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بررسی تطبیقی نقوش گلیم های آناتولی با نقوش سفال، مهر ودیوارنگاره های پیش از تاریخ این 

 منطقه
 

 1صابر سليماني كوشکي

 2محمد حسين رضایي

 

 :چكیده

ــرزمين بارور یا مادر بارور(آناتولي )تركيه فعلي( به معنای  ــيا و اروپا واقع  ، از لحاظ ج)س غرافيایي همچون پلي ميان آس

این سرزمين به دليل دارا بودن شرایط آب وهوایي، چشم انداز های طبيعي متنوع و معادن غني به عنوان یک    . شده است  

شمال          شکل و از طرف  ستطيل  صغير تقریبا م سيای  ست. آ سياه، از جنوب به مدیترانه، از   بهقاره كوچک مطرح ا دریای 

ستقرارها را از           غرب به  ستين ا سب آناتولي زمينه های نخ سيمای منا شکي ارتباط دارد. زمين  شرق با خ دریای اژه و از 

عصر نوسنگي در آناتولي محيا كرده كه از این ميان مي توان به محوطه های گوبکلي تپه، نوالي چوری، چای اونو، چاتال   

ال هویوک و حاجيالر( شــواهدی از گليم بافي بدســت آمده هویوک و حاجيالر اشــاره كرد. كه در دو محوطه آخر) چات

است. گليم یکي از مهمترین مواد فرهنگي پویا در آناتولي است كه جایگاه ویژه ای را در این سرزمين داراست، و دارای      

شکال هندسي، متقارن و انتزاعي به همراه مفاهيم نمادین و نقش جنبه های آیيني    سطوره   اعتقادیو–نقوش و ا س ا ت. ای ا

شن به كار          ستردگي در رنگ های رو سعت و غنای طرح ها، تنوع و گ سازد و شاخص مي  آنچه كه گليم های آناتولي را 

ــت آمده از محوطه های پيش از   ــت. نمونه نقوش به كار رفته در این گليم ها بر روی مواد فرهنگي بدس ــده اس گرفته ش

اجيالر( قابل پيگيری است و در این پژوهش سعي بر آن است با    تاریخ منطقه از جمله ) محوطه های چاتال هویوک و ح

تاكيد بر قرائن و شواهد حاصل از كاوش های باستان شناسي این منطقه، به بررسي تطبيقي نقوش گليم آناتولي با سفالينه      

ــناختي از نق    و ها و نگاره های پيش از تاریخ آناتولي بپردازیم ــتان شــناســي به ش ن وش گليم ایبه كمک داده های باس

 سرزمين و در نهایت به اصالت آن ها دست یابيم.

 

 گليم، آناتولي، دیوار نگاره، چاتال هویوک، حاجيالر.واژگان كلیدی:

 

 :مقدمه

ــت كه از لحاظ جغرافيایي، همچون   ــرزمين بارور یا مادر بارور، منطقه ای اس آناتولي یا آنادوال )تركيه فعلي( به معنای س

( این سرزمين به دليل دارا بودن شرایط آب و هوایي متنوع، مناطق    1وپا واقع شده است )تصویرشماره    پلي ميان آسيا و ار 

                                                 
  :soleymanisaber@yahoo.com. Emailدانشجوی كارشناسي گروه باستان شناسي دانشگاه نيشابور.1

   :mh.rezaei@yahoo.comemail.استادیار گروه باستان شناسي دانشگاه نيشابور2
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ــت)بهمن فيروزمندی : ــغير   1ص1389مختلف طبيعي و معادن غني به عنوان یک قاره ی كوچک مطرح اس ــيای ص (. آس

سياه و از جنوب به مدیترانه، از غ       شمال به دریای  شکل و از طرف  ستطيل  شکي    تقریبا م شرق با خ رب دریای اژه و از 

ارتباط دارد و در مجموع به لحاظ طبيعي این سرزمين را از نظر جغرافيایي مي توان به سه منطقه تقسيم كرد: كوهستاني،      

 (.72ص 1388فالت مركزی و ساحلي )مهناز شایسته فر:

به طوری كه در جنوب و شرق رشته    سراسر این سرزمين را سلسله كوه های زیاد و دشت های هموار فرا گرفته است،         

ستاني زیادی           سرزمين مناطق كوه شيده اند و در غرب این  سر به فلک ك شته كوه پونتوس  شمال آن ر كوه توروس و در 

وجود دارد. همين شرایط مساعد طبيعي زمينه های نخستين استقرارها را از عصر نوسنگي در آناتولي محيا كرده است و         

ستانشناختي، در جنوب شرقي آناتولي و شمال سوریه، استقرار هایي از دوره ی نوسنگي در این         به استناد كاوش های با 

ست )همان:       سيده ا ستقرارهای چاتال هویوک ) 72سرزمين به اثبات ر (و p.23:Mellaart 1975( از جمله مي توان به ا

ها شواهدی از گليم بافي بدست     ( اشاره كرد كه طي كاوش های صورت گرفته در آن  1389حاجيالر )بهمن فيروزمندی:

آمده است، در حالي كه هنوز گليم های این منطقه از آناتولي شاخص هستند. )ازجمله: گليم قونيه، وان( و نقوش به كار     

ــت و در   ــده از این محوطه ها )چاتال هویوک، حاجيالر( قابل پيگيری اس رفته در این گليم ها در مواد فرهنگي یافت ش

سعي ب  سي در این        این پژوهش  شنا ستان  صل از كاوش های با ست با تاكيد بر قرائن و داده های درخور توجه حا ر آن ا

منطقه و برســي تطبيقي نقوش گليم آناتولي با ســفالينه ها و نگاره های پيش از تاریخ آناتولي، به یاری داده های باســتان  

شتراک        سرزمين و در نهایت به ا شناختي از نقوش گليم این  سي به  ست یابيم، چرا كه گليم آناتولي  شنا   فرهنگي آن ها د

صحنه ای رمز آلود از باورها و نماد های این منطقه است و تبيين چيستي آن بسيار سخت است اما ریشه شناسي آن به            

 این خواسته بسيار كار آمد باشد. كمک باستان شناسي مي تواند در مسير

 :روش تحقیق

 کي بر منابع كتابخانه ای استروش مورداستفاده در این تحقيق مت

 :بیان مساله

معرفي گليم به عنوان موادی فرهنگي وپویا در بافتار اجتماعي چگونه صورت بگيردوباستان شناسي به عنوان علمي كه 

 بر مبنای مطالعات مواد فرهنگي تکوین یافته است مي تواند در این راستا رهيافتي باشد؟ 

 

 گلیم:

يم جامع و مانع نباشد اما دایره المعارف بریتانيکا درباره ی آن چنين مي نویسد: گليم، پوشش     شاید هيچ تعریفي برای گل 

دست باف و بدون كرک برای كف اتاق است كه با تکنيک های قاليچه های پرده ای پود نما در آناتولي، بالکان و قسمت 

خالق ترین و پر محتوا ترین سطح و بازتابي از افکار،   هایي از ایران بافته مي شود.گليم را باید نمودی از هنر انتزاعي در  

سليمي:       شمار آورد)بني  سات به  سا شقت بار در پای دارهای     95:1391تجربيات و اح ستاوردی كه در اثر قرنها كار م (. د
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 وقالي روســتایيان و ایلياتي ها پدید آمده اســت. در حقيقت گليم بافي، پاســخي اســت به نياز های اوليه ی روســتایيان  

ند                    های مفروش و گرم بوده ا مه  چادری خشـــک و خي به  یابي  كه در جســـت وجوی و دســـت  گان  ند كوچ

(. تعيين تاریخچه ی دقيق برای بافت گليم به آساني ميسر نيست، همچنين مشخص نيست فنون       11ص1377)آلسترهال: 

 یي چون پازیریک در ســيبری بامربوط به آن چقدر در دنيای باســتان رواج داشــته اســت. اما با توجه به كشــف بافته ها

 اطمينان مي توان گفت ریشه های گليم را نيز باید در شرق دنبال كرد)همان(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 گلیم های آناتولي:

سرزمين دارد و به لحاظ مفاهيم پر      ست كه جایگاه ویژه ای در این  گليم یکي از مهمترین مواد فرهنگي پویا در آناتولي ا

ــي، متقارن و   رمز و راز آن، یکي  ــکال هندس ــمار مي رود كهدارای نقوش و اش ــته ترین گليم های جهان به ش از برجس

ــده به همراه مفاهيم نمادین و نقش جنبه های آیيني  ــتره باورهای كهن اقوام    اعتقادی–انتزاعي ش ــطوره ای در گس و اس

( و آنچه كه قالي های  94ص 1391متنوع و غالبا عشــایر منطقه آن را به یک شــاخصــه تبدیل كرده اســت )بني ســليمي 

ست.            شده ا سازد وسعت و غنای  طرح ها، تنوع و گستردگي در رنگ های روشن به كار گرفته  شاخص مي  آناتولي را 

ــمالي كه در محدوده ی یک قوم خاص اســت، گليم   ــيای مركزی، ایران و آفریقای ش برخالف فرهنگ بافت گليم در آس

(. چرا كه آناتولي،  113.ص 1377های خارجي گوناگون اســت )آلســترهال: ذي و نفوبافي در آناتولي متاثر از فرهنگ بوم

ست.        شرق و غرب ا شوری، ارمني، یوناني و برهمکنش مذهبي، فرهنگي  سنت های مردمان كرد، آ آميخته از آميزه های 

ست )همان: ص       شده ا سنت گليم بافي این منطقه  شد گ  113این موضوع موجب پویایي  شاره  ليم چکيده ای  (. چنانچه ا

گویا از زندگي روستایي و عشایر است و این نوع زندگي برای ساليان زیادی كمتر تغيير به خود دیده است. سنت گليم        

 (125ص 1377:نقشه آناتولي )تركيه امروزی، آلسترهال: 1تصویر
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سل دیگر انتقال یافته است. در روند این           سلي به ن سينه از ن سينه به  بافي در این سرزمين در ميان روستایيان و ایلياتي ها 

به خود دیده اند اما مبنایي مشترک در آن ها آشکار است كه همچون رد پایي ما را به گذشته       انتقال نقوش گليم تغييراتي

ــي این گليم ها و قابل تطبيق با نقش مایه های به جای مانده بر موادفرهنگي     ــاند. نقوش هندس ــرزمين مي رس ی این س

ست )بهمن فيروزمندی :        سي در این منطقه ا شنا ستان صل از كاوش های با ساس آناتولي را مي توان    (.1389حا بر همين ا

یکي از خاستگاه های گليم بدانيم كه همچنان این سنت در آن پویاست و گليم در طرح ها و رنگ های اصيل خود دنبال   

  1.( اشاره كرد و با نقوشي  1377مي شوند كه مهمترین آن ها مي توان به قالي های قونيه، وان، آیدین، آدانا،....)آلسترهال:   

 :همچون

ست بر كمر:  شود و نماد           د شيده مي  صویر ك شکم به ت سان نما كه گاه به همراه نوزادی در  كه پيکری از رب النوع ان

زندگي، تولد و تمایل به تولد  نوزاد است این نگاره به صورت تک نگاره و تصویر آینه وار در زمينه و حاشيه ها پدیدار      

 (.75ص1377مي شود )آلستر هال:

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

شده           آب روان سترده در آثار هنری به كار برده  شکل گ ضوع آب جاری به  شر دارد مو سياری برای ب : خط آب اهميت ب

 2(. منحني هایي كه پویایي آب را تداعي مي كند.98ص 1391است و به حيات اشاره دارد)بني سليمي

  

                                                 
www.kilim.comمراجعه كنيد برای كسب اطالعات جامع تر به این سایت 1

1- 

دیگری با حركت و پویایي ارتباط بر قرار مي كند)آلفرد هوهنه  دایره ساده ترین منحني و در واقع كثير االضالعي است كه بيش از هر شکل هندسي -2

 (.71ص 1381گر:
 

گليم : 3تصویر

 (117ص1377قونيه)آلسترهال:
 

www.kilim.com4تصویر: 

 
 : گليم قونيه :2تصویر

 (118ص1377)آلستر هال:
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شانه و معنا       نقش دیگری كه در آناتولي در برابر چشم بد به كا  :قالب صوری بين ن ست. ارتباط ت شود قالب ا ر برده مي 

 .(99ص 1391وجود دارد )بني سليمي

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ست. چليپا از یک خط عمودی و افقي     نقش چلیپا : نقش مایه ی دیگری كه در برابر چشم بد به كار مي رود نقش چليپا

ست و بنا بر اعتقادات رایج در آناتولي قد      شده ا شکيل  سليمي       ت سيم مي كند)بني  سمت تق شم بد را به چهار ق  رت چ
 (.99: ص1377

  

www.kilim.com 
:               7تصویر  

 

 (159ص1377چال)آلسترهال:م گلي: 6تصویر

 

IanHodder:2007 p.1 5تصویر :  

 
 

www.kilim.com (117ص1377)آلسترهال: گلیم قونیه:  7تصویر  (118ص 1377: گليم قونيه )آلسترهال ال ،8تصویر :9تصویر   
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( و قرن هاست كه 96: كه بيانگر باروری، مردانگي و قدرت است. این نقش تصویری نمادین است )همان:صشاخ قوچي

 بر گليم های آناتولي خودنمایي مي كند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محوطه ی چاتال هویوک:

ست)عکس     32چاتال هویوک در  شده ا شرق قونيه واقع  سرزمين های   1كيلومتری جنوب  (. این محوطه در محدوده ی 

(. تپه های  60ص1389حاصلخيزی قرار دارد كه آب آن از رودخانه های توروس سر چشمه مي گيرد)بهمن فيروزمندی :   

ش     شاخه ی قدیمي این رودخانه یکي در سمت  شده    دو قلوی چاتال هویوک نزدیک  رق و دیگری در سمت غرب واقع 

اند، به همين لحاظ به چاتال هویوک غربي و شرقي معروف اند. تپه چاتال هویوک شرقي مربوط به دوره نوسنگي است،      

 Mellaart). كه استقرار در آن در حدود هشتصد سال تداوم مي یابد، و تپه غربي مربوط به دوره مس و سنگ است )      

:1967.p77  صلي چا شرقي( حدود  تپه ا صر       32تال هویوک )تپه ی  ستقرارهای ع سعت دارد و از بزرگترین ا هکتار و

ليم :گ11تصویر

 (131ص1377مليطه)آلسترهال:

: گليم سيواس: )آلستر هال 10تصویر

www.kilim.com (132ص1377: :12تصویر  

 

 
 

: گليم مليطه 14تصویر

 (131ص1377)آلسترهال:

: گليم مليطه  13تصویر

 (132ص1377)آلسترهال:
www.kilim.com :15تصویر  
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صورت گرفت               سط جيمز مالرت  ست. طي حفاری های كه تو شده ا سایي  شنا ست كه تاكنون در خاورميانه  سنگي ا نو

شد )     شناخته  (. داده :Mellaart 1975چاتال هویوک به عنوان یکي از مهمترین محوطه های نوسنگي در خاور نزدیک 

 هایي حيرت آوری از حفاری های آن بدست آمد كه با توجه به قدمت استقرار در محوطه حيرت انگيز بود، از جمله  

دیوار نگاره های معابد آن كه شامل صحنه هایي از شکار،سر گاونر، رب النوع هایي در حال وضع حمل، و كركس هایي       

سي و رنگ      شکال هند سام با ا شان مي دهد این       در حال دریدن اج ستری ن سياه و خاك های اخرایي، قرمز زرد قهوه ای 

( و نقش  115و73ص1377نقوش با نقوش گليم هایي كه قرن ها بعد بافته شــده اســت تشــابهات زیادی دارد)آلســترهال:

 (17برجسته ای كه اشاره به استفاده از گليم در چاتال هویوک مي كند.)عکس

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ش  شيه پردازی       جيمز مالرت كاو سيار ظریف حا ست كه این طرح ها با تزیينات ب گر چاتال هویوک نيز بر همين عقيده ا

سب              ساوی االضالع بيانگر تنا ست و مثلث مت شکسته ا شان به وضوح تقليدی از خطوط  های بخيه ای و رنگ بندی های

ــت.    72ص 1381هماهنگي )آلفرد هوهنه گر:   دو مدرک برای اثبات این نظریه      ( نمادی از ثبات در گليم های آناتولي اسـ

مطرح مي كند، نخست آن كه بر دیوار معابد پر اهميت تر سوراخ هایي دیده مي شود كه گمان ميرود جهت آویزان كردن 

شده در نقاشي های دیواری دیده        شکل بافت  شيه هایي به  شد، همچنين حا گليم و تقليدی از نقوش آن به وجود آمده با

 ورت موجود بودن گليم این تقليد امکان پذیر مي باشد.  مي شود كه تنها در ص

 

 

 

 

 

(,James Mellart1989 )تصاویری از دیوار نگاره های های معابد چاتال هویوک 
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ــماره         ــلي كه مي توان با گليم تطبيق داد، رب النوع مادر)ر.ک جدول تطبيق، شـ (، آب جاری )تطبيق   1از نگاره های اصـ

ش گليم (. نقوش سفالينه ها و مهرهای چاتال هویوک نيز با نقو 73( )همان:ص5(، سرگاونر  است)تطبيق شماره    2شماره  

 ها قابل تطبيق است.

 

 
 

 

 

 

 

 تپه حاجیالر:

 
 
 
 

شهر بوردور) عکس         شش كيلومتری جنوب غربي  ست و  ستاني حاجيالر در بي سيای   1تپه با ( در بخش جنوب غربي آ

ست       شده ا صلخيز در ارتفاعات توروس واقع  ساس پژوهش های مالرت در خالل چهار   .صغير در كنار یک دره حا بر ا

بقایای آثار فرهنگي از دوره های نوســـنگي و مس ســـنگي بدســـت آمده اســـت)بهمن  1960-1957ش از فصـــل كاو

شات رادیوكربن تا      50ص1389فيروزمندی : ساس آزمای سفال حاجيالر بر ا پيش از 6750(. تاریخ گذاری دوره ی بدون 

 ر را،ميالد را نشان مي دهد. عليرغم این قدمت، استقرار در دهکده ی بدون سفال حاجيال

ــفالگری این محوطه از دوره ی  51قبل از ميالد به عقب تر برد)همان؛ص 8000مي توان تا  ــي، س ــناس (. به لحظ گونه ش

نوسنگي آغاز مي شود اما اوج مهارت سفالگری ساكنان این محوطه در عصر مس وسنگ است كه سفال هایي با درجه           

اســتفاده از رنگ ها قرمز و زرد و قهوه ای تزیينات بســيار  پخت باالتر و ظریف تر از گذشــته با ســاخته مي شــوند و با

زیبایي در سطوح خارجي ظروف انجام مي شود كه امروزه نيز روی گليم های این منطقه دیده مي شود ).بهمنفيروزمندی  

 ر(.اكثرنقوش سفال مورد استفاده در این پژوهش مربوط به دوره مس وسنگ تپه حاجيالر است. ظروف حاجيال121:ص 

هستند. یکي از شاخص ترین سفالينه های      Sدر اشکال مختلف ساخته شده اند و اغلب سفالها دارای نقوشي به شکل        

ــتند )همان:  ــته و منحصــر به حاجيالر هس ــتند كه جنبه ی مذهبي داش (. مهرهای  122ص1385این محوطه ریتون ها هس

 حاجيالر نيز در این بررسي مورد استفاده قرار گرفته اند.

 
 

 

:بهمن 17تصویر

 220ص  1385فيروزمندی،

یوک :مهر گلين چاتال هو16تصویر

،نوسنگي )بهمن 

 (24ص1385فيروزمندی:
.18IanHoder.2007.pتصویر

130)) 

IanHodder.2007.p.1)19تصویر

30) 
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 بحث و تحلیل:

ــفال، مهر و دیوار نگاره های پيش از تاریخ این منطقه به نظر مي               با توجه به تطبيق نقوش گليم های آناتولي با نقوش سـ

 رسد این  

هایي باور .ميراث پویا تنها بافتي مبتني بر نياز با رنگ های متنوع نيســت، بلکه بافتن باورهای انتزاعي به زبان گليم اســت

شي دیواری       سند، برای مثال نقش الهه ی مادر كه در نقا شمایل فرهنگي دیگری نيز به فعليت مي ر كه عالوه بر گليم در 

( و یا نقش آب روان كه در دیوار نگاره های چاتال هویوک  1های چاتال هویوک شاهد آن هستيم )جدول تطبيق ،شماره   

ایسه با نقوش گليم چال است، و مي تواند گویای زمينه ای مشترک     ( و قابل مق2بدست آمده است)جدول تطبيق ،شماره   

شد گليم          شاره  ست، اما چنانچه ا سيع ا سيار و شد. هر چند دامنه پراكنش گليم های آناتولي ب بر مبنای باورهای انتزاعي با

ه ه خود دیدچکيده ای گویا از زندگي روســـتایي وعشـــایر اســـت و این نوع زندگي برای ســـاليان زیادی كمتر تغيير ب

(. اما با بررسي تطبيقي آن ها با این مساله رو به رو  مي شویم كه، آیا این تشابه گليم های آناتولي      1377است)آلسترهال:  

مي توانند در تحليل و تفسير یافته ها نقش بسزایي داشته و فراتر از عناصر تزیيني باشند؟ چنانچه نقوشي از گليم را مانند  

هویوک و سایر محوطه های باستاني با همين نام مي شناسيم كه خوانشي مشترک دارد آن باروری و        الهه مادر در چاتال 

( كه در گليم های مليطه دیده مي شوند. روشن است كه صرفا تزیيني      4زایش بيشتر است و یا نقش چليپا )تطبيق شماره    

ــت. نق  ــتثني نيس ــتند و یافته ها و آثار حاجيالر نيز از این قاعده مس ــفالينه های این محوطه تحت تاثير  نيس وش مهر و س

شماره       شده اند. )تطبيق های  سيم  شتری       4،6، 3نقوش گليم تر سير بي شک گليم های آناتولي ظرفيت تحليل و تف ( بي 

دارند و یکي از راههای به فعليت رسيدن این ظرفيت ها و پردازش آن ها در كنار یافته های باستاني شناسي نمود خواهد  

 مي كند.آن را از مسير تکرار، به فرآیندی علمي نزدیک تر یافت و 

 
 

 

مهر گلين حاجيالر  20ع.

 1385)بهمن فيروزمندی:

 (240ص

بهمن ) مهرگلينحاجيالر 19ع.

 1385فيروزمندی

 240ص

ظرف سفالي منقوش حاجيالر دوره . 22ع.

دیم مس وسنگ)بهمن ق

 (238ص1385فيروزمندی:

 

ظرف سفالي منقوش حاجيالر . 21ع 

دوره قدیم مس وسنگ)بهمن 

 (121ص1385فيروزمندی:
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 1تطبیق

 

 

   

 

 JamesMellart: 1989 JamesMellart : 1989  گليم قونيه

 ( 118ص1377)آلسترهال:

 

 1377گليم وان )آلسترهال:

 

 

 2تطبیق

 

   
 IanHodder: 

2007p.1 

 

JamesMellart: 1989     ــم ــيــ ــلــ ــال گــ چــ

 (159ص1377)آلسترهال:

www.kilim.com 
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تطبیق

3 

    
من                   ه ب يالر ) ج ين حــا ل گ هر  م

 (240ص1385فيروزمندی: 

ص 1377گليم قونيه )آلسترهال ، (117ص1377گليم قونيه )آلسترهال: (238ص1385)بهمن فيروزمندی :

118) 

 

 

 

تطبیق

4 

   
 

مهر گلين حاجيالر )بهمن  

 فيروزمندی

 (240ص 1385

 

 واسآلسترگليم سي

 132ص1377هال :

 گليم مليطه:

 (1377)آلسترهال:

 131ص :

www.kilim.com 
 

 
 

تطبیق

5 

 

  

 

  
IanHodder:2007 

p:131 

 گليم مليطه

 132ص1377آلسترهال:

 .comwww.kilim 131ص1377گليم مليطه آلسترهال:

 

 

 

 

 

 تطبیق

6 

 

 

ظرف سفالي منقوش حاجيالر دوره قدیم مس وسنگ)بهمن 

 (238ص1385فيروزمندی:

 127ص.1377گليم وان :آلستر هال 
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 نتیجه گیری:

گليم، شــاخه ای از معرفت فرهنگي هنری آناتولي، و از جمله شــاخص ترین مواد فرهنگي این ســرزمين و از زیبا ترین  

شده در دنيا است، كه با زبان نماد، مفاهيم و نشان های مبتني بر اصالت این سرزمين را در هر دوره ی      بافته های شناخته  

متفاوت از تاریخ آن، روایت كرده و بدین جهت شایسته ی تامل است. هر چند كه گليم برخاسته از زندگي ساده و بدون 

هش تنها تطبيق این نقوش هندسي با یکدیگر نيست  تجمل روستایي وعشایری است، اما اوج زیبایي است. هدف این پژو

بلکه هدف سـخن گفتن از باورهای انتزاعي اقوام سـاكن در این سـرزمين اسـت كه هر یک از آن ها با نمادی خاص در     

سرزمين تجلي مي یابد و به نظر مي رسد عالوه        شده اند. قرن هاست كه بر مواد فرهنگي این  ذهن مردم آناتولي ترسيم 

و جو در وجهه ی مادی گليم و كيفيت بافت آن جســتار در نقوش رمز آلود آن با توجه به این ظرفيت های   بر جســت  

ارزشمند نياز به تحقيق بيشتری دارد و در این راه باستان شناسي و یافته های آن، با شناسایي و بررسي در تکوین نقوش           

اند موثر واقع شــوند. چرا كه آناتولي عرصــه نخســتين  و تطبيق آن ها با نقوش داده های فرهنگيحاصــل از كاوش مي تو

استقرار های بشری است و چنانچه كاوش چاتال هویوک و حاجيالر بيش از پيش به گليم های آناتولي اصالت بخشيد و      

بدین جهتگليم ظرفيت پردازش در رویکرد های باستان شناسي دارد و قطعا این ارتباط یک طرفه نيست و گليم ها مانند       

شناسي فرهنگي        صف  سان  سان، مي تواند به عنوان یکي از مهمترین داده های ان سير تاریخ اجتماعي و فرهنگي ان حاتي از 

پویا به باستان شناسي كمک كند و برسي تطبيقي نقوش گليم آناتولي با نقوش مواد فرهنگي این سرزمين در دوران پيش       

 از تاریخ تالشي در مسير افق این خواسته بود.

 

 از علي مزیناني، مهدی عمدیان، زینب ولي زاده و كه در این پژوهش یاری گر ما بودند.اس با سپگذاری:سپاس
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