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نقش مايه طاووس يكى از برجسته ترين نگاره هاى جانورى 
است كه به صورت انتزاعى و هندسى در گليم بافته هاى 
عشايرى به ويژه اقوام شاهسون و قشقايى به وفور ديده 
مى شود. تنوع نقش اين پرنده در دست بافته هاى گليمى دو 
قوم نام برده، انگيزه اى شد تا اين نگاره از زواياى مختلفى 
همچون نقش، رنگ و فرم شناسايى، معرفى، طبقه بندى 
و سپس بررسى و تحليل شود. لذا اين مقاله در پى پاسخ 
دادن به سؤاالت زير است: مهمترين وجه اشتراك و افتراق 
نقش مايه طاووس در دست بافته هاى دو قوم شاهسون و 
قشقايى كدام اند؟ و تنوع فرمى اين نقش در دست بافته هاى 
اين  از  حاكى  نظر  مورد  فرضيه  است؟  بيشتر  قوم  كدام 
نكته است كه طاووس بافته شده در گليم بافته هاى قشقايى 
نسبت به دست بافته هاى ايل شاهسون از تنوع فرمى و 
رنگى بيشترى برخوردار است. از مهم ترين اهداف اين 
نگاره هاى  انواع  طراحى  و  جمع آورى  بر  عالوه  تحقيق 

در  آن ها  نمايش  و  قوم  دو  دست بافته هاى  در  طاووس 
و  تأثير  و  آن  انواع  تحليل  و  بررسى  جداگانه،  جداول 
تأثر پذيرى شان از يكديگر بوده است. روش تحقيق در 
اين پژوهش عالوه بر مطالعات ميدانى (به خصوص يافتن 
انواع نگاره هاى طاووس) و كتابخانه اى، از نوع توصيفى- 
تحليلى است. كاربرد نمادين برخى از نقش مايه ها مانند 
ستاره هشت پر بافته شده بر بال طاووس ها، هم نشينى آن با 
نقش مايه هاى چخماق، شانه و بز در جهت تبيين پديده هاى 
جوى (به ويژه باران) از دوران هاى پيش از تاريخ در ايران 
و بين النهرين و طاووس هاى دو سر شاخص ايل شاهسون 
كه در اثر كوچ و ساير مراودات ها در گليم هاى قشقايى و 
ايالت عرب خمسه نظير عرب جنى مشاهده مى شود، از 

مهم ترين يافته هاى اين پژوهش به شمار مى آيد.

واژه هاى كليدى: طاووس، دست بافته هاى گليمى، فرم و 
رنگ، اقوام قشقايى، شاهسون.
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نقش مايه طاووس در 
دست بافته هاى گليمى 
اقوام شاهسون و قشقايى
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مقدمه
عشاير  كاربردى  و  بومى  هنر  عرضه  ميدان  كه  بافندگى 
است، فرصتى است براى ارائه فرهنگ و هنر خاص ايشان 
تا نشان دهند كه قادر هستند ذوق هنرى و ذهنيات مورد 
نظر خود را از طريق بافندگى بر پهنه دست بافته خويش 
تصوير كنند. در واقع زبان گوياى هنرى زنان عشاير، زبانى 
است تصويرى كه در اكثر دست بافته ها به سخن در مى آيد. 
در حقيقت در «جامعه عشايرى كه زمينه بروز توانايى و 
استعداد فطرى براى زنان كمتر ميسر است، ارزش هنرى 
دست بافته هاى آنان دوچندان مى شود.» (آشورى و ديگران، 
1385، 76). گليم بافته اى است تخت، مركب از تار و پود 
سراسرى كه «با نخ رشته پشمى، پنبه اى يا كنفى جهت 
زيرانداز يا تزئين بافته مى شود.» (دانشگر، 1376، 470). 
دست بافته هاى تختى كه در ميان بافندگان عشاير و اقوام 
آفريده مى شوند، على رغم داشتن شاخصه ها و ويژگى هاى 
از  خويش،  مختص  نقش  و  طرح  در  به فردى  منحصر 
اشتراكات فراوانى نيز برخوردارند. عشاير و اقوام ايرانى 
در محيط و فضاى زندگى تقريباً مشتركى روزگار سپرى 
مى كنند؛ فعاليت هاى روزمره ايشان در قالب بافتن گليم ها 
و قاليچه ها، پخت و پز، مراسم و غيره خالصه مى شود و 
سبك زندگى، عقايد، باورها، اساطير و خاطره ها و آمال از 
ديگر اشتراكات اين قشر از جامعه هستند. هر يك از اين 
عوامل در بُعد طرح و نقش گليم هاى عشاير حضورى 
پر رنگ و ملموس دارد. نقوش جانورى به خصوص انواع 
پرندگان و بازتاب انتزاعى و هندسى آن ها بر زمينه گليم 
با تكنيك هاى بافت و رنگ هاى متنوع در بين بافندگان 
عشاير رايج است. از ميان جانوران به خصوص پرندگان، 
طرح و نقش پرنده طاووس به صورت شكسته و هندسى 
بازتاب بسيار گسترده اى در گليم بافته هاى اقوام ايران دارد. 
نقش اين پرنده يكى از نقوش مشتركى است كه در همه 
و  شاهسون  ايالت  و  عشاير  به ويژه  گليم  بافت  مناطق 
قشقايى، حضورى پر رنگ دارد كه زمينه را براى پژوهش 
نقش  تحليل  و  بررسى  گرفتن،  نظر  در  باب  در  حاضر 

طاووس در پهنه دست بافته هاى ايشان فراهم كرد.

خاستگاه و مضامين نقوش گليم
كه  هستند  زيرانداز  نوعى  عشايرى  دست بافته هاى  اين 
طرح هاى آن ها متضمن پيام هاى بى شمار در مورد فرهنگ، 

مذهب، اعتقادات و زندگى اجتماعى آنان از گذشته تا كنون 
است. «اين بافته ها را زنان هنگامى كه مردها در حال جنگ 
و يا شكار بوده اند، بافته اند. آن ها احساس درونى، آمال، 
غم و اندوه، ترس و زندگى روزانه خود را در اين گليم ها 
نمايان مى ساختند.» (صلواتى، 1387، 40). مى توان گفت 
هر گليم زبان خاصى دارد كه «بر اساس ميراث فرهنگى 
بافنده شكل گرفته و بر اساس موقعيت آنان، تجرد، تأهل، 
غم و شادى، چشم به راه تولد يك نوزاد، اميد به آينده و 
... تغيير مى كند» (همان). عالوه بر عوامل فوق، طبيعت و 
عناصر وابسته به آن نيز سهم مهمى در ارتباط با حضور 
نقش ها و طرح هاى گليم ها، نسبت به ساير عناصر دارا 
هستند. اين ادعا را مى توان با نقش مايه «شانه» كه احتماالً 
نمادى است از آرزو و تمناى باران از سوى بافنده، بيان 
كرد. «عوامل جغرافيايى و طبيعت سرزمين ايران بيانگر اين 
است كه ادامه زندگى جز با بارش منظم و به موقع باران 
امكان نيست. نياز به توافق عوامل طبيعت را مى توان در 
نقوش مالحظه كرد، نقوشى كه از خطوط عمودى، افقى و 
يا به عبارتى نقوش هندسى و زاويه دار تشكيل شده است.» 

(جزايرى، 1380، 53).
بخشى از نقوش جانورى كه در هنر گليم بافى ايران 
مورد  قشقايى،  و  شاهسون  عشاير  گليم بافته هاى  به ويژه 
استفاده قرار مى گيرد، در واقع تداوم نقوش اساطيرى و 
آيينى است كه ريشه در روزگارانى بسيار دور دارد. «اين 
كه بتوانيم به صراحت نظر دهيم كه ترسيم و نقش كردن 
اين اشكال بر متن دست بافته [گليم] دقيقاً منطبق با تأويل 
مفاهيمى است كه امروزه توسط بزرگ ترين اسطوره شناسان 
و جامعه شناسان انجام مى شود، امرى ناشدنى است، ليكن 
اين نگاره ها و نقش مايه ها زبان نوشتارى مردمانى است 
نقش  وادى  در  را  انديشه هايى  چنين  انتقال  قدرت  كه 
و رنگ و پشم تجربه نموده اند.» (دريايى، 1382، 83)؛ 
نقش مايه ها و نگاره هايى نظير ترنج (حوض[1])، درخت 
زندگى، درخت سرو، برگ مو، برگ خيار، الله باز و بسته، 
پرندگان و جانورانى نظير طاووس، شير و ... به صورت 
انتزاعى و هندسى كه هر كدام نشانه و آرزويى از هويت 
فرهنگى و همچنين خواست قلبى و باطنى بافنده براى 
سرسبزى و خرمى محيط زيست شان است. بسيارى از 
نقوش نمادين «نشانى از هويت فرهنگى بافنده دارند كه 
نه تنها براى بافنده عشايرى بلكه از گذشته و تا به امروز 
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گوناگون  فرهنگ هاى  و  مردم  سوى  از  وسيعى  به طور 
استفاده شده، مانند بافتن نقش شير كه نشان از جوانى، 
جوانمردى و دليرى دارد.» (حاجى وندى، 1382، 115). 
شايد بتوان با سخن ميرچا الياده در باب ارتباط اسطوره و 
جايگاه جانوران در نزد انسان، به رمز و رموز و توجه فرد 
بافنده به نقوش جانورى در دست بافته خويش پى برد و 
يا دست كم در آن تأمل كرد. ميرچا الياده[2] در كتاب خود 
با عنوان اسطوره، رويا، راز معتقد است: «زمان سرآغاز 
در باورهاى اسطوره اى ديدار با ايزدان اتفاق مى افتاد، به 
انسان  چشم  در  جانوران  منزلت  و  قدر  نسبت،  همين 
و  زندگى  رازهاى  از  جانوران  باالست.  بسيار  نخستين 
طبيعت باخبرند و حتى رازهاى عمر طوالنى و فناناپذيرى 
را مى شناسند. دوستى با جانوران و دانستن زبان آن ها، 
جزء نشانه هاى مينوى محسوب مى گردد.» (الياده، 1374، 

 .(63-61

نقش نمادين طاووس
طاووس «مرغى است از نوع ماكيان كه به واسطه پرهاى 
زيبايش معروف است ... اين پرنده را براى زيبايى اش در 
كاخ ها و باغ هاى خصوصى نگاهدارى مى كنند.» (عميد، 
چنين  طاووس  وصف  در  دهخدا  عالمه   .(713 ،2537
مى نويسد: «طاووس پرنده نماد زيبايى و بركت در فرهنگ 
ايرانى پيش از اسالم است. هر چند نام آن برده نشده اما 
پرنده اى است از بالد عجم ... بين ساير پرندگان از حيث 
ارجمندى و زيبايى، صفات عفت، خودپسندى، تكبر و 
در پَر خويش به شگفتى و نگريستن، از دم خويش طاق 
بستان، همه در وى جمع مى باشد.» (دهخدا، 1330، 63). 
جى سى كوپر در كتاب فرهنگ مصور نمادهای سنتی 
در مورد اين پرنده و در دو فرهنگ ايرانى و اسالمى معتقد 
است: «اين پرنده در باور ايرانى و به صورت طاووس هاى 
ايستاده در دو سوى درخت زندگى مظهر ثنويت و طبيعت 
دوگانه انسان است و در عقايد اسالمى دم آن نماد نفس 
و چشم آن مالزم چشمه دل است.» (كوپر، 1386، 256). 
در باورهاى قومى و اساطيرى و به اعتقاد پيشينيان «نابود 
كننده مار است و از اين رو آن را عامل حاصلخيزى زمين 
دانسته اند.» (دادور و ديگران، 1385، 114). در مورد معانى 
سمبليك اين پرنده نيز به صفاتى همچون «پادشاهى و 
سلطنت، تزئينات، تجمل، رستاخيز، زندگى توأم با عشق، 

زندگى دربارى، زيبايى، شأن و مقام و ... اشاره مى شود» 
دوران  هنر  در  پرنده  اين   .(28  ،1389 نارانى،  (شيخى 
ساسانى به كرات ديده مى شود. موضوع نقش و تزئين 
برخى مهرهاى ساسانى، منسوجات، پارچه هاى ابريشمين 
و لباس هاى افراد حجارى شده بر نقش برجسته هاى اين 
زمينه  بر  نيز  اسالمى  دوران  در  است (تصوير 1).  دوره 
صفوى  دوره  به ويژه  دست بافته ها  و  نقاشى ها  پارچه ها، 

تجلى پيدا مى كند.

عشاير قشقايى و گليم بافته ها 
و  ايلى  گروه  بزرگ ترين  بختيارى ها،  از  بعد  قشقايى ها 
عشايرى به شمار مى روند كه در همسايگى ايالت خمسه 
در استان فارس سكونت دارند. «اطالع دقيقى از تاريخ 
مهاجرت ايالت قشقايى و خمسه در دست نيست، اما 
ظاهراً طوايف ايل قشقايى از اقوام تركانى به شمار مى روند 
كه حدود سه هزار سال پيش به ايران مهاجرت كردند. 
همچنين اعراب خمسه نيز بازماندگان اعرابى هستند كه 
به ايران آمدند.» (مركز مطالعات، 1370، 56). قشقايى ها 
وطن پرستى،  حس  و  طوالنى  تاريخى  سابقه  داشتن  با 
هيچ گونه حساسيتى نسبت به اين كه از كدام قبيله بوده 
و يا اين كه از كدام سرزمين مهاجرت كرده اند، ندارند. 
مهم اين است كه ايشان به همراه ساير ايالت و طوايف 
ايرانى، ملت كهن سال ايران را پديد آورده كه همواره از 
كرده اند.  دفاع  متجاوزان  برابر  در  ايران  ارضى  تماميت 

تصوير 1: نقش طاووس روى لباس طاق بستان (مأخذ: دادور، 1385، 115)
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«هويت مستقل اين ايل در اواخر عهد صفوى امكان پذير 
شد. اساس و شالوده اقتصادى آنان بر دامدارى نهاده شده 
است. واحد اساسى ساختمان ايل قشقايى، خانواده يا بيله 

است.» (پرهام، 1364، 70).
بدون شك تاريخ اين ايل در غناى بافندگى ايشان 
بازتاب يافته است و شايد بيش از ايالت ديگر در اين فن 
و هنر كامياب بوده اند. «گليم هاى قشقايى از مشهورترين 
گليم هاى ايرانى است كه قدرت و انرژى طراحى آن در هيچ 
جاى ديگر يافت نمى شود. استفاده معدودى از نگاره هاى 
كوچك و برخى تشابهات ديگر، بيننده را به ياد گليم هاى 
تركى بافت شاهسون مى اندازد. اما در عين حال، طرح هاى 
درخشندگى  و  پشم  ظرافت  به فرد،  منحصر  هندسى 
رنگ هاى آن دست به دست هم داده و نمونه هايى ممتاز 
در هنر بافندگى به وجود آورده است.» (هال و ديگران، 
1377، 227). گليم بافته هاى آنان اكثراً داراى ابعاد كوچك 
بوده و بيشتر به اشياء كاربردى مانند كيف، خورجين و 
يراق هاى تزئينى اختصاص دارد. «گليم هاى قشقايى داراى 
برش چاكدار است و گاه در آن ها از تارهاى نخى و پشم 
طبيعى قهوه اى نيز استفاده مى شود» (همان). «بافت چاكدار 

تمايل بافنده را به درهم شكستن راه ها و نقش پردازى با 
و  (دادور  است.»  ساخته  امكان پذير  گوناگون  مربع هاى 
ديگران، 1385، 53). عشاير قشقايى از معدود ايل هايى 
هستند كه هم از پشم و هم از نخ براى بافتن گليم استفاده 
مى كنند. «به طور سنتى گليم ها از پشم بافته مى شوند و 
نيز تنها ايلى هستند كه گليم هاى نخى مى بافند.» (دادور و 

ديگران، 1385، 51). 
طرح ها اغلب هندسى و شامل نقوش جانورى نظير 
حيوانات، پرندگان، فرم هاى انسانى و گل ها است. به غير 
از فرم، عنصر رنگ نيز تكميل كننده زيبايى گليم بافته هاى 
قشقايى و وجه تمايز آن هاست. در ميان اقوام و عشاير 
ايران «زنان قشقايى بيش از همه شيفته رنگ هاى تند و 
رنگ هاى  ارغوانى  و  نارنجى  زرد،  سبز،  هستند،  متضاد 
غالب هستند» (Tanavoli, 2002, 65&70). معموالً در دو 
سر گليم چند رديف را با طرحى جداگانه مى بافند. در 
اين نوع گليم ها چربى طبيعى[3] موجود در پشم، آن ها 
را در مقابل نفوذ آب مقاوم مى كند (جزايرى، 1380، 62-

63). نقوش هندسى بخش اساسى طرح قشقايى هستند و 
شامل نقوش هشت ضلعى گل هشت پر، تصاوير طاووس، 

تصوير 2: چنته قشقايى (مأخذ: همايون فر، 1376، 53)
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بز، آهو، و پرنده هاى ساده شده هستند. «مهم ترين نقوش 
و نگاره هاى حاشيه اى عبارتند از لنگج، چپلقه، آالقورد، 
سيچان ديشى (دندان موشى)، قيچى، ونى و ...» (دادور 
و ديگران، 1385، 53). اين نقش و نگاره هاى به كار رفته 
داراى سه نوع كاركرد هستند كه از آن جمله مى توان به 
باورهاى قومى و قبيله اى، طلسم هايى براى بخت گشايى، 
داشت.  اشاره  بافنده  آگاهى هاى  نيز  و  زخم  چشم  دفع 
انواع  با  بافت  شيوه  و  نوع  اساس  بر  قشقايى  گليم هاى 
رِن  گليم)،  (آيينه  دورچى  سوزنى،  چاكدار،  ساده،  گليم 

(پود پيوند، تار پيوند) و... شناخته مى شوند. 

طاووس در دست بافته هاى قشقايى
دست بافته هاى قشقايى سرشار از نمونه هاى زيبا و متنوع 
يا  (رو اسبى  اسب  جل هاى  در  هستند.  طاووس  نقش 
گشوده  چتر  طاووسان  قشقايى ها  سوزن دوزى  سرزين) 
تركيبى پشت به پشت، بر يك يا دو رديف نوار پهن افقى 
بافته مى شوند كه اين گروه از جل اسب ها به طاووسى- 

گوزنى معروف هستند (تصوير 3).

به  كه  است  گونه اى  به  طاووس ها  نقش  بافت  نحوه   
دست باف حالت سه بعدى مى دهد (جل چون بر پشت 
جل هاى  لذا  ندارد،  ثابت  ديد  زاويه  مى گيرد  قرار  اسب 
طاووسى- گوزنى از بافته هاى نادرى هستند كه از سه 
زاويه ديد و سه ديدگاه، نما دارند و از هر سو بنگرى 
طاووس هاى چتر گشوده و گوزن ها در حالت طبيعى و 
روى پاهاى خود مى باشند و طاووس هاى چتر بسته نيز 
همواره در امتداد پهناى دست باف از چپ به راست جاى 

مى گيرند (دشتى زاده، 1388، 4). 

طاووس در دست بافته هاى ايالت عرب
ايل بزرگ عرب فارس پس از ايل قشقايى بزرگ ترين 
جمعيت عشاير فارس است كه اكثريت آن كوچ نشين بوده 
و همه ساله ميان ييالق (گرمسير) و قشالق (سردسير) آمد 
و شد داشته اند (پرهام، 1371، 198). يكى از اين طوايف، 
طايفه عرب جنى است كه البته چنين واژه اى در ايالت 
عرفى  اصطالحات  از  اين  و  ندارد  وجود  فارس  عرب 
بازار شيراز است. ذات و هستى نگاره پردازى اين قوم در 
جانور نگارى هاى افسانه اى، خيالى و تجريد شده اى قابل 
مشاهده است كه باز شناختن الگوى طبيعى آن ها دشوار 
طاووس هاى  و  چهار گوش  چتر  طاووس هاى  است. 
عظيم الجثه از اين گونه هستند. طاووس هاى دو سر اين 
قوم بازماندگان جانور دو سر باستانى هستند. اين قسم 
طاووسان در كاربرد بافندگان ايالت عرب چهار پا دارند 
كه  چهار پايى  طاووس هاى  162). تبار   ،1375 (پرهام، 
بال شان از گل است و نگاره بته اى بر دم دارند، از مرغان 
چهار پاى اسطوره هاى سكايى است. اين مرغان افسانه اى 
بر انديشه يكى شدن اندام دو حيوان مقدس (غالباً مرغ 
و اسب يا پرنده و پازن) استوار شده است. از روزگار 
سكايى اجزاى يك جانور ستوده و نيك شگون را با اجزاى 
نمايان ترين  كه  مى كرده اند  تلفيق  ديگر  ستوده  حيوان 
صورت اين امر ادغام اساطيرى گاو بالدار و اسب بالدار 
است. چنين است كه پرنده پيك باران به كالبد خروس 
و يا طاووس در مى آيد و با اسب ارزشمندترين دارايى 
كوچ نشينان بيابانگرد، يكى مى شود. اين سر آغاز پيدايش 
مرغان چهار پاى اسب مانند است (دشتى زاده، 1388، 5). 
مرغ و پرندگان نشان و طلب باران و باران خواهى هستند. 
نگاره هاى گياهى روى دم طاووس نشانه روئيدن گياه از 
آب است كه مرغ مظهر آن مى باشد (پرهام، 1375، 202). 

طاووس در دست بافته هاى نيريز
نقش مايه هاى طاووس در منطقه نيريز بيشتر داراى هشت 
يا ده پا هستند و ديگر نگاره گل شش پر كه به جاى بال 
بر دم آن ها مى رويد. همچنين طاووسان دو سر و چترى 
به صورت ستاره هشت پر از ديگر مشخصات اين نگاره ها 
است. وجود گل و بوته بر بال طاووس هاى اين منطقه، 
نشانه پيوند زايندگى آب و بارورى گياه است كه اين را نيز 
بايد نمادى ديگر از انديشه پاسدارى پرندگان از درخت 

تصوير 3: گوشه اى از جل اسب قشقايى (مأخذ: نگارنده)
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زندگى در هزاران سال پيش دانست (پرهام، 1371، 244).

عشاير شاهسون و گليم بافته ها 
َشهَسَون)  يا  َشَسَون  اِلَسَونى:  تركى  لهجه  (به  شاهَسَون 
«نام تعدادى از گروه هاى ايلى و ترك زبان است كه در 
بخش هايى از شمال غرب ايران به ويژه منطقه كوهستانى 
اهر، كناره هاى رود ارس، دشت مغان و اردبيل و نواحى 
  (Tapper, 1997,«.قزوين، زنجان و ورامين به سر مى برند
85). عشاير ايل شاهسون (دوستدار شاه، وفادار به شاه) 
«توسط شاه عباس كبير و براى مقابله با قزلباش ها به ايران 
منابع  برخى  در   .(Tapper, 1997, 125) كردند.»  كوچ 
«ريشه اوليه شاهسون ها را ناشى از ورود طوايف مهاجر 
اجازه  با  كه  مى دانند  امروزى)  (تركيه  آناتولى  مناطق  از 
شاه عباس صفوى و قبول مذهب تشيع بخش هايى از 
دشت مغان، اردبيل و كليبر را به عنوان سكونت گاه خود 
انتخاب كرده و مسكن گزيدند. اين قوم شيعه مذهب بوده 
و متشكل از 43 طايفه و 239 تيره مستقل هستند» (جديد 

مغانلو، 1388، 26).
نظير  دست بافته  انواع  توليد  به  شاهسون  بافندگان 
سوماك، كيف گليم (مفرش)، بافته هاى مسطح، روكرسى، 
پاالس، ورنى، جاجيم، اجاق قِراغى، باستريق (نوار بافى/ 
دوال)، خورجين و نمكدان شهرت دارند كه همه توسط 
اهل اوبا (خانواده عشاير) به خصوص زنان به شيوه چاكدار 
و ورنى (سوماخ) توليد شده و مايحتاج زندگى شان را تأمين 
مى نمايد. «بافته هاى شاهسون را تا همين چند دهه قبل، 
تجار و محققان به رسميت نمى شناختند، اما اين بافته ها 
هم اكنون هويت گمشده خود را در مجموعه فروشندگان 
بازيافته اند. دست بافته هاى ايشان به ويژه گليم ها به طرق 
با  را  آن ها  اوقات  گاهى  و  مى شوند  طبقه بندى  مختلف 
بافته هاى قفقاز، كرد و حتى آذربايجان اشتباه مى گيرند.» 

 .(Lokman & Kelly, 2001, 115)
و  گليم  شاهسون،  ايل  قبايل  رايج  و  بيشتر  بافت 
جاجيم است. «گليم در مقياس وسيع ترى بافته شده و 
گليم هاى  دارد،  چادرنشينى  زندگى  در  بيشترى  كاربرد 
شاهسون به وسيله تكنيك بافت چاكدار و پرده قاليچه نما 
بافته مى شوند و داراى بافت ساده، تار و پودهاى چند 
هر  تغيير  در   .(Sabahi, 1998, 5 & 7) هستند.»  رنگ 
رنگ، رشته هاى پود به عقب مى چرخند و به رشته قبلى 

مى پيچند، بنابراين يك شكاف ايجاد مى كنند كه با تغيير 
رنگ مرتبط است (همان). طرح ها و نقش هاى به كار رفته 
داراى  و  بوده  طبيعت گرا  بيشتر  شاهسون  گليم هاى  در 
تزئينات ساده و ملهم از گياهان مى باشد. «طرح هاى راه 
هم نشينى  از  و  داشته  زيادى  كاربرد  اغلب  عمودى  راه 
در  قرارگيرى  و  هندسى  طرح هاى  از  استفاده  رنگ ها، 
ستون هاى نزديك به هم ايجاد مى شوند.» (محمودى و 
ديگران، 1387، 28). بافندگان شاهسونى بيشتر متمايل به 
طرح هاى ساده هندسى و انتزاعى همچون نقش خورشيد، 
انواع پرندگان به ويژه طاووس و حيوانات، ستاره و از اين 
دست هستند. از ديگر مشخصه هاى بافته هاى شاهسون، 
القاى حس حركت در طرح هاست، اين كيفيت به وسيله 
تأثير متقابل فضاى مثبت و منفى در خلق نقوش ايجاد 

مى شود.
«در طرح و بافت گليم هاى آن ها نوعى محدوديت 
به چشم مى خورد. نگاره هاى بزرگ و برجسته به صورت 
رديفى بافته شده و توسط نوارهايى باريك با طرح هاى 
ظريف، پيچيده و پيچ باف از يكديگر جدا شده اند. اكثر 
اين نقوش در دست بافته هاى قفقاز و آناتولى نيز مشاهده 
دسته  چهار  به  شاهسون  گليم  نقش مايه هاى  مى گردد. 
كلى تقسيم مى شوند كه عبارتند از: 1) نقوش ستاره اى: 
اصلى ترين نقش مايه گليم شاهسون است كه گاه شبيه به 
فرم  چهار  در  و  بوده  صليب  به  شبيه  گاه  و  اصلى  فرم 
متداول است كه عبارتند از (الف) ستاره به شكل عقرب، 
(ب) ستاره به شكل الماس، (ج) ستاره با اشكال شانه اى و 
(د) ستاره صليبى. 2) نقوش پرندگان و حيوانات: پرندگان 
شاهين. 3)  خروس،  بز،  طاووس،  همچون  حيواناتى  و 
نقوش اژدها: نقش اژدها به صورت S است. 4) نقوش 
گل و شكوفه: اين طرح ها به تناوب در گليم، جاجيم، 
بند چادر، زين و خورجين ديده مى شود.» (محمودى و 

ديگران، 1387، 30-29).
نگاره هاى  قوم،  اين  گليم هاى  از  بسيارى  در 
كه  دارد  وجود  قالب شكل  لوزى هاى  و  خرچنگ مانند 
نمونه هاى آن را مى توان در دست بافته هاى آسياى مركزى 
و آناتولى مشاهده كرد. تعداد رنگ در بافته هاى عشاير 
ايل از تنوع كمترى برخوردار است و عموماً از رنگ هاى 
روشن، شاد و گاهى تند استفاده مى كنند كه دليل آن هم 
تأثير پذيرى از محيط و طبيعت پيرامون شان است (تصوير 
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4). نقش ها و طرح ها در دست بافته هاى دو قوم شاهسون 
و قشقايى، على رغم سادگى از تركيب بندى، توازن و تنوع 
رنگى برخوردار است. يكى از زيباترين نقوش جانورى 
به كار رفته در گليم هاى اين دو قوم كه موضوع پژوهش 
حاضر است، نقش مايه طاووس است كه بافنده به زيبايى و 
با شيوه اى نمادين و هندسى به صورت اشكالى موزون در 
متن و حاشيه ها بافته است. «در هنر بافندگى چادرنشينان 
آنچه مطلوب بافنده است، تكرار نقش مايه هاى هندسى و 
نيز تناوب ناگهانى وزن ها و قرينه سازى بهطور مورب و 

قيقاج است.» (بوركهارت، 1376، 135).

طاووس در دست بافته هاى شاهسون
و  تجريدى  فرم هاى  از  استفاده  بر  عالوه  شاهسون  ايل 
انتزاعى طاووس «در ورنى هاى[4] خود از اين نقش مايه 
به صورت تركيبى از دو طاووس استفاده مى كند كه داراى 
تن با دو دم متقارن است» (ميرزايى، 1385). طاووس هاى 
دو سر متعلق به گليم بافته هاى قوم شاهسون است كه در 

مناطق ديگر نيز تقليد مى شود. 
اگر چه كوچ نشينى را با تصوف كارى نيست، اما در 
تعابير امروزى اين نگاره نمايانگر افكار صوفيانه و نمادى 
از جهان دو جانبه و آينه وار است. اين گونه نقش پردازى 
انعكاسى است از دوگانگى اى كه در تفكر صوفيانه مشرق 
زمين و مفاهيم اسالمى موج مى زند. «دوگانگى اى كه در 
هندسه با اشكال پويا و ايستا تجلى مى يابد دقيقاً منطبق 
با مراحل معنوى متعارفى است كه صوفى همواره در آن 
سير مى كند: انقباض، انبساط، تفرق، تجمع، هوشيارى، 
بى خودى، هستى، نيستى، حضور، غيبت» (هال و ديگران، 

1377، 67).(جدول شماره 1 و 2)

تحليل نقش طاووس در گليم هاى شاهسون و قشقايى
بر اساس بررسى هاى انجام شده بر روى تصاوير طراحى 
شده موجود در جداول 1 و 2 بيشترين شيوه ترسيم و 
بافت طاووس در دست بافته هاى گليمى دو قوم شاهسون 

و قشقايى به شرح زير است:
* در تمامى نقش مايه هاى جمع آورى و طراحى شده، 
بيشترين زاويه نمايش طاووس در دست بافته هاى گليمى 
به جهت شيوه دو بعدى از زاويه نيم رخ است و اين زاويه 

از ساير زوايا بيشتر استفاده شده است.
در  طاووس  نقش مايه  كه  دست بافته هايى  بيشترين   *
آن ها مشاهده مى شود و اكنون نيز بافته مى شود از آن قوم 

قشقايى با تنوع طرح و رنگ بيشترى است.
* در بسيارى از تصاوير مى توان رد پايى از نظرات اعتقادى، 
باورهاى قومى و اساطيرى و آيينى را مشاهده نمود. گاه 
طاووس به صورت مركب به كار مى رود و به نحوى مطمئن 
سوار كار خود را به مقصد مى رساند (شيخى نارانى، 1389، 
نقش مايه هاى  با  اساطيرى  پرنده  اين  هم نشينى  يا   .(42

ديگرى همچون بز، شانه، آالقورد، چخماق و غيره.
* در بيشتر نمونه ها بيشترين عناصر تزئينى و مفهومى در 

روى چتر و تنه طاووس ها به كار گرفته شده است.
*طاووس هاى گردن كشيده، چتر گشوده، چتر چهار گوش، 

چتر سه گوش و تاج گل در انحصار قوم قشقايى هستند.
* تجريد و انتزاع در نقش مايه طاووس به خصوص در سر 
و چتر در قوم شاهسون نسبت به قشقايى بيشتر مشاهده 
مى شود. اين مورد در تصوير هاى ارائه شده جداول واضح 

و آشكار است.
* هم نشينى و تركيب نقش مايه طاووس، بز و شانه در قوم 
قشقايى مشاهده شد كه در برخى طاووس هاى تركيبى با 
نقش شانه در قوم شاهسون، از قشقايى ها به وام گرفته 
دست بافته هاى  اكثر  در  شانه  نقش  كه  چرا  است.  شده 
منطقه،  كارشناسان  گفته  به  و  مى شود  مشاهده  قشقايى 
يكى از وجوه شناسايى گليم هاى قشقايى مشاهده همين 

نقش مايه است.
*در بيشترين نمونه هاى مشاهده شده قشقايى پايه چتر 
طاووس ها چليپايى است و نگاره معقلى يا ستاره اى هشت 
طاووس هاى  با  طاووس  اين  شباهت  دارد.  ميان  در  پر 
آكستافاى قفقاز شايان دقت است (پرهام، 1371، 100-

.(101

تصوير 4: بخشى از ورنى (سوماخ) شاهسون (مأخذ: جديد مغانلو، 1388)
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ف
شيوه مكانعنواننقش مايهردي

ترسيم 
و بافت

عناصر 
شاخص

زاويه 
نمايش

رنگ هاى 
شاخص 

قوم طاووس چتر باز1
شاهسون

چتر باز سه ورنى
رديفى و بال 

نيمه باز

نيم رخ با 
چتر باز

سبز، قرمز 
و قهوه اى

قوم طاووس چتر بسته2
شاهسون

بدن ذوزنقه اى ورنى
شكل با 
چتر بسته

سر از روبه 
رو پاها از 
نيم رخ

قهوه اى، 
شترى، 
قرمز و سبز

طاووس چتر نيمه 3
بسته 

قوم 
شاهسون

چتر شانه اى ورنى
نيمه بسته و 

مورب و سينه 
زائده دار

نيم رخ با 
چتر نيمه 

بسته

سفيد، 
قهوه اى و 

قرمز

قوم طاووس دو سر4
شاهسون

سر انتزاعى ورنى
گياهى شكل 
با نگاره شانه 

روى بدن 
مستطيلى شكل

سر از روبه 
رو پاها از 
نيم رخ

قهوه اى و 
شترى

قوم طاووس دو سر5
شاهسون

سر انتزاعى ورنى
با نگاره شانه 

روى بدن 
بيضى شكل

سر از روبه 
رو پاها از 
نيم رخ

قرمز، آبى 
و نارنجى

قوم طاووس دو سر6
شاهسون

بدون تاج، ورنى
بال و چتر 

و نقش شانه 
روى بدن

سرها از 
نيم رخ و 

پشت به هم 
و چهار پا 
از نيم رخ و 
همه به يك 

سمت

قهوه اى، 
زرد و 
سورمه اى

جدول 1: بررسى تصويرى نقش طاووس در دست بافته هاى گليمى قوم شاهسون (مأخذ: طراحي شده توسط نگارنده)
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ف
شيوه ترسيم مكانعنواننقش مايهردي

و بافت
عناصر 
شاخص

زاويه 
نمايش

رنگ هاى 
شاخص 

طاووس چتر 1
شانه اى

قوم 
قشقايى

چتر شانه اى سوزنى
كوچك و بدن 

بزرگ

نيم رخ با 
چتر بسته

زرد، سبز و 
قرمز

طاووس چتر 2
سر مرغى

قوم 
قشقايى

نيم رخ با چتر سر مرغىچاكدار
چتر بسته

قرمز و 
سورمه اى

طاووس چتر 3
لوزى

قوم 
قشقايى

چتر لوزى چاكدار
ستاره اى و 
نگاره شانه

نيم رخ با 
چتر باز

سبز، قرمز 
و سفيد

طاووس چتر 4
سه گوش

قوم 
قشقايى

چتر سه گوش سوزنى
با طرح 
محرمات 

افقى با بدن 
ذوزنقه اى شكل

قهوه اى، نيم رخ 
قرمز، كرم 
و شترى

طاووس چتر 5
سه گوش

قوم 
قشقايى

تاج با فرم هاى سوزنى
قالبى شكل و 
چتر سه گوش 
پايه چليپايى 
با زائده هاى 
لوزى شكل يا 
گل روى آن

نيم رخ، 
دو پا در 

خالف جهت 
حركت و 
گردن كشيده

قرمز، 
قهوه اى و 

كرم

طاووس چتر 6
سه گوش

قوم 
قشقايى

چتر سه گوش سوزنى
سه طبقه اي 
با زائده هاي 

لوزي شكل يا 
گل روي آن

نيم رخ، 
گردن 

كشيده، و 
سنگيني چتر 
روي بدن

قرمز، 
نارنجي و 

سبز

جدول 2: بررسى تصويرى نقش طاووس در دست بافته هاى گليمى قوم قشقايى (مأخذ: طراحي شده توسط نگارنده)
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ف
شيوه ترسيم مكانعنواننقش مايهردي

و بافت
عناصر 
شاخص

زاويه 
نمايش

رنگ هاى 
شاخص 

طاووس چتر 7
سه گوش

قوم 
قشقايى

تاج شانه اى، سوزنى
بدن ستاره اى 

و چتر لوزى با 
پايه چليپايى

نيم رخ با 
چتر باز

زرد و 
نارنجى

طاووس تاج 8
گل

قوم 
قشقايى

چتر سه گوش سوزنى
و تاج با نگاره 

گلى شكل

نيم رخ، 
گردن كشيده 
و پاها از سه 

رخ

نارنجى، 
قهوه اى و 

آبى

طاووس تاج 9
گل

قوم 
قشقايى

چتر و بال سه سوزنى
قسمتى با طرح 
محرمات اريب 

و تاج گل

نيم رخ و 
گردن كشيده

قرمز، سبز 
و سفيد

طاووس چتر 10
مورب

قوم 
قشقايى

سر انتزاعى، سوزنى
چتر مورب 

پايه چليپايى با 
نگاره S روى 

دم

سه رخ با 
چتر نيمه باز

قرمز، زرد 
و سبز

طاووس چتر 11
مورب

قوم 
قشقايى

چتر مورب با سوزنى
نگاره S روى 
گردن و شانه 
روى بدن

نيم رخ با 
چتر نيمه باز

كرم، سبز و 
قرمز

طاووس دم 12
بته اى

قوم
عرب 
غني لو

بال گلي شكل، سوزني
دم بته اي و 
بدن با طرح 
مستطيلي 

محرمات اريب

نيم رخ و 
عدم تعادل و 
تناسب بدن 

با پاها

قهوه اى، 
كرم  و 
نارنجي

جدول 2  ( ادامه): بررسى تصويرى نقش طاووس در دست بافته هاى گليمى قوم قشقايى (مأخذ: طراحي شده توسط نگارنده)
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ف
شيوه ترسيم مكانعنواننقش مايهردي

و بافت
عناصر 
شاخص

زاويه 
نمايش

رنگ هاى 
شاخص 

طاووس 13
عظيم الجثه

قوم 
عرب 
جنى

چتر كشيده سوزنى
شش گوش با 
بدن واقعى تر

سر از 
نيم رخ، پاها 
از سه رخ و 
سنگينى چتر 
روى بدن

زرد، سبز، 
نارنجى و 
خال هاى 
سورمه اى

طاووس چتر 14
سه گوش 
محرمات 
الوان

قوم 
قشقايى

تاج گل الله اى سوزنى
با چتر مورب 
ستاره دار پايه 
چليپايى و بز با 

سه پا

تقريبًا سه 
رخ با چتر 

باز

قرمز، زرد 
و سورمه اى

طاووس چتر 15
سه گوش

قوم 
قشقايى

تاج مثلث با سوزنى
چتر مثلث پايه 

چليپايى و 
بز با سه پا و 

S نگاره

تقريبًا سه 
رخ با چتر 

باز

آبى و 
نارنجى

طاووس چتر 16
بسته

قوم 
قشقايى

چتر بسته و بز سوزنى
محصور در 

آن با نقش هاى 
سه گوش روى 

بدن

نيم رخ با 
چتر بسته و 
عدم تعادل 
سر و گردن 

سبز، زرد و 
قرمز

طاووس چتر 17
چهارگوش

قوم 
عرب 
جنى

تاج لوزي سوزنى
شكل با چتر، 
گردن و بدن 
مستطيلي و 
زائدهاي + 

شكل اطراف 
بدن

نيم رخ و 
پاهاي مورب 

شكل

قهوه اي، 
آبي روشن 
و نارنجي

طاووس چتر 18
چهار گوش

قوم 
عرب 
جنى

چتر شطرنجى سوزنى
با سر و بدن 
مستطيلى و 
زائده هاى + 
شكل اطراف 

بدن 

سر از نيم رخ 
و بدون پا

قرمز، كرم 
و سبز

جدول 2  ( ادامه): بررسى تصويرى نقش طاووس در دست بافته هاى گليمى قوم قشقايى (مأخذ: طراحي شده توسط نگارنده)
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ف
شيوه مكانعنواننقش مايهردي

ترسيم 
و بافت

رنگ هاى زاويه نمايشعناصر شاخص
شاخص 

طاووس دو 19
سر شش پا 

قوم
قشقايى
(نيريز)

تاج + شكل، سوزنى
گردن كشيده 
و گل شش پر 
انتزاعى با شش پا

سرها از نيم رخ 
و پشت به هم، 
پاها از نيم رخ و 
در يك امتداد و 
گل شش پر در 
بين فرم هاى + 
شكل كشيده

آبى و كرم

طاووس دو 20
سر

قوم 
قشقايى

بال هاى گلى شكل، سوزنى
تاج بته اى با طرح 
آالقورد روى بدن

سرها از نيم رخ 
و پشت به 
هم، پاها از 

نيم رخ و همه 
به يك سمت 
و گردن هاى 

كشيده

سبز، قرمز، 
زرد و نارنجى

جدول 2  ( ادامه): بررسى تصويرى نقش طاووس در دست بافته هاى گليمى قوم قشقايى (مأخذ: يافته هاى تحقيق)

نتيجه گيرى
در طول تاريخ بر حسب موضوع نگاره هاى استفاده شده 
در انواع هنرهاى سنتى، شيوه هاى ترسيم، نمايش و استفاده 
نقش مايه ها دچار دگرگونى شده است. در ترسيم اوليه 
هر شكلى، خام دستى و نگاه طبيعت گرا آشكارا به چشم 
مى خورد. اما هر نقشى به تدريج و با ترسيم بيشتر در طول 
سال هاى فراوان، بهبود يافته، ساده شده و ارزش نشانه اى 
در ترسيم آن آشكارتر مى گردد. پراكندگى نقش ها و تعلق 
آن ها به بوم هاى متفاوت، مدت هاى مختلف و نيز توان 
فن در اجراى نقش، همه سبب دگرگونى در شكل دلخواه 
مى شده و نقش ها گاهى اوقات زمخت و نا پيراسته، گاهى 

فاخر و شكوهمند و گاهى ساده به نمايش در آمده اند.
در اين ميان نقش هاى گليم دنيايى از رمز و راز را در 
درون خود نهفته دارند، رمزهايى كه بى ترديد ريشه در 
كهن الگوها و باورهاى مردمان هر منطقه دارد. اسطوره ها و 
نمادهاى هر قوم و منطقه اى با توجه به شرايط اجتماعى، 
ساخته  منطقه  همان  خاص  عقايد  و  باورها  فرهنگى، 

مى شوند. تجلى افكار، احساسات، ذوق، سليقه و محيط 
زندگى بافندگان را مى توان در اشكال و نمادها و نقوش 
و رنگ هاى به كار رفته در انواع دست بافته هاى دو قوم 
قشقايى و شاهسون مشاهده نمود. بنياد برخى از نقش و 
نگاره ها به اعتقادات اساطيرى و نماد هاى باستانى بسيار 
دور پيوند مى خورد كه در ميان آن ها پرنده طاووس خود 
را جلوه گر مى سازد. اين نماد چنان بر روى دست بافته هاى 
اين دو قوم نقش بسته كه همواره پاره اى از اقليم وجودى 

پر راز و رمز آن را به منصه ظهور مى رساند.
قوم  كه  شد  مشخص  شده  انجام  بررسى هاى  طى 
قشقايى به نسبت قوم شاهسون داراى انواع طاووس هاى 
متنوع و بيشترى است. همچنين بر اساس يافته ها مشخص 
شد كه بنياد طاووس هاى دو سر مربوط به منطقه خرسلوى 
دشت مغان شاهسون هاست كه هر از گاهى اين نقش مايه 
به عاريت گرفته شده و در دست بافته هاى برخى از اقوام 
نظير ايالت خمسه (نظير عرب جنى و غيره)، قشقايى 
يا ساير اقوام مشاهده مى شود. در حين كوچ ها بين دو 
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قوم ذكر شده تبادالت فرهنگى و نظير آن انجام مى گرفته 
و اين امر نشان مى دهد كه برخى از نقوش، وام گرفته 
دو قوم از يكديگر بوده است. از جمله اين نقش مايه ها 
طاووس دو سر در بافته هاى قشقايى است كه از ايل سون 
گرفته شده است. بدون شك بازتاب نقش اين مرغ بر 
پهنه گليم بافته ها نشان از وجه اشتراك اقوام كوچ نشين از 
حيث باورها و اساطير و نيز پيوند با طبيعت در نزد آنان 
است. نكته ديگر اين كه در تمامى نمونه   ها تأثير باور هاى 
مربوط به اين پرنده با بافت آن عجين شده است. چنانكه 
نقش مايه ستاره هشت پر (مظهر خورشيد از دوران كهن) 
بافته شده بر بال طاووس ها را مى توان اشاره به جايگاه 
نمادين آن در هنر اسالمى دانست و يا هم نشينى آن را 
با نقش مايه چخماق، شانه و بز را همگى در جهت باز 
نمودن پديده هاى جوى (به ويژه باران) از دوران هاى پيش 

از تاريخ در ايران و بين النهرين تلقى نمود.

پى نوشت ها
يا  درون  گياهى  و  جانورى  تزئينات  كه  حوضى   .1 
مجسم كننده  و  فردوس  فضاى  نمايانگر  آن  اطراف 

نعمات آن است.
 2. اسطوره شناس معروف رومانيايى.

.(Latolin) 3. التولين 
 4. ورنى شاهسون نوعى گليم يك رو يا گليم فرش نماى 
بدون پرز است كه به سبك پود پيچى يعنى گذراندن 
پود اصلى از تار و پيچش نخ خامه به دور نخ هاى تار 
شكل گرفته و نقش مى پذيرد (جديد مغانلو، 1387، 

.(2
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