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چكيده
اقوام کرد ساکن خراسان يکي از مهمترين طوايف قالي باف در بين ايالت و عشاير ايران اند. مطالعه طرح 
و نقشمايه هاي به کاررفته در هنر قالي بافي اين اقوام نشان مي دهد که نقوش اين قالي ها با آداب، رسوم و 
فرهنگ رايج در هر منطقه و نيز بر اساس ريشه فرهنگي و قومي خود داراي شاخصه هاي هنري و هويتي 
با ارزش مي باشند. از اين رو هدف اين پژوهش، شناسايي و بررسي ساختار فرمي طرح و نقوش قالي هاي 

کردي خراسان و قالي هاي عشايري کردستان و يافتن وجوه تشابه و تفاوت در آنهاست.
سواالت اين پژوهش عبارتست از ١. ساختار طرح و نقش هاي قالي هاي کردي خراسان و عشاير کردستان 
چگونه اســت؟  ٢. شــباهت ها و تفاوت هاي طرح و نقش قالي هاي کردي خراســان با قالي هاي منطقه ي 

کردستان کدام هستند؟ 
 روش انجــام پژوهــش توصيفي و با رويکرد تطبيقي بوده و تجزيه و تحليل اطالعات به شــيوه کيفي 
جزيي نگر صورت پذيرفته است. جمع آوري اطالعات در هر دو منطقه به صورت ميداني و کتابخانه اي 
بوده است. جامعه تحقيق، شامل ٦١ تخته قالي از منطقه خراسان و ١٧ نمونه از منطقه کردستان است که 
از اين ميان تعداد ١٥ نمونه اصيل از خراسان و ١٠ نمونه اصيل از کردستان به شيوه هدفمند انتخاب و 
مورد مطالعه قرار گرفتند. نتايج حاکي از وجوه اشتراک و افتراق هايي در بين قالي هاي هر دو منطقه است 
و طرح هايي مانند «کله روسي» و «جليل» نمونه هايي از مشابهت ها در دو منطقه است. بيشترين تشابه در 
ساختار ترنج، لچک و حاشيه و نقشمايه هاي آنها در طرح هاي ترنجي و لچک ترنج است. برخي افتراق ها 
نيز در چگونگي بکارگيري انواع نقشــمايه هاي (هندسي، گياهي و جانوري) در قالي ها به علت تغيير در 

موقعيت اقليمي و جغرافيايي قابل مشاهده است.
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مشترک  احتمالي  هويت  تا  شود  نمايان  جزيي  و  دقيق 
پژوهش  در  رو  اين  از  شود.  آشکار  دو  اين  قالي هاي 
قالي  کرد  با مطالعه و بررسي طرح و نقش در  حاضر 
خراسان و کردستان، به معرفي ساختار قالي هاي کردي 
دو منطقه پرداخته و سپس با رويکرد تطبيقي شباهت ها 
و افتراق هاي طرح و نقش اين قالي ها بدست آمده است. 
مسأله اصلي پژوهش، شناخت چگونگي و تنوع ساختار 
فرمي طرح و نقش قالي هاي اصيل دو منطقه شامل ترنج، 
اساس  اين  بر  است.  حاشيه  و  متن  نقشمايه هاي  لچک، 
سواالت مورد نظر پژوهش عبارتند از، الف)ساختار طرح 
و نقش هاي قالي هاي کردي خراسان و عشاير کردستان 
چگونه است؟ و ب)شباهت ها و تفاوت هاي طرح و نقش 
قالي هاي کردي خراسان با قالي هاي منطقه ي کردستان 

کدام هستند؟

روش تحقيق
پژوهش حاضر از نوع تحقيق توصيفي - تحليلي بوده 
و نتايج با رويکرد تطبيقي و به شيوه کيفي جزيي نگر 
به دو  به دست آمده است. روش  جمع آوري اطالعات 
جمع آوري  است.  بوده  کتابخانه اي  و  ميداني  صورت 
کتابخانه اي  منطقه  دو  هر  در  قالي بافي  تاريخي  پيشينة 
جمع  تصويري،  مستند  منابع  کمبود  به  توجه  با  است. 
آوري اکثر نمونه ها بويژه در حوزه خراسان به صورت 
ميداني صورت گرفته است. جامعه آماري و نحوه انتخاب 
قالي ها، به شيوه هدفمند و بر اساس ميزان فراواني و 
پراکندگي اقوام کرد مناطق مورد بررسي بوده است. از 
اين روي با توجه به رويکرد تطبيقي اين پژوهش، تعداد 
روستاهاي۲ جامعه هدف انتخاب شده از منطقه خراسان 
۱۵روستا و استان کردستان ۴ روستا بوده است. تعداد 
قالي هاي بدست آمده از روستاهاي خراسان ۱۵ نمونه و 
عشاير کردستان ۱۰ نمونه و در مجموع ۲۵ نمونه است 
که به عنوان جامعه آماري تهيه شده از قالي هاي کردي 
خراسان و عشايري کردستان در پژوهش حاضر مورد 
مطالعه قرار گرفته است. در ادامه نيز به بررسي جزئي 
و دقيق ساختار طرح و نقش قالي هاي دو منطقه پرداخته 
شده تا از اين طريق بتوان به مطالعات تطبيقي دو حوزه 

و طبقه بندي نتايج حاصل از مطالعات دست يافت.

پيشينه تحقيق
با توجه به تنوع مطالعات انجام شده در رابطه با قالي هاي 
و  خارجي  منابع  گروه  دو  در  منابع  اين  ايران،  کردي 

داخلي معرفي شده اند.  
قسمتي  در  (۱۹۷۸م)  «ُاپي»۳  خارجي،  منابع  حوزه  در 
از کتاب Tribal rugs به معرفي فرش هاي کردي ايران 
پرداخته است. وي در ابتدا به بيان شرحي از پشينه اين 
کردي  توليدات  از  نمونه هايي  معرفي  به  و سپس  اقوام 

مقدمه  
زندگي کوچ نشيني در ايران، سابقه اي بسيار کهن دارد 
بدين گونه که کوچ نشينان و عشاير۱ هميشه نقش مهمي 
در تاريخ اين مرز و بوم داشته اند و زندگي آنان گونه اي 
پيرامون  زيست  محيط  با  اجتماعي  فرهنگي-  سازش 
است. در ميان اقوام و قبيله هاي عشايري ايران، کردها 
عشايري  جامعه  هسته هاي  نخستين  از  يکي  عنوان  به 
و  جمعيتي  متعدد  پراکندگي هاي  داراي  که  مي باشند 
ساختاري در جغرافياي ايران هستند. در اين بين خراسان 
به عنوان يکي از مهم ترين مناطق توليد فرش هاي کردي 
عشايري و روستايي ايران محسوب مي شود. اين استان 
ايل ها و  از  سکونتگاه گروه هاي مختلف قومي و زباني 
توليدات صنايع  ُکرمانج است که  نام  به  طايفه   هاي کرد 
دستي اين اقوام، در قالب قالي و دستبافته هاي کردي در 
دامداري  و  زراعت  همچون  فعاليت هايشان،  ساير  کنار 
با توجه  تاثير فراواني دارد.  اقتصادي خانوار  در رشد 
و  بنيادي  مفاهيم  جمله  از  فرش  نقش  و  طرح  اينکه  به 
از اساسي ترين عوامل بازتاب دهنده سنت  و فرهنگهاي 
ايران است قالي هاي عشاير کرد خراسان نيز به  بومي 
نيز  آنها  هنري  و  فرهنگي  ارزش هاي  از  جزئي  عنوان 
تلقي مي شود که از سبک خاص خود متناسب با ساختار 
اجتماعي و فرهنگي رايج در نقش پردازي پيروي مي نمايد. 
با توجه به پيوندهاي فرهنگي و هنري موجود ميان اقوام 
کرد ساکن در خراسان با اعقاب کرد خويش در کردستان، 
مطالعه و شناخت مباني فرهنگي و هنري و ويژگي هاي 
کردستان  کرد  اقوام  فرهنگي  مصنوعات  در  شاخص 
اين  تطبيق  و  پيگيري  در  غني  اطالعاتي  منبع  مي تواند 
مولفه ها در مصنوعات اقوام کرد در ساير مناطق ايران 
عنوان  به  کردستان  منطقه  در  قاليبافي  شود.  محسوب 
تاثير دامپروري و  يک محصول فرهنگي و هنري تحت 
طبيعت سردسير منطقه، يکي از منابع درآمدي و اشتغال 
ساکنان را تشکيل مي دهد. بافته هاي کردي اين منطقه با 
توجه به حوزه جغرافيايي تحت عناوين مختلف بيجار، 
معرفي  ساوجبالغ  سنقر،  موصل،  کرمانشاه،  هرسين، 
سنه بافت  قاليبافي  مرکز  از سه  کردستان  در  شده اند.  
و  آن  اطراف  روستاهاي  و  بيجار  سنندج،  مرکزيت  به 
برد  نام  مي توان  روستايي  و  ايلياتي  فرش هاي  سوم 

(زارعي،۱۳۸۴، ۱۱). 
داراي  کردي  قالي هاي  که  مي دهد  نشان  مطالعات   
ويژگي هايي هستند که در روند شناسايي آنها مهم بوده 
و به عنوان شاخصه هاي هويتي اين قالي ها مطرح است. 
با توجه به پراکندگي کردها در کردستان به عنوان محل 
سکونت اصلي و نيز پراکندگي بخشي از اقوام کرد در 
مناطق خراسان، به نظر مي رسد شباهت ها و تفاوت هايي 
لذا  دارد.  وجود  منطقه  دو  اين  شده  بافته  قالي هاي  در 
بررسي هاي  با  تفاوت ها  و  اين شباهت ها  که  است  نياز 

١. عشاير: منظور از جامعه عشايري در 
دانش مردم شناسي و جامعه شناسي، 
گروهي مردم هم خويشاوند است که 
معيشت  شيوه  دو  از  گيري  بهره  با 
و  گسترده  سطحي  در  دام  پرورش 
کشاورزي در سطحي محدود زندگي 
مي کنند. اين جامعه ممکن است اسکان 
يافته يا کوچنده باشند که در هرصورت 
نظام  نوع  سه  به  جامعه  تقسيم  در 
جايگاه  عشايري  و  روستايي  شهري، 

ويژه اي دارند(طيبي، ١٣٨٨: ١١١). 
روستاهاي  آماري  جامعه  ٢.تعداد 
مورد بررسي در پايان نامه ٧٨ بوده 
که از اين ميان تعداد ٦١ نمونه قالي از 
کرد خراسان و ١٧ نمونه از کردستان 
اين  به  مقاله  تطبيقي  ماهيت  علت  به 

تعداد استناد شده است. 
3.Opie ،JEmes
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در  نيز  (۲۰۱۰م)  «فورد»۱  است.  نموده  اقدام  ايران 
اشاره  بدون  کردي  قالي هاي  به   Oriental rugs کتاب 
بافنده پرداخته و تصاويري  اقوام  يا  مستقيم به مناطق 
از دست بافته هاي آنان بدون ارايه اطالعات شناسنامه اي 
کتاب  در  (۱۹۹۶م)  «هال»۲  است.  آورده  تصاويري 
گليم هاي ايراني در مطلبي کوتاه از گروه ها و نژادهاي 
از  نمونه  چند  و  برده  نام  خراسان  ناحيه  در  باستاني 

گليم هاي آنان را معرفي کرده است.
در حوزه منابع داخلي، کمندلو (۱۳۹۱) در پژوهشي با 
عنوان «طرح و نقش در فرش هاي عشايري و روستايي 
کردي  طرح هاي  از  برخي  معرفي  به  شمالي»  خراسان 
خراسان به همراه اقوام ترکمن پرداخته است. اين کتاب 
ايل ها و  اقوام کرد خراسان،  از  تاريخي  ارائه سابقه  به 
طوايف ساکن در استان خراسان شمالي به همراه معرفي 
پرداخته  کرد شمال خراسان  قالي  از طرح هاي  تعدادي 
است. يساولي (۱۳۷۵) درکتاب مقدمه اي بر شناخت قالي 
ايران به معرفي و بررسي هريک از مناطق قاليبافي ايران 
تاريخچه  از  مختصر  مطلبي  رابطه  اين  در  که  پرداخته 
قالي هاي کردي خراسان و کردستان ارائه نموده است. 
در بخش مطالعات مربوط به قالي هاي کردي کردستان، 
فرش هاي  عنوان  با  کتابي  در   (۱۳۸۶) صوراسرافيل 
و  شهرستان ها  قالي هاي  معرفي  به  کردستان  کردي 

نواحي روستايي و عشايري اين منطقه پرداخته است.
دستمايه  با  نيز  ميان رشته اي  مطالعات  برخي  همچنين 
قرار دادن طرح و نقش قالي هاي کردي به انجام رسيده 
است که از آن جمله مي توان به اين موارد اشاره کرد: 
عنوان  با  پژوهشي  در   (۱۳۹۱) سليماني  و  کاظم پور 
«مطالعه نقوش دستبافته هاي خراسان شمالي و استفاده 
از آنها در طراحي نشانه» به ويژگي هاي معنوي و دروني 
دست بافته هاي خراسان شمالي و امكان طراحي نشانه از 
ميان نقوش پرداخته اند.  بابا جمالي (۱۳۹۳) در پژوهشي 
با عنوان «زمين بوم هاي اجتماعي و افتراق هاي هنري در 
ايران، نمونه موردي فرش دستباف در ايران مرکزي» به 
بررسي هنر فرش مناطق روستايي و عشايري از جمله 
برخي قالي هاي کردي در بستر زمين بوم هاي اجتماعي 
ايران پرداخته است. حسن زاده (۱۳۸۱) در پژوهشي با 
عنوان «شناسايي، ريشه يابي و احياء طرح ها و نقوش 
ايران)» طرح و نقش  (قالي کردي  ايران  فرش دستباف 
ايران را مورد بررسي قرار داده  قالي هاي کردي غرب 
با  کارشناسي  نامه  پايان  در  نيز   (۱۳۸۱) براتي  است. 
و  ايل ها  معرفي  به  خراسان»،  کرد  «قالي هاي  عنوان 
طوايف کردي به همراه تعدادي از قالي و گليم هاي منطقه 
به صورت محدود پرداخته است. برآيند مطالعات انجام 
شده در زمينه طرح و نقش قالي هاي کردي نشان مي دهد، 
اين مطالعات محدود به يک منطقه خاص بوده و تالشي 
در جهت تطبيق طرح و نقش قالي هاي کردي کردستان 

با قالي هاي اقوام کرد ساکن در خراسان صورت نگرفته 
است. از اين رو پژوهش حاضر به جهت انجام مطالعه 
تطبيقي و آشکارسازي وجوه افتراق و تشابه قالي هاي 

دو منطقه داراي نوآوري است. 

مناطق بررسي شده کردنشين در دو ناحيه خراسان 
و کردستان

اين  بومي  عشاير  مهمترين  و  بزرگترين  از  يکي  کردها 
سرزمين مي باشند. با مراجعه به منابع مستند و مکتوب 
در رابطه با محل سکونت و پراکندگي کردها چنين بيان 
ايران،  غربي  در شمال  بيشتر  مردمان  «اين  است  شده 
شمال شرقي عراق، و نيز در شرق ترکيه، نواحي جنوبي 
 ،۱۳۷۴ (فريه،  مي کنند»  زندگي  سوريه  حتي  و  روسيه 
بخشهاي  در  و عشاير  ايالت  پراکندگي  ۱۴۵). چگونگي 
است  آنها موضوعي  استقرار  و محل  ايران  از  وسيعي 
کرد  طوايف  راستا  اين  در  دارد.  ريشه يابي  به  نياز  که 
ساکن در خراسان، يکي از اين گروه هاي مهم هستند که 
در زمان صفويه به مرزهاي شمالي اين استان کوچانده 
تاثيرات سياسي  بر  شده اند(ميرنيا،۱۳۶۸، ۴۹) و عالوه 
بر غناي فرهنگي و تمدن خراسان نيز افزوده اند. همچنين 
کردستان به عنوان اصلي ترين ناحيه کردنشين در غرب 
ايران محسوب مي شود که بر اساس مطالعات صورت 
پذيرفته قاليبافي به عنوان يکي از عوامل فرهنگي و هنري 
در اين منطقه محسوب مي شود. از آنجايي  که بخشي از 
سنت هاي بافندگي کردهاي ساکن در شمال خراسان در 
زمينه طرح و نقش متاثر از نواحي غرب ايران (کردستان) 
به عنوان مرکز اصلي تجمع کردنشينان است. لذا با تطبيق 
کردستان  و  خراسان  کردي  قالي هاي  در  نقش  و  طرح 
مي توان به شناسايي ساختارهاي اصلي قالي هاي کردي 
دو منطقه غرب (کردستان) و شمال شرقي (خراسان) به 
به ذکر است  يافت. الزم  عنوان مناطق کردنشين دست 
در پژوهش حاضر قالي هاي عشايري کردستان که در 
اسلوب و و ويژگي هاي فني بافت، مانند دار و گره همانند 
واقع  بررسي  مورد  هستند  خراسان  کردي  قالي هاي 
و مطالعه  بررسي  مناطق مورد  شدند. همچنين مجموع 
و  منطقه   ۶ شامل  پژوهش،  اين  در  خراسان  کرد  شده 
مناطق عشايري کردستان شامل ۳ منطقه است. توضيح 
اينکه، مناطق بررسي شده از استان کردستان با توجه به 
اينکه در دسته بندي قالي هاي عشايري نيز قرار گرفته اند 
و  متفاوت  خراسان  کردنشين  مناطق  با  تعداد  لحاظ  از 
محدود بوده است. جدول شماره۱ نشان دهنده نواحي 
منطقه  دو  در  آماري  جامعه  شده  بررسي  جغرافيايي 

کردي خراسان و کردستان است.

طبقه بندي و معرفي تصويري جامعه آماري نمونه تحقيق 
با توجه به گستردگي و تنوع طرح و نقش در قالي هاي 

1. P.R.J, Ford

2. Hull, Alstair



شهرستاناستان
شهر- 

روستاها

تعداد 
نمونه هاي 

مورد 
بررسي

مجموع 
نمونه هاي 

بررسي 
شده

طرح هاي شاخص منطقه
روستاهاي 

بررسي شده 
فاقد نمونه

خـراسـان

قوچان

۱ساالن قوچ

۵

۱- جليل (لچک ترنج دار)
۲- فاطمه خانم (لچک 

ترنج دار)
۳- حوضي عمارت 

(ترنجي)

ُدربادام
شاهرگ
خلکانلو
بادخور

۱بردر

۱عمارت

۱سنگ سرخ

۱اهللا يان

درگز

۱حصار

۵

۱-حوضي (ترنج دار)
۲- لوزي درگز 

(ترنجدار)
۳- روستاي لطف آباد 

(خرچنگي)
۴- روستاي خنالن لو(خش

تي امام قلي) 

ُغزلق

۱َگندآب
۱لطف آباد

۱خنالن لو

۱تيرگان

۱- طرح ساروق (قابي)۱۱َژرفکالت
بهمن جان
 حکيم آباد

 زيَنل 

جهان۱- طرح بازوبندي۱۱درپرچيناسفراين
شوغان

بجنورد
۱گريوان

۲

۱- طرح ترنجي (سه 
حوض)

۲- طرح قاب آيينه 
(خشتي)

رشوانلو
۱چخ ماق لو

۱- طرح لچک ترنج۱۱آق چشمهفاروج

چري، قوشخانه، 
کواکي، کوران، 

کرديه، ترکيه

کـردستـان

سنندج
۳يونس آباد

۷
۱- کله روسي (کاله 

فرنگي)
۲- قاوه سيني و سماور

---

۴کيالنه

۱- کله روسي (کاله ۱۱بيجاربيجار
فرنگي)

---

۱- لچک ترنج۱۱سريش آبادُقروه
---

جدول١. معرفي مناطق جغرافيايي جامعه نمونه تحقيق. مأخذ: نگارندگان
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کردستان/ ٣٦ -٥١
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۴۱

فصلنامة علمي نگره

ترنجدارلچک ترنجدار

سه ترنجيدو ترنجي

تصوير شماره (۱)
روستاي ساالن قوچ، 

قوچان

تصوير شماره (۲)
روستاي بردر، 

قوچان
تصوير شماره (۳)

روستاي حصار، درگز

تصوير شماره (۴)
روستاي آق چشمه، 

فاروج

تصوير شماره (۵)
روستاي تيرگان، درگز

تصوير شماره (۶)
روستاي گندآب، درگز

قابي(خشتي)چند ترنجي

 

تصوير شماره (۷)
روستاي گريوان، 

بجنورد

تصوير شماره (۸)
روستاي عمارت، 

قوچان

تصوير شماره (۹)
روستاي ژرف، کالت

تصوير شماره (۱۰)
روستاي لطف آباد، 

درگز

تصوير شماره (۱۱)
روستاي خنالن لو، 

درگز

تصوير شماره (۱۲)
روستاي چخ ماق لو، 

بجنورد

محرماتواگيره اي
---

---

تصوير شماره (۱۳)
روستاي در پرچين، 

اسفراين

تصوير شماره (۱۴)
روستاي سنگ 

سرخ، قوچان

تصوير شماره (۱۵)
روستاي اهللا يان، 

---قوچان

جدول ٢.  معرفي تصويري جامعه آماري نمونه تحقيق، منطقه خراسان. مأخذ: نگارندگان.



ميداني  بررسي هاي  و  کردستان  و  خراسان  کردي 
دو  اين  قالي هاي  در  رايج۱  طرح هاي  پذيرفته،  صورت 
منطقه شامل۱) لچک ترنج دار، ۲) ترنج دار (حوضي)، ۳) 
قابي (خشتي)، ۴) واگيره اي، ۵) محرمات مي باشند. از 
اين رو تصاوير در جداول (۲) و (۳) مطابق اين ۵ دسته 
انتخاب شده است. در انتخاب اين تصاوير الزم به ذکر 
است که در مطالعات تطبيقي و ميداني داراي بيشترين 
ميزان مشابهت با يکديگر در ساختار فرمي طرح (ترنج، 

لچک، نقشمايه متن و حاشيه) مي باشند.

بررسي ويژگي هاي فرمي و هندسي نمونه ها 
در  تمايز  عنوان شاخصه هاي  به  قالي  در  نقش  و  طرح 
توليدات هر يک از مناطق بافندگي مطرح بوده و مي تواند 
فرهنگي  ريشه هاي  و  نظري  مباني  بخشي  استحکام  به 
بخش  اين  در  نمايد.  شاياني  کمک  نقشمايه ها  و  طرح 
مطابق  آماري  جامعه  قالي هاي  از  هريک  خطي  آناليز 
جداول طبقه بندي تصويري، جهت مطالعه طرح و نقش 
ترنج  لچک  طرح  اينکه  به  توجه  با  است.  شده  آورده 
بيشترين فراواني را در بين نمونه هاي دو منطقه داشت، 
طرح ها  اين  از  هريک  ساختار  بررسي  به  روي  اين  از 
که شامل ترنج، لچک، نقشمايه هاي متن و حاشيه بوده 
به تفکيک مناطق پرداخته شده است. الزم به ذکر است 
که ساير نمونه ها داراي طرح قابي، واگيره اي، محرمات 
و سرتاسري در جداول مربوط به نقشمايه هاي متن و 
حاشيه مورد بررسي قرار گرفته است. در انتها نيز به 
بررسي اشتراکات و افتراق در طرح هاي هر يک از اين 
در  بهتر  درک  براي  که  است  شده  پرداخته  منطقه  دو 

جداول جداگانه آورده شده است.

ساختار ترنج
که   (۱) نمودار  پذيرفته  صورت  مطالعات  اساس  بر 
خراسان  کرد  قالي هاي  در  ترنج  فرم  طبقه بندي  شامل 

نمودار  اين  در  است.  شده  تنظيم  است  کردستان  و 
و  دار  ترنج  لچک  هاي؛  نام  با  ترنج  متنوع  ساختارهاي 
ترنج دار (حوضي) معرفي مي شوند. تنوع ساختار طرح 
ترنج موجب شد تا نمونه هاي موجود بين گروه قالي هاي 
ترنج دار (حوضي) در چهار گروه ترنجي۲ (تک حوض)، 
که  شود  تقسيم  ترنجي  چند  و  ترنجي  سه  ترنجي،  دو 
در  شده،  ذکر  ترنج هاي  از  يک  هر  کلي  خصوصيات 
بعدي  جداول  در  عنوان ها  توضيح  و  خطي  تصاوير 

مشخص است. 
در ادامه به تحليل ساختاري فرم ترنج، مطابق طبقه بندي 
مطرح شده در جداول تصويري هر يک از مناطق پرداخته 

شده است.

لچک ترنج دار
با  منطقه  اين  قالي هاي  در  ترنج  فرم  خراسان:  الف) 
و  ضلعي  هشت  لوزي،  هندسي  اشکال  از  استفاده 
نوع  از  تاثيرات  نمونه هايي،  در  است.  شده  اجرا  مربع 
مي شود.  مشاهده  آن  در  قفقاز  قالي هاي  سبک پردازي 
تصوير۴:  قوچان-  قوچ،  ساالن  روستاي  تصوير۱. 
روستاي آق چشمه، فاروج (در مورد همه تصاوير ر.ک. 

به جداول شماره ۲ و ۳). 
لچک ترنجي  طرح  از  حاصل  نمونه هاي  کردستان:  ب) 
منطقه، حاکي از آن است که ترنج با استفاده از فرم هاي 
اجرا  مربع  و  لوزي  مانند: شش ضلعي،  هندسي مختلف 
در  گرفته،  صورت  ميداني  مصاحبه  طي  است.  شده 
با  از سرترنج هايي  استفاده  با  ترنج  نمونه ها  از  بعضي 
نام محلي رايج در منطقه به نام کله روسي (کاله  فرنگ، 
 ،۱۳۹۴/۶/۳۰ است(مصاحبه،  شده  اجرا   (۱۶ تصوير 
فرم  از  نمونه هايي  ساختار  همچنين  کيالنه).  روستاي 
ترنج، در قالي ايلياتي کردي کردستان با طرح قاوه سيني 
و سماور است. در اين رابطه طي مصاحبه ميداني، طرح 
ترنج به کار رفته با نام محلي قاوه سيني و سرترنج با 

نمودار۱. انواع قالي هاي ترنج دار جامعه نمونه آماري تحقيق. مأخذ: نگارندگان.

طرح هاي  رايج:  بندي هاي  طبقه   .١
ايران  فرش  شرکت  گانه  نوزده 
عبارتنداز: ١-طرح هاي آثار باستاني 
شاه  طرح هاي  اسالمي٢-  ابنيه  و 
اسليمي  طرح هاي   -٣ عباسي 
طرح هاي   -٥ افشان  طرح هاي   -٤
واگيره اي  طرح هاي  شکارگاهي٦- 
 -٨ بته اي  طرح هاي   -٧ (بندي) 
طرح هاي   -٩ درختي  طرح هاي 
ترکمن ١٠- طرح گلفرنگ ١١- طرح 
 -١٣ (خشتي)  قابي   -١٢ محرابي 
(هراتي)  ماهي  طرح   -١٤ گلداني 
 -١٦ محرمات  طرح هاي   -١٥
طرح هاي   -١٧ هندسي  طرح هاي 
ايلياتي ١٨- طرح هاي اقتباسي ١٩- 
طرح هاي تلفيقي (دريايي، ١٣٨٦: ٣٣ 

الي٤٠).
(برکه،  (حوض):  ترنجي   .٢
و  قالي  در  ،ترنج).  حوض  آبگير، 
ترنج  نقش  به  زيراندازها،  ساير 
جمهوري  و  اردبيل  درمنطقه 
گفته  «ُگول»  قفقاز  و  آذربايجان 
از  استفاده  تعداد  به  و  مي شود 
اصطالحاتي  متن  داخل  در  آن 
«ُقوشا  ُگول»(ترنجي)،  چون«تک 
ُگول»(دوترنجي) و «ُاوچ ُگول»(سه 
ترنجي) و همچنين «گوشه لي ُگول» 
برده مي شود  به کار  ترنج)  (لچک 
چون  متفاوتي  اشکال  داراي  که 
است  الضالع  کثير  و  مربع  دايره، 
همچنين   .(٥٩ (خيراللهي،١٣٨٧: 
کمند لو نيز در کتاب طرح و نقش 
روستايي  عشايري  فرشهاي  در 
خراسان شمالي اينگونه بيان مي کند 
که «در اصطالح محلي به فرش هاي 
بيل  باسکه  يا  حوضي  ترنج دار، 
(باسکه پيل، باسکوويل يا باسکوبيل) 

مي گويند (کمندلو، ١٣٩٥: ٦٩).

مطالعه تطبيقي ساختار طرح و نقش 
منطقه  با  خراسان  کردي  قالي هاي 
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نام سماور است(تصاوير ۲۰-۱۷). 

ترنجي (تک حوض)
اين منطقه نمونه قابل بررسي جهت  الف) خراسان: در 

تطبيق با منطقه کردستان يافت نشد. 
در  ترنج  فرم  طرح ها  از  نمونه  اين  در  کردستان:  ب) 
ابعاد بزرگ به همراه استفاده از سرترنج و بدون لچک 
اجرا مي شود. بررسي هاي صورت پذيرفته حاکي از آن 
است فرم هاي هندسي مورد استفاده ترنج، شامل لوزي 
و شش ضلعي است که در ابعاد بزرگ به همراه نقوش 
انتزاعي گياهي و حيواني اجرا گرديده است. نکته حائز 
اهميت در ساختار ترنج هاي تک حوض منطقه، بهره گيري 

از سرترنج رايج در قالي هاي عشايري کردستان با نام 
محلي (کله روسي) است (مصاحبه، ۹۴/۲/۲۰، روستاي 

کيالنه). (تصاوير ۲۴-۲۲). 

دو ترنجي
الف) خراسان: ساختار کلي فرم ترنج به شکل لوزي و 
با استفاده از سرترنج هايي به همين شکل است. خطوط 
پلکاني  شکل  به  آن  ساختار  در  استفاده  مورد  محيطي 
نام  به  قالي  نامگذاري  داليل  جمله  از  است.  شده  اجرا 
براي  است. همچنين  ترنج  «لوزي درگز» شکل ظاهري 
تزئين فضاي داخلي ترنج از نقش مايه هاي اصيل کردي 
شده  استفاده  ِبران۱  ُاستي  نوارهاي  و  خرچنگي  مانند 

ترنجدار

تصوير شماره (۱۶)
روستاي کيالنه، سنندج

تصوير شماره (۱۷)
روستاي کيالنه، سنندج

تصوير شماره (۱۸)
روستاي کيالنه، سنندج

تصوير شماره (۱۹)
روستاي يونس آباد، سنندج

تصوير شماره (۲۰)
روستاي يونس آباد، 

سنندج

(صوراسرافيل، ۱۳۸۶: ۱۲)

ترنچدار (حوضي)

دو ترنجيترنجي (تک حوض)

(صوراسرافيل، ۱۳۸۶: ۱۴۳)
http://www.

(spongobongo.com

تصوير شماره (۲۱)
روستاي سريش آباد، ُقروه

تصوير شماره (۲۲)
شهرستان ُقروه

تصوير شماره (۲۳)
روستاي کيالنه، سنندج

تصوير شماره (۲۴)
شهرستان بيجار

تصوير شماره (۲۵)
روستاي يونس آباد، 

سنندج

جدول ٣.  معرفي تصويري جامعه آماري نمونه تحقيق، منطقه کردستان. مأخذ: نگارندگان.

1.(Usti beran)



شامل لچک ترنج دار است معرفي شده است. خصوصيات 
مربوط به هريک از لچک هاي مناطق در تصاوير خطي و 

عنوان هايي مشخص ارائه شده است. 

قالي هاي لچک ترنج دار
با  همسو  گاهي  لچک ها  نقش پردازي  خراسان:  الف) 
نقوش ترنج و يا گاهي مستقل از آنها، استفاده از مثلث 
قائم الزاويه با زاويه ۹۰ درجه به همراه خطوط محيطي 
ساده، توجه به تناسبات فضايي ترنج  در ترسيم لچک ها 
و تاکيد بر هندسه ترسيمي هماهنگ با کل کار از جمله 
ويژگي لچک هاي جامعه آماري خراسان است(تصاوير 

 .(۴-۱
کردستان  عشايري  قالي هاي  در  لچک  کردستان:  ب) 
قسمت  در  موارد  بيشتر  در  که  کوچک  اندازه اي  با  نيز 
نکته  است.  شده  ترسيم  است  متصل  يکديگر  به  طولي 
قابل توجه در نقشپردازي لچک هاي منطقه، همسو بودن 
نقوش مورد استفاده لچک با ترنج است؛ که در برخي از 
ترنج در نظر گرفته شده  نيز لچک يک چهارم  نمونه ها 

است(تصاوير ۲۱-۱۶).

و  خراسان  کردي  قالي هاي  در  متن  نقشمايه هاي 
کردستان 

قالي هاي  متن  در  رفته  بکار  نقوش  و  عناصر  گزينش 
اعتقادات،  همچون  مختلفي  عوامل  بر  مبتني  عشايري 
باورها، همنشيني با فرهنگ هاي مختلف و درک بصري 
از محيط زندگي است. سبک پردازش نقوش در  بافنده 
دليل  به  کردستان  و  خراسان  کردي  مناطق  قالي هاي 
طبقه بندي در گروه طرح هاي ايلياتي، ذهني و يا حفظي 
از  باف محسوب شده؛ که عموما بيشتر بدون استفاده 
نقشه مشخص بافته مي شوند و داراي طرح هاي انتزاعي 
در  طبيعي  محيط  تاثيرات  اينکه  ضمن  مي باشند.  ساده 
نقوش قالي هاي اين مناطق يکي از خصوصيات بارز در 

نقش پردازي آنان مطرح است. 
نقش پردازي  در  استفاده  مورد  نقوش  الف)خراسان: 
قالي هاي کردي خراسان، شامل انواعي از نقوش انتزاعي 
از محيط  بافنده  برداشت ذهني  گياهي و حيواني است. 
نقوش  در  آنها  انعکاس  و  طبيعت  با  مواجه  در  زندگي 
استفاده  چنانکه  است.  مشهود  کامال  قالي  رفته  به کار 
از نقوش گياهي با توجه به اقليم منطقه مانند انواع گل، 
بز  مانند  حيواني  نقوش  و  بادام)  و  (ُآرس  درخت  بته، 

قالي هاي روستايي  بازار   ،۱۳۹۴/۶/۱۵ (مصاحبه،  است 
مشهد، آقاي عمراني). (تصوير۵)

فرم  از  استفاده  با  طرح  اين  در  ترنج  کردستان:  ب) 
هندسي شش ضلعي به همراه سرترنج هايي به نام «کله 
روسي» اجرا شده است. در اين طرح تراکم نقوش مورد 
استفاده در ترنج از جمله وجوه بارز در نقش پردازي آن 

محسوب مي گردد(تصوير ۲۵).

سه ترنجي
الف) خراسان: نکته قابل توجه در ساختار قالي هاي سه 
بزرگ  ابعاد  در  ترنج  از  استفاده  کرد خراسان،  ترنجي 
اين  در  ترنج  اجراي  است. ساختار  منفصل  به صورت 
منطقه نيز، با نام هاي مختلفي مانند برج و بارو که الهامي 
از طرح برج و بارو است مطابق تصوير (۷) نامگذاري 
ترنج  همچنين  رحيمي).   ،۹۵  /۱  /۲۰ مي شود(مصاحبه، 
از اضالع  يک  هر  در  زوائدي  داراي  که  نام حوضي  با 
است با نام محلي کله قوچي شناخته مي شود و از جمله 
خراسان  کرد  بافندگي  مناطق  ميان  در  خاص  فرم هاي 

است(تصاوير ۶ و ۷).

بررسي  قابل  طرح  نمونه  منطقه  اين  در  کردستان:  ب) 
يافت نشد.

چند ترنجي
الف) خراسان: از ترکيب بندي ساختار طرح چنين به نظر 
مي رسد که سراسر متن با استفاده از لوزي هايي ترسيم 
هندسي  قالب شکل  در  ترنج  متصل  شده و سپس چند 
اصطالح  در  که  نواري  با  آن  اضالع  دور  که  لوزي 
محلي دور چرخ ناميده مي شود به يکديگر متصل شده 

است(تصوير ۸). 
يافت  بررسي  قابل  نمونه  منطقه  اين  در  کردستان:  ب) 

نشد.

ساختار لچک 
به  روستايي  عشيره اي-  قالي هاي  اينکه  به  توجه  با 
قانونمندي  و  قالب  داراي  بافنده  ساز  بداهه  تفکر  دليل 
اين  از  مي باشند.  نقش  و  طرح  در  خود  به  مخصوص 
رو ساختار بکارگيري فرم لچک در اين نمونه از قالي ها 
داراي اسلوب و مقياس طراحي خاص خود در هريک از 
از  اين راستا ساختارهاي لچک هريک  مناطق است. در 
مناطق مورد مطالعه جامعه آماري، مطابق نمودار (۲) که 

نمودار ۲. طبقه بندي انواع لچک در قالي هاي جامعه نمونه آماري تحقيق. مأخذ: نگارندگان.

مطالعه تطبيقي ساختار طرح و نقش 
منطقه  با  خراسان  کردي  قالي هاي 

کردستان/ ٣٦ -٥١



شماره۵۱  پاييز۹۸
۴۵

فصلنامة علمي نگره

کردستانخراسانکردستانخراسان

ترنج قالي شماره ۱۹ترنج قالي شماره ۲ترنج قالي شماره ۱۶ترنج قالي شماره ۸

فرم کلي ترنج قاليفرم کلي ترنج قاليفرم کلي ترنج قاليفرم کلي ترنج قالي

ترنج قالي شماره ۲۰ترنج قالي شماره ۶ترنج قالي شماره ۱۷ترنج قالي شماره ۷

فرم کلي ترنج قاليفرم کلي ترنج قاليفرم کلي ترنج قاليفرم کلي ترنج قالي

ترنج قالي شماره ۲۳ترنج قالي شماره ۴ترنج قالي شماره ۱۸ترنج قالي شماره ۳

فرم کلي ترنج قاليفرم کلي ترنج قاليفرم کلي ترنج قاليفرم کلي ترنج قالي

ترنج قالي شماره ۲۲ترنج قالي شماره ۵

--

--فرم کلي ترنج قاليفرم کلي ترنج قالي

--

جدول٤.تطبيق ترنج و فرم کلي آنها در قالي هاي کردي جامعه نمونه آماري تحقيق. مأخذ: نگارندگان.



(شاخ قوچ)، مرغ، خرچنگ و پروانه به همراه انواعي از 
نقوش انتزاعي برگرفته از اشيا پيرامون محيط زندگي در 

قالي ها مشاهده مي شود. 
ب) کردستان: در طرح و نقش قالي اين منطقه به دليل 
انتزاعي  نقوش  انواعي  از  محيطي،  بوم  زيست  تنوع 
همراه  به  پروانه)  و  طاووس  بز،  (ماهي،  مانند  حيواني 
نقوش گياهي انواع گل، بته و تصاوير انساني نيز استفاده 
شده است. متن قالي ها اغلب به صورت پرکار و متراکم 

با استفاده از نقوش منفصل نقش پردازي شده است.
 حاشيه

لحاظ  از  نيز  عشايري،  و  ايلياتي  قالي هاي  در  حاشيه 
نوع نقش پردازي از تنوع و گستردگي منحصر به خود 
حاشيه  مي شود  بيان  که  همانطور  مي باشد.  برخوردار 
در ساختار طراحي قالي، موجب انسجام نقوش و ايجاد 
توازن و نظم در اثر مي گردد. در رابطه با اهميت حاشيه 
در قالي ايران، سيسيل ادواردز در کتاب خود به نام قالي 
ايران اينگونه بيان مي نمايد که در بسياري از کشورهاي 
مغرب و مشرق زمين قالي هايي بافته مي شود که حاشيه 
ندارد. ولي ايرانيان حاشيه در قالي را به عنوان اساس 
و پايه و زيربناي الزمي تلقي مي کنند که طرح زمينه بايد 
بر اثر آن جلوه گر شود(ادواردز، ۱۳۶۸، ۴۴). در ادامه به 
بررسي حاشيه در قالي هاي دو منطقه کردي خراسان و 

کردستان پرداخته شده است. 
الف) خراسان: بررسي هاي صورت پذيرفته حاکي از آن 
است، تنوع فرمي نقوش، بهره گيري از نقوش انتزاعي و 
گياهي، عدم رعايت گوشه سازي در نوارهاي حاشيه با 
توجه به ويژگي ايلياتي بودن دستبافته ها از مشخصات 
بارز در اجراي حاشيه قالي هاي کردي خراسان مطرح 

مي شود. 
تنوع  کردستان  عشايري  قالي هاي  در  کردستان:  ب)   
فرمي نقوش به  کار رفته در نقش پردازي حاشيه از تنوع 
محدودتري برخوردار بوده و همچنين نقوش گياهي و 
به  نقوش  نقش پردازي  در  را  کاربرد  بيشترين  انتزاعي 
همراه داشته اند. در اين بين استفاده از طرح گل سيب، 
فرهاد ميرزا و حاشيه با ترکيب هندسي از جمله موارد 

شاخص محسوب مي شوند.

بيان يافته ها
در اين قسمت با استفاده از مطالعات تطبيقي که هدف آن 
پيگيري سير تحول يک فرم يا يک پديده هنري و يافتن 
تشابهات در موضوعات متفاوت و پي بردن به تفاوت ها 
در موضوعات متشابه است(ذکرگو،۱۳۸۱، ۱۷۱-۱۶۵). 
با توجه به غناي فرهنگي فرش هاي روستايي و عشايري 
بررسي  به  کردستان  و  خراسان  کردنشين  مناطق  در 
ساختار کلي فرش هاي هر دو منطقه پرداخته شد. نتايج 
اين بررسي نشان داد که، استفاده از طرح هاي لچک ترنج، 

اين  در  محرمات  و  واگيره اي  قابي(خشتي)،  ترنجدار، 
عشايري  نمونه هاي  بين  اين  در  است.  متداول  مناطق 
استان کردستان بيشتر به لچک ترنج و ترنج دار اختصاص 
داشته و اين طرح ها بيشترين ميزان از نمونه هاي جامعه 
آماري را به خود اختصاص داده است. از همين روي 
بيشترين ميزان تطبيق ساختار طرح در اين مقاله انواع 

طرح لچک ترنجي و ترنجي است. 

تطبيق و افتراق ترنج و فرم آن در قالي هاي مناطق 
کردنشين خراسان و کردستان 

ايلياتي و عشايري که  قالي هاي   سبک نقش پردازي در 
انتزاعي  نقوش  و  هندسي  اشکال  از  استفاده  بر  مبتني 
از  وسيعي  طيف  تا  شده  موجب  است،  تجريدي  و 
آيد.  به وجود  کلي طرح  در ساختار  ۱هندسي  فرم هاي 
فرم هاي  مطالعه  از  پذيرفته  صورت  بررسي هاي  طي 
مناطق  عشايري  و  روستايي  قالي هاي  نمونه  در  ترنج 
جدول  در  که  کردستان  همراه  به  خراسان  کردنشين 
(۴) قابل مشاهده است. بيشترين تنوع فرم هاي هندسي 
مورد استفاده در هر دو منطقه به ترتيب لوزي، مربع و 
ترنج  فرم  افتراق،  بعد  با  رابطه  در  است.  هشت ضلعي 
کردستان  به  نسبت  بيشتري  پيچيدگي  از  خراسان  در 
فرم سه  از  استفاده  بر  بيشتر  تاکيد  و  برخوردار است 
ترنجي و لچک ترنجي است، اما در کردستان فرم لچک 
ترنجدار و تک ترنجي از ميزان بيشتري برخوردار است. 
همچنين ترنج در قالي هاي کردستان با سرترنج هايي با 

نام محلي کاله روسي و سماور همراه اند. 

افتراق لچک و فرم آن در قالي هاي مناطق  تطبيق و 
کردنشين خراسان و کردستان

مطالعه فرم لچک  در قالي هاي کردي دو منطقه خراسان 
استفاده  مورد  تشابهات  داد  نشان  کردستان،  استان  با 
نمونه هاي  با  خراسان  قالي هاي  لچک  فرم  طراحي  در 
همانطور  است.  برخوردار  بااليي  ميزان  از  کردستان 
مورد  فرم  هندسي  مي شود  مشاهده   (۵) جدول  در  که 
 ۹۰ زاويه  با  منطقه  دو  لچک هاي  ساختار  در  استفاده 
درجه است. در رابطه با بعد افتراق در خراسان استفاده 
الزوايه در ابعاد بزرگ و در  از فرم هندسي مثلث قائم 
مشاهده  کوچک  ابعاد  در  هندسي  فرم  اين  کردستان 
در  لچک ها  اتصال  عدم  خراسان  در  همچنين  مي شود. 
قسمت طولي متن شاخص است اما در کردستان اتصال 
منقوش  نواري  توسط  متن  طولي  قسمت  در  لچک ها 

اصلي ثابت است. 

مناطق  قالي هاي  در  متن  نقوش  افتراق  و  تطبيق 
کردنشين خراسان و کردستان

با بررسي صورت پذيرفته در نقش مايه قالي هاي جامعه 

مطالعه تطبيقي ساختار طرح و نقش 
منطقه  با  خراسان  کردي  قالي هاي 

کردستان/ ٣٦ -٥١



شماره۵۱  پاييز۹۸
۴۷

فصلنامة علمي نگره

کردستانخراسان

لچک قالي شماره ۱۶لچک قالي شماره ۲

فرم کلي لچکفرم کلي لچک

لچک قالي شماره ۱۹لچک قالي شماره ۱

فرم کلي لچکفرم کلي لچک

لچک قالي شماره۲۱لچک قالي شماره۳

فرم کلي لچکفرم کلي لچک

جدول ٥. تطبيق فرم لچک در قالي هاي کردي جامعه نمونه آماري تحقيق. مأخذ: نگارندگان.

آماري خراسان با کردستان جدول ۶ تنظيم شد که در 
انتزاعي  و  انساني  حيواني،  گياهي،  انتزاعي  نقوش  آن 
اين  در  است.  شده  آورده  پيرامون  محيط  از  برگرفته 
جدول همانطور که مشاهده مي شود استفاده از نقوش 
گياهي در قالي هاي کردي خراسان بيشترين شباهت با 
سپس  است.  دارا  را  کردستان  از  مستخرج  نمونه هاي 

قرار  نيز  بعدي  درجات  در  انتزاعي  و  حيواني  نقوش 
که  مي شود  مشاهده  افتراق  بعد  با  رابطه  در  گرفته اند. 
نوع نقشپردازي در قالي هاي خراسان عيني و ملموس تر 
است اين در حالي است که در کردستان نقوش انتزاعي و 
تجريدي تر اجرا شده است. همچنين در خراسان استفاده 
(کله قوچي)  همانند  استليزه شده  حيواني  فرم هاي  از 



نقوش انتزاعي برگرفته از محيط پيراموننقوش گياهي

کردستانخراسانکردستانخراسان

نقشمايه قالي شماره ۱۷نقشمايه قالي شماره ۱۵نقشمايه قالي شماره ۱۶نقشمايه قالي شماره ۹

لوزي هندسيزوليشکوفه سيبگل

نقشمايه قالي شماره۲۳نقشمايه قالي شماره ۱۲نقشمايه قالي شماره۱۶نقشمايه قالي شماره ۲

مربع شطرنجيمربع شطرنجيگلگل

نقشمايه قالي شماره ۲۳نقشمايه قالي شماره ۱۵نقشمايه قالي شماره۲۳نقشمايه قالي شماره ۳

زوليزوليبتهبته

--نقشمايه قالي شماره ۲۱نقشمايه قالي شماره ۳

--

--گلدان گلگلدان گل

نقوش انسانينقوش حيواني 

نقشمايه قالي شماره ۲۲نقشمايه قالي شماره ۱۵نقشمايه قالي شماره ۱۹نقشمايه قالي شماره ۱۳

آدمکآدمکخرچنگيبازوبند

--نقشمايه قالي شماره ۲۲نقشمايه قالي شماره ۱۴

--

--پروانهپروانه

--نقشمايه قالي شماره ۲۰نقشمايه قالي شماره ۳

--

--ماهيماهي

جدول ٦.  تطبيق نقوش (گياهي، حيواني، انتزاعي برگرفته از اشيا و انساني) در قالي هاي کردي جامعه نمونه آماري تحقيق. مأخذ: 

مطالعه تطبيقي ساختار طرح و نقش 
منطقه  با  خراسان  کردي  قالي هاي 

کردستان/ ٣٦ -٥١



شماره۵۱  پاييز۹۸
۴۹

فصلنامة علمي نگره

کردستانخراسان

حاشيه قالي شماره ۱۸حاشيه قالي شماره ۱۰

حاشيه لوزيحاشيه با قاب هاي هشت ضلعي و نقش پرنده در داخل آنها

حاشيه قالي شماره ۲۰حاشيه قالي شماره ۱

حاشيه شکوفه سيبحاشيه ُاستي بران

حاشيه قالي شماره ۲۴حاشيه قالي شماره ۶

 
حاشيه گل و بوتهحاشيه گل نرگسي

حاشيه قالي شماره ۲۰حاشيه قالي شماره ۸

حاشيه پروانهحاشيه خرچنگي

جدول٧. تطبيق حاشيه فرش در مناطق کردي جامعه نمونه آماري تحقيق. مأخذ: نگارندگان.



نتيجه
طرح هاي روستايي و عشايري بر اساس ساختار و اسلوب کلي طرح، از سبک خاص خود در نقشپردازي 
پيروي مي نمايند از اين روي در راستاي پاسخگويي به سوال اول در پژوهش حاضر، بررسي تنوع 
طرح و نقش قالي هاي کرد خراسان و عشايري کردستان بر اساس شاخصه هاي مورد مطالعه شامل 
فرم ترنج، لچک، نقش مايه هاي متن و حاشيه نشان داد، نقش پردازي قالي هاي جامعه آماري با توجه به 
سبک روستايي و عشايري به صورت انتزاعي و هندسي است. در اين ميان طرح لچک ترنجي، ترنجي 
و قابي بيشترين ميزان فراواني و واگيره اي، محرمات کمترين فراواني را در قالي هاي کرد خراسان به 
خود اختصاص داده اند. همچنين در قالي هاي عشايري کردستان بيشترين ميزان کاربرد شامل طرح هاي 
ترنج دار، لچک ترنج دار است. بررسي فرم ترنج هاي دو منطقه حاکي از مشابهت آنها با يکديگر است، 
در قالي هاي کردي خراسان در بعضي از موارد فرم ترنج به کار رفته با مشابهت و تاثيرپذيري از فرم 
قالي هاي عشايري کردستان و قالي قفقاز است. فرم لچک  ، در قالي هاي هريک از مناطق با استفاده از قالب 
هندسي مثلث قائم الزاويه اجرا شده اند و اندازه لچک در قالي هاي عشايري کردستان به صورت کوچک در 
نظر گرفته شده است. در رابطه با نقش پردازي متن در قالي هاي هر يک از مناطق، با توجه به نوع معيشت 
(ييالق و قشالق) در هر منطقه به ترتيب نقوش انتزاعي گياهي، حيواني و برگرفته از اشيا پيرامون خاص 
در قالي هاي آنها مشاهده مي شود. همچنين حاشيه قالي هاي دو منطقه در بيشترين حالت با عدم رعايت 
گوشه سازي با توجه به سبک روستايي و عشايري دست بافته ها اجرا شده است. در اين ميان قالي هاي 
منطقه کرد خراسان از تراکم بااليي در حاشيه نسبت به کردستان برخوردار مي باشند. همچنين بيشترين 
تقسيم بندي حاشيه در قالي هاي کردي خراسان شامل سه، پنج و هفت قسمتي و در عشايري کردستان 

سه قسمتي در نظر گرفته شده است. 
مطالعات تطبيقي انجام شده در راستاي سوال دوم پژوهش در جهت شناسايي وجوه افتراق و تشابه 
در طرح ها و نقوش قالي هاي دو منطقه نشان داد، عوامل زمينه اي از قبيل جغرافياي محل سکونت، شيوه 
زندگي، آداب و رسوم، باورها و اعتقادات، حکايات و افسانه ها و کوچ هاي اجباري و قهري، عامل وقوع 
بسياري از تغييرات در طرح و نقش قالي هاي اين منطقه بوده اند.  در رابطه با وجوه تشابه در قالي هاي اين 
مناطق مطالعات نشان داد، طرح  «کله روسي» در حوزه فرشبافي عشاير کرد کردستان در ميان بافندگان 
کرد خراسان با نام طرح «جليل» بافته مي شود. همچنين ساختار فرمي ترنج قالي هاي دو منطقه نيز 
فرهنگ پذيري از سکونتگاه اوليه آنان با يکديگر را نشان مي دهد. در رابطه با بعد افتراق مطالعات نشان 
داد، استفاده از ابعاد بزرگ فرم ترنج و کوچک بودن اندازه لچک ها در دستبافته هاي عشايري کردستان 

اصطالح  در  که  «زولي»  انتزاعي  نقشمايه هاي  انواع  و 
زبان محلي اين گونه ناميده مي شوند رايج است. اما در 
کردستان بکارگيري نقشمايه هاي انتزاعي حيواني مانند 

ماهي و انواع نقوش گياهي متداول تر است

تطبيق و افتراق حاشيه در قالي هاي مناطق کردنشين 
خراسان و کردستان

بررسي نمونه هاي حاشيه در قالي  هاي کرد خراسان در 
مقايسه با استان کردستان مطابق جدول (۷)، حاکي از 
آن است که استفاده از نقوش گياهي در مناطق خراسان 
از بيشترين ميزان مشابهت با قالي هاي منطقه کردستان 

برخوردار مي باشند. در رابطه با بعد افتراق نيز، نقوش 
به  تراکم بيشتري نسبت  در خراسان داراي جزئيات و 
کردستان است. در خراسان استفاده از حاشيه هاي گل 
نرگسي، ُاستي ِبران، ستاره و صليب به عنوان پرکاربرد 
ترين طرح حاشيه مطرح مي شود. اين در حالي است که 
در کردستان استفاده از نقش گل سيب (شکوفه سيب) 
به همراه نقش فرهاد ميرزا به عنوان شاخصه هاي اصلي 
در نقشپردازي نقوش حاشيه  است. نکته حائز اهميت در 
تقسيم  در  پهن   نوارهاي  از  استفاده  خراسان  قالي هاي 
باريک تر  نوارهاي  کردستان  در  اما  است  حاشيه  بندي 

در تقسيم بندي حاشيه مشاهده مي شود. 

مطالعه تطبيقي ساختار طرح و نقش 
منطقه  با  خراسان  کردي  قالي هاي 

کردستان/ ٣٦ -٥١
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نسبت به قالي هاي کردي خراسان مشهود است. همچنين تاکيد بر استفاده از فرم انتزاعي نقش ماهي 
در دستبافته هاي عشايري کردستان و استفاده از نقش کله قوچي و انواع نقش مايه انتزاعي «زولي» در 
قالي هاي کردي خراسان از ديگر وجوه افتراق در قالي هاي اين دو منطقه است. بکارگيري نوارهاي حاشيه 
به صورت باريک و استفاده از نقش گل سيب  (شکوفه سيب) و نقش فرهاد ميرزا به عنوان شاخصه هاي 
اصلي نقش پردازي حاشيه، در قالي هاي عشايري کردستان در مقايسه با قالي هاي کرد خراسان محسوب 
مي  شوند. از لحاظ ساختار طراحي و نوع خطوط به کار رفته، بنظر مي رسد طبيعت کوهستاني و سردتر 
حاکم بر منطقه کردستان موجب شده تا از خطوط با زوايا و شدت بيشتري در نقشپردازي نقوش قالي به 

نسبت خراسان استفاده شود. 
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both regions. The formal structure of the medallions of the carpets in these two regions 

also shows that these patterns have been influenced by their original residence areas. The 

results in terms of differences indicate that the application of big medallion forms and small 

corners in Kurdistan nomadic carpets is more dominant than the ones in Khorasan Kurdi 

carpets. Moreover, the use of the abstract form of Fish in Kurdistan nomadic carpets is 

totally different from the Kalle Ghouch and abstract Zouli motifs in Khorasan Kurdi carpets. 

The application of narrow border strips and apple flower forms (apple blossoms) as well as 

Farhad Mirza motif, as the main characteristics of border illustration, are more obvious in 

Kurdistan nomadic carpets than in Khorasan Kurdi ones. Based on the pattern structure and 

type of lines which are used, it seems that the mountainous cold environment of Kurdistan 

area has caused the use of lines with more dense angles in the carpets of this area, compared 

to the ones from Khorasan region.

Keywords: Kurdi Carpet, Design and Pattern, Khorasan, Kurdistan, Comparative Study
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Kurdi tribes of Khorasan are one of the main carpet weaving tribes among the nomads in 

Iran. The study of the patterns and motifs used in their carpets reveals that these motifs 

integrate with the costumes and cultures of each area and are rooted in their ethnic identity. 

The present research studies the patterns and motifs of Kurdi carpets in Khorasan as well 

as those in Kurdistan, and aims to answer the following research questions: 1- what is the 

structure of designs and patterns of Kurdi carpets of Khorasan and carpets of Kurdistan’s 

nomads? 2- what similarities and differences exist between designs and patterns of Kurdi 

carpets of Khorasan and those of Kurdistan? Therefore, this study aims to identify the formal 

structure of the designs and patterns of Kurdi carpets of Khorasan and those of Kurdistan’s 

nomads in order to find the similarities and differences between them. The research method 

of the study is descriptive-comparative and the data are analyzed qualitatively. The data is 

collected in both areas through field and library studies. The data pool consisted of 61 carpets 

from Khorasan area and 17 carpets from Kurdistan area, among which 15 original samples 

and 10 original ones were purposively selected to study from Khorasan and Kurdistan areas 

respectively.  The results show that the general style of the motifs and patterns in the carpets 

of this region and the features like form, corner, medallion and field and border motifs 

are nomadic, rural, abstract and geometric. The medallion corner, Medallion and Multiple 

Panel design have been woven the most and the Praying design the least. Among Kurdistan 

carpets, the most woven carpets depict medallion and corner medallion designs. Some traces 

of Kurdistan and at times Caucasian carpet forms can be found in Khorasan Kurdi carpets. 

Corner forms in carpets of each region are made by using right triangles in small sizes in 

nomadic Kurdistan carpets. With regard to field illustration in the carpets of each region, 

due to the specific life style in each area, flora and fauna as well as object-based abstract 

motifs are seen respectively. Moreover, the borders in the carpets of both regions are made 

with asymmetrical corners based on rural and nomadic styles. Khorasan Kurdi carpets enjoy 

a higher density in borders in comparison to the carpets of the Kurdistan area. In addition, 

the division of the borders in Khorasan Kurdi carpets is in forms of three, five, and seven 

parts, while in Kurdistan carpets, only the three-part form is observed.

With regard to the comparisons, it can be mentioned that similarities and differences exist 

between the carpets of both regions. Many factors such as the geography of the regions, 

the life style, the costumes and rituals, the beliefs, the myths and legends and the imposed 

immigrations caused so many changes in the design and motifs of the carpets in these areas. 

The results indicate that “Kalle Rousi” and “Jalil” patterns are among similar patterns in 
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