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-نقشباکوه قاین های قلعهبررسی تطبیقی نقوش چرم
های های سامانی، سلجوقی، ایلخانی و گلیممایه

١امروزین قاین

22علیرضا کوچکزایی5/11/1391: تاریخ دریافت

7/1/1392: تاریخ پذیرش

چکیده
عصر سلجوقی در استان هاي تاریخی غنی مربوط بهقاین از جمله محوطهکوهقلعه

، تعدادي شی چرمی منحصر به1385که در جریان آواربرداري سال ،خراسان جنوبی است
ها دو نمونه داراي نقش تزئینی شمسه در بین آنوشد؛ ساخت یافتفنفرد از نظر قدمت و 

ندرت در شرایط تدفین پذیر چرم، معموالً این آثار بهبا توجه به ساختار آسیب. مانند بودند
ها در درك بهتر قدمت این آثار، مفاهیم و بررسی تطبیقی این نقش،رواز این. مانندباقی می
وشتار توصیفی، تحلیلی و تطبیقی بر آن است تا این ن. ها اهمیت داردي نقوش آنپیشینه

کوه و هاي تزئینی آثار چرمی قلعهمایهجهت انتساب این آثار به هنر سلجوقی، میان نقش
پذیري این همچنین به تأثیر. هایی منطقی بیابدسایر آثار هنري سلجوقیان، ارتباط و شباهت

هنر ایلخانیان و نقش شمسه در تزئین ي سامانی و نیز تأثیرگذاري بر نقوش از هنر دوره
کار رفته در بر اساس نتایج حاصل، نقوش شمسه به. استهاي امروزین قاین پرداختهگلیم

ست و نمادي از نور و روشنایی در هنر اسالمی ااین آثار که داراي مفاهیم عرفانی و دینی
هاي هنر ، تداوم نقشهاي رایج در هنر عصر سلجوقی بوده که با تغییراتیاست؛ از نقش

هاي گوناگون با تغییراتی، مورد استفاده ي ایلخانیان نیز در شکلسامانیان است و در دوره
شود، ریشه در هاي قاین دیده میهایی که امروزه در گلیمهمچنین، شمسه. استقرار گرفته

ها ها، در آنباور، فرهنگ و هنر پیشین این منطقه دارد، و تأثیرپذیري از نقش تزئینی چرم
.قابل مشاهده است

پژوهش بدون همکاري جناب آقاي محسن محمدي آچاچلویی، محمدعلی بزرگمهر، محمدرضا سروش و نیز این. 1
داند در ابتدا از این بزرگواران کمال تشکر را لذا نگارنده بر خود الزم می. گرفتسرکار خانم فائزه اربابی انجام نمی

. داشته باشد
.تاریخی، دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهاندانشجوي کارشناسی ارشد مرمت اشیاء فرهنگی و .2
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کوه قاین، سامانیان، سلجوقیان، هاي قلعهنقوش تزئینی، شمسه، چرم:واژگان کلیدي
.، گلیم قاینایلخانیان

مقدمه
در ،هاي هنر جاودانه اسالمیعنوان یکی از استوارترین پایههنر غنی و پرمایه ایرانی به

موسوي حجازي و (است ، نقش پر اهمیتی ایفا کردهیدستی و تزئینگیري صنایعشکل
درسزاییبهسهمهاي مختلف تاریخیخراسان همواره در دوره). 13: 1381پورجعفر، 

این مطلبگواه،باقیماندهتاریخیآثاروهنر ایران داشتهوتمدنتاریخ، فرهنگ،ایجاد
ایرانفالتهايآریاییزماندررااهمیتترینبیشاسالم،ازقبلدوراندرخراسان. است

در)هاپارتسرزمین(بزرگ خراسانازقسمتیکنونی،خراسانوسیعيخطه.داشت
،دادهرخخراساندرهاسدهطولدرکهحوادثیواسطهبه.استشدهواقعایرانشرق
کردهپیدادیگرمرزيوحدوداعصارازبعضیدروشدهتغییرخوشدستمکررآنحدود
هايحکومتدوره معاصر،خراسان تاپهناوريو خطهایرانبهاسالمورودزماناز.است

را درخودحکومتیمراکزوبودهمستقرایرانکل فالتبرگاهیوسرزمیناینبرمختلفی
از جمله این ). 54: 1390عشري، فر و اثنیشایسته(اند کردهدایرخراسانشهرهاي مختلف

است 1عنوان مرکز فرماندهی قالع اسماعیلیان در قهستان خراسانکوه قاین بهمراکز، قلعه
- کوه قاین از جمله محوطهقلعه).336-335و 113: 1384؛ رجبی، 39: 1385زنگویی، (

:1384رجبی،(عصر سلجوقی در استان خراسان جنوبی استهاي تاریخی غنی مربوط به
فرد این محوطه، کشف چند اثر چرمی نادر همچون مشک، هاي منحصر بهاز ویژگی. )113

واژه قهستان به معناي کوهستان است و به تناسب وضع طبیعی آن به این نام مرسوم گردیده، زیرا بر عکس .1
کنار دلتاي هیرمند در یک سرزمین پست قرار دارد، سرزمین قهستان مرتفع سیستان که در جنوب شرقی قهستان 

ي شرقی کویر مرکزي و بیابان لوت تا مرزهاي قهستان خراسان، از کناره). 377: 1367لسترنج، (و کوهستانی است 
اف، گناباد، ، خو)تربت حیدریه(، زاوه )کاشمر(این ناحیه مناطق ترشیز . سیستان و افغانستان ادامه داشته است

گرفته است و قاین مرکز حکومت قهستان بوده زیرکوه، خوسف، بیرجند، طبس گیلکی و طبس مسینان را در بر می
).81: 1380حاتمی نژاد، (در آن حوزه قرار داشته است ) اسماعیلیه(ي باطنیان ترین قلعهو زمانی بزرگ
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هاي شاخص کفش، خز و بقایاي از سایر آثار چرمی است که از نظر زیبایی و قدمت، نمونه
هاي کوه از الیهي قلعهمحوطه1385در جریان آواربرداري سال ءاین اشیا. روندشمار میبه

سلجوقی يدورهسري آثار دیگر که اکثراً مربوط بهف بنا، همراه با یکنزدیک به ک
این آثار جزء معدود آثار چرمی ). 12-6: 1385سروش، (اند هدست آمد، بههستند

نقوشی تزئینی به ، ءدو نمونه از این اشیا. فون هستندهاي تاریخی مدباقیمانده در محوطه
ست و عالوه بر کاربرد امتداول در هنر اسالمیشمسه از نقوش . دارندفرم شمسه هشت 

ي مفاهیم عرفانی و اسالمی است که ریشه در عنوان یک نقش تزئینی، در برگیرندهآن به
مقاله بر این فرضیه استوار است اساس این. باورهاي دینی و مذهبی هنرمند مسلمان دارد

بوده و لذا نسبت دادن این هاي رایج عصر سلجوقی مایههاي مذکور از نقشکه نقوش چرم
،گرفتهفرضیه دیگر که مورد بررسی قرار. اشیا به عصر سلجوقی انتسابی صحیح است

ها عبارتی این نقشي قبل یعنی هنر سامانیان است، بهپذیري این نقوش از هنر دورهتأثیر
ش همچنین این فرضیه که این نقو. حاصل تحول و دگرگونی در نقوش هنر سامانیان است

در انتها . استمورد بررسی قرار گرفته،در هنر ادوار بعد همچون ایلخانی نیز تداوم داشته
هاي چرم، بررسی مایههاي سنتی امروزین قاین از نقشتأثیرپذیري نقش شمسه در گلیم

کوه قاین و ایران عصر سامانی، سلجوقی، در این راستا، پس از بررسی قلعه. استشده
. اندهایی از آثار این ادوار مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتهیم نقوش، نقشایلخانی و مفاه

اي و اندوزي میدانی، تصویربرداري و کتابخانهتوصیفی، روش یافته- در این پژوهش تاریخی
.اي و کیفی استتوصیفی، مقایسه،هاشیوة تحلیل و استنتاج داده

کوه قاینقلعه-١
اي از کوه ابوذر، که از ست بر فراز قلّهاايامروز ویرانهیا قلعه حسین قاینیکوهقلعه

این . )156-155: 1388نژاد، اسماعیل(ارتفاع داردمتر سطح دشت مرتفع قاین پانصد 
کوه داراي دو قلعه است، که قلعه. دفاعی استوار استنظاماي بزرگ با ویرانه، بقایاي قلعه

رفته و شمار میاسالم بنا شده و حصن حصین بهها قبل از تاریخ گویند مدتیکی را می
- ي کریم بن جمشید بانی مسجد قاین ساخته شدهوسیلهدیگري در قرن چهارم هجري به

قاین چند سرخس بود و ":گویداصطخري در نیمه اول قرن چهارم در مورد قاین می. است
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آدینه و سراي امارت قهندزي دارند، و گرد آن خندقی هست و مسجد . بناها هم از گل بود
"تر بود و جایگاه سردسیر استدر قهندز باشد، آب از کاریز خورند و باغ و بوستان کم

، در .ق458در سال . دژ استکه منظور از قهندز، همان کهن). 215: 1347اصطخري، (
ابن اثیر،(شدند اي مخرب روي داد، که جمع فراوانی کشتهخراسان و قهستان زلزله

بناي فعلی . بوداین قلعه نیز احتماالً بر اثر این زلزله دچار تخریب شده). 237: 6ج،1374
که از جانب حسن صباح مأمور 1دستور قاضی حسین قاینیکوه در عصر سلجوقیان بهقلعه

: 1384رجبی، (بازسازي و مرمت شدي اسماعیلیه در قهستان و خراسان بود ترویج فرقه
دفتري، (اندذکر نموده.ق484ي قهستان سال قاینی را به خطهتاریخ ورود حسین . )112

- سازيقلعهجوینی در تاریخ جهانگشا در مورد. که پس از وقوع زلزله است) 389: 1383

هاي مستحکمی در اطراف و اکناف در مدت کوتاهی قلعه":نویسدمیهاي این دوره 
مقدار که امکان داشت تسخیر کرد و شد و یا تصرف گردید و از دژها آن قهستان ساخته

،1371، جوینی("نهادشایست بر آن قلعه بنیاد مییافت که بنا را میهر کجا سنگی می
عنوان مرکز فرماندهی و هدایت دیگر کوه در اواخر قرن پنجم هجري بهقلعه. )199: 3ج

رجبی، (باشدقالع قهستان انتخاب گردید، که نشانگر اهمیت و تسخیر ناپذیري آن می
دعوت ناصرالدین هفتم بهي اول قرننیمهخواجه نصیر الدین طوسی در ).113: 1384

و کتاب اخالق ن بودساکآمد و مدتی را در آنجامحتشم، حاکم قهستان به این منطقه
و احتماالً ) 8: 1370مدرس رضوي، (استمحتشم تألیف کردهناصرالدیننامرا به2ناصري

- 113: 1384رجبی، (استکه مرکز فرماندهی قهستان بوده، اسکان داشتهکوه در قلعه

ي نمایندگی از سوي رهبر اسماعیلیه جهت تبلیغ فرقهپس از استقرار حسن صباح در دژ الموت، وي به .١
وي . اندذکر نموده. ق484ي قهستان سال تاریخ ورود حسین قاینی را به خطه. اسماعیلیه، به سوي قهستان آمد

در این سال توانست دژ مستحکم و قدیمی درح را در جنوب قهستان از دست صاحبانش درآورده، تصرف نماید و 
). 336: 1384رجبی، (دست آورد در این منطقه بهجاي پاي محکمی

سه موضوع بنیادین در اخالق ناصري . ترین اثر خواجه نصیرالدین طوسی استاخالق ناصري نخستین و مهم٢.
).33: 1385پورحسن، (دانش، نفس و فضایل : گیردمورد پژوهش قرار می
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که 1دکتر بلو. هاي گوناگونی وجود داردي این قلعه نظریهدر خصوص تاریخچه).114
از قاین بازدید کرده، این قلعه را همان شهر .م1872در سال 2همراه با گلداسمید

، .ق1311در سال 4ژنرال سرپرسی سایکس). 74: 1371سعیدزاده، (داند می3"آرتاگوانا"
سیزده ":نویسدچنین میاین مورد اینکند و درید و این نظریه را تأیید میاز قاین بازد

هزار نفر از مدافعین آرتاگوانا از باالي ساختمان بزرگ و مرتفعی با سپاه اسکندر جدال 
آرتاگوانا و . قلعه کنونی باشدرود مراد از ساختمان مزبور همینکردند و احتمال میمی

شود، خالصه اگر قاین همان آرتاگوان باشد، آرتاگوان خیلی شبیه هرات و قاین تلفظ می
اما ).404: 1363سایکس، ("استاسکندر از طریق شاهگین و درخش به طبس رفته

تاریخی در کتاب جغرافیاي. کندکوه و آرتاگوانا را رد میبرخی اسناد دیگر یکسانی قلعه
استدر هرات واقع بوده، ذکر شدهبارها این موضوع که شهر آرتاگوانا،ایران باستان

: نویسددر این کتاب می)218: 1371(دکتر مشکور ). 715و 176: 1371مشکور، (
بود که نزدیک ) Artacona(ونا گ، آرتا]هرات[یکی از شهرهاي مهم این ایالت... "

شهر آرتاکوان ) 86: 1372(،5ي بارتولدعقیدهبه."هریرود قرار داشتتر از غوریان، پایین
از طرفی تاکنون . نام اختیارالدین معروف گردیدها بهدر محل ارگ هرات واقع بوده که بعد

گونه آثار و ، محیط پیرامون آن و یا حتی در سطح استان خراسان جنوبی، هیچکوهدر قلعه
وانا پایتخت گآرتا). 4: 1385سروش، (است دست نیامدهشواهدي از تمدن هخامنشی به

هریوا، سرزمینی باستانی در اطراف هریرود بود، که امروزه مشتمل بر تمامی والیت هرات و 
,Kazemi(شرق خراسان است  کوه قاین را توان با قطعیت قلعهنمیرواز این). 2 :2009

اي ساختههاي قلعهي فعلی بر روي ویرانهقلعهاما آنچه مسلم است، . همان آرتاگوانا دانست

1. Bellew
2 . Goldsmid

بیش از سیزده هزار نیروي .) م.ق328(هخامنشی ایران بوده و به هنگام حمله اسکندر کاخ تابستانی سالطین ٣.
).112: 1384رجبی، (مدافع از این دژ به مقابله با لشکر انبوه وي پرداختند

4. Sir Percy Molesworth Sykes
5 . Bartold
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قاینی که از جانب حسن دستور قاضی حسینشده و بناي فعلی در عصر سلجوقیان به
بود، مرمت و بازسازي ي اسماعیلیه در قهستان و خراسان شدهصباح مأمور ترویج فرقه

فهرست آثار ملّی ایران در 4803ي شمارهبه19/12/1380این قلعه در تاریخ . استهشد
).54: 1387؛ سلطانی، 114: 1384رجبی، (است ثبت رسیدهبه

وسامانیان، سلجوقیانخراسان در عهد -٢
ایلخانیان
ي نهم میالدي، ماوراءالنهر به بستر مناسبی براي تولد اولین هاي سدهدر نخستین سال

فرهنگ ،واقع پس از این زماندر . اسالمی تبدیل شد-هاي نیمه خود مختار ایرانیسلسله
حکومت . ها و دستاوردهاي دین اسالم تولدي دوباره یافتو تمدن ایران تحت تأثیر ارزش

همپارتیان و (هاي اسالمی پا گرفت ارزشهایی بود که تحت تأثیرسامانی از جمله حکومت
عباسیحکومتدستگاهدرکهشدیديضعفوترکاناثر تسلطبر).40: 1384خزائی، 

. کردندخودمقدمات استقاللتهیهبهشروعاین قرن،اواخرایرانیان ازبود،ایجاد گردیده
درکهدیگريهايبا حکومتهمراه چهارمقرندروآمدندپدیدالنهرماوراءدرسامانآل
کوتاه مدتیدرو ) 198: 1378صفا، (داشتند ایران تسلطبر، کردندظهورقرنآن

در سال ).2: 1383الدینی، کمال(د ندرآورخودقلمروتحترابسیاريشهرهايندتوانست
اسماعیل سامانی، بر عمرولیث صفاري که بر قهستان تسلط داشت غلبه کرد .ق288

از این پس قاین زیر نظر سالطین سامانی و به فرمانروایی ). 15:6709، ج1385، طبري(
مذهب مردم قاین در این ). 61: 1388نژاد، اسماعیل(گردید خاندان سیمجور اداره می

و قصبه این ... ": نویسدمی.ق4در قرن )215: 1347(چنانکه اصطخري . بوددوره شیعه 
وتحوالتسبببههجريچهارمقرن. "ناحیت را قاین خوانند و مردم آن شیعه باشند

تاریخی هايدورهبهترینازاقتصاديوهاي علمی، ادبی، هنري، سیاسی، اجتماعیپیشرفت
تمدنطالییرا عصرقرناینلحاظ بایداینازوشودمیمحسوبالنهرایران و ماوراء

در قرن ).170: 1386(ابولقاسم بن احمد جیهانی . نامیدسامانیانعصروایراناسالمی
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ز صادرات انبار کرمان است و جانمازها و فرش نی... ": نویسددر مورد قاین می.چهارم ق
مقدسی."ساختندهایی که از آن اعیان و اشراف قبا میابریشم قاین و پارچه. قاین بود

پارچه بسیار صادر ... ": نویسدنیز در قرن چهارم در مورد قاین می، )2:471، ج1361(
حکومت اواخر دوران در.که نشان از رونق صنعت نساجی در این دوره دارد"...کردند و می

علت تنگی جا از رود جیحون گذشته و به ماوراءالنهر آمدند ، بهسامانیان، ترکان سلجوقی
خاصه خراساناسالمیهايسرزمینبهترکانورودازپس). 106- 105: 1357بیات، (

ترکان.شداساسیتغییراتسامانی دستخوشجامعهطبقاتاجتماعی درساختاربزرگ،
واقتدار نظامیسکانتدریجبهوشدندقدرتارکانواردو تربیت نظامی،رشدازپس

حضور ترکان سلجوقی در ارکان سیاسی ).166: 1387هروي، (دست گرفتند بهراسیاسی
- شد؛ هر.ق395، منجر به فروپاشی کامل حکومت سامانیان در سال 1در کنار سایر عوامل

و فرهنگیجبههونشستمیثمربهسالسالیانتاسامانیان همچنانچند دستاوردهاي
هایی چون حکومتپس از سامانیان. بخشیدتداومهامدتتاراایرانیانایران وادبی

است؛ 2االخبار گردیزيزینتاریخآنمنبعکهروسیطبق نوشته. غزنویان قدرت گرفتند
درنوردندراجیحونتادادسلجوقیان رخصتبه.ق416./م1025درسالمحمودسلطان

که سلطنت سلجوقیانمرکزيهستههمچوناسکاناین.کننداتراقخراسانسرحددرو
داد و تشکیل،آوردندوجودبهراولی مستعجلمنسجمامپراتوريسدهنیمعرضدر

رسیدنقدرتبهبا. حکومت سلجوقیان بر ایران آغاز شد.ق429سرانجام در سال 
ساکن جاآندروبردهحملهایرانوبخارابههاي قرقیزستاناز دشتکهسلجوقیان

. شوداجتماعی و اقتصادي تقسیم می-نظامی، فرهنگی- ي عوامل سیاسیدر مجموع این عوامل به سه دسته١.
تاریخدرسامانیاندولتفروپاشیسیاسیعوامل"). 1387(هروي، جواد: تر رجوع کنید بهجهت بررسی بیش

. 174-159): پاییز(12سوم، شمارهسالتاریخ،نامهپژوهش. "ایران
، وقایع دوران محمود. استعبدالحی بن ضحاك بن محمود گردیزي از مورخان قرن پنجم هجريي نوشته٢.

اي مختصر به پادشاهان اساطیري، تاریخی و خلفاي اسالمی و توضیحاتی درباره آداب مسعود و مودود غزنوي، اشاره
زین ). 1363(گردیزي، ابوسعید عبدالحی: رجوع کنید به. و رسوم ملل مختلف از مباحث و مطالب این کتاب است

.دنیاي کتاب: تهران.به تصحیح عبدالحی حبیبی. االخبار
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ولی). 72: 1384کونل، (نقش نمود ایفايبهشروعجهان اسالمیدرترکیعنصرشدند،
پیشرا درمتضاد خاصیروشمهاجمان،اینکردنایرانیوترکانجذبباایرانمرکز

طوالنی، مشقات، هاي ي جنگي سلجوقی، دورهدوره). 6: 1376، و هامبیکاتلی(گرفت 
هاي بین ها، مناقشهاز جمله این درگیري. بودهمراه ها و مشکالت بسیاري بیماري

؛ که با ورود حسین )520: 1362مستوفی قزوینی، (سلجوقیان و اسماعیلیان قهستان بود 
ازاما). 637: 1375میرخواند، (ها، به کیش اسماعیلیان در آمده بودند قاینی و دعوت آن

.شدنائلخوددنیويودینیدستاوردهاياوجبهتمدن ایرانیدوره،اینگر، دردیسویی
هايسفارشدادنباتربیشوپرداختندمیهنريخالقکارهايهبندرتبهخودهاترك

دوران ). 461- 462: 1378کوب، زرین(کوشیدند میمحلیعناصردر تشجیعفراوان،
هاي شود، بلکه در زمینهفنون و صنایع محسوب میتنها عصر طالیی پیشرفت سلجوقی نه

در). 167: 1362زاده شیرازي، اهللاآیت(توسعه فراوانی را کسب نمود نیز هنري و فرهنگی 
ماند باقیمغولعهدتاآمد، کهپدیدهنرنظیري در عرصهکمهايپیشرفتاین دوره

خاندان سلجوقی بسیار وسیع منطقه جغرافیایی تحت نفوذ ). 186: 1383حلمی احمد،(
تا مدت زیادي دوره در منطقه وسیعی گسترش یافت و هاي هنري اینرو سبکاز این. بود

هاي هنرمندان این عصر به حیات خود ادامه داد نوآوريپس از انقراض سلطنت سلجوقی، 
در اسالمیهنرنهایی الگوهايگیريشکلدرهنر این عصر،). 70: 1389بزاز، صاحبی(

بنیادي واساسیاهمیتقرار داشتند،هاآنمستقیمتحت تأثیرکههاییو سرزمینایران
تصرف نهایت باحکومت سلجوقیان دربنیان). 102: 1376،و هامبیکاتلی(داشت 

). 43: 1388فتحی و فربود، (برچیده شد .ق617سالدرپایتختشان ري، توسط مغوالن،
، فربود؛ 3: 1384شراتو و گروبه، (اوگتاي جانشین چنگیزخان، فتح ایران را کامل نمود 

بر ایران حکومت .ق736تا .ق650ایلخانان مغول از و) 112: 1387، خزایی و رهنورد
در این زمان، ). 13: 1381بلر و بلوم، (و هالکو لقب اولین ایلخان را دریافت نمود کردند 

شم حاکم قهستان، که پیر و ضعیف شده بود نیز تسلیم هالکوخان شد ناصرالدین محت
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- الدین فضلرشید. پس از آن هالکوخان عازم قهستان شد). 691: 2ج،1356، اهللافضل(

حدود قهستان رسیدند، رنود اندك مقاومتی چون به": نویسدمی)2:691، ج1356(اهللا
- بگرفتند و دیوارها بینداختند و کشتن و غارترا لکن در یک هفته زمان جمله. نمودند

با پیدایش حکومت ایلخانی، صلح و امنیت نسبی بر قلمرو ایلخانان ."کرده، اسیران بردند
ها حادث شدهمغولکه در چهار دهه پس از هجومهایی بسامانینانظمی وبی،شدحاکم

با ). 66: 1388رضوي، (شدو دوران جدیدي در تاریخ ایران آغاز رفتبود، از بین 
ي شد که هنرهادر ابتدا تصور میمت ایلخانان در متصرفات سلجوقیان، جایگزینی حکو

کم شرایطی فراهم شد که از بین خواهد رفت، اما کمهاي خاص خودسلجوقی با ویژگی
، دیگرانلشکري و (وجود آمد ها بهی در آنهتنها از بین نرفت، بلکه دگرگونی قابل توجنه

1388 :86.(

ای در هنر اسالمینقوش هندسی و ستاره-٣
عمیقیهايریشهکهایرانباستانینقوشاساسبراسالمیيدورهدرایرانیهاينقش

-ساقهآبی،نیلوفرهايبرگچونهایینقش.گرفتشکلداشت،ایرانیفرهنگوهاباوردر

اي دیگرگونهبهاسالمیدورهدرمتفاوتهايشکلبابرگوگلهاينقشمواج،تاكهاي
ايستارههايطرح.بودطورهمیننیزهندسیهاينقشمورددر.ادامه دادحیات خودبه
پوپ، (آمدپدیدپارتیساختمانیهايآرایشاساسبرهندسیمنظمهايطرحدیگرو

- به گروهتوانهاي اولیه اسالم را میطورکلی نقوش تزئینی ایران در سدهبه).134: 1387

نوروزي(و نقوش اساطیري تقسیم کرد نگارههاي گیاهی، هندسی، انسانی، حیوانی و خط
هندسهریاضیات،پیشرفتبهباتوجه).75: 1363؛ گاستون، 115: 1389افروغ، طلب و
خطوطواسلیمینقوشکناردرهندسینقوشکهطوريبهاست،بودههنرالینفکبخش
درهندسه.اندگشتهمحسوباسالممذهبیهنرانحصاريگانهسهعناصرازايکتیبه
نمادینمفاهیمباواستصنایع دستی نمودارومعماريازاعماسالمیهنرهايتمامی
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تکرارودادنقرارهمکناردرآنکاربردهايازیکی.یابدمیپیوندفلسفیوکیهانی
).75: 1363گاستون، (داردگسترشقابلیتنهایتبیتاکه،باشدمیسادهالگوهاي

- واسطهبهکهمانده،برجاياسالمیمختلفهنرهايدرفراوانیهندسینقوشخوشبختانه

وبررسیمورداسالمجهاندرراهندسییناتئتزشکوفاییورشدروندتوانمیهاآني
بهتوأمانراادراکیوساختاريدو مفهوماین نقوش،).8: 1390حسینی، (داد قرارتحلیل
-دیدگاهازفارغرااست و آنآشکارشکلهرصوريیاساختاريمفهوم.گذارندمینمایش

مفهومکهحالیدرداد،قراربررسیوشناساییموردتوانمیگوناگونهايفرهنگوها
فرهنگجملهازمتعددومتنوعبسیارعواملباپنهانوپیچیدهصورتیبهشکل،ادراکیِ
ومحیطفردي،وگروهیهايسلیقهوهاهاي گذشته، آگاهیجامعه، سنتیکعمومی
: 1377زاده، دیباج و سلطان(دارد بستگیآنهاي کالبديویژگیوشکلقرارگیريزمینه

هندسه.دارندحکایتمعنويخاصخصوصیاتازهندسی،نقوشسازندهاشکال). 10-11
کمیِجنبهنمایند،میکهگونهآنهندسیاعدادواشکالاست،کیفیهموکمیهم

بطندرراوحدتازپژواکیکههستندنمادینیوکیفیجنبهدارايهاآن.ندارندصرف
هاي هندسی، از جمله نقش). م: پیشگفتار،1380اردالن، (گسترانند میاصل درونی خود

مانند و نزدیک به دایره در اي و یا خورشید شمسه نوعی طرح ستاره. استاينقوش ستاره
بلخاري، (هاست بري، نجاري، کتابت و امثال آنکاري، گچهنرهاي تزیینی مثل کاشی

-بهاي نمادي از نور و نقوش ستارهشمسه). 24: 1386نظر و عالیخانی، خوش؛ 8: 1384

اسالم رو در دین از این). 771: 1370سجادي، (تنها تصویر خداوند در اسالم است عنوان
براي گري ستارگان نقش هدایتهمچنین، در قرآن به. شودمینور اهمیت فراوانی دادهبه

رو استفاده از از این). 96:انعامقرآن،(است اشاره شدهها، در تاریکی دریا و خشکی انسان
گر مسیر تواند روشنعالوه بر محتواي کمی آن و حس زیبایی می،این نقش بر روي پاپوش
توانند نمادي از اي همچنین مینقوش ستاره. گر آن در ظلمات باشدحرکت انسان و هدایت

تجلیاتازحاصلانوار، نمادي از)459: همان(عنوان رمزي از نفس کل ي یمانی بهستاره
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حسینی، (و نیز وحدت ) 374: 1370سجادي، (احدیت و ذاتخدانورو حقیقتالهی
استفادههمپیامبرعنوان نمادبهشمسهازاسالمیهنرآثارازبعضیدر.باشد) 11: 1390

تواند به تبعیت از خداوند در تزئین همچنین هنرمند می). 38: 1380خزایی، (استشده
اي در تزئین ، از نقوش ستاره»الکواکببزینهالدنیاالسماءزیناانا«ي آسمان بر اساس آیه

پر اي، شمسه هشتهاي نقش ستارهاز نمود.)11: 1390، حسینی(کندآثار خود استفاده 
نزدوخوانندنیز میپرستاره هشتراآناجرام آسمانی،باشکلیشباهتدلیلبهکهاست

نامازبرگرفته(»شمسه«را آننیزاسالمینقوشدربوده وخورشیدنشانهبسیاري از اقوام
مرحلههشتمینبرعدد هشت). 51و 50: 1384محبی و آشوري، (گویند ) خورشید

همچنین این ). 35: 1385کیانمهر و خزایی،(دتأکید داراست قداستيمرحلهکهسلوك
و هشت) 15: 1390حسینی، (بهشت در باورهاي مسلمانان هشتتواند اشاره به عدد می

1).173- 171: 1388شمیل، (باشد داشتهالهیعرشحاملفرشته

قاینکوهآثار چرمی قلعه-۴
بقایای کفش-١-٤

ي در عصر خودزساچرمفنکه گواهی از اوج خالقیت، نبوغ و )1تصویر (این کفش
که در کنار ،)هاي ظاهرياز لحاظ ویژگی(است، از چند شکل چرم) احتماالً سلجوقی(

با توجه به قدمت، زیبایی این اثر که در نوع خود. است، تشکیل شدهاندشدهدوختهیکدیگر 
اي نسبتاً سالم بوده و کف آن شود، داراي رویهفرد تلقی میاي منحصر به، نمونهساختفنو 

صورت پینه چند الیه چرم، به. متر داردسانتی23است و طولی در حدود کامالً از بین رفته
جلوي این کفش قسمت . استي سمت راست این لنگه متصل شدهبه قسمت جلو و کناره
اي سیاه و اي دارد و بر زمینهقهوه-قرمزرنگی ،ست، که مشابه بدنهاداراي تزئیناتی چرمی

کاربرد"). 1390(هاشم حسینی، سید: اي رجوع کنید بههاي ستارهمایهتر مفاهیم نقشجهت بررسی بیش.١
اسالمی، سال هنردو فصلنامه مطالعات. "اردبیلیالدینصفیشیخمجموعهدرشمسهنقشمفهومیوتزیینی
.24-7): بهار و تابستان(14شمارههفتم،
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هشت است که در چهار جهت آن، قالب کلی نقش، شمسه. استمتمایز، نقش بسته
دارد که مربع را به چهار در مربع مرکزي شمسه، چلیپایی قرار. استدوایري متصل شده

ي باالي گوشه. استاي نقش بستهها دایرهکرده و در مرکز هر یک از مربعتقسیمبخش 
ي پایین، دو بند چرمی تزئینی ي کفش است و در زیر دایرهبدنه،شمسه متصل به چرم

ي آن برش خورده، با دوخت به چرم سیاه زیرین متصل این تزئین که زمینه. اندقرار گرفته
ناشی از آن هايحفرهرفته و تنها طور کامل از بینگذر زمان بهاست و نخ دوخت در شده

. باقیمانده است
بقایای تسمه چرمی-٢-٤

آن، احتماالً شکلي دوم، بقایایی از شی چرمین به رنگ سیاه است که بر اساس نمونه
سمت راست تسمه، داراي عرضی . )2تصویر (ستامربوط به یک تسمه و یا بند چرمی

روش هاي دیگر آن است و در این بخش، نقشی شمسه مانند بهنسبت به قسمتتر بیش
ي حرکت سوزن منجر شیوه. استي سیاه چرم ایجاد شدهدوزي با نخ سفید بر زمینهسوزن

پاپیونی شکلبه ایجاد نقشی در هم تنیده شده، که شامل یک مربع و نقشی چلیپاگونه به 
با توجه به از واي کرده است؛پاپیونی ایجاد دایرهي سمت چپ نقش به سبک گوشه. است

بین رفتن سمت راست، امکان اظهار نظر در مورد تقارن این دایره در سمت دیگر وجود 
. ندارد

نقوش قابل تطبیق در آثار سامانیان-۵
١کاسه -١-٥

، 8اي نیشابور با ارتفاع این کاسه مربوط به قرن دهم میالدي و از ظروف منقوش گالبه
کیفیت سفال، شکل و خوشنویسی . )3تصویر (متر استسانتی6/10و قطر پایه 8/25قطر 

نوشته کاسه . هري بزرگ استي تولید آن در کارگاهی در شدهندهروي این کاسه نشان
ي کاسه بهگونه از لبهحالت شعاعکه به"برکه": اندست که سه بار تکرار کردهاعبارتی

صورت متحدالمرکز قرار گرفته و که به"وسالمه"است و عبارت سمت مرکز نوشته شده
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اي کرم رنگ بر نوشته با گالبه. استهمین علت حالت چرخشی خاصی ایجاد کردهبه
تر از ترکیب سیاه و سفید بوده اي سیاه یا ارغوانی منگنز اجرا شده، که ترکیبی رایجزمینه
اي تیره در مراکز نیشابور و سمرقند و رنگ بر زمینهآید نقوش کمنظر میبه. است

هاي ایران و آسیاي مرکزي، از آغاز تولید، مورد استفاده هاي شهرستانهمچنین کارگاه
در مرکز این کاسه، نقشی مربعی شکل قرار . )7:87، ج1384خلیلی، (گرفته استقرار می

چلیپایی در مرکز این مربع با نقش . ي آن، دوایري نقش بسته استدارد که چهار گوشه
یهایها دایرهدر مرکز هر یک از این مربعاست و آن، چهار مربع دیگر را در خود جاي داده

ها را در تقسیم مربع به چهار بخش توان تأثیر این نقش بر نقوش چرممی. اندشکل گرفته
-چنین بههم. هاي تیز دیدها و استفاده از دایره در زوایا و گوشهبا دوایري در مرکز آن

ي تیره نیز در هر دو نمونه کفش و تسمه قابل کارگیري نقوش با رنگی روشن بر زمینه
.استمشاهده
٢کاسه -٢-٥

ست که احتماالً در نیشابور و یا سمرقند در قرن دهم میالدي اايي دوم کاسهنمونه
12پایه قطر و3/28، قطر 8/8اي، داراي ارتفاع این ظرف منقوش گالبه. تولید شده

. پر بزرگی استنقش تزئینی این کاسه همانند گل رز هشت).4تصویر (متر استسانتی
در عرض دو گلبرگ ،نویسی عجیب از لبه تا مرکزاي از یک الگوي خوشتک خط نوشته

ها با نقوش آبستره برگرفته از سفال منقوش فلز آذین قرن دیگر گلبرگ. استنوشته شده
صلیبی در یک چهارگوش است ،تزئینی کوچک مرکزينقش. اندشدهنهم میالدي تزئین 

- شود و بهمیاي سامانی از این نوع دیدههاي ظروف منقوش گالبهکه در بسیاري از نمونه

احتماالً گروهی از اشیاء با . باشدمیالديآید که ابتکار سفالگران سامانی قرن دهمنظر می
آید که ترسیم این نظر نمیاست، هرچند بهه شده، براي مسیحیان ساختنقش تزئینیاین 

هاي لبه. )59: همان(صلیب کوچک در این کاسه براي خوش آمد مشتریان مسیحی باشد
که در مرکز هر استهاین صلیب از مربع بیرون زده و آن را به چهار قسمت تقسیم کرد
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ي منحنی در چهار گوشهخطوط . انداي نقش بستهنقاطی دایره،هاي حاصلیک از مربع
-است و سعی شده با این خطوط، تیزي زوایاي مربع، کمحالت چرخان دادهن،مربع به آ

.تر شودگرن
٣کاسه -٣-٥

،میالديدهم، مربوط به قرن مترسانتی20قطر و 2/9ارتفاع اي با اي دیگر کاسهنمونه
نیویورك 1متروپولیتنيمکشوفه از تپه مدرسه نیشابور است که هم اکنون در موزه

,Bowl with a figure and birds)شودنگهداري می در مرکز این کاسه که . )5تصویر ((2012
اي به رنگ زرد نخودي است، زنی ایستاده با جامی در دست نقش بسته که داراي زمینه

که به هایی است دامن این زن منقوش به مربع. هایی نوك تیز و دامنی بلند استداراي بال
اي این نقوش در شبکه. شودچهار قسمت تقسیم شده و در میان هر بخش نقاطی دیده می

دار و نقوش مختلفی از ي کاکلدر اطراف زن، دو پرنده. اندبر روي دامن زن نقش بسته
در باال و سمت راست سر نگاره، گلی چهارپر که در قالبی . شودها و گیاهان دیده میگل

ها نقاطی نقش آید و در مرکز هر یک از گلبرگع قرار گرفته به چشم میبین دایره و مرب
هایی از آن خارج نواري اطراف گل را احاطه کرده و از بین هر دو گلبرگ، زبانه. استبسته

.کندمیءاي هشت را القاشده که در مجموع نقش شمسه
قمری٥یا ٤نویس، قرن قرآن دست-٤-٥

ي سامانیان و یا اوایل سلجوقیان یعنی اواخر دوره.ق5یا 4رن این قرآن که مربوط به ق
سطر در هر صفحه استهفتمتر با تقریباً سانتی19×8/15لت با ابعاد 129است، داراي 

در . استمتن قرآن بر کاغذي نازك، سخت و به رنگ زرد کدر نگاشته شده. )6تصویر (
شده، و در زرد رنگی جهت فصل آیات استفادهنگارش آن از مرکب سیاه و قرمز و از نقاط 

- میي قرمز دیدهرنگ طالیی با زمینهي آیه بهپایان هر آیه نقش تذهیبی شامل شماره

هاي پاپیونی و ، محل سجده با نقشی شامل مربعی در هم تنیده با گوشه17در لت . شود
خلیلی، (آیدمیچشمگل چهارپر که مشابه نقش صلیب است و در مربع بافته شده، به

1  .Metropolitan Museum of Art
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ي هزمینوکنداي هشت را تداعی میقالب شمسه،کلی نقششکل. )1:171، ج1379
شد، شمسه در هنر گونه که پیش از این گفتههمان. استهاي آن، تیره برخی از قسمت

از . شودتصویري از خداوند دیده نمی،اسالمی نماد نور، روشنایی و هدایت است و جز نور
از حاصلاي از انوارنقش که نمادي براي سجده در برابر خداوند است، نشانهرو ایناین

از طرفی انسان همواره در مسیر . احدیت استو ذاتخدانورو حقیقتالهیتجلیات
تواند نمادي از رو شمسه میکند، از اینصحیح روشنایی و کعبه الهی یعنی قبله، سجده می

.سعادت باشدروشنگري و هدایت در مسیر صحیح

های سلجوقیمنونه-۶
های سفالیکاسه-١-٦

و یا 12هاي قابل بررسی در آثار سلجوقی، دو کاسه سفالی مربوط به قرن از نمونه
ي اول داراي ارتفاع این ظروف مینایی، در نمونه. )8و 7تصویر (سیزدهم میالدي است

ي دوم داراي ارتفاع متر و در نمونهسانتی4/8ي پایه و قطر حلقه8/20، حداکثر قطر 1/9
هاي ها در اندازهاین کاسه. استمتر، سانتی8ي پایه و قطر حلقه2/22، حداکثر قطر 9

تزئین ،اي یکسان با نقوش اسلیمی ساطع از مرکز به اطرافمرسوم ساخته شده و به شیوه
ره هستند، که نادرتر هاي مینایی بدون پیکهاي زیبایی از ظرفاین ظروف، نمونه. اندشده

هایی در نقوش، رغم شباهتبه. )7:194، ج1384خلیلی، (دار استاز ظروف مینایی پیکره
اي ي اول از فیروزهدر نمونه. گذارندها تأثیر متفاوتی میدلیل تنوع رنگاین دو قطعه به

ي شده و لبهي دوم از خاکستري مایل به آبی روشن استفادهمایل به سبز تند و در نمونه
هاي چون در میان نقوش اسلیمی مذکور، نقش. صورت دالبري استظرف در این نمونه به

از . اندها احاطه شدههاي اسلیمی و برگشود که در میان نقشمیپر دیدهي هشتستاره
در1ي گولبنکیاناي سلجوقی مربوط به نیشابور در موزههاي مشابه این ظروف، کاسهنمونه

1 . Gulbenkian
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استفاده 8هایی تقریباً مشابه کاسه تصویر در تزئین آن از رنگ. )9تصویر (است 1نلیسبو
ي داخلی ظرف اي در لبهحاشیهاند و صورت سادهها بهاست، با این تفاوت که لبهشده
در این سفال . هاي هندسی استمانند در میان نقششود که داراي نقوشی کتیبهمیدیده

ي تفاوت آن با دو نمونهوخوردنقوش اسلیمی و برگ به چشم مینیز نقش شمسه در بین 
اي قرمز در مرکز شمسه و چهار جهت آن است، در حالی که قبل در استفاده از نقاط دایره

ها در همچنین میزان پرداخت نقوش و کیفیت آن. ، فاقد این نقاط بودندقبلي دو نمونه
ي این ظروف نیز از دوایري در گونهسههاي شممایهدر نقش. تر استاین ظرف، بیش

رسد هنرمندان سامانی و سلجوقی سعی بر آن نظر میبه. استزوایاي مربع استفاده شده
هاي تیز استفاده کنند و یا از تأثیر آن بر تر از زوایا و گوشهاند تا در این آثار، کمداشته

. استته قابل مشاهدهکوه نیز این نکهاي چرمی قلعهدر نمونه. بیننده بکاهند
پارچ سفالی-٢-٦

میالدي 1200تا 1100، پارچی سفالی مربوط به ایران و تولید شده در سال 10تصویر 
ي لندن به شماره3و آلبرت2ي ویکتوریاهم اکنون در موزهاین اثر. دهدرا نشان می

1928 -164.Cپوشیده شده با ي خمیر سنگی سفید این سفال از بدنه. شودنگهداري می
,Tankardشدهمیناي سفید مات، ساخته و قسمت دهانه و باالي پارچ با نقوش )(2012

شود اي دیده میي دایرهچهار نقطهمربعی که درون آن چلیپایی نقش بسته و در اطرافش
بخش پایین پارچ نیز با . استاي مربعی ایجاد شدهتزئین شده؛ که این نقش درون شبکه

هاي این شعاع. استاند، تزئین گشتهلیمی که از سمت باال به پایین ساطع شدهنقوشی اس
رنگ قرمز قرار هاي بههاي هشتی است که در مرکز آن نقطهي شمسهتزئینی در برگیرنده

نقوش به رنگ آبی مایل به . استدارد و اطراف آن با نقوش اسلیمی و برگ تزئین شده
به خاکستري با نقاط قرمز رنگ است؛ تزئین این ظرف هاي سبز مایلخاکستري با برگ

1. Lisbon
2 . Victoria
3 . Albert museum
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توان در یک ظرف همچنین مشابه این تزئین را می. استي بررسی شدهمشابه سه کاسه
این ظرف . )11تصویر (دید1ي قوم شناسی مونیخسفالی دیگر سلجوقی در میان آثار موزه

,Frembgen(که یک لیوان سفالی با لعاب سفید مات است ي ، از حیث شیوه)82 :2003
.تزئین، نقوش و رنگ مورد استفاده در آن مشابه پارچ مذکور است

قاب سفالی-٣-٦
میالدي است13و یا اوایل قرن 12هاي بامیان مربوط به قرن این ظرف از سفالینه

اي و این قاب جزء ظروف خمیر سنگی قالبی لعابدار با پوشش لعاب فیروزه. )12تصویر (
. متر استسانتی7/5ي پایه و قطر حلقه5/16، حداکثر قطر 5/4کاربرد ارغوانی با ارتفاع 

گودي آن با . دار استبرگشته و لبههاي آني کوتاهی قرار گرفته و لبهظرف بر پایه
شود و در یکسري تزئینات میپاپیونی دیدهنقش تزئینیشده که در آن اي تزئینشمسه

این موتیف شامل مربعی مرکزي با . )7:294، ج1384خلیلی، (صور استسه برگی مح
هاي گوشه. اندمانند کردهشده و ایجاد نقشی شمسهنقوشی پاپیونی است که در هم تنیده

.استفرم پاپیونی تشکیل دایره دادهمربع در این نمونه نیز، به

های ایلخانی منونه-٧
انگشرت-١-٧

، پهنا 5/22میالدي با ارتفاع 14یا 13شرقی آسیا و قرن جنوباین انگشتر مربوط به 
انگشتر ساخته شده از ورقه طال . )13تصویر (متر استمیلی16پهناي پایه نگین و5/25

اش تقریباً سه گوش بوده و که حلقه،فرد استروي یک هسته داراي ظاهري منحصر به
عنوان مهر به"هم بگذرد"یک قطعه فیروزه حامل عبارت . دار، داردهاي بلند و زاویهشانه

سنگ روي انگشتر کار شده که معموالً جزو ردیف کاري انگشترسازان اسالمی در قرون 
است؛ حال میالديمهر سنگ به سبک شرق ایران در قرن سیزدهم. استوسطی نبوده

در قسمت باالي . )9:71، ج1386خلیلی، (شرق آسیاستکه پایه محصولی از جنوبآن

1 . Munich State Museum of Ethnology
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قسمت 9مربع مرکزي نقش، به . خوردچشم میفیروزه، نقشی مشابه شمسه هشت به
ي گوشهدر.استهاي سمت راست و چپ آن دو دایره نقش بستهتقسیم شده و در گوشه
.شودمانند و مشابه دو بال باز پرنده، دیده میباالي مربع نقشی برگ

نسخ خطی-٢-٧
میالدي 1330سال برگی از نسخه خطی از غزالی مربوط به)14تصویر (اولي نمونه

اي نوشته متن این نسخه درون حاشیه(Loukonine and Levanov, 2010: 196).است
تزئینی شکلکه از لحاظ 1ي سمت چپ و خارج حاشیه، دو نقش مدالیونشده و در کناره

ي نقوشی در هم بافته وسیلهدو ستون عمودي به. مشابه با نقوش حاشیه است، قرار گرفته
ال و پایین حاشیه داراي هاي بابخش. اندرنگ تزئین شدهاي سیاهبا رنگ طالیی بر زمینه

بهامتداد این نوارها نقوشی . استست که با نواري پیرامون آن احاطه شدهااينوشته
هاي پاپیونی شکلاي شکل ایجاد کرده که در مرکز آن مربعی قرار دارد و با ارهستصورت

رنگ سفید با دورگیري این نقش که به. استشده، تکمیل گردیدهکه در این مربع بافته
ي دوم نگاره نمونه. شودمیدیدهي حاشیه سیاه است، در چهار گوشهايطالیی و زمینه

- جامع. )15تصویر (التواریخ استمربوط به جامع)مصرزیزع(پوتیفارحضوردریوسف

دررشیديربعنامبهخان در مکانیغازانسلطنتزماندرنفیس تاریخینسخهالتواریخ
ي دربارهمصورکتاباین).25: 1388پورکاظمی، دادور و(است شدهمصورتبریز،

تصویر70یکی. باشدمینسخهدودارايکه، استجمله مغوالنازمختلفمللسرگذشت
داستانازايصحنهبهمربوطاین نگاره،). 60: 1380پاکباز، (دارد تصویر100و دیگري

به نسخه مربوط،)ع(اسحاق وابراهیمحضرتنوادگاناز)ع(یوسفحضرتزندگی
بهتصویر،درموجودمتوناساسکه براستخلیلیناصرمجموعهدرموجودالتواریخجامع
وريادبرايیوسفکهاینوپردازدمییوسفومصرعزیززلیخا، همسريدربارهاي صحنه

.شودمیپارهپشتازیوسفپیراهنمیانایندروگریزدمیاودستاززلیخااز بدخواهی

.شودهاي هنري استفاده میاي یا بیضی شکل که در اکثر رشتهنقش با قالب دایره.١
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است، درکردهتصویرپوتیفار،مصرعزیزنزددرواقعه،ازبعدرا)ع(یوسفتصویر،این
این نگاره، بر تخت پوتیفار، در. دهدیمنشاناوبه راخودپارهپیراهنیوسف،کهحالی

هايگوشهابیکی از این نقوش متشکل از مربعی. استنقوش هندسی ترسیم شده
شکلنقش دیگر مربعی به. استشکل است که با نقش چلیپایی درهم تنیده شدهپاپیونی

. استتر تقسیم کردهنقش را به چهار مربع کوچک،پاپیونی است که درهم تنیدگی آن

های امروزین قایننقش مشسه در گلیم-٨
بافی هاي دور گلیماز گذشته،و عشایرانروستاییدر میانخصوص منطقه قاینات بهدر

هاي از نوع گلیممعموالًهاي این منطقهگلیم.استاز رونق و رواج باالیی برخوردار بوده
از طور معمول، د و بهشومیبافتهکشی فارسیبا چلهافقیروي دارهاي که براستدورو

هاي رنگ.استشدهمیاستفاده ها پود این گلیموتاربراي پشماز ،گذشته تا به امروز
الجورد،الکی،شتري یا کرم،هاي از رنگواندگیاهیمورد استفاده در رنگرزي الیاف، 

این .استلوپر تألو شاد ها این بافتهدر نقوش رنگ و. شودمیاستفادهاي و سبز قهوه
هاي ترین ویژگیممه.شوندگر میگرا و آرمانی جلوه، غالباً با بیانی نمادرنگینهايمایهنقش

، نقوش بندي قرینه، ترکیبشکلي، هماهنگی و تناسب رنگ و نواز، چشمنقوش گلیم قاین
- هاي متداول را مینقش.گی در عین معناگرائی آن استپیرایتکرار شونده و سادگی و بی

-اهی، حیوانی و انتزاعی تقسیم کرد که در برگیرندهتوان در چهار قالب نقوش هندسی، گی

همچون نقش (زیگزاگ ، ستاره، سر و یا گوشوارهشانه، گل، شاخ قوچهایی چونشکلي
یا (، کژمارمار، قالب، چلیپا، زخمچشميهانگاره، )نقش درختچه(نظر قربانی، )آب جاري
...و )یزيگشن(یريگل زنج، خرچنگ، سروزنبوري، ، النهدرخت زندگی، پرنده، )جغجغک

داراي مفهوم خودیها جدا از کاربرد کمی و تزئینمایهنقشهر یک از این .هستند
ها و آگاهیهاي گذشته، فرهنگ، سنتو متعددي از جملهمتنوععواملاند، که باادراکی
آنهاي کالبديویژگیهاي گروهی و فردي، محیط و زمینه قرارگیري شکل و سلیقه
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بر روي نوعی گلیم محلی در قاین اي از نقش شمسهنمونه، 16تصویر ١.داردبستگی
مربع با پنجدر خود ،رنگ قرمز استشمسه که به. دهدمیرا نشانيموسوم به سفره آرد

در . استدورگیري سفید که در مرکز هر کدام نقاطی سیاه رنگ قرار دارد، جاي داده
این . شودمیرنگ سیاه دیدههایی به شکل لوزي بههاي چهار جهت شمسه، نقشمثلث

هاي سنتی تأثیر از نقشبیشکها و تاریخ این منطقه دارد، بینقوش که ریشه در سنت
توان در قالب نقوش موسوم به تعویذ یا عالوه بر این، مشابه این نقش را می.این دیار نیست

توان به ارتباط میان این تر، میبا بررسی دقیق). 17تصویر (چشم زخم نیز مشاهده کرد 
).18تصویر (پی برد ) 1تصویر (نقش و نقش شمسه در کفش 

نتیجه 
ي شمسه در آثار مایهکه نقشگرفتنتیجه گونه توان اینشد میبر اساس آنچه گفته

که ریشه در است کوه قاین، عالوه بر کاربرد تزئینی خود، حاوي مفاهیم عرفانی چرمی قلعه
ها؛ که باورهاي دینی هنرمند دارد؛ مفاهیمی چون روشنگري و هدایت در ظلمات و تاریکی

این نقوش . تر استعنوان ابزار حرکت، ملموسخصوصاً در کفش، با توجه به کاربرد آن به
- هاي ادوار گذشته خصوصاً سامانیان دارد، از نقشمایهها ریشه در نقشگیري آنکه شکل

ي چرمی، از نقش شمسه در تسمه. عصر سلجوقی استيهنرئین آثارهاي متداول در تز
خصوصاً استفاده از دایره. ي سلجوقی داردهاي دورهکلی، شباهت زیادي به نقششکلنظر 

ي مربع و چلیپا، ارتباط درهم تنیدهشکلدار شمسه و هاي زاویهصورت پاپیونی در گوشهبه
نزدیکی با نقش مشابه در سفال بامیان دارد؛ که تأثیر پذیري این دو نقش از تزئین قرآن 

. شناسی نقوش گلیم و سفره آردي منطقه قایناتنماد ). 1390(اربابی، فائزه: بر گرفته از تحقیق دانشجویی. 1
هاي بر اساس مصاحبه با طوطی رازقی، زهرا عامري و فاطمه افتاده، از بافنده. ]نشدهچاپ[. دانشگاه زابل: زابل

.روستاي مهنج در قاین
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، با توجه به شکل پاپیونی زوایا و درهم تنیدگی در نقش، بهقمريقرن چهارم یا پنجم
-مایهو قالب نقش، از نقششکلدر نقش تزئینی کفش هر چند . استوضوح قابل مشاهده

هاي نیشابور در آن ي سلجوقی است، اما تأثیر نقوش سامانی، خصوصاً سفالینههاي دوره
از جمله استفاده از چلیپا در مربع مرکزي و تقسیم آن به چهار مربع . تر استواضح

رسد که نظر میگونه بهدر مجموع این.شودمیتر، که در مرکز هر یک دوایري دیدهکوچک
کوه، سعی بر آن داشته تا از زوایاي هاي قلعههنرمند، در نقوش سامانی، سلجوقی و چرم

انتساب رواز این. تأثیر آن بر بیننده بکاهداز تر استفاده کند و یا تند در تزئینات خود کم
هاي سلجوقی، مایهها با نقشبه نقوش آنتشاي سلجوقی با توجه بهدورهاین آثار چرمی به

اي کوه قاین و عمق اکتشاف این آثار، فرضیهمکشوفه از قلعهءو نیز درنظر گرفتن سایر اشیا
هاي مایهشد، این نقوش شمسه مانند، که از نقشطور که گفتههمان. استصحیح بوده

- میهایی دیدهها و تفاوتشباهتبا نیز رایج هنر سلجوقیان است، در سایر آثار این دوره 

ي سلجوقی با تغییراتی مورد گرفته و در دورهتأثیر هنر سامانیان شکلشود و تحت
همچنین تداوم این نقوش در آثار ایلخانیان و تأثیر بر هنر این . استاستفاده قرار گرفته

نقوش ایلخانی، گسترش اما تفاوت اصلی . توان در تزئینات آثار این دوره نیز دیددوره را می
ي هاست، در حالی که در آثار دورهدار در زوایاي شمسههاي مکمل زاویهاستفاده از نقش

ها شباهت هر چند فرم این نقش. شدها میقبل، سعی بر استفاده از دایره در این قسمت
صورت مشابه ي سلجوقی دارد و حتی درهم تنیدگی نقوش بههاي دورهزیادي با نقش

- بود، جاي خود را بههاي شمسه قرار گرفتهمرور، دوایري که در گوشهتکرار شده، اما به

پر، که امروزه در تزئین ي هشتستارهنقوش.انددار، دادهشکل و زاویههاي برگینقش
هاي مایهگیرد، بدون تأثیر از نقشي قاین مورد استفاده قرار میهاي سنتی منطقهگلیم

هاي تزئینی وضوح تأثیرگذاري نقوش آثار چرمی را در نقشقه نبوده و بهسنتی این منط
).19تصویر (اندگرفتهاي تغییرات مورد استفاده قرار که با پاره،توان دیدها میاین گلیم
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.علمی و فرهنگی: تهران. عرفان
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. "دورة ایلخانینقش مهرهاي تزئینی در معماري "). 1388(، و دیگران آرش،لشکري.53
.102- 85):پاییز و زمستان(2شماره سال اول،،مطالعات باستان شناسی

: تهران. احوال و آثار خواجه نصیرالدین طوسی). 1370(تقیمدرس رضوي، محمد.54
. اساطیر

پردازي زیلوهاينقشدرنشانهونماد"). 1384(تقیآشوري، محمد؛محبی، حمیدرضا.55
. 60- 42):زمستان(1مارهشسال اول، ،گلجامنشریه."میبد)صف(محرابیتاریخی طرح

: تهران. به کوشش محمد دبیر سیاقی. القلوبههنز). 1362(مستوفی قزوینی، حمداهللا.56
. اشراق

. توس: تهران. جغرافیاي تاریخی ایران باستان). 1371(مشکور، محمدجواد.57
. 2ج،التقاسیم فی معرفه االقالیماحسن ). 1361(مقدسی، ابو عبداهللا محمد بن احمد.58

. مولفان ایران: تهران
تأثیرپذیري نهضت هنر و پیشه "). 1381(پورجعفر، محمدرضا؛ موسوي حجازي، بهار.59

.22-4):زمستان(12پیاپی،هنرهاي زیبا. "انگلستان از هنر اسالمی ایران
به تلخیص عباس زریاب.روضه الصفا). 1375(شاه بلخیمیرخواند، محمد بن خاوند.60

. کتابفروشی خیام: تهران. خویی
بررسی فرم، تزئین و محتوا در هنر "). 1389(افروغ، محمد؛طلب، علیرضانوروزي.61

سال ششم، . دو فصلنامه مطالعات هنر اسالمی. "فلزکاري دوران سلجوقی و صفوي
. 128-113): بهار و تابستان(12پیاپی

. "ایرانتاریخدرسامانیاندولتفروپاشیسیاسیعوامل"). 1387(هروي، جواد.62
.174-159): پاییز(12پیاپی، سومسال،تاریخنامهپژوهش

هاي نیشابور نقوش انسانی بر سفالینه"). 1384(خزائی، محمد؛همپارتیان، مهرداد.63
دو فصلنامه مطالعات هنر . ")قمريچهارم و پنجم/ میالديقرون دهم و یازدهم(

. 60-39):پاییز و زمستان(3شماره،سال دوم،اسالمی



103...  بررسی تطبیقی نقوش چرمه هاي قلعه کوه قاین با نقش مایه هاي سامانی 

64. Frembgen, Jurgen Wasim (2003). Nahrung Fur Die Seele:
Welten Des Islam. Munchen: Staatliches Museum fur Volkerkunde.

65. Kazemi, Abdollah (2009). “Architecture in Heart”. Current
Trends in Civil Engineering and Architecture, March 28 –April 1.
Kabul, Afghanistan . [On-line] Available: http://www.afgasialink.eu/
KabulConf/Files/pap18.pdf [2013.02.05]

66. Loukonine, Vladimir; Lvanov, Anatoli(2010). Persian miniatures.
Newyork: Parkstone press international.

67. “tankard”. [on-line]. Available: http: // collections. vam. ac. Uk
/item/ O85137/tankard-unknown [accessed 3/12/2012]

68. "Bowl with a figure and birds [Attributed to Iran, Nishapur]
(38.40.290)". In Heilbrunn Timeline of Art History. New York: The
Metropolitan Museum of Art, 2000–http://www.metmuseum.org/
toah/works-of-art/38.40.290 (July 2011) [accessed 27/11/2012]

:تصاویر

)پس از ترمیم؛ تصویر از نگارنده(کوه قاین بقایاي کفش چرمی، مکشوفه از قلعه) 1تصویر 



اجتماعی خراسان-فصلنامه مطالعات فرهنگی 104

)تصویر از نگارنده(کوه قاین بقایاي تسمه چرمی، مکشوفه از قلعه) 2تصویر 

)87: 7، ج1384خلیلی، . (م10کاسه سفالی، نیشابور، قرن ) 3تصویر 



105...  بررسی تطبیقی نقوش چرمه هاي قلعه کوه قاین با نقش مایه هاي سامانی 

)  59: 7، ج1384خلیلی، . (م10کاسه سفالی، نیشابور یا سمرقند، قرن ) 4تصویر 

)ي متروپولیتنموزه. (م10کاسه سفالی، نیشابور، قرن ) 5تصویر 

)  171: 1، ج1379خلیلی، (قمري 5یا 4نویس، قرن قرآن دست) 6تصویر 

)194: 7، ج1384خلیلی، (میالدي 13و یا اوایل 12کاسه سفالی، قرن ) 7تصویر 
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)194: 7، ج1384خلیلی، (میالدي 13و یا اوایل 12کاسه سفالی، قرن ) 8تصویر 

)ي گولبنکیان لیسبونموزه(کاسه سفالی، نیشابور، عصر سلجوقی ) 9تصویر 

)ي ویکتوریا و آلبرتموزه(میالدي 12پارچ سفالی، مربوط به قرن ) 10تصویر 



107...  بررسی تطبیقی نقوش چرمه هاي قلعه کوه قاین با نقش مایه هاي سامانی 

)Frembgen, 2003: 82(ي قوم شناسی مونیخ میالدي؛ موزه11لیوان سفالی، قرن ) 11تصویر 

)294: 7، ج1384خلیلی، (میالدي 13قاب سفالی، بامیان، قرن دوازده و یا اوایل ) 12تصویر 
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)71: 9، ج1386خلیلی، (میالدي 14و یا 13انگشتر، شرق آسیا، قرن ) 13تصویر 

)Loukonine and Levanov, 2010: 196-197(میالدي 1330ي خطی، مربوط به برگی از نسخه) 14تصویر 

ي ایلخانیبرگی از جامع التواریخ، دوره) 15تصویر 



109...  بررسی تطبیقی نقوش چرمه هاي قلعه کوه قاین با نقش مایه هاي سامانی 

)1389اربابی، : تصویر از(هاي قاین شمسه در گلیم) 16تصویر 

)1389اربابی، : تصویر از(هاي قاین گلیمنقوش چشم زخم در شمسه در استفاده از )17تصویر 

کوهچرمی قلعهکفش هاي امروزین قاین از نقوشپذیري نقش گلیمالگو) 18تصویر
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ارتباط نقوش بررسی شده) 19تصویر 


