
فصلنامه
علمی پژوهشی

انجمن علمی
فرش ایران
شماره 12
بهار 1388

69

چکيده

طرح درخت یكی از مهمترین و اصيل ترین نقشمایه های 

تزیينی و عرفانی در هنر بشری است. گونه های مختلف 

درخت و گياه كه به نوعی نماد انسان نيایشگر نيز بود از 

دوره ه��ای كهن در آثار تاریخ��ی ایران و البته دیگر ملل 

جهان هویداست كه هر نوع از آن بيانگر مفهوم خاصی 

بوده و در موارد متعدد، معانی گوناگون دارد. نمونه ای از 

آن درخت بيد مجنون است كه در نگاره ها و آثار هنری 

ایران، خصوصاً فرش دس��تباف بعضی از مناطق نمایان 

است. به همين ترتيب، قالی استان چهارمحال و بختياری 

كه در رسته فرش های روستایی- عشایری قرار دارد، بستر 

این نقش��مایه به ویژه در قالی نقش خشتی است. در این 

مقاله ضمن معرفی گونه هایی از این نقشمایه،  به بررسی 

فرمی و معنایی آن در قالی نقش خشتی مناطق مختلف 

استان چهارمحال و بختياری پرداخته شده است.

واژه هـای كليـدی: نقش��مایه، درخت، بي��د مجنون، 

چهارمحال و بختياری، نقش خشتی. 

بررسی نقشمایه درخت بيــد مجنون 
در قــالی »نقش خشتی«
 استان چهارمحال و بخــتياری

حميد صادقيان 
عضو هيئت علمی دانشکده هنر، دانشگاه شهركرد

ليال مدنی
دانشجوی رشته فرش، دانشکده هنر، دانشگاه شهركرد
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مقدمه 

»زندگی در جهان چنين پدیدار ش��د؛ درخت س��ئنه، 

یا درخ��ت دربردارن��ده همه تخم ها، كه شاخس��اران 

رنگارنگ��ش زاینده تخم های همه گون��ه گياه بود، در 

ميان آب های وروكشه رویيد.« )آلن، 1384، 31(. این 

نماد در اس��اطير و ادیان، به معن��ای نوزایی، بی پایانی، 

نيایش انسان در برابر خدا، تجدید دوره و منبع زندگی 

بوده و غالبًا به صورت درخت طراحی می شود. مفهوم 

درخت به مثاب��ه منزلگاه ایزدان در اس��اطير ایرانی نيز 

دیده می ش��ود؛ درخت س��رو تقدس وی��ژه ای دارد و 

نماد اهورام��زدا یا هرمزد، ایزد برتر ایزدس��تان ایرانی 

اس��ت. )وارنر، 1386، 561( انسان نخستين در اساطير 

ایران��ی از درون ریواس می روید و در اس��اطير هند از 

نيلوفر. منزلگاه تعدادی از خدایان، درختان مقدس بود 

و اغلب ميوه درختان مقدس راز جاودانگی داش��تند. 

در بهش��ت درختانی جاودانه وجود دارد كه ميوه هایی 

بی نظير دارند، درخت رمزی بهشت، عامل اخراج آدم 

و حوا از بهش��ت برین گردی��د. )همان، 564( وصف 

درخت كيهانی با درختان بهشتی طوبی و سدره مطابق 

اس��ت. اش��اره به طوبی و توصيف درخت كيهانی در 

سخن نظامی نيز نمایان است:

درخت سهی سایه در باغ شرع

زمينی به اص�ل، آسم�انی به ف�رع

فرود آورد خسرو را به كاخ�ی

كه طوبی بود از آن فردوس شاخی

     ني��ز از درخت باره��ا و بارها به تعابير مختلف در 

قرآن كریم یاد ش��ده اس��ت. گاه كلمه طيبه به درختی 

مثال زده ش��ده كه اصل ساقة آن برقرار و شاخه هایش 

به آس��مان رفعت و س��عادت بر شده باش��د: »أَلَْم تََر 

رةٍ َطیِّبَةٍ أَْصُلَها  َکیَْف َضَرَب اللُهّ َمثاًَل َکلَِمًة َطیِّبًَة َکَش��جَ

��َماء.« )آیه 24 س��وره ابراهيم(؛  ثَابٌِت َوَفْرُعَها فِي السَّ

ا أَتَاَها نُودِي مِن  گاه درخت واس��طه وحی شده: »َفَلمَّ

َجَرةِ  َشاِطِئ الَْوادِي الَأْیَْمِن فِي الْبُْقَعةِ الُْمبَاَرَکةِ مَِن الشَّ

ُ َربُهّ الَْعالَِمیَن« و چون موسی  أَن یَا ُموَسی إِنِّي أَنَا اللَّ

به آن آتش نزدیك ش��د به او از جانب وادی ایمن در 

بارگاه مب��ارك از آن درخت مقدس ندایی رس��يد كه 

ای موس��ی گوش دار كه منم خدای جهانيان. )آیه 30 

س��وره قصص(؛ و مباركش خواند به واسطه بركاتی كه 

از آن به مردم رس��انده می ش��ود؛ )خدا نور آسمانها و 

زمين است داس��تان نورش به مشكاتی ماند كه در آن 

روشن چراغی باشد و چراغ در ميان شيشه ای كه تأللؤ 

آن گویی اش��اره ای است درخشان و روشن؛ »َوَشَجَرًة 

ْهِن َوِصبٍْغ لِّْلکِلِیَن«  تَْخُرُج مِن ُطورِ َس��یْنَاء تَنبُُت بِالدُهّ

از درخ��ت مب��ارك زیتون كه با آنكه ش��رقی و غربی 

نيس��ت، ش��رق و غرب جهان بدان فروزان است )آیه 

20 س��وره مومنون(؛ و آن را همگام با تمامی آفریده ها 

َجُر  تسبيح گوی خداوند بر شمرده است: »َوالنَّْجُم َوالشَّ

یَْسُجَداِن«، گياهان و درختان به او سجده می برند. )آیه 

6 سوره الرحمن( و...

     در فرش ه��ای دوران اس��المی خصوصاً قاليچه های 

نمازی )سجاده ای( از اشكال مختلف درخت و گياهان، 

انس��ان در برابر خداوند به صورت س��مبليك بدون ارایة 
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ش��كل انسانی نمایان شده است. )ميالنسی، 1999، 26( 

گوته می گوید: هر نظریه تيره گون است، اما درخت زندگی 

همواره سبز است. مارتين لوتر كينگ اذعان می دارد: اگر 

قطعاً بدانم كه فردا دنيا به پایان خواهد رسيد، امروز قطعًا 

درختی خواهم كاشت. )بنام، 1385، 16(

     طبيع��ت همواره برای انس��ان به عن��وان مهمترین 

منب��ع الهام، عبرت آم��وز و مورد توجه بوده اس��ت و 

درخ��ت یكی از مهمترین مظاه��ر آن. حضور درخت 

در باورها و ادیان مختلف بش��ری، تصویری اساطيری 

از گونه های خاص آن س��اخته اس��ت. سرزمين ایران 

مهد تاریخی تفكرات نمادین و تجلی آن بر مصنوعات 

بشری است. به سهولت می توان نمونه های بسياری از 

طرح انواع درخت را در فرآورده های دس��تی و سنتی 

این سرزمين برشمرد.

     ف��رش یك��ی از مهمترین هنره��ای صناعی ایران 

و نق��ش]1[ درخت ني��ز از اصيل ترین نقوش رایج در 

فرش بافی اس��ت كه به گونه ه��ای مختلف، به صورت 

اصلی و فرعی، در متن و حواش��ی به كار می رود. این 

نقش، عالوه بر تزیين از جمله نقوش نمادینی اس��ت 

كه اس��طوره پردازان بزرگ راز و رمز به كارگيری آن را 

در بس��تر های متفاوت، به تحریر كش��يده اند. از جمله 

ميرچا الياده در این باره چنين می گوید: نماد پردازی]2[ 

درخت جهان، به معنای نماد پردازی كل كيهان اس��ت. 

قلمرو ای��ن درخ��ت در ناخ��ودآگاه و زندگی ژرفتر 

ماس��ت، در كارب��رد این نقش فعالي��ت روانی و ذهن 

یكپارچه می شود.

     تصوی��ر درخ��ت در آثار س��نگی بناهای كهن و 

متأخر ایرانی، بی ش��ك نش��انگر چيزی فراتر از یك 

فرم ی��ا تصوی��ر تزیينی اس��ت و جای��گاه تقدس و 

احت��رام دارد. نقش درخت تأثي��رات ویژه ای برروی 

طرح ه��ای مختل��ف فرش چ��ون ط��رح محرابی و 

طرح های ش��كارگاه و باغی گذاشته است به گونه ای 

ك��ه در مواردی باعث تغيير ش��كل ط��رح محراب و 

حتی جایگزین س��تون های آن می ش��ود. گ��و اینكه 

تصور بهش��ت بدون درخت ميسر نيست و این مقوله 

پيوندی ناگسس��تنی ب��ا فرهنگ و اعتق��ادات ما دارد 

چنانك��ه هر نقش می تواند نش��انه و آیه ای از حضور 

خ��دا در كنار انس��ان و در نتيجه نمود آن در فرش و 

عرش زندگی مان باش��د. انع��كاس اعتقادات، طبيعت 

پيرامون، احش��ام، اشياء و خواس��ته های بافندگان در 

دس��ت بافته ها امری طبيعی است و نيز در هر منطقه، 

ویژگی های منحص��ر به خود را دارد. به همين ترتيب 

اس��تان چهارمحال و بختياری نيز كه با تنوع زیس��تی 

و فرهنگی خ��ود معرف بخش��ی از فرهنگ و تمدن 

ایران زمين اس��ت یكی از مناطق مهم قالی بافی ایران 

به شمار می رود. این استان به لحاظ موقعيت اقليمی، 

از مناطق پرآب كش��ور محسوب می ش��ود، بنابراین 

وج��ود پوش��ش گياه��ی آن نيز متأث��ر از آب و هوا،  

دارای گونه ه��ای مش��خصی از درخت��ان چون بيد و 

یا بادام اس��ت. وج��ود نقش این درخت��ان در فرش، 

به طور واضح بيان كنن��ده بازتاب ذهنی طبيعت منطقه 

بر بافندگان به ویژه در قالی نقش خشتی است.
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موقعيت و وسعت استان چهارمحال و بختياری

اس��تان چهار محال و بختياری در بخش مركزی فالت 

ایران و رش��ته كوه های زاگ��رس بين كوه های غرب و 

پيشكوه های داخلی استان اصفهان واقع شده است. این 

استان از شمال و مش��رق به استان اصفهان، از جنوب 

به اس��تان كهكيلوی��ه و بویراحمد، از غرب به اس��تان 

خوزستان و از ش��مال غرب به استان لرستان محدود 

اس��ت. این اس��تان با ارتفاع نس��بتًا زیاد از سطح دریا 

)4548-1800 متر( از یك قسمت كوهستانی )نزدیك 

به 80 % آن( و یك قسمت جلگه ای تشكيل شده است، 

كه به دليل ارتفاع زیاد از سطح دریا دارای زمستان های 

بس��يار سرد و تابس��تان های معتدل است. )آخوندی و 

زمانی پ��ور، 1385، 17( چهارمح��ال و بختي��اری كه 

از دو قس��مت چهارمحال و بختياری تش��كيل شده و 

شهرس��تان هایی همچون ش��هركرد، بروجن، لردگان، 

فارسان و اردل را شامل می شود، محل زندگی یكی از 

ایالت بزرگ ایران ب��وده كه خود دارای دو ایل هفت 

لنگ و چهار لنگ است.]3[

صنایع دستی استان چهارمحال و بختياری

صنایع دس��تی ایل بختياری یكی از انواع فعاليت های 

اقتصادی زنان ایل اس��ت كه در حقيقت نوعی صنایع 

خانگی اس��ت. درحال حاضر مهمترین صنایع دس��تی 

این اس��تان و به ویژه عش��ایر آن به غير از قالی بافی در 

موارد ذیل خالصه می گردد: 1- گليم 2- س��ياه چادر 

3- چنته 4- س��فره نمكدان 6- جاجيم 7- چوغا بافی 

و 8- خورجين باف��ی. كلي��ه صنای��ع فوق الذكر به طور 

پراكن��ده و در تمامی س��طح اس��تان تولي��د می گردد. 

تصویر 1: تركيب بيد در كنار سرو و نقوش دیگر )مأخذ: نگارندگان(
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)ژوله، 1381، 200( عمده فرآورده های صنایع دس��تی 

چهارمحال و بختياری را دس��ت بافته ها تشكيل داده اند 

اما بافت قالی - پرزدار- را اساس��ًا نمی توان به عشایر 

بختياری نس��بت داد چرا كه قالی بافی با توجه به نوع 

معيشت و زندگی عشایر، در اختيار بافندگان روستایی 

و شهرنش��ين چهارمحال است و لفظ »قالی بختياری« 

نيز به طور كلی به كليه دس��ت بافته های پرزدار اس��تان 

اطالق ش��ده كه البته بافت این قالی به ش��كل غالب، 

خاص بافندگان چهار محال است.]4[

مهمترین مناطق و مراکز قالی بافی

1- چال شتر )چالشتر( 2- سامان 3- اشگفتك 4- پير 

بلوط 5- ارجنك 6- وردنجان 7- فرخ شهر )قهفرخ( 

8- بروجن 9- بلداجی 10- فرادنبه 11- هيرگان 12- 

باب��ا حيدر 13- اردل و نواحی تابعه آن 14- ش��لمزار 

و همچني��ن گروه فرش ه��ای اوالد )اوالد حاج علی(. 

)همان، 200، 201(

مهمترین طرح های قالی های چهارمحال و بختیاری

كليه طرح های رایج و مرسوم در داخل استان چهار محال 

و بختياری را می توان به ترتيب زیر طبقه بندی نمود:

الف( قالی های قش��قایی )یلمه(: 1- ترنجی 

)ی��ك حوض(، 2- ش��كرلو )دو حوض( و 

3- بندی الوان

ب( قالی های بختياری: 1- خش��تی )خشتی 

جانوری، خشتی گل و گياه(، 2- ترنجی )لچك 

و ترنج(، 3- س��رو و كاج، 4- قابی سماوری 

)حق��ه ای(، 5- گل مين��ا )گل اش��رافی(، 6- 

گلدانی، 7- شرابه )گل پتو، گلدانی خمره ای( 

و 8- گلدانی و درختی )همان، 201(

تصویر 2: نمونه هایی از نقشمایه بيد مجنون در فرش خشتی )مأخذ: نگارندگان(



فصلنامه
علمی پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 12
بهار 1388

74

قالی نقش خشتی

بافت نقش��ه های خش��تی در قالی مناطقی چون تبریز، 

قم، بيرجن��د و چهارمحال و بختياری معمول اس��ت. 

الگو و پيشينه این گونه تقسيم بندی و انتظام در فرش را 

می توان به اس��تناد قالی پازیریك، به سپيده دمان تاریخ 

امپراتوری هخامنش��ی در ایران نس��بت داد. به عبارتی 

نقشه های خشتی از قدیمی ترین و اصيل ترین طرح های 

قالی ایران به ش��مار می روند. بافت این گونه طرح در 

چهارمحال و بختياری به دوران قاجاریه و حتی اواخر 

دوره صفوی می رس��د، محمد جواد نصيری در كتاب 

فرش ایران در خصوص قالی چالشتر، قالی بافی در این 
منطقه را با س��ابقه ای بيش��تر از یك صد و هشتاد سال 

می دان��د و نيز فرش های آن را در س��بك های منحنی 

و ش��اخه شكسته برمی ش��مرد، كه بيشتر مورد استفاده 

روستانش��ينان اس��ت. )نصيری، 1382، 198( طبيعت، 

حيوانات، اعتقادات و باورها، و بعضی از خواسته ها و 

وسایل مورد عالقه بافندگان در این طرح ها با سادگی 

و بيش��تر به سبكی هندس��ی بافته می شوند. رنگ های 

زن��ده، خالص و ش��فاف الي��اف از وجوه مش��خصه 

دست بافته های روس��تایی- عشایری است. این مسئله 

در فرش خش��تی امكان تنوع بيشتری را فراهم نموده،  

تل��ون و تعدد كادرها در كن��ار یكدیگر انتظام رنگينی 

حاص��ل می كند. »بافت فرش هایی با طرح خش��تی یا 

موزائيكی در بين بافندگان ایلی بسيار متداول است. در 

این طرح، متن فرش با ش��كل های چهارگوش و شش 

پهلو و یا لوزی به صورت منظم ش��بكه بندی ش��ده و 

در داخل هر كدام از این شكل های هندسی نقش هایی 

مانند درخت س��رو، ش��اخه ای از درختان بيد مجنون، 

تصویر 3: نگاره بيد در نقوش خشتی )متقارن و نا متقارن(، )مأخذ: نگارندگان(
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گلدان��ی ممل��و از گل، پرنده ای بر شاخس��ار و با یك 

ت��ك بته ای از ن��وع بته مادر بچه )دوقل��و( و مانند آن 

به صورت جداگانه بافته ش��ده اند؛ به گونه ای كه نقش 

و رن��گ هر خانه با طرح و رنگ خانه مجاور اختالف 

دارد«. )هم��ان، 100( درح��ال حاضر نقش��ه خش��تی 

یك��ی از پرطرفدارترین گونه های قالی در بين بيش��تر 

قالی بافان و توليد كنندگان چهارمحال و بختياری است، 

به نحوی كه در بعضی از مناطق استان - مانند سامان - 

تقریبًا كليه بافندگان این نقشه را - عمومًا در ابعاد 2×3 

ی��ا 3×4 متر - توليد می كنن��د و نيز مرغوب ترین قالی 

خش��تی از نظر رنگرزی و كيفي��ت رنگ های طبيعی، 

تن��وع رنگ و نقش، زیبایی و دوام در چالش��تر توليد 

می شود.

     نگاره درخت بيد مجنون، الهام یافته]5[ از درخت 

مذكور اس��ت ك��ه اجرای آن با بهره گي��ری از خطوط 

شكسته هندسی، ش��اخه های آویزان درخت بيد را در 

ح��االت مختلف و به صورت انتزاع��ی تداعی می كند. 

البته در كنار نگاره بيد مجنون، درختان س��رو تبریزی، 

كاج و بعضًا س��بزه ها و گل هایی هم مشاهده می شود. 

بافت نگاره بيد مجنون در همدان، مالیر، بيجار، اراك، 

تبریز، ميمه و خصوصًا فرش های خش��تی]6[ اس��تان 

چهارمح��ال و بختي��اری اس��تفاده می ش��ود. )یاوری، 

1384، 82 و124(

     نقش��مایه بيد مجنون كه در نزد بيش��تر مردم غرب 

)بيد گریان( خوانده می ش��ود، نقش��مایه ای پنداش��ته 

ش��ده ماالمال از غم و اندوه، آنها قالی هایی را كه این 

نقش��مایه بر آن بود )فرش ع��زا( می خواندند و گفته 

می ش��ود كه برای پوشش قبر و مراسم سوگواری بافته 

تصویر 4: بخش هایی از نقوش گليم )در متن و حواشی(، )مأخذ: هال و بارنارد، 1379(
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ش��ده اس��ت. )ژوله، 1381، 24( اما درست در مقابل 

چنين تفكری، در فرش بختياری بيد مجنون سرسبزی 

و زندگ��ی ویژه ای دارد. نقش بي��د در این گونه فرش، 

سرش��ار از زندگی و حركت بوده و با توجه به تنوع و 

درخش��ندگی رنگ های استفاده شده در آن و همچنين 

روابط اجزاء در هر نقش��مایه، رفت و برگشت عناصر 

بص��ری كه در نوع خ��ود یادآور نقوش گليم عش��ایر 

ایران اس��ت )تصویر 4( سراسر مملو از تحرك نقوش 

هندس��ی با تضاده��ای رنگي��ن و توناليته]7[ های تيره 

روشن است كه به طرح جلوه ای نمادین از زندگی پر 

تكاپوی عش��ایر منطقه به ویژه صاحبان اصلی این هنر 

یعنی زنان داده اس��ت. زنان س��هم عمده ای از وظایف 

دش��وار زندگی در كن��ار مردان را برعه��ده دارند. گو 

اینك��ه در ای��ن طرح ها، اموال و احش��ام در حركت و 

كوچ با آواز زنگ ها و صدای گرم صاحبانشان در پهنه 

دش��ت ها و دامنه كوه، به یكباره در تحركی نمادین بر 

طرح های س��اده و ایجاز گونه فرش ظاهر می ش��وند. 

به گونه ای كه هر خش��ت به ط��ور جداگانه حكایت از 

منطقه و ناحيه ای در گذر كوچ داش��ته و تنوع اقليم در 

گذرگاه ایل نمایان شده است.

     در اینگون��ه طرح ه��ا كه اغلب بر دس��ت بافته های 

روستایی- عش��ایری جلوه می كنند می توان به نقوشی 

اشاره كرد كه در رسته نقوش اسطوره ای، فرایند طلب 

آب به نشانه نياز و درخواست انسان از پروردگار بوده 

و نمایانگر كهن الگوهای نماینده آب و باران هس��تند. 

نقوش��ی كه در آن، تسلسل رمه ها به نوعی شباهت به 

موج های پ��ی درپی آب دارند. حيوانات نمادین بدین 

منظور در بستر فرش با اشكال تجریدی در تركيب های 

تصویر 5: طرح های آناليز شده بيد در خشت )مأخذ: نگارندگان(
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پيوس��ته نق��وش همپوش��ان و قالب فرم ه��ای متضاد 

ریتميك، به صورت منفی و مثبت ظاهر می گردند.

     طرح بيد در برخی از دس��ت بافته ها ميوه دار است 

- ردی��ف پایين تصویر 3 - این طرح در خش��ت و یا 

قاب های��ی همجوار درخت س��رو می تواند به گونه ای 

زندگی كوچندگان در حركت و زنان را در كنار مردان 

به ذهن متبادر نماید. زندگی ای كه در سرزمينی عمدتًا 

آب خيز و س��نگالخ، در بين چش��مه های جوش��ان و 

صخره های خارا در جریان اس��ت و از سویی، حركت 

فواره وار آب - به ش��كل بي��د - در كنار فرم عمود و 

ایستای سنگ و كوه - به شكل سرو - در تقسيم بندی 

نمادین طرح ها به چشم می خورد.

     در بيش��تر مناطق روس��تایی و عش��ایری اس��تان 

چهارمح��ال و بختي��اری، فعاليت های زن��ان عالوه بر 

فرش بافی بس��يار چشمگير و گس��ترده است به طوری 

ك��ه اغلب كارهای مهم روزمره را زنان انجام می دهند. 

نق��ش بيد مجن��ون خصوص��ًا در كنار س��رو، تمثيلی 

هنرمندانه و قابل تأمل از زن و آب در كنار مرد و كوه، 

س��نگ و سرسختی اوست كه با ظرافت تمام بر فرش 

این مناطق نقش بسته است و گویای جریان زندگی در 

بين تنگناهای سرسخت طبيعت است كه به آن معنای 

تازه ای بخشيده است. در واقع، بيد گلدار و یا ميوه دار 

خرامان در كنار س��رو سرسبز در خش��ت ها هر كدام 

مكمل دیگری است.

     تن��وع ف��رم و رنگ نگاره بيد مجن��ون در آثار هر 

منطقه به وضوح نمایان اس��ت؛ این نقش��مایه با حفظ 

س��اختار كلی، در هر منطقه جزیياتی متفاوت دارد. از 

نظر تقس��يمات فضا، چه در مواردی كه به طور عمده 

تصویر 6: تضاد در واحدهای فرمی منفی و مثبت )مأخذ: نگارندگان(
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قرینگی در تصویر رعایت شده و چه در نقشمایه هایی 

كه ش��باهت بيش��تری با طبيعت درخت بي��د دارند و 

تعداد ساقه های دو طرف یكسان نيستند، سعی وافری 

در ایجاد تعادل، ت��وازن و رعایت تركيب بندی از نظر 

بصری ش��ده اس��ت. این مهم به جز سازماندهی اجزاء 

فرم��ی، در خصوص تفكيك تيرگی- روش��نی، گرمی 

و س��ردی رنگ ها و نيز توازن و كنتراس��ت رنگی نيز 

به درستی توسط بافندگان در نظر گرفته شده است. در 

تصویر شماره 5 آناليز سياه و سفيد خشت بيد مجنون 

كه از قالی های خشتی مناطق مختلف استان تهيه شده، 

به خوبی یكپارچگ��ی و دقت موجود در طرح های هر 

خشت مشاهده می شود. 

با اندكی تأمل در فضا سازی بين شاخه های بيد در این 

نقش��ه ها، متوجه چرخش و جابه جایی هماهنگی بين 

س��طوح تيره و روش��ن و یا س��رد و گرم در فضاهای 

منفی و مثبت می ش��ویم. نفوذ رنگ های تيره و روشن 

و تقابل هوش��مندانه این فضاس��ازی ها از نظر بصری 

تحرك��ی دوجانبه - از ب��اال به پایي��ن و بالعكس- را 

عرضه می دارد. خطوط و نقش های تيره روی س��طح 

روش��ن، یا خط ها و نقش های روشن روی سطح تيره، 

نه تنها در این تسلس��ل موزون پيوندی نزدیك دارند، 

بلكه همزمان ب��ا آن از طریق حداكثر تضاد واحدهای 

منفی به تأثيری با نيروی بيشتر دست می یابند. 

نشانه قدیمی چينی، نمایش روشنی از وحدت اضداد 

اس��ت ك��ه از طریق نفوذ هری��ك از بخش های آن در 

دیگری به وجود آمده است. )كپس، 1375، 91(

     رویش درخت بيد مجنون منوط به وجود آب فراوان 

بوده و استان چهارمحال و بختياری نيز منطقه ای پر آب 

اس��ت. در قالی های بافته شده منطقه به لحاظ برداشت 

ذهن��ی و تصویری بافندگان از نقوش طبيعت پيرامون، 

انواع متنوع آن به چشم می خورد. تأثير آب و هوا را نيز 

می توان یكی از دالیل اس��تفاده از نقش این درخت در 

فرش به شمار آورد، به عنوان مثال در بررسی های انجام 

شده منطقه سيس��تان و بلوچستان كه منطقه ای خشك 

تصویر 7: دو نمونه از طرح ساده شده نقشمایه )مأخذ: نگارندگان(
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و كویری است، در دس��ت بافته ها از طرح درخت نيز 

اس��تفاده ش��ده اما درختان اغلب به صورت بوته های 

خاردار هس��تند. درختان در فرش منطقه چهارمحال و 

بختياری به ویژه، انواع بيد مجنون، به ش��كلی شادابتر 

و با رنگ های درخش��ان به چش��م می خورند. از دیگر 

دالیل استفاده از این درخت را می توان زیبایی خاص 

این درخت دانست. تلون و درخشش رنگ های فرش 

به ویژه در این گونه تقس��يم بندی ش��طرنجی، به خوبی 

یادآور دش��ت های رنگين و مراتع پرگل در بعضی از 

فصول س��ال اس��ت رنگ ها تند، زنده و پر جال هستند 

و رنگ های ش��اد طبيعت منطق��ه را در ذهن ها تداعی 

می كنن��د. این رنگ ها كه به ش��كل س��نتی از گل ها و 

رنگدانه های طبيعی حاصل می ش��وند، هركدام بسته به 

اقليم ساكنانش در تلون دست بافته های ایشان مؤثرند. به 

نوعی برداشت های ذهنی از طبيعت مناطق و دسترسی 

به این رنگدانه ها مس��بب تبلور طبيعتی ناب و نمادین 

از بازتاب همين مناظر در مصنوعات اس��ت. انعكاس 

طبيعت و عبور آن از ذهن بافندگان در دس��ت بافته ها 

حاكی از معصوميتی عميق در درك ایش��ان از طبيعت 

پيرامون و همچنين اس��تفاده از رنگ به درخشان ترین 

وج��ه ممكن بدون چركی و اختالط با رنگ های دیگر 

است.

     ف��رم انتزاعی و شكس��ته درخت بيد مجنون اغلب 

در كنار درخت هميش��ه سبز و جاودانه سرو به چشم 

می خ��ورد و همچنين تركيب جزئيات آن در كادرهای 

كوچ��ك و قرین��ه به صورت واگي��ره]8[ و باند باندی 

تكرار می ش��ود. تنه همه درختان در فرش��ی كه در آن 

نقش درخت بيد مجنون و س��رو ب��ه كار رفته، در یك 

راس��تا قرار گرفته و جذابيت خاصی را توسط نقوش 

ب��ه بيننده الق��ا می كند. در فرش اس��تان چهار محال و 

بختياری، خصوصًا در فرش های خش��تی روستایی و 

عش��ایری، رج شمار پایين اس��ت به همين جهت اكثر 

نقوش مورد اس��تفاده در آنها شكسته و با ویژگی های 

خاص نقوش فرش های روس��تایی و عش��ایری است؛ 

ام��ا آنچه كه در ای��ن گونه فرش ها بي��ش از هر چيز 

خود نمایی می كند، كيفيت رنگ های درخش��ان نقوش 

تجریدی و انتزاعی، تقسيم بندی زمينه فرش به صورت 

قابقابی و یا خشتی است. طرح ها در اینگونه تركيب ها 

هندس��ی و خاص و دارای قرینگی در هر كادر اس��ت 

كه ای��ن یادآور كهن تری��ن الگوی فرش ای��ران یعنی 

پازیریك بوده، بدین جهت این تقسيم بندی نمایشی از 

اصالت و انتظام در این هنر- صنعت اس��ت. به اعتقاد 

برخی از توليد كنندگان، خاس��تگاه اصلی این نقشمایه 
تصویر Yin yang :8 )مأخذ: كپس، 1375(
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تصویر 9: نمونه هایی از فرش نقش خشتی )مأخذ: مركز توسعه صادرات فرش ایران، 1372(



فصلنامه
علمی پژوهشی

انجمن علمی
فرش ایران
شماره 12
بهار 1388

81

منطقه شلمزار در استان بوده كه چشمه ها و تاالب های 

اطراف منطقه و همچنين وجود چش��مگير درخت بيد 

در آن را می توان دليل اصلی انعكاس نقش بيد مجنون 

در قالی خشتی دانست.

     ه��م اكنون در قالی خش��تی اس��تان چهارمحال و 

بختياری بيش از 30 نوع نقش بيد مجنون بافته می شود. 

این نقش در حال حاضر در همه مناطق استان به سبب 

گس��ترش مراودات، با ان��دك تفاوت هایی در طرح و 

رنگ بافته می شود اما با توجه به شهرت قالی چالشتر، 

كليه نقوش ب��ا رویكردی واضح، متأثر از ش��يوه های 

بافت این منطقه به كار گرفته می ش��وند به گونه ای كه 

در نمونه ه��ای متأخر تفكيك نقوش هر منطقه بيش��تر 

از طریق رجش��مار و كيفيت رنگ امكان پذیر اس��ت. 

ليكن در بعضی از نمونه های قدیمی تر می توان سادگی 

زمين��ه، تعداد و اندازه خش��ت ها و همچنين ایجاز در 

تركيب عناصر موجود در هر خشت درخت بيد را در 

مقایسه با چالشتر تميز داد. 

     خشت بيد مجنون در قالی های مناطقی از چهارمحال 

مانند: س��امان، قهفرخ )فرخ ش��هر( و ش��لمزار دارای 

برگ هایی اس��ت كه در دو سمت س��اقه ها به صورت 

دوطرف��ه )متق��ارن( بافته می ش��وند، اما در چالش��تر 

برگ های بيد به ش��كل تك برگ و بدون قرینگی بافته 

می ش��ود. تمركز برگ ها در یك س��وی س��اقه، امكان 

وجود تعداد بيش��تری از س��اقه های آویزان بيد را در 

این نوع از درخت بيد مجنون حاصل می كند؛ بنابراین 

در خشت بيد چالش��تر ضمن یك طرفه بودن برگ ها، 

س��اقه ها نيز تعدد و تراكم بيش��تری نس��بت به خشت 

بيد مجنون در دیگر مناطق دارند. بيد مجنون چالش��تر 

نس��بت به سایر مناطق پركارتر و ظریفتر بافته می شود. 

به طور كلی این نقش در زمينه روش��ن - عمومًا سفيد 

– ب��ه كار می رود، در مواردی از آب��ی و یا الكی برای 

رنگ زمينه اس��تفاده ش��ده، اما به ط��ور معمول این دو 

رنگ برای زمينه بيد، مطل��وب بافنده و توليدكنندگان 

نيست. در نمونه های س��اده شده، زمانی كه برگ ها از 

فرم طبيعی خود خارج و به ش��يوه خطی بافته شده اند 

در اصطالح محلی بيد ميله ای نام گرفته اند. در تعدادی 

بيد مجنون چالشتر بيد مجنون شلمزار   بيد مجنون شلمزار     
تصویر 10: نمونه هایی از طرح بيد مجنون در فرش نقش خشتی )مأخذ: نگارندگان(
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از نمونه های شلمزار، در انتهای تنه درخت فرم مثلثی 

ش��طرنجی وجود دارد كه تعدادی از شاخه های بيد از 

آن آویزان اس��ت، برخی به واسطه شباهتش با نظربند، 

آنرا بالگردان و یا دفع چشم زخم می دانند.

     خشت بيد مجنون در نود درصد قالی های چالشتری 

در مركز اولين ردیف و آخرین ردیف خش��ت ها قرار 

می گيرد و به رنگ زمينه س��فيد بافته می شود. در دیگر 

نمونه ها این خش��ت در ردی��ف دوم باال و پایين قالی 

و در كن��ار خش��ت مركزی، دو بار بافته می ش��ود.]9[ 

انتخاب رنگ تعدادی از برگ ها با توجه به تضاد رنگی 

و نمایش هندس��ی لوزی و یا مربع در داخل خش��ت 

با محوریت تنه درخت )در دو خش��ت سمت راست 

تصویر 12( تأكيد بر انتظام هندس��ی نقش و انس��جام 

جزیيات نسبت به كل مجموعه است.

     تنه بيد در خش��ت چهارمحال از روی خط زمينه 

ش��روع می شود و به آن متصل اس��ت. این موضوع به 

ارائه صریح تر تصویر بيد و بازنمایی كامل و بی واسطه 

آن از طریق تقس��يم دو فض��ا در تقارن می انجامد. این 

در حالی اس��ت كه بيد مجنون در قال��ی دیگر مناطق 

به واس��طه صخره و یا سطح دیگری سعی در بازنمایی 

شكل به صورت طبيعی آن دارد. به عنوان مثال می توان 

خش��ت بيرجند را نام ب��رد. در تصویر 13 نمونه ای از 

طرح قدیم بيد مجنون ش��هركرد آورده شده كه توجه 

به فرم طبيع��ی بيد مجنون و همچني��ن تپه های زمينه 

و س��اقه های گل و برگ های طبيعت گرایانه رویيده از 

زمين، از وجوه مش��خصه آن اس��ت ام��ا همچنان ميل 

تصویر 11: نمونه ای از فرش نقش خشتی )ترتيب قرارگيری بيد در یك دوم قالی(، )مأخذ: نگارندگان(
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ب��ه گریز از طبيع��ت در گل ه��ا یا ميوه ه��ای انتهایی 

ش��اخه های بيد به چش��م می خورد كه این مس��ئله در 

نمونه های امروزی اش به ش��كل كاماًل منظم و هندسی 

پدیدار می شود. در بسياری از نمونه های امروزین بيد 

ش��هركرد، تنه اصلی فرم طبيعی خود را حفظ كرده اما 

در بافت ساقه ها و گل و برگ ها تركيبی كاماًل شكسته، 

منظم و هندس��ی ظاهر شده است. این مسئله در مورد 

دیگر نقوش نيز صادق است، به عنوان مثال همجواری 

خشت بته جقه با خشت گل فرنگ و یا فرم گلدان كه 

ت��الش برای ارائه دو بعدی آن و نيز س��عی در نمایش 

سه بعدی گل ها مشهود است. همين امر در مورد ادغام 

گل رز با برگ های شعله ای نيز نمایان است. 

نتيجه گيری

نم��اد بيدمجن��ون]10[ در قالی نقش خش��تی اس��تان 

چهارمح��ال و بختياری از گذش��ته تاكنون با تحوالتی 

در طرح و رنگ به شكل چشمگير و قابل اعتنا استفاده 

می شود. در یك خشت، تنه درخت در وسط و تعدادی 

ش��اخه از دو طرف آن به صورت عمود آویزان است. 

شاخه ها اغلب به صورت متقارن در دو سوی تنه به كار 

برده می ش��وند و تع��داد آنها در هر س��و عمومًا 3 تا 

5 ش��اخه اس��ت. بيد مجنون به صورت های متقارن و 

نا متقارن )طبيعی(، گل��دار و ميوه دار، 2 یا چند لته ای 

)به ش��كل دسته ای و جداگانه بر روی هم( در تركيبی 

ب��ا پرندگان و حيوانات در خش��ت های همجوار بافته 

می ش��ود. بيد بافته ش��ده به ش��كل طبيعی، اصطالحًا 

تصویر 12: خشت بيد مجنون شلمزار )مأخذ: نگارندگان(
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قرینه در بی قرینگ��ی دارد یعنی از نظر تعادل و توازن 

بصری كاماًل در توافق با نقش های قرینه اس��ت، بدین 

معن��ا كه تنه درخ��ت در طرفی قرار گرفت��ه كه تعداد 

ساقه های آویخته كمتر اس��ت، و به این ترتيب تعادل 

خش��ت از نظر بصری كنترل شده اس��ت. همجواری 

نقش بيد مجنون با نقش��مایه س��رو - كه بنا بر گواهی 

تاریخ در هنر ایران زمين جایگاه ویژه ای داراس��ت - 

نش��ان از اعتبار و اهميت این نق��ش در نزد بافندگان 

دارد و البته جنس��يت بافندگان در تعيين و تركيب این 

نق��وش، با توجه ب��ه اهميت و تأثير زن��ان در زندگی 

مردم این مناطق حاكی از محوریت ایش��ان در به ثمر 

رس��يدن نقش نمادین بيد مجنون در فرش چهارمحال 

و بختياری است.

     شكس��تگی نقوش به واسطه رج شمار و تراكم پایين 

فرش بوده كه به نظر می رس��د با تغيي��ر روند زندگی و 

گسترش روبه رشد شهرنشينی در این مناطق، به تدریج 

تراك��م رو به  فزونی و ميل به طبيعت گرایی نيز افزایش 

یافته اس��ت. اما در خصوص طرح درختان، به ویژه بيد 

مجنون، انتزاع و هندس��ی ش��دن طرح - خصوصاً در 

چالش��تر - حكایت از ارتقاء كيفی این نقشمایه از نظر 

بصری دارد؛ نيز علی رغ��م ميل متقاضيان و دخالت در 

انتخاب نقوش، نقوش فرش در این مناطق، تاكنون متأثر 

از تزیينات معماری سنتی اماكن تاریخی این نواحی )مثل 

قالع موجود( است، هرچند آنچنان كه گفته شد، به طور 

كلی اغلب نقش ه��ا در پيوند تنگاتنگ با نحوه زندگی، 

معيشت ساكنان و طبيعت پيرامون شكل گرفته اند. 

تصویر 13: خشت بيد مجنون شهركرد و چالشتر )خشت قدیم و جدید بيد مجنون(، )مأخذ: نگارندگان(



فصلنامه
علمی پژوهشی

انجمن علمی
فرش ایران
شماره 12
بهار 1388

85

پی نوشت ها 
1. motif
2. symbolic

از آغاز قرن چهارم ه . ق. با تقسيم منطقه بالداللور  1 .
به دو قسمت »لر كوچك و لر بزرگ« این عناوین 
جایگزین عناوین قبلی ش��د كه ترسيم واضح تری 
را از محدوده مورد نظر به دس��ت می دهد. منطقه 
چهارمحال و بختياری عنوان »لر بزرگ« را از این 
زم��ان تا اواخ��ر قاجاریه برای خ��ود حفظ نمود. 
در وجه تس��ميه این دو عنوان گفته ش��ده است: 
بدان كه والیت لرس��تان به غایت وسيع و عریض 
افتاده و آن را به دو قس��م منقس��م كرده اند: یكی 
را ل��ر بزرگ و دیگری را ل��ر كوچك می خوانند. 
و این لقب به واس��طه آن یافتند كه به تاریخ »سنه 
ثالثميه« دو برادر حاكم این دو قس��م شدند. قسم 
اول را به نام برادر بزرگ تر و قس��م دوم را به نام 
برادر كوچك باز خواندند و احش��ام هر دو قسم 
را از آن روز ج��دا كردند... بختياری ها به دو ایل 
»هفت لنگ« و »چهار لنگ« تقسيم می شوند كه در 
مورد این تقسيم بندی دالیل زیادی از جمله: نحوه 
بس��تن ماليات و انشعابات عشيره ای بر اساس زاد 
و ولد اوليه )چهار پس��ر و هفت پسر از دو همسر 

بختيار مغول( ذكر كرده اند.

با توجه به ویژگی های زندگی كوچ نشينی و عشایر  2 .
و جابه جای��ی ایش��ان در دوران یيالق و قش��الق 
س��االنه و همچنين تكاليف سنگينی كه در زندگی 
ایلياتی عمومًا بر عهده زنان است، نمی توان انتظار 
داشت كه در مدت كوتاه اقامت ایل، شرایط بافت 
قالی در مدت زمان اندك اس��تقرار ایشان در یك 
مكان، اجازه تمهيد مقدمات قالی بافی و نيز پروسه 
طوالنی مدت بافت آن را فراهم آورد. هرچند كه 
در همين زمان اندك بافت دس��ت بافته هایی نظير 
ان��واع گلي��م، خورجين، چنت��ه و... در حد كمال 
صورت می پذیرد اما بافت قالی چه از نظر تطابق 
مقياس آن با زندگی چادر نشينی و چه وزن قالی و 
اندازه آن در مواقع حمل و نقل و نيز ظرافت های 
موجود در بافت و... از هر نظر با شرایط هنرهای 
دس��تی كوچ نش��ينان متفاوت است. ش��اید بتوان 
در م��واردی نظي��ر زندگ��ی نيمه كوچ نش��ينان كه 
ش��باهت هایی به زندگی یكجا نشين یافته، به طور 
استثناء توليد قاليچه های روستایی را در زمره آثار 
ایشان دانست اما با توجه به ارتباط مستقيم نحوه 
معيش��ت و الزامات هنر قالی بافی، دست بافته های 
س��بك و متناسب تر با معيشت كوچ را می توان از 

هنرهای اصيل ایشان به شمار آورد.
3. inspired

تصویر 14: نمونه ای از قالی نقش خشتی )همنشينی نقوش سنتی با نقوش متأخر(، )مأخذ: نگارندگان(
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3. Square design
4. tonality
5. drop repeat

منظور از خش��ت مركزی، یك ردیف خشت های  3 .
عمودی اس��ت كه در بين ردیف ه��ای دو طرف 
قالی ك��ه به صورت زوج و قرینه بافته می ش��وند 
ق��رار گرفته و ح��د فاصل آنها هس��تند. )تصاویر 

شماره 9، 11 و 14(
4. weeping willow
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