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 های آناتولی: بافتهباورها عامل آفرینش نقش و نگار در تخت

 )مقاله پژوهشی( با تأکید بر گلیم

  محمد افروغ

 (00/11/ 52، تاریخ تأیید:91/04/11)تاریخ دریافت: 
 چکیده

، عنوان بخشی از هنر و میراث بومی آنااوویی ها بهبافتهای از رفتارهای آیینی و گلیمعنوان مجموعهباورها به

هاای  ورین محرکرو که باورها و عقاید یکی از مهماست. از اینای دو سویه با یکدیگر داشتههمواره رابطه

ها است که در گذشته حضوری برجساته در  وویی به ویژه گلیمهای آنابافتههای وختآفرینش نقش و نگاره

ساازی  مناسب ورین محمل برای بروز و عینی های روستایی و عشایری داشته و متقابالً گلیمزمینه این بافته

است. این مقایه بر آن است وا ضمن معرفی انواع فناون  باورهای بافندگان روستایی و عشایری آناوویی بوده

هاای گلایم   مایاه بنادی و معرفای اناواع نقاش    طبقه، وحلیل، های آناوویی به شناساییبافتهواع گلیمبافت و ان

هاای  گلیم :های پژوهش چنین استآناوویی حاصل از باورها و عقاید بافندگان آناوویی بپردازد. برخی یافته

اسات. بار ایان مبناا گلایم      )آویز(  سفره و دیوارکوب، محرابی، آناوویی شامل انواع روانداز جهیزیه عروس

ورین ناوع  ورین و رایجبرجسته، واسطه باورهای مذهبی و جنبه کاربردی آن در فریضه نمازطرح محرابی به

. 1 :شاود کاه شاامل   بنادی مای  ها به پنج طبقاه وقسایم  بافتههای گلیممایهگلیم آناوویی است. همچنین نقش

. نقوش ماروبط باا   3ش مروبط با حفاظت از زندگی. . نقو2باروری و حاصلخیزی. ، نقوش مروبط با زایش

، . نقاوش ماروبط باا مار     5. نقوش مروبط با زندگی و حیاا  خاانواده یاا لبیلاه.     4اموال و ابزار زندگی. 

باشد. از این میان نقوش ماروبط باا حفاظات از زنادگی و زایاش و بااروری و حاصالخیزی از من ار          می

برخی نقاوش  ، بندیرا در گلیم آناوویی دارند. در کنار این طبقه ورین کاربردبیش، باورهای جمعی و فردی

نیز وجاود دارد کاه   ، حوض با مرغانی محیط بر آن، الکپشت، خرچنگ، هزارپا، مایه سگمتفرله ن یر نقش

 -صرفًا جنبه وزئینی داشته است. نوع وحقیا  حاضار کیفای و بنیاادین و روش وحقیا  از ناوع ووصایفی        

   باشد. می ها میدانیوری دادهوحلیلی و شیوه گردآ

 گلیم ، بافتهوخت، بافتهدست، نماد، باور، : آناووییکلیدواژگان

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
  استادیار گروه آموزشی فرش دانشگاه اراک؛raku.ac.iramafrough@ 
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 مقدمه
ها( فاراوان و متناوع از   )یوروک لبایل و عشایر، واسطه داشتن روستاهابه ، سرزمین وسیع آناوویی

یز به جهات کااربرد   اند و نزبانی و نژادی که در گذر زمان به این سرزمین وارد شده، من ر لومی

ها بافتههای بافندگی و وویید انواع دستهمواره یکی از خاستگاه، وسیع و رفع ضروریا  زندگی

، جال اساب  ، خاورجین ، جااجیم ، گلایم ، لاییچاه ، های آناوویی شامل لاایی بافتهاست. دستبوده

دگی روساتائیان و  واساطه ویییار شایوه زنا    باشد. امروزه باه  می، های وزئینینمکدان و انواع بافته

هاا باه   بافتهوخت، های آناووییبافتهشوند. در میان دستوویید نمی، هابسیاری از این بافته، عشایر

واری برخوردارناد.   از فراوانی بیش، ساختار ظاهری و وسری در بافت، کاربرد، سبب نوع زندگی

ت پود شُل یاا پودنماهاا یعنای    های وخگره هستند و شامل بافتههای بیها در والع بافتهبافتهوخت

ناوع رایاج و   ، هاا هساتند. گلایم   بافتاه ها و وخت پود سفت یاا وارنماهاا یعنای جااجیم    بافتهگلیم

همواره مورد ووجاه  ، زیباشناختی و کاربرد، شناختیهاست که از من ر فنبافتهای از وخت برجسته

وارین  یکای از برجساته  ، رازنقاش و مفااهیم پار رماز و     ، است.گلیم آناوویی به یحاظ طارح بوده

رود. نقوش و اشکال هندسی متقارن و انتزاعی شده به همراه مفااهیم  شمار میهای جهان به  گلیم

ای در زمینه و گستردگی سایه مذهبی و اسطوره، آیینی -های اعتقادی نمادین و سهیم بودن جنبه

را باه یاب بافتاه شااخ  و     نآ، های فرهنگ عامه عشایر و ساکنان نخساتین داشتهباورها و پیش

های مرغاوب و  استفاده از پشم، است. عالوه بر بُعد محتوایی و نمادینمنحصربه فرد وبدیل کرده

گلایم  ، وأثیرگذار است. در درازنای وااری  آنااوویی  ، های طبیعی و گیاهی نیز در این شهر رنگ

زمایی و بروز احساساا  و  است برای پرداختن به ذوق آای بودهساحت و عرصه، برای بافندگان

ها و بازواب عقاید و باورهای فردی و جمعی متأثر از دین و فرهنگ لومی. نقش و نگاره، ورمهم

هاا عامال مانادگاری و    رو کاه نقاش  ای دو سویه دارناد. از ایان  ها رابطهعقاید و باورها در گلیم

های اصالی مقایاه   د. پرسشیادآوری باورها و باورها عامل آفرینش نقوش در اشکال متنوع هستن

هاای آنااوویی باه    کار رفته در گلیم آناوویی کدامند؟ گلیمحاضر این است که عقاید و باورهای به

کدام است؟ هاد  ایان مقایاه شناساایی و     ها  آن هایو نگاره شوند و نقشچند دسته وقسیم می

است زیارا صایانت   ردیدهباشد که منجر به آفرینش نقوش گ می معرفی عقاید و باورهای بافندگان
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هاای  های آناوویی که بر مبناای پشاتوانه  ها و خاصه گلیمبافتههای وختو یادآوری باورها و نقش

این پژوهش است.  اهمیت و ضرور  نگارش، ای پدیدار گشتهفرهنگی و باورهای لومی و لبیله

، هاا آوری دادهوحلیلای و شایوه گارد    –مقایه از ناوع بنیاادین و روش وحقیا  از ناوع ووصایفی      

 است.   ها بودهای و جستجو در سایتکتابخانه

 پیشینه پژوهش

وارین  مهام ، هاا های آنااوویی و ابعااد مختلان آن   ها و گلیمبافتهکمبود منابع در اروباط با انواع وخت

ناد  های آناوویی باه اختصاار چ  ها و گلیمبافتهمحرک برای نگارش این مقایه بوده است. درباره وخت

( باا  1311، : فصل پنجم از کتاب گلیم )هاال و یوچیاب ویووساکا   موجود است که عباروند از منبع

هاای منااط  و   هایی از گلایم موضوع گلیم آناوویی که نویسندگان در آن به ووصین و معرفی نمونه

بررسی وصویر ایهه مادر در گلیم "چنین نویسندگان مقایه هم اند. روستاهای مختلن آناوویی پرداخته

( ساعی  1331، پاور حااجی و حیاران  )موساوی  "های کردی خراساان آناوویی و رد پای آن در بافته

های آناوویی و اروباط و پیوناد  اند نخست به بررسی و ارائه شواهدی از نقش ایهه مادر در گلیم کرده

یه ایهاه  جای مانده محوطه باستانی چتل هویوک بر مبنای ن رهای بهآن با نقوش ایهه مادر در نقاشی

مادر جیمز ماِلر  بپردازند و سپس با بیان این اظهارن ر که باووجه باه همجاواری منطقاه لفقااز و     

که خاستگاه اصلی کردهای شمال خراسان لفقاز بوده است به وبیین ردپاای ایان ایهاه    آناوویی و این

-نمادین نقش و نگااره مطایعه مفاهیم "اند. همچنین در مقایه پرداخته، های کردهای خراساندر بافته

( نویسنده باه خاوانش نماادین برخای از نقاوش گلایم ورکیاه        1331، )واشکیران "ها بر روی گلیم

، (Unal, 2009) "های آنااوویی معانی سمبلیب و خصوصیا  شاخ  گلیم"پرداخته است.در مقایه 

شناساایی اناواع   های نمادین و به بررسای و  نویسنده به ووضیح و بازخوانی مفاهیم نمادین در گلیم

 پرداخته است.ها  آن باورها و نقوش مروبط با هر کدام از

 سرزمین آناتولی

از ، دریاای مدیتراناه   از جنوب باه ، دریای سیاه سرزمین است که از شمال به، شبه جزیره آناوویی

ونگاه   محادود و ایان منطقاه از طریا     ، و از شارق باه سارزمین ارمنساتان     دریاای اهه  غرب به

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DA%98%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DA%98%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87_%D8%A8%D8%B3%D9%81%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87_%D8%A8%D8%B3%D9%81%D8%B1
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شود. پاره خاوری ورکیه از زماان رومیاان آسایای     جدا می اروپا از سرزمین اصلی داردانل و بسفر

به معنی زمین یا ماادر باارور کاه باا      2آناوویی یا آنا دوال .1است گفته شده آسیای کوچب صییر یا

ود ساه برابار   باا مسااحتی حاد   »سرزمینی اسات  ، شودآسیای صییر یا ورکیه امروزی شناخته می

دریای مرمره و داردانل از بخاش اروپاایی یعنای    ، ووسط ونگه بسفور، مساحت نیوزیلند و بریتانیا

شود. بخش جدا می، دهدآن بخشی که حدود سه درصد از مساحت کل این کشور را وشکیل می

طاور  باه  های بلند است که اع م این کشور در آسیا یا فال  آناوویی لراردارد. سرزمینی با فال 

یی در طر  شرق سر برافراشته است. کوهای بلند ووروس که در ها سوی رشته کوهای به فزآینده

حاصالخیز سااحلی کام وساعت را از     یاب باریکاه   ، اناد امتداد حاشیه مدیتراناه گساترش یافتاه   

(. سارزمین  Brand, Bandsma and :2003 7« )کناد های داخلی و عمدواً خشب جادا مای   بخش

ارث یب فرهنگ کالن و واری  طوالنی است. فرهنگی که از ادوار وااریخی و ومادنی   و»آناوویی 

 «اناد سلجولی و عثمانی به ارث بارده ، بیزانس، هاگلتین، هافریگین، هاچون هیتیی همهای فرهنگ

(Unal, 2009: 19.) شود.للمرو آناوویی و ورکیه مشاهده می، 1در وصویر   
 

 
 های آناتولی و انواع آن بافتهتخت

ن ام بافنادگی در سارزمین پهنااور آنااوویی از گساتردگی و وناوع در ناوع و سااختار بافنادگی          

روساتائی و عشاایری   ، برخوردار است. جامعه و جیرافیای آناوویی متشاکل از الشاار شهرنشاین   

برد و شیوه زنادگی ماردم ایان    های ووییدی نیز بر مبنای کاربافته)یوروق( است. از این رو دست

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

1 www.fa.wikipedia.org  
 

 در ورکی، آنا به معنی مادر و دوال به معنی پُر و پراکنده است. 2

 www.fawikipedia: راست، محدوده اصلی آناتولی. چپ، محدوده ترکیه کنونی.8تصویر 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87_%D8%A8%D8%B3%D9%81%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87_%D8%A8%D8%B3%D9%81%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9
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، زیرانادازها و روانادازها  ، هاا های آناوویی شاامل کیساه  بافتهشوند. عمده دستسرزمین بافته می

، ناوعی زیراناداز(  ، )وشاب  یاساتیب ، خاورجین ، زیلو، گلیم، لاییچه، ووان به لاییباشد که می می

ها که بادون گاره بافتاه    سایر بافته، جز لایی و لاییچهجوال و جاجیم اشاره داشت. از این میان به

بافات یاا   ه یاا باه اصاطالح وخات    شیوه بافنادگی بادون گار   »شود. بافته گفته میوخت، شوندمی

و زینات زنادگی اساتفاده    ( بافت برای انواع زیرانداز )و نگهداری انواع وساایل و مایحتاا    گلیم

 (. 11: 1311، )هال و یوچیب ویووسکا «شود می

 های آناتولیبافتهتخت های بافندگیکانون

هاا از دو لارن   طورخاص گلایم ها و به بافتهمناط  روستایی و عشایری آناوویی که در بافت وخت

 بِرغَماه ، مانساتیر ، شاارکویی  :از پویایی و شهر  برخاوردار باوده عباروناد از   ، گذشته به این سو

، آیادین ، مانیساه ، یای آیادین ، لِاس کِ، کچلای لَارَه ، سیربایی ، یونچویوروق، یاغچی بِدیر، )بِرگَمه(

-باای   علی، دربند، شهرآق، لونیه، آیتیدوشمِه، فتحیه، چینه، افیون، دازلیری، عشاق باناز، عشاق

، هِیمَناه ، حصارسیوری، سرایآق، محسنکِچی، آساغی پینارباشی، اُبروق، پینارلره، اُومیش، لویوق

، یای ریحاان ، آدناه ، نیقاد، ملطیه، چانقُری، وبازیانغ، یییحیی، مو ، نوزومال، چوروم، اِیماداغی

، کاغیاذمان ، هِرکی، کاشوران، سر ، حکّاری، سیواز، آدیامان، پورغا، جاندیری، ووروس، لیسری

 گاوموشان و بایبور .  ، اِرزروم، لارص

 های آناتولیبافتهفنون بافت تخت
بافات یعنای   اماا ایان وناوع در فناون     دارای ونوع زیادی در کااربرد باوده   های آناووییبافتهوخت

شادن و  ور و آشکارور است. چگونگی بافتاه چگونگی فرآیند بافتن و در اصل نقش پردازی بیش

بافات گویناد کاه باا     ها و نگارهاا در ماتن بافتاه را فان    نقش، وربافته و مهمووییدشدن یب دست

-فان  از طری  مطایعه»شود. ساختار و مکانیسم بافت شناخته می، )روش( چون شیوهواهگانی هم

، ووان به شناختی از سایر کارهای فنی و هنری و احتماالً عقایاد التصاادی   می بافندگی یب ومدن

ماهیات   بافات وعیاین کنناده   (. فناون 155: 1312، ووین«)سیاسی و معنوی آن ومدن دست یافت

، و درگیرشدن وار ها است و در حقیقت عاملی است که در شرایط لرارگیریبافتهساختاری دست
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بافته و خصوصیت ظااهری و  لرارگیری هر کدام ازاین اجزاء در بوم یب دست پُرز و شکل، پود

طورخااص عشاایر باه    های ورکیاه و باه  بافتهبافته مؤثر است. فنون بافت در وختکاربردی دست

 (.  2شود )وصویرگردد که هر بافته ووسط فنی خاص بافته میچهار دسته وقسیم می

 

 

 گلیم آناتولی

از به هم بافتن و درهم ونیدن وار و پودهای رنگی با ، هاطور ویژه گلیمهای وخت و به بافتهدست

های وخت است که عنصر بافتهبهترین نوع دست، هاشوند. در والع گلیماشکال گوناگون بافته می

چاه را کاه   آن»رود. جتماعی مردم ورکیه به شامار مای  ضروری و اجتناب ناپذیر زندگی ا، حیاوی

باار در پاای   هاا کاار مشاقت   آوردی است که در اثر ساده دست، شناسیمعنوان گلیم میامروزه به

(. 11: 1311، )هال و یوچیب ویووسکا «استدارهای بافندگی ساده روستایی و ایلیاوی پدید آمده

-های زیادی را از خصوصیا  و ویژگای وفاو ، یهای مختلن واریخهای آناوویی در دورهگلیم

ها به صور  نوع ها در گلیممایهها و نقشگذارند. رنگهای کلی و بنیادین خویش به نمایش می

کاار بارده   های گوناگون و متنوعی باه ها و فرمشیوه، های رنگیخاصی از نمادپردازی و با ارزش

، گیارد. عاالوه بار باورهاای ماردم آنااوویی      ه مای اند و این از بینش مردمان آناوویی سرچشمشده

-ها به آناوویی و بازواب و ولفی  نقاش آمیزش فرهنگی ناشی از مهاجر  سایر الوام ن یر ورکمن

هاا و حتای   مایههای جدیدی از نقشباعث آفرینش گونه، های آناووییهای این الوام در گلیممایه

هاا در روناد مهااجر     مایاه ر این باورند که نقاش بسیاری از محققین ب»ها شده است. بافتهدست

-طور اخا  از طریا  دسات    سنن و به، آداب، های ورکمن از سایر نواحی ووسط فرهنگگروه

 پودنما

 بافگلیم

 تارنما

 جاجیم

 بافپیچ

 سوماک

 تلفیقی

 زیلو

 فنون بافت

 ای(دار)پلهکچا

 گر(پژوهش :های آن)منبعانواع فنون و زیرمجموعه :2تصویر 
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های ایشان راه یافتند. همچنین های آناوویی به ویژه گلیمبافتهبه متن و زمینه دست، هاهای آنبافته

هاای خویشااوندی در منااط     دوساتانه و نسابت  ماراودا  وجااری و   ، هایی ن یار ازدوا  مؤیفه

ها و نقش، هاگوناگون از جمله عواملی بودند که به صور  متقابل و وأثیرگذار باعث شد وا طرح

 . (Unal, 2009: 10) «ای به منطقه دیگر منتقل شودها از منطقهمایهنقش

، در و پنجاره  پارده ، پاوش های گلیمی برای مصار  گوناگونی چون کان بافتهگلیم و دست

علوفه و پوشش حیواناا  و گااهی هام    ، آذوله، غال ، نگهداری و ذخیره و حمل اثاث، سجاده

وعدادی را نیز برای اهاداء باه مسااجد و اخیاراً     ، های خانگیشود. جدای از گلیمبافته می، سفره

خواب و  عنوان پوشش وختها بهدر وابستان، جا که گلیم سبب استبافند. از آنبرای فروش می

هاای بلناد و باریاب    های آناوویی را در اندازهاز این رو گلیم، شودانواع میز و نیمکت استفاده می

( مختصاا  اناواع   1) . در جادول (ibid:19)بافناد  مای ، باشندکه مناسب پوشاندن این وسایل می

 فان ، یر کاربردهای مختلن ن های آناوویی از من ر مؤیفهگلیم، (2) های آناوویی و در جدولگلیم

های روساتایی و عشاایری   است. گلیمنشان داده شده، ساختار شکلی و طرح و نقش زمینه، بافت

، آناوویی از مواد و مصایح بومی و ضروری و نقوشی که حاصال واراوش ذهان بافنادگان اسات     

ها و شدند که اغلب جنبه کاربردی داشتند و برای استفاده در زندگی خودِ اهاایی روساتا  وویید می

دارای خصوصایا  وزئینای   ، ها عالوه بر بازواب باورهاا شدند. نقوش ذهنی گلیمعشایر بافته می

 انگیزی هستند. غیر معمول و شگفت، برجسته

هاا باا   انگیز و رابطه معقول رناگ های شگفتهای آناوویی رنگاز خصوصیا  برجسته گلیم

آمیازی و ناوع   ووان به رنگآناوویی میبندی است. برای پی بردن به هویت و لدمت گلیم ورکیب

های هماهنگ اهمیت به سازایی دارد  بافی آناوویی استفاده از رنگها ووجه کرد. در گلیممایهرنگ 

هاا برخوردارناد.   ای در ورکیاب رناگ  های عشایری و وروستایی از استعداد فاوق ایعااده  و بافنده

-غیر عادی و یا غیر منت اره در گلایم مای   درخور ووجه است که گاه بافنده به سلیقه خود رنگی 

هر چند چنین انتخابی ممکن است وأثیر نامطلوبی نیاز بار   ، کندگنجاند و وضاد مطلوبی ایجاد می

هاای  های سنتی گلایم بافتاه  های شاد و درخشان از شاخ بیننده بگذارد. مسلماً استفاده از رنگ



 

 

 

 

 

 8921، پاییز و زمستان 92شماره  شناسی، سال شانزدهم، نامۀ انسان    78 

  

 

بنادی  نقاط مثبت و منفی ورکیاب ، گلیم هایآناوویی است. رنگ به عنوان عامل اصلی جلوه طرح

 دهد.وری میجلوه بهتر و بیش، آورد و به اشکالرا پدید می

یب زباان و بیاان نماادین    ، وراکم و وجمع ناشی از فراوانی و ونوع فرهنگی در سرزمین آناوویی

 حاصال ، شاود  مای  آنااوویی دیاده  های  آفریده است. خاللیت هنری و سطح وکنیب باال که در گلیم

درک و ، گااه روساتا یاا منطقاه خاویش را باه لصاد مشااهده        آفرینش زنانی است که احتماالً هیچ

دوگاناه و  ، هاا و سااختارهای کلای   اند. طارح ورک نکرده، های آناحساس هیجان از جهان و پدیده

ای کاه  های مهم و اصلی و عمدهیکی از شیوه»های آناوویی است. های اصلی گلیممتقارن از ویژگی

وصویر و ساختار کلی و عمومی و نیز ، های گلیم آناوویی خل  شدها و نقشزبان وصویری طرح در

 بود. وقارن و وناسب نه ونهاا باه عناوان عناصار دیاداری     ها  آن متناسب و من م، های متقارنویژگی

 ،یکای از ابعااد فرهنگای   ، بلکه به عنوان یکی از ابزارهای شناخت هنر بافندگی، )بصری( و طراحی

-گونه عنوان داشت که برای بررسی و شناخت بخشی از پدیدهووان اینرود. در والع میشمار میبه

هاا( نیااز   )وکنیاب  چون عناصر دیداری و دیگار فناون  های فرهنگی و هنری به عوامل بسیاری هم

هاای زنادگی و طبقاا  اجتمااعی گاره      هاا و شایوه  ای با سانت است که به صور  عمی  و ریشه

هاا از یاب فرهناگ چوپاانی و روساتایی      گلایم »طاورکلی . باه (Davies, 2003: 25)« تاسا خاورده 

های آنااوویی لطعااً دارای   گلیم، باشند. با این وجودخام طبیعی و کهن می، اغلب ساده، برخوردارند

هاای  خاص و دلی  در طراحی و اسلوب. گلیم، جزئیا  مفصل و مبسوطی هستند؛ من م و با لاعده

ورین وقاارن و وناسابا    های سایر الوام و همسایگان دارای بیشاست نسبت به گلیم آناوویی ممکن

براسااس یاب   »عنصروجسمی وکیه بر عقاید و باورهای ایشاان دارد.   و این (ibid: 30) «ویژه باشند

هار دو بخاش از گلایم    ، اگر شما خطی از مرکز گلیم به صور  عمودی ورسیم نماییاد ، لاعده کلی

هنگامی که خطای  ، دهند. با این وجودلسمتی از طرح یا نقش را بازواب می، ست()طر  چپ و را

، بخاش بااالیی و پاایینی گلایم باه صاور  متقاارن       ، شاود صور  افقی ورسیم میاز وسط گلیم به

 . (ibid: 29) «دهدهای دیگری از نقش یا طرح را نشان میلسمت
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 گر(پژوهش :های آناتولی)منبع: مختصات انواع گلیم8جدول 

 توضیحات تصویر کار رفتههای بهرنگ فن بافت نام گلیم

 

 

روانداز 

جهیزیه 

 عروس

 

 

 دارچاک

، آباای، آباای، ساافید، لرمااز

زرد ، ایفیااروزه، نااارنجی

ای لهاوه ، ناارنجی ، خردیی

زرد ، رناگ لرماز کام  ، سیر

 طالیی. 

 

 

 

 

 
 

گلایم دارای سااه بخااش کااه از دو  

-صاور  متقاارن نقاش   طار  باه  

صااور  شااده و میانااه بااه اناادازی

اسات.  ساده و وب رنگ بافته شاده 

های روانداز فتحیاه اغلاب باا    گلیم

 شوند.  ساختار سه یته بافته می

 

 

-سجاده

 ای)محرابی(

 

 

 دارچاک

، آبای سایر  ، آبی، لرمز سیر

، ارغوانی مایال خاکساتری  

، فااامای ساار لهااوه، زرد

، رنااگساابز کاام ، کاااهی

، ایلهاوه ، لرماز  -نارنجی 

 عاجی.، ای ویرهلهوه

 

 

 

 

 

 

مایااه  گلاایم محراباای بااا نقااش   

هزارپاسان در زمینه و نقوش شاانه  

هااای پلکااانی و نقااوش  و گنگااره

شااا )لوچب( در حاشاایه معمااوالً 

غایاابِ در طاارح محااراب  ویژگاای 

 باشد.یی میهای یحییگلیم

 گر(: پژوهشهای آناتولی)منبعصات انواع گلیم: مخت8ادامه جدول 

 توضیحات تصویر کار رفتههای بهرنگ بافتفن  نام گلیم

 

 

 سفره

 
 

 

 

 دارچاک

 

 

لرمز روناسی، آبی، سفید، 

 زرد، سیاه.

 

سایر، کاه در   گلیم سفره بافت بایی 

هایی با زمیناه سااده کاه    والع گلیم

-مشهور هساتند. بافتاه   "سفره"به 

هایی که عموماً هنگاام اساتفاده از   

آن برای میال غاذا ماورد اساتفاده     

 گرفتند.  می لرار

 

 

دیوارکوب)آ

 ویز(

 

 

 

 دارچاک

 

 

آبی، لرمز، زرد، سبز 

ای، رنگ، لهوهییمویی کم

 سفید

 

گلیم دیوارکوب از منطقه افیون باا  

-راه(. دوسات ساختار محرما )راه

های ممتاز افیاون  داران گلیم، گلیم

و کچی محسن را بر دیاوار پشات   

 کنند.میز کار آویزان آویزان می
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 هابافتههای تختو نگارهگیری نقش نقش باورهای مردمان آناتولی در شکل

شکل و محتوای هنر هر لوم ، ازدیگر منابع ایهام که وأثیرا  مستقیم و غیرمستقیمی را بر موضوع

، هاا را از میاان لصاه  هاا   آن واوان باشد که مای اعتقادا  و باورهای آن لوم می»گذارد برجای می

اعتقاادا   ، فرهنگای  ی از پیشاینه هاا یادگاار  های لومی بیرون کشید. ومام اینها و اسطورهافسانه

دادور ) «گونه ادیان شاکل گرفات  های متأخر بهآیینی و باورهای نخستین است که در زمان، دینی

های هنار بارای پدیاد آوردن    ورین محرکووان یکی از مهمها را میآیین(. »43: 1335، و مومنیان

(. 43: 1335، سازیانچیت) «ر دانستهای نو و عامل پیوند میان مفاهیم عمی  و باورها و هنطرح

رود شامار مای  بخش اع م و برجسته فرهناگ روساتائیان و عشاایر آنااوویی باه     ، عقاید و باورها

هاا  های فرهنگای و طارح و نقاش   گیرد. بین این پدیدهای که همه ابعاد زندگی را در برمیبگونه

-گیری انواع اشکال نقشب شکلهمواره یب رابطه متقابل و دو سویه وجود دارد زیرا باورها سب

ها همواره عقاید و باورها را در ها گردیده و از طر  دیگر نقش و نگارهبافتهها در متن وختمایه

  اند. ذهن بیننده وداعی و یادآوری کرده

صاور  ناخودآگااه   زیست به برداشت و عقاید خود را از محیط، باید دانست که انسان اوییه 

صاور   کرد که انسان امروزی آن باورهاا را ایناب باه   ادین و رمزی بیان میو در لایب فرمی نم

 هاا باه پشاتوانه   هاا و خاصاه گلایم   بافتهبیند. آفرینش هر نقش و نگاری در وختنماد)سمبل( می

باورهاا و اعتقاادا  و... هماه    ، اساطیر»پذیرد. آمال و آرزوهای بافنده صور  می، باورها، عقاید

ستند که بر روح بافنده عیان شده و لدر  وخیال ذهان سایال او را باه حاد      دیدارهای آشنایی ه

وار  ای شخصیشیوهور و بهسوی هنری زندگی را هر ، رسانند. این هنرمنداننبوغ و خاللیت می

هاای  عرفانی انجامیده و ووان و لابلیت نوعی وجربهحسی به بینند و همین وجربهاز سایر مردم می

 گر(پژوهش :مختصات گلیم آناتولی)منبع :9جدول 

 

 گلیم

دیوارکوب، سفره، ایسجاده، روانداز جهیزیه عروس کاربرد  

ایدو یته، اییب یته ساختار شکلی  

 سوماک)سوزنی(، دارچاک فن بافت

خشت یوزی، محرما ، سه بخشی، محرابی طرح زمینه  
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های ادراک حواس ظااهر و بااطن را در وجاود او    سازد و ازطرفی ظرفیته میجدید را در بافند

-هاای دسات  خواساته ، (. بافنده آناوویی سراسر زنادگی 11-12: 1331، )دریایی «سازد می آشکار

آفریده خویش با اعتقاد های نمادین در دستمایهنیافتنی و عایم خویش را از طری  پردازش نقش

کند. وی با ومام وجود و اعتقاد للبی خاویش ایماان   ب خود بازگو میبه باور خویش برای مخاط

، وی و خانواده را از شار نیروهاای اهریمنای   ، مایه چشم زخم در متن گلیمدارد که حضور نقش

های آناوویی برای دفاع  دارد. بافندگان در متن بسیاری از گلیمرسان ایمن نگاه میحسود و آسیب

هاای مرواریدگوناه نماب اساتفاده     از خرمُهره آبی و یا دانه، (چشم ن ر، )چشم شور چشم زخم

سالح مناسب و ارزشامندی  ، )زوزه گر ( دهان گر ، مایه عقرب( و یا نقش3کردند)وصویرمی

 است جهت مواجه و مقابله با وهدید و آسیب عقرب. 

 

گوناه  اناد واا ایان   مایال ها  آن ،شودپرسش می هاهنگامی که از زنان بافنده درباره معانی نقش

بزرگترهایماان دیاده و باه ارث    آداب و باورهاای ماا هساتند کاه از     ، هاها سنتاین :پاس  دهند

 کنایم گاذاری مای  عناصر و محیط پیرامونمان ناام ، اشیاء، ها را بر اساس باورمایهما نقش، ایم برده

(Unal, 2009: 54)اسااطیر در لایاب نقاش و نمادهاای وصاویری و       خرافاا  و ، باورها، . عقاید

چاون  شود و همور میهای پیاپی ویییر و پیچیدههای گوناگون با نقل سینه به سینه طی نسلنگاره

ها معانی و مایهگردد. اما نقشها و فرهنگ بومی میبخشی از افسانه، ایسایر رسوم لومی و لبیله

هایی وصویری گشته که کابردشان صرفاً وبدیل به نگاره باورهای آفریننده خود را از دست داده و

 های آناتولی.هایی از چشم زخم در زمینه گلیمنمونه :9تصویر 

 www.kilim.com ،Bandsma and Brand, 2003: 65 
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گونه کاه هار بااوری دارای منشاأ و     چنان پابرجاست. همانهم، هاها و حتی لرنبعد از گذر دهه

ای ها نیز باور و افسانهها و گلیمبافتهدر وخت مایهدر پس آفرینش هر نقش، بالگردانی بوده است

چنان در لایاب اشاکال و نقاوش وصاویری و     ر جامعه آناوویی همها دنهفته است که پس از لرن

  کنند.ها آشکار میبافتهنمادین خود را در پهنه وخت

 : برآمده از اعتقاد و باور دینی  گلیم طرح محرابی

زیرانادازهایی هساتند کاه در منااط  و     ، ایهای طرح و نقش محرابای یاا ساجاده   ها و گلیملایی

با هد  نماز گازاردن  ، طورخاص سرزمین آناووییرافیای اسالم و به های مختلفی در جیفرهنگ

برآماده از اهتماام و ووجاه    ، هاشدند. بافت این نوع از گلیمجا آوردن فرائض دینی بافته می و به

طارح  »اسات.  جدی و ویژه به اعتقاد و باورهای مذهبی و دینای مؤمناان ووساط بافنادگان باوده     

(. در طرح محرابای  131: 1334)ریشهری,  «سلمین در اروباط استبا عباد  و نیایش م، محراب

از نقاش  ، هاا گیری از انواع اسالیمی شود و ضمن بهرهاز شکل هیچ حیوان و انسانی استفاده نمی»

این طرح نیاز  »(. به اعتقاد برخی43: 1335سازیان, )چیت «شوداستفاده میها  آن محراب در زمینه

رود. برخی ریشه نقوش درختی این منطقاه  شمار مییر و ایران بههای متداول آسیای صیاز طرح

اساکان ارواح در درختاان ماروبط     را به اعتقادا  شمنی ناحیه آسیای میاناه در ماورد اعتقااد باه    

طارح لاایی محرابای ریشاه در     »(. در ایران اعتقاد بر این است که 11: 1334)طهوری,  «دانند می

(. طارح محرابای در   3: 1333، )فرشیدنیب و همکااران  «انی داردهای باستگانه مهرابهساختار سه

های آناوویی در اشکال متنوع هندسی و با صاوروی ابتادایی و کودکاناه و در لایاب فرآیناد      گلیم

پاردزای فضاای محاراب غایبااً از     است. بافناده در وازئین و نقاش   بافی طراحی و بافته شدهذهنی

است. کایبد اصلی محراب به شکل پنج گون بهره بردهونههای گیاهی و اشکال هندسی گمایه نقش

، دو، ضلعی و محیط شده در یب مستطیل است. طرح محرابی شامل دو بخش ساختار زمینه)یب

پلکاانی و وودرواو(   ، دارشااخب ، ساده منحنای ، سه و چهار محرابی( و فرم محراب )ساده مثلثی

، های بافته شده در زمینه محرابو نگاره نقش ورینورین و مهم(. یکی از عمده4)وصویر باشدمی

سال از زمان پیدایش اساطیر و باورهای کهان  مایه دیرینمایه درخت زندگی است. این نقشنقش
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، رواسات. از ایان  های مختلن همواره در زندگی و هنر مردمان پدیدار بودهها و فرهنگدر ومدن

، )حیاوان یاا پرنادگان( نگهباان     و جاانور عنوان درخت مقدس همیشه ووسط ددرخت زندگی به

 ای میاان دو جاانور افساانه   ، درخت زنادگی معماوالً در وصااویر و نقاوش    »گشت. محاف ت می

روند. برای دست یافتن شمار می)یا طاووس( لراردارد که نگهبانانش به، شیر، بز کوهی، )شیردال

هاای  (. در اغلب گلیم13: 1313، )دوبوکور «به درخت زندگی باید با هیوالهای نگهبانش جنگید

دو درخت بزر  زندگی وجود دارد که نمادی از زنادگی پاس از   »در زمینه گلیم ، طرح محرابی

اسات. وقاارن   مر  است. شاید بافنده همه امیدهای خود را در زنادگی پاس از مار  لارار داده    

هاا  اطرا  درختهای پرندگان در دهند. بسیاری از نقشها احساسا  معنوی را نشان میدرخت

های روی زمین است که ولتی زمان موعود فرا رسد همگی به ساوی آسامان بااال    حاکی از روح

. در 1«های اوییه پرندگان حمل کنندگان و پیامبران روح هساتند خواهند رفت. در اعتقادا  انسان

 شود.های آناوویی دیده میهای متنوع محرابی در گلیمانواع طرح 5وصویر 

 
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

1 www.kilim.com 

 های یک، دو، سه و چهار محرابی آناتولیگلیم :4تصویر 

 (www.etsy.com/www.veryimportantlot.com)منبع :

 گلیم طرح محرابی

وب محرابی، دو محرابی، سه 

 محرابی، چهار محرابی

 ساختار زمینه

دار، ساده مثلثی، ساده منحنی، شاخب

 پلکانی، وودروو

 فرم محراب

http://www.kilim.com/
http://www.veryimportantlot.com/
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  های آناتولینمادپردازی در گلیم
انگیازد و  ابزاری است کهن در جهت بیان مفاهیم. نماد اندیشه را بر می»نمادگرایی و رمزپردازی 

(. نمااد و نماادپردازی   14: 1331، هاال ) «شاود وفکر بدون گفتار رهنماون مای   گسترهانسان را به

 های انساان اندیشاه  پنداشت نمادگرایی الزمه»است. مواره منشأ و خاستگاه ووییدا  زبانی بودهه

ای اسات. ایان بعاد    آغاز و انجام زماان اساطوره  پرداز در امتداد خط بیورز و رهاورد بشر خیال

درساتی هام    اناد و باه  خای گفتاه  وفکر زایا و هنری آدمی آنچنان برجسته و ن رگیر است کاه بر 

« پروراناد کند و میپیدا می، سازدباشنده یا موجودی نمادساز است. نماد را می، اند که انسان تهگف

ی و دنیاوی مااهیتی معناوی محساوب     جنباه ظااهر  »(. نماد یا رماز  2: 1313، )ناظرزاده کرمانی

رماز و نمااد ذوا    ، ومامی چیزهای ایان عاایم  »نوعی(. به31-41: 1335، سازیان)چیت «شود می

والع ماوجزورین ابازار بیاان وصاویری و     (. نماد به3: 1313، )اردالن و بختیار «دیگر است عایمی

، هاا اسات  ورین روش بیان پدیدهورین و اصوییرمزپردازی ابزاری از دانش و کهن»رمزی است. 

ی هاا  دهاد کاه در دوران  ها را وشاکیل مای  ها یب دانش مشترک میان ملتبسیاری از رمزپردازی

« وفکرا  و رؤیاهای الوام گوناگون گنجانیاده شاده اسات   ، کل گرفته و در اندیشهبسیار کهن ش

های آناتولی انواع فرم محراب در گلیم :5تصویر 
(www.etsy.com/www.veryimportantlot.comمنبع:)

www.skinnerinc.com/ 
www.islamansiklopedisi.org/www.christies.cm/

www.kollerauktionenwww.turkishrug.com) 

http://www.veryimportantlot.com/
http://www.skinnerinc.com/
http://www.skinnerinc.com/
http://www.christies.cmn/
https://www.kollerauktionen.ch/en/316253-0001-----1163-KELIM-ANATOLIEN_-antik-1163_56390.html
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عنوان بخشی از میراث بومی روستائی و عشایری آناوویی بههای  بافته(. در وخت52: 1331، )هال

شاوند. از  ها بیان وصویری و زبان نمادین آفرینندگان این آثاار مای  ها و نقشطرح، هاو هنری آن

مکنوناا  و  ، هاا فرهناگ  های صیانت و بازگوکننده خردهورین محملاره یکی از مهمرو همواین

ورین صحنه و میدان در جاوالن  ها مهمکه گلیماست چرا احساسا  درونی مردم و بافندگان بوده

عقایاد و  ، ها هماواره نمایناده انتقاال واوارث فرهنگای     است. گلیمهای نمادین بودهنقش و نگاره

که دربیان اوییه خود حکایات  ها عالوه براینو نگاره هستند. نقش، مذهبی و آیینی، یباورهای للب

 شوند. حاوی مفاهیمی نمادین هستند که درلایب نقوش زیبایی ارائه می، از نوعی وزئین دارند

 های آناتولیهای گلیمبندی موضوعی نقش و نگارهطبقه
زمینه ایان  ، ونی و عقاید جمعی مردمان این سرزمینهای آناوویی که بواسطه باورهای درنقوش گلیم

بنادی  طورکلی براساس موضوع به پنج طبقه وقسیم به، کنندها را منقش و مزیّن میبافتهنوع از وخت

ای بااور و عقیاده  ، هاست کاه معار  موضاوع   هایی از نقششوند و هر طبقه شامل زیرمجموعهمی

های آنااوویی نشاان   های گلیمهای نقش و نگارهجموعهبندی و زیرمطبقه، 1خاص است. در وصویر 

 "زنادگی و مار   ، وویاد "ها در گلیم آنااوویی بار   طورکلی موضوع نقش و نگاره است. بهداده شده

باانوان  »گیرناد.  معانی و مفاهیم دینی و مذهبی را در بار مای  ها  آن چنین بسیاری ازاستوار است. هم

بازوااب بااور و   ، در نمایش و به وصاویر کشایدن عقیاده   ، نمادهاها و بافنده آناوویی در خل  سمبل

باا ووجاه باه    ها  آن از هنرمندی باال و منحصر به فردی برخوردار هستند.، مهار  هنرمندی خویش

هاای  ای از اندیشاه روشان و ویاژه  ، دهند وا بیان صاریح معموالً ورجیح می، آداب و رسوم، هاسنت

در پانج جادول   ، بنادی یااد شاده   . عالوه بر طبقاه (Unal, 2009: 23) «نمادین خویش داشته باشند

ووضایحا  مختصار   ، مایاه عنوان نقاش ، بندی موضوعیها شامل طبقههای گلیممایهمختصا  نقش

نویسانده یاب یاا دو    ، مایه ذکر گردیده است. همچنین در بخش وصاویر راجع به آن و وصویر نقش

 کاه بار مبناای باورهاای بافناده     ذکار نماوده حاال آن    مایاه را های مربوط به هر نقاش نمونه از فرم

، عقرب و یا هار نقاش دیگاری(   ، چشم زخم، ای )برای مثال نقش ستاره)بافندگان( برای هر پدیده

 های مختلن باشد.  روستا یا لوم، وواند مربوط به لبیلهونوع و کثر  اشکال زیاد است که می
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 خیزیای مرتبط با باروری و حاصلهمایهنقش. 8

ووییاد و وکثیار و حاصالخیزی در    ، ها بر مبنای عقاید و باروری در زمیناه بااروری  مایهاین نقش

، خیازی حاصال ، غاذا و واأمین خاوراک   ، هاای دور اند. از گذشتهپردازی شدهنقش، هازمینه گلیم

وباع سااکنان    هاای نخساتین و باه   های ساکنان اوییه ومادن ورین دغدغهباروری و فراوانی از مهم

رو برای این مهم نمادهایی است. از اینهای نه چندان دور بودهروستاها و عشایر آناوویی در زمان

   است.نشان داده شده، 3ها نمودار گشت. این نقوش در جدول در لایب نقوش بر متن گلیم

 

گوشواره، جعبه)صندوق( 
 جواهرات، تبر دو سر

 

پرنده، دایره)چرخ( 
 تقدیر

های مرتبط با مایهنقش
 حفاظت از زندگی

های مرتبط با زایش مایهنقش
و باروری)تولد و تولید مثل( 

 خیزیو حاصل

 

های مرتبط مایهنقش
 با مرگ

های مرتبط با زندگی و حیات مایهنقش
 خانواده یا قبیله

آهنگی)هم به كمر )الهه مادر(، عشق و هم دست
بند، بركت و نوایی(، شاخ قوچ، پابند یا دست

 باروری، بندِ مو)گِره مو(، سینه، ستاره

 
 
 
 
 
 

دست، انگشت، شانه( فاطمه)س(، عقرب، بابا پنجه)
ی گرگ، آدم، صلیب، چشم زخم، دهان گرگ)زوزه

 ردّپای هیوال(، مار، اژدها، قاُلب)چنگک(

 
  

آب روان، آوا )آواز(، تصنیف قبیله یا خانواده، 
 درخت زندگی

 های گلیم آناتولیمایهبندی موضوعی نقش: طبقه6تصویر
 گر(پژوهش :)منبع

های مرتبط با اموال و هماینقش
 ابزار زندگی
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 گر(پژهش :خیزی)منبعو حاصلهای گلیم آناتولی مرتبط با باروری مایهمختصات نقش :9جدول 

بندی طبقه
 موضوعی

 مایهتصویر نقش توضیحات مایهنام نقش

 
های مایهنقش

مروبط با زایش و 
باروری)ووید و 
وویید مثل( و 

 خیزیحاصل

 
دست به کمر 
 یا ایهه مادر
 )باروری(

و سمبل « مادر، زن»نماد مادینگی 
، برکت و فراوانی، ووید، باروری، حاصلخیزی

گذشته با نام ایزد بانو یا ایهه مادر شناخته از 
 .1شده است

 

 
 شا  لوچ

نقش شا  لوچ در گلیم آناوویی نماد دییری و 
التدار و ، باروری و برکت، لدر ، شجاعت
 مردانگی و جوانمردی است.، ووانایی

 
 
 

-عش  و هم

آهنگی)هم 
 نوایی(

دوگانگی و دووایی است. ، نمادی از ثنویت
، هم آهنگی، نگار بین زن و مرد این نقش و

، ووازن، هارمونی، یکدیی و یکی شدن
کند در ایجاد می، وعادل و اوحاد، هماهنگی

 .2والع نشانی از وکمیل شدن زن و مرد است

 
 
 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

و سمبل  "زن، مادر"شود، در والع نماد مادینگی خوانده می "اِییبِلینده"که در زبان ورکی،  "مردست به ک"مایه نقش 1
ووان باشد. در آناوویی با نام های گوناگونی شناخته می شود که از آن جمله میخیزی، باروری، برکت و فراوانی میحاصل

تری با زین چتری یا کاکُل(، زن آبستن، آواز دختر، به دست به پهلو، دست سینه، عروس )گلین کیز(، دختر بچه(، )دخ
دار و سر لوچ اشاره داشت. این نقش لالب، پنجه، چنگال، ردین پرنده )صن پرنده(، نقش مارپیچ، چخماق، لوچ شا 

خته پایه و مایه سبب خاصی از نقش و نماد زنانگی و زایش و باروری است و از گذشته با نام ایزد بانو یا ایهه مادر شنا
های ومدنی در چتل هویوک )شهر باستانی چتل شناسی حوزهشده و بنا بر روایا  و اسناد مکشوفه از حفریا  باستان

های پیشرفته نوسنگی است و لدمت آن به اواسط هزاره هفتم پیش از هویوک، والع در آناوویی ورکیه، که یکی از ومدن
بسیاری از انسان شناسان عقیده دارند که پرستش ایهه مادر »رسد. نگی میرسد( و حاجیالر، لدمت آن به دوره نوسمیالد می

های زمان بود با پیدایش اسطورهاند. این همها، زن بودهگردد. زمانی که خدایان اوییه انسانبه دوران پارینه سنگی بر می
صور  خود به خودی است و در شد که باروری جنس ماده بهها پنداشته می لدیمی درباره خلقت موجودا  که در آن
دانستند. ایهه و یا مادرِ بزر  در همه مذاهب به خصوص در مذاهب لدیمی مفهوم خلقت، اصل مردانه را سهیم نمی

عنوان مادر حیا ، نیروی زاینده طبیعت و به خیزی زمین وعرین شده بود و از او بهعنوان سمبل حاصلخاورمیانه به
(. این نقش که در آناوویی و در بین بافندگان walker,1983است )حیا ، لدردانی شدهای خصوص مسبب وجدید دوره

-مایهبومی، نماد باروری و حاصلخیزی است، با گذشت زمان شکل اصلی آن دچار ویییرا  فراوانی شد و امروزه به نقش

  است.ور، وبدیل شدههای متنوع و ایبته نسبت به گذشته پیچیدهای با اشکال و طرح
مایه نمادی از ثنویت، دوگانگی و دووایی است. میراثی است از شرق دور که به سرزمین آناوویی وارد این نقش 2

شود، در همه صور  خای  و عاری از هر گونه ناخایصی شناخته میمایه سمبلیب که در طبیعت بهشد. این نقش
که در فرهنگ آناوویی بر وویید مثل و  "دو"ژه عدد ویشود، حتا اعداد بهها به صور  ثنویت نشان داده میپدیده
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 گر(پژهش :خیزی)منبعهای گلیم آناتولی مرتبط با باروری و حاصلمایهمختصات نقش :9ادامه جدول 

بندی طبقه

 موضوعی
 مایهتصویر نقش توضیحات مایهنام نقش

 

-پابند یا دست

 بند

نمادی است از پیوستگی و استمرار اوحاد 

مهر و ، فداکاری، وحد  عشّاق، خانوادگی

 محبت و امیدواری و ماندن با هم و کنار هم.

 

 بندِ مو)گِره مو(

نماد و شور و اشتیاق به ازدوا  است. ، بند مو

یسوی خود را در هنر گ، اگر یب دختر بافنده

در والش ، بافندگی و گلیم خویش بازواب دهد

دار بچه، برای بازنمایی آرزوی خویش)ازدوا (

 عش  به جاودانگی و فناناپذیری است.، شدن

 

 

 ستاره

ستاره ، ورین نقوش گلیم آناوویییکی از رایج

شود. های گوناگون بافته میاست که به فرم

یُمنی و خوش، یخوشبخت، ستاره نماد شادی

 بخت و البال است.

 

 

 

 

برکت و 

 باروری

 

به کمر و شا  لوچ برای نشان  نقوش دست

رودند. این کار میدادن زن و مرد با هم به

نقش ولفیقی از دو نقش دست به کمر)نشان 

 زنانگی( و شا  لوچ)نماد مردانگی( است.

 

 

 سینه

نمادی از مجموعه جواهرا  دختران جوان و 

آمال و ، باشد. انت ارا هیزیه عروس میج

امیدهای دختران جوان به وسیله این نقش در 

 .1کندبازواب پیدا می، به شیوه لالب دوزی، گلیم

 

 

                                                                                                                                           
مایه متشکل شود. این نقشهای آناوویی بافته میبافتهمایه در بسیاری از دستزایش و باروری دالیت دارد. این نقش

 است. از دو رنگ متضاد است که هر کدام با مرزی مشخ  از یکدیگر نشان داده شده

شود که طب  باور و کاری میهای چوبی و منقش نیز حکاکی و کنده، بر سطح گهوارهمایه عالوه بر گلیماین نقش 1

 کند.اعتقاد مردمان بومی آرزوی بافنده را مبنی بر ازدوا  و داشتن بچه برآورده می
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 های مرتبط با حفاظت از زندگی مایهنقش. 9

هاا  های عشایر و یورکورین دغدغههمواره یکی از مهم، حفاظت از زندگی و حیا  خانواده و لبیله

های سرزمین وسایع آنااوویی هماواره باا     که این لشر در طبیعت فرا  و کوهستاناست. چه اینبوده

چاون  حمله جانوران وحشی هم، ووزی و بدخواهیکینه، بدیُمنی، زخم)چشم هاییخطرها و آسیب

رو از ایان است. همراه بوده، هاسترعد و برق و غیره( که همواره در کمین آن، زیزیه، سیل، هاگر 

جان و احساس امنیات اعضاای   ، گندم( -)غلّا   مال، آرزوی سالمتی و دعا برای حفاظت از خانه

هاا  بافتههمواره در وخت، های ارزشمند مادی و معنوی و موضوعی برجستهعنوان سرمایهخانواده به

هاا در  شها در لایب اشکال و نقوش متنوع براساس این باور که بازواب این نقطورخاص گلیمو به 

ها شاامل  مایهنمودار گشته است. این نقش، خواهد بودها  آن حامی، زمینه گلیم در مواجه با خطرا 

 چشام زخام  ، باباا آدم ، اهدهاا ، ماار ، عقارب ، )س( انگشت( حضار  فاطماه  ، )دست نقوش پنجه

 )لاالب(  چنگب، )+( صلیب، شانه، رد پای هیوال(، )زوزه گر  دهان گر ، جادو(، طلسم، )وعویذ

 است.  نشان داده شده 4ها در جدول باشد. این نقش و نگارهمی

 گر(پژهش :های گلیم آناتولی مرتبط با حفاظت از زندگی)منبعمایه: مختصات نقش4جدول 

بندی طبقه
 موضوعی

 مایهتصویر نقش توضیحات مایهنام نقش

 
های مایهنقش

مروبط با 
حفاظت از 
 زندگی
 
 

، پنجه)دست
انگشت( حضر  

 اطمه زهرا)س(ف

پنج و دراصطالح به پنجه ، وعداد انگشتان دست
مشهور است و برای محاف ت و ایمن بودن در 

 طلسم و جادو است.، مقابل چشم زخم

 
 
 

 چشم زخم
، جادو، )طلسم

 وعویذ(
 

بر مبنای یب باور لوی به وأثیر و لدر  
جهت محاف ت از افراد ، چشم)در بُعد منفی(
، هاروزیسیه، هانواع آسیبخانواده در برابر ا

چشم ن ر( ناشی از ، چشم زخم)چشم شور
 شود.ها بافته میدر زمینه گلیم، حساد 

 

 
 صلیب)+(

رود و کار میصلیب در مقابل چشم زخم به
متشکل از خطوط متقاطع افقی و عمودی است. 

لدر  و اثر چشم زخم را به ، مایه صلیبنقش
برد. و نیز بین میوسیله وقسیما  چهارگانه از 

  رود.برای شکستن بد یُمنی و نحوست بکار می
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 گر(پژهش :های گلیم آناتولی مرتبط با حفاظت از زندگی)منبعمایه: مختصات نقش4دول ادامه ج

بندی طبقه
 موضوعی

 مایهتصویر نقش توضیحات مایهنام نقش

 

 شانه

ه پاکیزگی و آیین ووید که نشانشانه ضمن این
نماد بازواب آرزو برای ازدوا  و ، است

محاف ت از زندگی در مقابل چشم زخم و 
  طلسم است.

 
 عقرب

خاطر ورسی که از عقرب بافندگان طب  باور و به
همواره جواهر یا وزئیناوی به ، و زَهر آن دارند

با خود به همراه دارند وا ، فرم عقرب یا دُم آن
ها  آن محافظ، این موجود خطرناکدر مقابل 

 باشد.

 
 

 دهان گر 
، )زوزه گر 
 ردپای هیوال(

زخم و حفاظت در مایه در برابر چشماین نقش
ورین خطر و عنوان مهمها بهبرابر حمله گر 

 رود.کار میوهدید عشایر به

 
 
 

 
 مار

که مار های زیادی مبنی بر اینروایا  و افسانه
را برآورده کرده و یا ایشان را به آرزوهای زنان 

نقل شده. مار سیاه ، 1طرق گوناگون فریب داده
ها نماد شادی و باروری و حفاظت در گلیم

 است.

 

 
 اهدها

این جانور حاکم بر هوا و دریا ، هاطب  باور ورک
موجب فرآوانیِ باران 2 و نبرد آن با سیمرغ

مایه اهدها برکت و نعمت است. نقش، بهاری
 ( بوده است.sیه آن از ابتدا به شکل)پا

 
 
 

 
 بابا آدم

که به ، های ویغ دارگیاهی است با ساله، بابا آدم
چسبد. بر مبنای اعتقاد یباس و موی حیوانا  می

 این نگاره لادر به دفع چشم زخم است

 
 

 
 

 لالب)چَنگَب(
 

نقش لالب یا چنگب برای محاظت و دفع 
های ورین فرمهمرود. مکار میچشم زخم به

های هایی است که بر روی جورابآن، لالب
 رود.بلند زنانه به هنگام ازدوا  به کار میساق

 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 اشاره به داستان آدم و حوا که شیطان از طری  حوا، آدم را فریب داد. 1

 یرانی به باورهای مردم آناوویی و آسیای مرکزی راه یافته است.نبرد سیمرغ و اهدها از هنر و ومدن ا 2
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 های مرتبط با ابزار و اموال زندگیمایهنقش. 9

طورخاص مردمان آناوویی جوهره و ماهیت زندگی سخت عشایر و روستائیان در همه جهان و به

هاای دور  ای بود که دسترسی چندانی بویژه در گذشتهبگونه، هستانکه در دل طبیعت و دامان کو

رو وساایل و ابزارهاای ضاروری زنادگی بخصاوص      از ایان ، به وسایل و ابزار زندگی نداشاتند 

 طاوری کاه   باه ، شد؛ برای ایشان ارزشمند و میتنم باود های زنان میوسایلی که مربوط به دارایی

)دو  کردند. برخی از این نقوش عباروند از وبار پردازی میهای خویش نقشرا در متن گلیمها  آن

 است.  این نقوش نشان داده شده، 5صندوق یا جعبه جواهرا  زنان و گوشواره. در جدول ، سر(

 جدول 5: مختصات نقشمایههای گلیم آناتولی مرتبط با ابزار و اموال زندگی)منبع: پژهشگر(
 

ه جعبه جواهرا  از جمل، در آناوویی

وسایل ضروری و الزم برای عروس و 

مایه در جشن عروسی است. این نقش

ها و های آناوویی با فرمانواع گلیم

 شود.اشکال متنوع بافته می

 

صندوق)جعبه( 

 جواهرا 

 

 

های مایهنقش

مروبط با ابزار و 

 اموال زندگی

 

کار بردن و بافتن یب دختر بافنده با به

های هبافتمایه در دستاین نقش

کند وا با زبان نمادین خویش سعی می

اش بفهماند و نشان دهد که به خانواده

، او دوست دارد وا برای ازدوا 

جواهرا  و به خصوص گوشواره 

 داشته باشد.

 

 

 گوشواره

 

 

 

-نقش وبر دو سر در گلیم آناوویی به

واسطه وجود و کاربرد این وسیله در 

-شیاین منطقه است. نقش وبر در نقا

-های دیواری چتل هویوک دیده می

صور  فرم نر و ماده و شود که به

 است.جدا از هم نشان داده شده

 
 

 وبر دو سر
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 زندگی و حیات خانواده یا قبیلههای مرتبط با مایهنقش. 4

، جریان زندگی و حیا  خانواده و لبیله و آرزوی داشتن جاودانگی و دوری از مر  و ناخوشای 

وارین موضاوعا  ماورد    همواره یکی از مهام ، ول عمر برای اعضای خانواده و لبیلهسعاد  و ط

است. این نقوش بر مبنای باورهای فاردی  ن ر روستائیان و عشایر آناوویی و خاصه بافندگان بوده

شود که عبار  است ها بافته میای در لایب انواع اشکال هندسی و انتزاعی در زمینه گلیمو لبیله

هاای  نقاش و نگااره  ، 1آواز یا وصنین خانواده یا لبیله. در جدول ، آب روان، زندگی درخت :از

 است.  مذکور نشان داده شده

 :های گلیم آناتولی مرتبط با زندگی و حیات خانواده یا قبیله)منبعمایهمختصات نقش :6جدول 

 گر(پژهش

 

 

 

 

 

های مایهنقش

مروبط با زندگی 

و حیا  

 خانواده یا لبیله

 

 آب روان

آب مایه حیا  است و همواره این موضوع برای 

، مردم آناوویی از اهمیت واالیی برخاوردار اسات  

هاای متناوع   یذا این نقش در گلیم آناوویی به فارم 

 شود.بافته می

 

 

، )آواز آوا

وصنین( 

خانواده یا 

 لبیله

وصانین یا نیما  ، های آناووییها و لبیلهگروه

اند. آواز یا وصنین اشتهنمادینی برای خویش د

هر لبیله یا خانواده دارای شکل و نقش 

است. بافندگان این نشان را شبیه مخصوصی بوده

  بافتند.در زمینه گلیم می، به نقوش حجاری شده

  

 

درخت 

 زندگی
 

بهشت است. میوه ، نمادی از خدا، درخت زندگی

آن سبب جاودانگی و نامیرایی اسات. ایان نقاش    

ای)نمااد روح( بار روی آن   با نقش پرناده  معموالً

شاود. کاه در هنگاام مار      ها بافتاه مای  در گلیم

 .1آیدبه پرواز درمی، برمبنای باور بافنده

 

 

 
 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ای آشنا و موضوعی مشترک ها و مردمانی که به یب خدای واحد اعتقاد دارند، پدیده درخت در همه مناط ، فرهنگ 1
-میاست. طب  باور میوه درخت زندگی سبب جاودانگی و فناناپذیری است و از هر گونه زوال و نابودی جلوگیری 

کند. هنگامی که خوردن میوه این درخت بر آدم و حوا ممنوع شد و دیگر لادر نبودند وا میوه جاودانگی را بخورند، یذا 
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  مرگ و جهان آخرتهای مرتبط با مایهنقش. 5

)غم و شادی(  با مر  و حاال  زندگی، این نقوش بواسطه جایگاه نمادین و سمبلیکی که دارند

هاای آنااوویی در اروبااط باا     )مرغ( و چر  وقدیر در زمینه گلیم مایه پرندهط دارند. دو نقشاروبا

پردازی )انتزاعی و وجریدی( نقش های مختلن هندسیدر انواع فرم، مر  و غم و شادی زندگی

 است.  ها نشان داده شدهاین نقش و نگاره، 1است. در جدول شماره شده

 گر(پژهش :ی گلیم آناتولی مرتبط با مرگ و جهان آخرت)منبعهامایهمختصات نقش :7جدول

 

 

 

های مایهنقش

مروبط با مر  

و جهان 

 آخر 

 

 پرنده

پار  ، واسطه ونوع و وکثر معانیبه، نقش نمادین پرنده

شاادی  ، پیب مر ، کاربرد است. سمبل روح و جان

، عشاا ، یااذ ، طااول عماار، سااعاد ، و ساارزندگی

 .1پایداری و غیره است، التدار، بدیُمنی، آرامش

 
 

دایره)چر ( 

وقدیر یا 

 سرنوشت

یکی از اشاکال  ، نقش دایره وقدیر یا چر  سرنوشت

ستاره است که نمادی از لاوانین زنادگی اسات. بار     

واوازنی از غام و شاادی    ، مبنای باور لاانون زنادگی  

)زناادگی شاابیه چرخاای اساات کااه در حااال  اساات

 .  2ت(چرخیدن است و یادآور ویییرا  زندگی اس

 

                                                                                                                                           
شیطان در هیبت مار در پای درخت منت ر ماند و حوا را فریفته و متقاعد ساخت وا به همراه آدم از میوه درخت زندگی 

کار گرفتند. از ن سوگند، همه امید خویش را به زندگی پس از مر  بهوناول کنند. آدم و حوا پس از فریب و شکست
چون سرو، خرما، آیو، انار، انجیر، های مختلن از درختان مختلن همرو درخت زندگی نمادی از آن است. فرهنگاین

 کنند.زیتون، انگور، راش و بلوط برای نمادی از درخت زندگی استفاده می
طورخاص ایران و آناوویی، پرنده یا مرغ نماد روح، نفس و جان شرلی و اسالمی و بههای در برخی از فرهنگ 1

در آناوویی پرندگانی  آید.است که همواره بر روی درخت زندگی حضور دارد و با فرا رسیدن مر ، به پرواز درمی
و پرندگانی ن یر روزی است )زاغ( سیاه سمبل و نماد بدشانسی و بدبختی و سیه  چون جید)بو ( و کالغهم

البایی هستند. عقاب، شاهین و لرلی نمادی از لدر  و بختی و خوشفاخته)لمری(، کبوور و بلبل نماد خوش
 ووانایی و لقنوس و اهدهای بایدار، نمادی از آمدن باران بهاری هستند.

های شود، در گلیمیاد می "چرکی فِلِب"که در ورکی از آن با عنوان  "چر  سرنوشت"یا  "دایره وقدیر"مایه نقش 2
آناوویی بر مبنای این یب باور عمی  پدید آمده که لانون زندگی، ووازنی از غم و شادی است. در حقیقت زندگی 

کران، چنین شادی بیشبیه چرخی است که در حال چرخیدن است و یادآور ویییرا  زندگی است. این نقش هم
یی و باروری و فراوانی را به دنبال دارد. چر  البال نمادی از شانسی و خوشبختی، پیروزی و خوش الباخوش

 خورشید و منبع حیا  است.
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 های متفرقهمایهنقش

، هایی که برآمده از عقاید و باورهای فاردی و جمعای اسات   مایهعالوه بر نقش، در گلیم آناوویی

ذوق و احسااس بافناده در   ، اندیشه، نقوش متنوع دیگری نیز وجود دارد که بر حسب لوه وخیل

، عالوه بر خاللیت و نوآوری بافندهها است. منبع ایهام این نقش و نگارهپردازی شدهها نقشگلیم

)حیوانا  وحشای و   انواع جانوران، رودخانه، درخت، طبیعت و عناصر موجود در آن شامل کوه

، باشد. ایبته این نقوش در گذشته لطعاً بسیار زیاد باوده اموال و ابزار زندگی می، محیط، پرندگان(

، ان و طبعا کنار گذاشاتن ن اام بافنادگی   ییب با گذر زمان و ویییر شیوه زندگی عشایر و روستائی

بالی ها  آن ای که صرفاً وعداد اندکی ازرنگ شده بگونهها محدود و کمبر زمینه بافتهها  آن حضور

 (.  1)وصویر استمانده

 

 هامایهنکات تحلیلی پیرامون نقش
بررسای و وحلیال   ، یان مقایاه ماورد مطایعاه    هاای گلایم آنااوویی کاه در ا    مایهدر اروباط با نقش

دو بعد در دستور کار بود: محتوا و فرم. در هنر همواره فرم و محتوا همراه هم ماورد  ، لرارگرفت

 گیرند. ییب در این پژوهش وأکید بر بعد محتوا و نمادین نقوش و سبب یا آورندهسنجه لرار می

ا اشکال نقوش هم در جای خود لابل ووجه است. ها ییعنی عقاید و باورها بود. اگرچه فرمها  آن

زنادگی و  ، ووید"وأکید بر سه جریان ، شان معنای فرهنگی داشتهمحتوای نقوش بواسطه محتوای

های خویش در زندگی را از ها و دیهرهورس، که بافندگان آمال و آرزوهادارند. ضمن این، "مر 

نقش که بر مبنای یب باور شکل گرفتاه دارای   اند. باید گفت هروصویر کشیدهمجرای اشکال به 

مایه سگ، هزارپا، خرچنگ، نقش :از راست به چپ :7تصویر 

 گر(پژوهش :الکپشت، حوض با مرغان محیط شده بر آن، سرو)منبع
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چندین فرم مختلن و متنوع است که ممکن است محصول ذهن چندین بافنده یا بافنادگان یاب   

چه که اهمیت دارد این است که برای هار بااور و   )روستا( یا چندین لبیله باشد. در والع آن لبیله

( 3)وصاویر  زخم( و چشم3)وصویر ستارهمایه هستیم. برای مثال نقش شاهد چندین نقش، عقیده

های های گلیممایهها شاهدی بر این مدعاست. نکته مهم دیگر در اروباط با نقشمایهو دیگر نقش

آناوویی این است که بافنده بر مبنای اعتقاد و برای از بین باردن نحوسات و بادیُمنی و دوری از    

ورسایم و  ، ال هندسای و شکساته طراحای   اشاک  همه نقوش را در لایب، بختیروزی و نگونویره

-دایره و خطاوط نارم و روان در زمیناه گلایم    ، کند. بنابراین نقوش با فرم منحنیپردازی مینقش

یب نقش یا چندین نقاش  ، چنین ممکن است در این زمینه یب گلیمها جایگاهی ندارند. همبافته

ایب نوارهای افقی بواساطه  متفاو  چه بصور  وب نگاره چه بصور  ردیفی وکرارشونده در ل

 بازواب داده شده باشند. ، باورهای متنوع

 
 گیرینتیجه

بخشی از فرهنگ بومی و عامه آنان است که محصاول نگارش   ، عقاید و باورهای مردمان آناوویی

-نخستین این سرزمین در درازناای وااری  باوده    های آیینی و اساطیری ساکنان اوییه وو برساخته

رسد. از های دوران نوسنگی و ومدن باستانی چتل هویوک میاست. نگرشی که آغاز آن به انسان

عقاید و باورها شکل گرفته و بواساطه  ، هاآیین، این زمان است که با گذر زمان و بتدریج اساطیر

برکات و  ، بااروری ، )ووییاد  در زنادگی هاا   آن محافظ و حاامی ، این برداشت که عقاید و باورها

رفته ومام ابعاد و جریان زندگی آنان شود و رفتهدر زندگی آنان ساری و جاری می، امنیت( است

 گر(های ستاره)منبع: پژوهش: انواع فرم1تصویر 

 گر(زخم)منبع: پژوهشهای چشم: انواع فرم2تصویر 
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هاا   آن گیرد وا جایی که هر فعلی و حرکتی مستلزم رجوع به باورها و بر ماراد باودن  را در بر می

هاور باه ایان ذهنیات اضاافه گشات و ساهم        دین و مذهب نیز پاس از ظ ، گردد. در این میان می

-ای در هدایت عقاید یافت. اهمیات روزافازون باورهاا در نازد مردماان آنااوویی و باه        برجسته

)بار مبناای    داردها  آن ای که در طول زندگیطورخاص روستائیان و عشایر بواسطه نقش سازنده

پایبند و معتقد شادند بلکاه   ها  آن ونها به اجرا و احترام بهوا آنجا پیش رفت که نه، نگرش ایشان(

-ها و گلیمبافتهرا در دستها  آن ،برای نشان دادن این جایگاه و سر سپردگی باطنی به این رسوم

-وار وخات  ها و مهام بافتهامروزه با نگاه به زمینه دست، های خود نیز نشان دادند. از این رهگذر

هاای هندسای و انتزاعای    راوانی از نقش و نگارهانواع ف، های آناووییطورخاص گلیمها و به بافته

بصور  ذهنی بافی و بدون برداشت از ایگو و ، های درخشان و پُر والیؤشود که با رنگدیده می

است. در این مقایه سعی بر آن بود وا نقاش و  پردازی شدهووسط بافندگان نقش، ای از پیشنقشه

ها مورد بررسای و  پردازی گلیمر آناوویی در نقشمیزان حضور باورها و عقاید روستائیان و عشای

چه که حاصل آمد این بود که در رصد علل آفرینش نقاش و  آن، وحلیل لرارگیرد و در این روند

مشاخ  گردیاد کاه عامال     ، ها و با ووجه به مطایعه و بررسی انجاام شاده  ها در متن گلیمنگاره

جمعی و دینی بافندگان است کاه نسال   ، دیعقاید و باورهای فر، هانخست در مزّین کردن گلیم

هام باه لصاد    ها حضور یافته اسات آن انتقال یافته و بر پهنه بافتهها  آن و زندگیها  آن به نسل به

که حامیان و محاف ان مطمئنی بارای ایشاان در زنادگی    ها  آن یادآوری و وذکر در بخاطر سپردن

عناصر زیباشاناختی  ، ه بر مؤیفه باور و عقیدههستند. ایبته ذکر این مهم نیز ضرور  دارد که عالو

چنین ایهام از عناصر احساس و لریحه هنرمندانه بافنده و همچنین لوه وخیل او و هم، یعنی ذوق

های موجود در پیرامون محیط زندگی ن یر طبیعت و عناصر آن و ابزار و وسایل زنادگی  و پدیده

-هاا و باه   بافتههای وختپردازی نقش و نگارهقشهایی هستند که همواره در ننیز از دیگر مؤیفه

چه که راجع به عقایاد و باورهاا   نقش و حضوری برجسته دارند. در پایان آن، هاطورخاص گلیم

ها همواره بخشی از نگرش غیر لابل انکار انساان را شاکل   ووان گفت این است که این پدیدهمی

 های او حضوری برجسته دارند. گیریوصمیم دهند که همواره با او هستند و در بسیاری ازمی
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