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 چکیده  

بهای کشورمان  اهمیت به اصالت و ارزش هنرهای بومی، باعث توجه به حفظ و نگهداری از این میراث گران 

عشایری و روستایی است زیرا که با فرهنگ، سنت، احساسات و    های ترین این هنرها، فرش شود. از شاخص می 

های روستایی  که در دسته قالی   "سنقر و کلیایی "ها عجین شده است. ثبت جهانی فرش دستباف  عواطف انسان 

ها در یکی از  گیرد، مشوقی در پژوهش سبک قالی آن پدیدار کرد که هدف آن یافتن این روش و اندیشه قرار می 

ها پاسخ داده شود که آیا  مهم بافت قالی ایران است. با توجه به این هدف الزم است که به این پرسش   های کانون 

هایی است که این منطقه دارای سبک خاصی در بافت  سنقر و کلیایی در طرح و نقش قالی دارای چنان ویژگی 

یا کشورهای همسایه هم قابل  های مناطق دیگر ایران  بافته قالی دانسته شود؟ و آیا این خصوصیات در دست 

تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است و اطالعات آن به روش    -مشاهده هستند؟ روش این پژوهش، توصیفی 

گیری غیراحتمالی هدفمند مشخص شده  ای گردآوری شده و جامعه آماری آن از طریق نمونه کتابخانه   -اسنادی  

لیل داشتن روشی مشخص و مرحله به مرحله در  شناسی عملی به د است. برای تحقق هدف پژوهش، سبک 

طرح قالی سنقر و کلیایی    ۲۰مطالعاتی که خود منتخبی از میان    نمونه   ۴وصول به نتیجه، به خدمت گرفته شد تا  

ها استخراج شد  ها از کالبد قالی های خاص آن هستند به تجزیه و تحلیل به این روش تن دهند. نقوش و ویژگی 

های سایر نقاط، این نتیجه حاصل آمد که قالی سنقر و  ها با طرح ها و تطبیق آن یل این ویژگی و در نهایت با تحل 

 کلیایی از نظر طراحی دارای سبک خاص خود است. 
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 مقدمه 

ویژگی این قالی است. قالی    ترین قالی ایران محفل آمیزش طرح و نقش با رنگ است و این گیراترین و عام 

در تار و پودهای رنگارنگ است. آدمی چنان خلق شده که    حاصل دمیدن احساس و اندیشه هنرمند بافنده 

حتی در سر انگشتان هم متفاوت باشد پس دور از انتظار نیست که هر هنرمندی از روش و سلیقه و نظر  

یس از دیرباز، به دلیل تنوع در طرح، رنگ، تکنیک  خاص خود را در آفرینش اثرش استفاده کند. این هنر نف 

فردی است که در داخل و خارج  ه  بافت و مواد اولیه سرآمد جهان بوده است و حاصل آن خلق آثار منحصر ب 

های  های گذشته به تدریج طرح و نقش فرش سفانه در دهه أ از کشورخواهان بسیاری پیدا کرده است؛ ولی مت 

ها که  ها و برتری های روستایی به حاشیه رانده شدند و بر آن ویژگی د و قالی باف قدر بیشتری دیدن شهری 

های روستایی و عشایری بودند، گرد فراموشی نشست. خوشبختانه امروزه بار دیگر  بافته نشات گرفته از دست 

ا است،  ه باف روستاییان و عشایر که حاصل میل به سادگی و منحصر به فرد بودن این طرح های ذهنی به نقش 

 ها بیشتر شده است.  بافته روی خوش نشان داده شده و تمایل برای شناخت و تولید این دست 

های شناخته شده و در حال  ای ضروری در گسترش و احیای اصالت له أ شناسی قالی ایران، مس مطالعه سبک 

دلیل گسترش    لف به های مخت شدن سبک فراموشی این هنر کهن و ارزشمند ایران است، چرا که در هم آمیخته 

شود که یک  شدن روند تجاری مطلق و نادیده گرفتن ابعاد فرهنگی و هنری قالی، موجب می ارتباطات و حاکم 

شود به مرور آن منطقه اصالت  ای که خود صاحب اصالت است رواج یابد و همین امر باعث می سبک در منطقه 

اسی از دو منظر احیای میراث فرهنگی ایران و تالش  شن خود را از دست بدهد و به ورطه فراموشی افتد. سبک 

 (. ۹۰:  ۱۳۹۲برای تثبیت و برندسازی در عرصه تجارت داخلی و خارجی فرش، واجد اهمیت است )میرزاامینی،  

های  شناسی عملی نقوش قالی سنقر و کلیایی با استفاده از تحلیل جزئی و کلی طرح هدف این پژوهش، سبک 

گیری شده است. در این تحقیق، اصالت فرم در بررسی طرح و نقش قالی سنقر و  نه های مطالعاتی نمو پیکره 

له است که با شناخت طرح و نقش قالی  أ کلیایی مبنا قرار گرفته است. پژوهش حاضر در پی پاسخ این مس 

های مطالعاتی و تطبیق و  بندی نقوش نمونه های خاص آن از طریق تحلیل و بررسی و دسته سنقر و ویژگی 

 های مجاور آن، به سبک خاص این منطقه دست یابد. بافته قایسه این نقوش با دست م 

باف صاحب  این پژوهش در پی پاسخ این سوال است که آیا سنقر و کلیایی در طرح و نقش فرش دست 

های خاص آن را،  سبک منحصر به خود است؟ ویژگی طرح و نقش قالی این منطقه چیست؟ آیا ویژگی 

 در سایر مناطق نیز مشاهده کرد؟   توان می 
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 پیشینه 

 های مناطق مختلف ایران پرداخته است ( به شرح طرح و نقش قالی ۱۹۴۸)   ۱ادواردز در کتاب »قالی ایران«،  

 های بندی تحت عناوین بافت سنه، بافت بیجار و بافت قالیچه های کردستان با طرح سه دسته و در بخش بافته 

( در کتاب »طرح  ۲۰۰۷)   ۲بندی سوم قرار داده است. فورد ر و کلیایی را در دسته عشایری کردستان، قالی سنق 

های ایران از جمله  « با انتشار تصاویر متعددی از فرش ۳فرش شرقی: راهنمای نقوش، الگوها و نمادهای سنتی 

ها پرداخته است. بخش دیگری از این  مختلف به انواع حاشیه و زمینه این فرش   های های کردی در بخش فرش 

اختصاص دارد.    ۵و کشور رومانی   ۴جوار ایران و شهرهای آنان از جمله الدیک های کشورهای هم کتاب به فرش 

ی مفیدی از  رغم ارائه آنالیزها ( در کتاب »هنرهای بومی در صنایع دستی باختران« علی ۱۳۶۳جزمی و همکاران ) 

 سال قابل اسناد برای وضعیت کنونی نیست.   ۴۰اند که به دلیل گذشت حدود  نقوش، آمارهایی هم ذکر کرده 

( در مقاله »مفهوم نمادین در نقوش قالی سنقر«، قالی منطقه مذکور را با رویکرد نمادشناسی مورد تحلیل  ۱۳۸۴صدری ) 

های  ( در جلد دوم کتاب »قالی ۱۳۸۹کرده است. صوراسرافیل )   شدن نقوش آن را بررسی قرار داده و عوامل انتزاعی 

کردی«، فرش کرمانشاه را به صورت مختصر مورد  بررسی قرار داده و راهکارها و پیشنهادهایی برای آینده آن ارائه  

 ها، به صورت کامل نپرداخته است. ها و نقش کرده است ولی به دلیل گستردگی مطالب به جزئیات طرح 

( در کتابی به نام »در جستجوی هنر باستانی بافندگی در فرش کردی« با روش پژوهشی،  ۱۳۹۲) ای  همزه 

های بومی استان کرمانشاه در حوزه فرش را معرفی و همچنین  شناسی و آوانگاری، واژه شناسی، زبان مفهوم 

کوشیده  نویسنده  است.  کرده  نقل  بافت  مورد  در  منطقه  بومی  دانش  شفاهی  فرهنگ  از  که    مطالبی  است 

 تصاویری از نقوش فرش همراه نام محلی آن قرار دهد ولی متاسفانه این تصاویر دارای کیفیت مناسب نیستند. 

توان گفت یکی از منابع مهم در این زمینه است، در  ( در کتاب »قالی سنقر« که می ۱۳۹۸احمدی و یاوری ) 

اند. نویسندگان در این کتاب عالوه  ه بافی این منطقه پرداخت شش فصل به صورت جامع و تخصصی به قالی 

ها؛ در مورد آداب و  بافته های فنی بافت و طرح و نقش دست بر بررسی شرایط عمومی شهر سنقر، ویژگی 

ترانه آیین  و  اشعار  قالی ها، الالیی و  بافت  مورد  در  تحقیق    های محلی  به  میدانی  به صورت  منطقه  این 

 اند. مراه ترجمه فارسی، به نگارش درآورده پرداخته و نتایج آن را به زبان کردی ه 
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آیت  و  حسینی  محمد  »زیبایی ۱۳۸۴)  اللهی حاج  مقاله  در  فرش (  از  شناسی  یکی  ایران«  روستایی  های 

(  ۱۳۸۳فر ) داند. شایسته مشکالت مهجور ماندن فرش روستایی را عدم تفکیک حوزه فرش روستایی می 

این منطقه، به عنوان یک فرش روستایی با پیشینه عشایری معرفی    بافی در سنقر« قالی در مقاله »هنر قالی 

شناسی  کرده و به تنگناهای موجود در صنعت قالی، در این منطقه نیز پرداخته است. در مقاله »تبیین جامعه 

 ( از روش الماس فرهنگی،  ۱۳۹۷های عشایری و روستایی ایران«، یاوری و همکاران ) بافی در قالی یادگاری 

نتیجه   های روستایی بخصوص منطقه کرمانشاه را بررسی کرده و به این های بافته شده بر روی قالی نوشته 

 کنند.  رسیده که بافندگان این سبک، هنرمندانی هستند که احساسات خود را در فرش وارد می 

 روش تحقیق 

بندی قالی  نظری است و به دلیل امکان استفاده از نتایج حاصله جهت بررسی و طبقه  -پژوهش حاضر بنیادی 

گیرد. در این پژوهش از روش  های کاربردی قرار می از منظر هدف در گروه پژوهش   "سنقر و کلیایی "منطقه  

، به جستجو  ای شناسی منطقه ها استفاده شده و با رویکرد سبک تحلیلی برای مطالعه و بررسی نمونه   -توصیفی 

ی  و کشف صفات سبکی قالی منطقه سنقر و کلیایی در استان کرمانشاه پرداخته شده است. اطالعات به شیوه 

 اینترنتی گردآوری شده است.   سایت و وب   ، نشریات ها، مقاالت ای با مراجعه به کتاب کتابخانه   –اسنادی 

آوری و در  و کلیایی، بر اساس شیوه طراحی جمع   های قالی سنقر مورد از طرح   ۲۰ها، برای انتخاب نمونه 

طرح   ۵ لچک گروه  ترنج ترنج های  واگیره دار،  دسته دار،  تصویری  و  سراسری  به  ای،  سپس  شد.  بندی 

نمونه مطالعاتی قالی   ۴های سبکی و تقابلی با طرح قالی مناطق دیگر پرداخته و در انتها  جستجوی ویژگی 

های مربوط به سبک قالی سنقر به  سینی به دلیل دارا بودن ویژگی و قهوه کبابی  آباد، کیونانی، سیخ حسین 

از شاخصه روش نمونه  نمونه دارای یکی  انتخاب شدند؛ که هر  های سبکی  گیری غیر احتمالی هدفمند 

از طرف تولیدکننده به بافنده    ها مواردی که صرفاا طرح و نقش قالی سنقر و کلیایی است. در انتخاب نمونه 

 اند کنار گذاشته شدند. اف تجاری پیشنهاد  و بافته شده با اهد 

 شناسی مبانی نظری سبک 

امروزه برای رسیدن به محتوای اثر و کشف دنیای وجودی صاحب آن، رشته مستقلی در تحلیل آثار هنری  

مطرح شده است. سبک داشتن یعنی بیان یا نگارش آنچه در اندیشه    "سبک شناسی "و ادبی تحت عنوان  

 (. ۹:۱۳۷۲گذرد و هر پدیده یا اثر هنری و فرهنگی، حامل نوعی سبک است )عبادیان،  ی آدمی م 

گیری از اصول و  بندی است، بخش نظری با بهره شناسی در دو دسته کلی نظری و عملی قابل طبقه سبک 

پردازد و در بخش عملی آثار خلق شده  های تئوری و مفاهیم نظری سبک شناسی می مبانی نظری به بحث 
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ویژگی ب  آن ررسی و  مکشوف  و  مشهود  ارزش وجوه  و  می ها  تحلیل  )فتوحی،  ها  (. عمل  ۹۳:  ۱۳۹۰شود 

گذاری سبک از دوره یونان باستان تا به امروز ادامه داشته و  بندی، توصیف و نام های سبکی، رده شناخت گونه 

ها دارای  گذاری، سبک های شخصی صورت گرفته است. با وجود این نام بیشتر بر پایه احساسات و برداشت 

های خاصی هستند که عبارت از نام خالق، زمان آفرینش، محیط و محل جغرافیایی، نوع مخاطبین،  شاخص 

 (.  ۲۱۶-۲۰۹)همان،   هدف و موضوع اثر است 

های تولید  های فنی و دیداری قالی بندی استوار بر ویژگی شناسی در فرش، به دانش شناخت و طبقه سبک 

 شود که تحت تاثیر عوامل مختلف  یا گروهی در دوره تاریخی یا منطقه خاص گفته می   شده به صورت فردی 

 (. ۲۵:  ۱۳۹۹کند )میرزایی،  ها نسبت به انواع دیگر، تفاوت و تمایز ایجاد می جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی در آن 

 در فرش از لحاظ درونی و بیرونی قابل بررسی است. ساختار درونی فرش مانند   شناسی از دید ژوله، سبک 

کشی و امثال آن و ساختار بیرونی مانند طرح، رنگ و نازکی و ضخامت فرش. الزاماتی که  پودکشی، چله 

شود عبارتند از مسائل اقلیمی، آب و هوایی، جغرافیایی. حتی نوع کاربرد  باعث به وجود آمدن سبک می 

:  ۱۳۹۴شود در خصوصیات آن مانند رنگ و فیزیک تفاوت ایجاد شود )سلطانی گوکی، انداز باعث می زیر 

بندی انواع هنرها، محققان همواره بر  شناسی در مطالعه و گونه (. »با توجه به توانمندی دانش سبک ۱۵-۱۶

 (. ۱۹:  ۱۳۹۹ی،  اند« )میرزای کید داشته أ ها ت ضرورت به کارگیری قابلیت این دانش در شناخت قالی 

های اصلی فرش ایران به گفته بسیاری از پژوهشگران این رشته به سه دسته سبک عشایری، روستایی و  سبک 

شود  هایی یافت می (. در سراسر ایران کمتر بافته ۱۸-۱۷:  ۱۳۹۴شود )سلطانی گوکی،  بندی می شهری تقسیم 

ف داشته باشد. این سه نوع عبارت از بافت سنه،  که مثل سه نوع بافت کردستان تا این اندازه با یکدیگر اختال 

در شهر سنه، نوع دوم  در بیجار و    های عشایری کردستان است. نوع اول منحصراابافت بیجار و بافت قالیچه 

روستاهای اطراف آن و نوع سوم شامل قبایلی مانند کلیایی، گورانی، سنجابی و جافی است که اکنون مستقر  

 (. ۱۳۶:  ۱۹۴۸های روستایی خود به بافتن قالیچه اشتغال دارند )ادواردز،  در چادرها و خانه اند. این قبایل  شده 

شناسی بسامد مطلوب از  شناسی در روش، بر اساس بسامدهای منظم استوار است. در تحلیل سبک سبک 

ا یک  گر یک ویژگی پایدار روحی و فکری و ی تکرارهای برجسته و دارای معنا ایجاد شده است، که نشان 

. به همین دلیل باید تکرارهای مناسب و ارزشمند، بررسی و آمارگیری شود تا نتیجه مطلوب را  است عادت  

 (. ۲۰۹:  ۱۳۹۰ایجاد کنند )فتوحی،  

ی مطالعاتی، حرکت از  مرحله مشخص کردن پیکره   ۶صورت گام به گام در  ه  فرآیند مطالعات سبک بایستی ب 

نقش  تحلیل  ساخت مایه سطح  تحلیل  به  سبک ها  عناصر  شناسایی  ترکیب،  آن ارهای  تفسیر  و  سنجش  ساز  ها، 
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گذاری سبک انجام شود و پس از آن برای جستجوی عوامل پیدایش و روند  شناسی و نام های سبکی، گونه تقابل 

دگردیسی سبک، شناخت مسیر زندگی هنرمند یا گروه هنرمندان و عوامل فردی و روانی در دگرگونی سبک و  

   (. ۱( )نمودار  ۳۳-۲۶:  ۱۳۹۹جغرافیایی و اجتماعی در تحوالت سبکی ضروری است )میرزایی،    شناخت تاثیرات 
 

 

 شناسی عملی گانه سبک۶مراحل -۱نمودار 

 

 

 
 )نگارندگان( 

 

 و کلیایی  جغرافیا و وجه تسمیه شهرستان سنقر 

استان کرمانشاه، در غرب ایران است. اگر شهرهای همدان، کرمانشاه    های سنقر و کلیایی یکی از شهرستان 

و سنندج را به عنوان رئوس یک مثلث در نظر گرفته شود، شهرستان سنقر و کلیایی در مرکز این مثلث و  

در شمال شرق استان کرمانشاه قرار دارد. سنقر از شمال به شهرستان قروه در استان کردستان، از جنوب به  

نور، از شرق به اسدآباد در استان همدان و از غرب به شهرستان کامیاران دراستان کردستان محدود  بخش دی 

 (. ۱۷:  ۱۳۹۸شده است )احمدی و یاوری،  

و به معنای نوعی مرغ شکاری خوش خط و خال است یا پرنده شکاری از جنس مرغ که   ترکی  سنقر اسمی 

تر است. کلمه ُکلیایی  تر و بسیار تیزپر و چاالک واع دیگر بازها قوی کردند چرا که از ان پادشاهان بوسیله آن شکار می 

شود. قسمت کردنشین این ناحیه نام خود را  به محل سکونت طوایف کرد زبان ایل کلیایی در غرب سنقر اطالق می 

تشکیل  از اسم ایل کلیایی گرفته و به کلیایی معروف شده است. چون این شهرستان از دو قسمت سنقر و کلیایی 

 (. ۱۸:  ۱۳۹۸نقل در احمدی و یاوری،    ۱۳۸۸یدی،  ؤ شده این شهرستان سنقر و کلیایی نامیده شده است )م 

 و کلیایی سنقر   تحلیل و بررسی قالی 

قرار دارد که شامل همدان و    ها غرب ایران در سه بخش شمالی، جنوبی و مرکزی بازار پرمنفعت دستبافته 

. یکی از پنج منطقه  (Bennett, 2004: 224)شود. در غرب همدان، کلیایی از مراکز مهم است  کردستان می 

های تولید شده در غرب همدان  اصلی تجاری فرش کردی، سنقر و کلیایی است. کلیایی حتی گاهی به فرش 

ایی دارای رنگ روشن قابل مشاهده است؛ که به خوبی  های کلی شود و بافته هم به طور عام نسبت داده می 

.  (Ford, 2007: 243)شود  اند. این قبیله از بزرگترین تولیدکنندگان فرش در میان کردها محسوب می رنگ شده 
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است    ای شامل روستاهای کلیایی و شهر کوچک سنقر های عشایری کردستان در ناحیه مرکز اصلی تهیه قالیچه 

رود و گروه دوم در شمال غربی کلیایی واقع گردیده  و مرکز آن  که نبض بازار این صنعت به شمار می 

های ناحیه کلیایی در سال بالغ بر چندین هزار تخته بوده است ولی  آباد است.  بیست سال قبل فرآورده شیرین 

 (.  ۱۴۳:  ۱۹۴۸به تدریج این میزان کاهش یافت )ادواردز،  

ها پیش در بین روستاییان و عشایر سنقر و کلیایی به عنوان یک فعالیت جنبی، با ارزش و  از سال   بافی قالی 

شده است.  های بومی در روستاهای خاص منطقه بافته  شده و با استفاده از نقشه خودمصرفی محسوب  

کیونانی، حسین بافته  نقشه  مانند  این روستاها  نام  به  اکبرآبادی معروف شد ها  و  اتفاق  آبادی  این  دلیل  ند. 

 (. ۱۶۳-۱۶۲:  ۱۳۶۳ها باشد )جزمی و همکاران،  ممکن است تقدم یا مهارت بیشتر بافندگان این روستا 

شود. محل  نوع فرش مختلف که هر کدام مربوط به یک شهرستان است، بافته می   ۳۰تا   ۲۵در ایران حدود 

غم در اختیار داشتن  نقشه بافت،  ر بافنده علی های آن است. در بیشتر موارد  کننده ویژگی ها تداعی این بافته 

های بافت فرش هم این اتفاق  کند؛ حتی در کارگاه مطابق ذوق و سلیقه خود تغییراتی را در آن ایجاد می 

شبیهه به یکدیگر    های ایرانی اگر به صورت جفت هم بافته شوند، کامالا دهد. به همین دلیل فرش رخ می 

توان ذوق و خالقیت بافنده و طراح را در آن مشاهده کرد. این ویژگی یکی  می   نیستند و مانند تابلو نقاشی 

 (. ۳۲۰-۳۱۸:  ۱۳۶۳از امتیازات بزرگ و یکی از دالیل تنوع فرش ایران است )بنجامین،  

های منطقه سابقه  های طراحی است. بسیاری از طرح های رایج در قالی سنقر شامل نقوش ذهنی و نقشه نقشه 

آباد شهرت  ها مانند حسین های مجاورند و برخی از آن ثر از روستاها و استان أ رند و برخی مت و قدمت محلی دا 

 (. ۹۸:  ۱۳۸۳فر،  جهانی دارد )شایسته 

های سایر مناطق کشور از دو بخش زمینه و حاشیه تشکیل شده است. در فرهنگ  قالی سنقر به مانند قالی 

باشد. مانند »گل اکبرآباد« که منظور نقش کلی قالی  می   اصطالحات قالی کرمانشاه واژه »گل« به معنای نقش 

ها در قالی  نقش   ی ریزه های موجود در قالی است. مجموعه ی »ریزه گل« به معنای خرده نقش است و واژه 

 (. ۱۸۰-۱۷۸:  ۱۳۶۳ها به طرح خاصی اختصاص دارد )جزمی و دیگران،  سنقر وجود دارد که برخی از آن 

فرش  سنت  ایرانی، به  در طرح   های  حتی  و  است  اصلی  اجزاء  از  یکی  ذهنی حاشیه  قابل  های  هم  باف 

های حاشیه فرش  ها در طراحی فرش، طرح (. به دلیل نگرش آزاد آن ۳۴:  ۱۳۸۴مشاهده است )صدری،  

نمی  باالیی است و  تنوع  برای آن قائل شد )حاج  توان دسته روستایی و عشایری دارای  بندی مشخصی 

 (. ۱)جدول    ( ۷۷:  ۱۳۸۴محمد حسینی،  
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 ها حاشیه   -۱جدول  

 آنالیز خطی حاشیه  تصویر حاشیه  نام حاشیه  ردیف 

۱ 
حاشیه اره و شمامه  

 کامی یا دوست 

 

 
(Ford, 2007: 44) 

 

۲ 
حاشیه کشتی، شانه  

 و چشم گاو 

 
 

  (Ford, 2007: 48) 

 

۳ 
حاشیه طاووس  

 نگهبان 

 

 
(Ford, 2007: 45) 

 

۴ 
نوع دیگری از  

 شمامه حاشیه اره  

 
 

 ( ۹۲:  ۱۳۹۸)احمدی و یاوری،  

 

 )نگارندگان( 
 

های  برند که شامل حاشیه اصلی و حاشیه در سنقر و کلیایی، اصطالح محلی »پروایز« را برای حاشیه به کار می 

به عنوان حاشیه بومی نام برد و برخی    توان ها را می (. تعدادی از آن ۳۴:  ۱۳۸۴باریک اطراف آن است )صدری،  

 جوار اقتباس شده است. نیز از مناطق هم 

های بومی، حاشیه »دوستکامی« یا به اصطالح محلی »اره و شمامه« است. حاشیه قالی  یکی از این حاشیه 

هده  توان در مناطق دیگر مشا های سنقر است که مشابه آن را نمی آباد جزء منحصر به فردترین حاشیه حسین 

های، شانه و کشتی، منگوله، چشم گاو )سه نقطه(، شتر و  کرد. نقوش این حاشیه دارای تفاسیر گوناگون به نام 

بافی و نقوش انتزاعی که چندین مرحله از صورت واقعی خودشان دور  مسجد است. استفاده از سنت ذهنی 

 (.  ۱۰۳:  ۱۳۹۸  اند، درک و تصویر این نقوش را دشوار کرده است )احمدی و یاوری، شده 

توان گفت که فرم معتبرترین  پردازد؛ در واقع می گیری اثر هنری می فرم در معنای کلی به چگونگی شکل 

ترین  حلقه ارتباطی بین اثر هنری و سبک خاص آن است به همین دلیل، واژه فرم کاربرد وسیعی دارد و دقیق 

سبکی در این پژوهش فرم )طرح و نقش   لفه اصلی ؤ (. م ۲۰-۱۷:  ۱۳۹۸ معنای آن همان شکل است )جنسن، 

های در دسترس پیکره مطالعاتی این پژوهش )قالی سنقر و  لفه از میان نقشه ؤ و بر اساس این م   است قالی(  

 نمونه مطالعاتی برگزیده    ۴( و سپس  ۲دسته قرار داده شد )جدول    ۵نمونه مطالعاتی انتخاب و در    ۲۰کلیایی(،  

 (. ۳های سبکی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت )جدول  لفه ؤ جهت شناخت سبک و تعمیم م 
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 های بافته شده در سنقر و کلیایی بندی نقوش قالی تقسیم   -۲جدول  

 ردیف 
 دار ترنج 

 سراسری  تصویری  ای واگیره  ترنج لچک 
 حوضی  دو ترنج  تک ترنج 

 کیونانی  ۱
دوگل  

 آباد اکبر 
 چهارفصل  شاهی هوشنگ  کبابی سیخ  سینی قهوه  لنجاب 

 لنگر کشتی  ۲
دوگل  

 تیری هفت 
  شکارگاه  دارگل  سماوری  

   سروی  آباد حسین    بالغ داش گل تک  ۳

   شاپرکی  سیدعبداللهی    یه گلی  ۴

   بازوبندی  سرخی گل     ۵

 )نگارندگان( 
 

 های مطالعاتی معرفی نمونه   -۳جدول  

  

 تصویر  ویژگی  نام نمونه مطالعاتی  ردیف 

۱ 
 ترنج: لچک طرح  

 آباد قالی حسین 

آباد در  نقشه نام خود را از روستای حسین 

ترین  ترین و اصلی نزدیکی سنقر گرفته و رایج 

است. طرح این    آباد نقشه کلیایی، طرح حسین 

قالی به سبک هندسی و لچک ترنج است که  

ترنج آن به ترنج ساعتی معروف است. حاشیه  

مخصوص این طرح، شانه و کشتی است. زمینه  

آن از تکرار نقش واگیره ماهی درهم یا هراتی  

،  ۱۳۹۸پوشیده شده است )احمدی و یاوری،  

۹۶-۱۰۳ .) 

 

 

 

 

آباد )احمدی و  قالی حسین   -۱تصویر  

 ( ۲۵، تصویر ۱۳۹۸ری،  یاو 

۲ 

ای: قالی  واگیره   طرح 

کبابی )اره شمامه  سیخ 

 ای( پنکه   -

ای است که تمام متن، با  طرحی هندسی واگیره 

شود. نام این طرح بر  واگیره طرح پوشش داده می 

اساس قراردادن نام اشیاء پیرامون بر روی طرح  

 (. ۱۲۳  : استوار است )همان 

 

 

 
 

کبابی )احمدی و  سیخ قالی    -۲تصویر  

 ( ۲۴، تصویر ۱۳۹۸یاوری،  
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 )نگارندگان( 

 تصویر  ویژگی  نام نمونه مطالعاتی  ردیف 

۳ 

 دار ترنج   طرح 

 )تک ترنج( 

 قالی کیونانی 

)تخت جمشید یا  

 باف( خانم 

است. طرح کلی    روستای محل بافت، کیونان 

این نقشه این قالی را یک قاب مرکزی کشیده  

در مرکز و چهار نقش هندسی موسوم به  

دهد  ی متن تشکیل می »یقدان« در چهارگوشه 

هایی مانند  و در برخی موارد شامل خرده نقش 

  ۲آفتابه، چراغ، وزنه، یخدان است. همچنین در  

فرم دیگر با دو قاب مرکزی همراه خرده  

صلی و یک قاب مرکزی به همراه  های ا نقش 

شود. حاشیه متدوال  طرح درختی نیز بافته می 

 ( ۱۰۵  : . )همان است کامی  دوست 

 

 
 

 

  قالی تخت جمشید دوقاب   -۳تصویر  
 (www.carpetvista.com .)   

 
 
 
 
 

 
 

  مایه قالی تخت جمشید با نقش   -۴تصویر  
 (. ۱۲۳:  ۱۳۸۹گیاهی )صوراسرافیل،  

 

 

 
 

قالی تخت جمشید با یک     -۵تصویر  
قاب مرکزی )احمدی و یاوری،  

 (. ۵ر  ، تصوی ۱۳۹۸

۴ 

ای: قالی  واگیره   طرح 

  -کبابی )اره شمامه  سیخ 

 ای( پنکه 

ای است که تمام متن، با  طرحی هندسی واگیره 

طرح    شود. نام این واگیره طرح پوشش داده می 

بر اساس قراردادن نام اشیاء پیرامون بر روی  

 (. ۱۲۳  : طرح استوار است )همان 

 

 

 
 

کبابی )احمدی و  قالی سیخ   -۶تصویر  

 ( ۲۴، تصویر ۱۳۹۸یاوری،  

۵ 

ترنج: قالی  لچک   طرح 

سینی و قالی  قهوه 

 سماوری 

قالی    های ها فرم لچک ویژگی خاص این قالی 

است که به شکل شتر نشسته هستند. ترنج  

های بزرگ پیوسته، که  مربع شکل با سرترنج 

تداعی کننده فرم سینی است و گاهی در  

اطراف آن نقش دست هم کار شده است.  

برخی بر این باور هستند که قالی سماوری فرم  

سینی شکسته است )همان،  خمیده طرح قهوه 

۱۱۸ .) 

 

 

 
 

سینی  قالی قهوه   -۷تصویر  
 (www.carpetvista.com .) 

 

 

 
 

قالی سماوری    -۸تصویر  
 (www.carpetvista.com .) 

 نگارندگان    :منبع 

http://www.carpetvista.com/
http://www.carpetvista.com/
http://www.carpetvista.com/
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 (. ۷-۴نمونه مطالعاتی به انجام رسید )جداول    ۴برای    های آن مراحل کشف صفات سبکی و تحلیل ویژگی 
 

 آباد ساز قالی حسین شناسایی و تحلیل عناصر سبک   -۴جدول  

  ردیف عنصر سبکی  ها ویژگی آنالیز خطی
شده است.   زمینه با طرح ماهی درهم یا هراتی پوشیده 

های مناطق دیگر  آباد از قالی زمینه هراتی قالی حسین 

 تر است. درشت 

 ۱ زمینه 

 
آباد، حاشیه کشتی، شانه  حاشیه مخصوص قالی حسین 

حاشیه  از  یکی  عنوان  به  و  است  گاو  چشم  های  و 

می قالی  شناخت  کردی  حاشیه های  امروزه  های  شود. 

 شود. دیگری هم برای قالی بافته می 

 ۲ حاشیه 

 
ساعتی   ترنج  به  و  هندسی  آباد  حسین  قالی  ترنج 

معروف است و ویژگی خاص آن، سرترنج هندسی به  

 شکل برگ یا درخت است. 

 ۳ ترنج 

 
پله  صورت  به  که  لچک  است  قسمتی  چند  و  ای 

نقش فرم  ریز  و  خاص  هم های  نقش  های  چون 

 حیوانات در آن قرار دارد. 

 ۴ لچک 

 )نگارندگان( 
 

 کبابی ساز قالی سیخشناسایی و تحلیل عناصر سبک -۵جدول 

  ردیف  عنصر سبکی  ها ویژگی  آنالیز خطی 
شامل   طرح  این  زمینه  خاص  فرم 

طراحی شده با نقوش برگ و    ای واگیره 

نماد   را  برگ  برخی  که  است  گل 

تشبیه   انار  به  را  گل  و  سرو  درخت 

 (. ۳۶:  ۱۳۸۴)صدری،   اند کرده 

 ۱ زمینه 

 
این  اره  خاص  و  بومی  )حاشیه  شمامه 

 طرح است(. 
 ۲ حاشیه 

 )نگارندگان( 
 
 

  

 نگارندگان    :منبع 
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 خانم باف(   -ساز قالی کیونانی )تخت جمشید شناسایی و تحلیل عناصر سبک   -۶جدول  

 ردیف  عنصر سبکی  ها ویژگی  آنالیز خطی 
 

 ۱ ترنج  فرم خاص ترنج یا قاب مرکزی 

 

های هندسی که در چهارگوشه  فرم 
متن قرار دارد و به یخدان معروف  

 است. 

های  گوشه 
 طرح 

۲ 

 

 ۳ ها خرده نقش  چراغ 

 

 

 
 ۴ ها خرده نقش  شال، وزنه، موتیف گیاهی، آفتابه 

 )نگارندگان( 
 

 سینی ساز قالی قهوه شناسایی و تحلیل عناصر سبک   -۷جدول  

 ردیف  عنصر سبکی  ها ویژگی  آنالیز خطی 
 

 ۱ لچک  دارای فرمی به شکل شتر شکسته 

 

 ۲ ترنج  ترنج مربع شکل با سرترنج بزرگ پیوسته 

 نگارندگان( )
 

 

های اول و دوم در مناطق همجوار، دیگر  های مشابه نمونه های سبکی با جستجوی طرح در مرحله سنجش تقابل 

(. برای  ۹-۸ها در جدول قرار گرفته است. )جداول  ساز آن شهرهای ایران و کشورهای همسایه، عناصر سبک 

زمینه هراتی از شهرهای بیجار، برچلوی همدان،    های هندسی لچک ترنج با آباد، از قالی تقابل طرح قالی حسین 

 زنجان و سنندج استفاده شد.  

 

 نگارندگان    :منبع 
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آباد، هر منطقه نسخه  های پرکاربرد منطقه غرب کشور، طرح زمینه هراتی است که از تبریز تا خرم از جمله نقش 

شود. اگر چه اجرای ساده روستایی  کردی در انواع مختلف ظاهر می   ای های قبیله خاص خود را دارد و در فرش 

ای در بافندگی  گر تنوع گسترده نقوش در این طرح مشترک است ولی تقریباا از هر نظر متفاوت هستند و نمایان 

های استان مرکزی، همدان و سایر  های کردی چهره ارتباطی بین فرش فرش   . (Ford, 2007: 86)کردی هستند  

آباد سنقر شهرت  های منطقه از جمله ماهی بیجار، جوزان مالیر و حسین ر ایران هستند و برخی از طرح عشای 

آباد همدان بافته  (. در همدان نیز این طرح لچک ترنج، به نام حسین ۲۷-۲۶:  ۱۳۸۹جهانی دارند )صوراسرافیل،  

ح انحصاری یکی از دو منطقه سنقر  آباد طر نظران گفته شده است که حسین شود. به نقل از برخی از صاحب می 

بافی در این  یا همدان بوده است. طرح مذکور از گذشته تا به امروز سیری تکاملی متأثر از گستردگی فرهنگ قالی 

یاوری،   و  )احمدی  است  داشته  حسین ۹۶:  ۱۳۹۸مناطق  قالی  حاشیه  فردترین  (.  به  منحصر  از  سنقر  آباد 

 (. ۱۰۳  :مناطق دیگر مشابهتی ندارد )همان   های قالی این منطقه است که با حاشیه 

های کیونانی )قالی با طرح یک قاب مرکزی، دو قاب  نمونه از قالی   ۳ساز  در ادامه همین مرحله، عناصر سبک 

و الدیک در جدول بعدی قرار گرفته است. در    ۱ای رومانیا، دوزملتی های سجاده مرکزی و فرم گیاهی( با قالی 

 سینی به دلیل نیافتن نمونه مشابه، جدول تقابل ایجاد نشده است.  طرح قهوه خصوص طرح سیخ کبابی و  
 

 آباد( )قالی حسین   ۱  های سبکی در نمونه مطالعاتی شماره سنجش تقابل   -۸جدول  

 حاشیه 
ریزنقش در  

 لچک 
 لچک و ترنج  زمینه 

آنالیز لچک  

 و ترنج 

مطالعاتی    نمونه 

 های آن و تقابل 

ردی 

 ف 

کشتی و  و    شانه 

های  دیگر حاشیه 

 کردی 

انواع  

حیوانات،  

 گیاهان 

زمینه  

هراتی  

 درشت 

ترنج  ای با ریز نقش لچک پله 

هندسی خاص )ساعتی(،  

 سرترنج برگی شکل 

  

۱ 

حاشیه با خطوط  

شکسته و خطوط  

خمیده متداول  

است. در مناطق  

کردی از  

بدون  

وجود ریز  

نقش در  

 لچک 

زمینه  

هراتی یا  

ماهی  

درهم  

 ریزتر 

لچک با خطوط خمیده  

ترنج با    بدون ریز نقش 

خطوط خمیده بدون  

 سرترنج برگی شکل 

 

 

 

 

 
قالی    -۷ر  تصوی 

 ,Ford)بیجار 
2007: 88) 

۲ 

 
1 Dosemelati 
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های  حاشیه 

متعددی استفاده  

 شود. می 

 

 

 

 

 

 

 
قالی  -۸  تصویر 

 برچلوی همدان 
www.carpetvist

a.com ) 

۳ 

 

 

 

 
 

: قالی  ۹تصویر 
 ,Ford)زنجان 

2007: 91) 

۴ 

لچک هندسی ساده بدون  

ترنج هندسی،    ریزنقش 

متفاوت با سنقر بدون  

 سرترنج 

 

 

 

 

 
 ۱۰ر  تصوی 

قالی سنندج 
(Ford, 2007: 

92) 

۵ 

 ( نگارندگان)
 

 )قالی کیونان(   ۲های سبکی در نمونه مطالعاتی شماره سنجش تقابل   -۹جدول  

 های فرعی خرده نقش  خرده نقش اصلی  آنالیز فرم ترنج مرکزی  های آن مطالعاتی و تقابل   نمونه  ردیف 

۱ 

 

 

 

 چراغ، آفتابه و شال  یخدان و وزنه 

 

 

 

 چراغ و شال  یخدان 

  
 و آفتابه   گیاه  وزنه 

http://www.carpetvista.com/
http://www.carpetvista.com/
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۲ 

 

 
قالی رومانی    -۱۱ر  تصوی 

.(Ford, 2007: 133) 

 

 گیاه، چراغ و آفتابه  یخدان  و وزنه 

۳  

 
 

  قالی دوزملتی   -۱۲  تصویر 
.(Ford, 2007: 130) 

 

 گیاه و آفتابه  

۴  

 
 

قالی الدیک    -۱۳  تصویر 
(Ford, 2007: 131) 

 

 گیاه و چراغ  یخدان  و وزنه 

 

ای ترکیه و رومانی، شباهت خاصی در قاب مرکزی  های سجاده های قالی کیونان با قالی در نتیجه تقابل طرح 

 هایی قابل مشاهده است.  های مورد اشاره، شباهت های اصلی و فرعی طرح شود اما در ریزنقش دیده نمی 

نیز محسوب می   شناسی سبک   ۶در مرحله   آن  آخرین مرحله  که  یافته عملی  این پژوهش  شود، طبق  های 

به  می  را  سنقر  قالی  طرح  سنقر    ۲توان  اختصاصی  و  بومی  نقوش  نخست  دسته  کرد.  تقسیم  کلی  دسته 

دارای شباهت محسوب می  که  نقوشی هستند  دیگر هستند، ولی  شوند و دسته دوم  مناطق  نقوش  با  هایی 

 (.  ۱۰شود )جدول  ها می سنقر موجب تمایز طرح آن با سایر طرح   های خاص نقوش ویژگی 

 
 گذاری سبک شناسی و نام : گونه ۱۰جدول  

 های دارای مشابهت طرح  های بومی و انحصاری طرح  ردیف 

 آباد حسین  سیخ کبابی  ۱

 لنگر کشتی  سینی قهوه  ۲

 تخت جمشید  سماوری  ۳

 بازوبندی  دوگل اکبر آباد  ۴

 شاپرکی  هفت تیری   دوگل  ۵

 سروی  دارگل  ۶
 لنجاب   ۷
 تک گل داش بالغ   ۸

 )نگارندگان( 
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شناختی و  ثیر دو دسته عوامل درونی یعنی فردی و روان أ ساز تحت ت شناسان پیدایش عناصر سبک به اعتقاد سبک 

(. با تغییرات چشمگیر هنر صنعت فرش از یک  ۳۱:  ۱۳۹۹قرار دارد )میرزایی    شناختی بیرونی و محیطی یا جامعه 

شوند که منطقه سنقر و  سو و تغییر سلیقه و دیدگاه هنرمندان این عرصه، همواره صفات سبکی دچار تغییرات می 

ود در اسناد  های موج کلیایی نیز از این امر مستثنی نیست. شناسایی صفات سبکی در این پژوهش به استناد نمونه 

های مرجع صورت پذیرفته است و امکان دستیابی به برخی نتایج متمایز با مشاهدات میدانی از وضعیت  و کتاب 

 بافی منطقه دور از انتظار نیست. حاضر قالی 

 گیری )شرح کامل صفات سبکی( نتیجه 

طرح  دارای  عشایری  پیشینه  با  سنقر  اس قالی  زیبا  هندسی  نقوش  جمله  از  مختلفی  دسته  های  در  و  ت 

های سنقر شامل حاشیه، ترنج، لچک و ریز نقش است که در  گیرد. طرح قالی های روستایی قرار می قالی 

هایی چون شانه کشتی، چشم گاو، اره  ها با نام بعضی موارد اختصاصی و بومی این منطقه هستند. حاشیه 

ها با  کردی مورد استفاده است. ترنج   ها در مناطق شوند که برخی از آن شمامه و طاووس نگهبان شناخته می 

های متنوع،  ها با سرترنج شوند که از ترکیب آن اشکال متنوع چندضلعی، مربع، لوزی یا بیضی مشاهده می 

مانند هستند که گاهی با    ای صورت هندسی و پله ه  ها بیشتر ب اند. لچک به ظاهری منحصر به فرد دست یافته 

می ایجاد شکل  کلیایی  و  سنقر  قالی  بارز  ویژگی  به  بدل  نشسته،  شتر  مانند  انتزاعی  دیگر  شوند.  های  از 

ها است و بافنده خالق با گشاده دستی از طریق  های طرح قالی این منطقه، استفاده فراون از ریزنقش ویژگی 

کاسی از هرآنچه در پیرامون خود دیده، بافته است. حاصل  استفاده از ریزنقش در زمینه، لچک و ترنج انع 

این روش به همراه ذوق هنری بافندگان هنرمند منطقه در به ترجمه درآوردن تجربه زیسته خود و طبیعت  

 سینی شده است.  های بومی سنقر مانند طرح سیخ کبابی و قهوه در فرش، باعث ایجاد نقشه 

های همدان و کردستان و پیشینه آن به عنوان بازار  یی، مجاورت با استان موقعیت جغرافیایی خاص سنقر و کلیا 

ثیراتی در قالی منطقه یاد شده است و این اثرات در  أ مهم فروش و صادرات فرش در غرب کشور، نیز دارای ت 

ه  های شهری امروزه مالک نبوده، بیشتر قابل مشاهد گذشته که زندگی عشایری رونق بیشتری داشته و مرزبندی 

هایی در  است. روابط میان فرهنگی که در بین اقوام منطقه و کشورهای مجاور، وجود داشته، باعث بروز شباهت 

ناپذیر بوده است. بعضی از  قالی مناطق مورد اشاره شده و بافت نقوش مشترک در منطقه امری عادی و اجتناب 

های  بافته توان دست شود ولی می بافته می های قالی در مناطق دیگری چون همدان، کردستان و زنجان نیز  طرح 

های  های خاص نقوش سنقر، تمایز بافته های جزئی از هم تمیز داد. با این وجود ویژگی هر منطقه را با تفاوت 

آباد سنقر است که  گر ساخته است که نمونه بارز آن قالی حسین این منطقه را از سایر مناطق پررنگ و جلوه 
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طرح لچک ترنج با زمینه هراتی در غرب ایران، به دلیل حاشیه خاص، ترنج ساعتی،  رغم رواج داشتن  علی 

های منطقه جدا شده است و  های متعدد در لچک، از سایر طرح های برگی شکل و وجود ریزنقش سرترنج 

 شهرتی جهانی دارد. 

یل آن به روش  های قالی سنقر و تجزیه و تحل آوری اطالعات در مورد طرح با این اوصاف و پس از جمع 

شناسی عملی، به این نتیجه دست یافته شد که منطقه سنقر و کلیایی صاحب سبک روستایی خاص  سبک 

 بخش قابل توصیف است:   ۲خود است که سبک مذکور در  

های بومی معروفی مانند  های بومی که منحصر به این منطقه است و دومین بخش طرح بخش نخست طرح 

شوند  ها دارند و در سایر مناطق مثل همدان و کردستان نیز بافته می یر طرح هایی با سا هراتی که شباهت 

 شود. های منحصر به فرد این منطقه مشاهده می ها شاخصه ولی در آن 

 

 فهرست منابع 

 (. قالی سنقر و کلیایی. همدان: آکسایا. ۱۳۹۸احمدی، روجا و یاوری، فریبا )   -

 ی صبا، مهین دخت. تهران: انجمن دوستداران کتاب. (. قالی ایران. ترجمه ۱۳۶۲)   ادواردز، سیسیل   -

 ی کردبچه، محمدحسین. تهران: انتشارات جاویدان. (. ایران و ایرانیان. ترجمه ۱۳۶۳بنجامین، س، ج، و )   -

ناسی  ش (. هنرهای بومی در صنایع دستی باختران. کرمانشاه: مرکز مردم ۱۳۶۳جزمی، محمد و همکاران )   -

 وزارت فرهنگ و آموزش عالی.  

 ی آواکیان، بتی. تهران: سمت. (. تجزیه و تحلیل آثار هنرهای تجسمی. ترجمه ۱۳۹۸جنسن، چارلز )   -

های روستایی ایران. دوفصلنامه  شناسی فرش اهلل. زیبایی اللهی، حبیب حاج محمد حسینی، همایون و آیت   -

 . ۹۴-۶۱،  ۱،  ۱۳۸۴گلجام،  

نقشه (. سبک ۱۳۹۴یم ) سلطانی گوکی، مر   - کرمان.  شناسی  های فرش موجود در شرکت سهامی فرش 

 تهران: دانشگاه هنر. 

،   ۸۸و   ۷۷، ۱۳۸۳بافی در سنقر کلیایی. کتاب ماه هنر، بهمن و اسفند  (. هنر قالی ۱۳۸۳فر، مهناز ) شایسته   -

۹۶-۱۰۴ . 

 . ۳۲-۴۱،  ۱،  ۱۳۸۴مه گلجام،  (. مفاهیم نمادین در نقوش قالی سنقر. دوفصلنا ۱۳۸۴صدری، مهرداد )   -

 : فرش کرمانشاه. تهران: آفتاب اندیشه. ۲های کردی  (. فرش ۱۳۸۹صوراسرافیل، شیرین )   -

 شناسی در ادبیات. تهران: جهاد دانشگاهی. (. درآمدی بر سبک ۱۳۷۲عبادیان، محمود )   -

 ها. تهران: سخن. ها، رویکردها و روش شناسی نظریه (. سبک ۱۳۹۰فتوحی، محمود )   -
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،  ۲،  ۱۳۹۲شناسی قالی ایران. فصلنامه پژوهش هنر، تابستان  (، سبک ۱۳۹۲مهدی ) میرزاامینی، سید محمد   -

۸۹-۹۶ . 

شناسی مطالعات سبک در طرح و نقش قالی ایران. فصلنامه کیمیای هنر،  (. روش ۱۳۹۹میرزایی، عبداهلل )  -

 . ۳۵-۱۹،  ۳۷،  ۱۳۹۹زمستان  

 هنر باستانی بافندگی در فرش کردی. کرمانشاه: دانشگاه رازی.   (، در جستجوی ۱۳۹۲ای، محمدرضا ) همزه   -

های عشایری و روستایی  شناسی یادگاری بافی در قالی (. تبیین جامعه ۱۳۹۷یاوری، فریبا و همکاران )   -

 . ۸۲-۶۳،   ۳۳،   ۱۳۹۷ایران )مطالعه موردی: قالی کرمانشاه(. دوفصلنامه گلجام، بهار و تابستان  
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