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 چكيده 

نقشمايه بتّه از نقشمايه هاي پر كاربرد در قالي هاست كه گاهي منشا آن را گياهي و آن را نمادي از درخت سرو 

مي دانند كه بيانگر ايستادگي و مقاومت است كه با وزش باد خم شده است و گاهي منشا آن را طبيعي مي دانند 

ه گره هشت و زهره موج دار نسبت مي دهند. بتّه كه نمادي از آتش است و گاه جانوري. برخي نيز ريشه آن را ب

با اندازه و شكل هاي متفاوت در قالي هاي مناطق مختلف ديده مي شود. با توجه به اينكه تا كنون به بررسي 

فرم و شكل انواع نقشمايه بتّه و اينكه اشكال نقوش بتّه قالي هاي چهارمحال و بختياري داراي چه ويژگي هايي 

ه نشده است. در اين پژوهش تالش گرديده با توجه به مطالعات انجام شده و تاكيد بر فرم و هستند؟ پرداخت

شكل نقشمايه بتّه به معرفي فرم هاي مختلف بتّه در اين قالي ها پرداخته شود كه در شناسايي هويت قالي كمك 

ات بصورت كتابخانه اي و اطالعتحليلي بهره گرفته شده است.  –كننده است. در اين پژوهش از شيوه توصيفي 

ميداني گردآوري شده است. نتيجه اين بررسي بيانگر اين است كه در منطقه چهارمحال و بختياري فرم هاي 

مختلف گردان و هندسي بتّه ها را مي توان در طرح هاي حوزه شهري و روستايي سراسري، لچك و ترنج، خشتي 

.بتّه بادامي)بتّه 2.بتّه سَركَج)تنها( 1ي ها به كار رفته اند عبارت اند از:و ...مشاهده نمود و انواع بتّه هايي كه در قال

. بتّه كاج)شبيه 7.بتّه جفتي )قهري( 6.بتّه جفتي)آشتي( 5.بتّه قهر و آشتي 4.بتّه ميري)بتّه كوچك(3كشيده تر( 

 .. بتّه ماهي)شبيه به ماهي(8به درخت يا ميوه كاج( 

 

 قالي چهارمحال و بختياريبتّه، نقش مايه، کلمات کليدي: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 مقدمه

طرح بتّه اي يكي از طرح هاي قديمي است كه عده اي آن را نمادي از سرو خميده  مي دانند، سروي كه تارك آن از باد خم 

درخت سرو به عنوان درخت زندگي، منشا حيات و نشانه اي از جاودانگي روح و زندگي دائم است شده است. باتوجه به اينكه 

در حوزه چهارمحال و بختياري نقش درخت سرو و بتّه جايگاه ويژه اي دارند. شكل بتّه نيز در طرح هاي اين حوزه جايگاهي و 

طرح ها به چشم ميخورد زيرا بافنده ها خود گاهي طرح مشابه نقش درخت سرو دارد كه به گونه ها و اندازه هاي مختلف در 

 را تغيير مي دهند. بررسي فرم و شكل بتّه ها در شناسايي هويت قالي 

 هاي هر منطقه تاثير گذار است. اين پژوهش سعي بر آن دارد كه به بررسي فرم و شكل بتّه ها بپردازد.

 

 روش تحقيق
 وه گردآوري اطالعات بصورت كتابخانه اي و ميداني است. تحليلي و شي -روش تحقيق اين مقاله توصيفي

 

 بيان مسئله
در منطقه چهارمحال و بختياري از نقش درختاني همچون بيد مجنون، سرو، سپيدار و كاج در قالي ها بسيار استفاده مي شود 

در خشت هاي قالي خشتي اين منطقه  چنان كه طرح سرو و كاج از طرح هاي قديمي و بنام اين منطقه محسوب مي شود.

جايگاهي كه درخت سرو و بتّه در فرهنگ اين حوزه دارد منجر به اين شده است كه  نيز به فور مي توان نقش سرو را ديد.

نقوش بتّه كه نمادي از همان سرو كوچك شده است در قالي هاي حوزه چهارمحال و بختياري به وفور ديده شود. ليكن تا 

ه اي در مورد فرم و شكل بتّه ها در قالي هاي اين منطقه انجام نشده است. در اين پژوهش سعي شده به بررسي كنون مطالع

 فرم و شكل بتّه ها در طرح هاي مختلف اين حوزه پرداخته شود.

 

 پيشينه تحقيق
ه و خواستگاه آن و همچنين نقشمايه بتّه در قالي هاي ايران همواره مورد توجه بوده است در خصوص سير و تحول اين نقشماي

بررسي آن مطالعاتي انجام شده است از جمله: نگاهي به سير تحول و نمادينگي بتّه و جقه)محمد زمان خدايي، صادق كريمي، 

 حصيري و كاشان)مهرنوش قالي در بتّه نقش و طرح تحول سير بررسي(، 2مهدي يار احمدي، تحقيقات فرهنگي ايران، ش

فر، نخستين همايش بين المللي هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ايراني اسالمي با تاكيد بر هنرهاي روبه  قشقايي فتحعلي

(، سير تحول نقش مايه بتّه جقه در ادوار اسالمي)قرن اول تا سيزدهم هجري()مريم اسالم دوست، هانيه 1395فراموشي،

(، معاني 1395ناسي، مطالعات ايراني و بيدل پژوهي،شيخي ناراني، هانا جهان بخش، دومين همايش بين المللي شرق ش

(، مطالعه نقشمايه بتّه جقه 15نمادين نقش مايه بتّه جقه)حامد ذوياور، مهنوش وحدتي و مهدي مكي نژاد، كيمياي هنر، ش 

لوفر بگدلي، (، بررسي نقوش ترمه ي ايران و كشمير با تكيه بر طرح بتّه جقه)ني28در فرش ايران)فاطمه درج ور، گلجام، ش 

(، بتّه جقّه، نگاره اي باستاني)معصومه باقري 1395دومين همايش بين المللي شرق شناسي، مطالعات ايراني و بيدل پژوهي،

(، بررسي طرح بتّه در قالي بيرجند با تأكيد بر 1395حسن كياده، كنفرانس بين المللي شرق شناسي، تاريخ و ادبيات پارسي،

رضوي)زهرا تيموري بريوانلو، منا سلطاني، نشريه الكترونيكي سازمان كتابخانه ها موزه ها و مركز  قالي هاي موزه آستان قدس

(، تبيين ويژگي هاي نقشماية بتّه با توجه به نظريات و آراء پژوهشگران در باب اصل و 8و7اسناد آستان قدس رضوي، ش 

شأ اين نقش)مژگان خيرالهي ازناوله و اسماعيل بني اردالن، منشأ آن در هنر اسالمي ونقدي بر نظرگاه درخت سرو به عنوان من



 

(، بررسي نقشمايه ي بتّه جقه در قالي ايراني)با تأكيد بر قالي هاي مناطق كرمان، بيرجند و كردستان()مهتاب 47نگره، ش 

زهره موج دار (، گره هشت و 1394مبيني، پژمان الماسي نيا و زينب كريمي، همايش ملي فرش دستبافت خراسان جنوبي،

 .(12خاستگاه احتمالي نقشمايه بتّه/ بوته در فرش)مهدي رجايي، پژوهش هنر، ش 

 

 بتّه و جايگاه آن در قالي
)ه.ق( به بعد است و تا قبل از آن بتّه اي بر روي فرش ديده نشده 12آنچه از نقش بتّه  بر روي فرش است مربوط به قرن 

از گسترش روابط تجاري و خواست بازارهاي جهاني و اعمال نظر تجار و در نهايت اين نقش بعد » است. يساولي معتقد است:

ولي با توجه به قدمت تاريخ اين نقش به احتمال زياد مي شود اينگونه اظهار «. خريدار اين نقش روي فرش مزين شده است

ه هاي تاريخي به علت نبود مشتري كرد كه نقش بتّه در قرنهاي قبل از دوازدهم روي فرش كار شده است ولي در بعضي دور

يا مسائل فرهنگي روز، از نقش بتّه روي فرش استفاده شده است. بتّه، نقش تجريدي است كه مانند سروي سر خم كرده، ولي 

نمونه بتّه،  60نسبت به به ذوق و سليقه هنرمند و فرهنگ تاريخي در هر حوزه به شكلي طراحي شده است. امروزه بيش از 

ين مختلف وجود دارد. طرح بتّه در نقشه هاي ايران در اندازه هاي مختلف ديده مي شود. اين نقشه ها از نظر تحت عناو

 ساختار و تركيب بندي به چهار دسته تقسيم مي شوند:

. .طرح هاي بتّه اي سراسري: يك بتّه بصورت افقي يا مايل در كنار هم تكرار مي شوند و سراسر زمينه فرش را پر مي كنند1

در بعضي مواقع بين بتّه ها فضاي خالي ايجاد شده با شاخ و برگ و گل و بتّه هاي كوچكتر پر شده است. نمونه هاي اين 

 درخش، بروجرد، اراك و مناطق عشايري فارس مي توان ديد.كاشان، تبريز،نقشه ها را در قم،

تّه تركيب مي شود و تركيب اين بتّه ها مجموعه واحدي را زمينه از دو يا چند ب .طرح هاي بتّه اي تركيبي: در اين طرح ها،2

به وجود مي آورد كه اين مجموعه واحد در سراسر فرش تكرار مي شود. مانند  نقشه ي هشت بتّه ي كردستان. بتّه ها بصورت 

آن پوشيده از گل و شعاعي منظم به دور يك گل مركزي قرار گرفته اند و تكرار آن تمام زمينه را پر كرده و حاشيه ي اصلي 

 بتّه است.

. طرح هاي بتّه اي لچك ترنج: در اين گونه طرح ها، نقشه داراي ترنج مركزي و چهار لچك مي باشد كه بصورت يك چهارم 3 

كار مي شود و زمينه نقشه از بتّه به عنوان نقشه اصلي به كار مي رود. اين نوع نقشه ها بيشتر در مناطق همدان و ساروق و 

 ناطق قشقايي به كار مي رود.بعضي م

. طرح بتّه اي تلفيقي: در اين طرح ها هنرمند ممكن است از نقش هاي تصويري در وسط نقشه هاي بتّه اي استفاده كند و 4

 تركيب بندي هاي جديد استفاده كند. در حاشيه اصلي بيشتر اين نقشه ها از نقش گل و بتّه استفاده شده است. 

و... تقسيم بندي كرد.)شعباني  هاي بتّه اي را مي توان بر اساس نام آنها مانند بتّه جقه، بتّه ترمه، هشت بتّهعالوه بر اين ها نقش 

 (116-115، 1387خطيب،

 

 بتّه نقشمايۀ انواع
از قرن دوازده به بعد به لحاظ گسترش روابط تجاري و اعمال نظر تجار، اين نقش به عنوان يك نگارۀ تزيينى در زينت 

به فر شها زياد به كار رفت؛ به نحوي كه امروز انواع گوناگون آن را تحت عناوين مختلف، مانند بتّه ميرى، بتّه بادامى  بخشيدن

، بتّه جقه هاي و بتّه ترمه هاي تحت عنوان قطيفه اى، برگردان، دوسر، تاجدار، قلمكار، جوانه اى و ديگر انواع، نظير بتّه جقة 

بتّه خنجرى، بتّه گل دار، خوشه اى، قبادخانى، محرمات بتّه اى، بتّه چپ و راست، قهر و آشتى، ساده، سرمرغى، بتّه شالى، 

 (.131 :1370پسر و دختر، هشت گلى، شاخ گوزنى، بتّه بادامى مي بينيم) يساولي، 



 

توان آنها را به نقش مايه بتّه با داشتن بيش از شصت صورت متفاوت در بيشتر مناطق فرش بافي ايران بافته ميشود كه مي 

چهار گروه تقسيم كرد : اول نام هايي كه با پسوند نام مكان همراه اند، همچون: بتّه سنندج، بتّه كرمان، بتّه قشقايي، بتّه 

مغان، بتّه سنه، بتّه كشمير، بتّه سربند و بتّه مالمير، بتّه تركي شيرازي، دوم نام هايي كه برگرفته از طبيعت، فرم هاي گياهي 

واني هستند همچون: بتّه بادامي)كاج بادامي شكل(، بتّه جقه)كاج بزرگ با يك كاج كوچك كه از آن بيرون آمده(، بتّه و حي

گالبي، بتّه تاكي، بتّه شاخ و برگي، بتّه كاجي، بتّه بيد مجنون، بتّه شاخ گوزني و بتّه ماهي، گروه سوم بر اساس مفهوم  نمادين  

ه درخت زندگي، بتّه مادر و بچه و گروه چهارم بر اساس اندازه و جاي گرفتن در طرح همچون: بتّه مانند: بتّه قهر و آشتي، بتّ

مير)كاج كوچك(، بتّه ترمه اي)كاج متوسط(، بتّه خرقه اي)كاج بزرگ(، بتّه جوجه اي كوچكترين و خرقه اي بزرگترين بتّه 

 (1394اني، بتّه بولوردي، بتّه قمشه اي و سراب.)درج ور، است و ساير نام ها:  بتّه بازوبندي، بتّه دوقلو، بتّه قبادخ

 

 بتّه در قالي هاي چهار محال و بختياري
يكي از ويژگي هاي طرح فرشهاي استان چهارمحال و بختياري، ذهني بافي آنهاست. بافندگان بدون استفاده از نقشه و طرح 

ضا اتفاقي در فرش مي بافته اند. از نظر اصالت، نقوش و موتيف يا الگويي، نقشها و طرح هاي موردنظر خود را بطور ذهني و بع

 دسته تقسيم مي شوند: 2هاي فرش در چهارمحال و بختياري به

. نقوشي كه از مناطق ديگر تاثير گرفته اند بواسطه: الف. كوچ ب. رفت و آمد خوانين بختياري به مناطق مختلف ج. سفارش 1

مل بهره گيري از موتيف هاي مناطق مختلف، در فرش هاي اين منطقه محسوب مي بافت از سوي بازرگانان از عمده عوا

 گردد.)نقوشي مانند طاووس، نرگس، نيلوفر، گل شاه عباسي و خطوط اسليمي(

. نقوشي كه خاص منطقه اند؛ مانند انواع گلها و درختان تجريد يافته و شكل هاي متقارن هندسي كه الهام گرفته از گلها و 2

موجود در استان هستند خاص منطقه و كمتر در مناطق ديگر طراحي شده اند.)نقوشي مانند گل گندم، گل صليبي، درختان 

 ميوه كاج، نقش بز و آهو، درخت بيد مجنون، درخت كاج، درخت سرو، درخت مو(

هاي مورد بررسي در  نقش بتّه را در قالي هاي مناطق مختلف در چهار محال و بختياري مي توان مشاهده كرد. ليكن نمونه

اين پژوهش اغلب مربوط به حوزه شهركرد و چالشتر هستند. در نمونه هاي مورد بررسي بتّه ها بصورت نقش مايه در طرح 

هاي سراسري، لچك ترنج، خشتي و محرمات ديده مي شوند؛ در طرح هاي بتّه اي سراسري نقشمايه بتّه به عنوان عنصر 

بتّه ها در قالي  رت رديف هاي افقي و عمودي با نظم خاصي سراسر متن را پوشش مي دهند.اصلي از انواع مختلف بتّه بصو

 هايي با طرح هاي خشتي و لچك ترنج اين منطقه بصورت نقشمايه در كنار ساير عناصر گياهي به كار برده شده اند.

طرحي به نام بتّه خربزه اي در چهارمحال و بختياري وجود دارد كه نقشمايه آن بتّه نيست و برگرفته از نقش پارچه هاي 

 خارجي بوده و به نوعي گل محسوب مي گردد نه بتّه و نبايد آن را اشتباها در دسته طرح هاي بتّه اي در نظر گرفت. 

  
  

 : بتّه خربزه اي1تصوير

 



 

 هاي سراسريطرح  -1
گروه تقسيم كرد: گروه اول تك بتّه هايي هستند كه بصورت  3بطور مشخص مي توان گروه عمده طرح هاي سراسري را به 

رديفي تكرار مي شوند و متن قالي را پر مي كنند و سر بتّه ها در همه رديف ها در يك جهت) راست يا چپ (هستند. تك 

 (.1و بچه، بتّه جقه ناصر الدين شاهي، بتّه سركج، و بتّه خرقه اي باشند)جدول شماره بتّه ها مي توانند از نوع بتّه مادر 
 

 گروه اول طرح هاي سراسري بتّه -1جدول شماره 

   

 3تصوير  3تصوير  2تصوير

   

 6تصوير  5تصوير  : بتّه جقه ناصر الدين شاهي4تصوير 

 مأخذ: نگارنده

 
سر بتّه ميشوند و  با يكديگر هم جهت است و در عرض قالي تكرار سر بتّه ها رديف در يك گروه دوم تك بتّه ها هستند كه

بصورت يكي در ميان از رديف بتّه ها پر  قالي با همين آرايش متن خواهد بود و رديف قبليمخالف  جهت بعدي، رديفها در 

 (.2گفته مي شود)جدول شماره  "قهر و آشتي"مي شود كه به اين آرايش بتّه ها در كنار هم، 

فرمايش آقا مرتضي قلي  "كه داراي كتيبه اي در قسمت باال با عبارت  10تصوير برخي نمونه ها داراي كتيبه هستند مانند 

است. طرح بتّه ها همانند بتّه كرمان است، داخل فرم بتّه گل و غنچه كار شده است و بتّه ها به  "1341خان بختياري سنه 

.به واسطه مراوداتي كه خوانين بختياري با كرمان داشتند (6از جدول  1)تصويرر و آشتي در كنار هم قرار گرفته اند.شيوه قه

 برخي از طرح ها مانند همين نمونه بتّه استفاده شده در اين قاليچه از كرمان به اين منطقه منتقل شده اند.



 

ده مي شود. دي "1312الخاقان نجفقلي خان بختياري سنه فرمايش مقرب  "در قسمت كتيبه عبارت13در نمونه تصوير 

بختياري برادر بي بي مريم بختياري بود كه بعدها از جانب مظفرالدين شاه به مقام ايلخاني ايل بختياري منصوب  خان قلينجف

السلطنه شد. زمينه قالي كرم رنگ با آرايش قهر و آشتي از بتّه هاي هندسي در رديف هاي افقي پر شده و ملقب به صمصام

 ه قبادي كه بر فرم گلدان كوچك سوار است بافته شده است. و در حاشيه قرمز آن بتّه هاي مشكي شبيه بتّاست 

 
 گروه دوم طرح هاي سراسري بتّه)قهر و آشتي( -2جدول شماره 

   

 9تصوير  8تصوير  7تصوير 

   

 : بتّه ريز ماهي12تصوير  11تصوير : قالي كتيبه دار بختياري10تصوير 

   
 : كناره بتّه سروي15تصوير  14تصوير  : قالي كتيبه دار بختياري13تصوير

 مأخذ: نگارنده

 



 

برگ قرار دارند و بتّه ها با هم در ارتباط  و گل از رونده اي ساقه روي بر ها گروه سوم طرح هاي سراسري)بتّه شاخ گوزني( بتّه

(.تنها ويژگي 3بچه هستند)جدولسوار است؛ بتّه ها معموال از نوع بتّه سركج يا مادر و  سرهم صورت به واگيره هستند و تكرار

نگاره بتّه شاخ گوزن به لحاظ ساقه هايي است كه بصورت خطوط خميده و شاخه هايي همچون شاخ گوزن از البه الي بتّه 

 ها عبور مي كند.

 
 گروه سوم طرح هاي سراسري بتّه ها)بتّه شاخ گوزني( -3جدول شماره 

   

 : طرح بتّه دستنا16تصوير 

( JP.willborg,2002,176) 

: بتّه شاخ گوزني)مأخذ: 17تصوير 

 نگارنده(

 )مأخذ: نگارنده( 18تصوير 

 

سانتي متر هستند و به ندرت در ابعاد  150*250قالي هايي كه داراي طرح سراسري بتّه هستند اغلب در ابعاد ذرع و نيم و 

از  9حاشيه هم از طرح بتّه اي استفاده شده است )تصوير  متر بافته شده اند. در اين طرح ها گاهي عالوه بر متن در 2*3

(. اما در اكثر موارد حاشيه سيبي و ماهي به همراه حاشيه هاي لندني، دهن اژدري و... متن قالي را در حصار خود 5جدول

خاني)كله  گرفته اند و در نمونه هاي هندسي گروه اول و دوم در حاشيه از نقوش هندسي همچون حاشيه گل و برگ، بند

مرغي هاي پيوسته(، ته تالش)تخته تالش(، گل گژدين ناپيوسته، گل گوشار دوتك و كوهسان استفاده شده 

 (.1376است)قاضياني،

 

 طرح هاي لچك ترنج بتّه اي -2
از طرح هاي رايج در حوزه چهارمحال و بختياري طرح لچك ترنج است. درطرح هاي لچك ترنج، بتّه ها بصورت نقشمايه در 

كنار ساير گلها در متن، ترنج، لچك، حاشيه و طره ديده مي شوند. بتّه ها عالوه بر قسمت مركزي خود ترنج در قسمت فضاي 

جداكننده ترنج از متن هم بكار برده شده اند. فضاي داخلي لچك ها با فرم هاي مختلف بتّه ها و گل ها پر شده و گاهي بتّه 

) همچون ترنج( قرار گرفته اند. در برخي نمونه ها بتّه هاي بزرگ جايگزين فضاي  ها لبه ي جداكننده فضاي لچك از متن

( و در انتهاي 4از جدول 3لچك شده اند. در متن طرح هاي لچك ترنج مي توان بتّه ها را كه به زيبايي روي شاخه ها)تصوير 

 ( قرار گرفته اند مشاهده كرد.4ازجدول 4گردش هاي اسپيرال)تصوير 

ا اغلب حاشيه لندني، حاشيه شاخ گوزني، حاشيه بتّه بادامي، حاشيه زنگوله اي، حاشيه دهن اژدري و ماهيچه اي حاشيه آنه

متر هستند و در نمونه هايي كه لچك حذف شده و بتّه هاي  3*4متر و 2*3مي باشد. اكثر طرح هاي لچك ترنج در ابعاد 

 نيم هستند.بزرگ جايگزين اين فضا شده اند بيشتر در ابعاد ذرع و 



 

 
 لچك ترنج هاي بتّه اي -4جدول شماره 

   
 3تصوير  2تصوير  : قالي شهركرد1تصوير 

 

  
 6تصوير  5تصوير  4تصوير 

   
 9تصوير  8تصوير  7تصوير 



 

 

 
 

:شهركرد 11تصوير 10تصوير 

(JP.willborg,2002,307) 

 12تصوير

 مأخذ: نگارنده
 

 هاي بتّه ايحاشيه  -5جدول شماره 

  
 : حاشيه بتّه بادامي2تصوير  1تصوير 

 
 

 ): حاشيه بتّه اي شلمزار3تصوير 

JP.willborg,2002,318) 

 : حاشيه بتّه اي4تصوير 

  

 6تصوير  5تصوير 

  

 8تصوير  حاشيه بتّه سه قلو :7تصوير 



 

 

 

 : حاشيه شاخ گوزني10تصوير  : حاشيه بتّه اي9تصوير 

  
 : حاشيه بتّه جقه12تصوير : حاشيه بتّه شعله اي11تصوير 

  
 14تصوير  : حاشيه بتّه جقه اي13تصوير

 

 
 : قالي شهركرد)15تصوير 

JP.willborg,2002,306) 

 : حاشيه گل حلزوني و اَره دِرِه 16تصوير

 (JP.willborg,2002,170 قالي دشتك )

  
 : قالي شهركرد)17تصوير

JP.willborg,2002,307) 

 : حاشيه ماهيچه اي18تصوير

 مأخذ: نگارنده
 

 بتّه در خشت -3
قالي خشتي از طرح هاي معروف منطقه چهارمحال و بختياري است كه بواسطه داشتن طرح هاي متفاوت در هر خشت و 

آمده است. به دليل شباهت بتّه با ميوه قلمدان ها داراي تنوع بسياري است. نقش بتّه به اشكال مختلفي در قالي هاي خشتي 

بادام، در چهار محال و بختياري گل بادام نيز خوانده مي شود. در خشت ها اطراف بتّه ها گل هاي ريز فضاي خالي را پر مي 

)بتّه .بتّه ميري3.بتّه بادامي)بتّه كشيده تر( 2.بتّه سَركَج)تنها( 1كنند. انواع بتّه در طرح هاي خشتي عبارت است از: 

. بتّه ماهي)شبيه 8. بتّه كاج)شبيه به درخت يا ميوه كاج( 7.بتّه جفتي )قهري( 6.بتّه جفتي)آشتي( 5.بتّه قهر و آشتي 4كوچك(

 (.1374به ماهي( )كرماني، 

 بتّه بادامي يا سركج. بصورت تكي، روي شاخه و در كنار ساير عناصر گياهي ديده مي شود و از لحاظ اندازه كوچك است.

ه ميري)بتّه كوچك(. اين نقش مايه بيشتر در طره ها و براي پر كردن فضاي خالي زمينه خشت ها و حاشيه ها به كار برده بتّ

 مي شود. در ضمن نوعي از اين بتّه در بند خشت ها )بند قلمدان( به كار برده مي شود.

ن و باالي برخي قالي هاي خشتي در سمت چپ و بتّه قهر و آشتي. يكي از زيباترين اشكال بتّه است كه در گوشه هاي پايي

 (.6از جدول 10راست و به صورت مورب بافته مي شود. اين نوع طرح به مادر و بچه هم معروف است)تصوير



 

از جدول  52گل بتّه دار. از نقش مايه هاي بتّه اي كه در قالي هاي خشتي كم و بيش استفاده مي شود مانند شش بتّه)تصوير 

6 ) 

تي )قهري(. مشخصه اصلي اين نگاره دو بتّه سر كج است كه پشت به پشت هم قرار گرفته اند. طراحان قديمي چالشتر بتّه جف

اقسام گل هاي تخت مينا را به صورت متراكم در باالي اين بتّه ها طراحي مي كرده اند. الزم به ذكر است يك نوع از اين بتّه 

شود كه به الله معروف است.تفاوت اين بتّه با نوع قبلي در تداخل تنه دو بتّه جفتي در قالي هاي خشتي چالشتر بافته مي 

 )در قسمت خط تقارن( است.

بتّه جفتي )آشتي(. اين طرح تشكيل شده از دو بتّه سر كج كه روبه روي هم قرار گرفته اند، طوري كه قسمت خميده شده 

 (.1398مورد استفاده قرار مي گيرد)قاني،بتّه به سمت هم و مانند بتّه جفتي قهري به صورت گلدان 

بتّه كاج: اين طرح شبيه به ميوه كاج است. آن را به آتش مقدس، كاج، بادام، گالبي نيز نسبت داده اند. اين طرح بيشتر در 

 قالي هاي شلمزار و قهفرخ بافته شده است.

ي آباد، دشتك، هرچگان، شهركرد، سامان، حاجي بتّه جقه. بتّه بسيار كوچكي است كه اغلب در طره ها بافته مي شود. حاج

در منطقه اردل بيشتر قالي خشتي مي بافند  (.5از جدول 16آباد از بتّه ماهي در طره هاي خود استفاده مي كنند)طره تصوير

 كه طره بتّه جقه اردل هم معروف است.

 
 انواع بتّه ها در قالي هاي چهارمحال و بختياري -6جدول شماره 

    
 

بتّه مادر و  5تصوير : بتّه خاني4تصوير  بتّه قبادخاني 3تصوير : بتّه سروي2تصوير 1تصوير

 بچه

     

: بتّه قهر و  7تصوير : بتّه سركج 6تصوير 

 آشتي

: بتّه قهر و  8تصوير

 آشتي

 10تصوير  9تصوير

     

 15تصوير  14تصوير  13تصوير  12تصوير  11تصوير 



 

     

: بتّه 16تصوير 

 بادامي

 20تصوير  19تصوير  18تصوير  17تصوير 

    
 

 25تصوير  24تصوير  23تصوير  22تصوير  21تصوير 

     
 30تصوير   29تصوير  28تصوير   27تصوير  26تصوير 

    
 

: بتّه ريز 32تصوير  31تصوير 

 ماهي

بتّه :  34تصوير  بتّه جوجه اي :3تصوير

 ماهي

 35تصوير 

   
  

 : بتّه دو قلو40تصوير  : بتّه جقه 39تصوير  :  38تصوير : بتّه جقه37تصوير  36تصوير 

 

   

 

 : بتّه دو قلو45تصوير  44تصوير  : بتّه سر كج43تصوير  42تصوير  41تصوير 



 

 

    

: گل 46تصوير 

 حلزوني

 50تصوير  49تصوير  48تصوير  : بتّه سه قلو47تصوير

 
  

 
  

 : سه بتّه55تصوير  : سه بتّه54تصوير  : سه بتّه53تصوير  سه بتّه :52تصوير  : سه بتّه51تصوير 

    
 

: بتّه 56تصوير 

 انگوري

: بتّه جفتي 58تصوير  : شش بتّه57تصوير 

 قهر

: بتّه 59تصوير 

 گلداني

 : بتّه گوشه60تصوير

 
 

   
: بتّه جفتي 63تصوير  62تصوير  61 تصوير

 آشتي 

: سر 64تصوير 

 ترنجي

: بتّه جفتي 65تصوير 

 آشتي

 مأخذ: نگارنده

 

 طرح هاي بتّه اي -4
عالوه بر طرح هاي سراسري، لچك و ترنج و خشتي كه فراواني آنها در اين حوزه بيشتر است طرح هاي محرمات، افشان، حقه 

 كه عنصر اصلي طرح بتّه است. اي بتّه اي و ... نيز وجود دارد

 

 

 

 

 

 



 

 طرح هاي بتّه اي -7جدول شماره

    

: النه زنبوري بتّه 1تصوير 

 اي

 : محرمات بتّه اي4تصوير  : حقه اي بتّه اي3تصوير  : محرمات بتّه اي2تصوير 

  
 

 

سر كج : بتّه 8تصوير  : افشان بتّه اي7تصوير  : تلفيقي خشت و بتّه6تصوير  5تصوير 

 ساله 70چالشتري 

    
: قاليچه طرح 11تصوير 10تصوير  9تصوير 

بتّه اي دستگرد)صور 

 (106، 1389اسرافيل،

)صور : لچك ترنج12تصوير 

 (86، 1389اسرافيل،

 مأخذ: نگارنده

 گيري و پيشنهادهانتيجه
نقش مايه بتّه در حوزه چهارمحال و بختياري در قالب چندين طرح اصلي سراسري، لچك ترنج، خشتي، محرمات ديده مي 

شود. در مناطق مختلف استان چهارمحال و بختياري بتّه ها فرم و شكل هاي متفاوتي دارند؛ در نمونه هاي شهري بتّه ها 

اخ گوزني(، لچك ترنج و خشت ها ديده مي شوند. اما در شهرستانها اغلب بصورت گردان هستند كه در طرح هاي سراسري)ش



 

و روستاهاي اطراف چهارمحال و بختياري بتّه ها بصورت هندسي وتجريدي هستند و اغلب در طرح هاي خشتي و كناره ها 

لي ها بافته شده است. براي بكار مي روند. فرم بتّه ها با توجه به ذوق و سليقه بافنده در هر منطقه تغيير پيدا كرده و روي قا

بررسي دقيق تر مي توان براي هر منطقه از استان بصورت جداگانه نقش مايه بتّه را بررسي كرد كه براي شناسايي هويت 

 قالي هاي هر حوزه كمك كننده است.
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