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 چکیده

 یهاوهیشکه با استفاده از  رودیمبشمار  کرمانزنان  یهابافتهنگارترین دست دوزی یکی از پرنقش و پته 

به کار  یهاهیمااساسی تحقیق این است: نقش  سؤال. اندکردهخلق  رای زیبا و بدیع نقوشمختلف قرینگی، 

در چه تاثیری بر زندگی انسانها دارد؟  هانقشآموزش صحیح این  است وچه نمادهایی  یحاو ،رفته در پته

، گروه نقوش گیاهیسه در  کرمان دوزیپته این تحقیق به شیوۀ توصیفی و تحلیلی ساختار صوری نقوش 

ضمن  تابررسی شده است و بهره گیری از شیوه میدانی  یاکتابخانهطریق مطالعات  ازو انتزاعی  حیوانی

نقوش در فرهنگ سوزن دوزی کرمان این  تعریف و بر شمردن مهمترین ویژگیهای هنر پته دوزی، به بررسی 

این نتیجه منجر شد که همانند به  پته دوزی نقوشمطالعه در  کیفی است. هادادهروش تجزیه و تحلیل  .بپردازد

دارد که به  هایرانیاریشه در عقاید و باورهای  نیز، دوزی پته نقوش؛ بیشتر اسالمی -سایر هنرهای ایرانی 

ریتم بکار  .استبکار رفته  حیوانی و انتزاعی در قالب گیاهی، خاصی یهارنگصورت هندسی و قرینه و با 

 .نوعی پاسخ به نیاز بشر به نظم و تعادل است نقوشدر  رفته

 پته، طراحی، شال، عریض، سوزندوزی، نماد، صنایع دستی، نخ :هاواژهکلید 
Abstract 

Pate Douzi is one of the most colorful and colorful hand-woven works of Kerman women who have 

created beautiful and original patterns by using different methods of weaving. The basic question of the 

research is: What symbols do the ingredients used in Patah contain, and what effect does the proper 

education of these roles have on people's lives? In this research, in a descriptive and analytical way, the 

formal structure of Kerman patte embroidery motifs in three groups of plant, animal and abstract motifs 

has been investigated through library studies and using the field method in order to define and 

enumerate the most important features of patte embroidery art. These motifs in the needlework culture 

of Kerman. The method of data analysis is qualitative. The study of pateh embroidery motifs led to the 

conclusion that like other Iranian-Islamic arts; Most of the embroidery patterns are rooted in the beliefs 

of Iranians, which are used geometrically and figuratively, with special colors and in plant, animal, and 

abstract forms. The rhythm used in the patterns is a response to the human need for order and balance . 

Keywords: patteh, design, shawl, wide, needlework, symbol, handicrafts, thread 
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 مقدمه

هنرهای  یده است.به ما ارث رس سینه به سینه باعنوان میراثی گرانقدر که اندیازلهنرهای سنتی صنایع بدیع و 

اجی بین صنایع نس در و منحصر بفرد بوده است. خاص بومی و سنتی کرمان همچون طبیعت و تاریخ آن،

ی و اقتصادی پایه بسیاری از مسائل سیاس، کرمان شال بافی و پته دوزی هنری است که عالوه بر شهرت جهانی

عوامل سیاسی و  ،اندکردهزیادی را تجربه  یهابینشو  زچند در طول تاریخ فرا هر .باشدیمروز خود نیز 

 اقتصادی در چگونگی کیفیت آن اثرگذار بوده است.

روید و از به معنای کرک نرمی است که از بن موی بز می ۱پت.دوزی در استان کرماننوعی سوزنپته دوزی 

راور، بردسیر و  ازجملهبرخی از نقاط استان کرمان  در فرهنگ فارسی عمید(.بافند )آن شال و پشمینه می

کار  پُت یا پَت را به معنای موی به واژهجوار با این استان مانند بشاگرد و بیرجند، کرمان، و شهرهای هم

واژه(. لرها نیز  لیذ (. در سنسکریت پته به معنای پارچه آمده است )داعی االسالم،۷۲ :۱۳۸۷ )آذرلی، برندیم

: کنندیمایره المعارف زرتشتیان نیز پته را چنین تعریف د در (.۱۹ :۱۳۴۳ یزدپناه،)اگویند به پشم کهنه پته می

گفت  توانیم(. در تعریف پته ۱۳۳۵ سروشیان،«)دوزندیمکرکی  یهاشالنوعی گل و بته با دست بر روی »

. شودیمو سبز تولید  قرمز سفید، یهارنگبافندگی دستی و به  یهادستگاهدست باف است که با  یاپارچه

و سایر  یالک ماشی، سبز تیره، یآب ،قرمز ،ینارنج ،زرد تیره، سبز روشن، سبز ،یمشک عنابی، یهارنگالبته 

 (.۱۴ :۱۳۸۷ تهامی،) ردیگیمنیز مورد استفاده پته دوزان قرار  هارنگ

رنگ، به نام شال پشمی تک پارچهدوزی، زنان و دختران کرمانی تمام یا بخشی از سطح نوعی در فرایند پته

 میتقس در پوشانند.پشمی رنگارنگ و با نقوش سنتی می یهانخدوزی با یا عریض را با استفاده از فن سوزن

ای از دوزی رشت جزو دستهالبو ق دوزی بلوچدوزی کرمان، سوزنپته بندی انواع رودوزیهای ایرانی،

 های ریز و درشت فراوان پوشیدهو بخیه هاکوکپارچه با  نهیزم، تمام آن درکه  ندیآیم شمار به هایرودوز

مغول  دورهرا تا  هایرودوزتوان قدمت این دسته از می شیب و کم (.۳۶۶-۳۶۵ :۱۳۶۵ بیگی،حسن)شود می

دوزیهای زیبایی اشاره کرده م، به گلق  ۱۲۵۴ / ۶۵۲در خود  سفرنامۀ پولو درکه مارکو پیگیری کرد؛ چنان

 هالحاف، اهپرده یرواست که زنان و دختران کرمانی با نخهای ابریشمیِ رنگین و طالیی نقوش مختلفی را بر 

هنر از نقوش انتزاعی و نمادین  نیا .(۳۶۵-۳۶۴/  ۴ :۱۳۶۵ بیگی،)حسناندکردهو بالش ثروتمندان نقش

ری رایج است. از زمانی که مواد اولیه و در حال حاضر در میان زن ها از هر قش باشدیممتنوعی برخوردار 

چه نکاهش یافت و آاین هنر به صورت چشم گیری  تیمرغوب تولید گردید، یاکارخانهپته دوزی به روش 

لذا طرح و دوخت با آثار پته دوزی اصیل کرمان متفاوت است.  ظرافت نظر رنگ، از ،شودیمامروز تولید 

راهگشای این هنر جهت تولیدات با کیفیت و مطرح  تواندیم کنون،بررسی و شناخت نمادهای پته از گذشته تا
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این پژوهش بر آن است تا ضمن تحلیل  لذا .(۱۴۰۰ گروسی و جوادی،باشد )شدن آن در جایگاهی باالتر 

کرمان، به بررسی مفاهیم نمادین این نقوش و جایگاه  ٔ  پته یهاطرحساختار تجسمی نقوش و ترکیب بندی 

 ها در باورهای مردم این دیار بپردازد.نآ

عهد  بافی در عهد ناصری رونق یافت؛ میان نقوش این آثار و نقوش سایر آثار هنری در ایندوزی و شالپته

به نقل از تاریخ کرمان، (. ۳۸ -۳۷ :۱۳۷۴ ،یرینژادمال ؛۲۴۴-۲۴۳ :۱۳۸۸ شباهتهایی وجود دارد )زکریایی،

آن زمان کت و  زنان ،گفتندیمو به همین دلیل به آن پته نادری  کردیمپته بر تن  از ییهالباسنادرشاه افشار 

و از جمله هدایایی که برای خاندان اعیان و  کردندیمانتخاب  من زمستانی خود را شال پته دوزی شدهدا

های کرمان های پتهجقه نقشهای بتهبر این  عالوه (.۱۳۷۴ نژاد مالیری،بود )شال پته  کی ،فرستادندیماشراف 

 .(۲۴۶-۲۴۲، ان منبعبافی نیز راه یافته است )همبر روی ظروف مسی و قالی

، کاالیی حال درهمهای دارد و دوزی در فرهنگ معنوی و زندگی روزمره و مادی مردم کرمان، جایگاه ویژهپته

رود؛ مثالً شمار می روشنی در مناسبتهای خاص و برگزاری مراسم آیینی به دادن و چشم ارزشمند برای هدیه

، شودیماش سنجیده های موجود در جهیزیهمکنت و شأن خانوادگی و اجتماعی هر دختر کرمانی، با شمار پته

خود  هیزیجههای پته هیته، دختران از نخهای ابریشمی برای گذشته درتر های متمکنکه در خانواده چنان

های شود، تنوع فراوانی دارد؛ مثالً پتهعروس گذاشته می هیزیجههایی که در ، پتهرو نیا ازکردند. استفاده می

های قرمز برای عروس است که به هایی با رنگ مسلط سفید برای داماد، و پتهعروس، شامل پته بقچهدرون 

پارچه  گوشه ۴در  بته ۴عروس اغلب با نقوش  بقچه پتهشود. همراه سجاده، چادر نماز و جز آنها پیچیده می

 پتهشود. تهیه می هایی با گلهای ریز در چند ردیفبا عنوان لچک و همچنین، ترنجی در وسط با حاشیه

عروس  هیزیجهمتر( نیز یکی دیگر از اقالم سانتی ۹۰×۱۵۰تقریبی  اندازهای به شکل مستطیل به سوزنی )پارچه

-۳۹ :۱۳۷۴ ،یرینژادمالشود )زمان چند زن دوخته می است که اغلب نقش محراب دارد و با همکاری هم

 (۳۷-۳۶ :۱۳۸۵ بین،؛ پاک۲۵ :۱۳۸۵ ؛ پزشکی،۹۱ :۱۳۷۰ ؛ پورحسینی،۴۰

پارچه پته دوزی شده دارای ظرافت و زیبایی خاصی است که از سوزن دوزی های ظریف پوشیده شده است 

و گاهی هم تمام  ماندیمدوخته شده فضای بسیار کمی از زمینه به صورت ساده باقی  یهاطرحو تنها در کنار 

ها مدیون و زیبایی پته ( ظرافت۲ ،۱۳۸۹ فلسفی،) در کار نیست. یانهیزمزمینه سوزن دوزی شده و گوئی 

ای، بادامی، قهر و آشتی، سنندجی، خرقهمیری، بتهجقه، بتهنقوش و طرحهای اصیلی چون انواع بته، ازجمله بته

توان به طرحها و نقوش دیگری چون پیچک ترنج، انجوجه، سروچه، افشاری و بازوبندی است و نیز می

خصوص  ای، شاخ و برگ، نقوش حیوانی بهعباسی، اناری، خوشهمی، ختایی، گل شاهترنجی، افشان، اسلیلچک

 (؛ دانشور، همانجا۴۰-۳۹، ۳۶ :۱۳۸۵ بین،؛ پاک۱۱۴ :۱۳۷۰ پرندگان و نقوش هندسی اشاره کرد )صبا،

هایی هجقه، بیشتر روی پردظاهراً برخی از این نقوش سنتی مفاهیم خاصی در فرهنگ مردم دارد؛ مثالً نقش بته

گردد یا نقش محراب که روی سوزنیهای شود که در ورودی خانه و یا درون خانه نصب میدوخته می



ترنج، ختایی، اسلیمی و جز آنها نیز هر یک جایگاه خاصی شود؛ همچنین نقش لچکشده ظاهر میدوزیپته

های گردان( و نمونهی آفتابهاپرندگان از نوع طوطی و یا نقش گل انجوجه )برگرفته از تخمه نقوش .دارند

 :۱۳۸۸ ؛ دانشور،۱۷۵ :۱۳۸۶ مندی وی از محیط اطرافش است )عناویان،دیگر، بیانگر ذوق هنرمند در بهره

 .(۱ هیحاش، ۱۹۰

ق(، میرعلی  ۱۳۰۰اهلل کرمانی )د مردان و استادکاران نامی چون فرج عهدهطراحی نقوش پته در گذشته به 

ش(، حسن  ۱۳۲۲ق(، شیخ رمضان میرسیرجانی )د  ۱۳۰۰خان نقاش )د  محمدحسنق(،  ۱۳۰۰کرمانی )د 

ش( و دیگر استادان بود و طراحان  ۱۳۰۴)د  ینیرحسیمش(، زمان خان  ۱۳۱۹خان نقاش )د بن محسن

(. این هنر امروزه در ۳۸ :۱۳۸۵ بین،؛ پاک۱۱۴ :۱۳۷۰ کردند )صبا،بسیاری از طرحهای این استادان اقتباس می

کارمزدی، و یا گروهی در قالب شرکتهای تعاونی تولید  وهیشار زنان است و به صورت خانگی و به انحص

 .(۱۱۷ :۱۳۷۰ ؛ صبا،۳۷، ان منبعشود )هممی

 ۵۰۰۰، حدود باشندیمدر تحقیقی که انجام شده است تعداد زنانی که به کار پته دوزی در استان کرمان مشغول 

 ،آباد بهجت ،ارآبادیاخت د،باآّ یزنگ ،ریبردس ،شهداد ،راور ،زرند ،رجانیس کرمان، یهاشهرستاننفر است که در 

سیرجان و رفسنجان به پته دوزی اشتغال دارند و عمده محصوالت تولید شده آنها عبارتند از:  یروستاها

و اندازه بقچه  شودیمو از دو قطعه تشکیل  باشدیممهم تاریخی  بقچه و سوزنی که یکی از محصوالت

مشخص است که یک ترنج  معموالًمتر است و نقشه آن نیز  ۲۵/۱-۷۵/۰متر و اندازه سوزنی  ۱در۱ معموالً

 سجاده ،پرده ،یروتخت ،یزیروم دیگر محصوالت آن، از گوشه مثلثی شکل است. رچها -در وسط و حاشیه

متکا و بالش است و گاهی اوقات به سفارش متقاضی  هیرو کیف و کفش، هیرو ،اشارپ ،کوسن جانماز، و

 .(۱۳۹۳ اخویان و عسگری،)شودیمبر روی لباس نیز کار 

 بررسی پژوهش، این از هدف .است تفکرات نیاکان درک و عمیق شناخت راههای از یکی تاریخی، مطالعات

 خاص یهازهیانگ با و افراد هنری نشبی تغییرات جهت در در پته کرمان است کهوش مختلف نق تحلیل و

 از این نقش هاستفاد دالیل نقوش، در آن بروز نحوه و افراد اعتقادی کشف سرچشمه با است. بنابراین بوده

 این نیاز مورد مواد نوع آوردن وجود به جهت ،منطقه در منابع موجود شناخت و سوزندوزی نوع این در ها

 به نگاهی با تحقیق این .دنمای بازگو تا حدی را کرمانی هنرمندان تفکر و بینش تغییر نوع تواندیم هنر،

 . تحلیلپردازدیم ها کاربرد این نقش و استفاده دالیل به آن، ساختاری صورتبندی تبیین جهت کرمان یدوزپته

 .ردیپذیم صورت منطقه با مرتبط نیازهای و جغرافیایی تاریخی، نگاه از منطقه این در آنها یابیشهیر و

 از آن سپ خواهیم داشت. منطقه در هر یک از نقوشنگاه تطبیقی به معنای  سپس ،تاریخچه به نگاهی ابتدا

 نمادین عناصر سپس اعتقادی، و فرهنگی تأثیرات و اقوام خروج و ورود جغرافیای با ارتباط در مؤثرعوامل 

 منظر از نقوش این به نونکتا که آنجا از .شودیم بیان شده گرفته کار به نقش و نشانه شناسی دیدگاه از



 انینش نقوش، شده کارگرفته به نمادهای و نقوش این مفهومی یهاجنبه توانیم شده، توجه کمتر اجتماعی

 .است نمادین مفاهیم دارای و بوده مردم خواست و اقلیمی، نیازها شرایط باورها، ،هااسطوره از

 پیشینه مطالعاتی

بافی و شال بافی سابقه طوالنی دارد. ولی هیچ گونه مدرکی  میگل دوزی،کرمان در صنعت قالی بافی و پته 

دال بر اینکه این صنعت قبل از قرن شانزدهم میالدی در این شهر وجود داشته در دست نیست. مارکوپولو که 

 سوزن ساکنان آن تهیه کرده است، یهاتیفعالدر قرن سیزدهم از این شهر دیدن کرد و صورت مفصلی از 

شناخت و  نهیزممیراث فرهنگی در  ( سازمان۱۳۷۹ ،یاسفندیار)دوزی هم در این صورت ذکر گردیده است 

هنر مورد توجه  نیا ترویج این هنر اقداماتی انجام داده است اما آن میزان که به فرش و ترمه پرداخته شده،

اری موارد تشابه نقوش و مفاهیم در بسی در فرهنگی مشابهی دارند، شهیرقرار نگرفته است. اما از آنجایی که 

 .شودیمو ترمه دیده  فرش ،مس تزئینات معماری، میان هنرهای این منطقه از جمله

مونسی سرخه  "معنا شناسی نقوش پته کرمان با تاکید بر رویکرد پساساختگرایی بارت"عنوان تحت یامقالهدر 

بصری  یهایژگیو، یشناسنشانهایرانی از منظر  یدوزسوزن یهاهیآرابررسی شناخت  به (،۱۳۹۸افراشته )و 

و مفاهیم نمادین نقوش و رنگهای پته کرمان و نیز معانی ضمنی نقوش و رنگهای آن از منظر بارت در عصر 

. نقوش در متن پته در ترکیب با عناصر شودیمپساساختگرایی پرداخته شده است. هر نشانه در متن تفسیر 

 .شوندیممعنا  دیگری از جمله بافت و رنگ

عناصر نمادین نقش  ینگارمردممطالعه " تحقیقی تحت عنوان در ،۱۳۹۳اخویان و عسکری روکرد در سال 

که اگر چه همواره نقوش پته نشان از خالقیت، تدبیر و زیباگرایی  ین نتیجه رسیدندابه "کرمان یهاپتهشده بر 

خالقان آنها دارد، اما با انتزاع از طبیعت و محیط پیرامون سعی در بیان مفهوم آنها از جنبه نمادین داشته و تنها 

یعت و زیبایی نتایج حاکی از آن است که اکثر افراد، این نقوش را برگرفته از طبنگاه تزئینی و زیبایی نیست. 

پژوهشی تحت در  (۱۳۹۲) انیقجر .دانندیم مؤثرگیری آن  و کمتر معنای اعتقادی را در شکل آن دانسته

، از محاسن پته قدیم و تفاوت آن با پته امروزی به عنوان یک "راه کارهای توسعه صنایع دستی ایران" عنوان

و همچنین  انددادهکه ظرافت خود را از دست  ییهادوخت. کنندیمصنعت دستی مرغوب و صادراتی یاد 

مروری بر هنر "( درمطالعه ای تحت عنوان۱۳۹۰بنی اسد ) .انددادهنقوش قدیمی که رواج خود را از دست 

پرداخته و به این تاریخ پته و ذکر چند نمونه به ویژه پته نادری  به بررسی، "سلسله دوزی() یدوزعامیانه پته 

 و اخیر قیمت باالی پته و صادر نشدن آن است یهاسالدر  که دلیل منزوی شدن این هنر ه استنتیجه رسید

 ریز ،یوانیرلیز ،آباژور ،کالهک جدید از قبیل لباس، یهاطرحاگر این هنر از شیوه سنتی خارج شود و روی 

کاظمی  .کندیمطور حتم جای خود را در بازهای داخلی و خارجی باز  به گلدانی و سایر وسایل انتقال یابد،

وارد  داًیجدبه بررسی دوخت هایی که  «بررسی دوخت و نقوش پته کرمان»تحقیقی تحت عنوان  ( در۱۳۸۷)

تحت  یامقاله( در ۱۳۸۵) یپزشک .کرمان شده است پرداخته و دالیل رونق این هنر را شرح داده است پته



، به طور مختصر از تاریخ کرمان، مقایسه ماندگاری "پته دوزی هنر خالق بر بستر فرهنگ مردم کرمان" عنوان

. کندیمرنگ آمیزی و نوع دوختها و نقوش ذکر  این هنر با شهرهای دیگر، مراحل آماده سازی عریض،

، به "آسیب شناسی آموزش هنرهای سنتی در دوره معاصر"خود تحت عنوان  ، در بررسی(۱۳۹۳) صدری

و  یسنت یهنرها یایاح یدر راستارا  ییشنهادهایپ پرداخته وبازنگری جهت احیاء هویت ایرانی اسالمی 

 .نموده استمطرح  یبوم

ین . او ابه بررسی چیستی این نقوش پرداخته است ایران در تحقیقی پیرامون نقوش تزیینی ۱۳۸۶ندیم در سال 

اشیا و خط  هندسی، گیاهی، حیوانی، و موضوع نقوش، به دسته های انسانی،نقوش را بر مبنای منبع الهام 

در پی « کرمانپته دوزی زنان در استان »تحت عنوان  یامقاله ( در۱۳۸۵) نیبپاک تقسیم بندی نموده است. 

راهکارهایی است که جایگاه هنر پته روشن کردن تفاوتهای دوخت پته قدیم با دوخت پته جدید و ارائه 

و توجه به  نظری محتوای پته کرمان با تاکید بیان چهارچوب ،موضوع این مقاله. سازددوزی را نمایان می

افت کیفیت . این محقق هنری ؛ فرهنگی تعیین کننده محتوای پته است-و نیروهای اجتماعی  مؤثرعوامل 

 .داندیمرا یکی از دالیل کاستی در امر پته دوزی -سترکیب بندی رنگهای نامانو -مواد مصرفی 

 روش تحقیق

منظور حساسیت نظری از طریق  نیبد ؛باشدیمتفسیری  –نگرش کلی حاکم بر تحقیق از نوع برساختی 

شناختی نمادهای سوزن دوزی استفاده شده و با مشاهدات میدانی در انطباق قرار گرفته  مطالعه مراجع معنا

از نوع کیفی است. راهبردها اصلی پژوهش مورد پژوهی بوده و روش پژوهش  تحقیق است. روش شناسی

پته دوزی است که هنرهای مطرح در  هنر تحلیلی است. نمونه موردی، –حاضر به شیوه تحقیق توصیفی 

ری وآن اطمینان حاصل شده است. روش گردآ یهانگارهاستان کرمان است که با بررسی منابع از اصالت 

و نیز مشاهدات میدانی است. مشاهده  یاکتابخانه اگون پژوهش شامل مطالعات اسنادی،در مراحل گون اهداده

در پته دوزی در طول  میدانی از نمادهای به کار برده شده یهابرداشتمیدانی به صورت مشاهده مستقیم و 

ع آوری اطالعات در باب ، از منابع مختلفی برای جمیاکتابخانهو در بخش مطالعات  این هنراست تاریخ

منابع مطالعاتی که به  نیهمچن سوزن دوزی، پته دوزی و مفاهیم نقوش به کار برده شده استفاده شده است.

توجه قرار گرفته است. این منابع عبارت  مورد داشته، یااشارهنمونه موردی را معرفی کرده یا به آن  یاگونه

و مدارک سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری  اسناد ،هاکتابخانهموجود در  منابع است از:

اطالعات مشاهده شده به صورت عکس و تصویر یا منابع  ثبت استان کرمان شامل آرشیو عکس سازمان،

است که با همگرا کردن مفاهیم کسب شده از  یاگونهاین پژوهش توصیف و تحلیل به  در مشابه دیگر.

منطقی حاصل از دو نوع اطالعات یادشده محقق گردد.  یریتفس مشاهدات میدانی،و  یاکتابخانهمطالعات 

عکس برداری شده  هاهیآراو  هاطرح از روش کار بدین صورت است که در ابتدا از طریق مطالعات میدانی،

 از طریق گفت و گو با افراد هانگارهو  هانقشیک از گویاتر شدن هویت و مفاهیم هر  است و سپس برای



در مکتوبات مختلف مرتبط با پته دوزی  هاطرحدستی استان کرمان و نیز مطالعه  یهنرهامطلع و کارشناس از 

  مشخص گردیده است. هاآن سرمنشأو  محتوا و نمادها، هاهیآراو فرهنگ تصوری 

 تحقیق یهاافتهی
 معنای صریح نقوش تفکیکی در پته

که به مرور نمادین شده و مفهوم ذهنی هنرمند را به ظهور است بع الهام نقوش پته بیشتر طبیعت بوده نم

. نقوش پته در کادر بیضی، عمودی یا افقی و بعضی مستطیل، مربع و دایره هستند. این تصاویر رساندیم

. محل قرار گیری نقوش در پته به عنوان ترنج، شوندیمبه صورت قرینه تکرار بیشتر محصور شده در کادر 

هر نقش به طور جدا دارای معانی نمادین است که سله، کتیبه و .... تقسیم بندی شده، راب، سلچهار بته، مح

 .گرددیم بیاندر ادامه 

 نقوش گیاهی .１

حضور گسترده ی نگاره های گیاهی در هنر ایران را باید در باور کهن تقدیس گیاهان و احترام و عشق فراوان 

گل ها و درختان را به عنوان نگاره های  هنرمندان ایرانی در تمام اعصار، ایرانیان به طبیعت جست و جو کرد.

سرو همیشه سبز و بدون بار  در ایران (. برای مثال۱۳۸۵تزئینی بر اشیا و ساختمان ها ترسیم کرده اند) ندیم،

رمی، ( سرو نشان خ۶۲ :۱۳۸۹بهمنی،)را نماد آزادگی خواند. سرو مقاوم در برابر خشک سالی و طوفان است

. اندبودهشادکامی، سبزبختی و راست قامتی است. به پندار ایرانیان ویژگیهای منسوب به سرو بر پایه حکمت 

به  یااشارهسرو شکسته یا خمیده  جایگاه سرو در فرهنگ زرتشتی تا روزگار کنونی پاس داشته شده است.

که اولین هنرمندان پته دوز ایران بودند.  (۲۴۵ :۱۳۹۴ریزی، ریزی و ملکی مرادیان)دارداندوه زنان زرتشتی 

شد و  یدوزپته، سرو در اثر تبادل فرهنگی و تجارت صنایع دستی میان ایران و هند وارد هنر یاهینظرطبق 

به سزایی در ترسیم نقوش زیر بنای پته  ریتأثکه نقش قالی توانسته  به مرور با این هنر در آمیخت. مسلم است

( سرو با صفاتی چون راستین، بلند، سرفراز، سرکش، تازه، جوان، جوانه، ۳۷ :۱۳۷۳،مالیری،) داشته باشد.

مهر را در شب  نوخاسته، سایه گستر، سهی، پابرجای، پایدار، چمن زاد، بستانی و بوستان شناخته شد. اما سرو

چنانچه  گونه دارد. امی رازکه هر یک نزد مهریان، پی آراستندیمدیگر نیز  ییهانشانهزایش مهر با نمادها و 

( ۶۳ ،۶۴ :۱۳۸۹بهمنی،) .آراستندیمسرو را با دو رشته زرین و سیمین به نشانه خورشید و ماه  یهاشاخه

درخت کاج نماد غرور، تغییرناپذیری یا سرسختی و تغییر ناپذیری ایرانی،  سرو یا کاج نماد آیین مهر است.

در میان  ایجاد شرایط بهتر زندگی به ویژه برای دیگران است.مهری بر پیمان و حفظ هویت و تالش برای 

در شب زایش مهر یا میترا، بزمی ترتیب داده و کاج را که نماد میترا،  مهرپرستانعناصر به خواب رفته طبیعت، 

که نشانی بود از پایداری در برابر سرما و از آن درس ایستادگی و  دادندیمگستاخی و تمامیت بود، آذین 

 (۳۰۵ :۱۳۸۳بهزادی،) کاج نشان برگزیدگان و عالمت صبر است. ،. در نمادگرایی چینیآموختندیمومت مقا



میان بز وحشی، شیر و  معموالًدرخت زندگی، که در فرهنگ ایران به گیاه مقدس تعبیر شده، در بهشت و 

و بازگشت به کمال آغازین است، میوه آن نشان جاودانگی است. از آنجا که شیردال قرار دارد. نماد باززایی 

در زمین و شاخه و برگ در آسمان دارد، نماد صعود است. در فرهنگ ایران، درخت پر بار نماد  شیهاشهیر

 هاگلو  هاشاخ، هاشهیر( ساقه گیاه مانند تنه درخت نماد جهان آشکار و ۱۲۶ :۱۳۸۹بهمنی) فروتنی است.

درخت زندگی از مهمترین نقوش نمادین دوره ساسانی  (۱۹۹ :۱۳۸۳بهزادی،) .هاستآسماننماد جهان باال و 

است. شکل آن بر اساس جهان بینی اسالمی تعدیل شده و در آثار هنری مطابق با مفهوم درخت طوبی ظهور 

 یهاخانهمتعددی است و  یهاشاخهی به عنوان درختی بهشتی دارای درخت طوبی یا سدره المنته ت.کرده اس

برکت و روزی  منشأچون  دیرویمآن اراده کنند بر  هایخوردنبهشتیان مزین به آن است و هر چه بهشتیان از 

درخت نماد تجدید حیات و رستاخیز است. هر دو نماد تکثیر در  زانیربرگ (۱۳۵ :۱۳۸۹بهمنی،) ت.اس

و در امکان بالقوه دانه میوه درخت روی  ندیرویماز یک ریشه  هاشاخهوحدت هستند. یعنی بسیاری از 

و رسایی است.  نمادکمالشکل،  یا هریدا شیهاوهیمو  هاگل، هابرگنیلوفر با  .رسندیمبه وحدت  هاشاخه

شکل و نماد شکفتن معنوی است. نیلوفر، ریشه در گل و سر بر آسمان دارد و کمال زیبایی  نیترکاملدایره 

. این نکته به ویژه در نمادگرایی نیلوفر در ابدییمغنچه گل یک عامل بالقوه است که تکامل تدریجی است. 

آن  یهاپرهو سوسن در غرب مورد تاکید است. شگفتگی گل با نماد چرخ مربوط است که  سرخگلشرق و 

گل شش پر به ویژه و سوسن، نماد پنج حس هستند.  سرخگلپنج پر مانند  یهاگل. شودیماز مرکز ناشی 

، باروری، رشد، هابرگنماد مرگ، حیات و رستاخیز هستند.  هاگلنیلوفر نماد جهان است. گیاهان مانند 

مرده حاکی از غم، پاییز و پوسیدگی است. تاجی از برگ، نشان الوهیت  یهابرگتجدید حیات و امید هستند. 

آبی نمادی جهانی برای نیلوفر شرقی یا سوسن غربی یا  ( نیلوفر۶۷ ،۳۳۸ :۱۳۸۳بهزادی،) است.و پیروزی 

مربوط به ماه، تولد و مرگ است و با خورشید خدایان مصری و هندویی ارتباط دارد. گل سرخ خورشیدی، 

، همان طور که خورشید در آغاز دیآیمپیش کیهانی به صورت خورشید بر  یهاآبگل با نماد کیهانی که از 

. گل روشنی و نتیجه تعامل نیروهای بزرگ آفریننده حرارت خورشید و قدرت آوردیمنیلوفر سر بر جهان از 

مربوط به ماه است. به عنوان محصول خورشید و آب، نماد روح و ماده به عنوان آتش و آب، منبع  یهاآب

و مظهر تجدید  شودیمهمه هستی است. زهدان خورشید که با طلوع خورشید گشوده و در غروب بسته 

، آفرینش، باروری، تجدید حیات و جاودانگی است و کمال زیبایی نیز هایروشنگرحیات خورشیدی و همه 

( ۶۶ :۱۳۸۹بهمنی،) .. گل و برگ نیلوفر در فرهنگ ایرانی حامی حیات، روشنی و آناهیتا استرودیمشمار به 

قدس است. گل شکفته به شکل چرخ، دایره وجود نخستین نیلوفر نزد بودا م یهاآبو در آیین بودایی، مظهر 

 (۳۸۹ ،۳۹۰ :۱۳۸۳بهزادی،) .دهدیمرا نشان 

( به روایتی گل زنبق نشانگر ۶۶ :۱۳۸۹بهمنی،) و مرگ( است. نفی نیستیامردادگان )امرداد و جشن زنبق نماد 

با تاریخ رقم خورده  . قدمت این گلدانندیمو پاکی  یگناهیبخلوص قلبی است، مردم زنبق سفید را نشانگر 



آیین مهر، گل آفتابگردان است که همواره روی به مهر فروزنده و زندگی بخش  ینمادهااست. از دیگر 

داشته باشند، مهربانی پیشه کنند و  ییروشناکه در زندگی همواره رو به  آموزندیمو به انسانها  گرداندیم

ظاهری این گل هم بی شباهت به خورشید گرمابخش پیمان خود را با خدای خود نگسلند. رنگ زرد و شکل 

 (۹۵ :۱۳۹۴مرادیان ریزی و ملکی ریزی،) و روشنی دهنده نیست.

 اشیدری،) مینویی و با شگون بوده و در مراسم طلب فرزند حضور دارد. یهاوهیمانار در آیین زرتشتی یکی از 

 ،۴۵ بهزادی،نور )خیزی و همیشگی، حاصل( انار نماد جاودانگی، تکثیر در وحدت، باروری ۱۳۷۱ ،۱۲۸

( در ایران باستان، ۱۲۸ :۱۳۷۱اشیدری،) زایش، زیبایی و بهشت است. ( نماد عشق، پاکی، باروری،۱۳۸۳

، نماد خون و چدیپیمتاکی را که بر چنار  توانیمدرخت چنار و مو در کنار هم هستند. در دوره هخامنشی 

 :۱۳۹۴مرادیان ریزی و ملکی ریزی،) اویدان و زندگی دوباره است.دوام سلطنت دانست. مو نماد جوانی ج

۲۴۸) 
 (۱۴۰۱ فلسفیکرمان )گیاهی در پته  یهانقش(: نمونه ۱جدول )

 

    
 شمسه شمسه گل شمسه درخت زندگی

    
 بته جقه گل نیم ترنج گل



    
 گلدان گل درخت زندگی و مرغ سرو آنتیک گل و مرغ

    
 ترنج سلسله بته جقه حاشیه گل حاشیه اسلیمی بته جقه و گل

    
 حاشیه گل و گلدان حاشیه قرصو و گل حاشیه بازوبندی گل انار

 نقوش حیوانی. ۲

جانوران همواره جایگاه خاصی در فرهنگ و باور ایرانیان داشته اند و استفاده از نقوش حیوانی به صورت  

از  ،ست. در طول تاریخ ،هنرمندان رشته های گوناگونخصایص بارز هنر ایرانی ااز  خالصه نگاری شده،

عقاید و باورهایی که ایرانیان در مورد  جانوران نهایت استفاده را در دست ساخته های خود کرده اند.شکل 

( ۱۳۸۵م،) ندی .دلیل ترسیم این نقوش بر انواع دست ساخته هایشان بوده است جانوران گوناگون داشته اند،

طاووس  نقش طاووس است، یکی از این نقش ها، ،از نقوش حیوانی استفاده شده است در هنر پته دوزی هم

پرنده اشرافی و سمبل خورشید، سلطنت، تجمل، تکبر، غرور دنیوی، جالل و شکوه، رستاخیز، زندگی توام 



شکلش نماد طاق آسمان و  یارهیداه و فنا ناپذیری است. دنبال، زندگی درباری، زیبایی، مقام، شهرت با عشق

و در آیین بودا سمبل هشیاری و هر پر آن با چشم شیطانی، سمبل  هاستستارهچشم مانند آن  یهالکه

بدشانسی بیان شده است. دم خوابیده طاووس، افسون و پشیمانی، آسمان پر ستاره و نگاه مراقب شیطانی 

ایستاده در  یهاطاووس است. طاووس حیوان صد چشم و عالمت سعادت ابدی و دیدار روح با خداست.

ثنویت و طبیعت دو گانه انسان و در دین اسالم، نماد کیهانی  فرهنگ ایرانی مظهر دو سوی درخت حیات در

طاووس  ،، عالمت کیهانی، قرص ماه یا خورشید در سمت الراس است. ارسطوزندیماست. هنگامی که چتر 

( نقش طاووس از جمله نقوشی است که ۳ :۱۳۸۹شیخی نارانی،) و خروس را پرندگان پارسی نامیده است.

( این نقش ۲۶ :۱۳۸۶خزائی،) و اماکن مذهبی از دوره ساسانی حضوری چشمگیر دارد. هاپارچهتزئینات  در

اغلب با مفاهیم مذهبی همراه است. در ایران باستان معتقد بودند طاووس به دلیل نوشیدن آب حیات، عمر 

و مافوق طبیعی به مقامی وابسته به موجودات الهی  باًیتقر( بالهای پرنده ۱۳۵ :۱۳۸۹بهمنی،) جاودانه دارد.

. نماد ماهیت معنوی، نیروی متحرک، حفاظت دهدیمرسیده است. بال جنبه خورشیدی دارد و الوهیت را نشان 

و همه نیروهای فراگیرنده الهی، فرا رفتن از جهان مادی، خستگی ناپذیر، بلندپروازی، اراده، آزادی فکر، 

طوطی نماد تقلید، تکرار ناخوداگاه و از دیدگاه هندویی، خدای عشق، یک پرنده  پیروزی و سرعت است.

 (۵۴ :۱۳۸۳بهزادی،) است. آوربارانو  ریگفال

نماد غرور است و در سراسر جهان نمادی از خورشید است، زیرا بانگ او طلوع خورشید را بشارت  خروس

و مردم را به برخاستن،  راندیمظلمت را ، در سپیده دم با بانگ خویش دیو . در واقع مرغی مقدسدهدیم

رآمدن فروغ روز را به همراه دارد و ، مژده سپری شدن تاریکی شب و بخواندیمو کشت و کار عبادت 

 ،۱۳۶۹ شجاعی، دریح نمادشناسی تطبیقی،) خروس سفید نماد فرشته سروش است.. کندیماهریمن را نفرین 

۲۶۷) 

رقاء از نام های دیگر کبوتر است.  صلصله و ،سعدانه ،وتر فاختهبحمامه نامه بر ک ،حمام، کبوتر کفتر، کبوتر

. کبوتر ماده به خاطر لطف و زیبایی باشدیمگوناگون  یهارنگاست حالل گوشت و دارای انواع و  یاپرنده

و سپیدی، سمبول پاکی، صفا و سادگی است. با شاخه زیتون در منقار، نماد صلح، اعتدال، توازن و امید و باز 

 نمادشناسی تطبیقی،) .انددانستهیممقدس  یاپرندهجست و خوشبختی است. در مصر و ایران باستان به عنوان 

 (۵۵۶ ،۱۳۶۹ شجاعی، دریح

جشک نماد فروتنی، عشق سبکباری است. این پرنده کوچک میان ملل عالمت خوش شانسی است. در گن

 (۶۵۱ ،۱۳۶۹ شجاعی، دریح نمادشناسی تطبیقی،) .باشدیمبرخی کشورها نماد وفاداری همچنین فروتنی 

 

 

 



 (۱۴۰۱جانوری )فلسفی  یهانقش(: نمونه ۲جدول )

 

    
 طوطی نگهبان درخت زندگی طوطی نگهبان درخت طوطی نگهبان درخت کبوتر

    
 طاووس، طوطی انواع پرنده طوطی نگهبان سرو طاووس

    
 کبوتر، طاووس آهو گنجشک بز، نگهبان درخت زیتون

 

 اشکال انتزاعی-۳

آنها در ت حرکت نرم و سیال، پر پیچ و خم توی یک بیننده عادی در برخورد با اکثر نقوش هنری و شناخ

طبیعت گریزند.  ،نقوش ایرانیبیشتر افت که این نقوش جنبه طبیعی ندارد و مدت زمان کوتاهی در خواهد ی

هنر انتزاعی با فاصله گرفتن از جهان واقع، از برون به درون، از ظاهر به باطن، از جسم به روح و در واقع از 



 ،۱۴۴ :۱۳۹۰بنی اسد،) .کندیمبه شهود و درک باطنی دعوت هنر انسان را  و این رسدیمعینیت به حقیقت 

گیاهی و حیوانی است. انواع اسلیمی به عنوان یک نقش  یهافرمریشه نقوش انتزاعی، همان اغلب ( ۱۴۲

گیاهی دارای مفاهیم نمادین و زیبایی شناسی در هنر اسالمی است. نقوش هندسی در هنر اسالمی گسترده و 

در دو گروه اسلیمی و اغلب  ابندییمگیاهی در طول تاریخ تطور  یهافرم. ندیگرایمکمال  شده و به مندضابطه

متعادل و پیچیده به وجود  یامجموعه. اسلیمی به واسطه تقسیم منظم و مداوم شوندیمو ختایی طبقه بندی 

و تکرار متقابل خطوط منحنی، حرکتی  شودیمدیگر تقسیم  یهاشاخههر شاخه به نوبه خود به  .ندیآیم

. ختایی، ساقه گلی است که به صورتی کندیمطراحی متعادل و آزاد را ایجاد  ، نامحدود،دارتمیرمتناوب، 

. گسترانندیمو به ابتکار هنرمند، انواع گل، برگ و غنچه تجربه را بر آن  دیمایپیمموزون سراسر سطح را 

هخامنشی و هنر دوره ساسانی به فراوانی مورد استفاده  یهایحجاررز، لوتوس، برگ کنگره در  یهاگلنواع ا

آن را سرآغاز نقوش ختایی دانست که رفته رفته تکامل و تنوع پیدا کردند. ختایی  توانیمکه  اندگرفتهقرار 

 یانیپایب، از تنوع اشبستهواو اندازه نقوش  هابرگ، هاغنچهو تنوع گلها،  هاساقهبه مدد آزادی حرکت 

، یعباسشاه، یاپروانهگلهای گرد  .ابدییمجلوه  گنبدهاتا سطح  هاچهیقالبرخوردار است و از انواع ظروف و 

هستند که هنرمندان با ساقه ختایی در سراسر طرح  ییهانگارهاز  ییهانمونه هاغنچهو  هابرگ، هافرفره

ترنج نماد حرکت و سیر انسان به سوی خداوند است. ترنج و شمسه کلیتی  (۱۸ :۱۳۸۶ندیم،) .اندگسترانده

از نظام شکل یافته و هماهنگ در اسلیمی و اشکال هندسی هستند و بیانگر دو کانون از روح انسانند. یکی با 

نظم شگرف جذبه و عشق عرفانی و دیگری نظمی آمیخته با درک، عقل و منطق است. تلفیق آنها با یکدیگر، 

، علوم و فنون، حکمت و تصویری هاتیجذاب، هاییبایزکه عکسی از تمام  آوردیمنقش واحدی را به وجود 

از روح انسان در آن متبلور  یاین اشکال بیانگر اشارات و تلویحاتی است که بازتاب ناب از انسان کامل است.

، از این عناصر کندیمهنرمند مسلمان که نقوش تزئینی ترنج را طراحی  یهاالهامو  هاشهیرشده است. محققا 

را در ذهن خود  هادهیپد. بشر با نیروی پنداشت خود، توانایی آفرینش انگیزه دیجویمانتزاعی و رمزی بهره 

ان خالق در این می و برای انتقال اندیشه خود به دیگران از نماد در متن پته کرمان یاری گرفته است. داراست

، نقش یسازنهیقر. از لحاظ تجسم بصری و نمادین، شمسه با استفاده از کندیماثر با خواننده ارتباط برقرار 

 .نامندیمبه اندازه ربع اصلی است، واگیره  معموالً. این نقش پایه را که گستراندیمواحدی را در سطح 

 و در واقع نقشی نمادین، شودیمهمان ترنج است که به صورت دایره یا چند ضلعی اجرا  شمسه در واقع

عالم وجود، اانتزاعی و تزئینی از خورشید است. خورشید روشنی و تجلی الوهیت، آفرینش کیهانی، اصل 

، فر، کالم مقدس، هوش نخستین، زندگی، حقیقت، عرفان، عقل کل خدایی، پرتوافکنی، حیات تازه، دافع شر

. در اسالم، دهندیموها را انتقال که آن نیر یاجهینتشکوه، عظمت، نشاط و تنویر نیروهای مافوق طبیعی یا 

( در ۳۵سوره نور، آیه ) ، هوا، تجلی معرفت الهی، عظمت و زیبایی و نام الهی است.هاآسمانذات مطهر، 

ایران باستان، خورشید وجود پاک، روح پاک، در آیین زرتشتی در تضاد با تاریکی اهریمن و روشنی برای 



خورشید است. به همین  یهایژگیو( نور، حرارت و آتش از ۱۸۷ :۱۳۸۳بهزادی،) مجوسان مقدس است.

خداوند به صورت  (۲۴ :۱۳۸۹بهمنی،) .رفتیمجهت بود که آتش نزد ایرانیان ارزشمند و مقدس به شمار 

و سرانجام، نمادی  آغازیباست که مرکز آن، همه جا هست و محیط دایره در هیچ جا نیست. دایره  ییهارهیدا

 (۴۸ :۱۳۸۳بهزادی،) مادینه است. نرینه و قدرت آفریننده پدری است.

 بته جقه

سرتاسر تخت جمشید از دوران  استفاده از نقش مایه گیاهی سابقه کهنی در هنر ایرانی دارد،هم چنان که در

همان نقش سرو خمیده یا جقه  بته( ۱۰۲:۱۳۷۳)پوپ ،. می شودنقش مایه گیاهی به وفور یافت  هخامنشیان،

نسبت به  هابوتهو  هاگلمیالدی  ۱۷صفوی است. در قرن  یهاگلاصلی طرح  منشأشاخه برگشته است. 

همان گل محمدی هستند که یک گل بزرگ در قسمت فوقانی بوته  غالباً هاگلمحور عمودشان تقارن داشتند. 

دارند و گل فوقانی به دلیل وزنش، خمیده است و این حالت به تدریج میان طراحان مطلوب واقع شد تا اینکه 

گل باشد از دست داد و موجودیت اولیه خود را که بوته . به صورت بته جقه درآمد م ۱۹و  ۱۸در اواخر قرن 

این نقش یکی از نقوش گیاهی انتزاعی شده و از عناصر  (۴۸ :۱۳۸۶عناوینیان،) م آن باقی ماند.و فقط فر

قالی، فرش و کاشی( است که پس از یورش تازیان به فرهنگ ایران به ) یسنت یهنرهاتزئینی و کاربردی در 

یکی از علل ماندگاری،  قرار گرفت. یبرداربهرهجای سرو ایرانی، به صورتی فراگیر از سوی هنرمندان مورد 

به زرتشتیان، به ویژه زنان زرتشتی نسبت داد و  توانیمتنوع و ابداعات جدید در نگاره بته جقه در کرمان را 

مرادیان ریزی و ملکی ) .کشندیمامروزه نیز بخشی از جایگاه تاریخ و هنر پته کرمان را این زنان بر دوش 

 یاشدهنقش بته جقه در میان ایرانیان به نشانه رشد دائمی و رویش همیشگی و خالصه  (۲۴۵ :۱۳۸۹،ریزی

حاکی از رهایی از عام اسفل است که نوعی وحدت میان آن دو از سرو است. تکرار این نماد تزئینی مقدس، 

متعادل  است متوازن و یانگاره( بته جقه ۴۵ :۱۳۸۸،مونسی سرخه) مانند سواستیکای مسیحی دارد. Sنقش 

مختلف، راه  یهافرهنگکه طی زمان و در  شانیرونیببا هماهنگی موجود در میان اجزاء درونی و ترکیب 

گروهی این نقش  بنام کرمان مانده و تکامل یافته است. یامنطقهتکامل و زیبایی را پیموده و در این گذر در 

و  انددانسته دهندیمرا مانند سرو، همان درخت همیشه سبزی که صفت آزادی و آزادگی را به او نسبت 

بر اثر  نهم بر این باورند که بته جقه شکل سروی است که سر آ یاعدهبعضی آن را برگرفته از درخت گز، 

 یهاآتشکدهاست، نماد شعله آتش وزش باد خم شده است. گروهی آن را که دست کاشت آشو زرتشت 

 (۲۴۵ :۱۳۸۹مرادیان ریزی و ملکی ریزی،) .انددانستهزرتشتی 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 (۱۴۰۱ فلسفی،کرمان )انتزاعی در پته  یهانقش(: نمونه ۳جدول )

   
از  انواع اسلیمی سرو و گلدان در روپوش

جنس پته، مقبره شاه نعمت اهلل ولی 

 ماهان کرمان

گل در حاشیه روپوش مقبره از  انواع اسلیمی

 جنس پته، شاه نعمت اهلل ولی ماهان کرمان

انواع اسلیمی در حاشیه گل و گلدان 

از جنس پته، مقبره شاه نعمت اهلل  روپوش

 ولی ماهان کرمان

   
 اسلیمی در محراب و محراب انواع اسلیمی در سرو، گلدان انواع اسلیمی در شمسه و سر ترنج

 

 

 معانی نمادیناستخراج 

توسط محقق،  مشاهده و تجارب بدست آمده  بدست آمده از منابع کتابخانه ای،بر اساس اطالعات 

 ارائه گردید: ۶تا ۴گردیده و در قالب جدول استخراج  ی مربوط به هر نقشنمادها

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 (۱۴۰۱فلسفی )در قالب گیاهیمعانی نمادین نقش پته  (:۴جدول )

 معنای ضمنی معنای نمادین معنای اولیه نقش انواع نقش

 سرو و کاج

 

آزادگی، مقاومت در برابر خشک  گیاه سبز و طبیعی

سالی و طوفان، خورشید خرمی 

 شادکامی سبز بختی و راست قامتی

رشد خواست و نیاز 

 بشری به کمال

 درخت زندگی

 

صعود، رشد خواست و  باززایی، کمال گرایی، رشد برکت گیاه مقدس

 بشری به کمال نیاز

 برگ

 

  رشد، تجدید حیات 

 نیلوفر آبی/لوتوس

 

خورشید، باروری، آفرینش، تجدید  خورشید

 حیات، جاودانگی جهان

 کمال طلبی و رسایی

 زنبق

 

نفی مرگ، پاکی و 

 خلوص قلب

نفی مرگ، پاکی و  جشن امردار

 خلوص قلب

 آفتابگردان

 

 روشنایی خورشید روشنایی مهربانی 

 انار

 

 طلب فرزند پاکی جاودانگی، باروری، عشق با شگون 

 مو وچنار

 

 جاودانگی جوانی، جاودانگی حیات و سلطنت 

 



 

 

 

 

 

 

 (۱۴۰۱فلسفی )معانی نمادین نقش پته در قالب حیوانی (:۵جدول )
 

 معنای ضمنی معنای نمادین معنای اولیه نقش انواع نقش

 طاووس

 

سعادت ابدی تجمل، تکبر، غرور،  طبیعت پیرامون

 شهرت جالل خورشید سلطنت

 رهایی و پرواز

 طوطی

 

تقلید، باران آور بلند پروازی  

 پیروزی آزادی فکر

 خدای عشق

ناگوار و ناخوش ایند  نیک   کبک

 وسوسه شیطان

 بی احتیاطی و نادانی

 کالغ

 

مرگ توفان هوش، سخن چین  

جدایی ظلمت، و دشمن فریبکار 

 در لباس دوست

 شوم

 خروس

 

غرور خورشید، و پرستش عبادت  

تالش فرشته سروش، راندن 

 آمدن ظلمت

 معنویت

 گنجشک

 

 خوش شانسی فروتنی عشق سبکبالی، وفاداری 

 هدهد

 

پرنده سعد  دوربینی مرغ سلیمان 

 فال نیک

برکت روشن بینی 

 سیراب کننده تشنگان

 کبوتر

 

و امید  پاکی صفا و سادگی صلح 

 بهار

الهه  ی مقدساپرنده

 وفاداری زیبایی



 آهو

 

سرشاری و فراوانی کیفیت روحی  

صبر سخت کوشی طول عمر 

 ثروت

 جستجوی فرزانگی

 گاو

 

کوشش زایش باروری  

 حاصلخیزی ثروت و قدرت

 اسمان سپاسگزاری

 گوزن

. 

طول عمر معصومیت تقدس حامی  

عشق،  سرعت پاکی و پشتیبان،

 قدرت

 رزق و روزی حالل

ی اژهیوو اهمیت  قوی جثهحیوان    شیر

 داردو سمبول اصلی ایران

قدرت، خورشید، 

الهی،  کلمه روشنایی،

 عدالت، نیروی غریزی،

جسارت، اعتماد و 

 رهبری

  ز، قوچب

 

دمدمی مزاج چابکی آزادی  

مهربان محبوب سخت کوش 

فراوانی نعمت، آرمانی  نگهبان ماه

 جادویی چابکی

ی و ااسطورهی افرشته

 مقدس

آب، اهریمن، خاندان سلطنتی،    مار

 جاودانگی، زیرکی، عقل، هوش،

زندگی و مرگ، خیر و شر، سود و 

زیان، زهر و پادزهر، نیش و نوش 

مرموز آمیز، دهشتناک و نامیرا، 

 جود،،

 مثبت و مرموز

 عقرب

 

خطر  گنجینه خاک رشک و نفرت 

دشمن کینه توز  دقت طلسم جادو

 خیر و شر،

و  اسمانیپیکار نیروهای 

 زمین

 

 

 

 

 



 

 (۱۴۰۱فلسفی )انتزاعیمعانی نمادین نقش پته در قالب  (:۶جدول )

 معنای ضمنی معنای نمادین معنای اولیه نقش انواع نقش

 اسلیمی، ختایی

 

  نظم و کمال 

 ترنج و شمسه

 

انسان کامل، عقل کل،  خورشید

 شکوه

 عظمت

 دایره

 

 رشد تکامل خورشید

 بته جقه

 

 صعود دائمیرشد  

انواع گیاهان داخل 

 ترنج

ی گرم و هارنگ

 درخشان در وسط پته،

حضور پرندگان کنار 

 درخت،

نقوش انتزاعی مانند 

دایره، شمسه، ترنج و 

  نیلوفر

 گیاه سبز و طبیعی،

ی گیاهی و هارنگ

 طبیعی تداعی

 طبیعت پیرامون،

ساده سازی نقوش 

 طبیعی،

 خورشید

قدرت و انرژی تام  

 خورشید

 

 افزایش معنویت

 

 رهایی و پرواز

 

 

 کمال طلبی
 

 

 

 

 



 بحث و نتیجه گیری

انتزاعی، با  وهندسی  گیاهی، حیوانی، یهانقشاین پژوهش به منظور بررسی نقوش سوزندوزی پته از جمله  

پته دوزی کرمان جزء  .هدف شناخت نمادها در سوزندوزی پته کرمان، به روش تطبیقی پرداخته شده است

بافته شده با  یهاپارچههنرهای اصیل و زیبای این منطقه است. پته دوزی یا سلسله دوزی تشکیل شده از 

 گاهی بر روی ماهوت و ابریشم هم اجرا شده است. این دوخت .ندیگویمپشم که به اصطالح آن عریض یا شال 

 ییهایبندسط هنرمندان شده است، روی زمینه پته تقسیم این هنر در استان کرمان، باعث خلق آثار فراوان تو

در رنگهای  و جذاب اصیل، یهاطرحته استفاده از . راز جذابیت در پردیگیمجهت قرار دادن نقوش صورت 

 یهاپژوهشرنگ و جنس الیاف آن است. طبق استنادات و  ،بصری پته شامل نقش یهایژگیو. طبیعی است

بیشتر  باشندیمانتزاعی  ونقوش پته شامل سه دسته گیاهی، حیوانی، هندسی  ،میدانی، این نتایج حاصل شد

کرمان هم مانند کاشی، فرش و نقوش جانوری در دل نقوش گیاهی، هندسی و انتزاعی نهفته هستند، پته 

و نیز در  باشندیم. هر یک از این نقوش به طور مجزا دارای معانی خاصی باشدیم دارای نقوش جانوری ظروف

او نیز  ،( همخوانی دارد۱۳۸۶این نتایج با یافته های ندیم ) .رندیگیمترکیب با یکدیگر معانی متفاوتی به خود 

ته اند و استفاده چنین بیان می کند که جانوران  و گیاهان همواره جایگاه  خاصی در فرهنگ و باور ایرانیان داش

به صورت خالصه نگاری شده از خصایص بارز هنر ایرانی است. در این زمینه هیچ حیوانی و ...  از نقوش گیاهی،

دلیل  ملتی به پای ایرانیان  نمی رسد. عقاید و باورهایی که ایرانیان در مورد جانوران و گیاهان داشته اند،

در تبیین این نتایج می توان گفت استفاده از طرح  ن بوده است.ترسیم این نقوش بر انواع دست ساخته هایشا

به کار می رود   از گل و گیاه که به عنوان نمادی از طبیعت بیکرانیدسی یا ترسیمی غیر واقع گرایانه های هن

عنوان نشانی از همچنین تعمد در عدم  بازنمایی و تقلید دقیق طبیعت را معموال به که مخلوق خداست، 

می  پس( ۵۷:۱۳۵۲)زمانی، .هنرمندان دانسته اند که معتقد بودند ایجاد کمال تنها خاص خداوند است فروتنی

اسالمی جایگاهی فراتر از زیبایی  –حیوانی و انتزاعی در فرهنگ و هنر ایرانی  توان گفت نقوش تزئینی گیاهی،

ولی این  هم هنر اسالمی است؛ظاهری دارد. اگر چه زیبا جلوه دادن آثار هنری خود یکی از شاخصه های م

بلکه معنایی هم دارد. در  هنر از ارزش های واالتری هم برخوردار است. هر نقش فقط رنگ و شکل نیست،

با پژوهش  در حکم دیدن یک معنای نادیدنی و باطنی است. حقیقت ظاهر هر نقش در هنر اسالمی در آغاز،

احیا و درک بسیاری از مفاهیم نمادین هنر را در پی خواهد  مطمئنا اسالمی،-و مطالعه در این بعد هنر ایرانی

 داشت.

 منابع

 .، تهرانفرهنگ واژگان گویشهای ایران (.۱۳۸۷) .آذرلی، غالمرضا

 (، ساختار تحلیل نقش و رنگ در پته، کرج: نشر بیدار.۱۳۹۷) .استوار، فرزانه

سال قبل از میالد  ۸۰۰۰ از سنتی ایران،های  بر روند سوزن دوزی ینگرش (.۱۳۷۹) .صبا منتخب،یاسفندیار

 صبا. انتشارت :تهران تا کنون،



مردم نگاری عناصر نمادین نقش شده بر  مطالعه (.۱۳۹۳) .نایم مهدی وعسکری روکرد، محمد اخویان،

 هنر و معماری. دانشکده دانشگاه علم و فرهنگ، نامه کارشناسی ارشد انیپا کرمان، یهاپته

 .، تهرانفرهنگ لری (.۱۳۴۳) .ایزدپناه، حمید

(، مروری بر هنر عامیانه پته دوزی با قابلیت بهره گیری در قالب مستند آموزشی، ۱۳۹۰) .بایزبنی اسد، 

 .۱۲۲-۱۰۹ ، بهار، صص۲۴فرهنگ مردم ایران، شماره 

 نمادها در هنر شرق و غرب، چاپ دوم، تهران: نشر فرهنگ معاصر. یانگاره(، فرهنگ ۱۳۹۲) .هیرقبهزادی، 

(، سیر تحول و تطور نقش و نماد در هنرهای سنتی، تهران: نشر دانشکده هنر و ۱۳۸۹). سیپردبهمنی،  

 رسانه.

 .، تهرانهنر جلوه، «دوزی زنان در استان کرمانپته» (.۱۳۸۵) .قهیصدبین، پاک 

، پاییز، مجله رشد ۷(، پته دوزی، هنری خالق بر بستر فرهنگ مردم کرمان، شماره ۱۳۸۵) .نیشهپزشکی، 

 .۲۵-۲۲آموزش هنر، صص 

 .ریاساط: تهران .اول جلد ها، شتی (،۱۳۷۷) .میابراه پورداود، 

 (.شاهکارهای هنر ایران،ترجمه پرویز ناتل خانلری ،انتشارات علمی فرهنگی، تهران،چاپ دوم.۱۳۸۰پوپ)

 .، کرمانلغات و اصطالحات مردم کرمان فرهنگ (.۱۳۷۰) .ابوالقاسمپورحسینی، 

 کلهر. انتشارت :تهران و آموزش پته دوزی، خچهیتار ،پته (.۱۳۸۷) .میمر تهامی،

 .، تهرانمروری بر صنایع دستی ایران (.۱۳۶۵). محمدرضابیگی، حسن

 فرهنگتهران:  بهزادی، رقیه ترجمۀ غرب، و شرق هنر در نمادها یانگاره فرهنگ (.۱۳۸۷.)جیمز، هال

 معاصر.

 نقوش نمادین طاووس و سیمرغ در بناهای عصر لیتأو( ۱۳۸۶) .محمدخزائی، 

 .هند و رانیا هنر و ریاساط در گاو نقش یبقیتط یبررس(، ۱۳۸۷) .مهتاب ،ینیمب، ابوالقاسم دادور،

 .کرمان، محله و مسجد خواجه خضر کرمان خچهیتار (.۱۳۸۸) .دانشور، محمد

 .، تهرانفرهنگ نظام (.۱۳۶۲) .یمحمدعلاالسالم، داعی

 .، تهرانکرمان، گذشته، حال، آینده ٔ  ترمه یهاشال (.۱۳۸۸). مانیازکریایی کرمانی، 

 دانشگاه تهران. انتشارات :تهران بهدینان، فرهنگ (.۱۳۳۵) .دیجمش سروشیان،

 شهر پدرام.(، نماد شناسی تطبیقی، تهران: نشر ۱۳۶۹) .شجاعی، حیدر

-۲۱، صص ۵، شماره ۳(، نشانه شناسی پرنده، طاووس، بهار و تابستان، دوره ۱۳۸۹). هیهانشیخی نارانی، 

۳۰. 

پژوهشگاه  انتشارات :تهران شناسی آموزش هنرهای سنتی در دوران معاصر، بیآس (.۱۳۹۳) نایم صدری،

 فرهنگ و هنر



 .فردوس، تهران، رانیا در اتیادب خیتار(.۱۳۳۳.) اهلل حیذب صفا،

 سلطنتی ایران و کشمیر، تهران: فرهنگستان هنر. یهاترمه(، ۱۳۸۹).ژرژ عناویان، رحیم، عناویان، 

 .وس، تتهران، رانیا فرهنگ و ریاساط. (۱۳۷۴ .)میرح ،یفیعف

 ، کرمان: نشر ودیعت.اولپته دوزی، چاپ  .(۱۳۸۵) .نجمهفلسفی، 

 .طره، قتهران، انیدیحم دیسع حیتصح ه،شاهنام (.۱۳۷۹ .)ابوالقاسم ،یفردوس

راهکارهای توسعه صنایع دستی  شیهما توسعه صنایع دستی ایران، یراهکارها (.۱۳۸۷) .دیام قجریان،

 .تهران ایران،

 گالری گودرزی، کرمان، بازار گنجعلی خان، بازار مسگرها (.۱۴۰۱.)گودرزی

ایران باستان، تهران: نشر  یهانییآ(، زیباشناسی رنگ در ۱۳۹۴) .ژهیمنمرادیان ریزی، نجمه، ملکی ریزی، 

 فروهر.

 نشر: تهران اول، چاپ سوم، جلد، معماری و هنر -النهرین بین تمدن و تاریخ(، ۱۳۸۳) .مجیدزاده، یوسف

 .دانشگاهی

 .تهران :اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت شرق، تمدن نیترکهن رفتیج(، ۱۳۸۳) .سفوی دزاده،یمج

، سال ۲۸ (، نمادها در پوشاک، ماهانه تخصصی ایران شناسی ایرانا، شماره۱۳۸۸) .میمرمونسی سرخه، 

 .۴۵-۴۴ پنجم، صص

 با تاکید بر رویکرد) معناشناسی نقوش پته کرمان (.۱۳۹۸) .اوشیس و افراشته، میمر مونسی سرخه،

 کنفرانس ملی مهندسی نساجی، پوشاک و مد ،بارت( پساساختگرایی

، تابستان، ۱۰(، نگاهی به نقوش تزئینی در هنر ایران، نشریه رشد آموزش هنر، شماره ۱۳۸۶).فرناز ندیم، 

 .۱۹-۱۴صص 

 ۳و  ۲ اره، شمدو، کرمان، س فرهنگ و ادب ،«پته باغ رنگین آرزوها» (.۱۳۷۴) .، مریمیرینژادمال

 .ریاساط :تهران، یفرخ باجالن نیمحمدحس ترجمه، رانیا ریاساط شناخت .(۱۳۸۳) .داسل جان نلز،یه
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