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ايران با دارا بودن طوايف متفاوت در حوزه بافندگي قالي داراي گنجينه ارزشمند طرح و نقش نيز مي 
باشد. همزمان با كوچ و اسكان ايالت در نواحي مختلف ايران، فرهنگ و آداب هنري نيز از منطقه 

خشي پذيري باي به ديگر مناطق نيز انتقال داده شده است. مساله اصلي در اين پژوهش  نحوه تاثير 
از طرح و نقش قالي هاي كرد خراسان نشين از قالي هاي منطقه قفقاز مي باشد. پژوهش حاضر با 

(قفقاز، در پي پاسخ به اين سواالت  هاي كردي خراسان با منطقه آذربايجانمطالعه طرح و نقش قالي
چگونه است؟ و است كه، الف) تنوع طرح و نقش در قالي هاي منطقه كردي خراسان و آذربايجان 

ب) شباهت ها و تفاوت هاي طرح و نقش قالي هاي كرد خراسان با قالي هاي منطقه ي آذربايجان 
هاي كردي خراسان با از اين مقاله نيز شناسايي ساختار مشترك طرح و نقش قالي كدام اند؟ هدف

ديگر و حوزه با يكباشد كه در نتيجه اين بررسي بخشي از ميزان شباهت و تفاوت اين دمي آذربايجان
در  قشن و طرح  بررسي به رويكرد تطبيقي تحقيق از نوع توصيفي بوده و با بيان خواهد شد. اين

پرداخته است. جامعه آماري در اين تحقيق به صورت هدفمند انتخاب شده،  اين دو منطقه  هاي قالي
نمونه از كشور  10ناحيه بافندگي با  5نمونه از كرد خراسان و  9ناحيه بافندگي با  4از اين رو 

ه اي و ميداني مي خانبشيوه كتا آذربايجان مورد بررسي قرار گرفته است. جمع آوري اطالعات به
ي هاهاي هندسي ترنج، نقشمايههايي از فرمهاي زيادي در قسمتدهد شباهتن ميباشد. نتايج نشا

م ها مربوط به فرمتن و حاشيه در هر دو منطقه با  وجود دارد. بيشترين مشابهت در نقشپردازي قالي
ر بودن نيز بيشت هاي انتزاعي و گياهي در متن است. مهمترين تفاوتترنج، نوارهاي حاشيه و نقشمايه

كرد  هايگيري بيشتر از نقوش انتزاعي گياهي در قاليهاي آذربايجان، و بهرهتراكم نقوش در قالي
  خراسان است.

 ، آذربايجان، مطالعه تطبيقي.كرد خراسانقالي، طرح و نقش، : كليدي يهاواژه
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  مقدمه و بيان مساله
قالي ايران با برخورداري از سنت و پيشينه غني طرح و نقش،      

د. با شوهمواره براي محققان در اين زمينه نيز ارزشمند تلقي مي
از  1اي از اقوام كرد خراسانتوجه به تغيير محل سكونت دسته

و استقرار در نواحي شمالي اين استان،  2مرزهاي كشور آذربايجان
 فردمنحصربههاي ردي منطقه با ويژگيهاي كقالي و دستبافته
مطالعات صورت يافته در حوزه  رونيازاشود. خود بافته مي

هاي كردي خراسان دهد كه دستبافتهپژوهش فرش نشان مي
 يپردازنقشهاي ساختاري مخصوص به خود در داراي ويژگي

 نيترمهماي از جايي دستهباشند. با توجه به جابهطرح و نقش مي
هايي از كشور آذربايجان و خراسان از قسمت 3كرد ايالت

رسد شباهت و مي به نظرپراكندگي در مناطق خراسان، 
ه هاي اين دو منطقهايي در قسمتي از ساختار دستبافتهتفاوت

ها ها و تفاوتدر اين راستا نياز است كه شباهت وجود دارد.
يق رهاي دقيق نيز مشخص شود تا از اين طو بررسي بامطالعه

هاي اين دو حوزه با يكديگر قالي يريرپذيتأثبتوان به ميزان 
و بررسي طرح و  بامطالعهدر پژوهش حاضر  رونيازا. افتيدست

كرد خراسان و كشور آذربايجان، به معرفي ساختار  نقش در قالي
و سپس با رويكرد تطبيقي  مياپرداختههاي دو منطقه قالي

 آمدهدستبهها اين قاليهاي طرح و نقش ها و افتراقشباهت
ار و نقش و تنوع ساختاست. مسأله اصلي پژوهش، چگونگي طرح 

طرح  دهندهليتشك هاي هر دو منطقه و عناصردر طرح قالي
شامل ترنج، لچك، متن و حاشيه است. بر  شدهبافتههاي قالي

الف) تنوع طرح  از اندعبارتپژوهش  موردنظر سؤاالتاين اساس 
                                                                 

 قبايل ايراني و از نيتريميقدو  نيتربزرگاز  يكي گردهاكرد خراسان:  .1
 رقطعطوبهباشند. طبق اسناد موجود عشاير بومي اين سرزمين مي نيترمهم

در حوضه علياي دو رود فرات و دجله و در سلسله جبال زاگرس شمالي 
 ه استريزي شدهاي جامعه عشايري با استقرار اين قبايل پينخستين هسته

اين مردمان بيشتر در شمال غربي ايران، ليكن «).113: 1388(طيبي، 
و نيز در شرق تركيه، نواحي جنوبي روسيه و  همچنين در شمال شرقي عراق

). از دوره صفويه و 145: 1374(فريه، » كننديمي در سوريه زندگي حت
از كردان را به خراسان كوچاند (چه  ياعده عباسشاهكه  بعدازآنبخصوص 

چهل هزار آمده باشند چه پانزده هزار خانوار) تعداد كردها و قدرت  يهمه
واخر طوالني از ا يادورهمهم شد كه در  چنانآندر شمال خراسان  هاآن

صفويه، دوره نادري، زنديه و بخصوص در زمان فتحعلي شاه قاجار بسياري از 
جهانگردان و برخي از نويسندگان ايران شمال خراسان كنوني را (قوچان، 

شمال شرقي نام نهادند  _شيروان، درگز و بجنورد) كردستان يا كردستان
 ).80: 1371(پاپلي يزدي، 

رود. مي شمار بهترين هنر مردمي آذربايجان ، شايعبافي. آذربايجان: قالي2
بافي در دهنده ريشه قديمي قاليشناسي و تاريخي، نشاناكتشافات باستان

بطليسموس،  ويكلود در عصر برنز است. هرودوت، ازجملههاي قديم زمانه
اند. بافي در آذربايجان خبر دادهزنوفون و ديگر مورخان باستان از وجود قالي

آذربايجان چگونه هاي منطقه كردي خراسان و و نقش در قالي
هاي كرد هاي طرح و نقش قاليها و تفاوتاست؟ و ب) شباهت

ور ظي آذربايجان كدام اند؟ بدين منهاي منطقهخراسان با قالي
هاي ساختار شناسي در ترنج، در اين تحقيق با بررسي ويژگي

هاي متن و حاشيه از طريق تصاوير و نمونه لچك، نقشمايه
اي بندي شدهآناليزهاي خطي، به مجموعه اطالعات طبقه

. سپس با اين آگاهي به بررسي افتراق و اشتراكات در ميافتيدست
منجر به  تيدرنهاهاي هر يك از مناطق پرداخته شد كه قالي

  سودمندي از هر دو منطقه شده است. دستيابي اطالعات
  پيشينه و ادبيات تحقيق

 يهايقالدر رابطه با  شدهانجامبا توجه به تنوع مطالعات      
كردي ايران، اين منابع در دو گروه منابع خارجي و داخلي 

» 4ويلفريد اشتانزر« در ميان منابع خارجي،. اندشدهيمعرف
 Kordi lives. Rugs. Flatweves of«) در كتاب م1988(

the kurds in khorasan « يامجموعهبا برخورداري از 
منابع  ازجملهمنطقه كرد خراسان  يهاميگلو  تصاوير قالي

) 2001» (آزادي« گردد.مند در پژوهش حاضر مطرح ميارزش
، »Caucasian rugs-Azerbaijani«عنوان نيز در كتاب با 

هاي آذربايجاني را تنظيم نموده اي تصويري از قاليمجموعه
محل بافت و ارائه مشخصات  انيبابها است كه هريك از نمونه

  است. شدهيبررسو طرح  بارنگمختصر در رابطه 
پژوهشي در «) در كتاب 1390در بين منابع داخلي، ژوله (

اشاراتي مختصر به مناطق كردنشين خراسان و » فرش ايران
پيش «كتاب ) در 1389مجابي ( آنان داشته است. يهايقال

بود و  توسعهدرحالبافي در آذربايجان ) قاليم 7 تا 3عصر ساساني (قرن در 
، مهناز (ايزدي دشدنطاليي توليد مي -هاي ابريشم و ابريشمهايي با نخقالي

  .)40: 1391شايسته فر، 
ي كرد خراسان دو ايل هاليا مراتبسلسلهجريان بررسي  ايالت كرد: در. 3

د. شونايالت مهم و شاخص در منطقه محسوب مي عنوانبهزعفرانلو و شادلو 
دوره نقش سياسي مهمي را در  نيبعدازاايل زعفرانلو كه در زمان صفويه و 

ان كه كرد عباسشاهپس از فتح هرات به امر است.  تاريخ خراسان ايفا كرده
داشتند، شمال خراسان به آنان  يمؤثرنيز در آن نقش  (زعفرانلو) چشمگزگ

آخال  1299خواهد آمد پس از انعقاد قرارداد  كه همچنانلكن  .اختصاص يافت
و كردها مجبور به  درآمدشمالي خراسان به تصرف روس  يهانيسرزم
ايل كرمانج شادي لو كه  همچنين ).153: 1364(توحدي،  شدند ينينشعقب

با چمشگزگ از جنوب قفقاز به آذربايجان  زمانهمامروز به شادلو معروف شده، 
 هانآاند. مركز اوليه به خراسان انتقال يافته ازآنجابه خوار و ورامين و  جاازآنو 

در قفقاز شهرهاي دوين، چخور سعد، بوجنگرد، گنجه، ايروان و قراباغ بوده 
(همان:  شهرستان وسيع بجنورد خراسان است هاآنكه امروز محل سكونت 

311.( 

4. Stanzer, Wilfried 
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به سوابق تاريخي قاليبافي، » درآمدي بر تاريخ فرش جهان
 بنديهاي قفقاز و ايران و طبقهها و طرحاشتراك موتيف

ست كه ا شدهانيبهاي قفقاز پرداخته است. در اين منبع نيز فرش
ها و ها، شانهها، ترنجها شامل گلهاي اين فرشمايهعمده نقش
هاي باشد. همچنين به موارد مشترك در فرشها ميضربدري

ست. ا شدهاشارهحاشيه دوست كومي  كاربرد ازجملهقفقاز و ايران 
عشايري  يهافرشرح و نقش در ط«كتاب ) در 1395( كمند لو

 هاي كرديبه معرفي برخي از طرح» و روستايي خراسان شمالي
خراسان به همراه اقوام تركمن پرداخته است. اين كتاب به ارائه 

و طوايف ساكن در  هالياسابقه تاريخي از اقوام كرد خراسان، 
 هاي قاليلي به همراه معرفي تعدادي از طرحاستان خراسان شما

كتاب ) در 1385كرد شمال خراسان پرداخته است. نصيري (
 بافندگي يهااسلوبدر رابطه با تاريخچه، طرح و » فرش ايران«
 .داشته استكردي خراسان اشارات بسيار مختصري  يهايقال

همچنين در بخش مربوط به مطالعات تاريخي كرد خراسان، 
ركت تاريخي ح« يجلدشش) در كتاب 1364ي اوغازي (توحد

رده به بيان تاريخ گست» راسان در دفاع از استقالل ايرانكرد به خ
اقوام كرد ساكن در شمال خراسان پرداخته  ييجاجابهمهاجرت و 

در شمال  ينينشكوچ«كتاب ) در 1371است. پاپلي يزدي (
مطالبي بسيار ارزشمند در رابطه با محيط طبيعي، » خراسان

شينان كه شامل تاريخچه و ايالت نپوشش گياهي و معرفي كوچ
 باشد ارائه نموده است. طيبيمختلف كردنشين شمال خراسان مي

 يشناسمردمو  يشناسجامعهمباني «) در كتاب با عنوان 1388(
، به جوامع عشايري، سابقه تاريخي، تعاريف و »ايالت و عشاير

ها، مفاهيم در نظام عشايري، شناسايي جغرافيايي در كنار جشن
  اعتقادات و باورهاي آنان پرداخته است.

نيز با دستمايه قرار دادن طرح و  يارشتهانيمبرخي مطالعات  در
- جمله مي كردي به انجام رسيده است كه از آن يهايقالنقش 

) در 1391يماني (توان به اين موارد اشاره كرد. كاظم پور و سل
ي هاي خراسان شمالمطالعه نقوش دستبافته«عنوان پژوهشي با 

هاي معنوي و ويژگيبه » در طراحي نشانه هاآنو استفاده از 
امكان طراحي نشانه از و هاي خراسان شمالي دروني دست بافته

) در 1395( فر ستهيشاايزدي و  .اندشدهپرداختهميان نقوش 
مطالعه تطبيقي ساختار طرح لچك و ترنج «عنوان پژوهشي با 

ي به شناساي» هاي فارسهاي جمهوري آذربايجان و قشقاييقالي
 هاي اينهاي ساختاري طرح لچك و ترنج قاليو معرفي ويژگي

هاي اوتها و تفاند. همچنين معرفي شباهتدو منطقه پرداخته

                                                                 
جزو سرزمين ايران بوده و در زمان فتحعلي  هاقرن. قفقاز: سرزمين قفقاز 1

و  1228ي هاسالي (در تركمانچاشاه قاجار و در طي دو معاهده گلستان و 

 شدهيبررسموارد  ازجملهو ترنج دو منطقه ساختاري طرح لچك
) نيز در 1395شود. بخشي و وندشعاري (اين پژوهش مطرح مي

 يهايقال نقش و طرح فرمي ساختار بررسي«عنوان با  يامقاله
 اصيل كردي يهايقال» شمالي) و رضوي( خراسان كردي اصيل

مينه در ز شدهانجام. برآيند مطالعات اندنمودهاين منطقه را معرفي 
، دهدهاي كردي خراسان و آذربايجان نشان ميطرح و نقش قالي

هاي كرد خراسان با آذربايجان پژوهشي در رابطه با تطبيق قالي
و  منسجم بامطالعهپژوهش حاضر  رونيازاصورت نگرفته است. 

تراق اف هاي كرد خراسان با منطقه آذربايجان و بيانهدفمند قالي
  .باشديمو تشابه طرح و نقش دو منطقه داراي جنبه نوآوري 

  روش تحقيق
تايج تحليلي بوده و ن -پژوهش حاضر از نوع تحقيق توصيفي 

است.  آمدهتدسبه نگريجزئبا رويكرد تطبيقي و به شيوه كيفي 
اي بوده است. ميداني و كتابخانهاطالعات  يآورجمع روش
اي بافي در هر دو منطقه كتابخانهتاريخي قالي نهيشيپآوري جمع

ي ميدان صورتبههاي كرد خراسان است. شناسايي نمونه قالي
ر و مطالعات صورت پذيرفته تصاوي گرفتهانجامتوسط نگارندگان 

ابع اي در منصورت كتابخانههاي كشور آذربايجان بهدر حوزه قالي
هاي رفتن از شيوهمكتوب بوده است. مطالعات ميداني با كمك گ

 يسازادهيپ، ضبط فيلم و سپس يبردارعكسباز،  يهامصاحبه
. به انجام رسيد هاآنمكتوب و تحليل  صورتبه هامصاحبهمتن 

، به شيوه هدفمند و بر اساس هايقالجامعه آماري و نحوه انتخاب 
 با توجه به رويكرد تطبيقي يرونيازااست.  شدهانتخابفراواني 

از منطقه  شدهانتخاباين پژوهش، تعداد روستاهاي جامعه هدف 
روستا  5خراسان با توجه به پراكندگي مناطق روستايي كردنشين 

نمونه و  10منطقه با  5نمونه قالي و كشور آذربايجان  9با 
 يهايقالاز  شدههيتهجامه آماري  عنوانبهنمونه،  19 درمجموع

) در پژوهش حاضر 1ي خراسان و آذربايجان (قفقازكرد
است. در ادامه نيز به بررسي جزئي و دقيق  قرارگرفته موردمطالعه

تا از اين  شدهپرداختههاي دو منطقه ساختار طرح و نقش قالي
ايج بندي نتطريق بتوان به مطالعات تطبيقي دو حوزه و طبقه

    .افتيدستحاصل از مطالعات 

(مجابي،  درآمدق) به مالكيت روسيه تزاري و سپس شوروي سابق  1243
1388 :283.( 
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كردنشين خراسان و آذربايجان  شدهيبررسمناطق 
  (قفقاز)

در  يموردبررسن يدر پژوهش حاضر، مجموع مناطق كردنش
در حوزه  مطالعه موردمنطقه و مناطق  4استان خراسان شامل 

 دهندهنشان 1 . جدول شمارهاستمنطقه  5آذربايجان شامل 
جامعه آماري در منطقه كردي  شدهيبررسنواحي جغرافيايي 

 .باشديمخراسان و آذربايجان 

 معرفي مناطق جغرافيايي جامعه آماري نمونه تحقيق .1 جدول

 روستاها -شهر شهرستان  استان
هاي تعداد نمونه
 يموردبررس

 شدهيبررس يهانمونهمجموع 

 خـراسـان

 قوچان

 

 4 عمارت

9 

 1 بردر

 1 برج زيدانلو

 1 پاي جوين اسفراين

  1  تيتكانلو  فاروج
 1 آشخانه مانه و سملقان

 آذربايجان

 1 ناحيه قوبا قوبا

10 

 شيروان

ساليان مركز ناحيه
 شيروان

1 

 2 مركز ناحيه شيروان
 1 مركز آق سو
 1 ناحيه كوردمير

 1 مركز ناحيه گنجه

 2 ناحيه قزاق قزاق
 1 ناحيه بردا باغقره

1395: نگارندگان، مأخذ

كردي خراسان و  يهايقالاسمي ساختار  يبندطبقه
  منطقه آذربايجان

كردي  يهايقالرايج در  يهاطرحمطالعات نشان داد 
) 2، ترنج دار) لچك 1طرح،  5شامل خراسان و منطقه آذربايجان 

) سرتاسري 5، ) قابي (خشتي)4) بندي، 3(حوضي)،  ترنج دار
مطابق با اين  )3(و  )2(جدول شماره  يهانمونهباشند. مي

و با اضافه كردن اسامي و اصطالحات رايج محلي  يبندطبقه
  .اندشدهيمعرفها طرح
 جامعه آماري يهايقالو معرفي تصويري  يبندطبقه

ناطق هاي مبا توجه به تنوع و گستردگي طرح و نقش در قالي
) تصاوير 3) و (2بافندگي كردي خراسان و آذربايجان، در جداول (

بندي اسمي صورت هاي جامعه نمونه آماري بر اساس طبقهقالي
گرفته از هر دو منطقه آورده شده است. اين تصاوير در مطالعات 

با  راي بيشترين ميزان مشابهتاي و ميداني داتطبيقي كتابخانه
و  متن هيمانقشيكديگر در ساختار فرمي طرح (ترنج، لچك، 

نمونه از  10باشند. همچنين در اين راستا تعداد حاشيه) مي

هاي شاخص مناطق كردنشين خراسان با در نظر گرفتن طرح
مند صورت هدفهاي اين حوزه با منطقه آذربايجان، بهتطبيق قالي
ترنج نمونه طرح لچك 2د. جامعه آماري خراسان با انتخاب گردي

نمونه قابي (خشتي)  1نمونه بندي،  1طرح ترنجي،  نمونه 4دار، 
-در اين ميان جامعه آماري نمونه قالي .است ايواگيرهنمونه  1و 

ترنج نمونه قالي با طرح لچك 1هاي آذربايجان نيز شامل تعداد 
نمونه قابي  2نمونه بندي،  1نمونه با طرح ترنجي،  5دار و 

هاي كه داراي مشابهت با قالي ايواگيرهنمونه  1(خشتي) و 
  باشند.كردي خراسان هستند، مي

هاي فرمي و هندسي در ادامه مطالب نيز ساختار و ويژگي
ا ت قرارگرفته يموردبررسهاي هريك از مناطق ش قاليطرح و نق

 يريرپذيتأثاز اين طريق بتوان به تنوع طرح و نقش و ميزان 
  .افتيدستاز يكديگر  هاآن

  هاي كرد خراسان و آذربايجانطرح و نقوش قالي
 هايبا توجه به تنوع و گستردگي طرح و نقش در قالي 

ا هاي اين حوزه بكردي خراسان و با در نظر گرفتن تطبيق قالي
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هاي شاخص صورت هدفمند تعدادي از طرحمنطقه آذربايجان، به
مناطق كردنشين خراسان انتخاب گرديد. بر همين اساس اين 

شده است كه ) در زير آورده 2مطابق جدول ( هاطرحدسته از 
ترنج نمونه قالي با طرح  4، لچك ترنج دارنمونه با طرح  1شامل 

 1نمونه با طرح قابي (خشتي) و  1، يبندطرحنمونه با  1، دار
ل شام. جامعه آماري آذربايجان نيز است ايواگيرهنمونه با طرح 

، ترنج دارنمونه قالي با طرح  5، لچك ترنج دارنمونه با طرح  1
نمونه با  1، يبندطرحنمونه با  1، لچك ترنج دارطرح نمونه با  1

كه داراي است  ايواگيرهنمونه با طرح  1طرح قابي (خشتي) و 
هاي كردي خراسان هستند. در ادامه مطالب هايي با قاليمشابهت

 هايقالفرمي و هندسي طرح و نقش اين  يهايژگيونيز 
 است. قرارگرفته يموردبررس

  معرفي تصويري جامعه آماري نمونه تحقيق، منطقه خراسان. 2 جدول
(حوضي)ترنج دار  

 

  
 
 

 

 )3شماره ( تصوير

 روستاي پاي جوين، اسفراين
 )2شماره (تصوير

 روستاي عمارت، قوچان
 )1شماره ( تصوير

 روستاي عمارت، قوچان

  لچك ترنج دار

 

 
 
 

 

 

 )6شماره ( تصوير

 روستاي بردر، قوچان
 )5شماره (تصوير

 روستاي تيتكانلو، فاروج
 )4شماره ( تصوير

 روستاي عمارت، قوچان
ايواگيره  بندي قابي (خشتي) 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 )9شماره ( تصوير

(اشتانزر،   روستاي آشخانه، مانه و سملقان
1988 ،94(  

 )8شماره (تصوير

عمارت، قوچانروستاي   

 )7شماره ( تصوير

 روستاي برج زيدانلو، قوچان

  1395: نگارندگان، مأخذ
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  معرفي تصويري جامعه آماري نمونه تحقيق، منطقه آذربايجان. 3 جدول
 (حوضي)ترنج دار

  
  
  
  
 

   
  
  
  
 

  )14تصوير شماره (
قزاق، قزاق/ اوايل  ناحيه

 20قرن 
Azadi, 475 

 )13تصوير شماره (

باغ/ ربع آخر ناحيه بردا، قره
 19قرن 

Azadi, 337 

 )12تصوير شماره (

 20ابتداي قرن  قزاق/
Azadi, 415  

 )11تصوير شماره (

ساليان، مركز ناحيه 
 1911سال شيروان/ 

Azadi,347  

 )10تصوير شماره (

قوبا، قوبا/ ربع آخر  ناحيه
 19قرن 

Azadi, 283 

 ترنجدارلچك بندي قابي (خشتي) ايواگيره

     

 )19(تصوير شماره 

روان/ سال يناحيه، ش مركز
1910 

Azadi, 285 

 )18(تصوير شماره 

ناحيه آق سو، شروان/ 
  20اوايل قرن 

Azadi, 337  

 )17(تصوير شماره

مركز ناحيه، گنجه، 
  1894سال  شروان/

Azadi, 415  

 )16(تصوير شماره

ناحيه كوردمير، شيروان/ 
  19اواخر قرن 

Azadi, 347  

 )15تصوير شماره (

شيروان، مركز ناحيه، 
  19شيروان/ نيمه دوم قرن 

Azadi, 283  

Azadi, 2001 :مأخذ

هاي فرمي و هندسي در قالي يهايژگيوبررسي 
  جامعه آماري تحقيق

) طرح ترنجي 3) و (2بندي تصويري (با بررسي جداول طبقه
منطقه  هايترنج دار بيشترين ميزان فراواني در بين نمونهو لچك

در اين قسمت نيز آناليز خطي هر يك از  رونيازاباشد. را دارا مي
ها، مطابق جداول تصويري آورده شد تا از اين طريق بتوان نمونه

يه متن و حاش هيمانقشترنج، لچك،  به بررسي هريك از ساختار
به تفكيك مناطق پرداخته شود. همچنين الزم به ذكر است 

اي در واگيرهبندي و ها داراي طرح قابي، ساير نمونه يبررس

 يموردبررسمتن و حاشيه  يهاهيمانقشجداول مربوط به 
 ديگر در انتها اين قسمت بررسي توجهقابلاست. مورد  قرارگرفته
هاي هر يك از اين دو منطقه ت و افتراقات موجود در طرحاشتراكا

  .افتيستدنيز  يتأملقابلباشد تا از اين طريق بتوان به نكات مي
  بررسي ساختار ترنج

 نيرمؤثرتيكي از  ،در متن قاليشكل مركزي  عنوانبهترنج     
ايران ترنج را  فرش نامهدر آذرپاد  .شودعناصر بصري مطرح مي

 گاههاي قالي جاينقش قراردادي كه در ميان نگاره عنوانبه
 رونيازا. )137: 1383(آذرپاد،  اي دارد معرفي نموده استويژه
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 با توجه حفظي و ذهني هاي ايلياتي و عشايرياين فرم در قالي
با . شودمي يپردازنقشدار و با خطوط زاويهساده  صورتبهبافي 

ر فرم ترنج د در اين پژوهش،توجه به مطالعات صورت پذيرفته 
مخصوص به خود  يپردازنقشداراي  هاي كردي خراسانقالي
 در دوكرد خراسان،  هاي جامعه آماري تحقيق. ترنج در قالياست

د. با توجه به باش) مي(حوضي ترنج دارو  لچك ترنج دارگروه 
موجود گروه  يهانمونه، هاي منطقهتنوع ساختار در طرح ترنج

ترنج دار (حوضي)، به دو دسته سه ترنجي و چند ترنجي  يهايقال
يكي از  عنوانبهقاليبافي در آذربايجان  كهييازآنجا تقسيم شود.

رود كه در ميان مردم منطقه مي به شمارهنرهايي  نيترمهم
هاي . در اين ميان ترنج در قالياست ارزشمنديداراي جايگاه 

هريك از مناطق بافندگي اين منطقه داراي ساختار مخصوص به 
باشد. در اين خصوص در مقاله ايزدي و خود در طرح و نقش مي

هاي هاي منطقه شيروان داراي ترنجقالي شدهانيب فر ستهيشا

دهد. اي شكل بوده كه زمينه را پوشش ميبزرگ و ستاره
ته و هاي پيوسهاي منطقه قراباغ نيز با ترنجقالي همچنين متن

اند كه نقوش ناپيوسته بزرگي در سطح زمينه تكرار شده
، همكاران و (ايزدي اندمنظم در كنار هم آمده طوربه يتركوچك
ترنج  چندبزرگ، سه و هاي ). در ادامه استفاده از ترنج42: 1395

اي هاي ستارهبه شكلو تجريدي  دارهيزاوبا خطوط در متن قالي 
ج هاي ترناز ويژگي يضلعششهاي هندسي نظير هشت و و فرم
هاي نمونه طرحهمچنين با بررسي . استهاي آذربايجان قالي

هاي ترنجي آذربايجان مطابق بندي قاليخطي مستخرج از طبقه
 صورتبهدر تعداد فرم ترنج  مورداستفادهجامعه آماري، ساختار 

سه ترنجي است كه هر يك از آنان داراي خصوصيات مختص 
بندي در ادامه به بررسي فرم ترنج مطابق طبقهباشند. به خود مي

درهر يك از مناطق پرداخته خواهد شد.  شدهمطرح

  
  ترنج دار جامعه نمونه آماري تحقيق يهايقالانواع  .1نمودار 

  

1395نگارندگان، : مأخذ

  لچك ترنجي يهايقالترنج در 
با توجه به مطالعات ميداني صورت پذيرفته  كرد خراسان:

فرم ترنج در ميان بافندگان منطقه به نام قاب شناخته 
كه با استفاده از فرم هندسي  )1394/ 25/04 :عمرانيشود(مي

است. در مواردي مطابق تصوير  اجراشده يضلعهشتمربع و 
) ترنج با استفاده از دو فرم انتزاعي كه در زبان محلي كاله 21(

 صورتبهكه  صورتنيبداست.  اجراشدهشود ناميده مي 1روسي

                                                                 
ترنج با عنوان نام محلي جليل بافته . كاله روسي: طرح موجود در قالب لچك1
شود. استفاده هاي شاخص كرد خراسان محسوب ميطرح ازجملهشود كه يم

هاي قفقازي در اين طرح، دليلي بر عدم اصالت يي مشابه قاليهاهيمانقشاز 
با توجه به مرزهاي تحت سلطه ايران تا  چراكهشود. كردي بودن تلقي نمي

. اندارگرفتهقرمنفصل همانند سر ترنج در قسمت باال و پايين ترنج 
طرح با استفاده از تك، دو و سه ترنج (قاب)  نياهمچنين بافت 

كه با توجه به اطالعات ميداني،  شدهيمدر متن قالي اجرا 
اوير تصاست (هاي موجود در قالب دو ترنج (قاب) بيشترين نمونه

  ).3و  2). (در مورد همه تصاوير ر.ك. به جداول شماره 21 و 20
در متن قالي با  مورداستفادهساختار ترنج  :آذربايجان

متصل كه داراي  صورتبهچهار ترنج لوزي شكل  يريكارگبه

 اك ايرانقبل از صدور عهدنامه گلستان كه قفقاز و ارمنستان جزئي از خ
شده، سكونت برخي از ايالت و طوايف كرد خراسان در اين ناحيه محسوب مي
مراكز بافت اين طرح در استان خراسان رضوي شهرستان  ازجملهبوده است. 

قوچان (روستاي بردر، قرچقه) و همچنين استان خراسان شمالي شهرستان 
 ).20/01/95يني، حس( بردتوان نام شيروان (روستاي اوغاز، بوانلو) را مي

تنوع قالي ها بر اساس 
ترنج در جامعه آماري

كرد خراسان
لچك ترنج دار

)حوضي(ترنج دار 
سه ترنجي

چند ترنجي

آذربايجان
لچك ترنج دار

سه ترنجي)حوضي(ترنج دار 
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 .است شدهميترسباشد خطوط محيطي پلكاني در اطراف مي
هاي قالي، هريك از آنان در فضايي هندسي به همچنين ترنج

شكل لوزي محصور گرديده و با زمينه رنگي متفاوت از متن و 

وير تصاند (اجراشده دومكي صورتبههمسو با متن  يپردازنقش
22.( 

  جامعه آماري نمونه تحقيق ترنجيلچكهاي ترنج در قالي خطي فرم .4جدول 

ك
لچ

ترنج
دار

  

  خراسان

   
 )5خطي تصوير شماره (آناليز):20(تصوير

 روستاي تيتكانلو، فاروج
 )6خطي تصوير شماره ( آناليز): 21(تصوير

  روستاي بردر، قوچان
  آذربايجان

  
 )15): آناليز خطي تصوير شماره (22تصوير(

  روانيروان، مركز ناحيه، شيش
1395نگارندگان، : مأخذ

  ترنج دار يهايقالر دترنج 
  سه ترنجي

ها بر اساس ساختار ترنج در هريك از قالي كرد خراسان:
كه در اصطالح محلي اقوام كرد  اجراشدهاستفاده از سه ترنج 
شود. همچنين در مصاحبه با مي دهينام 2خراسان، ترنج مجمع

كه به ترنج  استنام ديگري  3بافندگان حاضر در منطقه، حوض
هاي سه در طرح معموالً. )10/05/1394 ناظر:گردد (اطالق مي

 يازپردنقشها در امتداد يكديگر و با استفاده از ترنجي، ترنج
ا ب ذكرشدهي هاترنج در قالي يپردازنقششود. يكسان اجرا مي
هاي انتزاعي برگرفته از محيط زندگي بافنده، فرماستفاده از انواع 

و  24، 23(تصاوير  نقوش گياهي و حيواني صورت پذيرفته است
25.(  

منطقه  يهايقالدر  مورداستفادهساختار ترنج آذربايجان: 
يل و ضلعي، مستطبرگرفته از فرم هندسي به شكل مربع، هشت

ل منفص صورتبههاي ترنج باشد. تكرار هريك از فرملوزي مي
و در مواردي متصل به يكديگر در سطح متن قالي تكرار شده 

ترين اصلي عنوانبهها ابعاد بزرگ ترنج از طرح گونهنيااست. در 
 يپردازنقشكند. همچنين عامل بصري در قالي خودنمايي مي

صورت ها در مواقعي بهدر فضاي داخلي ترنج مورداستفاده
 اجراشده) 30 و 29تصوير ( دومكي) و 28تصوير ( چهارمكي

است كه كاربرد نقوش انتزاعي گياهي بيشترين ميزان را به خود 
).30و  29، 28، 27، 26(تصاوير  اختصاص داده است

  
  
  
  
  

                                                                 
هاي كرد شمال خراسان در اصطالح محلي به . حوض: در بين بافته3 .است. مجمع: در اصطالح محلي كرد خراسان به معناي سيني بزرگ 2

كوبيل) پيل، باسكوويل يا باس، حوضي يا باسكه بيل (باسكهدار ترنجهاي فرش
 ).69: 1395لو، مربع يا مستطيل هستند (كمند صورتبه عمدتاًگويند و مي
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  هاي جامعه آماري تحقيقفرم خطي ترنج .5جدول 

ت
ــ

ـرن
ج

دار
  

ـس
ه ترن

ــ
جي

  
  ذربايجانآ كرد خراسان

          
خطيآناليز):23(تصوير

 )1تصوير شماره (

  روستاي عمارت، قوچان

آناليز):24(تصوير
خطي تصوير شماره 

)2( 

روستاي عمارت، 
  قوچان

خطيآناليز):26(تصوير
 )10تصوير شماره (

  قوبا، قوبا ناحيه

خطي  آناليز): 27(تصوير
 )11تصوير شماره (

ساليان، مركز ناحيه 
  شروان

 آناليز): 28(تصوير
خطي تصوير شماره 

)12( 

  قزاق

  

---  

    

---  

خطيآناليز):25(تصوير
 )3تصوير شماره (

جوين، روستاي پاي
  اسفراين

---  
خطيآناليز):29(تصوير

 )13تصوير شماره (

  باغناحيه بردا، قره

خطي  آناليز): 30(تصوير
 )14تصوير شماره (

  ---  قزاق، قزاق ناحيه

  1395نگارندگان، : مأخذ
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  چند ترنجي
 ورتصبه اين منطقه ترنج داردر طرح  مورداستفادهفرم ترنج  
 محلي اصطالح در كه نواري با آن اضالع دور باشد كهمي لوزي

شده است. در اين  متصل يكديگر به شودمي ناميده دور چرخ
ظر ها در نميان فضاسازي متن همانند ساختار هندسي فرم ترنج

بندي رنگي متفاوت در هر قسمت اما با تركيب شدهگرفته
  .)31 ريتصواست ( اجراشده

  
  هاي جامعه آماري كردنشين خراسانخطي ترنج فرم .6جدول 

ترنج دار (حوضي)
 

چند
 

ترنجي
 

 

 )4خطي تصوير شماره (آناليز):31(تصوير

 روستاي عمارت، قوچان
1395: نگارندگان، مأخذ

  بررسي ساختار لچك
 نيآفرييبايزيكي از عوامل  عنوانبهكاربرد لچك در متن قالي     

باشد در ادامه بصري داراي تناسبات و ساختار مختص به خود مي
هريك  يجامعه آمار يهايقالبررسي ساختارهاي متنوع لچك در 

هاي كرد خراسان لچك از دو منطقه حاكي از آن است كه در قالي

 يهايقالباشد و در نمونه ؛ لچك ترنج دار و دور لچك مييهابانام
ف ساختار متعار صورتبه هالچكرگيري منطقه آذربايجان حالت قرا
ر ادامه باشند. دبا يكديگر مي ييهاتفاوتلچك ترنج است كه داراي 

هاي هر منطقه به همراه ارائه به شرح خصوصيات كلي لچك
.است شدهپرداختهتصاوير خطي 

  
  جامعه نمونه آماري تحقيق يهايقالانواع لچك در  يبندطبقه. 2نمودار 

  1395نگارندگان، : مأخذ

  

  

تنوع قالي ها بر اساس لچك 
در جامعه آماري

كرد خراسان
لچك ترنج دار

دور لچك

لچك ترنج دارآذربايجان



 25| ... تطبيقي ساختار طرح و نقش قالي هاي كرديمطالعه 

  كرد خراسان
  لچك ترنج دار يهايقال

ثلث م صورتبهدر نمونه قالي روستاي تيتكانلو، فرم لچك 
باشد كه از قسمت عرضي به يكديگر متصل شده مي هيالزاوقائم

 يهاهيمانقش از استفاده با هالچك داخلي است. فضاسازي
 جراشدها هندسي انتزاعي صورتبه گلدسته نام به گياهي انتزاعي
  ).32(تصوير  است

ساختار لچك در اين قالي در تناسب دور لچك:  يهايقال
 عنوانهبالزاويه است. استفاده از مثلث قائم اجراشدهبا فضاي متن 

در قسمت طولي توسط نواري منقوش  هاآنفرم لچك و اتصال 

 يهاهيمانقش. همچنين استفاده از استآن هاي از ويژگي
ها به همراه نقش كوچك انتزاعي حيواني مانند پروانه و انواع گل

 اررفتهكبهعناصر  عنوانبهمنفصل  صورتبهآدمك (كاله روسي) 
  ).33(تصوير  شونددر فضاي لچك محسوب مي

  آذربايجان
 نياساختار لچك در اين قالي به هاي لچك ترنج دار: قالي 

سمت لچك در ق هيالزاوقائمكه ابعاد مثلث  است يبررسقابل صورت
ين امر باشد و اتري از قسمت پايين ميو قوي تربزرگبااليي قالي 

بصري لچك در متن قالي  ريتأثنيز موجب شده از ميزان و قدرت 
  ).34(تصوير  نيز كاسته شود

  فرم خطي لچك در جامعه آماري تحقيق .7جدول 
  آذربايجان كرد خراسان

دارترنجلچك
  

      
 )5خطي تصوير شماره (آناليز):32(تصوير

  روستاي تيتكانلو، فاروج
 )15خطي تصوير شماره ( آناليز): 34(تصوير

  شروان، مركز ناحيه، شروان

  دور لچك
 

---  

 )6خطي تصوير شماره (آناليز):33(تصوير

 روستاي بردر، قوچان
---  

  1395: نگارندگان، مأخذ
  

كردي خراسان و  يهايقالبررسي ساختار كلي متن 
  غير لچك و ترنج دار) يهاطرحآذربايجان (

  يبندطرحقالي با 
 در هر مورداستفادهفرم هندسي  ساختارالف) كرد خراسان: 

 هيمانقشكه استفاده از  استلوزي  به شكل متن يهاقاب از يك
 يذارگنامانتزاعي گياهي به نام برگ چنار در سراسر متن دليل 

 يهابرگ از يك هر باالي قسمت . همچنين درباشديم اين طرح
(تصوير  است شدهداده نشان پرواز حال در ياپرنده نقش چنار
35.(  

متن قالي در اين طرح با استفاده از رنگ قرمز ب) آذربايجان: 
 -هاي آذربايجانيبه اجرا در آمده است كه در كتاب قاليچه

 در متن قالي تركيبي از طرح كاررفتهبهطرح  شدهانيبقفقازي 
. استهاي منظم (بندي رومي) در رديف گوشهشش يزنبورالنه

 يعباسشاهها با استفاده از نقش همچنين هريك از النه زنبوري

)، (تصوير 328: 2001(آزادي،  شده است يپردازنقشهندسي 
36(. 

  قالي با طرح قابي (خشتي) 
 24متن اين نمونه قالي متشكل از تكرار الف) كرد خراسان: 

 يهاقابكه درون آن  باشديمعدد قاب (خشت) به شكل مربع 
 يهاهيمانقش ازجملهاست.  قرارگرفته يضلعهشتهندسي 

هندسي انتزاعي اجرا گرديده  صورتبهاصلي كه در متن قالي 
به همراه نقش  هاقاببه ستاره در مركز هريك از  توانيم

  ).37(تصوير  خرچنگي اشاره نمود
 فرمباهايي متن قالي متشكل از قاب ساختارب) آذربايجان: 

د كه در باشمنفصل از يكديگر مي صورتبه يضلعششهندسي 
در  تهكاررفبهاست نقش  شدهانيبهاي آذربايجاني كتاب قاليچه

هاي ضربدري بزرگ قالب هايضلعهشتميان هريك از 
ي و كم ستينمساوي  صورتبه كامالً هاآنباشد كه اضالع مي
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). همچنين در 396: 2001(آزادي،  لحاظ گرديده است تردهيكش
ل و منفص صورتبهمتن قالي از ساير نقوش انتزاعي و حيواني 

  ).38(تصوير  است شدهاستفادهپراكنده 
در قالي شامل سه رديف افقي فرم هندسي مربع  مورداستفادهمتن 

 كه رنگ ييهاگوشهشتباشد. يا مستطيل (ترنج، گول) مي
(مضرس)  داردندانههاي قرمز است داراي لوزي هاآنزمينه 

ي آبهايي به رنگ هستند كه در چرخش و برگشت داراي ستاره
شوند. همچنين دو سطح مابين با سه طرح اصلي تيره مي

كوچك ديگر و نقش حيوانات تزئين  يهاطرح(بوكمه)، چهار گل. 
  .)39)، (تصوير 318: 2001(آزادي،  اندشده

  ايواگيرهقالي با طرح 
متن قالي در اين طرح با استفاده از شكل ) كرد خراسان: الف

در  هكاررفتبهكه نقش  اجراشدهمنفصل  صورتبههندسي لوزي 
در هر رديف با يكديگر متفاوت در نظر  هايلوزهريك از  مركز
  ).40(تصوير  است شدهگرفته
متن قالي در اين طرح متشكل از تكرار ) آذربايجان: ب
ر مركز د كاررفتهبههاي باشد كه طرحهايي به شكل لوزي ميقاب

است.  اجراشدهها با شكل ضربدري كوچك هر يك از لوزي
 متن قالي كه يپردازنقشهاي بارز در همچنين يكي از ويژگي

يرد، بيننده قرار گ موردتوجهبصري بيشتر  ازلحاظموجب شده تا 
كه از انواع نقوش انتزاعي گياهي و  هستتراكم باالي نقوش 

  ).41(تصوير  است شدهاستفادهمنفصل  صورتبهحيواني 
  متن يهاهيمانقش

ترين نمودهاي اصلي عنوانبه در قالي هاهيمانقشطرح و 
شوند كه يكي از عوامل شناسايي طرح در تصويري محسوب مي

 يهايقالباشند. در اين ميان طرح مناطق مختلف نيز مي
 يهاحطر يبندطبقهدر منطقه كردنشين خراسان جزو  شدهبافته

تر بدون بيش عموماًباشند؛ كه ايلياتي (ذهني و يا حفظي باف) مي
ا . همچنين در اين راستشونديماستفاده از نقشه مشخص بافته 

 5گياهي و حيواني ،يانسان 4هندسي يهاهيمانقشاستفاده از 
ص عناصر شاخ ازجملهاز محيط زندگي بافنده  برگرفتهانتزاعي 

 رونيازاباشند. كردي خراسان مي يهافرشدر طرح و نقش 
يان نموده ب گونهنياخليل مشتاق در رابطه با دستبافته اقوام كرد 

شوند هاي ساده با ريتم و توالي خاصي تكرار مياست كه شكل
هاي اصلي و كنند. نقشرا پر مي هاافتهيدستو سطح 

 يهاتيواقع، اغلب حالت نمادين دارند و به بيان هانقشخرده
دل و متعا يهايبندبيتركپردازند تا موجود در زندگي انسان مي

يد و با بيا به وجودتوازن، توالي، تكرار و هماهنگي  ازنظرمناسبي 
به  رنگ، تناسب و زيبايي استفاده شايسته از تركيب خط، سطح

ظهور برسد. ذكر اين نكته الزم است كه در هنرهاي بومي كردها 
ه و تنها براي پر كردن زمين هدفيب وجهچيهبهها، نيز تكرار نگاره

كار از نقش و نگار نيست بلكه به ايجاد زيبايي نيز توجه شده 
 يهاهيمانقش). در ادامه با بررسي در 54: 1381(مشتاق،  است
هاي موجود در جامعه آماري آذربايجان اين نكته حائز اهميت قالي

يعي زاعي حجم وساست كه استفاده از نقوش منفصل گياهي و انت
ا اين نقوش ب يپردازنقشها را در برگرفته است. از سطح قالي

 اجراشدهتجريدي  صورتبهاستفاده از خطوط افقي و عمودي 
گيري از نقوش استيليزه حيواني در درجات بعدي است و بهره
  شوند.مطرح مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                 
هاي هندسي: درون مايه ها و اشكالي كه اجزاء متشكله يك طرح نقشمايه. ٤

را تشكيل مي دهند از تركيب و اتصال و چرخش و تداوم خطوط به وجود 
آيند. حال اگر تمامي اين خطوط با يكديگر زاويه داشته باشند طرح هاي مي

 ).32: 1385حاصل در سبك هندسي طبقه بندي مي شوند (نصيري، 

. گياهي و حيواني: نقوش گياهي كه تنوع زيادي دارند، در سفالينه ها و نقش 5
برجسته ها به وفور ديده مي شوند و شامل برگ هاي روند، درخت سرو، غنچه 

و ... هستند. از مشهورترين آنها مي توان به درخت مقدس هوم اشاره كرد. در 
تر مي فالت ايران الهام گرفته و بيشاين ميان نقوش حيواني كه از حيوانات بو

روي سفال ها به شيوه انتزاعي و ساده كار شده اند. اين اشكال، ماهي، روباه، 
بز، گوزن، اسب، شير، ببر، گاو، غزال و انواع پرندگان واقعي و خيالي همچون 
عقاب، طوطي، طاووس و سيمرغ (پرنيان) را شامل مي شوند (كشاورزي، 

1394 :12-11( 
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هاي جامعه آماري تحقيقتن در قاليناليز خطي ساختار مآ .8جدول 

1395نگارندگان، ماخذ: 
  حاشيه

هاي ايلياتي و عشايري داراي ساختار و حاشيه در قالي
وش . نقاست تكرارشوندهگوناگوني بر پايه نقوش هندسي و 

نقوش  ازجملههاي كردي خراسان در دستبافته تكرارشونده
در « شوند كه در بسياري از فضاها كاربرد دارند.پركاربرد تلقي مي

هنر بافندگان چادرنشين آنچه مطلوب قاليبافي است تكرار 

ها و هندسي واضح و نيز تناوب ناگهاني وزن يهاهيمانقش
: 1376(بوركهارت، » مورب و قيقاج است طوربهسازي قرينه
نيز كاظم پور در مقاله خود به نام مطالعه نقوش  رونيازا). 135

نقوش  اساساًكند: هاي خراسان شمالي بيان ميدستبافته
 دهتكرارشوندر حاشيه كاربرد دارد اما برخي نقوش  تكرارشونده

كاظم پور، ( روندمي كاررفتهبههم هستند كه در متن دستبافته نيز 
در حاشيه، يكي از  كاررفتهبه يهاهيمانقش). لذا 50: 1391

  آذربايجان كرد خراسان

  بندي

   
)7خطي تصوير شماره (آناليز):35(تصوير

 قوچان روستاي برج زيدانلو،
 )16): آناليز خطي تصوير شماره (36تصوير(

  روانيناحيه كوردمير، ش

قابي 
  (خشتي)

     
)8): آناليز خطي تصوير شماره (37تصوير(

  روستاي عمارت، قوچان
خطي تصوير  آناليز):38(تصوير

 )17شماره (
  مركز ناحيه، گنجه، شروان

خطي تصوير  آناليز): 39(تصوير
 )18شماره (

  ناحيه آق سو، شروان

  سرتاسري

  

 

)9خطي تصوير شماره (آناليز):40(تصوير
  آشخانه، مانه و سملقان

 )19خطي تصوير شماره ( ): آناليز41تصوير(
  روانيناحيه، ش مركز
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شود در قالي محسوب مي يموردبررس يواصلمهم  يساختارها
 يهايقالحاشيه  عنوانبه) 9تصاوير موجود در جدول ( رونيازا

كه به  باشنديمكردي خراسان و آذربايجان در جامعه آماري 
  شوند.يهمراه نام مختص خود معرفي م

ر د كاررفتهبههاي متداول حاشيههاي خراسان: الف) حاشيه
هاي گل شفتالو، خرچنگي، مثلث صليبي، هاي منطقه به نامقالي

  .استپروانه، اُستي بِران، تفنگي و ستاره 
در  مورداستفادههاي حاشيههاي آذربايجان: ب) حاشيه

هاي شمعداني (مشعل)، خرچنگي، پيچكي هاي منطقه به نامقالي
.است(تاكي)، مداخل و  لوزي 

   
هاي جامعه آماري كردنشين خراسان و آذربايجانكار رفته در قاليهاي بهفرم خطي حاشيه .9 جدول  

 كرد خراسان آذربايجان

   
 

 
 آناليز): 54(تصوير

خطي تصوير 
)13شماره (  

حاشيه پيچك 
(اس) تاكي  

): 53(تصوير
خطي  آناليز

تصوير شماره 
)12(  

دار حاشيه رزِت  

 

 آناليز): 52(تصوير
خطي تصوير شماره 

)11(  

حاشيه شمعدان 
 (مشعل)

آناليز):51(تصوير
خطي تصوير شماره 

)10(  

حاشيه خرچنگي   

 

آناليز):44(تصوير
خطي تصوير شماره 

)3(  

 مثلث صليبي

آناليز):43(تصوير
خطي تصوير شماره 

)2(  

 حاشيه خرچنگي

 آناليز): 42(تصوير
خطي تصوير شماره 

)1(  

 حاشيه گل شفتالو

   

 

 آناليز): 58(تصوير
خطي تصوير 

)17شماره (  

(از  حاشيه اس
چهار سر پرنده 
نشات گرفته 

 است)

): 57(تصوير
خطي  آناليز

تصوير شماره 
)16(  

 حاشيه لوزي

 آناليز): 56(تصوير
خطي تصوير شماره 

)15(  

حاشيه مداخل 
(نوعي از باروي 

يا حاشيه  دوطرفه
 زنبقي)

آناليز):55(تصوير
خطي تصوير شماره 

)14(  

حاشيه پيچك 
(اس) تاكي  

آناليز):47(تصوير
خطي تصوير شماره 

)6(  

 حاشيه تفنگي

آناليز):46(تصوير
خطي تصوير شماره 

)5(  

حاشيه پروانه (گل 
 نرگسي)

 آناليز): 45(تصوير
خطي تصوير شماره 

)4(  

 حاشيه پروانه

--- --- 
 

 

--- --- 

 آناليز): 60(تصوير
خطي تصوير شماره 

)19(  

حاشيه سرهاي 
 پرنده

آناليز):59(تصوير
خطي تصوير شماره 

)18(  

 حاشيه شمعدانلو
 (شمعداني)

آناليز):50(تصوير
خطي تصوير شماره 

)9(  

 حاشيه ستاره

آناليز):49(تصوير
خطي تصوير شماره 

)8(  

 حاشيه اس

 آناليز): 48(تصوير
خطي تصوير شماره 

)7(  

اُستي بران حاشيه  

1395نگارندگان،  :مأخذ

  هابيان يافته
ي از هايقالي هاآنهاي پيشين كه طي نتايج حاصل از نمونه

 هاي فرميويژگي ازلحاظمناطق كردنشين خراسان و آذربايجان 
هاي و ساختار طرح بررسي گرديد نشان داد، استفاده از طرح

ر اين د ايواگيره، بندي، قابي (خشتي) و ترنج دارترنج دار، لچك
ر ترنج داهاي لچكطرح باشد. در اين ميان نمونهمناطق رايج مي

هاي جامعه آماري هر دو منطقه يشترين ميزان نمونهب ترنج دارو 
را به خود اختصاص داده است. از همين روي بيشترين تطبيق 

. به باشديمترنجي و ترنجي ساختار طرح نيز در انواع طرح لچك
همين منظور در اين قسمت طي مقايسه صورت پذيرفته در 

 ها نيزهر يك از مناطق تشابه و افتراق يموردبررسهاي نمونه
  است. شدهميتنظطي جداول تطبيقي 

در ادامه با بررسي مطالعات در حوزه طرح و نقش اين دو 
بيان كرده است:  گونهنيامنطقه، آلسترهال در كتاب خود 

و  هارنگ، هاطرحخود از  يهابافتدستكردهاي خراسان در «
از  ييهانشانهنند. در اين ميان كفنون بسيار متنوع استفاده مي
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-يافت مي هاآن يهاطرحنيز در  هاآناجداد قفقازي و آناتولي 

  ).216: 1377(هال، » شود
  تطبيق ترنج و فرم آن در هريك از دو منطقه

 هاي ترنج درهاي صورت پذيرفته از مطالعه فرمطي بررسي
هاي مناطق بافندگي كرد خراسان و آذربايجان كه در نمونه قالي

رسد پيچيدگي در است به نظر مي مشاهدهقابل) 10جدول (
ها از ميزان يكساني با يكديگر پردازي طرح و نقش ترنجنقش

ورت صين حالت بهترنج در بيشتر يپردازنقشبرخوردار بوده و 
هاي قالي باشد. همچنين ساختار شناسي فرم ترنجچهارم مييك

دهد كه بيشترين استفاده كردي خراسان با آذربايجان نشان مي
از فرم هندسي مشترك در قالب لوزي و سپس مستطيل و 

  .است يضلعهشت
  

  

ماري تحقيق آهاي جامعه تطبيق فرم ترنج در قالي .10 جدول

  رنجــت

  آذربايجان   كرد خراسان  آذربايجان كرد خراسان

        
)61تصوير شماره (

  )3آناليز خطي قالي شماره (
)62تصوير شماره (

  )11آناليز خطي قالي شماره (
 )65تصوير شماره (
  )2شماره ( آناليز خطي قالي

 )66شماره (تصوير 
  )14آناليز خطي قالي شماره (

  ترنج قالي فرم كلي  ترنج قالي فرم كلي  ترنج قاليفرم كلي ترنج قاليفرم كلي
 

  
      

   
    

)63تصوير شماره (
  )2آناليز خطي قالي شماره (

)64تصوير شماره (
  )12آناليز خطي قالي شماره (

 )67تصوير شماره (
  )4شماره (آناليز خطي قالي 

 )68تصوير شماره (
  )15آناليز خطي قالي شماره (

  ترنج قالي فرم كلي  ترنج قالي فرم كلي  ترنج قاليفرم كلي  ترنج قاليفرم كلي
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 .

  افتراق ترنج و فرم آن در هر يك از دو منطقه
هاي صورت پذيرفته در فرم ترنج دو منطقه حاكي از بررسي

هاي آذربايجان همخواني عناصر ترنج و متن در قالي كهآن است 
 يپردازنقشباشد همچنين تراكم از ميزان بيشتري برخوردار مي

فرم ترنج در اين منطقه داراي ميزان باالتري نسبت به كرد 
  خراسان است.
  يك از دو منطقه ك و فرم آن در هرتطبيق لچ

در رابطه با تطبيق صورت پذيرفته در فرم لچك هر دو   
الزاويه و منطقه اين نكته نمايانگر است فرم هندسي مثلث قائم

وجوه تشابه در  ازجملهها در قسمت طولي اتصاالت لچك
  باشند.هاي دو منطقه ميقالي

هاي منطقه كردنشين افتراق لچك و فرم آن در قالي
  آذربايجانخراسان و 

هاي جامعه آماري نمونه بررسي افتراق لچك در قالي 
هاي كردي خراسان لچك در ابعاد تحقيق نشان داد، در قالي

 كه اين امر باعث شده تا لچك استنسبت به آذربايجان  تربزرگ
ها از قدرت بصري بيشتري برخوردار باشد. همچنين در اين قالي

هاي كردي طولي قالينوع اتصاالت لچك در قسمت عرضي و 
  .استخراسان از ديگر وجوه افتراق نسبت به آذربايجان 

  هاي هريك از دو منطقهتطبيق نقوش متن در قالي
هاي جامعه آماري تحقيق طي بررسي ساختار متن در قالي

ركن اصلي مشترك در هر دو  ازجملهپيروي از هندسه و تقارن 
هاي جامعه مايه قاليباشد. همچنين بررسي نقشمنطقه مي
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) حاكي از آن 11آماري كرد خراسان با آذربايجان مطابق جدول (
ي هاي كرداست كه استفاده از نقوش انتزاعي و گياهي در قالي

هاي مستخرج از خراسان بيشترين ميزان شباهت را با نمونه
  باشند.ا ميآذربايجان دار

هاي منطقه كردنشين افتراق نقوش متن در قالي
  خراسان و آذربايجان

در جامعه آماري نمونه تحقيق آذربايجان  هاهيمانقشبررسي 
ت تر نسبصورت عيني و ملموسحاكي از آن است كه نقوش به

بيشترين  يپردازنقش، به لحاظ نوع اجراشدهبه خراسان 
اشيه بوده و نقوش گياهي و هماهنگي نقوش متن با نقوش ح
ر ها دارد. در اين ميان نقوش دانتزاعي بيشترين كاربرد را در قالي

هاي كردي خراسان نسبت به آذربايجان از انتزاعي بيشتري قالي
 ست.ا اجراشدهبرخوردار بوده و بيشتر در فضايي به شكل قاب 

  

در جامعه آماري نمونه تحقيق حيواني، تطبيق نقوش انتزاعي، گياهي و  .11 جدول

1395نگارندگان،  ماخذ:

ها در دو منطقهتطبيق حاشيه فرش  
هاي حاشيه هر دو منطقه در بررسي صورت پذيرفته از نمونه

در انتخاب  موردنظراست هدف  مشاهدهقابل) 12كه در جدول (
 رونيازاحاشيه با تمركز بر اصالت صورت پذيرفته است 

هاي مشابه از هر دو منطقه انتخاب گرديد. طي بررسي حاشيه
رسد كه عدم رعايت گوشه سازي از نتايج حاصله به نظر مي

. همچنين استهاي هر دو منطقه هاي مشترك در قاليويژگي
ها در منطقه كرد خراسان با استفاده از نقوش انتزاعي حاشيه

 نقوش انتزاعي
 كرد خراسان آذربايجان كرد خراسان آذربايجان

)10نقشمايه قالي شماره ( )1نقشمايه قالي شماره (  )10نقشمايه قالي شماره ( )2(نقشمايه قالي شماره 
 

 
 

مربع شطرنجي مربع شطرنجي شانه  شانه
)13نقشمايه قالي شماره ( )2نقشمايه قالي شماره (  )12(نقشمايه قالي شماره )9نقشمايه قالي شماره (

 
 

اس اس ستاره  ستاره
--- --- )19نقشمايه قالي شماره ( )4نقشمايه قالي شماره (
--- ---

 

--- --- قيچي  لوزي
نقوش گياهي

)15نقشمايه قالي شماره ( )1نقشمايه قالي شماره (  )12نقشمايه قالي شماره ( )1نقشمايه قالي شماره (
 

 

غنچه برگ چنار گل  گل
)17نقشمايه قالي شماره ( )8نقشمايه قالي شماره (  )11نقشمايه قالي شماره ( )6(نقشمايه قالي شماره 

 

نقوش 
حيواني

 

 
 

خرچنگي خرچنگي زولي (قيچي)  لوزي
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نطقه هاي مبا قالي مشابهتگياهي و هندسي از بيشترين ميزان 
  باشد.آذربايجان برخوردار مي
هاي منطقه كردنشين ها در قاليافتراق حاشيه فرش
 خراسان و آذربايجان

تر و در هاي كردي خراسان پهننوارهاي حاشيه در قالي
ن است. همچني شدهگرفتهدر نظر  تركيبارهاي آذربايجان قالي

هاي آذربايجان نسبت به خراسان از ظرافت و نقوش قالي
با  باشند و انطباق نقوش حاشيهپيچيدگي بيشتري برخوردار مي

  .استمتن داراي ميزان بااليي 
تطبيق نقوش حاشيه در جامعه آماري تحقيق. 12 جدول

  مناطق

  خراسان

 حاشيه پروانه-1

  )1قالي شماره (
 حاشيه اُستي بِران-2

 )1قالي شماره (

  

 حاشيه گل شفتالو-3

  )3قالي شماره (
 حاشيه اس -4

 )8قالي شماره (

  

 حاشيه تفنگي -5

 )6قالي شماره (

  
   

  
     

  آذربايجان

 خرچنگيحاشيه

  )10قالي شماره (
حاشيه پيچك برگ مو

 و غنچه

  )10قالي شماره (

 دارحاشيه رزِت

  )12قالي شماره (
 حاشيه اس

  )15قالي شماره (
 حاشيه اس

   )17قالي شماره (
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  يريگجهينت

هنرهاي مشترك ميان مردم كرد خراسان  ازجملهقاليبافي 
 ذاررگيتأثهاي شناسه ازجملهنشين و جمهوري آذربايجان است. 

در  كاررفتهبهبر زيبايي فرش هر دو منطقه طرح و نقش 
باشد كه موجب جذب مخاطب شده است. هاي آنان ميدستبافته

ختار فرهنگي و از سا هاآنهاي هاي بكار رفته در دستبافتهطرح
اجتماعي موجود در هر يك از مناطق سرچشمه پذيرفته كه بيانگر 

ه اي كگونههاي فرهنگي ميان بافندگان بوده است بهاصالت
ها كمك تواند به تكوين مباني نظري طرحمي هاآنشناخت 

اول در پژوهش صورت  سؤالنمايد. در راستاي پاسخگويي به 
هاي مناطق شكل و ويژگي پذيرفته قاليبافي در هريك از
نقوش در  يپردازنقشباشد. مخصوص به خود را دارا مي

ت اس اجراشدهانتزاعي و هندسي  صورتبههاي هر دو منطقه قالي
اي هترنجدار در قاليكه در اين ميان طرح ترنجي و سپس لچك
هاي جامعه آماري منطقه خراسان و طرح ترنجي در قالي

را به خود اختصاص داده است. فرم  آذربايجان بيشترين ميزان
هاي هر دو منطقه با پيروي از هندسه مخصوص ترنج در قالي

هندسي  يهافرمگيري از سه ترنجي و با بهره صورتبهخود 
 يازپردنقشاست. در رابطه با  شدهميترسو لوزي  يضلعهشت

و هاي هر ددر قالي مورداستفادهنقوش متن بيشترين فضاي 
هاي كردي منطقه اختصاص به قاب دارد. حاشيه نيز در قالي

 شدهرفتهگدر نظر  يقسمتهفتبندي سه و گاها خراسان با تقسيم
ي هاهاي پركاربرد در منطقه استفاده از طرححاشيه ازجملهاست 

 باشد. همچنين استفاده از طرحاُستي بِران، گل شفتالو و اس مي
هاي رِزت (مشعل)، مشعل، پيچك (تاكي)، اس و گلشمعدان 

شوند. در هاي پركاربرد آذربايجان محسوب ميحاشيه عنوانبه
اي اين هو تناسب حاشيه با متن در قالي يريرپذيتأثاين ميان 

  منطقه از ميزان بااليي برخوردار است.
دوم نيز نتايج حاصل از  سؤالدر راستاي پاسخگويي به 

در مطالعات تطبيقي دو منطقه كرد خراسان و  تحليل تشابهات
 تفادهمورداسآذربايجان حاكي از آن است كه بيشترين فرم ترنج 

ين بوده است. همچن ليمستطمربع، لوزي و يضلعهشت صورتبه
با  الزاويه وهاي دو منطقه با استفاده از مثلث قائمساختار لچك

 يه سازگوشاست. عدم رعايت  اجراشدهنقوش همسو با متن 
هاي مشترك ويژگي ازجملههاي هر يك از مناطق حاشيه در قالي

شود. در بررسي تناسب و مشابهت دو منطقه محسوب مي
هاي آذربايجان اين موضوع حاشيه با متن در قالي يپردازنقش

ن است. بيشترين اشتراك نقوش مت قرارگرفته موردتوجهبيشتر 
باشد. در گياهي ميهاي دو منطقه، مربوط به نقوش در قالي
هاي هر دو حاشيه، فرش جداكنندهنوارهاي  يپردازنقشبررسي 

عد باشند. در ادامه بررسي بمنطقه از تزيينات ظريفي برخوردار مي
در هر دو منطقه، حاكي از آن است ابعاد  افتراق طرح و نقش قالي

منطقه آذربايجان نسبت به  مورداستفادههاي فرم ترنج در قالي
باشد. بررسي ساختار طراحي مي تربزرگهاي كردي خراسان قالي

 يهايپردازنقشهاي كرد خراسان از نقوش گياهي در قالي
 نظر بهاست. همچنين  برخوردارتري به نسبت آذربايجان متنوع
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هاي منطقه آذربايجان كاربرد نقوش حيواني رسد در فرشمي
  ت.خراسان اساستليزه داراي ميزان بيشتري نسبت به كردي 
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