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 کورته  چكيده

 ،در بافت گلیم ،ایران با دارا بودن اقوام متعدد

پ ربار این هرن  در جهان است.هرن شاخصی صاحب 

های غرب ایران خصوصا  استان کردستان جلوه در

این در با اینکه . داردپردازی گوناگونی از طرح

 تها و رواج توليداشدن بافتهاستان با ماشيني
را تحت الشعاع  یاي که اغلب هرنهاي دستکارخانه

 ،ميان عشاير ، هنوز در روستاها و دره استداد قرار

 بافیگلیماین حال، هرن  شود؛ باميبافی ديده گلیم
 بررسی وکم در حال فراموشی است. کردی نیز کم

شده های بافتهنگاره پردازی خاصمناددر پژوهش 

مهم و  یرضور کاری ، های کردیدر منت گلیم

توان به چند ها را میمندرج در گلیمنقوش است. 
نقوش حیوانی، هندسی، بندی کرد: بخش دسته

بررسی به که این مقاله در  .و گیاهیرآالت اابز 

اختصاص دارد، هدف نقوش حیوانی منادشناسانۀ 
 منونه سههای حیوانی نگارهو نقوش این است که 

 .بررسی شودستان کردستان اهای کردی از گلیم

ست تحلیلی ا -توصیفی  ،مقاله روش تحقیق در این

ای و آوری اطالعات از منابع کتابخانهو جمع

ورت ص میدانی یهشیو  به هاگلیم منونهشناسایی 

ی معانی گوناگونگر تداعیاست. این منادها گرفته 

های نقش .هستند کردستان فرهنگ ۀدربار 

یعت برگرفته از طب های کردستانگلیمشده در بافته

و با الگوپذیری از باورها و  کردهاپیرامون زندگی 

 مردم دارد.این ریشه در اعتقادات فرهنگ 
 

، لە نئێران کە ئێتنیکی جۆراوجۆری تێدا دەژی 

لە  خاوەن هونەرێکی بەرچاوە کردنی گڵێمدادروست

و . ئەم هونەرە پڕبایەخە لە ڕۆژئاوای ئێراندا جیهاندا

بەتایبەت لە پارێزگای کوردستاندا، دیزاین و نەخش و 

ڕای ئەوەی لەم پارێزگایەدا نیگاری فرەجۆری هەیە. سەرە

ئەم بەرهەمانە بووەتە ماشینی و بە  کردن و چنینیدروست

ئامێرەکان لە کارخانەدا دروست دەبن و هونەرە 

دەکان و وندەستییەکانی خستووەتە پەراوێزەوە، بەاڵم لە گ

. کردنی گڵێم هەر بەردەوامەلە نێو عەشایردا دروست

رە خەریکە فەرامۆش هونەری گڵێمی کوردیش بەرەبە

بە  هێامسازیی تایبەتکردن و توێژینەوە لە دەبێت. تاوتوێ

، نئەو نەخش و نیگارانەی لە ناو گڵێمی کوردیدا هە

ێو نەخش و نیگاری ن ئەرکێکی پێویست و گرنگە. دەکرێ

بکەین: نەخش و گڵێمەکان بۆ چەند دەستە پۆلبەندی

ەم ئنیگاری ئاژەڵ، ئەندازەیی، ئامرازەکان و رووەکەکان. 

ش و کە لەسەر لێکدانەوەی هێامناسانەی نەخ وتارە،

نیگارەکانی ئاژەڵ چڕ دەبێتەوە، مەبەستیەتی نەخش و 

نیگارەکانی ئاژەڵ لە سێ منوونە لە گڵێمە کوردییەکانی 

ەوە لەم ەی توێژین. شێو پارێزگای کوردستاندا تاوتوێ بکات

شیکارانەیە و کۆکردنەوەی زانیاری لە –وتارەدا، وەسفی

سەرچاوەکانی کتێبخانە و ناسینی منوونەی گڵێمەکان بە 

شێوەی مەیدانی ئەنجام دراوە. ئەم هێامگەلە 

لە بارەی فەرهەنگی  نوەبیرهێنەرەوەی واتاگەلی جیاجیا

. ئەو نەخشانەی لە گڵێمەکانی کوردستاندا ەوەکوردستان

چرناون، لە رسووشتی دەوروبەری ژیانی کوردانەوە 

و  بڕوا وەرگیراوە و ئولگووی لە باوەڕەکان وەرگرتووە و لە

 رچاوەی گرتووە.ڵکەوە سەفەرهەنگی ئەم خە

قوش ن ؛گلیم ؛منادشناسی ؛فرهنگ واژگان کلیدی:

 کردستان ؛حیوانی

فەرهەنگ؛ هێامناسی؛ گڵێم؛  :وشەگەلی سەرەکی 

   نەخش و نیگاری ئاژەڵ؛ کوردستان
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 مقدمه -1

پشمین معروف که از پشم  یهبافند. جامپوششی معروف که از موی بز و گوسفند می»گلیم 

گلیم، نوعی فرش بدون پرز است که با نخ »: ذیل گلیم(. همچنین 3131)دهخدا، « میش بافند

)دانشگر، « ودشیا کنفی جهت زیرانداز یا تزیین با درگیری تارو پود بافته میای پشمی یا پنبه

بافت گلیم به آسانی میرس نیست، همچنین  آغاز ی دقیق(. تعیین تاریخچه034: 3131

مشخص نیست فنون مربوط به آن چقدر در دنیای باستان رواج داشته است. اما با توجه به 

نیز باید  های گلیم راتوان گفت ریشهسیربی با اطیمنان میهایی چون پازیریک در کشف بافته

بافته در همه جای ایران رواج دارد (. این دست33: 3133در رشق دنبال کرد )هال و دیگران، 

کنند مختص به خودشان است، به ولی نقوشی که بافندگان هریک از مناطق استفاده می

 ن محل بافت آن را تشخیص داد. تواای که از روی رنگ و نقش یک گلیم میگونه

ی دهکننهای به کار رفته در نخ و الیاف گلیم، معموال  منعکسرنگ و هاگلیم یهنقشین

رشایط محلی و اقلیمی، آب و هوای محل زندگی استادکاران بافنده و عالئق و باورهای آنان 

های نقاط بافتهتوان است و اصالت گلیم نیز در همین است. از همین طریق است که می

(. اکو معتقد است عشایر که 3: 3111مختلف کشور را از هم بازشناخت )شادقزوینی، 

وارتر تر ولی خوشگتر و سختشک خشنکه بی -های طبیعیرسنوشتشان این بود که در محیط

توانستند از مناظر باشکوه طبیعت، آسامن، نور خورشید، زندگی کنند، فقط می -از امروز بود

 طبیعی است که مفهوم غریزی و زیبایی برای ،ها لذت بربند و در نتیجهایی ستارگان و گلروشن

 .اشدنگاتنگ داشته بتگذاشت پیوندی هایی که طبیعت در اختیارشان میها، با تنوع رنگآن

 (11: 3133)اکو، 

بهینه از  یهزن عشایر با وجود پشم که محصول دامداری ایل بود، به منظور استفاد

 [čarxu]چرخو  [duk] پشم با دوک ریسندگیهای ایل و برای رفاه و آسایش خانواده با مایهرس 

یا ناخواسته نقشی مهم در  هایی زیبا ببافد و خواسته[ توانست گلیمrisها ]و رنگریزی ریس

: 3131بها از خود برجای گذارد )پروان، عهده گیرد و میراثی گران اعتالی فرهنگ و هرن مزبور بر

نقوش حیوانی در  هایمنادشناسی نگاره یه(. پژوهش حارض نیز با هدف بررسی و مطالع22

ترین هرنهای دستی رو به فراموشی در این خطه های استان کردستان که یکی از مهمگلیم

 از: نظر پژوهش عبارتند سؤاالت مورد ،همین اساس بر ، نگاشته شده است.است

 استان کردستان کدامند؟ های حیوانی در گلیمنگاره -3 

 هرکدام از منادهای حیوانی در گلیم استان کردستان به چه معناست؟ -2 
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ت اسحیوانات وحشی و اهلی و آبزی  شاملبافت کردی دست هایگلیمدر  حیوانی نقوش

ت توان گفای دارند. بدون شک میرد اهمیت و جایگاه برجستهکه در فرهنگ و معیشت مردم ک  

اهان از هرکدام از حیوانات و گی اب طبیعت، با انسان یهبنا به پیوند گسرتد ،یمبین نقوش و گل

 و دگیزن و زیست یهتبع  شیو که همواره به داشتهروزگاران نخستین ارتباط مستقیمی وجود 

ود خ زیست یشیوه فراخور منادهایی رشایطی، هر در هاانسان و شدهمی تعیین قوم هر بینش

 حورمگفت، هرن ایران، نوعی هرن جانور  بتوان شاید. اندبرگزیده شاندرونی پیام انتقال برای را

ر ب هاغارهای پیش از تاریخ تا منایش این نگاره یههای آن را از دیوار که منونهست چنانهنیز 

، تیشیمعی شیوهتوان دید. این نقوش اساطیری ارتباط مستقیمی با زندگی، ها میروی سفال

 باورهای گذشته دارد. و و رسوم اقلیم، آداب

 روش تحقیق -٢
تحلیلی است. روش گردآوری  -این پژوهش بر اساس ماهیت و روش، یک تحقیق توصیفی

لیم گمنونه  سهرو ای و بررسی میدانی است. از ایناطالعات، ترکیبی است از ابزار کتابخانه

به تاریخچه  سپس( که دارای نقوش شاخصی هستند. 3صورت هدفمند انتخاب شد )جدول به

ها و باورها و عقاید قوم کرد در این استان بافی در اسطورههای گلیمو نوع نقوش و تحلیل نگاره

 پرداخته شده است.

 بررسی پژوهش در استان کردستان شاخص گلیم مورد یهمنون : سه1جدول 

نوع 

 نقش

 طرح موسایی: 
 حاشیه حلیمه

 طرح موسایی: 
 حاشیه فرامیرزا

 رح قاب قابیط

 تصویر

   
 (7931خذ: نگارندگان: )ما
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 پژوهش هپیشین -3

مقاالت  ها ونامهدهد که پایانمنابع مستند و انتشاریافته با موضوع تحقیق نشان می یبررس

 مدون و جامعی یهو نقوش گلیم صورت گرفته است و مجموع هارنگ نوشته شده حول محور نوع

اه اجاملی ی که با نگنحققامها بپردازد. از بافته نشده است که به منادشناسی این دست تألیف

 توان به موارد زیر اشاره کرد: جمشید محمدی دراند، میهای کردستان پرداختهگلیمبحث به 

 یهطرح و نقش گلیم استان کردستان ایران: منون یهالعمط ا نامبی انامهپایان، 3132 سال

ی انامهپایان 3131نازنین اینانلو در سال  ؛ه استنوشت ی سنندج و بیجارموردی، گلیم منطقه

 کردستان و کردهای خراسان یهکردهای منطق بررسی تطبیقی نقوش گلیم و جاجیمبا عنوان 

بررسی تطبیقی گلیم و منادهای آن میان دو قوم کرد و کرمانج  ،3131و پروری در سال 

ها و هر دو بیشرت به تفاوت و اندرا نوشته موردی کردستان و خراسان شاملی( یه)مطالع

  .اندهای نقوش اشاره کردهشباهت

 هایبافتهبررسی گرافیک نقش دست»اش به نامهدر پایان 3130هیمن سهرابی در سال 

توجه  آثار شناسی اینبیشرت به نقوش هندسی و زیبایی وپرداخته « کردستان ایران بعد از اسالم

های کردهای بافتههای دستمایهبررسی و تحلیل نقش»به  3132طریقی در سال  ؛کرده است

ر نوع کیدش بأبیشرتین ت پرداخته ودر چند استان کردستان، کرمانشاه، ایالم و غیره « ایران

تنها پژوهشی که به صورت خاص و شاخص به بررسی این  ؛ه استبودشده های یافتمایهقشن

بررسی قالی و و پژوهش  ،معرفی»ای با عنوان هرن در استان کردستان پرداخته است مقاله

ت اس کردهاست که روشنک نقیب حرضتی در کتاب ماه هرن منترش « بافی در بیجارگلیم

ای هبیشرت به معرفی و بررسی نگاره ،خالصهصورت  به ،در این مقاله او (.3131حرضتی، )نقیب

 قالی پرداخته است.

در استان کردستان پرداخته شده  مطالعه و منادشناسی گلیم بررسی،ر این پژوهش به د

د. هنوز سند دار  یار طوالنیای بسبرش، سابقه یراندازهاین زیاز نخست یکیم به عنوان یگلاست. 

انان بافته در میان عشایر و یکجانشینگیری این دستی تاریخ و چگونگی شکلمعتربی درباره

استان کردستان در اختیار نداریم. در واقع، تصور هرنی مستقل با قدمت و سابقه نزد هریک از 

ی ای بص هی ویژگیشهرهای استان کردستان بسیار دشوار است؛ لذا انجام پژوهش در زمینه

ها نه تنها برای روشن شدن وضعیت این هرن در میان عشایر بلکه برای و منادشناسی این نگاره

پیرشفت و معرفی آن و نیز بررسی نوع منادهای حیوانی و ارزش این منادها در باور و فرهنگ و 

 حفظ تواند تا حد زیادی بههایی میمناید. چنین پژوهشآداب و رسوم مردمان کرد رضوری می

بافی و دیگر تر شدن هرن گلیمچنین شناساندن و گسرتدههای هرنی و همو احیای ارزش
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ررسی اند و بشده ها کمک مناید. منادها در زندگی اعتقادی و دینی مردم کرد تنیدهبافتهدست

 .ها برای شناخت عمیق این جوامع رضوری استی آنو مطالعه

 بافی در سنندجی گلیمتاریخچه -4
هجری قمری دیده  304حمدالله مستوفی در  نزهه القلوببار نام کردستان در کتاب نخستین

شود. طبق این کتاب، مناطق غربی ایران آن روز را به نام جزیره و حدود آن والیات ارس، می

(. اما کردستان 31، 3131نامند )مستوفی قزوینی، شام، کردستان عراق و کردستان ترکیه می

ل شهرهای سنندج، سقز، مریوان، قروه، دیواندره، بیجار، رسوآباد، بانه، دهگالن، امروزی شام

ی اوارههای مختلفی از عشایر همچنان زندگی کوچاورامان و کامیاران است. در کردستان، گروه

دارند. عشایر کردستان بیشرت در مناطق بانه، سقز، مریوان، سنندج و اورامانات که دارای 

ها به کشاورزی و دامداری کنند. اکرث آنهای عمیق است، زندگی میلند و درههای بکوهستان

خصوص در بافنت قالی )کردی(، جاجیم، گلیم و تولید لباس از پشم و گیوه اشتغال دارند و به

 ( 24: 3111فر، سهم بسزایی دارند. )شایسته

اكدار ن آن نوع چیترادهن و پراستفیم وجود دارد كه مشهورترین نوع بافت گلیران چندیدر ا

شود. نوع گلیمی كه در سنندج یم مین بافت گلیترفیجاد ظریاست. بافت چاكدار موجب ا

در  ر مناطقیدارد و نسبت به سا یمنحن یشود هم از نوع بافت چاكدار است و بافتیبافته م

 شامل گلها اغلب رایج است. نقش یی بافت هندست است چون در اكرث مناطق، شیوهیارجح

ست ا مشبك ایو  یك نقش جدولی یدارا یانیو بته و تاک  رونده و زنبور عسل است و در ترنج م

( قرار دارد. 3)تصویر  یمعروف به طرح هرات یكوچك یهاها دسته گلك از آنیو در داخل هر 

در  الهام گرفته و اغلب یی صفو دوره یهایها و زر یدوز با از قالبیز یاگل و بته یهاطرح

 د شده است. یشهرها تول یپسند اهالیعال یها به خاطر تقاضاهاكارگاه

ن مورد مستثنا یسنندج در ااما ست، یمعروف ن یاسجاده یهامیران به خاطر گلیا چهاگر 

شود، بسیار ی( كه در سنندج بافته م2)تصویر  یاسجاده یهامیشكل گلیاز یاست. محراب پ

ی دارند و البته اجزا یاژهیهست كه هر كدام نام و ینقوش متفاوتم سنندج یممتاز است. در گل

وده ج بیكه در كردستان را یخاص هستند. نقوش سنت ینام یاین نقوش کلی هم هر كدام دارا

درهم، حاشیه حلیمه، طرح قاپ قاپی، طرح حاشیه فرامیرزا، طرح  یو هست عبارتند از: ماه

، گل یفرنگچون توت یگر ید یهار نقشهیاخ یاه(. در سال3133گلچینی و غیره )نظری، 

ذشته توان گفت که در گقرار گرفته است. در نهایت می یسنت یهاف نقشهیدر رد یوندیجرسه پ

و طوالنی بودن رسما، وجود پشم و  در استان کردستان به علت وجود آب و هوای رسد زمستان

ست شده اردم از این راه تأمین میدام باعث رواج تولید صنایع دستی شده و معیشت زندگی م
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ع های صنایشوند و جای خود را به فراوردهاما امروزه این هرنها به تدریج به فراموشی سپرده می

درت ناند. تنها برخی از این صنایع دستی بههای مدرن و فانتزی دادهها و نقشماشینی و طرح

 شوند.میو رصفا  به منظور برآوردن بعضی نیازهای شخصی ساخته 

 یم کردستانهای شاخص در گلنقش -5

هاست که از نسلی به نسل دیگر منتقل شود، قرناغلب نقوشی که امروزه در گلیم بافته می

آنکه حتی بافندگان آن آثار نامی یا توضیحی برایشان به جا گذاشته باشند. نتایج اند، بیشده

ها، زنان از گلیم به عنوان دهد طی قرنهای اواخر قرن نوزدهم در مورد گلیم نشان میپژوهش

ها احساسات خود را در مورد عشق، مایهها و نقشکردند که از طریق طرحای استفاده میوسیله

ند؛ امرگ و ترس بیان کنند چرا که زنان در حال بافنت گلیم و مردان در شکار یا جنگ بوده

رزش عقالنی فطری و پیام هرنی و حسی ی منحصبه فرد، ابنابراین گلیم همواره معنای نهفته

برخی بر این باورند که بافندگان، طبیعت و محیط پیرامون  .(23: 3330، 1انکوتیلخود را دارد )

اند اما انگار نقوش طی های انتزاعی آن را بر گلیم تصویر کردهخود را الگو قرار داده و نقش

ها به طور سنتی و به تقلید اری از نقشها و حتی در دوران معارص گواه آن هستند که بسیقرن

اند. اگرچه حضور حیاتی بعضی جانوران مانند بز، اسب و مرغ و غیره در از گذشتگان بافته شده

زندگی عشایر سبب حضور نقوش جانوری نیز هست اما تنها دلیل کافی برای کاربرد این نقوش 

 (13: 3131طوسی، نیست. )افضل

ون هایی با الهام از طبیعت و اشیای پیرامن عالوه بر بافت گلیمبافندگان در استان کردستا

(. در 3133کنند )صادقی، ها را به صورت ذهنی بر روی گلیم اجرا میخود، بسیاری از نقش

ی هایشوند: گروه اول نقشهایی که در گلیم کاربرد دارد به سه دسته تقسم میکل، نقش

 هایی که بافنده در پینده اشاره دارد، یعنی نقشهای زیباشناختی بافهستند که به آگاهی

انات ی دوم، نقش حیو بافد؛ دستهتر کردن گلیم میدادن زیبایی محیط اطراف برای زیبانشان

اش ها وابستگی داشته و جزئی از زندگیی خود به آنو لوازم کاربردی است که در زندگی روزمره

ی ای است که ریشه در باورهای قومی و قبیلهی سوم، عنارص منادینگردد؛ دستهمحسوب می

ها به تسخیر درآوردن طبیعت و نیروهای آن و استفاده از برخی بافندگان دارد و هدف از بافت آن

نقوش به عنوان طلسم جهت دفع نیروهای رش  و دستیابی به امیال و آروزهاست )هال و دیگران، 

3133 :34 .) 

                                                 
1 Anquetil. 
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تان کردستان حاصل کنار هم چیدن منظم و متقارن های اسنقوش به کار رفته در گلیم

ی خاص به چپ یا راست، و گروهی های هندسی است. گروهی از تکرار تقارنی یک نگارهشکل

 های استان کردستان نقوشی متفاوت است. به طور کلی گلیمنیز حاصل تلفیق چند نگاره

 ی، نقوش تزیینی یا اشیا، ومتنوعی در خود دارند: نقوش هندسی، نقوش حیوانی، نقوش گیاه

  عبارتند از: مختصبه طور  نواع نقوش گلیم در استان کردستانا نقوش آیینی.

گان ها قرار دارند و بافند : این نوع از نقوش در گلیم کردستان بیشرت در حاشیهنقوش هندسی

کنند. عنص حیاتی آب در بعضی از استفاده می ی گلیماز آن برای پر کردن زمینه یا حاشیه

 صورت نقشی منحنی مانند رودخانه است.ها، به شکل آب جاری و بهگلیم

ی حیات در نظر گرفته ها، گیاه به عنوان اصل و ریشهدر بسیاری از فرهنگ نقوش گیاهی:

ای هنواع نگارهشود. بافندگان استان کردستان نیز طبیعت رسسبز پیرامون خود را با امی

: اند که خود شامل انواع گوناگونی استی خود بر روی گلیم بافتهانتزاعی، مطابق ذوق و سلیقه

 و ... . 1ها، درخت بابا آدمها، بوتهگل و گلدان، گل

ی ها در زندگی روزمرهاین لوازم، بازمنایی اهمیت و کاربرد آن نقوش تزیینی یا نقوش اشیا:

ی واقعی ظرف و غیره اغلب دقیقا  مشابه منونه 3سینی، چخامق، 2نقوش شانه،بافندگان است. 

ها ی گلیمهای انتزاعی با مفاهیم منادین هستند و معموال  در حاشیهخود هستند و گاه نگاره

 (0شوند. )جدول بافته می

ه باور ک زخم است. این نقش نشان از این دارد: یکی از نقوش آیینی، نقش چشمنقوش آیینی

بافندگان این بوده که افردای وجود دارند که نگاهشان دارای قدرت آسیب رساندن، بداقبالی یا 

ترین شکل این نقش، یک مثلث است. این نگاره داری قدرت جادویی یا حتی مرگ است. ساده

دهد و صاحب خود را از عامل بیرونی خطر مذهبی است، یعنی تأثیر نگاه بد را کاهش می

صورت ی آیینی در گلیم سنندج هم به(. این نگاره31: 3133کند )تاشکیران، ظت میمحاف

 (1یک مثلث بافته شده است. )جدول 

                                                 
ود. شچسبد. این باور وجود دارد که این گیاه باعث دفع چشم بد میبابا آدم، گیاهی است که به لباس انسان و موی حیوانات می -1

عدها به بشود. این نقش در ابتدا تصویری و نوع دیگر بابا آدم مناد فراوانی است و اگر داخل کیسة آرد قرار گیرد موجب برکت می

 (.3: 3133منادین است )تاشکیران،  -شکل منادین درآمد. بنابراین تصویری

 ازدواج میل به تا شودمی برده کار به جهت آن از نقش این .دارد تولد و ازدواج با بسیاری ارتباط گلیم، در شانه (: نقشSanaشانه ) -2 

 (.33کند )هامن:  بیان بد چشم برابر در را آن از حفاظت و

اندازد )رشیف و همکاران، نقش چخامق: مشخص نیست از چه چیزی الهام گرفته است اما نام آن، شنونده را یاد چخامق تفنگ می -3 

 (. چنین نقشی در گلیم جیرفت نیز بافته شده است.32: 3131
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های استان کردستان، با تقلید از طبیعت و بافنت نقوش در بعضی از گلیم نقوش حیوانی:

 کنند. نقوشا میرو شدن با آن حیوان را پیدحیوانی یا بخشی از یک حیوان خاص، قدرت روبه

شده شامل نقوش شغال، ماهی، جوجه تیغی، پروانه، مار، کالغ، جغد، خرگوش و حیوانی بافته

 (1پروانه است. )جدول 

 درآمدی بر نقوش حیوانی -6
ی پژوهش به بررسی و منادشناسی نقوش حیوانی پرداخته شده است. حیواناتی که با در ادامه

های مایهون بخشی از نقشوجود حضور خود در طبیعت، در کنار انسان و باورهایشان، اکن

 هایی که در عین سادگی خود، دنیایی از رمز و رازها را در خود دارند.اند. نقشهرنمندان شده

ه گردد که ریشه در باورهای گذشتبافی، به نقوش اساطیری برمیهای گلیممایهبخشی از نقش

سال پیش از میالد است، طرح سگ و بز به  1444حدود هایی که مربوط به دارد. در سفالینه

ود. شبندی گلیم دیده میخورد و امروزه نیز، همین نقوش با اندکی تغییر در نقشچشم می

 ی زندگیرود، دور از باورها و عقاید و نحوهبافی به کار میهایی که در گلیممایهمسلام  نقش

ن نقوش از دیرباز مورد توجه انسان بوده است. (. ای311: 3130مردم نیست )اصالح عربانی، 

یا  هاها، ایرانیان و مغولحیوانات به طور سنتی نقش مهمی در هرن و ادبیات اعراب، ترک»

های پنداشتند پدیده(. پیش از این، مردم می11: 2441 1،بایکن) «کردندها بازی میهندی

یزی خاک، تحت نظارت نیروهای نامرئی طبیعی مانند ریزش باران و طوفان، باروری و حاصلخ

است. انسان برای کنرتل طبیعت و ایجاد رفتار مساعد در آن دست به هر آنچه که به گامن او 

زد تا به بهبودی، برکت و تسلط بر محیط دست یابد. با باال آمدن ماه، جزر و مد موثر بود می

ی در اور چهارپا او را به رسچشمهشد، صدای یک پرنده ممکن بود نوید باران باشد، یک جانمی

 بینی حوادث طبیعی و یافنت منابعکرد. رفتار غریزی حیوانات در پیشکوه و دشت رهنمون می

آب و حیات، برای انسان این تصور را به وجود آورد که در ایجاد حوادث و آنچه مطلوب است، 

 نقش دارند.

رقرار نه و ناگسستنی با زندگی انسان بهایی هستند که پیوندی دیریحیوانات از جمله پدیده

ار مایه کامال  واضح و آشکاند. در به تصویر درآوردن حیوانات در ایران باستان، وقتی نقشکرده

شد و در برخی موارد حتی به نبود، به شکلی منظم و در عین حال خشک و رسمی ترسیم می

ر های استان کردستان بسیار گلیمرسید. نقوش حیوانات دهای انتزاع و تجرید نیز میمحدوده

شناسی ی نقوش انتزاعی و تجریدی حیوانات است. در فهرست شامیلمتنوع است و دربرگیرنده

                                                 
1 Canby. 
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های بررسی شده، حیواناتی همچون روباه، ماهی، خرگوش، کالغ، جغد، پروانه و مار، سگ، نگاره

 کنیم.سی میجوجه تیغی یافت شده است. در ادامه، منادشناسی این نقوش را برر 

 مار -6-1

ندازی مار در نظر انسان اهای عجیب، متناقض و ارسارآمیز است. پوستمار جانوری با ویژگی

یابد؛ خوش خط و خال است و شود و عمر دوباره میحاکی از این است که پیوسته جوان می

ن هامن زدهمین زیبایی ممکن است که انسان غافل را وسوسه کند که به آن دست بزند و دست 

ای بود نگهبان بهشت اما به خاطر همکاری با ابلیس و مرگ هامن. در باورهای دینی، مار فرشته

از بهشت رانده شد و خداوند دست و پاهایش را از او گرفت. این جانور خزنده از ادوار پیش از 

امر ششد و منادی دینی با مفاهیم وسیع و متنوع به ای پرستش میتاریخ، به طور گسرتده

های کردی گفته شده که مار، محافظ باغ انگور و (. در افسانه31: 3134رفت )هال، می

ها است و ترین مناد مقدس کیش ایزدی(. مار عمده131: 2441های دیگر است. )مان، میوه

ی از ارود. ادیان کهن باستانی کردها یعنی ایزدی و یارسان، آمیزهی معابدشان به شامر میالهه

(. 033-141: 2431 1،بروئکنکری  اند )زرتشت را در خود حفظ کرده دینی میرتائیسم و عنارص

های عرفانی رایج در کردستان، از جمله نقشبندی و قادری، مار منزلت برای پیروان طریقت

ای دارد و منادی از قدرت، راز، رس و دانش پنهان است. مردم برای دور ماندن از نیش مارها، ویژه

گیرند. برای را از آنها می 3نووشته، 2ب س مد  ها و تعویذهایی به نام ی شیخیوار خانه یا مقربهگ ل  د

ی مار حافظ ی قدرت و جنگاوری و پیامن است. الههصوفیان و مردم، مار همچون ایشتار، الهه

ها است. بسیاری از شیوخ به دلیل تسلط بر مارها و مهار عهد و پیامن و طریقت این آیین

(. ماری که 334: 3130نژادان، اند )رستمی)شاه مارها( ملقب شده 4مارانشایگزندشان به 

شود و کشنت آن جایز نیست. )پایانیانی، نامید می 5ئیجازهمار بیتابع حکم و فرمان شیوخ است، 

 (334: 3130نژادان، ؛ رستمی2040: 3113

 . با توجه به آثار باستانی، این فنایزدبانوان و زنان بود آن ازهای کهن، بافندگی در افسانه

ی مادر به صورت شامتیک و محسوس، یا به ی مادر است. تصویر الههدر اصل مربوط به الهه

ی اسطورهی گیلگمش و در حامسه (.33: 1991 6برینگ و کشفورد،)شود نحوی رمزی نقش می

(. مشهور 234: 3134جاودانگی است )الیاده، آب حیات و مناد  ی مارها در کردستان مارالهه

                                                 
1 Keryenbroek 
2 Dam Bas. 
3 NouŠte. 
4 Šãy Mãran. 
5 Mãri Bi Eijãze. 
6 Baring & Cashford. 
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است که مارها بعد از مرگ، نگهبان مزار افراد هستند. چنین جانوری با این همه تناقض و 

یمی د )رحها حضور فع ال داشته باشرنگارنگی در وجود، کامال  الیق این است که در منادپردازی

(. مناد مار به عنوان نقش نگهبان و محافظ در جدار بیرونی 310و  311: 3131و همکاران، 

 (.2شود )جدول ی گلیم کردستان هم دیده میشده و در نقوش حاشیهها هم نقش میسفالینه

 نقش مار در گلیم استان کردستان :2جدول 

 
   

منت، طرح 
موسایی، 

ی فرامیرزا حاشیه
)گلیم سنندج( 

)حافظ و 
 نگهبان(

)نگارندگان، 
3131) 

ی منت، تصویر الهه
مادر در فرش کردی بر 
اساس مثلث )حافظ و 

نگهبان( )جزمی و 
: 3111همکاران، 

312) 

منت، طرح موسایی، 
ی فرامیرزا )گلیم حاشیه

سنندج( )حافظ و نگهبان( 
 (3131)نگارندگان، 

مادر در ی منت، تصویر الهه
گلیم بر اساس مثلث 

)جزمی و  )حافظ و نگهبان(
 (243: 3111همکاران، 

 کالغ -٢-6

اند دهشاند و زمانی به صورت تجریدی بافتهنقوش پرندگان در گلیم، گاه تقلید کامل از طبیعت

اند. کالغ به رنگ قرمز یا طالیی با سه پا، در خورشید ساکن است و مناد که بسیار ساده شده

(. در اساطیر ایران، هنگامی که حیوان، پرنده، گیاه یا هر 11: 3134آید )هال، ن به شامر میآ 

، هایی که خاص اوستشود، مقام، منصب، صفات یا ویژگیعنص دیگر مناد یکی از خدایان می

عنوان مناد یا تدریج بهگیرد و به دلیل همین همراهی بهدر شامر همراهان یک خدا قرار می

شود ، پیوند او با خورشید و روز مسلم می1شود. بنابراین ارتباط کالغ با ورونادا پذیرفته میخود خ

(. این نقش در اغلب باورها به عنوان قهرمانی خورشیدی و اغلب به 11: 3134)جهانگرد، 

شود )شوالیه صورت خدا یا پیک خدا، راهنام، و یا حتی راهنامی ارواح در سفر آخرشان ظاهر می

(. نقش کلیدی کالغ هم در گلیم کردستان با قرار گرفنت در منت گلیم 112: 3113و گربران، 

گفته  «قشقەڕە»بافته و مشخص شده است. در اصطالح محلی و در فرهنگ بومی کردی به کالغ 

ه الغ بی مردم ایران کآور خربی مهم است. در ادبیات عامیانهشود و گاه در باور کردها پیاممی

                                                 
 1 Varuna 1831. )ایونس، از خدایان آریایی است که با خورشید و روشنایی ارتباط دارد و پاسدار قانون و فرمانروای جهان است :

11) 
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املثل یک کالغ چهل کالغ کردن، ناظر بر همین صفت او است، خربچینی شهره است و رضب

مردم بر این باورند که قارقار کالغ حاکی از خربی خوش است؛ بنابراین به امید آنکه خرب خوش 

ی خرب »کنند: ریزند و این شعر را زمزمه میها برسد، مقداری گندم یا جو جلوی کالغ میبه آن

و معتقدند اگر کالغ روی دیوار کسی آواز بخواند، به « خوش یه بار دیگه؛ بدخربی جایی دیگه

ی چنین، مردم نواحی مختلف ایران قارقار کالغ را نشانهرسد. همصاحب خانه خربی خوش می

 (. 212: 3114دانند )مشایخی، رسیدن باران و رحمت الهی می

ی ما هم مناد غیبگویی و پیشگویی دارد. این پرنده های کودکانهها و قصهدر میان داستان

صورت ها در شب بهاگر کالغ»شود: عالوه بر نقش مثبت، نقش منفی نیز دارد؛ از جمله گفته می

(. 311: 3112کیش، )صداقت« میردجمعی قارقار کنند، برای شاه خوب نیست و شاه میدسته

ر عنوان مثال اگو پیک اخبار ناخوش است. به ی کرد، مناد مرگ، تاریکیکالغ در فرهنگ عامه

صدای کالغ را شنیدید باید صدقه دهید یا اگر قصد مسافرت دارید سفر خود را به تعویق 

بیندازید. در نهایت این پرنده در متون و روایات، دو خاستگاه و به تبع آن دو کارکرد دارد: 

ثبت اما در خاستگاه دینی که با خاستگاه اساطیری و دینی. در خاستگاه اساطیری نقشی م

 (1ی عمیقی دارد نقشی منفی دارد. )جدول فرهنگ بومی کردستان رابطه

  واـــوون و ئـــابـۆرن به ســــد ساڵ بیشسه
 

 ااڵوــــی قـــوونـبشێ  رهـــابـوه  نهــــسپی

  ارهـــابـی  نــــێ جنســـــر شتهـی هــــیان
 

 ارهـــاوه بـــا مـــێ  تــــاک بــه چــــحاڵمه

 

 نقش کالغ در گلیم استان کردستان :3جدول 

 مناد در فرهنگ کرد جایگیری در منت، طرح نقش کالغ

 

ی منت، طرح موسایی، حاشیه
فرامیرزا )گلیم سنندج( 

 (.3131)نگارندگان، 

مرگ، تاریکی و پیک 
 خرب ناخوش

 

 سگ -6-3

ی اهلی کردن این حیوان در ترین یار و همراه انسان بوده، اولین نشانهقدیمیسگ، به عنوان 

سال  1044سال ق. م. در آمریکا به  3144سال ق. م. در اروپای غربی به  3444آناتولی به 

سال ق. م. و در  34444سال ق. م.، در اروپای مرکزی به  3144ق. م. در فلسطین و ایران به 
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کم دو  ها دستهای سگرسد. به هر حال، ویژگیال ق. م. میس 31444سیربی حتی به 

عنوان ردگیری ها بهسگ -3ها در اختیار گذاشته است: دلیل عمده را برای اهلی کردن آن

چیزخوار ی حیوانات همهها به مثابهسگ -2آمدند. شکار، بهرتین کمک شکارگران به حساب می

اند. این دو مورد هنوز هم های انسانی بودهگاهکونتترین رفتگران حوالی س)مثل خوک(، عالی

شود و حتی منجر به نژادهایی شده است که برای چنین کارهایی جا مشاهده میتقریبا  در همه

های منفور و مطرود های تازی برای شکار، سگهای دونده، سگاند؛ مثل سگبه وجود آورده

 333: 3111های خوراکی )پیردیگار، زباله در شهرهای مرشق زمین برای پاک کردن محیط از

ای است. این نقش حیوانی در ی دینی و اسطوره(. سگ در میان کردها دارای دو جنبه331و 

 منت گلیم کردی نقش شده است.

ی راهنامیی ارواح است )شوالیه ی سگ، هامنا وظیفهشدهای شناختهاولین کارکرد اسطوره

آور خدایان نگهبان مراقب، مناد وفاداری و همراه و پیام (. نقش سگ،10: 3113و گربران، 

ها به دلیل عجین بافته(. در دست12: 3134هاست )هال، شامر در هرن بسیاری از متدنبی

شدن این حیوان با فرهنگ و باورهای روستاییان بافته شده است. سگ مناد وفاداری است و در 

ویند. گرچه صفاتی مانند خواری و گستاخی نیز به گمی« تسفه»میان کردها این وفاداری را 

ی دینی دارد، زیرا در شود، اما این منادپردازی  منفی بیشرت جنبهاین حیوان نسبت داده می

 1دین اسالم، سگ حیوانی نجس است. در فقه مذهب مالکی )یکی از چهار مذهب اهل سنت(

(. در 0کرد )جدول  توان نجاست آن را پاکسگ، نجس نیست و برطبق اصولی می

 های کردی:املثلرضب

 ڵ )پیس( نابێت پهگ چهم سهریا به دهزه

 (. 32: 3133معنی فارسی: نگردد دریا به دهان سگ کثیف )مفاخری، 

 گوتووهوتیان نهگ و مزگهسه

 (.340معنی فارسی: جای سگ در مسجد نیست )هامن، 

 نقش سگ در گلیم استان کردستان :4جدول 

 مناد در فرهنگ کرد جایگیری در منت یا حاشیه، طرح سگنقش 

 

منت، طرح موسایی، حاشیه 
حلیمه )گلیم سنندج( 

 (.3131)نگارندگان، 
 مناد وفاداری و نگهبانی گله

                                                 
 مذاهب اهل سنت به قرار زیر است: حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی. 1 
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 جغد -6-4

(. این نگاره 02: 3134آور مرگ بود )هال، این پرنده از روزگاران پیشین مناد بدیمنی و پیام

 (bâyequs)« بایەقوش»شود. جغد را در اصطالح محلی ها بافته میبیشرت در منت گلیم

( و صدایش از حوادث بد خرب 33: 3132نژادان، گویند. جغد، مناد ویرانی است )رستمیمی

 (1دهد. )جدول می

  ێـــی بنوێنــێ چۆلـــه و شوێنـــر جێگهـــه
 

 ێــــخوێنئهی ـــــر بانهــــوش له ســــقهـبای

 کند.ترجمه فارسی: هر مکانی که خالی از سکنه باشد، جغد در بام آن رشوع به خواندن می

 (109: 1: ج 1394)بهرامی، 

  وهردههـــه وب وهـــس وشــــقهـبای ه بــقول
 

 وهردههـــــازه  کـــــــو  تــــــه  نــــــۆنـزام  ک

های دیرین را دوباره تازه کرد. بر کوه و شاخساران، زخم ترجمه فارسی: صبحگاهان صدای جغد

 (111: 3111)معدوم کرد، 

  اوــدنه و بهـیهــــووش، قوشـــت وشــــقهـبای
 
 واوهـــــێ تــــرسـته ئهــــــه مرۆی قوشــــــل

ترجمه فارسی: جغد در دام شومی و بدیمنی گیر افتاده است، در حالی که جغد خودش از 

 (343: 3: ج 3130ترسد. )بهرامی، انسان شوم بسیار می

 : نقش جغد در گلیم استان کردستان5جدول 

 مناد در فرهنگ کرد جایگیری در منت یا حاشیه، طرح نقش جغد

 

 
ی فرامیرزا طرح موسایی، حاشیه

)گلیم سنندج( )نگارندگان، 
3131.) 

 
 مناد بدیمنی و بدشگونی

 کبوتر -6-5

ی پرندگان دارای معانی بسیاری است. در میان نقوش، بلبل، مرغابی، کبوتر و مایهنقش

های آسامنی و طول عمر باشند. هال گنجشک یافت شده است که ممکن است منادی از پیام

مایه به این نکته اشاره دارد که تصویر معمولی یک پرنده و مار در حال در خصوص این نقش

(. این نقش 13: 3134کشمکش میان نیروهای خورشیدی و زمینی بود )هال،  جنگیدن، مناد
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دارای معانی منادین دیگری همچون: آرزو، آزادی، آسامن، تناسخ روح و غیره است. )یاوری، 

ها نقش ماری با یک پرنده بافته شده است که در حال ی یکی از گلیم(. در حاشیه314: 3113

گفته و نظر هال احتامال  نربدی میان نیروی خورشیدی و زمینی نربد و کشمکش است و بنا به 

(. در میان پرندگان، کبک یکی از پرندگانی است که در ادبیات و اشعار عاشقانه 1است )جدول 

فردی دارد. این پرنده مناد جوانی، زادگاه و رسزمین مادری و مردمی کردها جایگاه منحص به

 ین است:است. در شعر زیر کبک معادل رسزم

  یــــنهــربرزوو دههــو بــــــــوانـژ برهژه اــب
 
 یـــــنهـترو وهـــــیهـرمی سهـا کـورزه بـــــه

خواند، بگذار به گشت و گذار در رسزمین می 1های د رب نترجمه فارسی: زمانی که کبک بر دامنه

 (31: 3132نژادان، و وطن خود برویم. )رستمی

سته شود و بکنند که از فروردین آغاز میبار زادآوری و تولیدمثل میمعموال  در سال یکها کبک

جغرافیایی ممکن است تا اواخر تیر و اوایل مرداد نیز در مناطق رسدسیر ادامه یابد.  یهبه منطق

پوشش گیاهی کوهستانی استان کردستان مکان مناسبی برای این پرنده است و در این فصل 

اند، ها را که شکارچیان به دام انداختهنیز هرساله فعاالن محیط زیست تعدادی از این کبک

 کنند. سازی میکشف و ضبط و رها

 نقش کبوتر در گلیم استان کردستان :6جدول 

 مناد در فرهنگ کرد جایگیری در منت یا حاشیه، طرح نقش پرنده

 

 منت، طرح قاب قابی
 )گلیم سنندج(

 
 
 
 

آزادی، جوانی، 
 رسزمین

 

 منت، طرح قاب قابی
 )گلیم سنندج(

 

منت، طرح موسایی، حاشیه 
 حلیمه )گلیم سنندج(

 
                                                 

 نام کوهستانی در کردستان است. 1 
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 ماهی -6-6

(. ماهی یکی از منادها 344: 3134طور کلی ماهی، مناد حاصلخیزی و باروری است )هال، به

های همراه ایزدبانوان ماهی و در ارتباط با آب و باروری است. در بندهش نیز ماهی در یا نشانه

: 3133)آب، زمین، ماهی و گیاهان( بیان شده است )نوغانی، فهرست چهار عنص مؤنث جهان 

شود و به عنوان مظهری از ها آناهیتا همراه می(. ماهی در نقش مناد آب با ایزدبانوی آب11

ی گلیم بافته نقش ماهی هم در منت و هم در حاشیه یابد.برکت و باروری نقشی مقدس می

منادي از باروري جنس ماده و ماهي منادي از ها لوزي بافتهدر بعضی از دست شده است.

باروري جنس نر و حيات و زندگي و مظهر فراواين، آباداين و تازگي است. انسان با تکرار طرح 

خواهد تداوم نسل، باروري، حاصلخيزي، حيات و آباداين را نشان منت و حاشيه در واقع می

و از آن رو حضور ماهی از میان انبوه  دهد. ماهی در منادشناختی ایرانی نشان از زندگی دارد

 (. 11: 3111ی طبیعت )طاهی، ای به رسآغاز زندگی دوبارهسین نوروزی اشارهحیوانات در هفت

ان های استشود در اکرث گلیمگفته می« ماسی»تصویر ماهی که در اصطالح محلی به آن 

ر در گویند اگکت است و میکردستان بافته شده است. به نظر کردها ماهی مناد فراوانی و بر 

ی (. ماهی به دلیل شیوه210: 3113رسی )لیسکو، خواب ماهی ببینی، به پادشاهی می

شامرش، مناد زندگی و باروری تلقی شده است. در های بیعجیب تولیدمثل و تعداد تخم

شوند و مناد وصلت هستند. اسالم هم ها جفت جفت تصویر میهای خاور دور، ماهینقاشی

(. در نهایت، ماهی در 303: 3113دهد )شوالیه و گربران، اد ماهی را به باروری ارتباط میمن

(. در 3خیزی است )جدول گلیم کردی جایگاهی مثبت دارد و مناد فراوانی و برکت و حاصل

که  اندشدهصورت جفت جفت بافتهها و به ها در حاشیههای کردستان ماهیمیان گلیم و قالی

 ت و فراوانی هستند.مناد وصل

 : نقش ماهی در گلیم استان کردستان7جدول 

 مناد در فرهنگ کرد جایگیری در منت، طرح نقش ماهی

 

ی منت، طرح موسایی، حاشیه
  فرامیرزا )گلیم سنندج(

 
 فراونی، برکت، حاصلخیزی

 
 
 

 

حاشیه، طرح موسایی، حاشیه 
 )گلیم سنندج(حلیمه 

 

حاشیه، طرح موسایی، 
ی فرامیرزا )گلیم حاشیه

 سنندج(
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 روباه -6-7

ها (، در متدن چینی1ی گلیم بافته شده است )جدول نقش روباه که هم در منت و هم در حاشیه

قدمت  هاگرفت که بعضی از آنهای بسیاری قرار مینیرویی فوق طبیعی دارد و موضوع افسانه

هایش رو به (. آناتومی بدن روباه نیز به این صورت است که گوش14: 3134بسیار دارد )هال، 

هایی دارد. در میان حیوانات، روباه یکی از باال و دمش رو به پایین است و بر روی بدنش خال

اد های کردی نقشی منفی دارد و مناملثلمنادهایی است که در ادبیات و اشعار بومی و رضب

 بازی است:فریبکاری، نادرستی و حقه

 دێت.  ڕێویبۆنی 

 (243: 3133آید )وضع خوفناک است(. )مفاخری، معنی فارسی: بوی روباه می

 و کردنم چاکه.ر پێچهزانم ههده فێلزار کوتی هه ڕێوی

 معنی فارسی: روباه گفت هزار حیلت دانم فرارم بر قرار ارجح است. )هامن(

جایگاه منفی این حیوان را به خوبی بیان کرده  گێژاوی ژیانر کتاب کردی استاد سعادتی د

 است:

 از ...ـــــــسهـلـی حیـــــنادروست  ازـــــــبهـڵـفێ ویـــــڕێروژێ 

 :فارسیمعنی 

 ار         ـــــــکــبـاه فریــــــروزی روب
 

 
 از...ــــــــــبهـــقـادرست  حـــن

 (1: 3112)سعادتی،                                  

 کات. تی دهگێک که ڕێویهبرتسه له سه

 (13: 3133معنی فارسی: برتس از سگی که روبهی کند. )مفاخری، 

 ێـــهێنهـا ئـــــڵ خۆیهــــگهـی لــــیشـکلک  ێــوێنـر شهــۆ هـــاز، چوو بــڕێوی چاتولب

: 3: ج 3130برد. )بهرامی، باز هر کجا که برود د م ش را هم با خود میفارسی: روباه حقه معنی

013) 

 یه؟ وتی کلکم!واهت کێبه ڕێوییان وت گه

 (12: 3133روباه را گفتند: شاهدت کیست؟ گفت: د م م! )مفاخری،  فارسی:  معنی

منطقه، روباه میان مردم کرد منادی ی کردی و فرهنگ بومی در نهایت با رجوع به ادبیات عامه

 از زیرکی و فریبکاری است.
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 نقش روباه در گلیم استان کردستان :8جدول 

 مناد در فرهنگ کرد جایگیری در منت یا حاشیه، طرح نقش روباه

 

ی منت و حاشیه، طرح موسایی، حاشیه
 فرامیرزا )گلیم سنندج(

حیله، فریبکاری و 
 زیرکی

 تیغیجوجه -6-8

ی ورهتیغی یافت شد. در متثیالت دهای بافته شده بر گلیم سنندج نقشی از جوجهدر میان نگاره

بارگی و حرص یعنی دو گناه از هفت گناه بزرگ رنسانس، نشان حس بساوایی و نیز عالمت شکم

و  (. این نقش، در میان انبوهی از نقوش حیوانی در چند جهت چپ00: 3134است )هال، 

(. این نقش ارتباط مستقیمی با منطقه و وجود 3راست و در منت گلیم بافته شده است )جدول 

ر دگویند. می« ژوژۆ»این حیوان در اکوسیستم استان دارد. در اصطالح محلی به این حیوان 

 املثلی کردی به مهر و محبت مادری این حیوان اشاره شده است:رضب

 تر نییه. رمنهڵێ له مناڵ من شل و ژوژۆ ئه 

 (33: 3133تر وجود ندارد. )مفاخری، ی من نرمگوید از بچهتیغی میترجمه فارسی: جوجه

 تیغی در گلیم استان کردستان: نقش جوجه9جدول 

 مناد در فرهنگ کرد جایگیری در منت یا حاشیه، طرح تیغینقش جوجه

 

 )گلیم سنندج(ی فرامیرزا طرح موسایی، حاشیه
در ارتباط با 

 اکوسیستم منطقه

 خرگوش -6-9

شده در میان گلیم نقش خرگوش است. این نقش که در اصالح یکی از نقوش حیوانی بافته

(. خرگوش نیز 34شود )جدول گویند بیشرت در منت گلیم بافته میمی «کەروێشک»محلی به آن 

دارای عمر دراز و مناد طول عمر بوده است. معموال  به عنوان حیوان وابسته به ماه، مانند روباه 

شود و گاهی هم ناپیدا هستند، حیواناتی مثل، مار، خرگوش و خرس که گاهی پیدایشان می

(. خرگوش معمولی مانند خرگوش صحرایی 331: 3113مناد زندگی دوباره هستند )بهمنی، 

(. از لحاظ آناتومی 01: 3134ل، مناد باروری و نشان شهوت، یکی از هفت گناه بزرگ است )ها

هایش رو به باال و بدنی حجیم دارد. بر روی بدنش خطوطی نیز بافته شده است. در میان گوش

فرهنگ مردم ایران نگهداشنت خرگوش شوم و نحس است. الزم به ذکر است در میان متون 
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ت بی برای زیسدینی مطلبی دال بر این عقیده وجود ندارد. آب و هوای کردستان محیط مناس

اش طرحی از آن را بر این حیوان بوده و بافنده با توجه به نوع حیوانات موجود در محیط زندگی

در مورد این حیوان به  ی ژیرانرموودهندی پیران و فهپهروی گلیم بافته است. در کتاب 

 املثلی اشاره شده است:رضب

   وێهــــخده ئهــــنچهی خرپن، ـــــروێشککه
 ێو رهــــسا و نهـــــیش ڕاکدهــــونێ ئهــــبئه

: 3130خوابد باید هامنقدر هم بدود. )بهرامی، ی که میمعنی فارسی: خرگوش تپل به اندازه

 (311: 2ج 

 نقش خرگوش در گلیم استان کردستان :11جدول 

 مناد در فرهنگ کرد جایگیری در منت یا حاشیه، طرح نقش خرگوش

 

ی فرامیرزا منت، طرح موسایی، حاشیه
 )گلیم سنندج(

در ارتباط مستقیم با 
 اکوسیستم منطقه

 پروانه -6-11

نقش پروانه، هم با شاخک و هم بدون شاخک و به صورتی کامال  ساده در گلیم نقش شده است. 

(. 33بافته شده است )جدول پروانه منادی از روح و طول عمر است و تصوریر آن در منت گلیم، 

کنیم. اصوال  این حرشه دو معنای بودن آن برخورد میدر منادپردازی پروانه بارها به دوقطبی

 منادین اصلی دارد: نخست منادی از عاشق خالص و دیگر منادی از فراموشی و نسیان است.

   هــــمهـش دای ــــفیانـــم  گیــه دایــپوولپه
 هـــــمهــخدار  بێــــا  و  دڵــــسووتدار ـوینئه

   هــــیـار نیــــاوی دیـــــژار، نهـــی هپوولهپه
 هـــــیــدار   نیـــــوینێ   ئهــــسووتا   نهـــتهه

غم کند. عاشقی سوخته و دلداری بیمعنی فارسی: پروانه همواره جانش را فدای شمع می

زمانی که نسوزد و از بین نرود نامی از او عشقش ]به شمع[ در میان ی بینوا تا است. پروانه

 (233: 3: ج 3130نیست. )بهرامی، 

در مثنوی مولوی، پروانه منادی از انسان اسیر در چنگ غرایز و طبیعت حیوانی خویش شمرده 

 شده است:
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   ســـی خسیهـــــروانـل  پــــقـی  عــــاز  کم
 ســــوز و ح سیـــــش و ســـآرد زآتـــــاد نــــی

   دــــکنه میـــــرش سوخت توبـــونک پـــــچ
 دـــــزنیـش مـــر آتــــانش  بــــــیـسـآز و   ن

 (2234: 0: ج 3131)مولوی،   

 

 نقش پروانه در گلیم استان کردستان :11جدول 

 مناد در فرهنگ کرد جایگیری در منت یا حاشیه، طرح نقش پروانه

 

ی فرامیرزا منت، طرح موسایی، حاشیه
 )گلیم سنندج(

 
 تولد دوباره، روح، زیبایی

 

 منت، طرح قاب، قابی
 )گلیم سنندج(

 شناسیزیبایی -7

در گذشته، پرداخنت به صنایع دستی، کار کوچروانی بوده است که سالی دو بار برای یافنت 

نوردیدند. به های عمیق رسزمین خود را میها و درهها، ارتفاعات، دامنهچراگاهترین مناسب

ها ی زندگی این مردمان، روح تکاپو، انرژی و سیر و سیاحت، بر قواعد و چارچوباقتضای شیوه

 بافی کردی قیدوبندی گلیماند. در عرصهها چندان درگیر قالب و الگو نبودهغالب شده و آن

یار سازی بوده است. نقوش، بسها فاقد نقشه و الگوی قبلی و حاصل بدیههو بافته وجود نداشته

ای هاند و از لحاظ بازمنایی گرایش به طبیعت دارند و استیلیزه هستند. رنگساده بافته شده

اصلی گلیم کردستان که شامل قرمز، سیاه و آبی است منایانگر انرژی، حرارت و رسزندگی طراح 

و یا ر ی گلیم، نقوش حیوانی را به زیبایی در تقارن با یکدیگر به اشکال روبهدهآن است. بافن

هم در حالت ایستا و در میان انبوهی از نقوش هندسی و گیاهی و غیره نقش کرده و پشت به

 های گلیمترین ویژگیشده مهمهای انجامحق مطلب را ادا کرده است. در نهایت با بررسی

 (3بیان شده است. )تصویر  3 کردستان در منودار

 

 

 

ی
ها
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س
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م

لی
گ

وجود تقارن

گرایش به طبیعت

استفاده از ترکیب بندی متناسب

پرهیز از پیچیدگی و تاکید بر سادگی

استفاده از نقوس ایستا

استفاده از رنگ های گرم



  293٨ پاییز و زمستان ،٨ ، ش.5پژوهشنامه ادبیات کردی، س.  | 211

 

 های کردستانپردازی در گلیمتأثیر عوامل محیطی نقش -8

های صورت گرفته در بررسی نقوش آثار فرهنگ بومی مردم کرد، عوامل با توجه به پژوهش

ی های موجود در گلیم کردمایهی مستقیمی دارد. نقشکارگیری نقوش رابطهمحیطی با نوع به

ساختاری شکسته و انتزاعی، برگرفته از محیط و طبیعت کوهستانی پیرامون بافنده بوده با 

ها، ی رودخانه، نقوش گیاهی، انواع درختدهندهی گلیم نشاناست. نقش خط آب در حاشیه

انواع نقوش جانوری همه و همه تحت تأثیر پوشش گیاهی و جانوری منطقه است که در منت و 

یم کار رفته در گلها و نقوش بهتوان گفت که طرحبی اجرا شده است. میی گلیم به خوحاشیه

محیطی، جغرافیایی و عالوه بر تأثیرپذیری از اساطیر و متون دینی، متأثر از عوامل زیست

ا  کارکرد شده اکرث ها، نقوش بافتهفرهنگ بومی منطقه بوده است. با توجه به منادشناسی نگاره

 (3نگ بومی کردها داشته است. )منودار و جایگاهی مثبت در فره

 
 . منودار کارکرد و جایگاه مثبت و منفی نقوش حیوانی در فرهنگ بومی کرد1منودار 

 هاتحلیل نگاره -9

گاه ی نها، باورها و شیوهبسته بر روی آثار باستانی، بازتاب اعتقادات، آیینتصاویر نقش

ای این هبسیاری از موارد برای شناسایی منادگذشتگان نسبت به جهان پیرامونشان است. در 

 ها، روایاتنقوش با مراجعه به فرهنگ شفاهی مردمان بومی، مطالعه، تحقیق بر روی داستان

توان به منادشناسی آنها دست یافت. یکی از موضوعاتی که بر و آداب و رسوم مردم می 1فولکلور

ها و ارتباط این حیوانات با رمزپردازی آنی گر شده نقوش حیوانات و شیوهها جلوهروی گلیم

های کردستان در حال حارض در سنندج، دنیای مردم و فرهنگ بومی است. مشهورترین گلیم

                                                 
و  شناس انگلیسی، این کلمه را وضع کردبار ویلیام، جی تامس، باستانفرهنگ عوام یا فرهنگ مردم است. نخستینفولکلور معادل  1 

 (.11: 1813به چاپ رساند )بیهقی،  1381ادبی لندن در سال  ۀای با امضای مستعار آمبروز مرتون در نشریآن را در طی نامه
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ان های تولید قالی و گلیم کردستشوند. سنندج همواره مرکز کارگاهکامیاران و بیجار بافته می

-نظر قدمت و چه از لحاظ زیبایی ای( چه ازهای سنندجی )سنهرفته است. گلیمبه شامر می

های شهای دیگر به فر های دیگر مناطق کردنشین تفاوت دارد و بیش از گلیمشناسی با گلیم

ها مراسم عروسی و عروس و داماد بازاریان، این طرح یهبنا بر عقید .دار ایرانی شبیه استگره

 .دهدو آرزویشان را برای رسیدن به خوشبختی نشان می

. 3ت: توان گفهای استان کردستان میبافتهشده در گلیمبا توجه به تحلیل نقوش ارائه 

های . نقوش شامل طرح2اند؛ های انتزاعی با الهام از طبیعت بافته شدهتعدادی از نقش

کردی  . در گلیم1هندسی، گیاهی، نقوش حیوانی است و نقشی از انسان یافت نشده است؛ 

. نقوش حیوانی بیشرت در 0ها رعایت شده است؛ و این مورد در اکرث گلیم تقارن یک اصل بوده

ن ای پیشیهای بافت گلیم، بر اساس هیچ الگوی یا نقشه. نقش1اند؛ ها جای گرفتهمنت گلیم

زیینی ای خود به شکل تنبوده و بافنده براساس اکوسیستم منطقه، باورها و آداب و رسوم قبیله

. 3های روشن هستند؛ ها اکرثا  رنگهای گلیم. رنگ1در گلیم بافته است؛ یا منادین نگاره را 

. از لحاظ پویایی و 1انجامد؛ ها به شناخت محتوای فرهنگی کردستان میرمزگشایی گلیم

ی تصویرگری نقوش حیوانی در . بررسی شیوه3ایستایی، نقوش حیوانی اکرث ایستا هستند؛ 

موجودات و تقدس جانوران )مار، ماهی، کبوتر و غیره ( و  گلیم کردستان نشان از اهمیت این

ها، بر مبنای روابطی که میان . روش بافت این نگاره34ها در زندگی بافندگان دارد؛ نقش آن

 برداری، حامیتگری یا مقابله با آنها بوده است.انسان و حیوان یعنی بهره

 گیرینتیجه -11
ائز حهای فرهنگی مناطق ایران، ساختهر عنارص و دستهای موجود دمایهمعرفی و بررسی نقش

بخشی و کمک به تصویربخشی کشورمان هویترسشار از اطالعات مفید در جهت اهمیت و 

ها هستند. نقش و نگارها ضمن اينكه ظاهري عيني و ها گلیمساختهاست. یکی از این دست

ازهاي جهان معنوي بوده و بازتايب از گرا دارند، ماالمال از متثيل و استعاره و رمز و ر طبيعت

های روستاها و چادرهای عشایری استان کردستان بیشرت از آرزوهاي بلند آدمی است. در گلیم

 یههای حیوانات و گیاهی و هندسی و تزیینی به شیو شود و نقشهای روشن استفاده میرنگ

ا عمدتا  ها به عهده دارند و بافتههجالبی به تصویر درآمده است. کار بافندگی در کردستان را زن

ی گلیم با هم متفاوتند. اکرث نقوش مهم هایی منت و حاشیهمصف خانگی دارد. در کل، نقش

ها و در منت گلیم بافته شده است. ذکر این نکته حائز اهمیت است که به دلیل وجود کوه

شود و زنان بافنده از این های این منطقه، حیوانات وحشی مانند، روباه و خرگوش دیده میدره

 اند. هایشان بهره جستهها در زیباسازی بافتهپدیده
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 هاي آنها و رنگكند، تنوع و زيبايي طرحآنچه گليم را به عنوان هرنی اصيل معريف مي

توان چند گليم را یافت كه شبيه هم باشند؛ زيرا بافت ندرت مياست. در ميان صدها گليم به

حي از پيش آماده نبوده و بيشرت تابع ذهن خالق، ذوق و فرهنگ خاص بافنده آنها بر اساس طرا

ها بر ها و نقشهاي طبيعت را به صورت طرحهاي هرنمندان همواره زيبايياست. در واقع دست

اند و نيز بسته به بافنده و نوع رضبات دفتني و مقدار كشش پودها و تنظيم گليم منعكس ساخته

هاي هرني گليم اگوين حتی از يك نوع طرح وجود دارد. از ديگر ويژگيهای گونتارها بافت

نقوش عاميانه است كه از ذوق، هرن، احساس و اعتقادات بافنده رسچشمه گرفته و اين نقوش 

 های اوست. در رابطه با انسان و خطرات محیطی و انديشه

ایی همین سنندج بازمن شده در گلیمتوان نتیجه گرفت که نقوش حیوانی بافتهدر نهایت می

ها لیمشان را هم در گحیوانات در اکوسیستم منطقه بوده است؛ بافندگان لوازم کاربردی زندگی

های محیط اطراف در گلیم است و مورد اند؛ مورد سوم، تصویر کردن زیباییبه تصویر کشیده

ردن ه تسخیر درآو ای و بچهارم، به تصویر کشیدن عنارصی که ریشه در باورهای قومی و قبیله

طبیعت در جهت نیل به امیال و آرزوهایشان است. امید است این پژوهش گامی کوچک در 

ادي ی اقتصمعرفی این هرن سنتی در استان کردستان در جهت تحقق غناي فرهنگي و توسعه

 که توان دریافتبنابراین می باشد و از فراموش شدن این هرن صناعی در ایران جلوگیری کند؛

 شناسایی، رو این از .است های کردها متجلیدست بافته در بومی اعتقادات و باورها حد چه تا

 سنتی به نقوش ایرانی هویت بازگرداندن برای راهی تواندمی ایرانی نقوش اصیل احیای و حفظ

 .باشد معارص آثار در آنها بازمنایی و فراموشی حال در
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