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فرحناز قاضياني

(تاریخ دریافت ،97/2/10 :تاریخ تأیید)97/8/12 :

چکیده
«وریس» یکی از دست بافتههای نواری زنان ایل بختیاری ،با نقشها و طرحهای انتزاعی منحصر به
فرد است که از پشم گوسفند ،موی بز و در مواردی کاموا بافته شده و در زندگی کوچندگی عشایر
بختیاری به عنوان طناب در عرضهای متفاوت برای مصارف مختلف کارکرد داشته و امرروزه ایر
هنر به دلیل یکجانشینی عشایر محدود شده است .حال ای سئوال مطرح است که یکجا نشینی چه
تأثیری بر کارکرد و نقوش منسوج وریس گذاشته است؟ هدف ای مقاله شناسایی علرت تغییراتری
است که در اثر یکجانشینی بختیاریها در کرارکرد و نقروش وریرس ترورت گرفترهاسرت .روش
تحقیق توتیفی -تحلیلی ،گرردووری مطالر

کتابخانرهای و میردانی و محردود تراریخی ون دور

معاتر است .از نظر موضوعی نیز ترفاً شامل وریسبافی به عنوان یکی از دست بافترههرای ایرل
بختیاری است و به دیگر منسوجات نواری ونان نمیپردازد .نتیجۀ تحقیق نشران مریدهرد کره نیراز
عشایر بختیاری به نوارهای وریس در دور کوچندگی باعث تنوع در کاربرد ونها شرده و اتتارای
شرایط کوچ ،اعتقادات و باورها و ارتباط تنگاتنگ ونها با طبیعت ،خلرق نقوشری زیبرا را در بافرت
وریس به همراه داشته است که در زمان یکجانشینی ایل ،اکثرکاربردهای عملری خرود را از دسرت
میدهد و موج

کنار گذاشت تدریجیِ نقوش و بافت ای منسوج میشود.
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مقدمه
ایل بختیاری بزرگتری ایل کوچند ایران (بر اساس وخری سرشرماری عشرایر در سرال 1387
مرکز ومار) ،1از دیرباز در دامنههای زاگرس زیسته است .ییالق و تشالق بختیراریهرا عمردتا در
حد فاتل دو استان چهارمحال و بختیاری و خوزسرتان ونیرز منراطقی از اسرتانهرای لرسرتان و
اتفهان است .زندگی مردم بختیاری مبتنی بر پرورش دام و زندگی کوچندگی است و بخشری از
فروورده های دامی ونها که شامل پشم ،کرک و موی بز است ،به تورت دسرتاوردهای هنرری در
تال

تولید انواع دستبافتههای کارکردی متجلی میگردد .ای دستبافتهها شامل تالی ،خِرسَر

(فرشی با پُرز بلند) ،لِی (گلیم یا سرانداز) ،جاجیم (نواربافترهای منسروج پهر بررای تهیره رویرۀ
لحاف) ،موج (روانداز ،رختخواب پیچ و گراهی زیرانرداز) ،هروریی (خرورجی ) ،تُربَره (تروبر
نگهداری و حمل ملزومات چوپان) ،شَرلَه (بررای جابجرایی مشر  ،محصرول دروشرده ،سرنگ
وچوب برروی حیوان)،شَرل (بررای جابجرایی محصرول دروشرده) ،هروری (خرورج) ،هروریی
(خورجی ) ،هور (جوال) ،مَهدَه (زیرگوشی) ،تی یَرر (نمکردان) ،هروریِ تَررک (محرل نگهرداری
دارایی نقدی و تیمتی) ،سُرفَه وردی (سفرهای برای ملزومات و پخت و پز نان) ،پیشسینه اسر
و مادیان ،جُل (روزینی) ،مَوجیچی (نوعی نواربافته بدون پود جداگانه با نقوشی شبیه به موج)،
برای بند چادرها عالوه بر وریس طنابهای دورنگی میبافند که خودشان ون را رشمه گِلدِرچی
می نامند( .کریمی ،)111 :1368 ،گِلدِرچی (نوعی نواربافته بدون پود و باری

کره بیشرتر بررای

بست گیس دختران و زنان به کار میرود) ،بَندِ زَنگِلی (نوعی نواربافتره بررای بسرت زنگولره بره
گردن حیوانات) ،طنابِ چَپی (نوارتابیده شده با موی بز سیاه و سفید که بیوه زنان بختیراری ونرا
با دست چپ تابیده ،روی ونرا با پشم یا کاموای رنگری پوشرانده وبررای خروش یمر برودن و
دورشدن چشم بد از خانواده در سیاه چرادر و...وویختره و نیرز بره دیگرران هدیره مریدهنرد) و
«وریس» است که در مواردی به ون «مال بَند» 2هم میگویند .اغل
ساد دوالبافِ ی

نوارهای عشایری با تکنیر

پود بافته میشوند .ای نوارها بافت دو رو دارند و روی ونهرا نقروش گیراهی،

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
1 www. amar. org. ir

 2بختیاریها به مجموعهی داراییهای خود "مال" هم میگویند ،پس "مال بند" وریسی است کره بره هنگرام کروچ
داراییهای خود را با ون میبندند.
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جانوری ،انسانی و ...خودنمایی میکند .مهمتری گرایشهای تولید دسرتبافترههرای نرواری در
مناطق مختلف ایران ،در جدول زیر ومده است:
جدول شماره - 1مهمترین گرایشهای نواربافي در مناطق مختلف ایران
ردیف

نام گرایش

منطقۀ جغرافيایي

1

وریسبافی

چهارمحالوبختیاری ،خوزستان ،لرستان و اتفهان

2
3
4
5
6

نواربافی
پَ بافی
خوسبافی
خَاایهبافی
مُداخلهبافی

گلستان (علیوباد کتول)
تزوی (روستای علی وباد الموت)
استان فارس (شهرهای خنج و اوز)
هرمزگان
خراسان رضوی (بجنورد منطقه کالت نادری)

مردمان بختیاری به کم

ادبیرات شرفاهی ،شرعر و موسریقی بره غنرای وهر و براور خرود

میافزایند و با خلق نقش و نگارها ،ونها را تبدیل به وسیلۀ ارتباطی و انتقال اندیشره مریسرازند.
نظر ورم هانگلدی  1در مورد نقش تالی را می توان به نقروش منسروج وریرس نیرز تعمریم داد:
«نقش تالی ،تنها عنصر بنیادی است که همیشه مورد توجه ترار میگیرد» (.)39 :1375

"چُوگَری ،چینیگَری ،دووالِ گایی

تو چُنُو چَپَت بِزَ ،عاجز نَبایی"

(تو نخ ریس و بافندهای ،با کارتهای چرمی گاو برای بافت وریس چنان دفتی بزن که
خسته نشوی)
بافت وریس ،بافندگی روی دستگاه توسط ترفحات مربعری شرکل هسرتند .ایر ترفحات
مربع هایی از پوست محکم گاو هستند (دووال) که هر ضلع ون  6سانتیمتر است و در هر گوشه
ون ی

سوراخ وجود دارد .از هر سوراخِ تعدادی از ای تفحات ( 10تا  20تفحه متناسر

برا

پهنای تسمه موردنظر) یکی از نخهای تار میگذرد .ای نخهای تار بی دو عدد مریخ چروبی کره
در زمی فرو رفته کشیده شده است (مشابه تصویر  5که به جای میخهای چروبی نروع وهنری ون
استفاده شده است) و فاتلهی ای دو میخ ،متناس

با طول تسمهای است کره بایرد بافتره شرود.

همی که تفحات ردیف شدند ،نخهای تار را در دو ردیف جدا از هم به تورت زیر و رو نگه
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
1 Hangeldin
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می دارند؛ از بی ای دو ردیف ،نخ پود میگذرد .نخ پرود توسرط یر
فشرده میشود .چرخش ای تفحات چرمی به میزان ی
گام از کار را وماده میکند و ی

کراردک چروبی (چَپَرت)

چهارم دور در جهرت عمرودی ،یر

چهارم از تارها در دو سطح رویی کار ظاهر میشروند (دیگرار،

( )154-155 :1369تصاویر  2تا  4و تصویر .)22
ابزارهای الزم بافت وریس (تصاویر در گروه تصاویر  )1شامل مِه (میخ بلندچوبی یا فلرزی)
(تصویر  ،)1پَرَه (وسیلۀنخریسی) ،دووال (کارتهرایی از جرنس چررم ،فیبرر و در حرال حاضرر
پالستی ) ،چَپَت (کار دفتی را انجام می دهد) (تصویر ،)4سُ

(وسیلۀ چروبی بررای جرداکردن

تارها از یکدیگر و بافت راحت تر که بر روی ونها در عرض کشیده میشرود) و تِیری (تییری
پشم چینی و تییی معمولی) ،چَقو (چاتو) و ماسورَه (مقداری نخ که با دست بره هرم پیییرده و
برای پود به کار میرود) (تصاویر  2و  )3بسریار سراده و ارزان بروده و بره راحتری در دسرترس
عشایر که تولیدکنندگان اتلی نوارها هستند ،ترار دارد .در دهههای گذشته برخی از وریسها برا
تغییر شیو زندگی بخش اعظمی از ایل بختیاری از کوچندگی به یکجانشینی کاربردهای گذشرتۀ
خود را از دست داده و از گردونۀ تولید مصرفی عشایری خارج شدهاست .فقط تعدادی از زنران
بختیاری که درهنگام کوچ از بافت ون بهره بردهاند ،توانایی بافت ونها را دارند و در حال حاضرر
تنها به بافت برخی از نقوش وریس میپردازند .گاهی برای سرعت بخشیدن به بافت وریس ،دو
نفر اتدام به بافت از دو طرف ی

دستگاه میکنند؛ در ای تورت بافندهای کره کرارتهرا را در

اختیار دارد نقش انداز اتلی است (تصویر  .)5مواد اولیۀ وریس عمدتا از پشم ،موی بز و کراموا
است.
پدیررد یکجانشررینی ،پیامرردهایی را برررای عشررایر برره دنبررال داشررته اسررت .نخسررتی پیامررد،
کنارگذاشت زندگی کوچندگی است که موج

حذف دامرداری و دامپرروری کره مهرمترری و

عمدهتری منبع معیشت و اتتصاد ونان است ،شده و درنتیجه دیگر مواد اولیۀ بافتههرای عشرایری
در دسترس ونها نخواهد بود .دومی پیامد ای است که در اثرر تغییرر شررایط و شریو زنردگی،
دست بافتههای عشایری ،کاربرد خود را از دست خواهند داد .بنابرای در شرایط جدید ،اترالت
و ارزشهای هنری و زیباشناختی ،طرح ،نقش ،رنگ و فنون بافت موجود در دسرتبافترههرا برا

كاركرد و نقوش وريس در گذار از كوچندگی به يكجانشينی (ايل بختياري)

149

ترارگیری در کانونهای اسکان و نزدیکی با روستا یا شهر تحت تأثیر ای همجواری ترار گرفتره
و نظام بافندگی عشایری کنار گذاشته میشود؛ در نتیجه بخش مهمی از هویت ایلری بختیراری از
بی میرود.
هدف کلی ای تحقیق ،بررسی وریس پس از یکجانشینی عشرایر بختیراری و مقایسرۀ ون برا
دوران کوچندگی از منظر کارکردها و نقوش ونها است که برای برنامهریزان حوزههرای مررتبط
مورد استفاده خواهدبود .مناطق عشایری دعوتگاهِ چارمورونِ دینارون از بخش مرکزی شهرسرتان
اردل ،تلعهسنگ از بخش مرکرزی شهرسرتان کوهرنرگ ،روسرتاهای بیردکَل از توابرع شهرسرتان
فارسان و گزستان از بخرش بازفرتِ شهر سرتان کوهرنرگ بررای مطالعرۀ ایر پرنوهش انتخراب
شده است .جامعۀ وماری ای تحقیق ،شامل بیش از  50نوار وریرس متفراوت موجرود در منراطق
فوق و نیروی انسانی مرتبط با ای حوزهها است.
گردووری اطالعات ای تحقیق بهتورت میدانی -کتابخانهای بودهاست .اطالعرات توتریفی
پیرامون جنبههای تحقیق ،ازطریق مصاحبۀ تخصصری برا افرراد مررتبط برا وریرسبرافی در طری
سفرهای نگارنده در سالهای  1369تا ( 1371در زمان کوچندگی نسبت به اکنون) و سال 1396
در زمان اسکان عشایر در مناطق کوچندگی تعداد اندکی از باتیماند خرانوار عشرایر کروچ رو و
روستایی گردووری شدهاست .سرپس برا اسرتناد بره منرابع کتابخانرهای در زمینرههرای مختلرف
(بهتورت فیشبرداری و تصویربرداری) ،موضوع تحقیق تجزیه و تحلیل شدهاست .در ای مقاله
از روش تحقیق تحلیلی -توتیفی استفاده شدهاست .ای پنوهش ،از نظرر محردود موضروعی،
ترفاً شامل وریسبافی ایل بختیاری بهعنوان یکی از گرایشهای پارچهبافی سنتی ایران اسرت و
سایر نوارهای دستباف زنان و مردان بختیاری بررسی نشدهاست .یافتههای ای تحقیق ،میتواند
در راستای رونق مجدد وریسبافی در دور یکجانشینی ایل بختیاری ،ازسوی متولیان ای حروزه
مورد استفاده ترار گیرد.

پیشینۀ پژوهش
مهمتری پنوهش هایی که تاکنون در ارتباط با موضوع اتلی و موضوعات فرعی ای مقاله
نگارش و منتشر شدهاست ،شامل موارد زیر است :در مقالۀ «مطالعۀ مردمشناسی وریسبافی
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عشایر بختیاری» (کیانی .)1395 ،با توجه به اهمیت تأثیر پذیری از محیط و طبیعت اطراف در
وریس توسط هنرمندان گمنامی که وسایل کاربردی روزمره را با ووق خاص و وسعت نظرشان
تبدیل به کاالهای ارزشمند کردهاند ،به چیستی عوامل موثر در بافت ون تدمی در شناساندن ای
دستبافتۀ بختیاری برداشتهاست .نتایج تحقیق یادشده نشان داده است که عشایر بختیاری با
توجه به نیازهایشان و با مواد اولیۀ موجود ،کاربردیتری وسایل خود ازجمله وریس را میبافند
که ای تولیدات زیبا از لحاظ نقشاندازی نیز دارای اهمیت بوده و اغل

برگرفته از عقاید و

وداب و رسوم ونها است .مقالۀ «نوارهای تزیینی منسوج ایرانی» (امینی .)1384 ،به بررسی تحول
تزیینات نواری شکل در ایران پرداختهاست .مقالۀ «بندهای وویز دستباف در ایل بختیاری هنری
رو به فراموشی» ،به معرفی و کاربرد بندوویزهای دستباف عشایر بختیاری میپردازد که بدون
هیچگونه ابزاری بافته میشوند .نویسنده در مقالۀ خود تالش میکند روشی برای احیا ای
تولیدات ارائه دهد اما نمیتواند از طرح ی

پیشنهاد فراتر رود.

کارکردهای وریس
شامل دو گروه کاربردهای عملی و کاربردهای تزیینی است (گروه تصراویر  .)2از یر

منسروج

وریس ممک است در کاربردهای مختلف استفاده شود.
کاربردهای عملی
 .1از زیباتری وریسها برای بست بار و بنه بر پشت چارپایان استفاده کرده تا بره هنگرام کروچ
ون را به رخ دیگر طوایف بکشند.
 .2تَلمیت :به هنگام کوچ بر روی "هوریی " (خورجی ) بسته شده بر کمر اس  ،تراطر و اال ،
دو بالش جلو و عق

ون گذاشته ،روی ون را با بافتۀ موج پوشانده ،با وریسی منقوش محکم

کرده و از گودی ایجاد شده بی دو بالش برای نشست افراد ناتوان ،زنان و بیرههرا اسرتفاده
میکنند (تصویر .)18
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 .3بست جُل (روزینی) و پاالن که با تسمۀ سینهبند به جلوی حیوان ،تَنگ شکم بنرد بره پشرت
دستها و "دینِهچِه" (دنبالیه) که به وسیلۀ ی

زیردُم نمدی (رُفیده) به پشت حیروان بسرته

میشود (تصویر .)18
 .4بست لِگام و سر و کلۀ (سربند) چارپایان (تصویر .)16
" .5وو ور هیوَه" (وسیلۀ ووردن هیزم) :برای حمرل هیرزم و مرواد سروختی از وریرس نقرشدار
مستهل

یا وریس ساد خود رنگ استفاده میشود (تصویر  )19که انداز ون بسته به مقردار

هیزم گردووری شده تغییر میکند.
" .6وو ور اُو" (وسیلۀ ووردن وب) :برای حمل و جابجرایی مشر

پرشرده از وب چشرمه نیرز،

وریس استفاده شده یا وریس ساد خود رنگ را به کار میبرند.
" .7تفل و کلید کردن"هوریی " (خورجی ) :هوریی حکم تندوتیهای را دارد که برا اتصرال
بندین های ون به یکدیگر که از بافت وریس است ،درِ ون کامال بسته شده و وخری بندین
کیسههای دو طرف با تفل محکرم مریشروند (تصرویر  .)8تمرامی وسرایل مهرم زنردگی در
هوریی جای میگیرد.
" .8هوری" و "مهده" مانند هوریی تفل و کلیرد مریشروند (تصراویر 6و  .)7در ایر بافترههرا
وسایل شخصی زنان جای میگیرد .در مواتع لزوم نیز از مهده به جای برالش (زیرر گوشری)
استفاده میشود .عرض ای وریس به انداز شکافهای ایجاد شده در بافتۀ مورد نظرر بررای
گذراندن وریس از ون و طول ون نیز به انداز پهنای هوری و مهده بستگی دارد.
 .9برای "بست و حمل تهده یا تده" (گهواره) بر پشت مادر ،از په تری وریرس کره ون را "وو
ور تهده" مینامند؛ استفادهشده تا سنگینی ون فشار کمتری به مادر وارد وورد .طریقۀ بست ون
کامال محکم بوده و هیچ گونه مشکلی به وتت کوچ برای مادر ایجاد نمیکند (تصویر .)10
" .10بست تنداق نوزاد" :مادر به هنگام خوابیدن نوزاد ،وی را تنداق کرده و با وریس میبندد.
" .11بست نوزاد به تَهدِه" (گهواره) :مادر کودک خود را در زمان خواب یرا بیرداری بره گهرواره
بسته تا با فرا خاطر به کارهای روزانۀ زندگی بپردازد؛ در حال حاضر به جای ایر وریرس
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په در مواردی از پارچۀ مخمل جیر یا پارچرههرای دیگراسرتفاده کررده و برا وریرس ون را
محکم میکنند (تصویر .)11
" .12به کمند انداخت و گرفت اس های سرکش".
" .13بست پیز دستگاه های بافت منسوجات به سَرِمَالر" ،محل اتصال سه پایره (تصراویر  13و
.)14
 .14و نیز مش

را به سَرِمَالربرای دو زدن و کره گرفت  ،با وریس میبندند.

" .15بست بهون" به میخ طویلههای فرو کرده در زمی برای برپایی و ثابت کردن ون در نُه نقطره
برای ی

بُهون در انداز سه در چهار متر بدون نقش یا با استفاده از وریسهای دیگرر .هرم

اکنون از نواربافتهای دیگر یا از طناب پالستیکی استفاده میشود (تصویر .)17
" .16نُفتوربند" وریسی است در حکم دستگیر هوریی و هور که برای جا به جا کردن ،بره براال
و پائی دو طرف ون وتل میشود (تصویر .)9
" .17اَوسار" (افسار) چارپایان.
" .18شِکال بَند" را مردان شکارچی به وتت شکار کردن همراه خود برده تا شکار خود را برا ون
به حلقههای پشت دو طرف زی ِ مرک ِ خود بسته و ونرا به راحتی تا مقصد حمل کنند.
" .19دار دوشگِلَه" (دار دوشکِال) وریسی په و بلند است کره دو سررِ ون را بررای تراب برازی
کودکان به شاخۀ درخت میبندند.
" .20بار بندِ بُهُون" وریسی په برای مهار سیاهچادر در برابر بادهای شدید است که به مروازات
طول سیاهچادر ،ون را از ی

طرف به طرف دیگر از روی سیاه چرادر گذرانرده و بره زمری

محکم میکنند .ای وریس به علت ترار داشت مستقیم در برابرر براد ،براران و وفتراب بردون
نقش بافته میشود (تصویر .)19
کاربردهای تزیینی
" .1تزیی داخل (تصویر )20و بیرون بُهُون" (تصویر  )17برا نقرش عمرد شریردَنگ همرراه برا
منگولهها و مهرههای رنگی که با توجه به طول بهون ،طول ون متغیر است.
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" .2شَلِه کَش" یا "دَستُرکَش" :وریسی خودرنگ و بدون نقش است کره زنران بختیراری ون را برا
پارچۀ مخمل خوشرنگی جلد کرده ،بر روی مخمل برا مهرره دوزی یرا دکمره دوزی ،نقروش
مثلثی ایجاد کرده و از باالی هوریی به دو طرف ون متصل میکنند .شله کش عالوه بر داشرت
جنبۀ زیبایی ،سب

دورشدن حشرات هنگام حرکت چارپایران در کروچ مریشرود (تصرویر .)9

گاهی نیز وریسی با نقش شیردنگ برای تزئی روی هوریی دوخته میشود.
" .3تزیی تَهدِه" (گهواره) با نقش شیردنگ به همراه مهر تی (چشم زخم) ،موی گرگ ،دنردان
پلنگ ،خرمهره و ...برای دفع بدیها و بالیا (تاضیانی.)141 :1376 ،
" .4پیش تیگی" (پیشانیبند) :وریسی را با منگولههای رنگی و مهر تری (چشرم زخرم) بررای
تزیی اس

عروس و اس

مورد عالتۀ تاحبش در محل پیشانی بره سرربند حیروان متصرل

میکنند (تصویر .)16
 .5در حال حاضر عشایر ی جانشی  ،عروس را با ماشی به خانۀ بخرت مریفرسرتند؛ بنرابرای
ماشی را با وریسی که با نقش شیردنگ بافته شده ،مزی میکنند.
 .6ونیز منزل (خانه) جای بهون را در یکجانشینی گرفتهاست ،پس شیردنگ را در جای جایِ ون
میوویزند (تصویر .)21
 .7بختیاریهای اسکان یافته مکان جش عروسی را با شیردنگ تزیی میکنند تا ضم حفاظت
از عروس و داماد و میهمانان ،برای ساخت زندگی جدید خوش یُم بروده و خوشربختی را
برای ونها به ارمغان وورد.
" .8بَندِ بازی بَند" یا "بَندِ بایی بَند" (بند بازو بند) :دختران و زنان جروان بررای زیبرایی و دفرع
چشم زخم ،وریسی با نقش شیردنگ بر روی بازوی خود میبندند .نقشی با ای نام نیز روی
دیگر بافتههایشان موجود است.
" .9زیرچِلی" (زیربغلی) :وریس باریکی با نقش شیردنگ به طول ده سانتیمتر که بررای ترزیی
و محافظت به پایی حلقۀ وستی ِ "چوتا" (پوشش روییِ لباس مردان بختیاری بافتره شرده از
جنس کرک) متصل میشود (تصویر « .)15هم چنی از ون جرا کره در تردیم روبران ،ترور و
...وجررود نداشررته اسررت ،برررای تررزئی لبرراس ،دور یقرره ،لبررۀ لبرراس و کمررر شررلوار اسررتفاده
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میشدهاست» (امیراحمدیان .)146 :1387 ،اما در مناطق مورد تحقیرق ایر مقالره نشرانی یرا
نظری در ای موارد دیده یا شنیده نشد.

نقوش رایج در منسوج وریس (گروه تصاویر )3
نقوش دستبافتههای بختیاری ،با الهام از وداب و رسوم ،عرادات ،بیرنش و فرهنرگ ریشرهدار و
پربار ایل بختیاری ایجاد شده و اغل

از معانی تراردادی برخوردارند .ای نقشها با وجود تنروع

و پیییدگی ،با وموزش از بافندههای بزرگتر ایل و به کم

وه خالق بافنده شکل مریگیرنرد.

همچنی  ،برخی از ای نقوش ،از عناتر موجود در محیط پیرامون ونها ازتبیل حیوانرات ،گیاهران
و ملزومات زندگی روزمر عشایری سرچشمه گرفته ،در گذر زمان ریشرههرای معنرایی خرود را
حفظ کرده و بدون تغییر چشم گیر به حیات خود ادامه دادهانرد .نقرشهرای منسروج وریرس را
میتوان از نظر شکل ظاهری و موضوع به گروههای مختلف تقسیم کرد:
نقوش گیاهی
" .1بَلگِ بیدی" :ای نقش تداعی کنند برگهای پشت سرهم و متصل شده بره یر

شراخه را

تداعی میکند.
" .2تَه تِالش" (تخته تِراش) :زنان بافنده ای نقش را به تکههای چوب با ترراش نرازک تشربیه
میکنند؛ و یا ممک است شاخههای تازهای از ی

درخت باشد که پوست ون را با نوک تیرز

چاتو به تورت مورب خط انداخته باشند (تصویر .)28
" .3گل گندم" :ای نقش شامل ساته و خوشۀ گندم اسرت .کشریدگی نقرش برا کشریدگی فررم
وریس هماهنگ شدهاست .در تسمتهایی از وریس فقط خوشه گندم که توت غال

ونهرا

است ،بافتهمیشود (تصویر .)34
" .4گل خیردَه( "1گلگِردَه یا تَ گل) :بهار و شروع زندگی دوباره همراه برا رویرش گرلهرا و
تداعی ون ازوه لطیف بافند وریس بر ون نمود مییابد .ای نقش شبیه به لوزیهای توپُر یا
اشکال ساده و تداعی کنند گلهای پیرامون ونها است (تصویر .)24
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 1گلِ ریز .بختیاریها وای گل را افزون بر نقش واتعی گل ،برای سایر نقوش نیز به کار میبرند.
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" .5گل پیکَه" (گلِ خالی ،گلِ خَشخاری :)1نقشی شبیه به لوزی توخالی است و برر روی چنرد
وریس دیده شدهاست (تصاویر  33 ،31و .)40
" .6یَ گُل" یا "بَندِگل" :زنان عشایر بختیاری بافت نقشی از گل کره در یر

ردیرف و پشرت

سرِهم تکرارشود را یَگُل یا بَندِگل مینامند .ای نقش شبیه مربعی اسرت کره بره  6 ،4یرا 8
مثلث تقسیم شدهاست و یا به شکل لوزی یا مثلث دیدهشدهاست و به گلهایی میمانرد کره
در ی

ردیف به نخ کرده باشند (تصویر .)32

" .7دوگل" :با بافت دو ردیف نقش"یَ گل" به تورت موازی هم ،نقش "دوگل" به وجود میوید.
" .8چارگُلی" :چارگلی از ی

لوزی بزرگ که در برر گیرنرد  4لروزی (گرل) کوچر

اسرت،

تشکیل میشود و به ون "بُتیشایی" نیز میگویند (توضیح ای نقش در گروه نقروش انسرانی
ومدهاست) (تصاویر  26و .)36
نقوش جانوری
" .1ماری" :ای نقش به شکل خطوط منحنیِ موازی هم بافته میشود کره یرادوور شرمایل مرار
است .مار را می توان حافظ گنج دانست؛ پس بختیاریها اموال خود را با وریسری کره نقرش
مار بر ون نقش بسته ،میبندند تا از ونها به خوبی محافظت شود .نقش ماری را میتروان بره
وب ،مظهر پاکی و نشانۀ حیات و نیز به راههای مالرو تشبیه کرد (تصاویر  43و .)49
" .2چِنگلی" تداعی کنند مبارز دو توچ از زاویۀ دید باال است که گویی برا شراخ هایشران در
چنگ هم گرفتار شدهاند .شاخ توچها در ای درگیری نمود پیدا کرده و به ترورت اسرتیلیزه
و مجرد بر وریس نقش میبندد (تصویر .)27
" .3گا مسی سی" :اساس ای نقش بر ی

لوزی اسرتوار بروده و کنرارههرای ون برا شرکل سرر

جانوران که روبه روی هم ترار گرفته اند؛ تزیی شدهاست (تصویر .)51
" .4بالِندِه" :در گویش بختیاری به پرنده" ،بالِندِه" مریگوینرد .بالِنردِه از نقرش دو نریم"هَیَره"
(توضیح نقش هَیه در نقوش اشیا ومده است) که ترینۀ یکدیگرند ،تشکیل میشود (تصراویر
 23 ،29و.)30
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 2خَشخاری :بیخود ،بیدلیل ،به گل خودرو گویند.
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" .5شیردِنگ" یا "شِردَنگ"" :شیردِنگ" از دو کلمۀ "شیر" و "دِنگ" ترکی

شده و نعر شریر

از ون استنباط میشود که باعث ترس هرر نروع ارواح خبیثره و دور شردن ونهرا مریگرردد.
شیردنگ ارتباطی تنگاتنگ با فرهنگ معنوی ،اعتقادات و باورهرای عشرایر بختیراری دارد؛ از
ای رو برای ای نقش شخصیت جداگانهای تائل شده ،ون را از حیطۀ وریس خرارج کررده و
برای انواع کاربردهای تزئینی ،خوش یُمنری ،مبرارکی و محافظرت کننرده بره کرار مریبرنرد.
"شِردَنگ" ترکیبی از دو وای "شِر" و "دَنگ" (شعر و توت) است که میتوان ون را ورد و
یا گفتۀ مقدسی دانست که بالیا و بدیها را دور کرده و به عنوان دعای خیر همرراه تراح
ون است.
" -1-5شیردنگ تکی" شبیه مثلثهای تائمالزاویه است که به ترورت چرپ و راسرت طروری
نقش میبندند که وتر ونها موازی هم ترار میگیرند (تصاویر  40 ،37و .)47
" -2-5شیردنگ جفتی" از ترکی

شیردنگ تکی است که حول محور ی

ضرلع زاویرۀ تائمره

خود چرخیده و شکلی شبیه مثلثهای متساویالساتی میدهد که راس هرر یر

در وسرط

تاعد دیگری ترارگرفته است (تصویر .)48
نقوش انسانی
" .1بُتی شایی" (خاله شاهی) :از دو وای "بُتی" به معنای خاله در گویش بختیراری و "شرایی" یرا
"شاهی" که نام زن است ،تشکیل شده و شاید نام اولی زنی است که ای نقش را بافتهاسرت و
یا برگرفته از بوتۀ شاهی (نام نوعی سبزی) باشد .ساده شد ای نقش بر روی وریس بافته شده
(تصاویر  44و  )55و چارگلی (توضیح در نقوش گیاهی ومده است) نیز خوانده میشود.
" .2مَوشائیجو" (ماه شاهیجان) یا "مَور شائیجو" (تصویر  :)35برای ای نقش دو روایت دارند:
 -1-2نام زنی است به اسم "موشائیجو" یا" ماه شاهی جان" که لوزیهای تکی دو طرف را بره
جای چشمهایش و لوزیهای دیگر را به جای بقیۀ اندام وی تلقی میکنند .شاید اولری برار
زنی با ای نام ون را بافته باشد.
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" -2-2مَور شائیجو" ترکیبی از دو وای "مَور" به معنی زمی سرسربز اسرت کره بره "شرائیجو"
نسبت دادهمیشود ،به ای معنی که زنی به نام شاهیجان نقشی بافت که به زیبایی ون مکرانِ
سرسبز است.
نقوش اشیا
" .1گُلِ گوشار" :هنگام بافتِ ای نقش ،بافند ون ای شعر را که حاکی از مشرکل برودن بافرت
ون است زمزمه میکرد:

"دستت به دیال و چَپَتای گُلِ گوشار

چی مُال تلم به دَس نَشقِسِه وِردار"
(تاضیانی)145 :1376 ،

(بادستهایت به کم

کارتها و دفتی چون معلمی دانا که تلم در دست دارد ،نقش گُلِ

گوشار را بباف)
" .2خالِ نال" (نقش نعل) :نعل در اکثر مناطق ایران از جمله سررزمی بختیراری دورکننرد
نحوست و نشانۀ خوشبختی است .جایگاه وین نقش نعل در اندیشۀ مردم ایر سررزمی
باعث شده است ترا برر وریسری کره برا برار و وسرایل براربری پیونرد دارد؛ بافتره شرود
(تصویر.)39
" .3بند اَرَه" :ای نقش با الهام از اره بافته میشود که با تکرار و ادامۀ بافت ون "بَند اَرَه" نام
میگیرد (تصاویر 33 ،28 ،23و .)43
" .4گُل هَیَه" :ای نقش از وسیلهای چوبی به نام "هَیَه" کره در بسرت برار از ون اسرتفاده
میشود ،الهام گرفته شدهاست (تصویر  .)12هیره بررای سررعت بخشریدن بره بسرت و
محکم نگه داشت بار بر پشت چارپایان به وتت کوچ اهمیت به سرزایی در میران عشرایر
بختیاری کوچ رو داشته (تصویر ) 12و به دلیل انعطاف پرذیری زیراد در بافرت برر روی
دستبافتههایشان ازجمله وریس به تورت  Sشکسته و  Zتغییر شرکل یافتره همرراه برا
انواع گل (مثلث ،لوزی و  )...نقش میبندد (تصاویر  42 ،41و .)48
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" .5تِیی" و "پَرَه" :از پشم چینی ،نخ ریسی تا اتمرام بافنردگی ،تییری و دوک نرخ ریسری
نقش مهمی ایفا میکنند؛ به همی سب

نقش ونها در روند تولید بافرت وریرس متجلری

میشود (تصویر .)25
سایر نقوش
" .1گنات" (تاتایی) :معنی ای وایه را نیافتم .ای نقش در لبۀ وریس با دو رنگ بافته میشود و
به ون "گنات به رُه" (گنات در لبه) میگویند (تصاویر  47 ،37 ،26 ،23و  .)51بره "تاترایی"
به معنای گلهای ت

ت

نیز نامیدهمیشود .ای نقش به تورت نوار گیسو بافت در انتهرای

وریس نیز دیده شده است.
" .2مُداخِل (مداتِل)" یا "کِالکِه" :مُداخِل به معنی داخل شدن و نفوو کردن است .درهم فرو
رفت ِ خطوط (لوزی ها) ای معنی را میرساند .مُداتِل و کِالکِه نیز نامیده میشود .یکری از
زنان بافنده اوعان داشت که "مُداخِل" روی وریس نیز بافته مریشرود ،امرا نمونرهای از ون
دیده نشد.

نتیجه گیری
حال با توجه به هدف مقاله به تفاوتها و شرباهتهرای کارکردهرا و نقروش مرورد اسرتفاده در
وریس میپردازیم :از مجموع  28کارکرد به دست ومد عملی و تزئینی انواع وریرس ،شرامل 19
کاربرد عملی و نه کاربرد تزئینی (در زمان کوچندگی و یکجانشینی) ،نتایج زیر به دست ومد:
از  19کاربرد عملی بافت وریس مورد استفاده در زندگی کوچندگی ،تنها سه مورد از جملره:
بند تنداق بیه ،بست نوزاد به گهواره به هنگام خواب و وریس مورد استفاد تاب بازی کودکران
(داردوش گله) درهنگام ی جانشینی استفاده میشوند .موارد فوق به دلیل اهمیرت نگهرداری از
فرزندان ،با نقش اتلی شیردنگ که دورکنند بدیها ،محافظت کننده و خوش یم است؛ بافتره
میشوند.
از شش کاربرد تزئینی وریس در زمان کوچندگی که جنبۀ معنوی و حفاظت کنند ونها بسیار
مهم است ،گهواره در یکجانشینی همینان با وریس تزئی میشود .تزئی سیاه چادر جرای خرود
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را به تزئی خانههای مسکونی (داخل اتاق ها) در یکجانشینی داده است و به جای ترزئی اسر
عروس ،ماشی عروس را با شیردنگ تزئی میکنند .در تمامی وریرسهرایی کره کراربرد تزئینری
دارند ،چه در زمان کوچندگی و چه در زمان یکجانشینی ،شریردنگ نقرش عمرد بافرت ونهرا را
تشکیل میدهد .در نتیجۀ بررسیهرای انجرام گرفتره در گرذار از کوچنردگی بره یر جانشرینی
مشخص گردید بیشترِ وریسهایی که در کوچندگی کاربرد عملی داشتند و به تبع ون نقروش بره
کار رفته در ونها ،بافته نمیشوند؛ اما وریسهایی که کاربرد تزئینی داشتند همینران نقرش مهمری
در زندگی ونها ایفا میکنند تا ون جا که کراربرد تزئینری ونهرا در زنردگی جدیرد یر جانشرینی
تعاریفی جدید پیدا کردهاست .در حال حاضر تنها زنان مس که در هنگام کوچ بافرت وریرس را
فراگرفته و به کار بردهاند ،تادر به بافت ون هستند (در مواردی ونها نیرز بافرت برخری نقروش را
فراموش کردهانرد) .نداشرت لرزوم اسرتفاده از وریرس در کاربردهرای عملری مرورد اسرتفاده در
کوچندگی ،موج

کنار گذاشت بافت ای وریسها و فراموش کردن بافت نقوش به کاررفتره در

ونها در یکجانشینی و در نتیجه از بی رفت بخش مهمی از هویت ایلی بختیاری در وینردهای نره
چندان دور خواهد شد .در حال حاضر از نقوش متنوعی که در بافرت وریرسهرای مختلرف در
زمان کوچندگی استفاده میشد ،تعداد انگشت شماری بافته مریشرود کره مهمترری ونهرا نقرش
«شیردنگ» است .ای نقش عرالوه برر کراربرد تزئینری ،در باورهرا واعتقرادات ونهرا ریشره دارد.
شیردنگِ دورکنند بدیها و خوش یم از مصرف کنند وریسی که ای نقش را برر خرود دارد،
محافظت میکند .نقوش «گُنات به رُه»« ،بَند اَرَه» و انواع «گل»های ریز نیز در حاشیۀ شیردنگهرا
استفاده میشوند" .دار دوش گله" در زندگی یکجانشینی تنها وریس پهنی است که کاربرد عملی
داشته و با نقوش بیشتری بافته میشود؛ اما به نظر میرسد به دلیل جرایگزی شردن طنرابهرای
پالستیکی برای تاب بازی کودکان وحتی بازیهای کامپیوتری ،عمر نقوش ای وریس کوتراه ترر
از عمر نقوشی باشد که بر شیردنگها نقش میبندد.
پرسش پژوهش :دالیل تأثیر یکجانشینی بر کاربرد و نقوش منسوج وریس چیست؟ با توجه
به تغییر شیو زندگی کوچندگی به یکجانشینی ایل بختیاری طی دهههای اخیر ،اکثر کارکردهرا و
نقوش وریس تنها در موارد محدودی باتی مانده و یا تغییر ناچیزی کرده است (از جملره ترزئی

 160نامۀ انسانشناسی ،سال چهاردهم ،شماره  ،25پاييز و زمستان 1395

ماشی  ،تزئی محل عروسی و تزئی خانه) که ونها هم پس از مدت کوتاهی فراموش میشروند؛
همانگونه که کاموا جایگزی پشم و موی بز خواهد شد .ای مسائل موج

شده اسرت ومروزش

سینه به سینه به نسلهای بعدی منتقل نشود .اشتیاق جوانان به جاوبههای به ظاهر خروب جامعرۀ
مدرن کنونی نیز ،ونها را از هویت فرهنگی خود دور کرده و فراموشیِ ای هنر زیبا و منحصر بره
فرد را برای ونها به ارمغان وورده است.
گروه تصاویر  - 1تصاویر ابزار کار و مواد اوليه مصرفي در وریس
 .1مه

 .2پود را به صورت ماسوره از بين تارها ميگذرانند

 .۳گذراندن پود از بين دو دسته تار

 .4قرار گرفتن چپت بين دو دسته تار برای تنيدن پود

 .5بافت یک وریس توسط دو نفر از دو طرف
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 .6مهده قفل و کليد شده با شير دنگ

 .8قفل و کليد کردن هورژین با وریس

 .7هورژ قفل و کليد شده با شير دنگ

 .9شله کش و نفتور بند

گروه تصاویر  -2تصاویر کاربردهای عملي و تزیيني وریس
 .10بستن تهده بر پشت مادربرای حمل کودک در کوچ

161

 162نامۀ انسانشناسی ،سال چهاردهم ،شماره  ،25پاييز و زمستان 1395
 .11بستن کودک به تهده

 .12هچه ،سرعت دهندۀ بار بندی محکم درکوچ

http: //pana. ir/images/old/PicArchive

 .1۳بستن دستگاه بافت بهون به مالرباوریس

 .14بستن باالی مالر (سه پایه)به وسيلۀ وریس

 .15اتصال زیر چلي به انتهای حلقه آستين چوقا

 .16بستن سروکله و پيشتيگي چارپایان (تزیيناسبعروس)

http: //www. iranraiment. com/showthumbnail
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 .17تزیين بيروني بهون با شيردنگ

 .18اوسار ،تزیينات اسب و بستن تلميت(ازجلو)

https: //scontent-iad3-1. cdninstagram. com

 .19وریس بدون نقش و هچه

 .20تزیين داخل بهون با شيردنگ

 .21تزیين حونه (خانه) با شيردنگ

 .22چرخاندن کارت برای ایجاد نقش

گروه تصاویر  – ۳تصاویر انواع نقوش مورد استفاده در وریس
 .2۳بالنده ،بنداره ،گنات به رُه
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 .24تک گل ،بند اره
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 .25قچي و پَرَه

 .26چارگلي ،گناه به رُه

 .27جنگلي ،بنده اره

 .28ته تالش ،بند اره ،گنات

 .29بالنده ،بند اره

 .۳0بالنده ،گنات به رُه

 .۳1گل پيکه ،بند اره ،گنات

 .۳2بند گل ،گنات به رُه
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 .۳۳گل پيکه ،بند اره
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 .۳4گل گندم

 .35موشاهی جو

 .۳6چارگلي یا بوتي شایي

.۳7شيردنگ تکي ،گنات

 .۳8شيردنگ جفتي ،گنات

 .۳9خال نال

 .40گل پيکه ،شيردنگ تکي

 .41گل هچه ،بند اره ،گنات

 .42گل هچه با تزیين چنگلي،

 .4۳ماری ،بند اره

بند اره ،گنات
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 .44گل گوشاری تک ،گنات

.45گل گوشار دو تک

.46گل گ.شاردوتک

 .47گل گوشار دوتک ،شردنگ،

 .48گل هچه

 .49راه مالرو ،نقش ماری

گنات

 .50نقوش مختلف روی یک وریس

 .51گامسي سي
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