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 چکیده 
هاي بومي  توان به شنننا ت پديدهبومش ميهاي انسننان در زيسننت  از گذار درک و شنننا ت فلاتيت

بر وردار اسنننتز ايه  اي  هاي مادي فرهنگ از جاي اه ويژهها و نمونهرسنننيدز از ايه ره ذر مقننندا 

بخشني اسنت و پندارهاي ريرمادي  ها، آمال و تخيالت از طريق عينيت  دهنده انديشنهها بازتابمقندا 

رسنننانندز بر ايه پناينه،  ظهور ميهناي منادي و در لناتنا آ ناري عمندتناس از جنه هنر بنهرا بنه شنننيوه

بوم  لي براي بازتاب باورها، زيسنتها محمبافتهطور اص گليمهاي ايلي و عشنايري ايران و بهبافتهدسنت

اي  اص،  ها در هر ايل و منطقهو عناصنر آن، ههنيات، اسسناسنات و تمني ات دروني بافندگان اسنتز آن

چنيه محيط زنندگي را در نننار هم لرار داده و   بر مبنناي بناورهنا و روسينات شنننخقننني، فرهننگ و هم

يش با سننبم مختص به  ود، بازآفريني  بافته  وعنوان بخشنني از هويت ايلي و جملي در دسننتبه

گير اسنتز ايه  بوم در عشناير بسنيار چشنمنندز تلامل و همراهي و پيوسنت ي ميان فرهنگ و زيسنتمي

هاي عشنايري ايران با تیيه بر گليم چهار منطقه از منرر  بافتهمقاته بر آن اسنت تا به بازشنناسني دسنت

بندي(، مواد  افت(، زيباشننا تيرطر  و نقش، رنگبشننا تيرريسنندگي، رن رزي، فنونهاي فهمؤتفه

رهنرمندان بافنده( را مورد مطاتله و بررسنني    اوتيه، سننا تار فرهن ي و اجتماعي، منابا انسنناني توتيد

نمونه و انتخابي در ايه تحقيق، چهار ايل بختياري، لشننقايي، شنناهسننون و نرمان     ۀلراردهدز جامل

پردازي  هاي ياد شنده در تنو  و پرناري و نقشواسنطه برجسنت ي ايلها بهانتخاب نمونه  ۀاسنتز نحو

باشندز پژوهش سارنر از نو  بنياديه و روش تحقيق چنيه اشنترانات در بر ي نقوش ميها و همگليم

 اي و ميداني صورت گرفته استز   انهها به روش نتابآوري دادهتحليلي و جما -از نو  توصيفي

 زشناسي فرهن ي، فه بافتبافته، نقش و رنگ، بومايل و عشاير، گليم، دست  :ژگان کلیدیوا
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امیان درج در مته    ت مجله،ت تلداد صفحات مقاالعلت محدودي اته به  مق   جداول  بر ي ازالزم به هنر است نه  *
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 مقدمه 
توان زنندگي مردم مي  ۀهناي روزمرهنا و شنننيوهفرهننگ بومي را در ارتبناب بنا ملناني و ارزش

اسنت و  هاي محيطي همواره بر چ ون ي زيسنت انسنان مؤ ر بودهنه ويژگيشننا تز چه ايه

شنننناسننني فرهن ي رويیردي اسنننت نه ايه رابطه را تلري  و رنننرورت ايجاد انطبا  با  بوم

نندز هنر ايلي و عشننايري ايران، نمودي برجسننته از فرهنگ  مي  ههاي محلي را توجيمولليت

از ميراثلومي و بخش لنابنلبومي، ميراث فرهن ي و تمندني نشنننور اسننننت ننه   اعتننايي 

هنا، ارتبناب و پيونند هنا، عشننناير و هنر آناسنننتز اينل  بنازگوننننده هوينت هنري بومي و ملي

شنناسني دارد و در گسنتره ميدان ايه طور اص انسنانها و علوم و بهتن اتن ي با دي ر پديده

هنرمندانه و    ۀها نه ساصنل سنرپنجبافتهها و رويیردهاي آن بازيابي شنودز دسنتعلم و جنبه

 از هنر ايلي و عشنايري اسنت نه باتوجه به لوه  هو  و ههه بافنده عشنايري اسنت، نمودي واال

بومي و فرهن ي  هاي هويتشنننود و در بردارنده مؤتفنهنيناز محيط و زندگي انسنننان توتيند مي

ها و  ها، نرامشنناسني فرهن ي، زيرسنا تاسنت و در لاتا يم ا ر مادي و هنري، از ديدگاه بوم

هنا نو  مهم و  سنننتنندز گليمهناي بومي و محلي داراي لنابلينت تحلينل و بررسننني هچهنارچوب

هاي عشنايري اسنت نه در همه مناطق مختل  ايران پديدار اسنتز بافتهاي از دسنتگسنترده

هاي محيطي  تباب آن با مقوتهرپژوهش سارنر، نخسنتيه تحقيق درباره گليم بومي عشناير و ا

فته و با  شنناسني فرهن ي مورد مطاتله لرارگراسنتز درايه مقاته، گليم عشنايري با رويیرد بوم

اسنتز براي درک و فهم بهتر موارد يادشنده  هاي موجود، بازشنناسني شندهنمم گرفته از نرريه

رشامل تمام جوانا فني،    بندي نليتر درايه مقاته، گليم در يم تقسنيمو جهت مطاتله دليق

ربقنننري(،    هناي دينداريهناي فني، نيفينتهناي مواداوتينه، مؤتفنههنري و فرهن ي( در بخش

سنني و  راربردي و عملیردي، منابا انسنناني توتيد و سننا تار فرهن ي و اجتماعي براهداف ن

اي نخسنت توصني  و سن ه  ها و نموارهاي جداگانهمضناميه هر بخش به تفیيم و در جدول

هاي مطروسه در ايه پژوهش عبارت  پرسشاستز   شناسي فرهن ي، تحليل شدهاز ديدگاه بوم

رطر   ي مناطق مورد مطاتله ندام اسنت  ابلاد زيباشننا تيهاشننا تي گليماسنت از: ابلاد فه

هاي تأ يرگذار در هاي مناطق ياد شننده ندام اسننت  عوامل و مؤتفهو نقش و رنگ( در گليم

 ها ندام است بافتههاي گليمآفرينش نقش

 

 چارچوب نظری
وان گفنت زن و  تننند، مياش را انینار نمينه ارتبناب متقنابنل هنرمنند و جناملنهجنا ننه هي ازآن

زيسنت ]محيط ايمرد ايل يا همان هنرمندان لومي، نيز بر جامله  ود متیي بوده و از جامله

اند، هرچنند جنبنه فردي ا ر هنرمنند نيز، نه  نننند، ا ر پذيرفتنهو طبيلتي[ نه درآن زندگي مي

از (ز 51:  1392رفیوهي، وابسنته به شنخقنيت دروني آن اسنت، در  لق ا ر اهميت داشنته اسنت

تقنور نشنيدن آن و عناصنر متنوعش،  ود بخشني از زيسنت عشناير و بهرو طبيلت و محيطايه

هاسنت، تيم برآيند فرهنگ و  جا نه هنر بخشني از فرهنگ آنهنر بومي عشناير اسنتز از آن
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ها تجلي  بافتهطور اص گليمها و بهبافتهشناسي فرهن ي در دستبوم زندگي عشاير يلني بوم

تريه محمل شنود، مهمعنوان محيط طبيلي و مادر عشناير ياد ميلت نه از آن بهطبي  يابدزمي

رودز »عشناير چه در گذشنته و چه سال، چه در طبيلت و  شنمار ميزندگي عشناير به  ۀو گهوار

را نه  هاي آمو ته از آنچه به دور از آن همواره در سال ملاشنرت با طبيلت هسنتند و در 

مفهومي    بارانتزاعي و تجريدي( و   هاي هندسنيدر لاتا نقشصنورت طبيلي و واللي، بلیه به

نمادپردازانه نه نشننان از  الليت و هو  هنري دارد، تا به درک محيط پيرامون   سننمبليم و

 ويش نمودار ۀ ، در زمينه بافتسازدبيني ايشان را آشیار مينمم نند و بُلد دي ري از جهان

هاي ههني و  ها، منقوش به ن ارهبافتهدسننت(ز  123: 1389  پناه،نيا و پوريزدانرهبرر  «نندمي

دسننتي دارندز نيفيت و نميت آن  اللانه هسننتند، جاي اه  اصنني در ميان توتيدات صنننايا

بسنننتنه بنه فرهننگ بومي، بناورهنا و اعتقنادات، آرزوهنا و شنننرايط زنندگي مردم در هر منطقنه، 

محيط طبيلي و موجو زندهرانسنان  (ز  150: 1391  يرلاسنمي،رساجيلو و ام فرد اسنتمنحقنربه

شننناسنني يا  بوممندانه با يیدي ر دارند نه از آن به  عشننايري( همواره روابطي متقابل و تلامل

شنناسني، روابط دو سنويه ميان موجود زنده و محيط طبيلي اسنتز شنودز »بومياد مي  انوتوژي

ملناي به 2ملناي موطه و زيسنت اه و توژيابه  1 ايه اصنطال  بر اسنته از دو واژه يوناني ايیو

ملناي شننا ت يا علم به چيزي اسنت و در اصنل علمي اسنت نه به تغت و آموزش اسنت و به

 : 1380رجردن و روانتري، پردازد«زيسننت ميمطاتله پيوندهاي ميان موجودات زنده و محيط

از تفناوتهناي موجود بيه ديندگناهتفناوت  (ز28 نناشننني  هنا و  هناي موجود بيه ديندگناههنا، 

هاي فرهنگ در ارتباب اي از نرريهمحيطي اسنتز »بخش عمدههاي گوناگون زيسنتمولليت

شننناسنني فرهن ي نام گرفته اسننتز جوتيان برداري از آن، بومبا محيط طبيلي و نحوه بهره

ينم چر ش جنديند مفهومي و  ي  نوع توانسنننت بنهاسنننتيوارد بنا نتناب نررينه تغيير فرهننگ  

(ز تیامل فرهن ي، عالله  218 :1386  رفیوهي، شننننا تي پيش روي انسنننان لراردهد«شرو

هاي فرهن ي از طريق تطبيق محيطي  جوتيان اسنننتيوارد بود و بر الف وايت، بر تیامل نرام

هاي انطبا  با طبيلت را به دسننت تأنيد داشننتز او بيش از هرچيزي بر آن بود نه میانيسننم

فرهن ي توسنله   ۀشنناسني فرهن ي را بر مبناي باور به هسنتت وي بومبياورد و تحليل نندز او ا

طول زمان و تاريخ    دادز از ديدگاه او هسته فرهن ي همان ات وهاي تداوم سيات هستند نه در

ايه   اسنتيوارد در  هاي مربوب به يم محيط  اص، متحول شنده باشنندزو در واننش به بخش

هاي يیسننان يا  مشننابه و يیسننان، جواما و فرهنگ هايايه را دارد نه محيط ۀنرريه، داعي

دهي به ز »هسننته فرهن ي نوعي نقش تلاملي را در شننیلآورندوجود ميشننبيه به هم را به

اي را طر  نردز نخسننت،  نندز اسننتيوارد روش تحليلي چند مرسلهتحوالت فرهن ي ايفا مي

داده روشگردآوري مجمو   و  فنون  بنه  مربوب  بهرههنا  تبييه   برداريهناي  دوم،  از محيطز 

ات وهاي رفتاري و سازماني ارتباب انسان با محيط و سوم، بررسي و تحليل ايه ات وها بر ساير  

در جواما  هاي گوناگوناو، با مقايسنننه تواتي  ۀبه عقيد (ز448: 1977ابلاد فرهنگ« ربارفيلد،  
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نند نه گيري مينتيجهشنوندز وي چنيه  فرهن ي شننا ته ميهاي ميانمتفاوت، بر ي نرام

هاي  سنناني دارند، نرامننند و فناوري هممردمي نه در شننرايط تقريباس يیسنناني زندگي مي

يابند نه ها در چهارچوب مشنابهي تحول ميبخشنند و ايه نرامفرهن ي يیسناني را تحول مي

 (ز 1955استيوارد، ر همان مفهوم هسته فرهن ي است

 

 شناسی پژوهشروش
تحليلي اسننتز رويیرد اصننلي آن  -هاي توصننيفينو  نيفي و ترنيبي از روش  ايه تحقيق از

بندي با در نرر گرفته چارچوب نرري از روش شننناسنني فرهن ي اسننتز يلني در جمابوم

اسنت و در اسنت و نتاي  از طريق اسنتدالل اسنتقرايي تدويه شندهتحليل محتوا اسنتفاده شنده

هاي گردآوري اطالعات  اسني لرارگرفته اسنتز شنيوهصنورت تطبيقي، مورد اسنتدالل لينهايت به

بخش   اي و ميداني شنامل مشناهده مشنارنتي و مقناسبه اسنتز درشنامل مطاتلات نتابخانه

هاي بومي مورد بافتهشنناسني فرهن ي باتوجه به دسنتاي مباني و مفاهيم نرري بومنتابخانه

هاي پژوهش  يق، بر ي از دادهمطاتله لرارگرفته اسننتز باتوجه به بومي بودن متغيرهاي تحق

 ۀ اسننتز شننيواي با رويیرد تحليلي گردآوري شنندهاي و مقنناسبههاي مشنناهدهاز طريق روش

ها، چهار ايل از ميان  اي اسننتز در تلييه نمونهموردي مقايسننه  ۀتحقيقي ايه پژوهش مطاتل

نتخاب هاي لدرتمند در توتيد گليم انل مناطق عشننايري ايران به جهت دارا بودن شننا ص

هاي مورد مطاتله مختص عشناير اسنت نه شنيوه زندگي مختص به  ويش بافتهاندز گليمشنده

روي رييال  و لشنننال ( هسنننتنند، بر الف  طور منداوم در سنال نوو و نووداردز يلني بنه

هاي مورد مطاتله براي گليم شنناهسننون،  رو نانونروسننتائيان نه يیجانشننيه هسننتندز از ايه

افشنان(، براي بختياري، منطقه ايي منطقه سنميرمرچشنمه رسمان و گلدشنت مغان، براي لشنق

هاي انتخابي و مورد باشننندز گروهده چنار و شننوراب، براي نرمان  منطقه نالت و درگز، مي

ها و بسنترهاي لابل بررسني ، سوزه1 شنیلنرر براي پژوهش سارنر، صنرفاس بافندگان اسنتز در 

 شودز  هاي ايلي مشاهده ميبافتهدست
 هاي ايلي و عشايري ايران بافتهها و بسترهاي لابل بررسي دست سوزه :1 شیل

 هاي لوميهنري و ارزشفرهن ي، هويتميراث  ها بافتهدست

 عشاير

 گليم

 آييني  نمادشنا تي

نارنرد التقاد

 ي

 سا تار فرهن ي و اجتماعي

 طر  و نقش

 بنديرنگ

 فنون  شنا تيزيبايي

 

 شا تيفه

 ريسيدن

 رن رزي

 مواد و مقاتح

  امه

هاي رپشم

 رن يه(
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منابا انساني 

 توتيد
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 های عشایری بافتهدست

هاي ايشنان بافتهتوان بر پهنه دسنتشننا تي عشناير ايران را مينبوغ هنري و نيفيات زيبايي

صننلت بر  -جسنتجو نردز از ايه سي  گليم، ات ويي در ور توجه و شنا ص اسنتز ايه هنر

گاه از هنر اسننتفاده ابزاري  سننت نه هي پيرايه، جوالن اه نقش و رنگ دنياي  ياتيه مردماني

هاي عشننايري نمودي از هنرهاي بومي و  بافتهدسننت(ز 19:  1393ناراني،رابراهيمي  اندنیرده

شنيوه زندگي،   ۀنننددي اسنت نه محقنول آفرينش دسنتان هنرمند بافندگان، عررنهناربر

هاي بومي و لومي اسننتز ميرا ي نه داراي نيفيت هنري ها و ارزشملرفي  الليت، سنننت

چنيه ماهيت توتيدي و التقنادي  سننت و باورهاي شنخقني و جملي و هم ۀاسنت و از پشنتوان

عنوان يم ا ر هنري،  ود شنیلي نماديه اسنت و  ر بههاي زن عشنايبافتهدسنت بر وردار اسنتز

اسسنناسننات و ههه  ياتيه اوسننتز اسسننا ، سيات دروني يا سقيقت ههني بافنده    ۀنمايند

هاي  »اسنتفاده از رنگدار بيان ايه اسسنا  و ايه سقيقت اسنتز او عهده ۀبافتاسنت و دسنت

گر تنأ ير عشنننايري بينانهناي  بنافتنهتهناي انتزاعي و تجريندي در دسنننطبيلي، زيبنايي نقش

  مردمنان عشنننايري اسنننتز تنأ ير ايه عوامنل در روسينه زاي آن در روسينهزيبنا و فرا طبيلنت

هاي  مايهرا در نقشاي نه بازتاب آنگونهاستز بهعشنايري بسيار بوده  هنرمندان طرا  و بافنده

هاي عشنايري داراي  بافته(ز دسنت33 :1384رصندري،  نماياند«ها، باز ميبافتهگوناگون دسنت

شنننوند نه به همراه تقسنننيم مي طور نلي به شنننش دسنننتهگون ي اسنننت و بهتنو  و گونه

اسنتز ايه موارد نه از رنروريات جامله  نشنان داده شنده 2  شنیل ها درها و نمونهزيرمجموعه

 عشايري است، بدون درنرر گرفته نم و ني  و نو  بافته، در همه آن جواما وجود داردز 

 ها از منرر ناربرد بافتهبندي دست : طبقه2 شیل

انوا  نوارهاي 

 تزئيني

 هاي عشايري از منرر ناربردبافتهانوا  دست

-پوشن 

ها 

رمفروش

 ات(

 لاتي و لاتيچه

 گبهر رسم(

 پال 

گلي

 م

 هاررواندازها(پوشاننده

 جاجيم

 هابر ي از گليم

مَ  داننمم هاجُل

 رش

جوا

 ل
چه

 ته

توب

 ره

 ايتم نيسه

 دانلليان دانلرآن

 نِش(رآب 

 ورجي پزي(تيردانرتير نان

 ن

-دو نيسه

 اي

 اي(ردو تته

-هارن هدارندهنيسه

 ها(

 هاسائل نوارها

 ها(پرننندهرفاصله

 هاپشتي

 چادرسياه

 تَنگ

 ربَند(

 هاننندهتزئيه

 آويز

 شيردنگ

 دانلاشق
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 مواد اولیه

هاسنت نه از ها، انوسنيسنتم پيرامون آنتريه عامل تأ يرگذار بر زندگي و فرهنگ انسنانمهم

پنذيرد و ايه ات وهنا محيط پيرامون  ود را سينات اجتمناعي مردم تنأ ير ميات وهناي فرهن ي و  

ماده و انرژي نه همه چيزهاي جاندار را در   ۀدهندز »انوسنيسنتم به چر تحت تأ ير لرار مي

  شنننود«سنننازد، اطال  ميجنان مرتبط ميرا بنه چيزهناي بي  گيرد و آنينم محيط در بر مي

بومي به جهت ارتباب مسنتقيم با زيسنت اه طبيلي وابسنته (ز انسنان 71: 1388لارداشني،  علير

تحاظ وابسنت ي مادي به عناصنر طبيلي چون  بافته بومي بهبه محيط اطراف  ود اسنتز دسنت

بومي در   ۀهاي محيطي اسنننتز بافندطور مسنننتقيم تابا ويژگيبافت، بهپشنننم، رنگ و فنون

اسنتفاده از پشنم، انسنيدها و مواد آتي انحقناري تحت تأ ير محيط اسنت و براي سنازگاري با  

دهندز  آوردهناي منادي فرهننگ لرارميبومي را در  ندمنت دسنننت  ۀزيسنننت مواد اوتينمحيط

شننان مديريت نارهاي  انه اسننت، در اولات فرارت  ود به بافت  بافندگان محلي، نار اصننلي

چيني از گوسنفندان را آراز  پردازندز مردان عشناير، در بهار و پاييز پشنما ميهبافتانوا  دسنت

اوتيه مقنرفي جهت بافت اسنتز »پشنم گوسنفند بختياري به   ۀتريه مادننندز پشنم مهممي

رنگ و  شنه اسنتز پشنم شناهسنون، سنفيد رنگ سنفيد وتي  شنه اسنتز پشنم لشنقايي، نِرِم

-205  :1376افشنار،شناهيرجهان شنیري اسنت«نخودي و شنتري اسنت و پشنم نرمان ، سنفيد 

نار  هاي عمده و راتاِ به، مواد اوتيه، ورنليت، نو  و عناصنر تزئيه و رنگ1(ز در جدول 204

 استز ها نشان داده شدهبافتهرفته در دست

 

 های فنی مؤلفه
بومي براي سل مشننیالت علمي توسننط انسننان بر محيط و طبيلت نارگيري دانشفناوري به

ي، فرهن ي و دي ر  ياي به علت گوناگوني الليمي، جغرافيانه ممیه اسنت در هر ناسيهاسنت 

شنناسني،  (ز علم انسنان1382اردسنتاني،ربخشنايش  عوامل مؤ ر بر محيط زندگي، متفاوت باشند

گيري از طبيلت ها با بهرهاسنتز درطول تاريخ، انسنانانسنان را موجودي ابزارسناز تلري  نرده

هناي مختل  فرهننگ زارهناي ننارآمندتري را طراسي نننند و در هر مرسلنه جنبنهانند ابيناد گرفتنه

ها يا  هاي فني شنامل شنيوهها(، مؤتفهها رگليمبافتهاندز در زمينه دسنترا نيز تیامل بخشنيده

 به دسننت باشنند نه  پردازي و ابزار نار جهت پردا ت ميبافت، رن رزي و رن زاها و نقشفنون

بوم وي و منطبق بر پيونندي بيه بنافننده و زيسنننت  فراينندشنننودز ايه  زننان هنرمنند اجرا مي

ررن رزي و   هاي فني در بيه  عشناير، مشنترکهاي محيطي اسنتز بر ي از مؤتفهمنديتوان

هنا(  پردازي و انوا  نقشبنافنت و نقشرفنون  بنافي( و بر ي دي ر متفناوتگيناهنان رن زا، ههني

بافت اسننتز در زير به ملرفي و  پردازي تابا فهیته رننروري اسننت نه نقشاسننتز هنر ايه ن

 شودز اهميت فنون بافت پردا ته مي
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هاي( بومي ايران هاي رگليم: مواد اوتيه بافته 1جدول   

های عمده و رنگ

کار رفته  غالب به 

 هابافتهدر دست

عناصر تزئین یا مواد  

 اولیه تزئین 

-ها یا رشته)خامه

 ساده و رنگین( های 

 نوع تزئین 

)انسانی، جانوری، 

گیاهی، پرندگان  

 هندسی، متفرقه( 

وضعیت تزئین در  

 هابافتهدست

)ساده، منقوش یا 

 هر دو این موارد( 

 

مواد  

اولیه 

 بافت

 

ایل  

 بافنده

اي،  لرمز، سرمه

اي زرد، لهوه 

 ودرنگ، سفيد 

 ودرنگ، سبز،  

نارنجي، نيلي، آبي،  

 سياهز

رن يه و هاي رشته

 پشم  ودرنگ 

جانوري، گياهي،  

 پرندگان، متفرله 

 دارساده و نقش

 

 پشم

 
 بختياري 

 

-لرمز، آبي، سرمه

اي  اي، زرد، لهوه 

 ودرنگ، 

 انستري، سفيد  

 ودرنگ، سبز،  

نارنجي، سياه،  

اي  روناسي، لهوه 

سو ته، موشي،  

 نيليز

هاي رن يه و رشته

 پشم  ودرنگ 

انساني، جانوري، 

، گياهي، پرندگان

 متفرله 

 دارساده و نقش

 
 پشم، پنبه 

 

 

 لشقايي

 

 
 

اي،  لرمز، سرمه

سفيد، سياه، آبي،  

زرد، نارنجي، سبز،  

اي،  ودرنگ،  سرمه

 سياه 

هاي رن يه و رشته

 پشم  ودرنگ 

جانوري، گياهي،  

 پرندگان، متفرله 
 دارساده و نقش

پشم و  

 پنبه

 

 شاهسون

زرد، لرمز، سبز،  

اي، سفيد،  لهوه 

اي،  سرمهسياه، 

 نارجي، عنابي، آبيز

هاي رن يه و رشته

 پشم  ودرنگ 

جانوري، گياهي،  

 پرندگان، متفرله 
 دارساده و نقش

 پشم

 

 نرمان 

 

 

 های عشایری بافتهپردازی( و انواع آن در دست)عامل مهم در نقش  بافت  فنون
نمايي نقش  ظهور و جلوهها و بافتهشنناسنانه در توتيد و آفرينش دسنتبافت يم عامل فهفنون

گيري تريه عامل در سنننا تار و شنننیلبافت مهم  ها اسنننتز فهاشنننیال و نقشهاي  و ن اره

شننودز  بافت منجر به آفرينش نقش ميها اسننتز در والا چ ون ي سنناز و نار فنونمايهنقش

بافته را ها و ن ارها در مته تر نقشبافته و مهمشنندن و توتيدشنندن يم دسننتچ ون ي بافته

بافت در والا، شنننرايط لرارگيري و درگيرشننندن تار، پود و ُپرز، پي  و    فنون  زبافت گويندفه

بافته و  قنوصنيت ظاهري و ناربردي  لرارگيري هر ندام ازايه اجزاء در بوم يم دسنت شنیل

ها نرير نرمي، زبري، زمختي و ريره،  بافتهبافته مؤ ر استز  قوصيت ظاهري دستيم دست

بافندگي  فه  ۀبافت بسننت ي داردز هانهزاي ووت  ملتقد اسننت: »از طريق مطاتلبه فنونهمه 

توان بنه شنننننا تي از سننناير ننارهناي فني و هنري و استمناالس عقنايند ملنوي و  ينم تمندن مي
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بافت شان داده   ، انوا  فنون3شیل (ز در 155 :1372رووت ،  التقادي آن تمدن دست يافت«

 استز  شده
 هاي عشايري بافتهانوا  فنون بافت در دست: 3 شیل

 
 

انوا  دست از فنون مذنور  هاي عشايري فنونبافتهدر بافت  يا تلفيقي  بافت مختل  و 

در دست نقش  آفرينش  عامل  داردز  تلفيقي  بافتهوجود  و  تارنما، سوزني  پودنما،  ُپرزدار،  هاي 

بهبه پود  پيچشِ  تار،  پود،  ُپرز،  يا  ترتيا،  و  سليقه  به  نه  است  عوامل  ايه  از  ترنيبي  و  دور 

بافت    عشاير فنون  ۀملمول در هم  طوربهشودز  ها استفاده ميافتهب، در بافت انوا  دستررورت

 است، راي  استز نه در شیل نشان داده شده

 

 )مهندسی ذهن(  بافی بافی و بداههبافی، حفظی ذهنی 
بافت،   فرايندهاي عشنننايري نمودي  اص از نرام بافندگي ايراني اسنننت نه در  بافتهدسنننت

نه سنازوناري متفاوت از بافت لاتي نالسنيم شنهري بافت و روسنتائي بافت داردز نرر به ايه

گون از ديرين ي  بافت و ريارننيهاي عشننايري از نرر ظهور نسننبت به لاتي نقشننهبافتهدسننت

از ابتنداي تناريخ همواره بر محور ههنيتري بر وردار اسنننت، بننابرايبيش بنافي و لندرت ه 

دتيل عدم تناسننا و تطبيق با ناربرد و  نه بهررم ايهپردازي بافته شننده و تا ننون علي يال

اسنت، سضنوري نسنبتاس برجسنته در سيات ها از بيه رفتهنياز امروزي و نبود بازار بخشني از آن

هاي عشنايري بر مدار  بافتهبافي در دسنتافي و  يالبههني  ۀبافندگي ايران داشنته اسنتز پديد

 بافتتول

 بافتتخت

 تولتمام

 تولنيم

 هاي عشايريبافتهبافت در دستفه
 

 پُرزدار

 لاتي و گبه

تينناري(،  خ ب رِننندر

شقايي(،  سوزني رل

بننننافنننني ورننننني

-رشاهسون(، سفره

ن (،  نرمننا فير بننا

 رافشار( پي شيرني

 بافتپي  

 شُلپود تخت

 بافتتخت

 پودنما

-گليم

سادهرچاندار( با 

تار و پود مشترک 

تم لالب و جفت 

 لالب

 پال  چر  پودآويز

 جاجيم

 تارنما

جاجيم 

 بافيمرنا

 بافتتخت

تخت 

 پودسفت

 تلفيقي

گل برجسته در 

 زمينه گليم

-بافت، تختتول

 بافتبافت، پي 
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ههننني داردز  زيننادي  و  نواهنننندگننان  بنوده  اسنننتنوار  منهنم ناللنيننت  در بننافني،  وينژگني  تنرينه 

رود و به دو  شننمار ميهاي عشننايري بهبافتهشنننا تي طر  و نقش و برند بومي دسننتزيبايي

بنافننده براي بنداهنه  بنافيز دربنافي و دي ري سفريافتند  يیي بنداهنهشنننيوه اتفنا  مي بنافي، 

يم  گاه و در هي لبلي نداشنته اسنت و هي   ۀآورد نه سنابقنخسنتيه بار نقشني را به وجود مي

بافي، بافنده به علت  در سفري  امااسننتز هاي پيشننيه وي بافته و آفريده نشنندهبافتهاز دسننت

شنده  ات وي از پيش تلييهها، به صنورت سفري و بدون نياز به تیرار زياد بافت نقوش در بافته

 بافدز  ها ميبافتهدست و يا نقشه و واگيره، نقوش مختل  و متنوعي را در زمينه

 

 اهداف کاربردی و عملکردی 
ننندگان در هنر بومي لابل تفیيم نيسننتندز آ ارهنري بومي مشننمول سننازندگان و مقننرف

آورند  ها را پديد مي( آنرافرادي هاي  اص توتيد و دريافت هسنتند يلني هميشنه فرديشنيوه

برندز در اصننل توتيدات بومي منطبق بر نيازهاي بومي منطقه بنا  نار ميها را بهو دي راني آن

هايي مخاطبان محلي و دا لي هسنتندز  شنوند و مخاطبان چنيه فرآوردهبر تقارنا سنا ته مي

محلي    ۀتز بافندتنو  محقننوالت توتيدي تابلي از انوا  نيازهاي ناربردي بومي و محلي اسنن

واسننطه سضننور در محيط و مواجهه با نياز جملي، با فهم شننرايط سارننر الدام به توتيد به

ها پيوندهاي  نننده نياز جملي مردمي اسنننت نه با آننند نه دليقاس برآوردهمحقنننوالتي مي

وا  مرور انها در لاتا زيراندازها و بهبافتهلومي، دوسنتي، سنببي و نسنبي داردز نخسنتيه دسنت

ها جهت تأميه نيازهاي متنو  مردمان عشناير  ها و  ورجيهچون جوالاي و سجمي همنيسنه

امروزه در هر  اسنتز  ، نشنان داده شنده2ها در جدول  بافته و مورد اسنتفاده لرارگرفتز ايه بافته

هناي محلي  ناص هنايي بنا ننامبنافتنهاي بناتوجنه بنه نو  بنافنت فرهن ي آن منطقنه، دسنننتمنطقنه

هناي دينداري،  دتينل ارتبناب نزدينم اهنداف عملیردي و نناربردي بنا نيفينتاردز بنهوجود د

 استز نشان داده شده 31 هاي چهارمنطقه مورد مطاتله در جدولگليم

 

 های دیداری)بصری( کیفیت
وسنيله هاي ههني بهگروتر ملتقد اسنت نه »يیي از نارنردهاي اصنلي فرهنگ، نمايش ايده

تريه مرهر فرهنگ اسنت نه ايه وظيفه ( و هنر مهم1375  اسنت« رگروتر،نمود اشنیال عيني 

ها از طريق نماديه سنا ته نقش  گر سنا ته پيامدار اسنتز هنر از طريق اشناعه و جلوهرا عهده

هنا و  بنافتنهسنننازدز شنننینل دسنننتهناي ههني هنرمنند را نمودار ميهنا، اهنداف و ايندهو ن ناره

هاي ديداري در فرهنگ و  ها، مقندا  عيني و تبلور نيفيتنشنده بر مته آهاي بافتهمايهنقش

هاسنت: نخسنت تجربه هنر عشنايري اسنتز »بازتاب محيط در فرد نتيجه دو نو  نسنا دانسنته

مسننتقيم از  ود فرد و دوم تجربه ريرمسننتقيم از طريق تبادل تجربه با سننايريه در بسننتر 

ارث  تنقننابننل بننه  بننا  اجنتنمنناعني  عنناداتهنناي  از  گنروهني  منحنينط«    بنردن  فنرهننن ني  آداب  و 

 
 ارائه شده استز 4مقاته تحت عنوان جدول تقاويري از انوا  نقوش در فايل پيوست   1
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ها و نمادها در رويارويي با محيط را هاي ديداري »در والا پيام(ز نيفيت21: 1990رواتمسلي،

ننند و وجه تمايز آ ار دسنننتي هاي آشنننیار بومي را پديدار ميتداعي و از ايه طريق، ويژگي

هاي محيطي  سنازندز مقوتهرا مشنخص ميمناطق مختل  و تأ ير مسنتقيم فرهنگ و عوامل آن

تريه  هاي ديداريِ ا ر هنري بومي نمودار هسننتندز شننیل و نقش از مهمو فرهن ي در نيفيت

 (ز  111:  1392هاي لابل بررسي هستند« رسامانيان و نفيلي،بخش

 

 هاي ايلي ايران بافتشنا تي مرتبط با دستهاي فه: مؤتفه 2جدول 

نو  دار و 

 ابزاربافت

نو  رن رزي و 

رن زاهاي  انوا  

 گياهي 

ريسندگي و تهيه 

  امه
 ايل بافنده  بافته انوا  دست بافتفنون

 

دار افقي،  

رشته، نارد يا  

ناردک، دفتيه،  

 ليچي، شانهز

طبيلي: گندل،  

بابونه،  گل

انار،  پوست

جَفت، نيل،  

گردو،  پوست

 سُما ، رونا 

به صورت دستي 

ردوک دستي( و  

توسط عشاير امروزه  

به صورت آماده هم 

 شود  ريداري مي

 

بافي،  گره 

بافي، تخت

بافي و پي 

 تلفيقي 

لناتيچنه، گليم، جناجيم،  

ننمنینندان،    نورجنينه، 

اسنننا،   ورجيه، جنل

مَنننهنننده،  ورينننه، 

شننيردنگ،  رسننم،  

 پشتي، هور

 

 

 بختياري 
 

 

دار افقي،  

رشته، نارد يا  

ناردک، دفتيه،  

 ليچي، شانه 

طبيلي: گندل،  

برگ ان ور،  

اس رک،  

انار،  پوست

ناوشم، 

 وشم، نيل،  

جفت، رونا ،  

گردو،  پوست

 بابونه  گل

به صورت دستي   

ردوک دستي( و  

توسط عشاير امروزه  

به صورت آماده هم 

 شود  ريداري مي

 

بافي،  گره 

بافي، تخت

بافي و پي 

 تلفيقي 

لاتيچه، گليم، جاجيم،  

نمیدان،  ورجيه،  

-اسا، تنگرمالجل

بند(، گبه، بَلَدان،  

چنته، توبره،  اُناش، 

درمه،  گچمه، شِشِه

 پشتي

 

 

 لشقايي

 

دار افقي،  

رشته، نارد يا  

ناردک، دفتيه،  

 ليچي، شانه 

-طبيلي: پوست

گردو، رونا ،  

پوست انار، نيل،  

اس رک، هليله،  

لورت، برگ  لره 

چغندر برگ 

 زردآتود 

به صورت دستي 

ردوک دستي( و  

توسط عشاير امروزه  

به صورت آماده هم 

 ود ش ريداري مي

 

-بافي، پي گره 

-بافي و تخت

 بافي

لاتيچه، ورني،  

سوماکرگليم(،  

جاجيم، نمیدان، 

اسا،   ورجيه، جل

 بند(، پشتيتنگرمال

 

 شاهسون

 

 
 

 

دار افقي،  

رشته، نارد يا  

ناردک، دفتيه،  

 ليچي، شانه 

-طبيلي: برگ

-ان ور، پوست

انار، پوست  

گردو، جفت،  

روزه پنبه،  

لورت،  گزنه، لره 

برگ توت، برگ  

 چغندر، اس رک  

به صورت 

دستيردوک 

دستي( و توسط 

عشاير امروزه به  

صورت آماده هم  

 شود  ريداري مي

 

-بافي، پي گره 

-بافي و تخت

 بافي

 

لناتي و لناتيچنه، جوال،  

جُل،  جاجيم، نمیدان، 

دان،  لنننننناشننننننننق

گليمرسننفره(، پشننتي،  

تنزئنيننني،   ننوارهنناي 

  ورجيه

 

 

 نرمان 
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ها شامل نو ، شیل، ناربرد  بافتههاي ديداري در دستهاي نيفيتمؤتفه  31  در جدول 

استز در  شده    ها براي چهار ايل مورد مطاتله، نشان دادهو نمودهاي تقويري آن  بافتهدست

دستنيفيت ديداري  دستبافتههاي  نو   عشايري،  اما  بافتههاي  متفاوت  موارد  بر ي  در  ها 

 ها يیسان استزربرد آنطور راتا، شیل و نابه
 هاي بومي عشايري ايران بافتههاي ديداريربقري( و اهداف ناربردي دست: نيفيت3جدول 

 ناربرد  شیل بافتهنو  دست ايل و سوزه جغرافيائي

 

 

هاي  بختياريراستان

چهارمحال و بختياري و 

 وزستان، اصفهان،   

 ترستان(

زيراندازهارلاتي، گبه، گليم( و  

نوعي گليم و   -2روانندازهنارتِي

ها  اسننا(، نيسننهجاجيم،جُل

هنور،  ر نورجنينه تنناچننه،   ،

دان، تيردان،  نمیدان، لاشنننق

ننوارهننارورينه لنرآن و  ،  3دان( 

 (ز4شيردنگ

 

هايي نه عمدتاس  بافته

سا تاري به شیل 

  - مستطيل، مستطيل

 مربا و مربا دارندز

جهت پوشنناندن فضنناي 

ن  و نشنسنته، ن هداري  

رنننرورينات و منايحتناج و  

چنيه تزئيه فضننناي هم

 انه و بسنته بار بر روي 

 چهارپايان 

 

 

هاي فار ، لشقاييراستان

 اصفهان، بوشهر،  وزستان( 

زيرانندازهنارلناتي، گبنه، گليم(،  

اسنا(،  رواندازهارجاجيم، جل

، نمیدان، هار ورجيهنيسننه

تنوبنره،  لنناشنننق چنننتننه،  دان، 

لنرآن تنينردان،  و  جنوال،  دان( 

 (ز 5هارتنگ، نَنونوار

 

هايي نه عمدتاس  بافته

سا تاري به شیل 

  - مستطيل، مستطيل

 مربا و مربا دارندز

جهت پوشنناندن فضنناي 

ن  و نشنسنته، ن هداري  

رنننرورينات و منايحتناج و  

چنيه تزئيه فضننناي هم

 انه و بسنته بار بر روي 

 چهارپايان

 

 

هاي اردبيل، شاهسونراستان

 گيالن، آهربايجان شرلي(

ازهنننارلننناتننني،  زينننرانننند

گننننلننننيننننم]وَرننننني[(،  

اسننا(  رواندازهارجاجيم، جل

، نمیدان، هار ورجيهنيسننه

تنوبنره،  لنناشنننق چنننتننه،  دان، 

جوال، تيردان( و نوارهارطناب  

 و آويزها(ز

 

 

هايي نه عمدتاس  بافته

سا تاري به شیل مربا  

 و مستطيل دارندز

جهت پوشنناندن فضنناي 

ن  و نشنسنته، ن هداري  

منايحتناج و  رنننرورينات و  

چنيه تزئيه فضننناي هم

 انه و بسنته بار بر روي 

 چهارپايان

 

 

-هاي  راساننُرمان راستان

 شماتي، گلستان(

زيراندازهارلاتي، گليم]سننفره  

ننننننننردي[(،   آردي، 

روانننندازهنننارجننناجنننينننم(،  

بافي، رونرسننني،  چادرشنننا

نننيسننننهچننو ننه -بننافنني، 

ننمنینندان،  هننار نورجنينه  ،

تنوبنره،  لنناشنننق چنننتننه،  دان، 

( و نوارهارطناب  جوال، تيردان

 و آويزها(، 

 

هايي نه عمدتاس  بافته

سا تاري به شیل مربا،  

  -مستطيل و مستطيل

 مربا دارندز

جهت پوشنناندن فضنناي 

ن  و نشنسنته، ن هداري  

رنننرورينات و منايحتناج و  

چنيه تزئيه فضننناي هم

 انه و بسنته بار بر روي 

 چهارپايان

 
 ارائه شده استز 7تا  4داول تقاويري از انوا  نقوش در فايل پيوست مقاته تحت عنوان ج 1
 (، نوعي رو انداز براي پوشاندن ظروف و دي ر وسايل  انهز Leyر 2

متر براي  سانتي  5پهناي  متر و    20طول  بند يا طناب نسبتاس بلند به(، تنگ يا مالVoris, Varis, Verisر 3

 بسته و ن هداشته بار بر روي چهارپايانز

متر جهت تزئيه فضا  سانتي  3اتي    2هاي دتخواه و پهناي  طول، نوعي نوار نقش و ن اريه شده به(Shirdangر 4

 و در و ديوار  انهز 

 نوار تزئيني گهوارهز  5
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 هاها و طرح منابع الهام در آفرینش نقش 

 باورها و اعتقادات   (الف

بناورهنا، اعتقنادات و ن رش مردمنان بنه جهنان پيرامون بخش اعرم هنر و فرهننگ هر ملنت را 

دهدز آ ار بزرگ هنري در طول لرون متمادي بر اسنا  ايه ن رش اسنتوار بوده و  تشنیيل مي

انديشه سازندگان  هاي هنري به  با علم و آگاهي در ايه زمينه عالوه بر تذت ديداري  از زيبايي

بريمز آشنننننايي بنا هنر، فرهننگ و بناورهناي ايه مرز و بوم از طريق مطناتلنه ايه آ نار نيز پي مي

ها به ويژه  هاي تجلي و ظهور نمادها و نشنانهپذير اسنتز از جمله جاي اهنقوش در هنرها امیان

بازتاب هو ،   تريه بسنترهاي مناسنا جهتيیي از مهم هاسنت نهبافتهدر هنرملي ايران، دسنت

ها هسننتندز از ايه بافتهآرزوها،  ياالت، عقايد و باورهاي عشنناير و  اصننه بافندگان، دسننت

هنا وابسنننتنه بنه مننابا  ناصننني اسنننت ننه اتهنام بخش ايه مناينهپردازي انوا  نقشره نذر نقش

اسنت از: ههه و هو  پويا،  ال  و  ياتيه، عقايد و  ت تريه ايه منابا عبارآفرينش اسنتز مهم

ها  ها، افسانهچنيه لقهباورهاي بافنده، طبيلت و محيط پيرامون و عناصر موجود در آن و هم

عامهز هنرمند بافنده با بينشنني سنناده و  اللانه و مهارتي فني،  و اسنناطير موجود در فرهنگ

بافته عشايري تمامي  در يم دستهاي فرهن ي  داشتههايي را با رجو  به پيشها و نقشطر 

گر منبا اتهام  ود هسنننتند و از طرفي  يابند نه از طرفي تداعيا هويتي مسنننتقل ميهن اره

ها،  بافتهتريه عوامل مؤ ر در لق نقش و ن ارهاي دسننتاز مهمدي ر شننباهتي به آن ندارندز  

  ۀ عنقنر  يال و  الليت اسنت نه ساصنل تراوش ههه  ال  و تجلي اسسناسنات فردي بافند

 قننوص در ن اري ناب، بهپردازي و  ياتيعشننايري اسننتز ايه  قننوصننيت  ياتي و  ياتي

از دي ر منابا    بافي عشناير باشندزتريه ويژگي بافندگان ههنيتجربيات بافندگان، شنايد از مهم

اتهام نه تأ يرات مسنتقيم و ريرمسنتقيمي را بر مورنو ، شنیل و محتواي هنر هر لوم برجاي 

ها  ها، افسنانهها را از ميان لقنهتوان آنباشند نه ميدات و باورهاي آن لوم ميگذارد »اعتقامي

فرهن ي، اعتقادات ديني و    ۀها يادگاري از پيشنينهاي لومي بيرون نشنيدز تمام ايهو اسنطوره

ملت و    زيسننت هر  ۀ(ز شننيو48: 1385  ردادور و مؤمنيان،  آييني و باورهاي نخسننتيه اسننت«

هرلومي به تناسنا نو  زندگي و  »  ويش اسنتزرسنوم، عقايد مربوب به  آداب و لومي آننده از

جواما، داراي ن رش  اص  ود نسنبت به   ارتباب اجتماعي با سناير الوام و نارِ  ويش و نحوه

توان باورها، اعتقادات، آداب و رسنوم هر لوم و ملتي را مياز   بخشني  راه و رسنم زندگي اسنتز

،  األمينيررو  «ايشننان اسننتنباب نمود  تر هنرهاي بوميمهم ها وها، اسننطورهاز ميان لقننه

اي متقنابنل و  هنا و بناورهنا، رابطنهتوان گفنت ننه نقشدر ينم ن رش دو سنننوينه مي  (ز6  :1382

صنيانت و ماندگاري باورها   ۀننندها تضنميهوابسنته نسنبت به يیدي ر دارندز از ايه رو نه نقش

هناي عشنننايري  هناي گونناگون در بنافتنهفرينش نقشاي براي  لق و آچنيه بناورهنا بهناننهو هم

هاي نهفته در عقايد و باورها، تشخص دادن، آفرينش هويت و زيبايي براي استز يیي از هدف

طور اص  ها و بهبافتهها اسننتز باورها بر پهنه دسننتطور  اص گليمها و بهبافتهمته دسننت

ن  ود را آراسننته، سفاظت، صننيانت و  نوعي زندگي آفرينندگاشننوند تا بهها آفريده ميگليم
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نند و در و سننه تجلي پيدا ميباورها، اعتقادات و آداب   ايه ن رش در لاتاامنيت ببخشنندز 

گيرد نه  ود از عناصنننر و سنننا تارهاي مختل  و  نام مي تر، فرهنگسنننطحي باالتر و فرا 

 استز  متنوعي نرير باورها، اساطير، نمادها، لقه ها و افسانه ها شیل گرفته

 

 طبیعت و عناصر آن  (ب

رسيواننات و پرنندگنان( و   از دي ر مننابا اتهنام، طبيلنت و عنناصنننر موجود در آن يلني جنانوران

ها( اسنتز بافندگان عشنايري از طبيلتي نه در آن و در جوار آن گياهانردر تان و گل و بوته

زيباسنازي محيط زندگي اسنتفاده  هاي  ود به لقند  بافتهننند جهت تزئيه دسنتزندگي مي

ها و عوامل  ويژگي ۀننندز »ايه  قنلت، زدن رنگ شنادي و طرب به محيط زندگي از زمرمي

بندي آ ار  ويش از ]طبيلت و[  ها در تزئيه و آهيهننندگي در بيه عشننناير اسنننتز آن لق

هاي ال و صنورتدسنتي و ابزارهاي مورد ناربرد در امور روزمره گرفته تا اشنیتمامي عناصنر دَم

(ز طبيلنت و محيط 24:  1393ننارناني،رابراهيمي  برنند« يناتي بندون هي  ليند و بنندي بهره مي

پيرامون، »نانون سيات عشنناير و به طبا بافندگان اسننتز بافندگان عشننايري همواره با ن اه  

ها در چون نائنات و سلي و تالش در بازتاب آنهاي پيرامون هم ود به پديده گرايانهطبيلت

هناي  ويش، از وفناداري محب بنه طبيلنت بنه زبنان دينداري سنننخه بنافتنهبطه و مته دسنننت

شنان اسنتز نخورده اطرافآرشنته از تأ يرات طبيلي بیر و دسنت  عشنايرمینونات للبي  اندز  گفته

ها  بيه آن گذارد و همانند سننتي اصنيل و پايدار درها ا ر مسنتقيم ميطبا بر زندگي آننه به

از طبيلنت اتهنام   ي ايشنننانهنابنافتنهدسنننتهناي  مناينهتوان گفنت نقشرو ميمنانندز ازايهبنالي مي

ز بافنده در اسنت هنر عشنايريناپذير از جزئي تفیيم طبيلت،(ز 75  :1389 رعلوي،  گيرد«مي

را بازنمايي  انسنان با طبيلت    تن اتنگ  رابطه ويش همواره سنلي بر ايه دارد نه    ۀبافتدسنت

عنوان  بيند، به ويش مي ۀچه را نه در طبيلت و زندگي روزمرعشنننايري »هرآن  ۀدبافننندز  

 ۀ اي براي بيان اسسنناسننات، هو  و اررنناء رو  سننرشننار از زيبايي  ويش، بر پهنوسننيله

تزئيني   ۀآن ننه جنبنهنا بيش ازمناينهبنافندز درچنيه فرهن ي نقشهناي  ويش ميبنافتنهدسنننت

(ز تقناويري نه 41: 1383  پور،رهمايون  نند«رسنمبليم( پيدا مي  نماديهباشند، هويت داشنته

راسنتي ساصنل جرياني دوجانبه بيه آيد، بهوجود مياز »محيط]طبيلت[ در ههه ]بافنده[ به

را در ههه   نند، آناي عوامل ديداري محيط را انتخاب ميبافنده و محيط اوسنتز بافنده پاره

 (ز  16-91 :1372 رتين ،  دهد«ن ملني ميآآورد و به ود به نرام مي

 نقش  

عشاير    ۀدادن هو  و اسسا  هنرمندانهاي نهه در نشانپردازي، يیي از شيوهطراسي و نقش

پردازي شود، نقشنوازي و زيبايي فرش ميتريه نار بافندگي نه موجا چشماستز »مهمبوده

 : 1377  رزش فرش اسننت« رنياني،تريه عامل اعتبار و اآميزي، مهمآن اسننت نه په از رنگ

ايه   هاي عشننايري را نيز بايد دربافتهسنناز دسننتتريه ويژگي هويتنه مهم(ز رننمه ايه45

تريه عناصننر  تريه و برجسننتهچون رنگ يیي از مهمها نيز همها و نقشطر جنبه جسننتز 
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فنده اسنتز هاي عشنايري اسنت نه برآمده از نيروي هو  و ههه بابافتهشنناسني در دسنتزيبايي

»طر  و  
 

هاي ايراني تنها عنقنر بنيادي اسنت نه هميشنه مورد توجه لرار بافتهنقش در دسنت

هاي عشنايري  بافته(ز با ن اهي اجماتي به نقش و رنگ دسنت39: 1375  رهان لديه،  گيرد«مي

گليم  ها فقط براي ُپر نردن بسننتر مايهاز گذشننته تا به امروز، پي  واهيم برد نه  لق نقش

  پردا تنند«شنننان مينبوده، بلینه بنه ايه وسنننيلنه عشننناير بنه زيبناسنننازي محيط زنندگي

از »دردهنا، دلايه نقش(ز  24:  1393ننارناني،رابراهيمي هنا و  هنا، شنننادين رانيهنا بنازتنابي 

ها از جهان هسننتي و لوانيه جاري در آن و  شننان و نيز ادراک عامي آنهاي درونيمیاشننفه

نقش در (ز  18:  1376رلارننياني،  به فراسننوي دسننت نيافتني اسننت«ها  آنۀ پرواز انديشنن

هويتي و بار ملنايي اسنتز    ۀهاي عشنايري رنمه تأنيد بر جنبه زيبايي، يادآور جنببافتهدسنت

هاي متنو  نه ساصننل  الليت و پويايي ههني زن بافنده  مايههاي عشننايري با نقشبافتهدل

ها در بيه عشناير، از منرر هاي گليمو نقشها شنودز طر عشنايري اسنت، صناسا تشنخص مي

ها، جاي اه و مقبوتيت  اص  ود را دارد و در شننیل و فرم، متفاوت و متنو  اسننتز ايه نقش

هنا و  شنننونند ننه عبنارت اسنننت از: بر ورداري از ويژگيفضنننايي بنا شنننرايط ويژه  لق مي

رن رزي  شننيوهتخي ل،   ۀچون طراسي و ترسننيم ههني و نمم گرفته از لوهايي همشننا ص

و بيبومي و نناربرد رننگ پر تلتو و در شننننان، سننننادگي  بنافنت  پيراينه بودن، فنونهناي 

ترازي و انطبا  با مليارهاي زيباشننا تي هنر فرد، اتهام از طبيلت و پيوند با آن، هممنحقنربه

 امروزز 

ها  ها و نقشهايي نه سا تار اصلي طر پردازي در عشاير، رمه سفظ ويژگي سبم نقش

ها در سقيقت  آن  ۀمند هستند نه مطاتلهاي  اص دي ري نيز بهرهآورد، از ويژگي وجود ميرا به

:  1390رژوته،  سازد« رسيدن به مللومات و لواعدي است نه شنا ت ايه سبم را مي سر مي

صورت ها بهمايهها و نقشهاي عشايري استفاده از نقشه مطر  نيست و طر بافته(ز در دست8

-بافتهردستور، اُرنم، سوررهور، رور( يا دست  بافي يا از روي ات وبافي، بداههبافي، سفرييههن

بافان  شودز گليم نسل ميان بافندگان منتقل ميبهبود، نسل  شده   هاي آماده نه از پيش بافته

هاي  ها و آييهدر آفرينش نقوش، با تغيير الليم و محيط زندگي، رمه پايبندي به باورها، سنت

شوندز در ارتباب با نرام  بومي، لومي و فردي، از شرايط و عناصر محيط زيست  ود، متأ ر مي

توان به مضمون و محتوا، طر   گيري آن، ميزيباشنا تي طر  و نقش و عوامل مؤ ر در شیل

، نشان  4  شیل  نقش، سا تار و طبيلت و عناصر آن و زير مجموعه آن اشاره داشت نه در  و

 ز  1است داده شده 

هايي هستند  شوندز يم گروه نقشها »به سه دسته تقسيم مينار رفته در گليمنقوش به

آگاهي  به  آننه  داردز  اشاره  بافنده  زيباشنا تي  زيبا ميهاي  اطراف  را در محيط    ،بينندچه 

نشانبافند  مي پي  بافتهو در  در  زيبايي  ايه  تزئيهدادن  براي  آنهاي  ود  ها هستندز  نردن 

 
در لاتا نمودهاي تقويري در  ، هاي گليمي عشايربافتههاي موجود در دستنقشهاي رميمۀ مقاته در فايل 1

 نشان داده شده است   7تا  4جداول 
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ها وابست ي   ود به آن  ۀدي ر، نقوش سيوانات و توازم ناربردي است نه در زندگي روزمر  ۀستد

سوم، عناصر نماديني است نه ريشه   ۀگرددز دستها محسوب ميداشته و جزئي از زندگي آن

لبيله و  لومي  باورهاي  آندر  بافت  از  داردز هدف  افراد  و اي  به تسخير درآوردن طبيلت  ها 

يابي به  عنوان طلسم جهت دفا نيروهاي شر  و دستنيروهاي آن و استفاده از بر ي نقوش به

 يزي، سيات و   واهي و ساصلاميال و آرزوهاستز نرير به لدرت و شجاعت، باروري، باران

لبيله و  لومي  باورهاي  در  ريشه  اعتقادات  ايه  تیاملز  و  عمر  اي هر منطقه سرسبزي، طول 

:  1377  رهال و ويووسیا،  اند«ها از گذشته تا سال سينه به سينه سفظ گرديدهنداشته و ارلا آ

 (ز  70
 هاي عشاير بافتهشنا تي طر  و نقش در دست : ابلاد زيبايي4شیل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های عشوایر  بافته های تصوویری( در)انواع نقوش و نمونه  های دیداریکیفیت

 مورد مطالعه

 بختیاری  (الف

هاي زاگر  تريه الوام ايراني سنانه دامنههاي نشنور و »از نههها، از بزرگتريه ايلبختياري

باشنند نه به پيروي از سننه و مليارهاي زيبايي  هاي تمدن بشنري ميعنوان نخسنتيه مأمهبه

(ز  51: 1389  ناراني،رابراهيمي اند«لوام يافته در  اطرات لومي  ويش مقنرانه اصنرار ورزيده

تر در عنوان بخشني از فرهنگ عامه، نقش پررن ي در زندگي اجتماعي عشناير و مهمباورها به

 ط و   توان گفت در تلييهاي نه ميگونهها، داردز بهبافتهآفرينش بسننياري از نقوش دسننت

مشنني شننيوه زندگي عشنناير سضننوري برجسننته داردز ايل بختياري نيز از ايه مناسننبات و  

هاي بختياري ايه مناسنبات به فرا ور سضنوري  اي فرهن ي مسنتنني نيسنتز در گليمهمؤتفه

هنا بنه فراواني بنافتنه و دينده  هنايي ننه در گليممناينهپر رننگ داردز براي مننال، يیي از نقش

آل، موجود  ياتي    ، بخش متفرله( اسنتز1و جدول  5شنیل ر« باوريآل و آل»شنود، نقش  مي

گوش هاي گريان و بازينگ بختياري و براي سنانت نردن بچهناک اسنت نه در فرهو دهشنت

 هندسي

 

 گياهان

 پرندگان انسان

 اسطوره انجم

 آداب و سنه

 عقايد و باورها

 طبيلت و عناصر آن

 هاي عشايريبافتهگيري طر  و نقش دستشناسي در شیلزيباييهاي مؤتفه

 طر  و نقش مضمون و محتوا سا تار

 سيوانات

 شیسته 

 

 انتزاعي و تجريدي

 طبيلي

 شیسته شا ه
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هاي بزرگ نه رواج داشنتز »آل، موجودي اسنت مؤن  با لد بلند، موهاي بلند آشنفته و سنينه

هميشه  طري است براي زنان زائوز اگر آل بيايد و جفت بچه زن زائو را ببرد و به آب برساند  

چنيه نقش نماديه در ت زندگي و  (ز هم159:  1376  رلارننياني، ميرد«بچه يا مادر بچه مي

واسنطه سياتِ جاودانه بخشني،  شنود، بهوفور ديده ميميوه آن نه در هنر ايراني و عشنايري به

(ز  6شنیل ر  شنودربختياري( ديده مي هاي عشنايريها در گليمصنورت نماديه و با انوا  فرمبه

  ادي  ديبابه زندگي عشنناير دارد،    دهيچنيه از طبيلت نه سننهم بزرگي در زندگي و جهتهم

رانوا  سيوانات و پرندگان( شننامل    بازتاب طبيلت و عناصننر آن در لاتا نقوش جانوري  نردز

رمررابي( يم سنر   رگل گژديه(، نرمم، گنجشنم، پامرري، بَط بُزنوهي، سنگ و اژدها، عقرب

يژگي مهم  ، گل سسنرت، برجسنته اسنتز اما وو دو سنر و گياهان شنامل در ت و گل و بوته

چون دسنتي و روزمره زندگي هماز ابزار و وسنايل دَم  هاي بختياري، اسنتفاده فراواننقوش گليم

 هاستز  سيخ و آچار و رناب اسا و ريره در گليم
 

 باوري در ساشيه رسمت راست(  ورجيه با نقش آل ز5شیل 

 ز  ورجيه با نقش در ت زندگي در ساشيه رسمت چپ( 6شیل 

 ( 47: 2002ديیسون و اشالتر، : مأ ذر

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 قشقایی  (ب

نام لائي هسننتند و لسننمتي از ها يیي از طواي  بيسننت و چهارگانه ترنان اوروز بهلشننقايي

اتنهر سنیونت داشنتند، بلدها تحت شنرايط سنخت طبيلي  در ماوراء  1ها نه در منطقه نَشلائي

آهربايجان و په از مدتي، در سدود ده لرن ايران و   و سنياسني لرارگرفته و به سنمت شنمال

گاه اصنلي ايل لشنقايي،  زيسنت  (ز16 :1385  رنياني،  پيش به جنوب و مرنز ايران رانده شندند

هاي زندگي  ابلاد و زمينه ۀطور گسننترده در هماهتمام به مقوته هنر به  اسننتان فار  اسننتز

جهت بازتاب باورها،    هاي لشننقاييها، يیي از محمللشننقايي بسننيار آشننیار اسننتز گليم

سنننا تارهاي فرهن ي، طبيلت و عناصنننر آن اسنننتز »زنان لشنننقايي بسنننياري از باورها و  

به سننينه از ها سننينه  چون افسننانهسننازند و همهاي  ود را به زبان نقوش نمايان مياسننطوره

 
1 kash 
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  تريه وهاي لومي، بدون نوچمبندي به سفظ سنننتدتيل پايرا بهها دريافت و آنمادربزرگ

دانند ننه هر شنننینل ينا رننگ چنه  زننندز او ميتريه تغيير و تحول بر بوم لناتي نقش ميينا نم

نقوش .  (89-90  :1389  مطلق و چنارئي،رگوهري  هنايي دارد«ملننايي را انتقنال و چنه دالتنت

  رشنننير، روبناه، گرگ، گوزن و بزنوهي و از مينان سيواننات اهلي بز و بزرناتنه، طناوو   جنانوري

گنجشم، مرغ و جوجه و گياهي و نقوش  (،7شیل    هاي لشقايي،بافتهدر  تريه نقشرمحوري

 ، سضوري برجسته در مته گليم لشقايي داردز 1انساني، در فرم انتزاعي و تجريدي

 
 مايه طاوو نقش   ورجيه و چنته باز 7شیل 

 ( www.pinterest.it:  مأ ذ ر

 

 

 

 

 

 

 

 شاهسون  (پ

ررب نشنور اسنت نه جغرافياي وسنيلي از ها و عشناير شنمالتريه ايلها، يیي از مهمشناهسنون

هاي لزويه، همدان و زنجان را به ررب تا شنر  آهربايجان شنرلي و اردبيل و نقاطي از اسنتان

ررب، اوتيه ناسيه دهدز »با اسنتناد بر پيشنينه تاريخي ايل شناهسنون، شنمال ود ا تقناص مي

تريه مرنز سنیونتي  تريه و بزرگجا نه آهربايجان مهمآيدز از آنسسناب مينشنيه بهشناهسنون

ها در نواسي رربي ايران رواج داب و رسنوم آنآرود، بسنياري از شنمار ميايه ايل در ايران به

ها داراي سنا تار فني و زيباشننا تي  هاي شناهسنونبافته  (ز14 :1376 رسقنوري،  يافته اسنت«

  -رسنننوزني  بنافيبنافي، پي بنافي، جناجيم و گليممختص بنه  ويش اسنننتز عالوه بر فنون لناتي

پردازي در نقش هاي ايشنان اسنتز سننتتريه نو  فنون و بافتهگليم سنوماک( هم از برجسنته

هاي طراسي و  ي و طبيلت پيرامون اسننتز »سنننتهاي شنناهسننون متأ ر از محيط زندگگليم

هناسنننت، بنه هميه دتينل اي از آداب و رسنننوم فرهن ي آنهنا زيرمجموعنهپردازي بنافتنهنقش

تر در زمينه طر  و نقش بوده و  هاي بافندگي ايه مردمان بيشتريه تأ يرگذاري سنننتبيش

رننگنم و  بنافنندگي  فنون  در  نقوش24:  1385  رسقنننوري،  پردازي«تر  گليم  (ز  هناي  در 

صورت گياهي، جانوري، نيهاني و توازم مورد استفاده در زندگي روزمره بافندگان  شاهسون»به

و عناصننر طبيلي نمود يافته اسننتز هر يم از نقوش داراي ملاني و مفاهيم نماديه مختل  

 
، ماهنامه علمي پژوهشي باغ  هاي لشقاييبافتهعوامل مؤ ر بر انتزا  و تجريد نقوش دست،  1395افروغ، محمد،   1

 ز77-90، صص 45نرر، ش 

http://www.pinterest.it/
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(ز در 1: 1395  پوري،رصنناد   گر باورها و اعتقادات بافندگان منطقه اسننت«اسننت نه نشننان

نقوش در شننودز  هاي متنو  شنناهسننون ديده ميبافته، سننه نمونه از  10و 9  ،8  هايشننیل

طور ملمول مُلهم از طور مطلق داراي اشنیال هندسني اسنت و بههاي شناهسنون بهبافتهگليم

رشننير، گوزن، گرگ، روباه، شننتر،  انوا  نقوش جانوري طبيلت و عناصننر موجود آن اسننتز

هنا( و  رانوا  در تنان، گنل و بوتنه  ، لو، هُندهُند(، گيناهي رو ، مرغ، جوجنه و طناوو ، عقناب

 شودز  (، در گليم شاهسون ديده مي11شیل  -رانوا  ستاره  نيهاني

 
 (www.laurosnamai.lt: مأ ذمايه طاوو  رسمت چپ( رجل اسا شاهسون با نقشز 8شیل 

:  مأ ذمايه دست به نمر روسط( رشاهسون با نقشهاي  مَفرَش ز 9شیل 

www.metropolitancarpet.com) 

 ( www.inpinterest.it: مأ ذگليم شاهسون رسمت راست( ر ز10شیل 

 

 

 

 

 

 

 

 
(، ستاره  9: 1395پوري،پَررصاد (، ستاره هشت59: 1382ايرميزبان،از راست به چپ ستاره شانهز 11شیل 

 (ز59: 1382(، ستاره صليبيرميزبان،59: 1382(، ستاره اتماسيرميزبان،comww.kilimw. رچن ي ر 

 

 

 

 

 کُرمانج  (ت

هاي شنماتي  راسنان، نه از زمان صنفويه به ايه ناسيه از عشناير نرمان ، مردمان سنانه بخش

تاريخي، نردهاي نواسي  راسنان در دوره  نشنور نسنيل داده شندندز »با اسنتناد بر پيشنينه  

  اند رميرنيا،هاي ننوني والا در بخش شننماتي ايه اسننتان انتقال يافتهصننفويه به شننهرسننتان

فرههنا بنهبنافتنههناي نرمنانجي و از آن مينان گليمبنافتنه(ز دسنننت49  :1368 هنا، از طور ناص سنننُ

هاي  ده در زمينه گليمشنننر  ايران اسنننتز نقوش آفريده شنننهاي شنننمالتريه بافتهبديلبي

نار  هاي بهمايهنرمانجي بازتاب باورها، اسناطير، طبيلت و عناصنر موجود در آن اسنتز »نقش

رفتنه، برگرفتنه از طبيلنت پيرامون زنندگي مناننند اشنننيناء متنداول روزمره، جنانوران، گيناهنان و  

مايه و ماهيت  (ز بُه63 :1395  ربخشني و وندشنلاري،  بر ي نقوش نامالس انتزاعي انسناني اسنت«

http://laurosnamai.lt/
http://www.kilim.com/
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هاي نرمانجي، برداشنت ههني همراه با هو  و اسسنا   ويش را بافتشنیلي نقوش در گليم

عي و  ابوم و عناصنر طبيلت با فرمي هندسني و بر دو سنطح انتزهاي موجود در زيسنتاز پديده

جواري و درهم تنيدگي زندگي با طبيلت، دتيل سُسنه همشنوندز نقوش، بهتجريدي بافته مي

،  رشنتر، شنير، روباه، رزال، گرگ، بز  شنودز نقوش شنامل جانورياتهام و ات وبرداري مي  از آن

ردر ت و    بزراته، سنننگ، الن شنننت، طاوو ، نالغ،  رچنگ،  رو ، گربه، پروانه(، گياهي

 باشدز  (، مي12شیل  ر رچشم ز م(  گل(، انساني و ابزار زندگي و نقوش منسوب به باورها
(، ستاره  9: 1395 پوري،رصاد   پَر(، ستاره هشت59: 1382ايرميزبان،ستاره شانهاز راست به چپ ز 12شیل 

 (ز59: 1382(، ستاره صليبيرميزبان،59: 1382(، ستاره اتماسيرميزبان،comww.kilimw. رچن ي ر 

 
 

 اشتراک و افتراق در شکل  و معنای نقوش 

ها عالوه بر افرا  و تفناوت در هاي عشنننايري، عمندتاس نقش و ن نارهبافتنهگليمطور طبيلي در  به

بخش، بر ي از نقوش چهار ايل  شننیل ظاهري، در ملنا و مورننو  يیسننان هسننتندز در ايه

چنيه توجه و عالله به مورد مطاتله صننرفاس از بابت تأنيد بر اشننترانات ههني بافندگان و هم

اسننتز در عناصننر آن بر طبق ن اه اسننتيوارد، نشننان داده شننده طبيلت و ات وبرداري از آن و

نه بايسننت بر دو نیته تأنيد نردز نخسننت ايهارتباب با ماهيت شننیلي و ملنايي نقوش مي

تحاظ جغرافيا از نه به-شننود، نقوشنني نه بافندگان عشننايري و ايلي  گونه نه ديده ميهمان

بافند از منرر ملنا و شنیل راتباس يیسنان و  ا ميهبافتهدر مته گليم  -يیدي ر بسنيار دور هسنتند

چون شننير، طاوو  يا نوه و ريره براي بافندگان  مشننترک هسننتندز براي منال سيواني هم

تواند نقوش جانوري اعم از سيوان و  اسنتز ايه اشنیال مي  يیسنان ديده و طراسي و بافته شنده

ينا گنل و بوتنه بناشننند ننه در چون در نترزنندگي(  ينا پرنندگنان مختل  و ينا نقوش گيناهي هم

جنا بنا واژه  ننه بر ي نقوش ننه در ايهدوم ايه  1زنلينات و ننه جزئينات، شنننیلي يیسنننان دارنند

است، وجود دارند نه اگرچه در شیل و فرم مشترک هستند، تيم هي  بار  متفرله همراه شده

وسنايل ناربردي و  ملنايي مشنترني ندارندز در والا بافنده ههنيت  ود را در ارتباب با ابزار و 

گونه  در والا همان  2زآورددم دسنتي محيط زندگي  ود را در پهنه بافته  ود به تقنوير درمي

رعقايد و باورها،    نه ياد شنند، منبا اتهام و ات وبرداري نقوش عالوه بر طبيلت و فرهنگ عامه

  اساطير(، اسسا  و درونيات شخص بافنده نيز سهمي برجسته داردز

 

  رنگ

 زيباشننننا تي   ۀها، رنگ اسنننت نه در دو سوزاز عناصنننر مهم در نيفيت ديداري گليميیي  

شننننا تي رفرآيند توتيد رنگ( لابل رصننند اسنننتز ها( و فهنشنننيني رنگبنندي و همررنگ

 
 هاي رميمۀ مقاته مراجله شودزدر فايل 8به جدول  1
 هاي رميمۀ مقاته مراجله شودزدر فايل 9 به جدول 2

http://www.kilim.com/
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هنا در نننار هنا و چينش آنپردازي و اسنننتفناده از رننگبر ورداري از ا تينار ننامنل در نقش

هاي بنياديه بافندگان عشنايري در روند  ه، از جمله تفاوتيیدي ر با فرارت بال و سنياتيت هه

شنودز در نرام  بافي شنهري اسنت نه از روي نقشنه بافته ميها نسنبت به لاتيبافتهتوتيد دسنت

هاي هاي عشنايري مؤتفهبافتهررن رزي( رنگ در دسنت  شننا تيبندي( و فهررنگ زيباشننا تي

 (ز  13شیل ر ار هستندمتنوعي د يل هستند نه بر ايه روندتأ يرگذ

 

 منابع انسانی تولید

سننازي با طبيلت پيرامون  ود اسننتز يابي به باالتريه سننطح همزندگي بومي در پي دسننت

تريه روابط تأ يرگذار بر چ ون ي سننير تیويه و تحول انسننان با محيط اطراف از مهم  ۀرابط

درنرر گرفته آن در نليت  زيسنتي و فرهن ي بشنر اسنتز ما براي شننا ت بهتر انسنان ناچار از  

  رفیوهي،  اش نه بخش مهمي از آن در رابطه با محيط شننیل گرفته اسننت هسننتيمانسنناني

زمان فرهن ي، محيطي و ژنتيیي هستندز  هاي فرهن ي، هم(ز بر ي از رفتارها و ويژگي1385

 چيني و رن رزي تحاظ ماهيت، مردان در پشنمبافندگي جزو آن دسنته از هنرهايي اسنت نه به

نردن، شنسنته و ريسنيدن پشنم، رن رزي و بافته، درگير هسنتندز  طور راتا در پاکو زنان به

گيري از لو ه ههه و تخينل و  پردازي و بهرهرونند و سنننا تنار فلناتينت بنافنندگي و ظرافنت نقش

هنا و نيز وجود ينم محيط  نابنت، هم ي  رزوهنا، اسسنننا ، آتمرنز در آفرينش نقش و ن ناره

تباس به زنان و سنا تار فردي و شنخقنيتي، روسي و رواني آنان ارتباب سنازوناري اسنت نه را

 نه ايه فرآيند براي زنان و مردان عشاير هر منطقه راتباس يیسان استز تري داردز چه ايهبيش

 

 ساختار فرهنگی و اجتماعی چهار ایل مورد مطالعه

عبارت دي ر،  شنود  بهاسنت، محيط  وانده ميچه ما را اساطه نردهالنگ ملتقد اسنت: هر آن

گيرد رالنگ،  صننورت باتقوه با فرد در ارتباب لرارمياي از والليات اسننت نه بهمحيط مجموعه

هاي مسنننتقل از هم  شنننناسننني فرهن ي، محيط و فرهنگ، سوزه(ز از ديدگاه بوم73: 1987

اه  (ز از ن 1977نيسننتند، ايه رابطه تلاملي و دو سننويه اسننت نه تقابلي و  طي رهاردسننتي،  

گيري هاي محيطي به منابه متغييرهاي مسننتقلي هسننتند نه بر شننیلاسننتيوارد، زيسننت اه

هاي فرهن ي يیسنان و تلييه شنيوه زندگي يم  هاي اجتماعي مشنترک و ايجاد  قنيقنهنرام

شنناسنان همواره بر ايه نیته (ز انسنان1955گروه ژ، جامله يا منطقه مؤ ر هسنتند راسنتيوارد،  

ها توانايي  یان و سننرزميه براي مردم بسننيار با اهميت اسننتز چرا نه آنننند نه متأنيد مي

ملناي  اص و متمايز  سننازي بسننيار بااليي دارندز هويت داشننته در درجه نخسننت بههويت

هناي (ز مؤتفنه1390بودن،  نابنت و پنايندار منانندن و بنه جما تللق داشنننته اسنننت ربهزادفر،

هاي میاني، محيط و طبيلت اسنت دالتتگيري هويت بومي، شنامل عناصنر فرهن ي و شنیل

هاسننتز سننا تارهاي فرهن ي و  هاي بومي عشننايري داراي تمام ايه مؤتفهبافتهنه دسننت

ها و بافتهگيري  اي در شیلواسطهاجتماعي ايلي و عشنايري در هر منطقه، تأ ير مسنتقيم و بي
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بناشنننننا تي در تريه ويژگي و شنننا ص تقنننويري و زيهناي آن داردز در سقيقنت مهمن ناره

بومي در لاتا نقوش پوشناني عناصنر فرهن ي و زيسنتها، سنازگاري، همراهي و همبافتهگليم

 ها نمودار استزهندسيرتجريدي و انتزاعي( است نه به نحو اسسه در زمينه آن

 
 بندي و رن رزي عشاير هاي مؤ ر در نرام رنگمؤتفه ز13شیل 

 
 

 گیرینتیجه

اي جدا از انسنان نيسنتز براي شننا ت ابلاد زندگي انسنان رنروري اسنت محيط زندگي، پديده

بوم  را با نل زيسننتاش، ارتباب متقابل وي ها و  قننايص فرديرننمه در نرر گرفته ويژگي

تنهنا رابطنه انسنننان بنا محيط، بلینه چ ون ي  اش مورد مطناتلنه لراردادز در سقيقنت ننهزنندگي

هناي انسننناني اعم از نناتبندي ينا ههني بنا محيط اطراف بنايند مورد هنا و توانناييارتبناب، فلناتينت

ان اهميت  محيط و فرهنگ و ميز ۀشناسي فرهن ي عموماس به تبييه رابطبررسي لرارگيردز بوم

هاي فرهن ي ساصنل  پردازدز و بر ايه امر تأنيد و تیيه دارد نه سنازگاريها ميهرندام از آن

هاي اجتماعي فرهن ي بسنت ي دارد، به محيط نيز وابسنته شنده به همان اندازه نه به ويژگي

اي زيسنننت و فرهنگ، تلامل و مراودات متقابل و پيچيدهاسنننتز همواره بيه دو سوزه محيط

صنورت تلاملي وجود داشنته اسنت و ايه در زيسنت همواره بهد داردز انطبا  انسنان با محيطوجو

اي چون گليم، مشنهود و آشنیار اسنتز پژوهش پيش رو براي بافتهبررسني ماهيت هويتي دسنت

شننا ت ايه ارتباب متقابل گليم بختياري، لشنقايي، شناهسون و نُرمان  را از منرر مواد اوتيه، 

هناي دينداريربقنننري(، اهنداف نناربردي و عملیردي، مننابا انسننناني  ي، نيفينتهناي فنمؤتفنه

 توتيد، سا تار فرهن ي و اجتماعي، مورد بررسي لراردادز 

 عوامل فرهن ي

 

 شنا تيزيبايي

 

 شناسيفه هاي لشقاييبافتهرنگ در دست

 

 بنديرنگ

 

 طبيلت و عناصر آن

 

 هاي محيطيدريافت

 

 عامل تأ يرگذار

 

 هاي پيشينيانآموزه عقايد وباورها، آداب، آييه و سنت،

  

 هاي جملي و لوميجنبه

 

  هاي فرديجنبه

 
 ،ابتیارات فردي هو  و سليقه،

تمني ات ، لوه تلقل و تخيل

 روسي و دروني

  

 گياهان رن زا

 

 رن رزي

 

 للمرو ايلي
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طور مستقيم از محيط بومي تأميه  مواداوتيه در بيه عشاير ياد شده، پشمي است نه به

گونه نه بايسته است با يیدي ر  فيزيیي، آنهاي جزئي در سا تار  جز تفاوتشودز ايه ماده بهمي

ها و  هاي بافت ايل و شيوه  تر در فنوننمايد، بيشمتفاوت نيستندز اما تفاوتي نه برجسته مي

ها مشترک است و بر ي نيز متفاوت و  ها در بيه ايل بافت عشاير، نمودار استز بر ي از فنون 

اُيچون ششههم  ، مختص به يم ايل  اص است ي، گچمه و ريره در عشاير لشقاييز  درمه، 

منطقه هر  در  عشاير  بافندگان  دستاگرچه  انوا   بافت  توانايي  دارا  بافتهاي  را  فني  هر  با  ها 

شودز براي  بافي در هر منطقه، ممیه است تنها از يم شيوه تبليت  هستند، تيم در هنر گليم

اي استز اما در شاهسون دار يا پلهبافي، چاکتريه نو  گليممنال در بختياري و لشقايي، راي 

-هاي هنر شده در گليم ها و تفاوتبافي يا سوزني استز باوجود مشابهتو نرمان ، از نو  پي 

 هاي عشاير مورد مطاتله، شاهد تنو  محقوالت توتيدي هستيمز   بافته

ها،  یلشوند، داراي شبومي سا ته ميهاي ايه مناطق نه بر مبناي نياز محيط  بافتهگليم

گوني هستند نه بر مبناي نياز و ناربرد و با اتهام از طبيلت  هاي متفاوت و گونهمايهابلاد و نقش 

و عناصر آن و مدد از هو  و اسسا ، تخيل، عقايد و باورهاي شخقي و جملي بافنده، در  

بافته ميبطه  آفريده  ايهها،  چه  ريشهشوندز  در  تفاوتنه  چنيه  بسترهيابي  بايد  اي  هايي 

-هاي فرهن ي، اجتماعي و ن رشرو نه زيرسا تها را بررسي نرد، از ايهفرهن ي عشاير و ايل

آن آفرينندگان  و جنسيت  بومي  محيط  زيباشنا تي  نقش هاي  در شیل،  ن ارهها  و  هاي  ها 

هاي هويت بومي و لومي را تلري   گذارند و مؤتفهتزئيني محقول نهايي، تأ ير مستقيم مي

هايي نه منجر به سفظ و استمرار فرهنگ بومي شده و از طريق آن افراد بومي، يتننندز هومي

بومي عشايري نيز با    ۀنوشندز بافنددهند و در رنا و بقاي آن مي هويت را به  ود نسبت مي

ها  پردازد نه شا قههاي فرهن ي و هنري به توتيد محقوالتي مي مايهبر ورداري از چنيه به

بايست چنيه ميدهدز هم ي محيط زندگي  ود را از طريق آن، بازتاب مي هاي فرهنو اصاتت

شناسي فرهن ي مورد نرر استيوارد منطبق بر فرهنگ، بر ايه نیته تأنيد نرد نه مقوته بوم

-عملیرد و رفتارهاي فرهن ي عشاير استز در عشاير، فرهنگ و محيط زيست در تلامل، هم

لراردارن نامل  تنيدگي  و هم  ن ارهپوشاني  و  نقش  بافته شده در مته گليمدز  هاي  بافتههاي 

اساطير،   باورها،  عناصر آن، عقايد و  از طبيلت و  برگرفته  مُلهم و  عشاير مورد مطاتله تماماس 

واسطه  هاي جملي و فردي، هو  و اسسا  فردي استز نیته سائز اهميت آن است نه بهآييه

د يل در آفرينش نقوش، راتباس نقوش هر    هايهاي زندگي عشاير و شا صشرايط و ويژگي 

 باشدز    ها و دي ر عشاير داراي اشترانات زياد و برجسته ميايل با ساير ايل
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 منابع 
،  «هاي عشننناير بختياريشنننناسننني نقش و رنگ گليماي بر زيباييمقدمه»  (ز1393ر  ناراني، سسنننيهابراهيمي

 ز19-39، صص  1  مارۀ، شنامه ن ارينهفقل

مجموعنه مقناالت  ،  «هناي عشننناير بختيناريتحليلي بر نقش و رننگ گليم»  (ز1389ر  ننارناني، سسنننيهابراهيمي
 ز29-55، صص  نخستيه همايش هنر و فرهنگ عشاير ايران، ايالت بختياري و ترستان

،  «نماد هويت لومي زنان بختياري: آفرينندگان چولا، نمودي از هنر ايلي و عشننايري و»  (ز1397ر  افروغ، محمد

 ز 1-16، صص  3  مارۀ، شانسانيدوماهنامه علمي تخققي پژوهش در هنر و علوم

اي از  هاي توسنلهتأ يرات دو سنويه فرهنگ و علم و تینوتوژي در سنياسنت»،  (1382ر  بخشنايش اردسنتاني، اسمد

 ز  85-108، صص 59  مارۀ، شمجله دانشیده سقو  و علوم سياسي،  «منرر تاريخ
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