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 :دهیچک

آنهدا بدر    بافنددگان اسد     یزندگ طیمح یعیطب عناصر یاساس یهایژگیو ییبازنما ،لسونیا ریعشا یراندازهایز نقوش 

نقدوش   این بافته هاکرده اند   ینگار دهیبر بافته ها چک یطیرا به صورت خطوط مح ینقوش، یو ذهن یشفاه یوهیش کی طبق

آنهاسد   در   سد  یز وهیشد  نمایی متاثر ازو اغلب  س یندر زمانی خاص واقعه  کیاز  قیخاص و دق فیکه توص دارند یساده ا

-یژگیو یو اغراق در برخ  یاز واقعاریخی مشاهده می شود که نشانه هایی مشابه جانورنگاری پیشات هاییحال  یوانینقوش ح

    شناسی اس قابل باز آنها یها

 یراند یکند، عدم رغب  هنرمندان ایبه هم مربوط م شهیو کارکرد در ر اسیرا به لحاظ سبک، مق یرانیا یهنر آنچه آثار

 بافندده خد ق    یولد  ،اس  ع یدرک نقش از طب وهیش نیا اس   نیو نماد یذهن میمفاه نایاو بر ب دیو تاک ع یاز طب دیبه تقل

 دید را چگونده با  یکه نقدش ذهند   ابدییمبارها تجربه شده، در یمکتوب نشده ول گاهچیکه ه یبر اساس اصول و قواعدعشایری، 

  ید ظرف یگریو د یفرد ییتوانا یکیخصوص دو عامل مهم  نیموضوع از دس  نرود  در ا یاصل یهایژگیآنقدر ساده کرد که و

   خوانند دازی و گروهی دیگر آن را شهود میپرروهی این تجربیات باطنی را بداهه  گ( نقش دارندیباطن اتیتجرب ای)یحرو

های ترکی، کلمات و اصدط حات آذربایجدانی، روسدی و    به جز واژهو  بومی دارند اغلب نام ی این عشایرهاطرحنقوش و 

خدوانی  هدم نقدش   ظداهر کلمات دیگر تبدیل شده که با اصط حات به  ،واژه تلفظ صحیح گاهی عدم و  رودکار میهبفارسی نیز 

لحداظ   نیپژوهش از ا نیا تحلیلی اس  که از طریق مطالعه میدانی جمع آوری شده اس   -ندارد  رویکرد این پژوهش توصیفی

و سدس  نقدوش،    یبدردار  ریتصدو  یدانید مطالعده م  قیکه از طر یاریبس ینمونه ها یاس  که مطالب آن از بررس  یاهم یدارا

روس  کده   نیداشته باشد  از هم یمحققان دور مانده، اشاره ا ریسا دیکه از د یو توانسته به نکات حاصل آمدهشده اند،  یطراح

حاضدر اذعدان     به طور کلی نتایج حاصل از انجام تحقیق اس  در نگارش آن مورد استفاده قرار نگرفته یادیز یا ابخانهمنابع کت

را در ذهدن ثبد  کندد و     عد  یاز طب یریتصدو  ،ینگاربداهه یواسطه نوعقادر اس  به یریرسد بافنده عشایبه نظر مداش  که 

 یهدا کدرده و بده نقدش    ییرا بازنمدا  عد  یعناصدر موجدود در طب   یاساس یهایژگیو ،یقرارداد وهیش کیسس  آنها را بر طبق 

 کند  ینگاردهیآنها را چک گریکند و به عبارت د لیساده تبد یندسه
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 مقدمه -1

و  ی سنتی به صورت عشدایری، روسدتایی  اندازهاهمواره مستعد باف  انواع زیر ،استان اردبیل به دلیل وضعی  خاص جغرافیایی

پیچی، گدره زدن و ایجداد پدرز    که به روش پودگذاری، پدود های ذهنی با طرحهایی نارهباف  قالی، قالیچه و کشهری بوده اس   

 دارد رواج شوند در این منطقه تهیه می

 وهیشد  متداثر از  ییو اغلدب نمدا   سد  یخاص ن یواقعه در زمان کیاز  قیخاص و دق فیکه توص دارند یاها نقوش سادهبافته نیا

و اغدراق    یاز واقع ییهاشود که نشانهیمشاهده م یخیشاتاریپ یمشابه جانورنگار ییهاحال  یوانیآنهاس   در نقوش ح س یز

  س ا یشناسقابل باز آنها یهایژگیو یدر برخ

که تا بده   یدر مقاالت را معرفی کند های آنها تمام ویژگی توانسته از این نقوش به عمل آمده کمتر تاکنون هایی کهدسته بندی

 کیک س یهایبند میتقس انیآنها در م گاهیجا ولی ،شده یها معرفنقوش و طرح نیاز ا یاگوشه ،شده باره منتشر نیحال در ا

 زید که آنها ن یاند در صورتآنها قائل شده یبرا یدیها، گروه جدطرح فرش یبوم یهاداشتن نام لیبه دل نشده  و اغلب مشخص

طبقده بنددی خاصدی بدرای      تدوان مدی  بودن یک اصط ح در منطقه، به دلیل رایج  کندیم یرویپ رانیا یسنت یهااز نقشه فرش

های این منطقه از روی عناصر طبیعی محیط زندگی بافندگان الهام گرفته شدده  بافتهوش دس نق  ارائه داداین زیراندازها نقشه 

 در ایدن پدژوهش،  هم دارندد هایی باشباه که از نظر شکل  کار گرفته شدهبهحیوانات و گیاهان خاصی نقوش اس   از همین رو 

   شود های آنان باهم مقایسه و تحلیل میها و شباه تفاوت ها،ویژگی و شوندهای مختلف معرفی مینقوش در گروه

های وجود فراز و نشیب فرهنگی آنان اس  و با یپیشینههای عشایر ایلسون که برگرفته از بافتهای از نقوش دس معرفی گوشه

  به شمار می رونداز اهداف پژوهشی این مقاله  که اند،حفظ کرده ها  خود را در طرح، نقوش و رنگمختلف، هنوز اصال
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 مروری بر ادبیات موضوع:  -2

ایر آثدار  های سنتی و سبافته ها در ایران و پیوند آن با نقش و رنگ دس موجود در گردآوری و تحلیل نگاره هاینگرش

برای مطالعده روی ایدن موضدوع بایدد بده      های اخیر از زوایای مختلف، مورد بررسی قرار گرفته اس   دههمنقوش ایران، در طی 

رخی موارد اصول و قواعدد هندر مددرن    زیرا در ب ،رف اند خود به هنر ایران را حفظ کردهسنتی  که نگرش سراغ صاحب نظرانی

 تطبیق برای آثار هنرهای سنتی ایران نیس  استناد و قابل 

اسد    یآن، لفظد  نیندو  یمعندا  هندر در » نویسدد: شناسی آثار صناعی چندین مدی  در کتاب معرف اردالن یبن لیماعاس

 یشناسد ییبدا یاسد   ز  افتهیوضع شده و قوام  یانسان امروز اف یاز تحوالت در یناش یشناخت باینظام ز یکه بر مبنا یموضوع

بدر   میخطاسد  اگدر بخدواه    نیادارند  بنابر  یوجود آمده اند موضوعهب یافتیدر یارهایآثار مدرن که با مع لیتحل یبرا یامروز

 (93: 1389اردالن، ی)بن « مینو به سراغ آنها برو اریبا متر و مع ای میکن لیرا تحل یمیمدرن آثار قد میاساس مفاه

نمدایی در هندر غدرب قدرن     ران انجام گرفته با چکیدهدر ای نمایی)استیلیزه(،نگاری یا چکیدهعنوان شیوه چکیدهآنچه به

را نقدوش انتزاعدی    آثدار هندری ایدران   رتور پوپ و سیسدیل ادواردز، نقدوش   آبیستم، متفاوت اس   اغلب محققان خارجی چون 

وجه مشترک اسد   آن کردن صف  یا خاصی  مشترک میان چند چیز و تاکید بر آن که انتزاع در معنای عام، جدا اند  باخوانده

دهد  هنر انتزاعی، سن  یاز نمایی واقعی  مشدهود و محسدوس را   از طبیع  معنا می «گزینیزبده»ه معنی بولی در هنر، انتزاع 

دهدد  مانندد اجدرای شدکل دایدره بدرای تمدامی        برای ادراک بصری اهمید  مدی   ،و به ابداع شمردهاهمی  و یا کم گذاشتهکنار 

 (49: 1378)پاکباز، چیزهای گرد 

رسد شدیوه اجرایدی هدر دو یکدی اسد  ولدی       نظر میبا آنکه به  گزینی متفاوت اس ؛ حتیدهنگاری با انتزاع و زبچکیده

؛ هرچندد کده نظدرات    قرار داده شده اسد  اساس این پژوهش بر نظرات استاد رویین پاکباز  ،نتیجه یکسانی ندارند  از همین رو

 رک و قابل استناد هستند های مشتولی دارای ریشه ،ههای نگارگری و نقاشی ارائه شدایشان برای سبک

کند، عددم رغبد  هنرمنددان     یبه هم مربوط م شهیو کارکرد در ر اسیمق را به لحاظ سبک، یرانیا یهنرها آثار آنچه»

و انتدزاع را   نییتدز  ،ینگار دهیتوان چک یرو م نیاس   از ا نیو نماد یذهن میمفاه نایاو بر ب دیو تاک ع یاز طب دیبه تقل یرانیا

 (576: 1378،)پاکباز«  س دان یرانیا یعام در نقاش یهااز خصل 

 یگریبه صور ساده و د یعیظواهر طب لیتبد یکی» ،کندیم یرا معرف یانتزاع از هنر ریمتغا یو تا حد زیمتما شیپاکباز دوگرا

نوع اول  ییگراانتزاع ن ( در برابر س ستمیهنر سده ب یافراط یهاوهیجا )مانند شهساز و گاه نابهیشبساختن اثر هنر با عناصر نا

شوند  یمجسم م زهایو عام چ یو خاص، صور اساس یعارض یهاروش نخس  با حذف جنبه رممکن اس  به دو روش باشد: د

ها ها و رنگاز شکل یساختمان زها،یاز ظواهر چ ینیگزدر روش دوم با زبده یول ،یسبک جانورنگار هیاول یهااز نمونه یبرخ

به خطا در  یینماو کژ ینگاردهیچون انتزاع، چک ییهاواژه یدارند  گاه معنا یمستقل یشناختییبایز یجاذبهکه  دیآیم دیپد

 «اس   یرانیا یدر نگارگر یشناختکننده و بازساده شده، مشخص یهابه مدد نقش یینماباز ینوع ینگاردهی  چکزندیآمیهم م

 (652: 1379)پاکباز،

 یشناختو باز یاساس یهایژگیو ییرا بازنما یینمادهیچک ای ینگاردهیالمعارف هنر، چکرهیب داپاکباز در کتا نییرو     

 ییگونه بازنما نیکرده اس   در ا فی( تعریپردازع یدر برابر طب ی)اصط ح یقرارداد وهیش کیبر طبق  یعیطب یزهایچ

:  1379شود  )پاکباز،یکار برده مبه یسبات و اغراق صورتنا رییتغ ،یسازنهیقر نظم،م تکرار ،یسازساده یهامعموال از روش

193) 
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بافنددگان  هدایی را کده   تفداوت  تدا گذاشد    نگاری این واژه را در مقابل واژه تمدام نگداری  چکیدهشاید بتوان برای درک 

مربوط به هدر   ریسراس تصویر، اصط حی اس  برای ثب  اط عات 1نگاریرا آشکار ساخ   تمام یافته اندعشایری به آن دس  

، احسداس  آن نگاشد  نداظر بدا دیددن تمدام     با موضوع منظره، اشدیا،، انسدان، حیدوان و       ؛ تدا     )طول، عرض و ارتفاع( سه بعد

توان بعد کاذب نامید، چون تصویر اصلی تنها از یک زاویه که را می ش نگانمایی تمامتگی در تصویر کند  بعد در برجستهبرجس

و نداظر بدا حرکد  دادن     اس  از زوایای متعددقابل روی  شده نگاری لی تصویر تمام ، قابل مشاهده بوده ور اسهمان دید ناظ

شود وجود نور اس  نگاری مطرح میکرد  عامل مهم دیگری که در تمام سر خود، تاثیرات ناشی از اخت ف منظر را ح  خواهد

اگر دو جسم رنگی در کنار هم قرار گیرند، تاثیر رنگدی و  هاس ؛ ثیر رنگتا مسئله دیگر  نمایی تاثیر بسزایی داردکه در برجسته

 ( 1394 ،رشد)تمام نگاری از دانش نامه   یا تداخل رنگی آنها لحاظ خواهد شد

 سطح رنگی دوبعددی  شود،ها دیده میی بافتهو آنچه رونشده گرایی لحاظ چون بعد، نور و طبیع نگاری عواملی همدر چکیده 

یدا  نگداری  ندوعی بداهده   از های ایلسون همانند نقاشی کودکدان نقوش بافته با خطوط محیطی از زمینه جدا شده اس  اس  که 

گداه  ولی بافنده خ ق بر اسداس اصدول و قواعددی کده هدیچ      ،این شیوه درک نقش از طبیع  اس  کند پیروی میسازی بداهه

موضدوع از  هدای اصدلی   ویژگدی  تانه باید آنقدر ساده کرد چگورا هنی یابد که نقش ذمی، درمکتوب نشده ولی بارها تجربه شده

قش دارند ولی عامل ندر این خصوص دو عامل مهم یکی توانایی فردی و دیگری ظرفی  روحی)یا تجربیات باطنی( دس  نرود  

بده   یدلیدل نزدیکد   گذرانند بده یری که مدت زیادی را در طبیع  میعشا تری در خاص شدن اثر هنری دارد دوم نقش کلیدی

و از همدین رو   شدوند های خود واقف میبر ضعفشوند، به نوعی به دلیل کمبود امکانات متحمل می که سختیطبیع  و تحمل 

 یابند االیش روحی دس  میدر حقیق  به پهماهنگ می کنند و  خود را با آن برخیزند، طبیع به جای آن که به مبارزه با 

آن اسد  کده    یکلمات بده معند   نیآمده اس   ا زیآمدن، ناگاه و آغاز هر چ دهیشینا اند یداهه به معنب ناظم االطبا،،در فرهنگ 

 یکده عامدل اصدل    ندد یفرآ نی  اونددیپ یوقوع مهب )شناخ  ناگهانی( لحظه و نا خودآگاه کی اس  که در یتیخ ق یبداهه نگار

 ریحال قابل درک اس  را بده تصدو  زمان آن چه در  تادارد  یپ در ار ییهمراه مهارت اجرابه یپردازالیخ و اس  یآدم  یخ ق

آندان   یامکدان را بدرا   نید بافنده و سکوت کوهستان و دشد ، ا  یطیمح طیدارد  شرا یدیعامل زمان نقش کل ،درآورد  در بداهه

خدود   یاحساسات درونواسطه واقف شوند و  یب یبه شکل ،شیدر وجود خو هاینهفته  بهو  ابندیها را درآورد که لحظهیم دیپد

  ابدد یینوسان م ،یزندگ یهاو دغدغه طیمح رییاس  و با تغ یو موقت یادر بافندگان لحظه ینگاربداهه یژگیسازند  و انیرا نما

 ریغ به معنی (2زیمسروایا ،ییایتالیبه ا ای) یسازههیبد  شودمی نهیمهارت در ذهن آنها نهاد کیمانند  جیتدربه ینگاردهیچک یول

(، یو خواننددگ  ی)نوازندگیقیموسد  ،شینمدا در  سدازی آن اس   بداهه یاجرا نیدر ح یآثار هنر جادیا برای (یناگهان و منتظره

-اژه بداهده جهدان وجدود دارد  در ایدران و   و (و سایر هنرهای ایدران  یسندگیو نو ی) شاعراتیادبحرکات موزون فولکلور،  یاجرا

نقدالی و موسدیقی سدنتی     ندوازی در خوانی و بداههبداهه(، کیب هر دو یعنی نقاشیخطو یا تر) ینگاری برای نقاشی و خوشنویس

-بده مند، آگاهانه، اما غیر قابل پیش بینی به شکلی سیال و پیوسته ای روشبر اساس پایهرا پردازی بداهه هنرمندرود  کار میبه

 ه و ماورایی آن اس    دهد، حال  جذبسازی جان میبداهه ی که بهترین رکن  مهمبردکار می

-هنرمند هر آنچه را تخیل مدی »یسد: و بدین گونه می نو کندای خیال و شهود معرفی میرا گونهاین حال اردالن اسماعیل بنی

آورد  ایدن فدرآوری هماندا پدوئزی  اسد ؛      آورد ، یا فرا میشد  او از این طریق چیزی پدید میبخکند در عالم صورت تحقق می

کند  هنرمند بده واقدع   اس  که در مرتبه ح  تنزل پیدا میاز این منظر هنرتحقق حقیقتی   «آنجایی»کردن  «یاینجای»یعنی 

                                       
1 -Holography 

Improvvisazione  1- 
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)بندی  « کندد و قدوه خیدال وی از صدورت انفعدالی بده سداح  فداعلی مبددل مدی شدود            قوه خیال صور مختلف را شدهود مدی  

 (40: 1389اردالن،

ایر دش  مغان گرایش به نمادگرایی دارد و مجموعده نقدوش آن را   عش ینقوش زیراندازها»معتقدند که  دیگر نیز یبرخ

سازی شده از هدم بداز   شبیهتوان به سه صورت نقوش تجریدی )ساده شده(، نقوش انتزاعی )از شکل اصلی خود دور شده( و می

 (47: 1385سازیان، )چی « شناخ  

 یافته ها -3

 :یریعشا یهانقوش در بافته ینگاردهیچک 3-1

که آنان برای بیدان مقاصدد    دهد، تشابه کلی روشی اس تاریخی ایران را به هم پیوند می هایثار هنرمندان دورهآنچه آ

نگار نبود و حتی گرایشی به تقلید از ظواهر عینی اشیا، و موجودات نداشد    بردند  تصویرگر پیشاتاریخی طبیع کار میخود به

کرد  مث  قدرت جسدمانی )یدا   ویژگی اساسی و بازشناختی از چیزها بسنده می به نمایش چند او برای رسانیدن مفهومی خاص،

تددریج  بده   دادمدی ومند و دهدان گشدوده نمدایش    های نیرهای چون بدن کشیده، پنجهمعنوی( شیر را صرفا با تاکید بر ویژگی

نگاری)استیلیزاسدیون(  ش را چکیدده ل شدند  پاکبداز ایدن رو  های واقعی )بر حسب ذهنی  تصویرگر( به نشانه رمزی تبدیپدیده

ای از ند کاربس  این روش بود که مجموعده ها و اغراق و تحریف صوری از ملزومات آن اس   در روسازی شکلنامد که سادهمی

الزم بده   (16: 1384)پاکبداز،  دیگر رسید  یای به دورههای معین شکل گرف  و از دورهقراردادهای تصویری برای بیان مضمون

 ( اس  یستیگرا )فرمالدر هنر غرب شکل ع یطب یسازکه ساده یدر صورت ،گراس معنا یرانیا ینگاردهیر اس  که چکذک

واقعه  کیاز  قیخاص و دق فیشده، توص یپردازع یطب ریکه بر خ ف تصاو دارند یانقوش ساده یریعشا یراندازهایز

محسدوس  طدور  که به یآنهاس  به شکل یهایژگیو یت و اغراق در برخموجودا  یبرگرفته از واقع یهاشترحال ی  بلکه بس ین

نگداری اسد  کده در هندر ایدران      آید نوعی بداهه به شکل چکیدهه در پی این فرآوری خیال حاصل میآنچ اس   ییقابل شناسا

هدا، سدبب   انتخداب رندگ   پیشینه داشته ولی ارتباط تنگاتنگی با شیوه اجرایی اثر دارد  این ساده یا چکیده کردن نقش و حتدی 

یدا   شده تا مخاطب نتواند مسئله زمان را در بافته تشخیص بدهد  با وجود نقوش گیاهی، جانوری، انسانی و غیره، تشدخیص روز 

 پذیر نیس  های منقوش، امکانشب بودن و حتی فصول در بافته

مورد نظر بدوده و   ریتصو  یاقعه اس ، کلو ایجانور  کیملموس  ییبازنما یکه موضوع اثر نوع یوقت یحت یرانیدر هنر ا

نقدوش   ییدهد که بازنمدا یبودن اثر اجازه م یباشد، نف  انتزاع یشدن انیاو ب قیو تجربه عم یهنرمند، واقع یقو زهیهرگاه انگ

 رسداند  را بده ثبد  ب   یابدد  یهدا کندد و ارزش  انید ب زید را ن ندهیبه آ دیگذشته را شامل شود و ام رد،یبه خود بگ یزمانیحال  ب

 (32: 1387)پوپ،

و کندد  ، مشاهداتش را ساماندهی مدی توجه دارد شیجمادات اطراف خو به موجودات و نکهیع وه بر ا یریعشا یبافنده

را بده   یمنفد  یآمده از فضداها  دیو نقوش پد ینقوش اصلچنین هم؛ کند لیساده تبد یهندس یهاقادر اس  که آنها را به نقش

نقدوش در   نید ا کند یداستان مهم زین یهندس یهاکه آنها را با گره آوردیم دیتازه پد ینقوش انیم نیشناسد و از ایم یدرست

  ابدییم گرید یتیهو یبندهر رنگ

هدای  هایش را در صدورت ن به حکم خصل  خود، ناگزیر تجربهذهن انسا» در این باره پوپ اشاره به این نکته دارد که  

تددایی  ب  او بستگی به توانایی ذهنی، آگاهی و مهارت او برای سازماندهی ابهامات و نابسامانی ادهد و پیشرفمنظمی سامان می

هدای عیندی   شاهدات عینی تبدیل به نقوش و طرحتدریج مدر نتیجه به دارد  او از محیط اطراف های متنوعدر مشاهده و تجربه

خواهندد بده جدای ثبد  عیندی واقعید ،       ود  هنرهایی کده مدی  ها دریاف  شی که منظور بافنده از ظاهر بافتهخواهد شد تا حد
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این نقدوش   که یآنجایاز کنند ولی کال رمزی و نمادین تمایل پیدا میبه سم  اش غالبا وجود آورندههای خاص خود را بصورت

 (31: 1387)پوپ، «حاوی معانی هستند با نقوش نمادین تفاوت دارند 

دشد  مغدان    یمنطقه لسونیا ریخصوص عشاهب رانیا جانیآذربا یمنطقه قفقاز وهای بافته انیم ینقاط مشترک فراوان

انددازها   رید ز نید آنچه که در ا اس  گرفته ریجوار در شمال تاثهم یو ارتباط با کشورها یزندگ طیاز مح که ینقوش  اردوجود د

بافندگان هر کدام  یساده مشترک اس  ول یاهمیو گل ی، ورن ینقوش در قال نیاس  که اغلب ا نیا دیآیبه نظر م  یحائز اهم

سده   نید بافد  ا  وهیشد  نکده یبافندد  بدا ا   یمد  افتهیو گسترش  ریتکث ایبه صورت منفرد و  نهیزم ای، متن هیرا به فراخور در حاش

 دیشدا   شدود ینقوش احساس نم نیا یدر اجرا یتیدر باف  محدود یدق  و ظرافت لیبه دل یول دمحصول با هم متفاوت هستن

متفداوت گسدترش    یهدا وهیمتنوع از نقوش با ش یامثلث اس  که مجموعه ریعشا انیدر م یشکل هندس نیترجیتوان گف  راب

  آورده اس  دینقش در صفحه را پد

 

 : ی استان اردبیلعشایر هایزیر اندازنقوش  3-2

 های ذیل تقسیم کرد:توان در گروهمیاندازهای عشایر ایلسون را زیر نقوش

 

 قوش حیوانی:ن 3-2-1

چندین تعددادی از آثدار    هنرمند ایرانی همواره به محیط اطراف خود آگاهی داشته و از آن لذت و سود بدرده اسد   هدم   

هنری خود را بر پایه حرم  گذاشتن و اعتنا داشتن به این امور خلق کدرده اسد   ایدن تقابدل در عشدق و ع قده ایرانیدان بده         

در  ی کده فرهندگ  از نخسدتین روزهدای   و حق حیات دارندد  انداران در جهان سهیم هستند تمام ج جانوران هویداس   از نظر او

هسدتند  نقدش    ته اس   جانوران حامل الهام الهیکردن حیوانات در میان هنروران ایرانی رواج داشف ت ایران جوانه زده، تصویر

صورت جانوران ظاهر شدده  های آسمانی بههمه قدرت ایرانی دین قدیمبازیگران داستان آسمانی را جانوران بر عهده دارند و در 

را در همده جدا، بده هنگدام کشداورزی و       جدانوران  غریب نیس  که مردم این خطه از ایدران، حضدور    (33: 1387)پوپ،  اس  

ه و آنها دامداری و حتی در زمان فراغ  از کار، به هنگام بافتن زیراندازی برای کمک به معاش خانواده، در نظر خود مجسم کرد

طدور  اسد   بده   ثب  کرده های خاصی از طبیع  حیوان را که بیشتر با آن مواجه بودهبافنده لحظه ؛بافندرا با کمک تاروپود می

اطدراف   با چشمان خیدره ی در حال گذر ها گربه ،ندها درعین هوشیاری درحال مراقبتحال چریدن، سگ مثال بز و گوسفند در

  اس  ی نیش زدنراعقرب آماده ب و ل گشوده، عقاب باپایندخویش را می

 شوند:میگروه از حیوانات مشاهده 4ها در بررسی نقوش دستبافته

سدودمند بدوده    گروه اول، نقش حیواناتی اس  که در زندگی مردم حضور فعال دارند، این حیوانات اهلی برای مدردم  □

ک، گوسفند، بز، سدگ و      توان به مرغ، خروس، جوجه، اردت میاس   از میان این حیوانا یادامه زندگی ضرور یوجود آنها برا

 اشاره کرد  
 

ن حیواندات  ید اشدوند   محسدوب مدی   گریموذیدزدی و و  ییدرنده خو ،از قدرت یگروه دوم، نقش حیواناتی اس  که نماد □

میدان ایدن حیواندات    دهندد  از  مدی  روستاییان را مورد تهدید قرار حتی جان افراد ایل و یا وها ، محصوالت کشاورزی دامگاهی 

هدای  اغراق در برخی عناصر که از ویژگیسازی، و تمایل به قرینه اشاره کرد عقاب ، عقرب و موش ،،گرگ روباه ،توان به شیرمی

دهد که در عین اینکه یک نقش تزیینی اس  ، بازنمدایی بخشدی از واقعید     موجودات اس ، نقوشی را ارائه می شناختی اینباز

 یط روستایی و عشایری اس  مح
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و پروانه  طاووس  ،توان به کبوترد  از این میان میش حیواناتی اس  که نماد پاکی، زیبایی و وقار هستنگروه سوم، نق □

 اشاره کرد 

 

مانند حیدوانی  شود  می بگروه چهارم، نقش حیواناتی اس  که جنبه واقعی نداشته و بیشتر یک نقش تلفیقی محسو □

گاهی برای نقوش  گوزن و طاووس، ،  به صورت قرینه تکرار شده اس  و یا نقش نمادی چون سگ بالدار یا سگ مرغکه از پش

 تاج، با های نقش حیوان مغایرت دارد، بدین معنی که نقش حیوان چارپاشود که با سایر ویژگیپستانداران، اعضایی گذاشته می

در برخی از نقوش حیوانی، نقش شاخ بسیار منظم، واضدح و چشدمگیر، مانندد     شود دیده می گاندم پرند و، نوک، چنگال کاکل

ط مدوازی در فواصدل   بدا خطدو  صورت متصل به هم دم شبیه شاخ اس  و گاهی بهطرح شاخه درختان، بسیار رایج اس   گاهی 

 اند منظم ترسیم شده

سداده  های با نقوش و طرح زیس  این عشایر یشیوههای عشایری این منطقه ارائه مفاهیمی از گی نقوش بافتهترین ویژمهم    

پردازی، نقشی از موضوع در ذهن خدود  ی بداههبه گونهباشد  دهیکش یها را بر کاغذطرح نیا نکهیبدون ا یریبافنده عشا اس  

-نمدایی مدی  را چکیده  عیطب عناصر موجود در بافی، نقش ساده شدههای ذهنیبرخاسته از سن  یهاروشپردازش کرده و با 

  ید کده قابل  یسنقش هند آن دس  یابد و تا به خطوط محیطی کندیرا حذف و اضافه م تصور ذهنی خوداز  ییهاقسم  کند 

و شکسته اما مدنظم سدوق داده    ینقوش هندس جادیا به سم بافنده را  ،روش باف چنین هم  آورد پدید راباف  را داشته باشد 

هدا  قسدم   یبعضد  میدر ترسد  ینگیقریب نیدر ع زیاس  و نقوش ن نهیآنها قر یطرح کل نکهیا نیها در عبافته دس  نیا  اس 

 شده اس    یاصل رعا نیا وانات،یبدن ح یرو ینییتز یهاهیراآها و ها، چنگالمانند شکل پاها، گوش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 گارنده()ن یفرهنگ راثیدر سازمان م94دشت مغان در سال ریعشا یهابافته شگاهینما-1تصویر

 

اس   گداهی  جه  داده تغییر یا دم  سرگیری نقش بنا به موقعی  و محل قرار اغلب نقش حیوانی نقوش پستانداران:

تواندد مشدابه   نمدی  قدرار گیدرد   مدتن وجود دارد و نقشی که باید در  محدودیفضای  ،بافته دس  متندلیل اینکه در ه ب

   بدین ترتیدب کده سدر    کنددر نقش ایجاد می تغییراتیبافنده ه ناچار ب خود در قالی های ذهنی باف بافته شود یقرینه

کندد   اتی ایجاد میرو یا نوک پرندگان تغییحیوان  یپوزهو اندازه  در ابعاد گرداند یابرمی سوی دیگربه را حیوان وگردن 
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اثدری بدر ارائده     اتن تغییریا  شودتصویر مییا پیچیده شده  ودم حیوان به اشکال مختلف، به صورت شکسته یا تا شده 

شدرایط مختلدف    حیوانات در و خلقیات حال  ها، به نیبزیبافنده ت  گذاردخاص نقش حیوان مورد نظر نمی هایویژگی

،گدوش و  دم  های مختلفحال و  مختلف سگ به هنگام دویدن، نشستن و ایستادن حرکاتبه عنوان مثال  اشراف دارد 

  شود میدیده حیوانی مانند سگ در نقوش ه پوز

 

 
 

 

 

 (هابخش طرح:1377 ،نایک) لسونیا ریعشا یاندازهاریز یوانینقوش ح-2تصویر

 

دنبال ههایی در چگونگی اجرای نقوش بهای شکسته ذهنی محدودی های با طرحکه شیوه باف  گلیم، ورنی و قالی از آنجا -

پرندگان  پستانداران گاهی با منقار و نوک یشکل پوزه ،وانمورد نقوش حی  در تر می شودنقوش به هنر انتزاعی نزدیک دارد،

 شوند خ صه مییا و  ساده شدهو یا در آمیخته 
   

که برگرفتده   اندها از روبرو تصویر شدهصورتموارد، برخی شود ولی رخ رسم میبا آنکه در نقوش حیوانی، بدن حیوان از نیم د 

     اس   گرایی در ترسیم حیواناتواقعی از 

شود که در برخی موارد ویژگی خداص چشدم حیدوان را در    رسم می لوزیو یا  مثلث ها اغلب به صورت مربع، مستطیل،چشم -

 توان نوع حیوان را تشخیص داد خود دارد که با مشاهده آن می

 

 

 

 
 (ها از بخش طرح،جزییاتی برگرفته 1377 :انیک) لسونیا ریعشا یاندازهاریز یوانینقوش ح-3تصویر

 

مثل مرغ،  یگوش  و تخم پرندگان ازاغلب  نهاآ بسیار اهمی  دارد  عشایروجود پرندگان در زندگی  پرندگان:نقوش 

در نقوش  کهپرندگانی طرح شده اس  و  رندهنقوش پرندگان متأثر از ویژگی هر پ  کنددک و بوقلمون استفاده میار

 شامل: شودیمهای عشایر این منطقه دیده باف  دس 

های آن اردک، شک ن با پاهای کوتاه، منقار پهن، گردن بلند و )گاهی پرده بین انگشتان پا( که برخی نمونهردک د ا

  اس   زمرغابی و غا

 

های نیرومندد و  قوی، چنگال های بزرگ و، بالمنقار خمیده چنین هم و قدرت اجرا شدهساختاری پر د عقاب شک ن با

در  اس  و عقاب، سلطان پرندگان  وجود دارده صورت منفرد در متن زیراندازها ن و کرک  بتیزبین مانند عقاب، شاهیچشمان 

ربایدد و یدک پرندده    ها و ماکیان کوچدک را مدی  رمه او ،ولی در زندگی عشایر ددار وندیپ دیو خورش یبا پادشاه ادبیات و باورها

  خطرناک محسوب می شود 
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 گنجشک شک ن با جثده کوچدک و منقدار کوتداه مانندد      و تاه مانند کبوترهاشک ن با منقار ضعیف و پاهای کود کبوتر 

  شناسی اس که این جزئیات در نقوش قابل بازکبک و بلدرچین  شانه به سر، گنجشک، طوطی،

 

بده  ارتفاع کدم قدادر   های قوی برای کندن زمین دارند و تنها در کوتاه و چنگال یهاد ماکیان، این راسته از پرندگان بال

مرغ و   توان از مرغ و خروس، قرقاول نام بردرواز هستند  انگش  عقبی پای آنها از دیگر انگشتان باالتر قرار گرفته اس  که میپ

    عشایر نیز همراه آنان هستندهنگام کوچ عنوان منبع غذایی حتی به به  هاخروس

 
 

 (نگارندهقالی عشایر دشت مغان )آرشیو  -4تصویر

 

و غالبدا  بدی    شدوند پش  از گروه خزندگان محسوب مدی و الکمار  ،پرس ، سوسمارآفتاب سمندر،رمولک، ما خزندگان: نقوش

   این ویژگی در نقوش حیوانی خزنده، کام   بارز اسد   پا ندارند گاهی و یا دارای دس  و پای کوتاهی هستند هاآن ضرر هستند

بده صدورت    بده نددرت   جدانورانی کده پدا ندارندد     شود ها دیده میتهبافو از دیگر  نقوش جانوری هستند که نقوش آنها در دس 

-به جدز نقدش الک   ها اجرا می شود در حاشیه Sصورت نقوش انتزاعی به شکل شوند و اغلب آنها را بهمی نگاری تصویرچکیده

 شوند رخ اجرا میپش  ، تمامی خزندگان به صورت نیم
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 (نگارندهپشت )آرشیو الک  نقشیم عشایر شاهسون دشت مغان  با گل-5تصویر

شود مربوط بده ایدن گدروه از جدانوران     دیده می عشایری دش  مغانهای بافتهبخشی از نقوشی که در دس  حشرات: نقوش 

رطیدل بده    ند رسدان نوعی به مردم ایدن منطقده آسدیب مدی    ه اس  که عموما  شامل عنکبوت، کنه، رطیل، بید اس  و هر کدام ب

عقرب نیز دارای نیش سمی اسد  کده اقسدامی از آنهدا     شود  داشتن نیش زهری شهرت دارد که گزش آن، باعث ایجاد درد می

کند و ناگهان بده  داخل کفش یا لباس پنهان میبار برای انسان هستند  بسیار دیده شده که عقرب خود را در دارای زهری مرگ

هدا  و ناقدل بیمداری   کردهتغذیه او روی پوس  جانوران خانگی و حتی انسان چسبیده و از که ها کنهمثل رساند  انسان گزند می

هدا و زیرانددازهای   هدا، پارچده  بید نیز به لبداس  شود کنه گیاهی نیز، نوعی آف  برای محصوالت کشاورزی محسوب می هستند 

ال بدر روی زیدر انددازها    شرات به صورت از نمای بدا اغلب نقوش ح شود رساند و موجب پوسیدگی در الیاف میمیپشمی آسیب 

 شود مشاهده می

 

 

 
 

 

 

 

 (ها، بخش طرح1377 :انیک) لسونیا ریعشا یاندازهاریز یوانینقوش ح -6تصویر

 

 نقوش گیاهی 3-2-2

نیداز و مصدرف در    یدل ن کرده و به دلیمردم را تأمگر یگیاهان مصارف غذایی، دارویی، سوخ ، رنگرزی الیاف و بسیاری د             

 تدرج اهمی  و قداس  خاصی یافته اس  زندگی روزمره به

شدبیه   ،گدوش خدود  با شکل سده این نقش   نام برد« بوتا»یا « بوته»یکی از مشهورترین نقوش گیاهی، نقش  نقش بوتا:

اندد  درخد  گدز    ادهو آزادگی را به آن نسب  ددرخ  سرو یا درخ  گز اس   سرو درخ  همیشه سبزی اس  که صف  آزادی 
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عشدایر  هدای  دام یهای سوزنی این درخ  برای تغذیهکند  برگرودخانه ارس نیز رشد میدر کنار تیره درخ  سرو اس  که از 

 (245: 1375)یاحقی،  شود رو استفاده میکوچ

چنان پایدار هم های مختلف،شود که نقش بوته، به عنوان یک نقش اصیل و سنتی، در دورهعوامل سبب میاین  یهمه

بته »، «چشمیبته »ی اهو به نام افزایندمییابد تزئینات جزئی اس  که بر آن و ماندگار باقی بماند  آنچه در این نقش تغییر می

 خوانند می« بته ریزه»و « بته سرکج»، «دارچشم

 

 

 
 (هابخش طرح :1377 ان،یک) لسونیا ریعشا یاندازهاریزگیاهی نقوش  -7تصویر

 

هدای  ترین نقوش گیاهی در میان عشایر ایلسون دش  مغان اس   وجدود گدل  این نقش یکی از رایج گل: گول یا شنق

در حاشیه یا مدتن و  نقش هندسی گل گیری کاربه  گذاشته اس  های عشایریباف  دس  تاثیر خود را بر نقوشمنطقه وحشی 

-های مختلفی به آنها اط ق مدی ایری با توجه به ظاهر ایجاد شده نامبافنده عش اند بسیاری یافته بندی آنها تنوعرنگچنین هم

گدذاری دارد  گوید  رنگ گل نیز سهمی در این ندام گل مید به آن گل بزرگ یا ریزهاشکند  اگر گل بافته شده بزرگ یا کوچک ب

شدبیه شدکوفه   نقوش گیداهی  خوانند  یم «گلگولی»آن را  در متن بافته شود  اگر تعداد زیادی گل گلگل یا سبزهمزهقر :مانند

هدا از بداال و گداهی    زاویه دید این گل  خوانندمییا بنوشه)گل بنفشه( خاصی مانند آلما)سیب( وهای ها را به نامدرخ  و یا گل

یسا دارندد  دارد  در انواع ساده آن که نقشی شبیه چل ها از ساده تا پیچیده وجودو گاهی ترکیبی از آنهاس   شکل این گلرخ نیم

 کنند می اط قیا شکوفه( غنچه )یا  د به آن چیچک لمهدر آن قرار گیر ایاگر خال یا نقطه و
 

 

 

 

 

 

 
  (بدون شماره صفحه :1377های قدیمی عشایر ایلسون)کیان، جین ورنی با نقش چییچک از با فتهخور -8تصویر

 

-دهند گاهی این قطعدات قدالی  ن نقشه مورد استفاده قرار میعنواای از یک قالی یا گلیم را به برخی از بافندگان  قطعه

هدا را  استفاده شده و بافنده عشایری طرح گلعباسی شاههای گل های ختایی وحطر از دار اس  که در آنباف نقشههای شهری

-مدی آنها را  اجرا ای ونهاسی را حفظ کرده ولی به گعببافنده ترکیب اصلی نقش گل شاهبافد  کند و به سلیقه خود میه میساد

ای وجود دارد که شدبیه بده   ش گیاهی کام  قرینهقابی نقهای قابدر برخی ورنی تا با سایر نقوش هماهنگی داشته باشند  کند

-س  و از همین رو دو جانور افسدانه رستاخیز دوباره ا یکنندهتداعی به نوعی درخ  زندگی اس   درخ  در باور ایرانیان نقش

شدود  یدده مدی  سازی دهای درخ  زندگی، رعای  قرینهبندیکنند  با این که در اغلب ترکیبنگهبان از آن پاسداری می ای و یا

)ندامجو،   ای بده زیبدایی اثدر زده باشدد     آنکه لطمده شود، بیعدم رعای  قرینگی بسیار دیده می های عشایر ایلسونولی در ورنی

1392 :29) 
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 در سازمان میراث فرهنگی94عشایر دشت مغان در سال هاینمایشگاه بافته -9تصویر

 نقوش انسانی: 3-2-3

-هحیوانات باربر بد   گیرندغلب در کنار نقوش حیوانی قرار میااین نقوش مانند دیگر نقوش عمومی  چندانی ندارد ولی 

ر ها و قالی دش  مغان بسدیا و نقوش متنوع این حیوان در ورنی نشینی عشایر ایلسون دارددر کوچ ایخصوص شتر اهمی  ویژه

در نقش وسط که برگرفته از دوشدیدن بزهاسد ، بدر وجدود     یی در این گروه بسیار رواج دارد  گرارواج دارد  نقوش متاثر از واقع

 شیر در پستان بز و سیر شدن بزغاله تاکید دارد 

 

 

 

 
 (ها بخش طرح :1377 ان،یک) لسونیا ریعشا یاندازها ریز یوانینقوش ح -10تصویر

 سدرباز کده  مانند نقدش   رود صورت پذیرفته اس  یکار ممورد انسان بهبا اسامی خاص که در برخی از نقوش گذاری نام

گویند  در نمونه ذیدل  م میدان ساده اس  که دو نوار کوچک از میان آن بیرون آمده اس   به این نقش کمر بسته هسرمهشبیه 

ی و خطوط شکسته وجود دارد که نشدان از یدک قلعده یدا دژ دارد کده      اا نقوش کنگرههجرا شده و حاشیهباز در متن انقش سر

 ، شبیه نقش پروانه اسد   ار میانی به رنگ دیگری بافته شوداین نقش اگر به صورت افقی اجرا شود و نو محل پاسداری آنهاس  

نیدز    «بالتده »یدا   «تبر»ر روستای عنبران به آن شوند دهای دیگری نیز خوانده میهر نقش در میان بافندگان به نام کهنجا از آ

 باف  آن به صورت ورنی یا گلیم ساده، متفاوت اس   ایدن نقدش یکدی از نقدش     بهاز لحاظ بصری، نقش تبر با توجه  گویند می

 د در سیلک مشاهده شده اس  دس  آمده از هزاره اول قبل از می ههای قدیم ایران اس  که روی آثار بمایه

  

 

 

 

 
 (268: 1389قالب برجسته از جنس آهن متعلق به اقوام آریایی ساکن در تپه سیلک)گیرشمن، -11تصویر
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 (نگارنده )آرشیوشاهسون از دشت مغان  ریعشا یقاجار میگل -12تصویر

 

 د آورکه یک ترکیدب مربدع شدکل را پدیدد مدی      با اض ع پلکانی از دیگر نقوشی اس  که با دو مثلث گلی،نقش گاپاق -

 گلی به معنی درپوش یا سرپوش اس گاپاق

 

 نقوش جمادی 3-2-4

هدای  بافتهاشیایی که در دس نقوش   ی روزمره بافندگان کاربرد دارنداشیایی اس  که در زندگ نگاریچکیدهاین نقوش 

 شود عبارتند از:عشایری دیده می

 با دهانة نسبتا  تنگ هسدتند  ایدن ظدروف شدکل    دارای دسته و لوله  کهمایعات و  غ ت برای نگهداری دارخمره شکم •

  شودگفته می« لوله هین»آن  نقشآفتابه و ابریق دارند که به پارچ، 

 

 

 

 

 

 
 قالی بافت اردبیل با نقوش اشیا، ماخذ :شمسی اسکندی -13تصویر

نعلبکدی اسد      شود و شامل سماور، قوری، کتری، استکان وظروفی که برای آماده کردن و نوشیدن چای استفاده می •

 دررود کدار مدی  ای عشایری برای پر کردن زمینده بده  ههای قالیبرخی از این نقوش به صورت مجرد در برخی قسم 

 نامند می« فرشیا گل گل وچهخال گاه،چهخال»ها را آن  ،شودهای خشتی اجرا میاین نقوش در قاب یی کههاگلیم

 

 

 

 
 (ها بخش طرح :1377 ان،یک) لسونیا ریاعش یاندازهاریز اشیانقوش  -14تصویر
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تدوان بده چنگدک،    ان نقوش ابزار کار کشاورزی مییابزار کار که عموما  شامل ابزار کشاورزی و وسایل شکار اس   از م •

 و پیکان، تسانچه و چخمداق تفندگ اشداره کدرد     ق ب، توان بهآهن و از میان نقوش وسایل شکار، میبر، خیش و گاوت

قیچدی،   قرقدره،  ، دان از ساده تدا بسدیار پرکدار   نواع سرمها، ق ب ، شانه وق،دصن کاربردی چون انواعاشیای  چنینهم

های عشدایر ایلسدون   باف در نقوش دس  چون گوشواره، و زیورآالتیدولنگ ، النگهای گلگلدان ،، تنگ ماهیکفگیر

 شوند دیده می

 

 

 

 

 

 
 (ها بخش طرح :1377 ان،یک) لسونیا ریعشا یاندازهاریز اشیانقوش -15تصویر

 

 

 نقوش انتزاعی 3-2-5

-مدی که از شدکل اصدلی خدود دور     شوند تا آنجابه دالیل مختلف به نقوش انتزاعی تبدیل می عناصر تصویریبرخی از 

ایدن   هدا در گروهی از نقدش   اندگرایی فاصله گرفتهسازی و طبیع دارند ولی از شبیه نقوش انتزاعی با آنکه منشا طبیعی  شوند

ی مثدل مثلدث و مربدع    اهای انتزاعی اشکال سداده منشا نقش را حدس زد ولی گاهی نقشتوان و می شناسی اس بافته قابل باز

دان، دیگری مانند نقوش طبل، سرمه و به نقوش ترکیبی و متنوعمایه در سطح تکثیر شده های گسترش نقشاس  که به روش

کردن صف  یا خاصدی   در معنای عام انتزاع به معنی جدا»: نتزاع آورده اس اباره اکباز دراستاد پ پروانه و غیره تبدیل شده اند 

ر صورت انتزاعی تمام چیزهدایی گدرد و مددو    توانکه می مانند دایرهمشترک میان چند چیز و تأکید بر این وجه مشترک اس  

در هنر، سن  بازنمایی واقعی  مشهود و محسوس را کنار دهد  انتزاع گزینی از طبیع ، معنا میدانس  ولی انتزاع در هنر، زبده

 :1378)پاکبداز،   «داندد  شمارد و ابداع واقعیتی تازه، برای ادراک بصری را کارکرد اساسدی هندر مدی   گذارد و یا کم اهم  میمی

49) 

 عناصر در طبیع   نقوش سایر  3-2-6

حضدور  ان و زمدین نیدز در نقدوش زیرانددازهای عشدایری      به بیان دیگر آسماربعه یعنی آب، باد، آتش و خاک و عناصر  

های زراعی، رودخانه و دریا و بناها چون بدرج   کوه، زمین دارند  اجرام آسمانی چون خورشید، ماه و ستاره، مناظر طبیعی، چون

ای روشدن دیدده   هصدورت نقطد  ستارگان از دور تنهدا بده  با آنکه   و باروی پلکانی، به صورت نقش و طرح زیرانداز اجرا شده اس 

 های هندسی برف قبل از ذوب شدن اس  بیه به دانهششناسیم، ها میبافته به عنوان ستاره در دس شوند ولی نقشی که می

 

 

 

 

 
 (ها بخش طرح :1377 ان،یک) لسونیا ریعشا یاندازهاریزعناصر طبیعی درنقوش -16تصویر
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و حصدار قد ع، سداخته    ورودی هدا  ودند که بدر روی  بسلسله جبال نمادی از کوه و  هاایران و جهان، کنگرهدر معماری 

در   وه بر معماری، به صورت نماد و نشدانه ع یا پلکانی داشتند که پر )مثلث های متوالی( و اشکال ک غ هاشدند  این کنگرهمی

ای در کنگدره  ایهد پوشدانند طدرح  ای از زمین را میاندازهای سنتی که محدودهدر حاشیه زیر انعکاس یافتند حاشیه آثار هنری 

   شود های مداخل بافته میگروه طرح
 

 نقوش تلفیقی 3-2-7

ثدار برجدا ماندده از تخد      رینده در هندر ایدران دارد  از روی آ   ،، سدابقه دی اشیایا با  و با هم حیواناتترکیب خیالی نقش 

عنقدا،  نقدش  تدوان بده   از این میان می  دانندیی میاعتقادی اقوام آریاباورهای  جمشید، برخی محققین این نقوش را برخاسته از

، تدا بده امدروز    رکیب نقوش حیوانات با دیگر عناصدر مقدس اشاره کرد  این ت سگ مرغ ،و شمشیر شیر و خورشید، شیرشیردال، 

ر و بد  رخ شیری اس  که در پنجه راس  شمشدیری در دسد  دارد  نقش شیر و خورشید، شکلی مرکب از نیمادامه داشته اس   

-درخشدان )نقش خورشیدتلفیق  کهدرخشد  این ع م  نشان رسمی دول  و پرچم ایران در گذشته بوده پش  او خورشید می

در دوره اس می  این نقش نماد حضرت محمدد)ص( و علدی علیده     اس   ه(درند ترینباکبی)و نقش شیر  (ترین اجرام آسمانی

 الس م در فرهنگ تشیع شد 

 

 

 

 

 

 
 (بدون شماره صفحه :1377 ان،یک) لسونیا ریعشا یاندازهاریز شیر و شمشیر در ش نقو -17تصویر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پارس آباد هتلفیق نقش گوزن با طاووس در ورنی منطق -18تصویر 

 

 نتیجه گیری  -4

ان ایدن منداطق   عشایر شاهسون در محدوده وسیعی از ایران از ارس تا کرمان پراکنده شده اند و این خود باعث تعامل نقوش می

هدای  جدز واژه درستی مشخص نیس   بده هگذاری آنها باغلب نامی بومی دارند که حتی چگونگی نام نقوش و طرح هاشده اس   

جدوار در   هدم  یبدا کشدورها   ریعشدا  نید ارتباط ا لیبه دلترکی، از کلمات و اصط حات روسی و فارسی نیز استفاده شده اس   

اندد   انتقدال داده  گدر یبه نسدل د  ینقوش را از نسل نیو ا ختهیآمخود در یها و نقوش ذهنبا طرح  گرفته و آن را یراتیشمال، تاث

، هیبافندگان هر کددام را بده فراخدور در حاشد     یساده مشترک اس  ول یهامیو گل ی، ورنینقوش در قال نیغلب اا نیع وه بر ا



 

 «16» 

بده   ندقادر یریعشاگان مبتکر و خ ق رسد که بافندیبه نظر م   برندکار میبه نقش یا نقوش متنوعتکبه صورت  نهیزم ایمتن 

ذهندی  عامل اصلی  به آنها اط ق می شود  بافیذهنی اصط ح اغلب که بافی برسندبه بداهه ،ذهنی پردازیبداهه ینوع یواسطه

، وعی شناخ  ناگهدانی در ذهدن  نآن  یبافندگان اس  که نتیجه پردازی ذهنخیال طبیع  منطقه شمالی ایران به همراه بافی،

ایدن   کند جربیات باطنی هنرمندان معرفی مینظران آن را شهود و یا تکه برخی صاحب گیردکه در یک لحظه خاص صورت می

نقوشدی اسد    که نتیجده آن   آورندنها عجین شده، نقوشی را پدید میمهارت بافندگان که از کودکی با آ خ قی  ناب به همراه

بافندده خد ق عشدایری ذهدن     دهدد   ع  اطراف زندگی عشایر را نشان مدی ای از موجودات و طبیحتوا که چکیدهمساده ولی پر

های گسترش نقش در سدطح،  نقوشدی تدازه را از    در حین تکرار نقوش با استفاده از روش و دهدخویش را فراتر از این سوق می

تجربده و مهدارت برخدی بافنددگان در انتخداب        رسدد ی دیگر میبه نقشو کرده بازشناسی را میان فضاهای منفی بین دو نقش 

بده  گشاید  ها زبان به تحسین میای اس  که مخاطب از این همه تناسب و پختگی رنگها به گونهبافتههایی دس نقوش و رنگ

 کننده هستند  ها تعیینتوان اصلی و کدام را نقش فرعی معرفی کرد، چرا که در این جا رنگدانیم کدام نقش را میدرستی نمی

نقدوش  و  انتزاعی ،جمادی، انسانی ،گیاهی ،حیوانیهای در دستهتوان یرا م لسونیا ریعشا یاندازهاریز ازشده  یآورنقوش جمع

 تدرین و قددیمی  نیتدر جید رابا توجه به شیوه باف  گلیم که منجر به نقوش هندسی می شدود،    کرد میتقس سایر عوامل طبیعی

ا نقدش  مشهورترین آنهد  کهآورده  دیمتنوع از نقوش را پد یامثلث اس  که مجموعهی، ریعشاهای بافته انیر مد یشکل هندس

 دان اس  سرمه
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