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چکیده
های  بافته  دست  آن  جمله  از  عشايری  های  نمكدان 
عشايری هستند كه در مقايسه با ساير منسوجات ايلياتی 
مثل قالی، قاليچه، گليم و... در سطح محدودتری شناخته 
شده اند. اين محفظه های كاربردی عموماً در ميان ساير 
دست بافته های ايالت مختلف كشورمان قابل مشاهده 
اند و به لحاظ ساختار و فرم، طرح و نقش، بافت، رنگ 
امر لزوم  اين  و تزئينات، مشخصات ويژه ای دارند كه 
با  عشايری،  توليدات  ساير  كنار  در  را  ها  آن  شناخت 

اهميت جلوه می دهد.
در اين ميان، ايل افشاری كرمان با داشتن سابقه ای طوالنی 
در زمينه بافندگی، از جمله عشايری می باشد كه دارای 
نمكدان های متنوع و قابل توجهی است. نمكدان های 
افشاری معموالً به دست زنان ايل بافته می شوند و به لحاظ 
ظاهری و ساير مختصات بافندگی بيان گر ويژگی های 

افشار هستند، حتی با وجود اين كه تأثير و تأثرات بارزی 
نيز در آن ها مشاهده می شود.

بدين جهت در مقاله پيش رو سعی بر آن بوده تا با مطالعه 
ايل افشاری و سابقه بافندگی آن، و همچنين بررسی پيشينه 
تاريخی و اقليمی و ميزان تأثيرپذيری  بافته هايشان از ساير 
نواحی؛ به شناختی پيرامون توليدات آنها-علی الخصوص 
نمكدان ها- دست يافت و ميزان اصالت طرح ها و ساير 

متعلقات اين دست بافته ها را تعيين نمود. 
جنبه های زيبايی شناختی ظاهری نمكدان ها نيز مورد 
نتايج حاصل  بررسی و تحليل واقع شده و در نهايت، 
در تطبيق با منسوجات ساير اقوام كوچ رو سنجيده شده 

است.

واژگان کلیدی: كرمان، ايل افشار، دست بافته، نمكدان، 
اصالت و تأثر.

     علیــرضا بهــارلو
کارشـــناسی ارشــــد پژوهــش هنر، دانشگاه کاشان

صــدیقه آقایــی
کارشـــناسی ارشــــد پژوهــش هنر، دانشگاه کاشان

دکتـر محمــد تقـی آشـوری
عضو هیئت علمی دانشگاه هنر

جایگاه طرح و اصالت در نمکدان های 
افشاری کرمان
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مقــدمه
در فرهنگ ما، »نمك« از ديرباز ارزش و مفهوم خاصی 
داشته و احترام كردن نان و نمك از صفات بارز ايرانيان 
به  نمك  كشف  ايران،  عاميانه  فرهنگ  در  است.  بوده 
طهمورث و يا بهرام گور نسبت داده شده است1. اين ماده 
ارزشمند در پی استعمال مكرر در زندگی مفاهيم وااليی را 
نيز پيدا  كرده است؛ مفاهيمی همچون »زندگی، بی مرگی، 
فسادناپذيری، پايداری، وفاداری، دوستی، خرد و معرفت 
)آب شور خرد( و جان« )كوپر، 1379: 366( و »بعدها به 
معنی ارزش و با مزگی و بذله گويی به كار رفته است« 
)همان(. واژگانی مثل نمك نشناس، نمك-پرورده، نمك 
گير، نمك به حرام، بی نمك، نمك حالل2 و... نيز بيان گر 
وسعت معنايی اين واژه می باشد كه در پاره ای موارد بر 
اين امر داللت دارد كه نمك به صورت يك نماد در ميان 

فرهنگ ما جا افتاده است.
 شكرگزاری، حق شناسی، جوانمردی و مهمان نوازی نيز 
از جمله صفاتی هستند كه بار معنايی اين واژه را غنی-تر 
می سازند. اين شواهد همگی گويای آن است كه كاربرد 
نمك و معانی ضمنی آن، چيزی است كه با آداب و رسوم 

و عقايد عجين شده است.
نمك ماده ای است كه اصوالً جايگاهش در محفظه هايی 
از جنس چينی، شيشه، پالستيك و... می باشد كه عمومًا 
ايران  عشاير  اما  است.  شهری  زندگی  مختص  امر  اين 
بنا به مقتضيات خاص زندگی طبيعی خود، اين ماده را 
غالباً در كيسه هايی دستبافت حمل می كنند كه با نام 
»نمكدان« شناخته می شوند. اين كيسه های بافته شده، به 
لحاظ ظاهری شكل خاصی دارند كه بر گرفته از كاربرد آن 
هاست. از آن جا كه نمك آن چنان كه به وفور در دسترس 
عموم قرار دارد قابل دسترسی برای اقوام كوچ رو نمی 
باشد، اين اقوام و به خصوص چوپانان مجبورند ميزان 

قابل مالحظه ای از آن را با خود جابه جا كنند.
نمكدان های عشايری عالوه بر كاربردشان، از نظر ابعاد، 
طرح و نقش، رنگ آميزی و بافت نيز ويژگی های خاص 
خود را دارند كه مطالعه و بررسی شان، آن ها را در كنار 
ساير بافته ها بيش از پيش جالب توجه می كند. نظر به اين 
كه اكثر عشاير ايران )مثل ايالت قشقايی، خمسه، لر، كرد، 
بلوچ و... ( دارای نمكدان هستند، شناسايی و طبقه بندی 
اين بافته های منحصر به بازشناخت جنبه ها و ويژگی 
های خاص اين اقوام و هنر بافندگی شان كمك شايانی 

می نمايد.
در اين ميان، ايل افشاری كرمان از جمله عشايری هستند 
كه عالوه بر داشتن پيشينه درخشان تاريخی در حوزه های 
مختلف بافندگی، دارای نمكدان های عشايری و چوپانی 
و  كيفيت  خصوصيات،  ادامه  در  كه  می باشند  متنوعی 

اصالت آن ها بررسی می گردد.

ایل افشاری کرمان
 سابقه تاریخی 

»از لحاظ تاريخی، ايل افشار در اصل تركمن هايی هستند 
 .)Opie, 1992: 216( »كه از ساير قبايل تركمنی جدا گشتند
آن ها »در ناحيه قفقاز و اطراف درياچه اروميه سكونت 
داشتند و سپس دفعات متوالی به دستور شاهان صفوی و 
هم چنين نادرشاه افشار به اطراف كرمان كوچانده شده 
و در اين مناطق رحل اقامت افكندند« )نصيری، 1382: 
124(. بنا به گفته ی محققين، اين ايل در واقع از »عشاير 
ترك آسيای مركزی و بخشی از ايل كهن تركمانی ُغز3 
بوده اند و سرانجام در مناطق آناتولی شرقی سكنی گزيدند 

و تا قرن 16م. در آذربايجان حضور داشتند«
 )Cole, 2001, HALI 117(. نام افشار و بافته های افشاری 
بيش تر با كرمان و نواحی اطراف آن شناخته شده است. 
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در واقع »افشاری های كرمان از طايفه های افشاری های 
آذربايجان هستند كه در زمان شاه تهماسب صفوی برای 
و  )آذرپاد  شدند«  داده  كوچ  كرمان  نواحی  به  مجازات 
حشمتی رضوی، 1383: 276(. اين ايل خود به طايفه ها 
و تيره های ديگری تقسيم می شود كه دو تيره افشار و 
پيچاق چی از مهم ترين آن ها بوده اند. امروزه برخی ديگر 
از شاخه های اين ايل را می توان در آذربايجان، خراسان، 
ورامين و ... رويت كرد، اما بخش گسترده ی آن ها در 

استان كرمان مستقر شده اند.

 انواع بافته های عشایری
مهم ترين بافته های افشارهای كرمان، قالی و قاليچه هايی 
است كه با همين نام شناخته می شوند. اين قالی ها به 
لحاظ ابعاد، طرح و رنگ و ساير ويژگی ها منحصر و 
مختص كرمان و نواحی اطراف آن هستند كه طبقه بندی و 

تشخيص آن ها بحث بيش تری می طلبد.
 الزم به ذكر است كه »اكثر قالی های افشاری به بازارهای 
شيراز، كرمان و يزد راه می يابند« )اشنبرند، 1384: 29( 
ايران،  از مرزهای  از طرف ديگر و در سطحی فراتر  و 
بازارهای جهانی نيز همواره خواستار فرش های كرمان 

بوده اند، چنان چه از قرن 19 م. است كه »صادرات قالی 
كرمان، در كميت بسيار زياد به طرف بازارهای اروپايی و 

آمريكايی آغاز می گردد« )هانگمدين، 1375: 73(. 
اما بنا بر سنت های رايج عشايری، بافندگان اين ايل نيز 
گاهی به بافت گليم، خورجين، رو اسبی و ساير دست 

بافته ها می پردازند. 
شامل  افشار  عشايری  های  بافته  ساير  از  هايی  »نمونه 
نمكدان ها، پوشش حيوانات )مثل اسب(، سوماك ها و 
پاره ای ديگر از اشيای بافته شده كوچك اندازه هستند كه 

.)Opie, 1992 :215( »عموماً كاربرد محلی دارند
به طور كل بافته های ايل افشار نيز مانند بافته های ساير 
عشاير، قابل تقسيم به دو دسته پرزباف و تخت باف هستند 
كه نمكدان های افشاری را می توان در هر دو دسته جای 
داد. برخی از محققين در يك تقسيم بندی كلی از توليدات 

تخت باف اين ايل، آن ها را اين گونه توصيف كرده اند:
1- گليم های زركوه

2- محصوالت پيچ باف مركز افشاری ها –سيرجان- و 
نواحی اطراف 

  Qoraba 3- گليم های ايل ُكرابا
4- فرشينه های متصل تك قالب ناحيه بافت

5- بافته های پود جايگزين كوه های جبال بارز
.)Ford, Vol.11/3( 6- گليم های دره جيرفت و منوجان

 تشخيص و طبقه بندی
تنوع طرح و كيفيت بافته های عشايری افشاری به گونه 
ای است كه بعضاً كار شناسايی و تعيين دقيق اصالت اين 
محصوالت را با مشكل مواجه می كند. »در واقع كار طبقه 
بندی توليدات عشايری اصيل افشاری زمانی بغرنج می 
گردد كه بدانيم طرح های مربوطه، هم در مناطق تحت 
سلطه و اداره ايرانی ها بافته شده اند و هم در مكان هايی كه 

تصوير1: قلمرو عمده افشارها
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زير نظارت افشارها و ساير دسته های عشايری بوده است. 
به همين دليل صحت و تخصيص عنوان افشار در پاره ای 
موارد مورد بحث و مناظره است« )Opie, 1992: 215(. از 
سوی ديگر، طرح های اقتباسی ايل افشار كه تا حد زيادی 
برگرفته از نواحی مختلف و پراكنده غير بومی است، طبقه 

بندی گسترده ای را پيش رو قرار می دهد. 
در سال های اخير نيز با اسكان عشاير، به ويژه افشارها، و 
تغييرات ايجاد شده در نحوه زندگی و دست بافته هايشان، 
اين امر بيش از پيش اهميت يافته است. ساير منسوجات 
تخت باف از جمله نمكدان ها هم نياز به بررسی خاص 

خود دارند.

نمکدان های افشاری کرمان 
 نمكدان و كاربرد آن

عشاير ايران عالوه بر مطرح بودن در زمينه بافت قالی و 
قاليچه های مرغوب و زيبا كه به عنوان زيرانداز استفاده 
می شوند، در توليد ساير محصوالت بافته ای نيز فعاليت 
می كنند. برخی از اين توليدات بومی در واقع محفظه 
هايی با كاربرد های خاص هستند. گاهی مواقع »كمبود 
الياف گياهی برای سبد بافی و فِقدان چوب مناسب برای 
ساخت برخی اسباب باعث می شود تا عشاير رو به بافته 
های كيسه ای بياورند كه كاربردی مانند ذخيره-سازی و 

يا حمل ونقل مواد و ساير چيزها دارند. 
در واقع ميزان دارايی و موقعيت يك خانواده عشايری بر 
اساس ميزان كمی و كيفی همين كيسه های مخصوص كه 
برای جای دادن البسه، رختخواب، وسايل و اسباب شكار 
و... هستند، تعيين می گردد. ]...[ اهميت و اعتبار اين بافته 
ها تا جايی است كه گاهی كيفيت و نقوش و تركيب های 
به كار رفته در آنها، هويت ايلياتی آن قوم را مشخص      

.)Harvey,1996:89( »می سازد

يكی از مهم ترين و كاربردی ترين اين بافته ها، نمكدان 
چوپانی است كه در ميان ساير بافته ها ساختار ويژه ای 
دارد. به طور كلی »نمكدان دست بافته ای است مركب 
از سه روش: ساده، رندی و گندی4)بافت گره ای( در 
نگه  برای  عشاير  و  ايالت  كه  متر  سانتی  ابعاد 60×40 
داری و حمل و نقل نمك درشت يا ساييده از آن استفاده           
می كنند و فرم كلی آن به شكل بطری است« )حسينی، 

بهنود، براتعلی،1387: 85(.
 اين محفظه های عشايری عموماً »به افشاری ها، بختياری 
ها، لرها، بلوچ ها و ايالت شاهسون نسبت داده می شوند« 
)Stone, 1997: 195(، اما در ميان ساير ايل ها و طوايفی 

چون قشقايی، خمسه، ايالت ورامين و... نيز يافتنی هستند 
و »تقريباً تمامی عشاير ايران به جز تركمن ها، نمكدان 

چوپانی دارند« )تناولی، 1370: 46( )تصوير 2(.

تصوير2: نمکدان عشايری،مغان- سوالن،
35/5×42س، نيمه دوم سده 19 م
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از  مردم،  ساير  همچون  رو،  كوچ  و  چادرنشين  عشاير 
نمك در مصارف خانگی استفاده می كنند اما در كنار اين 
امر »نياز عشاير به نمك، افزون بر مصرف روزانه، برای 

حيواناتشان امری حياتی است. 
به عالوه انبار كردن برخی از خوراكی ها از جمله گوشت 
به  را  نمكدان  و  نمك  زمستان،  فصل  برای  ماست  و 
صورت ماده و محفظه ای مهم درآورده است« )تناولی، 
1380: 29(. نمكدان ها عالوه بر حمل و جابه جايی نمك 
می توانند به عنوان وسيله ای برای نگه داری برخی مواد 
ديگر نيز مثل دانه و حبوبات و ساير چيزهای ريخته و دانه 
دانه استفاده شوند. »دهانه و گلوگاه باريك نمكدان حالتی 
لوله مانند ايجاد می كند كه از ريخت  و پاش مواد داخل 

.)Wertime, 1998: 17( »كيسه جلوگيری می كند

 ویژگی های عمومی
همان طور كه گفته شد، ابعاد نمكدان ها اغلب 60×40 
           )Stone, 1997: 195 اينچ   20×16 يا  )و  متر  سانتی 

می باشند كه البته نمونه های بزرگ تر و كوچك تری هم 
وجود دارند. با نگاهی كلی به شكل ظاهری نمكدان، اين 
نكته روشن می شود كه »قطع و اندازه نمكدان با داشتن 
يك بدنه و گلوگاه، بی ارتباط با دسته ای از جانمازهای 
عشايری ]...[ نيست. طرح و تناسب اين دسته از جانمازها 
در ارتباط با بدن انسان بافته و ساخته شده است، يعنی 
يك زمينه در ارتباط با بدن و يك گلوگاه در رابطه با سر 
يا جايی كه سر نمازگزار به سجده روی آن قرار می گيرد« 
می  شباهت صوری  و  ارتباط  اين  )تناولی،1370: 15(. 
تواند »پلی بين شكل نمكدان و سجاده ايجاد كند« )همان( 
)تصاوير 3 و 4 و 5( و جنبه نزديكی شكل و تناسب اين 

قطعات را با بدن انسان گوياتر سازد.
در ميان عشايری كه نامشان در حوزه بافت نمكدان ذكر 
شد، ايل افشاری كرمان و ساير عشاير منطقه را بايد جزء 

بزرگ ترين توليدكنندگان نمكدان دانست. 
بافته ها، هم  توليدات افشاری كرمان در خصوص اين 
در زمينه طرح و تركيب بندی و هم در رابطه با بافت 

تصوير3: قاليچه سجاده ای بلوچ، غرب افغانستان، 
حدود1900م.  97×140 س

تصوير4: قاليچه سجاده ای بلوچ، شمال شرقی ايران، 
ربع آخر قرن19م.  97×140 س

تصوير5: قاليچه سجاده ای بلوچ، سده 19م. 
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ابعاد، در زمره ی متنوع ترين نمكدان  نيز  و ساخت و 
های ايران قرار می گيرند و چنان كه اشاره شد، بعضًا 
كار شناسايی و تقسيم را نيز با مشكل مواجه می كنند. 
نكته ديگر در مورد نمكدان های عشايری اين است كه 
كار بافت آن ها همچون ساير بافته ها اغلب توسط زنان 

صورت می گيرد كه لطف خاص خود را دارد.

 ویژگی های منحصر افشاری
كليه نمكدان ها از دو قسمت عمده بدنه و گلوگاه تشكيل 
شده اند و به ظاهر قطعی مشابه دارند. اما آن چه كه اين 
بافته ها را از يكديگر متمايز می سازد، جزئيات متفاوت و 
خاص هر گروه يا دسته از آنها است. اين جزئيات شامل 
طرح و نقوش، بافت، رنگ، تزئينات، ميزان تأثيرپذيری و 

تأثيرگذاری و... می شوند. 
نقوش: طرح ها و نقش های به كار رفته بر روی سطوح 
رويی نمكدان های افشاری در اغلب موارد با نمونه های 

آن در پشت بافته، يكسان است. در مواردی هم طرح پشِت 
بافته تا حدودی متفاوت با بخش رويی كار است. برای 
نمونه تصاوير 6 و 7 دو نمكدان منسوب به افشارهاست 
كه با دو رويه ی غير يكسان، هم به لحاظ طرح و هم از 
نظر نقوش به كار رفته با هم متفاوتند. البته نمونه های اين 
چنينی در مقايسه با نمكدان هايی كه دو وجه قرينه دارند، 
كم تر است. نكته با اهميت ديگر در خصوص طرح و 
تركيب بندی سطوح نمكدان های افشاری، اِعمال حاشيه 
تعدادشان  اين حاشيه ها كه  بافته است.  كناره های  در 
عمومًا  اَشكالی  و  نقوش  با  است،  نوار   4 تا   3 معموالً 

هندسی و انتزاعی تزيين شده اند. 
روی هم  رفته، آن دسته از نمكدان های افشاری كرمان كه 
دارای حاشيه و كناره هستند و سطحی محصور در ميان 
خود دارند )تصوير 8(، در مقايسه با نمكدان های بدون 
حاشيه يا راه راه )افقی يا اريب( )تصوير 9( حجم بيشتری 

از آثار را به لحاظ كمی به خود اختصاص می دهند. 

تصوير 7تصوير 6
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نقوش به كار رفته در سطح نمكدان های افشاری نيز طيف 
گسترده و متنوعی را شامل می شوند. اين نقوش، اَشكال 
هندسی )ستاره هشت پَر، ستاره صليبی، ستاره خرچنگی، 
لوزی(؛ انتزاعی؛ گياهی )بُته، گل های ريز، ساقه درخت( 
و هم چنين حيوانی )پرندگان، مرغ، بُز و ...( را نيز در 
بر می گيرند )تصاوير 10 تا 17(. البته نقوش گياهی و 
حيوانی در مقايسه با اشكال هندسی و انتزاعی – چه در 
مورد نمكدان های افشاری و چه در ساير نمكدان های 

عشايری- ميزان كم تری را تشكيل می دهند. 
در ميان اشكال هندسی نيز نقش مربع و لوزی ظاهراً بيش 

از ساير اشكال تكرار می شود.

بافت
 تنوع نمكدان های عشايری افشاری و ايالت كرمان تنها 
به طرح و نقوش آن ها مربوط نمی شود و اين پديده را در 

نحوه بافت و ساختار هم می توان مشاهده كرد.
 آن چنان كه »استفاده از انواع بافِت  تخت مثل گليم بافی، 
پيچ بافی و بافته های پود اضافی، برجسته، جايگزين و 
متعارف استفاده شده و تركيب بين بافت ها با بافت پرزدار 
به نمكدان هايشان تنوع و لطف خاصی بخشيده است« 

بين  در  پرزبافی  »كار  كلی  به طور  )تناولی،1370: 55(. 
افشارها رواج زيادی دارد و بافته های پرزدارشان بيش تر 
از قطعات تخت باف است، اما نمكدان-های پرزباف كم 
تر بافته اند« )همان: 57(. آن دسته از نمكدان هايی هم كه 

پرزدار هستند، پشتشان گليم باف است.

رنگ
كرمان  افشاری  های  بافته  در  رفته  كار  به  های  رنگ 
هارمونی و هماهنگی زيادی دارند. »قرمز سير، آبی، زرد، 
اُكرِ مايل به نارنجی، سفيد و بعضاً سبز، رنگ های غالب 
 .) Allane, 1996: 119( »در بافته ها محسوب می شوند
در اكثر قاليچه های افشاری نيز »زمينه معموالً به رنگ قرمز 
تيره، قرمز، قهوه ای و آبی تيره مايل به قرمز )بنفش( می 
باشد. از سفيد و زرد به مقدار خيلی كم برای ايجاد تضاد 
و طرح های داخلی استفاده شده و اخيراً رنگ سبز كاربرد 
بيشتری دارد« )اشنبرند،1384: 29(. نمكدان های عشايرِی 
بافته دسِت زنان كرمان و افشاری نيز با تأثيرپذيری از ساير 
منسوجات ايلياتی، اكثراً رنگ مايه هايی از قرمز و قهوه 
ای سير و نارنجی را تا رنگ های روشن تر مثل عاجی و 

سفيد در خود جای داده اند. 

تصوير 9تصوير 8
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تصوير 18 : گره گليم باف متصل

تصوير 19 : گره گليم باف متصل تک قالب

تصوير 20 : بافت پود متعارف

تصوير 21 : بافت برجسته

تصوير 22 : پيچ باف گره دار با پود اضافی

تصوير 23 : بافت پود چرخان
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تصوير 24 : نمکدان افشاری با منگوله های تزيينی

تصوير 25 : نمکدان افشاری
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تزئينات
ها،  نمكدان  اين  با  مرتبط  متعلقات  ساير  در خصوص 
چگونگی بافت محفظه نمكدان نيز مورد توجه است كه 

بيشتر جنبه ی تزيينی دارد. 
در پايان كار برای تزيين، »دو طرف نمكدان با موی بز 
بافته می شود و روی شانه ها، تارهای اضافی دسته دسته 
به هم پيچيده به صورت منگوله يا گيس بافی شده تزئين 
می شود و برای آستر از پارچه متقال استفاده می شود« 

)حسينی، بهنود، براتعلی، 1387: 85(. 
تعداد اين منگوله های تزيينی بسته به ابعاد بدنه نمكدان 
متغير است. به عبارتی هر چه طرفين گلوگاه عريض تر 
باشد )بدنه  مربع-مستطيل(، استفاده از منگوله های بيش 
تر امكان پذيرتر است. پس از اتمام مراحل بافندگی »می 
توان از تارهای استفاده نشده در طی كار برای دسته يا بند و 
حمل يا آويزان كردن« )Wertime, 1998: 25( نمكدان نيز 

بهره برد )تصاوير 24 و 25(.

میزان اصالت نقوش و تأثیرپذیری های غیر بومی
پيش از اين مطرح شد كه ايل افشاری در عهد صفوی به 

كرمان كوچانده شد و در آن جا مستقر گرديد.
فرهنگ اين ايل پس از ورود به كرمان با ساير اقوام بومی 

منطقه امتزاج يافت و آن چنان كه پيش از كوچ نيز متأثر 
از ساير نواحی بود، حجم گسترده ای از تأثير و تأثرات را 
در خود جای داد. ميزان اين تأثير پذيری تا حدی است 
كه برخی محققين معتقدند »عناصر موجود در طرح های 
بافته های افشاری ملهم و برگرفته از منابع خارجی بوده 
و آن چه كه مختص خود آنها و غير اقتباسی باشد، اصوالً 

 .)Eiland, 1988: Vol. 8/3( »ناچيز است
بنا بر اعتقاد عده ای از مورخين، چون كه جايگاه اوليه 
ايل افشاری؛ قفقاز، آذربايجان و شرق آناتولی بوده، اغلِب 
قطعات  به  و صنعات  »در سبك  آنان  های  بافته  دست 
قفقازی شبيه است« )اشنبرند، 1384: 29( و »نقش فرش 
های اين ايل تا حدودی تحت تأثير طرح قفقازی است« 

)نصيری، 1382: 124(. 
همان طور كه گفته شد نواحی اطراف كرمان نيز در اين 
رابطه نقش به سزايی داشته اند و امروزه »بافندگان عشاير 
افشار تحت تأثير بافندگان روستاهای پيرامون، در طرح 
های خود دگرگونی هايی پديد آورده اند، همان گونه كه 
بافندگان اين روستاها نيز در برخی از طرح ها و تركيب  
)آذرپاد،  هستند«  افشاری  بافندگان  تأثير  تحت  رنگ، 
حشمتی رضوی، 1383: 227(. با نگاهی كلی به نمكدان 
های افشار می توان اقتباس طرح ها و اصالت نقوش را بر 

اين بافته ها تا حد قابل مالحظه ای مشاهده كرد. 
اين تأثيرپذيری در زمينه طرح و گاهی بافت، از عشاير 
مناطق مختلفی مثل لرهای بختياری، كهكيلويه، شاهسون 
ها، ايالت قشقايی، خمسه فارس و ... متأثر است كه در 

سطح نمكدان ها پديدار شده است. 
در  افشاری  نمكدان های  نقش مايه های  از  هايی  نمونه 
مطابقت با مناطِق ذكر شده، وجوه اشتراك قابل توجهی را 
نشان می دهد كه بخشی از آنها در تصاوير27 تا 50 تطبيق 

داده شده و بررسی گرديده اند. تصوير 26 : نقشه ناحيه قفقاز
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تصوير 28 : ايل خمسه

تصوير 30 : نقش لری

تصوير 27 : نمکدان افشاری اواخر سده 13ه.ق، نقش چهار مرغ به دور درخت زندگی
 اين نقش در بافته های ساير ايالت عشايری هم قابل مشاهده است.

تصوير 31 : نمکدان افشاری، شهر بابک، اواسط قرن14ه.ق،46×54 س،
اين نمکدان با پيچ های عمودی طرفين حاشيه كه با طرح s و يا z بافته شده برخی از بافته های شاهسون 

های شمال غرب ايران را به ياد می آورد. 

تصوير 29 :طرح قاليچه افشاری
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تصوير 32 : كيف شاهسونی با طرحی مشابه تصوير 31 در حاشيه، 61×48 س، نيمه دوم سده19 م. 
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تصوير 33 : نمکدان افشاری با طرح ستاره صليبی، اين نقش در 
تصوير 34 : كيف شاهسونی با نقش ستاره صليبی، 48×48 س،ميان ساير عشاير بخصوص مناطق شمال غرب استفاده می شود. 

اواخر سده19 م. 

تصوير 35 : نمکدان شاهسونی، مغان، با طرح مشابه تصوير 34،
اواخر قرن 13ه. ق. 
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تصوير 36 : نمکدان افشاری، كوهی، اواخر قرن13ه.ق، 
نقش مرغ ها و پرندگان از اين دست عموما در ميان لرهای 

بختياری و كهکيلويه و بوير احمد ديده می شود. 

تصوير38  

تصوير39: پرندگان افشاری  
تصوير 37 : نمکدان افشاری يا لری، اوايل . قرن 14ه.ق 

مرغ های پشت به هم
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تصوير 40: جا رختی لری با نقش مرغ های پشت به هم 
سده 19م . 

تصوير 42: پرندگان قفقازی

تصوير41  

تصوير43: نمکدان افشاری، سيرجان، اوايل قرن 14ه.ق- نقش اژدهای دوسر، تکرار اين نگاره در جهت عمودی و افقی 
موجب پيدايش نگاره ديگری به همين شکل در فضای باقيمانده گشته است. اين عمل بين شاهسون های آذربايجان 

شرقی رواج زيادی دارد 
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تصوير 44

تصوير 46: طرح پشت نمکدان افشاری با نقوش 
انسانی و حيوانی 

تصوير 47: نقش زن، پرنده و ستاره صليبی قفقازی ) آذربايجان( 

تصوير 45: بافته شاهسون،216×64 س، قرن19 م

تصوير 48: نقش انسان، بز و پرنده بر روی قالی افشاری
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تصوير 50: طرحی از روی كيف بختياری،71×74س، با نقوش هندسی مشابه تصوير 49، و مرغ های 
پشت به  هم ) در پايين( مشابه تصوير 27 . 

تصوير 49: نمکدان افشاری شهر بابک - با چهار نقش هندسی لوزی شکل در مركز و يکی در گلوگاه . 
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نتیجه گیری
1- عشاير ايران عالوه بر بافت قالی و گليم، بافته های 
جانبی ديگری مثل رو اسبی، خورجين، سوماك، مفرش، 
نمكدان و ... نيز دارند كه دارای كاربردهای متعددی هستند.

2- نمكدان بافته ای است كيسه ای و بطری شكل، دارای 
يك دهانه )گلوگاه( و يك بدنه اصلی كه عالوه بر حمل 
نمك، قابليت جابه جايی حبوبات، دانه ها و ساير مواد 

ساييده و خرد شده را داراست.
قشقايی، خمسه،  ايالت  همچون  ايران  عشاير  اكثر   -3
كرد، لر، بلوچ، شاهسون و ... دارای نمكدان های چوپانی 
هستند كه هر يك مختصات ويژه خود را دارند كه در اين 
ميان، نمكدان های افشاری كرمان از جمله متنوع ترين 

دسته، هم به لحاظ طرح و هم به لحاظ بافت هستند.
4- نقوش نمكدان های افشاری كرمان عموماً هندسی 
و انتزاعی هستند )ستاره صليبی، ستاره هشت پر، ستاره 
خرچنگی، لوزی، مربع و... ( و از نقوش گياهی، حيوانی و 
انسانی )بته، ساقه، درخت، بز، شتر، زن و مرد( در مقايسه 

با دسته قبلی كم تر استفاده شده است.
5- در ساخت نمكدان های افشاری، از انواع بافت  گليم، 
پيچ بافی، پود اضافی، برجسته، جايگزين و متعارف و... 
استفاده شده است كه نشان گر تنوع گسترده نحوه بافت 

اين محصوالت می باشد.
6- نمكدان ها اصوالً به صورت بدون پرز و تخت باف 
هستند و با اين كه كار پرزبافی در ميان افشارها زياد است، 
نمكدان پرزی كم تر در ميانشان يافت می شود و آن دسته از 
نمكدان ها هم كه پرزی اند، در طرف ديگر خود گليم بافند. 
7- رنگ های قرمز و قهوه ای سير و نارنجی تا رنگ های 
روشن تر مثل عاجی و سفيد، رنگ های غالب در اكثر بافته 

های افشاری به ويژه نمكدانند.
8- در ميان ويژگی های ظاهری و صوری نمكدان های ايل 

افشاری كرمان )و ساير دست بافته هايشان(، تأثيرپذيری  از 
نواحی مختلفی همچون قفقاز، آذربايجان و شرق آناتولی 
مشهود است كه ريشه در پيشينه ايل افشار و محل سابق 

سكونت آنها دارد.
9- تأثيرپذيری از ايالت نواحی داخلی ايران نيز )قشقايی، 
خمسه، شاهسون، كرد، لر، بختياری، كهكيلويه، بلوچ و...( 

از خصايص ايل افشاری و بافته هايشان است. 
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نامه: مردم و قهرمانان شاهنامه، ج 3، تهران، 1358 و صادق 

هدايت، نيرنگستان تهران، 1342، ص 113.
می شود.  داده  نسبت  هم  گور  بهرام  به  نمك  كشف 
چگونگی كشف آن، داستانی شبيه كشف نمك به دست 
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و شاهنامه، ج 2، تهران، 1358، ص 323.
دوره  از  دوم  دهخدا، ج 14، چاپ  نامه  لغت  2- رك: 
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4- تار و پود مابين رج های رندی باف و گندی باف از 
جنس پنبه و بافت قسمت رندی و گندی، پشمی است. 
روی نمكدان رندی باف و قسمت پايينی آن، سه تا پنج 
سانتی متر به سبب سايش كم تر ته نمكدان، گندی باف 

است.
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