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 روستاهای در یافته اسکان خمسه عرب عشایر هایقالی بافت و رنگ نقش، و طرح هایویژگی مطالعه

 (غنی طایفه: موردی مطالعه) سرچهان شهرستان

 چکیده
 از خمسه عرب لیا از یغن فهیطا. گرددیم محسوب فارس استان در یقال دکنندهیتول التیا از ییقشقا لیا همراهبه خمسه لیا بیان مسئله:

 شهرستان یروستاها در شده تیصورت خودجوش و هدابه ریدر طول سه دهه اخ فهیطا نیا. باشدیم لیا نیا بافیقال فهیطا نیترمعروف

 هست پرسش نیا به یدهپاسخ دنبالبه مقاله نیاداشته است.  ادامهروستاها  نیدر ا یبافیقال کنون،ات اسکان زمان از. اندشده ساکن سرچهان

 و ساختار بافت چگونه است؟ رنگ نقش، و طرح نظر از سرچهان یروستاها در یغن فهیطا یبافیقال یکنون تیوضع که

 .باشدیمهدف این پژوهش  سرچهان یروستاها در افتهی اسکان یغن فهیطا یقال یو فرم یفن یهایژگیو ییشناسا هدف:

 مطالعه قیطر از که یخیتار یهابخش جزبه است، بوده یتصادف هااست و انتخاب نمونه یلیتحل-یفیپژوهش توص روشش: روش پژوه

دست آورده شده است و در هاستوار است که از منطقه ب یدانیم یهاپژوهش بر مقاله اطالعات یگردآور اعظم بخش آمده، دستهب یاکتابخانه

 .باشدیکارت مشاهده مگردآوری اطالعات  پژوهش ابزار نیا یبخش تخصص

 یترنج چند و یترنج چهار ،یترنج سه ،یترنج لچک ،یترنج طرح دهدینشان م یقالتخته  ۲8 لیبر اساس تحل پژوهش یهاافتهی: هایافته

 همبه هالچک زین دارلچک نمونه در و وستهیپ همبه هاترنج آن درکه  باشدیم فهیطا نیا یقال طرح نیترمتنوع و نیتری( از اصلفهی)ترنج دو رد

 هاآن اعتقادات و باورهابر  هیبا تک نیو همچن رامونیپ عتیاز طب یریپذو الگو یهندسشکل به یو انسان یجانور ،یاهیگ نقوش ،هستند وستهیپ

کاسته شده و  نقوشخر از تعدد و تنوع أمت یهاو در نمونهاز بسامد بیشتری برخوردارند.  گوناگون اشکال به درخت و مرغ نقوش ،بافته شده

)تار، پود، پرز( و  یپشم هیاول مواد متقارن، گره از استفاده با بافت ساختار ،یفن نظر از. است شده استفاده یعیصورت طببه یرهندسیغ نقوش

 بود. یالک یمورد بررس یتمام قال نهیشده که رنگ زم یرنگرز ییایمیش موادکار رفته با هب افیال .باشدیم ثابت یکشچله

 کلیدواژه
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 مقدمه
قرار دارد مشاهده  ریکه در قلمرو کوچ عشا یدر مناطق ژهیوهاستان فارس ب یروستاها شتریدر ب توانیم را یبافیقال

 فرهنگ از ریعشا و التیا با یهمجوار لیدلبه ای اندشده نینشکجایدر طول زمان  ریعشا ای روستاها نیانمود. 

 یقال انیگفت اساس و بن توانیم یعبارت بهمتداول گشته است.  یبافیقالها، آن انیگرفته و در م ریثأت یریعشا

 یها داراآن یبافیقالاستان که  یاز روستاها و شهرها یمگر در تعداد اندک دهدیم لیتشک یریعشا یقالاستان را 

 جنوب مناطق به نسبت که آباده د،یاقل بوانات، ز،یرین یهاشهرستان فارس؛ استان شمالهست.  ییسبک روستا

 فارس استان یشرقشمال یهاشهرستان. باشدیفارس م ریعشا یریجزء مناطق سردس دارد، یسردتر یهوا و آب

در  نینشکوچ اقوام نیا از ییهاگروه. است بوده خمسه عرب ریعشا یریسردس محل سرچهان و بوانات جمله از

 ۲خودجوش ایو  ۱شده تیهدا اسکان قالب در نیکجانشی صورتبه و گفته ترک را ینینشکوچ یزندگ ریاخ یهادهه

 سرچهان شهرستان یروستاها در خمسه لیا از یغن فهیطا مختلف یهارهیت اسکان. انددر قلمرو کوچ خود درآمده

 ،شهرستان سرچهان یدر روستاها شدگاناسکاناست.  هااز آن نمونه یصورت جبرو چه به یاریصورت اختبه چه

 یاقتصاد یازهایبا هدف فروش و رفع ن یصورت تفننبه یدامدار و یکشاورز یهاتیفعال کنار در را یبافیقالهنر 

پژوهش در  نیا یله اصلأکنند. مسیاستفاده م انهکردن کف خ فرش یبرا هافرش نیو از ا دهندیخانوار انجام م

و ابزار مورد  هی: مواد اولجمله از بافت یفن یهایژگیو نیطرح و نقش و همچن یفرم ساختارپرداختن به  قتیحق

 در افتهیاسکان یغن فهیطا در هاچله سر شیآرا و یچیپرازهیش ،یپودگذار نوع رفته، کارهاستفاده، نوع گره ب

و با استفاده از کارت مشاهده  ،دهدیم لیتشک یدانیم یهاکه اساس آن را پژوهش مطالعه نیا در. است روستاها

 پرداخته بافت ساختار و هاطرح لیبه تحل یقالتخته  ۲8 لیتحل با است شده یسع هااز نمونه میمشاهده مستق

 در یغن فهیطا یبافیقال یکنون تیوضع، مطرح است لیذ پرسش پژوهشبه اهداف  لین یبرا سخن گرید شود. به

به پاسخ پرسش مطرح  دنیرس جهت است؟ چگونه بافت ساختار و رنگ نقش، و طرح نظر از سرچهان یروستاها

 و انددر آن اسکان شده یغن فهیطامختلف  یهارهیتاز شهرستان سرچهان که  ییروستاها بتدامقاله ا نیدر ا شده

 یهدف را بررس یروستاها یبافیقال یکنون تیوضعو سپس  یمعرف دهندیم لیتشک را پژوهش یآمار جامعه

 ینا در. دینمایم لیتحل یفن یهایژگیو و نقش و طرح فرمرا از نظر  افتگانیاسکان  یقال تیو در نها دینمایم

باف در منطقه دست یقال یمتول یهااناز ارگ شده اخذآمار و ارقام  قیطر ازما  یپژوهش محدوده و منابع اطالعات

مصاحبه  ی،قابل دسترس هاینمونه و ینیمشاهدات ع ،مصاحبه با بافندگان باسابقه در منطقه ،شهرستان سرچهان

 .دست آمده استهب جمله کتب و مقاالتمنابع موجود از  ،خمسه ساکن شهرستان سرچهان یلبا افراد مسن ا
 

 روش پژوهش
 جز به اطالعات اعظم بخش. است یلیتحل یفیتوص آن شبردیپ و یادیبن هدف نظر از و یفیکپژوهش  کردیرو

 یروستاهادست آمده است. هب هدف یروستاها به مراجعه با یشیمایپ یهاپژوهش قیطر از هیپا و هیاول اطالعات

 جوکان باال، جوکان محمدآباد، دفر، صفا، باغ بنک، از عبارت شده واقع سرچهان شهرستان در کهمورد مطالعه 

آورده شده است. مطالعات  ۱ ریتصو و ۱جدول که در  باشدیم گاز چرکه ان،یصوف الزهرا، شهرک ه،یکرکو ن،ییپا

 دهدیم لیتشک خمسه عرب ریعشا از یغن فهیطاروستاها را  نیا نیاز ساکن اعظم بخش که دهدینشان م یدانیم

در  روستاها نیا و اندشده داده اسکان شده تیهدا و جوشخود صورتبه یشمس 9۰ و 8۰، ۷۰ یهادهه در که

 قالیتخته  ۲8 تحلیل پایه بر مقاله تخصصی اطالعات (۲ ری)تصو .دارد قرار هانآ یالقییقلمرو کوچ و منطقه 
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 شده انتخاب تصادفی صورتبه که باشدمی سرچهان شهرستان منطقه در شده ذکر روستاهای ازشده  انتخاب

 آماری نمونه و سرچهان روستاهای در یافتهاسکان یغن یفهطا قالیپژوهش  ینا یجامعه آمار یگرد ی. به سخناست

سال داشتند از  ۴۰حداکثر عمر  شده بافته هایقالی بیشتر کهینا. با توجه بهباشدیشده م یلتحل قالیتخته  ۲8

 برشمرد. یغن یفهطا یامروز هایقالی هایویژگی توانیبدست آمده را م یجنظر نتا ینا

 
 نگارندگان: منبع آماری. جامعه در مطالعه مورد سرچهان شهرستان در یافتهاسکان غنی طایفه بافقالی روستاهای مشخصات .۱ جدول

 

 پیشینه پژوهش
صورت نگرفته است.  ینهزم یندر ا یجامع و مدوناز آن است که مطالعه مستند،  یحاک یپژوهش پیشینه بررسی

 ایل هایبافتهدستو نقش  طرحدر  کندوکاو و شناسایی بر ناظرانجام شده  تریشکه موجود هست و پ یمطالعات

صورت خالصه . بههست آن نقوش و خمسه قالی مختلف هایگونه یو معرف نشینیکوچ زمان درخمسه  عرب

صورت فارس که به هایبافتهدر مورد دست «پرهام» ۴جلدی سه هایجز کتاببه داشت؛ اشاره ذیل مواردبه توانیم

انجام  یقاتتحق یمابق اند،نموده کنکاش تحقیق زمان تا دسترس در هاینمونه ترینیمفارس را از قد قالیجامع 

عرب  هایطرحو رمز  راز»خود با عنوان  اتقی( در تحق۱۳8۳) «پرهام». باشدیو خاص م یموردصورت شده به

 یابیریشه را هاییطرح ینچنو اطالق عنوان به یاصل نقوشصورت جداگانه به «یعرب جن هایتازه»و  «یجن

 ریشه« فارس یعرب جن هایقالیچه بر چند تحلیلی» عنوان با خود مقاله در( ۱۳89) «رسولی و دادور». نمایدمی

ملکه  پادشاه نقش»( در مقاله ۱۳9۷) «زادهپشوتنی». نمایدمی تحلیل را جنی عرب قالیچه چندکار رفته هنقوش ب

 توضیحات
 جمعیت

 ۳روستا
 ردیف روستا نام روستا ساکنان

 ۱ علیا جوکان خانیعلی و اشرف بنکوی نفر ۲۰۰ (هشتاد دهه سکونت) حال سکونت و قبل نشینییالق منطقه

 ۲ کرکویه خانیعلی بنکوی نفر ۱8۰ (نود دهه سکونت) حال سکونت و قبل نشینییالق منطقه

 نفر ۱۱۰ (هفتاد دهه اوایل سکونت) حال سکونت و قبل نشینییالق منطقه
 سادات و خانیعلی بنکوی

 موسوی
 ۳ صوفیان

. رسدمی ۱۳8۰ سال به خمسه ایل طوایف هایگروه اولین اسکان

 .شد شروع ۱۳8۵ سال از رسمی صورتبه
 نفر ۶۴۰

 و خانیعلی اشرف، بنکوی

 موسوی سادات
 ۴ الزهرا

 ۵ بادآ محمد حسینی ملک بنکوی نفر ۱۲۰ هشتاد دهه اوایل از اسکان شروع

 محمدی لبو بنکوی نفر 8۰ هشتاد دهه اوایل از اسکان شروع
 جوکان

 پایین
۶ 

 ۷ دفر عابدی بنکوی نفر ۴۰۰ هشتاد دهه اوایل از اسکان شروع

 8 صفا باغ چگینی بنکوی نفر ۱۰۰ 9۰ سال از اسکان شروع

 9 بنک احمدی یار بنکوی نفر ۱۲۰ هفتاد دهه اوایل از اسکان شروع

 ۱۰ گاز چرکه عیسی و محمدی لبو بنکوی نفر ۲۰۰ نود دهه اوایل از اسکان شروع

 عشایر هفتاد دهه اوایل از است سرچهان شهرستان مرکز که ایکره شهر

 است. داده سوق خود سمتبه یکجانشینی و سکونت برای را
 نفر ۶۵۰

 لبو عابدی، اشرف، بنکوی

 ملک و هاشمی محمدی،

 حسینی

 ۱۱ ایشهر کره
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منابع الهام آن و  ینآن و همچن یجرا نقوشو  یعرب جن قالیصورت خاص به «فارس یعرب جن قالیدر  ینانجن

 هایویژگی بررسی» مقاله در( ۱۳9۲) «و همکاران شیرازی ». نمایدیم یلوجوه اشتراکات منابع الهام را تحل

 و بافت ساختار پردازی،نقش هایویژگی« عرب جباره فارس هایینخورج-قالی بافتار و آمیزیرنگ پردازی،نقش

( در ۱۳9۴) «اسکندری و مبینی». اندکرده تحلیل را آن متداول نقوش و دادهرا مورد کنکاش قرار  آمیزیرنگ

 در رفته کارهب نقوش تشابه« عرب یلا هایقالی با آن مقایسه و گشنی طایفه قالی نقش و طرح بررسی»مقاله 

 قرار داده است. یمورد بررس باشد تواندیمرتبط با عرب خمسه م یسندگانزعم نورا که به گشنی طایفه

 

 سرچهان شهرستان جغرافیای
 و شهر دو دارای ایکره شهر مرکزیت به شهرستان این. است فارس استان هایشهرستان از سرچهان شهرستان

استان فارس  یشمال شرق ومتر مربع دریکل ۲۲۶۶حدود  یاستان فارس با وسعت . بخش سرچهانروستاست هفتاد

باشد که متوسط یسرد و خشک م ییآب و هوا یجنوب شهرستان بوانات واقع شده است. سرچهان دارا و در

. قسمت عمده بخش سرچهان را باشدیم متر ۲۱۰۰ ایدر سطح از ارتفاع متوسطو  متریلیم ۲۷۰آن  یبارندگ

 یشرق زیدو حوزه آبخ یگردد و دارایجنوب به دو رشته کوه محصور م و شمال طرف از که داده لیدشت تشک

 ۳۰۳۱۷، ۱۳9۵ سال یباشد. سرچهان طبق سرشماریطرف ارسنجان( م)به یغرب مروست( و-هرات ریطرف کو)به

 یریعشا تینفر جمع ۷8۲۵ و ییروستا تینفر جمع ۱۵۷۵۴ ،یشهر تینفر جمع ۶۷۳8 شامل که تینفر جمع

و شهر بوانات،  یجانو مزا یمرکز یهاسرچهان از سمت شمال به بخش (۱۳98 )میرزازاده، مصاحبه، مهر، .باشدیم

)شهرستان خاتم( و از سمت غرب به  یزدارسنجان و آباده طشک، از شرق به استان  یهااز جنوب به شهرستان

 ی،و حسام یادو شهر کره یسرچهان دارا شهرستانشود. یمتصل و محصور م یدپاسارگاد و خرمب یهاشهرستان

مختلف  یفاز طوا یرخانوار عشا ییالقو محل  یروستا و آباد ۷۰ تعداد و( یسه دهستان )باغ صفا، سرچهان، توجرد

 فارسی زبان بهاست که  یجشن یی،قرا غنی، ی،چهارراه یفهآن شامل طا یفطوا ینترکه مهم باشدیخمسه م یالتا

 .کنندمی تکلم عربی و

 

 

 

 
 در بررسی مورد بافقالی روستاهای نقشه .۱تصویر

 .نگارندگان: منبع. آماری جامعه
 مناطق نارنجی رنگ فارس، استان عشایر پراکنش نقشه .۲تصویر 

 ۱ ص.،۱۳۷۵ پرهام،: منبع. رنگ اسکان، و ییالق
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 غنی طایفه و خمسه عرب ایل با آشنایی
 فارس به یمن و عربستان عمان، از اسالم ظهور اولیه قرون در عباسبنی و امیهبنی زمان در خمسه عرب اجداد

 جامعه صورتبهدر شرق استان فارس  یمتماد هایقرن یط (۶۶9، ص. ۱۳۶۶ )افشار سیستانی، .اندکرده مهاجرت

)بعد از تخت  فارس ایالت اجباری اسکان از بعد و اندشده یکجانشین هاآن از بسیاری. کردندمی زندگی عشایری

شرق استان فارس  ییانها با روستااز آن برخیبرنگشتند و  نشینی حالت کوچبه توسط رضاشاه( یرعشا شدنقاپو 

 ۱8۶۴در سال خمسه  ایالت (Opie, 1981, p. 74) .آمده اند یرونب یلیاتیو از حالت ا کرده پیدا فامیلی ارتباط

: اینالو باشد؛یمختلف م یهابا نژاد و زبان ایل پنج از متشکل یلا این ید،گرد یلتوسط خاندان قوام تشک یالدیم

 اند،دهنده قزلباش بودهیلتشک یفزبان از طوابهارلو: ترک دارند، قرابت قزوین شاهسون اینالوهای با که زبانترک

 ,Hesougo, 1978, p. 16; Opie, 1992) .باشندمی زبانعرب هاعرب نهایت در و زبان: فارسباصری زبان،: ترکنفر

pp. 190-195 ) این در و هستند فارس استان ساکن ایل دومین هاقشقایی از بعد جمعیت لحاظ از خمسه ایالت 

 هایبخش در خمسه عشایر (۱۳۶ ص. ، ۱۳۶9 شهبازی،) .است بیشتر همه از خمسه هایعرب ایل جمعیت ایل

 تا تقریباً آنان سکونت مناطق شمال، در. باشندمی ساکن قشقایی مناطق شرق در فارس شرقیجنوب و شرقی

 و تخمینی آمار خمسه عرب عشایر جمعیت مورد در. رسدمی الرستان تا جنوب در و یزد استان در واقع ابرقو

 ایران آمار مرکز توسط ۱۳8۷ سال در کشور کوچنده عشایر سرشماری آخرین اساس بر. دارد وجود تقریبی

 خمسه عرب جمعیت تعداد سرشماری این در که باشدمی( خانوار ۷۳۴۱) نفر ۵۲8 و هزار ۳۷ خمسه ایل جمعیت

. یبانیجباره و ش ،دشونیم یمتقس طایفهخمسه به دو  اعراب (۱۳98، ایران آمار مرکز) .است نشده آورده تفکیک به

 القیی (۱۰۴ ص. ،۱۳8۵، فایوان) .شوندیم یلتشک یمختلف قوم یهایفهو طا یرهها تاز ده طایفهدو  یناز ا یکهر 

و سرچهان و ارتفاعات شمال  ینقراطراف سروستان، ارسنجان، بوانات و ق ز،یریتوابع ن یهاستاندهعرب  لیا

 ،جهرم ،فسا یهاشهرستان یهااز مرودشت و مشهد مرغاب است و قشالق در استان یتوابع ارسنجان و بخش یشرق

 ص. ،۱۳۶۶ ،یستانی)افشار س .شودیشامل م تا حدود الر ین و احمدارود عه،سب یهادهستان داراب، و آبادیحاج

 در یاپاره و یریگرمس ینواح در که هاستلسا یبانیجباره و ش یهاعرب شتریب (۱98 ص. ،۱۳۶۴ ،پرهام ؛۶۷۰

 ص. ،۱۳۶۴ پرهام، ؛۳۱ ص. ،۱۳۷۵ ،پرهام) .نندینشکجایان ساکن و چهو سر یقنقر و بوانات یریسردس ینواح

 .۶ کوچی .۵ جابری .۴ غنی .۳ شیری .۲ محمدی لبو .۱ ،گردندمی تشکیل زیر هایطایفه از جباره طایفه (۱98

 از «انصاری عبداهلل جابربن» نواده «جناح شیخ» فرزندان را خود و نژادند یک از همگی که نقدعلی .۷ عزیزی

 یابوالغن یا یغن یفه. طایدندملحق گرد جباره طایفهبه  بعداً نیز هم هاییتیره. دانندمی اکرم پیامبر خاص صحابه

 یخفرزند ش نیمتشکل از فرزندان عبدالغ یفهطا یناست و ا هدر عرب جبار یبافیقال یفهطا ینترو با رونق ینبزرگتر

 ین،حسملک ،خانیعل یهانامپسر به نه یکه داراحاج گنج  .۱ یهاسه پسر بوده به نام یجناح است که دارا

دادند.  یلنام تشک ینهمبه یرهت یکو مالرضا که هر  یزخانعز یرمهدی،م خان،یمابراه ،عطاخان ،باباخان ،اشرف

 .۳ شود.یحساب م غنی یرهت ینترکه بزرگ عابدیداده معروف به  یلتشک یدر غن ییهایرهت ینالعابدینز .۲

 طایفه (۱ نمودار) .باشدیم بدیعا یفآن در رد یتداده که جمع یلتشک یاراحمدی به معروف اییرهت ؛حمدیارا

 ،۱۳۷۷ ،پورسهام) پردازندمی یبه کشاورز یشخو یاز دو دهه هست که ساکن شده و در امالک موروث بیش یغن

 (۱8۴ ص.
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 یاصل هایطایفه .۱ نمودار

خمسه،  ایلدهنده یلتشک

. یغن یفهو طا جباره طایفه

 نگارندگانمنبع: 
 

 سرچهان روستاهای در ساکن غنی طایفه بافیقالی کنونی وضعیت
 را فارس استان هایبافتهدست از اعظمی بخش و داشته شهرت بافیقالی به دیرباز از که غنی اعراب از گروهی

 این از حاکی روستاها از گرفته صورت میدانی تحقیقات. دارند سکونت سرچهان بخش در اکنون کردندمی تولید

 رفاهی امکانات و فراغت اوقات داشتن رغمعلی. است شده کم بسیار گذشته به نسبت حوزه این فعالین که است

 طول در بافندگان تدریجی کاهش با نشینی،کوچ دوره به نسبت کمتر مسئولیت و کار حجم و بیشتر بهداشتی و

 شیوهبه بررسی مورد روستاهای در گرفته صورت تولیدات تمامی. هستیم مواجه روستاها این در اخیر دهه سه

 بافندگی آماری جامعه روستاهای در و زنانه ایحرفه بافندگی عشایر، رسوم و آداب طبق. هست فرماییخویش

 امروز نسل و دهندمی تشکیل مسن و میانسال زنان را بافندگان غالب. گرددمی محسوب وقتنیمه حرفه یک

 دلیل. نمود جستجو علت چند در بتوان شاید را نگرش نوع این و ندارند قالی تولید در فعالیت به چندانی انگیزه

 تشکلی روستاها در باشد، مرتبط مناسب فروش بازار عدم زنان، خانگی اشتغال امکانات نبودن فراهم با تواندمی اول

 دختران اجتماعی هایآگاهی افزایش با. ندارد وجود نماید حمایت فروش و تولید فرآیند چرخه در را بافندگان که

 عالی مقاطع تا تحصیل ادامه هاآن ترجیح دلیل همینبه شودمی دیده افراد این نیازهای سطح در عمیقی تحوالت

 با زنان و دختران تحصیالت میزان افزایش که دهدمی نشان این و منازل در سنتی صورتبه قالی بافت تا است

 بیمه، نظر از خود کاری آینده افق نبودن روشن. دارد عکس نسبت سنتی صورتبه بافیقالی هنر در فعالیت

 مقایسه ها،حمایت عدم دلیلبه مسن بافندگان شدن افتاده کار اجتماعی، جایگاه سالمتی، اقتصادی، وضعیت

 بافت به بافندگان تمایل عدم دالیل ترینعمده از ۵زراعی هایزمین در کردن کار با خود بافندگی درآمد نمودن

 هاماه در بافندگی شود؛می انجام شرایطی چنین در قالی بافت بررسی، مورد روستاهای در. برشمرد توانمی قالی

 آمده دستهب خود حیوانات از که پشم مانند خامی مواد نمودن تبدیل ،۶رسدمی حداقل به کشاورزی که فصولی و

 با تعویض و گردهادوره به فروش برای خودمصرفی عبارتی به و خود زندگی نیازهای کردن برآورده محصول، به

 .محدود شکلبه پذیریسفارش ها،خانه کردن مفروش برای پارچه بزرگ ماشینی هایقالی

 ترینمعروف از یکی دور هایگذشته از خمسه عرب ایل: غنی طایفه قالی نقش و طرح فرمی هایویژگی

 سیسیل». اندداشته اختیار در فارس قالی کمی تولید نظر از را خاصی سهم که بوده فارس استان در قالی هایبافنده

 صورتبه که کندمی اشاره نموده تهیه ۱9۴8 سال در که ایران قالی کتاب در قالی گرانپژوهش از «ادواردز

)عرب،  مختلفی ایالت بین در. باشدمی خمسه ایل از فارس استان قالی تولیدات از درصد ۴۰ حدود تخمینی
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)ادواردز،  .باشدمی بیشتر همه از خمسه اعراب سهم اندداده تشکیل را خمسه ایل که( نفر بهارلو، اینالو، باصری،

 و گیردمی صورت جباره هایطایفه توسط بافییمختلف عرب بخش اعظم قال یفطوا یاندر م (۳۱۶ ص. ،۱۳۶8

 بافت در را سهم بیشترین پیرسالمی و درازی شیری، قرایی، کوچی، غنی، مزیدی، هایطایفه نیز هاآن بین در

 یر)تصو حوض در حوض ای،، بته(۳ یر)تصو یمرغ هایطرح (۲۰۰ ص. ،۱۳۷۱)پرهام،  .اندداشته ممتاز هایقالیچه

 مانند بایدعرب را  یفو طوا یالتبافندگان ا یقت. در حقگرددیمتداول عرب خمسه محسوب م هایطرحاز ( ۴

 یلدل ینهم. بهدانست بافیقالی هایسنت ترینکهن وارث باصری و لر عشایر ریز،نی بوانات، مانند هاییگروه دیگر

و  یسنف یاربس یهاهستند. اگرچه با وجود نمونه یارعرب بس یالتا بافیقالی در باستانی هاییهمااست که نقش

و بهارلو  ییقشقا یهاقالی یپابه یزیآماز جهت تنوع و طراوت رنگ یژهوعرب در مجموع و به یالتا یارزشمند قال

)پرهام،  د.فراوان دار یتعرب خمسه اهم یآن قال یهنر هاییژگیفارس و و یبافیقال یخیتار یدگاهاز د رسدینم

فراموش  است، عرب لیا از فارس یریعشا یهابافتهسوم دست یکبه  یککه نزدصرف نظر از آن (۲۰۰ ص. ،۱۳۷۱

را  یزنداشته و همه چ یبافیگونه قالیچه فارس به آمدن از شیپ ،ترک ریعرب برخالف عشا ریکرد که عشا دینبا

ن به ااز ترک یشها پها قرنکه عرب ینا یزو ن یخیتار یتواقع یناند. با توجه به ابرگرفته و آموخته یاناز فارس

 کامالً  هاطرح و نقوش نوع غنی؛ طایفه قالی نقش و طرح بعد در (Opie, 1981, p. 73) .اندفارس کوچ نموده

. است بافتحفظی بیشتر نقوش یافته اسکان غنی طایفه قالی در. شودنمی بافته نقشه روی از که است هندسی

 گذشتهبه نسبت هاقالی زمینه مجموع در. اندداده قرار خود کار دستور در را بافیبداهه کمتر امروزی بافندگان

 با هاییقالی به را خلوت و ساده زمینه هایقالی بافندگان و کندمی خودنمایی بیشتر ۷بافیخالصه و شده خلوت

 حداکثر هاحاشیه تعداد و شده کاسته غنی طایفه قدیمی قالی هایحاشیه تعدد از. دهندمی ترجیح شلوغ زمینه

 بررسی مورد متاخرتر هایقالی در بوده خمسه ایالت خاص که شلوغ هندسی سنتی نقوش. رسدمی عدد سه به

 در بیشتری دفعات تعداد در کمتر نقوش از کنندمی سعی بافندگان و شده کمتر نسبتبه شده یاد روستاهای

 شده تحلیل هایقالی در هست، عشایری هایقالی اصلی هایویژگی از یکی که قرینه عدم. نمایند استفاده زمینه

 نقوش بوده، ثرمؤ نقوش چیدمان در بافنده قرینگی عدم ذهنیت. شود بافته قرینه صورتبه تا بود شده سعی بیشتر

 بافته قالی از بیشتر هابافنده ها،قالی بافت برای. شودمی بافته قرینه بدون هستند جهت دارای که گیاهی حیوانی،

 این است بافتحفظی کامالً یا و کنندمی استفاده نقوش گرفتن و جدید بافت برای گذارندمی خود کنار که شده

 .زندمی دامن نقوش تنوعیکم بر نیز هم
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 یفه)طا خمسه عرب مرغی قالی .۳ تصویر

 . شمسی سیزدهم قرن اول نیمه(، ی؟غن

 Opie, 1981, p. 77: منبع

عرب خمسه، قرن  یغن یفهطا یقال .4 یرتصو 

 ۲۰۲ ص. ،۱۳۷۵ پرهام،: منبع. یشمس یزدهمس

 

 جدول) .دهندمی ارائه متنوعی هایفرم با که شکل یک به تقریباً منطقه این قالی هایطرح بندیترکیب چیدمان

 کمتر نسبتبه هاطرح بندیترکیب و اندبرده ارث به خود گذشتگان سنت از را نقوش و هاطرح این (۲ نمودار و ۲

 هانقش و طرح از گروه این توانمی. نماید حفظ را خود گذشته کلی فرم توانسته و شده زمانه تحوالت دستخوش

 تغییرات دستخوش کمتر و شده بافته شیوه یک به پیش هاسال از که دانست اشکالی بندیترکیب زمره در را

 (۲۰۶ ص.،۱۳8۱ ،ژوله ؛9۵، ص. ۱۳۶۴ پرهام،) .است گرفته قرار زمانه

 

 

 

 

 

 

 دارترنج هایقالی انواع کلی بندیدسته .۲ نمودار

 نگارندگان: منبع. آماری جامعه در پرکاربرد

 بستر در نقوش چیدمان چگونگی و ماندمی باقی تغییر بدون زمان گذر در طرح کلی شاکله هاقالی تیپ این در

 تغییر کنندمی پیروی آن از که الگوهایی بافندگان، بافیقالی پیشینه طایفه، فرهنگ بافنده، سلیقه اساس بر قالی

 «لوردانی حور» نامبه اصلی حاشیه که بود عدد سه بررسی مورد هایقالی بیشتر در حاشیه تعداد. پذیردمی تحول و

 .است معروف
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 نگارندگان.: منبع. غنی طایفه هایقالی کاربردپر دارترنج هایطرح کلی بندیترکیب. ۲ جدول

   

 ای(قالی شش ترنجی )شش کاسه ای(قالی سه ترنجی )سه کاسه ای(قالی سه ترنجی )سه کاسه

  
 ای(قالی چهار ترنجی )چهار کاسه قالی لچک ترنجی

 طولی راستای در که هستند ضلعیشش هاترنج فرم. است معروف «کاسه» به طایفه این هایبافنده نزد در ترنج

 ردیف دو در هاترنج معموالً باشد،می عدد چهار از بیشتر هاآن ترنج تعداد که هاییقالی در. اندپیوسته همبه قالی

 (۵ تصویر) .دارد قرار ردیف یک در و پیوسته همبه نیز ترنج هفت تا استثنایی هاینمونه از بعضی در و دارد قرار

 

 

 

 

 
 

 ترنجی. هفت قالی .5 تصویر

 نگارندگانمنبع: 

 

 گذشته از تغییر بدون هاترنج فرم که دهدمی نشان خمسه عرب نشینیکوچ دوران از مانده جایبه هایقالی بررسی

 اکثر در (۲۲۴-۲۲۰، صص. ۱۳۷۷ پرهام، ؛۳۳۰-۳۳۵ صص. ،۱۳۶9 ادواردز،) .است هکرد پیدا ادامه تاکنون

 اندازه و ابعاد در ثیریتأ هاترنج تعداد شدن زیاد. شودمی استفاده قالی مرکز در ترنج ده تا اندازهبزرگ هایقالی

 . شودمی زیادتر هاقالی عرض و طول بلکه نداشته هاترنج

 گروه پنج در کلی صورتبه توانمی ۴ و ۳ جدول طبق آماری جامعه روستاهای قالی هایطرح بندیترکیب

 ترنج تصویری، ترنجی، دو) متفرقه. ترنجی چند ترنجی، چهار ترنجی، سه ترنجی، لچک نمود؛ بندیدسته

 (.غیرهندسی
 نگارندگان.: منبع .آماری جامعه در بررسی مورد روستاهای در هاقالی هایطرح بندیترکیب تحلیل .۳جدول

 قالی

 الگوی)

 (تحلیلی

 لچک و زمینه نقوش ترنج نقوش و فرم
 نقوش

 حاشیه
 بافنده روستای غالب رنگ

ی
وان

را
ف

 

 سه ترنجی

 ضلعیشش هاترنج فرم

 است، لوزی به متمایل

 گرد هایگل) گیاهی غالباً

 در انتزاعی، جانوری، گیاهی،

 تعداد ترنجیسه هایقالی

 پیوسته همبه و زیاد هالچک

 ماهی

 گل،نیم

 هالچک الکی، زمینه

 و ایسرمه ترنج ای،سرمه

 جوکان، الزهرا،

 صفا، باغ ای،کره

 گازچرکه

۱۱ 
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 قالی

 الگوی)

 (تحلیلی

 لچک و زمینه نقوش ترنج نقوش و فرم
 نقوش

 حاشیه
 بافنده روستای غالب رنگ

ی
وان

را
ف

 
 هایگل پر، چند

 جانوری ،(دارساقه

 (پرندگان)

 خارج لچک حالت از و

 درخت نقوش. اندشده

  زمینه در پایانبی

 بازوبندی،

 سرمرغی

 حاشیه سفید، بعضا

 سفید

 ترنجی چهار

 متمایل ضلعیشش هاترنج

 قالی طول در لوزی به

 هایگل شود،می تکرار

 سه هایگل چندپر، گرد

 بوته

 ساده نقوش تکرار زمینه در

 و حیوانی نقوش. گیاهی

 مورد هایقالی در. انتزاعی

 نقوش که لچک چهار بررسی

 .است شده کار گیاهی

 بازوبندی

 هالچک الکی، زمینه

 ای،سرمه ترنج ای،سرمه

 سفید حاشیه

 آباد،محمد الزهرا،

 بنک
۳ 

 ترنج لچک

 ضلعیهشت ترنج فرم

 داخل لوزی، به متمایل

 بزرگ گرد هایگل هاترنج

 گلسه هایبوته پر،چند

 ( پرندگان نقوش) جانوری

 چند بوته گیاهی، نقوش و

 گل

 بندی،

 بازوبندی،

 وسط مبداء

 لچک الکی، زمینه

 ای،سرمه ترنج ای،سرمه

 سفید حاشیه

 صوفیان، دفر،

 الزهرا محمدآباد،
۴ 

 ترنجی چند

 و ضلعیشش ترنج فرم

 موازی ردیف دو در لوزی

 نقوش شود،می تکرار

 گرد هایگل غالباً گیاهی

چند  گرد هایگل گیاهی،

 نقوش گل،سه بوته پری،

 زمینه در پایانبی درخت

 بازوبندی

 ترنج الکی، زمینه

 الکی، بعضاً و ایسرمه

 حاشیه ای،سرمه لچک

 سفید

 بنک، ای،کره

 الزهرا
۶ 

 متفرقه
 غیرهندسی، ترنج

  تصویری،

 انتزاعی، نقوش زمینه تصاویر

  طبیعی، حیوانی و گیاهی

 وسط مبدأ

 بندی

 حاشیه الکی، زمینه

 وترنج لچک سفید،

 ایسرمه

 جوکان، الزهرا،

 دفر بنک،
۴ 

 
 نگارندگان.: . منبع۳ شماره جدول با مطابق بررسی مورد هایقالی گانهپنج گروه از اینمونه .4 جدول

 لچک ترنجی

   

 سه ترنجی

   

 چهار ترنجی
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 چند ترنجی

   

: متفرقه

 ترنج تصویری،

 غیرهندسی

 

 

 

 (۵ جدول) .نمود بندیطبقه گروه چهار در توانمی را استفاده مورد نقوش

 تریناصلی از. بود شده استفاده گیاهی نقوش بررسی مورد هایقالی تمامی در تردید بدون: گیاهی نقوش. ۱

 و پایانبی صورت دو به طایفه این هایقالی در که باشدمی زندگی درخت طایفه، این قالی در رفته کارهب نقوش

 (۶ تصویر) .است شده تکرار زمینه سرتاسر در ترنج طرف دو در پایانبی زندگی درخت. است رفته کارهب منقطع

 .رودمی شماربه طایفه این قالی در متداول گیاهی نقوش دیگر از گلسه بوته

 ثانویه نقوش هاآن به شودمی بافته اصلی نقوش بین در زمینه کردن پر برای بیشتر گروه این: انتزاعی نقوش. ۲

 به باشدمی دشوار بسیار آن اصلی منشاء تشخیص که اندشده انتزاعی و استیلیزه آنقدر. شودمی داده لقب نیز

 نامگذاری خود روزمره زندگی در استفاده مورد اشیاء و عناصر به آن شباهت دلیلبه بافندگان دلیل همین

 .نمایندمی

 خمسه هایقالی. داراست جانوری نقوش بین در را تنوع بیشترین پرندگان نقوش گروه این در: جانوری نقوش. ۳

 که هاییقالی در و رودمی کارهب پرنده نقوش ءاستثنا بدون هاقالی تمام در و اندیافته شهرت مرغی های طرح با

 (۳ تصویر) .گویندمی «مرغی قالی» آن به باشد کرده پر مرغی طرح تماماً را زمینه

 صورتبه نقوش این. است گروه این در رفته کارهب نقوش تریناصلی درخت و مرغ نقوش :ترکیبی نقوش. 4

 و غنی طایفه. کندمی پیدا خاصی هویت بندیترکیب یک در اما شود،می مشاهده قالی پهنه در باهم و جداگانه
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، شیرازی) .برندمی کارهب خود هایبافتدست در را درخت و مرغ نقوش که هستند خمسه عرب طایفه تنها لوردانی

. باشدمی هم شبیه قالی و خورجین-قالی در نقشمایه این رفته کارهب فرم (۳۲ ص. ،۱۳9۲ ،الهیآیت وکشاورز 

 .نمایدمی خودنمایی درخت طرفین در پرنده چهار یا دو معموالً

 
 نگارندگان.: منبع. آماری جامعه بررسی مورد هایقالی در مشترک و پرکاربرد جانوری و گیاهی انتزاعی، نقوش .5 جدول

 انتزاعی نقوش

 و پرکاربرد

 قالی در مشترک

 غنی طایفه

     

 شانه چنگک شاخ اره چنگ چل

   
  

 درهم ماهی حاشیه لوردانی حاشییه چنگک (؟) الیایت نقوش کالک

 گیاهی نقوش

 و پرکاربرد

 قالی در مشترک

 غنی طایفه

     

 جقه بته گل آینه گل سیب پر هشت گل

     
 گل سه بوته گل سه بوته گل سه بوته جقه بته جقه بته

 و جانوری نقوش

 ترکیبی نقوش

 و پرکاربرد

 قالی در مشترک

 غنی طایفه

     

 هندی مرغ درخت و مرغ درخت و مرغ خروس مرغ

     

 طاووس عقاب جوجه جوجه جوجه

     

 سگ بز بز شاخی بز طاووس

 در انتزاعی و جانوری گیاهی، هایگروه و تعدد حیث از نقوش تنوع بیانگر غنی طایفه قدیمی هایقالی بررسی

 بافندگان و شودمی استفاده کمتر کندمی پر را قالی زمینه که ثانویه نقوش از خرأمت هایقالی در است، قالی پهنه
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 ثیرگذارتأ هاقالی هایطرح تغییر در نیز ایقبیله و قومی هایازدواج. نمایند حفظ را اصلی نقوش اندکرده سعی

 ،۲ ولاجد) .است شده کم هم هاطرح تنوع قالی اصلی چارچوبه حفظ رغمعلی فامیلی، هایازدواج دلیلبه بوده،

. شودمی دیده خرترأمت هایقالی در گردان هایفرم با طبیعی نقوش و هاطرح از استفاده به بافندگان تمایل (۵ ،۴

 الهام شهری هایقالی از محتمالً که طایفه این قالی در غیرهندسی هایترنج با هاییطرح تصویری، هایطرح

 از هاقالی از بعضی زمینه در طبیعی صورتبه پرنده و گیاهی نقوش سرییک از استفاده همچنین و شده گرفته

  (۶ جدول) .است گرفته صورت بافندگان توسط که تحوالتی و تغییر بارز هاینمونه

 
 نگارندگان.: منبع .آماری جامعه در بررسی مورد هایقالی در شده بافته( طبیعی) غیرهندسی نقوش از هایینمونه .6 جدول

 نقوش از هایینمونه

 جانوری و انسانی
    

  
 

 

 از هایینمونه

 گیاهی نقوش

    

 طبیعی نقوش نمونه

 روی بر شده طراحی

 شطرنجی کاغذ

    

 توسط هندسی صورتبه قدیمی هایقالی در که است حیوانی و انسانی گیاهی، نقوش شامل طبیعی فرم با نقوش

 داده طبیعی فرم با طاووس به را خود جای که چتری هایدم با هاییطاووس جمله از. بود شده بافته هابافنده

 یزد استان قالی و داشته حضور منطقه در که هاییکننده تولید طریق از یا رسدمی نظربه نقوش از قبیل این. است

 هایکرده تحصیل توسط یا و شهرستان در فروشی قالی نقشه هایمغازه یا ،(۷ تصویر) اندداده رواج منطقه این در را

 (۶ جدول) .گیردمی قرار استفاده مورد و شده طراحی جداگانه صورتبه نقوش روستاها در هنری
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. یزد بافت و طرح با بافیقالی عمودی دار .7 تصویر  .نگارندگان: منبع. قالی زمینه در پایانبی درخت .6 تصویر

 .نگارندگان: منبع
 

 روی بر متفاوتی اهداف با هاکتیبه. داشت وجود هاییکتیبه آماری جامعه در بررسی مورد هایقالی از تخته سه در

 یا و طراح استاد نام و شوندمی بافته رسانیاطالع هدف با هاکتیبه در که هایینوشته انواع». شودمی بافته قالی

 تجربگیبی دلیلبه نیز گاهی. شودمی بافته آن روی تاریخ همراه به گرفته صورت بافت آن در که کارگاهی یا بافنده

 کتیبه نقش از (۴۶۲ ص. ،۱۳9۳ صباحی،) .«نیست خواندن قابل نوشته مجموع در او، بودن سوادبی یا بافنده

 ،۱۳۷۲ رضوی،حشمتی  و آذرپاد) .دارد تزئینی جنبه هم گاهی و گیرندمی بهره بافت تاریخ بافنده، نام نوشتن برای

 نیز خاصی مفهوم و معنا و نبوده متداول قالی یک بافت تاریخ نوشتن عشایری فرهنگ در هاگذشته از (۱۴۱ص. 

 هاییقالی در (۱۱۲ ص. ،۱۳۶۴ پرهام،) .است شدهمی محسوب هاآن روزمره کارهای از بافندگی چون است نداشته

 احتمال که است شده مشاهده قالی زمینه در تاریخ کرات،به شده، بافته اخیر دهه چند در فارس عشایر توسط که

 تاریخ هنری آثار در که باشد شهری فرهنگ ثیراتتأ از تواندمی هم این و باشدمی آن بافت تاریخ یقینبه قریب

 بوده خان یا دهندهسفارش نام اینکه مگر نبوده متداول خیلی تاریخ اندازه همانبه هم نام نوشتن. شودمی زده

 شده نوشته التین به نام الف-8 و 8 تصویر قالی در. باشد شده بافت خانواده ذکور افراد برای قالی اینکه یا و باشد

 به توجه با و داشته آشنایی التین حروف با بافنده احتماالً التین، کلمه بزرگ و کوچک حروف با نوشتن. است

 قالی عرصه بر دختران و زنان نام تقریباً  عشایر و ایالت در. است داده تغییر را حروف شده گرفته نظر در فضای

 مرضیه» شده نوشته کامل مادر یا استادکار نام احتماالً است، هاخانم نام دارای 9 تصویر قالی در شود،نمی بافته

 است آن بیانگر این است، خانواده فامیل رسدمی نظربه نژادصولت و بوده قالی بافنده که «رضیه» دختر و «اشرف

 است، مشکل بافنده برای قالی طولی راستای در کتیبه بافت. است شدهمی بافته خودمصرفی هدف با هاقالی که

 .باشند کرده اجرا و طراحی کاغذ روی بر تصویری نقوش تک همانند احتماالً
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 کتیبه جزئیات و دارکتیبه قالی. الف-8 و 8تصویر

. (8۰ سال چپ سمت ،AliASgHAr راست سمت)

 .نگارندگان: منبع

 اشرف. سمت مرضیه: باال راست سمت قالی، زمینه در نوشته .9 تصویر 

 .نگارندگان: رضیه. منبع: پایین چپ سمت نژاد،صولت: باال چپ

 

هم  یهم و بر روسرو تار پشت  یرهت یهارنگ دادن قرار هم کنار: غنی طایفه هاییقال بندیرنگ هایویژگی

 یکبار یخط کهآنیب ،‹‹یرهاندر ت یرهت›› یزیآمرنگ یوهش یژهوفام و بهیرهت یهابا رنگ یکتار یهاهنگار یریو دورگ

 در هرچند. باشدمی خمسه عرب طوایف و ایل بافیقالی هاییژگیجدا کند از و یکدیگردو را از  ینو روشن ا

 بردن کارهب. داشتند بیشتری عمر که است هاییقالی از بیشتر تیره به روشن هایرنگ نسبت متاخر هایقالی

 یاقتصاد یتاز وضع گردد،می محسوب خمسه هایقالی رنگ عمومی هایویژگی از که هم کنار در تیره هایرنگ

 هایرنگ هاآن دلخواه مورد هایرنگ از. 8باشد ایل کوچ جغرافیایی قلمرو از ناشی تواندیم ینو همچن یلا ینا

 آنقدر خمسه عرب هایقالی در تیره هایرنگ گرفتن قرار هم کنار. سیر زرشکی بادمجانی، سیر، ایقهوه ای،سرمه

 .دهدمی جلوه تیره را آن نقوش، تیره هایرنگ باشدمی روشن زمینه رنگ که نادر هاینمونه در که هست زیاد

 و خودرنگ هایپشم از محدودی تعداد کرده، پیدا تغییر گذشتهبه نسبت طایفه این هایقالی در رنگرزی نوع

 بافیقالی در اخیر دهه چند در. است شده متداول بیشتر شیمیایی رنگرزی و کردندمی استفاده گیاهی رنگرزی

 دست از را خویش رنگی هویت شیمیایی هایرنگ هجوم برابر در هاقالی و نداشته وجود گیاهی رنگرزی ناحیه این

 مورد هایقالی تمامی در .گیردمی صورت منازل در هاتجربه با و هابافنده خود توسط هاقالی رنگرزی. اندداده

 برای شیمیایی رنگ از سپس و روناس گیاه از ابتدا رنگ این آوردن بدست برای و بود قرمز زمینه رنگ بررسی

 شیمیایی رنگ همراهبه بومی هایگیاه برگ انواع از هستند زرد که هاییرنگ در یا و کنندمی استفاده رنگرزی

 گذشته در (۱۳98 ، مصاحبه، آبان،خانیعلی) .است لیمو قورت،قره سفید، زاج نیز هاآن اصلی دندانه و برندمی بهره

 را بافتعرب هایقالی بیشتر که ایگونهبه داشتند؛ خاصی عالقه زمینه، در تیره هایرنگ به خمسه ایل بافندگان

 مالحظه زمینه در بندیترکیب نوع این مطالعه مورد هایقالی در اما کرد،می جدا فارسی بافندگان دیگر هایقالی از

 .نگردید

 بافندگان استفاده مورد افقی فلزی دار سرچهان شهرستان روستاهای در: غنی طایفه هایقالی فنی هایویژگی

 در کنندگانیتولید آماری جامعه روستاهای و بوانات مانند همجوار هایشهرستان و مرکز در اما بود، غنی طایفه

 آن از شود،می استفاده یزد بافیقالی ابزارآالت از دلیل همینبه و اندداده رواج را یزد هایقالی تولید اخیر دهه دو
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 مورد روستاهای در. (۱۰ تصویر) 9نقشه از استفاده و برپاکی و پاکی شانه، ،(۷ تصویر) عمودی دارهای ،است جمله

 و تکمیل ،(۱۲ تصویر) بافت کشی،چله ،(۱۱ تصویر) ریسیدن پشم، چیدن مرحله شناسی؛فن بعد از مطالعه،

 . شودمی انجام اطرافیان یا بافنده خود توسط نهایی پرداخت

 

 

 

 

 

 
 قالی چهارم یک نقشه .۱0 تصویر

 مورد روستاهای در رایج یزد

 .نگارندگان: . منبعمطالعه

 نخ دوک با ریسندگی .۱۱ تصویر 

 . الزهرا روستای در ریسی

 .نگارندگان: منبع

 روستای در بافیقالی .۱۲ تصویر 

 .نگارندگان: منبع. جوکان

 

 یعنیهمجوار خود  یلاز ا یرپذیریثأبا ت و احتماالً یصورت تفنننامتقارن به گره و غالب صورتبهمتقارن  گره

در تار و پود بهره  یزبز ن یاز مو بعضاً . شودمی زده پشمی پود و تار روی بر یپشم کامالً  یهبا مواد اول هاییقشقا

 استفاده ایپنبه نخ از نیز تارها در و صورتی و قرمز رنگ ایپنبه نخ از نازک، پود در هانمونه بعضی درو  برندیم

 هاآن خود اصطالح به که ثابت کشیچله از باشد،می میلیمتر هشت اندازه در بلند نسبتبه هاقالی خواب. بود شده

 دارای و روشن ایقهوه رنگ گرفته قرار استفاده مورد تار عنوانبه که هاییپشم رنگ. کنندمی استفاده هست ترکی

 مواقع بعضی و قرمز هاآن رنگ غالباً و بوده دوگانه همواره پود تعداد باشد،می قشقایی ایل به نسبت تریتیره رنگ

 رنگتک نادر مواردی در و رنگ دو متصل ایلوله شیرازه صورتبه رنگ دو اغلب نیز پیچیشیرازه. است خرمایی

. باشدمی قالی پرز هایرنگ از استفاده مورد هایرنگ و کندمی تغییر هارنگ سانتیمتر بیست حدود هر در و

 مو از ترکیبی یا بز موی از اغلب که متفاوت تار با پود جنس که بوده کرباس نوع از قالی انتهای و ابتدا بافیگلیم

 جنس. اندکرده استفاده نخودی گره. ۲ بافگیس .۱ متداول شیوه دو از هاسرچله آرایش. اندگرفته بهره پشم و

-۳۰ بین بررسی مورد هایقالی رجشمار. آورد حساببه لولنیم هایقالی توانیم را غنی طایفهبافته شده  هایقالی

 (۷)جدول  .۱۰بودند متغیر سانتیمتر هفت دررج  ۲۵
 

 نگارندگان.: منبع. آماری جامعه بررسی مورد روستاهای در یافته اسکان غنی طایفه قالی کلی هایویژگی .7جدول 

 توضیحات عنوان ردیف

 (پرزها بریدن برای) کاتر قیچی، ،(کرکیت) شانه افقی، فلزی دار آالت ابزار ۱

 تولیدی هایاندازه ۲
 سانتیمتر، ۱8۰ در ۱۲۰ هاآن ترینرایج متر، ۶ در ۴ حداکثر و سانتیمتر 9۰در ۶۰ حداقل

 .باشدمی سانتیمتر ۲۰۰ در ۱۵۰
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 توضیحات عنوان ردیف

 اولیه مواد ۳
 پود ریس؛دست پشم: ضخیم پود سوخته؛ قرمز بیشتر و پشم: پود ریس؛دست پشم :تار

 پشم(: خامه) پرز پنبه؛ و ریسدست پشم :نازک

 ۲۵-۳۰: رجشمار ثابت،: کشیچله متقارن، گره ترینمتداول رجشمار /کشیچله /گره ۴

۵ 
 نوع و پود تعداد

 پودگذاری
 پود یک چین هر و( نازک و ضخیم) پود دو

 بافت لولنیم بافت نوع ۶

 پیچیشیرازه ۷
 انجام رنگ یک سانتیمتر ۱۰ هر هانمونه بعضی در) رنگ دو بیشتر و متصل پیچیشیرازه

 (رنگ ۴ قالی کل در و شودمی

 بافتگیس و گره صورتبه هاسرچله آرایش هاسرچله آرایش 8

 .باشدمی زنجیره از استفاده با قالی سروته کردن مهر قالی سروته کردن مهر 9

 .شودمی قیچی بافنده توسط رج هر پرداخت نوع ۱۰

 رنگرزی نوع ۱۱
 مثل خودرنگ هایپشم بعضی از استفاده. شودمی انجام منزل در و شیمیایی کامالً  رنگرزی

 ایقهوه یا مشکی رنگ

۱۲ 
 رنگ حداکثر و حداقل

 قالی یک در

 عنابی،. ۴ باز و سیر آبی. ۳ ایسرمه. ۲ باز و سیر الکی. ۱) رنگ۱۲ حداکثر و رنگ۷: حداقل

 و لیمویی زرد. ۷ سیر سبز و ایهندوانه سبز چمنی، سبز کناری، سبز .۶ دوغی. ۵ ایقهوه

 (مشکی. ۱۲ مسی. ۱۱ سفید. ۱۰ دارچینی و شتری. 9 (خاری گل) زرشکی .8 خردلی زرد

 سبز .۶ آبی. ۵ مشکی .۴ الکی. ۳ سفید. ۲ ایسرمه. ۱ هارنگ ترینرایج ۱۳

 نقشه نوع ۱۴
 نقوش شده، بافته قالی روی از یا نقشه بدون بافت حفظی بافت، ذهنی هندسی،: نقشه نوع

 .شودمی بافته نقشه روی از طبیعی

 (ترنجی چهار از بیشتر) ترنجی چند ترنجی، چهار ترنجی، سه ترنج، لچک هاطرح ترینرایج ۱۵

 شیمیایی رنگرزی بودن متداول و سنتی رنگرزی عدم قالی عمده عیوب ۱۶

 (ترقدیمی هاینمونه در) بومی و اصیل هایطرح از استفاده پشمی، اولیه مواد از استفاده قالی حسن ترینعمده ۱۷

 

 نتیجه
 است دارترنج هاقالی بندیترکیب اصلی ساختار که، است آن بیانگر غنی طایفه قالی مطالعه از حاصل هایبررسی

. یابد افزایش هاترنج تعداد بالطبع و قالی ابعاد تا شده سبب زندگی سبک خاص ضرورت بنابه مواقع بعضی در و

 هایقالی از بعضی در هاترنج فرم. بود بررسی مورد هایقالی بین در بندیترکیب ترینرایج ترنجی سه هایقالی

. است شده نزدیک بافشهری هایقالی نقش و طرح به و نموده تغییر بودن هندسی حالت از بررسی مورد

 نقوش از استفاده ها،قالی از بعضی در نشده محدود هاترنج فرم به تنها شهری قالی نقشه و طرح از پذیریالهام

 شده زیاد غیرهندسی هایطرح از استفاده به بافندگان تمایل رسدمی نظربه کل در. شودمی مالحظه شهری قالی

 متعددی دالیل. شودمی دیده وضوحبه امر این داشتند کمتری عمر که بررسی مورد هایقالی در که ایگونهبه

 قالی تولید عرصه در هنری هایکرده تحصیل ورود بازار، از شده شطرنجی نقوش تهیه شد؛ متصور توانمی

 که منطقه در یزدی هایقالی تولید شدن متداول. طبیعی شکلبه خود پیرامون عناصر از الگوپذیری عشایری،

 زمینه در جداگانه صورتبه و شده گرفته الهام آن از( برگ غنچه، گل،) ختایی نقوش از بسیاری رسدمی نظربه

 قرینه با و ترخلوت زمینه شده، کاسته نقوش تعدد و تنوع از متاخرتر هایقالی در. است شده بافته غنی طایفه قالی
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 در آن گیاهی رنگرزی داشتن لحاظ به فارس استان هایقالی بندی؛رنگ و رنگرزی بعد در. است شده بافته بیشتر

 غنی طایفه عشایری هایگروه یکجانشینی از بعد. است داشته خاصی طرفدران همیشه خارجی و داخلی بازارهای

 آن کاهش دالیل از. نمایندمی گیاهی رنگرزی را الیاف استثنایی موارد در مگر است، شده فراموش ویژگی این

 در یا قشالق مناطق یا کوچ مسیر در رنگرزا گیاهان به هاآن دسترسی عدم و عشایر شدن یکجانشین توانمی

 دستهب ترساده فرآیند ایی،یشیم هایرنگ بودن الوصولسهل بافنده، کم دانش و آگاهی نا ییالق، مناطق هایکوه

 رنگرزی در رنگی تنوع آوردن دستهب در تخصص عدم گیاهی، هایرنگ به نسبت شیمیایی هایرنگ آوردن

 نزد در هارنگ ترینمحبوب از سفید و ایسرمه الکی، هایرنگ. است شده مشکالتی همچون بروز باعث گیاهی

 نرمی باعث امر همین که بوده پشمتمام هاقالی دهندهتشکیل اولیه مواد فنی؛ هایویژگی نظر از. است بافندگان

 طایفه بافیقالی هایویژگی از کرباس بافیگلیم رنگ، دو شیرازه دوگانه، پودگذاری متقارن، گره. است شده قالی

 هم ویژگی این بود، شده استفاده ایپنبه نخ از تارها در نادر موارد بعضی در همچنین و نازک پود در. است غنی

 .برشمرد گرفته رونق آنجا در یزد هایقالی که شهرهایی و روستاها با همجواری تواندمی

 

 نوشتپی
 یمال ییتوانا عدم ر،یعشا در یشهر ساختار و فرهنگ نفوذ مراتع، دادن دست از: کرد ذکر را موارد نیا توانیم ریعشا اسکان لیدال از .۱

 یقربان و فرعی)رف جنگل از هادام خروج یدهسامان طرح ،یمتماد یهاسال طول در یخشکسال دهیپد بروز ها،دام دادن دست از با همراه

 .(۶۵ ص. ،۱۳8۶ گ،یر

... که  سالی ،امید به رفاه و استفاده از امکانات از قبیل بهداشت ،درمان ومجموعه عوامل نوسانات جوی، کمبود علوفه در مواقع خشک .۲

 نشینی را ترک و در جوار یک شهر یا روستا ساکن شود اسکان خودجوش گویند.شود عشایر در درازمدت زندگی کوچباعث می

 فارس بافیفرش شاهکارهای. امیرکبیر انتشارات( ۱۳۷۱) دوم جلد ،(۱۳۶۴) اول جلد فارس روستایی و عشایری هایهبافتدست. ۳

 .سروش انتشارات( ۱۳۷۵)

 .است شده اخذ روستاها دهیاری از قسمت این مارآ . ۴

 وددح نفر یک که صورتی در بود، تومان هزار ۱۲۰ حدود ۱۳99 سال در کشاورزی هایزمین در( ساعت8) کار روز یک الزحمهحق. ۵

 شرطی به ببافند را یاقالی متبحر بافنده یک که است آن از بیشتر خیلی آن دریافتی میزان کند کار کشاورزی زمین در ماه در روز ۲۰

 .باشد داشته خریدار ایشان قالی که

 .گیردنمی صورت کشاورزی هایزمین در زنان کردن کار و کشاورزی هایفعالیت زمستان و پاییز فصل در منطقه بودن سردسیر دلیلبه .۶

 و تالش بافنده( بافتهدست زمینه بودن شلوغ به تمایل) بافیمفصل خالف بر( بافتهدست زمینه بودن خلوت به تمایل) بافیخالصه در. ۷

 .(۱۲9 ص. ،۱۳9۴ افروغ،) ندارد زمینه در نقوش تراکم بردن باال و کردن شلوغ در تمایلی

 .ببافد قالی نقشه روی از بایستمی باالجبار بافنده که بوده گردان هایطرح از یزد قالی هایطرح. 8

 بیشتر گیاهی پوشش ها،بلندی و پستی سالیانه، بارندگی میانگین رویممی پیش استان غرب سمتبه شرق از هرچه فارس استان در. 9

 غرب سمتبه مرکز از که قشقایی ایل به نسبت کنندمی حرکت فارس شرق در که خمسه ایالت کوچ جغرافیایی قلمرو ثیرتأ. باشدمی

 در سپس و شودمی دیده( بیشتر بز دارای خمسه ایالت و بیشتر گوسفند دارای قشقایی ایل) هاآن دامی تولیدات نوع در ابتدا باشدمی

 .نمود مشاهده توانمی آن هایبافتهدست بندیرنگ و رنگرزی

 ;Opie, 1981, pp. 73-111; Opie, 1992, pp. 190-211) نک غنی طایفه قدیمی هایقالی بافت شیوه با رابطه در. ۱۰

Hesougo, 1978, pp. 130-137) 

 

 



 

 ، دانشکده هنر؛ دانشگاه شهید چمران اهوازعلمی نامهفصل

 (غنی طایفه: موردی مطالعه) سرچهان شهرستان روستاهای در یافته اسکان خمسه عرب عشایر هایقالی بافت و رنگ نقش، و طرح هایویژگی مطالعه
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