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با تأكيد » زن  نُه«هاي عشايري نقش  بررسي تصوير زن در قالي
  بر مؤلفة اجتماعي پوشش زنان عشايري

  3، مهدي كشاورز افشار2نژاد خبيصي ، هما موسي*1اكرم نوري

 چكيده
هاي عشايري اسـت كـه در منـاطق مختلـف كشـور در       رايج در قالي هاي عنوان نقشي انساني از نقش تصوير زن به

ي هـاي  از نقـش » نُـه زن «. ساختارهاي متفاوت بافته شده است و قطعاً مفهومي نمادين و خاص هـم دارد ها و  قالب
. شـود  است كه در آن تصوير زن بافته شده است و در اين پژوهش در سه نمونه قالي از سه ايل متفاوت بررسي مي

و ارتباط اين نوع تصويرپردازي بـا   هاي دستباف ايراني پژوهشگران در پي نوع تصويرگري زن در اين دسته از فرش
يكي از هنجارهـاي اجتمـاعي بـراي     منزلة واقع، نوع پوشش و آرايش به در. شكل ظاهري و اجتماعي زنان عشايرند

نوع تصويرپردازي زن در : شود كه چنين بيان مي پرسش اصلي اين تحقيق اين. شود زنان در اين تحقيق بررسي مي
عنوان هنجار، رسم و سنت در قالب پوشش و پوشاك  جامعة عشايري براي زنان خود بهها با ساختاري كه  اين قالي

اي  آوري اطالعات كتابخانه تحليلي و با جمع ـ پسندد، تا چه ميزان در رابطه است؟ اين تحقيق به روش توصيفي مي
يك است، پوشش زنان در پوشش زنان در قالي بلوچ به پوشش اجتماعي زنان عشاير بلوچ نزد. و اينترنتي انجام شد

قالي كرد با پوشش اجتماعي زنان عشاير كرد خراسان شباهت الزم را ندارد و همچنين پوشش زنان در قالي افشار 
  .هيچ قرابت و شباهتي با پوشاك زنان در عشاير افشار كرمان ندارد
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  مقدمه
نظيـر را   هايي بي ها و نقش اي بزرگ از هنرهاي ايراني هستند كه طرح هاي عشايري گنجينه قالي

هـا بـه واسـطة     هـاي ايـن قـالي    تنـوع و تعـدد نقـش   . انـد  بديل در خود جاي داده هاي بي با رنگ
. انـد  هاي ساختاري، فرهنگي و اجتماعي ايالت و طوايف گسترده در ايران به وجـود آمـده   تفاوت
هاي عشـايري   هايي هستند كه بر قالي هاي حيواني، گياهي، انساني و نمادين از عمده نقش نقش

تصـوير زن از  . شوند و هريك عالوه بر جنبة هنري و تزئيني، معنا و مفهـوم نيـز دارنـد    بافته مي
 نوع لباس، ميـزان . شود هاي عشايري ديده مي هاي جالب توجه است كه بر متن برخي قالي نقش

تواند قالب تصويري خاصي را از نقش زن  پوشش، آرايش و زيورآالت از نكات مهمي است كه مي
ويـژه فرهنـگ عشـايري،     همچنين، زن در فرهنگ ايرانـي، بـه  . هاي عشايري معرفي كند در قالي

يكـي از  . شناسي عشاير به اين نكته بسيار پرداخته شـده اسـت   جايگاه خاصي دارد كه در جامعه
زن . شناختي عشاير با عنوان رسم و سـنت، نـوع لبـاس و چگـونگي پوشـش اسـت       همباني جامع

عشايري با توجه به اصول مذهبي و هنجارهاي سنتي و اجتماعي، قواعـد و رسـوم خاصـي را در    
هـاي   شـود تصـوير زن بـر قـالي     آنچه در اين پـژوهش بررسـي مـي   . كند پوشش خود رعايت مي

شار كرمـان، بلـوچ سيسـتان و كـرد قوچـان اسـت كـه        در سه ايل اف »نُه زن«عشايري در نقش 
. شـود  هاي هر سه نمونه پرداخته مـي  ها و تفاوت واقع به نوع تصويرگري زن با تكيه بر شباهت در

هـا بـا پوشـاك سـنتي عشـاير       شده در اين قـالي  كردن ارتباط پوشاك زنان تصوير همچنين پيدا
هـاي بعـدي    راهنمـايي اسـت بـر پـژوهش    ها و نتـايج ايـن تحقيـق     يابي به يافته ذكرشده، دست

. هـا  شناختي عشاير بر متن اين دسـته از قـالي   هاي عشايري و همچنين تجلي مباني جامعه قالي
هـا بـا    نوع تصـويرپردازي زن در ايـن قـالي   : شود كه چنين بيان مي پرسش اصلي اين تحقيق اين

سـنت در قالـب پوشـش و    عنوان هنجار، رسم و  ساختاري كه جامعة عشايري براي زنان خود به
 پسندد تا چه ميزان در رابطه است؟ پوشاك مي

  روش تحقيق
اي و اينترنتـي و ارائـة    آوري اطالعـات كتابخانـه   تحليلي بـا جمـع   ـ اين تحقيق به روش توصيفي

سـپس بـه   . انـد  بافي در عشاير آورده نگارندگان ابتدا شرحي مختصر از قالي. شود جدول انجام مي
هـاي قوچـان    با تصوير زن در چند طايفة افشار كرمان، بلوچ سيسـتان و كـرد   هاي برگزيده قالي
نهايت ارتباط بين  شود و در پس از آن، مطالبي از پوشش و پوشاك عشايري بيان مي. پردازند مي

اسـاس پوشـاك سـنتي و رايـج زن در جامعـة       ها بر شده از زنان عشاير بر متن قالي تصاوير بافته
 .بودن اين دو تصوير است فرض ابتدايي نويسندگان بر يكسان. شود عشايري تحليل مي
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  پيشينة تحقيق
هـاي خـوبي انجـام     در ارتباط با نقش زن در هنرهايي چون سفالگري و نقاشي تـأليف و نگـارش  

اند و راهنمـايي بـر تحقيـق     شناختي آميخته شده ها با رويكرد جامعه گرفته است كه برخي از آن
هاي عشايري، پژوهش متمركـزي، چـه در بـاب     نه با تصوير زن در قاليحاضر بودند؛ ولي در زمي

اي مشاهده نشده است، به چند مورد مربـوط بـه هنرهـاي ديگـر در ادامـه       مقاله يا كتاب، نمونه
  :اشاره شده است

نوشتة نغمـه  ] 16[» هاي معاصر ايران بازنمايي هويت زنان عشاير بختياري در نقاشي«مقالة 
ر زنان بختياري در نقاشي پرداخته است و تا حدودي به جايگـاه اجتمـاعي زن   زاده به تصوي صفر

شـناختي پوشـاك سـنتي     مطالعة فرهنگي و جامعـه «مقالة . ها نيز اشاره كرده است در بختياري
شناسي پوشـاك   نوشتة سيده راضيه ياسيني كه بر جامعه] 18[» زنان كنارة درياي جنوب ايران

پوشش زن ايراني با تكيه بر پوشش و لباس زنان بختياري از آغاز  وضعيت«مقالة . پرداخته است
آبادي كه نوع پوشش و ساختار پوشاك زنان بختيـاري را   نوشتة حميد اشرفي خير] 4[» تا كنون

تطبيـق مصـاديق اجتمـاعي زنـان در دورة قاجـار بـا جايگـاه زن در        «در مقالة . بيان كرده است
فـر و محبوبـه شـهبازي نقـش      نوشتة مهناز شايسته] 15[» نگارگري نسخة خطي هزار و يكشب
شود و اين جايگاه اجتماعي با نوع تصويرگري زنان در نسـخة   اجتماعي زنان دورة قاجار ارائه مي

هـاي قاجـاري در    بررسي اجتمـاعي حضـور زنـان در قلمـدان    «شود و مقالة  ذكرشده مقايسه مي
و همكـاران كـه نقـش اجتمـاعي زنـان بـا       فر  نوشتة مهناز شايسته] 14[» مجموعه ناصر خليلي

  .هاي قاجار مقايسه شده است ها در قلمدان تصوير آن

  زن ماية عشايري با نقشهاي  قالي
هاي يك هنر بومي و قديمي درواقع به شناخت سبك و آيـين زنـدگي منجـر     مايه شناخت نقش

عتقادي، اجتمـاعي و  توان به ساختار مذهبي، ا هاي عشايري مي هاي قالي با بررسي نقش. شود مي
. رسـند  هاي به منصة ظهور مي سنن و رسوم عشاير پي برد كه با سادگي در قالب تصاوير و نقش

باورهـا، اعتقـادات   «. هاست قاليهاي اين  طرحدر عوامل اصلي زيبايي  هاي از همين سادگي نقش
ي تـاريخي و آثـار   هـا، بناهـا   ها، اسـطوره  توان از ميان قصه و آداب و رسوم هر قوم و ملتي را مي

هاي پيشين آن قوم و باالخره صـنايع دسـتي هـر ملتـي، يعنـي       باستاني به جاي مانده از تمدن
اي پايـدار و اصـيل گـره خـورده اسـت و تبلـور        آثاري كه هر طرح و نقش آن با فكـر و انديشـه  

نسـان  ا. دارند  هاي عشايري تنوع نقش قالي]. 48، ص10[» اعتقادات آن سرزمين است، پيدا كرد
ها و  ها و حتي گبه سال در قالي در قالب زن، مرد، كودك و كهنكه هاست  ترين اين نقش از مهم
هاي خاصي برخوردار است؛ چه از نظـر   اما نقش زن از ويژگي. هاي بسياري نقش شده است گليم
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  .ساختاري و تصويري و چه از نظر معنا و مفهوم
ته است و مفاهيم متنوعي را بر خـود حمـل   نقش زن از ديرباز در هنرهاي بسياري نقش بس

هـاي جنسـيتي تأكيـد     هرچند در ظاهر بيشـتر در ويژگـي  . پردازي الهة مادر نمادكند؛ مانند  مي
ويـژه بـا مفهـوم     دارد كـه بـه   بـر  خيـزي را در  تري از باروري و توليـد و حاصـل   دارد، مفهوم وسيع
تصـويرگري زن در  ]. 40، ص12[» سـت ها و دامداري پيوند خورده ا كردن دانه كشاورزي و اهلي

  .شود هنرهاي ديگر چون سفالگري و نقاشي نيز مشاهده مي
تـأثير بافـت فرهنگـي و مـذهبي، سـاختار       جايگاه زن ايراني در گسترة زمان همـواره تحـت  
تناقضاتي كـه بعضـاً در تـاريخ و مجموعـه     . اقتصادي و نظام سياسي دستخوش تغيير بوده است

ها وجود دارد از سويي و تـاريخ مكتـوب پادشـاهان از سـوي      و وضعيت آن سوابق مربوط به زنان
بـا   ].131، ص14[خصوص زنان منجر شده اسـت   ديگر به درك نادرست شرايط تودة مردم و به

هـاي   توان تصوير زن در قالي هاي زيادي كه حامل تصوير زن هستند، مي مشاهده و بررسي قالي
  :عشايري را به چند دسته تقسيم كرد

ها و روايات ادبي بسيار معروف هسـتند   ها، قصه هايي كه در داستان زن: ادبي و داستاني) الف
هـاي عشـايري شـامل     كه بيشترين تصويرگري نقش زن در قـالي ... مانند ليلي، شيرين، رودابه و

اين قاليچة تصويري طرح شكارگاه بهرام گور است و مضمون . 1شود؛ مانند تصوير  اين دسته مي
  ].46، ص5[الهام گرفته است  خمسة نظاميهاي كتاب  مجلس از داستاناين 

هايي كه داراي جايگاه حكومتي، درباري يا اعيـان و اشـراف بودنـد؛     زن: درباري و مقامي) ب
هاي بسيار كمـي را در خـود جـاي داده     اين دسته نقش. مانند همسر شاه يا همسر والي و ارباب

اي نحيف در كنـار او   ر قالبي تنومند و خدمتكارش كه با جثه، زن خان د2در قالي تصوير . است
هـاي   اين قالي از نمونه. شود است ديده مي) يا نشسته(دست به سينه و به حالت احترام ايستاده 

  ].78، ص6[هاي اعالي افشاري است  فرش
 به اين جهت كه زن بـه واسـطة  . اين دسته اهميت بسيار زيادي دارد: نمادين يا مفهومي) ج

بافنـده، زن را بـه طـور نمـادين نشـان داده      . بودن نقش شده است نه با نقشي ادبي يا مقامي زن
مايه شـكل   هاي نقش توان پذيرفت كه نقش نمي). 3تصوير (اي است  است كه حامل مفاهيم ويژه

فرش دستباف ايرانـي خـود نمـادي از فـرش     . و فرم در فرش ايراني قراردادي و متعارف هستند
تـوان   زيرا نماد، كشف نظام عالي حقيقت در نظام داني است كـه از طريـق آن مـي    بهشت است،

  ].78، ص8[انسان را به قلمرو عالي بازگرداند 
هـاي مشـخص و    درواقع، تصـوير زن در قالـب داسـتاني يـا مقـامي در برگيرنـدة شخصـيت       

بنـدي حـايز    آنچـه در ايـن دسـته   . ها كامالً واضح است شده است كه مفهوم و معناي آن شناخته
هاي عشاير است، زيرا زن بدون عنـوان، لقـب    اهميت است، تجلي نمادين و مفهومي زن در قالي

شود؛ تصويري خـالص كـه بافنـده بافتـه      تنها زن ديده مي. يا مفهوم مشخصي تصوير شده است



  255 ...عشايريهاي  بررسي تصوير زن در قالي

ئـه  تري را ارا آنكه زير چتر محدود و مشخصي قرار داشته باشد آزادانه مفاهيم گسترده است و بي
بندي نمـادين و مفهـومي بررسـي     توان در قالب دسته در اين پژوهش، تصوير زن را مي. دهد مي
در سه قالي عشاير افشار كرمان، بلوچ زابـل و كـرد قوچـان     »نُه زن«نقش در اين پژوهش . كرد

هاي ايران به نمـايش   هاي انساني قالي اي را در نقش خاص و ويژه واكاوي شده است كه چيدمان
يـك از   در اين مرحله به شرح تصـويري هـر  . هايي ايستاده تركيب سه در سه با قامت: اند تهگذاش
  .ها پرداخته خواهد شد قالي

  ]46، ص9) [شكارگاه بهرام گورقالي (هاي ادبي و داستاني  نقش زن در شخصيت. 1تصوير
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  ]78، ص6[، ايل افشار كرمان )اش زن خان و نديمه( بي قالي بي(هاي مقامي  نقش زن در شخصيت. 2تصوير

  ]57، ص13[، بخشي از اثر، ايل افشار كرمان دان دست نقش زن در قالب بياني مفهومي، . 3تصوير
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هـاي افشـاري بيشـتر بـا      نام افشـار و بافتـه  . متعلق به ايل افشار كرمان است 4قالي تصوير 
هـاي   ن از طايفـه هـاي كرمـا   درواقـع، افشـاري  . كرمان و نواحي اطراف آن شـناخته شـده اسـت   

هاي آذربايجان هستند كه در زمان شاه طهماسب صفوي براي مجازات به نواحي كرمـان   افشاري
يـك از   بردنـد بـا هـيچ    هايي كـه ايـالت افشـار بـه كـار مـي       طرح]. 278، ص3[كوچ داده شدند 

، 2[كننـد شـباهت نـدارد     هايي كه ايالت يا روستاييان ساير مناطق ايران از آن استفاده مي طرح
 177در  125در حـوالي سـيرجان يـا اقطـاع و در ابعـاد       19اين قالي در اواخـر قـرن   ]. 243ص

متن قالي به رنگ كـرم روشـن و حاشـية آن بـه رنـگ      ]. 127، ص5[متر بافته شده است  سانتي
ها نقش گل و پرنـده   الي آن جقه پر شده است و در البه هاي بته متن قالي از نقش. اي است قهوه

شود، اما نقش اصلي كه بيشترين سطح را به خود اختصـاص داده اسـت تصـوير نُـه زن      ديده مي
بافنده سعي داشته نقش نُه زن متفاوت را به تصوير بكشد؛ نه يك زن كه هشت بار تكـرار  . است

بر نمايش جمعي زنان؛ هرچند ) كه خود زن است(اي است بر تأكيد بافنده  شود و اين خود نكته
  .وير بسيار زياد استكه شباهت بين تصا

انـد كـه دو    رو نقش شـده  ها از روبه پيكره. زنان در رديف باال و مياني گوشواره به گوش دارند
ها و آرايش موهاي سـه زن در رديـف    رنگ كفش. اند دست خود را كنار بدن در پايين نگه داشته

كـرة شـش زن در   هـا، پي  گيـري پاهـا و كفـش    مياني از ديگران تفاوت دارند؛ بـا توجـه بـه قـرار    
هاي عمودي سمت راست متمايل به چپ و سه زن ديگر در رديف سمت چپ متمايـل بـه    رديف

  .ندا ها يكي است، ولي در رنگ با يكديگر متفاوت نقش و طرح كت و دامن. راست است
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 ]127، ص5[در قالي افشار كرمان  »نُه زن«نقش . 4تصوير
  

دار، شـلوار چسـبان،    با كتي كوتاه، كفش پاشنههر زن دامن كوتاهي با نقش ريز به تن دارد 
. شده و بدون روسري كه فرم ابروها همان آرايش زنان عصـر قاجـار اسـت    موهايي جمع و آرايش

كنند كه اينجـا زن   همة اين جزئيات اين مورد مهم را بيان مي. رو است حالت چهره كامالً از روبه
فرهنگ غربي و نفوذ تصـاوير زنـان غـرب    با پوشش و ظاهري تصوير شده است كه حاصل تأثير 

ناصـرالدين شـاه پـس از    . توان در زنان دربار و پايتخت ديد است و تجلي اين سبك را بيشتر مي
دامن كوتـاه و  (هاي غربي را در اندروني خود رواج دهد  بازگشت از اروپا، خواست تا لباس بالرين

يان همـواره مـورد تقليـد عـوام قـرار      از آنجا كه سبك و سياق دربار]. 20، ص1) [شلوار چسبان
هـا و   ها هميشه از اندروني شاه بيرون آمد و سپس بـه شـاهزاده خـانم    گرفت، مد لباس خانم مي

و همچنـين هنرهـاي تصـويري دورة    ] 25، ص1[كـرد   بانوان اعيان و بعد در عوام رواج پيدا مـي 
، خود بـر فرهنـگ مـردم ايـران     قاجار مانند نقاشي و عكاسي كه از تأثيرات اروپايي بركنار نماند

  .خصوص در نوع پوشش زنان تأثيرات پر رنگي از خود به جا گذاشت به
متعلق به عشاير كـرد قوچـان در خراسـان اسـت بـا زمينـة سـاده و         5نقش قالي در تصوير 
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هاي سادة هندسي مانند ستاره و گل گرد، ولـي نقـش اصـلي آن، كـه      رنگ همراه با نقش شرابي
اي تكـرار   حاشيه به صورت واگيره. خود اختصاص داده است، تصوير نُه زن است كليت متن را به

اهـالي  «. هـاي كوچـك   شده است كه نقش واگيره گل گرد بزرگي است با يك برگ بزرگ و گل
هستند كه در چند صد سال ) هاي شادلو و زعفرانلو تيره(هايي از كردهاي  قوچان در اصل شاخه

قـاپو،   شمال مشهد كوچانيده شده و در اين شهر و اطراف آن، تختهپيش از كردستان و قفقاز به 
هـاي   هـا و روش  ها كه در اصـل متـأثر از نقـش    هاي بافندگي آن ها و اسلوب طرح. اند ساكن شده

هـاي متـداول در    هـا از سـنت   هـا و بلـوچ   ها با تركمن بافندگي قفقاز بوده و به دليل مجاورت آن
ايـن قـالي در    ].217، ص7[» م همجـواري تـأثيراتي گرفتـه اسـت    بافي اين اقوام نيز به حك قالي

، 6[متـر بافتـه شـده اسـت      سـانتي  208در  129در حـوالي قوچـان و در ابعـاد     19اواسط قرن 
ها سعي داشـته تـا    يك از زن پردازي تصوير هر در اين قالي نيز، بافنده با تفاوت در رنگ]. 75ص

و صرفاً تكرار يك تصوير نيستند و هـر زن شخصـيت   ها از يكديگر متمايزند  تأكيد كند شخصيت
هـاي جالـب و    خـالف شـباهت و انطبـاق بـا نمونـة افشـار، تفـاوت        امـا، بـر  . مستقل خود را دارد

  :برانگيزي نيز وجود دارد بحث
پوشش ردايي بلنـد اسـت تـا    . در اينجا خبري از كت و دامن با شلوار چسبان قاجاري نيست

هاي بـومي منطقـه    نو به پايين چسبان است؛ تقريباً اين اجزا از لباسروي زانو و شلواري كه از زا
يافتـه نقـش    بر ميانة كمر، كمربندي تزئين. هستند، ولي شكل زنانة آن به اين شكل رايج نيست

موها از دو طـرف بـه   . شود هايي ريز ديده مي ها و سينة هر لباس نقش روي سر شانه. شده است
زينـت  ) هـاي خراسـان   كـرد (ا آويز سكه از زيورآالت زنـان كرمـانج   ها رفتند و موها ب پشت شانه

همـه كفـش   . انـد  ها با يكديگر متفاوت نكتة جالب در اين قالي اينجاست كه رنگ چهره. اند يافته
  .اند دار به پا دارند و فاقد روسري پاشنه
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  ]75، ص6[در قالي كرد قوچان  »نُه زن«نقش . 5تصوير
  

ايـن  . انـدازد  ين قاليچه بيننده را به ياد هنر دوران سلجوقي مـي هاي ا حالت و صورت آدمك
شود كه به جزئيات حاالت صورت، مثل ابروان پيوسته، چشـمان تنـگ و    تداعي وقتي بيشتر مي

خصوص كـه جهـت صـورت در دو قاليچـه ديگـر، بـا        صورت پهن و بزرگ زنان آن دقت شود؛ به
هـاي دوران   ه در اينجـا مثـل اغلـب صـورت    كـ  حـالي  در. روسـت  بـه  همين موضوع، هميشـه از رو 

هـاي نزديـك خـود     از طرفي، اين قاليچه از تأثير همسايه. سلجوقي، از سه رخ تصوير شده است
بنـدي و هـم در حاشـيه     ها به دور نبوده است و اين تأثير هـم در تركيـب   ها و فردوس مثل بلوچ
كه يك دست خود را كنار بدن در  اند رخ ايستاده ها به حالت سه پيكره]. 75، ص6[شود  ديده مي

رنـگ لبـاس و جهـت    . اند و دستي ديگر به روي سـينه بـه حالـت اداي احتـرام     پايين نگه داشته
افقي باال و پـايين  هاي  شش زن در رديف. صورت سه زن در رديف مياني از ديگران تفاوت دارند

نقـش و طـرح ردا و   . متمايل به چپ و سه زن ديگر در رديف مياني متمايل بـه راسـت هسـتند   
  .ندا ها يكي است كه در رنگ با يكديگر متفاوت شلوار در همة پيكره
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هـاي   هـا شـامل طايفـه    بلوچ. متعلق به عشاير بلوچ در سيستان است 6نقش قالي در تصوير 
اري هسـتند كـه در نقـاط مختلـف اسـتان خراسـان و همچنـين اسـتان         شم چادرنشين بي نيمه

بـافي اشـتغال    ها قبل به كـار دامـداري و قـالي    كاووس از قرن سيستان و بلوچستان و حتي گنبد
بـافي   ويژه عشايري كه در اطراف زاهدان و ايرانشهر هستند، قـالي  ها، به هايي از آن تيره. اند داشته

هـاي عشـاير بلـوچ، كـه از      رنگ تيـرة قاليچـه  ]. 218، ص7[دانند  را چندان شايستة اهميت نمي
نتيجة به كار بردن سه مايه از قرمز سير، آبي سـير و متوسـط و    مشخصات اين فرآورده است، در

هاي كوچك و هندسي و حيوانـات   زمينة قالي همراه با نقش]. 211، ص2[شود  سياه حاصل مي
نسبت كوچك و باريـك اسـت كـه     حاشيه به. است اهلي است، ولي نقش اصلي آن تصوير نه زن

  .نقش ساده و هندسي پيكان در آن به تناوب تكرار شده است

 ]69، ص 6[در قالي بلوچ سيستان »نُه زن«نقش  . 6تصوير
  

متـر بافتـه شـده     سـانتي  180در  103در اطراف زابل و در ابعاد 19اين قالي در ابتداي قرن 
هـاي كوچـك    اي سير است كه در متن، نقش به رنگ قهوه متن و حاشية قالي]. 75، ص6[است 

شود؛ ولي نقش اصلي، كـه بيشـترين سـطح را بـه خـود اختصـاص داده        شتر، بز و مرغ ديده مي
  .ها مرد هستند است؛ با اين تفاوت كه سه نفر از آن »نُه زن«است، نقش 



  1399تابستان  ،2، شمارة 12، دورة فرهنگ و هنرزن در   262

در اينجـا  . شـود  مي در اين قالي تفاوتي بارز و مشخص نسبت به دو نمونه افشار و كرد ديده
هـا را از   شـود جنسـيت آن   با اندكي دقت مي. گيري زن و مرد در كنار يكديگر هستيم شاهد قرار

مـردان بـا سـبيل كوچـك در وسـط قـرار       . جزئياتي كه در صورتشان به كار رفته تشـخيص داد 
رنـد و دسـت   مانند در ميان ابرو دا اند و زنان خالي صليب اند و دست چپشان را به كمر زده گرفته

حد فاصل بين . شود ها ديده مي اي از مو در دو طرف صورت اند و حلقه راستشان را به كمر گرفته
شـود   زنان را مرد و حد فاصل بين مردان را زن پر كرده است و در رديف باال دو شتر ديـده مـي  

و در  در دو رديف باال و پايين و همچنين دو نقش ميـاني بـاال در مـتن، هشـت زن    ]. 69، ص6[
لباس هر نه نفر يك شكل اسـت؛  . رديف مياني همراه با دو نقش مياني پايين پنج مرد قرار دارند

ها يكـي   ها و كفش بلند كه تزئينات و جزئيات لباس يعني شلواري گشاد همراه با پيراهني آستين
. نـد ا وتهـا و تزئينـات آن متفـا    شلوارها كامالً شبيه به فرم سنتي بلوچ است؛ ولي لباس. هستند

در نقـش  . اي كه در دو قالي ديگر وجود ندارد در اينجا مشهود است و آن پوشش سر اسـت  نكته
شش زن، دست راست به حالت قائمه ميانة كمر قرار دارد و دست چپ در كنـار بـدن چسـبيده    
است، ولي در نقش سه مرد، دست چپ ميانة كمر و دست راست در كنار بدن به شكل چسبيده 

هـا، شخصـيت هـر نـه نفـر را       بافنده سعي كرده با تغيير رنگ انـدك در لبـاس  . تنقش شده اس
و سـتارة ميـان   ) مـرد (همچنين، تفاوت نقش زن و مرد را فقط در سبيل  .جداگانه مشخص كند

هايي  هاي كوچك، چشمان درشت در صورت ابروان كماني، لب. مشخص كرده است) زن(دو ابرو 
  .اند رو نقش بسته از نماي روبه

  تحليل تصويري در سه قالي ذكرشده
توان چنين بيان كرد كه به احتمال فـراوان   بودن نقش مبني بر تصوير نه زن، مي با توجه به يكي

توان قاطعانه گفت  نمي. اين نقش برخاسته از جايي است كه به مناطق يا اقوام ديگر رسيده است
توان گفت  ن بوده است، ولي تا حدودي ميكدام قوم يا كدام ناحيه از كشور منشأ اصلي و ابتدايي آ

واسـطة   هـا را بـه   بافي مشخص و مستقل نبودند و بسياري از نقش كه اقوام بلوچ خود داراي قالي
سـاالرخاني و  (هـا   هـاي ديگـري از بلـوچ    تيره«. اند دست آورده مجاورت يا تعامل با ديگر اقوام به

، 7[» پردازند بافي مي ها به قالي بهلوري در اطراف خواف و سرخس هستند و همانند) خاني رحيم
ها  به دليل مجاورت با تركمن«و اين نكته كه كردهاي خراسان خود از مهاجران هستند ] 218ص

» بافي اين اقوام نيز به حكم همجواري تأثيراتي گرفته است هاي متداول در قالي ها از سنت و بلوچ
متفـاوت در كنـار يكـديگر، انتقـال و تحـول       كنار هم قرار گرفتن اقوام و طوايـف ]. 217، ص7[

  .كند بردن به منشأ اصلي را كاري دشوار مي شود و پي هايي را سبب مي نقش
تايي در هر سه قالي بدون دخـل و تصـرف    ها به صورت سه رديف سه تايي پيكره چيدمان نُه

رة مياني زن، سـه  البته كه در قالي بلوچ به جاي سه پيك. عنوان الگويي ثابت رعايت شده است به
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ها منبع  پيكره 3×3گيري  در رابطه با نوع قرار. مرد نقش شده است، كليت ساختار حفظ شده است
گرفته توسط پژوهشگران اين نكته به دست  و منشأ مشخص به دست نيامد، ولي با تحقيق صورت

ست، از جمع اعداد آمد كه در رمز و راز حروف و اعداد ابجد، كه بسيار مورد توجه ايرانيان بوده ا
شود كه اين تعداد پيكره با عـدد   چنين فرض مي. شود ، عدد نه حاصل مي»زن«حروف در كلمة 

تنهـايي   بار خـود بـه   تواند براي اولين تواند ارتباط داشته باشد و همچنين مي مي» زن«ابجد واژة 
تورج ژوله در كتـاب   طور كه پيش از اين استاد همان. اي باشد بر ساختار اين نقش از قالي نظريه

به اهميت نكات رمزي ماننـد حـروف    هاي فكري شناخت فرش، برخي مباني نظري و زيرساخت
  .اند هاي ايراني اشاره كرده بيني در برخي قالي هاي نجومي و طالع ابجد يا نقش

. آنچه در اين وهله از تحقيق مهم است، بررسي تصويري اين نقش در سه ايل متفاوت اسـت 
هر سه قالي مـورد نظـر در متغيرهـاي مشـخص مربـوط بـه پوشـاك         1جه به جدول حال با تو

  .دست آمده است نكات حائز اهميت به شرح ذيل بهها و  اند كه يافته مقايسه و بررسي شده
  

 )نگارندگان(مذكور تحليل تصويري سه قالي . 1جدول

  
چشـمان درشـت و   «. ها به سبك قاجـاري اسـت   در دو نمونة افشار و بلوچ تصويرگري چهره

، 15[» دار كشيده، صورت سـرخاب، ابروهـاي كمـان و پيوسـته، گيسـوان مشـكي و مـوج        سرمه
ها بادامي و گيسـوان صـاف و لخـت     ولي در نمونة كرد، ابروهاي راست و مستقيم، چشم]. 22ص

پـردازي قاجـاري و معاصـر اهميتـي      بافندة كرد به چهـره . ز تفاوت با سبك قاجاري استنشان ا
 .نداده است

در دورة دوم حكومـت،  . دهـد  پوشاك زنانة عصر قاجار را نشان ميدر قالي افشار لباس زنان، 
هاي بلند بـه   اواخر شاهي ناصرالدين شاه، تحول چشمگيري در پوشش زنان به وجود آمد و دامن

]. 22، ص15[شـود   و شليته تغيير كرد و ارتباطي با لباس محلي زنان ايل افشار ديده نمي تنبان
ها ارتباط نسبي با لباس سنتي زنـان بلـوچ دارد؛ يعنـي فقـط شـلوارها       در نمونة بلوچ، لباس زن

هاي بـومي منطقـة    اما در قالي كرد لباس زنان نزديك به لباس. اند سنتي عشاير بلوچ نقش شده
دهنـد   ها نشان مـي  لباس. است، اما به اين شكل و ساختار ميان زنان كرمانج رواج نداردخراسان 

  .كه بافنده به مدل لباس محلي و بومي خود تا حدودي پايبند بوده است

  متغير
رنگ   آرايش مو  زيورآالت  نوع لباس  تصويرگري چهره  قالي

  ها كفش  پوست

افشار 
لواردامن كوتاه، كت، ش  سبك قاجاري  كرمان

سبك   گوشواره چسبان
  دار پاشنه  سفيد  قاجاري

كرد 
 رداي بلند،  ساده و قديمي  قوچان

فاقد آرايش   آويز مو شلوار
  مو

در سه 
  دار پاشنه  رنگ

بين سبك قاجاري و  بلوچ زابل
 قديمي

پيراهن كوتاه، شلوار
سبك   نامعلوم سنتي بلوچي

  دار پاشنه  سفيد  قاجاري
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در نمونـة بلـوچ، نقشـي مبنـي بـر زينـت يـا        . ها زيوآالت دارنـد  در دو قالي كرد و افشار زن
هـا شـايد دليلـي بـر عـدم مشـاهدة        ها و تيرگي رنگ م نقششود؛ البته تراك زيورآالت ديده نمي

اين نكته شايان ذكر است كـه زيـورآالت بـراي بافنـده اهميـت دارد و بخشـي از       . جزئيات باشد
 .تصوير زن عشاير است

ها دو زلف  كنار گونه. در نوع ترسيم موها در دو قالي افشار و بلوچ، شيوة قاجاري مشهود است
در قالي . آرايش رايج در دورة قاجار است كه البته قدمتي بيش از قاجار داردبرگشته بر گونه نوعي 

  .روند ها در دو دسته به سمت پشت مي شود و مو كرد اين تزئين و آرايش قاجاري ديده نمي
ها در دو نمونة افشار و بلوچ سفيدند، ولي در قالي كرد چهرة نه زن تصوير شده در سه  چهره

بـا توجـه بـه    . شود كه اين خود نكتة جالبي از اين قالي است مز ديده ميرنگ سفيد، ياسي و قر
تـوان   گون يا سبزه و حتي سياه، مـي  تنوع رنگ پوست ميان همة اقوام ايراني اعم از سفيد، گندم

پوسـت، بسـيار    هاي افشار و بلوچ به چهرة ايدئال و مورد پسند معاصر، يعنـي سـفيد   گفت بافنده
 .اند هميت دادهبيشتر از بافندة كرد ا

هاي روبسته بـا پاشـنة كوتـاه اسـت كـه بـا        ها در هر سه قالي كفش ها در همة پيكره كفش
 .دار الگوي مشترك كفش بوده است گويا كفش پاشنه. شود هاي مختلف ديده مي رنگ

  پوشاك در جامعة عشايري
شـود،   ش قلمـداد نمـي  پو عنوان جامه يا تن از همان آغاز تاريخ تمدن تا به امروز، پوشاك تنها به

خصـوص   اجزا، جنس، رنگ و شكل يك لباس به. بلكه زباني فرهنگي است از ساختار يك جامعه
درواقـع، لبـاس ماننـد يـك زبـان      . در جوامع عشايري داراي بـار معنـايي خـاص خـود هسـتند     

كنند كه هـر   در ايران، اقوام گوناگوني زندگي مي. كنندة سنت، رسم، مذهب و فرهنگ است بيان
اي در فرهنـگ   كنند؛ يكـي از ايـن مبـاني پايـه     يك فرهنگ و ساختار اجتماعي خود را حفظ مي

در اين مرحله از پژوهش سعي بر اين است تا بازنمايي اين پوشـاك  . اقوام و عشاير پوشاك است
  .هاي تصويري ذكرشده بررسي شود بر قالي

يف شده است كه بـه اختصـار   در مطالعات پوشاك از ديدگاه تاريخ اجتماعي چهار نظريه تعر
  :شوند بيان مي
هاي قومي، محلي و زبـاني   نظرية قومي، در آن انواع خاص لباس به عنوان شناسة گروه) الف

  شوند؛ خاص منظور مي
  داند؛ هاي فعلي را بازماندة برخي انواع بنيادين اوليه مي پوش نظرية انتشاري، اين نظريه تن) ب
البسه در طول تاريخ و تأثيرات فرهنگي بيروني بـر آن حـوزة   نظرية تاريخ توسعه، تكامل ) ج

  بررسي اين حوزه است؛
  ].39، ص17[زدايي، اين نظريه نسبت به لباس رويكردي نمادين دارد  نظرية تاريخ) د

اي كه با اين پژوهش ارتبـاط الزم را دارد نظريـة قـومي اسـت، زيـرا لبـاس عشـايري         نظريه
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چهار عامل اصلي جغرافيـاي  . شناسانة ساختار يك ايل يا طايفه اي است بر شناخت جامعه شناسه
، 18[طبيعي، جغرافياي فرهنگي، مذهب و شغل از عوامل مؤثر بر پوشاك سـنتي عشـاير اسـت    

با توجه به اهميت لباس . به اين مفهوم كه لباس سنتي برآيندي است از اين چهار عامل]. 200ص
تي براي زنان از اصول محكم اجتمـاعي و فرهنگـي   در ميان عشاير بايد گفت پوشيدن لباس سن

هاي فرهنگي، پوشاك سنتي و رعايت مـوازين و   صحبت از ساختارهاي اجتماعي، چارچوب. است
سنن براي زنان عشايري در مجال اين پژوهش نيست، اما آنچه قطعي و مسلم است پايبندي زنان 

ر قالب روسري، چارقد و شال از اصول حجاب د. هاي سنتي و ايلياتي است عشاير به پوشيدن لباس
. مشترك ميان همة ايالت و عشاير است كه علت اصلي آن رعايت مـوازين شـرعي اسـالم اسـت    

زيورآالت و پيرايش و آرايش مو همواره بخشي از فرهنگ پوشش و لباس سنتي زنـان عشـايري   
داند، زيـرا لبـاس    ميهر زن عشايري پوشيدن لباس سنتي و ايلياتي را بر خود واجب . ايران است

  .سنتي براي او با شرايط جغرافيايي، كاري، فرهنگي و مذهبي انطباق دارد

  گيري نتيجه
با توجه به رسم و فرهنگ پوشاك در عشاير افشار، كرد و بلوچ و اصول مـذهبي و فرهنگـي كـه    

ر هـاي عشـاي   ميان بيشتر عشاير ايران وجـود دارد و تحليـل پوشـاك در تصـاوير زنـان در قـالي      
  :توان گفت ذكرشده مي

با اصولي از فرهنگ و رسوم عشاير مغاير ) سه قالي ذكرشده(هاي عشايري  تصاوير زنان بر قالي
در هر سه قالي لباس سنتي و ايلياتي . در دو قالي افشار و كرد زنان فاقد حجاب سر هستند. است

ر، بـا شـباهت بـه تصـاوير     قالي افشـا . شود مربوط به آن طايفه بر تن زنان تصوير شده ديده نمي
شده از زنان عصر قاجار، تصويري كامالً به دور از فرهنگ پوشش زنان اين طايفه را نشـان   نقاشي

دهد، باز با نوع پوشش زنان اين منطقه  قالي كرد قوچان اگرچه لباس سنتي را نمايش مي. دهد مي
همـة  . شـود  ها ديده مي بلوچ در قالي بلوچ، تنها شلوار سنتي. و اين طايفه عشايري متفاوت است

گذارند، اما دو قالي افشار و كرد در اصول اوليه، يعني نـوع   ها زيورآالت سنتي را به نمايش مي آن
  .پوشاك، آرايش مو و حجاب سر، انطباقي با ساختارهاي پوشاك سنتي عشايري ندارند

اي اجتمـاعي،  در قـالي افشـار كرمـان بـا هنجارهـ     » نـه زن «هاي نقش  تصاوير زنان در قالي
اما در قالي كـرد قوچـان پوشـاك    . مذهبي و پوشاك سنتي اين ايل عشايري كامالً متفاوت است

هاي سنتي منطقه نزديك است، ولي حجاب اجتماعي و مـذهبي آن همچـون    كمي به فرم لباس
در قالي بلوچ، نيمي از لباس زنان به شكل لباس سنتي زنان . قالي افشار ناديده گرفته شده است

  .بلوچ است و برخالف دو قالي ديگر زنان حجاب الزم را دارند
گيري كرد كه پوشش زنان در قالي بلـوچ بـه پوشـش اجتمـاعي زنـان       توان چنين نتيجه مي

عشاير بلوچ نزديك است، پوشش زنان در قالي كرد با پوشش اجتماعي زنان عشاير كرد خراسان 
الي افشار هيچ قرابـت و شـباهتي بـا پوشـاك     شباهت الزم را ندارد و همچنين پوشش زنان در ق

  .زنان در عشاير افشار كرمان ندارد
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