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زندگی عشایر قشقایی از  طرح ناظم در فرآیند تغییر شیوه قالی

  ه اسکاننشینی بکوچ

  افشانرحمان و گلهاي اسکان چشمههاي نقش ناظم بافت کانونقالی: مطالعه موردي

  *محمد افروغ

  14/7/1398:تاریخ پذیرش  29/10/1397:تاریخ دریافت

  چکیده

هـاي  این مقاله حاصل یک فعالیت میدانی و در ارتباط با قالی طرح ناظم قشقایی است که در کـانون 

. افشان در شهرستان سمیرم از توابع استان اصفهان، به انجام رسیده اسـت گلرحمان و اسکان چشمه

بافی قشـقایی اسـت   هاي رایج در هنر قالیها در میان انواع طرحترین طرحطرح ناظم یکی از برجسته

از استان فارس تا جنوب  - که امروزه با رویکرد و ساختاري متفاوت از گذشته در جغرافیاي قشقایی 

و عشایر قشقایی منجر به تغییـر   روند اسکان و یکجانشین شدن ایل. شودبافته می - )سمیرم(اصفهان 

ویـژه  قشقایی به يها افتهبدستزندگی و تحول بنیادین در تولید کمی و کیفی، کاربرد و ساختار  شیوه

بررسـی و  این ابعاد در پژوهش حاضر مورد . شناختی شد شناختی و زیباییقالی طرح ناظم در بعد فن

شـیوه  . تحلیلـی اسـت   - نوع تحقیـق بنیـادین و روش تحقیـق توصـیفی     . گرفت قرار خواهدتحلیل 

 هاي تحقیق حاکی از این است کـه تغییـر شـیوه   یافته. طور غالب، میدانی استگردآوري اطالعات به

 دسـت ولیـد  را در روند ت یتوجه قابلتأثیرات بنیادین و ) یکجانشینی(نشینی به اسکان زندگی از کوچ

بافی جاي اي که فرآیند ذهنیگونهبه. هاي طرح ناظم داشته استطور ویژه قالیعشایري و به يها افتهب

انـدازه قـالی طـرح نـاظم نسـبت بـه       . داده استهاي شطرنجی خود را به بافت از روي نقشه و الگو

، درخـت  سـروها گـون، نـیم  فضـاي محـراب  (تر شده و عناصر ساختار اصـلی طـرح   گذشته کوچک

دچار تغییـرات اساسـی شـده   ) هاي افشان شده و شکل نعلبکیو برگ گُلدان مرکزي و گل- هزارگل

  . استتر شده هاي شیمیائی نسبت به طرح قدیم، بیشتنوع رنگی به مدد حضور رنگ. است

شناختی و زیباشناختی قالی طرح ناظم قشقایی هاي فنبررسی، شناسایی و تحلیل مؤلفه: هدف

  ند تغییر شیوه زندگی در رو

هاي طرح ناظم کدام زندگی عشایر قشقایی در قالی تغییرات و تأثیرات حاصل از تغییر شیوه: سؤال

  است؟

  .بافته، قالی، ناظمعشایر، قشقایی، دست :کلیديهاي  واژه

                                               
  m-afrough@Araku.ac.ir            .استادیار فرش دانشگاه اراك، اراك، ایران *



  1399بهار و تابستان ، 13شماره هاي بومی ایران، سال ششم،  دو فصلنامه علمی دانش  |   190

  

  مقدمه

-ویژه طرح ناظم یکـی از برجسـته   طور بهو  هاي قشقایی، قالیبافتهدر میان انواع دست

 صـد یسحـدود  (اي نسبتاً طوالنی قالی طرح ناظم سابقه. هاي ایلی استبافتهرین دستت

طایفـه کشـکولی    طور خاص بهداشته و نمودي از هویت هنري عشایر قشقایی و ) سال

هـاي قشـقایی جایگـاهی    هاي قشقایی و از آن میان طرح ناظم، در میان بافتهقالی. است

بافـت و بـدون   طور ذهنیهاي عشایري را که بهشفر«اي که گونهتوجه است به درخور

توان هنر اعظم خواندباشد، میشده هیتهتقلید از نقشه و از قبل 
1

قـالی طـرح نـاظم در    .»

گذشته و تا پیش از شروع موج اسکان و یکجانشینی، بر مبنا و با دخالت و تأثیرگذاري 

از طبیعـت و محـیط   شرایط خاص زندگی، الگوبرداري و تأثیرپـذیري   همچونعواملی 

انـدازي و پـردازش   ها در فرآیند نقـش پیرامون زندگی، حضور پر رنگ باورها و نگرش

توسـط   شدهيگردآورهاي طبیعی و گیاهی حاصل از رنگرزي رنگزاهاي ها، رنگرنگ

هـا و  بافی و دستوربافی، توجه به مفهوم و نمـادپردازي نقـش  بافنده، فرآیند بافت ذهنی

ها، برجسته بـودن خالقیـت، ابتکـار و خودمختـاري در     ودمصرفی قالیها، جنبه خطرح

ـ و اهتمـام   يپـرداز  الیخپرتو آزادي و فراغت ذهنی و گستردگی دامنه  بـه   شیازپـ  شیب

اما در شرایط اسکان و با پـذیرش شـیوه   . شداحساس و ذوق و قریحه فردي، تولید می

قالی طرح ناظم، در شـرایطی  طور خاص و به ماندهیباقجدید زندگی، بافت مفروشات 

هـا خواسـته یـا    هـاي یـا شـده در رونـد بافـت آن     گیرد که بسیاري از مؤلفهصورت می

هاي اسکان و در میان بافندگان امروز، شـاهد  در کانون رو نیازا. ناخواسته دخالتی ندارد

-شـناختی و زیبـایی  هایی با هویت جدید و تغییراتی در ابعاد کیفی، کمی، فنبافت قالی

در این مقاله سـعی بـر آن اسـت تـا قـالی طـرح نـاظم جدیـد کـه در          . شناختی هستیم

شـود  افشان در منطقه سمیرم اصـفهان تولیـد مـی   رحمان و گلهاي اسکان چشمهکانون

                                               
میراث  و در همایش امور فرهنگی سازمان 1382این جمله از سخنرانی دکتر سیروس پرهام است که در سال  - 1

  .فرهنگی ایراد فرمودند



  

  

  

  

191   |، افروغ  ...قالی طرح ناظم در فرآیند تغییر شیوه زندگی عشایر 

بنابراین براي رسـیدن بـه   . قرار دهد) بصري(مورد، شناسایی، بررسی و تحلیل دیداري 

کـه در  (نمونه قدیمی  8در قالی طرح ناظم، یک نتیجه مطلوب از نمود تغییرات حاصله 

هـاي  بافتـه تـرین منبـع در ارتبـاط بـا دسـت     قدیمی  -کتاب سیروس پرهام آورده شده 

نمونه جدید مورد تطبیق قرارگرفته است تا تغییـرات و تـأثیرات    9با ) عشایري قشقایی

م قـدیم،  هاي طـرح نـاظ  منظور از قالی. صورت گرفته بر طرح ناظم بیشتر نمایان گردد

و اکنـون حضـوري طـوالنی در     شـده  بافتهسال به قبل  50هایی است که تقریباً از نمونه

هایی است که هاي طرح ناظم جدید نیز قالیهاي مشهور دارد و قالیها و مجموعهموزه

ویژه اطراف شیراز و در مناطق مختلف استان فارس به سو نیاتقریباً از یک دهه پیش به 

افشـان منطقـه   رحمان و گلاطق اسکان عشایر قشقایی نظیر مناطق چشمهچنین در منهم

  . شودسمیرم در جنوب اصفهان، بافته می

  

  پیشینه پژوهش

ترین مشکالت فرا روي مقالـه حاضـر، نبـود منبـع در ارتبـاط بـا موضـوع        یکی از مهم

ا و هـ طور غالب بر مطالعـات، بررسـی  رو شاکله و ساختار آن بهازاین. است موردبحث

هـاي  در ارتبـاط بـا قـالی    صـورت گرفتـه  با جستجوي . هاي میدانی استوار استتحلیل

درآمـده  و یـک کتـاب بـه نگـارش      مقالهقالی طرح ناظم، یک  طور خاص بهقشقایی و 

، نگارنده بـه روش  )1393کشاورز، ("رفع یک اشتباه درباره نقش ناظم"در مقاله . است

ویـژه در بازارهـاي تهـران و شـیراز،     قات میدانی بهتحقی بر هیتکتحلیلی و با  -توصیفی 

کـه سـیروس    -خـانمی سعی در آشکار کردن این نکته دارد که طرح ناظم با طرح حاج

طور سهو اشتباهی از سوي آن پژوهشـگر در  تفاوت دارد و به - دانددو را یکی می پرهام آن

 هـاي بافتـه دسـت "نی کتابدر منبع دوم یع. استدادهرخخانمی یکی دانستن ناظم و حاج

نـوعی تنهـا منبـع    تـرین و بـه  ، کـه مفصـل  )1371پرهـام،  ("فارس ییروستاعشایري و 

صفحه از کتاب را به این نقش اختصاص  44اختصاصی در ارتباط با طرح ناظم است و 
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است، نویسنده نخست به توصیف این نقـش و سـپس بـه خاسـتگاه و منشـأ آن و      داده 

مایه آن در ادامه قانون طراحی ناظم و بن. پردازدي هند و ایرانی میهاقیاس با شبه ناظم

کنـد، در ادامـه از   گفتگو مـی  لیتفص بهبوده استي ناظم هایی که پایه و شالودهو نمونه

صورت جزئـی و در پایـان هـم بـه توصـیف و تحلیـل       حلقه مفقوده و تطور عناصر به

در مقالـه حاضـر،   . نـاظم پرداختـه اسـت   بههاي طرح ناظم و سه قالی ش هاي قالینمونه

ي هاي طرح ناظم قدیم و جدید حول محور اسکان و تغییـر شـیوه  تمرکز بر قیاس قالی

  . زندگی عشایر قشقایی است

  

  افشان رحمان و گلهاي اسکان چشمهکانون

هاي اسکان دائم یا غیر دائم، قریب بـه دو دهـه   طرح اسکان عشایر در کانون یا شهرك

امـور  سـازمان صورت اختیاري یا خودجوش از سوي عشایر و با هماهنگی ه بهاست ک

هایی که عشایر حضور داشته و یا مسیر کـوچ عشـایر اسـت،    عشایر، در مناطق و استان

یا شبه شهرنشینی کـه عشـایر    ییروستاهاي یاد شده فضایی است کانون. گیردانجام می

رحمـان  هاي اسکان چشمهکانون. گذرانندیصورت دائم و یا نیمی از سال را در آن مبه

افشان دو نمونه کانون مورد مطالعه در این پژوهش است که در استان اصـفهان و  و گل

ها محل اسکان طایفـه  این کانون. اند شده واقعدر شهرستان سمیرم در مسیر استان فارس 

رغم ها علیکانون در این. لو استبلوکی تیره رحیمشوري تیره ایمانلو و طایفه ششدره

هـاي بافنـدگی، لـیکن بافنـدگانی     تأثیر زندگی شهرنشینی و دور شدن بافندگان از سنت

ویـژه قـالی، گبـه و گلـیم     بافته بهاي وافر به بافت انواع دستفعال وجود دارد که عالقه

هـاي  قالی. کننددنبال می آن راصورت جدي داشته و براي کمک به معیشت خانواده، به

البتـه  . شـود ها بافته میهایی است که در این کانوناظم جدید، یک نمونه از قالینقش ن

مناطق، (هاي استان فارس ذکر این نکته ضروري است که این نوع نقشه در بین قشقایی

برخــی عشــایر  ازآنجاکــهرایــج بــوده و احیانــاً ) شــهرها و روســتاهاي اطــراف شــیراز



  

  

  

  

193   |، افروغ  ...قالی طرح ناظم در فرآیند تغییر شیوه زندگی عشایر 

ویژه فیروزآباد، کازرون و مناطق لف استان فارس بهیافته در تابستان به مناطق مختاسکان

از . بافنـد هاي جدید ناظم را الگـوبرداري کـرده و مـی   کنند، نقشهاطراف شیراز کوچ می

، بافت قالی از روي نقشه و بر روي دار )یکجانشینی(یافته آوردهاي زندگی اسکاندست

  .عمودي است

  

  دالیل اسکان عشایر

شـهري و   سـوم در کنـار جامعـه    عنـوان جامعـه  یري بـه عشـا  ما، جامعه در کشور

هاي خاص معیشتی و فرهنگی خـود،  ویژگی لیبه دل«است کهروستایی مطرح گردیده

شـیخی،  (» شـود دیگر متمایز می دو جامعهو عمالً از  داشته استبه دنبالکوچندگی را 

ي و سیاسی کشـور،  تحوالت اجتماعی، اقتصاد هاي اخیر در نتیجهدر دهه). 645، 1379

عوامل متعدد درونی و بیرونـی  « . شده استخوش تغییرات اساسی عشایر دست جامعه

 دیتولهاي زندگی اجتماعی و دست هم داده و این شیوه زندگی را در سایر شیوهبهدست

آشکارترین نمود این تغییر و تحول، گرایش نسبتاً شـدید  . کرده استمضمحل  ياقتصاد

اي از زنـدگی  هاي عمـده حالت کوچندگان ویژگی نیدر اباشد، که می عشایر به اسکان

ي داخلی و خارجی، بقایاي این شیوه محدودکنندهو عوامل  داده ازدستاي خود را قبیله

شـکور و همکـاران،   (» واداشته استقدیمی زیست و اشتغال را به تغییر و تحول جدي 

جمله علل گرایش و تمایل به سـمت   از). 143  :1388و مهدوي و همکاران، 1392:2

فروپاشی ساختار و نظام ایلی «توان به هاي اخیر میاسکان و یکجانشینی عشایر در دهه

کشور، عدم برخـورداري   در سطحهاي اخیر، تخریب و کاهش روزافزون مراتع در دهه

مناسب به دلیل ماهیـت زنـدگی متحـرك،     وپرورش آموزشکودکان و جوانان عشایر از 

ي شهرنشــین و ان برخــورداري از امکانــات بهداشــتی و درمــانی، تجــاوز جامعــهفقــد

زنـدگی   پـذیري شـیوه  ها و مسیرهاي کوچ سـنتی عشـایر، آسـیب   راهروستانشین به ایل

، ...خشکسـالی، سـیل، زلزلـه و    همچـون حوادث و بالیاي طبیعـی   در مقابلنشینی کوچ

جوانـان   ، عدم عالقهبر کوچو مبتنی نبودن شیوه دامداري به روش سنتی  صرفه به مقرون
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، عدم تمایـل نسـل   )1390:18شاطري و همکاران، (» نشینیزندگی کوچ عشایر به ادامه

جدید به ادامه راه گذشتگان و وضعیت فعلی عشایر، فقر اقتصادي و عدم رفـاه نسـبی،   

کانات اجتماعی و ام از فضاي شهري و توسعه دور ماندنمحروم بودن از آموزش عالی، 

این عوامل از . ، اشاره داشتیارتباطات جمعموجود در شهر همچون اینترنت و وسایل 

عشـایر ایـل قشـقایی را در     ژهیـ و بهعشایر کشور و  اهم عواملی است که امروزه جامعه

بـافی، کـه نمـود    طور خاص قالیدستی و بهصنایع. استدادهاسکان قرار يسو بهسوق 

هاي زندگی عشایري ترین جنبهعشایري است، یکی از مهمتجسمی ایلی و برجسته هنر

هـاي بنیـادین در بعـد کمـی،     است که در اثر تغییر و تحوالت یادشده شامل دگرگـونی 

هـاي  ، مؤلفـه 1در جـدول شـماره   . اسـت شـناختی شـده  شـناختی و زیبـایی  کیفی، فـن 

  .استشدهدادهها در زمان کوچ و اسکان نشانشناختی و زیباشناختی در بافت قالیفن
  
  ها در زمان کوچ و اسکان مورد مطالعه شناختی و زیباشناختی در بافت قالیهاي فنمؤلفه -1جدول 

  )پژوهشگر: منبع (

  شده در زمان اسکانهاي بافتهقالی  نشینیشده در زمان کوچهاي بافتهقالی  هامؤلفه

  فتبالول  بافتو تخت) تمام و نیم لول(بافت لول  فن بافت

  )بافتفارسی(نامتقارن   )بافتترکی(،متقارن )بافتفارسی(1نامتقارن  نوع گره

  پشم، ابریشم، نخ  پشم  مواد اولیه

  سیدست رماشین ریس و در برخی موارد   سیدست رپشم   نوع ریسیدن

  ترکی، فارسی  ترکی  کشیچله

  افقی و عمودي  افقی  نوع دار

تر و تر از چهار متر، ذرع و نیم و کمکم  2متري و هشت تر از ذرع و نیم، ششبیش  اندازه

  ترکوچک

                                               
  .تر استاین نوع گره در میان بافندگان قشقایی بیش- 1

را معلوم ) تقریباً مابین یک متر و نیم تا دو متر مربع مساحت(ذرع و نیم اصطالحی است که یک اندازه کلی - 2

حرکت دائمی طوایف و . افندبتر را سه تا چهار زن میهاي بزرگها را معموًال دو زن و فرشاین فرش. کندمی

تر هاي بزرگنشین و دشواري بستن و بارزدن و حمل کردن دارهاي بزرگ مانع از آن است که فرشهاي کوچتیره

  ).52، 1371پرهام، (هاي بافنده متحرك بافته شود دست گروهاز شش متر و هشت متر مربع مساحت به
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  رنگرزي

هاي طبیعی و گیاهی، رنگرزي با رنگ

رنگزاهاي محیط پیرامون توسط بافنده، 

-هاي شیمیایی حضوري استثنا و بهرنگ

  ترمراتب کم

هاي رنگی آماده در بازار، رنگرزي خامه

رنگزاهاي طبیعی و گیاهی آماده در بازار 

هاي شیمیائی حضوري ط بافنده، رنگتوس

  تر از گذشتهمراتب بیشو به تر پررنگ

  )تربیش(بافی ، نقشه)ترکم(بافی ذهنی  )الگوبافی(بافی، دستوربافی ذهنی  فرآیند بافتن

  

  

  

  

  

  

  طرح و نقش

، محرمـات،  )کرمانی(درهم هاي ماهیطرح

، )بتـه قبادخـانی  (اي ، بوتـه )گلـدانی (ناظم 

 ریــوز(هــاي اســتثنا ن، طــرحگیــاهی، افشــا

، لچک و ترنج )يدیتخت جمش، مخصوص

تـرنج و همچنـین   سه حوض و نقش میـان 

هاي گوناگون، پراکنده، نامتقارن و مایهنقش

نامتنـاهی بـودن    به سببسازي فقدان قرینه

مـنظم،   يهـا  هیـ ما نقشو  يپرداز الیخدامنه 

  .متقارن و منسجم

ضـلعی  هاي ناظم، لچک و ترنج شـش طرح

ترنج چهار بازویی در ه حوض با سه میانس

ها، لچک و ترنج در لچکوسط و چهار میان

-میـان ضلعی یک حوض با یـک  ترنج شش

لچک و تـرنج  ، وسط در ییبازوچهار  ترنج

در  ییچهار بازوترنج با یک میان یضلع شش

هـا،  ترنج در لچـک وسط زمینه و چهار میان

ترنجضلعی افشان با میانلچک و ترنج شش

ــازو ــار ب ــرنج   ییچه ــک و ت ــط، لچ در وس

هاي ابداعی، لچک و مایهبا نقش یضلع شش

افشان بـدون میـان تـرنج،     یضلع ششترنج 

چهار ترنج لچک و ترنج یک حوض با میان

در طرفین  یکله اسبدر وسط و نقش  ییبازو

چهــار تــرج زمینــه، خشــت لــوزي بــا میــان

هاي مایهسرتاسري و نقش) بوته(، بته ییبازو

.هاابداعی و پراکنده در زمینه و حاشیه

  

  

  هارنگ

ها بـه  و در برخی برهه 10تا  8معموالً بین 

عبارت است  کاررفته بههاي رنگ. رنگ 13

اي، سبز سیر قرمز روناسی، دوغی، قهوه: از 

اي، زرد، و باز، آبـی، نـارنجی، بـور، سـرمه    

ــرخابی(ســیاه، ارغــوانی  ــگ) س ــاي و رن ه

  .خودرنگ

. تــررنــگ یـا بــیش  16تـا   12بــین  معمـوًال 

سـیاه،  : عبارت اسـت از   کاررفته بههاي رنگ

سفید شکري، خاکستري، قرمز، عنـابی، زرد  

اي سیر و باز، سبز طالیی، زرد خردلی، قهوه

اي، فیـروزه سیر و باز، آبی تیره  و باز، آبـی  

اي، نارنجی، بنفش پوسـت بادمجـانی،   سرمه

  .ارغوانی، صورتی

ها و کمتر بندي نقشهانتخاب بر مبناي رنگ  ه اختیار و سلیقه بافندهب  بنديرنگ

  سلیقه بافنده
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  )هزار گلدرخت ، گلدانی(طرح ناظم 

هاي قشقایی است که توسط طایفه هاي قالیترین طرحطرح ناظم، یکی از معروف

کشکولی
1

آن راتـوان  اي است کـه مـی  گونهشهرت این طرح به. شددر گذشته بافته می 

بافـان قشـقایی و خاصـه طایفـه کشـکولی      نمودي از هویت بافندگی و هنرنمـایی قـالی  

نقش ناظم که بافتن آن در آغاز منحصر به بافندگان طایفـه کشـکولی از ایـل    « . دانست

هاست، اساساً طرحـی  هاي موجود نیز بافت کشکولیقشقایی بوده است و بهترین نمونه

الهام  شیازپ شیببک بر کنارهاي آن، نقش را ستون مش -طاقدیسی است که دو نیم سرو

» نمایانـد و در اولـین نگـاه طاقـدیس رو بـه گلسـتان      گرفته از هنرهاي کهن ایرانی مـی 

طرح ناظم در میان بافندگان قشقایی به درخت هزار گل و برخی ). 1393:17کشاورز، (

تـرین  وفنقش ناظم، معر« . نظران به طرح گلدانی و حاج خانمی، مشهور استصاحب

تقریبـاً در همـه منـاطق     "نقش گلدانی"بافت قشقایی که از روزگار صفویه با نام دست

شود، از حدود دو قـرن پـیش   هاي متفاوت بر پهنه قالی بافته میبافی ایران به شیوهقالی

مداوم در میان بافندگان ایل قشقایی و منحصراً توسط بافندگان طایفـه کشـکولی    طور به

و  "نـاظم "این طرح که در میان ایل قشقایی و نیز فرش شناسان شیراز به  .شودبافته می

» شـده اسـت  معـروف   یخـانم  حاجمشهور است، در بازار تهران به  2"یک سر ناظم"یا 

امــا اظهارنظرهــا و رصـدهاي میــدانی برخــی از پژوهشــگران و  ). 1371:146پرهـام،  (

دو اصـطالح در واقـع    شناسی حاکی از ایـن اسـت کـه ایـن    نظران حوزه فرشصاحب

اسـت،   ناصواببه طرح ناظم  یخانم حاجگر دو طرح متفاوت است و اطالق نام تداعی

هاي طرح برخی مشابهت لیبه دلاي سهوي و گونهکاربردن این اصطالح بهکه بهچه این

پـرداز نامـدار   آشکار است که نظریـه ...«. خانمی با طرح ناظم صورت گرفته استحاج

                                               
دار، از جمله گبه، گلیم، بافته خوابهاي گرهکه دستبافت ها هستندنامورترین بافندگان قشقایی کشکولی- 1

گل "و جاهاي دیگر به  "بريقالی"بافی روي گلیم که در فارس به گره(هاي دو اسلوبه جاجیم، سوزنی و بافته

  .آورندرا عموماً بخوبی از کار در می) معروف است "برجسته

را در نیمه ) قسمت سرو و گلدان(ه ي تحتانی نقش ناظم بعضی از بافندگان قشقایی در سال هاي اخیر، نیم- 2

  .فوقانی فرش تکرار کرده و از پیوستن این دو نیمه ي مکرر به یکدیگر نقشی ابداع کرده اند که به دو سر ناظم
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فـارس  ییروسـتا ایري و بافی عشفرش
1

، در بـازار تهـران بـا مسـئله نسـبت اصـطالح       

بـی  آرا بـی کـه جهـان  رو گشته است و بـا علـم بـه ایـن    به نقش ناظم روبه یخانم حاج

قشقایی
2

از  برگرفتهخانمی را ، اصطالح حاجداشته است، دستی در احیاي فرش قشقایی 

به ، البته به دالیلی نکرده استنام او دانسته و بنابراین در درست بودن این نسبت شک

تـأثیر نبـوده  پردازي نیز در توجیه این نسبت بیرسد برخی عناصر مشترك نقشمی نظر

یکـی تصـور   . خانمی به ناظم حاصل دو اتفاق استکه اطالق نقش حاجنتیجه آن. است

هاي گلدانی کاشان بـه  غلط رایج در میان بازاریان که سبب آن شباهت کلی برخی قالی

بـی قشـقایی در توسـعه    بیآراجهان خانم هیحاجدیگري کوشش . استنقش ناظم بوده

هویتی مجزا و متفاوت از  یخانم حاجنقش . باشدنقش ناظم و دیگر نقوش کشکولی می

  ). 1393:17کشاورز، (3»ناظم قشقایی دارد

  

  عناصر ساختار اصلی در طرح ناظم 

قـدیم چـه در نـاظم جدیـد، شـامل      عناصر ساختار اصلی طرح ناظم چه در طرح 

فضاي کلی طرح کـه  : کالبد کلی و بیرونی طرح : است که عبارت است از  چهارعنصر

شـامل   هزار گلدرخت . شمایل و هویت طرح ناظم است دهندهدر نگاه نخست بازتاب

عنوان پایه در فضاي زمینه و شالوده طرح ناظم، به هزار گلپایه درخت (گُلدان مرکزي 

. هـاي افشـان شـده   و گـل و بـرگ و شـکوفه   ) بر آن استوار اسـت  هزار گلت که درخ

                                               
هاي عشایري ایران و خاصه  ایل قشقایی و بافتهپرداز دستمنظور محقق، دکتر سیروس پرهام محقق و نظریه- 1

  .اي فارس استجغرافی

بی، بانوي هنرمند، آرابیالدوله قشقایی مشهور به حاجی خانم جهانبی همسر اسماعیل خان صولتخدیجه بی- 2

  بافی قشقاییگر هنر فرشحامی و احیاء

بافت بوده و هست، دیگري نقشی است عشایري و ایلیاتی و حاصل التقاط این یکی از اساس و همواره شهري- 3

هاي چند سان گلهاي لوزيبا هنر و تمدن شهرنشینی، این یکی نقش لچک و ترنج همراه با شبکهفرهنگ شبانی 

 ها ویافته است، آن یکی طرحی نیمه و یک دوم دارد مشتمل بر نیم سروهاي مشبک در کنارههاي شیوهپر و نخل

ش از یک قرن پیش در کاشان و است که بیاي از گلدان هزارگل گشوده شدهاي پر چین و شکن که به زمینهپرده

تر و بافت طایفه کشکولی از ایل قشقایی دومی نقش ناظم است، کهن. استقزوین و دیگر جاها بافته شده

  ).1393:24کشاورز، (
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. هاي سروگون در دو طرف زمینه یا طول طـرح در راسـتاي عمـودي   شکل: سروها نیم

این نقـش بخشـی از فضـاي لچـک     : پر درون آن در بخش لچکی هشت نعلبکی و گل

  ).1جدول(فته است هاي نسبتاً ریز و درشت جاي گرآید که در میان گلمی بشمار
  

  )نگارنده: منبع (عناصر ساختار اصلی در طرح ناظم  -2جدول

کالبد کلی و 

  یرونی طرح

گُلـدان مرکـزي و گـل و    (هزار گلدرخت 

  )افشان شدههاي برگ

گـــل نعلبکـــی و   نیم سروها

  پر هشت

  
  

  
  

  
  
  
  
  

  

  

  هاي انتخابی و علل انتخابنمونه

هاي انتخابی براي تطبیق، توصـیف و تحلیـل تصـویري شـامل     در این مقاله، نمونه

هاي طرح ناظم جدید که در هاي طرح ناظم قدیم و نُه نمونه از قالیهفت نمونه از قالی

مطالعـه، معرفـی، بررسـی و تحلیـل     ). 3جـدول  (باشد شوند، میمناطق اسکان بافته می

افشـان بافتـه   ن و گـل رحمـا هاي طرح ناظم امروزي که در منـاطق اسـکان چشـمه   قالی

تـر از  بـرداري مناسـب  لـیکن بـراي بهـره   . شوند، محور و موضوع این پژوهش استمی

تر، بهتر آن دیده شد کـه ایـن بررسـی و تحلیـل در     مطلوب و نتیجه شدهمطرحمبحث 

هاي جدیـد در کنـار   رو سعی شد نمونهقالب نوعی تطبیق و قیاس صورت پذیرد، ازاین

  . گیردتر مورد بحث و بررسی قرارر واقع اصیلهاي قدیمی و دنمونه
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هاي عشایري و بافتهکتاب دست: منبع (هاي طرح ناظم قشقایی جدید و قدیم قالی -3جدول 

  )فارس و پژوهشگر ییروستا

  

  

  

  

  

هاي قالی

طرح 

ناظم 

  قدیم

          

    

      

  

هاي الیق

طرح 

ناظم 

  جدید
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  تطبیقی صورت بههاي طرح ناظم قدیم و جدید لیتحلیلی بر قا

سال  250تا  200از(هاي دور هاي اصیل طرح ناظم که در گذشتهدر ارتباط با قالی

هـاي عشـایري و   بافتـه ، صاحب کتـاب دسـت  شده است بافته، )سال گذشته 50پیش تا 

تحلیل  شأن طرح ناظم است، به درخورگونه که و آن لیتفص به) 1جلد (فارس  ییروستا

منشأ و خاستگاه تاریخی و جغرافیاي این طرح و توضیح در  دربارهگام به گامو توصیف 

ارتباط با اظهارنظرهایی در باب آن، قانون طراحـی نـاظم، حلقـه مفقـوده نـاظم، تطـور       

لیکن شـاید اشـاره مجـدد و    . ها، پرداخته استنمونه در بابعناصر ناظم و توضیحاتی 

اجمال به توصـیف  رو بهازاین. مکررات و توضیح واضحات باشدتوضیح دوباره، تکرار 

تطبیـق و   باهدفهاي ضروري نظیر رنگ، طرح و نقش و البته و تحلیل برخی از مؤلفه

هـاي  ، در یک تطبیق ویژه، مؤلفـه 1در جدول. شوددر قیاس با ناظم جدید، پرداخته می

نشـینی  یا در زمان زندگی کوچ هاي پیشینهاي بافت دههشناختی و زیباشناختی قالیفن

هاي در قالی. شودها شامل حال قالی طرح ناظم نیز میاین ویژگی. شده استدادهنشان 

هـا  انـدازه . گون و گبندنما استگر فضایی محرابطرح ناظم قدیم، ساختار کلی تداعی

نقش و نگار  فضاي زمینه در. اي شلوغ و پرکارها نسبتاً بزرگ پارچه همراه با زمینهقالی

گرم بر فضاي زمینـه قـالی غالـب بـود و کمتـر از      هاي گرم و نیمهرنگ.پر تراکم است

ها در نگاه ترین تفاوتترین و برجستهاین عناصر، مهم.استشده استفادههاي سرد رنگ

هـاي طبیعـی، از نرمـی، ظرافـت و انعطـافی      نیم سروها با چین و شـکن . نخست است

ز تداعی شمایل یک سرو است، حکایت دارد، باریک و نسبتاً بلنـد  حاکی ا قبول که قابل

کـه   وستهیپ هم بههاي طاق مانند و لچک. شودبا نوك یا انتهایی که به یک نقطه ختم می

. اسـت نمایانـد کـه در دو سـمت گشـوده و جمـع شـده      اي آویخته از درگاه مـی پرده«

تري از جستگی و برآمدگی بیشهایی که در پائین به تارك سروها متصل است، برلچک

تواند حاکی از آن باشـد کـه   این برآمدگی نمایان می. ها داردچین و شکن سایر قسمت

هـا،  چنین در قسـمت لچـک  هم). 1371پرهام، (» اندپائین پرده را جمع کرده و گره زده

کنـد کـه در واقـع یکـی از     نمایی میپر درون آن داعی و رخشکل نعلبکی و گل هشت



  

  

  

  

201   |، افروغ  ...قالی طرح ناظم در فرآیند تغییر شیوه زندگی عشایر 

هـاي  ، ویژگـی 4در جـدول . هاي طرح ناظم قدیم اسـت ه آشکار و متمایز در قالیوجو

ها، ، اندازهکاررفته بههاي هاي ضروري و مرتبط با قالی طرح ناظم قدیم نظیر رنگمؤلفه

گلدان پایه، ساختار خطی به همراه تصویر قالی که مکمل این سطور است، آورده شـده 

  .است

  

  افشانرحمان و گلناظم جدید بافت مناطق اسکان چشمههاي طرح تحلیلی بر قالی

انتخابی، در این پژوهش آورده  عنوان نمونهتخته قالی طرح ناظم جدید به 9تعداد 

هـاي طـرح   ها در تطبیق و قیاس با قـالی ها و یا به زبان بهتر قالیچهاین قالی. استشده

تداعی کند، این اسـت کـه علـت    ناظم قدیم، نخستین سؤالی را که شاید به ذهن بیننده 

تواند باشـد و چـرا ایـن    این تغییر بنیادین و اساسی در این نوع از قالی قشقایی چه می

است؟ آیا این تغییر اساساً نمودي از خالقیت و نوآوري است یـا عوامـل   داده رخاتفاق 

هـاي  دیگري را سـبب اسـت؟ واقعیـت ایـن اسـت کـه بافنـدگان امـروزي در کـانون         

نه بر اساس سلیقه، اختیار و احساس خویش، بلکه بر اساس نقشه از پـیش   عهموردمطال

ـ ازابافنـد و  هاي مورد نظر بازار را مـی صورت گرفته، قالی ها سفارشو  شده آماده  رو نی

اگرچه طرح ناظم جدید با طرح قدیم تفاوت اساسی دارد و خالقیت و نوآوري در آنها 

ري نه توسط بافنده بلکه توسط بازار و طراحان ، لیک این خالقیت و نوآوداده است رخ

  . استداده رخنقشه 

هاي قدیمی، نخستین چیزي که جلـب  طرح همچونهاي طرح ناظم جدید در قالی

کند، کالبد اصلی طرح است که نسـبت بـه گذشـته تفـاوتی بنیـادین و اساسـی       نظر می

انـدازه   کـه ییازآنجـا . کالبد اصلی طرح شکلی شبیه به یک قارچ اسـت . استداکردهیپ

تر تر و کشیدهتر و جمعتر شده، طبعاً اندازه کالبد اصلی طرح نیز کوچکها کوچکقالی

اي کـه  گونـه به. شده است خارجگون است و انتهاي آن مسطح و از حالت محرابشده

 هـزار گـل  درخت . استفضاي دو لچک فوقانی از انتهاي طرح به یکدیگر متصل شده

است داده ازدست، تراکم و شلوغی خود را محصورشدهه متناسب با فضاي در مرکز زمین
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. گون نشسته استهاي درشت با اشکالی نسبتاً غریبهاي ریز و انبوه، گلجاي گلو به

هـاي  هاي سرخ عباسـی اسـت کـه در نمونـه    کمی باالتر از گلدان مرکزي چتري از گل

هاي امروزي بازتر و داراي شیبی تر گلکرد با این تفاوت که چقدیمی هم خودنمایی می

عـدد   5تا  4ها بین هاي قدیم گلگل است در نمونه 7تا  5تر بین و تعداد بیش تر میمال

  ).  1شکل(شده است شمارش

  
  

، )سمت چپ(و جدید ) سمت راست(هاي سرخ عباسی  در طرح ناظم قدیم چتر گل -1شکل 

)وهشگرپژ: منبع (

  

توان اي که میگونهتر تغییر یافته است بههاي کوچکها به اندازهابعاد و اندازه قالی

ها رنگ غالب زمینه، نه رنـگ  در این قالی. برد به کارهاي ناظم را ها نام قالیچهبراي آن

اي، یـا لیمـویی، عنـابی، کـرِم، قرمـز، سـرمه       ییزرد طالهاي توان از رنگقرمز بلکه می

هـاي سـرد و نیمـه سـرد نیـز      که تنوع رنگی و حضور رنـگ ضمن این. ارنجی نام بردن

سـروها  عنصر دیگري که در طرح ناظم جدید تغییر یافته است، نیم. تر نمایان استبیش

. شـود صورت یک ذوزنقه ایستاده و عمـودي در طـرفین زمینـه دیـده مـی     هستند که به

ی و فاقد نرمی، ظرافت و لطافتی است که در هاي جدید، بسیار هندسسروها در قالینیم

  . شودسروهاي طرح قدیم دیده مینیم



  

  

  

  

203   |، افروغ  ...قالی طرح ناظم در فرآیند تغییر شیوه زندگی عشایر 

در قسـمت   توجـه  جالـب از دیگر عناصر ساختار اصلی قالی طرح نـاظم، شـکلی   

پر جاي نعلبکی نامیده و درون آن گلی هشت آن راها است که دکتر پرهام فوقانی لچک

پـر در داخـل   ر فراز نقش، گلـی هشـت  د خورده نیچهاي پرده در لچک« . گرفته است

این لچک و نقش مرکزي آن ویژگی بـارز  . مایه مشهور به نعلبکی قرار گرفته استنقش

پـر در آن در  شکل نعلبکـی و گـل هشـت   ). 1393:18کشاورز، (» هاي ناظم استقالی

. طرح ناظم قدیم تفاوتی فاحش با شـکلی کـه اگـر بتـوان نـام نعلبکـی بـدان داد، دارد       

تنها شبیه به نعلبکی نیست در هر فرشی، شکلی رو که این شکل در طرح جدید، نهنازای

متفاوت به خود گرفته است که این نیز شـاید در راسـتاي همـان خالقیـت و نـوآوري      

حاشیه طرح . است کردهدایپهاي امروزي ظهور خواسته یا ناخواسته باشد که در قالیچه

ت که از موج تغییرات مصـون نمانـده و در هـر    اس یقال يها بخشگریاز دناظم جدید 

 بـه لحـاظ  ها فضاي محـدودي را  در برخی از قالی. قالی، شکل خاص خود را داراست

 داده استهاي طرفین قرار و فضا را در اختیار طُره داده استعرض به خود اختصاص 

اي هـ ، ویژگـی 5در جدول شـماره  . و در برخی دیگر نیز این فضا را محدود کرده است

ها، ، اندازهکاررفته بههاي هاي ضروري و مرتبط با قالی طرح ناظم جدید نظیر رنگمؤلفه

  .استگلدان پایه، ساختار خطی به همراه تصویر قالی، آورده شده 
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  )پژوهشگر: منبع (در زمان کوچ  شده بافتههاي طرح ناظم قدیمی و مشخصات قالی -4جدول

ف
دی

ر
  

  تصویر  طرح خطی  پایه گلدانابعاد  نعلبکی  هارنگ

آبی باز، قرمز،   1

، یزرد خردل

سیاه، سفید، 

ارغوانی، سبز 

سیر، زرد 

طالیی، آبی 

اي سیر، قهوه

  باز، سبز باز

  

  

201×

147  

-سانتی

  متر

      

  

  

  

2  

زرد خردلی، 

سیاه، قرمز، 

اي سیر، و قهوه

باز، سفید، زرد 

    طالیی

  

  

225×

157  

-سانتی

        متر

  

  

3  

 قرمز، سفید،

اي سیاه، قهوه

سیر، زرد 

طالیی، آبی، 

    .ايسبز، سرمه

  

  

265×

154  

-سانتی

        متر

  

  

  

4  

قرمز، کرِمی 

، )سفید شیري(

سیاه، سفید 

شکري، زرد 

اي طالیی، قهوه

سیر و باز، زرد 

  .خردلی

  

  

123×

187  

-سانتی

  متر

  

    



  

  

  

  

205   |، افروغ  ...قالی طرح ناظم در فرآیند تغییر شیوه زندگی عشایر 

  

  

5  

قرمز، زرد 

طالیی و 

خردلی، سفید، 

سیاه، نارنجی، 

آبی، سبز، 

اي سیر و قهوه

باز، ارغوانی، 

  .ايسرمه

  

  

  

293×

201  

-سانتی

  متر

  

  

  

  

  

  

6  

قرمز، سبز سیر 

و باز، زرد 

طالیی و 

خردلی، سیاه، 

اي سیر و قهوه

-باز، آبی، سرمه

  .بِهیاي، گل

  

  

205×

158  

-سانتی

  متر

      

  

  

  

  

7  

  

-پسته(سبز باز 

، سبز سیر، )اي

سفید، قرمز، 

سبز 

پرطاووسی، 

زرد سیاه، 

و  ییطال

- خردلی، سرمه

اي، ارغوانی، 

  .اي بازقهوه

  

  

192×

152  

-سانتی

  متر
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  )پژوهشگر: منبع (در زمان اسکان  شده بافتههاي طرح ناظم جدید و مشخصات قالی -5جدول

ف
دی

ر
  

  تصویر  طرح خطی  گلدان پایهابعاد  نعلبکی  هارنگ

  

  

  

1  

آبی سیر و باز، 

حنایی، سفید 

جی، شکري، نارن

زرد طالیی، 

اي، سیاه، سرمه

اي سیر کرِم، قهوه

.و باز، سبز

  

  

120×

160  

-سانتی

  متر

      

  

  

  

2  

کرِم، نارنجی، 

اي سیر و قهوه

باز، عنابی، سفید، 

-سیاه، آبی، سرمه

اي، سبز، 

خاکستري، قرمز، 

  .زرد خردلی

  

  

135×

185  

-سانتی

    متر

    

  

  

3  

اي، سیاه، سرمه

سفید، آبی 

اي، آبی زهفیرو

باز، آبی سیر، 

اي حنایی، قهوه

سیر و باز، سبز 

اي، سبز فیروزه

رنگ، ماشی، کم

خاکستري، زرد 

لیموئی و خردلی، 

  .بنفش، خاکستري

  

  

125×

175  

-سانتی

  متر

        



  

  

  

  

207   |، افروغ  ...قالی طرح ناظم در فرآیند تغییر شیوه زندگی عشایر 

  

  

  

4  

زرد اي، سرمه

، سفید، یخردل

بنفش، آبی پر 

رنگ، آبی 

اي، فیروزه

خرمایی، قرمز، 

اي سیر و قهوه

، یسبز ماشباز،

بهی، صورتی، گل

  .خاکستري

  

  

135×

183  

-سانتی

  متر

      

  

  

5  

سفید، عنابی، 

بنفش، گل بهی، 

نارنجی، قرمز، 

آبی باز و سیر، 

- اي، سرمه

زردلیموئی و 

خردلی، سبزماشی 

اي و سیر، قهوه

.سیر و باز

  

  

  

135×

124  

-سانتی

        متر

  

  

  

  

6  

عنابی، بنفش، 

سفید، زرد 

سیر لیموئی، آبی

اي، و فیروزه

خرمایی، گل بهی، 

اي سیر و قهوه

اي، باز، سرمه

صورتی، آبی باز، 

  .نارنجی

  

  

138×

197  

-سانتی

  متر
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7  

اي، قرمز، سرمه

اي سفید، قهوه

سیر و باز، آبی باز 

-و سیر و فیروزه

لیموئی، اي، زرد

سبز سیر و ماشی، 

صورتی، بنفش، 

  .خاکستري، عنابی

  

  

143×

182  

-سانتی

    متر

    

  

  

  

8  

اي عنابی، قهوه

سیر و باز، سفید، 

سبز سیر و باز، 

نارنجی، صورتی، 

آبی باز، سیاه، 

اي، زرد سرمه

خردلی، 

خاکستري، 

  خرمایی

  

  

127×

193  

-سانتی

  متر

      

  

  

9  

خردلی، سرخ زرد

مسی، سفید، آبی 

اي، باز، سرمه

  .سبز سیر، سیاه

  

  

139×

184  

-سانتی

  متر

    

  

  

هاي نقش ناظم جدید در همه ابعاد هم از منظر شود، قالیگونه که مشاهده میهمان

شناختی و هم از منظر زیباشناختی، شخصیت و تیپی کامالً متفـاوت بـا نقـش نـاظم     فن

اگرچه طراح یا بافنده با ساختارشکنی، شکل و کالبدي جدید آفریده اسـت،  . قدیم دارد

 یحتـ و  نقش نـاظم هاي در عرف، چهارچوب و تناسب قالیتنها ها نهگونه قالیاما این



  

  

  

  

209   |، افروغ  ...قالی طرح ناظم در فرآیند تغییر شیوه زندگی عشایر 

گر نوعی آشـفتگی اسـت کـه بیننـده بـا دیـدن آن       هاي معمولی نیست بلکه تداعیقالی

جدیـد در دو فضـا تعریـف     نقـش نـاظم  هـاي  رنگ زمینه در قالی. بردنوعی رنج میبه

در . گـون و دیگـري فضـاي بیـرون از کالبـد نـاظم      شود، رنگ فضاي ناظم محـراب می

اي حنایی، آبی و هاي مذکور رنگ زمینه محراب و بیرون آن به ترتیب، آبی و قهوهقالی

اي و زرد خردلی، سفید و عنابی، سفید و عنابی، آبی و قرمـز،  کرِم، آبی و حنایی، سرمه

  . سفید و قرمز

مانـد، داراي  ها، کالبد ناظم که به فضایی محرابی و گنبـدي شـکل مـی   در این قالی

بـرخالف عـرف رایـج و تصـویري کـه از محـراب و فضـاي        . هاي متنوعی استشکل

محراب  دو طرفهاي جدید، شویم، در ناظمگون ناظم قدیم در ذهن متصور میمحراب

قیچی  آن راشود بلکه سطحی صاف یا مسطح بوده که گویی نوك به یک نقطه ختم نمی

. شده اسـت تر ها بیشی آنتر و کشیدگگون کمعرض فضاي محراب). 2شکل(اند کرده

ترین دخل و تصرفی شود و ذهن کوچککه از روي نقشه بافته می رمعمولیغهایی ناظم

و  هـا  وبوته گلزودرشتیرهاي مایهشلوغی و پرکاري فضاي زمینه از نقش. در آن ندارد

در زمینه ناظم به سیاق گذشـته، ادامـه و    هزار گلتالش بافنده در فراهم آوردن درخت 

ستمرار یافته است اما از پیوستگی و اتصال موجود در ناظم قدیم برخـوردار نیسـتند و   ا

هـا بـا   که برخی گـل چه این. اندنشین شدهصورت جداگانه، فشرده و متراکم همغالباً به

ــیچهــره ــد خودنمــایی م ــداي جدی ــیم. کن ــت و  ن ــی، لطاف ــت نرم ــز از حال ســروها نی

تر از همه بلنـد و  تر و مهمتر و ضخیمتر و خشکتر هندسیپذیري، دور و بیشانعطاف

  ).3شکل(اند تر، شدهحجیم
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ها در دو نوع قـالی، ذکـر   هاي آنو طیف کاررفته بههاي چنین در ارتباط با رنگهم

هـا در  هـاي آن ها و طیفرنگ است که تنوع و کثرت ذکر قابلاین نکته حائز اهمیت و 

تـر اسـت،   تر و متنـوع هاي جدید نسبت به نوع قدیمی، بیشهاي شبه ناظم یا ناظمقالی

از  تـر  پررنـگ دار، نیـز  ی البته از نوع کیفی و ثباتیهاي شیمیاکه حضور رنگضمن این

 کنـد، ي دیگري که در این دو نوع قالی خودنمـایی مـی  تفاوت برجسته. باشدگذشته می

هاي گرم و هاي ناظم قدیم، رنگ زمینه از نوع رنگدر قالی. مربوط به رنگ زمینه است

)پژوهشگر :منبع ) (چپ(و جدید ) راست(هاي نقش ناظم قدیم نیم سروها در قالی -3شکل 

  هاي قدیم و جدید، در نوع قدیم به یک نقطه ختم شده ها در قالیبخش باالیی محراب -2شکل 

)پژوهشگر: منبع (شود است و در نوع جدید به یک خط یا سطح معین ختم می
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هـاي  طور خاص، رنگ قرمز یا الکی، طیفی از آن و یا از خـانواده رنـگ  پرحرارت و به

هاي سـرد  هاي نوع جدید، معموالً از خانواده رنگدر مقابل، رنگ زمینه قالی. گرم است

اي و یـا  بنفش یـا سـرمه   همچونهاي متعادل آبی و یا رنگ ونهمچها و یا طیفی از آن

هـا در نـوع   نعلبکـی . شودو می شده استفادههاي گرم تر از رنگسفید یا کرِم و کم رنگ

پـر و شـماره   شماره پنج که قالبی مستطیلی و شبیه گل شـش (دو مورد  ياستثنا بهقدیم 

. دارنـد ) گون یا لوزي شکلماهی(، باقی شکلی شبیه نعلبکی )شش که مربع شکل است

پـر در غالـب   هاي شش یا هشـت گل. تر استها بیشاما در نوع جدید، تنوع این شکل

  .   هاي مربع، بیضی یا دایره استشکل

  

هاي قشقایی ترین عوامل مؤثر بر تغییر در الگوي بافت قالیترین و عمدهمهم

  )طرح ناظم(

شبه شهرنشین شـدن   اصطالح بهیکجانشینی یا  نشینی بهزندگی از کوچ تغییر شیوه

ها، ها و به فراموشی سپردن آنبافتهیا شهرنشینی کامل، از دست دادن کاربرد انواع دست

سال، عـدم  سال و کهننوعی کنار گذاردن بافندگی از سوي بافندگان میانکم شدن و به

فندگی و گـرایش بـه   با نظام بهتمایل و رغبت نسل جدید و نوپاي زنان عشایري نسبت 

اي که در آفرینش رغبتی و عدم انگیزهحوصلگی و بیها، تغییر نوع نگاه، بیدیگر فعالیت

تـر جنبـه   بافـت قـالی در گذشـته بـیش    (قالی در گذشته بین بافنـدگان وجـود داشـت    

آمد اما اکنون نگاه اقتصادي و تجـاري  می بشمارو تأمین بخشی از جهیزیه  یخودمصرف

و مشتریان دخیل و مؤثر و  دهندگان سفارشکته کردن عالقه و سلیقه بازار، نوعی دیو به

تـر  شناختی و مهمهاي فنگونه عملکرد و رفتار را در مؤلفهاین). ساز استتصمیم یحت

تـأثیر شـیوه بافنـدگی    . بندي نمایـان اسـت  ، طرح، نقش و رنگزیباشناختی نظیر اندازه

و گرایش به این سبک از بافندگی و ) هاي شطرنجیطور ویژه استفاده از نقشهبه(شهري 

بافی در بین بافندگان نسل جدید، نبود بازار مطلوب و مناسب عدم تمایل به شیوه ذهنی

، تأثیر )قالی، گلیم و گبه(دهند به حیات خود ادامه می شیوب کمهایی که براي سایر بافته
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هـا و رفتارهـاي   ها، گـرایش نگرش ها برو ارتباطی و عناصر مرتبط با آن ینظام اجتماع

  . عشایر و خاصه بافندگان نسل جدید

  

  گیرينتیجه

طور که در سرآغاز پژوهش آمـده، مقولـه اسـکان و یکجانشـینی عشـایر یکـی از       همان

اي کـه منجـر بـه تغییـر     پدیـده . بوده استترین رویدادهاي مرتبط با زندگی عشایر مهم

حوالت بنیادین اجتماعی، فرهنگی، هنـري و  ي زیست عشایر و ظهور و پذیرش تشیوه

هـاي قشـقایی نسـل جدیـد کـه در      قالی. اقتصادي در زندگی این قشر مولد جامعه شد

هاي طـرح  و قالی یطورکل بهشوند افشان بافته میرحمان و گلهاي اسکان چشمهکانون

زندگی، تغییـر نگـرش فکـري و سـرپنجه      طور خاص، که محصول تحول شیوهناظم به

هـاي اساسـی از   بازار است، تفـاوت  ینوع بهو  دهندگان سفارشافندگان نسل امروزي، ب

نشـینی  و زیباشناختی با تولیدات گذشته در زمـان زنـدگی کـوچ    یفن شناختمنظر ابعاد 

رحمـان و  هاي اسکان چشـمه هاي طرح ناظم جدید که در کانونفرآیند تولید قالی. دارد

تـر  بـیش (تهیـه پشـم   : شـناختی عبـارت اسـت از    فـن  شوند در بعدافشان بافته میگل

و نخ آماده و رنگرزي شده از بازارهاي سـمیرم، شهرضـا و اصـفهان    ) ریس شدهماشین

هـا را  در برخی موارد بافنده رنگزاهاي آماده از بازار تهیـه و بـه سـلیقه خـویش پشـم     (

تر، صرف وقت کم تر وهاي شیمیائی براي تنوع بیشاستفاده از رنگ). نمایدرنگرزي می

تر شده و ایـن بـه   ها نسبت به گذشته کوچکاندازه قالی. تر استنسبت به گذشته بیش

، تمام شدن بافت )هایی با متراژ پائینزندگی در خانه(کمبود فضا  لیبه دلگفته بافندگان 

چنین در نظـر گـرفتن بـازار و سفارشـات پذیرفتـه،      ترین زمان ممکن و همقالی در کم

ي اختیارات بافندگان در استفاده ذهنی و پـرداختن  در بعد طرح و نقش، حوزه. باشدمی

هـاي  حضـور نقشـه   لیبه دل، يبند رنگاندازي و به خالقیت، نوآوري و ابتکار در نقش

ضـمن  . شده استتر و محدودتر مراتب کم، بهشده نییتعشطرنجی و الگوهاي از پیش 
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هاي مذکور صرفاً به بافـت  اید که بافندگان کانوننمکه ذکر این نکته نیز ضروري میاین

که به گفته چه این. پذیردقالی مشغول نبوده و در کنار آن بافت گلیم و گبه نیز انجام می

  . قالی طرح ناظم است طور خاص بهتر از قالی و ایشان بازار و مشتري گلیم و گبه بیش

کـه  نخسـت ایـن  . است یبررسقابلپدیده اسکان و یکجانشینی عشایر از دو زاویه 

 بـان یگر بـه  دسـت بسیاري از مشکالتی که عشایر در زمان کوچ و زندگی متحرك بـا آن  

هاي جنبی، زمان فعالیت کم شدنلیبه دلو . بودند، در شیوه جدید زندگی وجود ندارد

وجود دارد به) تولید قالی، گلیم و گبه(هاي بافندگی تري براي پرداختن به فعالیتبیش

نسبت به گذشته  توجه قابلاي که بخشی از یک فعالیت کارآفرینانه و کسب درآمد نهگو

ـ بـه دل اما از سویی . رودمی بشمار جـواري بـا مراکـز شـهري و تـأثیرات نظـام       هـم  لی

هاي نظام بافندگی عشایري که نمـودي از اصـالت تعریـف    شهرنشینی، بسیاري از مؤلفه

مرور زمان به حاشیه رفته و نهایتاً نقش و رنگ، بهبافی، طرح و شد نظیر فرآیند ذهنیمی

  . به دست فراموشی سپرده خواهد شد
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