نشانههای تصویری در آسمالیقهای ترکمن
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چکیده
دستبافتههای ترکمن نمادی از فرهنگ و تفکر مردمانی است که باور و اعتقاداتشان را بر آثار مختلف زندگی متجلی
میسازند .با توجه به نقش کاربردی یکی از انواع دستبافتههای ترکمنان موسوم به آسمالیق در مراسم ازدواج و حضور
نقوش متنوع و نمادین مرتبط با این مراسم و سایر اعتقادات ایشان بر این دستبافتهها ،هدف از مقاله شناسایی نقوش
رایج آسمالیقهای ترکمن در راستای دستیابی به ویژگی بصری و اعتقادی نقوش آسمالیقها در باور ترکمنان و شناساندن
آسمالیق و نقوش آن است که بهوسیله زنان بر تاروپود این دستبافتهها نقش بسته است .گردآوری مطالب این پژوهش
به روش کتابخانهای بوده و رویکرد نگارنده به موضوع توصیفی -تحلیلی است.
حاصل کار ،مطالعه ویژگیهای بصری و نمادین این دستبافتهها با تأکید و تأمل بر ویژگیهای فرهنگی و تاریخی و قومی
و اعتقادات بافندگانشان است .مطالعات نشان از قـدرت و نفـوذ اندیشههای آیینی و اعتقادی در البهالی نقوش این
دستبافتهها دارد..
واژگان کلیدی :ترکمن ،دستبافته ،آسمالیق ،نقوش ،نماد.
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مقدمه

پیشینه تحقیق

ترکمنها شاخهای از ترکان آسیای میانه معروف به
اُغوز یا ُغز هستند که از عهد قدیم در صحراهای وسیع
بخش سفالی رود سیحون و بین دریای آرال به زندگی
کوچنشینی روزگار میگذراندند .آنها اقوامی بیابانگرد
بازندگی شبانی بودهاند و بهتدریج به یکجانشینی روی
آوردند و در حال حاضر در بخش جنوب غربی آسیای
مرکزی ،نواحی شمالی ایران (ترکمنصحرا) ،افغانستان
و چند گروه از آنها در عراق و ترکیه زندگی میکنند .
مردم این قوم از چندین گروه تباری هستند که عبارتاند
از قبایل :یموت ،گوگالن ،تکه ،سالور ،ارساری ،ساریق و
چودور.
در طول تاریخ ،قالیبافی در میان اقوام مختلف ترکمن
بامعنا و جایگاه ویژهای برخوردار بوده است و بازندگی
آنها عجین شده است .چنانکه گفته میشود آنها قالی
را نه بر اساس تفنن و تجمل بلکه بر اساس ضرورت
میبافند ولی شماری از این دستبافتهها بهگونهای ظریف
از کار درمیآیند و از دار جدا میشوند که اطالق وسیله
تجمل بر آنها چندان هم بیمورد به نظر نمیرسد .
(نصیری )129:1382،دستبافتههای ترکمن چهرهای
مشخص دارد بهنحویکه با بافتههای سایر مناطق
کام ً
ال متفاوت است  .تاریخ و پیشینه این دستبافتهها
نیز ناشناخته است زیرا کهنترین نمونههای بازمانده آن
قدمتی در حدود دویست -سیصد سال دارند  .در این
بافتهها با توجه به تنوع ایلها ،اقوام و تیرهها ،نقشها
و نقشههای متنوعی وجود دارد .در این میان بافتههای
پرزدار نشان از جلوه فرهنگ و هنر آنها است .در این
راستا ،پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به سؤاالت زیر
است:
کدام نقوش در آسمالیقهای ترکمنان رایج بوده و معنای
اعتقادی آنها چیست؟ آیا ارتباطی بین معنای نقوش
آسمالیقها با کاربرد اصلی این دستبافته وجود دارد؟
در میان اقوام ترکمن تهیه هر نوع دستبافته به عهده زنان
و دختران بوده و نقشمایهها و طرحها در دستبافتهها
عموماً گوناگون و اصوالً مختص هر طایفه است؛ اما
همین نقش و نگارها بهرغم تفاوتهای محلی و قبیلهای
دارای سبک یگانهای است بهطوریکه این هماهنگیها را
میتوانیم در نقش و نگارهای اقوام مختلف ترکمن ازجمله
اقوام تکه ،یموت ،ارساری ،ساریق نیز ببینیم .نقوش فرش
اصيل ترکمن ذهني يا حفظي باف است و بافندگان
ترکمن که عمدتاً زنان هستند در توليد اين دستبافته،
آرمانها و اندیشههایشان را بارنگهای دلخواه بر روي تار
قالي گره میزنند تا تابلويي زيبا پيش روي مجسم سازند.

در مورد قوم ترکمن و دستبافتههای آنها پژوهشهای
زیادی انجامگرفته است .برخی از آنها در قالب پایاننامه
و مقاالت علمی منتشرشده است .گفتنی است در مورد
«آسمالیق» پژوهشی مستقل صورت نگرفته است .تنها یک
مقاله توسط علیرضا بهارلو و همکاران با عنوان «بررسی
تطبیقی آسمالیقهای ترکمن با بافتههای چیلکات
آمریکای شمالی» ( )1390به زمینههای تشابه و تفاوت
و بررسی تطبیقی ساختار کیفی و بصری آسمالیقهای
قوم ترکمن با یکی از دستبافتههای آمریکای شمالی
(چیلکات) پرداخته است و از منظر معرفی نقوش و بار
اعتقادی آنها صحبتی به میان نیامده است.
دین و اعتقادات ترکمنها
بدون اطالع از اعتقادات و آیینهای اقوام ترکمن نمیتوان
در مورد نقش و نمادهای موجود در هنرهای این قوم
اصیل صحبت نمود .آیینها و اعتقادات سنتی ترکمنها
قبل از گرویدن به اسالم نقش عمدهای در خلق نقوش و
نمادهای آنها داشته و پس از گرویدن به اسالم نیز با
تغییرات و محدودیتهایی مورداستفاده قرارگرفته است.
اقوام ترکمن قبل از گرویدن به اسالم و پذیرفتن مذهب
حنفی؛ دارای باورهای مذهبی کهنی همچون توتمیسم و
شمنیسم بودهاند .توتم واژهای برگرفته از زبان سرخپوستان
آمریکای شمالی است و نخستین بار این کلمه توسط
النگ 1که یک انسانشناس انگلیسی بود و در جوامع
سرخپوستی آمریکای شمالی تحقیق میکرد بهکاربرده
شد .توتم جانور یا گیاه یا بعضاً شیئاست که اصل یا بنای
یک گروه اجتماعی ابتدایی تصور میشود ازاینرو توتم
محور زندگی گروه به شمار میرود (آزادگان)31:1372،
انسان ابتدایی میپندارد که توتم دفع دشمن میکند ،از
آینده خبر میدهد ،بیماران را شفا میبخشد و از این
گذشته حاصل روح فرد است (همان.)31:
توتم پرستی در طوایف ترکمن تا قرن هفتم وحشتم
هجری بر جا بود و بهتدریج پسازآن از میان رفت
ولی نشانههایی از آن هنوز هم در وسایل زندگی و آثار
هنری عامیانه ترکمن یافت میشود و نمونههای آن را
باألخص در نقش و نگارهای نمد و قالی و گلیم ترکمن
و سنگقبرهایشان بهصورت ساده (استیلیزه) میتوان
مشاهده کرد (همان.)2232:
عالوه بر این شمنیسم نیز از باورهای اولیه ترکمنان بوده
که بهوسیله شمنها تبلیغ میشد و به فنون سحر و
جادو مسلط بودند .واژه شمن از زبان تونغوزی سیبری
گرفتهشده و در اصل به معنی «دانا» است .شمنگرایی
از باورهای اولیه ترکان بوده که اکثر منابع به رواج این

مذهب در میان مردم ماوراءالنهر در دوره پیش از اسالم
اشارهکردهاند .بر اساس یک باور ابتدایی ،شمنها یا قامها
افراد مقدسی بودند بدون پیامبر وکتاب که قادر به ارتباط
با خداوند بوده و به فنون سحر و جادو مسلط بودند .عالوه
بر این ترکان ،شمنها را عامل ایجاد ارتباط با ارواح و
مردگان و شیاطین و جن و پری میدانستند و برای
حل مشکالت خود ،آنان را نزد خدایان واسطه میکردند
(مخبر دزفولی.)51:1384،

نقوش آسمالیقهای ترکمن و مفاهیم نمادین آنها
فرشهای ترکمنان از نوع عشایری بوده و مظاهر طبيعت
و آنچه در محيط زندگي آنها وجود داشته ،بهعنوان منشأ
نقوش کاربرد دارد.
عالوه بر این نقشهایی حاوی رمزهای پنهان و اشاراتی
ورای زندگی مادی که برگرفته از باورها و اعتقاداتی آنها
نیز در فرش ایشان بارز است .ترکمنها همانند سایر اقوام
دارای نمادهای خاص در فرهنگ خود میباشند؛ این
نمادها که بهعنوان یک وسیله ارتباطی در زندگی ایشان
بهکرات به چشم میخورد تمثیلی از آداب و آیینها و
اعتقادات بافندگانشان است و آشنایی با این آدابورسوم
جنبههای زیبایی از زندگی آنان را پیش روی ما میگشاید .
فرهنگ و آدابورسوم این قوم دارای تنوع بسیاری است
که ازجمله ،این آدابورسوم در امر ازدواج تجلی مییابد.
ترکمنها ازدواج را از دیرباز ،امری مقدس میشمردند که
نتیجهی آن ،ادامهی نسل ،رشد جمعیت ،افزایش قدرت
خانواده و طایفه است تا بتوانند در مقابل بیگانه مقاومت
کنند و از حقوق اجتماعی مثل آب و ملک زراعی ،بهره
ببرند .این امر مقدس همواره با آدابورسوم خاصی همراه
بوده که البته به اقتضای زمان ،مکان شرایط اجتماعی،
شغلی و سایر عوامل ذیربط در زندگی ،دچار تغییرات و
تحوالتی نیز شده است.
عروسی ترکمنان پر از رمز و راز است که به دورههای
قدیمی زندگی آنها بستگی دارد ،مراسم ازدواج درگذشته
تا حدودی متفاوتتر از مراسم عروسی در حال است،
ازدواج درگذشته چندین مرحله داشت .تصمیمگیری پدر
و مادر عروس  ،شیرینی رد کردن ،تعیین شیربها و روز
عروسی ازجمله مراحل جشن عروسی ترکمنهاست که
نوع و شیوه اجرایی برخی از این رسوم فرق کرده است .
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آسمالیق
ترکمنان با توجه به فرهنگ ،آداب و سنن خاص و همچنین
ریشههای تاریخی عمیق از اقوامی محسوب میشوند
که از زمانهای دور بافتههای متنوعی تولید کردهاند که
هرکدام بنا به شرایط خاص زندگی کوچنشینی آنها
کاربرد ویژهای داشته است .بسیاری از بافتههای ایشان
عبارتاند از :قالی ،قالیچه ،سجاده ،گلیم ،پالس ،زیلو،
جاجیم ،جل ،جوال ،خورجین ،توبره ،روزینی ،پاپیچ ،تنگ
اسب ،کمربند ،افسار شتر ،بند پرده ،قاب دعا ،رو گیوهای،
همیان ،نمکدان و( ...اعظمی راد.)135:1382،
این بافتهها در حقیقت برای تجهیز آالچیق و لوازم کوچ
هستند و بعضی از آنها نیز آثار تزیینی و مورداستفاده
در مراسم خاصاند که ازجمله این دستبافتههای مهم با
نقوش متنوع و کاربرد خاص آسمالیقها هستند.
این بافتهها که در تقسیمبندی تولیدات داری ترکمنان
عمدتاً بعد از قالی و قالیچه و گلیم قرار میگیرند بافتههایی
تزیینی محسوب میشوند که در مراسمها و جشنهای
خاص بهویژه عروسی بر اسب و یا شتر قرار میگیرند
) (151:2004;Bennettو پس از اتمام مراسم آنها را
بهعنوان یادبود به آالچیقها میآویزند و یا برای مراسم
بعدی بکار میبرند (آزادی .)135:1384،این دستبافتهها
عموماً بهصورت پنجضلعی و جفتی بهوسیله عروس بافته
میشوند .البته نمونههای هفتضلعی هم وجود دارد که
در آن مثلثی کوچک روی یک سطح مستطیل شکل
قرارگرفته است  .آسمالیقها که معموالً جفت بافته
میشوند و از قرار معلوم بافته دست عروس هستند که
به همین منظور آن را تهیه میکند .این دستبافتهها بر
روی شتر و زیر کجاوه عروس قرار میگیرند(.تصویر )1
نوعروسان برای هرچه باشکوهتر و زیبا جلوه دادن مراسم
ازدواجشان تمام دقت و هنر خویش را در بافت و نقش
اندازی بر آنان به کار میبرند.
فن بافت آسمالیقها همانند قالی پرزدار بوده و بهطورکلی
از پشم تهیه میشوند .چنین بافتههایی با قرارگیری در
دو طرف پهلوی حیوان معنای خاصی را در طرح و رنگ
القا میکنند .چنانچه استفاده از رنگهای قرمز و سفید در

آسمالیقها کاربرد نمادین این دستبافتهها را بیشازپیش
مینمایاند؛ در میان ترکمنان ،استفاده از رنگ قرمز،
کاربردهای فراوانی دارد و از اهمیت خاصی برخوردار است .
در فرش و پشتی و پوشاک بهویژه لباس عروس درگذشته
حتی در خوشمزهترین غذاهای آنها میتوان بهراحتی به
این موضوع پی برد .نگاهی هرچند گذرا بر فرهنگ ،زبان،
ادبیات و فولکلور ترکمنی ،نمایانگر توجه و احترام خاص
این قوم به رنگ سفید و تقدیس و ستایش آن است که
نیازمند تحقیق و بررسی بیشتر است .در ادبیات عامیانه
و اسامی اشیاء ،اشخاص ،مکانها و مراسمها بهوفور به
رنگ سفید (آق) برخورد مینماییم«  .رنگ سفید توأم
با نقاط قرمزرنگ برای بیشتر فرهنگهای اقوام ترکمن
نشانهای از باروری و حاصل خیزی در ازدواج محسوب
میشود(opie،30:1992).».
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تصویر -1شتر عروس ترکمن (بروی شتر و زیر کجاوه عروس،
آسمالیق قرارگرفته است) .مأخذ( pinner;2011:118):

تصویر - 2آسمالیق ایل یموت .نیمه دوم قرن نوزدهم
میالدی .مأخذ(Jordan;1989:221) :

تصویر  -3تصویر خطی کاروان شتر عروس نقش شده بر آسمالیق .مأخذ( :همان)39:
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براي بردن عروس به خانهی داماد ،شتري را با شالها
و پارچههای رنگارنگ زینت میکنند بعد کجاوهای که
بهصورت حجله تزئین کردهاند پشت شتر قرار میدهند
و با مهار شتر و حجله بهطرف خانهی عروس رهسپارمی
شوند  .کجاوه درگذشتههای دور اتاقکی بود از جنس
پارچههای رنگین و معموالً چهلتکه که آن را بر روی شتر
یا گاری نصب میکردند و از درون و برون میآراستند .از
این اتاقک برای انتقال عروس و ندیمههای او به خانوادهی
داماد استفاده میشد و از سقف آن زنگی از نوع جرس،
شبیه ناقوس کلیسا میآویختند تا براثر حرکت شتر یا گاو
به صدا درآید .صدای زنگ ،بیانگر جشن و سرور و عروس
کشان بود .نقش کجاوه (کجبه )2نیز از نقوشی است که
در قالیهای ترکمن کاربرد دارد.
با نظری به نقوش آسمالیقها ،میتوان نقوش و طرحهای
نمادینی را شناسایی نمود .این نقوش را میتوان به سه
دسته نقوش انتزاعی ،حیوانی ،گیاهی تقسیمبندی نمود.
الف) نقوش حیوانی
شتر :پرورش و نگهداری شتر از زمانهای گذشته مرسوم
و شتر از دامهای اصلی ترکمنها بوده و پرورش آن در این
منطقه عالوه بر جنبه اقتصادی ،ازنظر اجتماعی و فرهنگی

اهمیت زیادی دارد.
ترکمنان برای شتر بهعنوان یک حیوان صبور و بردبار
و نیز بهعنوان یک حیوان مبارک و خوشیمن احترام
خاصی قائلاند.
«شتر سپید» در فرهنگ فولکلور آنان نماد عروسی و
سپید بختی است .این سمبلها همگی در فرش ترکمن
بهصورت نماد و سمبل آمال و آرزوهای جامعه ترکمنی
و بهصورت استیلیزه شده ،ظهور و بروز یافته و جاودانه
ماندهاند .با توجه به کارکرد نمادین آسمالیق تصاویر شتر
بهصورت کاروان حامل عروس در این دستبافتهها نقش
شده است.
در نمونهای از آسمالیق متعلق به ایل یموت ،کاروانی
متشکل از چندین شتر دیده میشود و در قسمت باالیی
شتر حامل کجاوه عروس نمایش دادهشده و در روبروی
آن نقش فردی سوار بر اسب  -احتماالً داماد -را نشان
میدهد که به استقبال عروس آمده است (تصویر .)2
نقوشی از حیوانات اهلی و پیرامون محیط زندگی ترکمنان
همچون سگ و گاو و مرغ و خروس به همراه تصاویر
انتزاعی نیز نقش شدهاند(.تصویر )3
قوچک (نقش شاخ قوچ) :قوچ نماد مردانگی ،قوه مذکر

تصویر  -5آسمالیق هفتضلعی یموت .قرن نوزده میالدی .
مأخذ( :همان)225:

مولد ،انرژی آفریننده ،نیروی محافظ و شاخهای آن نماد
تندرستی است (صلواتی  .)331:1390:شاید به همین
دلیل زن بافنده ترکمن برای به رخ کشیدن دلیری و
غیرت مردان ترکمن از این نماد در قالیهای خود به
صورتی کام ً
ال چشمگیر و زیبا بهره میجوید و در مورد
آسمالیقها نقش قوچک را میتوان نمادی از آرزو و آمال
بافنده آن در دالوری و مردانگی همسر آیندهاش تصور
نمود .این نقش بهصورت اشکال ساده هندسی بهگونهای
زیبا و موزون؛ بیانگر شاخ قوچ بوده و بابیان و بروز
احساسات درونی بافته ،به مفاهیم و معانی عمیق نهفته
در آن اشاره دارد .این نقش را میتوان در متن آسمالیق
(تصویر  )2مشاهده نمود و بعضاً در حاشیه پایین آسمالیق
نیز بافته میشود.
ب) نقوش گیاهی
درخت :طرح درخت از کهنترین نمادهای بشری است .
چنانچه در نظر بسیاری از اقوام باستانی بهعنوان جایگاه
خدا یا درواقع خود خدا پرستش میگردید و نماد
کیهان و منبع باروری و نماد دانش و حیات جاودانی
بود (هال .)124:1380،درخت هم به جهت پیوند میان
زمین و آسمان وهم از جنبه زندگیبخش بودن و باروری

تقدیس میشد (توماج نیا و طاووسی .)12 :1385 ،اقوام
ترکمن قبل از اسالم پیرو آیین شمنی بودهاند و به
تانگری (خدای آسمان) اعتقاد داشتند (گلی)263:1366،
و ظواهر و عناصر طبیعت را محترم میشمردهاند .درخت
در باور ترکمنان از تقدس بسیاری برخوردار است و در
فرشها و قالیهای ترکمنان و ترکان نقش «یاشایش باغ»
وجود دارد که به معنی «درخت زندگی» است .این نقش
درمیان ترکمنها به نام «قوشلی باغ» به معنی درخت
دارای پرنده و یا «قوجوم» نیز معروف است (توماج نیا
و طاووسی  .)15:1385 ،نمونه آسمالیقهایی با طرح
درخت به تعداد زیادی زینتبخش موزهها و مجموعههای
دنیاست( .تصاویر )6 - 4
(تصویر  )4نمونهای از آسمالیق متعلق به ایل تکه است که
دو جانور نگهبان که به نظر میرسد بز باشند در دو طرف
درخت دیده میشوند .در این نمونه نقش درخت همراه
تنهای است که به گلی منتهی میشود و شاخههایی که
به برگهای برگشته ختم میشوند و جانورانی که به نظر
میرسد پشتهم ایستادهاند.
در (تصویر  )5نیز نمونه دیگری از آسمالیق ایل یموت با
نقش درخت زندگی در فضای متن نمایش دادهشده که
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تصویر -4آسمالیق ایل تکه با نقش جانور نگهبان و درخت
زندگی ،حدود  1800م .مأخذ( :همان)142:

تصویر  -6آسمالیق یموت با نقش درخت .مأخذ( :همان)224:
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تصویر  -7آسمالیق جواهری یموت .اوایل قرن نوزدهم .مأخذ:

تصویر  -8زیور طومار (عکس از نگارنده)

)(Jourdan;1989:220
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بهصورت فرم قوچک تصویر شده است.
گل آیدی :گلی است شکفته با نه گلبرگ .نه در فرهنگ
ترکمن عددی است مبارک و میمون .ترکمنها روزهایی
را که عدد نه در آن بکار رفته ،مقدس میشمارند .زنان
ترکمنی نیز که بچهدار نمیشوند با اعتقادی که به تقدس
این نقش دارند آن را بر سرآستینها یا یقهی لباس خود
سوزندوزی میکنند تا تقدس گل نه گلبرگ ،اجاقشان را
روشن کند (بداغی .)18:1371،این نقش نمادین بهصورت
ریز و در البهالی نقوش دیگر بر روی آسمالیق نقش شده
است.
پ) نقوش انتزاعی
داغدان :این نقش از نقوش متداول ترکمنی ،طرح چوب
تراشیدهای است که داغدان نام دارد وداغدان چیزی است
که بر گردن زنان یا کودکان میآویزند تا نظر قربانی
نگیرد .داغدان درواقع چوب درختی به نام داغداغان است
که در بین ترکمنها مقدس شمرده میشود .ترکمنها
معموالً چوب خراطیشده این درخت را به گهواره نوزادان
میبندند تا حافظ سالمتی کودک و نگهبان او باشد
(محمدی .)129:1388:شکل چوب خراطیشده داغدان
بر روی فرشهای ترکمن جهت طلسم چشمزخم بهوفور
یافت میشود (یعقوب زاده  .)25:1392،این نقش اکثرا ً
در حاشیه آسمالیقهای ترکمن نقش شده است( .حاشیه
پایینی آسمالیق (تصویر ))5
سینک (بازوبند) :در حاشیهها نقش سینک بهعنوان
نمادی از تمام اشیای حفاظت کننده و همچنین سالم
نگهداشتن فرد در مقابل چشم بد روی دستبافتههای
ترکمن بهوفور دیده میشود  .این نقش از دیگر نقوش
کهن ترکمنی است که از رواج اعتقاد به طلسم و جادو
برای دفع ارواح خبیثه در بین اقوام ترکمن در عهد قدیم
حکایت میکند(www.turkmenstaticer.blogfa.com). .

(حاشیه اصلی تصویر  )7نقش سینک (بازوبند) نیز با
همان کارکرد دعا و طلسم بهکاررفته است .این نقش در
حاشیه اصلی (تصویر  )5مشاهده میشود.
ً
آالجا :این نقش بهصورت نوار باریک رنگی عموما در
حاشیه اول آسمالیق قرار دارد که تداعیگر حاشیهای از
دانههای ریز منجوق ،مروارید و امثال آن است .در میان
ترکمنان ،نوعروس ترکمن در طی دوران نامزدی رشته
نخی به نام آالجا که با سکههای مختلف زینت شده را به
گردن میآویزد و این نقش میتواند تداعیگر گیسویان
زینت یافته عروس ترکمن باشد که بر آسمالیقی که خود
برای مراسم ازدواجش بافته جلوه یافته است .این نقش در
حاشیه باریک و همچنین در تنه درخت بافتهشده در متن
آسمالیق (تصویر  )5بافتهشده است
دغاچیک :نقش دغاچیک نیز از انواع نقوش متداول
ترکمنی است که با کارکرد دعا و تعویذ بر انواع فرشهای
ترکمن بهویژه آسمالیقهای ترکمنی بافته میشود .
(حاشیه تصویر )7
سیرغا :نقش سیرغا نیز از انواع تعویذها است( .حاشیه
تصویر )6
طومار :نقش طومار بهکرات در آسمالیقهای ترکمن
بهکاررفته است (تصویر   .)7زیور طومار (تصویر )8
ازجمله زیورآالت ترکمنان است که برای حمل انواع
دعا و طلسم استفاده میشده است و برای دفع ارواح و
چشم نظر و ...به لباس کودکان و زنان ترکمن آویخته
میشود .قوم ترکمن بنا به اعتقادات قومی از قدیماالیام
جواهرآالتي به همین منظور استفاده میکنند .بهطورکلی
اكثر اینگونه جواهرات ،هدفي حفاظتی داشتهاند و
پس از گذشت مدتزمانی ،از آنها بهعنوان زینتآالت
استفادهشده است .این زیورآالت اغلب بهصورت قطعاتی
درشت از نقرهاند که بر سطح آنها طرحهایی سادهشده از

نام و شکل آرایه

نوع نقش

محل قرارگیری نقش

گل ایدی
نوع نقش

گیاهی

معنای نمادین
نقش برکت
تقدس و
محل قرارگیری

متن

نام و شکل آرایه
گل ایدی

معنای نمادین
تقدس و برکت

متن

گیاهی

بزرگی آنها محافظی است که همیشه همراه صاحبانشان
درختکشده و با نگینهایی
گل و گیاه و نقشهای جادویی ح
تقدس
ً
است (محمدی .)94 :1388،این نقش اکثرا به فرم انتزاعی
از عقیق یا شیشههای رنگی تزیینشدهاند گویی صدای
متن
که شامل مثلث است بر روی آسمالیقها نقش میشود.
ارواح
جیرینگجیرینگ آنها طلسم محافظی است که
درخت
معنای نمادین
محل قرارگیری نقش
نام و شکل آرایه
نوع نقش
درمجموع با نگاهی به آسمالیقهای یموت میتوان نقوش
را دور میکند و باور ترکمنها در مورد باطلالسحر بودن
کردهایدی
گل
نمود:
متنبندی
آرایه بهصورت زیر دسته
شکلها را
که عظمت و نام و آن
نظریه
فلزات ما را وادار به قبول این
معنای نمادین
محل قرارگیری نقش
نوع نقش
نوع نقش

گیاهی

نام و شکل آرایه

گل ایدی
ایدی شکل آرایه
گل نام و

نوع نقش

نوع نقش

نوع نقش

حیوانی

گیاهی
نگهبان
جانوران
ایدی
درخت زندگی با گل
نقوش
بندی
جدول  -1دسته
گیاهی
درخت

گیاهی

محل قرارگیری نقشتقدس و برکت
جایگاه خدایانمعنای نمادین
تقدس و تقدس

متنمتن

محل قرارگیری نقش

محلمتنقرارگیری نقش
نام و شکل گل
آرایهایدی درخت
گل
ایدیجانوران نگهبان
زندگی با
درخت

گیاهی

گیاهی

درخت

نام و شکل آرایه

گل ایدی                                      
حیوانی

گل ایدی

شتر

متن

متن

متن

درخت

درخت زندگی با جانوران نگهبان
درخت                                                            
زندگی با جانوران نگهبان
درخت
شتر

حیوانی

درخت زندگی با جانوران نگهبان

قوچک

درخت زندگی با جانوران نگهبان     

درخت زندگی با جانوران نگهبان در قسمت باالی آسمالیق

شتر

متن
متن

متن تقدس و جایگاه خدایان

تقدس و جایگاه خدایان
مردانگی و دالوری
متن و یا حاشیه پایینی

تقدس و جایگاه خدایان

کاروان عروس

کاروان عروس
پایینی
آسمالیق و یا حاشیه
در قسمت باالی متن

قوچک
قوچک

قوچک

دالوری حاشیه پایینی
متن و یا
مردانگی و

حاشیه
دعا و تعویذ
در قسمت باالی آسمالیق

کاروان عروس

داغدان

حاشیه

داغدان
بازوبند (سینک)
داغدان

حاشیه

دالوری
چشمزخم
مردانگی و طلسم

طلسم چشمزخم

حاشیه

حاشیه

انتزاعی

بازوبند

قوچک

انتزاعی
انتزاعی

بازوبند (سینک)

بازوبند (سینک)                      

بازوبند (سینک)

بازوبند (سینک)
بازوبند
(سینک)
سینک
سینک

آالجا                 

حاشیه

آالجا

حاشیه باریک

سینک
سینک

آالجا

آالجا

دغاچیک                                 

آالجا

دعا و تعویذ

پایینی و تعویذمردانگی و دالوری
حاشیه حاشیه
متن و یا
دعا

دعا و تعویذ

دعا و تعویذ

دعا و تعویذ

حاشیه
حاشیه
حاشیه
دعا و تعویذ
دعا و تعویذ
دعا و تعویذ

تعوذیذ
دعاو وتعوی
دعا

آالجا
آالجا

حاشیه باریک
حاشیه

حاشیه

حاشیه باریک

حاشیه و متن
   
قسمت باالیی آسمالیق

طومار                                                 
سینک

دعا و تعویذ

گیسوی دوشیزه ترکمن
حاشیه
حاشیه
ترکمنتعویذ
دعا و
طلسم چشمزخم
حاشیه
حاشیه باریک گیسوی دوشیزه
تعوذیذ
ترکمنی
دعاو وتعو
گیسوی دوشیزه دعا
حاشیه
حاشیه
باریکو تعویذ
حاشیهدعا
گیسویباریک
حاشیه
دوشیزه ترکمن

گیسوی دوشیزه ترکمن

گیسوی دوشیزه ترکمن

حاشیه باریک

بازوبند (سینک)

آالجا

دعا و تعویذ

گیسوی دوشیزه ترکمن

آالجا

سیرغا                                        

حاشیه
حاشیه

سینک

سینک                                               
سینک
داغدان
آالجا

حاشیهحاشیه

دعا و تعویذ

دعا و تعویذ
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سینک

حاشیه

حاشیه

زخم
چشم
زخم
طلسمچشم
طلسم

حاشیه

انتزاعی

(سینک)بازوبند (سینک)

طلسم چشمزخم
طلسم چشمزخم

حاشیه
طلسم چشمزخم
حاشیه

انتزاعی
داغدان                                                

انتزاعی

حاشیه

مردانگی و دالوری

متن و یا حاشیه پایینی

داغدان

چشمزخم
طلسم
خدایان
تقدس و جایگاه

دالوری
پایینی و یامردانگی
متن و یا حاشیه
مردانگی و دالوری
پایینیوپایینی
حاشیه
مردانگی و دالوری
متنیا حاشیه
متن و

بازوبند (سینک)داغدان
شتر

داغدان

مردانگی و دالوری

متن

متن و یا حاشیه پایینی
حاشیه

قوچک                                                
حیوانی

انتزاعی

تقدس و جایگاه خدایان

حیوانی
قسمت باالی آسمالیق
در
قوچک
کاروان عروس
آسمالیق
زندگی با جانوران نگهبان در قسمت باالی
شتر
درخت
حیوانی

شتر                                                    
قوچک

سینک

تقدس و جایگاه خدایان
تقدس و جایگاه خدایان

زخم
حاشیه در قسمت باالی آسمالیق طلسم چشم
عروس
کاروان
آسمالیق عروس
قسمت باالی کاروان
آسمالیق
کاروان عروس
در قسمت باالی در

شتر

قوچک

انتزاعی

تقدس

مردانگی و دالوری
کاروان عروس

متن

داغدان

انتزاعی

متن
متن و یا حاشیه پایینی

متن

تقدس

کاروان عروس
باالی آسمالیق
در قسمت
تقدس
تقدس و جایگاه خدایان تقدس

متن

درخت زندگی با جانوران نگهبان
شتر

شتر

داغدان
حیوانی

حیوانی حیوانی

تقدس و برکت

متن

متن

تقدس

کاروان عروس

متن

درخت

معنای نمادین

معنای نمادین

در قسمت باالی آسمالیق

زندگی با جانوران نگهبان
درخت
درخت

قوچک

متن

متن

معنای نمادین

تقدس و
تقدس و
برکتبرکت تقدس
برکتجایگاه خدایان
تقدس و
متنتقدس و
تقدس

متن

متن
محل قرارگیری نقشمتن

درخت

نوع نقش

معنای نمادین

معنای نمادین

تقدس و برکت
تقدس و برکت

بکار رفته در آسمالیق (مأخذ :نگارنده)
نام و شکل آرایه

گیاهی

انتزاعی
حیوانی

محل قرارگیری نقش

محل قرارگیری نقش متن
متن

نام و شکل آرایه

نوع نقش

شتر

گیاهی

متن

تقدس و برکت

تقدس

دعا و تعویذ

حاشیهباریک
حاشیه
باریک
حاشیه

دوشیزهترکمن
گیسویدوشیزه
گیسوی
ترکمن

دعا و تعویذ

طلسم محافظت

حاشیه

حاشیه باریک

دعا و تعویذ
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گیسوی دوشیزه ترکمن

نتیجه
مطالعه نشانههای تصویری در حوزه هنر اقوام مختلف
ازجمله روشهایی است برای درک و شناخت بهتر
حوزههای فرهنگی آنان .در هر فرهنگ نشانههایی ویژه
از مردمان آن فرهنگ را میتوان یافت و نشانههای
ویژه ترکمنان در دستبافتههای آنان متجلی شده است .
آسمالیقها یکی از دستبافتهها با کارکرد نمادین اقوام
ترکمن است و با توجه به اهمیت ازدواج در میان ترکمنان
از ارزش بسیاری برخوردار بوده و در طرح و نقش و تزیین
آن نهایت ذوق و سلیقه بافنده بکار رفته است.
بر اساس بررسیهایی که در این مقاله صورت گرفته است
در بین ترکمنان باورهای اعتقادی بسیاری وجود دارد که
به زیبایی و سادگی در قالب نماد و نقوش انتزاعی در
آسمالیقها تجلییافته است .با تفسیر این نقوش میتوان
به این امر پی برد که نقوش ساده و انتزاعی آسمالیقها در
عین سادگی و بیپیرایگی لبریز از راز و رمزهای اعتقادی
این قوم اصیل است و ازنظر بعد معنایی و اعتقادی در

فرهنگ و اعتقاد و سنت ایشان جایگاه ویژهای داشته و
از بعد بصری و زیباییشناسی نیز حائز اهمیت بسیاری
هستند.
در جستجوی این نشانههای تصویری میتوان به نقوش و
نمادهای زیادی اشاره نمود :همچون نقش شتر به همراه
کاروان عروس که بیش از هر نقش دیگر در آسمالیقها بر
کارکرد نمادین این دستبافته دریکی از مراسم آیینی مهم
این قوم اشاره دارد .نقوش گل آیدی و درخت بر تقدس
ازدواج تأکیددارند و کاربرد نقوشی با کارکرد طلسم محافظ
و چشمزخم و دعا و تعویذ بر روی آسمالیقها بیش از هر
دستبافته دیگر ترکمنی نشان از باور اعتقادی بافنده آن
در دفع بال و چشم بد است که از گذشته تاکنون یکی
از باورهای اعتقادی مهم ترکمان بوده است .همچنین،
تصویرآالجا نشانهای از گیسوی دوشیزه ترکمنی و قوچک
نشانهای از دالوری و مردانگی داماد است که به زیبایی و
سادگی بر آسمالیقهای ترکمان نقش بستهاند.

پینوشتها
long-1
-2کجبه به معنی کجاوه و گرفته از تلفظ بسیار قدیم واژه یعنی کجابه
-3دغا به معنی طلسم .در ترکی ریشه ندارد و همان دعاست.
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Visual Signs in Turkmen Asmalyk1
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Abstract
Turkmen hand-woven handicrafts are symbols of culture and thought of people who express
their beliefs through different artifacts.
Due to the practical role of one type of these hand-woven handicrafts, named “Asmalyk”, in
wedding ceremonies and the presence of various and symbolic motifs related to this ceremony
and other Turkmen believes. Present paper aims to study and identify visual and symbolic
features of these hand–woven crafts and introduce this art craft and its symbols and patterns
which were made by woman. Present paper is descriptive-analytical, using data from library.
Result of the study was studying visual and symbolic characteristics of these handicrafts
emphasizing on cultural, historical and ethnical characteristics as well as believes .Researches
indicate high and strong power of rituals and believe among these artifacts.
2Which motifs of Asmalyk are common on Turkmen Asmalyks and what are their believe
meanings?
Key words: Turkmen, Handwowen, Asmalyks, symbols, pattern.
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