
  

  

  

  

  

  فرش كالردشت

  

  فاطمه كاووسي

  )چالوس( صنايع دستي استان مازندران -محقق و مدرس فرش

  

  

  مقدمه -1

اي است كوهستاني، واقع در شمال كشور، استان مازندران، شهرستان چالوس؛  كالردشت منطقه

اين . ها پيش به ديگر مناطق ايران رسيده است هاي طبيعي آن از مدت كه آوازة زيبايي و جاذبه

بافي در  منطقه اگر چه در گذشته نيز براي شاهان، امرا و شهروندان ايراني ناآشنا نبود، سابقة فرش

اما اين هنر در اكثر . گردد بر مي» طبري« مثالي زدني  آن به قرون سوم و چهارم هجري و قالي

يايي كه بر دن. مناطق ايران مهجور و ناآشنا است و تحقيق جامعي درمورد آن صورت نگرفته است

قالي اين منطقه تصوير شده، دنيايي عشايري و اصيل است كه سينه به سينه و از نسلي به نسل 

هاي  قالي. ديگر منتقل شده و از عشاير كوچنده به مردم روستانشين كنوني به ارث رسيده است

و اين شايد كنند  هاي شهري عرضه مي عشايري و ايلي با همة سادگي هميشه دنيايي زيباتر از قالي

از آنچه «: گويد كه سيروس پرهام در پيشگفتار كتاب قالي بولوردي مي چنان. معجزة طبيعت است

ساختة دست انسان است، هيچ چيز در چشم من زيباتر از قالي ايران نيست و از ميان خيل 

هاي  تهپردازي، باف آميزي و نقش همه غنا، ويژگيها، اصالت، رنگ هاي ايران با آن شمار قالي بي
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بافي در طبرستان به قرون سوم  شايد سابقة فرش» .دانم تر مي روستايي و عشايري را زيباتر و اصيل

شك در ادامه و زنده نگه داشتن اين هنر كردهاي كوچ داده شده  و چهارم هجري برگردد، اما بي

بافي  آغاز فرش. اكثر آنها از خراسان، كرمانشاه و لرستان هستند. به اين منطقه نقش اساسي دارند

وند توسط سالطين صفوي، افشار، زنديه و قاجار  در كالردشت با كوچاندن اقوام و ايل خواجه

  . مصادف است

باف است و از تعدد رنگهاي كمي برخوردار است و اعجازي كه  هاي اين منطقه ذهني قالي  

حها در منطقه بيشتر بود در گذشته تعدد طر. نظير است شود، كم بندي اين رنگها ديده مي در تركيب

و » جنگلي«هاي  اما امروز تنها با انواع طرح. شدند هاي متعدد بيشتري بافته مي و قاليها در قالب

اي نه چندان دور تمام پشم بود، اما امروزه  قاليهاي اين منطقه در گذشته. رو هستيم روبه» صندوقي«

. شوند ها كم است و پرزها بلند قيچي مي ليشمار اين قا رج. اي و پرز و پود پشمي هستند تار پنبه

با (شود  اما گره به شيوة تركي زده مي) با اندكي تغييرات(كشي به شيوة فارسي است  روش چله

. گيرد رنگرزي الياف نيز بيشتر توسط خود بافنده صورت مي). اندكي تغييرات در شيوة گره زدن

طرح فرشها، . شد  خود بافنده انجام ميدر قديم حتي تمام مراحل از ريسندگي تا بافت توسط

ها عشايري و برگرفته از طبيعت پيرامون است كه به  نقشمايه. بيشتر هندسي و شاخه شكسته است

  .ها جاني دوباره يافته است انتزاع و تجريد گراييده و بر پيكر قالي

شد و در  ميترين منابع درآمد ساكنان محسوب  بافي در منطقه، يكي از مهم در گذشته قالي  

كيفيت باالي طرح و رنگ . بافي رواج داشت تمام روستاهايي كه اقوام فرشباف ساكن بودند، قالي

اما امروزه . و بافت قاليها چشمگير بود و در بازارهاي جهاني مكاني مطمئن براي خويش يافته بود

 پايين آمدن بيش از ثبات، تقلب در بافت و دليل استفاده از رنگهاي شيميايي كم قالي كالردشت به

شمار دچار افت كيفيت و درنتيجه از دست دادن موقعيت پيشين خود در منطقه شده  حد رج

  .است
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   نگاهي اجمالي به تاريخ و جغرافياي منطقه-2

  موقعيت جغرافيايي: 1 -2

اي است كوهستاني كه در غرب استان مازندران و مركز آن، شهر كالردشت در  كالردشت منطقه

وسعت اين منطقة كوهستاني در حدود . غربي شهرستان چالوس واقع است ومتري جنوب كيل٥٠

  .باشد  كيلومترمربع مي١٥٠٩

 آمده، يكي از ۱، طبق آنچه در فرهنگ فارسي(kalardasht)» ك«كالردشت به فتح   

هاي شهرستان نوشهر واقع در جنوب بخش چالوس است كه آب و هوايش متغير و  بخش

البته اخيراً اين منطقه از توابع شهرستان . باشد  نفر سكنه مي۲۰۰۰۰ آبادي و ۷۸سردسير و داراي 

شهرستان . جديد چالوس به مركزيت شهر چالوس، در تقسيمات كشوري گنجانده شده است

  .آباد و كالردشت است چالوس شامل شهرهاي چالوس، مرزن

 اينكه چرا نام كالر را ۲.دباش معني غوك و وزغ مي طبق فرهنگ دهخدا به» ك«كالر به فتح   

 چنين كالردشتپور، نويسندة كتاب  علي ملك. اند خود جاي بحث دارد بر اين منطقه نهاده

هاي باتالقي وسيعي وجود دارد كه  يك احتمال آن است كه در اين دشت زمين«: گويد مي

. و وزغ هستنداين زمينها محل تجمع و تراكم انواع غوك . شود  ناميده مي(Las)» لش«اصطالحاً 

چه بسا در گذشته وسعت چنين . نيز هم اكنون در كالردشت وجود دارد» لش سر«نام  روستايي به

هايي بيشتر بوده و اين محدوده مملو از جانوران مزبور بوده است و نام دشت به اين سبب به  زمين

ن منطقه با نام كالر  قلعه و دژي باستاني نيز در اي۳.»كالر و بعدها به كالردشت شهرت يافته است

همچنين پهلواني . شود ديده مي» الهو«موجود است كه بقاياي آن در حال حاضر در جنب محلة 

شباهت به  كه نامش بي) به فتح ك و ضم ه(» ۴كالهور«زيسته با نام  اي نيز در مازندران مي افسانه

فاصل ميان ديلمان و از قديم حد اگر خاك كالردشت، همان كالر قديم باشد، ! نام كالر نيست

 و زماني نيز در تقسيمات كشوري ايران، ۵رويان و زماني جزو خاك رويان يا رستمدار بوده است

در حال حاضر مرزهاي شمالي و . رودخانة چالوس حد فاصل ديلمستان و طبرستان بوده است

احيه را شود كه حد فاصل اين دو ن غربي كالردشت به نواحي تابع شهرستان تنكابن محدود مي

جنوب كالردشت نيز از قلة تخت سليمان تا . گيرد هاي انبوه و سرسبز در بر مي  اي با جنگل منطقه
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شود و در واقع با  الرأس اصلي البرز محدود مي  كرج به خط-گردنة كندوان در جادة چالوس

در شرق، رود چالوس كالردشت را از . نواحي كوهستاني تابع شهرستان كرج همجوار است

  . كند ور كه از توابع شهرستان نوشهر است، جدا ميكج

كالردشت از قديم طبق آنچه در سفرنامة مازندران و استرآباد آمده است شامل سه منطقه يا   

  .  و كوهستان بوده است۷، بيرون بشم)ميان بشم( به نامهاي كالردشت ۶سه دهستان

شده است كه يكي از اين دهستان در فرهنگ معين چنين معرفي : دهستان كالردشت  

دهستانهاي بخش كالردشت است كه قسمتي دشت و قسمتي ديگر كوهستاني است و رودخانة 

 نفر سكنه ١٠٠٠٠ آبادي  و در حدود ٢٥اين دهستان داراي . گذرد سردآبرود از وسط دشت مي

، وسعتي در »كرديچال«اين دهستان با مركزيت . است» حسن كيف«مركز دهستان قصبة . باشد مي

 كيلومتر عرض و ١٠ كيلومتر طول و ١٣ كيلومتر مربع دارد كه شام دشتي است با ٦٠٠حدود 

محصور در ميان كوههاي جنگلي در دامنة شمالي تودة معروف تخت سليمان از سلسله جبال 

  . نيز در اين دهستان واقع است) مركز شهر( البرز، شهر كالردشت 

 كيلومتر مربع است با مركزيت ١٧١دود وسعت اين منطقه در ح: دهستان بيروم بشم  

اين منطقه از لحاظ مورفولوژي سرزميني بريده، بريده و يا عوارضي از نوع . »گويتر«روستاي 

  . نيز در اين دهستان واقع است» آباد مرزن«شهر . هاي پراكنده است تپه

هستان اين دهستان تا پيش از تقسيمات كنوني به كوهستان غرب و كو: دهستان كوهستان  

 كيلومتر ٧٣٨وسعت اين ناحيه در حدود . است» طوير«شد و مركز آن روستاي  شرق تفكيك مي

  . مربع است و فاقد منطقة شهري است

   نگاهي كوتاه به تاريخ كالردشت-2-2

طور كه در  همان. ها و آماردها بودند ترين ساكنان مازندران فعلي و طبرستان پيشين تپوري قديمي

 كالر نيز شهري در تپورستان ۸.مده نام طبرستان نيز از تپورستان گرفته شده استاسناد تاريخي آ

چنانكه در تاريخ نيز نام شهر كالر به عنوان شهري آباد در طبرستان يا تپورستان ثبت شده . بود

اي كامالً آباد در ايران بوده كه در آن حتي يك  نويسان قديم طبرستان ناحيه به گفتة تاريخ. است



 

  

  هنر ايران650

بيست و هفت شهرآباد در زمان بعد از اسالم در طبرستان معرفي شده . شد  خراب يافت نميزمين

  . را نام برد» نما«و » رويان«، »كالر«توان  است كه در ميان آنها مي

ها چند غار طبيعي بزرگ كه  در كالردشت و در حاشية شرقي سردآبرود، در بدنة صخره  

آثار و اشياء باقيمانده از اقوام ساكن در اين . ت وجود داردمحل استقرار بشر در دورة غارنشيني اس

گذر است كه اين مردم را  دهندة زندگي در وراي دژها و استحكامات طبيعي و سخت منطقه نشان

هايي، كه در طول تاريخ مردم ديگر نواحي ايران را به طور مكرر تهديد  از حوادث و ناگواري

  . كرد، مصون داشته بود مي

زماني كه آرياييان بر اين مردم .  قديمي و ماقبل تاريخ طبرستان مردمي متمدن بودندساكنان  

آموزيم كه شما از  ما چيزي را به شما مي. ما را نكشيد؛ به پاداش«: گويند شوند، آنان مي چيره مي

هاي بسيار  دبيره يا خط يكي از مرحله. و نگارش» دبيره است«آن چيست؟ . »آن بهره نداريد

پس مردمي كه در گذار فرهنگي . ة بنيادين در تاريخ و تمدن پس از پيدايش زبان استبرجست

بايد مردمي باشند بسيار فرهيخته و  خود به چنان پيشرفتي رسيدند كه دبيره را پديد آورند مي

  . فرهمند

بعد از تسخير اين منطقه توسط آرياييان، ساكنان قديمي آن با اين اقوام در آميختند و اين   

طور كه در اسناد تاريخي آمده بعد از ورود  همان. تأثير نبود برآميختن هنر و فرهنگ آنها نيز بي

آرياييان به اين منطقه اشكال روي سفال تغيير كرده و طرح شكار حيوانات و انسان در روي سفال 

  . شود طبرستان بعد از ورود آرياييان جزو سرزمين و قلمرو مادها قلمداد مي. جان گرفته است

ماد باستان «: كند دياكونوف، محقق روسي، حدود بيروني سرزمين ماد را چنين توصيف مي  

مرز بود و در امتداد كرانة  و از طرف شمال با آلباني هم) ارمنستان(غربي با اورارتو  از سمت شمال

درياي خزر به وسيلة حاشية مرطوب و جنگلي نواحي تاسي و كادوسي واقع در آن طرف رشته 

شود، در مشرق ناحية  شوند، محدود مي كوههاي البرز كه اينك گيالن، تالش و مازندران ناميده مي

  ۹.كرد كوهستاني خراسان با سرزمين باستاني پارت، خاك ما را از آسياي ميانه جدا مي
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  بافي كالردشت  تاريخچة فرش -3

تداران قالي ايران مهجور و فرشته كالردشت از جمله فرشهايي است كه در ميان خريداران و دوس

هايي است  بافي اين منطقه در دست است بيشتر گفته ناآشنا مانده است و آنچه از تاريخچة فرش

  . كه سينه به سينه نقل شده است

به طور كلي، در شمال كشور به علت اشتغال مردم به كشاورزي و مساعد نبودن نوع محيط   

بافي در تاريخ از مناطقي آغاز  اصوالً فرش.  فرشباف نيستندبافي، ساكنين اين منطقه براي كار قالي

شد كه محيط مناسبي چون مراتع فراوان براي پرورش بز و گوسفند داشت و آب و هوايي سرد و 

كند بعد از قرن چهارم در آثار  بافي در مازندران اشاره مي ترين سندي كه به فرش قديمي. خشك

پرداختند و به همين جهت  برستان به تربيت كرم ابريشم مياهالي ط«: البالد قزويني آمده است

هاي پشمي و فرش و انواع پوشاك و دستار نيز در آنجا  پارچه. شد ابريشم بسيار از آنجا صادر مي

پردازد  بافي مي اي كه به كار فرش  در حال حاضر نيز در ناحية مازندران تنها منطقه۱۰.»شد بافته مي

. چند صد ساله دارد و نقوشي مخصوص خود، منطقة كالردشت استاي  و در اين كار سابقه

  . اند فرشبافان كالردشت نيز عموماً كردهايي هستند كه به اين منطقه كوچانده شده

. شوند تقسيم مي» وند خواجه«و » گيل«در حال حاضر ساكنان اصلي كالردشت به دو دستة   

گيلها . ي در ميان اين اقوام موروثي استباف فرش. وندها ساكنان فرشباف منطقه هستند خواجه

اند كه با اقوام  بافي را فراگرفته بافي نيستند و تنها كساني از آنان فرش داراي فرهنگ فرش

ها ساكنان مهاجر منطقه  وند اقوام گيل ساكنان بومي كالردشت و خواجه. اند وند در آميخته خواجه

هاي اجباري به   دربارة مهاجرت، تاريخ فرهنگكالردشت، جغرافياپور در كتاب  علي ملك. هستند

هاي تاريخي برجسته  پس از حملة مغول، يكي از رخداد«دارد كه  منطقة كالردشت چنين اظهار مي

هاي جديدي بود كه بعدها منشأ تحوالت اجتماعي و  در كالردشت، پيدايش موج مهاجرت

ايفي از اقوام لر از غرب ايران به اين قضيه به مهاجرت اجباري طو. سياسي مهم در منطقه گرديد

» وند خواجه«ها در كالردشت عموماً  اين گروه. شود كالردشت و مناطق همجوار آن مربوط مي

اصطالح ايل . اند نيز نام گرفته» ايل«اي درنزد اهالي  ناميده مي شوند و بر مبناي هويت قومي قبيله
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 منوچهر ستوده نيز در كتاب ۱۱.»رود ه كار مييا گيلك كه بوميان كالردشت هستند ب» گيل«در برابر 

   .كند ين مطلب را ذكر ميآستارا تا استارآباد ااز 

بافي در كالردشت را در محدودة قالي معروف  با توجه به همة مطالب گفته شده سابقة فرش  

چنانكه قالي معروف طبري كه مورخان . توان جستجو كرد مي) طبري(و مثال زدني طبرستان 

اند و از  از آن به نيكي ياد كرده) چنانكه در پيش نيز گفته شد(وم و چهارم چون قزويني قرون س

اما به طور قطع در گسترش و ادامة حيات فرش . هاي نفيس و صادراتي بوده است جمله قالي

فرهنگ «كالردشت، طوايف كرد نقش مؤثري داشتند و چنانكه گفتيم اين مهاجران خود داراي 

  .ند و اين فرهنگ را همراه خود به منطقة هدف كوچاندندبود» بافي قالي

بافي، يعني جغرافيايي خوب براي  وجود مراتع هميشه سبز، اقتصاد دامپروري و فرهنگ قالي  

بافي در اين منطقه جان گيرد، گسترش يابد  ادامة يك پديدة فرهنگي انتقال يافته باعث شد كه قالي

  . و ادامة حيات دهد

  

  ي قالي كالردشت خصوصيات فن-4

   انواع دار و ابزار بافت-4-1

دار در حقيقت . بافي نام دارد شود دار قالي دستگاهي كه براي بافت قالي از آن استفاده مي

چارچوبي مركب از دو چوب عمودي ودو چوب افقي است كه به وسيلة اتصاالتي در يكديگر 

قالي بر روي اين . شوند ميجفت و جور شده و به كمك تمهيداتي به يكديگر محكم بسته 

  . شود  دو نمونه از دار ديده مي٢ و ١در اشكال . پذيرد گيرد و نقش مي دستگاه جان مي
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  دار چوبي قالي كالردشت
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  )نمونة قديمي( دار چوبي ثابت قالي كالردشت -١شكل 

  

  
  )نمونة جديد( قالي كالردشت ي دار عمودي آهن-٢شكل 
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 دار -٢ دار ثابت، -١: شود بافي استفاده مي  دار عمودي قالي عدر منطقة كالردشت از دو نو

  .متحرك

  : شود دار عمودي از اجزاء زير تشكيل مي به طور كلي

اين نوع دار . شود  چهارچوبي مستطيل شكل كه به طور عمودي بر سطح زمين مستقر مي-١  

موازي، يكي در باال شود كه به طور  اي شكل صاف و محكم تشكيل مي از دو عدد چوب استوانه

و دو عدد ) ben -edar» بن دار«( و ديگري در پايين به نام زير دار  )(Sar-e-dar(به نام سردار 

راست «رود به نام  چوب ديگر كه عمود بر اين دو چوب قبلي به طور عمودي در زمين فرو مي

شود كه  ر گرفته ميچوب زير دار از درختي به نام س. شود تشكيل مي) darkul» داركول«(» روها

  . در شرايط جوي مختلف پايداري خوبي دارد

قطعة چوبي گونيا شكلي است كه در دارهاي چوبي ثابت براي محكم كردن دو :  گوه-٢  

ها و  شود و در موقع شل كردن چله طرف زير دار و در شكاف پايين راست روها كوبيده مي

  . شود ناميده مي» پارس« منطقة كالردشت گوه در. آورند كشي قالي آنها را بيرون مي پايين

بافي براي تنظيم و  اي شكل كه به اندازة عرض دار قالي چوبي است استوانه:  كجو-٣  

كجو در كالردشت، ورد . برند بافي به كار مي هاي چله و جلوگيري از كجي قالي تفكيك نخ

)verd( گرد ،)gord( ه نام ال شود كه از چوب درختي ب  و يا نيره ناميده مي)al (شود گرفته مي .  

گيرد كه در زمان  تر از چوب كجو است و در باالي آن قرار مي چوب هاف باريك:  هاف-٤  

پشت «در لهجة محلي به اين چوب . شود ها از آن استفاده مي پود دادن براي زير و رو كردن چله

   .كردند گفته مي شود كه در گذشته از ني استفاده مي) peste co(» چو

قطعه چوبي مسطح به شكل نيمكت است كه بافنده به هنگام بافت قالي روي :  نيمكت-٥  

  .نشيند آن مي

هاي متعدد كه به   است، داراي سوراخ نردبان چوبهايي به موازات راست روها:  نردبان-٦  

  .گيرد راست روها متصل است و دو سرنيمكت روي آن قرار مي

اين ابزار عبارتند . گيرد ت كه بافت به كمك آنها صورت ميبافي شامل وسايلي اس ابزار قالي  

  : از
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شود آنها  ها و باعث مي اي است براي كوبيدن پودها و گره وسيله) : karkit( دفتين يا كركيت -١

  . در جاي خود و در يك رديف به طور منظم قرار گيرند

شود مثل   گره بافته مياي است كه به كمك آن  كاردك يا كارد وسيله ) :kardak( كاردك -٢

  . كنند قالب؛ البته از آن براي قطع نخ خامه در هنگام بافت نيز استفاده مي

زني،  در بعضي جاها از قيچي پشم. شود استفاده از قيچي خاصي در اين منطقه ديده نمي:  قيچي-٣

مولي اي نقاط از قيچي تركي و در بعضي مناطق ديگر از قيچي مع در پاره. شود استفاده مي

در هر حال از قيچي براي بريدن پرزهاي اضافي و يكدست كردن دم كار و . مخصوص خانه

  . شود پرداخت استفاده مي

شود و گره محكم در جاي خود  اي است كه با آن پرزها به جلو كشيده مي شانه وسيله:  شانه-٤

  .ا از شانة معموليكنند و ي مردم كالردشت يا از شانة مخصوص اين كار استفاده مي. ايستد مي

ها و  باف است، اكثر نقشمايه چون طرح كالردشت ذهني. گيري اي است براي اندازه وسيله:  متر-٥

  . شود طول و عرض ترنج و لچك و غيره به وسيلة متر سنجيده مي

شود كه دوام و  اين نوع دار چوبي است و براي ساخت آن از چوبهايي استفاده مي: دار ثابت  

اندازة اين دارها برابر با اندازة طول قالي است و به همين علت . ي داشته باشنداستحكام خوب

به همين سبب از اين دار . شوند معموالً دارهايي بزرگ هستند كه در بيرون از خانه نصب مي

البته در مواقع باراني يا آفتاب شديد روي دار را . شود معموال در فصول بهار و تابستان استفاده مي

  . پوشانند ستيك محكمي ميبا پال

شوند تا  متر در زمين كوبيده مي  سانتي٦٠به اندازة ) ها داركول(در اين نوع دار، راست روها   

كوبند و در آخر بر روي آن گل  كنند و محكم مي كامالً محكم شوند و دور آن را با سنگ پر مي

متر و به   سانتي٦٠ فاصلة شود را با دو چهار چوب ديگر كه چهار كول ناميده مي. ريزند مي

سردار و زير دار را در شكافهايي كه در . كوبند موازات راست روها و به اندازة آنها در زمين مي

طول اين . (كنند دهند و محكم مي روها براي قرار گرفتن آنها تعبيه شده است قرار مي داخل راست

بهاي كوچكي راست روها به چهار پس از آن به وسيلة چو). متر است  سانتي٤٠شيارها در حدود 

البته . توان نيمكت را روي اين دو چوب قرار داد حاال مي. شوند شوند و محكم مي كول متصل مي
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. دهند كنند و نيمكت را بر روي آن قرار مي ها هم از دو نردبان در دو طرف دار استفاده مي بعضي

) zirtal) (و به لهجة محلي زيرتال(و پيچ كنند كه زير  اي ريسمان پيچ مي زير دار را به شكل ويژه

شود و بقية چله نيز در  شود و از زير محكم مي چله به اين ريسمان دوخته مي. شود ناميده مي

روها براي اين كار  گوه يا پارس نيز در درون شكافهايي كه در راست. خورد باالي دار گره مي

هر چه بيشتر گوه . كنند ها استفاده مي لهشود و از آن براي سفت كردن چ تعبيه شده كوبيده مي

سپس با استفاده از . شود تر مي تر و سفت رود و چله كشيده كوبيده شود، زير دار رو به پايين مي

 سانت بافت ٢٠كنند تا مانع خميدگي دار گردد و بعد از هر   دار را محكم مي نبشي، قسمت پايين

كنند تا مكان بافنده باالتر  يك پله باالتر نصب مينيز چوبهاي عمود بر راست رو و چهار كول را 

  . تر انجام شود رود و كار بافت راحت

دار، كوجي، هاف،  اين نوع دار نيز از راست روها، روي دار و زير: دار متحرك يا فلزي  

گيرد و بنابراين  جابه جا كردن اين دار به راحتي صورت مي. نيمكت و نردبان تشكيل شده است

معموالً در فصول پاييز و زمستان . ز آن هم در خانه و هم در خارج از خانه استفاده نمودتوان ا مي

سردار در اين نوع دارها به راست روها متصل . شود از اين نوع دار در داخل منازل استفاده مي

هاي بلندي قرار دارد كه به وسيلة آن  دار كشويي است و در دو طرف آن پيچ كه زير است، در حالي

  . گيرد صورت مي) تغيير ابعاد قالي(ها  تر از آن باال و پايين كردن چله شلي و سفتي و مهم

  

  سازي آنها  بررسي مواد اوليه و روشهاي آماده-4-2

به دليل موقعيت جغرافيايي و شرايط اقليمي و سرسبزي محيط و عاري بودن از هرگونه آلودگي، 

هاي كشور محسوب  ترين پشم ي از مرغوبهاي به دست آمده در منطقة كالردشت يك پشم

  . شود مي

يك بار در فصل بهار كه پشم بهاره ناميده . گيرد چيني دوبار در سال صورت مي عمل پشم  

براي بافت قالي و جاجيم و ساچين از . شود و بار ديگر در پاييز كه به پشم پاييزه موسوم است مي

هاي پاييزه براي تهية نخ  از پشم. ين نوع پشم استاين پشم، بهتر. شود هاي بهاره استفاده مي پشم

، جوراب پشمي، خورجين، جوال، ۱۲، نمد، شوال)شد در قديم كه قالي پشم در پشم بافته مي(چله 
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كردند،  كه براي بستن بار از آن استفاده مي» باربند«يا » كشي«توبرة اسب و طناب روي بار به نام 

  . شد استفاده مي

  : اين مراحل از قرار زير است. شود مراحلي به خامه تبديل ميپشم چيده شده، طي 

  ؛)بندي كردن طبقه( عمل سرت كردن -الف

   شستشو و حالجي؛ -ب

   مرحلة ريسندگي؛ -ج

  . مرحلة رنگرزي-د

  

هاي خود از هم جدا  هاي چيده شده به تفكيك رنگ در اين مرحله پشم: عمل سرت كردن: الف

  . شوند اي و پشم سياه از يكديگر جدا مي ه  شيري، پشم قهوبه اين صورت كه پشم. شوند مي

هاي چيده شده وسرت شده را به وسيلة آب وكمي مواد شوينده  پشم: شستشو و حالجي: ب

ها از خوب ريسيده شدن پشم و  زيرا اين چربي. ها گرفته شود دهند تا چربي پشم شستشو مي

  . شود زده شدن فرش ميهمچنين باعث بيد . كنند استحكام آن جلوگيري مي

اي  در اين مرحله پشم با وسيله. پشم شسته شده، پس از خشك شدن، آمادة حالجي است  

. شود گويند حالجي مي مي» شانه هيري«يا ) sanami(» شانمي«كه در زبان محلي كالردشت به آن 

حل شود كه قسمت پاييني آن از چوب و م اين وسيله از دو قسمت آهني و چوبي تشكيل مي

براي انجام عمل حالجي، . گذاشتن پاي حالج است و قسمت باال يا شانه، آهني است

ها به اين سو  كننده، شانمي را با زانوهاي خود نگه داشته و با هر دو دست پشم را از شانه حالجي

. شود پشم در اين مرحله، به طور يكنواختي از يكديگر جدا شده و حالجي مي. كشد و آن سو مي

هاي آماده را توسط چوب كوچكي پيچيده و تبديل به گلولة بزرگي  اتمام حالجي، پشمپس از 

  . گويند مي» بورماج«كنند كه به آن  مي

ترين وسيلة تبديل پشم به نخ است استفاده  براي ريسيدن نخ، از دوك، كه ساده: ريسندگي: ج

ين و يك ميله به طول اين دوكها از جنس چوب هستند كه از يك قسمت مدور در پاي. كنند مي

براي شروع ريسندگي مقداري از الياف پشم به . اند متر تشكيل شده  سانتي٢متر و قطر   سانتي٤٠
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دهند و به تدريج با كشيدن پشم و  دور دست پيچيده شده و پشم را به نوك بااليي دوك گير مي

  . آيد چرخاندن دوك، نخي با قطر دلخواه به دست مي

براي شروع رنگرزي ابتدا كالفهاي نخ را باز . كنند  آنها را كالف ميپس از ريسيدن نخها  

نخها در . پيچند تا كششي يكنواخت يابد كرده و سپس آنها را دوال كرده و به وسيلة دو چوب مي

الزم به ذكر . شوند مانند و سپس به صورت كالف پيچيده مي اين حالت به مدت يك هفته مي

يا ( شود  ناميده مي» چل«را با چرخ دستي كه در زبان محل است كه نخ پشمي مرغوب دوال 

هم اكنون اين . كردند كشي در قالي پشمي استفاده مي تابانيدند و از آن براي چله مي) توسط دوك

  . رود دستگاه براي تاباندن نخ چلة جاجيم و نخ پود به كار مي

ا رنگهاي طبيعي صورت اي نه چندان دور، ب رنگرزي در كالردشت در گذشته: رنگرزي. د

گرفت، اما امروزه به علت گران بودن رنگهاي طبيعي و دسترسي آسان به رنگهاي شيميايي،  مي

ناپذيري بر پيكر فرش  اند كه خسارت جبران بافندگان به استفاده از اين رنگها روي آورده

كنند، بلكه  فاده نميالبته بافندگان كالردشتي تنها از رنگ شيميايي است. كالردشت وارد آورده است

  . دهند هاي گياهي و شيميايي را به طور توأمان مورد استفاده قرار مي معموالً رنگ

در اينجا ما به هر دو نوع . كنند براي بعضي از رنگها هم تنها از رنگ گياهي استفاده مي  

  .پردازيم رنگرزي گياهي و شيميايي مي

  

   رنگرزي-5

   رنگرزي گياهي -5-1

و اما دندانه چيست؟ . نگرزي به اين شيوه ابتدا بايد كالفهاي نخ دندانه داده شوندبراي شروع ر

به عبارت ديگر . آيد شود كه معموالً از فلزات گوناگون به دست مي دندانه به امالحي گفته مي

هاي فلزات هستند كه به عنوان واسطه بر روي رنگ و الياف اثر  ها بيشتر نمك توان گفت دندانه مي

برخي از . گردند ته و باعث افزايش نقاط اتصالي بين رنگدانه و مولكولهاي ليف پشم ميگذاش

اين . گويند دار مي دار و يا تانن هستند كه به آنها گياهان مازوج» تانن«اي به نام  گياهان داراي ماده

ي روي ا كنند و مانند اليه گياهان به علت داشتن اين ماده در هنگام رنگرزي، رسوبي توليد مي
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از اين نوع گياهان در هنگام . شود اين خاصيت باعث تثبيت بيشتر رنگ مي. پوشانند الياف را مي

گيرند و بدون دندانه دادن از آنها استفاده  هاي دندانه سر خود بهره مي رنگرزي، به عنوان رنگ

از اين نوع . دهند هاي معدني رنگ بهتري به دست مي البته اين نوع گياهان به همراه دندانه. كنند مي

توان به پوست گردو، مليله، بلوط، مازو، جفت، پوست انار، كاج، گندل و غيره كه  گياهان مي

رنگ است و به عنوان دندانه به كار  رنگدار بوده و گياهاني مانند برغنج كه نوعي پستة كوهي و بي

  . رود، اشاره نمود مي

فيد، زاج سياه، رب آلوچه، پوست و هستة هايي چون زاج س بافندگان كالردشتي از دندانه  

به دندانه دادن در . كنند قوروت و ادرار گاو استفاده مي ، قره)ريختند الي نخ مي كه در البه(آلوچه 

  . شود گفته مي» زاج پتي«يا » ازاق پتي« لهجة محلي 

) لي كاشبه لهجة مح(توان به اسپرك  كنند مي از گياهاني كه به عنوان رنگدانه استفاده مي  

، روناس )رنگ سياه و خاكستري(، پوست انار )سبز و زرد(براي رنگ زرد و نارنجي، برگ توت 

، جفت يا پوست )اي تيره و مشكي قهوه(، پوست گردو )آبي(، نيل )نخودي(، كاه )رنگ قرمز(

  .و غيره اشاره كرد) خاكستري تيره(، جوانة تمشك )رنگ نخودي و طاليي(بلوط 

  يايي رنگرزي شيم-5-2

يكي از انواع رنگهاي شيميايي مورد استفاده در اين منطقه، رنگهاي آنيليني است كه به رنگهاي 

ثبات هستند و از  اين نوع رنگها در مقابل شستشو و مواد قليائي بسيار بي. معروفند» جوهري«

دگان اما به دليل ارزان بودن و دسترسي آسان بافن. رو براي رنگرزي خامه مناسب نيستند اين

  . كنند و اين باعث افت كيفيت فرش در اين منطقه شده است كالردشت از آنها استفاده مي

براي رنگرزي به اين شيوه، مثل رنگرزي گياهي، بافندگان ديگ مسي بزرگ را از آب پر   

هنگامي كه آب به نزديك نقطة جوش رسيد به . گذارند كنند و آن را بر روي اجاق يا آتش مي مي

).  كيلو پودر رنگ٥/٠ كيلو پشم، ٥/٤مثالً به ازاء هر (كنند  زم پودر رنگي به آن اضافه ميميران ال

ها را به  سپس خامه. زنند تا پودر رنگي در آب حل شود سپس اين مخلوط را كامالً به هم مي

دهند مقداري بجوشد و در  كنند و اجازه مي اندازة كافي به داخل محلول آماده شده اضافه مي

در اواسط كار، زاج سفيد را به همراه مقداري . زنند  اين مدت كالفها را به طور مرتب هم ميخالل
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دهند آنقدر اين مخلوط بجوشد تا  كنند و اجازه مي جوهر ليمو به محلول درون ديگ اضافه مي

براي ثبات رنگها بسيار مؤثر ) اسيد(استفاده از زاج و جوهر ليمو . رنگ مورد نظر به دست بيايد

دهند و  سپس كالفها را از ديگ خارج كرده و شستشو مي). نوعي دندانه دادن به پشم(است 

  . كنند سپس آن را در مكاني مناسب خشك مي

دهند و سپس عمليات رنگرزي را  گاهي نيز قبل از رنگ كردن پشم، ابتدا آن را دندانه مي  

  .در اين شيوه، ثبات رنگ بيشتر از شيوة پيشين است. كنند آغاز مي

   رنگرزي تلفيقي-3 -5

هاي گياهي و هم از رنگ شيميايي  در اين شيوه براي به دست آوردن رنگ مورد نظر هم از رنگ

مثالً براي به دست آوردن رنگ نارنجي، ابتدا با پودر رنگي زرد رنگ كالفها رنگ . ودش استفاده مي

گردند و يا بر عكس، ابتدا رنگ زرد را با برگ توت يا  سپس توسط روناس، نارنجي مي. شوند مي

آورند و سپس با كمي پودر قرمز رنگ آنها را تبديل به رنگ نارنجي  برگ مو يا كاش به دست مي

  ... .و كنند  مي

اي و  ه هاي قهو مثل پشم. شود در كالردشت از پشم خود رنگ گوسفند و بز نيز استفاده مي  

  .مشكي

  

   شيوة بافت -6

   گره -6-1

بافي و  براي شروع بافت، ابتدا زنجيره. شود كشي، بافت قالي آغاز مي دار و چله سازي  پس از آماده

رنگ آن   پود ضخيمي كه از جنس چله و همبافي از براي كرباس. شود بافي انجام مي كرباس

گفته ) hake vak(» كاكه واك«بافي ابتداي كار، در لهجة محلي  به كرباس. كنند باشد، استفاده مي مي

در اواسط كار، با دو يا سه رنگ . اندازة كرباس براي ابعاد مختلف قالي، متفاوت است. شود مي

پس از اتمام اين كار نخهاي آويزان دو . شود ه ميخامة پشمي، گره قايقي براي زيبايي كرباس زد

دوباره به همان . افزايد بافي مي شود كه به زيبايي كرباس طرف به صورت گيس بافته آويزان مي
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بعد از اتمام اين مرحله، بافت آغاز . شود كرباس بافته مي) گره قايقي(بافي  اندازة قبل از مليله

  . شود مي

شود اما  با اينكه گره به شيوة تركي زده مي. ردشت، خاص استشيوة گره زدن خامه در كال  

. گيرند كنند، بلكه به شيوة فارسي، تار را با انگشتان دست مي براي گره زدن از قالب استفاده نمي

نحوة گره زدن نيز به اين صورت است كه ابتدا نخ خامه از زير تار رويي كه در سمت چپ بافنده 

گيرد و سپس سر ديگر خامه را از روي تار  حالت مثلث در دست قرار ميقرار دارد رد شده و به 

. كشيم زيري كه در سمت راست بافنده قرار دارد به پشت تار برده و از ميان دو تار بيرون مي

زيرا گره تركي اول تار زيري و . حتي نحوة گره زدن نيز با نحوة گره زدن تركي متفاوت است(

  . شود گفته مي) llmak(» ايلمك«به گره در لهجة محلي ). دشو سپس تار رويي گرفته مي

   پود گذاري-6-2

هاي مورد استفاده در اين منطقه از جنس پشم تيره رنگ است و عمليات رنگرزي بر آن  پود

پود تابانيده شده توسط دستگاهي . تابانند اين پودها را قبل از مصرف كمي مي. گيرد صورت نمي

آيد كه در زبان محلي به  ، به صورت كالف كوچكي در مي)calچل (كرديم كه پيشتر به آن اشاره 

هاي كالردشت نيز دو پوده است، با اين تفاوت كه  قالي. شود گفته مي) gangal(» قان قال«آن 

نحوة پود دادن نيز به اين صورت است كه بعد از يك رج بافت و . ضخامت دو پود يكسان است

هاي  الي نخ شود، پود اول از البه گفته مي) lupic(» لوپيچ«حلي به آن پيچيدن شيرازه كه در زبان م

. شود شود و توسط كركيت به آرامي خوابانيده مي هاف توسط انگشتان دست عبور داده مي رويي

در مورد رد كردن . (شود پود دوم نيز از زير تارهاي هاف عبور كرده و توسط كركيت خوابانيده مي

معموالً پود اول از زير تارهاي . كنند الردشت عكس بافندگان ديگر عمل ميپود نيز، بافندگان ك

براي اينكه دم كار به طور مرتب و خوب ). كند و پود دوم از روي تارهاي هاف هاف عبور مي

قرار گيرد و به صورت يكسان كوبيده شود و پودها نيز توسط كركيت آسيب نبينند، نخ محكمي 

دهند و سپس با كركيت محكم روي  ه و از زير تارهاي هاف عبور مياز جنس چله را چند ال كرد

كوبند تا پودها كامالً در جاي خود قرار گيرند، سپس اين نخ چند ال را خارج كرده تا براي  آن مي

  . رج بعدي مورد استفاده قرار گيرد
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   متري١٢، ٣×٤: قالي

  . شوند متر بافته مي  سانتي١٠٠ تا طول ٥٠هاي مختلف در عرض  اين بافته در اندازه: درگاهي

 متر ٣متر تا   سانتي٨٠ها از  اندازة الكش. شود  گفته مي »الكش«به اين بافته در زبان محلي : كناره

  . است

  

  ها  طرحها و نقشمايه-8

و يا به ميزان كمتر » باف ذهني«شود كه همة آنها  قالي كالردشت در طرحهاي گوناگوني بافته مي

دهندة بافتي روستايي و  د كه تماماً حالت هندسي و شكسته دارد و نشانهستن » باف حفظي«

اين طرحها به خوبي ا ساختار و راه و رسم و فرهنگ و طرز تفكر ايلياتي همساز . عشايري است

  .  رنگ و بوي ايلياتي و عشايري دارد هاي اين منطقه كامالً و منطبق است و چنين است كه دستبافته

بافي در كالردشت بيشتر از امروز بود و فرشها با كيفيتي بهتر بافته  ج قاليدر گذشته كه روا  

هاي مورد استفاده در كالردشت بسيار بيش از اين بود، همانطور كه  شدند، تعداد طرح مي

، شاه عباسي، رسولي، شكري، صدف گل يا عينكي مرزقان )samale(طرحهاي شمله 

)marzagan(  روند ده و ناياب منطقه به شمار مي اكنون از طرحهاي منسوخ ش.  

   طرح جنگلي -8-1

رو هستيم كه  در انواع متفاوت طرح جنگلي با دنيايي ساده، انتزاعي وتجريدي، از جنگل روبه

در اين نوع . دهند آلود جنگل پرواز مي گشايند و ذهن را تا دوردستهاي مه درهاي خيال را مي

ها،  ات شاخدار، درخت، مرغ، انواع گلها، پرطاووسي، ستارههايي از قبيل حيوان ها با نقشمايه ح طر

اي است از دنياي ساده و  روبرو هستيم كه همه و همه دريچه... خوري، آهو و  سيدي، شيريني

  .تكلف عشايري و روستايي بي

دو حاشية كوچك كه اندازة حاشية . شوند طرحهاي جنگلي، اكثراً با سه حاشيه بافته مي  

گاهي . تر از حاشية كوچك داخلي است  حاشية كوچك خارجي معموالً بزرگكوچك كه اندازة

  ).بستگي به اندازة قالي دارد. (شوند هم تنها با حاشية بزرگ و بدون حاشية كوچك بافته مي
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بندي دور ترنج  معموالً قالب. شود  جنگلي، ترنج در مركز قالي ديده مي در تمامي انواع طرح  

ترنج در انواع متفاوت اين طرح، معموالً بسيار . نماياند ي از لچك را مياي است كه شماي به گونه

طرح صندوقي اين . شود ساده است و در بيشتر انواع آن تنها يك نقشمايه در وسط ترنج ديده مي

طرح يادآور ادغام فضاي خانه و محيط زندگي است و چشم دوختن به آن با نگاهي عميق و 

  . گذارد هاي كالردشت را به نمايش مي گي طايفهكنجكاوانه تمامي حاالت زند

   قيچي كردن -6-3

ها و رد كردن پودها، پرزها به وسيلة قشو يا شانه و يا  بعد از هر رديف گره زدن و پيچيدن شيرازه

ها در پشت قالي در يك رديف قرار گيرد و  شود تا قوس گره دست به سمت جلو پيشكشي مي

سپس به وسيلة قيچي، پرزها به دقت به اندازة . ضافه گرفته شودها محكم شوند و پرزهاي ا گره

اندازة پرز در قالي كالردشت نيز معموالً بلند . شوند پرزهاي زيرين و همسطح قالي، قيچي مي

  . است

به اين صورت كه . گيرد پايان بافت نيز در كالردشت معموالً با مراسم خاصي صورت مي  

، فرش آمادة برداشتن از روي دار )درست به اندازة اول كار(بافي  بافي و كرباس بعد از اتمام گره

آورد كه عالوه بر دستمزد، مبلغي  براي اين كار كسي ديگر قالي را قيچي كرده و پايين مي. است

ناميده » قالي سري«روز آخر بافت قالي . شود يعني مزد چاقو به او داده مي» سري تيغ«هم به عنوان 

  . شود مي

شمار قالي كالردشت پايين و از  رسد كه رج  نكته نيز در اينجا ضروري به نظر ميذكر اين  

پرزها نيز . شود بندي مي باف رده هاي فرسك و درشت  متفاوت است و در رديف قالي٢٥ تا ١٨

شيرازه بافي نيز در قالي كالردشت به صورت متصل . شوند همانطور كه گفتيم بلند قيچي مي

ها دور تا دور تارهاي شيرازه  اينكه بعد از هر رديف گره زدن، شيرازهيعني . گيرد صورت مي

  . باشد  ديگر اين قالي آن است كه داراي يك ريشه مي ويژگي. شوند پيچيده مي
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   ابعاد قالي-7

 متري كه در طرحهاي ٣×٤از سايز پشتي تا . شود در كالردشت، قالي در ابعاد مختلف بافته مي

  . اي در زبان محلي، نام مخصوصي دارد موالً هر اندازهمع. مختلف وجود دارند

  »پنج چاركه«به زبان محلي    ٢٥/١×٩٠: زرع و نيم

  يا درگاهي» پشتيك «به زبان محلي     ٦٠× ٩٠: پشتي

      ١× ١: قاليچه

  »  چاركه٦«در زبان محلي      متري ٥/١قاليچة 

  »يك متري«به زبان محلي    ١× ٧٠ :زرع و چارك

    ٢×٢: قالي

  »سه متري«به زبان محلي     ٢٢٠× ١٣٠: چهقالي

  » متري٦«به زبان محلي     ٢×٣: قالي

     ٥/١ × ٢/٥: قاليچه

  » متري٩«به زبان محلي     ٥/٢× ٥/٣: قالي

بسته به اندازة (طرح صندوقي نيز، همانند طرح جنگلي هم با سه حاشيه و هم با يك حاشيه   

  . به عنوان حاشية بزرگ بيشترين كاربرد را دارد ۱۳»گل چارواز«البته حاشية . شود بافته مي) قالي

رو  ها با يك، دو، سه و گاه با چهار ترنج و بيشتر روبه هاي متفاوت طرح صندوقي در نمونه  

ترنج مستطيل شكل اين طرح يادآور يخدانهايي است كه نوعروسان به عنوان جهاز به . هستيم

  . بردند خانة داماد مي

   طرح شمله -8-2

در اين . شود رح فاقد ترنج و لچك بوده، از نوع طرحهاي زمينة سرتاسري محسوب مياين نوع ط

شود كه مثل همة طرحهاي بوتة  دار پوشانده مي هاي هندسي پايه طرح، سرتاسر زمينه با بوته

  . قاليهاي عشايري و روستايي حالت شكسته و هندسي دارد
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   طرح رسولي-8-3

طرح رسولي، . شود قشماية بزرگ و چند بازويي دربرگرفته ميدر اين نوع طرح، زمينه به وسيلة ن

  . كم شباهت به طرح قاليهاي عشايري استان فارس نيست

  صدف گل يا عينكي

نظير  شود و طرحي بي بندي مي هاي لوزي شكل قاب در اين نوع طرح زيبا، زمينه به وسيلة زنجيره

شود و دور دو  هار گل يا ستاره پر ميها، معموالً با چ درون لوزي. دهد و چشمگير به دست مي

گل افقي آن را طرحي شبيه به عينك كه به صورت دو هشت ضلعي به هم چسبيده است فرا 

توان مشاهده  طرحي شبيه به اين نوع طرح نيز هم در قاليهاي عشايري استان فارس مي. گيرد مي

  .هاي سنندج نمود و هم در بعضي از نمونه قالي

   شاه عباسي-8-4

ها، شاهد استفاده از يك گل شاه عباسي بزرگ در ترنج قالي هستيم و گلهاي شاه   اين نوع طرحدر

البته در حال . اند اند و اين گل مركزي را احاطه كرده تر از آن در زمينه پراكنده شده عباسي كوچك

حاضر اين طرح، تقريباً منسوخ شده است و به صورت تركيبي با طرح جنگلي به كار برده 

  . شود يم

   طرح اقتباسي-8-5

در انواع اين قاليهاي اقتباسي، ما شاهد تلفيق طرحهاي مناطق گوناگون با طرحهاي كالردشتي 

  . اكثر اين طرحها نيز از قاليهاي سنندج، قاليهاي قفقاز، فارس و خراسان است. هستيم

د مورد توجه آنچه باي. هاي كالردشت است هاي مختلف فرش آنچه در باال آمد عناوين طرح  

رنگهاي مورد استفاده در قاليهاي كالردشت مانند ديگر . هاست بندي در قالي قرار گيرد شيوة رنگ

. اين قاليها داراي چندين رنگ اصلي و چند رنگ فرعي هستند. باشد قاليهاي عشايري محدود مي

هاي قالي  نقشمايهشوند و رنگهاي فرعي در ميان  ها ديده مي اكثر رنگهاي اصلي در زمينه و حاشيه

البته اين (اي، انواع سبز و شيري  قرمز روناسي، سورمه: رنگهاي اصلي شامل. كنند خودنمايي مي

) هاي فارسي ساخته رنگ به تازگي جايگاه خاصي در قالي كالردشت يافته و آن را مشابه گبه
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ي، زرد، سياه و هاي قرمز، آبي، شير است و رنگهاي فرعي از نارنجي، نخودي، انواع سايه روشن

  . اي معموالً از پشم خود رنگ گوسفند هستند البته دو رنگ سياه و قهوه. شود اي تشكيل مي قهوه

اي كه در بافت، طراحي و رنگبندي دارند، چنان به  العاده بافندگان اين منطقه با مهارت فوق  

ن كار واردند كه هر طور ناخودآگاه و بدون آگهي از تمام فنون رنگبندي درج شده در كتب به اي

چرخد و  اي زيبا در تمام قالي مي هر رنگ در اين قاليها به شيوه. دارند اي را به حيرت وا مي بيننده

  . ايستد اي خاص به دليل رنگبندي نامناسب نمي نگاه بيننده هيچگاه در نقطه

به دليل مرغوبيت پشم و دندانه شدن خوب آنها در كالردشت، و رنگرزي خوب و با   

گذرد، رنگها  اند و هر چه از عمر قالي مي رنگها ماليم و درخشان) البته بيشتر در گذشته(كيفيت 

  . يابند درخشندگي بيشتري مي

  ها ها و نگاره  نقشمايه-1 -5 -8

بندي  هاي زير طبقه توان در گروه هاي موجود در قالي كالردشت را مي به طور كلي گل نقشمايه

  :كرد

  ستارگان،) انواع گلها و درختان، ت) نقوش مرغي، پ) ، ب)هارپايانچ(نقوش جانوري ) الف

نقوش هندسي )  چ انواع اشكال هندسي لوزي شكل،) هاي چهاربازويي ميان ترنجها، ج آرايه) ث

  .ديگر

اين نقوش در طرحهاي جنگلي و صندوقي به كرات ديده ): چهارپايان(نقوش جانوري ) الف

  .  مختلف از بز و گوزن شاخ بلند و آهو هستندشوند كه شامل انواع طرحهاي مي

بز كوهي، تا پيش از معمول شدن سال خورشيدي، منسوب به ماه بود و در اساطير آن «  

سال خورشيدي، اين . شد و به تبع آن نماد باران بود پنداشته مي» آبدان آسماني جاويد«روزگار 

  ۱۴.»بخشيد و نماد آفتاب شدندجانوران را همپاية شيرو اسب قرار داد و منزلتي ديگر 

مرغ در . پرنده و مرغ از دورانهاي پيش از تاريخ نماد ابر و باران بوده است: هاي مرغي نگاره) ب

قاليهاي كالردشت معموالً به صورت نگارة مرغي همراه با نقوش گياهي و جانوري ديده مي 

  . شود
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طر هندسي بودن آن عاري از گل به شايد زمينة فرش كالردشت به خا:  انواع گلها و درختان)پ

اما گلها و درختان به صورت مجزا و منفرد زمينة قالي كالردشت را زينت داده و . نظر برسد

هاي پرگل اين قاليها نيز، زيبايي اين بهشت را چون نهري پر از  حاشيه. اند بهشت را ترسيم كرده

  .كند گل، صد چندان مي

، شش پر )verge cangورگ چنگ (معموالً گل هشت پر گلهاي مورد استفاده در اين قالي   

، گل چارواز، گلهاي چهار پر و سه پر ۱۵، گل الله، گل شانه مي يا شانه هيري)گل شهري(

  . هستند... ، گلهاي درون گلدان و گل شاه عباسي و )sake dast ۱۶پيچاچنگ و سك دست(

. اواني در قاليهاي كالردشت داردستارگان و به خصوص ستارة هشت پر كاربرد فر: ستارگان) ت

  . هاي تاريخي نخستين مظهر آفتاب بوده است ستارة هشت پر در دوره

باشند و  هاي چهار بازويي به صورت قرينه مي  اين آرايه:هاي چهار بازويي ميان ترنجها آرايه) ث

 در  اين آرايه. گيرند مركز اين آرايه، گويي نيروگاه مركزي خاصي است كه بازوها از آن نشئت مي

هاي چهار بازويي، در نزد  اين آرايه. گيرد مركز ترنجهاي طرح صندوقي مورد استفاده قرار مي

  . شود  خوانده مي »سماور«باف منطقه  ساكنان قالي

اين اشكال لوزي شكل در جاي جاي زمينة قالي، ترنج : انواع اشكال هندسي لوزي شكل) ج

: شوند كه نامهايي چون روستايي با نامي خوانده ميكنند و در هر  ولچكها خودنمايي مي

  ...خوري يا سيني نوك جوراب يا سيدي، گيم گل و تسبيح و شيريني

 دور تا دور ترنجهاي مربع و يا  اي زيكزاك مانند كه معموالً آرايه: نقوش هندسي ديگر) چ

  . دشو ناميده مي» ميريكا«گيرد و در كالردشت  مستطيل شكل قالي را در بر مي

آراية پيكان مانندي كه در طرحهاي صندوقي طرحي شبيه عالمت بعالوه يا صليب است كه   

 مهر يا چليپا است كه در  ريشه در اساطير كهن ايران و جهان دارد و همان شكل تغيير يافتة گردونة

اين عالمت طي تحوالت خود در دوران . شود روي بدن شير جام كالردشت نيز مشاهده مي

  . كند  امروز به عنوان نماد امداد جهاني يعني صليب سرخ خودنمايي ميتاريخي،
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  هاي مورد استفاده در قالي كالردشت  انواع حاشيه-2 -5 -8

حاشية گل چارواز، حاشية گرگ چنگ يا ورگ : طرحهاي مورد استفاده به عنوان حاشية بزرگ

باه يا پيپ، حاشية مثلثهاي ، حاشية گل نعلبكي يا گل شهري، حاشية دم رو)verge cang(چنگ 

  .اي اي، حاشية حيوانات زنجيره زنجيره

حاشية : طرحهايي كه هم به عنوان حاشية بزرگ و هم حاشية كوچك كاربرد دارند  

  ... .ها و   پروانه حاشية زنجيرة ها،  پيچاچنگ، حاشية سك دست، حاشية زنجيرة ستاره

مثلثهاي متداخل، كله قندي، گوجه : طرحهايي كه به عنوان حاشية كوچك كاربرد دارند  

  ...اي و  هاي زنجيره ، لوزي)ميريكا(خيار، حاشية زيكزاكي 

  

  بندي زمينه انواع قاب

هاي كالردشت، چنانكه در صفحات بعد توضيح آن آمده است، با نقشبندي خاصي،  زمينة قالي

بندي زمينه   اين نوع قابگويا. گيرند شوند و شبيه به قابي ترنج مركزي را در بر مي بندي مي قاب

خاني و قاب قرآني  ها شامل انواع كريم بندي اين قاب. خان زند رواج پيدا كرده است در زمان كريم

  .پردازيم در اينجا به توضيح تعدادي از نقوش و نام محلي آنها در كالردشت مي. است

  .آورد خوش اقبالي مييمني و  ها، بز حيواني چاالك و زرنگ است و خوش وند  در نزد خواجه:بز

هاي مرغي در قاليهاي مناطق ديگر جايگاهي خاص در  اين طرح نيز مانند ديگر نگاره: گنجشك

شود كه به زبان كردي  گفته مي) qoš(» قش«ها در كالردشت  اين نمونه. قاليهاي كالردشت دارد

  . قش به معني گنجشك است

اي  پيل مل سكه.  »گردن«يعني ) mel ( »مل «و» پول«در زبان محلي به معني ) pil( پيل :پيل مل

در گذشته اين آراية تزئيني را به عنوان گردنبند مورد . دار است اي سوراخ است كه داراي دسته

هاي ديگر مورد  بندي ترنج و آرايه در قالي نيز از آن به عنوان تزئين قاب. دادند استفاده قرار مي

  . دهند استفاده قرار مي

اين نقشمايه به خاطر داشتن گردني باريك و دمي كه از هم باز شده است به : يپدم روباه يا پ

رود، اين دم تقريباً چنين  گيرد و راه مي وقتي كه روباه، دم خود را باال مي. معروف است» دم روباه«
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 شباهت به البته به نظر ما بي.  نيست »پيپ«شباهت به شكل  همچنين اين نقشمايه بي. يابد حالتي مي

  . نشسته نيز نيست» مرغ«يك 

همان وسيلة حالجي پشم است، كه به علت كاربرد عملي در زندگي بافندگان و : شانه هيري

  . جان گرفته و جايگاه مخصوصي دارد گشايي در ميان نقشهاي قالي مشكل

 است، به عنوان نقشي  »گل نوك جوراب«نام ديگر اين نقشمايه در كالردشت ): seyedi(سيدي 

گرفت كه به  شد، جان مي اي كه توسط زنان كالردشتي بافته مي هاي پشمي وي نوك جوراببر ر

  . هاي آن اضافه شد تدريج جاي خود را در ميان قالي نيز پيدا كرده، به نقشمايه

همچنين . شود دار در قاليهاي كالردشت ديده مي  اين نقشمايه نيز به عنوان گلي برگ:۱۷پيچاچنگ

اين نقشمايه از . پيمايد ي اين گل در حاشية كوچك دور تا دور قالي را ميا هاي زنجيره رديف

هاي اين منطقه  ها در كالردشت وارد قالي خان جنگلي و حضور جنگلي دوران قيام ميرزا كوچك

  . شده است

شود و از  ها ديده مي اين نقشمايه نيز مانند گل پيچاچنگ در حاشية بزرگ قالي: گرگ چنگ

 نيز  »ورگ چنگ«به اين گل . هاي كالردشت شده است خان وارد قالي زا كوچكدوران قيام مير

  ). باشد در هر دو تلفظ، معني آن چنگ گرگ مي. (شود گفته مي

هاي اطراف جدا  گيرد و آنها را از لچك  اين آرايه چونان قابي زمينه و ترنج را در بر مي:خاني كريم

بنابر روايات، اين . شود هاي جنگلي به كار گرفته مي بندي بيشتر در طرح اين نوع قاب. سازد مي

گردد و از آن دوره بر جاي مانده است و به همين دليل به اين  خان زند برمي آرايه به دوران كريم

بندي را فراگيرد به  همچنين هنگامي كه نقوش سوزن مانند دور تا دور اين قاب. نام معروف است

  . شود هاي قاب قرآني نيز ديده مي بندي ح اسالمي در قابطر. شود گفته مي» طرح اسالمي«آن 

هايي با اين گل، در فرشهاي   اين گل شبيه به گل شاه عباسي است، اما با اندك تفاوت:گل پمپال

از گل  » pampalپمپال «اي بر آن است كه شايد نام  اعتقاد عده. شود  كالردشت ديده مي منطقة

  . رويد  در مناطق شمال كشور ميپامچال گرفته شده باشد كه بيشتر

  . شود به قندان معروف است  اين نقشمايه نيز كه به صورت جامي با دو پايه طراحي مي:قندان



 

  

671   فرش كالردشت

اي زيگزاگ مانند است كه در   اين نقشمايه، چنانكه در پيش نيز به آن اشاره شد، آرايه:ميريكا

 گفته  »ميره«هاي تسبيح  دي به دانهدر زبان كر. شود هاي كوچك ديده مي دورتا دور ترنج و حاشيه

هاي تسبيح بزرگي است كه زنان و دختران آن را به شكل زيگزاگ  اين آرايه نيز شبيه دانه. شود مي

  . كردند آراستند و به عنوان دستبند از آن استفاده مي مي

ي شود و به صورت تسبيح  اين نقشمايه هميشه در قاليهاي صندوقي ديده مي:جودان يا تسبيح

به اعتقاد بافندگان اين منطقه، اين نقشمايه برگرفته از آويزهايي . شود آويز بر ترنج قالي طراحي مي

رنگي است كه محافظ  هاي آبي اين آويزها داراي دانه. كنند است كه بر گهوارة فرزندان آويزان مي

دك محسوب بازي براي كو  است و از طرفي نوعي اسباب »چشم بد يا چشم زخم«بچه در مقابل 

  . مي شود

  

  بافي در منطقه  بررسي وضعيت اقتصادي قالي-9

مطمئناً . گذاري بر يك قالي ابتدا بايد عواملي را مورد بررسي قرار داد گذاري و قيمت براي ارزش

اولين سؤال اين است كه اصالً مباني ارزيابي يك قالي در چيست؟ مباني ارزيابي قالي در بازارهاي  

 - مشخصات ظاهري فرش، ب-الف: شود كه عبارتند از خش عمده تقسيم ميجهاني به پنج ب

 بازار - قيمت تمام شده، ه - معايب آشكار و غير آشكار آن، د-محاسن آشكار و غير آشكار آن، ج

  .فرش

اين مشخصات شامل اندازه، نوع طرح، نوع مواد اولية به كار رفته : مشخصات ظاهري فرش  

البته همراه . شود  متري بافته مي١٢ كالردشت از سايز پشتي تا  قالي. تندها هس و رنگبندي نقشمايه

  . با قاليهاي كناره، كه بسته به اندازة قالي قيمت آن متفاوت است

هاي  از جملة اين محاسن چنانكه گفتيم استفاده از پشم: محاسن آشكار و غير آشكار  

ارد، رنگرزي خوب نخهاي بعضي از مرغوب منطقه است كه هنوز هم در بعضي مناطق كاربرد د

ها در سرتاسر قالي نيز از آن جمله  بافي و استفادة بجا و صحيح از نقشمايه اين قاليها، عدم غلط

يكي ديگر از محاسن غير آشكار، اما بزرگ اين قالي در آن است كه بعد از دو رج پود دادن . است



 

  

  هنر ايران672

كوبند تا  قرار داده و با كركيت بر روي آن ميها  الي چله اي از جنس چله را در البه نخ چند الشده

  . ها در جاي خود قرار گيرند و هم آسيب نبينند و پاره نشوند هم پودها و گره

قواره بودن فرش، ذرتي شدن، پودنما بودن، كيسي،  البته معايبي از قبيل بدقوارگي يا بي  

شدة قالي و همچنين  يمت تمامزدگي و غيره، همچنين ق بافي، باالزدگي، پايين پارگي، كجي، غلط

  . گذاري بر يك قالي دارند سزايي در قيمت نظر بازار در مورد فرش يك منطقه، همه و همه تأثير به

 ٣٢با تمام احوال گفته شده، امروزه قالي كالردشت در بازارهاي فرش از متر مربعي، معادل   

  . شود  مي دالر در سايزهاي بزرگ معامله٥٤ در سايزهاي كوچك و ۱۸دالر

 به ١٣٤٧بافي در كالردشت در اواخر دهة پنجم قرن حاضر بود، يعني در سالهاي  اوج قالي  

بافي بسياري برپا بود و بالفاصله بعد از  چنانكه در اكثر روستاهاي كالردشت دارهاي قالي. بعد

 كالردشت را خريداران فرش. كردند اتمام بافت هر قالي، بافندگان كار بافت قالي بعد را آغاز مي

عمدتاً كشورهاي آلمان، كانادا، اتريش، آمريكا، سوئيس، فرانسه، يونان، ايتاليا و كشورهاي حوزة 

  مقام سوم را از لحاظ ٧٣ تا ٧١قالي كالردشت در طي سالهاي . دهند فارس تشكيل مي خليج

  . كيفيت مواد اوليه، رنگ و بافت در بين فرشهاي جهان دارا بود

  

  نتيجه 

بافان كالردشت با ياري از ذهن و بدون نقشه و الگو دنيايي رنگين و زيبا  هاي هنرمند قالي سرپنجه

با توجه به اينكه بافندة . شود آفرينند كه نظير آن در مناطق ديگر كمتر ديده مي و سرشار از خيال مي

اما چنان اين هاي كردي، قشقايي و حتي قفقازي بهره گرفته،  هايي را از عناصر قالي قالي نقشمايه

هاي خود به  همتا در مقايسه با اصالت اي بي عناصر را ماهرانه و استادانه در كنار هم چيده كه قالي

بافان اين منطقه كامالً خودكفا هستند و تمام مراحل تبديل پشم به نخ،  اكثر قالي. وجود آورده است

راح و نقاش قالي نيز خود آنها حال ط دهند و در عين كشي و بافت را خود انجام مي رنگرزي، چله

  : توان به افراد زير اشاره كرد از ميان صدها هنرمند و استاد اين ناحيه مي. هستند

خانم كاووسي، سودابه سنايي، آفاق صفاري، نرگس  سرگيس كاكاسلطاني، خاتون و گل  

حرمت محمود پنبه فقيه عبدالهي،  رادباوه، محترم بانو آزاديان، سلبي منصور ثاني، كوكب و گل



 

  

673   فرش كالردشت

بابايي، بماني مقصودي، مهوش دلفان آذري، بهجت و مروت جعفر صالحي، لب زر القوسي، 

  .تاجي مرادثاني، نسرين و فاطمه كاووسي

 بافنده در سطح كالردشت ٦٠٠٠ تعداد ٧٦به طور كلي طبق برآورد و سرشماري سال   

  . مشغول نباشند نفر از آنها هم به اين امر ١٠٠٠اند كه امروزه شايد  پراكنده

. بافي با اصول سنتي قديمي است كار اين رشته، احياء مجدد قالي اعتقاد بيشتر اساتيد كهنه  

هايي جدي در مورد قالي منطقه است تا با برپايي  تقاضاي آنها از مسئوالن اتخاذ تصميم

ار ديگر اين ها به قيمتي مناسب ب هاي مجهز و آموزش دوبارة جوانان و تضمين فروش بافته كارگاه

  . هنر سنتي جايگاه اصلي خود را به دست آورد

. در حال حاضر تعاوني فرش كالردشت به عنوان متولي اين فرش مشغول فعاليت است  

هاي مختلف، رنگرزي، نقوش سنتي و موضوعات ديگر از سوي  تحقيقات پيرامون احياء طرح

  .نگارنده همچنان ادامه دارد

 و همت اساتيد اين رشته دوباره شاهد رشد و شكوفايي اين هنر اميد است با ياري مسئولين  

  .سنتي و اصيل در منطقه باشيم

  

  ها نوشت پي
 .۱۵۸۵، ص ۱۶، چاپ ۶، جلد ۱۳۷۹تهران، اميركبير، فرهنگ فارسي، معين، محمد، . ۱
  .۴۹ص ، ۴۰، جلد ۱۳۲۷ زير نظر محمد معين، دانشگاه تهران، دي فرهنگ دهخدا، اكبر،  دهخدا، علي. ۲
 .۹ ص  ،۱۳۷۸، تهران، كارآفرينان، )جغرافيا، تاريخ، فرهنگ(كالردشت پور، علي  ملك. ۳
  .۱۲۴۷، ص ۱۳۶۳، تهران اميركبير، ج اول، )متوسط(فرهنگ عميد عميد، حسن، . ۴
 .۱۲۶، جلد سوم، ج اول، ص ۱۳۴۷تهران، آگاه، از آستاران تا استارآباد، ستوده، منوچهر . ۵
۶ .(biron_basvn)در اين معني دهستان كالردشت را بايد ميان بشم . ، بسرون بشم به معني خارج از يخبندان است

  . به شمار آورد
 .معين، محمد، فرهنگ فارسي، همانجا. ۷
 .۱۳ محمد دبيرسياقي، كتابخانة خيام، ص تاريخ ايران از آغاز تا انقراض ساسانيان،پيرنيا، حسن، . ۸
 -، خرداد۱۱، سال ۲  ، شمارةشناسي مجلة تاريخ و تحقيقات ايران، » ماد، بررسي تاريخيبازماندگان«جاف، حسن، . ۹

 . شاهنشاهي۲۵۳۵تير 
، با مقدمة محمد جواد مشكور، تاريخ طبرستان و درياي مازندرانمرعشي، ميرسيد ظهيرالدين بن سيدنصرالدين، . ۱۰

  .۱۹، ص ۱۳۴۵ماه به كوشش محمد حسن تسبيحي، تهران، مؤسسة مطبوعاتي شرق، آذر
 . ۱۰۳ و ۱۰۴پور، علي، ج دوم، ص  ملك. ۱۱
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شوال نام لباسي است از جنس نمد كه چوپانان از آن هم به عنوان لباس و هم پوششي در هنگام خواب استفاده . ۱۲
  . كنند مي
 .چارواز به معني چهار جهت است. ۱۳
 .۱۷ -۱۹ ص  ،۱۳۷۵، تهران، سروش، )ي انگليس-فارسي(بافي فارس  شاهكارهاي فرشپرهام، سيروس، . ۱۴
 . گل شانمي، گلي است كه از روي دستگاه حالجي يا شانمي با اندكي تغييرات وارد نقوش قالي شده است. ۱۵
 . سك دست به معني دست سگ است. ۱۶
 . پيچاچنگ به معني چنگ گربه است. ۱۷
ن تورم، قيمت بر حسب دالر آورده شده جهت داشتن معياري از قيمت درهر سال دلخواه و به حساب آورد. ۱۸

 . است
  



 

  

675   فرش كالردشت
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677   فرش كالردشت
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  نقشماية آهو

                  
  نقشماية بز

              
  نقشماية گوزن

          
  اين نقشمايه » گنجشك«فش 

  شكل قديمي استفاده از اين آرايه است
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  »گنجشك«نقشماية فش 

          
  پر طاووس

          
  گل الله
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  عباسي شاهگل 

          
  گل پمپال

          
  نقشماية درخت

          



 

  

681   فرش كالردشت

  سيدي

          
   سمارو-آراية چهار بازويي

          
  شيريني خوري

          
  سيدي
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  مثلثهاي متداخل

  
  

  
  كله قندي يا متداخل

  

  
   خيار-گوجه

  

  
  حاشية زيگزاگي ميريكا

  

  
  اي هاي زنجيره لوزي

  



 

  

683   فرش كالردشت

  
  پيچاچنگ

  
  

          
  گرگ چنگ

  
  گل چاروار

  

  
  سگ دست
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  دم روباه

  

  
  خراساني

  

        
  خاني بندي كريم قاب
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  خاني بندي كريم قاب

  گيرد هاي صندوقي مورد استفاده قرار مي  در قالي اين نوع قاب

          
  خاني بندي كريم قاب

  شود بندي در قالبهاي جنگلي استفاده مي اين نوع قاب
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  خاني بندي كريم قاب

          
  خاني ريمبندي ك قاب

  شيوة اسالمي 

  


