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 نگاهی به نقش ماری گُل )گُل ترکمن( در بافته های اقوام تِکه ساکن در خراسان شمالی
 

 1لوحسين كمند

 چكیده 
اغلب فرش هایي كه در مهمترین مناطق روستایي و عشایری ایران بافته مي شوند، با زیباترین نقوش ایراني تزیين 

مي گردند، نقشمایه هایي كه ریشه در فرهنگ و تاریخ این سرزمين دارند. تركمن های ساكن در نواحي شمال شرقي ایران 

يل خود داشته اند، آنها با تکيه بر پشتوانة غني نقشمایه های تجریدی كوشش بسياری در حفظ فرهنگ و سنت های اص

 خود، بهترین بافته های عشایری و روستایي ایران را توليد و به بازار عرضه مي نمایند. 

یکي از نقوش جالب و منحصر به فردی كه طایفه تِکه در این ناحيه از ایران بزرگ مي بافند، نقش گُل تركمن یا 

)جای پای شتر( است. الگوی بکار رفته در این نقشمایه به مرور زمان با اینکه اندكي تغيير یافته است، اما همچنان  ماری گُل

یکي از طرح های منحصر به فردی است كه در نواحي جَرگالن استان خراسان شمالي بافته مي شود. زیبایي نقش و نوع 

شد كه سایر اقوامي كه در مجاورت تركمن ها زندگي مي كردند  چيدمان آن در سطح فرش عالوه بر اقبال مردمي باعث

 از آن برای تزیين بافته هایشان استفاده نمایند.

هدف از انجام این تحقيق آشنایي با نقش ماری گُل در بافته های تركمني شمال خراسان است. سوال اصلي 

كرده و عالوه بر تركمن ها كدام اقوام این نقش را  تحقيق این است كه نقش ماری گُل در دوران معاصر چه تغييراتي پيدا

 در تزیين بافته هایشان بکار مي برند؟ 

در این نوشتار به روش توصيفي تحليلي، عالوه بر معرفي نقش ماری گُل در فرش های تركمني شمال خراسان، 

 قاله به صورت كتابخانه ای و ميدانياین نقش در بافته های سایر اقوام نيز معرفي خواهد شد. الزم به ذكر است كه این م

انجام شده، و پس از طبقه بندی نمونه های موجود و تحليل اسناد نوشتاری مشخص گردید، تغيير نقش ماری گُل در 

فرش های معاصر تركمن ماهيت اصلي آن را دگرگون نکرده و عالوه بر تركمن ها، اقوام بلوچ و كرد نيز آن را در بافته 

 ي برند. های خود بکار م

 قالي تركمن، نقش ماری گُل، قوم تکه، بلوچ، شمال خراسان.كلید واژه:

 مقدمه:

تركمن ها از جمله اقوامي هستند كه پس از گذشت سال ها و حضور فرهنگ ها و آیين های مختلف در ایران،      

دگي طرح ها در كنار  همچنان ســنت های قدیمي و اصــيل خود را در تزیين بافته هایشــان حفظ كرده اند. تنوع و گســتر

 تعداد رنگ محدود، جایگاه ویژه ای به این بافته های نفيس عشایری و روستایي بخشيده است.

                                                 

 h.kamandlou@semnan.ac.irدانشکده هنر، دانشگاه سمنان. مربي گروه فرش  –1
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كه توسط طایفة تِکه بافته مي شود طرح مارگُل است. این گونه یکي از طرح های رایج در استان خراسان شمالي 

ام های فيلپي گُل، گُل تركمن یا ماری گُل نيز شناخته مي شوند. از بافته ها در بين تركمن ها، منابع نوشتاری و بازار با ن

سوال اصلي تحقيق این است كه نقش ماری گُل در دوران معاصر چه تغييراتي پيدا كرده و عالوه بر تركمن ها كدام اقوام 

 این نقش را در تزیين بافته هایشان بکار مي برند؟ 

کتوب التين و فارسي و همچنين بازار مي توان گفت این فرش ها نيز   با گردآوری و مطالعة این آثار در منابع م 

همچون سـایر نقوش اصـيل تركمني به صـورت هندسـي بافته مي شـوند اما از نظر تركيب بندی تفاوت های فراواني با      

ــهری را برای آنها در نظر گرفت، كه با ورود         هنگ  فر بهدیگر بافته های تركمني دارند، كه مي توان الگوی فرش های شـ

 عشایری و روستایي تغييراتي پيدا كرده است.  

 

 روش تحقیق:     

شي از اطالعات به روش كتابخانه         صيفي و تحليلي بوده و جمع آوری بخ شيوة تو شتار به  روش كار در این نو

ری  ته های عشای ای با ابزار فيش برداری انجام شده است، اما از آنجا كه نقوش و طرح های بکار رفته در این گونه از باف  

صاحبه         شاهده و م شيوة ميداني و با ابزار م شه یابي دقيق تری دارد الزم بود كه بخش عمده ای از اطالعات به  نياز به ری

ضة بافته های تركمني            ستان كه مهمترین مکان های عر شهد، بجنورد و گل ضور در بازارهای فرش م شود. ح گردآوری 

برای   مهمترین منبعسنتي و افراد خبره در مورد این گونه از فرش ها داشته اند،    هستند و همچنين اشاراتي كه كارشناسان    

 اجرای تحقيق بوده است. قبل از ورود به بحث اصلي نگاهي به پيشينة فرش بافي در بين اقوام تركمن شده است.

 

 پیشینة پژوهش:

ام  رش به طور مستقل و یا هنگمنحصر به فرد بودن فرش های تركمني باعث شده اغلب محققين و كارشناسان ف

معرفي مناطق فرش بافي، قالي های تركمني را نيز معرفي كنند. اما با مطالعة منابع موجود مي توان گفت تاكنون پژوهشي   

شده تنها            ستجوهای انجام  ست، در ج شده ا ضه ن ستقل در مورد نقش ماری گُل عر نقش های قالي تركمن و جامع و م
تاه به این اشاراتي كو نياز جان و فرش تركمنتاليف بوگوليوبف،  فرش های تركمنيحصوری،  ، تاليف علياقوام همسایه

نقش شده است. با اینحال كمتر اشاره ای به جایگاه، ریشه و علت توليد این گونه از بافته های نفيس توسط تركمن های       

موجود علل پيدایش این طرح و همچنين شمال خراسان شده است. در این نوشتار سعي شده با توجه به اسناد تصویری           

 نوع اجرای آن در هنر فرشبافي مورد بررسي قرار گيرد.
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 نفرش تركم خیبه تار ينگاه

اقوام و طوایف گوناگوني در طي ساليان دراز وارد ایران شده و در نواحي مختلف آن اسکان یافته اند، تركمن ها 

ركمنهای تر مناطق شمالي خراسان و استان گلستان ساكن شده اند. در كتاب [ آخرین قومي هستند كه وارد ایران شده و د1]

تركمن ها مشخص ترین گروه نژادی در ایران بشمار مي »... در مورد خاستگاه اصلي این قوم چنين آمده است كه ایران 

اصل هفت ایل بوده اند كه  روند و آخرین اقوامي هستند كه در قرون اخير از آسيای مركزی به ایران آمدند. تركمن ها در

)بيگدلي،  «فعالً سه طایفه یموت، تِکه و گوكالن در تركمن صحرا سکونت دارد و بقيه در خاک تركمنستان پراكنده هستند.

1369 :30) 

فرش یکي از مهمترین محصوالت اقوام تركمن ساكن در نواحي ایران است كه با توجه به كيفيت بافت و نوع 

بيشماری در بين خریداران ایراني و خارجي دارد. الزم به ذكر است، به دليل كاربردی بودن و استفادة رنگ بندی طرفداران 

روزمره از آنها، اغلب بافته های عشایری به مرور زمان از بين مي روند، به همين خاطر شواهد چنداني از سابقة فرش های 

ن اشاراتي را به بافته های این قوم در برخي از سفرنامه های تركمني در موزه ها و یا كتاب ها وجود ندارد. اما مي توا

م.( شاهد  1925ق/  1343م. تا سال  1796ق/  1210عصر قاجار مشاهده نمود. زیرا در طي دوران حکومت قاجاریان )

مي گردد  ( شاید همين امر سبب11: 1375رونق و بهبود صادرات فرش ایران به اروپا و سایر نقاط جهان هستيم. ) ژوله، 

ق. یک گزارش سری  1215م/ 1801تا اكثر كساني كه وارد ایران شدند، به این هنر اصيل ایراني اشاره نمایند. در سال 

[ به رئيس هيئت مدیره كنترل كننده كمپاني هند شرقي 2درباره توليدات، صادرات و واردات ایراني توسط سرجان ملکم ]

اشان،  طبس و سایر شهرهای خراسان بزرگ به عنوان مراكز بافت فرش معرفي داده شد، در این گزارش شهرهای یزد، ك

( اینکه این فرشها در كارگاههای شهری و یا توسط ایالت و عشایر و یا روستائيان 92: 1383شده است. )یارشاطر، 

بافته  تركمنهای خراسان خراساني بافته شده، اطالعي چنداني نداریم، اما در جای دیگر اشاره به دستبافتهایي مي شود كه

ق. در شرحي كه به تفصيل به جزئيات موضوع پرداخته شده اطالعات بسيار ذی قيمت  1272م/  1826در سال »...اند 

بازرگاني ایران منتشر شده این گزارش نشان مي دهد كه بافت فرش در سطح گسترده ای در مراكز سنتي و جدید انجام 

مي توان هرات، كرمان، یزد، بروجرد، ناحيه تركمن نشين خراسان، اصفهان و آذربایجان  مي گرفته كه از جمله این مراكز

ج. كریستي ویلسن در مورد ویژگي های قاليهای عشایری خراسان در عصر قاجار در  (92: 1383)یارشاطر، «را نام برد...

 مي نویسد: تاریخ صنایع ایران
تند كه بنام قالي تركمن یا بخارا معروف است. زمينه این قاليها قرمز تيره قبایل چادرنشين نواحي خراسان قاليهایي مي باف

و نقشه آنها از یک سلسله كثير االضالع تشکيل یافته و به اسم پای فيل موسوم است. بعضي از این قاليها را به چهار قسمت كرده 

مز ادرنشين بافته مي شود زمينه آنها مانند قاليهای تركمن قراند و آنها را قالي چهار فصل مي نامند. قاليهای بلوچ نيز بوسيله قبایل چ

تيره است، ولي شل تر و نرمتر از آنها مي باشد. این قاليها طرحهای مختلف داشته و رنگ سورمه ای و قرمز تيره و رنگهای روشن 

 (215در نقشه آنها بکار رفته است. این قالي ها معمولي و قيمت آن ارزان است.)ویلسن، بي تا: 
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نکتة قابل اشاره این است كه تركمن ها قالي چهار فصل نمي بافند، و فرش هایي كه ویلسن بدانها اشاره 

[ شناخته مي شوند. در ادامه بایستي گفت كه 3« ]انگسي، انکسي، انسي و یا ینگسي»مي كند در بازار به نام 

ست، محمدحسين خان صنيع الدوله مي مهمترین بازار برای قالي های خراساني در عصر قاجار مشهد بوده ا

از مشهد مخمل و پارچه های ابریشمي به جاهای دیگر مي برند... از هرات هم فرش و سرب و »... نویسد: 

( در تایيد گفتة فوق مي توان به نوشتة لرد 327: 1362)صنيع الدوله، « زعفران و پسته... به مشهد فرستاده مي شد.

ق.( به عنوان خبرنگار روزنامه تایمز به ایران سفر  1306م/ 1889خر قرن نوزدهم )كرزن استناد نمود كه در اوا

 مي كند، او در توصيف بازار مشهد، اشاره ای به فرش های تركمني مي كند: 
یک موقعي بازارهای مشهد به واسطه قالي های تركمن جواهرات شرقي و اسلحه های قدیم شهرت بسيار داشت اما اكنون 

ار افتاده و كليه موجودی بازار را به روسيه و اروپا برده اند فقط پاره سکه های قدیمي مغول و حتي اشکانيان را مي توان از آن اعتب

 (40: 1348در بازار بدست آورد. )كرزن، 

ق. در سفرنامه خود اشاره به این  1324-1325م/ 1906-1907اوژن اوبن سفير فرانسه در ایران به سال 

فرشهای تركستان، هرات و بلوچستان توسط تاجران مشهدی از راه آسيای مركزی به خارج مطلب مي كند كه 

( عالوه بر مشهد، بجنورد نيز از دیگر مناطقي است كه در عصر قاجار 74: 1362صادر مي شده است. )اوبن، 

د كه مي نویسشرح سفری به ایالت خراسان محل عرضة فرشهای تركمني بوده است، كلنل سي.ام. مک گِرِگُر در 

 در بجنورد فرش بافته نمي شود اما فرشهای تركمن قابل دسترس است:
صنایع بجنورد فقط ظروف مسي و پارچه های ابریشمي زیبایي است كه در اكثر نقاط شمال خراسان تهيه مي شود. بعضي 

و دستکش نيز از پشم یا ابریشم از این منسوجات خط دارند و بعضي هم بصورت شالهای چهارخانه بسيار زیبا هستند. جوراب 

بافته مي شود كه دارای رنگهای تند و پر زرق و برقند. فرش بافته نمي شود ولي در هر فرصت مي توان آن را از تركمنها خریداری 

 (100: 1368كرد. )مک گِرِگُر، 

الت و عشایر این امر نشان مي دهد در عصر قاجار عالوه بر شهرها در مراكز روستایي و محل استقرار ای

فرشبافي انجام مي گرفته و همواره خریداراني برای این فرش ها وجود داشته است. در حال حاضر در بين طایفه 

های ساكن در ایران، بيشترین توليد فرش توسط اقوام تِکه و یموت انجام مي گردد، كه در قسمت هایي از استان 

[ گرچه طرح و رنگ هایي كه تركمن ها در بافته هایشان به 4خراسان شمالي و استان گلستان زندگي مي كنند. ]

كارمي برند یکسان هستند ولي كيفيت بافته های اقوام تِکه كه در ناحية جرگالن سکونت دارند از دیگران به 

خصوص یموت ها، بسيار باالتر است. بهترین بافندگان ایل تِکه، زناني هستند كه در روستای دویدوخ زندگي مي 

زناني خالق و پرتوان كه قادرند عالوه بر فرش های ظریف، قالي های دورو توليد كنند. به خاطر شيوة كنند، 
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سخت و پيچيدة بافت این گونه از قالي ها كمتر بافندة روستایي، عشایری و حتي شهری اقدام به توليد آن مي 

 كند. 

 نقش گُل تركمن در قالي های تركمني خراسان شمالي: 

از جمله تزیيناتي مهم فرش های تركمني ایران به خصوص ایل تِکه است. بافنده های  نقش گل تركمن

[ را بکار مي برند.علي حصوری بيان مي 5تركمن برای گل های كه در متن قالي مي بافند اصطالح گُل یا گول ]

يان نقشي كه كه در م دارد تركمن ها بيش از بيست نوع گُل یا گُول دارند و گُل تركمني همان ترنج ایراني است،

عشایر و روستایيان فارس زبان با نام حوض شناخته مي شود این نوع نقشه، یعني نقشه ای با گلهای تکراری 

)ترنج ترنج( تا پيش از دوره تيموری در قالي های گرانبها و درباری ایران رایج بوده است و در مينياتورهای قرن 

 (29: 1371م. دیده مي شود.)حصوری،  16/ ق 10م. و اوایل قرن  15و  14ق/  9و  8

شکل كلي نقشمایه گُل تركمن در قالي های منطقه خراسان شمالي به صورت هشت ضلعي است. داخل 

هشت ضلعي با یک صليب به چهار قسمت مساوی تقسيم شده است، این قسمت های ایجاد شده به صورت 

گر مجزا مي شوند. داخل این هشت ضلعي ها با اشکال ضربدری با دو رنگ متفاوت )كرم و قرمز تيره( از یکدی

( الزم به ذكر 1[ تزیين مي گردد. )تصویر 6تزیيني دیگری مانند چليپا، مربع های كوچک و نقشمایه پای مرغ ]

است كه در بيشتر طرح های گُل تركمن شمال خراسان نقشمایه پا مرغي فقط در قسمت مياني بافته مي گردد و 

 [7د این نقش است. ]هسته مركزی فاق

 
سال قدمت دارد. این قاليچه بافت ایل یموت طایفه جعفربای در منطقه  100: تركيب بندی كلي نقش گل تركمن/ دستبافت در حدود 1تصویر 

 (بازار فرش مشهد/ سرای مهدیه گميشان )استان گلستان( است. )ماخذ تصویر: نگارنده/

[ 8با عنوان فيلپي گُل ] قش های قالي تركمن و اقوام همسایهناین نقش همراه با طرح خطي آن در كتاب 

)تركمن، فيلپای( معرفي شده، فيلپي گُل به معني نقش كف پای فيل است و گُل بزرگي است كه قابل مقایسه با 

( در این كتاب دو نمونه 17: 1371[ )كف پای شتر( در قالي های سيستاني است. )حصوری، 9گُل چپات اشتر ]
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( علي 2ای فيلپي گل آمده، كه مشابه طرح مار گُل در فرش های تركمني شمال خراسان است. )تصویر از طرحه

[ معرفي كرده و با نامهای تِکه گُل، سالور 10حصوری در جای دیگری از كتاب این نقش را موری یا مارگُل ]

 [11گُل، ارساری گُل و بخارا گُل طرح های خطي آنها را ثبت كرده است. ]

 
 (124: 1371: فيلپي گل )تركمن، فيلپای(/ كف پای فيل. مشابه طرح گل تركمن است. )ماخذ تصویر: علي حصوری، 2ویر تص

نياز محمد محمد نيازی، نقشمایه گُل تركمن را مارگُل یا جای پای شتر ناميده است. او مي گوید كه  

 را كوشک -كه هر بافته و شئ دیگرو نه تنها فرش،  -مارگُل شاخص ترین نقش در قالي های تركمني است

داواني به معنای جای پای شتر مي شناسند و معتقد است كه این حيوان پر طاقت و زحمت كش از قداست عجيبي 

در بين تركمن ها برخوردار است و مردم تركمن به احترام آن را اوليا مي نامند، او در مورد حالت انتزاعي این 

 نين مي نویسد:نقشمایه در فرش های تركمني چ
پس از ظهور اسالم و گسترش آن در آسيای مركزی، به پيروی از آن فرهنگ، كراهت تصویر جانداران، مادر تركمن را به 

چنين انتزاعي كشانده است و او به جای نقش شتر، این حيوان مقدس، جای پای پنجه شتر را جایگزین آن كرده است و به این 

ا ارج نهاده هم از فرامين دین خود پيروی كرده و هم به ارضای خواسته ی خویش پرداخته است. ترتيب، هم قداست این حيوان ر

 (3( )تصویر 17: 1371)بداغي، 

 
 (55: 1371: طرح ماری گل) جای پای شتر( كه اكثر قبایل تركمن آن را بر دستبافتهایشان اجرا مي كنند. )ماخذ تصویر: بداغي، 3تصویر 
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كمن مي توان نظریه محمد نيازی را رد كرد زیرا در برخي از دستبافته های آنها با بررسي فرش های تر

اشکال جانوری به صورت طبيعي مشاهده مي شود، از جمله اقوام تِکه ساكن در نواحي مرو برای تزیين نوار 

ادار مي سان را وگروه شتران ان»...چادر از نقش شتر استفاده كرده اند. بوگوليوبف در مورد این شترها مي نویسد 

سازد كه گمان برد مفهوم هيروگليف در بردارند. جالب اینجاست كه برخالف شتران یک كوهاني تركمني، آنها 

 (4( )تصویر 78: 2536)بوگوليوبف، « مانند شتران قرقيز دارای دو كوهان هستند.

 
 (.79فرشهای تركمني، ص ر: بوگوليوبف، : نوار چادر با نقش شتر/ بافت قبایل تکه ساكن در مرو. )ماخذ تصوی4تصویر 

این امر نشان مي دهد كه تركمنها برای تزیين وسایل زندگي خود، در كنار نقوش انتزاعي، نقوش جانوری 

[ شتر نشانه ثروت چادرنشينان است و بنا بر این تصویر آن نشانة خوشبختي و ثروت 12را نيز به كار مي بردند.]

: مدخل قالي( به سبب استعداد شتر در حركت 1379 -1387ت. )گربران، شواليه، برای بافنده و صاحب قالي اس

طي چندین روز، بدون آن كه آبي بياشامد آن را نماد اعتدال و ميانه روی مي دانند. همچنين نمونه فروتني است، 

: 1380[)هال، 13د. ]زیرا بر طبق رساالت مربوط به حيوانات، شتر بر زمين زانو مي زند تا بار را بر او حمل كنن

61 ) 

نقش ماری گُل بيشتر توسط اقوام تِکه بافته مي شود و شاید بتوان این نقشمایه را به نام قوم بافنده آن  

گُل تِکه نيز ناميد. با اینحال اطالق نام مار گُل، ماری گُل یا موری گُل به این نقش ریشه در مکان زندگي اقوام 

 ,Tsarevaد. )[ مرو در گویش تركمني به صورت ماری بيان مي شو14نظر النا تزاروا ] تِکه در شهر مرو دارد، بنا بر

2011: p 46 ) مرو شهری است در انتهای جنوبي كویر قره قوم و به فاصلة سي فرسخي شمال شرقي سرخس

ني و كه از رود مرغاب )مرورود( مشروب مي شود. قدمت شهر به پيش از ميالد مسيح مي رسد، مردم مرو ایرا

زبانشان فارسي بوده است. داریوش در كتيبة بيستون مرو را مَرگوش ناميده و با باختر اسم برده است. اما جغرافي 

رود.  مينویسان قدیم آن را مَرگيانا ناميده و جداگانه ذكر كرده اند، مرگيان یا مرو از ممالک تابعه پارت به شمار 

شهری بزرگ است ]به خراسان[ و اندر »م در مورد مرو مي نویسد حدود العال ( صاحب: مدخل مرو1372)دهخدا، 

قدیم نشست مير خراسان آنجا بودی و اكنون ]به بخارا[ نشيند، جائي با نعمت است و خرم و او را قهندز است 
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و آن را طهمورث كرده است و اندر وی كوشک های بسيار است و آن جای خسروان بوده است و اندر همة 

نيست از نهاد بازار وی نيکو و خراجشان بر آب است و از وی پنبه نيک و اشترغاز و فالته و خراسان شهری 

با مهاجرت تركمن ها به سمت  ( : مدخل مرو1372)دهخدا،  «سركه و آبکامه و جامه های قزین و ملحم خيزد.

غزنوی باعث روی  غرب پس از ورود به بخارا، عده ای از آنها به سمت مرو رفته و با شکست سلطان مسعود

كار آمدن سلجوقيان شدند. به این ترتيب صحرای وسيعي بين جيحون و بحر خزر محل سکونت اقوام تركمن 

 (: مدخل غز1372)دهخدا،  گردید.

اقوام تِکه ساكن در نواحي شمالي نقش گُل تركمن  یا ماری گُل را به صورت ردیفي در طول و عرض  

افند، بزرگي و كوچکي این نقشمایه ها در فرشهای شمال خراسان متفاوت است قالي متناسب با ابعاد قالي مي ب

[ در بافته های اصيل و قدیمي، تمامي نقوش با خطوط افقي 15و كامالً به سليقه و مهارت بافنده بستگي دارد. ]

ی به خصوص ( اتصال نقشمایه ها به وسيله خطوط در قالي های شهر5و عمودی به یکدیگر اتصال دارند. )تصویر 

طرحهای بندی لوزی یا قاب قابي نيز قابل رویت است، در فرش های كه با این نوع تركيب بندی بافته شده اند، 

نقوش اسليمي یا ختایي كه در داخل قاب های لوزی بافته شده اند، با خط های مایل و بسيار ظریف به یکدیگر 

 ( 6متصل شده اند. )تصویر 

 
 اصيل تمامي نقوش گل تركمن كه در متن فرش بافته شده اند با خطوط افقي و عمودی به یکدیگر اتصال دارند.: در نمونه های 5تصویر 

 ( Thompson, 1993: p 64 )ماخذ تصویر:
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 : اتصال نقشمایه ها به وسيله خطوط در قالي های شهری به خصوص در طرحهای بندی لوزی نيز مشاهده مي شود6تصویر 

 (82: 1374نر، )ماخذ تصویر: اشنبر

الزم به ذكر است كه امروزه بافنده های تركمن دقت و ظرافت چنداني در اجرای درست این نقش بکار 

نمي برند، آنها بنا بر سليقة خود یا نياز بازار خطوط افقي و عمودی را حذف مي كنند. این تغييرات به اندازه ای 

دویدوخ، نقش هشت ضلعي را به صورت شش ضلعي شده است كه بهترین بافندگان تركمن ساكن در روستای 

 ( 7)تقریباً لوزی( در آورده اند. )تصویر

 
 : طرح گل تركمن كه به صورت شش ضلعي بافته شده است/ بافت روستای دویدوخ در منطقه جرگالن.7تصویر 

 (بازار فرش بجنورد )ماخذ تصویر: نگارنده/

ستفاده از گلهای چليپا مانندی است كه در بين گلهای اصلي از دیگر تزیينات بکار رفته در این قالي ها، ا

متن قرار گرفته اند. این گل های فرعي در برقراری تعادل بين نقوش اصلي مارگل اصلي نقش بسزایي دارند. علي 

[ معرفي 16این نقشمایه چليپا مانند را قورباغا ] نقش های قالي های تركمن و اقوام همسایهحصوری در كتاب 

( در بيشتر  فرش هایي كه در منطقة تركمن نشين جرگالن بافته مي شود همين نقش را مي 8است. )تصویر  كرده

توان مشاهده نمود. هسته اصلي این نقشمایه یک هشت ضلعي است و هسته مركزی این هشت ضلعي با گل 

تزیين مي گردد. در [ ناميده مي شود، 17هشت پر كه در اصطالح محلي چرخ فلک، چرخ پلک و یا ميده گل ]

قسمت بيروني هشت ضلعي و بر باالی چهار ضلع آن مربع های شطرنجي مشاهده مي گردد و بر باالی این مربع 
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ها یک مثلث، )تقریباً به شکل خانه( قرارگرفته است. راس های این مثلثها با نقشمایه كله قوچي )قوچَکي یا 

الب توجه این نقشمایه نوع رنگبندی آن است، این نقشمایه [ یا مرغي تزیين شده است. از نکات ج18قُچَک( ]

برای اینکه كمتر به چشم بيایيد هم رنگ زمينه قالي بافته مي شود و بيشتر با دورگيری و بافت خطوط اصلي نقش 

 (9نمایان مي گردد. )تصویر 

 
 .(190: 1371رند. )ماخذ تصویر: حصوری، : طرح قورباغا كه تركمن ها برای تزیين فضای بين نقوش اصلي به كار مي ب8تصویر 

 
 : نقش قورباغا در فرش تركمن تنها با استفاده از خطوط اصلي نمایان مي گردد/ جرگالن روستای دویدوخ.9تصویر 

 .(بازار فرش بجنورد )ماخذ تصویر:نگارنده/

بين گل  قورباغا فضایدر انتها الزم به ذكر است كه در برخي از بافته ها نقشمایه فرعي متفاوت با نقش  

های اصي را پر مي كند، در یک طرح فرش مي توان مشاهده نمود كه فضای بين نقش مارگل با طرح سَگداغ 

 ( 10[ تزیين شده است. )تصویر 19گُول ]
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 (5: تصویر1371: تزیين فضای خالي بين گل های اصلي با طرح سَگداغ گُول. )ماخذ تصویر: حصوری، 10تصویر 

ه ساكن در استان خراسان شمالي از نقوش متفاوتي برای تزیين فضای بين گل های اصلي استفاده اقوام تِک

مي كنند، به عنوان نمونه در قاليچه ای بسيار قدیمي كه توسط اقوام تركمن ساكن در ناحيه جرگالن بافته شده، 

ی شکل رت خشتهای لوزفضای بين گلهای اصلي با گلي شطرنجي تزین شده است، شکل كلي این گلها به صو

و  نقش های قالي تركمناست كه داخل آنها به نُه مربع كوچک تقسيم شده است، مشابه این نقشمایه در كتاب 
[ 21[ )تركمن، ترک بند(، تِنگه چيک )تركمن، قاپ؛ پولَک(، قورتوقوش ]20با نامهای تِکبِنت ] اقوام همسایه

[ )تركمن، گل زردآلو( آمده است، بيشتر این 22نَک( و اریک گل ])تركمن، زنجيره؛ آال(، چِتَنَک )تركمن، چيتا

 (11گلهای شطرنجي در حاشيه بکار مي روند. )تصویر 

 
نقشمایه گل شطرنجي برای تزیين فضای بين گلهای اصلي استفاده شده است/ قالي با طرح گل تركمن بافت قدیم منطق جرگالن  :11تصویر 

 / ميالد نجفي.(زار فرش مشهدبا )ماخذ تصویر: نگارنده/است. 

در یکي از فرش های جدید روستای دویدوخ، نقش فرعي تركيبي از دو نقشمایه اصيل تركمني است.  

بافنده اضالع گل لوزی شکل را با نگاره های كله قوچي/ مرغي تزیين كرده است، مشابه این لوزی ها را در 
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رُتيلي( و قِرق بوینوز )تركمن، رُتيلي( مي توان دید، قسمت طرحهای قُچَک )تركمن، قوچَک(، دِرناق گل )تركمن، 

 (12[ )تركمن، آینه( است. )تصویر23مركزی این گل لوزی شکل اقتباسي از نقش آینا گُل ]

 
 گالن.ربافت روستای دویدوخ در منطقه راز و ج: استفاده از نقشمایه لوزی برای تزیين فضای بين گل های اصلي به كار رفته است/ 12تصویر 

 (بازار فرش بجنورد )ماخذ تصویر: نگارنده/

 معرفي برخي از نقشمایه های گُل تركمن در بافته های اقوام بلوچ و كُرد:

نقشمایه گُل تركمن در بين طوایف بلوچ و كُرد طرفداران زیادی دارد و برخي از دستبافته های این اقوام با این 

اشتر را به این نگاره داده اند و در دستبافته هایشان به كار مي برند، قالي های  نقشمایه تزیين مي شود. بلوچ ها نام چپات

توليدی آنها به نسبت اقوام دیگر از كيفيت باالتری برخوردار است و در اینجا دو نمونه از آثار آنها به اختصار معرفي مي 

 شود:

نيشابور در نزدیکي معدن فيروزه بافته  اولين نمونه قاليچه ای با طرح گُل تركمن است كه در روستای زونگ 

شده است، متن این قاليچه با گلهای بسيار بزرگ ماری گُل/ چپات اشتر تزیين شده است، بافنده تمام گُل ها را با خطوط 

عمودی به یکدیگر متصل و خطوط افقي را نيز حذف نموده است، او همچنين نقوش فرعي را نيز با خطوط عمودی به 

كرده است. نقشمایه های فرعي به صورت یک در ميان نگاره خرچنگي و طرح چووال گُل )توبره گُل(  یکدیگر متصل

 (13تركمني است. )تصویر

 
 : قاليچه با طرح گُل تركمن/ بافت روستای زونگ نيشابور در نزدیکي معدن فيروزه.13تصویر 

 مشهد/ سرای مهدیه(بازار فرش  )ماخذ تصویر: نگارنده/
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در دستبافته های بلوچي منطقه نهبندان مشاهده گردید، در یکي از قاليچه های بافت این ناحيه نگاره  دومين نمونه

های اصلي )مارگل/ چپات اشتر( با خطوط افقي و عمودی به یکدیگر متصل شده، اما نکته جالب توجه در نگاره های 

ني است ولي بافنده با ظرافت تمام قسمت های از فرعي است، با اینکه این نقشمایه اقتباس شده از طرح قورباغای تركم

آن را با نگاره كله قوچي/ مرغي تزیين نموده است، همچنين برای زیبایي بيشتر در هنگام تکرار رنگ بندی آن را تغيير 

 ( در قسمت های طولي قالي نيز مي توان نقش گلين بارماق )انگشت، پنجه عروس( را مشاهده نمود.14داده است. )تصویر

 
 : طرح مارگل) چپات اشتر(/ نقشمایه فرعي در این فرش قابل توجه است/ بافت بلوچ منطقه نهبندان.14تصویر 

 / آقای خرسندی.(بازار فرش مشهد )ماخذ تصویر: گروه تحقيق/

اقوام كُرد ساكن در شمال خراسان از نقوش تركمني استفاده كرده اند، این فرش ها در بازار با نام گُل تركمن 

[ تزیين شده است. 25[ شناخته مي شوند. در یکي از بافته های قدیمي كُردی متن قالي با طرح ساریک گُل )ساریک( ]24]

این قالي در یکي از كارگاه های مرمت قالي مشاهده گردید با توجه به رنگ بندی خاص و جذاب آن بسيار زیبا به نظر 

 (15ست. )تصویر مي رسد،  كه شکل ظاهری آن نيز گواه این مدعي ا

 
 : متن قالي با طرح ساریک گُل )ساریک( تزیين شده است/ قالي بافت كردهای ساكن در روستای امامقلي از توابع درگز است.15تصویر 

 مشهد/ آقای علي آبادی.(نگارنده، بازار فرش  )ماخذ تصویر:

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  
  

 

 

 همایش ملی فرش دستباف خراسان جنوبی

1394آذر ماه  |دانشگاه بیرجند   
 

715 

ای كُردی شمال خراسان بکار مي رود، اصل نقش گُولّي گُل )تركمن، گُل؛ ترنج؛ گُلِ گُلدار( نيز در برخي از فرشه

( اما در نمونه ای كه از مسجد روستای پيش قلعه 16این نقشمایه در یک هشت ضلعي منتظم قرار گرفته است )تصویر 

بدست آمده، هشت ضلعي بسيار كشيده و تقریباً مستطيل شکل بافته شده است و ظرافت كمتری به نسبت نقشمایه اصلي 

تصویری از قاليچه ای با این گل آمده است،  فرشهای تركمني( در كتاب 17كار رفته است. )تصویردر بافت آن به 

این فرش ها و انواع مشابه را قبایل تركمني، كه در شمال افغانستان »...بوگوليوبف در مورد محل بافت آن مي نویسد 

تان یا در قلعه قرقي، مجاور آموی دریا، به فروش مي سکونت دارند، مي بافند و آنها را در تخته بازار، نزدیکي مرز افغانس

( شبدر در هنر چيني 108: 2536[ )بوگوليوبف، 26« ]رسانند... در ربع هر گل یک طرح شبدر سه پر قرار گرفته است...

 [27] به مفهوم تابستان است.

 
 .(202: طرح خطي نقشمایه گُولّي گُل. )ماخذ تصویر: علي حصوری، همان، ص 16تصویر 

 
 : نقشمایه گُولّي گُل در بافته های كردی شمال خراسان/ بافت كردهای اطاف قوچان است.17تصویر 

 )ماخذ تصویر: نگارنده/ مسجد روستای پيش قلعه(

نقش ماری گُل توسط اقوام كُرد ساكن در استان خراسان شمالي بافته مي گردد، برخي از آنها كه به نسبت قدیمي 

( اما متاسفانه در نمونه های جدید این زیبایي كمتر به چشم مي آید، 18وبي برخوردارند )تصویر تر هستند از بافت خ

( بافنده در این دستبافت حتي سعي و تالش برای بازنمایي طرح اصيل تركمني را به خود نمي دهد و 19[ )تصویر 28]

 [29تنها مصالح و وقت خود را به هدر مي دهد. ]
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مسجد امام رضا )ماخذ تصویر: نگارنده/  بافت اقوام كُرد ساكن در بجنورد. اری گل در بافته های كُردی شمال خراسان/: نقشمایه م18تصویر 

 (بجنورد

 
 : نمونه های با كيفيت پایين از طرح گل تركمن/ كُردی بافت روستای چهار برج اسفراین.19تصویر 

 )ماخذ تصویر: گروه تحقيق/ روستای چهار برج.(

[ )قيزیل ایاق، مرغي( است، )تصویر 30طرح های تركمن كه در فرش كُردی بکار مي رود، نقش تُووخ نوسخَه ]از دیگر 

[ بافنده های كُرد خراسان تغييراتي در این 31( در بازار مشهد به این نگاره فيلپا گل و برخي گُل تركمن مي گویند. ]20

ته سه گل )از نقشمایه های اصيل كردهای خراسان( و در ردیف نقش داده اند، آنها هسته مركزی را در یک ردیف با بو

دیگر با شش شانه تزیين كرده اند. رنگ بندی شاد این دستبافت گواهي بر قدمت بافت این قاليچه توسط كُردهای شمال 

در هشت جانوری را كه  نقش های قالي های تركمن و اقوام همسایه (  علي حصوری در كتاب21خراسان است. )تصویر

( نازدیبا خزیمه علم مترجم 236: 1371داخل قاب مياني بافته شده اند را قوش یا مرغ دو سر ناميده است. )علي حصوری، 

[ مي 32معتقد است این نگاره مرغ دو سر است اما بوگوليوبف نظر دیگری دارد و آن را سگ ] فرشهای تركمنيكتاب 

 داند و مي نویسد:

بيله قزل ایاق، ساكن در ميان دره ی آمودریاست... در ميان گلها، طرح ساده شده جانوران وجود ... این قطعه كار تركمانان ق

دارد كه ما در فرشهای قره قالپاق آنها را سگ یا، اگر طرح مزبور را دو سر به هم پيوسته بپنداریم، چيزی مشابه آن ناميده ایم... 

 (104: 2536)بوگوليوبف، 
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 .(216: 1371یه تُووخ نوسخَه )قيزیل ایاق، مرغي( )ماخذ تصویر: حصوری، : طرح خطي نقشما20تصویر 

 
سال قدمت دارد/ بافت روستای امام قلي  100: نقشمایه تُووخ نوسخَه )قيزیل ایاق، مرغي( در دستبافت كُردی، دستبافت در حدود 21تصویر 

 مشهد/سرای مهدیه(بازار فرش  درگز. )ماخذ تصویر: نگارنده/

 
: قالي با طرح معدن كه توسط كردهای شمال خراسان بافته شده است/ در داخل قاب خشتي افقي چهار حيوان)به احتمال فراوان 22تصویر 

 سگ( با دمي خميده مشاهده مي شود. )ماخذ تصویر: نگارنده/ بجنورد.(

[ آن را پرنده 33است ]بوگوليوبف در معرفي نقشمایه ای دیگر كه جانوری است با دو سر با آنکه دارای چهار پا 

مي داند و بيان مي كند كه تصویر جانوران و نيمه پرندگان كه در درون گل قرار گرفته اند به احتمال هوبره، مرغ ماهيخوار 

( الزم به ذكر است كه پرنده 112: 2536یا لک لک اند. و چون منقار كوتاهي دارند مي تواند هوبره باشد. )بوگوليوبف، 

داشته باشد و بتواند مفيد و تاثير گذار در زندگي تركمن باشد در طبيعت وجود ندارد، تا یک بافنده تركمن ای كه چهار پا 

بخواهد آن را بر روی فرش خود ثبت نماید. بوگوليوبف در ادامه توضيحات خود این عنصر حيواني را سگ مي داند زیرا 

قالي بافته شده است كه سگ بخشي از متعلقات خانه به  قسمت دم این جانور به سمت باال برگشته است، و زماني این

(سيروس پرهام این نگاره های چهار پا را آهو مي داند. كه سر و دم آنها به 112: 2536شمار مي رفته است. )بوگوليوبف، 
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 تصورت سه گوش بافته شده اند، همچنين معتقد است این نقشمایه كه در دستبافته های باصری بکار مي رود شباه

 (363: 1371زیادی به نقوش جانوری تركمن ها  دارند. )پرهام، 

یکي دیگر از گُل های تركمني كه در قالي های كُردی شمال خراسان مشاهده شد تُوخ نوسخَه )تركمن، مرغي( 

شده است و سرهای كله مرغي آن حذف  Hاست. در این نقشمایه مرغ دو سر در داخل گل هشت ضلعي تبدیل به حرف 

( در دستبافتي از قالي های كُرد شمال خراسان این نقشمایه به صورت مستطيل شکل و به عنوان 23است. )تصویر شده 

 (24لچک در چهار گوشه فرش بافته شده است. )تصویر 

 
 طراحي شده اند. H: طرح خطي نقشمایه تُووخ نوسخَه )قيزیل ایاق، مرغي(/ كه حيوانات به صورت 23تصویر 

 (214: 1371حصوری، )ماخذ تصویر: 

 
: استفاده از نقشمایه تُووخ نوسخَه در دستبافتي از قالي های كُرد شمال خراسان/ نقشمایه به صورت مستطيل و به عنوان لچک در 24تصویر 

 چهار گوشه فرش بافته شده است. )ماخذ تصویر: نگارنده(
 

 نتیجه گیری:

تركمن، تکه گُل، ماری گُل و موری گُل شناخته مي شود.  نقش مار گُل در بازار و منابع فرش با نام های گُل

شکل كلي آن در بافته قدیمي و اصيل به صورت قابي هشت ضلعي است كه در مركز آن نقش چليپا به همراه نقوشي به 

 یشکل پای مرغ قرار گرفته است. بنا بر نظر محققين گُل یا گول )معني حوض( بازنمایي هندسي ترنج در قالي های شهر

است. محمد نيازی )نياز جان( معتقد است این نقش نمادی از جای پای شتر است كه تركمن ها به به دليل منع تصویر 
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سازی آن را بر فرش های خود مي بافند. نظر ایشان با توجه به بازنمایي نقش شتر در برخي از بافته های تركمني قابل 

ارسي و التين، مي توان گفت نام آن یادآور شهر مرو یکي از با شکوه ترین تردید است. با توجه به نام این نقش در منابع ف

شهرهای خراسان در پيش از اسالم و قرون اوليه اسالمي است، كه با هجوم اقوام تركمن به ایران، سکونت گاه اقوام تِکه 

 مي گردد. 

تن فرش و همچنين اتصال گُل ها با با توجه به شباهت هایي كه نقش ماری گُل با ترنج دارد، اما تکرار آن در م

خطوط افقي و عمودی یادآور نقش قاب قابي یا لوزی بندی در فرش های شاخص عصر صفوی تا دوران معاصر است. 

الزم به ذكر است كه این تركيب بندی بيشتر در فرش های اصيل و قدیمي اقوام تِکه قابل مشاهده است و تركمن ها در 

 این خطوط، نقش گُل را به صورت شش ضلعي )تقریباً لوزی مانند( مي بافند.بافته های عالوه بر حذف 

نقش ماری گُل توسط اقوام همجوار با تركمن ها به ویژه اقوام بلوچ و كُرد نيز بافته مي شود. بلوچ ها نام چپات 

كمني است مشابه آثار تراشتر )جای پای شتر( را برای این نقش بکار مي برند، شکل كلي این نقش در بافته های بلوچي 

با این تفاوت كه نقوش فرعي و نوع رنگ بندی تغيير یافته است. این نقش در ميان اقوام كُرد ساكن در نواحي شمال 

خراسان به نام گُل تركمن یا جين ترماني شناخته مي شود. در بافته های قدیمي كُردها سعي داشتند تا فرش های مشابه 

 با گذشت زمان این نقش دچار دگرگوني های فراواني شده است.     این نقش خلق نمایند، اما

در پایان الزم به ذكر است با توجه به اینکه اقوام تِکه ساكن در نواحي جرگالن به خصوص روستای دویدوخ با 

ه به بافت، با توج توجه به نياز بازار، تغييرات فراواني در نقش اصيل ماری گُل ایجاد كرده اند، با این حال بهترین فرش ها

 مواد اوليه و نوع رنگ بندی در این ناحيه از ایران توليد مي شود. 

 

 نوشتها:پي
توسط نویسندگان ایراني مانند گردیزی و « تركمانان»م. نخست به شکل جمع فارسي  11ق/  5نام قوم تركمن از قرن  -1

غز در عربي و فارسي بکار رفته است. دهخدا،  ابوالفضل بيهقي استعمال شده است، به همان معني كه اغز در تركي و

 .: مدخل تركمان1372

2- Sir John Malcom 

 .74: 1386برای مطالعه بيشتر در مورد قالي های انکسي نک: آیت الهي، چيت سازیان، توماج نيا،  -3

در  يستانسفرنامه خراسان و سق. در  1313-1314م/ 1896-1897كلنل چارلز ادوارد یيت سركنسول مشهد در سالهای  -4

گوكالن ها مردمي كشاورز بودند و از نظر شيوه زندگي شباهتي به تركمن های بيابانگرد »... مورد طوایف گوكالن مي نویسد

نداشتند، اینان در همان چادرهای نمدی تركمن زندگي مي كردند درون آالچيق های آنها نيز وضع خوبي نداشت. از قالي 

 «بر كف چادر فرش مي كنند و یا كيفه ایي كه بر دیوار مي آویزند، خبری نبود... های زیبایي كه تکه ها و ساریک ها

 (200)یيت، بي تا: 

5- Gol  یا گُول اصطالحي است كه تركمن ها برای حوض یا بركه آب به كار مي برند. موشکووا پژوهشگر و فرش شناس /

 فظ سنت توسط بافندگان تركمن مي داند.روس نقشمایه گل را نشان تركمن ها مي داند، و كاربرد آن را نوعي ح
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 (63: 1371نقشمایه ای ساده شده ی پنجه مرغ كه بيشتر در گل مَدَد خاني و چپات اشتر به كار مي رود. )حصوری،  -6

در بافته های دیگر اقوام تركمن ساكن در استان گلستان و یا در برخي از دستبافته های اقوام بلوچ ساكن استان خراسان  -7

پا مرغي هم در هسته مياني و هم در هسته مركزی نقش گل تركمن بافته مي گردد. و شاید بتوان گفت یکي  جنوبي نقش

 از تفاوتهای نقش گل تركمن )ماری گل( استان خراسان شمالي با دیگر نواحي در این است.

8- Filpay Gul 

راسان نيز مشاهده مي گردد. علي حصوری الزم به ذكر است كه این نقشمایه در قالي های كُرد ها و بلوچ های ساكن در خ -9

زرگ مایگان قالي به شکل گل ب»...در معرفي نقش چپات اشتر در قالي های اقوام بلوچ مي نویسد  فرش سيستاندر كتاب 

هشت ضلعي با ميان مایه ی شش ضلعي، كه به چهار قسمت تقسيم شده كه دو به دو با هم متقابل به راس و متقارن 

 (1371:67)حصوری،« ش از ميان مایه یک و در بيرون آن سه پای مرغ دیده مي شود.هستند. در هر بخ

10- Mouri. 

نقش های قالي های تركمن و اقوام در كتاب    760و  759، 753، 752، 751، 750، 746، 745این طرح ها با شماره های  -11

 آمده است. همسایه

يني فقط برای عروسي یا موقعيت های مهم، مانند پذیرایي از این نوار های تزی فرشهای تركمنيبنا بر نوشته مترجم كتاب  -12

، مورد استفاده قرار مي گرفتند. )بوگوليوبف -به هنگامي كه آتشي در درون چادر روشن نبود-مهمانان عاليقدر در تابستان

2536 :78) 

»... مورد شتر آمده است كه  در فرهنگ نمادها. در كتاب 225: 1379در هنر ایراني شتر تداعي كننده اژدها است. كوپر،  -13

شتر عموماً به عنوان نماد كم خوراكي و كم آشامي ملحوظ مي شود... و با وجود حالت پر ادعا و ناراضي اش مظهر قناعت 

به شمار آمده است. سرزمين آسيا به خاطر عبور كاروانهای طوالني شترها از وسط بيابانهایش، اغلب با شتر تصویر مي 

)گربران، شواليه، « مركزی، شتر نماد خلق و خویي زشت نيست، بلکه نماد خودپسندی و ادعا است... شود... در آسيای

 : مدخل شتر(.1379 -1387

14- Elena Tsareva 

به عنوان مثال بافنده ای تمام متن یک قاليچه ذرع و نيم را تنها با یک ردیف از نقشمایه گل تركمن تزیين كرده است، اما  -15

اد بيشتری از این نقشمایه را در ابعاد كوچکتر و با ظرافت بيشتری در متن یک قاليچه ذرع و نيم جای بافنده ای دیگر تعد

 داده است.

16- Gurbaka, Qurbaqa ،188 -190: 1371. یا قورباغه. برای مطالعه تصویری نک: حصوری. 

17- Mida gol, Tscharach Palak, Carx Ppalak 

18- Qocak, Gotschak 

19- Saqdaq Gul 

20- Tekbent 

21- Qurtuqus, Gurtukutsch 

22- Erik Gul 

23- Ayna Gol, Aina Gol 

یا طرح تركمني را برای نقوشي كه از قالي بافي تركمني  Jin Termaniكُردهای شمال خراسان اصطالح جين ترماني/  -24

 .97: 1391اقتباس مي كنند بکار مي برند. برای مطالعه بيشتر نک: قاسم زاده، سامانيان، 
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25- Sarik Gol /228و  225: 1371ح های خطي نک: حصوری، برای مطالعه طر. 

طي نيمه دوم قرن نوزدهم حركت آهسته و پيوسته یي توسط قبایل، از شمال »مي نویسد  فرش های تركمنيمترجم كتاب  -26

شرقي به جنوب غربي و به سمت شمال افغانستان جریان یافت. گویا ارساری ها، قطعات قدیمي این نوع فرش را در 

، «کشچ»قبایل -د مي كردند. تهيه ی آنها سپس در افغانستان جریان یافت... این گل را هم اكنون پارهخانات بخارا تولي

بکار مي گيرند... قدیمي ترین قطعه یي كه این گل را در بر دارد )... در مجموعه موزه « جنگل اریق»، «خامای بي»، «غازان»

 (108: 2536)بوگوليوبف، « ا فرش های بشير قدیمي است...ویکتوریا و آلبرت...( دارای رنگ آميزی و سبکي مشابه ب

چنين آمده است: شبذر. نباتي است جنس یونجه. گياهي  لغت نامه. ذیل مدخل شبدر در 224: 1379جي. سي. كوپر،  -27

ارد. داست كه اسپست نيز گویند. گياهي است از تيرة پروانه داران كه یکساله یا دو ساله است و برخي گونه های پایا نيز 

و برخي مركب از سه برگچه است. گلهایش سفيد یا قرمز و یا صورتي رنگند و برخي گونه ها نيز دارای گلهای ارغوانيند 

گونه از گياه شناخته شده كه همه  150و به ندرت دارای گلهای زرد ميباشند. گل آذینش خوشه كروی است. در حدود 

 : مدخل شبدر.(1372مي باشند. )دهخدا، مصرف علوفه دارند و جزو گياهان مرغوب مرتع 

( آمده Jangal Arjukنقشمایه ای به نام جنگل ارجوک ) فرهنگ دو زبانه كاربردی تخصصي واژگان فرش،در كتاب  -28

 است. 19است كه در فرشهای افغاني به كار ميرود، این طرح شباهتهای با نقشمایه به كار رفته در تصویر 

قالي كُرد در حال حاضر این نقشمایه را توليد مي كنند ، قالي های كه با این طرح توليد مي  متاسفانه برخي از بافنده های -29

شوند عالوه بر كيفيت پایين با الياف نامرغوب و رنگرزی شيميایي توليد مي شوند. به همين خاطر در بازار خریدار كمي 

 كرده اند.دارد، و روستایيان تعداد زیادی از آنها را در خانه هایشان انبار 

30- .Towux Nusxa, Tauk Nuska 

آمده است. برای مطالعه تصویری  نقش های قالي های تركمن و اقوام همسایهچندین طرح مشابه این نقشمایه در كتاب  -31

 .218الي  214: 1371نک: حصوری، 

وان افقي چهار حيدر یکي از قاليهای كه با طرح معدن توسط كردهای شمال خراسان بافته شده است در داخل قاب خشتي  -32

( این سگها گویي نگهبان 22)به احتمال فراوان سگ( در حالي كه دم آنها خميده شده است مشاهده مي شود. )تصویر 

آمده است كه نقشمایه سگ كه بر قالي نقش شده است مصائب و مشکالت و  فرهنگ نمادهاطرح مركز قاب هستند. در 

: 1379 -1387آبله را از آن محل دور مي كند. آلن گربران، ژان شواليه،  همچنين جادو و بيماریهای وحشتناک از جمله

 مدخل قالي.

دو نمونه گل با حيواني كه دارای چهارپا است طراحي شده است، این  نقش های قالي تركمن و اقوام همسایه در كتاب -33

 Kalkan Nusxa Kalakanو كلکن نوسخه/  Arabaci Gol, Karakalpeken Gulگلها با نام اَرَبَچي گُل/ 

Nuska .معرفي شده اند 
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