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 احیه کاشمرهای اسالمی در نبررسی تطبیقی نقش و نگارهای قالی دستباف با نقوش تزئینی سفالینه

 
 1محمد اسکندری ثاني

 2مهدی فالح مهنه

 

 چكیده

اند و از گذشته تاكنون با هم در ارتباط هنر سفال از دوران نوسنگي و قالي از عصر مفرغ هنرهای اعظم این سرزمين

ها از همان آغاز پيوندی نزدیک ها و بافتههای سفالينهمایهو به رغم تفاوت ماهوی و مواد مورد كاربرد، نقشاند بوده

های منطقه نگارندگان را بر آن داشت تا در ناحيه كاشمر های ميداني اندک بر روی نقوش بافتهاند. به علت پژوهشداشته

-قشها انجام دهند و سپس نبندی نقوش دست بافتهشناسایي و طبقه های ميداني به منظورو پيرامون یکسری از پژوهش

ر های دوران اسالمي در نيشابوهای مکشوفه از محوطههای منطقه را با نقوش سفالينهبافتههای شناسایي شده از دستمایه

ا با هان نقوش روی فرشای قرار دهند. بنابراین هدف این پژوهش مستدل و مستند ساختن ارتباط ميمورد مطالعه مقایسه

باشد تا ضمن دریافت اشتراكات موجود به درک بهتری از تداوم برخي از سنتها در های قدیمي در منطقه مينقوش سفالينه

ها از طرفي البافته و نقوش سفاین منطقه نائل گردد. البته پاسخ به سئواالتي در راستای ماهيت ارتباطي ميان نقوش دست

وش با محيط طبيعي و عقاید مردم این مناطق از طرف دیگر ما را به اهداف فوق نائل خواهد كرد. این و ارتباط این نق

پژوهش به روش ميداني )پيمایشي( و كتابخانه ای صورت گرفت و نتایج مطالعات انجام گرفته در این مناطق گواه بر این 

ه باشند، نقش پرندگان، چهای مناطق مذكور مييچهها و قالحقيقت است كه در ميان نقوش متعددی كه زینت بخش قالي

های تزیيني بيش از سایر نقوش تداوم داشته و معرف ميراثي به صورت واقعي و چه به صورت تجریدی و نقش خط نگاره

های امروزی و های تزیيني در قالياند. شباهت نقوش پرندگان و خط نگارههستند كه در همان بستر به وجود آمده

های قدیمي به قدری به یکدیگر نزدیک بوده و در برخي از موارد یکسان است، كه در باور مردم منطقه به این گونه نهسفالي

شترک های ممایهگيری این نقششود. شایان ذكر است كه شکلهای این منطقه، نقوش زیر خاكي گفته مينقوش در فرش

 رهنگي و باورهای مردم این منطقه بوده است.به احتمال زیاد متاثر از شرایط اقليمي، تاریخي، ف

 : قالي دستباف، سفال، نقش مایه، ناحيه كاشمركلید واژه

 مقدمه

شناسي و آفرینش نقش در هر منطقه، طبيعت و اقليم  نقش بسزایي دارد. به طوری كه در هر منطقه در اصول زیبایي

ع در ارتباط با اقليم و طبيعت آن منطقه است. اصول ها كاربرد بيشتری دارند كه این موضویک سری از نقوش و رنگ

                                                 
 meskandarisani@birjand.ac.irاستادیار كروه جغرافيا، دانشگاه بيرجند، –2

 mehdi.fallah65@gmail.comعلي، دانشکده هنر و معماری، همدان شناسي؛ دانشگاه بودانشجوی دكترای باستان-3
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غرب استان خراسان زیبایي شناسي هر قوم ریشه در فرهنگ و آداب و رسوم و سنن آن قوم دارد. در غرب و جنوب

باشد؛ البته امروزه مردان نيز اندكي در این فعاليت شركت دارند كه این ميرضوی بافندگي مختص زنان و دختران جوان 

بافت این های دستهای پياپي منطقه دانست. مقاله پيش رو اختصاص به قاليمي توان به خاطر كمبود كار و خشکسالي را

های ها و انواع شيوهبخش از خراسان رضوی دارد كه نگارندگان طي یک پروژه پژوهشي در زمينه معرفي و شناسایي نقشه

مقصود به این منطقه عزیمت كرده و طي مصاحبه و گفتگوهای مکرر با اند. برای نيل بدین بافت این منطقه انجام داده

ترین اهداف این های این منطقه گردآوری شد. از مهمبافتهای درباره دستبافندگان و طراحان قالي، اطالعات ارزنده

 بندی آنها بوده است.پژوهش شناسایي نقوش و طبقه

 اند: گردید از این قرارهایي كه در این پژوهش مطرح ها و فرضيهپرسش

ی اسالمي نيشابور های دورههای امروزی در منطقه مورد مطالعه با نقوش سفالبافتهآیا ميان نقوش دست -1

ه بر های ایجاد شدمایهرسد بين نقشای مطرح شد كه به نظر ميهایي وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش فرضيهشباهت

های امروزی )بویژه فرش زیرخاكي( بافتههایي كه روی دستمایهي شهر نيشابور با نقشی اسالمهای دورهروی سفالينه

 هایي وجود دارد.شود شباهتمنطقه كاشمر دیده مي

ای ميان نقوش و محيط طبيعي این مناطق وجود دارد؟ در جواب به سؤال دوم، این فرضيه مطرح شد كه چه رابطه -2

ری هنرمندان گيها نقش داشته است و الهامبافتهها و دستگيری نقوش روی سفالينهکلرسد، محيط طبيعي در شبه نظر مي

 های مشترک شده است.مایه)سفالگر ـ بافنده( از محيط مشترک باعث خلق این نقش

این  ای وجود دارد؟ در جوابهای تزیيني و عقاید مردم منطقه رابطهای یا به عبارتي خط نگارهآیا بين نقوش كتيبه -3

 سوال، نيز این فرضيه مطرح شد كه ميان نقوش تزیيني و عقاید مردم منطقه روابط تنگاتنگي وجود داشته است. 

و ناسي شبه طور مجزا در زمينه باستاني هایتاكنونتحقيقات و بررسيدر ضرورت بررسي این تحقيق باید گفت كه 

ورت صچون شادیاخ، تپه آلپ ارسالن و تپه سبز  پوشان ي یهاحوطهدر منيشابور  بویژه منطقهدر های دوران اسالمي سفالينه

ته همچنين صورت گرفنامه در سطح كارشناسي های منطقه نيز چند پایانر بافتهـها و سایگرفته است. در زمينه نقوش فرش

ار تحقيقاتي ك البتهكتابي تحت عنوان فرش كاشمر توسط خانم شيرین صور اسرافيل در این زمينه نگاشته شده است. 

وره اسالمي دهای از آنجایي كه تاكنون در زمينه نقوش سفالينهبنابراین  ارهای قبلي تفاوت اساسي دارد.كحاضر ماهيتاً با 

قيق ضرورت انجام این تح های منطقه كار تحقيقي جدی صورت نگرفته استبافتهبا نقوش و دستشهر نيشابوركهن 

 شود. بيشتر نمایان مي

 

 قروش تحقی

منطقه  های بافت درها و انواع شيوهمایهها، نقشدر این پروژه پژوهشي كه به منظور معرفي و شناسایي انواع دستبافته

)كاشمر و بردسکن(صورت گرفته، روش كار بدین صورت است كه نگارندگان به همراه یک تيم كوچک پژوهشي راهي 
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ها، منطقه مورد مطالعه را از نظر جغرافيای كشوری به سه ی دادهآورمناطق مورد نظر شده و پيش از آغاز پژوهش و گرد

. 3. حوزه كاشمر و روستاهای حومه  2. حوزه بردسکن و روستاهای حومه 1حوزه كوچک تقسيم كرده كه عبارتند از : 

تحفاظي زه اسحوزه سردق و فخر آباد )البته الزم به ذكر است كه منطقه سردق و فخر آباد از نظر تقسيمات كشوری درحو

شهرستان گناباد قرار دارند، اما به علت نزدیکي به شهرستان بردسکن و مشابهت های فرهنگي بين دو منطقه، در جریان 

. حوزه شهری نيشابور. پس از انجام تقسيمات ذكر شده هرحوزه استحفاظي را نيز 4تحقيق به این منطقه نيز پرداخته شد(

آوری اطالعات از دو بخش روستایي و شهری جدا كرده و جریان تحقيق و جمع از لحاظ جغرافيای انساني به صورت

بخش روستایي هر حوزه آغاز گردید. پس از انجام تقسيمات اوليه ابتدا به روستاهای منطقه سردق پرداخته و شروع به 

 (.3آوری و ثبت و ضبط اطالعات شد )شکل فعاليت ميداني، جمع

( كه تمامي 2و1بافندگان و طراحان فرش دستباف منطقه دو فرم تهيه شد)فرم شماره  آوری اطالعات ازبرای جمع   

ها در ذیل ارائه شده است. در آوری شد كه نمونه فرماطالعات در قالب این دو فرم، مشخص و به صورت مدون جمع

ط، پذیری بافندگان از محي بافت منطقه و شيوه تاثيرهای دستها و قاليچهاین پروژه كه هدف آن شناسایي نقوش فرش

های كشي و شيوهها در قالب تصاویر است و به مسائل فني از جمله تهيه ابزار، مواد مصرفي، چلهآداب و رسوم و سنت

های ارائه بافت مورد نظر نبوده، لذا به آنها پرداخته نشده است. نکته قابل ذكر دیگر آن است كه اغلب تصاویر دست بافته

؛ اما همه ها مربوط به دو دهه گذشته باشندبافتهندگان تهيه شده است. هرچند ممکن است بعضي از دستشده توسط نگار

 های اصيل و سنتي منطقه هستند.دارای طرح

 

 صنایع دستي و فرآورده های منطقه: 

البته در  هاقتصاد این منطقه از گذشته تا امروز بيشتر بر پایه كشاورزی، دامداری و صنایع دستي بوده است ك

ا نظير قالي، هگری و انواع بافتهتر بوده است. صنایع دستي این مناطق را سفالاهميت این ميان صنایع دستي كم

دهد كه همه این توليدات به جز بافي تشکيل ميقاليچه، گليم، جاجيم، نمد مالي، چادرشب، خورجين، فرت

اقتصاد روستایي دارد. در واقع بخش اندكي از اقتصاد این گيرد و نقش مهمي در مالي توسط زنان انجام مينمد

ند. كهای روستایي نقش مهمي ایفا ميمناطق بر پایه توليدات صنایع دستي است كه در امرار معاش خانواده

شود و پرداختن به بافت و بافندگي در بيشتر روستاهای كوچک و بزرگ این منطقه به طور صنعتي پيگيری نمي

تر ها بزرگگيرد. البته در شهرها كارگاههمان شيوه سنتي با وسائل و ابزارهای سنتي و محلي صورت ميبافندگي به 

های گرند. در سالنساز ميتری به كار بافندگي مشغولند و به این حرفه به عنوان یک صنعت پولو به طور پيشرفته

در مقابل  و آب دست از كشاورزی كشيدههای پياپي بيشتر كشاورزان به علت كمبود اخير به علت خشکسالي

ام بافي بيشتر شده است. روستائيان این منطقه دیگر همچون گذشته اقدگرایش به سوی صنایع دستي و بویژه قالي
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كنند و مواد اوليه را از مركز شهرها تهيه به ساخت نخ و مواد اوليه بافندگي از پشم، كرک، مو و ابریشم نمي

اند همين توهای دیروز این منطقه ميهای امروز به نسبت بافتهدالیل مرغوبيت كمتر بافتهنمایند و یکي از مي

ت سنتي رزی را به صورموضوع باشد چرا كه در گذشته بافندگان خودشان ابتدا نخ را توليد و سپس عمليات رنگ

ها تغيير این است كه نقوش بافتههای امروز و دیروز این منطقه دادند. نکته قابل توجه در مقایسه بافتهانجام مي

های جدیدی مایهها نقشچنداني نکرده است. اگر چه گاهي اوقات با مهاجرت و ورود قومي جدید همانند بلوچ

عداد های این منطقه ابتدا تهای بافندگي و نوع فرآوردهشده است. برای شناسایي حوزهبه نقوش قدیمي افزوده مي

مشخص كرده و سپس در هر بخش كار آغاز شده و از هر بخش به ترتيب اهميت های هر دو شهرستان را بخش

رسد با انجام این عمليات، البته هرچند اندک، تعدادی روستا مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته است. به نظر مي

ن منطقه توان دریافت كه مردمان ایحال ميها صورت گرفته، در عينها و نوع فرآوردهبرای شناسایي حوزه

ه حالت بافي امروزه بمالي و جاجيمبافي، نمداند. البته بعضي از صنایع مثل فرشبافتهدرگذشته و امروز چه مي

فراموش شده درآمده است به طوری كه در هر روستا یا مركز فقط یک یا دو نفر به بافت فرش، نمد و یا جاجيم 

رستاده شود و برای فروش به شهرها فها امروزه بافته ميبافته مشغولند و فقط قالي و قاليچه است كه بيش از سایر

 شود.مي

 

 بحث

 طبقه بندی نقوش:

دهنده یک طرح هستند، از تركيب و اتصال و چرخش و تداوم خطوط  ها و اشکالي كه اجزای تشکيلمایهدرون

ای حاصل در سبک هندسي هآیند. حال اگر تمامي این خطوط با یکدیگر زاویه داشته باشند طرحبه وجود مي

خي شوند و هر گاه برشوند و اگر این خطوط فاقد زاویه باشند سبک منحني و یا گردان ناميده ميبندی ميطبقه

از خطوط طرح با یکدیگر زاویه داشته و مقداری از مسير خود را به صورت منحني و بدون زاویه طي نمایند به 

تر های تزیيني آن و از همه مهم(. نقوش فرش ایران و نگاره32: 1385گویند)نصيری، آن سبک شاخه شکسته مي

مفاهيم بنيادی و شاید هم رازآميز آنها، از جمله مباحث تخصصي فرش ایران است كه در طي چند دهه اخير 

ي های این منطقه و همچنين مبانبندی صحيح نقوش فرشی طبقهبسيار مورد توجه قرار گرفته است؛ اما درباره

ری و پيدایش گيبندی بدون توجه به دالیل شکلادی آن تا كنون كار چنداني صورت نگرفته است. در این طبقهبني

ها و تزیينات به كار های مورد استفاده در فرش و فقط با توجه به نوع آرایهها و حتي ریز نقشها و نقشطرح

 اند:ر این طبقه بندی به چهار دسته تقسيم شدههای شناسایي شده دمایهبندی گردید. نقشها دستهرفته در فرش
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 الف(نقوش هندسي

 ب(نقوش گياهي

 ج(نقوش جانوری

 های تزیيني(ای )خط نگارهد(نقوش كتيبه

گونه كه از نام نقوش پيداست،كليه نقوش این گروه به صورت هندسي و با استفاده از خطوط همان: نقوش هندسي

ترین نقوش در تاریخ نقاشي ها، ابتدایيراست،كج، موازی و متقاطع و نقطهآیند. خطوط دار به وجود ميزاویه

ترین نقش برای تکرار و كسب مهارت در آن بوده ترین شکل را داشته و هم مناسبجهان هستند؛ زیرا هم ساده

اند همدیگر را قطع هایي كه روی هم سوار شدهگيرد، خطها شکل ميهر نقش هندسي از تركيب خط»است 

های سه گوش و چهار گوش با خطوط صاف و مضرس )دندانه دار( اند. ایجاد شکلاند ویا سر بر هم دادهكرده

رند و از گيشوند. برای القای حجم، چند شکل در شکم هم جای مياست كه با تلفيق به یکدیگر چند ضلعي مي

 (.1دول شماره(؛)ج114: 1378)بزی، « سازند.به هم پيوستن و تداخل در یکدیگر گل مي

 های هندسي، جدول طرح نقش1جدول شماره 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

14 

 

 منطقه سردق و فخر آباد -. نام نقش 1

 منطقه سردق و فخر آباد -. كارچوک 2

 بردسکن -روستای برجک  -. نام نقش  3

 ردسکنب -روستای باب الحکم  -. نقش گل 4

 بردسکن -روستای برجک  -. نام نقش 5

 كاشمر  -روستای رزق آباد  -. نقش گل 6

 كاشمر –. نام نقش  روستای  عارف آباد 7

 

 بردسکن -روستای زنگينه  -. گل هشت پر  8

 بردسکن -. نام نقش  روستای درونه 9

 منطقه سردق و فخر آباد -. زنجيرلوزی 10

 خرآبادمنطقه سردق و ف -. نام نقش  11

 كاشمر-روستای  قوچ پلنگ  -. نقش گل بادمک 12

 كاشمر-روستای مغان  -. نقش گل 13

 بردسکن -روستای برجک  -. خشته چتر دار 14

 كننده نيازهای حياتي انسان در بين ساكنان ایرانترین تامينطبيعت در طول تاریخ به عنوان اصلينقوش گیاهي:

ه یابي بترین منابع غذایي و فضا های مورد نياز برای دستبوده است. عمدهای برخوردار زمين از جایگاه ویژه

كردند با الهام از طبيعت آرامش روحي و رواني انسان همواره در دل طبيعت جای داشته است. بافندگان سعي مي
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اد نقوش از ایجاطراف، محيط زندگي خود را با تصاویر گياهان و جانوران تزیين كنند. به طور كلي هدف بافندگان 

: 1381هایشان منتقل كنند) ژوله، ها این بود كه از این طریق سرسبزی و طراوت طبيعت را به خانهگياهي در فرش

های باغي انطباق بيشتری دارد. در این پژوهش نقوش گياهي را به چندین دسته اعم ها با طرح قالي(. این طرح7

ها تقسيم شده كه در بخش طرح نقوش به طور مجزا ارائه ر ختچهها و دها، درختاز گل ها، ساقه ها، بوته

 (.2خواهند شده است)جدول شماره

 
 ، جدول طرح نقش های گياهي2جدول شماره 
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هو، ای دارد. بافندگان نقوش حيواناتي مانند بز، آها سابقه دیرینهبافتهنقوش حيوانات بر روی دست: نقوش حیواني

كردند. يد مهایشان ایجاشان بر روی بافتهگوزن، گاو، شير، سگ، قوچ و انواع پرندگان را با الهام از محيط پيرامون

ها به كار تهبافنقوش مزبور زماني توام با دیگر نقوش، همچون نقوش گياهي، هندسي و تركيبي برای آرایش دست

عدادی كند. تشدند. گاهي این نقوش مفهوم خاصي از دیدگاه و تفکر بافنده یا طراح نقش را منعکس ميبرده مي

درتي كنند و یا منبع قشر باشند خوراک و پوشاک او را تهيه مياز این حيوانات بي آنکه در تغذیه خود نيازمند ب

گرفتند. بطوری كه این حيوانات با فرهنگ و بودند كه در كار یا در عمل و نقل و سواری مورد استفاده قرار مي

 اند.اعتقادات بشر درآميخته

شود به همين خاطر، آنها به اطالق ميآید به تمامي حيوانات واژه نقش حيواني هم همانطور كه از نام آن بر مي   

ها و بافتهتری چون انساني، خزندگان، حيوانات، پرندگان و آبزیان تقسيم شده كه البته در ميان دستدسته كوچک

های این حوزه فقط دو گروه از چندین گروه نقوش حيواني را شناسایي شدند، این نقوش شامل نققوش فرش

 (3تر تقسيم نمود)جدول شماره های كوچکها را نيز در بخش طرح نقش به دستهجانوری و پرندگان بود كه آن
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 ، طرح نقش های حيواني3جدول شماره 
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 مقایسه تطبیقي نقوش

اند، دهجای مانههای پيش از تاریخ تاكنون بترین هنرهای ایراني است كه از دورانگری كهنبافندگي و سفال

اند و از گذشته تاكنون سفال از دوران نوسنگي و قالي از عصر مفرغ.  این دو هنر، هنرهای اعظم این سرزمين

از  هاها و بافتههای سفالينهمایهاند و به رغم تفاوت ماهوی و مواد مورد كاربرد، نقشبا هم در ارتباط بوده

چه در این پژوهش مورد نظر است، شباهت بين نقوش فرش زیرخاكي اند. آنهمان آغاز پيوندی نزدیک داشته

تناد ها ،كه به اسهای لعابدار قرون اوليه اسالمي نيشابور بود. شهری برخاسته از دل قرون و هزارهو سفالينه

( این شهر به واسطه فرهنگ غني و كهنش نقش به سزایي در فن و هنر 1مدارک و شواهد باستان شناسي)

( در 197-193: 1386عاب و همچنين فرش بافي و نساجي داشته است. به طوری كه توحيدی )سفال و ل

ی نساجي نيشابور نوشته است كه نيشابور در قرون اوليه اسالمي یکي از مراكز عمده بافت پارچه بوده باره

الی ياف پشم البهكاری پارچه پيدا شده است كه هنوز الهای قلمكه در حفریات نيشابور آثار و شواهد قالب

های مناطق كاشمر و بردسکن و نيشابور ها و بافتهخطوط نقش باقي مانده است. اما دليل اینکه نقوش فرش

رف در كنيم این است كه از یک طهای باستاني كاوش شده در نيشابور مقایسه ميهای تپهرا با نقوش سفالينه

دوران اسالمي باشد و كاوش نيز در آن صورت گرفته  منطقه كاشمر و بردسکن محوطه باستاني كه مربوط به

همه یک حوزه فرهنگي و  -كاشمر و بردسکن و نيشابور-باشد، وجود ندارد و از طرف دیگر این مناطق 

وند، شجغرافيایي هستند. هرچند كه، امروزه به علت تقسيمات كشوری هر یک شهرستاني جدا محسوب مي

اند و نيشابور به نوعي نقش مركزیت ن مناطق زیر مجموعه نيشابور بودهاما در قرون اوليه اسالمي همه ای

شوند و اند؛ باز هم یک حوزه فرهنگي محسوب ميداشته است و امروزه نيز با وجود اینکه از هم جدا شده

 های فراواني دارند.از لحاظ هنری نيز مشابهت

نگارندگان را به خود جلب نمود طرح زیرخاكي  های بافت این مناطق نظرترین طرحي كه در ميان طرحمهم   

باشد. اگر چه این طرح را در دیگر نقاط ایران ( كه كامال سنتي و بومي همين منطقه مي4است )شکل شماره 

توان یافت؛ اما در این منطقه با توجه به ذهنيت و مشاهدات طراحان و بافندگان شکل منحصر به فردی نيز مي

بافي رحي متمایز از دیگر نقاط پدید آورده است. كه باعث شده در بازار طراحي و فرشبه خود گرفته است و ط

مشخصه وجودی این منطقه باشد. این طرح به گفته طراحان بزرگ و به نام این منطقه بيشتر برداشتي ذهني 

ته گاهي از مشاهدات هنرمند است، مشاهداتي در عالم واقعيت و ملموس؛ اما با رعایت قدمت تاریخي الب

های ممکن است آنچه كه توسط طراحان خلق شده وجود خارجي نداشته باشد اما به طور معمول مشابهت

هایي كه از حفریات منطقه بدست آمده است دیده بسياری ميان نقوش فرش زیرخاكي با نقوش سفالينه

های تزیيني؛ . خط نگاره2ان؛ . نقوش پرندگ1شود :ها بيشتر در دو دسته از نقوش دیده ميشود. این شباهتمي

های شوند و بر روی ظروفي كه برای تزیين فرشبندی مينقوش پرندگان در قالب نقوش حيواني دسته
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شود. این پرندگان قابل مقایسه با نقوش پرندگاني كه در روی اند، به وفور دیده ميزیرخاكي استفاده شده

های كه باشد. یکي دیگر از مشابهتيشابور بدست آمده، ميشناسي نهای مکشوفه از حفریات باستانسفالينه

ت و شده اسهای تزیيني است كه در دوران اسالمي بر بدنه ظروف لعابدار نقش ميشناسایي شد؛ خط نگاره

گر با انگاشتن جمالتي نظير دعای خير روایات، احادیث، آیات قراني، اسامي و غيره معموال با هنرمند سفال

گران ني به تزیين ظروف سفالي پرداخته است كه بافندگان امروزی نيز متقابال همانند سفالخط كوفي تزیي

( 5-9اند) شکل های هایشان اقدام كردهها و دست بافتهدوران باستان به همين سبک و سياق به تزیين فرش

 هایي زیر مطرح گردید:ها و فرضيهدر نهایت با توجه به مطالب گفته شده باال پرسش

ی اسالمي های دورههای امروزی در منطقه مورد مطالعه با نقوش سفالبافتهآیا ميان نقوش دست -1

ن رسد بيای مطرح شد كه به نظر ميهایي وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش فرضيهنيشابور شباهت

هایي كه روی همایی اسالمي شهر نيشابور با نقشهای دورههای ایجاد شده بر روی سفالينهمایهنقش

 هایي وجود دارد.شود شباهتهای امروزی )بویژه فرش زیرخاكي( این مناطق دیده ميبافتهدست

ای ميان نقوش و محيط طبيعي این مناطق وجود دارد؟ در جواب به سؤال دوم، این فرضيه چه رابطه -2

ش داشته ها نقبافتها و دستهگيری نقوش روی سفالينهرسد، محيط طبيعي در شکلمطرح شد كه به نظر مي

ده های مشترک شمایهگيری هنرمندان )سفالگر ـ بافنده( از محيط مشترک باعث خلق این نقشاست و الهام

 است.

ود دارد؟ ای وجهای تزیيني و عقاید مردم منطقه رابطهای یا به عبارتي خط نگارهآیا بين نقوش كتيبه -3

طرح شد كه ميان نقوش تزیيني و عقاید مردم منطقه روابط تنگاتنگي در جواب این سوال، نيز این فرضيه م

 وجود داشته است.

رش زیر ها و نقوش فبا مطالعه و دقت بيشتر مشخص گردید كه تشابه بسيار زیادی ميان نقوش سفالينه   

و چه (. بطور مثال پرندگان در حال پرواز چه به صورت دوتایي 10-19خاكي منطقه وجود دارد)شکل های 

كه در  نظير پرندگاني -طبيعت گرایانه-تکي بر روی ظروف نقش شده است و یا صحنه های ناتوراليستي 

( به طور كلي نقوش پرندگاني كه در روی 21و 15كنار هم سرگرم نوک به نوک كردن هستند)شکل های 

یده های این منطقه دفرشاند. امروزه نيز بر روی گران ایجاد شدههای چندین قرن پيش توسط سفالسفالينه

شود و جالب توجه است كه عيناً نقش همان پرندگان تکرار شده است. همچنين مرغاني كه در مركز و مي

اند گرایانه به تصویر كشيده شدهحواشي فرش با سر و گردن ساده شده و گاهي اوقات كامالً رئاليست و واقع

دهند. در ها گواهي ميای سفالي منطقه آشکارا به این شباهتهبه تحقيق اصل و منشاء باستاني دارند كه داده

تر قيقهای دتوان این فرضيه را مطرح ساخت كه با مطالعه و بررسينهایت با توجه به مطالعات انجام شده مي

بوم جانوری این منطقه پرداخت.  به طور كلي در نتيجه انجام توان به نوعي به بازسازی زیستحتي مي
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های مایههای منطقه )فرش زیر خاكي( نقشهای نيشابور با بافتهطبيقي و مقایسات دقيق سفالمطالعات ت

های شناسایي شده فرض اول تحقيق را اثبات كرد. اما در پاسخ به مشابهي شناسایي گردید؛كه این شباهت

ان كرد گونه بيان اینتوای ميان نقوش و محيط طبيعي این منطقه وجود دارد ميسؤال دوم تحقيق كه چه رابطه

 ها نقش موثر و بسزایي داشته است وبافتهها و دستگيری نقوش روی سفالينهكه محيط طبيعي در شکل

 های مشترک شده است.مایهگيری هنرمندان )سفالگرـ بافنده( از محيط مشترک باعث خلق این نقشالهام

ترین ماده ترین و در دسترست، بستری كه نزدیکهای هنری دانستوان نخستين بستر آفرینشطبيعت را مي   

است و نيز شاید اولين الهام دهنده آدميان در جهان هنر بوده باشد. حضور طبيعت همواره یکي خام آدمي بوده

سازان دوران سفال»كه طوریاست. بهترین عوامل الهام دهنده هنر در طول زمان برای هنرمندان بودهاز مهم

اند الهام گرفته و آنها را روی نمودهعموالً از عوامل طبيعي كه در اطراف خود مشاهده ميپيش از تاریخ م

های برآمده از آن از گذشته تا به (. بدون تردید طبيعت و جلوه55: 1381)غرابي، « اندكردهظروف نقش مي

ان ت همواره در طول دورگيری نقوش بوده است. بنابراین، طبيعامروز یکي از عوامل مهم و زیربنایي در شکل

: 1386های بعدی بویژه دوران اسالمي( الهام بخش هنرمندان بوده است)توحيدی، پيش از تاریخ )و دوره

اریخ های تزیيني فقط مربوط به دوران پيش از تمایهگيری نقش(. این موضوع یعني تأثير طبيعت در شکل122

ت دسبشر را به خود مشغول داشته است و هنرمندان چيرهها هزاران سال است كه شود چرا كه ثبت دیدهنمي

هاست كه چه با نوک تيز ابزار و چه با رنگ و لعاب و چه با ایجاد تار و پودهای ظریف به ثبت سال

اند. هنرمندان بافنده و زنان و دختركان روستایي و عشایر امروز نيز هایشان از محيط پيرامون پرداختهدیده

این  كنند و به مددشان تصرف ميها را از طبيعت و محيط طبيعي پيرامونان همواره نقششهمانند گذشتگان

رسد آنچه اند كه به نظر مي( نوشته311: 1366پردازند. كلکي و رهبر )هایشان ميبخشي بافتهنقوش به زینت

شتان شده است. زیر انگيبخش آنان مگرفته است در هنگام بافندگي الهامكه در تير رس دید هنرمندان قرار مي

یابد. های رنگي، شکل زیبای هندسي ميپردازی شده، و با كمک تار و پود و رشتهنقش Styliser آنها تصاویر 

ای هگل و گياه، در و دشت و جانوران و پرندگان و محيط زیست، در نهایت ظرافت و دقت در خطوط و نگاره

ها، عصاره و افاده معنای بسيار نزدیک و مختصر نقش در قالي نشينند، و به طورها ميمتن و حاشيه بافته

(. 27: 1375كند )هانگلدین، صميمي است بين هنرمند بافنده و محيطي است كه این هنرمند در آن زندگي مي

ای نيشابور هتوان به نقوش پرندگان به كار برده شده در تزیين سفالينهبرای درک هر چه بهتر این موضوع مي

كرد كه با مطالعه محيط طبيعي و پوشش جانوری و پرندگان منطقه مشخص شد كه پرندگاني كه نقش  اشاره

ن جانوران اند و ایكردههای نيشابور تاكنون شناسایي شده است، در همين منطقه زیست ميآنها بر روی سفالينه

و  كه امروزه نيز نقش حيوانات آیند. و نکته جالب توجه دیگر این استبه نوعي بومي این منطقه به شمار مي
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ها اند؛ بر روی بافتهكردهپرندگان مذكور و همچنين حيواناتي چون آهو، سگ و شتر كه در منطقه زیست مي

 شوند.به كار نيز برده مي

ود گرایي از خبا توجه بدان چه كه در باال اشاره گردید، هنرمندان دنيای باستان تالش زیادی در طبيعت   

گرا هستند و هر آنچه در طبيعت و اند و این در حالي است كه بافندگان امروزی نيز كامالً طبيعتهنشان داد

های همان منطقه نيز با كمي تغيير حضور دارد. های بافتهشود به نوعي در نقشمحيط پيرامون هنرمند دیده مي

 گردد. بنابراین فرضيه دوم نيز اثبات مي

ای تزیيني های یا خط نگارهای ميان نقش كتيبهطرح شده در تحقيق كه چه رابطهدر پاسخ به سومين سؤال م   

و عقاید مردم این دو منطقه وجود دارد، باید اینگونه بيان كرد كه ميان نقوش تزیيني و عقاید مردم منطقه 

واردی طرح م یابيم كه درهای پيش از تاریخ در ميروابط تنگاتنگي وجود داشته است. با مطالعه نقوش سفال

ای برای بيان موضوع و مطلبي بوده است؛ مثالً هرگاه هنرمند و نقش در دوران پيش از تاریخ وسيله و یا اشاره

قصد داشته راجع به شکار و یا قتل حيوان تفکر كند جسد حيوان مقتول را رسم نموده و در كنار آن انساني 

ت. گاه این نقوش مبين اعتقادات مذهبي هستند، كليه را كه در حال كشيدن شيرازه كمان است نشان داده اس

اند زیرا این نوع حيوانات برای مردم پيش از تاریخ مظهر خدایاني حيوانات اهلي طرف پرستش قرار گرفته

اند. گاهي نيز نقوش به منزله سحر و جادو بوده است شدند كه در هيأت و شکل حيوان در آمدهتلقي مي

كردند به علت سر های انساني كه با همدیگر زندگي ميعبارت دیگر افراد و جمعيت (. به56: 1381)غرابي، 

رگزیدند های خود بو كار داشتن با ظروف سفالي، سطح بدنه یا داخل آن را با عالیم و نقاشي برای مبادله پيغام

بر بدنه  نه ابتدایي داردگرایاگران و سازندگان كه كامال جنبه طبيعتها در پيرامون سفالترین نقشو انتزاعي

رای ای بشود و عمالً سفال وسيلهآنها نقاشي شد و بعدها سفال با نقش گياهان، جانوران و انسان نقاشي مي

( و به نوعي سفال و ظروف سفالي 96: 1386گردد )توحيدی، های ذهن انسان ميانتقال مفاهيم و اندیشه

بين ها خالقيت و ابتکار انسان و مرای انعکاس بسياری از اندیشهای مناسب بنظر از ابعاد كاربردی، زمينهصرف

(. حال قابل توجه است كه این جریان مختص دوران پيش از تاریخ 122باشد )همان: های فرهنگي ميدوره

رسد ها بویژه دوره اسالمي نيز قابل ردیابي و مطالعه است. چنين به نظر مينيست بلکه این روند در تمام دوره

گرایي و انتزاع به هم آميخته شده و در این آميختگي نقوش اصيل و نمادین بر ها طبيعتدر هنر این دوره كه

روی اشياء هنری چون سفال ترسيم شده است و به عبارت دیگر اگر چه هدف هنرمندان دوران باستان تزیين 

ال مفاهيم زیادی بوده؛ كه از مهم ترین گران انتقهایشان بوده است، اما هدف مهم و اصلي سفالها و بافتهسفال

توان تا حدودی به مسائلي چون شيوه تفکر و این مفاهيم مذهب بوده است؛ كه با دقت در این مفاهيم مي

ها همانند دیگر آثار هنری تنها جنبه محيط مذهبي و دیني پيرامون هنرمند پي برد. در جوامع سنتي فرش

اند شان بودهبيني اقوام آفرینندهناقل اطالعاتي در مورد جهانكاربردی نداشته بلکه محل ذخيره و 
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(Serkina,1999:1اكنون با مطالعه در نقوش سفال .) ها و فرش زیر خاكي این منطقه متوجه شدیم كه یکي از

های تزیيني است كه هنرمندان هدفمند این ای یا به عبارتي خط نگارههای مشابه، نقوش كتيبهگروه نقش

ای هاند و آنچه مشخص است این موضوع است كه نقش كتيبها بر روی آثار هنریشان ایجاد كردهنقوش ر

اند و همانطور كه اشاره شد هدفمند بوده و به دنبال انتقال كوفي صرفاً به هدف تزیيني صرف ایجاد نشده

طالعات دامنه دار و موشکافانه اند، اما اینکه مفاهيم مورد نظر آنان چه بوده نيازمند انجام ممفاهيم خاصي بوده

قوم باستان شناسي است كه به رمزگشایي نمادها و مفاهيم بپردازد. اما نکته دیگری كه ممکن است با دیدن 

شباهت این دسته از نقوش در ذهن تداعي شود؛ این است كه هنرمندان بافنده كامالً بدون هدف به تقليد 

اند كه با مطالعات دقيق مشخص گردید كه هنرمندان بافنده ار پرداختهدهای كتيبهكوركورانه از نقوش این سفال

اند، اما باز هم این روند هدفمند بوده و بيشتر ها زدهها دست به ایجاد این طرحاگر چه با تقليد از نقوش سفال

 جنبه اهميت و نقش مذهب مطرح است.
 (. پرسش نامه طراحان قالي )نگارندگان(1شکل )

 پرسشنامه طراحان قالي :1فرم شماره 

 نام طراح:

 تاریخ:                                                                      پرسش گر:

 سابقه فعاليت:

 گيری شما برای ایجاد نقش در فرش دستباف چيست ؟منابع الهام -1

 آیا طراح در طرح ونقش منطقه كاشمر ابداعاتي داشته است ؟ -2

 اید ؟اید واین نقوش را از كجا الهام گرفتهز نقوش هندسي نيز در طراحي فرش استفاده كردهآیا ا -3

 كنيد ؟آیا شما از نقوش انتزاعي نيز در طراحي فرش دستباف استفاده مي -5

 های تركمني و بلوچي درطراحي نقوش فرش منطقه تاثير گذار بوده است ؟آیا نقوش قاليچه -6

ره )مثالً شخم زدن زمين، حيوانات وپرندگان، آثار باستاني و وقایع تاریخي( نيز در آیا از نقوش روزم -7

 اید ؟طراحي فرش استفاده كرده
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 ( پرسشنامه بافندگان )نگارندگان(2شکل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (، عکس از فرش زیر خاكي كاشمر )ماخذ: نگارندگان(4(             شکل )175: 1385(، موقعيت منطقه مورد مطالعه )مدیح، 3شکل )

 

 

 : پرسشنامه بافندگان2فرم شماره 

 

 روستای:                           استان :                          شهرستان :

 پرسشگر :          تاریخ :                               

 افيبدوزی             خامهبافي           سوزنبافي         قاليبافي      جاجيم.فعاليت صنعتي :  گليم1

 .نوع پشم مورد استفاده :  گوسفند      شتر         گاو        بز2

 های مورد استفاده :    گياهي       شيميایي     معدني.انواع رنگ3

 ایل بيشتر به كدام طيف از رنگهاست :. تم4

 قرمز     مشکي و سياه      قهوه ای     روشن     سفيد

 شود؟  بلي     خير.آیا از نقشه و طرح قبلي برای بافت استفاده مي5

     ي. تمایل بيشتر به استفاده از كدام نقوش است :                 گياهي      هندسي      جانوری           انسان6

 ای      تركيبيكتيبه

 اند؟   بلي     خيرها هم الهام گرقتههای سفالينه. آیا در طراحي نقوش از نقش7

 اند یا ابداعي و انتزاع ذهن بافنده است ؟. آیا نقوش نسل به نسل منتقل شده8

 . بررسي وجه تسميه و اسمي محلي نقوش9

 .كشيدن طرح دستي از نقوش جالب توجه و خاص10
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 مایه حيواني. تمثيل روباه و لک لکدار. نقش(، كوزه گردن6شکل ) دار. نقش مایه آهوان در حال دویدن               (، خمره كوچک پایه5شکل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                      ( نيشابور.قرن سوم هجری قمری.طرح كاسه سفالين  8شکل)                                          ( نيشابور . قرن سوم هجری قمری. 7شکل)

 (113: 1377(                                           كتيبه دار. )رفيعي،115: 1377طرح كاسه سفالين كتيبه دار. )رفيعي، 

 

 

 

 

 (نقش فرش زیر خاكي . ظرف سفالي كتيبه دار  10)( نقش فرش زیر خاكي. ظرف سفالي كتيبه دار                                     شکل9شکل)

 

 

 

 

 

 
 (حاشيه كتيبه دار فرش زیر خاكي11شکل ) 
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                 (نيشابور .قرن سوم هجری قمری.           13(نيشابور . قرن سوم هجری قمری .                                                              شکل )12شکل )

 (116(                                            طرح كاسه سفالين با نقش پرنده )همان:116: 1377طرح كاسه سفالين با نقش پرنده.) رفيعي، 

 
 

  
 

 (نيشابور. قرن چهارم هجری قمری . عکس    15( نيشابور . قرن  چهارم هجری قمری  .                                                     شکل )14شکل )

 (1377از كاسه سفالين با نقش پرنده .)ماخذ: رفيعي،                                             (211عکس از كاسه سفالين با نقش پرنده .) ماخذ: همان:

 

 

 
 ( نيشابور.قرن سوم و چهارم هجری قمری.17شکل )                      ( نيشابور.قرن سوم و چهارم هجری قمری                         16شکل)

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


    
 

 

 

 همایش ملی فرش دستباف خراسان جنوبی

1394آذر ماه  |دانشگاه بیرجند   
 

778 

 (210: 1377(                              عکس از كاسه سفالين با نقش پرنده .)ماخذ: رفيعي، 1379طرح كاسه سفالين با نقش پرنده. )ماخذ: توحيدی، 

 

 

 

 

 
 ( نقش فرش زیر خاكي.ظرف سفال با نقش پرنده19ده                               شکل )( نقش فرش زیر خاكي.ظرف سفال با نقش پرن18شکل )

 
 

 ( نقش فرش زیر خاكي.ظرف سفال با نقش پرنده                               21( نقش فرش زیر خاكي.ظرف سفال با نقش پرنده                               شکل )20شکل )

 

 نتیجه گیری :

ي ها و راهبردها به خوبدرستي انتخاب گردند، روشها نيز بههنگامي كه طرح سؤاالت با دقت صورت پذیرند، مدل

ي های تجرباستفاده شوند، در اینجاست كه برای آزمایش فرضيات با مشاهده دقيق شواهد مادی و با همه نارسایي

نها هایي كه تا كنون بر آنها تها و آرایهمایهزگشایي نقشتوان به مرحله تفسير و رمزگشایي شواهد وارد شد و با رممي

ایستي های فرهنگي روشن خواهد شد. البته بایم، بخشي از تاریکياز دیدگاه زیبایي صرف و كارایي تزیيني نگریسته

 كامالً مراقب بود تا در مرحله تفسير و رمزگشایي به بيراهه نرفته و تفاسير منطقي و علمي ارائه دهيم.
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ست آید تشابهات عيني نقوشي اهای صورت گرفته آنچه بيش از هر چيز بدست ميبا توجه به مطالعات و بررسي

این نقوش  اند.های قرون اوليه اسالمي به تصویر كشيده شدههای این منطقه و سفالينهبافتهها و دستكه در روی فرش

توان مي بنابراین،اند. )خط نگاره های تزیيني(تقسيم شده . كتيبه ای4. گياهي 3. حيواني 2. هندسي 1به چهار دسته 

های سنتي این منطقه استفاده شده بر گرفته از اقليم،فرهنگ و تاریخ گيری كرد:نقوشي كه بر روی قاليچنين نتيجه

كه  يهای خویش را از محيط اطراف برداشت نموده است بطوری كه پرندگانبافنده هنرمند نقش بافته. اینمنطقه است

قدیمي  هایدر طبيعت وجود دارد همانگونه كهبرروی سفال های این منطقه استفاده شده عيناًنقوش آنها بر روی بافته

این منطقه نيز استفاده شده است و این بيانگر این مطلب است كه محيطپيرامون هنرمند در خلق اثر هنری او نقش 

مورد دیگر نقش اعتقادات مذهبي در فرهنگ و  فرضيه دوم است وكه این جریان به نوعي اثبات  بسزایي داشته است

 نگارهای دینيتوان در خلق آثار هنریشان دید. برای مثال خطبطوری كه جلوه آن رامي ؛زندگي مردم این منطقه است

های نههایي است كه بر روی سفالينگارهها و خطشود همان كتيبههایاین منطقه دیده ميو مذهبي كه بر روی فرش

منطقه استفاده شده است كه بيانگر این مطلب است كه هنرمند به طور هدفمند از فرهنگ و اعتقادات مذهبي خویش 

جه به وا تبگردد. الزم به ذكر است كه به این ترتيب فرضيه سوم نيز تایيد مي اند.در خلق آثار هنریشان استفاده كرده

 :ای منطقه از دو فرض مطرح شده مبني برهها و سفالينهتشابهات ميان نقوش فرشينه

 های قدیمي.گيری هنرمند طراح فرش از نقوش سفالالف(وام

 .ب( نگاه یکسان دو هنرمند به یک منبع كه باعث خلق اثر هنریشان شده است 

از  ند واهای قدیمي را ندیدهاند كه هرگز نقوش سفالبا انجام مطالعات و مصاحبه با طراحان كه چنين عنوان كرده

نشان وشود كه هنرمندان با الهام از طبيعت پيرامشود. و چنين استنباط ميپس فرضيه اول رد مي .اندآن الهام نگرفته

يرامون هنرمند پطبيعي و همچنين مذهبي دراینجا نقش طبيعتومحيط  . بنابراین،انداقدام به خلق آثار هنری خویش نموده

 .های مشترک شده استمایهخلق این نقشكه در هر دو دوره یکسان است باعث 

 سپاسگزاری

های كه نگارندگان را در بررسي آقای سيد محمدعبداللهيانها و زحمات دوست ارجمند جناب (قدردان تالش1

 یافت.ميداني همراهي نمودند، هستيم. قطعا بدون یاری ایشان این كار به نتایج مورد نظر دست نمي

 هاتپي نوش

ای و پر حادثه در تاریخ كهن ایران زمين، داشتن ی خود به دليل حضوری اسطورهي دوران گذشتهنيشابور در ط.1

ای طوالني و درخشان در تمدن و فرهنگ پارسي، قرار گرفتن در مسير جاده ابریشم و شاهراه ارتباطي خراسان سابقه

شته كوههای مرتفع، جریان رود خانه بزرگ و نيز به واسطه ی برخورداری از موقعيت ممتاز طبيعي ) نظير وجود ر

های پر آب و ایجاد یيالقات و دره های سرسبز و فرح انگيز كوهستاني در آنها( باعث شده تا رنگين كماني از 

های با ارزش تاریخي و گردشگری با شهرت ملي و حتي جهاني را در دل خود جای دهد. این منطقه ضمن گنجينه

نگ و تمدن، هم اكنون نيز دارای آثار باستاني و ميراث فرهنگي ارزشمندی است كه ای درخشان در فرهداشتن سابقه
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-توجه بسياری از محققين و گردشگران داخلي و خارجي را به خود معطوف داشته است. بر اساس تحقيقات باستان

متر و به وسعت  12ای به ارتفاع ی كهندژ به صورت تپهميالدی محدوده 1966شناسي آقای ریچارد بوليت در سال 

هکتار به عنوان نيشابور قبل از  14/1متر و به وسعت  3/5هکتار، دیوار و دروازه های حصار با ارتفاعي حدود  3/5

(. اولين كاوش در این ناحيه توسط هيئت 175-176: 1385ی اسالمي مشخص شد. )مدیح، ی اول دورهاسالم سه سده

كاوشي دیکر  1343به سرپرستي نيکلسون انجام شد. سپس در سال  شمسي 1316تا  1313علمي آمریکایي از سال 

 (.111:  1377شناسي صورت گرفت) رفيعي، توسط  اداره ی كل باستان

 منابع
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گری، سفالگری، بافته ها و منسوجات، معماری و مباني هنرهای: فلز كاری، نگار(، 1386توحيدی، فائق) .5
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تجزیه و تحليل نقوش حيواني سفالهای پيش از تاریخ فارس و ارتباط آن با ویژگي (، 1381غرابي، سهيال ) .12

 ، دانشگاه تربيت مدرس.های اقليمي
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