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 بررسی ساختار طرح و نقش از منظر زیبایی شناسی درورنی اردبیل

 
 سيمين محمدی

 s8292m@gmail.comرش ،دانشگاه هنر اسالمي تبریز،دانشجوی كارشناسي ارشد ف 

 

 

 چكیده

ورني از جمله بافته های داری وزیراندازهااست كه از لحاظ تکنيک  چله كشي وبافت جزو گروه گليم محسوب  

ت رشده ولي از لحاظ روش پود گذاری تفاوت زیادی با گليم ساده ودورو دارد.در گليم ساده پود از البه الی تارها به صو

زیر ورو حركت مي كند ودوروی گليم به یک شکل دیده مي شود.در حاليکه درورني از طریق پيچش پود به دور تارهای 

زیر ورو عمل بافت صورت مي گيرد واضافه نخهای پود در پشت كار رها مي شود به همين علت ورني به عنوان گليم 

نج وتر متن اصلي حاشيه وبخش سه سي وشکسته از یک رو هم شناخته مي شود . ساختارطرح ورني به صورت هند

 تشکيل شده است و نقشمایه های آن شامل انواع هندسي ،گياهي ،اشياءوحيواني مي باشد. 

ورني بعنوان نوعي زیر انداز، مفرش یا وسيله حمل اسباب و اثاث منزل عمدتاً در منطقه كوچ و استقرار عشایر شاهسون 

نواحي پيراموني و مرتبط با جمعيت و جوامع مستقر در این نواحي پيدایي و تکوین یافته  آذربایجان و برخي اردبيل ودر

است.براساس اسناد و مدارک مکتوب و مستندپيشينه و دوره تاریخي ابداع و رواج بافت ورني در آذربایجان پيدا نشده 

منطقه قره باغ در جمهوری آذربایجان  است برخي از پژوهشگران منشأ پيدایش ورني رااز منطقه قفقاز و برخي دیگر از

مي دانند و با وجود اینکه ورني های متعددی از قرن های اخير بجا مانده است با اینحال مطالعات انجام شده محل و تاریخ 

 دقيق پيدایش و شروع بافت این زیر انداز ارزشمند را مشخص نکرده اند. 

قي مشابه ورني بافته ميشود. در مناط يرس و چهارمحال بختياری گليم هایدر سایر مناطق كشور مانند استانهای كرمان و فا

از جمهوری آذربایجان و شمال و شرق تركيه ورني را به اسم سوماک یا به لهجه آذری سومه مي گویند. نقشه های گليم 

ليها مي باشد رفته از نقوش قابافتي كه توسط عشایر بافته مي شود غالباً شباهت فراواني به قالي های آن مناطق دارد و برگ

بطوریکه قاليها و ورنيها از نظر طرح و نقشه بر روی هم تأثير گذار بوده و در بين آنها شباهت های ظاهری به چشم مي 

 خورد .

 ورني اردبيل مي باشد.این مقاله با هدف: نقش از منظر زیبایي شناسي دروساختار طرح هدف از این تحقيق ،بررسي 

 ختارهندسي طرح ورني های استان اردبيل .شناساندن سا -1

 از منظر زیبایي شناسي . ورنيآثارظاهری بررسي ویژگيهای و معرفي نقوش -2

 با استفاده از منابع كتابخانه ای والکترونيکي وپژوهش ميداني گردآوری شده وروش بررسي توصيفي وتحليلي است.
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 ،اردبيل.سوماکورني ،طرح،نقش ،: كلید واژه

 

 مقدمه

ریخ سرزمين مازندگي كوچ نشيني همواره با نام ایل وچادر نشيني همراه بوده ،زندگي ایلياتي وچادر نشيني در تا

با بهره گيری از پشم حيوانات اهلي برای پوشش،چادر ،زیر اندازواسباب حمل ونقل و... به منظور رفع نيازهای طبيعي 

 ارتباط مستقيم دارد.

طوایف ترک زبان هستند كه در شمال غربي ایران ودر مرزقفقاز سکني دارند.شاهسونها ایل شاهسون اتحادیه ای از مهمترین 

به خاطر گليمهای رسمي،جل اسب كه به طرز سوماک بافته شده وبا تصاویر اسب ،آهو وپرندگان زینت یافته ،شهرت 

 (  26، 1379دارند)هال وبارنارد،

ليم وقالي قرار مي گيرد.بطور همزمان سادگي وسبکي گليم ورني .دستبافته ای است كه از لحاظ تکنيک بافت بين گ

وظرافت وزیبایي قالي را دارد ،به دليل عدم استفاده از گره پرزدار در بافت آن ،جزو گليم واز لحاظ طرح ،نقشه وشکل 

نقش مایه  ینظاهری ،مشابه قالي به نظر مي آید.نقوش ورني ،موتيفهای ثابتي هستند كه در ميان حاشيه محصور شده اند.ا

ها بطور مستقل در سطح نقشه پراكنده شده اندوهيچ اتصال بصری بين اجزاءیافت نمي شود.در بررسي طرح ونقشه ورني 

ها،گاه به تصویری از زندگي عشایری بر مي خوریم كه اجزای آن هر یک در گوشه ای از این منظره به حيات رمز گونه 

 ( 1390،2مي پردازند.)به آفرین ، خود در قالب باورها واعتقادات بافندگان

 

 
 

 ،ماخذ :نگارنده :ورني معاصر با طرح تک ترنج ونقشمایه های هندسي وپرنده1تصویر
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 ، ماخذ :نگارنده :ورني معاصر با طرح محرمات ونقشمایه بوته 2تصویر

 ،ماخذ :نگارنده :ورني معاصر با طرح راه راه )یول یول( ونقشمایه هندسي 3تصویر 

ایران به خاطر شباهتهای فراواني كه با یکي از بافته های گليمي منطقه قفقاز به نام سوماک دارد گاهي به نامهای ورني 

 )امروزه واقع در جمهوریقفقازواقع درمنطقه  شوماخيشهرشودكه واژه سوماک ازنامگفته مي. دیگری نيز ناميده شده است
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دارپودنمابافته شده است. بافت سوماک بيشتربابافت های ظریف گليمها،گلگرفته شده كه درآنجادرطي قرنآذربایجان( 

 ( 1377،18هال،).آیدهای سوماک ازقفقازميترین گليمگيردظریفپودپيچي انجام مي

رهنگي بوده وبر اثرروابط وعلقه های ف"قره باغ"البته گروهي از متخصصين اعتقاد دارند كه محل اصلي توليد سوماک منطقه 

مولف كتاب قاليچه های عشایری "جني هاوسکو "ردر كناررود ارس ،بافت ورني به منطقه مغان نيزآمده استوترددعشای

تمام اقوام ساكن در آذربایجان ایران وشوروی اصل ونسب مشترک دارندوتا قبل »این نظریه را به شدت رد كرده ونوشته:

قاجار بود،بين اقامتگاههای آنان مرزی وجود نداشت وبه كه نتيجه سوء تدبير شاهان  19از تسلط روسيه بر قفقاز درقرن 

راحتي مي توانستند با یکدیگر رفت وآمد ومبادالت هنری وفرهنگي داشته باشندوبه یک نسبت مساوی برهنر وصنایع 

اشته اند ذصراحتنمي توان گفت بافندگان بر عشایر ایران اثر گبه  به همين لحاظ، یکدیگراثر بگذارندواز آنها تاثير بپذیرند

چون احتمال برعکس بودن این قضيه نيز وجوددارد.حتي هيچ بعيد نيست كه هنر هر دوقوم از یکجا سرچشمه گرفته باشد 

.در مقایسه توليدات ایراني وقفقازی متذكر گردیده كه بافندگان قفقازی بيشتر عالقمند به ظرافت وبافت نقوش واضح 

ن ایراني به جزئيات فرعي كار وخصوصيات آن واستفاده از نقوش واشکال انساني درزمينه ساده هستند در حالي كه بافندگا

 ( 126، ،1367حسن بيگي،«)،گياهي وحيواني اهميت بيشتری مي دهند.

 

 روش تحقیق

وروش  ودهبپژوهش ميداني همچنين با استفاده از منابع كتابخانه ای والکترونيکي وشيوه گردآوری مطالب واطالعات 

 .ي وتحليلي استبررسي توصيف

 

 بیان مساله و معرفي نمونه و اطالعات -الف

 

 تاریخجه پیدایش ورني بافي 

ورني گليمي است فرش نما یا گليمي است یک رویه و یک طرفه وبدون پرز كه بدون نقشه و به صورت ذهني 

كت برپایي دار وچله كشي مشاربافته مي شود . ورني بافي بنا بر سنت بر عهده زنان ودختران ایل بوده واغلب مردان در 

)گرمي دشت مغان از شمال وشمال شرق استان اردبيل در دارند .این نوع بافته در ایران توسط زنان ودختران عشایر مناطقي

ارسباران توليد مي گردد كه براساس بررسيهای انجام شده اهرومانند شرقيمناطقي  آذربایجانودرمشکين شهر وپارس آباد(،

ایج ر وسپس در سایر مناطق روستایي وشهریدر بين ایالت و عشایر دشت مغان در یک صد سال اخير بتداا توليد ورني

 گردیده است .

سبک بافت ورني به خاطر شباهتش به بافت سوماک منطقه قفقاز به عنوان پيچ باف ویا سبک پيچ بافي نيز ناميده مي شود 

د كرمان )گليم شيریکي پيچ ( ویا مناطقي از غرب ایران و كردستان نيز .این نوع سبک بافت در مناطق دیگری از ایران مانن
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ورني ایران به خاطر شباهتهای فراواني كه با یکي از بافته های گليمي منطقه قفقاز به نام سوماک دارد گاهي  .دیده مي شود

 اقوام ساكن در آذربایجان ایرانبه نامهای دیگری نيز ناميده شده است كه این خود دليل وجود فرهنگ مشترک ميان كليه 

وجمهوری اذربایجان )همسایه شمالي ایران (است .حتي برخي از پژوهشگران از قره باغ كه در محدوده مثلث شکل واقع 

در بين شهرهای تفليس ، ایروان ، وگنجه قرار گرفته است به عنوان محل اصلي بافت سوماک نام برده وبر این نکته تاكيد 

 به دشت مغان در استان اردبيل بر اثر روابط مشترک فرهنگي وترددعشایر در كنار رود ارس ، بافت ورني نموده اند كه 

 راه یافته است .

امروزه بهترین ورني های ایران در منطقه شمال غربي ودر كنار رود ارس توسط ایل شاهسون توليد مي شود كه سابقه 

 يشه واژه ورني به نام شاهسون آميخته شده است .طوالني در این زمينه دارند به گونه ای كه هم

 مشخصات ورني

 بافته ای داری،حد فاصل گليم وفرش.  -

 از سه عنصر تار ،پود نازک وپود اصلي تشکيل شده است. -

ایجاد طرح ونقش بر سطح آن توسط پود گذاری اضافي ،تاروپود نازک هر دو پوشيده بوده وپود اضافي كه پود  -

مانند پود گليم به صورت ساده از بين تارها عبور نمي كند بلکه به دور تار حركت پيچشي اصلي خوانده مي شود 

 وغير منقطع دارد.

 انتهای آزاد پود اصلي در پشت بافته رهامي شود . -

 سطح ورني كامال از نقوش هندسي حيوانات وموتيفهای ساده هندسي پوشيده شده است. -

 انواع ورني 

 وان تقسيم بندی كرد:بافت ورني را از دوجهت مي ت

گایخ )طرح مورد نظر به طور مستقيم  -از نظر روش بافت :دو روش متمایز كه امروزه متداول است شامل :الف  -1

ترسه گایخ )در این روش  -روی دار پياده مي شودوهميشه نقوش روی ورني جلوی نظر بافنده است . ( ب

ذاشتن آینه ای در پشت چله مي تواند نقشي را كه در سطح بافته شده مانند پشت فرش مي نماید وبافنده با گ

 روی كار شکل مي گيرد ببيند.(

زیر  -مفرش ج -خورجين ب -عبارتند از: الف توليدات از نظر اندازه ونوع مصرف :متداولترین ومهمترین -2

 انداز،كه بيشتر توليدات امروزه به بافت زیرانداز اختصاص دارد.
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 فت ورني )ماخذ نگارنده(:نوع پيچش پود دربا 4تصویر

 

 انواع ورني استان اردبيل)ماخذ :نگارنده ( -1جدول 

 مفرش خورجين زیر انداز نوع ورني ردیف

به عنوان زیر انداز جهت  كاربرد 1

 مفروش نمودن فضاها

وسيله حمل لوازم،توشه 

و...مانند كيف دوشي 

 ،ساک ،كوله و...

وسيله حمل اثاثيه زمان 

نزل كوچ،نگهداری اسباب م

 ،رختخواب پيچ و...

مناطق روستایي وعشایری وبيشتر  مناطق روستایي وعشایری تمام مناطق مکان بافت 2

 عشایر كوچرو

ساختار هندسي  3

 طرح

حوضي)ترنجدار،گول(،لچک 

وترنج ،محرمات ،راه راه 

)یول یول(، قابقابي ،خشتي 

))ساختار همه طرحها به 

 صورت شکسته مي باشد.((

گول(، حوضي)ترنجدار،

 قابقابي ، خشتي، محرمات

حوضي)ترنجدار،گول(، قابقابي ، 

 خشتي، محرمات

نقوش هندسي ،حيواني،  نقش مایه ها 4

انساني ، اشياء ، گياهي، 

شکسته ،موتيف های 

هندسي استيليزه شده 

 وتکراری

نقوش هندسي ،حيواني، 

 گياهي، شکسته

نقوش هندسي ،حيواني، گياهي، 

 شکسته

 

 نده ورنياجزاء تشكیل ده

اكثر ورنيها از قسمت كناره به سمت داخل دارای سه بخش اصلي شامل حاشيه، متن )زمينه اصلي( و ترنج مي 

حوض)گول(یا  باشند كه البته در انواع طرح ها متفاوت است. عمده طرحهای ورني های معاصر عبارتنداز:لچک ترنج،

 . (،محرمات،راه راه)یول یول(،قابقابي،خشتيترنجدار)تک ترنج،دوترنج،سهترنج،شش ترنج،هشت ترنج و...

 نقش پردازی درورني
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ر ،بيانگر حقایقي از سينقش پردازی و بافندگي در ورني ها همواره به صورت ذهني بافي و بدون طرح و نقشه قبلي 

ین ا كشند،تاریخي ،ریشه های فرهنگي ،آداب وسنن وافکار وارتباطاتي است كه این بافته ها بار آنها را بر دوش مي 

نقشهای هندسي و انتزاعي سينه به سينه از مادران به دختران رسيده و در نمونه های بافته شده حفظ شده است و بر اثر 

سنتي، معيشتي و معامالت اقتصادی از نقطه ای به نقطه دیگر منتقل و دستخوش تغييرات و  -تعامالت و ارتباط آیيني

نتيجه تأثيرات قومي و طایفه ای و ذوق و سليقه شخصي، تصورات بافندگان بوده تحوالتي شده است كه این تغييرات در 

 ایلعشایر و از این رو عليرغم شباهتهای ظاهری، تنوع نقشه و طرح در دستبافت های مناطق مختلف و طوایف مختلف

ني هتهای فراوا. نقوش ورني در قالب نقش مایه های شکسته وهندسي شکل گرفته وشبا .شاهسون را موجب شده است

ميان نقشه های قالي ،سوماک و ورني وجود دارد. نقش مایه ها در ورني ها ی اردبيل با اسامي محلي شناخته شده وبه 

نقشه های جاجيم بافت و گليم بافت تقسيم مي شود. برخي از انواع نقشه های جاجيم بافت )نقوش مشترک ميان جاجيم 

 :وورني (عبارتند از

)گل وغنچه چيچکلمه  -6 )شانه(داراخ  -5  )دنده(قابيرقا -4قلمکاری   -3ترمه   -شلمه -2 سرخ()گل قزل گول  -1

 . آالقابيغ -7(

نقشه  -3قيناخ )به صورت گردان یا قالب(   -2نقشه ورني كله قوچ  -1:برخي از انواع نقشه های گليم بافت عبارتند از

نقشه  -8نقشه ارشق   -7نقشه جلدبخان   -6 )تک ترنج(تک گول نقشه  -5  )دو ترنج(نقشه قوشا گول -4حلقه قيناخ  

 قيناخ )نصف قالب یا گردان( .پارا نقشه  -11نقشه خشتي   -10نقشه نيم قلمي   -9قلمي  

عالوه بر این سایر نقوشي كه بر روی متن ورني ها نقش مي بندد ونشانگر محيط زیست وانعکاس آن در اذهان زنان و 

است ،بيشتر از اشکال حيوانات ووحوش منطقه تاثير پذیرفته است. نقش عمده حيوانات عبارتست از دختران ورني باف 

گوزن، آهو، سگ گله، بوقلمون، مرغ و خروس، گربه، مار، عقاب، گوسفند، ببر، شتر، شير، روباه، شغال، طاووس، و 

 .پرندگان محلي

 كرمي، سرمه ای ، سفيد، پوست پيازی و آبي روشن مي باشد. رنگهای مورد استفاده و معمول در ورني ها ی اردبيل الكي،

،چليپا وطرحهای هندسي ونقوش حيوانات  sباید اشاره كرد نقوش مشتركي مانندانواع ستاره ها،نقش خرچنگ،نقش اژدها و

 مشتركي است كه در ميان بافته های منطقه به چشم مي خورد. اقتباسي و محلي از جمله نقوش

 ورني در استان اردبیل مراكز عمده بافت

مراكز عمده بافت ورني در استان اردبيل قشالقهای عشایری و روستاهای شهرستانهای گرمي و پارس آباد هم اكنون 

در روستاهای مشکين شهربه خصوص روستای كوجنق ودر خود شهرستان اردبيل و پارس آباد نيز ورني  ،همچنينميباشد

 مي بافند. 
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 ورني های بافت استان اردبيل )ماخذ :نگارنده ( نمونه نقوش -2جدول  

ی
رد  ف

 تصویر عنوان نقش 

ی
رد  ف

 تصویر عنوان نقش 

ی
رد  ف

 تصویر عنوان نقش 

 ستاره صليبي 1

 

 

 (sاژدها ) 8

 

 

 خرچنگ 15

 

 ستاره الماسي 2

 

 

 شير 9

 

 خروس 16

 
ستاره  3

 شطرنجي

 
 

 سگ 10

 

 عقاب 17

 

قيناخ   4

)چنگک 

مانند دور 

 وزی (ل

 

 

 طاووس 11

 
 

 برگ 18

 

ستاره هشت  5

 پر

  

 قو 12

 
 

 گل 19

 
 هدهد 6

 
 

 كبک 13

 
 

 سر مار 20

 
 بوقلمون 7

 
 

تعویذ وچشم  14

 زخم

 
 

 خرگوش 21

 

 

 بحث

 زیبایي شناسي در ورني
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یگری ا ذهني ودنظریاتي كه در تعریف هنر وزیبایي بيان كرده اند ،به طور كلي بر دو نوع است :یکي دروني ی

عيني .برای رویت زیبایي  باید به صورت نگریست واز طریق مکاشفه در صورت هنر دستان توانمند زنان ودختران بافنده 

به معرفت باورها واعتقادات این خالقان زیبایي نایل آمد.برای بررسي زیبایي شناسي ورني ناگزیر از انتخاب نمونه هایي 

ا بر این از ميان انبوه توليدات كه مصارف مختلفي  مانند زیر انداز ،نمکدان ،خورجين ، مفرش از توليدات منطقه هستيم .بن

نمونه از زیر اندازها راانتخاب كرده وبه تجزیه وتحليل مبتني بر 25و... داشته و دارای تشابهات ظاهری زیادی بودند، 

 م .یزپردامي بررسي عوامل زیبایي شناسي ساختار هندسي ، طراحي ورنگ 

دكتر حبيب اهلل آیت اللهي مي نویسد : )اساس طبيعت بر تناسبات واندازه های ویژه ای پي افکني شده است وهر اثری 

كه در این عالم به وجود مي آید ،اگر از اندازه های اساسي به كار گرفته شده در طبيعت بيرون باشد ،غير عادی ،نا خوشایند 

آغاز گشایش بر گيتي ،بااندازه هایي آشنا مي گردد كه خداوند تبارک وتعالي در پي و نا پذیرا مي گردد .چشم انسان از 

ریزی طبيعت ودر سرشت خلقت خود انسان به كار برده است آشنایي واخت شدن با این اندازه ها سبب مي شود نا خود 

ا نا خوشایند بشماریم.(از این رو آگاه هر چه را كه با این اندازه ها تطبيق وهماهنگي نماید ،زیبا حس كنيم وغير آن ر

 مطالعه درتناسبات ابعاد توليدات یکي از مهمترین شاخص های زیبایي شناسي ورني است.

(آغاز تا مستطيل كشيده )با  04/1به  1در نمونه های مورد بررسي همه از الگوی شکل مستطيل نزدیک به مربع )با نسبت 

نمونه  14تعدادبا    49/1تا  32/1به   1راواني در گروه ورنيهای با نسبت ( تبعيت ميکنند.بيشترین ف 65/1به  1نسبت 

 بودند. 4/1به 1بودند.واز این گروه بيشترین گرایش به نسبت 

 طراحي

در جوامع روستایي وعشایری طراحي دستبافته ها یا از روی نسخه از قبل بافته شده برداشت مي شود یا مستقيما  

د وورني نيز از این قاعده تبعيت مي كند.گرچه در برخي موارد بافنده با تقليد از روی الگویي توسط بافنده انجام مي گير

اقدام به طراحي در بافت مي كند اما در هر صورت بافته جدید تفاوتهای آشکاری با الگو خواهد داشت،زیرا بافنده بنا به 

 البهای اصلي طرح شباهتهای زیادی دید خود سليقه اش را اعمال مي نماید.در ورني های مورد بررسي ق

با هم داشته ،اما در نقشمایه ها ی زمينه متن ،ترنج ،لچک  و...وحتي حاشيه  شاهد تفاوتهای زیادی در نوع نقشمایه 

وچيدمان آنها هستيم.از نکات جالب توجه سازگاری این طراحي ها با سالیق روستایي وعشایری است . با توجه به نوع 

وعشایری اعمال این سليقه ها را در نوع تركيب بندی ها ،چيدمان ورنگ بندی آثار شاهد هستيم. در زندگي روستایي 

خصوص آثاری كه با سفارش توليدكنندگان  بافته مي شوند شاهد اعمال سليقه توليدكننده با توجه به نياز بازار هستيم كه 

بيشتری در اثار به چشم مي خوردكه موجب شباهت  این عامل باعث تغييرات در طراحي ورنگ بندی  ورنيها شده ونظم

 .است توليدات به آثار شهری شده

متن  -2حاشيه -1به طور كلي طرح ها ی ورني از قسمت خارجي آن به سمت داخل در قالب سه جزء محصور شده اند:

 ترنج -3یا زمينه اصلي 
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 سته بندی وتحليل مي كنيم.نمونه های منتخب از جامعه آماری مد نظررا براساس موارد فوق نيز د

 
 ماخذ نگارنده((تصاویر نمونه ورني های بافت استان اردبيل – 3جدول 

عنوان  تصویر ردیف

 نقشه

 عنوان نقشه تصویر ردیف

1 

 

اوچ گول 

یا سه 

 ترنج

6 

 

نقشه خشتي معروف به 

 خروس نقشه

2 

 

 7 خشتي

 

 محرمات با نقش بته

3 

 

لچک 

 وترنج

8 

 

 (تک گول )تک ترنج

4 

 

 راه راه 

) یول 

 یول (

9 

 

 شش ترنج

5 

 

 10 قابقابي

 

 ترنجدار وقابقابي

 

 حاشیه 

حاشيه همچون قابي متن را در بر گرفته ومانع خروج نگاه بيننده از متن شده ونگاه را وادار به گردش در متن  

ه رح مي بيينيم.برخالف قالي كه حاشيمي كند.در كليه آثار بررسي شده حضور حاشيه را به عنوان یکي از اجزاءاصلي ط

دارای تناسبات مشخصي است ،در ورني ها حاشيه از لحاظ نسبت به كل پهنای ورني دارای تنوع فراواني است .البته از 

لحاظ تقسيم بندی معموال به سه بخش شامل یک حاشيه اصلي یا بزرگ ودوحاشيه باریک كه درطرفين حاشيه اصلي قرار 

مي شود،اما گاهي نيز چند حاشيه با قدرت واهميت یکسان دیده مي شوند.درصد اختصاص مساحت گرفته اندتقسيم 

درصدوكمترین فراواني با 32با  32/3تا 08/3به 1ورني به حاشيه در جامعه آماری ما بيشترین فراواني اختصاص به نسبت 

به 1درصد به نسبت  16درصد ها شامل اختصاص دارد.وسایر  31/6به 1و 98/1به 1و 8به  1درصدبه نسبتهای  4نسبت 
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مي باشد.با توجه به اینکه بيشترین نمونه ها  95/7تا 06/7به 1و 4به 1و 42/5تا 8/5به 1درصد به نسبتهای 8و 87/2تا 47/2

درصد ورنيها تقسيم  30از مساحت كل ورني اند نتيجه گرفته مي شود كه در بيش از  3به 1نمونه(دارای نسبت تقریبي 8)

 حاشيه  به پهنای ورني به صورت بيشترین فراواني رعایت مي شود.  3به 1بندی 

تعداد حاشيه به غير از یک طرح همه از الگوی سه بخش )یک حاشيه اصلي ودو حاشيه فرعي (تبعيت مي كنند.همچنين 

ندهنده آزاد درصد نمونه ها رعایت شده واین نشا 24درجه فقط در  45تناسبات گوشه سازی در حاشيه ورعایت زاویه 

 درجه در ميان توليدات روستایي وعشایری  است .  45بودن الگوی گوشه سازی وغير موزون بودن وعدم رعایت زاویه 

 متن

بخش مياني محصور شده توسط حاشيه همان متن است.در بافت ورنيها بافندگان بيشتر تالش خود راصرف پر كردن متن 

گروه ترنجدار وبدون 2به صورت خالي از نقشمایه ها مشاهده كرد.انواع متنها به كرده وبه ندرت شاید بتوان متن ورني را 

ترنج  تقسيم مي شود:متن ترنجدار كه در آن مهمترین عنصر ترنج بوده ومي تواند به :یک ترنج،دو ترنج ،سه ترنج ،شش 

 16درصد ، 68بدون ترنج ها ترنج ویا بيشتر تقسيم شودبراساس بررسي به عمل آمده نسبت ورني های دارای ترنج به 

 درصد قابقابي یا خشتي اند.16درصد دارای طرح راه راه )یول یول (و 16درصد دارای لچک 

 

 گروه تقسيم نمود: 7طراحي ورني ها را مي توان به  انواعبه هر حال 

 -6خشتي  -5 قابقابي -4گول و...( 6گول ،3،« ترنج »گول2چند ترنجي) -3ترنجدار)تک ترنج(  -2لچک ترنج    -1

 راه راه)یول یول(  -7محرمات 

تخته ورني دارای  24تقارن نيز یکي از عوامل زیبایي شناسي محسوب مي گردد در ورنيهای بررسي شده تعداد  تقارن:

 تقارن وفقط یک مورد فاقد تقارن مي باشد.
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 ماخذ نگارنده((رعایت  تناسبات وریتم درطرح ورني ها -4جدول

رح
 ط
ره
ما
ش

 

تناسبگوشهسازید الگوهایطراحي درمتنورني  رعایت 

 رحاشيهاصلي

وجودریتمدرچرخ

شنقشمایه ها در 

 متن

وجودریتمدرچ

رخشنقشمایه 

 ها در حاشيه

وجودریتمدرچ

رخشفضاهاوق

واگيره  ¼ ½ سراسری ابها

 بندی

1          

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

 

 نقوش

نقشمایه اجزاءكوچک ومنفرد هر نقشه یا تابلو نقاشي محسوب مي گردد كه به تنهایي دارای شخصيت وبعضا  

مفهوم مي باشد.به عنوان مثال یک نقش حيوان یا گل یا گياه ویا طرح انتزاعي در یک طرح كلي نقشمایه یا موتيف محسوب 

 شود. مي
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نقشمایه های ورني تصاویری انتزاعي .استيليزه وهندسي از طبيعتي است كه بافنده در زندگي روزمره با آنها روبرو 

 1390ن ،)به آفری است.تصاویری ساده شده از گلها .درختان وحيوانات وپرندگاني  كه جزء الینفک زندگي عشایری است.

،هریک به طور مستقل در سطح نقشه پراكنده شده اند وهيچ ارتباط خطي  برخالف نقوش قالي ،نقشمایه ها در ورني (38،

 (51تجسمي بين اجزاء یافت نمي شود)همان،

درصد  100با بررسي نوع چينش نقشمایه ها در متن وحاشيه ورني ها وجودریتموحركت درچرخشنقشمایه ها در حاشيه 

 ربه چشم مي خورد.درصد آثا 64و وجودریتم وحركتدرچرخشنقشمایه ها در متن در 

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

ورني ها منابع مهمي برای شناخت هویت وهنر وفرهنگ ایلي وعشایری وحتي روستایي به شمار میروند. بررسي 

زیبایي شناسي این آثاراین نتیجه را به دست مي دهد كه وجوه مشترک زیادی وجود دارد كه زاییده فرهنگ غني 

ن است .این اشتراكات در اندازه ها ، ابعاد.تناسبات ،طراحي ونقوش ، گواه سادگي ،نوآوری ایالت وعشایر وروستاییا

،هماهنگي تولیدات با امكانات بومي وضروریات زندگي عشایری ازوجوه آشكار ورني هاست. وجود سازگاری زیاد 

مهم  ي از دیگر خصوصیاتطرح ونقوش با طبیعت پیرامون وهماهنگي ابزارهای تولید والگوها با زندگي كوچ نشین

این تولیدات است. همچنین این نتیجه حاصل شد كه بافنده ورني بي آن كه از تناسبات ،اندازه گیری ها وتاثیرات 

بصری عناصر و...اطالعي داشته باشد با ذوق وقریحه ی خویش دستبافته ای بي نهایت زیبا ودارای ارزشهای بصری 

بررسي و شناخت بیشتر این هنر ارزشمند تالش بیشتری در حفظ واحیای آن خلق مي نماید. پیشنهاد مي گردد با

 مطابق با الگوهای سنتي وبازاریابي ومعرفي به بازارهای جهاني داشته باشیم.

 پي نوشتها

اصطالح گول در زبان محلي به حوض آب اطالق مي گردد كه برای ترنج بافته شده در متن ورنيها نيز به همين  -

 .رفته استمفهوم به كار 

 منابع
 در بافي ورني فعلي وضعيت و شرقي آذربایجان ورني هنری و فني یژگيهای و شناخت( 1390)فرشاد آفرین، به -1

 گردشگریو دستي ،صنایع فرهنگي ميراث كل ،اداره تبریز دستي صنایع معاونت در یافته انجام پژوهش ، استان

 .شرقي آذربایجان استان

 فصلنامه عشایری ذخایر انقالب،شماره دوم.(، مقاله ورني حيثيت عشایری، 1367حسن بيگي، محمدرضا ،) -2

 ، تهران، پایاننامه كارشناسي.بررسي نقوش ورني عشایر شاهسون آذربایجا نو اردبيل( 1382ميزبان، هاجر) -3

 ولي.، ترجمه ، كرامتا... افسر ،تهران ،یساگليم های ایراني (1379هال، آلستروبارنارد، نيکالس) -4
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ترجمه ، شيرین همایونفر،  گليم)تاریخچه، طرح، بافتوشناسایي(( 1377هال،آلسترولوچيکویووسکا، جوزه ) -5

 نيلوفرالفتشایان، چاپ اول ، تهران ، كارنگ .
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