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چکيده

عش��ایر بختياری گروهی از اجتماع محسوب می شوند 

كه نوع زندگی ش��ان بی تردید در گذر زمان دس��تخوش 

تغييرات گوناگون شده اس��ت، تغييراتی كه ناگزیر ادامه 

خواهند داش��ت. دس��ت بافت های آن��ان مجموعه ای از 

معدود دست ساخت های ایشان است كه در طول ساليان 

متمادی باور ها، اعتقادات و آنچه را كه نس��ل به نسل به 

آنها رس��يده در خود جای داده اس��ت. تك تك تصاویر 

نقش بسته بر بافته ها به همراه شيوه های بافت به دختران 

بختياری آموخته می شود و بر ملزومات زندگی آنان نقش 

می بن��دد. آنها با توجه به نيازهای ش��ان و با مواد اوليه ای 

كه در دس��ترس دارند، ضروری تری��ن و كاربردی ترین 

وسایل خود را می بافند و در سرتاسر زندگی همراه خود 

نگه می دارند. این مقاله از طریق روش تحقيق پژوهشی 

تاریخی و توصيفی نگاش��ته ش��ده است و هدف اصلی 

آن عالوه بر معرفی تك تك بافته ها، معرفی و ریشه یابی 

اسطوره ای برخی از نقوش نمادین نيز هست. چرا كه با 

توجه به گس��ترش دالالن بازار های صنایع دستی و نفوذ 

آن��ان در ميان بختياری ها، بيم آن می رود كه نقوش مورد 

تقاضای بازار كم كم جای نقوش س��ينه به سينه آموخته 

شده را بگيرد و اثری از آنها باقی نگذارد و یا حتی نفوذ 

وسایل و ابزار معمول شهری، ضرورت توليد بافته ها و به 

تبع آن ثبت نقوش اصيل را در ميان این قوم از بين ببرد.

واژه هـای کليـدی: نقوش، دس��ت بافته ها، عش��ایر 

بختياری، اسطوره.

بررسی نقوش بافته های بختياری ]1[

دکتر ابوالقاسم داد ور
دانشيار دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا )س( 
فرناز مؤذن

کارشناس ارشد پژوهش هنر 
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مقدمه

عش��ایر بختياری مردمانی هس��تند ك��ه همچون دیگر 

عش��ایر ایران پيشينة تاریخی دقيق و مشخصی از آنان 

در دس��ت نيست. آنان مردمانی هستند كه امرار معاش 

و ماهيت زندگی ش��ان را طبيعت رقم می زند. مردمانی 

دام پرور و كوچ نش��ين كه برای یافتن اقليم مناس��ب تر 

مسير های طوالنی را در ميان كوه ها، صخره ها و رود ها 

می پيماین��د. اكنون تنها در ميان مع��دود بختياری های 

كوچ روی باقی مانده، می توان دس��ت بافت های متنوعی 

ب��ا نقوش كه��ن را یافت. ای��ن رویداد قب��ل از آنكه 

تأسف برانگيز باش��د، زنگ خطری است كه ضرورت 

ن��گاه دقيق به آنچه بافته ش��ده و تاكنون بر جای مانده 

را می طلبد؛ چرا كه با روند كنونی رویكرد عش��ایر به 

یكجا نش��ينی بي��م آن می رود كه با گ��ذر چندین دهة 

دیگر، اثری از نقوش به جای ماندة هم عصر كهن ترین 

نگاره های تاریخی این سرزمين بر دست بافته ها، به جا 

نماند. شاهد این گفته تحقيق ميدانی و مشاهداتی است 

كه از زمستان 1379 تا زمستان 1382 جهت انجام این 

پژوهش صورت پذیرفته است. 

پيشينة تحقيق

»س��رزمين لر ها مناطق وس��يعی را در جنوب و غرب 

كش��ور دربرمی گيرد. طوایف مختلف لر در استان های 

لرس��تان، هم��دان، ف��ارس، اصفه��ان، چهارمح��ال و 

بختياری، كهگيلویه و بویر احمد و خوزس��تان زندگی 

می كنند. بيش��ترین تمركز لر ها در س��ه استان لرستان، 

چهار مح��ال و بختياری و كهگيلویه اس��ت« )تناولی، 

.)19 ،1370

     »لر های امروزی باز ماندگان همان لر های س��ازندة 

برنز های لرس��تان در قرن ه��ای 5 و 6 قبل از ميالدند. 

آنها از مع��دود گروه های قومی اند كه به مدت 2 هزار 

س��ال در سرزمين های بومی خود زندگی كرده و مانند 

كرد ها كاماًل ایرانی شناخته می شوند« )هال و لوچيك، 

.)228 ،1377

حدود قلمرو بختياری

»حدود تقریبی قلمرو بختياری از ش��مال ازنا ش��روع 

می شود، رودخانة دز – یعنی حد غربی آن - تا نزدیك 

دزفول می رسد، س��پس از كنار غربی روستای كهنك 

واقع در حد ش��رقی دزفول رد می شود و رو به جنوب 

از حدود غربی ش��هر های مس��جد س��ليمان و هفتكل 

می گ��ذرد و از جنوب رو به ش��رق ادامه پيدا می كند، 

از سرچش��مة رودخانة خرسان به طرف شمال می آید 

و از حد ش��رقی فارس��ان می گذرد و از آنجا به طرف 

ش��مال ش��رقی امتداد می یابد و از ح��د جنوبی داران 

هم می گذرد و به طور مس��تقيم به ازنا وصل می شود« 

)كریمی، 1368، 136(.

بافته های عشایر بختياری

در زمينة اشتغال افراد ایل می توان به ضرورت دستيابی 

آنها به ملزوماتی س��بك و به راحتی قابل حمل اش��اره 

كرد. این درحالی است كه مادة اولية بافته ها نيز از دام ها 
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به دس��ت می آید و برای بافنده بهایی گزاف ندارد. اما 

در صورت توليد و ارائه به بازار های مصرف می تواند 

بسيار سودآور باش��د. چگونگی توليد آثار بافندگی و 

تحقيق در مورد چگونگی نقش بستن نقوش بر بافته ها 

ب��ه همراه دیگر جزئي��ات این آثار، زمين��ة اصلی این 

پژوهش را تشكيل می دهد.

     ب��ا اهل��ی كردن گاو و گوس��فند و بز در هش��ت 

تا ش��ش هزار س��ال قب��ل از ميالد به همت س��اكنان 

مصر، آس��يای ميان��ه، چين و اروپ��ا و اهلی نمودن بز 

و گوس��فند در پن��ج تا چهار هزار س��ال قبل از ميالد 

به دست مردم س��يلك كاشان، به تدریج دامداری رواج 

یافت و از آن پس پوست گوسفند به صورت تن پوش 

مورد استفاده قرار گرفت، ریسيدن پشم در ميان قبایل 

بدوی گس��ترش یافت و باف��ت پارچه و زیر انداز های 

ساده و شبيه به گليم های امروزی به صورت یكی دیگر 

از فعاليت های توليدی بش��ر در آمد. می توان ادعا كرد 

كه ش��روع گليم بافی قبل از پيدایش پارچه بافی بوده و 

حدس زده می شود كه هر دو صنعت از سبد بافی مایه 

گرفته باشند.

     كارشناس��ان دریافته ان��د ك��ه گلي��م در آغاز برای 

محافظت بدن از س��رما به كار می رفته و توليدات اوليه 

به صورت س��اده و بدون هيچ گونه طرح و نقش منظم 

بافته می ش��ده است. تنها در مواردی از پشم خود رنگ 

گوس��فندان گونه ای ط��رح نامنظم و ابتدای��ی در آنها 

به وجود می آمده كه این امر آغازی برای بافت آگاهانة 

نقش ها و شكل ها و طرح های منظم بوده است. امروزه 

ني��ز ه��م در نوعی از گليم كه در منطق��ة فارس توليد 

می ش��ود )گليم ش��تری( و هم در نوع��ی گليم كه در 

منطقة فارس توليد می شود )گبه( از این شيوه استفاده 

می شود )یاوری، 1365، 81(.

     پروفس��ور »پ��وپ« معتقد اس��ت: »زندگی ایلياتی 

و چادر نشينی مردم آس��يای ميانه شرایطی را به وجود 

آورده بود كه با رشتن و پيوستن الياف، پشم بافته هایی 

به وجود آورند كه برای مفرش س��بك و ارزان باشند. 

با توج��ه به خصوصيات زندگی مردم و وس��ایلی كه 

برای تهية فرش الزم اس��ت از یك  سو و زمستان های 

سرد ارتفاعات فالت ایران كه چادر نشينان و سكنه آن 

را مجبور به مدافعه با س��رما می كرده از س��وی دیگر، 

این حقيقت را می رساند كه مهد پيدایش قالی بافی بين 

ایالت و چادر نشينان فالت ایران بوده و ذوق و قریحه 

همان مردم س��اده در ایج��اد نقش ها و رنگ های بدیع 

تأثير قاطع داشته و به وسيلة قبایل بيابانگرد و در طول 

زمان های متمادی تدریجًا این صنعت به شهر ها رسيده 

است.« )یاوری، 1365، 83-84(.

     طبيعت��ًا ق��وم بختي��اری نيز از ای��ن تحوالت دور 

نمانده است. از سوی دیگر اشارات گوناگون مورخان 

ب��ه فرش بافی و نس��اجی در دوران ساس��انی و توجه 

به قلمرو آنان وجود پيش��ينة ق��وی بافندگی در منطقة 

بختي��اری را تأیيد می كند. ایرانيان در آن زمان تجارت 

ابریش��م بين چين و مغرب زمين را در اختيار داشتند. 

با مقایس��ة نقوش می توان دریافت ك��ه تصاویر ذهنی 

بافندگان با دست مایه ای از زندگی به همراه دغدغه های 
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هميش��گی انسان، نقوش��ی نه چندان متفاوت در گذر 

زمان را به جای گذاش��ته است كه البته كشف بسياری 

از ظرایف آنها جز با پيش زمينه ش��ناخت اساطير ميسر 

نخواهد بود.

ویژگی های بافته های عشایر بختياری

بافندگی در ميان عش��ایر بختياری كاری بيش��تر زنانه 

اس��ت كه تمام مراح��ل آن را زنان و دخت��ران انجام 

می دهند و مردان در توليد آن هيچ نقشی ندارند.

     نقوش��ی كه برای تزئين و آرایش این بافته ها مورد 

اس��تفاده ق��رار می گي��رد، كاًل ذهنی اس��ت و در هيچ 

موردی بافندگان از نقش��ه استفاده نمی كنند مگر آنكه 

بر حسب تفنن یا سفارش، قصد توليد محصولی شبيه 

به فرآورده ای دیگر را داشته باشند.

     فعاليت زنان و دختران در زمينة بافندگی فصلی و 

غير دائم اس��ت و آنها در زمان هایی خاص در سال، آن 

هم در س��اعات فراغت از سایر امور مربوط به زندگی 

خانوادگ��ی و س��ایر امور زندگ��ی روزمره ب��ه توليد 

می پردازن��د و چون این كار را برای كس��ب درآمدی 

انج��ام نمی دهن��د، وقت و حوصله یك��ی از امتيازات 

كارش��ان اس��ت و در كارشان س��هل انگاری به چشم 

نمی خورد.

     حتی االمكان از مواد اوليه ای كه خود توليد كنندة آن 

هستند بهره می گيرند و فقط در موارد محدودی از نخ 

پنبه ای به عنوان تار بافته هایشان استفاده می كنند.

     بافن��دگان به هيچ وجه از الگو و مدل خاصی برای 

تصویر 1: وریس بافته ای نواری است كه كاربردی مانند طناب دارد. 
)مأخذ: نگارندگان(
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نقوش اس��تفاده نمی كنند و در رنگ بندی از ذهن خود 

الهام می گيرند، به همين دليل عدم تش��ابه و ناهمانندی 

جزء امتيازات توليداتش��ان محس��وب می شود و كمتر 

اتفاق می افت��د كه بافنده ای دو ی��ا چند محصول یك 

اندازه و یك نقش با رنگ واحد توليد كند.

تکنيک های بافته های عشایر بختياری

تكنيك های بافت عشایر بختياری را به لحاظ نوع ابزار 

به كار گرفته ش��ده برای بافت می توان به دو قس��مت 

تقسيم كرد:

1. تكنيك ه��ای باف��ت ب��ا صفح��ات چرمی 

)دوال(

2. تكنيك های بافت به وسيلة دار )تم دار(

- بافت به وسیلة دوال )مربع های چرمی(

نخست مربع هایی از پوست محكم گاو كه به آن دوال یا 

دیوال گفته می شود و دارای اضالعی 6 در 6 سانتيمتری 

اس��ت به كار گرفته می ش��ود، درحالی كه هر گوشه یك 

سوراخ دارد. از هر سوراخ این صفحات یك نخ تار كه 

عموماً از جنس پش��م یا مو است می گذرد. نخ های تار 

بين دو ميخ  چوبی چله كشی می شود و نخ های پود را از 

ميان آنها می گذرانند. نخ پود توسط یك كاردك چوبی 

به نام چپت كه به طول 30 سانتی متر از چوب تراشيده 

شده فشرده می شود. چرخش صفحات چرمی به ميزان 

ی��ك چهارم دور در جهت عمودی ی��ك گام از كار را 

آماده می كند. با این بافت نوعی نوار به نام وریس بافته 

می شود. )تصویر 1(

تصویر 2: چوقا، پوشش مردانه بختياری )مأخذ: نگارندگان(
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- بافت به وسیلة دار )تم دار(

دار دستگاه بافندگی بزرگی است كه حالت افقی دارد 

و با اندك تغييری در بين همة كوچ نش��ينان خاور ميانه 

وجود دارد. این دس��تگاه ساده بوده و به راحتی باز و 

بسته می ش��ود و قابل حمل بودن آن با زندگی سفری 

مطابقت دارد. این دس��تگاه ام��كان بافتن انواع بافته ها 

را دارد.

انواع بافت ها

انواع بافت ها عبارتند از: ساده باف، رندی و گندی. 

- ساده باف )بافت ساده(

در ساده باف حاصل كار بافتی ساده مسطح و یكنواخت 

است )بافت یك در ميان(. چوقا كه نوعی لباس مردانه 

اس��ت با تار و پودی از پشم با این بافت بافته می شود 

)تصویر2(. »لت« یا س��ياه چادر تار و پودی از موی بز 

دارد و با این بافت بافته می شود.

- بافت رندی

در این باف��ت نقوش مختلف از طری��ق یك پود گره 

خورده و به تار ها كه به صورت منظمی متناوب انتخاب 

می شوند )از هر ردیف یك یا دو تار( شكل می گيرند، 

پود نيز به منظور نگهداری به كار می رود.

 

- بافت گندی یا گره ای

هر گره )گند( دو رش��ته ت��ار را در برمی گيرد. گره از 

نوع ترك اس��ت. این گره با یك چاقوی دسته كوتاه به 

نام )رنجوك( بریده می شود. این گره برای بافت قالی 

به كار می رود.

معرفی بافته ها

- ل��ی یا س��ر انداز: بافته ای اس��ت كه بر روی 

ل��وازم چيده ش��ده بر روی س��كو یا )چل( 

انداخته می شود. 

- موج: یا همان رختخواب پيچ.

- مف��رش: بافته ای صندوق مانن��د كه در كوچ 

به كار می رود.

- هورژین: صندوقچ��ه ای كه همه چيز درون 

آن ج��ای می گي��رد و هنگام ك��وچ بر روی 
تصویر 3: تی یر یا نمكدان )مأخذ: نگارندگان(
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چهارپایان قرار می گيرد.

- هورژ: بافته ای اس��ت به ش��كل كيسه ای دو 

طرفه كه از هر ط��رف به طور جداگانه قفل 

می ش��ود و جزء دارایی های ش��خصی زنان 

محسوب می شود. 

- مهده: جایگاهی برای وسایل زنان است و به 

شكل یك بالش كوچك در می آید.

- هورژ ت��رك: كه كيس��ه ای دو طرف��ه برای 

لوازم ش��خصی مردان اس��ت و قفل و كليد 

می شود.

- هور: كيس��ه ای بافته ش��ده از موی بز سياه 

است كه برای حمل حبوبات و غالت و آرد 

به كار می رود.

- ش��له: كيسه ای دو طرفه كه تمامًا از نخ بافته 

می ش��ود و برای جابه جایی مشك و... به كار 

می رود.

- توبره: كيس��ه ای شبيه به كوله پشتی است كه 

برای حمل مواد غذایی و ملزومات چوپانان 

به كار می رود )مير احمدی، 1369، 111(.

- تی یر: بافته ای اس��ت دارای دهانه ای نس��بتًا 

تن��گ متصل ب��ه حف��ره ای باز تر ك��ه برای 

نگه��داری نمك ب��ه كار م��ی رود )تناولی، 

1370،51(. )تصویر 3(

- پيش سينه: شيئی تزئينی از جنس پنبه و پشم 

كه به دور گردن مادیان حلقه می شود.

- وریس: ن��واری بافته ش��ده تس��مه مانند با 

تصویر 4: سفره آردی )مأخذ: نگارندگان(
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عرض های مختل��ف و كاربرد های مختلف، 

كاربرد طناب را در زندگی عشایر دارد.

- س��فره آردی: بافته ای است كه معموالً برای 

نگه��داری آرد و وس��ائل پخت ن��ان به كار 

می رود. )تصویر4( 

- موجی چين: نوار های ب��دون دخالت دوال 

و چيت و فقط با دس��ت از نخ پشمی بافته 

می شوند.

- آوارتهده: نوار تسمه مانندی است برای حمل 

گهوارة نوزاد به هنگام كوچ به كار می رود. 

- چوقا: باالپوش راسته و بدون آستينی است 

كه قد آن تا سر زانوست و جلوی آن سرتاسر 

باز اس��ت و از پشم س��فيد طبيعی و دارای 

خطوط عمودی آبی تيره و یا مش��كی است 

و با تكنيك س��اده باف بافته می شود و پشم 

آن بس��يار نازك و ظریف بافته می شود. گاه 

برای ظرافت و یكنواختی بيش��تر در هنگام 

پره گرداندن از سوراخی كه روی ناخن بلند 

شست تعبيه شده گذرانده می شود.

- از دیگر بافته های عش��ایر بختياری می توان 

به قالی، خرس��ك، جاجيم، جل، روزینی و 

بهون )سياه چادر( نيز اشاره كرد.

معرفی نقوش بافته های بختياری

هر نقش آميزه ای از فرم ها و رنگ هاس��ت كه متأثر از 

طبيعت و باور های بافنده در ذهن او آفریده می ش��ود 

و ب��ر بافته نقش می بن��دد. طبيعت زمينة ناگسس��تنی 

زندگ��ی زن بختي��اری اس��ت. او در طبيعت چش��م 

می گشاید، می بيند، س��فر می كند و در ميان گياهان به 

دنبال رنگ های متف��اوت می گردد. زنجيرة قلل كوه ها 

را می بين��د و ب��ا تغيير رنگ آنها در ه��ر لحظه از روز 

همراه می شود. او می آموزد كه نياز هایش را در طبيعت 

جس��تجو كن��د. گ��ردش در طبيعت ماهي��ت زندگی 

آميخته با سفر را برایش رقم می زند. رنگ های بهاری، 

تابس��تانی، پایيزی و زمستانی را برایش ظاهر می كند و 

به همراه باور های نشأت گرفته از فرهنگ جامعه ای كه 

به آن تعلق دارد و متأثر از اساطير كهن كه به او به ارث 

رسيده دست مایه ای برای بافته هایش می شود.

نقوش بافته ها

نقوش بافته ها به لحاظ موضوعی عبارتند از هندس��ی، 

حيوانی، گياهی، انس��انی و نقوش متأثر از اشياء. الزم 
تصویر 5: پایة برنزی لرستان 800-600 ق م.

)Opie, 1992 :مأخذ(
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تصویر 6: دهانه بند اسب برنزی لرستان 800 ق م.
)Opie, 1992 :مأخذ(

تصویر 7: پایة برنزی لرستان 800 ق م.
)Ferrierthe, 1990 :مأخذ(
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به ذكر اس��ت هر دسته از نقوش، خود انواعی دیگر را 

در برمی گيرند.

     نق��وش هندس��ی عبارتند از: ت��ك گل یا گل گرده 

)این نقش به صورت لوزی های تو پر و یا اشكال دیگر 

جدا از هم آورده می شود(، گل پيكه )گل خالی(، نقش 

خشتی )خش��ت گلی است كه در قالب زده شده و به 

هر چيز مربع ش��كل یا چهار گوش اطالق می ش��ود(، 

موش��ایيجو یا ماه ش��اهی جان، گنات، شير دنگ )این 

نقش از مثلث های قائم الزاویه تشكيل شده است كه از 

وت��ر روبروی هم قرار گرفته اند(، بند خانی )گل چهار 

تيه به معنای چهار چشم كه آن را نماد هوشياری برای 

مراقبت همه جانبه از زندگی عش��ایری در برابر شرایط 

اقليمی می دانند(، گامسی سی )لوزی بزرگی كه چهار 

لوزی كوچك را در خود جای داده است(، گاپيت )كه 

مانند گامسی سی اس��ت با این تفاوت كه در مركز از 

چهار لوزی در هم پيچيده تشكيل شده است(.

نقش نمادین

به نگاره ای كه نمی تواند برداش��ت مس��تقيم از طبيعت 

باش��د و در نگاه اول غریبه و رمز آلود به نظر می رسد، 

رمزی یا نمادین گفته می ش��ود. اغلب نقوش بافته های 

معاصر قرن هاس��ت كه سينه به سينه از نسلی به نسلی 

دیگر منتق��ل می ش��وند. بی آنكه بافندگان ب��رای آنها 

توضيحی داش��ته باش��ند. بی شك بس��ياری از نقوش 

تصویر 9: نگاره ای دو سر از یك نمكدان در نواحی زاگرس 
)Opie, 1992 :مأخذ(

تصویر 11: نگاره مرغی قوچكی 
)مأخذ: نگارندگان(

تصویر 8: سر ستون تخت جمشيد، حيوان دو سر500 ق م. 
)Opie, 1992 :مأخذ(
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تصویر 10: خورجين لر بختياری 
)Opie, 1992 :مأخذ(
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الهام��ی تجری��دی از اج��زای طبيعت هس��تند كه زن 

عشایری با ظرافت و زیبایی خاصی آن ها را بر بافته ها 

نقش می كند. اما بس��ياری از نقوش همچون حيوانات 

دو س��ر توجيه��ی در طبيعت ندارند. و ناگزیر ریش��ة 

آنها را باید در اس��اطير و آیين های هزاره های پيش��ين 

جستجو كرد.

نگارة حیوان دو سر و مفهوم رمزی آن

آریایی های باس��تان به دو نوع نيروی متضاد راستی یا 

نظم و دروغ یا بی نظمی اعتقاد داشتند كه دین زرتشتی 

اندیش��ة ثنوی��ت را از آن اتخاذ كرد و گس��ترش داد. 

با توجه به اینكه سراس��ر تاریخ صحن��ه ای برای نبرد 

مي��ان خير و ش��ر، تاریكی و روش��نی، مثبت و منفی، 

اهورامزدا و اهریمن و...  بوده تمامی اش��يای دو س��ر 

از مفرغ های لرس��تان )تصاویر 5، 6 و 7( گرفته تا سر 

س��تون های تخت جمش��يد )تصویر 8( تجلی ثنویت 

بوده و نبرد ميان هر نوع نيروی خير و ش��ر را به ذهن 

متبادر می سازد. )یاحقی، 1369، 198-197(. این معنا 

در نقوش دست بافته های بختياری نيز مصداق می یابد. 

)تصاویر 9 و 10(

نگارة مرغی قوچکی و مفهوم رمزی آن

یكی از نقوش قدیمی و رایجی كه در اغلب گليم های 

عش��ایر بختياری استفاده می شود نگاره ای است به نام 

)مرغی - قوچكی(. )تصویر11(

این نگاره به صورت های متنوعی از قبيل حاش��ية ترنج 

و حاش��ية دس��ت بافته بافت��ه می ش��ود و گاه نيز خود 

تشكيل یك ترنج را می دهد. این نگاره و نقوش مشابه 

به آن كه هم می تواند س��ر و گردن س��اده ش��دة مرغ 

باشد و هم س��ر و گردن قوچ یا بز كوهی و شاید هم 

تركيب��ی از هر دوی آنها، در برخی مناطق »كله مرغی« 

و در بعضی دیگر »قوچی« ناميده می شود. شيوة خاص 

آرایش این نگاره های پی در پی اغلب چنان اس��ت كه 

در فاصلة ميان دو نگارة تيره رنگ، همان نگاره به رنگ 

روشن و در جهت معكوس نمایان می شود. كهن ترین 

نمونة های این س��بك پر و خالی ی��ا مثبت و منفی كه 

ش��اید كهن ترین نقش مایة سه گوشة مرغی - قوچكی 

نيز باش��د بر جدار كاسه های سفالين نقش بسته كه از 

آثار هزارة چهارم پيش از ميالد از شهر باستانی پارسه 

یا پرسپوليس به ما رسيده است.

     در بيشتر دست بافته های بختياری و افشار سر مرغ 

و پرنده درست مانند سر اسب، قوچ و پازن به صورت 
تصویر 12: نقوش مرغی- قوچكی در یك بافتة بختياری 

)مأخذ: نگارندگان(



فصلنامه
علمی پژوهشی

انجمن علمی
فرش ایران
شماره 13

تابستان 1388

51

ساده شدة س��ه گوش متساوی الساقين ترسيم می شود. 

بيشتر نمونه های لری بختياری شاخدار هستند )تصویر 

12(. در برخ��ی نمونه ه��ای بس��يار كهن، تم��ام این 

س��ه گوش های پيدا و پنهان چشم دارند. خانم »فليس 

اكرمن« عقيده دارد: »س��فالگران پي��ش از تاریخ ایران 

دس��ته های پرندگان را به منظور تجسم ابر و در رابطه 

با مراس��م مذهبی- جادویی برای آمدن باران نقاش��ی 

می كرده اند.« )پرهام، 1371، 4،5،6، 388(.

     تك��رار پياپی و بی وقفة ن��گارة مرغی قوچكی در 

اضالع ترنج ها و لچك ها و بس��ياری از نقش مایه های 

فرش بافی خاورميانه، ای��ن احتمال را به ميان می آورد 

كه این ش��يوه نگاره س��ازی زنجيره ای بازماندة نوعی 

تصویر 13: تكرار پياپی و بی وقفه نگارة مرغی- قوچكی بر بافتة بختياری 
)Opie, 1992 :مأخذ(
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رمز طلس��م گونة دعای طلب ب��اران و باران خواهی از 

زمان ه��ای بس��يار دور و اعماق پيش از تاریخ باش��د. 

)تصویر13(

     ق��وچ در هزارة اول پيش از ميالد )تصویر 14( در 

نظام نجومی ایرانيان باس��تان نشانة نقطة اعتدال بهاری 

و آغ��از فروردین ماه گش��ته و فراوانی نقش مایة قوچ 

در هنر های پيش از اس��الم نيز به حكم اهميت خاصی 

اس��ت كه اعتدال بهاری در تمدن كشاورزی و شبانی 

آن روزگار داشته است.

ن��گارة S  مانن��د و مفهوم رم��زی آن: یكی دیگر از 

نگاره هایی كه در بافت گليم های بس��ياری از عشایر 

ای��ران مانند قش��قایی ها، شاهس��ون و بلوچ و حتی 

قفق��از، آناتولی و بختياری به چش��م می خورد نگارة 

)S( مانند اس��ت. برخی آن را س��اده شدة بز كوهی 

)تصاوی��ر 15 و 16( و برخ��ی تجری��د یافتة اژدها 

می دانند.

تصویر 14: طلسم باران خواهی بر آبخوری های سفالين شوش، هزارة چهارم ق.م.
)Stierlin, 2006 :مأخذ(

تصویر 16: بز كوهی سفالينه تپه گيان نهاوند اوایل هزارة سوم
)مأخذ: پرهام، 1370(

تصویر 15: نقش S مانند بر بافته
)Opie, 1992 :مأخذ(
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فرضیة اول: صورت ساده شدة بز

به حكم ش��يوة خاص پيچش و انحن��ای تن و بدن و 

س��ر و گردن بز كوهی در برخی از آثار باستانی به نظر 

می رسد مفهوم اسطوره ای داشته و شكل ساده شدة بز 

كوهی )و صورتی دیگر از تجسم اساطيری ماه به منزلة 

جایگاه برودت و رطوبت( باشد.

     در بيش��تر بافته ه��ای س��وزنی لر ه��ای بختي��اری 

)رندی باف ه��ا( این نگاره با برآمدگی هایی به ش��كل 

ش��بيه )S( همراه است كه می تواند نشان دهندة پوزه و 

دم جانور باش��د. همچنين اشكال ساده تر و هندسی تر 

نيز نتيجة فر ایند هميشگی تجرید گرایی نقش مایه هاست 

كه با گذش��ت زمان به نهایت رسم هندسی و انتزاعی 

خویش رسيده اند )پرهام، 1371، 361(.

فرضیه دوم: صورت ساده شدة اژدها

با توجه به آثار باس��تانی متعدد به دست آمده از مار یا 

اژدها و پيچش S گونة بدن این حيوانات بس��ياری آن 

را اژدها می دانند. شاید اژدها تنها یكی از صورت های 

گوناگونی باش��د كه در قالب این نگاره ریخته شده و 

مربوط به زمانی باشد كه نگارگری ایرانی از نگاره های 

چينی تأثير می پذیرفت )سدة 5 هجری(. بز و اژدها هر 

دو مفهوم نمادین دارند.

نگارة مرغان سه پای شاخدار

یك��ی دیگر از نقوش رمزی كه گاه��ی پراكنده و گاهی 

به صورت یك نوار افقی در حاش��يه ها به كار رفته، نگارة 

مرغان س��ه پای شاخدار است. )تصویر 17( رمز سه پا و 

تصویر 17: مرغان سه پای شاخدار بر نمكدان بختياری 
)مأخذ: نگارندگان(

تصویر 18: نقش طاووس بر قالی یكصد ساله بختياری
)مأخذ: نگارندگان(
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پای اضافه را می توان در اس��اطير س��كایی جست كه بر 

اندیشة یكی ش��دن اندام دو حيوان مقدس )غالباً مرغ و 

اسب یا پرنده و پازن( استوار شده است. آنها اجزای یك 

جانور س��توده و نيك ش��گون را با اجزای حيوان ستودة 

دیگری تركيب و تلفيق می كرده اند )اس��ب بالدار و گاو 

بالدار(. چنين است كه پرندة پيك باران به كالبد خروس 

خوش یمن ی��ا مرغ درمی آید و با اس��ب، یكی از اركان 

ارزشمند كوچ، یكی می شود. در اساطير، اسب از جایگاه 

ویژه ای برخوردار است )پرهام، 1371، 243 و 246(.

گوزن

گ��وزن برای اق��وام هند و اروپایی مق��دس بوده و در 

هنر آنها نش��ان داده ش��ده اس��ت. گ��وزن صورتی از 

آن��و )Anu( خدای آس��مانی بين النهرین و س��رنوس 

)Cerunnos( خدای حامی ش��كارچيان نزد قوم سلت 

بود كه معموالً به صورت آدمی با ش��اخ گوزن نش��ان 

داده می شد )هال،1380، 91(. »معنای سمبليك گوزن 

نر، چاالكی و خوش اندامی و گوزن ماده س��پيده دم، 

س��رعت، قدم های ثاب��ت و موزونی اندام می باش��د.« 

)جابز، 1370، 120و121(.

     اگرچه امروزه این حيوان در ایران دیده نمی ش��ود اما 

وجود نقش آن بر آثار برنزی به دس��ت آمده از لرستان  و 

آثار عصر ساسانی نشان دهندة وفور آن در ایران بوده است. 

این گوزن الگوی بافندگان عصر هخامنشی نيز بوده است. 

تصویر 19: سواستيكا بر فرش بختياری
)مأخذ: نگارندگان(
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نمونة واضح آن در قالی معروف پازیریك دیده می شود و 

همچنين در جل اسب لرها قابل مشاهده است.

بز، بز کوهی )پازن(

این حيوان در باورهای قومی و اساطيری اصل مذكر و 

سمبل قدرت باروری به شمار می رود، دهمين عالمت 

از منطقه بروج و یكی از صورت های فلكی در آسمان 

ش��مالی است. مردم ميان شاخ های خميده و هالل ماه 

ارتباط��ی متص��ور بودند. ماه از قدیم ب��ا باران مربوط 

بوده و خورشيد با گرما و خشكسالی. بنابراین همواره 

قرص ماه در ميان هالل شاخ ها همچون مخزن آب به 

تصویر كشيده می شد )پوپ،1380، 15(. 

     »اصوالً ش��اخ مظهر ني��روی فوق طبيعی، الوهيت، 

س��لطنت، قدرت، پيروزی، فراوانی گله و محصول و 

زاد و ولد و باروری است. همچنين مظهر نيروی جان 

یا اصل حياتی اس��ت كه از س��ر برمی خيزد. از این رو 

ش��اخ های روی كاله خود یا سرپوش نيرویی مضاعف 

می بخشند.« )كوپر، 1375، ص218(.

     بز در برنز های لرس��تان  و نقش بز به همراه نقوش 

دیگر بر بافته های بختياری دیده می شود. )تصویر 12(

طاووس

معنای سمبليك این حيوان، تزئينات تجملی، تكبر، جالل 

و ش��كوه، خود بينی، رس��تاخيز، زندگی توأم با عش��ق، 

زندگی درباری، زیبایی، س��لطنت، مقام و شهرت، غرور 

دنيوی، فنا ناپذیری و مورد ستایش همگان بودن است. در 

باور های قومی و اساطيری طاووس نابود كنندة مار است. 

و آن را عامل حاصلخيزی دانسته اند. نفرین و سوگند های 

كفر آميز به این پرنده یاد می شده است )جابز، 1370، 79، 

80(. نقش طاووس بس��يار محدود ب��ر برخی بافته های 

بختياری از جمله قالی دیده می شود. )تصویر 18(

درخت سرو

س��رو را می توان درخت مق��دس و مظهر رمزی مذهبی 

و نشانه ای نمادین از خرمی و هميشه بهاری و مردانگی 

دانس��ت. در س��نگ  نگاره ه��ای تخت جمش��يد همان 

یگان��ه درخت اس��ت و در تراش آن دق��ت، ظرافت و 

ریزه كاری ه��ای كم نظير دیده می ش��ود. به حكم فراوانی 

نگاره های سروی در قالی بافی ایل بختياری و طوایفی از 

لر های فارس، علی رغم از ميان رفتن دست بافت های لری 

عهد باستان، منزلت آن همچنان مستدام و برقرار می ماند 

)پرهام، 1371، 208(. این نقش بر قالی های خشتی منطقه 

چهار محال و بختياری همچنان نقش می بندد.

)Swastika( سواستیکا

خورشيد آریایی یا گردونة مهر یا گردونة خورشيد نام های 

دیگر نشانة آسيایی معروف به »سواستيكا« هستند. این نشانه 

در هر منطقه معنایی خاص داشته مثاًل در هند آریایی مظهر 

و نشان خورشيد بوده است. این عالمت در دین مهر نشانة 

اتفاق مردم چهار سوی جهان است كه بعد ها مسيحيت آن 

را گرفت��ه، پایة آن را كش��يده و به تصویر صليب درآورده 

اس��ت. این نقش گاه دو بازوی خود را از دست می دهد. 
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مركز این نشان نمادین مركزیت و وحدانيت الهی است و 

همان گردونه ای است كه مهر بر آن می نشيند و چهار اسب 

ناميرای مينوی آن را می كشند. این نقش با بازو های قرینة 

یكس��ان در متن قالی های بختياری به كار می رود )تصویر 

19( و دیگر نق��وش را دربرنمی گيرد و باز با كمی تغيير، 

كوچ��ك و تك تك نيز در متن و همراه با دیگر نقوش بر 

نمكدان نقش می بندد )عبداللهيان، 1378، 2(.

نتيجه گيری

در هر فرهنگ نش��انه هایی وی��ژه از مردمان آن فرهنگ 

را می توان یافت. نماد های ویژة مردم س��رزمين بختياری 

در دس��ت بافته های زنان آنها متجلی شده است. طبيعت 

خارق العادة سرزمين بختياری به همراه دست بافته های این 

مردم معّرف آنها به سراسر دنياست. ریشة نماد هایی را كه 

از دوران های دور بر دس��ت بافته های آنان نقش می بندد 

می توان در اساطير جستجو كرد. از آنجا كه شناخت باور ها، 

اعتقادات، آیين ها و اسطوره ها در هر كشور تحكيم بخش 

فرهنگ آن كشور محسوب می شوند، برای نيل به این مهم 

باید جستجو در همة عناصر فرهنگی صورت گيرد. برای 

دریافت معانی نقوش اساطيری بافته ها می توان آنها را با 

نقوش بر جا مانده از دوران های پيش��ين در آثار باستانی، 

سفالينه ها، ظروف فلزی و... مقایسه نمود.

     به طورمث��ال در ای��ن زمين��ه می ت��وان از حيوانات 

دو س��ر، نگارة مرغی قوچكی، نقوش S  مانند، مرغان 

سه پای ش��اخدار، سواس��تيكا و... نام برد. قدمت این 

نق��وش ب��ر بافته های عش��ایر بختي��اری در تحقيقات 

ميدانی و كتابخانه ای مش��خص نشد و پرداختن به آن 

به تنهایی مس��تلزم پژوهشی جداگانه است، با این حال 

این نقوش با نقوش به كار رفته در دیگر آثار به جا مانده 

از دوره های پيشين مشابهت دارد و همين امر دستيابی 

به جایگاه اساطيری نقوش نمادین را ممكن می سازد.

     متأس��فانه ب��ه دالیل مختلف، ای��ن نقوش در حال 

از بين رفتن هس��تند. موارد زیر نمونه ای از مشكالتی 

است كه باعث شده بافت دست بافته های بختياری رو 

به ركود برود:

- از بين رفتن مراتع و فروش دام ها كه گرانی پشم 

را به عنوان نخستين مادة اوليه در پی دارد.

- بی توجهی به گياهان رنگزا، جایگزین شدن 

رنگ های مصنوعی به جای رنگ های طبيعی 

كه منس��وخ شدن رنگ های طبيعی را در پی 

خواهد داشت.

- س��اكن شدن عش��ایر بختياری و یا كوچ رو 

با وس��ایل نقليه موت��وری، ضرورت وجود 

برخی بافته ها را تحت الشعاع قرار می دهد.

-   وجود دالل ها و واسطه ها بافت های سفارشی 

را رواج می دهد و منس��وخ شدن بافته های 

اصيل را در پی دارد.

     كمب��ود امكانات رفاهی مهاجرت عش��ایر را در پی 

دارد. حمایت و بها دادن به فعاليت های مسئوالن، متوليان 

فرهنگی و مردم عالقه مند در این زمينه ضروری به نظر 

می رس��د، انجام تحقيقات علمی بيشتر و انعكاس نتایج 

آن، نيل به اهداف ملی و فرهنگی را در پی دارد.
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