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Abstract
The weaver of Qashqai horse costumes, in addition to trying to make the
costume durable and high quality, pays special attention to the aesthetic
dimension (motifs and colors). Therefore, the two visual elements of motif
and color in Qashqai horse costume have turned it to a native and nomadic
work of art — the use of horse costume has become obsolete due to lifestyle
changes — that today adorns the world’s famous collections and museums.
The purpose of this article is to examine peacock motifs on Qashqai horse
costumes from an aesthetic perspective. Therefore, 30 horse costumes were
collected and studied. The research concludes that the motifs in the selected
samples are divided into four categories: animals and birds, humans, plants,
and geometric shapes. Animal and especially peacock motifs in various
forms have the most frequency in the field of polishes both as single motifs
and as patterns in the form of horizontal stripes. Also, the number of colors
used in these weaves is between 8 and 12.
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بررسی و تحلیل نقش طاووس در جُلهای قشقایی
محمد افروغ
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چكیده
جل اسب ،یکی از مهمترین و ضروریترین دستبافتههای عشایر قشقایی است که از زمان حضور اسبب
در جامعه ایلی ،همواره مورد توجه و استفاده بوده است .در این بافته ،بافنده عالوه بر سعی در ارائه جلی
با دوام و کیفیت باال ،اهتمامی ویژه به بُعد زیباشناختی (نقش و رنگ) آن داشته اسبت .از ایبن رهربذر،
همنشینی دو عنصر تجسمی نقش و رنگ در جلهای قشقایی ،آنرا به یک اثر هنبری ببومی و عشبایری
(کاربرد جلها بهواسطه تغییر شیوه زندگی ،منسوخشده است) ،تبدیل نمودهاست که امروزه زینتبخبش
مجموعهها و موزههای مشهور جهان است .این مقاله بر آن است تا جلهای نقبش ااووسبی را از من بر
زیباشناختی بررسی ،تحلیل و معرفی نماید .از اینرو ،تعداد سی جل از منابع مختلف جمعآوری و مبورد
مطالعه قرار گرفت .یافتههای پژوهش چنین است :نقوش در نمونههای انتخابی به چهار ابقبه جبانوری
( حیوانات و پرندگان) ،انسانی ،گیاهی و اشکال هندسی تقسیم میشود که از این میان نقوش جبانوری و
بهاور خاص نقش پرنده ااووس در برگههای متنوع ،بیشترین حضور را هم بهصورت تبکنرباره و هبم
بهصورت تکرار در قالب نوارهای افقی ،در زمینه جلها دارند .همچنین تعداد رنگهای بهکار رفته در این
بافتهها بین  8الی  12رنگ است که عبارت است از قرمز ،آبی ،سرمهای ،سبز ،زرد ،نارنجی ،عنابی ،سیاه،
سفید ،خرمایی ،قهوهای باز و سیر .همچنین فن بافت جلها ،سوزنی و قالی بری (ترکمن نقبش) اسبت.
این پژوهش از نوع بنیادین و روش تحقیق از نوع تحلیلی ب توصیفی است .شیوه گبردآوری دادههبا نیبز
توأمان بهصورت کتابخانهای و میدانی ،جستجو در موزهها و مجموعههای معتبر ،بوده است.
واژههای کلیدی :عشایر ،قشقایی ،دستبافته ،جُل اسب ،نقش ،رنگ.

مقدمه
تزئین ،آراستن و نقشپردازی بر پهنه دستبافتههای عشایری بهعنوان تنها هنر تجسمی
ایلی ،یکی از مهمترین محملها و عرصههای ذوقآزمایی بافندگان ببهعنبوان هنرمنبدان
عشایر است .در ن امبافندگی عشایری کباربرد و زیببایی همبواره هبمنشبینانبد .در هبم
تنیدگی عمل و ن ر در آفرینش هنرهای بومی بر اهمیت و ارزشمداری این نوع از هنرها
تأکید دارد .هنرمند بافنده ،بافتهای را بر مبنای نراه کاربردی و به قصبد مرتفبع نمبودن
ضروریات زندگی میآفریند و گامی عملی در مسیر بقا و سهل کردن زنبدگی برمبیدارد؛
اما بهخوبی میداند که میبایست در این مسیر ،صحنه عمل ببه جنببه ن بر پیونبد داده
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شود تا آفرینش به کمال اکمل رسد .از این رهرذر متن و محتبوای دسبتبافتبههبا را ببا
احساس هنرمندانه ،ذوق و خیبال خویببش ،مبزینن و آراستببه مبیکنبد .جببلهبا ،نبوع
برجستهای از دستبافتههای عشایری و روستایی اسبت کبه در گذشببته و تبا حببدودی
هماکنون ،از آنها به عنوان پوشش و محبافظ بدن اسبب در مبقابل آسبیبها استببفاده
میکردند .در این میان جلهای ایل و عشایر قشقایی ،بهواسطه نقشپردازی منحصبر ببه
فرد و بازتاب ذوقیات و روحیات هنرمندانه بافنده از جایراه مهمتبری در ببین جبلهبای
سایر ایلها برخوردار است .بهویژه هنرامیکه پای جلهای نقش ااووسی به میبان آیبد.
این نوع از جلها که در گذشته و صرفاً در میان قشقاییها رواج داشته اسبت ،مبزینن ببه
نقشمایه ااووس است که یا بهصورت منفرد و یا همراه با نقشمایههای متنبوع دیربری
از ابقه نقوش جانوری ،گیاهی یا انسانی در زمینه جلها حضوری برجسبته دارد .پرنبده
ااووس بهواسطه شمایل متفاوت و همچنبین جایرباه نمبادینی کبه در ببین جبانوران و
پرندگان دارد ،همواره حضوری چشمگیر در هنر ایرانبی و اسبالمی و ببهاورخباص نبزد
عشایر دارد .از این رو بر پهنه بسیاری از جلهای این ایل بافته و دیده میشود بهگونهای
که جلهای نقش ااووسی از شهرت خاصی برخوردار است .در این پژوهش ،نویسنده ببا
جستجو در انواع موزهها و سراچههای معتبر ،توانست تعداد  28جبل نقبش ااووسبی را
جمعآوری و آنها را مورد بررسی و تحلیل تصبویری نمایبد و نتباید در (جبدول  )2ارائبه
نماید .در این جدول مؤلفههای مورد مطالعه که به ترتیب عبارت است از :انبدازه ،جبن
خامهها و رنگهای به کار رفته همچنین نقشمایههای موجود در زمینه جل و فنونی که
با آن جل بافته شده است ،تصویر نقشمایه ااووس و تصویر جل ،ارائه شده است .هبد
این مقاله ،ضمن معرفی جل و جلهای برخی عشایر و منااق کشبور ،بررسبی ،توصبیف،
تحلیل و معرفی جلهای نقش ااووسی قشقایی است و پرسش اصلی این پبژوهش ایبن
است که :موقعیت نقشمایه ااووس (از من ر جایرزینی ،تنهبایی یبا ببهصبورت جمبع و
همراه با دیرر نقوش) ،در زمینه جلهای قشقایی چرونه است؟ این مقاله از نوع بنیبادین
و روش تحقیق از نوع تحلیلی -توصیفی اسبت .شبیوه گبردآوری دادههبا نیبز ببهصبورت
میدانی و جسبتجو در موزهها و سراچههای معتبر بوده است .باشبد کبه حبق مطلبب در
ارتباط با این دستبافته فراموششده به اندازهای ادا گردیده باشد.
در ارتباط با جلهای عشایری ایران کار پژوهشی صورت نررفته است .تنها مبیتبوان
به کتاب جلهای عشایری ایران (تناولی )1911،که تنها منبع و کاتالوگ تصویری در ارتباط
با جلهای عشایری و روستایی منااق مختلف ایبران اسبت و نویسبنده در آن کوشبیده
است تا نمونههای مخبتلفی از جلهای عشبایر و روسببتائیان کببشور را معرفبی نمایبد.
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همچنبین در زمیبنه جبلهای قشبقایی میتوان به صفبحاتی ( )11-105از کبتاب دست-
بافتههای عشایری و روستایی فارس (پرهام )1911،اشاره کرد .نویسنده این پبژوهش ببر آن
است تا جلهای نقش ااووسی قشقایی را بهصورت مبسوط معرفبی ،توصبیف و تحلیبل
نماید.
 .1جل اسب
جل اسب ،این «حماسۀ جاویدان ایل» (پرهام ،)18 :1911،از جمله دستبافتبههبای مهبم و
کاربردی عشایری است که در بین ایلها و عشایر ایرانی و بهاورخاص در گذشبته یافبت
میشد .لیک با گذر زمان و تغییبر تبدریجی شبیوه زنبدگی عشبایر و روسبتائیان ،بخبش
اع می از دست بافته کاربرد خود را از دست داد و رو به فراموشی و اضبمحالل گذاشبت.
امروزه علیرغم دگرگونی شیوه زندگی ،جل اسب در میان منااق و ایلهایی که با اسبب
سر و کار دارند ،بافته میشود (تصبویر  ،)1برخی از جلهای منااق مختلف کشبور کبه در
گذشته استفاده میشد ،نشان داده شده است.

 .2انواع دستبافتههای قشقایی
هنرهای بومی و صنایعدستی عشایر ،جلوهای از فرهنگ ،هنر و تمدن کهن این سبرزمین
است که روح هر بینندهای را در رنگ ،نقش و ظرافت خود متحینبر مبیسبازد« .هنبر در
جوامع عشایری ،به دلیل نزدیکی به ابیعت و نیازهای مبادی و معنبوی ،از ویژگبیهبای
خاصی برخورداراست .میتوان گفت در این جوامع ،پیدایش هنر صرفاً برای هنر نیسبت،
بلکه هنر برای زندگی است» (کیانی هفت لنگ .)192 :1981 ،این هبنرها که در قالب «دسبت-
بافتهها» بهعنوان تنها هنر تجسمی عشایری و تبلور یادبودهای ایلی و قومی متجلی می-
شوند ،بخش عمدهای از فعالیتهای کاربردی ،ذوقی و فکریِ بافنبدگان و ببا هبد رفبع
بخشی از نیاز خانواده بافته میشدند .دستبافتههای قشقایی از تنوع برجستهای در نبوع
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کاربرد ،شکل ،تزئین و نقشپردازی برخوردار است .که بهصورت کلی در چهبار ابقبه .1
کیسهها (نرهدارندهها) شامل خورجین ،مفرش ،نمکدان ،جوال و غیبره .2 .پوشبانندههبا
(رواندازها) ن یر گلیم ،جاجیم و جل اسب .9 .کفپبوشهبا (مفروشبات) شبامل قبالی و
قالیچه ،گبه (خرسک) ،گلیم و پالس .4 .نوارها شامل تنگ یا مالبند؛ و حائلهبا (فاصبله
پُرکنندهها) شامل پشتیها و سیاهچادر ،تقسیم میشبود .جبلهبای عشبایری ببهعنبوان
نمودی از دستبافتهها که برای پوشش اسب و محاف ت ببدن اسبب بافتبه مبیشبد ،در
ابقه رواندازها جای میگیرد.
 .3فنون بافت در جلهای قشقایی
یکی از مهمترین و شاخصترین ویژگیهای دستبافتههای قشقایی ،جدا از ارح و نقبش
و رنگ ،فنون بافت است.
«فنون بافت ،مهمترین عامل در ایجاد و آفرینش نقشها و ارحهاست و این در واقع معماری و مهندسی
فرآیند بافت است .بدون فنون بافت هیچ ارح اندازی یا نقشپردازی حتی ببهصبورت خالصبه ،انتزاعبی و
پالودگیهای ریختی ،بر پهنه دستبافته میسر نخواهد بود» (افروغ و همکاران.)89 :1915 ،

عاملی که باعث تنوع بافت انواع دستبافتهها به لحاظ فنی و ساختاری است .بهابورکلی
در دستبافتههبای قشبقایی پبند نبوع فبن بافبت وجبود دارد .هبر نبوع فبن نیبز دارای
زیرمجموعههایی است .در بین ایلها و عشایر ایرانی ،چنین تنوع و کثرتی از فنون بافبت
وجود ندارد .این فنون و زیرمجموعههای آنها عبارت است از :گره بافت یا پُرزدار (لول و
نیملول) ،تختبافت شبامل تخت پود شُل(گلیمبافتها) و تخببت پبود سبفت (جباجیم -
بافتها) ،سوزنبیها یا پیچبافتها شامل دَورهچین (وارونهپیچ) و رندبافت (جباجیمگبل و
سیباما) و دسته پنجم شامل تلفیقیها یا قالیبُری (ترکمن نقبش) کبه ترکیببی از دو یبا
سه فن بافت (گره بافت ،تختبافت و سوزنی) است .جلهبا ببه لحباظ کباربرد و سباختار
خاص خود ،بیشتر از فنون قالیبری (تصویر  ،)2گلیمبافی (برای زمینه) و جباجیمببافی از
نوع شِشدرمه ( )1با نقش کَلَک (تصویر  ،)2بافته میشود .فن قالیبری تلبفیقی از گرهبافی
(بافت نقوش -عمدتاً گلها -گل برجسته) و یکی از فنون گلبیمببافی ،جباجیمببافی و یبا
سوزنی (پیچبافی) است .اگرچه «قشقاییها جل اسب را به اسلوب گرهبافتبه نمبیبافنبد»
(پرهام)18 :1911،؛ اما جهت تزئین و نقشاندازی گلها بر زمینه کرباس ،از فن و شیوه گره-
بافی استفاده میکنند .تیرهها و اوایف مختلف قشقایی ،بهدلخبواه و ببا در ن بر گبرفتن
ذوق بافتن و حتی شرایط زمانی و مکانی ،در بافت جل از همبه فنبون یادشبده اسبتفاده
میکردند .نمبونهها و مصداقهای عینی جلها که در بین عشایر یافت میشود و نیبز در
بازارها ،مجموعهها و موزههبای دولتبی و خببصوصی ببزرگ و کوچبک ،گبواهی ببر ایبن
مدعاست .فنبون بافبت قالیبُری (ترکمن نقش) که به گل برجسته نیبز معبرو اسبت و
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نیز فن سوزنی یا پیچبافی و همچنین فن گلیمبا از رایدترین فنونی است کبه در بافبت
جلهای قشقایی به کار رفته است .البته از فنبونی همچبون جباجیمببافی و نمونبههبای
برجسته آن یعنی اُییبافی با نقش کَلَک و شِشِهدرمَه ،نیز به فراخور استفادهشده است.
 .4ساختار شكلی جُل قشقایی
جلهای عشایری ایران فارغ از زیستبوم و جغرافیبایی زنبدگی ،تمامباً ببهجبز در برخبی
موارد استثناء که ساختار مستطیل کامل نیست یا دارای زاویه یا زائده اسبت ن یبر جبل
ترکمن ( تصویر  ،)1از یکرویه و ساختار شکلی هماهنبگ و واحبد تبعیبت مبیکننبد .در
(تصویر  ،)9ساختار جلهای عشایری ایران و بهاورخاص جبل قشبقایی نشبان داده شبده
است .جلها از بخش بدنه و دستَک تشکیل میشود .بدنهی جلها خبود از دو بخبش یبا
لَت جداگانه شکل میگیرد که در پایان به یکدیرر بافته میشوند .دسبتکهبا کبه ببرای
پوشاندن گردن و سینه اسب بافته میشوند ،در یکار بدنبه ،ببدان اضبافه مبیشبوند.
جلهای قشقایی بهاور غالب ،مربع شکل هستند و بهندرت جبلهبای دراز و مسبتطیلی
شکل در بین آنها دیده میشود.

 .5تزئین و آراستن جلهای قشقایی
تزئین و نقشپردازی در هنر ،بخشی از ساختار هر اثر هنری است کبه سبهم بسبزایی در
هویتبخشی آن دارد .هنرامیکه از تزئین سخن گفته میشود ،در حقیقت ببه جبوهره و
ماهیت و یکی از مقولههای بنیادین هنر ،اشاره میشود .هنر بدون تبزئین یعنبی خلبق و
آفرینش پدیدهای ساده و عاری از روح ذوق و زیبایی .دستبریده ساده و ببیآالیبش ببه
مدد تزئین ،دارای آراستری و روح واالی زیببایی مبیشبود .آراسبتن هبر اثبر هنبری در
حقیقت نمودار کردن اصالت آن پدیده هنری است .بدین معنا که هر فرآیندی که باعبث
اصیل شدن اثر هنری گردد و با نمونه آغازین ،آرمانی و کمال مطلوب شباهت بیشتبری
داشته باشد ،تزئین و آراستن صورت گرفته است .تبزئین «هنبری پرشبور و عرصبه بیبان اشبتیاق،
نوآوری و زیبایی است که تنها راه ارزشگذاریاش درست نراه کردن به آن است ،هرچند هنرمندان انجام ایبن کبار
را در حد مکفی به مخاابان خویش آموزش نمیدهند» (تریلینگ.)1 :1914 ،
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تزئین که منبع اصلی و هد

هنر ایرانی است

«تنها مایه

لذت چشم یا تفریح ذهن نیست ،بلکه مفهومی بسیار عمیقتر دارد .نقش
و تزئین به واقع وسیلهای برای پرستش و مایهای برای راز و نیاز و آرامش

و نیروی باانی است» (پوپ .)8 :1918،آراستن و هد از تزئین
بهویژه در دستبافتههای عشایری و خاصه جلها «در
پایهایترین حالت و فراتر از شکل کاربردیاش و فارغ از ضرورت کارکرد
مادی آن ،ح خوشایندی ،خرسند نمودن ذائقه و ذوق و ایجاد لذت
دیداری ،خوشایند کردن شیء و تبدیل کردن مالکیت آن به یک امتیاز،
است  .تزئین ،شیء صرفاً کارکرد محور را وارد عرصه اشتبیاق ،زیببایی،
نوآوری و جلوهگری میکند .تزئین در واقع ،منجر به خاص شدن ،زیبا و
باشکوه نمودن شیء است و رابطهای متمایز میان محتوا و شکل ظاهری

را بیان میدارد» (تریلینگ .)19 :1914،تزئین و نقشپردازی جل
اسب در نزد قشقاییها «هیچ توجیه و انریزهای جز این نتواند
داشت که ارزش اسب بهعنوان یرانه راهوار [مَرکَب] ،برای چادرنشینان
کوچرو حیاتی است و ابیعی است که اسبان گرامی خود را همانگونه
آرایش کنند که عروسان خود را و بسی بیشتر و پُر وسواستر»

(پرهام .)11 :1911،جلهای نقش ااووسی قشقایی هویت
خویش را از نقشها و نرارههای زمینه بافته میگیرند.
نقشها آشکارکننده اصالت ،خاستراه و جبغرافیای
دستبافتهها هستند .جُلها بدون نقشپردازی و تزئین،
آفریدهای بیروح و فاقد هویت و ن بام زیباشبناختی
است .در این بافتبهها ،تزئین ،نقشپردازی و آراستن
زمینه آن ،فرآیندی مهم و خالقیتی چشمگیر است .انواع
تزئین و نقشپردازی در جلهای قشقایی به چهار ابقه
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کلی یعنی نقوش یا تزئینات انسانی ،گیاهی ،جانوری و اشکال هندسی ریز و درشبت در
قالببهای انتبزاعی تقسبیمبندی میشود .نقوش جلها همچون سایر دستبافتههای
ایلی و عشایری متأثر از ابیعت و عناصر موجود در آن است .در واقع ابیعت بهعنوان
یکی از مهم ترین منابع الهام در کنار دیرر منابع ن یر باورها و اعتقادات فردی و قومی،
خیال ،اساایر و ذوق و احساس فردی ،نقش برجسته و حضوری پر رنگ دارد .در (تصویر
 ،)4انواع تزئینات و نقوش به همراه زیرمجبموعههای آنها نشان داده شده است .نکته
قابل توجه در کنار انواع نقشمایهها ،مضمون رقص دستهجمعی است که در حاشیه
برخی از جلها ،نقشپردازی شده است (تصویر .)5
 .6انواع نقشمایههای رایج در جلهای قشقایی
تزئین و آراستن جلهای قشقایی با فرآیند نقشپردازی همراه است که ببهنبوعی هویبت
هنری این نوع از دستبافتهها است .نقشها در مبتن جبلهبا برخبوردار از ویژگبیهبا و
کیفیات دیداری و تجسمی است .ن م و ساختار هندسی ،انتزاع و تجرید ،ماهیت نقبوش
جلهای عشایری و قشقایی است .بافنده به دور از تشریفات ،ساختار و قالبهبای هنبری
در متن و زمینه جلها با مدد از ذوق و احساس ،قوه خیال ،اندیشه آزاد و اختیبار کامبل،
نقش و نرارههای مورد ن ر را بهصورت فیالبداهه یا از پیش پردازش شبده را ببر زمینبه
جلها میبافد .او اگرچه بهواسطه شرایط بافت و مقصبد تولیبد (خبود مصبرفی و نبه ببه
سفارش و رعایت جنبههای اقتصادی) مکلف به رعایت جنببههبا و مؤلفبههبای تجسبمی
نیست ،لیک بهصورت تجربی و خودانریختبه عناصبر و کیفیبات دیبداری (بصبری) را در
زمینه جلها بهاورخاص و سایر دستبافتهها بهاور عام ،رعایت و به اجبرا درمبیآورد و
این یکی از ارزشهای زیباشبناختی در آفبرینشهبای عشبایری اسبت .بافنبده عشبایری
(قشقایی) ابیعت و عناصر آن ،اببزار و لوازمبات زنبدگی را در قالبب نقبشهبا و اشبکال
هندسی (انتزاعی و تجریدی) توسط فنون بافت مختلف به اجبرا درمبیآورد .نقبشهبای
بافته شده بر زمینه جلها شامل نقوش انسانی ،جانوری (حیوانبات و پرنبدگان) ،گیباهی
(درخت ،گل و بوته) ،ابزار و لوازمات زندگی و اشکال هندسی است که جنبه پُرکننبدگی
دارد .در (جببدول  ،)1انببواع نقببوش یبباد شببده کببه عمببدتاً از ابقببه جببانوران (حیوانببات و
پرندگان) ،گیاهان و اشکال هندسی متفرقه است ،نشان داده شبده اسبت .در ایبن میبان
پرنده ااووس حضوری پر رنگ و برجسته در متن بافتبههبا و خاصبه جبلهبا دارد .ایبن
نقوش بهصورت فیالبداهه و یا از پیش در ذهن پردازش شده و سپ با استفاده از فنون
متنوع و بسته به سلیقه بافنده ،فضای زمینه را مُنّقش میکنند.
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 .7جایگاه نمادین پرنده طاووس در فرهنگ و هنر
یکی از برجستهترین پرندگان نمادین در حوزه فرهنگ ،هنر و اسباایر ایرانبی ،اباووس
است .ااووس «مرغی است از نوع ماکیان ،به واسطه پرهای زیبایش معرو است .نَبر آن
دم چتری با پرهای رنرین دارد» (عمید .)119 :2591،ااووس پرنده «نمباد زیببایی و برکبت
در فرهنگ ایرانی پبیش از اسبالم اسبت .در ببین سبایر پرنبدگان از حیبث ارجمنبدی و
زیبایی ،صفات عفت ،خودپسبندی ،تکببر و در پَبر خبویش بشبرفتی و نرریسبتن ،از دم
خویش ااق بستان ،همه در وی جمع است» (دهخدا .)39 :1995 ،جیسبی کبوپر ( )2معتقبد
است« :این پرنده در باور ایرانی و به صورت ااووس هبای ایسبتاده در دو سبوی درخبت زنبدگی م هبر ثنویبت و
ابیعت دو گانه انسان است و در عقاید اسالمی دم آن نماد نف

و چشم آن مالزم چشمه دل است» (کبوپر:1913،

 .)253در باورهای قومی و اساایری و به اعتقاد پیشینیان
عامل حاصلخیزی زمین دانستهاند»(دادور و دیرران .)114 :1985 ،در مورد معانی نمادین این پرنده نیز
به صفاتی همچون «پادشاهی و سلطنت ،تزئینات ،تجمل ،رستاخیز ،زندگی تبوأم ببا عشبق ،زنبدگی دربباری،
زیبایی ،شأن و مقام و اشاره میشود» (شیخی نبارانی .)28 :1981 ،در هنر و تمدن ایران پیش از اسبالم
و بهاورخاص دوران ساسانی ،حضور این پرنده در انواع هنرها ن یبر مُهرهبا ،منسبوجات
(جامههای ابریشمین) ،حجاریها و نقش برجسته ها بسیار برجسته است .در هنبر دوران
اسالمی نیز بهواسطه صفات مثبتش در انواع هنرهای کاربردی دیده مبیشبود« .در هنبر
اسببالمی دوران میانببه ا بباووس تص ببویری مح بببوب و پایببدار محسببوب مببیشببود .در
منسوجات اوایل دوران اسالمی نیز میتوان آنها را کنار درخت زنبدگی یبا در موقعیبت
«نابود کننده مار اسبت و از ایبن رو آن را
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متقابل مشاهده کرد» (دانشوری .)41 :1910،این حضبور ببهویبژه در هنرهبای دوران صبفوی
ن یر قالیبافی ،سفالگری ،فلزکاری ،پارچهبافی و معماری (مساجد و بناهای مذهبی) ببا
شکلها و حالتهای گونهگون بهصورت مفرد و یا جفبت روببهروببهروی هبم در ابرفین
درخت زندگی ،بالهای گشوده یا بسبته و یا با گردنهای ببه هبم پیچببیده ،چشبمگیبر
است (تصویر .)3

تصویر  :3از راست به چپ  :نقش ااووس بر روی ابریشم ری(فتحی و فربود ،)45 :1988 ،نقش ااووس بر روی
جام فلزی(محمودی ،)141 :1913،نقش ااووس بر روی سکه االی قاجاری(پوپ ،)1481 :1981،نقش
ااووس بر روی سفال ساری( ،)Fehervari,2000:59نقش ااووس بر نمای مسجد امام(خزایی.)25 :1983،

ااووس از بُعد نمادشناسی و خصایص رفتاری ،پرندهای دو وجهبی و دارای خصبلتهبای
مثبت و منفی است .برخال محبوبیت و ویژگیهای مثبتش ،با صفات منفی نیبز همبراه
بود .برخی ااووس را م هر بدیُمنی ،غرور و تکبر میدانستند .پنجههای کَریبه و صبدای
ی شباعر در براببر
نخراشیده اش نماد جنبه ظلمبانی روح آدمبی ببود .ببرای مثبال ن بام ِ
جذابیتهای ظاهری به ما هشدار میدهد و از ما میخواهد که ببر مبنبای ظباهر زیببای
یک ااووس قضاوت نکنیم ،بلکه به فریاد نخراشیده آن نیز توجه داشته باشبیم .فریبادی
که در حقیقت اشارهای به روح به شمار میرود (دانشوری .)51-52 :1910،بنا بر سروده او:
مبین رنگ ااووس و پرواز او

که چون گربه زشت آمد آواز او
(شر نامه)253 :1915،

به همین منوال ،برخال پنجههای نازیبایش که نمباد دنیاسبت ،دُم او متفباوت اسبت و
نماد آسمانها به شمار میرود .شاعر عار حکیم سنایی غزنوی سروده است:
پای ااووس اگرچه پر بودی

به شب و روز جلوهگر بودی

()9

در (تصویر  ، )1اعضای نمادین ببدن اباووس نشبان داده شبده اسبت .نمبادگرایی منفبی
ااووس در گفتهای از کمالالدین محمد بن موسی البدمیری (متبوفی  808ق 1405/م)
دربارۀ مردی بنام ااووس به شبیوهای کبامالً اثرگبذار بیبان شبده اسبت کبه خبود را ببا
اصطالحاتی تحقیرآمیز چنین توصیف میکند« :من عببدالنعیم هسبتم اباووس جهبنم
بدیمنتر از هر موجود دیرری در این دنیا» )4( .ابن عثمان عمبربن بحرالجباحظ (متبوفی
 254ق 838/م) نیز از خرافات و بدبینیهای اعراب درباره ااووس میگوید و مینویسبد:
جعفر بن سعید آورده است که خروس برای ستایش سزاوارتر از ااووس است ...خبروس
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از زشتیها ،حماقتها و صورت نازیبای ااووس مببرّی اسبت و از ببدبینی اهبل خانبه و
()5
زشتی پاها و ظاهر کَریه او به دور است.
ریشه این بدبینی به ااووس در این باور است که او بود که آدم و حوا را به خوردن
دانه (میوه) ممنوعه واداشت و بدین ترتیب موجب اخراج آنها و خودش از باغ بهشت
شد .منابع بسیاری در ادبیات دوره میانه اسبالم در این باره در دست است .آنجبایی که
فضلالدین خاقانی (متبوفی  515ق 1111/م) درباره رانده شدن ااووس از بهبشت
نوشته است« :پَر ااووس بهشتی را مر ران دیدهاند»( ،)3یا «رهبر دیو چو ااووس
مدام»( ،)1جایراه ناخوشایند این پرنده را بر ما عیان میسازد .همچنین بردسیری،
بهشتی را نشانهای از تمایالت حوا میداند که آدم را به سرسپردگی در برابر مار سیاه،
یکی از جلوههای شیطان ،وادار کرد:
ااووس چه بود حسن هوا

ابلی

()8

هوی و مار سودا.

با وجود اندیشه و نراههای سوء و منفی به شخصیت و صفات ااووس ،باید یادآور شد؛
«اگرچه ااووس همیشه درصدد جلب ذهنیات مسلمانان بوده تا دفع آنهبا و ببدون در ن بر گبرفتن نقبش
شیطانیاش در رانده شدن آدم و حوا تا ابد بهعنوان ویژگی [و نماد] ناگزیر بهشت نرریسته شده است .شبمار
منابعی که ااووس را نمادی از بهشت یا غیبر آن نمبیداننبد ،درخبور توجبه نیسبت»(دانشبوری ببه نقبل از
هارون.)54 :1910،

برای مثال جاحظ ،ااووس را ساکن بهشت میخواند (پیشین) .در شعری از جاللالبدین
محمد بلخی مشهور به موالنا (متوفی  312ق 1219/م) ،مرتبه باالتر بهشت ببا ااووسبی
بهنام ااووس علیین ( )1آراستهشده است .به همین ترتیب شم ابسی شباعر (متبوفی
 323ق 1221/م) از «ااووس سدرالمنتهی» سخن میگوید کبه اباووس مرتببه اعبالی
بهشت محسوب میشود )10( .از اینها گذشته تنهبا در شبماری از توصبیفات بهببشتی و
باغهای بهشت گونه ،از ااووس سخن به میان نیامده است .مفضّل ابن سعد مافروخی در
محاسن اصفهان (تألیف  421ق 1090/م) توضیح میدهد که ااووس یکبی از ببارزترین
مشخصههای باغهای بهشتی احمد سیاه و بکبر در اصبفهان ببوده اسبت )11( .ببه همبین

 /12پژوهشی در جُلهای نقش طاووسی قشقایی

ترتیب ،اشبارات تاریخ یمبینی ،اثر ابونصبر عتببی (متبوفی  421ق 1095/م) ببه چشبم
اندازهای زیبا و بهشتی از نام ااووس تهی نیست« )12( .ااووس پرنبدهای بهشبتی اسبت.
این مفهوم خاص ،با اهمیت این پرنده به منزله نمادی از حاصلخیزی ،فصل بهار و سبیاره
خورشید ،قوت میگیرد .سادهتر آنکه حضور این پرنبده در آرامرباههبا نمبادی اسبت از
معنای آسمانی -بهشتی آرامراه و اشارهای است به غایت متوفی؛ بنابراین ،نقبش آن روی
منسوجات تدفینی و آرامراه هبا نباگزیر ببا مفهبوم جباودانری حیبات ارتبباط مبییاببد»
(دانشبوری .)30 :1910،گذشته از معانی مثببت یبا منفبی کبه ببرای پرنبده اباووس در نبزد
اندیشمندان ،حکیمان ،عرفا و شاعران ایرانی و مسلمان ذکر شده است ،باید یبادآور شبد
که بحث بهشت ،جهان آخرت و معاد ،یکی از مهمترین و کانونیتبرین معبانی و مفباهیم
رمزی پرنده ااووس است که محرکی قوی در بازتاب اشکال مختلف و متنوع این پرنبده
توسط هنرمندان ایرانی بر روی انواع آثار هنری بهویژه هنر بافنبدگی اسبت کبه از دوران
صفوی در قالیهای بهجامانده از این دوران (تصویر  )8و رایدتر ،در انواع دسبتبافتبههبای
عشایری بهاور ویژه دستبافتههای قشقایی خاصه جلها نمودار است.
 .8نقش پرنده طاووس در دستبافتههای قشقایی
دستبافتههای قشقایی ،در میان سایر دستبافتههای عشایری از ویژگیهای خاصی
برخوردار است .این ویژگی در شاخصهای کاربرد ،فنون بافت و مهمتر ،بُعد زیباشناختی
( نقش و رنگ) مورد پذیرش و قابل تأکید است .نقش ،عنصری متمایز در بین مؤلفههای
یاد شده است .بافنده قشقایی همه کائنات گیتی که در دایره دید و تخیل خویش دیده
یا تصویر کرده بهعنوان نقش و عناصر تزئین و در سطحی عقیده و باور ،در متن زمینه
بافته خویش ،بهشیوهای رسا و بالغ نقشپردازی میکند .در این میان ،ااووس بهعنوان
پرندهای نمادین در فرهنگ ،هنر و اندیشه انسان ایرانی و مسلمان جایراهی خاص و
نقش محوری در دستبافتهها (گلیمبافتهها و سوزنیبافتهها) و بهاورخاص جلها دارد.
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در (جدول  ، )2انواع مختلفی از نقشمایه ااووس در دستبافتههای قشقایی ن یر جلها
و بهاورخاص گلیمبافتهها نشان داده شده است.
جدول شمارۀ  :2انواع ااووسها بر مبنای شکل (چتر و سَر) (قانی /14 :1910،پژوهشگر)

چتر شانهای

تاج گل

تاج گل

چتر مورب

چتر مورب

دم بُتهای

ع یمالجثه

چتر سهگوش

چتر سهگوش

چتر بسته

چتر چهارگوش

چتر چهارگوش

دو سر

دو سر

چتر سهگوش

چتر لوزی

چتر سهگوش

چتر پندضلعی

چتر سهگوش

چتر سهگوش

چتر پرهای

چتر گلبوتهای

چتر سهگوش

چتر سهگوش

چتر سهگوش
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 .9جلهای طاووسی قشقایی
جلهای نقش ااووسی قشقایی ،نوع برجستهای از دستبافتبههبای منحصبربهفبرد ایبل
قشقایی است که ظهور آنها به حدود دو قرن و یا بیشتر میرسد.
«کهنترین و مشهورترین ارح جل اسب سوزندوزی قشقایی معرو به ااووس یبا ااووسبی اسبت کبه
ااووسان گشوده چتر به شیوه متقااع و پشتبهپشت بر یک یا دو ردیف نوار پهن افقی بافته مبیشبوند»
(پرهام.)100 :1911،

عالوه بر نقش ااووس ،نقش گبوزن شباخ پهبن و زرد ایرانبی کبه زیسبتگباه آن در
گذشته جنوب و جنوب غرب ایران بوده است ،بهعنوان یکی از نقشهای برجسته و قاببل
توجه ،در متن جلهای نقش ااووسی حضور دارد.
«در بیشترین دسبتبافتههای [جلهای] ااووسی ،برابری و توازن گوزنها و ااووسها بدان پایبه اسبت
که هر دو نقشمایه با هم مالزمه دارند .از اینرو ،این گروه از جل اسبهای قشقایی را میتوان ااووسبی -
گوزنی نیز خواند» (پرهام.)100 :1911،

گوزن یکی از حیوانات مورد عالقه عشایر قشقایی و از هدفمندترین حیوانات برای شکار نزد
آنها است .بافندگان قشقایی در نحوه نقشپردازی ااووسها ،بهگونهای عمل کردهاند که

با نرریستن هر سو به حرکت اسب به صورت سه بُعدی و با نمای ابیعی دیده میشود و
این به نوعی نراه هنرمندانه و تجسمیگونه بافنده و توجه به ساختار و قواعبد هنبری ببه
صورت تجربی است .ااووسها در جل قشقایی و نمونبههبای انتخبابی اغلبب ببهصبورت
جمعی و تکرار در ردیف یا ردیفهای افقی در یک یا چنبدین نبوار ،نقبشپبردازی شبده
است .در برخی موارد نیز بهصورت یک نرباره نمبودار گشبته اسبت .در جبلهبای نقبش
ااووسی ،عالوه بر حضور ااووس بهعنوان محوریترین نقش جانوری در متن جل ،نقش
دیرری که اغلب در کنار این پرنده ظاهرشده و آن را همراهی نموده ،نقش بز یبا بزغالبه
است .این حیوان بهواسطه اینکه بیشترین ارتباط را به لحاظ معیشت و اقتصاد با عشایر
دارد ،در همه دستبافتههای عشایری (قشبقایی) حضبور دارد .در جبلهبا هبم در کنبار
ااووس ،یا در فضای دُم یا بر گرده ااووس جای گرفتهاند .عالوه بر بز (بزغاله) نقشمایه
انسان و عمدتاً زنان و دخترکان در حال بازی یا رقص دستهجمعی نشان داده شده است.
در مواردی نادری هم به تأسی از هنر ایران باستان ،دو ااووس روبهروی هم البته ببدون
حضور درخت زندگی ،قرارگرفته است .بهصورت استثنا هم نقشمایهها شبیر و خورشبید
در دو جل نقش ااووسی دیده شد که این نوع نقشپردازی به احتمال زیباد ببرای خبان
(خوانین) یا فرد سرشناسی در ایل ،تدارك و بافته شده است .بیشترین فرم اباووس در
جلهای قشقایی از نوع ااووسهای چتر گشوده یا چتر سبهگبوش اسبت .فضبای درونبی
درون چترها ،در برخی موارد خالی و در برخی از آنها انواع ریبزنقشهبای متنبوع جبانوری ببه
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اورخاص بز (بزغاله) ،ریزنقشهای گیاهی یا اشکال هندسی گونهگون ماننبد سبتاره ،گبلهبای
چهارپر و نراره ( )Z،Sوجود دارد.

 .11تحلیل و معرفی نمونههای انتخابی
در (جداول  ،)9تعداد سی عدد جل نقش ااووسی به عنوان نمونههبای انتخبابی و مبورد
بررسی ،نشان داده شده است که در آن ،هفت مؤلفه شاخص و ضروری شامل اندازه جل،
جن  ،رنگهای به کار رفته ،نقش ،فنون بافت ،نقش و تصویر ااووس و نمای کلی جل،
آورده شده است .نمونههای یاد شده حاصل جستجو در سایت مبوزههبا و مجموعبههبای
خصوصی است که اسامی آنها در بخش منابع تصویر آورده شده است .ذکبر ایبن نکتبه
ضروری است که از جلهای نقش ااووسی تعداد بسیار اندکی بباقیمانبده اسبت کبه در
مجموعههای یاد شده نرهداری میشود .اگرچه تبالش نویسبنده ببر ایبن ببود تبا تعبداد
بیشتری از این جلها را یافته و دستمایه تحقیبق قبرار دهبد .هبمچنبین در (تصبویر ،)1
شمایل خطی و گرافیکی نقشمایههای ااووس (جدول  ،)9نشان داده شده است.
ردیف

اندازه

جن

جدول شمارۀ  :9مختصات جلهای نقش ااووسی (منبع :پژوهشگر)
نقش
فنبافت
نقش
رنگ
ااووس

1

 151*151سانتیمتر

2

 138*141سانتیمتر

 135*145سانتی-
متر
9
 *142سانتیمتر
130
4

پشم و پنبه
پشم و پنبه
پشم و پنبه
پشم و پنبه

قرمز ،سفید ،سیاه،
سبز
قهوهای سیر و باز
آبی ،سرمهای،
نارنجی،
سبز هِلی ،قرمز،
سرمهای ،آبی ،زرد،
سبز یشمی ،قهوه-
ای ،نارنجی.

سفید ،قرمز،
خاکستری ،سرمه-
ای ،آبی سبز ،کِرِم،
نخودی،عنابی،
قهوهای.
سفید ،قرمز ،عنابی،
قهوهای پرمایه ،سبز
پرمایه ،نارنجی
نخودی ،زرد ،سبز
کمرنگ ،سرمهای.

ااووس چتر
گشوده (بزغاله)،
ستاره و نقش
«کَلَک»-
سیاهوسفید در
بخش میانی
ااووس ،بز(بزغاله)
و گلهای چهار پر

تصویر جل

تلفیقی
(گلیمبا و
پیچبا )
www.1stdibs.
com
تلفیقی(گلیم-
با و پیچ-
با )
آرشیو پژوهشگر

ااووس ،زنان در
حال رقص ،اشکال
هندسی حاسیه ،بز
(بزغاله) و بتهجقه.

تلفیفی
(گل برجسته
و گلیمبا )

ااووس ،درخت،
زنان در حال رقص،
بز ،مربع و زنجیره
شکل هندسی در
حاشیه

تلفیقی(گل
برجسته و
جاجیمبا -
تخت پود
شُل)

ww.rugra
bit.com

www.1stdibs.
com
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 155*198سانتی-
متر
5

پشم و پنبه

135*145
سانتیمتری

پشم و 6پنبه

 110*155سانتیمتر

پشم و پنبه

1

 138*145سانتیمتر

پشم و پنبه

1

 *115سانتیمتر 145

01

 198*111سانتیمتر

8

 155*115سانتیمتر

پشم و پنبه
پشم
پشم

ااووس ،درخت
زندگی بتهجقه،
بز(بزغاله) ،سگ.

تلفیقی(گل
برجسته و
گلیمبا )

سفید ،آبی ،قرمز،
سبز زیتونی ،آبی
نخودی ،سرمهای،
عنابی ،قهوهای،
نارنجی.
سفید ،زرد ،سیاه،
سرمهای ،قرمز،
عنابی ،قهوهای،
سبز زیتونی ،آبی،
خاکستری.
قرمز روناسی،
خاکستری ،سیاه،
آبی کمرنگ ،سفید،
زرد ،نخودی،
سرمهای ،قهوهای،
سبز.
سفید ،قرمز ،زرد،
آبی ،سبز یشمی،
سبز زیتونی،
خرمایی ،قهوهای،
صورتی ،نارنجی

ااووس ،پروانه،
بز(بزغاله) ،سگ،
اشکال ریز هندسی
مربع و دایره.
ااووس ،اسب،
درخت ،انسان،
گوشواره ،چنرک،
بتهجقه ،مربع،
لوزی ،بزغاله.

تلفیقی(پیچ-
با یا سوزنی
و گلیمبا )
تلفیقی(پیچ-
با و گلیم-
با )

ااووس ،گلهای
چهارپر ،درخت،
آقاجری ،بتهجقه،
مربع ،پروانه.

تلفیقی(گل
برجسته و
گلیمبافت)

قرمز ،صورتی
سفید ،سبز زیتونی،
آبی سرمهای ،زرد،
نارنجی ،نخودی،
قهوهای.

ااووس ،شیر
خورشید ،گلهای
چهار پر ،مرغ ،کوه
جوجه ،بز(بزغاله)،

تلفیقی (پیچ-
با و گلیم-
بافت)

قرمز ،قهوهای ،زرد،
سفید ،سرمهای،
آبی پرمایه ،صورتی،
نخودی ،سبز
زیتونی

ااووس ،گوزن ،بز
(بزغاله)
پرنده(مرغ) ،اشکال
هندسی زنجیره
آقاجری
انسان
ااووس ،شیر و
خورشید ،گلهای
چهارپر ،جوجه،
بز(بزغاله)

پیچبا
(سوزنی)

نارنجی ،آبی سفید،
سیاه ،زرد االیی،
زرد خردلی ،مسی،
سرمهای ،نخودی
خاکستری،

www.pinterest
.it

www.pinterest
.it

www.pin
terest.com

www. ripponboswell-wies

Ww
w.nazmiyalant
iquerugs

پرهام112 :1911،
پیچبا
(سوزنی)

تناولی130 :1911،
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 115*155سانتیمتر

پشم

 149*190سانتی-
متر
12

پشم و پنبه

01

پشم و پنبه

 135*112سانتیمتر

01

سفید ،زرد ،قرمز،
آبی ،سرمهای،
قهوهای ،سیاه ،آبی،
عنابی.

ااووس ،شیر و
خورشید ،بز(بزغاله)

تلفیقی(گل
برجسته و
جاجیمبا )

شتری ،سبز
صورتی ،زرد سفید،
آبی سرمهای ،سیاه،
قرمز،
خردلی،خرمایی،
یشمی،
سفید ،عنابی قرمز،
سرمهای ،سبز
زیتونی ،آبی
ارغوانی ،قهوهای،
زرد خردلی،

ااووس ،گوزن،
بز(بزغاله) ،مرغ،
غزال نراره(،)S
چنرک ،مداخل،
ایتاَل،

پیچبا
(سوزنی)

ااووس ،انسان،
بز(بزغاله) ،روباه،
گلهای چهار پر،
زنجیره مداخل،
زنجیره مستطیل

پیچبا
(سوزنی)

تناولی138 :1911،

پشم و پنبه

 135*142سانتیمتر

زرد ،نارنجی ،قرمز،
آبی ،سرمهای،
قهوهای سیاه،
سفید ،سبز.

ااووس ،زنجیر
مدخل در
حاشیه،گلبوتههای
ریز.

تلفیقی(گل
برجسته و
گلیمبافت)

ripponboswell-wies

تناولی135 :1911،

آرشیوه نویسنده

 159*150سانتی-
متر
15
13

 155*110سانتیمتر

01

پشم و اندکی پنبه

سرمهای ،سفید،
زرد االیی ،کِرِم
قرمز ،سیاه ،زرد
خردلی ،سبز ،قهوه-
ای ،عنابی.

ااووس ،بته جقه
زنجیره اشکال ریز
هندسی.

پیچبا
(سوزنی)

عنابی ،قرمز ،سبز
زیتونی ،سفید ،آبی
نارنجی ،سیاه قهوه-
ای ،سرمهای،
خرمایی.

ااووس ،گوزن،
بز(بزغاله) ،چنرک،
زنجیره گلهای
چهارپر ،اشکال
لوزی.

پیچبا
(سوزنی)

پشم

 148*134سانتیمتر

پشم

زرد ،نارنجی ،سیاه،
سرمهای ،خرمایی،
قهوهای ،آبی،
نخودی ،سفید .سبز
زیتونی

ااووس ،بته جقه،
گلهای چهارپر.

تلفیقی(گل
برجسته و
جاجیم با )
تناولی119 :1911،

ripponboswell-wies

Pinterest.com
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سفید ،قرمز ،زرد
خردلی ،سبز ،بنفش
خاکستری ،عنابی،
سیاه سرمهای ،آبی

ااووس ،انسان(مرد
و زن) ستاره ،گل-
های برجسته ،بته
جقه ،شکل مربع

تلفیقی(گلیم-
با و پیچ-
با )

22

 141*138سانتیمتر

نبببارنجی ،سبببفید،
قرمببز ،زرد ،عنببابی،
آبی ،سیاه ،قهوهای،
سرمهای ،سبز

ااووس ،بز،
انسان(زن)،
نراره( ،)Sکوه،
نقشمایه مداخل،
بتهجقه،

پیچبا
(سوزنی)

29

 115*141سانتیمتر

پشم و پنبه

سرمهای ،قرمز،
نخودی خرمایی،
سبز ،سفید ،آبی،
سیاه ،زرد خردلی،
قهوهای

ااووس ،گلهای
چهارپر ،بتهجقه و
اشکال ریز هندسی.

تلفیقی(گلیم-
با و پیچ-
با )

 135*152سانتی-
متر
24

پشم

سرمهای ،قرمز،
قهوهای ،عنابی،
زرد ،نارنجی ،سبز،
آبی ،سفید ،قهوهای
باز ،سبز

ااووس ،انسان،
بتهجقه ،بز(بزغاله)

تلفیقی
(گلیمبا و
پیچبا )

08

سرمهای ،قرمز،
سیاه نخودی ،آبی،
زرد االیی ،سفید،
عنابی ،قهوهای،
سبز زیتونی.

ااووس ،گوزن،
بز(بزغاله) ،ایتاَل
بتهجقه ،گل
چهارپر ،مداخل،
چنرک ،انسان.

تلفیقی(گل
برجسته و
پیچبا )

 135*141سانتیمتر

سفید ،زرد ،آبی،
االیی ،نارنجی،
قرمز ،عنابی
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 .7نتیجه
تزئین و نقشپردازی بر پهنه جلها ،یکی از زیبندهترین شیوههبای تلطیبف کبردن ایبن
بافتههای زُمخت عشایری بود که هنرمند بافنده به مدد قوه خیال و ذوق و قریحبه خبود
آن را عینیت بخشید .او زمینه جل را محلی برای بروز و بیان تصبویری باورهبا ،عالیبق و
احساس میداند .از ابیعت و عناصر پیرامون خبود الهبام گرفتبه و آنهبا را ببه صبورت
تجریدی ،هندسی و بیپیرایه و بهصورت ساده بافی ،به کار میبندد .این نقوش از دانبایی
و تبنحر هنرمندی بینام و نشان خبر مبیدهبد کبه روح ببیآالیبش خبود را ببا ابیعبت
وجودش در این ارح و نقشها در هم آمیخته است .از این رهربذر ،جبلهبای قشبقایی
مهمترین محمل و عرصه ذوقآزمایی بافندگان گشبت .جبلهبا ،یکبی از کباربردیتبرین
دستبافتههای عشایری به شمار میرود که در این میان ،دستبافتههای قشقایی از تنوع
بیشتری برخوردار است .در این میان ،جلهای نقش ااووسی نوع خاص و هنرمندانهای
از جببلهببای قشببقایی اسببت کببه نسبببت بببه جایربباه و ارزش کببارکردی و نیببز از من ببر
زیباشناختی بومی(نقشپردازی و رنگ نشانی) ،در زُمرهی دسبت بافتبههبایی اسبت کبه
بیش از حد مورد توجه و تجلیل بافنده قرارگرفته است .در این مقاله تعداد سی نمونبه از
جلهای نقش ااووسی که البته در گذشته (حدوداً از اواسط یبا اواخبر قبرن نبوزدهم تبا
اواسط قرن بیستم) بافته شده و در مجموعههای مهمی نرهداری میشد ببرای نخسبتین
بار در حوزه پژوهش ،مورد مطالعه ،معرفی ،بررسی ،تحلیل و توصیف قرارگرفت.
ساختار و کالبد اصلی جلها ،شامل قاببندیها یا نوارهایی افقی است که نقبوش در
میان این نوارها ،نقشپردازی شده است؛ بهنوعی ساختار محرمات(راهراه) .عالوه ببر ایبن،
ساختار یکسبره یا افبشان نیز وجود دارد کبه در آن نببقوش در سرتاسبر زمیببنه ببدون
قاببندی یا فضاهای نواری ،بهصورت افشان منتشر گشتهاند .ابعاد جلها شبامل عرضبی
بین  190 - 135سانتیمتر و اولی بین  142-112سانتیمتر دارنبد .نقبوش جبلهبای
قشقایی شامل چهار نوع جانوری(حیوانات و پرندگان) ،انسانی ،گیاهی و اشکال هندسبی
است که هم بهصورت تلفیقی یا بعضاً دو نوع نقش در زمینه جلهبا نقبشپبردازی شبده
است .بیش ترین نقوش شامل نقوش جانوری و اشکال هندسی اسبت کبه اباووس و ببز
(بزاله) بیشترین حضور را در بین نقوش جانوری به خود اختصاص دادهاند .نقبش پرنبده
ااووس در این نمونهها غالباً در زمینه و در میان قابها یا نوارهای افقی و بهاور اسبتثنا
در فضای دَستَک نقشپردازی شده است .بهصورت تکرار یا تبک نرباره و در کنبار سبایر
نرارههای منفرد ،نقشپردازی شده است .ااووسها بیشتر از نوع چتر گشوده بوده و در
برخی موارد چتر بسته است .در همه جلها بهجز یک مبورد کبه در آن ،زمینبه سبفید و
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بدون نقش و تنها در حاشیه جل ردیفبی از اباووس نقبشپبردازی شبده ،زمینبه دارای
فضایی شلوغ و پر از نقش است که بهصورت فشرده و تنراتنگ در کنبار هبم هبمنشبین
شدهاند.
رنگ در کنار نقش بهعنوان مهمترین عنصر تجسبمی در جبلهبای نقبش ااووسبی،
مؤلفه دیرری است که تأثیرات دیداری (بصری) ویژهای ایجاد میکند .رنگهای ببه کبار
رفته در جلها متنوع و شاد هستند .رنگهای به کار رفته در جلها ببین پبند تبا دوازده
رنگ است که عبارت است از :آبی ،قرمز ،سرمهای ،زرد (االیبی) ،کِبرِم ،سببز (یشبمی)،
سبز (پستهای) ،قهوهای ،خرمایی ،سیاه ،سفید و عنابی .رنگها هوشمندانه با عنایبت ببه
قواعد دیداری و تجبسمی و بهصورت تجرببی و خودانریختبه کنبار یکبدیرر همببنشین
شدهاند .همبچنین در یک نراه کلی ،غالب رنگها از خانواده رنبگهبای گبرم ببه شبمار
میرود .برای بافت هر ااووس از دو الی سه رنگ استفادهشده است .رنگ ببدن اباووس
(درون شکل) با یکرنگ و دورگیری نقش (خط بیرونبی شبکل) ببا رنبگ دیربری نقبش
پردازی شده است .رنگهای به کار رفته در درون ااووسها به ترتیب ،قرمبز ( 3نمونبه)،
سرمهای و سفید ( ،)4آبی ،سبز و زرد ( ،)9نخودی ( )2و قهوهای سیر ،خرمایی ،ارغوانی،
نارنجی و سیاه ( )1و در دورگیری ااووسها ،به ترتیب سرمهای ( 3نمونبه) ،سبفید (،)4
قرمز ،زرد ،نارنجی و سیاه ( ،)9آبی و قهبوهای ( ،)2سببز ،خباکی ،مسبی و ارغبوانی (،)1
است .هر یک از جلهای نقش ااووسی بهمثابه یک اثر هنری است که تحلیل و توصیف
آن زمان و مقال زیادی البیده و از زوایای مختلفی میتوان بدان پرداخت.
پینوشتها

 ،)sheshdermeh(.0ششدرمه(شیشدرمه) ،دستبافته یا فنی تلفیق از دو رنگ تیره و روشن .حاصل بافت این
دو رنگ در فرآیند نقشپردازی ،نقشمایهای است بهنام کلک ،نقشی پروانهگون و انتزاعی همراه با دو مثلث در
ارفین.
2. G.C. Kouper
 .9دانشوری ،ص 52
 .4دانشوری ،ص 52
 .5الحیوان ،جلد دوم ،قاهره ،صص .244 -259
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