
 
 
 

Motifs and Colors in Shahsavan Horse Rugs 
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(23-46) 
 Horse Rugs are among the most functional hand-woven materials used by 
nomads in north-west regions of Iran particularly by Shahsavan tribes. In 
addition to meeting the urgent daily needs such as carrying persons and 
utensils, horse rugs have been a vehicle in which the aesthetic aspects of the 
nomad weavers’ imagination have been reflected. Motifs originated from 
communal beliefs, individual tastes as well as imaginative fantasies depicted 
by vivacious colors have given Shahsavan Horse Rugs, aesthetically, a 
unique character. In this study, 30 cases of Shahsavan horse rugs were 
analyzed, described and introduced in terms of weaving techniques and 
aesthetic considerations (colors and motifs). The study mainly focused on 
discovering the most dominant designs, motifs and colors in Shahsavan 
horse rugs. The findings implied that the Shahsavan horse rugs, often in 
rectangular shape, had a larger size than that of the other similar nomadic 
horse rugs. Meanwhile, the designs and motifs in Shahsavan horse rugs 
generally outnumbered those of other nomadic ones. The ground of each 
Shahsavan horse rug is divided into frames defined by almost narrow stripes. 
In each frame, different motifs, particularly animal ones, have been 
designed. Also, some Shahsavan horse rugs have all-over grounds with no 
frames or stripes; motifs are scattered across the length of the ground. The 
most commonly applied motifs include peacock and goat ones represented in 
a wide range of designs; plant motifs including trees, flowers as well as 
abstractly-designed shrubs have been used much less than the former ones. 
In terms of weaving technique, Shahsavan horse rugs, have a twisted-woven 
texture. The colors applied are limited in number mainly including natural 
and herbal dyes. Red, blue (in different hues such as dark blue), golden 
yellow and mustard, black, white, brown (dark and bright), green (dark and 
bright) are among the most commonly applied colors in Shahsavan horse 
rugs. This study is qualitative in nature with a descriptive-analytic 
methodology. The data were mainly collected based from library sources, 
reliable databased and museums. 
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 اسب شاهسون جلنقش و رنگ در 
 1محمد افروغ

 ایران. استادیار گروه آموزشی فرش دانشگاه اراك، اراك،
 06/1400/ 30مقاله:  پذیرش تاریخ ؛20/04/99: مقاله دریافت تاریخ

 پژوهشی -علمی 

 چکیده
شاهسون است ، طور خاص بهغرب ایران و هاي عشایر شمالبافتهترین دستترین و کاربرديها از مهمجل

نیاز ضروري عشایر در ارتباط با حمل افراد و اسباب زندگی، محملی براي آشکار  مرتفع ساختنکه ضمن 
عقاید و باورهاي جمعی هاي برآمده از نقشبومی و عشایري، بود. هنرمند  ذهن کردن ابعاد زیباشناختی

ها گونه بافتهدر جل شاهسون، این هاي برتافته از ذوق و احساس بافندهاندیشه خیالین و رنگو فردي و 
این مقاله بر آن است تـا بررسـی، تحلیـل، توصـیف و     فرد نموده است. را از منظر زیباشناختی منحصربه

 یباشـناخت یزو  فنـون بافـت)  ( یشـناخت فـن  نمونه انتخابی در ابعاد  سیهاي شاهسونی را با جل معرفی
و  هـا هـا و نقـش  ه در این مقاله این است که طرحپرسش مطروح. قرار دهده ع، مورد مطالنقش و رنگ)(

هاي پـژوهش چنـین اسـت: انـدازه     یافتهشاهسون کدام است؟ برخی از  هايدر جل کاررفته بهي هارنگ
کـه از  ضـمن ایـن   است.و به شکل مستطیل تر هاي سایر عشایر، بزرگهاي شاهسونی نسبت به جلجل

 هـاي افقـی  ها یا نوارغالباً به قاب هاآن ۀاي ساختاري زمینفض .برده استهاي بیشتري بهره نقش و نگاره
ویژه نقوش جانوري، تـزئین  ها بهمایهها انواع نقشکه در درون آن شده استتقسیم  کم عرض و متوسط،

افشـان  صـورت سرتاسـري و   ها نیز بدون قاب و نوار و بـه زمینه برخی از جل .پردازي گشته استو نقش
و  هـاي تـرین نقـش و نگـاره   ترین و متنـوع بزغاله)، بیشبز (مایه طاووس و نقشت. تزئین گشته اس گونه

شـده در ایـن    يانـداز نقـش هـاي  ترین نمونههاي انتزاعی کمدرخت و گل و بوته چونـهمنقوش گیاهی 
رفتـه   به کـار هاي رنگبافی یا سوماك است. به شیوه پیچ طور غالب،ها بهچنین بافت جلهاست. همجل
طالیـی   اي، زرد، سرمهو انواع طیف آن گیاهی است که شامل قرمز، آبی ها محدود، طبیعی وین جلدر ا

بنیادین و روش  کیفی و این مقاله از نوعاي سیر و باز، سبز سیر و باز، است. ، سیاه، سفید، قهوهو خردلی
مختلـف  منابع جستجو در اي و ها کتابخانهیلی است و شیوه گردآوري دادهتحل -تحقیق از نوع توصیفی 

 .است)، هاي معتبرو موزه هامجموع ،ها سراچه(
 

 .فن بافتبافته، جل، نقش، رنگ، شاهسون، دست: يدیکل يها واژه
 

 مقدمه
، به عنوان نمـودي از هویـت و میـراث    بومی و قومیهنرهاي  ةمطالعه و پژوهش در حوز

از . رود مـی ي مهم به شـمار  در قیاس با فرهنگ و هویت جهانی، یک ضرورت و امر یقوم
هـاي سـازنده بشـري در درازنـاي تـاریخ و      ها و خالقیتهمه آفرینش این رو که پشتوانه

بخشـی از ملزومـات ضـروري زنـدگی و     هاي عشـایري  بافتهدست .آید میتمدن به شمار 
در گـام نخسـت،    قومی مردمان ایلـی و عشـایري اسـت.   بومی و فرهنگ و هنر  نمودي از

بـوده  هـا  ترین محرك و ضـرورت بافـت آن  هاي عشایري مهمبافتهد در دستعنصر کاربر
                                                           

                                                                m-afrough@Araku.ac.ir :مسئول ةنویسند ۀمارایان .1
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در وجـود هنرمنـد عشـایري،    نهفتـه   زیبایی خواهیواسطه ذوق و احساس . لیک بهاست
هـاي عشـایري   بافتهبر این مبنا، دستآفریند. کاربرد و زیبایی را توأمان با هم دیده و می
واسطه تغییر شیوه زندگی عشایر، کـاربرد  زه بهضمن برآورده کردن نیازهاي زندگی، امرو

هـاي  بافتهدستاند. اي تبدیل گشتهنخستین خود را از دست داده و به آثار هنري و موزه
و زیبنـده از هنـر   برجسته  هاییهاي اسب، نمونهایل و عشایر شاهسون و از آن میان جل

ابعـاد،   همچـون  ییها ؤلفدر مهاي شاهسون جل آید.می به شمار و عشایري ایلی قومی،
اي گونـه روند. بهمی به شمارهاي عشایري ایران ترین جلطرح و نقش و رنگ، از شاخص

 بـه دلیـل  و ترکیه)  جانیآذربا قفقاز،( یشمال، عشایر همسایگان یادشدههاي که در مؤلفه
 ریتـأث جواري و مشترکات فرهنگی، از طرح، نقش و رنگ جل شاهسون بسـیار  حسن هم

ویـژه نقـوش   وع بـه نـ هـاي مت هاي شاهسون مشحون از نقش و نگـاره است. جل فتهریپذ
نقـش و  . شـده اسـت  پردازي صورت متراکم در زمینه نقشحیوانی و پرندگان است که به

ظومه اثـر هنـري وارد   ـبـه منـ   ها آنناختی در یک پدیده است که ـرنگ دو عنصر زیباش
هـاي  برخـورداري از شـاخص   لیـل بـه د هـاي شاهسـون   نمایـد. از ایـن رهگـذر جـل    می

گیـرد. سـؤالی کـه در ارتبـاط بـا      و عشایري قرار می یهنر بومزیباشناختی در زمره آثار 
رفتـه در   بـه کـار  هـاي  ها و رنـگ ها و نقشموضوع حاضر مطرح است این است که طرح

بصـري) و  ( يداریـ د؟ شناسـایی، معرفـی، تحلیـل و توصـیف     انـد  کدمهاي شاهسون جل
ایـن مهـم در راسـتاي معرفـی و     هاي شاهسون هدف این مقالـه اسـت.   جل زیباشناختی
کـه  . چه ایناستعنوان بخشی از هویت قومی و عشایري، هنرهاي بومی به يمستند نگار

هـا  جل طور خاص بهو  ها افتهی دستتغییر شیوه زندگی عشایر، بافت انواع  به دلیلامروزه 
هاي پر نقش و نگاري متوقـف یـا بـه    چنین جلالشعاع این پدیده قرارگرفته و بافت تحت

هاي معتبر، ها و مجموعهشدت محدود گشته است. از این رو نویسنده با جستجو در موزه
شـناختی  هاي شاخص شاهسون که داراي کیفیت دیداري و زیباییجل از جل سیتعداد 

هـا  لیـل جـل  در بررسـی و تح  بود را شناسایی و مورد مطالعه، تحلیل و بررسی قـرار داد. 
 بـه کـار  چنین فنون بافت، مـواد  رفته، هم به کارهاي هایی نظیر انواع نقوش و رنگمؤلفه

تحقیق حاضر از نوع کیفی و بنیـادین و روش  . قرار گرفتطالعه مها مورد رفته و ابعاد آن
 ها بـه ین شیوه گردآوري دادهـچنخواهد بود. هم تحلیلی -توصیفی تحقیق هم به صورت

 شـده اسـت  انتخـاب   ییها سراچهها و هاي انتخابی از مجموعهاي و نمونهبخانهصورت کتا
 که در بخش منابع تصاویر آمده است.

 نهیشیپ .1
نبود منابع مکتـوب و قابـل   محدودیت و ضرورت انجام این پژوهش را تعیین کرده،  آنچه

 ور خـاص طـ  بـه ي و هـاي عشـایر  در ارتباط با جل توجه در ارتباط با موضوع حاضر است.
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ــا   ــون، تنه ــاب (شاهس ــویري)  کت ــوم تص ــلآلب ــاي ج ــتاه ــایري  ییروس ــاو عش  رانی
و  روسـتایی هـاي منـاطق   هـایی از جـل  نمونهبه معرفی آن که در  است)، 1377تناولی،(

 پردازد.عشایري می
 هاو دودمان آن و عشایر شاهسون لیا .2

سـت کـه جغرافیـاي    غـرب کشـور ا  ها و عشـایر شـمال  ترین ایلها، یکی از مهمشاهسون
هاي قزوین، همـدان  وسیعی از غرب تا شرق آذربایجان شرقی و اردبیل و نقاطی از استان

 دهد.  و زنجان را به خود اختصاص می
حسـاب  بـه  شاهسون نشینغرب، اولین ناحیه با استناد بر پیشینه تاریخی ایل شاهسون، شمال«

 بـه شـمار  ین مرکز سکونتی این ایل در ایـران  ترترین و بزرگکه آذربایجان مهم آنجاآید. از می
، 1376(حصوري، »ها در نواحی غربی ایران رواج یافته استو رسوم آن آدابرود، بسیاري از می
14.(  

هاي ، یکی از ایل»و وفادار به شاه دوستدار« یبه معن اي ترکی، واژهسون لیاشاهسون یا 
پـس از  « کـه  به سمت مرکز ایران استغرب) و شمال( جانیآذربا مناطقبزرگ ایران در 

هاي سبالن را براي قشالق و ییالق خود صفویه، دشت مغان و دامنه ةگیري در دورشکل
دو  ظهـور شاهسـون  گیـري و  شـکل در چگـونگی  ). 189: 1396،همکارانخلج و (مرادي »برگزید

 ؛کهاین نخستروایت وجود دارد. 
جمعـی از گـروه نمـک بـه حرامـان قزلباشـیه بـر        بود که  چنان آنبنا به قول مورخین باعث « 

فرمود: شاهسـون گلسـون    عباس شاهو جسارت پیش نهادند.  جرئتخروج کرده، پاي  عباس شاه
یعنی هر که شاه را دوست دارد، بیاید لهذا از هر فرقه آمـد و طاغیـان شـاه را شکسـت دادنـد،      

  ).78: 1366،یستانیافشار س( »جماعت را شاهسون نام نهاد پادشاه آن
هـاي مختلـف و   و ارتشی داوطلب و وفادار متشکل از گـروه  شاهسون در واقع اتحادیه

بود که به فرمان شاه لبیـک گفتـه و در حمایـت از وي جهـت      ]ترك ریغترك و متنوع [
 یحتآمدند.  گرد همغربی ایران قبایل بسیاري از شمال«مقابله با شورشیان قزلباش تشکیل شد. 

هـا  اي با شاهسونها که هیچ ارتباط فرهنگی و قبیلهو ارمنی ها یکرکسها، چون گرجیهایی غیرمسلمان
). 217: 1377(هال و لوچویک ویووسـکا،  »زبان ترکی بود، به آنان پیوستند مشترکشاننداشتند و تنها نقطه 

 ؛کهدوم این
د را از زیـر  هاي سـنی و شـیعه خـو   تر تیرهکه بیشدر اواخر قرن شانزدهم میالدي پس از این«

سلطه ظالمانه امپراتوري عثمانی نجات داده و به ایران پناهنده شـدند، یـون سورپاشـا یکـی از     
اش بـه ایـران نـزد    هم به منظور کسب اجازه در مورد آوردن قبیله آنجارهبران قبایل ساکن در 

ت آزادي به آنان نام شاهسون داده و به ایشان در انتخاب محل سـکون  عباس شاهآمد،  عباس شاه
چنین کلیبر مغان تا محل تالقی رودهاي ارس و کر را عمل داد. آنان نواحی مجاور اردبیل و هم

   ).393-394: 13اللهی،(جانب»براي زندگی خود برگزیدند
تعـداد   ).77: 1352زاده،(کریم »نشینان آذربایجان اطالق گردیدکلیه کوچبه«بعدها، نام شاهسون 

 اند از: تکنند که عبارذکر می 48ت شفاهی، یک روای بنا برا قبایل و طوایف شاهسون ر
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بـاغلو، سـاري   لو، مغانلو، مرادلـو، اودولـو، بـگ   بگلو، عیسیخانبگلو، گیکلو، اجیرلو، ساريقوجه«
-حاجیلو، تریت، پیرایواتلـو، آي لو، گیلو، کورعباسلو، کالش، حسینخواجهجعفرلو، عربلو، حاجی
لو، قـورتال، هومونلـو، بگـدلو، جلودارلـو،     چهلو سوادخان، قرهخانملو، خلفهواقلو، دمیرچلو، جهان

بگلو، ذوالقـدر،  لو، شاهقلیلو، ساربانالر، جعفرقلی خانلو، زرگر، سیدلر، ملی، باالبگلو، خلفخلیفه
 زرانجـی، آغاردا، ساداتنصیرلو، تکلو، رضابگلو، دلیارلو، ساريبگلو، طالش میکائیلو، جانمستعلی

 ).394: 13گیکلو،از راوي علیخان رئیس به نقلاللهی (جانب»زاخورلرجبدرق، کوالنیلرخیاو، قرهقره
اپر ظـاهراً یـون سورپاشـا و معاصـران او، سـردودمان واقعـی       تقول  بنا بر«احتماالً و  

بعـد از   طـور خـاص   بهپس از صفویه و  ).16: 1374تاپر،هستند (هاي امروزي ایران شاهسون
برخـی از آنـان در میـان قبایـل بختیـاري      «ها دچار پراکندگی شدند. رضاشاه، شاهسونسقوط 

مستقر شدند، گروهی در منطقه خمسه فارس و برخی دیگر که به مردم خراسان پیوسـته بودنـد، کمـی    
ایل شاهسون در منـاطق   ).219-220: 1377(هال و لوچویک ویووسکا،»بعد جذب منطقه کشمیر شدند

غربی، غرب و مرکـز ایـران شـامل دشـت     مناطق شمالی، شمال همچونن مختلفی از ایرا
در مغان، هشترود، زنجان، میانه، خمسه، بیجار، ساوه، قزوین و ورامـین سـاکن هسـتند.    

شده  دادهانه زنان شاهسون نشان معماري متحرك) و فعالیت روز( یزندگ، چادر 1تصویر 
 .است

 هاي شاهسونبافتهدست. 3
بافنـد کـه   ها را با کاربردهاي گوناگون میبافتهمتنوع و مختلفی از دست ها انواعشاهسون

 )1مفـرش (  گلیم سوزنی)،سوماك (ورنی یا  گلیم،، و قالیچه قالیبه  تواناز آن جمله می
مخصـوص نگهـداري    صـورت روبـاز و بسـته   (نوعی جعبه یا صـندوق مکعبـی شـکل بـه    

جهت محـافظ از  عشایري [هاي تفنگ اشیاء با قیمت مانند کردن میقارختخواب و محل 
خـورجین،  ، جل اسب جاجیم،هاي سرد، پول، طال و جواهرات)، اسلحه، خانواده و اموال]

بـَرك  ، پـوش) سـاق پـاپوش (  کـش، دسـت  گیـوه،  ،پالز)، زیلوپاالس (روکرسی، نمکدان، 
اهسونی هاي شبافتهتولید دستاشاره کرد.  و حصیر، (چنته و توبره) )2جامتائی (چوقا)، (

ر برخـی از  ـدر زیـ سـت.  ا هـا تهـی این نـوع از بافـ  ـترین ویژگمـبافی، مهصورت ذهنیبه
 .شده استنشان داده  1-4در تصاویر  یادشدههاي بافتهدست
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 1400/29ستان بتاو  بهار، 1 ة، شمار11سال  ،�نا�ی �ی ا�ان�و�ش

 بافته شاهسونترین دستبرجسته: )سوزنی گلیم( یورنو  میگل .4

 یفنـ سـاختار   بـه لحـاظ  نوع خاصی از تولیدات بومی است کـه   هاي عشایري،بافتهدست
هـاي گیـاهی و   گیـري از رنـگ  پـردازي) و بهـره  نقـش ( یشـناخت بافت) و زیبـایی  فنون(

 اي برخوردار است.ویژه گاهیجادرخشان، در نظام بافندگی ایران از 
هـاي عشـایري   فتهباهاي انتزاعی و تجریدي در دستهاي طبیعی، زیبایی نقشاستفاده از رنگ«

مردمان عشایري است. تأثیر ایـن عوامـل در    زاي آن در روحیهو فراخ بایز عتیطبگر تأثیر بیان
-در نقـش  آن رااي که بازتاب گونه. بهبوده استعشایري بسیار  هنرمندان طراح و بافنده روحیه

 ).33 :1384(صدري، »اندینما یبازمها، بافتههاي گوناگون دستمایه
 ورنـی  هـاي سـوزنی  و گلـیم  گلیم طور خاص بهو  هاي شاهسونبافتهدست این میان، در 

هاست و به همین علت تعداد زیـادي  پوش شاهسونترین کفرایج« هانماید. گلیمها برجسته میآن
ـ . )219-220: 1377کا،(هال و لوچویک ویووس »شده استها توسط این ایل بافته از آن  ایـل «هـاي  یمـگل
تـرین  هاي سوزنی و ظریف معروف به سوماك مهمروند و گلیممی به شمارها ترین گلیما از بادوامهسون

 ورنـی ). 60: 1380(جزایـري، »شـود هاي این ایل است که به زبان محلی بدان ورنـی گفتـه مـی   نوع گلیم
هـا و  در سـایر ایـل   هاي شاهسونی اسـت کـه  بافتهنوع گلیم در میان دست نیتر برجسته

ایـل   قلمـب در ( يرنـد ایل افشار)،  در قلمرو( چیپشیرکی همچون ییها بانامایران  عشایر
ها و عشایر همسـایگان شـمالی و   چنین در میان ایلهم مشهور است. قشقایی)، بختیاري

بـه  شـود کـه   جمهوري آذربایجان، ترکیه، منطقه قفقاز، نیز بافته می همچونغربی شمال
ها با ورنی شاهسونی، مشترکات قابل تـوجهی  و نگارهپردازي و آفرینش نقش نقش لحاظ
هـاي فراوانـی دارد کـه خـود     شـود، شـباهت  هایی که در قفقاز تولیـد مـی  ورنی ایران با سوماك« دارد.
در بافـت   ).140: 1381صـالحی، ( »اسـت فرهنگ مشترك میان اقوام سـاکن در آذربایجـان    دهنده نشان
در بافت ورنی دار و پلکانی یا چاك تکنیک)فن ( طور عمده ازبه ي معمولی و رایجهاگلیم

ورنی با گلیم معمولی از منظر ساختار و فـن  شود. یا سوماك استفاده می یباف چیپاز فن 
-بسته بـه نقـش، بـه    عنوان یک بافته پودنما، بافت زمینهبافت متفاوت است. در گلیم به

 ردیـ گپود شکل مـی  توسط هاکه نقشها یا درزهایی منقطع است. ضمن اینوسیله چاك
با اسـتفاده از   آفرینی، نقشکه در بافت ورنی. در حالی )شودپوشیده میوسیله پود تار به(

در ایـن   گیـرد. به دور تـار صـورت مـی   ساز)، پود نقش( یاصلیا  اضافی پودپیچش ممتد 
 شود.کدام دیده نمی حالت تار و پود، هیچ

 شاهسون هايبافتهپردازي در دستو نقش نقش .5
هـا و  بافتهگلیم طور خاص  بههاي شاهسون و بافتهدستهاي برجسته و رایج در از ویژگی

هاي هندسی بنديفرد با استفاده از اشکال و ترکیبهاي منحصربهپردازي، نقشهاسوزنی
سون بـه نسـبت   ـهـاي شاهـ  بافتـه پردازي در دسـت تصویري و نقش سنتاست.  همگون
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هـاي  سـنت «تـر اسـت.   ها از محیط زندگی و طبیعت پیرامون بیشیر آنتر و تأثیرپذغالب
ترین هاست، به همین دلیل بیشفرهنگی آن ورسوم آداباي از ها زیرمجموعهپردازي بافتهطراحی و نقش

تر در فنون بافندگی تر در زمینه طرح و نقش بوده و کمهاي بافندگی این مردمان بیشتأثیرگذاري سنت
هـاي  طـورکلی از طـرح  بـه «هـاي خـود   ها در بافتـه شاهسون). 24 :1385(حصوري، »يزرنگ پرداو 

سـون را  توان دو گلیم ایلتر میکنند و کمهاي هماهنگ و مالیم نیز استفاده میهندسی شکسته با رنگ
هاي بزرگ و برجسـته بـه صـورت    نگاره«ها از آن). 60: 1380(جزایري، »از نظر طرح و رنگ مشابه یافت

از یکـدیگر جـدا    بال چیپتر و تر و پیچیدههاي ظریفو توسط نوارهایی باریک با طرح شده استفادهیفی رد
 .)219-220: 1377،(هال و لوچویک ویووسکا »شده است

صورت نقوش گیاهی، جـانوري، کیهـانی و لـوازم مـورد     به« شاهسون هايبافتهدستنقوش در 
صر طبیعی نمود یافته است. هر یـک از نقـوش داراي معـانی و    استفاده در زندگی روزمره بافندگان و عنا

 ).1 :1395پوري،(صادق »گر باورها و اعتقادات بافندگان منطقه استمفاهیم نمادین مختلف است که نشان
 هـاي سـتاره  فـرم اشکال و انواع ها نقوش کیهانی یا ها در این بافتهو نگاره ترین نقشرایج

هـا  ] را سـتاره طور عـام  بهها بافتهدستو ها [رفته در ورنی به کارش کیهانی گروه عظیمی از نقو«ست. ا
ها رواج داشته و کـامالً شـناخته   دهند. کاربرد این گروه از نقوش در نزد شاهسونتشکیل می )1 جدول(

ها یـا  ها در حکم و جایگاه ترنجنقوش ستارگان بزرگ در گلیم). 56: 1382(میزبان، »شده است
 گوینـد. حوض) مـی  -گلگول (در اصطالح محلی بدان  ؛ کهاستمیانی زمینه  هايحوض

تـر و  هاي کوچـک ها نیز در قالببرخی از ستاره ستاره نشانه خوشبختی و شادمانی است.
رسد می به نظرشوند. چنین با جنبه پرکنندگی فضاهاي زمینه و اغلب حاشیه آفریده می

 یضـلع  هشـت نـوعی  یا به هشت پرقش ستاره از ستاره مایه اولیه و ساختار اصلی نکه بن
هـا دچـار   و بعدها توسط بافندگان و بـر مبنـاي ذوق و سـلیقه و خالقیـت آن     شده گرفته

-. البته این یک سنت دیرین است کـه هـر نقـش   شده استتري تغییر و تحوالت بنیادي
گـذر زمـان توسـط    اي با گذر زمان از فرم و ساختار نخستین خود فاصله گرفته و بـا  مایه

ماننـد و  هاي خرچنـگ ها نگارهدر بسیاري از گلیم«شود. بافنده دچار تغییر و استحاله شکلی می
هاي تـرك، از آسـیاي مرکـزي تـا     بافتهدر اکثر دست هاي آنشکلی وجود دارد که نمونههاي قالبلوزي

 کـل  بـه و  شـده  لیتشـک ی کوچک هایتواند از مثلثچنین میخورد. این ستارگان هممی به چشمآناتولی 
در متن . )220: 1377،(هال و لوچویک ویووسـکا  »آیدشکل درمی ايهاي شانهلوزي، انوار خورشید یا طرح

 حیوانی شامل شیر،( يجانورستاره)، ( یهانیکها انواع نقوش ورنی طور خاص بهها و گلیم
 و پرنـده شـامل   روبـاه ، شتر ، آهو، گرگ، سگ گله، بوقلمون، مرغ و خروس، شغال،گوزن

گـل و بوتـه و   ( یاهیـ گ)، انسـانی و  خروس، مرغ، جوجه و طاووس، عقـاب، قـو و هدهـد   
پرنـدگان   چـون هـایی  ورنـی از نقـش   و گلـیم  بافندگانشود. درختان انتزاعی)، دیده می

تمـام نقـش و   . کننـد  هاي بسیار زیبا و به صورت هندسی استفاده مـی محلی و ... به گونه
 .باي آن، زاییده ذهن خالق آنهاستنگارهاي زی

 



 1400/31ستان بتاو  بهار، 1 ة، شمار11سال  ،�نا�ی �ی ا�ان�و�ش

 هاي شاهسونبافتهبافت دست فنون .6
هاي مـرتبط بـا   ترین مؤلفهتکنیک) بافت در کنار طرح و نقش و رنگ، یکی از مهمفنون (
تـرین عامـل در ایجـاد و    ، مهـم فنـون بافـت  «هاي عشایري و خاصه شاهسون اسـت.  بافتهدست

 فنـون بافـت  واقع معماري و مهندسی فرآیند بافت است. بـدون   هاست و این درها و طرحآفرینش نقش
هـاي ریختـی، بـر پهنـه     ودگیـزاعی و پالـ ـصورت خالصه، انتـ به تیـحپردازي یا نقش يطرح اندازهیچ 
ـ    ). 83: 1395،همکاران(افروغ و  »بافته میسر نخواهد بوددست نوع بافـت انـواع   ـعـاملی کـه باعـث ت

هاي عشـایري در منـاطق   اختاري است. ساختار بافت جلفنی و س به لحاظها بافتهدست
بارت اسـت از:  ـهـا عـ  نـافتـد. ایـن فـ   فاق میـهاي بافت اتمختلف با انواع متنوعی از فن

 یقـ یتلفتخت پود سفت)، بافت (بافت)، جاجیمگرهبافت (تخت پود شُل)، قالیبافت (گلیم
در میـان عشـایر   بافت با پـود اضـافی.   بافت)، پیچ بافت و پیچبافت، گلیمبافت و گرهگلیم(

هـاي پودنمـا)،   بافتهمعمولی (هاي براي گلیم »پلکانی«یا  »دارچاك«شاهسون، فن بافت 
ورنـی)  سوزنی (هاي گلیم طور خاص بهها و بافتهبراي بافت دست »سوزنی«یا  »بافیپیچ«
 شود.ه میهاي تارنما) استفادبافتهها ( بافت میجاجبراي بافت  »یباف میجاج«و 
 هاي عشایرياسب جل .7

هاي عشایري است که توسط بافندگانی عشـایري  بافتهاسب، یکی از انواع مهم دست جل
بـه  شـود و  رفع نیازي از زندگی و براي پوشاندن و محافظت بدن اسب بافته می به جهت

رایـج   در گذشته بافته و طور خاص بهها و مناطق عشایري ایران و طور غالب در همه ایل
شاهسـون، قشـقایی و بختیـاري و     همچونامروزه نیز در بین برخی از عشایر  بوده است.

شود. برخی از محققان سابقه حضـور جـل را بـه عصـر     ترکمن کماکان بافته و استاده می
و ساخت انواع ابزارهاي مربـوط   زمان با ظهور صنعت مفرغهزاره دوم پ.م و هم درمفرغ 

رو در عشایر کـوچ  یجل بافشکوفایی هنر « .دانندسواري میسبداري و ابه فرهنگ اسب
لرهـاي نخسـتین    مفـرغ در تمـدن   يدهنه سـاز یادآور دوران رونق هنر و صنعت لگام و 

تـرین جلـوه   دوم پ.م) عالی ةهزارلرستان (عصر برنز  يجانور نگاراست که پا به پاي هنر 
ها از گريها و صنعتها و هنرمنديهنري زمانه گردید. در این دوران بود که همه مهارت

وقفـه  ادامـه بـی   جل بـافی گرفت. بسا که هنر اعظم شد و به اسب پایان میاسب آغاز می
مایه از همانجـا  پیش از تاریخ لرستان باشد و این اندیشه گران گیري لگامهمان هنر اعظم 
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بافنـدگی عشـایري   ترین جلوه تواند تماماین رهگذر جل اسب می باشد ازبرانگیخته شده 
 ).98: 1371(پرهام، »باشد

و هنـريِ بـومی ایلـی و     یفرهنگـ  راثیـ مهاي تصـویري غنـی از   ها، حاوي جلوهجل
پوشـش یـا پوشـاك     يبه معنـا «ل واژه جل آمده است: نامه دهخدا ذیعشایري است. در لغت

 :1377(دهخـدا،  »فته استر به کارجاي لباس دراویش و فقرا نیز است. این واژه در باب تواضع و تحقیر به
عشـایر   همچـون این بافته تقریباً در بین همه عشایر ایرانـی و همسـایگان شـمالی    ). 215

، معمـول و  شـده  بافتـه جمهوري آذربایجان)، قفقاز و آسیاي صغیر، ( يمرکزحوزه آسیاي 
یـا  اسب، لباس مهمانی او نیز هسـت. در مجـالس عروسـی و     داشتن نگهجل، عالوه بر «مرسوم است. 

آراید، به آرایش اسب نیز گونه که سوار ظاهر خود را میرسمی، همان يدهایدوبازدیدعیدهاي ملی و نیز 
ایـن رسـم البتـه تـا چنـدي      ). 65 :1377 تناولی،( »کندها تزئین میردازد و او را به بهترین جلپمی

ن رفـتن  ي زنـدگی و بیـرو  پیش در بین عشایر رایج بود که با گذشت زمان و تغییر شیوه
 تدریجی اسب از زندگی عشایر، کنار نهاده شد.

کـاربرد و هـم    به لحاظها هم بافتهگیرترین نوع دستترین و چشماز مهمیکی  هاجل
و  آن جهت ارزشمند و گرامی اسـت کـه آینـه    از و رودمی به شمارمنظر زیباشناختی  از

هـاي هنـري طبیعـت    رزشهاي اصیل ایرانی و انعکاسـی از ا بازتاب بخش بزرگی از سنت
هـاي  هـا و طـرح  بافته با یک شکل یکسان اما با ابعادي متفاوت و با نقشاست. این دست

هاي متنوع و خـاص هـر منطقـه،    گون مطابق با فرهنگ، سلیقه و باور بافنده و رنگگونه
زندگی و یکجانشـینی عشـایر، بافـت جـل در      ةتغییر شیو به لحاظشود. امروزه بافته می
 خصـوص در جغرافیـاي  هـا بـه جـز مـواردي بسـیار محـدود بـه       از مناطق و ایل بسیاري

هـاي امـروزي   . جلشده استمنسوخ تر جنبه سفارش دارد، شقایی که بیشق شاهسون و
پـردازي،  نقـش زیباشـناختی ( ) و کاررفتـه  بههاي کیفیت بافت، رنگشناختی (از منظر فن

دیداري) و تجسـمی، نسـبت بـه    بصري (ها) و نیز رعایت کیفیات انتخاب و چیدمان رنگ
تر اسـت. سـاختار و فضـابندي    شدند، بسیار نازلهایی که تا چند دهه پیش بافته میجل

بافته از سوي بافنـده  تفاوتی به زیباسازي دستذوقی و بیها نشان از بیزمینه و متن جل
سندي، تأثیرگـذار  که شرایط و شیوه زندگی بافنده نسل امروز نیز در این ناپدارد. چه این

ایـران و   هاي مناطق و عشایرمختصات برخی از جل 2 ةو جدول شمار 5تصویر است. در 
 .شده استآورده  هاهاي خطی آنطرح
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 گر)منبع: پژوهش( رانیاها و مناطق هاي برخی از ایل: مختصات جل2جدول 

 به کارهاي رنگ اندازه ایل
 رفته

 به کارنقوش  جنس
 رفته

 تصویر فن بافت

ري
تیا

بخ
 

 

202*
183 
 مترسانتی

قرمز، سفید، 
نارنجی، آبی، 
خرمایی، زرد، 

اي، سیاه، سرمه
 خاکستري، سبز.

 پشم

و 
 پنبه

نقوش 
شطرنجی و 

هندسی 
صلیبی و 

 زنجیره چلیپا

 

 بافتگلیم

 

 

 

 72: 1377تناولی،

من
رک

ت
 

ت)
مو

(ی
 

 

125*
147 

 مترسانتی

آبی، عنابی، سفید، 
قرمز، بنفش، 

 صورتی.

 

 

 پشم

 و

 پنبه

هایی از ردیف
نقش پروانه و 

هاي ریز گل
چهارپر در 

سراسر 
محرمات 
 عمودي

 

 

 بافیپیچ

  

 

 
 

ripponboswell-
wiesbaden.de 
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125*
152 
 متر سانتی

اي، سفید، سرمه
 سیاه، قرمز، سبز

 

 پشم

بز طاووس، 
بزغاله) (

زنجیره نقش 
هاي کنگره گل

نقوش چهارپر، 
 هندسی

 ترکیب از
بافی و گلیم
 بافیپیچ

pinterest.com 

ُرد
ک

 
ار)

یج
(ب

 

 

155*
170 
 متر سانتی

قرمز، سیاه، سفید، 
اي، زرد کرم، سرمه
 صورتی، سبز

 

پشم 
و 
 پنبه

نقوش انسانی 
در ترنج میانی 
لوزي، انواع 

هاي گل و بوته
هندسی و 

 انتزاعی.

 

 

 پیچ بافی

 

 

 

pinterestcom 

ت
دش

الر
ک

 

 

142*
122 
 مترسانتی

، قرمز، نارنجی، کرم
اي، سفید، سرمه

زرد خردلی، آبی، 
سبز سنجدي، 

 ايسیاه، قهوه

 

 

 پشم

بز جقه، بته
بزغاله)، (

ترمانیک، 
اشکال متنوع 

 هندسی

 

 

 بافیپیچ

 156: 137تناولی،

لُر 
هک

ک
 هیلوی

مد
راح

بوی
و 

 

 

156*
144 
 مترسانتی

قرمز، نارنجی، 
سفید، خرمایی، 

 ايقهوه سیاه،

 

 

 پشم

ره کوه، زنجی
سرتاسري از 

 فرم لوزي،

 

 بافیپیچ

 159: 1377تناولی،

  

 

130*
145 

 مترسانتی

شتري، آبی، قرمز، 
سیاه، سفید، سبز، 

 اي،سرمه

 

 

 پشم

طاووس و 
کادري از آن 

هاي داراي گل
 برجسته نقش

ترکیبی از 
سوزنی 

و  یباف میگل
 بريقالی

 
www.1stdibs.co

m 

 هاي عشایريهاي جلو اندازه ساختار .8
مربع یا مستطیل شکل اسـت. هـر بدنـه داراي     ۀشکل و ساختار جل اسب متشکل از بدن

س بـه هـم دوختـه و متصـل     ـو سپ شده هـبافتداگانه ـش است که اغلب جـدو لَت یا بخ
اي است کـه  اندازهاز یک بدنه مربع شکل و دو دستک. قسمت بدنه به شده لیتشکجل اسب «شود. می

پوشــاند و انــدازه دو دسـتک بــه حـدي اســت کـه ســینه اســب را در    اســب را مـی  تمـام ســطح پشـت  
ها شکلی مستطیلی و بلند دارد که علـت  در برخی مناطق جل ).65: 1377(تنـاولی، »ردیگ یبرم



 1400/35ستان بتاو  بهار، 1 ة، شمار11سال  ،�نا�ی �ی ا�ان�و�ش

هـا از  اغلـب جـل  اما در سـایر منـاطق و عشـایر،    ؛ آن بزرگی و کشیدگی بدن اسب است
تر است. در واقع انـدازه قسـمت   کوچک ساختاري مربع شکل و نسبت به نوع مستطیلی،

هـا در هـر   کـه انـدازه  شود. علیرغم اینبدنه بر مبناي بدن و اندام اسب تعیین و بافته می
همـه   اي که اندازهگونهچنان محسوس نیست، بهمنطقه یکسان نیست، اما این تفاوت آن

در همه منـاطق  ها رود. شکل و کالبد اصلی جلها از یک محدوده مشخص فراتر نمیجل
کـه از   )و کردسـتان  هـا شاهسـون  -آذربایجان کشور (غربی غرب و شمالهاي جز جلبه

تـر  است. در حقیقت از منظر ابعاد نیز بـزرگ  مربع شکلکند، شکل مستطیلی تبعیت می
هـاي مربـع و   هـایی از جـل  ، نمونـه 7و  6. در تصـویر  هاي سـایر منـاطق هسـتند   از جل

 .شده استداده مستطیل شکل مناطق نشان 
 180تـا   120هـا در همـه عشـایر و منـاطق، از عـرض      طورکلی، اندازه و ابعاد جلبه
ها که براي پوشـیدن  کند. دستکمتر تجاوز نمیسانتی 205تا  140متر و طول از سانتی

شود، بخش دیگري از ساختار جل است. در ارتبـاط  سینه اسب به جل، بافته و اضافه می
هـا داراي  . همه جلردیگ یبرمدو دستک به حدي است که سینه اسب را در «گفت: ها باید با دستک

تر ندارد، از ایـن رو کـه   هایشان یک دستک بیشاي از کردهاي غرب ایران جلدو دستک نیستند. دسته
تصـویر  ( )65، 1377(تناولی، »ها کافی استهاي نسبتاً کوچک آنیک دستک براي پوشاندن سینه اسب

تـا   10تک بین ـها نیز داراي تغییرات اندکی است. عرض یا پهنا در دسدستک اندازه ).8
-تواند تغییر کند. گروه دیگري از جلمتر میسانتی 50تا  35متر و طول بین سانتی 25

در بـین دو   گردن پوشنیز هستند.  گردن پوشها نیز عالوه بر بدنه و دو دستک، داراي 
). دسـته دیگـري از   9است (تصـویر  شده ردن تعبیه دستک قرارگرفته و براي پوشاندن گ

جاي آن، بخشی در میانه جـل اضـافه   )، اما به10هستند (تصویر ها نیز بدون دستک جل
هاي بـا ایـن سـاختار در    پوشاند. جلگشته است که به نوعی بخشی از گردن اسب را می

ـ   ، بـه 11 در تصویررایج معمول است.  میان عشایر ترکمن ي طـول و  دازهصـورت کلـی، ان
 .شده استهاي جل، نشان داده عرض و نیز ساختار زمینه و دستک
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 هاي شاهسونجل .9

ها و کـانون مهـم بافـت جـل اسـب      غرب ایران، یکی از محملمنطقه آذربایجان و شمال
هاي عشایري از حیث نفاسـت و زیبـایی در زمـره    بافتههایی که در میان دست. جلاست
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از دوران قاجـار بـه ایـن    جوار است. کشورهاي هم حتیهاي عشایري ایران و ن جلبهتری
هـاي نفـیس و چـه در تولیـدات     سو، نظام بافندگی آذربایجان چه در بافت و تولید قـالی 

است  اشته است. گواه این مدعا، جل اسب ابریشمیعشایري، همواره در تراز باالیی قرار د
هـاي زیبـاي   ها و رواسـبی جل .)12 ریاست (تصوشده افته که در دوره قاجار و در تبریز ب

هاي ایـن ایـل،   بافتهمنطقه آذربایجان که از تولیدات عشایر شاهسون است، در بین دست
هـاي  اسـت. جـل اسـب    شاهسـون] سون [ لیاهاي اسب ، جلرانیدر ابهترین رواسبی « سرآمد است.

ش تکـه بـا   ـها جـل را شـ  ونـس شوند. ولی ایلمی یک تکه و حداکثر دو تکه بافتهمناطق دیگر معموالً 
ـ  ـهاي شاهسـ جل ).60: 1380(جزایري، »بافندهاي متنوع میرنگ رین ـتـ عاد، بـزرگ ـون از نظـر اب
گیر ها، بسیار چشماین نوع بافته پردازي درنقش رود.می به شمارهاي عشایري ایران جل

 است.

 
 هاي شاهسوننقش و رنگ) در جل( يداریدهاي مؤلفه .10

هاي شاهسـون و  بندي، دو عنصر دیداري و زیباشناختی مهم در بافتهپردازي و رنگنقش
هـا  هنرمندانـه از آن  يا وهیبه شـ که بافنده بر مبناي تجربه شخصی و  استها ویژه جلبه

هاي شاهسون، نقـوش متنـوع   در جل. برده استدر جهت تلطیف کردن فضاي جل بهره 
درخت و انـواع گـل و بوتـه)، نقـوش     گیاهی (م از حیوانات و پرندگان، انسانی، جانوري اع

م و تکـرار یکـی از   ـریتـ رفتـه اسـت.    بـه کـار   ستاره) در قالب اشکال هندسـی، کیهانی (
هـاي افقـی،   هاي شاهسون است که در نوارها یا ردیفهاي دیداري نقوش در جلکیفیت

هاي مسـتطیلی شـکل بـزرگ    ا یا قابها غالباً به نوارهپردازي شده است. زمینه جلنقش
عنـوان  تـر بـه  حجـم تـر و کـم  ها نیـز نوارهـاي باریـک   که بین آن شده استبندي تقسیم

بسته به سلیقه بافنده و  .شده استپردازي تر، نقشجداکننده و حائل بین نوارهاي بزرگ
شـود.  یها، تعداد فضاها یـا نوارهـا مشـخص مـ    پردازي، تعداد نقوش و اندازه آننوع نقش

نوارهاي حائل و کوچک بین چهار تا هفت عـدد  بین سه تا چهار و  معموالً ي بزرگنوارها
تـرین  بـیش . استراه یا محرمات هاي شاهسونی، راهجلطرح و ساختار طورکلی . بهاست
حیوانی و پرندگان) و در جانوري (هاي شاهسون، از نوع رفته در جل به کارهاي مایهنقش

بزغاله)، سگ، اُالغ، روباه، گـوزن،  بز (ر، انسانی است. نقوش حیوانی شامل برخی موارد ناد
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و نقوش پرندگان شامل طـاووس،   ، رتیل، خرچنگپشت الكشیر، گرگ، اسب، شتر، مار، 
هوشمندي و هنرمندي بافنـده در انتخـاب   . استشاهین)، خروس، مرغ و جوجه، عقاب (

بندي، انتخـاب و چیـنش   . وي در رنگرنگ و پردازش رنگی در زمینه جل نمودارتر است
صـورت تجربـی و خودانگیختـه    ها در کنار هم در جهت خلـق فضـایی شـادمانه، بـه    رنگ

دود اسـت، لیـک   ـهـا محـ  گـداد رنـه تعـموده است. اگرچـپایبندي به اصول را رعایت ن
. آورده اسـت اي پسندیده، اثري فـاخر در هنـر عشـایري را پدیـد     گونهها بهنشینی آنهم

اي اسـت کـه بـه برقـراري     گونـه خانواده و متضاد بـه هاي همها و طیفگیري از رنگبهره
رو این برخورد هنرمندانـه بـراي مخاطـب ایـن     شود. از اینتعادل و توازن رنگی ختم می

بافته و ابعاد هنـري و تجسـمی   با دست ورد تا با رغبت و شوق وافريآامکان را فراهم می
اهسون و ـهـاي شـ  بافتـه تـس و نوع رنـگ در دسـ  ـکه جنچه این آن ارتباط برقرار کند.

هاي شاهسـون  رفته در جل به کارهاي رنگها طبیعی و از نوع گیاهی است. هاي آنجل
لیمـویی و  زرد (اي)، بـاز و سـیر و فیـروزه   آبـی ( اي، عبارت است از: قرمـز، کـرِم، سـرمه   

 اي)، نارنجی و عنابی.شمی و پستهیسبز (باز و سیر)، سیاه، سفید، اي (خردلی)، قهوه
 

 گر)منبع: پژوهششاهسون (هاي : مختصات جل3جدول 
فن بافت و  رنگ اندازه

 جنس
 تصویر و منبع آن مایه)نقشنقش (

 
173*127 
 متریسانت

قرمز، آبی، 
اي، سفید، سرمه

زرد، سبز 
یشمی، سبز 
 سنجدي، سیاه.

بافی پیچ
(سوماك)، 

 پشم
 

له)، بزغابز (گوزن، سگ، 
درخت، گل و انتزاعی، 

 طاووس، انسان،

 
azerbaijanrugs.com 

 
144*104 

 مترسانتی

اي، سفید، سرمه
اي قرمز، قهوه

سیر، زرد، سیاه، 
، یزرد خردل

 خرمایی، سبز

 
بافی پیچ

 (سوماك)

)، سگ، سوار اسبانسان (
ه)، مار، بزغالبز (االغ، گوزن، 

، پشت الكخرچنگ، رتیل، 
 شیر،

 
collectionstextilemus

eum.ca 
 

162*138 
 مترسانتی

قرمز، کرم، 
اي باز و قهوه

سیر، سیاه، 
 خرمایی،

 

بافی پیچ
(سوماك)، 

 پشم

بزغاله)، بز (طاووس، 
درخت، نقوش هندسی، 

)Sشکل، گنجشک ( 

 
steelmanrugs.com 

http://www.azerbaijanrugs.com/
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124*142 

 مترسانتی

آبی، سبز، 
رغوانی، سیاه، ا

اي، سفید، قهوه
زرد خردلی، 

قرمز، کرم، زرد 
 ايسرمه

 
بافی پیچ

 (سوماك)
 

بزغاله)، شانه، بز (طاووس، 
، چلیپا نقوش هندسی،

 نقش لوزي

 
pinterest.com 

 
185*160 

 مترسانتی

دوغی)، قرمز (
سبز سنجدي، 
سفید، کرم 

خرمایی، آبی 
 اي،سرمه

 
بافی پیچ

 (سوماك)
 

بز ، جقه هبتطاووس، 
بزغاله)، (نقش مداخل، (

چلیپا، لوزي)، درخت 
 انتزاعی

 
rippon-boswell-
wiesbaden.de 

 
161*134 

 مترسانتی

دوغی)، قرمز (
سیاه، آبی، 
سفید، سبز 
 ايماشی، سرمه

 
بافی پیچ

(سوماك)، 
 پشم

بزغاله)، ستاره، نقوش بز (
)Sشکل، اشکال هندسی ( 

 
dorotheum.com 

 
120*159 
 متریسانت

، ییمویزرد ل
اي، آبی سرمه

قرمز، سیاه، 
سفید، مسی، 

 سبز

 
بافی پیچ

(سوماك)، 
 پشم

 
هایی از نقوش و ردیف

 اشکال هندسی

 
rippon-boswell-
wiesbaden.de 

 
175*167 

 مترسانتی

سفید، کرم، 
 اي،سرمه قرمز،
، ییمویل زرد

آبی، سبز، سیاه، 
 خاکی، فیروزه

 
بافی پیچ

 (سوماك)

غاله)، طاووس، شانه، بزبز (
گنجشک، اشکال هندسی 

 لوزي، ذوزنقه.

 
Hali magazin.vol78 

168*155 
 مترسانتی
 
 

اي، قرمز، سرمه
زرد، سفید  آبی،

 بنفش، سیاه.

 
 
بافی پیچ

 (سوماك)

 
بزغاله)، درخت بز (طاووس، 

 ) شکل،Sانتزاعی، نگاهر (

 
rippon-boswell-
wiesbaden.de 
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192*168 

 مترسانتی

 
اي، قرمز، سرمه

زرد، سفید، سبز 
سیاه، نارنجی، 

 اي،آبی، قهوه

 
بافی پیچ

 (سوماك)

 
طاووس درخت  ۀماینقش

جقه، هزارپا، بته مقدس،
 انسان، چنگک

 
 

rippon-boswell-
wiesbaden.de 

125 
*108 

 مترسانتی

قرمز، زرد، آبی، 
اي، سفید، سرمه

سیاه، نارنجی، 
 سبز،
 

 
بافی پیچ

 (سوماك)
 

جقه، خرچنگ، ووس، بتهطا
اشکال هندسی، درخت، 

 گل

 

 
Halimagazin.vol78 

 
175*142 

 مترسانتی

قرمز، کرم، 
عبایی، سفید، 

سیاه، آبی، سبز، 
 زرداي، سرمه

 نارنجی.

 
بافی پیچ

 (سوماك)

جقه، مار بته ۀماینقش
دوسر، درخت مقدس، بوته 

هاي عمودي اردبیلی، ردیف
 از اشکال لوزي رنگی

 
Azarbijanrugs.com 

154*187 
 متریسانت

قرمز، زرد، 
سفید شیري، 

اي، سیاه، سرمه
 نارنجی،

 
بافی پیچ

 (سوماك)

فضاي ساده گلیم بافت با 
چند گره رنگی و دو دایره 
(گُل) رنگی بزرگ در پایین 

 جل
  

Pinterest.com 
 

135*165 
 مترسانتی

 
قرمز، سیاه، زرد 
 صورتی، سفید

 
بافی پیچ

 (سوماك)

صورت لوزي به ۀماینقش
تکرار در قالب طرح 

محرمات و تکرار در درون، 
 شانه

 
rippon-boswell-
wiesbaden.de 

 
172*147 

 مترسانتی

قرمز، عنابی، 
اي، سفید، سرمه

قرمز، زرد، 
نارنجی، سیاه، 

 صورتی

 
بافی پیچ

 (سوماك)
 
 

 
طاووس به همراه  ۀماینقش

ستاره  ۀمایردیفی از نقش
 قش کوهچلیپا و ن

rippon-boswell-
wiesbaden.de 
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105*150 

 مترسانتی

قرمز، سفید، 
 زرد سیاه،

، ايسرمهنارنجی، 
 سبز.

 
بافی پیچ

 (سوماك)

 
مایه طاووس بوته نقش

اردبیل، درخت مقدس، 
جقه، مار دوسر، ستاره، بته

 گل هشت پر

 
Azarbijanrugs.com 

 
197*139 

 مترسانتی

قرمز، آبی، 
یاه، اي، سسرمه

سفید، سبز، 
 اي، صورتیقهوه

 
بافی پیچ

 (سوماك)
 

هاي گل، ردیفی از بوته
)، شاخه سههاي (گلدرخت

اشکال هندسی (لوزي)، 
 ).Sاژدها ( -نگاره مار 

 
rippon-boswell-
wiesbaden.de 

 
135*100 

 مترسانتی

سفید، آبی، 
اي، قرمز قهوه

اي، سبز سرمه
ماشی، 

خاکستري، 
 عنابی، زرد،

 
 
بافی پیچ

 (سوماك)

 
جقه درخت، بته طاووس،

هاي خرچنگ، انسان، لوزي
 ،وستهیپ هم به

 
Azarbijanrugs.com 

 
165*150 

 متر سانتی

قرمز، سفید، 
اي، کرِم سرمه

 هیپرمازرد 

بافی پیچ
 (سوماك)

جقه در قالب مایه بتهنقش
 طرح محرمات

 

 
rippon-boswell-
wiesbaden.de 

174*160 
 مترسانتی

اي، کرم، سرمه
اي، قرمز، قهوه

 آبی.

بافی پیچ
 (سوماك)

طاووس عقاب، درخت سرو، 
 اشکال جوجه، روباه،

هندسی (ستاره چلیپا)، 
دان، گل سرمه عقاب،

  چهارپر.
rippon-boswell-
wiesbaden.de 

138*172 
 مترسانتی

نارنجی، کرم، 
زرد پرمایه، 

 سیاه

 
بافی پیچ

 (سوماك)
 

 
بزغاله)، بز (طاووس، شتر، 

)، ستاره چلیپا، Sنگاره (
 ردیفی از اشکال لوزي

 
 65 :1377تناولی،
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170*122 
 مترسانتی

زرد پرمایه، 
قرمز، سبز، 
سفید، سیاه، 

 ايسرمهاي، قهوه

 
 
بافی پیچ

 (سوماك)

 
بزغاله)، بز (، هشت پر ةستار
هندسی )، اشکال S( ةنگار

 )وستهیپ هم بههاي لوزي(

 

 
rippon-boswell-
wiesbaden.de 

150*184 
 مترسانتی

قرمز، سبز، آبی، 
اي، سفید، سرمه

اي سیاه، قهوه
نارنجی، زرد 

 .هیپرما

 
 
بافی پیچ

 (سوماك)

بزغاله)، درخت بز (خروس، 
دان، چلیپا، سرمه ةستار
، اشکال هشت پر ةستار

هندسی (پیکان)، لوزي، 
 مربع.

 
Azarbijanrugs.com 

153*145 
 مترسانتی

اي هسفید، قهو
سیر و باز قرمز، 

سبز، زرد، 
اي، عنابی، سرمه
 سیاه، کرِم.

 
بافی پیچ

 (سوماك)

 
نقوش انتزاعی انسان، 

مرغان، اشکال  ةزنجیر
 اي شکلدایره

 
Azarbijanrugs.com 

90*110 
 مترسانتی

سفید، کرم، 
  زرد، سبز،

، آبی، ايقهوه
قرمز، سیاه 
 خاکستري.

 
بافی پیچ

 (سوماك)

اله)، درخت بزغبز (شتر، 
)، شاخ S( ةنگارمقدس، 

قوچ، ستاره، خرچنگ، 
، وستهیپ هم بههاي لوزي

 دانسرمه
 

carpetcollector.d 
138*162 

 مترسانتی
کرم، قرمز، آبی، 

سفید، سبز 
ماشی، سیاه، 
خاکستري، 

 اي روشنقهوه

بافی پیچ
 (سوماك)

طاووس، مرغان دوسر، 
متنوع اشکال هندسی ریز و 

 )یضلع شش(

 
83: 1377ناولی،ت  

 
178*125 

 مترسانتی

اي، زرد، سرمه
سیاه، سفید، 

، ايقهوهنارنجی، 
 قرمز، کرم سبز،

بافی پیچ
 (سوماك)

طاووس، بزغاله، جوجه، 
نقش  )، درخت،Sنگاره (

 لوزي،

 
90: 1377تناولی،  
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 انتخابیهاي بر نمونه تحلیلی .11
-هاي گوناگون وجـود دارد. بـه  زیباشناختی به شیوههاي مورد مطالعه، مالحظات در جل

هاي مورد ها محدود است. رنگهاي شاهسون و مشخصاً جلطورکلی تنوع رنگی در بافته
سـیر و  ( یآبسیاه، که عبارت است از: سفید،  استرنگ  12تا  10ها بین استفاده در جل

، خاکسـتري، عنـابی، زرد.   اشی)مسبز (، ینارنجاي، سیر و باز)، سرمه( يا، قهوه، قرمزباز)
ها داراي عرضی اند. ابعاد آنبافی بافته شدههاي شاهسونی با فن بافت سوماك یا پیچجل
هاي شاهسونی . جلاستمتر سانتی 197تا  110متر و طولی بین سانتی 168تا  64بین 

 بزرگ و کوچک) است، طراحی ساختار و فضـابندي زمینـه  ( هیحاشقالی، داراي  همچون
شـود.  جل غالباً داراي نوارهاي افقی است که توسط یک طره باریک از یکدیگر جـدا مـی  

جـانوري، گیـاهی و    هـاي اي از انواع نقش و نگارهدرون هر یک از نوارها، ردیف و زنجیره
جقـه،  گوزن، شتر، درخت، بتـه ، پشت الكبزغاله)، بز (، دو سر)طاووس ( همچونهندسی 

-مایـه نقش. شده استپردازي ) گونه، نقشZهاي (ستاره و شکل، پیوسته هم بههاي لوزي
هاي درون هر نوار در جهت مخالف نقوش نوار باالیی است. در بین فضاي نواري برخی از 

بافنـده بـراي اسـتفاده حـداکثري و پرهیـز از      شـود.  مایه انسان نیز دیده مینقش ،هاجل
هـا نقـوش   از آن هرکـدام یـا بـر روي    بزغالـه) و بز (فضاهاي خالی، در بین دو طاووس یا 

هـاي  بنـدي عالوه بر فضا و قاب. )13 ریاست (تصوکرده پردازي ریزتري را ترسیم و نقش
اي بـا  کند که در واقع داراي زمینـه ها نیز از ساختار یکسره پیروي میافقی، برخی از جل

 ریاسـت (تصـو  رب صورت ردیف افقی یا مـو به جقه یا قاب لوزي)بته( هیماتکرار یک نقش

 
177*120 

 مترسانتی

سفید، سیاه، 
نارنجی، قرمز، 

اي، زرد سرمه
اي، سبز قهوه

 آبی.خرمایی، 

بافی پیچ
 (سوماك)

جقه، درخت زندگی، بته
، هشت پرپرنده، گل 

طاووس، پروانه، گنجشک، 
 اشکال هندسی

 
 91: 1377تناولی،

183*167 
 مترسانتی

آبی، قرمز، 
سفید، سیاه، 

 اي،قهوه

بافی پیچ
 (سوماك)

 
 

، چادر اهیسطاووس، انسان، 
)، Sنگاره (بزغاله، پروانه، 

 سگ، اشکال هندسی

 
WWW.peterpap.com 

 
119*64 

 مترسانتی

سیاه، آبی، 
قرمز، زرد، سبز 
سفید، خرمایی، 

 اي.قهوه

 
 
بافی پیچ

 (سوماك)

روباه، شتر، بزغاله، گوزن 
)، گرگ، سگ، Sنگاره (

رقص، ستاره، گوشواره 
 اشکال

 
www.peterpap.com 
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نقوش در ارتباط با ترین و متنوع ترینعنوان یک پرنده نمادین از محوريطاووس به. )13
 شاهسون است. طور خاص بههاي عشایري و مقوله زیباشناختی جل

 

 
 

 نتیجه .12
هاي عشایر شاهسون در گذشته و تا حـدودي  بافتهترین دست، یکی از کاربردياسب جل

نمونه، از منـابع   سیانتخاب هاي شاهسون با عنایت به در این مقاله جل. استزمان حال 
شناختی و زیباشناختی مورد مطالعه، بررسـی، تحلیـل و معرفـی    مختلف و از دو وجه فن

هاي سایر اقوام و عشایر، داراي هاي شاهسون از منظر ابعاد نسبت به جلجل .قرار گرفت
هـا  ، در وهلـه نخسـت انـدازه   در برخـی مـوارد   یحتـ . اسـت تر مراتب بزرگهایی بهاندازه

هـاي شاهسـون   . زمینـه جـل  30و  22، 8هاي نمونه همچون رسد،می به نظرغیرمعمول 
، کدسـت یاي صورت محدود، زمینهو به شده استاغلب به سه یا چهار نوار یا قاب تقسیم 

کـرده اسـت   هـا سـعی   بافتهشود. بافنده در این دستمی ساده و سرتاسري مالحظه دیده
حیـوانی، پرنـدگان)، انسـانی،    ( يجـانور  همچونطیفی از همه نقوش در طبقات مختلف 

کتیبه) را در متن زمینـه  نگاره (خط حتیگل و بوته و درخت)، اشکال هندسی و ( یاهیگ
نگـاره طـاووس و    طـور خـاص   بـه پردازي نماید. در این میان، پرنـدگان و  و حاشیه نقش

هـا بـه خـود    پـردازي جـل  ترین سـهم را در آراسـتن و نقـش   بزغاله)، بیشبز (چنین هم
ها، از ها در کل فضاي جلپوشاندن، پرکاري و تراکم حاصل از ریزنقشاند. اختصاص داده

هـا  گیري از همه رنگهاي شاهسون است. استفاده و بهرههاي تزئین در جلدیگر ویژگی
ـ  9تا  7بین ها (رغم محدودیت آندر کنار یکدیگر علی هـاي  بنـدي گ) و سـاخت قـاب  رن

ریـتم)،  تکـرار ( هاي تجسمی و دیـداري نظیـر   بصري) جذاب و تأکید بر کیفیت( يدارید
بهـره  صـورت تجربـی و بـدون    که به هارمونی، تعادل و توازن، وحدت و هماهنگی و غیره

، نشـان از بیـنش و درك هنـري،    شده استاز هرگونه آگاهی و سواد بصري رعایت  بردن
هـا در قالـب و   نقـش و نگـاره  هنرمند بافنده عشـایري دارد.   شده نهینهاد ذوق و احساس

، دو عنصر بسـیار مهـم   »فرار بودن«و » تکثیر.«استانتزاعی و شکسته) ( یهندسساختار 
واسطه انعطاف و ماهیـت وجـودي اشـکال و    هاست که بهدر زایش و رویش نقش و نگاره

رون هـر شـکلی، شـکل دیگـر و از تغییـر هـر       اي که از دگونهکند. بهنمایی میها رخفرم
گـردد  نماید. نمود این مطلب در نگاره طاووس تصـدیق مـی  فرمی، فرم دیگري ظهور می
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 از این رهگذر، ابعاد زیباشناختیکند. ها و ساختار، خودنمایی میکه در انواع و اقسام فرم
، داراي هـا جـل  طـور خـاص   بـه هاي شاهسـون و  بافتهدست هايبا تأکید بر نقش و نگاره

کارگیري در انواع تولیدات هنـري بـر   شماري جهت استفاده و بههاي بیظرفیت و قابلیت
 .استبا قالبی نو،  ينوآورمبناي خالقیت و 

 هانوشتپی
متـر عـرض یـا    سـانتی  80تـا   60متر طول و  2تا  1حدود  هرکداممفرش از وصله یا دوخت پنج قطعه گلیم که . 1

 شود.می پهنا دارند، تشکیل

رهاي طـوالنی  ـهاي دسـتی بـراي سفـ   فـعنوان کیجامتائی نوعی چنته یا توبره است. که هم زنان به .2
خوراك یا وسایل مربوط  ونقل حملها براي نگهداري و ها و گاوچرانتوانند استفاده کنند و هم چوپانمی

هاي ریزبافت بـه  م و غالباً از فرشکنند. جنس آن از جاجیاي استفاده میبافته کیسهبه آن، از این دست
 هاي رنگین است.همراه نقش گل و بوته

 منابع
خراسان هاي اصیل کردي ، بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی1395بخشی، اکرم، علی وندشعاري، 

 .63-92، صص 29نامه گلجام، ش رضوي و شمالی)، دو فصل(
هـاي تـاریخی، سـال    بررسـی  ۀمجید ورهرام، مجل ۀجمقویونلوها)، ترقرهشاهسون (، 1347تاپر، ریچارد، 
 .16-25، صص 6و  5سوم، ش 

شناسـی و  شناختی به چرخه زنـدگی عشـایر ایلسـون، مـردم    ، نگاهی مردم13،دیمحمد سعاللهی، جانب
 فرهنگ عامه،

 .، شناخت گلیم، تهران، انتشارات سروش1380جزایري، زهرا، 
 .140-142، صص 46-45ماه هنر، ش ، نقوش در ورنی، کتاب 1381صالحی، علی، 

 .32-41، صص 1گلجام، ش  نامهدو فصل، مفاهیم نمادین در نقوش قالی سنقر، 1384صدري، مهرداد، 
 ، اردبیل در گذرگاه تاریخ، اردبیل، انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل.1371صفري، بابا، 

هنر و  ۀها)، مجلنه تاریخی و شناخت شاهسونپیشیفارس (هاي ، شاهسون1352زاده، محمدکریم، کریم
 .75-78، صص 137و  136مردم، ش 

هاي ایل شاهسـون و قفقـاز،   فتهبا، بررسی تطبیقی نقوش دست1387فر، محمودي، فتانه، مهناز شایسته
 .25-40، صص 11نامه علمی پژوهشی گلجام، ش فصل
، بررسی تأثیرات عوامل سیاسـی در  1396فر، خلج، محمدمهدي، محمد کشاورزي، شهرام یوسفیمرادي

، صـص  1هاي محلی ایران، ش نامه تاریخقاجاریه، پژوهش ةتغییرات سرزمینی ایل شاهسون در دور
212-189. 
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