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 بررسی نقش و نماد گلیم چل ماشوله روستایی بیدکردوئیه شهرستان بافت
 
 1پور ارشلوهانيه مهدی

 2دكتر امير حسين چيت سازیان

 

 چكیده

های چل ماشوله روستای بيدكردوئيه از توابع شهرستان ی موجود در گليمموضوع این پژوهش بررسي نقش و نمادها

ه های آن مورد بررسي قرار داده شدهای گليم چل ماشوله، معرفي نقش و نقشمایهبافت است. در این ارتباط، ابتدا ویژگي

يه روستایي بيدكوردوئماشوله از اهميت و ضرورت انجام این پژوهش كشف و شناسایي نقوش و نمادهای گليم چهلاست.

وری آهایش با استفاده از روش مشاهده ميداني جمعاین مقاله از نوع پژوهشي بوده و داده و حفظ و نگهداری این آثار است.

های چل ماشوله روستای بيدكردوئيه از توابع شهرستان بافت در استان كرمان گردیده است. جامعه آماری تحقيق، گليم

ماشوله شامل عرب گل، آلماگل، چهار گل، چهار چخماق به عنوان های گليم چلمایهق، انواع نقشباشد. نتایج تحقيمي

 ماشوله مورد شناسایي قرار داده شده است.های گليم چلاصلي ترین نقش

 :بيدكردوئيه، گليم چل ماشوله، نماد، طرح و نقشواژگان گلیدی
 

 مقدمه

متر از سطح دریا  2250كيلومتر مربع و با ارتفاع  12620وسعتي معادل  شهرستان بافت در جنوب غربي استان كرمان با

طول شرقي قرار دارد.این شهرستان از شمال به بردسير،ازشمال شرق به كرمان،از شرق به 36-56غربي شمالي و 17-29در

ه سيرجان باد و از مغرب وشمال غرب بآ رابر و جيرفت از جنوب شرق به كهنوج،از جنوب و جنوب غرب به حاجي

،جيرفت 100،سيرجان 100،بردسير 155اش تا شهر كرمان ن شهر بافت است و فاصلهآمحدود مي شود. مركز 

 1385بر اساس آخرین سر شماری، در سال (.67: 1384،اسفندیارپور)كيلومتر است1000وتهران حدود 260،كهنوج160

نفر در مناطق  82366نفر در نقاط شهری و  469 60نفز بوده است كه از این تعداد  145014جمعيت شهرستان بافت 

بافندگي كه ميدان عرضه هنر  (. 51 :1390)نجم الدیني، اندنيز غير ساكن )عشایر(بوده 21790روستایي سکونت داشته و 

دهد و ذوق هنری و ذهنيات خود دهد تا هنر خاص خود را نشان بومي كاربردی عشایر است، این امکان را به بافنده مي

بافته خود تصویر كند. در واقع، زبان گویای هنری زنان عشایر زباني تصویری است كه ا از طریق بافندگي بر روی دستر

                                                 
 H.mehdipour.a@gmail.comدانشجوی كارشناسي ارشد فرش دانشگاه كاشان 1

 ات عالي هنر() دانشيار گروه مطالعchitsazian@kashanu.ac.irدانشيار دانشگاه كاشان 2
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در جامه عشایری كه زمينه بروز توانایي و استعداد فطری برای زنان كمتر ميسر است، » شود.ها دیده ميبافتهدر اكثر دست

 (.76: 1385آشوری و رحماني، «)شودميهای آنان دو چندان بافتهارزش هنری دست

شماری از فرهنگ، مذهب، اعتقادات و زندگي اجتماعي این بافته نوعي زیر انداز هست كه طرح آن دارای محتوای بي

مردمان یک منطقه از گذشته تا كنون است. زنان بافنده تمام احساس دروني،آمال ،غم و اندوه، ترس و زندگي روزانه خود 

شهرستان بافت به واسطه شرایط اقليمي مناسب كشاورزی و  (.40: 1387سازند )صلواتي،ها نمایان ميافتهرا در این ب

دكردوئيه در منطقه بي رود.كرمان به شمار مي غربدامپروری، یکي از كانون های بافندگي عشایری و روستایي در ناحيه جنوب

های دور تا به امروز بافت گليم در مناطق مختلف . از گذشتهایي استگليم بافي بسيار رایج ست و دارای جایگاه ویژه

ليم گتوان به های مرسوم گليم بافي در این منطقه ميی زنان بوده است. از جمله شيوهبيدكردوئيه جز مهمترین حرفه

د. در ار هستناشاره كرد كه هر كدام در نوع خود از اهميت باالیي یرخورد شيركي پيچ ،گليم چل ماشوله،گليم ساده باف

ق، با توجه به مباحث فو شود.ها و نماد های موجود در آن پرداخته ميمایهاین تحقيق به بررسي گليم چهل ماشوله و نقش

 باشد.بيدكردوئيه شهرستان بافت ميماشوله منطقه های گليم چلمایههدف اصلي این مقاله بررسي نقش

 روش تحقیق

حقيق ميداني و نمونه گيری مبتني بر گونه شناسي انجام گردیده است. در ادامه با به پژوهش حاضر با استفاده از شيوه ت

به ویژه استفاده از شيوه مشاهده، اطالعات تحقيق مورد برسي وكند و كاو و  1كار گيری فنون به كار رفته در تحقيق كيفي

 قرار گرفته است.

 مباحث نظری

بيدكردوئيه شهرستان بافت معرفي و پس از آن به تعاریفي از گليم، ، منطقه در این بخش، ابتدا جامعه آماری مورد مطالعه

 شودهای آن پرداخت ه ميمفهوم نماد، قالي بافي منطقه بيدكردوئيه ومعرفي نقش و نقشمایه

 بیدكردوئیه-1

. استشدهگوغر واقع  -سيرجان، گوغر-كيلومتری شمال غرب بافت و در مسير بافت 24يه در حدود ئروستای بيدكردو

دو باشد ون برای كشاورزی و وجود درختان بيد و گرآيه به احتمال زیاد برگرفته از موقعيت مناسب ئوجه تسميه بيدكردو

 اما این فقط یک احتمال است.

نها خالي از سکنه شده واهالي نيز به شهرهای آی ازدنيز وجود دارد كه تعدا یبادی های دیگرآيه ئاطراف بيد كردوددر 

ن آكه هم اكنون در 2اند.ازجمله این دهات؛كهک زردشتباد مهاجرت كردهآز جمله سيرجان ،بافت وحاجي اطراف ا

ن آست كه این ده نيز هم اكنون متروكه و تعدادزیادی از اهالي ا3سکونتي نيست.از دهات دیگر اطراف بيدكردویيه،هنکویيه

 .انديه است كه ساكنان این ده نيز مهاجرت كردهئدیگر دهات تابعه بيدكردو از 4يه اند.ادرنجانئساكن بيدكردو

                                                 
Qualitative Researsh1 

HTKAHKE ZARDAS2 

HENKOEYE3 
4ADRENJAN  
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 تعاریف گلیم-2

: 1373دهخدا،«)بافند، جامعي پشمين معروف كه پشم ميش بافندپوششي معروف كه از موی بز و گوسفند مي»گليم

در گيری  اای یا كنفي جهت زیر انداز یا تزئين یگليم نوعي فرش بدون پرز است كه با نخ پشمي یا پنبه»(. همچنين 19257

 (.470: 1376دانشگر،«)شودتار و پود بافته مي

 مفهوم نماد-3

 1381آمده است:نمایند، سمبل )معين، چنيننماد یعني نشانه؛ یعني عالمت. در فرهنگ لغت، جلوی كلمه نماد این 

ي شئي یا مفهومشود عبارت است از یک اصطالح، یک نام تصویری كه ممکن است نمایند (.آنچه كه نماد ناميده مي153:

از زندگي روزانه باشد. به بيان دیگر، یک كلمه با یک شکل وقتي نماد است كه به چيزی بيش از معني آشکار و مستقيم 

توان به سه گونه تقسيم نمود؛ گونه اول نمادهای قراردادی كه در بر گيرنده پذیرش ساده خود داللت كند. نمادها را مي

یونگ نماد را یک نمایه معرفي  .(44: 1389از هر مبنای دیدی یا طبيعي است)سرلو، پيوندهای مداومي است كه عاری

كندكه عالوه بر معنای قراردادی و آشکار خود دارای معاني متناقض، گنگ، ناشناخته ونهان از ماست)یونگ و دیگران مي

1386 :15). 

 هبافندگي در روستای بیدكردوئی -4

از  فرش و گليم رود. بافتنن مناطق بافندگي فرش و گليم شهرستان بافت به شمار مييه یکي از مهمتریئروستای بيدكردو

باشد.زنان و دختران این روستا به طور گسترده و گاهي با شرایطي كارهای مهم ودرآمدزای روستایيان این منطقه ميجمله 

ان جابه كه امکشوند ت زميني استفاده ميبه این كار مشغول هستند.دراین روستا،دارها به صور و عالقه سخت با دل و جان

 ،«كارگاه»فضای زیادی را به خود اختصاص مي دهد.كه گاهي به دليل كمبود جا و مکان جایي آنها نيز وجود دارد و

 گویند،برای بافتن در حياط خانه شان قرار ميدهند.مي فرشبافيبافندگان این دارها را كه به آن دستگاه 

 ماشولهگلیم چل -1-4

قه منطقه بيدكردویيه باشد كه در این منطهای گليم باف در كرمان، بافتهگونه از این كه خاستگاه به نظر مي رسد چنين 

ند از اطوری كه بافتن این نوع گليم را با نام خود گره زدهه اند.بموختهآن را از گذشتگان خود بخوبي آترک زبانان بافتن 

ه باشند بافت گليم چپي بين اكثر بافندگان فارسي زبان نيز رواج یافتانان افشار مينجایي كه ساكنان این منطقه ترک زبآ

دانند. یکي ن خود نميأنرا در شآن ترک زبانان دانسته و بافت آماشوله را از تعدادی از فارسي زبانان این منطقه گليم چل

در همه باشد وبنام منور( كه از تركان افشار مياین گليم ميگوید:بافت چل ماشوله رازني ) آموزش دیدگاناز بافندگان و 

سال است كه در  100.او هم اكنون بيش از و رواج بخشيده است موختهآنان آهای منطقه تبحر داشته به نوع بافته

است برعکس سایر  و بدون پرز ن به صورت ساده بافآماشوله كه بافت چل .يه)زردشت(سکونت داردئمنطقهبيدكردو

وبي گره  رزپنجایي كه این نوع گليم بدون آاز  شکل مي گيرد.ن ونقش اصلي بر پشت آه های اضافي بر روی بافته ها خام

ار ظرظرافت و زیبایي بسين رسد اما ازهای ورني نميبافته ميشود بي شک از نظر استحکام و استقامت به پای گليم
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ورت شود.درگذشته برای بافت گليم چپي الياف را به صهای متنوع همچون:كناره،كيف و...بافته ميچشمگيراست كه به شکل

 .كردندماده ميآایي)نوعي كالف محلي(ماشوله

 تفاوت اینگونه گليم با گونه رایج گليم بافي)گليم ساده باف(دردو مورد خالصه مي گردد:

ار و افي بر روی كچپ بودن: چپ بودن گليم یعني اینکه بافت این گونه گليم به گونه ای است كه خامه های اض-الف

 د.شونقش اصلي در پشت آن شکل مي گيرد. به طوری كه برای بررسي نقوش در حين بافت از آینه استفاده مي

 

 
 

 
 : گليم چل ماشوله در حال بافت/روستای بيدكردوئيه)مأخذ: نگارنده(1شکل

 

آلماگل، عرب گل، چهار چخماق،  :ي چوناین نوع گليم بي گره نقوش خاص و زیبایدر بافت ها: مایهنقش و نقش-ب

وان تكه این نوع نقوش را فقط در بافت چل ماشوله مي باشدن بسيار سریع وراحت ميآبافت  شود وچهار گل استفاده مي

دید. به گفته بافندگان نقش عرب گل نسبت به سایر نقوش سخت تر و پيچيده تر است به طوری كه تازه كاران از بافت 

 ی مي كنند.نقشمایه مذكور دور

 های گليم چل ماشولهنقش-5

 :"عرب گل"-1

نقشمایه عرب گل از جمله نقوش زیبای گليم چپي است كه به عنوان نقش فرعي به كار مي رود. بافت این نقش زمان 

 (.3و2)تصاویربر و سخت است به طوری كه بافندگان تازه كار از بافت آن امتناع مي كنند. 

 

 

 
 
 

 )مأخذ: نگارنده(: نمونه خطي نقشمایه عرب گل3تصویر    )مأخذ: نگارنده(روستای بيدكردوئيه)زردشت(/:كناره گليم 2تصویر

 

ایي از كناره بافته شده به شيوه ی چپي است. این بافته های امروزی منطقه بيدكردوئيه از نظر كاربرد رنگ و نقش  مونهن

بافته شده است. نقش مذكور كه دارای قالب كلي شکل  "ب  گلعر"ی مایهنقش است. این بافته تنها از تکرار ساده شده
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 مایه در سه ردیف عمودیلوزی است در این كناره به صورت پيوسته وخطي در سراسر آن شکل گرفته است. این نقش

تکرار شده است ردیف مركزی آن شکل موتيف به صورت كامل تکرار شده و دو ردیف اطراف آن از تکرار موتيف به 

بر روی  1بار به رنگهای نارنجي، الكي، سبز و كچل آبي 13مایه نامبرده در هرردیف صف استفاده شده است. نقششکل ن

زمينه نخودی بافته شده و دارای یک حاشيه بزرگ برگرفته از نقشمایه چهارگل در چل ماشوله است كه این به شکل لوزی 

 افته شده است.ی الكي بپلکاني است كه به رنگ كچل آبي بر روی زمينه

 

 :"آلما گل"-2

(.نقشمایه آلما گل از مهمترین نقوش خاص چل ماشوله است. در صورتي 19: 1371است)حصوری،«سيب»آلما به معني 

مایه در سطح گليم استفاده كنند آن را به اندازه ی بزرگ و به عنوان نقش مركزی به كار كه بافندگان بخواهند از این نقش

 .(5و4)تصاویرمي برند

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :نمونه خطي نقش آلما گل)مأخذ: نگارنده(5: گليم چپي/روستای بيدكردوئيه)مأخذ: نگارنده(                         تصویر4تصویر            

 

                                                 
 گویند.  رنگ فيروزه ای را درلفظ محلي كچل آبي مي-1
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های دیگری چون؛چهار گل و پرچم كامل شده مایهمایه مركزی آلما گل مي باشد كه با نقشاین گليم بافته شده با نقش

 ها درمایهها در این  نوع گليم از نوع اصيلش همچون گليم محرمات است. به طوری كه نقشمایهت قرار گيری نقشاس

ک های محرمات در اندازه های كوچمایهاین بافته به شکل افقي و به شکل یک دوم بافته مي شود با این تفاوت كه نقش

ل ماشوله به تعداد كم و بزرگ به كار مي روند. گليم مذكور دارای های چمایهو بسيار متنوع به كار مي رود اما  نقش

 باشد.ای ميایي و سورمهرنگهای غالب تيره همچون گوشتي،قهوه

 

 :"چهار گل"-3

های چپي به عنوان نقش فرعي بافته مي شود در صورتي كه ار مایه چهار گل جز نقوشي است كه غالبآ در بين گليمنقش

 (7و6كنند.)تصاویرقش مركزی استفاده نشود چهار گل را جایگزین آن ميآلما گل به عنوان ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 
 

 گليم چل ماشوله روستای بيدكردوئيه)زردشت( )مأخذ: نگارنده( :6تصویر

 
 
 
 
 
 

 : نقش خطي چهار گل)مأخذ: نگارنده(7تصویر

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  
  

 

 

 همایش ملی فرش دستباف خراسان جنوبی

1394آذر ماه  |دانشگاه بیرجند   
 

422 

بازار تهيه شده دراین گليم از دو نقش مركزی هایي ظریف از جنس پنبه هست كه تمامآ از این گليم بافته شده با خامه

مه مایه كوچک ترمایه بزرگ عرب گل و نقشهای به كار رفته است، نقشمایهچهارگل كه اندازه آن بزرگتر از سایر نقش

 های غالب گليم مذكور كچل آبي،های چپي به صورت یک دوم بافته شده است. رنگاستفاده شده كه همچون سایر گليم

 اند.باشد كه به زیبایي در كنار یکدیگر قرار گرفتهو الكي ميسفيد 

 

 :"چهار چخماق"-4

شود. این نقش هم به عنوان نقش مركزی وهم در قالب مایه چهار چخماق نسبت به نقوش دیگر كمتر استفاده مينقش

 (.9و8تصاویر ) نقش فرعي بافته مي شود 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 : نقش خطي چهار چخماق)مأخذ: نگارنده(11وله /روستای بيدكردوئيه )مأخذ: نگارنده(                  تصویرگليم چپي یا چل ماش :10تصویر

 

 عرب ونقش دیگر آنمایه خاص چل ماشوله استفاده شده است كه نقش مركزی آن چهار چخماق در نمونه باال از دو نقش

زوده اند كه همين دليل بر زیبایي آن افسنتي رنگ آميزی شده بيشترخامه های مصرفي این گليم به شيوه ی  گل  نام دارد.

 است. غالب رنگهای به كار برده در این بافته الكي، سورمه ایي و كچل آبي است.

 تجزیه 

در این بخش نقوش گليم چل ماشوله روستایي بيد كوردوئيه شهرستان بافت به صورت آناليز نقش مورد تجزیه  قرار 

 اند.گرفته
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 )مأخذ: نگارنده(بررس نقوش و نماد گليم چل ماشوله روستای بيدكردوئيه شهرستان بافت:1جدول

 ردیف

 

 رنگهای شاخص شيوه ترسيم نماد نقش مایه عنوان

 عرب گل 1

 

 سبز، قرمز، آبي  هندسي حوض، چشم زخم، روشنای

 ایسرمه

 آلماگل 2

 

است. «سيب»آلما به معني 

نشاط طراوت و تازگي، 

 سرزندگي

 قرمز، سفيد سيهند

  چهار گل 3

 
 

برگرفته از گلهای چهار پری كه 

روید)عظيم در طبيعت مي

( كه نماد 16: 1385زاده،

 سرزندگي، فصل بهار

ای، سبز، سرمه هندسي

قرمز، صورتي، 

 سفيد

چهار  4

 چخماق

 

 

 

این نقش شباهت به سواستيکا 

دارد. وبرای قوم به كار برنده 

آن جنبه خوش یمني 

(. 178: 1392روغ ، دارد)اف

نماد، خورشيد، چرخ مدور، 

 باروری، حاصل خيزی

 

حنایي، سفيد،  هندسي

 قرمز

 

 نتیجه گیری

نتایج این پژوهش كه با استفاده از تکنيک مشاهده ميداني و مصاحبه با قالي بافان منطقه بيدكوردوئيه صورت گرفته است. 

ب گل، توان از نقش عرشوله منطقه بيدكوردوئيه شهرستان بافت ميهای چل مااز نقوش پر كاربرد مورد استفاده در گليم
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توان دید و بافت نقش عرب آلماگل، چهارگل، چهار چخماق نام برد. كه اینگونه نقوش را فقط در گليم چل ماشوله مي

به شرایط  وجهای با تهر قوم و منطقهتوان گفت نمادها و نقوش تر است. ميتر و پيچيدهگل نسبت به سایر نقوش سخت

شوند. و نيز تجلي افکار، احساسات، ذوق، سليقه و محيط اجتماعي، فرهنگي، باورها و عقاید خاص همان منطقه ساخته مي

 مود.ها منطقه بيدكوردوئيه مشاهده نتوان در اشکال و نمادها و نقوش به كار رفته در انواع دستبافتهزندگي بافندگان را مي

 

 منابع و مأخذ
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