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 یرانیا یجقه در قالبته یهیمابررسی نقش

 و کردستان( رجندیمناطق کرمان، ب یهایبر قال دی)با تأک

 
 1ينيدكتر مهتاب مب

 2اينيپژمان الماس

 3يمیكر نبیز

 
 چكیده 

با حفظ  جقه. بتهداننديهمان سرو م اييشناسان آن را نماد درخت زندگاز نشانه ياست كه گروه ياز هنر سنت یجقه نمادبته

تعداد  دیمتفاوت بته است كه شا یهاها و گونهمدعا، شکل نیا ليشکل دهد. دل ريتغ توانديخود، م ياصل تيو ماه تیهو

مختلف  یهادانست كه در طول هزاران سال تاكنون به روش یيهااز نگاره توانيجقه را مها نوع برسد. بتهها به صدآن

 ش،یاديپ يشناسان در چگونگه است. البته هنرو... بود هایدوزها، پتهظرف ها،ياز جمله قال رانیا یآثار هنر بخشنتیز

اند؛ از جمله شکل آن در نظر گرفته یرا برا ياشکال گوناگون كهیاگونهنظر دارند. بهآن اختالف یپردازو رمز تيماه

دارد  كه چادر بر سر يفرو برده، زهدان مادر، زن نهيكه سر در س ياز آتش زرتشت، درخت سرو، بادام، مرغ يليتمث ،يگالب

قدمت آن  توانيجقه، منقش بته ینهيشينشانه باشد. با توجه به پ کييضمن یمعنا توانديم هاهيتشب نیو.... كه هركدام از ا

. خورديصورت بال هما به چشم مبه يو هخامنش یينگاره در هنر سکا نیخاستگاه ا نياز اسالم رساند. نخست شيرا به پ

 یها. نمونهخورديمختلف به چشم م یهاها و اندازهبه گونه ياست. شکل آن در قال يالجقه در قبته یهااز كاربرد يکی

 میدار يمقاله سع نی. در اافتيتوانيو... م رجنديكرمان، سنندج، همدان، كاشان و سرآبند، ب یهايجقه را در قالكاربرد بته

 . میو كردستان بپرداز رجنديطق كرمان، بمنا يجقه، كاربرد و تنوع شکل آن در قالبته ینگاره ینهيشيبه پ

 .رجنديكرمان، قالي كردستان، قالي ب یاجقه، سرو، قالي بتهبتهكلید واژه: 

 مقدمه -1

جقه آشکار بته یارتباط درخت سرو با نگاره بارنياول یبرا ياسالم نينخست یو سده انيساسان یاواخر دوره یآثار هنر در

 ياز آزادگیها، رمزو افسانه ريچرا كه در اساط دهنديبدان نسبت م ديارتباطش با ناه ليدلبه سرو را ي. صفت آزادگشوديم

 يهبمقدس و مذ تيو ماه كنديم دايپ ينيتزئ یاست. پس از اسالم، سرو كاربرد ديرشمهر، سرو، وقف خو نياست. در آئ

                                                 
 (dr.m.mobini@gmail.com)        نور، ایران اميگروه هنر، دانشگاه پ اریاستاد–1

 ( palmasinia@yahoo.com)پژوهشگر آزاد، كارشناس ارشد پژوهش هنر-2

 ( zeynab.karimy@gmail.com)پژوهش هنر ارشد يكارشناس یدانشجو-3

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:palmasinia@yahoo.com
mailto:zeynab.karimy@gmail.com
http://www.sid.ir


  
  

 

 

 همایش ملی فرش دستباف خراسان جنوبی

1394آذر ماه  |دانشگاه بیرجند   
 

484 

سو خم شده و  کیخطوط به  نیكه سر ا ودشيم لیتبد دهيدوره، سرو به دو خط خم نی. در ادهديخود را از دست م

ا هفتم سوم ت یهادر سده شابوريگرگان و ن ،یكاشان، ر یهانهي. تطور سرو در سفالدیآيم رونيجقه از دل آن ببته ینگاره

ابركوه  یساله 4000وجود دارد، از جمله  رپاید یهابا قدمت یيسروها ران،ینقاط ا ياست. در برخ یريگيقابل پ یهجر

 ونیجقه مدتهب شیدايسرو و پ نيبن نوح )ع( آن را كاشته است. ارتباط ب افثیاعتقاد دارند كه  ي. برخزدیيهاز شهرستانا

ر كابه ينید یهاو هنر یمعمار ،يبافاز جمله ترمه، قالي رانیا یهااست كه در اكثر هنر یو دوازدهم هجر ازدهميرننقوش ق

 رانید به انقش از هن نیتبع آن، ااست و به یهند ياهيجقه تجسم گكه بته انددهيقع نیپژوهشگران بر ا يرفته است. برخ

به هند رفته  انریجقه از ابوده، بته ريكشم یهانگاره در شال نیتکرار ا یواسطهتربهشيكه ب یريگجهينت نیآمده. برخالف ا

 یدیصورت تجربه ،یطرح از قرن چهارم هجر نیاست كه ا نانيجهت مورد اطم نیجقه از انقش بته يرانیاست. اصالت ا

و پس  یو دوازدهم هجر ازدهميقرونيط كهياست؛ درحال رفتهيكار مو منسوجات به یهمچون معمار يرانیا یهادر هنر

)مظهر  دينماد اهورامزدا و نشان خورش ني. سرو همچنميهست ريكشم یهاجقه( در شالبوته )بته یاز آن ما شاهد نگاره

ت از جمله در پلکان تخ شود،يم دهید اريبس رانیا يسنت یدر هنر و معمار نيصورت تزئبه ل،يدل نيهماست. به عظمت(

 ان،يهخامنش.افتیتنگاتنگ  يعقاب ارتباط یهاجقه و بالبته نيب توانيم يدر هنر هخامنش ترقيعم يگرش. با نديجمش

همچنين درخت سرو نيز در هنر هخامنشي رایج . دادنديركت مسپاه ح شيشاپيبود را پ یعقاب كه نماد غرور و سربلند

 یكه نزد آنان، نشانه -درخت سرو  کیاست كه  یمرد ،ياشکان یمانده از دوره یجااز جمله آثار به( 1بود . )تصویر

فاده است دهيدرخت سرو خم گر،ید یريبه تعب ایدوره به كرات از بال  نیدر دست دارد. در هنر ا -و احترام بود  سیتقد

هنرمندان  يكار رفته است. نقش درخت سرو كه گاهبه زين يساسان یهاها و تاجها در كالهبال نیا (2)تصویرشده است.

 ينيصورت آئنقش به نیاست. كاربرد ا ديتخت جمش يدر حواش اربردو پرك یاز نقوش تکرار كنند،يم ريتعب زيان را كاج ن

و مسجد  ورشابيدر ن یاريبس یياشکال ابتدا توانيم يساسان یدوره یهایته. در گچبرداش يجاودانگ یبوده است و جنبه

ش نق کيصورتجقه بهو پس از آن، نقش بته یصفو یمشاهده نمود. در دوره ینو بلخ متعلق به قرن سه و چهار هجر

عظمت و  و نماد کينقش سمبل کی صورتجقه با گذشت زمان به. بتهشوديكار گرفته مترمه به ژهیوفاخر در پارچه، به

 یهاها و شکلدر اندازه ،جقه در قالي. شکل بتهشوديوفور استفاده مبه هیقاجار یدوره یهاو در لباس دیآيمقام درم

 يپوشاندن كل سطح قالي كاف ینگاره برا نیچند عدد از ا یريكارگچنان بزرگ كه به ي. گاهخورديمختلف به چشم م

 یادر بته توانيجقه در قالي را مكاربرد بته یهامنظم. نمونه یهافیو تکرارشونده در رد زیصورت ربه ياست و گاه

 یاي بتهانواع قال ریآن نسبت به سا ينيتزئ یكرمان، جنبه یهاكرمان، سنندج، سرآبند، كاشان و اراک مشاهده كرد. در قالي

پر و... را بته مادر و بچه، بته قلمکار، بته هشت ،یابته ترمه ،یه سرآبندبت توانيبته م یهاطرح نیتراست. از مطرح ترادیز

 نام برد.
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 (.1385)عطروش، ديتخت جمش یهابرجسته. استفاده از نقش درخت سرو در نقش1  ریتصو

 

 
 (.51: 1385)عطروش، سرو شاخ قوچ، لوح مالت گچي، كيش، هنر ساساني . 2 ریتصو

 

 جقهبته يشناسشهیر -2

 یردهكاست و آن كوچک رانیپادشاهان ا كالهشيكه بر فراز پ دانديجقه را ساخته شده از پر پرندگان مدهخدا، بته عالمه

 زي(. مصاحب ن3774: 1372)دهخدا،  شانیو تواضع ا ياز راست كنندهتیو حکا انيرانیو ا رانیسرو افکنده است و نشان ا

 يببه گال کینزد يشکلپارچه و جواهرات به نيطرح معروف و متداول در تزئ قهجتهخود آورده است كه: ب ینامهدر لغت

 دگاهیجقه را از دبته یمقوله تبار،یهند يسيمحقق انگل رون،ی(. اگر جان ا458: 1345است )مصاحب،  دهيبا نوک خم

ن را آ يرانیخاستگاه ا يوعنو به كرديجستجو نم یهند یايآن را در بوت یشهیو ر داديقرار نم يمورد بررس يقيتحق

: 1378)پرهام،  شديوجود آمد، مطرح نمجقه بهبته ینگاره يابیشهیكه درمورد ر یاجانبهكوشش همه دانست،يمردود نم

خصوص هو ب ياسالم یشکل پر مرغ كه به اشکال مختلف بر آثار دورهبه ينيطرح تزئ ينوع یجقه برا. اصطالح بته(39

 يطوالن یاموجود، از سابقه یكه به استناد آثار هنر روديكار مبه شود،يم دهید هااز قالي يمه و بعضتر یهاپارچه یرو

و پرنده، در طول  ينيتزئ یهااحتماالً با منشأ برگ نخل (3)تصویر .شوديم دهیبرخوردار بوده است و به اشکال گوناگون د

ابن  یياشکال ابتدا توانيم يساسان یدوره یهایست. در گچبربه اشکال گوناگون توسط هنرمندان اجرا شده ا خ،یتار

افسر،  -در بر دارد، مانند تاج يگوناگون يجقه معان(. بته26و  25: 1375 ،ياضیمشاهده نمود )ر ينقش را با منشأ برگ نخل

 (.1232: 1375 ن،يمانند كه به كاله نصب شود )معتاج زيهر چ
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 (.171: 1370 گران،یجقه)بروس و داز انواع بته یا. نمونه3ریتصو

 

 باستان رانیجقه( در هنر ا)بته دهیسرو خم يبررس -3

 يسرو در هنر هخامنش -3-1

 یيابیز یشمار آورد. هنر تنها براهنر به يو اساس ياصل یهیما توانيها را مآن دیعقا ان،يبازمانده از هخامنش یآثار هنر در

 یماد یايدن یداشتند كه انسان را به آن سو يسع يداشته است. هنرمندان هخامنش یترقيها مفهوم عمآن ینبوده، بلکه برا

است.  يفهوم پنهانم افتنیدنبال تکامل، توافق، اتحاد و بلکه به ستين يدشمن يكه در پ یيايببرند. دن عتيطب یو فراسو

و در  ستيناتورال یوهيو ش عتيبه طب هياست شب یاز نباتات، هنر يو بعض واناتيح ميترس ینهيدر زم يهنر هخامنش

(. 55و  54: 1377)پورعبداهلل،  تاس يو ابداع یدیتجر یو عالمت اهورامزدا، هنر ياليخ یهاها و مرغدرخت ميترس

دارد. سرو نماد اهورامزدا،  انيهخامنش نيدر آئ اهينشان از عالقه به گل و گ د،ينقوش مکرر درخت و گل در تخت جمش

 یشده و بازگوكننده یحجار ديمخصوص در تخت جمش یهاكه در مکان تاستينماد آناه لوفريو ن تراينخل نماد م

درخت سرو كهنسال  ران،یا يمقدس و مذهب یها. هنوز در مکانباشديم یياهورا یهیهد نیبه ا اهاعتقادات و احترام آن

(. 172)همان:  شوديم دهید اريبس رانیا يسنت یدر هنر و معمار نيصورت تزئخصوص سرو به. درخت، بهدید توانيرا م

 گریو قسمت د دانیقسمت آن سپاه جاو کیند،ااز جمله، در دو پلکان كاخ آپادانا كه در شمال و مشرق آن واقع شده

 نیا .شوديدرخت سرو مجزا م یلهيوسبه گرید یهر دسته از دسته دهد؛يرا نشان م انيكشور تابع هخامنش 23 ندگانینما

 (.158: 1350 رشمن،ياند )گها رنگ شدهو تمام آن رسندينظر مساله به 15تا  10 باًیختان تقردر

 

 انیسرو در هنر اشكان -3-2

 یاز طرح سرو استفاده شده است. در دست مجسمه زيعصر ن نیو در ا باشديم انياز هخامنش رگرفتهيدوره، تأث نیا نقوش

تقدس و احترام  ینشانه -اشاره شد  ترشيچنانچه پ -سرو كوچک كه درخت  کيهيشب یزي، چ«سنتروک»اشک دهم 

 (4)تصویر.شوديم دهینقش بوده است، د نیبه ا انياشکان
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 (.151: 1343 اءپور،ي)ضميشود مشاهده  یدرخت سرو در دست و ،يپادشاه اشکان« سنتروک». اشک دهم 4ریتصو

 

 انیسرو در هنر ساسان -3-3

 یرابر اردوان پنجم نشان داده شده  دا رياردش یكه در آن غلبه - روزآباديف یبرجستهمانند نقش ينعهد ساسا یهياول نقوش

است  يتمدن و هنر اسالم ،يهنر و تمدن ساسان يقيوارث حق ت،ینهااست. اما در فيلط اتياز جزئ یخشونت و عار

ها چرخ نیمحاط در ا واناتيمماس. ح ایجدا  یاهرهیعبارت است از دا باغل يمنسوجات ساسان يني(. نقش تزئ63)همان: 

ه ها نقش شدآن انيدان در مآتش ایدرخت مقدس  کیاند و پشت به پشت هم قرار گرفته ایارویرو نهیطور قراغلب به

 استفاده شده. ند،باش دهيكه ممکن است سرو خم یمانندبرگ یهاوفور از بالبه ي(. در هنر ساسان227است )همان: 

 یيدپار زين يدر كاله پادشاهان ساسان ي. حتباشنديدار، مقدس مبال واناتيح ان،يمانند هنر هخامنش نيهمچن (6، 5ر)تصاوی

(. 8(همچنين در پارچه های این دوره نيز این نقش مشاهده مي شود. )تصوبر7. )تصویرشوديم دهیهمان بال هما د ایاز پر 

 (.64-66: 1385)عطروش، 

 
 (.189: 1350 رشمن،ي)گي برلن، استفاده از نقش بال در هنر ساسان یموزه ،یلوح گچبر سفون،ي. ت5ریتصو
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 (.189: 1350 رشمن،ي)گي برلن، استفاده از نقش بال در هنر ساسان یموزه ،یوارید یگچبر ن،ي. ورام6ریتصو

 

 
 (.197: 1350 رشمن،ي)گي ساسان ه.ق، خسرو دوم. استفاده از بال در كاله شاه47شابور،يدرهم نقره، ضرب ن .7ریتصو

 
 .(245: 1377 ،یریوزي )ساسان يدر نساج ي، نقش درخت زندگ4و  5قرن  د،يو سف اهيس شمیابر یپارچه . 8ریتصو

 

دوره  يو شکست نظام طبقات یبه مرگ مزدک در راه آزاد توانيجقه را موجود آمدن بتهعلت به ،يخیتار اتیاستناد روا به

ا معتقد و عالم ر يکیاز تار یيروشنا یيبه جدا زياست. او ن کینزد اريبس يبه مذهب مان یمذهب و دانست. انيساسان

 كه مزدک كندياشاره م «رانیهنر ا یشاهکارها». آرتور پوپ در كتاب دانستياز سه عنصر آب، آتش و خاک م يبيترك

را  یهمچون سرو آزاده بود و آزاد زيداشت. او نبر ي( گام بزرگانيزمان خود )ساسان يو شکست نظام طبقات یدر راه آزاد

قدس و قابل م اريباستان بس انيرانیا نيسرو را كه ب ،یماندن نام بزرگ و ادیبزرگداشت و به یبرا روانشي. پديپرستيم

هور ظ یهاهیمرور زمان، پامسئله به نيو سوگوار نقش كردند. هم دهيبود، به حالت خم يادگو آز یداریتوجه و عالمت پا

جقه پس بته یو جاودان دارد. نگاره قيعم اريبس يجقه اصالتدانست كه بته توانيم نیمحکم كرد. بنابرا رانیجقه را در ابته
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از  شي(. هند تا پ115: 1379مهرورز،  يو زارع یتبردرآمد )خلع یصورت امروزو به موديتکامل را پ ريس ،یاز مرگ و

 يو فرهنگ ياسيس ینظام و قوا ان،یموريبود. اما پس از استقرار ت تعادليآرام و بنا یركشو ياسيها از نظر سمغول یسلطه

 یبه دربار شاه طهماسب صفو انيحکومت هند تنزل كرد و او از وحشت شورش شاهونیهما ي. در عهد پادشاهافتييخاص

ادب و  ريتحت تأث اريبس یمدت و نیدر ا .ديسال به طول انجام 10از  شيب رانیپناه آورد. اقامت او در دربار ا رانیدر ا

 يرانیدو تن از هنرمندان ا ابد،یتوانست قدرت از دست رفته را باز ران،یكه با كمک شاه ا يقرار گرفت و هنگام رانیهنر ا

 ،یو خلق آثار هنر انیپرورش هنرجو یدو هنرمند برا نیرا با خود به دربار هند برد. ا مدو عبدالص يدعليرسيم یهابه نام

ه بر هنر هند بود رانیهنر ا راتياز تأث يمدراک تنها بخش نیشاه اقدام كردند. ا ونیدر دربار هما یهنر یهاكارگاه جادیبه ا

است )ذكرگو،  يرانیطرح اصالتاً ا نینشأت گرفته و ا رانیاز ا یهند یجقهكه بته میيعنوان نما ميتوانيوضوح ماست. پس به

1384 :110.) 

 

 در قاليجقه بته -4

دارد؛ از نظر شکل، اندازه و  يو انواع آن است كه تنوع فراوان یاطرح بته ،يبافاز نقوش مورد استفاده در هنر قالي يکی

 شده است و گذشت زمان در ديتقل ،قالي یكنندههيته یهاكشور یهيدر كل - يمانند طرح هرات - یابته یهارنگ. از طرح

 یهاحطر نياست كه در ب نیا قتيحق ي. ولرسدينظر مآسان به یابته یهاطرح تر،واع سادهان یهيندارد. ته یريآن تأث

گره  کیموقع  ريتغ ایاشتباه در رنگ  کیدشوار است. مرتکب شدن  اريبس یابته یهابافت انواع طرح ران،یمعمول در ا

معروف و موفق  یهااز طرح یا(. طرح بته47: 1368برود )ادواردز،  نيشود و اصالت قالي از ب عیاست كه طرح ضا يكاف

گاه آنچنان بزرگ كه  ها متفاوت است.بته یرواج دارد. اندازه زيدر هندوستان ن رانیقالي است كه عالوه بر ا يدر طراح

 ایدر متن  یمواز یهافیكوچک در رد یهاها با اندازهموارد، بته ترشيدر ب ياست ول يكل قالي كاف یچند بته برا

ها در قالي همدان، سنندج، كاشان، سرآبند و قم طرح نی. اگردنديم ميترس يمنحن یو به سبک شکسته دهید قاليیهيحاش

كاج كوچک از آن  کیمادر و بچه )كاج بزرگ كه  ایجقه اند از: بتهعبارت یابته یهاطرح نیتر. معروفشونديم دهید

 یريپر، بته مهشت اييبته افشار، بته قلمکار اصفهان، بته كردستان ،یده سرآبنآمده است(، بته ترمه )كاج متوسط(، بت رونيب

)كاج  يامو بوته باد یبته بازوبند ،یجقه، بته شاخ گوزن، بته سنندج، بته افشارترنج، بته)كاج كوچک(، بته لچک

هستند، نام  رهيت کیاز  وج و سرمتون، چون كا ي)كاج بزرگ(. در بعض یابته مغان، بته خرقه ،یي(، بته قشقاشکليبادام

 یسبب اندازه و جاآن را به شناسانقالي ي(. برخ64-66: 1385اند )عطروش، كار بردهبه گریکدینام  یجاها را بهآن

وع بته است و ن نیتراندازه، كوچک یواسطهكه به یابته جوجه ایيرياند؛ مانند بته مكرده یبندميگرفتنش در كل طرح تقس

قش )ن داننديم زدیيهاآن را برگرفته از ترمه یادوم است و عده یترمه قرار دارد كه برحسب اندازه در درجه بتهز آن بعد ا

بته،  نیتربزرگزي(. از نظر اندازه نشوديماندگار است كه هنوز تکرار م یهااز نقش يکیمنطقه  نیا يبافدر پارچه یاترمه
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از اسالم و دو مرحله پس از  شيمرحله پ کی) زیمتما یبه سه مرحله توانياره را منگ نیتطور ا رياست. س یابته خرقه

 (.85: 1377گرفت )پرهام،  يآن را پ قیآن( قسمت كرد و مصاد

 

 جقه در قالي كرمانبته -5

 شیدايپ گرفت. بازار آن در اروپا، رونق یو كساد يبافشال یمردم كرمان است كه با انزوا یرپاید یهااز هنر يکييبافقالي

طقه من نیابودن  یریآب و هوا و كو يبتوان علت را در خشک دیوضوح در كرمان مشخص كرد؛ شابه توانيهنر را نم نیا

لسله، س نی. در زمان ارسدياز آن م شيپ دیو شا انیدارد كه به روزگار صفو يبافدر قالي يطوالن یادانست. كرمان سابقه

استان كرمان را  یهاقالي یهي(. كل70: 1384 ،یياست )نکو رفتهيشمار مبه رانیا يبافالياز مراكز بزرگ ق يکیكرمان 

د كرمان هر دو نوع گره كاربر یيايجغراف ینمود. در محدوده ميتقس بافیریو عشا بافیشهر یهابه دو گروه قالي توانيم

. روديكار مبه فیظر یهااست كه در بافت قالي يارسف یمورد استفاده، گره یكرمان، گره بافیشهر یدارد. در منطقه

در  یادیگذشته شهرت ز است. كرمان از دوران جیرا يترك یو هم گره يفارس یهم گره باف،یيدر مناطق روستا

د ر برسنباو نیبه ا یاتا عده دهیامر باعث گرد نيدر عصر حکومت شاه عباس. هم ژهیوپارچه داشته است. به ديتولینهيزم

 سازنديتوار مرا اس شهیاند نیا بيترت نیاست و به ا افتهیتولد  يبافشال ژهیوبه ،يصنعت نساج يكرمان از پ یهاكه قالي

 شيب یاقالي كرمان سابقه یهابافت و طرح یهايژگیو ي. اما بررسباشديم رنكرمان حداكثر چهار ق يبافقالي یكه سابقه

شمار به رانیكهن ا یهاقالي يژگیهر دو رج، و نياستفاده از سه پود ب یوهي. شكنديآن مطرح م یاز هزار سال را برا

 ،يسيلانگ یها. شركتدید توانيم مانكر یهارا در قالي يژگیو نیاست و ا کیریآن قالي پاز ینمونه نیتركه بارز روديم

 يسيقالي كرمان به ارمغان آوردند. شركت انگل یبرا يرونق فراوان ،یالديدر اواخر قرن نوزدهم م یيکایو آمر یيايتالیا

(. 163: 1381ها بودند )ژوله، شركت نیا نیترو بزرگ نیتربوروس از مهم یهيقالي شرق و شركت عط دكنندگانيتول

زرد و قرمز روشن  یسلطه ریز یدارد و نقش سرتاسر يزعفران ینهيآمده است، زم 9یركه در تصو یرينظتخته قالي كم

مورد  زيرنگ ن 30تا  سينف یهارنگ و در قالي 15طور معمول حداقل مرغوب كرمان به یهارفته است. در قاليقرار گ

 (.135: 1374 ه،ی)فر رديگياستفاده قرار م

 

 
 .(135: 1374 ه،یفر) كرمان، لوفور و شركا، لندن یدوازدهم، منطقه یجقه، اواخر سده. قالي بته9ریتصو
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و روشن  ريو روشن، سبز س ريس ي. آبدیآيشمار مبه رانیا یهاقالي نیتراز متنوع يکیقالي كرمان  زين یزيآماز لحاظ رنگ

ت. منطقه اس نیا یهامورد استفاده در قالي یهارنگ نیتراز مهم يو مس يو روشن، بژ، عناب ريس يالك ،يصورت ،یاسرمه

 افتهیجقه( نام جقه )بوتهكه بته گردديدر آن عرضه م - آمديم مارشتازه به 12 یدر سده - یاتازه یهیمانقش نيهمچن

تدا آن را چون از اب انيكه فرنگ میسو است. ناگفته نگذار کیبه  یبا سر يكوچک سرو مخروط یبته هينقش شب نیاست. ا

 جقههمان بته نیااند و او خم كرده، در نظر آورده یكه در حالت نشسته كودكش را بغل كرده و سر به رو یمادر ئتيه

ت بلند آوازه شد. باف نيزمو در مغرب دهديم ليو كرمان را تشک ريمشهور كشم یشال و ترمه ياصل یهیمااست كه نقش

قالي از جهات طرح و رنگ با  نی. اكنديم ياطرافش معرف ينواح ایآن را كار شهر كرمان  يدرستقالي مورد بحث به

است كه محتمالً با ظهور نادرشاه آغاز شد و سپس  يجزئ راتييتغ انگریدارد. درواقع نما يكل وتقبل از خود، تفا یهاقالي

 تیقالي كرمان، رعا ژهیوبه یجقه در آثار هنربته ینگاره ي(. در بررس136)همان:  افتیتحول آشکار  انیزند یدر دوره

 آن يكه در پ آورديوجود ماز آرامش را به يسح ،ملموس است. تعادل و توازن موجود در آثار يشناختیيبایسه اصل ز

اجزا و عناصر شده و  انيم کيهارمون یارابطه جادیباعث ا زيجقه نبته ی. تکرار منظم نگارهشوديم جادیا یياحساس رها

قدرت  باكه گونانون عالوه بر آن یهادارند كه در كاربرد یاذكرگونه انيب هاتمیر. »آورديوجود محس حركت را به

 نندهيشم بنگاه و چ ریذكر ز يمطبوع اريطور بساند و بهكرده دايپ يهماهنگ زياند، با موضوع كاربرد نشده يطراح یماننديب

 (.12: 1384 ،یي)خزا «كنديم جادیدر او ا يبیغر یدلکش برده و جاذبه یيرا به فضا یو و شوديمترنم م

 

 رجندیجقه در قالي ببته -6

در  يبافكه در آن از قدمت قالي افتيتوانيرا م یيتر جاكم ،يبافقالي خینابع و كتب موجود درخصوص تارمراجعه به م با

ستند ه میقد رانیبزرگ ا التیدو ا ران،یآمده باشد. مناطق شرق ا انيبه م یذكر -شمال شرق  ينواح ژهیوبه - رانیمشرق ا

 میمناطق قد انياند. در ممعروف بوده رانیر شمال شرق و مشرق او خراسان د ستانقوه یهاالتیا یهاكه سابقاً به نام

 یهادر طول دوران سيخوب و نف یهاقالي یآشکارا در عرضه زيخراسان عالوه بر خوارزم و بخارا، شهر هرات ن يبافقالي

اند از: مشهد، اضر عبارتدر حال ح خراساناستان  يبافمراكز قالي نیتر(. مهم168: 1381داشته است )ژوله،  تيمتعدد فعال

 و روانيبلوچ خراسان(، شمال خراسان شامل قوچان، ش یها)قالي هیدريكاشمر، طبس، تربت جام و تربت ح رجند،يب

. طرح 1. شونديم یبنددر هفت گروه طبقه رجنديدر قالي ب جیرا یها(. طرح169سبزوار و گناباد )همان:  شابور،يبجنورد، ن

. 4 ؛یا. طرح محرمات بته3 ؛ی. طرح بته سراسر2متن؛ پنج ،يماهزهیترنج رلچک ،یسراسر يماهزهیشامل: ر يماهزهیر

 ،يجنگل یها. طرح افشان شامل: طرح6 ؛ي. طرح خشت5 ؛ياسبطرح كله ،یسعد يترنج شامل: طرح ربعلچک یهاطرح

، بریوانلو یموريو ت يشقان و... )سلطانفرنگ، جوگل طرحمتفرقه مانند طرح خاتم،  یها. طرح7رنگ(؛ گل و بوته )هفت

ت متفاو یهانگاره در اشکال و اندازه نی. اباشديم رجنديكار رفته در قالي ببه یهانگاره نیترجی(. بته از را3: 1389

است.  رفته اركبه هيحاش ایجهت آراستن متن  رجنديدر قالي ب جیرا یها)مکمل( در اكثر طرح يفرع اييصورت اصلبه
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 ایكاج  زینقوش ر فیرد کیترنج بوده و معموالً با ( فاقد لچکیاو محرمات بته ی)بته سراسر رجنديب یابته یهاطرح

بته با  یبته با سرو و نگاره ینگاره قيحاصل از تلف یهاقالي همراه است. طرح یدر كناره رهيصورت زنجگل و بوته به

)همان: ( .10)تصویرمنطقه است  نیا یابته یهاكار رفته در قاليبه یاهطرح نیترجیدر اشکال مختلف از را یيگل ختا

6.) 

 

 
 (.7: 1389 وانلو،یبر یموريو ت ي)سلطانی ابته یهياز حاش یا. نمونه10 ریتصو

 یفرم بته و نحوه ها،دسته قالي نی. در گروه اول از اباشديم رجنديو مشهور ب يمیقد یهااز طرح یبته سراسر یهاطرح

به  توانيروه مگ نیبته در ا یهايژگیو نیتر. از مهمباشديها مبتهتک اتياست و تفاوت در جزئ کسانیبته  یبندبيترك

و  در كل طرح اشاره كرد. فرم بته گریکدیها با ارتباط بته جهيگل و برگ و درنت زرونده ا یاها بر ساقهسوار بودن بته

ها و بته نيب یكار رفته در فضادوم مشابه بوده و تفاوت در نقوش به یدسته یهاقالي یهيها در كلآن یبندبيترك ینحوه

 گریکدیها با در ارتباط بودن آن جهيپهن و درنت یاقهها بر سادسته، سوار بودن بته نی. در اباشديها مبته ناتيتزئ اتيجزئ

بوده  سانکیيبندبيترك یفرم و نحوه یدارا زين هاه قاليدست نیجقه در گروه سوم ابته ی. نگارهشوديم دهیدر كل طرح د

از  يبي. تركباشنديگردان م -نوع اول از نوع شکسته  یامحرمات بته یهاهاست. طرحبتهتک اتيو تفاوت تنها در جزئ

 کیپهن و  یساقه کیبه  نیپهن، مز یهااند. نوارتکرار شده انيدرمکیصورت محرمات كه به کیپهن و بار یهانوار

وع نوع دوم از ن یاجقه است. طرح محرمات بتهبته یحامل نگاره کیبار ی. ساقهباشنديم شکليچکيپ کیبار یساقه

 یاطرح محرمات بته یكه دارا یيهاقالي ياصل یهي. حاشباشنديبر كل متن غالب م هنپ یهاگردان بوده و نوار یهاطرح

 ير برخكه د دهدينشان م هاي. بررسخورديوفور به چشم مبته در آن به یت و نگارهپركاربرد اس ارينوع دوم هستند، بس

ها بته یبندبيشده است. شکل، فرم و ترك تفادهنقوش اس ریبا سا بيبته در ترك یبا طرح خاتم، از نگاره رجنديب یهاقالي

 يرعف يخاتم نقش یهاجقه در طرحبته یگاره. نباشديبا طرح خاتم متفاوت م یهاها در قاليآن یريمحل قرارگ يو حت

 معروفترنج مود، طرح لچک يبافقالي یحوزه ژهیوبه رجنديب یدر منطقه جیرا یها(. از طرح10و  9و مکمل دارد )همان: 

 هاليقا نیاز ا یاريبس یهيدر متن و حاش ،يعنوان نقش مکمل و فرعبته به ی. استفاده از نگارهباشديم یسعد يبه ربع

متن ترنج و پنجلچک ،یطرح، سراسراست كه در قالب سه رجنديدر ب جیرا یهااز طرح زين يماهزهیمتداول است. طرح ر

مود و  یدر منطقه جیرا یها(. از طرح11-13است )همان:  يمکمل و فرع ينقش هاطرح نیبته در ا یبافته شده. نگاره

 نیا یهادر قاب جیرا یهااز نگاره يکی. باشديدر منطقه، متأخر م گرید یهااست كه نسبت به طرح يطرح خشت شه،يسرب
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 يقش فرعن رجند،يب يخشت یهاقالي رجقه د. بتهشوديجقه است كه در اشکال مختلف مانند مادر و بچه مشاهده مبته ،قالي

در اوج شهرت خود قرار  يشمس یهجر 1320تا  1310 یهاسال یدر فاصله رجندي(. قالي ب14و مکمل است )همان: 

 یهابافتهر دستب رجنديب هااز قالي یاريبس كهیطوربود به ينسبتاً مناسب تيفيك یدارا کنواخت،یيهاطرح رغميداشت و عل

با  رجندياروپا، قالي ب یهابازار يفروپاش یواسطهسوز دوم، بهداشتند. با شروع جنگ خانمان یخراسان برتر قمناط گرید

 (.172: 1381)ژوله،  افتندیيدیتنزل شد يكم يو حت يفيك ثياز ح هاقالي یهيات مواجه شد و متعاقب آن، كلكاهش صادر

 

 كردستان یهاجقه در قاليبته -7

افته و اورامانات ب درهوانید وان،یمناطق سقز، بانه، مر نينشكوچ ریاكنون توسط عشاكردستان كه هم یریعشا یهاقاليچه

 یاراد میسنندج از قد یمنطقه لياص یها. طرحرونديشمار ماستان كردستان به لياص یهابافته نیتراز مهم شوند؛يم

 مدرهيماه یهاانواع نقشه ريخاص نظ یهاطرح يبوده و بافت برخ يشناسرمها و فمتنوع و متحول در نگاره یساختار

ود آورده وجمنطقه به نیا یهادر قالي يدج، تنوع مطلوبقالي سنن یهاو كاربرد متناسب رنگ یزيآمرواج داشته است. رنگ

كرد:  يسنندج معرف یخاص منطقه یهاعنوان طرحبه توانيرا م گریشش طرح د درهم،ياست. در كنار انواع نقوش ماه

 يرزاعليگل م. 7. گل و بلبل؛ 6مجنون؛  دي. ب5 ؛يلي. گل وك4چهارپر؛  یجقه. بته3پر؛ هشت یجقه. بته2 ؛ي. بته چارك1

 یهاقالي یزيآمدر رنگ يو آب یاسرمه ر،يس يالك یهاگل فرنگ دارد. استفاده از رنگ یهابه طرح يكه شباهت خاص

كه « گلهشت»طرح  ژهیواست. به جینقش بته را زي(. در سنندج ن195و  194: 1381دارد )ژوله،  تيمسنندج اه يمیقد

 نیا جار،ي. در بكنديرا پر م نهيقرار گرفته است و تکرار آن تمام زم یكزگل مر کیبه دور  يصورت شعاعهشت بته به

. شوديم هدید ياصل یهادر كنار نقش يصورت نقوش فرعبه ایدرخت  یشاخه یكاج در انتها یوهيشکل مبه ترشينقش ب

جقه  ،يجقه چارك یهاد و به نامتفاوت دار رجنديچون قم، كرمان، كاشان و ب گریمناطق د یهاكردستان با بته یهاجقهبته

شکسته بوده است  یهامورد استفاده در قالي كردستان طرح یهاطرح ترشيب (11)تصویرمتداول است. يجقه بادام ،يتوپ

 ايدرهميمهم قالي در كردستان است. طرح ماه یهااز جمله طرح درهميماه. شودياستفاده م گرید یهااز طرح ندرتو به

ماهرانه و  يطرح ،ي. طرح هراتروديشمار مطرح به نیترفیظر رانیا یكوچک و تکرارشونده یهاطرح نيدر ب ،يهرات

 درهميهزمایر فیظر اريبساست. طرح  يرانیا یقهيو ذوق و سل یيبایز نیمواز تیاز رعا يحال ساده بوده كه حاك نيدر ع

الع اض ز،یر اريبس یهاطرح، گل نیشهرت دارد. در ا زين يماهمشکل است، به خرده اريبس گریاز آن د ترزیكه بافت ر

هستند.  معمول اريدر كردستان بس یابته یهارا دربردارد. طرح یپركه اكثراً گل هشت دهنديم ليرا تشک یلوز یچهارگانه

 ،اليجمله ترمه، ق ها ازبافتهانواع دست یدر همه باًیاست كه تقر يبعد از هرات جیاز نقوش را گرید يکیيابته یهانقش

 یالقهدر سنندج مورد ع زين یتعداد ران،یا يبافمتداول در قاليیابته یاند. از حدود شصت گونه نگارهقلمکار متداول بوده

 ،یمرد(، جقه زیاگرهجقه )سه ،یاجقه خرقه تواني. از انوع بته مبافنديم تلفها را با حاالت مخبافندگان بوده است كه آن

 نیمتداول در كردستان است. ا یادوگره از انواع بته ایپر( را نام برد. طرح جقه )هشت يجقه توپ ز،یره، جقه رجقه دوگ
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ول آن ط يول دینمايم رييبافندگان، عرض جقه تغ یقهيبرحسب سل یادوگره یها. در جقهبافنديطرح را به دو گونه م

كردن هشت  بيركت یلهيوساست كه به یاانواع بته گریپر از دهشت اييتوپ یجقه. بتهكنديم رييتغ متريسانت 2ندرت تا به

 تینهااند و دربه هم وصل شده یلوز کیيواسطهها بهجقهبته یو قاعده دیآيوجود مبه گریکدیبا  یادوگره یجقهعدد بته

افته مختلف ب یهادر اندازه زين یاگرهسه . جقهندیگويم يتوپ یجقهآن را بته ليدل نیبه ا رسند؛يم رهیدا کیشکل به

متر مربع مناسب بوده و  2×3با ابعاد  یيهاقالي ینوع جقه برا نیدارد. ا يخاص یجلوه یادوگره یهادر قالي يول شوديم

كوچک  یهاساده و گل یها، بندهاجقه ی(. در فاصلهمتريسانت 5/7طول جقه است. )هر گره  یدازهگره، انمنظور از سه

فاوت ت نیاست. با ا یاگرههمان جقه سه زين یجقه زمرد. بتهشوديپر م يها اشکال مختلفداخل جقه زيو ن رنديگيقرار م

در  ؛رديگينوار قرار م نیا یدر فواصل منظم رو يكوچک یهارهیو دا رديگيدور تا دور شکل جقه را م يكه نوار سبزرنگ

ندج است كه در سن یيبایز اريبس یابته یهااز طرح یا. جقه خرقهدهنديبه فرم جقه م يخاص یيبایز هارهیحالت، دا نیا

 یهاقهبزرگ، ج یها. حدفاصل جقهشوديبا ابعاد بزرگ بافته م یيهانقشه معموالً در قالي نیاست. ا يمعروف به جقه چارك

ه هشت بت -اشاره شد  ترشيچنانچه پ -است كه  يگل قهر و آشتطرح، هشت گریساده است. طرح د یهاكوچک و گل

 يبافيمراكز قال گریطرح البته در د نیهاست. اگل نیاز تکرار ا دهياند و سطح قالي پوشگل قرار گرفته کیدور تا دور 

 .شوديبافته م زيمانند خراسان ن

 

 
 .(1373 ان،یادجو) نهيدف ی، موزه90. 1در  30. 1سنه كردستان، ابعاد:  ،یابته یچه. قالي11 ریتصو
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 یریگجهینت -8

. وردخيبه چشم م ديتخت جمش ينگاره در حواش نیا یاست. ردپا رانیپركاربرد در هنر ا یهاكاج از نگاره ایدرخت سرو 

قرون و  يجقه در ط. بتهشوديم يتلق يدارد و نماد جاودانگ ينيآئ ینقش جنبه نیپژوهشگران، استفاده از ا یدهيبه عق

قرون دوازدهم و  يمختلف استفاده شده است. نقش مذكور ط یهاندازهو به اشکال و ا يانتزاع یهاورتاعصار به ص

رفته تا گ یو نگارگر یفلزكار ،یدوزترمه ،يبافياز قال رانیا یهاو در اكثر هنر ديو كمال خود رس یيبایبه اوج ز زدهميس

كه سر در  یاپرنده ،يگالب لفل،ف ر،يشده است؛ از جمله: انج يلفمخت ريجقه تعابمورد استفاده قرار گرفت. از بته یمعمار

 افتهیراه  رانیجقه از هند به هنر ابته یدارند كه نگاره دهيعق يبرخ ان،يم نیكاج و.... در ا ایفرو برده، درخت سرو  نهيس

 نر هند در زماب رانیهنر ا ريتأث . با توجه بهباشديم یريكشم یهاجقه در شالتصور، استفاده از نقش بته نیا لياست. دل

است؛  تهافیبه هند راه  رانینگاره از ا نیگفت كه ا نانيبا اطم توانيدوره م نیو هند در ا رانیو ارتباط گسترده ا انیصفو

رن به ق انریجقه در هنر اكاربرد بته ینهيشيپ كهيدرحال باشنديم یمربوط به قرن دوازدهم هجر ريكشم یهاشال كهنیكماا

 ،يمختلف از ساسان یهاآن در دوره یهاكه نمونه باشديم يرانیهنر ا ینمودها نیتريمیقداز  ي. قالرسديم یچهارم هجر

فت، با یهاوهياز نظر طرح، رنگ، ش يرانیا یهاياست. قال يقابل بررس یصفو ژهیوو به یموريت ،يلخانیا ،يهخامنش

 رانیا يبافياست كه در اكثر مناطق قال ينقوش هجقه از جملدارند. بته يفراوان مختلف و... تنوع یهياستفاده از مواد اول

 هركدام از يبررس كهیطورمختلف كاربرد دارد؛ به یهاها و رنگها، شکلنگاره در اندازه نیمورد استفاده قرار گرفته. ا

از  رانیاكه در  يرساند. از جمله مناطق خواهد یاریهر منطقه  یهايقال کيها ما را در شناخت مناطق و تفکگونه نیا

اره كرد. و كردستان اش رجنديبه كرمان، ب توانيها استفاده شده است؛ مآن يو بافت قال يوفور در طراحجقه بهبته ینگاره

محسوب  يلاز مراكز باسابقه در بافت انواع قا يکی. كرمان شوديمحسوب م ياز انواع پرقدمت قال يکیدر كرمان  یابته يقال

رمان و ك یهايقال ستم،ي. در اواخر قرن برسدياز آن م شيو پ یصفو یآن به دوره یهايقال فتبا ینهيشيكه پ شوديم

در  يقال يمناطق بافت و طراح نیتراز مهم يکیزين رجندي. بشناختنديم يجهان یهاآن را در بازار یاخصوصاً انواع بته

ن منبع تاكنو ربازیمنطقه از د نیدر ا يبافياست. قال رجنديب یدر منطقه جیرا یهاز نگارهجقه ا. بتهشوديشمرده م رانیا

 يفرع اييصورت اصلكه به رجنديب یهايقال نیترجیبوده است. از را یيها در مناطق روستامعاش خانواده نيتأم یبرا يمهم

 ،ياسبلهترنج، كلچک فشان،ا يخشت ،یامحرمات بته ،يماهزهیبه طرح ر توانيها استفاده شده است؛ مجقه در آناز نقش بته

وكان امروز و ب جاريافشار و سنندج و ب يدر كردستان است. قال جیرا اريبس یاز هنرها يبافيو... اشاره كرد. قال یربع سعد

بعد  جیاز نقوش را یابته ي. قالجاريدو قطب فعال است: سنندج و ب یدارا يبافيدارد. كردستان از نظر قال يشهرت جهان

 ي(، جقه دوگره، جقه توپیاگرهجقه )سه ،یبه جقه زمرد توانيكردستان م یهايجقه در قالاست. از انواع بته يهراتياز قال

در مناطق مختلف به آن  یابته یهايدرمورد انواع قال توانيكه م یااشاره كرد. نکته یاو جقه خرقه زیپر(، جقه ر)هشت

 است. يرانیا یبایو ز ليطرح اص نیا یايبه اح دیشد ازين اشاره كرد،
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