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  عشایر قشقایی  اسکان در رکود بافت جل اسب ۀشناسی پدید آسیب

  

  

پور شهدخت رحیم
*

   

  
  

 ۸/۱۱/۱۴۰۰تاریخ پذیرش:       ۲۲/۸/۱۴۰۰تاریخ دریافت: 
 

  

 هچکید

و  عنـوان راهـوار هاهمیـت نقـش اسـب بـ دلیل بـهبافتـه  این دست است.اسب  ی پوششی و زینتی در جوامع ایلی و عشایری برای  ا بافته» جل«

اسـکان عشـایر تولیـد جـل  ۀتبـع پدیـد ه که بهمسئلشده است. این در بین ایالت و عشایر تولید  با کیفیت مطلوب همیشه ،همراهی این حیوان

 ۀعشایری و به فراموشی رفتن دامنـ ۀاسب کاهش و با رکود بافت مواجه گردید، سبب از دست رفتن یکی از شواهد هویت بومی فرهنگی جامع

شد. های عشایر قشقایی انجام  اسکان در رکود بافت جل اسب ۀشناسی پدید ین پژوهش با هدف آسیبهای عشایری است. ا هبافت دستدانش 

عوامل محیطی حاصل از اسکان بر رکود تولید جل  . اینکهه در تجلی هویت زندگی ایلی عشایری اهمیت داردبافت دستحفظ میراث دانش این 

ایـن پـژوهش اسـت. گـردآوری اطالعـات  ۀشـد های مطـرح پرسـش ،بافت جل اسـب چیسـتترین عامل کاهش و رکود  اسب چه بوده و مهم

آزاد و نظرسـنجی از  ۀگو و مصـاحبو  بـا اسـتفاده از گفـت نخسـتدر گام تحلیلی است.  دانی و روش تحقیق توصیفیای و می کتابخانه صورت به

یع پرسشنامه و با توز  و سپس آمده در قالب پرسشنامه تدوین گردید دست های به همؤلف ،د. در گام دومشاسان فن عوامل مربوط شناسایی کارشن

نفر  ۱۲۹آماری  ۀجامعشد. انجام بررسی  و تحلیلشده  های مطرح در راستای اهداف پژوهش و پاسخ به پرسش های اولیه به دست آوردن داده

 ۀفـت جـل بـا کـاهش کـاربرد آن رابطـکـاهش با دهـد در استان فارس است. نتایج نشان می عشایر قشقایی و بافندگانفرش از تولیدکنندگان 

با جایگزینی وسایل نقلیه  است که ترین عامل کاهش و رکود بافت، عامل تکنولوژی مهمنقش در شده  یم دارد و از سیزده عامل شناساییمستق

  جای اسب است. به

  : ها واژهکلید

 .یقشقای، عشایر  بافت جل اسب ،شناسی، اسکان، رکود آسیب

                                                           
    S-rahimpoor@araku.ac.ir /، اراک، ایرانمربی گروه فرش، دانشکده هنر، دانشگاه اراک آموخته کارشناسی ارشد، دانش *

 نوع مقاله:

 پژوهشی
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شناسی پدیدۀ اسکان در  آسیب

رکود بافت جل اسب عشایر 

 ۶۲ـ ۵۱قشقایی، 

    مقدمهبیان مسئله و  .۱

زنـدگی کـوچ و نـوع  ۀپدیـداسـب در  نقـشاهمیـت است. بـا توجـه بـه  ایل ین راهوارتر  مهمو اسب زندگی عشایری  بقای ین عاملتر  مهمکوچ 

 ،ر بودنیگ داشتن بدن حیوان و عرق هعالوه بر گرم نگ« جل اسبمدنظر بوده است.  زیبایی این حیوان در قالب جل بهپوشش بافت  ،عشایری

و بافنـدگی در ایـن  رو در جنوب ایران بوده کوچ  یها ایلترین  ایل قشقایی از بزرگ ).۱۰۸ ،۱۳۸۶ (سیدصدر »نیز دارد یفاتیو تشر  ینیتزی ۀجنب

کنند که مرد عشـایری سـخت  اسب می بافندگان قشقایی بیشترین کوشش و برترین مهارت خود را صرف بافت جل «ای زنانه است.  حرفه ،ایل

بـافی قشـقایی را   شـکوفایی هنـر جل«). پرهـام ٢٩۵ ،١٩٧٧(گـالک » ددانـ ترام و حیثیت خانوادۀ خود میبه آن دلبسته است و آن را نشانۀ اح

پیش از داند که پایاپای هنر جانورشناسی عصر برنز لرستان (هزارۀ دوم  سازی برنز و مفرغ تمدن لرها می یادآور رونق هنر و صنعت لگام و دهنه

ۀ کـم تـا دهـ ای ثروتمند ایل قشقایی دستان اعضبافتن جل اسب در می«). ۹۸و  ٩٧ ،١٣٧١(پرهام » ترین جلوۀ هنری زمانه شد ) عالیمیالد

بـا و   ذهنـیکـه اسـت  قشـقایی ۀجل اسـب محصـول دورۀ سـنتی جامعـ). ١٣۴ ،١٣٨۶آشوری (گریوانی و  »شمسی ادامه داشته است ١٣٣٠

یکجانشـینی و حـذف  بهبا تغییر ساختار زندگی عشایری  ،در وضعیت موجوده مسئلاین اند.  دهکر بخشی از هویت بومی را خلق  ،های شاد رنگ

هـا  هبافت دسـتاز آنجـا کـه دانـش اسـت.  دهکر با سیر نزولی و رکود بافت مواجه را ه بافت دستتولید این  ،جای اسب استفاده از خودرو بهکوچ و 

بـه درخواسـت  نـدرت ه بهبافت دستاین  واست های بافت فراموش شده  بسیاری از روش ،شد از مادران به دختران منتقل می شفاهی صورت به

پیامـد ایـن  شـود.  می استفاده برای پوشش اسببند  عنوان سینه هایی به تزیین منگولهبا  چرمی  امروزه زین و یراق شود. می تولیدافرادی خاص 

 درک عمیـق روش مناسـب حفـظ در بررسی وضعیت موجود ورو  ازاین. ستا ی ایلعنوان هنر ماد به ها هبافت دستر فراموشی هویت بومی تغیی

شناسـایی آن دسـته از عوامـل شناسـی،  آسـیب .شده استبر رکود بافت جل اسب توجه اسکان  شناسی به آسیب ،هبافت دستدانش این هنر و 

محسـوس کنـد  صـورت بهیـا حقق هر نظام و سیسـتمی را متوقـف ت فرایندتواند   ها می آن یا تداوم حیات مؤثری است که به وجود آمدنمهم و 

  . )۹۹، ۱۳۸۹بنیانیان ( نماید

اسـکان  .امـری گریزناپـذیر اسـت انـد، رو بوده هعشایری متناسب با تغییر اسکان با بخشی از مشکالت فرهنگی روب ۀجامعاین واقعیت که 

ی اسـت کـه طـی آن اجـزای فراینـد تغییـر فرهنگـی « .اسـت و سـاختاری ییری فرهنگیغت ،قبل از اینکه ریشه در تفکری سیاسی داشته باشد

هـای اجتمـاعی تحـوالتی را  کند. هرگونه دگرگونی در اجزا و کلیت فرهنگ، در سـازمان میمختلف یک فرهنگ با گذشت زمان دگرگونی پیدا 

و  ،تولیـدروند در . گسست )۱۳۷۶،۵۰(ستوده  »هایی را در پی داشته باشد تواند آسیب ها فزونی یابد، می آورد و اگر شتاب این دگرگونی د میپدی

  است.  رورت پرداختن به این موضوع بودهض از هبافت دستاین  نبافتسنت فراموشی  سببدانش  انتقالرکود بافت جل اسب در 

با هدف  ین پژوهشا وجود داشته است.ه بافت دستاین  نزولیسیر کالن تا  مستقیم یا غیرمستقیم در تولید صورت بهعوامل گوناگونی 

ثر از عوامل محیطی متأی پژوهش در شناسایی ها . فرضیهانجام شد عشایر قشقایی  اسباسکان در رکود بافت جل  ۀپدیدشناسی  آسیب اصلی

  به شرح زیر است: اسکان در رکود بافت جل اسب

  جل اسب قشقایی است.سبب رکود بافت  پدیدۀ اسکان عوامل اجتماعی فرهنگی -

  سبب رکود بافت جل اسب قشقایی است. پدیدۀ اسکانعوامل اقتصادی  -

  سبب رکود بافت جل اسب قشقایی است. پدیدۀ اسکانعوامل سیاسی  -

  سبب رکود بافت جل اسب قشقایی است. پدیدۀ اسکانعوامل تکنولوژیکی  -

  

  شپژوه ۀپیشین. ۱ـ۱

های اسـب در ایـالت و عشـایر متعـدد ایـران  ها و روکپلی ها، جل به معرفی طناب های عشایری و روستایی ایران جل) در کتاب ۱۳۷۷تناولی (

 طـور به ی فارسروستایهای عشایری و  هبافت دست) در جلد دوم کـتاب ۱۳۷۱پرهام (های قشقایی نیز اشاره دارد.  پرداخته است و به جل اسب

پـژوهش گریـوانی و  .عشـایر قشـقایی پرداختـه اسـت درهـا  آن ساختاراز منظر طرح و نقش و رنگ و   جل اسبزیباشناسی  ر به معرفیصمخت

ثر از تغییرات محیط اجتمـاعی، اقتصـادی و أمت تولید را خودکفایی تا کارفرمایی ۀشیو، بافی فارس سیر نظام تولید فرش دربارۀ) ۱۳۸۶آشوری (

شـمارد.  ین عامل برمیتر  مهم ،را در این تغییر نظام تولیدداند و عامل اسکان عشایر، اصالحات ارضی و آموزش عشایری  فردی هنرمندان می
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نـات اسـب در ایـران ییمختلف اسب و انواع تز  یها نمونه یبه گردآور  »ران باستانینات آن در اییت اسب و تز یاهم« ۀ) در مقال۱۳۴۳سمسار (

یـا  دالیـل رکـود مشخص در ارتباط بـا طور بهپژوهشی که  ایل قشقایی در فارس توجه دارد.مشخص به  طور بهاین پژوهش باستان توجه دارد. 

. پرداختـه اسـتدر ایـل قشـقایی سـنتی  ۀبافت دسـتاین پژوهش به بررسی دالیل رکود بافت این  یافت نشد. باشد اسب جلانواع  کاهش بافت

مـورد مطالعـه قـرار تی سـن ۀبافت دسـتبافت این  ودرک بر پدیدۀ اسکانعوامل برگرفته از  بررسی کلیهای قشقایی و  اسب تا معرفی جلاهمیت 

  گرفته است. 

  

  قروش تحقی. ۲ـ۱

و  ،عشـایری های هبافت دستکنندگان ل تولید شام آماری ۀجامع ت.استحلیلی  روش توصیفی از نظر هدف کاربردی و از نظر این تحقیق میدانی

بافـت جـل اسـب را  ۀاستان فارس بوده کـه تجربـ فراشبند و خان زنیان دررو مناطق بیشابور، فیروزآباد و  یافته و کوچ بافندگان عشایری اسکان

بافنده از  ۲۲فیروزآباد و  ۀبافند ۲۷ خان زنیان، ۀبافند ۲۷ بیشابور، ۀبافند ۳۹عشایری فارس،  ۀبافت دست ۀتولیدکنند ۱۴ تفکیک شامل به .دارند

 ۀبمصـاحآماری با  ۀجامع نفر از ۳۰ثر از اسکان با تعداد أی متها همؤلفشناسایی  اساس در گام نخست برنفر است.  ۱۲۹مجموع و در ،فراشبند

روش نفـر بـا  ۱۲۹با توزیع پرسشنامه در بـین  .شد و پرسشنامه آماده ن فرش تأییدامتخصص شده توسط عوامل شناسایی .عمیق استفاده گردید

فراوانـی و فراوانـی  بـه دسـت آوردن و سن و تحصیالت) نسیت، وضعیت تأهل،شناختی (ج معیتهای ج بررسی ویژگیو گیری تصادفی  نمونه

در بافت جل اسب  رکود اسکان برحاصل از یکی و تکنولوژ  ،ی و فرهنگیعوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماع های همؤلف های اولیه تجمعی داده

و مطالعـات میـدانی  پژوهش و مبانی نظریای در پیشینه  کتابخانه ۀاز مطالعاستفاده  ،کلی طور به های پژوهش بررسی شدند. راستای فرضیه

در دسـتیابی  )هـا آوری داده عهمراه جمـ فرش و توزیع پرسشنامه بهاندرکاران  گو با دستو  ، گفتهای موجود جل اسب ۀبرداری از نمون عکس(با 

   است. بوده مؤثربه هدف این پژوهش 

  

  مبانی نظری. ۲

  اهمیت اسب در فرهنگ ایرانی. ۱ـ۲

هاست و صنعت بافندگی از ابداعات مردم زاگرس، یعنی ساکنان غرب  ها و کاسی چرخ و پرورش اسب منسوب به ایرانیهای چهار  ارابهاختراع 

نـامی  ). در اساطیر ایرانی، اسب حیوانی مقدس است که در قالب توتم، جانوری ستودنی بوده اسـت. هم۶ ،۱۳۸۰ اللهی ایران بوده است (آیت

رنـدۀ اسـب ارجمنـد یـا دارای اسب الغر)، ارجاسـب (دا ۀرانی مانند گرشاسب (دارندهای اساطیری، شاهان و پهلوانان ای شخصیتاسب با نام 

اسـب  ۀارج و بها)، لهراسب (دارندۀ اسب تندرو)، ویشتاسب یا گشتاسب (دارای اسـب از کـار افتـاده)، جاماسـب یـا طهماسـب (دارنـداسب پر 

دهاک (دارای ده هزار اسـب) از اهمیـت ایـن حیـوان در فرهنـگ ایرانـی  های اژی و دلیر) و بیوراسب از نامخوب)، گشتاسب (دارای اسب نر 

بازتـاب بخشـی از اهمیـت اسـب در میـان  ).۳۲ ،۵۵۱۳؛ کریستین سـن ۱۱۹ ،۱۳۸۸؛ قائمی و یاحقی ۲۷۹ـ۲۲۷ ،۵۵۱۳ (پورداووداشاره دارد 

تـاریخی،  ۀمانـد  آثـار برجـای«ابل مشاهده است. سواری، در آثار هنری ق سنت ایرانی اسب مردم ایران باستان و پیوستگی این حیوان با شکار و

کاربرد این حیوان در ها و منسوجات مملو از تصویر اسب است که همگی حاکی از  ای، نقوش مهرها، پیکرک های صخره برجسته شامل نقش 

پیوستگی وجودی اسب و قهرمان تا آنجاست که رسـتم و «فردوسی  ۀشاهنام). در ۵ ،۱۳۸۸ پور و پرهام (طالب» این مردم است ۀزندگی روزمر 

را متعلـق بـه جنگـاوران سـکایی  تواند نمادی از وحدت جسم قهرمان و اسـبش باشـد، رسـمی کـه آن نهند که این می رخش را در یک گور می

یـل در شـوش و حسـنلو در بسـیلک در کاشـان، چغازن ۀقبیل تپـشناسی در مناطقی از  ستانهای با حفاری در). «۶۱ ،۱۳۷۰ (جایز» اند دانسته

  ).۱۱ ،۱۳۷۷ (تناولی» آذربایجان، آثاری مرتبط با اسب به دست آمده است
 

  پوشش اسب در متون و آثار تاریخی .۲ـ۲

مندی انسان به آراستن و زیبایی این حیـوان سـبب دقـت در ظرافـت تولیـد ایـن بافتـه بـوده  نیاز به پوششی برای محافظت بدن اسب و عالقه 

) و ۷۵ :۱، ج. ۱۳۸۹(طبـری » اول کس بـود کـه از اسـب و اسـتر و خـر، آرایـش پادشـاهی کـرد« ت طهمورثآمده اس تاریخ طبریدر است. 

). در دو مجسـمۀ ۷۶ ،همـان» (ن چارپایـان را بـه اطاعـت آورنـدکمک آ ببافند و رنگ کنند و زین و پاالن بسازند و بهبفرمود تا لباس «جمشید 
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شناسی پدیدۀ اسکان در  آسیب

رکود بافت جل اسب عشایر 

 ۶۲ـ ۵۱قشقایی، 

و  ۱۰۷ ،۱۳۸۷جای زین وجـود دارد (حشـمتی رضـوی  ، قطعه فرشی بهاست سفالین اسب که یکی در شوش و دیگری در ماکو به دست آمده

گـر یمربـع و طـرف د کیـن ی) یک طرف آن دو گراز در طرف۲ تصویرتون (یر جل منقش بر ر ی) بر تصو۱ تصویردر اسب سفالین شوش ( ).۱۰۸

دو طـرف جـل دیـده  در هـر خوار مـاهین دو گراز مجسم شده است. نقـش مـرغ یب یوتاز را نشان داده و درخت زندگ تر گراز در حال تاخیتصو

ن و بـرگ اسـب بـا قطعـات یـن آراستن جل و ز یبنابرا ؛اند نمد دوخته یرو ه بر کد از جنس چرم باشد ینه، بایس شین جل و پینقوش ا«شود.  می

) کـه اینـک در ۳ تصـویرآمده از ماکو ( دست ). در ریتون به۱۳۴۳ (سمسار» ران متداول بوده استیش در این سال پاشده از چرم، از هزار  دهیبر 

طولی و عرضی و نقش گراز قابل مشاهده است  ۀهای حاشی با مربعمانند  تصویر جل اسب بر ریتون اسب ،شود ایران باستان نگهداری می ۀموز 

ن یدر مراسـم تـدف ،کـه شـکل اسـب دارد یتـونیر «رشـمن معتقـد اسـت یمولود تفکری کهن است. گ ،تصاویر اسب بر روی ریتون .)۴ ری(تصو

» گر ببردید یایقرار دهند تا بتواند روح مرده را به دن ا قالب آن را در قبریوان ین بود که حین عمل ایرفته است. ... منظور از ا یمردگان به کار م

  ).۲۹۱ ،۴۶١٣ رشمنی(گ

      
  )۲۹۱ ،۴۶۱۳رشمن یتون شوش (گینقش جل اسب ر  :۲ تصویر                       )۲۸۹ ،۴۶۱۳شمن ر یاسب سفالین شوش (گ :۱ تصویر                  

                                 
رشمن یو (گکنقش جل اسب تصویر بر ریتون ما  :۴تصویر 

۴۶۱۳ ،۲۸۸( 

پیش از ماکو، ریتون با نقش جل اسب، قرن هشتم  :۳ تصویر 

 )۳. شناسی، ج باستان های نقل از گزارش به ۳۴۱۳(سمسار  میالد

 

جل اسب با نقوش گیاهی  ،مانده از دوران کهن است ترین فرش باقی بر قالی پازیریک که کهن ،تونیر  یعالوه بر نقوش جل اسب بر رو  

ه کـ یچرم یها نتین نمد با ز ی). ا۷ تصویرشف شده است (ک یجل نمد  کیر یشف پاز کن همراه با ی). همچن۶و  ۵ ویراتصتصویر شده است (

اند  رگول نشان دادهیو صورت بهوان را یه عضالت حک ین معنیبه ا ؛اند دهیگردمجسم » رگولیره و ویدا« کبر سب بنا ،ها الصاق شده است بدان

 رشـمنیشـباهت دارنـد (گ ،انـد داده شـان قـراریها وزهکمنقـوش در  یها اسب یو رو کسازان شوش و ما  که سفال ییبا جل نمدهاها  آن ۀو هم

۴۶۱۳، ۲۶۳(.  

                                 
 سوم تا چهارمهای چرمی (قرن  جل نمد با زینت :٧ تصویر

 )۳۶۳، ١٣۴۶ ژ (گیرشمن آرمیتا ۀموز  ،)یش از میالدپ

 ۀقالی پازیریک، جزئیات. موز  :۶تصویر 

 )۳۶۱، ١٣۴۶ آرمیتاژ (گیرشمن

 ۀیات، موز ئقالی پازیریک، جز :۵تصویر 

 )۱۰۶ ،۱۳۸۷رضوی   آرمیتاژ (حشمتی
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خواهند با نرمی و مالیمت بر آن  کنند چون می زین و برگ اسبانشان بیشتر از کف اتاقشان قالی پهن میگزنفون اشاره دارد که ایرانیان بر 

). در ظروف سیمین از دورۀ ۱۷ ،۱۳۷۷ ی(تناول» ها نوعی زین برجسته جای تکۀ فرش قبلی را گرفت در زمان پارت). «۱۳۴۲گزنفون بنشینند (

در آثـار هنـری دورۀ . )۸ تصـویروضوح قابل مشاهده اسـت (  دهند، پوشش و تزیینات اسب به میساسانی که پادشاهان را در حال شکار نشان 

های  بافتـه صـورت به) ۱۰ تصـویر) و نگـارگری اسـالمی (۹ تصـویری سلجوقی (ها بشقاب  و در نمونهاست اسالمی جل از تزیینات اسب بوده 

کاری، تشـعیر و  هـای متعـدد، کاشـی هـای دوره ایرانـی ماننـد قالی یر هنرهایسادر  گیر دارند. شوند که حالت عرق منقش در زیر زین دیده می

  ز اسب با پوششی آراسته نقش شده است.یتذهیب ن

                              
اورنگ  ای از نسخۀ هفت نگاره :۱۰ تصویر

ق ۹۷۳ـ۹۶۴(منسوب به شیخ محمد)، 

 )۱۰۸، ۱۳۹۰(پاکباز 

رنگ) با طرح  (هفت مینایی ۀتزیین سفالین :۹  تصویر

شکار قرن هفتم هجری (توحیدی  ۀسوارکار و صحن

 )۶۲، ۱۳۶۴نقل از کیانی و کریمی  به ۳۵۱ ،۱۳۸۲

شکار گراز نقشی از کاسۀ سیمین  :۸ تصویر

اللهی  آرمیتاژ (آیت  مربوط به عهد ساسانی، موزۀ

۱۳۸۰ ،۱۸۹( 
    

 های بافت جل اسب مکان.۳ـ۲

اسـت و سـگک و قـالب بـرای بسـتن نوارهـای مزبـور  ۲و ستام و یراق ۱شامل زین، دهنه، رکاب، تازیانه، کلگی و افسارمتعلقات آرایش اسب 

پـوش  غاشیه و یا زین .۳جل اسب و  .۲ ؛ی مرتبط با زین، روزینی و روکپلیها   رواندازه« شود هایی که برای روی اسب استفاده می است. پوشش

شـود.   نـات گونـاگون در منـاطق متعـددی تولیـد مـییها و تزی ال، اندازهکجل اسب با اش ها از میان رواندازه). ۵۹ـ۵۷ ،۱۳۷۷ تناولی( »[است]

ن یُجـل را بافتـه و تـزی یا گونـه دام بـهکـل افشـار هر یـن و ایر فارس، ورامـیها، عشا منکخراسان، تر  یردهاکجان، دشت ُمغان، یر آذربایعشا«

گلیم، نقوش سوزنی، شیریکی پیچ با تاروپود پشم و عشایر آذربایجان تکنیک بافت جاجیم بـرای تولیـد  صورت بهنند. ... در ایالت کرمان ک یم

 «). ۱۰۸ ،۱۳۸۶ (سیدصدر »کنند جل استفاده می
ً
های خراسان و سیستان و بلوچسـتان جـل  هایی از بلوچ جز دسته عشایر ایران به ۀهم تقریبا

هـا و  قشـقایی ،اند بـافی داشـته کارترند. از جمله عشایری کـه بیشـترین سـهم را در جل رشته پرکارتر و برخی کماند. برخی از عشایر در این  بافته

) در ۶۷ ،۱۳۷۷ تنـاولی( »هـایی قابـل توجـه بـه جـا مانـده اسـت ها نیز جل ها، لرها، کردها، افشارها و ترکمن ها هستند. از بختیاری شاهسون

های ایل  جل اسب ،از این میان و بافی دارای تنوع رنگ و نقش فراوانی است جل ،متعدد عشایر قشقایی و لرهای  طایفه در میان استان فارس

  ترند.  قشقایی معروف
  

  جل اسب قشقایی. ۴ـ۲

 عملـه مدان،یفارس و قراچه، کوچکبزرگ و  یولکشک ،یکبلو  شش ،یهای دره شور  و از طایفه بوده استرو  کوچ  های ترین ایل ایل قشقایی از بزرگ

ثیرپذیری از جغرافیای بافندگان دارای أاسب با ت  ها بافت جل تشکیل شده است. در بین این طایفه یا لمهی زن و گله ،یخان یهای مستقل صف تیره و

جایگـاه  اسـب بافـت جـلدر  ،زنان ایـن طایفـهشوری در پرورش اسب و  دره ۀطایفمردان ارت مهقشقایی  ایل درند. هست  های متفاوتی رنگ و طرح

شـوند. جـل دارای شـکلی  عشـایری محسـوب مـی ۀسب در ایـن جامعـین بافندگان جل اتر  مهماز دره شوری و کشکولی  طوایفزنان  .داردخاصی 

هـا  خواننـد. دسـتک می "دسـتک"را  آن ؛پوشـاند اسـب را می ۀدو بازوی پهن دارد که سین«های عشایر قشقایی  جل اسب .مستطیل یا مربعی است

شود. ایـن  متر به یکدیگر بسته می متر و درازی حدود هفتاد سانتی ای (به همان طرح و نقش جل) به پهنای تقریبی ده سانتی هبافت دستتوسط نوار 

ان نگـه جل را محکم و چسـب خورد و دوزند که در زیر شکم اسب گره می جل می ۀمانندی در دو سمت بدن گویند. نوار باریک و تسمه "خفتک"نوار را 

   ).۹۷ ،۱۳۷۱ (پرهام »دارد می
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شناسی پدیدۀ اسکان در  آسیب

رکود بافت جل اسب عشایر 

 ۶۲ـ ۵۱قشقایی، 

های کوچک که نقش  ضلعیهای رنگین یا چند اند و نقطه های قشقایی شامل نقوش جانوری، گیاهی، انسانی و انتزاعی نقوش جل اسب

انـد و  حیـوانیهای قشـقایی عناصـر   جـل اسـبشوند. بیشترین فراوانـی نقـوش  سراسری و محرمات بافته می صورت بهها  جاپرکن دارند. نقشه

  ی قشقایی است.ها گیاهی جل ۀمای حیوانی پرکاربردند. انواع نقش بته نیز از پرکاربردترین نقش ۀمای طاووس و بز دو نقش

رو گلیم دو  ۀترکیبی (زمین صورت بهی بافت ها تکنیک شوند. تکه بافته می یک تکه یا دو صورت بههای متعددی  با تکنیکاین بافته داری  

وه بر آن بـر عال .رواج دارددار  یا گره کرباس و نقش پیچ (رند) ۀزمینیا بافته گره  صورت بهرو و نقش زمینه گلیم دو  (پیچ)، ۴رند صورت بهو نقش 

سـطح  ترکیبی زمینه تخت و نقوش بـر ۀدر شیو شده است. بافته می ۷یا وارونه چین ۶درمه ، ششه۵بافی جاجیم صورت به بافندگان ۀاساس سلیق

این  شوری دره ۀن طایفکه در میااست رایج بوده  شوری دره ۀو طایفکشکولی  ۀدار در طایف گره صورت بهبافی  رجستهو باند  برجسته صورت بهکار 

 کلـی طور بـه. جایگـاه خاصـی دارنـدنیـز شـوری  دره ۀایفشکیل در ط ی رندبافها جل اسب گویند. بری) قالی( بافی را ترکمن نقش نوع برجسته

هـای قشـقایی در  جـل اسـب ۀاسـت. نمونـ های متعدد قشـقایی رواج داشـته بافتن جل اسب در بین طایفه ،ه کوچنوع زندگی وابسته بعلت  به

   د.شو دیده می ۱۳تا  ۱۱تصاویر 

                                        
قشقایی  ۀبرجست جل اسب نقش :۱۳ تصویر

(عمله، تیره آردکپان)، بافنده خانم 

 )۱۳۹۶جهانگیری (نگارنده 
 

 ۀدرمه، دور  جل اسب قشقایی، ششه :۱۲صویر ت

 هنرهای صنایع دستی شیراز ۀمعاصر، موز 

 )۱۳۹۰ نگارنده(

 ۀجل اسب قشقایی، رندباف، دور  :۱۱تصویر 

  هنرهای صنایع دستی شیراز  ۀمعاصر، موز 

 ) ۱۳۹۰ (نگارنده

                              
  جل اسب قشقایی رند (کشکولی)  :۱۵تصویر 

 )۱۳۹۶نگارنده (

  ای)  بری قشقایی (یلمه جل اسب قالی :۱۴تصویر  

 )۱۳۹۶(نگارنده 
  

عروسـی ، در جشـن تعداد زیادی منگولـه در اطـراف باهایی  های قشقایی دارند؛ کاربرد جل ها نقش مهمی در تزیین جل اسب منگوله      

علـی از زیـن و ). در وضـعیت ف۱۵ تصـویرشـود ( شده است. گاه جل اسب بدون دستک بافته می کشان و اعیاد استفاده می برای عروس

های  یـا جشـنی محدود به مراسم آیینی، اعیـاد های سنت شود و کاربرد جل های سنتی استفاده می جای جل اسب یراق از جنس چرم به

  خاص است.

  تغییرات زندگی عشایریو اسکان . ۵ـ۲

پهلوی اول (رضاشاه) با عنـوان  ۀافشاریه وجود داشته است و در دور  و های صفویه، دیلمیان ن عشایر در تاریخ ایران در حکومتسیاست اسکا

سکان اد. شآغاز  ۱۳۰۶ایران در سال  ۀعنوان قشر کثیری از جامع عشایری به ۀا نگرش سیاسی و کاستن نیروی جامعتخت قاپو کردن عشایر ب
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 »در فـارس خلـع سـالح عمـومی عشـایر اعـالم شـد ۴۱ماه سـال  در تاریخ بهمن«شد.  اجرا  ۸اصالحات ارضی ۀعشایر فارس در راستای برنام

 ،اصـالحات ارضـی ۀنشـین و اجرایـی شـدن برنامـ  ی افراد کوچها دن طغیانکر آرام ). خلع سالح عشایر در پی ۱ ،۱۱/۱۱/۱۳۴۱(اطالعات، 

عـالوه بـر ناسـازگاری  ،ین بخش زندگی عشایر یعنی کوچ را حـذف نمـوده بـودتر  مهمنقطه نمود. این امر که  عشایر را مجبور به اسکان در یک

صـورت دیگـری از  ،پس از ایـن روش تحمیلـی د.کر های عشایر را نیز دگرگون   هبافت دستشده، تولید  زندگی تحمیلفرهنگ عشایری با سبک 

فـردی و خـواه  صـورت بهخـواه  ۱۳۳۰ ۀاز ده ،ی وقایع یکجانشینی استاسکان خودانگیخته که بازگو . «عشایر شکل گرفت ۀدر جامع اسکان

توان نتیجه گرفـت کـه پیـدایش انگیـزش درونـی در خـانوار  اجباری برای اسکان نبوده می ،دورهگروهی آغاز شد و از آنجا که در این  صورت به

 ۀیافتـ هـای اسـکان در میـان کـانون). ۵۰ ،۱۳۸۶رایی، و قـدیری معصـوم  ،(مهدوی »استبرای اولین بار بر برتری نسبی اسکان استوار شده 

ایـن ). ۱۳۸۵ خودانگیخته بوده است (سـازمان امـور عشـایر ایـران صورت بهکانون  ۴۴اجباری و تعداد  صورت بهکانون ۴۳عشایر فارس تعداد 

جدی مورد توجه قرار گرفت. تبعات آغازین اسـکان  طور به۱۳۷۱آن از سال  ۀخدمات و توسع ۀدر جهت ارائ ،یده که با هدف سیاسی آغاز شدپد

  گذار بوده است.تأثیر عشایری  ۀاجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در جامع یا خودانگیخته بر عوامل اریاجب صورت بهچه 

عشـایری را دگرگـون  ایـلکه با انتخاب یکجانشینی نظام ارزشـی است از جمله تغییرات اجتماعی اسکان فروریزی ساختمان طبقاتی ایل بوده 

به (بنکو) خانوار، صورت بهترین واحد  تا بزرگترین  از کوچک یمراتب اجتماع سلسله قشقایی از نظر جامعۀ عشایری. دکر 
ُ
بـوده  و ایـل طایفـهره، یت ،ا

ایـن سـاختار  تـأثیر تحـت). ١۴٨ ،١٣٨٨ (کیـانی افته اسـتیانسجام  کدر قالب زبان، فرهنگ و سرزمین مشتر  یساختار  یردهاکار ک یبر مبناکه 

النتـر ک یفـه تحـت سرپرسـتیطا ]کیخا در گویش محلی[ یاتیره تحت سرپرستی کدخدا متفاوت است.  جامعۀ عشایریاجتماعی رهبری و هدایت 

 یلـیا ۀجامعـ یر اعضـاین از سـایدر نقـش گـروه خـوان انـد (رهبر بزرگ ایـل) بودهلخانی ایل یا کیشاوندان نزدیحضور کالنتران که از خوقرار دارد. 

هایی  حلقـه ییل قشـقایـمراتب سیاسی و قدرت در ا ). سلسله٢٨ـ٩ ،١٣٧۵ ینی(دومور  بودندبرخوردار  یگاه خاصیز و از تشخص، منزلت و جایمتما

 یلـیا ۀرا از طـرف جامعـ یبردار  افراد در رأس و اعتماد اعضای طبقات امکان فرمان یو زبان ینژاد یکه بر اساس وابستگ است هم بودهه متصل ب

ایلی عشایری مـدیریت زنـدگی  ۀدر جامع پدیدۀ اسکان تأثیر تحتایل  رهبریتماعی و حذف کارکرد طبقات اجبا ساخت.  یبرای سرپرستان ممکن م

  د.کر ساختار اقتصادی را نیز دگرگون است بوده نظام ارزشی ایل تغییر  ۀمدیریت که در نتیجتغییر . دکر تغییر ایلی 

است که با ماهیت کوچ و ییالق و قشالق ایـل، در جهـت حفـظ دام و انتخـاب شـرایط  پروری داموابسته به دام و  جامعۀ عشایریاقتصاد 

است که بـه دو دسـته  پروری دامهای مرتبط با  گیرد. تولیدات ایل محصول فعالیت یشکل م پروری دامرورش دام و رونق زیستی مناسب برای پ

ست که محصول دیگری از پشم و موی انواع دام بوده کـه ها هبافت دستنواع زنان ایل در تولید ا ۀهای لبنی و گوشتی و تالش هنرمندان فراورده

  آسایش نوع زندگی عشایری بافته میرفع نیاز و  برایاول  ۀدر درج
ً
شـهری  ۀکـاال بـا روسـتا یـا جامعـ ۀدلدر فضای اقتصادی مبا شده و متعاقبا

های  بافته جای به ارتباطات ۀو توسعها  نگهداری دام ۀتغییر در نحو با حذف کوچ و یکجانشینی عشایر، .اقتصاد خانواده بوده است ۀکنند تأمین

یلی شـکل گرفتـه های عشایری بر مبنای نیاز زندگی ا هبافت دستتولید  ۀاز آنجا که پایتر جایگزین شد.  کاالهای ارزانعشایری زندگی کاربردی 

سب نخستین جل ا ؛با رکود بافت مواجه شدند جامعۀ عشایریهای کاربردی  یا انواع بافتهفراموشی نهاده  های بافت رو به بسیاری از روش ،بود

مصـرفی بـا تغییـر فرهنـگ بـه بیـان دیگـر  د.شکود بافت مواجه ر ادامه با ر ثر از اسکان با روند نزولی تولید و دأکه متای است  هبافت دست ۀنمون

ین همـراه مـرد ایـل و تـر  مهم ،پوشـش بـرایدر گذشته  جامعۀ عشایریعنوان یک محصول مادی از  جل بهتولیدی نیز تغییر یافتند. الگوهای 

سـب اهمیـت ا ،وچاین تغییر بر نوع مصرف جل که با حذف کـ تأثیرزندگی و  ۀاما تغییر شیو شد  می زیبایی بافته بهزنان  ۀبا سلیقوی راهوار سفر 

و بهبود شرایط  کشاورزی ۀوسعهمراه با ت اندک صورت بهسکان و پرورش دام آمیختگی ا یافت.کاهش نیز بافت جل اسب  در نتیجه ؛دشکمتر 

  در پی داشته است. ،رهنگ ایلی را در خود نهفته داردو ف ها که بخشی از سنترا زندگی ایلی عوارضی مانند حذف محصوالت بومی 

  های پژوهش یافته.۳

زنان و  ۵۷/۰، نفر ۷۳گذار بر رکود بافت جل اسب شامل تأثیر گویان در شناسایی عوامل  پاسخنفر از  ۱۲۹شناختی تعداد  های جمعیت ویژگی

 ۱۱/۰گو یعنی  نفر پاسخ ۱۴تعداد  ،اند. از نظر سن متأهل ۵۶/۰نفر،  ۷۲مجرد و  ۴۴/۰نفر،  ۵۷ند که از این تعداد هستمرد  ۴۳/۰نفر،  ۵۶

 ۱۵/۰نفر یا  ۲۰سال و  ۵۰تا  ۴۱بین  ۳۳/۰نفر یا  ۴۲سال،  ۴۰تا  ۳۱بین  ۲۶/۰نفر یا  ۳۳سال ،  ۳۰تا  ۲۰بین  ۱۵/۰نفر یا  ۲۰سال،  ۲۰زیر 

 ۱۲دیپلم،  ۱۹/۰نفر یا  ۲۴دیپلم،  زیر ۳۷/۰نفر یا ۴۷سواد،  بی ۳۰/۰نفر یا  ۳۹ند. از نظر تحصیالت نیز تعداد هستسال  ۶۰تا  ۵۱دارای سن 
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رکود بافت جل اسب عشایر 

 ۶۲ـ ۵۱قشقایی، 

نفر مخالف اسکان  ۲۷موافق اسکان و  گویان از پاسخ نفر ۱۰۲ اند. دارای مدرک کارشناسی ۵/۰نفر یا  ۷ دارای مدرک کاردانی و ۹/۰نفر یا 

گو با افراد این حوزه در بررسی عوامل محیطی با متغیرهای (اجتماعی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و و  در پی نظرسنجی و گفتعشایر بودند. 

  اند.  ن داده شدهنشا ۱ ا شناسایی شدند که در جدولهمتغیر های  همؤلفمجموع  ،پدیدۀ اسکانتکنولوژیکی) و ارتباط با 

  پدیدۀ اسکانعوامل متغیرهای محیطی متأثر از  :۱جدول 

  شده  شناسایی یها همؤلف       متغیرها  

گاهی از ناطلبی،  رفاه ،بافندگان یمهارت بیآموزش، تمایل زنان به تحصیالت، عدم نظام ارزشی ایل، تغییر ، حذف کوچ    فرهنگی اجتماعی   روش بافتآ

  ی دولتیها نبودن رهبری طبقات ایلی، حمایت  سیاسی 

  ها واسطهحضور تقاضای بازار،  نبود  اقتصادی 

  دن مالکیت معنوی کر صنعتی، تعریف ن نقلو حملوسایل  ۀتوسع  تکنولوژیکی
  

در توصیفی  صورت بهآمده مورد آزمون قرار گرفته و  دست موارد به ،ان بر زندگی عشایریهای حاصل از تغییرات اسک سپس با یافته

 های لاد موافق و مخالف در جدو ر گویان از نظر فراوانی اف داد پاسخسنجی و تعاند. نتایج حاصل از نظر  تحلیل شده ها راستای رد یا تأیید فرضیه

  .قرار داده شدند مربوط

  .سبب رکود بافت جل اسب قشقایی است پدیدۀ اسکاننخست: عوامل اجتماعی فرهنگی متأثر از  ۀفرضی

بافندگان،  یمهارت بیآموزش، تمایل زنان به تحصیالت، شامل حذف کوچ، تغییر نظام ارزشی ایل، عدم  تغیرهای عوامل اجتماعی فرهنگیم

گاهی از روش بافت نابی، طل رفاه   بررسی شده است. امل مربوطتعداد و درصد فراوانی عو ) ۲(جدول  درند که هستآ

  گویان اعی و فرهنگی از نظر پاسختعداد و درصد فراوانی عوامل اجتم :۲جدول 

  

 
  بافت جل اسب رکودگذاری عوامل اجتماعی فرهنگی بر تأثیر فراوانی نظر موافقان در  :۱۶ تصویر

تحصـیل،  بافندگان، تمایـل زنـان بـه ادامـه یمهارت بیپس از آن عوامل شترین فراوانی و شود که حذف کوچ با بی مشاهده می ۱۶تصویر از 
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حذف کوچ تغییر نظام 

ارزشی ایل

عدم آموزش تمایل زنان به 

تحصیالت

بی مهارتی 

بافندگان

رفاه طلبی عدم روش 

آگاهی از 

روش بافت

عوامل اجتماعی فرهنگی 

موافق 

  یها همؤلفگذاری تأثیر 

  اجتماعی فرهنگی

 موافق مخالف

 فراوانی تجمعی درصد فراوانی تعداد فراوانی تجمعی درصد فراوانی تعداد

 ٨۵ ٨۵ ١١٠ ١۵ ١۵ ۱۹ حذف کوچ

 ١٢۴ ٣٩ ۵٠ ٧۶ ۶١ ٧٩ نظام ارزشی ایلتغییر 

 ١۵٣ ٢٩ ٣٧ ١۴٧ ٧١ ٩٢ آموزشعدم 

 ٢١۵ ۶٢ ٨٠ ١٨۵ ٣٨ ۴٩ تمایل زنان به تحصیالت

 ٢٩٠ ٧۵ ٩٠ ٢١٠ ٢۵ ٣٩ بافندگان یمهارت بی

 ٣٣۵ ۴۵ ۶۴ ٢۶۵ ۵۵ ۶۵ طلبی رفاه

گاهی از روشنا  ٣٩۵ ۶٠ ٧٨ ٣٠۵ ۴٠ ۵١ بافت آ



 

 

 ۷، پیاپی ۲ سال چهارم، شماره
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بـوده کـه  پدیـدۀ اسـکانمتـأثر از  فرهنگـیترتیب عوامل اجتماعی  به ،ر نظام ارزشی ایل و عدم آموزشییغطلبی، ت گاهی از روش بافت، رفاهناآ 

  .شده است بافت جل اسب رکودسبب 

گیر شـدن بـا اهـداف  همه در پدیدۀ اسکان. سبب رکود بافت جل اسب قشقایی است پدیدۀ اسکان حاصل از عوامل سیاسیدوم:  ۀیضفر 

نبـودن رهبـری  امـل سیاسـی،دو عو  گذاشـت تـأثیرو عوارض ناشی از این تصمیم در ابعاد متعددی بر تولید جل اسـب سیاسی صورت گرفت 

فراوانـی  ۳جـدول را داشـته اسـت.  تـأثیریشـترین بی دولتی در رکود بافت جل اسب ها حمایت نبود و ،ی عشایرها در بین خانوادهطبقات ایلی 

  دهد.  می نشانگویان  از نظر پاسخ را ی سیاسیها همؤلف

  گویان تعداد و درصد فراوانی عوامل سیاسی از نظر پاسخ :۳جدول 

  مخالف  موافق  ی سیاسیها همؤلف

  فراوانی تجمعی  درصد فراوانی  تعداد  فراوانی تجمعی  درصد فراوانی  تعداد

 ٢٢ ٢٢ ٢٩ ٧٨ ٧٨ ۱۰۰ نبودن رهبری طبقات ایلی

 ۴٩ ٢٧ ٣۵ ١۵١ ٧٣ ۹۴ ی دولتیها حمایت
  

  
  اسب بافت جل رکودگذاری عوامل سیاسی بر تأثیر فراوانی نظر موافقان در  :۱۷ تصویر

  

ی سـنتی ها در تولیـد بافتـهحمایـت دولـت  نبـود سـپس وی عشایر قشـقایی ها در خانوادهنبودن رهبری طبقات ایلی  ۱۷ شکل با توجه به

  . تگذار بر رکود بافت جل اسب بوده استأثیر  سیاسی ترتیب از دالیل به

 ها عدم تقاضـای بـازار و حضـور واسـطه .سبب رکود بافت جل اسب قشقایی است پدیدۀ اسکانحاصل از سوم: عوامل اقتصادی  ۀفرضی

  دهد. ی عامل اقتصادی را نشان میها همؤلفتعداد و درصد فراوانی  ۵است. جدول  متغیرهای عوامل اقتصادی

  گویان تعداد و درصد فراوانی عوامل اقتصادی از نظر پاسخ :۴جدول 

  مخالف  موافق  ی اقتصادیها همؤلف

  فراوانی تجمعی  درصد فراوانی  تعداد  فراوانی تجمعی  درصد فراوانی  تعداد

 ٢٢ ٢٢ ٢٩ ٧٨ ٧٨ ١٠٠ عدم تقاضای بازار

 ۵۵ ٣٣ ۴٣ ١۴۵ ۶٧ ٨۶ ها حضور واسطه
  

  
  بافت جل اسب رکودگذاری عوامل اقتصادی بر تأثیر فراوانی نظر موافقان در  :۱۸ تصویر
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شناسی پدیدۀ اسکان در  آسیب

رکود بافت جل اسب عشایر 

 ۶۲ـ ۵۱قشقایی، 

  

حسب میزان بیشترین ست که بر ها عدم تقاضای بازار و حضور واسطهترتیب شامل  بافت جل اسب بهرکود گذار بر تأثیر عوامل اقتصادی 

  نشان داده شده است. ۱۸ تصویرفراوانی در 

  سبب رکود بافت جل اسب قشقایی است. پدیدۀ اسکاناز  حاصلتکنولوژیکی  عواملهارم: چ ۀفرضی

تعداد و درصد فراوانی عوامل  است. دن مالکیت معنویکر نقل صنعتی و تعریف نو وسایل حمل ۀتکنولوژیکی شامل توسعی ها همؤلف

  نشان داده شده است. )۵جدول (گویان در  تکنولوژیک از نظر پاسخ

  گویان تعداد و درصد فراوانی عوامل تکنولوژیک از نظر پاسخ :۵جدول 

  

  

   

  

  
  بافت جل اسب رکودیک بر تکنولوژ گذاری عوامل تأثیر فراوانی نظر موافقان در  :۱۹ تصویر

  

داشـته  تـأثیریکی بر نبـافتن جـل اسـب تکنولوژ  ۀمؤلفین تر  مهمنخستین و عنوان  ونقل به وسایل حمل ۀتوسعدهد که  نشان می ۱۹ تصویر

یکی بـا بیشـترین ین عوامـل تکنولـوژ تـر  مهمها از  هبافت دستیگاه مشخص ارزشی به نوع دن مالکیت معنوی و جاکر ز آن تعریف ناست و پس ا

   اند. بافت جل اسب بوده رکود گذار برتأثیر فراوانی 

  

  یگیر  نتیجه. ۴

و ذوق  طبیعـی و خالقیـت،رافیای زیسـتی، محـیط غپذیری از جتأثیر جل اسب در میان ایالت قشقایی هنری پویا و زنده بوده است که با  بافت

یـن اجای مانده اسـت. در پـی بررسـی علـل رکـود بافـت  آثاری اندک اما هنرمندانه از این نوع بافته برعشایر رشد نموده که  ۀان بافندزن ۀسلیق

شناسایی شد و  متغیرشامل سیزده  عوامل اجتماعی فرهنگی، عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی و عوامل تکنولوژیکی دستهچهار  ،هبافت دست

دهد کـه عوامـل اجتمـاعی فرهنگـی، اقتصـادی، سیاسـی و   می نتیجه نشان سنجش عوامل مربوط بر اساس دیدگاه موافقان توصیف گردید.

 ۀهم ،۲۰اساس شکل  بر ی این پژوهش تأیید شدند.ها سبب رکود بافت جل اسب قشقایی است. و فرضیه پدیدۀ اسکانتکنولوژیکی متأثر از 

زیسـت  ۀتغییر شیو ای بازار،ضتقانقل صنعتی، حذف کوچ، عدم و وسایل حمل ۀشامل توسعب فت جل اسگذار بر رکود باتأثیر عوامل متغیرهای 

دن مالکیـت معنـوی، حضـور نکـر بافنـدگان، تعریـف  یمهـارت بـیی دولـت، هـا مایترهبـری طبقـات ایلـی ح نبـودن ،ی عشایریها در خانواده

گاهی از روش بافت، رفاهنا، تمایل زنان به تحصیالت عالی، ها واسطه جـوان  ۀبافنـدایل، عدم آموزش بـه نیروهـای طلبی، تغییر نظام ارزشی  آ

  اند. بوده بر رکود بافت جل اسب تأثیرترتیب دارای بیشترین  به

 های عشایری و روسـتایی ایـران جل) در کتاب ۱۳۷۱ونقل صنعتی با دیدگاه پرهام ( وسایل حملورود  از این پژوهش با عامل حاصل نتایج

) در ارتباط با ۱۳۸۶ورود خودرو لندکروزر و کاهش استفاده از اسب، و کاهش تولید جل اسب مطابقت دارد. پژوهش گریوانی و آشوری ( ۀدربار 

در این پژوهش با تمایل به تحصیالت عالی و  ها بوده که عامل آموزش عشایری را در تغییر نظام تولید مؤثر دانسته بافته تولید دست ۀتغییر شیو

  طابق است. به بیان دیگر، متغیرهای مشابه نتایج این پژوهش با مطالعات پیشین مطابقت دارد.قابل ت
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  اسکان بر رکود بافت جل اسب تأثیری حاصل از ها همؤلفسنجش  :۲۰ تصویر

  

بررسی دالیل رکود سایر  و شناسی، قشقایی از منظر مردمتطبیقی نقش و ساختار جل اسب  ۀمطالع ،این پژوهش ۀد در ادامشو پیشنهاد می

ارهـای اجرایـی در راهکتـوان  مـی های موجود همؤلفشناسی و شناخت  همچنین با آسیب بررسی شود. ها در سایر مناطق جغرافیایی هبافت دست

  :ارائه داد موارد زیر را ،را دارند عیت اسکانضهای تطابق با و شده که قابلیت های شناسایی همؤلفهای بومی از میان  راستای حفظ ارزش

تقـال دانـش بافندگان باتجربه بـرای انهنر که از  ضروری است .شده است مادر به دختر منتقل میبافی از  دانش جل اسبدر گذشته  .۱

مراکـز توانـد  مـیاسـب  هـایی از جـل ها که عـالوه بـر نگهـداری نمونـه سساتی مانند موزهؤهای بومی در م بافت و حفظ اصالت ۀشیو

بخـش مالکیـت معنـوی شده  شود، و با انتخاب آموزش در مکان تعریف ستفادها ،باشد مندان برای عالقههای الزم  آموزشپژوهشی 

 دار و قابل ثبت است.معنا ،خود در فضای فرهنگی هبکار خود

اسـت؛ ه الزم بافت دسـتهای زیباشناسـی ایـن  عد هنری با قابلیت، توجه به بُ هیت کاربردی جل اسب کمرنگ شدهبا توجه به اینکه ما .۲

مجـالی بـرای معرفـی بهتـر و بیشـتر جـل  این کـاال ۀخالقان ۀدر ارائاز هنرمندان  گیرنده های تصمیم و سازمان دولتحمایت  بنابراین

 اسب رو به رکود خواهد بود.

ری ایل شو دره ۀطایفدهندگان مهم اسب از  خصوص که امروزه هنوز پرورش هاری، بسو  نمادین از جل اسب در مسابقات اسب ۀاستفاد .۳

  اصیل کارایی مطلوبی دارد. ۀعنوان یک نشان به بافت ۀای برای تبلیغ و توسع زمینه ند،هستقشقایی 

و اسـکان  چحـذف کـودر رکود و رو به فراموشی رفتن جل اسب وارد شـده اسـت. که آسیب کالنی  ش صورت گرفتهدر شرایطی این پژوه

جـای اسـب پاسـخ مناسـبی بـه  رهای صنعتی و کاالهای جایگزین بـهی عشایری تغییر نموده، ابزاها زیست خانواده ۀورت گرفته است، شیوص

 جه بازار خرید و فروش رو به کـاهششود، در نتی نیاز به تولید جل اسب یک امر ضروری محسوب نمیسرعت یافتن زندگی و رفاه بیشتر بوده و 

  صورت گیرد.ه بافت دستمرگ و فراموشی این پیش از رخداد  عمل در قالبه پیشنهادات اجرایی امید است ک .گذاشته است
   

  ها نوشت پی

  انتهای آن در دست سوارکار قرار دارد. شود و  می بر سر اسب بسته .۱

 شوند. که دور سینه، شکم و کپل اسب بسته می ی هستندهای تسمه .۲

 .گیرد  می بر تار شکلرفت و برگشتی با الیاف رنگی  صورت به رو واست و گلیم دو  ها رند متمایز با گلیم است. رند پیچ بافته قشقایی نظردر  .۳

 دارند. تأثیربا هم در بافت آن  های رنگی هر دو های رنگی و نخ و چله شود میتارنما بافته  صورت به رویه است کهای زیرانداز دو  جاجیم گونه .۴

 ۀشیو .شود گیرند بافته می خاص عشایر قشقایی است که با دو رنگ و با طرح تکراری و با تارهای دو رنگ که در کنار هم قرار می ۀدرمه نوعی بافت ششه .۵

 است.  بافتی که امروز اندک شده
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شناسی پدیدۀ اسکان در  آسیب

رکود بافت جل اسب عشایر 

 ۶۲ـ ۵۱قشقایی، 

د. و بیشـتر نـک معکوس یعنی از زیر تارها عبور می صورت بهاین حرکت  ؛شود و از رو دوباره تکرار می پیچد برعکس رند که نخ رنگی حول تار می صورت به .۶

 شود. برای بافت انواع طناب استفاده می

به وزارت کشاورزی منصوب شد، پـس از هشـت مـاه  ۴۰اردیبهشت  ۱۹در تاریخ « .های اصالحات ارضی دکتر حسین ارسنجانی بود طراح اصلی برنامه .۷

قـانون را در شـهر  ۴۰اسـفند سـال  ۱۲روز پس از مهلت قانونی در تـاریخ  ۱۲تصویب رساند و فقط اصالحی قانون اصالحات ارضی را تهیه کرد و به  ۀالیح

مالکانی که بـیش از  ۀشش دانگ محدود شود. از همارسنجانی پیشنهاد کرد که حداکثر مالکیت، به یک ده «). ۳۶۷ ،۱۳۷۹ (ارسنجانی »مراغه اجرا کرد

حسب ارزش ادعایی زمـین بـرای پرداخـت مالکیـت تعیـین  مقدار مجازشان را به قیمتی که بههای اضافه بر  یک روستا را مالک بودند خواسته شد که زمین

  .)۱۰۳ ،۱۳۸۱ (هوگالند »شد، به حکومت بفروشند می

 

  منابع 

  قطره.  تهران:. دکتر ارسنجانی در آیینه زمان. ۱۳۷۹ نورالدین.ارسنجانی،  .۱

  المللی الهدی و سروش.  انتشارات بین تهران:، تاریخ هنرکتاب ایران: . ۱۳۸۰ الله. اللهی، حبیب آیت .۲

شناسـی و  ریزی در کشور، مسئله گیری در برنامه تصمیم فرایندشناسی فرهنگی و مدیریتی  آسیب ۀنوشتاری دربار « .۱۳۸۹ حسن.بنیانیان،  .۳

  .۱۰۱ـ۹۹ :۴۶ .، شسوره اندیشه ».ایرانی ۀیابی در جامع مسئله

  زرین و سیمین.، تهران: ۱۰چ .یرباز تا امروزنقاشی ایران از د .۱۳۹۰پاکباز، رویین.  .۴

  امیرکبیر. تهران: .های روستایی و عشایری فارس هبافت دست .۱۳۷۱سیروس. پرهام،  .۵

  دانشگاه تهران. تهران: .فرهنگ ایران باستان .۱۳۵۵ ابراهیم.پورداوود،  .۶

  یساولی. تهران: .های عشایری وروستایی ایران جل .۱۳۷۷ .تناولی، پرویز .۷

  سمت. تهران: .۲چ .فن و هنر سفالگری .۱۳۸۲ فائق.توحیدی،  .۸

سـازمان مطالعـه و تـدوین کتـب علـوم تهـران:  .۱چ .تاریخ فرش: سیر تحول و تطـور فرشـبافی ایـران .۱۳۸۷ الله. فضلحشمتی رضوی،  .۹

  ها (سمت).  انسانی دانشگاه

  دانشگاه تهران. ، تهران: ۱،چفر  الدین رفیع جالل ۀترجم .)عشایر فارس (اصالحات اداری. ۱۳۷۵دومورینی، ژ.  .۱۰

 .۱۱/۱۱/۱۳۴۱ .۱۱۰۱۳، شماره اطالعات ۀروزنام .۱۱

  دفتر مطالعات.  تهران: .های اسکان عشایر کانون. ۱۳۸۵سازمان امور عشایر ایران.  .۱۲

  آواری نور. تهران: .۴چ .شناسی اجتماعی آسیب .۱۳۷۶الله.  هدایتستوده،  .۱۳

  .۴۱ـ۳۲: ۲۰ .ش ،هنر و مردم .»ران باستانینات آن در ایت اسب و تزئیاهم. «١٣۴٣.سمسار، محمدحسن  .۱۴

  سیمای دانش.  تهران: .۱چ .ای صنایع دستی و حرف مربوط به آنالمعارف هنرهةدایر  .۱۳۸۶ سیدصدر، ابوالقاسم. .۱۵

  .۱۲ـ۵: ۱ .، شهنر ۀجلو، »جایگاه اسب در هنر ایران باستان« .۱۳۸۸ .ماندانا پرهام ، وفریدهپور،  طالب .۱۶

 الکترونیـــــک.تهـــــران:  .ابوالقاســـــم پاینـــــده ۀ، ترجمـــــو الملـــــوک  الرســـــل تـــــاریخ . ۱۳۸۹محمـــــد بـــــن جریـــــر. طبـــــری،  .۱۷

http:/bertrandrassell.mihanblog.com   

 .»الگوی قهرمـان ر شاهنامه و نقش آن در تکامل کهنجانوری د ۀبردترین نمادینر اسب پرکا.«۱۳۸۸ .یاحقیمحمدجعفر  ، وقائمی، فرزاد .۱۸

  .۲۶ـ۹ :۴۲ .، شزبان و ادبیات پارسیفصلنامه 

  وزارت فرهنگ و هنر سال تهران: .۱چ .یاسمید یرش ۀترجم .انیران در زمان ساسانیا .۱۳۵۵ آرتور.کریستین سن،  .۱۹

  کیان نشر. شیراز: .۴چ .چادرها تحقیقی از زندگی مردم ایل قشقایی سیه .۱۳۸۸کیانی، منوچهر.  .۲۰

  .۱۴۲ـ۱۲۵ :۷و  ۶ .ش ،گلجام .بافی قشقایی های تولید در فرش شیوه .۱۳۸۶ .آشوریمحمدتقی  ، وگریوانی، نفیسه .۲۱

  بنگاه ترجمه و نشر کتاب.  :تهران .رضا مشایخی ۀترجم .نامه کوروش .۱۳۴۲گزنفون.  .۲۲

  انتشارات بانک ملی ایران. :تهران .سیری در صنایع دستی ایران .۱۹۷۷ .گالک، جی .۲۳

  بنگاه ترجمه و نشر کتاب. :تهران .بهنام یسیع ۀترجم .یماد و هخامنش ۀدور  ران دریهنر ا .١٣۴۶ .رشمن، رمانیگ .۲۴

روسـتا  .های آن روستاهای برآمده از اسکان عشایر و چالش .۱۳۸۶ .قدیری معصوممجتبی ایی، و ضر پژمان  ،، مسعودحاجیلویی مهدوی .۲۵

  .۶۱ـ۴۱ :)۱( ۱۰ و توسعه

   شیرازه. :تهران .فیروزه مهاجر ۀترجم .۱۳۴۰ـ۱۳۶۰زمین و انقالب در ایران  .۱۳۸۱ .هوگالند، اریک ج .۲۶


