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چكيده
بخشايش از مناطق قديمي بافندگي قالي ايران در استان آذربايجان شرقي، با تاريخ قالي بافي چند صد ساله و 
شهرت جهاني است. با توجه به منابع و مستندات تاريخي، قدمت قالي اين منطقه به دوران صفويه مي رسد. 
قالي هاي بخشايش بنابه داليل فرهنگي منطقه و غلبة شهرت شهر هريس، عمدتًا با عنوان قالي منطقة هريس 
در بازار شناخته مي شود، در حالي که خود اين قالي ها داراي ويژگي هاي خاص با طرح و نقش بومي است و 
تا حال نيز طرح و نقش قالي هاي بخشايش به شکل مستقل بررسي نشده اند. در اين مقاله سير تحول طرحهاي 
بخشايش از گذشته تا به امروز مورد بررسي قرار گرفته و بدين منظور تاريخ قاليبافي بخشايش را به دو 
دورة تاريخي قديمي (قرن ١٢ ه.ق) و معاصر (قرن ١٣ه.ق به بعد) تقسيم کرده و ويژگي اين فرش ها با توجه 
به نوع طرح، رنگ و نحوة اجراي طرح را بيان و سپس به بررسي طرح هايي که در حال حاضر در اين منطقه 
بافته مي شود پرداخته شده است. هدف اصلي اين مقاله شناسايي سير تحول ساختار طرح و نقش قالي هاي 
بخشايش علي رغم داشتن شهرت جهاني و نبود اطالعات کافي و تخصصي پيشين و شناسايي ويژگي هاي 
بافت اين منطقه است. بر اين اساس سؤاالت تحقيق عبارت اند از: ۱. تنوع طرح قالي هاي منطقة بخشايش در 
گذر زمان به چه شکلي بوده است؟ ۲.  ويژگي طرح و نقش قالي هاي بخشايش در دوره هاي مذکور چگونه 
بوده است؟ نوع تحقيق توصيفي- تاريخي بوده و نتيجه گيري با رويکرد کيفي به دست آمده است. شيوة 
جمع آوري اطالعات ميداني و کتابخانه اي است. بررسي هاي ميداني انجام گرفته در اين منطقه نشان مي دهد 
که قالب اصلي و امروزي طرح هاي اين منطقه طرح لچک ترنج تاجري است. يافته هاي اين پژوهش حاکي از 
آن است که ساختار طراحي فرش هاي امروزي بخشايش نسبت به گذشته تنوع کمتري داشته و منحصرًا 
داراي سبک لچک ترنج بوده و از يک اسلوب مشخص شده در سه طرح الله نقشه، عصمت نقشه و تاجري 

پيروي مي کند. 
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مقدمه
اجراي طرح و نقش هاي خود، از خطوط، جهت انتقال انديشه 
و هنر خود استفاده کرده است. منطقة هريس داراي شهر 
و روستاهايي بوده که قالي بافي مهم ترين حرفه مردمان آن 
بوده و از آن جمله مي توان به «بخشايش» اشاره کرد. اين 
شهر با توجه به تنوع و حجم توليدات، بعد از هريس مقام دوم 
را دارا بوده و در واقع قالي بافي يکي از حرف اصلي بانوان 
در اين منطقه است. عدم شناسايي و نبودن اطالعات کافي در 
خصوص قالي هاي بخشايش مسئلة اصلي اين تحقيق است 
که تالش شده با معرفي و مستندنگاري قالي هاي بخشايش 
و بررسي شکلي طرح و نقش اين قالي ها سعي در معرفي 
شاخصه هاي طرحي آنها براي تمايز با قالي هاي هريس باشد 
تا با معرفي نمونه ها تفاوت قالي هاي بخشايش، که گاهي با 
قالي هريس يکي دانسته مي شود، مشخص تر گردد. بايد 
توجه داشت که غلبة نام هريس در فرهنگ قالي بافي منطقه، 
نه به واسطة مرغوبيت قالي ها و يا حجم توليد در اين شهر 
بلکه به واسطة وسعت و مرکزيت اداري و سياسي اين شهر 
نسبت به مناطق همجوار است. تحقيقات ميداني نشان مي دهد 
که منطقه قالي بافي بخشايش در طول تاريخ به لحاظ نزديکي 
بيشتر به مرکز استان(تبريز) داشته و کيفيت هاي فني قالي ها و 
همچنين نمونه هاي موجود در موزه ها از ويژگي هاي خاصي 
برخوردار بوده است؛ ولي همانط ور که مناطق ديگري چون 
مهربان، گوراوان، بيلوردي و حتي بخش هايي از روستاهاي 
اهر، مغلوب موقعيت سياسي و شهري هريس شده اند، منطقة 
اين بين اهميت و جايگاه شايستة خود  بخشايش نيز در 
را به دست نياورده است. مطالعات نشان مي دهد ريشه و 
منشا طرح هاي رايج قالي منطقه نه شهر هريس، بلکه مرکز 
تجاري و اقتصادي منطقه شهر تبريز بوده است و به لحاظ 
نزديکي بخشايش به تبريز اين طرح ها همزمان در هر دو 
منطقه ترويج و سفارش داده مي شد. بر اساس اهداف اصلي 

تحقيق، سؤاالت تحقيق عبارت ند از: 
الف. تنوع طرح قالي هاي منطقة بخشايش در گذر زمان به چه 

شکلي بوده است؟ 
ب. ويژگي طرح و نقش قالي هاي بخشايش در دوره هاي 

مذکور چگونه بوده است؟ 

روش تحقيق
نوع تحقيق توصيفي  تاريخي بوده و نتيجه گيري با رويکرد 
اطالعات  جمع آوري  شيوة  است.  آمده  به دست  کيفي 
ميداني و کتابخانه اي است. در بخش ميداني با حضور در 
مشاهده  مصاحبه،  روش  به کارگيري  و  بخشايش  منطقة 
و نيز استفاده از منابع کتابخانه اي با ابزار فيش برداري و 
عکس برداري جمع آوري اطالعات انجام گرفته است. جامعة 
منطقة  در  بافته شده  فرش هاي  کلية  پژوهش  اين  آماري 
بخشايش در محدودة زماني پژوهش است، که از بين نمونه 
تصاوير جمع آوري شده از منطقة بخشايش در سال ١٣٩١ 

و با حضور در منازل بافندگان، تجار و مجموعه داران فرش 
بخشايش، کتاب ها و آرشيو شخصي محققين انتخاب شده اند. 
گفتني است که در حدود ٨٠ قالي شناسايي و بخش عمده اي 
از آنها به علت تکراري بودن از جامعة آماري حذف گشتند. با 
توجه به اينکه هدف اين پژوهش شناخت ساختارهاي طراحي 
و ترکيب بندي نقوش قالي ها در محدوه زماني ياد شده است، 
لذا روش انتخاب نمونه هاي مورد بررسي از نوع گزينشي و 
هدفمند و بر اساس فراواني بوده است. روش انتخاب هدفمند 
نمونه ها به محققان اين اجازه را مي دهد که تمام نمونه هاي 
بر  و  به لحاظ ساختار طراحي  را  قالي ها  فرد  به  منحصر 
اساس اهداف تحقيق مورد مطالعه و بررسي قرار دهند. در 
اين روش احتمال مغفول ماندن برخي نمونه هاي خاص - به 
مانند آنچه در روش هاي تصادفي اتفاق مي افتد- به حداقل 

مي رسد. 

پيشينة  تحقيق
با بررسي منابع مستند و انتشاريافته با موضوع تحقيق، 
مي توان نتيجه گرفت که پژوهشي جدي و اساسي در زمينه 
فرش بخشايش انجام نشده، به طوري که در پژوهش هاي 
مربوط به فرش منطقة آذربايجان، به ذکر کلياتي در مورد 
اشاره  سطر  چند  حد  در  و  بخشايش  فرش هاي  ويژگي 
شده است و در حقيقت به طور دقيق نمي توان گفت از چه 
تاريخي در بخشايش قالي بافي وجود داشته است. همانطور 
که مي دانيم دورة صفويه اوج هنر قالي بافي ايران بوده و 
عالي ترين نمونه هاي قالي ايران مربوط به آن زمان است 
و در طي حکومت صفويان و زمان حکمراني شاه اسماعيل 
و شاه تهماسب، تبريز نيز از بزرگ ترين مراکز قالي بافي به 
شمار مي رفته و محل کارگاه هاي سلطنتي توليد قالي نيز 
داير بوده است. از سدة ١٠ ه. ق فرش هايي در موزه هاي 
معتبر دنيا نگهداري مي شود که متعلق به شمال غرب ايران و 
احتماال متعلق به هريس و بخشايش هستند. در کتاب سيري 
در هنر ايران (پوپ، ١٣٨٧: ٢٦٤٨)، از دو نمونه قالي مربوط به 
بخشايش سخن به ميان آمده و جهت بيان ادعاي خود آورده 
است که به احتمال قوي و بر اساس نقشمايه هاي به کار رفته 
در آنها، که معيار قالي بافان شهر بخشايش بوده است، اين 
فرش ها را متعلق به بخشايش در دورة صفويه مي داند (پوپ، 
١٣٨٧: ٢٦٤٨). در کتاب قالي ايران، ادورادز در بررسي قالي 
منطقة هريس، به بخشايش و تعداد دستگاههاي قالي اين 
منطقه اشاره کرده و در مورد قالي بخشايش چنين آورده 
است: «درچهار ميلي شرق تبريز در يکي از جالب توجه ترين 
و بکرترين نواحي بافندگي ايران واقع گرديده است. چون 
نام بهتري نمي توان براي آن يافت من آن را هريس مي نامم، 
ولي آن را گوراوان، مهربان و بخشايش هم مي نامند. بدون 
شک از آغاز قرن نوزدهم و احتماًال قبل از اين تاريخ حرفة 
من  گرچه  است،  بوده  متداول  هريس  ناحيه  در  قالي بافي 
از وجود قالي که با اطمينان بتوان آن را به اين ناحيه در 

ساختارشناسي طرح و نقشمايه هاي 
قرن  اواخر  از  بخشايش  قالي هاي 

١٢هجري/١٩ ميالدي تا به امروز



شماره۴۰  زمستان۹۵
۵۱

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

زماني قبل از ١٨٠٠ نسبت داد بي اطالع هستم. سابقة صنعت 
اين  از ساير روستاهاي  قالي بافي در روستاي بخشايش 
ناحيه بيشتر است» (ادواردز، ١٣٦٨: ٧٥-٧٣). نظر سيسيل 
ادواردز نيز در خصوص سابقه تاريخي قالي بافي بخشايش 

جالب توجه است.

موقعيت جغرافيايي بخشايش
يکي از شهرهاي جديدالتأسيس استان آذربايجان شرقي 
در حوزة فرمانداري شهرستان هريس، بخشايش است که 
در فاصلة ٨٠کيلومتري مرکز استان  تبريز و ٣٧کيلومتري 
شهرستان بستان آباد واقع شده است. بخشايش در منطقة 
جلگه اي بنا شده و داراي آب و هواي کوهستاني با تابستانهاي 
گرم و زمستانهاي سرد و طوالني است (عقيقي بخشايشي، 
١٣٧٧: ١٠). با توجه با اطالعات بدست آمده از شهرداري 
سال ١٣٩٠،  در  آخرين سرشماري  طبق  بر  و  بخشايش 
جمعيت اين شهر حدود ٦٠٠٠ نفر بوده که از اين جمعيت 
حدود ٢٠٠٠ نفر خود را بافنده قالي و يا مرتبط با قالي بافي 
معرفي کرده اند. به  نظر مي رسد قالي هاي اين شهر از گذشته، 
تحت سايه و اسم قالي هريس در بازار رقابتي بوده، تا جايي 
که امروزه توليدات اين منطقه با وجود ويژگي هاي منحصربه 
فرد در طرح و نقش همچنان با نام فرش هريس در بازار 
عرضه مي شود، لذا اين امر موجب عدم شناسايي و گمنامي 

فرش بخشايش شده است.
 

قالي بخشايش و ويژگي هاي کلي و فني 
پايان سدة سيزدهم هجري همزمان با احياي قالي ايران در 
بازارهاي جهاني و افزايش ناگهاني و فراگير تقاضا براي 
قالي ايران در بازارهاي غرب بوده و مشخص است که در 
تمامي مناطق بافندگي ايران مقدمات و بستر سازي هايي انجام 
گرفته، که اين خود افزايش حجم توليد را در برداشته، تا به 
تقاضاهاي موجود در آن دوران پاسخ داده شود. در برخي 
از سفرنامه ها و کتابهاي ديگر که غربي ها در طي بازديد 
از ايران نگاشته اند گواه اين رشد سريع، تقاضا و شناخته 
شدن قالي دستباف ايران در بازارهاي جهاني بوده است. 
براي نمونه اسکاچيا عنوان مي کند که در دورة قاجار در 

زمينة هنرهاي صناعي فقط قالي بافي از اهميت و ارزشي در 
خور برخوردار شد و فراتر از مرزهاي ايران رفت (اسکاچيا، 
١٣٧٦ :٧٥). شناخته شدن در بازار جهاني فرش در دورة 
قاجار موجب برخي تغييرات در ساختار قالي هاي مناطق 
نيز شد و بررسي فرش هاي اين منطقه نشان مي دهد که اين 
تحوالت موجب پيدايش طرح هايي به سبک جديد، متفاوت با 

طرح هاي اوليه، در اين حوزة بافندگي شده است. 
قالي بخشايش همگام با قالي هريس در جهان شناخته 
شده و شهرت جهاني پيدا کرده است، به طوري که از گذشته 
تا به امروز با اجراي طرح هاي گوناگون، استفاده از انواع 
رنگ ها، بر زيبايي هرچه بيشتر قالي اين منطقه افزوده شده 
است. بخشايش از نظر توليد قالي و کناره هاي زيبا و دلفريب 
با به کارگيري رنگ هايي با مايه هاي آبي، قرمز، نخودي و 
آجري از زيبايي خاصي برخوردار است (خطايي، ١٣٨٣: 
مي تواند  قالي  هر  فني  سبک هاي  و  نقشه  واقع  در   .(١١
نشان دهندة منطقة بافت آن  باشد، در اين منطقه نقشه ها به 
شکلي شاخص هستند به نحوي که اغلب افرادي که در کار 
خريد و فروش اين هنر - صنعت هستند، با يک نگاه به نقشه 
و نوع بافت فرش، به راحتي تشخيص مي دهند که آن قالي 
مربوط به کدام منطقه يا چه دوره و زماني است. به شکل کلي 
«طرح قالي هاي بخشايش داراي گل هاي درشت، ساده و با 

طرح شکسته بافته مي شوند» (رضوي، ١٣٨٧: ٣٠).
با  و  متقارن  گره  با  فرش ها  بخشايش  در  اکنون  هم 
استفاده از کوجي بافته مي شوند، در اين منطقه تراکم چله ها 
ميزاني جهت تعيين ريز بافت و يا درشت بافت بودن آن 
است، لذا واژة رج شمار در اين منطقه نامتعارف بوده، اما 
به جهت روشن تر شدن ميزان تراکم، معادل تراکم چله ها 
با رج (در هر ٧ سانتي متر) را عنوان مي کنيم، که برابر با 
رج شمار ١٨ تا ٢٣ است. مواد اولية مصرفي از پشم و پنبه 
است. رنگرزي با مواد شيميايي و در بعضي موارد سفارشي 
با مواد گياهي صورت مي گيرد. اشنبرنر نيز عنوان مي کند که 
قالي هاي بخشايش تا حد بسيار زيادي از نظر رنگ، اندازه، 
طرح، پشم و کيفيت به توليدات هريس شباهت دارند و مانند 
آن با گره متقارن بافته مي شوند، با اين تفاوت که از انعطاف 
کمتري برخوردارند و اين بخصوص در نمونه هاي قديمي 

محسوس تر است (اشنبرنر، ١٣٧٤: ١٦).

معرفي ادوار تاريخي فرش بافي در منطقة بخشايش
همانطور که پيشتر اشاره شد محققان شاخته شدة هنر ايران 
اصل و منشأ نمونه هايي از قالي هاي موجود دورة صفوي 
داده اند.  نسبت  بخشايش  و  قالي بافي هريس  منطقة  به  را 
اين نمونه ها علي رغم اينکه شواهدي براي مطالعات تاريخي 
بودن  محدود  علت  به  مي دهند  دست  به  منطقه  قالي بافي 
نمونه ها و تمرکز پژوهش حاضر بر دوران معاصر قالي بافي 
بخشايش تمرکز بخش تاريخي اين پژوهش از دورة قاجار 
بوده و در ادامه بر اساس اهداف و سؤاالت تحقيق، قالي هاي 

تصوير١- موقعيت شهر بخشايش در جنوب غرب هريس، مأخذ:
 www.Gitashenasi.com 



دورة زماني يادشده مورد مطالعه قرار خواهند گرفت. در 
نيمة دوم عصر قاجار مجموعه اي از عوامل خارجي و داخلي 
در کنار ثبات سياسي و اجتماعي نسبي اين دوره منجر به 
احياي مجدد هنرها و صنايع بومي ايران از جمله قالي بافي 
فراموشي  و  رکود  دوره  دويست سال  به  نزديک  از  پس 
گرديد. در بايد توجه داشت که در طي دوران سلسلة قاجار 
در  عملکرد  نحوة  و  در سازمان صناعي  زيادي  تغييرات 
صنعت قالي ايران به وجود مي آيد، و در نتيجه تأثير خود را 
بر قالي بافي به جا مي گذارد. آنچه که به خصوص از اهميت 
زيادي برخوردار است، افزايش چشمگير تعداد دستگاه هاي 
قالي بافي و حجم صادرات قالي از دهة ١٢٩٠ ه. ق (١٨٧٠) 
تا جنگ جهاني اول است (يار شاطر، ١٣٨٤: ٩٥). همچنين در 
دوران قاجار قالي بافي به دليل افزايش روابط با کشورهاي 
ديگر رونق چشمگيري پيدا مي کند. «در دورة قاجار قالي 
دستباف از مهم ترين کاالهاي صادراتي ايران محسوب شده 
و در کنار ديگر محصوالت مانند پنبه، ميوة خشک، قالي و 
قالي و قاليچه، برنج، ابريشم خام، پوست خام، ترياک، صمغ 
ارائه مي شدند» (شميم،  و پشم خام، به بازارهاي جهاني 
و  قديمي  فرش هاي  و  تصاوير  از  آنچه  اما   .(١٣٨٢: ٣٩٥
فرش هاي جديد بخشايش بر مي آيد، مي توان تاريخ قالي بافي 

در اين منطقه را به به دو دوره تقسيم کرد:
الف. دورة قبل از ورود نقشة قالي تبريز به منطقة بخشايش، 

اواسط تا اواخر قرن ١٩/١٢ ميالدي بوده است.
ب. دورة متأخر(از اوايل قرن ٢٠/١٣ ميالدي)، بعد از ورود 

طرح هاي قالي تبريز به بخشايش بوده است.

بررسي و معرفي نمونه قالي هاي موجود از دورة اول 
(١٩/١٢ ميالدي) قالي بافي بخشايش

پژوهش،  اين  در  انجام شده  بررسي هاي  به  توجه  با 
مي توان اظهار داشت قالي هاي دورة اول مربوط به اواسط 
تا اواخر قرن ١٩/١٢ ميالدي (١٨٦٠-١٨٩٠ م) است و از اين 
دوره نمونه هايي بسيار زياد از تصاوير قالي هاي بخشايش 

بجا مانده است. در واقع افزايش روابط بين المللي موجب 
افزايش تقاضاي اروپاييان و آمريکايي ها براي قالي ايران و 
درپي آن افزايش صادرات قالي از اين منطقه را موجب شده 
است. اين اتفاق موجب کاهش فرش هاي موجود در بازار 
شده و در سال هاي بعدي به جهت تقاضاي باال و آشنا بودن 
تجار تبريزي به ساليق مشتريان خارج از کشور، تاجران 
طرح هايي را به اين مناطق مي آورند که کامال سفارشي و 
تغيير در ساختار  اين موضوع سبب  و  بوده  بازار پسند 
دوره  اين  در  است.  شده  دوره  آن  در  موجود  طرح هاي 
مي توان طرح کلي قالي ها رو به سه دسته تقسيم کرد که به 

شرح جدول ١ است.
در واقع فرش هاي دورة اول بر اساس الگويي خاص 
و ساده بافته مي شده اند اما آنچه مسلم است، بافندگان در 
الگوي مشخص و نقشه کامل و منظم بهره  از  اين دوره 
يا  و  حفظي  نقش هاي  و  طرح  زمان  آن  در  نمي برده اند. 
طرح هاي فاميلي اصالت بيشتري داشته، همچنين برخي طرح 
و نقش ديگر اقوام و يا کوچنده ها به اين مناطق آورده و بافته 
مي شده است. به همين سبب شاهد تنوع طرح و نقش بسيار 
در اين بازة زماني هستيم. شايان ذکر است که بخشايش هر 
دو ويژگي بافت شهري و روستايي را در خود دارد، چون 
همزمان و مخصوصًا در دورة جديدتر تحت تأثير هريس و 

تبريز است.
اين گروه از قالي ها داراي طرح لچک ترنج١ هستند. يک 
ترنج  که در اکثر موارد به شکل لوزي بوده قسمت مياني 

 جدول ١. طبقه بندي طرح قالي هاي دورة اول بخشايش (اواخر 
قرن ١٩/١٢) مأخذ: نگارندگان.

گروه سومگروه دومگروه اول

قالي هايي با طرح لچک 
ترنجي

قالي هايي با طرح 
واگيره اي - بندي و 

يا تکراري

قالي هايي با طرح 
سراسري و افشان.

تصوير ۱. طرح ترنجي، 
سانتيمتر ۴۶۲×۳۴۰، اواخر 
قرن ۱۹، بخشايش – مأخذ: 

اشنبرنر، ۱۳۷۴: ۱۷

 

 

تصوير ۲. طرح دور لچک 
ترنجدار، سانتيمتر ۳۸۳×۵۵۱، 

بخشايش- مأخذ: آرشيو تصاوير 
قره باغي، طراح و تاجر فرش

 

تصوير ۳. طرح لچک ترنج، 
سانتيمتر۲۸۴×۴۳۹، بخشايش- 

مأخذ: همان

تصوير ۴. طرح ترنجي، 
سانتيمتر۳۳۸×۲۳۹، اواخر 
قرن ۱۹، بخشايش- مأخذ:

Hali,2003:127

 جدول ٢. تصاوير گروه اول: قالي هايي با طرح لچک ترنجي مأخذ: نگارندگان، ١٣٩١

لچک  در طرح  دار:  ترنج  لچک   .١
ترنج، اصلي ترين عنصر، ترنج است 
تشکيل  را  طرح  مرکزي  نقش  که 
مي دهد. اين نقش که گاهي يادآور 
فرش  در  تنها  است،  آبي  حوض 
ملموس  شايد  شود.  نمي  استفاده 
ترين رشته هاي هنر ايراني، رشته 
تذهيب،  کاشيکاري،  قبيل  از  هايي 
جلدسازي، نساجي  سنتي و...باشد 
که هر يک از اين رشته ها به تناسب 
در  و  کرده  استفاده  نقش  اين  از 
توليدات آن ها ترنج تصوير مي شود 

(دريايي، ٩٥:١٣٨٦)

ساختارشناسي طرح و نقشمايه هاي 
قرن  اواخر  از  بخشايش  قالي هاي 

١٢هجري/١٩ ميالدي تا به امروز



شماره۴۰  زمستان۹۵
۵۳

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

متن را اشغال نموده است. در بخش لچک، تنها شاهد بخش 
مثلثي شکل، بدون گوشه و يا طرح خاص و مشترک هستيم. 
حاشيه در اغلب موارد با پهناي کم و با واگيره اي از نقوش 
متفاوت اجرا شده است و نيز «تحول ديگري در نقشه هاي 
روستايي، تنها يک حوض يا ترنج مانده و اين حوض تنها، 
چنان بزرگ شده است که بخش مهمي از متن قالي را گرفته 
و تنها چهار لچک باقي گذاشته است» (ژوله، ١٣٨١: ٢٨). از 
سوي ديگر مي توان اين فرش ها را از نظر تراکم نقوش در 
متن و لچک به دو گروه تقسيم کرد: الف. لچک ترنج با زمينه 
کف ساده و بدون نقش ب. لچک ترنج با انواعي از نقوش 

کوچک در قسمت متن و لچک. 
  در اين گروه طرح ها قاب هايي شبيه به شکل واگيره، که 
در کنار يکديگر نقش خاصي را به وجود آورده، قرار دارد. 
طرح اصلي آن به گونه اي است که سرتاسر قالي هم از جهت 
طول و هم از جهت عرض به قطعات منظم تقسيم شده و هر 
قسمت توسط خطوط يا بندهايي به قسمت همجوار مي پيوندد 

و به اين ترتيب از به هم پيوستن اين قسمت ها و بندهاي آن 
کل طرح به وجود مي آيد. ابعاد اين قالي ها در اکثر موارد در 
اندازة متوسط بوده و بافنده با به کارگيري انواعي از نقوش 
گياهي ساده و برگ، به خلق نقوش بسيار زيبا و هماهنگ 
در کنار يکديگر دست زده  است. همچنين در بخش حاشيه، 
بيشتر سعي شده تا واگيره حاشيه با نوع نقشمايه هاي بکار 

رفته در متن متناسب باشد.
اين گروه با طرح سراسري و افشان١ و  فرش هاي 
بکارگيري  با  و  درآمده  اجرا  به  يک دوم  به شيوة  گاهي 
اينگونه طرح ها،  اجزاء و نقوش ساده بافته شده اند. در 
هندسي،  اشکال  و  کوچک  نقوش  از  استفاده  کنار  در 
نيز استفاده شده است.  پرنده در متن  از نقوشي مانند 
همچنين با توجه به ساختار طرح در قالب سراسري و 
افشان، متن داراي اندازه بزرگتر و اندازه پهناي حاشيه 
کمتر  بندي،  و  ترنجي  لچک  نمونه هاي  ديگر  به  نسبت 

بوده است.

تصوير ۵. طرح افشان بندي، بخشايش. 
مأخذ:آرشيو تصاوير رونقيان، محقق و 

تاجر فرش

 
 تصوير ۶. طرح بندي، بخشايش. مأخذ:

اشنبرنر: ۱۳۷۴، ۱۸
تصوير ۷.طرح بندي، بخشايش. 

مأخذ: آرشيو تصاوير رونقيان، محقق 
و تاجر فرش

جدول ٣. تصاوير گروه دوم: قالي هايي با طرح بندي- تکراري. مأخذ: نگارندگان، ١٣٩١

تصوير ۸ . طرح سراسري(۱/۲)، 
بخشايش- مأخذ: آرشيو تصاوير رونقيان، 

محقق و تاجر فرش

تصوير ۹. طرح سراسري، بخشايش. مأخذ: 
آرشيو تصاوير رونقيان، محقق و تاجر 

فرش

تصوير ۱۰. طرح سراسري، بخشايش. مأخذ: 
آرشيو تصاوير رونقيان، محقق و تاجر فرش

 جدول ٤. تصاويرگروه سوم: قالي هايي با طرح سراسري و افشان مأخذ: نگارندگان.

و  گل  افشان  طرح  در  افشان:   .١
پراکنده  به طور  شاخه ها  و  برگ ها 
و بدون پيوستگي با يکديگر در متن 
فرش افشانده شده اند و به همين علت 
است که اصل چنين طرحي را افشان 
مي نامند. اما در طرح افشان نيز تنوع 
و تغيير زيادي داده شده است و طرح 
هاي بسياري از آن منشعب گشته 
است، مانند افشان اسليمي، افشان 
ختايي، افشان بندي، افشان شکسته، 
افشان گل اناري، افشان شاه عباسي، 
دسته گل،  افشان  افشان شاخه پيچ، 
ترنجدار   افشان  حيوان دار،  افشان 

(اشنبرنر، ١٣٧٤: ٢).



معرفي انواع طرح و نقش و نمونه قالي هاي موجود از 
دورة دوم (اوايل قرن ٢٠/١٣ ميالدي) و بررسي ساختار 

قالي هاي معاصر بخشايش
تحت تأثير  نقوش  و  طرح  نقش پردازي  دوره  اين  در 
طرح هاي تبريز قرار گرفته و تجار جهت انتقال طرح به اين 
منطقه از طرح هايي به نام دستمال نقشه استفاده کرده اند. 
دستمال نقشه ها در شهر تبريز و هريس، بر روي پارچه اي 
با ابعاد ٣٠×٢٠سانتيمتر از جنس چلوار و با قلم مو، به طور 
کامل و با اجراي بخش هاي اصلي طرح همانند لچک و ترنج، 
سرترنج، زمينه و حاشيه رسم مي شده و بافنده با توجه 
به آن به بافت مي پرداخته است. به طور کلي مي توان گفت 
دستمال نقشه ها بيشتر در جهت کمک و يادآوري اجزاء طرح 
بوده و بافنده با نگاه به آنها با استفاده از خالقيت و ذهن خود 

به بافت طرح هاي بي نظير مي پرداخته است.
بعد از رواج يافتن دستمال نقشه ها، نوع ديگر از نقشه 
در اين منطقه متداول گشت که ُاَرَنک١ ناميده مي شد. ُاَرَنک ها 
نمونه کوچکي از فرش هاي بافته شده بودند که تمام جزئيات 
يک قالي به صورت کامل و با شيوة يک چهارم در ابعاد ذرع 

و نيم و يا پشتي بافته مي شده تا بافند گان با توجه و استفاده 
از رنگ و نقوش آن به بافت فرش هاي کامل در ابعاد بزرگ تر 
بپردازند. امروزه با رواج يافتن کاغذ نقشة طرح ها برروي 
نقشة قالي به رنگ قرمز با رج شمار ٣٠ تا ٣٥ رج، به شيوة 
يک چهارم رسم شده و بافندگان با کمک گرفتن از اين نقشه ها 
به بافت مي پردازند. در جدول ٦، نمونه هايي از دستمال نقشه، 

ُارنگ و نقشه هاي امروزي آورده شده است.
افزايش صادرات،  با گذشت زمان و   گفتني است که 
طرح فرش هاي توليدي نيز دستخوش تغييرات و تحوالتي 
ميالدي   ١٩/١٣ قرن  اواخر  در  که  «همچنان  قرار  گرفت. 
افزوده  بازار صادراتي  اهميت  بر  و آغاز ٢٠/١٤ ميالدي، 
مي شد، انطباق وسيعي در طرح ها و ابعاد و رنگ هاي سنتي 
انجام مي گرفت تا خواست مصرف کنندگان خارجي برآورده 
گردد» (يار شاطر، ١٣٨٤: ١٠٢). البته افزايش صادرات، اثرات 
افزايش تقاضا و  سوء نيز در برداشته است، به طوري که 
سرعت گرفتن توليد، موجب پايين آمدن کيفيت بافته هاي 
اکثر  اينکه  به  توجه  با  «متأسفانه  است.  گشته  دوران  آن 
نيز  و  چندمليتي٢  شرکت هاي  يا  و  ايراني  توليد کنندگان 

تصوير ۱۳. نقشه بر روي کاغذ شطرنجيتصوير ۱۲. ُارنگتصوير ۱۱. دستمال نقشه

 جدول ٦. انواع نقشه در بخشايش، دورة دوم مأخذ: نگارندگان.

مواد اوليه
در اکثر موارد جنس اين فرش ها تمام پشم و از نوع پشم دستريس بوده و استفاده از پنبه به علت عدم دسترسي کمتر 
متداول بوده است. همچنين در برخي موارد چله و پود از پنبه و در اکثر موارد پرز، پود و چله از پشم انتخاب مي شده 

است.

طرح
فرش ها با طرح هاي افشان ترنج، لچک ترنج کف ساده، لچک ترنج، سراسري و قابقابي بوده است. در اين دوره شاهد 
تنوع طرح ها از نظر سبک اجرا هستيم که اين تنوع مي توانسته به داليل متفاوت همچون توليد خانگي بر اساس سليقه 

شخصي، سفارشي بودن طرح ها، الگو برداري از طرح ديگر مناطق بوده باشد.

نحوة اجراي 
طرح

بافت فرش ها در اکثر موارد به شيوة حفظي بافي و بعضي موارد به شيوة ذهني بافي بوده است. گاهي بافنده با الگو برداري 
از نقوش دستبافته هاي ديگر به شيوة حفظي بافي به بافت مي پرداخته و در برخي موارد با الهام از نقوش موجود در محيط 

زندگي و توام با خالقيت ذهني خود به شيوة ذهني بافي به بافت قالي هاي ارزشمند مي پرداخته است.

رنگ
در اين گروه از طرح ها، به سبب نقوش بسيار ساده و کم از تعداد رنگ محدودي استفاده شده است که اين رنگ ها 
مانند الکي  مانند کرم، آبي روشن، در کنار رنگ هاي گرم  اکثر موارد رنگ هاي روشن و ماليم  طبيعي هستند. در 

استفاده شده است.

جدول ٥. ويژگي هاي فني فرش هاي دورة اول، مأخذ: نگارندگان

1.Ornag

٢.  شرکت هاي چند مليتي: بزرگ ترين 
دوران  فرش بافي  خاص  ويژگي 
قاجار ايجاد شرکت هاي چند مليتي 
ايران  قالي  فروش  براي  که  بود 
عمل  به  هنگفتي  گذاري  سرمايه 
آوردند. طبيعي است روش مديريت 
شرکتهاي چندمليتي در کشورهاي 
توسعه نيافته شکل خاص خود را 
که همان استعمار طلبي و استثمار 
خواهي باشد هميشه به همراه داشته 
است. شرکت هاي مذکور، در ظاهر 
ولي  فرش  صادرات  تشويق  براي 
در واقع براي به دست آوردن سود 
بيشتر، قالي بافان را تشويق به بافت 
مناسب  و  قيمت  ارزان  فرش هاي 
و  اروپا  باب  بازارهاي  تقاضاي 
آمريکا مي کردند که اکثرًا با کيفيت 
نازل بافت و رنگ هاي شيميايي فرار 
بود  همراه  جوهري)  به  (معروف 
(رضوي، ١٣٨٧: ٢٤٣). مهم ترين اين 

شرکت ها عبارت بود از:
سوئيسي  انگليسي-  شرکت   .١
«زيگلر» که در سال ١٨٧٨ در تبريز 
(سلطان آباد)  اراک  در  سپس  و 

تأسيس شد.
٢.شرت ايتاليايي- انگليسي «برادران 

کاستلي»
٣.شرکت تجارت قالي مشرق زمين 
نيويورک که با سرمايه  گذاري بين 
و  روسيه  ايتاليا-  انگليس-  المللي 

آلمان تأسيس شد.
٤.شرکت انگليسي- يوناني «شرکت 
عالمت  با  که  لندن»  شرق  فرش 
اختصاري «O.C.M» آغاز به کار 

کرد.
٥.نمايندگان کمپاني هاي ديگري چون 
تاوشانچيان، عطيه و چند شرکت که 
به داد و ستد مي پرداختند (همان: 

.(٢٤٢

ساختارشناسي طرح و نقشمايه هاي 
قرن  اواخر  از  بخشايش  قالي هاي 
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سياست گذاري هاي دولتمردان در جهت سودآوري صرف 
بوده، بحث کيفي در اين ميان مغفول مانده و قالي دستباف 
ايران آسيب هايي از نظر ارتقاء سطح کيفي در خصوص 
شيوه هاي بافت و رنگرزي مي بيند. نکتة مهم در رويدادهاي 
به  ايران  از  منطقه  اين  و  تبريز  يافتن  اين دوره محوريت 
عنوان مرکز تجارت قالي و نيز مرکز صادرات اين منطقه 
است» (ژوله، ١٣٨١: ١٨). در اين دوره افزايش روابط موجب 
تأسيس شرکت هاي توليد قالي دستباف در داخل و خارج از 
ايران شد «و قالي ايران به تدريج جاي خود را در کشورهاي 
خارجي باز کرد و بازرگانان تبريزي شعبه اي در استامبول 
داشتند و کار اصلي آنها خريد مصنوعات کشورهاي اروپائي 
و فرستادن آنها به ايران بود. در شهرها و مناطق مهم ايران 
نيز نمايندگاني داشتند که قالي ها را جمع آوري کرده و به 

خارج مي فرستادند» (عقيقي بخشايشي، ١٣٧٧: ٢٣).
ادواردز در خصوص ريشه و شکل گيري قالي معاصر 
اين منطقه مانند هريس و بخشايش عقيده بر اين دارد که 
شکل خاص و شکسته طرح هاي اين منطقه از آنجا ناشي 
مي شود که بافندگان اين منطقه طرح هاي لچک ترنجي تبريز 
را ديده و بافت آنها را با ويژگي ها و سنت بافندگي منطقه 
ترکيب کرده و همان طرح هاي گردان تبريز به علت نکات 
فني بافت و داشتن رج شمار پايين، تبديل به فرش هاي اين 
(ادواردز، ١٣٦٨: ٧٧).  با طرح شکسته شده است  منطقه 
دوباره  يافتن  رونق  زمان  قاجار  دورة  اينکه  به  توجه  با 
فرش هاي ايران در عرصه توليد و تجارت بوده بخشايش، 
هريس و روستاهاي اين منطقه نيز متأثر از اين رونق بوده، 
لذا مقارن با اوايل قرن ٢٠ ميالدي، تجار با وارد کردن طرح 
قالي تبريز به منطقة هريس و روستاهاي آن و استفاده از 
توان و مهارت بافندگي بالقوه اين حوزه، طرح و نقش قالي 
اين منطقه را وارد دوره تاريخي جديدي نمودند. بنابرين 
نظر ادواردز تا حدودي مي تواند صحت داشته باشد. در آن 
زمان توليد قالي در سراسر قرن چهاردهم/٢٠ميالدي از 
ديدگاه اشتغال زايي و تقاضاي بازارهاي داخلي و خارجي 
مورد نظر بوده است، تا آن جايي که بعد از صنعت توليد 

و پااليش نفت، مهم ترين صنعت ايران بشمار مي رفته است 
(يارشاطر، ١٣٨٤: ١٠٥). البته بعد از ورود نقشه از تبريز 
به اين مناطق، ابتدا به دليل نياز و تقاضاي بازار موجب 
افزايش توليدات شد اما بعد از مدتي کوتاه موجب تنزل طرح 
و نقش به علت نياز به توليد بيشتر و با سرعت باال گرديد. 
همچنين با روي کار آمدن يک اسلوب خاص و مقبوليت 
برخي از طرح و نقش ها به نوعي قدرت خالقيت بافندگان 
ناديده گرفته شده، به طوري که اکنون يک تعداد طرح خاص 
و شناخته شده در هر يک از حوزه هاي قالي بافي اين منطقه 

قابل مشاهده است.
نبودن  و  شيميايي  رنگ  به کارگيري  تجاري،  نظر  از 
نوآوري و خالقيت در طرح و نقشة فرش، در سال هاي 
بعد از جنگ جهاني دوم باعث روگرداني شديد خارجي ها 
از خريد قالي ايران شد (يارشاطر، ١٣٨٤: ١٠٥). امروزه در 
طرح هاي قالي بخشايش با وجود تاريخچة غني و ارزشمند، 
شاهد نوعي رکود در طرح و نقش هستيم. با وجود اينکه در 
گذشته از تنوع طرح و نقش برخوردار بوده اند، اما امروزه 
آنچه در تمام خانه هاي اين منطقه بافته مي شود، بيش از 
سه طرح نيست و اين سه طرح نيز بر اساس ساختار کلي 
لچک ترنج است. بر اساس مطالعات ميداني صورت پذيرفته 
عوامل متعددي در به وجود آمدن اين رکود مؤثر بوده که از 
آن جمله مي توان به اين موارد اشاره کرد: الف- ورود طرح 
از تبريز و رواج دستمال نقشه  ب- ُارنک ج- رواج استفاده از 
کاغذ نقشه. در واقع توجه بافنده به اين نقشه هاي غير بومي، 
ذهن خالق و نوآورش را کم کارکرد و تنها به پيروي از يک 
الگوي خاص سوق داده است. بنابراين عمدتًا امروزه تنها 
شاهد بافت طرح لچک ترنجي در بخشايش مي توان بود که 

تنوع سابق در طرح و نقش را ندارند.
در اين دوره به دليل افزايش جزئيات در نقش و طرح 
(همچون گوشه در بخش لچک، ترنج با چند زمينه و انواع 
متفاوت نقوش گياهي) به کارگيري از رنگ هاي متنوع، نسبت 
به گذشته بيشتر شده است. در جدول ١١ ويژگي هاي کلي 

قالي هاي دورة دوم آورده شده است. 

تصوير ۱۵. برداشت بافندة منطقة هريس - بخشايش از طرح لچک تصوير ۱۴. طرح لچک ترنج، تبريز، مأخذ: ادواردز، ۱۳۶۸: ۷۷
ترنج تبريز. مأخذ همان: ۷۷

 جدول ٧. تطبيق طرح لچک ترنج تبريز و برداشت بافنده منطقة هريس، بخشايش، مأخذ: نگارندگان.



بررسي طرح و نقشه قالي هاي بخشايش در دورة دوم
با توجه به تنوع طرح از گذشته تا به امروز، در ناحية بخشايش 
هم اکنون تنها تعداد معدودي طرح مشخص براي بافت رايج 
است. در واقع بافنده با وجود استفاده از نقشه  دست به خلق 
نقوش جديد زده و با به وجود آوردن اندک تغييراتي در بخش 
ترنج و لچک موجب بوجود آمدن طرح هايي جديد، اما باز 
به سبک لچک ترنج شده است. طرح هايي که امروزه بيشتر 
در بخشايش بافته مي شود و مورد توجه تجار و خريدارن 
الله نقشه  تاجري،  طرح  سه  شامل  است  منطقه  اين  قالي 
بخش هاي  از  برخي  منطقه  اين  در  است.  و عصمت نقشه 
طرح و همچنين نقش هاي گياهي به  کاررفته داراي اسامي 
بخشايش  منطقة  به  مخصوص  و  خاص  اصطالحات  و 
بوده است. اين اسامي در حين بافت توسط بافندگان جهت 

معرفي و شناساندن نقش ها و اجزاء طرح، به يکديگر استفاده 
مي شود. به طور کلي به کلية طرح ها عنوان گوشا١ گوبک٢ 
اطالق مي شود. گوشا همان گوشه در لچک بوده و گوبک نيز 
همان مرکز ترنج است. در چهار سوي زمينه ترنج، چهار گل 
به شکل قاب و يا گل ساده وجود دارد که در اصطالح محلي 
گارپيز (هندوانه)٣ ناميده مي شود. در بخش حاشيه به قاب 
اسليمي سماور، به گل گرد ميان آن شاماما٤ (شکوفه) و به 
دو برگ در دو سوي گل، باليق٥ (ماهي)٦ اطالق مي شود. 
اين اسامي در برخي موارد به دليل شباهت به نقوش موجود 
در محيط زندگي، ناميده شده است. با اين وجود هر يک از 
نقش ها و اجزا به يک شکل در هر سه نقشه اجرا نشده، اما 
نام هاي يکساني دارند. در ديد نخست، ميان اين سه نقشه 
شباهت بسياري ديده مي شود، اما با کمي دقت در بخشهاي 

در اين گروه استفاده از پشم دستريس بسيار کمتر شده، به طوري که با گسترش صنعت نساجي در اکثر مناطق کشور به مواد اوليه
تدريج پشم ماشيني در پرز و خامه قالي و پنبه ماشيني در پود و چله قالي مورد استفاده قرار گرفته است.

ترنج: فرش ها تمامًا با طرح لچک ترنج بافته شده اند. در بخش ترنج بوجود آمدن چند زمينه و سرترنجها به شکل کوچک طرح
و اتصال آن به ترنج با يک خط باريک انجام گرفته است.

لچک: بخش مثلثي لچک، گوشه با يک فضاي مربع شکل و دو مارپيچ در دو سوي آن به اجرا در آمده است.
حاشيه: به طور کلي از طرح سماوري با واگيره اي از دو قاب اسليمي و يک گل گرد و دو برگ استفاده شده است. 

اين فرش ها با به کارگيري از کاغذهاي نقشه و ُاَرَنک بافته شده، در تعداد اندکي از نقوش، بافنده با توجه به سابقة ذهني نوع نقشه
و حافظه خود به بافت پرداخته، که اين موارد خود موجب به وجود آمدن نقشه هايي با نام هاي متفاوت مانند عصمت نقشه، 

الله نقشه و تاجري بخشايش شده است.

از آنجاکه فرش ها داراي جزئيات بيشتر و رنگ هاي شيميايي بوده اند تنوع رنگ در اين گروه بيشتر از گروه هاي قبل بوده نوع رنگ
و اين رنگ ها شامل الکي، سرمه اي، زيتوني و کرم بوده است.

تصوير ۱۶. طرح لچک ترنج، 
سانتي متر ۲۵۰×۳۵۰، مأخذ: 

موجود در مسجد جامع بخشايش، 
مأخذ: نگارندگان

 
تصوير ۱۷. طرح لچک ترنج، 
سانتي متر ۳۴۰×۴۷۰، مأخذ: 

بصام، جالل الدين و همکاران، 
۳۸ :۱۳۸۳

تصوير ۱۸.طرح لچک ترنج 
تاجري، سانتي متر۳۰۰× ۴۰۰، 
مأخذ: موجود در مسجد جامع 

بخشايش، مأخذ: نگارندگان

 
تصوير ۱۹. طرح لچک ترنج 
تاجري، سانتي متر۳۰۰ ×۴۰۰، 
مأخذ: موجود در منزل آقاي 
حاجي زاده در بخشايش، 

مأخذ: همان

جدول ٨. نمونه تصاوير فرش هاي دورة دوم بخشايش،  مأخذ: نگارندگان.

 جدول ۹. ويژگي هاي فني فرش هاي دورة دوم با طرح لچک ترنج،   مأخذ: نگارندگان.

1.Gousha

2.Gobak

3.Garpiz

4.Shamama

5Baligh

و  ماهي  باليْق  فارسي  ٦.معادل 
شاماما نام نوعي گل گرد است.
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ترنج، لچک و زمينه مي توان تفاوتهاي بارزي در آنها مشاهده 
نمود، به عنوان نمونه مي توان در طرح الله نقشه، وجود نقش 
الله در مرکز ترنج و در گوشه لچک، در عصمت نقشه، ترنج 
مربع شکل بدون نقوش مشخص همچون قاب کوچک به 
نام گارپيز اشاره کرد. در ادامه مباحث به تحليل ساختار 
طرح هاي امروزي بخشايش، شامل عصمت نقشه، الله نقشه 

و تاجري، مي پردازيم.

بررسي شکلي طرح و نقش در قالي هاي امروزي بخشايش 
(الف. عصمت نقشه، ب. الله نقشه ج. تاجري نقشه)

از جمله وجوه تأثير گذار در شناسايي طرح و نقش قالي در 
هر منطقه بررسي ويژگي هاي شکلي موجود در طرح (ترنج، 
لچک، متن و حاشيه) است، که به عنوان وجوه و شاخصه هاي 
مؤثر در شناخت طرح و نقش قالي مطرح مي گردند. در همين 
مطالعات  از  حاصل  تصاوير  اساس  بر  بررسي ها  راستا 
منطقة روستايي  رايج  و  امروزي  ميداني شامل طرح هاي 
بخشايش تنظيم شده است، که با تفکيک ويژگي هاي ترنج، 
لچک، متن، حاشيه و با بررسي نقشمايه ها (در جداولي تحت 
عنوان ساختار نقوش) آورده شده به شناخت خصوصيات 

فرمي هر يک از طرح ها پرداخته شده است. 

الف. طرح عصمت نقشه
ترنج: ساختار اين طرح شامل يک ترنج بزرگ به شکل مربع 
با خطوط دالبري در اطراف ترنج مياني است. ترنج به شکل 
مربع بزرگ و سرترنج به شکل گل شاه عباسي کشيده است. 
در ترنج گارپيز در داخل قاب کوچک قرار نگرفته، بلکه در 
زمينة دوم از ترنج قرار گرفته است. همچنين اطراف ترنج 
مرکزي را يک رديف خطوط زيگزاگي و اطراف ترنج بيروني 
را خطوط شکسته با گوشه هاي تيز، به رنگ سفيد در برگرفته 

است. 
لچک: خط جداکنندة لچک از زمينه از دو چهارم ضلع طولي 
شروع شده، سراسر اين خط از خطوط دالبرمانندي تشکيل 

شده است، که گوشه در لچک به شکل مربع با دو اسپيرال 
(گردش حلزوني) بزرگ در دو سوي آن نقش شده و زمينه 
گرفته شده  نظر  در  نقش  بدون  و  لچک خلوت  در بخش 

است.
متن: در طرح عصمت نقشه زمينه با انواعي از غنچه هاي 
متنوع در اندازه هاي متوسط و با استفاده از برگ پوشيده 

شده است.
حاشيه: ساختار حاشيه در اين طرح از لحاظ اندازة يک سوم 
نصف عرض متن است که با نقش سماوري اجرا گرديده 

است.

طرح الله نقشه 
الف. ترنج: ساختار ترنج با هشت قاب و هشت گل شاه عباسي 
بزرگ در هر يک از قاب هاست. ترنج به شکل لوزي و در 
اندازة بزرگ اجرا شده است که سرترنج ها اندکي کوچک تر و 
کشيده ترند. گوشه و گوبک در ترنج اين طرح به شکل گل الله 
معرف نام نقشه است که گارپيز در بخش ترنج بدون فضاي 

مشخص نقش شده است.
ب. لچک: خط جداکنندة لچک از متن با استفاده از خطوط 
شکسته، از دوششم ضلع طولي شروع شده است و اين خط 
در عرض به هم متصل است. گوشه در لچک بسيار کوچک 
و به شکل گل الله است که اين نقش بر روي خط جداکنندة 
لچک از زمينه نيز قرار گرفته است. نقشمايه هاي به کاررفته 
در لچک شامل يک قاب اسليمي در اندازة متوسط در مرکز 
لچک به شکل واژگون است و گل ها در ضلع طولي بزرگ تر 

از ضلع عرضي لچک اجرا شده اند.
انواعي از غنچه و گل هاي  با  ج. متن: در اين طرح زمينه 

شاه عباسي بزرگ پوشيده شده است. 
د. حاشيه: نسبت اندازة عرض حاشيه يک سوم نصف عرض 
متن است که اين نسبت در حاشيه طرح عصمت و تاجري 
و  کشيده تر  قاب سماوري  نقش  همچنين  است.  باريک تر 
گل هاي شاماما بزرگ تر اجرا شده اند. به طور کلي، به دليل 

تاجريالله نقشهعصمت نقشه

تصوير ۲۱، بخشايشتصوير ۲۰، بخشايش
 

تصوير ۲۲، بخشايش

 جدول ١٠. نمونه طرح هاي امروزي بخشايش مأخذ: نگارندگان، ١٣٩١ 



عرض کم حاشيه، فضاي متن و لچک بزرگ تر و به همين 
با طرح هاي  از گل هاي شاه عباسي  جهت در متن و لچک 

متنوع و اندازة بزرگ استفاده شده است. 

١.طرح تاجري
الف) ترنج: ساختار ترنج در اين نقشه شباهت بسياري به 
نقشة تاجري هريس دارد. ترنج اين طرح در اندازة بزرگ و 
نقش گارپيز به شکل پنج ضلعي و در قاب قرار گرفته است. 
همچنين سر ترنج به شکل گل شاه عباسي در اندازة بزرگ و 

به صورت کشيده اجرا شده است.
ب) لچک: ابعاد لچک اين طرح در اندازة بزرگ است که 
خط جدا کنندة لچک از متن به صورت شکسته از دوپنجم خط 
طولي شروع شده و در ضلع عرضي به هم متصل گرديده 
است. همچنين گوشه به شکل مربع و با دو گوشه است که 

دو سوي گوشه دو قاب کوچک قرار گرفته است. 
ج) متن: به طور کلي زمينه در بخش هايي از ترنج، لچک 
و متن از تراکم نقوش کمتري برخوردار است که با استفاده 

از نقوش به صورت شکسته اجرا شده است. 
د) حاشيه: نسبت حاشيه در اين طرح يک سوم نصف 
عرض متن است، که قاب هاي اسليمي به کار رفته در حاشيه 

در اندازة بزرگ رسم شده اند.
با توجه به موارد ذکرشده در قسمت هاي پيشين ساختار 
کلي طرح در فرش هاي امروزي بخشايش با توجه به مطالعات 

ميداني صورت پذيرفته بر اساس طرح و نقش (ترنج، لچک، 
متن و حاشيه)، بافت و رنگ به شرح زير است.

نام نقش
 

طرح خطينقشنام محلينام نقشطرح خطينقشنام محلي

ترنج 
مرکزي

گوشالچکگوبک

سماوريسماوريتوقسر ترنج

شاماماگل گردگارپيز-

باليقبرگ
 

 جدول ١١. ساختار نقوش طرح عصمت نقشه، مأخذ: نگارندگان.

١

٢

٣

٤

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١. گوبک(مرکز) فرش ٢. گارپيز(هندوانه) ٣. توق(سرترنج) ٤. يالن(حاشيه بزرگ)
٥. باليق ٦. شاماما ٧. گوشا (گوشه و کوچکترين بخش لچک)٨ . زنجيره (حاشيه 

کوچک)
تصوير ٢. طرح عصمت نقشه يک چهارم قالی، بخشايش مأخذ: 

نگارندگان.

ساختارشناسي طرح و نقشمايه هاي 
قرن  اواخر  از  بخشايش  قالي هاي 

١٢هجري/١٩ ميالدي تا به امروز
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طرح خطينقشنام محلينام نقشطرح خطينقشنام محلينام نقش

ترنج 
مرکزي

گوشالچک اللهگوبک الله

سماوريسماوريتوقسر رنج

شاماماگل گردگارپيزهندوانه

گل 
باليقبرگدستهترکيبي

جدول ١٢الف.  ساختار نقوش طرح الله نقشه، مأخذ: نگارندگان، ١٣٩١

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

باليق(برگ به شکل ماهی)  ١. گوبک الله (مرکز فرش)٢. گارپيز(هندوانه) ٣. 
٤. توق(سرترنج) ٥. يالن(حاشيه بزرگ) ٦. باليق ٧. دسته ٨. شاماما ٩. سماور 

١٠. گوشا(گوشه و کوچکترين بخش لچک) ١١. زنجيره (حاشيه کوچک)

تصوير٤. تاجری، يک چهارم قالی، بخشايش. مأخذ: همان.تصوير ٣. طرح الله نقشه، يک چهارم قالي، بخشايش. مأخذ: همان.

١. گوبک(مرکز) فرش) ٢. گارپيز(هندوانه) ٣. توق (سرترنج) ٤. يالن(حاشيه بزرگ) 
٥. باليق ٦. شاماما ٧. سماور ٨ . گوشا (گوشه و کوچکترين بخش لچک)٩. زنجيره 

(حاشيه کوچک) .

١

٢

٣

٤

٦

٨

٩

٧

٥



بافت
بافت به شيوة لول۱. / دوپوده (پود کلفت و نازک)، درشت بافت، پرز بلند و گوشتي./ استفاده از چوب 
کوجي./ الگوي بافت بيشتر پيروي از نقشه. / ابعاد ۳۰۰ × ۲۰۰ و ۳۵۰ × ۲۵۰ سانتيمتر./ ساختار اجزا و 

نقوش در بافت به دليل تراکم کمتر چله ها و همچنين دقت کمتر بافنده، نسبت به منطقه هريس از نظم و 
هماهنگي کمتري برخوردار مي باشند.

استفاده از مواد رنگزاي شيميايي. رنگ هاي مصرفي پر کاربرد شامل الکي و سرمه اي و سفيد است.رنگ

طرح

ترنج
فضاي ترنج بخش قابل توجهي از متن را اشغال کرده است. اين فضا در اکثر طرح هاي بخشايش به شکل 
لوزي و يا دو مربع است که به شکل مورب بروي هم قرار گرفته است. همچنين رنگ غالب ترنج در اين 

فضا سرمه اي و چهره اي در نظر گرفته مي شود.

لچک
ساختار لچک به شکل مثلث در چهار گوشة طرح است که به طور کلي به دو بخش تقسيم مي شود: 

۱. گوشه به شکل مربع ۲. فضاي مورب باالي گوشه، که رنگ غالب در اين فضا سفيد است.

متن
بخشايش به شکل يک لوزي است که اطراف ترنج را فرا گرفته و فضاي مياني بين لچک و ترنج را پر 
کرده است. متن شامل انواعي از گل هاي شاه عباسي و غنچه ها به شکل کامًال شکسته و به شکل مورب 

است که رنگ غالب در اين قسمت عمومًا چهره اي در نظر گرفته مي شود.

ساختار حاشيه شامل يک حاشية بزرگ و دو حاشية کوچک است. طرح اصلي و غالب در حاشية بزرگ حاشيه
واگيره اي با طرح سماوري به صورت تکراري در اطراف متن است که با خطوطي به هم متصل شده اند. 

همچنين رنگ غالب در اين فضا سرمه اي است.

١شيوة لول: اين شيوه بافت بيشتر 
تبريز،  مانند  شهري  مناطق  در 
 ... و  مشهد  نائين،  قم،  اصفهان، 
به  توجه  با  شيوه  اين  است.  رايج 
بيشتري  رواج  از  آن  ويژگي هاي 
شيوه  اين  در  است.  برخوردار 
تارهاي چله بر روي دار به گونه اي 
قرار دارند که در محل گره زدن (دم 
بافت) کامًال به هم چسبيده اند و به 
کمک چوب هاف (در مناطق آذري) 
و چوب هاف و کوجي (در مناطق 
فارسي باف) به صورت زير و رو 
قرار مي گيرند. در اين شيوه معموًال 
از دو پود استفاده مي شود. پود زير، 
هاف  وقتي  (يا  زير ضربدر  از  که 
باالست) عبور مي کند، کم تاب و 
ضخيم است و پود رو، که از باالي 
ضربدر (يا وقتي هاف پايين است) 
عبور مي کند، نازک و پر تاب است. 
زاويه بين چله ها در اين شيوه بين 
است.  نوسان  در  درجه   ١٢٠- ٨٠
هر قوس در پشت فرش نمايانگر يک 
گره است و در پشت فرش رديف 
متمايزديده  و  برجسته  گره ها 

مي شوند (اربابي، ١٣٩٠: ٢٣).

جدول ١٣. ويژگيهاي اصلي فرش هاي امروزي بخشايش، مأخذ: همان.

طرح خطينقشنام محلينام نقشطرح خطينقشنام محلينام نقش

ترنج 
مرکزي

گوشالچکگوبک

سرترنج
سماوريسماوريتوق

هندوانه
شاماماگل گردگارپيز

برگ
باليق

جدول ١٢ب. ساختار نقوش طرح تاجري، مأخذ: همان.
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شماره۴۰  زمستان۹۵
۶۱

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

نتيجه
با توجه به آنچه در خصوص سير تحول طرح هاي بافته شده در اين منطقه - از اواسط قرن ١٢ ه.ق /١٩ م 
(١٨٦٠-١٨٩٠ م) تا به امروز (اوايل قرن ١٣ و ١٤ ه.ق/٢٠ م) مي توان- به اين نتايج دست يافت: اوج 
رونق فرش هاي اين منطقه در دوران قاجار و به دليل روابط بين المللي و تقاضا از سوي کشورهاي 
ديگر بوده است. با گذشت زمان، فرش هاي اين منطقه دستخوش تحوالت اجتماعي و فرهنگي شده و 
رنگ و شکل خاصي پيدا کرده است. اطالعات نشان مي دهد که سنت قالي بافي بخشايش در سدة اخير 
تغييرات بنيادي داشته و مخصوصًا در حوزة طرح و نقنشه کامًال تغييرات داشته است. تنوع حاکم بر 
سنت قالي بافي گذشته اين منطقه امروزه وجود ندارد و استفاده از الگوي مشخص و از قبل تعيين شده 
جايگزين طرح هاي متنوع و خالقانة قبلي شده است. در گذشته، در قالي هاي بخشايش، طرح هاي غالب 
و خاص وجود نداشته و نقشمايه ها نيز از تنوع زيادي برخوردار بوده اند. اين در حالي است که امروزه 
طرح غالب به صورت لچک ترنج است و نقشمايه ها نيز به شکل نقوش مشخص در هر يک از بخش ها در 
اين منطقه حاکم است. امروزه ابعاد قالي هاي توليدي نيز مطابق سفارش بازار و بر اساس ابعاد مشخص 
بوده و نقشه هاي آماده نيز به منظور راهنماي طراحي به کار مي رود. توليدات بيشتر در اندازه هاي ٣/٥ × 
٢/٥متر و ٢ × ٣ متر بافته مي شود و ابعاد قالب وجود دارد. امروزه بافنده از ُارنگ و نقشة مشخص در 
هنگام بافت استفاده مي کند. در حوزة رنگ بندي نيز رنگ هاي امروزي به رنگ بندي منطقة هريس شباهت 
و گرايش داشته و از رنگ هاي روشن و شاد گذشته خبري نيست. رنگ هاي به کار رفته در گذشته، بيشتر 
از طيف رنگ هاي روشن بوده و در زمينه از رنگ هاي ِکِرم هم استفاده مي شده است، اما امروزه هر يک 
از بخش ها داراي رنگ مخصوص به خود است. براي نمونه، در اکثر موارد زمينه به رنگ الکي و حاشيه 

به رنگ سرمه اي بافته مي شود. 
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Bakhshayesh, located in North Azerbaijan Province, is one of the traditional rug weaving 

areas in Iran, and has a long history and a worldwide fame in this craft. Historical records 

and documents tie the origin of the rugs of this area to the Safavid period. Due to the cultural 

reasons in the area and the dominance of the famous Heris City, Bakhshayesh rugs are 

generally known as Heris rugs in the markets, whereas they have specific characteristics and 

indigenous designs and motifs, which have not been studied independently yet. In this article, 

the evolution of Bakhshayesh designs from past to present has been studied. To this end, the 

history of Bakhshayesh rug weaving has been divided into periods of past (18th century) 

and contemporary (19th century till now) and the design, color and execution characteristics 

of each period are presented. A study of the present time designs of these rugs follows. The 

main aim of the study is the identification of the evolutionary structures of Bakhshayesh 

rugs, their designs and motifs. There is little past information about these rugs, although 

they have a worldwide fame. As a result, the following research questions are asked: (A) - 

How has the variety of the designs of Bakhshayesh rugs been developed throughout history? 

(B)- What were the characteristics of the designs and motifs of Bakhshayesh rugs in those 

periods? This research is descriptive-historical, and the conclusion is reached through a 

qualitative approach. Data collection method was field and library research. The results 

show that the main pattern of the present time designs in this area is Tajeri Medallion Corner. 

The findings, also indicate that the structure of the designs of Bakhshayesh rugs at present 

enjoys less variety, and is limited to Medallion Corner, which follows a specific pattern in 

three designs of Laleh, Esmat and Tajeri.
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