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چكيده
هنر هر قوم و منطقه اي تبلور آئين، آداب ورسوم، اعتقادات مذهبي و داراي ريشه هاي کهني است که آن جامعه 
مي تواند با تکيه  بر اين ارزش ها براي توجيه افکار و عقايد خود از آن استفاده کند. منطقة چالش تر يکي از مناطق 
ويژه در حوزة هنرهاي سنتي، صنايع دستي و به خصوص قالي دستباف است. قالي اين منطقه، به دليل داشتن 
شاخصه هايي نظير طرح، نقش و رنگ مختص خود، داراي جايگاهي ويژه در دنياي فرش است. نقش مايه هاي 
موجود در يکي از معروف ترين قالي هاي منطقه قالي هاي خشتي داراي بياِن تصويري جهان شمولي هستند 
که بيشتر جهت ارائة پيام يا تزئينات استفاده  شده اند. اين مقاله سعي در پاسخ دادن به اين مسئله دارد که 
مهم ترين عوامل تأثيرگذار در پيدايش نقوش قالي هاي خشتي چالش تر کدام ند. لذا ابتدا طبق تحقيقات ميداني 
از منازل منطقه چالش تر و مجموعه داران، نمونه هايي از اصيل ترين قالي هاي خشتي منطقه بر اساس قدمت 
و کيفيت بصري انتخاب، تک تک نقوش داخل خشت ها شناسايي و گروه بندي و سپس به ريشه يابي نقوش 
داخل خشت ها پرداخته شد. به نظر مي رسد که برخي از نقوش ريشة کهن  دارند و از عواملي همچون: طبيعت، 
اعتقادات، تأثيرات فرهنگي و سبک بومي منطقه سرچشمه گرفته اند. مقالة حاضر به روش توصيفي در پي 
دستيابي به مهم ترين عوامل تأثيرگذار در به وجود آمدن برخي از نقش مايه هاي قالي هاي خشتي چالش تر 
است. يافتة جديد اين تحقيق نشان مي دهد که عامل طبيعت و تأثيرات فرهنگي بيشترين تأثيرگذاري بر پيدايش 

نقوش قالي هاي خشتي چالش تر را داشته اند.
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مقدمه
خطة چالش تر١ در شمال غربي و به فاصلة هشت کيلومتري 
بختياري طي حيات  و  استان چهارمحال  مرکز  شهرکرد 
تاريخي و پرحادثة خويش محل گذر خوانين و نيز هنرمنداني 
بوده است که به غناي فرهنگي منطقه افزوده اند. چالش تر، 
با شاهدي به نام قلعة چالش تر، تصويري شگفت انگيز از 
مردمي سخت کوش و هنرمند را نشان مي دهد که در همة 
دوره ها به صورت مّتحد به خلق هنرها و صنايعي اشتغال 
داشته اند و دارند(تصوير١). امروزه برخي از توليدات هنري 
و صنايع دستي اين منطقه فقط به پديده هايي تاريخي بدل 
شده اند ولي در اين ميان قالي را مي توان استثنايي بر اين 
قاعده شمرد. توليدکنندگان يا مصرف کنندگان قالي خشتي 
چالش تر، معنايي جدا از خاصيت فيزيکي يا مفيد بودنش 
براي اين شيء قائل هستند، به ويژه اينکه اين شيء هنري 
نشانة روزمرگي نيست، بلکه تاريخي بر آن گذشته است. اين 
نوع قالي رنگ وبوي محلي و سنتي دارد و تاريخ، زندگي و 
آدم هايي را به ياد مي آورد که، جدا از جنبة زيبايي اش، نقشي 
گسترده تر در زندگي مردم از جمله در مراسم و اعتقادات 
آن ها دارد. اين نوع قالي به خاطر کيفيت مواد اّوليه، طرح ها 
و نقوش، تکنيک بافت (بيشتر شيوة تک پودبافي، در اصطالح 
بافندة  يا  طراح  پيروي  طبيعي،  رنگرزي  کو)،  َتب  بومي: 
صاحب ذوق از طبيعت، آداب، رسوم و اعتقادات معروف 
بوده و در حال حاضر هم با چنين پشتوانه اي جايگاه خود را 
حفظ کرده است. مزيت اصلي مقالة حاضر بر پژوهش هاي 
پيشين آن است که فقط به دنبال فن بافت، مواد اّوليه، طرح 
و نقوش نيست و هدف اصلي آن روشن کردن عوامل مؤثر 
و مرتبط در ايجاد نقوش موجود در قالي خشتي چالش تر 
است تا از اين طريق بتوان نشان داد که چگونه نقوش قالي 
خشتي مي تواند با طبيعت، آداب و رسوم و... که هرکدام 
زيرمجموعه هايي از فرهنگ بومي هستند ارتباط پيدا کند و 
تبديل به تجسمي از آن شود که اين امر در پژوهش هاي 
پيشين مورد غفلت واقع شده است. به عبارتي ديگر پرسش 
اصلي اين پژوهش اين است که مهم ترين عوامل مؤثر در 
ايجاد نقوش قالي هاي خشتي چالش تر کدام اند؟ ازاين رو 
نويسندگان با تحقيقات ميداني و مطالعة مشاهدة مشارکتي 
تا  پرداخته اند  چالش تر  منطقة  از  اطالعات  جمع آوري  به 
بتوانند ردپاي به وجود آمدن نقوش قالي هاي خشتي را که 
از گذشته به حال و آينده منتقل مي شود مشخص سازند؛ 
با طبيعت و  از رابطه  اينگونة خاص  بتوانند ردپاي  يعني 
محيط پيرامون، آداب، رسوم، باورها و اعتقادات، با ساير 
موجودات (گياهان، جانوران و اشيا) را در قالي اين منطقه 
بيابند؛ به عبارت ديگر مشخص شود که چه روابط معنايي 
بومي در پس نقوش قالي خشتي چالش تر انتقال پيداکرده 
است. تجربة چنين روابطي، تجربه اي منحصربه فرد و نادر 
است که هنوز امکان مشاهده و مطالعة مستقيم آن وجود 
دارد و بايد بتوان از اين امتياز با اهداف علمي بهره برد؛ لذا 

مقالة حاضر به شيوة ميداني و توصيفي در پي دستيابي به 
مهم ترين عوامل تأثيرگذار در پيدايي نقوش قالي هاي خشتي 
اين منطقه است تا از اين طريق بتوان مهم ترين عامل در 

ايجاد نقوش را شناسايي کرد.

روش تحقيق
 گردآوري داده هاي اين مقاله به روش ميداني و کتابخانه اي 
انجام گرفته است. پس از حضور در ميدان تحقيق به شيوة 
مشاهدة مشارکتي، از حدود پانزده تخته قالي خشتي در 
ابعاد متفاوت از ذرع و نيم تا دوازده متري که از لحاظ قدمت 
در  عکسبرداري شد.  بودند  اولويت  در  بصري  کيفيت  و 
تصاوير تهيه شده، خشت هاي تکراري حذف و بقيه براساس 
شدند.  گروه بندي  و  مشخص  گياهي  و  جانوري  نقوش 
همچنين از ابنية باستاني و طبيعت منطقه نيز تصاويري 
کليدي(بافندگان،  مطلعان  با  مصاحبه  کنار  در  شد.  تهيه 
طراحان، تجار و افراد مسن که از تجربة بيشتري در اين 
زمينه برخوردار بودند) اسناد فرهنگي هم چون کتب، مقاالت 
و اسناد کتبي موجود در قلعة چالش تر مورد مطالعه قرار 
گرفت. در نهايت داده هاي جمع آوري شده به شيوة توصيفي 

مورد بررسي قرار گرفتند. 

پيشينة تحقيق
تحقيقات انجام گرفته در حوزة طرح ها و نقوش دستبافته هاي 
محور  بر  و  دستباف  قالي  موضوع  در  عمومًا  ايران، 
مکتب شناسي متمرکز بوده است، به گونه اي که در مورد 
عوامل مؤثر بر پيدايش نگاره هاي قالي کمتر آثاري يافت 
مي شود که در اين حوزه نگارش شده باشد. اگرچه که در 
اين تعداد محدود مطالب نوشته شده هم به مطالبي به صورت 
ظاهري و تکراري برخورد مي کنيم که از اين تعداد اندک 
هم شايد نتوان آن چنان که نياز است به عنوان نحوة ورود 
و درنهايت پاسخ به موضوع موردنظر سود جست. با اين 

کلمة  دو  از  مرکب  را  تر   ١. چالش 
«چالش» و «تر» می دانند. بنابر بيان 
صاحب برهان قاطع و ديگر فرهنگ ها 
«چالش» را به معنای جنگ، نبرد و 
«تر» را به معنی ميدان، محل و پسوند 
مکان بيان کرده اند؛ بنابراين چالش تر 
به معنای ميدان جنگ است (آهنجيده، 

.(١٣٨٦: ٢٤٢

نيکزاد، مجموعة عکس   مأخذ:  تر سابق،   قلعة چالش  تصوير١. 
شخصي، ١٣٢٠.
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توضيح در ادامه به مرور منابعي که ارتباطي غيرمستقيم با 
عنوان موردنظر مقاله دارد پرداخته مي شود.

- کرماني ( ١٣٧٥). در طرح پژوهشي بررسي اصالت نقوش 
خشتي و قابي در قالي هاي استان چهارمحال و بختياري 
انواع قالي هاي خشتي و قابي استان چهارمحال و بختياري 
از وجوه نقش، رنگ و نمونه هاي تصويري در هر منطقه 
موردبررسي قرارگرفته اند. در اين پژوهش به قالي خشتي 
شناسنامه دار،  تصويري  نمونة  چند  با  همراه  تر،  چالش 

به طورکلي اشاره شده است.
- قاني (١٣٨٨). در فصل پنجم پايان نامه که مربوط به طرح 
و نقش قالي چالش تر است، برخي از عوامل تأثيرگذار در 
ازجمله طبيعت، مذهب،  تر  قالي هاي چالش  نقوش  پيدايي 
اعتقادات و عوامل فرهنگي به اختصار معرفي شده اند اما به 
عوامل مؤثر در پيدايش نقوش قالي هاي خشتي اشاره اي 

نشده است.
- زارعي (١٣٨٢). در اين مقاله روند تاريخي مربع و خشت 
قالي  مانند  شده  يافت  نمونه هاي  قديمي ترين  به  توجه  با 

پازيريک موردبررسي قرارگرفته است.
بيان  مقاله  اين  در  نويسندگان   .(١٣٩١) افروغ  و  براتي   -

نوع  بيشتر  که  خشتي  قالي هاي  امروزه  که  داشته اند 
چالش تري آن معروف است، سهم عمده صادرات قالي هاي 
استان چهارمحال و بختياري را به خود اختصاص داده 
است. در اين مقاله ضمن بيان هدف هنر قومي، نظام صوري 
حاکم در قالي هاي خشتي که منجر به خلق اثر هنري شده، 
مطمح نظر قرارگرفته است اما به عوامل مؤثر در پيدايش 

نقوش قالي خشتي چالش تر اشاره اي نشده است.
 بيشتر منابع ذکرشده قالي خشتي چالش تر را به طورکلي 
در منطقة موردنظر، بررسي کرده اند و تمرکز آن ها در اصل 
و  از طرح ها  برخي  معّرفي  و  ابزارها  فنون،  تاريخچه،  به 
نقوش بوده است. از اين نظر ما با فقر پژوهش هاي فرهنگي 
در حوزة قالي چالش تر روبه رو هستيم، درنتيجه اين اّولين 
اين حوزه خواهد بود. مزيت اصلي پژوهش  پژوهش در 
حاضر بر پژوهش هاي پيشين آن است که فقط به دنبال 
فن بافت، مواد اّوليه، طرح و نقوش نمي گرديم. کار اصلي را 
روشن کردن زمينه هاي فکري مرتبط با توليد قالي مي دانيم. 
فرهنگي  مجموعة  پيشين،  محققين  برخالف  منظور  بدين 
بومي را در بستر توليد قالي چالش تر خواهيم گذاشت تا 
درکي ديگر از آن به لحاظ فرهنگي ايجاد و متن پرمحتوايي 
را توليد کنيم که نشان مي دهد چگونه نقوش قالي مي تواند 
با برخي عوامل فرهنگي ارتباط پيدا کند و تبديل به تجسمي 
از آن شود. ما نيز قبول داريم که ميراث فرهنگي بزرگي در 
قالي ها نهفته است و افراد با بافتن آن ها چيزهايي دربارة 
خودشان مي گويند، اّما بايد نشان داده شود اّول اينکه چه 
چيزهايي گفته مي شود و دوم چگونه گفته مي شود که اين 

امر در پژوهش هاي پيشين مورد غفلت واقع شده است.

قالي خشتي چالش تر
چالش تر، از روستاهاي حومة بخش مرکزي که به مدت 
چهار قرن مرکز حکومت و حکمراني خوانين بختياري بوده 
جهاني  معروفيت  که  است  خشتي  قالي هاي  داراي  است، 
دارند. در اين نوع قالي، شکل هاي مربع هم انداز، کنار هم 
چيده مي شوند و درون اين مربع ها نقوش مختلفي بافته 

مي شود که زمينه و طرح هرکدام با ديگري متفاوت است. 

مفهوم فرهنگ
از زمان پيدايش و رشد جامعه شناسي علمي، انسان شناسي و 
ديگر شاخه هاي مختلف علوم انساني، هريک از صاحب نظران 
بيان کرده اند.  تازه اي براي فرهنگ  به گمان خود تعريف 

برخي از اين تعريف ها به اختصار عنوان مي شوند.
فرهنگ  سازندة  عناصر  بر  که  توصيفي:  الف.تعاريف 
تايلور  ادوارد  رويکرد  از  متأثر  اساس  در  و  دارند  تأکيد 
هستند. اين مردم شناس انگليسي در سال ١٩٥٨ با انتشار 
يا  فرهنگ  که  مي کند  بيان   Primitive Culture کتاب 
مجموعه اي  آن  انسان شناسانة  گستردة  مفهوم  در  تمدن 
پيچيده اي است که شناخت، اعتقادات هنر، اخالقيات، قانون، 

تصوير ٢. قالي خشتي مأخذ: مجموعة شخصي محموديان، ١٣٨٨. 



رسوم و هرگونه قابليت ها و عاداتي را شامل مي شود که 
جامعه کسب شده  از  به عنوان عضوي  انسان  وسيلة  به 
است(Tylor,1958:1). بر اساس اين تعريف هنر يکي از 

مقوله هاي فرهنگ به شمار مي آيد. 
اجتماعي  ميراث  بر  تعاريف  اين  تاريخي:  تعاريف  ب. 
به  را  فرهنگ  مالينوفسکي  برونيسالو  مي ورزد.  تأکيد 
دو طريق تجزيه و تحليل مي کند. در نگاه اّول، فرهنگ را 
داراي کارکرد ارضاي نيازهاي انسان در زندگي اجتماعي 
و انطباق انسان با محيط اطرافش مي داند. اجزاي مختلف 
فرهنگ، در ارتباط تنگاتنگ با يکديگر، براي برآوردن اين 
خواسته شرکت مي جويند. از نگاه دوم مالينوفسکي «فرهنگ 
را ميراث اجتماعي مي داند» (Malinowski,1930:621) که 
از گذشته به نسل آينده منتقل مي شود و شامل مهارت ها، 

کارها، فرايندهاي فني، عادت ها و ارزش هاست.
شيوه ها  و  قواعد  بر  تعاريف  اين  هنجاري:  تعاريف  ج. 

متمرکزند.
 د. تعاريف روان شناختي: فرهنگ را وسيلة سازگاري و 

حل مسئله مي دانند.
يا  ساخته  يک  همچون  فرهنگ  بر  تکويني:  تعاريف  ه.   

فرآورده تمرکز دارند (ايزدي جيران، ١٣٩١: ٢٠).
درهم تافته اي  «کليت  را  فرهنگ  نيز  آشوري  داريوش 
مي داند که شامل دانش، دين، هنر، قانون، اخالقيات و هرگونه 
توانايي و عادتي که آدمي از جامعه به دست مي آورد. فرهنگ 
در گسترده ترين معناي خود نامي است براي همة چيزهايي که 
دستاورد انسان است و ماية جدايي او از طبيعت و برتري او بر 

ديگر باشندگان طبيعي است» (آشوري، ١٣٧٩: ٧٥ و ١٢١). 

نمودار١. فرهنگ مادي و معنوي منطقة چالش تر

از فرهنگ که  تعريفي  به موضوع مقالة حاضر،  توّجه  با 
مناسب پژوهش است ارائه مي شود. در يک تعريف فرآيندي، 
فرهنگ«شيوة بودن و عمل کردن در جهان اجتماعي» است. 
اين فرهنگ مي تواند در برگيرندة عناصري همچون هنر باشد 
که در تعاريف توصيفي به کار برده اند. «شيوة بودن همان 
ميراث معنوي و مادي است که به افراد در فرآيند اجتماعي 
شدن منتقل شده است و شيوة عمل کردن، به کار بردن 
اين ميراث در عمل است که در طي آن تغييرها در زماني 
رخ مي دهد» (ايزدي جيران، ١٣٩١: ٢١). از اين روي وقتي 
از تجسم عوامل فرهنگي در نقوش قالي خشتي چالش تر 
سخن گفته مي شود اشاره به اين نکته دارد که اين نوع قالي 
فرم ملموسي است که قسمت هايي از فرهنگ بومي را نشان 
مي دهد؛ يعني با بررسي اين قالي مي توان بخشي از حضور 
ميراث گذشته را در شيوة بودن و بخشي از درگيري افراد 

با اين ميراث را در شيوة عمل کردن مشاهده کرد.
با توجه به تعريف فوق، مفهوم فرهنگ در پيدايش برخي 
از نقوش قالي خشتي در نمودار ١ معرفي مي شود. طبق 
تعريف ارائه شده فرهنگ خود به فرهنگ مادي و معنوي 
مادي،  ابزارهاي  شامل  مادي  فرهنگ  شود.  مي  تقسيم 
شيوه ها و فرآيندهاي ساخت و ساز آن ها و آنچه به دست 
بشر از مادة طبيعي ساخته مي شود و فرهنگ معنوي شامل 
آداب و سنت ها،  دانش، دين،  انديشه ها،  باورها،  ارزش ها، 
علوم، فلسفه، ادبيات، هنر و همة فرآورده هاي ذهني انسان 
مي داند (آشوري، ١٣٧٩: ١١٤). که از اين ميان طبيعت، محيط 
پيرامون و قالع از فرهنگ مادي و مذهب، اعتقادات و تأثيرات 
فرهنگي از فرهنگ معنوي در پيدايش برخي نقوش قالي 

عوامل مؤثر در پيدايي نقوش
 قالي خشتي چاِلش ُتر

فرهنگ

فرهنگ مادي
ابزارهاي مادي و دست ساخته

درخت نذر  مكان ها پوشاك

قالع مقبره امام زادگانقدمگاه

دانش هنر قدرت خوانين   و  ارتباط با  ديگر مناطق اعتقادات و باورها آداب و رسوم مذهب

فرهنگ معنوي
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خشتي چالش تر با نمونه هاي تصويري معرفي مي شوند که 
از تأثيرگذارترين عوامل هستند.

عوامل مؤثر در پيدايي نقوش قالي خشتي 
١. تأثيرات فرهنگي و سبک بومي منطقه

تأثيرات فرهنگي مبادله شده بين اقوام مي تواند در محدودة 
فرهنگ معنوي و مادي تعريف شود، اما آيا اين تأثيرات 
در فرهنگ بومي قابل جايگزين ساختن است و تا چه حد 
مي تواند براي وام گيرندگان (طراحان و بافندگان قالي خشتي 

چالش تر) سودمند باشد؟ 
قوم،  هر  هنري  آثار  و خلق  آفرينش  در  ترديد  بدون 
عناصر فرهنگي مختلفي همچون عقايد و باورها، اساطير و 
نمادها، نقش مهمي را ايفا مي کنند. بسياري از صاحب نظران 

معتقدند که «عوامل قومي، فرهنگي، اجتماعي، ديني، تاريخچة 
زندگي و ساختار روحي و رواني بافنده در نوع و کيفيت 
قالي تأثير مستقيمي دارد. قالي بافته شده با پشتوانة چنين 
عواملي ارتباط فرهنگي با محيط بيرون از خود را برقرار 
مي کند» (قاني،١٣٩١: ٢١). در اثر مهاجرت اقوام گوناگون 
به اين منطقه، تأثيرات بسياري از فرهنگ هاي ديگر به اين 
سرزمين وارد شده است که اين تأثيرات فرهنگ خارجي 
و اقوام مختلف ساکن در منطقة چالش تر بر ايجاد و روند 
تغيير و تحول نقوش تأثير داشته اند. در جريان اين تبادالت، 
حتي اگر دو فرهنگ داراي سرچشمه هاي مشترک باشند، 
درگذر زمان چنان رشد مستقلي داشتند که هماهنگي خود را 
باهم از دست  داده اند. «اما بافنده هرگز به صورت تام تحت 
تأثير فرهنگ وارداتي واقع نمي شود. انتخاب او يا گزينشي 

تصوير ٣. نقاشي ديواري قلعة چالش تر، خشت سرو، سرو و گل شانزده پر بر حجاري هاي قلعة چالش ترمأخذ: نگارندگان 

تصوير ٤. نمونة استفاده شدة گل چندپر در قلمدان(فضاي مابين خشت ها) و حاشية کوچک قالي خشتي، ماخذ: همان

تصوير٥.  خشت بته (بتة سرکج)، طاووس، دهن اژدري (ايژدري) و گل بادبزني ،  مأخذ: نگارندگان



است يا تلفيقي با نقوش بومي و فرآيند توليد نقش مايه به 
شکلي نيست که نگاره را از بيخ و بن متحول کند، بلکه اين 
تغييرات اعمال شده بسيار جزئي است و با سرعتي کندتر و 
درزماني طوالني تر کامل مي شوند» (توفيقي، ١٣٨٦: ٤٥٦). 
چنين مقوله اي در عالم هنر نيز به گونه اي است که در آن 
هنرمندان با توجه به دريافت و برداشتي که از واقعيت امور 
کسب کرده اند «بدون آنکه مانعي در مقابل خويش ببينند، 
فضاهاي مختلف را در کنار هم قرار داده و وقايع را روايت 

مي نمايند»(بيهقي، ١٣٦٧: ١٦).
هنرمند بافنده يا طراح بومي، با در نظر گرفتن سبک 
خود، تغييرات خود را بر نقش مايه هاي وام گرفته بااحتياط 
اعمال مي کند. از طرف ديگر غلط خواني هاي بافندة ذهني باف 
اجازة تقليد کامل به او را نمي دهد. به همين خاطر، گاهي 
با نگاره هايي برخورد مي کنيم که حدس منشأ و معني آن 
چندان راحت نيست. برخي از نقش مايه ها عموميت داشته 
برخي  اما  مي شود  مشاهده  نيز  ديگر  فرهنگ هاي  در  و 
به  و  دارد  خاص  منطقه اي  به  اختصاص  فقط  هم  ديگر 
دليل اينکه قابل دستيابي براي ديگر فرهنگ ها نيستند، در 
تاريخ همان منطقه و جامعه اي که به آن هويت داده است 
باقي مي مانند يا منسوخ مي شوند.  ميرچا الياده١ دراين باره 
مي گويد: «اين نگاره ها در موقعيت هاي مشخص و معيني 
پديدار مي شوند»(الياده، ١٣٨٥: ٢٥). پس عموميت کاربرد 
آن ها را در ميان اقوام مختلف تنها براثر تأثيرات فرهنگي و 
مراودات بوده است. عواملي همچون کوچ، وصلت هاي بين 
اقوام، جنگ ها، مهاجرت ها بر روند اعمال تأثيرات فرهنگي 
مؤثر واقع شدند و اين بدين معناست که نوعي سبک محلي 
شکل گرفته است؛ اما آيا بافنده اين سبک مکرر را به صورت 
آگاهانه يا ناآگاهانه به کار گرفته است؟ اين نکته را وجود 
نگاره هايي با سابقة چندين هزارساله در منطقة چالش تر 
مانند درختاني همچون بيد مجنون، کاج، سرو و بته جقه، 
گل زنبق، که امروزه ازنظر بافنده معناي اوليه را ندارد، تأييد 
مي کند. «صورت و فرم نقش مايه ها هميشه تابع سبک است. 
سبک مفهومي است واسطة ميان فرم، کارکرد و معنا و دال 

بر زمان، مکان و موقعيت خاصي است» (عبدالحسين زاده، 
.(١٣٨٥: ٤٩

در پي مراودت هاي فرهنگي بين چالش تر و ساير مناطق 
نقوشي به قالي خشتي اين منطقه وارد شده که مي تواند 
ناشي از سه عامل باشد: الف. کوچ. ب. رفت وآمد خوانين به 

ساير مناطق و ج. سفارش بافت از سوي بازرگانان. 
درخت  مانند  نقوشي  تر  چالش  خشتي  قالي هاي  در 
گلدان، گل هاي زنبق، نرگس، رز و  سرو، گل هاي چندپر، 
... بسيار کاربرد دارد. در نقاشي هاي ديواري قلعه چالش 
تر، که از دورة قاجاريه به يادگار مانده است، اين نقوش 
به وفور ديده شده است. استفاده از گل نيلوفر که در اصطالح 
مي شود،  ناميده  هشت پر)  و  شش  (پنج،  چندَپري  محلي 
در حاشيه هاي کوچک و قلمدان ها (فضاي بين خشت ها) 

به وفور ديده مي شود (تصاوير ٣ و ٤).
 نقوشي ديگر نيز در قالي هاي خشتي مشاهده مي شود 

عوامل مؤثر در پيدايي نقوش
 قالي خشتي چاِلش ُتر

تصوير ٦. داس و خشت داس، چنگال پرندگان و خشت چنگال، پيچک و خشت قيچي، کفشدوزک و خشت کفشدوزک(از سمت راست)، مأخذ: همان

تصوير ٧. خشت مرغ و انگور،  مأخذ: بايگاني نقشه هاي خشتي اتحاديه فرش 
استان چهارمحال و بختياري، ١٣٩٠.   

1. Mircea Eliade
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از  ولي  ندارند،  منطقه  فرهنگ  و  موقعيت  به  ارتباطي  که 
زمان هاي گذشته براثر مراودت هاي فرهنگي در ميان نقوش 
منطقه جاي گرفته و با سليقه هاي طراحان و بافندگان در 
قالي بافته  شده اند که از آن جمله مي توان به نقش بته، گل 
فرنگ و به خصوص طاووس اشاره کرد. با اينکه اين پرنده 
در منطقه وجود ندارد، ولي نقش آن هميشه در کنار درخت 
کاج در خشت ها ديده مي شود. نقوش انواع گل شاه عباسي 
و خطوط اسليمي، که در زمان صفوي در عمارت عالي قاپو، 
کاخ چهل ستون و جلدهاي قرآن به زيبايي نقاشي شده است، 
از ديگر نقوش اصيل به کاررفته در قالي هاي خشتي منطقه 

است (تصوير ٥).

٢. طبيعت و محيط پيرامون 
تمايل  نوع  چالش تر  خشتي  قالي هاي  تناسبات  در  دقت 
طراح يا بافنده را به نسبت هاي موجود در طبيعت معلوم 
توسط  مستقيم  به طور  که  طرح هايي  مورد  در  مي سازد. 
بافندگان طراحي و اجرا مي شود، بايد به چند مطلب توجه 
داشت. اول اينکه اين گونه طرح ها به طور ناب معرف سليقة 
بافندگان است و بافندگان بر اساس ايده ها و ذوق شخصي 
برگرفته از طبيعت و محيط پيرامون خود نسبت به بيان 
اقدام مي کنند. دوم،  آمال خود در آن  تصويري عاليق و 
نوع نگاه و بيان آنان بر چارچوب الزامات فني و خصايص 
هنر قالي بافي منطبق شده و هماهنگي مناسبي بين آن ايجاد 
به  ايران  قديم  هنرمندان  کار  «طرز  اينکه  و سوم  مي کند 
شيوة ناتوراليسم١ يعني طبيعت سازي نيست، بلکه ايرانيان 
از هزاران سال پيش نقش هاي تجريدي و رمزي را ترجيح 

داده اند» (وزيري،١٣٦٩: ١٢٩). 
بافت تصويري طبيعت اين خطه سرشار از جلوه هاي 
خاص بصري و منحصربه فرد است. لذا پاره اي از نقوش 
قالي به طبيعت و محيط پيرامون نزديک بوده، اما در اثر 
کاربرد مداوم از صورت طبيعي خود که در ذهن بافنده و 
حتي بيننده وجود داشته، به مرورزمان به صورت انتزاعي ٢ 
درآمده است، به نحوي که بارزترين جنبه هاي تصوير باقي 
مي ماند و سادگي در حدي پيش مي رود که ديگر چيزي در 
تصوير که به واقعيت خارجي شبيه باشد باقي نمي ماند؛ اما 
بين اين طبيعت گرايي و انتزاع رابطة مستقيمي وجود دارد 
چراکه طبيعت و محيط اطراف منشأ بسياري از نقوش است 

(تصوير ٦). 
از  بافندگان بومي، خشت داس برگرفته  بنا بر اظهار 
در کشاورزي، خشت  از وسايل مورداستفاده  يکي  داس 
چنگال، برگرفته از چنگال پرندگان، خشت قيچي برگرفته از 

تصوير ٨. گل زنبق، خشت زنبق (گل پيازي) و درخت بادام و خشت بادام(از سمت راست)، مأخذ: نگارندگان

تصوير ٩. خشت ُزلف، سر ترنجي، قندان (ستوني ) وشاه عباسی( سينی) (از سمت راست). مأخذ: همان

تصوير١٠. تزئينات سنگي اطراف درب ورودي قلعة چالش تر، مآخذ: 
بايگاني عکس سازمان ميراث فرهنگي استان چهارمحال و بختياري، ١٣٨٦.

1. Naturalist
2. Abstraction



گل پيچک يا هر دو شيء شبيه چوب يا ابزار برنده يا پاي 
انسان است که به حالت ضربدري قرار مي گيرد و خشت 
کفشدوزک که در اصطالح بومي اين حشره «عروس خدا» 

ناميده مي شود.
در طبيعت منطقة چالش تر باغ هاي انگور زيادي وجود 
دارد. زمان فصل انگور پرندگاني همچون سبزَقبا يا سار 
به انگورها نوک زده و از آن تغذيه مي کنند که اين اتفاق 
به صورت خشت مرغ و انگور در قالي هاي خشتي مشاهده 

مي شود (تصوير ٧).
هنرمند طراح يا بافنده بيشتر رنگ و نقش بافتة خود 
را از محيط اطراف برداشت کرده و يا رنگ و نقشي را که 
طبيعت او ندارد و مي خواهد که بر بافته اش باشد به صورت 
نقش پردازي  براي  تري  چالش  بافندة  مي کند.  خلق  ذهني 
خود نيازي به بازنمايي ويژگي هاي دقيق، آن طور که در 
طبيعت وجود دارد، نمي بيند، بلکه ساختارهاي محدود و 
اصلي که نشان دهنده موضوع باشد را کافي مي داند و اين 

از خصوصيات هنر قومي يا بومي است (قاني، ١٣٩٢: ٢٠٥). 
بازنمايي و به تصوير  بافنده در مواردي قصد  از طرفي 
کشيدن مقاصد طبيعت گرايي را دارد اما بعضي مواقع به 
دليل محدوديت هاي بافت و نگاه خالصه گزين خود موفق 
جديد  نقش مايه هايي  خلق  به  منجر  خود  اين  و  نمي شود 

مي شود.

نقوش خاص منطقة چالش تر
الف. نقوش جانوري 

آميختگي کار وزندگي مردم با شکار و دام، باعث شده تا 
اشکال جانوري به وفور در نقش هاي قالي جاي بگيرند و به 
 نوعي گوياي طبيعت منطقه باشند. در ابتدا نقوش حيواناتي 
مانند شير، آهو، گرگ گوسفند که با يکديگر در ستيز و جدال 
هستند بر روي قالي پديدار گشت. سپس آميزه اي از طبيعت 
با جانوران اين نقش را زيباتر کرد. قالي هاي خشتي قديم 
به يک منظرة شکار شباهت بسيار زيادي داشت ولي با به 

 تصوير ١٢. نمايي از نقاشي هاي ديواري قلعه ستوده،مأخذ: همان 

تصوير١٣. خشت انگور و حجاري هاي سنگي قلعة چالش تر،  مأخذ: نگارندگان

عوامل مؤثر در پيدايي نقوش
 قالي خشتي چاِلش ُتر

 تصوير ١١. نمايی از قلعه ستوده، ماخذ: همان 
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تصوير درآمدن پرندگان پرندگاني همچون طاووس و طوطي 
بر روي قالي مناظر شکار به مناظر احساسي و لطيف تبديل 
شدند، هم اکنون نيز طرح قالي هاي خشتي جانوري بيشتر به 

اين نگاره ها مزين اند (کرماني، ١٣٧٤: ٦٧).
که  قديم،  خشتي  طرح هاي  مي دارند  اظهار  بافندگان 
راوي  است،  قابل مشاهده  به وضوح  آن ها  در  تکرار  عدم 
يک داستان يا قصه بوده اند. هر خشت نشانگر يک فرم از 
اين داستان بوده و اغلب قسمت هايي از داستان که قابل 
طراحي بوده بافته و از جزئيات صرف نظر مي شده است. 
در حال حاضر به دليل استقبال بازار قالي از نقوش گياهي 
در قالي هاي خشتي از نقوش حيوانات درنده کمتر و در حال 

حاضر ديگر استفاده نمي شود.

ب. نقوش گياهي 
برخي از نقوش گياهي عبارت اند از: الف. درخت (سرو، 
کاج، بيد مجنون، چنار، انگور و بادام)، ب. گل (رز، نرگس، 
گل انار، گل بادامي يا بته جقه، گل پياز، ميوة کاج، الله و...)، ج. 
برگ (مو، بيد، بادام و چنار) نگاره هاي گياهي مورداستفاده 
در قالي هاي خشتي اکثراً گل ها و درختاني که زبانزد خاص 
و عام است. بعضي از اين نگاره ها در طبيعت منطقه موجود 

و برخي ديگر الهام گرفته از مناطق ديگرند. 

ازجمله نقوش گياهي که در طبيعت منطقه وجود دارد 
مي توان به موارد زير اشاره کرد:

ناميده  پيازي  گل  در اصطالح محلي  که  زنبق  گل   .١
از  و  تر رشد مي کند  مي شود، در کوه هاي منطقة چالش 

اواخر اسفندماه تا اوايل بهار از زيرخاک بيرون مي زند.
٢. درخت بادام. کاشت و بهره برداري از درخت بادام 
در منطقة چالش تر جزو يکي از شغل هاي مردمان است. اين 
نقش مايه به تنهايي يا در ترکيب با پرندگان در خشت ها بافته 

مي شود (تصوير ٨).
 ازجمله خشت هاي ديگر که متآثر از طبيعت و محيط 
پيرامون هنرمند طراح يا بافنده است، مي توان به تصوير٩ 

اشاره کرد.
قالي  کارشناسان  اکثريت  انجام شده  تحقيقات  پي  در 
نقوش موجود در  برخي  بوده و هستند که  بومي معتقد 
خشت ها نيز برگرفته از حجاري ها و نقاشي هاي ديواري 
قلعه ها و ساير بناهاي تاريخي چالش تر است. اين منطقه 

داراي دو قلعه است که عبارت اند از:
 الف. قلعة خدارحم خان: اين قلعه در سال ١٣٢٣ ق توسط 
محمدرضاخان ستوده يکي از وابستگان خوانين چالش تر 
احداث شد که اندروني آن به نام قلعه ستوده معروف است. 
قلعه داراي سردر با هشت ستون سنگي حجاري  شده است. 
در دو طرف درب ورودي قلعه، نگهبانان سنگي برجسته قرار 
دارند (تصوير ١٠). از تزئينات زيباي اين بنا ازاره هاي سنگي 
سردر با نقوش مختلف است. ازاره هاي سنگي زيرزمين 
شامل نقوش گياهي، درخت انگور، فرشتگان  بالدار، گل و 

گلدان است که اين نقوش در خشت ها بافته  شده است.

ب: قلعة ستوده: اين بنا نيز در سال ١٣٢٣ ه.ق در مدت دو 
سال به سبک معماري دوره قاجار که تلفيقي از معماري 
نقاشي هاي گل رز،  بناشده است.  اروپايي است  ايراني و 
کتيبه آيات قرآني، يوسف و زليخا، گچ بري شير و شکري 
و کاشي معقلي بارنگ هاي زرد و سياه در نماي ساختمان 
شده اند  تزئين  اتاق ها،  درب  باالي  بيضوي  پنجره هاي  و 

(تصوير ١١ و ١٢).
در نماي بيروني قلعة ستوده انواعي از نقوش حجاري  
شده اند که برخي از اين نمونه ها و کاربردشان در قالي هاي 

تصوير ١٤. خشت درخت سرو حجاري هاي سنگي قلعةچالش تر ، 
مأخذ:  همان

تصوير ١٥: حجاري هاي سنگي قلعة چالش تر و خشت گلدان گل، نقاشي هاي ديواري قلعة چالش تر و خشت زنبق(از سمت راست)، مأخذ: همان.



خشتي در تصاوير (١٣، ١٤، ١٥ و ١٦) مشاهده مي شود. 
 

٣. مذهب و اعتقادات
جدايي هنر قالي بافي از معني و محتوي باطني آن انحراف 
اين هنر  اين هنر واحد و منسجم است چراکه  نابودي  و 

آميزه اي از صورت و معناست. 
استعداد، ابتکار و تربيت هنري سه عاملي هستند که 
بافنده را به هنر حقيقي و زيبايي همگاني سوق مي دهد اما 
دين و مذهب مي تواند نقش واسطه اي براي پرورش استعداد 
و ابتکار بافنده داشته باشد، چراکه مذهب، بعد معنايي به 
کار مي دهد. ازآنجايي که موضوع و مفهوم در کنار هم باعث 
زيبايي مي شوند، بسياري از طرح ها، نقوش و حتي رنگ ها بار 
معنايي مذهبي مي يابند که القاي اين جنبة مذهبي دسترسي به 
هنر ساده، زيبا و حقيقي را امکان پذير و پايه هاي ماندگاري 
آن را مستحکم تر مي کند (دريائي، ١٣٨٦: ٦٢)؛ اما هر اعتقادي 
در هر جامعه اي از بدو تولد تا مرگ، شعاير١ ويژه خود را 
دارد. در هريک از اين شعاير، نقش مايه اي موردنياز بوده 
و به کار رفته  است. به عنوان مثال درختان مورداستفاده در 
قالي هاي منطقه بيشتر درختاني هستند که در فرهنگ ايران 
انار،  بيد مجنون،  اهميت داشته اند، مانند کاج، سرو،  قديم 
انگور؛ اما آنچه مسلم است اين منطقه نحوة نمايش خاص 
خود را دارد و به غير از نقوش به کاررفته در هنرهاي تزئيني، 
گاهي به عنوان سمبل و نماد شناخته مي شوند. به همين سبب، 

مردم براي برآورده شدن آمال و حاجات خود با پارچه هاي 
الوان به خصوص رنگ هاي سبز، قرمز و آبي گره هايي بر 
شاخه هاي اين درختان مي زنند، به خصوص اگر در نزديکي 
آن زيارتگاه اوليا يا بزرگي وجود داشته باشد، آن درخت 
مبدل به درخت حاجات مي شود و معتقدند چنانچه گره باز 
الوان بر  شود حاجت آنان برآورده خواهد شد. گره هاي 
روي شاخه ها منظرة زيبايي به اين درختان مي دهد که از 
دور شبيه به گل ها و شکوفه هاي زيبا درختان را پوشانده 
قالي بافان  مي کند.  چندبرابر  را  درختان  منظره  زيبايي  و 
سعي دارند اين منظره زيبا را در طرح هايشان بگنجانند. به 
همين علت، بر روي شاخة بيد مجنون و سرو و حتي کاج 
شکل هاي سه گوش و چهارگوش به رنگ هاي آبي، سبز و 
قرمز مي گنجانند و با اين شيوه گره حاجات را در طرحشان 
نشان مي دهند و بيننده با ديدن اين تصوير تشخيص مي دهد 
که بافندة قالي حاجتي دارد و براي برآورده شدن حاجاتش 

دعا مي کند. 

عوامل مؤثر در پيدايي نقوش
 قالي خشتي چاِلش ُتر

تصوير ١٦. حجاري سنگي نقش فرشته در سردر ورودي قلعة چالش تر و خشت فرشته، مآخذ: همان. 

تصوير ١٧. خشت درخت بيد مجنون، مأخذ: بايگاني نقشه های 
خشتی اتحادية فرش استان چهارمحال و بختياری، ١٣٩٠.

تصوير١٨. خشت درخت و مرغ و مارمأخذ: همان.

١.   منظور از شعاير تنها مسائل اعتقادي 
مسائلي  حتي  چراکه  نيست،  انسان 
موفقيت آميز،  شکار  خوراک،  چون 
بهبود بخشي بيماري ها، تولد، و مرگ 
براي مردم مهم بوده و براي بيان آن ها 

به نگاره هايي نيازمند بوده اند.
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از طرفي درخت بيد هميشه باغم و اندوه همراه است، اما 
برخي مردمان چالش تر اعتقاد دارند که اين درخت مفهوم 
با آن درد دل مي کنند  ازاين رو  زندگي و عمر زياد دارد. 
قالي  در  درخت  اين  نقش  مي گيرند.  شهادت  به  را  آن  و 
به صورت ساده بافته مي شود. در اکثر موارد تنة درخت در 
مرکز تصوير و شاخه ها از دو طرف آويزان اند. درخت بيد 
خواص درماني زيادي دارد. براي مثال جوشاندة پوست بيد 

مي دهند و به عنوان تب بر کاربرد دارد. (تصوير ١٧)

خشت درخت و مرغ و مار
در اين خشت، نقوش درخت، پرنده و مار مشاهده مي شود. 
مار در رنگ هاي مختلف و گاه به صورت دورنگ و باحالت 
چرخيده و به النه که در آن تخم پرنده قرار دارد حمله ور 
شده است. دو پرنده َبدَبده در دو طرف درخت و اطراف 
مار در حال دفاع از خود و النه شان هستند و مي خواهند با 
ايجاد صداهاي مختلف مار را فراري دهند. بدبده نام دو نوع 
پرنده اي است که از صداي اين پرندگان گرفته شده است. يکي 
از آن ها بلدرچين است که صدايش با صوت بده بده شنيده 
مي شود و بدين نام مشهور است. ديگري پرنده اي است 
مهاجر، کمي از گنجشک کشيده تر، پرهاي پشتش هم رنگ 
گنجشک، زير شکم و سينه اش زرد و آهنگ صدايش همان 
بدبده است. مردم محلي و بومي معتقدند اين پرنده چنين 
مي گويد: بدبده، بدبده، بدبده اِز مو بدتر به دنيانيد. بدبد است 
...از من بدتر به دنيا نيست. اين پرنده براي اين چنين ذکري 
به درگاه خداوند مي کند که روزي يک دانه گندم از کشتزار 
صغيري خورده است بنابراين هميشه خود را بدترين مي داند 
و از خداوند طلب بخشش مي کند. اين پرنده تابستان ها به 
منطقة چالش تر و اطراف مهاجرت مي کند و زمستان به منطقة 
گرمسير مي رود (سرلک، ١٣٨٥ :٥٦-٥٧) و در قالي ها در کنار 
نقش درخت و مار به کار مي رود. در طبيعت نيز هرکجا النة 
پرنده قرار دارد مار هم هست. در بين مردمان منطقة چالش 
تر مار سفيد کوچکي وجود دارد که دور گردنش خط سياه 
به صورت طوق دارد و در هر خانه اي ديده شود آن را پنهان 

مي کنند و به کسي چيزي نمي گويند چون وجود آن مار را 
بخت، اقبال و ثروت صاحبخانه مي دانند. (تصوير ١٨)

اعتقادي ديگر منطقة چالش تر همانند  ازجمله نقوش 
ساير مناطق استفاده از فرم هاي محرابي است که به اشکال 
مختلف در چند خشت مشاهده مي شوند. آقاي شيرزاد از 
بافندگان خشت  بين  در  که  مي دارد  اظهار  محلي  آگاهان 
محرابي از قداست خاصي برخوردار است چراکه برگرفته 
از نقش محراب در مساجد است و تجسم و حياتمنديِ فضاي 
متبلور  اين منطقه  را در زندگي روزمرة مردمان  عبادتي 
مي سازد. اين نقش به اشکال مختلف در خشت ها مشاهده 

مي شود. (تصوير ١٩)

بحث
سابقة کهن قالي در منطقة چالش تر بخشي از فرهنگ و هنر 
مردم اين ديار است. به آساني مي توان دريافت که راز بقا و 
تداوم اين هنر اصيل مربوط به طرح، نقش و رنگ هاي زيبا با 
اتکا به صفاي روحي و ذوق نياکان و نسل امروز دارد. در 
قالي حجم بيشتر بار هنري از آن طراحي و نقش است که 
علي رغم تصور کلي در مورد بافت دشوارترين مرحلة توليد 
است. البته صحيح است که در پروردن و انتقال طرح بر قالي 
قدرت، توانايي و درک بافندگان هنرمند بسيار مؤثر است ولي 
طرح و نقش ارزشي مطلق دارد. برخي از طرح ها و نقوش 
در فرهنگ منطقة چالش تر به سبب مراودت يا اختالط هايي 
همچون ازدواج ها، تعامل بين شهرها، روستاها، مهاجرت ها، 
حضور طراحان، ارتباط خوانين با ساير شهرها، تمايل 
مردمان منطقه به سمت زندگي شهرنشيني، عوامل قومي، 
پذيرش  جغرافيايي،  و  اقليمي  شرايط  ديني،  اجتماعي، 
و  روحي  ساختار  و  زندگي  تاريخچة  حتي  و  فرهنگي 
وجود  به  طراح  يا  بافنده  شخصي  مکاشفات  و  رواني 
آمده اند و سير تحولي را طي کرده اند، به شکلي که نقوش 
از فرم هاي هندسي به سمت نقوش نيمه گردان و گردان 
متمايل شده اند. ولي چون قالي به جهت مصالحي که در 
آن به کار مي رود فاقد دوام و ماندگاري است، نمي توان 

تصوير ١٩: انواع خشت های محرابی(ستوني)، مأخذ: نگارندگان



نتيجه
همان طور که اشاره شد تعريف متناسب از فرهنگ مطرح در اين مقاله شيوة بودن و عمل در جهان اجتماعي 
تعريف شد. شيوة بودن از ديدگاه اين موضوع برمي گردد به آنچه قالي خشتي چالش تر مي تواند از نحوة 
انديشه و حس افراد در جهان به ما نشان دهد. بررسي عوامل مؤثر در ايجاد نقوش موجود در خشت ها 
بخش هايي از اين شيوه بودن را به ما نشان مي دهد. شيوه عمل کردن نيز در برگيرندة اين موضوع است که 
بافنده يا طراح قالي چگونه ذهنيات و داللت هاي فکري خود را در قالب نقوش منتقل مي کند. در واقع اين شيوة 
عمل کردن يعني تأثيرات متقابل محيط هنرمند و اعتقادات و باورهاي قومي وي در نقش پردازي از گذشته 
تا حال در قالب هاي مختلف(از جمله قالي خشتي) است. با نگاهي به راه و رسم زندگي هر ملت و آشنايي 
اجمالي با فرهنگ آن ها مي توان چنين نتيجه گرفت که فرهنگ و محصوالت مختلف جامعه هريک مشخصات 
ويژه اي دارد. چنين مقوله اي در عالم هنر به گونه اي است که در آن هنرمندان با توجه به دريافت و برداشتي 
که از واقعيت امور کسب کرده اند وقايع را روايت مي کنند. در بين هنرمندان هر زمان و مکاني نقوشي رواج 
پيدا مي کند که داراي پشتوانة فرهنگي، قومي و فکري اشخاصي هستند که فرهنگ يک منطقه را شکل مي دهند. 
نقوش استفاده شده در فرهنگ و هنر طي انتقال به نسل هاي بعدي با کمي تغييرات و همان مفهوم تداوم پيدا 
مي کند با توجه به اينکه کشف رموز نهفته در نقش و نمادهاي تصويري داراي پيشينة مکتوبي نيست و 
طي نسل هاي پياپي تغيير يافته است و اين مسئله باعث شده بسياري از نقوش و طرح ها اسامي مختلفي را 
بپذيرند. اين بافندگان از ذهن خالق خود بهره گرفته اند و تابع نقشه هاي سفارشي نيستند اما از انتزاع و تنوع 
براي انتقال مفاهيم موردنظر خود بهره جستند. اگرچه هنرمند بافنده چالش تري فقط به بافت نقشه هاي اصيل 
منطقه خود مي پردازد و اين مسئله او را در آزمودن نقشه هاي ديگر محدود مي کند؛ اما ايشان با ايجاد تنوع در 
نگاره ها و ترکيب بندي آن ها زمينه هاي فکري خود را محدود به موضوعي خاص نمي کند؛ بلکه بيشترين تنوع 
را با اقتباس و يا خلق نگاره هاي جديد در بافته خود ايجاد مي کند و سبک بومي و منطقه اي خود را که حتي با 
ديگر مناطق متفاوت است پايه گذاري مي کند. اين سبک و نقوش بر پاية سنت هاي خانوادگي و کسب از نياکان، 
از مادر به دختر و از بافنده اي به بافندة ديگر منتقل  شده اند. بافندة چالش تري نقوش کهن و نو را در کنار هم 
حفظ کرده و همواره با الهام از طبيعت و محيط پيرامون خودنگاره هايي جديد را با حفظ اصالت مي آفريند. 
اکثر نقوش به کاررفته در قالي هاي چالش تر به جهت آنکه ريشه در طبيعت دارد و در ارتباط مستقيم بازندگي 
مردم منطقه است بيش از ساير نقوش در قالي ها نمايان شدند. برخي از نقوش ديگر نيز براثر مراودت هاي 
فرهنگي با ساير مناطق حاصل شده اند که پيشينة بسياري از اين نگاره ها به دوران ماقبل تاريخ برمي گردد 
چراکه کهن اقوام نيز در هر دوره اي در انواع هنرهايشان داراي نگاره هاي خاصي بوده اند که طي نسل ها به 
دوره هاي بعد انتقال داده شده اند. با در نظر گرفتن اين نکته که خلق و تغيير نگاره ها در طول تاريخ، با تکامل و 
تحريف همراه بوده است که اين خود مي تواند متأثر از دو عامل باشد: 1. عوامل فردي (خالقيت، مهارت، ذوق 
و جنسيت بافنده يا طراح) و 2. عوامل اجتماعي (تحوالت و مراودت هاي فرهنگي، اعتقادات قومي، بستر توليد، 

خارج شدن جوامع از حالت خودمصرفي و هماهنگي طرح ها با فن هاي بافت).

عوامل مؤثر در پيدايي نقوش
 قالي خشتي چاِلش ُتر

نمونه هايي با قدمت زياد را معرفي کرد. با تمام خالقيت 
و زيبايي که در برخي از آثار به جامانده از دوران قبل 
و به خصوص قالي خشتي منطقة چالش تر وجود دارد، 
نمي توان از آن به عنوان کامل ترين مدرک جهت شناسايي 
خاستگاه نقوش استفاده کرد و به ماهيت و اصالت آن 

پي برد. تنها با مقايسة آثار و مطالعاتي در پيشينة هر 
قوم و ساير هنرهاي بومي و منطقه اي مي توان اطالعات 
کرد،  ايده مطرح  و  نظر  يک  به عنوان  را  جمع آوري شده 
چنان که در اين مقاله هم نظرات نگارندگان در سه گروه 

قراردادي مطرح شد. 
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Every Ethnic and regional art is the crystallization of regional rituals, customs, and religious 
beliefs, which have ancient roots; relying on these values the community can justify its 
ideas and beliefs.Chaleshtorregion is one of the special areas in the field of traditional arts, 
handicrafts and particularly hand woven rugs. Its rugs have a special place in the carpet 
world because of the factors such as its unique colors, designs and motifs. Motifs in one of 
the most famous rugs of this region, Kheshti(or brick-shaped) rugs, have a universal visual 
expression which are depicted mainly to convey a given content or used as ornamentations. 
This paper attempts to answer the question - what are the most important influential factors 
in emergence of the Kheshti rug designs of Chaleshtor? Thereforesamples of the most 
authentic Kheshti rugs of the region were collected based on their antiquity and visual 
quality during thefield work, all the motifs inside the brick-like shapes were identified and 
categorized, after which theirorigins were studied. It seems that some of the motifs have 
ancient roots, originating from – nature, beliefs, cultural influences and the local style.This 
paper using descriptive method, aims at finding out the most important influentialfactors 
in emergence of some of the Keshti rug motifs of Chaleshtor.The results showed that the 
nature and cultural factors have the most influence on Kheshti rug designs of Chaleshtor.

Keywords: Culture, Nature, Religion and Beliefs, Chaleshtor,Kheshti Rugs, motifs.
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