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  چکیده

که جنبه کاربردي و خود مصـرفی بـودن، هـدف بـود لیـک جنبـه        رغم این هاي عشایري، علی بافته در دست

باورهـاي شخصـی و   هـاي بـومی کـه حاصـل زایـش       زیباشناختی و تلطیف نمودن آن با انواع نقش و نگاره

آزمـایی،   اي بـوده بـراي رخ نمـودن ذوق    بافته بهانه و عرصه نماید و گویی دست تر می جمعی است، برجسته

طـور خـاص قشـقایی اسـت کـه       هاي عشایري و به بافته جل اسب نمودي از دست. بازنمایی خیال و احساس

طبیعی توسط بافنده فراهم آورده هاي بومی و  نشین کردن رنگ اندازي و هم فضایی را جهت طراحی، نقش

هـا و   هاي قشقایی، انـواع پوشـش   بافته در این مقاله، ضمن پرداختن مختصر به توصیف و معرفی دست. است

هاي قشقایی از منظـر فـن بافـت و سـاختار و      طور خاص جل هاي عشایري و به تزئینات مربوط به اسب، جل

جـل   24گیرد و براي ایـن فرآینـد، تعـداد     تحلیل قرار میچنین ابعاد زیباشناختی آن، معرفی، توصیف و  هم

هاي حاصل از تحقیق پیش رو بر آن است کـه سـاختار    یافته. عنوان نمونه انتخاب موردمطالعه قرار گرفت به

جـز   چنـین بـه   هـم . کند شکل و فرم کلی تبعیت می هاي همه مناطق ایران فارغ از برخی استثناها، از یک جل

هاي مناطق مختلف ایران متوسـط و از شـکل    بزرگ و مستطیل شکل است، سایر جلهاي شاهسون که  جل

بري  ها با فن بافت قالی ها، بخش اعظمی از آن که در ارتباط با فنون بافت جل ضمن این. کند مربع تبعیت می

نـوع   این پژوهش از نوع بنیـادین و روش تحقیـق از  . شده است یا گل برجسته و سوزنی بافته) نقش ترکمن(

هـا و   اي و جستجو در مـوزه  صورت توأمان کتابخانه ها نیز به آوري داده شیوه جمع. تحلیلی است -توصیفی 

  .باشد هاي معتبر می مجموعه

  .بافته، جل اسب عشایر، قشقایی، دست :ها واژهکلید
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  مقدمه

اي طبیعت، هاي اساطیري، رابطه انسان با حیوانات، همانند ارتباط او با دیگر اجز در فرهنگ

ترین حیـوان در گیتـی اسـت، در     شود نجیب اسب، که گفته می. از قداست برخوردار است

نزد انسان جایگاه ارزشمندي دارد، در اهمیت این واالیی همین بس که در نـزد فردوسـی و   

شاهکار حماسی او شـاهنامه، پـر تکرارتـرین نمادینـه جـانوري را بـه وجـود آورده اسـت و         

از وراي . گذاشـت  ی آن مسیر پیکار براي کمال و پیروزي را پشت سـر مـی  قهرمان با همراه

اي نسبت به اسب و جایگـاه آن، احتـرام، خـدمت بـه اسـب و       این اندیشه باستانی و اسطوره

هـا و طوایـف    ویـژه در نـزد ایـل    هاي پر نقش و نگـار بـه   آالت و جل تزئین کردن آن با یراق

  .یابد عشایر معنا و مفهوم می

بدون آن حیات عشایر و گذران زنـدگی  . اي مردمان عشایري یعنی همه زندگیاسب بر

اسب همراه همیشگی و یاوري نجیب و وفـادار بـراي ایشـان    . سخت و حتی غیرممکن است

ها عشق و عالقه خود را نسبت به اسب، با بافت پوششـی   طور ویژه قشقایی عشایر و به. است

هـا   که امـروزه جـل   طوري به. دهند ان و نمایش میاندازي آن نش همچون جل و تزئین و نقش

هـا در عرصـه    بافته ترین دست ترین و نایاب حساب آمده و یکی از مهم در زمرة آثار هنري به

ــه تجــارت دســت هــا و  هــا در مشــهورترین مــوزه هــاي عشــایري اســت و بســیاري از آن  بافت

هـاي عشـایري در    سـب تـرین جـل ا   از برجسـته . شـود  هاي بزرگ دنیا نگهداري می مجموعه

شـد و در کنـار    هـاي قشـقایی اشـاره داشـت کـه در گذشـته بافتـه مـی         توان به جل ایران، می

هـاي عشـایري برخـوردار     بافتـه  کاربرد، از بعد هنري و زیباشناختی نیرومندي در میان دسـت 

و  این مقاله بر آن است تا به شیوه توصیف و تحلیل به بررسی ابعاد فنـی و زیباشـناختی  . بود

عنوان آثـار هنـري    هاي عشایري به بافته هاي دست عنوان یکی از زیرمجموعه ها به معرفی جل

  . هاي قشقایی، بپردازد امروزي، با تمرکز بر جل

عنـوان   ها و عشایر مختلف کشور بـه  هاي ایل هایی از جل در این مقاله ضمن معرفی نمونه

هاي ایل و عشایر قشقایی  یل و معرفی جلهاي ایشان، به بررسی، تحل بافته یکی از انواع دست

هاي قشقایی با فنون بافت متنـوع   رو تالش شد تا از انواع مختلف جل ازاین. شود پرداخته می
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هایی انتخاب شود، لیک تـالش نویسـنده ایـن پـژوهش      هاي مختلف نمونه ها و طرح و نقش

طـور مشـترك از یـک     هاي و نمایشی شد که برخی ب نمونه موزه 31منجر به یافت و انتخاب 

گونه که مدنظر نویسنده بود، محقق نشد تا از هـر نـوع    کند و لذا آن نوع فن بافت تبعیت می

ها وجـود داشـته اسـت، امـا      اگرچه در گذشته همه آن. اي دیده و معرفی شود بافت نمونه فن

 هـایی کـه   هـا و مجموعـه   شـود حتـی در مـوزه    ها مشـاهده نمـی   امروزه اثري از تنوع آن جل

هـاي حاضـر تـا جـایی کـه امکـان دارد        از ایـن رهگـذر نمونـه   . دیـدن و دسـترس باشـد    قابل

باشـد کـه حـق مطلـب در     . گیـرد  صورت مبسوط، مورد بررسی، تحلیل و معرفی قرار مـی  به

  .اي ادا گردد اندازه شده به بافته فراموش ارتباط با این دست

  

  پیشینه پژوهش

بــا دانـش بافنــدگی بــومی و ابعــاد فــن شــناختی و   نبـود منــابع پژوهشــی و جــامع در ارتبــاط 

هـاي   در ارتبـاط بـا جـل   . هاي عشایري، ضرورت نگارش این مقالـه گردیـد   زیباشناختی جل

 -هاي عشایري و روستایی ایران  جل"عشایري صرفاً یک منبع تصویري تحت عنوان کتاب 

هـایی از   عرفی نمونه، وجود دارد که در آن نویسنده صرفاً به م)1377تناولی،("آرایش اسب

طور مفصل از منظر فـن   در این مقاله به. هاي عشایر و روستائیان ایران، اقدام نموده است جل

هـاي عشـایري ایـران بـا تکیـه بـر معرفـی         شناختی و زیباشناختی بـه تحلیـل و توصـیف جـل    

  .شده است هاي ایل قشقایی، پرداخته جل

  

  هاي عشایري بافته انواع دست

اي از فرهنـگ، هنـر و تمـدن کهـن ایـن سـرزمین        دستی عشایر، جلوه صنایع هنرهاي بومی و

هنر در جوامع «. سازد اي را در رنگ، نقش و ظرافت خود متحیر می است که روح هر بیننده

هـاي خاصـی    عشایري، به دلیل نزدیکی بـه طبیعـت و نیازهـاي مـادي و معنـوي، از ویژگـی      

پیدایش هنر صرفاً براي هنر نیست، بلکـه هنـر    توان گفت در این جوامع، می. برخورداراست
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 "ها بافته دست"این هنرها که در قالب ). 1389:132کیانی هفت لنگ،(» براي زندگی است

شـوند، بخـش    عنوان تنها هنر تجسمی عشایري و تبلور یادبودهاي ایلی و قومی متجلی مـی  به

بـا هـدف رفـع بخشـی از نیـاز       هاي کاربردي، ذوقی و فکريِ بافندگان و اي از فعالیت عمده

 نشان داده 1هاي عشایري انواع مختلفی دارد که در شکل  بافته دست. شدند خانواده بافته می

هـا کـه بـراي پوشـش اسـب و       بافتـه  عنـوان نمـودي از دسـت    هاي عشایري به جل. شده است

  .گیرد شد، در طبقه رواندازها جاي می محافظت بدن اسب بافته می

  
  ي عشایري ذهنی بافی، حفظی بافی و بداهه بافیها بافته دست

هاي عشایري نمودي خاص از نظام بافندگی ایرانـی اسـت کـه در فرآینـد بافـت،       بافته دست

نظـر بـه   . سازوکاري متفاوت از بافت قالی کالسـیک شـهري بافـت و روسـتایی بافـت دارد     
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گـون از   و ریاضـی  هاي عشایري از نظر ظهـور نسـبت بـه قـالی نقشـه بافـت       بافته که دست این

تري برخوردار است، بنابراین از ابتداي تاریخ هماره بر محور ذهنیت و خیـال   دیرینگی بیش

که به دلیل عدم تناسب و تطبیق با کاربرد و نیاز امـروزي و   رغم این شده و تاکنون علی بافته

افندگی ایـران  ها از بین رفته است، حضوري نسبتاً برجسته در حیات ب نبود بازار بخشی از آن

هـاي عشـایري وابسـته بـه پدیـده ذهنـی بـافی و         بافتـه  اقبـال و اسـتقبال از دسـت   . داشته است

اي که بر مدار خالقیـت اسـتوار بـوده و هنـوز هـم خواهنـدگان        بافی بوده است، پدیده خیال

جاي جهان چه در داخـل   زیادي داشته و بدین سبب دالالن و فروشندگان زیادي را از جاي

کند به این امیـد کـه شـاید     خارج، روانه بازارهاي قالی و مناطق عشایري کشور می و چه در

هـاي ذهنـی بافـت و     مایـه  قالیچه، گلیم، گبه، جاجیم و یا خورجینی سراسر مشحون از نقـش 

گون گذشته را یافته و محیط گالري، موزه، محل زندگی و کار خود را بدان آراسـته   خیالی

ذهنـی بـافی و خیـالی بـافی، برنـد      . گزاف به خواهندگان بفروشـند  که به قیمت نمایند یا این

ها که ذهنی بافی اسـت   بافته فرآیند آفرینش دست. هاي عشایري ایران است بافته بومی دست

  .یکی حفظی بافی و دیگري بداهه بافی. افتد بر دو شیوه اتفاق می

و فرآینـد ویـژه و    هاي عشایري از یـک رونـد   بافته پردازي در دست طرح اندازي و نقش

تـرین و   مهـم . گیـرد  هاي شـهري کالسـیک و حتـی روسـتایی صـورت مـی       متفاوت از بافت

شناسـی مربـوط بـه     هاي عشایري در حوزة زیبـایی  بافته ترین ویژگی آشکار در دست برجسته

آزادي . گیـرد  است که توسط زنـان عشـایر صـورت مـی     "ذهنی بافی"طرح و نقش، پدیده 

کلی و یک ویژگی شـاخص بـراي نظـام بافنـدگی ایلـی و عشـایري       ذهنی بافی یک مفهوم 

هاي عشـایري بـر مـدار و محـور ذهنـی       بافته آفرینی در دست درواقع نقش. شود محسوب می

حفظـی  "و  "بداهـه بـافی  "هـایی نظیـر    پدیده. پردازي بافنده استوار است بافی و قدرت خیال

طور عام و در گبه  عشایر قشقایی بههاي  بافته در دست. که هریک تعریفی خاص دارد "بافی

هـا تـابع علـل و شـرایطی اسـت کـه هـم         پردازي و طراحی نقـش  طور خاص، فرآیند نقش به

  .صورت ذهنی و هم شرایط زندگی بر آن تأثیر مستقیم دارد به
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، بافنده نقش را در ذهن خویش ترسیم و پردازش کرده و با استفاده از "ذهنی بافی"در 

پـردازي   بافـد درواقـع نقـش    بافته می و تخیل خویش آن را بر متن دستقدرت ذهن، اندیشه 

صورت ذهنی و بدون استفاده از نقشه، یک روال کلی و بدیهی است که از گذشته  بافنده به

دار هسـتند،   هاي گره ویژه قالی و گبه که از خانوادة بافته تاکنون در نظام بافندگی این قشر به

آورد کـه   ، بافنده براي اولین بار نقشی را به وجود می"بداهه بافی"اما در . اتفاق افتاده است

هاي پیشین وي بافته و آفریده   بافته یک از دست گاه و در هیچ سابقه قبلی نداشته است و هیچ

اي متمـایز و   هـاي قشـقایی، بداهـه بـافی را بایـد پدیـده       بافتـه  اي در دست گونه به. نشده است

  . تبافان دانس مختص گبه و گبه

یک از نقوش سنتی و قواعد مربوط به فـرش رعایـت     هاي بداهه بافی  شده هیچ در گبه«

ها رهانیده است و مثل نقاشان مـدرن تخـیالت و افکـار     نشده و بافنده خود را از قید همۀ آن

نیـز   "حفظـی بـافی  "). 103، 1391زاده، ابراهیم(» شخصی خود را اساس کار قرار داده است

در حفظی بافی، بافنده به . افتد هاي عشایري اتفاق می بافته که در دست ویژگی دیگري است

صورت حفظی و بـدون نیـاز بـه الگـوي از      ها، به بافته علت تکرار زیاد بافت نقوش در دست

هـا   بافتـه  پیش تعیی نشده و یا نقشه و واگیـره، نقـوش مختلـف و متنـوعی را در زمینـۀ دسـت      

هـاي روزانـه خـویش     بایست به همۀ کارها و فعالیت که می بافندة عشایري ازآنجایی. بافد می

از . دهد برسد، لذا عنصر زمان، یکی از معیارهایی است که او بدان بسیار توجه و اهمیت می

پـردازي و   تـوان گفـت کـه بداهـه بـافی و عـدم تمرکـز بـر نقـش          این منظـر بـه اطمینـان مـی    

  .آید آمیزي تحت تأثیر عامل زمان به وجود می رنگ

  

  ها و تزئینات مربوط به اسب نواع پوششا

منظور تسـهیل در   گیر و به منظور تزئین و محافظت در برابر سرما، عرق پوشاندن بدن اسب به

هاي دور و از زمان رام کردن  جایی بار، یکی از تمهیداتی است که از گذشته سواري و جابه

هـاي اسـب یـا     تـرین پوشـش  از رایـج ). 2تصویر (اسب همواره مورد توجه انسان بوده است 



  

  

  

  

59   |، افروغ  ... پژوهشی در جل هاي عشایري با تأکید بر

ترین و پرکاربردترین پوشش که براي  ترین، مهم عنوان دیرینه توان به جل به ها می پوش اسب

چنین رواندازهاي مرتبط بـا زیـن شـامل غاشـیه     اسب در نظر گرفته شد و هم
1

یـا روزینـی و    

، رو از دیگـر عناصـر مـرتبط بـا پوشـش اسـب      ). 3تصویر (زیرزینی یا نَمدزین اشاره داشت 

هـا و   شـد و ایـن در نگـاره    ویژه در دوران صفوي استفاده مـی  ها به کپلی است که در گذشته

البته این نـوع از پوشـش در بـین عشـایر دیـده       ). 4تصویر (هاي آن دوره نمودار است  نقاشی

هاي مکاتب نگـارگري ایـران    عالوه بر این بازتاب تصویري جل اسب در نگاره. نشده است

ها  عنوان بخشی از نگاره شود که در آن اسب و جل اسب به اصفهان، دیده میویژه مکتب  به

چنـین در   هـم . و مجالس از سوي نگارگر به بهترین نحو همراه با جزئیات تزئین  شده اسـت 

بنـد و   سینه بند، پیشـانی  بایست به عناصري همچون پیش ارتباط با تزئینات مربوط به اسب می

  ).6و  5عکس (بند اشاره داشت  گردن

هـاي   هاي اسب در یکی دو قرن اخیر و تصـاویر و نوشـته   مانده از پوشش هاي باقی نمونه

اند و آن  گذشتگان، مبین آن است که ایرانیان از دیرباز توجه خاصی به روانداز اسب داشته

انـد و نیـز معلـوم گردیـده کـه از       داشـته  را بخشی از آرایش اسب و میراث فرهنگی خود می

کـه   انـد حـال آن   بافتـه  هاي خود را چون فرش می پوش اولیه، ایرانیان اغلب اسبهمان ادوار 

رو در میان کشورهاي تولیدکننده فرش کـه داراي   ازاین 2.اند مالیده تورانیان آن را از نمد می

توان یافت که در قسـمت روانـدازهاي اسـب بـه      سنت بافندگی هستند، هیچ کشوري را نمی

هاي مناطق  طور ویژه جل پوشش اسب و به). 1377:57تناولی،(ست اندازه ایران غنی بوده ا

هـاي عشـایري    بافتـه  اي در میان دسـت  مختلف ایران، از کیفیت، خالقیت و ظرافت پسندیده

هاي اسب در ایـران، در حـدي اسـت کـه در هـر       کیفیت و کمیت پوشش«. برخوردار است

                                               
غاشیه خود یک نوع . افتاده، غاشیه است پوشش دیگري که مرتبط با اسب است اما در ادبیات مربوط به فرش ازقلم -1

هـاي دیگـر بـراي نشسـتن      پـوش  رو کـه زیـن   ازایـن . هـا فـرق دارد   پـوش  کلی با دیگر زین آن به تزئین است اما کاربرد

پـوش تشـریفاتی اسـت و زمـانی روي زیـن       که غاشیه صرفاً یک زیـن  شده و حالت بالش و کوسن دارد حال آن ساخته

تـر از   مراتـب بـزرگ   غاشیه بـه لذا ابعاد ). حکم روکش یا چادر ماشین(شود که سوار از آن پیاده شده باشد  انداخته می

).75تناولی،(پوش است  زین

.شده ایرانی در مقابر پازیریک پیدا شده است هاي بافته پوش هاي نمدي تورانی و نیز اسب پوش ترین اسب کهن - 2
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بنا بر شواهد و مدارك ). پیشین(» یدحساب آ بافی ایران به بایست بخشی از فرش شرایطی می

هـایی   دهد که در آن جـل  هایی از نقاشی ایرانی را نشان می ، نگاره9و  5هاي  مکتوب، شکل

نقش و نگار شده به نمایش درآمده است و این تأکیدي بر سـابقه اسـتفاده از جـل در ادوار    

  .تاریخی مختلف است

  

  
  

  

  
  

عنـوان پوششـی محـافظ     راست، جل اسب به -3عکس

میانه، روزینی قشقایی و مالیري و نمد زیـن  . براي اسب

  )1377منبع تناولی،(نمدي ترکمنی

ریتون با نقش جل اسب و نقوش جانوران و  -2عکس 

  )آنجلس موزه لس: منبع(م.پ 8پرندگان، ماکو، قرن 



  

  

  

  

61   |، افروغ  ... پژوهشی در جل هاي عشایري با تأکید بر

  

  

  

  هاي ایرانی روکپلی اسب در نگاره -4عکس

  اسب و مهتر، مکتب اصفهان )www.islamicartz.com: منبع(

  )بند اسب بند، سربند و پیش سینه گردن(تزئینات -5عکس

  )www.pinterest.com:منبع(

) www.hamshahrionline.ir:نبعم(بند اسب، سمت راست عشایر بختیاري سینه -6عکس

  .)1377تناولی،: منبع(و چپ، عشایر قشقایی )1377تناولی،: منبع(میانه، عشایر شاهسون
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  هاي عشایري جل

هاي تصویري غنی از میراث فرهنگی و هنريِ بومی ایلی و عشـایري   ها، حاوي جلوه جل

ایـن واژه در  . ستپوشش یا پوشاك ا«: نامه دهخدا ذیل واژه جل آمده است در لغت. است

ذیل  :1377دهخدا،(» کار رفته است جاي لباس دراویش و فقرا نیز به باب تواضع و تحقیر به

هـاي عشـایري اسـت کـه توسـط       بافته هاي عشایري، یکی از انواع مهم دست جل). واژه جل

بافندگانی عشایري به جهت رفع نیازي از زندگی و براي پوشـاندن و محافظـت بـدن اسـب     

این بافته تقریباً در بین همه عشایر ایرانی و همسایگان شـمالی همچـون عشـایر    . شود یبافته م

شـده، معمـول و    ، قفقاز و آسـیاي صـغیر، بافتـه   )جمهوري آذربایجان(حوزه آسیاي مرکزي 

در مجـالس  . داشـتن اسـب، لبـاس مهمـانی او نیـز هسـت       جل، عالوه بـر نگـه  «. مرسوم است

گونه که سـوار ظـاهر خـود را     یدوبازدیدهاي رسمی، همانعروسی و یا عیدهاي ملی و نیز د

تنـاولی، (» کنـد  ها تـزئین مـی  -پردازد و او را به بهترین جل آراید، به آرایش اسب نیز می می

این رسم البته تا چندي پیش در بین عشایر رایج بود که با گذشت زمان و تغییـر  ). 1377:65

  .دگی عشایر، کنار نهاده شدشیوة زندگی و بیرون رفتن تدریجی اسب از زن

هـا   بافتـه  گیرترین نوع دست ترین و چشم ها از مهم ها و عشایر ایران، جل در بین همه ایل 

جهـت   هاي عشـایري ازآن  جل. رود هم به لحاظ کاربرد و هم از منظر زیباشناختی بشمار می

ی و هـاي اصـیل ایرانـ    ارزشمند و گرامی اسـت کـه آینـه و بازتـاب بخـش بزرگـی از سـنت       

بافته با یک شکل یکسان اما با ابعـادي   این دست. هاي هنري طبیعت است انعکاسی از ارزش

هاي متنوع و  گون مطابق با سلیقه و باور بافنده و رنگ هاي گونه ها و طرح متفاوت و با نقش

ها و عشایر و روستانشـینان   عالوه بر عشایر قشقایی، سایر ایل. شود خاص هر منطقه، بافته می

تیاري، ترکمن، شاهسـون، لرسـتان، کردسـتان، کرمانشـاه، گـیالن، مازنـدران، کرمـانج و        بخ

نماید که امـروزه بـه لحـاظ     ذکر این نکته ضروري می. افشار، نیز به بافت جل مشهور هستند

جـز   هـا بـه   تغییر شیوه زندگی و یکجانشینی عشـایر، بافـت جـل در بسـیاري از منـاطق و ایـل      

تـر جنبـه سـفارش دارد     خصـوص در جغرافیـاي قشـقایی کـه بـیش     مواردي بسیار محدود بـه 

  . شده است ، منسوخ)7تصویر (



  

  

  

  

63   |، افروغ  ... پژوهشی در جل هاي عشایري با تأکید بر

شـود، از منظـر فـن شـناختی      یافته عشایري بافته می هاي امروزي که در مناطق اسکان جل

پــردازي، انتخــاب و چیــدمان  نقــش(و زیباشــناختی ) هــاي بکاررفتــه کیفیــت بافــت، رنــگ(

هـایی کـه تـا چنـد      و تجسمی، نسبت به جل) دیداري(صري و نیز رعایت کیفیات ب) ها رنگ

ها نشـان از   ساختار و فضابندي زمینه و متن جل. تر است شدند، بسیار نازل دهه پیش بافته می

که شرایط و شـیوه   چه این. بافته از سوي بافنده دارد تفاوتی به زیباسازي دست ذوقی و بی بی

، مختصـات  1در جـدول  . ندي، تأثیرگـذار اسـت  زندگی بافنده نسل امروز نیـز در ایـن ناپسـ   

  .هاي مناطق و عشایر آورده  شده است برخی از جل

  

  
  

  )قشقایی(هاي عشایري  فنون بافت در جل

هـاي قشـقایی، جـدا از طـرح و      بافتـه  هاي دست ترین ویژگی ترین و شاخص یکی از مهم

ترین عامل در ایجـاد و آفـرینش    بافت، مهم فنون«.بافت است) تکنیک(نقش و رنگ، فنون 

بافت  بدون فنون. هاست و این در واقع معماري و مهندسی فرآیند بافت است ها و طرح نقش

هـاي ریختـی،    صورت خالصه، انتزاعی و پالودگی پردازي حتی به هیچ طرح اندازي یا نقش

عاملی که باعث تنـوع  ). 83: 1395افروغ و همکاران،(» بافته میسر نخواهد بود بر پهنه دست

هـاي عشـایري در    ساختار بافت جل. ها به لحاظ فنی و ساختاري است بافته بافت انواع دست

جل قشقایی بافـت عشـایر یکجانشـین     -7جل قشقایی عکس -7عکس
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: هـا عبـارت اسـت از    ایـن فـن  . افتـد  هاي بافت اتفاق می مناطق مختلف با انواع متنوعی از فن

، تلفیقـی  )د سـفت تخت پو(بافت  ، جاجیم)بافت گره(بافت  ، قالی)تخت پود شُل(بافت  گلیم

در هـر ایـل ممکـن    . ، پیچ بافت با پود اضافی)بافت بافت و پیچ بافت، گلیم بافت و گره گلیم(

است از یک یا دو فن بافت در بافتن جل استفاده شود، اما در ایل قشقایی از همه فنون یافت  

  .شده است شده در بافت استفاده

هـر نـوع فـن نیـز داراي     . ده وجـود دارد بافت عمـ  هاي قشقایی پنج نوع فن بافته در دست

بافـت   ها و عشایري ایرانی، چنین تنوع و کثرتـی از فنـون   در بین ایل. هایی است زیرمجموعه

رزدار     گـره : ها عبارت اسـت از  هاي آن بافت و زیرمجموعه این فنون. وجود ندارد بافـت یـا پـ

، )دار، پـودآویز، چـرخ  گلیم سـاده یـا چـاك   (تخت پود شُل  -بافت  ، تخت)لول لول و نیم(

هـا یـا    بافـت  ، پـیچ )بـافی  درمه، اُیـی، پـالس، جـاجیم مرکـب     جاجیم، ششه(تخت پود سفت 

گَچمه و (با پود اضافی، تلفیقی ) گل و سیباما چین بافی و رِند شامل جاجیم وارونه(ها  سوزنی

دلخـواه و بـا در    هها و طوایف مختلف ایل قشقایی، تقریباً و بـ  تیره). بري یا ترکمن نقش قالی

نظر گرفتن ذوق بافتن و حتی شرایط زمانی و مکانی، در بافت جل از همـه فنـون یـاد شـده     

  . کردند استفاده می

ــه جــل هــاي گذشــته در گوشــه و کنــار نظیــر بازارهــا و   هــاي مانــده از دهــه بــا توجــه ب

دات و چنـین مشـاه   هاي دنیا و هم هاي خصوصی و موزه هاي داخل ایران، مجموعه فروشگاه

هـا در جغرافیـاي قشـقایی بـا      شود که اغلب و اکثـر جـل   وجوهاي میدانی، مشخص می پرس

بـافی   و گـره ) گلـیم (، تخت پـود شـل   )رِند(بافت  بري یعنی تلفیقی از پیچ استفاده از فن قالی

) تخت پودسفت(درمه  چنین فن ششه گویند و هم که بدان نقش گل برجسته نیز می) پرزدار(

» بافنـد  بافته نمی ها جل اسب را به اسلوب گره قشقایی«: س پرهام معتقد است کهسیرو. است

ها بر زمینه کرباس، از فن و شیوه  اندازي گل اگرچه جهت تزئین و نقش). 98، 1371پرهام،(

بري یا تـرکمن نقـش نـام     زمانی از دو فن که قالی کنند یعنی استفاده هم بافی استفاده می گره

  .ترین فن بافت در بافت جل است بري رایج بافندگان قشقایی، فن قالی در بین. گیرد می

  



  

  

  

  

65   |، افروغ  ... پژوهشی در جل هاي عشایري با تأکید بر

  ساختار جل عشایري

هر بدنه داراي دو . شکل و ساختار جل اسب متشکل از بدنۀ مربع یا مستطیل شکل است

در . شـود  شده و سپس به هم دوخته و متصل مـی  لَت یا بخش است که اغلب جداگانه بافته

مستطیلی و بلند دارد که علت آن بزرگی و کشیدگی بدن اسـب   ها شکلی برخی مناطق جل

ها از ساختاري مربع شکل و نسبت بـه   ویژه عشایر قشقایی اغلب جل در برخی جاها به. است

در واقع اندازه قسمت بدنه بر مبناي بدن و اندام اسب تعیین . تر است نوع مستطیلی، کوچک

چنـان   در هر منطقه یکسان نیست، اما این تفـاوت آن ها  که اندازه علیرغم این. شود و بافته می

. رود ها از یک محـدوده مشـخص فراتـر نمـی     اي که اندازه همه جل گونه محسوس نیست، به

طور خـاص   هاي شمال غربی کشور و به جز جل ها در همه مناطق به شکل و کالبد اصلی جل

ر حقیقت از منظر ابعـاد  د. کند، مربع شکل است ها که از شکل مستطیلی تبعیت می شاهسون

  ).8تصویر (هاي سایر مناطق هستند  تر از جل نیز بزرگ

متر  سانتی 180تا  120ها در همه عشایر و مناطق، از عرض  طورکلی، اندازه و ابعاد جل به

ها که براي پوشـیدن سـینه اسـب بـه      دستک. کند متر تجاوز نمی سانتی 205تا  140و طول از 

صـورت   ، بـه 9در تصـویر  . ود، بخش دیگري از سـاختار جـل اسـت   ش جل، بافته و اضافه می

در . شـده اسـت   هاي جل، نشان داده کلی، اندازة طول و عرض و نیز ساختار زمینه و دستک

. گیـرد  دو دستک به حدي است که سینه اسـب را در برمـی  «: ها باید گفت ارتباط با دستک

هایشـان یـک    ي غـرب ایـران جـل   اي از کردهـا  دسـته . ها داراي دو دستک نیسـتند  همه جل

هاي نسبتاً کوچک  رو که یک دستک براي پوشاندن سینه اسب تر ندارد، ازاین دستک بیش

  ).10تصویر ) (1377:65تناولی،(» ها کافی است آن

 25تـا   10عرض یا پهنا در دستک بین . ها نیز داراي تغییرات اندکی است اندازه دستک 

هـا نیـز    گـروه دیگـري از جـل   . تواند تغییـر کنـد   متر می سانتی50تا  35متر و طول بین  سانتی

پـوش در بـین دو دسـتک     گـردن . پوش نیز هسـتند  عالوه بر بدنه و دو دستک، داراي گردن

هـا نیـز    دسته دیگري از جـل ). 11تصویر (شده است  قرارگرفته و براي پوشاندن گردن تعبیه

ی در میانه جل اضافه گشته است کـه  جاي آن، بخش ، اما به)12تصویر (بدون دستک هستند 
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هاي با این ساختار در میـان عشـایر تـرکمن     جل. پوشاند نوعی بخشی از گردن اسب را می به

هـاي منـاطق مختلـف کشـور و در      ، مختصات برخی از جـل 1در جدول . رایج معمول است

  .شده است ها نشان داده ، ساختار گرافیکی آن2جدول 

  

  

مستطیلی شاهسون با نقوش طاووس و بز هاي  هایی از جل نمونه -8عکس

)pinterest.com, rippon-boswell-wiesbaden.de:منبع)(بزغاله(



  

  

  

  

67   |، افروغ  ... پژوهشی در جل هاي عشایري با تأکید بر

  
  

  

)گر پژوهش: منبع(ساختار جل عشایري -9عکس

)89: 1377تناولی،: منبع(اسب، یک دستک، بافت کردستانجل -10عکس 
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، داراي دو دستک و )ساوه(جل اسب، شاهسونی -12عکس

)www.pictame.com:منبع(پوش گردن

، داراي دو دستک و )ساوه(جل اسب، شاهسونی -11عکس

)83: 1377تناولی،: منبع(پوش گردن



  

  

  

  

69   |، افروغ  ... پژوهشی در جل هاي عشایري با تأکید بر

  )1377تناولی،: منبع تصاویر(ها و مناطق ایران  هاي برخی از ایل مختصات جل -1جدول 

  اندازه  ایل یا منطقه
جنس رشته 

  بافت
  زمان بافت

) یکتکن(فن

  بافت
  تصویر  تزئینات

  بختیاري

طایفه (

  )بابادي

202*183 

  متر سانتی
  پشم و پنبه

اوایل قرن 

  چهاردهم

گلیم بافت

بافت پود (

  )شُل

همراه با 

  منگوله

  

  کُرد

  )بیجار(

138*127 

  متر سانتی
  تمام پشم

اوایل قرن 

  چهاردهم

تمام پیچ 

بافت با پود 

  پراکنده

بدون 

  منگوله

شاهسون

  )مغان(

177*120 

  متر سانتی

پشم با 

  مقداري پنبه

قرن 

  چهاردهم

تمام پیچ 

بافت با پود 

  اضافی

  بدون ریشه

همراه با 

  منگوله

  

  

  

  

لُر کهکیلویه 

  و بویراحمد

156*144 

  متر سانتی
  تمام پشم

1369 

هجري 

  قمري

بافت با  پیچ

  پود اضافی

همراه با 

ریشه و 

بدون 

  منگوله

  

  کالردشت
142*122 

  متر سانتی
  پشمتمام 

اوایل قرن 

  چهاردهم

پیچ بافت با 

  پود اضافی

همراه با 

ریشه و 

بدون 

  منگوله
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  بهارلو

خمسه (

  )فارس

167*146 

  متر سانتی

پشم با 

  اندکی پنبه

اوایل قرن 

  چهاردهم

پیچ بافت با 

پود اضافی و 

گلیم بافت

  )بخش پائین(

همراه با 

ریشه و 

  منگوله

  

  ترکمن
145*172 

  متر سانتی
  تمام پشم

یل قرن اوا

  چهاردهم

جاجیم بافت

  )تارنما(

همراه با 

ریشه و 

بدون 

  منگوله

  

  

  

  )گر پژوهش: منبع(1هاي جدول شماره  ساختار خطی و گرافیکی جل -2جدول 

  

  طایف(بختیاري

  

  

  

  )طایفه بابادي(بختیاري

  

  

  

  

  )بیجار(کُرد

  

  

  

  

  

  )مغان(شاهسون

  

  

  

  

  

  لُر کهکیلویه 

  و بویراحمد

  

  

  

  

  

  الردشتک

  

  

  

  

  

  )خمسه(بهارلو

  

  

  

  

  

  ترکمن

  

  

  

  



  

  

  

  

71   |، افروغ  ... پژوهشی در جل هاي عشایري با تأکید بر

  هاي قشقایی جل

هاي قشقایی به  جل بافته. ترین و بهترین بافندگان جل اسب هستند ها یکی از مهم قشقایی

هـاي   هاي ذهنـی در تـراز بافتـه    اندازي و ترسیم طرح لحاظ کیفیت بافت و هم خصلت نقش

بافی اسب در ایل  شکوفایی هنر جل«. یم استنخبه این ایل همچون قالی، گلیم، گبه و جاج

سـازي مفـرغ    رو، یادآور دوران رونق هنر و صنعت لگام و دهنه قشقایی و دیگر عشایر کوچ

هزارة دوم (در تمدن لرهاي نخستین است که پا به پاي هنر جانورنگاري عصر مفرغ لرستان 

از ایـن رهگـذر، اندیشـه     ).1371:98پرهـام، (» ترین جلوة هنـري زمانـه گردیـد    عالی 1)م.پ

جل که مصرف اصلی آن «. ترین جلوة بافندگی عشایري باشد تواند تمام بافت جل اسب می

داشـتن اسـب، شـکل، اجـزاء و انـدازه       جنبه تزئینی ندارد و پوششـی اسـت بـراي گـرم نگـه     

پوشـاند،   هر جل دو بازوي پهن دارد که سـینه اسـب را مـی   . وبیش ثابت و مشخص دارد کم

بـه همـان طـرح و نقـش     (اي  بافتـه  ها توسط نـوار دسـت   دستک. خوانند را دستک میکه آن 

. شـود  متر، به یکدیگر بسته مـی  متر و طول حدود هفتاد سانتی ، به پهناي تقریباً ده سانتی)جل

این نوار را خفتـک 
2

تـر و تسـمه ماننـدي در دو سـمت بدنـۀ جـل        گوینـد، نـوار باریـک    مـی  

» دارد خـورد و جـل را محکـم و چسـبان نگـه مـی       گره مـی دوزند که در زیر شکم اسب  می

  ).98پیشین، (

اي جز این نتواند داشت کـه ارزش اسـب    یکتایی جل اسب قشقایی هیچ توجیه و انگیزه

دانیم که ایل قشقایی تنها ایل بـزرگ اسـت کـه     رو حیاتی است و می براي چادرنشینان کوچ

هـاي   براي قشقایی. برد قشالق به سر میهنوز بخش بزرگ آن در کوچ ساالنه میان ییالق و 

                                               
گرفـت  شد و به اسب پایان می ها از اسب آغاز می گري ها و صنعت ها و هنرمندي در این دوران بود که همه مهارت -1

بسـا کـه هنـر اعظـم      چه. رو متکی به اوست مرکوب راهواري که تمامی قدرت تحرك و تکاپوي چادرنشینان کوچ –

جـا   مایـه از همـان   ازتـاریخ لرسـتان باشـد و ایـن اندیشـه گـران       وقفه همان هنر اعظم لگام سـازي پـیش   بافی ادامه بی جل

  .شده باشد برانگیخته

2-)kheftak(تـري   هایی کـه عمـر کـم    ویژه در جل مرور زمان به به. شد ه و به جل متصل می، این نوار در گذشته بافت

جاي آن از دو بند باریک و ساده که بـه   شود و به هاي معاصر معروف هستند، دیگر بافته نمی اصطالح به جل دارند و به

  . شود دوزند، استفاده می ها می دستک
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رو که تا عصر جیپ و لندروور، اسب یگانه مرکب راهوارشان بود، طبیعـی اسـت کـه     کوچ

تر کـه   گونه آرایش کنند که عروسان خود را؛ و بسی پر وسواس اسبان گرامی خود را همان

و چنـین اسـت کـه وسـواس     ! عمـر  دم یـک  عروس مهمان یکشـبه اسـت و اسـب یـار و هـم     

تـر در   هاي سوزنی قشقایی عجین گشته، کم ناپذیري که در تاروپود جل خیالی وصف نازك

چیزي کـه همـه شـر و    . تر از ظرافت یابد، چیزي فراتر و با روح قالی و گلیم قشقایی نظیر می

  ). 97-98پیشین، (شور و طنازي و افسونگري است 

نـوازي   یر عشـایر چشـم  هـاي سـا   هاي شاخصی نسبت به جـل  هاي قشقایی ویژگی در جل

هـاي درخشـان و    بافت، رنگ گیري از انواع فنون کیفیت بافت، تناسب و ابعاد، بهره. کند می

اي نسبتاً شلوغ و پرکار یا خلوت و ساده  هاي اصیل و بومی توأم با زمینه پردازي پایدار، نقش

ر دو قطعه بافی د طورمعمول به اسلوب جاجیم جل اسب را به. ازجمله این خصوصیات است

طورمعمـول دو تکـه یـا دو لتـه      هـا بـه   جل. کنند بافند و از وسط به هم جفت می جداگانه می

هـا   همه جل اسـب «. طور نادر، جلی هم یکپارچه بافته شود هستند هرچند که ممکن است به

هـاي رنگارنـگ دارد کـه هـر چـه جـل        شُـرابه و منگولـه  ) هـا  تا قاعده دستک(از سه جانب 

هـاي   هـاي قـدیمی منگولـه    تقریبـاً تمـامی جـل   . تـر اسـت   شد این آویزها ظریفتر با ریزبافت

یـک   بـه   شـده هـر یـک     جاي روي جـل دوختـه   کوچکی از ابریشم دارد که بسان گل جاي

  ).98پیشین،(» سازد تر می تمام بافت را هرچه رنگ و بدون نقش و نگار و جلوه دست

  

  اندازي در جل قشقایی ها و نقش نقش

هـاي   هـا و عرصـه   تـرین محمـل   هـا، یکـی از مهـم    طور خاص جل ها و به بافته زمینه دست

ترین  یکی از مهم. آزمایی، بازتاب اندیشه و خیال بافنده عشایري و خاصه قشقایی است ذوق

ویـژه قشـقایی، بعـد زیباشـناختی اسـت کـه شـامل         هاي عشـایري بـه   ابعاد موردبحث در جل

هـاي قشـقایی یکــی از    انـدازي در جـل   نقـش  طراحـی و . بنـدي اسـت   انـدازي و رنـگ   نقـش 

آزمـایی   هاي ثابت در فرآیند بافت و اسـتمرار جریـان ادراك احسـاس و محمـل ذوق     سنت

انـدازي بـر بدنـه     آگاهی و هوشمندي هنرمند بافنده قشقایی در چگونگی نقـش . بافنده است



  

  

  

  

73   |، افروغ  ... پژوهشی در جل هاي عشایري با تأکید بر

بایسـت   هـا مـی   لاندازي در ج داند که تزئین و نقش خوبی می او به«. تحسین است ها قابل جل

  .راستا با کاربرد این بافته باشد تابع و هم

به دلیل ثابت بودن جهـت گسـترش   ) قالی و گلیم(ها نظیر زیراندازها  بافته در سایر دست

بافتۀ زیرانداز یـا آویـزان    ها و محرك بودن ناظر و نگرنده که از زوایاي مختلف به دست آن

رو زاویـه   ته و مدام در حرکت است، ازایـن نگرد، جل اسب چون بر روي اسب قرارگرف می

رو و گـاهی از   شود که در این صـورت گـاهی از روبـه    جا می دید ثابت ندارد و پیوسته جابه

انـدازي  شـده بـر     هـاي نقـش   شود؛ بنابراین اگر نقش و نگاره پهلو و گاهی از پشت دیده می

طرف، درست و منطقـی   یکو گیاهان که تنها از) حیوانات و پرندگان(ویژه جانوران  جل به

سو بافتـه شـوند، آنگـاه نقـش و طـرح تنهـا از یـک         شوند، در یک جهت و از یک دیده می

زاویه در دید بیننده قرار خواهد گرفت و در مواقعی که اسب در جهت مخالف امتداد طرح 

شـود و معلـوم و    هـا واژگـون مـی    شده در زمینه جل قرار گیرد، نقـش و نگـاره   و نقش بافته

  ).99: 1371پرهام،(» رسد ص نبوده و واضح به نظر نمیمشخ

هاي داراي نقش و طرح جانوران جل«رو و با این تمهید هوشمندانه  ازاین
1

که غالباً دو یا  

اي  گونه طور طبیعی و معمول به تر از آن دارد، به مایه عمده و متنوع و یا بیش سه ردیف نقش

شـود کـه از    مـی ) شـوند  ت مخـالف بافتـه مـی   از دو سمت و در جهـ (اندازي  طراحی و نقش

اي که از هـر سـو بـه جـل پـه       گونه دیدن باشد، به جهات مختلف و در واقع از سه زاویه قابل

ها در امتداد و جهت دید بیننـده قرارگرفتـه و    نشده بر اسب بنگریم، نگاره و ردیفی از نگاره

، در حقیقـت نـوعی ظرافـت    انـدازي  این نگـاه و عملکـرد در نقـش   ). پیشین(» به نظرمی آید

هـاي قشـقایی هـم در     جـل . علمی خودانگیختـه و تجربـه زیباشـناختی بـومی و فـردي اسـت      

اندازي، نشان از قوة خیال، قدرت آزادگی و اهتمـام جـدي بافنـده     پردازي و هم نقش رنگ

طاووس، خـروس  (هاي پرندگان  نقش. ها اهتمام جدي داشته و دارد در زیباسازي زمینه جل

هـاي زن و مـرد و تـا حـدي      ، آدمـک )بز، گـوزن، شـیر، سـگ   (و حیوانات ) ع مرغانو انوا

                                               
هاي چتر بسته و بـاز و گـوزن    توان به طاووس هاي قشقایی می مینه جلشده بر ز هاي بافته ترین نقش و نگاره از عمده -1

  .دار، اشاره داشت شاخ
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خطـوط  (هـاي هندسـی همچـون سـتاره، کـوه       هـاي گیـاهی نظیـر گـل و انـواع شـکل       نقش

  .کند نوازي می ها چشم ، در زمینه جل)زیگزاکی پیوسته

  

  هاي قشقایی بافته اي محوري در دست طاووس، نگاره

هـاي قشـقایی، نقـوش پرنـدگان      بافته هاي دست ها و نگاره شترین طبقات نق یکی از مهم

هـا بافتـه    بافـت در مـتن و زمینـه آن    صورت تجریدي و انتزاعی و متناسب با فنون است که به

مایه است که در  ترین نقش ترین و محوري در میان انواع پرندگان، طاووس کانونی. شود می

بازتـاب  . شـود  هاي این ایل بافتـه مـی   خاص جلطور  هاي قشقایی و به بافته متن و زمینه دست

طـاووس  . گـردد  مایه طاووس به صفات و خصوصیات نمادین ایـن پرنـده برمـی    فراوان نقش

منزلـه نمـادي از حاصـلخیزي،     این مفهوم خاص و بااهمیت پرنـده بـه  . اي بهشتی است پرنده«

هـا   نده در آرامگـاه که حضور این پر تر آن ساده. گیرد فصل بهار و سیاره خورشید، قوت می

بنـابراین،  . غایـت متـوفی   اي است بـه  بهشتی آرامگاه و اشاره -نمادي است از معناي آسمانی

ها نـاگزیر بـا مفهـوم جـاودانگی حیـات ارتبـاط        نقش آن روي منسوجات تدفینی و آرامگاه

  ).1390:60دانشوري،(» یابد می

رو آن را عامـل   ازایـن . اسـت  بـه اعتقـاد پیشـینیان، طـاووس نابودکننـده مـار      «این پرنـده  

ایـن پرنـده در بـاور ایرانـی     ). 1385:114دادور و دیگـران، (» انـد  حاصلخیزي زمـین دانسـته  

هاي ایستاده در دو سوي درخت زندگی مظهر ثنویت و طبیعت دوگانـه   صورت طاووس به«

،کوپر(» انسان است و در عقاید اسالمی دم آن نماد نفس و چشم آن مالزم چشمه دل است

تزئینات، تجمل، رستاخیز، زندگی توأم با عشق، «توان به  از دیگر صفات آن می). 1386:256

این پرنده اگرچـه از  ). 1389:28شیخی نارانی،(»زندگی درباري، زیبایی و مقام اشاره کرد

اي اسـت، لیـک در بـین     هـاي برجسـته   بعد نمادین و معناي محتوایی داراي صفات و ویژگی

تر به خاطر فـرم و شـمایل ظـاهري و دم متفـاوت و یگانـه آن،       ایر قشقایی بیشبافندگان عش

هاي  بافته مایه طاووس، در برخی از دست نقش 14و  13در تصاویر . شهرت و محبوبیت دارد

  .شده است ، نشان داده)، خورجین و جل اسب]وردنه[جنته، تیردان (قشقایی 
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  هاي انتخابی نمونه

هاي قشقایی است که متأسفانه در دو منبع  بافته بدیل دست هاي بی هاي قشقایی نمونه جل

هـاي عشـایري    کتـاب جـل  . شـده اسـت   ها پرداخته و معرفـی  صورت محدود بدان داخلی به

هـاي   هایی از جـل  نهعنوان یک کاتالوگ تصویري که به معرفی نمو به) 1377تناولی،(ایران 

هاي عشایري و روستایی فارس  چنین در جلد دوم کتاب دستبافته عشایر ایرانی پرداخته و هم

هـاي   نمونه از جـل  4صفحه به معرفی جل قشقایی همراه با نشان دادن  9، در )1371پرهام،(

خورجین: و چپ) تیردان(بلَدان: خورجین تک لته، میانه: راست -13عکس

)pinterest.it.:منبع(

  )www.1stdibs.com: (منبع(جل نقش طاووسی قشقایی-14عکس
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تـی کـه   گر با جستجو و بررسی منـابع معتبـر اینترن   رو پژوهش ازاین. قدیمی بسنده  شده است

هـاي قشـقایی دسـت     نمونه از جـل  24در بخش منابع تصاویر آورده  شده است، توانست به 

ها را از منظر فن شناختی و زیباشناختی موردمطالعه، بررسی و تحلیـل قـرار داده و    یابد و آن

  .، معرفی نماید3در جدول 
  

  )گرپژوهش: منبع (هاي قشقایی مختصات جل -3جدول 

  ردیف
جنس و 

  هانداز
  نقش  رنگ

فن بافت و 

  تزئینات
  تصویر و منبع آن

1  

  پشم

136*152  

  مترسانتی

سبز باز و سیر، 

زرد، نارنجی، 

سفید، سیاه، آبی 

باز و سیر، بنفش، 

اي، قرمز، قهوه

  ايسرمه

- ریتمی از ردیف

هاي هاي طاووس

ریز و درشت بر 

اي از رنگ زمینه

سبز مالیم نقش 

  .بسته است

  بافتگلیم

( )شُلتخت پود 

همراه با منگوله

  

  

  

  

  گرپژوهش

2  

  پشم

154*124 

  مترسانتی

بژ، نارنجی، سفید، 

اي، قرمز، سرمه

اي سیر، زرد، قهوه

  سیاه

هایی درخت

-بهشده  خالصه 

هاي همراه با گل

چهارپر و نقش 

  شانه

-ترکیبی از گلیم

بري بافی و قالی

یا ترکمن نقش

گل برجسته بر (

  )زمینه گلیم

nomada.biz

  

  

3  

  پشم

162*138  

  مترسانتی

آبی، قرمز، سفید 

نارنجی، ارغوانی، 

زرد، سبز، سیاه، 

-عنابی، سبز فیروزه

  اي

هاي پوسته لوزي

در ضاي حاشیه 

به همراه تکرار 

شکل انتزاعی 

  نقش آغاجري

-ترکیبی از گلیم

  بريبافی و قالی

  همراه با ریشه

  

  

  

steelmanrugs.com

4  

  پشم

171*138 

  متریسانت

نارنجی، کرِم، 

اي، سفید، سرمه

  سیاه، آبی کم رنگ

شیر و خورشید و 

شمشیر در دست 

مایه و نقش

طاووس و گل 

چهارپر هندسی 

  هادر حاشیه

- پیچ(سوزنی

  )بافی

  همراه با ریشه

  

  

  

  ت

  89، 1377تناولی،
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5  

  پشم

185*160  

  مترسانتی

نارنجی، قرمز، زرد 

خردلی، زرد 

لیمویی سفید، 

زیشمی سیاه، سب

اي، سبز سرمه

  ايپسته

تکرار (نقش کَلک

گل چهارپر 

  )هندسی

ترکیبی از ششه 

-جاجیم(درمه

بري و قالی) بافی

همراه با ریشه و 

  منگوله

rippon-boswell-
wiesbaden.de  

6  

  پشم

135*125  

  مترسانتی

اي، قرمز، سرمه

سفید، کرِمی، زرد 

طالیی، آبی، زرد 

  .خردلی، سبز، سیاه

مینه ساده همراه ز

هاي با گل برجسته

  ریز و پراکنده

-ترکیبی از گلیم

بري بافی و قالی

همراه با ریشه و 

  منگوله

  

  

  

  

  nomada.biz: منبع 

7  

  پشم

130*145  

  مترسانتی

شتري، آبی، قرمز، 

سیاه، سفید، سبز، 

  اي،سرمه

بخش اعظمی از 

زمینه نقش 

طاووس و کادري 

-از آن داراي گل

ش هاي ریز نق

  برجسته

ترکیبی از سوزنی 

گلیم بافی و 

  بريقالی

  همراه با ریشه

rippon-boswell 
wiesbaden.de

8  

  

  پشم

166*165  

  مترسانتی

اي، سبز زرد، قهوه

سنجدي، قرمز، 

سفید، آبی عنابی، 

-سیاه، سرمه

اي،نارنجی، سبز 

  .یشمی

هاي ریز انواع گل

و درشت با ردیفی 

هاي هشت از گل

اشیه پر در ح

  بیرونی

ترکیبی از جاجیم 

  بريبافی و قالی

  همراه با ریشه
rippon-boswell-
wiesbaden.de

9  

  پشم و پنبه

145*155  

  مترسانتی

قرمز، عنابی آبی، 

اي سیر، سیاه، قهوه

سفید، زرد خردلی 

و لیمویی سبز 

  .اي و یشمیپسته

  

جقه، آقاجري، بته

، انسان، )بزغاله(بز

زنجیره اشکال 

، )لوزي(هندسی

  .ايهاي دایرهگل

ترکیبی از سوزنی 

  بريو قالی

  داراي ریشه
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10  

  

  

  پشم و پنبه

192*165  

  مترسانتی

اي، خرمایی، سرمه

زرد، سفید، سیاه، 

نارنجی، آبی، 

  .ايقهوه

مایه گوزن نقش

طاووس و 

بزکوهی و نقوش 

مداخل، (هندسی

s هاي شکل گل

  چند پر درحاشیه

 ترکیبی از گلیم

  بافی و سوزنی

همراه با ریشه 

  بدون منگوله

  

  

  

  

  86: 1377تناولی،

11

  

  پشم

125*108  

  مترسانتی

قرمز، زرد، آبی، 

اي، سفید، سرمه

سیاه، نارنجی، سبز، 

  .عنابی

مایه طاووس، نقش

بز و ردیفی از 

هاي انتزاعی گل

در بخش پایینی 

  جل

ترکیبی از جاجیم 

  بافی و سوزنی

nomada.biz

12  
  پشم

150*140  

  مترسانتی

قرمز روناسی، آبی، 

اي، نارنجی، سرمه

  .سفید، عنابی، سیاه

نقش انتزاعی 

درختان چند 

هاي شاخه و گونه

ابرگونه در فضاي 

  باالیی جل

ترکیبی از جاجیم 

nomada.biz  بريبافی و قالی

13  

  پشم

132*107  

  مترسانتی

  

قرمز، زرد، سفید 

اي، شیري، سرمه

  ارنجی،سیاه، ن

فضاي ساده گلیم 

بافت با چند گره 

رنگی و دو دایره

رنگی بزرگ ) گُل(

  در پایین جل

ترکیبی از گلیم 

  بريبافی و قالی

nomada.biz  

  

14  

  پشم

160*161  

  مترسانتی

قرمز، سیاه، سفید، 

  .اينارنجی، سرمه

مایه طاووس نقش

و بزکوهی در 

 زمینه و نقش

هاي مداخل  و گل

  اشیهانتزاعی در ح

  ترکیبی از

بافی و  جاجیم

  سوزنی

  همراه با ریشه

  بدون منگوله

  

  

nomada.biz
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15  

  پشم

160*150  

  مترسانتی

اي، سفید، سرمه

قرمز، زرد، نارنجی، 

  سیاه

  

زمینه کف ساده 

با نقش دو گل در 

  پائین جل

  

  

-ترکیبی از گلیم

  بريبافی و قالی

همراه با ریشه و 

  منگوله

rippon-boswell-
wiesbaden.de  

16  

  پشم

160*156  

  مترسانتی

  

قرمز روناسی، 

  سفید، سبز، 

  ايسرمه

  

 نقش کَلک

تکرار گل (

  )چهارپر هندسی

  ششه درمه

همراه با ریشه و 

  بدون منگوله

  

nomada.bizwww.  

17  

  پشم

70*152  

  مترسانتی

  

کرِ، قرمز، آبی، 

اي، سیاه، سرمه

-سفید، سبز، قهوه

بهی، اي، گل

  نارنجی،

نقش کَلک  

تکرار گل (

  )چهارپر هندسی

  ششه درمه

همراه با ریشه و 

  منگوله
www.nomada.biz

18  

  پشم

135*163 

  مترسانتی

سفید، آبی، قرمز 

اي، اي، سرمهقهوه

سبز ماشی، 

خاکستري، عنابی، 

  زرد،

  

هاي چهارپر، گل

حاشیه مداخل، 

اي از جیرهزن

مایه ها، نقشآدمک

بز، روباه و 

  طاووس

  

  بافیگلیم

همراه با ریشه و 

  منگوله

  

  

  

  

  بازار سمیرم اصفهان

19  

  پشم

136*159 

  سانتی متر

  

زرد خردلی، سیاه 

سبز ماشی، کرم، 

قرمز، آبی، سبز 

یشمی، سفید، 

اي، نارنجی، سرمه

  اياي فیروزهقهوه

زنان درحال رقص 

جقه، درخت، بته

هاي ستاره، گل

گونايدایره

اشکال هندسی (

  )ریز

-ترکیبی از گلیم

  بريبافی و قالی

  همراه با ریشه

  

rippon-bowell-
wiesbaden.d  
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20  

  پشم و پنبه

174*160  

  مترسانتی

  

قرمز، سفید، زرد 

خردلی، آبی، سبز 

یشمی، سیاه، 

  .اياي، قهوهسرمه

جقه، بزغاله، بته

نقوش هندسی

و زنجیره مداخل (

  )زنجیره درخت

  

  ترکیبی از

  سوزنی و

  بريقالی

 داراي ریشه

  همراه با منگوله

  

rippon-boswell-
wiesbaden.de

21  

  پشم و پنبه

138*152  

  مترسانتی

سفید، نارنجی، 

اي، قرمز، سرمه

زرد، عنابی، 

اي خرمایی، قهوه

  سیر و باز، آبی

  

انسان، درخت، 

هاي ریز و گل

  درشت

-مترکیبی از گلی

  بريبافی و قالی

داراي ریشه 

  همراه با منگوله

pinterest.com

22  

  پشم

170*151  

  مترسانتی

  

سفید، زرد، قرمز، 

  .سیاه، سبز ماشی
  ساده و بدون نقش

  سوزنی

  )بافیپیچ(

 داراي ریشه

  همراه با منگوله

  

rippon-boswell-
wiesbaden.de

23  

  

  پشم و پنبه

138*154  

  مترسانتی

ز روناسی، سبز، قرم

اي، زرد، آبی، سرمه

-سفید، سیاه، قهوه

اي باز  نارنجی، 

اي نخودي، قهوه

  .سیر

نقوش انسانی، 

جقه، شاخ قوچ بته

درخت، کوه، 

سماور، ستاره، 

زنجیره اژدها، 

  اشکال هندسی

ترکیبی از گلیم 

  بريبافی و قالی

داري ریشه 

  همراه با منگوله

rippon-boswell-
wiesbaden.de

24  

  پشم

168*174  

  مترسانتی

اي سیر، سفید، قهوه

اي باز قرمز، قهوه

سبز، زرد، عنابی، 

اي، سیاه، سرمه

  .کرِم

نقوش انتزاعی 

انسان، زنجیره 

مرغان، اشکال 

  اي شکلدایره

-ترکیبی از گلیم

  بريبافی و قالی

ریشه همراه با 

  منگوله

vinterior.c
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هـاي موردمطالعـه،    ویـژه نمونـه   هاي قشـقایی بـه   در تحلیل فن شناختی و زیباشناختی جل

هاي رنگـرزي،   امور مربوط به فن شناختی شامل مقوله. کند توجه، جلب نظر می نتایجی قابل

سیسـتم رنگـرزي بـا گیاهـان و عناصـر      . باشد به کار رفته، فنون بافت می) ها رشته(هاي  خامه

اي  در بین عشایر قشـقایی بسـیار رایـج بـود، لیـک امـروزه چنـین مقولـه        طبیعی در گذشته و 

  )گرپژوهش: منبع (3هاي جدول جل) گرافیکی(شمایل خطی  -15عکس
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هایی که مربوط بـه   بافته هاي حاضر و سایر دست هاي به کار رفته در جل رنگ. وجود ندارد

اي و غیـره، طبیعـی و گیـاهی اسـت      هـایی نظیـر نـارنجی، فیـروزه     جـز رنـگ   گذشته است به

  . ا بوده رو که عشایر خود در کار رنگرزي آن ازاین

: هـا عبـارت اسـت از    ها و طیف محدودي از آن هاي به کار رفته در این جل عمده رنگ

گی  کیفیت، پختگی و پرمایه. اي، سفید، سیاه، عنابی، زرد، نارنجی اي، سبز، قهوه قرمز، سرمه

ها، همچنان قدرت و  ها و حتی قرن اي است که بعد از گذشت دهه گونه ها به رنگ) پرمایگی(

در ارتباط با فنون بافت نیز باید تأکید کرد که تقریباً از .اند نگی خود را حفظ نمودههویت ر

 ها استفاده هاي قشقایی رایج و معمول است، در بافت جل بافته همه فنون یاد شده که در دست

، )بـافی  پیچ(فنون بافت سوزنی . شود تر دیده می تر و بیش شده است اما فنون ترکیبی برجسته

، )ها بـر زمینـه گلـیم    بافی گل گره(که به گل برجسته نیز شهره است ) نقش ترکمن(ري ب قالی

از ) بافی پیچ(بافی و ترکیب آن با سوزنی  چنین گلیم درمه و هم بافی و نوع مهم آن ششه جاجیم

  .شده است هاي قشقایی با آن بافته ترین فنون بافتی است که جل مهم

تفاوتی است، لیک از نظـر عرضـی و طـولی داراي تناسـب     ها نیز اگرچه ابعاد م ابعاد جل

متـر متغیـر اسـت کـه در ایـن دامنـه عـددي، عـدد          سانتی 165تا  70ها بین  عرض جل. است

تا  125ها بین  چنین طول جل هم. متر است سانتی 138تا  130ترین عرض بین  میانگین و بیش

 150ترین طـول بـین    انگین و بیشمتر متغیر است که در این دامنه عددي، عدد می سانتی 192

تـوان گفـت    هـا مـی   در واقع با در نظر گرفتن این ابعاد و میـانگین آن . متر است سانتی 165تا 

متر و طـولی   سانتی 140تا  135یک جل استاندارد و اندازه معمول و رایج داراي عرضی بین 

همچـون  ) بصـري (کـه کیفیـات و عناصـر دیـداري     چـه ایـن  . متر دارد سانتی 170تا  155بین 

  .توازن و هماهنگی رنگی نیز رعایت  شده است

  

  گیري نتیجه

هـاي   بافتـه  ترین دسـت  هاي قشقایی، یکی از مهم طور خاص جل هاي عشایري ایران و به جل

هـاي   ایـن نـوع از بافتـه   . طور بسیار محـدود زمـان حـال اسـت     کاربردي در زمان گذشته و به



  

  

  

  

83   |، افروغ  ... پژوهشی در جل هاي عشایري با تأکید بر

هـا از   نشینی به یکجانشینی، همچـون دیگـر بافتـه    ز کوچعشایري به دلیل تغییر شیوه زندگی ا

هـاي عشـایري، محملـی بـراي هنرنمـایی،       بافتـه  ها همچـون دیگـر دسـت    جل. بین رفته است

بوم او حضـور   هایی که در پیرامون زیست آفرینش نقش. پردازي بافنده است آراستن و نقش

اي عشـایر قشـقایی نمـود و    هـ  رو جـل  ازایـن . رود داشته و جزئی از نظـام طبیعـت بشـمار مـی    

بازنمودي از عرصه زیبایی و هنر ایلی است که امروزه بدان به دیده یک اثر هنري نگریسـته  

هــاي مشــهور و خصوصــی نگهــداري و یــا  هــا و کلیکســیون شــود و صــرفاً در مجموعــه مــی

  . شود خریدوفروش می

منـاطق مختلـف    هایی از عشـایر  هاي عشایري و ذکر نمونه در این مقاله ضمن معرفی جل

. جل از عشایر قشقایی پرداخته شـد  24کشور، به مطالعه، بررسی، تحلیل، توصیف و معرفی 

بافت مورد بررسی و تحلیل  ها از منظر رنگ، طرح و نقش و فنون هاي یادشده، جل در نمونه

هـاي   توان به ترتیب به رنگ هاي متنوع می بندي و استفاده از رنگ از نظر رنگ. قرار گرفت

، آبی سیر )روشن(و باز ) پرمایه(اي، سبز سیر  ، سرمه)روناسی(صلی و فراگیر همچون قرمز ا

اي سـوخته و روشـن، عنـابی،     ، نـارنجی، قهـوه  )خردلی(و پرمایه ) روشن(و باز، زرد طالیی 

 صورت استثنا استفاده ها نیز به ها، از دیگر رنگ در کنار این رنگ. سیاه، سفید، اشاره داشت

  .اي، بنفش و صورتی نیز اشاره داشت توان به رنگ فیروزه که از آن جمله میشده است 

هاي انتخابی  کار رفته در جل نقوش به. ها، طرح و نقش است بعد دیگر زیباشناختی در جل

هـا و   وبوتـه  انـواع گـل  (، گیـاهی  )حیـوانی و پرنـدگان  (در انواع مختلـف و متنـوع جـانوري    

کودکان در حال بازي، زنان و مردان در (، انسانی )جریديشاخسارها و درختان انتزاعی و ت

هاي مربع، مثلث، دایره،  و انواع اشکال هندسی ریزودرشت در قالب) جمعی حال رقص دسته

هـا   توجـه اسـت کـه در برخـی از جـل      جالـب . شود هاي شکسته، دیده می و دیگر فرم) ×،(+

در . باشـد  گ یکدسـت سـفید مـی   صورت ساده و رنـ  گونه نقشی وجود ندارد و زمینه به هیچ

ذکر این نکته . شود برخی نیز صرفاً چند گل ریزودرشت در برخی از فضاهاي زمینه دیده می

صورت انتشاریافته و افشان و  ها هم به مایه پردازي و چینش نقش ضروري است که نحوه نقش

  .شود یدیده م) گوزنی -هاي نقش طاووسی  تر در جل بیش(هم در قالب نوارهایی افقی 
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