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طبقه بندی و بررسی سیر تحول طرح و نقش در 
قالی  های یلمه شهرستان بروجن)20 سال اخیر(

چکیده
قالی های یلمه ی ایل قشــقایی در شهرســتان بروجن 
اســتان چهارمحال و بختیاری )بــه عنوان منبع اصلی 
بافــت قالی یلمه( و چند روســتای حومــه ی آن از 
اهمیت ویژه ای برخوردارند. این قوم پس از مهاجرت 
به سمت استان اصفهان در منطقۀ علی آباد ساکن شده 
و ســپس در مناطق دیگر استان اصفهان و استان های 
هم جوار از جمله شهرســتان بروجن واقع در اســتان 
چهار محال و بختیاری نیز اســکان پیدا کردند.به این 
ترتیــب دوره ای تازه از رواج طرح و نقش های اصیل 
طایفــۀ یلمه به وجــود آمد. قالی یلمه در ســه طرح 
حوضی، شــکرلو و بندی بافته می شــود که می توان 
گفت همۀآن ها در یک گــروه جای می گیرند ولی به 
اشکال گوناگون ترکیب شــده اند. در این مقاله سعی 
بــر آن خواهد بود تا با روش کتابخانه ای و میدانی، به 
شناخت کلی قالی یلمه با تفکیک تمامی اجزای به کار 
رفته در آن )از جمله حوض ها، حاشــیه ها، لچک ها، 

نقوش و ترکیب بندی( پرداخته شــود و ســپس سیر 
تحول آن ها در 20 ســال اخیر را مورد بررســی قرار 
داده و زمینه شــناخت بهتر این گروه از قالی ها )که تا 
حدودی ناشــناخته مانده اند( فراهم آید. سؤاالت این 
بررسی عبارتند از: تفاوت های موجود در طرح و نقش 
قالی های جدید و قدیم چیست و بیشترین و کمترین 
تغییرات در کدام گروه از طرح های سه گانه و در یک 
نگاه دقیق تر، در کدام بخش از اجزاء تشــکیل دهندۀ 
قالی یلمه اعمال شــده اســت. بدین ترتیب مشخص 
خواهد شد که با وجود یکسانی موضوعات نقوش در 
نمونه های قدیمی و جدید، تفاوت های آشــکاری در 
نحوه ی نمایش نقــوش جدید و چیدمان آن ها وجود 

دارد که در متن مقاله به آن پرداخته شده است.
کلیدواژهها: طرح، نقش، قالی یلمه، بروجن، طبقه بندی
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 مقدمه
از بین تمامــی ایالت موجود در منطقــۀ فارس،ایل 
بزرگ قشــقایی1 پیشــینه واصالت کهنــی در زمینه 

فرش بافی دارد.
قشــقایی ها از نسل ترک هایی هســتند که 3000 
ســال قبل از میالد مسیح)5000 ســال قبل(تاریخ و 
فرهنگ شان در شــهر ســومری)اوروق(در سرزمین 
بین النهرین کــه آن روز جزء این خــاک بوده به ثبت 
رسیده است و بعدها به وســیله کتیبه های اورخون از 
دوران دولت))گوی ترک(( اثــرات ارزنده ای به جای 

مانده است)کیانی،1380: 11(
درست است که گذشــتۀ ایل قشقایی مبهم است 
و به درســتی معلوم نیســت از چه زمانی و بر اثر چه 
عواملــی این همه پراکندگی و جابجایــی در این ایل 
بزرگ به وجود آمده و چگونه به قســمت های جنوبی 
ایران کوچانده شــده اند اما آن چه مسلم است اصالتی 
به درازای تاریخ این کشــور دارند و اســتخوان های 

نیاکانشان در این خاک گواه این مدعاست.
تا چندی پیش شش طایفۀ قشقایی به شرح ایگدر، 
صفی خانی، رحیم لو، چگنی، شــکرلو و یلمه2در کار 
فرش بافی سهم بارزی داشــتند اما این طایفه ها اکنون 
اســتقالل طایفه ای نداشته و تمام یا بخشی از آن ها به 
طایفه های دیگر پیوسته یا همان جا که ییالق و قشالق 
داشتند ســاکن شــده اند. مردمان یلمه از اواخر سدۀ 
دوازدهم و اوایل سدۀ سیزدهم هجری در ییالق پیشین 
خود در جنوب شــهر اصفهان ماندگار شده اند)پرهام، 

.)29 :1375
در دورۀ صفــوی در پی تاکید آنان بر گســترش 
عناصر ترکی در تمامی ایران و سیاست های این دولت 
در ارتباط با جابجایی عشــایر و قبایل، گروه هایی از 
اقوام ترک به اجبار یا از سر اختیار به منطقه چهارمحال 
و بختیــاری مهاجــرت کرده اند. عالوه بــر این دلیل 
همجواری استان فارس و استان چهارمحال و بختیاری 

و نیز وجود مســائل و عالیق قومی مشترک، از دیرباز 
رفت و آمدهایی صورت گرفته و حتی ترکان قشقایی 
ییالق خود را تا نواحی شهرستان بروجن نیز گسترش 
داده و گروهــی از آنان به تدریــج در مناطق مختلف 

چهارمحال و بختیاری سکونت گزیده اند.
اتحادیۀ کنونی قشــقایی را چند گروه عشــایری 
ترک زبان در اوایل ســدۀ یازدهم هجری بنیان نهادند 
و چنین می نماید که بخش عمدۀ آن ها در اواخر سدۀ 
هشتم و اوایل سدۀ نهم هجری از قفقاز آمده اند)پرهام، 

.)28:1375
مرکز اصلی این ایل، اســتان فارس اســت اما به 
دلیل وســعت اراضی و قلمرو در دیگر اســتان ها از 
جملــه کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، 
خوزســتان، اصفهان، قم، اســتان مرکزی و بوشهر نیز 

ساکن هستند.
شهرســتان بروجن از سال 1280 هجری، پذیرای 
عشایر ترک قشقایی شد و تولید قالی های یلمه از این 

زمان در منطقه رونق گرفت) ژوله، 203:1390(.
قالی های بافته شــده در این منطقه از نوع مشهور 
یلمه هســتند.قالی های یلمه دارای ماهیتی روســتایی 
می باشــند و ویژگی اصلی این قالی ها رنگ های پخته 

و طرحهای هندسی آن ها است3.
قالی های یلمه4 بروجن از نظر طرح به ســه گروه 
تقسیم می شوند: 1- طرح حوضی    2- طرح شکرلو     
3- طرح بندی.بــه این ترتیب هر گروه دارای قواعد و 
اصول مشخصی اســت. هر یک از طرح های سه گانه 
قالــی یلمه تفاوت هــای آشــکاری را در نمونه های 
اصیل و قدیمی )قالی هایی با قدمت 30 ســال به باال( 
و نمونه های جدید )قالی های 20 ســال اخیر( نمایان 
می ســازد. گزینش نمونه ها در این بررســی بر اساس 
شاخصه های طرح و نقش و ترکیب بندی و تفاوت های 
آن در نمونه هــای قدیمی و جدید بوده اســت.گرچه 
طرح های جدید هم چنان تا حــدودی به اصالت های 
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کهن وابسته  اند، اما تغییرات صورت گرفته طی سال های 
اخیر، قالی یلمه را به شکلی نو معرفی کرده است. این 
تغییرات در راســتای هماهنگی بهتر با دکوراسیون و 
فضاهای جدید می باشد. در راستای شناخت بهتر این 
قالیها سعی خواهد شــد تا با معرفی نمونه های اصیل 
و طبقه بندی آن ها، همچنین شــناخت تفاوت های هر 
یک، تغییرات صــورت گرفته در ســال های اخیر را 
مورد بررسی قرار داده تا وجوه افتراق و اشتراک آن ها 

مشخص گردد.

پیشینه نقوش
از مهم ترین ویژگیهای طرح یلمه به کارگیری هم زمان 
نقوش گیاهی، حیوانی و هندسی در قالی است؛ به این 
ترتیب انواع ریز نقش ها در کنار یکدیگر و به صورت 
منفصل، جهت پر کردن متن قالی مورد اســتفاده قرار 
می گیرد. تعدادی از نقوش مورد اســتفاده، ریشــه در 
اعتقادات باســتانی داشته و حتی تا به امروز نیز مورد 
استفاده قرار می گیرند )البته کاربرد آن ها در نمونه های 
جدید بســیار محدود شده است(. این نقوش عبارتند 
از: نگاره هــای کله مرغــی، گردونۀ مهــر، نگاره های 
چهارپاره5، انواع گل هــای چندپر،درخت، نگاره های
s شــکل، حوض، نقوش چند بازویی، ستاره، پروانه، 

انواع نگاره پرنده و غیره می باشد.
یکی از قدیمی ترین ترفندهای نگاره سازی، روش 
مثبت و منفی در راســتای تأثیرگذاری بیشتر می باشد. 

نمونه هایی از پرنده های پر و خالی)منفی و مثبت( در 
سفال نگاره های هزاره چهارم پیش از میالد مسیح دیده 

شده است) پرهام،1371: 337(. )تصویر شماره 1(
  همان طور که مشــخص است هیچ یک از نقوش 
مورد اســتفاده در اشــیاء پیش از تاریخ و حتی بخش 
اعظم نگاره هــای دوره تاریخی، جنبه ی تزئینی صرف 
نداشته اند و همگی برآمده از نیازها، باورها و آیین های 
جوامعــی بوده کــه آن ها را تولید می کرده اســت. به 
عبــارت دیگر این نقوش در بر دارندۀ اســطوره ها و 
نمادهای مشخص و متمایزی است که بازتاب اوضاع 
و احوال خــاص و طرز زندگی یک جامعۀ انســانی 
اســت. به همین دلیل از ادوار کهن بیشترین نمادها و 
آرایه ها با آب و باران، کشــت و زرع، باروری خاک، 

رشد گیاهان و طلب برکت مرتبط بوده است.
برای مثال تسلســل نقش پرنده که مهم ترین نقش 
در حــوض قالی های یلمه بروجن می باشــد می تواند 
نشــانه ی دعا و حاجت خواهــی برای آمــدن باران 

باشد)ژوله،1390: 47(.
کاربــرد فراگیر حوض و کله مرغی های اطراف آن 
که هم در نمونه های قدیمی و هم در نمونه های جدید 
دنبال می شود، یکی از مشخص ترین نگاره های باستانی 
اســت. این نقش به صورت کله مرغان«ابر بارانی«در 
ســفالینۀ تپه گیان نهاوند در اواخر هزاره دوم نیز دیده 

شده است)همان،47(. )تصویر شماره 2(
 

تصویر شماره1. استفاده از نقوش مثبت و منفی کله مرغی در سفالینه های 
باستانی )پرهام،1371: 337(

تصویر شماره 2. گله ی مرغان«ابر بارانی« نقش سفالینه تپه گیان نهاوند، 
اواخر هزاره دوم )پرهام، 1371: 6(
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می کرده اند)پرهام،1371: 6(.
 پیوند باستانی مرغ و پرنده با آب و باران و به تبع 
آن با کشــت و زرع منجر بــه ایجاد طرح های بدیع و 
تکمیلی بعدی شده و به این ترتیب متن قالی جلوه های 

گوناگونی پذیرفت. 

طرح و نقش در قالی یلمه
نقوش مورد اســتفاده در قالی های یلمه شامل نقوش 
هندسی، حیوانی، گیاهی و ترکیبی می باشند، که همه 
به صورت شکســته اجرا می شــوند ) در نمونه های 
جدید گاه نقوش انســانی نیز به صورت بســیار ساده 
دیده می شــود(. البته در نمونه قالی های جدید گاه با 
نقوش نیمه گردان نیز مواجه می شــویم اما این شیوه 
اجــرا عمومیت کاربرد ندارد و تنها در مورد بعضی از 
نقوش به کار گرفته می شود. عالوه بر این از آنجایی که 
نمونه های قدیمی به صورت ذهنی بافته می شدند، در 
نگاه اول، قالی کاماًل متقارن به نظر می رسد اما با دقت 
بیشتر دیده می شــود که گاه نقوش از نظر چیدمان و 
شــکل باهم متفاوتند،  امــا در قالی های جدید که بر 
اساس نقشــه بافته می شــوند، نقوش و چینش آن ها 

کاماًل از قرینگی برخوردار است. 
نقوش قالی های یلمه حاصل تراوشــات ذهنی و 
فکری مردمانی است که سابقه ای بسیار دیرینه در بافت 
قالی داشــته اند و قالی هایشان جزء دانش سنتی ایشان 
محسوب می گردد. روش و یا شیوه ای که بافنده برای 
طرز بیانصورت های ذهنی و اندیشه هایش به کار می برد 
نشان دهندۀ طرز تفکر، محیط اجتماعی، فرهنگ، آداب 
و رسوم، اعتقادات و ... است. شیوۀ نمادین زبانی است 
که بافنده برای ترســیم نقوش به کار برده اســت. این 

نقوش  اصوالً بسیار رمز آمیز می باشند.
پل ریکور در مورد چند الیه بودن معانی نهفته در 
نقوش نمادین معتقد است: »با نگاه کردن به یک نقش 
در ابتدا یک معنی مستقیم و اولیه به ذهن خطور می کند، 

تا ســال ها گمان بر آن بود کــه نقوش کله مرغی 
قالب های بــر گرد حوض هــا هســتند.خانم تامارا 
تالبوت رایــس اولین کســی اســت که امکان ســر 
جانور بودن ایــن صورت انتزاعــی را در میان نهاده 

است)پرهام،1371: 5(.
موضوع همبســتگی ماه و باران عمیقاً در فرهنگ 
عامۀ بســیاری از اقوام جایگزین شــده و از آن جا که 
ماه عامل نزول باران شــناخته می شد، در اوستا نامش 
به عنوان سرچشــمه حیات به میان آمده اســت. طرح 
چهاربخشی که با نام صلیب مالتی شناخته می شود نیز 
از نمادهای ماه محســوب می شود. این مسئله معقول 
به نظر می رسد زیرا که چهار مرحله متمایز قمر در طول 
هر ماه نه تنها امری آشکار بوده، بلکه بی شک به عنوان 
گاه شــماری ثابت برای تعیین زمان نیز به کار می رفته 

است)پوپو فیلیس1387: 1044(.
صلیب مالتی از قدیمی ترین نمادهای ماه اســت و 
چهار مثلث آن به چهار دوران ماه تعبیر شــده اســت 

)صمدی،1376: 21(.
به این ترتیب اهمیت لبریز نگاه داشــتن آبگیرها، 
ســفال گران و فرش بافان را بر آن داشــت تا همواره 
تمهیدات رمزی بدیعی را به کار بســته و نیات باطنی 
خود را به این طریق بیان کنند. بارزترین روش، احاطه 
کــردن حوض با زنجیره های پــر و خالی مرغک های 

پیک باران است.
تکــرار پیاپی و بی وقفه ی نــگاره مرغی/قوچکی 
در اضــالع حوض ها)ترنج ها( و لچک ها و بســیاری 
از نقش مایه هــای فرش بافــی خاورمیانــه)از جملــه 
قفقــاز و آناتولی( این احتمــال را به میان می آورد که 
این شــیوه نگارســازی زنجیره ای بازماندۀ نوعی رمز 
طلســم گونۀ دعای باران و باران خواهی باشــد. خانم 
فیلیس اکرمن اشاره دارد که سفال گران پیش از تاریخ 
ایران، دســته های پرندگان را به منظور تجســم ابر و 
در رابطه با مراســم مذهبی برای آمدن باران نقاشــی 
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در صورتی که معناهای دیگری که غیرمستقیم و ثانویه 
هســتند در پس هر نقش وجود دارد«)ریکور،1379: 

)123
اکثر نقوشــی که تا چند دهۀ قبل ذهنی بافی بودند 
امروزه چیزی جز حفظی بافی نیستند. به عبارت دیگر 
براســاس بررســی نمونه ها، امروزه در اجرای نقوش 
این منطقه دیگر شیوۀ شــهودی وجود ندارد و آن چه 
بافته می شــود تکرار نقوش گذشتگان است؛ نقوشی 
که نشــان دهندۀ اصالت و هویت، فرهنگ، اعتقادات، 

سنت های دیرینه آنهاست. 

نقوش گیاهی
نقوش گیاهی )که بیشتر شــامل نقش های متنوع گل 
می شود( در قالیهای یلمه اکثًرا ابتدایی و ساده ترسیم 
شــده اند و بیشتر بیانگر مفهوم رویش و حیات و گل 

یا ستاره هســتند اما در قالی های جدید تصویر گل ها 
پیچیده تر و پر از ریزه کاری هستند و حتی گاه به نقش 

حوض ها نیز شباهت دارند.
هم چنین گلواره های خورشیدی و ستارگان شش پر 
و هشت پر همگی نگاره های کهنی هستند که ریشه در 

هزارۀ چهارم پیش از میالد دارند.
در قالی های یلمه نقوش گیاهی به صورت افشان 
و یا به هم متصل نمی باشــند بلکه به صورت مستقل و 
مجزا ترسیم می شوند)جدول شماره 1(.قابل ذکر است 
که تعدادی از نقوش، پیشــینه ای متفاوت داشته و پایۀ 
گیاهی ندارند )مانند سواستیکای مرکب، نقش مایه های 
ترکیبی با کله مرغی ها و نقش مایــه چهارپاره(، اما در 
منطقه با نام گل شــناخته می شــوند و به همین دلیل 
در جدول نمایش داده شــده اند)این نقوش با ســتاره 

مشخص شده اند(.
جدول شماره1. نقوش گیاهی در قالی های یلمه )نگارندگان(
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نقوش حیوانی و پرندگان
نقش پرنده در شــکل های مختلــف، پرکاربردترین 
نقوش پرکننده متن می باشــند)جدول شماره 2(.تنوع 
این نقوش را نشــان می دهد. این نقوش عالوه بر پر 
کردن متن قالی، در پر کردن لچک، حوض و حاشیه ها 

نیز کاربرد دارند. 

در عوض نقوش حیوانی و انسانی چندان مورد توجه 
بافندگان قالی یلمه نبــوده و تنها در موارد محدودی 
این نقوش به کار گرفته شــده اند. به نظر می رسد توجه 
گاه به گاه بافنده به این نقوش بیشتر جنبه ی ذوق آزمایی 
شخصی داشته و جزء قراردادهای تصویری قالی یلمه 

محسوب نمی شود )جدول شماره3(.
جدول شماره 2. نقش پرنده در قالی های یلمه )نگارندگان(

جدول شماره 3. نقوش انسانی و حیوانی در قالی های یلمه )نگارندگان(
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s خورشید آریایی و نگاره
خورشــید آریایی یا گردونۀ مهر نام دیگر سواســتیکا 
بــوده که یکــی از کهن ترین نقش مایه های باســتانی 
است. ایرانیان معتقد بودند که هر شاخه از این عالمت 
جایگاه یکی از عناصر چهارگانه است و بدین ترتیب 
چهــار عنصر با هم و با چرخش خود، نظام طبیعت و 
ذات آفرینش را حفظ می کنند)بختورتاش، 1356: 7(.
این نگاره، چلیپای شکسته نیز نامیده شده که نماد 
مــاه بوده، گرچه در برخی نواحی نیز نماد خورشــید 
به شــمار می آمده اســت. به عبارتی یکی از نمادهای 
مهری نیز نقش صلیب اســت که در مراحل ســلوک 
میترایی بر روی ســاعد، بازو و یا پیشــانی دین پذیر 

نقش می شده است)رضی، 1381: 511(.
گیرشمن معتقد است گاه نگاره خورشید آریایی یا 
همان سواستیکا دو بازوی خود را از دست می دهد و 

شکلs6 می گیرد)گیرشمن، 1350: 258(.
به نظر می رســد نگارۀs شکل ساده شده ای باشد از 
بز کوهی و صورتی دیگر از تجسم اساطیری ماه بسان 

جایگاه رطوبت و برودت)ژوله، 1390: 45(.
 نقوشs  مانند در تمامی قالی های یلمه بروجن از 

گذشته تا به امروز کاربرد دارد.
عالوه بر نقوش ذکر شــده کــه از نقوش اصلی 
قالی های یلمه محسوب می شوند، نقوش فرعی دیگری 
نیــز وجود دارندکه گاهاً و بیشــتر در نمونه قالی های 
جدید دیده می شوند. این نقوش صرفاً به عنوان نقوش 
پر کننده متن به کار گرفته می شــوند. نقش درخت )با 
طراحی بسیار ساده(، نقوش چند بازویی و نگاره های 
انسانی و حیوانی متأثر از نقوش تخت جمشید )بیشتر 
در نمونه های جدید به کار گرفته می شوند( نمونه هایی 

از نقوش فرعی می باشند.

قالی یلمه بروجن
آن چــه محــرز و محقــق اســت تاریخ مســتند و 

تردید ناپذیر فرش بافی فارس از سدۀ دوم هجری آغاز 
می شود)پرهام، 1370: 39(.

در ســال 1280 هجری شمسی چند طایفه از ایل 
بزرگ قشقایی به نام کشکولی، شش بلوکی، دره شوری 
و یلمه به منطقۀ بروجن واقع در 62 کیلومتری جنوب 
خاوری مرکز استان چهارمحال و بختیاری و اصفهان 
مهاجرت نمودند و با ایــن مهاجرت فرهنگ و آداب 
و رســوم و حتی دست باف های خود را به این مناطق 

آوردند)ژوله، 1381: 201(.
همان طور که قباًل گفته شد، قالی های یلمه از نظر 

طرح به سه دسته تقسیم می شوند:
طرح حوضی: این طرح از جمله طرح های اصیل 
قالی های یلمه است که از چند حوض تشکیل شده که 
به نسبت ابعاد، تعداد حوض ها کم و زیاد و یا کوچک 
و بزرگ می شــوند. این گــروه دارای چهار لچک در 
چهار طرف فرش نیز می باشد.طرح حوضی که همواره 
تعداد حوضهای آن فرد می باشد بیش از سایر طرح ها 
بافته می شــود و اصالت آن نیز از بقیه طرح های یلمه 

بیشتر است)تصویر 3 الف و 3 ب(.
طرح شــکرلو: طرح کلــی این گــروه از قالی ها 
مجموعۀ به هم پیوســته ای از حوض هــای هم اندازه 
را نشــان می دهد که سرتاســر متن را پوشانده اند. گاه 
تزئینــات و ملحقات تمامی حوض ها یکســان و گاه 
متفاوت می باشند.در غالب موارد ردیف حوض میانی 
کامل و دو ردیف کناری به صورت نیمه ارائه می شوند 
امــا نمونه هایی نیز دارای ســه ردیــف حوض کامل 

می باشند)تصویر4 الف و 4 ب(.
طرح بندی الوان یا خشتی7: مهاجرین قشقایی پس 
از رسیدن به اســتان چهارمحال و بختیاری طرح های 
خود را با طرح خشــتی بختیاری ترکیــب کرده و با 
قرار دادن حوض های لوزی در درون خشت ها، طرح 
جدیدی ارائه کرده اند که بندی الوان نام گرفت )ژوله، 

.)203 :1381
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خطوط مرزی جدا کننده ی خشــت ها از یکدیگر 
در نوع جدیــد از این قالی ها با نام آب راهه یا قلمدان 
شناخته می شود که در راســتای ساده و خلوت شدن 

طرح، حذف شده اند.

این طرح را در منطقه با نام »خورجینی« می شناسند 
و بیشــتر در فرش هایــی با ابعاد بزرگ بــه کار گرفته 

می شود )تصویر5 الف و 5 ب(.

تصویر 3الف. قالی حوضی قدیم.) نگارندگان(

تصویر3 ب. قالی حوضیجدید)نگارندگان(
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تصویر 4 الف. قالی شکرلو قدیم)نگارندگان(

تصویر 4 ب. قالی شکرلو جدید)نگارندگان(

تصویر 5 الف. قالی بندی قدیم)نگارندگان(
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هر ســه گروه طی ســال های اخیــر تغییراتی به 
خــود پذیرفتــه که هم شــامل طرح و نقــش و هم 
شــامل رنگ بندی آن ها می باشد. به طور کلی رنگ در 
نمونه های قدیمی از تنوع بیشتری نسبت به نمونه های 
جدید برخوردار است8 )از آن جایی که بررسی حاضر 
متمرکز بر طرح و نقش این قالی ها می باشد،از پرداختن 

به مبحث رنگ صرف نظر شده است(.
همان طــور که تصاویر نشــان می دهند طرح های 
جدید)در هر سه گروه(خلوت تر شده و ریز نقش های 
پر کننده متن کمتر دیده می شــوند، هم چنین حوض، 
لچک و حاشیه ها نیز به وضوح تغییرات خود را نشان 

می دهند. 

تفاوت طرح و نقش در نمونه های قدیمی و جدید
حوض

حوض هــا که یکــی از اجزای اصلــی در طرح 
قالی های یلمه محســوب می گردند، در هر سه گروه 
طرح دیده می شــوند و در مرکــز هر حوض، همواره 
نقــش یک گل وجود دارد. این مســئله در نمونه های 
قدیمــی و جدید عمومیت داشــته و هم چنین نقوش 

کله مرغی بخش جدایی ناپذیر ترنج ها می باشند.حوض 
در قالیهای یلمه همواره در قالب لوزی نمایان می شود، 
گرچه به مرور زمــان تغییری در قالب کلی حوض ها 
دیده نمی شــود، اما خلوت بودن و پراکندگی نقوش 
کاماًل محســوس می باشد. نقشی که در تزئین حوضها 
به کار رفته و می رود همان نقش مرغی/ قوچکی است 
که حول و حــوش حوض ها را دربرگرفته اســت و 
جزء الینفک و خصوصیات حوض در قالی های یلمه 

می باشد.
تطبیق نقوش استخراج شــده از قالی های قدیم و 
جدید نشان می دهد که از مهم ترین شاخصه قالی های 
قدیم، خالصه ســازی و سادگی در ترسیم نقوش بوده 
است، اماامروزه نقوش با جزئیات بیشتری به اجرا در 
می آیند. این مســئله به وضوح در جدول شــماره 1و 
2دیده می شــود. اما این روند )روند تغییر از سادگی 
به پیچیدگی نقش( تنها در نقوش پر کننده قابل رؤیت 
می باشد، در حالی که حوض ها روندی کاماًل معکوس 
را نشان می دهند. به عبارتی حوض ها که در نمونه های 
قدیمی شلوغ تر و با ریزه کاری بوده اند امروزه ساده تر و 

خلوت تر به اجرا در می آیند)جدول شماره 4(.

تصویر 5 ب. قالی بندی جدید)نگارندگان(
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جدول شماره 4. حوض در قالی های یلمه )نگارندگان(
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لچک
آن چه در )جدول شــماره 5(به خوبی دیده می شــود 
ساختار مثلثی لچک است که در  هر دو نمونه قدیمی 
و جدیــد رعایت شــده اســت.در نمونه های جدید 
نگاره هــای پر کننده و نحوه چینش آن ها تغییر یافته و 
در کل لچک ها خلوت و دارای تزئینات کمتری است. 
لچک نیز در قالی یلمه به صورت یک چهارم اجرا 
می شــود، که خود فضایی برای تکرار نقوش پرکننده 
می باشد)به عبارتی واگیره ســازی در لچک قالی های 

یلمه کاربرد ندارد(.

حاشیه
تعداد حاشــیه در فرش های یلمه، بسته به سایز فرش 
متفاوت اســت. در ســایزهای ذرع و نیــم، پادری و 
کناره، دو یا ســه حاشــیه به روال خیلی از قالی های 
مناطق مختلف به کار گرفته می شــود، اما در سایزهای 
بزرگتر ســه، پنج، هفت و حتی گاه نه حاشیه )که به 
ندرت این گونه بافته می شود( نیز دیده می شود. نقوش 
هندسی، گیاهی استیلیزه شده و پرنده مهم ترین نقوش 

حاشیه ساز می باشند.
حاشــیه در قالی های یلمه به چهار دســته تقسیم 

جدول شماره 5. ساختار لچک و تزئینات داخل آن در قالی های یلمه )نگارندگان(
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می شود:حاشــیه متصــل، حاشــیه منفصل، حاشــیه 
متصل برگردان و حاشیه معکوس یا مداخل.

به جرأت می توان گفت نقوشــی کــه امروزه در 
حاشــیه  قالی های یلمه به کار رفته دستخوش تغییرات 
زیادی نشده اســت. تعداد حاشــیه ها )شامل حاشیه 
بزرگ، حاشــیه کوچک و سلسله9( ترتیب و چیدمان 
خاصی نداشــته و بافنده در برخورد با حاشیه ها کاماًل 

سلیقه ای برخورد کرده است)جدول شماره 6(.
طراحی و رنگ آمیزی حاشــیه در قالی های یلمه 

بروجن اسلوب تقریباً ثابت و همیشگی دارد. 
متداول ترین حاشــیه«زنجیره ی مرغی« یا »مرغی 
ســروته« و یا«مرغی چپ و راســت« است که هم در 
نمونه های قدیمی و هم در نمونه های جدید اســتفاده 
می شود و قشــقایی ها آن را«قوش« می نامند. پیوستگی 
ناگسستنی قوش ها که در هم گره خورده اند نیز بازماندۀ 
بی واســطه ی طلســم باران پیش از تاریخ می باشد و 
همــزاد نگاره های مرغی اضــالع حوض ها که هر دو 
رســاننده ی یک پیام هستند: باران)پرهام، 1371: 13(.

)تصویر شماره 6(

رعایت گوشه ســازی در حاشیه های قدیمی اجرا 
نشده اما در نمونه های جدید گوشه سازی نقش رعایت 

شده اســت. به طور کلی تغییرات نقوش مورد استفاده 
در حاشیه نسبت به ســایر اجزاء طرح بسیار محدود 

بوده و تا حد زیادی از ساختار سنتی تبعیت می کند.

تحلیل داده ها
پــس از بررســی نمونه های قدیمــی و جدید، روند 
تغییرات صورت گرفته طی 20 ســال اخیر را می توان 
در تمامــی اجــزاء و ترکیب بندی مشــاهده نمود. به 
این ترتیب مشخص می شــود که تعداد حاشیه ها در 
نمونه های جدید افزایش یافته است. نقوش حاشیه ها 
)به استثناء چند حاشــیه جدید( در نمونه های اصیل 
و جدید تا حد زیادی مشــابه اســت، اما انتخاب و 
همنشــینی نقوش از نظر چیدمان در نمونه قالی های 
جدید کمــی متفاوت از نمونه های اصیل می باشــد، 
وجود نظم و ریتم مشــخص در نقوش حاشــیه های 

قالی های جدید گویای این مطلب می باشد.
تزئینــات داخــل لچک ها در نمونه هــای جدید، 
خلوت تر شــده و حتی گاه نوعی بی نظمی را نشــان 
می دهد. در مواردی لچک ها کاماًل حذف شده اند، این 
در حالیست که در قالی های اصیل یلمه، لچک و ترنج 

از عناصر اصلی محسوب می شوند.
حوض ها )ترنج هــا( در ســال های اخیر، گرچه 
ســاختار لوزی با سلسله مرغان بر گرد آن را هم چنان 

حفظ نموده اند، اما بسیار خلوت تر ظاهر می شوند.
در نمونه هــای بندی جدیــد، آبراه ها یا قلمدان ها 
)خطوط مرزی جدا کننده خشــت ها از یکدیگر(، در 
راستای ساده و خلوت شــدن طرح حذف شده اند و 

این مسئله تغییر قابل توجهی را ایجاد می نماید.
در قالی های حوضی جدید هم، به کرات نمونه های 
کف ساده دیده می شود، در حالی که در نمونه های اصیل 

حتی یک نمونه کف ساده هم دیده نشده است. 
در نمونه های جدید شکرلو، که امروزه کمتر بافته 
می شود، سلســله ترنج های به هم پیوسته از سه ردیف 

الف. حاشیه زنجیره مرغی ساده نامتقارن

ب. حاشیه زنجیره مرغی مشبک

پ. حاشیه زنجیره مرغی)قوش،سرگنجشکی( ساده
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به دو ردیف کاهش یافته اســت و تراکم نقوش در این قالی ها )برخالف نمونه های قدیمی( دیده نمی شود. به این 
ترتیب واضح اســت که نمونه های جدید در 20 ســال اخیر روندی نزولی و به سمت ساده تر شدن طرح و نقش 

داشته است.
جدول شماره 6. نقوش حاشیه ها در قالی های یلمه )نگارندگان(
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نتیجه گیری
تغییرات صورت گرفته درنــوع نقوش و ترکیب بندی 
قالی یلمه در بیست ســال اخیر، منجر به تفاوت های 
آشــکاری بین نمونه های قدیمی و نمونه های جدید 
شــده اســت. عدم شــناخت تولیدکنندگان از اعمال 
نوآوری و تغییرات صحیح، آسیب های جدی به قالی 
یلمه وارد کرده است.خلوت شدن طرحو تفاوت های  
رنگ در قالی های امروز، از مهم ترین تغییرات صورت 

گرفته می باشد. 
به طور کلی ســیر تحول طرح و نقش در قالی های 

یلمه را می توان در موارد زیر خالصه کرد:
- طرح کلــی و ترکیب بندی قالی های یلمه امروز 
)نســبت به نمونه های قدیمی( خلوت تر شده و حتی 

گاه با نمونه های کف ساده مواجه هستیم.
- لچــک و متن این قالی ها بیشــترین تغییرات و 
حاشــیه ها و حوض کمترین تغییرات را در نمونه های 

جدید نشان میدهند.
- نقش مایه هادر نمونه های جدید بسیار درشت تر 

می باشند.
- در نمونه هــای قدیمی از نگاره های باســتانی 
سواســتیکا، ســتاره، صلیب، نگاره هــای چهار پاره و 
نگاره های s شکل به کرات در فضای متن قالی )مابین 
سایر نگاره های متن( استفاده می شد، اما این نقوش در 

نمونه های جدید به ندرت دیده می شوند.
- نقوش انسانی و حیوانی در هر دو نمونه قدیمی 

و جدید کاربرد بسیار محدودی دارد.
- موضوعــات نقش در قالی هــای قدیم و جدید 
دارای اشــتراکات بسیاری اســت. به عبارتی نقوش 
گل ها، پرندگان و حــوض هم چنان نقوش اصلی این 

قالی ها را تشکیل می دهد.
- پرکاربردتریــن طرح ها در بین ســه گروه طرح 
یلمــه، هم در نمونه های قدیمــی و هم در نمونه های 

جدید، طرح های حوضی و شکرلو می باشد.

- جزئیات نقوش و نگاره ها در نمونه های جدید به 
شکل محسوسی کاهش یافته است.

- تعداد حاشیه در نمونه های جدید کاهش یافته و 
نمونه هایی با سه و یا دو حاشیه رایج شده است.

- حوض در نمونه های قدیمــی دارای چند الیه 
و بسیار پر ریزه کاری اســت، اما در نمونه های جدید 
عالوه بر کاهش فضاهای تشکیل دهنده حوض، نقوش 

پر کننده نیز بسیار محدود به کار گرفته می شوند.

پی نوشت ها
1. ایل قشــقایی که از دویست سال پیش تا به امروز بزرگ ترین 
و نیرومندترین ایل چادرنشــین ایران بوده اســت، دست کم از 3 
قرن پیش همه ســاله و به طور منظم فاصلــه چند  صد کیلومتری 
ارتفاعات خشــک و ســوزان دامنه های پست گرمسیری جنوب 
کوه هــای زاگرس تا بلندی های پرآب و خرم این سلســله جبال 
را، در پی سبزه و علفی که خوراک گوسفندان می باشد، طی کرده 
است. بنابر شواهد تاریخی تیره های مختلف این ایل از ناحیه های 
غربی دریای خزر و همچنین ناحیه های شرقی آن به این سرزمین 

کوچانیده شده اند)نصیری، 1384: 114(.
2. یلمه تیره ایست از طایفۀ عمله قشقایی.

3. نمونه طرح های یلمه عالوه بر شهرســتان بروجن )در اســتان 
چهارمحال و بختیاری( و شهرســتان های علی آباد و طالخونچه، 
در ســایر روستاها و شهرستان های استان اصفهان از جمله منطقۀ 
ســمیرم سفلی و علیا، شهرضا، دهاقان، وردشت، ُقمبوان، میمه و 

قامیشلو نیز بافته می شوند. 
4. قالی هــای یلمه بر روی دارهای افقی کــه هم اکنون نیز مورد 
اســتفاده قرار می گیرد، بافته می شــود. این قالی هــا دو پود بوده 
و با اســتفاده از گره فارســی )و گاهی گره ترکی( و استفاده از 
شــیرازه های رنگی )در دو یا سه رنگ( تولید می شوند. رج شمار 
معمول قالی یلمه 30-20 رج می باشــد، اما در قالیهای مرغوب 
و سفارشی علی آباد رجشــمار 40-35 نیز رایج است. قالی های 
یلمه در ابعاد شــش متری، ذرع و نیم، دوازده متری و کناره )در 
ســایزهای مختلف( بافته می شود ودارای تار و پود پشمی است، 
اما در نمونه های جدید از تار و پود پنبه ای نیز اســتفاده می شود. 

رنگ بندی آن ها متنوع و رنگرزی آنها از نوع گیاهی است. 
5. نگارههای چهارپاره از نمادهای مرتبط با ماه اســت و به تغییر 
فصول و تغییرات ماه اشــاره دارد. در آثار اوستایی- وداییی آمده 
اســت که رویش و نمو گیاهان، زایــش و بالش مردم، نعمت و 
برکت و کاستی و فزونی آب، همگی بستگی به ماه دارد و تخمۀ 
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گیاهان و رویش در ماه است)رضی، 1371: 129(.
6. دامنه ی کاربرد و کارآیی نقشــمایهs  در سده های پیشین بسی 
گســترده تر بوده و ار نگاره های اصلی به شمار می آمده و منزلتی 
بیش از نگاره های جا پرکن داشــته است. شکلs  چنین می نماید 
که شکل ســاده شــده ای از بز کوهی و صورتی دیگر از تجسم 
اســاطیری ماه بسان جایگاه برودت و رطوبت بوده است. مراحل 
چهارگانه تبدیل شکل بز به شکلs به این شکل می باشد)پرهام، 

.)361 :1371
الف:           پ:             ب:            ت: 

تصویر7:سیر تحول نقش بز به نقش s )پرهام، 1371: 361(.
7. طرح بندی: نقوش تکرار شده در سراسر فرش ممکن است با 
خطوط و اشکال شکستۀ هندسی یا گردان و اسلیمی باشد. بنابراین 
وضعیت طرح بندی در انواع »بندی اســلیمی« یا »بندی شکسته« 
تقســیم می گردد. طرح بندی خود دارای انواع زیر اســت: بندی 

قاب قابی، بندی آدمکی، بندی درختی، بندی ترنج دار، بندی کتیبه ای، 
بندی بازوبندی، بندی شــاخه گوزنی و بندی دسته گلی)دانشــگر، 
1390: 330(. کــه در قالی های یلمه طــرح بندی قاب قابی مورد 

استفاده قرار می گیرد.
8. رنگ های مورد اســتفاده در قالی های یلمه الکی سیر و روشن، 
ســرمه ای ســیر، آبی، زرد، کرم، روناسی، ســفید و سیاه و سبز 
می باشــد. رنگ ها بیشــتر به صورت طبیعی و با روش سنتی به 
دســت می آید اما استفاده از الیاف با رنگ شیمیایی نیز به ویژه در 
سال های اخیر رونق دارد. در سال های اخیر در راستای هماهنگی 
بیشــتر این فرش ها با سلیقه جدید مخاطبان رنگ هایی مانند: بژ، 
قهوه ای، خاکی، خاکســتری و رنگ های زرد و نارنجی نیز به کار 

گرفته می شوند.
9. نقشی است که به صورت واحد دور تا دور متن قرار گرفته و 

از حاشیۀ کوچک عرض کمتری دارد.
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