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چکیده
که از دیرباز در همۀ ابعاد زندگی اش نمودی آشکار داشته است. یکی از  هنر بخش جدانشدنی از زندگی آدمی درگذر زمان است 
گاه برای مجالس  شاخص ترین وجوه آن، آراستن مجالس، محافل و انجام تزیینات مکان برگزاری مراسم بوده. این تزیینات 
گاه برای شادباش و سرگرمی و زمانی نیز برای عزا انجام می گیرد. با توجه به اشارات موجود در اسناد مکتوب،  آیینی و دینی، 
کاربــرد داشــته و هر بخشــی از آن تحت عنوان خاصــی به اصناف مختلف و اســاتید  ایــن نــوع از مجلس آرایی هــا درگذشــته نیــز 
گون مربوط می شده اســت. بر اســاس مســتندات موجود و با توجه به نزدیک تر شــدن مرزهای هنر نسبت به هم می توان  گونا
که به تعبیــر امروزی، این نوع  کــه در برخــی از این مراســم ها و مجالس، جلوه هایی از هنرهای نمایشــی نیز متجلی بوده  گفــت 
آرایش ها نقش صحنه آرایی را برای آن نمایش ایفا می کرده است. هدف این مقاله از یک سو آشنایی با موضوع نخل بندی و از 
کوشیده اند تا با بررسی متون  سوی دیگر مرزبندی میان دو مفهوم نخل بندی و نخل گردانی است. نگارندگان در این پژوهش 
که  ح و چگونگی یکی از این شیوه های مجلس آرایی، در حوزۀ فرهنگ ایران بپردازند  کهن و با روش توصیفی – تحلیلی به شر
با عنوان »نخل بندی« شــناخته می شده اســت. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش، چگونگی اجرای نخل بندی متأثر از زمان، 

مکان، طبقۀ اجتماعی و... بوده است. 
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بــه آراســتن محفــل و مــکان  از برپایــی مجالــس  بخــش مهمــی 
برپایــی  آن اســت. ایــن عمــل را امــروزه صحنه آرایی یــا مجلس آرایی 
کــه بــرای  کار مشــتمل بــر ساخت وســازهایی اســت  می گوینــد. ایــن 
زیبایــی و آراســتن محل برگزاری مراســم انجام می گیــرد. یکی از انواع 
و شیوه های مجلس آرایی، استفاده از هنر »نخل بندی« بوده است. 
عمــل »نخل بنــدی« را »نخل بنــدان« انجام می دادند. آنــان از موم، 
ُگل ها، میوه ها و درختان مصنوعی  ِگل و چوب، انــواع  کاغــذ، پارچه، 
ح هــای مختلف می ســاختند و مــکان موردنظر را به  را بارنگ هــا و طر

زیبایی می آراستند. 
که در  برخی از مصححان دواوین شــعرا، در شــرح یا حاشیۀ ابیاتی 

آن ها به صراحت از واژۀ »نخل بند« و یا »نخل بندی« به کاررفته است، 
که در ادامــه به آن ها  اشــاره ای مجمــل به معنــای این واژه داشــته اند 
کنون پژوهشــی مستقل دربارۀ پیشینۀ  ارجاع داده خواهد شــد. اما تا
هنــر نخل بندی، به ویژه از منظر صحنه آرایــی، در حوزۀ فرهنگ ایران 
انجام نشــده اســت. هنــر نخل بندی امــروزه از هنرهای فراموش شــده 
محســوب می شــود. بــر همین اســاس، هدف اصلــی ایــن پژوهش در 
کردن ابعاد این هنر دیرپا و پاسخ به پرسش های  گام نخســت، روشن 
ادبــی، تاریخــی و فنِی مربوط به این پیشــه اســت. روش این پژوهش 
توصیفــی- تحلیلــی و بــر پایۀ داده های مســتخرج از میــراث مکتوب و 

کتابخانه ای است. گردآوری داده ها نیز با استفاده از اسناد و منابع 

پیشینۀ پژوهش

در مــورد معناشناســی مفاهیــم ایــن هنــر، بــه دلیــل اینکــه لغــت 
»نخل بنــد« و »نخل بنــدی« )و دیگر واژه هــای مرتبط( در متون نظم 
کرده اند: نخســت  گروه بــه آن توجه  کهــن به کاررفته اســت، دو  و نثــر 
کهن،  کاربــرد ایــن واژه در متون  که به واســطۀ  فرهنگ نامه نویســان 
ح و معنی مختصر آن پرداخته اند و دوم، مصححان  )طبیعتًا( به شــر
کــه تقریبــًا در همــۀ مــوارد بــه  و شــارحان متــون منظــوم و منثــور، 
کرده اند.  گاه نادرست[ بسنده  کلیشه ای ]و  توضیحی مختصر و غالبًا 
که در زمینۀ صحنه آرایی با محوریت  نیز در هیچ یک از پژوهش هایی 
تاریــخ هنرهای نمایشــی و موســیقی در ایران انجام شــده، اشــاره ای 
بــه ایــن موضوع به عنوان نمونه ای از هنر صحنه آرایی نشــده اســت. 
گرچه مســتقاًل در باب موضوع عزاداری و نخل گردانی پژوهش هایی  ا
موضــوع  آمــد،  خواهــد  ادامــه  در  چنان کــه  امــا  اســت،  انجام شــده 
نخل بنــدی و نخل گردانــی به مرور باهم خلط شــده و به اشــتباه یکی 
دانســته شــده اســت. بنابرایــن هــدف این مقاله از یک ســو آشــنایی 
بــا موضــوع نخل بنــدی و از ســوی دیگــر، مرزبنــدی میــان دو مفهوم 

نخل بندی و نخل گردانی است.

مالحظات نظری

ح بیتــی از منطق الطیر عطار،  کدکنی در شــر اســتاد دکتــر شــفیعی 
کوتــاه اما شــایان توجه دارد: »شــاید نخل صورتی اســت از  اشــاره ای 
نحــل )زنبورعســل( و چون از آن موم به دســت می آید، ســاخته های 
مومــی را نخل بنــدی می گفته انــد، یــا نحل بنــدی. در تلفــظ ایرانــی 
میان ]ه/ح[ تمایزی وجود ندارد و ]ه/خ[ نیز پیوسته در تبدیل اند« 

)عطار، ۱۳۸۴، 7۳7 و 7۳6(. 
قدیــم  از  یــزد  در  کــه  اســت  معتقــد  تفتــی  آیتــی  عبدالحســین 
کاربرد  نخل بندی رواج داشته و برای انواع جشن ها، و سور و ماتم ها 
گل های  کمی از  که حاملــی را با داشــته اســت، و به ایــن صورت بوده 

مصنوعی می آراییدند؛ به آن وسیله )یا حامل( »نخل« و به تزیینات 
گل کاری هــای آن »نخل بنــدی« می گفتنــد. ایــن نخــل را بــا انــواع  و 
گل هــای مصنوعــی و طبیعــی آرایــش می کردنــد و در جلــوی عــروس 
حرکــت می دادنــد و در بــردن جنــازه نیــز از این گونــه از نخل بندی هــا 

استفاده می شده است )ن.ک. آیتی، ۱۳۱7(. 
کاظمــی در توضیــح یکــی از ابیــات بیــدل دهلــوی  محمدکاظــم 
کاغذ و  )۱۱ق-۱۲ق( دربارۀ نخل بســتن می گوید: »ســاختن درخت از 
مــوم و پارچــه و امثــال این هــا، ظاهراً بــرای تزیین جایی یا اســتقبال 
که همان »طــاق نصرت بســتن« امروزی  از مســافر. بــه نظر می رســد 

منظور بوده است« )بیدل دهلوی، ۱۳۸5، 7۸۲(.
گــون اســتفاده  گونا بــرای تزییــن نخل هــای عاشــورا نیــز از مــواد 
کاغذهــای رنگی یکــی از آن ها بوده اســت: »...  کاغــذ و  کــه  می شــده 
در این مراســم نخل را به مانند امروز با انواع ابزار و وســایل، و ازجمله 
کاغذ ســفید ازجمله ملزومات  کاغــذ الوان و  کاغــذ، تزییــن می کردند. 
این امر بوده است« )محبوب فریمانی و فاطمی مقدم، ۱۳۹5، ۱۲6(.

کــه نخل بنــدی در حــوزۀ نفــوذ  گفــت  بــر اســاس شــواهد می تــوان 
که پژوهشــگران مناطق  فرهنگ ایرانی رواج داشــته اســت، به گونه ای 
دیگر، از ترکیه تا شبه قاره هند۱ هم به این موضوع اشاراتی داشته اند. 
گولپینارلی در شرح مثنوی مولوی و در توضیح »نخِل موم« به مواردی 
اشــاره می کند و شــواهدی از وجود این پیشــه در شهر اســتانبول ارائه 
گروه عروســی، دو اصله یا بیشــتر نخل  می دهد: »در قدیم پیشــاپیش 
که اختصاصًا ســاخته می شــد، حمل می کردند و بر روی آن ها  مومین 
گل هــا و جواهــرات می بســتند. ایــن موم ها را »نخــل« یا به  پارچه هــا، 
گویا محّله »نخل بند« در اســتانبول  کل« می گفتند.  زبــان عامیانه »نــا
که مغازه های نخل بندان  در آن قرار داشــته اســت.  محلی بوده اســت 
همچنیــن در اســتانبول بــه چیزهای پرطمطــراق و درختــان پربرگ  و 
میوه »نخِل  ُپر« )purnakil( می گفتند که این تشبیه نیز از رسم »نخل« 

بر زبان راه یافته است« )گولپینارلی، ۱۳7۳، ج 5، 7۳ و 7۴(. 
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پرسش های تحقیق

تاریخــی،  و  ادبــی  متــون  در  مذکــور  اشــارات  پایــۀ  بــر  ادامــه،  در 
نگارندگان برآنند تا به پرسش های ذیل پاسخ دهند:

معنای لغوی نخل بندی؛ کهن ترین اشاره مکتوب به نخل بندی؛ 
نخل بنــدان؛  عمــل  نــوع  و  نخل بنــدی  کاربــرد  نخل بنــدان؛  طبقــۀ 
مصنوعــات نخل بندان؛ مــواد و مصالح نخل بندی؛ مــواد و ابزارآالت 
کار نخل بندان؛  ج و مدت زمان  کاربرد رنگ در آثار؛ مخار نخل بندی؛ 
که نخل بنــدی در آن ها  فصــل و زمــان انجام نخل بندی و مجالســی 

انجام می شده است.

1. معنای لغوی و اصطالحی نخل بندی 
بــرای نســل امــروز اصطالحــی مهجــور اســت. امــا در  نخل بنــدی 
فرهنگ هــای لغــت، معانــی متعــددی بــرای آن ذکــر شــده اســت. در 
لغت نامــۀ دهخدا ذیــل »نخلبند«۲ چنین آمده اســت: »از: نخل+ بند، 
به معنی کسی که نخل می بندد، یعنی سازندۀ شبیه نخل.« »شخصی 
که صورت های درختان و میوه را از موم سازد.« )برهان قاطع:  گویند  را 
ذیــل »نخلبنــد«( )ناظــم االطبــاء: ذیل »نخل بنــد«( »که درخــت و گل 
گــون از مــوم می ســاخته و زینــت را در خانه های زمســتانی  گونا و میــوه 
می نهــاده.« )جهانگیری: »ذیل نخلبند«( و نیــز در برخی فرهنگ های 
کاغذ گل و درخت مصنوعی  که از موم یا  دیگر چنین آمده است: »کسی 
درست کند )عمید: ذیل »نخل بند«(. »کسی که از موم یا کاغذ، درخت 
یــا گل مصنوعــی درســت می کنــد« )معیــن: ذیــل »نخلبنــد«(.  از دیگــر 
اصطالحــات مرتبط با »نخل بندی« می توان به »نخل بســته«۳، »نخل 

بستن«۴، »نخل آرا«5 و »نخل پیوند«6 نیز اشاره کرد.
 در فرهنــگ ناظم االطبــاء )ذیــل »نخــل«( پــس از توضیح معنای 
کاغذ  که از مــوم و  متــداول آن چنیــن آمــده اســت: »درخت ماننــدی 
گل و میــوه باشــد  و پارچــه و جــز آن ســازند و دارای ســاقه و شــاخه و 
کمال شــباهت بــه درخت طبیعی«. در فرهنگ فارســی عمید هم  با 
)ذیــل »درخت نخــل«( چنین آمده اســت: »تابوت. عمــاری. آرایش 
کاغــذ درســت  کــه از مــوم یــا  گل یــا درخــت مصنوعــی  تابــوت مــرده. 
کننــد«. در فرهنگ هــا، عناویــن دیگری نیــز به همین معنــا و مفهوم 
)مصنوعــی( دیــده می شــود؛ ماننــد: »نخل مــوم«، »نخــل مومین«، 
لــه مــوم«. ترکیبــات دیگــری بــا  »نخلــۀ الشــمع«، »نخل بســته«، »ال
که مربوط به مراســم عزا و تعزیت  »نخــل« هــم در متون وجــود دارند 
است: نخل تابوت، نخل ماتم، نخل عزا، نخل محرم، نخل عماری، 

نخل شهیدان، و نخل عاشورا.
اصطــالح نخل بنــدی و نخل آرایــی در روزگار مــا، بیشــتر مراســم 
ســوگواری را تداعــی می کند. در این مراســم حجمــی را در اندازه های 
مختلف و متناســب با نوع فرهنگ و اقلیم یک منطقه می سازند و با 

گون آن را می آرایند.  گونا وسایل 
ح واژۀ »نخل بند« در اشــعار خاقانی  ضیاءالدین ســجادی در شــر
گل و میوۀ  که  می گویــد: »آنکــه درخت خرما از موم می ســازد، و به هر 
گفته می شــود، و خاقانی به معنــی درخت خرما  مصنوعــی می ســازد 
ُگل ها نیز اشــاره می کند«.  ســاختن و هم به ســازندۀ ســایر میوه ها و 

وی در توضیــح نخل بنــدی می گویــد: »)حاصــل مصــدر مرکب( عمل 
ُگل و میــوۀ مصنوعی از موم« )ســجادی، ۱۳7۴،  نخل بنــد، ســاختن 

ج۲، ۱5۲6 و ۱5۲7(.

كهن ترین اشارۀ مکتوب به نخل بندی  .2
کــه در آن صراحتــًا بــه  نخســتین اشــاره بــه موضــوع ایــن پژوهــش 
نخل بندان اشاره شده، مربوط به قرن پنجم و ششم است. سنایی در 
کرده است:  دیوان اشعارش، در بیتی، به واژۀ نخل بندان چنین اشاره 

از زباِن جاه جویان تا نداری طمِع ِبر!
وز درخِت ]دو دســت[ نخل بندان7 تا نداری چشــِم بار! )ســنایی، 

)۱۱۳ ،۱۳۳6
کــه از درخــت مصنوعــی  از ایــن بیــت چنیــن برداشــت می شــود 
که نخل بندان می سازند، انتظاِر میوه  داشتن بیهوده است.  ]مومی[ 
شــفیعی کدکنی در تازیانه هــای ســلوک دربــارۀ نخل بنــدان می گویــد: 
گل بوته می ســاخته اند  کــه از موم، شــکل میــوه و درخــت و  »کســانی 

برای تزیین و تماشا ...« )شفیعی کدکنی، ۱۳۸6، ۳55(.

3. طبقۀ نخل بندان
در برخی از مســتندات به تعبیر »نخل بند« اشــاره شــده است. به 
نظر می رســد این نســبت، بــه  نوعی صنعــت، حرفه یا شــغل برخی از 
گفته می شــده اســت. با توجه به مفهوم بیت ســنایی،  افــراد جامعه 
که بــا برخی از مواد خاص،  گذشــته افرادی بوده اند  که در  پیداســت 
گونــی مانند درخت را می ســاختند و یــا آن احجام را  گونا حجم هــای 
می آراســتند.۸ فروغــی، در کلیات ســعدی و در قســمت معانی لغات، 
که شــغلش زراعت نخل  در توضیــح واژۀ »نخلبنــد« می گوید: »کســی 
ح نخل سازد« )ســعدی، ۱۳7۱، ۱۳۳۱(.  که از موم، طر کســی  اســت. 
رضا انزابی نژاد در توصیف »نخلبند« می گوید: »آن که از موم، درخت 
گل و میوه سازد« )۱۳7۸، ۳7۲(. اشارات زیادی در خصوص پیشۀ  و 
که در ادامه به آن ها اشــاره خواهد  نخل بنــدان در متون آمده اســت 
کرد. سعدی  شد، اما به عنوان مثال می توان به چند نمونۀ زیر اشاره 

در باب هشتم بوستان )در شکر بر عافیت( چنین آورده است:
همه نخل بندان بخایند دست

کس نبست۹ )سعدی، ۱۳5۴، 7۲۳( که نخلی چنین  ز حیرت 
و در دیباچــۀ گلســتان ســعدی چنیــن آمــده: »نخلبنــدی دانــم 
کنعان« )سعدی،  ولی نه در بســتان و شــاهدی فروشــم ولیکن نه در 

.)۲۲ ،۱۳7۱
گل های  در خســرونامه، منسوب به عطار نیشابوری، به ساختن 

مصنوعی نخل بندان به صورت تمثیلی اشاره شده است: 
چمن از هر طرف چون نخل بندان

نموده لعبتاِن آبدندان )عطار، ۱۳۳۹، ۲۳7(

كاربرد نخل بندی، و عمل نخل بندان   .4
شــاعران همــواره از تعابیر نخل بندی و نخل بنــدان به عنوان یک 
گرفته اند. این توصیــف غالبًا به منظور  مضمــون در اشــعار خود بهــره 
گاهی معنای  که نخل بندان می ساختند و  اشاره به مصنوعاتی است 
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گهان از هیچ، باغی پرگل بسازد:  کسی نا که  کنایی آن این است 
عمری به هوس نخِل معانی بستم

که مگر ز هر حسابی َرستم )عطار، ۱۳5۸، ۱۳۲( گفتم 
بلی نخل خرمای مریم بخندد

که عاّلن نماید )خاقانی، ۱۳۳۸، ۱۳۲( بر آن نخل مومین 
پیرایــش  و  آرایــش  وظیفــۀ  نخل بنــدان  به طورکلــی،  و  احتمــااًل، 

محیطی خاص را بر عهده داشته اند:
که نخل بند نماید نقش بهاری 

عین خزان است ازین بهار چه خیزد )خاقانی، ۱۳۳۸، 77۲(
کــه وظایــف نخل بنــدان غیــر از ســاختن انــواع  بــه نظــر می رســد 
ریاحیــن، نــور آرایــی را هــم شــامل می شــده اســت. خاقانــی در بیتی 

چراغانی آسمان را به عمل نخل بندی نسبت می دهد:
کرد شب، ها خوشۀ پروین رطب یا نخل بندی 

کرد اســت خنــدان صبــح را )خاقانی،  کان صنعــت نغــز ای عجب 
)۴50 ،۱۳۳۸

اوحــدی بلیانــی نیــز بــه نورآرایی هفت رنــگ، توســط نخل بندان 
کرده است:  اشاره 

تا بست نخل بند، چراغان هفت رنگ
بزم چمن چو نخلۀ بختش منّور است )بلیانی، ۱۳۸۹، ج۱، ۴0۲(

گفته هــای  کــه حافــظ ابــرو )بــا توجــه بــه  بــا توجــه بــه شــواهدی 
اشــیای  برخــی  نخل بنــدان  می کنــد،  اشــاره  آن  بــه  غیاث الدیــن( 
گل مصنوعــی را نیــز  گــون، ماننــد شــاخۀ  گونا کاربردهــای  زینتــی، بــا 
کاسه اى داشتند  که مردم را بنشــاندند،  می ســاخته اند۱0. »بعد از آن 
که دیوان در حکم اوست،  و قوش  دادند قراوو خوردند امیر دوسون 
کاســه داشــت و صندوقــی پر نخل بنــدى  بــا او می بردند  برخاســت و 
کاســه داشــت [ یک شــاخچه نخل بندى در سردســتار  که  ]هرکــس را 
گلســتانی ســاخت«۱۱ )۱۳۸0، ج۴،  او زد و بــه یــک ســاعت مجلــس را 

.)۸۲6
اســت: »...  آمــده  بحریــن  و مجمــع  کتــاب مطلــع ســعدین  در 
شــیره هاى طعــام و نقــل و نخل بندی  پیش پادشــاه نهــاده و از چپ 
)عبدالــرزاق  ایســتاده...«  صاحب وجــود  داجیــان  تخــت   راســت  و 

سمرقندی، ۱۳۸۳، ج۲، ۳۴0(.
از زمــان صفویــه بــه بعــد در اشــعار برخــی از شــاعران و همچنیــن 
در اشــارات برخــی از اســناد، بــه ترکیب هــای دیگــری بــا واژه نخــل بر 
کــه پیش تــر در جــای دیــده نشــده و در حقیقــت عمــل  می خوریــم 
نخل بندی بیشــتر به معنی آراســتن تابوت و یا شــبیه آن بوده است. 
برای مثال، صائب تبریزی در اشعارش از ترکیب های مختلفی با واژۀ 
کرده اســت، مانند: نخل دار۱۲، نخل ماتم۱۳]بســتن[۱۴  نخل اســتفاده 
)ن.ک.   .  ... بســتن۱5و  را  کســی  نخــل  ]بســتن[(،  مصیبــت  )نخــل 

محمدزاده صدیق، ۱۳70، ج۱، ۲۲5(
له زار نیست ای سرو، وقت رفتن ازین ال

نخل مصیبت شهدا را نبسته اند )صائب، ۱۳67، ج۴، ۱۹۸7( 

5 .مصنوعات ساخت نخل بندان
کــه نخل بنــدان غیــر از آراســتن مصنوعــات و  بــه نظــر می رســد 

ســاخت نخل، به ســاختن چیزهای دیگر نیز می پرداختند. این آثار 
گلســتان، بوســتان و اشــکال بهــاری مانند انواع  کثرًا از عناصر باغ،  ا
گل، شــکوفه، برگ و شــاخۀ  لــه، خــار  گل هــا، ال درختــان، میوه هــا، 
کــه به آنهــا »نخل« می گفتنــد و در حقیقت این شــمایل  گل بودنــد 
گل یا درختی باشد. در ادامه به چند بیِت ناظر  ممکن بوده شاخۀ 

به این مفهوم اشــاره می شود:
خاقانــی )قــرن 6ق( در دیــوان خویــش بــه نخــل مومیــن، ســیب 
که نشانی از تالش هنرمند  کرده  گل خاردار اشــاره  گل و  نخل بندان، 
بــه »بهــار  او  اشــارۀ  اســت و همچنیــن  گل  بــرای ســاختن طبیعــی 
که نخل بندان سعی داشته اند فضایی  نخل بندان« نشان از آن دارد 

گل های رنگارنگ را به وجود بیاورند: بهاری و پر از 
نخل بستان و ترنج سر ایوان ببرید 

نخل مومین را هم برگ ز بر بگشایید )خاقانی، ۱۳۳۸، ۱60(
الحق ترنج و سیبی بی چاشنی و لذت 

چون سیب نخلبندان یا چون ترنج منبر )همان، ۱۹۴(
عـمر اسـت بهـار نخل بندان  

کش هر نفسی خزان ببینم )همان، ۲65(
گلـبن تـازه ای و نیـست تـرا

گل نخلبند تیزی خار )همان، ۲0۱( چون 
چون سیب نخلبند بریزد به سوگ او 

زرین ترنج فلکۀ این نیلگون خیام )همان، ۳0۳(
گل نخل بندان عتابی ست خوش چون 

که از زخم خارش عنائی نیابی )همان، ۴۱۹(
ســیف اســفرنگی )قرن 6 و 7ق( در دیوان خود اشــاره به ســاخت 

مطلق درخت و نه  فقط نخل می کند.
به امیِد وصل شاخ ار به وفاِی او نشانم 

ُگِل او به َبر نیاید )اسفرنگی، ۱۳۹6، 677( چو درخِت نخل بندان 
کسی ز شاِخ تر نازنینش بر نخورد  

گر میوه دار بربندد )همان، ۱6۲( درخِت موم ا
که بر یاد بزم او بندند  درخت موم 

گل به بار آید )همان، ۱۳۲(  چو شاخ باده ز یاقوت، 
از  خــاص  مــوردی  بــه  صفــوی،  عصــر  شــاعر  کاشــی،  تقی الدیــن 
ساخت وساز نخل بندان اشاره می کند که در نوع خود قابل توجه است:

نخلبندان  دیده اى در شیشه چون بندند نخل
دیده، نقِش آن نهال قد موزون بسته است )۱۳۸۴، 7۱6(

با توجه به مضمون این بیت، ظاهرًا ساخت وســاز و شاید نقاشی 
در شیشه نیز توسط نخل بندان انجام می شده است.

کهن اشــاراتی نیز به ســاختن برخی از  در برخــی از اســناد و متــون 
احجــام و آرایــش آن در برخی از محافل شــده اســت. حافــظ ابرو، در 
زبــدة التواریــخ، بــا توجه بــه مشــاهدات غیاث الدین نقــاش و دربارۀ 
که در سال ۸۲۱ق از ایران به چین رفته بودند، در وصف یک  هیئتی 
کــه برای آن ها ترتیب داده شــده اســت، به روایتی  مراســم میهمانــی 
کــه در آن چینی ها بــرای مهمانــان خود، غیــر از تهیۀ  اشــاره می کنــد 
گل هــای مصنوعی  کی هــا، میزهایشــان را نیــز به نوعــی با  انــواع خورا
آرایش کرده بودند: »در آن مرغزار صفۀ عالی ســاخته و ســایه بان های 
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غ  کوالت از قاز و مر کرباس  زده و شیره ها و صندلی ها نهاده و انواع مأ
کــه و میوه هاى خشــک و تر بر طبقــه اى چینی  گوشــت پختــه و فوا و 

کرده و بر هر شیره اى۱6 نخلی  بسته«۱7 )۱۳۸0، ج۴، ۸۲۳(.  مرتب 
که در زمان شاه عباس صفوی  کتاب نقاوة اآلثار فی ذکر االخبار  در 
ح جشنی آمده  توسط محمود بن هدایةاهلل نطنزى تألیف شده، شر
گون بــرای ساخت وســاز احجام  گونا کــه از مــواد  کــه در آن پیداســت 
اســتفاده می شــده اســت: »... دیگر آنکه در چهار زاویۀ میدان  در هر 
کائنات باشــد و آنچه الزمۀ  کرده از هر چه در باغات  ح  زاویه باغی طر
له ها و سایر ریاحین  گل ها و ال گلســتان و بوســتان ها بود، از شکوفه و 
از بنفشــه و نرگس و سوســن و غیره و از اشــجار میوه دار و غیر آن مثل 
بیــد و چنــار و عرعــر و ســرو و صنوبر و غیــر ذلک از چوب هــا پرداخته و 
گل ها از اقمشه الوان برو ترتیب داده و از موم رنگین میوه ها  برگ ها و 
کــه از لطافــت، مشــابهت مضمون  »َو  از آن نمایــان ســاخته بطریقــی 
کِثیــَرٍة ال َمْقُطوَعــٍة َو ال َمْمُنوَعــٍة « بــرو صــادق بــود« )ن.ک:  کَهــٍة  فا

اف وش ت ه ای  نطنزی، ۱۳7۳، 577(

6. نخل بندان از چه موادی برای ساخت استفاده می كردند؟
که ذکر آن آمد، در بیشتر موارد به استفاده از موم  در نمونه هایی 
برای ســاخت اشــکال اشــاره  شــده، امــا در مواضعی به مــواد دیگری 
ُگل؛ و  کاغذ، ابریشــم، چوب و  هم اشــاره  شــده اســت، مانند: پارچه، 
که ذکر آن آمد در موردی، به ســاخت باغ مصنوعی اشــاره  همان طور 
گل ها و از موم برای  کــه از پارچه های رنگی برای ایجــاد برگ ها و  شــد 
ســاخت میوه هــا اســتفاده شــده )همــان(. شــفیعی کدکنی نیــز نخل 
بســتن را » صورت میوه و درخت و امثال آن را از موم ســاختن« معنی 
می کنــد )عطــار، ۱۳5۸، ۲۹6(. اســنادی نیــز در توصیــف اســتفاده از 
کاغذ ســفید برای ساخت وســاز نخل بندی )ایام عاشورا  کاغذ رنگی و 
و غیــره( در زمــان صفویــه موجود اســت )محبوب فریمانــی و فاطمی 

مقدم، ۱۳۹5، ۱۲6و ۱۲7(. 
کمال الدیــن محمــد خــازن   ابوالرجــاء قمــی، در خصــوص وزارت 
ُگل هــای رنگــی در  )5۳۳ ق(، وزیــر ملکشــاه ســلجوقی، بــه ســاختن 
کرده اســت: »چون رود دشــتبان در  زمســتان و از جنس موم اشــاره 
گل از هر رنگی بیاراستند« )قمی،۱۳6۳، ۹7(  میان زمســتان از موم،  
گرچه وی به تعبیر »نخل بندی« اشــاره نکرده اما اشــارۀ او بی تردید  ا

به همین نوع آرایش مربوط است. 
درخت خرما از موم ساختن سهل است

و لیک از آن نتوان یافت لذت خرما )خاقانی، ۱۳۳۸، ۲۹(
بر صورت نخل هاش حورا  

از موم ببسته نخل خرما )خاقانی، ۱۳۳۳، ۱۴۳(
گرِد مه بر هم زده دست خطش بر 

گل تر نخل می بست )عطار، ۱۳۳۹، ۲0۱( ز سبزه بر 
طبع مسکینت مجّصص از هنر 

 هم چو نخل موم، بی برگ و ثمر )گولپینارلی، ۱۳7۳، ج 5، 7۱( 
کریــم زمانی در شــرح این بیــت مولوی و در خصــوص» نخل موم« 
به ساختگی و مصنوعی بودن درخت نخل اشاره می کند: »... درست 
 این درخت 

ً
که از موم ســاخته اند. قهــرا ماننــد درخــت خرمایی اســت 

مصنوعی نه برگ می دهد و نه میوه« ) زمانی، ۱۳۸۱، ج 5، ۱۳۱(.
حافــظ ابرو، در زبدة التواریخ، به مراســم میهمانی دیگری اشــاره 
کاغذ رنگی و ابریشــم برای ســاخت عناصر تزیینی  که در آن از  می کند 
کلیجــه   در مجلــس پادشــاه اســتفاده  شــده اســت: »... و در یکــی 
که صفت  کاغــذ و ابریشــم، چنــان خــوب  و نانهــاى خــوب و نخلــی از 
کــرد«۱۸ )۱۳۸0، ج۴، ۸۲5( و در جــای دیگــر آورده اســت:  نمی تــوان 
»...اول جماعتــی پســران چــون ماه مثل دختران ســرخی و ســفیده 
کــرده و جامه هــاى  گــوش  بــر روى مالیــده و حلقه هــاى مرواریــد در 
کاغذ  که از  له هاى۱۹ ملون  گل ها و ال زربفت ختایی بوشیده و نخلها و 
گرفتــه و بر ســر خالنیده۲0 بر  رنگیــن و ابریشــم بســته بودند، بر دســت 
گرفتنــد« )همــان، ج۴، ۸۴5(. به نظر  کــردن  اصــول ختاییــان رقص 
که حافظ ابرو تحت عنوان »نخل بندی« به آنها  می رســد در مواردی 
که  اشــاره می کنــد، مــرادش زیــورآالت و یا دست ســاخته هایی بــوده 
برای آراستن میزها، آرایش انسان ها و زیباسازی انواع مجالس مورد 
که پادشــاه برای  اســتفاده قرار می گرفته؛ از جمله آراســتن مجالســی 

میهمان های خود ترتیب می داده است. 
صائــب تبریــزی  )شــاعر دوره صفــوی( واژۀ »نخــل« را از جملــه در 
کرده اســت: نخــل مومیــن۲۱، نخل بند، نخل  ایــن ترکیبات اســتفاده 
کــه در آنهــا نخــل با  شــمع و ... . در ذیــل بــه ابیاتــی اشــاره می شــود 

»موم«، »مومین« و »بند« ترکیب شده  است:
گرم رویی دشمن جان من است   آفتاب 

نخل مومم، سردی بازار می سازد مرا )صائب، ۱۳6۴، ج۱، 65(
کند؟    در دل سخت بتان عجز چه تأثیر 

نخل مومین چه رگ و ریشه دواند درسنگ )صائب، ۱۳6۸، ج5، 
)۲5۲0

چند امید به خوی تو ستمگر بندم؟  
نخل مومین به هواداری اخگر بندم )همان، ۲7۲۴(

گر از حفظ او آرد به دست    سایۀ دستی ا
گــداز ایمــن بــود در آفتــاب )صائــب، ۱۳70، ج6،  نخــل مومیــن از 

)۳5۸7
آب شد دل خصم را از رایت بیضای او  

کند در آفتاب؟ )همان، ۳5۸۸( نخل مومین پای چون محکم 
کتاب  میــرزا  محمد صــادق اصفهانــی )ســدۀ یازدهــم هجــری( در 

شاهد صادق، به استفاده از »نخل موم« چنین اشاره دارد: 
غ شو از مالمت خلق    کن و فار مالمت 

که نخل موم ز آسیب تیشه آزاد است
ک نیست گر زمین از جا رود، آزادگان را با

ک نیســت )ن.ک: دهخدا،  همچــو نخل موم ما را ریشــه اى در خا
۱۳۸۳، ج۴ ، ۱۸۲۳(

7. مواد و ابزارآالت نخل بندی 
نخلبندان مانند هر حرفۀ دیگر، از وسایل، ابزارها و موادی خاص 
که بیشــترین  کارشــان اســتفاده می کردند. ولی چیزی  برای پیشــبرد 
کــه از آن  کاربــرد را در ایــن حرفــه داشــته، خمیــر شــکل پذیری بــوده 
ِگل و موم اشــاره داشت.  اســتفاده می کردند، از آن جمله می توان به 

نخلبندی؛ نمونه ای از صحنه آرایی در حوزۀ فرهنگ ایران
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که قرار بوده  حتمًا هر اســتاد نخلبند با توجه به تجربه و نوع حجمی 
کنــد، از ترکیبات خــاص اســتفاده می کرده اســت. از دیگر مواد  خلــق 
کاغذهای رنگی،  کاغذ،  مــورد اســتفاده نخل بندان می توان به انــواع 

کرد. ابریشم، موم، چوب، رنگ های مخصوص اشاره 
کشد کاتشش در خود  همچو شمع نخل بندان  

کاغذ پرنقش و صورت درفتد در آب در )مولوی، ۱۳۹۳، ۴۱6(
تو مومی تا ز خود چیزى نسازى

خمیر نخل بندان را چه دانی۲۲ )کاتبی ترشیزی، ۱۳۸۲، ۲۲۲(

كاربرد رنگ در نخل بندی   .8
که آثار نخل بندی شده دارای رنگ  برخی شواهد نشان می دهند 
که به نمونه هایی از آن ها اشــاره  کاغذ یا موم رنگین  بوده انــد؛ ماننــد 

شد. عطار در منطق الطیر اشاره ای به این موضوع دارد:
گفت آن دیوانه را مردى عزیز  

ح ِده این مایه چیز چیست عالم، شر
گفت هست این عالم پر نام و ننگ  

همچو نخلی  بسته۲۳ از صدگونه رنگ 
گر به دسْت این نخل می مالد یکی  

گردد بی شکی  آن همه یک موم 
چون همه مومست و چیزى نیز نیست  
که چندان رنگ جز یک چیز نیست  رو 

چون یکی باشد همه، نبَود دوى 
نه منی برخیزد اینجا نه توى  )عطار، ۱۳۴۲، ۲07( 

ح  گوهریــن، در فرهنــگ لغــات و تعبیرات مثنوی، در شــر صــادق 
که از مــوم الوان  گل یــا پر میــوه  نخــل مــوم آورده اســت: »درخــت پــر 
کاغذ  ســازند« )۱۳6۲، ج۹، 6۹(. اشــارات دیگــری نیــز به اســتفاده از 
گردانی و یا نخل گردانی ها شده است )ن.ک: محبوب  الوان در تابوت 
که نشان از اهمیت رنگ  فریمانی و فاطمی مقدم، ۱۳۹5، ۱۳0-۱۲۱( 
گاهی به اســتفاده  در ساخت وســاز و آرایــش احجــام دارد. همچنین 
گویــا  کاغذهــای بــه رنــگ طالیــی یــا نقــره ای اشــاره شــده اســت.  از 
کربال و در برخی از شبه  اســتفاده از این گونه تزیینات در میان رودان، 
که برای عزای عاشــورا در ســرزمین هند انجام می شــده  تابوت هایی 

است نیز رایج بوده است )ن.ک: بلوکباشی، ۱۳۸۳، ۲۴ و ۲5(.

كار نخل بندی ج و مدت زمان  9. مخار
میزان زمان و هزینۀ الزم برای ســفارش و یا ســاخت هر اثر هنری 
از جملــه موضوعــات قابــل بررســی در هر یک از حوزه های هنر اســت 
و البتــه مهارت دســت اســتاد نخلبند هم در این بــاب بی تأثیر نبوده 
اســت. بــرای نمونــه روایتــی از دورۀ صفــوی در ایــن بــاره قابل توجــه 
اســت. شرف خان بدلیسی در ســال ۹۹0ق، در وصف یک میهمانی، 
به زمان و هزینه های صرف شــده در آن اشــاره دارد: »... از آن جمله 
اســتادان نخلبنــد، پنج عدد نخــل، هر یک در عرض دو ســال ترتیب 
که هر یکی برابری درخت ســرو و چنار می کرد و از اقســام  داده بودند 
که  گل، از ریاحین و ســنبل به نوعی ســاخته و پرداخته بودند  میوه و 
سپهر با هزاران دیده از دیدن آن چشم بر نمی داشت ...« )بدلیسی، 

کــه هــر نخل  ۱۳77، ج۲، ۲6۳(. »... اربــاب حســاب مســطور اســت 
کوچک بــه طریق عادت  ج رفته و نخل  را ســی هزار فلورى ســکه خــر
زیاده از پانصد شش صد عدد بود و مقدار سی هزار آلتون صرف شکر 

و...« )بدلیسی، ۱۳77، ج۲، ۲6۳(.

10. فصل و زمان مناسب برای نخل بندی
مادۀ اساسی در تهیۀ یک اثر نخل بندی شده، موم است. نور آفتاب 
گرم ممکن بوده به آثار ساخته شــده آســیب برســاند. اشــارات  و هوای 
کی از  صریح در متون در باب گداختن و آب شدن در معرض آفتاب، حا
آن هستند که این آثار باید در مکانی ساخته می شدند که از نور و گرمای 
آفتاب در امان باشــند. پیش تر، در اشــاره به شواهدی از اشعار صائب 
کار نخل بندی اشــاره شــد. تبریــزی، بــه نمونــه ای از توجه به زمان در 
بــا رعایــت نــکات ایمنــی و همچنیــن اســتفاده از مــواد جایگزیــن 
گرم ســال نیز رونق داشــته است. برای  موم، این هنر حتی در فصول 
مثــال، ظاهــرًا روایــت حافظ ابرو، از تشــکیل مجلســی آراســته به آثار 
نخل بندی شــده مربوط به تابستان۸۲5ه.ق در منطقه ای در چین 
کاغــذ رنگی و  کــه در آن هــا  از نخل بندی هایــی مزیــن به  اشــاره دارد 
که افوشته ای  نطنزی دربارۀ  ابریشــم استفاده شده است. یا اشاراتی 
گل و بــرگ آن ها بــا چــوب و پارچه های رنگی  ســاخت انــواع اشــجار و 

دارد نیز، به این موضوع صحه می گذارد.

11. مجالس مرتبط با نخل بندی
گاهی برای مجالس شــادی و  که این تزیینات  از شــواهد برمی آید 
میهمانی بوده اســت )مانند اشــارات حافظ ابرو۲۴، اشــارۀ افوشته ای 
نطنزی۲5 و اشارۀ شرف خان بدلیسی۲6(. همچنین برای مجالس عزا 
گاهــی از واژۀ  و ماتــم۲7 نیــز از نخل بندی اســتفاده می شــده اســت، و 
نخل بنــد و عمــل نخل بندی، اســتفاده های تمثیلی و تشــبیهی هم 
که  به لحاظ معنایی ناظر به آفریننده، خالق، معشوق، آرایندۀ  شده 
گلستان مینونشان، هر طرف  گفتار و ســخن و... بوده اســت: »در آن 
فوج فوج از طاووسان نگارین بال و ُپر تمثال با هزار غنج و دالل مانند 
گــروه در حلــی و حلل  بت رویــان فرنــگ یــا نازرویــان تلنــگ هــر هفت 
که نخل بند قدرت از  غوطه خورده در ســایۀ چتر لطافت پیرایــه]ای[ 
له و نسرین ترتیب داده مستان و بال افشان جلوه گر  ُگل و سوسن و ال

گردیده«۲۸ )دانش پژوه، ۱۳50، ۲00(. 
قاصرند از مثال قامت تو  

کارگاِه خیال  )جامی، ۱۳7۸، 6۱۱( نخل بندان  
کردم من این نخلبندى   به فّر تو 

ز ُمشــک و مــی و زّر و جوهــر، شــکوفه۲۹ )ن.ک: دهخــدا، ۱۳۸۳، 
ج۴، ۱۸۲۳(

جمع بندی مطالب

1.جنبه های نمایشی 
کــه در برخی از ایــن توصیفات، به   نکتــۀ حائز اهمیت این اســت 
که در جهت آراستن  نمایشــی و یا تماشــایی بودن ماجرا اشاره شــده 
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کنــار انواع و اقســام تــدارکات، نخل بنــدی نیز انجام  آن مجلــس و در 
کردن و طبیعــی جلوه دادن آن  می شــده اســت و هــدف از آن، زیباتر 
که از  محیــط و یــا رویــداد بــوده اســت. با توجــه بــه تعاریف جدیــدی 
هنر  و  وجوه مختلف آن شــکل گرفته اســت ایــن رویدادها را می توان 
کرد.۳0 بــرای مثال پیش تر، به  کامل محســوب  به عنــوان یک نمایش 
نقــل از زبــدة التواریــخ، به یک مهمانــی در چین و در ســال )۸۲5ق( 
کنار انواع تزیینات و مجلس آرایی ها )مانند  که در آن، در  اشــاره شــد 
ِکّلــه۳۱و نخل بندی هــا(، از انواعی از نمایش نیز ســخن بــه میان آمده 
آرایش کننــده  به عنــوان  از خــود میهمانــان  آنجــا  اســت و ظاهــرًا در 

مجلس استفاده شده است:  
کاســه  که دیوان در حکم اوســت، برخاســت و  »...امیــر دوســون 
کــه  داشــت و صندوقــی پــر نخل بنــدى   بــا او می بردنــد. ]هرکــس را 
کاســه داشــت [ یک شــاخچه نخل بندى در سردســتار او زد و به یک 
گلســتانی ساخت. بعد از آن بازیگران را فرمودند تا  ســاعت مجلس را 
ح آن در تقریر نمی توان آورد« )حافظ  که شر کردند به انواعی  بازی ها 
ابــرو، ۱۳۸0، ج۴، ۸۲6(. »... چون پادشــاه بر تخت بنشســت، همه 
کله بسته بودند  گز بلندى  خاموش شــدند و باالى ســر پادشاه به ده 
گزى باشد از اطلس زرد  که بزرگی آن به مقدار ســایبان هایی چهارده 
کــه با هــم در حمله اند، بــر آن باســمه  زده ... و بازیگران  و چهــار اژدر 
بــه بــازى درآمدنــد. اول جماعتــی پســران چــون مــاه مثــل دختــران 
کرده  گوش  ســرخی و ســفیده بر روى مالیده و حلقه هاى  مروارید در 
له هاى   گل هــا و ال و جامه هــاى زربفــت ختایــی بوشــیده و نخل هــا و 
گرفته و بر  کاغذ رنگین و ابریشــم بســته بودند، بر دســت  که از  ملون 
گرفتند. بعــد از آن دو  کــردن  ســر خالنیــده  بــر اصــول ختاییان رقــص 
پســر قریب به ســن ده سالگی بر باالى دو چوب معلق ها زدند و انواع 

کردند...« )همان، ۸۴5(. بازى ها 
که ذکــر آن رفت، به  اف وشــ ت ه ای  نطنــزی در توضیــح باغ مصنوعی 
که جنبۀ سرگرمی  وقوع جنگی ســاختگی در آن مکان اشــاره می کند 
داشــته و بــرای شــاه عباس در ســفر بــه اصفهــان تــدارک دیــده شــده 
اســت. در آنجا از عناصر دیگری ماننــد درختان مصنوعی، قلعه های 

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 سپاهی از قزلباش و اوزبک همه 
کنگره هاى   بــا لبــاس ارغوانــی و آل، با یراق جنــگ و جدال بر برج هــا و 
کرده اول مرتبه چنانکه رسم و آداب اهل حرب و قتال  آن قلعه نصب 
کردند و چون مهم صلح  باشد ایلچیان بقصد صلح و صالح آمد و شد 
کرده صــداى توپ و  و صــالح صــورت نیافت شــروع در جنــگ و جدال 
تفنــگ بــر اوج حصــار نیلرنگ رفتــه آنچنــان دودى و غبارى تیــره و تار 
کب و انجم   را پوشــیده و آســمانی دیگر  کوا که چهــره  گردیــد  متصاعــد 
گشــت. بعــد از آن این  کوکبش شــرار بود متکون  که  از ایــن دود و غبــار 
که  قلعه را آتش زدند بزور دارد او؟ از جاى برآمده بر هوا رفت بمثابه اى 
گردد  کســتر  گردون با اختر برنگ خا که قلعه ســیما بگون  نزدیــک بود 
که بر اطراف  و با وجود چندین مشــعله و چراغ و شــمع ها و قندیل ها 
میدان افروخته بود، هوا بمرتبه اى تیره شــد و فضاى میدان بطریقی 
که هیچکس چیزى ندید. القصه تا بناى قلعه آســمان  گردیــد  تاریــک 

و میــدان زمین را معمــار قضا طرح انداخته این نوع صحبتی و اینطور 
گوش شخص آفرینش ندیده و نشنیده و پادشاهان  مجمعی چشم و 
کثرت اســباب عیش و  الیق  با وجود وســعت مملکت و بخت موافق و 
ک این صنایع و بدایع  عشــرت، هرگز پیک خیال ایشــان بســرحد ادرا

نرسیده« )۱۳7۳، 57۸ و 57۹(.

2. تداوم هنر نخل بندی
گذشــته اســتفاده  امــروزه در ایــران دیگــر از ایــن اصطالح به صورت 
که در مراســم عزا و  نمی شــود، اما نام آن بر روی حجمی عماری مانند 
که به آن »نخل گردانی«۳۲  به ویژه در ماه محرم می بندند، مانده است 
می گویند. با توجه به اسنادی که ذکر آن رفت به نظر می رسد، اصطالح 
که بیشتر مرتبط  نخل اشاره به ساختگی بودن و آراستن آن با وسایل 
کاغذها و  با مناسک مذهبی خاص و همچنین انواع گل، برگ، شمع، 
که در واقع از عناصر اصلی نخل بندی بوده است. البته  پارچه ها بوده، 
در بــاب این کــه چــرا  آن حجــم را نخل می گوینــد، آرای مختلفی وجود 
دارد؛ از جمله تقّدس درخت نخل، استفاده از برگ و تنه آن در ساخت 
و آرایــش، شــباهت تابــوت و یــا عماری به درخــت نخــل و ... . از میان 
کالســیک،  نظریــات مختلــف، تعریــف رشــید حســن خان، در ادبیات 
بــه تعریــف فرضیۀ ایــن پژوهــش نزدیک تــر اســت.۳۳ او در ذیل »نخل 
که بر تابوت مردگان می کردند. چنانچه  تابوت« می گوید: نوعی تزیین 
کهــن در ایــران اســت و در  گل زدن بــه تابــوت. ایــن رســم  شــاخه های 
هندوستان، هندوان تابوت ُمردگان بزرگسال خود را بدین گونه آرایش 
که بر تابوت  می کننــد« و در ذیــل »نخل ماتــم« می گوید: نوعی تزییــن 
گل زدن به تابــوت و به همین  مردگان می شــود. چنانچه شــاخه های 
مناسبت بدان نخل تابوت نیز می گویند. در میان هندوان رسم است 
که تابوت ُمردگان بزرگســال را بدین گونه آرایش می کنند )رشــید حسن 
خــان، ۲0۱۳، ۲5۸ و ۲5۹(. دهخــدا نیــز در لغت نامــه در ذیــل »نخــل 
تابوت«، بر اساس غیاث اللغات و مصطلحات الشعراء، تعریفی مشابه 
که بر تابوت مردگان سازند، و این  را آورده است: »نوعی از آرایشی است 
رســم در ایران شــایع بود و حاال هم در هنود یافته می شــود به شرطی 

که میت پیر و سالخورده باشد«. 

3. حوزۀ جغرافیایی رواج نخل بندی
گردآوری شده را می توان  بر پایه شواهد و اشارات متون، اطالعات 

کرد: گروه ذیل تقسیم  به سه 
الف( شواهد مربوط به حوزۀ ایران زمین.

کشورها. گزارش ایرانیان از دیگر  ب( 
کــه مربــوط به حوزه مشــترک فرهنگــی - تاریخی با  ج( اســنادی 

ایران است.
بــزرگ،  از مناطــق خراســان  بــاب دســتۀ نخســت، شــواهدی  در 
نیشابور، مشهد، تبریز، آذربایجان، بلخ، شیراز، اصفهان، یزد، کاشان، 
ســمرقند، هــرات و بخــارا موجــود اســت. در مــورد دوم مســتنداتی از 
گزارش هــای مورخــان و نویســندگان ایرانــی در مــورد اســتفاده از ایــن 
که در چین  کشورهای دیگر موجود است؛ مانند شواهدی  صنعت در 

بوده و حافظ ابرو به شرح و توصیف آن پرداخته است. 

نخلبندی؛ نمونه ای از صحنه آرایی در حوزۀ فرهنگ ایران
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نخل بنــدی، به عنــوان یکــی از صنایع ظریِف، پیشــینه ای دراز در 
کار نخل بندی، آراســتن، رنگ آمیزی،  فرهنــگ ایــران دارد. موضــوع 
گل، درخــت، میوه و برگ بوده  نورپــردازی و همچنین ســاخت انواع 
کهن تریــن اشــارۀ مکتــوب در بــاب این هنــر، به قــرن پنجم و  اســت. 
که مادۀ اصلی مورد استفاده در این شغل  ششــم بازمی گردد. از آنجا 
مــوم بــوده، احتمااًل این واژه صورت تغییر یافتــۀ نحل )به عنوان موم 
زنبورعســل( باشــد و در واقــع نخل بنــد و نخل بنــدی از نحل بنــد و 

نحل بندی اقتباس شده باشند. 
گیــاه و میــوه را بــا اســتفاده از موادی  گل،  اســتاد نخل بنــد انــواع 
ِگل، چــوب و رنگ های مختلف  کاغذ، پارچه، ابریشــم،  ماننــد مــوم، 
کوچــک، و بــا  گاهــی در اندازه هــای  شــکال  می ســاخته اســت. ایــن اَ
گل آرایی میزهای میهمانی  صرف وقت و زمان بســیار، برای تزیین و 

گل مصنوعــی بــرای تزییــن مجلــس و خوش آمدگویــی بــه  و یــا شــاخ 
گاهــی در اندازه هــای بزرگ بــرای تزئین  میهمانــان تهیــه می شــده و 
گرفتــه می شــده و در مواقعــی نیز این  کــردن مجالــس در نظــر  و زیبــا 
که ما امروزه  اقدامات بخشــی از یک نمایش محسوب می شده است 

آن را با عنوان صحنه آرایی می شناسیم. 
بــه نظــر می رســد، از دورۀ صفــوی، ایــن اصطــالح دچــار یــک تحول 
گرفته اســت؛  معنایی شــده و نخل و نخل بندی معنای ثانویه به خود 
که بــرای عزاداری  که این تعابیر برای شــبه تابوت هایی  بــه این صــورت 
ائمه، شــهدا و یا جوانان می ساختند، استعمال می شــده است. امروزه 
کــه در روز عاشــورا آن را می گردانند، اصطالحًا  به شــمایل ســرو مانندی 
نخل گردانی می گویند و تا قبل از دورۀ صفویه نمونه ای که در آن به نخل 

ماتم، نخل عاشورا و ترکیب های مشابه آن اشاره شود مشهود نیست.

که در آثار مربوط به شبه قارۀ  سومین دسته شامل اشاراتی است 
هنــد، عــراق و ترکیه آمده اســت. برخی آثــار متعلق به شــبه قاره هند 
کــی از آشــنایی مردمــان آن دیــار بــا هنــر نخل بنــدی بوده اســت.  حا
کل بند« یــا همــان »نخل بند«  همچنیــن وجــود محلــه ای بــا نــام »نا
کرده  گولپینارلــی اجمــااًل بــه آن اشــاره  کــه  در اســتانبول، و مطالبــی 

اســت، وجــود این هنر در آناتولی و آشــنا بودن مردمــان آن منطقه با 
نخل بندی را ثابت می کند. تزیینات تابوت های شــهدای عاشــورا در 
کی از آشــنایی مردمــان آن دیار با این هنر اســت.  کشــور عــراق نیز حا
کــه به هرحال نــوع اقلیم  البتــه ایــن نکتــه را هــم باید در نظر داشــت 

بر چگونگی آرایش و نحوه ساخت  نخل بندی ها تأثیر داشته است. 

پی نوشت ها

که برخی از پژوهشــگران شــبه قاره هند مانند وارســتۀ  ۱ با توجه به اشــاراتی 
کنجاهــی و میرتقــی میــر  ســیالکوتی، رشــید حســن خان، محمــد ماه صداقــت 
دربــارۀ تعابیــری مانند »نخل بنــدی«، »نخل تابوت«، »نخل عاشــورا« و »نخل 
موم« داشــته اند، می توان به وجود این موضــوع در آن مناطق اطمینان یافت 

)ن.ک: دهخدا: ذیل »نخل تابوت«(. 
ذیــل  )برهان قاطــع،  »باغبــان«  می شــود:  اســتفاده  نیــز  معنــی  ایــن  بــه   ۲
که نخل خرما پرورد )دهخدا، ذیل  »نخل بند«( )ناظم االطباء ذیل»نخلبند«( 

»نخل بند«(.
کاغذ و پارچه درســت شــده باشــد )معین،  کــه از موم و  ۳ درخــت مصنوعــی 

ذیل »نخل بسته«(.
کــردن، عمل نخل بند )دهخدا، ذیل »نخلبســتن«(. البته به  ۴ نخل بنــدی 
کســی را بستن«  کســی را بســتن = نخل عزای  این معنی نیز آمده اســت: »نخل 

)دهخدا: ذیل »نخل بستن«(.
کــه نخل محّرم را بیاراید. آرایش شــده بــا خرمابن ها )ناظم  5 آراینــدۀ نخــل. 

االطباء، ذیل »نخل آرا«(.
که مجســمۀ نخل و  کســی  که نخل عاشــورا را با هنرمندی بســازد.  کســی   6
که صورت درخت ها را بکشــد  درختــان میــوه را از مــوم و جز آن بســازد. نقاشــی 

)فرهنگ نظام، ذیل »نخل پیوند«(. 
ح و توصیــف ابیات ســنایی، »نخلبنــد« را در این  7 مــدرس رضــوی، در شــر

کرده است )۱۳۴۱، ۱۲07(. بیت »باغبان« معنا 
کرمانــی نیــز بــه اســتناد اشــارات خــود در اشــعارش ملقــب بــه  ۸ خواجــوی 

»نخلبند شعرا« است. 
کــرده اســت  ۹  انزابی نــژاد، در اینجــا واژۀ بســتن را بــه آرایش کــردن معنــی 

.)۳7۲ ،۱۳7۸(
گویا این مهمانی در شــعبان ۸۲5ق و به احتمال زیاد در اواســط تابستان   ۱0

گرفته.  انجام 
۱۱ ن.ک: خواندمیــر، ۱۳۸0: ج۴، 6۳6؛ عبدالرزاق ســمرقندی، ۱۳۸۳: ج۳، 
که در زمان صفویه  ۳۳۱؛ تت وی، ۱۳۸۲: ج۸، 5۱۳۹ و همچنین تاریخ نگارستان 

تألیف شده به ذکر این واقعه اشاره شده است )ن.ک: غفاری، بیتا، ۳۲6(.
۱۲ چوبۀ  دار.

۱۳ تابوت.
۱۴ آراستن نخل عزا، تزیین تابوت )گلچین معانی، ۱۳65، 7۱7(

۱5 تابوت او را آماده کردن، نخل عزای او را بستن )گلچین معانی، ۱۳65، 7۱7(.
۱6 »خوانچه پایــه دار )مقــاالت  محمــد شــفیع(. شــیرها و صندلی هــا نهاده« 
کوچک پایه دار برای  )حافظ ابرو، ۱۳۸0، ج ۴، ۱0۲0(. به نظر می رسد منظور میز 

پذیرایی )شبیه میز عسلی های امروز( بوده است.
۱7 در حبیــب الســیر )خواندمیــر، ۱۳۸0، ج۴، 6۳5( و همچنیــن در مطلــع 
ســعدین و مجمع بحرین این رویداد نقل شــده اســت )عبدالرزاق سمرقندی، 

۱۳۸۳، ج۳، ۳۲۹( )احتمااًل هر دو به نقل از  مطلع السعدین(.
۱۸ )ن.ک. خواندمیــر، ۱۳۸0، ج۴، 6۳6(؛ )عبدالــرزاق ســمرقندی، ۱۳۸۳، 

ج۳، ۳۳۱(؛ و )تتوی، ۱۳۸۲، ج۸، 5۱۳۹(.
گل شــقایق چینی  که  لــه ختائی  لــه خیرى یا ال له هــا: اینجــا منظــور ال ۱۹ »ال

است باشد« )یادداشت مصحح در پاورقی( )حافظ ابرو،۱۳۸0، ج۴، ۸۴5(. 
کــردن )ناظــم االطبــاء، ذیــل  کــردن، نشــاندن، داخــل  ج  ۲0 خالنیــدن: در

»خالنیدن«(.
که از موم الوان  گل یا پر میوه  که از موم سازند؛ درخت پر  ۲۱ »صورت درخت 
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سازند« )گلچین معانی، ۱۳65، 7۱7(.
۲۲ در اصــل متــن، به جای »مومی« و »خمیر« به ترتیب »مویی« و »ضمیر« 

که ظاهرًا نادرست است. آمده 
که ساخته و آن را آراسته باشند )اشرف زاده، ۱۳70، 6۱۳(. ۲۳ نخلی از موم 
کــه پیش تر به  ۲۴ ن.ک: حافــظ ابــرو، ۱۳۸0، ج۴، ۸۲۳، ۸۲5، ۸۲6 و ۸۴5 

آن ها اشاره شد.
۲5 ن.ک: اف وش ت ه ای  نطنزی، ۱۳7۳، 577.

۲6 ن.ک: بدلیسی، ۱۳77، ج۲، ۲6۳.
کــه بــه معنــای عــزا و ماتم  ۲7 ماننــد واژه هــا و توضیحــات مربــوط بــه آن هــا 

هستند؛ از جمله: نخل عاشورا، نخل ماتم، نخل تابوت، نخل عزا و ... .
۲۸ به نقل از میرمحمدمنصور عاشق سمنانی.  

کمال الدین اسماعیل اصفهانی، شاعر قرن ششم و هفتم هجری  ۲۹ شعر از 
گرچه ممکن اســت این تعبیر شاعرانه باشد ولی احتمااًل از جواهرات و  اســت. ا

بوی خوش هم در مواردی برای نخل بندی استفاده می شده است.
گســترده ای دارند، و امروزه پژوهش های بســیاری  ۳0 شــبه نمایش ها حوزۀ 
دربــارۀ آن انجــام شــده اســت؛ برخــی از نظریه پــردازان ماننــد بــروک، شــکنر، 
گرفته انــد. این گونه از  گی هــای آن قرار  گروتفســکی تحــت تأثیر ویژ منوشــکین و 
نمایش ها با عنوان تئاتر محیطی و یا تئاتر معاصر دسته بندی می شوند )ن.ک: 

بروک، ۱۳7۸: ۱0۴ و ن.ک: شکنر، ۱۳۸6، 7۲(.
۳۱ خیمه ای از پارچۀ تنک و لطیف که همچون خانه دوزند. پشه بند )فرهنگ 

معین، ذیل »ِکّله «(. در عربی به معنی پرده باشد )برهان: ذیل »ِکّله«(.
۳۲ بــه آن »نخــل محــرم«، »نخل عاشــورا«، »نخــل عزا« و »نخــل ماتم« هم 

می گفتند )ن.ک: بلوکباشی، ۱۳۸۳، ۴۲ و ۴۳(.
۳۳ با سپاس فراوان از استاد دکتر عارف نوشاهی، برای معرفی و ترجمۀ این 

متن از اردو به فارسی.

فهرست منابع 

اســفرنگی، ســیف الدین )۱۳۹6(، دیوان ســیف اســفرنگ، تصحیح انتقادی 
فرزاد جعفری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، تهران.

اشرف زاده، رضا )۱۳70(، فرهنگ نوا در لغات و ترکیبات آثار عطار نیشابوری، 
آستان قدس رضوی، مشهد.

اف وشــ ت ه  ای  نطنــزی، محمــود بــن هدایــت اهلل )۱۳7۳(، نقــاوة اآلثــار فی ذکر 
االخبار، به اهتمام احسان اشراقی، انتشارات علمی فرهنگی، تهران.

اوحــدى بلیانی، تقی الدیــن محمد بن محمد )۱۳۸۹(، عرفات العاشــقین و 
عرصات العارفین، ۸جلد، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران.

آیتی، عبدالحســین )۱۳۱7(، تاریخ یزد مشــتمل بر ســه بخش... ، چاپخانۀ 
گل بهار یزد، یزد.

بدلیســی، شــرف الدین بــن شــمس الدین )۱۳77(، شــ رف ن ام ه : تاریخ  م ف ص ل  
ک ردس ت ان ، به  اه ت م ام  والدی م ی ر ول ی ی ام ی ن وف  زرن وف ، ج ۲، اساطیر، تهران.

بروک، پیتر )۱۳7۸(، دســت آورده ای تئاتری پیتر بروک از تعزیه های ایرانی، 
ترجمۀ ساسان قاسمی، نمایش، شمارۀ۱۹-۱۴، صص ۱0۳-۱05.

بره ــان ، م ح م دح ســ ی ن  ب ن  خ ل ــف )۱۳6۲(، برهان قاطع، بــه اهتمام محمد 
معین، امیرکبیر، تهران. 

بلوکباشــی، علی )۱۳۸۳(، نخل گردانی: نمایشی تمثیلی از جاودانگی حیات 
شهیدان، دفتر پژوهش های فرهنگی، تهران.

بیــدل دهلــوی، عبدالقــادر  بــن عبدالخالــق )۱۳۸5(، دیــوان برگزیــدۀ، بــه 
کاظمی، عرفان، تهران. کوشش محمد کاظم 

غ الم رض ــا  تصحیــح  الفــی،  تاریــخ  ن ص رال ل ــه  )۱۳۸۲(،  ب ــن   اح م ــد  تت ــوی ، 
طب اطب ای ی  م ج د، ج ۸، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران.

کاشــی، محمــد بن علــی )۱۳۸۴(، خالصة األشــعار و زبدة األفکار  تقی الدیــن 
کاشان(، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران. )بخش 

جامــی، عبدالرحمــن بــن احمــد )۱۳7۸(، دیــوان جامی، تصحیــح اعالخان 
افصح زاد، مرکز مطالعات ایرانی، تهران. 

بــه  ان ج ــو، ح ســ ی ن  ب ن  ح ســ ن  )۱۳5۱(، فرهنــگ جهانگیــری،  ج م ال ال دی ــن  
کوشش رحیم عفیفی، دانشگاه مشهد، مشهد. 

کمال  حافظ ابرو، عبداهلل بن لطف اهلل )۱۳۸0(، زبدة التواریخ، ج۴، تصحیح 
حاج سیدجوادی، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، تهران.

کی فرهنگ ]به زبان اردو[، طباعت  رشید حسن خان )۲0۱۳(، کالسکی ادب 
اول، مجلِس تّرقِی ادب، الهور.

خاقانــی، بدیل بن علــی )۱۳۳۳(، مثنوی  ت ح ف ةال ع راق ی ن ، بــه اهتمام یحیی 
قریب، چاپخانۀ سپهر، تهران.

ک وشــ ش  ض ی اءال دی ن  ســ ج ادی  ،  خاقانــی، ب دی ل ب ــن  ع ل ی ]۱۳۳۸[، دیوان ، به 
زوار، تهران.

خواندمیــر، غیاث الدیــن بن همام الدیــن )۱۳۸0(، تاریخ حبیب الســیر، ج۴، 
خیام، تهران.

ف ارســ ی ،  ب ــه  ف ارســ ی   ن ظــام   فره ن ــگ    ،)۱۳6۴( م ح م دع ل ــی  داع ی االســ الم ، 
کتابخانه دانش، تهران.

منصــور  آقــا  کــه  طاووس خانــه  »تعریــف   ،)۱۳50( محمدتقــی  دانش پــژوه، 
ولد...«، معرف محمدتقی دانش پژوه، فرهنگ ایران زمین، ج۱۸، صص ۱۹5-

 .۲0۳
کبــر)۱۳۸۳(، أمثــال و حکــم، ج ۴، چــاپ دوازهــم، دهخــدا،  دهخــدا، علی ا

تهران.
کبر و همکاران )۱۳77(، لغت نامه، ج ۴، چاپ دوم، دانشگاه  دهخدا، علی ا

تهران، تهران. 
ح جامــع مثنوی معنوی)دفتــر پنجم(، اطالعات،  کریم )۱۳۸۱(، شــر زمانی، 

تهران.
ح اعالم و  ســجادی، ضیاءالدیــن )۱۳7۴(، فرهنــگ لغــات و تعبیــرات با شــر

مشکالت....، ج ۲، زوار، تهران. 
ح اشعار و حواشی:  ســعدی، مصلح بن عبداهلل )۱۳5۴(، کتاب بوســتان، شر

محمدعلی ناصح، بنیاد نیکوکاری نوریانی، تهران.
ن ســ خ ه   روی   از  ســعدی،  کلیــات   ،)۱۳7۱( عبــداهلل  بــن  مصلــح  ســعدی، 

ت ص ح ی ح ش ده  م ح م دع ل ی  ف روغ ی، چاپ چهارم، ققنوس، تهران. 
ح و توضیح رضا  ســعدی، مصلح بن عبداهلل )۱۳7۸(، بوســتان ســعدی، شر

انزابی نژاد و سعید قره بگلو، جامی، تهران.
کوشــش مظاهر  ســنایی، م ج دود  ب ن  آدم )۱۳۳6(، دی وان  حکیم ســنائی، به 

مصفا، امیرکبیر، تهران.
ســن ای ی ، م ج دود  ب ــن  آدم  )۱۳۴۱(، دیــوان حکیــم...،  بــه اهتمــام  محمدتقی 

کتابخانۀ ابن سینا، تهران. مدرس رضوی، 
گاه،  کدکنی، محمدرضا )۱۳۸6(، تازیانه های سلوک، چاپ هفتم، آ شفیعی 

تهران.
کلی برای تئاتر محیطی، ترجمۀ فریده  شــکنر، ریچارد )۱۳۸6(، شش قاعدۀ 

دلیری، نمایش، دو شمارۀ ۹5و۹6، صص 75-70.
کوشــش  صائــب، محمدعلــی )۱۳6۴ تــا ۱۳70(، دیــوان صائــب تبریــزی، به 

محمد قهرمان، ج ۱ و ۴ و 5 و 6، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران.
عبدالــرزاق ســمرقندی )۱۳۸۳(، مطلــع ســعدین و مجمــع بحریــن، ج۳، 
تصحیــح عبدالحســین نوایــی، پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعــات فرهنگی، 

تهران.
عطــار، محمدبن ابراهیم )۱۳۳۹(، خســرو نامه، بــه تصحیح و اهتمام احمد 

سهیلی خوانساری، انجمن آثار ملی، تهران.
عطــار، محمدبن ابراهیم )۱۳۴۲(، منطق الطیــر، مقامات الطیور، به اهتمام 

کتاب، تهران. گوهرین، بنگاه ترجمه و نشر  سیدصادق 
تعلیقــات  و  تصحیــح  منطق الطیــر،   ،)۱۳۸۴( ابراهیــم  محمدبــن  عطــار، 

کدکنی، سخن، تهران. محمدرضا شفیعی 
عطــار، محمدین ابراهیم )۱۳5۸(، مختارنامه، تصحیح محمدرضا شــفیعی 

کدکنی، توس، تهران.
عمید، حســن )۱۳۸۹(، فرهنگ فارســی عمید، سرپرســت تألیف و ویرایش: 

فرهاد قربان زاده، َاشَجع.
غف اری  ، اح م د ب ن  م ح م د )بی تا(، تاریخ نگارســتان، تصحیح مرتضی مدرس 

کتاب فروشی حافظ، تهران. گیالنی ، 
قمــی، نجم الدیــن ابوالرجــاء )۱۳6۳(، تاریــخ الــوزراء، تصحیــح محمدتقــی 

دانش پژوه، مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران.

نخلبندی؛ نمونه ای از صحنه آرایی در حوزۀ فرهنگ ایران
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کاتبــی نیشــابوری،  ک ات ب ــی  ت رشــ ی زی ، م ح م ــد ب ــن  ع ب دال ل ــه )۱۳۸۲(، دیــوان 
کامیار و ...، ب ن ی اد پ ژوه ش های  اس الم ی ، مشهد.  تصحیح تقی وحیدیان 

گلچین معانی، احمد )۱۳65(، فرهنگ اشــعار صائب، موسســۀ مطالعات و 
تحقیقات فرهنگی ، ت ه ران .   

ح مثنوی شــریف، ترجمۀ توفیق  گولپینارلــی، عبدالباقــی )۱۳7۳(، نثر و شــر
سبحانی، ج5، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسالمی، تهران.

گوهرین، صادق )۱۳6۲(، فره ن گ  ل غ ات  و ت ع ب ی رات  م ث ن وی، ج۹، زوار، تهران.
کاغذ در مشــهد عصر  محبــوب فریمانــی، الهه و زهــرا فاطمی مقدم )۱۳۹5(، 

صفوی، پژوهش های نسخه شناسی، دفتر اول، ۱۳0-۱۲۱.
ح غزل های صائــب تبریزی، ج۱،  محمــدزادۀ صدیــق، حســین )۱۳70(، شــر

مؤس سۀ  خ دم ات  ف ره ن گ ی ان ت ش ارات ی  ال س ت ، تهران.
معین، محمد )۱۳5۸(، فرهنگ فارسی، امیرکبیر، تهران. 

مولــوی، جالل الدیــن محمــد بــن محمــد )۱۳۹۳(، ک ل ی ــات  شــ م س  ت ب ری زی ، 
تصحیح بدیع الزمان فروزانفر، دانشگاه تهران، تهران.

کبر )۱۳۴۳(، فرهنگ نفیسی )فرهنگ ناظم االطباء(، خیام،  نفیســی، علی ا
تهران.  
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rt is an inseparable part of life which mani-
fests 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 oc-
casionally performed for ritual and religious cer-
emonies, sometimes for festivals and entertain-
ments, and sometimes for funerals or mourning 
rites. According to the resources studied in this pa-
per, the above mentioned decorations have already 
been used and people employed them in various 
ceremonies and other aspects of life. In fact, ev-
ery 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 par-
lors 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 con-
struction 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 beauti-
fully 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 dem-
onstrated them in the book margins and footnotes 
which we will mention in the article  As for the ter-
minology of this art, two groups have paid particu-
lar attention because these two words Nakhl -band 

and Nakhl -bandī (and other related terms) figured 
in verses and prose texts: the first group was lexi-
cographers 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 per-
forming 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 consid-
ered 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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