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  *عبداهللا میرزایی 

  **ویدا احمدپور سامانی
 

  چکیده

یکـی از انـواع   ي ایـران اسـت.   هـا  طراحی در قـالی  هايفراگیرترین ساختار یکی از ترنج لچکساختار طراحی 

شود. این طرح بـا برخـی    استان اصفهان بافته می واقع در جوشقان بافی قالی ۀدر منطق ترنج لچکساختار طراحی 

. اسـت یی هـا   استان چهارمحال و بختیـاري داراي شـباهت   منطقۀ ساماني ها  در قالی ترنج لچکي طرح ها نمونه

 ۀرغـم فاصـل   بـه  منطقـۀ سـامان  ي هـا  با قـالی  منطقۀ جوشقان ترنج لچکهاي  وجود تشابه در طرح و نقش قالی

ي ایـن دو  ها  در قالی ترنج لچکتطبیقی طرح  شده است که هدف این پژوهش مطالعۀ زیاد باعث جغرافیایی نسبتاً

و سـاختار   هـا  همای نقشت اصلی پژوهش نیز بر شناسایی وجوه اشتراك و تفاوت در رو سؤاإل ازاینمنطقه باشد. 

 متـأثر  برخإلف نشان دادندپژوهش نتایج ي این دو منطقه تمرکز داشته است. ها قالی ترنج لچکي ها ترکیب طرح

و وجـود برخـی    جوشـقان ي هـا  قـالی ساختار طراحـی   از منطقۀ ساماني ها  قالی ترنج لچک  طرحساختار  بودن

 گیـري   شکلي اجتماعی و فرهنگی بافندگان باعث ها  بازتاب ویژگی، ي هر دو منطقهها در نقوش قالی ها همانندي

جایگزیی برخی نقوش در مـتن و نیـز وقـوع تغییـر در     حذف و یا ي سامان شده است. ها  هویت مستقل در قالی

هـاي دو   از وجوه تفاوت در قـالی  منطقۀ جوشقاندر  ي قالیها همای نقشي سامان و تنوع زیاد ها  ي قالیها  حاشیه

تطبیقی و با اسـتفاده   به روش توصیفی ي کیفی است کهها روش از نوع پژوهش لحاظ به این پژوهش. منطقه است

   اي به انجام رسیده است. هاي میدانی و کتابخانه دادهاز 

   .منطقۀ سامانجوشقان،  منطقۀ قالی، ،ترنج لچک :ها واژهکلید

                                                           
 a.mirzaei@tabriziau.ac.ir/ مسئول هنویسند، استادیار دانشگاه هنر اس�می تبریز *

   nooraeielyas@yahoo.com /دانشگاه هنر اس�می تبریزدانشجوي کارشناسی ارشد  **
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  مقدمه. 1

منتقـل شـده    ي متمادي از نسـلی بـه نسـل دیگـر    ها از جمله هنرهایی است که طی سال بافی قالی

ها  هاي فنی و بصري قالی همؤلفهاي تاریخی تغییرات متناوبی در  گذر از دوره فراینددر طی  است.

هنري فرش دستبافت ایـران را مـدیون طـرح و    ي ها اغلب کارشناسان جنبهبه وقوع پیوسته است. 

 ردر گـذ بافندگان  ۀجامعاي  هدانند، که برخاسته از فرهنگ قومی و هویت ملی و منطق نقش آن می

ورهـاي مردمـی   بافت چون ریشـه در فرهنـگ و با   است. در واقع طرح و نقش فرش دست تاریخ

، همـواره بازتـاب مظـاهر    دهنـد  مـی  خویش تشکیل دارد که بستر و زمینۀ تولید فرش را در منطقۀ

 یابـد.  مـی  بازتـاب ها  بندي آن رنگدر قالب طرح و نقش و  ها فرهنگی اقوام مختلف در بستر قالی

توانـد بـه    مـی بافـت   دسـت این بخش از هنـر فـرش    جانبۀ براین مطالعه و شناخت عمیق و همهبنا

از طرفـی  شایانی بکنـد.   بخشی و استحکام مبانی نظري و هنري فرش دستبافت ایران کمک هویت

 با تغییر و تکامـل فرهنـگ، طـرح و    لذاهمواره در حال زایش و بارور شدن است،  جوامع فرهنگ

ي جدیدي ها ي دیگر تغییر یافته و گونهها نقش و رنگ نیز همواره با گذر زمان و تعامل با فرهنگ

بافت قالی مناطق دیگـر   درها  آن طرح و نقشها که  از جمله این قالیگذارد.  می از خود به نمایش

اي در ایـن منطقـه،    می�دي، بعد از وقوع زلزله نوزدهمرن قالی جوشقان است. درطی ق ،مؤثر بوده

(اشنبرنر،  مهاجرت کردند واقع در استان مرکزي آباد از جمله سلطان دیگر مردم آن دیار به مناطقی

 یبافنـدگ  ۀقـالی جوشـقان بـه منطقـ    ه طـرح و نقـش   ک مهاجرت بافندگان باعث شد. )79: 1384

سـامان   بـافی  قـالی  ،منطقهدر این بین  ).63: 1388، سازیان چیت(د ومنتقل ش نیز(اراك)  آباد سلطان

سـاختار  شـباهت   علـت  بـه  اسـت کـه  منـاطقی  از  کـی ینیـز  در استان چهارمحال و بختیاري واقع 

 منطقۀ جوشـقان نی از ارپذیراي مهاجرود  می ، احتمالي جوشقانها آن با قالی ترنج لچکي ها قالی

هاي لچـک و   رود که طرح می دگی منطقه به شماریکی از مناطق مهم بافن این شهرستان بوده باشد.

در کنـار ایـن    .)67: 1380 (دادگـر،  باشـند  رایج آن می يها ین طرحتر مهمترنج، خشتی و قابی از 

 ود. مطالعـات میـدانی نشـان   شـ  مـی  وشقان نیز در این منطقـه بافتـه  ، طرح لچک و ترنج جها طرح

ي لچک ها ، بافت قالیمعروف بختیاري خشتیهاي  بافت در منطقه ع�وه بر طرحدهد اولویت  می

  .  استهاي جوشقانی  از نوع مشابه طرح لچک و ترنج قالی ویژه به ،و ترنج

هـاي   در قـالی  تـرنج  لچکوجود تشابه ظاهري در طرح و نقش ساختار  ،اصلی پژوهش ئلۀمس

یی هـا  یافتن پاسـخ  در پی پژوهشرو  ازاین. است هاي جوشقان با همین طرح در قالی منطقۀ سامان
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هاي  وجوه اشتراك و افتراق قالی .1اند از:  ت عبارتسؤا�. این است ت تحقیقسؤا�مناسب براي 

در بـا چـه تغییراتـی     جوشـقانی  تـرنج  لچک طرح. 2 ؟ندا کدامسامان  مناطق جوشقان و ترنج لچک

    شود؟ بافته می منطقۀ سامان

قـالی   هـاي طـرح   هـا و شـباهت   تفـاوت  بررسـی نخسـت،   هدف از این پژوهش، در مرحلـۀ 

تغییـرات  در گـام بعـدي، شناسـایی و معرفـی      در مناطق جوشقان و سامان و جوشقان ترنج لچک

    .است نسبت به خاستگاه اصلی آن یعنی جوشقان منطقۀ سامان در این طرحنقوش 

  تحقیق ۀپیشین. 1ـ1

 ي مـرتبط بـا موضـوع مـورد    هـا  حـوزه  رۀبـا تاکنون مطالعات گوناگونی دردهد  ها نشان می بررسی

از موضـوع   بخشـی  هـا، بـه   کدام از این مطالعات و پـژوهش هر پژوهش صورت پذیرفته است که

هـاي   تطبیقـی میـان قـالی    طور مشخص، مطالعـه و مقایسـۀ   با این حال پژوهشی که به اند. پرداخته

طـرح  ده باشد به انجام نرسیده است. با توجه به اینکه گذاري کر سامان و جوشقان را هدفمناطق 

و دیگـر روسـتاهاي    هایی است که از دیرباز در جوشـقان  ترین طرح شده جوشقان از جمله شناخته

هاي این منطقـه   هاي فنی و بصري قالی شناخت ویژگی پژوهش در حوزۀ شود، یاستفاده م اطراف

هاي مرتبط با موضـوع حاضـر پرداختـه     ی برخوردار است. در ادامه به معرفی پژوهشاز غناي نسب

  شده است.

کـه در قالـب کتـاب     قـالی  جوشقانتاریخ، فرهنگ، هنر ) در پژوهشی با عنوان 1374رگري (ز

پرداختـه اسـت.    قـالی  جوشـقان به بررسی ابعاد مختلف فرهنگـی و هنـري روسـتاي     منتشر شده،

ایـن روسـتا پرداختـه و مفـاهیم و      بـافی  قـالی تاریخ و هنر  ۀنویسنده فصل پنجم کتاب را به مطالع

    هاي جوشقان را معرفی کرده است. هاي فنی بافت قالی اصط�حات طرح و نقش و تکنیک

 از )1375( نگلـدین ها ۀ نوشت ي بافتها ي ایرانی مواد و ابزار، سوابق نقوش، شیوهها قالیکتاب 

بنـدي و   طبقـه نقـش و نمادهـا و    هـا  یی است که به کلیات گره، رنگ و مواد، اندازهها جمله کتاب

ي منـاطق را  هـا  قالی ،مختصري طور بهزمین و نقایص و حفاظت اشاره کرده و  انتخاب قالی مشرق

کلی طـرح  هاي  هاي جوشقان و ویژگی قالی ، مختصري دربارۀ. در این کتابکرده است بندي طبقه

  ها اشاره شده است.   و نقش این قالی

ارتبـاط بـا موضـوع     ) از دیگر منابعی است که در1381(ژوله  ۀنوشت پژوهشی در فرشکتاب 

توضـیحات مبسـوط در ارتبـاط بـا      ضـمن ارائـۀ   ،کتـاب خـود   ژولـه در حاضر قابل اشاره است. 

 بـافی  قـالی ین منـاطق  تر مهممواد اولیه تا بافت و تکمیل، به معرفی  ۀهاي تولید قالی از مرحلفرایند
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مختصـر و در حـد    طـور  بـه منـاطق سـامان و جوشـقان     رۀدر این کتاب، درباایران پرداخته است. 

    .ستمعرفی توضیحاتی ارائه شده ا

کی منـابعی  ی) نیز 1382وکیلی ( ۀنوشت ایران و جهان فرش يها و نقشه ها شناخت طرحکتاب 

ـ    است. ي جوشقان مطالبی را ارائه کرده ها نقوش و طرح رۀبااست که در  ۀایـن کتـاب پـس از ارائ

دستبافت ایران، به معرفی انـواع نقـوش در    قالیدر  کشی و نقشه مراحل طراحی مختصر از ۀپیشین

  .  استهاي قالی جوشقان  نقشه ،شده در این کتاب هاي معرفی از جمله نقشه .پردازد می قالی ایران

داشـته   منطقـۀ جوشـقان   قالیکوتاهی به  ۀاشار ،فرش ایرانعنوان  با) در کتابی 1384نصیري (

 معرفـی مـواد  بافی ذکر کرده و پـس از   مفصلی از فرش ۀابتدا تاریخچ ،است. نصیري در این کتاب

 ،قالی جوشقان خصوصمناطق مختلف پرداخته و در  به معرفی نقش قالی در ،رنگرزي قالی ۀاولی

  توضیح مختصري بیان کرده است.  

) از 1387(خطیـب   یشـعبان  ۀنوشـت  هاي ایـران  فرش ۀنقش تصویري آرایه و ۀنام هنگفرکتاب 

 ایـن کتـاب از   .ي قالی جوشـقان پرداختـه اسـت   ها آرایه که به معرفی تصویري دیگر منابعی است

ي هـا  آرایـه  ۀمطالعـ  بـراي پژوهشـگران   ۀو یکی از منـابع مـورد اسـتفاد   بوده لحاظ تصویري غنی 

  .  است هاي مناطق مختلف قالی

رنـگ و   رۀدربـا  ،هاي شهري و روسـتایی ایـران   ها و قالیچه قالیکتاب  ) نیز در1384اشنبرنر (

توضـیحاتی داده   منطقـۀ جوشـقان  هاي منـاطق مختلـف از جملـه     قالی و ابعاد نقش، ساختار اولیه

  است.  

 ۀبـه مطالعـ   ،نگاهی به تاریخ درخشـان فـرش کاشـان   ) در کتابی با عنوان 1388سازیان ( چیت

هـاي مختلـف    دوره ،کتـاب ایـن   . نویسـنده در تاریخی قالی کاشان و مناطق اطراف پرداخته است

ـ   را بررسـی کـرده اسـت.    تاریخی کاشان و جوشـقان   بـه طراحـی و   اي  ههمچنـین فصـل جداگان

 عنـوان  بهطرح لچک و ترنج  ،این میان قالی کاشان اختصاص داده شده است. در ۀآمیزي نقش رنگ

هاي  روي قالی است. تمرکز عمدۀ این پژوهشاین حوزه شناخته شده  هاي طرحین تر مهمیکی از 

  اشاراتی کوتاه به قالی جوشقان داشته است.   شهري کاشان بوده و فقط

ز آبـی آسـمان و   اعنوان  در کتابی با )1389اسرافیل (صور نیز منطقۀ سامانهاي  قالی در حوزۀ

آن ذکـر   بـافی  قـالی استان و سپس هنـر   بارۀکلیاتی در ،محال و بختیاريسرخی دشت فرش چهار

رمحـال و  اچه در اسـتان  قـالی  هـاي عمـومی بافـت    ویژگـی  به ،نویسنده در این کتاباست.  کرده

در  منطقـۀ سـامان  از جملـه  بافت قـالی  هاي شهري، روستاي و عشایري  حوزه پرداخته و بختیاري
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  این منطقه را معرفی است.  

بـه   ،قـالی  جوشـقان بـافی   فـرش  پیشـینۀ پژوهشی با عنوان  ) در1390جیران ( احمدي و ایزدي

پیدایش طرح و نقش و روند تغییـرات   منشأنظریات مرتبط با  بررسی پیشینۀ قالی جوشقان و ارائۀ

 بـارۀ نظریات آرتـور پـوپ در  اي  هنویسندگان با استناد به منابع میدانی و کتابخان پرداخته است.آن 

. در انـد  دهیید قرار داان از طرح گلدانی صفوي را مورد تأي معاصر قالی جوشقها مشتق شدن طرح

هـاي   بنـدي را در قـالی   نویسندگان سه طرح جنگلی یا جوشقانی، کشمیري، و خانـه  ،این پژوهش

  اند.   دهمعرفی کر ها ي رایج این طرحها همای نقششناسایی و به همراه  ،جوشقان

هـاي   شناسی نقوش فـرش  بررسی تطبیقی و گونه«) در پژوهشی با عنوان 1391قانی و افروغ (

مـورد بررسـی   صورت تطبیقـی   خشتی سامان و چالشتر را به قالی »خشتی مناطق سامان و چالشتر

در ایـن پـژوهش   رو  ازاین ؛روي طرح خشتی بوده استتمرکز مطالعات این پژوهش  .اند دهقرار دا

    پرداخته نشده است. ترنج لچکطرح  مطالعۀبه 

مناطق مورد نظـر   رۀباهاي متعدد در رغم انتشار پژوهش دهد به می شده نشان ي انجامها بررسی

مناطق سـامان   ترنج لچکتطبیقی طرح  ، پژوهشی که به مطالعۀمنطقۀ جوشقان ویژه بهاین پژوهش، 

ایـن  رو  ازایـن پرداخته باشـد، بـه انجـام نرسـیده اسـت.       کاشانچهارمحال و بختیاري و جوشقان 

  .استپژوهش داراي نوآوري بوده و در نوع خود جدید 

  روش تحقیق. 2ـ1

ي هـا  کیفـی و بـا اسـتفاده از داده    ۀکه به شـیو  است تطبیقی این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی

و   شـده بـودن طـرح    توجه به شناختهام رسیده است. با و میدانی به انجاي  هحاصل از منابع کتابخان

شده در این حوزه، اط�عات نظري این  هاي پیشین انجام هاي جوشقان از طریق پژوهش نقش قالی

  د. از آنجـایی آوري ش ي پیشین جمعها هاي پژوهش و با استناد به یافتهاي  هکتابخان صورت بهبخش 

بـراي   اسـت، امان در دسـترس  هـاي سـ   قـالی  دۀ اندکی در حـوزۀ شکه اط�عات مکتوب و منتشر

سامان، به انجام مطالعات میـدانی و   بافی قالی ط�عات این بخش، با حضور در منطقۀبندي ا سامان

همـۀ  آمـاري پـژوهش را    اقدام شـد. جامعـۀ   ها مصاحبه با بافندگان و مشاهده و عکاسی از نمونه

سـامان و جوشـقان تشـکیل     جنگلی) در مناطقـ  (جوشقانی ترنج لچکشده با طرح  هاي بافته قالی

 تـرنج  لچـک اي که شامل طرح  گونه هدفمند به صورت بهقالی  تختهتعداد شش  ،داد. از این میان می

آماري مورد تجزیه و تحلیل و سپس تطبیق قـرار   عنوان جامعۀ نمونۀ بهجوشقانی باشند، انتخاب و 

  گرفت.  
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  جوشقانقالی . 2

 است اصفهانبه  کاشانفرعی  جادۀدر مسیر  بافی قالی ۀآور در حیط جوشقان، شهري کوچک و نام

در اقتصاد و فرهنگ مردمان این منطقه، ایـن شـهر    بافی قالیبا توجه به جایگاه قالی و ). 1(تصویر 

در ایـن شـهر ریشـه در دوران     بـافی  قـالی . شـود  شناخته می قالی جوشقانبا نام  امروزه کوچک

عبـاس دوم   ۀ شـاه ، از جمله قالی مقبرمانده از این دوره يجارهاي ب از قالی برخیصفوي دارد و 

 .)2 (تصـویر  )405 ،1ج :1393(صـباحی،  انـد   به دست استادان جوشـقانی امضـا شـده   در قم، 

هـاي مختلفـی    ها و رنگ از جمله چوگان و کامو با طرح ،هاي این شهر و مناطق اطراف آن قالی

ي کـه قسـمت   طـور  بـه  ؛شـوند  ن بافته مـی روي دارهاي گرداهاي جوشقان  شود. قالی تولید می

گـره در هـر    30تـا   25شـمار   هـا در رج  شود. قـالی  روي نورد پایینی پیچیده میشدۀ قالی  بافته

اي  هپنبـ ها  چلهو جنس نامتقارن،  ها پشمی و از نوع قالیگره شوند.  بافته می متر نیم سانتیو شش

کشـیده   ،روي گره و یکی هم زیـر گـره   ، یکیهاي قدیمی سه پوده با دو پود کلفت قالی. است

بافـت   امروزه شـیوۀ ). 235: 1374شد (زرگري،  شده و پود باریک بعد از پود کلفت کوبیده می

 قـالی  رنگی ها مرسوم شده است. پالت دوپوده با یک پود نازك و یک پود ضخیم در بافت قالی

اي و  مهرسـ  آبـی،  زرد، سبز، روناسی، جمله از خاص رنگ چند به محدود و مشخص جوشقان

اي  از رنگ �کی (گلـی) و سـرمه   .گیرد سفید است که در سطوح کوچک مورد استفاده قرار می

ـ  نقشدر اجزاي فرعی و اي  هها و آبی و سبز و زرد و قهو قالی در متن و حاشیۀ هـا اسـتفاده    همای

  شود. می

  
  کشور) برداري نقشهدر جغرافیاي شهرستان کاشان (سازمان  قالی جوشقانموقعیت جغرافیایی  :1تصویر 
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 118در  85جوشقانی، اهللا  عباس دوم در قم، با کتیبه: عمل استاد نعمت هاي مقبرۀ شاه یکی از قالی :2 تصویر

  )1258 ،12ج :1387(پوپ و آکرمن،  متر سانتی

یـا   (گیـاهی)  جنگلـی هاي کشـمیري،   طرحتوان به  هاي جوشقان می هاي قالی از جمله طرح

و با توجه بـه موضـوع و هـدف پـژوهش      ،اشاره کرد. در این بین بندي یا خانه ، قابیجوشقانی

معرفی و مورد تحلیل قرار ) 3(تصویرقالی جوشقان جنگلی  ترنج لچکطرح فراگیر بودن بافت، 

جوشقان باعث شهرت ایـن  جنگلی  ترنج لچکي ممتاز و مشخص طرح ها گرفته است. ویژگی

 ۀگـوش و حاشـی   هاي سـه  شکل و لچک عناصري نظیر ترنج لوزي. این طرح از طرح شده است

  شود. می قسمتی تشکیل سه

ترنج یا لچـک حـذف   هاي اصلی،  هاي این طرح، ضمن ثابت بودن نگاره در برخی از نمونه

جنگلی سراسري  ،. در این صورت به این طرحشود می هاي متن ساخته شده و کل قالی با آرایه

 تـرنج  لچـک هاي قالی منطقه، طرح  سادگی این طرح نسبت به دیگر طرح علت به .شود گفته می

جوشـقان   سه طرح رایج نقوش در هر«جوشقانی و یا جنگلی از رواج بیشتري برخوردار است. 

هـا را از   بندي متفـاوت ایـن نقـوش اسـت کـه طـرح       یکسان و غیرگردان هستند و نوع ترکیب

کـه در  اي  ه. حاشـی  غیر از آن حاشیه نیز در هر سه طرح یکسان است... کند. یکدیگر متمایز می

�له معروف است. این حاشیه براي هر سه طرح کـه   شود با نام حاشیۀ هاي بزرگ بافته می قالی

اکثـر   ).17: 1390ایـزدي جیـران،    (احمـدي و  »شـوند یکسـان اسـت    بزرگ بافته می اندازۀدر 

ـ  نقـش و  در طـرح زیـادي  هاي یکسانی دارند و تنوع  هاي جوشقان ویژگی قالی قـالی   هـاي  همای

  شود.   دیده نمیجوشقان 
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  عروف به إلله (نگارندگان)م جوشقان با حاشیۀجنگلی  ترنج لچکقالی  :3 تصویر

  یا جنگلی هاي طرح لچک و ترنج جوشقانی بررسی ویژگی. 3

مخـتص بـه خـود را دارد کـه     ها و خصوصیات  ویژگی) 4(تصویرطرح لچک و ترنج جوشقان 

ها قابل  ن ویژگییا ا رجوع بهبایران،  بافی قالی حتی با توجه به استفاده و کاربرد در دیگر مناطق

هـاي اصـلی    در ادامه به معرفی اجمالی هریک از شاخصه. )5(تصویر  است و تشخیص تفکیک

    جوشقانی پرداخته شده است. ترنج لچکطرح 

  
  هاي مختلف متن و حاشیه (نگارندگان) ات بخشجزئیچهارم قالی جوشقان با  : یک4 تصویر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مطالعۀ تطبیقی

 طرح لچک و ترنج

هاي جوشقان...قالی  

 

  

                                                                 295  

  

  
  (نگارندگان) قشه اقتباسی از طرح جنگلی جوشقانآباد، با ن قالی نجف :5تصویر 

  

 یکه طرح ترنج و لچـک قـال  شده  یطراح شکستهترنج  ا در قالب لچکه ین قالیطرح اکثر اـ 

ک یـ کـه قالـب تـرنج را     يطـور  بـه  ؛زیادي برخـوردار اسـت  از یکنواختی دات ین تولیا بیشتر در

اي  هپلـ  صـورت  بـه و اي  هل داده است که خط دور آن از خطوط دندانیمانند تشک مربع یضلعچهار

 يچک و تـاج ماننـد لنگـر   کو ین ترنج به سر ترنجیین خطوط در با� و پایل شده است و ایتشک

: 1375(هانگلـدین،   ها قابـل مشـاهده اسـت    یشوند که در اکثر قال یختم م )4 تصویر (نک: شکل

هندسـی  بـا نقـوش   شـود کـه    هاي تودرتو نقش مـی  اي از لوزي معمو�ً این ترنج از مجموعه ).63

هاي متنوعی از انواع گل که در متن نیـز   با استفاده از آرایه ها گردند و درون ترنج اي تزیین می ساده

ترنج و لچک در ایـن نـوع قـالی یکسـان بـوده و       ۀزمینشود. معمو�ً رنگ  می شوند پر استفاده می

  شوند. پایین به سرترنج منتهی می شوند و ترنج از دو سر با� و آن از زمینه جدا می ۀواسط هب

ن نقـش  یتـر  مهـم امـا   ،اند دهاز جنس نقوش متن پر کر یمختلف ینیینقوش تز ادرون ترنج ر ـ

ز یکـام�ً متمـا   صـورت  بـه است که در مرکـز تـرنج    يپرمانند چهار یمیاسل ز، نقش قابِیماقابل ت

  ).6(تصویر  شود و به نام اسلیمی یا چهارفرنگی شناخته می کند یم ییخودنما

فضاي لچـک را خطـوط   شود.  می شکل کار مثلثیگوش  سه صورت بهلچک قالی جوشقان  ـ

اسـت   دهکـر متن فـرش جـدا    از فضاي وتري صورت بهشکل مشابه خطوط دور ترنج  اي دندانه

ند، بـرش خـورده و دیـده    هسته نقوش متن هاي داخل لچک نیز شبی که بخشی از گل طوري هب

گاهی انتهاي لچـک در امتـداد طـولی     .استرنگ ترنج  از جنس عموماًها  شوند. رنگ لچک می

ي بـه کـار   هـا  شود. درون لچک نیز مشـابه تـرنج از آرایـه    قالی به فرمی شبیه سر ترنج ختم می

  .شود تن پر میم شده در برده
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تشـکیل  ی را شـکل  ریز که ساختار هندسـی لـوزي   هاي گلداخل فضاي متن را ترکیبی از  ـ

 و ترکیـب  مجنـون  هاي چهارپر، درخت زندگی، بیـد  ها از گل پر کرده است. این ترکیب اند دهدا

  )4 متن قالی تصویر :ک(ن اند دهشکوفه تشکیل شپر يها گل دسته شکل لوزي

  
  (نگارندگان) ي جوشقانها اسلیمی چهارفرنگی در مرکز ترنج قالینقش : 6 تصویر

عباسی با قـالبی چهـارگوش    شکستۀ �له نیمهدرشت  يها جوشقان با گل يها یقال ۀیحاش ـ 

�له ریمنطقه با نـام سـ   نیها در ا گل نیا .)50: 1382 ،یلیشوند (وک یکار م یهمانند قاب هندس

 یمختص قـال  یمیمشابه اسل یهمراه نقوش �له بهریبا گل س هی. ساخت و پرداخت حاشندمشهور

: 1387 ب،یـ خط ی(شـعبان شناخته شده اسـت   رانیدر ا یجوشقان ۀیو به نام حاش بودهجوشقان 

  ).8و  7ر ی(تصو )200

  
 ن قالی جوشقان (نگارندگان)سیرإلله و نقوش مت : بخشی از طرح حاشیۀ7تصویر 
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  تحقیق) هاي یافتهجوشقان ( ۀسیرإللبا نقش  طرح خطی بخشی از حاشیه :8 تصویر

  قالی جوشقان رایج درهاي  همای نقش. 4

یی کـه  هـا  آرایه آید، شده نیز برمی ي معرفیها نمونه تر عنوان شد و از مقایسۀ که پیش طور  همان

یکسـان و از تنـوع نسـبی     عمومـاً  ،شـوند  ک و ترنج قـالی جوشـقان اسـتفاده مـی    در متن و لچ

 هسـتند   شکل در قالب لوزي شکستههاي  ها و شاخه ترکیبی از گل ها اکثر این آرایه ند.برخوردار

ند ا قوش عبارتترین این ن معروف .اند دهپوشانو لچک را  منظم زمینه قالی و ترنج صورت بهکه 

رجی، غنچـه،   رجی، هفده رجی، پانزده مک، سیزدهمجنون، گلدان، اسلیمی، انجوجک، بادا بید«از 

سیب، غنچه ح�له خروس، غنچه پی کـومی، کـاج، انـار، خـنج، تسـبیح، موسـگه،       هل، غنچه 

ی، گل چیت ، کوره کـپ، چنـدي، خوشـه، گلـک،     جهان، سیر، برگ، گل، گل سرخ، گل تهران

تـرین ایـن    برخی از رایج )1(جدول در  در ادامه و ).235: 1374(زرگري، » ...غنچه سه لنگ و

  شده است. آوردهها  آن همراه طرح خطی بهنقوش 

  )55ـ53: 1387(شعبانی خطیب،  ي مورد استفاده در متن قالی جوشقانها آرایه :1جدول 

  
 برگ کوپال

  
 سیر پرپر بند انار گلک بند زرشک

  
 بند بادام

  
 خنج سه لنگ

  
 گل سرخ

  
 غنچه سیب �له خروس گلدان غنچه کش سیر �له جم سیر�له بند خوشه

 موسکه رجی سیزده

 

 سیر زنبق غنچه

  
   گل بداق

 اس�می بید

  
 نسترن شاخه رجی هفده

  
 دانه تسبیح
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  قالی چهارمحال و بختیاري. 5

پرزدار و بدون  يها ز مراکز مهم بافت انواع دستبافتها یکی عنوان به ياریچهارمحال و بختاستان 

هـاي تولیـدي    قالی  رو در این استان وجود اقوام متنوع کوچ واسطۀ به. رود شمار می  ایران بهپرز 

تنـوع  . شـوند  ها و نقوش متنوع و در دو سـبک تولیـد عشـایري و روسـتایی بافتـه مـی       با طرح

هـا از جملـه    شامل انواع مختلفی از قـالی طرح، رنگ و فنون بافت  لحاظ بههاي این استان  قالی

ي اقتباسـی از منـاطق   هـا  انتزاعی و حیوانی تا انواع طـرح ي عشایري با نقوش ها یلمه، گبه، قالی

عشـایر   هـاي عشـایري توسـط    قـالی  شود. و... را شامل میختایی  شهري و نقوش گل فرنگ و

چالشـتر،   ی چـون منـاطق  هاي سـبک روسـتایی در   قالی بختیاري، قشقایی و شاهسون ورو  کوچ

   .)9 (تصویر شوند بافته میسامان، بن، فرادنبه 

 ؛خـاص خـود هسـتند   هاي  با ویژگیداراي نقوش  شهرها و روستاهاي تابعهکدام از این هر

روستاها و شهرهاي منطقـه پیشـی    قالی از تعداد ۀتوان گفت تعداد طرح و نقش اي که می گونه به

)، لچک و 107: 1391، افروغقانی و این استان طرح خشتی ( رایج هایی گیرد. از جمله طرح می

 ،ایـن میـان   ). در50: 1389 وراسرافیل،است (ص ...گل پتو، بندي، قابی، حوضی وابه، ترنج، شر

لچـک و تـرنج، خشـتی و     يها طرح. در بافندگی استاي  هي قدمت دیرینشهرستان سامان دارا

  ).41ـ37: 1379ند (یساولی، هست منطقۀ ساماني رایج ها ین طرحتر مهمقابی از 

  
  سایت استانداري)استان چهارمحال بختیاري به تفکیک شهرستان و مناطق بافت قالی ( ۀنقش :9تصویر 
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  جوشقانی ترنج لچکقالی سامان و طرح . 6

در  بـافی  قـالی کیلومتري آن قـرار دارد.   21 ۀدر شمال شهرکرد و در فاصلواقع سامان  ستانشهر

محال و بختیاري در این استان چهارز انواع قالی باکیفیت از دیرباز رایج بوده و یکی ا این منطقه

نـوع   لحـاظ  بـه ي نزدیکـی  هـا  هاي شهرستان سامان داراي قرابـت  شود. قالی شهرستان تولید می

   هاي چالشتر دارند. بندي و مواد اولیه و نقوش با قالی رنگ

در واقـع همـان    ،شـود  مـی  یی که در قالی طرح جوشقان بافت سامان بـه کـار بـرده   ها رنگ

رنگ غالبی که در این قالی بـه کـار   شود.  می هاي اصیل سامان دیده قالی که دریی است ها رنگ

کـه  اي  هگیرد و همچنین رنـگ سـورم   می رنگ قرمزي است که متن قالی را در بر ،شود می برده

بعـد از   ،شـود  می هاي متن استفاده موتیف يآمیز چنین در رنگمتن لچک و ترنج و هم عنوان به

 ،ي بختیاريها مایی را در این قالی دارد. استفاده از رنگ سفید در قالیرنگ قرمز بیشترین خودن

ي دیگـر از  ها شود. رنگ می وضوح دیده کند که در این قالی نیز به می اي را ایجاد کنتراست ویژه

بهی و آبی به مقدار کم و در تزیین نقـوش بـه کـار گرفتـه      گلاي،  جمله صورتی و سبز و قهوه

 ،آن تابعـۀ  روسـتاهاي  و همچنـین  منطقۀ سـامان هاي  گره مورد استفاده در بافت قالیشوند.  می

 در و پـود  دو عمـدتاً  بافـت  سـبک  محـدود اسـت.   فارسـی  گره کاربرد و بوده ترکی صورت هب

 هـاي رج و نـوع دار  35 حداکثر تا 25 بین ها بافته اغلب شمار رج. است ضخیم پود تک يموارد

 مترمربعـی  9 و 6 بیشـتر  ها قالیو عمودي است. ابعاد  افقیقالی مورد استفاده به هر دو صورت 

هاي استان بـه   بافته فت طرح و رنگ از بهترین دستظرا دلیل بهسامان شهرستان هاي  یقال .است

  ).408 ،1ج :1393 ،(صباحید آی می حساب

  سامان یقالدر  ترنج لچکطرح . 7

هـایی   ند. طرحنوع و گستردگی زیادي برخوردارهاي شهرستان سامان از ت ها و نقوش قالی طرح

هاي رایـج   از جمله طرح ترنج لچکو انواع اي  هچون بندي یا سروي و کاج، خشتی، ترنجی، بت

ي متنـوعی  ها لچک و ترنج در شهر سامان به شکل طرحند. در این بین هاي منطقه هست در قالی

 فضاسـازي و  بـراي هاي اسلیمی  هاي طرح قابلیت، از ها نمونه یناغلب اشود. در  می ار بردهبه ک

ه بـا اسـتفاده از نقـوش و    یشکلی لچک و ترنج بهره گرفته شده و متن قالی و حا ساختارایجاد 

آراسـته شـده    هـاي ختـایی   عباسـی و گـردش   عباسی، �له شاه ياه هاي ختایی نظیر گل چرخش

است که با استفاده از دو اسلیمی ایجاد شده  قابمعمو�ً فرمی شبیه  ها ن فرشیسرترنج ا است.

  .)10ری(تصو است
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  (نگارندگان) در اطراف لچک و ترنج ، با نقوش ختایی و اسلیمیمنطقۀ سامان ترنج لچکقالی  :10 تصویر

 ود کـه شـ  یري نیز در منطقه بافته مرنج دیگتع�وه بر این نوع لچک و ترنج، طرح لچک و 

ي ریـزي کـه   هـا  طرح لچک و ترنج و طرح گل لندنی یـا گـل رز و البتـه گـل     ترکیبی است از

دهی متن ایـن قـالی کـه از     اند. سازمان نند و به نام گل مینا شناخته شدهپوشا می سرتاسر متن را

 دارد.طـرح جوشـقان   هایی بـا   قرابتر با تراکم یکنواخت ایجاد شده است ي چندپها تکرار گل

 وسـامان  در دیگر مناطق اسـتان از جملـه    ،که اختصاص به شهرکرد مرکز استان دارداین نقشه 

  ).11شود (تصویر  می چالشتر نیز بافته

  (نگارندگان) لچک و ترنج گل و گلدان وگل مینا با طرح قالی  :11تصویر 
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ـ را تـرنج  لچـک  شـدۀ  هاي معرفـی  ع�وه بر طرح سـاختار  دیگـري بـا    منطقـه، طـرح  در ج ی

ـ  نقـش   ترنج و بسیار نزدیک به ساختار ترکیب لچک جنگلـی   تـرنج  لچـک هـاي   هـاي قـالی   همای

هاي بسـیار،   قرابت علت بهاین طرح در عین حال که  شود. جوشقان در شهرستان سامان بافته می

د دار نیـز  هایی تفاوت ،نسبت به طرح قالی جوشقان، شود از قالی جوشقان محسوب می اقتباسی

 .سامان شـده اسـت   ترنج لچکهاي  در گروه قالی بندي طبقهکه باعث تمایز و استق�ل هویتی و 

   .اند دهشناسایی و معرفی ش منطقۀ سامانهاي  هاي شاخص این طرح در قالی ویژگی ،در ادامه

  در قالی سامان هاي طرح لچک و ترنج جوشقانی ویژگی. 1ـ7

هـاي عشـایري    از ویژگـی  متـأثر  منطقـۀ سـامان  جوشـقانی در   تـرنج  لچـک طـرح   ،کلی طور به

شـوند.   رج) بافتـه مـی   25تـا   20تـر (  پـایین  1شمار تر و با رج هاي بافت، اندکی ضمخت تکنیک

و با ظرافت کمتـري بـه نمـایش     تر ها نسبت به قالی جوشقان بزرگ نقوش در این قالیرو  ازاین

درتوسـت کـه درون آن بـا خطـوط     ي توهـا  طرح کلی ترنج این قالی به شکل لـوزي آید.  درمی

. در مرکـز  انـد  دهپر تزیین شـ  ي سهها هاي کوچک و نقوش ساده و گل زیگزاك، همچنین غنچه

ترنج که یک  یانیقرار دارد که توسط بندهایی به گل م عباسی شاهاز چند گل اي  همجموع ،ترنج

است که از دو بته یی ها شوند. از دیگر عناصر طرح این قالی سرترنج می است متصلچندپر گل 

 . مقایسـۀ )12انـد (تصـویر    گرفتـه  شده است کـه درون قـابی قـرار    ساختهها  آن و گلی در میان

ماننـد چهـارفرنگی وسـط    هاي ترنج و لچک و نیز نقش اسلیمی  قاب ۀخطوط پلکانی جداکنند

ایـن   أها با طرح قالی جنگلی جوشقان شباهت و یکی بـودن منشـ   اجراي سرترنج ۀترنج و شیو

  دهد.  وضوح نشان می جنگلی جوشقان به ترنج لچکهاي  طرح را با قالی

  
  بافت سامان (نگارندگان) ی،قالی لچک و ترنج جوشقان :12 تصویر
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قالی قـرار دارنـد و هماننـد تـرنج بـا       ۀگوش گوش در چهار به شکل سه نیز هاي قالی لچک

 انـد  دهاز متن جدا شـ پر  سههاي  گلو تزیینات غنچه و پلکانی شکل استفاده از خطوط زیگزاك 

ـ      با این تفاوت که براي پر کردن لچک از بته  کـار گرفتـه  ه هایی شبیه بـه آنچـه در سـر تـرنج ب

شـود. اکثـر    مـی  انـد اسـتفاده   تـه گرف قـرار  هـا  گل که دو طرف بتـه  شود و همچنین دو نصفه می

  ).13(تصویر  ندا اند به همین شکل ن نوع قالی استفاده شدهیهایی که در ا لچک

  
  نگارندگان)جوشقانی، بافت سامان ( ترنج لچکقالی  :13تصویر 

این حاشیه  .بزرگ تشکیل شده است ۀو یک حاشی کوچک حاشیۀقالی سامان از دو  ۀحاشی

ي برگـی در  ها شده با آرایه تزیین طرفینمورب  ۀکه از ساختاري با یک گل در وسط و دو شاخ

و در  معـروف اسـت  گل گندم  ۀنام حاشی ابافندگان سامانی بدر بین  ،طرفین تشکیل شده است

  ). 14 (تصویر گیرد هاي منطقه نیز مورد استفاده قرار می دیگر قالی

  
  ي تحقیق)ها و طرح خطی آن در قالی سامان (یافته گندمی : حاشیۀ گل14تصویر 
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داراي پیونـدهاي   ،نـوع و ترکیـب نقـوش    لحـاظ  به جوشقانی در سامان ترنج لچکهاي  متن قالی

ـ  نقشاز جمله . استهاي جوشقان  مشهودي با قالی هـایی کـه در مـتن و گـاهی در تـرنج قـالی        همای

مون (سایه)، سـیر زنبـق غنچـه،    بند بادام، اسلیمی اسوسو از: اند عبارتشوند  سامان کار می یجوشقان

ـ  هفده ۀآرای ،گلدان (چغندر کوره) ۀآرای شـده  هـاي ذکر  آرایـه ). 2(جـدول   رجـی  سـیزده  ۀرجی، آرای

تعـداد و   با این توضیح کهدهند.  قالی خود جوشقان را نیز تشکیل میمتنوع دیگر متن نقوش همراه  به

ي متن قالی جوشقان در مقایسه با قالی طرح لچک و ترنج بافت سـامان بیشـتر اسـت و    ها تنوع آرایه

    2.قالی جوشقان به سامان باشدهاي  انتقال تعداد محدودي از آرایه ،شاید علت این امر

  )55ـ53: 1387(شعبانی خطیب،  نساما بافتی، شده در قالی طرح جوشقان ي استفادهها آرایه :2جدول 

  
 بند بادامی

  
  رجی سیزده چهارپر

 گلک چهارپر اس�می

  
 برگ برگ گلدان

  
 )306: 1374موسگه (زرگري، 

  
 ل سرخگ

  گیري بحث و نتیجه. 8

داراي وجوه تشـابه بسـیاري بـا طـرح     بافت سامان قالی طرح جوشقانِ  دهد نشان می ها بررسی

در  .وجـود دارد هـا   آن هایی نیز میان تفاوت ،در عین حال در برخی موارد .اصیل جوشقان است

 (تصـویر  منطقۀ جوشـقان هاي  طراحی قالیاصلی عناصر  نتایج حاصل از تطبیق گزارش به ادامه

  پرداخته شده است.  ت پژوهش سؤا�در راستاي  )16 (تصویر منطقۀ سامان) و 15

  
  جنگلی (نگارندگان) ترنج لچکبا طرح  قالی جوشقان :15تصویر 
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  نگارندگان)جوشقان ( ترنج لچکبا طرح  قالی سامان :16تصویر 

 تـرنج  لچـک نخست پژوهش و وجـوه تفـاوت و تشـابه طـرح و نقـش       سؤالدر ارتباط با 

لچـک  هـا،   هـر دو ایـن قـالی   در طـرح کلـی   تـوان گفـت:    می ي دو منطقهها جوشقانی در قالی

قالی جوشقان به نسبت کل  و سرترنج ترنج ۀشود اما انداز می بافته شکل لوزيو ترنج  گوش سه

ی که در های همای نقش اترنج قالی جوشقان ب. قالی سامان است و سرترنج تر از ترنج قالی کوچک

اي  گونـه  ت سـامان بـه  لی ترنج قـالی بافـ  و ،اند هتزیین گردید  چیدمان شده شکل لوزيهاي  قالب

سی در کنـار  عبا از چهار گل شاهمتشکل ه مای نقشدو از جمله وجود  آراسته شده است.متفاوت 

که این چهار گل به کمک خطـوطی سـاده بـه گـل مرکـزي      اي  هگون به ،بزرگ میانیچندپر گل 

ي ریـز در کنـار خطـوط    ها و گل ها همچنین این نقش با استفاده از تکرار غنچه .اند دهش متصل

  قالی جوشقان است. ترکیب ترنج در که متفاوت از  اند دهاز متن قالی جدا ش یزیگزاگ

هـاي جوشـقان هسـتند. ایـن      هاي سامان منتخبی از نقـوش قـالی   ي متن در قالیها همای نقش

ـ بادام، اسلیمی اسوسوبند هاي  همای نقشنقوش شامل  گلـدان   ۀمون (سایه)، سیر زنبق غنچه، آرای

رسد با توجه به اینکه تنهـا   ند. به نظر میهست رجی سیزده ۀ، آرایرجی هفده ۀآرای ،(چغندر کوره)

ن جوشقانی توسط گروهی از مهاجرا منطقۀ سامانهاي جوشقان در  هاي رایج قالی یکی از طرح

ي ها جوشقانی در سامان نسبت به نمونه ترنج لچکع نقوش قالی تنورو  ازاینبازبافی شده است 

  .ان کمتر استاصلی جوشق

ي داخل متن کار شـده و  ها لچک در قالی جوشقان همچون ترنج با استفاده از موتیف زمینۀ

متفـاوت   قالی بافـت سـامان  لچک در . اما شده استاز متن جدا  یتنها با کمک خطوط زیگزاگ

آن را از طرح جوشقان مجزا  ،ها کار شده گلی که در این لچکقاب اسلیمی و دو نصف بوده و 
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ین وجوه تمایز این دو قالی و عاملی بـراي  تر مهمرا از  ،توان فرم لچک میاي که  گونه هب ؛کند می

  تشخیص این طرح در دو منطقه به حساب آورد.

جوشقان و در بین اجزاي اصـلی   ترنج لچکهاي  در مجموع انتظام و ظرافت بهتري در قالی

  شود.   می نسبت به انواع مشابه خود در قالی سامان دیده مانند لچک، ترنج، متن و حاشیهآن 

 منطقـۀ سـامان  آمده در طرح جوشـقانی  وجود دوم پژوهش و تغییرات به سؤالدر ارتباط با 

وقـوع پیوسـته   تغییـرات مشخصـی در آن بـه     منطقۀ سامانبا ورود این طرح به  توان گفت: می

ـ     از طریق بومیسامانی است. بافندگان  نقـوش   ۀسازي و تلفیق نقوش قـالی جوشـقان بـا گنجین

 هـاي  نشـانه که هم  اند دههاي خود به کار بر اي این نقوش را در قالی گونه بههاي خود  بافته دست

 متعلـق بـه شـهر سـامان     بـا هویـت بـومی   طرح را به همراه دارد و هم طرحی بودن جوشقانی 

  باشد.   می

قالی  اقتباسیهاي این دو قالی و  شباهت، ها و تطبیق تصاویر قالی با توجه به شواهد موجود

ایـن فرضـیه را   صراحت  توان به می و سامان از قالی اصیل و شناخته شده جوشقان مشهود است

زمـان،  و گذر  منطقۀ ساماناین طرح با ورود به  در عین حال بایستی اذعان کرد ولی. یید کردتأ

اي که همـواره در فرهنـگ نقـوش     پدیده .با هویت سامانی شده استاي  هتبدیل به طرح و نقش

جغرافیـایی شـده    هاي فرهنگـی و باعث باروري و تولید انواع متنوع قالی بـا پیونـد   ،قالی ایران

، ابـداع و  جوشـقان  ۀسـیر�ل  ۀبـا حاشـی   منطقۀ سامانگل گندم در قالی  ۀجایگزینی حاشیاست. 

جاي تکرار نقوش متن  و ترنج قالی سامان به ها کارگیري طرح و نقش مستقل در داخل لچک به

تر شـدن   در لچک و ترنج قالی جوشقان، اعمال تغییر در تناسب اجزاي اصلی طرح مانند بزرگ

تر شـدن و تغییـر طـرح سـرترنج در      و نیز بزرگ نقوش متن شکل لوزيهاي  ابعاد ترنج و قالب

سـازي   ان سامانی براي بـومی ست که بافندگاز جمله تمهیداتی ا به جوشقان،قالی سامان نسبت 

  . اند دهو اعطاي هویت سامانی به آن اندیشیاین طرح 

  

  ها نوشت پی

ظرافت بافت بوده و در  دهندۀ گویند که نشان شمار فرش می ي فرش در هر گره ذرعی را رجها تعداد گره. 1

متر محاسبه و  ونیم سانتی شمار در هر شش چهارمحال و بختیاري رج است. در منطقۀمناطق مختلف متفاوت 

  شود.  می عنوان

از آنجایی که بـر اسـاس نتـایج تحقیقـات      .قالی جوشقان است در ها اسامی این موتیفاین اسامی همان . 2

از  هـا  وجود ندارد بـراي معرفـی ایـن موتیـف    وارداتی نقوش  خاصی براي اینمحلی نام  ،ساماندر  میدانی
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شان از وارداتـی بـودن   ن ،خود ،است. فقدان اسامی بومی براي این نقوش  شدهاستفاده ها  آن می جوشقانیاسا

گنـدمی،   گـل  ي که براي نقوش بومی مانند حاشـیۀ طور به ؛دارد منطقۀ ساماندر فرهنگ قالی  ها همای نقشاین 

هـاي جوشـقانی عنـوان کلـی گـل       اسامی محلی رایج است ولی براي نقوش غیر بومی همانند نقـوش قـالی  

   شود. جوشقانی اط�ق می
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