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 خشتي بختياريقالي  نيواكاوي زيباشناسانه ي نقوش  گياهي نماد

 2زينب كريمي بابااحمدي، 1سيد رضا حسيني

 ن )نويسنده مسئول(هنر، دانشگاه شاهد، تهران، شهر تهران، استان تهراه ، دانشکدنقاشیاستاديار گروه -1

 ايراننقاشی ايرانی، دانشکدة هنر، دانشگاه شاهد، تهران،  هدانشجوي کارشناسی ارشد، رشت-2

 چكيده

را در  ياریاذهانِ هنرمندانِ بس ربازياز د ن،یزمرانيا يها و درختان در هنرهاها، بوتهو مداومت بر کاربردِ نقوش گل تکرار

اعتقادات  آداب ورسوم، آئین، نشان دهنده ي مناطق مختلف هنرهاي دستی خلق آثار مختلف به خود معطوف داشته است.

و با استفاده از نمود آن در هنرهاي دستی براي انتقال افکار  ارزش ها اين تکیه بر با جامعه می تواند آن که آن منطقه است

قالی در  يننماد نقوش گیاهی  سمبلیک میمفاه یابيشهيرو  پژوهش، واکاوي زيباشناسانه نيا از هدفکند.  استفاده آن از

: باست؟  يشامل چه موارد یخشت یقال يشناسانهيیبايز اتیفی: کسواالت پژوهش عبارتند از: الف است. خشتی بختیاري

پژوهش حاضر از نوع  واجد چه وجوه زيباشناسانه و مفاهیم نمادينی است؟ بختیاريی خشت یقالين نقوش گیاهی نماد

اي و مشاهده ها  اسنادي، کتابخانهآوري دادهتحلیلی انجام شده است. روش جمع-نظري است که به روش توصیفی-بنیادي

 یخشت يهایقالهش پژو يجامعه گري نوين است.آثار بوده و ابزار گردآوري اطالعات مشاهده، فیش و ابزار پويش

ي اریدستبافت بخت یخشت ینمونه قال چهار یاهینقوش گ و نگارندگان بر اساس مولفه هاي در نظر گرفته شده  شهرکرد است

 يافتهي اند.با استفاده از روش تجزيه و تحلیل اطالعات کیفی مورد بررسی قرار داده ،گیري غیراحتمالیرا به صورت نمونه

باشند. بازتاب ي تکوين هستى میدر قالی بختیاري درواقع بیانگر اسطوره گیاهی نقوش، گوياي آن است کهپژوهش 

هاي پیشین است که در هنر و ه از نسلجا مانداي نقوش تا به امروز در قالی منطقه محفوظ مانده و اين میراث بهاسطوره

 يافته است.فرهنگ ملی تداوم 

 ، نقوش گیاهینماد ،ياریبخت یخشت یقال ،یشناسيیباي: زيديكل واژگان
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 مقدمه

. اندگرفتهیگسترده مورد استفاد قرار م یشکلکه به انديیهاهيمااز جمله نقش ران،يا يها و درختان در هنرهاها، بوتهانواع گل

 ی هايدر قال رشانيپذساختار انعطاف نیچنها و همآن يگراعتیو طب یانتزاع يهافرم ،یاهیو گ یدرخت يهاکثرت گونه

چهارمحال و  ران،يا یبافیقال يعرصه لیاز مناطق اص یکيدر اين میان  است. تیحائز اهمهاي  ی از جمله ويژگیرانيا

 ياعنوان نمونهبه وستهیپ ياریچهارمحال و بخت یبوده است. قال خيتار یّط یرانياقوام مختلف ا زبانیاست که م ياریبخت

 يو متکثر ياساختار شبکه لیدلبه یخشت یقالدر اين میان  در جهان شناخته شده است. یرانيا یقال يیبايزو  تیفیاز ک یِاعل

 یّطدر  .هستند تیمعنا و اهم يدر فرهنگ مولد آن دارا کيمجزا در کنار هم است که هر يهااز نگاره يانهیکه دارد، زم

بافت  يوهیاز ش اطالعیدستباف، ب یقال يدکنندهیتول يهاو شرکت يکه طراحان بازار يیهاوتصرفدخل ر،یاخ يهادهه

 هایقال نيبافت ا يوهیش یمنطقه، در طرح، نقش، رنگ و حت لیو نقوش اص يبندبدون شناخت از رنگ نیچنو هم یسنت

سپرده شوند.  یفراموش يمنطقه به بوته نيا يهیاول يو ساختارها قوشاز ن ياریتا بس دهياند باعث گرداعمال کرده

. انددهيچند گرد یراتییخوش تغدست ياریچهارمحال و بخت یقال یخشت یساختار طراح لیاص يهایژگيو ب،یترتنيبد

 قالی خشتی بختیاريين در نقوش گیاهی نماد  سمبلیک میمفاه یابيشهيرو  پژوهش، واکاوي زيباشناسانه نيا از هدف

: نقوش گیاهی باست؟  يشامل چه موارد یخشت یقال يشناسانهيیبايز اتیفی: ک: الف سواالت پژوهش عبارتند از است.

براي دستیابی به هدف و پاسخ به پرسشهاي  واجد چه وجوه زيباشناسانه و مفاهیم نمادينی است؟ بختیاريی خشت یقالين نماد

 اریکاربردِ بس یرانيا يهایقال ريو سا یخشت يهای( که در قالرارفرم، اندازه و تک اهان،ی)انوع گ یاهینقوش گپژوهش،  

با که،  است نيدر ا روشِیضرورت پژوهش پ د.انقرار گرفته بررسیمورد  یشناسيیبايشده و از منظر ز يیدارند، شناسا

در خلق قالی ها کمتر ها آن کارکرد مفهومی و کاربردو  يراز منظر شکل ظاه موجود در اين قالی ها نقوشگذشت زمان 

 ریتفسمسائل قابل در افزايش آگاهی در مورد یشناسيیباياز منظر ز بررسی موضوع نیچنهم .مورد توجه قرارگرفته است

 زیآثار ن یِشناختو روان یشناختجامعه يهانهیموارد مرتبط با زم يکنندهانیب که  ياریبخت یخشت یقال یِابيارز يارهایو مع

 دارد.نتايج حاصل از اين پژوهش، براي پژوهشگران عرصه هنر ايران کاربرد . را در پی خواهد داشت ؛می باشد

 پيشينه تحقيق

(، در 1385دريايی ) تاکنون پژوهش هايی در مورد مباحث زيبايی شناسی قالی هاي ايران صورت گرفته است. از جمله

دستباف ايران، و ارتباط  قالیشناخت عوامل تعیین کننده زيبايی در «  رانيدستباف ا قالیدر  يیبايز» خود با عنوان مقاله ي

بر مبناي زيبايی هاي  را ايران قالیهاي فرهنگی و هنري جامعه در جهت ارتقاي استقبال مردم از  مذکور با ارزش عوامل

ايران قابل تقسیم بندي به دو دسته ظاهري و باطنی بوده و زيبايی ظاهري نیز  قالیزيبايی در  آن می داند. از نظر دريايی،

دستباف  قالیهاي ظاهري و بیرونی  سمت درونی و بیرونی تقسیم می گردد. طرح، رنگ و ابعاد از جمله زيبايیخود به دو ق

نمادگرايی ايران« عنوان می کنند؛  قالی( در مقاله ي »طبیعت گرايی و زيبايی شناسی 1384. چیت سازيان و آيت الهی )است

ايص زيبايی شناسی آن به شمار صاز خ قالیي ايران و به ويژه هنر ه هنرهاصبه گونه اي آشکار در هنرهاي مشرق زمین و خا
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ايران دوران  قالیدر خور تامل است. روند طبیعت گرايی در  قالیبنابراين تاثیر مکتب طبیعت گرايی بر زيباشناسی  می رود

ست. اين سیر تا دوره اسالمی با هنر عرفی و درباري شکل گرفته و از دوره صفويه به بعد حرکت خود را آغاز نموده ا

زيبايی (، در مقاله ي »1384)حسینی و آيت الهی  .قاجاريه با توجه بیشتر به مبانی اخالقی و فرهنگ اسالمی ادامه می يابد

هاي روستايی پیگیري کرده و در  قالی« در گلجام شماره ي يک؛ زيبايی شناسی را در هاي روستايی ايران قالیشناسی 

زيبايی شناسی اين شناخت مبانی ذوقی و روحیات خالقان قالی روستايی مباحثی را مطرح کرده است و عنوان می کنند؛ 

آثار اصول و مبانی حاکم بر آن را بر ما معلوم داشته و بر اين اساس، مبانی ذوقی و روحیات خالقان آن به ما کمک می 

 يهادر حوزه يداور يبرا يیارهایمع نییبه تب«،  رانيدستبافت ا قالیدر  یشناسيیبايز(، در »1387يايی )همچنین در .کند

 يدرک نقادانه داشت. برا ،يبه عنوان اثر هنر قالیکه بر آن اساس بتوان از  یدارد؛ به صورت قالی دیمتفاوت مراحل تول

 یاساس و مبان حيدرک صر يرا مد نظر قرار داد و برا قالی دیتولدر  لیو موارد دخ طيشرا ه يهم ديبا ن،یچننيا یقضاوت

ارزشمند  ياثر ،یشناسيیبايکرد. از نظر ز ليناآشنا را به آثار آشنا و ملموس تبد يهایژگيهنر، و نيا زیانگرتیح يیبايز

 را به ما نشان دهد. یابيارز يارهایو مع ریاست که مسائل قابل تفس

 قيتحق روش

ها  اسنادي، آوري دادهتحلیلی انجام شده است. روش جمع-نظري است که به روش توصیفی -تحقیق حاضر از نوع بنیادي

پژوهش  يجامعهگري نوين است.  اي و مشاهده آثار بوده و ابزار گردآوري اطالعات مشاهده، فیش و ابزار پويشکتابخانه

 یخشت ینمونه قال چهار یاهینقوش گ س مولفه هاي در نظر گرفته شده نگارندگان بر اساو  شهرکرد است یخشت يهایقال

گیري غیراحتمالی( با استفاده از روش تجزيه و تحلیل اطالعات کیفی مورد را به صورت انتخابی )نمونهي اریدستبافت بخت

 گرفته است.بررسی قرار 

 قالي هاي بختياري فرمي و طرح و نقشساختار دسته بندي، 

 نقش مايه الف. طرح و

 بندي نمود:توان به اين ترتیب طبقههاي رايج در استان چهارمحال و بختیاري را میي طرحکلیه

حوض، شکرلو يا دوحوض، بندي الوان. اين نوع قالی ماحصل دست هاي قشقايی )يلمه(، شامل: ترنجی يا يکقالی .الف

ي يلمه است، در شهر بروجن و شدهنوع معروف و شناختهباشد. تمامی تولیدات اين گروه که از عشاير ترک قشقايی می

 شود.ي آن تهیه میچند روستاي حومه

هاي بختیاري، شامل: خشتی )خشتی جانوري، خشتی گل و گیاه(، ترنجی يا لچک و ترنج، سرو و کاج، قابی قالی .ب

بختیاري، حاصل دست بافندگان عشاير  سماوري، گل مینا يا گل اشرفی، گلدانی، شرابه، گلدانی و درختی. اين نوع قالی

 (.1381ها طوايف لر بختیاري هستند )ژوله، بختیار يا ساکنینی است که منشأ نژادي آن

 ب. رنگ  و مواد اوليه
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ها قالیشده در اين هاي شناختهترين ويژگیهاي بختیاري يکی از مهمقالیي انتخاب رنگ در بندي، نوع و نحوهرنگ

ترين ويژگی بافندگان بختیاري هاي بختیاري، از مهمقالیالکی مورد استفاده و همچنین سبز، خاص  باشد. نوع رنگمی

عنوان اي بهگیرند و فقط در موارد محدودي از نخ پنبهي آن هستند بهره میاي که خود تولیدکنندهاالمکان از مواد اولیهحتی

روش تهیه رنگ و رنگ آمیزي قالی ها به گونه اي بوده است که در  .(138۰کنند )سلیمانی، هايشان استفاده میتار بافته

آوري و دار طبیعی را جمعي خود گیاهان رنگهنگام جابجايی )کوچ( سالیانهگذشته زنان بختیاري در اوقات خاص يا به

 .ها داشتنددهی آنشناختی که از خاصیت رنگ کردند، سپس باخشک می

 ج. شيوه ي بافت

اي و جنس طور کلی داراي گره ترکی بوده دوپوده هستند. جنس تار و پود پنبهساختار تار و پود قالی خشتی بختیاري، به

توان به دو قسمت تقسیم کار گرفته شده براي بافت میلحاظ نوع ابزار بههاي بافت بختیاري را بهپرز پشمی است. تکنیک

  کرد:

شود و هايی از پوست گاو که به آن دوال يا ديوال گفته میدوال(: نخست مربعالف. تکنیک بافت با صفحات چرمی )

که هر گوشه يک سوراخ دارد. از هر سوراخ اين شود، درحالیکار گرفته میسانتیمتري است به ۶در  ۶داراي اضالعی 

شود و کشی میبی چلههاي تار بین دو میخ چوگذرد. نخصفحات يک نخ تار که عموماً از جنس پشم يا مو است، می

 گذرانند.ها میهاي پود را از میان آننخ

شود و قابل حمل بودن آن با راحتی باز و بسته میي دار )تم دار(: اين دستگاه ساده بوده و بهوسیلهب. تکنیک بافت به

 (.1388ها را دارد )دادور و موذن، زندگی سفري مطابقت دارد. اين دستگاه امکان بافتن انواع بافته

 د. ابزار و فرآيند

 باف، رندي و گندي.اند از: سادهعبارت انواع بافت در چهارمحال و بختیاري

باف حاصل کار بافتی ساده مسطح و يکنواخت است )بافت يک در میان(. چوقا که باف )بافت ساده(: در سادهالف. ساده

شود. »لَت« يا چادر تار و پودي از موي بز دارد و به بافته مینوعی لباس مردانه است، با تار و پودي از پشم و با اين روش 

 شود.اين طريق بافته می

صورت منظمی متناوب انتخاب ها که بهب. بافت رندي: در اين بافت نقوش مختلف از طريق يک پود گره خورده و به تار

 رود.کار میاري بهمنظور نگهدگیرند، پود نیز به شوند )از هر رديف يک يا دو تار شکل میمی

گیرد. گره از نوع ترکی است. اين گره با يک چاقوي اي: هر گره )گند( دو رشته تار را دربرمیج. بافت گندي يا گره

  (.1388رود )دادور و موذن، کار میشود. اين گره براي بافت قالی بهنام )رنجوک( بريده میکوتاه بهدسته

 هاي بختياريقالي نماد  و  ساختار محتوايي

ها، اعتقادات و هاي ايشان است که در طول سالیان متمادي باورساختهاي از معدود دستهاي بختیاري مجموعهبافتهدست

مشخص است که مفاهیم (. 1388ها رسیده را در خود جاي داده است )دادور و موذن، آنچه را که نسل به نسل به آن
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 قالیهايی که طراح ها و شکلها، سمبولاي از نشانههاي بالقوه معنوي بشر، سرانجام به مجموعهاساطیري حاصله از نیرو

ي مخفی و مستور در اشیاء اعتقاد به فتیش، يعنی استفاده و استمداد از قوه(.1385روند، تبديل شده است« )کیستی، کار میبه

خورد. پرستش هر شئ در تاريخ بشر الخصوص قالی بسیار به چشم میها و علیبافتهويژه در دستعنصر به جان. اينبی

ي مثابهي مظهر مهربانی و سودبخشى؛ شئ بهمثابهحکمتى دارد و داليلى، که عصاره آن در سه نکته خالصه مى گردد: شئ به

شود مقدس. اين پندار در اشناختنى بودن و از اينجاست که شئ مىي راز و اعجاب و نمثابهمظهر قهر و ويرانگرى؛ شئ به

(. 1387باور فتیشیسمى، قائل شدن قدرت تمثیلى، فوق طبیعى، قدرت طلسم و افسون براى اشیا و جانداران است )ناس، 

هاي مختلف به محتواي براين اساس می توان گفت که هنرمندان قالی باف، براساس باورهاي قومی و انديشه غالب، به گونه 

 موضوعی در قالبی نمادين به خلق آثار پرداخته اند.

 نمادهاي گياهي در قالي خشتي

اند. در آثار متعلق به لرستان، هاي گیاهی است که مرکز و منبع درختدرخت زندگی: در ايران، دنیاي عیالم پر از تصوير

ها، هخامنشیان و پارتیان تصوير آئینی درخت را ها، مادمارلیک، املش، زيويه، آريايی

فرم و شکل  عنوان محور جهان، با(. درخت زندگی به1385بینیم )دادور و منصوري، می

هاي زارهاي عدن تا بیشهخاصی در هنر دنیاي باستان همراه نیست. درخت سیب را از باغ

گونه که نظیري از درخت در جوامع مذهبی بدانیم. همانهاي بیتوانیم نمونهسلتی، می

ي قصر بازنمايی سمبلیک خداي ملی آشوري را همراه با درخت مقدس در نقوش برجسته

نیز  قالیبینیم. ردپاي مرتبط با اين مذهب باستانی، در طراحی نذيرپال میپادشاه آشور 

ترين عناصر تزئینی قالی شرقی است. تکرار آن شود. نقش درخت يکی از رايجيافت می

خورد. درخت درخت بزرگ در وسط قالی به چشم میصورت تکهاي باغی بهدر قالی

در مورد نمادهاي گیاهی (. Mondadori, 1933گردد )پردازي میستی نقشصورت رئالیصورت استلیزه يا بهدر قالی به

اش دلیل عناصر اطراف آن و جايگاه محوريدرخت زندگی سمبلی از شادابی و تداوم حیات است که بهدر قالی خشتی نیز 

هاي آن و شاخههاي آن در جهان زيرين شود. عنصري که ريشهدر وسط خشت يا کل قالی، محور جهان نیز خوانده می

استفاده از اين نمادها در طول تاريخ و به شکلی موازي  کند.جهان ملکوتی است و اين دو جهان را به يکديگر متصل می

 در آثار مختلف مورد توجه بوده است.

ر محراب دلیل جايگاه معنوي اين درخت اغلب دبه هنرمندان در وجهی رمزگونه و نمادين به کاربرد نقشمايه پرداخته اند.

شود. درخت زندگی اغلب در میان يک جفت هاي با کارکرد مذهبی است، ديده میاي که از انواع قالیهاي سجادهقالیچه

 . (Mondadori, 1933) گیرد که سمبول وحدت و حیات دوباره استپرنده يا يک جفت موجود محافظ قرار می

 زيبايي شناسي قالي خشتي بختياري

 یدر قال ی: درخت زندگ1تصوير 

 )مأخذ: نگارندگان(. ياریبخت
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نیز به همین سان از تمايالت  قالیهنرها در حیطه فرهنگ و محیط اجتماعی زايیده انديشه اند که در اين میان هنر صناعی 

اعصار و قرون متمادي را پشت سر نهاده، با پشینه اي دراز، قالیفکري و فرهنگی تاثیر می پذيرد. برخی هنرها مانند هنر 

ی می کنند. گفتنی است اين هنرها از انواع رويکردها و انديشه هاي مختلف در همچنان در عرصه هاي زندگی نقش آفرين

هر زمان بهره گرفته، يا بر اثر جو غالب با آيین يا فرهنگی خاص هماهنگ اند. نمادگرايی به گونه اي آشکار در هنرهاي 

اما به هر حال در شمار می رود،  از خصايص زيبايی شناسی آن به قالیمشرق زمین و خاصه هنرهاي ايران و به ويژه هنر 

 (.1384مواردي ويژگی طبیعت گرايی را نیز شاهديم )چیت سازيان و آيت اللهی ، 

 وجوه زيباشناسانه و قواعد حاكم بر طراحي نمادهاي گياهي در قالي خشتي

می باشد. در ادامه  یه مولفه هاي زيباشناختی خاصندکه هرکدام دربردار استمنحصر  یهايبختیاري داراي ويژگی قالی

  ين موارد به تفکیک اشاره می شود.

 الف. زيبايي طرح

نیز از فضاي فکري هنرمندش  قالیهمه ي هنر ها از انديشه ي هنرمندان، فرهنگ و فلسفه ي دوران خود تأثیر می پذيرند، هنر 

و از تمايالت و رويکرد هاي فرهنگی و زيباشناسانه ي محیطش متأثر می گردد. اين هنر صناعی به دلیل قدمتی که دارد، 

ايران را  قالیعرصه هاي گوناگونی را پشت سر نهاده و با افکار و انديشه هاي متعددي روبرو بوده است. زيبايی شناسی 

ها تأمل برانگیز است  قالیی تحت تأثیر قرار داده، اما طبیعت گرايی در زيبايی شناسی و طراحی برخی عمدتاً نمادگراي

 سرو در قالی خشتی به صورت زير بافته می شود: (.1384)چیت سازيان و آيت اللهی، 

 پر.ج. ساق کوتاه با بر گ هاي  ب. ساق بلند و قد کوتاه. الف. ساق کوتاه و قد کشیده. . يک سروي:1

 ب. ساق بلند و قد کوتاه در زمینة يک رنگ. الف. ساق کوتاه و قد کشیده در زمینة يک رنگ. . دو سروي:2

 قرار گرفتن يک کاج بین دو سرو و پرداختن بیشتر به جزئیات کاج. . دو سرو و يک کاج:3

 و.قرار گرفتن يک سرو بین دو کاج و پرداختن بیشتر به جزئیات سر . يک سرو و دو کاج:4

 طراحی سه سرو کوتاه بعضاً از نقشمايه ي گل ها نیز در اطراف درخت سرو استفاده می شود. . سه سروي:5

 ب. زيبايي ابعاد

 گردد:ي خريداران تولید میهاي بختیاري متنوع بوده و با توجه به نوع سفارش و سلیقهقالیي اندازه

ها رواج فراوان دارد. هاي پهن و طويل نیز در بین آناست. بافت کناره 2×  3متر و  2. 5×  2. 4۰اي آن قالی سجاده

 باشد:هاي تولیدي بختیاري داراي ابعاد زير میقالیترين عمده

 2×۰/8انواع کناره ، 1. 1۰×1ذرع و نیم يا ، 2. 5×1. 5قالیچه يا ، متري 2×3متري يا  ۶

مترمربعی هستند و در موارد معدودي ابعاد بزرگتر نیز ديده می شود. اندازه  12و  9،  ۶اندازه: »ابعاد متداول عموماً دو ذرع، 

 ۶. »بیشتر تولیدات بختیاري ها، (1381هاي کوچک نیز به طور پراکنده مشاهده می شود اما چندان رايج نیست« )ژوله، 
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متري است. بافت کناره هاي پهن و طويل و کَلِّگی نیز در بین آن ها رواج  9ه اي و (، قالیچ7۰/1×4۰/2متري، پرده اي )

 (.1382فراوان دارد« )نصیري، 

 تحليل نمونه ها

 

   
)مأخذ:  1. 7×1. 8، میذرع و ن ،ياریچهار محال و بخت ،شهرکرد ياریبخت یخشت یقالنمونه ي شماره يک؛ . 2تصوير 

 نگارندگان(.

 ، نقش درخت زندگی در قالی خشتی عشاير بختیاري )مأخذ: نگارندگان(.2. ديتیل تصوير 3تصوير 

 

 

در شهرکرد  دشدهیتول يهافرش ي(. اندازه1. 7×1. 8معادل  یعنياست ) می، ذرع و ن(2يک )تصوير  يشماره یقال ياندازه

 يک يشماره یاست. گره در قال ي( تا دوازده متر4×3و  3. 5×2. 5، 3×2، 2. 5×1. 5، 1. 5×1) میو اطراف آن از ذرع و ن

ها از پشم خالص و دو از جنس کتان هستند. پرز يشماره یتاروپود قال باف است.لول يوهی)متقارن( و به ش یاز نوع ترک

شده است. جنس  يو رنگرز دهیسير ده،یچ یسنت يوهیبه ش ،یتخته قال نيمورد استفاده در ا يهاباف است. خامهدست

، يک يشماره یشمار قالدر آن استفاده نشده است. رج شدهیاز نوع درجه است و از پشم دباغ يک يشماره یقال يهاخامه

 اتیبافت جزئ يبرا يشتریب يشمار بافنده آزادرج ني. در اشودیمنطقه محسوب م يهایدر قال تیفیاست که از نوع باک 4۰

وحدت و تنوع در تمام  تیفیک جاديمتعدد در ا يبصر يهامانند نقش به صورت زیرنگ ن .دارد هیها و نقوش حاشدر خشت

در  فيو ظر بايز يهامؤثر است. انتخاب رنگ یمهم و اساس یخشت يهایطور اخص در قالچهارمحال به يمنطقه ناتیتزئ

نقشه را  کي یکل ياجزا ه،یها و حاشخشت اي متن. شودیم افتي عتیوفور در طباست که به ياگونهها بهبافتهدست نيا

هاست طرح نيتراز مهم ی. طرح خشتشودیگر مجلوه يهنر يهاتیدو قسمت است که خالق نيدر ا شتری. بدهندیم لیتشک

 يهاخشت ينهیعنوان زمو بژ به یآب د،یسف يهارنگ. پردازدیم يیطرح، به هنرنما نيبا ا يیهاکه طراح و بافنده در فرش

صورت نوع جايگذاري نقوش درون خشت ها به ( 2)تصوير نمونه ي شماره يک در  مورد بحث استفاده شده است. یقال
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نقوش غالب اين  قرينه از سه رديف خشت باال و سه رديف خشت پايین )با يک رديف خشت به صورت مرکزي( است.

رديف افقی و قالی، گیاهی و حیوانی هستند. رنگ هاي گرم قهوه اي و نارنجی در اين قالی غالب است. ترکیب هفت 

شده است. شش رديف حاشیه کوچک خشت هاي قالی را در برگرفته که حاشیه ي اسلیمی چهار ستون عموديتشکیل 

نقوش نمادين در قالی شماره يک )تصوير ختايی با زمینه ي سفید حدود يک ششم اين قالی را به خود اختصاص داده است. 

 ( به شرح زير است؛۶

هاي ايرانی روند که اين امر خود يادآور اسطورهمیشمار درخت زندگی: سیمرغ و ديگر حیوانات محافظ درخت زندگی به

اي بنیادين در تمدن ايرانی است و اعتقاد به وجود درخت مرتبط با مفهوم درخت است. از طرفی خیال بهشت که انديشه

 ها،هاي باغی است. در اين باغخیر و شر و درخت زندگی در بهشت، از موارد مؤثر در تصويرگري درخت مقدس بر قالی

شوند. نقوش خشتی ي درختی ظاهر میهاي استلیزهدار و تاک، همچنین صورتدرخت سرو، بید مجنون، درخت گل

اي متفاوت از قابی( بختیاري، نقوش تکراري درختی و ترنجی با تکرار درخت در چهار جهت متقارن، شیوه)قاب

( درخت انتزاعی 2و  3در اين قالی )تصوير  .(1388پور، پردازي درخت زندگی در بهشت است )عابددوست و کاظمنقش

 1998 (داند ي باغی میاي ابتدايی از نقشهها را، نمونهمايههايش نشسته است. جیمز اُپی، اين نقشکه پرنده بر شاخهدرحالی

(opie, .  ذکر شده است؛ 1تحلیل و نماد هر نقش در جدول شماره 

     
 . ,opie) 1998ه. ش )ماخذ:  13ي چهارمحال و بختیاري، طرح خشتی، اواخر سده. درخت زندگی در قالی 4تصوير 

 . درخت زندگی با گلدان )درخت زندگی( در قالی خشتی بختیاري )مأخذ: نگارندگان(.5تصوير 

   1 شمارهقالي تحليل نقوش نمونه ي  . 1شماره  جدول

 معناي نمادين نقش

 گلدان

 

ز ، االگو ساز در فرهنگ تصويري ايراناز اساسی ترين نقش مايه هاي 

نماد مرتبط با آئین باروري وحاصل ، مظاهر مفرح و خرمی بی پايان

 (.1387)پوپ،  نشانه ي فراوانی و يا يکی از درخت هاي کیهانی، خیزي
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 کبوتر

 

نمادي از رهايی و آزادي، جلوه و آيتی الهی و تمثیلی از بهشت و تجلی 

 (.,1998opie) پرواز به سوي عوالم باال و روحانیآرزوي آدمی براي 

درخت 

 زندگی

 

قرآن از ، استفاده ي داشتهانديشه ي کمال امکان مکانی و زمانی داراي 

 (.1385 منصوري، و دادور) نماد درخت

 بته جقه

 

 (.1375 يساولی،) نمادي از سرو، جوانی، سرسبزي، بهشت، آتش مقدس

 تاک

 

و اصرار به حضور پر برکت انواع گیاهان و درختان در  جوانی و شادي

قالی بختیاري، مظهري از خون و نیروي اصلی حیات، نقش اسلیمی؛ 

 (.1338نمودار تجريدي درخت )پوپ، 

پرنده 

 )طاووس(

 

آرزوي و مظهر خداپرستانی ، رابط بین آدم و حوا و شیطان، مرغ بهشتی

 .مفاهیم معنوي بهشت پیامبر)ص(، حضرت مهدي)ع( و جبرئیل ،ايشان

 ,Mondadori) تداعی بخش بهشت و مرغ ناهید )آناهیتا، ايزد آب( 

1933) . 

 

   
 )مأخذ: نگارندگان(. مترسانتی 1. 12× 1. 82،  بختیاري نیم و ذرع خشتی . نمونه ي شماره دو؛ قالی خشتی۶تصوير 

 )مأخذ: نگارندگان(. ، نقش دست دلبر در قالی خشتی بختیاري۶. ديتیل تصوير 7تصوير 
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 هاياندازه. شودمی ديده نیز تربزرگ ابعاد معدودي موارد در و هستند مربعی متر 12 و 9 ،۶ ذرع، دو عموماً متداول ابعاد

 ذرع خشتی ،(۶دو )تصوير  يشماره قالی (.1381 ژوله،) «نیست رايج چندان اما شودمی مشاهده پراکنده طوربه نیز کوچک

. است معمول باففارسی مناطق در بیشتر هاآن بافت و شوندمی تهیه مترسانتی 1۰4×15۶ ابعاد در هافرش اين.  است نیم و

 اين طول( 1۰4+52=  15۶) آن به ذرع نیم کردن اضافه با و است مترسانتی 1۰4 فارسی ذرع ياندازه که نکته اين به توجه با

 .است مترسانتی 1. 12× 1. 82 دو شماره قالی اين دقیق ياندازه.  گرددمی مترسانتی 15۶ حداقل هافرش نوع

 با) قالب از استفاده بدون که است گوناگون هايضخامت با ترکی گره يا متقارن ،دو يشماره قالی در استفاده مورد  گره

 مورد براق بسیار تا کدر هايرنگ به و است گوناگون کیفیت داراي» پرز چهارمحال، يمنطقه در. شودمی زده( دست

 درشت بسیار از گوناگون، ضخامت با ترکی گره (1373 آشنبرنر،) «شوندمی چیده بلند متوسط هاکرک. است استفاده

 استفاده مورد مربع متردسی هر در گره 15۰۰ تا 5۰۰ از( سامان و چالشتر باف،بیبی شهرکرد،) ظريف متوسط تا( حوري)

 يشماره قالی تاروپود جنس. است گوسفند پشم از هاپرز و کتان جنس از بختیاري هايقالی اغلب تاروپود .گیردمی قرار

 شده رنگرزي گیاهی هايرنگدانه با و سنتی صورتبه که است آبی رنگ به پود يپنبه و سفید تار يپنبه. است پنبه از دو

 استفاده براق بسیار تا کدر هايرنگ به و است گوناگون کیفیت داراي شود، بافته گوسفندان پشم با اگر حتی هاپرز است.

 اما است، بافشهري هايقالی جزء و شده بافته شهرکرد در که است خشتی باکیفیت نوع از دو يشماره قالیاست.  شده

 و بافدست خشتی هايقالی در تازگیبه که مدرن نقوش از پذيرفتن تأثیر بدون و کرده حفظ را خود اصالت و هويت

 از يکی .است 4۰ ،دو  يشماره قالی شماررج. است کرده استفاده بختیاري زياد قدمت با نقوش تمام از شده، رايج ماشینی

 تررنگخوش بخورد پا بیشتر هرچه قالی که است اين بختیاري، و چهارمحال هايفرش سنتی رنگرزي هايويژگی ترينمهم

 اشتولیدي فرش در باکیفیت گیاهیِ هايرنگ از استفاده مديون را خود معروفیت چالشتر يمنطقه مثال طوربه شود؛می

رفته به کار  خردلی و بژ ،(ايقهوه) عنابی اي،سورمه سبز، خاکستري، مشکی، سفید،دو تن هاي  يشماره قالی در .است

رنگ غالب در اين قالی قهوه اي و عنابی ست که در پنج حاشیه ي کوچک نیز همین غلبه ي رنگ به چشم می  است.

از نقوش گیاهی، حیوانی و انسانی )دست دلبر( است. نقوش درون خشت ها به صورت سه رديف باال  ملهم نقوش خورد.

چینش شده  نقوش متفاوت از ساير خشت ها )از نظر چینش نقوش(با سه رديف از پايین قرينه بوده و دو رديف وسط با 

زمینه ي قالی از هشت  سفید زمینه ي خشت ها باعث ايجاد نقش شش ضلی در زمینه ي خشت ها شده است. است. رنگ

 است. نقوش و معناي نمادين موجود در اين نمونه به شرح زير است؛رديف افقی و پنج رديف عمودي تشکیل شده 

هاي دهند. بیشتر در اين دو قسمت است که خالقیت، اجزاي کلی يک نقشه را تشکیل میها( و حاشیهبر: متن )خشتدست دل

هايی با اين طرح به هنرنمايی قالیهاست که طراح و بافنده در ترين نقششود. طرح خشتی از مهمگر میهنري جلوه

ي سرو يا درختان مقدس ديگر هنوز هم در ايران به طور کلی  به دست گرفتن شاخه(. 1391پردازند )قانی و افروغ، می

منسوخ نشده است. در میان زرتشتیان تفت هنوز مراسم ديد و بازديد عیدنوروز »زنان شاخ هاي از سرو يا شمشاد و به ندرت 

ه و تقريباً همیشه مورد در دست می گیرند و تک تک يا گروه گروه به خانه ها می روند و مراسم عید را که قالب ريزي شد
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، اجزاي کلی يک نقشه را تشکیل ها( و حاشیهدست دلبر: متن )خشت (.13۶3يکسان است به عمل می آورند« )فیثاغورث، 

هاست که ترين نقششود. طرح خشتی از مهمگر میهاي هنري جلوهدهند. بیشتر در اين دو قسمت است که خالقیتمی

 ايران، هايفرش در رفته کاربه قوش (.1391پردازند )قانی و افروغ، ين طرح به هنرنمايی میهايی با اقالیطراح و بافنده در 

 گرفته نشأت ايرانیان هايانديشه و اعتقادات ها،فرهنگ اساطیر، از زمان بستر در که است نمادينی معانی و مفاهیم از سرشار

 مختلف مناطق مردمان دستی صنايع در ديرباز از که است خواهیآب و باران نماد بز(. 39: 1389 فر،شايسته و پورصباغ)

 مکان يداننده و محافظ هستند، آنجا در هاچشمه اغلب که کوه در زندگی علتبه خواهیآب ياسطوره اين. شده ديده

 جاجیم گلیم، جمله از هابافتدست طرح و مکشوفه هايسفالینه بر توانمی را( غزال) کوهی بز ينگاره ردپاي. هاستآب

 به گوناگونى تعاريف و معانى مردم میان در که است اىپديده اسطوره. دارد آثار اين پیوستگی از نشان که يافت قالی و

 توانمی درمجموع. است نموده ارائه تعريفی دارد، آن از که انتظارى و خويش فهم سطح برطبق آن از کس هر و گرفته خود

 تاريخ از زمان مروربه که نمود تعريف خود پیرامون يجامعه و جهان از باستان روزگار مردمان توصیف و داستان را اساطیر

 توجه با و است فراوان آب آرزوي گربیان بختیاري، زن يوسیلهبه آهو و غزال يا بز زدن نقش .است شده تبديل داستان به

 از الهام با و پیرامون طبیعت به توجه با بختیاري زنان که چرا شودمی ديده منطقه اين خشتی هايقالی بر اطراف طبیعت به

( حاوي شرح 2)جدول شماره جدول زير  .بافندمی قالی روي را اينگاره خود هايباور و اعتقادات و هاآرزو واقعیت،

 است؛ 2قالی شماره  درنمادهاي موجود 

   2 شمارهقالي تحليل نقوش نمونه ي  . 2شماره  جدول

 معناي نمادين نقش

دست 

 دلبر

 

از نقوش نمادين و کمیاب، نماد دستی که به نشانه ي مهر و احترام، نشان 

 افروغ، و قانی) از دست معشوق و مهرورزي با الهام از طبیعت اطراف

1391.) 

 بته جقه

)مادر و 

بچه و قهر 

  و آشتی(

 

شعله و نمادي از آتشکده ي زرتشتیان يا میوه ي کاج، نخل، بادام، صنوبر 

 (.1381)آموزگار،  يا پرنده ي مهر
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 غزال

 

از نقوشی با مفاهیم و معانی نمادين که در بستر زمان، از اساطیر، فرهنگ 

نشأت گرفته و نماد باران و آب  ،ها، اعتقادات و انديشه هاي ايرانیان

 (.1389 فر،شايسته و پورصباغ) خواهی، محافظ و داننده ي مکان آب ها

 محراب

 

جهت دهی مومن به سوي مکه، محراب نماد دروازه ي بهشت، پناه و مکان 

امن براي مومن ورابطه اش را با جهان ملکوتی، قنديلی محراب سمبولی از 

احترام به حضور ، اعتقادات مذهبی مردم منطقهنور ملکوتی، نشانه ي 

 (.1383 حشمتی، و آذرپاد) گرفته محراب در قالی به خصوص قالی خشتی

 سرو

 

مظهر رمزي مذهبی و درخت مقدس و نمادي از ، نماد سرسبزي و زندگی

 حشمتی، و آذرپاد) خرمی و همیشه بهاري و مردانگی پايداري و استقامت

1383.) 

 

        
)مأخذ:  3. 5×2. 15، متري ۶ ،شهرکرد بافت بختیاري، و چهارمحالسرو و کاجی،  اصیل، خشتی قالی. 8تصوير 

 نگارندگان(.

 در قالی خشتی چهارمحال و بختیاري )مأخذ: نگارندگان(. ی. نقش درخت سرو و کاج8. ديتیل تصوير 9تصوير 

 مربعی متر 12 و 9 ،۶ ذرع، دو عموماً متداول ابعاد(. »3. 5×2. 15 معادل يعنی) است متري ۶ ،سه يشماره قالی ياندازه

 چندان اما شودمی مشاهده پراکنده طوربه نیز کوچک هاياندازه. شودمی ديده نیز تربزرگ ابعاد معدودي موارد در و هستند

 بافت. »است متري 9 و ايقالیچه ،(1/7۰×2/4۰) ايپرده متري، ۶ بختیاري، تولیدات بیشتر» .(1381 ژوله،) «نیست رايج

 با فرش اصلی قسمت يا و گوشت(.1382 نصیري،) «دارد فراوان رواج هاآن بین در نیز کَلِّگی و طويل و پهن هايکناره

 يشیوه به و( متقارن) ترکی نوع از سه يشماره قالی در گره. آيدمی وجودبه شوندمی زده قالی تارهاي روي که هايیگره

 افشار، شاهسون، بختیاري، و چهارمحال قشقائی، ايالت هايبافنده بین در بیشتر ترکی گره با هايفرش بافت. است بافلول

 و کتان جنس از تاروپود .است مرسوم زنجان و همدان کرمانشاه، کردستان، آذربايجان، هاياستان هايبافقالی و کرد
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 است 42 ،سه يشماره قالی شماررج .است نشده دباغی پشم از و درجه نوع از هاخامه جنس. است خالص پشم از هاپرز

 در جزئیات بافت براي بیشتري آزادي بافنده شماررج اين در. شودمی محسوب منطقه هايقالی در باکیفیت نوع از که

 سبز، ،(قارايی) ايقهوه عنابی، بنفش، بژ، نخودي، عنابی، زيتونی، آبی، سفید، هايرنگ .دارد حاشیه نقوش و هاخشت

 صورتبه سه يشماره قالی در بافیگلیم: ريشه و شیرازه بافی،گلیم. است شده استفاده بحث مورد قالی در خاکستري کرم،

 جنس از سه يشماره قالی در استفاده مورد پود .است قالی طرف دو در متصل نوع از ريشه و متصل آن يشیرازه فارسی،

 .است تبريزي دار نوع از و عمودي دار نوع از شده، بافته آن روي سه يشماره قالی که داري .است دوپود آن نوع و پنبه از

قالی خشتی با غلبه ي نقوش گیاهی است. اين قالی با چهار   (8ومین قالی از جامعه ي پژوهشی مقاله ي پیش رو )تصوير س

رديف حاشیه ي کوچک و يک رديف ساده باف احاطه شده و رنگ هاي دوغی، آبی و سفید بیشترين تکرار را در اين 

نقوش شکسته و منحنی در کنار هم  قالی دارند. زمینه ي آن با چهار رديف افقی و سه ر ديف عمودي خشت پر شده است.

 از جمله نقوش نمادين قالی شماره سه، می توان به موارد زير اشاره کرد؛ در اين قالی به چشم می خورد.

سرو: مظهر رمزي مذهبی و درخت مقدس و نمادي از خرمی و همیشه بهاري و مردانگی پايداري و استقامت است. به حکم 

ز لُرهاي فارس، علی رغم از میان رفتن دستبافت هاي لُري فراوانی نگاره هاي سروي در قالی بافی ايل بختیاري و طوايفی ا

عهد باستان، منزلت آن همچنان مستدام و برقرار می ماند. اين نقش بر قالی هاي خشتی منطقه ي چهار محال و بختیاري 

 (.1371همچنان نقش می بندد )پرهام، 

     
  خشتی بختیاري )مأخذ: نگارندگان(.. نقش مايه بید مجنون در قالی  8. ديتیل تصوير1۰تصوير 

 نقش گل زنبق در قالی خشتی بختیاري )مأخذ: نگارندگان(. .  8ديتیل تصوير .11 ديتیل تصوير

خصوصاً در کنار سرو، تمثیلی هنرمندانه و قابل تأمل از زن و آب در کنار مرد و کوه، سنگ و سرسختی  :نقش بید مجنون

اين مناطق نقش بسته است و گوياي جريان زندگی در بین تنگنا هاي سرسخت طبیعت  قالیاو است که با ظرافت تمام بر 

است که به آن معناي تازه اي بخشیده است. در واقع بید گلدار و يا میوه دار در کنار سرو سرسبز در خشت ها، هر کدام 

  (.1388مکمل ديگري است )صادقیان و مدنی، 

گل زنبق: در فرهنگ ايران گل زنبک )زنبق( نماد امرداد و جشن امردادگان است. گل زنبق تنها و دوتايی طراحی می شود 

کارگیري اين نماد گل در بسیاري از و در صورت فضاي خالی خشت، از گل هاي ديگر به همراه آن استفاده کرد ه اند. به

عنوان نماد سیاسی و مذهبی و ورزشی کاربرد دارد. امروزه نیز بههاي پیش متداول بوده و کشورهاي جهان از قرن
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چسبیده تشکیل شده، اما هماي بر اين است که اين نماد از شکل سرنیزه و يا دو تبرزين بهکه عقیده ي عدهباوجودي

يا زنبق زرد  iris pseudacorusگرفته شده و شکل تزئینی از گونه ي  Irisو يا  lisدرحقیقت اين نماد از نام گل 

( 3معناي نمادين نقوش گیاهی سومین قالی مورد پژوهش در جدول زير )جدول شماره  .,Pastoureau)  (1997است

 ذکر شده است؛

 3شماره قالي تحليل نقوش نمونه ي  . 3شماره  جدول

 معناي نمادين نقش

 درخت سرو

 

 

هستند، اعتقاد به نشانه اي از باروري و آفرينش، عنصري بسیار، داراي روان 

استقرار روان خدا در درخت، قدرت آوردن باران درخشش خورشید،  افزايش 

نماد راست قامت، مقدس، عالمت خاص ، گله ها و زنان را به بارداري و زايش

ايرانیان، درختی از بهشت با صفات راستین، بلند، سرفراز، سرکش، تازه، جوان، 

، بوستان و انتساب صفت آزادگی به سرو، نوخاسته، سايه دار، پابرجاي، پايدار

نامیرايی، نمادي از ، رمزي از آزادي و آزادگی، يادگار ارتباط آن با ناهید

مردانگی و نامیرايی و سبب القاي راز و افسون و نشان دهنده ي شادابی، جوانی، 

زندگی، ايستادگی و آزادگی، مفهوم نماد زندگی پس از و سمبل وحدانیت 

 (.1371 پرهام،) خدا

 زنبق

 

بیان کننده ي بازتاب ذهنی طبیعت منطقه بر بافندگان و به نوعی نماد انسان 

نماد جوانی و شادابی، با الهام از طبیعت ، نیايشگر و نمادِ سرسبزي و شادابی

   اطراف بافنده

(Pastourea, 1997) 

 دسته گل

 

نمادين و تجلی گاه انديشه اقتباسی از مناطق همجوار، داراي مضامین و معانی 

ذوق هنر و احساس مردم منطقه بر اشیاء و زندگی آن ها، نماد مهر و عطوفت 

مردم منطقه و اعتقاد به حضور سبزي و خرمی جاويدان در قالی و نماد بهشت 

 (.13۶3 فیثاغورث،) برين
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)مأخذ: شهرکرد  بافت ،2×1. 33 قالیچه، بختیاري، و محال چهار کسري، خشتی قالی. نمونه ي شماره چهار، 12تصوير

 نگارندگان(.

 قالی خشتی بختیاري )مأخذ: نگارندگان(. در، نقش انگور 11. ديتیل تصوير 12تصوير 

 گوناگون، ضخامت با ترکی گره. است بافلول يشیوه به و( متقارن) ترکی نوع از( 12)تصوير  چهار يشماره قالی در گره

 مورد مربع متردسی هر در گره 15۰۰ تا 5۰۰ از( سامان و چالشتر باف،بیبی) ظريف متوسط تا( حوري) درشت بسیار از که

 .است نشدهدباغی پشم از و درجه نوع از هاخامه جنس. است خالص پشم از هاپرز و کتان جنس از تاروپود ت.اس استفاده

 بافنده شماررج اين در. شودمی محسوب منطقه هايقالی در باکیفیت نوع از که است 4۰ ،چهار  يشماره قالی شماررج

 زرد، صورتی، سفید، عنابی، اي،سورمه هايرنگ .دارد حاشیه نقوش و هاخشت در جزئیات بافت براي بیشتري آزادي

 يشماره قالی در بافیگلیم.است شده استفاده بحث مورد قالی در بنفش و سرخابی سبز، زيتونی، آبی، نارنجی، خاکستري،

 در استفاده مورد تار همچنین و پود .است قالی طرف دو در متصل نوع از ريشه و متصل يشیرازه فارسی، صورتبه چهار

 درصورت- قالب چاقو، قیچی، دفتین،نیم دفتین، شامل بافت ابزار. است دوپود نوع و کتان جنس از چهار يشماره قالی

 و عمودي دار نوع از شده، بافته آن روي چهار يشماره قالی که داري ت.اس گیرياندازه براي زرعینیم و -بافنده تمايل

از جمله نقوش  .گیردمی قرار موجود فضاي از ايگوشه در و دارد قرار ثابت جايی در دار اين. است تبريزي دار نوع از

 نمادين در قالی شماره چهار به مورد زير می توان اشاره کرد؛

انگور: نشان دادن و نقش کردم میوه ها نماد آبادي و خرمی است و در صنايع دستی مناطق مختلف و گاه به صورت نقاشی 

ر موارد ذکر شده است. در اسطوره هاي ديواري بنا ها کاربرد دارد. انگور از جمله پر کاربرد ترين میوه هاي مورد استفاده د

نقوش نمادين مورد استفاده در قالی  (.13۶9ايرانی انگور نماد خون، نیروي اصلی حیات و نیروي زندگانی است )ياحقی، 

 ( آمده است؛4شماره چهار در جدول زير)جدول شماره 
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 4شماره قالي تحليل نقوش نمونه ي  . 4شماره  جدول

 معناي نمادين نقش

 تاک/ گل

 

از نباتات پر کاربرد مورد استفاده در قالی خشتی، نماد جوانی، شادابی و 

اصرار به حضور پر برکت انواع گیاهان و درختان در قالی بختیاري، 

نقش  :در عرصه ي هنر اسالمی، و نیروي اصلی حیات مظهري از خون

نمودار تجريدي درخت و به ويژه تاک و متأثر از هنر دوره ي  ؛اسلیمی

 (.1338)پوپ،  ساسانی، و ريشه ي آن را برگرفته از نقش درخت زندگی

 بید مجنون

 

سرسبزي، سرزندگی، با تنوع و درخشندگی رنگ، يکی از نقوش مهم ئر 

 گلیم عشاير استان، نماد کوچندگان و زنان در کنار مردان، گوياي جريان

 (.1388 مدنی، و صادقیان) زندگی در تنگناهاي سخت طبیعت

 )سبو( گلدان

 

 ،نماد برکت، از نشانه هاي باستانی برکت، تصوير کردن بهشت جاودانی

بازتاب بهشت  برين وشاخه هاي آويخته بر هر يک از دو درخت کیهانی 

به درون خود بازگشته  که از شاخه هاي درخت نخل برآمده و سرانجام 

 (.1387)پوپ،  گلدان

 سرو

 

درختی مقدس، همیشه بهار، نماد جاودانگی و حیات پس از مرگ، داراي 

ندگی، ايستادگی، قداست، نماد پايداري و صبر، شادابی، جوانی، ز

آزادگی، زندگی پس از مرگ و بهشت و خرمی جاويدان که آرزوي 

 (.1371 پرهام،) ديرينه ي بشر و سمبل وحدانیت خداوند

درخت 

 زندگی

 

، هستی همه ي درختان و نماد برکت و باروري، »محور جهان« و همیشه سبز

و درخت مرتبط با خیال بهشت و عقايد مربوط به وجود درخت خیر و شر 

 (. 1338)پوپ،  حیات در بهشت

 بته جقه

 

سمبلی براي حیات جاويد و بی مرگی، از نگاره هاي و اهمیت مذهبی 

اسطوره اي و نمادين در قالی خشتی، نقش به جا مانده از مُهر امیران 

وسفیران و بازرگانان، براي نشان دادن و تفهیم مراحل رشد جنین در رحم 

)آموزگار،  اي آتش آتشکده هاي ايرانیان زرتشتیمادر، نمادي از شعله ه

1381.) 
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 پرنده

 

نمادي از رهايی و آزادي، جلوه و آيتی الهی و تمثیلی از بهشت و تجلی 

 ,Mondadori) آرزوي آدمی براي پرواز به سوي عوالم باال و روحانی

1933) . 

 کاج

 

درخت درخت نزديک چشمه، از جمله درخت هاي اسطوره اي، نمادي از 

اسطوره اي و همیشه سبز در بهشت، نماد جوانی و شادابی و درخت بهشتی 

 (.1391)قانی و افروغ،  همیشه سبز

 

 گيرينتيجه

 نواز نیست بلکه، تنها خلق اثري چشمقالیی خشتی هدف طراحدر پاسخ به پرسش هاي پژوهش می توان عنوان کرد که؛ 

ترين اين موارد اشاره است. که يکی از مهمدر قالی کاربرد آن پنهان درون هر نقش از جمله علل انديشه و معانی  بازتاب

؛ قدرت و نیرومندى همچنین اساطیر را می توان باعث ايجاد اين نگرش هاي خاص در اين قوم دانستهاست. به اسطوره

 يمثابهتوان بهتوان مشاهده کرد. اساطیر را میمیی بافقالیصنعت -الى نقوش هنراى را در البههاى اسطورهنفوذ انديشه

ها با طبیعت ي آنو رابطه بختیاري اقوام ي زندگیشیوه. دانستکاربرد اخالقی و رفتاري براي فرهنگ هاي حاکم بر جامعه 

دي براى هاي ذهنی در مردم بوده است. خَلق کردن الگوهاي اخالقی، رفتاري، فرهنگی و کارکرباعث ايجاد اين نگرش

مفاهیم اسطوره اي و هاي مورد استفاده در صنايع دستی اين جامعه است. فرهنگ حاکم بر جامعه از مشخصات اسطوره

نقوش مرتبط با آن در قالی بختیاري برخاسته از فرهنگ قومی با کارکرد معنوي خويش است. براساس وجوه زيبايی شناسی 

به اين نتیجه رسید که نقش ها دربردارنده ي ويژگی هاي زيستی و ابعاد عناصر و کیفیاتی همجون نقش و رنگ می توان 

هاست. قالیشده در اين هاي شناختهترين ويژگیهاي بختیاري يکی از مهمقالیانتخاب رنگ در  وجودي خالقان آن است.

ها از ذيگر قالیمايز اين ترين عناصر تهاي بختیاري، از مهمّقالیچنین سبزِ خاصّ نوع رنگ الکی مورد استفاده و هم

گیرند و فقط در ي آن هستند بهره میاي که خود تولیدکنندهاالمکان از موادّ اولیههاست. بافندگان بختیاري حتیبافتهدست

کنند. تصوير کردن طبیعت در صنايع دستی اعم از گل، شان استفاده میهايعنوان تار بافتهاي بهموارد معدودي از نخ پنبه

اي است که در آن تولید صورت گرفته ي برکت و سرسبزي منطقهدهندهي گل و از اين دست، نشانت، میوه، شاخهدرخ

دهد. نشان می -گی استگونهکه همان خرمی و بهشت-ي موردّنظر، آرزوي تولیدکننده را و درصورت سرسبز نبودن منطقه

نقوش  سزايی داشته و بقاياي آن هنوز قابل مشاهده است.هاي ايرانی نقش بشاخه، گل و برگ گیاهان مقدس در آئین

و نگاري رنگین در پر کردن گراي شرقی، صرفاً نقش از ديد مفسران و انديشمندان سنت قالی هاي خشتی،انتزاعی گیاهی 

بینی انسان شرقی و فضايی خالی نیستند بلکه هر خط و رنگ در هر پیچ و چرخشی، نمادي از معانی و مفاهیمِ مکنونِ جهان

ها شود و در داخل هريک از اين خانهبندي میمتن قالی خشتی با اشکال هندسی، مربع و لوزي، شبکه ويژه ايرانی است.به
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گردد. هر طور مجرد ترسیم میي گل، درختانی مانند سرو و بید و پرندگان بههايی از قبیل گلدان گل، بته، شاخهمايهنقش

هنر دارد.  شناختیِ بسیار قدرتمندي دري مجاور متمايز است. تکرار، اساساً نقشِ روانخانه از لحاظ شکل و محتوا از خانه

گذارد و ي ريتم است و ريتم طبقِ فواصلی که بین واحدهاي خود دارد، تأثیرات گوناگونی بر بیننده میتکرار، تولیدکننده

يابی به علل نظر از دستمانده از ادوار کهن صرفنقوش باقی شود.هاي مختلفی بافته میاز اين نظر در قالی خشتی، آهنگ

هاي فرهنگی و اعتقادي جامعه تلقی کرد که کارکرد عمومی داشته و ي ارزشمثابهتوان بها میها راصلی استفاده از آن

ي زندگی ي کهن نحوههاي بسیار کهن در يک منطقه است و ريشه و صبغهي تفکر مردمان در دوراننشانگر فرهنگ و نحوه

 آن منطقه را تا به امروز در خود دارد. 
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