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مقدمه
تختباف و پرزدار تقسیم ميشوند.
فرشها براساس طبقهبندی فني و هنری ،به دو گروه  

تختبافي با پیشینهای کهنتر از محصوالت پرزدار ،شیوههای بافت مختلفي دارد که در

5
4
9
2
1
نهايت منجر به تولید محصوالت متفاوتي مانند پالس  ،جاجیم  ،زيلو  ،ورني و گلیم 
بافتهها که غالبا منقش به نگارههای ابتکاری و ذهني هستند ،جايگاه
دست 
ميشود .اين  

صنايعدستي دارند .کیفیت و کمیت آن بسته به فرهنگ بومي،

خاصي در میان تولیدات 
منحصربهفرداست .

باورهاواعتقادات،آرزوهاوشرايطزندگيمردمدرهرمنطقه
صنايعدستيمفروشاعمازقالي،گلیم،

آذربايجانشرقييکيازکانونهایمهمتولید

جاجیم،ورنيوپالسدرايراناست.ايناستاندرشمال غربکشور بامساحتيبالغبر
 45151کیلومتر مربع و جمعیت بالغ بر  9/9میلیون نفر ،محل سکونت سه گروه
شهرنشینان،روستايیانوعشايردرمحدوده13شهرستان53،شهرو45بخشاست .
دست بافدرايالتشاهسونوارسبارانازعشايرآذربايجانشرقي
تولیدانواعمفروش 
بافتههای ايالت
دست 
رايج است .مقاله حاضر بر اساس نتايج طرح تحقیقاتي در خصوص  
مايههاو
،نقش 

آذربايجانشرقيبهبررسيورنيميپردازد.هدفکليپژوهشمعرفينگارهها

مفاهیمنهفتهدرآنهااستتاعالوهبرگسترشدانشدربارهتولیداتهنریاينمنطقه،تاثیر
وضعیتزندگيعشايربرماهیتتولیداتآناندراينمناطقرانیزبررسينمايد .

چارچوب نظری
خلقاثرهنریتنهابهدلیلارزشهنریآن،درزندگيدشوارايلیاتيچندانمنطقيبهنظر
نميرسد .وابستگي عمیقفرهنگعشايربهشرايطوشیوهزندگي موجبشدهاستتاهر

بافتههای خود به
دست 
آنچه را در زندگيشان حضور و نقش داشته است به شیوهای در  
اينمحصوالتسرشارازنقوشيشدهاندکهبهآنهاجنبههنری

تصويربکشند.بهاينترتیب
بخشیدهاست.تحلیلاشکالمعنادارميتواندزمینهتحلیلکنشاجتماعيايلیاتيرافراهم

ميدهند .رمزگذاری
سازد ،زيرا اين اشکال ،تاريخ ،هويت ،طبقه ،عقايد و باورها را توضیح  
معنا،بازنماييفرهنگوساختمعانيخاصدرفرايندتولیدآثارهنریومحصولنهايي
پذيرميشود .


امکان
1
هنریرانميتوان،بهتنهايي،برحسبدسترسي

بورديو معتقداستفهمودرکاثر
معنامييابندکهابزارهایفهمآنهارا

فیزيکيتعريفکرد،چونآثارهنریتنهابرایکساني
1

pelas
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نیزدراختیاردارند.بهاعتقادبورديوادراکمستلزمعملرمزگشايياست،امارمزگشاييآثار
بهدارابودنکدهايي

طبیعيوجهانشمولنیست.فهماثرهنریتماماوابسته

هنریتوانايي

هانهطبیعيوفطری
اينکدهاواينمهارت 

استکهاثربراساسآنهارمزگذاریشدهاست.
ویچنینمهارتيرااستعدادزيباشناختي

شمولتوزيعشدهاند ،


طورجهان
ونهبه 

هستند 
مينامد و آن را شکلي از سرمايه فرهنگي قلمداد ميکند .ديدگاه رابطهگرای بورديو اين

ميبايست از يک سو در مناسبت با کلیه عوامل
مسئله را مطرح ميکند که اثر فرهنگي  
محیطي و از سوی ديگر در ارتباط با ساختار منش تولیدکننده اثر تحلیل شود (رضايي،
.)59:1989
فعالیتهای هنری از آنجايي که بیانکننده و برخاسته از الگوهای مشترک و

آموختهشده رفتارها ،باورها و احساسات هستند ،به حوزه فرهنگ تعلق دارند .مواد

رابهکارميبرند وعناصر طبیعيکه

شدهبرایتولیدآثارهنری،شیوههایکه مواد 


استفاده
کند،همگيازجامعهایبهجامعهديگرتفاوتپیدا


هنرمندآنهارابرایبازنماييانتخابمي
ميکنند و اين امر ارتباط جامعه و هنر را با محیط پیراموني را آشکار ميسازد (ارگین،

.)1:2119
گونهتعريفميکند”:يکالگویمنتقل شدهتاريخيازمعاني


گیرتزفرهنگرااين
نمادها،نظاميازمفاهیمبهارثرسیدهکهبهاشکالنمادیبیانشدهوتوسطآن،

نهفتهدر
انسانها ،دانش خود را درباره زندگي و نگرش خود را نسبت به آن ،منتقل و جاودانه

وبسطميدهند“(شهرکي .)1988،

نمودهاند

ایميداند


راتولیدآگاهانه
درمقالههنربهمثابهيکنظامفرهنگيکلیفوردگیرتزهنر
ها،اشکال،حرکات،صداهاوعناصرديگربهشیوهایکهحسزيباييرا


کهباترتیباترنگ
ويژگيهای معنايي و

ميدهد .هوارد مورفي نیز عقیده دارد آثاری که 
تحت تاثیر قرار  
شناختيدارندبراینماياندناهدافوبازنماييبهکارميروند(ايزدی .)11:1988،


زيبا
فرانتسبوآسمعتقداستهموارههرجاطرحهایتزيینيتوسطانسانابتداييبهکار

بلکهاينطرحهامفاهیممشخصي

محضاهدافزيباشناختينداشتهاست

رفتهاستبهطور
طرحها نمادهای ايدههای معیني هستند (بوآس:1355 ،
را به ذهن متبادر ميکنند .اين  
 .)541
همچنین بوآس مدعي است که تزيینهای نمادين توسط اصول نمادين هدايت
ميشوند ،بنابراين تصاوير حیوانات در تناسب با الگوهای تزيیني مشخصي قرار ميگیرند.

نتیجهميگیردکهعناصرهنریِمحضِويژهایوجوددارندکهدر

بوآسازمطالعهشکلها 
بازنمودنمادينبهکاررفته اند.اودرپاسخبهاينسوالکهآيابعدتوتميزندگياجتماعي

محرکاصليتوسعههنربودهيامحرکهایهنریزندگيتوتميراتوسعهدادهاست؟اظهار

ميکند که ايدههای توتمي واسطه جلوههای نمادين هنری بوده است (بوآس:2111 ،

55ـ .)54
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روش پژوهش
پژوهش حاضر بر اساس رويکردی کیفي انجام شده است .پژوهش کیفي غیرخطي است
يعني بیش از آنکه بر روی يک خط مستقیم برای طي مراحل مطرح در پژوهش کیفي
حرکت کند ،راه های فرعي ،حرکتي آهسته و مارپیچ به سمت باال دارد که در هر دور يا
آوریوبینشهایجديدیکسبميکند .


هایجديدیراجمع

تکرار،پژوهشگرداده
ميگیرد و
مؤلفههايي مانند استعاره ،نگاره و بنمايه بهره  
مسیر غیرخطي از  
جهتگیریآنساختنمعانياست(صدوقي.)12:1981،برخيازپژوهشگراندرکخودرا

هایمشاهدهمحیطهایتجربي،فنونعکاسي،تحلیلتاريخي،


ازپژوهشکیفيشاملروش
فنديگرميدانند.استفادهاز

مردمنگاریوچند
تحلیلاسنادومتون،جامعهسنجي،پژوهش 

ميشود دربررسييکمسالهازچندزاويهبهآننگريستهشودو
روشهایمختلف باعث 

ميتواند با رويکردی تلفیقي به تصوير بهتر و اساسيتری از واقعیت و آرايش
پژوهشگر  
معنادارتری از نمادها و مفاهیم نظری و ابزارهای بررسي اين عناصر دست يابد
(صدوقي53:1981،ـ .)58
روش اصلي در پژوهش حاضر مشاهده مستقیم است اما در کنار آن از اسناد و
هاوتحلیلهایاسنادی،تاريخيومتوندر


هایديگر،نظريه
مدارکمکتوبونتايجپژوهش
دسترسنیزاستفادهشدهاست .
نقشها بامراجعهمستقیمبه
نگارهها و  
آوریدادههای موردنیازدرخصوص 


جمع
مراکز تولید ورني ،تعاونيهای فرش دستباف روستايي و عشايری ،اتحاديه تولیدکنندگان
صنايعدستي مفروشدراستان،مشاهدهمستقیم

فرشدستباف،کارشناسانومتخصصان

محقق و همکاران ،مصاحبههای بدون ساختار در موضوع پژوهش و همچنین استفاده از
گزارشها ،مونوگرافيها و کتابهای تخصصي موجود در اين زمینه صورت گرفته است.

دستيابي به دادههای تجربي انجام شده است .هدف پژوهشگر
انتخاب نمونهها با هدف  
بافتههای ايالت منطقه مورد بررسي
دست 
بهکاررفته در  
کشف مفاهیم موجود در نمادهای  
استوقصدتعمیمآماریيافتههایخودراندارد .

تصاوير نگارههای بافتهشده در متن گلیمهای مورد بررسي با عکسبرداری ثبت
نگارههابر
شدهاندو سپستصاويرموردتجزيهوتحلیلقرارگرفتند.تحلیلوتفسیرتصاوير 

اساسمصاحبهباريش سفیدان،بافندگانباتجربهوبررسيفرهنگ،آدابورسوموروابط

يافتهها
اجتماعيدرمنطقهانجاميافتهاست.برایاطمینانازشیوهکشفمعانيوتحلیلها ،

بافتهایسايرمناطقبهويژهمناطقيبافرهنگ،اقلیموشرايط
دست 
ینهایمربوطبه 
باتب 
مقايسهشدهاند .

مشابه
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وَرنی
صنايعدستي ايلائلسوننامید.بسیاریاز

ورنيراشايدبتوانمهمترينوزيباترينمحصول

صاحبنظران شیوه بافت ورني را حد وسط گلیم و قالي دانستهاند و گاهي آن را منزلگاه

تکاملگلیمبهقاليمينامند،درعینحالبیشترکارشناسانبهدلیلعدماستفادهازگره

دربافت،آنراازانواعگلیمبهشمارميآوردند .
ورنيدرشکلظاهرشبیهقاليوليبدونپرزاست.هر بافتهشاملچهارقسمت
است:کناره،زنجیره،حاشیهومتن.درورنيهایعشايریزنجیرهممکناستقبلوبعداز
حاشیهنیزبافتهشود .
ميشود :
شیوههایاستفاده،درابعادمتفاوتيبافته 
ورنيباتوجهبه 
 -1ورنيقاليدرابعاد2×9مترمربع 
 -2ورنيکنارهدرابعاد921×151سانتيمترمربع 
 -9قالیچهدرابعاد251×121سانتيمترمربع 
 -4پشتيدرابعاد01×111و11×31سانتيمترمربع 
ينام .)1900،
 -5زرعنیمدرابعاد115×111سانتيمترمربع(ب 
اهمیتورنيدرزندگيخانوادهعشايریچناناستکهدربرخيمناطقکهباپايان
ميرودو بهبافندگانآنانعام
گرفتنکاربافت يکورنيابتدابزرگخانوادهپایدارورني 
ميدهند .
ميدهد،سپسزنانورنيراازدارجداميکنندوبهاوتحويل 
ورني يکي از اساسيترين وسادل جهیزيه دختران عشاير در اين مناطق است و
عروسبايددربافتنآنمشارکتداشتهباشد.حتيدرگذشتهزنانخانوادهایکهبهدنبال
دخترانمناسببرایازدواجبودند،معموالدرموردهنربافندگيوکیفیتبافتورنياوپرس
وجوميکردند 



محدوده جغرافیایی بافت ورنی
شاهسونهاوايالت

شهرهایهوراند،کلیبر،اهر،ورزقانومناطقتابعهآنهاکهمحلسکونت
ارسباراناستمراکزبافتورنيدرآذربايجانشرقيهستند .
بیشترعشايراستانآذربايجانشرقيمنسوببهدوايلارسبارانوائلسون(شاهسون)
ونه طايفهمستقلدردورهيیالقيو 0طايفهمستقلدردورهقشالقيهستند.عشايردوره
قشالقي استان آذربايجان شرقي عمدتا متعلق به ايل ارسباران قره داغ هستند که وجه
تسمیهآنانماخوذازناممنطقهجغرافیايياست.اينمنطقه ازشمال،شـمالغربيوشمال
ازجنوببهشهرستانهای

شرقيبهرودخانهارس،ازغرببهشهرستانهایمرندو جلفا،

هريس و تبريز در آذربايجان شرقي  و از شرق و جنوب شرقي به استان اردبیل محدود
تحديدعرصههایجنگلي

اکنونبهداليلمتعددکهمهمترينآن

ينام.)1988،2
ميشود(ب 
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رتعياست،تجمعقلمروزيستيعشايرقرهداغعمدتابهمرزهایسیاسيشهرستانهای

وم
ميشودووسعتکنونيآن325111هکتار
کلیبر،اهروورزقاندرآذربايجانشرقيمحدود 
عشايربزرگترينگروهفعالدردامداری اينناحیههستند ومعیشت

بينام .)1988،
است ( 
خودآنهانیزبهمیزانزيادیوابستهبهدامداریاست .

صنايعدستي درمیانعشاير اهمیتفراوانيدارد.انواعگلیم،جاجیم،خورجینوجل

بافتههای ايالت اين منطقه هستند که به طور عمده در منطقه
دست 
اسب از مهمترين  
.درسالهایاخیروبهدنبالاجرایسیاستاسکانعشاير،بعضياز

ارسبارانسکونتدارند
شدهاند .
گروههایعشايریساکناينمناطقنیمهچادرنشینوبرخييکجانشین 

ايلشاهسِوناتحاديه ایازطوايفترکزباناستکهدرشمالغربايرانسکونت
روايتهای مختلفيموجوداست.درفرهنگفارسي ناظم
دارند.درموردپیدايشاينايل 
االطباءدربارهشاهسونچنینآمدهاست :

شاهپرستوشاهدوست،مرکب
”شاهسون(:صفتمرکب)درزبانترکييعني 
از ”شاه“  فارسي و  ”سِون“ ترکي و اين نام را شاه عباس اول صفوی ،بر
فوجيازسپاهیانگذاشتکهخاصهخودبودوفرماندادهرايليکهبخواهد
نامخودرابرداشتهوبهاينايلتازهدرآيدوايننامرابرخودنهدوباآندر
بهرهعناياتشاهيشريکباشد،گوينددرهمانروزاوليکهاينحکمراکرد،
دههزارنفردرآنداخلشدند“ 


ميکند :
طبیبيشاهسونهایايرانرابهسهگروهعمدهتقسیم 

شدهاند.محدوده
شاهسونهایدشتمغآنکهازسهايلعمدهو91طايفهتشکیل 

1ـ
يیالقآنهاازنزديکشهراهرتادامنهکوهسبالنوقشالقبیشتردردشتمغاناست .
طايفهتشکیلشدهاند .

هایباغرو)کهاز19


هایمنطقهاردبیل(کوه

شاهسون
2ـ
شاهسونهای کوههای قرهداغ و دامنه سبالن که پنج طايفه هستند .محدوده

9ـ 
امنهکوههایقرهداغو قشالق نیز بخشيازدشتمغاناست

يیالقآنهادردشتهاید

)طبیبي.)995:1903،
شاهسونهای آذربايجان شرقي در گروههای متعدد و مناطق مختلف جغرافیايي

سیهرودونیزايالت
زندگيميکنند،بخشاعظمآنانعشايرحاشیهرودارسازاصالندوزتا 
سيشهرستانهایاهر،کلیبروورزقانهستند،اينگروه به

کوچرودرمحدودهمرزهایسیا

نام ايل ارسباران شناخته ميشوند ،معدود گروههای پراکندهای نیز در دامنههای شرقي
شهرستانهای هشترود و میانه زندگي ميکنند که غالبا

کوهستان سهند در محدوده 
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نشینشدهاند .ايلارسباراندارایريشهقوميوتاريخيمشترکي باايلشاهسوناست


يکجا
وتادورهقاجارنیزداراینظامايليمشترکبودند ،هرچندامروزهآنتعدادازطوايفراکه
شدهاند و يیالق آنها در ارتفاعات اطراف
در قسمت غرب دشت مغان (دره رود) مستقر  
ميدانند
مشکین شهر ،اردبیل و قسمتي از سراب واقع است ،متعلق به ايل شاهسون  
بينام .)1988،2
( 
مبدا و منشا بافت ورنی
منطقهقرهباغدر

گروهي ازبافندگانوتجارقديميورني معتقد هستند منشاءاينبافت ،
جمهوریآذربايجاناستکهازطريقارتباطمیان عشاير،درارسباران ،دشتمغانوساير
قالیچههای

روستاهایاينمنطقهگسترشيافتهاست.استون 1نیزدرکتابخودباعنوان
مايههایدوره
دربحثمربوطبهنقش 

روستاييوعشايری بهاينمسئلهاشارهميکند.وی 
صفویبهتاثیروتاثرفرهنگيايراندرايندورهازهمسايگانخوددررابطهبامنسوجات
طرحهای ترکي ،آسیای مرکزی و قفقاز بر
ميپردازد ،همچنین در رابطه با تأثیرگذاری  

مايههایقفقازی
ايندورهدرايرانمعتقداستبخشيازنقش 

نقشهایتولیداتمفروش 

2
احتماال توسط شاهسونها به ايران وارد شدهاند (استون .)2115 ،هاسکو مولف کتاب
قالیچههایعشايریضمنرداينعقیدهبیانميکند :


”تماماقوامساکندرآذربايجانايرانوشورویاصلونسبمشترکدارندو
اقامتگاههای آنانمرزیوجودنداشتو

تاقبلازتسلطروسیهبرقفقازبین
رفتوآمدومبادالتفرهنگيداشتهباشندو
آنهاميتوانستندبهراحتيباهم 

به يک نسبت مساوی بر هنرها و صنايع اثر بگذارند يا تاثیر بپذيرند لذا
صراحتا نميتوان گفت بافندگان قفقازی بر عشاير ايران اثر گذاشتهاند.
احتمالبرعکسبودناين قضیهنیزوجودداردوحتيهیچبعیدنیستکه
هنر هر دو از يکجا سرچشمه گرفته باشد“ (حسیني ،به نقل از هاسکو
 .)1980


پیرامونبافتههایعشايریبهايراننیز

هاسکوکهظاهرابرایتکمیلتحقیقاتخود
سفرکرده است،باذکر اينتوضیحکهاجازهتحقیق درقفقازرابرایپيبردنبهاصلو
منشا ورني بافي به دست نیاورده است ،بر اساس مشخصات تولیدات ايراني و قفقازی به
مقايسهآنهابايکديگرپرداختهومتذکرشدهاست که بافندگانقفقازیبیشترعالقهمندبه
ظرافتوبافتخطوطواضحدرزمینهسادههستند،درحاليکه بافندگانايرانيبهجزيیات
شکلهای انساني ،گیاهي و حیواني اهمیت بیشتری
شها و  
کار ،خصوصا استفاده از نق 
Peter F. Ston
Jennifer Hasko

1
2
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ميدهند .نقشهای مورد استفاده بافندگان ،نشانگر تاثیر محیطزيست بر تجربه و ذهنیت

زنانودخترانايلیاتيو بیانگر استعدادهایدروني آنان است.ايننقوش عمدتاعبارتند از:
نقوش گوزن ،آهو ،گرگ ،مرغ و خروس ،سگ گله ،گربه ،مار ،عقرب ،خرچنگ ،گوسفند،
شیر ،ببر ،شتر ،شغال ،روباه ،فیل ،طاووس و  ...که به شکلي هندسي و در هیاتي ظريف
نمونهایاز
وظهورمييابند(نقلبهمضمونازحسیني،منبعاينترنتي).تصوير 1

مجال بروز
ورنيبانقوشپرندگاندرسرتاسرمتنرانشانميدهد .

:بهکارگیرینگارههایمتعددحیوانيدرسرتاسرمتنورن 

تصوير1


طرحپژوهشيبررسينگارههایگلیمدرايالتآذربايجان 

منبع:

بافندگان ورنی
تولیدميشود.بافندگيبنابرسنتبهعهدهزناناست.آنان

ورنيعمومادرمناطققشالقي
سرائيوخواندناشعارمحليورنيميبافندوزنان


درحالگفتگو،قصه
بهصورتگروهي 
يادميدهند.شروعسنبافندگيدخترانزمانياستکهبتوانند

مسنشیوهکاررابهجوانان
وازمیانتارهاعبوردهند.اينگلیمفرشنما،

نخپودرابهطرزصحیحيدردستبگیرند 
بدوناستفادهازهرگونهنقشهيااشکالازپیشترسیمشدهوبهصورتذهنيتوسطزنانو

قشهايي کهدربافتورنيبه
ميشود.ن 
دخترانعشايردشتمغانوايالتارسبارانبافته  
کار ميرود ،نشانگر شیوه زندگي و چگونگي بازنمود آن آن در شیوه نگرش بافندگان و
ینقششدهدر

نگارهها
برخاستهازاحساسوادراکآنهااززندگيوطبیعتپیرامونياست .
نمادهاييرمزگذاری شدهاززندگيوتجربهزناندربافتجامعهايلیاتياستکهمتاثر

متن،
هایگوناگونيراشاملميشود .


مفاهیموموضوع
ازموقعیتزمانيومکاني
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بافتههایمشابه(گبهوگلیمعشايرفارس)،پرداختنبه
دست 
تفاوتبارزورنيباساير 
نگارههايينماديندر
جزئیاتنقش،مملوبودنسرتاسربافتازنقشوبهويژهاستفادهاز 
بافتبرایبیانرمزآلودمعنااست 
ميکنند ،اين اشعار را در گويش
زنان اغلب به هنگام بافت ورني اشعاری را زمزمه  
ميگويند .محتوایباياتيدرارتباطبا موقعیتوروحیه بافنده،سن،طايفهو
محليباياتي 1
ايندگرگونيمداوممضمونشعر،نقشهایانتخابيبرایورنيرا

تغییرميکند،

زمانبافتن
متفاوتباموقعیتوزمانهایديگرميکند .مثالًزمانيکهدختریجوانهنگامبافندگي

نقشميزندکهبیانگرآرزویوصل

نگارههاييرانیز
ميکند  ،
هایعاشقانهایرا زمزمه 


ترانه
متمايزميشودکهباخواندناشعارمذهبيونوحهدر

ياراستوبافتهاوازورنيزنانمسني

ايامسوگواریورنيخودرابافتهاند.ورنيدرحقیقتبداههنگاریزنانعشايراست .

زمانکاربافندگانتابعشرايطزندگياجتماعيعشايریاستوازنظمخاصيتبعیت
بافتههای زنان در زمان فراغت از فعالیتهای
دست 
نميکند ،اما بافت ورني همانند ساير  

خانهداری و ساير کارهای روزانه انجام ميگیرد .تغییر فصل هم در میزان و هم در زمان

بافندگي زنان مؤثر است .برای عشاير کوچرو فصل بافندگي عمدتاً تابستان و برای
يکجانشینانعمدتاًزمستاناست .

ورني بافي سهم فراواني در ايجاد جايگاه خاص برای زنان در خانواده و موقعیت
دختراندرازدواجداشتهودارد.هنربافندگيزنمنبعدرآمدمهميبرایهمسراوونقشي
اساسيبرایبهبودوضعیتمعیشتخانوادهدارد .
مسئلهایبیشازپیونددونفربود،ازدواجعاملايجادارتباط

ازدواجدرشکلسنتي
و همبستگي تنگاتنگ بین دو خانواده ،دو طايفه ،يا دو ايل بود .کسب مهارت در فن
ضروریبودزيراازاينطريقميتوانست

بافندگيوآموختنآنبرایعروسجوانامری 
عالوه بر انجام وظیفه و تعهد در قبال گروه بزرگتری که به آن تعلق داشت (خانواده،
طايفه و يا ايل) احساسات و افکار خود را در حوزهها و مفاهیمي گوناگوني مانند
وظیفهشناسي،عشق،غرور،سنتهایخانوادگي،هويتقومي،خوشاقبالي،باروریبابهره

يکازبافتهها کهبااحساسوآرزوی

بافتهاشمنعکسسازد.هر 
دست 
نگارههای 
بردناز  
ميشوند و نگارههای خاصي را به تصوير ميکشند .هنوز هم زنان بافنده
خاصي خلق  
)رايجترينشکلشعرفولکوريکمردمآذربايجاناستکهغالباًازچهـارمصـرعکوتـاههفـت

1باياتي(bâyati
هجائيتشکیلشدهاست.مصرع هایاولودوموچهارمهمقافیهومصرعسومآزاداست.مضـمونبايـاتيدر

دومصرعآخربیانميشود .

اوجاداغالردالینداسان  /قیزيلکیميپاريلداسان 
يدرخشي) 
کوههایبلندهستي /مانندطالم 
(پشت 
بیرجهيازیيولالمنه /گورومکیمینيانینداسان  
نوشتهایبرايمبفرست/تابدانمپیشچهکسيهستي) 

(
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،طرحهاونقشهای

بااستعداد،خالقیتومهارتخوددراستفادهازانگشتانخود،نگارهها
خاصرابهشکليرمزگونهنسلبهنسلمنتقلميکنند .

رنگ در ورنی 
رنگ در هر اثر هنری تأثیرگذاری فراواني دارد و بیش از هر چیز نگاه را به خود جذب
مؤلفههایزيبادانستندرهنرها
ازمهمترين 

.انواعرنگوترکیببندیگوناگونآنها

ميکند

آيدوبهگیراييطرحهاميافزايد .


شمارمي
به
استفاده از مواد گیاهي و حیواني مثل پوست گردو ،روناس و قرمزدانه به عنوان
.رنگهایحاصلازموادطبیعي

رنگهایطبیعيسابقهطوالنيدرتاريخبشرداشتهاست

شدهبااينرنگهابا گذشتزمان


شفافیتوماندگاریخاصيدارندومحصولنهاييتهیه
زيباييوجلوهخودراحفظميکند.درگذشتهاستفادهازموادطبیعيدررنگرزیالیاف
بسیاررايجبودهاست ،امروزهبهدلیلسهولتتهیهواستفاده ،يکنواختيرنگوهمچنین
هایمصنوعياستفادهميکنند .


هزينهکمترتهیه،بافندگانازرنگدانه
فادهدرهرمنطقهایبهويژهمیزاندردسترسبودنموادطبیعي

رنگهایمورداست

.دامنهرنگهاوترکیباتآنبسیاروسیعوازرنگطبیعيپشم(پشمرنگ

متفاوتاست
.امروزهباامکانتهیهرنگهایمصنوعيازبازار

ميکند
نشده)تارنگهایگرموزندهتغییر 

بينام،منبعاينترنتي) .
تقريبارنگهادرهمهجامتنوعترشدهاست( 

آبوهوا ،نوع ماده رنگي و
ترکیببندی انواع رنگ نیز براساس سلیقه شخصي  ،


کنندهها متفاوت است .در ورني بافي استفاده از رنگهای هماهنگ اهمیت زيادی

ترکی 
ب
ایدرترکیبرنگهابرخوردارند

فوقالعاده
داردوبافندههایعشايریوروستاييازمهارت  

(پیشین) .
،ازرنگهایمختلفيدرهنگامبافتنبهره

زنانبافندهبااتکابهذهنواحساساتخود
اغلبباالهامازدرخشندگيطبیعتپیرامونخودازرنگهای

ميگیرند.اگرچهبافندگان 

ميکنندوليدرنهايتانتخابرنگابتدابراساسمواد
گرموروشندربافتورنياستفاده 
ميشود .
موجودوسپسسلیقهبافندهوحسدرونياودرلحظهبافتنيکنقشانجام 
ميتوان گفترنگدرورنياصلو
العادهای دارند ،
فوق 
رنگهادرورنيبافياهمیت 
 
بردنرنگهایگرموسنگینبخصوصقرمز

اساساست.درمحصوالتتجاریبیشتربهکار
بارنگهایديگربه

ترازسايرورنيها


زايد.ورنيبامتنسفیدباارزش
برزيباييورنيمياف

شمارميرود .

شدهتغییررنگرادرنقشهايي کهمربوطبهطرحآن


هایبافته
گاهيدرمتنورني
1
مينامند.عواملمتعددیدررنگرزی
نیست ،مشاهدهميکنیم .چنینتغییررنگيرا اَبرَش  
abraş

1
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تزمانودرجهحرارترنگرزیمنجربهابرششدنالیافميگردد.ابرش

الیافازجملهمد
دستبافتهاست .
نشانهنبودمهارتنیستبلکهنشانگراصالتعشايریوروستايي 


نقش در ورنی
نقشپردازی سنتي است که در طول
بافتههای عشايری ،گونهای  
دست 
وجه مشترک همه  
نظامارزشهایاجتماعي هستند کهزندگي

پرورشيافتهاست.سنتهابخشي از 

سالیان 
عشايریدرزمینهآنهاقابلمعناکردناست،بههمیندلیلدربافندگيمثلهرکارهنری
ديگرنميتوانآنهاراناديدهگرفت .

وابستگي عمیق بافندگان به محیط طبیعي ،حیوانات ،گیاهان و نظام خانوادگي باعث
شدهاستکهبافتورنيبازندگيتولیدکنندگان آنپیوندبیابد وعالوهبرجنبهتزئیني
کاربرد عملي برای انعکاس احساسات و خواستههای قلبي بافندگان باشد ،هر چند اين
بافتههایزناناين
دست 
ميتوان ديدامادرمورد 
ويژگيرادراغلبتولیداتهنریسنتي 
بافتههای
دست 
ميکند و به  
خصلت آن چنان قوی است که آن را دارای زباني تصويری  
،زبانيگوياميبخشد .

منقوش
بافتهها ،داستاني در مورد گلیمهای
دست 
درباره گويايي نقوش و ترکیب آنها در  
آناتولينقلشدهکهخالصهآنازاينقراراست :

شودکهگلیميتازهبافتهشدهرابرکفآنپهن


روزیخانواردچادریمي
”
هبودند،خانبهمحضديدنگلیمرئیسخانوادهراصداميزندوبهاو

کرد
ميگويد :آيا تصمیم گرفته ای دخترت را به ازدواج کسي درآوری؟ مرد با

زدهبهاوميگويد:امادراينبارهباهیچ


تعجبخانرانگاهکردوحیرت
کسي صحبت نکردهام .خان ميگويد :هرچند شخص مورد نظر تو ثروتمند
استوليدخترتاورادوستنداردودلدرگروديگریدارد.مردپاسخ
مي دهد :اما من مرد فقیری هستم و او در قبال ازدواج با دخترم ،...خان

گويد:منبهتواسبوشترميدهمبهشرطي


کندومي

صحبتاوراقطعمي
که اجازه دهي دخترت با جوان مورد نظر خود ازدواج کند .سپس ادامه
مي دهد:بهدخترتبگواگرکميبیشتردراستفادهازرنگسبزدربافتناين

گلیم افراط کرده بود من در فهمیدن موضوع دچار اشتباه ميشدم“
(اوندر .)1333،


.تمامورنيهادارایچهاربخش

ورنيدرطرحوشکلظاهریبافرشمشابهتدارد
کناره،حاشیهقابمانند،زنجیرهومتنهستند .
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متنبهقسمتهای

ميشود گاهيتمام
یهای متفاوتبافته 
ببند 
متنورنيباترکی 
ميشودکهبسته
ميشودودرونهرمربعيکياچندنگارهنقش 
مربعشکلمساویتقسیم 
بهسلیقهوذهنیتبافندهممکناستدرجایديگربارنگيديگرياباهمانرنگتکرار
شودويااصالًتکرارنشود .
هایمختلفتشکیلميشودکه

درانواعديگر،متنبدونتقسیمبندیخاصي،از 
نگاره

ممکناستدرطولوعرضورنيتکرارگردد،يابدونتکراربافتهشود .
نگارههایقرينهدرطولوعرضورني
دستهایديگرازورنيهااساساًبرمبنایاجرای 

ميشوند .چنین ورنيهايي غالباً کاربردهای خاصي دارند مثل حفظ نشان ايلي،
بافته  
هدايايي برای ايالت ديگر ،جهیزيه ای ارزشمند ،نشاني برای حمل مظهری از يک ايل يا
طايفه،نشانخوشاقبالي،نمادباروری،نشانهوفاداری،ثروتوسالمت .
نگارههای آن در يک جهت
بندیها  بافته شود تمام  
ورني با هرکدام از اين ترکیب 
خواهند بود و ابتدا و انتهای ورني مشخص است به عبارت ديگر ورني مفروشي است که
سروتهدارد.نگارههادرورنيعناصر زبانآنودارایمفاهیمحسيوعاطفيعمیقيهستند
وموتیفهاييکهباتبعیتازگذشتگانبهشکلنمادين

کهدربطنآنهانهفتهاست.نگارهها
ميشود ،نمادهاييهستند کهشايدمفهومشانفراموششدهباشداماهنوز
درورنيبافته 
توسطزنانبافندهحفظشدهاست .
بیشتر موتیفها الهام گرفته از حیوانات ،گیاهان و اشیا محل زندگي آنها است.
عمدهترينآنهاعبارتنداز:آهو،گوزن،گرگ،سگ،بوقلمون،مرغ،خروس،گربه،مار،شتر،

بهسر و
شانه 
روباه و پرندگان محلي .عالوه براين موتیف حیواناتي چون طاووس ،شیر  ،
رود.موتیفهایگیاهيباانتزاعي


ایچوناژدهانیزدربافتورنيبهکارمي

موجوداتافسانه
ميشود و اغلب به شکل برگ مو ،برگ خیار و درخت
نگارههای حیوانات بافته  
بیشتر از  
است .
ووابستهبهترکیببندیوطرحورني،در

نگارههایحیوانيدرورنيمتعددهستند 

ميتوانند نماد ايلي يا طايفهای نیز باشند .در
نگارهها  
یجای آن به کار ميروند .اين  
جا 
ورنيهاييکهبهعنواننماديکايلياطلسميکطايفهبافتهميشوندازتعدادمحدودی

ميشود ونگارهاصليراکهنمادايلياطلسمآناستبهصورت
نگارهمشخصاستفاده 
تردرمتنورنيميبافند .


درشت
نگارهها در ورني ارسباران از تنوع بسیار بااليي برخوردار است .کناره ورني در تمام

ها،حاشیههاینواریباريکيهستندکه


مواردشاملدوبخشزنجیرهوحاشیهاست.زنجیره
نمونهایورني دورديفحاشیهبه
ميشوند.دراکثر 
غالباًازتکرارموتیفهایپیوستهايجاد 
نام حاشیه بیروني و حاشیه دروني بین سه رشته زنجیر قرار ميگیرند در اين صورت
زنجیرههای لبه بیروني ورني و زنجیرهای که کنار متن قرار ميگیرد ،هم شکل و غالباً

نگارههایآنهانیزبا
ريک تراززنجیرهمیاندوحاشیههستند.عرضدورديفحاشیهونیز 
با 
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اغلبحاشیهدرونيعرضبیشترینسبتبهاولینوبیرونيترينحاشیه

هممتفاوتهستند.
بههمپیوسته وگاهيناپیوستههستند.آنچهدربافت
نگارههایحاشیهدرونيگاهي 
دارد .
هابامتنوحاشیهاستکهقالببندیکل


رنگمتضادزنجیره
ورنيبیشترمشخصاست ،
ميکند .
کاررامشخص 

:نمونهایازورنيبانقشنمادهایايل 

تصوير2


طرحپژوهشيبررسينگارههایگلیمدرايالتآذربايجان 

منبع:


1

ميشود،محیط
طرحهایانتزاعي(آبستره)  
عالوهبرشیوهبافندگيکهمنجربهايجاد 
گیرد،منجربهايجادموتیفهايي


وازآنالهاممي
ميکند 
طبیعيکهبافندهدرآنزندگي 
مانندحیواناتاهلي،درياچه،گل هاودرختان،وياجانورانوحشيوحتيموجوداتخیالي

ميشود .
رادرمتنورني 
ابسترهدراصليکنوعهنرسمبولیسمتصويرىاستکهباايماواشارهبامخاطبش
مىنماياند.هنرمند،بااستفادهاز
ميگويد وخودراباشکلهاىمأنوس ،بهمخاطب  
سخن  
مجموعهاىمبهم،موضوعاتفرّارذهنرابابهکارگیری

هاىمحافظهکارانهوايجاد

نهان 
کاری

انديشهمىماند(ضیاءپور.)1900،

سازدوخود،درپسنهانخانه

سمبولیسم 
مى
توانبهگروههایمندرجدر


یورنيايالتآذربايجانشرقيرامي
نگارهها
بهطورکلي 
تقسیمبندیکرد .

جدول1

رنگهايشازجهان
1به نوعيازهنرمي گويندکهاشیاءو موجوداتواقعيرا نشانندهد،بلکهخطوطو 
آبسترهبرایيکايدهيايکفکربهکارميآيدوگاهيحاصل

نامعلوموذهنيناشيشدهاست.گاهي هنر
تراوشاتذهنياست.
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بندینگارههایورنيايالتارسباران 


:گروه
جدول1
گروه

نگاره

پديدههایطبیعي 


آب،ستارهوخورشید 

انسان 

اعضاءبدن 

آدمکدستدرکمر 
دست،انگشتوچشم 

انسان 
پرندگان 

بهسر،خروس،طاووسوعقاب 
شانه 
فاخته،قمری،کبوتر ،


چهارپايان 
حیوانات 

حشرات 

ساير 

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

عنکبوت،عقرب،رتیلوپروانه 
الکپشت،ماهيومار 


جانوراناساطیری 
گیاهان 

اژدهاوققنوس 
گیاهان 
میوهها 


اشیا 
عالئممجرد،
قوميوايلي 

درخت،گل،گیاهباباآدم،سنبل(خوشهگندم)وبرگ 
انار 
شانه،گوشواره،سربند،صندوق،قالب،کالهوگلدان 

اشکال
هندسي 
عالئم
تجريدی 

مثلث،لوزی،مربع،مستطیل 


يینويانگ،صلیب،صلیبشکستهs،وتمغاهایمغولي 
منبع:نگارندگان 


ميشود،بلکه
درورنيصرفاباهدفزيباسازیمحصولنهاييانجامن 

بافتنگارهها 
نگارههادرورنيازيکپیوندوارتباطمنطقيبا
مجموعهگسترده،متنوعوبهظاهرپراکنده 
يکديگربرخوردارهستند،پیوندیکهنشانگرپیوندفرهنگعشايربا محیطپیراموني است.
انعکاسدهندهکلیتيکپارچهزندگيبافندگاناست .

منطقدرونيوپیوندمعنادارنگارهها
نگارهها هموارهموردبحثپژوهشگراناست.اينموضوعکه
معنایرمزینهفتهدر 
بافتننقشبهمنظوربیانيکآرزو،ارزش،باورومانندآناست،قطعياست،بافندگانچه
ييراکهنقشميزنند بدانندوچهندانند،اصلقضیهراتغییرنخواهد

نگارهها
معنایپنهان 
داد .
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،صحنههايياز

ميکنند
نگارههامعانيمتعددیازانديشهوباوررادرخودحمل 
اين 
زندگي مردماني هستند که آثار مکتوبشان نقوشي بينهايت ساده در صورت و بينهايت
ميشود .
بافتههاماندگار 
دست 
پیچیدهدرمعنااست،کهدرمتن 

هاييازبرخيانواعنگارههایورنيارسباران 


:نمونه
جدول2
نماد



آب 





ستاره 



آدمک 



نگاره

چشم 



گونههای

حیواني 



اژدها 



درخت 



شانه 



گوشواره 



صندوق 



يینويانگ 



قالب 
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تمغاهامغولي 


صلیب/صلیب
شکسته 
منبع:نگارندگان 

نتیجهگیری
نگارههای بافتهشده در ورني ،بیانگر واقعیتهای موجود در زندگي مادی و اجتماعي

استومجموعه ایازآنچهکهبرایآنانحائزاهمیتاستومحورزندگیشانرا

بافندگان 
نگارههای ورني ،شیوه زندگي کوچنشیني ،زندگي
ميدهد متن ورني را ميسازد  .
تشکیل  
وابستهبهدامدرارتباطمستقیمباطبیعت،پايبندیبهآدابورسوموعقايدپیشینیان و
باورهایاينمردمانراتصويرميکنند .
يتها در
بهشکلداستانهاوروا 

بخشقابلتوجهيازخاطراتجمعي مردمعشاير 
يافتهاند وازمادرانبهدخترانوبهاينترتیبازنسليبهنسلديگر
نگارههایورنيتجلي 

انتقالمييابند.دراينفرايندهرچندبخشعظیميازنمادهاباگذشتزمانمعناخودرااز

معاني،نقشهارادربافتورني

امانسلهایبعدیبدونشناختآگاهانهاز 

دستميدهند 

مي دانستندچراپرندگان،درختان،رودو مانندآنرابر
نسلهای پیشین  
بهکارميبرند .
گلیم نقش ميکنند و به اين ترتیب ميتوانستند با ايزدان و طبیعت رابطه برقرار کنند.

نقشها راتکرارکنندبدون
تنهاميتوانند 

اماابداعکنندهنیستند،تقلیدکنندگان 

متأخرين 
آنکهباآنمفاهیمپیوندکامليبیابند .
تواندرباورهاوسنتهایبافندگانآنجستجوکرد،نقوشي


مفهومنقوشورنيرامي
نگارهها در
کهحکايتازنیازوپايبندیزندگيبافندگانبهطبیعتدارد.استفادهازاين 
متن،محدودبهاهدافتزئینينیستبلکهاعتقادبهنیرویپنهاندرونآنهاوداللتضمني،
بیشازپرداختنبهزيباييمدنظراست .
هاوتغییرشیوهزندگي،سکونتدائميويکجانشینشدنبرخيازايالت


گذشتقرن
و تغییر فرهنگ کوچنشیني به فرهنگ روستايي و کمتر شدن ارتباط تنگاتنگ آنها با
نگارههای
طبیعت ،بازتاب عمیقي در زندگي اين مردم داشته است ،همه اين تغییرات در  
مييابد.پرويندرهشوریدراينخصوصودرموردايلقشقاييمينويسد :
ورنيتجلي 
خانههای
” اگر مردم ايل قشقايي به جای زندگي در دشت و چادرها در  
روستازندگيميکردند،اگربهجایکوچمداوموشرکتدر

تنگوتاريک
يها خموش و ساکت در انزوای روستا به سر ميبردند
یکوب 
جشن و پا 
بيترديد نیاز به اين همه هنر و زيبايي نداشتند .اين شیوه زندگي

نشینياستکهباعثشدزندگيقشقاييهارارنگوهنرتسخیرکند“


کوچ
(درهشوری .)9:1983،


نگارههایزندگيايالتارسباراندرمفرشيبهنامورني 115




درزندگيعشايرهرچیزجايگاهوارزشخاصدارد،ازنظرآنهاحتيتکهایسنگ

بيارزش و اهمیت نیست همه چیز باهم و در کنار هم زندگي ميسازد و به آن معني

ميشود کههیچبرتریوفروتریدر
ميبخشد.انعکاساينانديشهدرورنيچنینمتجلي 

بین نگارهها  وجود ندارد و همه در يک سطح در کنار هم مطرح ميشوند ،همه آنها
لدهنده زندگيايلیاتي هستند.نمادهايي کهدرورنينقشزباندلو
ضرورتهای تشکی 

درحقیقتبیانگرواقعیتهایموجودومطرحدرزندگي

احساساتبافندهرابازیميکنند 
ييکهدرکنارهمورنيراميسازند،نقشياستازتاريخو

نگارهها
جاریاينمردماست ،
سرگذشتزندگيايلیاتيکهدرمیانعالئمرمزیبافتههايشاننهفتهاست .
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