
5931، پاییز و زمستان  2، شمارۀ 6ای ایرانشناسی، سال هپژوهش  
 (131تا ص  111از ) 

 

 

 

 

 

 

 بختیاری عشایر بافی وریس شناسی مردم ةمطالع
 

کیانی ندا
1 

 اصفهان هنر دانشگاه دستی صنایع ارشد کارشناسی دانشجوی

 کرمانی زکریایی ایمان

 اناصفه هنر دانشگاهفرش  گروه استادیار

 علویجه ابراهیمی مهدی
 اصفهان هنر دانشگاه فرش گروه مدعو استادیار

 20/12/51:تاریخ پذیرش مقاله؛ 22/10/51: تاریخ دریافت مقاله
 

 چکیده

 کاربرد گذشته خود را اشیا از برخی شده باعث زندگی سبک  پیشرفت فناوری و تغییر امروزی جامعة در
این محصوالت  از یکی .باشند ارزش دارای فرهنگی محصوالت عنوان هب همواره ماا ،باشند نداشته

 رد،ندا کاربری دیگر بختیاری عشایر زندگی سبک حوالتت به توجه با است که بختیاری وریسفرهنگی 
 مطالعة نتیجه رد .است اهمیت دارای عشایرجامعة  اجتماعی فرهنگی ابعاد با ارتباط و زیبایی حیث از اما
 در .یابد میجدید ضرورت  کاربری برای ایجاد زمینه و ما فرهنگی پنهان های الیه در راستای گشودن آن

 بختیاری عشایر میان در هنر این های ویژگی تعریف و شناخت، مستندسازی لیاص هدف حاضر، پژوهش
 شناسی، فن نظر از بختیاری عشایر بافی وریس که شده مطرح اصلی الؤس این راستا این در .است

 و ثبت ،اول سطح در ،موضوعاتی چنین در است؟ هایی ویژگی چه دارای کارکردشناسی و زیباشناسی
شناسی در درک  رویکرد مردم .است مهم کارکردها خصوص در اندیشیدن ،دوم سطح در و مستندسازی

 و فرهنگی محصولی عنوان به را وریس و ای خاص از رابطه با طبیعت را بیابد هنر عشایری توانسته گونه
 حیوانی انسانی، ةشد ساده نقوش ةدربرگیرند و بافی کارت تکنیک با عشایر، نیازهای با متناسب کاربردی

 .سازد و سبز مستند درقرمز، ز سفید، آبی، سیاه و های رنگ با عموماً و ندسیه و

 

 .بافی وریس بافته، دست، صنایع دستی، بختیاری عشایر، شناسی مردم :یکلیدهای  واژه
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 همقدم
 از ای نمونه عنوان به جامعه در هنر ارزش که متوجه ،هنر و شناسی مردم میان پیوند

 و فرهنگی اجتماعی، کاربردهای در را هنری اثر» ومعنوی است  و مادی فرهنگ
« دهد می قرار مطالعه مورد آن اجزا و فرهنگ یک درون در آن ذهنی های بازتاب

 شود، تکرار باید نو از ازیادرفته زبانی همچون ، کمتر بررسی شده و(20: 1311فکوهی،)
 نسبت تردقیقت شناخ موجب تواند می هنری آثار ةارای در شناسی مردم مشارکت چراکه

یا  بافی وریس .گردد ،بختیاری عشایر جمله از ،ایران اقوام هنری و فرهنگی آثار به
 تولیدی ابزارهای و کارتی ةبافت ساده به شیو تکنیک با مستحکم نواری بافته بافی، کارت
 در مردم این باورهای و ها رنج خاطرات، با نقوش نمادین متأثر از زمان، طول در ثابت
 که است مجموعه این عضو، (111: 1331 امینی،)شان  زندگی طبیعت با مبارزه و روییرویا

 عوامل ترین عمده از ویژگی و شاید این ،شده است نمی تهیه سفارش به پاسخ در عمدتاً
رغم از دست دادن نقش  به ،مروزه وریس بختیاریا .باشدمحصول  این تحلیل در مؤثر

 و هنری اصیل های ارزش قومی و دارای ای آفریده دست عنوان بههمواره  ،کاربردی خود
 که بوده مطرح اصلی الؤس این جااین در. تواند مورد توجه قرار گیرد می فرهنگی

 چه دارای کارکردشناسی و زیباشناسی شناسی، فن نظر از بختیاری عشایر بافی وریس
 :ستا شده تقسیم فرعی های پرسشاین  این پرسش خود به است؟ هایی ویژگی
 در متداول های رنگ و نقوش است؟ سبکی چه دارای بختیاری عشایر بافی وریس
 چیست؟ بختیاری عشایر میان در وریس دکاربر اند؟ کدام بختیاری عشایر بافی وریس

ظاهر ساده و ابتدایی را در بافتة به این دست معرفی و بیشتر بررسی ضرورت همچنین
 فرهنگ زندگی با ارتباط آن مستندسازی و ناساییش به رهگذر این از تا ایمنظر داشته

 ایشان رسوم و آداب و باورها با آن در موجود بصری عناصر بین ارتباط و عشایری
ذکر شده « هنر قومی»ای در خصوص  برای ورود به مبحث اصلی، مقدمه ،لذا .بپردازیم

 تاریخی شناخت به ابتدا :شده تنظیم اصلی بخش چهار در مقاله ،ادامه در و است
 لحاظ به بافی کارت فن سپس ؛پرداخته عشایر میان در و ایران جهان، در بافی وریس

 وریس ةبافت دست سبک ةمطالع ضمن ،ادامه در ؛شده بررسی مصالح و مواد بافت، ةشیو
 بختیاری فرهنگ ةپای بر رایج های رنگ و متداول نقوش نظر از را آن بختیاری، عشایر

 .است پرداخته آن کارکردی وجوه معرفی به اانته در و کرده واکاوی
 از ،گرفته صورت مختلفی های پژوهش بختیاری های بافته دست ةزمین در امروز به تا     

 ،(1310) کنم و نان ،(1311) یبختیار های تاچه عناوین تحت های تناولی کتاب :جمله
 ها بافته ها، بختیاری کتاب قاضیانی با عنوان ،(1311) نایرا روستایی و عشایری های جل
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 تخت های بافته دست عنوان با( 1511) 2وارتایم و 1فرانچیسکتاب ، (1311) نقوش و
و مقالة  ،(1335)« بختیاری ایل در گبه های مایه قشن» ،یعلو ة، مقال3بختیاری و لری

« بختیاری عشایر های گلیم رنگ و نقش زیباشناسی بر ای قدمهم» ،یناغان ابراهیمی
ها به  تحقیقات معدودی شکل گرفته که در آن بافی وریس ةزمین در ماا .(1353)

 ةدرج ةنام پایان مانند ؛عشایر بختیاری تنها اشاراتی جزیی شده است بافی وریس
 آن تطبیق و ایران عشایر و ایالت در عرض کم های بافته» عنوان تحت  امینی کارشناسی

 عنوان .(1331) «بافی کارت» عنوان تحت وی از ای مقاله ،(1311)« روزمره زندگی با
 سیر آن در که است «ایرانی منسوج تزیینی نوارهای»( 1331) امینی از دیگری ةمقال

با عنوان  ،(1351) نیکویی ةمقال در .است شده بررسی ایران شکل نواری تزیینات تحول
 و لباس یطراح ةزمین در ،«بافی کارت هنر تولید روند ةتوسع از استفاده با کارآفرینی»

 .است شده بحث لباس طراحی در آن از استفاده قابلیت و بافی کارت بافت ةشیو نیز
هایی مانند وریس نهفته است  هایی در بافته ایلیاتی ارزش فرهنگ در که آگاهیم خوبی به
 لذا تحقیق .گردد می هموار ایشان دربارة مطالعه راه ها، آن دهی تعمیم و بررسی با که

عشایر بختیاری،  بافی وریسو رویکردی جدید به  شناسی مردمند با نگاه توا می رو پیش
 .شده بردارد های انجام گامی نو در راستای شناخت وریس ورای پژوهش

 

 روش پژوهش .5
های  و رویکرد آن یکی از شاخه کرده دنبال تحلیلی را -توصیفی روش پژوهش این

بر است سعی شده . است ،ژرفانگر یشناس مردم یعنی ،فرهنگیاجتماعی و  شناسی انسان
 و توصیف تحقیق، مورد ةمسأل وضعیت چگونگی به شناسانه یک تحقیق مردم ةپای

 در همیشه ایلیاتی رسم و قومی چراکه فرهنگ آن بپردازیم، ابعاد و متغیرهای توضیح
 داشته ایشان هنری محصوالت و هنر در ای کننده تعیین نقش و بوده پابرجا ایشان بین

 .است صورت پذیرفته میدانی و اسنادی ةشیو مطالب به گردآوری ،بدین منظور. است

                                                           
1. Franchis 

2. Wartime 

3. Lori and Bakhtiyari flatweaves 
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 شناسی مردماساس رویکرد  رتحقیق ب دفرآین: 1نمودار

 قومی هنر. 2
 های سنتکوچک با  ای جامعه است، ایقبیله ةجامعمقصود از گروه قومی در اینجا 

 .ندآن ةتولیدکنند ها قوم و هگرفت سرچشمه جوامع جمعی ةتجرب از قومی هنر .شفاهی
 درست نحو به ها گروه و اقوام جمعی هستی تمام کلی طور به و جمعی های آرمان ،رو ازاین

 ارتباط کس هیچ که آنجا از .(125: 1351 فاضلی،) اند یافته بازتاب قومی هنرهای در دقیقی و
 همان یا ،ایل دمر و زن گفت توان می ،کند نمیانکار  را اش جامعه و هنرمند متقابل

 کنند می زندگی آن در که ای جامعه از و بوده متکی خود ةجامع بر نیز ،قومی هنرمندان
 آن درونی شخصیت به وابسته که ،نیز هنرمند اثر فردی ةجنب هرچند ،اند پذیرفته اثر

دو موضوع کارکردگرایی از همواره  ،در هنر قومی .است داشته اهمیت اثر خلق در است،
بدون آنکه موضوع کارکردها  ،در این رویکرد .شود میسخن گفته  اسی قومیو زیباشن

 توان میرا  هنر قومی .(11: 1352فکوهی، ) یابد میبرجستگی  نیز شود، زیباشناسی نفی
 :انستد رید برت ره سر یروستای هنر تعبیر مشابه

 آالت و یاءاش به شادی رنگ دارد میل انسان که گیرد می سرچشمه آنجا از روستایی هنر
 آورند می پدید را هنر این که کسانی. کند اضافه ،غیره و میز و لباس مانند زندگی، ی روزمره
 نشان انتزاع جهت در تمایلبلکه  ،دباش خویش نفس کنندةتوجیه هنر این که ندارند عقیده

 شوارترد همه از و عشایری روستایی اثر یک دقیق تاریخ تعیین هنرها، ی همه میان زا .دهد می
 روستایی ذهن. یابند می ادامه ها قرن و آیند می وجود به ساده های نقش هنر، این در. است
 هنر این عمومیت روستایی هنر ةخصیص انگیزترین شگفت شاید اما .نیست قرار بی تازگی برای
 این. کنند می پیدا مستقیم ارتباط هنر ماهیت دربارة بحثی هر با روستایی هنر صایصخ .باشد

-11: 1311رید، ) است طبیعی میل یک هنری آفرینش به میل که دهند می نشان خصایص
11). 

 هنر قومی
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 شناختی نشانه نظام خوانش در تردید بدون که، قومی هنر ردیگ های ویژگی از      
 آگاهانه گاه هیچ که است این ،است کننده تعیین همچون وریس بختیاری های بافته دست

 را رقبا و دیگر محصوالت با رقابت قصد ،رو ازاین .اند نشده تولید قبلی غرض و قصد به و
 خلق دهنده سفارش نیات برآوردن و تجارت هدف با قومی و عشایری هنر .اند نداشته

 کهاست  منیّت از فارغ کردن خلق نیت و مدام آفرینش اساس رب صرفاً بلکه ،شود نمی
 که هاورز معتقد است که، چنان(20: 1353ابراهیمی ناغانی، ) دشون می تولید

 آن یا این در است ممکن .اند شخصی غیر همیشه بلکه ،نیستند منامگ واقعیت در قومی هنر ثارآ
 آثار این پدیدآورندگان .زند نمی سر ها آن از بودن اصیل برای تالش ولی ،باشند داشته اصالت نقطه

 با آثارشان که دهند مین خرج به کوششی ولی باشند، داشته خاصی استعداد غالباً است ممکن
 زندگی مسائل با فردی کشاکش قومی هنر. باشند متفاوت اند آفریده همسایگانش احتماالً آنچه

 ثابت یهای میثاق چارچوب در قومی هنر اجزای تمامی. است چنین پیشرفته هنر ولی نیست،
 به ،ها شکل ینتر قراردادی و ترین یسنت حتی ،کردگانتحصیل هنر در آنکه حال کنند، می حرکت

 .(331: 1313هاورز، ) شوند می مبدل شخصی بیان وسیلة یک
 

 شناخت تاریخی .9

 در جهان بافی کارت. 9-5
 رواج اند داشته فرهنگی ةپیشین که ییها ملت اکثر میان در قدیم های زمان از بافی کارت 

 وسطی، ونقر اروپای شمال آفریقا، در ها بافی کارت نخستین از شواهدی. است داشته
و  رمص را متعلق به ها بافته کارت ترین قدیمیاما  .است شده یافت ایسلند آسیا و

و  ها مجسمهکل روی شvبر نقوش زیگزاک و  انب .(3: 1351نیکویی، ) دانند میاسکاندیناوی 
اساس کمربند  روجود دارد و همچنین ب بافی کارتامروزه در مصری که  های نقاشی

چهارم قبل از میالد نسبت  ةرا به مصریان در هزار بافی کارت ،(م.ق1200) مرامسس سو
اما هیچ کارتی در مصر پیدا نشده که  (van Gennep and Jequier,1916:45). دان داده

این هنر در اسکاندیناوی  ةسابق همچنین .متعلق به تاریخی زودتر از دوره قبطیان باشد
که  سانندر می (قرن دوم بعد از میالد) زبه عصر برن ار

و کارت چوبی د شده از آنها شناخته های کارت ترین قدیمی
کشف شده و متعلق به  دانمارک رکه د استسوراخه رچها

از کشتی  ای گنجینه رد .(12 :1311امینی، ) عصر آهن است
 همراه به بافی کارتدستگاه  ترین قدیمی ،نروژ اوسبرگ در

ریخ آن به دست آمده که تا  هشده ب کشی کارت چوبی نخ 11
تعدادی نوار  سوئددر  همچنین .رسد میمیالدی  310  وریس بختیاری: 1شکل
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دست   هیالدی بم 511-300اریخ شده با تبافی کارت
قرون اروپای  کارت بافتة ترین دیمیق .آمده است

 310از تاریخ کمربندی از ابریشم قرمز است وسطی 
از  ای شده بافی کارتنوارهای  نیز در انگلستان . میالدی

دست آمده   همیالدی ب 511 ردبرگ لباس سنت کات
محبوبیت  زادر قرن شانزدهم در سراسر اروپا رواج یافت و  بافی کارت ،حال ربه ه .است

همگانی  صورت بهاز ابتدای پیدایش  در آسیا و خاورمیانه نیز. وانی برخوردار گشتفرا
 .(11-11 :همان) وسیعی منتشر شده است های بخشمتداول بوده و در 

 

 در ایران بافی رتکا. 9-2
که همان  خوریم برمی ای ویژهدر بررسی فن بافت نوارهای تزیینی ایران به فن بافت 

ه با دار یا دیگر ن دار، سوراخ های کارت ةنوعی بافت تاری که به وسیل ؛تباف اس کارت
 ةهزار ردر ایران را به اواخ بافی کارت ةپیشینپوپ  .شود میافته ب بافندگی، های دستگاه

بافته یا کارتی از آن دوران  متأسفانهاما  رساند، میدوم قبل از میالد  ةم و اوایل هزارسو
 رن فن به اواخشده با ای ایرانی موجود بافته های نمونه ترین قدیمی .نیامده است دست  به
قبل از  ییعنی حت ،تعلق دارد نوزدهم میالدی/دوازدهم و اوایل قرن سیزدهم هجری نقر

تاریخ شهر برن  ةشناسی موزدنژادر بخش  ها نمونهاین  .ی در غرب ایرانباف ظهور گلیم
: 1331پوپ، ) شوند میداری نگه MT102-MT103-MT104,105 با کدهای سسویی

 در 2کونتنو ژرژ و 1مدو مکنه روالن ک ،س سفال و عاجاز جن دار سوراخ های لوحه .(2110
 بافی کارتفن تاریخ ظهور  دلیلی بر ،اند بردهنام  ها آنشوش از  های حفاری های گزارش

 دست فرض ظهور و ابداع این فن بهاین را هم باید اضافه کرد که   .به دست ایرانیان است
جامانده از تمدن ایران  و آثار به ها برجسته شباهت نقوش نقش. ایرانیان دور از واقع نیست

 ،ندگی ایرانیان پیشیناربرد وسیع بند و نوار در زک امروزی، های بافت با نقوش کارت
دیگری از خاورمیانه و آسیا نشانی به قدمت  منطقةو اینکه در هیچ  ،رهمچون عشای

 .(112: 1331 ی،نامی)اند نیامده قراین مؤید این فرض دست بهایرانی  های لوح

 
 
 

                                                           
1. R. De Mequenem 

2. G. Contenau 
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 عشایر میان رد بافی کارت. 9-9
ایل در کتاب  یلبرگ ج ف .توسط س 1512عشایری در سال  های بافته کارت ترین قدیمی

یافت سفر وی به ایران و سکنی گزیدنش در کنار ایل پاپی در شمال غرب  ره که، 1پاپی
فنون کوچ نشینان در کتاب  1511در سال  دیگارتوسط معرفی شد و سپس  ،ایران بود
 بافی کارت تکنیک (Thames and Hudson,1993: 162-164) . ی و چاپ شدمعرف بختیاری

عشایر  های بافته کارتاز  متأسفانهاما  ،ان عشایر ایران رواج داشته استیهمواره در م
 : که شود میمینی این نکته را متذکر ا .کهن نشانی نداریم

عشایر ایل  وجود داردهنوز  ها آندر میان  بافی کارتشده، عشایری که تکنیک طی تحقیقات انجام     
 بافی کارتنها نقاطی هم که روستاییانش مبادرت به ت. هستند ها شاهسونبختیاری، لرهای لرستان و 

درگز  ةمنطق) ن، قوچان در روستای الیی(ت نادریالنزدیک ک) نروستاهای قله زه و زاوی کنند می
 .(53 :1311 امینی،) و فردوس است( خراسان

 (بافت ۀشیو مصالح،و مواد ) یشناس فن. 4
 بافی دوال یا و بافی ویریس ،بافی سوری قبیل از مختلفی های نام با بافت دست نوارهای

 ،(ایالم استان) بافی وریس ،(خراسان استان) بافی مداخله ،(بختیاری و چهارمحال استان)
 مصرف، مورد اولیة مواد .شوند می نامیده ... و نواربافی ،بافی کارت ،(قزوین استان) بافی پن

 با جغرافیایی منطقة هر در رنوا بافت شیوة حدودی تا و بندی رنگ ها، طرح ها، مایه نقش
 فرهنگ و سنت دسترس، قابل عناصر و مواد به تفاوت این و متفاوت است مناطق سایر

 و تارها تنیدن درهم از که است ای بافته وریس (.11: 1311 امینی،)دارد  بستگی منطقه آن
 محکم رینوا تولید آن ةنتیج و آید می وجود  به بافندگی دستگاه از استفاده بدون پودها

 موی ریس، دست پشم :از اند عبارت مصرفی در این نوع بافته ةاولی مواد .است دار طرح و
ز نیاز نی مورد هایابزار .مرغوب ای پنبه نخ و شده، کتان تابیده طالی های نخ و ابریشم بز،

، (تار نخ از تر نازک) پود ، نخ(پرتاب نسبتاً و پرز بدون) تار دار، نخ کارت، :زعبارتند ا
سیار اهمیت ب نقشه ،هبافت دست این در .رنگی های شطرنجی و مهره ماسوره، شانه، کاغذ

 نوع ،نقشه اساس بر .شود می قید نیاز مورد های و کارت ها رنگ تعداد نقشه هر در و دارد
: 1331 امینی،) شود می مشخصنیز  کارت روی یا زیر از نخ عبور مسیر همان یا نخ گره

 وجود به ها نخ بین که 3و  1 شکل به توجه با ،ها کارت کردن یکش نخ از پس (.112
 دست  به خاطر اطمینان نقشه و اتصال به دار اساس بر ها کارت چیدن درستی از ،آید می

 ،به جلو یا عقب است ساده ةها در نقش حرکت کارت .شود می چرخانده ها کارت و آورده

                                                           
1. Les Papies 
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بر چرخش به جلو، چرخش به عقب و عالوه  ،ها کارت ،تر های پیچیده در نقشهاما 
 های کارت انفرادی یا نماأتو چرخش .ممکن است داشته باشند چرخش نیز نیم همچنین

 و شود می تار دسته یک شدن بلند باعث درجه 11 میزان به عقب یا جلو به شده کشی نخ
 ها کارت چرخش که است این در بافت این ویژگی .کند می ایجاد پود عبور برای ای دهانه
 و شود می سبب را کارت هر در موجود تارهای پیچیدن گذاریپود مرحله هر از پس

 زیرا ،دارد بیشتری اهمیت بافی کارت در تار نخ .کند می چند برابر را بافته نوار استحکام
 در فقط پود نخ حالی که در ،گردد انتخاب الوان باید و است نقش و طرح ةکنند مشخص
 بهتر ولی ،ندارد ضرورتی آن بودن رنگی لذا .شود می دیده شده فتهبا نوار های لبه طرفین

 باید بافی کارت در تار نخ. باشد نوار حاشیه نخ رنگ با متناسب یا رنگ هم است
 بیش نباید نخ این. باشند نداشته تداخل یکدیگر با پرزها تا باشد پرز بدون و پذیر انعطاف

 پاره کار حین در تا باشد مقاوم کشش ابلمق در باید باشد، بلکه نرم یا خشک حد از
 (.1351 کیانی،) شود سبب را نوار مقاومت ضمن در و نشده

   

 است گذاری شده شمارة C و B بین حروف ها کارت گره از روی کارت ره از زیر کارتگ 
 ها کارتشی  نخ : 3شکل 

                    A 

                    B 

                    C 

                    D 

02 91 91 91 91 91 91 91 90 99 92 1 1 1 1 1 1 1 0 9 

 

                    

 .است رفته کار  به نخ رنگ سه با کارت بیست آن در که وریس نمونه یک بافت نقشة: 1 شکل
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 .بافی کارتمتداول در  های نقشه: 1شکل

 روی ها کارت های سوراخ از نخ رنگ ره عبور چگونگی با نقش و طرح بافی یسور فن رد
 به بیشتری تنوع تواند می که هاست کارت چرخش جهت این سپس و شود می پیاده چله
 جلو به را ها کارت سپس و عبور ها کارت از نقشه اساس بر را ها نخ نانچهچ .ببخشد طرح

 که امعن دینب شد، خواهد اجرا نوار تاسرسر در شکلیک نقوش ،دهیم حرکت عقب یا
 حرکت با همچنین .است زیاد هندسی منظم نقوش گوناگون انواع آوردن وجود به امکان
 هر ایجاد امکان ،گرفتنشان قرار جهت و ها نخ رنگ تغییر با و صفحه هر ةجداگان دادن
 بافت شیوه نای به .دشو می ایجاد بافنده برای کتیبه حتی و تصویری هندسی، نقش نوع

 نوارهای در و اندهبود مطلع آن از ایرانی بافان کارت هک (51 :1311 ،قاضیانی) گویند می دورو
 روی رب .(113 :1331 امینی،) اند برده بهره آن از هجری سیزدهم و دوازدهم قرن بافکارت

 کامالً سبک به کتیبه حتی و ،طاووس هویژ، بهها رندهپ درختان، چون نقوشی ،نوارها این
 رمزق .دارد خاص مفهومی ایرانی رسوم و آیین در کدام هر که است بسته نقش رئالیستی
 به سیاه رنگ ها نمونه بعضی در اما ،است ها آن غالب های رنگ خاکستری و آلبالویی

 .(13 :1311امینی، ) تاس رفته کار به نیز طالیی همراه

  
 (11همان، ) 101MT شمارة نمونة: 1شکل ؛(13  :1311امینی، ) 103MT شمارة ةنمون :1شکل 
 

 بختیاری عشایر میان در وریس بافت ۀشیو .4-5

 .دارد خاصی ةشیوبافت آن  و شود می بافته ایل دختران و زنان توسط بیشتر وریس 
 که ،گاو محکم پوست جنس از( دیال) دوال همان یا شکل مربع هایی کارت تعداد ابتدا
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 امکان) چشمک 1 سوراخ، یا چشمک 1 دارای و است مترسانتی 3/1 تا 1 آن ضلع هر
 از حاصل بافتة و است مشکل آن داشتن نگه نظم اما ،دهد می بافنده به بیشتر طراحی

 کمی طراحی امکانات و گرفته قرار مشکل دست در) چشمک3 ،(است ضخیم بسیار آن
 از یکی صفحات این سوراخ هر از سپس .نوار پهنای با متناسب ،است چشمک2 یا (دارند

 از مضربی و دارد بستگی ها سوراخ تعداد به تار های نخ تعداد واقع در گذرد می تار های نخ
 .است نیاز تار نخ 30سوراخه،1 کارت 20 با نقشی بافت برای ،مثال طور به .است آن

 عدد دو بین ،هستند کاموا یا کتان بز، موی ریس، دست پشم جنس از که ،تار های خن
 ردیف دو در را تار های نخ .شوند می کشی چله چوبی دار یا در زمین فرورفته چوبی میخ
 ای ساده ةوسیل از استفاده با و گذرانند می ها آن بین از را پود نخ و دارند می نگه رو و زیر
 میزان به صفحات چرخش .کنند می جفت یکدیگر به را پود و تار ،(چپت) دفه نام به

 در تارها چهارم یک و کند می آماده را کار از گام کی ودی،عم جهت در دور، چهارم یک
 کردن رها و تار یک گرفتن با اساساً بافندگی نوع این .شوند می ظاهر رویی سطح دو

 .(51: 1311 قاضیانی،) شود می انجام بیشتر یا دوتار

   
 چپت: 10شکل ؛چرخانند می نقش ایجاد برای را ها دوال: 5شکل ؛چرمی دوال :3شکل                  

 111-111: 1311 قاضیانی،: مأخذ

 شناسی زیبایی. 1
 بختیاری عشایر وریس ةبافت دست سبک. 1-5

 کی .شود می مربوط هنری راث شکلی های ویژگی هب سبک تاس معتقد لیتون روبرت
 این عناصر که معمولی های شکل با ،کشد می تصویر به که موضوعاتی طیف با سبک

 یک در هنری اثر ةدهند تشکیل عناصر که ای شیوه با و اند یافته تقلیل ها بدان موضوعات
 ،ها شکل نهایت بی تنوع میان از ،ها سبک. شود می شناخته ،یابند می سازمان ترکیب
 بلکه ،فنی نقص دلیل به نه ،گیرند می بر رد را ها ترکیب و ها مایه نقش از محدودی طیف
اشاره که گامبریچ  همچنان .(111 :1351لیتون، ) جهان از ما فهم در اساسی ابزار ارائة برای
« گرایی طبیعت». 1 :شوند میمربوط  ها سبکتمامی  های مشخصهبه  معیار دو ،کند می

و  ها شکلتنوع وسیعی از  و بدین معناست که سنت هنری معینییژگی نسبی دارد و
 اند منطبقدر طبیعت  ها شکلمعین  های جنبهبا  دقیقاًکه  دهد میرا تشخیص  ها ترکیب

 ای هنریگرچه هیچ سبک  ،کند میرا انتخاب  ای جنبهو بستگی به این دارد که فرد چه 



 5931/521 ، پاییز و زمستان2، شمارۀ 6سال  ،های ایرانشناسیپژوهش

 

 
 

لیل خوبی برای این د« ابزار و فنون» .2 .یستبه طور کامل به دنبال تقلید از طبیعت ن
 تواند میفرهنگی یک اثر هنری و کارکرد مورد نظر آن  ةاعتقاد است که زمین

 اطراف طبیعت گفت توان می .(Gombrich, 1960: 10) دسبک آن باش ةندده توضیح
 که را سبکی کوچک جوامع در رسوم و آداب و نیازها او، دسترس در ابزارهای هنرمند،

بیشتر  یکه هنر قومی عشایر بختیار طور مانه .دهند می کلش گیرد می خود به او اثر
، شکل و صورت  بهو زیبایی معطوف آن هر اعتبار  راست که د هایی مالکمنحصر به 

ریختی و شکلی  های پالودگیها و  گرایی بسا بسیاری از این انتزاعیرنگ بوده و چه
 .(23 :1353ابراهیمی ناغانی، ) صناعتی و ابزاری دارد-فنی های محدودیت رنخست ریشه د

 برای فقط ها انسان نیاز دمور محصوالت تولید داشت که توجه باید به این نکته همواره
 ،است داشته آن کردن زیباتر در سعی نیز زیباپسندشان سرشت و نبوده احتیاجات رفع

 روستاها و شهرها ساکنان میان آنچه اب ایران عشایر و ایالت میان رد ها بافته کهآن منض
 را ای وسیله کم و سخت زندگی که ست ا مردمانی سنت آن و است متفاوت بوده معمول

 جدا گروه دو در باید بختیاری های بافته ،کلی رطو هب .گذراندند می دورافتاده نقاط در
 که چهارمحال های بافته دیگری و بختیاری رعشای لرهای های بافته یکی :دنشو بررسی
 اکثر. است متفاوت شان زندگی شیوة اما ،اند مربوط هم به نژادی و قومی لحاظ از اگرچه
 لری های بافته آنکه حال است، اصفهانی های بافته رتأثیتحت  چهارمحال های بافته

 گروه ود های بافته بین نیز مشترکی نکات اگرچه ،است ایلی های اصالت بند پای همچنان
نادیده گرفت این است که  توان نمیکه  ای کتهن .(11-11 :1311تناولی، ) دارد وجود
تزیینی و یا  ةجنب بخش فرح های رنگعشایر بختیاری با نقوش و  های بافته دست

ای که بعضی متمایل به  زیباشناسانه های ویژگیبلکه  ،نداهکاربردی صرف نداشت
از  بسیاری در وانطباق بوده   قابل ها آنبر ست ا (فرمالیستی) هگرایان شکل های انگاره
نچه آ، وریس ةبافت دست بر خصوصاً ،شونده همچون نقوش تکرارشونده و تبدیل ،ها زمینه

بدان  «تجربه زیباشناختی» و شود میخوانده  «فرم معنادار» نهگرایا شکل در نگرش
آثار نه موضوع و مفهومی ورای  لذا این .مشاهده و خوانش است قابل ،گردد میتبیین 

شکلی و تصویری خود و دنیای خاص  های ویژگیو  ها ارزش ترجیحاًکه  ،خود یا غیر خود
 .(21 :1353، ابراهیمی ناغانی) دارد میخود را عرضه 

 عشایر بختیاری بافی وریسدر  متداول نقوش. 1-2

گیرند که تماماً ملهم از آداب و  های متعددی بهره می عشایر بختیاری از نقوش و طرح
آنان  .آنان است فرهنگ ،ها، محیط اطراف و در کل ها، بینش رسوم، عادات، برداشت

همین دلیل عدم تشابه و ناهمانندی به  و کنند خاصی استفاده نمی وجه از الگوی هیچ به
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های عشایر  وریس در .(12: 1333دادور و مؤذن، ) شود از امتیازات تولیداتشان محسوب می
های مثبت و منفی  بختیاری نقوش هندسی، انسانی، جانوری، ماری، گیاهی، کتیبه، نگاره

 چپر، هشت ،خروس چشم: از عبارتند شده های بافته انواع طرح رود و می کار هب ... و
برگرفته از ) رهچه، آچاگل ای چپر، اره چهل چپر، نه و پیچک، بیست مداخل،نیمه مداخل،

 به گاه نمادین نقوشاین  (.131: 1311قاضیانی، ) ... تالش و لیپا، شیردنگ، تهچ ،(نقش اژدها
 ةرود و در درج می کار به (خرمهره دندان، منگوله، که،س زنگوله،) دیگر تزیینات همراه

در مبارک داشتن » را ثالً اگر قرار باشد نوارم .نوار هستند «کاربرد»اول وابسته به نوع 
افنده آیات قرآنی ب نوزادی هدیه کنند تا در بستن قنداقش از آن بهره جویند، تولد

کرد و طول عمر وی  بر نوار نقش می یآیه الکرس و ان یکاد و دمربوط به چشم زخم مانن
اش را با مرغان نشسته بر درختان یا  و برکت زندگی ، سرو،دگیزنرا با نقش درخت 

: 1331امینی، ) «کرد همراه داشت آرزو می هایی در گلدان که شادی و نشاط را نیز به گل

 نقش و طرح گیری خصایص ترین عوامل تأثیرگذار در شکل یکی دیگر از مهم .(113
از  عظیمی گیری بخش که خود موجب شکل( 2نمودار) است «عوامل محیطی»وریس 
 .است این دست بافته شده در نقوش

 
 نقوش متأثر از عوامل محیطی: 2نمودار

ای طوالنی در فرهنگ ایل  خرافی که ریشه نقوش انسانی دارای شخصیت جملة از     
ها  بافته اکثر دست ةاست که در حاشی ذکر  و آل باوری قابل اند نقش موشاییجو داشته

ها اعتقادات پررمز و  که طی نسل ،در خصوص نقوش اعتقادی نینهمچ .شوند دیده می
ها افزوده  بر تعداد آن مانده، های برجای راز از مادران به دختران رسیده و بر اساس روایت

برده کار بههای مختلفی در میان ایالت  به گونه توان به نقش خال نال یا نعل که می شده،
 .(211-212: 1350مجیدی و دیگران، ) داشاره کر نحسی بوده ةشده و دورکنند
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 بختیاری عشایر بافی وریس در متداول نقوش: 1 جدول
 

 نام نقش
 
 طرح

 
 (وریس) بافته

معنای اعتقادی نقش در میان 

 عشایر بختیاری

 ماه یا موشاییجو
 شاهیجان

Mavshāyiju 

 را طرف دو تک های لوزی که است زنی نام  
 و کنند می تلقی او های چشم جای به

 .وا پای و دست بجای را دیگر های لوزی

 
 شردنگ یا شیردنگ

She/irdang 

 
 

 
 
 
 

 

 دور را ها بدی و بالیا که مقدسی نقش
 صاحب همراه خیر دعای عنوان به و کند می
 و «شیر» کلمه دو از شیردنگ .است آن
شیر برای  ةنعر و شده ترکیب «نگد»

 .دشو می استنباط آن ازترساندن ارواح 

 
 گل یا گوشار گل

 گژدین
Gol-e gushar 
Gol-e gazdin 

 

       

        
 
 
 
 

 دو وقتی و است گوشواره شبیه آن گل یک
 گلة ،شود بافته رنوا تمامی در آن تای

 مجسم گوش دو و سر با را گوسفندی
 که ناپیوسته گژدین صورت به گاهی .کند می
 و دشون می بافته شده قالب هم در ها آن دم

 .تاس ها گله افاطر در کژدم کننده تداعی

 
، خال نعل یا نال
 نال

Xāl-e nāl 

  
 

 
 

 نحوست ةدورکنند ایران مناطق اکثر رد
 و اعتقادی بار دارای طرف یک از پس .است

 که ای ویژه جایگاه دلیل به ،دیگر طرف از
 ،دندار عشایری زندگی در نعل و اسب

 .شود استفاده می

 یا شایی بوتی
گلیچار  

Boti shāyi 
Chār goli 

  
 
 

 

 رگویشد« خاله» معنای به بوتی کلمه دو از
 است اسم که شاهی یا شایی و بختیاری
 این که کسی اولین نام شاید .شده تشکیل

 .است کرده پیاده را نقش

 
 هچه گل

Gol hacha 

             
 
 
 

 بار بستن در که هچه نام به ای وسیله از
هچه  .شده گرفته الهام شود، می استفاده

 .جمع آوری بار و کوچ است درعامل سرعت 

 
 ماری

Māri 
 

 
 

 
 
 
 

 دانست گنج حافظ منزله به توان می را مار
 بار بستن برای که هایی وریس روی بر که

 نشان و شده بافته روند می کار به رعشای
 .است انان ارزش اب دارایی برای حافظیم

 گندم گل

Gol-e gandom 
 

 

 هب یا سنبله یعشایر بختیار غالب غذای  
 کشیدگی که است گندم گل خودشان قول 

 و بوده هماهنگ وریس کشیدگی با آن
 .رود می کار به بسیار

 بلگ یا تالشته
 رفتی یا بیدی

Ta telāsh 
Balg-e bidi 

 
 

 برای است که چوب های تکه شبیه تالشته 
 بیدی بلگ .می شود حیوانات استفاده راندن
 تداعی را شاخه یک سرهم پشت های برگ
 در راحتی و سرعت خاطر به رفتی .کند می

 .شود می تلقی گونه بافت، این
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 گل یا گاییگده

 آربیزی

Gade gāyi 
Go-e ārbizi 

 
 

 گده) وگا سیرابی بافت از ابتدا نقش این 
ه ب ای وسیله که زمانی و شد گرفته( گایی

 استفاده شایرع زندگی در آردبیز یا آربیز نام
 .شد خوانده نیز نام این به شد

 
 اره بند یا اره

Arra 

 
 

 ها حاشیه در که گرفته الهام اره های دنده از 
 میان در اره .گویند می اره بند آن به

 چون و شده تبر جانشین ها بختیاری
 ،دکن می فراهم تر راحت را ها آن سوخت
 .است اهمیت دارای

 
 گنات

Gonāt 

 
 

 ها آن» آن به و شود می بافت وریس ةلب در 
 هب« تاتایی» منا به عشایر .گویند می «ره به

 .می گویند نیز تک تک های گل معنای

 (1311 قاضیانی، ؛1311 ،امینی :مأخذ) ننگارندگا از جدول تنظیم
انتزاع و  ،خورد میبختیاری آنچه بیش از همه به چشم  رهای عشای وریسطرح در      

دستی این قوم  دهپردازی و گشا از محیط اطراف، اعتقادات، خیال تأثیربا  هتجرید است ک
و شکسته بودن نقوش، رغم هندسی  لیع .سیعی از نقوش را پدید آورده استطیف و

این امر باعث  ودیگر نیز برخوردارند از قابلیت کشش، تغییر و تبدیل به اشکال  ها نقش
 ،تجرید ایجاد رعالوه ب ،یری خطوط شکستهگکار به .شده استایجاد ترکیبات فراوان 

 .کند میو آن را متمایز  دادهخاصی قرار  ةفته را در طبقبا ت، دسهدرا تسهیل کر اشکال
 

 عشایر بختیاری بافی وریسدر  رایج های رنگ .1-9
انتخاب رنگ و  .انکار دارند ها تأثیرات غیرقابل ها در زندگی معنوی و عاطفی انسان رنگ

عشایر  بافی وریسباشد و یا مانند  طبق نقشه ها ممکن است بر سایر رنگ تلفیق آن با
طرح و رنگ،  ةرنگ همواره در یک مجموع. بدون نقشه و از ذهن هنرمند نشأت گیرد

مفاهیم  از کند و در عین حال یک مجموعه ارزش، مفهوم و معنای ویژه خود را حفظ می
ابتدا جدا از طرح و  ،بندی در یک رنگرنگ  ،به عبارت دیگر .آورد وجود می مشترک به

 های بافته دردست که شده اشاره همواره (.215: 1311 دانشگر،) گیرد فرم مورد بررسی قرار می
اید ش .شود می استفاده تیره سبز و زرد بی نفتی،آ سیاه، قرمز، های رنگ از اغلب یبختیار

های  و اعضای فرهنگ قراردادی فرهنگی است بندی از طیف رنگ بتوان گفت این طبقه
های  عشایر بختیاری از رنگ. برند می کار  بهای متفاوت  گونه دیگر طیف رنگ را به

 .حتی اگر بازتولید آن با دقت کامل بعید باشد ،برند ضرورتاً وابسته به ادراکشان بهره می
 های شود که عشایر بختیاری از زمان گونه استنباط می این سال کالم بافندگان کهن از

که  کردند مضامین و محتوای خاصی را منعکس می های خاص خود، گذشته با رنگ
در  ،با این وجود .(21: 1353 ناغانی،ابراهیمی ) تخوانش بوده اس  همچون کتابی قابل
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عقاید محلی و  ها، فردی، سنت ةبختیاری خالقیت، سلیق های عشایر آمیزی وریس رنگ
کند و بافندگان عشایری محدودیتی در  یطبیعت اطراف هر ایل نقش اساسی ایفا م

-12: 1333دادور و مؤذن، ) گیرند بندی از ذهن خود الهام می انتخاب رنگ ندارند و در رنگ

کارگیری تکنیکی خاص، استفاده از  به ةهایی که وجود دارد زایید تنها محدودیت .(13
 ،مثال عنوان هب .استرنگ و یا پیروی از سنتی دیرین در بافت آن  خود ةاولی ةماد

کند  تجاوز نمیهای آن از دو رنگ  کارتی دورو بافته شود، رنگ ةچنانچه وریس به شیو
های سیاه، آبی نفتی، قرمز، مشکی، سبز، صورتی و  که غالباً ترکیب رنگ سفید با رنگ

های متنوع در حاشیه این  عشایر این محدودیت را نیز با انتخاب رنگ .است ای حتی قهوه
کارگیری موادی چون پشم و  در بافت برخی نیز ناگزیر از به .اند رنگ کرده کمها  بافته

 .(131: 1311امینی، ) رنگ هستند موی خود
 با نزدیکی ارتباط ،ها آن در رفتهکار به نقوش مانند ،ها وریس بندی رنگ همچنین      

 های رنگ رایدا ،شود بافته عروس ةجهیزی برای اگر چنانچه .(2جدول ) دارد کاربردشان
 و اندوه، و غم حزن، ةنشان به تیره های رنگ دارای ،باشد عزاداری مراسم برای اگر شاد،
 برای اگر و...  و قرمز، زرد بندی رنگ ،باشد مرغوب و قیمت گران یاشیا بستن برای اگر

 کبیری،) است...  و ای سرمه نفتی، آبی های رنگ با و ساده ،باشد معمولی لوازم و اشیا

: خوردبه چشم میسه گروه رنگ  بختیاری عشایر های وریس در ،طور کلی به .(15: 1333
 2به نکات ذکرشده از  ا توجه بهها  رنگ نقوش، رنگ زمینه و رنگ حاشیه که طیف آن

 .رنگ متغیر بوده است 1رنگ تا 
 
 

: 11کلش
پالت 

 رنگی وریس

 (خنثی) یا کرم رنگ زمینه سفید ،ها در اکثر آن 
بر این  .اند بافنده شکل گرفته نظر و رنگ نقوش و حاشیه نیز متناسب با رنگ مورد است

ها را بدون وابستگی به هیچ الگویی  یک از آن بندی هر توان پالت سنتی رنگ می ،اساس
 .ترسیم کرد

 
 

 عشایر بختیاری بافی وریسغالب در  های رنگ: 2جدول

 اشناسی رنگمعن کاربرد رنگ غالب وریس

    
 زمینه نقش حاشیه
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 نگارندگان :مأخذ

 
 

 قرمز

 
برای رویدادهای 

بستن و شاد ازجمله 
 جهیزیهتزیین 

 
نشان از جوانی و شور، آتش، 

 پرهیجان زمینی تمایالت، عشق
 (153: 1331 ،ایتن) زندگیو 

 
 
 
 

 همان: مأخذ

 
 

 سبز
 
 

 
برای تزیین 

 ةگهوار و چادر سیاه
 بچه

 
 برکت، سرسبزی، نمایانگر

 پایان بی منزارهایچ و طراوت

 
 
 
 

 : 1311 امینی، :مأخذ

 
 

 زرد

 
بستن اشیا و 

ملزومات گران 
 قیمت و مرغوب

 
 و خورشید زردی از برگرفته

 زار گندم

 نگارندگان: مأخذ

 
 

 آبی

 
بستن لوازم و اشیا 

تزیین  معمولی،
لباس و ملزومات 

 خانه

 
نشان آسمان، زاللی آب و 

 بخشندگی باران

 
 
 
 

 
 111 :1311ی، امین :مأخذ

 
 
 

 سیاه و سفید

 
 

در مراسم عزا و یا 
 ةسین پیش بافت

 مادیان

. هیم معنوی و اجتماعیبیان مفا
اط امید و نش سفید نشان پاکی،

. یامیدنا تاریکی وو سیاه نشان 
هم  اگیری این دو رنگ بکار به

نشان از تابش نور و روشنایی از 
و  شیمل) .هاست تاریکیپشت 

 (13-12: 1332ساسک، 
 

 مشکل وریس چون هایی بافته دست در خاص هایی رنگ گیریکار به چرایی تعیین      
 اشارتی، ستعماالتا» لشام ،هنر در رنگ طبیعی استعمال طرز سه بین از اما ،است

 بختیاری عشایر بافی وریس در استفاده مورد های رنگ گفت توان می ،«خالص و هماهنگ
 نمادین معنایبیان  برای رنگ ،استعمال طرز این در که امعن این هب .است اشارتی نوع از

 سبز را درخت همیشهو  است آزاد رنگ انتخاب در که کودکی مانند ،رود می کار به خود
 آسمان و باشد ای قهوه درخت است ممکن که آن حال ،کشد می آبی را آسمان و

 تابع غالباً نیز بختیاری رعشای بافی وریس در ها رنگ ،رو ازاین (.11: 1311 رید،) خاکستری
 کاربرد و اولیه مواد بیعت،ط جاری، رسم که ،بافنده فقط نه که اند ثابت قواعدی
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یابد که شاید زن عشایر  در ما پرورش می نیز گرچه این اندیشه .است آن ةکنند تعیین
را ای از یوهانس ایتن ما  اما گفته ،درستی با تمامی این مفاهیم آشنایی نداشته باشد به

یی و حضور دایمی آن را اند زیبا نها آن کسانی که عاشق رنگت» کهکند  راهنمایی می
تر آن فقط برای عاشقانش گشوده  ولی رموز عمیق ،رنگ در اختیار همه هست .پذیرند می
همة افرادی »: مناسب است کههربرت رید ذکر سخن  همچنین .(11: 1331ایتن، )« شود می

االترین آثار و .برند هنجار داشته باشند، از رنگ لذت میب که ذهنی بسامان و خلقی 
رنگ با حیات . هاست بارز کمال آن ةخلقت به حد کمال از رنگ برخوردارند و رنگ نشان

رگ، شب م ؛در جسم انسان و با نور در آسمان و با پاکی و سختی در خاک وابسته است
 .(11: 1311 رید،) «اند رنگ و آلودگی از هر قبیل همه بی

 

 کارکردشناسی. 6

 بختیاری عشایر میان در وریس کاربرد. 6-5
 .اندتزیینی استفاده شده و کاربردی نوارهای صورت بههمواره  بافی کارت محصوالت

با  یبندها و ها قیطان نوارها، درتوان می را هاآن از ایرانیان استفادة نوع ترین مشخص
 نوزدهم قرن و متعلق به هفشرد محکم بسیار دوروی بافت و دوطرفه تکنیک
 همواره عشایر و روستاییان زندگی ةشیو. (111: 1331 امینی،) دهجری دی سیزدهم/میالدی
 های بافته کارت میان هایی تفاوت اگرچه کرده، ایجاب را طناب و نوار انواع کاربرد ضرورت

 .تاس گرفته صورت کاربری تغییر راستای در ها آن جدیدتر نوارهای با عشایر کهن
 اما ،رفتهمی کار به ... و تزیین ها، جشن مذهبی، مراسم در صرفاً قدیمی های نمونه

 نقش ،متر هستندسانتی 11تا  1 یپهنا با وریس که منسوجات ،نوارهای متأخرتر
چنین روه اول دارای گ .اند ایفا کرده تزیینی و کاربردی گروه دو در را ای عمده

 سر و آورند درمی حلقه صورت به را وریس سر یک) «ندب مال» بار حمل: است کاربردهایی
 چادر، سیاه یا بهون ستقرارا ،(کنند می وصل هچه نام به چوبی ةحلق به را آن دیگر

 آب، مشک کردن جا به اج گهواره، حمل چادر، به ها کیف و نمکدان و ها کیسه ویختنآ
 اسب، تنگ بند، زهوپ سربند، بند، شکم لگام،سوختی،  مواد و هیزم ملح زنی، شکم

دارای  تزئینی دوم نوارهای ةونگ ... و خورجین بند حیوان، انداختن دام به بند، سینه
 ةچندهزارسال نوارهای منطقی ةادام که هستند ایماهرانه تکنیک و مرغوبیت ظرافت،

 قدیم در که آنجا از دارند و دورو بافت همه نوارها این .هستندایران  پوشاک بخش آذین
 و شلوار مرک لباس، ةلب یقه، دور لباس، تزئین برای ،نداشته وجود...  و تور ،روبان
 های طناب تولید امروزه هرچند .(111-111: 1331 امیراحمدیان،) اند استفاده شده چادر سیاه
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 ،کوچ هنگام به و شده منسوج این سنتی انواع جایگزین ...و برزنتی چادر پالستیکی،
 بختیاری، عشایر میان در هنوز اما ،کرده رنگ کم را نوارها این تولید نیاز و ضرورت

 .است بوده اهمیت دارای کاربرد و ابعاد در تغییر با وریس منسوجات

  
: 1331 امینی،) کودک بستن برای وریس :13شکل ؛(113: 1311 ،قاضیانی) وریس با خورجین تزیین :12شکل

11) 
 

  نتیجه. 1
 مطالعه مورد یاخنث توصیف از را ما بالعکس یا و ناسیش انسان به شناسی مردم از گذار

 رهنمون نیز فرهنگ و هنر مورد مطالعه ةدربار شمول جهان و مند نظام ای اندیشه به
که  همچنان ،شود هایی ویژه از مردمان آن یافت می چراکه در هر فرهنگ نشانه سازد، می

وریس  .ن متجلی شده استهای آنا بافته هنر قومی و فرهنگ عشایر بختیاری در دست
 میالد، از قبل دوم ةهزار اوایل و سوم ةهزار ها از اواخر بافته یکی از این دست عنوان بهنیز 

خاص  بافندگی دستگاه از استفاده بدون ای، پنبه یا پشمی پودهای و تار تنیدن از درهم
 در ارههایی چندسوراخه بافته شده و همو کارت کشی و چرخاندن و تنها از طریق نخ

مناسب و نیازهای کاربردی بافنده از عوامل اساسی  ةزمین. داشته است رواج عشایر میان
در میان عشایر بختیاری حضوری  بافی وریسشود و اگر  در بافت وریس محسوب می

 که نکته این اگرچه توجه به نیازها بوده است، ها و دار همین زمینه پررنگ داشته، وام
زیباپسند زنان و دختران بافنده بوده نیز قابل تأمل  یون ذوقمد این محصوالت تولید
سبک آن است که  یباشناسی یک اثر هنری مانند وریسترین عوامل ز از مهم یکی .است

توان دریافت  می ،های ایلیاتی مانند سبکمحصوالت جوامع فرهنگی کوچک، با بررسی 
ینی، انگیزش زیباشناختی یا ها در ابتدا با نوعی تعامل اجتماعی، باور د که سبک آن

 آنچه در سبک وریس عشایر بختیاری نیز قابل. است بودهاقتضای فنی در ارتباط 
توان گفت با  که می است( شماتیک) هندسی ةطبق تشخیص است برخورداری از سبک 

کند این بافته مربوط به  هایی که مشخص می یکی بازتولید طرح :رود هدف به کار می دو
دهد  توصیف رخدادهای اجدادی است که اجازه می ، و دومرهنگی استچه ایل و ف

سبک وریس عشایر  ،در نتیجه .یک از نقوش مربوط شود همزمان معانی متعددی به هر
این نقوش تا حد . دهد های مورد استفاده در آن شکل می بختیاری را طرح و نقش و رنگ
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دو گروه عناصر جغرافیایی و عناصر  هباند که  زیادی برگرفته از عوامل محیط طبیعی بوده
 و قابلیت تغییر داشته بودن، هندسی رغم علی ،فرم این نقوش. اند تقسیم فرهنگی قابل

رفته در وریس کار بههای  در انتخاب رنگ. شده است فراوان ترکیبات ایجاد باعث امر این
 صورت به ،و سبز شامل سیاه و سفید، قرمز، آبی، زرد ،مندی از چند رنگ ویژهنیز، بهره

موجود در ایل رنگ  ةاولی ةاستفاده از مادو تحت تأثیر شرایط اقلیمی، کاربردی و  نمادین
تجاوز نکرده  از سه گروه رنگ هااین رنگ. ه استبر شاخص بودن آن افزود ،و منطقه

نواری  عنوان بهوریس  ،لحاظ کاربرد به .مینه و رنگ حاشیهرنگ نقوش، رنگ ز: است
 (.3 نمودار) است تمایز  شده همواره در دو گروه تزیینی و کاربردی قابل بافی کارت

 
 وریس کاربرد :3نمودار

شناسانه مورد بررسی قرار  مردم عشایر بختیاری با رویکرد بافی وریس ،در این پژوهش
در جهت توان میهای آتی  در پژوهش. قدمی در مستندسازی آن برداشته شدگرفت و 

شناسی،  در شرایط زندگی امروزی و پژوهش از منظر نشانهکاربردی کردن آن 
 .نمادپردازی و پدیدارشناسی به این موضوع پرداخت
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