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چکیده

ش��ده اس��ت .اکث ریت این نقوش در بافتههای قفقاز و

شاهسونها یا عشایر ایلسون (عشایر شاهسون بعد از

آناتول��ی نیز مش��اهده م یگردد .بعضی ش��باهتهای

انق�لاب نام خود را به «ایلس��ون» تغییر دادند) ،یکی از

اق وام شاهس��ون و قفقاز به حدی است که امکان تمایز

مهمت رین ط وایف شمال غ ربی و ترکزبان ای ران بهشمار

آنها به س��ختی میسر اس��ت ،بهخصوص در بافتههای

م یروند .س��رزمین کنونی این ایل ،منطقه کوهس��تانی

قدیم یتر که م ربوط به زمانی است که مرزهای جنوبی

اهر ،مشکین شهر ،دش��ت مغان ،کنارههای رود ارس و

قفقاز و شاهس��ون یکی بودهاند .هدف از این تحقیق،

پارهای دیگر از مناطق آذربایجان ش��رقی اس��ت .آنها به

بررس��ی تطبیقی عناص��ر تزیینی و نق��وش گلی مهای

تولید س��وماک ،کیف گلیم (مفرش) ،بافتههای مسطح،

ایل شاهس��ون و منطقه قفقاز است .این مقاله با هدف

روکرسی ،پاالس و ورنی شهرت دارند .در طرح و بافت

پاس��خگویی به س��ؤاالت زیر نوش��ته ش��ده است)1 :

گلی مهای آنها نوعی محدودیت به چش��م م یخورد .از

نقوش تزیینی بافتههای ایل شاهس��ون چه هس��تند؟،

نگارههای بزرگ و برجس��ته ،بهصورت ردیفی اس��تفاده

 )2نق��وش بافتههای منطقه قفقاز چ��ه عناصر تزیینی
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در ب��ر دارند؟ و  )3نقوش دو منطقه چه ش��باهتها و

م یخورد .این نقوش س��تارهمانند ،همچنین م یتواند از

تفاوتهایی با یکدیگر دارن��د؟ مقاله از نوع تاریخی و

مثلثهایی کوچک تشکیل شده و به شکل لوزی ،انوار

روش بررس��ی ،توصیفی -تحلیلی است .بر اساس این

خورشید ،یا طرحهای شانهای درآید .در میان نوارهایی

روش ابتدا مناطق و س��پس نق��وش بافتهها توصیف و

که نگارههای بزرگ دارند ،ردیفهای متضاد از پودهای

تحلیل م یشوند .گردآوری مطالب از منابع کتابخانهای

توأم و نوارهایی باریک و متشکل از ستارگان کوچکتر

و الکترونیکی انجام گرفته است.

دیده م یش��ود .معموالً اگر این نگارهها به شکل حرف
التین « »Sو به صورت پیچیده بافته شوند نقش «اژدها»

واژههای کلیدی :گلی مهای شاهس��ون ،نقشمایههای

نام دارند و بر روی کی فها و مفرشها دیده م یش��وند.

تزیینی ،گلی مهای قفقاز.

در کی فها و چنتههای شاهسون ،اغلب روش پی چبافی،
اش��کال حی وانات ،پ رندگان ،گلها و ستارگان به چشم
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مقدمه

م یخ��ورد .گاه ،باف��ت کی فها و چنتهه��ا مانند گلیم

ایل شاهس��ون اتحادیهای از مهمت رین ط وایف ترکزبان

چ��اکدار اس��ت .خورجی نهای شاهس��ونها اندازهای

هس��تند که در شمالغ ربی ای ران و در مرز قفقاز سکنی

کوچک داشته و بافتی ظ ریف و عالی دارند .نمکدانها

دارند .شاهسونها به خاطر گلی مهای رسمی ،جل اسب

از دیگر منس��وجات شاهسونها هستند .آنها عالوه بر

که بهطرز س��وماک بافته ش��ده و با تصاویر اسب ،آهو

گلی��م ،از جاجیم و ورنههای ک مع��رض نیز به عنوان

و پ رندگان زینت یافته ،ش��هرت دارند (ه��ال و بارنارد،

کفپوش استفاده م یکنند .ورنی مختص شاهسونهای

.)26 ،1379

دش��ت مغان و دارای بافتی متمایز است .بدین صورت

در تم��ام گلی مهای شاهس��ون ،از نگارههای بزرگ

که پی چبافهای اضافه و رنگهایی س��اده داش��ته و از

و برجسته استفاده ش��ده است .این نگارهها به صورت

ترکی��ب دو یا چه��ار نوار بهوجود م یآین��د .قبیلههای

ردیفی بافته شده و توسط نوارهایی باریک با طرحهای

فرعی شاهسون با توجه به مناطق زندگی آنها مشخص

ظ ریف ،پیچیده و پی چباف از یکدیگر جدا شده است.

م یش��وند .آنان از دی��دگاه منطقهای ب��ه گروههای زیر

طرحهای ستارهایشکل ،از نشانههای سادهای به شکل

تقس��یم م یشوند :مغان ،هشترود ،میانه ،خمسه ،بیجار،

مثلث یا هش��ت ضلعی درست م یشود .در بسیاری از

س��اوه ،قزوین و ورامین (هال و ویووسکا-216 ،1377 ،

این گلی مها نیز نگارهه��ای خرچنگمانند و لوزیهای

.)230

قالبش��کلی وج��ود دارد ک��ه نمونهه��ای آن در اکثر

قفقاز منطقهای بین دریای س��یاه ،خزر ،دریاچه ون و

دستبافتههای کرد ،از آسیای مرکزی تا آناتولی ،به چشم

ارومیه اس��ت .ردیف شمالی این کوهها در روسیه ،بخش

جنوبغ ربی آن در ترکیه و قس��مت جنوبشرقی آن در

دارای نقاط مش��ترک با بافتههای شاهس��ون بودند .در

ای ران واقع است .سکنه ،فرشها را ب رای قرون متمادی در

بافتههای دو منطقه ،نقشمایههای ستارهایشکل متنوع

طی جنگه��ا و تجاوز نیروهای مختلف تولید کردهاند.

و نقش اژدها دارای تشابه بسیار هستند ،لذا نمونههایی

ش��اید یک��ی از جذابت رین عناص��ر فرشهای قفقازی

که دربردارنده این نقوش هستند جهت بررسی موردی،

رنگ آنهاست .بافتههای قفقازی که با استفاده از دستگاه

برگزیده شدهاند.

بافندگی تهیه م یش��وند ،امروزه ب هراحت��ی از آثار دیگر
مناطق قابل تش��خیص هستند .نقشمایههای غالب در

زمینه تاریخی و اجتماعی ایل شاهسون

بافتههای قفقاز س��تاره هش��تپر هم راه با م وتی فهای

شاهس��ونها یک��ی از مهمت رین ط وایف ش��مالغ ربی

حاشیه بهصورت تقارن معکوس و غیره است.

ای ران هس��تند که اکث ریت آنها ترک بوده و اقلیتی دارای

طرحهای حاشیه این بافتهها در طول زمان تغیی رات

اصلیت کرد ،تاجیک و گرجی هس��تند .شاهس��ون به

بسیاری کرده است و از زمانی که این اق وام در همسایگی

معن��ی «دوس��تدار و وفادار به ش��اه» اس��ت ،و این قوم

ایالت ش��مالی ای ران بهسر بردهاند ،بافتههایشان شامل

را ش��اه عباس ب رای مقابله با قزلباشه��ا بهوجود آورد

م وتی فهای ای رانی اس��ت .طرحهای هندس��ی هم راه با

( .)Tapper, 1972, 125ب��ا افزایش حرص مالاندوزی

نقش آب و ماهی قابل مش��اهده اس��ت .در نمونههای

در میان ش��اهان صفوی و تضعیف س��اختار سیاسی

قدیم��ی بافتهه��ای ای��ن منطقه ،تارها از جنس پش��م

صف ویان از یک سو و افزایش قدرت قزلباشها از سوی

طبیع��ی قهوهای رنگ و وزن آن س��بکتر از بافتههای

دیگر ،شاه عباس ارتشی داوطلب و وفادار به وجود آورد

امروزی قفقازی است .چهار طرح عمده در حاشی ههای

که به س��بب لقب پرمعنای شاهس��ون ،اعتماد به نفس

راه راه فرشه��ای قفق��ازی عبارتن��د از :رطیل ،چلیپای

و ق��درت بیش��تری م ییافت و س��رانجام قزلباشها را

قالبدار ،شبدر سهبرگ متقابل و طرح درخت.

شکست داد .قبایل بسیاری از شمالغ ربی ای ران به این

در این تحقیق به مقایسه نقوش بافتههای شاهسون

طایفه ملحق ش��دند .با سقوط سلسله صف ویان ،قدرت

و قفق��از م یپردازیم .ابتدا بررس��ی توصیفی و تحلیلی

شاهس��ونها کاهش یافت و مردم این طایفه بالفاصله

نقشمایههای تزیینی دس��ت بافتهها و س��پس بررسی

به گروههای قبیلهای و صح رانش��ین پیوستند .در زمان

تطبیق��ی نقوش دو منطق��ه صورت م یگی��رد .بهطور

سلطه صف ویان ،سرزمین شاهسون در قفقاز میانی ق رار

کلی نقشمایههای قفقاز دارای تنوع گس��تردهای است

داش��ت .در هر حال در ق��رن نوزدهم ،با واگذاری قفقاز

و این خود انتخاب نمونههای مورد بررس��ی را دش��وار

میانی به روس��یه و مشخص ش��دن مرز رسمی آن در

س��اخت ،لذا نمونههایی مورد بررسی ق رار گرفتهاند که

س��ال  ،1884بس��یاری از گروههای قبیلهای شاهسون
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به روس��یه رفته و به ه مطایفههای خود پیوس��تند ،اما

عبارتند از :خانوار ،اوبه ،تیره ،طایفه و گروه کوچنش��ین.

گروهی دیگر در جنوب رودخانه ارس باقی ماندند(هال

اما امروزه دیگر هیچ طایفهای بهطور کامل کوچنش��ین

و ویووس��کا .)230-220 ،1377 ،شاهسونهای روسیه با

نیس��ت ،همواره گروههای نیمهکوچنشینی وجود دارند

مهاجرت به این کش��ور ،دو سوم سرزمی نهای قشالقی

که در آنها تعدادی از اف راد خانواده کوچ م یکنند و بقیه

س��نتی خود در دش��ت مغ��ان را از دس��ت دادند و در

در محل باقی م یمانند (دوپالنول.)119-117 ،1383 ،

نتیج��ه این پ راکندگی ،از حق و حقوق خود نیز محروم
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ش��دند .آنها ب رای بازگش��ت به چ راگاهه��ای خود بارها

مشخصه کلی دستبافتههای شاهسون

ت�لاش کردند ،ام��ا روسها کاروان آن��ان را غارت کرده

شاهس��ونها  -همانند دیگر اق وام ترک  -س��نتهای

و تم��ام دارایی و دامهایش��ان را بین دولتمردان محلی

دی رپای��ی جهت بافت دارند .امروزه هن��وز تولید پارچه

تقس��یم کردند .قبایل گوناگونی از شاهسونها در نقاط

در زم��ره هنر بومی (ف ول��ک) زنان اس��ت .هنگام یکه

مختلف ش��مالغ ربی ای ران پ راکندهاند؛ برخی از آنان در

کار روزانه آنها تمام م یش��ود ،اوقات ف راغت را پش��ت

میان قبایل بختیاری مس��تقر شدند ،گروهی در منطقة

دستگاه بافندگی صرف م یکنند .بافتههای شاهسون را

خمسه فارس سکنی گزیدند و عدهای دیگر که به مردم

ت��ا همین چند دهه قبل ،تجار و محققان به رس��میت

خ راسان پیوس��ته بودند ،کمی بعد ،جذب منطقهای در

نم یش��ناختند ،اما این بافتهها ه ماکنون ه ویت گمشده

شرق دور ،یعنی کشمیر شدند (.)Tapper, 1997, 235

خود را در مجموعه فروش��ندگان بازیافتهاند .فرشهای

گلیم رایجت رین کفپوش شاهسونها است .فرآیند

شاهس��ون و گلی مه��ا به ط��رق مختل��ف طبقهبندی

یکجانش��ین ش��دن شاهس��ونها ،کم و بیش ف رایندی

م یش��وند و گاهی اوقات آنها را با بافتههای قفقازُ ،ک رد

مداوم و ش��اهد دو مرحله :یک��ی در اوایل قرن نوزدهم

و حتی آذربایجان اشتباه م یگی رند.

و دیگ��ری در س��الهای دهه  1880بوده اس��ت .دوران

() Lokman & Kelly, 2001, 115

اس��کان اجباری که حدود سال  1935به فرمان رضاشاه

تزیینات ،س��اده بوده ،از گیاهان الهام گرفته شده و

آغاز ش��د ،تق ریب ًا به شکس��ت انجامید؛ اما ش��ماری از

اغلب در اط راف مدالیون هندس��ی ق رار دارند .طرحهای

اف راد فقیر که دامهای خود را از دس��ت داده بودند دیگر

راه راه عمودی اغلب کاربرد زیادی داشته و از همنشینی

نتوانس��تند به کوچ بپردازند و چندین روستا که در این

رنگها ،اس��تفاده از طرحهای هندس��ی و ق رارگیری در

دوران ایجاد شدند؛ هنوز در پایین دره ارس وجود داشته

س��تونهای راه راه و نزدی��ک ب��ه هم ایجاد م یش��وند.

و س��ازماندهی این کنفدراس��یون هنوز به سبک سنتی

بافت معمول بیش��تر قبایل ،فرش نیس��ت بلکه گلیم

باقی مانده است .سلسله م راتب آنها از کوچک به بزرگ

و جاجیم اس��ت .دس��تگاههای بافندگی س��نتی قبایل

کوچرو افقی اس��ت .گلیم در مقیاس وس��یعتری بافته

فضای مثبت و منفی نقوش با هم متفاوت هستند .معنا

ش��ده و کاربرد بیش��تری در زندگی چادرنش��ینی دارد.

و مفهوم بس��یاری از نقوش ف راموش شدهاند .پ رندگان،

گلی مهای شاهس��ون بهوسیله تکنیک بافت چاکدار و

گیاه��ان ،رودخانه ،کوه ،خورش��ید ،ماه و س��تاره همه

پرده قالیچهنما بافته م یش��وند و دارای بافت ساده تار

افس��انههای مخصوص بهخود را دارند .این افس��انهها

و رش��تههای پود چن درنگ هستند .در تغییر هر رنگ،

س��ینه به سینه نقل شدهاند ،لذا دسترسی به آنها دشوار

رش��تههای پود ب��ه عقب م یچرخند و به رش��ته قبلی

اس��ت .م وتی فهای متداول در بافتههای شاهس��ون به

م یپیچند ،بناب راین یک ش��کاف ایج��اد م یکنند که با

چهار دسته تقسیم م یشوند:

تغییر رنگ م رتبط است .بسیاری از گلی مهای شاهسون

-1

گروه اول ،اشکال ستارهای :اشکال ستارهای،

که ب��ا تزیینات تارهای اضافی ایجاد م یش��وند ،به نام

اصل یت رین م وتیف شاهس��ون ب��وده که گاه

سوماک معروفند)Sabahi et al, 1998, 7-57( .

ش��بیه به فرم اصلی و گاه ش��بیه به صلیب
هستند .در مجموع عناصر ستارهای شکل به

نقوش بهکار رفته در بافتههای شاهسون

چهار دسته تقسیم م یشوند:

طرحها بیشتر طبیعتگ را بود ،اما با ظهور دین اسالم و

ال��ف) ستاره به ش��کل عقرب :معمولت رین

ممنوعیت نمایش اشکال انسانی و جانوری ،نقشمایهها

نوع س��تارههای شاهس��ون بوده و بهصورت

بیش��تر تزیینی ش��د .یک��ی از نتایج ای��ن ممنوعیت،

یک ستاره هشت پر است( .تصویر )4

ایجاد اش��کال به فرم هندس��ی اس��ت .بافندگان بومی

ب) س��تاره به ش��کل الم��اس :از یک بدنه

جه��ت درگیری کمتر با فرم ،بیش��تر پذی رای طرحهای

صلیب یشکل با دندانههای رو به باال و پایین به

س��اده هندسی شدند .نقش خورشید ،س��تاره ،پ رندگان

شکل ع ریضتر تشکیل شدهاند( .تصویر )5

و حی وانات هم��ه بهصورت ق راردادی بافته م یش��وند.

ج) س��تاره با اشکال ش��انهای :این ستاره به

عل یرغم اینکه شاهس��ونها به نژادهای مختلفی تعلق

شکل شانه دوطرفه است .فرم اصلی آن یک

دارند اما بافتههای آنان به س��هولت از قبایل دیگر ،قابل

بدنه صلیب یش��کل است اما بهجای شعاعها

تش��خیص است .مش��خصه دیگر بافتهها ،القای حس

در دو طرف آن ،از اش��کال ش��انه دندانهدار

حرکت در طرحها اس��ت .این کیفیت ،به وسیله تأثیر

استفاده شده است که از بدنه بهصورت شعاع

متقاب��ل فض��ای مثبت و منفی در خل��ق نقوش ایجاد

در اط راف آن دیده م یشوند .اندازه ستارهها به

م یش��ود .در بس��یاری م وارد فضای منفی از آینه شدن

تعداد دندانهها بستگی دارند( .تصویر )1

فض��ای مثبت به وجود م یآید ام��ا در بعضی نمونهها،

د) ستاره صلیبی :بدنه این ستارهها ،ترکیبی

فصلنامه
علمی پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 11
پاییز 1387

29

-2

-3

-4
فصلنامه
علمی پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 11
پاییز 1387

از ی��ک صلیب س��اده و پلهدار اس��ت .این

تاریخچه منطقه قفقاز

نقش س��تارهای از ط ریق افزایش تعداد پلهها

قفقاز از زمانهای قدیم پناهگاه قبایل کوچروی مختلف

یا جزیی��ات ،م یتواند ب��ه نقش خرچنگ و

طالب اس��تقالل و آزادی ،و بر طبق نظر هرودوت ،پدر

الماس تبدیل شود( .تصویر )2

تاریخ ،ش��امل ملی تهای بس��یاری بوده اس��ت .کمتر

گروه دوم ،نقش اژدها :نقش اژدها به صورت

س��رزمینی تاریخ پ رتالطمی مانند قفقاز داش��ته ،تحت

حرف التین « »Sاس��ت و بهتناوب در قفقاز

هجوم ق رار گرفته ،مستعمره شده و بهدست سکای یها،

دیده م یشود( .تصاویر  8و )9

ی ونان یها ،روم یها ،بی زانس ،سلجوق یها ،اع راب ،مغولها،

گروه س��وم ،گل و ش��کوفه :ای��ن طرحها

تاتارها ،ای ران یها ،ترکها و روسها تسخیر شده است.

بهتن��اوب در گلیم ،جاجیم ،بند چادر ،زین و

اولین تشکیل دهنده مستعمره در قفقاز ،ی ونان یها بودند

خورجین دیده م یشوند) .تصویر )14

که در س��واحل شرقی دریای س��یاه و در قرن  7قبل از

گروه چهارم ،موتی��ف حیوانات :حی واناتی

میالد دس��ت به این کار زدند .ای ران یها ،ارمنستان را در

مانند بز ،خروس ،طاووس و شاهین( .تصویر

سال  521قبل از میالد تسخیر کردند .در قرن  4قبل از

 11تا )13

میالد ،اس��کندر به ارمنستان و گرجستان راه یافت و به
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جدول ( )1انواع محصوالت دستبافته ایل شاهسون (مأخذ :نگارندگان)

مدت  800سال ،منطقه به وسیله روم و بی زانس تسخیر

رفت .تهاجم روس��یه در س��ال  1722میالدی آغاز شد.

ش��د .هنگامی که اسالم در س��طح گستردهای  -بهجز

()Colbert et al, 2006, 186

مناطق مس��یحی گرجستان و ارمنستان  -پذیرفته شد،

در گذش��ته قفقاز یکی از مسیرهای اصلی تجارت از

در قرن یازدهم میالدی یورش سلجوقیان به قفقاز اتفاق

ش��رق به غرب بوده و صادرات فرشهای قفقاز به غرب

افتاد .در سال  1226میالدی مغول و قبایل تاتار ابتدا در

رایج شد .بافتههای روس��تایی قفقازی خود دارای عناصر

قفقاز ظاهر شدند و س رانجام بر آذربایجان و گرجستان

تزیینی ترکی ،فارس��ی و حتی آسیای مرکزی هستند .در

غلبه یافتن��د .در اواخر قرن  14میالدی منطقه قفقاز به

ربع س��وم قرن  19میالدی ،بافتههای روستایی قفقازی در

دست تیمور لنگ تسخیر شد .از اوایل قرن  16میالدی

اروپا مش��هور ش��ده و در ش��مال آم ریکا به قیمت باال به

نفوذ بر قفقاز کم ش��ده و به سمت ترکیه و ای ران پیش

فروش رفتند .در واقع قرن  19میالدی را عصر طالیی بافت
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جدول ( )2ویژگی بافتههای اقوام مناطق مختلف شاهسون (مأخذ :نگارندگان)

قالی در قفقاز دانستهاند .بیشتر مناطق بافندگان ،رنگرزان

بافتههای قفقاز

و ط راحان مخصوص بهخود را دارند .بیشتر زنان بافنده و

در میان قال یهای مشرق زمین ،دستبافتههای بافندگان

مردان ط راح هستند .بافتهها به سه دوره تعلق دارند :تا حدود

قفقاز به لحاظ کیفیت باالی پشم ،استفاده از رنگهای

 1800میالدی (شروع دوره نفوذ روسیه) ،این بافتهها ب رای سه

روشن و زنده و اسلوب صحیح بافندگی ،مجموعهداران

نوع از مش��ت ریان بافته م یشدند -1 :دربار (ب رای قصرها و

را از دی رباز سوی خود جذب کرده است .قفقاز منطقهای

قلعهها) -2 ،مذهبی (ب رای استفاده در مساجد و کلیساها

کوهس��تانی در جنوب روسیه است که با ای ران و ترکیه

و کنیس��هها) و  -3طبقه تجار(ش��امل فروشندگان ،تجار،

مرز مش��ترک دارد .این ناحیه در عین حال که ش��رق و

ص رافان و کاروانیان) .از  1800تا  1870میالدی باید بافندگی

غرب را همچون گذرگاهی به یکدیگر متصل م یکند،

را مختص طبقه اش��راف روسی ،نظامی ،روحانی و جهت

چون قلعهای نیز آن دو را از هم جدا م یسازد .مساف ران

صادر به روسیه دانست .از س��الهای  1870-80تا حدود

بس��یاری که از این منطقه عبور کردهان��د ،پارههایی از

س��ال  1915میالدی ،طبقات بازارهای اروپایی ،آم ریکایی و

فرهنگ خ��ود را نیز در آنجا به می��راث گذاردهاند .به

مج ریان حکومت روسی در قفقاز را باید به آنها افزود.

همین دلیل ،جای شگفتی نیست که نژادهای گوناگون،
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جدول ( )3نمونه طرحها و نقوش بافتههای شاهسون (مأخذ :نگارندگان)

در قفقاز به چش��م م یخورند)Glassie, 2002, 163( .

کش��ورهای ترکیه و روس��یه مهاجرت کردند و مأموران

در قرن هفدهم ،قس��متهای ش��رقی قفقاز میانی ،به

دولتی روسیه در این ناحیه ،راه آهن ،جاده و اسکلههای

یکی از اس��تانهای مهم امپ راتوری ای ران بدل ش��د و با

دریایی س��اختند .همین امر ،موجب توس��عه واردات و

اینکه در پرداخت مالیات و تهیه س��رباز اجبار داشت،

صادرات و در نتیجه ش��روع عص��ری طالیی در تولید

اما در عین حال اس��تقالل خ��ود را حفظ کرده بود .در

منسوجات شد .در طول نظارت روسها بر این منطقه،

نیم��ه اول قرن نوزدهم ،تغیی رات اجتماعی و سیاس��ی

کارگزاران بنا به رتب های که داش��تند ،دس��تمزد خود را به

متعددی در قفقاز به وقوع پیوس��ت .امپ راتوری روس��یه،

صورت پول ،کاال و یا مصنوعات دستی نفیس دریافت

کارگزاران��ی بدانجا اعزام کرد و تعداد زیادی از مردم به

م یکردند .می زان تولید منس��وجات ب رای پاسخگویی به
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ی بافتههای اقوام قفقاز (مأخذ :نگارندگان)
جدول ( )4ویژگ 
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جدول ( )5نمونه طرحهای بافتههای قفقاز(مأخذ :نگارندگان)

این تقاضا بهمقدار زیادی افزایش یافت.

	-پودها دو رشتهای هستند و بعد از هر ردیف
گره گذاشته م یشود.

در اواخ��ر ق��رن نوزدهم داد و س��تد با کش��ورهای
خارجی ،باعث آش��نایی بافندگان منطق��ه با رنگهای

	-دستبافتهها به شیوه گره زدن تولید م یشوند.

شیمیایی شد .سه ولت اس��تفاده از این رنگها موجب

بافتههای شیروان و ق وبا پرزهای ک وتاه دارند.

رواج س ریع آن در میان بافندگان قفقاز گردید و از آنجا

پرزه��ای متوس��ط مختص منطق��ه طالش و

که سالها طول م یکش��ید تا بافندگان با گذشت زمان

داغس��تان اس��ت .فرش با پرزهای مرغوب و

به ناپایداری و ک مرنگ شدن رنگها پی بب رند ،رفته رفته

مناسب متعلق به منطقه مغان ،قرهباغ و قزاق

استفاده س��نتی از رنگهای طبیعی با کیفیت خوب -

است.

که باعث شهرت منسوجات منطقه شده بود  -از رونق

	-حاش��یه و لب ههای انتهای��ی بافتهها ،نیاز به
تعمق بیشتری دارند .اکثر اوقات اف راد با تج ربه

افتاد.
هنر بافندگی نقشی مهم در فرهنگ ناحیه قفقاز بازی

از روی لب��ه کناری ف��رش ،آن را ارزشگذاری

م یکند .قال یهای این منطقه اکث را ً به دس��ت زنان بافته

م ینمایند و همین م��ورد ب رای قضاوت آنها

م یشوند و قسمتی از سنن اجتماعی قفقازیها بهشمار

در مورد کیفیت بافت کافی است.

م یآین��د .گلی مه��ای قفقاز به عل��ت ترکی ببندیهای
هندسی شهرت بس��یار دارند .مناطق مهم بافندگی در

دالیل تأثیرپذیری بافتههای قفقاز و ایل

قفقاز آذربایجان ،ق وبا ،ش��یروان ،داغس��تان ،ارمنس��تان،

شاهسون از یکدیگر

گرجس��تان و طالش هس��تند( .هال و ویووسکا،1377 ،

به نظر م یرسد بافندگان ایل شاهسون و قفقاز به

)230-216

چند علت از یکدیگر تأثیر پذیرفتهاند که این علتها
عبارتند از:

ساختار فرشهای قفقاز

	-جایگاه ای ران به عنوان گذرگاهی میان شبه قاره

	-م واد اولیه بیش��تر فرشها پشم است اگرچه

هند ،آسیای مرکزی ،روسیه و دریای مدیت رانه،

نخ نیز اس��تفاده م یش��ود و اب ریشم معموالً

آن را حتی قبل از شکل گرفتن جاده اب ریشم،

کاربردی ندارد.

سردمدار تجارت میان کشورهای شرقی و از

	 -گرهها ترکی است.

ش��رق به غرب س��اخته بود .لذا بس��یاری از

	-تارها معموالً به رنگ قهوهای و یا پش��م خام

سنتها و س�لایق ای رانی در زمینههای هنر،

بدون رنگ است.

به مناطق دیگر انتقال یافت.
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	-س��رزمین اصلی قفقاز در میان دریای خزر و

قس��متهای ش��رقی قفقاز میانی به شکل

کوههای قفقاز از شمالغ ربی به جنوبشرقی،

یکی از اس��تانهای مه��م امپ رات��وری ای ران

بهطور قطری تقسیم شده است .از زمان یکه

درآمد .لذا طبیعی اس��ت که نقوش مشترک

س��اکنان قفقاز در همسایگی ایالت شمالی

در دستبافتههای آنان یافت شود.

ای ران به س��ر م یبردند ،بافتههای آنان شامل

	-در زمان سلطه صف ویان ،سرزمین شاهسون در
قفقاز میانی ق رار داش��ت اما در قرن نوزدهم،

م وتی فهای مشترکی شده است.
	-زمانی مرزه��ای جنوبی قفقاز و شاهس��ون

با واگذاری قفقاز میانی به روسیه و مشخص

یک��ی بودهان��د اما حکومت روس��یه در قرن

ش��دن مرز رسمی آن در سال  1884میالدی،

 19س��بب کاهش نفوذ ای ران شد و بهتدریج

بس��یاری از گروههای قبیلهای شاهس��ون به

س��لیقه درباریان ،اروپاییان و تجار بر سلیقه

روس��یه رفته ،به ه مطایفههای خود پیوستند

بافندگان تسلط یافت.

و گروه دیگ��ر در جنوب رودخانه ارس باقی
ماندند.

	-کمتر س��رزمینی ،تاریخ پ��ر تالطمی همانند
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قفقاز داش��ته اس��ت .بارها تحت هجوم ق رار
گرفته ،مستعمره شده و بهدست اق وام سکایی،

نقوش بافتهها ،اشتراکات و افتراقات

ی ونان��ی ،روم��ی ،بی زانس ،س��لجوقی ،عرب،

اشت راکات :ب��ا مقایسه جداول ویژگ یهای بافتههای این

مغول ،تات��ار ،ای رانی ،ترک و روس تس��خیر

اق وام که در باال ش��رح داده شد ،به این نقاط مشترک در

شده اس��ت .لذا در هنگام سلطه این اق وام از

دستبافتههای دو منطقه دست پیدا م یکنیم:

نظ رات آنها در بافتهها ،الهام گرفتهاند.

.1

1در بسیاری از گلی مهای دو منطقه ،نگارههای

	-در زمانهای قدیم قفقاز یکی از مس��یرهای

خرچنگمانند و لوزیهای قالبشکلی وجود

اصلی تجارت از ش��رق به غ��رب بوده و به

دارند که نمونههای آن در اکثر دستبافتههای

همی��ن دلی��ل ،مورد توج��ه متج��اوزان ق رار

کرد ،از آس��یای مرکزی تا آناتولی ،به چش��م

داشته است .ای ران یها طی دورههای مختلف

م یخورد.

بر قفقاز س��لطه یافتند :آنها ارمنس��تان را در

.2

2معموالً نگاره « »Sمانند به ش��کلی س��اده در

س��ال  521قبل از میالد تس��خیر کردند .در

شاهسون بافته م یشود و اگر بافتی پیچیده

قرن یازده��م میالدی یورش س��لجوقیان به

داش��ته باشد به شکل اژدها درآمده و بر روی

قفقاز اتف��اق افتاد و در قرن هفدهم میالدی،

کیف و مف��رش دیده م یش��ود .اژدها که به

صورت حرف التین « »Sاس��ت ،به تناوب در
.3

.4

قفقاز هم دیده م یشود.

ناحیه بازی م یکند .قال یهای این مناطق اکث را ً

3گلی مهای دو منطقه به اس��تفاده از تکنیکی

به دس��ت زنان بافته م یش��وند و قسمتی از

همانند بافت چاکدار و پرده قالیچهنما بافته

سنن اجتماعی این مناطق بهشمار م یآیند.

م یش��وند و بس��یاری از این بافتهها ،شامل

افت راقات:

تزیینات��ی با تارهای اضافی اس��ت که به نام

.1

سوماک معروف هستند.
4اکث��ر نقوش شاهس��ون با قفق��از و آناتولی

هس��تند که با نخهای پش��می نرم و ظ ریف

مش��ترک هس��تند .بعض��ی ش��باهتهای

بافته شدهاند.
.2

2تنوع نقشمایهها در بافتههای قفقاز بیشتر از

اس��ت که امکان تمایز آنها به سختی ممکن

ایل شاهسون است و هر منطقه نقش خاص

اس��ت .بهخصوص بافتهه��ای قدیم یتر که

خ��ود را دارد .ام��ا تنوع نقوش در شاهس��ون

م ربوط به زمانی اس��ت ک��ه مرزهای جنوبی

محدود است.

قفقاز و شاهسون یکی بودهاند.

.6

1گلی مهای شاهسون ،با پشم خشک و خشن
بافته ش��دهاند و برخالف گلی مهای قفقازی

بافتههای قوم شاهس��ون و قفق��از به حدی

.5

.7

7هنر بافندگی نقش��ی مهم در فرهنگ هر دو

.3

 3نقوش ایل شاهس��ون سادهتر و تج ریدیتر

5اس��تفاده از فضای مثبت و منفی ب رای ایجاد

از نقوش بافتههای قفقاز اس��ت .انواع نقوش

نق��وش در هر دو منطقه قفقاز و شاهس��ون

پ رنده و حی وانات بس��یار محدود و شبیه به

مشاهده م یگردد.

هم اس��ت .اما نقوش قفق��از دارای تزیینات

6ابتدا در ه��ر دو منطقه ،رنگ��رزی بهصورت

غنی و پر از جزییات است.

طبیعی و گیاهی بود اما بهتدریج ،س��هولت

.4

استفاده از رنگهای ش��یمیایی موجب رواج
س��ریع آن در می��ان هر دو منطقه ش��د و از

4تنوع رنگ در دستبافتههای قفقاز بیشتر از
شاهسون است.

.5

5بافتهه��ای شاهس��ون بیش��تر کارب��ردی و

آنجا که س��الها طول م یکشید تا بافندگان

م ربوط ب��ه زندگی روزمره اس��ت در صورتی

با گذشت زمان به ناپایداری و ک مرنگ شدن

که بافتههای قفقاز بیش��تر جهت تجارت و

رنگها پی بب رند ،رفته رفته استفادة سنتی از

صادرات تهیه م یشوند.

رنگهای طبیعی که باعث شهرت منسوجات
منطقه شده بود ،از رونق افتاد.

نم ونه ( :)1گلیم مفرش ،شاهس��ون ،شمالغ ربی ای ران،
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اواخ��ر قرن  12هجری ،جنس پش��م ،ابعاد.37 × 46.5 :

شده و جهت زی رانداز قابل استفاده است.

این دستبافته دورو و دارای کف با ابعاد مستطیل بوده

نم ون��ه( :)3کیس��ه نمک شاهس��ون ،منطقه :ش��مال

و جهت پیچیدن رختخ واب کاربرد داشته است.

آذربایجان ،بافت :س��وماک ،الیاف :نخ و پشم ،نیمه دوم

نم ون��ه ( :)2مفرش متعلق به منطق��ه آذربایجان قفقاز،

قرن 12هجری ،ابعاد.13 × 16 :

متعل��ق به حدود ق��رن 12هجری ،جنس :پش��م و نخ

نم ون��ه( :)4خورجین ،منطقه :قفق��ار -باکو ،اواخر قرن

س��فید ،ابعاد .43 × 50 :این دستبافته سوماک دورو و

12هجری ،الیاف :پشم و نخ سفید ،ابعاد.18 × 18 :

مخصوص پیچیدن رختخ واب اس��ت .تا حدی مرمت

نم ون��ه( :)5مفرش ،منطقه :شاهس��ون ،قرن 12هجری،
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جدول ( )6نمونههای  1الی ( 10مأخذ)www.marlamallett.com :

الیاف :پشم ،ابعاد ،18 × 17 :بافت :سوماک.

در بررسی نقشبافتههای دو منطقه شاهسون و قفقاز به

نم ونه( :)6س��اک نمک ،منطقه :قفقاز ( ،)Kazakاواخر

نتایج قابل توجهی دست م ییابیم که اهم آنها عبارتند

قرن  ،12الیاف :پش��م  ،24 × 57.5بافت :سوماک ،رنگ:

از:

آب��ی تیره و قرمز خالص ،س��بز ،آبی رن��گ پ ریده قرن

	-شاهس��ونها در تولید س��وماک،کیف ،گلیم

12هجری.

(مفرش) و بافتههای مسطح ،روکرسی ،پاالس

نم ونه( :)7مفرش ،منطقه :گرجستان ( ،)Borjalouاواخر

و ورنی مش��هورند .مردمی کوچرو و س��نتی

ق��رن 12هجری ،الیاف :پش��م ،ابع��اد ،36 × 57 :راه راه

هس��تند و در طرح و باف��ت گلی مهای آنان

باریک سوماک ،احتماالً کف ساک نگهداری رختخ واب

نوعی محدودیت به چشم م یخورد .درواقع

قبیله کوچرو اس��ت .رنگهای مالیم داشته و تا حدی

اشکال حی وانی و گیاهی به صورت ق راردادی

مرمت شده است.

و آبس��تره هس��تند .یکی از مش��خصههای

نم ون��ه( :)8گلیم ،منطقه :شاهس��ون ،ح��دود قرن 12

نق��وش بافتهه��ا ،حس حرک��ت در طرحها

هجری ،ش��مالغ ربی ای ران ،الیاف :پشم ،ابعاد× 13.11 :

اس��ت .این کیفیت به وس��یله تأثیر متقابل

 ،6.11بافت :ش��کافدار و نوارهای گل برجس��ته ،این

فض��ای مثب��ت و منفی در خل��ق نقوش به

گلیم از دو تکه باریک و بلند تشکیل یافته که از وسط

وجود م یآید .در بسیاری م وارد ،فضای منفی

به هم وصل شدهاند.

از آینه شدن فضای مثبت خلق م یشود.

نم ون��ه( :)9گلیم ،منطق��ه :قفقاز ،ش��یروان ،آذربایجان،

	-نق��ش اژده��ا و طرحه��ای « »Sش��کل در

حدود قرن 12هجری ،الیاف :پش��م ،ابعاد،5.10 × 8.8 :

بافتههای شاهسون و قفقاز مشترک هستند.

بافت :چاکدار.

در بسیاری از گلی مهای دو منطقه نگارههای

نم ونه( :)10گلیم ،منطقه :شاهسون ،شمالغ ربی ای ران،

خرچنگمانند و لوزیهای قالبشکلی وجود

اواخ��ر قرن 12هجری ،الیاف :پش��م و نخ ،ابعاد× 7.3 :

دارند که نمونههای آن در اکثر دستبافتههای

 ،3.7بافت :چاکدار ،با نوارهای راه راه باریک.

کرد ،از آس��یای مرکزی تا آناتولی ،به چش��م
م یخورد در تمام این نقاط نوعی تشابه میان

نتیجهگیری

بافتهها و نقوش دیده م یشود و نقوش اکث را ً

شاهسونها یا عشایر ایلسون یکی از مهمت رین ط وایف

سینه به س��ینه نقل شده و به دلیل ک مسواد

ش��مالغ ربی ای ران هس��تند .تأثیر هنر اسالمی به ویژه

ب��ودن بافندگان بومی ،س��اده ب��وده و کمتر

سادگی طرحها و هندسی بودن آنها کام ً
ال مشهود است.

به فرم توجه ش��ده اس��ت .رنگها بیشتر از

فصلنامه
علمی پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 11
پاییز 1387

39

خانواده گرم و تیره هستند .این بافتهها اخی را ً
در بازار جهانی شناخته شدهاند.
	-گلی مه��ای دو منطق��ه به وس��یله تکنیکی
همانند بافت چاکدار و پرده قالیچهنما بافته
م یش��وند و بسیاری از این بافتهها ،تزییناتی
دارن��د که از تارهای اضافی ایجاد م یش��وند
و به «سوماک» معروفند .بعضی شباهتهای
قوم شاهس��ون و قفقاز به حدی اس��ت که
امکان تمایز آنها به س��ختی ممکن اس��ت،
بهخص��وص بافتههای قدیم یت��ر م ربوط به
زمانی که مرزهای جنوبی قفقاز و شاهس��ون
یکی بودهاند.
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