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چکيده

ی��ك نقش از صاف��ی ذهن انس��ان های مختلفی عبور 

می كند. داالن زمان و ذهن در شكل گیری طرح ها نقش 

مهمی ایفا می كنند. بس��یاری از طرح ها و نقوش قالی 

محص��ول تب��ادالت فرهنگی ملت ها و اق��وام مختلف 

هس��تند؛ همان گونه كه بسیاری از محصوالت فرهنگی 

و اجتماعی نظیر داس��تان ها، گویش ها، آداب و رس��وم 

و... بی��ن ملت ها و اقوام مختلف مبادله می گردند و در 

این مس��یر رنگ و بو و لهجه محلی به خود می گیرند، 

نقش ها نیز از این قاعده مس��تثنی نیستند. نقش ها نیز 

در نق��ل و انتقاالت خود از محلی به محل دیگر دچار 

تغیی��ر و تح��ول می گردند. هر نقش��ی فرزند نیازهای 

جامعه خود در زمانی خاص محس��وب می گردد، شاید 

ه��م این طرح و نقش در جوامع دیگر متناس��ب با نوع 

زندگی، عملكردی متفاوت داشته باشد و حتی با نامی 

دیگر معرفی و عرضه گردد. طرح های شكس��ته هریس 

نیز از این قاعده پیروی می كنند. طرح لچك ترنج ش��اه 

عباس��ی گردان را بافندگان این ناحیه به طرح شكسته 

تبدیل كرده ان��د و به مرور با تغییرات صورت گرفته به 

روش ذهن��ی و ابداعات نو در طرح ها، الگوهای بصری 

تازه ای به فرهنگ تصویری فرش عرضه ش��ده اس��ت. 

وج��ود ارتباط بی��ن نقش مایه هایی مث��ل گوبك، لََلك، 

س��وقوردی و... در قالی هریس و بُن مایه های اسطوره ای 

تأمل برانگیز اس��ت. بافندگان ذهنی ب��اف این حوزه، با 

بهره گیری از عامل تش��بیه و انتزاع به خلق مجموعه ای 

از نقش مایه های بدیع پرداخته اند.

واژه های کليدی: اسطوره، انتزاع، هریس، نماد، فرش. 

بررسی بن مایه های انتزاعی در قالی هریس

حسن عزیزی
عضو هيئت علمی دانشگاه کاشان 

مهناز نوائی
کارشناس فرش، دانشگاه کاشان
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مقدمه

یكی از مراكز مهم و معروف فرش بافی ایران، منطقه ای 

اس��ت واقع در استان آذربایجان ش��رقی به نام هریس. 

بررسی طرح ها و نقوش قالی هریس، از قدمت و سابقه 

دیرین فرش بافی در این منطقه خبر می دهد. فرش های 

هریس اغل��ب به صورت ذهنی باف به دس��ت بافندگان 

محلی بافته می ش��ود و یا از طرح بافته ش��ده كوچكی 

به نام اورنگ]1[ ك��ه در كنار دار قالی نصب می گردد، 

به عنوان الگو در بافت فرش های جدید بهره می گیرند.

     اغل��ب فرش ه��ای ای��ن منطقه كه ش��امل گراوان، 

سراب، مهربان، بخشایش و قراچه است، جزء فرش های 

درش��ت باف با رج ش��مار 20-30 ب��ا نوع گ��ره متقارن 

به حساب می آید. و در مواردی قالیچه های ابریشمی با 

رج شمار 60-50 تولید می گردد. طرح معروف این ناحیه 

طرح لچك ترنج شكس��ته است كه با نام محلی گوشه 

گوبك شناخته می شود. 

     طرح های ش��هری را تج��ار و تولیدكنندگان فرش 

تبری��ز از نیمه اول قرن بیس��تم میالدی به این منطقه 

آوردند، كه البته ش��كل گردان داش��ت ولی بافندگان 

محلی ب��ه دالیلی طرح ه��ای گردان را ب��ه طرح های 

شكس��ته تبدیل كردند. وجود نقش های��ی با عناوین 

اصیل مثل: گوبك، ایت گل، توس��باغا، آرپاگل، بالوق 

و... نشان دهنده سابقه دیرین فرش بافی در این منطقه 

است.

     در ای��ن مقال��ه س��عی ش��ده ضم��ن معرف��ی 

نقش مایه ه��ای اصیل ب��ا عناوین محلی، ن��وع انتزاع 

و پاالی��ش طرح ه��ای ای��ن منطقه به هم��راه مفاهیم 

نمادین و اس��طوره ای آنها مورد بررس��ی ق��رار گیرد. 

تهی��ه طرح ها و نقوش به هم��راه اصطالحات محلی، 

به ص��ورت میدانی و با حضور در منطقه انجام ش��ده 

اس��ت. با توجه به گستردگی مراكز بافت، جهت درج 

و ثبت اس��امی محلی به خانواده هایی كه از دیرباز به 

ش��غل بافندگی اشتغال داش��تند مراجعه شده، اسامی 

و اصطالح��ات محلی به ص��ورت میدانی جمع آوری 

گردیده و با طرح های تهیه ش��ده مطابقت داده ش��ده 

است. بین برخی از اصطالحات محلی و بن مایه های 

اس��طوره ای اش��تراكاتی مش��اهده گردی��ده، و به این 

فرضیه كه تع��دادی از نقش مایه های موجود در قالی 

هریس دارای مفاهیم اسطوره ای هستند پرداخته شده 

است. بر همین اساس با مراجعه به منابع كتابخانه ای 

و نش��ریات معتبر و دریافت های شخصی، اطالعات 

مورد نظر جمع آوری و ارائه گردیده اس��ت. 
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قالی هریس

قالی های هریس بهترین نوع قالی های منطقه آذربایجان 

محسوب می گردند. این قالی ها سنگین و بادوام هستند. 

قالی ه��ای مش��هور پر طاقت و سرش��ار از ویژگی های 

متمای��ز و در عین حال ارزان به ای��ن ناحیه تعلق دارد 

و مدت یك قرن اس��ت كه م��ردم جهان آن را به عنوان 

قالی »گراوان«]2[ یا »هریس« می شناسند. بدون شك از 

آغاز قرن نوزدهم و قبل از این تاریخ حرفه قالی بافی در 

ناحیه هریس متداول بوده است.

     سیس��یل ادواردز می گوید: »تص��ور می كنم می توان 

اتفاق هایی را كه در این زمینه روی داده اس��ت با اطمینان 

نسبی بازگو كرد. تجار تبریزی می دانستند كه كشورهای 

مغرب زمین به جای تخته فرش های باریك و دراز )كناره( 

با طرح ه��ای تكراری كه ت��ا آن زمان در روس��تاها تهیه 

می گردید، خواس��تار قالی هایی هستند كه با طرح ترنج 

بافته ش��ده باش��ند. بنابراین ضروری به نظر می رسید كه 

یك��ی از تجار طرحی از طرح های معمولی گردان یعنی 

ط��رح »لچك ترنجی« را به »گراوان« یا »بخش��ایش« و یا 

»هریس« بفرس��تد و مشاهده كند كه قالی بافان روستایی 

چگونه از آن استفاده می كنند. بدیهی است آنچه انتظار 

می رفت به وقوع پیوس��ت. یعنی قالی بافان این ناحیه از 

بافتن طرح های گردان عاجز بودند این طرح را به شكسته 

تبدیل كردند. یعنی آن را به صورت خطوط عمودی و افقی 

و اری��ب 45 درجه درآوردند. به این ترتیب طرح »هریس« 

یا »گراوان« به وجود آمد. این برداشت قالی بافان هریس از 

طرح »لچك ترنج« است.« )ادواردز، 1368، 76(.

     تمایل قالی بافان این ناحیه به تغییر خطوط منحنی 

به مس��تقیم یا تبدیل »گردان« به »شكسته« را امروزه نیز 

می توان در هر یك از این روس��تاها مش��اهده كرد. این 

كار خصوصی��ت خاصی به قالی ه��ای آنان داده كه در 

سراسر جهان مشهور است. 

طرح های قالی هریس

انواع طرح های قالی هریس به قرار زیر اس��ت: تاجری، 

حیات نقش��ه، حاج عظیم نقشه، آقا علی اشرف نقشه، 

چلنگر نقش��ه، امیر ارس��الن )گون پاپاق، به معنی كاله 

پش��می(، صبوری یا س��یل آپاران )س��یل بر(، قره قاش 

)س��یاه ابرو(، الحلی نقشه، افشان نقش��ه، ایدگول )گل 

سنجد(، هفت بركه یا هفت حوض، قاچ خاتون یا داش 

خاتون.

     تمام این طرح ها جز افش��ان كه به صورت افش��ان 

شكس��ته است، به صورت »لچك ترنج« بافته می شوند 

و معموالً نام تولید كننده بر روی طرح گذاشته می شود. 

مث��اًل ط��رح ح��اج عظیمی به ص��ورت ترن��ج لوزی و 

صمد خانی ترنج مدور و داش خاتون یا قاچ خاتون ترنج 

كف ساده هستند و نام طرح ها بیشتر به نام افرادی كه 

تولیدكننده و یا تغییر دهنده نقش��ه اصلی آن به شكل 

جدید بوده اند، نام گذاری شده است. وجه مشترك تمام 

طرح ها خطوط شكسته و هندسی آنهاست.

     نقش��ه قالی های هریس معموالً لچك ترنج اس��ت 

ك��ه در اصطالح محلی به آن گوش��ه گوبك می گویند. 

حاشیه های معروف چایدانی )سماوری(، بالوق )ماهی(، 
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ش��اماما )گلی گرد یا نوعی طالبی( از جمله حواش��ی 

فرش هریس محسوب می گردند. حواشی قالی هریس 

معموالً سه قسمتی است. یك حاشیه پهن و دو حاشیه 

باریك كه حاش��یه پهن را احاطه می كنند. معموالً رنگ 

زمینه حاش��یه پهن تیره در نظر گرفته می شود كه این 

امر باعث جلوه بیشتر نقوش متن در قالی می گردد.

     فرش ه��ای ای��ن ناحیه معموالً در س��بك ش��اخه 

شكس��ته در اندازه های قالیچه و قالی بافته می ش��وند. 

معموالً ترنج میانی بر زمینه فرش تسلط دارد به نحوی 

كه قس��مت بزرگی از فرش را می پوشاند. لچك ها نیز 

اغلب مش��ابهت فراوانی با ترنج میانی دارند. قالی بافان 

هریس در گذش��ته از نقشه استفاده نمی كردند و اغلب 

فرش های خود را به كمك حافظه می بافتند و یا حداكثر 

از طرح قالیچة دیگری كه در كنار دستگاه آویزان بود در 

بافت فرش یاری می جستند. 

رنگبندی قالی هریس

عوامل بس��یاری در انتخاب و گزین��ش رنگ های قالی 

هر منطقه دخیلند، عواملی مثل پوشش گیاهی، شرایط 

اقلیم��ی، روحیات و خصلت ه��ای قومی و ملی، حس 

زیبایی شناسی و... . حس زیبایی شناسی و پرورش آن طی 

سالیان متمادی در انتخاب نوع رنگ ها و میزان روشنایی 

و تاریكی و حتی همنشینی آنها نقش بسیار مهمی ایفا 

می كند. وجود منابع طبیعی گیاهی و معدنی در منطقه 

و اس��تفاده رنگرزان محلی از این نوع مواد طبیعی باعث 

باال رفتن كیفیت الیاف و مصالح گردیده است. 

     رنگ های قرمز روناسی، نارنجی، قهوه ای، صورتی روشن 

و سیر، عاجی، س��ورمه ای، نخودی، سبز سدری، مشكی، 

بژ، آبی روش��ن و تیره از جمله مهمترین رنگ های فرش 

هریس به حس��اب می آیند. بافندگان از آبی به عنوان رنگ 

متضاد به شكل خطوطی در میان رنگ ها استفاده می كنند. 

زمانی كه رنگ زمینه آبی تیره و نخودی است، همنشینی 

رنگ های سبز سدری، قهوه ای، نارنجی و عاجی در نقش ها 

لطافت خاصی به طرح می بخشد. رنگ های قهوه ای، بژ و 

فیروزه ای نشانة فرش های قدیمی تر است. )اشنبرنر، 1374، 

16( امروزه روس��تاییان نخ های آماده را از بازارهای تبریز و 

اردبیل تهیه می كنند. اغلب این نخ ها پشمی است كه از 

دباغ خانه ها به دس��ت می آید و از حیث جنس با نخ هایی 

تصویر شماره 1: اجزاء طرح قالی و اصطالحات محلی آنها
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كه قباًل از ایالت چادر نش��ین  می خریدند تفاوت بسیار 

دارد. نخ های ایلیاتی دارای الیاف بلند و تاب بیشتری بوده 

و وقتی آنرا رنگ  می كنند سایه روش��ن های خاصی از آن 

به دست می آید.

انواع نقش مایه های قالی و اصطالحات محلی آنها

ن��ام نقوش و گل ه��ای مورد اس��تفاده در قالی هریس، 

اغلب بر اس��اس ش��باهت آنها به اش��یاء یا حیوانات 

انتخاب شده است. برخی از نقوش در بین تمام اهالی 

عمومیت دارد ول��ی بعضی از نقوش فقط در برخی از 

خانواده ها مرس��وم است بنابراین یا نامی ندارد و یا اگر 

داشته باشد فقط در بین اهل خانه شناخته شده است.

طبقه بندی کلی طرح های رایج در قالی هریس

تبدی��ل طرح لچك ترنج )تصویر ش��ماره 33( به طرح 

هندس��ی و شكس��ته )تصویر ش��ماره 34( ماحصل و 

نتیجه ذوق آزمایی و خالقیت هنرمندان این ناحیه بوده، 

و این اتفاق باعث ایجاد ابتكاراتی خودجوش در طرح ها 

گردیده است. س��ابقه فرش بافی در این ناحیه و تلفیق 

طرح های شكسته ذهنی با طرح های گردان وارداتی منشأ 

خلق طرح ه��ای جدید گردید. طرح های رایج قالی بافی 

در این ناحیه را می توان به 3 دسته طبقه بندی كرد:

طرح های شكسته و هندسی ذهنی باف )پشم  1 .

با رج شمار 20(

طرح های لچك ترنج و افشان شاخه شكسته  2 .

)پشم با رج شمار 20 تا 30(

طرح های گردان ش��هری )ابریشم با رج شمار  3 .

50 تا60(

     در نمونه طرح های دس��ته اول )طرح های شكس��ته 

ذهنی باف( نوع و چگونگی طرح ها نشان از قدمت آنها 

در بین ساكنان این ناحیه دارد. تلفیق طرح های شكسته 

از ح��وزه گلیم بافی به قالی بافی ب��ا همان ویژگی های 

قبل��ی، باعث تداوم طرح های اصیل و اس��تمرار آنها در 

حوزه ای دیگر گردیده است. وجود ترنج های شكسته 6 

و 8 ضلع��ی و یا لوزی ش��كل كه می تواند نماد حوض 

یا باغچه و حتی چش��م باش��د به همراه س��ایر نقوش 

شكس��ته انتزاعی جان��وری و گیاهی مله��م از محیط 

طبیعی ناحیه از جمله ویژگی های این طبقه محسوب 

می گردد. )تصاویر شماره 35 و 36(

     در نمونه طرح های دسته دوم یعنی طرح های لچك 

ترنج و افش��ان ش��اخه شكس��ته كه بخش وسیعی از 

طرح های این ناحیه را در بر می گیرند، تلفیق طرح های 

دس��ته اول با نوع طرح های ش��هری وارداتی را ش��اهد 

هس��تیم. پایداری خصلت های بومی و سنتی و انتقال 

به طرح های ش��هری، زمینه ساز ابداعات جدید گردیده 

است. )تصویر شماره 34(

     دسته سوم قالی هایی هستند با طرح های كاماًل گردان 

و شهری كه با وسواس زیاد و تحت نظارت تولیدكننده 

با ابریش��م تولید شده اند. تقارن كامل و مشاهده نشدن 

نق��ص و عیب در نوع طرح و بافت و نبود آزادی عمل 

بافنده نش��انه حساسیت تولیدكننده نسبت به سفارش 

خود است. )تصاویر شماره 37 و 38(
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مفهوم مرکز ]5[

نقطه مركزی محل ثقل و نقطه آغازین، محل شكل گیری 

و نقطه بازگش��ت به حس��اب می آید. همان مركزی كه 

محور عالم و مركز جهان اس��ت و آفرینش از آنجا آغاز 

و ب��دان ختم می گ��ردد. از نقطه نظر انس��ان معتقد و 

اس��طوره ای مركز این كانون در بدن انس��ان ناف است. 

ناف عامل و عنصر ارتباطی نوزاد با مادر است.

     رسیدن به مركز، رسیدن به خواستگاه و مأوای اولیه 

اس��ت؛ رسیدن به منبع و منش��أ و هسته مركزی است 

ك��ه تولد و آفرینش اولیه از آنج��ا آغاز می گردد. اغلب 

تمدن ه��ا به این كان��ون اولیه و مرك��زی اعتقاد ویژه ای 

دارند. در بعضی از مناطق این نقطه مركزی كوه اس��ت، 

همانن��د كوه مرو در هند، كوه قاف و البرز كوه در ایران، 

كوه المپ در یونان، كوه موریا و صهیون در فلس��طین 

و... و در مناطقی دیگر درختی مقدس مش��خص كننده 

این كان��ون مركزی اس��ت. درختانی ك��ه تحت عنوان 

درخت زندگی و درخت جاودانگی معرفی ش��ده اند. در 

مركز بهشت ویشنو كه به ش��كل مربعی با تقسیمات 

چهارگانه معرفی ش��ده درخت جاودانگ��ی وجود دارد. 

درخت��ان مقدس ویس��پو بیش و هرویس��پ تخمه كه 

آش��یانه س��یمرغ بر آن قرار دارد و درخ��ت طوبا كه در 

مركز بهش��ت واقع شده است نشان از اهمیت مركزیت 

و نمادهای منسوب به آن دارد. 

     در مباح��ث مربوط به اسطوره شناس��ی، نماد مركز 

با ناف در بدن مطابق��ت دارد، همانگونه كه محراب با 

قلب و گنبد با سر در ارتباط است. ناف دقیقًا در مركز 

ب��دن كودك واقع ش��ده و محل ارتباط ن��وزاد در دوران 

جنینی با مادر اس��ت. ای��ن بن مایه و عامل ارتباطی در 

ادوار مختلف زندگی انس��ان به اشكال مختلف مجدداً 

بازس��ازی و تكرار می گ��ردد. در منس��وجات مختلف 

به خص��وص فرش، ترنج مركزی نم��ادی از همان نقطه 

اتصال اولیه است، محلی كه همانند پل ارتباطی باعث 

اتصال انس��ان ب��ا مبدأ پیدایش می گ��ردد. و به همین 

خاطر است كه اسلیمی ها و ختائی ها از ترنج ها منشأ 

می گیرند. »حركت به س��وی مركز نوع��ی آئین عبور و 

انتقال اس��ت از ناسوت به الهوت، از موهوم به واقعیت 

و جاودانگ��ی، از م��رگ به زندگی و از انس��ان به خدا. 

رس��یدن به مركز معادل است با تقدیس شدن.« )الیاده، 

.)32 ،1378

     »خداوند قدوس جهان را همانند جنینی خلق كرد، 

همچنان كه رشد جنین از نافش شروع می شود خداوند 

نیز ش��روع كرد به خلقت جهان از مركزش و از آنجا به 

هر س��و منتشر ش��د. در تلمود تأكید شده كه آفرینش 

جه��ان از كوه صهیون آغاز ش��د. در ریگ ودا جهان را 

در حال گس��ترش از یك نقطه مركزی به اطراف تصور 

كرده اند. ]...[ مطابق سنت های بین النهرینی بشر در ناف 

زمین آفریده ش��د در جایی كه عقد ارض و س��ماء نیز 

آن جا ق��رار دارد. در روایات قدیم ایرانی اهورا  مزدا، مرد 

نخس��تین یعنی كیومرث را و نیز گاو را در مركز زمین 

خلق كرد. بهش��ت نیز ك��ه آدم در آنجا از خاك آفریده 

ش��د در میانه جه��ان قرار دارد. ]...[ در كتاب س��ریانی 

غار الكنز آمده اس��ت كه آدم در مركز زمین خلق شد، 
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در همان نقطه ای كه بعدها صلیب حضرت مس��یح را 

برافراشتند.« )الیاده، 1378، 30(.

     با توجه به تأكید مركزیت در چلیپا و صلیب و القاء 

حركت دورانی به س��وی مركز و وجود نمونه های بسیار 

زی��اد در فرهنگ تصویری ایرانی مثل چلیپا، شمس��ه، 

ترن��ج، گنبد، حوض و... اهمی��ت مركز و ناف به عنوان 

كانون اصلی ش��كل دهی به مفاهیم اسطوره ای، دینی و 

هنری آش��كار می گردد. نقطه ای كه ارتباط انس��ان را با 

آسمان، محل زایش اولیه و زهدان مادر برقرار می كند.

)Lotus( تطبيق طرح گل گوبک با گل نيلوفر آبی

در ط��رح ترنج مركزی فرش های هریس، گلی گرد و یا 

مربع ش��كل خودنمایی می كند ك��ه در اصطالح محلی 

به آن گوبك )ناف( گفته می ش��ود. این گل پژوهشگران 

آن را تحت عنوان گل رزت و یا گل خورش��ید معرفی 

كرده اند، می تواند ادامه سیر تكوین و تكامل گل نیلوفر 

آبی و جایگاه مقدس آن باشد. 

     بین گل نیلوفر و طرح گوبك )ناف( در قالی هریس، 

تش��ابه بس��یاری وجود دارد. در ترنج مركزی فرش های 

هریس و بس��یاری از فرش های مناط��ق مختلف ایران 

گلی گرد دیده می ش��ود كه بسیار شبیه به گل نیلوفر 

اس��ت. هر دو گل در مركز آفرینش ق��رار می گیرند و 

هستی از آنجا نشأت می گیرد. گل نیلوفر توسط ساقه 

بلن��دی همانند بند ناف، ریش��ه را در زی��ر آبها به گل 

ب��ر روی آب متصل می كند. س��اقه همانند بند ناف در 

جنین، پل ارتباطی گل با جهان زیرین و اولیه است. 

     »نیلوف��ر نماد كمال اس��ت، زی��را برگ ها، گل ها و 

میوه اش دایره ای ش��كلند. نیلوفر یعنی شكفتن معنوی، 

زیرا ریش��ه هایش درآب گل آلود اس��ت و به سمت باال 

می روی��د، از آب های تیره خارج می ش��ود، و گل ها زیر 

نور خورشید و روشنایی آسمان رشد می كنند. ریشه اش 

مظهر مان��دگاری، س��اقه اش بند ناف كه انس��ان را به 

اصل��ش پیوند می ده��د، گلش پرتو های خورش��ید، و 

غالف دانه اش، نماد باروری و آفرینش است ]...[ نیلوفر 

نماد انس��ان فوق العاده یا تولد الهی اس��ت، زیرا بدون 

هیچ ناپاكی از آب های گل آلود خارج می شود. ایزدان از 

نیلوفر بیرون می آیند.« )كوپر، 1379، 370(.

     ه��دف اثب��ات ارتباط گل مركزی ف��رش ایرانی به 

گل نیلوف��ر نیس��ت، بلكه وجوه اش��تراك بین این دو 

طرح باعث تمایل و گرایش ذهن به س��وی تطبیق آنها 

می گ��ردد. هر دو گل در مركز واقعند، هر دو به وس��یله 

عنص��ری تحت عنوان ناف با جهان زیرین و مادر اولیه 

مرتبط هستند. هر دو منش��أ شكل گیری و تولد اجزاء 

و عناصر دیگر به س��مت چهار جهت هس��تند، و هر 

دو مقدسند. بن مایه های اس��طوره ای مثل )ناف( آن هم 

در مركز، ب��ا كهن الگوهای اولیه مطابقت می كند و این 

تطابق را بافندگان و طراحان هریس در قالی این ناحیه 

مجدداً  بازسازی می كنند. 

تبار شناسی گل شاه عباسی و گل رزت در فرهنگ 

اساطيری

اوا ویلس��ون در كتاب خود با عنوان طرح های اس��المی 
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مدعی است گل شاه عباسی )نیلوفر آبی(، قبل از اسالم 

و به خص��وص در زم��ان حكومت هخامنش��یان و در 

كتیبه های تخت جمشید از بین النهرین و از گل نیلوفر 

آبی مصری اخذ گردید و در زمان حكومت ساس��انیان، 

ب��ا توجه به اس��تقرار پایتخت در تیس��فون این گل از 

طرح پالمت یا نخل اقتباس ش��ده اس��ت. )ویلس��ون، 

1377، 138( بعد از اس��الم و به خصوص بعد از حمله 

مغول ه��ا این گل از گل نیلوفر آب��ی چینی اخذ و در 

زم��ان حكومت صفویان و در زمان اقتدار ش��اه عباس 

بزرگ به گل شاه عباسی معروف گردید.

     »در فروردین یش��ت آمده اس��ت كه چون زرتش��ت 

زاده ش��د، مهر و اَپَم نَپات وظایفی مشابه یافتند: از این 

پس، مهر فراخ چراگاه، فرمانروایان كشور را نیرو بخشد 

و آش��وب ها را فرو نش��اند. از این پس، اپم نپات توانا، 

فرمانروایان كشور را نیرو بخشد و سركشان را لگام زند. 

اَپَم نپ��ات كه نامش معنی »فرزند آبه��ا« دارد، ایزد آب 

است. او ایزدی است كه فرّه ای را كه جمشید از دست 

داد س��رانجام گرفت و از بهر پاس��داری اش به زیر دریا 

برد. به واس��طه برابری در مقام و مسئولیت، و همچنین 

به مناس��بت باوری كه اقوام هند و اروپایی داش��تند كه 

هنگام غروب، خورشید به دریا فرو می رود، این دو ایزد 

نس��بت به فّر دو عامل مكمل شدند: مِهر به عنوان ایزد 

خورشید، بخش��اینده فّر بود در مدت روز، و اَپَم نپات 

به عنوان ایزد آبها، پاس��دار فّر بود به هنگام ش��ب. گل 

آفتابگردان همیشه نمودار خورشید بوده است و نیلوفر 

نمودار آبها، چنانكه در نبدهش، هر یك از امشاسپنتان 

را گلی نسبت داده اند، گل نیلوفر آبی، گل آبان است و 

گل آفتابگردان، گل مهر.« )سودآور، 1384، 75(.

تصویر شماره 34: برداشت بافندگان هریس طرح تصویر 33تصویر شماره 33: لچك ترنج، طرح تبریز
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     گل رزت در فرهن��گ تصوی��ری م��ا، دارای جایگاه 

دیرینه ای اس��ت. ب��ر روی مفرغینه های لرس��تان، جام 

طالیی مارلیك و كتیبه های تخت جمشید و... این گل 

را به صورت مكرر و به شكل حاشیه مشاهده می كنیم. 

»آذین گل س��رخی )Rosette( مانن��د چرخی كه گاهی 

بدان ش��باهت دارد، در وهله اول، یك نماد خورشیدی 

بود و بدین ترتیب آن را بر روی قرص بالدار و پای بودا 

می توان دید. این نقش، تجسم چندین خورشید- خدای 

خاورمیانه اس��ت، و نقش مایه آرایش��ی مردم  پسندی در 

هنر بین النهرین در ادوار بعدی بود، بر روی جواهر آالت 

و بر روی گورها و بناها، ش��اید هدف از به كار بردن آن، 

دور كردن چش��م بد باشد. این گل با هالل در گور های 

رومی نماد خورشید و ماه است.« )هال، 1380، 301(.

لَلَک )پر(

یكی از عناصر و اجزاء مهم نقش مایه های قالی هریس، 

للك )پر( است. این نقش نیز همانند ایت گل به روش 

زبده گزینی انتخاب شده، گزینش جزئی از اجزاء یك گل 

كه در بردارنده تمام مفاهیم باش��د. با مراجعه و مطالعه 

كت��ب دینی و اس��اطیری ایرانی، به خصوص ش��اهنامه 

فردوسی به كرّات با عنصر پرنده و پر شفا بخش مواجه 

می شویم.

     »در فراز سی و پنجم بهرام یشت چنین آمده: اگر پر 

ورغن]6[ به زخم هایی كه در اثر ضربات دشمن بر بدن 

ایجاد شده مالیده شود به س��رعت بهبود می یابد، اما در 

شاهنامه این خاصیت به پرهای سیمرغ نسبت داده شده 

اس��ت. آن هنگامی كه پهلوی رودابه را برای به دنیا آوردن 

رس��تم شكافتند پری از س��یمرغ را بدان مالیدند و آنگاه 

زخم بسته شد، بار دگر آنگاه كه رستم به دست اسفندیار 

زخمی كاری برداشت و در یك قدمی مرگ بود به همین 

روش بهبود یافت.« )كویاجی، 1378، 61(.

      بنابراین ایرانیان باستان معتقد بودند كه پر پرندگان 

اس��اطیری می تواند موجب التیام زخم ها ش��ود، هستی 

ببخشد و طلسم ها را باطل نماید.

     »در ش��اهنامه زال به س��یمرغ می گوی��د: دو پّر تو 

فّر كالهِ من اس��ت. و باز در ش��اهنامه، در ضمن همان 

داس��تان اردش��یر و اردوان كه در كارنامه اردشیر بابكان 

آمده بود، دستور می دهد كه:  

چنین داد پاسخ كه این فّر اوست

به شاهی و نیك اختری پّر اوست   

در اوس��تا، از دو مرغ وابس��ته به فّر س��خن رفته. اولی 

در داستان جمشید اس��ت، كه وقتی به كژّی می گرود، 

فّر از او به ش��كل بازی )وَرغ��َن( در می آید و از او دور 

می ش��ود... دومین مورد، در بهرام یش��ت است، آنجایی 

كه اهورا مزدا از زردش��ت می خواهد، بازی را كه بال های 

گس��ترده دارد پی��دا كند زیرا كه پر آن »م��رِغ مرغان فّر 

بس��یار بخشد« و هر كه به دس��تش آرد توانا و صاحب 

ارج می شود.« )سودآور، 1384، 43(.

     بنابرای��ن یكی از نش��انه های ف��ّر در ایران بال و پر 

پرندگان است: »بال بر روی بدن انسان یا حیوان، عالمت 

ایزدی و نماد قدرت و محافظت است. بال نیز هنگامی 

كه مربوط به پیام آوران و خدایان و بادها می شود، داللت 
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تصویر شماره 35: قالیچه قدیمی هریس، نیمه دوم قرن نوزدهم، اندازه 182×150 سانتیمتر
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تصویر شماره 36: قالیچه نقش هندسی هریس، آذربایجان شرقی، قرن نوزدهم میالدی
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بر س��رعت و تندی دارد پیوند بال بر پش��ت انسان و 

س��ایر حیوانات به عنوان ایزد، خدا و فرشتگان ابتدا در 

بین النهرین و ایران دیده می شود و بعد به سایر تمدن ها 

سرایت پیدا می كند.« )هال، 1380، 30(.

     در فرهن��گ ملی و اس��اطیری و حتی اس��المی ما 

ایرانیان، روح و جان و حتی ذهن به پرنده تش��بیه شده 

اس��ت. فرشتگان و موجودات افس��انه ای صاحب دو و 

حتی چهار بال هستند )فرشته بالدار در تخت جمشید(. 

پر به عنوان جقه )پرك( بر تارك تاج پادش��اهان ایرانی 

نش��انه ای از پرنده بخت و اقبال و نماد فّر و پادشاهی 

محس��وب می شده اس��ت. این پر همانند سایه ُهما بر 

سر شاه سایه افكنده و باعث مشروعیت حكومت شاه 

می گردیده است.

     ط��رح للك در فرش هریس معم��والً در متن قالی 

خودنمائ��ی می كند. ای��ن طرح می تواند ه��م به عنوان 

تعویذ و هم به عنوان نش��انه بخت و اقبال، آرزوی نیك 

فرجامی را برای صاحبش به ارمغان بیاورد و همان نقش 

اس��اطیری نیاكانش را در هزاره های قبل به نوعی دیگر 

ایفا نماید.

سوقوردی )کرم آبی( و ليس )کرم درختی(

كرم نیز همانند بس��یاری از نمادهای گیاهی و جانوری 

نش��انه خیر و بركت تلقی می شده و در داستانی كه از 

ش��اهنامه مطرح می گردد، كرم اسطوره ریسندگی است. 

»در یكی از داستان های اس��طوره ای شاهنامه، فردوسی 

ضمن نقل رویداد هایی كه در زمان ش��هریاری اردش��یر، 

نخستین شاهنشاه ساسانی رخ می دهد، داستان عجیبی 

در مورد هماورد او یعنی هفت واد كه در كرمان حكومت 

می كرد نقل می نماید: نخست او مردی تنگدست بوده، 

پیش��ه دخترانش كه به بافندگی مشغول بودند به درآمد 

اندكش می افزود. روزی یكی از دختران هفت واد هنگام 

خوردن یك س��یب، كرمی را در آن می یابد او این كرم 

را برك��ت خان��ه تلقی نموده و آن را ب��ر روی چرخ نخ 

ریس��ی خود قرار می دهد. همین امر ساده باعث نتیجه 

ش��گفت انگیزی می ش��ود، به طوری كه دختر درمی یابد 

كه آن روز توانس��ته بس��یار بیش��تر از تمامی روزهای 

دیگر نخ بریس��د. همین عامل باعث پیشرفت خانواده 

هفت واد می گردد تا اینكه او به پادش��اهی می رس��د... 

سرانجام اردش��یر توانس��ت این كرم را در كرمان نابود 

كند.« )كویاجی، 1378، 43(. 

     وق��وع این داس��تان در عصر ساس��انیان مبین ورود 

كرم ابریش��م و تولید آن در ایران است. همانگونه كه از 

متن داستان برمی آید كرمی كوچك منشأ خیر و بركت 

و كس��ب ثروتی عظیم برای خانواده هفت واد می شود. 

سرعت در ریس��یدن، آرزوی هر زن ریسنده ای می تواند 

باش��د. حضور نقش كرم ب��ر روی قالی می تواند باعث 

حیات مجدد یك اسطوره در زمانی دیگر گردد و آرزوی 

بركت و ازدیاد رزق را برای خانواده به ارمغان آورد.

بالوق )ماهی(

در فالت گرم و خشك كشورمان، هنرمندان آرزوی آب 

را با نماد ماهی بر روی انواع صنایع دستی و منسوجات 
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مختلف نقش كرده اند، نقش��ی كه یادآور بركت و روزی 

اس��ت. ماهی در نقش نماد آب با ایزد بانوی آبها یعنی 

آناهیت��ا همراه می گردد و به عن��وان مظهری از بركت و 

باروری نقش��ی مقدس می یابد و در جایی با زرتش��ت 

هم��راه می گردد و ب��ه ترویج دین او می پ��ردازد. ماهی 

آرزوه]7[ در دریای اس��طوره ای فراخكرت، نقش نگهبان 

ریش��ه های درخت زندگی را ب��ازی می كند )ماهی كارا 

]8[(. بدین سان ماهی به جایگاه یك عنصر اسطوره ای 

ارتق��اء می یابد. »به طور كلی ماهی نماد حاصلخیزی و 

باروری اس��ت و یكی از عالئ��م فرخندگی بر روی پای 

بودا به ش��مار م��ی رود. ماهی زرین نماد ثروت اس��ت.« 

)هال، 1380، 100(.

     »ماهی نماد روانی و پاكی اس��ت. طلس��م گران به 

كس��انی كه طالب رونق بیش��تر در كس��ب و كارشان 

هس��تند و یا مش��كلی بر س��ر راه دارند، همراه داشتن 

ماهی را توصیه می كنند. تا چون ماهی در آب راحت و 

روان به مسیری كه مایلند بروند.« )تناولی، 1386، 90(.

     ب��ا توج��ه ب��ه دوری برخی از نق��وش قالی هریس 

از نمونه های عین��ی و انتزاعی بودن آنها در این بخش 

ب��ه تعریف انتزاع و همچنین ش��یوه های انتزاع در قالی 

هریس می پردازیم.

انتزاع

انت��زاع]9[ در معنای عام، جدا كردن صفت یا خاصیت 

مش��ترك میان چند چیز و تأكید بر این وجه مش��ترك 

اس��ت. به عنوان مثال می توان دای��ره را صورت انتزاعی 

تمامی چیزهای گرد دانست. »انتزاع در هنر، زبده گزینی 

از طبیعت معن��ا می دهد، و روش ه��ای گوناگون دارد. 

مش��خصه بس��یاری از روش ه��ای انتزاع، ب��ه درجات 

مختلف، این است كه نسبت بازنمایی واقعیت مشهود 

و محسوس را كنار می گذارد و یا كم اهمیت می شمارد 

و ابداع واقعیتی تازه برای ادراك بصری را كاركرد اساسی 

هنر می داند.« )پاكباز، 1378، 49(.

     ».... اگ��ر آنچ��ه را می بینی��م آن قدر س��اده كنیم تا 

فق��ط عناصر اولی��ه آن باقی بمان��د در واقع این همان 

عمل انتزاعی كردن تصویر است و اهمیت آن برای فهم 

و س��اختن پیام های بصری بارها بیش��تر است. هر چه 

شبیه سازی در یك خبر بصری بیشتر باشد مطالبی كه 

از آن استنباط می شود مشخص تر و در نتیجه محدود تر 

اس��ت. و هر چه انتزاعی تر باشد، مطالب آن وسیع تر و 

كلی تر می شود.« )دوندیس، 1368، 112(.

شيوه های انتزاع 

1- چکیده نگاری

 در ای��ن روش با حذف جنبه ه��ای عارضی و خاص، 

صور اساس��ی و عام چیزها مجس��م می شوند. در این 

مسیر هنرمند با حذف اجزاء كم اهمیت و تقلیل آنها و 

اغراق در اجزاء با اهمیت تر به ترسیم تصویر مورد نظر 

می پردازد. نقش مكرر SSS بر روی ظروف سفالین عصر 

نوسنگی ایران كه تصویر ساده شده ردیف پرندگان آبی 

است و یا نقش سوقوردی S )كرم آبی( در قالی هریس 

به روش پاالیش فرم و یا چكیده نگاری خلق شده اند.
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2- زبده گزینی

در این ش��یوه هنرمن��د با اس��تفاده از روش زبده گزینی 

جزئ��ی از اجزاء یك موجود مرك��ب را به عنوان نماینده 

كل انتخ��اب و دیگر اجزاء را حذف می كند. نقش ایت 

)س��گ( در فرش ه��ای هریس با همین ش��یوه به وجود 

آمده اس��ت. هنرمند بافنده با انتخاب دم سگ به روش 

زبده گزین��ی و ح��ذف اجزاء دیگر بدن س��گ به خلق 

نقشی انتزاعی پرداخته است.

     از نظر تاریخی انس��ان در عصری ش��روع به انتزاع 

و پاالی��ش فرم ه��ا می كند كه نقاش��ی نات��ورال عصر 

دیرینه س��نگی پاس��خگوی نیازهای جدید او نیست. 

پیش��ینه زبان تصویری انتزاعی به عصر نو س��نگی باز 

می گردد. تغییرات آب و هوای��ی، طرح نیازهای جدید 

معیش��تی، دین��ی و اجتماعی باعث رویكرد انس��ان به 

سمت خلق خط تصویری اندیشه نگار می گردد. تالش 

انس��ان در جهت برقراری ارتباط ب��ا همنوعان و انتقال 

خواس��ت ها و نیازهایش زمینه س��از ابداعات تصویری 

بش��ر گردیده اس��ت. جایگزینی بیان تصویری به جای 

نمای��ش فرمالیس��تی تصوی��ر از جمل��ه اتفاقات مهم 

این عصر )عصر نو س��نگی( به حساب می آید. در این 

مس��یر بهره گیری از تفكر تشبیهی نقش اساسی را در 

شكل گیری نقش های انتزاعی ایفا می كند.

تصویر شماره 37: قالی هریس، اندازه 496×799 سانتیمتر
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تصویر شماره 38: فرش ابریشم هریس، اندازه 250×160سانتیمتر
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     تش��بیه ش��اخ حیوان به هالل ماه، تش��بیه ابرهای 

س��فید به گاوان فربه ش��یرده، تش��بیه دایره به آسمان، 

مثل��ث به ك��وه و آتش و مرب��ع به زمی��ن و... همگی 

وجوه مختلف تفكر تش��بیهی بودند كه انس��ان جهت 

س��اخت آفرینش های تصوی��ری و انتزاعی خود از آنها 

بهره می گرفته است. 

     با توجه به مطالب فوق هنرمند بافنده و طراح محلی 

در روس��تایی دور افتاده، درك تصویری كاملی از شرایط 

زمانی خود داش��ته و به ش��كلی خود ج��وش در غالب 

زبان تصوی��ری به طرح نیازهای م��ادی و معنوی خود 

با اس��تفاده از زبان انتزاع پرداخته است. استفاده از زبان 

انتزاع جهت انتقال مفاهیم پیدا و پنهان ش��گرد هنرمند 

مكتب ندیده محلی اس��ت كه ریش��ه در كهن الگوها و 

اعصار اولیه دارد. 

نتيجه گيری 

یكی از دالیل تنوع طرح های قالی در برخی از مناطق و 

به خصوص مناطق روستایی و عشایری، ذهنی باف بودن 

قال��ی این نواحی اس��ت. فرش ه��ای ذهنی باف پیرو و 

تابع ذوق و سلیقه و حس زیبایی شناسی قومی و ملی 

بافندگان آن اس��ت. مسائل بسیار زیادی در شكل گیری 

طرح های ذهنی باف دخیل هس��تند. س��ن و جنسیت 

بافنده، محیط جغرافیایی و ش��رایط اجتماعی، مسائل 

مربوط به آداب و رسوم، مس��ائل مهم دینی و اعتقادی 

از جمل��ه عوام��ل تأثیرگذار در رون��د تولید فرش های 

ذهنی ب��اف به حس��اب می آیند. از مطالب ارائه ش��ده 

می توان به نتایج زیر دست یافت:

حضور نام ه��ا و اصطالحات محلی مثل:  1- 

گوب��ك )ناف(، لََلك، س��وقوردی، بالوق و 

.... مؤید وجود نوعی نگاه اسطوره ای میان 

بافندگان این حوزه قالی بافی است.

بافن��دگان محل��ی با ات��كاء ب��ه ذهنیت  2- 

ناخودآگاه خود و با بهره گیری از شیوه های 

مختلف انتزاع، مثل چكیده نگاری و زبده 

گزین��ی و ب��ا بهره گیری از عامل تش��بیه 

به خل��ق نقش مایه ه��ای ت��ازه و بدیعی 

پرداخته اند.

همان گونه كه در قالی هریس دیده ش��د،  3- 

ورود طرح ه��ای ش��هری در صورت وجود 

آزادی عمل بافندگان محلی نه تنها باعث 

فراموش��ی فرهنگ تصویری بومی نشده، 

بلك��ه به عامل مهم��ی در جهت ارتقاء و 

تحول هن��ر قالی بافی ای��ن ناحیه تبدیل 

گردیده است.

عنوان گوبك در ترنج مركزی قالی هریس  4- 

و مقایس��ه تطبیقی ص��ورت گرفته با گل 

نیلوفر آبی، مؤید وج��ود ارتباط محتوایی 

بین عملكرد آن دو به عنوان هسته مركزی 

آفرینش است.

بس��یاری از نقش مایه های ای��ن ناحیه از  5- 

گل های معروف شاه عباس��ی اخذ ش��ده، 

ذهنیت گرای��ی و ع��دم تقلی��د كوركورانه 
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هنرمند بافنده در این حوزه، س��بب خلق 

و آفرین��ش نقش مایه های��ی بدیع گردیده 

است. او در این فرآیند برخوردی منفعالنه 

نداشته، بلكه با تغییر شكل نقش مایه ها از 

طریق انتزاع و دادن محتوا از طریق تشبیه، 

ب��ه طرح های واردات��ی روح و جانی دیگر 

بخشیده است.

معرفی و شناسایی نقوش ذهنی باف در مراكز مختلف 

قالی بافی كش��ورمان ب��ا اصطالحات محل��ی و تبیین 

مفاهی��م آنها، باعث حفظ و نگهداری از دس��تاوردهای 

فرهنگی پیش��ینیان و انتقال به نسل های بعدی خواهد 

شد. امید است آشنایی با نقش مایه های اصیل و بومی 

و عملكرد اجتماعی و فرهنگی آنها، ما را در پاس داشت 

از آنها ثابت قدم و راسخ سازد. 

پی نوشت ها
اورَِنگ؛ در گذش��ته ب��ا توجه به نبود كاغذ نقش��ه و   -1  
به خص��وص در مناطق دور افتاده، بافندگان دس��ت به 
ابتكاری نو زدند. آنها با توجه به عالقه ش��ان در حفظ 
طرح های خاص محل��ی، با بافت این گونه طرح ها در 
ابعاد كوچك و به ش��كلی فش��رده، چند نمونه لچك 
و ترن��ج با حاش��یه های مختلف ب��زرگ و كوچك را 
می بافتن��د و بدین ترتی��ب نقش��ه ای را از طرح های 
مختل��ف جه��ت بهره برداری ه��ای بع��دی به وج��ود 

می آوردند. 
نام روستایی در نزدیكی هریس  -2  

شاماما یا ش��مامه میوه ای اس��ت بومی آذربایجان كه   -3  
ش��باهت بس��یاری به طالبی داش��ته و كم��ی از آن 
كوچكتر اس��ت و در قالی به گله��ای »رزت« اطالق 
می ش��ود. برش عرض��ی این میوه ش��بیه گل »رزت« 
اس��ت و احتماالً دلیل نامگذاری آن نیز همین مطلب 
است. گلهای »رزت« از نقوش بسیار قدیمی در ایران 
به شمار می رود. در س��نگ نگاره های تخت جمشید، 
مفرغینه ه��ای لرس��تان و جام ه��ای زری��ن مارلیك و 
حسنلو با تعداد گلبرگ های 8 یا 12 تایی و به صورت 

گرد و مكرر نمایش داده شده است.
نقش��ی اس��ت كه در زمینه قالی مورد اس��تفاده قرار   -4  

می گیرد.
ناف )اومفال��وس Omphalos( نماد مركز دنیاس��ت.   -5  
بسیاری از س��نت ها مبدأ عالم را ناف می دانند تا كه 
در آنجا پیدایش هستی از چهار جهت رخ می نماید. 
وقتی در ری��گ ودا از ناف باری تعالی س��خن می رود، 
منظور همان ناف ویشنو اس��ت كه بر اقیانوس اولیه 
گسترده ش��ده، كه دانه لوتوس جهان ظاهر است. اما 
ناف فقط مركز ظهور جسمانی نیست، بلكه در عین 
حال مركز معنوی یك دنیاست. از همین قبیل است 
بیت ایل )بیت اهلل( س��تون ش��كل، ك��ه یعقوب آن را 
افراش��ته، اومفالوس دلفی مركز پی��روان كیش آپولون 
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و...
به اعتقاد كویاجی در كتاب افس��انه های ایران و چین   -6  
واژه ورغن در فارسی معادل واژه ُدرناست ولی ابوالعال 
س��ودآور در كتاب ف��رّه ایزدی، ورغ��ن را نوعی باز و 

عقاب قلمداد می كند.
ماهی آرزوه )Arzuh(: زردش��ت هفت گفتگوی دینی   -7  
ب��رای تبلی��غ در هفت ج��ای دارد كه یك��ی از این 
گفتگوه��ا با پنج نوع جانور )ماهی، س��مور س��فید، 
س��یمرغ، خرگوش و بز( اس��ت كه نم��اد این جهان 
هس��تند. یكی از این جانوران ماهی آرزوه می باشد كه 
به س��روری انواع پنجگانه جانوران گماش��ته شد و در 

تبلیغ دین نقش یافت.
ماه��ی كارا )Kara(: درخت همه تخمه )هرویس��پ(   -8  
مادر همه درخت هاست و در دریای فراخكرت زندگی 
می كند، آشیانه سیمرغ بر فراز آن قرار دارد، ماهی كارا 
از ریشه های این درخت اسطوره ای محافظت می كند.

9- Abstraction
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