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چكيده
فرش هاي روستايي ايران منابع مهمي براي مطالعة هنر و فرهنگ روستايي ايران به شمار مي روند. کاربرد نقوش 
و رنگ هاي به کاررفته در اين فرش ها بازتاب فرهنگ، آداب و رسوم، هنر و تجربة زيست مردم منطقه است. 
حضور وجوه مشترک در نقوش به کاررفته در قاب هاي فرش هاي خشتي و رنگ آن ها حاکي از روح حاکم بر 
اين آثار، تحت تأثير معاشرت با طبيعت است. در اين فرش هاي خشتي، تفاوت هايي از لحاظ ظاهري و تکنيکي 
وجود دارد که براي تشخيص بهتر فرش هاي خشتي مناطق مختلف استان چهارمحال و بختياري از يکديگر الزم 
است نقوش داخل قاب ها از لحاظ تجسمي بررسي شود. هدف اين مقاله،شناخت هرچه بهتر نقوش فرش هاي 
خشتي، توصيف و طبقه بندي اين نقوش و افزايش توان تشخيص فرش هاي روستا هاي اين منطقه است و 
همچنين عالوه بر اينکه به حوزه هاي نظري تک تک نقوش مي پردازيم به حوزه هاي تجسمي مثل رنگ، اندازه، 

انتزاعي شدن يا ساده شدن نقوش نيز پرداخته مي شود. در اين ميان، پاسخ به سئواالت زير مدنظر بوده است:
۱.بيشترين نقوش به کاررفته در فرش هاي خشتي مناطق مختلف اين استان چيست؟

۲.چه تفاوت هايي بين نقوش فرش هاي اين مناطق وجود دارد؟
روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي-تطبيقي اســت و روش جمع آوري اطالعات آن  به روش ميداني و 
کتابخانه اي صورت گرفته و شيوة تجزيه و تحليل اطالعات آن به روش مقايسه اي است براساس کتب، اسناد و 
مدارک موجود نقوش فرش هاي خشتي مناطق مختلف استان چهارمحال و بختياري مورد بررسي قرار گرفته 
است و سپس به بررسي تطبيقي نقوش فرش هاي مناطق اين استان و مقايسة آن ها با يکديگر پرداخته شده است. 
نقوش در قالي هاي خشتي داراي تنوع زيادي است و بسته به سليقة بافندگان نقوش خشت ها تغيير مي کند، ولي 
به طور کلي موضوع متن اين خشت ها بيشتر نقوش گياهي، درختي بوده و کمتر از پرندگان و چهارپايان استفاده 
شده است. نقوش به کاررفته در قالي هاي خشتي در ابتدا در روستا هاي سامان، فرخشهر، شلمزار، سفيددشت و 

اردل به صورت تجريدي به  کار رفته و در قالي هاي چالشتر و شهرکرد طبيعي تر نمايان شده است.

واژگان كليدي 
فرش خشتي، طرح خشت، قلمدان، استان چهارمحال و بختياري، فرش روستايي. 

        Email:saghadavood@yahoo.com                  کارشناس ارشد صنايع دستي،   دانشگاه هنر اصفهان،  شهر اصفهان، استان اصفهان    
Email:meysambarari@ymail.com      مدرس، دانشکدة صنايع دستي، دانشگاه هنر اصفهان، شهر اصفهان، استان اصفهان      

تاريخ دريافت مقاله : ٩٢/١/١٨ 
تاريخ پذيرش مقاله :  ٩٢/٤/١٩ 



مقدمه
قالي  بختياري  فرش هاي  انواع  معروف ترين  از  يکي 
خشتي است که در تمام دنيا شناخته شده است. هر نقش 
آميزه اي از شکل ها و رنگ هاي متأثر از طبيعت و باور هاي 
بافنده است که در ذهن او آفريده مي شود و بر بافته نقش 
مي بندد. دربارة فرش بختياري بررسي و مطالعة بسيار 
صورت گرفته است، اما درخصوص مقايسة اين نقوش در 
نقاط مختلف استان چهارمحال و بختياري کمتر توجه شده 
است. از طرفي ويژگي هاي بصري، فني و تکنيکي و ظاهري 
بررسي  به  که  مي کند  مجاب  را  نگارندگان  فرش ها  اين 

تخصصي در اين خصوص بپردازند. 
اين مقاله مي کوشد با بررسي و شناخت هرچه بهتر انواع 
نقوش فرش هاي خشتي بختياري، اين نقوش را طبقه بندي 
کرده که در اين راستا، تفاوت ها و اشتراکات طرح و نقش 
در قالي هاي شهر هاي استان چهارمحال و بختياري از منظر 
موضوع خشتي مورد بررسي و مطالعه قرار مي گيرد تا 
بتوان از اين طريق در مسير شناخت هويت و اصالت فرش 
ايراني و سير تحول طرح و نقش آن گام برداشت. درواقع، 
چگونه  که:  است  پرسش  اين  به  پاسخ  حاضر  پژوهش 
مي توان فرش هاي مناطق استان چهارمحال و بختياري را 
از لحاظ طرح و رنگ از يکديگر مجزا کرد؟ کدام نقوش در 

قالي هاي خشتي بيشتر به کار رفته است؟ 
نقوش  شناخت  ضمن  مقاله،  اين  در  ترتيب  به همين 
خشتي، بين نقوش فرش مناطق مختلف استان چهارمحال 
و بختياري مقايسه اي با اولويت اول طرح و نقش و سپس 
رنگ و بافت صورت گرفته است. قدمت فرش هاي خشتي و 
منشأ پيدايش اين نقوش، موضوعي است که در بخش اول 
اين نوشتار مورد بررسي قرار گرفته و پس از آن نگاهي 
اجمالي به موقعيت فرشبافي در مناطق استان چهارمحال و 
بختياري مي شود تا با درک شرايط و ذهنيتي آگاه نسبت به 
فضاي کلي حاکم بر فرشبافي اين استان به ويژه در زمينة 
طرح و نقش، بتوان به بررسي تطبيقي ميان نمونه فرش هاي 
داراي نقوش خشتي پرداخته و آن ها را مورد تجزيه و تحليل 
قرار داد. روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي- تطبيقي و 
روش جمع آوري اطالعات  به روش ميداني و کتابخانه اي و 
شيوة تجزيه و تحليل اطالعات آن به روش مقايسه اي است. 
داده هاي علمي و تصويري به روش کتابخانه اي و ميداني با 
بررسي فرش هاي روستايي استان چهارمحال و بختياري 

به دست آمده است. 
بافت نقشه هاي خشتي در قالي مناطقي چون تبريز، قم، 
بيرجند و چهارمحال و بختياري معمول است. نقوش فرش ها 
به لحاظ موضوعي عبارت اند از هندسي، حيواني و گياهي. 
نقشه هاي خشتي از قديمي ترين و اصيل ترين طرح هاي قالي 
ايران به شمار مي روند. الگو و پيشينة اين گونه تقسيم بندي 
و انتظام در فرش را مي توان به استناد قالي پازيريک، به 
سپيده دمان تاريخ امپراطوري هخامنشي در ايران نسبت داد. 

همچنين بافت اين گونه طرح در چهارمحال و بختياري به 
دوران قاجاريه و حتي اواخر دورة صفوي مي رسد.

در خصوص نقوش قاب هاي خشتي فرش هاي مناطق 
استان چهارمحال و بختياري، مقاله و پژوهشي تخصصي 
در حد مجالت معتبر صورت نگرفته است. تنها پايان نامة 
رمضانعلي کرماني با عنوان بررسي اصالت نقوش خشتي 
و قابي در قالي هاي چهارمحال و بختياري در دانشگاه هنر 
اصفهان در دورة کارشناسي در اين حوزه کار شده است.

بررسي نقوش فرش هاي خشتي
و مشهور  اصيل  از جمله طرح هاي  طرح هاي خشتي 
فرش ايران است و تکرار نقوش مربع شکل يا شبيه به آن با 
رنگ بندي نامنظم خشت ها و گاه منظم شکل دهندة آن است. 
شکل مربع از ديرباز در بسياري از هنر هاي قديم از جمله 
معماري، کاشي کاري، حجاري و فرش، نقش بسزايي داشته 
است. مربع نماد جسم است. اين شکل چهارگوش از اجتماع 
چهار عنصر پديد آورندة ماده حکايت مي کند. «هر بناي 
ساخته شده اعم از خشت و کاهگل يا سنگ الشه و مالت 
را تو مي نامند و بختياري ها مدت کوتاهي از زماني را که در 
گرمسير زندگي مي کنند در آن به سر مي برند. اين نوع بنا 
در تصور بختياري ها حالت تجملي دارد. شايد به همين دليل 
در بعضي از بافته هايشان مثل فرش توبرة چوپان و جل 
از نقشي به نام خشتي استفاده مي کنند» (قاضياني، ۱۳۷۶: 
۵-۱۳۴). گسترش يک نقش (خشت) در کل نوعي وحدت در 

هنر سنتي اين مرز و بوم ايجاد مي کند.
درون خشت ها نقش مايه هاي الهام گرفته به خصوص 
از درخت قرار مي گيرد. گياهان خصوصًا درختان در اکثر 
نقش هاي خشتي به  کار رفته اند يا به صورت نمادين استفاده 
شده اند. «مي توان فرش خشتي و چهارباغ را در کنار يکديگر 
قرار داد زيرا درون فرش چهارباغ اغلب توسط خشت هايي 
پر شده است که درختان و گياهان درون اين مربع ها قرار 
داده شده اند» (زارعي، ۱۳۸۲: ۸-۱۵۷). در ساده ترين حالت، 
متن فرش به چهار قسمت تقسيم شده است که اکثراً نقوش 
آن ها نيز گياهي است. در حقيقت اين پژوهش برپاية درصد 
فراواني نقوش به کاررفته در فرش هاي مناطق چهارمحال 
و  نقش  توضيح  به  ذيل  در  که  است  استوار  بختياري  و 
جدول فراواني جهت مقايسة تطبيقي هريک از مناطق اشاره 

مي شود. 

درخت سرو و تصوير آن در قالي هاي خشتي
درخت سرو نزد مردم منطقة چهارمحال و بختياري 
داراي قداست است و به غير از نقش به کاربرده شده در 
هنر هاي تزييني، به عنوان سمبل و نماد شناخته مي شود. 
«سرو ريشه در زمين و سر بر آسمان دارد و به عنوان نمادي 
از پيوند ميان زمين و آسمان هدف هنرمند را از نقطة اتصال 
ميان زمين و آسمان برآورده مي سازد. سرو مهر را در 

 بررسي تطبيقي نقش قاب هاي خشتي 
فرش هاي مناطق استان چهارمحال و 

بختياري
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1. Slip-painted

اردلسامانقهفرخسفيد دشتچالشترشلمزارشهرکرد

تصوير
 

  

توضيحات

تک سروي، 
ساق کوتاه 

نسبتًا قدکشيده، 
دورنگ، وجود 
گل ها در اطراف 

درخت سرو، 
خطوط تقريبًا نرم

تک سروي با 
تزيين گل در 
اطراف سرو، 

دوسروي 
ساق بلند، 
سه سروي 
ساق بلند و 
قد کشيده، 
دورنگ، 
خطوط 
شکسته

تک سروي 
در زمينة 

يک رنگ با 
تزيين گل 
در اطراف 
سرو، دو 
رنگ، 

خطوط نرم

يک سروي پهن 
تزيين شده با گل 

در اطراف، پر برگ 
در زمينة يک رنگ، 

خطوط شکسته

يک سروي 
دو رنگ 
در زمينة 

يک رنگ 
با تزيين گل 
در اطراف، 
شبيه به سرو 

شهرکرد

سه سروي 
با تفاوت 

در رنگ سر  
و وسط، 

يک سروي 
قدکشيده و 
ساق کوتاه 

در زمينةيک  
رنگ باتزيين 
گل دراطراف 

سرو

دو سروي 
ساق کوتاه 

هندسي 
در زمينة 
يک رنگ

جدول ۱. بررسي نقش سرو در فرش هاي مناطق چهارمحال و بختياري

اردلسامانقهفرخسفيد دشتچالشترشلمزارشهرکرد

تصوير

توضيحات

خطوط نرم، 
استفاده از گل
 بر روي تنه

شاخ و برگ هاي 
نسبتًا زياد، وجود 
شاخه هاي شکسته 
روي تنة درخت 

شاخ و برگ هاي 
زياد با تنه اي بلند، 
برگ هاي يک طرفة 
تک رنگ، استفادة 
بيشتر از بيدمجنون 
قوسدار، استفاده 
از يک گل بر 

روي تنه 

شاخه و 
برگ هاي خيلي 
کم، استفاده از 

دو رنگ 

بيد هاي مستقيم برگ زياد 
با شاخه هاي کم، 

تک رنگ 

بيد هاي مستقيم با 
شاخه هاي کم 

جدول ۲. بررسي نقش بيد مجنون در فرش هاي مناطق چهارمحال و بختياري



شب زايش مهر با نماد ها و نشانه هايي ديگر نيز مي آراستند 
كه هر يك نزد مهريان نشاني ويژه با پيامي رازگونه و نهفته 
در خويش بود، چنان كه بر فراز سرو به نشانة خورشيد 
و  برمي افراشتند  سرخ  يا  زرين  ستاره اي  تابان  مهر  يا 
شاخه هاي درخت سرو را با دو رشتة زرين و سيمين به 
نشانة خورشيد و ماه مي آراستند. همچنين جوانان آرزومند 
به اميد برآورده شدن آرزويشان، به گونه اي نمادين پارچه اي 
ابريشمي يا سيمين بر شاخه هاي سرو مي آويختند و در پاي 

سرو نيز هدايايي مي گذاشتند» (بهمني، ۱۳۸۹: ۶۵).
 اين نگاره از نقوش رايج در فرش هاي مناطق چهارمحال 
و بختياري است که در ايران باستان به عنوان درختي مقدس 

شناخته مي شده است. 
سرآغاز اين نگاره را در تمدن عيالم، آشور و سپس در 
هنر هخامنشي دانسته اند، بدان گونه که بر سنگ هاي تخت 
جمشيد به کرات براي تزيين حواشي پلکان ها و حجاري 
سمبل  سرو  درخت  است.  بسته  نقش  سربازان  صفوف 

 بررسي تطبيقي نقش قاب هاي خشتي 
فرش هاي مناطق استان چهارمحال و 

بختياري

اردلسامانقهفرخسفيد دشتچالشترشلمزارشهرکرد

تصوير
____

کاربرد چند توضيحات
رنگ،

خوشه هاي انگور 
کم دان و ساده

پر دان و و نزديک به 
طبيعت

خوشه هاي انگور کم و 
استفاده از برگ زياد

خوشه هاي انگور ____
کم دان و ساده،

هندسي، دو رنگ، 
دانه هاي انگور 
به صورت مکعب

جدول ۳. بررسي نقش انگور در فرش هاي مناطق چهارمحال و بختياري

تصوير۱. فرش خشتي شهرکرد، 
مأخذ: صور اسرافيل، ۱۳۸۹: ۶۰

تصوير۲. فرش خشتي شهرکرد، 
مأخذ: صوراسرافيل، ۱۳۸۹: ۶۱

 تصوير۳. فرش خشتي شلمزار، 
www.oriental- مأخذ: 

carpets.com

تصوير ۴. فرش خشتي شلمزار، 
مأخذ: صوراسرافيل، ۱۳۸۹: ۱۷۸
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جدول ۴. بررسي نقش شاخة گلدار در فرش هاي مناطق چهارمحال و بختياري

اردلسامانقهفرخسفيد دشتچالشترشلمزارشهرکرد

تصوير

توضيحات
شاخ و برگ ها به 
طبيعت نزديکتر، 

استفاده از چندين رنگ

گل و برگ هاي 
بيشتر، نسبتًا طبيعي، 
استفاده از يک تا 

دو رنگ

گل و برگ و شاخة 
با خطوط شکسته،

خطوط کامًال 
شکسته، استفاده 
از دو رنگ قرمز 

و آبي

طراحي ساده با 
خطوط شکسته

خطوط کامًال شکسته، 
انتزاعي، استفاده بيشتر از 

رنگ آبي

گل و برگ کمتر، 
انتزاعي و طراحي 

ساده

اردلسامانقهفرخسفيد دشتچالشترشلمزارشهرکرد

تصوير

بتة قهر و آشتي توضيحات
نزديک به طبيعت

بتة قهر و آشتي با 
خطوط شکسته و 

هندسي

بتة قهروآشتي و 
بته سيري يا بتة 

کوچک

بتة بادامي يا
 بتة کشيده

بتة سر کج بتة کاج
کنگره اي با 
طراحي ساده

بتة سرکج با 
طراحي ساده

جدول۵. بررسي نقش بته در فرش هاي مناطق چهارمحال و بختياري



 بررسي تطبيقي نقش قاب هاي خشتي 
فرش هاي مناطق استان چهارمحال و 

جدول 6. بررسي نقش گل سرخ در فرش هاي مناطق چهارمحال و بختياريبختياري

اردلسامانقهفرخسفيد دشتچالشترشلمزارشهرکرد

تصوير
________

توضيحات

نزديک به طبيعت، 
به صورت دسته 
گل، بر روي 

صخره يا سنگي 
در گوشة خشت

تقريبًا طبيعي و 
ساده

طبيعي و اکثرًا به 
همراه يک پرنده

انتزاعي با خطوط 
شکسته

طراحي ساده، ____
استفاده از يک 

رنگ

____

اردلسامانقهفرخسفيد دشتچالشترشلمزارشهرکرد

تصوير

توضيحات

كاج هاي دو تا 
سه طبقه

يك كاج بين 
دو سرو و 
پرداختن 
بيشتر به 

جزئيات كاج، 
هندسي

كاج هاي سه تا 
چهارطبقه اي، 

وجود طاووس 
در پاي كاج

هندسي و با چند 
رنگ

شبيه به كاج 
شهركرد

طراحي 
ساده، دو تا 
سه طبقه اي، 

همراه با سرو 
و پرنده

پنج طبقه اي 
بين دو 
سرو با 
طراحي 

ساده

جدول 7. بررسي نقش كاج در فرش هاي مناطق چهارمحال و بختياري
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اين  است.  آزادگي  و  ايستادگي  زندگي،  جواني،  شادابي، 
درخت به مفهوم نماد زندگي پس از مرگ نيزآمده است. 
عالوه بر سر سبزي وجواني، اين درخت در نظر بوميان 
با  و  شکل  چند  به  سرو  نقش  خداست.  وحدانيت  سمبل 

رنگ هاي مختلف در طرح ها وجود دارد: (جدول ١) 

يک سروي:
الف. ساق کوتاه و قد کشيده (تصوير١)

ب. ساق بلند و قد کوتاه
ج. ساق کوتاه با برگ هاي پر

دوسروي:

جدول 8. بررسي نقش گلدان در فرش هاي مناطق چهارمحال و بختياري

اردلسامانقهفرخسفيد دشتچالشترشلمزارشهرکرد

تصوير

توضيحات

فرم 
تخم مرغي، 

اکثرًا دسته دار، 
خطوط 

منحني، داراي 
پايه اي کوتاه، 
تزيين شده با 

گل هاي ريز و 
درشت

وجود بيشتر 
گلدان ها درون 
يک محراب، 
خطوط تقريبًا 

شکسته، 
پرشده با 

گل هاي ريز، 
طراحي روي 

بدنة گلدان

خطوط 
شکسته، پرشده 

با گل هاي 
ريز و درشت، 
طراحي روي 

بدنة گلدان

اکثر گلدان ها شبيه به بشقاب، 
طراحي ساده و هندسي

با فرم سماور، 
نزديک به 

طبيعت

تزيين گلدان 
با گل هاي 
آويزان، 

طراحي يک 
گل بر روي 
بدنة گلدان

با پايه اي بلند و 
طراحي ساده

 www.jozan.net   :تصوير۵. فرش خشتي شلمزار، مأخذwillborg, 1972: 167 :تصوير۶.  فرش خشتي  چالشتر،  ماخذ 



 بررسي تطبيقي نقش قاب هاي خشتي 
فرش هاي مناطق استان چهارمحال و 

بختياري

الف. ساق کوتاه و قد کشيده در زمينة يک رنگ
ب. ساق بلند و قد کوتاه در زمينة يک رنگ

دو سرو و يک کاج:
به  بيشتر  پرداختن  و  دو سرو  بين  کاج  يک  گرفتن  قرار 

جزييات کاج.
يک سرو و دو کاج:

به  بيشتر  پرداختن  و  کاج  دو  بين  يک سرو  گرفتن  قرار 
جزييات سرو.

سه سروي:
طراحي سه سرو کوتاه

بعضًا از نقش ماية گل ها نيز در اطراف درخت سرو استفاده 
مي شود. (تصوير٢)

درخت بيد مجنون و تصوير آن در قالي هاي خشتي
زندگي  و  سرسبزي  مجنون  بيد  بختياري،  فرش  در 
ويژه اي دارد. نقش بيد در فرش هاي خشتي سرشار از زندگي 
بيد مجنون در دو  و حرکت بوده است. برگ هاي درخت 
طرف شاخه به صورت قرينة انعکاسي هستند. (تصوير٣و٤) 
در باالترين قسمت تنة درخت بيد مجنون، بنا به سليقة مردم 
هر منطقه يک گل طراحي مي شود: گل هشت پر، چهار پر 
يا حتي به شکل يک مربع يا لوزي. از طرح برگ هاي بيد 
مجنون نيز در خشت ها در اطراف گل هاي طراحي شده براي 
خالي نبودن فضاي خشت استفاده مي شود.(جدول ٢) درست 
در مقابل چنين تفکري، «نقش ماية بيد مجنون که در نزد 
بيشتر مردم غرب (بيد گريان) خوانده مي شود نقش مايه اي 
پنداشته  شده ماالمال از غم و اندوه. آن ها قالي هايي را که اين 
نقش بر آن ها بود فرش عزا مي خواندند و گفته مي شود براي 

پوشش قبر و مراسم سوگواري بافته شده است» (ژوله، 
 .(۲۴ :۱۳۸۱

انگور و تصوير آن در قالي هاي خشتي
در ايران باستان تاک را در خوابگاه شاهان مي آويختند. 
تاک اغلب با چنارهمراه بوده است. از اين رو، برخي چنار را 
نماد شاه و تاک را مظهر همسر او و دوام سلطنت دانسته اند 
که خون  شاهي از طريق آن به نسل ديگر مي  رسيده است. 
اصلي  نيروي  نماد خون،  انگور  ايراني  اسطوره  هاي  «در 

حيات و نيروي زندگاني است» (ياحقي،۱۳۶۹: ۱۰۷). 
«در دورة باستان موبدان در روز مهرگان ميوه هايي 
از جمله  انگور سپيد براي پادشاه به ارمغان مي آوردند و 
آفات و باليا  از  اعتقاد داشتند که خوردن آن ها بسياري 
را دور مي دارد» (فرهنگ جهانگيري، ۱۳۵۱: ۲-۲۲۰۱). در 
عرصة هنر اسالمي نقش اسليمي را نمودار تجريدي درخت 
و به ويژه  تاک و متأثر از هنر دورة ساساني، و ريشة آن را 
برگرفته از نقش درخت زندگي دانسته اند که پيشينه اي بسيار 
کهن در اعتقادات و هنر ايراني دارد. نقش خوشه هاي انگور 
و شاخ و برگ تاک را در آثار هنري نواحي مرز هاي غربي 
ايران دورة باستان و سپس دورة اسالمي به  خوبي مي  توان 
ديد (پوپ، ۱۳۳۸: ۸۲). با اين  همه، به سبب شهادت امام رضا 
(ع) با انگور مسموم، نزد شيعيان از ارج و قرب اين ميوه 
کاسته شده، و حتى در باور هاي مردمي تأکيد شده است که 
دانة انگور بر زمين افتاده را بايد با پا له کرد؛ گو اينکه کندن 
بيخ تاک همچنان نهي مي شود (مهجوريان نمازي، ۱۳۷۴: 
۲۲). استفاده از طرح برگ ها، پيچش ساقه ها و ميوة درخت 

اردلسامانقهفرخسفيد دشتچالشترشلمزارشهرکرد

تصوير

 

___

توضيحات
خطوط نرم و 

لطيف
نخل ها کشيده تر و با گل هاي ريز 

در اطراف
به صورت هندسي خطوط شکسته

و کنگره اي، 
تزيينات کمتر در 

اطراف

طراحي ساده و 
تقريبًا انتزاعي 

شده

به صورت ____
انتزاعي و 
هندسي 

با طراحي 
ساده

جدول9. بررسي نقش كاج در فرش هاي مناطق چهارمحال و بختياري
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جدول ۱۰. بررسي نقش طاقي ستوندار يا محرابي در فرش هاي مناطق چهارمحال و بختياري

اردلسامانقهفرخسفيد دشتچالشترشلمزارشهرکرد

تصوير

____

توضيحات
خطوط 
محراب 

به صورت 
منحني،

خطوط محراب به صورت 
شکسته و هندسي

استفاده از يک 
گلدان در وسط 

محراب

انتزاعي با خطوط ________
شکسته، استفاده 
از طرح لوزي در 

محراب

طراحي ساده

اردلسامانقهفرخسفيد دشتچالشترشلمزارشهرکرد

تصوير

____

____

نزديک به طبيعت، توضيحات
سه شاخه اي، تزيين 

اطراف زنبق با 
گل هاي ديگر

فضاي خلوت، 
تک رنگ

نزديک به طبيعت، 
دو تا سه شاخه، 

تزيين اطراف زنبق 
با گل هاي ديگر

طراحي ساده ____انتزاعي
و استفاده از 
يک رنگ، 
بيش از سه 

شاخه
____

جدول ۱۱. بررسي نقش گل زنبق در فرش هاي مناطق چهارمحال و بختياري

انگور در اکثر فرش هاي چهارمحال و بختياري به چشم 
مي خورد. (تصوير٥) در فرش هاي به دست آمده از قهفرخ 

چنين نقشي به دست نيامده است. (جدول ٣)

شاخة درخت و تصوير آن در قالي هاي خشتي
شاخه، گل و برگ گياهان مقدس در آيين هاي ايراني 

نقش بسزايي داشته و بقاياي آن هنوز قابل مشاهده است. در 
سياحت نامة فيثاغورس، در فصل هفتم (آخرين سوگواري 
بر کورش) آمده است: «درباريان جملگي سواره و داريوش 
در جلو، شتابان تا سه هزار قدم از شهر براندند... شمار 
چنار از ده هزار افزون بود و هر يک دو شاخة درخت به 
دست داشتند، يکي نخل و ديگر سرو... چناري و تاکي به 



 بررسي تطبيقي نقش قاب هاي خشتي 
فرش هاي مناطق استان چهارمحال و 

جدول ۱۲. بررسي نقش گياه گلدار در فرش هاي مناطق چهارمحال و بختياريبختياري

اردلسامانقهفرخسفيد دشتچالشترشلمزارشهرکرد

تصوير

توضيحات
شاخه هاي 

كمتر و 
نزديك به 

طبيعت

قرارگيري گل ها به صورت 
افقي و پراكنده، شاخه ها و 
گل هاي بيشتر، اندازة گل ها 

يكسان

قرارگيري 
شاخه ها 

به صورت 
عمودي، 

اندازة متفاوت 
گل ها

شاخه هاي 
زيگزاگي

گل هاي ريز و 
يك رنگ

طراحي ساده انتزاعي
و خلوت

اردلسامانقهفرخسفيد دشتچالشترشلمزارشهرکرد

تصوير

توضيحات
بيشتر 

بازو بندي، 
گلي، الماسي

ساده يك رنگي، سفيد و 
سياه، لوزي، ستاره

بيشتر 
بازوبندي، 

گلي، لوزي و 
الماسي

لوزي 
الماس نشان

ساده 
يك رنگي، 

بيشتر دايره 
يا الماسي، 

خطوط مورب 
دورنگي

هندسي (لوزي 
و دايره)، ساده 

يك رنگي،

ساده 
يك رنگي، 
سفيد و 

سياه، لوزي

جدول ۱۳. بررسي نقش قلمدان در فرش هاي مناطق چهارمحال و بختياري

اردلسامانقهفرخسفيد دشتچالشترشلمزارشهرکرد

تصوير

توضيحات
گل شبدري يا 

جاپاگربه اي١
انواع گل و برگ به 

همراه گل شبدري
استفاده از طرح 

کله قندي و 
نيم صليب

طرح محرمات يا 
پرچمي، کله قندي 

و انواع گل و 
برگ

گل شبدري، طرة بته جقهگل و برگ
طرح کله قندي 

يا زيگزاگ

جدول ۱۴. بررسي نقش طره در فرش هاي مناطق چهارمحال و بختياري

١. آراية گل شبدري يا جاپاگربه اي 
قديم و  قالي هاي خشتي  اکثر  در 
جديد و بي بي باف مورد استفاده 
اکثر  در  طرح  اين  مي گيرد.  قرار 
مي شود.  ديده  استان  قالي هاي 
بام  کنگرة  از  طرح  اين  اصل 
است  شده  گرفته  خوانين  منازل 

(شعباني خطيب، ۱۳۸۷: ۵۶).



شماره۲۶  تابستان۹۲
۴۵

فصلنامه علمي- پژوهشي نگره

نام منطقة 
فرشبافي

ويژگي ها

ظاهريتکنيکي

توضيحات

رنگطرحسبک بافتگره

متقارنچالشتر    
از پنجاه سال به 
اين طرف دوپود

 شده است

استفاده از طرح کله قندي و نيم صليب در طره، 
به کارگيري برگ هاي يک طرفه بر شاخه ها 
در نقش بيد مجنون براي تزيين و پر کردن 

فضا هاي خالي در اطراف تک گل هاي 
نقوش خشتي، از طرح برگ هاي بيد مجنون 
استفاده شده است. نقش انگور، پر دان و 

طبيعي تر متجلي شده است. استفاده از نقوش 
خشتي ستوندار، پياز، سرو، طاووس، خشک 
انگور، چمن يه ور، بيد مجنون و جانوري، 

حاشيه هاي گل فرنگ، شاخ گوزني و حاشية 
لندني (استکي، ۱۳۹۰)

استفاده از سرو دورنگ: يک طرف سبز و 
طرف ديگر زرد، استفاده از رنگ هاي شتري 
(قهوه اي روشن)، زرد کاهي، آبي تخساري 

(رنگ روشن و آبي خاکي)، نيلي سير، 
کليل (آبي پر رنگ)، قرمز (صورتي سير)، 
بدني (صورتي باز)، طوسي، خاکي و بادامي.

طرح ها طبيعي تر و خطوط 
نرم تر

 (گردش و پيچش خطوط)
 به نظر مي رسند.

دو پودنامتقارنشهرکرد
موضوع فرش ها بيشتر بهار است.
 بيشتر از طرح بازو بندي براي
 قلمدان ها استفاده شده است.

رنگ زمينه اغلب مانند رنگ اولين زمينة 
خشت از رديف دوم است. حاکم بودن 

رنگ قرمز يا والري بر فرش ها،  جدا شدن 
موتيف ها با رنگ مشکي از زمينه، استفاده از 

رنگ سفيد بيشتر از مناطق ديگر

اندازة اضالع خشت هاي قالي 
شهرکرد مساوي اند. به دليل 
پر شدن خشت ها با گل هاي 
ريز و درشت و تزيين آن ها، 
فضا هاي خالي درون خشت ها 
کمتر است. ازنظر مرغوبيت، 
مقام دوم را بعد از چالشتر 
دارد. نوع کامل تر قلمدان 
را داراست و بيشتر از طرح 
بازوبندي استفاده شده و 

جزئيات در بازوبندي ها بيشتر 
نشان داده شده اند (جامه 

طحاف، ۱۳۹۰)

دوپودمتقارنشلمزار

استفادة کمتر از طرح بازوبندي در قلمدان ها، 
در قلمدان ها، بيشتر از گل هاي هندسي، 

چهارگوش، گل نيلوفر، گل هاي ريز ريحان و 
انواع شکوفه ها به کار رفته است. به کار گيري 
دو سرو و کاج در خشت ها، شاخه هاي بيد 

مجنون کمتر هستند. 

استفاده از رنگ زرد ليمويي در گل ها، 
استفاده از رنگ روشن در فرش ها، گل ها 
بعضًا رنگشان از سه رنگ متجاوز نمي شود.

شکستگي در خطوط، طراحي 
سادة گل ها، موازي بودن 
خطوط طرح ها با خطوط 
خشت ها، طرح ها، ساده، 

تجريدي و هندسي هستند. 
حاشيه در اين فرش ها، 

بازو بندي است، کاربرد حاشية 
گل وبرگ

متقارنسامان

فرش ها از نوع 
يک پود هستند 
که خودشان به 

آن دوپود گويند 
(زيرا در هر رديف 
پودي زده مي شود 
که با رديف بعدي 

متفاوت است)

به کار گيري فراوان از گل نيلوفر، قرينة 
انعکاسي در طرح ها، خوشه هاي انگور کم 
دان و ساده طراحي شده اند، کاربرد نقش 
سه سرو، طرة بته جقه، استفاده از حاشية 

گل و برگ

استفاده از نوعي رنگ قهوه اي به نام قرا، 
رنگ حاشيه ها اغلب سفيد، کرم، آبي 

سرمه اي که در حاشيه بزرگ به  کار مي رود.

طرح ها تلفيقي از طرح هاي 
چالشتر و شهرکرد است، 
طرح ها ساده، تجريدي و 
هندسي هستند، تنوع کمتر 

در فرش ها

تک پودمتقارنفرخشهر

بيشتر موضوعات را گل ها تشکيل داده اند، 
کاربرد طرح طاقي ستوندار، در حاشيه ها 

خطوط بيشتر شکسته شده اند، شاخه هاي بيد 
مجنون کمتر است، دو سرو و کاج استفاده 
مي شود، از نقش گل بادام استفاده شده است.

استفاده از رنگ قهوه اي، در طراحي قلمدان، 
طرح بازو بندي و خطوط مورب دو رنگي 

ديده مي شود.

طرح ها ساده، تجريدي
 و هندسي هستند.

دو پودمتقارناردل
استفاده از طرح فرش خشتي حوضي و حاشيه 

گل حوضي، کاربرد کمتر گل و گياه در 
خشت ها، کاربرد شکل هاي ساده و لوزي 

در خشت ها

استفاده از رنگ سبز ماشي
 درون خشت ها

در طراحي خشت ها تعادل و 
قرينه وجود ندارد، ذهني بافي 
و آزادي، تعادل در رنگ، 

طراحي ساده

سفيد 
دشت

طراحي ساده و انتزاعي واستفاده از دو رنگ قرمز و آبيتزيينات کمتر در اطراف نقوش درون خشتتک پودمتقارن
 به صورت هندسي

جدول ۱۵. مقايسة انواع ويژگي هاي قالي هاي مناطق مختلف استان چهارمحال و بختياري



 بررسي تطبيقي نقش قاب هاي خشتي 
فرش هاي مناطق استان چهارمحال و 

بختياري

اندازة طبيعي از زرناب» (فيثاغورث، ۱۳۶۳: ۱۱۴-۱۵).  
يا درختان مقدس ديگر  به دست گرفتن شاخة سرو 
در  است.  نشده  منسوخ  کلي  طور  به  ايران  در  هم  هنوز 
ميان زرتشتيان تفت هنوز مراسم ديد و بازديد عيدنوروز 
«زنان شاخه اي از سرو يا شمشاد و به ندرت مورد در 
دست مي گيرند و تک تک يا گروه گروه به خانه ها مي روند 
و مراسم عيد را که قالب ريزي شده و تقريبًا هميشه يکسان 

است به عمل مي آورند.»
 ديدارکنندة زن به محض ورود شاخة سرو، شمشاد 
يا مورد را به دست کدبانوي خانه يا ساير افراد خانواده 
مي دهد. با مقايسه، مي توان نوعي پايبندي نسبت به نوع 
ساختار شاخه حتي در انتزاعي ترين نمونه اش نيز مالحظه 
کرد.(جدول٤) برخي بافندگان بومي و همچنين بازاريان، اين 

شاخه را به نام شاخة بادام يا چنار معرفي مي کنند. 

بته جقه و تصوير آن در قالي هاي خشتي
دربارة اصل و منشأ اين نقش نظرات مختلفي ارائه شده 
است. بعضي از کارشناسان اين نقش را به شعله و نمادي 
از آتشکدة زرتشتيان يا ميوة کاج، نخل، بادام، صنوبر يا 
پرندة مهر تشبيه کرده اند و بعضي از کارشناسان آن را 
به شيار هاي رودخانة جومنا در درة کشمير و ميوة انبه يا 
سوگي به معني طوطي ماده در هند تشبيه مي کنند (يساولي، 
۱۳۷۵: ۱۰۳).  نظرية ديگر اين است که در نقش بته که تغيير 
شکل خيالي از نقش ديگري را مي بينيم که اين نقش سرو 
مينوسپنت است و طبق سنن موجود نماد فنا ناپذيري است. 
«بته در قرن پنجم هجري بر روي توليدات ديگر از جمله 
 .(۳۳  :۱۳۷۵ (هانگلدين،  است»  شده  ديده  برنزي  ظروف 
اين طرح به اشکال مختلف در قالي هاي خشتي آمده است. 
به دليل شباهت اين طرح با ميوة بادام، گل بادام نيز خوانده 

مي شود. در اطراف بته ها گل هاي ريز فضا هاي خالي را پر 
مي کنند. (جدول٥) انواع مختلف بته جقه عبارت است از:

الف. بتة سرکج
ب. بتة بادامي (کشيده)
پ. بتة سيري (کوچک)

ت. بتة قهر و آشتي
ث. بتة جفتي

ج. بتة کاج (شبيه به درخت يا ميوة کاج)
چ. بتة ماهي (شبيه به ماهي)

در اطراف بته ها گل هاي ريز فضا هاي خالي را پر مي کنند.

گل رز (گل سرخ، گل فرنگ) و تصوير آن در قالي هاي 
خشتي

گل سرخ مظهر محبت و زيبايي است. عطر دل انگيز 
آن از دوران باستان ستوده شده و افسانه هايي که دربارة 
عادات  نواحي،  به سرزمين ها،  نسبت  نقل شده  گل سرخ 
و رسوم، فرهنگ ها و معتقدات مردم زياد و متنوع است. 
مسلمانان معتقدند که گل سرخ از قطرة عرق جبين پيغمبر 
به وجود آمده است. پيامبر اسالم به عطر گل سرخ عالقة 
وافر داشت و آن را بسيار استعمال مي کرد. اکنون نيز عطر 
و گالب گل سرخ را در مجالسي با ختم صلوات مصرف 
مي کنند. گل محمدي نيز گل سرخ پرپر صورتي رنگ و مظهر 
زيبايي و جمال طبيعت به شمار مي آيد. پرويز تناولي در 
را  تاچه هاي چهارمحال چنين عقيده اي  نام  با  کتاب خود 
نيز بيان مي دارد : « طرح گلفرنگ در حقيقت نقش يک گل 
هنرمندان  است.  اطرافش  برگ هاي  با  رز شکفته  يا  سرخ 
ايراني و از جمله فرشبافان چهارمحال از اين نقش استفادة 
بيشمار کرده اند. گاه اين گل را تنها در قابي نشانده و با 
تکرار قاب ها نقشة خشتي منقشي از آن ساخته اند و آن را 

مأخذ:  چالشتر،  خشتي  کنارة   تصوير۷. 
www.catalinarug.com

تصوير۸. فرش خشتي سفيد دشت، مأخذ: 
willborg,1972: 299

تصوير۹. فرش خشتي سفيد دشت، مأخذ: 
willborg, 1972: 301
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قاب آينه ناميده اند.گاه دسته اي از اين گل ها را به جاي ترنج 
مياني فرش گذاشته اند و آن را ترنج گل فرنگ خوانده اند» 
(تناولي، ۱۳۷۷: ۲۰) (تصوير٦و٧). طراحي اين گل به رنگ ها 

و اندازه هاي گوناگون صورت مي گيرد. (جدول٦)

درخت کاج و تصوير آن در قالي هاي خشتي
کاج ها به دو صورت طراحي مي شوند: ساده و مطبق. 
کاج هايي که به صورت ساده طراحي مي شوند کوتاه اند و 
به ندرت در قالي هاي خشتي وجود دارند. کاج هاي مطبق 
که به وفور در طرح هاي خشتي در کنار سرو يا در خشتي 
جداگانه طراحي مي شوند حداکثر شش طبقه و حداقل دو 
طبقه اي هستند. در بيشتر خشت هايي که نقش کاج دارند نقش 
يک طاووس يا پرنده هاي ديگر در کنار کاج طراحي مي شود. 
بعضًا از نقش ماية گل ها نيز در اطراف کاج استفاده مي شود. 
(جدول٧)به طور کلي کاج ها در سه فرم در اين فرش ها ديده 

مي شوند:
الف. کاج تنها

ب. يک کاج بين دو سرو
ج. دو کاج اطراف يک سرو

گلدان و تصوير آن در قالي هاي خشتي
گلدان و درخت يا گل از نقوش ايراني است که از تمدن هاي 
پيش از تاريخ سومري و عيالمي براساس شواهد و اسناد 
موجود تا به امروز نقش خود را در هنر ايراني کامًال حفظ 
کرده و به شيوه هاي گوناگون طبيعي و انتزاعي زينت بخش 
هنر سنتي و صنايع دستي ايراني شده است. در اينجا تنوع 
بيشتري در شيوة اجرا و پردازش گلدان ها نسبت به نحوة اجراي 
عناصر ترکيب    بندي باغي ديده مي شود. (جدول ٨) در برخي 
قاب ها بر زمينه سادة يک رنگ و گاهي هم با محراب نيز آمده 

است.(تصوير٨)

نخل و تصوير آن در قالي هاي خشتي
در اين گروه، عناصر و اجزاي آخرين نمونه به طرح 
هندسي تبديل شده است. «اين چند ضلعي هاي متحدالمرکز 
داشته  اطالعي  آن  از منشأ  آنکه  بدون  نخل  به عنوان يک 
باشيم غير قابل شناخت هستند» (استون، ۱۳۸۶: ۷۸). البته 
اين نقش بيشتر شبيه به درخت سرو است، چراکه درخت 
سرو در دو نوع پا کوتاه و پا بلند در فرش بختياري وجود 
دارد. در بيشتر اين درخت ها در مرکزشان يک يا دو شاخة 

گل ترسيم شده است. (جدول٩)

طرح طاقي ستوندار گلداني (محرابي) و تصوير آن در 
قالي هاي خشتي

بيشتر اين دستبافت ها با طرح هاي شکسته و هندسي 
تزيين و با تركيب رنگ هاي گوناگون اجرا شده اند. هنرمند 
تزيين دست  براي  از نقش محراب  بافته ها  اين  بافنده در 
بافت هاي اثرش استفاده کرده است. درون اين خشت هايي که 
با نقش محراب تزيين مي شوند از عناصر تجريدي، درخت، 

ستون، آتشدان و گلدان استفاده شده است. (جدول١٠)

گل زنبق و تصوير آن در قالي هاي خشتي
در فرهنگ ايران گل زنبك (زنبق) نماد امرداد و جشن 
امردادگان است. گل زنبق تنها و دوتايي طراحي مي شود و 
در صورت فضاي خالي خشت، از گل هاي ديگر به همراه آن 

استفاده کرده اند. (جدول١١)

گياه گلدار (شاخة گل) و تصوير آن در قالي هاي خشتي
مي تواند يک درخت گلدار باشد. (تصوير٩ و ١٠) در پاية آن دو 
گياه جدا از هم کوچک تر ديده مي شوند که در نهايت به رزتي 
تبديل مي شوند و همچنين مي توان بوتة گلدار هم باشد. (جدول١٢)

تصوير ۱۰. فرش خشتي فرخشهر، مأخذ:   
www.cyruspersiancarpets.com.au

تصوير ۱۱. فرش خشتي فرخشهر، مأخذ: 
کرماني، ۱۳۷۵: ۱۰۸                    

مأخذ:    سامان،  خشتي  فرش  تصوير ۱۲. 
www.ebay.com
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طرح بازوبندي(قلمدان) و تصوير آن در قالي هاي خشتي
نقش ماية به کار رفته در بند مابين خشت، بند قلمدان يا 
طرح بازو بندي نام دارد. به دليل به کارگيري طرح هاي روي 
قلمدان و شباهت اندازة قلمدان با بند خشت، اين نام را در 

زمان قاجار براي بند خشت انتخاب کرده اند.
از  را  خشت ها  مابين  طرح  اين  ابداع  چالشتر  اهالي   

ميرزااحمد نصر مي دانند، ولي نوعي از آن در قالي هاي سامان 
نيز به  کار رفته است. اطراف هر خشت چهار قلمدان وجود 
دارد و به عبارتي هر قلمدان مابين دو خشت قرار مي گيرد. 
(تصوير ١١و ١٢) قلمدان ها با گل هاي گوناگون و با رنگ هاي 
متضاد تزيين مي شوند. در قالي هاي خشتي شلمزار و قهفرخ 

از بند ساده اي استفاده مي کنند. (جدول١٣و١٤) 

نتيجه
با تطبيق نقوش فرش هاي مناطق اطراف استان چهارمحال و بختياري با يکديگر مي توان آن ها را از يکديگر 
بازشناخت. البته با بررسي اين نقوش مي توان دريافت که قالي باف آزادانه و به طور ذهني ذوق هنري خود را 
نيز در به تصوير کشيدن اين نقوش  به  کار  برده است. اين نقوش ازنظر شکل و ترکيب تفاوت هاي بسيار اندکي 
دارند. به طور کلي مي توان وضعيت فرش بافي در استان چهارمحال و بختياري را به دو دسته تقسيم کرد:
۱. فرش هايي که بدون نقشه بافته شده اند (خاصيت ايلياتي و عشايري بيشتر براي مصرف خانواده) (تصوير١٣ تا ١٥)

۲. فرش هايي که از روي نقشه بافته شده اند
در بررسي به عمل آمده در تحقيق موارد ذيل حاصل شد:

الف. بيشترين نقش به  کار رفته در قاب هاي خشتي، نقش درخت سرو و سپس درخت بيد مجنون است.
ب. بيشترين اسناد تصويري به دست آمده از فرش هاي مناطق شهرکرد و چالشتر است.

پ. طرح هاي شاخص در اين فرش ها اکثرًا گياهي است و به ندرت از نقش حيوانات و انسان استفاده شده است.
ت. به جز طرح هاي فرش هاي مناطق شهرکرد و چالشتر که با خطوط نرم تر و منحني ترسيم شده اند در بقية 

مناطق اين استان، نقوش اکثرًا با طراحي ساده و خطوط شکسته ترسيم شده اند.
ث. غالب فرش ها در اين استان با گرة متقارن و بدون کاربرد قالب و با دست انجام مي شود.

ج. فرش هاي استان چهارمحال و بختياري در مناطق سفيددشت و فرخشهر به صورت تک پود است و در 
بيشتر مناطق به صورت دوپود اجرا مي گردد. البته تک پود بودن اين مناطق جاي بسيار تأمل است. به طور 
مثال فرش خشتي سامان به صورت تک پود بافته مي شود اما درواقع دوپود است و پود دوم نسبت به ساير 

تصوير ۱۳. فرش خشتي سامان ، مأخذ: 
کرماني، ۱۳۷۵: ۱۱۱                             

تصوير ۱۴. فرش خشتي اردل، مأخذ: 
کرماني، ۱۳۷۵: ۱۰۱                             

تصوير ۱۵.  فرش خشتي اردل،  مأخذ: 
نکويي،  ۱۳۷۴: ۱۵۰
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مناطق متفاوت با رديف بعد گذاشته مي شود.
اجراي نقوش خشتي روي قالي ها بيشتر بنا به درخواست سفارش دهندگان بوده است. بررسي اصالت نقوش 
خشتي فرش منطقة چهارمحال و بختياري نيز از همه نظر حائز اهميت است، زيرا با آگاهي به آن مي توان 
ضعف ها و قوت ها را شناخت و درصدد تقويت قوت ها و محو ضعف ها برآمد. در اين مقاله ارزش شيوة 

ذهني بافي، شناسايي ماهيت و غني بودن طرح ها و سليقة بافندگان حاصل شد. 
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Iranian rural carpets are major sources for the study of Iranian rural art and culture. Applications 

of motifs and colors of these carpets reflect the culture, customs, art and lived experience of the 

local people. The presence of common aspects in frames of Kheshti rugs and their colors, indicate 

the presiding spirit of the works, inspired by their interaction with nature. There are differences in 

both theappearance and technique thus to better recognize the Kheshti rugs of different regions of 

Chaharmahal and Bakhtiari province it is essential to study the visual characteristics of motifs within 

the frames. The aim of this paper is to better recognize the Kheshti rugs’ motifs, describing and 

categorizing these motifs, and increasing the knowledge to distinguish the rugs coming from these 

regions and also besides exploring each and every motif theoretically, the visual components, color, 

size, abstraction or simplification of motifs, etc have been taken into account. 

The following questions have been focused on:

1.What are the most frequent motifs in kheshti carpets coming from the different areas of the 

province?

2. What are the differences between the rug motifs of these areas?

Drawing on published material and field research, the method in this article is comparatively analyzing 

documents, books and the Kheshti rugs’ motifs from different areas of Chaharmahal and Bakhtiari 

province leading to a comparative study of the Kheshti rugs’ motifs from different regions of the 

province.

Kheshti rugs’ motifs vary greatly and change depending on the weavers’ taste, but the general theme 

and motifs within the frames mostly involve vegetation and trees while birds and beasts are less 

frequently depicted. 

Kheshtirug motifs coming from the villages ofSaman, Farrokhshahr,shalamzar, Sefieddasht and 

Ardalare abstractedbut inChalshotorand Shahrekordrugs are more realistic.

Key words: KheshtiRug, Kheshti design, Penner, Chaharmahal and BakhtiariProvince, Rural 

Carpet.
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