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چكيده
تيرة عشايري عرب چرپانلو، که از روزگار قديم در ُقنُقري و ده بيد در منطقة فارس ييالق داشته است و در 
يکصد سال اخير به سبب مجاورت با قشقايي ها در سرحد چهاردانگه به طايفة شش بلوکي از ايل قشقايي 
پيوسته، داراي سنت فرش بافي منحصربه فردي است. اين مقاله با استفاده از روش تحقيق توصيفي ـ  تحليلي و 
گردآوري اطالعات ترکيبي،- کتابخانه اي   و ميداني- سير تحول دستبافت هاي عرب چرپانلو را مورد تدقيق 
قرار داده است و بر آن بوده تا طرح و نقش دوره هاي مختلف اين دستبافت ها را مطالعه کند. نتايج اين جستار 
حاکي از آن بود که بافندگان عرب چرپانلو در دستبافت هاي خويش، که همه به نقش َاشکالي است، شاهد چهار 
دورة به نســبت متمايز بوده اند: ١. پيش از سدة دوازدهم هجري که در زير لواي ايل عرب در ُقنُقري گذران 
زندگي مي کرده  اند و سنت هاي فرش بافي ايل عرب مانند گرة متقارن شمارة ١ و شيوة رنگ آميزي تيره اندر 
تيره را به تمام و کمال در بافته هاي خويش به کار مي بسته اند. ٢. محدودة زماني سدة دوازدهم تا نيمة سيزدهم 
هجري که تحت تأثير همجواري با قشقايي ها به استفاده از نقوش قشقايي تبار روي آورده اند. ٣. دوره ة گذار 
در حدود نيمة سد ة سيزدهم هجري که در آن زمان به ايل قشقايي پيوسته و اين مهم تأثيرات متقابلي را در پي  
داشته است. مهم ترين ويژگي اين دوره افزايش ويژگي هاي قشقايي تبار در ميان بافندگان عرب چرپانلوست. 
٤. نود سال اخير که دستبافت هاي اين دوره در اين جستار به «چرپانلو ـ قشقايي» شناخته شده است و طي آن 

سنت فرش بافي جديدي بر پاية اختالط سنت هاي کهنه و نو در بين بافندگان عرب چرپانلو شکل گرفته است.
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مقدمه
سرزمين فارس به سبب وسعت از سده ها پيش دست کم دو 
گروه بزرگ عشايري را در خود جاي داده است. بزرگ  ايل 
قشقايي که بافندگان آن سرآمد همة بافندگان عشايري ايران 
ـ و بلکه جهان ـ هستند بخش بزرگي از فارس را در قلمرو 
ييالقي و قشالقي خويش درآورده است. ديگري «اتحادية 
خمسه» است که از ايل هاي ترک زبان «اينالو» و «بهارلو» 
لهجة  ايل عرب   و  فارسي زبان «باصري»  ايل  و  «نفر»  و 

«عرب١» تشکيل شده است. 
ايل بزرگ عرب شامل بيست وچند طايفة بزرگ و کوچک 
است که هريک چندين تيره دارد و پس از ايل بزرگ قشقايي 
بزرگ ترين جمعيت عشايري فارس است که تا پيش از اسکان 
و همه ساله  بوده  آن کوچ نشين  اکثريت  (١٣١١ش)  ايالت 
ميان ييالق و قشالق آمد و شد داشته اند.٢ هرچند چگونگي 
ماندگار  و  فارس  به  عرب  طايفه هاي  مهاجرت  مراحل  و 
اين سرزمين و زمان آغاز کوچ روي آنان  شدن آنان در 
روشن نيست، محقق است که اين عربان بيابانگرد نخستين 
کوچرواني هستند که پس از اسالمـ  و قرن ها پيش از ترکان 
ـ در فارس توطن گزيده و پس از چندي به اقتضاي شرايط 
اقليمي و ضرورت هاي معيشت شباني به کوچ ساالنه ميان 
چراگاه هاي تابستاني و زمستاني روي آورده اند. تيرة عرب 
چرپانلو يکي از تيره هاي ايل عرب در فارس است که سنت 
از جستار  دارد. هدف  و منحصر به فردي  فرش بافي کهن 
رنگ آميزي  و  نقش پردازي  ويژگي هاي  بررسي  حاضر 
ارائة يک طبقه بندي از  و بافندگي عرب چرپانلو و سپس 
دستبافت هاي اين تيره بر اساس دوره هاي مختلف تاريخي 

است.
اينکه: مهم ترين  از  اين جستار عبارت است  سؤال اصلي 
ويژگي هاي نقش پردازي، رنگ آميزي و بافندگي تيرة عرب 
چرپانلو چيست؟ اين مقاله با  استفاده از روش توصيفي ـ 
کتابخانه اي و  به صورت  اطالعات  با گردآوري  و   تحليلي 
ميداني بر مبناي مسئلة اصلي تحقيق استوار شده است. 
جامعة آماري اين پژوهش دستبافت هاي تيرة عرب چرپانلو 
سدة  نيمة  تا  دوازدهم  سدة  اوايل  زماني  دورة  حدود  از 

چهاردهم هجري است.

پيشينة  پژوهش
چرپانلو  عرب  دستبافت هاي  به  که  کتابي  برجسته ترين 
دستبافت هاي عشايري و روستايي فارس  پرداخته است 
نوشتة سيروس پرهام است. پرهام در جلد اول اين کتاب 
در بحث از نقوش اشکالي در ميان قشقايي ها تعدادي از 
کرده  توصيف  و  معرفي  را  چرپانلو  عرب  دستبافت هاي 
شاهکارهاي  است. کتاب ديگر اين نويسنده نيز با عنوان 
فرش بافي فارس نمونه هاي ديگري از اين دستبافت ها را به 
دست داده است. اما ارائة يک سير تحول نظام مند از بافندگي 
عرب چرپانلو و تقسيم دستبافت هاي اين تيره به دوره هاي 

مختلف ويژگي بارز و جديد پژوهش حاضر است.

معرفي تيرة عرب چرپانلو
تيرة «عرب چرپانلو» جمعيتي است از عرب هاي فارسي که 
از ديرباز در بلوک ُقنُقري و در نواحي آباده و بوانات و 
ده بيد در شمال و شمال شرقي سرزمين فارس ساکن شده 
و به مرور زمان با بازماندگان طوايف خلج در هم آميخته 
است. از آنجا که بلوک قونقري هم مرز سرحد چهاردانگه 
و ييالق طايفه هاي بزرگ ايل قشقايي است، عرب چرپانلوها 
ـ که نامشان تحريف شدة «چوپانلو٣»ست ـ رفته رفته به 
تابعيت ايل قشقايي در آمده و به طايفة شش بلوکي پيوسته 
و تيره اي از آن طايفه شده اند. هرچند محقق نيست که اين 
گروه از چه زمان به شش بلوکي  ها پيوسته اند، اما چون در 
فهرست تيره هاي ايل قشقايي در فارسنامة ناصري نامي از 
تيرة عرب چرپانلو برده نشده است قاعدتًا بايستي ملحق 
پيش  قرن  يک  از  کمتر  شش بلوکي  طايفة  به  آنان  شدن 
انجام گرفته باشد. از غرايب روزگار اين است که صاحب 
فارسنامه در فهرست طوايف و تيره هاي ايالت عرب جباره 
و شيباني نيز نامي از چرپانلو يا چوپانلو و يا نام تيره و 
طايفه اي نزديک به اين نام ها نمي برد (فسايي، ١٣٨٢: ١٥٨٠). 
از سوي ديگر نمونه هايي از دستبافت هاي شبه قشقايي عرب 
چرپانلو در دست هست که بيش از يکصد سال قدمت دارد 
و اين حکايت از آن دارد که عرب چرپانلو ها از ديرباز با 
قشقايي هاي سرحد  چهارناحيه و لرهاي ساکن اين منطقه 

رابطة نزديک داشته و زير نفوذ آنان بوده اند.

ويژگي هاي بافندگي عرب چرپانلو
مهم ترين ويژگي بافندگي عرب چرپانلو در دستبافت هاي 
کهن گرة متقارن شمارة ١ است (تصوير ١). اما امروزه گرة 
نامتقارن شمارة ١ (تصوير ٢) سنت بافندگي آنهاست که 
خاص قشقايي  هاست و در فرش بافي عشايري و روستايي 
بوانات و ُقنُقري تنها در ميان عرب هاي مزيدي ديده شده 
است. هر يک از اين دو نوع گره به  تناسب جهت پيچش خامة 
گره بر دو تار و اينکه خامه به نسبت تار سمت راست و تار 
سمت چپ چه حالتي داشته باشد وضع متفاوتي پيدا مي کند.٤ 
دستبافت هاي چرپانلوها همواره دو پود رنگ شدة قرمز سير 
دارد که به شيوة مواج در ميان تارها عبور داده شده اند. 
از سويي، شيرازة دورنگ ديگر ويژگي هاي بافته هاي اين 

مردمان است. 

ويژگي هاي رنگ آميزي عرب چرپانلو
فرش بافي  سنت  که  تيره»  اندر  «تيره  رنگ آميزي  شيوة 
عشايري و روستايي بوانات و ُقنُقري است در دستبافت هاي 
اين طايفه حاکم است و از آن دست سنت هاست که چرپانلوها 
از نواحي شمال فارس به ميان قشقايي ها برده اند. در واقع، 
اين گونه رنگ آميزي در ميان عشاير قشقايي نظيري به جز 

۱ . آشکار شده است که عرب هاي 
فارس پس از ورود به اين سرزمين 
در صدر اسالم با مردمان بومي اين 
ناحيه درآميخته و اختالط فرهنگي 
پيدا کرده اند، چنان که امروزه زبان 
کار  به  را  فارس  مردمان  بومي 
مي برند و از زبان عربي تنها لهجة 

آن را حفظ کرده اند. 
و  کهگيلويه  لر  ايالت  جمعيت   .۲
ممسني البته بيشتر است، اما چون 
کهگيلويه  لر هاي  از  نيمي  تقريبًا 
افتاده اند  فارس  مرزهاي  از  بيرون 
را  ايران  جنوب  لر  عشاير  تمام 

نمي توان به حساب فارس گذاشت.
۳. لفظ چوپانلو، که در ترکي حاکي از 
انتساب به کار شباني است، بي گمان 
برگرفته از واقعيت زندگي اين طايفه 
است که شباناني هستند کوه  نشين 
و بسيار سخت کوش و قوي بازو و 
«شباني»  لفظ  طرفي،  از  گردنکش. 
خانوادگي  نام هاي  ميان  در  خود 
که  شش بلوکي،  مردمان  برخي 
عربان چرپانلو به آن ها پيوسته اند، 
وجود دارد. در «فراشبند»ـ  که محل 
قشالقي شش بلوکي هاست در جنوب 
غربي فارس ـ نام فاميل شباني در 
ميان ترکان اين طايفه مکرر مشاهده 

مي شود.
خامه  متقارن شمارة ۱  گرة  در   .۴
در خط مستقيم و به طور هم سطح 
به دو رشته تار متصل مي شود. اگر 
از  باالتر  تار سمت چپ  خامة دور 
گيرد  قرار  راست  سمت  تار  خامة 
تار  خامة  اگر  و   ۲ شمارة  متقارن 
تار  خامة  از  باالتر  راست  سمت 
شمارة  متقارن  باشد  چپ  سمت 
گرة  سويي  از  مي شود.  حاصل   ۳
نامتقارن شمارة ۱ هنگامي به وجود 
سمت  تار  دور  خامه   که  مي آيد 
نامتقارن  و  شود  پيچيده  راست 
شمارة ۲ دور تار سمت چپ. هرگاه 
از  پايين تر  راست  سمت  تار  گرة 
از  که  گيرد  قرار  خامه اي  دنبالة 
گذرانده شده  تار سمت چپ  پشت 
است گرة نامتقارن شمارة ۳ حاصل 
مي شود و اگر برخالف آن باشد و 
گره دور تار سمت چپ زده شود و 
پايين تر هم باشد نامتقارن شمارة ۴ 

به دست مي آيد.
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دستبافت هاي چرپانلو ندارد. رنگ هايي مانند الکي، قرمز، 
طاليي حنايي فام، بادمجاني سير، قهوه اي، آبي تيره، آبي 
آسماني، يشمي تيره، سبز سير و زيتوني، چنان که خواهيم 

ديد، از رنگ هاي خاص منطقة بوانات و ُقنُقري است.

ويژگي هاي نقش پردازي عرب چرپانلو
چنان که اشاره کرديم از نظر تاريخي و نيز نقش پردازي 
بافته هاي عرب چرپانلو به چهار دوره قابل تفکيک هستند. 
در طي تاريخ، بافندگان چرپانلو جز نقش َاشکالي راه و رسم 
ديگري نشناخته اند و يک بافتة منتظم عرب چرپانلو يا تا 
به حال بافته نشده و يا در گذشته هاي بسيار دور بوده و 
امروزه از بين رفته است. اغلب دستبافت هاي َاشکالي کهن 
عرب چرپانلو به نقش لچک ترنج هستند، اما در دوره هاي 
اخيرتر نقوش «ترنج ـ ترنج» و «ترنج ـ نيم ترنج» نيز در ميان 

بافندگان اين طايفه رواج يافته است. 

دوره  هاي مختلف فرش بافي عرب چرپانلو
سنت فرش بافي عرب چرپانلو تمامًا به نقش َاشکالي است. 
نقش َاشکالي، چنانکه از نامش برمي آيد، «ترکيبي است درهم 
از شکل ها و نگاره ها و نقشمايه هاي گوناگون و پراکنده که 
ـ برخالف شاخ و برگ و گل ـ رابطة مستقيم و آشکار با 
يکديگر ندارند و مانند نقش هاي سرتاسري ماهي درهم و 
ناظم و محرمات و نيز طرح هاي اسليمي و ختايي به هم 
پيوسته نيستند» (پرهام، ١٣٧٠: ٩٥). تيرة عرب چرپانلو در 
فرش بافي خويش شاهد چهار دورة به نسبت متمايز بوده 

است: 
١. دوره اي که در زير لواي ايل عرب در ُقنُقري گذران زندگي 
مي کرده است و سنت هاي فرش بافي ايل عرب را به تمام و 

کمال در بافته هاي خويش به کار مي بسته است
٢. دوره اي که تحت تأثير همجواري با قشقايي ها به استفاده 

از نقوش قشقايي تبار رو آورده است
٣. «دورة گذار» که در آن زمان به ايل قشقايي پيوسته و اين 

مهم تأثيرات متقابلي را در پي  داشته است.
جديدي  فرش بافي  سنت  که  «چرپانلو ـ قشقايي»  دورة   .٤
بر پاية اختالط سنت هاي کهنه و نو در بين بافندگان عرب 

چرپانلو شکل گرفته است. 

دستبافت هاي دوره هاي چهارگانة تيرة عرب چرپانلو
از دورة نخست بافته هاي َاشکالي عرب چرپانلو نمونه ا ي 
به دست نيامده است. گفته ها و شنيده ها دربارة کهن ترين 
بافتة چرپانلو ها نيز يا چنان به سنت فرش بافي ايل عرب 
گره خورده است که گاه پژوهشگران بافته اي کامًال بواناتي 
را به اشتباه عرب چرپانلو مي خوانند (نک. فسايي، ۱۳۷۱: 
۱۶۵) و يا دستبافته اي است متعلق به دوره هاي بعدي. با 
اواخر سدة  از  تا پيش  يقين  به  به احتمال قريب  اين حال، 
نوزدهم مسيحي بافندگان عرب چرپانلو به همان سبک و 
سياق عرب هاي ُقنُقري فرش مي بافته اند. دليل اين استدالل 
را بايد در تحليل ويژگي هاي خاص بافته هاي اين عشاير در 
دورة نخست جستجو کرد: نخست گرة متقارن شمارة ١ 
ـ درکهن ترين نمونه هاي موجود ـ که جايي در بين عشاير 

تصوير ۲. گرة نا متقارن شمارة ۱، مأخذ: همانتصوير ۱. گرة متقارن شمارة ۱، مأخذ: تناولي، ۱۳۵۶: ۲۷



قشقايي ندارد؛ دوم شيوة رنگ آميزي تيره اندر تيره، به ويژه 
در بافته هاي قديم تر، که سنت فرش بافي عرب هاي ُقنُقري و 
بوانات است؛ و سوم غناي کمتر نقش اشکالي (حداکثر ٢٥ 
نگاره در يک بافته) ـ باز در قديم ترين بافته ها ـ نسبت به 
بافته هاي قشقايي که ويژة عرب هاست زيرا قشقايي ها در هر 

حالتي کمتر از سي نگاره در بافته هاي اشکالي ندارند. 
نمونه هاي  آن  از  که  دوم،  دورة  دستبافت هاي  در 
سنت هاي  هنوز  که  حالي  در  است،  دست  در  محدودي 
فرش بافي ايل عرب ناحيه در فرش بافي چرپانلوها مشاهده 
مي شود، نقشمايه هايي همچون ماهي   درهم که در فارس از 
ويژگي هاي فرش بافي قشقايي  است در زمينة بافته ها ظاهر 
مي شود. اين دوره در محدودة زماني سدة دوازدهم تا نيمة 

سيزدهم هجري جاي مي گيرد.
تصوير ٣ يکي از بافته  هاي دورة دوم را نشان مي دهد. 
به نگاه نخست، عرب چرپانلو بودن اين فرش عتيق سخت 
دشوار مي نمايد. اين ويژگي دربارة بيشتر دستبافت هاي دو 

گروه اول به نسبت کهن بودن مصداق دارد.
 فراواني نگاره هاي گياهي (گل هاي کوکب و زنبق) و 
نقش پردازي  با  تجانسي  که  ـ  نقش پردازي  نسبي  خلوتي 
اشکالي و متراکم عرب چرپانلوهاي دورة آخر ندارد ـ و 

سبک طراحي سه گوش هاي پيوسته که به سبک گليم و گبه 
با لخته هاي رنگ خالص رنگ آميزي شده و جز طوطي هاي 
سبک  سرانجام  و  نيست،  آن ها  بر  نگاره اي  ساده شده 
حاشيه پردازي و طراحي متعارف ترنج ها و سرترنج ها، همه 
به مکتب فرش بافي عرب هاي بوانات و ُقنُقري مربوط مي شود 
و با بافته هاي قشقايي سازگاري ندارد. از سوي ديگر نگارة 

ترنج مرکزي نقشماية کهن «ميان ترنج فارسي ـ لري» است.
گلي  که  «چهارماهي»  نقشمايه هاي  ديگر،  جانب  از 
هشت پر را در ميان گرفته اند به سنت فرش بافي قشقايي 
بادبزني،  نخل هاي  يا  آبي  نيلوفرهاي  اما  هستند.  نزديک 
پنج شاخه و پايه دار، و اسلوب بافت (گرة متقارن شمارة ١ 
با دو پود مواج قرمز مخلوط قهوه اي روشن) گواه عرب 
که  پيداست  است.  تمام پشم  دستبافتة  اين  بودن  چرپانلو 
مکتب خاص طراحي و نقش پردازي عرب چرپانلو ـ قشقايي 
نرسيده  بدانجا  هنوز  و  است  تکوين  مرحلة  نخستين  در 
که نسب قشقايي دستبافت از هر گوشه اش نمايان باشد. 
به کل  شاهپرکي١»  «حاشية  رنگ آميزي  و  طراحي  سبک 
غيرقشقايي و کم وبيش نزديک به فرش بافي ايل باصري 
است. اين دستبافت شايد کهن ترين بافتة عرب چرپانلو باشد 

که به روزگار ما رسيده است. 

۱. اين حاشيه کم وبيش در بيشتر مناطق 
بافندگي ايران و مناطق همجوار بافته 

مي شود.

مطالعة سير تحول نقش پردازي،  اسلوب 
بافت و رنگ  آميزي در  دستبافت هاي 

عرب چرپانلو
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شماره۳۰  تابستان۹۳
۳۹

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

طوطي هايي که بر لچک ها و سه گوش هاي بسيار پرجاذبه 
نشسته اند از نگاره هاي خاص منطقة سرحدچهاردانگه و 
قلمرو قشقايي ها هستند. سبک رنگ آميزي اين دستبافت با 
رنگ هاي تيره فامي مانند سورمه اي موجود در زمينه، الکي 
سير در ترنج مرکزي و لچک ها و حاشية اصلي و قهوه اي 
خرمايي در کنار نارنجي هاي سير به سنت رنگ آميزي «تيره 
پيوند  ُقنُقري  بوانات و  بافندگان عرب  بين  تيره» در  اندر 
خورده است. از سوي ديگر، بيش از هشت رنگ متفاوت در 

اين دستبافت به کار نرفته است. 
دورة گذار دستبافت هاي عرب چرپانلو، مقطعي در نيمة 
سدة سيزدهم هجري است که اين تيره به احتمال زياد در 
اين زمان از طوايف عرب جدا و به ايل قشقايي پيوسته است. 
آنچه در نقش پردازي اين بافته هاي در نگاه اول به چشم 

مي آيد افزايش ويژگي هاي قشقايي تبار است که قالي قشقايي 
با آن ها شناخته مي شود. از سوي ديگر، از منظر بافندگي 
استمرار گرة متقارن شمارة ١ و شيرازة دورنگ همچنان در 

بافته هاي دورة گذار ديده مي شود.
تصوير ٤ يکي از بافته هاي اشکالي عرب چرپانلو در 
لچک ترنج  نقشة  و  بوده  تمام پشم  که  است  گذار  دورة 
ماهي   درهم آن نشان از تأثيرات تازه قوت گرفتة قشقايي ها 
دارد. زمينة آبي نفتي (آبي سير) اين بافته و حاشيه هاي آن 
که به رنگ هاي سورمه اي و نارنجي است بر طبق سنت 
است.  يافته  سامان  ُقنُقري  عرب هاي  تيره فام  رنگ آميزي 
چنين است رنگ آميزي لچک ها و ترنج مرکزي به رنگ هاي 

نخودي (پشم خودرنگ نخودي) و الکي. 
قالي  اين  زمينة  شکل گيري  در  متفاوت  نگارة  پانزده 
َاشکالي نقش داشته اند و بر طبق سليقة بافنده چيده شده اند. 
به  بافندة عرب چرپانلو  از ظاهر طرح مشخص است که 
يک واگيرة ماهي  درهم يا فرشي با اين طرح از قشقايي ها 
دسترسي پيدا کرده و رها از هر گونه تعلقي آن واگيره را 
در نقش پردازي زمينة فرش به کار برده است. در اينجا يکي 
از مراحل تبديل نقشماية ميان ترنج فارسي ـ  لري را به ترنج 
قشقايي نظاره گر هستيم. در اينجا بر خالف نمونة پيشين 
نرمش و پيچش و ظرافتي به چشم مي خورد که آن را از 
يک نگارة اصيل و به نسبت خشن به شکل نگاره اي مدور 
و لطيف درآورده است. حاشيه  هاي قاليچه باريک است و 
دو رشته از بته جقة متن در آن ديده مي شود. لچک ها به 
نقش «بتة قبادخاني» است که مربوط به مکتب نقش پردازي 

قشقايي است. 
در واقع، دورة گذار نقش اشکالي عرب چرپانلو را بايد 
بدانيم،  اين مردمان  اخير  نيم سدة  قالي هاي  به  دريچه اي 
قالي هاي که آينه اي از فصل جدايي تيرة عرب چرپانلو از 
همخونان خويش و پيوستن به ترک زبانان بزرگ ايل قشقايي 
هستند. بي سبب نيست که پرويز تناولي مي نويسد: «نزديکي 
و روابطي که ايالت قشقايي با قسمت هايي از ايل خمسه 
به علت سوابق ايالتي و زبان داشته اند دست بافت هاي آن ها 
را به هم نزديک کرده است به طوري که گاهي بافته هاي 
اشتباه  قشقايي  بافته هاي  با  رنگ  و  طرح  لحاظ  از  آن ها 

مي شود (تناولي، ١٣٥٦: ٦٢).
بافته هاي َاشکالي نود سال اخير عرب چرپانلو تلفيقي 
از سنت هاي کهنه و نو هستند که خود به سنتي بي بديل و 
باهويت در فرش بافي فارس و ايل قشقايي تبديل شده اند. اين 
دستبافت ها و مقطع زماني بافت آن ها را به سبب ويژگي هاي 
و  سرسختي  نهاده ايم.  نام  ـ   قشقايي»  «چرپانلو  دوگانه 
قوي پنجگي و دليري و گستاخي عرب چرپانلوهاي بلندقامت 
طراحي  در  چيز  هر  از  بيش  دوره  اين  در  چهارشانه 
فرش هايشان نمايان است و بيش از همه در سرپيچي آنان 
از قانون حاشيه پردازي. نقشمايه هاي تقريبًا اختصاصي ـ 
که آن ها را مي توان انگ و نشانة قالي عرب چرپانلو دانست 

تصوير ۵. نقش چهار ماهي و لوزي، عرب چرپانلو، مأخذ: نگارندگان

تصوير ۶. نقش گلبوتة  بته اي، عرب چرپانلو، مأخذ: همان.



ـ يکي ماهي هاي درشت است با اندام راست و سر سه گوش 
نگارة  باله هاي چليپايي که  هندسي و پرک هاي کشيده و 
ديگر  ٥)؛  (تصوير  کرده اند  احاطه  را  لوزي شکلي  مرکب 
سرترنج هاي چنگک دار که چهار گل در ميان دارد؛ گلبوته هايي 
با برگ و گل بته اي (تصوير٦) و درخت هايي که برگ يا 
گل آن ها لوزي شکل است و اصليت لري دارد؛ پرندگان 
لک لک مانند درازگردني که به درنا شباهت تام دارند که در 
فرهنگ مردم فارس پرنده اي خوش يمن است (تصوير٧)؛ 
پره  چهار  با  نقشمايه اي  و  بته مانند شاخکدار؛  نگاره هاي 
مانند چرخ وفلک و پره هاي آسياب بادي١ (تصوير ٨) و در 
اين زمان به جز حاشية «چهاربته» چيزي در فرش هاي اين 
تيره نمي توان يافت که با سنت فرش بافي عرب هاي فارسي 
ارتباط داشته باشد.  عالوه بر اين، در اين زمان رنگ آميزي 
هم يکسره به شيوة قشقايي هاي انجام مي پذيرد. بافته هاي 
اشکالي اين دوره را به سبب ويژگي هاي متعدد قشقايي که 
در اين بافته ها به چشم مي خورد «چرپانلو ـ    قشقايي» نام 
نهاده ايم. ويژگي هاي بافندگي دستبافت هاي چرپانلو ـ    قشقايي 
با دوره هاي قبل تفاوت بارز دارد، چرا که در اين بافته ها گرة 
نامتقارن شمارة ١ـ  که در ميان قشقايي ها رواج زيادي دارد 

ـ مسلط گشته است.
تنها شاهد  در دستبافت هاي دورة دوم و سوم  اگر   
تأثيرپذيري چرپانلوها در حوزة نقش پردازي از همسايگان 
قشقايي آنها بوديم، در دورة چهارم اين تأثيرپذيريـ  که ديگر 
دامنه دار شده استـ  به اسلوب بافت و حتي رنگ آميزي نيز 
کشيده مي شود. بديهي است با چرخش نسل و دست به کار 
شدن بافندگان جواني که در ميان قشقايي ها متولد شده و 
«قشقايي» محسوب مي شوند اسلوب بافت جديد به تدريج 

جاي سنت هاي سابق را مي گيرد.
تصوير ٩ يکي از نمونه هاي اولية چرپانلو ـ     قشقايي را 
به نمايش مي گذارد. اين چشم انداز غريب و رويايي عرب 
چرپانلو از نمونه هاي ممتاز و اصيل فرش هاي اشکالي و 
ايلياتي است و يکي از پرنقش ونگارترين آن ها (با ۴۳ نگارة 
متمايز). طراحي اين فرش شگرف ـ که در عين پيچيدگي 
بسيار موزون و متعادل است و در عين درهم ريختگي 
استوار و پرصولتـ  همان قدر برجسته و چشمگير است که 
رنگ هاي توانگر و بيش از همه قرمز روناسي ارغواني فام و 
منکوب کننده اش که گويي تمامي هستي بيننده را دربرمي گيرد. 
يکي  قاليچه  اين  استثنايي  کامًال  و  خاص  نگاره هاي  از 
درخت هاي شيوه يافتة قاب شده اي است که در زمينة فرش 
بدون قاب به کار رفته است؛٢ ديگر نگاره هاي چهارپر لوزي 
که از چهارلوزي راه راهـ  که هر کدام شش لوزي کوچکتر را 
دربر گرفته ـ تشکيل شده است (در قسمت باالي فرش)؛ و 

ديگر مرغ هايي که منقار پيکاني دارند در دوسمت ترنج ها. 
حاشية فرشـ  که از سه حاشية باريک و همسان و همنقش، 
به نقش «شاخة شکسته» معروف به «ماهي ـ  نيم گل»٣ درست 
شده  است ـ در عين غرابت گيرايي خاصي دارد.٤ اصوًال 

بيشتر قالي هاي عرب چرپانلو حاشيه به مفهوم متداول ـ 
که متشکل باشد از حاشية پهن اصلي در وسط و چند نوار 
حاشية فرعي به موازات آنـ  ندارد و يکي از عالئم اين طايفه 
را همين حاشيه پردازي غير متعارف بايد دانست که غالبًا از 
چند رديف حاشية باريک فرعي درست مي شود. جفت بودن 
ترنج ها نيز استثنايي است خوشايند بر اصل و قاعدة فرد 
بودن ترنج ها. رديف سه گوش هايي که لچک ها را از درازا به 
هم وصل مي کند در دستبافت هاي ديگر مناطق فارس مانند 
ايگدر و باصري نيز کاربرد دارد. پرز فرش بسيار نرم و 

به هم چسبيده و رنگ ها در کمال پختگي و استحکام است.
تصوير١٠ از نمونه هاي اشکالي ديگر چرپانلو ـ قشقايي است 
که بيشتر نقشمايه ها و ويژگي هاي قالي بافي عرب چرپانلو را 
در اين فرش بلند مي بينيم با اضافة نگاره هايي تازه و بديع، از 
جمله بوته ها و درختچه هايي که برگ ها يا گل هاي سه گوش 
از شيوة خاص دورگيري  نمونه اي چشمگير  نيز  و  دارد 
ترنج ها به کمک دو رديف موازي از نوارهاي راه راه رنگارنگ 
که قشقايي ها به آن «نقش آب» مي گويند. حاشيه پردازي 
همچنان به سبک غريب و خالف عرف عرب چرپانلوهاست: 
يا سه حاشية همسان همنقش (مانند نمونة قبل)، يا خالي 
گذاشتن يک سمت حاشية اصلي و پرکردن سمت ديگر را با 
چند حاشية باريک و يا، مانند اين فرش، يک حاشية پهن که 
از يک سمت با يک حاشية باريک و از يک سمت ديگر با دو 

حاشيه محصور شده است.

مطالعة سير تحول نقش پردازي،  اسلوب 
بافت و رنگ  آميزي در  دستبافت هاي 

عرب چرپانلو

تصوير ۷. نقش مرغي، عرب چرپانلو، مأخذ:  همان

تصوير۸. نقش چهارپر در فرش بافي عرب چرپانلو،مأخذ: همان

۱.    همانند اين نگاره در سوزن دوزي هاي
 بختياري و لري فارسي نيز هست که 
معموًال در حاشية فوقاني خورجين 
و جوال ـ در فاصلة شکاف هايي که 
براي گذراندن و گره زدن بندها تعبيه 

شده است ـ بافته مي شود.
۲.    اين شيوة درخت نگاري در فرش هاي 
عتيق قفقاز، به خصوص آکستافا، نيز 

سابقه دارد.
۳.  ظاهرًا به لحاظ شباهت برگ ها به 
ماهي شيوه يافتة نقش ماهي درهم و 
شايد هم به لحاظ آنکه نقش معروف 
شيوه گرفتة  برگ  ابتدا  در  ماهي  به 
ساده شده اي بوده که به ماهي شباهت 

داشته است.
۴.  حاشية مشهور به ماهي ـ  نيم  گل، 
عالوه بر دستبافت هاي عرب چرپانلو، 
در بافته هاي تيره هاي ديگر قشقايي 
نيز به کار  مانند شکرلو و رحيم لو 

مي رود.



شماره۳۰  تابستان۹۳
۴۱

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

باز هم سرسري گرفتن طراحي و خيره سري  اينجا   در 
بافت  در  شاهديم:  را  طنزآلود  عصيان  آن  و  هوسبازانه 
حاشية باريک سفيد که با خطوط تند و شکستة زنجيرة 
پنجه عقابي آغاز مي گردد و پايان مي گيرد اما در نيمه هاي 
راه به خطوط نرم و گردان گل و گياه تبديل مي شود! نقش 
حاشية اصلي، که همان شاخة شکسته يا ماهي ـ نيم گل است 
منتهي با شکستگي مضاعف و افزوده شدن نگاره اي هندسي 
در حد فاصل شکستگي ها، و همچنين شباهت کامل نقش 
داخل لچک هاي سفيد با نقش لچک هاي خصوصًا بته هاي 
قبادخاني قابل توجه است. به نظر مي رسد که در اين دوره 
استفاده از نقشماية بته در لچک ها کامًال در فرش بافي عرب 

چرپانلو رايج شده است.
در اين فرش، نقشماية «نيلوفر آبي» به همان شيوة رايج 
در نقش ماهي درهم به کار رفته (تصوير ١١) و گل هاي 
هشت پر به شيوة عرب چرپانلو درشت تر و چشمگيرتر بافته 
آريايي» در سمت چپ  نگارة «خورشيد  تنها  شده است. 

فرش چسبيده به کنگرة حاشية دروني جا گرفته است.
چرپانلو ـ قشقايي  اشکالي  قالي هاي  تحول  سير  در 
خود  که  برمي خوريم  «ترنج ـ نيم ترنج»  نام  به  طرحي  به 
دستمايه اي براي حصول به نقشي کامل تر است. تصوير 
١٢ يکي از دستبافت هاي اشکالي چرپانلو ـ قشقايي را با نقش 

«ترنج ـ نيم ترنج» نشان مي دهد. 
فاصلة ميان ترنج ها و نيم ترنج ها را نگاره هاي اشکالي 
گوناگون پرکرده است که عده اي از آن ها اختصاصي عرب 
و  ترنج ها  هماهنگ  و  همسان  رنگ آميزي  چرپانلوست. 

تصوير ۹. قاليچة عرب چرپانلو، دهة پنجم تا هفتم قرن سيزدهم. 
۱۵۲در ۲۳۵ سانتي متر، مأخذ: پرهام، ۱۳۷۰: ۱۱۵.

تصوير۱۱. نقشماية نيلوفر آبي در فرش عرب چرپانلو. مأخذ: نگارندگان.

تصوير۱۰. قاليچه عرب چرپانلو، دهة هفتم تا هشتم قرن سيزدهم. 
۱۴۲در ۳۱۱ سانتي متر. مأخذ: همان، ۱۱۸.



نيم ترنج ها قوت طراحي را دوچندان ساخته و رنگ سفيد 
است،  درآمده  رنگ آميزي  مقدرکنندة  عامل  به صورت 
آن چنانکه زمينة فرش سپيد به نظر مي آيد و تقريبًا همة 
پرندگان شيوه يافته  انواع  دارند.  نگاره ها خطي سپيدرنگ 
(در شش نوع متفاوت) در البه الي درختاني که خاص عرب 
چرپانلوهاست ـ و نمايان تر از همه درختاني با برگ ها و 
گل هاي بته اي ـ پراکنده اند و ماهي هاي شيوه يافته بر گرد 

نگاره هاي لوزي شطرنجي چنبره زده اند. 
طراحي حاشيه نيز به همان شيوة مألوف عرب چرپانلو 
به جاي حاشية  باريک فرعي  از حاشيه هاي  استفاده  با  و 
پهن اصلي انجام گرفته است. «البته بته هاي شاخک دارـ  که 
به حالت زنجيره اي در دو رديف از حاشيه ها قرار گرفتهـ  از 
نگاره ها و نقش هاي حاشيه اي لري سرحد چهارناحيه است» 

(پرهام، ١٣٧٠: ١٤١). 
واضح است که در دستبافت هاي اشکالي دورة چهارم 
ديگر نشان چنداني از سنت هاي فرش بافي بوانات و ُقنُقري 
مشاهده نمي شود. از سوي ديگر، فرش هاي عرب چرپانلو را 
بايد از عالي ترين نمونه هاي فرشبافي ناب و خالص عشايري 

دانست. فراواني گل هاي شطرنجي، ُدرناهاي شيوه يافته (در 
لچک هاي پاييني)، چهار نشان ساساني و چهار «خورشيد 
آريايي»، نخل هاي بادبزني شيوه يافته و سه نقش ماية ويژة 
ناتمام که هريک ستاره اي هشت پر در ميان دارد (در فاصلة 
ميان لچک ها و ترنج فوقاني و سمت چپ سرترنج دوم از 
پايين، هر سه به رنگ سفيد) و بته هاي قبادخاني لچک ها 

همگي شايستة توجه و تأمل است.
طرح «ترنج ـ  نيم ترنج» در سير تکامل به طرح «ترنج ـ  
ترنج» يا «ترنج کامل» مي رسد که بايد آن را اوج فرش بافي 
اشکالي عرب چرپانلو در دورة معاصر دانست. در اين گونه 
از بافته ها، بافندگان عرب چرپانلو پس از قريب به يک سده 
دگرگوني در سنت هاي نقش پردازي، به شيوه اي خاص و 
منحصربه فرد دست يافته اند، شيوه  اي که مي تواند عصاره اي 
از چهار دورة پرفرازونشيب در فرش بافي اين تيرة اصالتًا 
عرب باشد. يکي از بهترين نمونه هاي طرح «ترنج ـ  ترنج» 
است  ايران  فرش  مجموعة  جزو  هم اکنون  چرپانلو  عرب 

(تصوير ١٣). 
در اين فرش «حوضي» يا «ترنج ـ ترنج»١ انبوه نقش، 

مطالعة سير تحول نقش پردازي،  اسلوب 
بافت و رنگ  آميزي در  دستبافت هاي 

عرب چرپانلو

تصوير۱۲. قاليچه عرب چرپانلو، دهة سوم قرن چهاردهم، ۱۳۹در ۲۵۳ 
سانتي متر، مأخذ: مجموعة خصوصي، هامبورگ.

تصوير۱۳. قاليچه عرب چرپانلو، دهة پنجم تا هفتم قرن سيزدهم، ۱۶۲ 
در ۲۶۱ سانتي متر. موزة فرش ايران. مأخذ: نگارندگان.



شماره۳۰  تابستان۹۳
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

نفوذ سنت هاي  نشاط انگيز،  و  زنده  بسيار  رنگ آميزي  با 
عرب چرپانلو آشکارست. نقشماية چرخ وفلکي و ماهي ها، 
و نيز گل هاي درشت هشت پر معروف به «نارنج»، که چهار 
پاره (يا گلبرگ) آن به رنگ قرمز سير و چهارپاره به رنگ 
سبز تيره است، درست به سبک عرب چرپانلوها طراحي و 
رنگ آميزي شده است. از سوي ديگر، گل هاي شطرنجي و 
چهارگوش هاي هشت خانة شطرنجي و نيز نقش هاي ميان 
ترنج نسب از دستبافت هاي ُخنِگشت دارد. منطقة خنگشت 
در جنوب غربي آباده محل ييالقي طايفة شش بلوکي است 
و به يقين بافندگان چرپانلو نيز که همراه شش بلوکي ها کوچ 
ناحيه  اين  از سکونت خود در  را  نقشمايه ها  اين  مي کنند 

به يادگار دارند.
رنگ هاي بسيار بديع و «تروتازة» سبز ليمويي و حنايي 
کرده،  روشن  يک درميان  را  چهارترنج  که  صورتي فام، 
جلوه و گيرايي خاصي به فرش بخشيده است. همچنين 
است بدعت پرجاذبة طراحي و نقش پردازي ترنج اصلي يا 
«حوضچة» مرکزي که به جاي نقش متداول ميان ترنج، با 
نقشماية سرترنج هاي عرب چرپانلو و چهار ماهي شيوه يافته 
آراسته و مصور شده است. نقش حاشيه، که از نقش هاي 
رايج قالي هاي عرب فارسي است و به «چهاربته» موسوم 

شده، در دستبافت هاي قشقايي نادر است.
نقش حوضي و ترنج ـ ترنج يکي از باستاني ترين طرح هاي 
فرشبافي است که قديمي ترين نمونة آن در پازيريک کشف 
نقش حوضي  که  است  گفتني   (تصوير ١٤).٢  است  شده 
فارسي به دو شيوة متمايز بافته مي شود. در شيوه اي که 
عرب هاي فارسي بوانات و ُقنُقري به کار مي زنند حوضچه ها 
به هم متصل است، گاه بي واسطه و پهلوبه پهلو (مانند نمونة 
پازيريک) و گاه به واسطة آبراه  هايي که همواره در جهت 
عمودي است (تصوير ١٥). عرب چرپانلوها و قشقايي ها 

غالبًا حوضچه ها يا ترنج ها را جدا از هم قرار مي دهند. 

گبة عرب چرپانلو
گبه نوعي قالي گره بافته است با پرز بسيار بلند ـ به بلندي 
دست کم يک سانتي متر ـ و پود فراوان ـ از سه تا هشت 
پود در هر رج ـ و معموًال درشت بافت، مگر در نمونه هاي 
سفارشي و استثنايي.٣ «با وجود اين، چون خواب بلند پشم 
پودها را مي پوشاند، ديده نمي شوند» (تناولي، ١٣٥٦: ٢٢). 
گبه ها بيشتر به قصد مصرف خانواده و فرش کردن خيمه 
و خانه بافته مي شود و قالي را اغلب در مواقع خاص و 
براي مهمانان باز مي کنند. «چون بافندة گبه در بيشتر موارد 

تصوير ۱۴- کهن ترين فرش جهان به نقش حوضي، ۵۰۰ ق.م، موزة ارميتاژ

تصوير۱۶. گبه، عرب چرپانلو، ده بيد، ُقنُقري عليا، ۲۳۰ در ۱۲۰ سانتي متر، تصوير۱۵. آبراه هاي اتصال در حوض هاي عرب کوچي. مأخذ: نگارند  گان.
مأخذ: فسايي. ۱۳۷۱: ۴۱

۱.   عنوان مصطلح اين نقش در مناطق 
شهري بافت ايران «قابي» يا «قاب  قابي» 

است.
۲.   کهن ترين دستبافت حوضي فارس 
ـ محتمًال از سرحد  قاليچه اي است لري 
ـ بافت اواخر سدة دوازدهم  چهارناحيه 
و  ويکتوريا  موزة  در  که  هجري 

آلبرت لندن نگهداري مي شود.
۳.    هرگاه شمار رشته هاي پود در هررج 
از سه تجاوز نکند و پرز هم کوتاه تر 
باشد دستبافت را «قالي ـ گبه» مي خوانند.



ويژگي هاي رنگ آميزيويژگي هاي بافندگيويژگي هاي نقش پردازيدوره هاي تاريخي

خلوتي نقشه، غناي کمتر نقش دورة اول (کهن)
اشکالي

گرة متقارن شمارة ۱، 
دوپوده، شيرازة چندرنگ

رنگ آميزي تيره اندر 
تيره

خلوتي نسبي نقشه، نقش هاي دورة دوم
قشقايي تبار مانند ماهي 
درهم، فراواني نگاره هاي 

گياهي، 

گرة متقارن شمارة ۱، 
دوپوده، شيرازة دورنگ

رنگ آميزي تيره اندر 
تيره

غلبة نقش هاي قشقايي تبار دورة سوم: دورة گذار
مانند بتة قبادخاني و بته جقه و 

ماهي  درهم

گرة متقارن شمارة ۱، دوپوده، 
شيرازة دورنگ

رنگ آميزي تيره اندر 
تيره

ـ   دورة چهارم: دورة چرپانلو 
قشقايي

شلوغي و غناي نقشه، سرپيچي 
از قانون  حاشيه پردازي، نقش 
ماهي درهم با ماهي هاي درشت 
نقوش  بته اي،  نگاره هاي  اندام، 

ترنج ـ ترنج و ترنج ـ  نيم ترنج

گرة نامتقارن  شمارة ۱، 
دوپوده، شيرازة تک رنگ

رنگ آميزي روشن فام

مطالعة سير تحول نقش پردازي،  اسلوب 
بافت و رنگ  آميزي در  دستبافت هاي 

فرش را براي خودش مي بافد، حتي از بافندة قالي اشکالي هم عرب چرپانلو
دستش بازتر است و در تحليل آخر آنچه «دلش بخواهد» 

مي بافد» (پرهام، ١٣٧٠: ٢٩٠). 
مشهورترين گبه هاي فارس به دست قشقايي ها (طوايف 
شش بلوکي و کشکولي) و پس از آن ها لرها و بختياري ها 
بافته مي شود. به عبارت ديگر، بافندگان اتحادية خمسه در 
مقايسه با قشقايي ها عالقة چنداني به بافت گبه ندارند و حتي 
سنت گليم بافي آنان نيز در مقابل قشقايي ها ناچيز است. يکي 
از نقش هاي بسيار محبوب گبه بافان قشقايي و فارس نقش 
شير است. پرويز تناولي که غني ترين مجموعة منحصربه فرد 
از گبه هاي شيري فارس را جمع آوري کرده است و در دهة 
١٣٥٠ خورشيدي نمايشگاه هاي گوناگوني از اين مجموعه 
در شهرها و موزه هاي مختلف اياالت متحده آمريکا برپا 
کرد در کتاب قاليچه هاي شيري فارس (که شامل تصاوير 
اين مجموعه است) تنها يک نمونه از گبه هاي به اصطالح 
«خمسه» به دست مي دهد و آن را نيز متأثر از همجواري با 

قشقايي ها مي داند (تناولي، ١٣٥٦:  ٦٢ـ ٦٣). 
سنت گبه بافي در منطقة بوانات و ُقنُقري منحصر به تيرة 
عرب چرپانلو بوده است و ديگر ايالت عرب و روستاها را با 
آن سروکاري نيست. به همين سبب، هر چه از گبة اين منطقه 
در دست داريم کهن بوده و تاريخي دست کم يکصدساله 
ـ   قشقايي مربوط  دارد و به پيش از دستبافت هاي چرپانلو 
است. دستبافت تصوير ١٦ يکي از نمونه هاي گبه بافي عرب 

چرپانلوست که در اطراف ُقنُقري باال بافته شده است. 

ويژگي لطافت و نرمش نقشماية ميان ترنج و بازوان ظريف 
آخرين روزهاي  در  گبه  اين  بافت  از  نقشمايه حاکي  اين 
«دوران گذار» دستبافت هاي عرب چرپانلوست و آن را در 

آستانة دورة چرپانلو ـ قشقايي قرار مي دهد. 
ُگلبه اي صورتي و زرد  رنگ هاي روشن و درخشان 
طاليي و آبي آسماني و بنفش روشن اين گبه را به دورة 
قشقايي ـ   چرپانلو پيوند مي زند. در مقابل، ويژگي هايي نظير 
اَبَرش فيلي و عاجي زمينه،  خلوتي نقشه، پشم خودرنگ 
شيوة حاشيه پردازي اصلي و فرعي و شيرازة دورنگ به 
بافته هاي عرب هاي چرپانلوي منطقة ُقنُقري در دورة اول و 

دوم اختصاص دارد. 
حاشية اصلي که به نقش سه گوش هاي رنگارنگ است 
نظيري در جا هاي ديگر فارس ندارد و تنها در حاشية برخي 
از گليم هاي آناتولي يافت مي شود. اغلب نقشمايه هاي اين 
بافته و شيوة پردازش آن ها بيشتر به گليم بافي نزديک است 
تا گره بافي و اين ويژگي حاکي از آن است که بافندة عرب 
چرپانلو، که در اين زمان به سبب مراودات تيره اي و طايفه  اي 
با دستبافت هاي قشقايي آشنا بوده، نقشمايه هاي اين گبه  را 

از روي يک گليم قشقايي الگو گرفته است.
در  و  گرفته  ريشه  مرکزي  ترنج  از  که  شاخه هايي   
چهارسوي زمينه پخش شده است مي تواند شکل تجريدي 
و شيوه يافته اي باشد از نقشماية «درخت مقدس» يا «درخت 
زندگي». گبة تصوير ١٦ تمام پشم است و تراکم گرة آن 

ششصد گره در دسي مترمربع است. 

جدول ۱. ويژگي هاي بافندگي، رنگ آميزي ونقش پردازي در دستبافته هاي عرب چرپانلو در ادوار مختلف
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نتيجه
دستبافت هاي تيرة عرب چرپانلو از منظر طرح و نقش به چهار دورة تاريخي قابل دسته بندي است. 
جدول شمارة ١ اين دستبافت ها را در بستر دوره هاي تاريخي از منظر طرح و نقش، اسلوب بافت و 
رنگ آميزي مورد تدقيق قرار داده است. در دورة اول که مردمان اين تيره در زير لواي ايل عرب در 
ُقنُقري گذران زندگي مي کرده  اند سنت هاي فرش بافي ايل عرب را به تمام و کمال در بافته هاي خويش به 
کار مي بسته اند. مهم ترين ويژگي اين دوره خلوتي نقشه و غناي کمتر نقش اشکالي در دستبافت هاست. 
در دورة دوم، اين بافندگان تحت تأثير همجواري با قشقايي ها به استفاده از نقوش قشقايي تبار روي 
آورده اند. در اين دوره، در حالي که هنوز سنت هاي فرش بافي ايل عرب ناحيه در فرش بافي چرپانلوها 
مشاهده مي شود، نقشمايه هايي همچون ماهي   درهم که در فارس از ويژگي هاي فرش بافي قشقايي  
است در زمينة بافته ها ظاهر مي شود. پس از اين دوره، «دورة گذار» مطرح مي شود که در آن زمان 
عرب چرپانلو به ايل قشقايي پيوسته است. ويژگي  هاي دورة گذار عبارت اند از افزايش نقشمايه هاي 
قشقايي تبار و استمرار گرة متقارن شمارة ١ و شيرازة دورنگ به منزلة سنت هاي از دوره هاي اول و 
دوم. در نهايت، در دستبافت هاي دورة پاياني که در اين پژوهش از آن به عنوان دورة چرپانلو ـ قشقايي 
نام برده شده، سنت فرش بافي جديدي بر پاية اختالط سنت هاي کهنه و نو در بين بافندگان عرب 

چرپانلو شکل گرفته است.
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From the old times, the sub-tribe of ArabCherpanlu, which has its summer quarters in Qonqori 

and Dehbid (two regions in Fars province, southwestern Iran), has joined the Shish-blooki 

(six-block) sub-tribe ofQashqai tribes since the last hundred years due to the proximity to the 

Qashqaies in Chahardangeh border. ArabCherpanlu has a unique carpet weaving tradition. This 

paper has focused on the evolution of Arabcherpanlu carpets through the descriptive- analytical 

method to study the design of these hand-wovens in various periods.The research is based on 

fieldwork and library sources. The results indicated that the ArabCherpanlu weavers in their 

hand-wovens, which have Ashkali designs, have experiencedfour relatively distinct periods: 1. 

before the 18th century that they lived under the Arab tribe in Qonqori and adheredto its traditions 

of carpet-weaving such as symmetrical knot type I and dark coloring 2. From the 18th century 

up to the half of the 19th century, under the influence of the proximity tothe Qashqai tribes, 

they began to useQashqai-originated motifs 3. ((Transition period)), by the mid 19th century, 

they joinedQashqai tribe which led tomutualinfluences. The most important characteristic of 

this period is the development of the Qashqai-originatedqualities among the Cherpanlu weavers 

4.During the last ninety years, known in this paper as the Cherpanlu-Qashqai period, a new 

carpet-weaving tradition is formed among the Cherpanlu weavers based on a combination of 

new and old traditions. 
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