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دريافت1مقاله:94/3/271
پذيرش1مقاله:94/6/28

چكيده
ايل1شاهسون،1از1ايالت1عشايری1ساكن1در1شمال1غرب1ايران1است1كه1در1عصرصفوی،1يکی1از1شکوفاترين1ادوار1تاريخی1
ايران،1توسط1شاه1عباس1اول1به1عنوان1سپاهی1پرقدرت1برای1خاتمه1بخشيدن1درمقابل1قزلباش1ها1كه1بازوی1نيرومند1
و1سپر1مدافع1كشور1و1صفويه1بوده1اند،1تشکيل1شده1است.1سير1زمان1در1دوران1مختلف1تاريخی1توسط1ديگر1حاكمان1
قدرت،1موجب1پراكندگی1و1اسکان1اين1قوم1در1مناطق1مركزی1ايران1)ايل1بغدادی(1و1مناطق1جنوبی1ايران1)ايل1اينالو1
و1بهارلوی1فارس(1گرديده1است.1چنانکه1همزمان1با1كوچ1و1پراكندگی1و1اسکان1در1ديگر1نواحی،1می1توان1نشانه1هايی1
مشترك1از1ريشه1های1فرهنگی1اين1ايل1را1يافت1كه1باعث1اشاعه1وگسترش1هويت1اصلی1فرهنگ1و1هنر1آنان،1در1تاريخ1
قالی1بافی1شاهسونی1از1نواحی1شمال1غرب1تا1جنوب1ايران1گرديده1است.1هدف1اين1مقاله،1شناسايی1و1معرفی1انواع1
طرح1و1نقش1قالی1های1ايل1شاهسون1در1ايران1بوده1و1سؤال1تحقيق،1يافتن1شباهت1ها1و1تفاوت1های1ساختار1فرمی1عناصر1
تشکيل1دهنده1طرح1و1نقش1قالی1های1شاهسونی1در1ايران،1علی1رغم1داشتن1فاصله1جغرافيايی1و1متفاوت1بودن1محل1
سکونت1شان1است.1در1اين1مقاله،1با1شيوه1تطبيقی1و1مقايسه1عناصر1تشکيل1دهنده1طرح1و1نقش1قالی1های1شاهسونی1
)ترنج،1لچك،1نقش1مايه1های1متن1و1حاشيه(1در1هر1سه1ناحيه1ذكرشده،1به1دنبال1يافتن1ساختارهای1مشترك1برگرفته1
از1خصوصيات1فرمی1و1هندسی1اين1قالی1ها1بوده1ايم.1نوع1مقاله1توصيفی-1تطبيقی1بوده1و1تجزيه1و1تحليل1اطالعات1
با1رويکرد1كيفی-1تفسيری1انجام1شده1است.1جمع1آوری1پيشينه1و1سوابق1تاريخی1اين1قوم1به1شيوه1كتابخانه1ای1و1
شناسايی1نمونه1قالی1ها1به1شيوه1ميدانی1توسط1نگارندگان1به1دست1آمده1است.1نتايج1پژوهش1نشان1می1دهد1كه1شباهت1
در1ساختار1كلی1قالی1های1ايل1شاهسون1مانند1طرح1و1نقوش1بسيار1بوده1و1اندك1تفاوتی1هم1كه1وجود1دارد1در1اولويت1
به1كارگيری1نوع1نقش1مايه1ها1)جانوری-1هندسی-1گياهی(1و1نيز1ساختار1برخی1از1نقش1مايه1ها1است؛1كه1تأثيرات1برخی1
ديگر1از1عشاير1و1اقوام1به1علت1قرارگيری1در1مجاورت1اين1ايل1و1نيز1تأثير1برخی1نسبت1های1قومی1مانند1ازدواج1با1افراد1

ديگر1عشاير،1به1وجود1آمده1است.1

كليدواژگان:1مطالعه1تطبيقی،1قالی،1ساختار1طرح1و1نقش،1ايل1شاهسون1ايران.

* مقاله1پيش1رو،1برگرفته1از1پايان1نامه1كارشناسی1ارشد1مينا1عسگری "شناسايی،1ريشه1يابی1و1احيای1طرح1و1نقش1قالی1های1شاهسون1بغدادی"1به1راهنمايی1
دكتر1علی1وندشعاری1در1دانشگاه1هنر1اسالمی1تبريز1است.

** دانشجوی1كارشناسی1ارشد1فرش،1دانشکده1فرش،1دانشگاه1هنر1اسالمی1تبريز.

  a.vandshoari@tabriziau.ac.ir                                                                                                     .استاديار،1دانشکده1فرش،1دانشگاه1هنر1اسالمی1تبريز  **

مينا عسگری*  علی وندشعاری**

مطالعهتطبیقیساختارطرحونقشقالیهایشاهسونایران
شمالغرب،مرکزوجنوب*
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مقدمه

است1كه1 مردمانی1 و1هنر1 فرهنگ1 نماد1 قالی1عشايری،1
آيين1ها،1اسلوب1ها1و1باورهای1نهفته1در1زندگی1خود1را1به1صورت1
نقش1مايه1هايی1نگارين،1در1دل1دست1بافته1هايشان1جای1داده1اند.1
چنان1كه1گويی1همزمان1با1سپری1شدن1زمان1در1عرصه1تاريخ،1
قالی1عشايری1به1عنوان1يکی1از1هنرهای1شاخص1برای1شناسايی1
اين1ويژگی1ها1و1شناخت1قوميت1های1عشايری1و1تفکيك1هنر1
آنان1از1يکديگر1به1شمار1می1آيد.1و1اما1شاهسون1ها،1يکی1از1ايالت1
شاخص1در1ايران1اند1كه1از1مجموعه1ايالت1و1طوايف1مختلف1
در1دوره1صفويه1و1فرمانروايی1شاه1عباس1تشکيل1شده1و1با1
نام1ايل1شاهسون1به1رسميت1شناخته1شده1اند1)كريم1زاده،1
771:1352(.1در1رابطه1با1موقعيت1اسکان1اقوام1شاهسون1در1
مناطق1كنونی1ايران1و1نحوه1پراكندگی1آنان1از1دوران1صفويه1
تاكنون،1می1توان1اذعان1داشت1كه1پس1از1تشکيل1اين1ايل11در1
دوره1صفويان1در1نواحی1شمال1غرب1و1روی1كارآمدن1ديگر1
حاكمان1درطول1تاريخ،1مقدمات1كوچ1اجباری1و1اسکان1آنان1
در1مناطق1مركزی1و1جنوب1ايران1انجام1شده1است.1به1علت1
اين1پراكندگی1سکونتی،1طرح1و1نقش1قالی1شاهسونی1نيز1در1
مناطق1مختلف1ايران1ديده1می1شود.1در1جدول1،11با1مراجعه1
به1اسناد1و1منابع1مکتوب1تاريخی1به1جامانده1و1نيز1گزارش1های1

به1دست1آمده1از1مناطق1شاهسون1نشين،1به1بررسی1اين1علل1
و1عوامل؛1از1تاريخ1پيدايش1نام1شاهسون1در1دوران1صفويه1در1
شمال1غرب1ايران12و1نام1شاهسون1ايل1بغدادی1در1مناطق1
مركزی1ايران13و1شاهسون1های1جنوب1ناحيه1فارس،1ايل1اينالوو1
بهارلو،14پرداخته1ايم.1از1اين1طريق1با1به1دست1آوردن1اطالعات1
مکتوب1پيشينه1تاريخی،1به1شناسايی1نحوه1پراكندگی1و1اسکان1
ايل1های1شاهسون1در1ايران-1بغددای،1اينالو1و1بهارلو-1پرداخته1
و1سپس1به1دنبال1پيداكردن1ريشه1های1مشترك1در1طرح1و1
نقش1قالی1های1عشايری1شاهسونی1هر1سه1ناحيه1به1صورت1

ميدانی،1باشيم.

پيشينه پژوهش

در1زمينه1موضوع1مطالعات1قالی1های1تمامی1شاهسون1های1
ايران،1پژوهشی1جامع1مشاهده1نشده1و1اكثر1مطالعات1صورت1گرفته1
درباره1ايل1شاهسون1های1ساكن1در1شمال1غرب1بود.1محمودی1و1
شايسته1فر1)1387(،1در1"بررسی1تطبيقی1نقوش1دست1بافته1های1
ايل1شاهسون1و1قفقاز"1به1بررسی1تطبيقی1عناصر1تزئينی1و1
نقوش1گليم1های1ايل1شاهسون1و1منطقه1قفقاز1پرداخته1اند. از1
نمونه1تحقيقاتی1كه1به1بررسی1يك1نقش1مايه1شاخص1به1صورت1
تطبيقی1بين1دو1قوم1پرداخته1است،1می1توان1به1مقاله1قانی1)13(،1
"نقش1مايه1طاووس1در1دست1بافته1های1اقوام1شاهسون"،1اشاره1

اقدامات صورت گرفتهمحل اسكانطوايفدوره پادشاهی

شاهسونصفويان
)دشت1مغان(

مناطق1شمال1غرب1
)آذربايجان(

-1متشکل1ساختن1ايلی1از1چندين1طايفه،1به1نام1شاهسون1به1منظور1مقابله1با1
امرای1خود1سر1و1نافرمان1قزلباش1)وديعی،681:13491(

مناطق1شمال1شرقشاهسوننادرشاه1افشار
)خراسان1شمالی(

-1رهسپارشدن12001خانوار1از1شاهسون1های1دشت1مغان1به1منظور1حفاظت1
ايران1)هرمز،281:13921(1-1رهسپارشدن1شاهسون1های1 ازسرحدات1شرقی1

كركوك1عراق1به1شمال1خراسان1)همان(

كريم1خان1زند
شاهسون

)ايل1اينالو1ها1و1
بهارلو1ها(

مناطق1جنوب
شرق1فارس1حوالی1درياچه1

بختگان
)نی1ريز،1داراب1و1فسا(

شرق1 دشتی1 مناطق1 به1 غرب1 شمال1 در1 ساكن1 شاهسون1های1 انتقال1 1-
1:1374 بيگدلی،1 Tanavoli.1985:31؛1 125؛1 1:1371 )پرهام،1 فارس15

253؛كريم1زاده،771:13521(.

شاهسونقاجار
)ايل1بغدادی(

مناق1مركزی
)ساوه1،1ورامين،1قزوين،1

قم(

اصلی1خود1 موطن1 به1 از1شيراز1 بازگشت1 هنگام1 به1 تخته1قاپو1كردن1عشاير1 1-
شمال1غرب16)لمبتون،1341:1375(

شاهسونپهلوی
)ايل1بغدادی(

مناطق1مركزی
)ساوه،1ورامين،1قزوين،1قم(

-1خلع1سالح1و1به1تبعيت1درآ1وردن1عشاير1)كياوند،301:1380(
قدرت1 ازبين1بردن1 و1 ايلی1 سازمان1 تضعيف1 مركزی،1 قوی1 حکومت1 ايجاد1 1-

طوايف1ها1براساس1تخته1قاپوكردن1عشاير17)همان(

شاهسونمعاصر
پراكندگی1جغرافيايی1در
)شمال1غرب،1مركز1و1

جنوب1ايران(

-1كانون1های1اسکان1عشاير1در1راستای1توسعه1و1تحول1بنيانی1جامه1عشايری
)امينی،551:13841(

جدول1.11موقعيت1تاريخی1پراكندگی1ايل1شاهسون1در1ايران

)نگارندگان(
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نمود.1خيراللهی1)1387(،1در1"بررسی1سير1تحول1و1تطور1طرح1و1
نقش1و1رنگ1فرش1استان1اردبيل"،1به1معرفی1قالی1های1شاهسونی1
شمال1غرب1پرداخته1است.1در1رابطه1با1صنايع1دستی1شاهسون1های1
دشت1مغان،1شهروز1جديد1مغانلو1)1389(،1مجموعه1اطالعاتی1
را1در1زمينه1انواع1دست1بافته1ها1و1نماد1و1نشانه1های1نقش1مايه1های1
شاهسونی،1به1رشته1تحرير1درآورده1است.1از1منابع1مکتوب1
موجود1در1رابطه1با1قالی1های1شاهسونی1شمال1غرب،1می1توان1
از1نوشته1های1هاوسکو81و1فورد19كه1به1بررسی1خصوصيات1و1
ويژگی1های1دست1بافته1های1عشايری1ايالت1مختلف1در1ايران1
ازجمله1شاهسون1ها1و1نيز1كريم1اُف110كه1به1مطالعه1قالی1های1
شاهسونی1شمال1غرب1و1ناحيه1جمهوری1آذربايجان1)قفقاز(1
پرداخته،1نام1برد.1در1رابطه1با1شاهسون1های1بغدادی1كه1از1شيراز1
به1مناطق1مركزی1ايران1كوچ1داده1شده1اند،1اشارات1مختصری1
در1نوشته1های1شيرين1صوراسرافيل1و1جواد1يساولی1)(1در1قالب1
معرفی1فرش1روستايی1مناطق1ساوه،1طالقان1و1َخرقان1شده1است1
همچنين1سه1نمونه1تصوير1از1فرش1شاهسون1های1بغدادی1را1در1
كنار1ديگر1قالی1های1روستايی1آورده1اند.1پرويز1تناولی1كه1نامش1با1
گليم1های1شاهسونی1همراه1است،1پژوهش1های1متعددی1را1در1
اين1زمينه1به1رشته1تحرير1درآورده1استTanavoli, 1985(1(.1نيز1
در1رابطه1با1ايالت1ترك1شاهسون1مناطق1جنوب،1اينالو1و1بهارلو،1
پرهام1)1371(1در1"دست1بافته1های1عشايری1و1روستايی1فارس"،1
به1معرفی1قالی1های1ايالت1خمسه1ازجمله1ايالت1ترك1نشين1ناحيه1
نی1ريز1فارس1پرداخته1است.1بنابر1اطالعات1به1دست1آمده1از1منابع1
پيشين،1در1اين1مقاله؛1براساس1پژوهش1های1ميدانی1كه1در1سال1
11393توسط1نگارندگان1انجام1يافته1به1مطالعه1و1مقايسه1همزمان1
ساختار1فرمی1عناصر1تشکيل1دهنده1طرح1و1نقش1قالی1شاهسونی1
)لچك،1ترنج،1متن1و1حاشيه(1هر1سه1ناحيه1)شمال1غرب،1مركز1
و1جنوب(1ايل1شاهسون1پرداخته1ايم؛1تا1بتوانيم1براساس1رويکرد1
تطبيقی111و1مقايسه1بصری1نمونه1تصاوير1قالی1های1آورده1شده1
در1جداول،1به1شناخت1فرم1های1مشابه1عناصر1تشکيل1دهنده1و1
شمائی1كلی1از1طرح1و1نقش1قالی1شاهسونی1در1ايران1دست1يابيم.

 روش پژوهش

هدف1اين1مقاله،1شناسايی1و1معرفی1انواع1طرح1و1نقش1
قالی1های1ايل1شاهسون1در1ايران1است.1لذا1مسئله1اصلی،1شناخت1
عناصر1تشکيل1دهنده1ساختار1طراحی1قالی1های1بافته1شده:1ترنج،1
لچك،1متن1و1حاشيه1است.1براين1اساس،1سؤاالت1عبارت1اند1از:
ساختار1اصلی1عناصر11دهنده1طرح1و1نقش1قالی1شاهسونی1
در1سه1ناحيه1شمال1غرب،1مركز1و1جنوب1چگونه1است؟1تشابه1
و1افتراق1در1طرح1و1نقش1قالی1های1اين1سه1منطقه1براساس1

ريشه1مشترك،1كدام1است؟

مقاله1از1نوع1توصيفی-1تطبيقی1بوده1و1تجزيه1و1تحليل1
اطالعات،1كيفی1است.1جمع1آوری1پيشينه1تاريخی1اين1قوم،1
كتابخانه1ای1و1شناسايی1نمونه1قالی1ها1به1صورت1ميدانی1توسط1
مناطق1 ابتدا1 منظور،1 بدين1 است.1 گرفته1 انجام1 نگارندگان1
شاهسون1نشين1در1سه1ناحيه:1شمال1غرب،1مركز1و1جنوب1
ايران1شناسايی1و1سپس1نمونه1قالی1های1بررسی1شده1در1مناطق1
روستايی1اين1سه1ناحيه1انتخاب1و1عکاسی1شده1اند.1جامعه1آماری1
قالی1ها،1به1شکل1هدفمند1انتخاب1شد؛1با1توجه1به1گستردگی1
مناطق1روستايی1شاهسون1نشين،1تعداد1روستاهای1انتخاب1شده1
از1مناطق1مركزی1،241از1مناطق1شاهسون1نشين1شمال1غرب1
115و1از1مناطق1شاهسون1نشين1حوالی1درياچه1بختگان1فارس161
روستا1به1عنوان1جامعه1هدف1در1تحقيقات1ميدانی1موردبررسی1
قرار1گرفت.1بنابر1وجود1نمونه1های1مشابه1طرح1و1نقش1قالی1در1
مناطق1روستايی1شاهسون1نشين1و1برای1شناسايی1بهتر1طرح1
شاهسونی،1به1تفکيك1قالی1ها1براساس1ميزان1فراوانی1آنها1در1
مناطق1روستايی1مختلف1پرداختيم.1همچنين،1جامعه1آماری1
را1براساس1طبقه1بندی1طرح1ها1به1صورت1نمونه1ای1در1سه1دسته1
كلی؛1قالی1های1لچك1ترنج،1قالی1های1چندحوضی1)ترنجی(1و1
ديگر1انواع1قالی1ها1براساس1نام1آنها1قرار1داده1ايم.1از1بين1تصاوير1
به1دست1آمده1و1براساس1نام1طرح1و1ساختار1كلی1آنها1در1هريك1
از1اين1گروه1ها،1به1پنج1نمونه1شاخص1پرداخته1تا1بتوان1ساختار1
كلی1اين1پنج1نمونه1را1به1عنوان1شاخصه1اصلی1طرح1و1نقش1
قالی1ايل1شاهسون1–1در1سه1گروه1مطرح1شده-1بررسی1نماييم.

پيشينه تاريخی قالی شاهسون 

با1استناد1بر1پيشينه1تاريخی1ايل1شاهسون،1شمال1غرب،1
اولين1ناحيه1شاهسون1نشين1در1ايران1و1مناطق1مركزی،1و1سپس1
جنوب1به1عنوان1ديگر1مناطق1شاهسون1نشين1به1حساب1می1آيد1
)جدول11(.1ازآنجا1كه1نواحی1شمال1غرب1)آذربايجان(1مهم1ترين1
و1بزرگ1ترين1مركز1سکونتی1اين1ايل1در1ايران1به1شمار1می1رود1
)حصوری،141:13761(،1بسياری1از1آداب1و1رسوم1آنها1در1نواحی1
غربی1ايران1رواج1يافته1است.1نظربه1اينکه1برخی1از»سنت1های1
طراحی1و1نقش1پردازی1قالی1زيرمجموعه1ای1از1آداب1و1رسوم1
فرهنگی1آنها1است،1به1همين1دليل1بيشترين1تأثيرگذاری1
سنت1های1بافندگی1اين1مردمان1بيشتر1در1زمينه1طرح1و1نقش1
بوده1و1كمتر1در1تکنيك1های1بافندگی1و1رنگ1پردازی«1)حصوری،1
241:1385(.1اين1تأثيرگذاری1همزمان1با1دوره1مهاجرت1و1اسکان1
شاهسون1ها1در1ديگر1نواحی1مركزی1)شاهسون1ايل1بغدادی(1و1
جنوب1ايران1)ايل1اينالو1و1بهارلوی1فارس(،1كاماًل1نمايان1است.1
با1مقايسه1نمونه1قالی1ها1در1جدول1های1بعدی،1چنين1به1نظر1
می1رسد1كه1تأثيرگذاری1سنت1های1بافندگی1اين1مردمان1در1
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زمينه1طرح1و1نقش1قالی1شاهسونی،1از1شمال1غرب1به1نواحی1
مركزی1و1جنوب1ايران1گسترش1يافته1است.1اُپی12در1كتاب1
"tribal rugs"،1ساختار1عناصر1تشکيل1دهنده1طرح1های1خمسه1
ازجمله1ترنج1های1سه1تايی1برگرفته1از1تکرار1مکرر1مرغان1و1
نگاره1های1مرغ1و1درخت1كه1خاص1اين1ايل1می1باشد1را1نشان1
قابل1اعتمادی1از1طرح1های1قالی1های1آسيای1مركزی1می1داند1
و1به1نوعی،1ريشه1طرح1و1نقش1قالی1های1شاهسونی1جنوب1را1
به1آنها1نسبت1می1دهدOpie,1992:193-198(1(.1بايد1توجه1
داشت1كه1طرح1و1نقش1قالی1به1عنوان1زيرمجموعه1ای1از1آداب1
و1رسوم1فرهنگی1ايل1شاهسون،1می1تواند1نشان1خوبی1برای1
شناسايی1قالی1های1شاهسونی1همزمان1با1مهاجرت1و1اسکان1
در1ديگر1نواحی1ايران1به1شمار1آيد؛1لذا1با1تطبيق1طرح1و1نقش1
و1استناد1بر1سير1مهاجرت1شاهسون1ها1در1ايران،1می1توان1به1
شناسايی1ساختارهای1اصلی1قالی1شاهسونی1در1سه1ناحيه:1

شمال1غرب،1مركز1و1جنوب1ايران،1دست1يافت. 

مناطق روستايی بررسی شده شاهسون نشين در سه 
ناحيه: شمال غرب، مركز و جنوب ايران  

ايالت1شاهسون1در1 مطالعات1ميدانی1نشان1می1دهدكه1
مناطق1شمال1غرب،1زندگی1عشيره1ای1خود1را1حفظ1كرده1و1
در1دامنه1های1سبالن1به1ييالق1و1در1مناطق1روستايی1مشکين،1
ِگرمی1و1اردبيل1در1قشالق1به1سر1می1برند.1امروزه1قالی1های1
شاهسونی1بر1روی1دارهای1عمودی1و1به1شيوه1بافت1لول1و1
نيم1لول1در1مناطق1روستايی1بافته1می1شوند.1در1مناطق1مركزی1
ايران1علی1رغم1ييالق1)كوه1های1خرقان(1و1قشالق1شاهسون1ها1
)مناطق1روستايی1ساوه1و1قزوين(،1اكثريت1ايالت1شاهسون1
بغدادی،1تنها1برای1حفظ1دام1های1خود1به1ييالق1رفته1و1بيشتر1
در1مناطق1روستايی1كه1توسط1سياست1های1دولت1های1پيشين1
تخته1قاپو1)يکجا1-1روستانشين(1شده1اند،1به1سر1می1برند1و1بر1روی1
دارهای1زمينی1به1روش1بافت1تخت،1قالی1می1بافند.1در1مناطق1
جنوبی1ايران،1شاهسون1های1فارس113كه1تيره1ای1از1ايل1اينالو1
به1شمار1می1آيند1در1سواحل1جنوبی1درياچه1بختگان1در1حدود1
شهرستان1نی1ريز1زندگی1می1كنند1)بيگدلی،2531:13741(.1
اين1ايل1همانند1شاهسون1های1مناطق1مركزی1قالی1هايی1به1
روش1بافت1تخت1و1بر1روی1دارهای1زمينی1توليد1می1كنند.1در1
جدول1،21روستاها1و1قريه1هايی1كه1قالی1های1شاهسونی1هر1
سه1ناحيه1موردبررسی1در1آنجا1قرار1گرفته،1آورده1شده1است.

طبقه بندی اسمی طرح قالی بررسی شده ايل شاهسون

طرح1های1ايلياتی،1متشکل1از1نقش1و1نگاره1های1هندسی،114
برگرفته1از1تجليات1ذهنی1و1فکری1بافنده1است1كه1همراه1با1
ديگر1آداب1و1رسوم1رايج1در1يك1قوم1و1فرهنگ1به1صورت1سنتی1

پايدار1درآمده1و1باعث1ايجاد1نگاره1هايی1گرديده1كه1معرف1
شاخصه1هنری1و1هويت1يك1قوم1شده1است.1بررسی1ها1نشان1
می1دهد،1عمده1طرح1های1رايج1در1قالی1های1شاهسون1های1ايران1
در131گروه1دسته1بندی1می1شوند:1.11لچك1ترنج1.21ترنجی1ها1
)حوض1دار(1.31طرح1های1متنوع1براساس1نام1خاص1نقش1مايه.1
در1جدول1،31دسته1بندی1كلی1طرح1ها1و1نام1قالی1هايی1كه1در1

زيرمجموعه1آنها1جای1می1گيرند؛1آورده1شده1است3

طبقه بندی تصويری طرح قالی های بررسی شده ايل 
شاهسون

بنابر1گستردگی1و1تنوع1طرح1و1نقش1قالی1ايل1شاهسون1ها،1
در1جدول141نمونه1تصويری1طرح1های1منتخب1از1قالی1های1
شاهسونی1هر1سه1منطقه1شمال1غرب،1مركز1و1جنوب1كه1از1
بيشترين1ساختار1مشترك1به1كاررفته1در1عناصر1تشکيل1دهنده1
قالی1)ترنج،1لچك،1متن1وحاشيه(1برخوردارند،1آورده1شده1
است.1در1ادامه1مطالب،1ساختار1فرمی1و1هندسی1طرح1و1نقش1

اين1قالی1ها1موردبررسی1قرار1گرفته1است.

ساختارشناسی طرح قالی های شاهسون در سه منطقه: 
شمال غرب، مركز و جنوب

در1رابطه1با1ساختارشناسی1قالی1های1شاهسونی1به1تفکيك1
عناصر1تشکيل1دهنده1)ترنج،1لچك،1نقش1مايه1های1متن1و1حاشيه(،1
آناليز1خطی1ساختار1هريك1از1قالی1های1بررسی1شده1مناطق1
شاهسون1نشين،1آورده1شده1است1تا1بتوان1از1نتايج1به1دست1آمده1
ارائه1شده1در1جدول1ها1به1مطالعه1تطبيقی1خصوصيات1فرمی1و1

ساختار1هندسی،1نمونه1های1بررسی1شده1پرداخت.

- ساختار ترنج
از1نمونه1طرح1های1خطی1به1دست1آمده1از1فرم1ترنِج1قالی1هاِی1
به1نظر1می1آيد1كه1ساختار1 شاهسونی1در1جدول1،51چنين1
شمال1 مناطق:1 از1 هريك1 تفکيك1 به1 ترنج1 تشکيل1دهنده1
غرب،1مركز1و1جنوب،1دارای1خصوصيات1فرمی1مشترك1و1نيز1
خصوصيات1فرمی1مختص1هريك1از1مناطق1است.1درادامه،1
به1بيان1ويژگی1های1هريك1از1ساختار1ترنج1قالی1ها1به1ترتيب1
مناطق1ذكرشده1)الف-1شمال1غرب،1ب-1مركزی،1ج-1جنوب(1

و1معرفی1نمونه1ترنج1ها1)1-1،1-2و1...(،1پرداخته1ايم.

الف3 ويژگی های ترنج قالی شاهسون های شمال غرب
بررسی1ها1در1خصوص1قالی1های1شاهسونی1در1مناطق1روستايی1

شمال1غرب:1مشکين،1اردبيل1و1ِگرمی،1نشان1می1دهد1كه:
-1فرم1اصلی1ترنج1طرح1سماوری1متشکل1از1سرترنج1)به1شکل1
سرسماور(1و1دو1فرم1خطی1برگشته1به1سمت1داخل1در1دو1طرف1
ترنج1)به1عنوان1دسته1سماور(1و1قالب1اصلی1ترنج1)بدنه1سماور(،1
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جدول1.21طبقه1بندی1مناطق1روستايی1شاهسون1نشين1بررسی1شده1در1جامعه1آماری1)شمال1غرب،1مركز1و1جنوب(

روستاهای شاهسون نشين منتخبشمال غرب

قره1چی1عليا1شمسيرارشقمشکين1شهر
بيخان1
قشالقی

قره1تپه

انگوتزنگيرايليخچیولی1بيگلوباغشلوانگوتگرمی1

نيريامچی1سفلیشيرانشيرين1بالغاينالواردبيل

روستاهای شاهسون نشين منتخب مناطق مركزی 

يرجانكلنجينسگزآبادرستم1آبادآراسنجقزوين1

شاهسون1كندیاكبرآباد1نيوشتسقانليقاحمدآبادانجيل1آوندطراز1ناحيدساوه

زرين1آبادقوی1بالغقره1ترپاقورآباداميرآباداخترآبادشهريار

باقرآبادنجف1آبادشورونجوادآباداكبرآبادطغانورامين

روستا های شاهسون نشين منتخب مناطق جنوب 

دستجردبنواندهويه1محمدآبادمبارك1آباد1دهستان1خيرنی1ريز1فارس

)نگارندگان،1393(

جدول1.31طبقه1بندی1اسمی1طرح1قالی1ايل1شاهسون

نام طرح قالی های شاهسونی بررسی شده در جامعه آماری شمال غرب

سماوریلچك1ترنج

سه1ترنجی1–1اُوچ1ُگولدو1ترنجی1–1قوشا1ُگولترنجی1–1تك1ُگولترنجی1ها1)ُگول(

ُگول1پودنيسسوماكطرح1های1متنوع1با1ا1سم1خاص

نام طرح قالی های شاهسونی بررسی شده در جامعه آماری مناطق مركزی ايران

كمپانی1نقشهسماوریلچك1ترنج

شيرازیترنجی1ها1)حوض1دار(

گيالسیطرح1های1متنوع1با1ا1سم1خاص

نام طرح قالی های شاهسونی بررسی شده در جامعه آماری مناطق جنوب ايران

____________________________________لچك1ترنج

دو1ترنج1)مرغ1و1درخت(دو1ترنج1)مرغ1و1درخت(ترنجی1)مرغ(ترنجی1ها1)حوض1دار(

شاهنشينسه1كلهپنج1ترنجطرح1های1متنوع1با1ا1سم1خاص
)نگارندگان،1393(
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)تصوير11-1؛1جدول1،51ترنج1»سماوری«(.1
-1طرح1های1چندضلعی1و1مركب،1مداليون1هايی1به1شکل1
چند1ضلعی1)در1اصطالح1محلی1بدان1ُگول15ترنج،1اُوچ1ُگول1
سه1ترنج1می1گويند(،1مشخصه1اصلی1قالی1های1مشکين1است1
)اشنبرنر،1471:13741(،1)تصوير11-2؛1جدول1،51ترنج1قالی1

اُوچ1ُگول1»سه1ترنج«(.
-1فرم1هندسی1كله1يا1سرقوچ،116نقش1مايه1ای1كاماًل1انتزاعی1
است1كه1در1يك1فرم1هشت1ضلعی1به1عنوان1ترنج،1نمونه1ای1
شاخص1از1قالی1های1كناره1ای1شاهسونی1شمال1غرب1و1قفقاز1
به1حساب1می1آيد )W.MacDonald,1997:248(، )تصوير1-3؛1

جدول1،51قالی1كله1ُقوچی1»سر1قوچ«(
-1ديگر1انواع1ترنج1های1كنگره1ای1برگرفته1از1فرم1های1متنوع1
هندسی1در1قالب1چندحوضی1با1نام1و1اصطالحات1بومی1رايج1
سوماك117وُگول1پودنيس1،18از1ديگر1ترنج1های1شاخص1قالی1های1

شاهسونی1به1شمار1می1آيد؛1كه1بنابر1گفته1فورد119از1زمانی1كه1
شناخته1شده1اند،1نمونه1و1الگويی1هستند1از1مناطق1جنوبی1شيروان1
Ford, 1989: 241(1(1،1)تصويرهای 1-1،4قالی1ُگول1پودنيس1
»سينی«1و11-1،5ترنج1قالی1سوماك»پنج1ترنج«1از1جدول1

شماره51(.

ب3 ترنج قالی شاهسون های مركزی )ايل بغدادی(

بنابر1اينکه1شاهسون1های1بغدادی،1تيره1ای1از1همان1شاهسون1های1
شمال1غرب1اند1كه1در1مناطق1مركزی1ايران1اسکان1داده1شده1اند،1
تنوع1ساختار1كلی1ترنج1ها1تاحدودی1همانند1قالی1های1شمال1

غرب1است.1دركل،1ويژگی1های1آن1عبارت1اند1از:
-1ترنج1هايی1كه1برگرفته1از1فرم1ساختار1كلی1سماور؛1متشکل1
از1سر1ترنج،1دسته1سماور1و1ترنج1شبيه1بدنه1اصلی1سماور1است1

)تصوير21-1؛1جدول1،51ترنج1قالی1سماوری(.

جدول1.41طبقه1بندی1بيشترين1فراوانی1موجود1از1قالی1های1شاهسونی1)شمال1غرب،1مركز1و1جنوب(

شمال غرب

سه1ترنجی-اوچ1سماورینام طرح
كله1قوچی1–1سر1سينی1–گول1پودنيسسوماک ُگول

مرغ

روستای1شمسير1منطقه بافت 
1بافت1اردبيل1مشکين1شهراردبيل

(ford,1989:241)1روستای1ارشق1مشکين1شهر

مركزی

كمپانیگيالسیتوپیشيرازیسماورینام طرح

روستای1اميرآباد1منطقه بافت
شهريار

روستای1اميرآباد1
شهريار

روستای1اميرآباد1
شهريار

روستای1اخترآباد1
شهريار

روستای1احمدآباد1
ساوه

جنوب

سه1كله1بافت1ترنجی1»برگ1بيدی«پنج1ترنجترنجی1مرغینام طرح

بافت1نی1ريزبافت1نی1ريزبافت1نی1ريزبافت1نی1ريز1منطقه بافت
)نگارندگان،13931(
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-1ترنج1هايی1كه1برگرفته1از1ساختار1قالی1های1چندحوضی1همراه1
با1نگاره1های1پلکانی1يا1همان1نگاره1های1قوچی1)مرغ(1است1كه1خطوط1
محيطی1ترنج1را1تشکيل1می1دهند.1نيز1نگاره1های1مرغی1همچون1
مرغکان1ايالت1بهارلو1و1اينالو1كه1عناصر1سازنده1ترنج1را1تشکيل1

می1دهند1)تصوير21-2؛1جدول1،51ترنج1قالی1با1طرح1شيرازی(.
-1ترنج1های1قالی1های1چندحوضی،1توپی1نقشه1نام1دارد1كه1
همچون1ديگر1قالی1های1چندحوضی1شاهسونی،1برگرفته1از1
خطوط1محيطی1كنگره1دار1ترنج1و1نيز1نگاره1های1هندسی1درون1
ترنج1می1باشد1)تصوير21-3؛1جدول1،51ترنج1قالی1توپی1نقشه(.11
-1ترنج1قالی1گيالسی1برگرفته1از1فرم1هندسی1مشبك1
مانندی1است1كه1سينی1انار1نام1دارد.1همان1طور1كه1از1نام1آن1
مشهود1است1و1نصيری1بدان1اشاره1كرده،1نقش1ترنج1اين1قالی1
متأثر1از1عناصر1موجود1در1طبيعت1بافنده،1وجود1باغات1انار1در1
1ساوه،1می1باشد1)نصيری،107:113851(،1)تصوير2-4؛1جدول1،51

ترنج1قالی1گيالسی(.1
- ترنج1قالی1كمپانی1)بازرگانی(،1شبکه1بندی1متن1و1قرارگرفتن1
ترنج1برروی1آن1به1نوعی1باعث1ايجاد1دو1فضا1از1نظر1بيننده1
گرديده1است1كه1فضای1اطراف1ترنج1)شبکه1بندی1متن(1و1
فضای1اصلی1داخل1سطح1ترنج1را1شامل1می1شود.1اين1طرح1
يکی1از1ويژگی1های1شاخص1طرح1كمپانی1در1بين1شاهسون1های1
مركزی1می1باشد1)تصوير21-5؛1جدول1،51ترنج1قالی1كمپانی(.1

ج3 ترنج قالی شاهسون جنوب )ايل اينالو و بهارلو(
1ساختار1اصلی1ترنج1قالی1های1شاهسون1های1جنوب1برخالف1
ديگر1مناطق1شاهسون1نشين1شمال1غرب1و1مركز،1به1دليل1
همنشينی1ايالت1بهارلو1و1اينالو120خمسه1در1كنار1ايل1های1عرب1
و1نيز1افشار1در1همسايگی1شرق1نی1ريز،1از1تنوع1و1گونه1های1
مختلف1ترنج1برخوردار1است1كه1ازلحاظ1كلی1به1چند1دسته1

تقسيم1بندی1می1شوند.
-1ترنج1هايی1كه1نگاره1های1مرغی،1فرم1اصلی1ترنج1را1تشکيل1
می1دهند؛1قالی1های1ترنجی1مرغی1كه1خاص1اينالوهای1فارس1
است1)پرهام،1561:13711(،1)تصوير31-2؛1جدول1،51طرح1

دو1حوض1مرغی1ايالت1خمسه(.
-1ترنج1هايی1كه1نقوش1گياهی1و1هندسی1و1گونه1های1مختلف1
مرغان1دركنار1يکديگر1و1در1فضای1گسترده1تری1از1ترنج1پخش1
شده1و1درعين1بی1نظمی،1دارای1نظمی1پيچيده1هستند.1اين1فرم،1
ويژگی1خاص1قالی1های1عشايری1فارس1است.1زمينه1اصلی1قالی1های1
پنج1ترنج1برگرفته1از1پنج1نقش1گل1دركنار1ديگر1عناصر1پُركننده1
زمينه1است.1از1ديدگاه1فورد1گوناگونی1فرم1ترنج1به1صورت1پنج1گانه،1
يکی1از1نقشه1های1رايج1منطقه1نی1ريز1است1كه1آن1را1برگرفته1از1
1)Ford,1989:263-264)،فرم1ترنج1هيبت1لوی1قشقايی1می1داند

)تصوير31-3؛1جدول1،51ترنج1قالی1پنج1ترنج(.

-1ترنج1هايی1كه1نقوش1گياهی1فرم1اصلی1ترنج1را1تشکيل1
می1دهد و اشکال1گل1و1گياهی1در1جهت1قائم1به1هم1متصل1
می1شود؛1طرحی1پيوسته1پديد1می1آيد1كه1چون1به1حاشيه1ها1
و1لچك1ها1می1رسد،1ناتمام1می1ماند.1از1اين11گونه1اند1قالی1های1
برِگ1 ترنجی1 طرح1 نيز1 و1 شاهنشين1 سرحدی1 به1 معروف1
1بيدی1كه1تحت1تأثير1قالی1های1ايالت1عرب1بافته1می1شوند1

)تصوير31-4؛1جدول1،51ترنج1قالی1شاهنشين(.
-1ديگر1انواع1ترنج1ها1ازجمله1ترنج1قالی1سه1كله1عالوه1بر1نی1ريز1
در1مناطق1افشارنشين1كرمان1نيز1بافته1می1شود.1شايد1مجاورت1
طوايف1خمسه1فارس1و1نی1ريز،1باعث1ايجاد1تأثير1نسبتا1ًزياد1
آنها1برروی1بافته1های1سيرجان1شده1است1)قالی1ايران،1:13871
شماره261،111(،1)تصوير31-5؛1جدول1،51ترنج1قالی1سه1كله(.

ساختار لچک 

با1توجه11به1تنوع1و1گستردگی1ساختارهای1متنوع1لچك1در1سه1
1منطقه1شاهسون1نشين1شمال1غرب،1مركز1و1جنوب،1در1جدول1،61
ساختار1لچك1ها1در1دو1گروه:1قالی1های1دورلچك1و1قالی1های1
بدون1لچك1معرفی1شده1اند.1خصوصيات1كلی1لچك1های1اين1
سه1منطقه1در1تصوير1خطی1و1توضيح1عنوان1ها1مشخص1است.1

الف3 قالی های دورلچک
در1مناطق1مركزی1و1جنوب1به1صورت1يك1نوار1پهن1كنگره1ای1
دورتادور1متن1را1همچون1قابی1دربرگرفته1است.1در1مناطق1شمال1
غرب،1فرم1لچك1به1صورت1خطوط1محيطی1ساده1نمايان1است.

ب3 قالی های لچک نما 
در1اين1نمونه1از1قالی1ها1عناصر1سازنده1متن1با1تشکيل1
فضايی1مثبت1و1منفی،1منجر1به1ايجاد1فضای1سومی1باعنوان1
نشان1دادن1لچك1شده1اند.1در1نمونه1های1آورده1شده1از1هر1سه1
منطقه،1چهار1گل1كناره1های1متن،1تداعی1كننده1فرم1لچك1است.1

نقش مايه های متن   

1موضوع1مهمی1كه1در1تمامی1نقش1مايه1های1متن1قالی1های1
شاهسونی1نمايان1است،1استفاده1از1نقش1مايه1های1هندسی،1گياهی1
و1حيوانی1است.1هرچند1تمامی1اين1نقش1مايه1ها1در1قالی1های1
شاهسونی1موجود1است1اما1براساس1موقعيت1جغرافيايی1بافت،1
يکی1از1اين1گروه1نقش1مايه1ها1)هندسی،1گياهی1و1حيوانی(،1در1

متن1قالی1بيشتر1از1دو1گروه1ديگر1جلوه1گری1می1نمايد.11
ی شاخص در قالی های شمال غرب:  الف3 نقش مايه ها
عناصر1حيوانی1همچون1مرغ،1طاووس،1سگ1و1آهو،1به1صورت1
فرم1انتزاعی1و1نگاره1های1برگرفته1از1خطوط1محيطی1بزرگ1و1
به1صورت1تك1نقش1در1قالی1های1شمال1غرب1بيشتر1از1عناصر1

گياهی1و1انتزاعی1مشهود1است.
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ب3 نقش مايه های شاخص در قالی های مركزی: عناصر1
گياهی1همچون1سينی1انار،1گلدان،1گل،1درخت1و1انار1برگرفته1از1
محيط1طبيعت1اطراف1زندگی1شان1ازجمله1نقش1سينی1و1نگاره1
انار،1برگرفته1از1باغات1ساوه،1از1پركاربردترين1نقش1مايه1های1

موجود1در1متن1است.1
ج3 نقش مايه های شاخص در قالی های جنوب: عناصر1
گياهی1و1حيوانی1همچون1گونه1های1مختلف1مرغکان1–1پرندگان1
گونه1های1 و1 درخت1 نقش1 كنار1 در1 ايالت1خمسه1 كوچك1
بيد1و1نقش1مايه1های1 ازجمله1برگ1 مختلف1عناصر1گياهی1
انتزاعی،1باتوجه1به1اينکه1دسته1ای1از1ايالت1شاهسونی1فارس1
)ايل1بهارلو1و1اينالوی1خمسه(1در1كنار1ديگر1ايالت1ازجمله1

عرب1ها1و1افشارها1می1باشند،1نقش1مايه1های1به1كاررفته1در1
متن1قالی1های1شاهسونی1جنوب،1همانند1دست1بافته1عرب1ها،1
بيشتر1از1دو1منطقه1مركزی1و1شمال1غرب1می1باشد1)جدول71(.1

حاشيه

حاشيه1به1عنوان1قابی1محيط1بر1عناصر1متن1تشکيل1دهنده1
قالی،1دارای1تنوع1ساختار1و1گوناگونی1بر1پايه1نقوش1هندسی1
از1 يکی1 حاشيه،1 در1 به1كاررفته1 نقش1مايه1های1 لذا1 است،1
ساختارهای1مهم1و1اصلی1موردبررسی1قالی1های1شاهسونی1
می1باشد1كه1با1روند1سير1مهاجرت1و1اسکان1شاهسون1ها1در1
ديگر1نقاط1ايران1همچنان1ثابت1و1پايدار1مانده1است.1دراين1باره1

جدول1.51ساختار1هندسی1فرم1ترنج1در1قالی1های1بررسی1شده1شاهسون1های1شمال1غرب،1مركز1و1جنوب1ايران

شمال 
غرب

1-2(1اُوچ1ُگول1»سه11-1(1»سماوری«نام طرح
1-4(1كله1ُقوچی1»سرقوچ11-3(1سوماك1»پنج1ترنج«ترنج«

:مرغ«
1-5(1ُگول1

پودنيس»سينی«

منطقه 
بافت

روستای1شمسير1
بافت1اردبيلمشکين1شهراردبيل

)ford.1989:241(مشکين1شهرروستای1ارشق

مركزی

2-5(1كمپانی2-4(1قالی1گيالسی2-3(1توپی1نقشه2-2(1شيرازی2-1(1سماورینام طرح

منطقه 
بافت

روستای1انجيل1آوند1
ساوه

روستای1امير1آباد1
روستای1احمدآباد1روستای1اخترآباد1شهريارروستای1آراسنج1قزوينشهريار

ساوه

جنوب 
ايران

3-5(سه1كله3-4(1ترنجی1شاهنشين3-3(1پنج1ترنج3-2(1ترنج1مرغی.......................جنوب

منطقه 
بافت

نی1ريزنی1ريزبنواننی1ريز...................

)نگارندگان،1393(
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می1توان1در1كنار1گستردگی1و1تنوع1نقوش،1نقش1مايه1هايی1
را1به1عنوان1الگويی1ثابت1در1هر1سه1منطقه1پيدا1كرد.1نمونه1
به1عنوان1حاشيه1های1 18 آورده1شده1در1جدول1 حاشيه1های1
قالی1های1شاهسونی1برگرفته1از1الگويی1ثابت،1در1هريك1از1

مناطق1بررسی1شده1است.11
1.1حاشيه پلكانی؛1برگرفته1از1چهار1پيکان1به1صورت1متقارن1
در1كنار1يکديگر1كه1مشابه1حاشيه1های1پلکانی1قالی1های1عشايری1
فارس1می1باشد.1پرهام1نيز1حاشيه1پلکانی1را1متداول1ترين1
)پرهام،1 فارس1می1داند1 ايالت1عرب1 حاشيه1در1فرش1بافی1

1.)2281:1371
به1 نقش1مايه1هايی1 حاشيه های دوست كامی؛1شامل1 1.2
شکل1برگ1و1خطی1شکسته1و1منتظم1است1كه1آرايشی1شبيه1

موج1دارد1و1در1هر1بطن1روبه1باال1و1پايين1آن،1يك1مثلث1يا1
شکلی1در1الگوی1مثلث1قرار1دارد1)حصوری،77:11376(.

1.3حاشيه هايی با نگاره های مرغی؛1كه1به1صورت1فضای1
مثبت1و1منفی1در1كنار1يکديگر1تکرار1شده1اند.1در1برخی1مناطق1
اين1طرح1با1نام1قوچی1و1يا1سرگنجشکی1هم1مطرح1می1شود.
1.4حاشيه های نقوش هندسی؛1با1خطوط1صاف1و1ساده1
به1همراه1گل1های1گرد1آلما1ُگول1يا1همان1گل1سيب1است1كه1

غالبا1ًبه1صورت1شکسته1می1باشد.
1.5حاشيه برگ و جام؛1منسوب1به1حاشيه1ديرناخ1"ناخن"1
است1كه1در1مناطق1قفقاز1به1حاشيه1برگ1و1جام1مرسوم1
شاهسونی1 قالی1های1 اصلی1 حاشيه1های1 به1عنوان1 و1 است1

به1حساب1می1آيد.

جدول1.61ساختار1هندسی1فرم1لچك1در1قالی1های1بررسی1شده1شاهسون1های1شمال1غرب،1مركز1و1جنوب1ايران

قالی های لچک نماقالی های دورلچکمناطق شاهسون نشين

  شمال غرب

سوماك1سماورینام طرح

1بافت1اردبيلford.1989:241(1(روستای1شمسير1اردبيل1منطقه بافت

مركزی 

توپی1نقشه1سماورینام طرح

روستای1اميرآباد1شهريارروستای1اميرآباد1منطقه بافت

جنوب ايران 

پنج1ترنجبرگ1بيدیجنوب

نی1ريز1فارس1نی1ريز1فارسمنطقه بافت
نگارندگان
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جدول1.71نمونه1نقش1مايه1های1به1كاررفته1در1متن1قالی1شاهسون1ها1)شمال1غرب،1مركز1و1جنوب(

ج3 جنوب نوع نگارهب3 مركزی نوع نگارهالف3 شمال غرب نوع نگاره

نقش مايه 
حيوانی

)طاووس(

نقش1مايه1انتزاعی1
)سينی1انار(

نقش1مايه1حيوانی1
)مرغ1دوسر(

نقش مايه 
حيوانی

)قوچ، مرغ(

نقش1مايه1حيوانی1
)مرغ1،گنجشك(

نقش1مايه1حيوانی1
)مرغ1خمسه(

نقوش حيوانی
)سگ(

نقش1مايه1انتزاعی1
)سينی1انار(

نقش1مايه1گياهی1و1
حيوانی

)مرغ1و1درخت(

نقش مايه گياهی 
)برگ بيد(

نقش1مايه1گياهی
1)گل1الله(

نقش1شمايه1گياهی1
)برگ1بيد1(

نقش مايه 
هندسی

)خرچنگ

نقش1مايه1گياهی
)برگ1بيد(1

نقش1مايه1گياهی1
)گل1لوتوس(

)نگارندگان،13931(

جدول1.81ساختار1اصلی1حاشيه1قالی1های1شاهسونی1)شمال1غرب،1مركز1و1جنوب(1

مناطق 
شاهسون نشين 

حاشيه دوست كامی حاشيه پلكانی 
حاشيه 

سرگنجشگی »قوچی« 
حاشيه

آلماُگول 
حاشيه 

ديرناخ )برگ و جام( 

شمال غرب

مركز

جنوب

)نگارندگان1393(



21

هنر
ی 

بیق
 تط

ات
الع

مط
ی 

هش
پژو

ی- 
علم

مه 
لنا

فص
دو

۱۳
۹۵

ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
م، 

ده
یاز

ره 
شما

م، 
شش

ل 
سا

نتايج مطالعات تطبيقی؛ شباهت ها و تفاوت ها

بررسی1ها1نشان1داد1كه1شباهت1های1زيادی1و1نيز1تفاوت1هايی1
در1بين1قالی1های1شاهسون1های1هر1سه1منطقه1وجود1داردكه1

بدين1قرار1است:1

ويژگی های مشترک كلی در قالی های شاهسونی در سه 
منطقه

1 استفاده1از1خطوط1محيطی1كنگره1ای1)نگاره1های1مرغی(،1-
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شمال1غرب1و1مركز،1مشابه1است.1

1 قالی1های1لچك1نما،1برگرفته1از1چهار1گل،1مشابه1گل1مركزی1-
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فرمی1مشترك1در1ترنج1برخوردار1است.11
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اين1نگاره1های1مشترك1در1اين1دو1ناحيه1نشان1دهنده1ارتباط1
شاهسون1های1ايل1بغدادی1با1شاهسون1های1جنوب1ايران1

می1باشد.1
1 وجود1عناصر1تشکيل1دهنده1ساختار1حاشيه،1ازجمله1حاشيه1-

دوست1كامی،1گل1سيب1و1سرگنجشکی1)مرغی(،1ردپايی1
ديگر1از1شناسايی1قالی1های1شاهسونی1در1ايران1است.1

تفاوت های كلی در قالی های شاهسونی در سه منطقه
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مرغی1به1كاررفته1در1ترنج1قالی1های1حوضی1)نگاره1های1مرغی1
خمسه(،1بافته1شده1توسط1شاهسون1های1مناطق1مركزی1
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مناطق1جنوب،1تلفيق1نگاره1های1گياهی1و1حيوانی1ازجمله1
نگاره1های1مرغی1و1درخت،1كه1خاص1ايالت1فارس1ازجمله1

اينالو1و1بهارلو1می1باشد،1مشاهده1می1گردد.

نتيجه گيری
بررسی1ها1نشان1می1دهد1علی1رغم1پراكندگی1و1وسعت1اقوام1ترك1شاهسون1در1مناطق1مختلف1ايران،1ريشه1های1
مشترك1طرح1و1نقش1قالی1شاهسونی،1برگرفته1از1نخستين1مبداء1اسکان1شاهسون1ها1واقع1در1شمال1غرب1است1
وگونه1های1مختلف1طرح1و1نقش1قالی1شاهسونی1باتوجه1به1موقعيت1اسکان1اين1اقوام1در1مناطق1مختلف1ايران،1برگرفته1
از1يك1ساختار1كلی1است1كه1مختص1قالی1های1عشايری1شاهسون1ها1می1باشد.1باوجود1اين1پراكندگی1جغرافيايی1و1
محل1سکونت1اين1ايل،1هنوز1می1توان1ردپای1ريشه1های1مشتركی1از1فرهنگ1و1هنر1آنان1را1در1ساختار1طرح1و1نقش1
قالی1ها1يافت1كه1با1مطالعه1تطبيقی1و1مقايسه1ع-ناصر1تشکيل1دهنده1قالی1در1هر1سه1ناحيه1شاهسون1نشين1چنين1
به1نظر1می1آيد1كه1اشتراكات1و1برخی1تفاوت1ها1در1ساختار1كلی1طرح1و1نقش1قالی1های1شاهسونی1ديده1می1شود.1الزم1
به1ذكر1است1كه1شباهت1ها1بيشتر1از1تفاوت1ها1بوده1و1برخی1تأثيرات1محيط1و1جغرافيای1طبيعی1و1محل1سکونت،1
در1به1كارگيری1و1شکل1گيری1برخی1از1تفاوت1های1موجود1نقش1مايه1ها1ديده1می1شود.1نزديکی1اين1ايل1با1برخی1ديگر1
از1ايالت1و1شکل1گيری1برخی1مناسبت1ها1منجر1به1تركيب1و1تغيير1در1برخی1از1سنت1های1زندگی1مخصوصا1ًنقش1و1

طرح1قالی1های1اين1ايل1گرديده1است.
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1 1مصاحبه،1392/8/91،روستای1طغان1ورامين.6.
1 1مصاحبه:1احمد1فخری،7.1392/4/261.

8. Havsko
9. Ford
10. kerimov  

1 1مطالعات1تطبيقی:1»مطالعات1تطبيقی1يافتن1تشابهات1در1موضوعات1متفاوت1و1پی1بردن1به1تفاوت1ها1در1موضوعات1متشابه1است.111.
پيگيری1سير1تحول1يك11111فرم1يا1يك1پديده1هنری1است1در1بستر1يك1تمدن1و1فرهنگ،1و1يا1قياس1چگونگی1تجلی1يك1هنر1است.1

در1بستر1دو1يا1چند1تمدن1و1فرهنگ.«1)ذكرگو،171-1651،1381(.
12. Jamesopie

131 شاهسون1های1فارس:1به1هرحال1اينانلوها1كه1به1شاهسون1های1فارس1نيز1مشهوراندـ1جزو1قزلباش1ها1بوده1و1درزمان1شاه1عباس1اول1.
شاهسون1شدند1و1از1مهم1ترين1طايفه1آنها1تيره1ای1از1ايل1اينالو1در1آذربايجان1)حوالی1اردبيل1و1مشکين1شهر(1روزگار1می1گذراندند1

و1گروهی1در1منطقه1اراك1و1ساوه1)پرهام،1251:13711(.
141 نگاره1های1هندسی:1درون1مايه1ها1و1اشکالی1كه1اجزای1متشکله1يك1طرح1را1تشکيل1می1دهند1از1تركيب1و1اتصال1وچرخش1وتداوم1.

خطوط1به1وجود1می1آيند.1حال1اگر1تمامی1اين1خطوط1با1يکديگر1زاويه1داشته1باشند1طرح1های1حاصل1در1سبك1هندسی1طبقه1بندی1
می1شوند1و1اگر1اين1خطوط1فاقد1زاويه1باشند1سبك1منحنی1يا1گردان1می1نامند1و1هرگاه1برخی1از1خطوط1طرح1با1يکديگر1زاويه1
داشته1باشند1و1مقداری1از1مسير1خود1را1به1صورت1منحنی1و1بدون1زاويه1طی1نمايند1به1آن1سبك1شاخه1شکسته1گويند1)نصيری،1

.)321:1385
151 اردبيل1وجمهوری1آذربايجان1. ،ترنج(.1در1قالی1و1ساير1زيراندازها،1به1نقش1ترنج1درمنطقه1 :1)بركه،آبگير،حوض1 1)Goel(1ُگول

وقفقاز»ُگول«گفته1می1شود1وبه1تعداد1استفاده1از1آن1در1داخل1متن1اصطالحاتی1چون»تك1ُگول«)ترنجی(،»ُقوشا1ُگول«)دوترنجی(
و»اُوچ1ُگول«)سه1ترنجی(وهمچنين1»گوشه1لی1ُگول«)لچك1ترنج(به1كار1برده1می1شود.كه1دارای1اشکال1متفاوتی1چون1دايره1

،مربع1،لچك1ترنج1و1كثير1الضالع1است1)خيراللهی،591:1387(.1
16. Goch

171 سوماك:1سوماق1اصطالحی1است1كه1به1قالی1های1كناره1ای1شمال1غرب1؛رايج1در1مناطق1روستايی1اردبيل،1مشکين1شهر1وشهرستان1.
گرمی،گفته1می1شود1و1متشکل1از1ترنجی1بزرگ1است1كه1دربردارنده1نقشی1هشت1ضلعی1در1مركز1و1شکل1های1مستطيلی1در1چهار1

گوشه1ترنج1كه1نقش1خرچنگ1گونه1را1دربردارد1)خيراللهی،591:1387(.
181 پودنيس:1به1سينی1های1بزرگ1مسی1و1يا1برنجی1در1منطفه1اردبيل1»پودنيس«1گفته1می1شود.1اصل1كلمه1پودنيس1»روسی«1است1و1.

علت1نامگذاری1اين1نقشه1به1احتمال1زياد1می1تواند1به1خاطر1به1كارگرفتن1اشکال1هشت1ضلعی1و1مستطيل1هايی1باشد1كه1به1عنوان1
ترنج1های1هندسی1در1متن1به1صورت1متناوب1به1كاررفته1محسوب1می1شود1)خيراللهی،591:1387(.

19. Ford
201 بعضی1از1طرح1های1آنها1به1بافته1های1شيروان1و1گوبا1)از1شهرهای1آذربايجان1شوروی(1شباهت1دارد.1درحقيقت1چنين1شباهتی1.

بايد1وجود1داشته1باشد.1چون1اغلب1ايالت1استان1فارس1ترك1هايی1هستند1كه1از1شمال1مهاجرت1كرده1اند1)ادواردز،324:11368(.



23

هنر
ی 

بیق
 تط

ات
الع

مط
ی 

هش
پژو

ی- 
علم

مه 
لنا

فص
دو

۱۳
۹۵

ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
م، 

ده
یاز

ره 
شما

م، 
شش

ل 
سا

منابع و ماخذ 

1 ادواردز،1سسيل1)1368(.1قالی ايران.1ترجمه1ميهن1دخت1صبا،1چاپ1دوم،1تهران:1پديده.-
1 اشنبرنر،1اريك1)1374(.1قالی ها و قاليچه های شهری و روستايی ايران13ترجمه1مهشيد1توالئی،1محمدرضا1نصيری،1-

تهران:1فرهنگسرا1)يساولی(.
1 استون،1پيتراف1)1391(.1فرهنگنامه فرش شرق تهران.1ترجمه1بيژن1اربابی،1تهران:1جمال1هنر.1-
1 امينی،1محمد1)1384(.1عشاير منطقه ورامين.1تهران:1مديريت1امورعشايری1استان1تهران.-
1 فخری،1احمد1)92/4/26(.1در1محل1روستای1انجيل1آوند1ساوه،1عنوان1مصاحبه: ريشه يابی تاريخ ايل بغدادی.1-
1 بيگدلی،1محمدرضا1)1374(.1ايلسون)شاهسون ها(ی ايران13چاپ1اول،1تهران:1پاسارگارد.-
1 پرهام،1سيروس1)1371(.1دست بافته های عشايری و روستايی فارس.1تهران:1اميركبير.-
1 حصوری،1علی1)1376(.1فرش بر مينياتور.1تهران:1فرهنگستان1هنر.1-

________1)1385(.1مبانی طراحی سنتی در ايران.1تهران:1چشمه. -
1 خيراللهی،1محمدرضا1)1387(.1بررسی سيرتحول و تطورطرح و نقش و رنگ فرش استان اردبيل درحال حاضر.1-

پايان1نامه1كارشناسی1ارشد1صنايع1دستی،1تهران:1دانشگاه1هنر1تهران.
1 دهخدا،1علی1اكبر1)1377(.1لغت نامه.1چاپ1دوم،1تهران:1دانشگاه1تهران.-
1 ذكرگو،1اميرحسين1)1381(.1تأمالتی1بنيادين1در1مطالعات1تطبيقی1هنر،1فصلنامه هنر.1)54(.1تهران163-1731.-
1 1قالی1ايران، )1387(3 دستباف1های1افشاری1در1فراز1و1نشيب1تاريخ، ماهنامه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی،1شماره111و1-

112ارديبهشت1و1خرداد1ماه24-291.
1 كياوند،1عزيز1)1380(.1سياست، حكومت، عشاير13تهران:1صنم.-
1 كريم1زاده،1محمد1)1352(.1پيشينه1تاريخی1شناخت1شاهسون1ها،1شاهسون های فارس.1)1136و1371(،1.75-781-

 - Ford, P. R. J. (1989). Oriental Carpet Design. London: Thames & Hudson.
 - Gans–Ruedin, E. (1971). Modern Oriental Carpet. London: Thames & Hudson.
 - MacDonald, B. W. (1997). Tribal Rugs. New York: Antique collectors’ club. 
 - Opie, J. (1992). Tribal Rugs. Laurence King.
 - Tanavoli, P. (1985). Shahsavan Iranian Rugs and Textile. New York: Rizzoli.



M
ot

al
ea

te
 T

at
bi

gh
i H

on
ar

 (B
ia

nn
ua

l(
Vo

l 6
. N

o.
11

 .S
pr

in
g 

&
 S

um
m

er
 2

01
6

Received: 2015/6/17
Accepted: 2015/9/19

Abstract

Shahsevan nomads live in Northwest of Iran. This tribe was established in Safavid era 
which is one of the magnificent periods in the Iranian history, as a powerful army by Shah 
Abbas I to support Ghezelbash soldiers as the strong defending forces of the country to 
encounter the foreign powers. The tribe was scattered in different historical periods to settle 
in different areas such as the central parts (Baghdadi tribe) and Southern parts (Fars Inaloo 
and Baharloo tribes) of Iran. The common evidences of their cultural roots can be found 
in the areas they lived that is the cause of spreading their art and culture in the history of 
Shahsevani Rugs from Northwest to the South of Iran. This article tries to introduce the 
various designs and motifs of Shahsevan Rugs in Iran in spite of widespread living places 
of the tribe. Comparing the structural elements of designs and motifs of Shahsevani Rugs 
(medallion, corners and context and border motifs) in all of the three mentioned areas, it 
is tried to find the shared structures taken from formal and geometric features of the rugs. 
The data in this descriptive-comparative article are analyzed in the form of qualitative-in-
terpretative method. The literature is collected by the library method and the sample studies 
are identified as a field study by the authors. The findings indicate that there are ample 
similarities in the general structure of Shahsevan Rugs such as patterns and motifs and 
the few differences, if any, are manifested in the applying priority of the motifs (animal, 
geometric, plant) and in the structure of some of the motifs that are due to the adjacency of 
this tribe with other tribes or some ethnic relationships such as marriage with other nomads.
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A Comparative Study of the Design and Pattern Structure of Shahsevan 
Rugs in Iran  North-west, Center and South of Iran

*  MA in Carpet, Faculty of Carpet, Islamic Art University of Tabriz.
** Assistant Professor, Faculty of Carpet, Islamic Art University of Tabriz.

Mina Asgari* Ali Vandshoari**

2


