
  

  

  

  

  

  بررسي ميداني تطبيق نقوش قالي استان زنجان

  

  دمريم قاسمي اندرو
ت ميراث فرهنگي استان يهاي هنرهاي سنتي مدير كارشناس فني صنايع دستي و كارشناس پژوهش

  زنجان
  
  

  مقدمه
قالي يكي از هنرهاي اصيل و ارزشمند و زائيدة ذهن خالق، ذوق ابتكار هنرمندان ايراني بوده و 

االيام همپاي ساير مناطق ايران زمين   صنعت گرانبها در استان زنجان نيز از قديم-هنراين . هست
كه هر منطقه طرح  طوري قالي استان زنجان در طرحهاي متنوع موجود است به. است رواج داشته 

براي شناسايي انواع طرحهاي اصيل استان براي كاربردهاي . و نقش مخصوص به خود دارد
 صنعت فرش در ايران، محقق به -هاي آتي هنر ريزي و كاربرد آن در برنامهآموزشي، پژوهشي 

 روستا و مراكز خريد و فروش فرشهاي سنتي و ٤٥بررسي ميداني كارگاههاي قاليبافِي بيش از 
كار رفته در استان و  ها، انواع نقوش به يافته. هاي خصوصي اقدام نمود اصيل خود استان و مجموعه

ترين اين طرحها در ذيل اجماالً  مهم. كند ي نقوش مناطق مختلف استان را بيان ميتفاوتها و تشابها
چهار طرح : نيز بايد گفت كه نقوش قالي استان از نظر تركيب كلي شامل. است توضيح داده شده 

  هايي تشكيل شده  ترنج بوده و هر دسته نيز از زيرمجموعهبندي، محرمات، شكارگاه و لچك
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. ا و نقشهاي موجود براساس ادراكات ذهني و بر مبناي اشكال هندسي استاست و اكثر طرحه
 بودند و براي حفظ امانت هر آنچه آنها نظر اي دهندگان و بافندگان خانمهاي باسابقه همة پاسخ

  . است اند بيان شده  داده
ن تواند در بررسي تحول قالي در استا  نتايج اين تحقيق ميه استكه در باال آمد همچنان  

هاي سنتي فوق، مراكز آموزشي و  زنجان، شناسايي انواع نقوش اصيل استان و احياء نقشه
  . كار آيد پژوهشي، هنرمندان و صنعتگران به

  
  بررسي نقوش از نظر تركيب كلي 

 به پنج دستة قالب قابي، بندي، ،نقوش رايج در قالي استان زنجان از نظر تركيب كلي متن
 كه در ذيل داردهايي  مجموعه و هر دسته نيز زيرشود ميرنج تقسيم محرمات، شكارگاه و لچك ت

  . شرح آنها مي پردازيم به
  ب قابي لطرح قا -1

و  ه است در داخل قابهاي چند ضلعي محصور شد...هاي گياهي، حيواني و   نقشمايه،در اين طرح
 .شود  نام خوانده ميكور بدينمذكارگيري قابهاي  هعلت ب  و بهشود در سراسر متن قالي تكرار مي

دست آمده در  ه ب اين طرح در تعداد محدودي از روستاهاي استان زنجان رواج دارد و تنها نمونة
  .اين پژوهش متعلق به روستاي تشوير است

  )اي واگيره( بندي   طرح-2
اي كوچك از يك طرح در سرتاسر فرش چه از  منظور از استعمال واژة بندي اين است كه قطعه

پيوندد آن را  هم مي چون اين قطعات در مرحلة تكرار به. ل و چه عرض تكرار شودجهت طو
 اين طرح در چند روستاي استان زنجان از جمله روستاي سهرورد، ١.نامند مي» بندي يا واگيره«

هندي كندي، تشوير و شهرك رواج دارد و با توجه به طرح نقشمايه به نامهاي ذيل خوانده 
  . شوند مي



 

  

595   بررسي ميداني تطبيق نقوش قالي استان زنجان

  

   بوته  طرح1-2
بوته رستني پرشاخ و برگي را گويند كه : است معني لغوي بوته در فرهنگ دهخدا چنين آمده 

اي است تجريديافته كه در كلية صنايع  ؛ بوته نقشمايه٢بسيار بلند نشود و به زمين نزديك باشد
ق قاليبافي اين طرح به شكلهاي مختلف در اكثر مناط. شود دستي ايران از جمله قاليبافي استفاده مي

با توجه به عالقة مردم ايران به . رواج دارد... ايران از جمله تبريز، كاشان، سنندج، قائنات، قم و 
بوته از نظر اندازه، . اند وجود آورده نوآوري اشكال هندسي و پيچيده، انواع گوناگون بوته را به

، بوته )كاج متوسط (بوته جقه، بوته ترمه :شكل و خطوط تزئيني فرعي مختلف است از جمله
اي كاج،  ، بوتة بادامي يا كاج بادامي شكل، بوته)كاج بزرگ(اي  ، بوته خرقه)كاج كوچك(ميري 

  ٣.است بوته برگ درختي است تجريد يافته يا كاج بزرگي كه كاج كوچكي از آن بيرون آمده 

ام، گالبي، شكل ميوة درخت كاج است و آن را به آتش مقدس، كاج باد اي كاج به طرح بوته  
  . دهند  چرمي و مشت بسته نسبت ميةكيس

است و مثالً بوته جقه  پژوهشگران معتقدند كه انواع طرح بوته از طبيعت الهام گرفته شده   
است يا مرغي است كه سر در سينه فرو برده يا  درخت سروي است كه بر اثر باد سر خم كرده 
  ٤.است زني كه چادر بر سر دارد و سر در گريبان كرده 

خوانده » بوته ترمه«نام  اين طرح يكي از طرحهاي رايج در قالي روستاي سهرورد است و به  
كه ) طرح بوته مادر و بچه(در اين طرح در كنار هر بوتة بزرگ بوته كوچكي وجود دارد . شود مي
ل و ها نيز با گ شوند و داخل بوته صورت رديفهاي منظم و موازي در سراسر زمينه بافته مي به

  )١تصوير . (دهند است كه زيبايي چشمگيري به قالي مي برگهاي ساده مزين شده 
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   طرح گل فرنگ2-2

 طرح ٥.اين طرح، تركيبي از طرحهاي اصيل ايراني با گلهاي طبيعي مخصوصاً گل سرخ است
 نقشماية متداول است لچك ترنج ندارد و) آباد از توابع زرين(گلفرنگي كه در روستاي شهرك 

. شود طور منظم و موازي در متن قالي بافته مي اصلي اين طرح، گل سرخ ساده شده است كه به
  ) ٢تصوير (
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  )نقشة منقل( مانقال نقشسي 3-2

 ةكارگيري طرح ساده شد علت به اين طرح از نقوش رايج در قالي روستاي هندي كندي است و به
اي است كه نقشماية   اين طرح جزء نقوش واگيره.خوانند دين نام ميمنقل، بافندگان منطقه آن را ب

  )٣تصوير . (است صورت انتقالي در سطح متن تكرار شده  منقل به
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   طرح محرمات-3

گردد  شود كه قطعاتي از يك نقشه در طول فرش تكرار مي طرح محرمات به طرحهايي اطالق مي
شود و هر رديف آن از رنگ و طرح مشخص از ابتدا  يم ميو عرض فرش متن به چند رديف تقس

  ٦.گردد  راه ترسيم مي-طور راه كند و به تا انتهاي فرش ادامه پيدا مي
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رواج دارد نقش محرمات، با ) از توابع خدابنده(يكي از نقشهايي كه در قالي روستاي اغوزلو   
»  عباسي شاه«در حاشيه به نقشة كارگيري طرح شاه عباسي  دليل به حاشية شاه عباسي است و به

  . معروف است
صورت انتقالي و در  و گل به) اوراخ چا(در اين طرح يك رديف نقشماية ساده شدة داس   

در قسمت حاشيه . است طور انعكاسي در طول زمينه تكرار شده  رديف بعد گلهاي ساده شده به
 ) ٥ر تصوي. (است نيز نقش ختايي با گلهاي شاه عباسي تكرار شده 
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تر از بقية  نظر پژوهشگران از گل انار اقتباس شده و بزرگ گلهايي است كه به: شاه عباسي  
 آن به اوج رسيدن زيبايي آنها در دوران ةكار رفته در طراحي قالي است و وجه تسمي گلهاي به
  . خصوص زمان شاه عباس است صفويه به
حالتهاي طبيعي گياهان است كه به ابتكار هنرمند شده  طرح تجريديافته يا ساده: ختايي  

هاي سنتي ايران  است و براساس شيوه صورت خطهاي منحني و متوازي در كنار هم قرار گرفته  به
  . گذارد شود و هنري پر رمز و راز به نمايش مي با يكديگر آميخته مي

  
  طرح شكارگاه -4

ع حيوانات از جمله پرندگان را نمايش اين طرح كه جنگل، مرغزار، چمنزارهاي وسيع و انوا
 در اين طرح، سواراني با همراه.  صفويه و مربوط به مكتب شاه عباسي استةدهد يادگار دور مي
دنبال شكار بوده و اشكال حيوانات، درختان جنبة  داشتن آالت جنگي چون تبر، نيزه و شمشير به 

شود و تقارن وجود ندارد اما  يه بافته نميدر قالي شكارگاه معموالً حاش. گيرد تخيلي به خود مي
گروههاي فرعي اين طرح . ها بافته شود بسيار زيبا و دلپسند و ظريف خواهد بود چنانچه حاشيه

 شكارگاه -٤ شكارگاه قالبي؛ -٣ شكارگاه لچك ترنج؛ -٢ شكارگاه درختي؛ -١: عبارتند از
  ٧.سرتاسري

صورت سرتاسري و ترنجدار بوده و  لب بهاين طرح جزء نقوش قالي شهر زنجان است و اغ  
ماهي، شير، . گردد شود كه اين امر موجب زيبايي قالي مي  پهن و باريك بافته ميةهمراه با حاشي

مرغابي، آهو، گوزن و انواع پرندگان از جمله حيواناتي هستند كه در قالي شكارگاه شهر زنجان 
  ) ٥تصوير . (خورد چشم مي به
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  طرح لچك ترنج -5

عنوان طرح  طرح لچك ترنج زيباترين طرح ايراني است كه نخستين بار در قرن پانزدهم ميالدي به
) يقمر ١٠ - ميالدي١٦قرن ( چرمي مورد استفاده قرار گرفت و در دورة صفويه ةجلدي برجست
ورها و است كه هركدام با  متنوع ابداع شده ةكار رفت و تاكنون صدها نمون در قاليبافي به

  ٨.كند مشاهدات بافندگان و طراحان ايراني را بيان مي
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اي خوش نقش و نگار در ميان درياي   ترنج نقش وسط فرش است كه همچون جزيره:ترنج  
  . زمينه قرار دارد

بندي  شود كه به ترنج برخي اوقات از تكرار ترنجها در متن قالي، نقشة جالبي پديدار مي  
ها در  نام سر ترنج قرار دارد كه گاهي اين كالله ج كاللهايي بهدر دو طرف ترن. معروف است

است كه به قسمت  در مواردي ترنج در زمينة قالي نفوذ كرده . شود اطراف ترنج نيز ديده مي
  ٩.ترنجها از نظر شكل، تعداد و اندازه انواع گوناگون دارد. گويند» مداخل«نفوذي 
گيرد و معموالً معادل  در چهار طرف قرار ميگوشي است كه  شكل سه) گوشه، كنج (:لچك  

 ةنقش ترنج است و در زيبا كردن نقش موثر بوده و زمينة فرش را به اشكال گوناگون از جعب
لچكها نيز از نظر تعداد، تطبيق طرح و رنگ و . كند مربع، مستطيل، بيضي و دايره تبديل مي

  .نقشمايه با ترنج، متنوع هستند
ترنج باشد طرح را ¼ كه لچك از نظر نقش، رنگ و ابعاد  صورتيشايان ذكر است كه در  

كه لچك از جهات مختلف از جمله ابعاد نقش با ترنج مغايرت  نامند و درمواقعي مي» لچك ترنج«
  ١٠.شود داشته باشد طرح لچك ترنج ناميده مي

ترين  وعترين و متن با بررسي نقوش قالي استان زنجان دانستيم كه طرح لچك ترنج از رايج  
 رنگ، نقشمايه، محل بافت، نوع سر ترنج، زائدة ،نقوش استان بوده و با توجه به تعداد ترنج

  . شود  پهن به نامهاي مختلف خوانده ميةموجود در ترنج و نقش حاشي
در . شود خوانده مي) بركه(» گول«گفتني است كه ترنج در اصطالح بافندگان استان زنجان   

  . كنيم ترنج قالي استان زنجان را معرفي ميذيل انواع طرحهاي لچك 
  ) سه ترنج(گول   اوچ5 -١

) از توابع شهر زنجان( بلوچ ةاين طرح در برخي از روستاهاي استان از جمله روستاي عرفش
اوچ « علت آن را  همين است و به متداول بوده و از سه ترنج تو در تو و سر ترنج تشكيل شده 

ضلعي است و زمينه و ترنج با نقوش گياهي،  شكل شش ، ترنج بهدر اين طرح. نامند مي» گول
   )٦تصوير ( .است حيوانات يا نقوش سادة حيواني، گياهي و اشيا مزين شده 
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  ) ترنج سياه(گول   قره5 -٢

ضلعي  است شامل دو ترنج شش) از توابع خدابنده(اين طرح كه جزء نقوش قالي روستاي داپائلو 
تر اغلب از رنگ تيره از جمله  و است و با توجه به اينكه براي بافت زمينة ترنج بزرگو تو در ت

  ) ٧تصوير . (نامند مي» گول قره«كنند نام اين نقش را  اي استفاده مي سرمه
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  )ترنج سفيد(گول   آغ5 -3

 تو در تو تشكيل رواج دارد از دو ترنج) از توابع شهر زنجان(اين طرح كه در روستاي حاج ارش 
هاي يكي  علت اينكه معموالً براي بافت ديواره دار دارد و به هاي كنگره است كه اغلب ديواره شده 

  . نامند» گول آغ«كنند آن را طرح  از ترنجها يا هر دو آنها از پشم سفيد رنگ استفاده مي
هاي آن نيز  نقشمايه.  ضلعي و معموالً بدون سر ترنج است٦ترنجهاي اين طرح به شكل   

  ) ٨تصوير . (نقوش ساده شدة ماهي، پرندگان، گياهان و اشياي پيرامون بافنده است
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  )سگك كمر( توقالي 5 -4

 ٦رواج دارد شامل يك يا دو ترنج ) از توابع شهر زنجان(اين طرح كه در روستاي ارمغانخانه 
  . خوانند ، بافندگان بدين نام ميعلت شباهت سر ترنجها به توقا ضلعي و سرترنج است و به

يافته از جمله ماهي، گل، گنجشك، دوات، سيب،  نقشماية آن نيز شامل نقوش تجزيه  
) پاره پاره(نام جي قي ريخ  اي به از ويژگيهاي اين طرح، وجود نقشمايه. صندوقچه و غيره است

  ) ٩تصوير ( .است كه در وسط ترنج نقش بسته است
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  )گرد(پوزلي  تو5 -5

علت ناميدن آن نيز سر . توپوزلي نيز طرحي است شبيه توقالي كه در روستاي مشكين رواج دارد
در ) پاره پاره(قي ريخ  نام جي اي به ين طرح نيز نقشمايهدر ا. ترنجهايي است كه شبيه توپوز است

ها است از  يهشود و وجه تمايز آن با طرح توقالي وجود برخي از نقشما وسط ترنج مشاهده مي
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).  هفت رنگةنيآي(يدي رنگ آينا ) پاي سگ(، ايت اياقي )پروانه(، كپنك )ستاره(جمله الدوز 
 ) ١٠تصوير (
  

            
  
  )ريزه ماهي( خيردا باليخ 5 -6

بناي اين طرح . اين طرح در اغلب مراكز قاليبافي ايران رواج دارد و جزء طرحهاي ايلي است
شكل . شود چند ضلعي است كه در اطراف آن نقش ماهي يا برگ ميشكل لوزي يا گلهاي  به
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لوزي آن نمادي است از حوض و ماهي اطراف نيز جزء اساطير قديم بوده و سمبل مهر و ميترا 
  ١١.است اي تغييرشكل يافته  صورت برگ خميده است و بعد از اسالم به

شود كه درواقع نقوش   مياين طرح برحسب محل بافت و اندازه به نامهاي مختلف خوانده  
قالي اقوام افشار زنجان است كه در برخي از روستاهاي استان از جمله مادآباد، ايلي بالغ و قرد ناز 

 ) ١١تصوير . ( رواج دارد) از توابع خدابنده(و پرچين ) از توابع ماهنشان(
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  )ار تبردةدار يا گب  دستهةگب( دير سگلي گبه يا دهر گبسي 5 -7
. است ضلعي تشكيل شده  داش متدوال است از دو ترنج شش اين طرح كه در روستاي تيكمه

خورد و  چشم مي علت نامگذاري اين طرح وجود اشكالي شبيه دسته و تبر است كه در ترنج به
. نامند مي» دهر گبسي«يا » دير سگلي گبه«بافت است در اصطالح محلي آنرا  چون اين قالي درشت

 ) ١٢تصوير (
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   مادرهمة نقش5 -8
ماهي   ضلعي تو در تو دارد و فاقد لچك است و نقشماية آن شبيه طرح ريزه٦اين طرح دو ترنج 

اين . است است با اين تفاوت كه نقشماية ماهي بزرگ بوده و با فاصله در زمينه و ترنجها پراكنده 
 ) ١٣تصوير . (است) توابع خدابندهاز (طرح يكي از نقوش متداول در روستاي آقجه قيا 
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   طرح فريدون 5 -9
اين طرح شامل . است) از توابع خدابنده(فريدون نام يكي ديگر از نقوش قالي روستاي آقجه قيا 
شكل سر ترنجها شبيه قورباغه و اندازة . يك ترنج چهارضلعي، دو سرترنج، و چهار لچك است

هاي آن نيز شامل نقوش تجريديافتة  نقشمايه. گاه بيش از آن است تقريبي آنها نصف ترنج و گه
رسد  نظر مي علت نامگذاري آن مشخص نيست و به. حيواني، گياهي و اشياء پيرامون بافنده است

 ) ١٤تصوير . (است كه فريدون نام شخصي است كه اين طرح را در منطقه رواج داده 
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  )دار ترنج سفيد شاخ(گول   بوينوزلي آغ5 -10
است كه از دو ترنج ) از توابع سلطانيه(اين طرح از نقوش رايج در قالي روستاي تور كانده 

كار بردن پشم سفيدرنگ در  علت نامگذاري آن به. است ضلعي تودرتو تشكيل شده  شش
هاي ترنج  وني و دروني ديوارههاي ترنج و وجود اشكال شاخ مانندي است كه در قسمت بير كناره

. هاي آن نيز شامل نقوش ساده شدة گياهي، حيواني و اشياي پيرامون است نقشمايه. قرار دارد
 )١٥تصوير (
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   ده جالل ة طرح و نقش5 -11

ده جالل روستايي است از توابع شهرستان خدابنده كه طرح قالي آن به اسم روستا خوانده 
رح دو ترنج تودرتو دارد و در اغلب موارد، ترنج داخلي داراي سرترنج و ترنج اين ط. شود مي

ماهي و نقشماية حاشية پهن آن نيز  نقشماية زمينة اين طرح، ريزه. بيروني بدون سرترنج است
گفتني است كه نقش حاشية پهن قالي ده جالل يكي از عالئم . نقوش سادة ماهي و گزنه است

روستا بوده و با همين نام در نقوش قاليهاي روستاهاي مجاور متداول شناسايي نقش قالي اين 
 ) ١٦تصوير . (است
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   طرح شِكري 5 -12
شكل  رواج دارد از يك ترنج و سرترنجهايي به) از توابع سلطانيه(اين نقش كه در روستاي اولنگ 

سمت مساوي انتهاي عرض زمينة اين طرح با دو ترنج نيمه به دو ق. است درخت تشكيل شده 
اي كه در زمينة  نقشمايه. گيرند طور موازي در كنارهم قرار مي كه سر ترنجها به طوري تقسيم شده به
است، نقش ساده شدة چنگ بوده و در قسمت ترنج نيز از نقش ماهي درهم  كار رفته  اين طرح به
يز با نقش ترنج تفاوت كار رفته در عرض زمينه ن ترنجهاي به معموالً طرح نيمه. نمايند استفاده مي

علت اينكه در زمينه از پشم   بهه استداشته و اغلب شامل نقش پرندگان، گل، چنگ و پنجره شد
 )١٧تصوير . (گويند كنند بافندگان به آن طرح شكري مي شكري رنگ استفاده مي
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   سه متن ماهي 5 -13
ماهي است و  ده و نقشماية آن ريزهسه متن ماهي طرحي است كه از سه ترنج تودرتو تشكيل ش

اين طرح . نامند مي» سه متن ماهي«را   هر سه ترنج آنةماهي در زمين كارگيري طرح ريزه علت به به
تصوير (  .  است جزو نقوش قالي شهر زنجان بوده و اخيرا نيز در روستاي بيدگينه متداول شده

١٨(  
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   دو متن ماهي 5 -14
اين . جاي سه ترنج دو ترنج دارد ند طرح سه متن ماهي است با اين تفاوت كه بهاين طرح مان

  )١٩تصوير . (نقش نيز از نقوش رايج در شهر زنجان است

            
  
  ) شاخ قوچ( قوچ بوينوزي 5 -15

بوده و از دو يا سه ) از توابع شهرستان زنجان(اين طرح يكي از طرحهاي اصيل روستاي قلقتون 
ضلعي كوچك  در مركز اين طرح نيز يك چهارضلعي يا هشت. ه استدرتو تشكيل شدترنج تو

  . گويند) نهيآي(وجود دارد كه به اصطالح محلي آن را آينا 
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تر از  كه ترنج بزرگ طوري يكي از ويژگيهاي خاص اين طرح شكل ترنجهاي آن است به  
رنج وسطي نيز تركيبي از است و ت تشكيل شده ) مانند لوزي(يك مستطيل و دو مخروط ناقص 

 شدة شاخ قوچ قرار دارد و  مستطيل و دو مثلث است و در چهار گوشة مستطيل نقش ساده
هاي ترنجها و  اين طرح لچك ندارد و نقشمايه. نامند مي» قوچ بوينوزي«همين علت، نام طرح را  به

خصوصيات ديگر اين از .  گياهي، حيواني و اشياي پيرامون استةزمينه متشكل از نقوش ساده شد
طرح وجود نقش خاصي است كه در انتهاي وسط عرض زمينة قالي قرار داشته بافندگان آن را 

  )٢٠تصوير . (نامند مي» قندان«
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  ) خان حاشيه فتحي(خان گي الندار   فتحي5 -16
ن است و چون  پهن متداول در قالي روستاي قلتوةاي از حاشي  الندار طرح نمونه خان گي فتحي

  )٢١تصوير . (خوانند  بدين نام مي- از بافندگان محلي-خان نام فتحي اين طرح را فردي به

  
  
  ) دار  گنجشكةحاشي(الندار   گوشلي گي5 -17

علت استفاده از نقشماية  اين طرح يكي از نقشهاي حاشية پهن قالي روستاي قلتون است و به
) دار  گنجشكةحاشي(» گوشلي الندار«ي آن را به اصطالح محل) گوش(تجريديافتة گنجشك 

  ) ٢٢تصوير . (نامند مي
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  ) روسري( طرح چارغد 5 -18
از (نام نقشي است كه در قالي برخي از روستاها از جمله قتلون، زنگين ) روسري(طور كلي  به

) آباد بع زريناز توا(گرد، خانجين  تله) از توابع ماهنشان(گل  مادآباد، و قره) توابع شهرستان زنجان
  . است اين نقش در وسط زمينة قالي قرار گرفته . رواج دارد

قول بعضي از بافندگان،  است و بنا به واقع طرح چارغد از نقش روسري اقتباس شده  در  
روسري مذكور از روسيه وارد شده، برخي ديگر نيز عقيده دارند كه روسري از سوغاتيهاي مكه 

  )٢٣تصوير . (است  منطقه آورده است كه يكي از اهالي به آن
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  ) نقشه مادآباد( مادآباد نقشسي 5 -19

مادآباد نام روستايي است از توابع شهرستان ماهنشان كه طرحهايي از قالي بدين نام خوانده 
 دور ترنجها مضرس ةحاشي. ضلعي است اين طرح اغلب شامل يك يا دو ترنج شش. شود مي
نقشماية زمينه و ترنجها نيز . ه استنيز طرح چارغد نقش بستبوده و داخل ترنج ) دار دانه(

  .ماهي است و ترنجها اغلب فاقد سرترنج هستند ريزه
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ضلعي  ضلعي است كه در وسط آن يك چهارضلعي يا هشت اين طرح متشكل از يك شش  
هايي   و در هر قطعه، نقشمايهه استتر تقسيم شد قرار داشته و مابين آنها به قطعات كوچك

از توابع (گل  ، قره)از توابع شهرستان زنجان(اين طرح در روستاهاي گلجه . خورد چشم مي به
  )٢٤تصوير . (رواج دارد) ماهنشان
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  طرح الله) الال نقشسي (5 -20
. و متشكل از يك ترنج است) آباد از توابع زرين(اين طرح از نقوش رايج در قالي روستاي شهرك 

هايي از گل الله ساده  ندارد و زمينة آن با نقشماية ماهي و ترنج آن با نقشمايهاين طرح سرترنج 
  )٢٥تصوير . (هاست است و علت نامگذاري آن نيز وجود همين نقشمايه شده مزين گشته 

            
  



 

  

623   بررسي ميداني تطبيق نقوش قالي استان زنجان

  

  )  حاجيةگب( طرح بيدگينه يا حاجي گبسي 5 -21
شود و  اد كه نقش قالي آن بدين نام خوانده ميآب بيدگينه نام روستايي است از توابع شهرستان زرين

گفتة بافندگان، اين  بنا به. است» حاجي گبسي«نام ديگر اين طرح . قاليهاي آن شهرت خاصي دارد
اين . خوانند همين علت آن را بدين نام مي  است و به طرح را يكي از حاجيان منطقه رواج داده

از ويژگيهاي قالي اين روستا ريزبافت . است  طرح از ترنج، سرترنج و چهار لچك تشكيل شده
 حيواني، گياهي و اشياي پيرامون بافنده ةهاي متنوعي از نقوش ساده شد بودن و وجود نقشمايه

  .  است است كه در زمينه و لچك و ترنج نقش بسته
ت، انواع بالون، انواع آفتابه، گيالس، ستاره، سيب، دس: هاي آن عبارتند از برخي از نقشمايه  

  )٢٦تصوير . (اين نقش در روستاهاي خانجين و ايج نيز رواج دارد. شاخ، گل پنج پر و غيره
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22- 5 گردن شتر(وه بويوني د (  
بر طارم از جمله روستاهاي   قالي برخي از روستاهاي شهرستان آبةاين طرح از طرحهاي حاشي
كيد بر گردن أ شتر و تةكارگيري نقش تجريديافت ذاري آن بهعلت نامگ. هندي كندي و تشوير است

  .اين حيوانات است
 حيواني، ةشد اين طرح متشكل از لچك ترنج بوده و ريزنقشهاي آن شامل نقوش ساده   

  )٢٧تصوير . (گياهي پيرامون است
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   طرح مهاجر 5 -23
باد سارمساخلو، گلجه، دوسران، عرفشه، آ اين طرح شامل لچك و ترنج است و در روستاهاي امين

 مهاجر و ايالني ة ترنج به دو نوع سادةاين طرح برحسب نوع نقشماي. لر رواج دارد بلوغ، كوسه
قول بافندگان منطقه اين نقش را  بنا به. پردازيم شرح آن مي شود كه در ذيل به مهاجر تقسيم مي

  . نامند دليل آن را مهاجر مي ينهم اند و به وارد كرده) عراق(مسافران از كاظمين 
  ) مار مهاجر( ايالني مهاجر 5 -23 -1

 مار در ترنج، آن را بدين ة تجريديافتةكارگيري نقشماي علت به اي از طرح مهاجر است كه به نمونه
هاي آن يك يا  اين طرح متشكل از ترنج و سرترنج چهارضلعي است كه در گوشه. خوانند نام مي

لچكهاي آن نيز اغلب . نمايد وجود داشته و اشكال متنوعي را ايجاد مي) مانندگونيا (چند زائدة 
شود و زمينة  شكل مربع يا مستطيل بوده و در امتداد آنها اشكالي مانند مثلث يا زائده مشاهده مي به

  ) ٢٨تصوير . ( حيواني يا گياهي استةاين طرح اغلب ساده بوده و گهگاه مزين به چند نقشماي
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   مهاجرة ساد5 -23 -2
اين طرح كامالً شبيه ايالني مهاجر است با اين .  ديگري از طرح مهاجر استة مهاجر نمونةساد

  ) ٢٩تصوير . ( گل و اشياء استةتفاوت كه نقشماية ترنج آن نقوش ساد
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   طرح افشار5 -24
قالي افشار را كه قوم افشار . افشار نام اقوامي است كه از دوران زنديه در شهر زنجان ساكن بودند

هاي مهم ايراني  بافتند از نظر ظرافت و زيبايي، اصالت رنگ و نوع مصالح بافت يكي از قالي مي
  ١٢.است همين نام در سطح استان رواج يافته  است و به

هاي زمينه و ترنجها نيز  ظلعي و نقشمايه طرح افشار متشكل از دو يا سه ترنج شش  
 پهن انواع مختلفي دارد كه در ذيل ةاين طرح با توجه به نقش حاشي) ٣٠تصوير (. ماهي است ريزه

  . پردازيم به معرفي آنها مي
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   شاه عباسي ة طرح افشار با حاشي5 -24 -1
صورت انتقالي انعكاسي در سراسر حاشيه تكرار   اين طرح شامل نقوش ختايي است كه بهةحاشي
همين علت،  ترين جزء ختاييها گلهاي شاه عباسي هستند به صليترين و ا نظر به اينكه مهم. شود مي

اين طرح در برخي از روستاهاي استان زنجان از جمله . شود در بين بافندگان به اين نام خوانده مي
  ) ٣١تصوير . (متداول است) از توابع ماهنشان(ناز  روستاي قره
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   شكارگاه ة طرح افشار با حاشي5 -24 -2
رواج داشته و نقشماية حاشية آن گياهان و ) از توابع شهر زنجان(روستاي زنگين اين طرح در 

. شود طور انتقالي در حاشيه تكرار مي حيواناتي است كه در داخل قالبهايي محصور شده و به
  ) ٣٢تصوير (
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  )دار  گنجشكةحاشي( قوش قيراخ ة طرح افشار با حاشي5 -24 -3
طرح حاشية پهن آن متشكل از نقش ساده شدة . وش قالي افشار استاي از نق اين طرح نيز نمونه
ناز  اين طرح بيشتر در روستاهاي قره. علت به قوش قيراخ معروف است همين گنجشك است و به

  )٣٣تصوير . (متداول است) از توابع ماهنشان(
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   طرح افشار با حاشية فرهاد ميرزايي يا چايداني 5 -24 -4
نام حاشية فرهاد ميرزايي يا   پهن اين نقش شبيه اسليمي دهان اژدري است كه بهةاشيطرح ح

رسد كه  نظر مي است و علت نامگذاري آن هنوز مشخص نيست ولي به چايداني معروف شده 
به اين نام ) چايدان(علت شباهت آن به كتري  دهنده يا طراح آن باشد يا به فرهاد ميرزايي نام رواج

اين . و شهر زنجان رواج دارد) از توابع ماهنشان(ناز  اين طرح در روستاي قره. استمعروف شده 
  )٣٤تصوير . (است صورت ساده بوده و امروزه تزئيناتي به آن اضافه شده  طرح در گذشته به
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  13 طرح اسليمي5 -25
علت  است و به) هاز توابع خدابند( پهن قالي روستاي سهرورد ةاين طرح يكي از نقوش حاشي

در قاليهاي اين روستا طرح بسيار ساده است و . خوانند كارگيري طرح اسليمي آن را بدين نام مي به
  ) ٣٥تصوير . (شود صورت انعكاسي در حاشيه تكرار مي به
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اسليمي دهان اژدري نمونة ديگري از اسليميها است كه طراحان از دهان باز مار الهام   
اين نوع اسليمي . اند وجود آورده هاي تزئيني اين اسليمي را به اند و از تلفيق اين فرم با نگاره گرفته

است و تفاوت آن با اسليمي  از دو شاخة خميده، كه خالف جهت يكديگر هستند، تشكيل شده 
  .شود  خميده است كه خم ديگري نيز به آن اضافه ميةدر قسمت انتهاي دو شاخ

  )  مادرمةنقش ( ننم اورنگي5 -26
يكي از زنان ) سلطانيه(گول است كه در روستاي توركانده  اين نقش درواقع همان طرح بوينزلي آغ

 ةنقش(قول فرزندان زن بافنده به اسم ننم اورنگي  اين طرح به. است صورت ذهني بافته  روستايي به
  )٣٦تصوير . (است متداول شده ) مادرم
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  خاني  ني يا حاتمخا  طرح حتم5 -27
است كه متشكل از دو ترنج ) از توابع سلطانيه(اين طرح يكي از نقوش قالي روستاي توركانده 

. شود هايي مشاهده مي تر مستطيل شكل بوده و در اضالع طول آن زائده  ترنج بزرگ. تودرتوست
رنج سرت. اند هم متصل شده ضلعي است كه از قسمت طول به ترنج وسط نيز شامل سه شش

بنا . خورد در چهار گوشة انتهاي زمينه نيز نقش بوته به چشم مي. تر شبيه طاغ جناغي است بزرگ
علت بدين نام  همين  و بهه استخان رواج داد نام حاتم نظر بافندگان، اين نقش را فردي به به
  )٣٧تصوير . (خوانند مي
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  ) پشت الك( طرح توسباغا 5 -28
گل، ايلي  مادآباد، قره) آباد از توابع زرين( پهن قالي روستاي قلتوق ةرح يكي از نقوش حاشياين ط
اين نقش متشكل از طرح ساده . است) از توابع شهر زنجان(و زنگين ) از توابع ماهنشان(بالغ 

و ) سيب(پشت و طرح ديگري است كه در روستاهاي مختلف به نامهاي عرقچين، آلما  شدة الك
  )٣٨تصوير . (شود صورت انعكاسي در حاشيه تكرار مي طرح مذكور به. شود خوانده مي) نهيآي(آنيا 
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