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چکیده
اعتقادات  و  باورها  از ذوق و سلیقه،  زیبایی هایی نشأت گرفته  هنرهای سنتی، تجلی 

مردمان مناطق مختلف و شاهدی استوار بر توجه آنها به دنیای هزاررنگ پیرامون  شان 

است. هنر سوزن دوزی نیز یکی از این هنرها است. در این میان، مردم شهرستان سربیشه 

با ترکیب عشق و صبوری، طرح های خیال پرور و چشم نواز خود در هنر سوزن دوزی را 

بر پرده هایی که زینت بخش خانه هایشان است، به کار بسته اند؛ هنری که از گذشته تا 

کنون به دست زنان هنرمند منطقه رقم خورده است و دارای نقوش منحصربه فردی است 

که از لحاظ بصری و تجسمی ساختاری منسجم و مشخص دارد. این پژوهش با هدف 

سربیشه  شهرستان  پرده نماهای  سوزن دوزی های  نقوش  معنایابی  و  تحلیل  شناخت، 

انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در منطقه سه روستای مختاران، چنشت و 

دهشیب است که از فراوانی بیشتر نقوش نسبت به روستاهای دیگر برخوردارند. روش 

این پژوهش توصیفی - تحلیلی و شیوه گردآوری اطالعات میدانی و کتابخانه ای است. 

سربیشه،  شهرستان  پرده نماهای  نقوش  معرفی  و  بررسی  از:  عبارتند  پژوهش  اهداف 

طبقه بندی تنوع نقوش پرده نماها و مقایسه تطبیقی نقوش و تأثیرات فرهنگ و رسوم 

منطقه بر روی این پرده نماها. با بررسی این موارد مشخص شد نقوش پرده نماها در سه 

روستای مورد مطالعه در چهار گروه )گیاهی، حیوانی، پرندگان و اشعار( رده بندی می 

شوند. این نقش ها با اعتقادات و فرهنگ مردم این منطقه گره خورده است و شناخت 
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آنها، بخش عظیمی از روایات غنی فرهنگ تصویری منطقه را برای ما روشن می سازد.

واژگان کلیدی: پرده نما، سوزن دوزی، نقوش، سربیشه

مقدمه
بعد از به  وجود آمدن پارچه - که پوشش و حفاظی در برابر سرما و گرما محسوب می شد، 

اندیشه تزیین پارچه در ذهن بشر شکل گرفت. این تزیینات به مقتضای فرهنگ، آداب 

و سنن هر قوم دارای ویژگی های منحصر به فردی است. این دست دوخت ها عالوه بر 

جنبه تزیینی، نمایندۀ اقلیم و در بعضی مواقع عقاید مذهبی جامعه پدیدآورنده آن بوده 

است؛ چنانکه قبل از اسالم برای این دوخت ها، عالوه بر جنبه تزیینی، جنبه طلسم گونه 

نیز قائل بوده اند. سوزن دوزی که هنر آراستن سطح پارچه با استفاده از نخ های الوان با 

کمک سوزن و قالب است، یکی از انواع این دوخت ها محسوب می شود.

در منطقه مورد پژوهش، زنان سوزن دوز در جستجوی تزیینات مطلوب خویش، ضمن 

استفاده از شکل های زیبا و ساده، فضای حقیقی طبیعت را با فضای مجازی این آثار 

درهم آمیخته ، ارتباط بصری مناسبی میان نقوش برقرار کرده و هنر خود را در قالب 

پرده جالباسی آراسته اند. از این رو هنر سوزن دوزی زنان روایت گر فرهنگ و هنر منطقه 

است. هر نقش  نوعی مفهوم است که در گوشه و کنار فرهنگ و تاریخ نمایان می شود. 

نقوش سوزن دوزی در پرده نماهای خراسان جنوبی بخش جدایی ناپذیری از هنر زنان این 

منطقه محسوب می شود و نقش مایه ها می توانند به روشن شدن وجوهی از ویژگی های 

فرهنگی و تاریخی این منطقه کمک کنند. 

سؤال ها و فرضیه های تحقیق
این پژوهش درصدد پاسخ گویی به سؤاالت زیر است:

1- ارتباط بین نقوش پرده نماهای خراسان جنوبی و فرهنگ بومی منطقه به چه صورت 

بوده است؟

2- چه چیزهایی الهام بخش نقوش تزیینی پرده نماهای مناطق مورد پژوهش است؟
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فرضیه های پیش روی این تحقیق از این قرارند:

1- نقوش پرده نماها با شناخت آگاهانه این مردمان از فرهنگ و طبیعت منطقه مورد 

بحث مرتبط بوده است.

2- هنرمندان خراسان جنوبی در طراحی نقوش پرده نماها از محیط و طبیعت اطراف 

خود بیشترین بهره را برده اند.

تاکنون پژوهشی در خصوص بررسی نقوش این پرده نماها در منطقه سربیشه و تأثیر 

الهام بخش طبیعت بر طراحی این نقوش انجام نشده است، اما می توان به پژوهش های 

زیر در زمینه سوزن دوزی اشاره کرد:

بهنیا )1381( در کتاب بیرجند نگین کویر - که یکی از منابع مردم شناسی بیرجند است 

- به این نوع سوزن دوزی ها اشاره  کرده است. هنرمند )1389( در کتاب سوزن دوزی های 

سنتی رایج در خراسان جنوبی به شکلی مختصر به این هنر پرداخته است. منتخب صبا 

)1379( در کتاب نگرشی بر روند سوزن دوزی های سنتی ایران از هشت هزار سال قبل 

از میالد تا امروز موضوعاتی چون تاریخچه سوزن دوزی و انواع رودوزی ها را مطرح کرده 

است. 

خاموشی )1389( در مقاله  "تحول کاربرد تزیین در سوزن دوزی بلوچ و ترکمن" به 

شناخت انواع تزیینات به کار رفته در سوزن دوزی های اقوام ترکمن و بلوچ پرداخته اند. 

قاسمی، محمودی و موسوی حاجی )1392( نیز در مقاله "بررسی ساختار صوری نقوش 

طبیعی در سوزن دوزی زنان بلوچ" به شیوه توصیفی- تحلیلی این نقوش را مورد بررسی 

قرار داده اند. سیادت نژاد و صمصامی )1394( هم در مقاله  "بررسی نقش های اسطوره ای 

در پرده نماهای خراسان جنوبی" به بررسی اسطوره ای این نقوش پرداخته اند. 

پژوهش حاضر به دو روش میدانی و کتابخانه ای سعی دارد به بررسی مفهوم نقوش 

پرده نماهای خراسان جنوبی بپردازد. نگارندگان در این پژوهش سعی دارند با مطالعه 

نقوش متفاوت مورد استفاده در سوزن دوزی های خراسان جنوبی که با الهام از طبیعت، 

این هنر منتقل  قالب  نمادین که در  به مفاهیم  اعتقادات مردم شکل گرفته،  باورها و 

می شود، اشاره کنند. نقوش این پرده نماها شامل: بزکوهی، پرندگاِن غالبًا نشسته بر درخت 

و گل و گلدان است که با استفاده از اشکال خاص و رنگ های مختلف تزیین یافته اند.
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منطقه مورد تحقیق
منطقه مورد مطالعه سه روستای منطقه سربیشه خراسان جنوبی، شامل: روستاهای 

نهارجان  دهستان  روستاهای  از  یکی  مختاران  است.  دهشیب  و  چنشت  مختاران، 

شهرستان سربیشه و دهشیب یکی از روستاهای بخش مود این شهرستان است. چنشت 

نیز که در میان رشته کوه باقران قرارگرفته است، در گذشته جزو دهستان نهارجان بوده، 

ولی در حال حاضر از توابع شهرستان سربیشه محسوب می شود. روستای چنشت به 

لحاظ پوشش محلی به سرزمین رنگ های ایران معروف است و با وجود جاذبه های زیبای 

طبیعی، تاریخی و فرهنگی، یکی از روستاهای هدف گردشگری خراسان جنوبی است.

   

       

 از يكي ،فرهنگي و تاريخي طبيعي، زيباي هاي—جاذبه وجود با و هاي ايران معروف است—سرزمين رنگ

  .است جنوبي خراسان گردشگري هدف روستاهاي

     

                 

    

  و تاريخچه آن در ايران يدوز—سوزنهنر  -٢

الوان و با كمك سوزن و قالب  يها—نخاز  يريگ—بهرهآراستن سطح رويين پارچه ساده با  هنر ،يدوز—سوزن

 تلفيق معموالً  ،نشانند—يمظريفي كه بر منسوجات ساده  يها—هيبخآن به مدد  اندركاران—دستاست كه 

ايراني  يها—يدوز—سوزن ).١٣: ١٣٧٠ اسفندياري،( گذارند—يمو هنر را به نمايش  ييبايشك زيبايي از صبر،

هنرهاي دستي است و  رشته ١٠٩ يها—شاخه نيتر—گستردهيكي از  ،شود—يمكه به اشكال مختلف انجام 

 يها—رشتهاز  كي—چيهدر  ،شود—يمگفت تنوع و تعددي كه در اين رشته مشاهده  توان—يم تأجر به

 ،ينات دوختي روي آنيل پوشاك و تزحوبررسي ت ،ترتيب نيبد ).٧: ١٣٨٩، هنرمندندارد (وجود  يدست عيصنا

نيز  اه—ملتو فهم روانشناسي  يشناس—جامعهبلكه از ديدگاه  ،ت استيتاريخ و هنر قابل اهم نظر از تنها—نه

   ).٨: ١٣٦٤، پور—بهشتي( توجه است بسيار مورد

 از يكي ،فرهنگي و تاريخي طبيعي، زيباي هاي—جاذبه وجود با و هاي ايران معروف است—سرزمين رنگ

  .است جنوبي خراسان گردشگري هدف روستاهاي

     

                 

    

  و تاريخچه آن در ايران يدوز—سوزنهنر  -٢

الوان و با كمك سوزن و قالب  يها—نخاز  يريگ—بهرهآراستن سطح رويين پارچه ساده با  هنر ،يدوز—سوزن

 تلفيق معموالً  ،نشانند—يمظريفي كه بر منسوجات ساده  يها—هيبخآن به مدد  اندركاران—دستاست كه 

ايراني  يها—يدوز—سوزن ).١٣: ١٣٧٠ اسفندياري،( گذارند—يمو هنر را به نمايش  ييبايشك زيبايي از صبر،

هنرهاي دستي است و  رشته ١٠٩ يها—شاخه نيتر—گستردهيكي از  ،شود—يمكه به اشكال مختلف انجام 

 يها—رشتهاز  كي—چيهدر  ،شود—يمگفت تنوع و تعددي كه در اين رشته مشاهده  توان—يم تأجر به

 ،ينات دوختي روي آنيل پوشاك و تزحوبررسي ت ،ترتيب نيبد ).٧: ١٣٨٩، هنرمندندارد (وجود  يدست عيصنا

نيز  اه—ملتو فهم روانشناسي  يشناس—جامعهبلكه از ديدگاه  ،ت استيتاريخ و هنر قابل اهم نظر از تنها—نه

   ).٨: ١٣٦٤، پور—بهشتي( توجه است بسيار مورد

هنر سوزن دوزی و تاریخچه آن در ایران
و  الوان  نخ های  از  بهره گیری  با  ساده  پارچه  رویین  سطح  آراستن  هنر  سوزن دوزی، 

بر  که  بخیه های ظریفی  مدد  به  آن  که دست اندرکاران  است  و قالب  با کمک سوزن 

منسوجات ساده می نشانند، معمواًل تلفیق زیبایی از صبر، شکیبایی و هنر را به نمایش 

می گذارند )اسفندیاری، 1370: 13(. سوزن دوزی های ایرانی که به اشکال مختلف انجام 

می شود، یکی از گسترده ترین شاخه های 109 رشته هنرهای دستی است و به جرأت 
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می توان گفت تنوع و تعددی که در این رشته مشاهده می شود، در هیچ یک از رشته های 

صنایع دستی وجود ندارد )هنرمند، 1389: 7(. بدین ترتیب، بررسی تحول پوشاک و 

تزیینات دوختی روی آن، نه تنها از نظر تاریخ و هنر قابل اهمیت است، بلکه از دیدگاه 

جامعه شناسی و فهم روانشناسی ملت ها نیز بسیار مورد توجه است )بهشتی پور، 1364: 

 .)8

برمبنای یافته های باستان شناسی در مناطق سیلک و تپه گیان و سایر مناطق باستانی 

ایران، آغاز ریسندگی و بافندگی و دوخت را هم زمان با خانه سازی و سفال سازی دانسته اند 

و عمری ده هزار ساله برای آن تعیین کرده اند. هم چنین مهرهای استوانه ای متعلق به 

هزاره چهارم پیش از میالد کشف شده در تپه سیلک کاشان، مؤید رواج ریسندگی و 

بافندگی و دوخت در آن دوره می باشد. نخستین نشانه ای که از وجود پارچه منسوج در 

این دوران خبر می دهد، طی حفریات به دست آمده در شوش که مربوط به هزاره دوم 

و اول پیش از میالد است و در آن مجسمه های گلی که همراه با اجساد مردگان دفن 

می شد، ما را با انواع لباس ها و دوخت و دوزها آشنا می سازد که لباس ملکه ناپیرآسو، 

همسر اونتاش گال مؤید این مطلب است )سیدصدر، 1388: 514(.

 غازآ گيان و ساير مناطق باستاني ايران،—در مناطق سيلك و تپه يشناس—باستان يها—افتهي يبرمبنا

 هزار—دهو عمري  اند—دانسته يساز—سفالو  يساز—خانهبا  زمان—همريسندگي و بافندگي و دوخت را 

متعلق به هزاره چهارم پيش از ميالد كشف  يا—استوانهمهرهاي  نيچن—هم .اند—كردهبراي آن تعيين  ساله

—هنشان نينخست .باشد—يمو بافندگي و دوخت در آن دوره  گيسنديررواج  ديمؤ ،شده در تپه سيلك كاشان

كه مربوط شوش  در آمده دست—به حفريات يط ،دهد—يمود پارچه منسوج در اين دوران خبر كه از وج يا

 ،شد—يمگلي كه همراه با اجساد مردگان دفن  يها—مجسمهو در آن  است هزاره دوم و اول پيش از ميالدبه 

 اين ديمؤهمسر اونتاش گال  ،كه لباس ملكه ناپيرآسو سازد—يمو دوخت و دوزها آشنا  ها—لباسما را با انواع 

  .)٥١٤: ١٣٨٨، است (سيدصدرمطلب 

  
  )١٦: ١٣٨٢ ،رياضي( رآسويناپ ملكهلباس  )١ريتصو

از  يا—نمونهچه  در ايران رواج داشته و اگر يدوز—سوزنانواع  قطع طور—بهدوره اشكاني و ساساني نيز  در

زمان  يها—يدوز—سوزناما بسياري از اطالعات مربوط به  ،دست نيامده—اين عصر به يها—يرودوز

— قابل ،شده —نوشته يعصر ساسانساسانيان از خالل مطالبي كه پيرامون پوشاك و صنعت نساجي پيشرفته 

از پارچه  يا—نمونه در دوره ساسانيان دارد، يدوز—سوزناز شواهدي كه داللت بر وجود  يكي است. استخراج

در نقش گرديده و  يا—رهيدامختلف درون  يها—رنگ بابر روي آن خروسي بزرگ  است كه يتاژآرمدر موزه 

اين دوره  يها—يگلدوزطرح  .شود—يمديگر باز هم با نقش خروس در موزه واتيكان نگهداري  يا—قطعه

ساساني  يها—زربفتموضوع نقوش بوده،  و ظروف فلزي آن زمان ها—يبر—گچو  ها—يحجارشبيه به نقوش 

ون موضوع معيني چ آنهااست كه ميان  ييها—ترنجتركيبي از  غالباًدرآمده و  يساز—نهيقر صورت—بهبيشتر 

تصویر1( لباس ملکه ناپیرآسو )ریاضی، 1382: 16(



     فصلنامه علمی مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان/ سال 13/ ش 3/ بهار  98     68

در دوره اشکانی و ساسانی نیز به طور قطع انواع سوزن دوزی در ایران رواج داشته و اگر 

چه نمونه ای از رودوزی های این عصر به دست نیامده، اما بسیاری از اطالعات مربوط به 

سوزن دوزی های زمان ساسانیان از خالل مطالبی که پیرامون پوشاک و صنعت نساجی 

پیشرفته عصر ساسانی نوشته  شده، قابل  استخراج است. یکی از شواهدی که داللت بر 

وجود سوزن دوزی در دوره ساسانیان دارد، نمونه ای از پارچه در موزه آرمیتاژ است که 

بر روی آن خروسی بزرگ با رنگ های مختلف درون دایره ای نقش گردیده و در قطعه ای 

دیگر باز هم با نقش خروس در موزه واتیکان نگهداری می شود. طرح گلدوزی های این 

دوره شبیه به نقوش حجاری ها و گچ بری ها و ظروف فلزی آن زمان بوده، موضوع نقوش 

ترنج هایی  از  ترکیبی  غالبًا  و  درآمده  قرینه سازی  به صورت  بیشتر  ساسانی  زربفت های 

است که میان آنها موضوع معینی چون طاووس، خروس، اردک، اسب بالدار و حیوانات 

افسانه ای تکرار شده و مورد تقلید همسایگان دور و نزدیک ایران هم چون بیزانس قرار 

گرفته است )ریاضی، 1382: 45(.

تكرار شده و مورد تقليد همسايگان دور و نزديك ايران  يا—افسانهحيوانات  و بالدار اسب ،اردك ،خروس طاووس،

  ).٤٥: ١٣٨٢، رياضي( است گرفته قرارچون بيزانس —هم

 

 

  ).٣٣٩: ١٣٨٢، رياضي( يساسان يدوز—سوزن )٢ريتصو

  خراسان جنوبي يدوز—پردههنر  -٣

دوزي، —كه شامل چشمه اي برخوردار است. اين هنر را—از جايگاه ويژه خراسان جنوبيسوزن دوزي در هنر 

—دوزي—از سوزن .)٨٣: ١٣٨٩، (هنرمنددهند همواره خانم ها انجام مي دوزي است، —دوزي و خامه—آجيده

—مورد استفاده قرار مي در خانه هاشخصي دارند  شتر جنبه مصرفرايج اين منطقه پرده نماها هستند كه بيهاي 

—هاي يكديگر به سوزن—و با كمك گرفتن از مهارت و ايده اين كار زنان و دختران گرد هم آمده براي گيرند.

 رنگي، يها—گونهپارچه و  انواع ايراني را، يها—يرودوزمواد اوليه مصرفي  نيتر—مهم پردازند.—دوزي مي

 يراني،ا يها—يرودوزكاربرد  نيتر—مهم است، يگفتن .دهند—يمبا روكش فلزي تشكيل  ييها—نخو يا  يفلز

 انواع مهر،—يجا ،جانماز ايراني براي تزيين جاي قرآن، يها—يرودوز اما ،لباس و پوشاك بوده است نييتز

به  هبا توج و نيز برخي از مناطق كشورمان، ها—استانبيشتر  در است.نيز كاربرد داشته  ... وي روبالش روميزي،

خاصي  يها—يرودوزيا  يرودوز و نيز مواد اوليه در دسترس، يا—منطقهو  يقوم فرهنگ و خصوصيات اقليمي،

كه به پرده جالباسي  يا—شده يدوز—سوزن يها—پرده ).٣٨٢: ١٣٨٩، مرسوم و متداول شده است (ياوري

—يمديده  كه در ساير نقاط خراسان هم نديآ—يم حساب—بههنر فرعي در روستاهاي بيرجند  ،شهرت دارند

كه عالوه بر  شدند—يمآويخته شده به جالباسي ديواري نصب  يها—لباس يبر رونماها —پرده نيا .شوند

اين پرده نماها جنبه هنري . كردند—يمخاك و آلودگي محافظت  را از گرد و ها—لباس خانه، ظاهر زيباكردن

تصویر2( سوزن دوزی ساسانی )ریاضی، 1382: 339(.

هنر پرده دوزی خراسان جنوبی
سوزن دوزی در هنر خراسان جنوبی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. این هنر را که 

شامل چشمه دوزی، آجیده دوزی و خامه دوزی است، همواره خانم ها انجام می دهند 

)هنرمند، 1389: 83(. از سوزن دوزی های رایج این منطقه پرده نماها هستند که بیشتر 
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جنبه مصرف شخصی دارند در خانه ها مورد استفاده قرار می گیرند. برای این کار زنان 

و دختران گرد هم آمده و با کمک گرفتن از مهارت و ایده های یکدیگر به سوزن دوزی 

می پردازند. مهم ترین مواد اولیه مصرفی رودوزی های ایرانی را، انواع پارچه و گونه های 

رنگی، فلزی و یا نخ هایی با روکش فلزی تشکیل می دهند. گفتنی است، مهم ترین کاربرد 

برای  ایرانی  رودوزی های  اما  است،  بوده  پوشاک  و  لباس  تزیین  ایرانی،  رودوزی های 

تزیین جای قرآن، جانماز، جای مهر، انواع رومیزی، روبالشی و ... نیز کاربرد داشته است. 

در بیشتر استان ها و نیز برخی از مناطق کشورمان، با توجه به فرهنگ و خصوصیات 

اقلیمی، قومی و منطقه ای و نیز مواد اولیه در دسترس، رودوزی یا رودوزی های خاصی 

مرسوم و متداول شده است )یاوری، 1389: 382(. پرده های سوزن دوزی شده ای که به 

پرده جالباسی شهرت دارند، هنر فرعی در روستاهای بیرجند به حساب می آیند که در 

سایر نقاط خراسان هم دیده می شوند. این پرده نماها بر روی لباس های آویخته شده به 

جالباسی دیواری نصب می شدند که عالوه بر زیباکردن ظاهر خانه، لباس ها را از گرد 

نقوش  به  مربوط  نماها  پرده  این  هنری  جنبه  می کردند.  محافظت  آلودگی  و  و خاک 

رنگارنگ و اشعاری است که با حالت خاص روی آن ایجاد می شد. این پرده نماها عالوه 

بر جنبه تزئینی، به دلیل کاربرد اشعار اخالقی و مذهبی، جنبه تعلیمی نیز داشتند.

               

                      

   

 عالوه بر جنبه. اين پرده نماها شد—يمروي آن ايجاد  حالت خاصكه با  است ياشعارنقوش رنگارنگ و  مربوط به

  .ندداشت نيزي تعليم جنبه ،يمذهب دليل كاربرد اشعار اخالقي و—به ،تزئيني

  

  

                                       

  گان)   نگارندنماها (—در پرده رفته كار—به) تحليل بصري اشكال ١نمودار      

  پرده نماها تحليل نقوش -٤

 ياز نقوش يبرخ .ندارتباط نيا لياز وسا يكيو نقوش  است يارتباط بصرقدرتمند ترين زبان براي برقراري ارتباط، 

ه مشترك داشت يها—شهير ،منتقل شده گانكه از گذشتاست  هايي—شنق ،شود يم دهيپرده نماها د نيكه در ا

—اشكال و رنگ تنوع  است.هنرمندان  يمحل زندگ يآب و هوا و يمياقل ،يطيمح طيشرا ي—ندهده انعكاسو 

  .مي باشدمنطقه  نيا يبر ذوق خالق هنرمندان بوم يپرده نماها گواه روشن نيا يها

      هاي حاشيه—موتيف -١-٤

  هاي حاشيه اي پرده نماها—موتيف) ١جدول

  

  

عناصر مركزي

  حيوانات

 گل وگياهان  پرندگان

ااشعارونوشته ه

  نمودار 1( تحلیل بصری اشکال به کار رفته در پرده نماها )نگارندگان(   
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تحلیل نقوش پرده نماها
قدرتمند ترین زبان برای برقراری ارتباط، ارتباط بصری است و نقوش یکی از وسایل 

از نقوشی که در این پرده نماها دیده می شود، نقش هایی است  ارتباطند. برخی  این 

شرایط  دهنده ی  انعکاس  و  داشته  مشترک  ریشه های  شده،  منتقل  گذشتگان  از  که 

محیطی، اقلیمی و آب و هوای محل زندگی هنرمندان است. تنوع  اشکال و رنگ های 

این پرده نماها گواه روشنی بر ذوق خالق هنرمندان بومی این منطقه می باشد.

موتیف های حاشیه    
جدول1( موتیف های حاشیه ای پرده نماها

 عالوه بر جنبه. اين پرده نماها شد—يمروي آن ايجاد  حالت خاصكه با  است ياشعارنقوش رنگارنگ و  مربوط به

  .ندداشت نيزي تعليم جنبه ،يمذهب دليل كاربرد اشعار اخالقي و—به ،تزئيني

  

  

                                       

  گان)   نگارندنماها (—در پرده رفته كار—به) تحليل بصري اشكال ١نمودار      

  پرده نماها تحليل نقوش -٤

 ياز نقوش يبرخ .ندارتباط نيا لياز وسا يكيو نقوش  است يارتباط بصرقدرتمند ترين زبان براي برقراري ارتباط، 

ه مشترك داشت يها—شهير ،منتقل شده گانكه از گذشتاست  هايي—شنق ،شود يم دهيپرده نماها د نيكه در ا

—اشكال و رنگ تنوع  است.هنرمندان  يمحل زندگ يآب و هوا و يمياقل ،يطيمح طيشرا ي—ندهده انعكاسو 

  .مي باشدمنطقه  نيا يبر ذوق خالق هنرمندان بوم يپرده نماها گواه روشن نيا يها

      هاي حاشيه—موتيف -١-٤

  هاي حاشيه اي پرده نماها—موتيف) ١جدول

  

  

عناصر مركزي

  حيوانات

 گل وگياهان  پرندگان

ااشعارونوشته ه

  

 ي زيگزاگ،ها—طرحپارچه، سطح باال و پايين و  طرف در حاشيه دو ،يبررس موردنماهاي منطقه —در پرده

كار شده بود،  ي و صورتينارنج ي عنابي،ها—رنگاستفاده از كه اغلب با  ها—گل—و رديف دالبر ي،ضربدر

  رد ك—يمخودنمايي 

ساده و تكرار شونده تركيبي نماها با خطوطي —حاشيه نقوش اين پرده .ريتم يكي از عناصر بصري است

ها در نقوش باعث پويايي هرچه بيشتر تصاوير —اين ريتم .آورند—ريتميك را در چشمان بيننده بوجود مي

  شود—نقش بسته بر پرده ها مي

  (گل و گلدان) عناصر مركزي -٢-٤

 زا اكثراًگل و گلدان بود كه  پژوهش روستاي اين سهدر ي مورد بررسي نما—پرده نُه در عناصر مركزي شاخص

مورد  ها—طرح طرح بيش از ديگرن دهد اي—اين مساله نشان مي .آنها استفاده شده بودشاد در  يها—رنگ

ي ا—ژهيو، از اهميت رديگ—يمشك نقشي كه در مركز تصوير قرار  بدون توجه بوده و همگاني شده است.

  بصري نقش كمك نمايد.اي جذابيت هبه  تواند—يمبرخوردار است و قرار گرفتن آن در كانون توجه 

  

  روستاي مورد پژوهش ٣نماهاي  تحليل نقوش مركزي پرده) ٣تصوير ——————

در پرده نماهای منطقه مورد بررسی، در حاشیه دو طرف و باال و پایین سطح پارچه، 

طرح های زیگزاگ، ضربدری، دالبر و ردیف گل ها که اغلب با استفاده از رنگ های عنابی، 

نارنجی و صورتی کار شده بود، خودنمایی می کند.

ریتم یکی از عناصر بصری است. حاشیه نقوش این پرده نماها با خطوطی ساده و تکرار 

شونده ترکیبی ریتمیک را در چشمان بیننده به وجود می آورند. این ریتم ها در نقوش 

باعث پویایی هرچه بیشتر تصاویر نقش بسته بر پرده ها می شود.
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عناصر مرکزی )گل و گلدان(
عناصر مرکزی شاخص در ُنه پرده نمای مورد بررسی در سه روستای این پژوهش گل 

از رنگ های شاد در آنها استفاده شده است. این مسأله نشان  و گلدان است که اکثراً 

می دهد این طرح بیش از دیگر طرح ها مورد توجه بوده و همگانی شده است. بدون شک 

نقشی که در مرکز تصویر قرار می گیرد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و قرار گرفتن 

آن در کانون توجه می تواند به جذابیت های بصری نقش کمک نماید.

  

 ي زيگزاگ،ها—طرحپارچه، سطح باال و پايين و  طرف در حاشيه دو ،يبررس موردنماهاي منطقه —در پرده

كار شده بود،  ي و صورتينارنج ي عنابي،ها—رنگاستفاده از كه اغلب با  ها—گل—و رديف دالبر ي،ضربدر

  رد ك—يمخودنمايي 

ساده و تكرار شونده تركيبي نماها با خطوطي —حاشيه نقوش اين پرده .ريتم يكي از عناصر بصري است

ها در نقوش باعث پويايي هرچه بيشتر تصاوير —اين ريتم .آورند—ريتميك را در چشمان بيننده بوجود مي

  شود—نقش بسته بر پرده ها مي

  (گل و گلدان) عناصر مركزي -٢-٤

 زا اكثراًگل و گلدان بود كه  پژوهش روستاي اين سهدر ي مورد بررسي نما—پرده نُه در عناصر مركزي شاخص

مورد  ها—طرح طرح بيش از ديگرن دهد اي—اين مساله نشان مي .آنها استفاده شده بودشاد در  يها—رنگ

ي ا—ژهيو، از اهميت رديگ—يمشك نقشي كه در مركز تصوير قرار  بدون توجه بوده و همگاني شده است.

  بصري نقش كمك نمايد.اي جذابيت هبه  تواند—يمبرخوردار است و قرار گرفتن آن در كانون توجه 

  

      تصویر 3( تحلیل نقوش مرکزی پرده نماهای 3 روستای مورد پژوهش  روستاي مورد پژوهش ٣نماهاي  تحليل نقوش مركزي پرده) ٣تصوير ——————

  

  

  (نگارندگان) روستاي دهشيب ينما—پرده )٤تصوير

  
  (نگارندگان) چنشتروستاي  نماي—پرده )٦ريتصو      نماي روستاي دهشيب (نگارندگان)—پرده )٥تصوير

تصویر4( پرده نمای روستای دهشیب )نگارندگان(
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  (نگارندگان) روستاي دهشيب ينما—پرده )٤تصوير

  
تصویر5( پرده نمای روستای دهشیب )نگارندگان(      تصویر6( پرده نمای روستای چنشت )نگارندگان(  (نگارندگان) چنشتروستاي  نماي—پرده )٦ريتصو      نماي روستاي دهشيب (نگارندگان)—پرده )٥تصوير

 
  روستاي مختاران (نگارندگان) نماي—پرده )٨تصوير       دهشيب (نگارندگان)نماي روستاي —پرده )٧تصوير

  گياهان -٣-٤

در پيشبرد اهداف علمي و هنري خود  ها—انسان هنرمندان است. بخش—الهاممنبع  نيتر—بزرگطبيعت 

لي هستند كه اشكاي ها—جلوه گياهي، نقوش ند.ا—هاز آن بهره جست و  ——دادههمواره طبيعت را الگو قرار 

ايراني با برداشت از  هنرمندان م خاص خودشان را دارند.كدام معني و مفهو در عالم طبيعت وجود دارند و هر

مت نقوشي درآورند كه به س صورت—بهدهند و رييتغ  ي طبيعي راها—شكل اند—توانستهي خوب—به ،طبيعت

تا زيبايي و طراوت طبيعت  كوشند—يمدوز اين منطقه نيز —سوزن هنرمندان. روندمي انتزاع و سادگي پيش 

ساده  صورت—به ،ننديب—يمزندگي خود  طيدر محهر آنچه را كه  نماها هديه كنند و—را به دنياي اين پرده

 نهاآكه براي هستند  حيوانات و گياهاني، نقوش اين پرده نماها نيتر—ياصل .كنند—نماها نقش—در اين پرده

 ١. اين نقشرود—يمشمار —نقوش ايرانيان به نيتر—يميقديكي از گياه  .از اهميت بيشتري برخوردار است

   .شود—يمحتي در منسوجات ساساني  نيز ديده 

                                                           
، از برخي گياهان مقدس نام سنايمزدمتون مذهبي آيين  در). ٢٠: ١٣٧٤دانند (آموزگار، —ي حيات مي—شهيررا  اصل و  اهيها گ—فرهنگبسياري از   ١.

آسمان، آب و زمين بوده و هدف از  آفرينش آن، ياري رساندن به  بعد ازآفريده اهورامزدا در جهان مادي،  نيچهارم متن بندهش، گياه بنا بر برده شده است.
   ).٥١: ١٣٧٨بهار، است ( شده انيبگوسپند سودمند 

تصویر7( پرده نمای روستای دهشیب )نگارندگان(       تصویر8( پرده نمای روستای مختاران )نگارندگان(
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گیاهان
طبیعت بزرگ ترین منبع الهام بخش هنرمندان است. انسان ها در پیشبرد اهداف علمی 

و هنری خود همواره طبیعت را الگو قرار داده   و  از آن بهره جسته اند. نقوش گیاهی، 

جلوه های اشکالی به شمار می آیند که در عالم طبیعت وجود دارند و هر کدام معنی 

به خوبی  طبیعت،  از  برداشت  با  ایرانی  هنرمندان  دارند.  را  خودشان  خاص  مفهوم  و 

به سمت  نقوشی درآورند که  به صورت  و  تغییردهند  را   توانسته اند شکل های طبیعی 

انتزاع و سادگی پیش می روند. هنرمندان سوزن دوز این منطقه نیز می کوشند تا زیبایی 

را که در محیط  آنچه  و هر  پرده نماها هدیه کنند  این  دنیای  به  را  و طراوت طبیعت 

زندگی خود می بینند، به صورت ساده در این پرده نماها نقش کنند. اصلی ترین نقوش این 

پرده نماها، حیوانات و گیاهانی هستند که برای آنها از اهمیت بیشتری برخوردار است. 

گیاه یکی از قدیمی ترین نقوش ایرانیان به شمار می رود. این نقش1 حتی در منسوجات 

ساسانی  نیز دیده می شود. 

نکته قابل توجه در نقوش گیاهی این پرده نماها، استفاده از رنگ هایی است که بیانگر 

از رنگ های  انتخاب و ترکیب نقوش بوده است. استفاده  آنها در  اصول زیبایی شناسی 

شاد و سرزنده، با نگرش زیباسازی محیط خانه و تطبیق آن با اشکال طبیعت پیرامون، 

از ویژگی های مهم این نقوش است. در برخی از این پرده نماها، هماهنگی و تقارن در 

نقوش نیز دیده می شود.

        

آیین  مذهبی  متون  در   .)20  :1374 )آموزگار،  حیات می دانند  ریشه ی  و  اصل  را   گیاه  فرهنگ ها  از  بسیاری   .1
مزدیسنا، از برخی گیاهان مقدس نام برده شده است. بنا بر متن بندهش، گیاه چهارمین آفریده اهورامزدا در جهان 
مادی، بعد از آسمان، آب و زمین بوده و هدف از آفرینش آن، یاری رساندن به گوسپند سودمند بیان شده است 

)بهار، 1378: 51(. 
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 يشناس—ييبايزاست كه بيانگر اصول  ييها—رنگاستفاده از  ،نماها—در نقوش گياهي اين پرده توجه قابل نكته

با نگرش زيباسازي محيط خانه  ،زندهرشاد و س يها—رنگاستفاده از  .در انتخاب و تركيب نقوش بوده است آنها

 ،نماها—پرده برخي از اين در ست.امهم اين نقوش  يها—يژگيواز  ،طبيعت پيرامون اشكالو تطبيق آن با 

  .شود—يمديده نيز تقارن در نقوش  و هماهنگي

          

  (نگارندگان) ي دهشيبروستا هاينما—پرده) ١٠تصوير        (نگارندگان) روستاي دهشيب ينما—پرده )٩تصوير

  

  (نگارندگان) پرده نماي روستاي دهشيب) ١١تصوير

تصویر9( پرده نمای روستای دهشیب )نگارندگان(   تصویر10( پرده نماهای روستای دهشیب )نگارندگان(

 يشناس—ييبايزاست كه بيانگر اصول  ييها—رنگاستفاده از  ،نماها—در نقوش گياهي اين پرده توجه قابل نكته

با نگرش زيباسازي محيط خانه  ،زندهرشاد و س يها—رنگاستفاده از  .در انتخاب و تركيب نقوش بوده است آنها

 ،نماها—پرده برخي از اين در ست.امهم اين نقوش  يها—يژگيواز  ،طبيعت پيرامون اشكالو تطبيق آن با 

  .شود—يمديده نيز تقارن در نقوش  و هماهنگي

          

  (نگارندگان) ي دهشيبروستا هاينما—پرده) ١٠تصوير        (نگارندگان) روستاي دهشيب ينما—پرده )٩تصوير

  

تصویر11( پرده نمای روستای دهشیب )نگارندگان(  (نگارندگان) پرده نماي روستاي دهشيب) ١١تصوير
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  (نگارندگان) ي دهشيبروستا نماهاي—پردهنقوش منفرد گل در  )١٢تصوير

  

  

  (نگارندگان) روستاي چنشت نماهاي—پرده نقوش منفرد گل در) ١٣ تصوير

  

  چنشت (نگارندگان)ي روستا نماهاي—پرده نقوش منفرد گل در) ١٤ تصوير

  درخت -٤-٤

تصویر12( نقوش منفرد گل در پرده نماهای روستای دهشیب )نگارندگان(

  

  (نگارندگان) ي دهشيبروستا نماهاي—پردهنقوش منفرد گل در  )١٢تصوير

  

  

  (نگارندگان) روستاي چنشت نماهاي—پرده نقوش منفرد گل در) ١٣ تصوير

  

  چنشت (نگارندگان)ي روستا نماهاي—پرده نقوش منفرد گل در) ١٤ تصوير

  درخت -٤-٤

تصویر 13( نقوش منفرد گل در پرده نماهای روستای چنشت )نگارندگان(

  

  (نگارندگان) ي دهشيبروستا نماهاي—پردهنقوش منفرد گل در  )١٢تصوير

  

  

  (نگارندگان) روستاي چنشت نماهاي—پرده نقوش منفرد گل در) ١٣ تصوير

  

  چنشت (نگارندگان)ي روستا نماهاي—پرده نقوش منفرد گل در) ١٤ تصوير

  درخت -٤-٤

تصویر 14( نقوش منفرد گل در پرده نماهای روستای چنشت )نگارندگان(
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درخت
نقش مایه درخت در انواع هنرهای ایرانی، ازجمله تصاویری است که تکرار و مداومت 

و  منسوجات  و  تمامی سفال ها  در  است.  داشته  به خود مشغول  را  بسیاری  آن، ذهن 

نقاشی ها و حتی حجاری های تاریخ ایران، درخت جایگاهی ویژه و مقدس دارد )افروغ، 

1392: 104(. این نقش یکی از مهم ترین نقش مایه های تجریدی و نمادین در هنر ایران 

است. حضور گسترده درخت در جای جای آثار هنری ایران قابل توجه است. درخت در 

تزیینات بسیاری از آثار هنری برجای مانده از دوره باستان خصوصًا ظروف سیمین و 

زرین، منسوجات، گچ بری ها و نقش برجسته های ساسانی، در میان دو طاووس به صورت 

جهان بینی  اساس  بر  نیز  اسالمی  دوره  در  مایه  نقش  این  است.  طرح  شده  رخ به رخ 

اسالمی، مطابق با مفهوم درخت طوبی1 در آثار هنری ظهور پیدا کرده است. 

خود  ذهن بسياري را به ،تصاويري است كه تكرار و مداومت آن ازجمله ،درخت در انواع هنرهاي ايراني نقش مايه

درخت  ،تاريخ ايران يها—يحجارو حتي  ها—ينقاشو منسوجات و  ها—سفالتمامي  در مشغول داشته است.

تجريدي و  يها—هيما—نقش نيتر—مهميكي از  نقشاين  ).١٠٤: ١٣٩٢ ،(افروغ دارد مقدس جايگاهي ويژه و

در  درخت .است توجه قابلآثار هنري ايران  يجا—يجادرخت در  گسترده حضور نمادين در هنر ايران است.

—گچ ،منسوجات ظروف سيمين و زرين، خصوصاًاز دوره باستان  مانده يبرجاتزيينات بسياري از آثار هنري 

 است. شده— طرح رخ—به—رخ صورت—بهدر ميان دو طاووس  ،ساساني يها—برجسته—و نقش ها—يبر

در آثار هنري  ١مطابق با مفهوم درخت طوبي اسالمي، ينيب—جهان بر اساسدر دوره اسالمي نيز اين نقش مايه 

   است. كرده دايپظهور 

  

  )١٣٩٤ ،و صمصامي نژاد—سيادت( نقش درخت منطقه سربيشه) ١٥ تصوير

  (بز كوهي) چهارپايان -٥-٤

—نقشنموده است. اين  ميترسنقوشي است كه انسان در آثار خود  نيتر—يميقدجانوري از  يها—كرهيپ

به  وسلت و ترس گاهي بيانگر اميد، و نداشتهجنبه تزييني  صرفاًهمانند ديگر نقوش ها نيز در هنر ايران، —هيما

. همين اند—بوده ها—افسانهبيانگر اعتقادات مذهبي و  نيز رزه با خطرهاي طبيعت و حيات و گاهنيرويي براي مبا

 كردهتبديل قراردادي و نمادين  عالئم ينوع— بهنقوش جانوري را  يگاه مخصوص، يها—انيبو  ها—ارزش

—پرده در ).٨: ١٣٨١، و سماواكي ييخزا( شده است—يمانتقال پيام استفاده  رايب آنهاكه در طي تاريخ از 

                                                           
و  شده منتشري متعددي از آن ها—شاخهكه  شود—يم برده نامدرختي بهشتي  عنوان—به المنتهي،—فرهنگ اسالمي از درخت طوبي و يا سدره در ١. 

، ١٩٨٣مجلسي، ( ديرو—يمبر آن  ها—يخوردني اين درخت بهشتي است و هر چه بهشتيان اراده كنند، از ها—شاخهي بهشتيان مزين به يكي از ها—خانه

  بركت و روزي بهشتيان است. منشأاين درخت  پس ).١٣١: ٨ج

 

تصویر 15( نقش درخت منطقه سربیشه )سیادت نژاد و صمصامی، 1394(

1. در فرهنگ اسالمی از درخت طوبی و یا سدره المنتهی، به عنوان درختی بهشتی نام برده می شود که شاخه های 
و هر چه  است  بهشتی  این درخت  از شاخه های  یکی  به  مزین  بهشتیان  و خانه های  منتشر شده  آن  از  متعددی 
بهشتیان اراده کنند، از خوردنی ها بر آن می روید )مجلسی، 1983، ج8: 131(. پس این درخت منشأ برکت و روزی 

بهشتیان است.
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چهارپایان )بز کوهی(
پیکره های جانوری از قدیمی ترین نقوشی است که انسان در آثار خود ترسیم نموده 

است. این نقش مایه ها نیز در هنر ایران، همانند دیگر نقوش صرفًا جنبه تزیینی نداشته 

و گاهی بیانگر امید، ترس و توسل به نیرویی برای مبارزه با خطرهای طبیعت و حیات و 

گاه نیز بیانگر اعتقادات مذهبی و افسانه ها بوده اند. همین ارزش ها و بیان های مخصوص، 

در طی  که  کرده  تبدیل  نمادین  و  قراردادی  عالئم  به  نوعی  را  جانوری  نقوش  گاهی 

انتقال پیام استفاده می شده است )خزایی و سماواکی، 1381: 8(.  آنها برای  از  تاریخ 

در پرده نماهای منطقه مورد پژوهش حیواناتی نظیر: بز، گوزن، آهو، شتر، شیر و پلنگ 

تصویر شده اند، اما کاربرد بزکوهی از همه بیشتر است.

نقش بز کوهی برای نخستین بار بر روی مهرهای استوانه ای شکل بین النهرین متعلق 

به هزاره چهارم پیش از میالد دیده شد )هال، 1389: 101(.  بز مظهر فراوانی  و در 

شاخ آن قدرتی جادویی پنهان بوده است و  چون میان  شاخ پر پیچ وخم بزکوهی و هالل 

ماه نیز رابطه ای وجود دارد، از این رو، مردم باستان معتقد بودند شاخ بزکوهی در نزول 

باران مؤثر است )حاتم، 1374: 364(. نقش بزکوهی در دوران باستان، کارکردی بیش 

از یک نقش تزیینی داشته و نماد طلب باران و برکت بوده است. در پرده نماهای منطقه 

مورد مطالعه، بزکوهی به صورت تکی و یا  در حال چرا کنار گل و گیاه ترسیم شده است.  

بی شک هویت نقوش چهارپایان ایران متأثر از شرایط محیطی، فرهنگی و آیین مردم 

است و می توان گفت برخی از پدیده های هنری، از شرایط اجتماعی نحوه ی زندگی و 

معاش مردم دوران خود متأثر بوده و نشانگر اهمیت بعضی موجودات و موضوعات در 

طبیعت اطراِف اقواِم سازنده است )افضل طوسی، 1391: 56(. 
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 زكوهيكاربرد ب اما ،اند—شدهو پلنگ تصوير  ريش ،شتر ،آهو ،گوزن بز، :نظير يواناتيحپژوهش  موردمنطقه  ينماها

  .از همه بيشتر است

يش پ متعلق به هزاره چهارم نيالنهر—نيبي شكل ا—استوانهنقش بز كوهي براي نخستين بار بر روي مهرهاي 

چون   ه است وشاخ آن قدرتي جادويي پنهان بودو در   بز مظهر فراواني  .)١٠١: ١٣٨٩، هالشد (ديده  از ميالد

مردم باستان معتقد  ،رو—نيا از ،وجود دارد يا—هرابطبزكوهي و هالل ماه نيز  وخم—چيپ پر شاخ— انيم

كاركردي بيش  ،بزكوهي در دوران باستان نقش .)٣٦٤: ١٣٧٤، (حاتم است مؤثربزكوهي در نزول باران  شاخ بودند

وهي بزك ،ي منطقه مورد مطالعهنماها—پرده در .از يك نقش تزييني داشته و نماد طلب باران و بركت بوده است

هويت نقوش چهارپايان ايران  شك—يب  شده است. ا كنار گل و گياه ترسيمچر ر حالد و يا  يتك صورت—به

از شرايط  ،هنري يها—دهيپدگفت برخي از  توان—يم و ي و آيين مردم استفرهنگ از شرايط محيطي، متأثر

بوده و نشانگر اهميت بعضي موجودات و موضوعات در  متأثرمعاش مردم دوران خود  زندگي و ي—نحوهاجتماعي 

   ).٥٦: ١٣٩١، افضل طوسي( استسازنده  اقوامِ طبيعت اطرافِ

  

  (نگارندگان) روستاي دهشيب نماهاي—پرده )١٧تصوير     (نگارندگان) روستاي چنشت نماهاي—پرده )١٦تصوير

  پرندگان -٦-٤

 كلياتي ،حال —نيا با ؛معاني متفاوت و گاه متضادي هستند يدارا و مناطق مختلف، ها—فرهنگپرندگان در 

 هژيبو ،روح است ي—گستره پرنده نماد .ندهيشباست كه كمابيش به هم  شده دهيد ها—فرهنگ ي—همهدر 

ا را ب تر—بزرگ پرندگان از اقوام باستاني، ياريبس .كند—يمپس از مرگ به آسمان صعود  كه—يهنگامدر 

 ميترسبر روي آن  كه نقش پرندگان يينماها—پرده با بررسي .دانستند—يمو آسمان همراه  انيخدا خورشيد،

به حالت قرينه در  ) ويك جفت (نر و ماده صورت—به نماها—در اين پرده پرندگان ميابي—يدرم ،است شده

درختان يا بر باالي  يال—البهنماها سرشار از پرندگاني است كه در —پرده نيا .اند—شده ميترسمقابل هم 

تصویر16( پرده نماهای روستای چنشت )نگارندگان(     تصویر17( پرده نماهای روستای دهشیب )نگارندگان(

پرندگان
پرندگان در فرهنگ ها و مناطق مختلف، دارای معانی متفاوت و گاه متضادی هستند؛ 

با این  حال، کلیاتی در همه ی فرهنگ ها دیده شده است که کمابیش به هم شبیهند. 

صعود  آسمان  به  مرگ  از  پس  هنگامی که  در  بویژه  است،  روح  گستره ی  نماد  پرنده 

آسمان  و  خدایان  خورشید،  با  را  بزرگ تر  پرندگان  باستانی،  اقوام  از  بسیاری  می کند. 

ترسیم شده  بر روی آن  پرندگان  پرده نماهایی که نقش  بررسی  با  همراه می دانستند. 

است، درمی یابیم پرندگان در این پرده نماها به صورت یک جفت )نر و ماده( و به حالت 

در  که  است  پرندگانی  از  سرشار  پرده نماها  این  شده اند.  ترسیم  هم  مقابل  در  قرینه 

البه الی درختان یا بر باالی شاخسار درختان، در حال پرواز یا نغمه سرایی هستند. تنوع 

نقوش پرندگان ترسیم شده بر  روی این پرده نماها عبارتند از: طاووس، طوطی و هدهد.

طاووس 
از دیرباز پرندگان برای هنرمندان هر قوم نیز برای بیان مقاصد هنری، گاه به شکل نقش 

و گاه بصورت شعر مطرح بوده اند. به طور مثال در منطق الطیر عطار به طاووس اشاره 

شده است طاووس در فرهنگ ایرانی مظهر ثنویت و طبیعت دوگانه انسان هستند )کوپر، 

1379: 252(. به گفته عطار نیشابوری طاووس مظهر بهشت پرستان و راهنمای مردم به 

بهشت است. این پرنده در دوران باستان، در آیین زرتشت به عنوان مرغی مقدس مورد 

توجه بوده است )خزایی، 1386: 139(. نقش طاووس را بر پرده نماها، عالوه بر جنبه ی 
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تزیینی، از جهت باورهای عامیانه نیز مد نظر قرار داد. 

—هروي اين پرد—ر ب شده ميترستنوع نقوش پرندگان  هستند. ييسرا—نغمهدر حال پرواز يا  ،شاخسار درختان

  .هدهد و يطوط طاووس،عبارتند از:  نماها

   طاووس -١-٦-٤

ر مطرح شع گاه به شكل نقش و گاه بصورت از ديرباز پرندگان براي هنرمندان هر قوم نيز براي بيان مقاصد هنري،

فرهنگ ايراني مظهر ثنويت و  در طاووسبه طور مثال در منطق الطير عطار به طاووس اشاره شده است  بوده اند.

گفته عطار نيشابوري طاووس مظهر بهشت پرستان و به ). ٢٥٢: ١٣٧٩، كوپر( طبيعت دوگانه انسان هستند

توجه  عنوان مرغي مقدس مورد—در آيين زرتشت به ،اين پرنده در دوران باستان راهنماي مردم به بهشت است.

از جهت باورهاي  ،ينييتز ي—جنبه عالوه برنماها، —بر پرده را طاووس نقش). ١٣٩: ١٣٨٦، (خزايي بوده است

   قرار داد.عاميانه نيز مد نظر 

  
ت روستاي چنش نماي—پرده) ١٩تصوير              )٦٦: ١٣٩٢، بشارتي(ت روستاي چنش نماي—پرده) ١٨تصوير

  (نگارندگان)

  طوطي -٢-٦-٤

طوطي و بازرگان در مثنوي  داستان و بارزترين جلوه اين پرنده در ادبيات و فرهنگ ايران، نيتر—معروفشايد 

مولوي رهايي از اين قفس را است. تن  روح پاك و مجرد و قفس نماد ادنم ،داستاناين ي در طوط .باشد مولوي

به شكل  ها—طوطي ،نماها—طوطي بر روي اين پرده ترسيم نقش درتنها در مردن پيش از مرگ دانسته است. 

—هدر ترسيم پرد ،اين پرنده تر—يواقعگويا هنرمند در تالش است تا به نمايش  ؛اند—شدهي زيآم—رنگساده 

  نماها بپردازد.

تصویر18( پرده نمای روستای چنشت )بشارتی، 1392: 66(  

تصویر19( پرده نمای روستای چنشت )نگارندگان(

طوطی
شاید معروف ترین و بارزترین جلوه این پرنده در ادبیات و فرهنگ ایران، داستان طوطی 

و بازرگان در مثنوی مولوی باشد. طوطی در این داستان، نماد روح پاک و مجرد و قفس 

نماد تن است. مولوی رهایی از این قفس را تنها در مردن پیش از مرگ دانسته است. در 

ترسیم نقش طوطی بر روی این پرده نماها، طوطی ها به شکل ساده رنگ آمیزی شده اند؛ 

گویا هنرمند در تالش است تا به نمایش واقعی تر این پرنده، در ترسیم پرده نماها بپردازد.

  

  (نگارندگان) روستاي چنشت نماي—پرده) ٢٠تصوير

  هدهد -٣-٦-٣

—يمسليمان را به نزد بلقيس  نامه اشارات قرآني، است كه براساس سر—به—شانههدهد همان پوپك يا مرغ 

 عطار، ريالط—منطقدر  هدهد مشهور است.ي نيرزميز هاي—او در شناسايي آب فهمي زيت ).٢٢ :نمل قرآن،( برد

و  ينينش—هماست كه در اثر  يمرغ و املمرغان در سفر به پيشگاه سيمرغ است. هدهد نماد انسان ك رهبر

 حادثه را طي كنند. پر راه نيا او، همت تا با ننديگز—يبرممصاحبت با سليمان كامل شده و مرغان ديگر او را 

آگاهي است كه ميان —رمز پير و حكيم دل هدهدلغت موران  دراين پرنده در آثار سهروردي نيز ديده مي شود. 

—صفير سيمرغ رمز نفس ناطقه است كه استعداد سيمرغ شدن دارد و در قصه در است. گرفتار شده روزكوربومان 

—امپرنده پي عنوان—به ،سليمان در داستان حضرت سليمان و ملكه سبا است رسان—اميپ كه آنجا از الغربيه،

  .)٤٢٠: ١٣٨٦، انيپورنامدار( داردشهرت بر 

  

  (نگارندگان) روستاي دهشيب نماي—پرده) ٢١تصوير

  نماها—بر پرده شده نوشتهشعار و متون ا -٥

دوز بر زمينه سفيد اين —متوني هستند كه توسط هنرمند سوزن ،نماها—آخرين گروه از نقوش موجود در پرده

اين بر عالوه  .دندارآداب و رسوم مردم منطقه و  اتيادب اين متون ريشه در مذهب، .اند—شدهنگاشته  ها—پرده

 توجه جالب .كند—يمنما خودنمايي —در بخشي از پردهنيز  دوز—امضاي سوزنسال دوخت و ، گاهي متون

تصویر20( پرده نمای روستای چنشت )نگارندگان(

هدهد
هدهد همان پوپک یا مرغ شانه به سر است که براساس اشارات قرآنی، نامه سلیمان را به 

نزد بلقیس می برد )قرآن، نمل: 22(. تیز فهمی او در شناسایی آب های زیرزمینی مشهور 

است. هدهد در منطق الطیر عطار، رهبر مرغان در سفر به پیشگاه سیمرغ است. هدهد 

نماد انسان کامل و مرغی است که در اثر هم نشینی و مصاحبت با سلیمان کامل شده 
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و مرغان دیگر او را برمی گزینند تا با همت او، این راه پر حادثه را طی کنند. این پرنده 

در آثار سهروردی نیز دیده می شود. در لغت موران هدهد رمز پیر و حکیم دل آگاهی 

است که میان بومان روزکور گرفتار شده است. در صفیر سیمرغ رمز نفس ناطقه است 

که استعداد سیمرغ شدن دارد و در قصه الغربیه، از آنجا که پیام رسان سلیمان در داستان 

)پورنامداریان،  دارد  شهرت  پیام بر  پرنده  به عنوان  است،  سبا  ملکه  و  سلیمان  حضرت 

.)420 :1386

  

  (نگارندگان) روستاي چنشت نماي—پرده) ٢٠تصوير

  هدهد -٣-٦-٣

—يمسليمان را به نزد بلقيس  نامه اشارات قرآني، است كه براساس سر—به—شانههدهد همان پوپك يا مرغ 

 عطار، ريالط—منطقدر  هدهد مشهور است.ي نيرزميز هاي—او در شناسايي آب فهمي زيت ).٢٢ :نمل قرآن،( برد

و  ينينش—هماست كه در اثر  يمرغ و املمرغان در سفر به پيشگاه سيمرغ است. هدهد نماد انسان ك رهبر

 حادثه را طي كنند. پر راه نيا او، همت تا با ننديگز—يبرممصاحبت با سليمان كامل شده و مرغان ديگر او را 

آگاهي است كه ميان —رمز پير و حكيم دل هدهدلغت موران  دراين پرنده در آثار سهروردي نيز ديده مي شود. 

—صفير سيمرغ رمز نفس ناطقه است كه استعداد سيمرغ شدن دارد و در قصه در است. گرفتار شده روزكوربومان 

—امپرنده پي عنوان—به ،سليمان در داستان حضرت سليمان و ملكه سبا است رسان—اميپ كه آنجا از الغربيه،

  .)٤٢٠: ١٣٨٦، انيپورنامدار( داردشهرت بر 

  

  (نگارندگان) روستاي دهشيب نماي—پرده) ٢١تصوير

  نماها—بر پرده شده نوشتهشعار و متون ا -٥

دوز بر زمينه سفيد اين —متوني هستند كه توسط هنرمند سوزن ،نماها—آخرين گروه از نقوش موجود در پرده

اين بر عالوه  .دندارآداب و رسوم مردم منطقه و  اتيادب اين متون ريشه در مذهب، .اند—شدهنگاشته  ها—پرده

 توجه جالب .كند—يمنما خودنمايي —در بخشي از پردهنيز  دوز—امضاي سوزنسال دوخت و ، گاهي متون

تصویر21( پرده نمای روستای دهشیب )نگارندگان(

اشعار و متون نوشته شده بر پرده نماها
آخرین گروه از نقوش موجود در پرده نماها، متونی هستند که توسط هنرمند سوزن دوز 

بر زمینه سفید این پرده ها نگاشته شده اند. این متون ریشه در مذهب، ادبیات و آداب 

و رسوم مردم منطقه دارند. عالوه بر این متون، گاهی سال دوخت و امضای سوزن دوز 

اشعار، ضمن  اکثر  است که  توجه  پرده نما خودنمایی می کند. جالب  از  بخشی  در  نیز 

خوشامدگویی به مهمان، از محتوای غنی ادبی برخوردارند؛ اشعاری که سرشار از عاطفه، 

اتاق های  در  پرده نماها  این  اینکه  به  توجه  با  است.  مهمان  مقام  بزرگداشت  و  خیال 

مهمان خانه نصب می شدند، از این طریق  به اهمیت تکریم مقام مهمان نزد مردم منطقه 

پی می بریم. عالوه بر شعر، اسماء متبرک نیز بر روی این پرده نماها سوزن دوزی شده 

اند. این اسماء نشان از اهمیت ارزش های دینی و مذهبی نزد مردم منطقه دارد. در واقع، 

هنرمند سوزن دوز با گره زدن اندیشه، عاطفه، خیال و باورهای دینی، تصاویری همراه با 

نمادهایی از اقلیم، اسطوره و ادبیات را نقش می زند. با نگاهی اجمالی به این پرده نماها، 
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به وضوح می توان دریافت که هنرمند سوزن دوز در انتخاب نقوش و مکان گزینی آنها در 

گستره سفید پارچه، از حداکثر اندیشه بهره برده است.

جدول 2( بررسی مضمون اشعار پرده نماها

اشعار و متون سوزن دوزی شده بر پرده نماهامضمون شعر
امشب از لطف به دلداری ما آمده ای/ خوش قدم باشی که بسیار به جا آمده ایخوشامدگویی به میهمان

الهی ای گل خندان همیشه شادمان باشی/ ز دشمن بر کنار و در کنار آرزوی شادمانی
دوستان باشی

شد مزین از قدوم مهمان کاشانه ام/ خانه ام فانوس و مهمان شمع و من پروانه امخوشامدگویی به میهمان
بهار و موسم گل صبح عید است/ بیا بنشین که ایامی سعید استفرارسیدن سال نو

آرزوی شادی برای 
الهی صاحب این خانه زنده باشد/ دلش شاد و لبش پر خنده باشدصاحب خانه

بر تخت خالفت بنشست آن شه یزدان/ داماد نبی شیر خدا ساقی کوثروصف حضرت علی
نوروز شد و جمله جهان گشته معطر/ از بوی خوش الله و ریحان و صنوبرفرارسیدن سال نو

توحید گوی او نه بنی آدمند و بس/ هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کردحمد و ستایش خداوند

بررسی رنگ نقوش در پرده نماها
در تهیه این پرده نماها، عالوه بر هماهنگی و استفاده از قوانین متداول این هنر، حضور 

رنگ های  گرم و سرد  به چشم می آید. از آنجا که مردم این منطقه، زیبایی رنگ ها و 

تفاوت بین آنها را در رنگ درختان، میوه ها و گل ها محل سکونت شان ادراک می کنند 

و پیوسته با این رنگ ها در ارتباطند، رنگ را به عنوان یک زیبایی حقیقی پذیرفته اند. 

زیبایی موجود در طبیعت به مثابه یک واقعیت زنده و صریح نیازی به اثبات ندارد. به 

همین دلیل در بررسی های انجام شده بر روی رنگ نقوش مورد استفاده در پرده نماهای 

منطقه سربیشه، آنچه ذهنیت هنرمند را در برابر طبیعت بکر و منحصر به فرد به تعجب 

وا می دارد، تنوع رنگ ها است. از آنجا که غالب نقوش پرده نماها ملهم از طبیعتند، بیشتر 

از رنگ های سبز، قرمز، صورتی و نارنجی در این پرده نماها استفاده شده است. گل ها 

با رنگ های زرد، صورتی و  با رنگ های قرمز، صورتی، آبی و بنفش و غنچه ها  معمواًل 

بنفش به شکل سایه روشن به تصویر کشیده شده اند. بررسی های انجام شده درخصوص 

ترکیب رنگی نقوش، تعادل استفاده از رنگ های گرم و سرد و عدم استفاده از رنگ سیاه 

را نشان می دهد.
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 .دارديك واقعيت زنده و صريح نيازي به اثبات ن مثابه—بهزيبايي موجود در طبيعت  .اند—رفتهيپذزيبايي حقيقي 

 ،نماهاي منطقه سربيشه—در پرده استفاده موردبر روي رنگ نقوش  شده انجام يها—يبررسدر همين دليل  به

 .ستا ها—رنگتنوع  ،دارد—يم—وابه تعجب  فرد—به منحصرذهنيت هنرمند را در برابر طبيعت بكر و  آنچه

ين او نارنجي در  يصورت سبز، قرمز، يها—رنگاز ملهم از طبيعتند، بيشتر  نماها—پردهنقوش  غالباز آنجا كه 

 با ها—غنچهبنفش و  و يآب قرمز، صورتي، هاي—رنگ با معموالً ها—گل .استفاده شده استنماها —پرده

 دهش انجام يها—يبررس .شده اندبه تصوير كشيده  روشن—هيسا زرد، صورتي و بنفش به شكل هاي—رنگ

مي  را نشانگرم و سرد و عدم استفاده از رنگ سياه  يها—رنگرنگي نقوش، تعادل استفاده از  بيترك درخصوص

  .دهد

  

  سربيشهنماهاي منطقه —در پرده ها—رنگفراواني  نمودار) ٢نمودار

  (نگارندگان) سربيشهمنطقه نماهاي —كار رفته در پرده—هب يها—هيما—نقش )٣جدول

  نقش  اجراي نقش  اي نقش—پيشينه اسطوره  نام نقش
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نمودار2( نمودار فراوانی رنگ ها در پرده نماهای منطقه سربیشه

جدول3( نقش مایه های به کار رفته در پرده نماهای منطقه سربیشه )نگارندگان(

پیشینه اسطوره ای نام نقش
نقش

نقشاجرای نقش

بزکوهی

ایران  اسطوره های  در 
ایزدان  بین  از  باستان 
به شکل چهارپایان  که 
می توان  درآمده اند 
)بهرام(،  ورثرغنه  به 
و  جنگاوری  ایزد 
اشاره نمود که  پیروزی 
است  انتزاعی  موجودی 
تجسم هایش  از  یکی  و 
بز نر جنگی بوده است 

)هیلنز، 1374: 71(.
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طوطی

و  معروف ترین  شاید 
این  جلوه  بارزترین 
و  ادبیات  در  پرنده 
داستان  ایران،  فرهنگ 
در  بازرگان  و  طوطی 
است  موالنا  مثنوی 
)صباغ پور و شایسته فر، 
1389: 45(. طوطی در 
روح  نماد  داستان  این 
در  پرنده  این  است. 
نیز  عطار  منطق الطیر 
آمده و نماد خودخواهان 
است )خسروی، 1387: 

.)76

طاووس

نماد بی مرگی،  طاووس 
طول عمر و عشق است 
 .)252  :1379 )کوپر، 
همچنین  پرنده  این 
است  مار  کننده  نابود 
و از این رو، آن را عامل 
زمین  حاصل خیزی 
می آورند  به شمار  نیز 

)خزائی، 1386: 24(.

هدهد

یا  پوپک  همان  هدهد 
مرغ شانه به سر است که 
سلیمان  نامه  َطَبق،  بر 
بلقیس  نزد  به  را 
می برد. تیز فهمی او در 
زیر  آب های  شناسایی 
است.  مشهور  زمینی، 
منطق الطیر  در  هدهد 
در  مرغان  رهبر  عطار، 
سفر به پیشگاه سیمرغ 
این  در  هدهد  است. 
کامل  انسان  نماد  اثر 
نیشابوری،  )عطار  است 

.)170 :1387
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درخت

زندگی  نماد  درخت 
است و در اسطوره های 
به عنوان  آن  از  ایرانی 
منشأ  جهان،  مرکز 
حیات  تجدید  حیات، 
یاد  فراوانی  و  برکت  و 
به نوعی  و  است  شده 
سرچشمه ی  مفهوم  با 
حیات  منشأ  و  زندگی 
درخت  قالب  در  که 
زندگی نمادین شناخته 
دارد  ارتباط  می شود، 
)کاظم پور،24:1388(.

گل و 
گلدان

گلدان  و  گل  نماد 
اسطوره ی  با  واقع  در 
پیوندی  هستی  تکوین 
ُگلی  گلداِن  دارند. 
با  وسیع  ارتباطی  که 
زمین مادر و ایزد بانوی 
همین  و  دارد  باروری 
در  مشابه  به طور  معنا 
بدیع  و  موزون  نقوش 
در  مختلف  صور  به 
طراحی ها دیده می شود 
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  مطالعه موردنماها در منطقه —ررسي فراواني نقوش پردهب) ٣ نمودار

 ليمبا اق اين فراواني  بيشترين فراواني را دارد.پژوهش  منطقهنماهاي —نقوش گياهي در پرده ،٣ با توجه به نمودار

 هدامنو  ها—تپهرنگارنگ خودرو  يها—گل ،در فصل بهار كه چرا نيست؛ ارتباط—يبمنطقه و پوشش گياهي 

 ندزپردا—يمنماها —به ترسيم نقوش پرده ،با الهام از طبيعت منطقه و سوزن دوزان دنپوشان—يم را ها—كوه

  .بيارايندفضاي خانه خود را  ،با اين نقوش زيبا و رنگارنگ مي كنندو سعي 

    يريگ—جهينت -٧

از  يا—رمجموعهيز ناطق مورد مطالعهم دوز—دستي هانما—پرده كه ديآ—يبرمگفته شد چنين  آنچه از

برگرفته  ،معاني اين نقوش رسد—يمه نظر هستند و بي خاص در نقش ها—يژگيوداراي  يها—يدوز—سوزن

 . اين نقوشمحيط اطراف هنرمند استبرگرفته از گياهان طبيعي آنها ي تصويري ها—شهيرمنطقه و  از فرهنگ

يعت را طباگرچه هنرمند  .شان هستند—توليدكنندگانآرزوها و فرهنگ  ناسي،ش—زيبايي ر،نمايانگر ذوق سرشا

كند و دست به آفرينش هنري —محدود نمي ، اما خود را به تقليد صرف از طبيعتمنبع الهام خود قرار داده است

كه حاصل ذوق و  است؛ ظرافت و تنوعي ظرافت دوخت و تنوع رنگ دارايكند كه —پرده نماهايي خلق مي زده،

كه در اين  ياهانيو گ ها—منطقه، گل دراين مطلب است كه  ديمؤاين پژوهش  جينتا است. او خالقيت ذهني

—يماستفاده  آنهااز  معاش امراريا براي  ه اندبود آنها گر—نظاره منطقهكه مردم  يوانيح و نديرو—يممنطقه 

و  ها—نقشنيز گاهي  بوده است. مؤثراين هنر زيبا  يها—نقشهمه در ايجاد  ،و مواردي از اين قبيل نده اكرد

 درش ونق نيتداوم و تكرار ا .دارند عهده منطقه را بري زنان و دختران ها—شهياندوظيفه انتقال  ها—نوشته

خطه داشته و ارزش  ني) مردمان اي(دامدار شتيو نوع مع يآن در اعتقادات، زندگ تينشان از اهم ،دوزها—دست

نماها در نگاه اول نوعي سادگي —نقوش اين پرده رمزآلودبيان  ،پاياندر  .كند—يهنرها را دوچندان م نيا يمعنو

 نقوش حيواني
١١%

نقوش گياهي 
٦٦%

اننقوش پرندگ
٨%

اشعار
١٥%

نقوش حيوانی  نقوش گياهی  نقوش پرندگان اشعار

نمودار 3( بررسی فراوانی نقوش پرده نماها در منطقه مورد مطالعه

با توجه به نمودار 3، نقوش گیاهی در پرده نماهای منطقه پژوهش بیشترین فراوانی 

را دارد. این فراوانی  با اقلیم و پوشش گیاهی منطقه بی ارتباط نیست؛ چرا که در فصل 

بهار، گل های رنگارنگ خودرو تپه ها و دامنه کوه ها را می پوشانند و سوزن دوزان با الهام 

از طبیعت منطقه، به ترسیم نقوش پرده نماها می پردازند و سعی می کنند با این نقوش 

زیبا و رنگارنگ، فضای خانه خود را بیارایند.

نتیجه  
مطالعه  مورد  مناطق  دست دوز  که پرده نماهای  برمی آید  چنین  شد  گفته  آنچه  از 

به  و  هستند  نقش  در  خاص  ویژگی های  دارای  سوزن دوزی های  از  زیرمجموعه ای 

آنها  تصویری  ریشه های  و  منطقه  فرهنگ  از  برگرفته  نقوش،  این  معانی  می رسد  نظر 

برگرفته از گیاهان طبیعی محیط اطراف هنرمند است. این نقوش نمایانگر ذوق سرشار، 

زیبایی شناسی، آرزوها و فرهنگ تولیدکنندگان شان هستند. اگرچه هنرمند طبیعت را 

منبع الهام خود قرار داده است، اما خود را به تقلید صرف از طبیعت محدود نمی کند و 

دست به آفرینش هنری زده، پرده نماهایی خلق می کند که دارای ظرافت دوخت و تنوع 

رنگ است؛ ظرافت و تنوعی که حاصل ذوق و خالقیت ذهنی او است. نتایج این پژوهش 
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می رویند  منطقه  این  در  که  گیاهانی  و  گل ها  منطقه،  در  که  است  مطلب  این  مؤید 

استفاده  آنها  از  امرار معاش  برای  یا  اند  بوده  آنها  نظاره گر  و حیوانی که مردم منطقه 

بوده  این هنر زیبا مؤثر  ایجاد نقش های  این قبیل، همه در  از  اند و مواردی  می کرده 

است. گاهی نیز نقش ها و نوشته ها وظیفه انتقال اندیشه های زنان و دختران منطقه را 

بر عهده دارند. تداوم و تکرار این نقوش در دست دوزها، نشان از اهمیت آن در اعتقادات، 

زندگی و نوع معیشت )دامداری( مردمان این خطه داشته و ارزش معنوی این هنرها را 

دوچندان می کند. در پایان، بیان رمزآلود نقوش این پرده نماها در نگاه اول نوعی سادگی 

و ماهیت ابتدایی را نشان می دهد، اما همین بیان ساده و ابتدایی نما در نگرشی عمیق تر، 

عرضه کننده ساختار بصری زیبا و مفاهیمی غنی است. نقوش تصویر شده بر روی این 

این  این منطقه گره خورده است و شناخت  و فرهنگ مردمان  اعتقادات  با  پرده نماها 

تصاویر، بخش بزرگی از هنر غنی تصویری منطقه را برای ما روشن می سازد.
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