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فتانهحاجیلو
 

مینوامیرقاسمي8/12/1983تاريخدريافت:

8/8/1931تاريخپذيرش:
 چکیده

نظیرکهارزشواعتبارخاصيدرمیانهاييبيبافتهايالتآذربايجانباتولیددست

ایرادرزمینهتولیدمفروشبهخودايراندارد،جايگاهويژهدستيصنايعتولیدات

مفروشاختصاصمي جمله ورنياز باهایتختدهند. استکه بافاينمنطقه

برگنگاره خاص وهايي باورها بومي، فرهنگ منطقه، طبیعي شرايط از رفته

طرح در رنگاعتقاداتتولیدکنندگانآن، و مقالههایگوناگونبافتهميها شود.

دست بررسي زمینه در پژوهشي طرح نتايج براساس ايالتبافتهحاضر های

هایآذربايجانشرقيدرصدداستتانشاندهدتفاوتدرشیوهزندگي،خالقیت

متمايز تولیداتمشابه ساير از را محصوالتآنان ايالت، قومي پیشینه فردیو

هایورنيدارایزبانينمادينهاهمچنینحاکيازآناستکهنگارهکند.يافتهمي

ايجادارتباطوشرحايده نمادهاييکهدرگذشتهبرایآگاهيدادن، بهاست، ها

ازعالئمبامفاهیمومعانيپنهانبهشکلاند.درطولزمانتعدادیرفتهکارمي

انعکاساندوخته استکه شده ايالتوارد نمادهای جهان در دهندهایرمزگونه

آمالوآرزوهایبافندگانآناست.کلیتزندگي،

باف،عشايرشاهسون،ورني.ارسباران،ايالتآذربايجانشرقي،تختکلید واژگان: 
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 مقدمه
براساسطبقههافرش گروه بهدو هنری، پرزبافتختبندیفنيو تقسیمميو .شونددار

پیشینهبافتخت با شیوهایکهني پرزدار، محصوالت از تر دربافتهای که دارد مختلفي

پالس مانند متفاوتي محصوالت تولید به منجر جاجیم1نهايت زيلو2، ورني9، گلیم4، 5و

شودمي اين منهابافتهدست. غالبا که هانگارهقشبه ذهني و ابتکاری جايگاههستند،ی

تولیدات میان فرهنگبومي،دستيصنايعخاصيدر به بسته کمیتآن کیفیتو دارند.

است.فردمنحصربهباورهاواعتقادات،آرزوهاوشرايطزندگيمردمدرهرمنطقه

ازقالي،گلیم،مفروشاعمدستيصنايعهایمهمتولیدآذربايجانشرقييکيازکانون

ورنيوپالس ايرانجاجیم، ايناستاندرشمالدر مساحتيبالغبرکشورغرباست. با

45151 بر بالغ جمعیت و مربع نفر9/9کیلومتر ،میلیون سه سکونت گروهمحل

.بخشاست45شهرو53،شهرستان13شهرنشینان،روستايیانوعشايردرمحدوده

بافدرايالتشاهسونوارسبارانازعشايرآذربايجانشرقيدستتولیدانواعمفروش

بر حاضر مقاله است. خصوصرايج تحقیقاتيدر طرح ايالتهابافتهدستاساسنتايج ی

هاومايه،نقشهانگارهپردازد.هدفکليپژوهشمعرفيآذربايجانشرقيبهبررسيورنيمي

تولیداتهنریاينمنطقه،تاثیررهدانشدربارشتاعالوهبرگستاستمفاهیمنهفتهدرآنها

بررسينمايد.نیزوضعیتزندگيعشايربرماهیتتولیداتآناندراينمناطقرا

 

 چارچوب نظری
ايلیاتيچندانمنطقيبهنظر،درزندگيدشواردلیلارزشهنریآنبهتنهاهنریرخلقاث

موجبشدهاستتاهروشیوهزندگيعمیقفرهنگعشايربهشرايطوابستگي.رسدنمي

 را زندگيآنچه شیوهدر استبه نقشداشته و ایشانحضور هابافتهدستدر بهیخود

جنبههنریهاکهبهآنانداينمحصوالتسرشارازنقوشيشدهبهاينترتیبتصويربکشند.

رافراهمايلیاتيتحلیلکنشاجتماعيزمینهتواندبخشیدهاست.تحلیلاشکالمعنادارمي

سازد، توضیحزيرا را باورها عقايدو طبقه، هويت، تاريخ، دهندميايناشکال، رمزگذاری.

بازنماييفرهنگوساختمعانيخاصدرفرايندتولیدآثارهنریومحصولنهايي معنا،

شود.پذيرميامکان

يبرحسبدسترس،بهتنهاييتوان،هنریرانمياثرمعتقداستفهمودرک1بورديو

آنهاراکهابزارهایفهميابندمعناميچونآثارهنریتنهابرایکساني،فیزيکيتعريفکرد

                                                 
1 pelas 
2 jajim 
3 zilou 
4 varni  
5 kilim  
6 Bourdieu 
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رمزگشاييآثار،اماادراکمستلزمعملرمزگشايياستبهاعتقادبورديو.دارندنیزدراختیار

کدهاييبهدارابودنفهماثرهنریتماماوابستهشمولنیست.طبیعيوجهانتواناييهنری

طبیعيوفطریهانهاينکدهاواينمهارتاساسآنهارمزگذاریشدهاست.استکهاثربر

استعدادزيبا،اندشمولتوزيعشدهطورجهانونهبههستند شناختيویچنینمهارتيرا

ميمي فرهنگيقلمداد سرمايه شکلياز را آن و نامد رابطهکند. گرایديدگاه اينبورديو

مطرحمي را فرهنگيکندکهمسئله مناسبتبايستمياثر در يکسو عواملاز کلیه با

تحلیلشود اثر منشتولیدکننده ساختار ارتباطبا در سویديگر از رضايي،)محیطيو

1989:59.) 

هایفعالیت بیانهنری که آنجايي ازاز برخاسته و وکننده مشترک الگوهای

آموخته هستند، احساسات و باورها رفتارها، دارندشده تعلق فرهنگ حوزه موادبه .

طبیعيکهعناصروبرندرابهکارميموادکهایهشدهبرایتولیدآثارهنری،شیوهاستفاده

پیداایبهجامعهديگرتفاوتکند،همگيازجامعههنرمندآنهارابرایبازنماييانتخابمي

اموکنندمي راارتباطجامعهراين هنر محیطو ميبا آشکار را ارگین،)دسازپیراموني

2119:1.) 

اين گونهتعريفميگیرتزفرهنگرا شدهتاريخيازمعاني يکالگویمنتقل”کند:

 رسیدهکهبهاشکالنمادیبیانشدهوتوسطآن،نمادها،نظاميازمفاهیمبهارث نهفتهدر

راهاانسان دانشخود ، منتقل آن، نسبتبه را نگرشخود و زندگي  جاودانهودرباره

(.1988)شهرکي،“دهندوبسطمياندنموده

داندایميراتولیدآگاهانهکلیفوردگیرتزهنرهنربهمثابهيکنظامفرهنگيدرمقاله

يراایکهحسزيبايها،اشکال،حرکات،صداهاوعناصرديگربهشیوهکهباترتیباترنگ

 قرار تاثیر ميتحت که آثاری دارد عقیده نیز مورفي هوارد وهایويژگيدهد. معنايي

(.1988:11روند)ايزدی،شناختيدارندبراینماياندناهدافوبازنماييبهکارميزيبا

هایتزيینيتوسطانسانابتداييبهکارفرانتسبوآسمعتقداستهموارههرجاطرح

هامفاهیممشخصيبلکهاينطرحاستشناختينداشتهمحضاهدافزيبابهطوراسترفته

مي متبادر ذهن به .کنندرا )هایمعینيهستندنمادهایايدههاطرحاين :1355بوآس،

541.)

تزيین که است مدعي بوآس هدايتهمچنین نمادين اصول توسط نمادين های

تناسبببنابراين،شوندمي حیواناتدر ميتصاوير تزيینيمشخصيقرار الگوهای گیرند.ا

ويژهنتیجهميهاشکلبوآسازمطالعه محضِ ایوجوددارندکهدرگیردکهعناصرهنریِ

اند.اودرپاسخبهاينسوالکهآيابعدتوتميزندگياجتماعيبازنمودنمادينبهکاررفته

اظهارست؟ميراتوسعهدادهاهایهنریزندگيتوتمحرکاصليتوسعههنربودهيامحرک

ايدهکندمي جلوهکه واسطه توتمي های )بوآس، است بوده هنری نمادين :2111های

(.54ـ55
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 روش پژوهش
 اساسپژوهشحاضر بر شدهرويکردیکیفي پژوهشکیفيغیرخطياستاستانجام .

 برایطيمراحلبرآنکهيعنيبیشاز پژوهشرویيکخطمستقیم در کیفيمطرح

راه ياحرکتکند، دور هر کهدر مارپیچبهسمتباالدارد و حرکتيآهسته هایفرعي،

کند.هایجديدیکسبميآوریوبینشهایجديدیراجمعتکرار،پژوهشگرداده

غیر مسیر از بنهاييمؤلفهخطي و نگاره استعاره، مانند بهره وگیردميمايه

رادرکخود(.برخيازپژوهشگران12:1981صدوقي،است)گیریآنساختنمعانيجهت

،تحلیلتاريخي،عکاسيفنونهایتجربي،هایمشاهدهمحیطازپژوهشکیفيشاملروش

.استفادهازدانندفنديگرميوچندنگاریمردمسنجي،پژوهشتحلیلاسنادومتون،جامعه

دزاويهبهآننگريستهشودودربررسييکمسالهازچنشودميباعثهایمختلفروش

 تواندميپژوهشگر تلفیقيبا اساسيرويکردی و بهتر تصوير ازبه آرايشتری و واقعیت

از يابدمعنادارتری دست عناصر اين بررسي ابزارهای و نظری مفاهیم و نمادها

(.58ـ1981:53)صدوقي،

پژوهشحاضر در روشاصلي اما است مستقیم کنارمشاهده وآندر اسناد از

هایاسنادی،تاريخيومتوندرهاوتحلیلهایديگر،نظريهمدارکمکتوبونتايجپژوهش

شدهاست.دسترسنیزاستفاده

نیازدرخصوصآوریدادهجمع هانگارههایمورد مراجعهمستقیمبههانقشو با

تعاونيمراکز اهایفرشدستتولیدورني، عشايری، تولیدکنندگانبافروستاييو تحاديه

مفروشدراستان،مشاهدهمستقیمدستيصنايعباف،کارشناسانومتخصصانفرشدست

مصاحبه همکاران، پژوهشمحققو موضوع در ساختار بدون ازوهای استفاده همچنین

مونوگرافيگزارش وها، است.کتابها گرفته صورت زمینه اين در موجود تخصصي های

نمونه انتخاب هدف با دادهدستها به پژوهشگريابي هدف است. شده انجام تجربي های

کشفمفاهیم در کاررفتهبهنمادهایموجود بررسيهابافتهدستدر یايالتمنطقهمورد

هایخودراندارد.استوقصدتعمیمآماریيافته

نگاره بافتهتصاوير گلیمهای متن در شده بررسي مورد عکسهای ثبتبرداربا ی

برهانگارهسپستصاويرموردتجزيهوتحلیلقرارگرفتند.تحلیلوتفسیرتصاويراندوشده

سفیدان،بافندگانباتجربهوبررسيفرهنگ،آدابورسوموروابطاساسمصاحبهباريش

اهيافتهها،اجتماعيدرمنطقهانجاميافتهاست.برایاطمینانازشیوهکشفمعانيوتحلیل

بافرهنگ،اقلیموشرايطيبهويژهمناطقمناطقسايرهایبافتدستهایمربوطبهینباتب

اند.مقايسهشدهمشابه





 

 

 

 


159هایزندگيايالتارسباراندرمفرشيبهنامورنينگاره

 

 

 وَرنی
ايلائلسوننامید.بسیاریازدستيصنايعترينوزيباترينمحصولورنيراشايدبتوانمهم

قاليدانستهصاحب حدوسطگلیمو بافتورنيرا منزلگاهاننظرانشیوه گاهيآنرا دو

نامند،درعینحالبیشترکارشناسانبهدلیلعدماستفادهازگرهتکاملگلیمبهقاليمي

.آوردنددربافت،آنراازانواعگلیمبهشمارمي

هر بافتهشاملچهارقسمتورنيدرشکلظاهرشبیهقاليوليبدونپرزاست.

هایعشايریزنجیرهممکناستقبلوبعدازدرورنياست:کناره،زنجیره،حاشیهومتن.

حاشیهنیزبافتهشود.

:شودميبافتهيمتفاوتدرابعادهایاستفاده،شیوهورنيباتوجهبه

مترمربع2×9ورنيقاليدرابعاد -1

سانتيمترمربع921×151ورنيکنارهدرابعاد -2

سانتيمترمربع251×121قالیچهدرابعاد -9

سانتيمترمربع11×31و01×111عادپشتيدراب -4

(.1900،ناميبسانتيمترمربع)115×111زرعنیمدرابعاد -5

کهباپاياناهمیتورنيدرزندگيخانوادهعشايریچناناستکهدربرخيمناطق

بزرگخانوادهپایدارورنيگرفتنکاربافت بهبافندگانآنانعامرودومييکورنيابتدا

.دهندميوبهاوتحويلکنندميسزنانورنيراازدارجداسپ،دهدمي

اساسي از يکي ورني ووسادلترين است مناطق اين در عشاير دختران جهیزيه

ایکهبهدنبالعروسبايددربافتنآنمشارکتداشتهباشد.حتيدرگذشتهزنانخانواده

پرسبافتورنياوکیفیتبافندگيومعموالدرموردهنربودند،دخترانمناسببرایازدواج

کردندوجومي



 محدوده جغرافیایی بافت ورنی

وايالتهاشاهسونشهرهایهوراند،کلیبر،اهر،ورزقانومناطقتابعهآنهاکهمحلسکونت

ارسباراناستمراکزبافتورنيدرآذربايجانشرقيهستند.

)شاهسون(ايلارسبارانوائلسوندومنسوببهآذربايجانشرقيبیشترعشايراستان

عشايردوره.هستندطايفهمستقلدردورهقشالقي0طايفهمستقلدردورهيیالقيونهو

ارسباران ايل به متعلق عمدتا شرقي آذربايجان استان قره قشالقي کهداغ وجههستند

شـمالغربيوشمالازشمال، اينمنطقه.استمنطقهجغرافیاييذازناموتسمیهآنانماخ

ازغرببهشهرستان هایازجنوببهشهرستان،جلفا هایمرندوشرقيبهرودخانهارس،

تبريز شرقيهريسو آذربايجان اردر استان به جنوبشرقي و شرق از محدود دبیلو

هایجنگليتحديدعرصهترينآناکنونبهداليلمتعددکهمهم.(2،1988ناميب)شودمي
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هایرتعياست،تجمعقلمروزيستيعشايرقرهداغعمدتابهمرزهایسیاسيشهرستانوم

هکتار325111ووسعتکنونيآنشودميکلیبر،اهروورزقاندرآذربايجانشرقيمحدود

معیشتوهستنداينناحیهیدامدارگروهفعالدرترينعشايربزرگ(.1988،نامبي)است

.انزيادیوابستهبهدامداریاستبهمیزآنهانیزخود

عگلیم،جاجیم،خورجینوجلاهمیتفراوانيدارد.انواعشايردرمیاندستيصنايع

ا مهماسب ز هابافتهدستترين منطقه اين ايالت منطقههستندی در عمده طور به که

ر،بعضيازاجرایسیاستاسکانعشايوبهدنبالهایاخیر.درسالسکونتدارندارسباران

.اندشدهنشینوبرخييکجانشینعشايریساکناينمناطقنیمهچادرهایگروه

ایازطوايفترکزباناستکهدرشمالغربايرانسکونتايلشاهسِوناتحاديه

 موردپیدايشاينايلدارند. درموجوداستمختلفيهایروايتدر ناظمفرهنگفارسي.

نآمدهاست:االطباءدربارهشاهسونچنی



وشاهدوست،مرکبپرستشاهشاهسون:)صفتمرکب(درزبانترکييعني”

 “شاه”از   بر“سِون”فارسيو عباساولصفوی، شاه را ايننام ترکيو

فوجيازسپاهیانگذاشتکهخاصهخودبودوفرماندادهرايليکهبخواهد

ايننامرابرخودنهدوباآندرنامخودرابرداشتهوبهاينايلتازهدرآيدو

گوينددرهمانروزاوليکهاينحکمراکرد،بهرهعناياتشاهيشريکباشد،

“دههزارنفردرآنداخلشدند



:کندميهایايرانرابهسهگروهعمدهتقسیمطبیبيشاهسون

محدوده.اندشدهايفهتشکیلط91وازسهايلعمدهآنکههایدشتمغشاهسونـ1

است.دشتمغانوقشالقبیشتردرازنزديکشهراهرتادامنهکوهسبالنيیالقآنها

.اندطايفهتشکیلشده19رو(کهازهایباغهایمنطقهاردبیل)کوهشاهسونـ2

9 کوهشاهسونـ قرههای سبالهای دامنه و کهنداغ طايفه محدودهپنج هستند.

دردشت هایقرهامنهکوههایديیالقآنها نیزقشالقداغو مغاناستدشتبخشياز

 (.1903:995طبیبي،(

گروهشاهسون در شرقي آذربايجان مهای جغرافیاييوتعددهای مختلف مناطق

ايالتنیزورودسیهارسازاصالندوزتارودکنند،بخشاعظمآنانعشايرحاشیهزندگيمي

به،اينگروههایاهر،کلیبروورزقانهستندسيشهرستانسیامرزهایرودرمحدودهکوچ

مي شناخته ارسباران ايل گروهنام معدود پراکندهشوند، دامنههای در نیز شرقيای های

 محدوده در سهند ميشهرستانکوهستان زندگي میانه و هشترود غالباهای که کنند
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استسونشاهباايل وتاريخيمشترکييلارسباراندارایريشهقوميا. اندنشینشدهيکجا

امروزهآنتعدادازطوايفراکههرچند،داراینظامايليمشترکبودندنیزوتادورهقاجار

رود )دره مغان قسمتغربدشت مستدر اندشدهقر( آنها يیالق و اطرافدر ارتفاعات

است واقع سراب از قسمتي و اردبیل شهر، ،مشکین ايل به دانندميونسشاهمتعلق

(.2،1988نامبي)

 

 بافت ورنی مبدا و منشا

باغدرمنطقهقره،بافتمنشاءاينهستندمعتقدورنيازبافندگانوتجارقديميگروهي

دشتمغانوساير،عشاير،درارسباراناستکهازطريقارتباطمیانجمهوریآذربايجان

استون هایقالیچهنیزدرکتابخودباعنوان1روستاهایاينمنطقهگسترشيافتهاست.
هایدورهمايهدربحثمربوطبهنقشکند.ویميبهاينمسئلهاشارهروستاييوعشايری

صفویبهتاثیروتاثرفرهنگيايراندرايندورهازهمسايگانخوددررابطهبامنسوجات

پردازدمي با رابطه در همچنین آطرحتأثیرگذاری، ترکي، برهای قفقاز و مرکزی سیای

ايرانمعتقداستبخشيازنقشهایتولیداتمفروشنقش هایقفقازیمايهايندورهدر

شاهسون توسط شدهاحتماال وارد ايران به اندها 2115)استون، کتاب2هاسکو(. مولف

:کندميضمنرداينعقیدهبیانهایعشايریقالیچه


نايرانوشورویاصلونسبمشترکدارندوتماماقوامساکندرآذربايجا”

آنانمرزیوجودنداشتوهایاقامتگاهتاقبلازتسلطروسیهبرقفقازبین

ومبادالتفرهنگيداشتهباشندووآمدرفتتوانستندبهراحتيباهمآنهامي

لذا بپذيرند تاثیر يا بگذارند اثر صنايع و هنرها بر يکنسبتمساوی به

 گذاشتهنميصراحتا اثر ايران عشاير بر قفقازی بافندگان گفت اند.توان

قضیهنیزوجودداردوحتيهیچبعیدنیستکهاحتمالبرعکسبودناين

دو هر يک هنر باشداز گرفته سرچشمه هاسکوحسیني،)“جا از نقل به

1980.)



بهايراننیزهایعشايریپیرامونبافته هاسکوکهظاهرابرایتکمیلتحقیقاتخود

ذکراستسفرکرده با برای اينتوضیحکهاجازهتحقیق، بردنبهاصلوپيدرقفقازرا

ورني دستنیاوردهمنشا اساسمشخصاتاستبافيبه بر قفقازیبه ، تولیداتايرانيو

مندبههبافندگانقفقازیبیشترعالق کهشدهاستمقايسهآنهابايکديگرپرداختهومتذکر

بافندگانايرانيبهجزيیاتکهدرحاليههستند،توبافتخطوطواضحدرزمینهسادافظر

از،کار استفاده هاشنقخصوصا بیشتریهایشکلو اهمیت حیواني و گیاهي انساني،

                                                 
1 Peter F. Ston 
2 Jennifer Hasko 
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نقش.دهندمي بافندگان، استفاده محیطهایمورد تاثیر نشانگر ذهنیتزيستبر و تجربه

:ازندعمدتاعبارتاست.ايننقوشآناندرونياستعدادهای بیانگرزنانودخترانايلیاتيو

ونقوش مرغ گرگ، آهو، گوسفند، خروس،گوزن، خرچنگ، عقرب، مار، گربه، سگگله،

شغال، شتر، ببر، شیر، فیل، هیاتيظريف.وطاووسروباه، در شکليهندسيو به که ..

ایازنمونه1تصويرحسیني،منبعاينترنتي(.نقلبهمضموناز)دبنياوظهورميبروز مجال

.دهدميورنيبانقوشپرندگاندرسرتاسرمتنرانشان


هایمتعددحیوانيدرسرتاسرمتنورن:بهکارگیرینگاره1تصوير


هایگلیمدرايالتآذربايجانطرحپژوهشيبررسينگارهمنبع:

 

 بافندگان ورنی

.بافندگيبنابرسنتبهعهدهزناناست.آنانشودتولیدميورنيعمومادرمناطققشالقي

زنانبافندوسرائيوخواندناشعارمحليورنيميدرحالگفتگو،قصهبهصورتگروهي

.شروعسنبافندگيدخترانزمانياستکهبتواننددهنديادميانشیوهکاررابهجوانمسن

نما،وازمیانتارهاعبوردهند.اينگلیمفرشبگیرندنخپودرابهطرزصحیحيدردست

شدهوبهصورتذهنيتوسطزنانوبدوناستفادهازهرگونهنقشهيااشکالازپیشترسیم

کهدربافتورنيبههاييقش.نشودميبافتهدخترانعشايردشتمغانوايالتارسباران

مي رود،کار و زندگي شیوه آننشانگر بازنمود وچگونگي نگرشبافندگان شیوه در آن

شدهدرینقشهانگارهست.يااززندگيوطبیعتپیرامونآنهاوادراکبرخاستهازاحساس

متاثرکهشدهاززندگيوتجربهزناندربافتجامعهايلیاتياستنمادهاييرمزگذاری،متن

شود.هایگوناگونيراشاملميمفاهیموموضوعموقعیتزمانيومکانياز
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)گبهوگلیمعشايرفارس(،پرداختنبههایمشابهبافتهدستتفاوتبارزورنيباساير

يينماديندرهانگارهجزئیاتنقش،مملوبودنسرتاسربافتازنقشوبهويژهاستفادهاز

بافتبرایبیانرمزآلودمعنااست

زنان زمزمه بافتورنياشعاریرا هنگام گويش،کنندمياغلببه در را ايناشعار

بافنده،سن،طايفهوهموقعیتوروحیمحتوایباياتيدرارتباطباگويند.مي1محليباياتي

انتخابيبرایورنيراهایايندگرگونيمداوممضمونشعر،نقشکند،تغییرميزمانبافتن

کند.هایديگرميمتفاوتباموقعیتوزمان هنگامبافندگيزمانيکهدختریجوانمثالً

زندکهبیانگرآرزویوصلنقشمينیزييراهانگارهکند،ميزمزمهراایهایعاشقانهترانه

ارمذهبيونوحهدرکهباخواندناشعشودمتمايزميمسنيانزنورنيياراستوبافتهاواز

شايراست.نگاریزنانعهه.ورنيدرحقیقتبدااندايامسوگواریورنيخودرابافته

ازنظمخاصيتبعیتاستوزندگياجتماعيعشايریکاربافندگانتابعشرايطزمان

کند،نمي ساير بافتورنيهمانند فعالیتهابافتهدستاما فراغتاز زمان در هاییزنان

انجامميخانه کارهایروزانه ساير زمانداریو همدر میزانو تغییرفصلهمدر گیرد.

کوچ عشاير برای است. مؤثر زنان برایبافندگي و تابستان عمدتاً بافندگي فصل رو

نشینانعمدتاًزمستاناست.يکجا

موقعیت و خانواده در زنان خاصبرای جايگاه ايجاد در فراواني سهم بافي ورني

نقشيفندگيزنمنبعدرآمدمهميبرایهمسراوودختراندرازدواجداشتهودارد.هنربا

.دارداساسيبرایبهبودوضعیتمعیشتخانواده

ايجادارتباطعاملبود،ازدواجایبیشازپیونددونفرمسئلهدرشکلسنتيازدواج

بود ايل دو يا طايفه، دو خانواده، دو تنگاتنگبین همبستگي فن.و کسبمهارتدر

توانستضروریبودزيراازاينطريقميتنآنبرایعروسجوانامریوآموخبافندگي

بزرگ قبالگروه تعهددر و وظیفه انجام بر آنتعلقداشت)خانواده،عالوه به تریکه

 افکار و احساسات ايل( يا و طايفه حوزهخود در مانندرا گوناگوني مفاهیمي و ها

بابهرهي،هويتقومي،خوشاقبالي،باروریهایخانوادگشناسي،عشق،غرور،سنتوظیفه

کهبااحساسوآرزویهايکازبافتهاشمنعکسسازد.هربافتهدستیهانگارهبردناز

 خلق نگارهشوندميخاصي هاو خاصي ميی تصوير به بافندهکشندرا زنان هم هنوز .

                                                 
ريکمردمآذربايجاناستکهغالباًازچهـارمصـرعکوتـاههفـتشعرفولکوشکلترين(رايجbâyatiباياتي)1

هایاولودوموچهارمهمقافیهومصرعسومآزاداست.مضـمونبايـاتيدرهجائيتشکیلشدهاست.مصرع

شود.دومصرعآخربیانمي

قیزيلکیميپاريلداسان/اوجاداغالردالینداسان

(يدرخشيمطالمانند/بلندهستيیاکوهه)پشت

گورومکیمینيانینداسان/بیرجهيازیيولالمنه

تابدانمپیشچهکسيهستي(/برايمبفرستیانوشته)
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هایهاونقش،طرحهاارهنگدراستفادهازانگشتانخود،خودومهارتخالقیت،بااستعداد

.کنندميرمزگونهنسلبهنسلمنتقليخاصرابهشکل



رنگ در ورنی

هنریرنگ اثر هر تأثیرگذاریدر بیشاز و چفراوانيدارد جذبزیهر خود به را نگاه

درهنرهازيبادانستنهایمؤلفهترينازمهمهابندیگوناگونآن.انواعرنگوترکیبکندمي

افزايد.هاميآيدوبهگیراييطرحشمارميبه

گردو پوست مثل حیواني و گیاهي مواد از عنواناستفاده به قرمزدانه و روناس ،

هایحاصلازموادطبیعي.رنگداشتهاستتاريخبشرسابقهطوالنيدرهایطبیعيرنگ

گذشتزماناباهشدهبااينرنگشفافیتوماندگاریخاصيدارندومحصولنهاييتهیه

حفظمي زيباييوجلوهخودرا ازموادطبیعيدررنگرزیالیافکند. درگذشتهاستفاده

وهمچنینيکنواختيرنگتهیهواستفاده،سهولتبهدلیلامروزهبسیاررايجبودهاست،

کنند.هایمصنوعياستفادهميهزينهکمترتهیه،بافندگانازرنگدانه

ایبهويژهمیزاندردسترسبودنموادطبیعيفادهدرهرمنطقههایمورداسترنگ

دامنهرنگمتفاوتاست وترکیباتآنبسیاروسیعوازرنگطبیعيپشم)پشمرنگ. ها

هایمصنوعيازبازار.امروزهباامکانتهیهرنگکندميهایگرموزندهتغییرنشده(تارنگ

(.،منبعاينترنتينامبي)شدهاستترتقريبارنگهادرهمهجامتنوع

بندیترکیب شخصي، سلیقه براساس نیز رنگ ووهواآبانواع رنگي ماده نوع ،

رنگهاکنندهبیترک از ورنيبافياستفاده در هایهماهنگاهمیتزيادیمتفاوتاست.

رخوردارندهابایدرترکیبرنگالعادهفوقمهارتهایعشايریوروستاييازداردوبافنده

.(پیشین)

درهنگامبافتنبهرههایمختلفي،ازرنگواحساساتخودزنانبافندهبااتکابهذهن

اگرچهبافندگانمي رنگگیرند. از ازدرخشندگيطبیعتپیرامونخود الهام هایاغلببا

سمواداساوليدرنهايتانتخابرنگابتدابرکنندميدربافتورنياستفادهگرموروشن

.شودميموجودوسپسسلیقهبافندهوحسدرونياودرلحظهبافتنيکنقشانجام

گفترنگدرورنياصلوتوانميدارند،ایالعادهفوقهادرورنيبافياهمیترنگ

هایگرموسنگینبخصوصقرمزبردنرنگاساساست.درمحصوالتتجاریبیشتربهکار

هایديگربهبارنگهاترازسايرورنيزايد.ورنيبامتنسفیدباارزشافبرزيباييورنيمي

رود.شمارمي

کهمربوطبهطرحآنييهاشدهتغییررنگرادرنقشهایبافتهگاهيدرمتنورني

نامند.عواملمتعددیدررنگرزیمي1اَبرَشچنینتغییررنگيرا.کنیممشاهدهمي،نیست

                                                 
1 abraş 
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گردد.ابرشتزمانودرجهحرارترنگرزیمنجربهابرششدنالیافميالیافازجملهمد

است.بافتهدستروستاييمهارتنیستبلکهنشانگراصالتعشايریونبودنشانه



 نقش در ورنی
 مشترکهمه گونههابافتهدستوجه یپردازنقشاییعشايری، طولسنتياستکه در

پرورشيافتهاست.سنتسالیان کهزندگيهستندیاجتماعيهانظامارزشازشيبخها

کارهنریبههمیندلیلدربافندگيمثلهردرزمینهآنهاقابلمعناکردناست،عشايری

توانآنهاراناديدهگرفت.ديگرنمي

بهوابستگيعمیقبافندگان گیاهانو حیوانات، خانوادگيباعثنظاممحیططبیعي،

زندگيشدهاستکهبافتورني برجنبهتزئینيپیوندبیابدآنتولیدکنندگانبا وعالوه

خواسته و انعکاساحساسات برای عملي کاربرد بافندگان قلبي هرباشدهای اين، چند

یزناناينهابافتهدستديدامادرموردتوانميويژگيرادراغلبتولیداتهنریسنتي

دارایزب را آن قویاستکه چنان کندميانيتصويریخصلتآن به هایبافتهدستو

بخشد.،زبانيگوياميمنقوش

 در آنها ترکیب و نقوش گويايي گلیمهابافتهدستدرباره مورد در داستاني های،

آناتولينقلشدهکهخالصهآنازاينقراراست:


شدهرابرکفآنپهنشودکهگلیميتازهبافتهروزیخانواردچادریمي”

زندوبهاوهبودند،خانبهمحضديدنگلیمرئیسخانوادهراصداميکرد

گرفتهمي تصمیم آيا باگويد: مرد درآوری؟ کسي ازدواج به را ایدخترت

نگاهکردوحیرت بهاوميتعجبخانرا هیچزده با اينباره در اما گويد:

خانميکسيصحبتنکرده ثام. تو نظر هرچندشخصمورد روتمندگويد:

مردپاسخ دوستنداردودلدرگروديگریدارد. را استوليدخترتاو

خانمي دخترم...، با ازدواج قبال در او و فقیریهستم مرد من اما دهد:

دهمبهشرطيگويد:منبهتواسبوشترميکندوميصحبتاوراقطعمي

کند. ازدواج خود نظر مورد جوان با دخترت دهي اجازه سپسادامهکه

دهد:بهدخترتبگواگرکميبیشتردراستفادهازرنگسبزدربافتناينمي

مي اشتباه دچار موضوع فهمیدن در من بود کرده افراط “شدمگلیم

(.1333اوندر،)



هادارایچهاربخش.تمامورنيبافرشمشابهتداردورنيدرطرحوشکلظاهری

رهومتنهستند.کناره،حاشیهقابمانند،زنجی
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 هایمتنبهقسمتتمامگاهيشودميمتفاوتبافتهیهایبندبیترکمتنورنيبا

کهبستهشودميودرونهرمربعيکياچندنگارهنقششودميمربعشکلمساویتقسیم

باهمانرنگتکرار بهسلیقهوذهنیتبافندهممکناستدرجایديگربارنگيديگريا

صالًتکرارنشود.شودوياا

کهشودهایمختلفتشکیلمينگارهاز،بندیخاصيدرانواعديگر،متنبدونتقسیم

ممکناستدرطولوعرضورنيتکرارگردد،يابدونتکراربافتهشود.

یقرينهدرطولوعرضورنيهانگارهاساساًبرمبنایاجرایهاازورنيایديگردسته

 ورنيچنشوند.ميبافته ايلي،ین نشان حفظ مثل دارند خاصي کاربردهای غالباً هايي

جهیزيه برایايالتديگر، يکايلياهدايايي نشانيبرایحملمظهریاز ایارزشمند،

طايفه،نشانخوشاقبالي،نمادباروری،نشانهوفاداری،ثروتوسالمت.

اينترکیب از هرکدام تمامبندیورنيبا بافتهشود  يکجهتهانگارهها یآندر

ورنيمفروشياستکه انتهایورنيمشخصاستبهعبارتديگر و ابتدا و خواهندبود

زبانآنودارایمفاهیمحسيوعاطفيعمیقيهستندعناصردرورنيهانگارهدارد.سروته

کلنمادينهاييکهباتبعیتازگذشتگانبهشوموتیفهانگارهکهدربطنآنهانهفتهاست.

انفراموششدهباشداماهنوزکهشايدمفهومشهستندنمادهاييشود،ميدرورنيبافته

زنانبافندهحفظشدهاست.توسط

موتیف بیشتر گیاهان حیوانات، از گرفته الهام است.ها آنها زندگي محل اشیا و

وس،گربه،مار،شتر،ترينآنهاعبارتنداز:آهو،گوزن،گرگ،سگ،بوقلمون،مرغ،خرعمده

و براينروباه عالوه محلي. پرندگان شیر، طاووس، چون حیواناتي وسربهشانهموتیف

باانتزاعيهایگیاهيرود.موتیفایچوناژدهانیزدربافتورنيبهکارميموجوداتافسانه

بیشتر هانگارهاز شودميیحیواناتبافته برگخیار اغلببهشکلبرگمو، درختو و

است.

بندیوطرحورني،درووابستهبهترکیبدهستندیحیوانيدرورنيمتعدهانگاره

ميیجایجا کار به آن اين طايفهميهانگارهروند. يا ايلي نماد درتوانند باشند. نیز ای

شوندازتعدادمحدودیهاييکهبهعنواننماديکايلياطلسميکطايفهبافتهميورني

کهنمادايلياطلسمشودميارهمشخصاستفادهنگ آناستبهصورتونگارهاصليرا

بافند.تردرمتنورنيميدرشت

ورنيارسبارانهانگاره استدر باالييبرخوردار تنوعبسیار تماماز ورنيدر کناره .

يهستندکههاینواریباريکها،حاشیهمواردشاملدوبخشزنجیرهوحاشیهاست.زنجیره

ازتکرارموتیف دورديفحاشیهبهایورنينمونه.دراکثرشوندميهایپیوستهايجادغالباً

مي قرار زنجیر رشته سه بین دروني حاشیه و بیروني حاشیه صورتنام اين در گیرند

زنجیرهزنجیره و ورني بیروني لبه ميهای قرار متن کنار که غالباًای و شکل هم گیرد،

یآنهانیزباهانگارهتراززنجیرهمیاندوحاشیههستند.عرضدورديفحاشیهونیزريکبا
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ترينحاشیهاغلبحاشیهدرونيعرضبیشترینسبتبهاولینوبیرونيهستند.هممتفاوت

 گاهيناپیوستهوستهیپهمبهیحاشیهدرونيگاهيهانگارهدارد. بافتهستندو آنچهدر .

بندیکلهابامتنوحاشیهاستکهقالبرنگمتضادزنجیرهمشخصاست،ورنيبیشتر

کند.ميکاررامشخص


ایازورنيبانقشنمادهایايل:نمونه2تصوير


هایگلیمدرايالتآذربايجانطرحپژوهشيبررسينگارهمنبع:



،محیطشودمي1انتزاعي)آبستره(یهاطرحعالوهبرشیوهبافندگيکهمنجربهايجاد

هاييگیرد،منجربهايجادموتیفوازآنالهامميکندميطبیعيکهبافندهدرآنزندگي

هاودرختان،وياجانورانوحشيوحتيموجوداتخیاليمانندحیواناتاهلي،درياچه،گل

.شودميرادرمتنورني

اواشارهبامخاطبشدراصليکنوعهنرسمبولیسمتصويرىاستکهباايمابستره

باشکلگويدميسخن هنرمندننمايامىبهمخاطب،هاىمأنوسوخودرا بااستفادهاز،د.

بابهکارگیریذهنراارموضوعاتفرّ،اىمبهممجموعهايجادوکارانههاىمحافظهکارینهان

 (.1900)ضیاءپور،ماندانديشهمىسازدوخود،درپسنهانخانهمىسمبولیسم

مندرجدرهایتوانبهگروهیورنيايالتآذربايجانشرقيراميهانگارهبهطورکلي

کرد.بندیتقسیم1جدول



                                                 
1
نوعيازهنرمي  بلکهخطوطوبه نشانندهد، موجوداتواقعيرا و هايشازجهانرنگ گويندکهاشیاء

گاهي آيدوگاهيحاصلآبسترهبرایيکايدهيايکفکربهکارمي هنرنامعلوموذهنيناشيشدهاست.

 تراوشاتذهنياست.
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هایورنيايالتارسبارانبندینگاره:گروه1جدول

 نگاره گروه

خورشیدوستاره،آبهایطبیعيپديده

انسان
آدمکدستدرکمرانسان

چشموانگشتدست، بدناعضاء

حیوانات

عقابوطاووس،خروس،سربهشانه،کبوتر،قمری،فاختهپرندگان



روباهوشیر،گرگ،گربه،سگ،بز،آهو،قوچ،شتر،اسب



پروانه،رتیلوعقرب،عنکبوت



پشت،ماهيومارالک

چهارپايان

حشرات

ساير

ققنوسواژدهاجانوراناساطیری

گیاهان
برگ،گل،گیاهباباآدم،سنبل)خوشهگندم(ودرختگیاهان

انار هامیوه

گلدانوکاله،قالب،صندوق،سربند،گوشواره،شانهاشیا

عالئممجرد،

قوميوايلي

اشکال

هندسي

مستطیل،مربع،لوزی،مثلث





تمغاهایمغوليوs،صلیبشکسته،صلیب،يینويانگ
عالئم

ريدیتج

منبع:نگارندگان



،بلکهشودميسازیمحصولنهاييانجامندرورنيصرفاباهدفزيباهانگارهبافت

درورنيازيکپیوندوارتباطمنطقيباهانگارهمتنوعوبهظاهرپراکنده،مجموعهگسترده

است.امونيمحیطپیرپیوندفرهنگعشايربايکديگربرخوردارهستند،پیوندیکهنشانگر

لیتيکپارچهزندگيبافندگاناست.دهندهکانعکاسهانگارهمعنادارمنطقدرونيوپیوند

هموارهموردبحثپژوهشگراناست.اينموضوعکههانگارهمعنایرمزینهفتهدر

بافتننقشبهمنظوربیانيکآرزو،ارزش،باورومانندآناست،قطعياست،بافندگانچه

بدانندوچهندانند،اصلقضیهراتغییرنخواهدزنندييراکهنقشميهانگارههانمعنایپن

داد.
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هايياز،صحنهکنندميازانديشهوباوررادرخودحملهامعانيمتعددینگارهاين

بي نقوشي مکتوبشان آثار که هستند مردماني بيزندگي و صورت در نهايتنهايتساده

شود.ميماندگارهابافتهدستکهدرمتن،تپیچیدهدرمعنااس


هایورنيارسبارانهاييازبرخيانواعنگاره:نمونه2جدول

 نماد نگاره



 

آب

ستاره

آدمک

چشم

هایگونه

حیواني

 

 

 





اژدها

 درخت

 شانه

گوشواره

 صندوق

يینويانگ

قالب
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 تمغاهامغولي

صلیبصلیب/

شکسته

 

منبع:نگارندگان

 گیری نتیجه
بافتهنگاره ورنيهای در واقعیتشده بیانگر مادی، زندگي در موجود اجتماعيهای و

ایازآنچهکهبرایآنانحائزاهمیتاستومحورزندگیشانرااستومجموعهبافندگان

 ميدهدميتشکیل را متنورني کوچهانگارهسازد. زندگي شیوه زندگيیورني، نشیني،

و،پايبندیبهآدابورسوموعقايدپیشینیانارتباطمستقیمباطبیعتوابستهبهدامدر

.کنندميباورهایاينمردمانراتصوير

درهايتهاوروابهشکلداستانمردمعشايرخاطراتجمعيبخشقابلتوجهياز

وازمادرانبهدخترانوبهاينترتیبازنسليبهنسلديگرانديافتهیورنيتجليهانگاره

خودرااززمانمعنانمادهاباگذشتد.دراينفرايندهرچندبخشعظیميازنيابانتقالمي

هارادربافتورنيمعاني،نقشهایبعدیبدونشناختآگاهانهازامانسلدهنددستمي

برندبهکارمي برميپیشینهاینسل. مانندآنرا رودو درختان، پرندگان، دانستندچرا

اينترتیبميکنندمينقشگلیم به ايزدانو با طبیعتتوانستند کنند.و برقرار رابطه

ابداعمتأخرين کنندهنیستنداما ميتقلیدکنندگان، تکرارکنندبدونهانقشندتوانتنها را

.يبیابندباآنمفاهیمپیوندکاملکهآن

هایبافندگانآنجستجوکرد،نقوشيتواندرباورهاوسنتمفهومنقوشورنيرامي

اين از استفاده پايبندیزندگيبافندگانبهطبیعتدارد. نیازو درهانگارهکهحکايتاز

،ویپنهاندرونآنهاوداللتضمنيمتن،محدودبهاهدافتزئینينیستبلکهاعتقادبهنیر

ازپرداختنبهزيباييمدنظراست.بیش

شدنبرخيازايالتيکجانشینزندگي،سکونتدائميوهاوتغییرشیوهگذشتقرن

کوچ فرهنگ تغییر باو آنها تنگاتنگ ارتباط شدن کمتر و روستايي فرهنگ به نشیني

 اينتغییراتدر همه است، داشته زندگياينمردم بازتابعمیقيدر یهانگارهطبیعت،

نويسد:.پرويندرهشوریدراينخصوصودرموردايلقشقاييمييابدميورنيتجلي
” در چادرها دشتو جایزندگيدر ايلقشقاييبه مردم هایخانهاگر

کردند،اگربهجایکوچمداوموشرکتدرروستازندگيميکيوتارتنگ

 و بهايکوبیپاجشن روستا انزوای در ساکت ميخموشو سر بردنده

بي اين نداشتند. زيبايي و هنر همه اين به نیاز زندگيترديد شیوه

“هارارنگوهنرتسخیرکندنشینياستکهباعثشدزندگيقشقاييکوچ

(.1983:9)درهشوری،
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ایسنگدرزندگيعشايرهرچیزجايگاهوارزشخاصدارد،ازنظرآنهاحتيتکه

اهمیتنیستبي ميارزشو زندگي هم کنار در و باهم چیز معنيهمه آن به و سازد

کههیچبرتریوفروتریدرشودميبخشد.انعکاساينانديشهدرورنيچنینمتجليمي

 ميهانگارهبین مطرح هم کنار در سطح يک در همه و ندارد آنهاوجود همه شوند،

نمادهايهستندزندگيايلیاتيدهندهلیتشکهایضرورت ورنينقشزباندلو. يکهدر

هایموجودومطرحدرزندگيدرحقیقتبیانگرواقعیتکنندمياحساساتبافندهرابازی

سازند،نقشياستازتاريخوييکهدرکنارهمورنيراميهانگارهجاریاينمردماست،

.هايشاننهفتهاستسرگذشتزندگيايلیاتيکهدرمیانعالئمرمزیبافته
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 منابع
،»هاروستايي،تحلیلشکلوسبکطرحیهامیهنرگلشناسيمردم«(،1988ايزدیجیران،اصغر)

.3ـ41،صص:11،شمارهشناسيانسانمجله

 آذربايجانشرقي،استانداریآذربايجانشرقي.هایشهرستان(،محدودهسیاسي1988،)نامبي

)2نامبي معرف1988، استانآذربايجان(، عشاير کلامور اداره آذربايجانشرقي، عشاير يايالتو

شرقي.

 (،فیلمنامهمستندورني،مديريتترويججهادسازندگيآذربايجانشرقي.1900،)نامبي

 .(http//carpetour.com)،رنگرزیالیاف،سايتمرکزمليفرشايراننامبي

میرهادی بررسي(1980)حسیني، سايت معلمه، تربیت دانشگاه تاريخي ای
((http//flh.tmu.ac.ir/hoseini. 

 تهران:نشريارانمهر.(،بازتابطبیعتزاگرسدرهنربافندگي،1983درهشوری،پروين)

ص08،کتابماهعلوماجتماعي،شماره»حوزهتولیدفرهنگيپیربورديو«(،1989رضايي،محمد)

 .51ـ55

( آرمان 1988شهرکي، ،) متفکرين و گیرتز2)توسعه يشناسانسانانديشمندان (:کلیفورد وبگاه:،

  (anthropology.ir)وفرهنگيشناسانسان

 شناسيوعلومرفتاری،تهران:نشرهستينما.(،پژوهشکیفيدرروان1981صدوقي،مجید)

دانشگاهيهنر.انتشاراتجهادتهران:تاريخمختصرهنرايرانوجهان،(،1900ضیاءپور،جلیل)

 تهران:انتشاراتدانشگاهتهران.،شناسيايالتوعشاير(،جامعه1981طبیبي،حشمتاله)
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