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 چکیده 

به    شناسی سبک است. در مطالعات    شناسی سبک مطالعات قالی، روش    حوزه یکی از رویکردهای مهم در  

در جهت    توانند ی م های سبکی  ، چرا که ویژگی شود ی م بافت پرداخته    منطقه های شاخص هر  شناسایی ویژگی 

،  ند ی آ ی م ی هر منطقه کمک کنند و همچنین از جمله عوامل هویتی قالی هر منطقه به حساب  ها قالی شناخت  

استان چهارمحال و بختیاری با  بافی در شهرستان اردل  ی یکی از مناطق قالی ها قالی اله به شناخت  لذا در این مق 

بافت و    وه ی ش پرداخته شده است و طرح و نقش، رنگ،    شناسی سبک ی اوالد حاج علی به روش  ها قالی عنوان  

ی  ها قالی مورد بررسی قرار داده شده است. عواملی که باعث شکل گیری عنوانی به نام    ها قالی غیره در این  

ویژه بودن    این طایفه، بافت نیم لول خاص    زمینی بودن دارها، سبک اوالد حاج علی شده است، عبارتند از:  

ود اوالد حاج  ، استفاده از پالت رنگی خاص خ ها قالی ، استفاده از رنگ تیره و پخته در  شیرازه پیچی   نحوه 

به صورت هندسی و ذهنی هستند، که    متری و نقوشی که   ۶ی قالیچه و  زها ی سا بیشتر در    ها قالی بافت  علی،  

و این امر مشخص    رد ی گ ی م توسط بافنده و احساسش در لحظه بافت صورت    ها قالی چیدمان نقوش دراین  

است، باید   ها طرح و سایر  که طرح کلی قالی جز طرح قابی، حوض در حوض، لچک ترنج حوضی  کند ی م 

بر اساس الهام از طبیعت، اعتقادات و نیاز این خاندان شکل گرفته و    ها قالی نقوش در این    توجه داشت که 

تحلیلی و با    -مطالعاتی به صورت توصیفی   کره ی پ   ۱۵در این پژوهش    الزم بذکر است  نامگذاری شده است. 

 ی مورد بررسی قرار گرفتند. ا ا انه کتابخ ی  ها داده استفاده از تحقیق میدانی و  

 

ی عشایری و  ها قالی شناسی، استان چهارمحال و بختیاری،  شناسی، صفات سبک سبک :  های کلیدی واژه 

 ی اوالد حاج علی. ها قالی روستایی،  
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 مقدمه 

اوالد حاج علی در بین بازاریان قالی و به صورت محدود در جوامع دانشگاهی معروف هستند. این    ی ها قالی 

تحت   صرفاا. در گذشته شود ی م استفاده  ها آن ی اوالدی برای  ها قالی  واژه ی لری مشهورند و  ها قالی به  ها قالی 

چرا که در حین کوچ کردن آنان بین دو استان چهارمحال و بختیاری   شدند ی م ی عشایری بافته  ها قالی عنوان 

و این    شود ی م م  نجا ا ، اما در حال حاضر کوچ به صورت محدود  شدند ی م و خوزستان، توسط بانوان بافته  

و   خاندان در چندین روستا از روستاهای شهرستان اردل استان چهارمحال و بختیاری از جمله سرخون، شلیل 

ی اصیل  ها قالی   که   جا آن . از  شوند ی م ی روستایی اوالد حاج علی نیز بافته  ها قالی و    اند ده ی گز نت  هلوساد سکو 

های خاص خود هستند، در این  بافت، ابعاد و غیره دارای ویژگی   وه ی ش طرح و نقش، رنگ،    نه ی زم ایرانی در  

به روش   بررسی    شناسی سبک پژوهش  ویژگی   ی ها قالی به  شناخت  به جهت  علی  حاج    ها آن های  اوالد 

 های اصلی و فرعی پیش آمده است که عبارتند از: پرداخته شده است و طی پژوهش سوال 

ی اوالد حاج علی  ها قالی یی باعث شکل گیری عنوانی به نام ها شاخصه اصلی: وجود چه  سؤال  •

 شده است؟ 

ی اوالدی به  ها قالی فرعی: سبک بافت، طرح و نقش، رنگ و رنگرزی و مواد ومصالح    سؤال  •

 چه صورتی است؟ 

 به اهداف اصلی و فرعی زیر دست یابند.   سؤاالت گویی به این  محققین برآنند که با پاسخ 

 اوالد حاج علی.   ی ها قالی بافت    وه ی ش هدف اصلی: بررسی و شناسایی طرح و نقش، رنگ، ابعاد و   •

 ی مناطق بافت ایران هستند. ها قالی ی اوالدی که یکی از  ها قالی هدف فرعی: شناخت   •

 روش تحقیق 

تحلیلی صورت گرفته است و بخش زیادی از  _و به صورت توصیفی   شناسی سبک این پژوهش به روش  

م شده است و نیز بخش کوتاهی از  نجا ا میدانی و از طریق مصاحبه با بافندگان و خبرگان قالی  وه ی ش آن به  

پیکره هستند و به این دلیل که این پژوهش به    ۱۵ی این پژوهش  ها نمونه   است.   ی ا ه ان کتابخ   وه ی ش آن به  

 به صورت تصادفی است.   ها نمونه م شده است، انتخاب  نجا ا صورت میدانی  

 پیشینه 

زمینه  ها پژوهش  اندکی در  اوالد حاج علی ها قالی ی  بیان توضیحات  م شده  نجا ا   ی  به  ادامه  اما در  است 

و    ها بافته ،  ها ی ار ی بخت "(، در کتابی با عنوان  ۱۳۷۶قاضیانی )   مختصری در این موضوع پرداخته شده است: 

نفر یکی از    ۱۸۱,۷۷۷  با جمعیتی حدود   ها ی ار ی بخت   ۱۳۶۶بیان کرده است: درکشور ایران در سال    "نقوش 
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و هر شعبه به    شوند ی م دو شعبه هفت لنگ و چهار لنگ تقسیم    و به   دهند ی م ایالت مهم ایران را تشکیل  

فرش  "  (، در کتابی با عنوان ۱۳۸۹. در ادامه صوراسرافیل ) شود ی م تعدادی باب و هر باب به اوالد تقسیم  

به وسیله طوایف اوالد بافته    معموالایی معروف به اوالد که  ها نقشه بیان کرده است   "چهارمحال و بختیاری 

 .  شود ی م ی گیاهی استفاده  ها رنگ از    ر رنگرزیشان و د   شده ی م 

ی اوالد  ها قالی بیان کرده است: طرح    "پژوهشی در فرش ایران "( در کتابی با عنوان  ۱۳۹۰در ادامه ژوله ) 

  ی لوزی شکل است. در ادامه مرجانیان ها ترنج حاج علی هندسی است و در متن دارای یک یا چند ردیف  

بیان کرده است: حاج علی از ایل بختیاری    "منحنی قدرت در تاریخ بختیاری    "(، در کتابی با عنوان  ۱۳۹۶) 

اورک است. که حاج علی فردی مدیر، شجاع و ثروتمند، با نفوذ    فه ی طا شاخه هفت لنگ، باب دینارانی و از  

و چون دارای رمه و    شوند ی م قر و مشهور بود. که ابتدا در منطقه جونقان استان چهارمحال و بختاری مست 

، سپس چهار فرزند پسر او تصمیم  کنند ی م گله زیادی بودند بخشی از جونقان و حومه آن را خریداری  

و گندمکار( شهرستان اردل    به سرزمین اجدادی خود در بخش میانکوه )دهدز، رودبار، سرخون   رند ی گ ی م 

عنوان سرزمین اجدادی به تصرف خود در آوردند.  بروند و بخشی از این منطقه را خریداری کردند و به  

اوالد حاج علی در جای جای بختیاری صاحب نفوذ هستند و در بلداجی، جونقان منطقه شهماروند نشین  

 چهارلنگ و در بخش میانکوه در روستاهای سرخون، شلیل وهلوساد ساکن هستند. 

مقاله یا پژوهش مستقلی    مطالعاتی این است که:   حوزه ی مرتبط به این  ها پژوهش وجه تمایز این پژوهش با سایر  

 مشاهده نشده است.   ها قالی های سبکی این  شناخت ویژگی   ی اوالد حاج علی و ها قالی بررسی    نه ی زم در  

 شناسی سبک 

(. »سبک در  ۳۴:  ۱۳۹۰،  م یک کار« است« )فتوحی نجا ا مفهوم به معنی »شیوه خاص    ن ی تر ج ی را سبک در  » 

اثر این امکان را  هنر به معنی ویژگی  تا بین یک اثر و دیگر آثار هنری    دهند ی م هایی است که به بیننده 

و یک   خورد ی م   ( و »سبک وحدتی است که در آثار کسی به چشم ۱۷:  ۱۳۹۴ارتباط برقرار کند« )جنسن، 

بیان دیگر این اصل منبعی است از تکرار    های مشترک در آثار کسی هست. به روح یا ویژگی یا ویژگی 

گفت    توان ی م ( و  ۱۴-۱۳:  ۱۳۷۳« )شمیسا،  کند ی م عوامل در آثار کسی و توجه مخاطب را به خود جلب  

ی از اشیا است. این الگوها یا  ا مجموعه یا صفات متمایز و مشخص چیز یا   الگوها معنا،    ن ی تر عام »سبک در 

. حال این صفات اگر در یک اثر هنری باشند،  م ی خوان ی م   یا صفات سبکی   ها ی ژگ ی و صفات مشخص را  

سبک آن اثر؛ اگر در آثار یک هنرمند باشند، سبک آن هنرمند؛ اگر در آثار یک منطقه یا یک دوره باشند،  

  (. ۸۹:  ۱۳۹۳( )صحراگرد و دیگران،  ۲۳:  ۱۳۹۹« )میرزایی،  دهد ی م سبک آن منطقه یا دوره را شکل  
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 ها آن صفات سبکی و تعریف  

که همان صفات سبکی هستند و شامل:    شود ی م استفاده   ها آن های از ویژگی  ها بافته رسی دست جهت بر   به 

 بافت، رنگ، طرح و نقش و ابعاد است. که در ادامه به توضیح این عوامل پرداخته شده است.  وه ی ش 

.  شوند ی م هستند که شیوه بافت نامیده    ی ا مجموعه کشی، نوع گره چله   نحوه پوددهی،    نحوه شیوه بافت:   -۱

بافت، شناخت مناطق    وه ی ش باف هستند. پرداختن به  لول وتخت ی بافت: لول بافت، نیم ها وه ی ش   ن ی تر معروف 

 . کند ی م بافت را میسر  

بیان کنند که به صورت ذهنی، شکسته )هندسی( و    توانند ی م طرح و نقش، محتوا: نقوشی که در ظاهر    -۲

هستند  گردان  باطن    یا  در  قالی    توانند ی م و  طراح  معرفی  به  کنند،  کمک  بافت  منطقه  شاخت  به جهت 

 دهنده یک داستان یا روایت باشند. بپردازند و همچنین انتقال 

رنگی یک قالی و یا یک منطقه    رنگرزی، نوع چیدمان رنگ و پالت   نحوه ی است که  ا مجموعه رنگ:    -۳

 . کند ی م بافت را مشخص  

ابعاد: یکی دیگر از عواملی که در صفات سبکی جای دارد، اندازه قالی است که در چندین سایز: ذرع    -۴

 متری، پادری، خرک، میانه و غیره وجود دارد.   ۱۲متری،    ۶ی،  ا پرده و نیم، قالیچه،  

 ن در فرش ایرا   شناسی سبک 

تعریف   فرش   واژه »در  در  ایران  »سبک«  بیرونی    توان ی م شناسی  و  درونی  نوشت: ساختار خاص  چنین 

یک فرش، چه از نظر فیزیکی    شود ی م عوامل محیطی، جغرافیایی و بومی که باعث    مجموعه از    متأثر فرش،  

های منحصر به فردی شود و  شناسی( و چه از نظر درونی )اسلوب بافت(، دارای ویژگی و ظاهری )ریخت 

سایر   )ژوله،    ها فرش از  باشد«  همچنین  ۱۹:  ۱۳۹۲متمایز  و    شناسی سبک (.  شناسایی  »دانش  فرش  در 

ی تولیدی توسط یک فرد، گروه، دوره تاریخی و یا  ها قالی ی فنی و بصری  ها مؤلفه بندی مبتنی بر  طبقه 

از مجموعه عوامل فرهنگی، جغرافیایی و اجتماعی شکل گرفته و باعث تمایز    متأثر ی خاص که  ا منطقه 

که    طور همان   (. ۲۵:  ۱۳۹۹از نظر بصری به انواع دیگر شده است« )میرزایی،  چه از نظر فنی و چه    ها قالی 

یا   بیان  باال  بیان شده است،    قبالا در قسمت  به بررسی  ویژگی   ها قالی نیز    ها آن ی  ها سبک هایی دارند که 

که هر شخص سبک بافت خاص    ها بافنده و    ها قالی مواد و مصالح    ها ی ژگ ی و و عالوه بر این    کنند ی م کمک  

قالی    شناسی سبک تاثیرگذار است. در ادامه الزم بذکر است که، مطالعه    ها قالی خود را دارد برامر بررسی  

زنده  نگهداری،  در  مهم  امری  ثبت  ایران  و  است  ها قالی سازی  فراموشی  حال  در  یا  و  شده  شناخته  ی 

) ۹۰:  ۱۳۹۲)میرزاامینی،   تولید  »تنوع در روش  کیفیت، ظرافت،  ها ک ی تکن (.  اندازه، جنس،  بافت(،  فنی  ی 
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و   طرح  گوناگونی  دارای  ها تفاوت رنگ،  ایران  قالی  که  است  شده  باعث  همگی  ظاهری  ساختاری  ی 

 (. ۸۶:  ۱۳۹۰ی خاصی باشد که هر یک نام مشخصی دارد« )تجدد،  ها فرآورده 

بر اساس سبک شهری، سبک    شناسی سبک ی ایران،  ها قالی شناسی  ی سبک ها روش ترین  یکی از شناخته شده 

این  ۱۸-۱۷:  ۱۳۹۴گوکی،  روستایی و سبک عشایری است )سلطانی  در    ها رنگ   ها قالی (. سبک عشایری: 

هندسی هستند و روی   ها طرح چله قالی پشم است،  معموالاکوچک پارچه است،  ها آن محدود هستند، سایز 

تنوع زیادی ندارند، سایز    ها رنگ   ها قالی ستایی: در این  . سبک رو دهند ی م م  نجا ا دستگاه افقی بافت قالی را  

.  شوند ی م در هر منطقه رایج شده و براساس الگوی کلی و با تغییرات جزئی بافته    ها طرح متوسط است،    ها آن 

ی مختلف بافته  زها ی سا تنوع طرح و رنگ نسبت به دو سبک دیگر زیاد است، در    ها قالی سبک شهری: در این  

 (. ۹۲-۹۱:  ۱۳۹۲)میرزاامینی،    دهند ی م م  نجا ا و بر روی دستگاه یا دار عمودی بافت قالی را    شوند ی م 

ی اوالدحاج علی بختیاری مدنظر است. ازدالیلی که سبب شهرت  ها قالی   شناسی سبک در این پژوهش  

کرد    در سه سبک عشایری، روستایی و شهری اشاره   ها قالی به بافت این    توان ی م ی بختیاری است  ها قالی 

 . شوند ی م ی اوالدی در دو سبک عشایری و روستایی بافته  ها قالی که  

 است.   نمونه هستند، پرداخته شده   ۱۵ی اوالد حاج علی که  ها قالی در ادامه به بررسی و تشریح  
 

 ی اوالد حاج علی ها قالی ی  ها نمونه   -۱جدول  
 تصویر  تصویر از روی قالی  عنوان  ردیف 

 قالیچه قابی  ۱

  

، سایز آن قالیچه )دو در یک متر و  شود ی م عنوان   این قالی با عنوان قالی قابی در بین طایفه اوالدی  شرح 
ی، قرمز،  ا سرمه ی طبیعی سیاه،  ها رنگ نیم(، سبک بافت نیم لول، گره ترکی، شیرازه متصل و با  

 تولید شده است.   ۱۳۴۰سبز، نارنجی و سفید بافته شده است و به صورت تقریبی در سال  

۲ 
متری،    ۶قالی  

نقشه حوضی  
 بندی 

  

 شرح 
(، سبک  ۲* ۳، سایز آن ) شود ی م عنوان   این قالی با عنوان قالی حوضی بندی در بین طایفه اوالدی 

ی، قرمز و سفید بافته  ا سرمه ی طبیعی سیاه،  ها رنگ بافت نیم لول، گره ترکی، شیرازه متصل و با  
 تولید شده است..   ۱۳۶۵شده است و به صورت تقریبی در سال  
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 تصویر  تصویر از روی قالی  عنوان  ردیف 

 ی خشتی ا پرده قالی   ۳

  

 شرح 
(، سبک  ۲/ ۵* ۱/ ۵)   ی ا پرده ، سایز آن  شود ی م عنوان   این قالی با عنوان قالی خشتی در بین طایفه اوالدی 

ی، قرمز و سفید بافته شده است و  ا سرمه ی سیاه، ها رنگ بافت نیم لول، گره ترکی، شیرازه متصل و با  
 تولید شده است.   ۱۳۶۵به صورت تقریبی در سال  

۴ 
قالی ذرع ونیم  

 حوض در حوض 

  

 شرح 
، سایز آن ذرع ونیم  شود ی م این قالی با عنوان قالی حوض در حوض در بین طایفه اوالدی عنوان  

ی، قرمز و  ا سرمه ی طبیعی سیاه،  ها رنگ لول، گره ترکی، شیرازه متصل و با  (، سبک بافت نیم ۱* ۱/ ۵) 
 تولید شده است..   ۱۳۶۵سفید بافته شده است به صورت تقریبی در سال  

۵ 
قالیچه حوضی  

 بندی 

  

 شرح 
، سایز آن قالیچه )دو در یک  شود ی م عنوان   این قالی با عنوان قالی حوضی بندی در بین طایفه اوالدی 

با   و  متصل  شیرازه  ترکی،  گره  لول،  نیم  بافت  سبک  نیم(،  و  سیاه،  ها رنگ متر  طبیعی  ی،  ا سرمه ی 
 تولید شده است.   ۱۳۴۰نارنجی، سبز و سفید بافته شده است و به صورت تقریبی در سال  

 قالیچه قابی  ۶

  

 شرح 
، سایز آن قالیچه )دو در یک متر و  شود ی م عنوان   این قالی با عنوان قالی قابی در بین طایفه اوالدی 

ی، سبز و سفید  ا سرمه ی طبیعی سیاه، ها رنگ نیم(، سبک بافت نیم لول، گره ترکی، شیرازه متصل و با 
 تولید شده است.   ۱۳۵۰بافته شده است و به صورت تقریبی در سال  
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 تصویر  تصویر از روی قالی  عنوان  ردیف 

۷ 
ی، لچک  متر   ۶قالی  

 ترنج حوضی 

  

 شرح 
متری    ۶، سایز آن  شود ی م عنوان   این قالی با عنوان قالی لچک ترنج حوضی در بین طایفه اوالدی 

ی، قرمز و سفید بافته  ا سرمه ی سیاه،  ها رنگ (، سبک بافت نیم لول، گره ترکی، شیرازه متصل و با  ۲* ۳) 
 تولید شده است.   ۱۳۹۰شده است و به صورت تقریبی در سال  

۸ 
قالیچه قابی  

 درختی 

  

 شرح 
در یک متر    ۲، سایز آن قالیچه ) شود ی م عنوان   این قالی با عنوان قالی قابی درختی در بین طایفه اوالدی 

ی، قرمز، سبز،  ا سرمه ی طبیعی سیاه،  ها رنگ و نیم(، سبک بافت نیم لول، گره ترکی، شیرازه متصل و با  
 تولید شده است   ۱۳۴۰نارنجی و سفید بافته شده است و به صورت تقریبی در سال  

 ی خشتی ا پرده قالی   ۹

  

 شرح 
(، سبک  ۲/ ۵* ۱/ ۵ی ) ا پرده ، سایز آن  شود ی م عنوان   این قالی با عنوان قالی خشتی در بین طایفه اوالدی 

ی، قرمز و سفید بافته شده  ا سرمه ی طبیعی سیاه،  ها رنگ بافت نیم لول، گره ترکی، شیرازه متصل و با  
 تولید شده است.   ۱۳۵۵تقریبی در سال  است و به صورت  

۱۰ 
ی لچک  ا پرده قالی  

 ترنج حوضی 

  

 شرح 
عنوان می  اوالدی  طایفه  بین  ترنج حوضی در  قالی لچک  عنوان  با  قالی  پرده این  آن  ای  شود، سایز 

ای، قرمز،  های طبیعی سیاه، سرمه لول، گره ترکی، شیرازه متصل و با رنگ (، سبک بافت نیم ۲/ ۵* ۱/ ۵) 
 تولید شده است.   ۱۳۵۰سبز و سفید بافته شده است و به صورت تقریبی در سال  
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 تصویر  تصویر از روی قالی  عنوان  ردیف 

۱۱ 
قالیچه مربعی  

 قابی بندی 

  

 شرح 

، سایز آن قالیچه )یک متر و  شود ی م عنوان   این قالی با عنوان قالی قابی بندی در بین طایفه اوالدی 
لول، گره ترکی، شیرازه متصل و با  متر(، سبک بافت نیم متر و هفتاد سانتی متر در یک  شصت سانتی 

ی، نارنجی، قرمز و سبز بافته شده است و به صورت تقریبی در سال  ا سرمه ی طبیعی سیاه،  ها رنگ 
 تولید شده است.   ۱۳۳۰

۱۲ 
متری    ۶قالی  

 حوض حوضی 

  

 شرح 
(،  ۲* ۳متری )   ۶، سایز آن  شود ی م عنوان   این قالی با عنوان طرح حوض حوضی در بین طایفه اوالدی 

ی، قرمز، سبز، نارنجی و  ا سرمه ی طبیعی  ها رنگ سبک بافت نیم لول، گره ترکی، شیرازه متصل و با  
 تولید شده است   ۱۳۴۰سفید بافته شده است و به صورت تقریبی در سال  

۱۳ 
قالی ترنج  

حوضی با سر  
 ترنج گلدانی 

  

 شرح 
(،  ۲* ۳متری )   ۶، سایز آن  شود ی م عنوان   این قالی با عنوان قالی ترنج حوضی در بین طایفه اوالدی 

ی، قرمز و سفید بافته شده  ا سرمه ی سیاه،  ها رنگ سبک بافت نیم لول، گره ترکی، شیرازه متصل و با  
 است. تولید شده    ۱۳۹۰است و به صورت تقریبی در سال  

۱۴ 
متری    ۶قالی  

 حوضی بندی 

  

 شرح 
(، سبک  ۲* ۳متری )   ۶، سایز آن  شود ی م عنوان   این قالی با عنوان حوضی بندی در بین طایفه اوالدی 

ی، قرمز، سبز و نارنجی بافته شده  ا سرمه ی طبیعی  ها رنگ بافت نیم لول، گره ترکی، شیرازه متصل و با  
 تولید شده است.   ۱۳۳۰است و به صورت تقریبی در سال  
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 تصویر  تصویر از روی قالی  عنوان  ردیف 

قالیچه قابی   ۱۵
 درختی 

  

 شرح 
در یک متر و شصت سانتی متر(،    ۲و سایز قالیچه )   این قالی با عنوان قالی قابی در بین طایفه اوالدی 

ی، قرمز،  ا سرمه ی طبیعی سیاه،  ها رنگ سبک بافت نیم لول، گره ترکی، شیرازه متصل دو رنگ و با  
 تولید شده است   ۱۳۶۰سبز، نارنجی، عنابی و سفید بافته شده است و به صورت تقریبی در سال  

 )ی نگارندگان ها افته ی (
 

 ی اوالدی ها قالی صفات سبکی در  

بافت، رنگ و رنگرزی، ابعاد و طرح    وه ی ش ، صفات سبکی شامل مواردی چون؛  شد بیان    قبالا همان طور که  

 ی اوالدی پرداخته شده است. ها قالی صفات سبکی در    و نقش و محتوا است؛ که در ادامه به شرح 

کشی، نحوه  از جمله: سبک بافت، نوع پوددهی، نوع دار، نوع چله  که خود شامل مواردی بافت:    وه ی ش   -1

 پرداخته شده است.   ها آن است که در ادامه به توضیح    شمار رج شیرازه پیچی، نوع گره و  

 نیم لول است.   ها قالی سبک بافت: این   •

. و از جنس  شود ی م : یک پود از سمت راست و دیگری از سمت چپ وارد متن قالی  نوع پوددهی  •

رنگ هست به ویژه به رنگ قرمز که در اصطالح  هر دو پود هم   اصوالااز جنس نخ هست و    پشم و گاهاا

 دو رنگ است.   پودها ی جدید  ها بافته در    خصوص ابه ذکر است که گاها و  ه  ، الزم ب شود ی م محلی )ُسر( بیان  

م ن    • استفاده  برای دار و جزئیات آن  زمینی است و اصطالحات محلی  به دار،    ؛ شود ی وع دار: 

،  دهند ی که دو طرف در زیر چوب هاف قرار م   یی ها ، به چوب هاف، پیز و به سنگ شود ی ِتمدار گفته م 

 . شود ی م گفته    . به سر دار، بونزوم باال و به پایین دار، بونزوم پایین گویند می   برِدپیز 

و به صورت   شود ی : در اصطالح محلی برای چله یا تار از واژه »چرک« استفاده م کشی چله نوع  •

 . کنند ی م استفاده    کشی چله خ برای  بیشتر از ن   ه در قدیم از پشم خود رنگ و امروز   . کنند ی م   کشی چله فارسی  

های مربوط به شیرازه  ، پود را روی چله م پوددهی نجا ا بعد از  ها قالی شیرازه پیچی: در این  نحوه  •

بعد از آن موی بز و به تازگی پشم گوسفند    و   شود ی م م نجا ا پیچی متصل  که شیرازه   مانند زمانی یچند  پ می 

م  پیچیده  آن  به صورت   همچنین .  شود ی روی  شیرازه  دیگر  با   در حالتی  اما  روی    پشم   دو رنگ   متصل 

 . شود ی صطالح محلی به شیرازه »رو پیچ« گفته م . در ا شود ی ط به آن پیچیده م و های مرب چله 
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و به صورت ترکی    شود ی خفت از واژه »ِگند« استفاده م   نوع گره: در اصطالح محلی برای گره یا  •

، که گاهی رنگ آن  شود ی ریس برای بافت استفاده م . و لزوماا تا امروز از پشم دست شود ی یا متقارن بافته م 

 . شیمیایی است   گیاهی(، گاهی خودرنگ و امروزه گاهاا)   ی ع ی طب 

 . هست   ۲۸تا    ۲۳بین    شمار رج ها  بافته : در این دست شمار رج  •

 بافت به شرح زیر است:   وه ی ش طور خالصه  به 
 

 ی اوالد حاج علی ها قالی شیوه بافت    -۲جدول  

 شیوه بافت  نوع  اصطالح محلی 

 
 سبک بافت  نیم لول 

 شیرازه پیچی   نحوه  متصل  رو پیچ 

 کشی چله نوع   فارسی  ِچرک 

 نوع دار  زمینی  ِتمدار 

 نوع گره  ترکی یا متقارن  ِگند 

 
 شمار رج  ۲۸تا    ۲۳

 ( ی نگارندگان ها افته ی ) 

 

 رنگ و رنگرزی   -2

ای، سیاه،  ی اوالدی و در گویش محلی هفت رنگ حنایی، ِبنوش، سیرمه ها بافته پالت رنگی در دست  •

 سفید هستند.  ی، مشکی، قرمز، سبز و ا سرمه ی نارنجی، عنابی،  ها رنگ است که به ترتیب به معنی    ُسر، ُسز و سیفید 

برای   • کم ها رنگ در اصطالح محلی  پالت رنگی،  این  که در  پر   تر رنگ ی  از    شود ی م   تر رنگ یا 

 ی روشن. ا سورمه   شود ی م ای باز که  طور مثال سیرمه ی باز و یا سیر بودن رنگ استفاده شده است به ها واژه 

 . رد ی گ ی م مورد استفاده قرار  پخته و تیره    ی ها رنگ ی با  ها رخ تیره رنگ دارند و بیشتر پشم   ها قالی  •

  جانشینی اما پس از یک   شده ی م در زمان کوچ از رنگزاهای طبیعی )گیاهی( استفاده   م رنگرزی نجا ا برای   •

 که ثبات رنگی زیادی ندارند. جوهری    ی ها و خاصه از رنگ   کنند ی استفاده م نیز  ی شیمیایی  اها از رنگز 

نیاز    م رنگرزی نجا ا محل  جانشینی  در زمان یک  • میانکوه  در    ی اوالدی ها قالی پشم مورد  منطقه 

  در روستای شلیل است.   استان چهارمحال و بختیاری و 
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 در اصطالح محلی پرداخته شده است.   ها رنگ در ادامه به نمایش پالت رنگی و بیان عنوان  
 

 ی اوالد حاج علی ها قالی ی  ها رنگ   -۳جدول  

 ردیف  رنگ  رنگ در اصطالح محلی  نمونه رنگ 

 
 ۱ سبز  ُسز 

 
 ۲ نارنجی  حنایی 

 
 ۳ مشکی، سیاه  سیاه 

 
 ۴ سرخ   قرمز،  ُسر 

 
 ۵ ی ا سرمه  سیرمه ای 

 
 ۶ سفید  سیفید 

 
 ۷ عنابی  ِبنوش 

 ( نگارندگان ی  ها افته ی ) 

 

  ۶( و  ۱/ ۵* ۲/ ۵)   ی ا پرده (،  ۱/ ۵* ۲)   چه ی قال (،  ۱* ۱/ ۵)   م ی ون ی ذرع  زها ی سا ابعاد در    ها قالی در این  ابعاد:    -3

 . شوند ی م متری بافته    ۶( است اما بیشتر در سایز قالیچه و  ۲* ۳ی ) متر 

اوالد حاج علی به صورت هندسی و ذهنی هستند، نقوش    ی ها قالی در    ها نقش :  طرح و نقش، محتوا   -4

احساس بافنده در لحظه بافت مشخص   له ی وس به    ها قالی اما نوع چیدمان نقوش در    شوند ی م تکرار    عمدتاا

،  رد ی گ ی م نیز به چیدمانی که در لحظه بافت صورت   ها قالی و به پیرو این امر نامگذاری طرح کلی    شود ی م 

که یک قالی جز طرح قابی، حوضی بندی، حوض در حوض، لچک ترنج    کند ی م مرتبط است و مشخص  

است.   درختی  قابی  یا  و  گلدانی(  ترنج  سر  )با  حوضی  ترنج  حوضی،  حوض  بندی،  قابی  حوضی، 

(. نقوش در این  ۱۳۰:  ۱۳۷۶عالوه بر نقش »گل« به هر نقشی نیز گل می گویند« )قاضیانی،    ها ی ار ی بخت » 

دارند و با الهام از طبیعت یا به علت اعتقاد به در امان بودن افراد طایفه و گله    اسامی خاص خود را  ها قالی 

یک ستاره و امثال این موارد ایجاد   درباره از چشم زخم، چشم بد و بیماری و همچنین اعتقادی   شان رمه و  

 که در ادامه به تشریح نقوش پرداخته شده است.   شوند ی م 
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 الد حاج علی ی او ها قالی نقوش    -۴جدول شماره  

 تصویر  عنوان  ردیف 

۱ 
گل ِگرده،  
 تک گل 

   

 شرح 
. در مورد این  شود ی م در اصطالح محلی به این گل »گل ِدره« و در برخی موارد »پیَکک« نیز گفته  

در متن به صورت    یی ها نقش بیان شده است که: »   "و نقوش   ها بافته   ها ی ار ی بخت "نقش در کتاب  
 (. ۱۳۰:  ۱۳۷۶ی پراکنده در پیرامون بافندگان است« )همان،  ها گل جدا از هم و تداعی کننده  

 بند گل  ۲

   

در بین بافندگان قالی اوالدی اگر گل ِدره به صورت پشت سر هم قرار بگیرد، بند گل خطاب   شرح 
 . شود ی م 

 گل نساء  ۳

   

یک ساختار چهار بازوبندی دارد که دو نقش تی تی و پیَکک نیز در ساختار آن حضور   گل نساء  شرح 
 دارد. 

۴ 
نقش تی تی  

 )تی تیا( 

   

و دلیل استفاده از این نقش در امان ماندن از گزند    کنند ی م خروس« هم بیان    تی » با نام    این نقش را  شرح 
 . شود ی م ی اوالدی استفاده  ها قالی ی تی به معنای چشم است و به وفور در  ت   چشم زخم است. 
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 تصویر   عنوان  ردیف 

۵ 
نقش  

بِنِگشت و  
 َبط 

   

 شرح 
بیان    "و نقوش  ها بافته   ها ی ار ی بخت "می گویند و در کتاب  در بین مردم منطقه به این نقش ُگنگیشت 

که بافت این    کنند ی م  بنگشت و یا بط استفاده   واژه شده است که: مردم منطقه »در مواردی هم از  
 (. ۱۴۳:  ۱۳۷۶،  همان ) «  نقش با الهام از طبیعت اطراف این طایفه است 

۶ 
نقش ِپنگ و  

 َپر 

   

استفاده   شرح  به هم  نسبت  پرنده  دو  بودن سر  به علت مکمل هم  عبارت  این  از  منطقه  مردم  بین  در 
»گامسی   با نام  "و نقوش  ها بافته ،  ها ی ار ی بخت ". همین نقش در کتاب خانم قاضیانی با عنوان شود ی م 

 بیان شده است و لوزیست که با سر جانوران تزئین شده است.   ( ۱۶۰:  ۱۳۷۶،  همان ) سی«  

 خوشه گندم  ۷

   

 شرح 
از   یکی  که  دلیل  این  به  گندم  نقش  از  منطقه  این  در  برکت    شان ی ها شغل مردم  و  کشاورزی است 

و آن را    کردند ی م درخت نیز برای این نقش استفاده   واژه . گاها نیز از  کنند ی م است استفاده    شان ی ها سفره 
 . نامند ی م لنگر زمین و آسمان  

۸ 
نقش َلَلری یا  

 ی ا اره 

   

 شرح 
و تعدادی نیز از    کنند ی م ی ابزار اره بودن یاد  ها دندانه این طایفه از این نقش به عنوان پلکان و شکل  

 . کنند ی م کوهستانی بودن و صعب العبور بودن مسیر در زمان کوچ صحبت  
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 تصویر  عنوان  ردیف 

 گل ِاشلوغی  ۹

   

 این نقش، ظاهری مانند جعبه دارد و به همین دلیل چنین نامی دارد   بنا به بیان بافندگان قالی اوالدی  شرح 

۱۰ 
ستاره شش  

 پر 

   

 . شود ی م که در اصطالح محلی شَش َپر عنوان   شرح 

 نقش گلدان  ۱۱

   

 ی شبیه انار، گلدان می گویند. ها ترنج ی اوالدی به سر  ها قالی بافندگان   شرح 

۱۲ 
نقش مائی  

 )ماهی( 

   

 شرح 
ی منطقه اردل به ویژه روستای سرخون سبب الهام  ها رودخانه حضور ماهی در    ها ی محل بنا به گفته  

 . شود ی م و ماهی در این منطقه غذای خاص محسوب    شود ی م   ها بافته گرفتن و بافت آن در دست 

 نقش ِشکال  ۱۳

   

 شرح 
به شکار هم   ی است که مردم در زمان کوچ گاه   ن ی واژه ا  ن ی استفاده از ا  ل ی شکار است و دل  ی ِشکال به معن 

 . کردند ی استفاده م   ز ی بز ن   گر ی قوچ و نام د   ی نقش از نام پاژن به معن   ن ی ا   ی برا   ی از افراد محل   ی برخ   پرداختند ی م 
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 تصویر  عنوان  ردیف 

 نقش اسم  ۱۴

   

 شرح 
را گاها بر روی قالی    بافند ی م اسامی اشخاصی را که مهر زیادی به آنان دارند یا برای آینده آنان قالی    بافندگان 

 . شود ی م اهلل« نیز به دلیل اعتقاداتشان بافته  »   واژه ی اوالدی  ها بافته . الزم بذکر است در برخی دست بافند ی م 

 نقش سوول  ۱۵

   

 دارد. گلی که دو بازو به حالت تقارن   شرح 

۱۶ 
بند ِدئی  

 وگئو 

   

 شرح 
که گاهی به همراه گل گرده، آچال و    یی هستند ها برگ   ددی و گئو به معنای خواهر و برادر است و این بند 

 . شود ی م غیره بافته  

 آچال  ۱۷

   

 شرح 
و گاهی به همراه    بافند ی م   ها قالی و در    کنند ی م عنوانی است که در اصطالح محلی برای ابزار آچار بیان  

 شود ی م بند ددی و گئو و گاهی هم به صورت تکی بافته  

 نقش قیچی  ۱۸

   

 شرح 
این نقش شبیه به قیچی    برای این نقش این است که به نظر بافندگان قالی اوالدی   دلیل بیان این نام 

 است. 
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 تصویر  عنوان  ردیف 

 ی ا اره بند   ۱۹

   

 مردم منطقه اذعان دارند که این نقش با الهام از ابزار اره به وجود آمده است.  شرح 

۲۰ 
نقش  

 اسفندونه 

   

 شرح 
ی اوالدی بافته  ها بافته پیرو اعتقاد مردم منطقه بر دور بودن از چشم زخم در دست   این نقش با نام اسفندانه 

 . شود ی م 

 گل گوشار  ۲۱

   

 شرح 
به    نقش تک از ک  ی  نمای نواری که با این نقش بافته شده نظری  آن شبیه گوشواره است، وقتی که 

 های مالرو در حرکتند. که پشت سر هم در راه   شود ی م گوسفندی مجسم    گله بیفکنیم  

۲۲ 
نقش  

 ُشمشیری 

   

 نقش شمشیری در بین بافندگان قالی اوالدی این نقش به نقش ُشمشیری ماورگون معروف است.  شرح 

 بند َخلَخلو  ۲۳

   

 شرح 
  "و نقوش   ها بافته   ها ی ار ی بخت ". قاضیانی در کتاب  دهند ی م این عنوان را مردم محلی به این نقش نسبت  

ی است که به جهت  ا قطعه ( و  ۱۴۶:  ۱۳۷۶نام این نقش »گل ِهچه« است« )همان،  » بیان کرده است که:  
 . شود ی م و باعث سرعت بخشیدن به انجام کوچ    شود ی م کوچ استفاده    بستن بار در زمان 
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 تصویر  عنوان  ردیف 

 نقش کوه  ۲۴
 

 شرح 

بافندگان   بین  بیان  ی  ها قالی در  این نقش به عنوان کوه  اما برخی از مردم منطقه در    شود ی م اوالدی 
شعری   نقش  این  دون "که:    خوانند ی م وصف  باوری  نشینم  َسرَگه  م، آل  آن   "زینگل  باور  آل  به  ها 

پا به ماه است، خطر   اصطالحاا، با قد بلند وموهای بلند آشفته که برای خانم باردار که مؤنث موجودی  
و برای جلوگیری از این اتفاق ابزارهای    شود ی م ت بچه را ببرد باعث مرگ نوزاد یا مادر  دارد و اگر جف 

و یا دور بستر آنان خطی ممتد که به    گذارند ی م نوک تیز و برنده مثل سیخ، چاقو وغیره در اتاق زایمان  
ک، دو  که مشابه این نقش است و به این نقش نقش آل باوری یه ت   کشند ی م آن خط مریم می گویند،  
 تک و شاخدار می گویند. 

 ( ی نگارندگان ها افته ی ) 
 

 نتایج 
 ی اوالدی ها قالی خالصه صفات سبکی    -۵جدول  

 تکنیک بافت 
 پیچی متصل )یک رنگ و دو رنگ( شیرازه   -                        لول سبک بافت نیم   -

 گره ترکی   -                   کشی فارسی چله   -                        دار زمینی   -

 ۲۸تا    ۲۳شمار بین  رج   -

 رنگ و رنگرزی 

ی  ها رنگ حنایی، بِنوش، سیرمه ای، سیاه، ُسر، ُسز و سیفید است که به ترتیب    ها قالی پالت رنگی این    -
 ی، مشکی، قرمز، سبز وسفید هستند. ا سرمه نارنجی، عنابی،  

 . کنند ی م تیره و پخته استفاده    ی ها رنگ در بیشتر موارد از    -

جانشینی در منطقه میانکوه، در روستای  و در زمان یک   شود ی م در زمان کوچ در همان حین رنگرزی انجام    -
 . رد ی گ ی م صورت    رنگرزی   شلیل استان چهار محال و بختیاری 

 . شود ی م انجام    های جوهری ها در گذشته با رنگزاهای طبیعی و امروزه گاها با رنگ رنگرزی آن   -

 ابعاد 
 ( ۵/ ۱* ۵/ ۲)   ی ا پرده   -                   ( ۵/ ۱* ۲)   چه ی قال   -                 ( ۱* ۵/ ۱)   م ی ون ذرع    -

 ( ۲* ۳ی ) متر   ۶  -

 طرح و نقش 

نقوش هندسی و ذهنی هستند و جایگذاری نقوش توسط بافنده در لحظه بافت طرح قابی، حوضی بندی،    -
قابی بندی، حوض حوضی، ترنج حوضی )با سر ترنج گلدانی( و  حوض در حوض، لچک ترنج حوضی،  

 . کند ی م را مشخص    ها قالی ی  ها طرح   یا قابی درختی بودن 
 . اند گرفته ها شکل  نقوش براساس الهام از طبیعت و اعتقادات آن   -

بند خلخلو،  ها قالی انواع نقش    - بند ددی و گئو،  تیا،  اوالدی گل گرده، گل گلنساء، نقش تی  ی 
 شمشیری و غیره است. 

 . شوند ی م نقوش تکرار    -
 ی نگارندگان ها افته ی ) 
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 گیری نتیجه 

ی  ها قالی به بررسی یک از    شناسی سبک ی اصیل ایرانی و به روش  ها قالی این پژوهش با هدف شناخت  

م آن  نجا ا تحلیلی پرداخته است و به جهت    -ی اوالد حاج علی و به صورت توصیفی ها قالی ایرانی با عنوان  

ی استفاده شده است که در ادامه برای روشن شدن بهتر نتیجه  ها آن کتابخ   ی ها داده از روش میدانی و و  

 تحقیق پرداخته شده است.   سؤاالت پژوهش به بررسی  

 ی اوالد حاج علی شده است؟ ها قالی باعث شکل گیری عنوانی به نام    یی ها شاخصه اصلی: وجود چه    سؤال   -۱

 این طایفه. زمینی بودن دارها و سبک بافت نیم لول خاص   ❖

 . بودن نحوه شیرازه پیچی   ویژه  ❖

 . شوند ی متری بافته م   ۶قالیچه و    ی زها ی بیشتر در سا   ها قالی این   ❖

د و چیدمانی که در لحظه  ی اوالد حاج علی به صورت هندسی و ذهنی هستن ها قالی نقوش در   ❖

که   کند ی م و تعیین    کند ی م را مشخص  ها قالی ، طرح کلی رد ی گ ی م بافت توسط بافنده و احساسش صورت  

نقوش   ترنج حوضی و غیره هستند.  قابی، حوض در حوض، لچک  تکرار    ها قالی در    عمدتاا جز طرح 

 بر اساس الهام از طبیعت، اعتقادات و نیاز آنان شکل گرفته و نامگذاری شده است.   و   شوند ی م 

خاص خود اوالد حاج علی    ها قالی ، پالت رنگی این  ها قالی ی تیره و پخته در  ها رنگ استفاده از   ❖

اصطالحات    ها رنگ برای    ی و عنابی است که نارنج   ی، سبز، قرمز، سفید، ا سرمه سیاه،  است و به صورت  

 خود را دارند و استفاده از رنگزاهای طبیعی )گیاهی( برای رنگرزی مواد و مصالح به ویژه در گذشته. خاص  

ی اوالد حاج علی به  ها قالی فرعی: سبک بافت، طرح و نقش، رنگ و رنگرزی و مواد ومصالح    سؤال   -۲

 چه صورتی است؟ 

این   بافت  لول، طرح و نقوش    ها قالی سبک  نیم  به صورت هندسی و ذهنی است و    ها قالی به صورت 

است،    ها آن ی  ها طرح  غیره  و  حوضی  ترنج  لچک  بندی،  حوضی  قابی،  سیاه،    ها آن ی  ها رنگ شامل: 

و در    کنند ی م ی تیره و پخته استفاده  ها رنگ ی و عنابی است و بیشتر از  نارنج   ی، سبز، قرمز، سفید، ا سرمه 

های جوهری که ثبات رنگ زیادی ندارند  زاهای طبیعی و امروزه به صورت محدود از رنگ گذشته از رنگ 

و در مورد مواد و مصالح برای چله از پشم خود رنگ به ویژه در گذشته و امروزه از نخ نیز    کنند ی م استفاده  

بافت نیز از پشم دست  ی  برا   ، شود ی م ، در پود نیز از مواد و مصالح پشمی و گاها نخ استفاده  کنند ی م استفاده  

 . کنند ی م و در بحث شیرازه پیچی از موی بز و گاها از پشم استفاده    کنند ی م ریس استفاده  
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ی اوالدی: شناخت  ها قالی (. مریم طهماسبی، بافنده کهنسال  ۱۴۰۰  خرداد   ۱۱عالیپور هفشجانی، فروغ. )   -

 اردل، روستای سرخون. مصاحبه چاپ نشده.   . چهارمحال و بختیاری، شهرستان ی اوالدی ها قالی 

ی  ها قالی ی اوالدی: شناخت  ها قالی (. سوسن محمدی، بافنده  ۱۴۰۰  خرداد   ۱۱عالیپور هفشجانی، فروغ. )   -

 . چهارمحال و بختیاری، شهرستان اردل، روستای سرخون. مصاحبه چاپ نشده. اوالدی 

ی  ها قالی ی اوالدی: شناخت  ها قالی ی، بافنده  (. مرضیه حاتم ۱۴۰۰  خرداد   ۱۳عالیپور هفشجانی، فروغ. )   -

 . چهارمحال و بختیاری، شهرستان اردل، روستای شلیل. مصاحبه چاپ نشده. اوالدی 

فروغ. )   - بی ۱۴۰۰  خرداد   ۱۳عالیپور هفشجانی،  کهنسال  (.  بافنده  ی اوالدی:  ها قالی بی ملیحه محمدی، 

 اردل، روستای شلیل. مصاحبه چاپ نشده.   . چهارمحال و بختیاری، شهرستان ی اوالدی ها قالی شناخت  
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ی اوالدی:  ها قالی سال  (. بی بی اشرف محمدی، بافنده کهن ۱۴۰۰  خرداد   ۱۳عالیپور هفشجانی، فروغ. )   -

 . چهارمحال و بختیاری، شهرستان اردل، روستای شلیل. مصاحبه چاپ نشده. ی اوالدی ها قالی شناخت  

-   ( فروغ.  هفشجانی،  بافنده  ۱۴۰۰  خرداد   ۱۳عالیپور  مرادی،  لیال  شناخت  ها قالی (.  اوالدی:  ی  ها قالی ی 

 . چهارمحال و بختیاری، شهرستان اردل، روستای سرخون، شهرک محمدی. مصاحبه چاپ نشده. اوالدی 

ی اوالدی:  ها قالی (. بی بی اشرف محمدی، بافنده کهنسال  ۱۴۰۰  خرداد   ۱۱عالیپور هفشجانی، فروغ. )   -

 . چهارمحال و بختیاری، شهرستان اردل، روستای سرخون. مصاحبه چاپ نشده. ی اوالدی ها قالی شناخت  

 تهران: سخن.   . ( ها روش ، رویکردها و  ها ه ی نظر )   شناسی سبک (.  ۱۳۹۰فتوحی، محمود. )   -

 . تبریزی. تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور   زاده بتول غنی   و نقوش،   ها بافته ،  ها ی ار ی بخت (.  ۱۳۷۶قاضیانی، فرحناز. )   -

 الحزان. (. منحنی قدرت در تاریخ بختیاری. قم: انتشارات بیت ۱۳۹۶مرجانیان، مراد. )   -

ایران و بررسی ویژگی   شناسی سبک (.  ۱۳۹۲محمد مهدی. ) امینی، سید میرزا   - ی مناطق  ها قالی های  قالی 

 اول، شماره دو. ، سال  نامه پژوهش هنر فصل   تهران:   . ایران 

ایران. فصل ۱۳۹۹میرزایی عبداله. )   - قالی  نامه علمی  (. روش شناسی مطالعات سبک در طرح و نقش 

 پایگاه مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی.   . تهران: ۳۷کیمیای هنر، سال نهم، شماره  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


