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 زیبایی شناسی طرح ونقش در فرش منطقه جوزان
 1فاطمه نعمتیان

 2دكتر امیر حسین چیت سازیان

 چكیده

دراستان همدان، فرش منطقه جوزان ازسابقه مشهوری بهره مند است كه ازعلل اصلي آن نقشه های جوزان است كه دارای 

مالیر با وجودشهرت قالي جوزان از حيث بررسي  طرح های منحصر به فرد آن بوده است.  متاسفانه فرش شهرستان

مجموعه عناصر و عوامل تعيين كننده ی زیبایي شناسي طرح ونقش كمتر مورد پژوهش قرار گرفته است.در این نوشتار 

به این مورد توجه شده وبااستفاده از روش تحقيق ميداني و كتابخانه ای، به مطالعه ی موردی زیبایي شناسي نمونه هایي 

نقشه قاليهای جوزان، شامل نقشه كوزه ای، گلداني و تاجدار پرداخته شده است. همچنين رنگ آميزی نقشه جوزان كه  از

باویژگيهای جغرافيایي منطقه سازگار بوده ویکي از مهمترین بخش های اصلي نقشه جوزان حاشيه خاص آن كه از سه 

توجه قرارگرفته است. از نتایج این پژوهش برمي آید كه  قسمت: حاشيه بزرگ، حاشيه كوچک و طره، تشکيل شده، مورد

اوال مالک شناخت این نوع نقشه،حاشيه آن و دارا بودن نقاطي در اطراف كالف هندسي حاشيه ها بوده، ثانيا از منظر زیبایي 

ده وبه طور كلي ششناسي، نظم وتعادل، همچنين تناسبات زیبایي شناسانه منجر به هماهنگي تزئينات حاشيه با زمينه فرش 

 به وجود آمدن سه طرح: تاجدار، كوزه ای و گلداني بارعایت اصول ومباني زیبایي شناسي طرح صورت گرفته است.

 زیبایي شناسي فرش، جوزان همدان،طرح گلداني،طرح تاجدار،طرح كوزه ای. :كلید واژه

 مقدمه

اكثر صاحب نظران و آشنایان آن است. هر  فرش دستباف با محورهایي همچون طراحي، بافت، رنگرزی مورد شناخت

چند در پاره ای از موارد پژوهش ها و تاليفات قابل توجهي ارائه شده است. اما هنوز به شدت نيازمند كار و تحقيق است. 

اكثر تحقيقات انجام یافته در حوزه طرح های شناخته شده بوده به گونه ای كه ویژگي های این نمونه های شاخص بيشتر 

رفي شده و كمتر آثاری در مورد نقوش سنتي شناخته نشده دیده مي شود و هر روزه شاهد فراموشي بخشي از آن ها مع

هستيم. زیبایي فرش ایراني یکي از عواملي است كه باعث ماندگاری آن در جهان هنر شده است. از این رو كوشيدیم 

عالرغم قدمت هفتصد ساله و زیبایي طرح مهجور مانده مطالعه در خصوص زیبایي شناسي چند نمونه از فرش جوزان كه 
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و كمتر به آن پرداخته شده است را برگزینيم. در این  طرح حاشيه ثابت و نوع نگاره های داخل متن به صورت طرح تاج 

رخي بدار و كوزه ای و گلداني سه فصل مي باشد و ابداعي از طرح حاشيه در كنار نقشه جغرافيای استان همدان و معرفي 

از شهرستان های آن با آثار باستاني شاخص بوده همچنين تغييرات سليقه ای را كه در این طرح انجام شده با توجهبه  این 

فرضيه كه تزئين منحصر به فرد حاشيه جوزان مالک اصلي شناخت این طرح مي باشد و با استفاده از روش گرد آوری 

حبه ای به ارزیابي زیبایي شناسي این طرح پرداختيم. تا  شاید گامي در اطالعات كتابخانه ای و ميداني به صورت مصا

 جهت كمک به حفظ این طرح اصيل باشد.

 

 روش تحقیق 

 روش پژوهش تحليلي توصيفي و روش جمع آوری اطالعات كتابخانه ای و ميداني )مستند نگاری و مصاحبه ( است.

 

 بیان مسئله

مي باشد. و در مورد معرفي این نمونه فعاليت تحقيقي جامعه ای انجام  نقوش سنتي فرش دستباف در حال فراموشي

 نگرفته است. معرفي زیبایي و حفظ اصالت این طرح از مهم ترین دغدغه های محقق برای انجام این پژوهش مي باشد.

 مباحث نظری

ي آراسته است و زیبایي نيز یعنزیبا از مصدر زیبيدن دارای معانيي همچون: زیبنده، شایسته، نيکو، جميل، خوش نما و 

حالت و كيفيت زیبا كه عبارت است از نظم و هماهنگي كه همراه عظمت و پاكي، در شيئي وجود دارد و عقل و تخيل و 

 (. 1767 : 2 ،)معينتمایالت عالي انسان را به تحسين وا دارد و لذت و انبساط پدید مي آورد و آن امری نسبي است. 

 نشانه های زیبایي 

 (.19:  1387)خرقاني، .پيراستگي از عيوب 5.گونه گوني رنگها   4.تنوع و تضاد     3.چينش منظم    2.تناسب و توازن    1

مطالعات فلسفي و نظری درباره زیبایي، دانش زیبایي شناسي را به وجود آورده است. بر این اساس، آن را چنين مي توان 

از فلسفه است كه با طبيعت زیبایي و داوری درباره آن سر و كار دارد (( یا ))  تعریف كرد كه )) زیبایي شناسي شاخه ای

عبدالحميد )گستره ای از دانش است كه با توصيف پدیده های هنری و تجربه زیبایي شناختي و تفسير آن سر و كار دارد (( 

 ،18 .) 

 ناختي به معنای وسيع كلمه به بررسي و روشلغت زیبا شناختي در اصل یوناني است و به معني ادراک است. علم زیبا ش

های احساس محيط و موقعيت فرد در داخل ان مي پردازد. از قرن هجدهم زیبایي  بيشتر جنبه ی روانشناسانه به خود 

 ( . 94: 1386)گروتر، گرفت. زیبایي در ارتباط با ادراک دیده شد و بيننده جزیي از این مجموعه به حساب آمد
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واع مختلفي برای احساس زیبایي قائل است و معتقد به سه نظام زیبایي شناختي مي باشد. در این ميان نظام پيتر اسميت ان

اول زیبایي شناختي از نظر او نظامي است بر اساس تعادل و هماهنگي. نظم، تعادل و تناسب را بيننده نيز به طور خودكار 

 (. 107 : 1386)گروتر، ي دهد این نوع پيام ها نظام یافته اند و همين طور كه هست درک مي كند و آن را زیبا تشخيص م

ازیان، )چيت سنمادها نيز مفاهيم نسبي دارند و در هر فرهنگ نمادها و در نتيجه زبان و اجزای آن نيز از نسبيت برخوردارند. 

1385 :39.) 

ای گوناگون خود، از نماد گرایي نيز فرش از جمله هنرهای كاربردی یا به عبارت بهتر چند وجهي است كه در كاركرد ه

 (.41: 1385)چيت سازیان، بهره گيری نموده است.

كارل گوستاو یونگ موسس مکتب روانشناسي تحليلي نيز مي گوید واژه یا تصویر، زماني )) نماد (( است كه متضمن 

 (. 8: 1366)هوهنه گر، چيزی در ماورای معنای آشکار و مستقيم خود باشد. 

حاشيه را به عنوان اساس و پایه و زیر بنای الزمي تلقي مي كنند كه طرح زمينه باید بر اثر آن جلوه گر شود. ایرانيان 

طراحان قالي در ایران معتقدند كه فقدان حاشيه سبب خواهد شد كه نظر بيننده منحرف شود و در نتيجه طرح اصلي به 

وه این حاشيه در هر طرف باید شامل قسمت وسط كه حاشيه عنوان قسمت مهم و اساسي مورد توجه قرار نگيرد. به عال

اصلي است و یک یا دو، سه حاشيه باریک تر نيز باشد... طرح زمينه قالي، یعني محلي كه حاشيه مانند قالبي آن را در بر 

ي باید قال گرفته، نيز محدود به رسوم و قواعد است. نخستين و مهمترین این قواعد تعادل است. نيمه چپ و نيمه راست

یکي از مهمترین بخشهای اصلي نقشه كه به صورت قابي دور نقش اصلي قالي را (. 44–1368:5،)ادواردز عينا مثل هم باشد.

حاشيه قالي معموال از سه قسمت تشکيل مي . احاطه مي نماید و از ویژگي های قالي ایران به شمار مي رود حاشيه است

 .ک و حاشيه بزرگ كه این مجموعه معموال یک ششم عرض قالي را اشغال مي كندشود كه عبارتند از طره، حاشيه كوچ

از تقسيم حاشيه بزرگ  .حاشيه كوچک دو طرف حاشيه بزرگ را احاطه كرده و طره دو طرف حاشيه كوچک قرار ميگيرد

در كنار  . شودبه دو قسمت،  حاشيه كوچک تشکيل مي شود و از تقسيم  حاشيه  كوچک به دو قسمت،  طره تشکيل مي 

از نقاط تمایز نقش جوزان با سایر نقشه ها مي توان به این  .طره بيروني لوار قرار دارد و بعد از آن شيرازه قرار مي گيرد

مورد اشاره كرد كه در طرح جوزان حاشيه كامال هندسي و متن آن اسليمي و گردان مي باشد در صورتي كه در نقشه های 

یکي از مالک های اصلي شناخت این طرح حاشيه منحصر به فرد آن   .یکدیگر همخواني دارد دیگر طرح حاشيه و متن با

 همچنين .است كه در حاشيه بزرگ آن كالف های هندسي به صورت گره طراحي شده و به نام پيچ نامگذاری شده است

 .نقشه جوزان به شمار مي روددر اطراف این كالف ها نقطه های قرار دارد كه یکي دیگر از ویژگي های شناخت حاشيه 

در مورد حاشيه كوچک  .در این حاشيه از یک نوع گل استفاده شده كه در اصطالح محلي به گل مورینه معروف است

همان طور كه قبال توضيح داده شد از تقسيم حاشيه بزرگ به دست مي آید كه در اصطالح محلي معروف به لته سيبي 

حاشيه بزرگ یک گل سيب كامل است كه وقتي برای حاشيه كوچک تقسيم به دو شده است كه مردم منطقه معتقدند كه 
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بعد از حاشيه كوچک طره قرار دارد كه آن هم از تقسيم حاشيه كوچک به دو . به دو لته سيب یا نصف سيب تبدیل شده

 .قسمت به دست مي آید و در اصطالح محلي طره جوزان به چشم و ابرو  معروف است

 
 حاشيه طرح جوزان)نگارنده(: 1تصویر 

لچک و ترنج از طرح های بسيار قدیمي است كه در هنرهای ملي ایران به كثرت مورد استفاده قرار مي گيرد. كاربرد این 

طرح برای تزیين جلد كتاب ها با تركيبي از هنر تذهيب از روزگاران گذشته متداول مي باشد. همچنين آن ها در هنر كاشي 

 )قالي و گليم به شيوه های مختلف به كار مي بندند. -معرق، منبت و خاتم  -روی سفال، هنر چوبكاری، فلز كاری 

 (. 156: 1376 ،. )دانشگرنقش و شکل ترنج مي تواند یکي از وجوه مشخصه ی بافتگاه فرش باشد (. 39: 1382وكيلي، 

طراحي فرش است و در متن، در طرح ترنج مركزی در اغلب فرش های ایران و كشورهای اسالمي جزء اصلي ساختار 

های گردان، اسليمي ها و ختایي ها به نحو موزون و معناداری شمسه یا ترنج مركزی را احاطه كرده اند. پس از متن حاشيه 

های متقارن چهار بعد فرش را دور مي زنند. در مجموعه طرح، مفهوم عرفاني )) از كثرت به وحدت (( و )) از وحدت 

ه خوبي نمایش خود را در قالب نگاره ها و نقشهای نمادین نشان مي دهند. نقطه وحدت، مركزیت شمسه به كثرت (( ب

یا ترنج است و شاخه ها و اسليمي ها و ختایي ها كه به تدریج از این نقطه دور و دورتر مي شوند، حکایت از كثرت و 

ن ها به سوی شمسه و نقطه محور و مركزی باشد، تعدد در مقابل وحدانيت و توحيد مي نمایند كه اگر حركت از سمت آ

 (.43: 1385)چيت سازیان، توحيد گرایي را مي رساند.

طرح جوزان در واقع یک نقشه ی لچک و ترنج است كه زمينه ی اسليمي با نگاره های پر كار، ترنج زیبایي را در بر مي 

خارج مي كند وجود ترنج مياني است كه در  گيرد. آنچه طرح جوزان را از حالت یک نقشه ی لچک و ترنج معمولي

تقسيم بندی به دو گونه گلدار و تاج دار معروف شده كه سيسيل ادواردز معتقد است این ترنج ها از نقش مایه های 

قفقازی اقتباس شده است. چرا كه مي گوید مردم جوزان ملت تبعيد شده ای هستند كه در حدود هفتصد سال پيش از 

كوچ كردند.ترنج طرح جوزان از نوع ترنج های تو در تو هست به عبارتي سه ترنج به صورت متحد  قفقاز به جوزان

المركز مي باشد.از لحاظ زیبایي شناختي نيز این نوع ترنج دارای نظم، تناسب و تعادل ویژه ای مي باشد و تزینات آن 

بيرون مي رویم، زمينه برای ظهور عناصر  هماهنگ با این خصوصيات نمایان شده است. هر چه از مركز ترنج به سمت

 تزیيني بيشتر مي شود تا آن جا كه در ترنج سوم با تشکيل تاج یا شکل كوزه نوع ترنج ها متفاوت مي شود.
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حاشيه در هر سه طرح جوزان یک طرح ثابت و تفاوت در نگاره های متن است. در متن نقشه جوزان طرح اسليمي ماری، 

متفاوت مانند گل رز، شاه عباسي، مورینه، پنج ستاره حضور  دارد.  نقش ترنج باعث تقسيم بندی  اسليمي گردان، گل های

طرح به دو دسته تاج دار و كوزه ای شده بدین صورت كه در ترنج متحدالمركز كه طرح تاجدار را به وجود آورده از 

رح كوزه ای را تشکيل داده. نقش گلداني كه به نگاره بته جقه استفاده شده و همچنين در دسته دوم، نقش كوزه در ترنجط

 صورت سه فصل طراحي شده به دليل استفاده از حاشيه جوزان در این دسته بندی معرفي شده.

 طرح تاجدار

د در این نقشه لچک و ترنج شبيه به هم نيستن.در طرح تاجدار از تركيب دو ترمه یا همان بته جقه تاج تشکيل شده است

هار لچک،  ترنج ایجاد نمي شود شاید  بتوان  دليل  آن  را نوع تزیين ترنج  دانست. ترنج این طرح از یعني از تركيب چ

سته وجود چهار د.تاج های كه باعث تمایز طرح شده اند در ترنج سوم قرار دارند.سه ترنج متحدالمركز تشکيل شده است

 گل رز در اطراف ترنج تعادل و توازني به متن بخشيده.

از طرح انار، اسليمي، گل های شاه عباسي، گل گرد و برگ كنگره ای به عنوان عناصر تزیين كننده ریتم زیبایي را  استفاده

به وجود آوردند یکي از ویژگي های ایجاد ریتم كثرت در عناصر است كه در صورت رعایت هماهنگي و تناسب های 

دیگری، كيفيت وحدت در تركيب بندی ایجاد مي شود و  زیباشناسانه در هر یک از اجزاء و در رابطه بين هر جزء با

حركت موزون پدید مي آید. همانگونه كه در اغلب طرح های لچک و ترنج اصل كثرت در وحدت و توحيد گرایي گویا 

است در این نمونه از طرح لچک و ترنج نيز این اصول را نظاره گر مي باشيم. بدین صورت كه هر چه به سمت ترنج 

ویم از كثرت نگاره ها كم شده تا در نهایت به وحدانيت مركز یعني ترنج رسيدیم. اصل دیگری از اصول زیبایي پيش مي ر

شناسي كه در مورد این نمونه مي توان از آن صحبت نمود پرهيز از خلع مي باشد هيچ یک از نگاره ها بي معني نيست و 

بته  (. 41:  1385)گویری، هر خدای آب و فراواني )آناهيتا( است.هویتي به طرح مي دهد. گل انار به نظر گریشمن، نماد مظ

نگاره اسليمي، به ویژه در اسالم و مسيحيت  (. 207:  1364.  ) پرهام، جقه نمادی از خرمي، هميشه بهاری و نيز مردانگي است

(. 43:  1381) پور جعفر، موسوی لر،  كند.رميرا ذك ‘‘رهایي از عالم اسفل ''''''''تکرار این نماد ها مفهوم .نماد تزئيني مقدسي است

گل رز مترادف با زیبایي، باروری و پاكي است. نماد لذت های زندگي است و در اسالم، رز مظهر باغ و در نتيجه بهشت 

گل شاه عباسي نشانه ی طراوت و نماد خورشيد است. همچنين تک تک عناصر طرح با  (. 267) راونا و راپرت شفرد ،  است.

طرح كلي در ارتباط اند كه نشانگر رعایت اصول كل نگری و ذره نگری است. با توجه به نگاره های استفاده شده در 

طرح مذكور تمامي نگاره ها در نهایت نمادی از بهشت را جلوه گر مي شوند و داستان اسطوره ای باغ بهشت در طرح 

 لچک و ترنج فرش ایراني تداوم مي یابد.
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 تاجدار)نگارنده( : طرح2تصویر 

 طرح كوزه ای

یکي از اجزای الینفک طراحي فرش را به جرات مي توان تقارن و توازن دانست. تقارن در كليت طرح و در نقش مایه  

ها نمودی آشکار دارد. طرح لچک ترنج از تکرار چهار قسمت مشابه تشکيل شده. ترنج مي تواند از قرینه در زوایای 

گل نيز مي تواند قرینه نيمه خود باشد. از طرفي توازن هر یک از نقوش و رنگ ها نيز در مختلف تشکيل گردد. هر 

احساس خوب مخاطب نقشي بسزا دارد. تقارن و توازن در كنار هم مي تواند كليتي یکسان و یکدست را در گذر از مفهوم 

 بيان معرفي نماید. مسئله ای كه كثرت در وحدت و وحدت در كثرت به ساده ترین شکل در ظاهر و پيچيده ترین شکل

 (.19:  1389)ميرزا اميني، هنر مدرن با تمام پيشرفت هایش برای نشان دادن آن باز دست به دامن سنت مي شود. 

درنمونه دوم طرح جوزان كه به علت استفاده از كوزه در ترنج آن به طرح كوزه ای معروف است چهار لچک كامال شبيه 

تركيب این لچک ها باعث ایجاد ترنج مي شود كه این ترنج نيز مانند ترنج تاجدار از سه ترنج كه  .به ترنج مي باشد

در ترنج دوم از طرح كوزه استفاده شده در هر یک چهارم نقشه از سه دسته گل استفاده  .متحدالمركز تشکيل شده است

در  .گل ها به پنج ستاره معروف مي باشد شده است كه در اصطالح محلي به علت استفاده از پنج گل در هر یک از دسته

طرح این دسته گل ها در دو دسته گل از گل مورینه استفاده شده كه فقط در اندازه كمي با یکدیگر تفاوت دارند و در 

تناسب گل های چند پر و ستاره ای، نوع پيچش اسليمي ها   .طرح دسته گل مياني از گل ستاره ای استفاده شده است

ي را به متن فرش بخشيده است.در مجموع برای تزیين این نمونه فرش نيز از طرح های ختایي استفاده شده زیبایي خاص

بطور كلي ختایي مجموعه ای از نقوش گياهي اعم از گل ها، غنچه ها، ساقه ها، برگ ها و سایر عناصر گياهي هستند كه 

ایراني برای پوشاندن سطوح مورد نظر به كار گرفته مي به طور مجرد یا در تركيبي هماهنگ و منسجم با هم در هنرهای 

در این  (.19:  1389) ميرزا اميني، شوند. در این طرح ها همانند طرح های اسليمي از به كار بردن خط راست پرهيز مي شود.

ایي توحيد گرنمونه از فرش نيز مانند طرح شماره یک اصولي همچون ریتم، نظم، كل نگری و ذره نگری، تعادل و توازن، 

و كثرت در وحدت را مي توان مشاهده نمود. و باز هم با معنای نهفته باغ بهشت روبرویيم كه با نماد یک نگاره مركزی 

و كناره هایي در كنار، آن را لچک و ترنج مي ناميم.شاید هدف از طرح چنين نقشي بر روی فرش یا بهتر بگویيم زمين 
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 )دا مي سازد، بهشتي كه مي توان در گذر از هواهای نفساني در ترنج آن آرام گرفت.جایگاه بهشت را در نزد انساني هوی

 (. 21: 1389ميرزا اميني، 

 
 : طرح كوزه ای)نگارنده(3تصویر 

نقش ناظم بسيار قدیمي بوده و از روزگار صفویه با نام نقش گلداني در شهرهای ایران و هند بافته مي شده است. نقش 

یا باغي نيز مرسوم بوده...دو قوس نيمه باالی طرح ناظم را اغلب قوس كنگره ای  آن را، تعدادی از  ناظم به حاج خانمي

محققان نظير ریگل به طاق تشبيه كرده و نقش را منسوب به هند مي دانند ليکن این قوس ها به احنمال زیاد پرده ای 

بررسي مسير تکاملي خویش، فرآیندی سه هزار ساله  هستندكه از معمای زیبای هستي پرده بر مي دارند. نقش گلداني در

 (. 146 :1392) افروغ، دارد...

گلدان گلي كه ارتباطي وسيع با زمين مادر و ایزد بانوی باروری  .زننداین نقوش در واقع اسطوره تکوین هستي پيوند مي

 زاده شدن .شودفرش ایران دیده مي  دارد و همين معنا به طور مشابه در نقوش موزون و بدیع به صور مختلف در طراحي

این احساس ژرف برون آمدن از زمين و زاده شدن از آن، مانند باروری فرسوده  .ای جهاني استانسان از زمين، عقيده 

زمين مولود، نه تنها جائي است  .ناشدني زمين و زندگي بخشيدن به عناصر حيات همچون درخت، گل، سبزه و رود است

مسئله زمين .شود شاهد بزرگي برای راز آموزی نوع جدیدی از هستي است بعد زندگي از آن آغاز ميكه زندگي و ما 

 .مادر و تجلي آن در نقوش مختلف به تاریخ ادیان تعلق دارد كه از زمان پارینه سنگي شناخته شده است

ان شود تا به گياهي نو جاشته ميشود كه در سينه زمين كمرگ به بذری تشبيه مي .شود گاه زمين ایزد بانوی مرگ مي

جزء  .ها، گذرا به شيوه بودني دیگر استزمين در اینجا منبع فرسایش ن اپذیر آفرینش است مرگ در همه آیين .بخشد

همين طرز تفکر و نگرش است كه در آثار هنری به اشکال مختلف و با  .الینفک نوزائي و آغاز یک زندگي جدید است

این برداشت بيدار كننده این ذهنيت است كه پایان جهان هرگز مطلق نيست و همواره  .دهدنشان مي ابزار گوناگون خود را

 (. 146تا  143:  1392) افروغ، .شودبه دنبال آفرینشي نو، نوزائي دیگری ایجاد مي

 

 طرح گلداني

گلدان كه اطراف آن با درخت  طرح شماره سه جوزان معروف به گلداني یا انگوری مي باشد كه در ابتدای متن آن از یک

در اصطالح بازار به طرح گلداني، طرح حاج خانومي نيز مي  .مو كه دارای خوشه های انگور مي باشد تزئين شده است
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از خاصيت های رنگ آميزی این طرح مي توان به وجود سه فصل سال در این طرح  .گویند كه همان قرینه یک دوم است

ه سه قسمت تقسيم كرده و در هر یک از این یک سوم ها یک فصل نمایانگر شده یک سوم اشاره كرد كه نقش متن را ب

ها یک سوم مياني فصل تابستان و یک سوم انت .ابتدا فصل بهار را نشان مي دهد كه تا انتهای برگ مو و انگور ها مي باشد

سال  ار و تابستان و رسيدن به پایيز، كه هردر این  طرح  با  نمایش  این  سه فصل عبور از به .نمایانگر فصل پایيز است

رخ مي دهد و تالش تکراری طبيعت برای كامل كردن سير طبيعي خود است. گویي در پي آن بوده كه سير و سلوک عمر 

 را یادآور شود و با استفاده از نگاره انگور در فصل پایيز كه نماد باروی و حيات است شروع دوباره را نوید داده است.گلدان

ازدیگر  (.589:  1387.) شواليه گری ، نشانه ای از آفرینش است. تاک را گياه شناسان قدیم شرقي با سبزه زندگي برابر مي دانستند

ویژگي های طرح این است كه تمام گل ها وگلدان ها از پایين به باال در یک راستا مي باشد اما گلداني كه در قسمت 

 .گلدانها است باالی متن طراحي شده بر عکس سایر

 
 : طرح گلداني)نگارنده(4تصویر 
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 : ازلحاظ رنگ آميزی نمایانگرفصل بهار)نگارنده(5تصویر 

 
 : ازلحاظ رنگ آميزی نمایانگرفصل تابستان)نگارنده(6تصویر 
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 : از لحاظ رنگ آميزی نمایانگر فصل پایيز)نگارنده(7تصویر 

 
 : خفاش یا پروانه)نگارنده(8تصویر 

كه در باالی متن طرح قرار گرفته و بر عکس سایر گلدان ها مي باشد از نمای روبرو به شکل خفاش یا پروانه گلداني 

 .دیده مي شود
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 : سر گاو)نگارنده(9تصویر 

در این نمونه فرش تقارن را به شکل واضحي  .حال اگر از زاویه مخالف به گلدان نگاه كنيم نمایانگر سر یک گاو مي باشد

مي بينيم و از طرفي توازن با حجم و سطح هر یک از نقش مایه ها در جای خود در نهایت دقت انجام شده  در كل طرح

این نمونه همانند دو طرح معرفي شده بر اساس اصولي همچون ریتم، نظم، كل نگری و ذره نگری، تعادل و توازن  است.

 شکل گرفته است.

ر زمينه توليد فرش با نقشه جوزان مشغول به فعاليت مي باشد. ميتوان از ابداعات شركت جوزان پيچ كه به طور منحصر د

طراحي و بافت قاليچه ای با حفظ حاشيه اصيل جوزان و طراحي متن منحصر به فرد ی اشاره كرد كه متن فرش نقشه 

مچنين و هجغرافيایي استان همدان است كه هر شهرستان در این نقشه با شاخص ترین اثر باستاني آن مشخص گردیده 

 .استان های اطراف استان همدان نيز با آثار باستانيشان طراحي شده است

 
 : طرح ابداعي با حاشيه جوزان)نگارنده(10تصویر 
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مانند كالف های هندسي ) عده ای با دخالت سليقه های شخصي در طرح جوزان تغيراتي را در این نقشه به وجود آوردند 

 كه باعث ایجاد اشتباهاتي در بين بعضي از (ه بود به كالف گردان تغيير پيدا كردهدر حاشيه كه باعث ایجاد پيچ شد

فروشندگاني كه در این زمينه تجربه چنداني ندارند شده و گاهي نقشه های تغيير داده شده را به جای نقشه اصيل جوزان 

 .معرفي مي كنند

 
 : طرح تغيير داده شده جوزان)نگارنده(11تصویر 

 رنگرزی 

پيش از اسالم بخصوص در دوره ی ساساني رنگرزان از احترام خاصي برخوردار  .رزی در ایران سابقهي دیرینه ای داردرنگ

اما از  آنجا كه معموال رنگرزی بر موادی   انجام مي گيرد كه از مواد آلي فساد پذیر تشکيل شده اند آثار بازمانده  .بوده اند

ود قدمت طوالني در رنگرزی سنتي با ورود رنگهای شيميایي به علت قيمت ارزان با وج .از گذشته دور بسيار اندک است

ذشت مدتي پس از گ .مواد شيميایي و سادگي شيوه ی رنگرزی شيميایي از استفاده رنگهای طبيعي به تدریج كاسته شد

وزان شهرت قالي ج .ي دارندسال از ورود رنگهای شيميایي اكنون رنگرزان آشنایي كمتری با مواد رنگزای طبيع  50 حدود 

یکي از دالیل نرمي و لطافت و  .قدیم در بازار فرش به خاطر قاليچه های خوش نقش و رنگ های پر جالی آن است

افته در رنگرزی ب .درخشندگي بافته های جوزان را مي توان متاثر از خاصيت آب مورد استفاده در رنگرزی محلي دانست

سرمه ای و حاشيه الكي بوده و طي گذشت زمان رنگ حاشيه با متن جابجا شده كه متن  های جوزان قدیم در ابتدا متن

برای رنگرزی الياف در گذشته رنگرزان جوزاني  .بعد از انقالب حاشيه الكي و متن كرم شد .الكي و حاشيه سرمه ای گشت

رنگ شده به وسيله روناس را در  رنگ دوغي خاص منطقه جوزان بوده كه نخ .از نيل، روناس و دوغ استفاده مي كردند

متاسفانه امروزه  .دوغ مي جوشاندند كه رنگ منحصر بفردی به دست مي آمده كه به رنگ دوغي معروف شده است

.  در گذشته این فرش به علت رنگرزی رنگرزی در جوزان مانند بيشتر نقاط به وسيله رنگهای جوهری انجام مي شود

 .های ایتاليا بوده است تزیين كننده موزه(رنگ دوغي)خاص

از اصول زیبایي شناسي رنگ مي توان به ناب بودن و خلوص رنگ، مسلط بودن رنگ زمينه، هم نشيني یا هارموني، ریتم، 

 مالحت، توجه به رنگ در سيره ی اسالم )  نماد گرایي ( اشاره داشت. 
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وني رنگهای الكي و كرم در كنار آبي خالص و در این نمونه ها تسلط رنگ كرم و سفيد به عنوان بوم كار وداشتن هارم

پسته ای مشخص است. با توجه به این كه زمينه رنگ فرش سفيد است رنگ ها باید بسيار حساب شده و دقيق در زمينه 

جای گيرد چون در این شرایط رنگ های دیگر كه تيره تر هستند حالت جلو آمدگي دارند و در صورت عدم توازن تيرگي 

گ های داخل متن با احساس تقدم و تاخر رنگي ناقص مواجه مي شویم كه مي تواند تركيب كلي رنگ را و روشني رن

در نقاطي كور و در نقاطي برجسته تر نشان دهد. جغرافيای بافت نيز از عوامل تاثير گذار بر رنگرزی است به این صورت 

نه مثال  تبریز است. تركيب ) آبي، سبز، قرم ( در زمي كه فرش های منطقه همدان دارای تنوع رنگي كمتر نسبت به منطقه ی

رنگي است بسيار : (. قرمز33-36:  1389) ميرزا اميني، ای روشن باعث تعادل زیبا در عين حال گردش مناسب نگاه شده است. 

ز گ قرمرن .به شدت مي درخشد و به آساني تاریک و خاموش نمي گردد .انعطاف پذیر و به حاالت مختلفي در مي آید

 .از نقطه نظر معنویت فعال به نظر مي رسد :سمبل حيات  و زندگي است و بيان كننده ی هيجان و شورش است. رنگ آبي

رنگ سبز سمبل طبيعت، زندگي،  (.216- 210 :1374ایتن،)آبي معني ایمان را مي دهد و به فضای الینتهایي و روح اشاره دارد 

مل رنگ سرخ است و این دو رنگ با هم تركيبي خوش یمن پدید مي آورند تجدید حيات و زمين است. رنگ سبز مک

مهم ترین رنگ در اسالم سبز است كه نماد بهشت و طراوت معنوی و تجدید حيات و دانش است. رنگ سفيد كه عموما 

دین ترتيب و ب تداعيگر پاكي است. نارنجي نماد موفقيت، انگيزش و جذابيت است. نارنجي آشکارا با پرتقال پيوند دارد

 (. 353 – 355) راونا و راپرت شفرد ، نماد پر باری و حاصلخيزی است. 

 

 بافت

نچ تعداد گره ها در هر ای .چله كشي در منطقه جوزان به صورت تركي مي باشد و از گره تركي در بافت استفاده مي شود

ن نيم لول است كه دارای یک پود نازک و یک مکانيزم بافت قاليچه های جوزا .است 40 یا همان رج شمار  14*14 مربع 

 .پرداخت قاليچه های جوزان به صورت هم زمان با بافت انجام مي شود .پود ضخيم مي باشد

 ابعاد

 طرح نقشه جوزان در ابعاد  قاليچه بافته مي شود كه به سه دسته تقسيم مي شود 

 130* 208         .دوذرع3              104*  156     .ذرع ونيم2         100*70  .پشتي1

 

 نتیجه گیری 

آن چه از بررسي مطالب این مقاله بدست مي آید مالک شناخت این نوع نقشه، حاشيه آن و دارا بودن نقاطي در اطراف 

كالف هندسي حاشيه بوده با ابن توضيح فرضيه مقاله تائيد مي گردد. بررسي ها نشان مي دهد طرح جوزان مطابق تعاریف 
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شناسي، با توجه به رعایت اصول و مباني صورت گرفته، و یک طرح زیباست. از منظر زیبا شناسي نظم و تعادل،  زیبا

همچنين تناسبات زیبایي شناسانه منجر به هماهنگي تزئينات حاشيه با زمينه فرش شده و به طور كلي سه طرح تاجدار، 

در تقسيم بندی لچک و ترنج و طرح گلداني در طرح های كوزه ای و گلداني به وجود آمده. طرح تاجدار و كوزه ای 

گلداني مي باشد. حاشيه در هر سه طرح جوزان یک طرح ثابت است و تفاوت در نگاره های متن است. عالوه بر آن طرح 

 غلچک و ترنج و گلداني مفاهيمي عميق را در بر مي گيرد. دو طرح لچک و ترنج تاج دار و كوزه ای نمایانگر تصویر با

بهشت است و فضایي ورای فضای مادی را مشخص مي كند و در طرح گلداني نيز گلدان نشانه ی آفرینش است و با 

 بيان سه فصل از سال گویا سير و سلوک عمر را عنوان نموده.
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