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چکیده
از گذار درک و شنننا ت فلاتيتهاي انسننان در زيسننت بومش ميتوان به شنننا ت پديدههاي بومي
رسنننيدز از ايه ره ذر مقننندا ها و نمونههاي مادي فرهنگ از جاي اه ويژهاي بر وردار اسنننتز ايه
مقندا ها بازتابدهنده انديشنهها ،آمال و تخيالت از طريق عينيت بخشني اسنت و پندارهاي ريرمادي
را بنه شنننيوههناي منادي و در لناتنا آ ناري عمندتناس از جنه هنر بنهظهور ميرسنننانندز بر ايه پناينه،
دسنتبافتههاي ايلي و عشنايري ايران و بهطور اص گليمبافتهها محملي براي بازتاب باورها ،زيسنتبوم
و عناصنر آن ،ههنيات ،اسسناسنات و تمنيات دروني بافندگان اسنتز آنها در هر ايل و منطقهاي اص،
بر مبنناي بناورهنا و روسينات شنننخقننني ،فرهننگ و همچنيه محيط زنندگي را در نننار هم لرار داده و
بهعنوان بخشنني از هويت ايلي و جملي در دسننتبافته ويش با سننبم مختص به ود ،بازآفريني
مينندز تلامل و همراهي و پيوسنت ي ميان فرهنگ و زيسنتبوم در عشناير بسنيار چشنمگير اسنتز ايه
مقاته بر آن اسنت تا به بازشنناسني دسنتبافتههاي عشنايري ايران با تیيه بر گليم چهار منطقه از منرر
مؤتفههاي فهشننا تيرريسنندگي ،رن رزي ،فنونبافت) ،زيباشننا تيرطر و نقش ،رنگبندي) ،مواد
اوتيه ،سننا تار فرهن ي و اجتماعي ،منابا انسنناني توتيد رهنرمندان بافنده) را مورد مطاتله و بررسنني
لراردهدز جاملۀ نمونه و انتخابي در ايه تحقيق ،چهار ايل بختياري ،لشننقايي ،شنناهسننون و نرمان
اسنتز نحوۀ انتخاب نمونهها بهواسنطه برجسنت ي ايلهاي ياد شنده در تنو و پرناري و نقشپردازي
گليمها و همچنيه اشنترانات در بر ي نقوش ميباشندز پژوهش سارنر از نو بنياديه و روش تحقيق
از نو توصيفي -تحليلي و جماآوري دادهها به روش نتاب انهاي و ميداني صورت گرفته استز
واژگان کلیدی :ايل و عشاير ،گليم ،دستبافته ،نقش و رنگ ،بومشناسي فرهن ي ،فه بافتز
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*الزم به هنر است نه بر ي از جداول مقاته به علت محدوديت تلداد صفحات مقاالت مجله ،امیان درج در مته
اصلي مقاته را نداشتند و در بخش رميمۀ مجله ارائه شدهاندز
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مقدمه
فرهننگ بومي را در ارتبناب بنا ملناني و ارزشهنا و شنننيوههناي روزمرۀ زنندگي مردم ميتوان
شننا تز چه ايهنه ويژگيهاي محيطي همواره بر چ ون ي زيسنت انسنان مؤ ر بودهاسنت و
بومشنننناسننني فرهن ي رويیردي اسنننت نه ايه رابطه را تلري و رنننرورت ايجاد انطبا با
مولليتهاي محلي را توجيه مينندز هنر ايلي و عشننايري ايران ،نمودي برجسننته از فرهنگ
بومي ،ميراثلومي و بخش لنابنلاعتننايي از ميراث فرهن ي و تمندني نشنننور اسننننت ننه
بنازگوننننده هوينت هنري بومي و ملي اسنننتز اينلهنا ،عشننناير و هنر آنهنا ،ارتبناب و پيونند
تن اتن ي با دي ر پديدهها و علوم و بهطور اص انسنانشنناسني دارد و در گسنتره ميدان ايه
علم و جنبهها و رويیردهاي آن بازيابي شنودز دسنتبافتهها نه ساصنل سنرپنجۀ هنرمندانه و
لوه هو و ههه بافنده عشنايري اسنت ،نمودي واال از هنر ايلي و عشنايري اسنت نه باتوجه به
نيناز محيط و زندگي انسنننان توتيند ميشنننود و در بردارنده مؤتفنههاي هويتبومي و فرهن ي
اسنت و در لاتا يم ا ر مادي و هنري ،از ديدگاه بومشنناسني فرهن ي ،زيرسنا تها ،نرامها و
چهنارچوبهناي بومي و محلي داراي لنابلينت تحلينل و بررسننني هسنننتنندز گليمهنا نو مهم و
گسنتردهاي از دسنتبافتههاي عشنايري اسنت نه در همه مناطق مختل ايران پديدار اسنتز
پژوهش سارنر ،نخسنتيه تحقيق درباره گليم بومي عشناير و ارتباب آن با مقوتههاي محيطي
اسنتز درايه مقاته ،گليم عشنايري با رويیرد بومشنناسني فرهن ي مورد مطاتله لرارگرفته و با
نمم گرفته از نرريههاي موجود ،بازشنناسني شندهاسنتز براي درک و فهم بهتر موارد يادشنده
و جهت مطاتله دليقتر درايه مقاته ،گليم در يم تقسنيمبندي نلي رشامل تمام جوانا فني،
هنري و فرهن ي) در بخشهناي مواداوتينه ،مؤتفنههناي فني ،نيفينتهناي دينداري ربقنننري)،
اهداف ناربردي و عملیردي ،منابا انسنناني توتيد و سننا تار فرهن ي و اجتماعي بررسنني و
مضناميه هر بخش به تفیيم و در جدولها و نموارهاي جداگانهاي نخسنت توصني و سن ه
از ديدگاه بومشناسي فرهن ي ،تحليل شده استز پرسشهاي مطروسه در ايه پژوهش عبارت
اسنت از :ابلاد فهشننا تي گليمهاي مناطق مورد مطاتله ندام اسنت ابلاد زيباشننا تي رطر
و نقش و رنگ) در گليمهاي مناطق ياد شننده ندام اسننت عوامل و مؤتفههاي تأ يرگذار در
آفرينش نقشهاي گليمبافتهها ندام است

چارچوب نظری
ازآنجنا ننه هي نه ارتبناب متقنابنل هنرمنند و جناملنهاش را انینار نميننند ،ميتوان گفنت زن و
مرد ايل يا همان هنرمندان لومي ،نيز بر جامله ود متیي بوده و از جاملهاي [محيطزيسنت
و طبيلتي] نه درآن زندگي مينننند ،ا ر پذيرفتنهاند ،هرچنند جنبنه فردي ا ر هنرمنند نيز ،نه
وابسنته به شنخقنيت دروني آن اسنت ،در لق ا ر اهميت داشنته اسنت رفیوهي)51 :1392،ز از
ايهرو طبيلت و محيطزيسنت عشناير و بهتقنور نشنيدن آن و عناصنر متنوعش ،ود بخشني از
هنر بومي عشناير اسنتز از آنجا نه هنر بخشني از فرهنگ آنهاسنت ،تيم برآيند فرهنگ و
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بوم زندگي عشاير يلني بومشناسي فرهن ي در دستبافتهها و بهطور اص گليمبافتهها تجلي
مييابدز طبيلت نه از آن بهعنوان محيط طبيلي و مادر عشناير ياد ميشنود ،مهمتريه محمل
و گهوارۀ زندگي عشناير بهشنمار ميرودز «عشناير چه در گذشنته و چه سال ،چه در طبيلت و
چه به دور از آن همواره در سال ملاشنرت با طبيلت هسنتند و در هاي آمو ته از آن را نه
بهصنورت طبيلي و واللي ،بلیه در لاتا نقشهاي هندسني رانتزاعي و تجريدي) و با مفهومي
سننمبليم و نمادپردازانه نه نشننان از الليت و هو هنري دارد ،تا به درک محيط پيرامون
نمم نند و بُلد دي ري از جهانبيني ايشان را آشیار ميسازد ،در زمينه بافتۀ ويش نمودار
مينند» ررهبرنيا و پوريزدانپناه)123 :1389 ،ز دسننتبافتهها ،منقوش به ن ارههاي ههني و
اللانه هسننتند ،جاي اه اصنني در ميان توتيدات صنننايادسننتي دارندز نيفيت و نميت آن
بسنننتنه بنه فرهننگ بومي ،بناورهنا و اعتقنادات ،آرزوهنا و شنننرايط زنندگي مردم در هر منطقنه،
منحقنربهفرد اسنت رساجيلو و اميرلاسنمي)150 :1391 ،ز محيط طبيلي و موجو زندهرانسنان
عشننايري) همواره روابطي متقابل و تلاملمندانه با يیدي ر دارند نه از آن به بومشننناسنني يا
انوتوژي ياد ميشنودز «بومشنناسني ،روابط دو سنويه ميان موجود زنده و محيط طبيلي اسنتز
ايه اصنطال بر اسنته از دو واژه يوناني ايیو  1بهملناي موطه و زيسنت اه و توژيا 2بهملناي
تغت و آموزش اسنت و بهملناي شننا ت يا علم به چيزي اسنت و در اصنل علمي اسنت نه به
مطاتله پيوندهاي ميان موجودات زنده و محيطزيسننت ميپردازد» رجردن و روانتري:1380،
)28ز تفناوتهناي موجود بيه ديندگناههنا ،نناشننني از تفناوتهناي موجود بيه ديندگناههنا و
مولليتهاي گوناگون زيسنتمحيطي اسنتز «بخش عمدهاي از نرريههاي فرهنگ در ارتباب
با محيط طبيلي و نحوه بهرهبرداري از آن ،بومشننناسنني فرهن ي نام گرفته اسننتز جوتيان
اسنننتيوارد بنا نتناب نررينه تغيير فرهننگ توانسنننت بنهنوعي ينم چر ش جنديند مفهومي و
روششننننا تي پيش روي انسنننان لراردهد» رفیوهي)218 :1386 ،ز تیامل فرهن ي ،عالله
جوتيان اسنننتيوارد بود و بر الف وايت ،بر تیامل نرامهاي فرهن ي از طريق تطبيق محيطي
تأنيد داشننتز او بيش از هرچيزي بر آن بود نه میانيسننمهاي انطبا با طبيلت را به دسننت
بياورد و تحليل نندز او ات وي بومشنناسني فرهن ي را بر مبناي باور به هسنتۀ فرهن ي توسنله
دادز از ديدگاه او هسته فرهن ي همان ات وهاي تداوم سيات هستند نه در طول زمان و تاريخ
و در واننش به بخشهاي مربوب به يم محيط اص ،متحول شنده باشنندز اسنتيوارد در ايه
نرريه ،داعيۀ ايه را دارد نه محيطهاي مشننابه و يیسننان ،جواما و فرهنگهاي يیسننان يا
شننبيه به هم را بهوجود ميآورندز «هسننته فرهن ي نوعي نقش تلاملي را در شننیلدهي به
تحوالت فرهن ي ايفا مينندز اسننتيوارد روش تحليلي چند مرسلهاي را طر نردز نخسننت،
گردآوري مجمو دادههنا مربوب بنه فنون و روشهناي بهرهبرداري از محيطز دوم ،تبييه
ات وهاي رفتاري و سازماني ارتباب انسان با محيط و سوم ،بررسي و تحليل ايه ات وها بر ساير
ابلاد فرهنگ» ربارفيلد)448 :1977 ،ز به عقيدۀ او ،با مقايسنننه تواتيهاي گوناگون در جواما
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متفاوت ،بر ي نرامهاي ميانفرهن ي شننا ته ميشنوندز وي چنيه نتيجهگيري مينند نه
مردمي نه در شننرايط تقريباس يیسنناني زندگي ميننند و فناوري همسنناني دارند ،نرامهاي
فرهن ي يیسناني را تحول ميبخشنند و ايه نرامها در چهارچوب مشنابهي تحول مييابند نه
همان مفهوم هسته فرهن ي است راستيوارد)1955 ،ز

روششناسی پژوهش
ايه تحقيق از نو نيفي و ترنيبي از روشهاي توصننيفي -تحليلي اسننتز رويیرد اصننلي آن
بومشننناسنني فرهن ي اسننتز يلني در جمابندي با در نرر گرفته چارچوب نرري از روش
تحليل محتوا اسنتفاده شندهاسنت و نتاي از طريق اسنتدالل اسنتقرايي تدويه شندهاسنت و در
نهايت بهصنورت تطبيقي ،مورد اسنتدالل لياسني لرارگرفته اسنتز شنيوههاي گردآوري اطالعات
شنامل مطاتلات نتابخانهاي و ميداني شنامل مشناهده مشنارنتي و مقناسبه اسنتز در بخش
نتابخانهاي مباني و مفاهيم نرري بومشنناسني فرهن ي باتوجه به دسنتبافتههاي بومي مورد
مطاتله لرارگرفته اسننتز باتوجه به بومي بودن متغيرهاي تحقيق ،بر ي از دادههاي پژوهش
از طريق روشهاي مشنناهدهاي و مقنناسبهاي با رويیرد تحليلي گردآوري شنندهاسننتز شننيوۀ
تحقيقي ايه پژوهش مطاتلۀ موردي مقايسننهاي اسننتز در تلييه نمونهها ،چهار ايل از ميان
نل مناطق عشننايري ايران به جهت دارا بودن شننا صهاي لدرتمند در توتيد گليم انتخاب
شندهاندز گليمبافتههاي مورد مطاتله مختص عشناير اسنت نه شنيوه زندگي مختص به ويش
داردز يلني بنهطور منداوم در سنال نوو و نووروي رييال و لشنننال ) هسنننتنند ،بر الف
روسننتائيان نه يیجانشننيه هسننتندز از ايهرو نانونهاي مورد مطاتله براي گليم شنناهسننون،
دشنت مغان ،براي لشنقايي منطقه سنميرمرچشنمه رسمان و گلافشنان) ،براي بختياري ،منطقه
ده چنار و شننوراب ،براي نرمان منطقه نالت و درگز ،ميباشننندز گروههاي انتخابي و مورد
نرر براي پژوهش سارنر ،صنرفاس بافندگان اسنتز در شنیل  ،1سوزهها و بسنترهاي لابل بررسني
دستبافتههاي ايلي مشاهده ميشودز
شیل  :1سوزهها و بسترهاي لابل بررسي دستبافتههاي ايلي و عشايري ايران
عشاير
گليم

مواد و مقاتح

امه
رپشمهاي
رن يه)

ميراثفرهن ي ،هويتهنري و ارزشهاي لومي
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توتيد
بافندگان
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دستبافتههای عشایری
نبوغ هنري و نيفيات زيباييشننا تي عشناير ايران را ميتوان بر پهنه دسنتبافتههاي ايشنان
جسنتجو نردز از ايه سي گليم ،ات ويي در ور توجه و شنا ص اسنتز ايه هنر -صننلت بر
پيرايه ،جوالن اه نقش و رنگ دنياي ياتيه مردمانيسننت نه هي گاه از هنر اسننتفاده ابزاري
نیردهاند رابراهيميناراني)19 :1393،ز دسننتبافتههاي عشننايري نمودي از هنرهاي بومي و
ناربردي اسنت نه محقنول آفرينش دسنتان هنرمند بافندگان ،عررنهننندۀ شنيوه زندگي،
ملرفي الليت ،سنننتها و ارزشهاي بومي و لومي اسننتز ميرا ي نه داراي نيفيت هنري
اسنت و از پشنتوانۀ سننت و باورهاي شنخقني و جملي و همچنيه ماهيت توتيدي و التقنادي
بر وردار اسنتز دسنتبافتههاي زن عشناير بهعنوان يم ا ر هنري ،ود شنیلي نماديه اسنت و
نمايندۀ اسسنناسننات و ههه ياتيه اوسننتز اسسننا  ،سيات دروني يا سقيقت ههني بافنده
اسنت و دسنتبافتۀ او عهدهدار بيان ايه اسسنا و ايه سقيقت اسنتز «اسنتفاده از رنگهاي
طبيلي ،زيبنايي نقشهناي انتزاعي و تجريندي در دسنننتبنافتنههناي عشنننايري بينانگر تنأ ير
طبيلنتزيبنا و فرا زاي آن در روسينه مردمنان عشنننايري اسنننتز تنأ ير ايه عوامنل در روسينه
هنرمندان طرا و بافنده عشنايري بسيار بودهاستز بهگونهاي نه بازتاب آنرا در نقشمايههاي
گوناگون دسنتبافتهها ،باز مينماياند» رصندري)33 :1384،ز دسنتبافتههاي عشنايري داراي
تنو و گونهگون ي اسنننت و بهطور نلي به شنننش دسنننته تقسنننيم ميشنننوند نه به همراه
زيرمجموعهها و نمونهها در شنیل  2نشنان داده شندهاسنتز ايه موارد نه از رنروريات جامله
عشايري است ،بدون درنرر گرفته نم و ني و نو بافته ،در همه آن جواما وجود داردز
شیل  :2طبقهبندي دستبافتهها از منرر ناربرد
انوا دستبافتههاي عشايري از منرر ناربرد
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مواد اولیه
مهمتريه عامل تأ يرگذار بر زندگي و فرهنگ انسنانها ،انوسنيسنتم پيرامون آنهاسنت نه از
ات وهناي فرهن ي و سينات اجتمناعي مردم تنأ ير ميپنذيرد و ايه ات وهنا محيط پيرامون ود را
تحت تأ ير لرار ميدهندز «انوسنيسنتم به چر ۀ ماده و انرژي نه همه چيزهاي جاندار را در
ينم محيط در بر ميگيرد و آن را بنه چيزهناي بيجنان مرتبط ميسنننازد ،اطال ميشنننود»
رعليلارداشني)71 :1388 ،ز انسنان بومي به جهت ارتباب مسنتقيم با زيسنت اه طبيلي وابسنته
به محيط اطراف ود اسنتز دسنتبافته بومي بهتحاظ وابسنت ي مادي به عناصنر طبيلي چون
پشنننم ،رنگ و فنونبافت ،بهطور مسنننتقيم تابا ويژگيهاي محيطي اسنننتز بافندۀ بومي در
اسنتفاده از پشنم ،انسنيدها و مواد آتي انحقناري تحت تأ ير محيط اسنت و براي سنازگاري با
محيطزيسنننت مواد اوتينۀ بومي را در ندمنت دسنننتآوردهناي منادي فرهننگ لرارميدهندز
بافندگان محلي ،نار اصننليشننان مديريت نارهاي انه اسننت ،در اولات فرارت ود به بافت
انوا دسنتبافتها ميپردازندز مردان عشناير ،در بهار و پاييز پشنمچيني از گوسنفندان را آراز
ميننندز پشنم مهمتريه مادۀ اوتيه مقنرفي جهت بافت اسنتز «پشنم گوسنفند بختياري به
رنگ سنفيد وتي شنه اسنتز پشنم لشنقايي ،نِرِمرنگ و شنه اسنتز پشنم شناهسنون ،سنفيد
نخودي و شنتري اسنت و پشنم نرمان  ،سنفيد شنیري اسنت» رجهانشناهيافشنار-205 :1376،
)204ز در جدول  ،1مواد اوتيه ،ورنليت ،نو و عناصنر تزئيه و رنگهاي عمده و راتاِ بهنار
رفته در دستبافتهها نشان داده شدهاستز

مؤلفههای فنی
فناوري بهنارگيري دانشبومي براي سل مشننیالت علمي توسننط انسننان بر محيط و طبيلت
اسنت نه ممیه اسنت در هر ناسيهاي به علت گوناگوني الليمي ،جغرافيايي ،فرهن ي و دي ر
عوامل مؤ ر بر محيط زندگي ،متفاوت باشند ربخشنايشاردسنتاني)1382،ز علم انسنانشنناسني،
انسنان را موجودي ابزارسناز تلري نردهاسنتز درطول تاريخ ،انسنانها با بهرهگيري از طبيلت
يناد گرفتنهانند ابزارهناي ننارآمندتري را طراسي نننند و در هر مرسلنه جنبنههناي مختل فرهننگ
را نيز تیامل بخشنيدهاندز در زمينه دسنتبافتهها رگليمها) ،مؤتفههاي فني شنامل شنيوهها يا
فنونبافت ،رن رزي و رن زاها و نقشپردازي و ابزار نار جهت پردا ت ميباشنند نه به دسننت
زننان هنرمنند اجرا ميشنننودز ايه فراينند پيونندي بيه بنافننده و زيسنننتبوم وي و منطبق بر
توانمنديهاي محيطي اسنتز بر ي از مؤتفههاي فني در بيه عشناير ،مشنترک ررن رزي و
گيناهنان رن زا ،ههنيبنافي) و بر ي دي ر متفناوت رفنونبنافنت و نقشپردازي و انوا نقشهنا)
اسننتز هنر ايه نیته رننروري اسننت نه نقشپردازي تابا فهبافت اسننتز در زير به ملرفي و
اهميت فنون بافت پردا ته ميشودز
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جدول  : 1مواد اوتيه بافتههاي رگليمهاي) بومي ايران
وضعیت تزئین در

نوع تزئین

عناصر تزئین یا مواد

رنگهای عمده و

مواد

دستبافتهها

(انسانی ،جانوری،

اولیه تزئین

اولیه

(ساده ،منقوش یا

گیاهی ،پرندگان

(خامهها یا رشته-

بافت

هر دو این موارد)

هندسی ،متفرقه)

های ساده و رنگین)

بختياري

پشم

ساده و نقشدار

جانوري ،گياهي،
پرندگان ،متفرله

رشتههاي رن يه و
پشم ودرنگ

لرمز ،سرمهاي،
زرد ،لهوهاي
ودرنگ ،سفيد
ودرنگ ،سبز،
نارنجي ،نيلي ،آبي،
سياهز

لشقايي

پشم ،پنبه

انساني ،جانوري،
گياهي ،پرندگان،
متفرله

رشتههاي رن يه و
پشم ودرنگ

لرمز ،آبي ،سرمه-
اي ،زرد ،لهوهاي
ودرنگ،
انستري ،سفيد
ودرنگ ،سبز،
نارنجي ،سياه،
روناسي ،لهوهاي
سو ته ،موشي،
نيليز

شاهسون

پشم و
پنبه

ساده و نقشدار

جانوري ،گياهي،
پرندگان ،متفرله

رشتههاي رن يه و
پشم ودرنگ

لرمز ،سرمهاي،
سفيد ،سياه ،آبي،
زرد ،نارنجي ،سبز،
سرمهاي ،ودرنگ،
سياه

نرمان

پشم

ساده و نقشدار

جانوري ،گياهي،
پرندگان ،متفرله

رشتههاي رن يه و
پشم ودرنگ

زرد ،لرمز ،سبز،
لهوهاي ،سفيد،
سياه ،سرمهاي،
نارجي ،عنابي ،آبيز

ایل
بافنده

ساده و نقشدار

غالب به کار رفته
در دستبافتهها

فنون بافت (عامل مهم در نقشپردازی) و انواع آن در دستبافتههای عشایری
فنونبافت يم عامل فهشنناسنانه در توتيد و آفرينش دسنتبافتهها و ظهور و جلوهنمايي نقش
و ن ارههاي اشنننیال و نقشها اسنننتز فه بافت مهمتريه عامل در سنننا تار و شنننیلگيري
نقشمايهها اسننتز در والا چ ون ي سنناز و نار فنونبافت منجر به آفرينش نقش ميشننودز
چ ون ي بافتهشنندن و توتيدشنندن يم دسننتبافته و مهمتر نقشها و ن ارها در مته بافته را
فهبافت گويندز فنون بافت در والا ،شنننرايط لرارگيري و درگيرشننندن تار ،پود و پُرز ،پي و
شنیل لرارگيري هر ندام ازايه اجزاء در بوم يم دسنتبافته و قنوصنيت ظاهري و ناربردي
يم دستبافته مؤ ر استز قوصيت ظاهري دستبافتهها نرير نرمي ،زبري ،زمختي و ريره،
همه به فنونبافت بسننت ي داردز هانهزاي ووت ملتقد اسننت« :از طريق مطاتلۀ فهبافندگي
ينم تمندن مي توان بنه شنننننا تي از سننناير ننارهناي فني و هنري و استمناالس عقنايند ملنوي و
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التقادي آن تمدن دست يافت» رووت )155 :1372،ز در شیل  ،3انوا فنون بافت شان داده
شدهاستز
شیل  :3انوا فنون بافت در دستبافتههاي عشايري
فهبافت در دستبافتههاي عشايري

پُرزدار

پودنما

تارنما

پي بافت

تلفيقي

تختبافت

تختبافت

تختبافت

تختپود شُل

تخت
پودسفت

گليم-
سادهرچاندار) با
تار و پود مشترک
تم لالب و جفت
لالب

جاجيم
مرنابافي

رِننندر ب خ تينناري)،
سوزني رل شقايي)،
ورنننننيبننننافنننني
رشاهسون) ،سفره-
بننا فير نرمننا ن )،
شيرنيپي رافشار)

تولبافت ،تخت-
بافت ،پي بافت

تولبافت

تمامتول
نيمتول

لاتي و گبه

پودآويز

چر

گل برجسته در
زمينه گليم

جاجيم

پال

در بافت انوا دستبافتههاي عشايري فنونبافت مختل و يا تلفيقي از فنون مذنور
وجود داردز عامل آفرينش نقش در دستبافتههاي پُرزدار ،پودنما ،تارنما ،سوزني و تلفيقي
بهترتيا ،پُرز ،پود ،تار ،پيچشِ پود بهدور و ترنيبي از ايه عوامل است نه به سليقه و يا
ررورت ،در بافت انوا دستبافتهها استفاده ميشودز بهطور ملمول در همۀ عشاير فنون بافت
نه در شیل نشان داده شدهاست ،راي استز

ذهنیبافی ،حفظیبافی و بداههبافی (مهندسی ذهن)
دسنننتبافتههاي عشنننايري نمودي اص از نرام بافندگي ايراني اسنننت نه در فرايند بافت،
سنازوناري متفاوت از بافت لاتي نالسنيم شنهري بافت و روسنتائي بافت داردز نرر به ايهنه
دسننتبافتههاي عشننايري از نرر ظهور نسننبت به لاتي نقشننهبافت و ريارننيگون از ديرين ي
بيشتري بر وردار اسنننت ،بننابرايه از ابتنداي تناريخ همواره بر محور ههنيبنافي و لندرت
يالپردازي بافته شننده و تا ننون عليررم ايهنه بهدتيل عدم تناسننا و تطبيق با ناربرد و
نياز امروزي و نبود بازار بخشني از آنها از بيه رفتهاسنت ،سضنوري نسنبتاس برجسنته در سيات
بافندگي ايران داشنته اسنتز پديدۀ ههنيبافي و يالبافي در دسنتبافتههاي عشنايري بر مدار
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ناللنيننت اسنننتنوار بنوده و نواهنننندگننان زيننادي داردز ههنننيبننافني ،منهنمتنرينه وينژگني در
زيباييشنننا تي طر و نقش و برند بومي دسننتبافتههاي عشننايري بهشننمار ميرود و به دو
شنننيوه اتفنا ميافتند يیي بنداهنهبنافي و دي ري سفريبنافيز در بنداهنهبنافي ،بنافننده براي
نخسنتيه بار نقشني را به وجود ميآورد نه سنابقۀ لبلي نداشنته اسنت و هي گاه و در هي يم
از دسننتبافتههاي پيشننيه وي بافته و آفريده نشنندهاسننتز اما در سفريبافي ،بافنده به علت
تیرار زياد بافت نقوش در بافتهها ،به صنورت سفري و بدون نياز به ات وي از پيش تلييهشنده
و يا نقشه و واگيره ،نقوش مختل و متنوعي را در زمينه دستبافتهها ميبافدز

اهداف کاربردی و عملکردی
سننازندگان و مقننرفننندگان در هنر بومي لابل تفیيم نيسننتندز آ ارهنري بومي مشننمول
شنيوههاي اص توتيد و دريافت هسنتند يلني هميشنه فردي رافرادي) آنها را پديد ميآورند
و دي راني آنها را بهنار ميبرندز در اصننل توتيدات بومي منطبق بر نيازهاي بومي منطقه بنا
بر تقارنا سنا ته ميشنوند و مخاطبان چنيه فرآوردههايي مخاطبان محلي و دا لي هسنتندز
تنو محقننوالت توتيدي تابلي از انوا نيازهاي ناربردي بومي و محلي اسننتز بافندۀ محلي
به واسننطه سضننور در محيط و مواجهه با نياز جملي ،با فهم شننرايط سارننر الدام به توتيد
محقنننوالتي مينند نه دليقاس برآوردهنننده نياز جملي مردمي اسنننت نه با آنها پيوندهاي
لومي ،دوسنتي ،سنببي و نسنبي داردز نخسنتيه دسنتبافتهها در لاتا زيراندازها و بهمرور انوا
نيسنهاي و سجمي همچون جوالها و ورجيهها جهت تأميه نيازهاي متنو مردمان عشناير
بافته و مورد اسنتفاده لرارگرفتز ايه بافتهها در جدول  ،2نشنان داده شندهاسنتز امروزه در هر
منطقنهاي بناتوجنه بنه نو بنافنت فرهن ي آن منطقنه ،دسنننتبنافتنههنايي بنا ننامهناي محلي ناص
وجود داردز بنهدتينل ارتبناب نزدينم اهنداف عملیردي و نناربردي بنا نيفينتهناي دينداري،
گليمهاي چهارمنطقه مورد مطاتله در جدول  13نشان داده شدهاستز

کیفیتهای دیداری(بصری)
گروتر ملتقد اسنت نه «يیي از نارنردهاي اصنلي فرهنگ ،نمايش ايدههاي ههني بهوسنيله
نمود اشنیال عيني اسنت» رگروتر )1375 ،و هنر مهمتريه مرهر فرهنگ اسنت نه ايه وظيفه
را عهدهدار اسنتز هنر از طريق اشناعه و جلوهگر سنا ته پيامها از طريق نماديه سنا ته نقش
و ن نارههنا ،اهنداف و ايندههناي ههني هنرمنند را نمودار ميسنننازدز شنننینل دسنننتبنافتنههنا و
نقشمايههاي بافتهشنده بر مته آنها ،مقندا عيني و تبلور نيفيتهاي ديداري در فرهنگ و
هنر عشنايري اسنتز «بازتاب محيط در فرد نتيجه دو نو نسنا دانسنتههاسنت :نخسنت تجربه
مسننتقيم از ود فرد و دوم تجربه ريرمسننتقيم از طريق تبادل تجربه با سننايريه در بسننتر
تنقننابننلهنناي اجنتنمنناعني بننا بننه ارث بنردن گنروهني از عننادات و آداب فنرهن ن ني منحنينط»
 1تقاويري از انوا نقوش در فايل پيوست مقاته تحت عنوان جدول  4ارائه شده استز
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رواتمسلي)21 :1990،ز نيفيتهاي ديداري «در والا پيامها و نمادها در رويارويي با محيط را
تداعي و از ايه طريق ،ويژگيهاي آشنننیار بومي را پديدار ميننند و وجه تمايز آ ار دسنننتي
مناطق مختل و تأ ير مسنتقيم فرهنگ و عوامل آنرا مشنخص ميسنازندز مقوتههاي محيطي
و فرهن ي در نيفيتهاي ديداريِ ا ر هنري بومي نمودار هسننتندز شننیل و نقش از مهمتريه
بخشهاي لابل بررسي هستند» رسامانيان و نفيلي)111 :1392،ز
جدول  : 2مؤتفههاي فهشنا تي مرتبط با دستبافتهاي ايلي ايران
ايل بافنده

بختياري

لشقايي

شاهسون

نرمان

ريسندگي و تهيه
امه

نو رن رزي و
انوا رن زاهاي
گياهي

نو دار و
ابزاربافت

طبيلي :گندل،
گلبابونه،
پوستانار،
جَفت ،نيل،
پوستگردو،
سُما  ،رونا

دار افقي،
رشته ،نارد يا
ناردک ،دفتيه،
ليچي ،شانهز

انوا دستبافته

فنونبافت

لناتيچنه ،گليم ،جناجيم،
نورجنينه ،ننمنینندان،
ورجيه ،جنلاسنننا،
ورينننه ،مَنننهنننده،
شننيردنگ ،رسننم،
پشتي ،هور

گرهبافي،
تختبافي،
پي بافي و
تلفيقي

به صورت دستي
ردوک دستي) و
توسط عشاير امروزه
به صورت آماده هم
ريداري ميشود

گرهبافي،
تختبافي،
پي بافي و
تلفيقي

به صورت دستي
ردوک دستي) و
توسط عشاير امروزه
به صورت آماده هم
ريداري ميشود

طبيلي :گندل،
برگ ان ور،
اس رک،
پوستانار،
ناوشم،
وشم ،نيل،
جفت ،رونا ،
پوستگردو،
گلبابونه

به صورت دستي
ردوک دستي) و
توسط عشاير امروزه
به صورت آماده هم
ريداري ميشود

طبيلي :پوست-
گردو ،رونا ،
پوست انار ،نيل،
اس رک ،هليله،
لرهلورت ،برگ
چغندر برگ
زردآتود

به صورت
دستيردوک
دستي) و توسط
عشاير امروزه به
صورت آماده هم
ريداري ميشود

طبيلي :برگ-
ان ور ،پوست-
انار ،پوست
گردو ،جفت،
روزه پنبه،
گزنه ،لرهلورت،
برگ توت ،برگ
چغندر ،اس رک

لاتيچه ،گليم ،جاجيم،
نمیدان ،ورجيه،
جلاسا ،تنگرمال-
بند) ،گبه ،بَلَدان،
اُناش ،چنته ،توبره،
گچمه ،شِشِهدرمه،
پشتي

لاتيچه ،ورني،
سوماکرگليم)،
جاجيم ،نمیدان،
ورجيه ،جلاسا،
تنگرمالبند) ،پشتي

لناتي و لناتيچنه ،جوال،
جُل ،جاجيم ،نمیدان،
لنننننناشننننننننقدان،
گليمرسننفره) ،پشننتي،
ننوارهنناي تنزئنيننني،
ورجيه

گرهبافي ،پي -
بافي و تخت-
بافي

گرهبافي ،پي -
بافي و تخت-
بافي

دار افقي،
رشته ،نارد يا
ناردک ،دفتيه،
ليچي ،شانه

دار افقي،
رشته ،نارد يا
ناردک ،دفتيه،
ليچي ،شانه

دار افقي،
رشته ،نارد يا
ناردک ،دفتيه،
ليچي ،شانه
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در جدول  13مؤتفههاي نيفيتهاي ديداري در دستبافتهها شامل نو  ،شیل ،ناربرد
دستبافته و نمودهاي تقويري آنها براي چهار ايل مورد مطاتله ،نشان داده شده استز در
نيفيتهاي ديداري دستبافتههاي عشايري ،نو دستبافتهها در بر ي موارد متفاوت اما
بهطور راتا ،شیل و ناربرد آنها يیسان استز
جدول  :3نيفيتهاي ديداريربقري) و اهداف ناربردي دستبافتههاي بومي عشايري ايران
ايل و سوزه جغرافيائي

بختياريراستانهاي
چهارمحال و بختياري و
وزستان ،اصفهان،
ترستان)

لشقاييراستانهاي فار ،
اصفهان ،بوشهر ،وزستان)

شاهسونراستانهاي اردبيل،
گيالن ،آهربايجان شرلي)

نُرمان راستانهاي راسان-
شماتي ،گلستان)

نو دستبافته
زيراندازهارلاتي ،گبه ،گليم) و
روانندازهنارتِي -2نوعي گليم و
جاجيم،جُلاسننا) ،نيسننهها
ر نورجنينه ،تنناچننه ،هنور،
نمیدان ،لاشنننقدان ،تيردان،
لنرآندان) و ننوارهننارورينه،3
شيردنگ)4ز

شیل

ناربرد

بافتههايي نه عمدتاس
سا تاري به شیل
مستطيل ،مستطيل-
مربا و مربا دارندز

جهت پوشنناندن فضنناي
ن و نشنسنته ،ن هداري
رنننرورينات و منايحتناج و
همچنيه تزئيه فضننناي
انه و بسنته بار بر روي
چهارپايان

زيرانندازهنارلناتي ،گبنه ،گليم)،
رواندازهارجاجيم ،جلاسنا)،
نيسننههار ورجيه ،نمیدان،
لنناشنننقدان ،چنننتننه ،تنوبنره،
جنوال ،تنينردان ،لنرآندان) و
نوارهارتنگ ،نَنو)5ز

بافتههايي نه عمدتاس
سا تاري به شیل
مستطيل ،مستطيل-
مربا و مربا دارندز

جهت پوشنناندن فضنناي
ن و نشنسنته ،ن هداري
رنننرورينات و منايحتناج و
همچنيه تزئيه فضننناي
انه و بسنته بار بر روي
چهارپايان

زينننرانننندازهنننارلننناتننني،
گننننلننننيننننم[وَرننننني])،
رواندازهارجاجيم ،جلاسننا)
نيسننههار ورجيه ،نمیدان،
لنناشنننقدان ،چنننتننه ،تنوبنره،
جوال ،تيردان) و نوارهارطناب
و آويزها)ز

بافتههايي نه عمدت سا
سا تاري به شیل مربا
و مستطيل دارندز

زيراندازهارلاتي ،گليم[سننفره
ننننننننردي])،
آردي،
روانننندازهنننارجننناجنننينننم)،
چادرشنننابافي ،رونرسننني،
چننو ننهبننافنني ،نننيسننننه-
هننار نورجنينه ،ننمنینندان،
لنناشنننقدان ،چنننتننه ،تنوبنره،
جوال ،تيردان) و نوارهارطناب
و آويزها)،

بافتههايي نه عمدت سا
سا تاري به شیل مربا،
مستطيل و مستطيل-
مربا دارندز

جهت پوشنناندن فضنناي
ن و نشنسنته ،ن هداري
رنننرورينات و منايحتناج و
همچنيه تزئيه فضننناي
انه و بسنته بار بر روي
چهارپايان
جهت پوشنناندن فضنناي
ن و نشنسنته ،ن هداري
رنننرورينات و منايحتناج و
همچنيه تزئيه فضننناي
انه و بسنته بار بر روي
چهارپايان

 1تقاويري از انوا نقوش در فايل پيوست مقاته تحت عنوان جداول  4تا  7ارائه شده استز
 2ر ،)Leyنوعي رو انداز براي پوشاندن ظروف و دي ر وسايل انهز
 3ر ،)Voris, Varis, Verisتنگ يا مالبند يا طناب نسبتاس بلند بهطول  20متر و پهناي  5سانتيمتر براي
بسته و ن هداشته بار بر روي چهارپايانز
 4ر ،)Shirdangنوعي نوار نقش و ن اريه شده بهطولهاي دتخواه و پهناي  2اتي  3سانتيمتر جهت تزئيه فضا
و در و ديوار انهز
 5نوار تزئيني گهوارهز
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منابع الهام در آفرینش نقشها و طرحها
الف) باورها و اعتقادات
بناورهنا ،اعتقنادات و ن رش مردمنان بنه جهنان پيرامون بخش اعرم هنر و فرهننگ هر ملنت را
تشنیيل ميدهدز آ ار بزرگ هنري در طول لرون متمادي بر اسنا ايه ن رش اسنتوار بوده و
با علم و آگاهي در ايه زمينه عالوه بر تذت ديداري از زيباييهاي هنري به انديشه سازندگان
ايه آنار نيز پي ميبريمز آشنننننايي بنا هنر ،فرهننگ و بناورهناي ايه مرز و بوم از طريق مطناتلنه
نقوش در هنرها امیانپذير اسنتز از جمله جاي اههاي تجلي و ظهور نمادها و نشنانهها به ويژه
در هنرملي ايران ،دسنتبافتههاسنت نه يیي از مهمتريه بسنترهاي مناسنا جهت بازتاب هو ،
آرزوها ،ياالت ،عقايد و باورهاي عشنناير و اصننه بافندگان ،دسننتبافتهها هسننتندز از ايه
ره نذر نقشپردازي انوا نقشمناينههنا وابسنننتنه بنه مننابا ناصننني اسنننت ننه اتهنام بخش ايه
آفرينش اسنتز مهمتريه ايه منابا عبارت اسنت از :ههه و هو پويا ،ال و ياتيه ،عقايد و
باورهاي بافنده ،طبيلت و محيط پيرامون و عناصر موجود در آن و همچنيه لقهها ،افسانهها
و اسنناطير موجود در فرهنگعامهز هنرمند بافنده با بينشنني سنناده و اللانه و مهارتي فني،
طر ها و نقشهايي را با رجو به پيشداشتههاي فرهن ي در يم دستبافته عشايري تمامي
ن ارهها هويتي مسنننتقل مييابند نه از طرفي تداعيگر منبا اتهام ود هسنننتند و از طرفي
دي ر شننباهتي به آن ندارندز از مهمتريه عوامل مؤ ر در لق نقش و ن ارهاي دسننتبافتهها،
عنقنر يال و الليت اسنت نه ساصنل تراوش ههه ال و تجلي اسسناسنات فردي بافندۀ
عشننايري اسننتز ايه قننوصننيت ياتي و ياتيپردازي و ياتين اري ناب ،به قننوص در
تجربيات بافندگان ،شنايد از مهمتريه ويژگي بافندگان ههنيبافي عشناير باشندز از دي ر منابا
اتهام نه تأ يرات مسنتقيم و ريرمسنتقيمي را بر مورنو  ،شنیل و محتواي هنر هر لوم برجاي
ميگذارد «اعتقادات و باورهاي آن لوم ميباشند نه ميتوان آنها را از ميان لقنهها ،افسنانهها
و اسنطورههاي لومي بيرون نشنيدز تمام ايهها يادگاري از پيشنينۀ فرهن ي ،اعتقادات ديني و
آييني و باورهاي نخسننتيه اسننت» ردادور و مؤمنيان)48 :1385 ،ز شننيوۀ زيسننت هر ملت و
لومي آننده از آداب و رسنوم ،عقايد مربوب به ويش اسنتز «هرلومي به تناسنا نو زندگي و
نارِ ويش و نحوه ارتباب اجتماعي با سناير الوام و جواما ،داراي ن رش اص ود نسنبت به
راه و رسنم زندگي اسنتز بخشني از باورها ،اعتقادات ،آداب و رسنوم هر لوم و ملتي را ميتوان
از ميان لقننهها ،اسننطورهها و مهمتر هنرهاي بومي ايشننان اسننتنباب نمود» ررو األميني،
)6 :1382ز در ينم ن رش دو سنننوينه ميتوان گفنت ننه نقشهنا و بناورهنا ،رابطنهاي متقنابنل و
وابسنته نسنبت به يیدي ر دارندز از ايه رو نه نقشها تضنميهننندۀ صنيانت و ماندگاري باورها
و همچنيه بناورهنا بهناننهاي براي لق و آفرينش نقشهناي گونناگون در بنافتنههناي عشنننايري
استز يیي از هدفهاي نهفته در عقايد و باورها ،تشخص دادن ،آفرينش هويت و زيبايي براي
مته دسننتبافتهها و بهطور اص گليمها اسننتز باورها بر پهنه دسننتبافتهها و بهطور اص
گليمها آفريده ميشننوند تا بهنوعي زندگي آفرينندگان ود را آراسننته ،سفاظت ،صننيانت و
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امنيت ببخشنندز ايه ن رش در لاتا باورها ،اعتقادات و آداب و سننه تجلي پيدا مينند و در
سنننطحي باالتر و فرا تر ،فرهنگ نام ميگيرد نه ود از عناصنننر و سنننا تارهاي مختل و
متنوعي نرير باورها ،اساطير ،نمادها ،لقه ها و افسانه ها شیل گرفته استز
ب) طبیعت و عناصر آن
از دي ر مننابا اتهنام ،طبيلنت و عنناصنننر موجود در آن يلني جنانوران رسيواننات و پرنندگنان) و
گياهانردر تان و گل و بوتهها) اسنتز بافندگان عشنايري از طبيلتي نه در آن و در جوار آن
زندگي ميننند جهت تزئيه دسنتبافتههاي ود به لقند زيباسنازي محيط زندگي اسنتفاده
ميننندز «ايه قنلت ،زدن رنگ شنادي و طرب به محيط زندگي از زمرۀ ويژگيها و عوامل
لقننندگي در بيه عشننناير اسنننتز آنها در تزئيه و آهيهبندي آ ار ويش از [طبيلت و]
تمامي عناصنر دَمدسنتي و ابزارهاي مورد ناربرد در امور روزمره گرفته تا اشنیال و صنورتهاي
يناتي بندون هي ليند و بنندي بهره ميبرنند» رابراهيميننارناني)24 :1393،ز طبيلنت و محيط
پيرامون« ،نانون سيات عشنناير و به طبا بافندگان اسننتز بافندگان عشننايري همواره با ن اه
طبيلتگرايانه ود به پديدههاي پيرامون همچون نائنات و سلي و تالش در بازتاب آنها در
بطه و مته دسنننتبنافتنههناي ويش ،از وفناداري محب بنه طبيلنت بنه زبنان دينداري سنننخه
گفتهاندز مینونات للبي عشناير آرشنته از تأ يرات طبيلي بیر و دسنتنخورده اطرافشنان اسنتز
نه بهطبا بر زندگي آنها ا ر مسنتقيم ميگذارد و همانند سننتي اصنيل و پايدار در بيه آنها
بنالي ميمنانندز ازايهرو ميتوان گفنت نقشمناينههناي دسنننتبنافتنههناي ايشنننان از طبيلنت اتهنام
ميگيرد» رعلوي)75 :1389 ،ز طبيلت ،جزئي تفیيمناپذير از هنر عشنايري اسنتز بافنده در
دسنتبافتۀ ويش همواره سنلي بر ايه دارد نه رابطه تن اتنگ انسنان با طبيلت را بازنمايي
نندز بافندۀ عشنننايري «هرآنچه را نه در طبيلت و زندگي روزمرۀ ويش ميبيند ،بهعنوان
وسننيله اي براي بيان اسسنناسننات ،هو و اررنناء رو سننرشننار از زيبايي ويش ،بر پهنۀ
دسنننتبنافتنههناي ويش ميبنافندز درچنيه فرهن ي نقشمناينههنا بيش ازآن ننه جنبنۀ تزئيني
داشنتهباشند ،هويت نماديه رسنمبليم) پيدا مينند» رهمايونپور)41 :1383 ،ز تقناويري نه
از «محيط[طبيلت] در ههه [بافنده] بهوجود ميآيد ،بهراسنتي ساصنل جرياني دوجانبه بيه
بافنده و محيط اوسنتز بافنده پارهاي عوامل ديداري محيط را انتخاب مينند ،آن را در ههه
ود به نرام ميآورد و بهآن ملني ميدهد» رتين )16-91 :1372 ،ز

نقش
طراسي و نقشپردازي ،يیي از شيوههاي نهه در نشاندادن هو و اسسا هنرمندانۀ عشاير
بودهاستز «مهمتريه نار بافندگي نه موجا چشمنوازي و زيبايي فرش ميشود ،نقشپردازي
آن اسننت نه په از رنگآميزي ،مهمتريه عامل اعتبار و ارزش فرش اسننت» رنياني:1377 ،
)45ز رننمه ايهنه مهمتريه ويژگي هويتسنناز دسننتبافتههاي عشننايري را نيز بايد در ايه
جنبه جسننتز طر ها و نقشها نيز همچون رنگ يیي از مهمتريه و برجسننتهتريه عناصننر
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زيباييشنناسني در دسنتبافتههاي عشنايري اسنت نه برآمده از نيروي هو و ههه بافنده اسنتز
«طر و نقش در دسنتبافتههاي ايراني تنها عنقنر بنيادي اسنت نه هميشنه مورد توجه لرار
ميگيرد» رهان لديه)39 :1375 ،ز با ن اهي اجماتي به نقش و رنگ دسنتبافتههاي عشنايري
از گذشننته تا به امروز ،پي واهيم برد نه لق نقشمايهها فقط براي پُر نردن بسننتر گليم
نبوده ،بلینه بنه ايه وسنننيلنه عشننناير بنه زيبناسنننازي محيط زنندگيشنننان ميپردا تنند»
رابراهيميننارناني)24 :1393،ز ايه نقشهنا بنازتنابي از «دردهنا ،دلن رانيهنا ،شننناديهنا و
میاشننفههاي درونيشننان و نيز ادراک عامي آنها از جهان هسننتي و لوانيه جاري در آن و
پرواز انديشننۀ آنها به فراسننوي دسننت نيافتني اسننت» رلارننياني)18 :1376،ز نقش در
دسنتبافتههاي عشنايري رنمه تأنيد بر جنبه زيبايي ،يادآور جنبۀ هويتي و بار ملنايي اسنتز
دلبافتههاي عشننايري با نقشمايههاي متنو نه ساصننل الليت و پويايي ههني زن بافنده
عشنايري اسنت ،صناسا تشنخص ميشنودز طر ها و نقشهاي گليمها در بيه عشناير ،از منرر
شننیل و فرم ،متفاوت و متنو اسننتز ايه نقشها ،جاي اه و مقبوتيت اص ود را دارد و در
فضنننايي بنا شنننرايط ويژه لق ميشنننونند ننه عبنارت اسنننت از :بر ورداري از ويژگيهنا و
شننا صهايي همچون طراسي و ترسننيم ههني و نمم گرفته از لوۀ تخيل ،شننيوه رن رزي
بومي و نناربرد رننگهناي پر تلتو و در شننننان ،سننننادگي و بيپيراينه بودن ،فنونبنافنت
منحقنربهفرد ،اتهام از طبيلت و پيوند با آن ،همترازي و انطبا با مليارهاي زيباشننا تي هنر
امروزز
سبم نقشپردازي در عشاير ،رمه سفظ ويژگيهايي نه سا تار اصلي طر ها و نقشها
را بهوجود ميآورد ،از ويژگيهاي اص دي ري نيز بهرهمند هستند نه مطاتلۀ آنها در سقيقت
رسيدن به مللومات و لواعدي است نه شنا ت ايه سبم را ميسر ميسازد» رژوته:1390،
)8ز در دستبافتههاي عشايري استفاده از نقشه مطر نيست و طر ها و نقشمايهها بهصورت
ههنيبافي ،سفريبافي ،بداههبافي يا از روي ات و ردستور ،اُرنم ،سوررهور ،رور) يا دستبافته-
هاي آماده نه از پيش بافته شده بود ،نسلبهنسل ميان بافندگان منتقل ميشودز گليمبافان
در آفرينش نقوش ،با تغيير الليم و محيط زندگي ،رمه پايبندي به باورها ،سنتها و آييههاي
بومي ،لومي و فردي ،از شرايط و عناصر محيط زيست ود ،متأ ر ميشوندز در ارتباب با نرام
زيباشنا تي طر و نقش و عوامل مؤ ر در شیلگيري آن ،ميتوان به مضمون و محتوا ،طر
و نقش ،سا تار و طبيلت و عناصر آن و زير مجموعه آن اشاره داشت نه در شیل  ،4نشان
داده شده است1ز
نقوش بهنار رفته در گليمها «به سه دسته تقسيم ميشوندز يم گروه نقشهايي هستند
نه به آگاهيهاي زيباشنا تي بافنده اشاره داردز آنچه را در محيط اطراف زيبا ميبينند،
ميبافند و در پي نشاندادن ايه زيبايي در بافتههاي ود براي تزئيهنردن آنها هستندز
 1در فايلهاي رميمۀ مقاته نقشهاي موجود در دستبافتههاي گليمي عشاير ،در لاتا نمودهاي تقويري در
جداول  4تا  7نشان داده شده است
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دستۀ دي ر ،نقوش سيوانات و توازم ناربردي است نه در زندگي روزمرۀ ود به آنها وابست ي
داشته و جزئي از زندگي آنها محسوب ميگرددز دستۀ سوم ،عناصر نماديني است نه ريشه
در باورهاي لومي و لبيلهاي افراد داردز هدف از بافت آنها به تسخير درآوردن طبيلت و
نيروهاي آن و استفاده از بر ي نقوش بهعنوان طلسم جهت دفا نيروهاي شر و دستيابي به
اميال و آرزوهاستز نرير به لدرت و شجاعت ،باروري ،باران واهي و ساصل يزي ،سيات و
سرسبزي ،طول عمر و تیاملز ايه اعتقادات ريشه در باورهاي لومي و لبيلهاي هر منطقه
داشته و ارلا آنها از گذشته تا سال سينه به سينه سفظ گرديدهاند» رهال و ويووسیا:1377 ،
)70ز
شیل  :4ابلاد زيباييشنا تي طر و نقش در دستبافتههاي عشاير
مؤتفههاي زيباييشناسي در شیلگيري طر و نقش دستبافتههاي عشايري

سا تار

طر و نقش

هندسي

انتزاعي و تجريدي

شیسته
شا هشیسته

طبيلي

مضمون و محتوا
عقايد و باورها

آداب و سنه
اسطوره

طبيلت و عناصر آن
سيوانات

گياهان

پرندگان

انسان
انجم

کیفیتهای دیداری (انواع نقوش و نمونههای تصوویری) در بافتههای عشوایر
مورد مطالعه
الف) بختیاری
بختياريها ،از بزرگتريه ايلهاي نشنور و «از نههتريه الوام ايراني سنانه دامنههاي زاگر
بهعنوان نخسنتيه مأمههاي تمدن بشنري ميباشنند نه به پيروي از سننه و مليارهاي زيبايي
لوام يافته در اطرات لومي ويش مقنرانه اصنرار ورزيدهاند» رابراهيميناراني)51 :1389 ،ز
باورها به عنوان بخشني از فرهنگ عامه ،نقش پررن ي در زندگي اجتماعي عشناير و مهمتر در
آفرينش بسننياري از نقوش دسننتبافتهها ،داردز بهگونهاي نه ميتوان گفت در تلييه ط و
مشنني شننيوه زندگي عشنناير سضننوري برجسننته داردز ايل بختياري نيز از ايه مناسننبات و
مؤتفههاي فرهن ي مسنتنني نيسنتز در گليمهاي بختياري ايه مناسنبات به فرا ور سضنوري
پر رننگ داردز براي مننال ،يیي از نقشمناينههنايي ننه در گليمهنا بنه فراواني بنافتنه و دينده
ميشنود ،نقش «آل و آلباوري» رشنیل  5و جدول  ،1بخش متفرله) اسنتز آل ،موجود ياتي
و دهشنتناک اسنت نه در فرهنگ بختياري و براي سنانت نردن بچههاي گريان و بازيگوش
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رواج داشنتز «آل ،موجودي اسنت مؤن با لد بلند ،موهاي بلند آشنفته و سنينههاي بزرگ نه
هميشه طري است براي زنان زائوز اگر آل بيايد و جفت بچه زن زائو را ببرد و به آب برساند
بچه يا مادر بچه ميميرد» رلارننياني)159 :1376 ،ز همچنيه نقش نماديه در ت زندگي و
ميوه آن نه در هنر ايراني و عشنايري بهوفور ديده ميشنود ،بهواسنطه سياتِ جاودانه بخشني،
بهصنورت نماديه و با انوا فرمها در گليمهاي عشنايري ربختياري) ديده ميشنود رشنیل )6ز
همچنيه از طبيلت نه سننهم بزرگي در زندگي و جهتدهي به زندگي عشنناير دارد ،بايد ياد
نردز بازتاب طبيلت و عناصننر آن در لاتا نقوش جانوري رانوا سيوانات و پرندگان) شننامل
بُزنوهي ،سنگ و اژدها ،عقرب رگل گژديه) ،نرمم ،گنجشنم ،پامرري ،بَط رمررابي) يم سنر
و دو سنر و گياهان شنامل در ت و گل و بوته ،گل سسنرت ،برجسنته اسنتز اما ويژگي مهم
نقوش گليمهاي بختياري ،اسنتفاده فراوان از ابزار و وسنايل دَمدسنتي و روزمره زندگي همچون
سيخ و آچار و رناب اسا و ريره در گليمهاستز
شیل 5ز ورجيه با نقش آلباوري در ساشيه رسمت راست)
شیل 6ز ورجيه با نقش در ت زندگي در ساشيه رسمت چپ)
رمأ ذ :ديیسون و اشالتر)47 :2002 ،

ب) قشقایی
لشننقاييها يیي از طواي بيسننت و چهارگانه ترنان اوروز بهنام لائي هسننتند و لسننمتي از
لائيها نه در منطقه نَش 1در ماوراءاتنهر سنیونت داشنتند ،بلدها تحت شنرايط سنخت طبيلي
و سنياسني لرارگرفته و به سنمت شنمال ايران و آهربايجان و په از مدتي ،در سدود ده لرن
پيش به جنوب و مرنز ايران رانده شندند رنياني)16 :1385 ،ز زيسنتگاه اصنلي ايل لشنقايي،
اسننتان فار اسننتز اهتمام به مقوته هنر بهطور گسننترده در همۀ ابلاد و زمينههاي زندگي
لشننقايي بسننيار آشننیار اسننتز گليمها ،يیي از محملهاي لشننقايي جهت بازتاب باورها،
سنننا تارهاي فرهن ي ،طبيلت و عناصنننر آن اسنننتز «زنان لشنننقايي بسنننياري از باورها و
اسننطورههاي ود را به زبان نقوش نمايان ميسننازند و همچون افسننانهها سننينه به سننينه از
kash

1

مطاتلۀ دستبافتههاي ايلي و عشايري ايران با رويیرد ززز 185

مادربزرگها دريافت و آنرا بهدتيل پايبندي به سفظ سنننتهاي لومي ،بدون نوچمتريه و
ينا نمتريه تغيير و تحول بر بوم لناتي نقش ميزننندز او ميدانند ننه هر شنننینل ينا رننگ چنه
ملننايي را انتقنال و چنه دالتنتهنايي دارد» رگوهريمطلق و چنارئي .)89-90 :1389 ،نقوش
جنانوري رشنننير ،روبناه ،گرگ ،گوزن و بزنوهي و از مينان سيواننات اهلي بز و بزرناتنه ،طناوو
رمحوريتريه نقش در بافتههاي لشقايي ،شیل  ،)7گنجشم ،مرغ و جوجه و گياهي و نقوش
انساني ،در فرم انتزاعي و تجريدي ،1سضوري برجسته در مته گليم لشقايي داردز
شیل 7ز ورجيه و چنته با نقشمايه طاوو
رمأ ذ )www.pinterest.it :

پ) شاهسون
شناهسنونها ،يیي از مهمتريه ايلها و عشناير شنمالررب نشنور اسنت نه جغرافياي وسنيلي از
ررب تا شنر آهربايجان شنرلي و اردبيل و نقاطي از اسنتانهاي لزويه ،همدان و زنجان را به
ود ا تقناص ميدهدز «با اسنتناد بر پيشنينه تاريخي ايل شناهسنون ،شنمالررب ،اوتيه ناسيه
شناهسنوننشنيه بهسسناب ميآيدز از آنجا نه آهربايجان مهمتريه و بزرگتريه مرنز سنیونتي
ايه ايل در ايران بهشنمار ميرود ،بسنياري از آداب و رسنوم آنها در نواسي رربي ايران رواج
يافته اسنت» رسقنوري)14 :1376 ،ز بافتههاي شناهسنونها داراي سنا تار فني و زيباشننا تي
مختص بنه ويش اسنننتز عالوه بر فنون لناتيبنافي ،جناجيم و گليمبنافي ،پي بنافي رسنننوزني-
گليم سنوماک) هم از برجسنتهتريه نو فنون و بافتههاي ايشنان اسنتز سننت نقشپردازي در
گليمهاي شنناهسننون متأ ر از محيط زندگي و طبيلت پيرامون اسننتز «سنننتهاي طراسي و
نقشپردازي بنافتنههنا زيرمجموعنهاي از آداب و رسنننوم فرهن ي آنهناسنننت ،بنه هميه دتينل
بيشتريه تأ يرگذاري سنننتهاي بافندگي ايه مردمان بيشتر در زمينه طر و نقش بوده و
نمتر در فنون بنافنندگي و رننگپردازي» رسقنننوري)24 :1385 ،ز نقوش در گليمهناي
شاهسون«بهصورت گياهي ،جانوري ،نيهاني و توازم مورد استفاده در زندگي روزمره بافندگان
و عناصننر طبيلي نمود يافته اسننتز هر يم از نقوش داراي ملاني و مفاهيم نماديه مختل
 1افروغ ،محمد ،1395 ،عوامل مؤ ر بر انتزا و تجريد نقوش دستبافتههاي لشقايي ،ماهنامه علمي پژوهشي باغ
نرر ،ش  ،45صص 77-90ز
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اسننت نه نشننانگر باورها و اعتقادات بافندگان منطقه اسننت» رصنناد پوري)1 :1395 ،ز در
شننیلهاي  9 ،8و ،10سننه نمونه از بافتههاي متنو شنناهسننون ديده ميشننودز نقوش در
گليمبافتههاي شناهسنون بهطور مطلق داراي اشنیال هندسني اسنت و بهطور ملمول مُلهم از
طبيلت و عناصننر موجود آن اسننتز انوا نقوش جانوري رشننير ،گوزن ،گرگ ،روباه ،شننتر،
رو  ،مرغ ،جوجنه و طناوو  ،عقناب ،لو ،هُندهُند) ،گيناهي رانوا در تنان ،گنل و بوتنههنا) و
نيهاني رانوا ستاره-شیل  ،)11در گليم شاهسون ديده ميشودز
شیل 8ز جل اسا شاهسون با نقشمايه طاوو رسمت چپ) رمأ ذ)www.laurosnamai.lt :
شیل 9ز مَفرَشهاي شاهسون با نقشمايه دست به نمر روسط) رمأ ذ:
)www.metropolitancarpet.com
شیل 10ز گليم شاهسون رسمت راست) رمأ ذ)www.inpinterest.it :

شیل 11ز از راست به چپ ستاره شانهايرميزبان ،)59 :1382،ستاره هشتپَررصاد پوري ،)9 :1395،ستاره
رچن ي ر ،)www.kilim.comستاره اتماسيرميزبان ،)59 :1382،ستاره صليبيرميزبان)59 :1382،ز

ت) کُرمانج
عشناير نرمان  ،مردمان سنانه بخشهاي شنماتي راسنان ،نه از زمان صنفويه به ايه ناسيه از
نشنور نسنيل داده شندندز «با اسنتناد بر پيشنينه تاريخي ،نردهاي نواسي راسنان در دوره
صننفويه به شننهرسننتانهاي ننوني والا در بخش شننماتي ايه اسننتان انتقال يافتهاند رميرنيا،
سنننفرههنا ،از
)49 :1368ز دسنننتبنافتنههناي نرمنانجي و از آن مينان گليمبنافتنههنا بنهطور ناص ُ
بيبديلتريه بافتههاي شنننمالشنننر ايران اسنننتز نقوش آفريده شننده در زمينه گليمهاي
نرمانجي بازتاب باورها ،اسناطير ،طبيلت و عناصنر موجود در آن اسنتز «نقشمايههاي بهنار
رفتنه ،برگرفتنه از طبيلنت پيرامون زنندگي مناننند اشنننيناء متنداول روزمره ،جنانوران ،گيناهنان و
بر ي نقوش نامالس انتزاعي انسناني اسنت» ربخشني و وندشنلاري)63 :1395 ،ز بُهمايه و ماهيت
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ويش را
شنیلي نقوش در گليمبافتهاي نرمانجي ،برداشنت ههني همراه با هو و اسسنا
از پديدههاي موجود در زيسنتبوم و عناصنر طبيلت با فرمي هندسني و بر دو سنطح انتزاعي و
تجريدي بافته ميشنوندز نقوش ،بهدتيل سُسنه همجواري و درهم تنيدگي زندگي با طبيلت،
از آن اتهام و ات وبرداري ميشنودز نقوش شنامل جانوري رشنتر ،شنير ،روباه ،رزال ،گرگ ،بز،
بزراته ،سنننگ ،الن شنننت ،طاوو  ،نالغ ،رچنگ ،رو  ،گربه ،پروانه) ،گياهي ردر ت و
گل) ،انساني و ابزار زندگي و نقوش منسوب به باورها رچشم ز م) رشیل  ،)12ميباشدز
شیل 12ز از راست به چپ ستاره شانهايرميزبان ،)59 :1382،ستاره هشتپَر رصاد پوري ،)9 :1395 ،ستاره
رچن ي ر ،)www.kilim.comستاره اتماسيرميزبان ،)59 :1382،ستاره صليبيرميزبان)59 :1382،ز

اشتراک و افتراق در شکل و معنای نقوش
بهطور طبيلي در گليمبافتنههاي عشنننايري ،عمندتاس نقش و ن نارهها عالوه بر افرا و تفناوت در
شننیل ظاهري ،در ملنا و مورننو يیسننان هسننتندز در ايه بخش ،بر ي از نقوش چهار ايل
مورد مطاتله صننرفاس از بابت تأنيد بر اشننترانات ههني بافندگان و همچنيه توجه و عالله به
طبيلت و ات وبرداري از آن و عناصننر آن بر طبق ن اه اسننتيوارد ،نشننان داده شنندهاسننتز در
ارتباب با ماهيت شننیلي و ملنايي نقوش ميبايسننت بر دو نیته تأنيد نردز نخسننت ايهنه
همانگونه نه ديده ميشننود ،نقوشنني نه بافندگان عشننايري و ايلي -نه بهتحاظ جغرافيا از
يیدي ر بسنيار دور هسنتند -در مته گليمبافتهها ميبافند از منرر ملنا و شنیل راتباس يیسنان و
مشننترک هسننتندز براي منال سيواني همچون شننير ،طاوو يا نوه و ريره براي بافندگان
يیسنان ديده و طراسي و بافته شنده اسنتز ايه اشنیال ميتواند نقوش جانوري اعم از سيوان و
ينا پرنندگنان مختل و ينا نقوش گيناهي همچون در نترزنندگي) ينا گنل و بوتنه بناشننند ننه در
نلينات و ننه جزئينات ،شنننیلي يیسنننان دارنندز 1دوم ايهننه بر ي نقوش ننه در ايهجنا بنا واژه
متفرله همراه شدهاست ،وجود دارند نه اگرچه در شیل و فرم مشترک هستند ،تيم هي بار
ملنايي مشنترني ندارندز در والا بافنده ههنيت ود را در ارتباب با ابزار و وسنايل ناربردي و
دم دسنتي محيط زندگي ود را در پهنه بافته ود به تقنوير درميآوردز 2در والا همانگونه
نه ياد شنند ،منبا اتهام و ات وبرداري نقوش عالوه بر طبيلت و فرهنگ عامه رعقايد و باورها،
اساطير) ،اسسا و درونيات شخص بافنده نيز سهمي برجسته داردز
رنگ
يیي از عناصنننر مهم در نيفيت ديداري گليمها ،رنگ اسنننت نه در دو سوزۀ زيباشننننا تي
ررنگبنندي و همنشنننيني رنگها) و فهشننننا تي رفرآيند توتيد رنگ) لابل رصننند اسنننتز
 1به جدول  8در فايلهاي رميمۀ مقاته مراجله شودز
 2به جدول  9در فايلهاي رميمۀ مقاته مراجله شودز
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بر ورداري از ا تينار ننامنل در نقشپردازي و اسنننتفناده از رننگهنا و چينش آنهنا در نننار
يیدي ر با فرارت بال و سنياتيت ههه ،از جمله تفاوتهاي بنياديه بافندگان عشنايري در روند
توتيد دسنتبافتهها نسنبت به لاتيبافي شنهري اسنت نه از روي نقشنه بافته ميشنودز در نرام
زيباشننا تي ررنگبندي) و فهشننا تي ررن رزي) رنگ در دسنتبافتههاي عشنايري مؤتفههاي
متنوعي د يل هستند نه بر ايه روندتأ يرگذار هستند رشیل )13ز
منابع انسانی تولید
زندگي بومي در پي دسننتيابي به باالتريه سننطح همسننازي با طبيلت پيرامون ود اسننتز
رابطۀ انسننان با محيط اطراف از مهمتريه روابط تأ يرگذار بر چ ون ي سننير تیويه و تحول
زيسنتي و فرهن ي بشنر اسنتز ما براي شننا ت بهتر انسنان ناچار از درنرر گرفته آن در نليت
انسننانياش نه بخش مهمي از آن در رابطه با محيط شننیل گرفته اسننت هسننتيم رفیوهي،
)1385ز بر ي از رفتارها و ويژگيهاي فرهن ي ،همزمان فرهن ي ،محيطي و ژنتيیي هستندز
بافندگي جزو آن دسنته از هنرهايي اسنت نه بهتحاظ ماهيت ،مردان در پشنمچيني و رن رزي
و زنان بهطور راتا در پاکنردن ،شنسنته و ريسنيدن پشنم ،رن رزي و بافته ،درگير هسنتندز
رونند و سنننا تنار فلناتينت بنافنندگي و ظرافنت نقشپردازي و بهرهگيري از لوه ههه و تخينل و
تمرنز در آفرينش نقش و ن نارههنا ،اسسنننا  ،آرزوهنا و نيز وجود ينم محيط نابنت ،هم ي
سنازوناري اسنت نه راتباس به زنان و سنا تار فردي و شنخقنيتي ،روسي و رواني آنان ارتباب
بيشتري داردز چه ايهنه ايه فرآيند براي زنان و مردان عشاير هر منطقه راتباس يیسان استز
ساختار فرهنگی و اجتماعی چهار ایل مورد مطالعه
النگ ملتقد اسنت :هر آنچه ما را اساطه نردهاسنت ،محيط وانده ميشنود بهعبارت دي ر،
محيط مجموعهاي از والليات اسننت نه بهصننورت باتقوه با فرد در ارتباب لرارميگيرد رالنگ،
)73 :1987ز از ديدگاه بومشنننناسننني فرهن ي ،محيط و فرهنگ ،سوزههاي مسنننتقل از هم
نيسننتند ،ايه رابطه تلاملي و دو سننويه اسننت نه تقابلي و طي رهاردسننتي)1977 ،ز از ن اه
اسننتيوارد ،زيسننت اههاي محيطي به منابه متغييرهاي مسننتقلي هسننتند نه بر شننیلگيري
نرامهاي اجتماعي مشنترک و ايجاد قنيقنههاي فرهن ي يیسنان و تلييه شنيوه زندگي يم
گروه ژ ،جامله يا منطقه مؤ ر هسنتند راسنتيوارد)1955 ،ز انسنانشنناسنان همواره بر ايه نیته
تأنيد ميننند نه میان و سننرزميه براي مردم بسننيار با اهميت اسننتز چرا نه آنها توانايي
هويتسننازي بسننيار بااليي دارندز هويت داشننته در درجه نخسننت بهملناي اص و متمايز
بودن ،نابنت و پنايندار منانندن و بنه جما تللق داشنننته اسنننت ربهزادفر)1390،ز مؤتفنههناي
شنیلگيري هويت بومي ،شنامل عناصنر فرهن ي و دالتتهاي میاني ،محيط و طبيلت اسنت
نه دسننتبافتههاي بومي عشننايري داراي تمام ايه مؤتفههاسننتز سننا تارهاي فرهن ي و
اجتماعي ايلي و عشنايري در هر منطقه ،تأ ير مسنتقيم و بيواسطهاي در شیلگيري بافتهها و
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ن نارههناي آن داردز در سقيقنت مهمتريه ويژگي و شنننا ص تقنننويري و زيبناشنننننا تي در
گليمبافتهها ،سنازگاري ،همراهي و همپوشناني عناصنر فرهن ي و زيسنتبومي در لاتا نقوش
هندسيرتجريدي و انتزاعي) است نه به نحو اسسه در زمينه آنها نمودار استز
شیل 13ز مؤتفههاي مؤ ر در نرام رنگبندي و رن رزي عشاير
زيباييشنا تي

رنگ در دستبافتههاي لشقايي

رنگبندي

فهشناسي

رن رزي

طبيلت و عناصر آن
عامل تأ يرگذار

گياهان رن زا

دريافتهاي محيطي
عوامل فرهن ي
جنبههاي جملي و لومي

للمرو ايلي
جنبههاي فردي

هو و سليقه ،ابتیارات فردي،
لوه تلقل و تخيل ،تمنيات
روسي و دروني

عقايد وباورها ،آداب ،آييه و سنت ،آموزههاي پيشينيان

نتیجهگیری
محيط زندگي ،پديدهاي جدا از انسنان نيسنتز براي شننا ت ابلاد زندگي انسنان رنروري اسنت
رننمه در نرر گرفته ويژگيها و قننايص فردياش ،ارتباب متقابل وي را با نل زيسننتبوم
زنندگياش مورد مطناتلنه لراردادز در سقيقنت ننهتنهنا رابطنه انسنننان بنا محيط ،بلینه چ ون ي
ارتبناب ،فلناتينتهنا و توانناييهناي انسننناني اعم از نناتبندي ينا ههني بنا محيط اطراف بنايند مورد
بررسي لرارگيردز بومشناسي فرهن ي عموماس به تبييه رابطۀ محيط و فرهنگ و ميزان اهميت
هرندام از آنها ميپردازدز و بر ايه امر تأنيد و تیيه دارد نه سنازگاريهاي فرهن ي ساصنل
شنده به همان اندازه نه به ويژگيهاي اجتماعي فرهن ي بسنت ي دارد ،به محيط نيز وابسنته
اسنننتز همواره بيه دو سوزه محيطزيسنننت و فرهنگ ،تلامل و مراودات متقابل و پيچيدهاي
وجود داردز انطبا انسنان با محيطزيسنت همواره بهصنورت تلاملي وجود داشنته اسنت و ايه در
بررسني ماهيت هويتي دسنتبافتهاي چون گليم ،مشنهود و آشنیار اسنتز پژوهش پيش رو براي
شننا ت ايه ارتباب متقابل گليم بختياري ،لشنقايي ،شناهسون و نُرمان را از منرر مواد اوتيه،
مؤتفنههناي فني ،نيفينتهناي دينداريربقنننري) ،اهنداف نناربردي و عملیردي ،مننابا انسننناني
توتيد ،سا تار فرهن ي و اجتماعي ،مورد بررسي لراردادز
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مواداوتيه در بيه عشاير ياد شده ،پشمي است نه بهطور مستقيم از محيط بومي تأميه
ميشودز ايه ماده بهجز تفاوتهاي جزئي در سا تار فيزيیي ،آنگونه نه بايسته است با يیدي ر
متفاوت نيستندز اما تفاوتي نه برجسته مينمايد ،بيشتر در فنون و شيوههاي بافت ايلها و
عشاير ،نمودار استز بر ي از فنون بافتها در بيه ايلها مشترک است و بر ي نيز متفاوت و
مختص به يم ايل اص است ،همچون ششهدرمه ،اُيي ،گچمه و ريره در عشاير لشقاييز
اگرچه بافندگان عشاير در هر منطقهاي توانايي بافت انوا دستبافتهها با هر فني را دارا
هستند ،تيم در هنر گليمبافي در هر منطقه ،ممیه است تنها از يم شيوه تبليت شودز براي
منال در بختياري و لشقايي ،راي تريه نو گليمبافي ،چاکدار يا پلهاي استز اما در شاهسون
و نرمان  ،از نو پي بافي يا سوزني استز باوجود مشابهتها و تفاوتهاي هنر شده در گليم-
بافتههاي عشاير مورد مطاتله ،شاهد تنو محقوالت توتيدي هستيمز
گليمبافتههاي ايه مناطق نه بر مبناي نياز محيط بومي سا ته ميشوند ،داراي شیلها،
ابلاد و نقشمايههاي متفاوت و گونهگوني هستند نه بر مبناي نياز و ناربرد و با اتهام از طبيلت
و عناصر آن و مدد از هو و اسسا  ،تخيل ،عقايد و باورهاي شخقي و جملي بافنده ،در
بطه بافتهها ،آفريده ميشوندز چه ايهنه در ريشهيابي چنيه تفاوتهايي بايد بسترهاي
فرهن ي عشاير و ايلها را بررسي نرد ،از ايهرو نه زيرسا تهاي فرهن ي ،اجتماعي و ن رش-
هاي زيباشنا تي محيط بومي و جنسيت آفرينندگان آنها در شیل ،نقشها و ن ارههاي
تزئيني محقول نهايي ،تأ ير مستقيم ميگذارند و مؤتفههاي هويت بومي و لومي را تلري
ميننندز هويتهايي نه منجر به سفظ و استمرار فرهنگ بومي شده و از طريق آن افراد بومي،
هويت را به ود نسبت ميدهند و در رنا و بقاي آن مينوشندز بافندۀ بومي عشايري نيز با
بر ورداري از چنيه بهمايههاي فرهن ي و هنري به توتيد محقوالتي ميپردازد نه شا قهها
و اصاتتهاي فرهن ي محيط زندگي ود را از طريق آن ،بازتاب ميدهدز همچنيه ميبايست
بر ايه نیته تأنيد نرد نه مقوته بومشناسي فرهن ي مورد نرر استيوارد منطبق بر فرهنگ،
عملیرد و رفتارهاي فرهن ي عشاير استز در عشاير ،فرهنگ و محيط زيست در تلامل ،هم-
پوشاني و هم تنيدگي نامل لراردارندز نقش و ن ارههاي بافته شده در مته گليمبافتههاي
عشاير مورد مطاتله تماماس مُلهم و برگرفته از طبيلت و عناصر آن ،عقايد و باورها ،اساطير،
آييههاي جملي و فردي ،هو و اسسا فردي استز نیته سائز اهميت آن است نه بهواسطه
شرايط و ويژگيهاي زندگي عشاير و شا صهاي د يل در آفرينش نقوش ،راتباس نقوش هر
ايل با ساير ايلها و دي ر عشاير داراي اشترانات زياد و برجسته ميباشدز
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