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اگرچه گلیم بافی در گیالن یکی از ههای دستی چندان مطرح 

نسبت به سایر دست ساخته های این منطقه �ی باشد، اما آنچه 

هست نقش، رنگ و بافتی خیره کننده دارد که با  بازنگری و 

به م� خوانی و رمزگشائی  کاوش در ویژگی های آن، می توان 

دست  منطقه  مردم  خاستگاه های  در  ناشکافته ها  از  بسیاری 

یافت. اصوالً نقوِش گلیم در هر منطقه ای از ایران، بیانگر روابط 

اجت¡عی، مناسبات فرهنگی و تجلی باورها و بیان آرزوهای 

مردم است و امری مهم برای تحقیقات مردم شناسی به حساب 

اقلیمى،  می آید. نقش گلیم، بیان واضحی از رشایط محلى و 

آب و هواى محل زندگی، عالیق و باورها، سالیق و آرزوهاى 

استادکاران بافنده را در خود نهفته دارد و حتا بیان دردها و 

آالم آنان است. در نقشینه های گلیم گیالن نیز، می توان نزدیکی 

زیادی با  نقوش گلیم دیگر نقاط ایران جستجو کرد و تا حدودی 

شباهت های یکسانی در آن ها برشمرد. این نقش ها، همچون 

گنجی پنهان در درون خود ارسار بسیاری از زیباشناسی عامیانه 

تا بیان روائی حس و حال های عاشقانه را نهفته دارد و آن ها را 

به عنوان اسنادی قابل اعتنا و دربردارندۀ فرهنگ و ه عامه، 

می توان به ش¡ر آورد. در این مقاله، این مسئله بیان می شود 

که تنوع نقش های گلیم گیالن، نشان دهندۀ زیباشناختی عامیانۀ 

منطقه است و همچنین، نشان از ذوِق خّالق همندان بومی 

دارد. در این جا همچنین به طبقه بندی و تحلیل نقشینه های 

و  تزئینی  نقوش  انتزاعی،  نقوش  وجه  سه  در  گیالن  گلیم 

نقوش تصویرى (فیگوراتیو) می پردازیم. بی تردید شناخت این 

نقشینه ها، هم به خالقیت و نوآوری قرش جویای ه ناب و 

اصیل کمک مى رساند و هم تالشی برای هویت بخشی به میراث 

فرهنگی و معنوی کشور مى باشد.

كلیدواژه ها 
گلیم گیالن / مردم شناسی/ ه عامیانه / نقوش �ادگرا / نقوش تزئینی / نقوش انتزاعی .
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۱.دکرتای فلسفه و علوم هی، عضو 

هیئت علمی و استادیار دانشگاه 

الزهرا.

  shadparisa@yahoo.com

دکرت پریسا شاد قزوینى  1

گنج پنهان 
در نقش هاى گلیم گیالن

مقدمه
گليم، يكى از كهن ترين دستاوردها و توليدات بشرى است كه با ذوق، سليقه و خالقيت 
بافنده اش در هم تنيده است. در گذشته، گليم تنها مصرف خانگى داشت و در راستاى 
برآوردن نيازمندى هاى روزمرة مردم به كار گرفته مى شد و صرفاً جنبة كاربردى داشت؛ در 
حالى كه امروزه از جنبة زيبائى نقش و رنگ بيش تر به آن نگاه مى شود و همچون تابلوئى 

زيبا، تزئينگر دكوراسيون داخلى خانه ها شده است.
گليم - كه با خالقيت، ابتكار، ذوق و نوآورِى استادكار بافته مى شود - دنيائى از رمز و 
راز در خود نهان دارد و شور و شعفى كه هنگام بافتن تار و پودش به بافنده دست مى دهد، 
با زمزمه هاى شاعرانه در هم مى تند. مهم ترين ويژگى هاى نقوش گليم گيالن، چشم نواز 
بودن، هماهنگى، تناسب رنگ و فرم، تركيب بندى قرينه، بيان تجريدى نقوش تكرارشونده، 

و سادگى و بى پيرايگى در عين معناگرائى آن است.
با بررسى نقوش گليم گيالن، به اين امر مى رسيم كه اغلب سازندگان، استادكاران 
و هنرمندان اين آثار، عالوه بر جنبة زيبائى و تزئينِى اثر، به بيان باورها، عقايد، عاليق و 
افكار خود در آن ها پرداخته اند. اينان، از پديده هاى طبيعى پيرامون خود الهام گرفته وآن ها 
را به صورت تجريدى به كار بسته اند. از اين رو، نقوش به صورت بسيار ساده و بى پيرايه  

تجلى يافته اند.
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اين نقش ها، از دانائى و تبحر هنرمند بى نام و نشان روستانشين گيالنى خبر مى دهد 
كه روح بى آاليش خود را با طبيعت وجودش در اين طرح و نقش ها در هم آميخته است. 
نقوش گليم اگرچه متنوع است، ولى در عين گوناگونى، نوعى تكرار در آن ديده مى شود. 
تكرار يك شكل يا نشانه، بيانى از نيروهاى خارق العاده و سحرآميز دارد و قدرت كارائى 
آن را افزايش مى دهد. رنِگ دست بافته ها و يا نقوش نيز، شاد و پرتأللؤ است. بدون شك 
تنوع و شادابى رنگ ها، برگرفته از محيط و فضاى زندگى بافندگانشان است. اين نقوش 

رنگين، غالباً با بيانى نمادگرا و يا آرمانى جلوه گر مى شوند.
هماهنگى و تركيب بندى متوازن و متقارن نقش ها، شايستة درنگ و باريك بينى است. 
هنگام تماشاى اين نقش و نگارها، ديدگان بيننده از جائى به جائى و از نقشى به نقشى ديگر 

كشانده مى شود. به گونه اى كه دنيائى از حرارت و انرژى در اين نقوش مى توان تجربه كرد.
در بيش تر گليم ها نقوش گياهى همچون: ترنج، درخت، برگ مو، و برگ چنار ديده 
مى شود، كه نشان دهندة عالقة هنرمندان بافنده به زيبائى هاى طبيعت است. بخش ديگرى 
از نقوشى كه در گليم بافى به كار مى رود، در تداوم نقوش اسطوره اى است كه ريشه در 

باورهاى گذشته دارد. (شاد قزوينى، 1387، ص 12)
اين مقاله، به روش ميدانى و كتابخانه اى كار شده است. در ابتدا به گردآورى اطالعات 
در ميان مردم منطقه و دست بافته هاى آنان پرداخته شد و آن گاه، براساس داده هاى گردآورده 

و مطالعة كتابخانه اى، به تحليل نقوش پرداخته گرديد.

گلیم گیالن و نقوش آن
يكى از هنرهاى دستى و بومى مناطق مختلف ايران، گليم بافى است كه اگرچه داراى روش 
بافت يكسانى است، ولى وجه تسمية آن ها در تنوع نقش هاى به كار رفته است. «گليم، 
نوعى فرش بدون پرز است كه به عنوان زيرانداز به كار مى رود. در گذشته، فقط گليم هاى 
پشمى توليد مى شد. اما بعدها گليم هاى پشمى ابريشمى و ابريشمى نيز متداول شد و عالوه 
بر [نقش] زيرانداز، كاربردهاى ديگرى نيز يافت. گليم، يكى از قديمى ترين دست بافت هاى 

بشر به حساب مى آيد كه سابقه اى 7000 ساله دارد.» (قاسمى، 1383، ص 155)
پديده هاى جهان هستى، براى هنرمند و صنعتگر هميشه ماية الهام و نقش آفرينى بوده 
و هست. در اين ميان استادكاران و هنرمندان گليم باف، با بهره گيرى از طبيعت اطراف و 
محيط زندگى خود، آرزوها، خواسته ها و عاليق خويش را به صورت نقوشى پر رمز و 
راز، زيبا و با رنگ هائى شاد و پرحرارت بر روى آثارشان به تصوير درآورده اند. «نقوش و 
تصاوير خلق شده بر روى دست ساخته ها، بر پاية مفهوم و جوهر درونى اشيا و پديده ها 
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استوار بوده و بدون توجه به شكل ظاهرى آن ها، بيم ها، اميدها و خواسته ها را بيان مى نمايند 
و آن ها عاليمى براى استعانت از قواى طبيعت، در مبارزة مداوم و وحشتناك اند. كلية اشكال 
هندسى موجود بر روى آثار دستى، معانى ويژه اى دارند و نمايشگر اعتقادات، آئين ها، عاليق 

و احساسات و روابط انسانى و فرهنگ حاكم بر آن جامعه است.» (قاسمى، 1383، ص 24)
عمده ترين مناطق بافت گليم در گيالن، آستارا و تالش است. نوع بافت، رنگ و نقش 
گليم هاى اين منطقه، به دليل همجوارى با استان اردبيل، بسيار متأثر از  نقوش استان اردبيل 
است. رنگ هاى مورد استفاده در گليم گيالن، رنگ هائى شاد، تند، پر تأللؤ و متنوع است كه 
از طبيعت زيبا و سرسبز منطقه سرچشمه گرفته است. رنگ هاى قهوه اى، قرمز، سبز، آبى، 
سرمه اى، زرد، سفيد، و مشكى، به كمك نقوش مى آيند و با ظرافتى بى نظير كنار يكديگر 

قرار مى گيرند و به نقوش گليم، زيبائى مى بخشند.
بخش ديگرى از نقوش گليم بافى، به نقوش اساطيرى برمى گردد كه ريشه در باورهاى 
گذشته دارد. به عنوان مثال، در سفالينه هائى كه مربوط به حدود 5000 سال پيش از ميالد 
مسيح است، طرح سگ و بز به چشم مى خورد و امروزه نيز، همين نقوش با اندكى تغيير در 
نقش بندى گليم ديده مى شود. مسلماً نقوشى كه در گليم بافى به كار مى رود، دور از باورها 

و عقايد و نحوة زندگى مردم نيست. (اصالح عربانى، 1374، ج 2، 135)
وجود نقوش گِل خورشيدى در گليم، حكايت از آن دارد كه خورشيد به دليل آن كه 
نور و گرما به زندگى انسان ها مى دهد و موجب بركت و زايندگى خاك مى شود، نزد 
بافندگان درخور احترام است. نقوشى مثل بته جقه - كه نشانة سروى خميده است - نشان 
مى دهد كه درخت سرو، به دليل استقامت و سرسبزى هميشگى خود، توانسته به عنوان 
نمادى از زندگى جاويد، به بافته هاى روستائى راه پيدا كند. و يا نقوش خوشه اى به صورت 

سنبلة گندم، عالقة روستائيان را به بركت و سرسبزى و طول عمر نشان مى دهد.
در ميان نقوش گليم گيالن، نقش هائى مانند: لوزى، شش ضلعى، النه زنبورى، نقش 
شانه اى، بوته، ترنج، گل، گلدان، شاخ و نقش قاليچه، بر ديگر نقوش چربش دارد و 

نقش هاى ديگر از ميان اين نقوش سر برآورده اند.

تنوع نقش گلیم
تنوع نقش در گليم گيالن، بسيار زياد است؛ به گونه اى كه با در هم تنيده شدن چند نقش، 
مى توان نقوش تازه ترى ابداع كرد. با توجه به گستردگى آن ها، به طور كلى مى توان اين 

نقوش را در حال حاضر در پنج وجه غالب ديد:
الف- نقوش هندسى؛
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ب- نقوش گياهى؛
ج- نقوش حيوانى؛

د- نقوش اشيا؛
ه - نقوش انسانى.

اين نقش ها را، در 16 شكل مى توان دسته بندى كرد:
1. نقش بوته؛

2. نقش لوزى؛
3. نقش النه زنبورى؛
4. نقش شش ضلعى؛

5. نقش شانه اى؛
6. نقش ترنج؛

7. نقش هندسى انگور؛
8. نقش هندسى گل الله؛

9. نقش هندسى ترازو؛
10. نقش تخته اى كه شامل نقوش تجريدى چون سيب، دوك، قرقره، بوته و آئينه است؛

11. نقش راهراه؛
12. نقش آينه گل؛
13. نقش سماور؛

14. نقش شكارگاه؛
15. نقوش حيوانات؛

16. نقوش انسانى با تزئينات لباس و آرايش مو و سر.
در اين ميان، نقوش هندسى به علت نوع بافت گليم، كاربردهاى متنوع و متفاوت ترى 
نسبت به نقش هاى ديگر دارند كه يا به عنوان نقوش اصلى در مركز گليم به كار گرفته 
مى شوند و بيانگر معنا و محتوائى هستند و يا آن كه براى پر كردن زمينه يا حاشية گليم، به 

صورت تكرارشونده از آن ها استفاده مى شود.
يكى از ساده ترين و البته متداول ترين نقوش در بافت گليم، نقش بوته است كه براى 
پر كردن سطح زمينة گليم استفاده مى شود. اين نقش، اغلب به صورت راهراه و با رنگ هاى 
متضاد بافته مى شود. نقش بوته، به صورت طرح گل با برگ كه دورگيرى با رنگ هاى 
متضاد شده، بافته و معموالً در اندازه هاى مختلف در سطح گليم تكرار مى شود. نمونه اى 
از اين نقش را، در تصوير شمارة 1 مى بينيم. اين نقش، به صورت تكرارشونده گاه، كل 
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سطح گليم را مى پوشاند.
 از ديگر نقش هاى هندسى گليم، نقش لوزى و نقش شش ضلعى است كه از نظر 
اندازه، تركيبات رنگى، تزئينات داخلى و تعداد به كار رفته در گليم متفاوت است و بنا به 

ذوق و سليقة بافنده، تنوع نقش پيدا مى كند. نقش النه زنبورى و شش ضلعى، در ميان 
نقش هاى گليم كاربرد بيش ترى دارد. اين نقش، شبيه النة شش ضلعى كندوى زنبور عسل 
است كه درون آن ها با نقوِش ديگر پر شده است. در حاشيه ها و نوارهاى دور لبة گليم، 

نقوش تكرارشونده اى داريم كه معموالً با نقش هاى هندسى و يا زيگزاگى پر مى شوند.
نقش هندسى شش ضلعى، شباهت زيادى به نقش النه زنبورى دارد، با اين تفاوت كه 
در ميان قاب هاى شش ضلعى فاصله اى لوزى شكل وجود دارد و در انواع مختلف نقش 
به كار رفته است. نامگذارى اين نوع نقوش، براساس اشكال درون يا بيرون قاب شش 
ضلعى فرق مى كند، همچون نقش شش ضلعى خرچنگى، نقش شش ضلعى بوته، شش 
ضلعى كله گاوى، شش ضلعى ابر، و شش ضلعى آينه اى (بنگريد به: تصوير شمارة 2 كه 

نمونه اى از نقش شش ضلعى گليم را نشان مى دهد).
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تصویر ش¡رۀ ۲
نقش النه زنبوری

(شش ضلعی با نقش خرچنگ) در بافت گلیم کیسم

(آرشیو شخصی نگارنده)

تصویر ش¡رۀ ۱
نقش بوته به صورت گل با برگ

(مأخذ تصویر: قاسمی، ۱۳۸۳)
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نقش شانه اى، از ديگر طرح هاى متداول است كه به صورت نوارهاى مورب دندانه دار، 
متن گليم را دربرگرفته است و به علت شباهت آن به شانه، به اين نام خوانده مى شود. اين 
نقش نيز انواع زيادى داردكه عبارت اند از: نقش خط خطى، نقش شكسته شكسته و  نقش 

رنگين كمان.
از ديگر نقش هائى كه تقريباً در گليم اكثر مناطق ايران به كار مى رود، نقش ترنج است. 
نقش ترنج، هم در مركز گليم بافته مى شود و هم به صورت نقوش تك گل در سطح گليم 
ممكن است پراكندگى داشته باشد. انواع نقش ترنج در گليم گيالن، عبارت است از: نقش 

ترنج بوته اى، ترنج قاليچه اى، ترنج خليلى1  و نقش ترنج باكو2. 
نقش انگور يا ترازو؛ اين نقش متشكل از چهار لوزى كوچك است كه در كنار 
يكديگر لوزى بزرگ ترى به وجود مى آورندكه همانند خوشة انگور است. نقش انگور، 
داراى بافتى ظريف از لوزى هائى است كه در كنار يكديگر با رنگ هاى محدودى قرار 
گرفته اند. برخى، به خاطر توازن لوزى ها در كنار يكديگر و شباهت آن به ترازو، آن را 

نقش ترازوئى مى گويند.
در ميان نقوش هندسى، نقش گل الله داراى نقش درشت است و در بافت آن ظرافتى 
ديده نمى شود. به علت شباهت اين نقش تجريدى با گل الله، به اين نام خوانده مى شود. 
اين نقش، در سطح گليم تكرار مى شود و آن را پر مى كند. در فضاهاى مابين نقش گل ها، 
نقش شش ضلعى با رنگ هاى متفاوتى تكرار مى شود. تصوير شمارة 3، قسمتى از گليم را 

با نقش گل الله نشان مى دهد.
 در ميان نقوش گليم، نقش تخته اى، داراى زيبائى تجريدى منحصر به فردى است. نقوش 
تجريدى چون سيب، دوك، قرقره، بوته، آئينه و مانند اين ها با نقوش لوزى و شش ضلعى 

۱. وجه تسمیۀ این نام، به آن علت 

است که در میان بافندگان محلى، 

فردى به نام خلیل، این نقش را رواج 

داده است.

۲. از دیگر نقوشى است که گفته 

مى شود طرح آن را تاجران و 

فروشندگان باکوئى در غرب گیالن 

رواج داده اند. در این نقش، یک تا 

چند ترنج لوزى شکل در امتداد هم 

و در طول گلیم، با نوارهائى رنگى 

بافته مى شود.
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در رنگ هاى متنوع  بر پس زمينه اى رنگى، تركيبى بسيار شاد و روحبخش ايجاد مى كنند. 
در تصوير شمارة 4، قسمتى از گليم را با نقش تخته اى بر زمينه اى قرمز رنگ مى بينيم كه 
شبيه تخته فرش است و آن را از حالت نقوش گليم بيرون آورده است. شايد وجه تسمية 

اين نقش هم، از اين جهت بوده باشد كه گليم را شبيه تخته فرش كرده است.
از ديگر نقوش پركاربرد، نقش راهراه است كه به استادكار بافنده، اين امكان را مى دهد 
كه از هر نقشينه اى كه مايل باشد، در راه هاى آن بهره بگيرد. نوارهاى پهن به ابعاد مختلف 
در رنگ ها و طرح هاى گوناگون كه در هر چهار تا پنج راه تكرار مى شود. اين نقش، 

تمام سطح گليم را متناسب با ذوق و سليقة بافنده مى پوشاند و در استفاده از نقشمايه ها، 
محدوديت فرم يا رنگ براى او ايجاد نمى كند. اين نوع گليم، به خاطر تنوع زيادش، 

خيره كننده و بسيار دلرباست.
نقش آينه گل، در ميان نقوش گليم يك طرح كامًال هندسى منظم چند پَر است كه در 
درون خود نقش لوزى را دربردارد و در درون لوزى ها، شكل خودش با رنگى ديگر دوباره 
تكرار مى شود. اين نقش، در سرتاسر گليم تكرار مى شود. وجه تسمية اين نقش  با آينه گل، 
به نظر مى رسد از آن رو باشد كه نقش در نقش خودش تكرار مى شود، چه به صورت 
مثبت و چه به صورت منفى و با رنگ هاى متضاد. اين طرح، به  واگيره يا بندى نيز شهرت 

دارد. در تصوير شمارة 5، قسمتى از گليم را با نقش آينه گل مشاهده مى كنيم.
يكى ديگر از نقوش گليم كه بيان تصويرى شىء كاربردى چون سماور را دارد،نقش 
سماور است. در اين نقش، عالوه بر نقشماية سماور، در زمينة بافت گليم، نقوش تجريدى 
چون بيل، سيب، قرقره و شمعدان نيز به كار رفته است. نقش سماور، به صورت سطوح 

هندسى رنگينى در تمام سطح گليم تكرار مى شود و آن را پر مى كند.
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از ديگر نقوش طبيعى - كه مفهومى تجريدى يافته - نقش شاخ بز است. اين نقش، 
شباهت زيادى به سر بز با شاخ هاى تيَزش دارد. نقش شاخ بز، از نقوش ابتكارى است و 
به صورت نادرى بافته مى شود. طرح مذكور، به گونه اى در كنار هم قرار گرفته است كه 
اشكال لوزى و شش گوش را در فضاهاى خالى مابين فضاهاى منفى ايجاد كرده است و 

فضاى كل گليم را در طول و عرض با آن پر كرده است.
از ديگر نقش هائى كه در گليم بندرت بافته مى شود، نقش قاليچه است. اين نقش، 
داراى ظرافت چندانى نيست و فرم جسيم و بزرگى را تداعى مى كند. اين نقش، مشتمل بر 
چند شكل هندسى منظم چون شش ضلعى، لوزى، مثلث، و مستطيل در كنار يكديگر است 
كه با نقش بوته، سرباز، گل، آينه و نقوش تجريدى ديگرى كه نام برده شد، تركيب مى شود 
و يك نقش بداهه را مى سازد. در نقش قاليچه، بيش از همه ذوق، سليقه، ابتكار و تجربه 

است كه در پديد آوردن اين نقش به كمك بافنده مى آيد. (شادقزوينى، 1387، ص 14)
يكى از نقوش بسيار زيبا، پر تنوع، مبتكرانه و خّالق در ميان نقوش گليم گيالن، 
نقش شكارگاه يا باغ وحش است كه در درون آن نقوش تعداد زيادى از جانوران محلى به 
صورت تجريد شده بافته مى شود. تركيب كلى اين نقش، در ترنج است كه نقوش حيوانى 
آن به صورت قرينه قرار گرفته اند. در اين نقش، طرح حيواناتى چون: طاووس، گوزن، 
مار كبرا، گنجشك، مرغ، جوجه، غاز، گاو، بز، سگ، گربه، شانه به سر، الك پشت و شغال 
ديده مى شود. تنوع نقش حيوانى در اين نقشينه، چشمگير است. در تصوير شمارة 6 ، 
نقش شكارگاه را در گليمى مى بينيم كه داراى هويتى مستقل از ديگر نقوش گليم از  نظر 
رنگ، طرح و تركيب بندى مى باشد. تركيب بندى حيوانات، نه براساس ويژگى رده بندى 
نوع و جنس آن هاست، بلكه به نظر مى رسد بيش تر براى پر كردن سطح خالى گليم، از 
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آن ها استفاده شده است.
در چند سالة اخير، ابتكار تازه اى در ميان نقوش گليم انجام گرفته است كه از تفاوتى قابل 
تحسين برخوردار است و آن، آوردن نقش انسانى به ميان نقوش گليم است؛ نقوش بديعى كه 
مبتكرانه رونق يافته است و سابقه اى در نقشينه هاى سنتى گليم هيچ منطقه اى نداشته است. 
مريم قاسمى، در تحقيق ميدانى خود با نام نقش و رنگ، دربارة نو بودن اين نقش آورده 

است: 
«اخيراً توسط يكى از بافندگان تالشى ساكن در جوكندان به نام رقيه كوهى، نقش 
انسانى به صورت ذهنى بافته مى شود. در لباس زنان و همچنين زمينة گليم، نقش تجريدى 
گياهى، حيوانى و انسانى به كار رفته است. اين نوع گليم، اغلب جنبة تزئينى داشته و عالوه 

بر زيرانداز، به عنوان تابلو مورد استفاده قرار مى گيرد.» (قاسمى، 1383، ص 206)
نقش انسانى در گليم ها، شامل نقِش يك تا چهار دختر مو بلند ايستاده است كه 
در حالت دست به كمر،  با دامن بلند نقش شده اند. بر روى دامن اين دختران، نقوش 
حيوانى و گياهى با تنوع رنگى ديده مى شود.  تصوير شمارة 7، نمونه اى از گليم با  نقش 
تكرارشوندة دخترى را مى بينيم كه بلوزى آبى و دامنى قرمز به تن دارد. نقوش حيوانى 

روى لباس دختران، بسيار استادانه و با ظرافت  بافته شده است.
در تمامى نقوشى كه نام برديم، نوعى سادگى، بى پيرايگى، صراحت، ايجاز و اخالص بيانى 
در طرح ها ديده مى شود. مسلماً در اين نقوش فقط ذوق بافنده دخيل نيست بلكه تبحر، 
خالقيت، ابتكار، تجربه و نوآورى استادكار بافنده نيز نقش تعيين كننده اى ايفا  مى كند. 
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نقوِش گليم چه نقش هاى سنتى و چه نقش هاى جديد و ابتكارى، نوعى شعف و رضايت 
در روح مخاطب ايجاد مى كند و به نظر مى رسد در درون خود رازهائى نهان كرده است كه 

با عشق و ذوق بر گليم نقش خورده است. بى ترديد استادكار، در بافت گليم تمام تالش 
خود را براى هماهنگى نقش و رنگ در عين تنوع به كار مى برد تا كارى زيبا، فريبنده و 

روح نواز ايجاد كند و به اعتقاد نگارنده، در اين كار موفق است.

رمزگشائی نقوش
نقش هاى گليم، دنيائى از رمز و راز را در درون خود نهفته دارند؛ رمزهائى كه بى ترديد 
ريشه در كهن الگوها و باورهاى مردم منطقه دارد. از جملة مباحثى كه مى توان در زمينة 

اين نقوش به بحث نشست، جايگاه نمادگرايانة اين نقوش است.
اسطوره ها و نمادهاى هر قوم و منطقه اى با توجه به شرايط اجتماعى، فرهنگى، باورها 
و عقايد خاص همان منطقه ساخته مى شوند و در طى زمان كامل مى گردند و يا آن كه 
تغييراتى مى يابند. اصوالً در گيالن اسطورة مشخص و معينى جدا از اسطوره هاى اقوام 
ديگر ايران وجود ندارد. استفاده از نقشينه هائى چون: درخت زندگى، درخت سرو خميده، 
گل الله، بز شاخدار، گاو كوهاندار و يا سيمرغ، در ساير مناطق ايران نيز كاربرد دارد و 

مفهومى يكسان از آن ها برمى آيد.
در نقوش گليم گيالن چه نقوش سنتى و چه نقوش جديد، مى توان دو طبقه بندى 
مشخص را مشاهده كرد؛ يك دسته ُمعّرِف نقوِش انتزاعى هستند و دستة ديگر، به نقوش 
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مفهومى تعلق دارند كه تداعى گر نقش مشخصى از حيوان، گياه و يا انسان هستند. هر دسته 
از اين نقوش، از احساس و عواطف و ساليق هنرمندان و پديدآورانشان خبر مى دهد.

همان گونه كه بيان شد، يكى از شاخص ترين نقوش به كار رفته در گليم گيالن، نقوِش 
هندسى با بيان كامًال انتزاعى است. اين نقوش، در صنايع دستى مختلف نمودهاى متفاوتى 
يافته است و به صورت اشكال هندسى معين و مشخصى در سطح كار ديده مى شود. 
نقوشى چون مربع، مثلث، لوزى، چهارخانه، بعالوة صليب شكسته، دايره، بيضى، خطوط 

مّواج و  زيگزاگ، از شايع ترين نقشمايه هاى هندسى تزئينى انتزاعى در اين آثار است.
بدون شك اين نقوش هندسى تنها جنبة تزئينى، فرماليستى و صورى ندارد، بلكه 
برداشتى از طبيعت پيرامون و زندگى روزمرة مردم را نشان مى دهد كه به صورت رمزگرايانه اى 
به تصوير درآمده است. در اين نقشينه هاى انتزاعى، همچنين مى توان سنت هاى اقليمى مردم 

گيالن زمين را مشاهده كرد.
«تبديل يك نقش مشخص به يك نقش كامًال انتزاعى، به داليل بسيارى رخ مى دهد. 
گاهى هنگام بازبافى يا بازآفرينى اثر به دست بافنده، جزئياتى از نقش حذف و يا افزوده 
مى شود و بتدريج از شكل اصلى خود فاصله مى گيرد ... گاهى تغييرات در شكل و نام 
نقش به حدى است كه شناسائى نقش اصلى مشكل و در برخى موارد غيرممكن مى شود. 
گاهى نام نقش انتزاعى با شكل آن تناسب دارد و گاهى نام ها مناسب به نظر نمى رسد. 
ولى به طور كلى نقوش انتزاعى در حافظة فرهنگى و هنرى هنرمندان جايگاه خويش را 
حفظ مى كند و هيچگونه بى تناسبى ميان شكل و نام نقش در نظر آنان وجود ندارد.» (كيان، 

1381، ص 106)
نقش هاى انتزاعى هندسى، بيانگر معانى متفاوتى  هستند. نقش هاى در هم تنيده، بيانى 
از دوستى با دست هاى در گردن هم دارد. نقش هاى تكرارشونده با تضاد در رنگ و فرم، 
بيانى از شب و روز، مرگ و زندگى، و آمدن و رفتن دارند و يا نشانه اى از خير و شر 
هستند. تك نقش هائى با رنگ هاى تند، نشانه اى از عشق، تولد، زايش و شكوفائى را با 
خود دارند. نقش مثلث هاى تكرارشوندة مثبت و منفى مناظر كوهستانى را به ياد مى آورد و 

همچنين، تداعى گر سقف سفالى و گالى پوشى منازل شهرها و روستاهاى گيالن است.
گاهى نقوش به صورت تكرارشونده يا «واگيره» در سطح گليم استفاده مى شود كه 
به نظر مى رسد، بيش تر جنبة تزئينى داشته باشد و هنرمند، بدان وسيله مى خواسته سطح 
كارش را پر كند. تركيب بندى اكثر قريب به اتفاق اين نقش ها، قرينه و آينه وار است و از 
تكرار و بودن در كنار هم خبر مى دهد. اين نوع تركيب بندى، نشان از روح همبستگى و 
عاطفى مردم گيالن دارد و بيانگر نوعى تفوق و همكارى و حس همدوستى و محبت است 

الن
گی

م 
گلی

ى 
ها

ش 
نق

در 
ن 

ها
 پن

نج
گ



۵۲

كه در فرهنگ و اخالق مردم اين منطقه ديده مى شود.
نقوشى كه تداعى گر مفهومى خاص هستند،  معموالً از تلفيق چند نقش هندسى ايجاد 
مى شوند كه در نهايت شكل ساده شدة حيوان، انسان و يا شيئى را مى توان از آن درك 
كرد. در ميان نقوش مفهومى، نقش هاى حيوانى نسبت به نقش هاى انسانى و اشيا، كاربرد 

بيش ترى در گليم دارد.
بيش ترين نقشينة حيوانى به كار رفته در گليم گيالن، در ميان چهارپايان است. شايد 
يكى از داليل اصلى اين كثرِت كاربرد، ارتباط بسيار نزديك مردم روستائى اين خطه با 
حيوانات اهلى است. اين حيوانات در تأمين پوشاك، خوراك، حمل و نقل و زندگى 
روزمرة مردم نقش مهمى بازى مى كنند. از شايع ترين حيواناتى كه بارها در نقشينه ها به كار 
رفته، مى توان از: گاو، اسب، شير، بز، گوسفند، سگ، گربه، گوزن، شير، گرگ و شغال نام برد.

تمامى اين چهارپايان، در روزگارانى نه چندان دور در زندگى روزمرة مردم محلى 
نقش اساسى داشتند. مردم با اين حيوانات مى زيستند، از آن ها روزى مى خوردند و يا آن كه 
برايشان مفهوم يا نشانه اى داشتند؛ نشانه اى از اقتدار، وفادارى، پاكى و يا درنده خوئى، 
خشونت و شر. به همين جهت، كاربرد اين دسته از نقوش فقط جنبة زيبائى يا تزئينى 

ندارند بلكه بيش از آن، نشانه اى از رابطة روحى و عاطفى با آن هاست.
گيالن با توجه به موقعيت اقليمى خود، منطقه اى سرسبز و خرم  با تنوع گياهى است. 
زندگى استادكار هنرهاى دستى، همچون مردم ديگر با گياهان پيوند خورده است. از اين 

رو، او از نقوش گياهى در دست بافته هايش بهره مى گيرد.
«درخت و گياه به علت مقدس بودن و برطرف ساختن برخى از نيازهاى بشر، در 
نزد گيالنيان اهميت خاصى دارد و جاى خود را در فرهنگ و هنر اين سرزمين باز كرده 
است. گياهان، يكى از نقشمايه هاى تشكيل دهندة دست بافته ها مى باشند و از تنوع زيادى 
برخوردارند. برخى از ميوه ها نيز به عنوان نقشمايه در دست بافته هاى ياد شده به كار 
مى روند. رايج ترين نقشمايه ها، عبارت اند از: درخت سرخس، درخت كاج، گلبرگ، گل 

پامچال، برگ انگور، گالبى و سيب.» (قاسمى، 1383، ص 28)
در ميان نقشينه هاى گياهى، بيش از همه به درخت زندگى، درخت سرو، گل، شكوفه، 
شاخه و برگ برمى خوريم. تمامى اين طرح ها، از گذشته ها به كار مى رفته و هم جنبه اى 
زيباشناسانه دارد و هم بار معنائى و مفهومى در خود مى پروراند. اين دسته نقوش، با اندك 

تفاوتى تماماً از نقوش سنتى هستند.
درخت زندگى از شايع ترين نقوش گياهى است كه از هزاره هاى قبل در آثار هنرى 
تاريخ ايران خودنمائى مى كند. بر روى بسيارى از آثار به دست آمده از بين النهرين، درخت 
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زندگى را مشاهده مى كنيم. در باورِ دور نخستين نبات درخِت زندگى است كه در اشياى 
موجود در بين النهرين زياد ديده مى شود. بسيارى از باستان شناسان، بر اين باورند كه در 
گذشته اگر نقش جانورى را روى كوزه يا شيئى ثبت مى كردند، در واقع آن حيوان را در 
سلطه مى گرفتند. احتماالً اين موضوع دربارة نقش گياهان نيز صدق مى كند؛ اگرچنين باشد، 

در واقع آن ها مى خواستند كه بر آن گياه احاطه پيدا كنند. (بشرا، 1383، ص 56)
سرو، يكى از رايج ترين نقوش گياهى ايرانى است كه از دوره هاى قبل از اسالم در 
نقشينه هاى پارچه هاى قلمكار و قالى به كار گرفته مى شد. نقش سرو - كه در هنرهاى 
دستى از سابقة طوالنى برخوردار است - به سبب پراكندگى كاربرد و رونق و اعتبارى 
كه داشته، شكل و حالتش در طول تاريخ دستخوش تحول و دگرگونى شده است و به 

صورت هاى متفاوت نمود يافته است. رايج ترين صورت آن، بوته جقه است.
سرو خميده يا بوته جقه، نمونة ديگر نقشينة پر كثرت در نقوش گياهى است. اين 
نقش - كه تقريباً در تمامى اشياى دست ساخت ايرانى به كار برده مى شود و نمادى از 
فرهنگ كهن ايران را در خود دارد - نمايندة نجابت و زندگى است. بوته جقه، در بيش تر 
هنرهاى دستى استفاده مى شود اعم از پارچه بافى، گليم بافى، قالى بافى و مانند اين ها و با 
اشكال مختلفى نشان داده شده است. مثًال بوته جقه هاى پشت به هم، نقش قهر و بوته  جقة 
روبه روى هم، نقش آشتى دارند و در اندازه هاى مختلف، يكى كوچك است كه از درون 

بوته جقة بزرگ ترى به وجود آمده و نقش مادر و فرزند دارند.
استادكار  در زندگى روزمرة  كه  است  كاربردى  وسايل  تجريدى  بيان  اشيا،  نقوش 
روستائى مورد استفادة فراوان دارد. نقشمايه هاى اشياى روزمره همچون نقِش دوك، گلدان، 
سماور، پارچ، شانه، و چلچراغ، در انواع هنرها به صورت متفاوت و متناسب با جنسيت 
آن آثار، تنوع نقش يافته است. بسيارى از اين نقشينه ها، شايد بار معنائى نمادگرايانه اى در 
خود نداشته باشند، ولى در سنت دست بافته ها و دست ساخته هاى اين مرز و بوم به كثرت 

به كار گرفته شده اند.
در ميان نقوش مفهومى، نقش انسان بسيار نادر ديده شده است. اين نقوش، تنها در 
بافت گليم تالش - كه به دست استادكارى نوآورانه به كار رفته - ديده شده است. در 
نقوش انسانى اين گليم ها، دختران راست قامتى با لباس هاى غيرمحلى، بدون پوشش سر 
ديده مى شوند كه بر روى بلوز و دامنشان نقوش متنوع و پرنقش و نگارى از حيوانات، 
ميوه ها و نقوش تجريدى ديده مى شود. اين نقوش، بار معنائى نمادگرايانه اى به صورت 
خاص در خود ندارند مگر آن كه از روى اين نقشينه ها بتوان به شادابى و سرزندگى طراح 

و بافندة آن پى برد.
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در جمع بندى اى كلى، مى توان به اين اصل رسيد كه تمامى اين نقوش به نوعى در 
پيوند با سنت، گذشته، باور و زندگى روزمرة طراحان، بافندگان، استادكاران و هنرمندان 
اين فنون بوده اند و ايشان را متأثر از زيبائى و گوناگونى خود كرده اند. اگرچه شايد ارتباط 
اين نقوش با واقعيت طبيعيشان بسيار اندك باشد، ولى اين نقوش عاميانه، در درون خود 
دنيائى از خواسته ها، نيازها و آرزوها دارندكه با قدرت استادانة استادان، با تبحر و مهارت 
بى نظيرى به كار رفته اند. عالوه بر آن، اين نقوش زيباشناسى خاص خود را دارندكه متعلق 

به اقليم و باورهاى آن منطقه است.

نتیجه
نقوش گليم گيالن، دنيائى از رمز و راز مردم منطقه است؛ گنج پنهانى كه در نقوش اين 
دستبافت ديده مى شود، مباحث عميق مردم شناسى و زيباشناسى هنر عاميانه را در خود 
نهفته دارد. در اين مقاله، سعى شد تا  با رمزگشائى و بيان نشانه هائى محدود پى به باورها، 

آرزوها و ساليق مردم اين خطه ببريم.
در تنوع اين نقوش، مى توان به اين اصل رسيد كه:

1. نقوش انتزاعى گليم،  برگرفته از دل طبيعت است؛
2. نقوش تزئينى آن، بيانگر آرزوها و آمال بافنده است؛

3. نقوش نمادين، بيانگر باورهاى اعتقادى و تجلى احساس صنعتگر است؛
4. نقوش ساده شدة گليم ها، ترانة ساده زيستى و تعامل او با طبيعت است؛ از اين رو معموالً 

در بافت گليم با نوائى زيبا سروده هائى روح افزا مى خوانند؛
5. تنوع نقوش گليم، بيانگر جهان بينى زيبا و پرتأللؤ هنرمند گليم باف است؛

6. زيباشناسى عاميانة اين نقوش، برگرفته از دل طبيعت منطقه است؛
7. در اين نقوش اگرچه هنرمند به اسطوره پردازى توجهى ندارد، ولى به دور از اسطوره هاى 

كهن نيز نقش نمى زند.
مسلماً هدف از خلِق نقوش در گليم، تنها جنبة كاربرد صرف نداشته و همچنين بيان 

زيبائى و تزئين نبوده، بلكه بيان و مفهومى متعالى در درون خود نهفته دارد.
«اگر توفيق يابيم كه زيبائى و هنر را در اشياى مورد استفادة مردم زنده كنيم، نيمى از راه 
را پيموده ايم و اين، وظيفة هنرمندانى است كه به كارهاى تزئينى مى پردازند. وقتى خانه ها 
سرشار از اشياى زيبا، كاربردى، مفيد و خاص احتياجات زمانى شد و در ساختن آن ها ذوق 
و سليقة ايرانى، در اصالت كامل، به كار گرفته شد، جاى خالى تابلو و مجسمه هاى زيبا نيز 
در اين خانه ها، به وسيلة خود مردم حس خواهد شد و هنر ما جنبة تفننى و تحميلى اش را 
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از دست خواهد داد و در شمار ضروريات زندگى مردم در خواهد آمد. آن وقت مى توانيم 
اميدوار باشيم كه مكتبى به نام هنر معاصر ايران به وجود آمده و ما، مقام گذشتة خويش را 

در جهان هنر يافته ايم. (كوبان، 1345، ص50)
با بررسى نقوش گليم گيالن، به اين امر رسيديم كه اغلب استادكاران و بافندگان 
گليم، عالوه بر جنبة زيبائى و تزئينِى اثر، به بيان باورها، عقايد، عاليق و  افكار خود در 
آن ها پرداخته اند. اينان، از پديده هاى طبيعى پيرامون خود الهام گرفته و آن ها را به صورت 
تجريدى به كار برده اند. اين نقوش، به صورت ساده و بى پيرايه تجلى مى يابند. رنِگ 
دست بافته ها و يا نقوش، شاد و پرتأللؤ است. بدون شك تنوع و شادابى رنگ ها، برگرفته 
از محيط و فضاى زندگى ايشان است. اين نقش ها، از دانائى و تبحر استادكار بى نام و نشان 
گيالنى خبر مى دهد كه روح بى آاليش خود را با طبيعت وجودش در اين طرح و نقش ها 

متجلى ساخته است.
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