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 رجانیافشار باف س یها و نقوش قالطرح یبررس
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 دهیچك

 یکه شهرت جهان رجانیس یباف یفرش هاى ایران است. هنر قال نیتر یافشارى از نظر طرح و نقش از غن فرش

 یزود جا یلیخ دیبرد و شا یهنر رنج م نیدختران جوان به ا شیروزها از نبود بافندگان و عدم گرا نیدارد ا

و  یخیتار تیو ازجهت ماه یادیدهد در این پژوهش که از نظر هدف، بن یکارخانه ا یخود را به فرش ها

عى شده است با شناسایى پیشینه تاریخى و فرهنگى این دستبافته، طرح ها و نقوش استفاده است س یفیتوص

گردد. شناسایی  یو صادر کنندگان معرف یکنندگان داخل دیو جهت استفاده تول ییافشارباف شناسا یشده در قال

کنندگان( انجام  دیو مصاحبه با بافندگان و تول دی)بازد یدانیو م یاطرح ها و نقوش از طریق مطالعه کتابخانه 

 یترنج و پنج ترنج، بند ،یخان یتوان به سه کله، موس یم رجانیافشار س لیا یها یقال یگرفت. از انواع طرح ها

شوند. در گذشته  یبافته م یاندازها، با نقوش متعدد ریز نیو حشمت اشاره کرد که هر کدام از ا یگیشول، بابا ب

بافنده  اریدر اخت یامروزه طرح و نقش ها را با هدف خاص تجار یبوده است ول یها به صورت ذهن یقال نیبافت ا

 نیب نیشود و در ا یروبرو م یشتریبافند که با استقبال ب یرا م ییبافندگان طرح ها شتریدهند و ب یقرار م

 سپرده شده است.   یاز طرح ها به فراموش یاریبس

 

 افشارباف، طرح و نقش  یقال رجان،یس یافشار، دستبافته ها لیا :يدیكل واژگان
 

 

  مقدمه

فرهنگ و  یداده است که هر کدام دارا یاز اقوام مختلف را در خود جا یمتنوع فیط ران،یا ییایجغراف تیوضع یگستردگ

رهنگى و هنرى هر ملتى باشند. دستبافته ها مظهر تبلور عینى و ذهنى دستاوردهاى ف یمنحصر به فرد خود م یعناصر فرهنگ

است. بررسى این گنجینه ها سبب مى شود با درکى عمیق تر نسبت به گروه هاى سازنده آن به نقش این تولیدات در برطرف 

کردن نیازهاى زیستى و معیشتى افراد و ارتباط آن با بافت هاى تاریخى، فرهنگى و اسطوره اى جوامع پى ببریم. طرح و نقش 

عظیمى از میراث فرهنگى کهنى را در بر مى گیرند که در طول اعصار بر اثر  یا دارا بودن بار فرهنگى، گستره این دستبافته ها ب

نقل و انتقال نقوش، مهاجرت هاى اجبارى، ازدواج ها، تقلید صرف یا ترسیم نادرست و هم آمیزى و تأثیرپذیرى از دیگر هنرها 

 دگرگونى هاى زیادى را به خود دیده اند.

که با خالقیت، ابتکار، ذوق و نوآورىِ استادکار بافته مى شود؛ دنیائى از رمز و راز در خود نهان دارد و شور و  میگل و فرش

تند. مهمترین ویژگى هاى نقوش  یشعفى که هنگام بافتن تار و پودش به بافنده دست مى دهد، با زمزمه هاى شاعرانه درهم م

بندى قرینه، بیان تجریدى نقوش تکرارشونده، و  بیهماهنگى، تناسب رنگ و فرم، ترک ودن،چشم نواز ب رجان،یس یدستبافته ها

 سادگى و بى پیرایگى در عین معناگرائى آن است.
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بررسى نقوش  به این امر مى رسیم که اغلب سازندگان، استادکاران و هنرمندان این آثار، عالوه بر جنبة زیبائى و تزئینىِ  با

عقاید، عالیق و افکار خود در آنها پرداخته اند. اینان، از پدیده هاى طبیعى پیرامون خود الهام گرفته وآنها را اثر، به بیان باورها، 

 کار بسته اند. از این رو، نقوش به صورت بسیار ساده و بى پیرایه تجلى یافته اند بهبه صورت تجریدى 

طى سال  رجان،یعشایرى کرمان، بخصوص شهرستان سو نقش فرش افشارباف به عنوان یکى از دستبافته هاى اصیل  طرح

هاى اخیر تغییرات بسیارى را پشت سر گذاشته است. این هنر که گمان مى رود میراث عشایر کرمان از سرزمین هاى 

اصیل و وارداتى را در خود  یکرمان، طیف متنوعى از طرح ها  هاجدادیشان باشد امروزه با تأثیرپذیرى از هنرهاى بومى منطق

جهت ثبت و  یعامل رات،ییتغ نیروند ا یطرح ها عالوه بر شفاف ساز نیا یوطبقه بند ییاست شناسا یهیجاى داده است. بد

 اصالت ها خواهد بود. یرو برمبنا شیپ یها یجهت نوآور یزیطرح ها و برنامه ر نیضبط ا

آنها، سهم  یهادستبافته یو معرف یریعشا یراندازهایموجود در ز یطرح ها یو بررس قیدارد با تحق یپژوهش سع نیا

 ها و ذوق آنها داشته باشد. تیساله و خالق نیچند اتیاز فراموش شدن تجرب یریهنر آنها و جلوگ اءیدر اح یکوچک

 

 قیتحق نهیشیپ

است که  یمحدود قاتیو تحق نهیزم نیفقدان منابع مکتوب در ا د،ینما یرا مشخص م قیتحق نیضرورت انجام ا آنچه

 لیا ینقوش دستبافته ها یقیتطب یبررس"( در پژوهش خود با عنوان ،0: 1135فر ) ستهیو شا یصورت گرفته است. محمود

بافته ها  نینقوش در ا یآنها، به بررس یدستبافته ها یکل صاتشاهسون و قفقاز و مشخ لیا یپس از معرف "شاهسون و قفقاز

اشکال  شینما تیاسالم وممنوع نیهستند اما با ظهور د عتگرایطب شتریدستبافته ها ب نیپرداخته و معتقدند که طرح ها در ا

است. معنا و  یفرم هندس بهاشکال  جادیا ت،یممنوع نیا جیاز نتا یکیشده اند.  ینیتزئ شتریها ب هینقشما ،یو جانور یانسان

مخصوص به  یو ماه و ستاره همه افسانه ها دی، خورشرودخانه، کوه اهان،یاز نقوش فراموش شده اند. پرندگان، گ یاریمفهوم بس

 خود را دارند. 

ها، نقش نیا یپس از بررس "ترکمن یدر قال یجانور یها هینقشما یبررس "( در پژوهش 14: 1141) رحاجلویو ام یریکب

از اسالم و بعد از اسالم  شیبه دو دسته پ یخیها، از لحاظ تار یدسته از قال نیکرده اند که نقوش ا یریگ جهینت نیچن نیا

به علت مجاورت  نیقوم کوچ نش نی. اافتیادامه  زیآغاز شده و بعد از اسالم ن اسالماز  شیاز پ زین یشوند. تداوم برخ یم میتقس

خود به نقش در  یبر اساس باورها زیرا ن یگرفتند. برخ تیبه عار شانیاز نمادها را از ا یاریخود بس گانیهمسا یبا فرهنگها

 آوردند.

کند متأسفانه به دلیل  یم انیب "چیپ یکیریش میافشار باف بر گل یطرح و نقش قال ریتأث"ی( در بررس123: 1141) یخالق

فقدان نمونه هاى موجود از گذشته هاى تاریخى این دستبافته امکان بحث علمى گسترده ا ى در این زمینه وجود ندارد ولى 

در سه دهه گذشته گویاى آن است که بسیارى از تغییرات به وجود آمده در  ژهر یکصد سال اخیر و به ویمرور این تحوالت د

زمینه طرح و نقش این دستبافته مرهون ازدیاد تقاضا و تولید تجارى بوده است. تنوع طلبى در طرح و نقش هاى مورد کاربرد 

این میان طرح و نقش قالى افشارى باف منطقه به دلیل براى جذب بیشتر مشتریان ارمغان چنین رویکردى است که در 

 همخوانى با محدودیت هاى ساختارى گلیم شیریکى پیچ بهترین منبع الهام بافندگان آن بوده است.

طرح و نقش آن را مى توان میراث ماندگار عشایر مهاجر )افشار و بچاقچى(  ،یایلیاتى قال یطور کلى با توجه به پیشینه  به

 و باف افشارى فرش خصوص به –شمال غرب ایران به کرمان دانست که با تأثیرپذیرى از هنرهاى بومى منطقه کرمان  از نواحى

: 1139 ،یخان نینقش مایه هاى اصیل و وارداتى را در خود جاى داده است )حس وطیف متنوعى از طرح ها  - چیپ یکیرشی

وه بر شفاف سازى روند این تغییرات عاملى جهت ثبت و ضبط این (. بدیهى است شناسایى و طبقه بندى این طرح ها عال11

سعى خواهد شد با شناسایى  پژوهشطرح ها و برنامه ریزى جهت نوآورى هاى پیش رو بر مبناى اصالت ها خواهد بود. در این 

 دیجهت استفاده تولو  ییافشار شناسا یپیشینه تاریخى و فرهنگى این دستبافته ها، طرح ها و نقوش استفاده شده در قال

 گردد. یو صادر کنندگان معرف یکنندگان داخل

 

 پژوهش  روش

انجام شده است. در  یمطالعه مورد وهیو به ش  یفیروش به صورت توص تیو از لحاظ ماه یاز نظر هدف، کاربرد قیتحق نیا

شناسایی طرح ها و نقوش از طریق . دیمطالعه انتخاب گرد یبرا رجانیس یدستبافته ها نیافشار باف از ب یپژوهش قال نیا
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کنندگان( انجام گرفت. پس از شناسایی طرح ها و نقوش  دیبا بافندگان و تول احبهو مص دی) بازد یدانیو م یمطالعه کتابخانه ا

 . رفتیآنها صورت پذ یطبقه بند

 

 افشارباف فرش

ود که در طى سال هاى گذشته با فراز و به شمار مى ر یافشارى باف کرمان یکى از مهمترین سبک هاى فرش ایلیات فرش

و درهم آمیختگى فرش افشارى باف   ینشیب هاى بسیارى روبه رو بوده است. بسیارى از فرش شناسان بزرگ به دلیل پیچیدگ

باشد( تشخیص آنها را امرى مشکل دانسته و چون راه  یغیرافشارى م گاناز غیرافشارى باف )فرش هاى افشارى که کار بافند

مورد بررسى قرار داده اند. از « منطقه کرمان» ای «یافشار»براى آن نیافتند دستبافته هاى این حوزه را با عناوینى چون حلى 

کمبود دستبافته هاى اصیل افشارى  -1توان به موارد زیر اشاره کرد:  یمهمترین مشکالت در زمینه بررسى فرش افشارباف م

پراکندگى بیش از اندازه افشارها در  -1اصیل افشارى باف و فقدان طراحى و نقش پردازى اصیل یباف یاز رونق افتادن قال -0

تلفیق سبک هاى فرش بافى افشارباف بعد از مهاجرت به نواحى  -1چهار حوزه افشارنشین )شهر بابک،بردسیر، سیرجان و بافت(

ن با فعالیت شرکت هاى خارجى انگلیسى و آمریکایى و توجه به فرش شهرى باف کرمان از اواخر قرن نوزدهم همزما -، رانای

 (.112: 1141 ،یکمبود منابع و پروژه هاى تحقیقاتى در حوزه فرش افشارى باف )خالق -9مهجور ماندن فرش افشار باف 

 

 افشارباف یها و نقوش قال طرح

که تمام  ییباشند، و از آنجا یمتنوع م نیو همچن ادیز اریطرحها و نقوش بس یدارا ،یریعشا یراندازهایانواع ز یطور کل به

بر  نکهیباشند و به علت ا یم یهستند، به صورت ساده و هندس ریعشا تیابداع و خالق جهیبوده، و نت یطرح ها و نقوش ذهن نیا

 اتیذهن باورداشتها و ات،یروح د،یاز عقا نهایبرخوردارند و همه ا یخطوط شکسته و هندس زشوند ا یبافته نم یاساس نقشه قبل

 . رندیگ یسرچشمه م ریعشا

و  یگیشول، بابا ب یترنج و پنج ترنج، بند ،یخان یتوان به سه کله، موس یم رجانیافشار س لیا یها یقال یانواع طرح ها از

نقوش عبارتند از:  نیا نیاز مهمتر یشوند. که برخ یبافته م یاندازها، با نقوش متعدد ریز نیحشمت اشاره کرد که هر کدام از ا

مرغ پشت و  ر،یقمرو، شانه، کفگ ای(، قجرو رانیو ج زیشنی)گل گ یدستمالو، گل قشقه ا یش ،محراب ،یهفت رنگو، خوشه انگور

چوگن، کجک، چنگک، ارّو، کرمکو، قالب،  ،یباغ چیقل ل،یبرگدار، چرخک، مداخل، شاخ، نقش خان، مازنج ،یگل بادام ایرو 

 و.....  واناتینقوش ح

 

 كله  سه

توان گفت یکى از متداولترین طرح هاى بافته شده در بین افشارهاى  یطرح یکى از سبک هاى رایج افشارى است و م این»

(. معموال این نقشه در بین بافندگان سیرجان )بلورد و اسطور، محمود آباد 122: 1131منطقه سیرجان و فارس است )حاجیوند، 

از بافت رواج دارد. نامگذارى این نقشه برپایه ساختار طرح آن است که سه کنگره  قىپنج بردسیر و مناط سید، حسین آباد(، کوه

(، به گونه اى که بافندگان قالى هر کدام از 11: 1139 ،یخان نیچلیپا مانند در انتهاى عرضى زمینه قالى قرار گرفته اند )حس

ها تکرار  چهیدر قال شتریمانند )کله( به تعداد ب پایچل یمربع ها نیهم ا ی(. گاه1آورند )شکل  یبه حساب م« کله» کیآنها را 

 (.0شوند )شکل  یم

  
 )منبع: نگارنده(شتریسه كله با تعداد مربع ب چهی. قال4شكل          سه كله )منبع: نگارنده(                چهی. قال6 شكل
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شود، که در سه گوشه آنها سه مربع کوچک متصل  یم دهی( سه مربع دچهیمتن قال ای نهی)زم چهیقال نییقسمت باال و پا در

محراب »را به وجود آورده اند، که به آن  یخال ییشکل به هم وصل شده اند و فضا یپلکان یمربع ها با خطوط نیباشد و ا یم

 نیهم چهیمتن قال یر قسمت داخلشوند. د ینام دارد، پر م «بکویس»که  ینقوش گرد اهم ب ی. البته محراب قالندیگو یم «یقال

 (.1شود)شکل  یاطالق م «یآلت اقلُقی» یبه زبان ترک ای« دستمالو یش»در ابعاد بزرگتر بافته شده اند، که به آنها  یخطوط پلکان

                

 
 سه كله )منبع:نگارنده(    چهی. نقشه كله و محراب در قال9شكل 

 

فرا گرفته  یرا نقش یمعروف است. دور تا دور گل قشقه ا «یگل قشقه ا»سه ترنج بزرگ وجود دارد، که به  چهیمرکز قال در

نقش از نقوش  نیا ایشود، گو یبافته م زین نینش ریمناطق عشا رینقش در سا نی. اندیگو یم« پا»افشار به آن  ریاست که عشا

 یکیهم قرار گرفته اند، که  یشود، که به شکل بعالوه رو یم دهیدو نقش د یا شقهباشد. در داخل گل ق یقفقاز م یاقتباس

 (. ،و1شود )اشکال  یم دهی( نامی)نقش افق «رانیج» یگری( و دی)نقش عمود «زویشنیگل گ»معروف به 

               

  
 )منبع: نگارنده( یی. نقشه گل قشقا5شكل          سه كله )منبع: نگارنده(                  چهیدر وسط قال یی. نقش گل قشقا2شكل 

 ی نهیشود، که همچون ستاره در حال درخشش هستند و زم یپر م یادیز اریرنگارنگ بس یسه کله با گلها چهیقال نهیزم

 یلهجه  ستاره به ایهمان ماه « قمرو»شود.  یگفته م« گل قمرو»علت به آنها  نیبه هم دیرا روشن کرده اند، شا چهیقال رهیت

 (.9)شکل  ندیگو یم «یقجر لگ»به آن  زیموارد ن شتریاست. در ب یکرمان

نقش پنج  یگری( و د5)شکل « شانه» یکیخورد، که  یبه چشم م چهیقال نینقوش ا نیهم، معموالً در ب گرینقش د دو

است که به صورت جاپرکن در متن  ینقوش گریاز د« چرخک»و « شاخ»شود. نقش  یم دهی( نام3)شکل  «ریکفگ»که  یضلع

 .       ردیگ یهم مورد استفاده قرار م چهیقال گریمذکور در انواع د شاست که نقو حی(. الزم به توض4)شکل  رندیگ یقرار م چهیقال

  

  
 . نقش شانه )منبع نگارنده(7شكل          . نقش گل قمرو)منبع: نگارنده(1 شكل 
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 . نقش شاخ و چرخک )منبع: نگارنده(3شكل          )منبع نگارنده(                                                              ری. نقش كفگ8شكل        

                  

مختلف کنار هم  یکه در رنگ ها ییهایهفت رنگ مشهور است. لوز هیاستفاده شده که به حاش ینقش چهیقال نیا هیحاش در

 چهیقال نیا هیکه در حاش یگری(. نقش د12)شکل  ندیگو یم« ترمه» ای« هفت رنگو»به آن  یقرار گرفته اند و در اصطالح محل

باشد.  یهمان خوشه انگور م ادیآن به احتمال ز هیمعروف است، وجه تسم «یگورخوشه ان»وجود دارد، به  گرید یها چهیو قال

 (.11داراى بافتى ظریف از لوز ى هائى است که در کنار یکدیگر با تکرار رنگها قرار گرفته اند. )شکل  ،ینقش خوشه انگور

                    

  
 )منبع: نگارنده( يخوشه انگور هی. حاش66شكل          هفت رنگو )منبع: نگارنده(                       هی. حاش61شكل        

      

 یخان یموس

شود و از اشکال  یتکرار م چهیاست که معموالً چند بار در قال ینقش ینام معروف شده، دارا نیکه به ا یخان یموس چهیقال

 ،یمحل قاتی. بر اساس تحقستیدر دست ن یقینقش اطالع دق نیا هیشده است. در مورد وجه تسم لیتشک یمختلف یهندس

نقش در آن وجود  نیبه ا هیشب یداشته که نقش یو فرش ستهیز یم رین عشایدر ب یدور ستوان اریبس یگفته شده که در زمانها

 نیگرفته شده است. به هر حال ا یاز نام و «یخان یموس»بوده، احتماالً نام « خان یموس»داشته است و ستوان نامبرده نامش 

و 10رود )اشکال  یها به کار م چهیالق نهیدر زم شتریب ایها است که به تعداد دو  چهیقال یبایمشکل و ز ارینقش از نقوش بس

11 .) 

  
 )منبع: نگارنده( یخان ی. نقش موس69شكل  )منبع: نگارنده(             یخان ی. نقشه گل موس64شكل          
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این نقشه به نام خان هاى افشارى معروف گشته است که به صورت ذهنى یا  سد،ینو یطرح م نی( در مورد ا1141) یخالق

یا روبینه نام دارد نزد بافندگان معمول است. چارچوب کلى طرح "رمینه "لگوبافت کوچکى که با کمک گرفتن از قطعات ا

فرنگ است که در غرب به  که گونه اى از گل هاى موسوم به گل« خانى ىموس»مشتمل است بر استفاده از گل هاى معروف به 

استفاده از این نقوش اگر چه ممکن است متأخر و به اواسط قرن نوزدهم یا اندکى بیش از آن برسد . »ندیگو یم «یرزکلم»آن 

( و به نظر مى رسد به مرور زمان ،،: 1134 ،ی)تناول« در ابعاد بسیار کوچکتر به کار برده مى شد یاما پیش از آن در شالباف

 میها وگل چهیاندازها راه یافته است و به دست بافنده خالق در قالبى هندسى بر قال ریناسب با فرش پیدا کرده و به زابعاد مت

 نقش بسته است.

که در  یگرید هیشود. نمونه حاش یپر م واناتیو ح اهانیاز گ ییبا نقش ها ،یخان یعالوه بر گل موس چهینوع قال نیا متن

 چیقل یول ستیدر دست ن یزیچ یباغ چیقل هی)در مورد وجه تسم «یباغ چیقل» هیتوان به حاش یمشود  یها استفاده م چهیقال

 ی(، در بعض11دو مرغ که پشت به هم نموده اند( اشاره کرد )شکل  هی)شب «رومرغ پشت و »( و ریشمش یعنی یبه زبان ترک

« برگدار» هی(، حاش،1بته پشت به هم داده اند. در )شکل  ایشود که مانند دو بادام  یم ادی «یگل بادام»از آن به نام  زیموارد ن

ارَه( و  یشباهت نقش به دندانه ها لی)به دل« ارّو» هیدوحاش انیشده است در م لیتشک یساده و هندس یکه از گل و برگها

 آورده شده است.  «یباغ چیقل»

                 
 برگدار )منبع: نگارنده( هی. حاش65شكل  )منبع: نگارنده(       یباغ چیمرغ پشت و رو و قل هی. حاش62شكل        

 

 ترنج

فرش قرار دارد، و طرح  ی نهیزم یایدر انیخوش نقش و نگار، در م یا رهینقش وسط فرش است، که همچون جز ترنج،

شود. ترنج اغلب با طرح  یبافته م نهیدر چهار طرف زم« لچک»به نام  یزیدر نقش و رنگ آم راتییبا تغ ناًیچهارم آن، ع کی

اوقات از تکرار  یشود. برخ یم نیتزئ بیو خوش ترک بایو ز فیظر یفراوان و شاخ و برگ ها یو گل و بوته ها یمیاسل یها

از  یکیتواند  یمعروف است. نقش و شکل ترنج، خود م یگردد که به ترنج بند یم داریپد یجالب ینقشه  ،یترنج ها در متن قال

 نیچهار گوش، در ب ایاست و ترنج گرد  یلوز ییقشقا یترنج قال لیباشد. مثالً شکل اص« بافتگاه فرش»  یوجوه مشخصه 

 (.1،9: 1150شود )دانشگر،  یبه ندرت بافته م ریعشا

 التیا ریافشار و سا یها میها و گل چهیدر متن قال رانیا یریمناطق عشا ریاست که همچون سا یاز نقوش متداول ترنج

باف را به خود اختصاص داده اند.  یافشار یاز فرش ها یعیوس فیط یترنج ی. طرح هاردیگ یمورد استفاده قرار م رجانیس

را در برگرفته است. از  یشکل کوچک تر یقالبه ا یکه ترنج لوز تشده اس لیشش گوش تشک یقاب طول کیاز  یانیطرح م

ترنج  ی(. گاه19گردد )شکل  یاطالق م« پنج ترنج» چهیود، به آن قالش یها چند بار تکرار م چهیاز قال یآنجا که ترنج در بعض

ترنج وسط معموالً با رنگ  نگشود. ر یچهارم بافته م کی ایدوم  کیبه صورت  گریبه صورت کامل و چهار ترنج د چهیوسط قال

کشاند، در اطراف  یم چهیو در نگاه اول چشم را به مرکز قال دیافزا یآن م تیو جذاب ییبایمتفاوت است که به ز گریچهار ترنج د

 بنا ریبه ذوق و ابتکار بافنده دارد. بافنده عشا ی(. تنوع رنگ و نقش بستگ15وجود دارد )شکل  یمختلف واناتیح ریترنج ها، تصو

سازگار است، انتخاب نموده  اتشیاو و باورها و ذهن ی هیرا که با روح یطرح و نقش یو به صورت ذهن شیخو ی قهیبه ذوق و سل

 بافند.  یو م
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 دوم )منبع: نگارنده( کی يپنج ترنج با ترنج ها چهی. قال67شكل  پنج ترنج )منبع: نگارنده(             چهی. قال61شكل        

                                   

توان  یچون کبک، خروس، پروانه، بز، شتر و طاووس را م یمختلف واناتیحضور ح چهیدو قال نیا نهیدقت در زم یکم با

هر دو  هیاستفاده شده است. در حاش« کجک»بنام  یمانند« V» یسمت راست از نقش چهیقال نهیدر زم نیمشاهده کرد. همچن

 .استاز نقش برگدار و مرغ پشت و رو استفاده شده  یقال
 

 شول يبند

 یو قشالق خود را سپر القییو بندر عباس دوره  رجانیس یروند که در نواح یکرمان به شمار م ریشول از جمله عشا لیا

« شول یبند»گرفته اند. نقش  یدر شمار افشارها جا التیا یبند میدر تقس یدارند ول یلر یا شهیکنند. هرچند شول ها ر یم

 یبه قطعات منظم لوز یو هم از جهت طول یض(. کل طرح هم از جهت عر13شول است )شکل  لیا لیاص یاز طرح ها یکی

و  یوانیح ،یاز اشکال انسان یمتنوع فیکند. درون قاب ها را ط یم انیشکل را نما یقابقاب یشده است که شبکه ا میشکل تقس

قاب  نهیطرح رنگ زم ندازهاز ا شیب یکنواختیاز  یریموارد جهت جلوگ یاریدر بر گرفته است. در بس یبه صورت هندس یاهیگ

در منطقه  شتریشول ب ی(. طرح بند15: 1139 ،یخان نی( )حس02و14کند )اشکال  یم رییتغ انیدر م کیها به صورت 

 یهم گفته م «یبازوبند»تجار  نیشناسند، اما در ب ینام م نیطرح را به هم نیا یرواج دارد و بافندگان و افراد محل رجانیس

 یخود را نشان م زین یباف میمتن در گل یها یو تنوع رنگ در لوز یهندس یانتزاع گسترده تر نقوش ربردبه کا شیشود. با گرا

 دهد.

 

 
 شول )منبع: نگارنده( ي. نقش بند68 شكل
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 . دو قالیچه با نقش بندي شول )منبع: نگارنده(41و63اشكال 

 

 یگیب بابا

فرش بافان منطقه  یمعروف گشته از جمله طرح ها «یبابابگ» ای «یگیبابا ب»به  یافشار فیاز طوا یکیطرح که به نام  نیا

 یو گل ها یهندس یبا نقوش ترنج ها یقیتلف یبیدر ترک ایمشابه به طرح فرش ها  یرود که با ساختار یبه شمار م رجانیس

هم از جهت شول  یمانند طرح بند یگی(. کل طرح باباب00و01)اشکال  خورد یمنطقه به چشم م یدر بافته ها یخان یموس

 کند. یم انیشکل را نما یقابقاب یشده است که شبکه ا میشکل تقس یبه قطعات منظم لوز یو هم از جهت طول یعرض

             

  
شكل و  ينقش ترنج لوز بیبا ترك یگیباباب چهی. قال44 شكل )منبع: نگارنده( یگیباباب چهی. قال46 شكل

 )منبع: نگارنده( یگیباباب

 

به  یگیبودن طرح بابا ب هیتوان در شب ینهند که علت آن را م ینام م "یالله ا" ینقشه را فرش فروشان بازار نیا نمونه

 یآن سروها ریتفس گریو گونه د رندیگ یم یجا یباغ یزمره فرش ها»گونه فرش ها در  نی(. ا01دانست )شکل « گل الله»

 (. 9،: 1134 ،ی)تناول« اند. دهیسر کش لگونیآسمان ن یکاشته و به سو اباغ مصف کی یکرت ها انیچهارگانه است که در م

                  

 
 گل الله )منبع: نگارنده( 2و شباهت آن به  یگی. نقش بابا ب49 شكل

 

« مداخل» هیگل هشت پر رنگارنگ و در وسط حاش هی، تکرار دو حاش01شکل  یگیباباب چهیبه کار رفته در قال یها هیحاش

 یم نیها را مز چهیها و قال میگل هی)تو در تو(، حاش نییکه به صورت باال و پا افته،ی دیو تجر یاست هندس یاست. مداخل نقش

 (.01کند )شکل 
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 هشت پر رنگارنگ )منبع: نگارنده( يگل ها هیدو حاش نیمداخل ب هی. نقش حاش42 شكل

 

  حشمت

« حشمت بلورد»طرح که به  نیا هیاست. در مورد وجه تسم« حشمت»طرح  رجان،یافشارباف س یها چهیاز قال یگرید طرح

گفتند که جهت  یبلورد م یاز اهال یآن را نام زن یبعض ،یمحل قاتی. بر اساس تحقستیدر دست ن یقیمعروف است، اطالع دق

نموده  هیطرح و نقش بافته و به او هد نیرا با ا یا چهیقال رجان،یس میقد یاز خان ها یکی ،یدیاز کمک داوود خان سع یقدردان

به  هیشب یداشته که نقش یفرش ایدانستند که  یم رجانیس میاز افراد بزرگ و سرشناس قد یکیحشمت را نام  یاست و بعض

است. در وسط  دهینقش به نام او ثبت گرد نیرا داده است و نام ا یفرش نیدستور بافت چن اینقش در آن وجود داشته  نیا

را خرده  یدر درون آن قرار دارد و اطراف ترنج لوز یشکل یکند که ترنج لوز یم ییخود نما یحشمت، ترنج شش ضلع چهیقال

را دوچندان  چهیقال ییبایچهار گلدان پرگل قرار دارد که ز چه،یکند. در چهار گوشه قال یپر م واناتیو ح اهانیاز گ یینقش ها

به صورت  یگریگلدان ها نقش د نیدر فاصله ب چه،یها متفاوت است. در عرض قال چهیبافنده در قال قهیکند و نسبت به سل یم

 (. ،0را پر کند )شکل  نهیزم یخال یشود که فضا یتقارن بافته م

 

 
 حشمت )منبع: نگارنده( چهی. طرح قال45شكل 

 

 يریگ جهیو نت بحث

طرح ها و نقوش، به این امر رسیدیم که اغلب استادکاران و بافندگان، عالوه بر جنبة زیبائى و تزئینىِ اثر، به بیان  یبررس با

باورها، عقاید، عالیق و افکار خود در آنها پرداخته اند. اینان، از پدیده هاى طبیعى پیرامون خود الهام گرفته و آنها را به صورت 

ین نقوش،  به صورت ساده و  بى پیرایه تجلى مى یابند. رنگِ دستبافته ها و یا نقوش، شاد و پرتأللؤ اند. ا هتجریدى به کار برد

است. بدون شک تنوع و شادابى رنگها، برگرفته از محیط و فضاى زندگى ایشان است. این نقشها،  از دانائى و تبحر استادکار بى 

 طبیعت وجودش در این طرح و نقشها متجلى ساخته است. را با ودخبر مى دهد که روح بى آالیش خ ینام و نشان
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جمع بندى کلى، مى توان به این اصل رسید که تمامى این نقوش به نوعى در پیوند با سنت، گذشته، باور و زندگى  در

خود کرده اند. روزمرة طراحان، بافندگان، استادکاران و هنرمندان این فنون بوده اند و ایشان را متأثر از زیبائى و گوناگونى 

طبیعیشان بسیار اندک باشد، ولى این نقوش عامیانه، در درون خود دنیائى از خواسته  تاگرچه شاید ارتباط این نقوش با واقعی

ها، نیازها و آرزوها دارند که با قدرت استادانة استادان، با تبحر و مهارت بى نظیرى به کار رفته اند. عالوه بر آن، این نقوش 

 است.  منطقهخاص خود را دارند که متعلق به اقلیم و باورهاى آن  زیباشناسى

که سعی در رقابت با نمونه های مشابه ندارد برای تازگی و بدعت بی قرار  ییبافنده عشایری و روستائی از آنجا هنرمند

یص داده و معرفی میکنند،  نیست. بنابراین وی سعی ندارد اثر خویش را با بدعت و نوآوری، شأنیت هنری که منقدان هنری تشخ

میراث نقش و رنگ می باشد با آغوش باز استقبال کرده و هر بار که بستر خویش را  هاز آنچ ،یو قوم  یریببخشد. هنرمند عشا

همه در برابر نگاره های وارداتی نیز هیچگونه  نیبدان مزین میکند، احساس تازگی و فرح بخشی خاصی را تجربه می کند. با ا

ایشان نشأت می گیرد، با مرام میهمان  یراخوئیتعصبی نداشته و مقاومتی از خود نشان نمی دهد. این ویژگی که از روحیه پذ

ده از نقوش نوازی و غریبه دوستی ایشان که جزء الینفک اخالقیات ایشان می باشد، هم سوی بوده است. اثبات این مدعا استفا

 .دشو یکلیدی و شناخته شده است که به راحتی و بدون هیچگونه مقاومتی در بستر دستبافته های اقوام دیگر مهمان م

 اشاره کرد: ریتوان به موارد ز یدستبافته ها م نیا ینقش انداز یها یژگیو نیمهمتر از

نقوش  یحشمت و شول( اسام ،یخان ی)مانندموس لیا ایخان ها  یمانند اسام یطرح ها نشأت گرفته از عوامل ینامگذار-

 باشد.  یو سه کله( م ،یطرح )مانند راه راه، خشت یبر اساس ساختارکل ای( و ی)مانندترنج و گلدان یاصل

 کامل در خرده نقش ها وجود ندارد. یساز نهیاست و قر یکاربرد خرده نقش ها در اطراف نقوش اصل-

 تیاز هو یو انتزاع یهندس ،یاهیگ ،یخورد و نقوش جانور یدستبافته ها به چشم م نیدر ا ،یاز رنگ پرداز یعیوس فیط-

 برخوردارند. یبارز

 است. یدر قالب نقوش شکسته و هندس ،یبه صورت ذهن ینقش انداز یقاعده -

 شوند. یکوچک پارچه، بافته م شتر،یب یاکثر بافته ها به جهت زود بازده بودن و نفع اقتصاد-

 نمود. کیو خرده نقش ها تفک یفرع ،یتوان در قالب نقوش اصل یف نقشه را ممختل یاجزا-

آن است که طرح و نقش این دستبافته طى سال  دیافشارباف در زمینه طرح و نقش مؤ یمهم ترین ویژگى هاى قال بررسى

گذشته هاى تاریخى این  هاى اخیرتحوالت بسیارى را پشت سر گذاشته است. متأسفانه به دلیل فقدان نمونه هاى موجود از

دستبافته امکان بحث علمى گسترده اى در این زمینه وجود ندارد ولى مرور این تحوالت در یکصد سال اخیر و به ویژه در سه 

دهه گذشته گویاى آن است که بسیارى از تغییرات به وجود آمده در زمینه طرح و نقش این دستبافته مرهون ازدیاد تقاضا و 

 وده است. تولید تجارى ب
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Abstract 
 

Sirjan carpet weaving art which is internationally known, nowadays, suffers from a lack of weavers and 

intendancy of young girls to this art, and perhaps gives way to industrial carpets, shortly. In this study, 

which is fundamental in terms of objective and historical and descriptive in terms of the nature; has 

been tried identify the designs and motifs used in Shyryky Kilim and Afshar carpet and commonality 

between them by identifying the cultural and historical background of these hand-woven; and introduce 

for domestic producers and exporters. Identification of designs and motifs were performed through 

library and field study (visit and interview with weavers and producers). Among the designs of Afshar 

carpet, it can be mentioned to Sekalle, Musakhani, Toranj, Bandi Shool, Baba beigi and Heshmat; 

which each of these carpets are woven with numerous motifs . 
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