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 چکیده:

نشان میدهد که با نقشمایه ها، طرح و رنگ نقوش گلیم قشقایی ، هوش و استعداد، ذوق و دستان پر تالش زنان ایل قشقایی را 

شور و شوق فراوان به بافتن گلیم ها می پردازند.. هر کدام از نقشمایه های قشقایی بیانگر و نشانه موضوع و مورد خاصی می باشد  

که بافندگان با ترکیب و قرار دادن آنها در کنار هم گلیم هایی با اندازه های متفاوت را خلق می کنند.آشنایی با نقوش و رنگ های 

 گلیم قشقایی باعث میشود که به تاریخ چندین هزارساله نقوش پی برد و اعتقادات و سبک زندگی مرد ایل قشقایی را بهتر شناخت.

گلیم بافی یکی از هنرهای اصیل ایل قشقایی است که دارای ویژگی های گلیم های استان فارس توسط قشقایی ها بافته می شود. 

نقوش های هندسی است که در بعضی از آن ها ) گلیم های پود پیچی ( از نقوش گیاهی و  خاصی است. این دست بافته دارای

نقوش جانوری نیز استفاده شده است. نقوش مورد استفاده در آنها بصورت قرینه ای یک دوم و یک چهارم هستند. طرح های گلیم 

د. همه ی نقشمایه ها بصورت جداگانه از لحاظ ارزش آنها مانند: خشتی، لچک ترنج، محرمات افقی و ... می توان دسته بندی کر

توصیفی   بصری جایگاه ویژه ای دارند که امروزه در طراحی گرافیک محیطی استفاده زیادی از آنها می شود. این پایان نامه به روش

مطالعه تحلیلی  فرم ، رنگ و نماد شناسی نقوش گلیم های قشقایی به منظور استفاده در پکیج تحلیلی انجام شده است با هدف، 

ویژگیهای نقوش گلیم  -1تبلیغاتی و گرافیک محیطی کافه؛که نگارنده در این پایان نامه به دنبال پاسخ این پرسش ها است. 
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رنگ در گلیم  -3بین بافندگان و نمادین نقوش وجود دارد؟ چه ارتباط معنایی و مفهومی  - 2قشقایی از نظر فرم و محتوا چیست؟

با جمع آوری اطالعات مربوطه در این پژوهش به این نتیجه رسیدیم که که های قشقایی سمبل و نماد چه چیزی می تواند باشد؟ 

ه باشد و ایده ای جالب هر کدام از نقوش، فرم و رنگ های گلیم قشقایی می توانند قابلیت استفاده در گرافیک محیطی را داشت

قسمت های مختلف به آن اشاره شده است. سپس از نقوش، رنگ و طرح های گلیم قشقایی در طراحی برای طراحان گرافیک باشد. 

 فیک محیطی استفاده شده است.اگر

 واژگان کلیدی:

 گرافیک محیطی -رنگ گلیم های قشقایی -نقوش گلیم قشقایی –گلیم قشقایی         

 مقدمه:

قشقایی از جمله مهم ترین ایالت عشایر می باشد. از مهم ترین دستبافت های عشایری این ایل می توان به گلیم ها اشاره کرد. ایل 

نقوش و رنگ های گلیم ها بسیار منحصر به فرد بوده که در جامعه امروزی می توان از آن استفاده کرد. در این پژوهش با استفاده 

 رافیک محیطی کافه پرداخته ایم.م های قشقایی، به طراحی پکیج تبلیغاتی و گاز نقوش و رنگ های گلی

 بیان مسئله:

از آنجا که ایل قشقایی از بزرگترین و معروف ترین ایل های عشایری است، گلیم های قشقایی به عنوان محصولی کاربردی و 

پرطرفدار از جانب ایل عشایری شناخته شده است. این ایل در هنر دست بافته ها مانند قالی و گلیم دارای آوازه جهانی هست که 

بزرگ قشقایی می توان گفت. ازجنبه های مختلف مانند جامعه شناسی، قوم شناسی، فرهنگ، تاریخ هر یک به تاریخ پیدایش ایل 

تاریخ و... هنرهای سنتی ایالت و عشایر به ویژه گلیم مورد بررسی قرار گرفته است. با وجود پیدایش دین اسالم سبب شد تا 

ر از نقوش حیوانی استفاده کنند، اما نقوش و طرح های تصویرگری مقداری محدود شود، با این وجود بافندگان ناچار شدند تا کمت

گلیم قشقایی از نسلی به نسل دیگر انتقال یافت. نقوش و رنگ گلیم که در ذهن بافنده پدیدار می شود سئواالتی در ذهن پدیدار 

د و یا اینکه جنبه های می کند که آیا به طور مطلق بر گرفته از طبیعت می باشد یا چیزی فراتر از آن را به نمایش می گذار

اعتقادی و دینی داشته یا با نژاد مردمان آن ناحیه ارتباط دارد به همین دلیل است که معنا و مفهوم نمادین نقشمایه ها ارزش 

دوچندانی پیدا می کند و از طرفی فرم های متفاوتی که یک نقشمایه در گلیم به خود می گیرد از نظر بصری دارای ارزش و جایگاه 

ژه میباشد. در گذشته تحقیقات زیادی در قالب پایان نامه، مقاله، کتاب به امر نقوش دست بافته ها و خود دست بافته ها پرداخته وی

اما آن چیزی که این پایان نامه به صورت خاص در مورد آن متمرکز هست ابتدا فرم هایی که نقشمایه ها در گلیم به خود می گیرد 

 از نقشمایه ها و معنا و مفاهیم آن.ونه نمو سپس نمادشناسی این 

 

 



 سواالت تحقیق: 

 های نقوش گلیم قشقایی از نظر فرم و محتوا چیست؟ ویژگی

 نقوش وجود دارد؟د های چه ارتباط معنایی و مفهومی بین بافندگان و نما

 رنگ در گلیم های قشقایی سمبل و نماد چه چیزی می تواند باشد؟

 :اهداف تحقیق

کنونی نادرست قرار گرفتن رنگ ها و فرم های نقوش گلیم قشقایی باعث شده است باعث ایجاد نابسامانی در ترکیب در جامعه 

 رنگ ها و فرم ها شود. اهداف پژوهش شامل موارد زیرمی باشد:

 هدف کلی: شناسایی فرم، رنگ و نمادها و نقوش در گلیم های قشقایی می باشد.

بررسی تک تک رنگ ها، شناخت هنر گرافیک بومی گرافی، شناخت دقیق گوناگونی فرم،  هدف جزئی: بررسی معنای هر نقش،

 محتوا و معنا و مفهوم سمبلیک نقوش و رنگ های گلیم قشقایی می باشد.

 هدف کاربردی: استفاده از نقوش، رنگ ها و فرم ها با توجه به مفاهیم در طراحی پکیج تبلیغاتی و گرافیک محیطی.

 تحلیلی می باشد. –حاظ رویکرد کیفی، از لحاظ هدف کاربردی و پیشبرد تحقیق توصیفی این پژوهش از ل

 :پیشینه تحقیق

 -بایز ینوشته  و در مجله هنرها یفارس که توسط خانم آزاده سور ییقشقا میگل یدر نقش پرداز یپژوهش مقاله

 یها یژگیپژوهش ابتدا و نیباشد که در ا یم نگونهیاست ، ا دهیبه چاپ رس 1397در سال  یتجسم یهنرها

پژوهش  نیکه در ا یاند. سؤال شده لیو تحل یبند قرار گرفته و سپس نقوش، دسته یمورد بررس میگل یپرداز نقش

بس فراتر رفته، تا به امروز  «خیدم تار دهیسپ»فارس از  ییقشقا میگل یها نگاره یمطرح است، چگونه قدمت برخ

گرانبها و کاربردشان در هنر امروز است که در فرهنگ  نهیگنج یینقوش شناسا نیا یآور ؟ هدف از گرد مانده دانیجاو

 . شود یم سال  نیرینقوش د نیداشتن ا و باعث زنده نگه باشد یم تیحائز اهم یرانیو هنر ا

است ، با  دهیدر مجله گلجام به چاپ رس انیرضا مومن دیابوالقاسم دادور و حم انیکه توسط  اقا گرید یمقاله ا در

که نقوش و طرح  صورت نوشته شده است: نیبه ا «ییقشقا مینقوش گل شیدایو پ یریعوامل موثر بر شکل گ»عنوان 

های گلیم قشقایی نشان دهنده ذهن خالق ، دستان پر توان و استعداد و شناخت کامل و آگاهی از نقوش گلیم 

قوش و طرح ها باعث می شود تا به حقیقت درونی و واقعی مطالعه در مورد این ن. قشقایی را زنان بافنده می دانند



ا مذهب، اعتقاد و زندگی بزرگان و آداب و رسوم مردم ایل قشقایی را در بافت رزندگی مردم ایل قشقایی پی برد؛ زی

 یطور کل های مختلف می توان یافت و علت های مختلفی که باعث فراموشی این نقوش بوده است را می توان یافت. به

: الف( یافت که به آن ها اشاره شده است  توان یرا م ییقشقا مینقوش گل شیدایدر پمتفاوت و موثری عوامل  نیعناو

 ییج( سطح سواد و دانا لیا یتیرید(نظام مد رانیا ریفرهنگ و هنر عشا خ،یاطراف ب(تار عتیو طب ییایعوامل جغراف

است. مهم ترین نتیجه به دست آمده در در پژوهش را می توان به این شکل گفت  لیافراد ا شتیدرآمد و مع زانیو م

که؛ گلیم های قشقایی بر اساس رنگ، نقش و اندازه، تقسیم بندی شده اند و هر کدام ویژگی منحصر به  فرد خود را 

 دارند. با این وجود تعدادی از نقوش تغییر کرده و از میان رفته اند.

 یصورت م نیانجام شده است، به ا 1381در سال  یصالح یعل یدر مجله کتاب ماه هنر توسط آقاکه  گرید یا مقاله

  دهنده و نشان یزندگ ی اطراف و نحوه  عتیهم از طبم التیا ریعشا انیم یورن یها باشد که ، در واقع نقوش و طرح

 دهید  منطقه نیدر ا خیاز تار شیپ یها سفال  یکه بر رو ینقوشنقوش، با  نیآنان است و اغلب ا یا لهیو قب یاصالت قوم

 التیچون ا رانیا گریاقوام د انیدر م یباف چیپ  سبک یعنی،یو سبک بافت ورن وهیدارد. هرچند ش یادیشده، شباهت ز

 یها افتهخاص خود را دارند و ب یژگیو و یزیآم نقوش رنگ نیاز ا کیاست، اما هر  جیرا زیلر،فارس،بلوچ،کرمان ن

و اگر هم  کند ینم ردوره قاجا یاز نقاش یذکر زین رانی. منابع معاصر ارندیگ یرا به خود نم یورن اتیآنها،نام و خصوص

به  لیچون ،تما یمو طرح عل  دوره نیا یهنر نقاش التیتشک ی درباره ینقاشان و اطالعات یشود، تنها به ذکر اسام دهید

باعث کاهش  زین ینشود و از طرف جادیدوره ا نیدر ا یسبک هنر نیمطالعه ا  به یا شده چندان عالقه د،باعثیتقل

 .گذاشته است یمنف یریبر نوع اطالعات موجود تأث جهیدر نت  شود که رانیاز ا ییمعاصر اروپا دارکنندگانید اقیاشت

 ها به منظور استفاده در بستهدر این پژوهش به بررسی و مطالعه فرم، رنگ و نمادهای گلیم های قشقایی و کاربرد آن 

بندی های تبلیغاتی و گرافیک محیطی کافه پرداخته شده است. به طور کلی تفاوت پژوهش انجام شده با سایر پژوهش ها، در این 

در می باشد که: معنا و مفهوم هر رنگ، فرم و نماد های گلیم های قشقایی به صورت جداگانه مورد بررسی قرارگرفته است و از آنها 

 طراحی گرافیک محیطی و پکیج تبلیغاتی کافه استفاده می شود.

به چاپ  1396مقاله ای توسط محمد فروغ با عنوان زیبا شناسی و فن شناسی رنگ در دست بافته های قشقایی در تابستان 

ها در متن بافته( و  نشینی رنگ بندی، چیدمان رنگی یا هم شناسی)رنگ این مقاله متشکل از دو بخش زیباییرسیده است که ، 

بندی و عوامل تأثیرگذار بر  شناختی شامل رنگ شناسی )رنگرزی( است. در بخش نخست، به مطالعه، بررسی و تحلیل زیبایی فن

 است.  ها هستند، پرداخته شده ی نقش وجودآورنده ها که به چیدمان رنگی نخ

 

ی)دایره( رنگ،  ههای قشقایی شامل رنگزاها، چرخ بافته دست کار رفته در های به شناختی رنگ فن  در بخش دوم نیز به عرصه

تر  های این مقاله بیش است. یافته های مختلف آن پرداخته شده ها و طیف ی تولید رنگ ای اصلی، ترکیبات و نحوهه بندی رنگ طبقه



های  اند از : تأثیر عواملی نظیر دریافت ها به اجمال عبارت طور عمده بر اساس مطالعات و تحلیل میدانی استوار است. این یافته و به

های پیشینیان( و نیز  های جمعی و قومی)باورها، آداب و سنن، آموزه محیطی، طبیعت و عناصر آن و نیز عوامل فرهنگی شامل جنبه

یز کشف و بندی و رنگرزی و ن های فردی)ذوق و سلیقه، تخیل و تعقل، ابتکارات فردی و تمنیّات روحی و درونی( در رنگ جنبه

ی اصلی)متغیر و ثابت( و فرعی یا  های عشایری و خاصه قشقایی به دو طبقه بافته های مورد استفاده در دست بندی رنگ طبقه

ویژه  فرمول رنگرزی در عشایر قشقایی از گذشته تا کنون. پژوهش پیش رو، برای نخستین بار به 33چنین مستندنگاری  ترکیبی، هم

پژوهش است. این مقاله از نوع بنیادین و روش  بندی رنگزاها و ترکیبات رنگی، نگارش شده دنگاری و طبقهرنگرزی، مستن  در حوزه

 .ای است گردآوری اطالعات میدانی و کتابخانه روشوبه صورت تحلیل و توصیفی 

ستان ها در آثار هنری ایل در مجله نگره با موضوع نمادها و نقوش تصویری افسانه ها و دا 1389در مقاله ای دیگر که در بهار  

به کار رفته در  و نشانه ای مختلفقالب های تصویری و  ،قشقایی، که حاصل پژوهش زهرا گوهری مطلق و عبدالرضا چارئی است 

گردیده وسعی شده ویژگی های تصویری پدیدآمده بر مبنای این افسانه ها در  روایت، افسانه ها وداستان های ایل قشقایی بررسی

ری ایل قشقایی کشف و شناسایی، همچنین اطالعات تاریخی کامل و تصویرگری ایل قشقایی بررسی و معرفی شود. برای آثارهن

رسیدن به این هدف نیاز به اطالعات اولیه ای بود که پیشینه تاریخی، فرهنگی، جغرافیایی واجتماعی ایل قشقایی را معرفی می 

نحوه زندگی ایلی آشنا می ساخت. این مطالعات درکنار اشعار، آوازها وترانه ها، کرد وتا حدودی با اعتقادات، آداب و رسوم و

همچنین با استناد به افسانه های به دست آمده از ایل قشقایی، نوع افسانه سرایی، داستان پردازی ونقوش تصویری )تصویرگری( 

 .خاص این قوم را مشخص کرد

نمادها و نشانه هایی است که جایگاه خاص خود را در فرهنگ و آداب و رسوم مردم ایران دارند. دو مهم پژوهش ،  یها افتهیاز 

 یبراجنبه ی تصویری و زیبا شناسی دارد و بصورت کامال پنهان در زندگی روزمره مردم کاربرد دارد. نویسنده در این پژوهش 

منابع بهره گرفته  یها و داده ها افتهی لیو تحل یابیو ارز فیوصو ت ییاستقراگردآوری  به یک هدف مشخص و دقیق از روش دنیرس

ست که نقوش ا از آن یحاک جیبازنمانده است. نتا ها افتهی یعلم منابع و پروسه نقد لیو تحل لیبه تعلمنابع مانند از  زیکار ن حینو در

و  میگل نهیدر متن و زم یا و اسطوره یمذهب ،یـ اعتقاد ینییآ ن،ینماد میمراه مفاهه به یمتقارن، انتزاع ،یو اشکال هندس

 .است افتهی یتجل یباف یذهن قیمنبع الهام بافنده بوده که از طر یها، معمار برجسته نقش عت،یطب ،یکار فلز ،یدر سفالگر نیهمچن

 طی:گرافیک محی

ع پیشرفته از رسانی و نشر دانش سیاسی ، اجتماعی وفرهنگی مطرح است و در جوام ترین عوامل تبلیغ ، پیام به عنوان یکی از مهم

ترین ارکان تشکیل دهنده یک زندگی اجتماعی استمشخص کردن یک مکان از مکانی دیگر، زیبا سازی، نظم و انسجام  مهم

رود. گرافیک محیطی  بخشیدن به فضای شهری و گسترش حیطه فعالیت هنر گرافیک، از اهداف گرافیک محیطی به شمار می

 :های مختلفی داشته باشد تواند جنبه می

 جنبه اطالع رسانی و یاحالت تاکید و یا هشدار نسبت به موضوعی داشته باشد؛ 

 جنبه فرهنگی داشته باشد، مانند تبلیغات شهری در مورد تئاتر وسینما و غیره؛ 



 جنبه آموزشی داشته باشد؛ 

 جنبه تبلیغاتی داشته باشد؛ 

  سطح شهر؛جنبه اجتماعی داشته باشد ، مانند تبلیغات بر علیه مصرف سیگار در 

 جنبه زیبایی و هنری و صرفا زیباسازی محیط را داشته باشد . 

بندی درست هستند. رنگ، نور، شکل، خط، نقطه، سطح، بافت و فضا  تعادل، تناسب، تاکید، تداوم، وحدت و تنوع اصول یک سازمان

 .آیند تا اثری مطلوب و زیبا پدید آید به کمک آنها می

 

 ایل قشقایی:

قشقایی از قوم های ترکانی های قشقایی و خمسه در دسترس نیست، ایل  های ایل اطالع دقیق از زمان مهاجرت ترکان و عرب

است که حدود هزار سال پیش به این سرزمین آمدند و اعراب ایل خمسه نیز بازماندگان مهاجمین عرب هستند. مطالعه و تحقیق 

درمورد زبان، آداب و رسوم ، ادبیات و فرهنگ و مذهب قوم های عشایری فارس، روشنگر مسائل مهمی در زمینه زیست اجتماعی 

 آنان است.

ایل بزرگ قشقایی یکی از بزرگ ترین ایل های ایران زمین محسوب می شود که از لحاظ جغرافیایی نزدیک به ایل خمسه در 

استان فارس است. قسمت سردسیری یا همان ییالق در شمال استان وسعت کمی دارد و مناطق به هم متصل هستند، اما قسمت 

 ( 59:1375شقایی و ایل خمسه سکونت دارند. ) صفی نژاد، ها و قلمرو گرمسری بیشتر است. که در نزدیکی ق

ایل قشقایی نقش بسیار مهمی در عرصه تولیدات دامی داشته است که با توجه به مهاجرت ها و نیازهای روزمره آنان ، دچار تغییر 

نظام شکل گیری  مسکونی و قابلیت تطبیق وجود دارد. شده است. مسکن روستایی و سیاه چادرهای قشقایی به لحاظ عوامل انسانی

زندگی عشایری باتوجه به اینکه آداب و رسوم و  شیوه ساخت آن که تاثرگرفته از شیوه زندگی و فرهنگ بومی این ایل می باشد.

شرایط همکاری بین افراد بسیار زیاد است، زندگی عشایری بسیار سخت و دشوار است و تمام افراد ایل یا قبلیه موظفند که درکنار 

تقسیم وظایف کنند و کارها را باهم انجام دهند. چگونگی تبدیل مسکن کوچ نشینی عشایر قشقایی به مسکن یکجا نشینی  هم

 (14: 1393است که می تواند دستمایه ای نظری برای معماران عالقمند به فعالیت در این زمینه را نیز فراهم آورد. ) ورمقانی،

شود و  شود ؛ این محصول معموال با پشم طبیعی تولید می بدون پُرز است گلیم گفته میبه نوعی زیرانداز دستباف که بافت آن 

بافی هنری زنانه است و بیشتر در مناطق روستایی و عشایری ایران  گاهی اوقات در هم تنیده از مخلوط پشم و موی بز است. گلیم

شقایی بافته شده است که همه زنان کوچ نشین بافندگی را در میان همه گلیم ها معروف ترین آنها توسط زنان ایل ق.شود دیده می

. نقش مایه های ایل قشقائی با ادراکی خطاناپذیر از خصایص رنگ ها با نقوش تجریدی آن، در قطعات به فرزندان خود یاد می دهند

ایر قشقایی شامل: مفرش، هنرمندان زنان ایل قشقایی بافه شده است. دیگر بافته های زنان ایل عشتوسط دستان بزرگ کوچک و 



خورجین است که از وسایل خود را در آن ها میگذارند. زیر انداز و رو انداز که در زمستان مانند گلیم از زیر انداز ها استفاده می 

 کنند.

گونه زیبا  برای همه مردم بسیار تعجب آور است که زنان ایل قشقایی با وجود اینکه بی سواد هستند، چگونه طرح و نقش ها را این

کنار هم قرار می دهند. زنان ایل قشقایی تار و پود های گلیم را با شور و عشق در کنار هم می بافند و طرح و نقوش را به وجود می 

نالیز می کنند و با تار و پود های رنگی انواع شکل های یه ها را با انگشتان هنرمند خود آها و نقشما آورند. زنان قشقایی طرح

یوانی ... را به وجود می آورند.گل و گیاه، دشت، جانوران و پرندگان و محیط زندگی در نهایت ظرافت و دقت در خطوط هندسی، ح

و نگاره های متن و حاشیه می نشیند؛ مثال با کمال تعجب دیده می شود که طاووس پرنده ای که در سرزمین ایران به علت وضع 

محکم و به صورت دگرگون شده، در متن و حاشیه قالیچه ها و گلیم ها و سایر بافته  آب و هوایی اقلیمی یافت نمی شود با خطوط

و نگاره ها، هرخط و رنگ با مهارت کامل و هماهنگی بی نظیری و خاصی، تصاویر را به جودآورده اند.  شها نشسته است. در این نق

در محیط طبیعی خود سرگرم دانه دادن به جوجه نگار ک، چنان با ظرافت کار میشوند که اگاهی پرندگان کنارهم یا نوک به نو

های خود هستند. زنان قشقایی بدون اینکه معنا و مفهوم هر نقش و نگاری را در یابند، در رنگ بافته هایشان به کمک رشته های 

محیط  ول جان گرفته اند.رنگین، تصاویر و اشکال راچنان به زیبایی و سحرانگیزی می بافند که گویی این نگاره ها بار دیگر از ا

زیست بصورت غیرمستقیم بر روی بافندگان ایل قشقایی تاثیر گذاشته است. آن ها نقوش ، طرح ها و رنگ ها را به ساده ترین و 

خاص ترین شکل ممکن، مانند یک تابلوی نقاشی بسیار زیبا می بافند.قاب سازی یک سرگرمی برای بچه های ایل قشقایی است که 

 مان بسیار کاربردی شد و برای حاشیه گلیم ها مورد استفاده قرار می گرفت.به مرور ز

نقش ونگاره های گلیم قشقایی حاصل دستان پرتوان و خالق زنان ایل است. زنان بافنده چنان این طرح و نقوش را در کنار هم قرار 

انگیز است. زنان نقوشی مثل پرنده، ستاره،  می دهند و با رنگ های زیبا به آن نقوش عظمت و جالل می دهند که بسیار شگفت

 طرح های خشتی و ... را با نرمی و ظرافت خاص کنار هم می گذارند.

ای قشقایی از نقوش چ جا نمی توان دید. در گلیم هایران است که به زیبایی آن در هی معرفت ترین گلیم های گلیم های قشقایی از

خیلی کم استفاده شده است و بعضی از افراد با دیدن این نقوش به یاد گلیم ها و طرح های شاهسون می افتند. با  و طرح های ریز

زیبایی منحصر به فردی دارند و از نخ و پشم  و گیدوجود اینکه گلیم های قشقایی شامل طرح هایی هندسی هستند و درخشن

اعث می شود تا از دیگر گلیم های قشقایی متمایز شوند. )هال، طبیعی در آن ها استفاده شده است. همین خصوصیات ب

شوند.  متر بافته می ۴متر در  ۳ها به ندرت در ابعاد بیشتر از  ی بافت و اندازه تفاوت دارند. گلیم فرش و گلیم در نحوه(227:1376

. کردند، شکل گرفته است درها استفاده میشاندن کف چاپو ها برای های سنتی گلیم بر اساس وسعت چادرهای عشایر که از آن اندازه

در میان بقیه دست بافته ها از ارزش باالیی برخوردار است.گلیم ها با توجه به رنگ و نقش هایی که دارند مربوط به یک گلیم 

 .شوند های آن از یکدیگر متمایز و شناخته می و با توجه به طرح و رنگ بندیمنطقه میشوند

بافی  شتر به مقدار محدود در گلیمو پشم  .از موهای بزبافته میشودشتر، موی بز و اسب پشم  فند و پشم گوسگلیم قشقایی از 

ها و جوال اسب  چینند بسیار شفاف است و به عنوان نخ تار در برخی خورجین شود. مویی را که از نزدیک پوست بز می استفاده می

 .های ظریفی به تار گلیم بدهد شود تا ریشه اره ریسیده میبرند. این مو گاه همراه با پشم گوسفند دوب به کار می



شود و الیاف  تر است. پنبه به وفور کشت می ی بافندگی است که اختصاصات و امکانات آن از پشم بیش ترین مواد اولیه پنبه از مهم

باشد. قسمت اعظم تارهای بافندگی از های ظریف مناسب  تابند تا برای بافت آن دارای استحکام بسیاری است. پنبه را با قطر کم می

. الزم به ذکر است که در گلیم های قشقایی بصورت سنتی از پنبه استفاده نمی شود؛ مگر در موارد استثنایی شود نخ پنبه فراهم می

 از روی تفنون و یا قشقایی هایی که در شهر ها و روستا ها ساکن شده اند از نخ پنبه استفاده می کنند.

 موثر در پیدایش نقوش گلیم قشقایی:عوامل 

 عوامل موثر در به وجود آمدن نقوش گلیم قشقایی شامل موارد زیر است:

: الف( عوامل جغرافیایی و طبیعت اطراف، ب( تاریخ، فرهنگ و هنر عشایر ایران، د( نظام مدیریتی ایل، ج( سطح سواد و میزان 

گلیم قشقایی نشان دهنده هوش، شور و عشق، حس عمیق زنان ایل قشقایی به  درآمد و معیشت افراد ایل. نقشمایه ها و طرح های

را نشان می دهد که با تالش بی وقفه کار می کنند. )  زندگی و دست های پرتوان و زحمتکش بافندگان ایل قشقایی

 ( 9:1385دادور،

ون خاصی تشکیل شده است، که هر کدام از مگلیم های قشقایی از کنار هم قرار دادن انواع نقشمایه ها با فرم و محتوا و مض

نقشمایه ها براساس قاعده و قانون خاصی است و مفهومی را به مخاطب میرساند. هر کدام از نقشمایه ها بصورت جداگانه معنا و 

نقوش و مفهومی دارند و زمانی که توسط زنان سخت کوش ایل قشقایی بافته میشود، حس متفاوتی را به مخاطبین خود میرساند. 

طرح های گلیم قشقایی از گذشته تا به امروز تغییرات چندانی نکرده است و نسل به نسل منتقل شده است، هرچندکه تغییرات 

 بسیار اندکی داشته است.

ها برحسب احتیاجات اساسی  ترین قوم جستجو کرد. اولین گلیم ترین و قدیمی نخستین زیراندازهای بشری را باید در تاریخِ متمدن

به وجود آمده است.  رای وسایل راحتی مانند فرشی انبار کردن و همچنین ب   های اولیه برای پوشش و پناهگاه و وسیله تمدن

دهند  دانند که حصیربافی و سبدبافی منشاء نساجی بوده و توضیح می النهرین و آفریقا را گواه می های به دست آمده در بین نمونه

رویید، تهیه شده است. به هم انداختن و  النهرین می های سفالی بین از نی و گیاهانی که در باتالق که نخستین زیراندازهای بشری

های تولید پارچه، گلیم و قالی بوده است.به تدریج  درگیر کردن الیاف گیاهان به یکدیگر اولین قدم در دستیابی بشر به شیوه

های  توان خالقیت بافت تکامل یابد و در مراحل بعدی کامل شدن آن می ضرورت ایجاب کرد که گلیم به عنوان زیرانداز در مراحل

های دلنشین  ی آنان را دخیل و مؤثر است. بافت گلیم یکی از شیوه هنری و ذوق سرشار هنرمندان این فن و همچنین نبوغ و سلیقه

ای بسیار نگاه  صالت خود را تا اندازهو ظریف هنری در ایران است. این هنر با وجود گسترش سریع صنایع در کشورمان، هنوز ا

داشته است، باید خاطر نشان کرد که گلیم در زندگی روستایی، عشایری و گاه شهری نه تنها به عنوان زیرانداز بلکه به عنوان یک 

سب و گاه شود ضمن آن که برای رفع نیازهای دیگر از قبیل، انواع کیسه، خورجین، رختخواب پیچ، جل ا پوش هم استفاده می تن

 گیرد. تزیین دیوارهای چادر عشایر، پرده و روتختی نیز مورد استفاده قرار می

 نقوش رایج در گلیم های قشقایی: 



 :توان تقسیم کرد های شاخص قشقایی را به چهار گروه می های طرح و نقشه نقشمایه ویژگی

گوش(  گوش تا هشت منظم و متقارن اشکال هندسی )از سهبسیار منظم زیبا کنار هم چیده و بافت شده اند از  که نقشمایه هایی

 .مَعْقِلی دان، چهارخال، شبه است. مانند: سرمه

باشد.  میهستند  آمیزی مثبت و منفی خاص، به شیوه آرایش چپ و راست و رنگ نقشگروهی دیگر، حاصل تکرار متقارن یک 

 .مانند: ایت آل )دست سگ(، خراسانی، تهرانی

و صورت نهایی آنها از تلفیق چند نگاره متفاوت پیدا آمده است. مانند: دارای شخصیت ومعنایی متفاوت هستند  همه نقوش گلیم ها

پشت، عربی، دوقاناق )دو بال(، نمکدان،  چین )گردگل(، قزل قیچی، آلماگل )گل سیب(، شانه، قیچی، شوشتری، آقاجری، الک

 .انداز، پروانه یاقْلُق )دستمال(، چهار ماهی، خاک

 حلقه(، آالقورد)گرگدو رنگ(، وَنی.  ای مخصوص گلیم. مانند: مَداخِل، لَنْگَج، چَپَلْقه )چپ های حاشیه نقشمایه

 نقش اشکالی:

هایی که  در بافته  یابد وهم ـ ترنج کاربرد می ترنجدار و لچککاربرد فراوانی دارند و در گلیم های مثل: اشکالی،  وشنق 

 .این طرح و نقشمایه را دید ست میتوانـ ترنج ا فاقد لچک

 

 کف ساده: 

گلیم تمام کف ساده، در این نوع گلیم، تمامی قسمت های گلیم ساده است و هیچگونه  -1گلیم کف ساده شامل دو دسته است. 

 ـ نیم ترنج، لچک اندر لچک. نیمه کفاف ساده، مشتمل مشتمل بر: بدون لچک، لچکدار، لچک -2طرح و نقش را شامل نمی شود. 

 .ـ نیم ترنج ـ ترنج ترنج، لچک  بر: ترنجدار ساده، لچک

 .عمده استوار است بر نوارهای پهن افقی و گهگاه نوارهای اریبشکل نقش محرمات در گلیمبافی قشقایی، به  محرمات:

 



 (28، 1398گلیم با طرح کف ساده ) رحمانی: 

 

 خشتی:

شوند:  به دو گروه تقسیم مینسبت به رنگ ها و چیدمان نقوشی که در گلیم ها به کار رفته است های قشقایی خشتی،  گلیم 

های منتظم، نامنتظم، ساده،  های منتظم ساده و منتظم منقش( و خشتی چهارخانه )شامل دسته خشتی لوزی )شامل دسته

 (رنگو چندرنگ منقش،یک

 

 (28، 1398گلیم با طرح خشتی چهارخانه ) رحمانی: 

 

 

 (29، 1398گلیم با طرح خشتی لوزی ) رحمانی: 



 قابی:

بافی به  گلیم پشت سر همهای  پردازی آنها، از نقشمایه بدون ترنج و لچک که در نقشکه هایی است  گلیم نوع گلیم از نوعاین 

قابل توجه شبکه زنی گلیم های قشقایی می توان به این خصوصیات آن اشاره کرد، که  های ویژگیاز اند.  بهره برده موازیصورت 

معموال ساده با نوار حاشیه هایی شطرنجی و موازی هستند و نقشمایه ها بصورت برجسته و خالی کنار هم قرار گرفته اند و زیبایی 

های قشقایی در ابعادی چون: گلیمچه، گلیم میانه،  ه، گلیمهای ابعادی امروز . ویژگیچشم نوازی را به نگاه مخاطب هدیه می دهند

 . شود گلیم بزرگ و گلیم بلند بافته می

یکی از قدیمی ترین گلیم محرمات و استفاده از آن به دوران قبل از اسالم برمی گردد، بدین ترتیب این طرح مایه های اهمیت نقش

در هنرهای دیگر هم استفاده می کرده اند و وش روزگار باستان از این طرح و نقدر ایران می باشد. مردم در گلیم بافی نقش های 

ست. ) رضایی ا مشهورشدهو و گلیم ها دیده  بعد از اسالم، این نقش بر روی زیراندازها، خورجین ها، چنته ها و روبالشی ها 
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 جدول نقشمایه های رایج در گلیم های قشقایی



 

 

 

 

  رنگ های رایج در گلیم های قشقایی:



 



در گلیم های قشقایی  از رنگ های گرم ، شاد و تند استفاده می شود.که این رنگ ها بیشتر در مرکز گلیم ها بکار برده میشود و 

هایی مانند اکر، قهوه ای درحاشیه ونوارهای گلیم استفاده میشود. استفاده از رنگ های مختلف کنار هم اصول و قواعد خاصی رنگ 

ندارد و تماما نشان دهنده ی روحیات و احساسات و خالقیت بافنده است. رنگ هایی با درخشندگی بسیار که به صورت طبیعی از 

 یرایی و چشم نوازی خاصی دارد.گیاهان مختلف به دست آمده است و گ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



رنگ های آبی، نارنجی و در گلیم های ترنج دار از نقوش تهرانی استفاده شده است، که گوشه و سمت چپ و راست حاشیه گلیم را 

می کند. قسمت هایی که در تصویر با رنگ آبی و زرد و قهوه ای هستند را لچک نیز میگویند.رنگ های موجود در  قهوه ای پر

حاشیه های گلیم ترنج دار باعث شده است که چشم مخاطب تنها به قسمت مرکزی گلیم جلب نشود و چرخه ی رنگی را ایجاد 

مت های باالی نقش تهرانی است که بصورت آنالیز شده در کنارهم کرده است. مثلت های اطراف هر خط شکسته برگرفته از قس

قرار گرفته اند و به شکل حاشیه طرح گلیم را زیبا تر کرده اند وگلیم را از حالت سطح های تخت و یک دست بیرون آورده اند. در 

کامال هر دو نقش بر روی هم قرار  گلیم ترنج دار از دو نقش تهرانی بصورت قرینه استفاده شده است که اگر گلیم را تا کنیم

میگیرند و گویی تمامی نقش ها بصورت قرینه هستند. طرح محرمات اطراف گلیم بسیار ریز و ظریف همراه با جزئیات زیادی بافته 

است در شده است که با قرار دادن هر طرح در کنار هم و با نشان داد رنگی متضاد، اینگونه به چشم می آید که دو طرح بافته شده 

صورتی که به دلیل تضاد رنگی است که استفاده شده است.حاشیه گلیم به رنگ تیره کار شده است که سبب می شود، قسمت های 

داخلی بیشتر به چشم آید. در این نوع گلیم قسمتی که نقش های تهرانی بافته شده است با رنگ کرم خیلی روشن مشخص شده 

 .شده است، به چشم آید است که قسمت هایی که طرح اصلی کار



 

در گلیم های خشتی چهارخانه از رنگ های بسیار شاد و متنوع استفاده می شود. این گلیم شامل نقشمایه تهرانی است. این نوع 

گلیم بصورت تک رنگ یا چند رنگ کار می شود. که در این نوع گلیم ) تصویر باال( جز گلیم خشتی چهارخانه چند رنگ می باشد 

نگ های زرد، قرمز، قهوه ای و نارنجی استفاده شده است. تقسیم بندی منظمی که گلیم را به سه قسمت مساوی تقسیم که از ر

کرده است و در تمامی قسمت ها نقش تهرانی به صورت بزرگ در مرکز مستطیل و هشت نقش تهرانی کوچک تر در اطراف آن قرار 

ه و زیبایی خاصی به گلیم داده اند. در نگاه اول رنگ زرد و نارنجی کامال به چشم دارد و با رنگ های تیره و روشن در کنار هم جلو

می آید و با یک نگاه کلی متوجه خواهیم شد که در این گلیم، تماما از رنگ های گرم استفاده شده است. حتی در قسمت حاشیه 

احاطه شده است.  اطراف هر سه مستطیل حاشیه ای  گلیم ها که نقوش ظریف و ریز قرار دارد با رنگ هایی که تن قهوه ای دارند

 کار شده است که با نقوش آنالیز شده و بسیار ظریف پر شده است.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

گلیم هایی با نوار راه راه افقی شامل نقوش و رنگ های سرد آبی، سبز و رنگ گرم هاکه شامل: قرمز، قهوه ای ، زرد و نارنجی که با 

قرار گرفته اند و شامل خطوط و فرم های منظم و متقارن که در در نوار های افقی مکرر قرار گرفته اند. گلیم نظم خاصی کنار هم 

هایی با نوار راه راه افقی از جمله گلیم هایی است که جزییات زیادی دارد. به این شکل که در هر نوار نقش مورد نظر با رنگ های 

ک نقش بصورت پشت سر هم و با فاصله بسیلر کم وجود دارد. حاشیه ای در اطراف گلیم متفاوت بافته شده است.در هر نوار فقط ی

قرار دارد که رنگ آبی، سرمه ای و قرمز بافته شده است. در این گلیم بیشتر ازنقش الک پشت و نقش طراحی استفاده شده است 

شکل موازی، بسیار منظم و مرتب کنار هم قرار گرفته  که هر کدام بصورت جداگانه در یک نوار هستند. نوار ها با یک اندازه و به

 اند.از لحاظ بصری فضایی شلوغ رو به مخاطب نشان می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 



 نتیجه گیری:

نقوش و فرم و رنگ های گلیم قشقایی حس و عالقه زنان ایل قشقایی به زندگی را نشان می دهد. نقوش و طرح های گلیم قشقایی 

ه داردو  سبب شده است که دربین همه قوهای عشایری و غیر عشایری جایگاهی ویژه داشته باشد. تاریخچه ای چند هزارسال

معنا و مفوه این نقوش را  استفاده از این نقوش گلیم قشقایی در زندگی مردم می تواند تاثیرات بسیاری داشته باشد. ابتدا باید

معنای کاربردی ان را درک کنند. زنان همه اقوام و ایالت نسبت به شرایط دانست و سپس آن ها را زندگی امروزه استفاده کرد؛ تا 

زندگی خود از زیورآالت و جواهرات خاصی استفاده می کنند. طرح،  نقوش و رنگ گلیم های قشقایی بسیار متفاوت است و همه 

زنان خوش ذوق بافنده قشقایی  گلیم ها به یک شکل و رنگ نیستند.  نقوش و طرح های گلیم قشقایی نشان دهنده ذهن خالق

می باشد. این طرح ها شامل نقوش گیاهی و جانوری و هندسی بوده است. گلیم های قشقایی به خاطر توجه جهان گردان غربی و 

هجوم آن ها و این گونه دست بافته ها، هم جنبه یادگاری دارند و هم جنبه تزئین، تبدیل به تجارت بین المللی پرسودی شده اند. 

خاصی دارند . بافندگان گلیم  قوش و طرح های گلیم قشقایی دارای رمز و راز خاصی است که همه جهانگران به آن توجه  و عالقهن

های قشقایی با کنار هم قرار دادن اشکال هندسی، خط موازی، سطح و انواع رنگ های شاد و تیره که بصورت طبیعی به دست می 

د اثری را خلق می کنند. آن ها از فرم های منحنی و دایره پرهیز می کنند. نقوش گلیم های آید، با ریتمی خاص و منحصر به فر

قشقایی از گذشته تا به امروز در عشایر کوچ رو ، معنا و مفهوم گسترده ای داشته است. بعضی از نقوش با رسیدن به یک مرحله 

وری یکجا نقوش و رنگ های گلیم قشقایی کاری زیبا و ارزشمند در مجددا دچار تغییر شدند و از ابتدا معنا و مفهوم گرفتند. جمع آ

.جهت حفظ فرهگ و هنر ایل قشقایی و کمک به عالقمندان و هنرمندان این فرهنگ و تمدن می باشد  
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