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خورجين و گونه های مختلف آن
در استان چهارمحال و بختياری

فرانک کبيری
کارشناسی ارشد صنایع دستی و هنرهای سنتی، عضو هيئت علمی دانشکده هنر دانشگاه شهرکرد

چکيده

نگارنده در حین جمع آوری اطالعات در زمینة گلیم بافی 

»اس��تان چهارمحال و بختیاری«]1[ با این نكته روبه رو 

شده كه آنچه با نام عمومی »خورجین«  شناخته می شود 

از لحاظ ابعاد و كاربرد به سه دستة كوچك، معمولی و 

بزرگ تقسیم می شود و عبارت است از: خورجین های 

كوچك در ابعاد 25×50 سانتی متر كه در هر دو قسمت 

»چهارمح��ال« و »بختی��اری« و برای نگهداری اش��یاء 

و وس��ایل قیمتی، اس��ناد و مدارك و وس��ایل شخصی 

بانوان بافته می ش��وند. خورجین های معمولی در ابعاد 

50×100 س��انتی متر كه برای حمل خوراك، وسایل و 

ابزار معمولی یا مرتبط به ش��غل اشخاص، بیشتر توسط 

اهالی شهرس��تان های شهركرد و بروجن - كه در حوزة 

»چهارمح��ال« واق��ع هس��تند - تولید می ش��وند. الزم 

به ذكر اس��ت كه بافت این نوع خورجین در شهرستان 

بروجن بیشتر توسط »قش��قایی«ها]2[ انجام می پذیرد. 

خورجین ه��ای ب��زرگ معم��والً در ابع��اد 100×150 

سانتی متر بافته می شوند و برای جابه جایی بارهای زیاد، 

لباس ها و رختخواب های كم حجم مورد اس��تفاده قرار 

می گیرند و تولید آنها در انحصار بختیاری هاس��ت. این 

دست بافته ها بیشتر با شیوة گلیم باف ساده ایجاد شده اند 

ولی در بافت برخی از آنها از ش��یوه  های پرز بافی و نوع 

خاصی پیچ بافی مخصوص این استان كه به »رندی«]3[ 

یا »س��وزنی« موس��وم است نیز استفاده ش��ده كه حائز 

اهمیت اس��ت. این تولیدات زیبا از لحاظ نقش اندازی 

نیز دارای نقوشی هستند كه بیشتر یا برگرفته از عقاید و 

آداب و رسوم هستند، یا با تأثیرپذیری از محیط اطراف 

بافندة خوش ذوق و یا با به كارگیری نقوش هندسی ایجاد 

ش��ده اند. اما آنچه حائز اهمیت اس��ت جدای از مسئلة 

مالكیت و حفاظت از مال و اموال و تولید وس��ایلی كه 
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چنین احتیاجاتی را برطرف می سازند، رنگ بندی زیبا و 

نقوش خارق العادة این محصوالت اس��ت كه هر بینندة 

صاحب اندیشه ای را به تفكر و تحسین وا می دارد. مسئلة 

مهم هنر، س��لیقه، فرهنگ و دید عمیق و زیباشناس��انه 

هنرمندان گمنامی اس��ت كه وسایل كاربردی روزمره را 

با ذوق خاص و وس��عت نظرش��ان، تبدیل به كاالهای 

ارزش��مند گنجینه ای كرده اند. مطالب این مقاله به  شیوة 

میدانی و كتابخانه ای جمع آوری و به ش��یوة توصیفی- 

تحلیلی ارائه شده است.

واژه هـای کليدی: خورجین، دس��ت بافته، گلیم بافی، 

نقش، چهارمحال و بختیاری.

مقدمه

ایرانی��ان از پیش از اس��الم تاكنون هم��واره بر تولید 

فرآورده های مورد نیاز خود، با دس��ت و با به كارگیری 

موادی كه طبیع��ت در اختیار آنها ق��رار داده مبادرت 

 ورزیده اند. با ظهور اس��الم، ای��ن دین مبین نیز بر این 

مس��ئله صحه گذاش��ت، آنچنان كه موارد بسیار زیادی 

پیرام��ون ای��ن موض��وع در آموزه های دینی به چش��م 

می خ��ورد. به عنوان مثال در قرآن كریم، در ترجمه آیه 

80 س��ورة نحل چنین آمده است: »و خدا برای شما از 

خانه هایتان محل س��كونت )و آرامش( قرار داده؛ و از 

پوست چهارپایان نیز برای شما خانه هایی قرار داد كه 

روز كوچ كردن و روز اقامتتان، به آسانی می توانید آنها 

را جابه جا كنید؛ و از پش��م و كرك و موی آنها، برای 

ش��ما اثاث و متاع )وس��ایل مختلف زندگی( تا زمان 

معینی قرار داد.« )مكارم شیرازی، 1385، 366(.

     »یكی از نام های س��ورة نحل، سوره نعمت هاست 

به خاط��ر اینكه: به نعمت های گوناگون مادی و معنوی 

پروردگار كه بالغ بر پنجاه نعمت می شود در این سوره 

اشاره شده اس��ت، تا هم دلیلی بر شناسایی ذات پاك 

او باشد و هم انگیزه ای بر شكر نعمتش.« )همان، 375 

و 376(. 

     در تفس��یر آی��ه مذكور - و درب��ارة آنچه مرتبط با 

موضوع مقاله است - چنین آمده: »می دانیم موهایی كه 

بر بدن چهارپایان می روید بعضی كاماًل خش��ن است، 

مانند موهای بز كه عرب آن را »َشعر« می گوید و گاهی 

كمی نرم تر است كه آن را پشم می گوییم و عرب آن را 

»صوف« می نامد و گاهی از آن هم نرم تر اس��ت كه آن 

را كرك می نامیم كه عرب آن را »َوبَر« می گوید. بدیهی 

است این تفاوت س��اختمان موها سبب می شود كه از 

هر كدام برای مصرف خاصی اس��تفاده ش��ود، از یكی 

فرش درس��ت كنند، از دیگری لباس، از دیگری خیمه 

و مانن��د آن. روی هم رفته اثاث به معنی وس��ایل خانه 

اس��ت... و از آنجا كه وس��ایل خانه معموالً زیاد است 

به آن اثاث گفته اند. متاع به هر چیزی گویند كه انسان 

از آن متمت��ع و بهره مند می ش��ود... و با توجه به آنچه 

گفته شد، ذكر این دو تعبیر، پشت سر هم ممكن است 

اشاره به این باشد كه: شما می توانید از پشم و كرك و 

موی چهارپایان، وسایل زیادی برای خانه خود فراهم 

سازید و از آن متمتع گردید.« )همان(. 
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     ایرانیان مس��لمان نیز بس��یار خوب از این آموزه ها 

استفاده كرده و وس��ایل كاربردی را كه از نظر زیبایی 

خود یك ش��یء هنری محسوب می ش��وند، به وجود 

آوردن��د و یكی از این اس��باب زندگان��ی »خورجین« 

است كه برای نقل و انتقال اثاثیه منزل و متاع و اسباب 

زندگانی از پش��م و موی گوس��فند و بز و ش��تر تهیه 

می شود.

     تولی��د محص��والت مورد نیاز انس��ان ها تنها برای 

رفع احتیاجات نبوده و سرشت زیبا پسند هنرمند ایرانی 

همواره س��عی در زیباتر كردن آنها داشته است. ضمن 

اینكه باید به این مسئله توجه داشت كه »فرش بافی در 

میان ایالت و عش��ایر ایران به كلی با آنچه میان ساكنان 

شهرها و روستاها معمول بوده تفاوت داشته است. آن 

س��نت مردمانی است كه زندگی سخت و كم وسیله ای 

را، در نقاطی دورافتاده از مراكز ش��هری و نیز در الزام 

همه س��اله به ییالق و قشالق كردن می گذرانده اند. هر 

قوم و قبیله ای از این مردمان، صاحب فرهنگی جداگانه 

بوده اند و غنای غرایز رنگ پسندی و طرح آفرینی خود 

را با گش��اده دلی س��نتی نثار اش��یاء دم دستی و اسباب 

زندگی روزانه اش��ان می كرده اند، همچون: كف پوش و 

روان��داز، خیمه و خورجین و غی��ره؛ یعنی میراثی كه 

در گذر قرن های بس��یار و نس��ل در نس��ل، نه به یاری 

تعلیمات نوش��ته یا ترسیمات راهنما، بل سینه به سینه و 

همراه با نفس مادر و ندای پدر در فطرت ثانوی ش��ان 

جایگزین شده است. طراحی ش��ان تهور بار، تجریدی 

و انباش��ته از تنوع��ات رنگی اس��ت، با س��رزندگی و 

توانمندی اختصاصی هر واحد اجتماعی ش��ان.« )فریه، 

.)141 ،1374

     در بررسی هایی كه توسط نگارنده بر روی گلیم بافی 

استان چهارمحال و بختیاری صورت گرفت، معلوم شد 

آنچه در اذهان عمومی از واژة »گلیم« وجود دارد همان 

»زیرانداز« اس��ت كه پس از مطالعات بیشتر به وسعت 

كاربرد این واژه و ای��ن محصول پی می بریم. نگارنده 

در كنار واژة مذكور از كلمه »گلیم باف« اس��تفاده كرده 

كه ش��امل كلیة تولیداتی می ش��ود كه در بافت آنها یا 

به طور كامل یا تا اندازه ای از شیوة »گلیم باف« استفاده 

ش��ده است و چون برای به جای آوردن حاجتی خاص 

تولید شده اند و كاركرد مشخص غیر زیرانداز دارند آنها 

را »گلیم باف ه��ای كاربردی« نام می نهد و در بین آنها، 

آن دسته كه به شكل كیسه هس��تند را »دست بافته های 

كیس��ه ای« می نام��د كه عبارتن��د از: چنت��ه]4[، توبره، 

نمك��دان، تاچه]5[، جوال]6[، خ��ور]7[، مفرش]8[ و 

خورجی��ن. از این بین در ح��ال حاضر به »خورجین« 

پرداخته می ش��ود، چرا ك��ه در حین تحقی��ق با ابعاد، 

كاربرد و نقوش مختلف آن برخورد ش��د كه ضرورت 

بررسی بیشتر و شناسایی و معرفی این دست بافته را - 

كه در ابتدا به نظر می رسید ساده و ابتدایی باشد - بیش 

از پیش موجب گردید.

     استان چهارمحال و بختیاری برخالف وسعت كمی 

كه در تقس��یمات كشوری دارد، پذیرای دو ایل بزرگ 

بختیاری و قشقایی اس��ت، تأثیراتی از دست بافته های 

اهالی اس��تان های خوزستان و فارس پذیرفته و متقاباًل 
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تأثیرات��ی نیز بر آنها گذاش��ته، و همچنین در قس��مت 

چهارمح��ال نیز چنی��ن رابطه ای را با اس��تان اصفهان 

برقرار كرده اس��ت، كه البته مسئله تأثیر و تأثر در اینجا 

مورد بررس��ی قرار نمی گیرد. البت��ه خورجین هایی كه 

در این مقاله بر روی آنه��ا پژوهش صورت گرفته در 

مح��دودة مرزهای كنونی اس��تان واقع ش��ده اند. مقاله 

حاضر در سه بخش كلی ارائه می گردد:

بررسی مختصر واژة خورجین در فرهنگ و  1 .

ادب ایران و جهان.

ابعاد و كاربردهای متفاوت خورجین.. 2

نقوش به كار رفته در آنها.. 3

در پای��ان نی��ز نتیجة حاصل از بررس��ی م��وارد فوق 

به نگارش در آمده است. 

1. بررسـی واژة »خورجين« در فرهنگ و ادب]9[ 

ایران و جهان

از ریشه یك واژه می توان به نحوة تفكر بشر پیرامون آن 

دست یافت. مرحوم دهخدا درباره این واژه می گوید: 

»اص��ل آن در عربی ُخرَجین اس��ت یعنی دو خور )دو 

خرج( كه در حالت رفعی »خرجان« می شود مگر آنكه 

بگویی��م صورت نص��ب و جری برای آن علم ش��ده 

اس��ت. میوه خش��كی كه مانند خرجین دو كیسه دارد 

مانند: میوه كلم و ترب.

     خرجین: چیزی باشد از پالس كه زاد و رخت سفر 

در آن نهاده بر ستور بار كنند.

     خورجین ]خور[ دو كیسه كه از طرفی به هم یكی 

ش��ده باشد. دو جوال كه نیمی از دهانه هر دو را به هم 

دوزند. بارجامه. باردان.« )دهخدا،1377، 10072(.

     در فرهنگ مصور نمادهای سنتی در مورد »خورجین« 

چنی��ن آمده اس��ت: »حفاظتگاه و نی��روی مؤنث دربر 

 گیرندگی، از این رو به معنی زندگی و س��المتی اس��ت. 

خورجین هر آنچه را كه گرانبها و ارزشمند است حفظ 

می كن��د. هنگامی كه با جوال همراه می ش��ود به مفهوم 

حفظ اعمال فردی است تا به هنگام شهادت )= گواهی( 

در روز داوری به حساب آیند. خورجین و چوب دست 

نشانه زایری است كه »انبان« او از شانه یا چوب دستش 

آویزان اس��ت؛ عالمت مش��خصه جمع كنن��ده صدقه، 

بازرگان و همه پیك ایزدان خصوصاً هرمس/ مركوری؛ 

عالمت مش��خصه پیراپوس و یه��ودا، متی و نیكالس 

قدیس در مسیحیت است.« )كوپر، 1379، 132(.

2. ابعاد و کاربردهای متفاوت خورجين 

خورجین ه��ا در زندگ��ی روزم��ره ج��دای از بح��ث 

كارب��رد، وظایف دیگری را نیز برعه��ده دارند. »انواع 

خورجین ها... در فرهنگ جامعه عشایری به ابزار بیان 

و انتق��ال زیبایی بدل می ش��ود و زندگی یكنواخت و 

روند مكرر ك��وچ محتوم را... پرجلوه ت��ر، متنوع تر و 

زیباتر می سازد.« )پرهام، 1371، 2(.

     از خورجی��ن به عنوان س��اك، چم��دان و صندوق 

اس��تفاده می كنند. خورجین ها كاربردهای بسیار زیاد و 

اندازه های متنوعی دارند كه از لحاظ اندازه می توان آنها 

را به سه دسته كوچك، معمولی و بزرگ تقسیم كرد. 
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     »خورجین  های��ی ك��ه در اندازه كوچك و متوس��ط 

تهیه می شوند ش��امل دو مربع روبه روی هم هستند كه 

بر روی یك س��طح مستطیل شكل دوخته می شوند، اما 

خورجین  های بزرگ كه مخصوص عشایر هستند شامل 

دو مس��تطیل بزرگ می باش��ند كه روی یك سطح شبه 

مربع تعبیه می شوند و درشان در قسمت وسط روبه روی 

هم قرار می گیرد.« )كبیری، 1380، 79(.

     ن��وع اول ك��ه از لح��اظ اندازه كوچك هس��تند به 

»اكبه]10[ خورجین« معروفند و بیش��تر برای نگهداری 

اسناد، اشیاء قیمتی، وسایل شخصی یا زیورآالت به كار 

می روند كه برخی از آنها مخصوص بانوان به ویژه هنگام 

سوار كاری است و آن را معموالً جلوی زین اسب آویزان 

می كردن��د تا س��واركار بتواند وس��ایلش را نیز درون آن 

بگذارد. 

     معموالً آن دسته از خورجین ها كه جلوی حیوانات 

آویزان می شوند ش��امل دو تكه پارچه به پهنای حدود 

10 س��انتی متر و به درازای 60 س��انتی متر هس��تند كه 

روی آن به طور تمام دكمه دوزی ش��ده و نقشدار است 

و در انته��ای آنها نیز دو منگوله بزرگ آویزان اس��ت 

ك��ه به آنها »َورَونه«]11[ می گوین��د. این ورونه هنگام 

حركت روی دس��ت های حیوان به حركت درمی آید و 

مانع نشس��تن مگس و حشرات دیگر روی دست های 

او ش��ده و از حركت س��ر و گردن اس��ب برای راندن 

مگس و در نتیجه خطرات ناشی از آن می كاهد.

ی       »از اكبه خورجین برای محافظت از نامه های سرهّ

كه از س��وی خوانین گس��یل می شد، نگهداری فشنگ 

ب��رای جلوگی��ری و دفاع از حمله ه��ای احتمالی و یا 

رفتن به ش��كار، نگهداری از پول و اشیای قیمتی و... 

به هنگام جابه جایی استفاده می كردند. اكبه خورجین ها 

معموالً بندی برای آویختن داشتند و مانند خورجین ها 

تصویر 1: اكبه خورجین، اندازه: 25×60 سانتی متر )مأخذ: نگارنده(
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از دو كیس��ة مقابل هم تشكیل می ش��دند. معموالً در 

فاصله 4-3 س��انتی متری از س��ر كیس��ه ها ش��یارهای 

موازی با طول كل اكب��ه خورجین به نام »جای كلید« 

ایجاد می ش��د و قالب های موج��ود در صفحة زیرین 

اكبه خورجین در دو ردیف هم راس��تا با ش��یارها عبور 

كرده و پشت سر هم قالب می شدند تا دو قالب نهایی 

كه توس��ط قفلی بسته ش��ده و باعث می گردید كه در 

اكبه خورجین كاماًل بسته ش��ود. بستن در خورجین ها 

به این ش��یوه را اصطالحًا »قلف و كیلیت« می گویند.« 

)كبیری،1380، 81( )تصویر 1(.

     الزم به ذكر اس��ت كه فاصل��ة قالب ها از یكدیگر 

دقیقًا برابر با فاصلة ش��یارها از همدیگر اس��ت. برخی 

از اكبه خورجین ه��ا از دو ط��رف منقوش بوده اند ولی 

اكثراً رویه نقشدار و پشت محرماتی داشته اند. قسمت 

زیرین اكبه خورجین ها معموالً پرز دار بافته می ش��ده و 

نقش وسط رندی )پیچ باف( بوده است. اكبه خورجین ها 

معموالً در اندازه  25×50 سانتی متر بافته می شوند.

     یك نمونه دست بافتة نادر كه به تازگی نگارنده با آن 

برخورد كرده »سرمه دان« نام دارد كه از لحاظ ظاهر، شبیه 

ش��كل عمومی خورجین ها و از لحاظ اندازه و كاربرد، 

ش��اید بتواند در دسته »اكبه خورجین«ها قرار بگیرد. این 

دس��ت بافته كه دارای ابعاد 41×20 است محل قرار دادن 

وس��ایل آرایش بانوان بوده و بافت سوزنی دارد و شاید 

س��فارش بافت آن مربوط به دوران معاصر و كاربرد آن 

در منطقه چهارمحال باشد )تصویر 2(.

     دسته دوم كه خورجین های معمولی هستند؛ در اندازه 

50×100سانتی متر بافته می شوند و مخصوص »جابه جایی 

خوراكی و وس��ایل و ابزار معمول��ی« )تناولی،1380، 25( 

هس��تند. این نوع خورجی��ن را چهارمحالی ها بیش��تر 

برای جابه جایی خریده��ای معمول روزانه بر روی دوش 

می گذارند. این تولیدات بیشتر با نخ پنبه ای سفید یا آبی 

تیره با روش ساده بافی تهیه شده و دارای رویه نقشدار و 

پشت محرماتی هس��تند. در رویة این دسته خورجین ها 

گاهی برخی نقوش - كه بیشتر به صورت نقش مركزی 

ایجاد می شوند - به صورت پرزدار بافته می شوند، ضمن 

اینكه معموالً در قس��مت زیرین كیسه ها هم برای ایجاد 

استحكام بیشتر، از شیوة قالی باف استفاده می شود. فاصله 

بین دو جیب در خورجین های چهارمحالی بیشتر از نوع 

بختیاری اس��ت )تصویر 3(. متأسفانه در چند سال اخیر 

آنچ��ه تولید ش��ده چه از نظر باف��ت و به كارگیری مواد 

اولیه و چه از نظر رنگ آمیزی نسبت به تولیدات گذشته 

در س��طح بس��یار پایینی قرار می گیرد. دو نمونه از این 

تولیدات در این مقاله آورده ش��ده اند. تغییر كاربری یكی 

از آنه��ا از لحاظ به روز ش��دن و اس��تفاده برای دوچرخه، 

به جهت ایجاد ش��یار در دست بافته و ثابت شدن آن در 

پش��ت وس��یله نقلیه و جلوگیری از افتادن قابل تقدیر 

اس��ت، ولی به كاربردن الیاف مصنوعی، بافت درش��ت و 

نامرتب، رنگ های تند و نداش��تن اندازه های دقیق ارزش 

كار را بس��یار پایین می آورد )تصویر 4(. در نمونه دیگر 

نیز ایجاد نق��ش، تنها از طریق به كار ب��ردن پودهایی با 

رنگ های تند و ناهمخوان با یكدیگر حاصل شده است 

)تصویر 5(.
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تصویر 2: سرمه دان، بافت طایفه اوَركی )مأخذ: نگارنده(

تصویر 3: پشت و روی یك خورجین معمولی )مأخذ: نگارنده(
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     دسته سوم خورجین های بزرگ هستند كه بافت آنها 

بیشتر در بین بختیاری ها رایج است. »یكی از شكوفاترین 

صنایع دس��تی بختیاری ها، خورجین است. خورجین از 

وس��ایل عمدة زندگی كوچ نشینی است. این وسیله برای 

نگهداری و حمل مواد و وسایل شخصی به كار می رود.« 

)آهنجی��ده، 1384، 226(. همچنی��ن از آن »برای جابه جا 

ك��ردن بارهای زی��اد، لباس ها و گاه��ی رختخواب  های 

كم حجم به هنگام كوچ و نگهداری و مرتب نگه داش��تن 

وسایل به هنگام اسكان استفاده می كنند.« )كبیری، 1386، 

82(. ابعاد این خورجین ها معموالً 100×150 سانتی متر و 

جیب هایش��ان اغلب مستطیل شكل است یعنی پهنای 

آنها بیش از درازایشان است )تصویر 6(.

     »ای��ن خورجین ها خصوصیاتی دارند كه نمونه های 

دیگر فاقد آنها هستند. این ویژگی ها عبارتند از تركیب 

چن��د نوع بافت متمایز از قبیل: قالی باف، س��اده باف و 

رندی. این س��ه شیوة بافت، همه بر روی یك چله و بر 

روی دار زمینی و ب��ا چله ای به عرض 1 تا 1/10 متر و 

طول 2/30 تا 2/40 متر بافته می ش��وند. مشخصات دار 

)چل��ه( هیچ فرقی با دیگر دس��ت باف ها ندارند و ابزار 

مورد اس��تفاده همان هایی هس��تند كه در بافت قالی و 

رندی به كار می روند. الگوهای مورد استفاده در این طرح 

خورجین اغلب ش��بیه به هم هستند.« )سینایی، 1373، 

134(. معم��والً در این گ��روه »روی خورجین، قالی باف 

و گلیم باف و پش��ت آن بافت حصیری ساده یا همان 

جاجیم بافت است... در حدود یك چهارم قسمت رویی 

در عرض كه در طرف پایین از هر قس��مت خورجین 

قرار می گیرد، قالی باف اس��ت. این روش بافت مربوط 

به زندگی كوچ نش��ینی و ش��رایط جغرافیایی است. در 

موق��ع بار كردن خورجین بر گرده چهارپایان، این بافت 

سطح نرم و لغزنده ای به وجود می آورد كه اصطكاك آن 

به حداقل می رسد.« )آهنجیده، 1384، 226 و 227(.

     رنگ بن��دی و نقوش روی آنها با توجه به كاربرد متفاوت 

است. اگر برای جهیزیه عروس باشد رنگ های شاد و نقوش 

زیبا و بافت سوزنی برای آنها به كار گرفته می شود و به همین 

تصویر 4: خورجین پشت دوچرخه، ابعاد: 120×49 سانتی متر )مأخذ: نگارنده(
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دلیل است كه جز ارزش كاربردی، اقتصادی، از ارزش معنوی 

و هنری نیز برخوردار است و جنبه  های تزئینی بیشتری بر 

روی آنها به كار گرفته می ش��ود. اگر برای نگهداری اشیاء و 

لوازم گران قیمت باش��د، از مواد مرغوب، رنگ بندی قرمز و 

سورمه ای و.... و نقوش زیبا استفاده می شود و اگر برای اشیاء 

و لوازم دم دس��تی معمولی )لباس و ملزومات خانه( باشد، 

بافت ساده به كار گرفته می شود. 

     »خورجین ها]ی ب��زرگ[ در مناط��ق مختلف��ی به ویژه 

می ش��وند.  بافت��ه  »بازف��ت«]13[  و  »س��رخون«]12[ 

خورجین ه��ای منطقه بازفت به »ب��اوری«]14[ معروف 

بوده و بس��یار گران هس��تند. زنان ایل »موری«]15[ در 

منطق��ة بازفت نیز اغلب ب��ه این كار اش��تغال دارند.« 

)سینایی،1373، 129(.

     در ش��كل )1( پ��الن عموم��ی خورجین های بزرگ با 

توجه به شكل س��طوحی كه بافت های گوناگون در آنها 

به كار رفته اند، رس��م شده است. اگر طبق الگو، خط چین 

)الف-ب( را وسط خورجین در نظر بگیریم و دو خط چین 

)ج-د( و )ه- و( را در محل تاخوردن برای ایجاد جیب های 

خورجین رسم كنیم، بافت های مختلف به كار گرفته شده 

در خورجین های بزرگ به صورت های زیر می باشد: 

     قس��مت »1« ساده باف اس��ت و بیشتر از زمینه ای 

با پودهای سیاه، س��ورمه ای و قرمز به صورت محرماتی 

با نقش��ی مربع مانند تش��كیل می گردد ك��ه پرتوهایی 

مثلث شكل از آن ساطع می ش��ود. نكته حائز اهمیت 

این است كه »بر اساس تعبیرهای بافندگان، به كارگیری 

رنگ سفید به صورت ش��عاع یا پرتو از البه الی خطوط 

افقی و موازی س��یاه و قرمز، نشانه تابیدن نور از پشت 

تاریكی هاس��ت و به معنای نور امید و پیروزی اهورا بر 

تصویر 5: خورجین روی شانه، ابعاد: 103×47 سانتی متر )مأخذ: نگارنده(

شكل 1: الگوی عمومی خورجین های بزرگ بر اساس تفكیك شیوة بافت. 
)مأخذ: نگارنده(
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اهریمن تلقی می شده است.« )همان، 134( )تصویر7(.

     قس��مت »2« قالی باف است. استفاده از بافتة پرزدار 

در خورجی��ن، اول به خاطر خاصی��ت نقش اندازی زیاد 

آن ك��ه از بافت گره ای حاصل می ش��ود و دوم به دلیل 

دوام و اس��تحكام قالی اس��ت. به طوری كه گفته شد تا 

خ��وردن این قس��مت باعث ایجاد مخ��زن بار )جیب( 

خورجین می ش��ود و چون این قسمت به هنگام حمل 

و نق��ل با زمین تم��اس دارد، باف��ت آن باید محكم تر 

باش��د. قسمت »3« رندی باف اس��ت و از داخل جیب 

خورجین دیده می ش��ود و در پش��ت دس��ت بافته قرار 

می گیرد. »دلیل این كار بنا به اظهارات اكثر زنان عشایر 

منطقة بازفت، قرار گرفتن آن روی قلب حیوان می باشد 

و چ��ون قلب مهم ترین عضو حیوان اس��ت، این نقش 

در جلوی الیه زیرین به كار می رود. قس��مت »4« در دو 

طرف نمای بیرونی و خارجی به صورت قرینه اس��ت و 

شیوة رندی بافی در آن به كار رفته و دور تا دور این طرح 

با قالی بافی محصور شده است.« )همان، 136(.

     زنان عشایر در بافت خورجین، با استفاده از رنگ های 

گیاهی و پشم دست ریس اقدام به بافت چنین محصولی 

می كنند. از خصوصیات بیشتر این خورجین ها استفاده از 

پشم هم برای چله و هم برای پود می باشد كه به »پشم در 

پشم« معروف است. گاهی از موی بز در تركیب با پشم و 

تصویر 6: خورجین بزرگ، اندازه: 113×152 سانتی متر، بافت طایفه اوالد حاج علی )مأخذ: نگارنده(
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یا به تنهایی برای بافت قسمت های سیاه استفاده می شود. 

رنگ های مسلط متن عبارتند از: قرمز و سورمه ای، ضمنًا 

رنگ حاشیه ها و لبه ها سیاه]16[ هستند. 

3. نقوش به کار رفته در خورجين ها

به خدمت گرفتن تزئینات و آفرینش های هنری، ساخت 

اش��یاء و وسایل كاربردی توسط ایرانیان پس از اسالم 

بس��یار به چش��م می آید. چرا كه پس از تحریم نمایش 

صَور زنده از سوی دین مبین اسالم، هنرمندان هموطن 

سعی در خلق آثاری كردند كه عالوه بر كاربردی بودن 

و س��ودمند واقع شدن، زیبا نیز باش��ند. »علت تحریم 

نمایش صورت زندگان در دین اسالم شاید این بود كه 

هر گونه حضور ماسوای حضور خدا را از میان بردارد. 

اما این حرمت نتوانس��ت قریحة طبیعی نقاشی ایرانیان 

را از میان ببرد.« )شایگان، 1383، 81(.

     این امر را در سایر هنرهای ایرانی از جمله هنرهای 

سنتی نیز می توان دید. آنچه به طور كلی در خورجین ها 

مش��اهده می ش��ود این اس��ت كه: »رویة خورجین ها 

معموالً منقهّش و پشتش��ان اكثراً به ص��ورت محرماتی 

)راه راه( بافته می ش��ود. برای حم��ل بارهای قیمتی و 

گران بها از خورجین نقش��دار و ب��رای اثاثیه معمولی 

)لباس و ملزومات خانه( از خورجین های س��اده باف 

استفاده می شود.« )كبیری، 1386،80( )تصویر 8(.

     در خورجین ه��ای ب��زرگ، نقوش در قس��مت های 

پرزدار با قسمت های بدون پرز متفاوت است. مهم ترین 

نقش��ی كه دارای بار معنایی اس��ت و در پشت كار بافته 

می شود عبارت است از مربع هایی كه نقوشی مثلثی شكل 

از آن وارد نق��ش راه راه س��ورمه ای و قرم��ز رنگ زمینه 

می ش��وند. »بر اس��اس تعبیر بافندگان، به كارگیری رنگ 

س��فید به صورت شعاع یا پرتو از البه الی خطوط افقی و 

موازی سیاه وسرمه ای و قرمز، نشانه تابیدن نور از پشت 

تصویر 7: این نقش، حكایت از دمیدن نور امید از پِس تاریكی ها دارد )مأخذ: نگارنده(
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تاریكی هاس��ت و به معنای نور امی��د و پیروزی اهورا بر 

اهریمن تلقی می شده اس��ت.« )سینایی، 1373، 134(. و 

به قول داریوش ش��ایگان: »ش��اید حاكی از نفوذ مانویت 

باش��د. می دانیم كه تشعشع نور در نقاشی دیواری مانوی 

نقش مهمی داش��ته اس��ت؛ در این نقاشی است كه هاله 

نورانی كه بر گرد سر قدیسین بسته می شود، نشانی است 

از گریزی به سوی عوالم غیب.« )شایگان، 1382، 82(.

     به نظر می رس��د این نقش كه یادآور آموزه های مانی 

اس��ت خود را سینه به سینه در قالب نقش تا زمان حال 

منتقل كرده است. اما در كل، نقوش به كار رفته در بافت 

خورجین ه��ا را می ت��وان این گونه تقس��یم كرد: نقوش 

هندس��ی؛ نقوش طبیعی ش��امل: گیاه، حیوان، انسان و 

س��ایر مظاهر طبیعت نظیر: رود، كوه و…؛ و س��ومین 

دس��ته نیز نقوش برخاس��ته از عقای��د و باورها و نقش 

اش��یاء و فضای اطراف بافنده است، چرا كه »بازسازی 

فضا معادل اس��ت با تكیه ب��ر اهمیت خیال كه در اصل 

تصویر 8 الف: روی یك خورجین بزرگ، ابعاد: 126×100 سانتی متر )مأخذ: نگارنده(

تصویر 8 ب: پشت همان خورجین بزرگ )8 الف( )مأخذ: نگارنده(
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پرتو روح اس��ت. هر تجلی ابتدا در روح نقش می بندد، 

سپس از آن ساطع می شود، همچون پرتویی كه به مجرد 

تابیدن، اش��یاء محس��وس را به تمثیالتی تبدیل كند كه 

خود در آنها متجلی اس��ت. بین واقعیت ها و اش��كالی 

كه مظاهر آنها هس��تند، ارتباطی پیون��دی وجود دارد.« 

)شایگان، 1383، 83(. البته باید در نظر داشت همان گونه 

كه نقش خورجین های »چهارمحال« با »بختیاری« فرق 

دارد، نقش خورجین های ه��ر طایفه با طایفه دیگر نیز 

متفاوت است )تصویر 9(.

     »ام��روزه بهتری��ن خورجین  های عش��ایر بختیاری، 

به وسیله طایفة اوالد حاج علی در منطقة »سرخون« اردل 

بافته می ش��ود كه در واقع این گ��روه، بهترین بافته  های 

عش��ایری این مح��ل را فراهم آورده ان��د؛ هر چند نباید 

خورجین  هایی كه در مناطق ییالق )سردس��یر( عش��ایر 

بختیاری شامل »بازفت« و »كوهرنگ« تولید می شوند را از 

نظر دور داشت، به خصوص آنهایی را كه به نام خورجین 

»باوری« معروف هستند و نیز بافته  های طایفه »موری« را 

ك��ه از لحاظ نقش و رنگ اهمیت فوق العاد ه ای دارند. در 

شهرس��تان بروجن نیز تا دهه 1340 ه.ش. )1380 ه. ق.( 

خورجین تولید می شده كه تحت تأثیر فضای فرهنگی- 

فكری و سلیقه ای عشایر قشقایی قرار داشته و متأسفانه 

امروزه به طور كلی بافت آن متوقف گردیده است.

     از مهم تری��ن مناط��ق تهی��ه این بافت��ه می توان به 

دارجون��ه]17[، چلگ��رد]18[، كوهرنگ]19[ و مناطق 

مختلف بازفت اشاره نمود.« )كبیری، 1386، 85-84(. 

در اینجا جدولی حاوی نقوش ذكر شده در متن - كه در 

بافت خورجین ها به طور مستقل یا در سایر گلیم باف ها 

مورد استفاده قرار می گیرند - ارائه می گردد.

تصویر 9: خورجین بزرگ، بافت شالو اوالد. )مأخذ: نگارنده(
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تلفظنام دیگر نقشمکانکاربرد نقشاسم نقش

Gheichi-بختیاریجاجیم، هور]20[، هورژین]21[قیچی

Arre-سراسر استانوریس]22[، حاشیه قالی، هورژین، هوراره

Bazu bandبازی بندبختیاری، قشقاییخورجین، زیرگوشی]23[ )مهده(بازوبند

Rekabi-بختیاریقالی، هورژین، هورركابی

pelle-بختیاری، بروجن، شهركردقالی، هورژین، هورپله

Gonatتاتاییبختیاریلبه وریس، حاشیه خورجینگنات

Char tageگل خورجینیشهرستان اردل - سرخونخورجینچارتگه

Gade gaiگل آربیزیاكثر نقاط استانقالی، حاشیه لی]24[، هورژین، جلگده گایی

شهرستان شهركرد، شهرستان بروجن )عشایر قشقایی(، گلیم  های زیرانداز، وسط خورجین هاچله چنگ
Chele changپیكام، دینبكیقسمتی از بختیاری

توبره]25[،  خورجین، نمكدان]26[، جل]27[، بز
Boz-بیشتر نقاط استان، لردگانپیش سینه، بند كیف

توبره، خورجین، نمكدان، جل، پیش سینه، بند بز كوهی
Boz-e-koohiپازنبیشتر نقاط استان لردگانكیف

Goosh khariگل گوشاربختیاری )اوالد حاج علی(حاشیه وریس، مهده، هور، هورژینگوش خری

Somboziسیخ، آچارشهرستان اردل، دارجونه، خنگ دره شورسفره آردی، لی، هورژینسم بزی

Pey morghi-سرخون، بازفت، چمن گلیخورجینپی مرغی

قالی، تی یر، هورژ ترك]28[، توبره، سفره آردی، آل باوری
هورژین، هورژ]29[، هور

در بیشتر نقاط استان 
Al-e-bavari-)نوع شاخ دار آن بیشتر در مناطق بختیاری بافته می شود(

Bengeshبنگشت، گنگیشتبیشتر نقاط استانهورژین، هورژ، هور، پیش سینه، نمكدانبنگش

Bat-شهرستان اردلهورژین، كیف،  تی یربط

Batovi-شهرستان اردل، شهرستان شهركردهورژین، تی یر، كیفبط اوی

Gamasisi-بختیاری )به ویژه سرخون(متن قالی، هورژین، هورژ،  پیش سینه، حاشیه لیگامسی سی

Gapitگاوگلبختیاری )به ویژه سرخون(تی یر )نمكدان(، هورژ ترك، خورجینگاپیت

Kermakكلیچه - كلیچكبختیاری - )سرخون(خورجینكرمك

Gol-e-dereگل خیردهبیشتر نقاط استانجاجیم، آوآرتهده]30[، خورجین، سفره آردی،  لیگل دره

Gol-e-pikeگل خالی، گل خشخاریبیشتر نقاط استانجاجیم، آوآرتهده، هورژین، هورژ،گل پیكه

Se goli-شهرستان اردلخورجینسه گلی

Gol-e-gandom-بختیاریخورجین، وریسگل گندم

Gol-o-barg-بختیاریقالی، توبره، جل، هورژین، هور، كیف، گلیم زیراندازگل و برگ

وریس، خرسك]31[، هورژین، هورژ، هور، سفره بلگ بیدی
Balg-e-bidiته تالشبیشتر نقاط استانآردی، تی یر، جل

شهرستان اردل، شهرستان بروجن، لی، جاجیم، هورژ، هورژین، هور، جل، وریسبوتی شایی
Booti shayeچارگلیدارجونه، خنگ دره شور

Ensanآدمكبیشتر نقاط استانكیف، خورجین، وریسانسان

Band-e-shekariبند شكالبختیاریخورجین، توبره، نمكدان، كیفبند شكاری

جدول شماره 1:  بررسی نقوش خورجین ها )مأخذ: نگارنده(
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نتيجه گيری

خورجی��ن به محفظه ای گفته می ش��ود كه مخصوص 

جابه جا كردن وسایل است و شامل دو كیسه روبه روی 

هم ثابت شده روی یك سطح مستطیل شكل می باشد. 

خورجین ه��ا از نظر اندازه، ش��یوة بافت، نقش اندازی، 

رنگ بن��دی، كاربرد و غیره گوناگون و متنوع هس��تند. 

به ط��ور كلی خورجین ه��ا را می توان از نظ��ر ابعاد به 

سه دس��ته تقسیم كرد: دسته اول خورجین های كوچك 

هس��تند كه هم در »چهارمحال« و ه��م در »بختیاری« 

تولید می شوند و مخصوص نگهداری اشیاء و وسایل 

قیمت��ی هس��تند؛ دس��ته دوم، خورجین های متوس��ط 

هس��تند كه بیشتر در قس��مت »چهارمحال« تولید شده 

و مخصوص حمل خوراك و وس��ایل و ابزار معمولی 

هس��تند؛ دسته سوم كه از اهمیت ویژه ای برخوردارند، 

خورجین های بزرگ هس��تند كه در منطقة »بختیاری« 

تولید شده و بارهای زیادی را در خود جای می دهند.

     در »چهارمحال« بیشتر از شیوة ساده بافی برای پشت 

خورجین و قسمت هایی از رویه آن و از شیوة پرزبافی 

در نقش اندازی روی خورجین و قسمت زیرین كیسه 

استفاده می ش��ود و بیشتر خورجین ها با زمینة سفید و 

س��رمه ای و نقوش تك رنگ بافته می شوند. قشقایی ها 

نیز، خورجین ه��ای راه راه با رنگ های متنوع می بافند. 

در »بختی��اری« بنا به می��زان اهمیت كاالی��ی كه قرار 

اس��ت در خورجین قرار گیرد، به ترتیب از ش��یوه های 

ساده بافی، پرز بافی و رندی بافی استفاده می شود. شیوة 

س��اده بافی در پش��ت كار، پرز بافی در قسمت زیرین 

كیس��ه ها و رندی باف��ی در روی كار به خدم��ت گرفته 

می ش��ود. رنگ های قرمز و س��ورمه ای بیشتر در خلق 

دست بافته ها استفاده می شود. 

     نق��وش موج��ود ب��ر روی خورجین ه��ا در منطقة 

»چهارمح��ال« س��اده و بیش��تر هندس��ی و در منطقة 

»بختی��اری« اغلب پركار و بیش��تر برگرفته از عقاید و 

آداب و رس��وم آنها اس��ت. در كلیة تولیدات، نقوشی 

كه نش��ان دهندة ابزار و وسایل زندگی اطراف بافنده و 

محیط زیست او می باشد، مشاهده می گردد. رنگ، نقش 

و مرغوبیت مواد اولیه نش��ان دهندة كاربرد خورجین 

و بیانگر اش��یاء درون آن اس��ت. به گونه ای كه می توان 

گفت از ظاهر ش��یء می توان به درون آن پی برد. الزم 

به ذكر است كه بهترین خورجین های استان چهارمحال 

و بختیاری توس��ط بانوان طایف��ه »اوالد حاج علی« در 

منطقه اردل بافته می ش��وند كه به خورجین های اوالد 

معروف اند. 

     خورجین ها ابزار بیان و انتقال پیام و نش��ان دهنده 

روحیات و حاالت درونی خالق اثر نیز هستند. زندگی 

كه با اشیاء سنتی تزئین شده سرشار از راز و رمزهایی 

اس��ت كه محصول آن، چیزی نیست جز ورود آرامش 

در زندگی. آنچه از هنر سنتی در اینجا می بینیم حضور 

مستقیم خداوند جلهّ و علی در زندگی است كه از طریق 

سودمند نمودن اش��یاء و ابزار و وسایل زندگی و زیبا 

كردن آنها نمود می یابد. این دست بافته ها آنچنان قوی 

ظاهر می ش��وند كه می توان آنها را از لحاظ رنگ بندی، 

تركیب بندی و چش��م نواز ب��ودن نق��ش، به عنوان اثر 
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هنری ِصرف بررس��ی كرد ولی مسئله مهم تر آن است 

ك��ه هنرمند و زن اندیش��مند بافنده س��عی در به ظهور 

رس��اندن زیبایی در قالب یك وسیلة كاربردی داشته و 

چه خوب موفق شده و به این امر دست یافته است.

تشکر و قدردانی

الزم اس��ت از تمامی هنرمندان و بافندگان خوش ذوق 

منطقه و فروش��ندگان این محصوالت كه لطف كرده و 

در مصاحبه های حضوری ش��ركت نموده و اطالعات 

ارزش��مند خود را در اختیار نگارنده قرار دادند، تشكر 

و قدردانی نمایم. 

پی نوشت ها
اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری در قلم��رو مركزی  1 .
رش��ته كوه های زاگرس استقرار یافته است. مركز آن 
شهركرد و همسایگانش عبارتند از: اصفهان، لرستان، 
خوزستان و كهگیلویه و بویر احمد. این استان دارای 
هفت شهرستان شهركرد، بروجن، لردگان، اردل، كیار، 
كوهرنگ و فارس��ان اس��ت. چهارمحال شامل چهار 
ناحیه الر )ش��امل شهرستان ش��هركرد(، كیار )شامل 
شهرس��تان كیار(، میزدج )شامل شهرستان فارسان( و 
گندمان )شامل شهرس��تان بروجن( می باشد. قسمت 
بختیاری منطقه ای كوهستانی و مشتمل بر بخش های 
ش��وراب و اردل و ناحیه سه دهستان، جانكی، فالرد، 
خانمی��رزا، تنگ��زی، بازف��ت، دو آب صمصام��ی- 
دین��اران، میانك��وه و چغاخور اس��ت. كوچ روهای 
بختیاری زمس��تان را در خوزس��تان و تابستان را در 

بخش های غربی این استان می گذرانند.
ایل بزرگ قشقایی كه محل اولیة آنها در استان فارس  2 .
بوده در منطقة وسیعی از خاك ایران سكونت دارند. 
بخش��ی از این ایل در اس��تان چهارمحال و بختیاری 
)ش��هر فرادنبه از شهرستان بروجن( و بخشی نیز در 
استان اصفهان )وردشت س��میرم( قرار گرفته است. 
»این ایل از 9 طایفة بزرگ و كوچك تش��كیل ش��ده 
اس��ت كه عبارتند از: 1. طایفه دره ش��وری، 2. طایفه 
رحیمی، 3. طایفه شش بلوكی، 4. طایفه صفی خانی، 
5. طایفه عمله قشقایی، 6. طایفه فارسیمدان، 7. طایفه 
قراچه ای، 8. طایفه كش��كولی و 9- طایفه كشكولی 
كوچك.« )صولت قش��قایی، 1371، 14(. »همانگونه 
كه ذكر شد یكی از طوایف بزرگ ایل قشقایی، طایفة 
دره ش��وری اس��ت كه از 4 بنوچه )ایل چی یعنی ایل 
كوچك( تش��كیل ش��ده و هر ك��دام تیره هایی را در 
برمی گیرد و محل اصلی زندگی آنها ش��هر »فرادنبه« 
از شهرس��تان بروجن اس��ت. البته بعده��ا عده ای از 
آنها به ش��هر بروجن عزیمت كرده و در آنجا ساكن 
ش��دند و عدة بسیار كمی زندگی كوچ نشینی را برای 
خود برگزیدند. نام ش��هر فرادنبه در گذشته »پرادنبه« 
ب��وده و »ضرغام الس��لطنه« در ای��ن منطقه حكومت 
می كرده اس��ت.« )مصاحبة حضوری با شیرین نره ای 
و نورالل كبیری در تاریخ 1389/07/13(. یكی دیگر 
از طایفه ه��ای ایل مذكور »ش��ش بلوك��ی« نام دارد 
كه علت نام گذاری آن چنین ذكر ش��ده اس��ت: »نام 
ش��ش بلوكی بر ش��ش بلوك یا ناحیه داللت می كند 
ك��ه می گوین��د تیره ه��ای مختلف این طایف��ه از آن 
نواحی بوده اند. این ش��ش ناحیه عبارتند از: قره داغ، 
آذربایج��ان، اصفهان، چهارمح��ال، كرمان و فارس.« 
)ابرلین��گ، 1383 ،283(. همان گون��ه ك��ه از كت��ب 
تاریخی مستفاد می ش��ود، ایل قشقایی در این استان 
س��ابقة دیرینه دارد به عنوان مثال: »ابن ش��هاب یزدی 
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به طوایفی از قش��قایی ها اشاره می كند كه ییالق آنها 
در گندمان )160 كیلومت��ری جنوب غربی اصفهان( 
]كه یكی از چهار ناحیه چهارمحال اس��ت و ش��امل 
شهرستان بروجن می شود[ بوده است. به عالوه اولین 
ایلخانی قشقایی، امیر قاضی شاهیلو در محلی به نام 
درویش در حومه گندمان به خاك سپرده شده است.« 

)ابرلینگ، 1383، 26(.
: رندی بافی یك ش��یوة پیچ بافی گلیم اس��ت  3 .Rendi
مانند شیریكی پیچ كرمان، ورنی آذربایجان و سوماك. 
این نوع گلیم در اس��تان چهارمحال و بختیاری تولید 
می ش��ود و دس��ت بافته هایی كه به ای��ن روش بافته 

می شوند به سرانداز نیز معروف اند.
كیس��ه ای كوچك اس��ت كه پول، چپق، تنباكو، ابزار  4 .

دوخت و دوز و... را در آن می گذارند.
محفظه ای نسبتًا بزرگ است كه برای نگهداری گندم،  5 .
جو، حبوبات و... به كار می رود و در ابعاد 100×130 

سانتی متر بافته می شود.
برای جابه جا كردن كاه و یونجه و... و حمل توس��ط  6 .
چهارپایان به كار می رود. تار و پود آن اغلب پنبه ای و 

در اندازة 110×240 سانتی متر بافته می شود.
مرحوم دهخدا خور را یك لنگه خورجین می داند و  7 .
متذكر می گردد: آن جوالی است از پشم كه در آن غله 
پ��ر كنند و از جایی به جای��ی برند. خور برای حمل 
و انبار كردن گندم و آرد به كار می رود كه ش��كل آن 
ش��بیه خورجین اس��ت ولی معموالً در آن از جهت 

عرض باز می شود.
محفظه ای بزرگ و به شكل مكعب مستطیل است كه  8 .
به هنگام كوچ لوازم خانه و ظروف و رختخواب و... 
را در آن می گذارند. به هنگام سكنی نیز حكم چمدان 

و انبار وسایل غیر ضروری را دارد.
در فرهنگ و ادب فارسی عالوه بر اینكه معنی لغوی  9 .
این كلم��ه آمده اس��ت، جنبه های اس��تعاری آن نیز 
خرجین  تو  یار  بیان شده، مانند شعر زیر:  
رامینی  ت��و  گر  توست و كیسه ات  

مجو جز ویسه ات
Akbe10. 
Varvane11. 

از  اردل.  شهرس��تان  روس��تاهای  از   12 .Sarkhoon
معروف تری��ن بافندگان این منطق��ه می توان به طایفه 
اوالد حاج علی اش��اره كرد كه یك��ی از طوایف ایل 

بختیاری هستند.
 Baazoft. 13 از توابع شهرستان كوهرنگ.

Baavari14. 
Mori15. 

دلیل اینكه رنگ حاشیه ها و لبه ها سیاه به نظر می رسد  16 .
به خاطر اس��تفاده از الیاف تهیه ش��ده از موی س��یاه 
بز اس��ت كه در این قس��مت ها مورد اس��تفاده قرار 

می گیرد.

Daarjoone. 17 از توابع شهرستان لردگان.
Chelgerd. 18 مركز شهرستان كوهرنگ.

Koohrang. 19 یكی از هفت شهرستان استان چهارمحال 
و بختیاری.

در قسمت های بختیاری نشین به »خور« می گویند. 20 .
در مناط��ق بختیاری نش��ین اس��تان ب��ه »خورجین«،  21 .
»هورژین« می گویند. اس��تفاده از ای��ن دو لفظ برای 
نش��ان دادن منطقه بافت این محصول در دو قسمت 

»چهارمحال« و »بختیاری« است.
ش��ود كه  Veris: به بافته هایی باریك و بلند گفته می . 22

نقش طناب را در زندگی بختیاری ها دارند.
زیرگوش��ی یا مهده كیف كوچكی است مخصوص  23 .
بان��وان بختی��اری برای نگه��داری ل��وازم آرایش و 
زین��ت آالت كه چون اكثر مواق��ع به منظور حفاظت، 
موقع خواب آن را زیر س��ر خ��ود می گذارند به این 
نام خوانده می شود. مهده نیز مانند هورژ قفل و كلید 

دارد.
: به زیرانداز بزرگی گفته می ش��ود كه مانند كناره  24 .Ley
طول آن نس��بت به عرضش بیشتر است. بختیاری ها 
این دس��ت بافته را روی وس��ایل داخ��ل چادر پهن 

می كنند تا حالتی یكدست و مرتب ایجاد كند.
: به كیف های مخصوص چوپانان می گویند. 25 .Toobre

نمكدان محفظه ای مخصوص نگهداری نمك اس��ت  26 .
كه دهانه ای تنگ دارد.

: به روانداز االغ، اسب و استر گفته می شود. 27 .Jol
این وس��یله كه مانن��د هورژ از یك كیس��ه دو طرفه  28 .
به اندازه تقریبی هر طرف 20×25 س��انتی متر ساخته 
می شود، از بافته هایی اس��ت كه در قدیم بیشتر بافته 
می ش��د و وسیله ای مردانه اس��ت. مردان ایل پول و 
اشیاء مردانه مانند وسایل اصالح صورت خود را در 

آن جای می دهند و قفل و كلید می كنند.
یا )خورج(: بافته ای است كه از وسایل زنان محسوب  29 .
می شود. یك كیسه دو طرفه كه دو روش ساده باف و 
قالی باف در آن به كار رفته است. قسمت ساده باف در 
پشت هر یك از كیسه ها و شیوة قالی باف در قسمت 
روی هر كدام از كیس��ه ها به كار می رود. هورژ از هر 
طرف به ط��ور جداگانه قفل و كلید می ش��ود. اندازه 

هورژ كوچك تر از هورژین است.
یك نوع از وریس است كه برای بستن مشك آب بر  30 .

پشت شخص حمل كننده آن، به كار می رود.
نوع��ی قالی بس��یار پرز بلن��د كه عمدت��ًا در مناطق  31 .

روستایی و مرتفع و سردسیر بافته می شده است.

فهرست منابع
آهنجیده، اسفندیار )1384( تاریخ و تمدن چهارمحال   .1  

و بختیاری، شهركرد: آهنجیده.
ابرلینگ، پیر )1383( كوچ نش��ینان قش��قایی فارس،   .2  
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ترجمة فرهاد طیبی پور، تهران: نشر و پژوهش شیرازه.
پرهام، س��یروس )1371( دست بافت های روستایی و   .3  

عشایری فارس، تهران: امیركبیر.
تناول��ی، پرویز )1380( دس��ت بافته های روس��تایی و   .4  

عشایری ورامین، تهران: یساولی.
دهخدا، علی اكبر )1383( لغت نامه دهخدا، مؤسس��ه   .5  
انتش��ارات و چ��اپ دانش��گاه ته��ران، پژوهش��كده 

مردم شناسی.
س��ینایی، حس��ین )1373( مروری بر صنایع دستی   .6  
استان چهارمحال و بختیاری، حوزه معاونت سیاسی 

و امنیتی استانداری دفتر امور اجتماعی و انتخابات.
ش��ایگان، داریوش )1383( بت ه��ای ذهنی و خاطره   .7  

ازلی، تهران: امیركبیر. 
صولت قش��قایی، محم��د ناصر )1371( س��ال های   .8  

بحران، تهران: مؤسسه خدماتی فرهنگی رسا.
فریه، ر. دبلی��و )1374( درباره هنرهای ایران، ترجمة   .9  

پرویز مرزبان، تهران: نشر و پژوهش فرزان.
كبیری، فرانك )1380( پژوهش��ی در گلیم بافی استان   .10  
چهارمح��ال و بختیاری، به س��فارش معاونت صنایع 

 دستی استان چهارمحال و بختیاری.
كبیری، فرانك )1386( تأثیر طبیعت استان چهارمحال   .11  
و بختیاری بر نقش گلیم و رنگ لباس زنان اس��تان، 

پایان نامه دوره كارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا )س(.
كوپ��ر، جی. س��ی )1379( فرهنگ مص��ور نمادهای   .12  

سنتی، ترجمة ملیحه كرباسیان، تهران: نشر فرهاد.
مكارم ش��یرازی، ناصر )1385( تفس��یر نمونه، چاپ   .13  

بیست و ششم، تهران: دارالكتب االسالمیه.


