صفحات ۷۶ - ۶۷
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نخلبندی؛ نمونهای از صحنهآرایی در حوزۀ فرهنگ ایران
زهرا شیخالحكمایی ،1طاهر شیخ الحکمایی

*2

 1کارشناس ارشد نمایش عروسکی ،دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 2عضو هیئتعلمی دانشکده هنرهای تجسمی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،97/10/29 :تاریخ پذیرش نهایی)98/4/18 :

چکیده

هنر بخش جدانشدنی از زندگی آدمی درگذر زمان است که از دیرباز در همۀ ابعاد زندگیاش نمودی آشکار داشتهاست .یکی از
شاخصترین وجوه آن ،آراستن مجالس ،محافل و انجام تزیینات مکان برگزاری مراسم بوده .این تزیینات گاه برای مجالس
آیینی و دینی ،گاه برای شادباش و سرگرمی و زمانی نیز برای عزا انجام میگیرد .با توجه به اشارات موجود در اسناد مکتوب،
ایــن نــوع از مجلسآراییهــا درگذشــته نیــز کاربــرد داشــته و هر بخشــی از آن تحت عنوان خاصــی به اصناف مختلف و اســاتید
گونا گون مربوط میشدهاســت .بر اســاس مســتندات موجود و با توجه به نزدیکتر شــدن مرزهای هنر نسبت به هم میتوان
گفــت کــه در برخــی از این مراســمها و مجالس ،جلوههایی از هنرهای نمایشــی نیز متجلی بوده که به تعبیــر امروزی ،این نوع
آرایشها نقش صحنهآرایی را برای آن نمایش ایفا میکردهاست .هدف این مقاله از یکسو آشنایی با موضوع نخلبندی و از
سوی دیگر مرزبندی میان دو مفهوم نخلبندی و نخلگردانی است .نگارندگان در این پژوهش کوشیدهاند تا با بررسی متون
کهن و با روش توصیفی – تحلیلی به شرح و چگونگی یکی از این شیوههای مجلسآرایی ،در حوزۀ فرهنگ ایران بپردازند که
با عنوان «نخلبندی» شــناخته میشدهاســت .بر اساس نتایج حاصل از پژوهش ،چگونگی اجرای نخلبندی متأثر از زمان،
مکان ،طبقۀ اجتماعی و ...بوده است.

واژههای کلیدی

صحنهپردازی ،صحنهآرایی ،نخلبندی ،نخلبندان ،شبه نمایش.

* نویسنده مسئول :تلفکس .E-mail:thokamei@yahoo.com ،021-66418516
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بخــش مهمــی از برپایــی مجالــس بــه آراســتن محفــل و مــکان
برپایــی آن اســت .ایــن عمــل را امــروزه صحنهآرایی یــا مجلسآرایی
میگوینــد .ایــن کار مشــتمل بــر ساختوســازهایی اســت کــه بــرای
زیبایــی و آراســتن محل برگزاری مراســم انجام میگیــرد .یکی از انواع
و شیوههای مجلسآرایی ،استفاده از هنر «نخلبندی» بوده است.
عمــل «نخلبنــدی» را «نخلبنــدان» انجام میدادند .آنــان از موم،
ُ
کاغــذ ،پارچهِ ،گل و چوب ،انــواع گلها ،میوهها و درختان مصنوعی
را بارنگهــا و طر حهــای مختلف میســاختند و مــکان موردنظر را به
زیبایی میآراستند.
برخی از مصححان دواوین شــعرا ،در شــرح یا حاشیۀ ابیاتی که در

آنها بهصراحت از واژۀ «نخلبند» و یا «نخلبندی» بهکاررفته است،
اشــارهای مجمــل به معنــای این واژه داشــتهاند که در ادامــه به آنها
ارجاع داده خواهد شــد .اما تا کنون پژوهشــی مستقل دربارۀ پیشینۀ
هنــر نخلبندی ،بهویژه از منظر صحنهآرایــی ،در حوزۀ فرهنگ ایران
انجامنشــده اســت .هنــر نخلبندی امــروزه از هنرهای فراموششــده
محســوب میشــود .بــر همین اســاس ،هدف اصلــی ایــن پژوهش در
گام نخســت ،روشن کردن ابعاد این هنر دیرپا و پاسخ به پرسشهای
فنی مربوط به این پیشــه اســت .روش این پژوهش
ادبــی ،تاریخــی و ِ
توصیفــی -تحلیلــی و بــر پایۀ دادههای مســتخرج از میــراث مکتوب و
گردآوری دادهها نیز با استفاده از اسناد و منابع کتابخانهای است.

پیشینۀ پژوهش
در مــورد معناشناســی مفاهیــم ایــن هنــر ،بــه دلیــل اینکــه لغــت
«نخلبنــد» و «نخلبنــدی» (و دیگر واژههــای مرتبط) در متون نظم
و نثــر کهــن بهکاررفته اســت ،دو گروه بــه آن توجه کردهاند :نخســت
فرهنگنامه نویســان که بهواســطۀ کاربــرد ایــن واژه در متون کهن،
ً
(طبیعتا) به شــرح و معنی مختصر آن پرداختهاند و دوم ،مصححان
ً
و شــارحان متــون منظــوم و منثــور ،کــه تقریبــا در همــۀ مــوارد بــه
ً
توضیحی مختصر و غالبا کلیشهای [و گاه نادرست] بسنده کردهاند.
نیز در هیچیک از پژوهشهایی که در زمینۀ صحنهآرایی با محوریت
تاریــخ هنرهای نمایشــی و موســیقی در ایران انجامشــده ،اشــارهای
بــه ایــن موضوع بهعنوان نمونهای از هنر صحنهآرایی نشــده اســت.
ً
ا گرچه مســتقال در باب موضوع عزاداری و نخلگردانی پژوهشهایی
نکــه در ادامــه خواهــد آمــد ،موضــوع
انجامشــده اســت ،امــا چنا 
نخلبنــدی و نخلگردانــی بهمرور باهم خلط شــده و بهاشــتباه یکی
دانســته شــده اســت .بنابرایــن هــدف این مقاله از یکســو آشــنایی
بــا موضــوع نخلبنــدی و از ســوی دیگــر ،مرزبنــدی میــان دو مفهوم
نخلبندی و نخلگردانی است.

مالحظات نظری
اســتاد دکتــر شــفیعی کدکنی در شــرح بیتــی از منطقالطیر عطار،
اشــارهای کوتــاه اما شــایان توجه دارد« :شــاید نخل صورتی اســت از
نحــل (زنبورعســل) و چون از آن موم به دســت میآید ،ســاختههای
مومــی را نخلبنــدی میگفتهانــد ،یــا نحلبنــدی .در تلفــظ ایرانــی
میان [ه/ح] تمایزی وجود ندارد و [ه/خ] نیز پیوسته در تبدیلاند»
(عطار ۷۳۷ ،۱۳۸۴ ،و .)۷۳۶
عبدالحســین آیتــی تفتــی معتقــد اســت کــه در یــزد از قدیــم
نخلبندی رواج داشته و برای انواع جشنها ،و سور و ماتمها کاربرد
داشــته اســت ،و به ایــن صورت بوده که حاملــی را با کمی از گلهای

مصنوعی میآراییدند؛ به آن وسیله (یا حامل) «نخل» و به تزیینات
و گلکاریهــای آن «نخلبنــدی» میگفتنــد .ایــن نخــل را بــا انــواع
گلهــای مصنوعــی و طبیعــی آرایــش میکردنــد و در جلــوی عــروس
حرکــت میدادنــد و در بــردن جنــازه نیــز از اینگونــه از نخلبندیهــا
استفاده میشده است (ن.ک .آیتی.)۱۳۱۷ ،
محمدکاظــم کاظمــی در توضیــح یکــی از ابیــات بیــدل دهلــوی
(۱۱ق۱۲-ق) دربارۀ نخلبســتن میگوید« :ســاختن درخت از کاغذ و
ً
مــوم و پارچــه و امثــال اینهــا ،ظاهرا بــرای تزیین جایی یا اســتقبال
از مســافر .بــه نظر میرســد که همان «طــاق نصرت بســتن» امروزی
منظور بوده است» (بیدل دهلوی.)۷۸۲ ،۱۳۸۵ ،
بــرای تزییــن نخلهــای عاشــورا نیــز از مــواد گونا گــون اســتفاده
میشــده کــه کاغــذ و کاغذهــای رنگی یکــی از آنها بوده اســت...« :
در این مراســم نخل را بهمانند امروز با انواع ابزار و وســایل ،و ازجمله
کاغــذ ،تزییــن میکردند .کاغــذ الوان و کاغذ ســفید ازجمله ملزومات
این امر بوده است» (محبوب فریمانی و فاطمیمقدم.)۱۲۶ ،۱۳۹۵ ،
بــر اســاس شــواهد میتــوان گفــت کــه نخلبنــدی در حــوزۀ نفــوذ
فرهنگ ایرانی رواج داشــته اســت ،بهگونهای که پژوهشــگران مناطق
دیگر ،از ترکیه تا شبهقاره هند 1هم به این موضوع اشاراتی داشتهاند.
«نخل موم» به مواردی
گولپینارلی در شرح مثنوی مولوی و در توضیح
ِ
اشــاره میکند و شــواهدی از وجود این پیشــه در شهر اســتانبول ارائه
میدهد« :در قدیم پیشــاپیش گروه عروســی ،دو اصله یا بیشــتر نخل
ً
مومین که اختصاصا ســاخته میشــد ،حمل میکردند و بر روی آنها
پارچههــا ،گلهــا و جواهــرات میبســتند .ایــن مومها را «نخــل» یا به
ّ
زبــان عامیانه «نــا کل» مىگفتند .گویا محله «نخلبند» در اســتانبول
ن در آن قرار داشــته اســت.
محلی بوده اســت که مغازههای نخلبندا 
همچنیــن در اســتانبول بــه چیزهای پرطمطــراق و درختــان پربرگو
«نخل ُپر» ( )purnakilمىگفتند که این تشبیه نیز از رسم «نخل»
ِ
میوه
بر زبان راه یافته است» (گولپینارلی ،۱۳۷۳ ،ج ۷۳ ،۵و .)۷۴
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پرسشهای تحقیق
در ادامــه ،بــر پایــۀ اشــارات مذکــور در متــون ادبــی و تاریخــی،
نگارندگان برآنند تا به پرسشهای ذیل پاسخ دهند:
معنای لغوی نخلبندی؛ کهنترین اشاره مکتوب به نخلبندی؛
طبقــۀ نخلبنــدان؛ کاربــرد نخلبنــدی و نــوع عمــل نخلبنــدان؛
مصنوعــات نخلبندان؛ مــواد و مصالح نخلبندی؛ مــواد و ابزارآالت
نخلبندی؛ کاربرد رنگ در آثار؛ مخارج و مدت زمان کار نخلبندان؛
فصــل و زمــان انجام نخلبندی و مجالســی که نخلبنــدی در آنها
انجام میشدهاست.
 .۱معنای لغوی و اصطالحی نخلبندی
نخلبنــدی بــرای نســل امــروز اصطالحــی مهجــور اســت .امــا در
فرهنگهــای لغــت ،معانــی متعــددی بــرای آن ذکــر شــده اســت .در
لغتنامــۀ دهخدا ذیــل «نخلبند» 2چنین آمده اســت« :از :نخل +بند،
به معنی کسی که نخل میبندد ،یعنی سازندۀ شبیه نخل« ».شخصی
را گویند که صورتهای درختان و میوه را از موم سازد( ».برهان قاطع:
ذیــل «نخلبنــد») (ناظــم االطبــاء :ذیل «نخلبنــد») «که درخــت و گل
و میــوه گونا گــون از مــوم میســاخته و زینــت را در خانههای زمســتانی
مینهــاده( ».جهانگیری« :ذیل نخلبند») و نیــز در برخی فرهنگهای
دیگر چنین آمده است« :کسی که از موم یا کاغذ گل و درخت مصنوعی
درست کند (عمید :ذیل «نخلبند»)« .کسی که از موم یا کاغذ ،درخت
یــا گل مصنوعــی درســت میکنــد» (معیــن :ذیــل «نخلبنــد») .از دیگــر
اصطالحــات مرتبط با «نخلبندی» میتوان به «نخلبســته»« ،3نخل
بستن»« ،4نخلآرا» 5و «نخلپیوند» 6نیز اشاره کرد.
در فرهنــگ ناظماالطبــاء (ذیــل «نخــل») پــس از توضیح معنای
متــداول آن چنیــن آمــده اســت« :درختماننــدی که از مــوم و کاغذ
و پارچــه و جــز آن ســازند و دارای ســاقه و شــاخه و گل و میــوه باشــد
با کمال شــباهت بــه درخت طبیعی» .در فرهنگ فارســی عمید هم
(ذیــل «درخت نخــل») چنین آمده اســت« :تابوت .عمــاری .آرایش
تابــوت مــرده .گل یــا درخــت مصنوعــی کــه از مــوم یــا کاغــذ درســت
کننــد» .در فرهنگهــا ،عناویــن دیگری نیــز به همین معنــا و مفهوم
(مصنوعــی) دیــده میشــود؛ ماننــد« :نخل مــوم»« ،نخــل مومین»،
«نخلــۀ الشــمع»« ،نخلبســته»« ،ال لــه مــوم» .ترکیبــات دیگــری بــا
«نخــل» هــم در متون وجــود دارند که مربوط به مراســم عزا و تعزیت
است :نخل تابوت ،نخل ماتم ،نخل عزا ،نخل محرم ،نخل عماری،
نخل شهیدان ،و نخل عاشورا.
اصطــاح نخلبنــدی و نخلآرایــی در روزگار مــا ،بیشــتر مراســم
ســوگواری را تداعــی میکند .در این مراســم حجمــی را در اندازههای
مختلف و متناســب با نوع فرهنگ و اقلیم یک منطقه میسازند و با
وسایل گونا گون آن را میآرایند.
ضیاءالدین ســجادی در شــرح واژۀ «نخلبند» در اشــعار خاقانی
میگویــد« :آنکــه درخت خرما از موم میســازد ،و به هر که گل و میوۀ
مصنوعــی میســازد گفته میشــود ،و خاقانی به معنــی درخت خرما
ُ
ســاختن و هم به ســازندۀ ســایر میوهها و گلها نیز اشــاره میکند».

وی در توضیــح نخلبنــدی میگویــد(« :حاصــل مصــدر مرکب) عمل
ُ
نخلبنــد ،ســاختن گل و میــوۀ مصنوعی از موم» (ســجادی،۱۳۷۴ ،
ج ۱۵۲۶ ،۲و .)۱۵۲۷
 .۲کهنترین اشارۀ مکتوب به نخلبندی
ً
نخســتین اشــاره بــه موضــوع ایــن پژوهــش کــه در آن صراحتــا بــه
نخلبندان اشاره شده ،مربوط به قرن پنجم و ششم است .سنایی در
دیوان اشعارش ،در بیتی ،به واژۀ نخلبندان چنین اشاره کرده است:
طمع ِبر!
از ِ
زبان جاهجویان تا نداری ِ
7
چشــم بار! (ســنایی،
درخت [دو دســت] نخلبندان تا نداری
وز
ِ
ِ
)۱۱۳ ،۱۳۳۶
از ایــن بیــت چنیــن برداشــت میشــود کــه از درخــت مصنوعــی
انتظار میوه داشتن بیهوده است.
[مومی] که نخلبندان میسازند،
ِ
شــفیعیکدکنی در تازیان ههــای ســلوک دربــارۀ نخلبنــدان میگویــد:
«کســانی کــه از موم ،شــکل میــوه و درخــت و گلبوته میســاختهاند
برای تزیین و تماشا ( »...شفیعیکدکنی.)۳۵۵ ،۱۳۸۶ ،
 .۳طبقۀ نخلبندان
در برخی از مســتندات به تعبیر «نخلبند» اشــاره شــده است .به
نظر میرســد این نســبت ،بــهنوعی صنعــت ،حرفه یا شــغل برخی از
افــراد جامعه گفته میشــده اســت .با توجه به مفهوم بیت ســنایی،
پیداســت که در گذشــته افرادی بودهاند که بــا برخی از مواد خاص،
حجمهــای گونا گونــی مانند درخت را میســاختند و یــا آن احجام را
میآراســتند 8.فروغــی ،در کلیات ســعدی و در قســمت معانی لغات،
در توضیــح واژۀ «نخلبنــد» میگوید« :کســی که شــغلش زراعت نخل
اســت .کســی که از موم ،طرح نخل سازد» (ســعدی.)۱۳۳۱ ،۱۳۷۱ ،
رضا انزابینژاد در توصیف «نخلبند» میگوید« :آنکه از موم ،درخت
و گل و میوه سازد» ( .)۳۷۲ ،۱۳۷۸اشارات زیادی در خصوص پیشۀ
نخلبنــدان در متون آمده اســت که در ادامه به آنها اشــاره خواهد
شد ،اما بهعنوان مثال میتوان به چند نمونۀ زیر اشاره کرد .سعدی
در باب هشتم بوستان (در شکر بر عافیت) چنین آورده است:
همه نخلبندان بخایند دست
ز حیرت که نخلی چنین کس نبست( 9سعدی)۷۲۳ ،۱۳۵۴ ،
و در دیباچــۀ گلســتان ســعدی چنیــن آمــده« :نخلبنــدی دانــم
ولی نه در بســتان و شــاهدی فروشــم ولیکن نه در کنعان» (سعدی،
.)۲۲ ،۱۳۷۱
در خســرونامه ،منسوب به عطار نیشابوری ،به ساختن گلهای
مصنوعی نخلبندان بهصورت تمثیلی اشاره شده است:
چمن از هر طرف چون نخلبندان
لعبتان آبدندان (عطار)۲۳۷ ،۱۳۳۹ ،
نموده
ِ
 .۴کاربرد نخلبندی ،و عمل نخلبندان
شــاعران همــواره از تعابیر نخلبندی و نخلبنــدان بهعنوان یک
ً
مضمــون در اشــعار خود بهــره گرفتهاند .این توصیــف غالبا بهمنظور
اشاره به مصنوعاتی است که نخلبندان میساختند و گاهی معنای
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کنایی آن این است که کسی نا گهان از هیچ ،باغی پرگل بسازد:
نخل معانی بستم
عمری به هوس ِ
َ
گفتم که مگر ز هر حسابی رستم (عطار)۱۳۲ ،۱۳۵۸ ،
بلی نخل خرمای مریم بخندد
ّ
بر آن نخل مومین که علن نماید (خاقانی)۱۳۲ ،۱۳۳۸ ،
ً
احتمــاال ،و بهطورکلــی ،نخلبنــدان وظیفــۀ آرایــش و پیرایــش
محیطی خاص را بر عهده داشتهاند:
نقش بهاری که نخلبند نماید
عین خزان است ازین بهار چه خیزد (خاقانی)۷۷۲ ،۱۳۳۸ ،
بــه نظــر میرســد کــه وظایــف نخلبنــدان غیــر از ســاختن انــواع
ریاحیــن ،نــور آرایــی را هــم شــامل میشــده اســت .خاقانــی در بیتی
چراغانی آسمان را به عمل نخلبندی نسبت میدهد:
یا نخلبندی کرد شب ،ها خوشۀ پروین رطب
کان صنعــت نغــز ای عجب کرد اســت خنــدان صبــح را (خاقانی،
)۴۵۰ ،۱۳۳۸
اوحــدی بلیانــی نیــز بــه نورآرایی هفترنــگ ،توســط نخلبندان
اشاره کرده است:
تا بست نخلبند ،چراغان هفت رنگ
بزم چمن چو نخلۀ بختش ّ
منور است (بلیانى ،۱۳۸۹ ،ج)۴۰۲ ،۱
بــا توجــه بــه شــواهدی کــه حافــظ ابــرو (بــا توجــه بــه گفتههــای
غیاثالدیــن) بــه آن اشــاره میکنــد ،نخلبنــدان برخــی اشــیای
زینتــی ،بــا کاربردهــای گونا گــون ،ماننــد شــاخۀ گل مصنوعــی را نیــز
میســاختهاند« .۱۰بعد از آن که مردم را بنشــاندند ،کاسهاى داشتند
ش دادند قراوو خوردند امیر دوسون که دیوان در حکم اوست،
و قو 
ى بــا او مىبردند
برخاســت و کاســه داشــت و صندوقــى پر نخلبنــد 
[هرکــس را که کاســه داش ـت] یک شــاخچه نخلبندى در سردســتار
او زد و بــه یــک ســاعت مجلــس را گلســتانى ســاخت» ،۱۳۸۰( 11ج،۴
.)۸۲۶
در کتــاب مطلــع ســعدین و مجمــع بحریــن آمــده اســت...« :
ی پیش پادشــاه نهــاده و از چپ
شــیرههاى طعــام و نقــل و نخلبند 
و راســت تخ ـت داجیــان صاحبوجــود ایســتاده( »...عبدالــرزاق
سمرقندی ،۱۳۸۳ ،ج.)۳۴۰ ،۲
از زمــان صفویــه بــه بعــد در اشــعار برخــی از شــاعران و همچنیــن
در اشــارات برخــی از اســناد ،بــه ترکیبهــای دیگــری بــا واژه نخــل بر
میخوریــم کــه پیشتــر در جــای دیــده نشــده و در حقیقــت عمــل
نخلبندی بیشــتر به معنی آراســتن تابوت و یا شــبیه آن بوده است.
برای مثال ،صائب تبریزی در اشعارش از ترکیبهای مختلفی با واژۀ
14
نخل اســتفاده کرده اســت ،مانند :نخلدار ،12نخل ماتم[13بســتن]
(نخــل مصیبــت [بســتن]) ،نخــل کســی را بســتن15و ( . ...ن.ک.
محمدزاده صدیق ،۱۳۷۰ ،ج)۲۲۵ ،۱
ای سرو ،وقت رفتن ازین اللهزار نیست
نخل مصیبت شهدا را نبستهاند (صائب ،۱۳۶۷ ،ج)۱۹۸۷ ،۴
. ۵مصنوعات ساخت نخلبندان
بــه نظــر میرســد کــه نخلبنــدان غیــر از آراســتن مصنوعــات و

ســاخت نخل ،به ســاختن چیزهای دیگر نیز میپرداختند .این آثار
ً
ا کثرا از عناصر باغ ،گلســتان ،بوســتان و اشــکال بهــاری مانند انواع
درختــان ،میوههــا ،گلهــا ،اللــه ،خــار گل ،شــکوفه ،برگ و شــاخۀ
گل بودنــد کــه به آنهــا «نخل» میگفتنــد و در حقیقت این شــمایل
بیت ناظر
ممکن بوده شاخۀ گل یا درختی باشد .در ادامه به چند ِ
به این مفهوم اشــاره میشود:
خاقانــی (قــرن ۶ق) در دیــوان خویــش بــه نخــل مومیــن ،ســیب
نخلبندان ،گل و گل خاردار اشــاره کرده که نشانی از تالش هنرمند
بــرای ســاختن طبیعــی گل اســت و همچنیــن اشــارۀ او بــه «بهــار
نخلبندان» نشان از آن دارد که نخلبندان سعی داشتهاند فضایی
بهاری و پر از گلهای رنگارنگ را به وجود بیاورند:
نخل بستان و ترنج سر ایوان ببرید
نخل مومین را هم برگ ز بر بگشایید (خاقانی)۱۶۰ ،۱۳۳۸ ،
الحق ترنج و سیبی بیچاشنی و لذت
چون سیب نخلبندان یا چون ترنج منبر (همان)۱۹۴ ،
عـمر اسـت بهـار نخلبندان
کش هر نفسی خزان ببینم (همان)۲۶۵ ،
گلـبن تـازهای و نیـست تـرا
چون گل نخلبند تیزی خار (همان)۲۰۱ ،
چون سیب نخلبند بریزد به سوگ او
زرین ترنج فلکۀ این نیلگون خیام (همان)۳۰۳ ،
عتابیست خوش چون گل نخلبندان
که از زخم خارش عنائی نیابی (همان)۴۱۹ ،
ســیف اســفرنگی (قرن  ۶و ۷ق) در دیوان خود اشــاره به ســاخت
مطلق درخت و نهفقط نخل میکند.
وفای او نشانم
امید وصل شاخ ار
به ِ
به ِ
ُ
َ
درخت نخلبندان گ ِل او به بر نیاید (اسفرنگی)۶۷۷ ،۱۳۹۶ ،
چو
ِ
شاخ تر نازنینش بر نخورد
کسى ز ِ
درخت موم ا گر میوهدار بربندد (همان)۱۶۲ ،
ِ
درخت موم که بر یاد بزم او بندند
چو شاخ باده ز یاقوت ،گل به بار آید (همان)۱۳۲ ،
تقىالدیــن کاشــى ،شــاعر عصــر صفــوی ،بــه مــوردی خــاص از
ساختوساز نخلبندان اشاره میکند که در نوع خود قابلتوجه است:
نخلبندان دیدهاى در شیشه چون بندند نخل
نقش آن نهال قد موزون بسته است ()۷۱۶ ،۱۳۸۴
دیدهِ ،
ً
با توجه به مضمون این بیت ،ظاهرا ساختوســاز و شاید نقاشی
در شیشه نیز توسط نخلبندان انجام میشده است.
در برخــی از اســناد و متــون کهن اشــاراتی نیز به ســاختن برخی از
احجــام و آرایــش آن در برخی از محافل شــده اســت .حافــظ ابرو ،در
زبــدة التواریــخ ،بــا توجه بــه مشــاهدات غیاثالدین نقــاش و دربارۀ
هیئتی که در سال ۸۲۱ق از ایران به چین رفته بودند ،در وصف یک
مراســم میهمانــی کــه برای آنها ترتیب داده شــده اســت ،به روایتی
اشــاره میکنــد کــه در آن چینیها بــرای مهمانــان خود ،غیــر از تهیۀ
انــواع خورا کیهــا ،میزهایشــان را نیــز به نوعــی با گلهــای مصنوعی
آرایشکرده بودند« :در آن مرغزار صفۀ عالی ســاخته و ســایهبانهای
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کرباسزده و شیرهها و صندلیها نهاده و انواع مأ کوالت از قاز و مر غ
و گوشــت پختــه و فوا کــه و میوههاى خشــک و تر بر طبق ـهاى چینى
مرتب کرده و بر هر شیرهاى 16نخلى بسته» ،۱۳۸۰( 17ج.)۸۲۳ ،۴
در کتاب نقاوة اآلثار فى ذکر االخبار که در زمان شاهعباس صفوی
توسط محمود بن هدایةاهلل نطنزى تألیف شده ،شرح جشنی آمده
کــه در آن پیداســت کــه از مــواد گونا گون بــرای ساختوســاز احجام
اســتفاده میشــده اســت ...« :دیگر آنکه در چهار زاویۀ میدان در هر
زاویه باغی طرح کرده از هر چه در باغات کائنات باشــد و آنچه الزمۀ
گلســتان و بوســتانها بود ،از شکوفه و گلها و اللهها و سایر ریاحین
از بنفشــه و نرگس و سوســن و غیره و از اشــجار میوهدار و غیر آن مثل
بیــد و چنــار و عرعــر و ســرو و صنوبر و غیــر ذلک از چوبهــا پرداخته و
برگها و گلها از اقمشه الوان برو ترتیب داده و از موم رنگین میوهها
از آن نمایــان ســاخته بطریقــى کــه از لطافــت ،مشــابهت مضمون َ«و
وعــة َو ال َم ْم ُن َ
ْ َ
وعـ ٍـة » بــرو صــادق بــود» (ن.ک:
فا َکهـ ٍـة ِکثیـ َـر ٍة ال َمق ُط ٍ
شتهاینطنزی)۵۷۷ ،۱۳۷۳ ،
افو 
 .۶نخلبندان از چه موادی برای ساخت استفاده میکردند؟
در نمونههایی که ذکر آن آمد ،در بیشتر موارد به استفاده از موم
برای ســاخت اشــکال اشــارهشــده ،امــا در مواضعی به مــواد دیگری
ُ
هم اشــارهشــده اســت ،مانند :پارچه ،کاغذ ،ابریشــم ،چوب و گل؛ و
همانطور که ذکر آن آمد در موردی ،به ســاخت باغ مصنوعی اشــاره
شــد کــه از پارچههای رنگی برای ایجــاد برگها و گلها و از موم برای
ســاخت میوههــا اســتفاده شــده (همــان) .شــفیعیکدکنی نیــز نخل
بســتن را «صورت میوه و درخت و امثال آن را از موم ســاختن» معنی
میکنــد (عطــار .)۲۹۶ ،۱۳۵۸ ،اســنادی نیــز در توصیــف اســتفاده از
کاغذ رنگی و کاغذ ســفید برای ساختوســاز نخلبندی (ایام عاشورا
و غیــره) در زمــان صفویــه موجود اســت (محبوب فریمانــی و فاطمی
مقدم۱۲۶ ،۱۳۹۵ ،و .)۱۲۷
ابوالرجــاء قمــی ،در خصــوص وزارت کمالالدیــن محمــد خــازن
ُ
( ۵۳۳ق) ،وزیــر ملکشــاه ســلجوقی ،بــه ســاختن گلهــای رنگــی در
زمســتان و از جنس موم اشــاره کرده اســت« :چون رود دشــتبان در
میان زمســتان از موم  ،گل از هر رنگی بیاراستند» (قمی)۹۷ ،۱۳۶۳،
ا گرچه وی به تعبیر «نخلبندی» اشــاره نکرده اما اشــارۀ او بیتردید
به همین نوع آرایش مربوط است.
درخت خرما از موم ساختن سهلاست
و لیک از آن نتوان یافت لذت خرما (خاقانی)۲۹ ،۱۳۳۸ ،
		
بر صورت نخلهاش حورا
از موم ببسته نخل خرما (خاقانی)۱۴۳ ،۱۳۳۳ ،
گرد مه بر هم زده دست
خطش بر ِ
ز سبزه بر گل تر نخل میبست (عطار)۲۰۱ ،۱۳۳۹ ،
طبع مسکینت ّ
مجصص از هنر
همچو نخل موم ،بیبرگ و ثمر (گولپینارلی ،۱۳۷۳ ،ج )۷۱ ،۵
کریــم زمانی در شــرح این بیــت مولوی و در خصــوص« نخل موم»
به ساختگی و مصنوعی بودن درخت نخل اشاره میکند ...« :درست
ً
ماننــد درخــت خرمایی اســت که از موم ســاختهاند .قهــرا این درخت

مصنوعی نه برگ میدهد و نه میوه» ( زمانی ،۱۳۸۱ ،ج .)۱۳۱ ،۵
حافــظ ابرو ،در زبدة التواریخ ،به مراســم میهمانی دیگری اشــاره
میکند که در آن از کاغذ رنگی و ابریشــم برای ســاخت عناصر تزیینی
در مجلــس پادشــاه اســتفاده شــده اســت ...« :و در یکــى کلیجــه
و نانهــاى خــوب و نخلــى از کاغــذ و ابریشــم ،چنــان خــوب که صفت
نمىتــوان کــرد» ،۱۳۸۰( 18ج )۸۲۵ ،۴و در جــای دیگــر آورده اســت:
«...اول جماعتــی پســران چــون ماه مثل دختران ســرخی و ســفیده
بــر روى مالیــده و حلقههــاى مرواریــد در گــوش کــرده و جامههــاى
زربفت ختایى بوشیده و نخلها و گلها و اللههاى 19ملون که از کاغذ
رنگیــن و ابریشــم بســته بودند ،بر دســت گرفتــه و بر ســر خالنیده20بر
اصــول ختاییــان رقص کــردن گرفتنــد» (همــان ،ج .)۸۴۵ ،۴به نظر
میرســد در مواردی که حافظ ابرو تحت عنوان «نخلبندی» به آنها
اشــاره میکنــد ،مــرادش زیــورآالت و یا دستســاختههایی بــوده که
برای آراستن میزها ،آرایش انسانها و زیباسازی انواع مجالس مورد
اســتفاده قرار میگرفته؛ از جمله آراســتن مجالســی که پادشــاه برای
میهمانهای خود ترتیب میداده است.
صائــب تبریــزی (شــاعر دوره صفــوی) واژۀ «نخــل» را از جملــه در
ایــن ترکیبات اســتفاده کرده اســت :نخــل مومیــن ،21نخلبند ،نخل
شــمع و  . ...در ذیــل بــه ابیاتــی اشــاره میشــود کــه در آنهــا نخــل با
«موم»« ،مومین» و «بند» ترکیب شده است:
آفتاب گرمرویی دشمن جان من است
نخل مومم ،سردی بازار میسازد مرا (صائب ،۱۳۶۴ ،ج)۶۵ ،۱
در دل سخت بتان عجز چه تأثیر کند؟
نخل مومین چه رگ و ریشه دواند درسنگ (صائب ،۱۳۶۸ ،ج،۵
)۲۵۲۰
چند امید به خوی تو ستمگر بندم؟
نخل مومین به هواداری اخگر بندم (همان)۲۷۲۴ ،
سایۀ دستی ا گر از حفظ او آرد به دست
نخــل مومیــن از گــداز ایمــن بــود در آفتــاب (صائــب ،۱۳۷۰ ،ج،۶
)۳۵۸۷
آب شد دل خصم را از رایت بیضای او
نخل مومین پای چون محکم کند در آفتاب؟ (همان)۳۵۸۸ ،
میــرزا محمدصــادق اصفهانــی (ســدۀ یازدهــم هجــری) در کتاب
شاهد صادق ،به استفاده از «نخل موم» چنین اشاره دارد:
مالمت کن و فار غ شو از مالمت خلق		
که نخل موم ز آسیب تیشه آزاد است
گر زمین از جا رود ،آزادگان را با ک نیست
همچــو نخلموم ما را ریشــهاى در خا ک نیســت (ن.ک :دهخدا،
 ،۱۳۸۳ج)۱۸۲۳ ، ۴
 .۷مواد و ابزارآالت نخلبندی
نخلبندان مانند هر حرفۀ دیگر ،از وسایل ،ابزارها و موادی خاص
برای پیشــبرد کارشــان اســتفاده میکردند .ولی چیزی که بیشــترین
کاربــرد را در ایــن حرفــه داشــته ،خمیــر شــکلپذیری بــوده کــه از آن
اســتفاده میکردند ،از آن جمله میتوان به ِگل و موم اشــاره داشت.
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ً
حتما هر اســتاد نخلبند با توجه به تجربه و نوع حجمی که قرار بوده
خلــق کنــد ،از ترکیبات خــاص اســتفاده میکرده اســت .از دیگر مواد
مــورد اســتفاده نخلبندان میتوان به انــواع کاغذ ،کاغذهای رنگی،
ابریشم ،موم ،چوب ،رنگهای مخصوص اشاره کرد.
همچو شمع نخلبندان کاتشش در خود کشد
کاغذ پرنقش و صورت درفتد در آب در (مولوی)۴۱۶ ،۱۳۹۳ ،
تو مومى تا ز خود چیزى نسازى
خمیر نخلبندان را چهدانى( 22کاتبی ترشیزی)۲۲۲ ،۱۳۸۲ ،
 .۸کاربرد رنگ در نخلبندی
برخی شواهد نشان میدهند که آثار نخلبندیشده دارای رنگ
بودهانــد؛ ماننــد کاغذ یا موم رنگین که به نمونههایی از آنها اشــاره
شد .عطار در منطقالطیر اشارهای به این موضوع دارد:
		
گفت آن دیوانه را مردى عزیز
چیست عالم ،شرح ِده این مایه چیز
گفت هست این عالم پر نام و ننگ	
همچو نخلى بسته 23از صدگونه رنگ
ْ
دست این نخل مىمالد یکى	
گر به
آن همه یک موم گردد بىشکى
چون همه مومست و چیزى نیز نیست	
رو که چندان رنگ جز یک چیز نیست
چون یکى باشد همهَ ،
نبود دوى
نه منى برخیزد اینجا نه توى (عطار)۲۰۷ ،۱۳۴۲ ،
صــادق گوهریــن ،در فرهنــگ لغــات و تعبیرات مثنوی ،در شــرح
نخــل مــوم آورده اســت« :درخــت پــر گل یــا پر میــوه که از مــوم الوان
ســازند» ( ،۱۳۶۲ج .)۶۹ ،۹اشــارات دیگــری نیــز به اســتفاده از کاغذ
الوان در تابوت گردانی و یا نخلگردانیها شده است (ن.ک :محبوب
فریمانی و فاطمی مقدم )۱۳۰-۱۲۱ ،۱۳۹۵ ،که نشان از اهمیت رنگ
در ساختوســاز و آرایــش احجــام دارد .همچنین گاهی به اســتفاده
از کاغذهــای بــه رنــگ طالیــی یــا نقــرهای اشــاره شــده اســت .گویــا
اســتفاده از اینگونه تزیینات در میانرودان ،کربال و در برخی از شبه
تابوتهایی که برای عزای عاشــورا در ســرزمین هند انجام میشــده
است نیز رایج بوده است (ن.ک :بلوکباشی ۲۴ ،۱۳۸۳ ،و .)۲۵
 .۹مخارج و مدتزمان کار نخلبندی
میزان زمان و هزینۀ الزم برای ســفارش و یا ســاخت هر اثر هنری
از جملــه موضوعــات قابــل بررســی در هر یک از حوزههای هنر اســت
و البتــه مهارت دســت اســتاد نخلبند هم در این بــاب بیتأثیر نبوده
اســت .بــرای نمونــه روایتــی از دورۀ صفــوی در ایــن بــاره قابلتوجــه
اســت .شرفخان بدلیسی در ســال ۹۹۰ق ،در وصف یک میهمانی،
به زمان و هزینههای صرفشــده در آن اشــاره دارد ...« :از آن جمله
اســتادان نخلبنــد ،پنج عدد نخــل ،هر یک در عرض دو ســال ترتیب
داده بودند که هر یکى برابری درخت ســرو و چنار مىکرد و از اقســام
میوه و گل ،از ریاحین و ســنبل بهنوعی ســاخته و پرداخته بودند که
سپهر با هزاران دیده از دیدن آن چشم بر نمیداشت ( »...بدلیسی،

 ،۱۳۷۷ج ...« .)۲۶۳ ،۲اربــاب حســاب مســطور اســت کــه هــر نخل
را ســى هزار فلورى ســکه خــرج رفته و نخل کوچک بــه طریق عادت
زیاده از پانصد ششصد عدد بود و مقدار سى هزار آلتون صرف شکر
و( »...بدلیسی ،۱۳۷۷ ،ج.)۲۶۳ ،۲
 .۱۰فصل و زمان مناسب برای نخلبندی
مادۀ اساسی در تهیۀ یک اثر نخلبندی شده ،موم است .نور آفتاب
و هوای گرم ممکن بوده به آثار ساختهشــده آســیب برســاند .اشــارات
صریح در متون در باب گداختن و آب شدن در معرض آفتاب ،حا کی از
آن هستند که این آثار باید در مکانی ساخته میشدند که از نور و گرمای
آفتاب در امان باشــند .پیشتر ،در اشــاره به شواهدی از اشعار صائب
تبریــزی ،بــه نمونــهای از توجه به زمان در کار نخلبندی اشــاره شــد.
بــا رعایــت نــکات ایمنــی و همچنیــن اســتفاده از مــواد جایگزیــن
موم ،این هنر حتی در فصول گرم ســال نیز رونق داشــته است .برای
ً
مثــال ،ظاهــرا روایــت حافظ ابرو ،از تشــکیل مجلســی آراســته به آثار
نخلبندیشــده مربوط به تابستان۸۲۵ه.ق در منطقهای در چین
اشــاره دارد کــه در آنهــا از نخلبندیهایــی مزیــن به کاغــذ رنگی و
ابریشــم استفاده شده است .یا اشاراتی که افوشتهاینطنزی دربارۀ
ســاخت انــواع اشــجار و گل و بــرگ آنها بــا چــوب و پارچههای رنگی
دارد نیز ،به این موضوع صحه میگذارد.
 .۱۱مجالس مرتبط با نخلبندی
از شــواهد برمیآید که این تزیینات گاهی برای مجالس شــادی و
میهمانی بوده اســت (مانند اشــارات حافظ ابرو ،24اشــارۀ افوشتهای
نطنزی 25و اشارۀ شرفخان بدلیسی .)26همچنین برای مجالس عزا
و ماتــم 27نیــز از نخلبندی اســتفاده میشــده اســت ،و گاهــی از واژۀ
نخلبنــد و عمــل نخلبندی ،اســتفادههای تمثیلی و تشــبیهی هم
شده که به لحاظ معنایی ناظر به آفریننده ،خالق ،معشوق ،آرایندۀ
گفتار و ســخن و ...بوده اســت« :در آن گلستان مینونشان ،هر طرف
فوجفوج از طاووسان نگارینبال و ُپر تمثال با هزار غنج و دالل مانند
بترویــان فرنــگ یــا نازرویــان تلنــگ هــر هفت گــروه در حلــی و حلل
غوطه خورده در ســایۀ چتر لطافت پیرایــه[ای] که نخلبند قدرت از
ُ
گل و سوسن و الله و نسرین ترتیب داده مستان و بالافشان جلوهگر
گردیده»( 28دانش پژوه.)۲۰۰ ،۱۳۵۰ ،
		
قاصرند از مثال قامت تو
ل (جامی)۶۱۱ ،۱۳۷۸ ،
کارگاه خیا 
نخلبندان
ِ
به ّفر تو کردم من این نخلبندى	
ز ُمشــک و مــى و ّزر و جوهــر ،شــکوفه( 29ن.ک :دهخــدا،۱۳۸۳ ،
ج)۱۸۲۳ ،۴

جمعبندی مطالب
.۱جنبههای نمایشی
نکتــۀ حائز اهمیت این اســت کــه در برخی از ایــن توصیفات ،به
نمایشــی و یا تماشــایی بودن ماجرا اشاره شــده که در جهت آراستن
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آن مجلــس و در کنــار انواع و اقســام تــدارکات ،نخلبنــدی نیز انجام
میشــده اســت و هــدف از آن ،زیباتر کردن و طبیعــی جلوه دادن آن
محیــط و یــا رویــداد بــوده اســت .با توجــه بــه تعاریف جدیــدی که از
هنر و وجوه مختلف آن شــکلگرفته اســت ایــن رویدادها را میتوان
بهعنــوان یک نمایش کامل محســوب کرد 30.بــرای مثال پیشتر ،به
نقــل از زبــدة التواریــخ ،به یک مهمانــی در چین و در ســال (۸۲۵ق)
اشــاره شــد که در آن ،در کنار انواع تزیینات و مجلسآراییها (مانند
ّ
ِکلــه31و نخلبندیهــا) ،از انواعی از نمایش نیز ســخن بــه میان آمده
ً
اســت و ظاهــرا در آنجــا از خــود میهمانــان بهعنــوان آرایشکننــده
مجلس استفاده شده است:
«...امیــر دوســون که دیوان در حکم اوســت ،برخاســت و کاســه
ى بــا او مىبردنــد[ .هرکــس را کــه
داشــت و صندوقــى پــر نخلبنــد 
کاســه داش ـت] یک شــاخچه نخلبندى در سردســتار او زد و به یک
ســاعت مجلس را گلســتانى ساخت .بعد از آن بازیگران را فرمودند تا
بازیها کردند به انواعى که شرح آن در تقریر نمىتوان آورد» (حافظ
ابــرو ،۱۳۸۰ ،ج ...« .)۸۲۶ ،۴چون پادشــاه بر تخت بنشســت ،همه
خاموش شــدند و باالى ســر پادشاه به ده گز بلندى کله بسته بودند
که بزرگى آن به مقدار ســایبانهایى چهارده گزى باشد از اطلس زرد
و چهــار اژدر کــه با هــم در حملهاند ،بــر آن باســم ه زده  ...و بازیگران
بــه بــازى درآمدنــد .اول جماعتــى پســران چــون مــاه مثــل دختــران
ى مروارید در گوش کرده
ســرخى و ســفیده بر روى مالیده و حلقهها 
و جامههــاى زربفــت ختایــى بوشــیده و نخلهــا و گلهــا و اللههاى
ملون که از کاغذ رنگین و ابریشــم بســته بودند ،بر دســت گرفته و بر
ســر خالنیــد ه بــر اصــول ختاییان رقــص کــردن گرفتند .بعــد از آن دو
پســر قریب به ســن ده سالگى بر باالى دو چوب معلقها زدند و انواع
بازىها کردند( »...همان.)۸۴۵ ،
افوش ـتهاینطنــزی در توضیــح باغ مصنوعی که ذ کــر آن رفت ،به
وقوع جنگی ســاختگی در آن مکان اشــاره میکند که جنبۀ سرگرمی
داشــته و بــرای شــاهعباس در ســفر بــه اصفهــان تــدارک دیــده شــده
اســت .در آنجا از عناصر دیگری ماننــد درختان مصنوعی ،قلعههای
ساختگی و ...نیز برای تزئین آن رویداد استفاده شده است:
«پس از آن چهار قلعه ،از چهار طرف میدان ســاخته بودند و بر هر
قلعه موازى صد صورت بشکل مردان سپاهى از قزلباش و اوزبک همه
ى
بــا لبــاس ارغوانــى و آل ،با یراق جنــگ و جدال بر بر جهــا و کنگرهها 
آن قلعه نصب کرده اول مرتبه چنانکه رسم و آداب اهل حرب و قتال
باشد ایلچیان بقصد صلح و صالح آمد و شد کردند و چون مهم صلح
و صــاح صــورت نیافت شــروع در جنــگ و جدال کرده صــداى توپ و
تفنــگ بــر اوج حصــار نیلرنگ رفتــه آنچنــان دودى و غبارى تیــره و تار
م را پوشــیده و آســمانى دیگر
متصاعــد گردیــد که چهــره کوا کب و انج 
از ایــن دود و غبــار که کوکبش شــرار بود متکون گشــت .بعــد از آن این
قلعه را آتش زدند بزور دارد او؟ از جاى برآمده بر هوا رفت بمثابهاى که
نزدیــک بود که قلعه ســیما بگون گردون با اختر برنگ خا کســتر گردد
و با وجود چندین مشــعله و چراغ و شــمعها و قندیلها که بر اطراف
میدان افروخته بود ،هوا بمرتبهاى تیره شــد و فضاى میدان بطریقى
تاریــک گردیــد که هیچکس چیزى ندید .القصه تا بناى قلعه آســمان

و میــدان زمین را معمــار قضا طرح انداخته این نوع صحبتى و اینطور
مجمعى چشم و گوش شخص آفرینش ندیده و نشنیده و پادشاهان
ق با وجود وســعت مملکت و بخت موافق و کثرت اســباب عیش و
الی 
عشــرت ،هرگز پیک خیال ایشــان بســرحد ادرا ک این صنایع و بدایع
نرسیده» ( ۵۷۸ ،۱۳۷۳و .)۵۷۹
 .۲تداوم هنر نخلبندی
امــروزه در ایــران دیگــر از ایــن اصطالح بهصورت گذشــته اســتفاده
نمیشــود ،اما نام آن بر روی حجمی عماری مانند که در مراســم عزا و
32
بهویژه در ماه محرم میبندند ،مانده است که به آن «نخلگردانی»
میگویند .با توجه به اسنادی که ذکر آن رفت به نظر میرسد ،اصطالح
نخل اشاره به ساختگی بودن و آراستن آن با وسایل که بیشتر مرتبط
با مناسک مذهبی خاص و همچنین انواع گل ،برگ ،شمع ،کاغذها و
پارچهها بوده ،که در واقع از عناصر اصلی نخلبندی بوده است .البته
در بــاب اینکــه چــرا آن حجــم را نخل میگوینــد ،آرای مختلفی وجود
دارد؛ از جمله ّ
تقدس درخت نخل ،استفاده از برگ و تنه آن در ساخت
و آرایــش ،شــباهت تابــوت و یــا عماری به درخــت نخــل و  . ...از میان
نظریــات مختلــف ،تعریــف رشــید حســنخان ،در ادبیات کالســیک،
بــه تعریــف فرضیۀ ایــن پژوهــش نزدیکتــر اســت 33.او در ذیل «نخل
تابوت» میگوید :نوعی تزیین که بر تابوت مردگان میکردند .چنانچه
شــاخههای گلزدن بــه تابــوت .ایــن رســم کهــن در ایــران اســت و در
هندوستان ،هندوان تابوت ُمردگان بزرگسال خود را بدین گونه آرایش
میکننــد» و در ذیــل «نخل ماتــم» میگوید :نوعی تزییــن که بر تابوت
مردگان میشــود .چنانچه شــاخههای گلزدن به تابــوت و به همین
مناسبت بدان نخل تابوت نیز میگویند .در میان هندوان رسم است
که تابوت ُمردگان بزرگســال را بدینگونه آرایش میکنند (رشــید حسن
خــان ۲۵۸ ،۲۰۱۳ ،و  .)۲۵۹دهخــدا نیــز در لغتنامــه در ذیــل «نخــل
تابوت» ،بر اساس غیاثاللغات و مصطلحات الشعراء ،تعریفی مشابه
را آورده است« :نوعی از آرایشی است که بر تابوت مردگان سازند ،و این
رســم در ایران شــایع بود و حاال هم در هنود یافته میشــود به شرطی
که میت پیر و سالخورده باشد».
 .۳حوزۀ جغرافیایی رواج نخلبندی
بر پایه شواهد و اشارات متون ،اطالعات گردآوری شده را میتوان
به سه گروه ذیل تقسیم کرد:
الف) شواهد مربوط به حوزۀ ایرانزمین.
ب) گزارش ایرانیان از دیگر کشورها.
ج) اســنادی کــه مربــوط به حوزه مشــترک فرهنگــی  -تاریخی با
ایران است.
در بــاب دســتۀ نخســت ،شــواهدی از مناطــق خراســان بــزرگ،
نیشابور ،مشهد ،تبریز ،آذربایجان ،بلخ ،شیراز ،اصفهان ،یزد ،کاشان،
ســمرقند ،هــرات و بخــارا موجــود اســت .در مــورد دوم مســتنداتی از
گزارشهــای مورخــان و نویســندگان ایرانــی در مــورد اســتفاده از ایــن
صنعت در کشورهای دیگر موجود است؛ مانند شواهدی که در چین
بوده و حافظ ابرو به شرح و توصیف آن پرداخته است.
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سومین دسته شامل اشاراتی است که در آثار مربوط به شبهقارۀ
هنــد ،عــراق و ترکیه آمده اســت .برخی آثــار متعلق به شــبهقاره هند
حا کــی از آشــنایی مردمــان آن دیــار بــا هنــر نخلبنــدی بوده اســت.
همچنیــن وجــود محل ـهای بــا نــام «نا کلبند» یــا همــان «نخلبند»
ً
در اســتانبول ،و مطالبــی کــه گولپینارلــی اجمــاال بــه آن اشــاره کرده

اســت ،وجــود این هنر در آناتولی و آشــنا بودن مردمــان آن منطقه با
نخلبندی را ثابت میکند .تزیینات تابوتهای شــهدای عاشــورا در
کشــور عــراق نیز حا کی از آشــنایی مردمــان آن دیار با این هنر اســت.
البتــه ایــن نکتــه را هــم باید در نظر داشــت کــه به هرحال نــوع اقلیم
ت نخلبندیها تأثیر داشته است.
بر چگونگی آرایش و نحوه ساخ 

ظریف ،پیشــینهای دراز در
نخلبنــدی ،بهعنــوان یکــی از صنایع
ِ
فرهنــگ ایــران دارد .موضــوع کار نخلبندی ،آراســتن ،رنگآمیزی،
نورپــردازی و همچنین ســاخت انواع گل ،درخــت ،میوه و برگ بوده
اســت .کهنتریــن اشــارۀ مکتــوب در بــاب این هنــر ،به قــرن پنجم و
ششــم بازمیگردد .از آنجا که مادۀ اصلی مورد استفاده در این شغل
ً
مــوم بــوده ،احتماال این واژه صورت تغییریافتــۀ نحل (بهعنوان موم
زنبورعســل) باشــد و در واقــع نخلبنــد و نخلبنــدی از نحلبنــد و
نحلبندی اقتباس شده باشند.
اســتاد نخلبنــد انــواع گل ،گیــاه و میــوه را بــا اســتفاده از موادی
ماننــد مــوم ،کاغذ ،پارچه ،ابریشــمِ ،گل ،چــوب و رنگهای مختلف
َ
میســاخته اســت .ایــن اشــکال گاهــی در اندازههــای کوچــک ،و بــا
صرف وقت و زمان بســیار ،برای تزیین و گلآرایی میزهای میهمانی

و یــا شــاخ گل مصنوعــی بــرای تزییــن مجلــس و خوشآمدگویــی بــه
میهمانــان تهیــه میشــده و گاهــی در اندازههــای بزرگ بــرای تزئین
و زیبــا کــردن مجالــس در نظــر گرفتــه میشــده و در مواقعــی نیز این
اقدامات بخشــی از یک نمایش محسوب میشدهاست که ما امروزه
آن را با عنوان صحنهآرایی میشناسیم.
بــه نظــر میرســد ،از دورۀ صفــوی ،ایــن اصطــاح دچــار یــک تحول
معنایی شــده و نخل و نخلبندی معنای ثانویه به خود گرفته اســت؛
بــه این صــورت که این تعابیر برای شــبه تابوتهایی که بــرای عزاداری
ائمه ،شــهدا و یا جوانان میساختند ،استعمال میشــده است .امروزه
ً
به شــمایل ســرو مانندی کــه در روز عاشــورا آن را میگردانند ،اصطالحا
نخلگردانی میگویند و تا قبل از دورۀ صفویه نمونهای که در آن به نخل
ماتم ،نخل عاشورا و ترکیبهای مشابه آن اشاره شود مشهود نیست.

پینوشتها
 1با توجه به اشــاراتی که برخی از پژوهشــگران شــبهقاره هند مانند وارســتۀ
ســیالکوتی ،رشــید حســنخان ،محمــد ماهصداقــت کنجاهــی و میرتقــی میــر
دربــارۀ تعابیــری مانند «نخلبنــدی»« ،نخل تابوت»« ،نخل عاشــورا» و «نخل
موم» داشــتهاند ،میتوان به وجود این موضــوع در آن مناطق اطمینان یافت
(ن.ک :دهخدا :ذیل «نخل تابوت»).
 2بــه ایــن معنــی نیــز اســتفاده میشــود« :باغبــان» (برهانقاطــع ،ذیــل
«نخلبند») (ناظم االطباء ذیل«نخلبند») که نخل خرما پرورد (دهخدا ،ذیل
«نخلبند»).
 3درخــت مصنوعــی کــه از موم و کاغذ و پارچه درســت شــده باشــد (معین،
ذیل «نخلبسته»).
 4نخلبنــدی کــردن ،عمل نخلبند (دهخدا ،ذیل «نخلبســتن») .البته به
این معنی نیز آمده اســت« :نخل کســی را بســتن = نخل عزای کســی را بستن»
(دهخدا :ذیل «نخل بستن»).
 5آراینــدۀ نخــل .کــه نخل ّ
محرم را بیاراید .آرایششــده بــا خرمابنها (ناظم
االطباء ،ذیل «نخل آرا»).
 6کســی که نخل عاشــورا را با هنرمندی بســازد .کســی که مجســمۀ نخل و
درختــان میــوه را از مــوم و جز آن بســازد .نقاشــی که صورت درختها را بکشــد
(فرهنگ نظام ،ذیل «نخل پیوند»).
 7مــدرس رضــوی ،در شــرح و توصیــف ابیات ســنایی« ،نخلبنــد» را در این
بیت «باغبان» معنا کرده است (.)۱۲۰۷ ،۱۳۴۱
 8خواجــوی کرمانــی نیــز بــه اســتناد اشــارات خــود در اشــعارش ملقــب بــه
«نخلبند شعرا» است.
 9انزابینــژاد ،در اینجــا واژۀ بســتن را بــه آرایشکــردن معنــی کــرده اســت

(.)۳۷۲ ،۱۳۷۸
 10گویا این مهمانی در شــعبان ۸۲۵ق و بهاحتمال زیاد در اواســط تابستان
انجام گرفته.
 11ن.ک :خواندمیــر :۱۳۸۰ ،ج۶۳۶ ،۴؛ عبدالرزاق ســمرقندی :۱۳۸۳ ،ج،۳
۳۳۱؛ تتوی :۱۳۸۲ ،ج ۵۱۳۹ ،۸و همچنین تاریخ نگارستان که در زمان صفویه
تألیف شده به ذکر این واقعه اشاره شده است (ن.ک :غفاری ،بیتا.)۳۲۶ ،
 12چوبۀدار.
 13تابوت.
 14آراستن نخل عزا ،تزیین تابوت (گلچین معانی)۷۱۷ ،۱۳۶۵ ،
 15تابوت او را آماده کردن ،نخل عزای او را بستن (گلچین معانی.)۷۱۷ ،۱۳۶۵ ،
« 16خوانچهپایــهدار (مقــاالتمحمــد شــفیع) .شــیرها و صندلیهــا نهاده»
(حافظ ابرو ،۱۳۸۰ ،ج .)۱۰۲۰ ،۴به نظر میرسد منظور میز کوچک پایهدار برای
پذیرایی (شبیه میز عسلیهای امروز) بوده است.
 17در حبیــب الســیر (خواندمیــر ،۱۳۸۰ ،ج )۶۳۵ ،۴و همچنیــن در مطلــع
ســعدین و مجمع بحرین این رویداد نقل شــده اســت (عبدالرزاق سمرقندی،
ً
 ،۱۳۸۳ج( )۳۲۹ ،۳احتماال هر دو به نقل از مطلع السعدین).
( 18ن.ک .خواندمیــر ،۱۳۸۰ ،ج)۶۳۶ ،۴؛ (عبدالــرزاق ســمرقندی،۱۳۸۳ ،
ج)۳۳۱ ،۳؛ و (تتوی ،۱۳۸۲ ،ج.)۵۱۳۹ ،۸
« 19اللههــا :اینجــا منظــور اللــه خیرى یا اللــه ختائی که گل شــقایق چینى
است باشد» (یادداشت مصحح در پاورقی) (حافظ ابرو ،۱۳۸۰،ج.)۸۴۵ ،۴
 20خالنیــدن :درج کــردن ،نشــاندن ،داخــل کــردن (ناظــم االطبــاء ،ذیــل
«خالنیدن»).
« 21صورت درخت که از موم سازند؛ درخت پر گل یا پر میوه که از موم الوان

75
نخلبندی؛ نمونهای از صحنهآرایی در حوزۀ فرهنگ ایران

سازند» (گلچین معانی.)۷۱۷ ،۱۳۶۵ ،
 22در اصــل متــن ،به جای «مومی» و «خمیر» به ترتیب «مویی» و «ضمیر»
ً
آمده که ظاهرا نادرست است.
 23نخلی از موم که ساخته و آن را آراسته باشند (اشرفزاده.)۶۱۳ ،۱۳۷۰ ،
 24ن.ک :حافــظ ابــرو ،۱۳۸۰ ،ج ۸۲۶ ،۸۲۵ ،۸۲۳ ،۴و  ۸۴۵کــه پیشتر به
آنها اشاره شد.
 25ن.ک :افوشتهاینطنزی.۵۷۷ ،۱۳۷۳ ،
 26ن.ک :بدلیسی ،۱۳۷۷ ،ج.۲۶۳ ،۲
 27ماننــد واژههــا و توضیحــات مربــوط بــه آنهــا کــه بــه معنــای عــزا و ماتم
هستند؛ از جمله :نخل عاشورا ،نخل ماتم ،نخل تابوت ،نخل عزا و . ...
 28به نقل از میرمحمدمنصور عاشق سمنانی.
 29شعر از کمالالدین اسماعیل اصفهانی ،شاعر قرن ششم و هفتم هجری
ً
اســت .ا گرچه ممکن اســت این تعبیر شاعرانه باشد ولی احتماال از جواهرات و
بوی خوش هم در مواردی برای نخلبندی استفاده میشده است.
 30شــبه نمایشها حوزۀ گســتردهای دارند ،و امروزه پژوهشهای بســیاری
دربــارۀ آن انجــام شــده اســت؛ برخــی از نظریهپــردازان ماننــد بــروک ،شــکنر،
منوشــکین و گروتفســکی تحــت تأثیر ویژگیهــای آن قرار گرفتهانــد .اینگونه از
نمایشها با عنوان تئاتر محیطی و یا تئاتر معاصر دستهبندی میشوند (ن.ک:
بروک ۱۰۴ :۱۳۷۸ ،و ن.ک :شکنر.)۷۲ ،۱۳۸۶ ،
 31خیمهای از پارچۀ تنک و لطیف که همچون خانه دوزند .پشهبند (فرهنگ
ّ
ّ
معین ،ذیل « ِکله ») .در عربی به معنی پرده باشد (برهان :ذیل « ِکله»).
 32بــه آن «نخــل محــرم»« ،نخل عاشــورا»« ،نخــل عزا» و «نخــل ماتم» هم
میگفتند (ن.ک :بلوکباشی ۴۲ ،۱۳۸۳ ،و .)۴۳
 33با سپاس فراوان از استاد دکتر عارف نوشاهی ،برای معرفی و ترجمۀ این
متن از اردو به فارسی.

فهرست منابع
اســفرنگی ،ســیفالدین ( ،)۱۳۹۶دیوان ســیف اســفرنگ ،تصحیح انتقادی
فرزاد جعفری ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران.
اشرفزاده ،رضا ( ،)۱۳۷۰فرهنگ نوا در لغات و ترکیبات آثار عطار نیشابوری،
آستان قدس رضوی ،مشهد.
افوشــ تهاینطنــزی ،محمــود بــن هدایــتاهلل ( ،)۱۳۷۳نقــاوة اآلثــار فى ذکر
االخبار ،به اهتمام احسان اشراقی ،انتشارات علمی فرهنگی ،تهران.
اوحــدى بلیانى ،تقىالدیــن محمد بن محمد ( ،)۱۳۸۹عرفات العاشــقین و
عرصات العارفین۸ ،جلد ،مرکز پژوهشى میراث مکتوب ،تهران.
آیتی ،عبدالحســین ( ،)۱۳۱۷تاریخ یزد مشــتمل بر ســه بخش ، ...چاپخانۀ
گلبهار یزد ،یزد.
بدلیســی ،شــرفالدین بــن شــمسالدین ( ،)۱۳۷۷ش ـرفنامه :تاریخ مفصل
کردستان ،به ا هتمام والدیمیر ولییامینوف زرنوف ،ج  ،۲اساطیر ،تهران.
بروک ،پیتر ( ،)۱۳۷۸دســت آوردهای تئاتری پیتر بروک از تعزیههای ایرانی،
ترجمۀ ساسان قاسمی ،نمایش ،شمارۀ ،۱۴-۱۹صص .۱۰۳-۱۰۵
برهــان ،محمدحســین بن خلــف ( ،)۱۳۶۲برهان قاطع ،بــه اهتمام محمد
معین ،امیرکبیر ،تهران.
بلوکباشــی ،علی ( ،)۱۳۸۳نخلگردانی :نمایشی تمثیلی از جاودانگی حیات
شهیدان ،دفتر پژوهشهای فرهنگی ،تهران.
بیــدل دهلــوی ،عبدالقــادر بــن عبدالخالــق ( ،)۱۳۸۵دیــوان برگزیــدۀ ،بــه
کوشش محمدکاظم کاظمی ،عرفان ،تهران.
تتــوی ،احمــد بــن نصراللــه ( ،)۱۳۸۲تاریــخ الفــی ،تصحیــح غالمرضــا
طباطباییمجد ،ج  ،۸انتشارات علمی و فرهنگی ،تهران.
تقىالدیــن کاشــى ،محمــد بن علــی ( ،)۱۳۸۴خالصة األشــعار و زبدة األفکار
(بخش کاشان) ،مرکز پژوهشی میراث مکتوب ،تهران.
جامــى ،عبدالرحمــن بــن احمــد ( ،)۱۳۷۸دیــوان جامى ،تصحیــح اعالخان
افصحزاد ،مرکز مطالعات ایرانی ،تهران.
جمالالدیــن انجــو ،حســینبن حســن ( ،)۱۳۵۱فرهنــگ جهانگیــری ،بــه
کوشش رحیم عفیفی ،دانشگاه مشهد ،مشهد.

حافظ ابرو ،عبداهلل بن لطفاهلل ( ،)۱۳۸۰زبدة التواریخ ،ج ،۴تصحیح کمال
حاجسیدجوادی ،انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،تهران.
رشید حسنخان ( ،)۲۰۱۳کالسکی ادب کی فرهنگ [به زبان اردو] ،طباعت
ّ
قی ادب ،الهور.
اول،
ِ
مجلس تر ِ
حفةالعراقین ،بــه اهتمام یحیی
ی ت 
خاقانــی ،بدیل بن علــی ( ،)۱۳۳۳مثنو 
قریب ،چاپخانۀ سپهر ،تهران.
ن ســجادی،
ش ضیاءالدی 
ن علی[ ،]۱۳۳۸دیوان ،به کوشــ 
خاقانــی ،بدیلبــ 
زوار ،تهران.
خواندمیــر ،غیاثالدیــن بن همامالدیــن ( ،)۱۳۸۰تاریخ حبیبالســیر ،ج،۴
خیام ،تهران.
ی بــه فارس ـی،
گ نظــا م فارس ـ 
داعیاالســالم ،محمدعلــی ( ،)۱۳۶۴فرهن ـ 
کتابخانه دانش ،تهران.
دانشپــژوه ،محمدتقــی (« ،)۱۳۵۰تعریــف طاووسخانــه کــه آقــا منصــور
ولد ،»...معرف محمدتقی دانشپژوه ،فرهنگ ایران زمین ،ج ،۱۸صص -۱۹۵
.۲۰۳
دهخــدا ،علیا کبــر( ،)۱۳۸۳أمثــال و حکــم ،ج  ،۴چــاپ دوازهــم ،دهخــدا،
تهران.
دهخدا ،علیا کبر و همکاران ( ،)۱۳۷۷لغتنامه ،ج  ،۴چاپ دوم ،دانشگاه
تهران ،تهران.
زمانی ،کریم ( ،)۱۳۸۱شــرح جامــع مثنوی معنوی(دفتــر پنجم) ،اطالعات،
تهران.
ســجادی ،ضیاءالدیــن ( ،)۱۳۷۴فرهنــگ لغــات و تعبیــرات با شــرح اعالم و
مشکالت ،....ج  ،۲زوار ،تهران.
ســعدی ،مصلح بن عبداهلل ( ،)۱۳۵۴کتاب بوســتان ،شرح اشعار و حواشی:
محمدعلی ناصح ،بنیاد نیکوکاری نوریانی ،تهران.
ســعدی ،مصلــح بــن عبــداهلل ( ،)۱۳۷۱کلیــات ســعدی ،از روی نســخه
حیحشده محمدع لی فروغی ،چاپ چهارم ،ققنوس ،تهران.
تص 
ســعدی ،مصلح بن عبداهلل ( ،)۱۳۷۸بوســتان ســعدی ،شرح و توضیح رضا
انزابینژاد و سعید قرهبگلو ،جامی ،تهران.
ن آدم ( ،)۱۳۳۶دیوان حکیم ســنائی ،به کوشــش مظاهر
ســنایی ،مجدود ب 
مصفا ،امیرکبیر ،تهران.
ســنایی ،مجدودبــن آدم( ،)۱۳۴۱دیــوان حکیــم ، ...بــه اهتمــام محمدتقی
مدرس رضوی ،کتابخانۀ ابنسینا ،تهران.
شفیعی کدکنی ،محمدرضا ( ،)۱۳۸۶تازیانههای سلوک ،چاپ هفتم ،آ گاه،
تهران.
شــکنر ،ریچارد ( ،)۱۳۸۶شش قاعدۀ کلی برای تئاتر محیطی ،ترجمۀ فریده
دلیری ،نمایش ،دو شمارۀ ۹۵و ،۹۶صص .۷۵-۷۰
صائــب ،محمدعلــی ( ۱۳۶۴تــا  ،)۱۳۷۰دیــوان صائــب تبریــزی ،به کوشــش
محمد قهرمان ،ج  ۱و  ۴و  ۵و  ،۶انتشارات علمی و فرهنگی ،تهران.
عبدالــرزاق ســمرقندی ( ،)۱۳۸۳مطلــع ســعدین و مجمــع بحریــن ،ج،۳
تصحیــح عبدالحســین نوایــی ،پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعــات فرهنگی،
تهران.
عطــار ،محمدبن ابراهیم ( ،)۱۳۳۹خســرو نامه ،بــه تصحیح و اهتمام احمد
سهیلیخوانساری ،انجمن آثار ملی ،تهران.
عطــار ،محمدبن ابراهیم ( ،)۱۳۴۲منطقالطیــر ،مقامات الطیور ،به اهتمام
سیدصادق گوهرین ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،تهران.
عطــار ،محمدبــن ابراهیــم ( ،)۱۳۸۴منطقالطیــر ،تصحیــح و تعلیقــات
محمدرضا شفیعی کدکنی ،سخن ،تهران.
عطــار ،محمدین ابراهیم ( ،)۱۳۵۸مختارنامه ،تصحیح محمدرضا شــفیعی
کدکنی ،توس ،تهران.
عمید ،حســن ( ،)۱۳۸۹فرهنگ فارســی عمید ،سرپرســت تألیف و ویرایش:
فرهاد قربانزادهَ ،ا َ
شجع.
ن محمد (بیتا) ،تاریخ نگارســتان ،تصحیح مرتضی مدرس
غفاری ،احمد ب 
گیالنی ،کتابفروشی حافظ ،تهران.
قمــی ،نجمالدیــن ابوالرجــاء ( ،)۱۳۶۳تاریــخ الــوزراء ،تصحیــح محمدتقــى
دانشپژوه ،مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی ،تهران.
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ن عبداللــه ( ،)۱۳۸۲دیــوان کاتبــی نیشــابوری،
ی ترشــیزی ،محمــد بــ 
کا تبــ 
تصحیح تقی وحیدیان کامیار و  ،...بنیاد پژوهشهای اسالمی ،مشهد.
گلچین معانی ،احمد ( ،)۱۳۶۵فرهنگ اشــعار صائب ،موسســۀ مطالعات و
تحقیقات فرهنگی ،تهران.
گولپینارلــی ،عبدالباقــی ( ،)۱۳۷۳نثر و شــرح مثنوی شــریف ،ترجمۀ توفیق
سبحانی ،ج ،۵سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسالمی ،تهران.
ت مثنوی ،ج ،۹زوار ،تهران.
گ لغات و تع بیرا 
گوهرین ،صادق ( ،)۱۳۶۲فر هن 
محبــوب فریمانــی ،الهه و زهــرا فاطمیمقدم ( ،)۱۳۹۵کاغذ در مشــهد عصر

صفوی ،پژوهشهای نسخهشناسی ،دفتر اول.۱۳۰-۱۲۱ ،
محمــدزادۀ صدیــق ،حســین ( ،)۱۳۷۰شــرح غزلهای صائــب تبریزی ،ج،۱
ی الست ،تهران.
ت فرهنگی ان تشارات 
مؤسسۀ خدما 
معین ،محمد ( ،)۱۳۵۸فرهنگ فارسی ،امیرکبیر ،تهران.
س تبریزی،
ت ش ـم 
مولــوی ،جاللالدیــن محمــد بــن محمــد ( ،)۱۳۹۳کلیــا 
تصحیح بدیعالزمان فروزانفر ،دانشگاه تهران ،تهران.
نفیســی ،علیا کبر ( ،)۱۳۴۳فرهنگ نفیسی (فرهنگ ناظم االطباء) ،خیام،
تهران.

9
Honar-Ha-Ye-Ziba:Honar-Ha-Ye-Namayeshi Va Moosighi

Nakhl  ــbandī;
an Example
Scenicby
Design
in Iranian Culture
Sociological
Study
of “FourofBoxes”
Bahram
Zahra Sheikholhokamaei1, Taher Sheikholhokamaei*2
1
M.A. of Puppet Theater, School of Performing Arts and Music, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
2
Faculty Member, School of Visual Arts, Collage of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
(Received 19 Jan 2019, Accepted 9 Jul 2019)

A

rt is an inseparable part of life which manifests in all aspects of human life. One of the
most significant manifestations of art is decoration
of parlors, circles and venues for various kinds of
ceremonies. In general, these decorations are occasionally performed for ritual and religious ceremonies, sometimes for festivals and entertainments, and sometimes for funerals or mourning
rites. According to the resources studied in this paper, the above mentioned decorations have already
been used and people employed them in various
ceremonies and other aspects of life. In fact, every part of the decoration had specific title, and its
construction was related to particular professions
and different masters. According to the existing
evidences used in this article, in some of these parlors and ceremonies you could see manifestations
of the performing arts which could be counted as
scenic design; needless to say that its performance
could be influenced by various issues such as time,
place and social class. In fact, this included construction for decoration and design of the venue.
One type of decoration being used in the past was
the art of Nakhl –bandī done by the Nakhl -bands.
They are made of wax, paper, fabric, mud, wood
and all kinds of flowers, fruits and artificial trees
with different colors and designs in order to beautifully decorate a place. To describe the words Nakhl
-band and Nakhl -bandī in the verses where these
exact terms have been used, some editors of the
Davāvīn (poets collected lyrics) have briefly demonstrated them in the book margins and footnotes
which we will mention in the article As for the terminology of this art, two groups have paid particular attention because these two words Nakhl -band

and Nakhl -bandī (and other related terms) figured
in verses and prose texts: the first group was lexicographers who explained the term because of its
use in manuscripts, and the other, commentators
and editors of poets who almost entirely gave a
short and wrong description.We shall also remind
that none of the studies conducted in Iran, focused
on the scenic designs based on the history of performing art, music and other artistic performances
have pointed to this issue as an example of stage
design art. Although studies have been carried out
independently on the issue of mourning and Nakhl
-gardānī, as we see later, the issue of Nakhl-bandī
and Nakhl –gardānī have been misinterpreted and
have been considered as one. No independent
research on the history of Nakhl -bandi has been
conducted, especially in the field of scenic design
in Iranian culture; in fact, Nakhl -bandī is considered as a forgotten art. Therefore, the main aim of
this research is to clarify the dimensions of this old
art and to answer literary, historical, and technical
questions related to the profession of Nakhl-bandī
and explain the differences between Nakhl-bandī
and Nakhl –gardānī. This is a descriptive -analytical
research and is based on the data extracted from
the manuscripts and collected from libraries.
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