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چکيده

شاهسون ها یا عشایر ایلسون )عشایر شاهسون بعد از 

انق��الب نام خود را به »ایلس��ون« تغییر دادند(، یكی از 

مهمترین طوایف شمال غربی و ترك زبان ایران به شمار 

می روند. س��رزمین كنونی این ایل، منطقه كوهس��تانی 

اهر، مشكین شهر، دش��ت مغان، كناره های رود ارس و 

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

تولید س��وماك، كیف گلیم )مفرش(، بافته های مسطح، 

رو كرسی، پاالس و ورنی شهرت دارند. در طرح و بافت 

گلیم های آنها نوعی محدودیت به چش��م می خورد. از 

نگاره های بزرگ و برجس��ته، به صورت ردیفی اس��تفاده 

ش��ده اس��ت. اكثریت این نقوش در بافته های قفقاز و 

آناتول��ی نیز مش��اهده می گردد. بعضی ش��باهت های 

اقوام شاهس��ون و قفقاز به حدی است كه امكان تمایز 

آنها به س��ختی میسر اس��ت، به خصوص در بافته های 

قدیمی تر كه مربوط به زمانی است كه مرزهای جنوبی 

قفقاز و شاهس��ون یكی بوده اند. هدف از این تحقیق، 

بررس��ی تطبیقی عناص��ر تزیینی و نق��وش گلیم های 

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

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

نقوش تزیینی بافته های ایل شاهس��ون چه هس��تند؟، 

2( نق��وش بافته های منطقه قفقاز چ��ه عناصر تزیینی 

بررسی تطبيقی نقــوش دستبافته های 
ایل شاهسون و قفقــاز

فتانه محمودی 
عضو هيئت علمی دانشگاه مازندران، دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه تربيت مدرس، تهران
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در ب��ر دارند؟ و 3( نقوش دو منطقه چه ش��باهت ها و 

تفاوت هایی با یكدیگر دارن��د؟ مقاله از نوع تاریخی و 

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

روش ابتدا مناطق و س��پس نق��وش بافته ها توصیف و 

تحلیل می شوند. گردآوری مطالب از منابع كتابخانه ای 

و الكترونیكی انجام گرفته است.

واژه های کليدی: گلیم های شاهس��ون، نقش مایه های 

تزیینی، گلیم های قفقاز. 

مقدمه

ایل شاهس��ون اتحادیه ای از مهمترین طوایف ترك زبان 

هس��تند كه در شمال غربی ایران و در مرز قفقاز سكنی 

دارند. شاهسون ها به خاطر گلیم های رسمی، جل اسب 

كه به طرز س��وماك بافته ش��ده و با تصاویر اسب، آهو 

و پرندگان زینت یافته ، ش��هرت دارند )ه��ال و بارنارد، 

.)26 ،1379

     در تم��ام گلیم های شاهس��ون، از نگاره های بزرگ 

و برجسته استفاده ش��ده است. این نگاره ها به صورت 

ردیفی بافته شده و توسط نوار هایی باریك با طرح های 

ظریف، پیچیده و پیچ باف از یكدیگر جدا شده است. 

طرح های ستاره ای شكل، از نشانه های ساده ای به شكل 

مثلث یا هش��ت ضلعی درست می شود. در بسیاری از 

این گلیم ها نیز نگاره ه��ای خرچنگ مانند و لوزی های 

قالب ش��كلی وج��ود دارد ك��ه نمونه ه��ای آن در اكثر 

دست بافته های كرد، از آسیای مركزی تا آناتولی، به چشم 

می خورد. این نقوش س��تاره مانند، همچنین می تواند از 

مثلث هایی كوچك تشكیل شده و به شكل لوزی، انوار 

خورشید، یا طرح های شانه ای درآید. در میان نوار هایی 

كه نگاره های بزرگ دارند، ردیف های متضاد از پود های 

توأم و نوار هایی باریك و متشكل از ستارگان كوچك تر 

دیده می ش��ود. معموالً اگر این نگاره ها به شكل حرف 

التین »S« و به صورت پیچیده بافته شوند نقش »اژدها« 

نام دارند و بر روی كیف ها و مفرش ها دیده می ش��وند. 

در كیف ها و چنته های شاهسون، اغلب روش پیچ بافی، 

اش��كال حیوانات، پرندگان، گل ها و ستارگان به چشم 

می خ��ورد. گاه، باف��ت كیف ها و چنته ه��ا مانند گلیم 

چ��اك دار اس��ت. خورجین های شاهس��ون ها اندازه ای 

كوچك داشته و بافتی ظریف و عالی دارند. نمكدان ها 

از دیگر منس��وجات شاهسون ها هستند. آنها عالوه بر 

گلی��م، از جاجیم و ورنه های كم ع��رض نیز به عنوان 

كف پوش استفاده می كنند. ورنی مختص شاهسون های 

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

كه پیچ باف های اضافه و رنگ هایی س��اده داش��ته و از 

تركی��ب دو یا چه��ار نوار به وجود می آین��د. قبیله های 

فرعی شاهسون با توجه به مناطق زندگی آنها مشخص 

می ش��وند. آنان از دی��دگاه منطقه ای ب��ه گروه های زیر 

تقس��یم می شوند: مغان، هشترود، میانه، خمسه، بیجار، 

س��اوه، قزوین و ورامین )هال و ویووسكا، 1377، 216-
 .)230

     قفقاز منطقه ای بین دریای س��یاه، خزر، دریاچه ون و 

ارومیه اس��ت. ردیف شمالی این كوه ها در روسیه، بخش 
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جنوب غربی آن در تركیه و قس��مت جنوب شرقی آن در 

ایران واقع است. سكنه، فرش ها را برای قرون متمادی در 

طی جنگ ه��ا و تجاوز نیروهای مختلف تولید كرده اند. 

ش��اید یك��ی از جذاب ترین عناص��ر فرش های قفقازی 

رنگ آنهاست. بافته های قفقازی كه با استفاده از دستگاه 

بافندگی تهیه می ش��وند، امروزه به راحت��ی از آثار دیگر 

مناطق قابل تش��خیص هستند. نقش مایه های غالب در 

بافته های قفقاز س��تاره هش��ت پر همراه با موتیف های 

حاشیه به صورت تقارن معكوس و غیره است.

     طرح های حاشیه این بافته ها در طول زمان تغییرات 

بسیاری كرده است و از زمانی كه این اقوام در همسایگی 

ایالت ش��مالی ایران به سر برده اند، بافته های شان شامل 

موتیف های ایرانی اس��ت. طرح های هندس��ی همراه با 

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

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

طبیع��ی قهوه ای رنگ و وزن آن س��بك تر از بافته های 

امروزی قفقازی است. چهار طرح عمده در حاشیه های 

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

قالب دار، شبدر سه برگ متقابل و طرح درخت. 

     در این تحقیق به مقایسه نقوش بافته های شاهسون 

و قفق��از می پردازیم. ابتدا بررس��ی توصیفی و تحلیلی 

نقش مایه های تزیینی دس��ت بافته ها و س��پس بررسی 

تطبیق��ی نقوش دو منطق��ه صورت می گی��رد. به طور 

كلی نقش مایه های قفقاز دارای تنوع گس��ترده ای است 

و این خود انتخاب نمونه های مورد بررس��ی را دش��وار 

س��اخت، لذا نمونه هایی مورد بررسی قرار گرفته اند كه 

دارای نقاط مش��ترك با بافته های شاهس��ون بودند. در 

بافته های دو منطقه، نقش مایه های ستاره ای شكل متنوع 

و نقش اژدها دارای تشابه بسیار هستند، لذا نمونه هایی 

كه دربردارنده این نقوش هستند جهت بررسی موردی، 

برگزیده شده اند. 

زمينه تاریخی و اجتماعی ایل شاهسون

شاهس��ون ها یك��ی از مهمترین طوایف ش��مال غربی 

ایران هس��تند كه اكثریت آنها ترك بوده و اقلیتی دارای 

اصلیت كرد، تاجیك و گرجی هس��تند. شاهس��ون به 

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

را ش��اه عباس برای مقابله با قزلباش ه��ا به وجود آورد 

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

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

صفویان از یك سو و افزایش قدرت قزلباش ها از سوی 

دیگر، شاه عباس ارتشی داوطلب و وفادار به وجود آورد 

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

و ق��درت بیش��تری می یافت و س��رانجام قزلباش ها را 

شكست داد. قبایل بسیاری از شمال غربی ایران به این 

طایفه ملحق ش��دند. با سقوط سلسله صفویان، قدرت 

شاهس��ون ها كاهش یافت و مردم این طایفه بالفاصله 

به گروه های قبیله ای و صحرانش��ین پیوستند. در زمان 

سلطه صفویان، سرزمین شاهسون در قفقاز میانی قرار 

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

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

س��ال 1884، بس��یاری از گروه های قبیله ای شاهسون 
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به روس��یه رفته و به هم طایفه های خود پیوس��تند، اما 

گروهی دیگر در جنوب رودخانه ارس باقی ماندند)هال 

و ویووس��كا، 1377، 220-230(. شاهسون های روسیه با 

مهاجرت به این كش��ور، دو سوم سرزمین های قشالقی 

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

نتیج��ه این پراكندگی، از حق و حقوق خود نیز محروم 

ش��دند. آنها برای بازگش��ت به چراگاه ه��ای خود بارها 

ت��الش كردند، ام��ا روس ها كاروان آن��ان را غارت كرده 

و تم��ام دارایی و دام های ش��ان را بین دولتمردان محلی 

تقس��یم كردند. قبایل گوناگونی از شاهسون ها در نقاط 

مختلف ش��مال غربی ایران پراكنده اند؛ برخی از آنان در 

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

خمسه فارس سكنی گزیدند و عده ای دیگر كه به مردم 

خراسان پیوس��ته بودند، كمی بعد، جذب منطقه ای در 

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

     گلیم رایج ترین كف پوش شاهسون ها است. فرآیند 

یكجا نش��ین ش��دن شاهس��ون ها، كم و بیش فرایندی 

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

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

اس��كان اجباری كه حدود سال 1935 به فرمان رضاشاه 

آغاز ش��د، تقریبًا به شكس��ت انجامید؛ اما ش��ماری از 

افراد فقیر كه دام های خود را از دس��ت داده بودند دیگر 

نتوانس��تند به كوچ بپردازند و چندین روستا كه در این 

دوران ایجاد شدند؛ هنوز در پایین دره ارس وجود داشته 

و س��ازماندهی این كنفدراس��یون هنوز به سبك سنتی 

باقی مانده است. سلسله مراتب آنها از كوچك به بزرگ 

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

اما امروزه دیگر هیچ طایفه ای به طور كامل كوچ نش��ین 

نیس��ت، همواره گروه های نیمه كوچ نشینی وجود دارند 

كه در آنها تعدادی از افراد خانواده كوچ می كنند و بقیه 

در محل باقی می مانند )دوپالنول، 1383، 119-117(. 

مشخصه کلی دست بافته های شاهسون

شاهس��ون ها - همانند دیگر اقوام ترك - س��نت های 

دیرپای��ی جهت بافت دارند. امروزه هن��وز تولید پارچه 

در زم��ره هنر بومی )فول��ك( زنان اس��ت. هنگامی كه 

كار روزانه آنها تمام می ش��ود، اوقات فراغت را پش��ت 

دستگاه بافندگی صرف می كنند. بافته های شاهسون را 

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

نمی ش��ناختند، اما این بافته ها هم اكنون هویت گمشده 

خود را در مجموعه فروش��ندگان بازیافته اند. فرش های 

شاهس��ون و گلیم ه��ا به ط��رق مختل��ف طبقه بندی 

می ش��وند و گاهی اوقات آنها را با بافته های قفقاز، ُكرد 

و حتی آذربایجان اشتباه می گیرند. 

 ) Lokman & Kelly, 2001, 115(

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

اغلب در اطراف مدالیون هندس��ی قرار دارند. طرح های 

راه راه عمودی اغلب كاربرد زیادی داشته و از همنشینی 

رنگ ها، اس��تفاده از طرح های هندس��ی و قرارگیری در 

س��تون های راه راه و نزدی��ك ب��ه هم ایجاد می ش��وند. 

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

و جاجیم اس��ت. دس��تگاه های بافندگی س��نتی قبایل 
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كوچ رو افقی اس��ت. گلیم در مقیاس وس��یع تری بافته 

ش��ده و كاربرد بیش��تری در زندگی چادر نش��ینی دارد. 

گلیم های شاهس��ون به وسیله تكنیك بافت چاك دار و 

پرده قالیچه نما بافته می ش��وند و دارای بافت ساده تار 

و رش��ته های پود چند رنگ هستند. در تغییر هر رنگ، 

رش��ته های پود ب��ه عقب می چرخند و به رش��ته قبلی 

می پیچند، بنابراین یك ش��كاف ایج��اد می كنند كه با 

تغییر رنگ مرتبط است. بسیاری از گلیم های شاهسون 

كه ب��ا تزیینات تارهای اضافی ایجاد می ش��وند، به نام 

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

نقوش به کار رفته در بافته های شاهسون 

طرح ها بیشتر طبیعت گرا بود، اما با ظهور دین اسالم و 

ممنوعیت نمایش اشكال انسانی و جانوری، نقش مایه ها 

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

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

جه��ت درگیری كمتر با فرم، بیش��تر پذیرای طرح های 

س��اده هندسی شدند. نقش خورشید، س��تاره، پرندگان 

و حیوانات هم��ه به صورت قراردادی بافته می ش��وند. 

علی رغم اینكه شاهس��ون ها به ن  ژادهای مختلفی تعلق 

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

تش��خیص است. مش��خصه دیگر بافته ها، القای حس 

حركت در طرح ها اس��ت. این كیفیت، به وسیله تأثیر 

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

می ش��ود. در بس��یاری موارد فضای منفی از آینه شدن 

فض��ای مثبت به وجود می آید ام��ا در بعضی نمونه ها، 

فضای مثبت و منفی نقوش با هم متفاوت هستند. معنا 

و مفهوم بس��یاری از نقوش فراموش شده اند. پرندگان، 

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

افس��انه های مخصوص به خود را دارند. این افس��انه ها 

س��ینه به سینه نقل شده اند، لذا دسترسی به آنها دشوار 

اس��ت. موتیف های متداول در بافته های شاهس��ون به 

چهار دسته تقسیم می شوند: 

گروه اول، اشکال ستاره ای: اشكال ستاره ای،   -1  

اصلی ترین موتیف شاهس��ون ب��وده كه گاه 

ش��بیه به فرم اصلی و گاه ش��بیه به صلیب 

هستند. در مجموع عناصر ستاره ای شكل به 

چهار دسته تقسیم می شوند:

ال��ف( ستاره به ش��کل عقرب: معمول ترین 

نوع س��تاره های شاهس��ون بوده و به صورت 

یك ستاره هشت پر است. )تصویر 4(

ب( س��تاره به ش��کل الم��اس: از یك بدنه 

صلیبی شكل با دندانه های رو به باال و پایین به 

شكل عریض تر تشكیل شده اند. )تصویر 5( 

ج( س��تاره با اشکال ش��انه ای: این ستاره به 

شكل شانه دو طرفه است. فرم اصلی آن یك 

بدنه صلیبی ش��كل است اما به جای شعاع ها 

در دو طرف آن، از اش��كال ش��انه دندانه دار 

استفاده شده است كه از بدنه به صورت شعاع 

در اطراف آن دیده می شوند. اندازه ستاره ها به 

تعداد دندانه ها بستگی دارند. )تصویر 1(

د( ستاره صلیبی: بدنه این ستاره ها، تركیبی 



فصلنامه
علمی پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 11
پاییز 1387

30

از ی��ك صلیب س��اده و پله دار اس��ت. این 

نقش س��تاره ای از طریق افزایش تعداد پله ها 

یا جزیی��ات، می تواند ب��ه نقش خرچنگ و 

الماس تبدیل شود. )تصویر 2( 

گروه دوم، نقش اژدها: نقش اژدها به صورت   -2  

حرف التین »S« اس��ت و به تناوب در قفقاز 

دیده می شود. )تصاویر 8 و 9(

گروه س��وم، گل و ش��کوفه: ای��ن طرح ها   -3  

به تن��اوب در گلیم، جاجیم، بند چادر، زین و 

خورجین دیده می شوند. )تصویر 14(

گروه چهارم، موتی��ف حیوانات: حیواناتی   -4  

مانند بز، خروس، طاووس و شاهین. )تصویر 

11 تا 13(

تاریخچه منطقه قفقاز

قفقاز از زمان های قدیم پناهگاه قبایل كوچ روی مختلف 

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

تاریخ، ش��امل ملیت های بس��یاری بوده اس��ت. كمتر 

س��رزمینی تاریخ پر تالطمی مانند قفقاز داش��ته، تحت 

هجوم قرار گرفته، مستعمره شده و به دست سكایی ها، 

یونانی ها، رومی ها، بیزانس، سلجوقی ها، اعراب، مغول ها، 

تاتار ها، ایرانی ها، ترك ها و روس ها تسخیر شده است. 

اولین تشكیل دهنده مستعمره در قفقاز، یونانی ها بودند 

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

میالد دس��ت به این كار زدند. ایرانی ها، ارمنستان را در 

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

میالد، اس��كندر به ارمنستان و گرجستان راه یافت و به 

جدول )1( انواع محصوالت دستبافته ایل شاهسون )مأخذ: نگارندگان(
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مدت 800 سال، منطقه به وسیله روم و بیزانس تسخیر 

ش��د. هنگامی كه اسالم در س��طح گسترده ای - به جز 

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

در قرن یازدهم میالدی یورش سلجوقیان به قفقاز اتفاق 

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

قفقاز ظاهر شدند و سرانجام بر آذربایجان و گرجستان 

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

دست تیمور لنگ تسخیر شد. از اوایل قرن 16 میالدی 

نفوذ بر قفقاز كم ش��ده و به سمت تركیه و ایران پیش 

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

 )Colbert et al, 2006, 186(

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

ش��رق به غرب بوده و صادرات فرش های قفقاز به غرب 

رایج شد. بافته های روس��تایی قفقازی خود دارای عناصر 

تزیینی تركی، فارس��ی و حتی آسیای مركزی هستند. در 

ربع س��وم قرن 19 میالدی، بافته های روستایی قفقازی در 

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

فروش رفتند. در واقع قرن 19 میالدی را عصر طالیی بافت 

جدول )2( ویژگی بافته های اقوام مناطق مختلف شاهسون )مأخذ: نگارندگان(
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قالی در قفقاز دانسته اند. بیشتر مناطق بافندگان، رنگرزان 

و طراحان مخصوص به خود را دارند. بیشتر زنان بافنده و 

مردان طراح هستند. بافته ها به سه دوره تعلق دارند: تا حدود 

1800 میالدی )شروع دوره نفوذ روسیه(، این بافته ها برای سه 

نوع از مش��تریان بافته می شدند: 1- دربار )برای قصرها و 

قلعه ها(، 2- مذهبی )برای استفاده در مساجد و كلیساها 

و كنیس��ه ها( و 3- طبقه تجار)ش��امل فروشندگان، تجار، 

صرافان و كاروانیان(. از 1800 تا 1870 میالدی باید بافندگی 

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

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

س��ال 1915 میالدی، طبقات بازارهای اروپایی، آمریكایی و 

مجریان حكومت روسی در قفقاز را باید به آنها افزود. 

بافته های قفقاز

در میان قالی های مشرق زمین، دست بافته های بافندگان 

قفقاز به لحاظ كیفیت باالی پشم، استفاده از رنگ های 

روشن و زنده و اسلوب صحیح بافندگی، مجموعه داران 

را از دیرباز سوی خود جذب كرده است. قفقاز منطقه ای 

كوهس��تانی در جنوب روسیه است كه با ایران و تركیه 

مرز مش��ترك دارد. این ناحیه در عین حال كه ش��رق و 

غرب را همچون گذرگاهی به یكدیگر متصل می كند، 

چون قلعه ای نیز آن دو را از هم جدا می سازد. مسافران 

بس��یاری كه از این منطقه عبور كرده ان��د، پاره هایی از 

فرهنگ خ��ود را نیز در آن جا به می��راث گذارده اند. به 

همین دلیل، جای شگفتی نیست كه نژادهای گوناگون، 

جدول )3( نمونه طرح ها و نقوش بافته های شاهسون )مأخذ: نگارندگان(
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 )Glassie, 2002, 163( .در قفقاز به چش��م می خورند

در قرن هفدهم، قس��مت های ش��رقی قفقاز میانی، به 

یكی از اس��تان های مهم امپراتوری ایران بدل ش��د و با 

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

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

نیم��ه اول قرن نوزدهم، تغییرات اجتماعی و سیاس��ی 

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

كارگزاران��ی بدان جا اعزام كرد و تعداد زیادی از مردم به 

كش��ورهای تركیه و روس��یه مهاجرت كردند و مأموران 

دولتی روسیه در این ناحیه، راه آهن، جاده و اسكله های 

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

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

منسوجات شد. در طول نظارت روس ها بر این منطقه، 

كارگزاران بنا به رتبه ای كه داش��تند، دس��تمزد خود را به 

صورت پول، كاال و یا مصنوعات دستی نفیس دریافت 

می كردند. میزان تولید منس��وجات برای پاسخ گویی به 

جدول )4( ویژگی  بافته های اقوام قفقاز )مأخذ: نگارندگان(
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جدول )5( نمونه طرح های بافته های قفقاز)مأخذ: نگارندگان(
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این تقاضا به مقدار زیادی افزایش یافت. 

     در اواخ��ر ق��رن نوزدهم داد و س��تد با كش��ورهای 

خارجی، باعث آش��نایی بافندگان منطق��ه با رنگ های 

شیمیایی شد. سهولت اس��تفاده از این رنگ ها موجب 

رواج سریع آن در میان بافندگان قفقاز گردید و از آن جا 

كه سال ها طول می كش��ید تا بافندگان با گذشت زمان 

به ناپایداری و كم رنگ شدن رنگ ها پی ببرند، رفته رفته 

استفاده س��نتی از رنگ های طبیعی با كیفیت خوب - 

كه باعث شهرت منسوجات منطقه شده بود - از رونق 

افتاد. 

     هنر بافندگی نقشی مهم در فرهنگ ناحیه قفقاز بازی 

می كند. قالی های این منطقه اكثراً به دس��ت زنان بافته 

می شوند و قسمتی از سنن اجتماعی قفقازی ها به شمار 

می آین��د. گلیم ه��ای قفقاز به عل��ت تركیب بندی های 

هندسی شهرت بس��یار دارند. مناطق مهم بافندگی در 

قفقاز آذربایجان، قوبا، ش��یروان، داغس��تان، ارمنس��تان، 

گرجس��تان و طالش هس��تند. )هال و ویووسكا، 1377، 

 )230-216

ساختار فرش های قفقاز 

- مواد اولیه بیش��تر فرش ها پشم است اگرچه 

نخ نیز اس��تفاده می ش��ود و ابریشم معموالً 

كاربردی ندارد.

 گره ها تركی است.- 

یا پش��م خام  تارها معموالً به رنگ قهوه ای و - 

بدون رنگ است.

- پود ها دو رشته ای هستند و بعد از هر ردیف 

گره گذاشته می شود.

- دستبافته ها به شیوه گره زدن تولید می شوند. 

بافته های شیروان و قوبا پرزهای كوتاه دارند. 

پرزه��ای متوس��ط مختص منطق��ه طالش و 

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

مناسب متعلق به منطقه مغان، قره باغ و قزاق 

است.

- حاش��یه و لبه های انتهای��ی بافته ها، نیاز به 

تعمق بیشتری دارند. اكثر اوقات افراد با تجربه 

از روی لب��ه كناری ف��رش، آن را ارزش گذاری 

می نمایند و همین م��ورد برای قضاوت آنها 

در مورد كیفیت بافت كافی است.

دالیل تأثير پذیری بافته های قفقاز و ایل 

شاهسون از یکدیگر

به نظر می رسد بافندگان ایل شاهسون و قفقاز به 

چند علت از یكدیگر تأثیر پذیرفته اند كه این علت ها 

عبارتند از:

- جایگاه ایران به عنوان گذرگاهی میان شبه قاره 

هند، آسیای مركزی، روسیه و دریای مدیترانه، 

آن را حتی قبل از شكل گرفتن جاده ابریشم، 

سردمدار تجارت میان كشورهای شرقی و از 

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

سنت ها و س��الیق ایرانی در زمینه های هنر، 

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

كوه های قفقاز از شمال غربی به جنوب شرقی، 

به طور قطری تقسیم شده است. از زمانی كه 

س��اكنان قفقاز در همسایگی ایالت شمالی 

ایران به س��ر می بردند، بافته های آنان شامل 

موتیف های مشتركی شده است. 

- زمانی مرزه��ای جنوبی قفقاز و شاهس��ون 

یك��ی بوده ان��د اما حكومت روس��یه در قرن 

19 س��بب كاهش نفوذ ایران شد و به تدریج 

س��لیقه درباریان، اروپاییان و تجار بر سلیقه 

بافندگان تسلط یافت. 

- كمتر س��رزمینی، تاریخ پ��ر تالطمی همانند 

قفقاز داش��ته اس��ت. بارها تحت هجوم قرار 

گرفته، مستعمره شده و به دست اقوام سكایی، 

یونان��ی، روم��ی، بیزانس، س��لجوقی، عرب، 

مغول، تات��ار، ایرانی، ترك و روس تس��خیر 

شده اس��ت. لذا در هنگام سلطه این اقوام از 

نظرات آنها در بافته ها، الهام گرفته اند.

- در زمان های قدیم قفقاز یكی از مس��یرهای 

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

همی��ن دلی��ل، مورد توج��ه متج��اوزان قرار 

داشته است. ایرانی ها طی دوره های مختلف 

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

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

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

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

قس��مت های ش��رقی قفقاز میانی به شكل 

یكی از اس��تان های مه��م امپرات��وری ایران 

درآمد. لذا طبیعی اس��ت كه نقوش مشترك 

در دست بافته های آنان یافت شود.

- در زمان سلطه صفویان، سرزمین شاهسون در 

قفقاز میانی قرار داش��ت اما در قرن نوزدهم، 

با واگذاری قفقاز میانی به روسیه و مشخص 

ش��دن مرز رسمی آن در سال 1884 میالدی، 

بس��یاری از گروه های قبیله ای شاهس��ون به 

روس��یه رفته، به هم طایفه های خود پیوستند 

و گروه دیگ��ر در جنوب رودخانه ارس باقی 

ماندند.

نقوش بافته ها، اشتراکات و افتراقات 

اشتراکات: ب��ا مقایسه جداول ویژگی های بافته های این 

اقوام كه در باال ش��رح داده شد، به این نقاط مشترك در 

دست بافته های دو منطقه دست پیدا می كنیم:

در بسیاری از گلیم های دو منطقه، نگاره های  1 .

خرچنگ مانند و لوزی های قالب شكلی وجود 

دارند كه نمونه های آن در اكثر دست بافته های 

كرد، از آس��یای مركزی تا آناتولی، به چش��م 

می خورد.

« مانند به ش��كلی س��اده در  2 .S« معموالً نگاره

شاهسون بافته می شود و اگر بافتی پیچیده 

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

كیف و مف��رش دیده می ش��ود. اژدها كه به 
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صورت حرف التین »S« اس��ت، به تناوب در 

قفقاز هم دیده می شود.

گلیم های دو منطقه به اس��تفاده از تكنیكی  3 .

همانند بافت چاك دار و پرده قالیچه نما بافته 

می ش��وند و بس��یاری از این بافته ها، شامل 

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

سوماك معروف هستند.

اكث��ر نقوش شاهس��ون با قفق��از و آناتولی  4 .

ش��باهت های  بعض��ی  هس��تند.  مش��ترك 

بافته های قوم شاهس��ون و قفق��از به حدی 

اس��ت كه امكان تمایز آنها به سختی ممكن 

اس��ت. به خصوص بافته ه��ای قدیمی تر كه 

مربوط به زمانی اس��ت ك��ه مرزهای جنوبی 

قفقاز و شاهسون یكی بوده اند. 

اس��تفاده از فضای مثبت و منفی برای ایجاد  5 .

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

مشاهده می گردد.

ابتدا در ه��ر دو منطقه، رنگ��رزی به صورت  6 .

طبیعی و گیاهی بود اما به تدریج، س��هولت 

استفاده از رنگ های ش��یمیایی موجب رواج 

س��ریع آن در می��ان هر دو منطقه ش��د و از 

آن جا كه س��ال ها طول می كشید تا بافندگان 

با گذشت زمان به نا پایداری و كم رنگ شدن 

رنگ ها پی ببرند، رفته رفته استفادة سنتی از 

رنگ های طبیعی كه باعث شهرت منسوجات 

منطقه شده بود، از رونق افتاد. 

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

ناحیه بازی می كند. قالی های این مناطق اكثراً 

به دس��ت زنان بافته می ش��وند و قسمتی از 

سنن اجتماعی این مناطق به شمار می آیند.

افتراقات: 

گلیم های شاهسون، با پشم خشك و خشن  1 .

بافته ش��ده اند و برخالف گلیم های قفقازی 

هس��تند كه با نخ های پش��می نرم و ظریف 

بافته شده اند.

تنوع نقش مایه ها در بافته های قفقاز بیشتر از  2 .

ایل شاهسون است و هر منطقه نقش خاص 

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

محدود است.

. 3 نقوش ایل شاهس��ون ساده تر و تجریدی تر 

از نقوش بافته های قفقاز اس��ت. انواع نقوش 

پرنده و حیوانات بس��یار محدود و شبیه به 

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

غنی و پر از جزییات است.

تنوع رنگ در دست بافته های قفقاز بیشتر از  4 .

شاهسون است.

بافته ه��ای شاهس��ون بیش��تر كارب��ردی و  5 .

مربوط ب��ه زندگی روزمره اس��ت در صورتی 

كه بافته های قفقاز بیش��تر جهت تجارت و 

صادرات تهیه می شوند.

نمونه )1(: گلیم مفرش، شاهس��ون، شمال غربی ایران، 
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اواخ��ر قرن 12 هجری، جنس پش��م، ابعاد: 5 . 46 × 37. 

این دست بافته دورو و دارای كف با ابعاد مستطیل بوده 

و جهت پیچیدن رختخواب كاربرد داشته است. 

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

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

س��فید، ابعاد: 50 × 43. این دست بافته سوماك دورو و 

مخصوص پیچیدن رختخواب اس��ت. تا حدی مرمت 

شده و جهت زیرانداز قابل استفاده است.

نمون��ه)3(: كیس��ه نمك شاهس��ون، منطقه: ش��مال 

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

قرن 12هجری، ابعاد: 16 × 13.

نمون��ه)4(: خورجین، منطقه: قفق��ار- باكو، اواخر قرن 

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

نمون��ه)5(: مفرش، منطقه: شاهس��ون، قرن 12هجری، 

)www.marlamallett.com :جدول )6( نمونه های 1 الی 10 )مأخذ
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الیاف: پشم، ابعاد: 17 × 18، بافت: سوماك.

نمونه)6(: س��اك نمك، منطقه: قفقاز )Kazak(، اواخر 

قرن 12، الیاف: پش��م 5 . 57 × 24، بافت: سوماك، رنگ: 

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

12هجری.

نمونه)7(: مفرش، منطقه: گرجستان )Borjalou(، اواخر 

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

باریك سوماك، احتماالً كف ساك نگهداری رختخواب 

قبیله كوچ رو اس��ت. رنگ های مالیم داشته و تا حدی 

مرمت شده است.

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

هجری، ش��مال غربی ایران، الیاف: پشم، ابعاد: 11 . 13 × 

11 . 6، بافت: ش��كاف دار و نوارهای گل برجس��ته، این 

گلیم از دو تكه باریك و بلند تشكیل یافته كه از وسط 

به هم وصل شده اند.

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

حدود قرن 12هجری، الیاف: پش��م، ابعاد: 8 . 8 × 10 . 5، 

بافت: چاك دار. 

نمونه)10(: گلیم، منطقه: شاهسون، شمال غربی ایران، 

اواخ��ر قرن 12هجری، الیاف: پش��م و نخ، ابعاد: 3 . 7 × 

7  . 3، بافت: چاك دار، با نوارهای راه راه باریك. 

نتيجه گيری 

شاهسون ها یا عشایر ایلسون یكی از مهمترین طوایف 

ش��مال غربی ایران هس��تند. تأثیر هنر اسالمی به ویژه 

سادگی طرح ها و هندسی بودن آنها كاماًل مشهود است. 

در بررسی نقش بافته های دو منطقه شاهسون و قفقاز به 

نتایج قابل توجهی دست می یابیم كه اهم آنها عبارتند 

از:

- شاهس��ون ها در تولید س��وماك،كیف، گلیم 

)مفرش( و بافته های مسطح، روكرسی، پاالس 

و ورنی مش��هورند. مردمی كوچ رو و س��نتی 

هس��تند و در طرح و باف��ت گلیم های آنان 

نوعی محدودیت به چشم می خورد. در واقع 

اشكال حیوانی و گیاهی به صورت قراردادی 

و آبس��تره هس��تند. یكی از مش��خصه های 

نق��وش بافته ه��ا، حس حرك��ت در طرح ها 

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

فض��ای مثب��ت و منفی در خل��ق نقوش به 

وجود می آید. در بسیاری موارد، فضای منفی 

از آینه شدن فضای مثبت خلق می شود. 

« ش��كل در   -S« نق��ش اژده��ا و طرح ه��ای

بافته های شاهسون و قفقاز مشترك هستند. 

در بسیاری از گلیم های دو منطقه نگاره های 

خرچنگ مانند و لوزی های قالب شكلی وجود 

دارند كه نمونه های آن در اكثر دست بافته های 

كرد، از آس��یای مركزی تا آناتولی، به چش��م 

می خورد در تمام این نقاط نوعی تشابه میان 

بافته ها و نقوش دیده می شود و نقوش اكثراً 

سینه به س��ینه نقل شده و به دلیل كم سواد 

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

به فرم توجه ش��ده اس��ت. رنگ ها بیشتر از 



فصلنامه
علمی پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 11
پاییز 1387

40

خانواده گرم و تیره هستند. این بافته ها اخیراً 

در بازار جهانی شناخته شده اند.

- گلیم ه��ای دو منطق��ه به وس��یله تكنیكی 

همانند بافت چاك دار و پرده قالیچه نما بافته 

می ش��وند و بسیاری از این بافته ها، تزییناتی 

دارن��د كه از تارهای اضافی ایجاد می ش��وند 

و به »سوماك« معروفند. بعضی شباهت های 

قوم شاهس��ون و قفقاز به حدی اس��ت كه 

امكان تمایز آنها به س��ختی ممكن اس��ت، 

به خص��وص بافته های قدیمی ت��ر مربوط به 

زمانی كه مرزهای جنوبی قفقاز و شاهس��ون 

یكی بوده اند.

- ابت��دا در ه��ر دو منطقه رنگ��رزی به صورت 

طبیع��ی و گیاهی بود اما به تدریج س��هولت 

اس��تفاده از رنگ های شیمیایی، موجب رواج 

س��ریع آن در میان هر دو منطقه ش��د. هنر 

بافندگی نقشی مهم در فرهنگ هر دو ناحیه 

بازی می كند. قالی های ای��ن مناطق اكثراً به 

دست زنان بافته می شوند و قسمتی از سنن 

اجتماعی این مناطق به شمار می آیند.

- گلیم ه��ای شاهس��ونی با پش��م خش��ك و 

گلیم ه��ای قفقازی با نخ های پش��می نرم و 

ظریف بافته ش��ده اند. تن��وع نقش مایه ها در 

بافته های قفقاز بیش��تر از ایل شاهس��ون و 

نقوش ایل شاهسون ساده تر و تجریدی تر از 

نقوش بافته های قفقاز است. 
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