
 

 ۷، پیاپی ۲ سال چهارم، شماره

 ۱۴۰۰ستان پاییز و زم

 دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران

19 

61
1

3
.1

0
1

0.
2

20
5

2
/H

S
I.

20
22

.2
4

0
3

 

 

 

 

 

 *قالی ایالم» زایش«نقش و » کحوض و جامِ «مهر در طرح  ۀمای واکاوی بن

  

  **خاطره محمودی گهرویی

  ***سمانه کاکاوند
  

  ۱۲/۱۱/۱۴۰۰تاریخ پذیرش:       ۲/۸/۱۴۰۰تاریخ دریافت: 
  

  چکیده

های تـاریخی، مـذهبی،  بسیاری دارد. از آن میـان مؤلفـه ۀدهند های شکل ودهای فرهنگی بنیانهای قالی ایالم مانند سایر نم نقوش و طرح

باستانی و اثر تاریخی در ایالم منبع الهـام و ایـده بـرای  ۀهایی اثرگذارند. تعداد زیادی تپ دهی روبنای هنر زیرساخت فرهنگی و طبیعی در شکل

طور  یابی اسـت. بسـیاری از نقـوش و نمادهـا بـه در نقوش ایرانی فراوان و قابل ریشه» مهر«های مربوط به  مایه شود. بن نقوش قالی لحاظ می

قـالی ایـالم در گـام نخسـت و  و نقش زایـشدرک و تشخیص نمود مهر در طرح حوض و جامک  در ارتباط هستند.» مهر«صریح و ضمنی با 

عنوان یکـی  بـه» مهر« ۀمای واکاوی بنبر آن است پژوهش حاضر . اصلی پژوهش است ۀمسئل ،های مهر در طرح و نقش یادشده جلوه ۀمطالع

رو از  تحقیـق پـیش هـد.مورد مداقه قـرار دکشف مبانی نظری یکی از نقوش اصیل و طرحی از قالی ایالم و  از مبانی نظری نقوش قالی ایالم

ای و پویش میدانی است. مصاحبه با بافندگان بومی ایالم بخشی از اطالعات را در اختیـار  ها حاصل مطالعات کتابخانه نوع کیفی بوده و یافته

تشخیص مضامین سنجی مسیر  اسطوره مطالعه شده است. سنجی  و مبتنی بر روش اسطوره تحلیلی ها با رویکرد توصیفی است. دادهقرار داده 

نام محلی  طرح لچک و ترنج باها با مصادیق دیگر در فضای فرهنگی ایالم را از سویی دیگر هموار نمود.  سو و مطابقت داده ها از یک مایه و بن

عنـوان  های طرح حوضی به از شاخه» حوض و جاِمک«بین طرح   این های قالی ایالم داشت. در بیشترین فراوانی را در میان طرح» حوضی«

مـدنظر قـرار گرفـت. نتـایج نشـان از آن » لچک و ترنج«طرح  ۀموجود در حاشی »زایش«مطالعاتی انتخاب شد. از میان نقوش نیز نقش  ۀنمون

قالی ایالم را شکل داده است. چهار گونه تحلیـل از نقـش » زایش«و نقش » حوض و جامک«شاکله و ساختار طرح » مهر« ۀمای داشت که بن

زایـش یـا زایمـان « ،داللت دارند. باوجود تنوع محورهای چهارگانه تحلیـل» مهر« ۀمای تمامی موارد بر حضور ضمنی بنشد که  انجام» زایش«

تکـرار » مهـر« ۀمایـ بن» شـاخه سه ۀتجلـی بوتـ«و » وسکومی یـا دوسـتکامینقش د«، »روستایی ۀدختر بافند«، »زن در حالت زایمان«یا » زن

دگردیسـی و اسـتحاله در اسـطوره روی اسـت. درک استمرار حیات اسطوره در قالی ایالم از نتایج اصلی مقاله  الگویی کهن درخور توجه است.

های قدیمی و اصیل  یها از میان قال اما اعتقاد به مفهوم مبنا یعنی برکت و زایش همچنان در اعتقادات مردم جای دارد. ابتدا نمونه است داده

   ا صورت گرفت.ه سپس تحلیلشد و   ایالم انتخاب
  

  :ها هکلیدواژ 

  .مهر ،»زایش«، نقش »حوض و جامک«قالی ایالم، طرح 

                                                        
به راهنمایی دکتر سمانه کاکاوند در دانشـگاه  ، بازطراحی و بازتولیداصیل قالی نقوش ءضرورت احیا اول با عنوان ۀنامه کارشناسی ارشد نگارند این مقاله مستخرج از پایان *

  .واحد تهران جنوب است آزاد اسالمی

** 
 khaterehkhatereh66@yahoo.com/ ، تهران، ایراناسالمی واحد تهران جنوبآموخته کارشناسی ارشد گروه پژوهش هنر، دانشگاه آزاد  دانش

*** 
  s.kakavand@art.ac.ir/ سنده مسئول)(نوی استادیار گروه فرش، دانشکده هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

 نوع مقاله:

 پژوهشی
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مایۀ مهر در طرح واکاوی بن

و نقش » و جامک حوض«

 ۳۶ـ ۱۹در قالی ایالم، » زایش«

  مقدمه. ۱

زل ایل کاربرد داشته و کمتر برای پوشاندن چادر و منا فقطها  قالیتر  پیشموجب رواج بافت قالی در ایالم بوده است.  زندگی ایلیاتی ،از گذشته

تأثیر  هم تحت صنایع دستی ،زیست و گذر از سبک زندگی روستایی و عشایری به شهری ۀتحول شیواما با ؛ فروش آن مدنظر بوده است ۀمسئل

یکـی از عناصـر هـویتی در  عنوان بـه» مهـر« ۀمایـ کم طرح و نقش اصـیل قـالی ایالمـی بـه فراموشـی سـپرده شـد. کشـف بن . کمقرار گرفت

پژوهش پیش روست. پژوهش از نوع کیفی بـوده و  ۀترین مسئل وجود، اصلیهای م نمونهپذیری نقوش منحصر به قالی ایالم با تکیه بر  صورت

به و مشـاهده اسـت. ای و پیمایش میـدانی از نـوع مصـاح ها ماحصل مطالعات کتابخانه ای و کاربردی انجام شده است. یافته با رویکرد توسعه

رسد  تحلیل شده است. به نظر می» مهر« ۀمای ی بنف سپس با رویکرد معناکاو نخست توصی ۀدر وهل» زایش«و نقش » حوض و جامک«طرح 

در » مهر«بازنمود  ۀهای اصیل قالی ایالم است. نحو از بنیان» مهر« ۀمای و نقوش سایر هنرهای سنتی، بنشناسی  های باستان به استناد یافته

اتصـال منـدرجات مقالـه اسـت.  ۀترین رشـت اصـلی ،پرسـشایـن چگونه قابل تبیین است؟ پاسخ بـه » زایش«و نقش » حوض و جامک«طرح 

شود همواره بنیان قوی برای نقوش ایرانی لحاظ شـوند. گذشـت زمـان سـبب شـده  ها موجب می ها و دگردیسی مفاهیم آن جاودانگی اسطوره

یمـایش میـدانی . پکاسـته نشـده اسـتصورت پذیرفته و از قوت اسطوره  اما تنها استحاله ،تولید اثر هنری درآیند ۀها به رنگ دور  اسطورهاست 

و زایـش » مهـر«کهـن  ۀمایـ بن ،مثـال رایتوسـط بافنـدگان معاصـر داشـت. بـهای کهن  مایه های فردی و شخصی از بن روایت ۀنشان از ارائ

  مهم تکرار الگویی کهن و استمرار در حیات اسطوره است. ۀاما نکت؛ شود خورشید و نور به زاییدن زن و یا نمایش دختر بافنده معنی می

 

   پژوهش ۀپیشین. ۱ـ۱

منـابع تحقیقـاتی انـدکی  تـوان در دو حـوزه تبیـین کـرد: را میقالی ایالم و مطالعات مرتبط با مهر و قـالی حوزۀ در  پژوهش ۀو پیشین منابع نقد

تنها موارد مرتبط با بخش نقوش قـالی  ،نامه و یک طرح پژوهشی مرتبط با نقوش بومی قالی ایالم انجام شده است. تعداد اندکی مقاله و پایان

هنر دانشـگاه  ۀدر دانشکد های استان ایالم تهباف دستبررسی طرح، نقش و رنگ در ای با عنوان  نامه ن) پایا۱۳۹۰نیا ( ایالم یافت شد. اسدی

بـافی ایـالم بـوده اسـت. میرانـی  هـای فنـی قالی آزاد تهران مرکز نوشته و به بررسی صنایع دستی ایالم پرداخته و محور اصلی پژوهش ویژگی

در مرکـز ملـی فـرش بـه » ایـران (قـالی اسـتان ایـالم) باف دسـتهـا و نقـوش فـرش  یابی طرح شناسایی و ریشـه«) در طرح پژوهشی ۱۳۸۴(

هـای  ها و رنگ مایـه نقشهـا،  طرح اسـت های قالی در مناطق مختلف استان ایالم پرداخته اسـت. نویسـنده کوشـش نمـوده ی طرحآور  جمع

  .های استان ایالم را به تفکیک جغرافیایی بافت شناسایی نماید اما اهداف آن با مقاله حاضر تفاوت چشمگیری دارد قالی

بررسـی نمودهـای «ۀ مقالـدر ) ۱۳۸۹رسـولی (لر و  موسـویاست. نوشته شده مهر  ۀمای بن ۀطالعممقاالتی نیز در زمینۀ اما در محور دوم، 

ژرف قـالی ایـالم  ۀالتزامـی بـه مطالعـ امـا  تمـامی نقـوش مـرتبط بـا مهـر را بررسـی کـرده» ایـران باف دستاساطیری خورشید و مهر در فرش 

مهـری و نمادهـای  ۀگانـ به بررسی طبقـات هفت »در نقوش تزیینی هنر ایران های مهری مایه نقش«ۀ مقالدر ) ۱۳۹۰( بیگی رستم. اند نداشته

ده است. بعد هم ردپـای نقـوش نمـادین مهـری در هنـر ادوار مختلـف ایـران کر نمادهای مفهومی مهر را معرفی  ها پرداخته و تصویری مهرابه

ردیابی اعتقادات مهری  ویچاپ نموده که هدف اصلی » های مهر در قالی ایران نشانه«ای با عنوان  ) مقاله۱۳۹۷ی (یدریامطالعه شده است. 

 ۀمایـ نگـری در کشـف و شناسـایی بن برده، وجه تمایز کار مطالعاتی نگارنـدگان ژرف وجود مطالعات ارزشمند نام اما با؛ در بستر قالی ایران است

  قابل توجهی دارد. ۀایالمی است. نویسندگان ادعا دارند پژوهش پیش رو وجوه نوآوراندر نقوش اصیل قالی » مهر«

  

  روش تحقیق. ۲ـ۱

ای و سپس پژوهش میدانی در  تحلیلی انجام شده است. اطالعات خام حاصل مطالعات کتابخانه نوع کیفی است که با روش توصیفی پژوهش از

با سفر به شهرها و روستاهای استان  مطالعات میدانیده است. در بخش نگارش شقالب مصاحبه و مشاهده بوده و در نهایت با رویکرد تحلیلی 

ای  منابع کتابخانه ۀسپس با مطالعانجام شد؛ بندی  ها، طبقه خصات طرح و نقش آنهای قدیمی شناسایی و پس از تعیین مش ایالم، نخست قالی

ها که ریشه در تاریخ و  که شناخت طرح و نقش قالییابی قرار گرفت. ضرورت تحقیق اینها با دیگر آثار مکتوب نتایج مورد ارز  و تجزیه و تحلیل یافته

  .های آن داشته باشد مایه  یای نقوش ازیادرفته و حفظ هویت اصیل نقشکمک شایانی به احتواند  جغرافیای خاص خود دارد می
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  مبانی نظری. ۲

ایران بازتاب یافته  ۀهای بسیاری در متون حماسی و فرهنگ عام ها بخش قابل توجهی از فرهنگ است. اسطوره باورها، اعتقادات و اسطوره

عبارتی دیگر  محتوایی نقش یا به ۀشود. جوهر  ز نقوش قالی شناخته میگیری بسیاری ا های مؤثر در شکل یکی از بنیان عنوان بهاست. اسطوره 

حوض «در طرح » مهر« ۀمای بن» معناکاوی«ها به  یل دادهاند. این مقاله در تحل ها شکل داده معنایی نقوش را در بسیاری از موارد اسطوره ۀالی

  در قالی ایالم متکی است. »زایش«و نقش » و جامک

  شناختی تحلیل اسطوره. ۱ـ۲

کلـی فرهنـگ بشـری  طور بـهدر ادبیات و هنر، فلسفه و  مانند نقشی بی که شود تخیل انسانی محسوب میپرورش در اسطوره از عناصر اصلی 

مـورد توجـه بـوده شـناختی کمتـر  تحلیل اسطورهانسانی،  ۀشد تای تبیین گوناگون وجوه آثار خلقبا وجود اهمیت موضوع در راساما  ،ایفا کرده

یکم رشد و و دارد که در قرن بیستم تا بیست میالدی ای قرن نوزدهم یافته ریشه در دانش اسطوره شکلی نظام شناختی به . تحلیل اسطورهاست

هسـتند کـه طـی تـاریخ و فرهنـگ هـایی  اند، آن الگوهایی که کشف و درک شـده کهن«گوید:  بل در تعریف اسطوره میکم توسعه یافته است.

  .)۷۶ ،۱۳۸۸ (کنگرانی »اند ای، الهامی و آیین را برانگیخته و ایجاد کرده بشریت، تصاویر اسطوره

  سنجی اسطوره. ۱ـ۱ـ۲

سنجی دست یافتند. سردمداران دانش  سنجی، به ابداع اسطوره تأثیر علم روان ناسی در نیمۀ نخست قرن بیستم تحتش محققان حوزۀ اسطوره

تر، بـا عناصـر  دقیـق طور بـهسـنجی تحلیـل یـک مـتن ادبـی بـا اسـطوره و  موضـوع اسطوره« برده ژیلبر دوران، پیر برونل و ایو شورل بودند. نام

طلبد و برای کشف مفاهیم به  تری را می سنجی دامنۀ متنی گسترده اسطوره ).۹۷ـ۹۶ ،۱۳۸۸ مطلق(نامور »گیرد ای است که در بر می اسطوره

ادبـی و هنـری و درک ادبیـت و  هـای انجـام پژوهش بـرایدن بستری مناسب کر مهیا این روش از بابت شود.  فرهنگی متوسل می سایر متون

ب.  ؛ها مایـه الـف. تشـخیص مضـامین و بند:کر تـوان در سـه گـام تعریـف  را می سـنجی مراحل اسطوره هنریت اثر بسیار مورد توجه واقع شد.

  .ها با مصادیق دیگر همان فضای فرهنگی دادهج. مطابقت  ؛شرایط اثر ۀمطالع

  مایه یا مایگان ُبن. ۲ـ۲

مایـه عنصـری تکرارشـونده اسـت کـه در مصـادیق  تر، بن عبارت دقیق به دهد. نحوی به هم پیوند می اثر را به یکه اجزا  دهنده عنصری وحدت

  شود.  های یک قوم و ملت دیده می هنری و آفرینش

  قالی ایالم. ۳ـ۲

تم باستان متعلق به قرن هفتم و هش ۱عیالم مانده از تمدن برجای از آثار

کـه دوک  ییبـانو ۀبرجسـت نیم  ۀنگـار  تـوان بـه سـنگ پیش از مـیالد، می

  .)۱تصویر د (کر و در حال رشتن نخ است، اشاره  ریسی به دست دارد نخ

و بخشی  گوناگونی بودهایالم از روزگاران کهن محل حکومت اقوام 

 وجـود نداشـتن دلیـل امـا بـه؛ بوده است عیالم باستانی تمدن ۀاز منطق

قـالی ایـالم  از دوران مزبور و زندگی عشایری تخمـین تـاریخ  تهباف دست

عشایری ایالم از نظـر فرهنـگ قـومی متشـکل از  ۀجامع«دشوار است. 

هـای اجتمـاعی محسـوب  طوایف و ایالت متعـدد و از اسـتوارترین گروه

اری کهـن، وارث فرهنـگ و سـنت و شوند و بـا حفـظ الگوهـای رفتـ می

ایـن منطقـه کـه دومـین  ۀانـداز  مـاعی و اقتصـادی بـهجتی که در هیچ کجـای ایـران تضـادهای فرهنگـی، اطور  به ؛نیاکان خود هستند ۀسیر 

هـای کنـونی ایـالم از قـدمت چنـدانی  قالیامـا  .)۱۲۳ ،۱۳۸۴ (اشـنبرنر» های بلند ایران یعنی زاگرس در آن قـرار دارد وجـود نـدارد کوه رشته

  مصرفی دارد.خود ۀبیشتر جنب ،در حال حاضر تولید قالی در استان ایالمدارند. کمتر از صد سال  ای پیشینهبرخوردار نیستند و 

و  یالم جدید، قرون هفتمع ۀریسی، دور  زنی درحال نخۀ برجستنقش نیم :۱تصویر 

 )Harper and others 1992, 200لوور ( ۀهشتم پیش از میالد، محل نگهداری: موز 
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مایۀ مهر در طرح واکاوی بن

و نقش » و جامک حوض«

 ۳۶ـ ۱۹در قالی ایالم، » زایش«

الم
ی ای

ش قال
ح و نق

ی طر
ل گیر

ل مؤثر بر شک
عوام

اجتماعی

تاریخی

طبیعی

فرهنگی

هـا بـر اسـاس قـرار  بافـت ایـن قـالی ۀویشهای روستایی و عشایری قرار دارند.  های قدیمی ایالم در گروه قالی قالی ،شناسی از نظر سبک

ردردی به چوب کوجی، چوب ها بستن کوجی است. در اصطالح ک یگونه قال . یکی از ضروریات بافت ایناستلول  نوع نیماز گرفتن تاروپود 
ُ
 ۲گ

کشـی نیـز بـه روش فارسـی صـورت  شـود. چلـه بافـت محسـوب مـی های درشـت و جزء قالی بوده ۲۵تا  ۱۸شمار قالی ایالم بین  گویند. رج می

  کردند. ندرت از پشم استفاده می های چله معموأل از جنس پنبه بود و در بعضی مناطق به گرفت. نخ می

 (ژولـه» متنوع است، بافندگان عشایری و حتی روستاییان در گذشته الزامی بر رعایت ابعـاد خـاص بـرای قـالی نداشـتندابعاد قالی ایالم «

شود. مناطق بافت  متری دیده می و قالی شش ای نیم، سجاده و  ذرعی، ذرعها بیشتر در ابعاد قالیچه، دو کلی این قالی طور بهاما ؛ )۸۸ ،۱۳۸۱

ان یـاز آن متنوع دارنـد. ها از نظر طرح و نقش  قالی ، آبدانان، بدره و دهلران.غرب ایوان، شهر درهالم، چرداول، یا ؛از ندا ایالم عبارت استان در

  د.کر اشاره ساده  کف و ای گل و بوته، یحوض ترنج شامل لچکو انواع ای)  گوشواره( یا جقه طرح بته توان به یم

  در قالی ایالم طرح. ۱ـ۳ـ۲

شـرایط جغرافیـایی  هـای قـومی و از آنجا کـه طـرح فـرش ریشـه در فرهنـگ«از دارد. ین های دقیقی ران پژوهشیا یقالشناخت طرح و نقش 

 طور بـه .)۴، ۱۳۷۴ (یسـاولی »بافان جهـان، طـرح وجـود دارد بافی یا به تعداد قالی مناطق مختلف دارد شاید بتوان گفت به تعداد مناطق قالی

 هـا تقریبـ بافی ایـران اسـت. طـرح های دیگر مناطق قالی تر از بافته خلوت ینسب طور بهها  و نقشه های ایالم ساده کلی طرح در بافته
ً
در تمـام  ا

قالـب  شـده اسـت. بـرداری  نمونـههـا  قالییا از روی دیگـر  باف ذهنی شترید. الگوی بافت در این مناطق بمناطق ایالم به یکدیگر شباهت دارن

های رایج در ایالم طرح چنـد  است. در بین طرح )یا گوشوارهای ( بته ترنج، حوضی و  شامل انواع لچکبندی طرح در متن قالی بیشتر  ترکیب

  حوضی بیشترین فراوانی را دارد.

  قالی ایالم گیری طرح و نقش گذار بر شکلتأثیر شناخت عوامل . ۲ـ۳ـ۲

های هـر منطقـه نقـش  تهباف دسـتدهـی نقـوش  های گوناگونی در شـکل مؤلفه

اسـت بنـدی  طبقهقابـل پـنج بخـش  الم دریا یمرتبط با قالذکرشده دارند. موارد 

  .)۱(نمودار 

  فرهنگی یها مؤلفه. ۱ـ۲ـ۳ـ۲

ها،  ها، باورهـا، پیشـه اعتقادات، اسـطوره، ورسوم  آدابفرهنگ ایالمی مجموعه 

سیاری از نقوش قالی ب است. های بومی دانشصنایع دستی و هنرهای سنتی و 

با گسـترش جوامـع و تغییـر . اند گرفتهشکل  یبومباورها و اعتقادات  ۀایالم بر پای

قـرار ز در معرض خطر یالم نیا یها و نقوش اصیل قال سبک زندگی سنتی، طرح

. با این حساب استخراج نقوش بـومی بـا تکیـه بـر سـایر هنرهـای سـنتی گرفتند

یکـی از باورهـای قـدیمی مثـال  ایر بهاست.  مایه منطقه راهی برای شناخت بن

برخـی از نقـوش قـالی ایالمـی زخـم اسـت و  اعتقاد به تعویذ یـا چشـممردم ایالم 

ایالمـی بـار معنـایی متنـاظر بـا  ۀبـرده در فرهنـگ عامـ هریـک از نقـوش نـامشانه و شـاخ قـوچ. مثل  ؛برگرفته از اشیاء مرتبط با این باور است

مانـدن از چشـم ایالمـی بـافتن چنـین نقوشـی راهکـاری بـرای در امـان  ۀدر بـاور بافنـد ،تعبیری دیگر دن چشم بد دارد. بهزخم و دور ران چشم

  بوده است. حسودان

لـَونیماننـد سـنتی  کپوشا  نقوش موجود در یمطالعه و واکاو  ،المیا یسنت یل در هنرهایاص یها هیما کشف بن یها گر از راهید یکی
ُ
 ۳گ

هـای  از گذشته تاکنون جزء پوشاک زنـان و مـردان ایالمـی بـوده اسـت. ایـن سـربند حامـل نشـانه سربندی است که یلوناست. گ )۲تصویر (

هـای ایالمـی و بـا اطـالع از  چهارپر است. با توجه به فراوانی ایـن نقـوش در اکثـر قـالی  پر و هشت  جقه، گل به سرو، بتهفرهنگی بوده و مزین 

در  عنوان بـه پوشـاک سـنتیح، ین توضیبا ااست.  یسنت یل در هنرهایاصنقوش  جملهسربند گلونی از نقوش رسد  به نظر می ،گلونی ۀپیشین

  ای درخور توجه است. مؤلفه ،ترین الگوی منقوش بافت دسترس

 گیری طرح و نقش قالی ایالمثر بر شکلؤعوامل م :۱نمودار 

 )نگارندگان(
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  عوامل طبیعی. ۲ـ۲ـ۳ـ۲

پیوســتگی  هم های زاگـرس واقـع شـده اسـت. بـه هکو اسـتان ایـالم در میـان رشـته

هـای هندسـی از جملـه  مایـه  گیـری نقـش نقش مـؤثری در شـکل های منطقه کوه

ای و پلکانی داشته است. از جمله عوامـل فراوانـی نقـوش  کنگره ،نقوش زیگزاگی

هـای  های سرسبز و جنگـل است. کوه متنوعگیاهی در قالی ایالم، پوشش گیاهی 

واژگـون از منـابع ایـده و  ۀهایی چـون اللـ ها، گل ها، دشت پوشیده از درختان، بوته

  پیوسـته یارتبـاطرسـد  به نظر می گان در خلق نقوش مرتبط بوده است.الهام بافند 

گیـری نقـوش گیـاهی  و محیط پیرامـونش در شـکل طراح/ بافنده)هنرمند ( میان

  بوده است. برقراریالم قالی ا

  یخیتار  یها مؤلفه .۳ـ۲ـ۳ـ۲

هـای باسـتانی دشـت مهـران، دهلـران، دشـت  آمده از محوطه دست های به فالینهس

م دارد. این هماهنگی بیـانگر های قالی ایال مایه نقششهر ارتباط معناداری با  موسیان و دره

نـامرئی اسـت کـه  ۀهمان رشـت« ازلی مردم زیسته در منطقه است. ۀخاطر های ذهنی و  بت

اگرچــه  .)۷۸ ،۱۳۸۸ (شــایگان »شــود... دهــد، احیــا می قــومی مــا را تشــکیل می ۀخــاطر 

محتـوا برخاسـته از فرهنـگ ایالمـی اسـت.  تغییـر یافتـه امـافـرم  و صورت گرفتـه ۀاستحال

ها گویای اطالعات بسیاری در خصوص نقوش در قالی ایالم هستند. ایـن نقـوش  سفالینه

هـای بعـدی  کـه بـه نسـل بـودهها و باورهای نهادینه در میان ایالمیـان  انعکاسی از اندیشه

و حتـی  اکثر نقوش هندسی از جمله خطوط مـوازی، نقـوش شـطرنجی .انتقال یافته است

هـای   مایـه نقشهمچنـین نمـود بـارز  تـوان دیـد. هـا مـی سـفالینهنقوش جانوری را بـر روی 

شـهر  ) و دره۳ایـوان (تصـویر سـیاهگل  هـای چهارطاقیچلیپایی در معماری ایالم از جمله 

  شود. دیده می

  

  اجتماعی یها مؤلفه. ۴ـ۲ـ۳ـ۲

فرهنگی بـا سـایر منـاطق در  ۀدر گذشته تبادل و مراود کنون دارد.ایالم از دیرباز تا  ۀسهم فراوانی در جمعیت منطق عشایری و روستایی ۀامعج

ستد و ازدواج میـان قـومی در ذکر است عالوه بر سنت کوچ، دادو شایان قالی بوده است. وشساز تغییر و تحول در نق نشینی سبب جریان کوچ

نقوش ایالمی  ۀوارداتی به دایر  ۀمای نقش. پژوهش پیمایشی نگارندگان نشان از حضور چندین شود محسوب می ای مهم مؤلفهروند تطور نقوش 

های چند  یان قالیم در د.کر است، اشاره  کردستان» قاوه سینی«طرح  که ملهم ازایالمی » حوض و جامک«طرح  توان به می دارد. از آن جمله

  ای بومی بدل شده است. تدریج از یک طرح وارداتی به نمونه شود و به فراوانی بافته می به» حوض و جامک«طرح  ،اخیر ایالم ۀده

  مهر. ۴ـ۲

ناهیتاهمراه  مهر به
َ
 گیری برخی نقوش و نمادهـا شکل درتأثیر  سبب مهر از اساطیر مهم ایران بوده و بهاند.  (آناهید) از ایزدان ایران کهن بوده ا

از  اسـب = مینویی) است که پیشاپیش خورشید نامیرای تیزای ( الطبیعه مافوق او نخستین خدای«بوده است. همواره مورد توجه پژوهشگران 

ین (خدایان) بر سراسر جا این نیرومندتر گیرد و از آن ون را فرامیهای زیبای زرگ سد... نخستین (خدایی) است که قلهر  این سر به آن سر َهرا می

در مهریشت که سرود مخصوص اوست توصـیف «). Gershevitch 1967, 79( »سرزمینی که ایرانیان در آن جایگزین هستند، نظارت دارد

مهـر  شود و همراهی او با خورشید باعث شده است که بعدها مهر معنی خورشـید پیـدا کنـد. شود. او پیش از خورشید ظاهر می زیبایی از او می

کند و برای بهتر انجـام دادن  ها نظارت می ر پیمانبآید و  تن خورشید نیز به زمین میرود و پس از فرورف همراه با خورشید از مشرق به مغرب می

نشـان از » مهر«معنای  ۀمطالع .)۲۰ ،۱۳۸۳(آموزگار  »آید صفت خدای همیشه بیدار را دارد و هرگز خواب به چشمانش نمی ،ای چنین وظیفه

 )۶۸، ۱۳۹۷نیا و شاکرمی (شریفی سربند گلونی ایالمی: ۲تصویر 

 )نگارندگان(غرب اهگل ایوانچهارطاقی سی :۳تصویر 
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  گستردگی مفاهیم مربوطه دارد.

مهـر مایـه شـد و ایـن صـفات از  گرامـی داشـته می در آیین مهـر و بعـدها دیـن زردشـتیو وفاداری  اخالقی مانند راستی بسیاری از ارکان 

مؤمنـان در « شـد. ب میمحسـو» مهـر«دانسـتن با روشنایی و گرما و نور همراه بود و ایـن هـم عامـل دیگـری بـرای مهـم » مهر« ؛گرفتند می

نثارهـای  ،هـای خـود کنند و در طـی نیایش جا آتش و شمع روشن میروند و در آن های مهر می یارتگاههای ایران در روزهای جشن به ز  دهکده

 (آموزگـار و تفضـلی »دارنـد ، تقـدیم میاسـت "ناراسـتی" ۀنابودکننـدو  "دروغ"و دشمن  "نظم"و  "راستی"نگاهبان چکی به این ایزد بزرگ که کو

خورشـید را فت ایزدپیمـان، ایزددوسـت و ایزددر متون متفاوت برای میترا سـه صـ«میترا) از اهمیت زیادی برخوردار بود. مهر ( .)۱۲۹ ،۱۳۹۱

دیـوار بـر  بنـا« نیـز در میـان ایرانیـان و غربیـان متفـاوت روایـت شـده اسـت:» مهـر«داستان زایـش  .)۱۲۸ ،۱۳۸۷پور  (اسماعیل »قائل شدند

اما داسـتان پیـدایش ؛ )۲۱ ،۱۳۸۳آموزگار ( »شود... صورت کودک یا جوانی از صخره زاده می ها در کشورهای غربی، مهر به رابههای مه نگاره

 »در کوه البرز در یک غار از فروغ زاییده شده است "مهر بغ"که پنداشتند  مهریان ایران می« فاوت بسیار با کشورهای غربی دارد:مهر در ایران ت

  گرفته است.در بستر تفکر ایرانی صورت » مهری« ۀمای وصیف نقوش قالی ملهم از بنتبنابراین  .)۹ ،۲۵۳۵ (حامی

  

  طرح ترنجی (حوضی). ۵ـ۲

در فرهنـگ و اعتقـاد  دارد.اشـاره قالی  ۀشالودطرح در مفهوم کلی به ساختار و 

هـا و  آب است و حوض ،از میان عناصر چهارگانه دومین عنصر مقدس ،ایرانیان

 ۀن تـا قبـل از دور اهـای محققـ ها منشـأ آب حیـات هسـتند. طبـق یافتـه چشمه

تـرین  صفوی نقش ترنج در ابتدا به شکل حوض در قالی نمایـان بـود و در کهـن

صورت چهارگوش  حوض به ۀدار، ترنج به همان شکل اولی ترنجهای فرش  نمونه

های طرح لچـک  ). طرح ترنجی از شاخه۴۴، ۱۳۷۸شده است (پرهام  بافته می

 »تـرنج«جـای  بـه »حـوض« ۀبـافی ایـران کلمـ ترنج است. در برخی مناطق قالی

جای ترنج بـه کـار  به »حوض« ۀواژ). در ایالم نیز ۲۲۳، ۱۳۸۱کاربرد دارد (ژوله 

 .)۴(تصـویر حوضـی اسـت  دار شامل دوحوضی و سـه های حوض د. طرحرو می

هـای پرتکـرار ایـالم اسـت کـه در  حوضـی از جملـه طـرح ترنجی یا سه طرح سه

  شود. می خوانده ۴»حوض و جامک«گویش محلی 

  نشان داده است.قالی  ۀدر زمینو موقعیت ترنج و لچک  در قالی ایالم را با توجه به شکل )ترنج  لچکحوضی (های  طرح ۱جدول 

  )نگارندگان(ترنج در مناطق بافت ایالم  انواع طرح لچک :۱جدول 

        
 ایالم

 
  شهر دره -بدره

 
 شهر دره -آبدانان

 
 آبدانان

 
ک

چ
ح ل

طر
 

الم
 ای

ت
باف

ق 
اط

من
در 

ج 
ترن

 

      
  دهلران

  
 شهر دره

 
 شهر دره -آبدانان

 
 بدره -شهر دره

 
 ایالم -بدره

  

 )نگارندگان(شهر قالی طرح حوض و جامک، دره :۴تصویر 



 

 ۷، پیاپی ۲ سال چهارم، شماره

 ۱۴۰۰ستان پاییز و زم

 دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران

25 

ک 
چ

س ل
سا

ر ا
ی ب

قال
ع 

نوا
ا لچک های منفصل

لچک با پیوستگی طولی

لچک با پیوستگی عرضی

های مشخص  از ویژگی .آن است دهندۀ خصوصیات فرمی عناصر تشکیلترین عوامل در شناخت طرح و نقش قالی و  یکی از مهم ترنج

فـرش قـرار دارد  ۀونگار در میـان زمینـ نقش ای خوش قالی در هر منطقه شکل ترنج آن است. ترنج، نقش وسط فرش است که همچون جزیره

  ).۱۵۷، ۱۳۷۶(دانشگر 

شـکل  لحاظ بـهشـود  وفـور یافـت مـی فرم ترنجـی کـه در ایـالم بـه ،ی وجود دارد. بر این اساسصورت تکی و چندتای متن قالی بهترنج در  

هـا  رنجت . استقالی قابل مشاهده  ۀهای متفاوت در زمین ترنجی و چندترنجی در اندازه شکل تک یا چندضلعی است. از نظر تعداد بهچهارضلعی 

  الشعاع قرار می طرح را تحت ۀلف در مرکز قالی قرار دارد و بقیضلعی با ابعاد مختو چندهارگوش چ صورت بهاغلب 
ً
هـا  داخل تـرنج دهد. معموال

تمایز در چیدمان نقش و رنگ نسبت  ۀواسط هندسی و انتزاعی آراسته شده و بههمراه نقوش  ها به ها و برگ بوته، ها با نقوش گیاهی شامل گل

منفصـل  ،بصری مورد توجه قرار گرفتـه لحاظ بهها که  های کلی شکل این ترنج د. از ویژگیشو پدیدار میمتفاوت شی به متن قالی در نهایت نق

  قالی است. ۀبودن نقش ترنج در زمین

و  داشـته یکمـنـات ییتز مـتن قـالی  تـرنجدلیل بزرگـی  است و به های چندترنجی (حوضی) ترنج فضای اصلی متن را احاطه کرده  در قالی

است که به   ای تزیین شده با خطوط صاف یا کنگره همشبیه به  وهای همسان  ) با ترنجحوضی سهشونده (رسد. فرم ترنج تکرار  ساده به نظر می

نمایان هار بازو در اطراف مانند با چ چهارگوش و لوزی صورت بهها  ). این ترنج۵، ۱۳۹۴کرمی  گویند (مبینی و راه می یا راه ۵»هلک و پیچک«آن 

قابـل توجـه در تـزیین اکثـر ایـن  ۀآیـد. نکتـ تر از دو ترنج کناری به چشم مـی تر و متفاوت گاهی هم ترنج میانی کمی بزرگ .)۲(جدول  شود می

کنـد تـا جهـت خـواب  ، نوشتن تاریخ بافت و یا اسم شخص کمـک مـیست. در این میان نقش حیوان، اشیاا مایه نقشقرارگیری  ۀها نحو قالی

 شود.شناسایی  و شکل و جهت درست تصویر لمس آنابتدا و انتهای قالی بدون  قالی و

همـراه تـرنج دیـده  تـر بـه های کوچـک یک عنصر تزیینی در اندازه عنوان بهباال و پایین ترنج قرار دارد و  قرینه در دو سمت نقشی سرترنج

دایره  صورت بهها ممکن است  سرترنج مانند سایر کالله«شود و کاربرد آن ایجاد تناسب و زیبایی و پر شدن فضا در جهت طولی قالی است.  می

هـای  ). سـرترنج۲۸۷، ۱۳۷۶(دانشـگر  »یا بیضی و اشکال دیگر درآید

شکسته طراحـی شـده  صورت بهرفته در قالی ایالم بسیار ساده و کار  به

ها از نوع  فرم سرترنج .آید تر از ترنج به چشم می اد کوچکو در ابعاست 

 ۀزمینـآمیزی  رنگ .ای، هندسی و گلی هستند بسته و در اشکال میله

  سرترنج متأثر از ترنج است.

  از  لچک
ً
 ۀگوشـ چهـارکـه در  شکل اسـت مثلثی لحاظ فرم تقریبا

). ۱۳۰، ۱۳۸۳ و اسـماعیلی رنـد (وکیلـییگ فرش داخل متن قـرار مـی

  فرم لچک در قالی
ً
گـردان  حالت شکسته یا نیمـه های ترنج دار معموال

ای  هـا از هـم جـدا هسـتند. در پـاره ها لچـک است. در اغلب این قالی

و   هـا در قسـمت عرضـی بـه یکـدیگر متصـل شـده موارد گاهی لچـک

  .)۲(نمودار  ندا پیوستگی هی در قسمت طولی دارایگا

  

  )حوضی سه( کجامحوض و  طرح. ۶ـ۲

آمده است. نقوش  ۳جدول در  ها یهای قال ها در ایالم دارد. مشخصات و ویژگی ر طرحیبافت را نسبت به سا یحوضی بیشترین فراوان قالی سه

ای در دو طرف  خرچنگ است. همچنین نواری به حالت کنگرهپر و نقش انتزاعی  های هشت کلی شامل گل طور بهها  قالی ۀکاررفته در زمین هب

  خورد. ضلع طولی قالی به چشم می

خطـوط زیگزاگـی، دو  ۀمایـ نقشترتیب از داخل به بیرون شامل یـک حاشـیه بـا  که بهاست ها به کار رفته  چهار ردیف حاشیه در این قالی

  پهن که در میان حاشیه ۀجقه و یک حاشی باریک با طرح بته ۀحاشی
ً
ای یـا گـل چهـارپر  های پروانه گل ۀوسیل به های باریک قرار دارد و معموال

  شود. های آشتی تزیین می (چهارپاره) و بته

 )نگارندگان( انواع قالی بر اساس لچک :۲نمودار 
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مایۀ مهر در طرح واکاوی بن

و نقش » و جامک حوض«

 ۳۶ـ ۱۹در قالی ایالم، » زایش«

  )نگارندگان(حوضی  سه های طرح قالی :۲جدول 

  شکل و منطقه  بندی طبقه

  

      

  غرب ایوان  ۳  دهلران  ۲  شهر دره  ۱

  حوضی سه

  همسان) (ترنج نا

    
  بدره  ۶  آبدانان  ۵  مهران  ۴

   

   حوضی سه

  (ترنج همسان)

  غرب ایوان  ۹  غرب ایوان  ۸  ایالم  ۷

    

  

   آبدانان ٢ چرداول ١

  

ایالم است و از فراوانی بافت آن در تمام مناطق عشایری و روستایی ایالم در گذشته یـاد  ۀهای شاخص در منطق حوضی از طرح طرح سه

گرفته در خصوص این طرح از لحاظ ساختار  و حوض جامک است. در مطالعات صورتترنجی، سه تاجی  های دیگر این طرح سه شود. نام می

الف  ۵ر یشود (تصاو های ایالت و عشایر کرد سنندج استان کردستان است، تشابهاتی دیده می که از طرح» قاوه سینی«و اسلوب کلی با طرح 

توان به نوع نقوش بـه کـار  خوبی نمایان است. از افتراقات این دو طرح می های لچک و ترنج به وجه اشتراکات در فرم این .الف و ب) ۶و ب، 
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نقش خرچنگ و در قالی  ،قالی ایالم ۀکاررفته در زمین مثال نقوش جانوری به رایبهر دو قالی اشاره کرد.  ۀرفته در لچک، ترنج، زمینه و حاشی

  طاووس است. ماهی و ، انبافت کردست

    
  )نگارندگان( سینی ۀمای نقشطرح خطی  :ب ۵ر یتصو  )نگارندگان( حوضی سهنی در قالی سی ۀمای نقش :الف ۵ر یتصو

 

ـــالی سه ـــرح ق ـــی دارای  ط حوض

نقش میانی یـک جامـک و دو حـوض 

ی چهار سویه اسـت. ها در طرفین ترنج

درون نقش جامک در مرکـز قـالی نیـز 

شـود. بـا  نقوش ریـز متنـوعی دیـده می

توان سنجید  توجه به موارد ذکرشده می

که هریک از ایـن جزئیـات تـا چـه حـد 

برگرفته از عوامـل گونـاگون موجـود در 

  مکان خلق قالی است. 

  
    

 )٢۴٩، ١٣٩۵(بخشی امقانی سینی  طرح خطی قاوه :ب۶تصویر   )٢۴٩، ١٣٩۵امقانی   (بخشیسینی  طرح قاوه :الف۶ تصویر  

    

  )نگارندگان(حوض و جامک  های طرح های قالی مشخصات و ویژگی :۳ جدول

  مشخصات های  ویژگی

 نام طرح )حوضی سه( کحوض و جام

  مشخصات طرح

  های بافت محل  ، دهلران، چرداولغرب ایوانشهر، آبدانان، بدره، ایالم،   دره

  تعداد حاشیه  کوچک  ۀبزرگ، سه حاشی ۀحاشی یک

 عمدت
ً
  رنگ حاشیه  تیره ا

 عمدت
ً
  رنگ زمینه  الکی ا

  تنوع رنگ  ای، صورتی، زرد (أکر)، نارنجی، آبی،کرم، سبز  الکی، سیاه، سورمه

  سبک  روستایی و عشایری

  مشخصات فنی بافت

 شمارهای رایج رج ۲۳تا  ۱۸

 ابعاد رایج رع و نیمذرعی، ذقالیچه، دو

 کشی چله فارسی

 نوع گره  ترکی از نوع متقارن به چپ

  بافت ۀشیو لول نیم

 شیرازه متصل

 پودوتار  ندرت پشم پنبه، به
 مشخصات مواد اولیه

 رنگرزی ندرت شیمیایی سنتی و گیاهی، به
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مایۀ مهر در طرح واکاوی بن

و نقش » و جامک حوض«

 ۳۶ـ ۱۹در قالی ایالم، » زایش«

  »مهر«از منظر معناکاوی نمود  حوض و جامک تحلیل طرح.۱ـ۶ـ۲

های مـورد مطالعـه اسـت. بـرای  همان ترنج میانی در قالی جامک یا حوض مرکزی

 .خوبی دقت شود آن به ۀاصالت آن الزم است به وجوه ممیز تحلیل نقش و سنجش

چهـاروجهی بـودن آن  )۷ر ی(تصـو» جامـک«ترین نکـات در مـورد نقـش  جهقابل تو

شـود.  فضـای بـاز رو بـه زمینـه مشـاهده مـی سـوی آن چهـاراست و اینکـه در چهار 

وجهی بـا چهـار فضـای بـاز در آید این است که آیا نقشی چهـار  میشی که پیش پرس

  منطقه است؟استانی و تاریخی ب ۀاطرافش متأثر از ابنی

 (تصـویر  توان در بنای چارطاقی بافت آن را می ۀدر منطق آشکارترین نمود نقش

  . مشاهده کردشهر یکی از بناهای باستانی  مشاهده کرد که در دره )۸

ه و یــچهارپا صــورت بهپوشــش قبــل از اســالم  یهــا وهیاز شــ یکــی یچهارطــاق

رد. از آنجـا یگ یل مکش یزکن مر یچ عرق یه با اجراکچهارتاق در چهار طرف است 

ــرایه بکــ ــوع یشــتر ب ــه کآتشــ یســاخت ن  یبــه معنــا یار رفتــه اســت، گــاهکــده ب

 یبرخـ). ۱۳۹۶ ،۱۳۸۹ فـر رود (فالح یار مـک ز بهین ین راهیب کوچک یها دهکآتش

بناهـای چارطـاقی در «انـد:  ان بناهـا و اسـطوره پرداختهیـپژوهشگران بـه ارتبـاط م

ترائیسـم مکـان عبـادت و هـایی بودنـد کـه در آیـین می های پیشازرتشتی مهرابه دوره

خبازان  خبازان، و محمــدی محمــدی ،پــور (عــوض »بــوده اســت ایــزد مهــرســتایش 

شـدند کـه  مـی ها یا همان معابد مهر به انواع گوناگونی سـاخته ). مهرابه۳۵ ،۱۳۹۶

های  بیعی یا به شکل غارهای زیرزمینی یا روی زمین و کنار آببعضی در غارهای ط

 ). عدد چهار و قرارگیری این چهار طاق در چهار۳۶ ،همانشدند ( می جاری ساخته

ترین اشکال نمادین با کاربرد گسترده  مهر از قدیم ۀیادآور چلیپا و گردون جهت اصلی

  اند. دهینام مهر میۀ هر این نشانه را گردوندر هنر و معماری ایران است. در آیین م

بـا توجـه بـه نقـوش چلیپـایی  شـهر درهبـا چارطـاقی  »جامـک«فرض شـباهت 

اهــای ی دو ســوی آن، نقــوش چلیپــایی درون زمینـه کــه همگــی بــا چلیپهـا حوض

حضـور در بـا این فرضـیه چقـ دودی قابل قبول است. اماتا ح ،اند شکسته در اطرافشان مزین شده

پـر وجـود دارنـد.  دوازده گـل هشـت »جامک«درون نقش سایر نقوش همخوان و هماهنگ است؟

پرکاربرد و موسـوم بـه نیلـوفر  یدر سرتاسر هنر ایران نقوشتنها در قالی ایالم بلکه  که نه ها این گل

ین اسـت کـه موبـد موبـدان در هستند. بستگی مهر با نیلوفر در داستان جشن مهرگان آمده و چنـ

سـتانی اردشـیر  تاج« ۀصحننهاد. در  آورد گل نیلوفر در آن می می که روز جشن نزد شاه یا وانچهخ

 یرو  و ایسـتادهدور سـر  یمهر با پرتـو خورشـید در طاق بستان » پیروزی او بر دشمن ۀدوم و منظر 

   .)۹(تصویر  به نمایش گذاشته شده استگل نیلوفر 

 
ً
 را شـود کـه آن پـر ترسـیم مـی پر و دوازده هشـتی چهارپر، نقش صورت به گل نیلوفر که عمدتا

زنـدگی،  جـوهر و تکامـل نشـان از و »مهـر« بـه متعلـق گل نامند. این می خورشید گل اصطالح به

های ایران باستان بسیار دیـده شـده  برجسته در نقش. این گل دارد زمین ۀنگهدارند یآفتاب و نیرو 

  است.با مفهوم سلطنت نبوده ارتباط  و بی

آبی در ایران نماد نور و روشنی است. گل نیلوفر را در فارسـی بـه نـام گـل آبـزاد یـا گـل  نیلوفر

آبی یا همـان لوتـوس از  ). گل نیلوفر۷۱، ۱۳۹۰ اند (شمیم آبی نامیده زندگی و آفرینش و یا نیلوفر

 حوضی، نقش جامک مرکزیجزئیات قالی سه :۷تصویر 

 )نگارندگان(

 )نگارندگان( شهردره یچارطاق یبنا :۸ ریتصو

ویر
ص

ت
 ۹: 

حن
ص

در 
هر 

: م
ن

ستا
ق ب

طا
 ۀ

اج
ت

دو
یر 

دش
 ار

ی
تان

س
 

ظر 
من

و 
 ۀ

او 
ی 

وز
یر

پ

ن 
شم

 د
بر

)
راز

راف
 س

ی و
اج

 ح
ی

سو
مو

 
۱۳

۹۷
 ،

۲۴
۵

( 



 ۷، پیاپی ۲ سال چهارم، شماره

 ۱۴۰۰ستان پاییز و زم

 دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران

29 

وجه بوده و در تزیین اکثر آثـار هنـری و تـاریخی دیـده ترین نمادهای گیاهی و باستانی است که در میان فرهنگ ایرانی همواره مورد ت شاخص

را جـای  )کهـن ایـران، گـل آبـی نیلوفر(لوتـوس هستی در روایات دینی ایران قدیم بوده اسـت. در روایـاتۀ ناهید تصور اصلی مادین« شود. می

 (یـاحقی »یابـد آیـین مهـری پیوسـتگی نزدیـک میرو، نیلوفر با  ایندانستند و از  شد، می نگاهداری مینگهداری تخمه یا فّر زردشت، که در آب 

ی ها ایزد آب(رفته و ارتباط نزدیکی با ایزدانی چون آناهیتا  این گل در ایران باستان جزء نمادهای مذهبی و مقدس به شمار می ).۴۲۹ ،۱۳۷۵

، ۱۳۷۹کـوپر مرگی است ( تجدید حیات و بیها، آفرینش، باروری،  روشنگری ۀ) داشته است. بنابراین مظهر همروان) و میترا (خدای روشنایی

بسـتان  هـای طـاق و در حجـاری )۱۰ر ی(تصـو شـود دیده مـی وفور جمشید به های تخت برجسته  پاکی و کمال در نقش ۀ). این گل به نشان۳۷۰

چهـارپر،  صـورت بهآبـی در قـالی ایـالم  گـل نیلـوفر. )۱۱ر ی(تصـو ادی از آیین مهر تصویر شده استنم عنوان بهساسانی  ۀکرمانشاه از آثار دور 

مفهوم رمزی از عـدد تواند  پر یک رنگ می . گل هشت)۴ جدول( پر آن عمومیت بیشتری دارد هشت ۀپر نمایان است که نمون دوازده و پر هشت

گل در بسیاری از تزیینـات  ها از همدیگر است. این پر دو رنگ نماد چهار فصل سال و تباین تفاوت آن بهشت باشد و گل هشت ۀچهار و نمایند

خصـوص دوران ساسـانی، در آثـار باسـتانی ایـن منطقـه مشـهود اسـت. آشـکارترین و  های گذشته بـه مانده از تمدن جای بری به حجاری و گچ

و  ۱۲ر یاوتصـساسانی اسـت ( ۀمتعلق به دور شهر،  شهر تاریخی دره ۀشده از بناهای مکشوف بری و اشیاء کشف آن تزیینات گچ ۀترین نمون مهم

۱۳(.  

    
  جمشید گل نیلوفر آبی بر روی دیوار پلکان کاخ آپادانا، تخت :۱۰ تصویر

 )۷۳، ۱۳۸۹(شهبازی 

که روی گل نیلوفر  ایزد مهر. نقش اعطای نشان به اردشیر در حضور ۱۱ تصویر

 )۱۹۰، ۱۳۷۰ گیرشمن(ایستاده است. طاق بستان 

       
  )۳۸۷، ۱۳۸۹پور  (لک شهر درهساسانی  ۀینات معماری بناهای دور یگل نیلوفر در تز  :۱۳و  ۱۲ تصویر

نری در سایر آثار ه یایالم الزم است قدر  ۀاما برای اثبات تعلق آن به منطق اکنون مشخص است که این گل نیز مرتبط با آیین مهر است

هد دیگری نیز برای آن وجود دارد؟ صرف است یا شوا ۀتقدس آیین مهر برآمده از یک فرضیاین موارد و ۀ ه آیا همکجو شود و این منطقه جست

 بدین ترتیب شود. یده مید پر هشتپر و  گل شش  نقش است، که در زیر آمده شهر دره ۀماند بناهای باقیشده از بقایای معماری  یافته در آثار

در سایر آثار هنری استان ایالم نیز موجود است. بنابراین با استناد به وجود  ،که با آیین مهر استدعا کرد که این نقش عالوه بر اینتوان ا می

نقوش و عجیب نیست اگر است د که در دوران باستان آیین مهر در این ناحیه رواج داشته کر توان ادعا  می و بنای چارطاقی مایه نقشاین 

  ود.در آثار باستانی و هنری این منطقه دیده ش مربوطه
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)نگارندگان( المطراحی خطی انواع گل نیلوفر در قالی استان ای :۴ جدول  

 نام گل نقش گل و منطقه

  

نیلوفر
 

ت
ش

ه
پر 

  

 ، دهلرانغرب ایوانایالم،  بدره، شهر، آبدانان،  دره شهر، بدره دره

   

 غرب ایوان شهر آبدانان، دره

 
 

نیلوفر
 

دوازده
 

پر
  

 غرب ایوان بدرهشهر،  دره شهر آبدانان، دره

 

در حواشـی قـالی وجـود دارنـد. ایـن  یدر مرکز و تعـداد است که چهار مورد »بته«شود،  یده میالم دیا یها یقالای که در  مایه نقشدیگر 

بتـه،  ۀمایـ نقش، در حاشیه و متن این قـالی حضـور گسـترده و پراکنـده دارد. است کوچک و فرعی ارائه شده صورت بهآنکه  وجود با مایه نقش

  هنر ایرانی است.  در ها مایه نقشتوان گفت یکی از پرتکرارترین  ت میئجر  نتزاعی از درخت سرو است که بهای ا جلوه

مقاومـت ی کو تاری رماطراوت است و در برابر سهمیشه سبز و بادرختی . سرو داردوند ین مهر پیدرخت سرو در فرهنگ ایران با گسترش آی

  ندگی است.آزادگی و پای ،راییی. سرو نماد نامدارد

 
ّ
 شـهر دره ۀمانـد باقیاز بناهـای نقـش بتـه  ۀدربردارنـد یها گـر نمونـهی. از دمهـری دارد ۀمای بن زین» کجام«نقش م است که اکنون مسل

  .)۱۴ ویرتص( وجود دارد بری گچقطعاتی 

معمـاری  تزیینـاتدوتایی در بته تکی و  هر دو نقش ،۱۴ در تصویر

ۀ مایـ ایالم که بـا بن قالیهای  مایه نقشدیگر از  شود. دیده می شهر دره

. ایـن اسـتهـای زمینـه  کناره» جمو« شارتباط معنایی دارد، نق» مهر«

 ءآب هسـتند و جـز صوری یادآور حرکت و جریـان لحاظ بهها  مایه نقش

 هـنک ظـروف سـفالی یه بـر رو کـنـد یآ یم حسـاب  به آن دسته نقوشی

مـوج یـا جریـان ، مایـه نقش رویین ۀیاگر ال  .)۱۵ (تصویر اند یافته  تجلی

تعبیـر  چهارطاقیجامک که به با نقش  ییمعنا نزدیکی، ض شودر ف آب

جامـک  ۀمای نقشجریان آب در کنار  بنابراین وجود دوکند.  شد پیدا می

  هماهنگ است.  شده عنوانی مهری ها قالی با بنیان نقوشمانند سایر 

  
 شهر، دورۀ ساسانی، ایالم نقش بته در تزیینات معماری دره :۱۴ تصویر

 )۳۸۲ :۱۳۸۹پور (لک



 ۷، پیاپی ۲ سال چهارم، شماره
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. دارد بـردر  تـوجهی  قابـلج یز نتـایـن یموجـود در قـالی ها ل رنگیتحل

گ در آیین مهر جایگـاهی ویـژه دارد. است. این رن یکها ال  قالیرنگ غالب 

نهـاده و بـا در نقشی از مهرابۀ باربرینی در روم اطلـس یـک زانـو بـر زمـین «

دست چپ بر زمین تکیـه کـرده اسـت، دسـت راسـت را بلنـد کـرده اسـت و 

شـود. امـا جامـۀ او  او درخت سـرو دیـده مـی یساید. در دو سو  آسمان را می

 او میثـرس اسـت
ً
(ورمـازرن » سرخ است و کاله فریجی بر سر دارد و ظاهرا

۱۳۸۳، ۱۴۰(.  

کنـد  قربانی می خود یعنی گاو را در دل تاریکیمهر قربانی  از دیگر سو،

. هایی همواره تاریـک اسـت ین دلیل است که غارهای مهری مکانو به هم

بـه همـین دلیـل رنـگ سـیاه  ؛معابد غاری مهـری هسـتند همانندها  مهرابه

مشابهت آن با غار مهری باشد. بنابراین  ۀمثاب به تواند میجامک در این قالی 

های اصیل  رنگ رفته است.یل پذکشهای مهری  بنیانبر  یمبتنقالی ایالم 

یعنی قرمز و سیاه هسـتند و  ن مهرییآهای بنیادین  رنگ و غالب قالی ایالم،

 ،کمی یا کیفی در اکثریـت باشـند لحاظ بهدر یک قالی  رنگ دوچنانچه این 

  های اصیل ایالمی دارد. ادعا کرد که این فرش رنگ توان می

  نقش زایش. ۳

  است: بندی طبقهو  بررسی  قابلنقش  دربارۀنظریات گوناگونی  ،ای و پژوهش میدانی نگارندگان بر اساس مطالعات کتابخانه

نمـاد بـاروری و  عنوان بـه نقـش زایـششناسند.  می» زن در حالت زایمان«نشان داد برخی این نقش را به نام مصاحبه با بافندگان منطقه الف. 

 .اسـت گرفتـه  شـکلدر غرب ایران و آمده  به وجودهای دوران نوسنگی  تأثیر فرهنگ رسد این نقش تحت . به نظر میشود شناخته میحاصلخیزی 

 (تصویر تأکید شده است ها آنهای جنسیتی  یای هستند که بیشتر بر ویژگ های انسانی مادینه از این دوران پیکرک آمده دست بههای  اغلب تندیس

مـذهبی ایـن  ۀشناسـان بـر جنبـ شود. بسیاری از پژوهشگران و باسـتان مادر و فرزند نشان داده می ۀآبستن یا اله ۀها به شکل اله این تندیس .)۱۶

هـای گونـاگونی همچـون بـاروری،   ها بـا پدیـده دانند. میرچا الیاده معتقد است این پیکرک و آن را تجسمی از مادر خدایان می دارند تأکیدها  پیکرک

د نـکن اند و بدون شک نقش بسیار مهمـی در تفکـرات آیینـی مردمـان آن زمـان ایفـا مـی یا تدفین ارتباط داشته گیری، تولد و زایش، شیردهی جفت

در  .اسـت مطالعـه  قابـل، نقاشـی، سـفال برجسـته نقشمجسمه،  جمله ازاین نقش در طیف وسیعی از آثار هنری  نمادپردازی ).۳۶، ۱۳۷۲الیاده (

شـامل  بـری گچاین قـاب  ۀمای نقشدهد.  ساسانی نشان می ۀمانده از دور  باقی شهر درهمعماری  بری گچنقش مادر و فرزند را در تزیینات  ،۱۶ تصویر

قرینه از دو سوی سر  صورت بهو دو درخت نخل  شده  طراحییات صورت با نقوش گیاهی ئکودکی را در شکم دارد. سر و جزه نقش انسانی است ک

مـادر یـا  ۀالهـ ۀمایـ نقش). ۲۸۴، ۱۳۸۹ پـور لـکآب و باروری در ایران باستان اسـت ( ایزدبانویانسان روییده است. این نقش یادآور تصاویر آناهیتا 

بـر اسـاس نتـایج تحقیـق میـدانی  شـود. ایـالم مشـاهده مـیطـولی قـالی  ۀچهارگوشـشکلی تجریـدی و هندسـی در  همان زن در حالت زایمان به

شود که در جای خود شنیدنی است. این نقش انتزاعی و تجریدی به شکل زنی در حالت زایمان است. دستان بلنـد ایـن زن  هایی مطرح می فرضیه

محکم در آغـوش  ،حفاظت و دفع نیروهای بد ۀهای سرزمینش را به نشان مین و در امتداد نقوش زیگزاگی و شانه کشیده شده و گویی کوهتا روی ز

ت و حفاظت از خاک سرزمینش است. اما نگارندگان بر این اعتقادند کـه حمای برایای از نعمت و قدرت  کشیده است. به دنیا آوردن فرزند نیز نشانه

بـا توجـه بـه  سـببهای آن ملهم است. به همـین  ایهم از کلیت نظام فرهنگی بوده و از الگوها و بن جزئیلی همانند سایر هنرهای سنتی نقوش قا

  است.  یافته تغییر» زایمان زن«به » زایش مهر«گذار از اسطوره به واقعیت از  ۀدر دور » زایش«، نقش »مهر«ی زایش ها نگاره

از  )۱۶۸ ،۱۳۸۴رضـی ( زایـش آبـزاد مهـر ۀدر افسـان «... :اسـت شده  روایتهای بسیاری در ایران و اروپا  در خصوص زایش مهر داستان

در تأییـد ایـن ادعـا  ).۲۷ ،۱۳۹۷(دریـایی  ...»شود و مهر در هیئت چهـار یـا دو بـرگ  [گل نیلوفر] ظاهر می هامون به شکل مادر مهر ۀدریاچ

 ۀشـد الگـوی مشـابه و هندسـی )۵( جـدولدارنـد. در  نیلوفر اشاره ۀدرخت کاج یا غنچ ۀمیو ی شبیهفرمشدن مهر بر روی  زادهبرخی متون به 

 شهر، ایالم موج، بخشی از تزئینات معماری، دره نقش :۱۵تصویر 

 )۶۲۹ ،۱۳۸۹پور لک(
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اسـت و  شـده بـارورزرتشـت ۀ د) در آب از تخمی(ناه ه مادر مهرکن مهر چون باور داشتند یروان دیپ«شود.  دیده می در نقوش قالی ایالم غنچه

از مهریشـت بـه  ۲ ۀکـرد .)۹۵ــ۹۴ ،۱۳۸۰(مقـدم  »اند ش بازنمودهیزا های صحنه دراج است کۀ ویه مانند مکلوفر ینۀ ان غنچیش او را از میزا

(ایسـتاده)  یی کـه بـر بـاالی بـرج پهـنکه دارای هزار چشـم اسـت و بلنـد بـاال  اندامی خوش ...ستاییم میمهر را «کند:  جایگاه مهر اشاره می

لوفر در یگل ن). ۲ کرده، ۱۳۴۷ داودپور ( »خواب پاسبان است زورمندی که بی

هـن در کن است از ادوار ینشمعنا و هم هم یها هیما از بنکه ش ینار نقش زاک

 یمیمفـاه ۀدربردارنـد یضـمن طور بـهه ک یاست. نقوش رفته کار بهران یهنر ا

 یا ژهیگاه ویت و جایشاورز و دامدار از اهمکش بوده در جوامع یت، زاکچون بر 

اه ین گیه اکران باستان است یش در ایلوفر نماد زایگل ن«برخوردار بوده است.

ن یـلـوفر بـر ایاز ن ایـزد مهـرش یـزا ۀزد مهـر دارد و اسـطور یـبا ا کینزدۀ رابط

و  یب مفهـوم بـارور یـن ترتی). بـد۲۷۱ ،۱۳۸۱ ی(رضـ »اسطوره استوار اسـت

  شود. یم کدر الم یا یش در قالیاز نقش زا نشیآفر 

    

  )نگارندگان(نقش زایش در قالی ایالم  :۵ جدول

ش  
ش زای

نق
  

  نقوش انسانی

  
  

  

هـای روسـتایی و  اندازی قـالی و ماهیـت طراحـی هندسـی در قالی بنا به امکانات محدود در نقش

مهـر و مفهـوم زایـش قابـل  ۀمایـ اند. اما بن هساده شد ایانه تقلیل یافته و نقوشگر  رویکرد واقععشایری 

  .)۱۷ (تصویر درک است

دانسـتند کـه موهـای  ایالم این نقش را همان دختر بافنده می ۀبعضی دیگر از بافندگان منطق ب.

  ی بسیاری در دل دارد.و آرزوهااست ا پریشان کرده خود ر 

کند کـه  ها اشاره می فرش به گروهی از نقوش موجود در حاشیه ۀعلی حصوری پژوهشگر حوز ج. 

هـم در  یگـر ید  لکشـ را بـهن مهـر ییـاثر آ« :یادگار رونق اعتقادات و باورهای مهرگرایی در ایران است

دارد، امـا  یران نـامیـا ۀگوشـه در هـر کـاسـت  یار معروفیبس ۀحاشید و آن در یتوان د یم یرانیفرش ا

 »جـام شـراب) اسـت یمعنـ بـه یامک(دوسـت یومکو آن دوسـ رود مـیار کن نام در فارس به یتر  مناسب

  .)۱۸(تصویر  )۴۷، ۱۳۸۵ (حصوری

شهر قرن دوم تا چهارم ات معماری درهتزییننقش زایش،  :۱۶ تصویر

 )۳۸۵، ۱۳۸۹ پور(لک جریه
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قالی بلوچ خراسان با نقش دوسکومی در متن و  :۱۹ تصویر  )نگارندگان( نقش زایش، قالی ایالم :۱۸ تصویر

  )۲۷ ،۱۳۹۷دریایی (حاشیه 

جام دوسکومی، بازار تجریش  :۲۰ تصویر

  )۲۷، ۱۳۹۷دریایی (تهران 

  

نقش  ۀشد هندسی ۀخالص« حاشیه دوستکامی یا دوسکومی دارد. ۀاهت فراوانی با واگیر بندی نقش زایش شب ترکیب ،از سویی دیگر

های اصیلی دارد  مایه نقوش قالی ایرانی بن .)۲۷ ،۱۳۹۷ دریایی( »شود مانند احاطه می جامی در وسط که با دو نقش برگ صورت بهدوسکومی 

تواند راهگشا باشد. به باور الیاده برای تفسیر  میدهنده،  های شکل نقوش به مبادی و بنیان اتصال است. ازلی و قومی ۀکه برخاسته از خاطر 

زایش  نقش برای تفسیر پس ).۱۳۹۲(الیاده  ضروری استنمودهای فرهنگی توجه به کلیت نظام فرهنگی مربوط که مجموعه واحدی است، 

شبیه است.  (دوسکومی) دوستکامی ۀحاشی به ساختار نقش .ضروری استه الیاد ۀاشار  مورددر قالی ایالم توجه به کلیت نظام فرهنگی 

 و این کار به نام نوشد مناسک مهری از آن می ۀگان هفت طبقاتمهرورز بعد از گذشتن از دارد که نقش دوسکومی به جام شرابی اشاره «

ور در راستای تأمین مزب ۀمقال ۀدر ضمن نویسند .)۲۶ ،۱۳۹۷ (دریایی »شده است با تشریفات خاصی انجام می »نوشی و آیین َهئومه باده«

» ادوات و ابزار مربوط به مناسک دینی اسالمی«دهد که در نمایشگاهی با موضوع  می ارجاع ۲۰و  ۱۹ ویرامنابع تصویری پژوهش، به تص

  .)۲۷ ،(همان شده استو وضو ساختن معرفی  تطهیر برایبرده،  شده است. کاربرد این جام در نمایشگاه نام برداری عکس

پژوهشـگران دیگـری . )۲۴۱ ،۱۳۸۵دوشن گیمن ( دانند در اماکن مقدس می امروزیهای  برخی پژوهشگران جام دوسکومی را نیای سنگابه

کـه از آن بـه کـام دوسـت  بزرگ استدار  دوستکامی نام جام پایه«اند.  رفع عطش تشنگان صحه گذارده برایظرفی نیز به ارتباط جام دوسکومی و 

. دوسـکومی )۱۵ ،۲۵۲۳(حـامی  »دهنـد بـه تشـنگان می رایگان بـهد و ریزنـ ها در آن آب می دوسکومی در سـوگواری امروز هم به نام د.نوشیدن می

  دچار دگردیسی مفهومی شده است.  فقطتقدس خود را از دست نداده و  جامی مقدس در آیین مهر بوده که با تغییر باورها و اعتقادات

(پـورداود  دیگـر از مجمـر جایی در) از لوازم عمده برای مراسم مذهبی اسم برده شده است؛ هاون، آتشدان و ۹۱ۀ (کرد در بخشی از مهریشت

نقـش جـام دوسـکومی . (دوسکومی) است های کرمان و یزد وجود دارد، شبیه جام دوستکامی (هماَزور) که در آتشکده حتی فرم آتشدان). ۱۳۴۷

» تنـی روئین«ۀ ری با میل جاودانگی انسان و پدیدارتباط معنادا ۶هئومه و آیین رسد دوسکومی به نظر می شود. های ایران دیده می بر قالی همچنان

 (شارل پـوش »به این طریق جاودان خواهند شد... ها آنمخلوط کرده به نیکوکاران خواهد داد و  هئومه مقدس ۀ[گاو] با شیر  و چربی آن را«دارد. 

و خـدایان و [هـوم] گیـاهی اسـت نیـروبخش  سوما« دارند.» میل به جاودانگی«نقوش زیادی در قالی ایران داللت معنایی بر مفهوم  ).۱۵ ،۱۳۴۶

 ۳۰ ۀدر کــرد )۲۶ ،۱۳۴۵(ورمــازرن  »میرنــد نمییابنــد و دیگــر  آشــامند. مردمــان از آشــامیدن آن روان جــاودانی می کشیشــان و مؤمنــان از آن می

هـوم بخشـی از مناسـک  ۀ) نوشیدن عصار ۳۰ ۀکرد ،۱۳۴۷(پور داود  »تقدیم نموده و نیاز کند... ۷هوم نثار و نذر شده را باید زوت«مهریشت آمده: 

  است. بوده

معرفـی  »مهـر« ۀمایـ نقوش را ملهـم از بنبرخی ، است انجام دادههای عشایری  تهباف دستکه روی نقوش  هایی سیروس پرهام در پژوهشد. 

  سهم بیشتری دارند. بخشی سههای  کند. از آن میان گل می

میانی نشـان  برگ تر برتری گل یا های کهن . در نمونهستاگاه گل میانی با دو گل در یک ارتفاع قرار دارد و گاهی بلندتر از آن  ها نگارهدر این «

آفتـاب،  ۀهـای میـانی بـا اشـع ها شباهت گلبرگ در آیین مهر دارد. در برخی نمونه نیمروزیدی بر جایگاه برتر خورشید است. این امر تأکی شده  داده

یـا  سـه بـرگیـا  سـه گـل ۀشاخ های سه  بوته. «)۳۶۴ ،۲ج.  ،۱۳۷۱ پرهام( »استالنهار   نصف ۀرفتن خورشید و رسیدن آن به دایر تجسمی از اوج گ

برخـی نقـوش مثـل  .)۳۶۴ همـان،( »اسـتبافی، نمود رمـزی مواضـع آفتـاب  قالی ویژه بهشاخه انار، در هنرهای ادوار مختلف  های سه درخت گل
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مایۀ مهر در طرح واکاوی بن

و نقش » و جامک حوض«

 ۳۶ـ ۱۹در قالی ایالم، » زایش«

بـرده ملهـم از  ، نقـوش نـام»مهـر«از ارتبـاط آفتـاب و  بـااطالعسه گل نمودی از طلوع، اوج و غروب خورشید بوده و  ،سه برگ، شاخه سههای  بوته

 (دریـایی »در ایـران دارد میتراییسـمهـای حاشـیه داللـت بـه آیـین  نقوشی همچون بوته، سرو، شکارگاه یا بسیاری از نقش«هستند. » مهر« ۀمای بن

۱۳۸۷، ۱۳۳(.  

    
  )نگارندگان(شاخه، قالی شهرستان ایوان  طرح خطی گل سه: ۲۱ تصویر  )۲۹۷ ،۲ج.  ،۱۳۷۱(پرهام  سوم پیش از میالد ۀ، شوش، هزار  مهر سه برگ :۲۰تصویر 

  

است. حتی یک رویکرد به نقش » مهر«ۀ مای ها بن ال آناتص ۀالف تا د، رشت ۀدر محورهای چهارگان» زایش« وجود تمایز در تحلیل نقش با

 شناسی جهاندر «شود:  بسنده می قولی نقلسبب اجتناب از اطناب کالم تنها به  وجود دارد که به )۱۸ تصویر ؛ای برگ (شکل کنگرهپلکانی 

[پله] برآمده از  نهیز  یا داشت. گونه یم یمعروف جا یا ستاره کاز آن افال کیبود و در هر  یم سپهر  هفتل از کهان متشیک، یهن مهر ک

گاهی از افتراق دیدگاه اخیر ۱۴۲ ،۱۳۶۸ (فرشاد »کرد میهم متصل ه را ب کن افالیا ،هشت دروازه   اشاره دارد.» مهر«ۀ مای به بن بازهم). با آ

  

  گیری نتیجه. ۴

 بـر روی طـرح شده انجاممطالعات  د.نک ، تاریخی و طبیعی را منعکس میفرهنگی جمله ازهای گوناگونی  ، تأثیر مؤلفهآیینه ۀمثاب بهقالی ایالم 

و مبتنـی بـر  »مهـر«ۀ مای وهش حاضر بود و با محوریت بنپژهدف اصلی » مهر«ۀ مای بنجویی  از منظر پی» نقش زایش«و » حوض و جاِمک«

 نـام بـابـرده  طـرح نـامو اسـت فراوانی طرح لچک و تـرنج در منـاطق بافنـدگی ایـالم بسـیار بـوده  تحلیل صورت گرفت.سنجی  روش اسطوره

و » حـوض و جامـک« اشـتراک فرمـی میـان طـرحآیـد.  می حسـاب  بـهها  نیز از انواع حوضی» حوض و جامک«شود.  شناخته می» حوضی«

، اسـت از سـوی دیگـر» مهـر«ۀ مای نمای بن تمام ۀو ماهی در هم که آیین» وض و جامکح«در طرح » حوض«و وجود سو یکها از  چهارطاقی

  است.» حوض و جامک«گواهی بر ادعای بنیان مهری طرح

بافی ایالم نشان از اقبال بافندگان بـه نقـش  در قالی ایالم بوده و تکثر نقش در تمامی مناطق قالی تکرارشوندهاز الگوهای » نقش زایش«

 ۀداشت: برخی زنان بافند در بر تأملی  قابلنتایج  »زایش«پیمایش میدانی نگارندگان در پاسخ به پرسش چیستی معنای نقش  داشت. نظر مورد

نیلـوفر  ۀبر البرزکوه و بازنمایی غنچ» مهر«بازنمایی تولد  ه مرتبط باکم زایمان فرزندان معنا نمودند نگارا نمادی از زنان ه» زایش« ایالمی نقش

ها و آالم دختـران روسـتایی و  را نمایانگر رنج» زایش«نقش یالمیگر از بافندگان اید یدارد. گروه» مهر«ۀ یما رار عناصر بنکدر نقش نشان از ت

رد اسـتنباط کـین رویـاز ا اسطوره به واقعیت ۀ، گذر از مرحل»مهر«نقش  ۀاستحال زنجیری بر پای دارد. ،عشایری دانستند که از فرط مشکالت

ۀ فتنـد. شـباهت نقـش مزبـور بـه واگیـر ای را پـی گر  و مطالعـات کتابخانـه نـدامـا نگارنـدگان بـه نتـایج پـژوهش میـدانی بسـنده نکردشود.   یم

برده وجود  دوسکومی با نقش نامهای  ود. شباهت زیادی میان حاشیهرا هموار نم» مهر«ۀ مای جویی بن مسیر پی» دوستکامی«یا » ومیدوسک«

قـالی، نقـوش  ۀحـوز  نظران صـاحبنتـایج تحقیقـات  بر  تکیهبا از طرفی  ران باستان است.یدر ا» هئومه« نییتگر آیز رواین برداشت نیا داشت.

شاخه هم نماد  های سه ا و گله پس بوته اند؛ شاخه طراحی شوند با حاالت مختلف خورشید در طول روز مرتبط بوده یا سه بخشی سهگیاهی که 

  دارد.جایگاه خورشید و اهمیت آفتاب نیمروز در تفکر مهری  و داللت بر شوند مهر محسوب می

اسـمی و رسـمی  طور بهدر قالی ایالم نشان از آن داشت اگرچه اعتقادات مهری  سنجی بر اساس روش اسطوره »مهر«ۀ مای بن کاویمعنا 

ای خاص و اثرگذار در برش زمانی معین  بر جای گذاشته است. اسطوره مؤلفه تأثیرات فراوانی بر آثار هنری ایرانی زمان گذر در ،ملموس نیست

 ،شـود اند اما معنایی که به نقـش نسـبت داده می زمان دچار جایگشت شده و قهرمانان معاصر بر جای اسطوره نشسته باگذشتبوده است اما 

حالـت روستایی و عشایری تغییر  ۀدید زاینده (عام) یا دختر رنج(خاص) به زن  و زایش مهر» مهر«ۀ مای بن منطبق با خویشکاری اسطوره است.

  نموده است.
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  ها نوشت پی

 است. نوشته شدهکه از شهر ایالم امروزی سخن به میان رفته، با الف  هنگامی استفاده شده اما »ع«برای عیالم باستان از . ۱

2. Gord 

3. Golvani  

  است.معنای آینه  . در زبان کردی ایالم، جاِمک به۴

5. helek va peachek 

اشاره در قدیم  پیغمبر ایران [زرتشت] استعمال شربت مسکر را بازداشته است. پس هوم مورد ۱۴قطعه  ۳۲ها یسنا  بارتولومه نوشته است که در گات« .۶

 ).۱۳۴۷ داود(پور  »هم شربت مسکری نبوده است

  .ترین پیشوای مزدیسنا بزرگ .۷

 

  منابع 

  تهران: سمت. .۶چ .تاریخ اساطیری ایران .۱۳۸۳ ، ژاله.آموزگار .۱

  تهران: چشمه. .۲۲چ .شناخت اساطیر ایران .۱۳۹۱ .تفضلیاحمد و  ،، ژالهآموزگار .۲

هنـر، دانشـگاه  ۀدانشـکد. کارشناسی ارشد ۀنام پایان .های استان ایالم یافته بررسی طرح، نقش و رنگ در دست .۱۳۹۰ نیا، حسن. اسدی .۳

 استاد راهنما: غالمعلی حاتم. آزاد اسالمی واحد تهران مرکز.

  .تهران: سروش .۲چ .اسطوره، بیان نمادین. ۱۳۸۷ .پور، ابوالقاسم اسماعیل .۴

تهـران: انتشـارات  .۲چ .مهشید تـوالیی و محمدرضـا نصـیری ۀترجم .های شهری و روستایی ایران قالی و قالیچه. ۱۳۸۴ .اشنبرنر، اریک .۵

  .یساولی

  .تهران: انتشارات سروش .۱چ .جالل ستاری ۀترجم .رساله در تاریخ ادیان. ۱۳۷۲ .الیاده، میرچا .۶

یک  ۀاخیر و ارائ ۀسه ده یردستان در طک ۀردی خراسان، با منطقکهای  طرح و نقش قالی یتطبیق ۀمطالع. ۱۳۹۵ .بخشی امقانی، اکرم .۷

 استاد راهنما: علی وندشعاری. یز.دانشگاه هنرهای اسالمی تبر ، کارشناسی ارشد ۀنام پایان .بر مطالعات یمبتن یاثر طراح

  .تهران: انتشارات امیرکبیر .۱چ .های عشایری و روستایی فارس هتباف دست. ۱۳۷۱ .پرهام، سیروس .۸

 .۴۷ـ۴۰ :۸۸. ، شنشر دانش ۀفصلنام .»های اساطیری و نمادهای نخستین در قالی ایران جلوه« .۱۳۷۸ .ـــــــــــ  .۹

 تهران: کتابخانه طهوری. .۲چ .ها یشت. ۱۳۴۷.پورداود، ابراهیم .۱۰

 تهران: داور پناه. .بغ مهر. ۲۵۳۵ ، احمد.یحام .۱۱

 تهران: چشمه. .۲چ .رانیدر ا یسنت یطراح یمبان .۱۳۸۵. ی، علیحصور  .۱۲

  .اسدی ۀشارات یادوار تهران: انت .فرهنگ جامع فرش ایران (دانشنامه ایران) .۱۳۷۶ .دانشگر، احمد .۱۳

 .. تهران: مرکز ملی فرش ایران۱چ .ت ایرانباف دستشناسی در فرش  زیبایی .۱۳۹۷دریایی، نازیال.  .۱۴

 .۶۷ـ۴۹ ):۱۸( ۶ نگره ۀنشری .»رانیهنر ا ینییدر نقوش تز  یمهر  یها مایه نقش« .۱۳۹۰(ثمین).  بیگی، سمانه رستم .۱۵

 رنگ یکتا. تهران: گل .آیین مغان .۱۳۸۴ ، هاشم.یرض .۱۶

 .تهران: انتشارات یساولی .۱چ .پژوهشی در فرش ایران. ۱۳۸۱.ژوله، تورج .۱۷

 تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب. .۲چ. عیسی بهنام ۀ، ترجمتمدن ایرانی(میترا). ۱۳۴۶. شارل پوش، هانری .۱۸

 تهران: امیرکبیر. .۷چ .های ذهنی و خاطرۀ ازلی بت. ۱۳۸۸شایگان، داریوش.  .۱۹

دستی   فرهنگی، صنایع تهران: پژوهشگاه میراث .۱چ .(سیمره)شهر درهشناسی و تاریخ  باستان .۱۳۹۷. شاکرمیو طیبه نیا، اکبر،  شریفی .۲۰

  و گردشگری.

 .تربیت مدرس ، دانشگاهکارشناسی ارشد هنام پایان .گل لوتوس در هنر ایران، هند و مصر ۀمای نقشبررسی  .۱۳۹۰ .شمیم، سعیده .۲۱

 .فرهنگسرای میردشتی -تهران: انتشارات سفیران .۲چ .جمشید راهنمای مستند تخت. ۱۳۸۹ .علیرضاشهبازی،  .۲۲



36 

 

 

 

مایۀ مهر در طرح واکاوی بن

و نقش » و جامک حوض«

 ۳۶ـ ۱۹در قالی ایالم، » زایش«

 .یرانیآرایی ا کتاب . تهران:اسطوره، معماری، شهرسازی. ۱۳۹۶ .خبازان محمدیساینا و  ،خبازان محمدیسهند بهروز،  ،پور عوض .۲۳

 تهران: بلخ.. یستمیس ینیب و جهان یرانیعرفان ا .۱۳۶۸. یفرشاد، مهد  .۲۴

 اوش پرداز.کتهران:  .۱چ .های معماری سنتی ایران فرهنگ واژه .۱۳۸۹د. یفر، سع فالح .25

نقـد  ۀ(ویـژ فرهنگسـتان هنـر ۀپژوهشـنام .»(با نگاهی به روایت یونس و مـاهی) اسطوره نزد کمبل تحلیل تک«. ۱۳۸۸کنگرانی، منیژه.  .۲۶

 .۹۱ـ۷۴، )۴( ۳ ای هنر) اسطوره

 .تهران: نشر فرشاد. کرباسیانملیحه  ۀترجم .فرهنگ مصور نمادهای سنتی. ۱۳۷۹. کوپر، جی سی .۲۷

  .علمی و فرهنگی اتر اشتنا تهران: .وشی بهرام فره ۀترجم .هنر ایران در دوران پارتی و ساسانی. ۱۳۷۰ .گیرشمن، رمان .۲۸

 . دین ایران باستان. ترجمه رویا منجم. تهران: علم.۱۳۸۵گیمن، دوشن.  .۲۹

 .تهران: پازینه .۱چ .(سیمره) شهر درهشناسی  های باستان ها و پژوهش کاوش. ۱۳۸۹یمین. پور، س لک .۳۰

المللـی معمـاری، شهرسـازی، عمـران،  نفـرانس بینک، »ت آبدانانباف دستشناسی فرش  زیبایی«. ۱۳۹۴ .کرمیو  رقیه مبینی، مهتاب،  .۳۱

  .دائمی کنفرانس ۀدبیرخان :، تهرانهای آینده، نگاه به گذشته زیست، افق هنر و محیط

 تهران: هیرمند. .۲چ .مهر و ناهید ۀجستار دربار . ۱۳۸۰ مقدم، محمد. .۳۲

 تهران: سمت. .۲چ .های ساسانی برجسته نقش. ۱۳۹۷ سرافراز.اکبر  علیو  ،موسوی حاجی، سید رسول .۳۳

 .، شگلجـام .»ایران باف دستبررسی نمودهای اساطیری خورشید و مهر در فرش «. ۱۳۸۹ .رسولیاعظم و  ،السادات موسوی لر، اشرف .۳۴

 .۱۳۲ـ۱۱۱، ۱۶

 ، مرکز ملی فرش.ایران (قالی استان ایالم) باف دستها و نقوش فرش  یابی طرح شناسایی و ریشه .۱۳۸۴ .میرانی، حیدر .۳۵

ــامورمطلق، بهمــن.  .۳۶ ــه اســطوره گــذار از اسطوره«. ۱۳۸۸ن  ۀپژوهشــنام، »هــا) آن ۀای و رابطــ (بررســی دو روش اســطوره کاوی ســنجی ب

 .۱۰۸ـ۹۲، )۴( ۳ ای هنر) (نقد اسطوره فرهنگستان هنر

 تهران: دهخدا. .۱چ .بزرگ نادرزاد ۀترجم .(میترا در ایران و هند) ین میترایآ. ۱۳۴۵ .ورمازرن، مارتن .۳۷

 .تهران: انتشارات نقش هستی .۲چ .)۱کارگاه طراحی نقشه قالی (. ۱۳۸۳ .جاغرق اسماعیلیمرضیه و  ،وکیلی، ابوالفضل .۳۸

 تهران: سروش. .۲چ. فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی .۱۳۷۵یاحقی، محمدجعفر.  .۳۹

 .تهران: فرهنگسرای یساولی .۳چ .)۱جلد (های ایران  ها و قالیچه قالی. ۱۳۷۴ .یساولی، جواد .۴۰

40. Harper, Prudence O., Joan Aruz, and Françoise Tallon, eds. (1992). The Royal City of Susa. Ancient Near Eastern 

Treasures in the Louvre: The Metropolitan Museum of Art. 

41. Gershevitch,L. (1967). The Avesta HYMN To Mitra,Cambridge. 


