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  چکیده

سانتیمتر هستند که  20در  25ی به ابعاد تقریبی عکسهاي  هاي نذري در واقع نوعی قالیچه قالیچه

گذاشته و یا گاهی اوقات بر ) کوي وسط قدمگاهس(هاي متنوع، روي مقرب  ها و رنگ در طرح

سپاسگزاري  باهدفعنوان عنصر آئینی، تزئینی و  ها به شوند، این قالیچه دیواره قدمگاه آویزان می

ویژه حوزه جیرفت مشاهده  هاي جنوب کرمان به از برآورده شدن حاجات در اغلب قدمگاه

اي نمادین بکار رفته در آنها وجه اشتراك ه شوند که ازنظر شیوه بافت، طرح و رنگ و نشانه می

هدف اصلی این مقاله واکاوي نمادهاي گیاهی، جانوري، انسانی و . زیادي نسبت به هم دارند

سؤال اصلی پژوهش پیش رو این است که؛ . هاي نذري است ی قالیچهعکسهندسی در ساختار 

عامه،  وجه به فرهنگهاي نذري چگونه و با ت بندي نقوش قالیچه ی و ترکیبعکسساختار 

هاي نذري از دو قسمت  بندي قالیچه ی و ترکیبعکسمعناهاي نمادین آنها چیست؟ ساختار 

ی، نوشتاري یا عکسصورت  ها ازنظر ساختار و فرم به ده است، متن قالیچهحاشیه و متن تشکیل

گیري از  هرهشیوه گردآوري اطالعات در این پژوهش به شیوه میدانی با ب.اند شده بافتهتلفیقی 

 روستاییانی و مصاحبه شفاهی با عکسهاي  آوري نمونه شناسی، اسناد تاریخی، جمع منابع باستان

تطبیقی با رویکرد معناشناسی -و عشایر منطقه جیرفت صورت گرفته و روش پژوهش تحلیلی 

مسئله نذر یک امر قلبی و شخصی است بنابراین اهداف بافندگان به نظر  ازآنجاکه.است

صورت طلب حاجت و خوشبختی  هایی که به رسد با توجه به تصاویر پیامبران و درخواست می

اي داشته و بیانگر آرزوها و اعمال مردم  کارکرد آئینی و مذهبی ویژه شده بافتهها  روي متن قالیچه

نذر و اعتقاد به عملکرد آن در باورهاي دینی و مذهبی . این منطقه نسبت به مسئله نذر است

هاي  هاي اصلی بافت قالیچه سو و ترویج فرهنگ تشیع از سوي دیگر زمینه جیرفت از یک مردم

  .نذري است

  یعکسهاي نذري، نماد، ساختار  جیرفت، قالیچه:هاي کلیدي واژه

                                               
  .)نویسسنده مسئول(ایراناصفهان،شناسی دانشگاه هنر اصفهان،دانشجوي دکتري باستان*

m.barsam92@gmail.com
  yosof.faryabi@gmail.com         .ایران،دانشگاه هنر اصفهان، اصفهانپژوهش هنر دانشجوي دکتري **

دکتر احمد صالحی کاخکی، دکتر ایمان زکریایی کرمانیهاي ارزنده جناب  با سپاس از راهنمایی
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  مقدمه

ها از دیرباز تاکنون در باورهاي اعتقادي و اساطیري ساکنان حوزه جیرفت  قدمگاه

و خواهی  حاجت ،اغلب مردم جهت نیایش ،ارنددداشته و اي  جایگاه معنوي ویژه

هاي دیرینه  یکی از آئین .روند برگزاري مجالس، دعا و اهداي نذورات به این اماکن می

 .ها است عناوین مختلف به قدمگاه باهاي نذري  ها، اهداي قالیچه مربوط به قدمگاه

امبران و اهدا آن به برد با طراحی و بافت شمایل یکی از پی فردي که در زندان به سر می

بافی  دختران جوانی که قصد قالی. طلبد قدمگاه از امام موردنظر خود، حاجت آزادي می

خواهند  بافند و از پیر یا امام موردنظر می ها را می دارند جهت یادگیري ابتدا این قالیچه

یر هاي مختلف نظ ها و رنگ هاي نذري در طرح قالیچه .آنها را در این راه یاري دهد

کاررفته در آنها  ی بهعکسهاي  نمادها و نشانه. شوند گیاهی، انسانی، جانوري بافته می

برگرفته از فرهنگ دینی و اساطیري حوزه جیرفت است و اغلب زائران براي خواندن 

ها با توجه به ابعاد  طورکلی فرش به. کنند عنوان سجاده استفاده می آنها بهنماز حاجات از

هاي  اند، اما قالیچه گذاري شده چارك نام و ذرع هاي ذرع، نیم دارند با نام هاي که و اندازه

هاي  تر از اندازه ها کوچک چون ابعاد آن ،گیرند بندي جاي نمی نذري در این دسته

عامه جیرفت به  شده است که در فرهنگ براي فرش تعریفکه استانداردي است 

اگزیر در این مقاله طبق نگاه عامیانه براي این ن .گویند ها، قالیچه نذري می گونه بافته این

  .است شده استفاده» هاي نذري قالیچه«اصطالح از هاي بسیار کوچک،  قالی

  

  سؤاالت تحقیق

هاي نذري چگونه است؟ بندي نقوش قالیچه ی و ترکیبعکسساختار -1

با توجه به فرهنگ عامیانه و اعتقادات مذهبی معناهاي نمادین نهفته در این -2

چیست؟ نقوش
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  اهداف تحقیق

هاي  نگاره در قالیچه معرفی و شناخت انواع نمادهاي گیاهی، جانوري، هندسی و خط

نذري

  

  اهمیت تحقیق

جهت اهمیت دارد که از یک دیدگاه نو از منظر آئینی، دینی به  پژوهش پیش رو ازاین

حقیقات جدیدي ها و ارتباط آنها با مسئله نذر پرداخته و زمینه ت نقوش و کارکرد قالیچه

  .سازد را در این زمینه فراهم می

  

  ضرورت تحقیق

هاي  مایه ورسوم گوناگونی با بن حوزه جیرفت با توجه به قدمت دیرینه، از آداب

اساطیري برخوردار است که شناسایی و معرفی آنها به جامعه علمی و اقشار مختلف، 

  .شود هاي بومی می مانع از فراموشی باورها و آئین

  

  تحقیقروش 

گیري از منابع تاریخی، اسناد، مصاحبه شفاهی با  با بهرهو این پژوهش به شیوه میدانی 

ی صورت عکسهاي  آوري نمونه و عشایر منطقه جیرفت و همچنین جمع روستاییان

  .گرفته و روش پژوهش، تحلیلی تطبیقی با رویکرد معناشناسی است

  

  پیشینه تحقیق

هاي زیادي صورت  در هنرهاي دستی ایران، پژوهشدر حوزه نمادگرایی و کارکرد آن 

  . گرفته است
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اي با عنوان نمادگرایی و تأثیر آن در فرش  در مقاله) 1385(سازان  امیرحسین چیت

ایران به تحلیل رویکرد نمادگرایی و انواع نمادهاي جانوري و گیاهی در فرش ایران 

  . پرداخته است

ی را در مقاله فرش عکسهاي  اه نشانهخاستگ) 1391(ابوالقاسم نعمت شهربابکی 

  . اي شهربابک بررسی کرده است مکه

ی عکسشناسانه قالیچه  با نگارش تحلیل شمایل) 1386(مهدي کشاورز و دیگران 

شناسی داشته  آثار از منظر شمایلاین حضرت مریم و حضرت مسیح سعی در تحلیل 

  . است

در فرش ایران،  ییعکس گراوان در مقاله دیگر، با عن) 1393(مهدي کشاورز افشار 

هاي قاجار و تحلیل موردي آثار میرزا سید علی  ی در فرشعکسبه بررسی تاریخچه 

  . مدرس از بزرگان طراحی فرش پرداخته است

است ) 1394(ور  اي از فاطمه درج جقه در فرش ایران عنوان مقاله هاي بته مایه نقش

  .است کرده اشارههاي ایران  در فرش جقه و انواع آن که در آن به سیر پیدایش بته

هاي  در مقاله درخت زندگی در فرش) 1385(نیا و همکاران  الدین توماج جمال

از منظر نمادشناسی پیشینه درخت زندگی را در میان اقوام ترك و ترکمن مورد  ،ترکمن

  . نداتحلیل قرار داده

یکی پیچ سیرجان با مقاله مطالعه مستندنگاري گلیم شیر) 1396(رسول پروان 

. قرار داده است موردمطالعهرا هاي بافت این گلیم در منطقه سیرجان  ابزارها و شیوه

با مقاله تأثیر عوامل موجود در طبیعت بر نقوش گلیم ) 1396(همکاران  و حبیبه شریف

هاي حوزه جیرفت  جیرفت به مطالعه و تحلیل انواع نقوش گیاهی و جانوري در گلیم

  . پرداخته است

باف به  در مقاله تحلیلی نمادها در قالی ارمنی) 1393(آرزو سلطانی نژاد و دیگران 

  . نداها پرداخته ماهی در این قالی و تحلیل نمادهایی نظیر اژدها، عقاب
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از منظرهاي مختلف، فرش را مورد تحلیل و بررسی قرار  یادشدهیآثار پژوهش

ها و عملکرد آنها پژوهشی  د در قدمگاههاي نذري موجو اند اما در زمینه قالیچه داده

ها را از  در این است که قالیچه یادشدهتفاوت این پژوهش با آثار . صورت نگرفته است

این آثار بازتابی از باورهاي اسالمی  ،دهد قرار می یموردبررسمنظر آئینی و مذهبی 

سرآغازي حال عامیانه، نسبت به مسئله نذر هستند و امید است، این پژوهش  درعین

.براي تحقیقات بعدي شود

  

هاي نذري بندي قالیچه ی و ترکیبعکسساختار - 1

 عکسگردد که در آن  در قالی ایران به فرش پازیریک برمی ییعکس گراپیشینه 

اي در تاروپود آن نقش شده است  سوارکاران، آهوان در حال چرا و جانوران افسانه

هاي  هاي مصور از داستان بتدا تحت تأثیر کتابی اعکسهاي  قالیچه). 9: 1396میرزایی، (

واسطه چاپ سنگی تکثیر و بافته شدند، ویژگی  عامیانه، مذهبی و تصاویر پادشاهان به

شدند، بلکه  ی این بود که براي زیر پا انداختن بافته نمیعکسهاي  متمایزکننده قالیچه

مذهبی از آن استفاده  عنوان یک تابلوي تجسمی براي نصب بر دیوار خانه یا اماکن به

توان در دسته  ی را با توجه به کارکرد آنها در جامعه قاجار میعکسهاي  قالیچه. شد می

ها، تعلیم مفاهیم دینی و آشنایی  هاي مذهبی جاي داد و کارکرد اولیه این شمایل شمایل

  ) 29: 1393کشاورز افشار،(هاي مذهبی بود  مردم با روایت

فرهنگی و تاریخی جیرفت بویژه مناطق عشایري و رسد که حوزه  به نظر می

ها و  صورت تمثال نصیب نمانده و بازتاب آن به بی ییعکس گراروستایی از جریان 

باف  ها اغلب ذهنی قالیچهاین. شود هاي نذري مشاهده می هاي مذهبی در قالیچه دلنوشته

ر گیاهی و حیوانی گیري از عناص هستند، زنان بافنده با توجه به سلیقه خود با بهره

با . بافند صورت اشکال ساده و نمادین روي فرش می ها را به موجود در طبیعت، آن

ها در مناطق سردسیري و گرمسیري جیرفت، آماري دقیقی از  توجه به پراکندگی قدمگاه
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هاي موجود حکایت از  هاي نذري موجود در آنها وجود ندارد اما نمونه تعداد قالیچه

هاي  بندي قالیچه ی و ترکیبعکسطورکلی ساختار  به. دنو اندازه دار تنوع طرح، رنگ

  :شده استنذري عموماً از دو قسمت تشکیل

  

  :حاشیه قالیچه -1-1

به دور که کادر یا حاشیه، محیطی هندسی است با یک یا چند خط ساده یا رنگی 

سنتی در هنرهاي  .شود و اغلب تزئینی و متنوع است فضاي اصلی نقش طراحی می

پذیرد که پایداري، ثبات،  کارگیري کادر یا حاشیه به دالیل خاصی صورت می ایران به

آرایی دوره اسالمی، حاشیه  در کتاب ،جمله آنها استتعادل ترکیب عناصر و وحدت از

حکم قاب را دارد،  ،شود، حاشیه در متن ترین عنصر محسوب می بعد از متن، مهم

در این بخش نوارهاي پهن و  .ن را احاطه کرده استحاشیه بخشی از طرح است که مت

گیرد و به  شود که همچون قابی زیبا نقش و نگار متن را در برمی باریکی طراحی می

حاشیه در واقع حکم یک ). 218: 1395فرد،  بهرامی؛ جمالی(افزاید  زیبایی آن می

  .داردرا چارچوب یا کادر در یک اثر هنري 

شوند که حاشیه  هایی بافته می رب و مشرق زمین، قالیدر بسیاري از کشورهاي مغ

زیرا ایرانیان حاشیه را  ،ندارند ولی تاکنون کسی قالی ایران را بدون حاشیه ندیده است

طراحان . گر شود کنند که طرح زمینه باید بر اثر آن جلوه عنوان اساس و پایه تلقی می به

هد شد که نظر بیننده منحرف شود و قالی در ایران معتقدند که فقدان حاشیه سبب خوا

ادواردز،(عنوان قسمت مهم و اساسی موردتوجه قرار نگیرد  درنتیجه طرح اصلی به

1368 :44-50.(  

 و هاي نذري جیرفت، حاشیه از سه قسمت زنجیره، حاشیه باریک در قالیچه

. صورت دو الی سه خط باریک است ده و در بعضی موارد حاشیه بهحاشیه پهن تشکیل

و ها، حاشیه حکم حصار را دارد که چهار طرف اثر را در برگرفته است  در این قالی
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کند و مانع از خروج نگاه  یا نوشتار موجود در متن قالیچه تأکید می عکس بهنوعی  به

شود و او را وادار به تمرکز و اندیشه در معنا و مفهوم متن  بیننده از متن قالیچه می

هایی نظیر قرمز، سبز،  ها متنوع است اغلب از رنگ و ترکیب حاشیهفرم . نماید قالیچه می

خط متغیر  7تا  1ها از  تعداد خطوط حاشیه. شده است مشکی در کنار هم استفاده و آبی

ها، لبه بیرونی فرش دو خط حاشیه باریک دارد و حاشیه پهن آن با  و در بعضی قالیچه

هاي چهارپر، برگ  ها، گل لیچهدر قسمت پهن حاشیه قا. است پرشدهخطوط اریب 

ها  درختان، اشکال هندسی نظیر لوزي و مثلث کارشده است نوعی حاشیه در این قالیچه

و رنگ آنها است هاي اره یا داس  مشهور و شبیه به دندانه "حاشیه اره"که به  شده بافته

  ).1عکس(اغلب مشکی است 

    

  . حاشیه چهارپر -حاشیه موجی ب -الف:هاي نذري انواع حاشیه در قالیچه -1عکس

  )پژوهشگران: منبع(حاشیه اره  - ج
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  :متن قالیچه -1-2

و عشایر این  روستاییانهاي دینی و اساطیري  هاي نذري بازتاب اندیشه متن قالیچه

هاي گوناگون  نگاره ها و خط منطقه، نسبت به مسئله نذر است که در قالب نقش

هاي نذري همانند یک دفتر  متن قالیچه. اند بیان نموده احساسات عامیانه و ساده خود را

هاي عامیانه با مضامین دینی و مذهبی است که  خاطرات سرشار از تصاویر و نوشته

شده و  منظور برآورده شدن حاجات و آرزوها، بافته توسط زنان و دختران گمنام به

ام بافنده در حاشیه ندرت ن تاریخ بافت اغلب آنها مشخص نیست و در برخی موارد به

ی و نوشتاري، تصاویر گیاهی نظیر درخت عکسهاي  در این قالیچه. قالیچه وجود دارد

جقه، یا جانوري نظیر کبوتر، پروانه، بوقلمون، عقاب، گرگ و آهو  زندگی، گل سرخ، بته

صورت تکی  به شدهیادعناصر  ،وجود دارد و با توجه به اینکه فضاي متن محدود است

هاي نوشتاري اغلب  قالیچه. اند صورت چهارتایی تکرار شده در بعضی موارد بهیا جفتی 

ی ندارند و در متن آن از منظر عکسگونه  شده و هیچبافته) شبیه طومار(در جهت طولی 

صورت مکرر تکرار شده و عموماً داراي  عامیانه نام پیامبران و امامان با خط فارسی به

صورت  ها به ، نوع دیگر قالیچه.رت ساده یا مواج هستندصو الی سه حاشیه باریک بهدو

شده و مضمون  دیگر، تصاویر امامان همراه با نوشته بافته عبارت شده بهتلفیقی کار

  ).2عکس(صورت دعا و نیایش است  ها تکرار نام امامان به اغلب نوشته

  



  

  

  

  

301|، برسم و فاریابی  ... هاي واکاوي نمادها در ساختار عکسی قالیچه

  
  )پژوهشگران: منبع(هاي نذري  متن نوشتاري در قالیچه -2عکس

                                      

  هاي نذري انواع نمادها در قالیچه-2

هاي آئینی و اساطیري بوده  حوزه تمدنی جیرفت، از دیرباز سرزمین نمادها و نشانه

ظروف سنگی جیرفت با تصاویر متنوع انسان، عقرب، مار و درخت زندگی . است

نقوش که  .اساطیري در هنر ایران داردهاي  یابی نمادها و نشانه اي کهن در ریشه پیشینه

مایه ذهنی و آئینی این منطقه در سه هزار سال پیش از  رود و بن از طبیعت اطراف هلیل

ها پاك نشده و با یک  گاه درگذر زمان از ذهن انسان هیچ اند، میالد سرچشمه گرفته

نظیر  هاي گوناگون و اشکال مختلف در انواع هنرها دگردیسی کم یا زیاد به فرم

  .هاي نذري تداوم یافتند قالیچه

شود، ابزاري که  ترین روش بیان محسوب می نماد یکی از ابزارهاي معرفت و کهن

کوپر، (بیان نیستند  صورت دیگري قابل گردد که به موجب آشکار شدن مفاهیمی می

ذري هاي ن با توجه به گستره جغرافیایی جیرفت و تنوع اقوام و عقاید، قالیچه). 4: 1396

بندي منسجم در  ازنظر اندازه، طرح و رنگ بسیار متنوع هستند و همین مسئله مانع دسته

توان  ها در حال حاضر می هاي موجود در قدمگاه با توجه به نمونه .شود مورد آنها می
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  جانوري  -2گیاهی  -1. ها را از منظر نمادین به چهار دسته تقسیم نمود این قالیچه

  .تقسیم نمود ارينوشت -4و هندسی -3

  

  :گیاهی -2-1

. شود در جهان اعتقادي انسان، گل و گیاه نمادي از تولد، رشد، تکامل محسوب می

هاي مختلفی دارند که عالقه و  ها، داستان ها و گیاهان اساطیر هر یک از ملت درباره گل

ر هاي قدیم مظه ها از زمان دهد، گل خوبی نشان می بهرا ها  عشق آنها نسبت به گل

: 1393حسنوند و شمیم، (رفتند  هاي بشري به شمار می ، عواطف و غریزهاتاحساس

در فرهنگ ایرانی همچون بسیاري از اقوام دیگر براي برخی از گیاهان و درختان  .)22

ها و گیاهانی مانند گل محمدي، گل نسترن،  گل. نیرو و تقدس خاصی قائل هستند

اند و کمتر روستایی است که  بوده مورداحترامره کنار هموا و نیلوفر، انار، چنار، سرو

در باورهاي عامیانه  .یک یا چند اصله درختان نظرکرده بر خاك آن سایه نیفکنده باشد

زخم مؤثر  حاجات نیازمندان و دفع برخی امراض و چشم ةاین درختان برآورند

  ).321: تا ي، بیفرهاد(آویزند  بندند و قندیل می باشند و نیازمندان بر آن دخیل می می

اي برخوردار  نقوش گیاهان، چمنزارها و درختان در آثار سنگی از اهمیت ویژه

اند و بازتاب ذهن ساکنان این حوزه نسبت به طبیعت و باورهاي مربوط به آن  بوده

کرات روي این  هاي انبوه که به نخلستان ،پر، انار نقوش متنوع گیاهی، گل پنج. است

هاي مقدس است که این  اهمیت اساطیري گیاهان و یادآور باغظروف کارشده بیانگر 

و انواع ) 3عکس(یافته است  هاي نذري تداوم سرسبزي و شکوه در متن قالیچه

شده که برگرفته از  سرخ بافتهگل و جقه، گل نیلوفر هاي گیاهی و درختی، نظیر بته طرح

  .اي مردم و طبیعت بومی این منطقه هستند باورهاي اسطوره

  



  

  

  

  

303|، برسم و فاریابی  ... هاي واکاوي نمادها در ساختار عکسی قالیچه

  
  ).141: 1382مجید زاده، : منبع(طرح نخلستان روي ظروف سنگی جیرفت  -3عکس

  

  :گل سرخنقش  -2-1-1

ر کمال متعال از قبیل دل، بهشت و معشوق برو  گل سرخ اساساً رمز کمال و ازاین 

هاي اصیل و مشهور بخش  از طرح گل سرخطرح ). 131: 1382شمیسا، (داللت دارد 

مشهور و » اسفندقه گل سرخ«باشد و به قالی  وابع آن میاسفندقه و روستاهاي ت

 ،بخش اغلب منازل شهري و روستایی در جیرفت است، منبع الهام این نقش زینت

د نآی هاي مختلف در طبیعت ایران به عمل می گونهدر هاي سرخ طبیعی است که  گل

  ).4عکس(
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گل سرخ در طبیعت  عکساسفندقه و) گلفرنگ(گل سرخقالیچه نذري با طرح  -4عکس

  ).پژوهشگران: منبع(

  

یافته است، در  جاهاي دیگر راه این نقش اولین بار در راور کرمان بافته و سپس به

تایی در سراسر زمینه تکرار  تایی یا هشت صورت پنج هاي سرخ به نقش گلفرنگ، گل

نظیر  هاي نذري مناطق کوهستانی جیرفت در قالیچه). 80: 1382وکیلی، (شوند  می

صورت غنچه یا شکوفه است و در بعضی موارد نام امامان و  به گل سرخاسفندقه، طرح 

  ).5عکس(شده است  پیامبران نظیر حضرت شعیب در متن آنها بافته

  
در قدمگاه شعیب » یا شعیب پیامبر«همراه با نوشته  گل سرخقالیچه با طرح غنچه  -5عکس

  )پژوهشگران: منبع(آباد تیعنا



  

  

  

  

305|، برسم و فاریابی  ... هاي واکاوي نمادها در ساختار عکسی قالیچه

انگیز آن از  مظهر محبت و زیبایی است، عطر دل گل سرخظر نمادشناسی از من

نسبت به که شده  هایی درباره گل سرخ نقل دوران باستانی ستوده شده و افسانه

ها و اعتقادات مردم متنوع است، مسلمانان  فرهنگ ،ها، عادات و رسوم سرزمین

وجود آمده است به  )ص(عقیده دارند که گل سرخ از قطره عرق جبین پیغمبر

صورت قاب  قالب اصلی ترکیب گلفرنگ در فرش به .)1392:46قاداوود، آجلفایی (

هاي ایرانی  پیشینه استفاده از طرح گلفرنگ در فرش. باشد آینه یا به شکل ترنج می

اسفندقه  گل سرخهاي  گردد که نمونه آن بافته به دوران قبل از دوره قاجار برمی

جار با صادرات فرش ایران به کشورهاي اروپایی این طرح در دوره قا. جیرفت است

شهرت داشته است با نام گلفرنگ کاربرد روزافزون یافته  گل سرخکه سابقاً با نام 

  ).9: 1395قوامی ماسوله، دیگران، (است 

  

  :جقه نقش بته -2-1-2

یک  گردد که در کنار آن هاي دره پازیریک برمی جقه به کاوش پیشینه نقش بته

اند، این تنها سند قدیمی  با نقش بته آراستهرا قمه چرمین بدست آمده که روي آن قم

در مورد چگونگی پیدایش این نقش ). 69-68: 1382وکیلی، (موجود از این نقش است 

جقه که آن را به گالبی،  بته هیما نقش.است شدهمطرحو سیر تحول آن نظرات متفاوتی 

هاي کهن فارسی است  یکی از نگاره ؛اند شبیه کردهآتش زرتشت ت و بادام، مشت بسته

مقدس بودن درخت سرو باعث شده تا این نگاره پس  .یافته درخت سرو است که تحول

از اسالم و بخصوص در عصر صفوي در لباس شاهزادگان و تاج شاهان خودنمایی کند 

تا هتک حرمت  و به همین دلیل از این نگاره براي فرش و زیرانداز کمتر استفاده کردند

جقه عالوه بر  نشود و لگدمال نگردد ولی در زمان قاجار این نظر عوض شد و نگاره بته

شدت گسترش  بخش تاج پادشاهان گردید در نقش فرش هم ظاهر شد و به که زینت این

سیر تحول این نقش بیانگر تنوع در کاربرد آن  ،)263: 1387، يرضو یحشمت(یافت 

مربوط  اند شده بافتههایی که با این نقش  ترین قالیچه قدیمی. استازلحاظ معنا و مفهوم 

  .)69-68: 1382وکیلی، (راور هستند  و به اراك، کرمان
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توان گفت منطقه کرمان یکی از مراکز باسابقه در کاربرد این نقش  در واقع می

ا عناوینی بافی و قالیبافی منطقه کرمان انواع گوناگونی دارد که ب جقه در شال بته. است

شوند  اي، شاخ گوزنی، برهم سوار، مادر و بچه شناخته می چون میري، قهرآشتی ترمه

جقه در میان بافندگان مناطق کوهستانی  نقش بته .)123: 1388زکریایی کرمانی، (

بافی، آثار بافتنی  دوزي، قالی اغلب زنان براي پتهو سردسیر جیرفت پیشینه زیادي دارد 

کنند که زیبایی خاصی ازنظر  استفاده میاز آن پشتی  و هاي گلدوزي دهنی، پرآجاقر :نظیر

که مربوط به جبال بارز جنوبی  زیردر قالیچه نذري ). 6عکس(ترکیب رنگ دارند 

شده و سه خط حاشیه رنگی، قرمز،  هاي گرم در آن استفاده است از طیف رنگ

شده و ساختار  یز بافتههاي ر گلاز اي و قرمز تیره دارد و حاشیه درون آن  سورمه

گرفته و هم قرار جقه روي هندسی آن به فرم مستطیل است؛ که نقش مرکزي آن دو بته

  ).7عکس(سرهاي آن خمیده شده است 
  

  
  جقه در قدمگاه ابوالفضل کهورئیه جیرفت با نقش بته یجا قرآن-6عکس

  ) ريقدمگاه حضرت سلیمان دوسا(جقه جفتی  قالیچه با نقش بته -7عکس

  )پژوهشگران: منبع(



  

  

  

  

307|، برسم و فاریابی  ... هاي واکاوي نمادها در ساختار عکسی قالیچه

صورت تکی و در  جقه به هاي نذري بخش اسفندقه جیرفت، نقش بته در بافته

بعضی موارد هفت بار روي زمینه قالیچه تکرار و مجدد روي هر بته، گل چهارپر کار

. هاي ریز کارکرد تزئینی و پر کردن فضاي قالیچه را دارند در واقع این گل ،شده است

ها اغلب سرد با زمینه آبی و سفید است که در میان بافندگان حوزه  رنگ این قالیچه

سلیقه بافندگان در انتخاب ). 8عکس(مشهور است » بادومی«جیرفت این نقش، به 

  .رنگ در این منطقه، عموماً بستگی به شرایط جغرافیایی، اقلیمی و فرهنگ بومی دارد
  

  
  ) اسفندقه(جقه  بته 7با نقش قالیچه  و جقه تکی قالیچه با نقش بته -8عکس 

  )پژوهشگران: منبع(

  

  :نقش گل نیلوفر -2-1-3

کننده تخمه زرتشت  در روایات کهن ایرانی، گل نیلوفر آبی نماد نگهدارنده و حفظ

زکریایی کرمانی، (کند  ها این تخمه را نگهداري می براي روز موعود است و ایزد آب

رود، گل نیلوفر پیشینه غنی اساطیري  یلتاریخی هل-در حوزه فرهنگی ).150: 1388

گل .شود هاي زیادي از آن روي مهرها و ظروف سنگ صابونی مشاهده می دارد و نمونه

پر و هشت پر همراه با تصاویر ماه و یا  پر،شش صورت پنج نیلوفر روي ظروف سنگی به

  ).9عکس(شده استهاي مارپیچ کار مایه نقش
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  گل هشت پر روي جام سنگی جیرفت  و هشت پرقالیچه با نقش گل  -9عکس

  )19: 1382مجید زاده، : منبع(

  

دهد که این نقش از حافظه تاریخی مردم ایـن سـرزمین    مطالعات میدانی نشان می

از سـوي  . کاررفته اسـت  هاي این ناحیه به بافته صورت متنوع روي دست پاك نشده و به

بخـش بافنـدگان در    ها الهـام  نخلستان هاي مرکبات و رود باغ دیگر طبیعت سرسبز هلیل

هاي بهارنارنج و گل چهار برگی گیاه شـبدر یـا بـه     خلق نقوش متنوع بوده و از شکوفه

هاي نذري ایـن   در قالیچه نداجهت بافت نقش قالیچه استفاده کرده"شودر"زبان محلی

پـر  هشـت  پر، چهارپر و صورت پنج نقش با توجه به ذوق و سلیقه بافندگان این قشر به

مشـهور اسـت    "سیبوك یا سـیبک "شوند، که در میان زنان بافنده این منطقه به بافته می

  ).10عکس(

  



  

  

  

  

309|، برسم و فاریابی  ... هاي واکاوي نمادها در ساختار عکسی قالیچه

  
  )پژوهشگران: منبع(پر  پنج وبهار نارنج  گل ؛گل شبدر -10هاي عکس

  

هاي باستان مظهر پیدایش  نیلوفر یا لوتوس یک نشان تاریخی است و براي آریایی 

اي بود که در مرداب خاموش به وجود  زیرا این گل تنها آفریده مینوي و جاودانگی بود

شود و بدین انگیزه مظهر  آمد، نیلوفر آبی با آمدن آفتاب باز و با فرورفتن آن بسته می می

که به میترا دلبستگی فراوان  هخامنشیان چون .خورشید است و با میترا همبستگی دارد

هاي تخت  د میترا بود براي آراستن کاخداشتند از شاخه و گل برگ نیلوفر که نما

این گل مختص ایرانیان نبوده بلکه ). 23: 1393حسنوند؛ شمیم، (جمشید بهره بردند 

گل هشت پر و دوازده پر .ندا هسایر ملل به فراخور اندیشه اساطیري خود از آن بهره برد

ر نشانگر گل دوازده پ. هاي سکایی و ماد وجود داشته است از هزاره دوم در تمدن

باشد، گل هشت پر دورنگ بیانگر  پذیرش سال خورشیدي و دوازده ماه سال می

  ).150: 1386دریایی، (چهارفصل سال است 

                                                                                           

  :نقوش درختی -2-1-4

ت، نمادي از سرسبزي و رستاخیز است به در باورهاي عامیانه مردم جیرفت، درخ

کارند و  هاي قدیمی این منطقه در کنار قبور مردگان درخت می همین دلیل در گورستان

سبز است، در فرهنگ بومی این منطقه درختانی نظیر  عقیده دارند پشت سر مرده همیشه

گاه  و هیچ ها قرار دارند مقدس هستند ها و چشمه کنار، گز، سرو که در حوالی قدمگاه
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شوند مقداري از  دار نمی زنانی که بچه .سوزانند شکنند و نمی شاخ و برگ آنها را نمی

کنند تا  چینند و به شاخه درخت کُنار، جلوي قدمگاه آویزان می گیسوهاي خود را می

کشاورزان هنگام کاشت درخت نخل آن را در )1397برسم، (صاحب فرزندي شوند 

در روستاي سرو تمین جبال بارز )1397مراد فاریابی،(کنند جهت قبله غرس می

عنوان  هاي فلزي به آن به سروي کهنسال وجود دارد که صدها تکه پارچه رنگی و قندیل

همین مسئله باعث شده تا نقش . شده تا گرهی از زندگی آنها باز شود دخیل بسته

  ).11عکس(هاي نذري بافته شود  ی مقدس روي قالیچهعکسعنوان  درخت به

  

  
سرو کهنسال روستاي سرو تمین جبال بارز نمادي از تقدس درختان و باور به  -11عکس

  )پژوهشگران: منبع(نیروي مانایی 

  

نماد درخت همواره موردتوجه بشر قرارگرفته و آن را در آثار هنري خویش نظیر 

ان در نظران منشأ نقش درختی را دهکده راور کرم صاحب. بافی بکار برده است قالی

نهاد، بخل آسمان و بضاعت  در ذهن این روستاییان پاك .دانند جنوب شرقی ایران می

هاي روحبخش و آب را  هاي کویري، همیشه رؤیاي مراتع سبز و باغ اندك زمین



  

  

  

  

311|، برسم و فاریابی  ... هاي واکاوي نمادها در ساختار عکسی قالیچه

ا در تاروپود راند  اند تا آنچه را که همیشه در ذهنشان داشته خشکانیده و آنان سعی کرده

پیشینه استفاده از نقش درخت زندگی در ) 125: 1370ساولی، ی(هایشان زنده کنند  قالی

هاي بسیار متنوع  گردد که نمونه ، به نقوش ظرف سنگی این منطقه برمیرود حوزه هلیل

نوعی  ، که بهاست آن روي ظروف کارشده و در دو سوي آنها حیواناتی نظیر بز کوهی

 ،صورت تک زندگی بهدرخت  عکسدر قالیچه نذري، . اشاره به درخت زندگی دارد

درخت روي جام  عکس بهروي زمینه سفید کارشده که شاخ و برگ و غنچه آن شباهت 

  ).12عکس(سنگی جیرفت دارد 

  

  
و ) پژوهشگران(آباد  قالیچه با طرح درخت قدمگاه ابوالفضل روستاي کریم -12عکس

  )72: 1382مجید زاده، : منبع(ظرف سنگی با طرح درخت زندگی 
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  )پژوهشگران: منبع(بررسی تطبیقی نقوش گیاهی  -1جدول 

  معنا و مفهوم  مصداق تاریخی و طبیعی  قالیچه  نقش

گل 

  سرخ

  

  زیبایی و مظهر محبت

ی آن عکسمعادل   جقه بته

سرو خمیده، گالبی و 

بادام که در قالیبافی، 

دوزي و سایر آثار  پته

دستی منطقه  صنایع

کرمان کاربرد دارد

  نیلوفر

  

  

گل نیلوفر مظهر 

خورشید نماد میترا که 

بر روي قالی، گلیم و 

خورجین در مناطق 

سردسیري جیرفت 

نظیر اسفندقه و 

ساردوئیه بکار رفته 

  .است

گل 

نیلوفر 

  چند پر

  

صورت ریز در  به

ها  حاشیه قالیچه

عنوان عنصر تزئینی  به

.بکار رفته است



  

  

  

  

313|، برسم و فاریابی  ... هاي واکاوي نمادها در ساختار عکسی قالیچه

  درخت

  

  

درخت در فرهنگ 

د بومی این منطقه نما

سرسبزي و 

جاودانگی و نمادهاي 

ی آن در ظروف عکس

سنگی، گلیم، قالی، 

 مشاهده قابلوضوح  به

  .است

  

  نقوش جانوري -2-2

هاي اصیل روستایی و عشایري با  هاي بکار رفته در قالی بسیاري از نقوش و طرح

نقش پرندگان، مار، عقرب براي . مفهوم طلسم و نوعی سحر ورزي در ارتباط هستند

بال و ماهی براي باران خواهی و نقش پنجه به طلسم و ذکر کلمات به اعتقادات دفع 

پیشینه کاربرد نقوش ). 219: 1397کیهانی، نعمت شهربابکی، (مذهبی اشاره دارد 

صورت نبرد با  گردد که انسان را به جانوري در حوزه جیرفت به ظروف سنگی برمی

عالوه بر این تصاویر عقاب،  .اند ن دادهحیوانات وحشی یا در حال رام کردن گاوها نشا

شده است که هرکدام معناي آئینی و اساطیري کرات روي آنها کار مار، بزکوهی، به

هاي نذري با نقش حیوانات و پرندگانی  سیر تداوم این نقوش در قالیچه ،خاصی دارند

  .شده است نظیر گرگ، آهو، عقاب، کبوتر و پروانه بافته

  

  :عقاب -2-2-1

مبین ادامه زندگی در قبال حوادث  وها  ب مظهر برتري و فرمانروایی در آسمانعقا

زید و در  ها می نابودکننده ناشی از طوفان است، عقاب به این مناسبت در آسمان

زاده ملک(مظهر خداي آسمان و قدرت سماوي است که ترین قلل آشیانه دارد  رفیع

نوعی نماینده  آسمان در ارتباط است بهعقاب با  یطورکل به). 66-60: 1362بیانی،  
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در ایران باستان مرغان و .شود اي خورشیدي محسوب می خدایان آسمان و پرنده

اند، از مفاهیم نمادین دیگري که در تبیین این  پرندگان مظهر ابر و پیک باران بوده

بدین معنی که نفس خود را  ،همواره مطرح بوده مفهوم جان و نفس است هیما نقش

کند و این  موطن اوست پرواز میکه سوي عالم افالك  بیند که به دار می طور ذاتی بال هب

با توجه به مفاهیم متنوع ). 40: 1389،فر ستهیشا؛ صباغ پور(رمزي بسیار کهن است 

شده و  وفور استفاده مایه عقاب در فرهنگ و هنر ایران به عقاب در ادوار مختلف از نقش

  .هاي فلزي و سفالی بکار رفته است امها، ج همواره روي بیرق

رو پرچمی با  شد و ازاین در دوره هخامنشی پرواز عقاب به فال نیک گرفته می

نقش عقاب همواره پیشاپیش سپاهیان هخامنشی در اهتزاز بود و در هنر پارت و 

پیشینه استفاده از ).22: 1395،دادور، روزبهانی(ساسانی عقاب نشانه خداي آفتاب بود 

ها انواع پرندگان نظیر  گردد که روي آن قوش پرنده، به ظروف سنگی جیرفت برمین

هاي نذري این منطقه نیز نقش پرندگانی نظیر  در قالیچه. عقاب و مرغابی کارشده است

با توجه به  .شده که برگرفته از طبیعت بومی جیرفت است عقاب، کبوتر، بوقلمون بافته

این منطقه از دیرباز زیستگاه  ،و تاالب جازموریان رود تنوع آب و هوایی حوزه هلیل

دراج، تیهو، کبک، کبوتر چاهی، عقاب و ) مرغ جیرفتی(پرندگان بومی نظیر کمنزیل 

این تنوع جانوري از چشم زنان بافنده دور نمانده و با دستان خود  ؛غیره بوده است

  .ندار گذاشتههاي نذري به یادگا بر تارك گلیم، قالی و قالیچهرا نقش آنها 

رو  عقاب پرنده قدرتمند و تیزپرواز، تیزچنگال، شکارجو و متکبر است ازاین

هاي طبیعی او براي تعلیم و  معروف به شاه پرندگان است، خصلت شاهانه و ویژگی

ها و زندگی  تربیت درگذشته به جهت شکار، سبب ظهور و تجلی این پرنده در اسطوره

ها و حتی روي  ها و پرچم روي علمرا آن  تصویره گاه اي ک گونه به ،مردم بوده است

ها به نشانه قدرت  زدند و گاه مجسمه این پرنده را در قصرها و خانه ها نقش می سکه

  ).106: 1383قدمگاهی، (گذاشتند  می



  

  

  

  

315|، برسم و فاریابی  ... هاي واکاوي نمادها در ساختار عکسی قالیچه

شده است در  ی قالیچه نذري از تصاویر عقاب و گل استفادهعکسدر ساختار 

هاي چهارپر کارشده و در متن قالیچه  نقش گلصورت مکرر  قسمت حاشیه پهن آن به

روي زمینه سفید کارشده ) نر و ماده(صورت جفتی  که حالت قرینه دارد نقوش عقاب به

فرم خمیده منقار پرنده روي فرش با عقاب روي ظرف سنگی جیرفت، عقاب . است

ویر عقاب روي این قالیچه یادآور تصا عکس. کند بودن نقش روي قالیچه را تأیید می

هاي سنگی عقاب در تمدن جیرفت است با این تفاوت که عقاب روي قالیچه  تندیس

هاي گشوده و  شود اما روي ظروف سنگی با بال در حالت آرامش در گلزار مشاهده می

  ).13عکس(حالت تهاجمی در حال نبرد با مارها است 

  

  
قدمگاه (وبوته  عقاب در حال سکون و آرامش در میان گل عکسقالیچه با  -13عکس

  هاي گشوده در حال نبرد با مارها  عقاب تهاجمی با بالو ) ابوالفضل سرجاز

  ).131: 1382مجید زاده،: منبع(

  

  :کبوتر و پروانه -2-2-2

ترین روایت درباره کبوتر به زمان  کهن .پرواز و سبکبال است اي خوش کبوتر پرنده

آورد که زمین چه میزان از  او خبر می گردد که قاصد وي بوده و براي برمی) ع(نبینوح 

ها و از آن جمله ایران از  در بسیاري از فرهنگ. آب طوفان را در خود کشیده است
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ها کبوتر را پیک ناهید  در اسطوره. بر و قاصد یادشده است عنوان پیک نامه کبوتر به

ن مظهر مهرورزي با عنوا سو و رابطه این پرنده به ارتباط کبوتر با ناهید از یک ،نامیدند می

از سوي دیگر سبب شده که به نام پیک و قاصد ) النوع زیبایی در یونان رب(دیت وآفر

دو کبوتر در متن ) 14عکس(در قالیچه نذري ). 347: 1369یاحقی، (عشق مرسوم شود 

قالیچه با رنگ سفید و زمینه روشن و حاشیه آن به فرم خطوط زیگزاگ است، ساختار 

و در نقطه مرکزي یک گلدان یا شمعدان وجود دارد و در قسمت ی آن قرینه عکس

هاي  اصوًال شمع و پروانه در گلدوزي .است شده بافتهپایین آن دو پروانه به رنگ قرمز 

نوعی فدا  کرات کارشده که بیانگر عشق شدید نسبت به هم و به سنتی این منطقه به

ن جیرفت و شهداد کرمان و هاي دیرین همچون تمد در تمدن. شدن در این راه است

طورکلی تمدن و هنر ایرانی، درخت مقدس و پرندگان محافظ یکی از مفاهیم  به

  .ندامحوري بوده

  
سانتیمتر، قدمگاه امام  25در  20اي با دو کبوتر و دو پروانه با ابعاد  قالیچه -14عکس

  )پژوهشگران: منبع()آباد تیعنا(رضا 

  

م نیز تا حدي مقدس است و احادیث زیادي درباره احترام کبوتر از منظر دین اسال

بود، کبوتران از ) ص(و گرامیداشت این پرنده وجود دارد، کبوتر نظرکرده پیامبر اسالم 

اي نیست که در آن کبوتري باشد و به آن خانه  ، خانهبودندپرندگان خانگی پیامبران 

در اسالم مقدس و متبرك است ضرر و زیانی از جن برسد، وجود کبوتر در اماکنی که 



  

  

  

  

317|، برسم و فاریابی  ... هاي واکاوي نمادها در ساختار عکسی قالیچه

نقش کبوتر ). 109: 1388مکی نژاد،(کند  بر تقدس این حیوان در دین اسالم تأکید می

پروانه به خاطر فرایند . و پروانه در این قالیچه بیانگر طلب حاجت براي ازدواج است

هاي فرهنگی و روایات  دگردیسی و تغییر شکل خود از کرم به پروانه طبق اسطوره

  ).31: 1383هال،(ی نمادي از تحول است قوم

                    

  :نقش گرگ و آهو -2-2-3

هنرمندان باستان، جانورانی را بر مبناي تصورات خود، از گل، سنگ و فلز خلق 

. از دیدگاه آنها داراي نیروي مانایی بوده و در حوادث طبیعت نفوذ داشتندکه کردند 

یا پرستش قرارگرفته و به سبب  مورداحترامدوران باستان عنوان توتم در  حیوانات گاه به

طبیعت بومی ). 56: 1391افضل طوسی، (اند  بوده شیموردستازیبایی یا قدرت طبیعی 

در مناطق سردسیر، . جیرفت درگذشته و حال زیستگاه حیوانات مختلف بوده است

هاي  ر دشتکردند و د عشایر با زوزه شبانه گرگ خطر را براي احشام خود حس می

 ؛اند هاي آب بوده شاهد حضور آهو در کنار برکه ،تا رودبار رود گرمسیري حوزه هلیل

اند، در این قالیچه در واقع  کشیده عکس بههاي نذري  بافندگان این طبیعت را در قالیچه

دهد که در آن حیواناتی چون گرگ و آهو،  صحنه مرغزار یا شکارگاه را نشان می

وخیز  د در این میان گرگ حالتی ایستا دارد و آهو در حال جستبوقلمون حضور دارن

شود و به معنی دونده  خوانده می» آسو«آهو در زبان ایرانی میانه  .)15عکس(است 

هاي مولوي تودرتو و چندالیه است و در ظاهرترین معنا یکی  سریع است آهو در غزل

عاره از روح و جان است هاي ناز و زیبایی است و عالوه بر آن آهو است از سمبل

  ).29-28: 1394مباشري؛ کریمی،(
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) آباد تیعناقدمگاه (صورت وارونه  قالیچه با نقش گرگ حالت ایستا و آهو به -15عکس

  )پژوهشگران: منبع(

  

حـال ایـن    درعـین  ،منی و شومی اسـت گرگ در فرهنگ عامیانه جیرفت نشانه بدی

کننـد امـا در عمـل     صیحت فرد دانا را گوش میالمثل افرادي است که در ظاهر ن ضرب

در هر کـاري  که باز است  هاي ریاکار و دغل کنند و نشان انسان اشتباه خود را تکرار می

عامه جیرفت یادآور قصه ضامن آهو  آهو در فرهنگ 1.دهند زرنگ بودن خود را نشان می

  .اشی شده استاست که این قصه به فرم عامیانه روي دیوار قدمگاه شعیب جیرفت نق

  

  )پژوهشگران: منبع(بررسی تطبیقی نقوش حیوانی  -2جدول 

  معناشناسی  مصادیق تاریخی و محیطی  قالیچه عکس  نقش

نقش 

  عقاب

    

 - پیک باران - مظهر ابر

قدرت و نماد خدایان 

  آسمان

                                               
گفـت آزارنـده، راگلـه گفتنـد کردندحتینصراگرگکهاستجملهنیامصداق،یرفتیجالمثلضربنیا-1

.رفتگلهدیکنولمگفتبعدروزچشم،



  

  

  

  

319|، برسم و فاریابی  ... هاي واکاوي نمادها در ساختار عکسی قالیچه

نقش 

کبوتر و 

  پروانه

  
  

  قاصد عشق -پیک ناهید

  

پروانه نماد رستاخیز 

دوباره

گرگ و 

  آهو

  
  

منی و گرگ نماد بدی

  فریب

  

آهو اشاره به قصه ضامن 

د.آهو دار

  

  هندسی -2-3

اي از نقوش که براي ایجـاد و ترکیـب آنهـا از قواعـد و روابـط هندسـی        مجموعه

شود نقوش هندسی نام دارد، ایـن نقـوش در فضـاهاي معمـاري بـه شـکل        استفاده می

هـا، منبـت،    اي سنتی ازجمله اورسـی بري و نظایر آن در هنره کاري، گچ آجرچینی، آینه

در ظـروف  ). 20: 1395عنبـري یـزدي،   (د نشـو  آرایی مشاهده مـی  معرق، فرش و کتاب

هاي هندسی نظیر، مربـع، مثلـث، مسـتطیل همـراه بـا ترکیـب        سنگی جیرفت انواع فرم

ها و خطوط بـراي نمـایش    خطوط عمودي و افقی و زیگزاگ وجود دارد که از این فرم

نقـوش هندسـی در   ). 16عکـس (اسـت   شـده  اسـتفاده فع و برج و بـارو  دیوارهاي مرت

صورت موجی، لوزي یا مثلـث همـراه بـا خطـوط اریـب در       هاي نذري اغلب به قالیچه

  .حاشیه قالیچه تکرار شده است
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  )140: 1382مجید زاده،: منبع(هاي هندسی  ظرف سنگی جیرفت با انواع فرم -16عکس

  

  :نقش موجی -2-3-1

هاي متنوع نظیر  صورت فرم یه آب در فرهنگ جیرفت، پیشینه غنی دارد و بهما نقش

مایه  این نقش. کاررفته است هاي سفالی به منحنی و مواج در ظروف سنگی و کوزه

هاي عشایري و روستایی جیرفت نظیر گلیم، جاجیم و قالی مشاهده  همچنین در فرش

نگ شفاهی و عامیانه مردم جیرفت طورکلی آب از منظر نمادشناسی در فره به. شود می

وسقم سخن خود به آب روان  جایگاه واالیی دارد و در اغلب اوقات جهت صحت

روند و  خورند و زنان اگر خواب بدي ببینند سحرگاه به چشمه یا نهر آب می سوگند می

کنند تا اگر بال و مصیبتی در پیش باشد به آب  خواب خود را براي آب روان بازگو می

آلود ببیند روزگاري آشفته در  اگر فردي در عالم خواب رودخانه گل. سپرده شودروان 

ها سالم و  ها به انسان افراد مسن عقیده دارند که اغلب اوقات آب. پیش خواهد داشت

منظور افزایش رزق و برکت، سحرگاهان درب  به. دهند نوید آمدن مهمان را به خانه می

سارهاي  در باورهاي عامیانه چشمه. کنند ارو میوج وکار خود را آب منازل یا کسب
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شوند، در قدمگاه سلیمان، روستاي  ها شفابخش و مقدس محسوب می نزدیک قدمگاه

دوساري جیرفت مراسم حمام کردن داماد همراه با ساز و دهل در چشمه نزدیک 

گیرد و سپس جهت عرض ارادت و آرزوي سالمتی و خوشبختی  قدمگاه صورت می

، نشان از اهمیت و ارزش آب در باورهاي یادشدههمه موارد . شوند اه میوارد قدمگ

شعبانی، (هاي عشایري و روستایی این منطقه دارد  مایه آب در فرش مردم و کاربرد نقش

  ).1یادداشت : 1396

آب معانی اساطیري بسیار دارد و همواره داراي نقوشی نمادین در فرهنگ و هنر 

له این نقوش و نمادها، خطوط موجدار است که روي اغلب مردم ایران بوده است ازجم

این عالئم عالوه بر زیبایی توانسته  ،شود ظروف سفالین دوران پیش از اسالم دیده می

 شده صحبت کند و حرکت آن  است به این طریق از جویباري که آب از آن استفاده می

هاي آن دوره  الخطوط مارپیچ روي سف. بوسیله خط موجدار مجسم ساخته استرا 

ی براي اشاره به آب عکسهاي دور در خط  باشد این عالمت از زمان نشانه آب مواج می

کند  ماه حکایت می 1»آبدان«که مکرر و موازي کشیده شده از  بکار رفته است و چون

  ).11: 1390پوپ، (

درپی در متن قالیچه  صورت پی در قالیچه نذري نقش مواج آب به رنگ قرمز به

مشهور است و » نقش ابري«ر شده، که در اصطالح عامیانه زنان بافنده به تکرا

دهد، داراي سه حاشیه  هاي سنتی را نشان می حال نهایت جذابیت و پختگی رنگ درعین

که حاشیه زرد آن باعث تمرکز بیننده در متن است ) قرمز، مشکی، زرد(باریک رنگی 

عکس(است  شده بافتهصورت رنگی  هحاشیه پهن آن خطوط اریب بو در شود  قالی می

17.(  

  

                                               
راآبخـود رفطـ چهـار درکـه چهـارگوش دري ارهیدانقشکهشوشدری وانیلبهدارداشارهماهآبدان-١

  ).9: 1391،يآبادیعل(کندیتراوشم
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کوزه و ) پژوهشگران) (قدمگاه پدر و پسر سرجاز(قالیچه با نقش موجی  -17عکس

  )167: 1382مجید زاده،: منبع(سفالی با نقش مواج 

  

  :نقش خشتی و قابی -2-3-2

گوش یا لوزي  هاي چهارگوش و شش در ساختار طرح خشتی متن فرش با شکل

بافی ایران، الگو و پیشینه  در هنر قالی). 65: 1397سوري، (شود  ظم بافته میصورت من به

دمان تاریخ امپراتوري هخامنشی  توان به استناد قالی پازیریک به سپیده این طرح را می

هاي  ترین طرح ترین و اصیل هاي خشتی از قدیمی به عبارتی نقشه ،در ایران نسبت داد

نقش خشتی از الگوهاي رایج در ). 12: 1382نصیري، (روند  قالی ایران به شمار می

از نقوش لوزي به فرم یکسان ) 18شماره (در قالیچه نذري . هاي نذري است قالیچه

 که در مرکز آنها دو لوزي ریزاست پیوسته  هم صورت دوقلوي به به اماشده،  استفاده

ها  بر قالیچه نقش لوزي عالوه. ، که حدفاصل آنها نقش گل کارشده استوجود دارد

. که نشان از قدمت این نقش دارد کارشدهنیز رود هاي سنگی حوزه هلیل روي تندیس

ها تا سقوط امپراتوري آشور  النهرینی است که در همه دوره مایه بین لوزي یک نقش

 يقو احتمال بهشود که  اي سده نهم تا هشتم پیش از میالد دیده می هاي استوانه روي مهره

و نیز به معناي طلسمی براي دورنگه داشتن » جا نگرنده همه«چشم  یک منظور از آن

  ).16: 1383هال، (چشم بد بوده است 
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و ) پژوهشگران(هاي خشتی با نقش لوزي قدمگاه پدر و پسر سرجاز  قالیچه -18عکس

  )146: 1382مجید زاده، : منبع(هاي لوزي  تندیس سنگی فرم

  

شده است و  پیوسته که پایان آنها به هم متصل یا در هم قفل می هم لوزي بهدو 

در ) 16: 1383هال، (کرده است  ها نیز ارواح خبیثه را دور می گاهی بر دیوار خانه

رسم بوده که دوتکه چوب  وکار کسبزخم در منزل یا محل  منظور دفع چشم جیرفت به

هاي اسپند  هاي رنگی و به دور آن دانه با نخبستند سپس حدفاصل آنها را  هم می را روي

دوك "گفتند که این نقش از  می "پرّه جلک"کردند که به این هنر دستی  با نخ آویزان می

معروف است، ساختار پره جلک، شبیه فرم لوزي  "جلک"شده که به  گرفته "ریسی نخ

، ظروف سنگی مایه لوزي همچنین روي گلیم، جاجیم نقش. هاي نذري است در قالیچه

  ).19عکس(وجود دارد نیز رود  و سفالی تمدن هلیل
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قالیچه نذري با نقش لوزي در مرکز و تکرار  وپره جلک با ساختار لوزي  -19تصاویر 

  )پژوهشگران: منبع(آباد تیعنادر قدمگاه ابوالفضل . جقه در اطراف بته

  

  :نقش چلیپا-2-3-3

ها و  معانی و مفاهیم نمادین آن بحث ،پیدایش آنمورد نقش چلیپا و پیشینه در

توان انتظار  شده است ولی باید به این نکته توجه کرد که نمی نظرات متفاوتی ارائه

ها یک معنی واحد را در خود  داشت که این شکل در میان تمام اقوام و در تمام دوره

غییر شده معانی و هاي مختلف دچار ت طور که شکل آن در دوره همان. حفظ کرده باشد

شده این نقش در تمام  مفاهیم آن نیز در میان اقوام مختلف متفاوت بوده است ولی گفته

شانسی و اتفاق خوب، آرزوهاي خوب و طول عمر دانسته شده  شرایط سمبل خوش

ها  کرات، نقش چلیپا روي جام در ظروف سنگی جیرفت به .)279: 1375یاحقی، (است 

  ).20عکس(اي این نقش است  جایگاه و اهمیت اسطوره دهنده کارشده که نشان
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  )124: 1382مجید زاده،: منبع(ظرف سنگی جیرفت با نقش چلیپا  -20عکس

  

منظور شادي ارواح قبل از تحویل سال نو با رنگ قرمز  در باورهاي عامیانه به

  ).21عکس(گویند  می» گلَک کردن«کشند که به این کار  عالمت چلیپا روي قبور می
  

  
  )پژوهشگران: منبع(نقش چلیپا بر روي قبور  -21عکس
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، نماد چلیپا را با خمیرگندم درست كعشایر منطقه بهرآسمان هنگام تولد کود

مرتضوي، (کردند  چادر خود نصب می کردند و به نشانه شادي و برکت روي سیاه می

، نشانه چلیپا را روي در منطقه سردسیر ساردوییه جیرفت، زنان مسن).1یادداشت : 1396

در اساطیر ایران پیشینه چلیپا به آئین مهر . کردند میچانه یا پیشانی خود خالکوبی

صورت داغ یا خالکوبی بر پیشانی متشرفان آئین مهري براي  گردد، عالمت چلیپا به برمی

شده  کیشان نهاده می یادآوري اداي سوگند به هنگام تشرف و همچنین شناسایی دیگر هم

  ).126: 1389لر؛ رسولی،  موسوي(ست و حتی امپراتوران مهري این مهر را داشتند ا

صورت  یا متن آنها به ،هاي نذري صورت متوالی در حاشیه قالیچه نقش چلیپا به

درخت (ی قالیچه از عناصر متنوع گیاهی عکساست، در ساختار  کارشدهپراکنده 

و زمینه  شده استفادهصورت قرینه  بهجانوري نظیر پرنده و تمثال امامان و ) زندگی

در حاشیه پهن آن، نقش چلیپا . قالیچه سفید و حاشیه باریک آن به رنگ قرمز است

صورت دوتکه است به این  فرم این قالیچه به ؛است شده بافتهصورت ممتد  به) صلیب(

اهللا هروي قالیچه و سپس لفظ جالل را) ع(ابتدا بافنده نام مبارك امام حسینکه صورت 

تر دیگري بافته سپس آنها را به هم وصل کرده است و  را جداگانه روي قالیچه کوچک

این قالیچه  ،صورت پراکنده تکرار کرده در متن زمینه در پایین قالیچه نقوش چلیپا را به

تر است  نظر اندازه از نمکدان کوچکدارد اما از 1شباهت زیادي به نمکدان یا چنته

  .)22عکس(
  

                                               
.بافندیماءیاشي نگهداري براریعشازنانکهي اسهیک- 1
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  )پژوهشگران: منبع(قالیچه شبیه نمکدان با نقش چلیپا قدمگاه کهوروئیه  -22عکس

  

  :نقش اماکن مقدس -2-3-4

ها و اماکن مقدس در باورهاي دینی مردم این منطقه جایگاه خاصی از منظر  قدمگاه

مردم اغلب . هاي مذهبی نظیر واقعه تاسوعا و عاشورا دارند معنوي و برگزاري مراسم

. کنند تا مورد مغفرت اولیاي دین قرار گیرند ها دفن می ا در جوار قدمگاهمردگان خود ر

ها در جیرفت اغلب به فرم مربع یا دایره با سقف گنبدي و در بعضی موارد  قدمگاه

و به جهت خضوع و احترام درب ورودي آنها کوتاه رو  اند شده ساختهصورت روباز  به

  ).23عکس(است  شده ساختهبه آفتاب 
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  )پژوهشگران: منبع(قدمگاه با پالن مربع  -23سعک

  

اهمیت این اماکن در جوامع روستایی جیرفت تا جایی است که اغلب براي 

ساله  کنند و طبق سنت دیرینه همه ها سوگند یاد می صحت سخن خود به نام قدمگاه

. ودکنند تا اصالت آنها حفظ ش آمیزي درها و سقف آنها اقدام می نسبت به مرمت و رنگ

هاي متنوع روي  ها باعث شده تا تصاویر این اماکن همواره با فرم تقدس قدمگاه

یک مکان  عکس، که زمینه آن سفید است زیردر قالیچه نذري .ها بافته شود قالیچه

شده که در دو سوي این نقش دو درخت یا گیاه وجود  مقدس همراه با دو مناره بافته

رسد  آمده است به نظر می» کنیز کریمی«ده تحت عنوان دارد و در پایین قالیچه نام بافن

ها بوده بخصوص که  الگوي بافنده در این قالیچه فرم درب ورودي مساجد یا قدمگاه

  .)24عکس(کند  صورت قرینه این فرضیه را بیشتر تأیید می ها به وجود مناره
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کریمی قدمگاه بافنده کنیز  و قالیچه نذري با نقش اماکن مقدس و مناره -24عکس

  )پژوهشگران: منبع(ابوالفضل سرجاز 

  

گنبد و گلدسته، بیرق یک مسجد یا بارگاه یکی از  عکسبافنده ) 25عکس(در 

به جهت احترام در را اکبر  امامان و سال بافت آن را روي متن قالیچه بافته و عبارت اهللا

هاي  خطوط و فرم ریتم و تکرار يریکارگ بهازلحاظ بصري با . باالي آن آورده است

. اي از تعالی و یاد خدا است کشد که نشانه نگاه بیننده را به سمت آسمان می ،کشیده

هاي قوسی روي قالیچه شباهت زیادي به فرم معماري  نقش گنبد و بارگاه و طاق

هاي نذري محرابی، اماکن مذهبی  الگوي قالیچهکه رسد  به نظر می ؛گذرگاه خضر دارد

  .بوده است 1ه و گذرگاهنظیر مسجد، قدمگا

                                               
عبـور محـل هاگذرگاهنیادارنددهیعقندیگویمگذرگاهقدمگاه،بهرفتیجبارزجبالی کوهستانمنطقهدر-1

ورزقشیافـزا جهتبهریعشاوکردهنذرضرخندیگویمباشدپرباروسرسبزي امزرعهاگرهستندی نبخضر

  .کنندیمنذرخضري براراي گوسفندي روز
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قدمگاه خضر  وقدمگاه ابوالفضل کهوروئیه . نقش اماکن مقدس و دو مناره -25عکس

  )پژوهشگران: منبع(روستاي میجان جیرفت  ،نبی

  

  )پژوهشگران: منبع(بررسی تطبیقی نقوش هندسی  -3جدول 

  ناسیمعناش  مصادیق تاریخی و محیطی  تصاویر قالیچه  نقش

نقش 

  موجی

  

نقش موجی 

معروف به نقش 

ابري که نماد آب 

  روان است



  

  

  

  

331|، برسم و فاریابی  ... هاي واکاوي نمادها در ساختار عکسی قالیچه

  ناسیمعناش  مصادیق تاریخی و محیطی  تصاویر قالیچه  نقش

نقش 

خشتی و 

  قابی

  
  

شباهت فرم لوزي 

روي تندیس 

سنگی با نقش 

خشتی روي 

ها که  قالیچه

طلسمی براي دور 

داشتن چشم  نگه

  .بد بوده است

شباهت ساختار     نقش لوزي

پره جلک با نقش 

لوزي در 

  هاي نذري قالیچه

نقش 

  چلیپا

    

چلیپا به آئین مهر 

اشاره دارد و نماد 

شانسی و  خوش

.است طول عمر

نقش اماکن 

  مقدس

    

اماکن  عکس

مقدس بر روي 

ها اشاره به  قالیچه

بافت اعتقادي و 

اداي احترام نسبت 

.به این اماکن دارد
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  )نوشتاري(خط نگاره-2-4

متن قالیچه  تصویر،جاي  که به هایی هستند ، قالیچهخط نگارههاي نذري  قالیچه

با توجه به اینکه . یا علی است و هاي فارسی نظیر یا حسین صورت عبارات و نوشته به

حائز  جهت نیازاشود این نکته  ها تصاویر باغی و گیاهی بافته می عمومًا روي فرش

ي ی خود را تغییر داده و تبدیل به متن نوشتارعکساهمیت است که متن قالیچه کارکرد 

همراه با احساسات معنوي و قلبی جوامع روستایی و عشایري شده و در بعضی موارد 

درستی مشخص  به. برند براي نوشتن دعا و حتی یادگاري از دیوارهاي قدمگاه بهره می

نیست که بشر از چه زمانی از متن فرش براي نوشتار و بیان عقاید دینی خود استفاده 

ها  هاي فارسی روي حاشیه قالی د تاریخی به نوشتهاما در متون و اسنا .کرده است

ق در .است، ابوالحسن علی بن حسین مسعودي مورخ مسلمان قرن چهارم ه شده اشاره

از قول ابوالعباس محمد بن سهل در نقل یکی از حوادث ) ق.ه 345(الذهب  کتاب مروج

من به دوران خالفت «:نویسد وهفت هجري قمري می سال دویست و چهل

روزي وارد ) ق.ه 248-247(خلیفه عباسی  )المنتصر باهللا(صرابوجعفر محمد منتصر منت

ها شدم که با قالی سوسنگرد مفروش بود و مسندي و نمازگاهی با  یکی از ایوان

ها  آدم عکسها، نقشی بود که در آن  هاي قرمز و کبود آنجا بود حاشیه فرش خانه مخده

  ).537: 1370مسعودي،(»هاي فارسی بود و نوشته

ها، ازنظر محتوا و مضمون دو نوع  نذري موجود در قدمگاه خط نگارههاي  قالیچه 

  .تلفیقی: نوشتاري ساده ب: هستند الف

  :نوشتاري ساده -2-4-1

خورد صرفًا یک متن  ها هیچ عنصر تزئینی به چشم نمی در این نوع قالیچه

. م نام خدا و پیامبران استصورت دعا و نیایش و ذکر مداو نوشتاري به زبان فارسی به

هستند که ) قرمز یا سفید(رنگ  هاي نوشتاري اغلب به فرم مستطیل و زمینه تک قالی

ها عناصر گیاهی  شده و در حدفاصل این حاشیه صورت خطی و ساده بافته حاشیه آنها به

 و هندسی وجود دارد، فضاي مستطیل شکل، این فضا را براي بافنده مهیا کرده تا بتواند



  

  

  

  

333|، برسم و فاریابی  ... هاي واکاوي نمادها در ساختار عکسی قالیچه

طور که بر لب ذکر  هاي یا اهللا، یا علی، یا حسن، یا حسین، یا فاطمه را همان واژه

» نآیا قر«کرده بر تارك قالی ببافد و سرانجام در انتهاي متن قالیچه با عبارت  می

با زمینه سفید و » قالیچه نذري دخیل«در  .درخواست و حاجت خود را به پایان ببرد

عبارات یا امام زمان، یا زهرا، یا حسن،  شده بافته1383سال حاشیه قرمز که در مردادماه 

آمده است » کاري از عصمت«عنوان با و نام بافنده  شده بافتهیا فاطمه در متن فرش 

  .)26الف و ب  هاي عکس(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اسفندقه ) ع(هاي نوشتاري ساده در قدمگاه ابوالفضل  قالیچه -26عکس

  )پژوهشگران: منبع(

  

اي "هاي زندگی با عبارت  یچه دیگر، متن آن با بیان عجز نسبت به سختیدر قال

متن قالیچه را شروع کرده و پس از قسم دادن به خدا و  "موال به جان مادرت کمکم کن

ائمه از آنها خواسته که یاور آنها در شرایط سخت بحرانی باشد و در قالیچه دیگر 

  ).27عکس(ست آمده ا» به نام خدا و یا ابوالفضل«عبارت 
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قالیچه نوشتاري در قدمگاه  وقالیچه با متن دلنوشته، بخش اسفندقه  -27عکس

  )پژوهشگران: منبع(کهوروییه ) ع(ابوالفضل

                                         

  :نقوش تلفیقی -2-4-2

20×30و 20×25(ها اغلب به فرم مربع یا مستطیل با ابعاد متنوع نظیر  این قالیچه

تصاویر در  ااست، منته شده قیتلفها با هم  و نوشته عکسشده که در آنها  بافته) متر سانتی

و ) ع(رنگ و در بعضی از آنها، شمایل دو امام نظیر علی  ها اغلب ساده و تک این قالیچه

ها، شمایل  ی بافندگان عکسعکسمنبع . شده است در کنار هم بافته) ع(ابوالفضل 

وفور تکثیر و  باشد که درگذشته به خانه می هاي قهوه صاویر مربوط به نقاشیپیامبران و ت

با  روستاییانها کارکرد آموزشی داشته و  شدند، این عکس به دیوار قدمگاه نصب می

کردند، بافندگان  ها، امامان و پیامبران را به فرزندان خود معرفی می استفاده از این شمایل

چهره امام موردنظر خود را انتخاب و آن را مجدد در متن نیز با دقت در این تصاویر 

شویم  در کنار شمایل متوجه می) ع(در قالیچه تلفیقی ذیل واژه یا علی .بافتند قالیچه می

امام  عکساست و بافنده با کنار هم قرار دادن نام و ) ع(متعلق به علی عکسکه 

  ).28عکس(نموده استحاجت قلبی خود را بیان موردنظر ضمن احترام و ارادت،



  

  

  

  

335|، برسم و فاریابی  ... هاي واکاوي نمادها در ساختار عکسی قالیچه

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

منبع الهام بافندگان و قالیچه تلفیقی با عبارت یا اهللا یا علی  ،تمثال امام در قدمگاه -28عکس

)پژوهشگران: منبع(قدمگاه روستاي هوکرد جیرفت 

  

  :شمایل امامان و پنجه دست-2-4-2-1

روایات و زمینه  گیري از شمایل پردازي، هنري مردمی و فطري است که با بهره

در ادوار گذشته ). 23: 1392کوثري، (کشند  می عکسچهره بزرگان دین را به  ،تاریخی

نگاري از دیرباز در  شمایل. عامه مردم بودند مورداحترامها همواره مقدس و  شمایل

ایران رایج بوده و در دوران اسالمی باوجود منع مذهبی همچنان ادامه یافت، 

بویه  اواخر دوره آلاز احتماالً  ،بر اساس تاریخ مذهبی تشیعنگاري مذهبی  شمایل

نمود شمایل ). 4: 1380باشی،  بلوك(سو معمول بوده است  به این) م.ق 448-320(

به فرم ساده چهره امامان را در  اشود منته هاي نذري نیز مشاهده می پردازي در قالیچه

ی آن قرینه عکسکه ساختار ) 29شماره عکس(در قالیچه نذري  .اند متن قالیچه بافته

است، تصاویر گلدان و پنجه دست در محور مرکزي قالیچه قرار دارند و به جهت 

گرفته و دو صورت معکوس روي گلدان قرار به ،»اهللا«احترام و حفظ شأن کلمه جالله 
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و همچنین  شده بافتهصورت قرینه در دو سوي قالیچه  هاي قرمز به درخت با شکوفه

باغ و طوطی که رسد  به نظر می ،اند رنده شبیه روي شاخسار درختان نشستهدو پ عکس

  . دنهاي عامیانه باش بیانگر مفاهیم معنوي و عرفانی در این بافته

الطیر طوطی همواره در طلب آب حیات است و پادشاهی  به اعتقاد عطار در منطق«

ست و طوطی نشان آن بیند، آب حیات تمثیلی از معرفت ا را در بندگی راه ظلمات می

در مرکز  .)36: 1382فربود، (»ماند گروه است که در طلب علم در عالم هستی بازمی

پنجه  عکس، )ع(و امام حسین )ع(قالیچه در حدفاصل دو تمثال حضرت ابوالفضل

چشم یک طلسم حفاظتی نیرومند به ). 29عکس(دست همراه با چشم و ابرو است 

هایی با  رفته است، پیکره عنوان تعویذ به کار می ان بهچشم انس ،آید همچنین شمار می

د، نشو تنها در هنر سومري بلکه در سراسر هنر باستان ظاهر می هاي بسیار بزرگ نه چشم

آباد ایران مالحظه کرد که  توان در تل اسمر عراق و رستم میرا ها  دو نمونه از این پیکره

گیرایی چشم شده بودند و از چشم بد  دهد مردمان جهان باستان متوجه قدرت نشان می

  ).113: 1388مکی نژاد، (ترسیدند  یا پلید می

  

  

  

  

  
  

  

 تیعناقدمگاه ابوالفضل ) ع(و امام حسین )ع(قالیچه تمثال حضرت ابوالفضل -29عکس

  )پژوهشگران: منبع(و نقش چشم روي پنجه در قالیچه  آباد

  



  

  

  

  

337|، برسم و فاریابی  ... هاي واکاوي نمادها در ساختار عکسی قالیچه

پنجه است، منشأ این نقش، ها کارشده نقش  یکی از نقوشی که روي قالیچه

منظور رفع  هاي جیرفت است، مردم به هاي فلزي پنجه موجود در قدمگاه تندیس

اي گره  گرفتاري و رهایی از مشکالت به یکی از انگشتان پنجه فلزي نخ یا پارچه

آفتابی، (دانند  می آل عباتن  یا پنج) ع(زنند، آن را نماد سقاي کربال حضرت ابوالفضل  می

در میان مسلمانان پنجه فلزي یا نقش پنجه مظهر قدرت و نمادي ).1یادداشت : 1396

مثابه طلسم، حرز، تعویذ، دفع شر و چشم بد و  شود و آن را به از اولیاء پنداشته می

رسد  پیشینه این نماد به دوره پیش از اسالم می. برند حفظ سالمت و خوشبختی بکار می

هایی را  ها پنجه در فاس مراکش زنان در زیارتگاه.گویند که به آن پنجه خورشید می

مردم ایران در میان  جز بهطورکلی پنجه دست با نقش چشم در کف آن  کنند به نصب می

انسان و  ةصورت طلسم و تعویذ نگهدارند ها، کلیمیان، به ها، آفریقایی ها، عرب هندي

  ). 5557: 1383،باشی بلوك(بندد  بکار می ،اشیاء و دورکننده چشم بد از آنها

در اساطیر ایران به . شدند در دوران باستان دیوها عامل اصلی حسادت شمرده می

در باورهاي  .)42: 1388آموزگار، (زد  شده که مردمان را چشم می دیو آگاس اشاره

به گردن » شولوك«رنگ معروف به  اي آبی زخم، مهره منظور رفع چشم عامیانه جیرفت به

عنوان  بهرا چشم میانه پنجه  عکسهمچنین  ،کنند ه آویزان میکودك یا ورودي خان

شان سرسبز و پرثمر  کشاورزان براي اینکه مزرعه. بافند هاي نذري می طلسم روي قالیچه

در آثار . زخم در امان باشد کنند تا از چشم بماند در آن اسکلت سر االغ آویزان می

رسد کاربرد طلسم  به نظر می هایی به فرم چشم وجود دارد که سنگی جیرفت مهره

  ).30عکس(اند  داشته
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خرمهره  عکسو )164: 1382مجید زاده،(مهره سنگی، به شکل چشم جیرفت  -30عکس

  )پژوهشگران: منبع) (شولوك(

  

هاي فلزي را  مردم جیرفت، به نیت برآورده شدن حاجات و گشایش کار، پنجه

هاي سبز به آن دخیل  ن با تکه پارچهکنند و زنا داخل یا روي سقف قدمگاه نصب می

دانند  می آل عباتن  یا پنج) ع(بندند، که آن را نماد سقاي کربال حضرت ابوالفضل می

  ).31عکس(

  

  
  )پژوهشگران: منبع(پنجه فلزي در قدمگاه ابوالفضل کهوروئیه  -31عکس

                      



  

  

  

  

339|، برسم و فاریابی  ... هاي واکاوي نمادها در ساختار عکسی قالیچه

  )پژوهشگران :منبع(هاي تلفیقی  بررسی تطبیقی قالیچه -4جدول 

  معناشناسی  مصادیق تاریخی و محیطی  قالیچه عکس  نقش

قالیچه با 

  نقش پنجه

  

  

نمادي از پنجه دست 

حضرت ابوالفضل 

  تن آل عبا و پنج) ع(

قالیچه 

  تلفیقی

شده امام  ساده عکس    

که برگرفته ) ع(علی 

هاي  از نقاشی

این . خانه است قهوه

تصاویر کارکرد 

و شناخت  یآموزش

  .اي دین داشتنداولی

نقش چشم 

عنوان  به

  طلسم

  

نقش چشم کاربرد 

طلسم دارد و براي 

زخم بکار  رفع چشم

  .رود می
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  گیري نتیجه- 3

هاي نذري اغلب توسط زنان و دختران گمنام روستایی و مناطق عشایرنشین  قالیچه

. را تشخیص داد توان پیشینه و دوره بافت آنها راحتی نمی به همین دلیل به اند شده بافته

منظور ترویج فرهنگ  ها در عصر صفوي به رسد رشد و توسعه قدمگاه اما به نظر می

هاي اصلی پیدایش  زمینه ،قالی ایران در عهد قاجار ییعکس گراتشیع و حضور جریان 

عهد قاجار در این  ییعکس گرانمود جریان . شود هاي نذري محسوب می قالیچه

صورت دعا و نیایش  هایی به اي ساده امامان همراه با دلنوشتهه صورت تمثال ها به قالیچه

شدت در  نذر عموماً یک مسئله کامالً شخصی و قلبی است، این امر به. شود مشاهده می

هاي نذري تأثیر گذاشته و باعث شده که  آمیزي و بافت قالیچه نحوه طراحی رنگ

ها از الگوي یکسانی پیروي نکند ها و همچنین ابعاد آن بندي این قالیچه ساختار و ترکیب

و هر بافنده مطابق ذوق و سلیقه خود ابتدا در ذهن خود دست به انتخاب موضوع و 

هر نقش . اقدام به بافتن نماید ،ی متنوععکسگیري از عناصر  مفهوم زده و سپس با بهره

  . اي مستحکم با ماهیت نذر و حاجت دارد عنوان یک نماد رابطه به عکسو 

شویم این مسئله  عنوان متوجه هدف بافندگان نمی هیچ ها به ه قالیچهبا مشاهد

هاي  اما پژوهش ،صورت یک راز سرپوشیده تا ابد در قلب بافنده باقی خواهد ماند به

ها بیانگر این مطلب است که آرزوهاي  هاي مکرر از متولیان قدمگاه میدانی و پرسش

عمومًا بافندگان جهت سالمتی، خوشبختی، شده،  ها بافته زیادي در تاروپود این قالیچه

شفاي عاجل بیماران، آزادي زندانیان، طلب فرزند و ازدواج دست به خلق این آثار 

دختران جوان اولین ثمره تالش و دسترنج خود که شده مشاهدهاند و یا در مواردي  زده

ند که آنها را در خواه بافند و از پیر یا امام موردنظر می اي کوچک می صورت قالیچه را به

شود و  بافی یاري دهد و اینجاست که فرش از جایگاه زمینی خود جدا می امر قالی

کند و نگاه هر زائري را از فرش به عرش معطوف  معناي آئینی و آسمانی پیدا می

ها این است که براي همیشه داخل قدمگاه  در مورد این قالیچه توجه قابلنکته . دارد می
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حال تقدس  شوند و درعین هیچ شرایطی از قدمگاه خارج نمیدر و مانند  باقی می

کنند و زائران براي خواندن نماز حاجات از این  یابند و کاربرد ثانویه پیدا می می

  . بندند کنند و در نهایت به آنها دخیل می عنوان سجاده استفاده می ها به قالیچه

دو قسمت حاشیه و متن هاي نذري از  بندي قالیچه و ترکیب تصویريساختار 

ی، نوشتاري یا عکسصورت  ها ازنظر ساختار و فرم به شده است، متن قالیچه تشکیل

بخش بافندگان بوده است  رود همواره الهام اند، طبیعت بومی حوزه هلیل شده تلفیقی بافته

حال بعضی از نقوش ریشه در اعتقادات و باورهاي دینی و اساطیري مردم این  اما درعین

پیشینه بعضی از این نقوش مانند گل نیلوفر، چلیپا، . و کارکرد طلسم دارند داشتهقه منط

) جیرفت(رود  به ظروف سنگی و سفالی تمدن هلیل ،درخت زندگی و خطوط مواج

هاي نوشتاري عنصر تزئینی وجود ندارد صرفًا در متن قالی  در ساختار قالیچه. رسد می

هاي تلفیقی  است اما در قالیچه شده بافتها و نیایش نام پیامبران و امامان همراه با دع

تصاویر امامان در این  ؛یک عبارت کوتاه در قالب دعا آمده استتصویر، عالوه بر 

  .هاي مذهبی است ها و شمایل ها برگرفته از نقاشی قالیچه
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