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چکیده
نمد از کهنترين هنرهای استان چهارمحال و بختیاری در کلیتی از فرم ،تزئین و کاربرد است .نقش
در حوزه زير اندازها ،شايد پیش تر از هرگونه ديگری ،بر بستر نمد مراحل تکامل خود را طی کرده
باشد که در اين میان نقوش نمد چهارمحال و بختیاری و در اين مقالـه نقـشمايـههـای نمـدهای
شهرکرد از ارزشهای زيبايی شناختی بومی برخوردارند؛ بهطوریکه هر هنرمنـد نمـدمال ،نقـوش
خاصی را بر دستاورد هنریاش نقش میزند که در عین مشابهت در يکپـارچگی نقـش و نگارهـا،
تفاوتهايی در جزئیات نقوش به چشم میخورد .اين مقاله حاصل مطالعـه منـابع مکتـوب و نیـز
مصاحبه حضوری با برخی از نمدماالن پرتجربه شهرکرد و افراد مطلـع کلیـدی در حـوزه نقـوش
است و شاخص ترين نگاره های نمد در شهرکرد و معانی نمادين آن را بررسـی نمـوده اسـت .در
مقاله به شیوه توصیفی مهمترين و پرکاربردترين نقوش مورد استفاده در نمدهای شهرکرد معرفـی
شده اند .نتايج نشان میدهد که نقوش نمدهای شهرکرد در دستهبندی های قراردادی :نقوش طبیعی
(جانوری شامل طاووس و گنجشک؛ گیاهی شامل درخت سرو ،درخت بیدمجنون و گلهای پـنج،
هشت ،دوازده و شانزده پر و انسانی شامل نقش شاهعباس و فرشته) و نقوش انتزاعی (شامل هفت
ـ هشتی ها ،خشتی ،مشبک ،گلدانی ،گنبدی و بته سرکج) قرار میگیرند .همچنین يافته جديد نشان
می دهد عامل طبیعت ،محیط پیرامون و پیروی از سبک اجدادی بیشترين تأثیرگذاری را بر پیدايش
نقوش در نمدهای شهرکرد داشتهاند.
کلیدواژهها :نمد ،نمدمالی ،نمد شهرکرد ،نقوش طبیعی ،نقوش انتزاعی و تجريدی.

 .2دکتری پژوه

هنر و استادیار دانشگاه شهرکردگنویسنده مس ول  ،رایانامهghani@sku.ar.ir :

 .1دانشجوی دکتری تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسالمی دانشگاه الزهراء ،رایانامهfa.mehrabi@yahoo.com :
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مقدمه
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نمدمالی یکی از قدیمیترین دستاوردهای بشر ساکن نجد ایران استت .کشتف برختی از
محصوالت نمدی از جملته زیرانتداز ،پوشت

و عترقگیرهتای حیوانتاتی چتون استب در

گوردخمههای باستانی در فالت ایران ،به صورت مستند ،عمر این هنر ت صنعت را به حتدود
هزاره اول ق.م میرساند و همچنین پوش

و کاله ملتزمان پارسی و مهمانتان متادی کته در

نق برجستههای تخت جمشید در ردیفی که مالزمان و مهمانان را بر دیوار بارعام بته قصتد
شرفیابی به محضر پادشاه نمای

میدهد ،از قدیمیترین مستتندات تصتویری موجتود ایتن

هنر است گابراهیمی ناغانی . 31 :2833 ،این ماده فرهنگی از قدیمیترین هنرهتای عامیانته و
صنایعدستی در کشور است که از گذشته تا کنتون از آن در قالتب زیرانتداز ،کتاله ،پوشت
حیوانات و مانند آن استفاده میشده است .شهرکرد ،شهر ملی نمد و مرکز استتان چهارمحتال
و بختیاری ،یکی از مهمترین قطبهای تولید محصتوالت نمتدی ستنتی در ایتران و برختی
محصوالت پرکاربرد امروزی است .از جمله دالیل رونق این هنر در منطقه متذکور متیتتوان
به زندگی متکی به دامپروری و شبانی و نیز کوچهای طوالنی ،اقلیم سرد و کوهستانی ،وفتور
ماده اصلی و مورد نیاز نمد ،یعنی پشم مرغوب و ارتباط مستمر با عشتایر بختیتاری و تبتادل
محصوالت نمدی با ایشان ت البته بیشتر در گذشته ت اشاره کرد .گتالک در ایتن بتاره معتقتد
است« :تهیه نمد امروزه در ایران با زندگی عشتایری ارتبتاط نزدیتک دارد .بیشتتر نمتدماالن،
ساکن یا یکجانشین هستند و در امتداد مسیر کوچهای عشایری زیستت متیکننتد و وستایل
رفع نیازهای عشایری را به هنگام عبور فراهم میآورند» گگالک و گالک . 173 :2855 ،ایتن
ارتباط با طبیعت و سایر اقوام باع

شده است که نقوشی بر بستتر نمتد شتهرکرد نقت

زده

شود که هرکدام ارزشهای زیباییشناختی خاص خود را دارنتد؛ برختی متت ثر و برگرفتته از
سبک های اجدادی و برخی دیگتر برگرفتته از محتیط پیرامتون هنرمنتد نمتدمال شتهرکردی
هستند که در این جستار مهم ترین آنهتا بتا نگتاهی مختصتر بته وجته نمتادینشتان معرفتی
میشوند .بویژه آنکه مدتزمانی است این هنر بومی به دلیل کهولت ستن صتنعتگران و گتاه
در قید حیات نبودن هنرمندان صاحبتجربته و در متواردی استتقبال نکتردن قشتر جتوان و
مهمتر از آن محدود شدن زندگی عشایری و چادرنشتینی ،رو بته فراموشتی رفتته استت؛ از
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همین رو آگتاهی از نقت مایتههتای ایتن هنتر اصتیل کمتک متیکنتد کته ایتن دستتاورد،
براساس پژوه های میدانی انجامشده ،منبع مکتوبی دربتاره قتدمت نمتد در استتان
چهارمحال و بختیاری و در این مبحت  ،شتهرکرد بته دستت نیامتد .محمتد محمتدیان
دهکردی که از چهار نسلِ قبل از خود در کار نمد بودهاند ،پیشتینه نمتد در شتهرکرد را
حدود  800الی  850سال تخمین میزند .تنها آثار نمدی یافت شده تتاریخدار یتا دارای
نشان عبارتاند از:
الف نمد زیرانداز با طرح قتاب لتوزی و تکترار یتک ردیتف بته ابعتاد 250×820
سانتیمتر متعلق به مجموعه شخصی آقای بنتیمهتدی کته تتاریخ آن بته  2887هجتری
قمری میرسد گتصویر . 2
ب نمد زیرانداز از قلعه چالشتر به ابعاد  410× 233سانتیمتتر کته ایتن نمتد دارای
طرح واگیرهای قاب سماوری است که به صورت دو ردیف کنتار هتم و در طتول نمتد
تکرار شدهاند گتصویر . 1
ج قطعهای نمد زیرانداز موجود در قلعته چالشتتر بته ابعتاد  220 × 400ستانتیمتتر
دارای طرح واگیرهای قتاب ستماوری کته در طتول نمتد چهتار بتار تکترار شتده استت
گتصویر . 8

تصویر .1نمد زیرانداز با طرح
قاب لوزی (مجموعه شخصی
آقای بنی مهدی)

تصویر  .2نمد زیرانداز با طرح قابی
قلعه چالشتر (نگارندگان)1397 ،
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ارزشافزودهای برای شناخت ،احیا و کاربرد آن در سایر هنرهای سنتی و بومی داشته باشد.
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تصویر  .3نمد زیرانداز با طرح واگیرهای قاب سماوری (نگارندگان)

پیشینه پژوهش

نقوش در نمدهای شهرکرد ضمن داشتن وجه تزئینی ،در نگاه برخی مخاطبان جنبته
تقدس و نمادین نیز دارد؛ موضوعی که ممکن است هنرمند نمدمال از آن آگاهی نداشته
و به شیوه سنتی و اجدادی آنها را بر پهنه نمد نقت

زده باشتد .در ارتبتاط بتا طترح و

نقوش نمد شهرکرد و وجه نمادین نگارهها تاکنون پژوه

مستقلی انجامنشتده ،امتا در

منابع زیر نمد استان چهارمحال و بختیاری از وجوه مختلف بررسی شده استت کته بته
اختصار معرفی میشوند.
زمانی سورشجانی گ 2838در پایاننامته کارشناستی ارشتد هنتر استالمی بتا عنتوان
«معرفی و طبقهبندی طرح ،نق
تحلیل طرح ،نق

و رنگ در نمتد استتان چهارمحتال و بختیتاری» نتوعی

و رنگ نمد استان چهارمحال و بختیاری به همراه طبقهبندی آنها ارائته

داده و کوشیده است به این پرس ها پاسخ دهد که آیا متیتتوان بتا بهترهگیتری از روش
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مستندنگاری به توصیف و تشریح نمدهای استان چهارمحال و بختیاری پرداختت و اگتر
بختیاری کداماند؟ در این پایاننامه بهطور خاص به معرفی نقوش نمد شتهرکرد و وجته
نمادین آنها پرداخته نشده است.
ابراهیمی ناغانی گ 2833در «پژوهشی پیرامون نمد و نمدمالی چهارمحال بختیتاری»
صرفاً بر تغییر کارکرد نمد استان چهارمحال و بختیاری و ظرفیتهتای هنتری آن ت کیتد
کرده است.
محمد افروغ گ 2833در مقاله «درآمدی بر کارآفرینی بومی هنر نمدمالی و نمدکاری
شهرکرد» به هنر نمدمالی و نمدکاری بهعنوان یک صنعت خالق هنری بومی و وضعیت
کارآفرینی هنر نمدمالی و نمدکاری در شهرکرد از منظر کمّی و کیفی پرداخته و در آن بته
طرحها و نقوش به کار رفته در نمد اشارهای نکرده است.
منشأ به وجود آمدن نقش و رنگ در نمد شهرکرد

بسیاری از صاحبنظران معتقدند که فرهنگ ،پذیرش فرهنگتی ،2تاریخچته زنتدگی و
حتی شرایط روحی و روانی هنرمند در ساختار تولید هنری ،بویژه نقوش و رنگها ت ثیر
مستقیمی دارد .در واقع «نق

و رنگ را میتوان زبان نماد دانست کته تتومم بتا ستکوت

انسان ظاهر میشود و بهعنوان هنتر ،زاییتده ناخودآگتاهی بشتر و در ختدمت آرزوهتا و
خواستهها و تمایالت اوست؛ زیترا رنتگ متکتی بتر درک مستتقیم و احساستات استت،
ازاینرو ،اصلیترین راه برای انتقال آرزوها ،ترس ،هتراس و امیتدواری انستان بته شتمار
میرود» گکهربایی . 207 :2830 ،نقوش و رنگ در نمد شهرکرد عالوه بر ت ثر از شترایط
جغرافیایی ،تاریخی و همچنین بافت بصری منطقه ،برگرفته از برخی موارد دیگتر استت
که به اختصار در ادامه به آنها اشاره میشود:
 :cultural accept .2منظور از پذیرش فرهنگی ارتباط مردم و بهویژه خوانین با شهرها و منتاطق دیگتر استت کته در ایتن
روابط پیشک هایی همچون فرش ،نمد ،لباس و  ...دریافت یا تقدیم میشده است.
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چنین است طرحها ،نقوش و رنگهای پرکتاربرد در هنتر نمتدمالی استتان چهارمحتال و
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ت نقوش اجدادی کسبشتده از نیاکتان کته بتهصتورت ذهنتی و بتدون هتی گونته
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پی طرحی بر نمد آفریده میشود .این گروه از نقوش در ارتباط بتا اعتقتادات ،آداب و
رسوم ،نیات هنرمند و همچنین احساس نیاز به عناصر طبیعی او را به نقت

کتردن ایتن

موضوعات ترغیب میکند.
ت ت ثیر اقوام و نقوش برگرفتته از فرهنتگ و منتاطق دیگتر کته ایتن ختود متت ثر از
مراودات یا اختالطهایی همچون ازدواجها ،تعامل بین شهرها و روستاها و نیز مهاجرت
است .این امر باع

میشود «هنرمند این نقوش برگرفتهشده را با فرهنگ و سبک ختود

درآمیزد و نقوشی را به سبک خود بیافریند ،به همین علت گاهی با نگارههایی برختورد
می کنیم که حدس اصل ،منش و معنی آن چندان راحتت نیستت» گجتوانی و همکتاران،
 . 51 :2834برای نمونه از آنجا که هنرمندان نمدمال شهرکرد بتا عشتایر بختیتاری داد و
ستدهایی در ارتباط با این هنر ت صنعت دارند ،ت ثیراتی از قوم بختیاری بتویژه در زمینته
برخی نقوش در نمد شهرکرد مشاهده میشود.
نقش و رنگ در نمد شهرکرد

نق

و رنگ دو ویژگی مهمی هستند که به نمد زیبایی میبخشتند .چنانچته در هتر

یک از این دو ویژگی نقصی پیدا شود ،بر ویژگی دیگر اثر میگذارد و گاه به کلِ ارزش
نمد آسیب میرساند .هرچند ممکن است اهمیت نق

بیشتتر باشتد ،امتا رنتگ نیتز در

جای خود ارزش خاصی دارد؛ بهنحویکه شهرت بسیاری از نمدهای گذشتته ایتران بته
خودرنگ 2بودن پشم بهعنوان اصلیترین مواد اولیه است.
در این مبح

مهمتترین ویژگتی بصتری نمتد ،نقت مایتههتای آنهاستت؛ نقوشتی

چشمنواز و خوشترکیب ،دارای هماهنگی ،تناسب ،برخوردار از اصل تقارن یا انتزاعتی
و تجریدی؛ همان اصلی که در تاریخ هنر ایران نیز به چشم میختورد .هنرمنتد نمتدمال
عالقه فراوانی به سادگی نقوش یا بهتر بگوییم به انتزاع دارد .او بتدون کمتک طراحتان،
رنگرزان و کارگاه های ریسندگی ،درنهایت مشقت و پایبندی به اصول سنتی و اجتدادی
 :xodrang .2پشم بهاره یا پاییزهای که از گوسفند چیده میشود و رنگ طبیعی سفید ،کرم ،قهوهای و سیاه دارد.
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خود و بدون آنکه طرحی را از قبل روی کاغذ بیتاورد ،نقت

ذهنتی ختود را در همتان

مابین و اطراف نقوش شکل میگیرد و در نهایت هنرمند نمدمال نتیجه نق

ذهنی ختود

را بر پهنه نمد میبیند .گویی هنرمند نمدمال بهطور غریزی دریافته است کته بتا ترکیتب
چندرنگ و چند نق

ذهنی محدود میتوان تنوع بیپایانی را به وجود آورد.

از طرفی با آنکه رنگهای به کار گرفتهشده محدودند ،اما هنرمند نمدمال با تجربتهای
که کسب کرده ،درصد خلوص و اشباع رنگها را در حد و انتدازه متیستازد .متثالً اگتر
بخواهد رنگ قرمز را در کنار رنگ سیاه قرار دهد ،میکوشد درصد خلوص رنگ آنهتا را
به حد و اندازهای نزدیک به هم برساند و چنتان چشتمنتوازیای ایجتاد کنتد و چنتان بتا
یکدیگر تناسب و هماهنگی پدید آورد که نامی جز تجلی احساس رنگ نمیتتوان بتر آن
نهاد .گنصرتی77 :2835 ،
در نمدهای شهرکرد ،رنگهای شیمیایی با رنتگبنتدی زیتاد استتفاده و صترفاً بترای
چیدمان نقوش در مرحله نق اندازی استفاده میشوند و زمینته نمتد از پشتم خودرنتگ
تهیه میشود .تناسب ،تقارن و هارمونی موجود در میان رنگها و نق های نمد ،نشان از
توانایی و تجربه هنرمند نمدمال در طول سالها کار طاقتفرستا دارد .همچنتین ،استتفاده
متبحرانه هنرمند از تضاد رنگها در نمد شهرکرد از ویژگیهای اصلی دیگر آن است؛ به
نحوی که هر چه تضاد میان یک رنگ با اطراف

بیشتر باشد ،آن رنگ قابل تشتخیصتتر

خواهد بود و از نظر بصری در عین محدودیت رنگهای بته کتار بترده شتده ،کثترت و
تنوع را به نمای

میگذارد« .هنرمند نمدمال تجربه غنیشده ختود را حتتی در انتختاب

رنگها نیز به کار میگیرد .وی اگرچه بدین وسیله رنگهایی محدود را انتخاب میکند،
اما ترکیب آنها رنگی را پدید می آورد که دارای طراوت و شفافیت است و بتی

از هتر

عامل دیگری به آشکار شدن نقوش نمد کمک میکند .توانایی او در انتخاب رنتگهتا و
ترکیب آنها باورکردنی نیست» .گشیرانی و نکوئی15 :2834 ،
آثار نمدی در شهرکرد به دو صورت نق دار و ساده مشاهده میشوند .در نمتد بته
واسطه محدودیت در تکنیکهای اجرایی ،نقوش به کار رفته تقریباً ساده هستند و کمتتر
نقوش پیچیده به کار میروند .رنگآمیتزی نمتد و نقت هتای آن در اصتل محتدود بته
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ابتدای کار پیاده مینماید .بدین شکل که ابتدا نق اندازی میکند و سپس الیههای پشتم
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رنگ های خودرنگ پشم؛ مانند سفید ،سیاه ،قهوهای و خاکستری است ،امتا در بستیاری
شماره  06بهار 9911

موارد نیز از الیاف رنگ آمیزی شده گوناگون ،همچون قرمز ،زرد ،آبتی ،نتارنجی و ستبز
برای نق اندازی محصوالت نمدی ،بهویژه آن دسته کته جنبته تزئینتی دارنتد ،استتفاده
میشود.

سادهزیستی و بیآالیشی هنرمند نمدمال و نحتوه نگترش وی بته محتیط پیرامتون و
طبیعت و نیز سنتها و باورهایی که در این میان پدید آمده و در طول قرون از نسلی به
نسل بعد رسیده و چندان تغییری نداشته ،سبب گردیده است تتا رشتته وفتاداری او بته
خاطره قومیاش نیز از هم نگسلد و نق مایهها همچنان پایدار و باثبتات تکترار شتوند.
شایگان در این باره نوشته است« :یکی از وجوه شاخص هنر مشرقزمتین وفتاداری بته
خاطره قومی است؛ یعنی خاطرهای که ساختهای ذهنی و کلیت سازنده نظام فرهنگتی
را همواره حفظ میکند» گشایگان . 172 :2872 ،البته اگرچه هنرمند نمتدمال در تکترار
نق ها همواره همان الگو را برمیگزیند ،ولی هی یتک مکترر و بتدل دیگتری نیستت؛
چراکه نق ها ذهنی هستند و تکرار نقوش موجتب یکستانی و یکنتواختی متاللانگیتز
نمیشوند «همچنان که تنوع خیرهکننده هنر غربی قهتراً گویتای دیتد ایتن هنتر نیستت،
هنرمند در پس الگوهای یکنواخت جویای جوهره آنچنتانی چیزهاستت؛ جتوهری کته
باید هر بار در نحوه بیان هنرمند از نو زنده شود و بازتابد؛ همانطور کته دو متوج دریتا
علیرغم شباهتشان هی گاه همسان نیستند» .گنصرتی8 : 2873 ،
معرفی نقوش نمد شهرکرد

نمد این هنر ت صنعت اصیل و زیبا که بازگوکننده اندیشتههتا و باورهتای هنرمنتدان
نمدمال در شهرکرد است ،جایگاه ویژهای در فرهنگ عشایر ،روستاییان و کشاورزان این
منطقه دارد .بررسی برخی از نگارههای موجود در محصوالت نمدی بیانگر آن است کته
در پس ظاهر برخی از این نقوش ،معانی پرمحتوایی نهفته است .با توجه بته اینکته نمتاد
امری قراردادی و قابل تکرار در شکلهای متفاوت است ،بدیهی است آنچته امتروزه در
خصوص معانی نقوش قدیم بیان میشود ،نمیتواند به طور کامل منطبق با افکار مردمان
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همان زمان باشد ،پس تفاسیر مرتبط با مفاهیم شناختهشدة نقوش هم همانند ختود نمتاد
تقسیم کرد :گروه نق دار از نظر نوع نق مایه در دو گروه کلی و قراردادی گنمتودار 2
و  1الف نق مایههای طبیعی و ب نق مایههای انتزاعی قابلشناسایی هستند کته در

نقوش طبیعی

ادامه با ارائه تصاویر معرفی میشوند گتصاویر  4تا . 85

نقوش جانوری (طاووس ،مرغ ،گنجشک يا کبوتر).
نقوش گیاهی (درخت سرو ،درخت بید مجنون و گلهای
چند پر ( 12 ،8 ،5و  16پر)
نقوش انسانی (فرشته و شاه عباس)

نقوش انتزاعی

نمودار  .1تقسیمبندی نقوش طبیعی نمد شهرکرد (نگارندگان)

هفت هشتیها ،ستاره ،خشتی و مشبک

گلدانی ،گنبدی و بتهجقه

نمودار  .2تقسیمبندی نقوش انتزاعی نمد شهرکرد (نگارندگان)

شماره  06بهار 9911

متعدد هستند .از نظر ساختاری ،نمدهای شهرکرد را میتوان به دو گروه ساده و نق دار
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انواع نقوش نمد
شماره  06بهار 9911

 .1نقوش طبیعی

الف) جانوری
ت نق مایه طاووس
یکی از زیباترین نقوش جانوری که هنرمند نمدمال در نمدهای خود نق متیزنتد،
نق پرنده طاووس به صورت تکی یا جفتی قرینه استت .ایتن نقت بتر روی نمتدهای
شهرکرد به دلیل صعوبت در اجرای نق کمتر اجرا میشود ،اما در همان متوارد انتدک
ابتدا خطوط محیطی نق مایه طاووس به صورت یک نق کلی بر بستر نمتد مشتخص
میشود و سپس درون آن با نقوش ریتزی ماننتد دایتره و ختطهتای رنگتی گپشتمهتای
رنگشده به شیوه رنگرزی شیمیایی پر میگردد .گتصاویر  4و 5
طاووس های ایستاده در دو سوی درخت زنتدگی مظهتر ثنویتت و طبیعتت دوگانته
انسان هستند .طاووس نشان دهنده سلطنت و تخت سلطنتی پارستیان گتختت طتاووس
نیز هست گکوپر . 151 :2873 ،این پرنده در دوران باستان در آیین زرتشتت بته عنتوان
مرغی مقدس مورد توجه بوده است .طبری در مورد آتشکدهها و معابد زرتشتی کته تتا
قرن سوم هجری باقی بودند ،اشاره میکند که در نزدیکی آتشکده بختارا محتل خاصتی
برای نگهداری طاووسها اختصاص داده شده بود گدشتیزاده . 1 :2833 ،در فرهنتگ و
ادبیات مسلمانان ،طاووس معانی متفاوتی دارد .بنابر برخی از روایتات ،پیتامبرگص بته
هنگام معراج سوار بر موجودی به نام براق بوده که بدن اسب ،سر انسان و دم طتاووس
داشته است .امام علیگع در خطبه  274نهجالبالغه زیبایی و کمال طاووس را توصتیف
میکند .امام در این خطبه فرمودهاند« :خداوند موجودات عجیب و شگفت را آفرید  ...و
از شگفتترین مرغ ها در آفرین طاووس است که خداوند آن را در استوارترین میتزان
آفریده و رنتگهتای را در نیکتوترین ترتیتب متنظم گردانیتده  »...گهمتان . 8 :عطتار
نیشابوری در منطقالطیر ،طاووس را مظهر بهشتپرستان می داند .او مشتاق بازگشت بته
بهشتی است که به گناه همدستی با مار از آنجا رانده شتده استت گهمتان . 4 :همچنتین
نق طاووس در درون قرص خورشید به عنوان نمادی از «مرغ آفتتاب» آستیای باستتان
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تصاویر  4و  .5نمد زیرمنقلی با نقشمایه طاووس( .صفرپور)1311 ،

ت نق مایه گنجشک ،کبوتر و مرغ
در انواع هنرهای ایرانی نقوش پرندگان به شیوههای متفاوتی وجود دارد که هر کدام
ممکن است مقاصد عرفانی و معنوی در پس خود داشته باشند« .در ایران باستان ،مرغان
و پرندگان ،مظهتر ابتر و پیتک بتاران بتودهانتد»گپرهتام . 254 :2872 ،هنرمنتد نمتدمال
شهرکردی هم با چنین پشتوانهای و اینکته نقتوش ایتن پرنتدگان برگرفتته از طبیعتت و
محیط اطراف اوست ،از نقوش برخی پرندگان مانند کبوتر ،مترغ و گنجشتک بتر بستتر
نمد استفاده میکند« .کبوتر و گنجشک نماد عشق و وفاداری و مرغ داللت بر تولید مثل
و داللت الهی دارد» .گمیتفورد 72 - 70 :2834 ،و تصاویر  7تا 3

تصاویر 6و  .7نمد زیرمنقلی با نقش گنجشک ،کبوتر و مرغ (حاجیپور)1315 ،
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مورد نظر هنرمندان سدههای اول اسالم بوده است .قرار گرفتن طاووس در وسط نمتد و
یک دایره در اطراف و مثل های بههمپیوسته به عنوان پرتوهتای خورشتید ،نمونتهای از
نق مرغ آفتاب است .گزمانی سورشجانی223 :2838 ،
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شماره  06بهار 9911
تصاویر  1و  .9نمد زیرمنقلی با نقش گنجشک ،کبوتر و مرغ (حاجیپور)1315 ،

ب) گیاهی
ت نق مایه درخت سرو
نقوش گیاهی به اشکال متفاوت ،به ویژه انواع گلها و درختها از گذشتههتای دور
به عنوان طرح تزئینی در هنرهای ایرانی مورد استفاده بوده است ،از جمله درخت سترو
که به عنوان « نمتاد آزادگتی ،پایتداری ،سترافرازی و خرّمتی گسرستبزی و سترزندهای
ایرانیان توصیف میشود» گپرتال بنیاد میراث پاسارگاد . 2833 ،درخت سرو از درختانی
است که ریشه در فرهنگ ایرانی داشته و جایگاه ویژهای در میان متردم دارد؛ بتهعنتوان
درخت همیشهسبز ،استوار و درستقامتی که حتی در سرما پایتداری متیکنتد .درختت
سرو یکی از نقوش گیاهی و اصلی به کار رفته در نمدهای شهرکرد استت و همچنتین،
به عنوان نماد نیز شناخته میشود؛ سترو عتالوه بتر نمتاد سرستبزی و جتوانی ،در نظتر
هنرمندان نمدمال ،نمتاد وحتدانیت خداستت« .درختت سترو ستمبل شتادابی ،جتوانی،
زندگی ،ایستادگی و آزادگی است و به مفهوم نماد زندگی پس از مرگ نیز آمده استت»
گصدری . 83 :2834 ،این نق از نظر ساختاری دارای یک محور میانی در طتول استت
و گاه تکراری از خطوط فرمهای هفت ت هشتی داخل هتم و متورب بتهطتور قرینته در
راستای محور طولی قرار دارد و گاه بهصورت الیههای درون هم استت کته فرمشتان از
شکل بیرونی درخت سرو تبعیت میکند .شکل بیرونی درخت نیز از زایدههای مکترر و
کوتاه تشکیل شده است .به نظر میرسد «در مرکز واقع شدن درخت در استاطیر و ادیتان
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رفته است» گشوالیه و گرابر 487 :2835 ،و تصاویر  20تا « . 21درخت سرو یتا درختت
خورشید نماد وقف خورشید است .درختهای سرو سهگانه ،گویای سهگانههتای میتترا
هستند» گورمازرن . 30 :2837 ،گفتنی است« ،گرامیداشت درخت سرو در فرهنگ ایران
با گسترش آیین مهر در ایران کهن در پیونتد استت .در بتاور پیتروان آیتین مهتر ،سترو
درختی است که ویژه خورشید و زای

مهر است ،درختی که همیشه سبز و با طتراوت

است و در برابر سردی و تاریکی پایداری میکند .از این روی ،سرو نمتاد مهتر تابتان و
زندگیبخ و نشانه نامیرایی و آزادگی و پایداری در برابر نیروهای مرگآور بود .بدین
خاطر در شب زای مهر« ،سرو مهر» را میآراستند و هدایایی در پای مینهادنتد و بتا
خود پیمان می بستند که بترای ستال دیگتر نیتز سترو همیشته ستبز دیگتری بنشتانند».
گکوهزادی3 :2833 ،

تصاویر  11 ،11و  .12تکنمد با نقش سرو و گلدانی ،نقشمایه سرو در نمد زیرمنقلی و
نمد با نقش سرو و گل چند پر در مرکز (صفرپور)1311 ،
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مختلف ،سبب ایجاد یک ترکیببندی کامل قرینه در آثاری شده است که از دوران باستان
این نق مایه را دربرگرفتهاند و درخت همچون محور تقارنی برای کتل ترکیتب بته کتار
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ت نق مایه درخت بید مجنون
شماره  06بهار 9911

نق

درخت بید مجنون از دیگر نقوش تجریدی است کته بته وستیله هنرمنتد روی

برخی نمدهای شهرکرد و آن هم در ترکیب با نقوش دیگتر و در مکتانهتای مشتخص
مانند چهارگوشه نمد به سمت بیرون و بر پهنه نمد زده میشود .در زبان پهلوی بید بته
معنی حیات و زندگی است .نق

بید مجنون بهگونهای انتزاعی اما گویا ،از درخت بیتد

مجنون الهام گرفته شده که به شکل یک تنه باریتک بتا سته ت چهتار شتاخه آویتزان در
نق اندازیها به کار میرود .بید مجنون نماد دلدادگی است و از آن با مفتاهیم عشتق و
عرفان یاد میشود .گصدری 83 :2834 ،و تصاویر  28و 24

تصاویر  13و  .14نقشمایه درخت بید مجنون در نمد زیرانداز( .صفرپور)1311 ،

ت نق مایه گل چند پر
یکی از پرکاربردترین نقوش نمد شهرکرد ،نق مایه گل چند پر است که بته اشتکال
21 ، 3 ،5و  27پر در نمدهای زیرانداز و زیرمنقلی مشاهده متیشتود .بته گفتته برختی
نمدماالن رنگ تیره و روشن در هر یک از پرهتای گتل ،نمتادی از روز و شتب استت.
گتصاویر  25و 27
گل هشت پر ،نخستین نماد رمزی خورشید و آفتاب بوده است .این نگتاره تلفیقتی از
چلیپا و گل نیلوفر است .گل هشت پرِ تلفیقی ،از زمان قالی پازیریک تا به امروز در حتوزه
قالیهای عشایری و به ویژه در فارس ،مورد استفاده بوده و بته صتورت نقشتی منفترد در
ترنجها ،لچکها و متن یا به شکل مکرر ،مانند قالی پازیریتک کتاربرد داشتته استت .گتل
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هشت پر و دوازده پر ساده و تکرنگ از هزاره دوم در تمدنهتای ستکایی و متاد وجتود
است .همچنین گل هشت پر دو رنگ بیتانگر چهتار فصتل ستال استت گدریتایی:2837 ،
« . 250این نگاره بعدها در قالیهای ایران تداوم مییابد .از دیرباز تاکنون گلهای درشتت
هشت پر و دوازده پر در مرکز ترنجهای قالی ،نمودگار رمزی خورشتید و جانشتینی ایتن
نگارهها بهجای خورشید میباشند .این نگاره به شکل ریزنق

پرکننده متن ،در قتالیهتای

روستایی و عشایری مناطق مختلف و اغلب بهصورت دو رنتگ ،کتاربرد مکترر و فتراوان
دارد» گموسویلر و رسولی . 218 :2833 ،به نظر میرسد این نق مایه نیز از نقتوش قتالی
یا حجاریهای سنگی ابنیه سنتی منطقه نش ت گرفته باشد.

تصاویر  15و  .16نقشمایه گل  1و  12پر در نمد شهرکرد( .زمانی سورشجانی)114 :1393 ،

ج) انسانی
ت نق مایه شاهعباس
نقوش انسانی نسبت بته نقتوش گیتاهی و جتانوری کمتتر در هنرهتای ایرانتی دیتده
میشود .به نظر میرسد نق

شاهعباس گتصویر  ، 27از نق

تصویر شده بر روی وسایل

و ابزار محیط اطراف مانند قوری ،استکان و نعلبکی اقتباس شده و هنرمند نمتدمال ستعی
کرده است با سادگی همراه با زیبایی ،این نگاره را بر بستر نمد نق
نمدهای تصویری به صورت سفارشی یا ذوقی تولید میشوند.

کند .شاید بتوان گفتت
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داشته و گل دوازده پر در این هزاره نشانگر پذیرش ستال خورشتیدی و دوازده متاه ستال
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شماره  06بهار 9911
تصویر  .17نمد زیرمنقلی با نقش شاهعباس( .صفرپور)1311 ،

ت نق مایه فرشته
این نق

نیز همانند نگاره شاهعباس به نظر میرسد از وسایل محیط پیرامون زندگی

هنرمند نمدمال ،همچون نعلبکیها اقتباسشده باشد.
 .2نقوش انتزاعی

در تعریفی ساده میتوان گفت که نقوش انتزاعی به نقوشی گفته میشود که از رنتگ و
فرم های نمادین برای مفهوم خود بهره میگیرند و صورت یا شتکل طبیعتی آن در جهتان
قابل شناسایی نیست .هنرمند نمدمال با ستتای

مظتاهر طبیعتت و در کمتال ستادگی ،تتا

حدی که آشنایی آن با ذهن از بین نرود ،نقوش طبیعی ماننتد خورشتید ،ستتاره و ...را بته
صورتی انتزاعگونه ،در نمدها به تصویر میکشد .نیاز انسان به طبیعت و تعامل با عناصر آن
موجب میشود تا عالوه بر ت مین نیاز در سایه کارکرد هر چند ،به کمال و آفترین

زیبتایی

نیز در صورت انتزاعی آن پرداخته شود گزمانی سورشتجانی 212 :2838،و  . 211بته نظتر
میرسد ،در نمد نقوش طبیعتگرایانه و انتزاعی در ترکیب با هتم ،نقوشتی نمتادین را بته
وجود آوردهاند که نسل به نسل منتقل شدهاند« .صعوبت اجرای نق مایههتای پرتکلتف و
پر پیرایه در بستر نمد به دلیل تکنیک اجرایی باع

میگردد کته اکثتر آرایتههتای نمتد بته

سمت تجرید و ساده شدن متمایل گردد» .گابراهیمی ناغانی77 :2833 ،
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نقوش انتزاعی در نمد شهرکرد در دستههتای گیتاهی ،جتانوری و انستانی مشتاهده
محدودیتهای آن و اصل دوم اساس و چگونگی تولید طرح ،نقتوش و رنتگ استت .از
طرفی نق

تعالیم اسالم از جمله ممنوعیت تصاویر عینی باع

تجرید و استیلیزه شتدن

2

نقوش طبیعی میگردد و خود یکی از عوامل مهم در ظهتور نقتوش انتزاعتی و تجریتدی
میشود .مجموعهای از اشکال هندسی منظم همانند دایره ،مربع ،مثلت

یتا ترکیتبهتایی

همچون سطوح شطرنجی ،ستارههای هشت پر و  ...نمادهای هندسی هنر ایران محسوب
میشوند» .گزمانی سورشجانی211 :2838،
الف) هفت ـ هشتیها ،مشبک ،خشتی و ستاره
اشکال هندسی در ادوار مختلف استالمی همتواره متورد توجته بتودهانتد .از طرفتی
هنرمند «از طریق بسط و تکرار فرمهایی که با فضای خالی درهمآمیخته استت ،از ثابتت
ماندن نگاه در یک نقطه و محصور شدن ذهتن در انتواع ختاص انجمتاد و تبلتور متاده
جلوگیری میکند و به چشم و ذهن ،آزادی عمل میبخشتد» گنصتر . 233 :2834 ،ایتن
نقوش در فرم های بصری همچون مربع ،دایره ،مستطیل ،لوزی ،مثلت و گتاه بتا اشتکال
هندسی ترکیبی و پیچیدهتر در متن و حاشیه نمد بهصورت واگیرهای استفاده میشوند و
به دلیل خصلت هایی همچون تعادل ،انسجام و حتی برختی مواقتع ستادگی موجتود در
آنها ،هنرمند نمدمال ،هم به خوبی و راحتتر از پس اجرایشان برمتیآیتد و هتم اینکته
عالقه بیشتری به ایجاد چنین نقوشی دارد.
ت نق مایه هفت ت هشتی یا مثلثی
هنرمند نمدمال این نگاره را از نمدهای دیگر و بته رنتگ دلختواه بترش متیزنتد و
سپس روی نمدهای دیگر ،بویژه حاشیه نمدهای زیرمنقلی کته دایترهای شتکل هستتند،
استفاده میکند .حتی این نق نیز به صورت نق اندازی با پشمهای رنگی در متن نمد
ایجاد میشود« .سهگوش نشانه کوه و سهگوشهای بههمپیوسته نمودار سلستله جبتال در
فالت ایران بوده است .چون در روشنایى آفتاب آبهای روان را به صورت ستایهروشتن
 .2ساده کردن خطوط در نقاشی.

شماره  06بهار 9911

میشتود .ایتن انتتزاعگتری بتر دو اصتل اساستی متمرکتز استت« .اصتل اول تکنیتک و
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شماره  06بهار 9911

میبینیم که نق شطرنجى ،تجریدیترین شتیوه تجستم آن استت ،بنتابراین کتوهى کته
شطرنجى باشد از آب لبریزاست» .گ وله 47 :2832 ،و تصاویر  23تا 10

تصاویر  19 ،11و  .21نقشمایه مثلثی یا هفت ـ هشتی در نمد زیرمنقلی.
(صفرپور 1311 ،و زمانی سورشجانی)124 :1393 ،

ت نقوش مشبک
نقوش مشبک یا شبکهای که متشکل از تکرار فرمهای هندسی همچون مربع ،مثلت
یا لوزی در کنار هم و در قالب شبکههای هندسی است« .اگر نقوش مشبک به صتورت
مربعهایی موازی خطوط طولی و عرضی قرار بگیرند ،مشبک مربتع و اگتر بتا زاویته 45
درجه قرار بگیرد ،شبکه مربعهای مورب و اگر شبکه با نق

لوزی پر شود شتبکه لتوزی

می نامیم» گزمتانی سورشتجانی . 214 :2838 ،هنرمنتد نمتدمال خطتوطی مشتبکگونته
گتصاویر  10و  12را بر اساس زیربنای فرم هندستی بتا پشتمهتای رنگتی روی زمینته
اصلی نمد میچیند تا فرم شبکهای حاصل شود .الزم به توضیح است کته فواصتل بتین
خطوط همان بستر یا متن نمد است.

تصاویر 21و  .21تکنمد ترنجی با نقشمایه مشبک در کنارههای طولی( .صفرپور)1311 ،
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ت نق مایه خشتی
سفالینهها مشاهده میشود .لوزیهای شطرنجیِ یک در میان ستیاه و ستفید ،از نمادهتای
آب است گپرهام . 853 :2872 ،با توجه به شترایط اقلیمتی شتهرکرد و اهمیتت آب در
زندگی این مردمان نق

شطرنجی را میتوان نمادی از آب دانستت .نقت

شتطرنج بتر

روی نمدها اگرچه ریشه باستانی دارد ،ولی از جنبه تزئینی برخوردار است .همتانطتور
که پیشتر نیز گفته شد ،نمدماالن شهرکرد به دلیل ارتباط کاری مستمر با عشایر بختیاری
برخی از جزئیات نقوش خود را از ایشان و برخی دیگر را از ستایر دستتبافتههتا و آثتار
هنری بومی وام گرفتهاند .یکی از نق مایههای مشترک نمد شهرکرد و دستبافتتههتای
گلیمی عشایر بختیاری همین نق

خشتی است .گتصاویر  11و 14

تصویر  23 ،22و  .24نمد زیرمنقلی با نقش سه حوضی خشتی ،نقشمایه خشتی در گلیم
بختیاری و نمد زیرانداز با نقش خشتی

ت نق مایه ستاره
بهرهگیری از طرحهای هندسی در ترکیبات شتکلهتا ،از پیشتینهای قتوی برختوردار
است و مختص به هنر اسالمی نیست .اغلب هنرهای سنتی چه غربی و چته شترقی ایتن

شماره  06بهار 9911

نقوش شطرنجی در زمره نقوش باستانی به حساب میآیتد کته بیشتتر از همته روی
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اشکال مفهومی نمادین را داشتهاند ،اما این اشکال هندسی در هنتر استالمی بته نضتج و
شماره  06بهار 9911

کمال معنوی رسیدند گنصر . 877 :2834 ،بته دلیتل اهمیتتی کته ستتاره نتزد اعتراب و
مسلمانان داشت ،به عنوان عنصری اساسی در نق

هندسی درآمد و به اشکال گوناگون

پنجضلعی ،ش ضلعی یا هشت ضلعی و بیشتتر از آن ختود را نمایتان کترد .گالبهستنی،
225 :2832
نق

ستاره به صورت هشت پر در نمدهای شهرکرد تصویر میشتود کته در بیشتتر

موارد با نق مایه گل چند پر در مرکز ستتاره در نمتدها قابتل مشتاهده استت« .ستتاره
هشت پتر مرکتزی مظهتری از خورشتید گنصترتی 84 :2873 ،و تصتاویر  15تتا  13و
دایرههای کوچک میان پرها شاید نمادی از ستارگان باشد؛ به نحوی که آسمان پرستتاره
ت ثیر بسیاری روی اعتقادات مردم ایران نهاده است تا جایی که هر ایرانی در آسمان خود
ستارهای دارد .گنصرتی217 - 215 :2835 ،

تصاویر  27 ،26 ،25و  .21تکنمد با نقش گل چند پر نقش ستاره در اطراف ،تکنمد با
نقش گل چند پر در مرکز و ستاره (صفرپور)1311 ،
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ب) گلدانی ،گنبدی و بتهجقه يا بته سرکج
نق

گلدانی یکی دیگر از نقوشی است که در انواع هنرهای ایرانی مشاهده میشود.

هنرمند نمدمال شهرکردی این نق

را که به صورت انتزاعی بر پهنه نمد نق

متیزنتد،

از محیط اطراف خود یا سایر هنرهای بومی همچون حجتاریهتا ،بتویژه حجتاریهتای
قلعه چالشتر ،طرحهای قالی و سنگقبرها اقتباس کترده استت« .گلتدان کته نمتاد کهتن
مرتبط با آیین باروری و حاصلخیزی است ،از هزاره سوم پی

از مسیح تا زمان حتال بته

اشکال گوناگون بیشماری تجسم یافته استت .بتر استاس تتداعیهتای نمتادین گلتدان،
معموالً آن را به حالت مستقر بر پایه هاللی ،شتکل متاه نشتان متیدهنتد ،در آن گیاهتانی
مینهند و این نشانه فراوانی یا یکی از درختهای کیهانی است» گپوپ و آکترمن:2837 ،
 . 1711هنرمند نمدمال در گلدانهای تجریدیافته بر پهنه نمد آنها را بته صتورت جفتت
قرینه یا تکی نق

میزند که خالی از گل و گیتاه هستتند .ایتن نقت مایته در نمتدهای

شهرکرد در طرح های لچک ترنجی و بیشتر کنار نقوش دیگری همچون سرو ،بتهجقه و
نقوش شطرنجی مشاهده میشود .گتصویر 13

تصویر  .29نمد با نقش گلدانی در دو طرف ترنج( .حاجی پور)1315 ،

شماره  06بهار 9911

ت نق مایه گلدانی
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ت نق مایه گنبدی
شماره  06بهار 9911

نق

گنبدی یا در اصطالح بومی گنبذی 2به ظاهر از شکل گنبد مساجد گرفتتهشتده

است و بیشتر بر پهنه نمدهای دایرهای نقت

زده متیشتود .نقت

گنبتد بتا پشتمهتای

رنگ شده متنوع همچون قرمز ،سورمهای ،سبز ،آبی و حتی زرد بهصورت جداگانه آماده
میشود و سپس روی نمد دیگتری کته معمتوالً از پشتم خودرنتگ روشتن ماننتد کترم
تهیهشده ،بهنوعی مونتا و مالیده میگردد .در مرکز گنبد معموالً یک گل چنتد پتر قترار
دارد و از مرکز به سمت بیرون نیم دایرههای رنگی فضا را پر میکنند .گتصویر 80

تصویر  .31نمد زیر منقلی با نقش گنبد( .صفرپور)1311 ،

ت نق مایه بتهجقه
بتهجقه را که در اصطالح بومی به آن بته سر کج گفته میشود ،به بادام ،مشت بستته و
آت

زرتشت تشبیه کردهاند و یکی از نگارههای کهن فارسی است که تحولیافتة درختت

سرو به شمار میرود .مرغی که سر در سینه فرو برده باشد یا زنی که چادر بتر ستر دارد و
سر در گریبان کرده ،از تفاسیر دیگر این نق مایه است .دریایی معتقد است ،نق

بتهجقته

امروزه در اکثر دنیا شناخته شده است ،با این تفاوت که ممکن است متردم آن را بته استم
خاص خود نشناسند یا درباره منش پیدای

آن بیاطالع باشند ،ولی از لحتا دیتداری در
1. gonbazi
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طرحهای پارچه ،فرش یا انواع هنرهای دیگر آشنایی با آن صتورت گرفتته استت .ایشتان
درخت کیهانی و سرو باستانی ایران است .در خصوص درخت سروی کته بته شتکل بتته
درآمده است ،تفاسیر متعددی وجود دارد :مظهر رازآمیز شعله آت

آتشکدههای زرتشتتی،

تمثیل شکل بادام یا گالبی ،تجسمی شیوهیافته از گیاه هندی که از همتانجتا بته ایتران راه
یافته است .اما آقای سیروس پرهام بر ایرانی بتودن نقت

و ورود آن بته هنتد از ایتران و

کاربرد در شال کشمیر هند ت کید میورزند «و شاید زیباترین و نزدیتکتترین تعریتف بته
معنای شکل بوتة سرو تارک خمیتده از بتاد موجتود در طبیعتت استت» گدریتایی:2837 ،
 . 283اشکال ابتدایی این نق

را با منش بترگ نخلتی 2متیتتوان در گت بتریهتای دوره

ساسانی ،نیشابور ،مسجد بلخ نو متعلق به قرن سوم و چهارم هجری و از دوره صفوی بته
بعد روی پارچههای فاخر ،بهویژه ترمه مشتاهده کترد گریاضتی218 :2875 ،تت . 212ایتن
نق مایه رایج در فرش ایران در طول دوران قاجار عمومیت خاصتی داشتت .ایتن نقت
عالوه بر فرش ،در طراحی شال و لباس مردان و زنان بهویژه درباریتان ،صتاحبمنصتبان،
اعیان و اشراف خودنمایی میکترد گحشتمتی رضتوی 171 :2837 ،ت  . 178در دورههتای
پیشازرتشتی نیز روایتهایی درباره زای

مهر وجود دارد که با نق مایه بته مرتبط استت.

برای مثال «در این آیین ت میترا ت از صخرهای ستنگی زاده متیشتود و درحتالیکته برهنته
است ،کاله شکسته مهری گکاله فریجی بر سر دارد» گبرقبانی . 287 :2838 ،گفتنی استت
در روایات زای

اشارههایی به زای

او از درخت سرو ،کتاج و صتنوبر وجتود دارد کته

همگی در انتزاع ،شکلی شتبیه بتته دارنتد گمرکلبتاخ . 227 :2834 ،در کتتاب آیتین میتترا
ورمازرن آمده است ،میترا را در حال زاده شدن از درختی نشان میدهتد کته تتا حتدودی
مشابه تصویر گیاهی است که پیکرک مهر در طاقبستان کرمانشاه بتر آن ایستتاده استت .از
سویی «کاله مهر که برجستهترین نماد مهری استت» گمقتدم ، 31 :2833 ،بتیشتباهت بته
طرح بتههای منقوش در نمد شهرکرد نیست .گتصاویر  82و 81

1. pallmet

شماره  06بهار 9911

همچنین معتقد هستند ،این نق مایه کهنسال قدمت چند هزارساله دارد و برگرفته از نق
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شماره  06بهار 9911
تصاویر  31و  .32نمد زیرمنقلی با نقشمایه بتهجقه و تکنمد با نقش ترنج ،سر ترنج و
بتهجقه (نمد نشاندار ،کلمه زمانیپور در پایین نمد)( .صفرپور)1311 ،

با توجه به روایت اروپایی ،زاده شدن مهر و روایت هند و ایرانی آن و با عنایتت بته
فرم درختانی که مهر روی آنها قرار دارد ،میتوان گفت فرم بته یکی از عناصر ارزشتمند
در دوره مهرپرستی بوده است و به همین دلیل در برخی نمدهای شهرکرد دیده میشود.

تصاویر  34 ،33و  .35تطبیق انواع نقشمایه بته در نمد شهرکرد و تصاویر کاله فریجی مهر
در هنرهای مختلف (مقدم)1311 ،

گفتنی است« ،گرامیداشت درخت سرو در فرهنگ ایران بتا گستترش آیتین مهتر در
ایران کهن در پیوند است .در بتاور پیتروان آیتین مهتر ،سترو درختتی استت کته ویتژه
خورشید و زای مهر است؛ درختی که همیشه سبز و باطراوت است و در برابر ستردی
و تاریکی پایداری میکند .سرو نماد مهر تابان ،زندگیبخ و نشانه نامیرایی ،آزادگی و
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جمعبندی

نمد شهرکرد به عنوان یکی از هنرهای کاربردی ت تزئینی منطقه از گذشتتههتای دور
تولید می شده و به عنوان یکی از مؤلفههای اصلی و اصیل فرهنگ شهرکرد بته حستاب
میآمده است .در این جستار در پی شناستایی و معرفتی نقتوش نمتد شتهرکرد ،اشتاره
مختصری نیز به جنبه نمادین آنها شد .یافتههای این بررسی به قرار زیر است:
 :fariji .2کالهی دوکی شکل و نرم که سر آن کج و کمی به سوی جلوست.

شماره  06بهار 9911

پایداری در برابر نیروهای مرگآور بود .از این روی در شب زای مهر« ،سترو مهتر» را
می آراستند و هدایایی در پای مینهادند و با خود پیمان میبستند که برای ستال دیگتر
نیتتز س ترو همیش ته ستتبز دیگ تری بنشتتانند» گکتتوهزادی . 3 :2833 ،تص تاویر  88تتتا 85
نمونههایی از بته قالی ایالم و کاله فریجی 2را در تطبیق با هم نشان میدهد.
در دوره زرتشتی نیز سرو یا همان بته ،درختی مقدس است که «گویند اشو زرتشت،
دو درخت سرو به طالع سعد در دو محل به دست خود کاشت؛ یکی در دهکده کشتمر
و دیگری در دهکده فریومد از روستاهای توس گطتوس خراستان» گاوشتیدری:2873 ،
 . 837این نق مایه در دوره پسازرتشتی نیز به کرات و در صورتهای مختلف در هنتر
ایرانزمین متجلی شده است که همه آنها میتوانند پی متنهایی بترای نمتدهایی باشتند
که در دورههای بعد تولید شدهاند .وله در رابطه با نق مایته بتته بته نقتل از ستیروس
پرهام میگوید «سیر تحول سترو بته بتته فراینتدی طتوالنی و پتر پتی و ختم استت و
دستکم به سه مرحله قابل تفکیک است .مرحله اول ،منزلتت ختاص سترو بته عنتوان
درخت مقدس و مظهر رمزی مذهبی و نشانهای از خرمی و همیشه بهتاری و مردانگتی
است که به صورت «طبیعی» ظاهر میشود و حالت تزیینی ندارد ،مرحله دوم همزمان با
نفوذ تمدن اسالمی و بهتبع آن جدا شدن سرو از ریشههای باستانی است .پس از استالم
سرو توسط هنرمند ایرانی و مسلمان به نگارهای تزیینی و تجریتدی تبتدیل متیشتود و
فراموش نشود که در دوره اسالمی نیز سرو مفاهیم رمزی خوی را هنوز هم در قالتب
تجریدی یدک میکشد .مرحله سوم که اوج درخشت ایتن نگتاه متی باشتد ،در دوران
زندیه و قاجار است که به مرحله کمال میرسد» .گ وله88 :2832 ،
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ت نمدهای مورد مطالعه این نوشتار نمونههایی از فرهنگ و هنر باستابقه شتهرکرد هستتند
که در روند تکوین آنها مجموعهای از متون متعدد با بنیانهای ایدئولو یک متفاوت کنار هتم
قرار گرفتهاند تا کلیتی یکپارچه را به وجود بیاورند که در عین تکثر صوری از نوعی انستجام
معنایی و پیوستگی باطنی نیز برخوردارند .نمدهای شهرکرد با دربرداشتن برخی نق مایتههتا
با بنیانهای پیشازرتشتی گمیترایی  ،زرتشتتی و استالمی و هتمنشتانی آنهتا بته طریقتههتای
متفاوت ،سعی در به وجود آوردن اثری هنری داشتهاند که بترای فتردی مستلمان بتا پیشتینه
ایرانی بار معنایی داشته باشد و در نتیجه مورد درک و پذیرش قرار گیرد؛ بتا ذکتر ایتن نکتته
مهم که هنرمند نمدمال از این پیشینهها آگاهی ندارد میتوان نتیجهگیری کرد:
نقوش استفاده شده در نمدهای شهرکرد به صورت ذهنی و بیشتر مت ثر از طبیعتت و
محیط پیرامون هنرمند نمدمال است؛ بتدین نحتو کته تصتویر برداشتتشتده ،در ذهتن
نمدمال به نق انتزاعی و تجریدشده از همان نق اقتباسشده بدل میگردد و بر پهنته
نمد نق میبندد که در این میان تکنیک اجرایی نمد ،آفرین ایتن انتتزاع و تجریتد در
نمد را دو چندان میسازد .از سوی دیگر ،انتقال بیشتر نقوش به صورت نسل به نسل از
نیاکان به هنرمند امروز رسیده است و او نیز بیشتر مواقع این نقوش اجدادی را با ستبک
ذهنی خود میپروراند؛ به گونهای که وقتی آن را بر بستر نمتد ختوی نقت متیزنتد،
تفاوتهایی در اجزا و حتی رنگها ایجاد میشود .هنرمند نمتدمال کته از ذهتن ختالق
خود بهره میگیرد ،از انتزاع و تنوع برای انتقال ذهنیات مورد نظر خود بهره میجویتد و
چهبسا که خود ،از این انتزاع و تجرید مطلع نیست .بیشتر مواقع با ایجاد تنوع در نقوش
و ترکیببندی آنها ،زمینههای فکری خود را محدود به نق مایه خاصی نمیکنتد بلکته
به دنبال بیشترین تنوع با آفرین نقوش جدید است که ایتن ختود باعت وجته تمتایز
نقوش هنر نمدمالی با دیگری میشود.
نقوش نمد شهرکرد در دو گروه کلی و البتته قتراردادی ،نقت مایتههتای طبیعتی و
نق مایههای انتزاعی معرفی شدند که در این میان طرحهای هندستی همچتون شمسته،
هفت ت هشتیها ،مشبک و مانند آنها به دلیل اجرای راحتتر مورد استقبال بیشتری قرار
می گیرند .برخی نقوش دیگر همچون نقوش انسانی به صورت سفارشی انجام میشتوند
و برخی دیگر نیز به پشتوانه قدمت تاریخی و مقدس بودنشان ،از سوی هنرمند نمتدمال
شهرکردی نق زده میشود.
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