
  

  

  

  

  151- 185، صفحات 1397پاییز و زمستان ، 10اره م، شمپنجهاي بومی ایران، سال  دو فصلنامه دانش

  هاي قشقایی بافته دستبافتپژوهشی در انواع فنون

  **فر ،  فتحعلی قشقایی  *محمد افروغ

  19/12/1397: تاریخ پذیرش  13/8/1397:افتتاریخ دری

  

  چکیده

است که عامل اصلی در  قشقایی بافندگیترین عنصر در نظام مهمبافت )تکنیک(فن

بافت و چگونگی  که بدون فن چه این. بافته و آفرینش نقش و طرح است بافتن یک دست

بندي و  ، تحلیل، طبقهشناخت، توصیف. آید نمیوجود بهاي رفتار تار، پود و پرز، بافته

عنوان بخشی از هویت هنري و فنی  بهها بافته معرفی انواع فنون بافت در دست

هاي تحقیق حاضر  یافته. دستی و بومی ایل و عشایر قشقایی، هدف این مقاله است صنایع

نیم و تمام (بافت  فنون رایج و معمول در نظام بافندگی قشقایی شامل لول.چنین است

ترکیبی از (بافت و تلفیقی  پیچ و )تخت پودشُل و تخت پود سفت(بافت ، تخت)لول

تخت (توان به قالی و گبه و پودنماها  هاي پرزدار می بافته از دست. است) فنون یاد شده

به جاجیم، پالس، اُیی، ) تخت پود سفت(به گلیم و چرخ و تارنماها  )پول شُل

گل و  جاجیم(و رند ) پیچ وارونه(چین  دورهها به  بافی و سوزنی درمه، جاجیم مرکب ششه

و گَچمه ) بري قالی(نقش  به ترکمن) بافت بافت و پیچ پرزدار، تخت(و تلفیقی ) سیباما

، قالی و گبه و در پودنماها، گلیم و در تارنماها، جاجیم هابافتگره در طبقه .اشاره داشت

ل بافت است و سایر موارد رندبافی در جغرافیاي قشقایی در حا ،ها بافت و در پیچ

 -پیش رو از نوع بنیادین و روش تحقیق از نوع تحلیلی پژوهش.است هفراموش شد

  .توصیفی و شیوه گردآوري اطالعات، میدانی است

  بافت ها، فنون بافته عشایر، قشقایی، دست: کلیدي هاي  ژهوا
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  مقدمه

بومی و هنـري ایلـی   و میراث ویژه قشقایی، تبلوري از هویت هاي عشایر و به بافته دست

. شـد  است که در گذشته براي مرتفع کردن نیازهاي زندگی روزمره، بافتـه و تولیـد مـی   

رفته با گذشت زمان و تغییـر شـیوه زنـدگی عشـایر در اثـر از بـین رفـتن زنـدگی          رفته

ها کاربرد خـود را از   بافته نشینی و روي آوردن به اسکان و یکجانشینی، اغلب دست کوچ

اي کـه امـروزه از حـدود هجـده نـوع       گونـه  بـه داده و رو به فراموشـی گذاشـتند   دست

لحـاظ   شد، تنها چهـار یـا پـنج نـوع آن بـه      بافته که در جغرافیاي قشقایی تولید می دست

بافتـه و   دستگیري ترین عنصر در ساختار و شکل مهمبافت فنون. شود کاربردي بافته می

 "فنـون بافـت  "ترین عامل در حفظ حیات  ربرد، مهممقوله کا. ها است مایه آفرینش نقش

که با از دست رفتن کاربرد، فن بافـت نیـز، ماهیـت و حضـور خـود را از       است، چه این

نوعی ماهیت فنـی   دهد که به بافته را شکل می فن بافت، ساختار دست. دست خواهد داد

انواع فنـون بافـت   در این مقاله . دهد بافته را شکل می و بخشی از هویت و اصالت دست

بافندگی قشقایی با هدف معرفی در جهـت صـیانت از هویـت و میـراث هنـري       در نظام

هـا مطـابق بـا کاربردهـا و      بافتـه  گیري مجدد در تولید انواع دست بهرهعشایر و همچنین

که در ارتباط با موضـوع حاضـر   پرسشی. شود هاي امروزي، توصیف و تحلیل می سلیقه

هاي قشـقایی کـدام اسـت و بـه چنـد       بافته بافت در دست فنون مطرح است این است که

  شود؟ طبقه تقسیم می

  

  پیشینه تحقیق

طـور   طـور کلـی و بـه    هاي عشـایري و در ابعـاد مختلـف آن بـه     بافته در ارتباط با دست

جز در مواردي استثنا، تحقیقی  هاي قشقایی، منابع جامع و کاملی به بافته اختصاصی دست

هـاي  بافتـه  سیروس پرهـام محقـق قشـقایی در ارتبـاط بـا دسـت       .صورت نگرفته است

هـاي   بافتـه  متمرکز ایـل و عشـایر قشـقایی، در کتـاب دسـت     طور جغرافیاي فارس و به



  

  

  

  
153... هاي  بافته پژوهشی در انواع فنون بافت دست

ویـژه   هـاي قشـقایی بـه    بافتـه  ، به ابعاد مختلف دست)1371(عشایري و روستائی فارس 

صورت کلی و نـه   بهییها انواع فنون بافت رایج در بین بافندگان در قالب فصل یا بخش

  . است کامل اشاره نموده

، باعنوان عوامل مـؤثر بـر آفـرینش    )1395(اي از محمد افروغ و همکاران  در مقاله

هاي قشقایی، نویسـنده بـراي نخسـتین بـار بـه       بافته نقوش انتزاعی و تجریدي در دست

ر اسـت،  که بر شکل و آفرینش انتزاع و تجریـد نقـوش تأثیرگـذا   بررسی علل و عواملی

  . پرداخته است

یـابی نمادهـا و    باعنوان بررسـی و ریشـه  ) 1390(اي از فاطمه کارخانه  نامه در پایان

، نویسنده به بررسـی، توصـیف و   )ایل قشقایی(هاي عشایر فارس  بافته ها در دست نشانه

  . است پرداخته  ها یابی خاستگاه نمادین آن هاي نمادین و ریشه مایه تحلیل نقش

بـا عنـوان بررسـی تکنیـک بافـت       )1385(اي دیگر از رحمانی و آشوري در مقاله

به بررسی و تحلیل دو فن که در آن هاي منسوخ شده،  هاي عشایر فارس بافته بافته دست

  . عنوان دو فن بافتی که تقریباً منسوخ شده، پرداخته است درمه و اُیی بافی به ششه

بایست  هاي قشقایی و اهتمامی که می فتهبا دلیل اهمیت جایگاه دست در این مقاله به

عنوان نوعی مهندسی ذهن هنرمنـدان بافنـده    هابه بافته به ساختار فنی و پیچیده این دست

هـاي قشـقایی کـه     بافته قشقایی، روا داشت، براي نخستین بار، انواع فنون بافت در دست

، تحلیـل و  صورت مبسـوط و مفصـل بررسـی    ها نیز از بین رفته است به بخش اعظم آن

  .گردد معرفی می

  

  هاي قشقایی بافته دست

هاي عشایري نمودي از هنرهاي بومی و کاربردي است که محصول آفـرینش   بافته دست

هـا و   کننـده شـیوه زنـدگی، معرفـی خالقیـت، سـنت       دستان هنرمنـد بافنـدگان، عرضـه   

ه سـنت  میراثی که داراي کیفیت هنري است و از پشتوان. هاي بومی و قومی است ارزش
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. و باورهاي شخصی و جمعی و همچنین ماهیت تولیدي و اقتصـادي برخـوردار اسـت   

هاي ایلی و عشـایري اسـت بـه پـنج      بافته ستد ترین هاي قشقایی که از متنوع بافته دست

هـا یـا روانـدازها،     هاي نگهدارنده اقالم، پوشاننده ها یا محفظه دستۀ کاربردي شامل کیسه

هـا یـا    تنـگ (نوارهـا  هـا و همچنـین   پرکننده ها یا فاصله حائلها،  ها یا مفروش پوش کف

لحـاظ کـاربرد،    هـاي قشـقایی بـه    بافته ، انواع دست1نموداردر . شوند ، تقسیم می)بندها

هاي یاد شده بـه سـلیقه    بافته دست. است ها نشان داده شده آنهاي ها و نمونه زیرمجموعه

  .شوند افته، با انواع فنون بافت، تولید میب و اختیار بافنده و همچنین نوع کاربرد دست

  

  
  )پژوهشگران: منبع (هاي عشایري از منظر کاربرد بافتهبندي دستطبقه -1نمودار 

  

  

نوارها

ها، پشتی

چادرهاسیاه

  

  هاحائل

)هافاصله پرکننده(

هاکیسه
خورجین، چنته، جوال، مفرش، 

، )کشآب(دان، اُکاشتوبره، قلیان

دان، نمکدانقرآن
ايتک کیسه

  خورجین، جوالايدو کیسه

، )قالیچه(الیق

، گلیم )خرسک(گبه )مفروشات(هاپوشکف

جاجیم، جل، برخی 

هااز گلیم
)رواندازها(هاپوشاننده

)بند(تَنگ

  انواع

هاي بافتهدست

قشقایی

  



  

  

  

  
155... هاي  بافته پژوهشی در انواع فنون بافت دست

  ترین عامل در چگونگی آفرینش طرح و نقش مهم: بافت فن

هـاي   عضاً با واژگـان و نـام  ها است، که ب بافته فن بافت، فرآیند عمل بافتن در انواع دست

اي .هـانس . شـود  دیگري مانند، روش، شیوه، ساختار، مکانیزم و تکنیک بافـت یـاد مـی   

توان به شناختی از سایر  بافندگی یک تمدن می فناز طریق مطالعه«: معتقد است 1وولف

کارهاي فنی و هنري و احتماالً عقایـد اقتصـادي، سیاسـی و معنـوي آن تمـدن دسـت       سایر 

شناســانه در تولیــد و آفــرینش  بافــت یــک عامــل فــن فنــون). 1372:155ف،وولــ(»یافــت

چگـونگی  . هـا اسـت   شـکال و نقـش  ا یاها نمایی نقش و نگاره ها و ظهور و جلوه بافته دست

بافـت   ها و نگارهـا در مـتن بافتـه را فـن     ترنقش بافته و مهم شدن و تولیدشدن یک دست بافته

رز، پـیچ و شـکل       بافت در واقع، شرایط قر فنون .گویند ارگیري و درگیرشـدن تـار، پـود و پـ

 آنبافته و خصوصیت ظـاهري و کـاربردي    قرارگیري هر کدام ازاین اجزاء در بوم یک دست

ها نظیر نرمـی، زبـري، زمختـی و غیـره، همـه بـه        بافته خصوصیت ظاهري دست. مؤثر است

  .ها است مایه نقشگیريترین عامل در ساختار و شکل مهمبافت فن. بافت بستگی دارد فنون

بافـت مختلـف و یـا تلفیقـی از فنـون       هاي عشایري فنـون  بافته در بافت انواع دست

هــاي پــرزدار، عامــل آفــرینش نقــش، پــرز و در   بافتــه در دســت. وجــود دارد یادشــده

هاي سـوزنی،   بافته هاي تارنما، تار و در دست بافته هاي پودنما، پود و در دست بافته دست

هاي تلفیقی، ترکیبی از این عوامل است که به سـلیقه، عالقـه    بافته و در دستپیچشِ پود 

طرح «. کند تواند استفاده  هامی بافته در بافت انواع دست یادشدهو خواست بافنده از فنون 

هاي بافت بوده و مشخصات بافت در چگونگی انتقال نقش بسیار  بستهروش و نقش، هم

ــد ــی . مؤثرن ــت م ــه روش  باف ــد ب ــیم توان ــت، ن ــاي تخ ــود   ه ــام ش ــول انج ــول و ل »ل

هـاي قشـقایی از    بافتـه  ، دست2نموداردر ).1384:70محمدحسینی و آیت اللهی،  حاج(

هـا نشـان داده    هاي کاربردي آن ها و مصداق منظر ساختار و انواع فن بافت، زیرمجموعه

  .است شده

                                                
1. Hanse.E. Wolff
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)پژوهشگران: منبع(هایی از این نوع فنون قشقایی و نمونه بافتهبافت در  انواع فنون -2نمودار 

  سه مؤلفه مهم و ضروري در نظام بافندگی قشقایی: تار، پود و پرز

ریسـیده هـاي  الیاف و نـخ  ،شود گفته می "دار تام"آن  تار یا چله که در گویش قشقایی به

پود که در گویش . کند میاي است که درجهت طولِ دار، بوم و بستر بافت را ایجاد  شده

کـه در بـین   است تر  هاي شبیه به چله ولی با تاب کم شود، رشته گفته می "تَب"قشقایی 

ها یـک یـا چنـد پـود      و در بین بافتهشود کار برده می چله یا تارها در جهت افقی دار به

ه پرز یا گـر . پود عامل ایجاد دوام و کیفیت عرضیِ دار و سطح بافت است. مصرف دارد

ساده با تارمشتركگلیم

ساده با پودمشتركگلیم

بافتلول

بافتتخت

لولتمام

سیبامالولنیم گلجاجیم

)پیچوارونه(چیندوره

رِند

  بافتفنانواع 

پرزدار

)خرسک(گبه

قالی

سوزنی

بافتپیچ 

شُلپودتخت

بافتتخت

پودنما

)چاکدار(سادهگلیم

پودآویز

چرخ

پالس

جاجیم

اُیی

تارنما

بافیجاجیم مرکب

درمهشیش

بافتتخت

  تخت پودسفت

  نقشترکمن

بريقالی

تلفیقی

گَچمه

- بافت، تختلول

  بافتبافت، پیچ

قالبتک

قالبجفت



  

  

  

  
157... هاي  بافته پژوهشی در انواع فنون بافت دست

گـره  (2و یورمـا ایلمـا  ) گـره متقـارن یـا ترکـی    (1آن کورا ایلما که در گویش قشقایی به

پـیچش یـا   صـورت  بـه کـه است تاب رنگی  الیاف کمشود، گفته می) نامتقارن یا فارسی

شود که ایجاد نقش و سطح مخملـی را   چرخش به دور یک یا بیش از یک تار انجام می

  .دار است عهده

  

هـا در   ها و نمونـه  ها از منظر فنون و ساختارهاي بافت، ویژگیبافته انواع دست

  هاي ایل قشقایی بافته دست

  )خورجین -قالی، گبه، قالی (بافت پرزدار یا گرههاي بافته دست-1

رز "زدن و ایجـاد  "گـره "هاي پرزدار که در واقع توسط عمل  بافته دست بافتـه  "پـ

ل اصـلی تمـایز آن بـا سـایر زیرانـدازها      کـه عامـ  «قـالی  پرز یا گره و یا ریشه. شوند می

باشد، عبارت است از پیچیدن یا چرخاندن نخ پشم به دور یک جفت تـار زیـر و رو    می

آیـد و   بیـرون مـی   قـالی هـا از روي   که دو سر نخ پشم از پیچیدن به دور چلهبه نحوي

هـاي   بافتـه  دسـت ). 1390:82ژولـه، (»دهـد  تشکیل یک پرز دوال در سطح فرش را مـی 

خورجین و گبه است و متشکل از تـار، پـود و پـرز     -رزدار شامل قالی و قالیچه، قالی پ

بلنـدي  . پرز یکی از عناصر مهم بافت بوده و عامل ایجاد و آفـرینش نقـش اسـت   . است

گـردد  مـی  قالیپرز موجب درهم ریختگی خطوط و نقوش شده و باعث ایجاد عمق در 

نمـایی در   بعد سـوم یـا عمـق   . شود ش تعبیر میکه این موضوع به عنوان بعد سوم در فر

هـاي عشـایري از دیگـر     تـراکم گـره در قـالی   . عشایري بسیار محسوس است هايقالی

هـاي پـرزدار شـامل فنـون      بافتـه  دسـت . نمایـد  مطالبی است که در مبحث بافت مهم می

 در. اسـت ) پودسـفت  پودشل و تخـت  تخت(بافت  و تخت) لول لول و نیم تمام(بافت  لول

  .هاي لول، بیشتر رایج است حال حاضر و در میان بافندگان قشقایی، بافته

  

                                                
1. Koura Ilma
2. Yourma Ilma
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)لول لول و نیم تمام(بافت  فنلول-1-1

در فـن  . بافـت اسـت   لـول  بافـت و نـیم   لـول  بافت، خود شامل دو نوع تمـام  فن لول

در این نوع از ساختار، دو پـود  . ها، وجود ندارد اي بین تارها یا چله بافت، فاصله لول تمام

هـا عکـس پـود اولـی      شود که رد شدن پود دومی از بین چلـه  کلفت و نازك استفاده می

صـورت صـاف بـر روي رج نشسـته و کوبیـده       بـه به این صورت که پود کلفـت . است

نشسـته و کوبیـده   پودکلفـت شـل و مـواج روي  صـورت  بـه نازكشود وسپس پود  می

گیرند وغالبـاً پـود کلفـت و     میرارقراستایک، درقالی پشتازها گرهدرنتیجه. شود می

در هـر رج، از دوپـود بـا یـک ضـخامت اسـتفاده       لول، در فن نیم. دنشو نازك دیده نمی

هاي تخت قالیضخامت این پودها نه به حد .شوند صورت زیرورو رد می شود که به می

کی صورت یکی بزرگ وی بهها گره قالیدر پشت . لول است و نه به نازکی پود قالی تمام

بـا  ها قالیدر بافت (.دنشو صورت یکی در میان و عکس هم دیده می کوچک وپودها به

لـول،   تمـام  قـالی امـا بـراي   لول، دار فرش باید کوجی داشته باشـد،  ساختار تخت و نیم

  ).ها ها و زوایاي بین آن ، نماي قرارگرفتن چله1عکس ().نیستالزمداشتن کوجی

  

  

  

  

  

  

)پودشُل و پودسفتتخت (باف  تختفن -1-2

گونـه   در این شیوه بافت، تارهاي قالی بـه صـورت مـوازي وتخـت و بـدون هـیچ      

 5/1هـا تقریبـًا   اي در بین تارهاي زیر ورو در کنار یکدیگر قرار گرفته و فاصله آن زاویه

 قـالی یک گره از پشت . شود باشد و معموالً از یک پود استفاده می برابر قطر نخ چله می

بافتـه شـده بـه ایـن روش نـرم و داراي انعطـاف        قالیشود،  گره دیده میبه صورت دو 

ها و زوایاي بین  نماي قرارگرفتن چله -1عکس 

)23: 1390اربابی، : منبع(لول ها در شیوه تمام آن



  

  

  

  
159... هاي  بافته پژوهشی در انواع فنون بافت دست

زیادي است، بعد از بافتن یک رج، پودي متناسب با قالی و به ضخامت متوسـط از بـین   

بـافی کـه فقـط مخـتص      بـافی بـر عکـس فـن لـول      فن تخت. شود ها عبور داده می چله

تـري   تر و گسـترده  ست، میدان وسیعبافی و پرزدار و تلفیقی ا ها با ساختار گره بافته دست

هـاي  بافتـه  اي کـه ایـن فـن در سـاختار دسـت      گونه گیرد، به ها را در بر می بافته از دست

بـافی بـه دو شـیوه تخـت      فـن تخـت  . رود کـارمی  بافت، پودنما، تارنما و تلفیقی بـه  لول

ین و ب 180در شیوه تخت پودشل،زاویه بین تارها . پودسفت و تخت پودشُل رایج است

درجه 180درجه و بین پودها 180درجه و در تخت پودسفت زاویه بین تارها  45پودها 

ایـن فـن بیشـتر در    . هاي پـرزدار زیـاد رایـج نیسـت     بافته بافی در دست فن تخت. است

، نمـاي قرارگـرفتن   2عکس . (هاي پودنما، تارنما و تلفیقی رایج است بافته ساختار دست

  ).ها ها و زوایاي بین آن چله

  

  

  

  

  )گلیم و انواع آن(پودنماهاي بافته دست-2

ها از برخورد و بازي دو عنصـر تـار و پـود شـکل      هاي پودنما، نقش بافته در دست

رو بـه   هاي پودنما، غالباً پودها، آشکار و هویـدا هسـتند و ازایـن    بافته در دست. دنگیر می

هـاي   بافتـه  دسـت . اشـد ب درجه مـی 45ها  کشش پود دراین بافته. پودنماها مشهور هستند

هـاي پودنمـا، وظیفـه    جـایی کـه در بافتـه    ازآن. شوند پودشل بافته می پودنما با فن تخت

رو پودها رنگی است و تارها یـا چلـه، ثابـت اسـت      ازاین ،باشد پردازي با پودها می نقش

  :اند از هاي پودنما عبارت انواع بافته). مواج نیست(

  

ها و زوایاي بین  نماي قرارگرفتن چله -2عکس 

)22: 1390اربابی، : منبع(لول ها در شیوه نیم آن
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  )مشتركپودمشترك و تار(ساده  گلیم -2-1

عنـوان   عنوان یک فن و هـم بـه   هم به ،اي دار یا پله ساده، چاك گلیم که باعنوان گلیم

با . شیوة بافندگی استترین متداول«دار بافت چاك. شود بافتۀ رایج شناخته می یک دست

یـک  . شـود  جاي نوارهاي افقی، ساده بافتـه مـی   ها و قطعات به این نوع بافت چهارگوشه

شود و پود رنگ دیگـر از تارهـاي مجـاور آغـاز      آخرین تار پیچیده میرنگ پود به دور 

هـایی کـه بـا ایـن فـن       نقـش . آید چنان که در فاصلۀ دو رنگ شکافی پدید می. شود می

اي  پلـه هـاي  صورت مثلث یا لوزي یا کنگـره  که به نداد، هندسی و موربنآی میوجود به

بدین معنـا کـه نقـش و    . بودن آن استرویه دار دو از مزایاي بافت چاك. دنشو دیده می

بافت هر دو رو عیناً یکسان است و مرز بین هر قطعه رنـگ کـامالً واضـح و مشـخص     

 اي دار یـا پلـه   سـاده، چـاك  م گلیم شامل گلی). 1377:50اران،کهال وهم(»شود دیده می

 که خود به دونوع گلیم ساده با تار مشترك و گلیم ساده با پود مشترك کـه بـه دو  است 

شـوند و   بافتـه مـی  ) معنی دست به گـردن  به1قُل بوین(قالب  قالب و جفت صورت تک

دار یـا سـاده بـا محـدودیت      در گلـیم چـاك  . گردند پودها در یک نقطه در هم قالب می

توانیم داشته باشـیم زیـرا چـاك     صورت عمودي نمی مواجهیم، نقش بلند بهپردازي نقش

پردازي کـه در گلـیم    تار مشترك، با محدودیت نقشساده با  در گلیم. شود بلند ایجاد می

دراین نـوع گلـیم، مـرز    ). پردازي آزادي در نقش(رو بودیم، مواجه نیستیم  روبهدار چاك

هـا  مایـه  الزم اسـت تـا نقـش   ) جایی که خـط عمـود اسـت   (بین دو رنگ در زمینۀگلیم 

و بیشتر رفته اال هم وصل شوند تا استحکام بافت ب بهدلخواه هاي مختلف و به صورت به

هاي مختلـف بـه دور تـار مشـترك پیچیـده       براي این منظور پود از دوطرف رنگ. شود

عکـس  در . در گلیم با پود مشترك نیز همچون بافت گلیم با تار مشترك اسـت . شود می

  .استدار نشان داده شدهاز گلیم چاكهایی ، فن بافت و نمونه3

                                                
1. ghol boyn



  

  

  

  
161... هاي  بافته پژوهشی در انواع فنون بافت دست

  
  

  بافی فن چرخ -2-2

. شـود  جاجیم طراحی و بافته میصورت چهارکوجی شبیه به بافت بهبافی فن چرخ

هـاي   لـوزي صـورت  هاي چرخ بـه  رنگ بوده و نقش توسط حرکت کمان تار یا چله تک

هـاي   نقـش  ،هـا بـا تغییـر رنـگ     آید که داخل هر کدام ازاین لـوزي  میوجود کوچک به

نقـش توسـط پودهـاي    . شـود  شکل باشد، ساخته مـی  متفاوتی که کامالً هندسی و لوزي

هـاي  شود و یک پود ثابت عرضی که عامل اصلی ایجـاد لـوزي   اضافی و رنگی بافته می

این بافته از پشت متفـاوت و  . شود ها بافته می بافی است، ثابت و در بین تمام رنگ چرخ

. باشـد  مـی رو کبافت، یـ  چرخبافته اصطالحاً دست. شود از رو به شکل دیگري دیده می

درصـورتی  . هـاي سـوزنی دارد   بافت، شباهت زیادي به بافته دلیل اضافه پودهاي پشت به

بـافی در   از چـرخ . شود گلیم و پودآویز، بافته می شیوه و فنِ که بافت ترکیبی یا تلفیقی به

پزي، جـاي   طورخاص بلَدان جهت نگهداري سیخ کباب، تیر نان ها و به بافت انواع کیسه

  .شود و نیز برخی رواندازها استفاده می قرآن

  

، گلیم با تار مشترك)سمت راست(اي دار یا پله، چاكگلیم ساده -3عکس 

)پژوهشگران: منبع)(سمت چپ(و پود مششترك) وسط(
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  فن پودآویز -2-3

در بافتـۀ پـودآویز   . آخرین فن از فنون پودنمـا اسـت   ،پودآویز یا گلیم با پود معلق

. شـود  صورت واگیـره و تکـرار در عـرض بافتـه مـی      معموالً نقش ریز و با فاصلۀ کم به

اي کـه آن رنـگ در نقـش وجـود      سازد، در نقطه که نقش می دراین شیوه یک پود رنگی

اي درگیـر شـود، عبـور     که با چلـه  صورت معلق یا آویزان بدون این ندارد از زیر تارها به

یـا گلـیم برگردانـده     قـالی بـه روي  (آیـد   اي که نیاز هست باال مـی  داده شده و در نقطه

هـا درعـرض و در یـک     ایـن رنـگ   نبایـد . شود و مجدداً در بین تارها بافته می) شود می

ها بـوده   روي این گلیم مثل بقیه گلیم. که آن رنگ تمام شود اي قطع شوند، مگر این نقطه

البتـه قابـل   . شـود  هاي آویزانی وجود دارد، دیده می صورت آستر که نخ ولی پشت آن به

ننـد  در فن پـودآویز ما . قالب نیز مصداق دارد این شرایط براي گلیم جفتکه ذکر است 

صـورت   مواجهیم با این تفاوت که نقش بلند بهپردازي دار با محدودیت نقش گلیم چاك

  .باشیم داشتهتوانیم افقی نمی

  )پژوهشگران: منبع(بافت اي از بافته چرخ فن و نمونه -4عکس 



  

  

  

  
163... هاي  بافته پژوهشی در انواع فنون بافت دست

  
  

هاي تارنما بافته دست-3

ها، غالباً عنصـر تـار نمایـان و هویداسـت و      بافته هاي تارنما یا جاجیم بافته در دست

هـا، سـاختار بافـت از     بافته در این دست. هاي تارنما مشهور هستند افتهب رو به دست ازاین

پودسـفت   بافتتخـت  هـاي تارنمـا از فـن    بافته دست. است دو عنصر تار و پود تشکیل شده

هاي  بافته دست. باشد درجهمی 180ها  بافته کشش پود دراین نوع از دست. کنند تبعیت می

بافی است کـه در زیـر بـه     رمه و جاجیم مرکبد تارنما شامل جاجیم، پالس، اُیی، شیش

  .شود توضیح هر یک پرداخته می

  

  جاجیم -3-1

آفرینی در جاجیم بر  نقش«. هاي تارنما است بافته ترین بافته در گروه دست جاجیم مهم

اند و احتیاجی به  سادهها نقش. شود جا چندان دیده نمی پود یا خامه دراین. عهدة تارهاست

هاي هر دسته تار،  رنگجایی جابهفقط سلیقۀ بافنده در. زحمت ندارند تفکر و طراحی و

به). 1377:89کیانی،(»ها هستند کنندة نقش اصلی، همین رنگ زیرا تعیین. اهمیت دارد

پردازي گلیم  پرداز، روش طراحی جاجیم سواي نقش حکم کاربرد تارهاي رنگارنگ و نقش

هاي تار، ناگزیر از درازا قائم  جهت امتداد رشته هاست، چرا که جهت امتداد طرح ونقش، ب

منحصر است به نقش محرمات قائم و  ،بافت جاجیم پردازي و فن همین سبب نقش به. است

: منبع(فن پودآویز - 5عکس 
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هاي سرتاسري که در جهت قائم  اي و طرح ، شطرنجی، کنگره)مربعی(چهارخانه هاي طرح

  .شود یها براي رواندازها استفاده م از جاجیم 1.دنقابل امتداد باش

  

  
پالس -3-2

نوعی شبیه به  بافت، پالس است که به ها یا فنون جاجیم بافته یکی دیگر از انواع دست

. شود جاجیم است با این تفاوت که جاجیم با چهارکوجی و پالس با یک کوجی بافته می

صورت پود  افته در اصل بهاین ب. لحاظ طرح و نقش محدود است بافت سادة تارنما که به

هاي اولیه در  بین تارها فاصله خیلی کم است و جزء بافته. شود سفت و کشیده استفاده می

عنوان پوشش و محافظ موقت استفاده  معموًال براي سفره آردي یا به. باشد تارنماها می

هاي  بافته پالس در بین دست.ها یا تارها از پشم خودرنگ است معموًال چله. شود می

در واقع براي مقاصد مختلف اعم از نگهداري، . همگانی و فراگیر استاي عشایري، بافته

  .رود کارمی بهعنوان زیرانداز و یا روانداز، یا به

                                                
١

حکم طبیعت خود وابسـته و مقیـد اسـت بـه اسـلوب       پردازي جاجیم را که به پژوهندگان غربی، طراحی و نقش-

اند، به مفهوم طرح و نقشی که زاده سـبک   بافت نامیده طراحی، طراحی هن محدودیت و تنگی عرصبافت و به تبع آ

هـاي تـار    پردازي جاجیم آن است که رشته بافندگی است و مقید به الزامات فنی آن، علت دیگر محدود بودن نقش

هـاي پـود قابلیـت کـم و      هپردازي هستند، بـرخالف رشـت   هاي پود گلیم وسیله و اسباب نقش همان حد رشته که به

دلخـواه پـس و پـیش و کـم      ها را به توان آن شدن تارها به داربافندگی دیگر نمی زیادشدن ندارند، زیرا پس از بسته

.توان کرد هاي پود پیوسته می کاري که با رشته –وزیاد کرد 

)پژوهشگران: منبع(بافته جاجیم فن و دست -6عکس 



  

  

  

  
165... هاي  بافته پژوهشی در انواع فنون بافت دست

  
  

1)درمه شِش(درمه  شیش-3-3

بافتـه   ستشود، د میتلفظدرمه شیش یا شِشمحلی قشقاییگفتاردرکهدرمه شیش

بافت از نوع پودکشی، مرکب از دو رنگ تیـره و روشـن و همچـون     تخت«استیا فنی

بافتـه   کشی این دست در چله. شود هاي ایل قشقایی بر روي دار بافته می بافته دیگر دست

»شـود  کـه داراي تـاب زیـاد هسـتند اسـتفاده مـی      ) تیـره و روشـن  (از تارهاي دو رنگ 

دهند و حاصـل   می لبافته را شک رنگ زمینه دست). 76-1385:77رحمانی و آشوري،(

نـام کلـک، نقشـی     اي اسـت بـه   مایـه  پـردازي، نقـش   بافت این دو رنگ در فرآیند نقـش 

هـا و   بافتـه از رنـگ   در حاشیه دسـت . گون و انتزاعی همراه با دو مثلث در طرفین پروانه

هـر  «درمـه   در شش). 8س عک(شود  دیگري نیز به سلیقه بافنده استفاده میهاي مایه نقش

ولـی رنـگ   . بافته ماننـد گلـیم همسـان و بـه یـک طـرح و نقـش اسـت         دستدو روي

رو بـه   که در یکاي مایه سان نیست و نقش همها بافته دستها در پشت و روي مایه نقش

درمـه  شـش آمیـزي  رنگ است، بنابراین قاعده رنگ رنگ روشن است در روي دیگر تیره

آمیـزي بـر عکـس     بافته از نظر رنـگ  که پشت دستچنان آن. آمیزي معکوس است رنگ

  . روي آن است

                                                
1. shish demah‚ sheshe dermah

)پژوهشگران: منبع(بافته پالس هایی از دستفن و نمونه - 7عکس 
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درمـه نیـز ملحـوظ     ششـه هـاي  آمیزي دو رویۀ آسـتر خـورجین   این قاعده در رنگ

که طرح و نقش آستر همواره با طرح ونقش رویـۀ اصـلی خـورجین     گردد، ضمن آن می

ت، چـون تنهـا از دو رنـگ    درمه تنگ اس شیشهآمیزي رنگدامنه. فرق و غالباً تضاد دارد

درمـه   درایـن قسـم شـیش   . گیرند بهره می) قرمزو داي و گاه سفی غالبًا سفید وسرمه(تار 

تـر از اقسـامی اسـت کـه در      بافت همیشه ضخیم هاي تار دوالیه است، دست چون رشته

درمـه   در قسم دیگـري از شـیش  . برند میکار ها دو رشته تار و یک رشته پود به بافت آن

گیرنـد،   کمک مـی ) یکی از دو رنگ رشته تارها به(از دو رشته تار و یک رشته پود چون 

همچنـان معکـوس اسـت امـا     ه بافت سان پشت و روي دست همهاي مایه نقشآمیزي رنگ

کار گرفته شـده،   بهپردازي نخ پود نیز آشکار هست و در نقشبافته، چون در پشت دست

مـبهم  وبیش مات و روي آن را ندارد و کمبافته وضوح و دقت  طرح و نقش پشت دست

  ).40-1371:41پرهام،(»است

ر انجـام داده و در هـر سـانتی      بافته تا حد ممکن، چله در این نوع دست متـر   کشـی را پـ

کشی، باعث تارنما شدن این بافتـه   استفاده از پود نازك و چله. کنند حدوداً ده نخ چله دار می

دلیـل   بـه بافتـه  کشی آن است که اوالً دست ي دو رنگ در چلهعلت استفاده از تارها. شود می

دیگر باشـد، ثانیـاً بافنـده در هنگـام بافـت،       تارنما بودن پشت و رو، از نظر رنگ معکوس هم

طـور   چرا که خود تارهاي زیر و رو در هنگـام بافـت بـه   . تارهاي زیر و رو را تشخیص دهد

) متـر  قطر یک سانتی به(ده و از میان آن چوبی بندي ش مجزا براي ایجاد نقش دو در میان دسته

دلیـل وجـود    بافت که طرح و نقش آن به برخالف قالی گره.شود جهت تفکیک عبور داده می

سبب استفاده از پودهـاي رنگـی اسـت،     پرز و خواب و برخالف گلیم که طرح و نقش آن به

گذارد و اسـتفاده از   نمایش می دلیل تارنما بودن، فقط تارهاي دو طرف را به بهبافته این دست

). 1385:77رحمـانی و آشـوري،  (»بافته نـدارد  هر رنگی در پود تأثیري در رنگ ظاهر دست

درمـه،   بافت شش. ها، رویۀ اصلی بسیار ظریف و آستري خشن دارد مانند سوزنی«درمه  شش

ایفـه  علت دقت و ظرافت، فقط تعدادي خـاص در هـر تیـره یـا ط     گیر است و به بسیار وقت

  . آورند این هنر روي می به



  

  

  

  
167... هاي  بافته پژوهشی در انواع فنون بافت دست

کننـده  ها و مزین درمه امروزه جزء عتیقه شده با فن شش بافتههاي ها و جل خورجین

هـاي زیـادي    رنگدرمه شش. هاي دولتی و خصوصی مهم دنیا هستند ها و مجموعه موزه

ي و با نگـارة خـاص و تکـرار   ) سفید، مشکی و آبی(ندارد و معموالً با دو الی سه رنگ 

اسـب،   بیشتر براي بافتن جـل «ها درمه را قشقایی ششه).1377:99کیانی،(»شود بافته می

صـورت روانـداز    بهندرت گیرند و به کارمی بهشتر هاي بزرگ و کوچک و تنگ خورجین

بلـوکی اسـت    شـوري و شـش   درههـاي  هـا از طایفـه   درمه ششبیشترین. شود استفاده می

در ).1371:41پرهـام، (»ن دسـتی درایـن هنـر ندارنـد    ودیگر بافندگان قشـقایی چنـدا  

ـ گیر کشی این شیوه بافت، تارهاي تیره در رو و تارهاي روشن در زیر قـرار مـی   چله . دن

. افتـد  یـک رنـگ تیـره و روشـن اتفـاق مـی       به هاي تار با انتخاب یک زیر و رو کردن نخ

اسـتفاده از دو  . افته نداردب گونه تأثیر در رنگ ظاهر دست جهت تارنما بودن پودها هیچ به

رحمـانی و  (پشت و رو از نظر رنگ معکوس باشدشود کشی باعث می رنگ تار در چله

هـا،   کیسـه همچـون هـا  بافته درمه در بافت انواع دست هاز فن شیش). 1385:77آشوري،

  .)8عکس (شود زیراندازها و رواندازها استفاده می

  
: منبع (درمه ساختار فن شیشه -8عکس 

)پژوهشگران
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  )دوالیه بافی(بافی  اُیی -3-4

در واقـع  . ها، فن یا بافتۀ اُیـی اسـت   هاي تارنما یا جاجیم بافت نوع دیگري از بافته

هـاي   بافـت از نـوع پودکشـی، دو رو بـا رنـگ      است دوالیه، تخـت  یهای هبافت دست«اُیی 

درمه مرکـب از   فته مانند شیشهبا این دست. متضاد، که هر دو روي آن قابل استفاده است

اشـتباه   گذارد و به دو رنگ تیره و روشن است که فقط تارهاي دو طرف را به نمایش می

کـاربرد آن معمـوالً   . کننـد  هاي سوزنی محسوب می بافته دست ءرا جز در استان فارس آن

 تارهـاي ایـن  . دسـتی زنانـه و غیـره اسـت     خورجین، چنته، کیف 1در بافتن نوار یا تنگ،

درمـه پرتـاب بـوده و از دو رنـگ تیـره و روشـن جهـت         بافته نیز هماننـد شیشـه   دست

یـک از رنـگ تیـره و     بـه  جواریک با این تفاوت که تارهاي هم. شود کشی استفاده می چله

تارها بـه صـورت دو الیـه و    ). 1385:80رحمانی و آشوري،(»گردد روشن انتخاب می

انتخاب تارهاي تیره در رو و دراین فن تارنما، که با.رود بافته به کار می دو رو در دست

ها، اولین و  مایه ها، نقش در قسمت نقششود، فقط پشت کار به صورت دو الیه بافته می

هاي هندسی، حیـوانی،   انواع نقش. گردند شده، بهم متصل می آخرین قسمت عرض بافته

                                                
، بستن و حمـل کـردن   داشتن نگهبراي . است دار صورتنقش بهر و مت یسانت7تا  5نوعی طناب که پهناي آن بین -١

.شود یماسب، شتر و اُالغ استفاده  چون همبار بر روي چهارپایانی 

-با فـن ششـه   خورجین -9عکس 

)پژوهشگران: منبع (درمه



  

  

  

  
169... هاي  بافته پژوهشی در انواع فنون بافت دست

طـور محـدود تولیدشـده و    هبافته باین دست. خورد گیاهی و انتزاعی در آن به چشم می

  .بیشتر مصرف محلی دارد

. بافی اسـت  هاي عشایر قشقایی، اُیی یا اُیی بافته بافت در دست نوع دیگري از فنون«

نـدرت خورجینـک بافتـه     دسـتی، چنتـه و بـه    با این فن فقط قطعات کوچک، مثل کیف

چـین نشـان    درمـه و وارونـه   بافـت، ششـه   دقت و تخصص در کار بافندگان اُیی. شود می

وجـود آوردن   طلبد و براي بـه  دهد که هنر این هنرمندان تا چه حد رنج و زحمت می می

دســتی، زیبــاترین معــانی و  ســنتی و صــنایع هنرهــايهــم هنــر و خلــق آثــار هنــري، آن

هاي رنگارنگ که برتافته از جـان اسـت،    ها همراه با خطوط و نگاره شکلنوازترین چشم

پـردازي،   نقش«بافی بافی یا دوالیه در اُیی). 1377:100کیانی،(»گذارند از زندگی مایه می

درمـه، از   شیشهدست، نسبت به فن جهت کمک گرفتن از خطوط عمودي و افقی یک به

همین دلیـل نقـوش هندسـی و تجریدیافتـۀ حیوانـات،       به. آزادي بیشتري برخورداراست

درمـه،   درصـورتی کـه در شیشـه    شـود،  ها مشاهده می بافتهگونه دراینها آدمکگیاهان و

نقوش هندسی متصلی وجود دارند که متشـکل از خطـوط مـورب، عمـودي و افقـی و      

  ).1385:81رحمانی و آشوري،(»هم چسبیده هستند بههاي نقطه خط

شـود و   بافت است که در استان فارس و توسط ایل قشقایی بافتـه مـی   فناُویی نوعی

.رود بافتـه بـه کـار مـی     صورت دو الیه و دو رو در دست به. سال دارد 200قدمتی بالغ بر 

شـود و   صورت دو الیه بافته می انتخاب تارهاي تیره در رو و پشت کار بهفنی تارنما که با

. گردنـد  ها، اولین و آخرین قسمت عرض بافته شده، بهم متصـل مـی   نقشدر قسمتفقط

ایـن  . خـورد  بـه چشـم مـی    هـاي هندسـی، حیـوانی، گیـاهی و انتزاعـی در آن      انواع نقش

باشد که چند  شد و امروزه یکی از فنون از یاد رفته می در گذشته بافته میبافته یا فن دست

سالی است در گوشه و کنار جغرافیاي قشقایی با رویکرد کاربردي و تزئینی، دوباره احیـاء  

هـاي   تنـگ صطورخـا  همچون نَنو و بـه ها بیشتر براي بافت کارتاز اُیی. شود و بافته می

  ).11و  10عکس (شود هاي تزئینی استفاده می عشایري و دیگر بافته
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  بافی بافی و اُیی درمه هاي فنون شیشه ها و شباهت تفاوت

هـاي داري بـوده کـه درآن از دو رنـگ تیـره و روشـن اسـتفاده        بافته دست«جزء هر دو

نقــش تــأثیري ندارنــد بافتــه و ایجــاد در هــر دو، پودهــا در ظــاهر دســت. اســت شــده 

درمـه  فـن شیشـه  . اسـت  رفتـه کـار  ، در هر دو نقوش هندسی و شکسته به)تارنماهستند(

درمه تارهاي رو، بـه رنـگ    شیشهکشی در چله. بوده درحالی که اُیی دوالیه است الیه تک

درصـورتی کـه در اُیـی تارهـاي زیـر و رو      تیره و تارهاي زیر بـه رنـگ روشـن اسـت     

دسـت بـوده، درحـالی کـه زمینـۀ      رنگ زمینۀ اُیـی، یـک  . یک تیره و روشن هستند به یک

در اُیـی  . سري خطوط مورب و نقطه اسـت  ها، داراي یک دلیل وجود نقش بهدرمه شیشه

یـز  شکستۀ حیوانات، گیاهان و انسـان ن هاي توان از نقش هاي هندسی، می عالوه بر طرح

)پژوهشگران: منبع(بافی فن اُیی - 10عکس 

)پژوهشگران: منبع(اُیی -11عکس 



  

  

  

  
171... هاي  بافته پژوهشی در انواع فنون بافت دست

هـم   سـري نقـوش هندسـی متصـل بـه      درمه از یـک  استفاده کرد در صورتی که در شیشه

  ).83-84: رحمانی و آشوري(»شود استفاده می

  

  بافی جاجیم مرکب -3-5

در. بافی است ها یا تارنماها، فن یا بافتۀ جاجیم مرکب بافت نوع دیگري از جاجیم

سپس توسط . دنشو چک کشیده میهاي کو صورت محرمات یا حاشیه بهها چله ،این فن

دراین بافت . شوند وسیلۀ چوب هاف زیر و رو می بندي و بسته و به چهار کوجی تقسیم

شود که خیلی غالب نیست و بیشتر چله غالب است یعنی دیده  از پودي استفاده می

نظیر (شود  ها که اصًال رنگ پود یا نخ پود دیده نمی برخالف برخی از جاجیم. شود می

هاي تکمیلی  شود و با آن نقش ، پود و چله هر دو دیده می)هاي آذربایجان یمجاج

در واقع رو و آستر ندارد و این . بافی پشت و رو ندارد جاجیم مرکب. آید میوجود به

بیشتر براي روانداز و بافته این نوع دست از .شود قابلیت توسط چهار کوجی ایجاد می

  .)13عکس (شود پوشاندن وسایل استفاده می

    

)پژوهشگران: ع منب(بافیهایی از جاجیم مرکبفن و نمونه -12عکس 
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هاي سوزنی بافته دست-4

هـا هسـتند کـه در گذشـته      هاي ایل قشقایی، طبقه سوزنی بافـت  بافته ازدیگر دست

ها از تنوع زیادي در شکل و سـاختار و   کاربرد مهمی در زندگی ایشان داشته و بافتن آن

. دنشـو  قشـقایی شـامل آن مـی    هـاي  بافته پردازي برخورداراست و بسیاري از دست نقش

از گردش یا پیچش پود به دور تارها در تناسبات گونـاگون و بـر    1بافی سوزنی یا سوزن

هـاي سـوزنی عشـایر     بافتـه  دسـت . شود اساس سلیقه و خواست بافنده ایجاد و بافته می

از ها، یکی  بافت در سوزنی. روند میشمار بهها بافته قشقایی در نوع خود از بهترین دست

پودها مخفی و وظیفۀ استحکام بخشی داشته و یکی از پودها رنگی اسـت کـه بـه پـود     

صورت زنجیروار  صورت پیچیدن یا شبه گره به دور تار و به ساز معروف است و به نقش

هـا   طورکلی در بافت انواع کیسـه  بههاي سوزنی بافته از دست. شود به دور تار پیچیده می

  .رود کارمی ه در بافت جل اسب و دیگر رواندازها نیز بهک چه این. شود استفاده می

  

  بافت پیچ فن -4-1

. )14عکـس  (کننـد  بـافی تبعیـت مـی    هاي سوزنی از فن و سـاختار پـیچ   بافته دست

بـافی کـه در    هاي کتـانی پـیچ   پارچه. بافی یک نوع بافت بسیار کهن و قدیمی است پیچ«

باشـد و نیـز بقایـایی از منسـوجات     م می.سال پ 2000سوئیس کشف شده و متعلق به 

:1377کـاران،  هـال و هـم  (»دست آمده باف کهن دیگري که در ایران، مصر و پرو به پیچ

سـازد تـا    بافی بافنده را قـادر مـی   پیچ. ، نشان از قدمت این نوع بافت و ساختار دارد)55

ـ   هایی جالب و نقش بافت ا تارنماهـا  هایی ابداعی که در دیگر ساختارها نظیر پودنماهـا ی

انـد   بافی شامل چندین نوع ساختار بافت است که عبارت فن پیچ. ببافدرا شود،  دیده نمی

طـرح جنـاقی، مرکـب عمـودي و     دست، مرکب و معکوس، مرکـب در  یکبافی پیچ: از

بـاف متفـاوت و    رنگ متفاوت، نوارهاي دور نقش با پود منحنی، پیچ اُریب، پود رنگی به

                                                
١

در  شـیرکی پـیچ  تـوان بـه    یمـ شود کـه ازآن جملـه    یمي دیگري نیز خوانده ها نامسوزنی در مناطق مختلف با -

.در ایل بختیاري، اشاره داشت ، رنددر ایل شاهسون ، ورنی)قشقاییایل در  -دوره چین(ین، وارونه چکرمان



  

  

  

  
173... هاي  بافته پژوهشی در انواع فنون بافت دست

. باشـد  می) پیچاندن پود به دور تار(بافت که ساختار آن پیچ 1فاوتباف با دو رنگ مت پیچ

  . شود و رِندبافی تقسیم می) پیچ وارونه(بافی چین بافی خود به دو فن دوره فن پیچ

بافت عشایري اسـت کـه    دستترین ترین و پیچیده دوزي، ظریف سوزنی یا سوزن«

چینـی،   دوزي، گـره  بـافی و گـل  تـوان بـا ترمـه    مـی را کـاري، آن  از حیث ظرافت و ریزه

سوزنی ). 1371:89پرهام،(»کاري برابر نهاد کاري و خاتم بري، منبت سازي و گچ مشبک

ها قابل مصـرف و   دربرابر گلیم و جاجیم که هر دو روي آن(رویه  بافتی است یک دست«

که طرح و نقش برجستۀ آن برآمده از بستن و پیچانـدن پودهـاي مکمـل    ) استفاده است

دوزي  دوزي و گـل  قـالب رنگ است و نه همچون یکگارنگ بر تار و پود گلیم سادةرن

گـذاري   نـام با وجـود  ). 90: پیشین(»شوند میمند که در بافت آن از قالب و سوزن بهره

این منظر، این نام براي این این فن با واژة سوزنی، این فن با سوزن ارتباطی نداشته و از

  2.اشدب فن مبهم و ناشناخته می

طور معمـول روي گلـیم    بافی، پودهاي مکمل و اضافی را به در قشقایی براي سوزن

پودهـاي رنگـی را دور یـک یـا چنـد تـار       . گیرنـد  میکار به) تاررو(رنگ  جاجیمی یک

جـاجیم زمینـۀ    -شود و بنابراین گلـیم   پیچند و تارها به زیر و روي پودها محکم می می

دهـد و نقـش و نگارهـا در     نخستین را از دست مـی  ]نواخت و یک[سطح  یکسانی و هم

بافی اسـت امـا در    این فن بنیادي سوزن. افتد میبافته دستسطحی دیگر، باالتر از زمینۀ

کاربرد اقسـام گونـاگون سـوزنی در    . هاي گوناگون دارد ها و شیوه جاهاي مختلف روش

امـا  . بافنـد  نی نمـی ها و لرهاي فارس فرش یا روانداز سوز قشقایی. فارس متفاوت است

بافنـد کـه هـم کـاربرد      هاي بزرگ مـی  اندازه بههایی بافندگان دیگر مناطق فارس، شیرکی

). قـالی جـاي   گسـتردنی بـه  (دارد و هـم زیرانـداز  ) براي اثاث، تخـت و سـکو  (روانداز

                                                
١

، گلـیم،  1377کاران،  بافی مراجعه شود به آلسترهال و هم براي آگاهی از تعریف و دیدن تصاویر انواع فنون پیچ-

49-61تاریخچه، طرح، بافت و شناسایی، تهران، انتشارات کارنگ، صص 

٢
هـاي عشـایري فـارس، جلـددوم،      بافتـه  ن واژه رجوع شود به کتـاب دسـت  تر از کم و کیف ای براي اطالع بیش-

.90و89صفحه
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هـا در بافـت    هاي سوزنی در بین قشـقایی  بافته بافی و دست بیشترین کاربرد فن سوزنی«

شُـتر،   دان، تنـگ  اسب، خورجین، چنته، مفرش، ننو، سفرة آرد، نمکدان، قلیانجوال، جل

  ). 91-92: پیشین(»رانکی و گردنی است

تـر از   طرح و نقش گلیم نزدیک هاي سوزنی به بافته دستپردازي نقشهرچند شیوة

هـایی   مایـه  ها در سوزنی و گلیم مشترك است، اما نقش مایه قالی است و بسیاري از نقش

هـایی کـه در    مایـه  نقـش تـرین  از مهـم . هـا کـاربرد دارد   بافـت  جود دارد که در سوزنیو

شود، پرندة طـاووس اسـت کـه منزلتـی      ها مشاهده می رندبافتویژه ها و به بافت سوزنی

سـاده صـورت  بـه انوگیاه هاي سوزنی، هم گل در بافته«. ها دارد سنگ نزد قشقایی گران

هــا و  گــون و بــیش از همــه گــوزن ن و آهــوان گونــهشــده و تجریدیافتــه و هــم مرغــا

. دنشـو  وفور دیده می اند، به هاي رنگارنگ که هیچ یک به گلیم قشقایی راه نیافته طاووس

. هـا متـداول نیسـت    بافـت  دار در سـوزنی  ساده و ترنج کفهمچونهایی آنچنان که طرح

هــا و  کــاريهــا، برخــوردار از همــان ریــزه بافــت ســوزنیآمیــزي همچنــین فنــون رنــگ

  ).92: پیشین(»هاي قالی قشقایی است ریزنقش

  

  
  

اي  و چنته) 28: 1377هال، : منبع(بافی فن پیچ -13عکس 

)پژوهشگران: منبع(بافته شده با این فن



  

  

  

  
175... هاي  بافته پژوهشی در انواع فنون بافت دست

  1)بافی چین دوره(بافی  چینوارونه -4-1-1

. شـوند  ها خود به دو نوع وارونه چین یـا دوره چـین و رِنـد تقسـیم مـی      بافت پیچ

ـ  مـی بـافی  چـین  دورهآن بافی که در گویش قشقایی بـه  چین وارونه   بافـت  د، از فنـون گوین

. است دست فراموشی سپرده شده یاب و نادر در ایل قشقایی است که امروزه تقریباً به کم

هـا کـه    بافته بافی پیداست، بافتن آن برعکس دیگر دست چین از نام وارونه«گونه که  همان

گیـرد،   رارمیاي که در زیر تارها ق آیینهوسیلۀ به. شود د، از زیر بافته مینشو از رو بافته می

بافتـه   این دست. ریزي کرده، در آینه ببیند و کامل کند اي را که طرح نگارهتواند بافنده می

هـاي   بافتـه در زمره و طبقۀ] بافندگی قشقایی و نظام[از نوع پودپیچی است که در فارس 

بافی بـه لحـاظ    چین فن دوره). 84-1385:85رحمانی و آشوري،(»گیرد سوزنی قرارمی

  . بافت است لول تار و مکانیسم بافت، شبیه به فن نیمساخ

ــهدر گذشــتۀ ــدان دور، دســت ن ــه چن ــه، کیــف بافت ــر چنت ــه، دســتی هــایی نظی زنان

این شیوة بافت شباهت «. شد اسب و غیره با این فن بافته می ، جل)پیچ رختخواب(مفرش

ضـی از طوایـف ایـل    این فن در بع. دارد) بافی پیچ بافی، شیرکی ورنی(زیادي به رندبافی 

بافته، صاف و  دسترویۀبافی چین در فن وارونه.معروف است "رند وارونه"قشقایی به 

هـایی   ها و نگـاره  تمام نقش. بافت و آستر آن شبیه رویۀ رند است دستقالی شبیه پشت 

بافنـده  . اسـت  گیرد، درایـن فـن، نیـز قابـل اسـتفاده      که در رندبافی مورد استفاده قرارمی

).پیشـین (»طـرح و نقـش نـدارد    قهاي گوناگون در خلـ  تی در استفاده از رنگمحدودی

  ).15و  14عکس (

                                                
1. Davreh chin
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رندبافی-4-1-2

گیـرد   مـی هاي سوزنی قرار بافته دسترِندبافی، یکی از فنونی است که زیرمجموعه

در رنـدبافی دو نـوع پـود    . باشـد  گل و سیباما می نام جاجیمو خود شامل دو گونه فن با 

که همیشه وجود داشته و ساختار و شاکله را تشـکیل   "استحکام"یکی پود  ،وجود دارد

گـل باشـد یـا سـیباما،      ساز که بسته به نوع بافته کـه جـاجیم   دهد و دیگري پود نقش می

 "پـردازي  نقـش "م وظیفۀ و ه "تمام زمینه"ساز هم  اگر پود نقش. حضور خواهد داشت

دار باشـد،   را عهده "پردازي نقش"و اگر تنها وظیفۀ . دار باشد به آن سیباما گویند را عهده

بافی) چین دوره(چین فن وارونه -14عکس 

)پژوهشگران:منبع(

بافی چین وارونه

تارروتاررو

تارزیر تارزیر

)86: 1385نی و آشوري، رحما: منبع()چین دوره(چین فنون وارونه -15عکس 



  

  

  

  
177... هاي  بافته پژوهشی در انواع فنون بافت دست

هاي آن اغلـب   بافی بوده و نگاره تر از فن چرخ رندبافی پیچیده«. گل گویند جاجیمآن به

هاي رند بسـیار   هرنگ در بافت. گیرند میها مورد استفاده قرار هایی است که در گلیم نگاره

هـاي مختلفـی نظیـر مفـرش،      بافتـه  با این فن دست. گیر و حتا زیباتر از گلیم است چشم

بافتـۀ   دسـت ترین معروف. شود اسب بافته می چنته، تیردان، خورجین، جاجیم، گلیم، جل

، )17و  16عکـس (طـاووس هـاي  باشـد کـه در گذشـته و بـا نقـش      میاسب رند، جل

  ).1377:99کیانی،(»شد آلماگل و غیره بافته می اي، جقه گل، بته ترمه

  
  

  
)86: 1385رحمانی و آشوري، : منبع(فن رندبافی -17عکس 

تارزیر تارزیر

تار روتار رو

بافیرند

اي از بافت رند  فن و نمونه -16عکس

: پژوهشگران و منبع تصویر: منبع فن(

www.1stdibs.com(
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گل جاجیم-4-1-2-1

بافـت،   دراین فن. باشد میها رندبافتباف و زیرمجموعۀ گل، بافته و فن پیچ جاجیم

د و زمینـه  نشـو  فه بافته میصورت بافت پیچ و توسط گره قایقی با پود اضا بهها مایه نقش

صـورت پـود سـفت     صورت کرباسی یا پودسفت و ساده با تار و پود استحکام که بـه  به

 "هـا  نقش"گونه که گفته شد فقط  ساز هم همان شود و پود نقش شود، بافته می کوبیده می

ایمـانلو و  نقل از فرناز ایمانی از تیرة  به(باشد میبافت و زمینه بدون پیچبافند را با آن می

  ).18عکس ()1396رحمان، شوري در چشمه درهطایفۀ

  
سیباما-4-1-2-2

درایـن بافتـه   . اسـت  هاي رندبافت که بـا فـن رنـدبافی بافتـه شـده      بافت سیباما دست

بـاف   صورت یکنواخت و پـیچ  گونه که در باال اشاره شد، تمام زمینه و نقش توأمان به همان

بـه نقـل از سـارا رحیمـی از     (کند تمام زمینه را پر میساز در واقع پود نقش. شود فته میبا

  .)19عکس ()1396افشان، بلوکی در کانون اسکان گل ششلوطایفۀ رحیمتیرة

  

: منبع(شده با این فن هایی از بافته گل و نمونه فن جاجیم -18عکس 

)www.1stdibs.com(اسب جل منبع) پژوهشگران



  

  

  

  
179... هاي  بافته پژوهشی در انواع فنون بافت دست

  
  

هاي تلفیقی بافته دست-5

بافنـده  ت و سـلیقه هاي قشقایی با ساختار تلفیقـی، در واقـع بـه خواسـ     بافته دست

ماننـد  . باشـد بافـت   عشایري ترکیبی از دو یا چند فن مختلف نظیر لـول، تخـت و پـیچ   

اي  شـود و یـا بافتـه    بافی و پرز بافته می اي که زمینۀ  آن گلیم و نقوش آن با فن گره بافته

بافـت  بـافی و نقـش آن پـیچ    یـا جـاجیم  ) پودسـفت  تخت(بافت  که زمینۀ آن با فن تخت

بـه بافتـۀ  تـوان  هـا بـا سـاختار تلفیقـی، مـی      بافته از دیگر دست. ها ظیر رندبافتهباشد ن می

و یـا  ) کامـل  پـرز، گـره  (بافـت   و قالی) پودسفت(بافت  تلفیقی از فن جاجیمبري که قالی

و پودآویز است، یا سیباما که تلفیقـی از  ) پودسفت(بافت  گچمه که تلفیقی از فن جاجیم

) پودسفت(بافت  و یا پود معلق که تلفیقی از فن جاجیم بافت و رندباف است فن جاجیم

  .اشاره داشت است، )پودشُل(بافت  و فن گلیم

  

  

شده با این  فن سیباما و خورجین بافته -19عکس 

)پژوهشگران: منبع(فن، 
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  )ارائه نقش ازطریق پودآویز یا معلق یا اضافه(یا توخماق  1گَچمه-5-1

در بافـت ایـن   . اي که به لحاظ فن بافت ترکیبی از گلـیم و قـالی اسـت   هبافت دست

شـود،   اي که در بافت گلیم استفاده می شود بلکه از خامهآفریده از پود استفاده نمی دست

کشی، در حاشیه و نقشه آن از بافت قالی به صورت برجسـته   بعد از چله. دنگیر بهره می

گـل برجسـته آن    دلیـل به همـین  . شود اي بافته می قالیچههاي و زمینۀ آن از گلیم و گل

ان عشـایر قشـقایی، در بـین    بافتـه عـالوه بـر بافنـدگ     این نوع دسـت . است معروف شده

اي از فنـون بافـت و    گچمه، شـیوه . بافندگان عشایر کهکلویه و بویراحمد نیز رواج دارد

نوعی تزئین و آرایش و بافت ساده با پودهـاي اضـافی   «. نقش پردازي با پود معلق است

کـه پودهـاي اضـافی در عـرض گلـیم و از شـیرازه تـا        هـاي رنگـی   است با افزودن نخ

هـاي   این پودهاي معلق طول. شود هایی متصل بافته می هایی پراکنده یا نقش رهشیرازهنگا

یکـی از مشخصـات ایـن فـن     . شـوند  مختلفی دارند و از زیر یا روي چندین تار رد می

کـه  شـود  غالباً به اشتباه چنین پنداشـته مـی  . بافت، برعکس بودن پشت و روي آن است

بافتـه  دسـت اضافی پس از اتمـام کـار روي   هاي بافته شده در حین کار با پودهاي نقش

هـاي تـاروپود اسـت،     تـر از نـخ   کلفـت هاي اضافی جا که نخاز آن. است شدهدوزي گل

  ).1377:54هال و دیگران، (»شوند ها به صورت برجسته پدیدار می نقش

                                                
1. Gachmeh
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  )نقش ترکمن(بري  قالی-5-2

کنـد بـا ایـن     بـافی تبعیـت مـی    ش دقیقاً از فرآیند گچمهنق بري یا ترکمن بافت قالی

متقـارن   ،نـوع گـره  . شـود  روي تارهاي رویی گره زده مـی  ،جاي پوداضافه تفاوت که به

درهر دو بافت باید تارها فشرده و متراکم کنـارهم  . باشد می) فارسی(یا نامتقارن ) ترکی(

  .قرارگیرند

  

هایی از این بافته بافی و نمونه فن گچمه -20عکس 

)پژوهشگران: منبع: (منبع(
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  گیري نتیجه

که با کاربرد مشخص و  اند هاي ایرانی بافته هاي عشایري، نوع خاصی از دست بافته دست

فردترین عناصر مـرتبط بـا تولیـد     یکی از منحصربه. دنشو ها تولید می مجزا از دیگر بافته

فـن  . ها، فن بافت است پردازي اَشکال موجود در متن آن هاي عشایري و نقش بافته دست

دهی  ترین عنصر در ارتباط با شکل ترین و برجسته هاي عشایري، مهمبافته بافت در دست

لحاظ ماهیـت، یـک پدیـده فنـی      بهبافت اگرچه فن. باشد هامی ها و نقش و آفرینش طرح

در واقـع  . یعنـی نقـش اسـت   ، زیباشـناختی هـاي  ترین عامـل خلـق جنبـه    مهماما است، 

یـک  و سـاختار کلـی   گیري تشخص و هویت یک بافته و آفرینش سیما شکلچگونگی

رابطه فن و نقـش و  . شود بافته با آن بافته می به فن بافت بستگی دارد که آن دست ،نقش

همچنین فن و نوع بافته، یک رابطه مستقیم و دو سـویه اسـت و هـر دو الزم و ملـزوم     

هایی بافته شده با  بري یا ترکمن نقش با نمونه فن قالی -21عکس 

)پژوهشگران: منبع(این فن 
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هاي گردان، منحنـی و نـرم کـه از روان و     هاي پرزدار و نقش براي مثال قالی. یکدیگرند

  . شوند بافی، بافته می ، با فن گرهندپذیري خاصی برخوردار انعطاف

ــدیع  ــی از بـ ــر یکـ ــوع حاضـ ــث   موضـ ــا مبحـ ــرتبط بـ ــوعات مـ ــرین موضـ تـ

بافندگی برخـوردار اسـت    هاي عشایر قشقایی است که از تنوع فنون بافته شناختیدست فن

 .اسـت  اي مفصـل و علمـی، بـدان پرداختـه شـده      گونـه  جا براي نخستین بار به و در این

نشـینی بـه    متأسفانه یکی از پیامدهاي منفی در روند تغییر شیوه زندگی عشـایر از کـوچ  

هـا و   بافتـه  ، از بین رفتن و اضمحالل کـاربرد دسـت  )اسکان دائم و غیردائم(یکجانشینی 

دنبال آن، حذف شدن بخش مهم و تأثیرگذار نظام بافندگی عشایر یعنـی فنـون بافـت     به

کـه امـروزه در سرتاسـر    اي گونـه  بـه . بـومی عشـایر بـود    عنوان بخش مهمی از دانش به

بافـت از   فنـون طورخاص قشقایی، به جز چند مورد خاص، بـاقی  جغرافیاي عشایر و به

از این رو نویسـنده بـرآن شـد تـا بـا مطالعـات میـدانی، بـه نـوعی بـه           . بین رفته است

هاي قشـقایی   بافته مستندنگاري، ثبت و ضبط این بخش از دانش هنري و بومی در دست

  . بپردازد

در واقع رسالت این مقاله، صیانت از فنون درحـال فراموشـی اسـت کـه در قالـب      

از این رهگذر در پاسخ بـه سـؤال مطـرح شـده در مقدمـه      . است مستندنگاري ارائه شده

 جسـتجوي کدام است؟ باید گفت با هاي قشقایی بافته بافت در دست فنونکه مبنی بر این

بافت در جامعه بافندگی قشقایی مشتمل بر پـنج   ق مشخص شد که فنونموشکافانه و دقی

، تارنمـا  )همچون گلیم و انـواع آن (، پودنما )همچون قالی، گبه و خورجین(نوع پرزدار 

و سـوزنی  ) نقـش  یا تـرکمن بري قالیهمچون(، تلفیقی )نظیر جاجیم و زیرمجموعه آن(

به هدف مورد نظر کـه نویسـنده در    همچنین رسیدن. است) چین همچون رند و وارونه(

هـاي   بافته بافت و انواع آن در دست که فنونگونه آن. جستجوي آن بود، به تحقق نشست

صورت میدانی مورد کنکاش، شناسایی، توصیف، تحلیل و معرفی به مخاطبان  بهقشقایی

  . قرارگرفت
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  پیشنهادها

فنون و دانش بومی و فنـی در پایان، ارائه یک راهکار براي جلوگیري و صیانت از 

که بر مبنـاي  هاي عشایري بافته هاي عشایري به مخاطبان و فعاالن حوزه دست بافته دست

لحاظ زیباشناختی در قالب کـارآفرینی بـومی    ها را به بافته خالقیت و نوآوري انواع دست

ناختیتوان عالوه بر تمرکز بر دایـره زیباشـ   کنند، این است که می هنر تولید و عرضه می

طورخـاص انـواع    هـا و بـه   بافتـه  دسـت شـناختی  یعنی طرح، نقش و رنگ، بر حوزه فـن 

که مکمل عناصر زیباشناختی است، نیز تأکید و تمرکز کرد و با استفاده از این بافت فنون

هـاي  بافتـه  کردن دوباره آنها بـر مبنـاي خالقیـت و نـوآوري در دسـت     فنون و کاربردي

آنهـا را بـه جامعـه و نسـل     هـم  کرد و حالل آنها جلوگیريکاربردي امروز، هم از اضم

  .امروز معرفی نمود
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  بعامن

انشـارات   :، تهـران 2و  1، ج هاي عشایري و روستائی فارس بافته دست، )1371(.پرهام، سیروس

  .امیرکبیر

شناسی فرش ایران گرایی و زیبایی ، طبیعت)1384(.اهللا حبیب، الهی آیت و سازیان، امیرحسین چیت ،

  .16-1:31، شماره نامه علمی پژوهشی گلجام فصلدو

هـاي روسـتائی    فـرش شناسـی  ، زیبایی)1384(.اهللا حبیب، اللهی آیت و محمد حسینی، همایون حاج

  .94-1:61، ش فصلنامه علمی پژوهشی گلجامدوایران، 

یر فـارس  هاي عشا بافته ، بررسی تکنیک بافت دست)1385. (محمدتقی، آشوري و رحمانی، اشکان

 4، انجمن علمی فرش ایران، شماره فصلنامه علمی پژوهشی گلجامدوهاي منسوخ شده،  بافته

  .75-5:85و 

انتشارات کیان نشر :، شیرازکوچ با عشق شقایق، )1377(.کیانی، منوچهر.  

انتشارات  :سیروس ابراهیم زاد، تهران :، ترجمهصنایع دستی کهن ایران، )1372(.وولف، هانس

.ش و انقالب اسالمیآموز

،تاریخچه، طرح، بافت و شناسایی: گلیم، )1377(.خوزه لوچویک، ویووسکا و آلسترهال ،

  .نشر کارنگ :شیرین همایونفر و نیلوفر اُلفت شایان، تهران :ترجمه

انتشارات دانشگاه هنر :، تهرانمرمت قالی و زیرانداز، )1390(.اربابی، بیژن.  


