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بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی های 
اصیل کردی خراسان )رضوی، شمالی(*

چکیده
کردهای نواحی خراســان معروف به »ُکرمانج«1در بخش 
شــمالی این منطقه زندگی می کنند که در دورة سلطنت 
صفویان به خراســان منتقل و در شمال این استان پهناور 
اســکان داده شدند. با جابه جایی های صورت پذیرفته در 
اسکان کردها از غرب ایران و قفقاز2 به شمال خراسان و به 
دلیل مجاورت آن ها با تراکمه و بلوچ از سنت های متداول 
در قالیبافی این اقوام نیز به حکم همجواری برداشت هایی 
کرده اند. هدف مقاله بررســی ســاختار طرح و نقش و 
تنوع قالی های اصیل کردی منطقة خراســان است. این 
تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و به بررسی عناصر 
تشکیل دهندة طرح و نقش قالی های کردی خراسان )ترنج، 
لچک، نقش مایه ها( در هر دو ناحیة کردنشــین )خراسان 
رضوی و شــمالی( پرداخته اســت. روش جمع آوری 

اطالعات در پیشینه به شیوة کتابخانه ای و شناسایی نمونة 
قالی ها به شیوة میدانی به دست آمده است. نتایج پژوهش 
نشــان می دهد طرح و نقش قالی های کرد خراسان تنوع 
زیاد و ساختار مشابهی در طرح و نقش دارد. نقش مایه های 
به کار رفته برگرفته از طبیعت پیرامون زندگی مانند اشیاء 
متداول روزمــره، جانوران، گیاهان و برخی نقوش کاماًل 
انتزاعی انســانی است و برخی از طرح ها و نقوش به کار 
رفته از تولیدات اختصاص به این منطقه داشته که نقش های 
به کار رفته درآنها از نوع هندسی و با الگوپذیری از عوامل 

پیرامونی چون طبیعت، باورها و اعتقادات است.
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مقدمه
فرش هــای عشــایری و روســتایی ممتازترین نوع 
بداهه آفرینی زیبایی در فرش ایران محسوب می شوند، 
که بســیاری از نقوش به کار رفته در این دستباف ها 
به نمادی از اعتقادات خالقین آن ها مبدل شــده است. 
آمیخته شــدن این نقوش با آداب، رســوم و فرهنگ 
رایج در هر قوم ســبب شکل گیری طرح های متفاوت 
شــده که معرف شــاخصة هنری و هویت منحصر به 
فرد آن قوم و دستباف هایشان است. در این میان قوم 
کرد یکی از بزرگ ترین و قدیمی ترین اقوام شــاخص 
در ایران محسوب می شود، که گروهی از آنان با عنوان 
کردهای شمال خراسان، طی دوران سلطنت صفویان 
برای جلوگیری از تاخــت و تاز بیگانگان در نواحی 
خراسان، از نواحی غربی ایران به این منطقه کوچانده 

شدند.
قالی هــای کردی خراســان عمدتاً بدون نقشــه 
و حفظی بــاف بوده انــد و در مواردی نیــز برخی از 
دستباف هایشان ذهنی باف نیز هستند. الهام از طبیعت، 
گرایش بــه انعکاس اشــیاء پیرامون مــورد عالقه و 
حیوانات در این قالی ها تجســم چشــمگیری دارند. 
با جابه جایی های صــورت  گرفتة گروهی از کردهای 
نواحی غربی ایران به خراسان تعدادی از قالی ها تحت 
تأثیر نشانه های قالی روســتایی کرد غرب ایران بافته 
می شود و در عین حال تعدادی از قالی های بافته  شده 
در این منطقه طــرح و نقش مایه های مختص به خود 

را دارند.  
در این تحقیق با توجه به تحقیقات میدانی صورت 
پذیرفتــه توســط نگارنــدگان، از واژة »اصیل« برای 
تعدادی از قالی های کردی خراسان استفاده شده است؛ 
به این علت که بافت طرح و نقش قالی های این حوزه 
منحصر به ســایر مراکز بافندگی همجوار خراسان از 
جمله بلوچ و ترکمن نیست و نیز تالش شده است تا 
ساختار کلی طرح و نقش قالی های اصیل کرد خراسان 

)رضوی و شمالی( شناسایی و معرفی دقیق نمونه ها به 
همراه ارائة جزئیات باشد.  

نوع تحقیق، روش جمع آوری  هدف، ســؤال ها، 
اطالعات و جامعة آماری 

هدف اصلــی تحقیق مســتندنگاری طــرح و نقش 
قالی های امروزی کرد خراســان، بر اساس اطالعات 
کاماًل میدانی، و معرفی و شناخت ساختار انواع طرح 
و نقــوش قالی های رایج و امــروزی کردی اصیل در 
استان های خراســان رضوی و خراسان شمالی است. 
در ایــن خصوص، با توجه به اهمیت و گســتردگی 
اقوام کردنشــین در ایران، اســتان خراسان مهم ترین 
مرکز ســکونت اقوام کرد در شــرق کشور محسوب 
می شــود. به نظر می رســد به علــت جابه جایی های 
صورت پذیرفتة این اقوام از غرب کشــور به نواحی 
شــرق تحوالت به وجود آمده در طرح و نقش سبب 
شکل گیری ســاختار متنوعی در تولیدات آن ها شده 
است. با این حال، تولیدات غنی موجود در این منطقه 
سهم چشمگیری در پژوهش های صورت پذیرفته در 
حوز ة فرش ندارد و این بررســی موجب می شود تا 
گام های مؤثری در شــناخت طرح و نقش قالی های 
مذکور برداشته شود. به همین دلیل، مقاله به چگونگی 
طرح و نقش و تنوع ساختار در طرح قالی های اصیل 
منطقه و عناصر تشکیل دهندة  طرح قالی های بافته شده 
شامل ترنج، لچک، متن و حاشیه پرداخته است. برای 

نیل به اهداف تحقیق، سؤاالت اصلی عبارت اند از:
 الف( تنوع طرح و نقش های قالی های اصیل کردی 

خراسان بر اساس مطالعات میدانی چگونه است؟
 ب( عوامــل پیرامونی و محیطــی چه تأثیری در 
به کارگیری طرح ها و نقوش قالی های کردی خراسان 

داشته است؟
نوع تحقیــق توصیفی-تحلیلی و نتایج با رویکرد 
کیفی به دست آمده است. جمع آوری پیشینة تاریخی 
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کردهای خراسان کتابخانه ای و شناسایی نمونة قالی ها 
به صورت میدانی و توســط نگارنــدگان انجام گرفته 
است. برای کار میدانی ابتدا مناطق روستایی کردنشین 
خراسان رضوی و خراسان شمالی شناسایی و سپس، 
با بررســی نواحی و روستاهایی که بافندگی داشته اند، 
نمونة قالی ها انتخاب و عکاسی شده اند. جامعة آماری 
مورد بررسی در پایان نامه، با توجه به تقسیمات استانی 
و پراکندگی مناطق روستایی کردنشین خراسان، شامل 
16روستا و 26 نمونه قالی از استان خراسان رضوی و 
نیز 28 روستا و 34 نمونه قالی از استان خراسان شمالی 
بوده اســت. در این میان، با توجه به هدف پژوهش با 
عنوان بررسی قالی های اصیل کردی در خراسان، از میان 
کل جامعة آماری ذکرشده در پایان نامه به روستاهایی 
با طرح های اصیل اســتناد شده است که تعداد مناطق 
انتخاب شده با طرح قالی های اصیل از منطقه خراسان 
رضوی 13روستا و از مناطق کردنشین خراسان شمالی 
21 روســتا بود به عنوان جامعة هــدف در تحقیقات 
میدانی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین تعداد 
تخته قالی های به دســت آمده از روستاهای خراسان 
رضوی 16 نمونه و خراسان شــمالی 23 نمونه و در 
مجمــوع 39 نمونه بود که به عنوان جامعة آماری تهیه 
شده از قالی های اصیل کرد خراسان در پژوهش حاضر 
مورد مطالعه قرار گرفته اســت. جامعة آماری قالی ها 
به شــکل هدفمند )غیرتصادفی( و بر اساس فراوانی 
موجود در منطقه انتخاب شــده اســت. بــا توجه به 
تنوع ســاختار طرح و نقوش قالی های جامعة آماری 
در مناطق روستایی کردنشــین و برای شناسایی بهتر 
طرح های اصیل کردی خراســان، به تفکیک قالی ها بر 
اســاس طبقه بندی های رایج در طرح و نقش پرداخته 
شده اســت، که در این میان طرح های قالی در جامعة 
آماری شامل 9 دستة کلِی قالی های لچک دار، لچک دار 
بدون ترنج، ترنجی ها )حوضی(، قابی )خشتی(، قاب 
قابی، واگیره ای )بندی(، سراسری، محرابی، محرمات 

اســت. با این طبقه بنــدی کلی، مجموعــه قالی های 
شناســایی شــده با عنوان قالی های اصیل کردنشــین 
خراســان معرفی شده اند تا بتوان ساختار کلی آن ها را 
با توجه به طبقه بندی خاص و جزئی تر نیز بیان کرد. 

پیشینه و ادبیات تحقیق
بررســی منابع مســتند و انتشــار یافته بــا موضوع 
تحقیق نشــان می دهد که برای شناســایی طرح ها و 
نقــوش قالی های کردی خراســان  مجموعة مدون و 
جامعی وجود ندارد و نیز پژوهشــی جامع از بررسی 
دستباف های مناطق روســتایی کردنشین خراسان در 
ســال های اخیر مشاهده نشــده و مطالعات صورت 
پذیرفته در این زمینه موردی یا مرتبط با کلیة کردهای 
ایران و بیشــتر حول محور شناسایی گلیم ها و بعضًا 
در مورد قالی منطقه بوده اســت. در بررســی پیشینه 
می توان به مطالعاتی دست یافت من جمله در کاظم پور 
و سلیمانی )1391( که به ویژگي هاي معنوي و دروني 
دستباف هاي خراسان شمالي و امکان طراحي نشانه از 

میان نقوش پرداخته اند.
از نمونه تحقیقاتی که با نگاه اجمالی به شناســایی 
قالی های کــردی ایران پرداخته انــد، می توان از طرح 
ساالر حســن زاده )1381( نیز نام برد که مباحث کلی 
کردهای غرب ایران را بیشتر در بر می گیرد. همچنین 
طرح دیگری از حسین کمندلو )1391( موجود است 
که با حمایت مرکز ملی فرش ایران تنظیم شده است. 
این طرح به ارائة ســابقة تاریخی اقوام کرد خراسان، 
ایل ها و طوایف ســاکن در اســتان خراســان شمالی 
بــه همراه معرفی تعــدادی از طرح های قالی منطقه و 
تنوع قالی های این منطقه پرداخته اســت. جواد براتی 
در پایان نامة کارشناســی خــود در حدود دو دهة قبل 
با عنــوان »قالی های کرد خراســان« ایل ها و طوایف 
کردی و نیز تعدادی از قالی هــا و گلیم های منطقه را 
معرفی کرده اســت. در مورد کتاب پژوهشی در فرش 
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شده است دست یابیم. 
تاریخ قالیبافی کردی )ُکرمانج( ساکن در منطقة 

خراسان
با اســتناد بر پیشینة تاریخی، کردهای نواحی خراسان 
در دور ة صفویه به شهرستان های کنونی واقع در بخش 
شــمالی این استان انتقال یافته اند )میرنیا، 1368، 49(. 
طرح ها و اسلوب های بافندگی آن ها، که در اصل متأثر 
از دیگــر نقاط بافندگی ایران ماننــد قفقاز، تراکمه و 
بلوچ ها است، به حکم هم جواری از سنت های متداول 
در قالیبافی این اقوام تأثیر گرفته ؛ چنانچه فرش هایی با 
طرح های ترکمنی و نیز حاشیه هایی کم و بیش مشابه 
آنچه در قفقاز معمول است نیز در میان بافته های آن ها 

نیز دیده می شود )نصیری، 1385، 27(.
بــا وجود این، برخی از طرح هــا و نقوش به کار 
رفته در بافت قالی های کردی خراســان نقوش خاص 
و انحصاری این اقوام نیز محسوب می شود. با مقایسة 
نمونــة قالی ها در جداول بعــدی و نیز قدمت ترتیبی 
مناطق ســکونتی کردهای ساکن در خراسان، چنین به 
نظر می رسد که تأثیرپذیری ســنت های بافندگی این 
مردمــان در زمینــة طرح و نقش قالــی کردی خاِص 
کردهای ســاکن در منطقه خراســان اســت؛ لذا باید 
توجه داشــت که پردازش طرح و نقش قالی به عنوان 
زیرمجموعــه ای از آداب و رســوم فرهنگی کردهای 
خراسان می تواند نشــان خوبی در شناسایی قالی های 
کردی ایــن منطقه همزمان با مهاجرت و اســکان در 

دیگر نواحی ایران به شمار آید.

شــرح جامعة آماری و مناطق روستایی بررسی 
شدة کردنشین در خراســان رضوی و خراسان 

شمالی
مطالعات میدانی نشان داد که کردها در نواحی خراسان 
به ســه گروه ایل ها و طایفه های کوچرو، نیمه کوچرو 
و نیز یکجانشین »اســکان یافته« تقسیم می شوند. اکثر 

ایران )1390( و کتاب برگی از قالی خراسان )1375( 
تورج ژوله اشارات بسیار مختصری به شهرستان های 
کردنشین خراسان داشته است. از جمله منابع مکتوب 
 Tribal دیگر در زمینــة قالی های کردی می تــوان به
Rugs (1978،  که فرش های عشــایر کردی را در یک 
بخش، و همچنین کتاب  )Oriental Rugs (2010، که 
به قالی های کردی بدون اشــارة مســتقیم به مناطق یا 
اقوام بافنده پرداخته اســت، اشاره کرد. آلستر هال3 نیز 
در ســال 1996 در کتاب گلیم هــای ایرانی در مطلبی 
کوتاه به گروه ها و نژادهای باستانی در ناحیة خراسان 
پرداخته است. همچنین کتاب فرش های کردی، که در 
سال 1988 ویلفرید اشــتانزر4 در وین آن را به چاپ 
رسانده است، مجموعه ای تصویری است از نمونه های 
قالی های کردی خراســان که به نوعی مهم ترین منبع 
در پیشینه محســوب می شود. جواد یساولی  درکتاب 
خود، مقدمه ای بر شناخت قالی ایران )1375(، مطالبی 
مختصر در مورد تاریخچة قالی های کردی ارائه کرده 
اســت. کلیم اهلل توحدی اوغازی در کتاب شش جلدی 
حرکت تاریخی کرد به خراســان در دفاع از استقالل 
ایران )1364( به تاریخ گستردة مهاجرت و جابه جایی 
اقوام کرد ســاکن در شمال خراســان پرداخته است. 
اشــارات مختصری در نوشته های حسین یاوری، سید 
جالل الدین بصام و محمدجواد نصیری به تاریخچه و 
نژاد، طرح ها و اســلوب های بافندگی قالی های کردی 
شــده اســت. لذا، با توجه به اطالعات به دست آمده 
از منابع پیشــین، در این پژوهش بر اســاس مطالعات 
تمام میدانی، که درسال 1394 توسط نگارندگان انجام 
شده است، به شناسایی، مطالعه و بررسی طرح و نقش 
قالی های اصیل کرد خراســان )رضوی و شــمالی( و 
نیز بررسی طراحی )ســاختار( پرداخته شده تا بتوان، 
با مقایســة نمونه هــای موجود، به شــناخت فرم ها و 
همچنین شمایی کلی از طرح و نقش قالی های کردی 
خراســان که هم اکنون بافت آن ها به فراموشی سپرده 
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کوچ نشــینان در خراسان پراکنده شــده اند و با دیگر 
مردم روســتاها اختالط یافته اند، اما هنوز تعدادی از 
کردهای ساکن خراســان 5 زندگی عشیره ای خود را 
حفظ کرده اند و در دامنه های کوه های هزارمســجد و 
ارتفاعات اطراف قوچان، بجنورد، شــیروان، چناران، 
درگز تا نواحی ســرخس به ییالق و در مناطق مراوه 
تپه، گنبد کاووس و حوالی جنوب خراسان در قشالق 
به سر می برند. سایر اقوام کردنشین در شهرستان های 
تخته قاپو6 )یکجا-روستانشین(  اســتان  این  شــمالی 
شده اند. بر اســاس تقســیمات ارضی کشور، استان 
خراســان بزرگ به ســه بخش رضوی، شــمالی و 
جنوبی تقسیم شــده است که شهرستان های قوچان 7 
،  درگز و چناران واقع در اســتان خراسان رضوی و 
شهرستان های شیروان، بجنورد8، اسفراین، آشخانه و 
فاروج در اســتان خراسان شمالی دارای اکثریت اقوام 
کرد هستند. همچنین شهرستان های مشهد، نیشابور و 
سبزوار در استان خراســان رضوی دارای اقلیت کرد 

هســتند. با توجه به مطالعات صورت پذیرفته در بین 
مناطق ذکر شده بیشترین جمعیت کردنشین در شهرها 
و بخش های روســتایی قوچان، شــیروان، بجنورد و 
اسفراین ساکن اند. جامعة آماری موجود از این مناطق 
نشان می دهد که 16 نمونه از استان خراسان رضوی و 
23 نمونه از استان خراسان شمالی مورد بررسی قرار 

گرفته است.
اســلوب و ویژگی های فنی بافــت در قالی های 
کردی خراسان، با گره متقارن9 و دارهای مورد استفاده، 
با استناد بر پیشینه مطالعاتی، از نوع افقی10 بوده است؛ 
اما مطالعات میدانی نشان می دهد  که امروزه با تغییرات 
صــورت پذیرفته در نحوة ســکونت، بافت قالی های 
کردی در مناطق روستانشین بر روی دارهای عمودی 

11  انجام می شود. 

در ادامه، جدول ارائه شده نشان دهنده جغرافیای 
بررسی شــدة جامعة آماری است که در این پژوهش 

قالی های کردی آن ها بررسی و معرفی شده اند.  

جدول 1. طبقه بندی مناطق روستایی کردنشین خراسان )رضوی و شمالی( بررسی شده در جامعة آماری صورت گرفته

خراسان رضوی-  روستاهای کردنشین

خراسان شمالی- روستاهای کردنشین

قوچان

چناران

اُرُدغانَکپزاسفراین

گریوان

درگز

بجنورد

کالت

امام قلی

گوری

پای ُجوین

َچخ ماق قلی

ده پرچین

پاکوتلآدینه قلی

َگندآب

باغچق

ژرف

زیدانلوحصارتیرگان

درگز

بیدک

الئین کهنه

عمارت ُکچنانلوبَرَدر ساالن قوچبرج زیدانلو

سنگ سرخیوسف خان
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قالی هــای لچک دار13 ، 2( لچــک دار بدون ترنج، 3( 
ترنجی هــا )حوضی(، 4( قابی )خشــتی(14 ، 5( قاب 
قابی، 6( واگیره ای15 ، 7( سراسری، 8( محرابی16، 9( 

محرمات17. 
جدول )2( بر اساس 9 دستة کلی طرح تنظیم شده 
که نام هر یک از قالی ها مرتبط با دسته بندی در مقابل 
آن ها قرار گرفته اســت. در این جدول، با اســتناد به 
یافته های میدانی، اسامی رایج )محلی( برای نام قالی ها 
در دو منطقة کردنشــین خراســان )رضوی و شمالی( 
آورده شــده که در این میان نام برخی از قالی ها به نام 
همان روســتا که بافت طرح در آن جا معروف اســت 
ذکر شده است. اطالعات جدول نیز نشان می دهد که 
شباهت های اسمی نیز در بین قالی های کردی خراسان 

وجود دارد. 

اطالعــات میدانی نشــان می دهد که شهرســتان 
قوچــان واقــع در خراســان رضوی و بجنــورد در 
خراسان شمالی به ترتیب از جمله مراکز تجمع مناطق 
روستایی کردنشین هســتند. در این پژوهش مجموع 
شهرستان های کردنشین بررسی شــده در استان های 
خراسان )رضوی و شمالی( شامل 10 منطقه است. از 
این میان، 4 شهرستان با 13 روستا در خراسان رضوی 
و 6 شهرســتان با 21 روستا در استان خراسان شمالی 

واقع هستند.

طبقه بندی اســمی طرح قالی های  اصیل کردی 
خراسان

بررســی های صورت پذیرفته نشان می دهد که عمده 
طرح های رایج 12 در قالی های اصیل کردی خراســان 
شــامل 9 دســتة کلی هســتند که عبارت انــد از: 1( 

)منبع: نگارندگان(

ادامه جدول 1. طبقه بندی مناطق روستایی کردنشین خراسان )رضوی و شمالی( بررسی شده در جامعة آماری صورت گرفته

خراسان شمالی- روستاهای کردنشین

و  مانــه 
سملقان

شیروان

راز و 
جرگالن

پیش قلعه

بُوانلو

داش قلعه

بُلقان

فاروج
آق چشمهتیتکانلو َقره َجقهصفدر آباد داالن جانشیرغان

بِیرک-
 باش محله
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)منبع: نگارندگان(

جدول 2. طبقه بندی اسمی طرح در قالی های کردنشین خراسان )رضوی و شمالی(

نام طرح قالی های کردی مورد بررسی در جامعة آماری

خراسان رضویخراسان شمالی
طبقه بندی طرح 

و نقش قالی

ترنج دار 
)حوضی(

سراسری

لچک ترنج دار

محرابی

ترنجی
)تک حوض(

دوترنجی

سه ترنجی

لچک دار بدون ترنج

محرمات

قاب قابی

واگیره ای

قابی  )خشتی(

شهرستان قوچان )برگ(

روستای کچانلو - روستای گوری

روستای ساالن قوچ )فاطمه خانم(

شهرستان درگز )لوزی(

روستای عمارت- روستای گندآب

روستای بَردر )شیر و خورشید(

روستای پاکوتل )محرمات(روستای پاکوتل )محرمات(

روستای یوسف خان )ُدل خانی(

شهرستان قوچان )سماوری(

روســتای امام قلی )کله اسبی(-روستای امام قلی 
)قابی(-روستای برج زیدانلو )برگ چنار(- روستا 
الئین کهنه )ســاروق(- روستای َژرف )ساروق(- 

شهرستان درگز )هزارپایی(

روستای بوانلو )زِره ساعت(

روستای آق چشمه- روستای 
کپز - روستای آدینه قلی

روستای آق چشمه

روستای پای جوین )دو محرابه اسفراین(

----

روســتای َگریوان- روســتای بُلقان )ســاروق 
درختی(- روســتا پای ُجوین )مثلث صلیبی(- 

روستای قره جقه- روستای داش قلعه

روستای تیتکانلو )گل و قندیل(

----

روستای پای جوین )گل شفتالو(- روستای 
اردوغان بیواز )درختی(- روستای بیدک 

)ساروق(- روستای تیتکانلو )گل و 
قندیل(- روستای شیرغان )تفنگی- شانه(- 

روستای باغچق )قندیلی(

روســتا پای ُجوین )بازوبندی(- روســتای َده 
)بازوبنــدی(- روســتای داالن جان  پرچیــن 
روســتاهای ســرحد  بازوبندی(-  )چنگــه ای 

شیروان- روستای چخماق قلی )گل آیینه(
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طبقه بندی و معرفــی تصویری  قالی های کردی 
خراسان

بــا توجه به گســتردگی و تنوع طــرح و نقش قالی 
های کردی خراســان، در جدول )3( و )4( تصاویر 
قالی ها بر اســاس  اســم آن ها طبقه بندی شده که در 

جداول پیشــین از هر دو منطقة خراســان )رضوی، 
شــمالی(، که نگارندگان در تحقیقات میدانی به آن ها 
دســت یافته اند، آورده شده است. در ادامة مطالب نیز 
ویژگی های فرمی و هندسی طرح و نقش این قالی ها 

مورد بررسی قرار گرفته است.

 
)منبع: نگارندگان(

جدول 3. طبقه بندی تصویری طرح در قالی های کردنشین خراسان رضوی

روستای زیدانلوروستای سنگ سرخ
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)منبع: نگارندگان(

جدول 4. طبقه بندی تصویری طرح در قالی های کردنشین خراسان شمالی 
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شناسایی ویژگی های فرمی طرح قالی های کردی 
خراسان )در دو منطقة خراسان رضوی و شمالی(
از جملــه وجوه تأثیرگذار در شــناخت طرح و نقش 
قالی، بررسی ویژگی های ساختارشناسی )ترنج، لچک، 
متن و حاشیه( اســت که به عنوان شاخصه های مؤثر 
در حــوزة طرح و نقش مطرح می شــوند. مبنای نوع 
ترکیب هر یک از این عناصر در طرح قالی با یکدیگر 
ســبب ایجاد تنوع، هویت و زیبایی کل اثر می شــود. 
در این مورد آنالیز خطی هر یک از تصاویر قالی های 
کردی به دســت آمده از خراســان رضوی و شمالی، 
مطابق جدول طبقه بندی اســمی تنظیم شده است. به 
این صورت که تفکیک عناصر تشــکیل دهندة ترنج، 
لچک، متن با بررسی نقش مایه و ساختار و حاشیه در 
جداول جداگانه آورده شــده است تا بتوان با بررسی 
نتایج به دســت آمده به خصوصیات فرمی و ساختار 
هندســی در قالی های اصیل کردی خراســان دست 
یافت. الزم به توضیح اســت که برای درک بهتر تنوع 
موجود، قالی هــای لچک و ترنج دار و نیز قالی های با 
طرح سراسری، به عنوان شــاخص تلقی شده که در 

ارائة نمونه ها برای بررسی از هم جدا شده اند.

ساختار ترنج
با بررسی نمونة طرح های خطی از طبقه بندی فرم ترنج 
در قالی های کرد خراسان ساختارهای متنوع ترنج در 
دو منطقة رضوی و شــمالی با نام های لچک ترنج دار، 
ترنج دار )حوضی( معرفی می شــوند که خصوصیات 
فرمی مشــترک و نیــز مختص خــود در هر یک از 
حوزه های بافندگی دارند. در این میان تنوع ساختار در 
طرح ترنج موجب شد تا نمونه های موجود بین گروه 
قالی های ترنج  دار )حوضی( به ســه دسته تک ترنجی، 
دوترنجی، سه ترنجی تقسیم شود که خصوصیات کلی 
ترنج های این دو منطقــه در تصاویر خطی و توضیح 

عنوان ها مشخص است.

ترنج در قالی های لچک ترنجی
الف- خراســان رضوی: از میان ســه لوزی در متن 
قالی، لوزی مرکزی به عنوان ترنج مطرح می شــود که 
نقش به  کار رفته در مرکز آن زولی18 نامیده می شــود 

)تصویر 40: روستای ساالن قوچ، قوچان(.
ب- خراسان شــمالی: ســاختار ترنج در قالی 
لچک ترنج روستا آق چشمه، با استفاده از شکل انتزاعی 

 

)منبع: نگارندگان(

جدول 5. طبقه بندی انواع قالی های ترنج دار



دوفصلنامه
علمی - پژوهشی

انجمن علمی
فرش ایران
شماره 29

بهار و تابستان 1395

73

)منبع: نگارندگان(

)منبع: نگارندگان(

جدول 6.. تصاویر خطی طرح ترنج در قالی های لچک ترنجی کرد خراسان )رضوی و شمالی(

جدول 7. تصاویر خطی طرح ترنج در قالی های تک ترنجی کرد خراسان )رضوی و شمالی(

سماور اجرا شده است. همچنین کاربرد نگاره های شانه، 
خرچنگی و فرم کوچک سماور از جمله نقش مایه های 
به کار رفته در قسمت داخلی ترنج محسوب می شود. 

کاربرد این نقــوش در ترنج و لچک این قالی موجب 
ایجاد نوعی هماهنگی در هر یک از دو فرم بیان شده 
گردیده است )تصویر41: روستای آق چشمه، فاروج(.
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ترنج در قالی های ترنج دار )حوضی(
تک ترنجی

الف- خراسان رضوی: ساختار ترنج برگرفته از فرم 
هندسی هشــت ضلعی اســت که در اصطالح محلی 
منطقــه »حوضی« نــام دارد. الزم به ذکر اســت که 
استفاده از این فرم در ساختار تمامی قالی های ترنجی 
)حوضی( کرد خراسان متداول است. از جمله تزئینات 
متداول در محیط پیرامونی ترنج های هشت ضلعی، که 
در قالی های منطقة خراســان رضوی بســیار مرسوم 
است، اســتفاده از گل های تک شاخة گرد به صورت 
شکســته و خطوط محیطی با نقش نگاره های حیوانی 
قوچی است )تصویر42: روستای کچنانلو؛ تصویر43: 

روستای گوری(. 
ب- خراسان شمالی: ساختار ترنج و مرکز آن در 
قالب فرم هندســی ای است که حوض نامیده می شود. 

نقش های بــه کار رفته در ترنج ایــن قالی ها متأثر از 
عناصــر موجود در طبیعت منطقه اســت )تصویر44: 
روستای کپز، اسفراین؛ تصویر 45: روستای آدینه قلی، 

بجنورد(.

دوترنجی
الف- خراســان رضوی: ســاختار کلی فرم ترنج به 
شــکل لوزی و با استفاده از خطوط محیطی به شکل 
پلکانی اجرا شــده اســت. از جمله دالیل نامگذاری 
قالی به نام »لوزی درگز« شــکل ظاهری ترنج اســت 
که از دو ســرترنج لوزی کوچکتر نیز تشــکیل شده 
اســت.. همچنین برای تزئین فضــای داخلی ترنج از 
نقش مایه های اصیل کردی مانند خرچنگی و نوارهای 
اُستی بَران19 استفاده شده است )تصویر46: شهرستان 

درگز(. 

)منبع: نگارندگان(

جدول 8. تصاویر خطی طرح ترنج در قالی های دوترنجی کرد خراسان )رضوی و شمالی(

ب- خراسان شمالی: نمونه ای مشاهده نشد.
سه ترنجی

الف- خراســان رضــوی: نقش ترنــج در قالی های 
ســه ترنجی منطقه به دو فرم هندســی هشت ضلعی 
یا مربع، که نقشــی به شــکل لوزی در مرکز آن اجرا 
شــده، اســت که در اصطالح رایج محلی هر یک از 

ترنج ها »مجمعی« نیز نامیده می شــوند. استفاده از فرم 
شکســته به نام »کله قوچ«20 از جمله نقش های به کار 
رفته در محیــط بیرونی ترنج های روســتای گندآب 
است )تصویر47: روســتای عمارت، قوچان؛ تصویر 

48: روستای گندآب، چناران(.
ب- خراسان شمالی: ســاختار قالی های سه ترنجی 
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)منبع: نگارندگان(

)منبع: نگارندگان(

جدول 9. تصاویر خطی طرح ترنج در قالی های سه ترنجی کرد خراسان )رضوی و شمالی( 

متشــکل از فرم های هشــت ضلعی با اصطالح محلی 
»ســاروق« تصویر 50: روســتای بُلقان، شهرســتان 
شــیروان، ترنج به شــکل مربع تصویر 49: روستای 
گریوان در بجنورد، تصویر 53: روســتای داش قلعه 
راز و جرگالن اســت. همچنین نمونه ای از ترنج قالی 
به شــکل مستطیل در تصویر 51: روستای پای جوین 
اسفراین مشــاهده می شود. اســتفاده از فرم انتزاعی 
ســماور در تصویر 52: روســتای قره جقه، فاروج از 
جمله شــکل های به کار رفته در ســاختار قالی های 

ســه ترنجی خراسان شمالی اســت. ویژگی شاخص 
فرمی در بررسی هر یک از ترنج های منطقه )حوض(، 
اجرا واگیره طرح ترنج بــه صورت یک چهارم بوده 
که فضای متن را به سه قسمت تقسیم نموده است. با 
توجه به مطالعات میدانی صورت پذیرفته، شکل ترنج 
در نمونه تصاویــر )48( و )49( الهامی از طرح برج 
و بارو اســت و از عمده فرم های رایج به کار رفته در 
قالی های کردی خراسان )رضوی و شمالی( به شمار 

می رود.

 

ساختار لچک 
استفاده از لچک در طرح سبب افزایش کیفیت زیبایی 
و تناسبات بصری می شــود و لچک ها نیز بر حسب 
این که از کدام نوع اند قواعد خاص ترسیمی مخصوص 
به خود را دارند. در این مورد بررســی ســاختارهای 

متنوع لچک در قالی های دو منطقة کرد نشین خراسان 
)رضــوی و شــمالی( حاکی از آن اســت که حالت 
قرارگیــری لچک ها تفاوت هایی بــا یکدیگر دارد. بر 
همین اســاس در جدول )11( طبقه بندی لچک ها با 
نام های لچــک ترنج دار، لچک دار بــدون ترنج، دور 
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لچک و لچک نما نیز صورت پذیرفته است. همچنین 
خصوصیات کلی لچک های این دو منطقه در تصاویر 

خطی و توضیح عنوان ها مشخص شده است. 

 

)منبع: نگارندگان(

)منبع: نگارندگان(

جدول 10. طبقه بندی انواع لچک در قالی های کرد خراسان )رضوی و شمالی(

جدول 11. تصاویر خطی طرح لچک در قالی های کردنشین خراسان )رضوی، شمالی(
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قالی های لچک ترنج دار: در این نمونه از قالی ها فرم 
لچک در چهارگوشــة متن قالی ها به صورت خطوط 
محیطی ســاده نمایانگر اســت )تصویر 54: روستای 
ســاالن قوچ قوچان؛ تصویر 55: روستای آق چشمه 

فاروج(.
خطوط  ترنــج:  بــدون  لچک دار  قالی هــای 
شکل دهندة متن باعث به وجود آمدن فضاهای لچک 
در چهارگوشــة متن قالی گردیده اندشده اند )تصویر 
56: روستای بردر قوچان؛ تصویر 57: روستای تیتکانلو 

فاروج(.
 قالی های دور لچک: در این نمونه از قالی ها فرم 
لچک ها با استفاده از نوارهای طولی به شکل کنگره دار، 
که محیط متن را احاطه کرده، دیده می شــود. در این 
نمونه چهــار مثلث کناره های متــن تداعی کننده فرم 

لچک هستند )تصویر 58: روستای قره جقه فاروج(.
قالی های لچک نما: در نمونه های بررســی شــده 
قرارگیری قاب های هشــت ضلعی در متن شکل گیری 
فضایی به نام لچک را به وجود آورده اســت )تصویر 

59: روستای کپز اسفراین(.

نقش مایه های متن   
از جملــه ویژگی هــای منحصر به فرد در بررســی 
طرح های ایلیاتی، کاربرد خطوط شکســته و هندسی 
بــر مبنای تفکرات و برداشــت های محیطی بافنده از 
طبیعت پیراموِن خود اســت. در این مورد استفاده از 
نقش مایه های هندسی، گیاهی21 و حیوانی22 از عناصر 
شــاخص در طرح و نقش فرش های کردی خراسان 

محسوب می شود.  
طــرح قالی های بافته شــده در ایــن منطقه جزو 
طبقه بندی طرح های ایلیاتــی )ذهنی و یا حفظی باف( 
محسوب می شــوند که عموماً بیشتر بدون استفاده از 

نقشة مشخص بافته می شوند. 

موضوع مهمی که در متن تمــام قالی های کردی 
خراســان نمایــان اســت، اســتفاده از نقش مایه های 
هندســی، گیاهی و حیوانی اســت. با بررسی جامعة 
آماری، می توان عنوان کــرد که نقش مایه های انتزاعی 
الهام گرفته از اشیا موجود در محیط پیرامون و نقوش 
گیاهی در متن قالی هر یک از مناطق،  بیشترین کاربرد 

را به خود اختصاص داده است.
در این قســمت با اســتناد به جامعــة آماری متن 
قالی های مناطق خراســان )رضوی و شــمالی( به دو 
روش بررسی شدند. در روش نخست، نقش مایه های 
به کار رفته در متن قالی های دو منطقه، که طی جداول 
)12( و )13( تنظیم شده، مورد ارزیابی قرار گرفتند و 
در روش دوم، مطابق جداول )14( و )15(، ســاختار 
کلی متن قالی های کرد نشــین بر اســاس طبقه بندی 
طرح و نقش بررســی شــدند. الزم به توضیح  است 
که نقش مایه های متن بررسی شــده مربوط قالی های 
ترنج دار بود و بحث بررســی کلی ساختار متن مربوط 
به قالی هایی با طرح های غیرترنج دار من جمله قابی و 

قاب قابی و سراسری هستند. 

نقش مایه های شــاخص در متن قالی های کردی 
خراســان رضوی )برگرفته از قالی های ترنج و 

لچک دار(
عناصر گیاهی )گل، گلدان، بوتة گل، برگ( به صورت 
تک نقش همراه نقوش حیوانی بیشــتر از دیگر عناصر 
در متن قالی های کردی منطقة خراســان رضوی مورد 
اســتفاده قرار گرفته اســت. توجه به این نکته کاماًل 
مشهود است که برداشت های بافنده از کاربرد انتزاعی 
نقوش )انسانی، گیاهی، حیوانی( در ساختار قالی های 
کردی خراســان منطبق بر محیــط پیرامونی وی در 

مواجهه با طبیعت است.
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نقش مایه های شــاخص در متن قالی های کردی 
خراسان شــمالی )برگرفته از قالی های ترنج و 

لچک دار(
همانند نقش مایه های قالی های کرد خراســان رضوی 
در ایــن منطقه نیز نقش مایه هــای انتزاعی و گیاهی و 
جانــوری به کار گرفته می شــود. بیشــترین فراوانی 

بــه کار رفته از عناصر موجود در متن شــامل نقوش 
گیاهــی و انتزاعی برگرفته از اشــیاء اطراف بافندگان 
است. البته به کارگیری عناصر حیوانی )بز، خرچنگ، 
هزارپا، کلة قوچ( با توجه به طبیعت موجود در محیط 
پیرامونی زندگی آن ها از جملــه عناصر کاربردی در 
متن قالی هاست. در جدول 12 طبقه بندی تصویری و 

 
)منبع: نگارندگان(

جدول 12. نقش مایه های به کار رفته در متن قالی های کردنشین خراسان رضوی
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)منبع: نگارندگان( 

جدول 13. نقش مایه های به کار رفته در متن قالی های کردنشین خراسان شمالی

تنوع موجود در نقش مایه ها دیده می شود

 بررسی ســاختار کلی متن قالی های کردنشین 
خراسان رضوی و شمالی )طرح های غیرلچک و 

ترنج دار(
 در ادامــه به بیان ویژگی های کلی طرح قالی هایی 
می پردازیم که شــامل لچــک یا ترنج نیســتند و به 
شــکل کلی طرح های تکراری و سراســری دارند. بر 

همین اســاس متن این قالی ها به عنوان یکی دیگر از 
شاخصه های تأثیرگذار در ســاختار زیبایی قالی های 
کردی خصوصیات فرمی و هندســی مختص به خود 
را دارد کــه به منظور دســتیابی به ایــن اهداف آنالیز 
خطی متن هر یک از تصاویر قالی های کردی خراسان 
)رضوی و شــمالی( مطابق جدول طبقه بندی اســمی 
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تنظیم شــده است تا بتوان با بررســی نتایج به دست 
آمده به ویژگی های طــرح کلی متن در قالی های کرد 
خراسان دست یافت. طبقه بندی اولیه نشان می دهد که 
تنوع چنین طرح هایی در بین کردهای استان خراسان 

شمالی بیشتر  از خراسان رضوی است. 
بررسی نمونه طرح های آنالیز خطی از طبقه بندی 
ســاختار متن در قالی های کرد خراسان در دو منطقة 
رضوی و شمالی شامل قالی های قابی )خشتی(، قاب 
قابی، واگیره ای، سراسری، محرابی، محرمات است که 
خصوصیات کلی متن هر یــک از قالی ها در تصاویر 
خطی و توضیح عنوان ها مشخص شده است. الزم به 
ذکر اســت که برای وضوح بیشتر آنالیز خطی هر یک 
از نمونه ها تصاویر بــه صورت یک چهارم در جداول 

تنظیم شده است. 

قالی های خراسان  بررســی فرم در متن  نتایج 
رضوی 

قالی با طرح قابی )خشــتی(: ساختار متن در گروه 
قالی های قابی )خشــتی( متشــکل از تکــرار ردیف 
قاب های منفصل اســت که هر یک از آن ها به ترتیب 
در قالب فرم های هندسی مانند هشت ضلعی، لوزی و 
مربع قرار گرفته اســت. نقش مایه های به کار رفته در 

تمامی قاب ها از نقوش حیوانی و گیاهی پیروی کرده 
است )تصاویر: 60، 61، 62، 63، 64، 65 آنالیز خطی 

قالی ها با شماره 8، 9، 10، 11، 12، 13(.
 قالی با طرح قــاب قابی: متن قالی در این طرح به 
شکل قاب قابی و به صورت متصل با نقش مایة گیاهی، 
که به زبان محلی )ُدل خانی( نامیده می شود، اجرا شده 

است )تصویر: 66 قالی روستای یوسف خان(.
قالی با طرح واگیره ای: ساختار اصلی تشکیل دهندة 
متن در گروه طرح واگیره ای خراسان رضوی با عنوان 
سماوری، متشکل از نقش مایه ای با ساختار شکسته و 
انتزاعی به نام سماور است که برگرفته از وسیله ای در 
زندگی روزمره به صورت نمادین در متن قالی نمایان 
است. دو نوع نقش مایه در متن قالی به کار رفته است 
یکی نقش مایة ســماور و دیگری نقش حیوانی به نام 
الک پشــت اســت که در بین ردیف های سماور قرار 
گرفته به صورت منفصل است )تصویر: 67 روستای 

سنگ سرخ، قوچان(. 
قالی با طرح سراســری: طــرح در متــن قالی از 
تکرار منفصل نقش مایة گیاهــی به نام برگ چنار در 
ردیف هایی بدون تقارن تشــکیل شده است )تصویر: 

68 قالی شهرستان درگز(. 

جدول 14. ساختار متن در قالی های کرد نشین خراسان رضوی
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ادامه جدول 14. ساختار متن در قالی های کرد نشین خراسان رضوی

نتایج بررسی فرم در متن در قالی های خراسان 
شمالی 

قالی با طرح قابی )خشــتی(: ســاختار متن در این 
دســته طرح، در مناطق روستانشــین کرد خراســان 
شــمالی با تکرار قاب های هندسی به شکل لوزی یا 
مربع اســت که با استفاده از عناصر انتزاعی و شکسته 

)منبع: نگارندگان(

در ردیف های متصل و منفصل اجرا شده است )الزم 
به ذکر اســت تصاویــر )69(، )70( و )71( از جمله 
طرح هایی محسوب می  شوند که در نمونه طرح های 
ترکمن نیز مشــاهده می شــود اما زمانی که از صافی 
ذهن بافنده کرد عبور می کند دســتبافته ای منحصر به 
فرد با طرح و نقش خاص این اقوام می شود )تصاویر: 
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69، 70، 71، 72، 73 آنالیز خطی قالی ها با شمارة 26، 
.)30.)30 ،29 ،28 ،27

قالی با طــرح واگیره ای: طرح قالــی در این گروه 
متشــکل از نقش مایه هــای انتزاعــی و گیاهی و به 
صورت ذهنی و شکسته در ردیف های عمودی است 
که نقش مایه ها به صــورت فضای مثبت در متن قالی 
که عمومًا بدون طرح است و به عنوان فضای منفی به 
حساب می آید قرار گرفته اند )تصاویر: 74، 75، 76، 
77، 78، 79 آنالیز خطی قالی ها با شمارة 31، 32، 33، 

.)36 ،35 ،34
قالی با طرح سراســری: متن قالی متشکل از تکرار 
ردیف هایــی سراســری از خط هــای مــورب که با 
نقش مایه های گیاهی به نام بوته و گل اجرا شده است 

)تصویر: 80 قالی روستای بوانلو، شیروان(.
قالی با طرح محرابی: ســاختار متن در قالی با طرح 
دو محرابه به صورت یک دوم از تکرار ردیف هایی با 
نقش مایة گیاهی به نام تِرمه، که توسط خطوط عمودی 
به یکدیگر متصل شــده، اجرا شده است )تصویر: 81 

قالی روستای پای جوین اسفراین(.
قالی با طرح محرمات: متن قالی متشــکل از تکرار 
ردیف هایی مورب و باریک اســت که درون هر یک 
از آن ها نقش جقه به صورت شکســته و منفصل قرار 
گرفته اســت. همچنین بافت طرح بــا متن محرمات 
خــاص حوزة بافندگی بجنورد محســوب می شــود 

)تصویر: 82 قالی روستای پاکوتل بجنورد(.

جدول 15. ساختار متن در قالی های کردنشین خراسان شمالی
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ادامه جدول 15. ساختار متن در قالی های کردنشین خراسان شمالی

جدول16.  حاشیه در قالی های کردنشین خراسان رضوی

)منبع: نگارندگان(

 )منبع: نگارندگان(
حاشیه

حاشــیة فرش در حکم کاربست و قاب طراحی متن 
است و با تمرکز بر نقوش متن به شاکلة طرح انسجام 

و وحدت می بخشد )دریایی، 1386، 107(. همچنین 
به لحاظ نوع نقش تنوع ســاختار و گوناگونی بر پایة 
نقوش هندسی است، لذا نقش مایه های به کار رفته در 
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حاشیه یکی از ساختارهای مهم و اصلی مورد بررسی 
در قالی های کردی خراســان محسوب می شود، که با 
ســیر مهاجرت و اســکان کردها در دیگر نقاط ایران 
همچنان ثابت و پایدار مانده است. در این باره می توان 
در کنار گستردگی و تنوع نقوش، نقش مایه هایی را به 
عنوان الگویی ثابت در هر دو منطقه پیدا کرد. تصاویر 
موجود در جدول )16( و )17( به ترتیب حاشــیه در 

قالی های کردی خراســان رضوی و شــمالی را نشان 
می دهند. همچنین در جدول )18( حاشیه های مشترک 
این دو منطقه که برگرفته از الگویی ثابت است بررسی 

شدند.
حاشیه ها در قالی های خراسان رضوی تنوع نه گانة 
اســمی دارند که حاشیة نرگســی و گل شفتالو به دو 

شکل فرمی نیز در آن ها دیده می شود. 

 

جدول 17. حاشیه در قالی های کردنشین خراسان شمالی

)منبع: نگارندگان(
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جدول 18. حاشیه های مشترک در قالی های کردنشین خراسان رضوی

)منبع: نگارندگان(

تنوع فرمی و اسمی بیشــتری در قالی های کردی 
استان خراسان شــمالی در مقایسه با خراسان رضوی 
وجود دارد. گل نرگســی و نقــش صلیب و زولی از 

مهمترین حاشیه ها هستند. 
بررســی حاشــیه های موجود در قالی های کردی 
دو منطقة خراســان رضوی و شمالی نشان می دهد که 

اســتفاده از برخی طرح ها در بین دو منطقه مشترک اند 
که در این میان می توان به نمونه هایی با نام محلی گل 
نرگسی، گل شفتالو، ستاره، صلیب و اُستی بَران اشاره 
کرد. در جدول شمارة )18( هر یک از این حاشیه ها به 
صورت خطی ارائه شده و سپس توضیحات کلی آن ها 

بیان شده است. 

 

حاشیه های نرگســی: نقش حاشــیه در بین مناطق 
بافندگی کرد خراسان نرگسی نامیده می شود و همان 
الگوی حاشیة دوست کامی اســت. نقش پردازی این 
حاشــیه در حوزه های بافندگی خراســان شــمالی و 
رضوی با تفاوت هایی جزئی همراه اســت اما ساختار 
اصلی از یک الگو پیروی می کند و از جمله حاشیه های 
متداول در حوزه های بافندگی کرد خراســان است که 
به عنوان حاشیة اصلی از آن استفاده می شود. در مورد 
نقش این حاشــیه حصوری بازگو می کند که: »شامل 
نقش مایه هایی به شکل برگ و خطی شکسته و منتظم 
که آرایشــی شــبیه موج دارد و در هر بطن رو به باال 
و پایین آن یک مثلث یا شــکلی در الگوی مثلث قرار 

دارد« )حصوری، 1376 ،77(. 
حاشیة گل شفتالو: شامل گل های گرد هشت پر است 

که با خطوط صاف و ســاده در کنــار یکدیگر تکرار 
شــده اند. غالبًا رنگ بندی در اجرای این حاشــیه به 

صورت غیرمتقارن به کار می رود. 
حاشیه اُستی بَران: ساختار طرح حاشیه از قرار گرفتن 
گل هایــی به صورت باال و پایین تشــکیل شــده که 
خط هایی شکسته با دو طرح مثلث کوچک از انتهای 
هر یک از دو گل خارج شــده اســت. شکل خطوط 
نقش نمادین شــاخ قوچ و در سراســر سطح حاشیه 

تکرار شده است. 
حاشیة ســتاره: نقش پردازی این حاشیه با استفاده از 
خطوط صاف و شکســته اســت که در قالب الگوی 
ســتاره به صورت منفصــل در کنــار یکدیگر اجرا 
می شود. حاشیة ستاره از جمله متداول ترین حاشیه ها 

در فرشبافی کردهای خراسان محسوب می شود.
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حاشیة ســتاره و صلیب: برگرفته از الگوی هندسی 
ستاره و صلیب با ساختاری ساده است که به صورت 
نقش مایه های منفصل در نوارهای حاشیة اصلی مورد 

استفاده قرار می گیرد.

تأثیــر عوامل محیطی در بــه کار گیری طرح و 
نقوش قالی های کردی خراسان

با توجــه بــه مطالعات صــورت گرفتــه برای 
پاسخگویی به دومین سؤال پژوهش موجود، با عنوان 

عوامل پیرامونی و محیطی چه تأثیری در به کار گیری 
طرح ها و نقوش قالی های کردی خراسان داشته است؟، 
جداولی با بررسی ســاختار فرم ترنج، لچک، حاشیه 
و نقش مایه های به کار رفته در متن قالی های عشــایر 
کرد کردستان در مقایســه با قالی های کردی خراسان 
آورده شــده تا بتوان تغییرات و تشــابهات موجود در 
طرح ها و نقــوش به کار رفته در قالی ها را با توجه به 
جابه جایی های صورت گرفته با در نظر گرفتن عوامل 

جغرافیایی، زیست محیطی و فرهنگی بررسی کرد. 

 

جدول19. بررسی فرم ترنج و لچک در قالی های عشایری کردستان با کردی خراسان )رضوی و شمالی(

)منبع: نگارندگان(
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جدول 20. بررس نقش مایه های متن و حاشیه در قالی های های عشایری کردستان با کردی خراسان )رضوی و شمالی(

)منبع: نگارندگان(

نتیجه گیری
بررســی های حاصل از مطالعة قالی هــای اصیل کرد 
خراسان در این پژوهش حاکی از آن است که با توجه 
به تقســیمات جغرافیایی در این اســتان و پراکندگی 
مناطق کردنشین در دو استان خراسان رضوی و شمالی 

 

ویژگی و نشــانه های قالی های اصیل کرد خراسان در 
تمامی نمونه ها مشهود است. نتایج کلی به دست آمده 
از بررسی فرمی ترنج، لچک، متن و حاشیه قالی ها در 
ادامة مطالب و  جدول های 21 و 22 به شــکل صریح 

آورده شده است.
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جدول 21. نتایج کلی بررسی طرح و نقش قالی های کرد خراسان رضوی

جدول 22. نتایج کلی بررسی طرح و نقش قالی های کرد خراسان شمالی

)منبع: نگارندگان(
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ادامه جدول 22. نتایج کلی بررسی طرح و نقش قالی های کرد خراسان شمالی

)منبع: نگارندگان(

توجه به نوع زندگی اولیه این اقوام در قالب ایل ها 
و طایفه های کوچرو و ســپس تغییر نــوع زندگی به 
شکل سکونت روستایی و دریافت های آنان از عناصر 
موجــود در طبیعــت، باورهای اعتقــادی و بومی بر 
طرح و نقش قالی های آنان تأثیر بســزایی داشته است. 
چنان کــه تأثیرات محیطی از جمله  الهام از طبیعت در 
اولویت بــه کارگیری نقش مایه ها قرار گرفته اســت. 
سپس اســتفاده از نقوش انســانی، حیوانی و گرایش 
به انعکاس اشــیاء مورد عالقه در محیط پیرامون آنان، 
حجم قابل مالحظه ای از نقوش قالی ها را در بر گرفته 
است. مطالعات نشان می دهد محیط پیرامون و اشکال 
طبیعی و کاربردی در زندگی یکجانشینی، بخش مهمی 
از منبع الهام هنرمندان بافندة قالی در این قوم  اســت 
و، علی رغــم مهاجــرت این قوم به خراســان و تأثیر 
محیط جدید بر نحوة خلق و اســتفاده از نقش مایه ها، 
هنوز هم می توان رگه های مشترکی را از طرح و نقش 
قالی هــای اصیل کردی، که نشــان دهندة ویژگی های 

قومی آن هاست، در قالی ها مشاهده کرد.

     همچنین مهاجرت دســته ای از اقوام کردنشین 
غرب ایران و قفقاز به شــمال خراسان موجب شد تا 
عواملی از جمله عقاید، آداب و رسوم و محیط طبیعی 
نیز تحت تأثیر این جابه جایی ها با تغییراتی همراه شود. 
برخی از نقوش موجود در بافته های کردی خراســان 
مســتقیماً برگرفته از آداب و رسوم رایج در منطقه و 
همچنین ارتباط آن ها با اقــوام مجاور در منطقه مانند 
ترکمن و بلوچ اســت. با توجه بــه مطالعات میدانی 
صورت پذیرفته اســتفاده از نقوش ، مثاًل چشم زخم، 
و تکرار آن در کل ســاختار طرح یکی از این عوامل 
مطرح می شــود. همچنیــن جابه جایی های حاصل از 
ییالق و قشالق عشــایر کوچرو، که امروزه بیشتر به 
صورت یکجانشــین درآمده اند، موجب شده است تا 
آن ها از گونه های متعــدد حیوانی به صورت انتزاعی 
در ســاختار طرح های خود بهره مند شــوند. از جملة 
این نقوش، که به صورت گسترده در قالی های کردی 
خراسان از آن استفاده می شــود، می توان به بز کوهی 
اشــاره کرد که با توجه به محل زیست این حیوان در 

های کرد خراسان شمالی در تقدم دیداری بیننده قرار دارد. قالی متن در -  متن 

ضلعی، مربع، مستطیل و  در ترسیم دارای فرم هشت ها از لحاظ اصول هندسه مورد استفاده در نمونه های ترنج -
.هستندسماوری   

ها به صورت ذهنی با عناصر گیاهی و سپس اشکال حیوانی به صورت انتزاعی در  انواع نگاره ترین کاربردبیش - ترنج
. استترنج  ةدهند ساختار تشکیل  

ها قابل مشاهده است. نجدر فرم محیط پیرامونی هر یک از تر استفاده از خطوط محیطی ساده -  

که عناصر به  استها با توجه به قواعد ترسیمی خاص خود با استفاده از خطوط شکسته و پلکانی  لچک کاربرد -
ثیر پذیرفته از نقوش موجود در متن است. أها ت کار رفته در محیط داخلی آن  

 لچک

ی همچنین بیشترین اجرا. متن در نظر گرفته شده ر از عناصررفته در حاشیه کوچکت های به کار مایه نقش ةانداز -
.استهای حیوانی و انتزاعی  های گل نرگسی، زولی و حاشیه با طرح حاشیه با طرح  حاشیه  

ها مشهود است کارگیری حاشیهه های قالی روستایی در ب سازی به عنوان یکی از ویژگی عدم استفاده از گوشه -  
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مناطق خراسان موجب شــده است بافنده به صورت 
اننزاعی و با ســاختاری شکســته و با بهره گرفتن از 
برداشــت های ذهنی خود از این نقش در بســیاری از 
طرح ها اســتفاده کند. همچنین از جمله نقش مایه های 
گیاهی رایج در منطقــه می توان به نقش درخت اُرس 
اشاره کرد که در متن طرح  قالی های کرد خراسان نمود 
دارد. عــالوه بر نمونه های فوق، در مواردی نقوشــی 
همچون خرچنگ، الک پشــت و مار در زیرمجموعه 
طرح های حیوانی مورد استفاده در دستباف های کردی 
خراســان به وضوح مشاهده می شــود. با بررسی های 
صورت پذیرفته در مقایســه با طرح قالی های کردی 
کردستان اســتفاده از نقش مایة حیوانی ماهی در متن 

قالی ها بسیار مشاهده می شود.

 پی نوشت ها
 1. ُکرمانج: خراسان واقع در شمال شرق ایران، در مرز افغانستان 
و آســیای مرکزی )شوروی ســابق( سکونتگاه دســته هایی از 
کردهاست که به کردهای خراســان و »ُکرمانج« معروف هستند. 
فاروق صفی زاده در مورد واژة ُکرمانج چنین می نویسد: »ُکرمانج 
 (mannay( به معنای مانیایی (man( و مان (kurd( کوتاه شــدة کرد
اســت که یکی از قبایــل ماد بوده اند« )صفــی زاده، 1375، 31(. 
»ُکرمانج خراســان، که در اوایل دولت صفوی برای جلوگیری از 
تاخت و تاز ترکمانان و ازبکان به مرزهای شــمالی ایران انتقال 
داده شــد، سه ایل بزرگ زعفرانلو، شــادلو و قراچورلو هستند« 

)توحدی، 1371، 14(.
2. قفقاز: »سرزمین قفقاز قرن ها جزء سرزمین ایران بود و در زمان 
فتحعلی شاه قاجار و طی دو معاهدة ننگین گلستان و ترکمنچای 
)در ســال های 1228 و 1243 قمــری(، که ناشــی از بی کفایتی 
شــاهان قاجار بود، به مالکیت روســی  تزاری و سپس شوروی 
ســابق درآمد« )مجابی، 1388 ، 283(. »دستباف های این منطقه را 
آذری ها، ارمنی ها و کردها تولید می کردند. قالی های قفقاز عمدتًا 
به رنگ های روشــن و عموماً با نقش هندســی بافته می شدند« 

)استون، 1391، 269(. 
3. Hull. Alistair

4. Wilfried Stanzer
5. کردهای خراســان: »کردهای خراســان، که در اوایل دولت 
صفویه )1010 ه. ق( بــرای جلوگیری از تاخت و تاز ازبکان به 
مرزهای شــمالی این استان انتقال داده شدند، با نام های زعفرانلو 

در قوچان، شــادلو و قراچورلو در بجنورد، هر کدام به تیره های 
متعددی تقسیم می شوند« )یساولی، 1375، 285(.

6. در مورد تخته قاپو شدن و یکجانشینی ایالت و عشایر از جمله 
کردها باید دانست که حتی در زمان صفویه درصد مهمی از کردان 
یکجانشین بوده اند، منتهی در طول زمان این درصد افزایش یافته 
اســت. چنانچه در دوران رضاشاه وی از قدرت خوانین به مقدار 
فراوانی کاســت و در تخته قاپو کردن )یکجانشین کردن( ایالت 
و عشایر کوشید. پس در صدد برآمد که این مسئله را با تغییرات 
اساسی و انحالل تشکیالت ایلی و مانع شدن از ییالق و قشالق 
کردن آنان حل کند و چادرنشینان را به کشاورزی وادارد )لمتون، 

.)500 ،1345
7. قوچان: شــهر قوچــان جزء اولین مراکز جمعیتی اســت که 
اقوام آریایی در آن ســکنی گزیده اند )طاهرزاده، 1383، 19(. در 
تقسیم بندی خراسان بزرگ به سه استان خراسان رضوی، شمالی 
و جنوبی این شهرســتان در خراسان رضوی واقع شده که مرکز 
تجمع طوایف بزرگ از ایالت کرد خراســان بــه نام زعفرانلو، 

قرامانلو، تیتکانلو و ... است. 
8. بجنورد: الزم به ذکر اســت که این شهرســتان مرکز تجمع 

کردهای شمال خراسان است. 
9. گره متقارن: در این گره، نوع گره ها از نظر حرکتی قرینه است. 
بدین معنا که شــکل گره را می توان به دو نیمة قرینه تقسیم کرد 

)اربابی، 1390، 27(. 
10. دار:  دســتگاه های قالیبافی که اصطالحاً به آن ها دار نیز گفته 
می شود و از نظر شکل دستگاه و مکانیسم بافت آن ها را به دو نوع 
تقسیم می کنند: الف( دستگاه های افقی، ب( دستگاه های عمودی.

دارهای افقی: دستگاه های افقی بیشتر در میان عشایر رواج داردو 
علت رواج این نوع دارها در میان عشــایر بیشتر به دلیل سهولت 
جابه جایی آن ها به هنگام کوچ است. با این دستگاه ها فرش هایی 
با اندازه های بزرگ را نمی توان بافت و همچنین فرش هایی که با 
این نوع دســتگاه ها بافته می شوند گاهی در باال و پایین اختالف 

عرض پیدا می کنند )نصیری، 1385، 59(.
11. دار عمودی: بیشترین کاربرد را دارد و داری است که تیرهای 
باالیی و پایینی آن )ســردار و زیردار( یا به وسیلة دو تیر عمودی 
متصل و محکم می شــود یا در ســوراخ هایی که در دیوارهای 
کناری کارگاه ایجاد می شــود جای می گیرند )یارشــاطر، 1384، 

 .)29
12. طبقه بندی های رایج: در حال حاضر، طبقه بندی نوزده گانه و 
فعلی فرش ایران بیش از سه دهه )1351 ش( عمر دارد و با اعتبار 
این تفکیک توسط شرکت سهامی فرش ایران همین تقسیم بندی 
رواج داشته و در دانشگاه ها نیز تدریس می شود و عموم محققان 
و کارشناســان فرش ایران بدان اســتناد می کنند. این تقسیم بندی 
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با توجه به شــاخصه های شناسایی طرح و چگونگی جای گیری 
نقوش در متن فرش صورت می گیرد و کلیة فرش هایی که بر این 
مبنا وجوه مشترکی داشته باشند در یک گروه، که نمایندة ساختار 
و اســلوب کلی طرح است، دسته بندی می شوند )دریایی، 1386، 

32(. طرح های نوزده گانه شرکت فرش ایران عبارت اند از:
1- طرح های آثار باستانی و ابنیة اسالمی، 2- طرح های شاه عباسی، 
3- طرح هــای اســلیمی، 4- طرح هــای افشــان، 5- طرح های 
شکارگاهی، 6- طرح های واگیره ای )بندی(، 7- طرح های بته ای، 
8- طرح های درختی، 9- طرح های ترکمن، 10- طرح گلفرنگ، 
11- طرح محرابی، 12- قابی )خشتی(، 13- گلدانی، 14- طرح 
ماهی )هراتی(، 15- طرح های محرمات، 16- طرح های هندسی، 
17- طرح های ایلیاتی، 18- طرح های اقتباســی، 19- طرح های 

تلفیقی )دریایی، 1386، 33 -40(.
13. لچک ترنج دار: در طرح لچک ترنج، اصلی ترین عنصر ترنج 
است که نقش مرکزی طرح را تشکیل می دهد. این نقش که گاهی 
یادآور حوض آب اســت تنها در فرش اســتفاده نمی شود. شاید 
در هر یک از ملموس ترین رشــته های هنر ایرانی، رشته هایی از 
قبیل کاشیکاری، تذهیب، جلدسازی، نساجی سنتی و... به تناسب 
از ترنج اســتفاده و در تولیدات آن ها این نقش تصویر می شــود 

)دریایی، 1386، 95(.         
14. قابی )خشــتی(: در صورتی که متن فرش با اشکال هندسِی 
مربع و لوزی شــبکه بندی و در داخل هــر یک از خانه های این 
شــبکه نقش مایه هایی به صورت مجرد ترســیم شــده باشند، به 
گونه ای که هر خانه از نظر شــکل و محتوا از خانة مجاور متمایز 
باشــد، اصطالحاً طرح را قاب قابی یا به عبارتی خشتی می نامند 

)نصیری، 1382، 46(.
15. واگیــره ای: طرح اصلی آن به گونه ای اســت که سرتاســر 

فرش هــم از جهت طول و هم از جهت عرض به قطعات منظم 
تقسیم می شود و هر قسمت توسط خطوط یا بندهایی به قسمت 
همجوار می پیوندد و به این ترتیب از به هم پیوستن این قسمت ها 

و بندهای آن ها کل طرح به وجود می آید )ژوله، 1381، 21(.
16. محرابی: طرح اصلی محرابــی از طرح محراب یعنی جای 
نماز امام در مســاجد الهام گرفته شده و تزئیناتی از قبیل قندیل و 
ستون و گل و برگ به آن اضافه شده است )اشنبرنر، 1374، 3(.

17. محرمات: در ایــن گروه متن فرش یــا از جهات طولی یا 
به صورت مورب به ردیف هایی موازی با عرض اکثراً مســاوی 
)معموالً در ایران( تقســیم و درون این الگوی موازی با اشکال و 
نقوش متفاوت پر می شــود. نقش مایة مسلط محرمات قلمدانی و 
بته است. قم، سیرجان و مناطق طوایف قشقایی بیشترین مناطقی 
هستند که از طرح محرمات استفاده می کنند )دریایی، 1386، 39(.
18. Zuli

19. Usti beran

20. Goch
21. نقوش گیاهی: این نقوش که تنوع زیادی دارند، در سفالینه ها 
و نقش برجسته ها به وفور دیده می شوند و شامل برگ های رونده، 
درخت ســرو، غنچه و ... هستند. از مشهورترین آن ها می توان به 

درخت مقدس هوم اشاره کرد )کشاورزی، 1394، 12(.
22. نقوش حیوانی: این نقــوش از حیوانات بومی فالت ایران 
الهام گرفته و بیشــتر روی سفال ها به شــیوة انتزاعی و ساده کار 
شــده اند. این اشکال شــامل ماهی، روباه، بُز، گوزن، اسب، شیر، 
ببر، گاو، غــزال و انواع پرندگان واقعی و خیالی همچون عقاب، 
طوطی، طاووس و سیمرغ )پرنیان( است )کشاورزی، 1394، 12(.
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