
 

 

 

 

 

 فرهنگ و تمدن ايران زمين اي زيبا از ورني جلوه

 

  پروينة حسن عليزاد

  

 

 مقدمه

شرقي بودم در فرصتهاي  اي كه مدير بخش تحقيقات صدا و سيماي مركز آذربايجان در دوره
حاصل بررسيهاي انجام شده، . كردم آمده ويژگيهاي فرهنگي و اجتماعي استان را بررسي مي پيش

هاي راديويي و تلويزيوني است كه امروز در  يادداشتهاي متعدد و برنامه  اب،كت  چندين گزارش،
  .است   بازنشستگي فرصت بازنگري، تنظيم و تدوين و تكميل آنها فراهم آمدهورةد

. شرقي است ام صنايع دستي آذربايجان گرفته   بررسي آن را پي،كه با عالقه يكي از موضوعاتي  
حاصل  ...  سراميك، دستبافتهاي عشايري و،»دستها و نقشها«سمتي  قپنج فيلم ورني، فيلم ةتهي

  . است  البته در بضاعت و وسع محدود خودم بوده   تالش،نهمي
 عشاير موجب ة سه فيلم مستند دربارةو تهي)  عشاير استانةويژ( ائل سون ةمسئوليت برنام  

ها و   يافته،حال  درعين ومنشينان سفر كن  ييالقي و قشالقي كوچة سال به منطقدوازدهد كه ش
  .مشاهدات خود را يادداشت نمايم

همچنين با استفاده از برخي و انگيز   خاطرهة از يادداشتها و تحقيقات آن دور، پيش روةمقال  
هاي  جلوه«ين همايش ملي ت فراخواني نخس،منابع چاپ شده تدوين گرديد و اين فرصت را
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پيش آورد كه الزم است از اين اقدام و از » انهاي كشور استةنيفرهنگي و تمدن ايران زمين در آي
  .انگيز، صميمانه قدرداني شود انتخاب اين موضوع زيبا و دل

 كه موضوع مقاله ،هاي فرهنگي و تمدن ايران زمين است و ورني آذربايجان مهد جلوه  
  . تا چه قبول افتد؛هاي زيباست  از همان جلوهاي  نمونه،حاضر است

  
   نگارش مقاله ةبه شيوكليات مربوط 

له، ئاين امر مستلزم طرح مس. كار علمي الزم است در چارچوبي علمي و سيستماتيك انجام شود
ها و انتخاب روش مناسب گردآوري اطالعات و  ال تحقيق و فرضيهؤتدوين دقيق س  تبيين هدف،
  . هاست تحليل داده

كه منحصراً در آذربايجان توليد  ،دهد كه اين هنر ظريف نگاهي به دستبافت ورني نشان مي  
 ةكه از يك گوش  طوريداردالعاده   فوقي هم از نظر اقتصادي و هم از نظر هنري اهميت،شود مي

بنابراين با هدف شناسايي اين هنر ظريف . است   كشور به اقصي نقاط گيتي راه يافتهةدورافتاد
  :دشي بررسي طرح االت ذيل براؤ س،بومي آذربايجان و تدوين مقاله براي همايش

  كنند؟ توليد ميآن را ورني چيست و چه كساني و در كدام موقعيت جغرافيايي  -
   بافت آن چگونه است؟ةمختصات فني دار ورني و شيو -
  كشي و روش بافت ورني كدام است؟ اصول چله -
  دارد؟هايي  نقش و نگار در ورني چه جلوه -
  شود؟  ورني چيست و چگونه رنگرزي ميةمواد اولي -
   گذارند؟تأثيرچه عوارضي در كيفيت بافت ورني  -
  روست؟ ه فرهنگ و تمدن ايران زمين با چه مسائلي روبةاين جلو -

  :االت فوق از روشهاي ذيل سود جستيمؤبراي دستيابي به س
  .اند نويسي از منابع متعدد كه در متن مقاله و بخش پاياني معرفي شده اي، فيش  روش كتابخانه-١
 كه با مراجعه با كارشناسان سازمان صنايع دستي استان، كارشناسان سازمان ،ش مصاحبه رو-٢

  .است  ريزي استان و كارگزاران دادوستد تحقق يافته امور عشاير مديريت و برنامه
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  .ممكن شد كه در سفر به مناطق عشايرنشين ارسباران و قشالقهاي متعدد ، روش مشاهده-٣
ظرفيت محدود صفحات . آوري شده نيست  تمام اطالعات جمع طعاًآنچه در اين مقاله آمد ق  

تلخيص اطالعات گاه به كيفيت و ريتم و . مقاله مانع استفاده از اطالعات گردآوري شده گرديد
اميدوارم . المقدور حق مطلب ادا شود  بايد حتي، نيستاي زند ولي چاره محتواي مقاله لطمه مي

  .شوده فراهم فرصت نشر مشروح تحقيق انجام شد
  

  ؟صنايع دستي چيست

به اين معنا كه با   ،داردصنايع دستي چه در بيان عادي و چه در اصطالح فني مفاهيم متعددي 
هنري بودن و    محصول دستي، ساز بودن  به دستتتوجه به هدف طرح موضوع ممكن اس

شود كه تمام يا قسمت  اطالق ...مانند صنايع روستايي يا عشايري و   موقعيت جغرافيايي توليد،
مين گردد أ كار و نيروي انساني آن از داخل ترمواد اوليه، ابزا  اعظم مراحل آن با دست انجام گرفته،

فلسفي و ذوق و هنر افراد ساكن در هر منطقه و نيز فرهنگ و فولكلور آن   و از بينش فكري،
   ١.دبرخوردار باش

  :تذيل داراسبا اين تعريف، صنايع دستي ويژگيهايي به شرح 
  ؛ دست انسان در توليد آن نقش اساسي دارد-
  ؛آالت و متخصص خارجي نيست  نيازمند ماشين-
 فعاليت تامين ةمنطقدر وفور از داخل كشور و  هراحتي و ب ه مواد اوليه و نيروي انساني آن ب-

  ؛شود مي
  ؛ افراد است لذا عدم تشابه از ويژگيهاي بارز آن استة بازتاب ذوق و سليق-
  . فولكلور و فرهنگ مردم است، بازتاب تاريخ، تمدن-

 برشود عالوه   به اين جامعه مربوط مي، كهصنايع دستي عشايري موضوع مورد بررسي ما  
  :ويژگيهاي فوق مختصاتي بدين شرح دارد
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ي بنابراين، آنان به صنايع. كنند  سبك استفاده ميزارجايي از اب هنشيني و جاب  عشاير به لحاظ كوچ-١
در كاروان كوچ همواره يكي از شترها ابزار . سهولت قابل حمل است هاند كه ابزار آن ب روي آورده

  .كند  اين منظره از دور نظر هر بيننده را جلب ميوبافت گليم، جاجيم و ورني را حمل 
 مواد ايرد و بنكن كه خود توليد ميكنند  استفاده مياي   عشاير در توليد دستبافتها از مواد اوليه-٢

 پشم از توليدات عمده است بنابراين به صنايعي روي ،در اين جامعه. پردازند اوليه هزينه نمي
  .اند كه از پشم استفاده شود آورده

 اغلب   خودكفايي براي مصرف خود اصوالًةهاي گذشته به لحاظ خصيص  عشاير در طول دهه-٣
 نيازهاي داخلي براي بر عالوه ، پيشةهاز چند د. كردند مايحتاج زندگي خود را خود توليد مي

ظ اهميت هنري آن به ورني از جمله صناعي است كه به لحا. شود فروش مازاد بر نياز عرضه مي
  .است  المللي نيز راه يافته بازارهاي بين

 زنان و دختران عشاير به لحاظ موقعيت و بافت اجتماعي فرصت توليد دستبافتهاي متعدد -٤
شيردوشي گوسفندان    خانه،آنان هنگامي كه از كاِر. بافند مي زنان ، اين جامعهدررا دارند ورني 

نشينند و با مهارت خاص به خلق نقش و  مي  ،٢فارغ شدند و چوپانها به صحرا رفتند، پشت هانا
  .شوند نگارهاي هنرمندانه مشغول مي

  
  نقش زنان عشايري در توليد صنايع دستي

  از دو ايِل،كنند نشيني و از راه پرورش دام زندگي مي وچ كة شيو كه به،شرقي عشاير آذربايجان
قلمرو ييالق و قشالق ايل ارسباران داخل استان است ولي . ندهستها  سون ارسباران و ائل

در بخشهايي از استان   شرقي، ناها پس از جدا شدن اردبيل از استان آذربايج سون هايي از ائل طايفه
شرقي بيش از يك ميليون دام در اختيار دارند  شود عشاير استان آذربايجان گفته مي. كنند ييالق مي

  .كنند و جمعيت آنها را حدود صد هزار نفر برآورد مي
 سالگي ٦ -٩شرقي زنان فعاليت اقتصادي خود را از سن   عشايري استان آذربايجانةدر جامع  

آموزند تا نقش   زندگي را مي مهارتهاي الزمةآنان از همين دوران كودكي هم. كنند آغاز مي
به .  نگرش اقتصادي نيز وجود دارد،چرا كه در انتخاب زن. خوبي ايفا نمايند هاقتصادي خود را ب



 

  

  هنر ايران 528

 در اين جامعه شود ميبافي و ديگر صنايع دستي را بلد نباشد كمتر توجه  زني كه هنر قاليبافي، گليم
   :شود گفته مي

نه با توليد دستبافت و در پرورش دام به مكنت و مال در خا= ائوي هانا مالي دانا آرتيراز  
  .افزايد مي

گليم و . بلكه مدام در تكاپوست.  عشايري از پگاه تا شامگاه آني آرام نيستةزن در جامع  
سجيم . كند ريسد و براي حالجي آماده مي  پشم مي؛كشد  از شير خامه مي،بافد جاجيم مي

)Sejim(، ارگن )Orkan(،شتر، قوتاز  افسار و جهاز )Gootaz (به كودكان ؛بافد و ورني مي 
 لبني براي مصرف يها وردهاپزد و فر  نان مي؛دهد  كارهاي مربوط به چوپان را انجام مي؛رسد مي

  .كند خانواده تهيه مي
زايمان زنان در ميان عشاير طبق فرهنگ و عرف محلي بر سر اجاق خاموش و خاكسترآلود   

 راه پدر است و نگهبان ةدهند پسر ادامه.  خاموش روشن شود پسر اجاِقشود تا با تولد انجام مي
 نوزاد پسر ، شادماني برايدليل  همين  پدري و عصاي دست بازماندگان و به) Obeh(اوبه 

زندگي آنان نمايشي است راستين از . زن عشاير در رديف زنان كارآفرين است. دوچندان است
 زنان عشاير ،دليل همين  از جدال با طبيعت سخت، بهاي است نهيدشواريها و كشمكش و آي

اش  در وفاداري نمونهو  از نيرومندي به شير ماده ؛اند آذربايجان از سختيها به سنگ خارا شبيه
  .ند هستخودشان

نظيري كه زن عشاير استان آن را هنرمندانه و   ورني دستبافت كم،اينك در اين مقاله  
  .كنيم مي بررسي ،ه استهان عرضه كرددوست ج هنرةهوشمندانه به جامع

  
  ؟ چيست3ورني

 زنان و دختران عشاير دشت مغان و ،شكل ذهني نماست كه بدون نقشه و به ورني گليمي فرش
شود و نقوشي كه بر روي اين   در نقاط قشالقي توليد مي ورني عمدتاً. بافند آن را ميارسباران 

زيست و انعكاس آن در اذهان زنان و دختران  محيط دهندة بندد نشان نما نقش مي گليم فرش
   ٤.عشاير آذربايجان است
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اين . شرقي است  عشايري آذربايجانة از هنرهاي سنتي و ديرين)Sumak(سوماك  ورني يا  
داربست ورني، افقي و . است وسط فرش و گليم  از نظر بافت در حِدودستبافت از انواع فرش 

خورد اما همچون قالي هر  پود گره مي و  ورني هر رشته به تار متر است در٢*٥/١معموالً ابعاد آن 
شهرستان اهر پايگاه . دارداي جذابيت بيشتري   مسي و فيروزهةورني با زمين. شود گره قيچي نمي

 .شرقي است ن در آذربايجانآدرواقع بندر صادراتي و اصلي خريد و فروش ورني اين شهرستان 
  ٥.اساساً رنگهاي شاد در نقشها بيشتر نفوذ دارد وورني از نظر رنگ بسيار متنوع 

 »سوماك«دوزي شده و ظريف معروف به   بافت عشاير آذربايجان گليمهاي سوزنترين مهم  
 آنها را با دستگاههاي روي زمين ،طرحهاي پيچيده. نامند  مي»ورني«است كه به زبان محلي آن را 

سطح آنها را با نقشهاي . بافند طول سه متر مي ههاي دراز و باريك ب صورت تكه يا افقي معموالً به
 كه معموالً  نام دارد»كشتي نوح«يكي از طرحهاي معمول و معروف . كنند دوزي مي پيچيده سوزن

شكل يك كشتي است كه درختي در وسط آن و پرندگان و جانوران و خزندگان در   لوزي بهسه
  ٦.شود دو عرض ورني ديده مي

نظير  هنرمندانه و با ظرافت كمرا شرقي آن  ان عشاير آذربايجاننزورني دستبافي است كه   
اند اين هنر دستباف به لحاظ ويژگي نقش و نگارها، شكل  نما گفته ورني را گليم فرش. بافند مي

ورني گليمي . است  عشايري به بازارهاي جهاني راه يافته )Obeh(آميزي از اوبه  بافت و رنگ
  .نماست فرش

  :توان گفت  ميمذكوراريف با توجه به تع
  ؛ معروف است»سوماك«است كه به   دوزي شده  ورني گليمهاي سوزن-
  بافند؛ ميدر قشالقهاي عشاير زنان و دختران   عمدتاًرا  ورني -
  ؛ ورني از هنرهاي ديرينه و سنتي آذربايجان است-
  ؛اير است ذهن و خالقيت زنان و دختران عشةها زاييد ه ورني فاقد نقشه است و نقش-
ترين نقشهاي ورني است كه  هاي طبيعت و تصاوير پرندگان، خزندگان و جانوران از عمده  جلوه-

  ؛شود با مهارت خاصي بافته مي
  .شود خورد اما همچون قالي هرگز قيچي نمي  در ورني هر رشته به تار و پود گره مي-
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  دار ورني 

 كه نقش ستون را در توليد ورني ايفا دار ورني عبارت است از چارچوبي مربع و مستطيل شكل
رو، ستونهاي وسط، پيچ  رو، چپ راست   زيردار،،كند كه اجزاي اصلي آن عبارت است از سردار مي

 سي ةاندازه يا ارتفاع دار ورني مساوي است با نصف طول ورني به اضاف. كوجي هاس سفت كن،
) قناره(بند، چوب رنگ   نيمكت با تخته چوب هاف،:ند ازا  دار ورني عبارتيساير اجزا .متر سانتي

   ٧.گاوه يا گوه براي سفت كردن شمعدان ،
در اكثر مناطق از دار . صورت عمودي يا افقي است ه در بافت ورني بهددار مورد استفا  

ترين  دار افقي قديمي. رو متداول است شود و دار افقي در ميان عشاير كوچ عمودي استفاده مي
بافنده در . گيرد بافت ورني در دارهاي افقي و بر روي زمين انجام مي. ستبافي ا دستگاه ورني

جمله كمردرد و پادرد براي خانمها عوارضي از اين امر . شود طول مدت بافت به روي كار خم مي
 توصيه شده از دارهاي عمودي استفاده شود چرا كه بافنده روي اين ،بدين دليل. آورد بار ميبه 

  .است دار ورني گردان نوع دارها ثابت و
  
  كشي، اصول و روش و نوع آن  چله

ستون اساسي هر ورني را تشكيل ) نام محلي( چله يا ارش .كشي است  چلهة مرحل،پس از استقرار
. بخشد دهد و اين چله است كه با پيچيده شدن پرز گره به دور آن زيبايي خاصي به ورني مي مي

پس از آماده ساختن . كنند مقدار مورد نياز تهيه مي ني و بهشمار ور را به تناسب رج) ارش(نخ چله 
  :نمايد كشي را شروع مي استادكار به روش ذيل كار چله  چله،

ر زير نورد  د٨فزند تا اولين تار چله بعد از رد شدن از نخهاي ها ابتدا سرنخ چله را گره مي  
كشي ورني تار اول  وقع پايين ديگر نيازي نخواهد بود كه درم،در اين صورت. پايين محكم شود

 است تار زير و ديگر تار رو ،كه يكي از آنها هر گره ورني از دو تار تشكيل شده. چله را ببرند
اين نوع ورنيها از لحاظ كيفيت . زنند جاي دو تار به يك تار مي ولي بعضي از بافندگان گره را به

  .استليه زياد سرعت كار كم و مصرف مواد او  بهتر هستند ولي درمقابل،
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 و ٧هاي   نورد پايين و باال را به اندازه، تارهاي چلهةكشي و رعايت فاصل براي سهولت چله  
شمار ورني يا تراكم تارهاي ورني را در اين فاصله براساس تعداد   تقسيم و رجمتر سانتي ٢/٧

بافي در  گليم. كند يبافي م بافنده ابتدا گليم  كشي، كنند پس از چله تارهاي كشيده شده محاسبه مي
كند و باعث افزايش عمر  ها و در رفتن پودها جلوگيري مي ابتدا و انتهاي ورني از ريزش گره

  ٩.شود ورني و استحكام آن مي
  

  يروش بافت ورن

جاي كالف كردن نخهاي ابريشمي و  هروش نشستن بر پشت دار ورني شبيه دار قالي است و ب
 ١٠انام محلي آسم هايي كه به صورت بسته  بريده و بهمتر سانتي لچههاي  آنها را در اندازه  پشمي،

  .كنند معروف است درآورده و از باالي دار آويزان مي) آويزان(
 و با نخ بافت يك دور كامل به دور آنها دارد ميبافنده تار زيري و رويي را بر  در شروع،  

كند و رنگ ديگري را  ه نخها را رها ميدهد يا اينك  قالي به بافت ادامه مية و مطابق نقشبندد مي
 نوبت به ،بعد از بافت يك رديف. دهد تا يك رديف كامل بافته شود  و به بافت ادامه ميدارد ميبر

كنند كه نه از پشت و نه از روي آن  ها رد مي الي چله پود را طوري از البه. رسد پودگذاري مي
زني   نوبت به دفه،در اين مرحله. دنكن ي رد مي از ميان تارهاي رويي و زير ديده شود و دقيقاً

ها روي هم بخوابند و ورني به يك اثر  دهد تا گره با دقت انجام ميرا  استادكار اين كار .رسد مي
زني نامناسب از  دفه. كنند  خودنمايي مي در اين صورت نقوش كامالً. هنري ارزشمند تبديل شود

  ١١.دكاه ارزش هنري ورني مي
  

  ر در ورني نقش و نگا

كارشناسان و محققان، با . اند  شدهين ئآثار هنري ايران همواره با نقش و نگارهاي گوناگون تز
بررسي علمي نقش و نگارها و تحليل رموز و عالئم آنها به شناسايي خصوصيات اجتماعي 

 ةياننقش و نگارهاي عام. برند هاي تاريخي و روحيات و تفكرات پديدآورندگان آنها پي مي دوره
ها و عاليم   ابزار كار و معيشت وسيله  فرش و ديگر دستبافتها،،پزي ايران در ظروف خوراك
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 خود با آنها سروكار ةعزاداري و مرگ و غيره وجود دارند كه مردم در بخشي از زندگي روزمر
رها اند بدين معني كه نقش و نگا وردهعموماً مردم عامي پديد آرا اين نقش و نگارها . اند داشته

آنان نقش . اند اند و نه مدرسه ديده اعتقاد و بينش مردماني است كه نه كتاب خوانده  حاصل ذوق،
مضامين و   شكلهاي مشهود،ي در ماورا.اند و نگارها را براي فريبندگي و لذت چشم نساخته

د و رو كار مي هاند كه امروز مهارت و درايت خاص براي تحليل و تفسير آنها ب  نهفتهاي معاني
راز هستي، اتفاقات مذهبي، حوادث عشقي،   صور فلكي،. شود روز بر اهميت آنها افزوده مي به روز

اشتغاالت زندگي، دلبستگيهاي روزمره، زيباييها و رموز طبيعت، آرزوهاي انساني، صفات مدني از 
 ،دهمان ازجمله نقش و نگارهايي است كه در آثار هنري باقي... جمله صداقت و پاكيزگي و 

تواند كليدي باشد براي گشايش رموز و  بررسي اين نقش و نگارهاي عاميانه مي. شود مشاهده مي
  ١٢.تاستعارات و كنايات كه در هنر و ادبيات ايران فراوان اس

  . نقوش گردان يا منحني-٢ نقوش شكسته، -١: روند دو نوع هستند كار مي نقوشي كه در ورني به
صورت اشكال   از خطوط افقي، عمودي و مورب كه به تركيبي هستند،نقوش شكسته  

هني به روي ورني پياده ذصورت  علت سادگي اين نقوش كه به به. شود هندسي مشاهده مي
نمايند كه يكي  صورت ذهني توليد مي  و ورني را بهكنند ميبافان از آنها استفاده  اكثر ورني شوند  مي

  .از داليل زيبايي ورني نيز همين امر است
وار   نقوش با چرخش دايره عموماً. شود  از خطوط منحني استفاده مي،در نقوش گردان  

 توان به اسليميها و ترين نقوش گردان مي از عمده. نمايند بخشهاي مختلف ورني را پر مي
ت و س بافت آنها بدون نقشه مشكل ا،با توجه به پيچيدگي اين نقوش .كردها اشاره  ختاييو
  .شود قوش گردان بسيار كم استفاده ميدليل از ن همين به
  

  ١٣يچند نمونه از نقوش ورن

  ؛) آب براي گوسفندانةجهت ذخير بهاستخر آب يا مرداب ( گل -١
  ؛...)اشكال هندسي از چوب خانه، باغ و   ( خانه-٢
  ؛) هريسةطرح گل نقش( گل هريس -٣
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  ؛)اي عشايرنشين در كليبر نام منطقه هب( گل شاملو -٤
  ؛)كليبردر اي عشايرنشين  نام منطقه هب( قشالق  گل اولي-٥
  ؛)دو استخر( قوشاگل -٦
  ؛)استخر بدون حصار( آچيق گل -٧
  ؛ قايق-٨
  ؛) عشايرنشين در كليبرة منطق،مخصوص نجف تراكمه( چهارخانه -٩

  ؛ جفت ببر-١٠
  ؛ حلقه قيناق-١١
  ؛عصاي حضرت موسي -١٢
  ؛ ته گل شاملو-١٣
  ؛ طرح كناره-١٤
  ؛اق نيم قين-١٥

 گرگ،  آهو، ، گوزن :ند ازا شود عبارت حيواناتي كه در قالب طرحها و نقوش در ورني بافته مي
شغال،  ، روباه  شير،  شتر، گوسفند، قوچ، عقاب،  مار،  گربه،  سگ گله، بوقلمون، مرغ و خروس، 

  ... . و يطاووس، پرندگان محل
سه ترنج، تك  :ند ازا شود عبارت ه مي عشايرنشين دشت مغان بافتةهاي ديگر كه در منطق نقشه
، برجيد، كاظم عشاق و روميزي يا زير )از جمهوري آذربايجان (SS  پنج ترنج،  چهار ترنج،  ترنج،

  ).است  تازگي مرسوم شده هكه ب(تلفني 
  ١٤.كنيد است كه در صفحات بعد مالحظه مي  تصاويري تهيه شده وار  از برخي ورنيها نمونه
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  رچركز  :اندازه
  تك ترنج: نقشه

   غيرقابل تغيير،اي سرمه  :رنگ
   عشاير،مغان  :محل بافت

  

  
  قاليچه  :اندازه

  )آذربايجان( SS: نقشه
  پيازي روشن: رنگ

   مغانةنقش  :حاشيه
   عشاير دشت مغان:بافت
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  پشتي: اندازه

  محرمات: نقشه
  الوان: رنگ

 عشاير دشت مغان: بافت

  

  
  ك خره  :اندازه

  )جمهوري آذربايجان (برجيد: نقشه
  شتري: رنگ
  نقشه مغان: حاشيه
   عشاير مغان:بافت
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  زرچرك  :اندازه

  داغ قره  : حاشيهةنقش
  سه ترنج  :نقشه
  ارسباران  :بافت

  شتري روشن  :رنگ

  
   قاليچه بزرگ :اندازه
  كاظم عشاق :نقشه

  آبي نفتي  :رنگ
   مغانة نقش: بزرگةحاشي
  محرمات:  كوچكةحاشي
  ر دشت مغانعشاي  :بافت
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  قاليچه: اندازه
  پيازي روشن: رنگ
  سه ترنج مغان: نقشه

  عشاير دشت مغان  :بافت
  SS: حاشيه بزرگ

  محرمات:  كوچكةحاشي
 

 

   ورني ةمواد اولي

ترين  عمده شود كه  فني و هنري است از موادي تشكيل مياي ورني كه حاصل تالش مجموعه
اساساً . شود  عمده در توليد ورني محسوب مية اوليدة، ماپشم .استابريشم و پنبه   آنها پشم،

پشم .  وجودي ورني در آذربايجان با وفور توليد پشم در اين استان ارتباط مستقيم داردةفلسف
  :باشدويژگيهاي ذيل داراي مرغوب براي توليد ورني با كيفيت باال بايد 

  ؛ قطر پشم نازك باشد-
  ؛ طول الياف پشم بيشتر باشد-
  ؛ايد زنده و دباغي شده باشد پشم ب-
  ؛ شفاف باشد-
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  ؛ شسته شده باشد-
  ؛ نرم بوده و شكننده نباشد-
  . ناخالصي پشم كم باشد-

 توليد مرغوب شده و در ، پشم براي بافت ورنيةدر صورت رعايت نكات فوق در تهي  
مچنين در پود نازك پنبه در چله يا تار ه .رو خواهد شد هالمللي با استقبال فراوان روب بازارهاي بين

ابريشم در بافت و همچنين از ابريشم چله براي . بافي كاربرد دارد و پود كلفت در ورني كلفت
تر  مرغوبشود  ولي ورنيهايي كه در بافت آنها از ابريشم استفاده مي. شود زني استفاده مي گره

  .هستند
  

  رنگرزي پشم ورني 

ها ديده  در برخي از طايفه. شويند رآورند آن را ميعشاير پيش از آنكه پشم را به رنگ موردنظر د
يش از رنگرزي نيز پكالف پشم را . شويند  كه گوسفندان را قبل از چيدن پشم ميه استشد

  .شويند و براي از ميان بردن چربي آن مقداري پتاس بدان مي افزايند  گرم ميبدوباره در آ
عشاير با . كنند رد زاج سفيد خيس مي ساعت در محلول س٢٤مدت  هآن را ب  ،شستشوپس از   

روناس كه در . آورند دست مي هرنگهاي گوناگون سرخ ب) Rubina Tinctorium(آميختن روناس 
 ةست پايا با بلندي يك متر كه طول ريش ا سند كشف شد گياهية سوم پيش از ميالد در درةهزار

هنگام كوچ اين گياه را از  هايل بزنان  .رويد طور خودرو در ايران مي  و بهاست متر دوآن حدود 
  .كنند دشتهاي سرسبز ييالق و قشالق گردآوري مي

گل رنگ گياهي . آورند دست مي ه بCor Thamus Tinc Toriusرنگ زرد را از گل رنگ   
 خشك آورند و گرد ميهاي آن را  عشاير گل برگها و گلچه.  به بلندي يك متر يك ساله است

اي  دليل قهوه اي به توليد رنگ قهوه .كنند اي توليد رنگ زرد نيز استفاده مياز پوست انار بر. كنند مي
كند ولي اگر الزم باشد از برگ حنا يا پوست  بودن پشم بسياري از گوسفندان ضرورت پيدا نمي

  .كنند گردو استفاده مي
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 خريد .دهند تدريج رغبت كمتري به درست كردن رنگهاي طبيعي نشان مي هزنان عشاير ب  
 توليد پشم و ة رنگهاي طبيعي نبايد از گردون،شم رنگ شده از بازار روبه فزوني است به هرحالپ

  ١٥.ددستبافتها خارج شو
  :گذارندتأثيرعوارضي كه در كيفيت بافت ورني 

  ؛صحيح و دقيق دارنكردن  نصب -١
   ؛اندازي دار  استفاده از چوبهاي نامناسب و گاه مرطوب در راه-٢
   ؛دار ناسب چله بر روي سرمتنكردن  پخش -٣
  ؛ كشيدن بيش از حد و كاذب پود-٤
   ؛كشي ورني ها در هنگام پايين اندازهنكردن  رعايت -٥
   ؛دار شدن ورني  شانه-٦
   ؛ ورنية حذف يك يا چند رديف از نقش-٧
   ؛هاي ورني  پيچيدگي كناره-٨
   ؛شدگي و كيسي ورني  جمع-٩

   .دار شدن و دو رنگي ورني  رگه-١٠
 ،براي اين كار.  جلوگيري كردمذكورعيب بايد از وقوع عوارض  اي توليد و بافت اثري بيبر

 بلكه ، از چوبهاي مرطوب استفاده نشود،صورت دقيق كار گذاشته شود الزم است از ابتدا دار به
بايد هنگام بافت  .دقيق و استوار انجام شود  كشي، چله. االمكان از دار فلزي استفاده گردد حتي

ضخامت . همچنين از افزايي يا كاهش رجهاي ورني جلوگيري كردو واظب تاب زياد پود بود م
مدور نبودن زير دار .  همچنين ضخامت خامه نيز نبايد تغييركندونخهاي پود در طول بافت 

آميزي  ها در بافت و رنگ  رنگرزي صحيح و علمي خامه،در ضمن. شود موجب كيسي ورني مي
  .ذاردگ  ميتأثيريكنواخت 

 هشتاد درصدها بيش از  شود در روستاها و مناطق عشايرنشين ارسباران در خانه گفته مي  
 .نباشدنداشته اي است كه دار ورني  تر اوبهمدر قشالقهاي دشت مغان ك. مردم دار ورني برپاست

  .است  دهشورني از مدتها پيش جزء الينفك زندگي و كار و معيشت مردم آن ديار 
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 به لحاظ نزديكي به ،است  باغ آذربايجان رايج بوده بافي ابتدا در قره گويند ورني ين قوم ماپير  
 ارس از يك صد سال پيش ةدشت مغان و روابط و علقه همسايگي و ترددهاي مرسوم در دو كنار

بافندگان ورني در اين سوي .  ارسباران نيز متداول شدةهاي ارس و دشت مغان و منطق در كناره
كار گرفتند كه ديري نگذشت اين دستبافت ظريف از ه  آن بضة در توليد و عريارتارس چنان مه

 به لحاظ ،پس از انقالب اسالمي. بافتند را مي مين نيازهاي خود آنأ عشاير براي ت١٦ آالچيقةمحوط
ني نسبت به بازسازي زندگي و ا و دولت در قالب طرحهاي عمرشده عشاير توجه  بهكهناي

توجه  ، كه محصول تالش زنان و دختران عشاير بود، ورني است به ه كردمعيشت عشاير اقدام
 اين هنر ظريف و اصيل به تهيه يمنظور حمايت و احيا  به١٣٦١سازمان صنايع دستي از سال . شد

 ورني ةاين كار تحولي در عرض. نموداقدام  مرغوب در بين بافندگان ورني ةو توزيع مواد اولي
بافت    بافندگان، در بين مرغوبةبافان و توزيع مواد اولي ساعدت به ورنيبه موازات م. ايجاد كرد

 ة امكانات در توليد و عرضةبافان و توزيع عادالن  منظور مشاركت ورني به. ورني توسعه يافت
  .وجود آمد هبافان ب  عشايري سه شركت تعاوني ورنية در سه منطق١٣٦٦ از سال  محصوالت

  ؛)Dilbilmaz( ديل بيلمز ة منطق-١
  ؛)Gozali( گوزلي ة منطق-٢
  ؛)Borran( بران ة منطق-٣

 توزيع مواد اوليه و مساعدتهاي مالي، نسبت به خريد در محل و برشركتهاي تعاوني عالوه   
نظير با مشكل   اين محصول كمةولي امروز عرض. ند محصوالت به بازار فعاليت كردةعرض

  .روست هروب
. كردند به ساير نقاط جهان عرضه ميرا نظير  ن محصول كمشود بازرگانان ترك اي گفته مي  

.  نه از راههاي قانونيبخرندصورت قاچاق   به بودند كه ورني رامند ه عالق،سفانه بازرگانان تركأمت
خريدند،  بافان را مي  محصوالت توليدي ورني) هزار تومان هشتادحدود (آنها با قيمت ارزان 

 دالر در بازارهاي پانصداز  عنوان گليم ترك به قيمت بيش ند و بهكرد گيري مي و آفتابند شست مي
 پرداخت طلب از قاچاق از ايران، ةشيو  دليل خريد به  به،در عوض. كردند جهاني عرضه مي
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دليل ناتواني در اخذ  كردند و اينك اغلب بازرگانان به ميبافان يا بازرگانان ايراني خودداري  ورني
  ١٧.دان ن ترك، ورشكسته شده و كار خريد و عرضه ورني را رها كردهطلبهايشان از بازرگانا

كرد و در  مي كه دولت با صادرات ورني مخالفت شدشود زماني قاچاق ورني رايج  گفته مي  
ق به بازرگانان ترك اصورت قاچ بهرا  ورني شدندمند  برابر اخذ پيمان ارزي، بازرگانان عالقه

  .بفروشند
دليل  بازرگانان ايران به  ،است شده يمان ارزي برداشته و صادرات آزاد در شرايط كنوني كه پ  

نيستند و قادر به خريد و صدور ورني  مطالبات هنگفت خود از بازرگانان ترك،نكردن وصول 
فروخته است يا به قيمتهاي بسيار پايين    در دست بافندگان ماندهزياديشود كه ورني  مالحظه مي

 ورني با ركود بازار مواجه شدهاست كه چنين  كند و اين  بافنده صرف نمياير ب كه عموماًشود  مي
 ورني ةاست كه دولت ديگر هيچ نقشي در توليد و عرض   اين وضع در شرايطي پيش آمده.است 

كند و درصدد است صرفاً در  مين مداخله و سازمان صنايع دستي در توليد و عرضه برعهده ندارد
  .بافي فعاليت نمايد صولي ورنيبهبود كيفيت و آموزش ا

ريزي   برنامهةبافي و توليد ورني در توسع  تغيير سياستهاي دولت در قبال ورني،به هرحال
ربط  است و امروز وقتي از كارشناسان ذي   منفي داشتهتأثير  شده و رو به تكامل اين صنعت و هنر،

 اظهار  رشد اين صنعت و هنر دارند؟هايي براي احيا و  چه برنامه  شود ال ميؤو مديران مربوط س
 مداخلةدر مرحله گذار به سياست كمك به بهبود كيفيت هستيم و در توليد و عرضه  دارند  مي

جز  ههاي توليد شده برنيو. اند بافان با ركود اقتصادي مواجه  ورني،روي اين اصل. مستقيم نداريم
بقيه در دست   گيرد ن تهراني قرار مي كه به تهران ارسال و در اختيار بازرگانايمقدار اندك

  ١٨.دان است بسياري از بازرگانان ورني از خريد و فروش آن دست كشيده  توليدكنندگان مانده
 كه از اين راه معاش ، به سود اقتصاد كشور و به نفع بخشي از مردموضعيتبه يقين اين 

اگر واقعاً . كار گرفت  بهير موثرترتدابيو تر  تر و اصولي ريزي دقيق  بايد برنامه. نيست،كنند مي
سيلهاي ناعتقاد بر اين است كه بايد از اقتصاد تك محصولي نفت دست شست و از امكانات و پتا

  بافي كه  كشور سود جست نبايد گذاشت در بخشهايي مثل ورني
  ؛آورند  مواد اوليه را خود بار مي-١
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  كنند؛ را توليد مي خود محصول -٢
هاي  وردها توليد گوشت و فرةخش به فعاليتهايشان در بخش دامداري و ارائ فعاليت در اين ب-٣

  ؛لبني كشور موثر است
  ؛ توليد آنها داراي ارزش افزوده است-٤
  ؛شود  از بيكاري و مهاجرت جلوگيري مي-٥
  .ركود عارض گردد كه منابع مالي دولت ندارند  باري بر دوش دولت و-٦

  :شود شرح ذيل ارائه مي  و بازار ورني پيشنهاداتي به حاكم بر توليدوضعيتبا توجه به 
  . دولت از طرق مختلف نسبت به احقاق حقوق بازرگانان ورني از خريداران ترك اقدام نمايد-١
  .عمل آيد هبافان تقويت و از اين طريق به بافندگان مساعدتهاي الزم ب  شركتهاي تعاوني ورني-٢
  .شودهاي عشايري ترويج   آموزش فني مراحل توليد در منطقه-٣
  . نظارت كيفي كارشناسان سازمان صنايع دستي در مراحل مختلف توليد انجام گردد-٤
  .ه به بازارهاي جهاني نظارت كندض عرة دولت در تنظيم بازار توليد و نحو-٥
  ١٩.زايي و گسترش اين دستبافت هنري توسعه يابد بافي جهت اشتغال  آموزشگاههاي ورني-٦
  

  نتيجه

نام ورني در  هباغ دستبافتي ب  قرهة دقيقاً در منطق،ود بيش از يك قرن پيش در آن سوي ارسحد
 اين هنر را از نظر ،بافندگان جديد در اين سوي ارس. شد عشايرنشين دشت مغان ترويج ةمنطق

ز ند ولي ايدانديش آنها ابتدا به رفع نيازهاي خود مي. دهند سوي كمال سوق مي نوع بافت و نقشه به
ورني نه . گشايد راه به بازارهاي داخلي و خارجي مي   پيش اين محصول ذوق و انديشه،ةچند ده

هاي آن حاصل زندگي و ارتباط ذهني  نقشه. بلكه تركيبي است از هر دو. فرش است نه گليم
هاي  كار رفته با نقشه هرنگهاي ب.  زندگي خود استةبافنده با طبيعت اطراف و اتفاقات حوز

بافندگان . كند خود جلب ميه  كه چشم هر بيننده را بآورد ميوجود  ه محصولي بديع ب،يابتكار
  .اند نشين در آورده اي از فرهنگ و زندگي عشاير كوچ كم نظير آن را به جلوه دستورنيها اين 
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اوايل انقالب . است   گذشته دستخوش تغيير و تحول شدهة ورني در دو دهةبافت و عرض  
تعاونيهاي متعدد تشكيل .  مختلف مورد حمايت دولت قرار گرفتء به انحا آنةبافت و عرض

كارشناسان درجهت توليد مرغوب بافندگان . گذاشتند  مواد اوليه و وام در اختيار مي،تعاونيها. يافت
. رونق صادرات از طريق قاچاق بود.  صادرات آن رونق يافت،در اين مقطع. كردند را راهنمايي مي

عنوان دستبافت ترك  آنان ورني را به. خريدند وفور، آن را از بازرگانان محلي مي هك ببازرگانان تر
دليل دادوستد غيرقانوني و قاچاق، از پرداخت   به،از ديگر سو. كردند در بازارهاي جهاني عرضه مي

رونق بافت   محدود و كمة اين كار باعث عرض.ديون خود به فروشندگان محلي خودداري كردند
 دولت سياست حمايتي خود را كاهش داد و اينك ،از طرف ديگر.  عشايري گشتةدر منطقورني 

  .روست ه ورني با مشكل روبةتوليد و عرض
يان و عشاير استان يورني اين شاهكار هنري و صنعتي بايد مجدداً احيا شود و روستا  

 سياستهاي رشد اقتصادي و اين كار با. آن را ببافند و عرضه كنند بيشتر ةشرقي با انگيز آذربايجان
 ةروي جلوگيري از مهاجرتهاي بيو زا  از توليدات اشتغال گذر از اقتصاد تك محصولي و حمايت

اي تابناك از فرهنگ و  عنوان جلوه ورني بايد به. نشين همخوان است يان و عشاير كوچيروستا
  .ه از ميهن اسالمي در تارك هنر ايران زمين بدرخشدقطمنتمدن اين 
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