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 چکیده 

به نقوش حاشیه، زیرمجموعه  اعتقادات و جغرافیای محل سکونت مردم مختلف  از آداب و رسوم،  شمار  ای 

هنری  نمادپردازی  با که    رود ی م  آثار  کرده   شان در  پیدا  از    نمود  یکی    حاشیه   شناخته شده   های مایه نقش است. 

از    ای واگیره ای منسوب به دوستکامی است که  ی ایران و قفقاز که ریشه در آیین مهرپرستی دارد، حاشیه ها قالی 

دو  کنگره   تکرار  یک    دار برگ  در و  نگاره  این  است.  گوناگون    جام  دالیل  به  هزاران سال  دستخوش  طول 

 بر اساس ساختار فرهنگی میان ایران و قفقاز و گفتمان مشترک دو منطقه، پرسش   . شده است   ایی ه دگرگونی 

های ایران و قفقاز از یکدیگر  دوستکامی در قالی   حاشیه   دهنده تأثیرپذیری عناصر تشکیل   نحوه  پژوهش،  اصلی 

های  مایه قش ن ساختار کلی و    با هدف مطالعه تطبیقی بوده و   رویکرد  با  توصیفی و  نوع  از است. پژوهش حاضر،  

این حاشیه در ایران و قفقاز، در پی عوامل تأثیرپذیری اقوام از باورهای یکدیگر و عناصر برگرفته از طبیعت بوده  

مشترک اقوام ساکن در ایران و    های اسمی و ساختاری این عناصر بر اساس ریشه و تفاوت   ها شباهت دنبال  ه  و ب 

بندی و حضور  پردازی، رنگ از لحاظ ساختار، نقش  های بسیار ی پژوهش حکایت از مشابهت ها افته قفقاز است. ی 

دارد که از عناصر   دو حوزه  هر  تولیدات  دوستکامی در   نظم، ریتم، تقارن، تعادل و توازن بصری در نقوش حاشیه 

 سنت  اساس  اما بر ؛  اند شده هاجرت و اعتقادات مردم مناطق مختلف مشتق  برگرفته از طبیعت، آداب و رسوم، م 

  رفته برای حاشیه  کار به جزئیات و اسامی  نقوش،  اجرای  ی شیوه  یی معدود در ها تفاوت  قوم،  منطقه و  هر  بافت 

 بافت، حائز اهمیت است.   منطقه  شناخت  در  ای نه ا نش   دوستکامی وجود دارد که به عنوان 

 

 و قفقاز، آیین مهرپرستی دوستکامی، برگ و جام، ایران  حاشیه قالی،    کلیدی:   های واژه 
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 مقدمه 

  گنجینه انتزاعی دارد.   هندسی وکامالا  نقوش تکرار شونده   قالی، عموماا ساختاری بر پایه حصار    عنوان ه ب حاشیه  

نمای طوایف مختلفی است که در  آینه تمام   این سرزمین داشته و قوش حاشیه قالی ایرانی ریشه در اساطیر  ن 

 نشان  اقوام  این  بافی قالی  هنر  رفته در  کار به های مایه نقش  . مطالعه کنند ی م این مرز و بوم زندگی کرده و  محدوده 

منطقه   هر  در  رایج  و فرهنگ  ها، تصویری از آداب، سنن بافته عناصر تشکیل دهنده فرم در این دست  که  دهد ی م 

بها  ماهیتی متمایز و گران  و  هنری  های شاخصه  دارای  خود،  قومی  و  فرهنگی  ریشه  اساس  بر  و این افراد  بوده 

نیز برآمده از آداب و رسوم، باورها و جغرافیای محل سکونت مردم    دهنده دوستکامی نقوش تشکیل   .هستند 

  گذر زمان با توازن ویژهای، اغلب   و در گر شده  جلوه   شان ی هنر آثار    گیری از نمادها در مختلف است که با بهره 

 اجباری اقوام مناطق   های گسترده و گاهااجابجایی   ر ی تأث تحت  و    فضای حاشیه کاربرد داشته   پهنای  و  درازا در  

مردم ایران و قفقاز است   میان  مشترک  هنرهای  ازجمله  بافی که قالی   آنجا . از  با تغییراتی همراه بوده است  مختلف، 

 شناخت و بررسی  معرفی،  شناسایی،  پژوهش،  ، هدف اصلی آمده ی م شمار  و قفقاز، بخشی از سرزمین ایران به 

های اقوام مناطق مختلف جغرافیای ایران  درونی اجزای آن در قالی   دوستکامی و روابط   ساختار کلی انواع حاشیه 

با    حاضر   ست. پژوهش ا   ها آن  در  تفاوت  و  تشابه  وجوه  یافتن  ای و همچنین نه ا مطالعات کتابخ  اساس  بر  و قفقاز 

های  و تفاوت   ها شباهت   ( الف   که،   سؤاالت است   این   به   پاسخ   دنبال ه  نقوش اجرا شده در این حاشیه ب   مطالعه 

اسمی و ساختاری اجزای دوستکامی بر اساس ریشه مشترک اقوام ساکن در ایران و قفقاز چگونه است؟ ب(  

  های مایه نقش بررسی    داشته است؟   یه حاش   ین نقوش ا   یری گ کار به در    یری اقوام چه تأث   ی و باورها   یعی عوامل طب 

شود و   برداشته  حاشیهی مذکور  شناخت  در  مؤثری  های تا گام  شود ی م  موجب  دوستکامی،  حاشیه  در  رفته  کار به 

 به  مواردی  در ها خواهد داشت.  شناخت بنیان نقوش، کمک شایانی در شناسایی بهتر و آشنایی با سیر تحول آن 

 .است  شده  اشاره  مناطق نیز  در دیگر  حاشیه  این  های مایه نقش  مشترک   ریشه 

 پژوهش   پیشینه 

و جامعی برای   مدون  مجموعه  که  دهد ی م  نشان  موضوع تحقیق  با  مرتبط   یافته  انتشار  و  مستند  منابع  بررسی 

 در  صورت پذیرفته  و در مطالعات  نشده  رفته، مشاهده   کار به دوستکامی    ها حاشیه هایی که درآن بافته دست 

مناطق مختلف، جسته گریخته به این حاشیه اشاره    های ها و ورنی ها و گاهی گلیم طرح و نقش قالی   زمینه 

 های میان اقوام مختلف در ایران و گاه در تطبیق با قفقاز مایه نقش نمونه تحقیقاتی که به بررسی    شده است. از 

 کردی  های قالی  نقش  و  طرح  تطبیقی ساختار  مطالعه "به پژوهش اکرم بخشی با عنوان    توان ی م است   پرداخته 

و نقش متن    مشترک طرح   ساختار   اشاره کرد که به بررسی   ۱۳۹۶در سال    "آذربایجان )قفقاز(   منطقه  با  خراسان 
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پرداخته و آن را حاشیه   خراسان   کردی   ی ها قالی   و حاشیه  آذربایجان  به  پرکاربرد در  ای و  شمار  آذربایجان 

  بلوچی   با   خراسان   کردی   های قالی   نقش   و   طرح   ساختار   تطبیقی   مطالعه " . بخشی و وندشعاری در آورد ی م 

نرگس   از مشابهت قابل توجه حاشیه ،  ۱۳۹۶در سال    "بلوچستان   و   سیستان  با  در قالی   ی گل  های خراسان 

  ساختار   بررسی ". آن دو همچنین، در  اند آورده بلوچی سیستان، سخن به میان  های  ای در قالی کجاوه   حاشیه 

ی را  گل نرگس   حاشیه ،  ۱۳۹۵در سال    "( شمالی   رضوی، )   خراسان   کردی   اصیل   های قالی   نقش   و   طرح   فرمی 

اجرا    کرد خراسان   ی بافندگ   ی ها در حوزه ی  اصل   یه عنوان حاش ه ب   که   دانند ی م ی  دوستکام   یه حاش   الگوی   همان 

، نقوش اردبیل و قفقاز  "آذربایجان   ه منطق  های ورنی  گلیم  در  نقش  و  طرح  بررسی "( نیز در  ۱۳۹۲خالقی ) .  شود ی م 

  رنگ   و   نقش  و   طرح   تطور   و   تحول   سیر   بررسی "( در  ۱۳۸۷را از نظر گذرانده است. عالوه بر آن، خیراللهی ) 

  یان مشترک م   ای مایه نقش عنوان  ه دانسته و ب   یاهی گ ای  یه حاش دوستکامی را   "عصر حاضر   در   اردبیل   استان   فرش 

 Azerbaijani-Caucasianمنابع خارجی، در کتاب    در حوزه   . کند ی م   ی با قفقاز معرف   یران غرب ا   شمال   ی ها بافته 

Rug  های  های تصویری قالی (، توضیحاتی مختصر در رابطه با طرح و رنگ نمونه ۲۰۰۱سیاوش آزادی )  نوشته

 ها ارائه شده است. آذربایجانی و محل بافت آن 

 پژوهش  شناسی روش 

در    است. تطبیقی   رویکرد  با  توصیفی  م آن، جا ان  روش نوع پژوهش بر اساس ماهیت، توصیفی تحلیلی بوده و  

اطالعات مربوط به    اندوزی یافته کیفی استفاده شده است.    اطالعات، شیوه  تحلیل  تجزیه  تفسیر نتایج حاصل از 

منابع و   طریق  منطقه و گردآوری منابع مستند تصویری، از  هر  در  بافی تاریخی اقوام و قالی   پیشینه  سوابق و 

 توجه   با   شده است.   آوری جمع ها از اینترنت  سایر عکس   است.  یافته  م جا ان و الکترونیکی    ی ا نه ا مطالعات کتابخ 

ایرانی    ی ها دوستکامی در قالی   مایه نقش نمونه    ۲۰پژوهش، نهایتٌا تعداد   تطبیقی  رویکرد  به گستردگی مناطق و 

 گرفته است.  قرار  بررسی  تحقیق مورد  انتخاب و در این   مند شکل هدف ه  قفقاز ب   ی ها نمونه در قالی   ۱۳و  

 : ۱دوستکامی 

)به گویش تهرانی(،    دوزکومی یا    دوسکومی دوستکامی، دوستگانی،    خصوص واژه  در  دهخدا   نامه لغت  در 

و    با دوستان یا به یاد ی بوده که  شراب   پیاله معنای  ه  در گذشته ب   نی یا دوستکامی ا دوستک شده: »  آورده  چنین 

که    شود ی م خوری اطالق  خوری و آب دار شربت به ظرف بزرگ و پایه   اند، اما امروزه مینوشیده آنان    سالمتی 

مورد استفاده  )مسجد، سقاخانه(  های عمومی  ن ا و مک   ، مراسم عروسی خوانی( )مانند روضه عزا    در مجالس 

 (.  ۱  ر ی تصو ( ) ۱۱۲۴۲:۱۳۷۳« )دهخدا،  تا تشنگان از آن بنوشند   ند ا میریخته و در آن آب یا شربت    گرفته ی قرار م 

 در   بوده است. این ظروف چند خروار آب یا یک ُکر و بیشتر    حدودااها  دوستکامی دهخدا، گنجایش این    به گفته 
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و  ساخته شده    یکپارچه   از سنگ ،  شناخته شده   های دوستکامی   ن ی تر ی م ی قد   . شدند ی تر نیز ساخته م مقیاس کوچک 

عنوان   یا سنگ تحت  شده سنگابه    اب  » نامیده  در  اند.  مهرپرستان  که  است  دوستکامی گذرگاه معروف    ها 

 (. ۲( )تصویر  ۱۵:۱۳۵۵رفع تشنگی کنند.« )حامی،  تا    اند کرده ی و آن را پر از آب م   اند گذاشته ی م 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 www.wikihaj.com) ) سنگاب خوارزمشاهی    -۲تصویر         ( ۱۳۹۴کفیلی،    و   )اکبری دوستکامی    -۱تصویر  

 

 دوستکامی   مایه نقش حاشیه با  

ایرانی،  با  تمامیتی  قالی  که  ب محدوده  واحد است  فرش  ، نام حاشیه ه  ای  داخلی  آن   را  فضای  پیرامون  از 

موجب    . دارد ی م محفوظ   است،  فرش  درونی  وحدت  نماد  که  محصور  محیط  تمرکزی    شود ی م این 

  فرد   عمدتاا   و   اساساا هفت   فرش   روی   بر   به ویژه   ایران   در   حاشیه بخش به سمت متن فرش فراهم آید.  یگانه 

بیشتر یا کمتر از هفت حاشیه داشته باشند و   ایران   های فرش  که  شود ی م   مشاهده   اندکی نیز  موارد   در . است 

در مقایسه   عشایری و روستایی  ی ها فرش پردازی شوند. ( نقش ۱درباری یا سرخود   حاشیه )حاشیه گاه بی گه 

  ها آن نیستند و در ساختار نوارهای کناری    ها حاشیه  تعداد  و  ابعاد  بند  و  قید  در  های شهری، چندان فرش  با 

)اصلی( یافت. از    بزرگ   حاشیه   و   کوچک )فرعی(   حاشیه   زنجیره،   ر، لَویافته از  ای سازمان مجموعه   توان ی م 

آالمنجوق، مداخل )کوهه، سلسله(، و حتی   به سو )آب، راه،یول(،   توان ی م های قاب حاشیه  دیگر قسمت 

 . شوند ی م جنوبی، بخشی از حاشیه محسوب   مناطقی از جمله خراسان اشاره کرد که در  های قالی  ریشه 

  ها و گلیم   ها فرش   که اغلب در حاشیه  مایه نقش  دوستکامی، گیاهی است. اشکال متنوع این   موضوع حاشیه 

 مضّرس در   پهن  برگ  دو  از ،  هستند آن    شبیه به هراتی و در واقع تغییر یافته که    شود ی م و گفته    روند ی م   کار به 

 کار گرفته شده و اند. این عنصر بصری به عنوان یک الگوی قدیمی به پدید آمده  آتشدان  یا  جام  یک  طرف دو  

 
. شودمین بافته آن در متن از حاشیه  جداکننده خطوط  و رفته  پیش  "مداخل"ت  صوره  ب متن در که است فرش در حاشیه نوعی ،"خود سر حاشیه"  1

 ،شودی م جدا متن  از  هنرمندانه بسیار و ظریف اسلیمی هاینگاره   بن سایر یا هاپیچ  شاخه از زیبایی یهاطرح   با معموالا و است زیاد حاشیه این پهنای
 (. ۱۹۶:۱۳۷۲د )دانشگر، نامن  نیز "درباری حاشیه" را حاشیه گونه این

http://www.ichodoc.ir/
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   . شود ی م های اقوام و مناطق مختلفی از جمله ایران و قفقاز از آن بهره برده  بافته با اندک تفاوتی در دست 

سخنرانی  مجموعه  از  اول  میزگرد  در  حصوری  موضوع  دست  فرش  تحقیقات  مرکز  های دکتر  با  بافت 

  "از قفقاز به شیراز "و در میزگرد نوزدهم با موضوع    "ی تحقیق در فرش ایران با تأکید بر هراتی ها روش "

، نمادی از دو ماهی یا دلفین موجود در نقش هراتی  مایه نقش که »دو برگ پهن در این    دارد ی م چنین اظهار  

نقل  )   « رد ی گ ی م  ریشه نوشی در معابد مهری  باده و از آیین  است  ین مهر  )ماهی در هم( بوده و جام نیز نماد آی 

که به معنای جام شراب است   شود ی م (. از این حاشیه در فارس به دوستکامی تعبیر  ۱۳۸۷لهی، ا شده در خیر 

میخکی  تبر )اردبیل(،  و در مناطق مختلف ایران با اسامی نرگسی )خراسان(، بالتا آغزی به معنای دندانه یا لبه 

ای )سیستان(، سیخ کبابی )چهارمحال و بختیاری( و برگ و جام )مناطق شاهسون نشین(  )همدان(، کجاوه 

  ۱فیای قفقاز و مناطق دیگر نیز با عناوین مختلفی همچون شمعدان دوستکامی در جغرا   . حاشیه شود ی م شناخته  

و جام شراب    ۲باغ، مشعل )چراغ( در آذربایجان، قیچی بالیق )قیچی ماهی( در قوبا و ارز ترکمنستان در قره 

 حاشیه  عنوان ه ب  ر حاض  حال  در و    رد ی گ ی م )مشعل( و تیغ اره )برگ بلوط( در ارمنستان مورد استفاده قرار  

امروزه است شیروان   و  ا قوب  ی ها چه ی قال  به  مربوط  آذربایجان  جمهوری  در  اختصاصی  حاشیه،  »این   از  . 

 و  قزاق  فرش  که  هایی بخش  حتی  و  آذربایجان  جمهوری  تا  گرفته  بیجار   انگوران و  زنجان،  اطراف  روستاهای 

 (. ۳( )تصویر  همان « ) دهد ی م  نشان  مناطق را  این  بین  فرهنگی  ارتباط  ، تار و پود زده شده و شود ی م بافته   ارضی 

 

 

 

 

 
 

 ( ۱۳۸۱  ، ی )حصور ی  دوستکام   ه ی روند تحول حاش   -۳  ر ی تصو 

 

 مهر و ادبیات عرفانی   پیوند عناصر دوستکامی با اسطوره 

است. در    شده ی م های بعدی منتقل  یک راز به نسل   صورت به آیینی رازآمیز بوده و مفاهیم آیینی در آن   مهرپرستی 

 است. کشته شدن  شده  گرفته  کار به  آن  مبادی  و  مفاهیم  ارائه  در  زبان بصری  عنوان  با  نمادین  تصاویر این آیین،  

 الهام  منبع  مهر، از آن جمله است. اساطیر ایران در بسیاری از نقوش قالی ایرانی ریشه دوانده و  دست به  گاو 

 
1 Shamdan (candelabra) 
2 Erez in Türkmenistan 
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  از   پیروی   ای نمادپردازانه و با گونه ه  ای و آیینی، ب های اسطوره ن ا اند. همزیستی با طبیعت در کنار داست هنرمند بافنده 

. نقوش تجریدی دوستکامی، مصداق بارزی  ابد ی ی م ، در هنر و زندگی بافنده انعکاس  گرایی غیرواقع   سنت   قواعد 

  ساده   آمیز اغراق   صورت به یی است که اشکال طبیعی در آن با مدد ذهن خالق بافنده  ها بافته دار کردن    از سبک 

 . د ر ی گ ی م ای که در قالب نقوش شکسته و هندسی، برشی از گیاه و فرم جام شکل  به گونه   اند شده 

 الف( جام 

است. به    شده ی م داشته که در روشنایی آن، فردی به مقام پادشاهی یا پیامبری نائل    ّرجام، مفهومی نزدیک به ف 

دنبال درخواست زرتشت، آن را در  ه  ، آب زاللی است که اهورامزدا ب ّر(، نمود دیگر ف ۱۳۸۳اعتقاد هدایت ) 

)نقل شده در    نوشد ی م ، قرار داده و زرتشت نیز از آن  سازد ی م کف دست او که بعدها مفهوم جام را تداعی  

هایی چون حکمت، هوشیاری، نیرومندی و  اش ویژگی ، به دارنده ّر(. جام نیز مانند ف ۱۳۹۱امامی و مالگرد،  

گر آب، سنگ، پیاله و مانند آن شده  و جام در اساطیر ایرانی، تجلی   ّرپیروزی پیشکش کرده است. پیوند میان ف 

نبرد مهر و گاو، مهر برای نجات    اند. در اسطوره ها در آیین مهری و مراسم آن نیز وجود داشته این پیاله   است. 

از  تا از خون او حیات گیاهی و جانوری در زمین پدید آید.    کشد ی م سالی گاو را  زمین از قحطی و خشک 

بخشی داشته، خون گاو قربانی شده در نزد مهردینان  که گاو در باور پیروان میترا، تقدس و توانایی هستی   آنجا 

هایی  مقدس بوده و به نوعی با برکت، حیات و آفرینندگی پیوستگی داشته است. این عنصر حیاتبخش در جام 

 منتقل  جام  صاحب  به  همزمان با نوشیده شدن، تقدس آن،   و  برکت  و نام دوستکامی جای گرفته،  ه دار ب پایه 

جام شراب در ادوار بعد نیز باقی ماند. »جام و شراب مقدس آن، نمادی   صورت به مفهوم  است. این    شده ی م 

  در برگیرنده   تواند ی م خود    از آگاهی کامل بر اسرار است و در ادبیات عرفانی نیز در پیوندی تنگاتنگ با پیشینه 

(. نقش جام  همان اسرار نمایی و معرفت کامل از رموز ناپیدای جهان آفرینش باشد« ) مفاهیمی واال همچون  

 ها کاربرد دارد. ویژه در فرش ه  های سراسر ایران ب بافته مهر، در دست 

 ب( برگ )ماهی، دلفین( 

باردار شده بود، در اعماق  مهر یا میترا از پاکبانویی باکره به نام ناهید )آناهید، آناهیتا( که از آب دریاچه هامون  » 

 (. مادرش او را بر روی گل نیلوفر آبی که نماد عشق است قرار داد و دو ۱۳۹۲آب متولد شد« )حفظی یکتا،  

دلفین( او را به ساحل رساندند تا وظایف خویش را آغاز کند و جهان را غرق روشنایی سازد )احراری  ) ماهی  

نیا و  ا نماد خوشبختی، حاصلخیزی، ثروت و بارداری« )نفیسی ه (. »ماهی در اغلب فرهنگ ۳:۱۳۹۳و تیموری،  
ماهی، تأثیر مهمی در اساطیر    مایه نقش ( و دلفین نمادی از باران و برکت از سوی دریاست.  ۱۳۹۲آشوری،  

 بسیاری است. عالوه بر اسطوره تولد مهر، »در  نمادین  و  مستقیم  مفاهیم   ایران باستان داشته و دربرگیرنده 



 6۰۱         ن ی برگِ قال   ن، یی جاِم آ  
 

 مینوی  ماهی  از دو  اوستا  در  است. همچنین  شده  بیان  جهان  مؤنث  عنصر  چهار  فهرست  در  ماهی،  نیز  بندهشن 

اهریمن   آسیب  گوکرن )هوم سپید( در برابر  گیاه  و نگهبانی از  را به کار حراست  آنان  اورمزد  که  شود ی م  یاد 

 پشت  در  جهان  قرار داشتن  به  توان ی م ماهی نزد ایرانیان،    های بایستگی است. از دیگر نشانه  نموده  منصوب 

دلیل اکراهی که در  ه  (. با ورود اسالم نقش ماهی ب ۱۳۹۳ خدادادی،  احمدپناه، ، خانی صفی نمود« )  اشاره  ماهی 

جای خود را به دو برگ به جای    ویژه فرش وجود داشت، رفته رفته ه  ها ب بافته دست خلق نقوش حیوانی بر  

در طول زمان، رفته رفته انتزاع یافته و گاه به شکل نقوش   که  نقوشی بوده  ن ی تر متنوع  جزء  برگ، دو ماهی داد.  
گوناگون از جمله گل    های به تنهایی و یا در ترکیب بندی   مایه نقش است. این    شده دار مبدل  هندسی کنگره 

های  همچنین برگ .  شود ی م واگیره در متن اصلی بافته    صورت به ها و گاه  بافته دست   بوته و جام، در حاشیه 
 را  جهان  سطح  نمادپردازانه سه   صورت به ست؛ از این رو که تغییرات دائمی درخت،  هوا درخت، نمود عنصر  

 . رود ی م شمار  عنصر نیز به  چهار  گردآورنده  و  سازد ی م  مرتبط  اجزایش    وسیله  به 

 نیلوفر آبی )گل آبزاد، گل زندگی و آفرینش(:  ج( گل 
هستی بوده است.   در  مادینگی  از  تصوری  الهه آب، باروری و  ناهید  و  است  ناهید  گل  ایران،  اساطیر  نیلوفر در 

؛ از  رد ی گ ی م نشأت  آن  از  شده که هستی دانسته  زردشت  فّر نگهداری  جایگاه  ایرانی،  کهن  روایات  نیلوفر آبی در 

نیلوفر فرزند آب بوده و در میان    نزدیکی دارد.  پیوستگی  زایش ایزد مهر   مهری و اسطوره  آیین  با  رو، نیلوفر این 

آن   از  کیهان  که  بود  کهنی  اقیانوس  باستانی  نماد  است؛ زیرا آب   شده ی م ایرانیان، بسیار مقدس و پاک محسوب  
 که  آنجا از  . رفت ی م  شمار به  آن  زهدان  مثابه به  درحرکت بود،  آب  سطح  روی  بر  که  نیلوفر  است و  شده  آفریده 

(  ۱۳۸۹دارد. به باور بهمنی )  شباهت  خورشید  ، به شود ی م  بسته  غروب  هنگام  در  و  باز  دم سپیده  در  گل نیلوفر 

 شمار مرگی به شمسی و بی  حیات  تجدید  مظهر  نیلوفر  گل  رو  از این  و  حیات است  الهی  منبع  خود  »خورشید 

 (. ۱۳۹۴ست« )نقل شده در مبینی و شافعی،  ا   ، کمال و شکفتن معنوی ها ی روشنگر   همه  مظهر  . پس رفت ی م 

 ایران و دوستکامی 

 هر  بافت  سنت  اساس  بر اجرای دوستکامی در میان اقوام و مناطق مختلف ایران، از الگویی ثابت تبعیت کرده و  

 است. بافت، حائز اهمیت   منطقه  شناخت  در  ای نه ا نش   که به عنوان تمایزهایی به همراه دارد  اندک    قوم،  منطقه و 

 حاشیه گل نرگسی 

نرگسی   متداول از جمله حاشیه حاشیه  در    های  اصلی  کرد حوزه و  بافندگی  و    ۱خراسان   نشین های  بوده 

 همان   اصلی آن   ساختار   اما   است   همراه   جزئی   هایی تفاوت   با   رضوی   و   شمالی   خراسان   در   آن   پردازی نقش 

 
  از   جلوگیری   برای (  ق.  ه  ۱۰۱۰)  صفویه   دولت   اوایل   در   و   کنند ی م  زندگی   منطقه  این   شمالی   بخش   در  ،کُرمانج   به   معروف   خراسان   نواحی   کردهای   1

  در   قراچورلو  و شادلو  قوچان،  در  زعفرانلو  هاینام   با . این اقوام  شدند  داده  پهناور اسکان  استان  این  شمال  در  و  منتقل  خراسان به  ازبکان  تاز  و  تاخت
سنت   ها،بلوچ   و  ترکمانان  با  هاآن  مجاورت  دلیل  به   .(۱۳۷۵،۲۸۵  یساولی،)  شوندی م   تقسیم  متعددی  هایتیره   به  کدام   هر  بجنورد، از  های  الجرم 

 . اندکرده یی هابرداشت بافی این اقوام، قالی
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باف  این نقوش ذهنی .  استوار است   و تکرارشونده   نقوش هندسی   بر پایه بوده و  دوستکامی    الگوی حاشیه 

که این حاشیه    دارد ی م علی حصوری اظهار    . شوند ی م مشخص، بافته    بدون استفاده از نقشه   اا بوده و عمدت 

  هر   در   و   دارد   به موج   شبیه   آرایشی   که است    منتظم   و   شکسته   خطی   و   برگ   شکل ه  ب   هایی مایه نقش   شامل 

  . حاشیه ( ۷۷:۱۳۷۶  حصوری، )   رد ی گ ی م   قرار   مثلث   الگوی   در   شکلی   یا   مثلث   آن، یک   پایین   و   باال   به   رو   بطن 

 تشکیل شده که به   هایی گل   از   که ساختار طرح آن،   شود ی م َبران اشتباه گرفته    ُاستی ه  نرگسی، گاهی با حاشی 

 دورانی  قرینه  شیوه  با  میان  در  یک  و  متناوب  صورت 

  گل  دو  از   یک   هر  انتهای   از  کوچک  مثلث  طرح  دو   با  شکسته   هایی خط  و  رند ی گ ی م  فرا  را  ها حاشیه  سراسر 

 (. ۴)تصویر    شوند ی م   خارج 

 

 
 

 َبران   ُاستی   ی حاشیه                                      حاشیه گل نرگسی                                           

 ( ۱۳۹۵)بخشی و وندشعاری،    حاشیه در خراسان رضوی   -۴تصویر  
 

 ه حاشیه کجاو 

ب ای  ه مایه نقش از جمله    ، کجاوه  آن عموماا  در  برگ  که شکل  یا  ه  پرکاربرد سیستان است  شکل چنگک 

هم در  کجاوه در گذشته،   نقش عنوان جام قرار دارد. به   یک مثلث یا شکلی در الگوی مثلث  مرغک بوده و 

  از   . استفاده کند ی م   خودنمایی   اصلی   امروزه تنها در حاشیه   اما است    آمده ی م   قالی   لی ص ا   حاشیه در  متن و هم  

  در   اصلی  های شاخصه   ازجمله   متفاوت  پردازی نقش   با   زنجیره  نوارهای   در  تزیینی  نقوش  و  ای َکجاوه   نقش 

 (. ۵  ر ی تصو است )   بلوچی   های قالی 

 

 

 

 

 

 
 

 ( ۱۳۹۴پیام،  )احمدی   کجاوه   طراحی خطی از نگاره   -۵تصویر  



 6۰۳         ن ی برگِ قال   ن، یی جاِم آ  
 

 بند اره دو تک )گل و برگ( و آچار   حاشیه 

ممکن است به سبب نقشی باشد که در سهولت تأمین  ی اره بوده و اهمیت آن  ها دنده ملهم از  ۱اره )بند اره( 

قطع درختان بلوط و گیاهان    ساز که زمینه   سوخت بختیاری داشته و جانشین تبر شده است؛ اما پس از آن 

 (.  ۶)تصویر    شد گز شد، فاقد ارزش  

 
 

 

 
 

 ( ۱۳۷۶)قاضیانی،    نقش اره   -۶تصویر  
 

نامیدند تا جانشین    "اره دو تک "دوطرفه درآوردند و    صورت به گیری یک خط تقارن، آن را  کار به نیز با    ها ی ار ی بخت » 

های بختیاری  )آدم یا دو دم( شباهت خاصی به سیخ   ۲(. آچار ۱۳۷۶:۱۵۲شود« )قاضیانی،    شان ی زندگ سبزی محیط  

  جانشین شده . »این نام ممکن است از برخورد با آن دسته از عشایر که یک رود ی م   کار به داشته و در موارد متعددی  

وجه با آن سر و کار ندارند و به دلیل شباهت میان این نقش با آچار، آن را به  گرفته شده باشد؛ چون خود به هیچ   ، اند 

 (. ۷( )تصویر  همان . این نقش به آدم نیز تشبیه شده است« ) خوانند ی م این نام  

 
 
 

 
 ( ۱۳۷۶بند اره و آچار به همراه مداخل )قاضیانی،    -۷تصویر  

 جام یا دیرناخ )ناخن(   و   برگ   حاشیه 

قفقاز نیز به    های منطقه شمار آمده و در قالی به   شاهسونی   های قالی   حاشیه اصلی در   عنوان ه این حاشیه ب 

شاهسونی، در کنار گوناگونی نقوش    های قالی   این حاشیه در   ساختار   دهنده . عناصر تشکیل خورد ی م چشم 

  همچنان   ایران،   نقاط   سایر   در   ۳ها شاهسون   اسکان   و   مهاجرت   رفته در آن و با در نظر گرفتن جریان   کار به 

 
1 arra 

2âcâr  
شهر،  شهرهای  و   سبالن  ارتفاعات  هایدامنه شامل    غرب  شمال  نشینشاهسون   »مناطق  3   استان   اطراف  روستاهای   و  آباد  پارس   هشترود،  مشکین 

  ، ترجمه ۱۹۹۷« )استون،  دارند  قرار   وآذربایجان  ایران   مرزی   حوزه   در   و   قفقاز   شرقی  جنوب   در  که  اردبیل است   استان   شمال   مغان در   دشت   و  اردبیل 
  به   اینالو  ایل  از  تیرهای  هفارس هستند ک  استان  شرق  مناطق  در  مستقر  جنوب،  یهاشاهسون که »  داردی م ( اذعان  ۱۳۷۴(. بیگدلی )۳۳۱:۱۳۹۱اربابی،
بغدادی    هایسون   ایل ،  مرکزی   مناطق   ی هاشاهسون.  کنندی م  زندگی   نیریز  شهرستان   حدود  در  بختگان   دریاچه   جنوبی   درسواحل   و   ندیآ ی م  شمار 

  مناطق  تهران، استان شاهسونها( درغرب خرقان )ییالق   وکوههای قزوین روستایی مناطق »در که (۱۳۹۵وندشعاری و عسگری، هستند« )نقل شده در 
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)تصویر    توان ی م و    مانده   پایدار   و   ثابت  یافت  این حاشیه  برای  منطقه  هر سه  در  ثابت  این  ۸الگویی   .)

 . شوند ی م در این حاشیه اجرا    بخش و اصیل، به صورت تکرارشونده های هویت مایه نقش 

 

 
 

 نشین مرکز مناطق شاهسون                       نشین شمال غرب           مناطق شاهسون                    

 

 
 نشین جنوب مناطق شاهسون 

 ( ۱۳۹۵)وندشعاری و عسگری،    برگ و جام در قالی شاهسون   -۸تصویر  
 

 ی دوستکامی در ایران های حاشیه مایه نقش معرفی تصویری و بررسی  

ایران، طبقهب  اقوام مختلف در  پراکندگی  گرفتن وسعت جغرافیایی و  اساس    ها نمونه ندی  با در نظر  بر 

عناصر   تحلیل  تجزیه  و  پذیرفته  بافنده، صورت  اقوام  و  بافت  قالب    مایه نقش جغرافیای  در  دوستکامی، 

 (. ۲و    ۱ها فراهم آید )جداول  م گرفته است تا امکان بررسی بهتر نمونه ا انج جدول  

 قفقاز و دوستکامی 

 منطقه  این ایران است.   بی شمال غر  همسایگی  در  و  روسیه  در جنوب غربی  کوهستانی  ای منطقه  قفقاز 

که در    شود ی م  تقسیم  قفقاز(  )ماورای  جنوبی  و  شمالی  قفقاز  جداگانه   منطقه  دو  به  قفقاز  های کوه  توسط 

  از   بعد   و   دوره باستان   از   قبل   قفقاز   قرار دارند. »سرزمین  گرجستان  و  ارمنستان  آذربایجان،  جمهوری  آن، سه 

میالدی،   ۱۷و   ۱۶( و »در طول قرون ۱۳۸۷)عمونبی،  بوده«   ایران سرزمین   به   متعلق  همواره  اسالم   حضور 

بودند.   متصل  ایران  امپراتوری  سیاسی به  نظر  از  که  شود می  تجزیه  مستقلی   "۱خانات "به   موسوم  مناطقی  به 

  در  روسیه  و  ایران  متعدد  های جنگ  اما در اوج های متعددی بوده است؛  این محدوده همواره درگیر جنگ 

  ۱۲۰۶و    ۱۱۹۲ های )در سال ترکمنچای    گلستان و   معاهده   دو   طی قفقاز    که بود    قاجار   شاه فتحعلی   زمان 

 . ( ۲۴۷:۱۳۸۱)شعبانی،    درآمد«   سابق   شوروی   سپس   و   تزاری یه  روس   مالکیت   به خورشیدی(  
 

 
← 

شرق  شهرستان  روستاهای  و  ساوه  هایدشت  گرمسیر از  و  و    ورامین  جنوب  روستایی  مناطق  شهریار؛  وندشعاری  )عسگری،  دارند«  سکونت 
 (. ۱۳۹۷زاده، یعقوب 

1 Khanate 
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   ران ی ا   ی ا ی در جغراف   ی دوستکام   ه ی ما نقش   ی ر ی تصو   ی معرف   -۱جدول  

 
 )نگارنده( 
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   ران ی ا   ی ا ی جغراف   در   ی دوستکام   و عناصر حاشیه   ساختار تحلیل    تجزیه و   -۲جدول  

 
 )نگارنده( 
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قفقاز به ویژه در ارمنستان و آذربایجان محسوب    بافی از جمله هنرهای مردمی قابل توجه در حوزه قالی 

  آنجا از  . » شدند ی م   بافته   هندسی   نقوش   با   عموماا   و   روشن   های رنگ   به   عمدتاا  ی این منطقه ها قالی .  شود ی م 

 نه  ای گذشته  در  ایران،  جنوب  در  فارس   خلیج  سواحل  تا  یاد شده  سه جمهوری  نقاط  ترین شمالی  از  که 

 سنتی  مناطق،  این  های سنت  از  بسیاری  شک بی  قرار داشتند،  ایران  حکومت پادشاهی  تحت  دور  چندان 

 بسیار  های فاصله  وجود  و  جغرافیایی  و  سیاسی  تقسیمات  وجود  رغم علی  نیز   اکنون  هم  که  است  مشترک 

 (. ۱۳۸۷کرد« )عمونبی،   مشاهده  مختلف  مناطق  در  را  شماری بی   های نمونه  توان ی م 

مشترک تاریخی،    است از پیشینه   باغی ایران که امروزه خاستگاه اصلی عشایر شاهسون و قره   غرب   مناطق شمال 

ویژه  ه  در دو حوزه ب   ها بافته فرهنگی و قومی با مناطق آسیای میانه و قفقاز برخوردارند. نزدیکی و اشتراک دست 

با    ها هر دو منطقه پدید آورده است. »اکثر نقوش شاهسون   های را بین بافته   هایی طرح و نقش شباهت   در زمینه 

ی قوم شاهسون و قفقاز به حدی است که امکان تمایز  ها بافته ی  ها شباهت آناتولی و قفقاز مشترک هستند. بعضی  

به  آن  به خصوص  ها  کنونی    تر ی م ی قد ی  ها بافته سختی ممکن است؛  مرزهای  که  زمانی است  به  مربوط  که 

یکی   قفقاز  و  شایسته اند بوده شاهسون  و  )محمودی  ) ۱۳۸۷فر، «  پرهام  دکتر  »حتی  ۱۳۸۱(.  است  معتقد  در  ( 

 فارس  عشایر  با  قفقاز  ی ها قالی  مشترک  های نگاره  به  توان ی م  واحدی دارند  که مسلک   هایی ریزنقش  خصوص 

 با  خاصی  تفاوت  که  بافند ی م  خود  فرش  در  را  هایی نگاره  عشایر فارس  از  زیادی  تعداد   .کرد  اشاره  ایران 

هر دو    های بافته دوستکامی نیز در دست   (. حاشیه ۱۳۸۷« )نقل شده در عمونبی،  ندارد  آن  قفقازی های  نمونه 

قفقاز نیز،    ی ها حاشیه در طراحی قالی اساساا    . شود ی م دیده    بندی جزیی در ساختار و ترکیب   هایی منطقه با تفاوت 

 اصلی  نقش  و  طرح  به  وابسته  آن   های و ویژگی   شود ی م نقوشی است که در طول و عرض کار اجرا    دربردارنده 

ب  کار  این نقوش در نوارهای حاشیه،  از حیث  ه است. ترکیب  عنوان بخشی حاوی مفاهیم رمزی و همچنین 

که با اسامی  -(  ۱آالمونجوک آالمونجوق ) حاشیه در قفقاز شامل سو،    بندی . طبقه است شناسی حائز اهمیت  زیبایی 

،  -شوند ی م )مژه، مژگان چشم( نیز شناخته    ۴)دانه کوچک( و مژمژا   ۳موشی(، گوآندولیا  دندان )   ۲سیچاندیشی 

 است.   ۶و باالخاشی   ، ۵مداخیل، زنجیره، آناخاشی )آراخاشی( 

 انواع  ، »ترکیبی از کند ی م یاد    ۷جام شراب  وستکامی در قفقاز که دکتر لوئیس از آن با عنوان حاشیه د   حاشیه 

و    ها ساده است که در منسوجات قفقاز، به ویژه قزاق  و بسیار  انتزاعی  کامالا صورت به برگ و جام   نقش 

 
1 Alamunjuk 
2 Sichandishi (mouth teeth) 
3 Guandulya (a small grain) 
4 Muzhmuzha (eyelash) 
5 Anakhashie or Arakhashie (middle or main border) 

6Balakhashie (small border)  
7 Wine-Glass Border 
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اما رایج شود ی م به اشکال مختلف ظاهر   ها رایج بوده و ن ا شیرو  با نقش تیغ   ترین ؛    ۱ماهی آن، در ترکیب 

   (. ۹( )تصویر  Lewis, 1913:138است« ) 

در جغرافیای قفقاز دیده   تیغ اره )برگ بلوط(   با اسامی مختلفی از جمله شمعدانی، گلبرگی و  حاشیه دوستکامی 
آذربایجان است    منطقه  ی ها قالی   در  کاررفته به  متداول   های حاشیه از جمله    ، ( مشعل ) شمعدان    حاشیه .  شود ی م 

   (. ۱۰)تصویر  

 
 

                  

 شمعدانلو )شمعدانی(                                                

 

 

 
 
 
 

 

)کاسه   حاشیه »  کاسبرگ گل   گلبرگی  بافته ،  در  و  بوده  متداول  منطقه،  شرقی  نواحی  در  نیز  قزاق    های ( 

دیده   آناتولی  دست   های مایه نقش (.  ۱۱)تصویر    شود ی م برگامای  در  حاشیه،  این  کردی    های بافته مشابه 
 (. ۱۳۸۷عراقی، به چندضلعی مشبک معروف هستند« )عمونبی،  

 
 

 
 

 ی برگ و کاسبرگ کرد عراق   ه ی حاش                                                   قفقاز   ی گلبرگ   ه ی حاش                 
 

 
 

 حاشیه و نیم حاشیه برگامای آناتولی 

 ( ۱۳۸۷)عمونبی،    کاسه گل   حاشیه   -۱۱تصویر  
 

 دوستکامی در قفقاز   های حاشیه مایه نقش معرفی تصویری و بررسی  

 ها بر اساس جغرافیای بافت و تا حد امکان سال بندی نمونه با در نظر گرفتن وسعت جغرافیایی قفقاز، طبقه 

م گرفته است تا  جا ان دوستکامی نیز در قالب جدول    مایه نقش بافت، صورت پذیرفته و تجزیه تحلیل عناصر  

 (. ۴و    ۳فراهم شود )جداول    ها امکان بررسی بهتر نمونه 

 
1 fish-bone 

دوستکامی    انواع ساختار حاشیه   -۹تصویر  
 (Lewis, 1913:138 ) 

 ( شمعدان )مشعل 

بخشی و  )  شمعدانی   حاشیه ساختار    -۱۰تصویر  
 ( ۱۳۹۶وندشعاری،  
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 قفقاز   ی ا ی جغراف   در   ی دوستکام   مایه نقش   معرفی تصویری   -۳جدول  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 ( نگارنده ) 
 

 های پژوهش ها و یافته تجزیه تحلیل داده 

مناطق    و روابط درونی اجزای آن در میان اقوام   ساختار کلی انواع حاشیه دوستکامی  در راستای بررسی 

  ق ی در جهت تطب   ی جدول   ه ی ها، به ته وجوه تشابه و تفاوت در آن   افتن ی و قفقاز و    ران ی ا   ی ا ی مختلف جغراف 

 (. ۵شد )جدول    ده ی ها اهتمام ورز نمونه 

 نتایج حاصل از تطبیق عناصر حاشیه دوستکامی در ایران و قفقاز 

او  به پرسش  پاسخ  راستای  پژوهش،  در  نمونه ها داده ل  تطبیق  از  بررسی قرار گرفت. ی حاصل  مورد    ها 

پردازی دوستکامی در ایران و  هایی در نقش های بسیار و اندک تفاوت شباهت   مبّین ها  تجزیه و تحلیل داده 

 در تمامی    ها دهنده حاشیه دوستکامی و رنگ آن حاکی از آن است که عناصر تشکیل   ها شباهت قفقاز است.  

 اند و در بعضی نقاط به یکدیگر های ایران و قفقاز، بر اساس نظمی معین، تکرار شده و انتقال یافته نمونه 

 
wine glass and leaf (or leaf and calyx) 1 

2wine glass (fire torch) and saw blade  
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؛ در نتیجه، این عناصر بصری از لحاظ نقش، اندازه و  اند آورده وجود  متصل شده و ترکیب کلی حاشیه را به 

  گیاهی   و   هندسی   انتزاعی،   های هر دو حوزه، نمونه کاررفته در  طور، نقوش به . همین هستند رنگ دارای ریتم  

 .  اند درآمده ها به نظم هندسی )مثلث، مربع، لوزی(  هستند. نقوش جام و برگ )ماهی( نیز در تمامی نمونه 

 

 قفقاز    ی ا ی در جغراف   ی دوستکام   ه ی ساختار و عناصر حاش   ل ی و تحل   ه ی تجز -۴جدول  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )نگارنده( 

 

ذکر    ان ی . شا سازد ی ها را فراهم م آن   ن ی نماد  ی ها هر شکل، جنبه   ی اصل   ی ها ی ژگ ی با حفظ و  ی نظام هندس   ن ی ا 

فرم هندس  نمونه   ی است  باالتر مثلث در  کارکرد  ذهن   ن، ی داشته است. همچن   ی ها،  به  توجه  بودن    باف ی با 

  ی است که تنها خطوط اصل   زده نقش    ی ا ها را به گونه ، بافنده در اشکال، دخل و تصرف داشته و آن ها نمونه 

بوده و    ی دهنده مختصات شکل اصل نشان   ، ی شده با حفظ سادگ   جاد ی شکل ا   رو، ن ی بماند. از ا   ی ها باق آن 

نماد به  بنابرا   ی متجل   ن ی صورت  است.  تمام   ن ی شده  ا   ران ی ا   ی ها نمونه   ی در  از  قفقاز،  برا و  خط،    ی بزار 

 و انتزاع نقوش بهره برده شده است.   ی ساز ساده 

 قفقاز  و ایران جغرافیای در دوستکامی مایهنقش ساختار و عناصر تطبیق  -۵ جدول
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 ( نگارنده ) 

 ( نگارنده ) 

 

اظهار داشت که اشکال این    توان ی م سازی اجزای دوستکامی در نظر بگیریم،  اگر عامل رنگ را در خالصه 

ها باقی بماند؛ از این رو، عنصر سطح در کنار عنصر  اند که تنها سطوح اصلی آن ای انتزاع یافته گونه ه حاشیه ب 

  طور، ایران بوده است. همین   های قفقاز و بیشتر نمونه   های تمامی نمونه خط، ابزاری در جهت تجرید اشکال  

دوستکامی، تضاد رنگی وجود دارد و جهت تمامی نقوش در هر دو حوزه، مخالف    در تمامی نقوش حاشیه 
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ای و معکوس انعکاس پیدا  صورت آینه ؛ از این رو اشکال به شود ی م آن چیزی است که در آینه نشان داده  

های متفاوت، تضادی در این اشکال پدید آورده که موجب ایجاد نیروی  اند و قرارگیری اشکال در جهت کرده 

به یک اندازه بوده  بندی عناصر در ترکیب دوستکامی و در فضای حاشیه  تقسیم ها شده است.  بیشتر در آن 

   توازن بصری شده است. بصری، منجر به ایجاد تعادل و  است و برهمکنش متقابل نیروهای  

سفید،   کرم،  الجوردی، ، الکی،  ای سورمه هر دو منطقه هم، شامل    های کاررفته در حاشیه به   مشترک   ی ها رنگ 

در    ها رنگ   نشینی هم   رسد ی م نظر  و به   هستند ای  پسته ای، خردلی، مشکی و مغز پرتقالی، کاهی، دوغی، قهوه 

باشد. نقش   های حاشیه  برخوردار  بیشتری  تنوع  از  نمونه   اندازی قفقاز  نیز، در  بلوچی   های حاشیه    ارمنستان، 

  ها سیستان و همچنین کردی، بلوچی و ترکمنی خراسان از ظرافت و پیچیدگی بیشتری نسبت به سایر نمونه 

ای  گونه ه  است ب  بوده  خراسان   های سیستان بیشتر از نمونه   بلوچی   های نمونه   برخوردار است. این ظرافت در 

ا از زنجیره تعدادی چنگک و  ه و برگ   آورند ی م دار الگویی مثلث مانند در حکم جام پدید  خطوط زاویه که  

های  شایان ذکر است اجرای نقوش دوستکامی در میان بلوچی   .شوند ی م درجه تشکیل    ۴۵  مرغک با زاویه 

  تواند ی م های سیستان دارد که ی خراسان، شباهت بسیار زیادی با بلوچی ها بافته خراسان ضمن تأثیرپذیری از 

بلوچی از سیستان به خراسان و یا موقعیت جغرافیایی سیستان باشد که    های جایی و اسکان بافنده ه دلیل جاب ه  ب 

ایران و    مختلف در   وسعت جغرافیایی و پراکندگی اقوام   رغم . همچنین، علی وندد ی پ ی م از شمال به خراسان  

  فرهنگ   از   مشترکی   ی ها شه ی ر   ه دهند که نشان   بوده   الگوی ثابت   یک   از   این حاشیه، برگرفته   نقش   و   طرح   قفقاز، 

  و   تفکرات   مبنای   بر   هندسی   و   شکسته   خطوط   کاربرد   مایه، این نقش   های ویژگی   جمله   از است.    آنان   هنر   و 

آنان    باورهای   سکونت و   محل   جغرافیای   و   محیط   تأثیرات   طبیعت،   در   موجود   عناصر   از   بافندگان   های دریافت 

شکل مثلث،  ه  ب   که عمدتاااست    حاشیه اجزای این    موجود   های تفاوت   از   برخی   گیری شکل   و   کارگیری به   در 

، زاویهدید برای جام از نمای روبرو است.  ایران و قفقاز   های در تمامی نمونه طور،  همین .  اند لوزی و مربع بوده 

  توان ی م دید برگ را    ، زاویه رد ی گ ی م به این موضوع که عنصر برگ در طبیعت، در جهات مختلفی قرار    باتوجه 

کار برده شده برای این حاشیه در مناطق مختلف و  با توجه به اسامی به  از روبرو، باال یا جانبی درنظر گرفت. 

ارائه شده در رابطه با اسطوره  که    شود ی م برداشت    گونه ی، این مهر   های همچنین با در نظر گرفتن مطالب 

 حاشیه دوستکامی، پیوندی ناگسسنتی با آیین مهر داشته باشد. 

با نقوش    ای در قفقاز، زائده   ها در بخش پایینی بیشتر جام گر آن است که  ها در هر دو منطقه نشان تحلیل تفاوت 

های بلوچی و ترکمن خراسان و  رفته است که به نوعی متفاوت تنها در نمونه   کار هندسی لوزی، مربع و مثلث به 

های ایرانی از تنوع بیشتری برخوردار بوده و در  پردازی برگ و جام در نمونه . همچنین، نقش شود ی م سیستان دیده  
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،  ای صورت کنگره ، سه شاخه و مانند آن و در برگ به گونه شکل(، مثلث    (U/Vدوشاخه    های صورت جام، به 

  ای بیشتر کنگره  ها عمدتاا دوشاخه و برگ  ها جام قفقاز،  های که در حاشیه  پلکانی، سر مرغان و غیره است؛ درحالی 

غرب ایران با طبیعت کوهستانی    های شمال طور، در مناطقی همچون ژرف کالت، در پرچین و حوزه هستند. همین 

بهره گرفته شده است. این امر در آذربایجان و ارمنستان    پردازی ز خطوطی با زوایا و شدت بیشتری در نقش و سرد، ا 

ایرانی، بیشتر از    های که در حاشیه   . دیگر آن شود ی م مند هستند نیز مشاهده  های قفقاز بهره که از حضور رشته کوه 

که تعداد نقوش متصل و منفصل در قفقاز، تقریباا به یک اندازه بوده است.    نقوش متصل استفاده شده است درحالی 

و در    اند جوار خود داشته ایرانی، پیوند و اتصال بیشتری با نقش هم   های ، نقوش مورد استفاده در حاشیه رو از این 

آزادی   با  ترکیب دوستکامی،  قرار  ساختار  کمتری  ایضاا  رند ی گ ی م عمل  در  ساده   مایه دست .  نقش  انتزاع  و  سازی 

های بلوچی سیستان، ابزار خط  همراه بیشتر نمونه ه  های کردی خراسان ب های بلوچی، ترکمن و یکی از نمونه نمونه 

اسامی   قفقاز، از خط و سطح توأمان استفاده شده است.  ی ها نمونه های ایران و تمامی بوده است اما در سایر نمونه 

 کار رفته برای این حاشیه نیز، در میان اقوام و مناطق مختلف ایران و قفقاز متفاوت است. به 

 گیری نتیجه 

 دو  هر  فرش  زیبایی  بر   تأثیرگذار  های شناسه  ازجمله  مردم ایران و قفقاز است.  میان  مشترک  هنرهای  ازجمله  بافی قالی 

 از  یک  هر  در  موجود  اجتماعی   و  فرهنگی  ساختار  از  که  است  آنان  های بافته دست   در  رفته   کار به  های مایه نقش منطقه،  

دوستکامی در کنار ماهی،    بوده است. حاشیه  بافندگان  میان  فرهنگی  های اصالت   بیانگر  پذیرفته و  سرچشمه  مناطق 
قفقاز نیز دیده شده و    که عالوه بر ایران، در اساطیر حوزه  هایی هستند مایه نقش  جمله  از  های نیلوفری و مانند آن، گل 

های قفقاز اثرگذارند و نفوذ خود  عنوان فرهنگ معنوی، بر قالی ه  ها ب مایه نقش . این  دارند  مهر ارتباطی تنگاتنگ  آئین  با 
  اشیاء   و   گیاهی   های اندام   دوستکامی از   در حاشیه .  دهند ی م ی سرخ و آبی الجوردی نشان  ها رنگ   صورت به را  
پیرامون    طبیعت   از   هایی نشانه   و   ها ه ی کنا   ها، نقش   که   ای به گونه   تزئینی بهره گرفته شده است؛   و   نمادین   عناصر   عنوان به 

هستند. ترسیم این نقش و نگارهای تجریدی در کالبدی هندسی و به شکل دو بعدی بوده و در    و باورهای بافنده 
 افراد  که  است  مفهومی  دربردارنده  ، شود ی م  که استفاده  نمادینی  نقش  هر ، تفکر و انگیزهای نهفته است. ها ورای آن 

نواز کردن  به چشم   توان ی م که از آن جمله    کنند ی م اندازی آن دنبال  دارند و اهداف مختلفی در نقش  اعتقاد  آن  به  بافنده 
قومیشان   باورهای  در  های طبیعی و عناصر نمادینی اشاره کرد که ریشه از طریق تار و پور زدن زیبایی   شان ی ها بافته 

درآوردن نیروهای   تسخیر شاید هدف دیگر آنان به    اند. ه شد  حفظ  به سینه  سینه  حال  تا به  گذشته  از  ها آن  اغلب  دارد و 
 و  امیال  به  یابی دست  و  شّر نیروهای  دفع  جهت  طلسم  عنوان به   نقوش تکرارشونده  برخی  طبیعت به واسطه استفاده از 

از نقوش چنگک و مرغک در تزئینات حاشیه    توان ی م عنوان مثال  ه است. ب   و کمال  عمر  طول  باروری،  آرزوها نظیر 
 طلسمی برای باران خواهی و حاصلخیزی است.    شود ی م دوستکامی یاد کرد که گفته  
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  اقوام   مهاجرت که    دهد ی م های پژوهش نشان  ها و یافته در راستای پاسخ به پرسش دوم پژوهش، نتایج حاصل از داده 

انتقال یابد که خود    نیز ها  ، حکایات و افسانه رسوم   و   آداب   ، اعتقادات  و  باورها   جمله   از   عواملی   تا   شد   موجب مختلف  

عناصر این    مشتقات   تلفیق   که ترکیب و با وجود آن ست.  ا   ها قالی  نقش  و  طرح  در  تغییرات  از  وقوع بسیاری  عامل 

 های شباهت  منطقه  دو  هر  در  دوستکامی  اصلی  ساختار حاشیه، منجر به تنوع نقوش در مناطق مختلف گشته است اما  

که مرزهای    تر ی م ی قد ی  ها بافته های اردبیل و قفقاز به خصوص در  بافته دست دارد. به عنوان مثال تشابهات   هم  با  فراوانی 

این اشتراکات که در    .ممکن است  به سختی  ها آن  تمایز  امکان  که  است  حدی  به  اند، بوده  یکی  شاهسون  و  قفقاز  جنوبی 

پذیری این دو منطقه از  ر ی تأث در ایران و قفقاز نیز نمودار شده است،    دوستکامی   نتایج حاصل از تطبیق عناصر حاشیه 

  گذرگاه و دروازه  عنوان  به  ایران  جایگاه  عوامل تأثیرپذیری،   ترین مهم . احتمال دارد یکی از  رساند ی م یکدیگر را به اثبات  

شده است. از دیگر   دیگر  نواحی به   ایرانی  و سالیق هنری  ها سنت  از  بسیاری  انتقال  میان شرق و غرب باشد که منجر به 

به مهاجرت اقوام قشقایی،    توان ی م در قفقاز از فرهنگ و تاریخ ایران زمین    مایه نقش دالیل تأثیرپذیری عناصر این  

جواری با  صفوی و مانند آن اشاره کرد. همچنین هم   بافی های فرش به قفقاز، شرکت در کارگاه  ها ترکمن لشگرکشی 

 اقوام،  دیگر  با  مراودات  و  قشالق  در  ها مناطق شمال غرب ایران و عشایر ایل شاهسون و اقامت طوالنی شاهسون 

همچنین،   های ایرانی بوده است. بافته های مشترک و متأثر از نقوش دست مایه نقش هایی با بافته بخش تولید دست الهام 

محدودیت    اند. افراد طوایف دیگر نیز در تأثیرپذیری نقوش قالی منطقه، مؤثر بوده  با  ازدواج  مانند  قومی  های نسبت  برخی 

یی را در بررسی  ها ت ی محدود دلیل شیوع ویروس کرونا در جهان، ه ها ب در سفر و عدم دسترسی به منابع و کتابخانه 

چراغ راه افرادی باشد که    تواند ی م پژوهش حاضر  اد کرد. بنابراین،  جامع این حاشیه در سایر نقاط برای نگارنده ایج 

  به بررسی و مطالعه   توان ی م همچنین  های دوستکامی در مناطق مختلف دارند.  جزئیات نگاره و تطبیق    تمایل به مطالعه 

ایل    های در قالی پلکانی    حاشیه   دارند از جمله نیم   ها که شباهت زیادی با دوستکامی تطبیقی دوستکامی با دیگر حاشیه 

 های با حاشیه  یکدیگر بوده و  درکنار  متقارن  صورت به  پیکان  چهار  از  متشکل   جنوب پرداخت که   و   مرکز   شاهسون در 

گیری آن، آثار  کار به و بررسی تقدم و تأخر    مایه نقش یابی این  در ریشه   مشابهت دارد.  فارس  های عشایری قالی  پلکانی 

 گشا باشند. راه   توانند ی م باستانی نیز  
 

 فهرست منابع 

(. تحقیقی در سیر تحول نقش ماهی در فرش. پورتال اتحادیه فرش  ۱۳۹۴احراری، عبداهلل و تیموری، زهرا. )   -

 . www.persiancarpetassociation.com/naghsheh_mahi_90925.htmlباف ایران در ژاپن. قابل دسترسی در  دست 

باف  ای بلوچ خراسان، همایش ملی فرش دست های سجاده (. طرح و نقش قالیچه ۱۳۹۴احمدی پیام، رضوان. )   -

 . ۶۱۸-۶۳۲رجند، آذرماه، انجمن علمی فرش ایران،  خراسان جنوبی، دانشگاه بی 

http://www.persiancarpetassociation.com/naghsheh_mahi_90925.html
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  دوستکامی.  یک  روی  بر  رضوی  قدس  آستان  تاریخ  از  برگی   . ( ۱۳۹۴)   حشمت.  کفیلی،   و   پریوش  اکبری،   -

 . ۱۲۹-۱۴۰  ، ۱۲۹  مشکوة، 

 (. تهران: جمال هنر. ۱۳۹۱. ترجمه بیژن اربابی. ) نامه فرش شرق فرهنگ (.  ۱۹۹۷استون، پیتر اف. )   -

پژوهشی    -. نشریه علمی اسالمی  عرفان  و  جم  جام  اسطوره (.  ۱۳۹۱. ) نوشین  مالگرد، و    نصراهلل  امامی، د   -

 . ۱-۲۴،    ۲۲  ( ۲)پیاپی    های ادب عرفانی )گوهر گویا(، سال ششم، پژوهش 

  کردی   اصیل   های قالی   نقش   و   طرح   فرمی   ساختار   بررسی   . ( ۱۳۹۵)   علی.  وندشعاری،   و   اکرم  بخشی،   -

 . ۶۳-۹۲  ، ۲۹  ایران،   فرش   علمی   انجمن   گلجام،   پژوهشی   -علمی   دوفصلنامه   . ( شمالی   رضوی، )   خراسان 

  خراسان   کردی   های قالی   نقش  و   طرح  ساختار   تطبیقی  مطالعه  . ( ۱۳۹۶)   علی.  وندشعاری،   و  اکرم  بخشی،  -

 . ۴-۱۶  ،   ( ۱۳)   ۴  اسالمی،   هنر   نگارینه   ترویجی   -علمی   فصلنامه   بلوچستان.   و   سیستان   بلوچی   با 

 با  خراسان  کردی  های قالی  نقش  و  طرح  ساختار  تطبیقی  مطالعه   . ( ۱۳۹۶)   علی.  وندشعاری،   و   بخشی، اکرم   -

 . ۱۵-۳۲  ، ۲۹  بزرگ،  خراسان  نامه پژوهش  پژوهشی   -علمی  فصلنامه   . ( قفقاز )   آذربایجان  منطقه 

 غ مهر. تهران: داورپناه. ا (. ب ۱۳۵۵حامی، احمد. )   -

 .مینیاتور. تهران: فرهنگان   بر   فرش   (. ۱۳۷۶حصوری، علی. )   -

 (. مبانی طراحی سنتی در ایران. تهران: چشمه. ۱۳۸۱حصوری، علی. )   -

 . ۷-۱۶،  ۱۰۳. حافظ،  میترائیسم  و  مهر  آیین  در  پژوهشی (.  ۱۳۹۲. ) امیر  یکتا،  حفظی   -

  در   اردبیل   استان   فرش   رنگ   و   نقش   و   طرح   تطور   و   تحول   سیر   (. بررسی ۱۳۸۷خیرالهی، محمدرضا. )   -

 . دانشکده هنرهای کاربردی   دانشگاه هنر تهران، ارشد،  کارشناسی    نامه حاضر. پایان   عصر 

 (. فرهنگ جامع فرش ایران. تهران: دی. ۱۳۷۲دانشگر، احمد. )   -

 نامه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. (. لغت ۱۳۷۳دهخدا، علی اکبر و دیگران. )   -

کارشناسی    نامه های عشایر بختیاری فارسان. پایان (. اصول طرح و نقش قالی ۱۳۹۲، سوگند. ) شبانی بروجنی   -

 ارشد، دانشگاه هنر اسالمی تبریز، دانشکده فرش، گروه فرش. 

المللی الهدی. )کتاب اصلی  (. کتاب ایران: گزیده تاریخ ایران. تهران: انتشارات بین ۱۳۹۰، رضا. ) شعبانی   -

 منتشر شده است(.   ۱۳۸۱در سال  

 قبور  سنگ  نقوش  شناسی نشانه (.  ۱۳۹۳. ) علی  خدادادی، و    ابوتراب  سید  پناه،  احمد و    نینا  خانی، صفی   -

 . ۶۷-۸۰،  ( ۶۰)   ۱۹تجسمی،   هنرهای - زیبا  هنرهای  . نشریه اصفهان  فوالد  تخت  قبرستان 
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 در  رفته   کار به  نمادهای  و  نقوش  بر  کید أ ت  با  ایذه  تاریخی  ابنیه  و  باستانی  آثار  بررسی (.  ۱۳۹۶. ) مازیار  . طهماسبی   -

 . ۵۹-۸۸(،  ۶)   ۸ انسانی، سال دوم، اسفند، شماره  علوم  و  هنر  در  پژوهش  دوماهنامه   .بختیاری  قوم  های بافته 

شاهسون   های قالی  نقش  و  طرح  بررسی  . ( ۱۳۹۷)   زاده، آزاده. یعقوب   و   علی  عسگری، مینا و وندشعاری،   -

 . ۹۴-۷۶  ، ۳۰ چهاردهم،  سال   هنر اسالمی،  مطالعات  پژوهشی   -علمی  نشریه   )نواحی مرکزی ایران(.  بغدادی 

های روستایی و عشایری خراسان )با مطالعه بر  (. بررسی رنگ و نقش در بافته ۱۳۹۱، سیده معصومه. ) عمادی   -

 هنر.   نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا )س(، دانشکده های بلوچ و ترکمن خراسان، پایان روی نقوش بافته 

  هنر   دانشگاه   ارشد، کارشناسی    نامه . پایان قفقاز   حوزه   های بافته   در   نقش   بررسی   . ( ۱۳۸۷)   فهیمه.   عمونبی،   -

 تهران، دانشکده هنر و معماری. 

ه(،  کشور )پژوهشگا   ی فرهنگ   یراث سازمان م . تهران:  ها و نقوش ، بافته ها ی ار ی بخت   (. ۱۳۷۶فرحناز. )   قاضیانی،   -

 معاونت معرفی و آموزش. 

مهدیه.   - نامه  پایان   قشقایی.  ایل  و  شاهِسَون  عشایر  گلیم  های موتیف  تطبیقی  مقایسه   . ( ۱۳۹۵)   کاظمی، 

 هنر، گروه پژوهش هنر.   مرکزی، دانشکده دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران    ارشد،  کارشناسی 

 بر  تأکید  با  (ساسانی  هنر  در  مقدس  و  اساطیری  گیاهان  (. نقش ۱۳۹۴مبینی، مهتاب و شافعی، آزاده. )   -

 . ۴۵-۶۴،  ۱۴. جلوه هنر،  )بری گچ  و  فلزکاری  برجسته،  نقوش 

 دهه  سه  طی  قفقاز  اردبیل و  مناطق  ورنی  آثار  در  رنگ  و  نقش  طرح،  تطبیقی  (. مطالعه ۱۳۹۵محمدی، سیمین. )   -

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اسالمی تبریز، دانشکده فرش. مطالعات. پایان  بر  مبتنی  اثر  یک  ارائه  و  اخیر 

  دوفصلنامه   ایران،   جغرافیای   در   هم«   در   »ماهی   هراتی   نقش   . ( ۱۳۹۲)   تقی.   محمد   آشوری،   و   لیال   نیا، نفیسی   -

 . ۹۱-۱۱۰  ، ۲۳  ایران،   فرش   علمی   انجمن   گلجام،   پژوهشی   -علمی 

 ایران  شاهسون  های قالی  نقش  و  طرح  ساختار  تطبیقی  مطالعه  . ( ۱۳۹۵)  مینا.  عسگری،  و  علی  وندشعاری،  -

 . ۲۳-۱۱  ، ۱۱ ششم  سال   هنر،  تطبیقی  مطالعات  پژوهشی   -علمی  دوفصلنامه   جنوب(.  و  مرکز  غرب،  )شمال 

ای بر شناخت قالی ایران. تهران: فرهنگسرا )یساولی(. )کتاب اصلی در  (. مقدمه ۱۳۷۵یساولی، جواد. )   -

 منتشر شده است(.   ۱۳۷۰سال  

های ایل شاهسون و قفقاز،  بافته (. بررسی تطبیقی نقوش دست ۱۳۸۷فر، مهناز. ) محمودی، فتانه و شایسته   -

 . ۲۵-۴۰،  ۱۱ایران،    فرش   علمی   انجمن   گلجام،   پژوهشی   -علمی   فصلنامه 
  - Lewis, G. Griffin. (1913). The Practical Book of Oriental Rugs (4th ed.). Philadelphia,  

U.S.A.: J. B. Lippincott Company at The Washington Square Press (e-book) 
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