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 ان خراسان جنوبی و پیشینه قالی دستباف آنپژوهشی در تاریخ است
 

 1مينا خرمي 

 

 چكیده 

ــالي در كه قائن و تون بخش دو از متشــکل ایالتي داند. مي "قهســتان" را جنوبي خراســان خطه تاریخ،   دیمتما ناس

   است. شده خود سياسي و جغرافيایيدحدو در بسيار تحوالت دستخوش

ــن ،موجود تاریخي كتب و ميانمنابع در ــيم احس ــت مواردی جمله از التقاس ــهود، كامال طور به كه اس  وجود بر مش

  اتخاطر طبع اخير، قرون در و آن از پس اما ورزد. مي اهتمام قهستان  ایالت و ایران قيشر  شمال  نواحي در قاليبافي

ساني  سي    كرزون، لرد چون ك شان  نيز، ادواردز هاآن از پس و سسایک  سرپر   ياليانس  در صنعت  هنر این رونق از ين

  شينه پي پيرامون تخصصي   و جامع تحقيق یک جای همواره اما، نگاشته  متون این ميان در دارد. نواحي این در متمادی

ستباف  فرش سان  د شي  همچنين و آن، قاليبافي مناطق و جنوبي خرا شد  چرایي مطالعه جهت در علمي تال   فتا و ر

ي، كه تاریخ فرش خراسان جنوب است آن فقدان این علل زا یکي كند. مي جلوه خالي پهناور استان این دستباف فرش

شمالي، چه به لحاظ امکانات            سان  ضوی و خرا سان ر ستانهای خرا صادی و اجتماعي با ا با وجود تفاوت فاحش اقت

سابقه فرهنگي،   صادی و چه به لحاظ  شبافي این مناطق گره خورده و عنوان     اقت ساليان اخير نيز همواره با تاریخ فر تا 

هـ.ش كه تفکيک بزرگترین استان ایران صورت   1383خراسان را بر خود داشته است. این امر حتي پس از سال  قالي

شمالي انجاميد، نيز                   سان  ضوی و خرا سان ر سان جنوبي، خرا شده ی خرا ستان منفک  سه ا شکيل  پذیرفته و به ت

 همچنان عملي نشده است.

صيفي  روش از ستفاده ا و تاریخي دیدی با رو، پيش پژوهش در رو این از سي  از پس ،تحليلي _ تو   كنوني ازارب برر

کي یهای این استان در طول تاریخ  فرش اگرچه كه گردد؛ مي حاصل نتيجه این جنوبي خراسان استان دستباف فرش

ــتان تمایل قابل توجهي دا این به نقوش فرشجهاني و بازار  بوده اند از شــاخص ترین برندهای فرش دنيا د، اما  راس

واحدهایي در جهت خدمات تکميلي فرش  بود یک كنســرســيوم واحد و به دنبال آن محروميت خراســان جنوبي از ن

  رشف منحصــر به فرد های و قابليت ها توانمندی، گمرک تخصــصــيهای توليد شــده نظير قاليشــویي با وجود دو 

ان  استاین ساماندهي صادرات فرش   برای را ، وهمت متوليان امر دهخراسان جنوبي آن طور كه باید و شاید مطرح نش   

 طلب مي كند.

 قائن تون، دستباف، جنوبي،فرش خراسان استان قهستان،واژه: كلید

 مقدمه

                                                 
 Minakhorrami.84@gmail.comدانشجوی كارشناسي ارشد فرش، دانشگاه هنر تهران:1
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سان، از دو كلمه    سان یا خور آ سان "به معنای خورشيد و   "خور"واژه خرا شکل     "آ شدن مت به معنای ظاهر و نمایان 

دیدن طلوع خورشيد زودتر از دیگر ایاالت این بخش از    است كه به علت قرار گرفتن در شرقي ترین بخش ایران و  

( اما خراسان جنوبي را كه ماركوپولو در سفرنامه اش آن را    166، 1390ایران، چنين نامي به خود گرفته است. )ژوله:  

جنابذ  والیت بوده كه ترشيز )كاشمر(،  16تونوكائن )تون+قائن( ناميده است، درگذشته قهستان مي ناميدند.قهستان را 

)گناباد(،دشــت بياض، تون )فردوس(، بيرجند، خوســف، زیركوه، طبس مســينان، طبس گيلک، قاین، مومن آباد و   

( این خطه كه در طول تاریخ بارها از هجوم های خونبار چنگيز،  6، 1383ســربيشــه از آنها بوده اند.)صــوراســرافيل: 

رده و ميراث فرهنگي آن احياء شد،از نظر جغرافيایي   تيمور، هالكو، و دوره های وحشنتاک دیگر ستمگران سر بر آو   

ست. )همان:            شته ا شي موثر دا شهرهای جنوب و مركز ایران نق شرقي و  شورهای  ( اما  7به عنوان پلي ارتباطي با ك

سال         ست، از  شده ا سان جنوبي مرز بندی  ستان خرا و تحوالت پس از آن تا   1383خطه ای كه امروزه نيز به عنوان ا

شکل گرفته كه در ميان منابع تاریخي، از حيث قدمت قاليبافي آن ذكر كمي به ميان آمده است. این فقدان   1391سال 

ــياحان و مورخان ضــبط   نه تنها در قاليهای قدیمي موجودبافت این منطقه، بلکه در منابع موثقي كه عموما توســط س

ــ.ق( از جمله مواردیست كه بر  380-336گردیده به چشم مي خورد. در ميان این كتب، احسن التقاسيم مقدسي ) هـ

ست.)ژوله:       شته ا ستان نو ( همينطور در تاریخ بيهقي  167، 1390وجود قاليبافي، فرش و قاليچه های جانمازی در قه

ــ.ق( از دویست تخته قالي كه علي بن عيسي برای هارون الرشيد فرستاده سخن مي گوید. )حشمتي        385-470) هــ

 (54، 1392رضوی: 

ستان و       شاید ای  صلي ترین ماده اوّليه فرش، در این ا شم، به عنوان ا شد اگر بدانيم كه همواره پ ن مدعاها بي دليل نبا

ــم تربت جام و تربت حيدریه در   ــته اســـت. همچنين وجود پشـ ــتائيان و دامداران به فراواني وجود داشـ بين روسـ

سابقه ی           شهرهای آن كه  شایع پنبه در تمام  شت  ستانو ك سایگي این ا سانيان باز مي     هم سا طوالني اش به دوره ی 

سرافيل:    صورا ستان در    5، 1383گردد ) صلخيز نبودن بخش زیادی از خاک این ا ( در كنار عوامل دیگری از جمله حا

ستفاده از قاليبافي به جهت ارتزاق مردم سخت كوش آن، مي توانند        شاورزی و امرار معاش،و در برابر آن ا ستای ك را

نعت فرشبافي در سراسر استان خراسان جنوبي موثر باشند. همانگونه كه هم اینک نيز شاهد         در پيشرفت و توسعه ص   

سرایان، درميان و طبس هر یک به نوبه خود، از مراكز قاليبافي در       شه،  سربي شهرهای بيرجند، فردوس، قائن،  آنيم كه 

 استان خراسان جنوبي به شمار مي روند.

از استعداد و ذوق مردم آن سرزمين. خطوط شکسته و هندسي لچک        طرح و نقش فرش خراسان مجموعه ای است  

ستعدادند و آنگاه كه با رنگ         شان هر یک بيانگر و تجّلي بخش این ا شهای گل ترنج و اف سليمي، نق و ترنج، گردان ا

نعت  آميزی های زیبا هماهنگ مي گردند، روح هنری این مردم را به منصّه ظهور مي رسانند و عرصه تجلّي هنر و ص

( بافندگان خراسان جنوبي انواع رنگ ها، به ویژه  213، 1390دیر پای مردم سرزمين آفتاب ایران مي شوند.)دانشگر:    

شي فرش ها بکار مي برند. امروزه طرح     سرمه ای، كرم، نيلي و الجوردی را در حوا الوان تيره و متين و ثابت، الكي، 

سليمي و    سان جنوبي به شمار مي       های اصيل، بافت خوب پرز بلند، خطوط ا رنگهای تيره از خصوصيات فرش خرا
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( و در عين حال در مناطق دیگر نظير طبس، فردوس و سرایان نيز، شاهد بافت فرش هایي با نقش    214رود. )همان: 

 و رنگ قالي های نایين هستيم.

 روش تحقیق

ستفاده  با و تاریخي رویکردی با تحقيق این   گرفته صورت  ای هكتابخان منابع بر تکيه با تحليلي _ توصيفي  روش از ا

  تبيين  و واكاوی با تا است مقاالتپرداخته و مجالت و نشریات كتب، از اعم مکتوب منابع جامع مطالعه و بهبررسي و

ستان  دستباف  فرش تاریخچه سان  ا   فرش تاریخ و ها فرش به مستقلي  هویت بتواند شده  منفک صورت  بهجنوبي خرا

 بدهد. جداگانه صورت به ایران از ناحيه این

 

 قهستان )پیشینه خراسان جنوبي( .1

كلمه   قهستان معرب داشته است.  قهستان نام  هم اینکاستان خراسان جنوبي را تشکيل مي دهد، در گذشته    ای كه ناحيه

ستان بوده و   ستان كوه   در این منطقه، این نام از جمله كوه باغران یيهابه دليل محيط جغرافيایي خاصّ و وجود كوه

شته  سرافيل:      را بر خود دا صورا ست.) سام بن نریمان      "( در كتاب احياءالملوک آمده 6، 1383ا ستان را  سفراز و قه ا

( این استناد اسطوره ای به شهادت یافته های باستانشناسي  9: 1383)سيستاني، "ساخت و از بناهای سام نریمان است.

حدود قهستان   (6: 1383د، واقعيت مي یابد. )صوراسرافيل،   سال قبل مي رسان  16000كه سابقه حيات این منطقه را به  

سان نبوده اما به در دوره ساختار        های مختلف تاریخي یک ست. این  شته ا ساختار طبيعي منطقه تبعيت دا طور كلي از 

ست از منطقه  سترده عبارت ا شت كویر و از جنوب و جنوب غربي به كویر لوت و از   شمال   از ای كهی گ غربي به د

شت  شرق  ستان كنوني محدود مي ها و بيابانبه د شامل فردوس، طبس، قائن،     شده و ناحيه های افغان سيعي را  ی و

ست. بيرجند و نهبندان در بر مي ستراتژیک مناطقش     گرفته ا شهادت تاریخ این بخش از ایران با توجه بهموقعيت ا به 

بوته های گوناگون در هر زمان از ســـال، وجود بر ســـر راههای تجاری و كارواني، وجود مراتعي مملو از گياهان و 

زعفران و زرشک كه از معروفترین و شناخته شده ترین گياهان و بوته های كویری هستند و همچنين ذخائر گرانبها       

و پایان ناپذیر معادن طبيعي و گياهان مفيد دارویي،همواره چون گوهری گرانبها چشم دشمنان و متجاوزان را به طمع  

ستيابي خ  ست، كه گاه به علت بي كفایتي حکام وقت       د سياری بوده ا شيرین ب ستخوش حوادث تلخ و  يره كرده و د

هان وقت                 ــا پادشـ فات  گاه مورد الت ته و  تار و مغول قرار گرف تا هایي نظير اقوام عرب، ترک،  فان  مورد هجوم طو

سرافيل،     صورا سا   3: 1383ایران.) سلم خرا صفار و  ( چنانکه حيات و بقای پارتها، خيزش ابوم ني، گذر یعقوب ليث 

برقراری اولين حکومت آزاد و ایراني در این سرزمين، با تاثير گذاری عميق بر فرهنگ ساكنانآن، باعث شده كه مساله  

كم آبي و یا خشکي این سرزمين هيچگاه نتواند مانع استقرار و اسکان مردمي شود كه همواره نقش اساسي در تاریخ         

شته اند. اما    شور دا شيوه         این ك شگر آميزه ای بي نظير از فرهنگ، نژاد و  سان جنوبي نمای سيمای خرا هم اكنون نيز 

ستان پهناور، به خصوص نواحي نزدیک مرزهای            ست.اگرچه این زمان بعضي نقاط این ا ضاد ا ضا مت ستي بع های زی

ــت كه تاثيرات عميق فرهنگ   ــتان در غبار فقر و تلخ كامي فرو رفته ولي لحظه ای نيس د مردمان  غني وقدرتمنافغانس
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( عالوه بر موارد یاد شده، اقتصاد این خطه همچنان متاثر از بافته  5: 1383این ناحيه از نظر دور بماند. )صوراسرافيل، 

های ابریشميني نيزبوده كه از دیرباز مورد توجه حکام و سالطين ایران مستقر در قهستان قرار داشته تا آنجا كه دولت 

از هزینه های خود را از فروش ابریشم تامين مي نموده است و سربداران به جای پول از ابریشم      اسماعيليان مقداری 

در معامالت خود استفاده مي كردند. به طور كلي صادرات قهستان تا اواسط قاجاریه، پشم، پوست، زعفران، تریاک و 

 (7، 1383از مناطق مهم توليدات پارچه و منسوجات بوده است. )صوراسرافيل: 

 شكل گیری استان خراسان جنوبي به صورت امروزی .2

ــ.ش 1316در نوزدهم دیماه سال   شهرستان     49استان و   10، با اصالح قانون تقسيمات كشوری، كشور ایران به     هــ

استان خراسان بزرگ كه كليه اراضي استانهای خراسان رضوی، شمالي و جنوبي را          ،این اصالحيه كه طي  تقسيم شد  

شد، به     شد.       شامل مي  شناخته  شور  ستان ك سو، از  عنوان بزرگترین ا  به دليل حوادث طبيعي دوران قاجار،از دیگر 

شهر  مختلف شهرهای قهستان بودند،     قائن و فردوس دو  به تدریج موقعيت جمعيتي خود را   كه در گذشته مهمترین 

ست داده و  شتری یافت  بيرجند از د سال  .مركزیت و اهميت بي سان     تفکيک ، بحث1342های پس از آن و از  ستان خرا ا

سال   شده جنوبي به مركزیت بيرجند مطرح  سال  1383و در  ستان         و پس از  سي در نهایت این ا سيا شمکش  ها ك

تعيين گردید. در زمان تأسيس، این استان شامل سه شهرستان بيرجند، نهبندان و        مركز آن شهر بيرجند  و تأسيس شد  

شه بود. قا    س ئسربي ضوی باقي ماند، ولي در نهایت در اواخر همان     ن در ابتدای تأ سان ر ستان، در محدوده خرا يس ا

بخش سرایان از شهرستان فردوس كه در    1384ر سال  دید. دسال شهرستان قاین به استان خراسان جنوبي الحاق گر      

ال با مين س محدوده خراسان رضوی بود جدا و با ارتقاء به عنوان شهرستاني دیگر به خراسان جنوبي پيوست. در ه       

ستان   هرد. ش ارتقای بخش درميان به مركزیت شهر اسدیه، دومين شهرستان جدید استان خراسان جنوبي به وجود آم       

 د.عليرغم ميل باطني بسياری از ساكنان آن، به خراسان جنوبي ملحق ش 1386فردوس نيز در سال 

سال   شت       1387در  ستان فردوس جدا و به عنوان ه شهر شرویه نيز از  ش       بخش ب سيس  ستان تأ ستان ا شهر . در دمين 

ها تأسيس گشتند. بخش زیر كوه قاین به شهرستان زیر كوه ارتقاء یافته       نهمين و دهمين شهرستان   1391اردیبهشت  

و بخش خوســف بيرجند نيز پس از تبدیل دهســتان جلگه ماژان به بخش، به شــهرســتان ارتقاء یافت و با دو بخش  

شهر  سال     ستان مركزی و جگله ماژان به جمع  طبس بار دیگر به  1391های كشور پيوست.عاقبت در روزهای پایاني 

ستانداری ارتقاء یاف        شهر نيز به فرمانداری ویژه و معاونت ا ست، همچنين فرمانداری این  سان جنوبي پيو . به تخرا

سان جنوبي به مركزیت بيرجند، با     ستان خرا صورت ام      11این ترتيب محدوده ا ستان تابع آن به  شکل  شهر روزی 

 گرفت.
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شهر بيرجند و با جمعيتي بالغ بر          ستان، به مركزیت  شهر سان جنوبي با یازده  ستان خرا در  1نفر 732192هم اكنون ا

ساحتي بالغ بر   شه،              151193م سربي ستانهای آن عبارتند از؛  شهر شور بوده و  ستان پهناور ك سومين ا كيلومتر مربع، 

 د، خوسف،سرایان، فردوس، بشرویه و طبس.نهبندان، درميان، زیركوه، قائنات، بيرجن

 نام شهرستان ردیف
تاریخ پيوستن به خراسان 

 جنوبي

تاریخ شهرستان 

 شدن

 (1390جمعيت )سرشماری 

 زن مرد

 1316 1383 بيرجند 1
259506 

132247 127259 

 1323 1386 فردوس 2
41626 

20877 20749 

 1339 1391 طبس 3
69658 

35362 34296 

 1358 1383 قائنات 4
152401 

75881 76520 

 1368 1383 نهبندان 5
57258 

28905 28353 

 1382 1383 سربيشه 6
39487 

19192 20295 

 1384 1384 درميان 7
55080 

27375 27705 

 1384 1384 سرایان 8
32493 

15959 16534 

 1387 1386 بشرویه 9
24683 

12303 12380 

 1391 1383 زیركوه 10
29844 

14875 14969 

 1391 1383 خوسف 11
29019 

16278 12741 
 ، سال پيوستن آنها به خراسان جنوبي )ماخذ: درگاه آمار ایران(1390(: شهرستانهای استان خراسان جنوبي، آمار جمعيتي سال 1جدول شماره )

                                                 
 1390بر اساس سرشماری سال 1
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 ران با نگاهي بر سابقه آن درخراسان جنوبيگذری بر تاریخ فرش و فرشبافي در ای .3

سرزمين ایران به عنوان یکي از مراكزاوليه تمدن همواره در طول تاریخ هزاران ساله خود، پيوستگي و تجانس قریبي     

با هنر و صــنعت داشــته اســت و این امر به گونه ای با تار و پود مردم عجين اســت كه در برخي از مقاطع، بررســي 

شود.در این ميان فرش و  تاریخي ادوار  مختلف بدون توجه به هنر ایراني و توجه به ماهيت و چگونگي آنانجام نمي 

فرشــبافي در حاليکه بعنوان یکي از قدیمي ترین هنرهای ملي و ســنتي مردم این ســرزمين مورد توجه بوده،بواســطه 

ه بررســـي تاریخ فرش و فرشـــبافي را با ماهيت مواد اوليه و همچنين نحوه اســـتفاده از آن، زوال پذیر بوده و امروز

سان                 ستان خرا سالها پيش تحت عنوان ا سان جنوبي نيز كه تا  ستان خرا ست. در این ميان ا ساخته ا شکل مواجه  م

ستثني         ستان، بلوچستان و حوزه های بياباني قرار دارد، از این حوزه م ستان، افغان ستان ایران( بين تركمن )پهناورترین ا

ست.این خطه        نبوده و قاليهای د سنت منطقه خود توليد كرده ا سي را در هر دوره تاریخي اش با توجه به  ستباف نفي

كهيکي از مراكز مهم قلمرو تيموری بوده، حوزه اش شهر هرات را نيز شامل مي شده است كه بافت قالي های گلدار  

به طرح امروزی هراتي تبدیل و آن شــهرت بســيار داشــته. این طرح ها با منظم شــدن تدریجي و با كاهش اندازه ها 

طرحي رایج و مورد توجه بسيار به شمار مي رود. در قائنات نيز كه یکي از مراكز بسيار فعال در زمينه بافت قالي در    

خراســان جنوبي كنوني اســت، بافت قالي های دارای پرز انبوه بوده و برّاق به دليل كيفيت عالي پشــم محلي بســيار 

 (61، 1375)ژوله:  اتفاق مي افتاده است.

طبری در قرن چهارم از كرباس های باریک و پالس قهستان گفته و حمدهلل مستوفي نيز در نزهت القلوب از  صنایع     

ست. ) همان:         سخن آورده ا ستان  ساجي مردمان قه ستي و ن سيم نيز به طور كامال     6و حرفه های د سن التقا ( در اح

ست      سان و قه شهود بر وجود قاليبافي در خرا سد:         م سي در این كتاب مي نوی ست. مقد شده ا شاره  ستان   "ان ا از قه

شار، زر و لباده و فرش های نيکو و جامه دان و مانند        سفيد و فرش و جانماز و از غرج  شابوری  پوشاكهایي مانند ني

مور، آن صادر مي شود. از بخارا پارچه های نرم و جانماز و رختخواب مسافر خانه و فرش و همچنين از خوارزم س    

شود.        صادر مي  شمي و ...  شکش و مقنعه ابری سي:  "سنجاب، عناب و فرش و لحاف و دیباج پي (  1362،2/475)مقد

حافظ ابرو نيز از آذین بستن شهر با جام های ابریشمين و قاليهای خوب و نخ و نسيج در كتابش مي نویسد و تزیين       

 (2/970، 1370حافظ ابرو: شهر با قاليهای خوب را جزء وظایف صنعتگران ذكر مي كند. )

ضاع و احوال اجتماعي و هنری      سياری از مينياتورهای برجای مانده از دوران تيموری نيز كه بيانگر او همينگونه در ب

سليمي       شند، انواع قاليها با نقوش متعدد، اعم از هندسي و حتي نقوش لچک و ترنجهای امروزی و ا زمان خود مي با

 دون شک بيانگر وجود این قسم از هنر بافندگي در آن دوران بوده است.های زیبا دیده مي شوند كه ب

  يرجندب و قائن ناحيه از عبارتست  فرش عمده مركز" نویسد:  مي كتابش در كرزون لرداما در اعصار جدیدتر چنانکه  

  همچنين (14 ،1367 )كرزون: "شوند. مي فروخته گران قيمت به و دارند بافت ریز های فرش كه جنوبي خراسان در

سي      450 حدود در درخش ی ناحيه در" گوید: مي و ستوده  را بيرجند قالي مرغوبيت خاطراتش در سایکس  سرپر

ــتگاه ــت دایر قاليبافي دس ــت پوند 20 حدودا فوت 14×11 ممتاز قالي تخته یک قيمت و اس   معموال قالي تجار و اس

شهد  به را خود كاالی ستانبول  به آنجا از و م صر  و ا ستند.  يم وین و م سایکس:  "فر  در همچنين وی (402 ،1336 )
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ستفاده  از ادامه ستفاده  جای نيز زمان آن در كه گوید مي ناحيه این در جوهری های رنگ از ا   را نباتي های رنگ از ا

ــت. خوانده بوته و گل اغلب را ها قالي نقوش و گرفته ــيل  اما (403 )همان: اس ــيس ــال در كه را آنچه ادواردز س   س

 يیک كه است روناس جای به دانه قرمز از خطه این رنگرزان ی استفاده كند، مي نقل كتابش در و دیده شهـ.  1327

ضافه  و (186 ،1367 )ادواردز: است.  بوده ها قالي بارز های مشخصه   از   هراتي نقش یا ادوار این های قالي كند مي ا

و در جای  (187 )همان: حيوان و گل سراسر   و گاهشکار  نيز شان  اندكي و ماری های نگاره با اسليمي  طرح یا دارند،

به نظر من اگر در قرن شانزدهم و ادوار بعد از آن قاليهای نفيس در هرات تهيه شده باشد،  "دیگر صراحتا مي نویسد: 

شود. احتمال دار       شاهده  ستادی و مهارت م شده آثاری از ا ستان بافته   دباید در قاليهایي كه از آن دوره به بعد در افغان

كه ساكنان متمکن هرات، مركز ایالت خراسان، و غني ترین و مهم ترین شهر این خطه برای خانه های خود، احتياج     

به قالي داشته اند و بازرگانان شهر تعدادی قالي به بخشهای بافندگي قاینات سفارش داده اند. پس از مدتي صاحبان        

ها سرانجام به كشورهای مغرب راه یافته باشند و آنجا به قاليهای     این قاليها بعضي از آنها را فروخته اند و این فرش  

هرات شهرت یافته اند. بدیهي است نه از این جهت كه در شهر هرات بافته شده، بلکه از این رو كه این فرش ها از      

ست.     سيده ا ست آنها ر ستناد  طبق كيفيت، نظر از ها قالي این سنجي  ارزش برای( 188)همان:  "هرات به د   لهقبا به ا

ـ.ق  1372 سال به مربوط كه ازدواجي ی   قالي هر ارزش شده، منظور مهریه عنوان به قالي تعدادی آن طي و است، ه

  5 و تومان 1 قيمت به گوسفند  راس 10 زمان همان در حاليکه در شده،  تومانذكر 2 مود قریه عمل ذرع 7×3  ابعاد با

 (13 ،1383 رافيل:)صوراس است. گرفته مي قرار معامله مورد ریال

سان، دچار آشوب و هرج و مرج شد.پس از بهبود         پس از سلسه صفویه، با حمله افغانها تا مدتي ایران از جمله خرا

سال       سان جنوبي نيز در قرن اخير اتفاق افتاده و از  صادرات آن، احياء دوباره قالي خرا ضعيت فرش ایران و    1300و

ــ.ش به تدریج با ورود استادان هنر ق  اليبافي از دیگر شهرها به خراسان، تاثيرات زیادی را نيز بر قالي در خراسان     هــ

ــي از فرش های نفيس ایران كه هم اكنون در موزه های داخل و خارج از    ــاهدیم. به نحوی كه گروه خاص جنوبي ش

ــده اند. هرچند از اوائل ده  ــط بافندگاني از اهالي مود و درخش بافته ش ــوند توس به  1350ه كشــور نگهداری مي ش

ــد، كه یکي از دالیل این امر مي تواند به دليل تغييرات و    ــته ش ــان جنوبي نيز كاس تدریج از كيفيت قالي های خراس

ــد كه زراعت آن توانســت در   ــيزدهم هجری و باال رفتن قيمت زعفران باش دگرگونيهای اقتصــادی در اواخر قرن س

سرزمين طالی      سان جنوبي كه  ستان خرا سياری از مناطق ا شود، به طور محسوسي قالي بافي را       ب زرد نيز ناميده مي 

شور بر         صادی ك سهم عمده ای را در این بخش از فعاليت اقت ستان،  كاهش دهد. اگرچه هنوز هم مقدار توليد این ا

( اما این رونق در شــهرهایي از این اســتان اســت كه به دليل وضــعيت نامســاعد برای   11، 1375عهده دارد. )ژوله: 

، مجبور به بر پا داشــتن دارهایي هســتند كه بافندگان زن و مرد و بعضــا حتي كودكان نيز بر آنان گره مي  كشــاورزی

 زنند، چنانکه در شهرهای با پتانسيل كشاورزی و زراعت، تعداد دارهای كمتری را شاهد هستيم.
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 ویژگي های فني قالي خراسان جنوبي .4

 ت حيدریه، تربت جام، نيشابور و سبزوار و قوچان دارای كيفيتي بسيارپشم خراسان و به ویژه پشم توليد شده در ترب

سيار           شم مانند كه ب شوند. اليافي كوتاه، براق و ابری سال )بهاره و پایيزه( چيده مي  شم ها دو بار در  ست. این پ عالي ا

م های یاد شده ( اگر چه استان خراسان جنوبي خود دارای پشمي به مرغوبيت پش 560، 1393لطيف است. )صباحي:   

سان جنوبي            صله نزدیک، بافت قالي های خرا سبب فا شمالي هستند، نيست، اما به  سان رضوی و  كه در نواحي خرا

 نيز با این پشم ها، خصوصا پشم تربت حيدریه و تربت جام انجام مي گيرد. 

شتر دارای گره نامتقارن بوده و گره ی متقارن تنها در معد    سان جنوبي بي سال   قالي های خرا ود قالي های مربوط به  

سان            ضوی و تاثير پذیری بافندگان خرا سان ر ستادان آذربایجاني به خرا شود كه در پي ورود ا ست دیده مي  های بي

ستفاده از گره ی جفتي رواج یافت. هم اكنون    ست. پس از آن ا سان      جنوبي ا ستان خرا سنت بافت در تمامي مناطق ا

مي نامند. بتون گره ای است كه مشتمل بر دو    "بتون"اصطالح محلي آن را  جنوبي به صورت جفتي باف است و در   

چله جلو و دو چله عقب است كه معادل دو گره محسوب مي شود. به جز مناطقي كه گبه بافي دارند و از شيوه تاب  

شيوه ی پ          ستفاده مي كنند. شده ا شيوه یاد  ستان از  ستفاده مي كنند، تقریبا تمامي نواحي این ا ذاری نيز به ود گباف ا

صــورت چند چين یک پود اســت كه از گذشــته رایج بوده و همچنان نيز دامه دارد. تعداد چين ها در تعداد كمي از  

معموال جنس چله و پودها از نخ پنبه است. پود   چين است.  4تا  3، و در اكثریت شهرهای استان به صورت    2شهرها  

رنگ الجوردی یا آبي در مي آید، در حالي كه پود اول )ضخيم( یک   دوم )نازک( با ماشين ریسندگي رشته شده و به

رشـته ی محکم اسـت كه با دسـت پيچيده مي شـود و به صـورت طبيعي یا به رنگ خاكسـتری رنگ شـده اسـت.          

شوند، در حاليکه تنها در حدود   560، 1393)صباحي:  شمي بافته مي  درصد از    3تا  2( اغلب فرش ها با خامه های پ

 يرجند و سایر شهرهای استان را فرش های گل ابریشم تشکيل مي دهند.فرش های ب

طرح های رایج در استان به استثنای چهار شهر فردوس، سرایان، بشرویه و طبس كه فرش هایي با طرح نائين داشته        

شکيل مي دهند.        شتي، محرمات و ... ت ستند، را طرح های ریزه ماهي مود، خ صطالح نائيني باف ه طرح   %90و در ا

شده و           سف، نهبندان و زیركوه بافته  شه، قائنات، درميان، خو سربي شهر بيرجند،  شتي در هفت  های ریزه ماهي و خ

سایر       10% سي كه برگرفته از  سبي، طرح تبریز و همچنين طرح های اقتبا مابقي طرح ها را محرمات، واگيره ای، كله ا

 مناطق است تشکيل مي دهند.

 

 مناطق مختلف قالیبافي .5

ستان و نبود دليل وضعيت نامساعد آب و هوا، خاک و اقليم   به امکان كشاورزی، قاليبافي هيچگاه به طور كلي در   ي ا

استان خراسان جنوبي از بين نرفته است. اما در گذشته ای نه چندان دور، پراگندگي عامالن این هنر صنعت وسيعتر         

 شته است.بوده و در اغلب شهرهای خراسان جنوبي، قاليبافي وجود دا
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 فردوس )تون(  5 -1

سابقا        1-1-5 ستان فردوس كه  شهر شبافي فردوس:   ستان و یکي از       "تون"تاریخ فر شهرهای آباد قه شت از  نام دا

صر خسرو قبادیاني از            شهری پر جمعيت ذكر كرده و نا ست. مقدسي آن را  سان جنوبي ا شهرهای خرا جنوبي ترین 

در مورد شروع قاليبافي در این منطقه اطالع چنداني در دست نيست، اما     چهارصد كارگاه زیلوبافي آن نام برده است.   

ناصر خسرو قبادیاني در سفرنامه خود به زیلو بافي آن اشاراتي نموده است كه بيانگر تاریخ این رشته بوده و آغاز آن   

فت  ع قاليچه های عربي باسال قبل برمي گردد. سيسيل ادواردز نيز در كتاب قالي ایران اشاره ای به نو 800حداقل به 

شته است.   شان از قبایل عرب ساكن در     (188 ،1367 )ادواردز: منطقه فردوس دا كه بدون شک به دليل آنکه بافندگان

سالهای دورتر و حتي قبل از           شته اند و احتماال بافت آنها از  شهور گ ستند، به این نام م ستاهای حومه فردوس ه رو

مرسوم بوده است. اما امروزه این روستاها و بافندگان آنها كامال رنگ و بوی  1948مشاهدات سيسل ادواردز در سال 

ضر       شد. در حال حا ستبافته های آنها نيز مطابق مناطق همجوار و متاثر از بازار مي با ایراني را به خود گرفته و تمام د

ــتاهای حومه فردوس و حتي خود فردوس در تمام قاليهای خود مطابقت از من             اطق طبس و تا حدودی    كليه روسـ

گناباد را الگوی خود قرار داده و هم اكنون تمامي شــواهد و قراین بر اســاس اطالعات گردآوری شــده از افزایش    

 چشمگير قاليبافي در این ناحيه حکایت مي كند.

  كيلومتری مشرق آن باشد كهبافته های   26در فاصله   1شاید دليل عمده شهرت قالي فردوس، وجود روستای آیسک     

خود رنگش تا مدتها زبانزد كليه كارشــناســان فرش داخل و خارج از كشــور بوده و نوع مواد اوليه مورد اســتفاده و 

سان جنوبي       ستان خرا شه های به كار رفته در قاليهای آن، همواره وجه تمایز بين قاليهایفردوس و كليه قالي های ا نق

 بوده است. 

شته خامه های پشمي مورد استفاده در بافته های این روستا، دستریس       ویژگي های فني قالي فردوس: در گذ  2-1-5

ــتفاده قرار مي گرفت. لذا كليه قاليهای آنها حداكثر دارای              رنگ    5یا   4و بدون هيچ گونه عمليات رنگرزی مورد اسـ

و با رواج  71-70ی بوده اند كه عبارت بودند از: قهوه ای، خاكستری، سياه و سفيد.اما بافت این گونه قاليها از سالها    

شد و تنها     سعه گرایش به بافت گبه به كلي متوقف  سم از      3تا  2و تو ستگاه دار قالي در این منطقه به بافت این ق د

قاليها مشغول ماندند.  گره به كار رفته در قاليهای اصيل آیسک از نوع فارسيبوده و قالي ها به صورت یک پود بافته        

شتي،     شدند. ابعاد آنها پ سمت     5/2×5/3و  3×2مي  صورت زميني بود كه همگي فاقد ق و همچنين دارهای قالي به 

شان نيز از       شمار قاليهای ست روها بودند و رج سيمات جدید      25تا حداكثر  20را ست. امروزه با تق رج متغير بوده ا

شتر نقاط آن نيز، فرشهای نائيني باف با            شده و در بي شهرستان جدا  سک از این  فتي و به گره ج كشوری روستای آی

صورت چند چين یک پود بافته مي شوند، كه متاسفانه با نداشتن كيفيت بافت و فني قالي های نائين، تنها با طرح و     

 رنگ آنها بافته مي شوند.  

                                                 
 این روستا در تقسيم بندی های جدید به عنوان بخشي از شهرستان سرایان عنوان مي شود.  1
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سال       3-1-5 ستان فردوس:  در آمارگيری  شهر ستان فردوس دارای       129تعداد  1360آماری از قالي  شهر ستا در  رو

ــتای    8239ند كه جمعا قاليبافي بوده ا ــتان مربوط به روس دار قالي را دارا بودند. بيشــترین تعداد قالي در این شــهرس

سک با   سال        450آی ستان در  شهر ست.این تعداد در كل  سالهای    13505به  1368دار بوده ا عددافزایش یافت. امااز 

شویم كه با ت    1370 شمگير ميزان بافت درفردوس ماجه مي  ستاني اتفاق افت به بعد، با كاهش چ اده و فکيکات جدید ا

سرایان               ستان  شهر سيمات  شدند، در محدوده تق ستان را كه جزو مناطق فعال بافت محسوب مي  شهر بخشي از این 

سالهای     شهر  نيز طي  شده اندكه    32274و  27010به ترتيب  1372و  1368قرار داد. تعداد بافندگان این  نفر منظور 

 ده اند.بيشتر آن را زنان تشکيل دا

 قائن )كائن(  2-5

تاریخ فرشبافي قائن:  نام قائنات از نام مركز قدیمي خراسان به نام قایين یا قائن گرفته شده است. این منطقه      1-2-5

شهرها و              شامل  ضوی قرار گرفته و  سان ر ستان خرا سرایان و محدوده مرزی ا شهرهای زیركوه، بيرجند،  در ميان 

ست كه از قرن ده    ستاهایي ا سيم آورده:     م در كار بافندگي فعال بوده اند.رو سن التقا سي در اح صبه "مقد ی از  ا قاینق

پارچه بسيار صادر مي كنند و نيازمندیها را     .قوهستان است. نه شوخي دارد و نه ثروت، كوچک و تنگ و آرام است    

( همچنين وی 2/471، 1361: )مقدسي  ".از كاریزها مي آشامند  مي رود و وارد. دروازه خراسان و انبار كرمان بشمار  

 از قالي های زیبا و نفيسي نام مي برد كه توسط اقوامي ساكن در نواحي كوهستان های اطراف قائن بافته شده اند.  

ــش  قالي های مود و درخش در قرن نوزدهم قالي قائن رو به افول نهاد و این كاهش ميزان بافت             اما پس از درخشـ

شده قائن در قرن     هم اكنون نيز در این منطقه به چشم مي خورد. هم اكنون نيز نمونه های فراواني از قالي های بافته 

 هفدهمدر مجموعه ی آستان قدس رضوی نگهداری مي شوند.

شم به كار رفته در       2-2-5 شردگي بافت و درخشش پ ویژگي های فني قالي قائن:  ویژگي قالي های محلي قائن، ف

ــم لطيف و ب  ــت كه از پش ــود. با توجه به محل بافت،  بافت آنهاس راق پایيزه تربت حيدریه و تربت جام تامين مي ش

ــنتي مانند هراتي و بته   ــلوغ و پر از طرح های س طرح های به كار رفته متفاوتند، اما به طور كلي تركيباتي با زمينه ش

شده اند. عالوه بر آ        سيع كار  شيه ها معموال و صي به كار مي روند. حا ن طرح های ترنج دار با همراه با ظرافت خا

ست؛      صلي قالي های قائنات، دانش رنگرزان آن در طي فرآیند رنگرزی  طرح های متنوع نيز متداول اند.اما ویژگي ا

سته اند كه در حمام رنگ با      شهور بوده اند و توان شان م هنرمندان قائناتي در تمام ایران به خاطر مهارت خارق العاده 

 (560، 1393قرمز دانه سایه های متفاوتي از رنگ قرمز را ایجاد كنند. )صباحي: استفاده از روناس وحشره ی 

 بیرجند  3-5

سان جنوبي شهری          1-3-5 ستان خرا ویژگيهای تاریخي و جغرافيایي شهرستان بيرجند:  بيرجند به عنوان مركزیت ا

، اما هم امل بوده است وسيعي ازخوسف در غرب تا طبس مسينا در شرق را ش       در گذشته حدودش مناطق است كه  

اكنون به عنوان مركز استان خراسان جنوبي در ميان شهرهای سرایان و خوسف از غرب و جنوب غربي، سربيشه و         

ظاهرا هيچ یک از جغرافي نویسان   درميان از شرق و جنوب شرقي و قائن و زیركوه از سمت شمال واقع شده است.      
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ــالمي قبل از یاقوت حموی در آثار خود ذكر    ی از بيرجند به ميان نياورده اند. در عين حال در قرن هفتم هجری        اسـ

شهر            ستوفي نيز یک قرن بعد، بيرجند را  ست و حمدهلل م سته ا ستان دان ستاهای قوه یاقوت آن را یکي از بهترین رو

ن قائن، زوز بزرگ آن ایالت شمرده است. با این حال ابوالفداء كه در همان سال ها اثرش را نوشته زیر نام قهستان از     

ست، در حاليکه حافظ ابرو در كتاب جغرافيایش نام بيرجند را ذكر كرده    شاره ای نکرده ا و جنابذ گفته و به بيرجند ا

است. ساخت قدیمي ترین بنای این شهر یعني مسجد جامع آن نيز به سده های ششم و هفتم هجری بازمي گردد.          

  شهر به سبب این كه در مرز افغانستان، سيستان و كرمان قرار گرفته      بيرجند مدتي تحت استيالی اسماعيليه بود. این   

 است، دارای اهميت خاصي از نظر سياسي، نظامي و بازرگاني بود.

سوابق فرشبافي در بيرجند:  اگر چه در كتابهای تاریخي مداركي دال بر وجود قاليبافي در خود شهر بيرجند       2-3-5

ــ.ش وجود ندا 1270تا قبل از ســال  رد، اما به علت موقعيت خاص جغرافيایي منطقه و همچنين توجه منتفذین  هـــ

حاكم بر آن بعيد به نظر مي رسد كه سابقه قالي بافي بيرجند، كمتر از دیگر شهرهای استان خراسان جنوبي باشد. با        

ــتاهای اطراف آن ه  ــازمان یافته ای كه در قرن نوزدهم در بيرجند و روس و 1مچون مودوجود كارگاه های بزرگ و س

وجود داشــت و آنها را به عنوان مراكز جدید بافندگي در ســالهای ســي معرفي مي كرد، ســابقه ای حداقل    2درخش

 ساله برای قالي امروز بيرجند دور از ذهن نيست.  200

سياری قرار گرفت    سالهای جنگ جهاني اول قاليهای زیبای بيرجند با ترنج مدور و خاص آن، مورد توجه ب  وپس از 

این امر قاليبافان درخش را به فکر انداخت تا قاليهای خودشــان را با اینگونه نقوش زیباترند ســازند. قالي بيرجند در 

ــالهای  ــله س ــت و علي رغم طرح های یکنواخت، دارای كيفيت   1320تا  1310فاص ــهرت خود قرار داش در اوج ش

س     سياری از آنها بر قاليهای مناطق دیگر خرا سبي بوده و ب سطه      منا شروع جنگ جهاني دوم، به وا شتند. با  ان برتری دا

شد و متعاقب آن كليه قاليها از حيث      صادرات مواجه  شي بازارهای اروپا و عواقب آن، فرش بيرجند با كاهش  فروپا

ــدیدی یافتند و با توجه به برخي معایب موجود در فرش ها با كاهش فروش مواجه گردیدند.         كّمي و كيفي تنزل شـ

با ورود توليد و عرضــه كنندگان فرش های نفيس، به تدریج وضــع موجود دگرگون شــد. افرادی   1330ال اما از ســ

ساندند        صف قيمت به فروش ر شان، آنها را به ن چون حاج حسين اميني كه علي رغم كيفيت خوب قالي های توليدی

نند. تا  د خودشــان به مشــتریانش اثبات كتا اینکه كيفيت باز یافته قالي های بيرجند را علي رغم زیان زدن به امر تولي

ــال، به تدریج بازار اروپایيان برای این قاليها بهبود یافت و با باال نرفتن ميزان توليد و       ــت چند سـ آنکه پس از گذشـ

،  1375عرضــه آنها به بازار، قيمتهای ركود یافته این قالي ها بار دیگر باال رفته و اعتبارشــان را بدســت آورند. )ژوله: 

56 ) 

ــورت جفتي، بر روی            ویژگي های فني قالي بیرجند:     3-3-5 قالي های بيرجند با گره ی نامتقارن و اغلب به صـ

سبتا مرغوبي         چله ای از جنس نخ پنبه ی ضخيم بافته مي شوند. پشم به كار رفته در بافت غالبا از نوع پشم براق و ن

استان های خراسان جنوبي، شمالي و رضوی استفاده از        است كه از ناحيه تربت جام و تربت حيدریه بوده و در كل  

                                                 
 کي از سه بخش شهرستان سربيشه تقسيم بندی شده است.یبه عنوان 1383در سال  بخش مود در تقسيمات جدید استاني1
 درميان تقسيم بندی شده است. توابع شهرستان به عنوان 1384در سال درخش در تقسيمات جدید استاني  بخش2
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آن متداول است. كمتر از دو درصد نيز استفاده از ابریشم را در فرش های گل ابریشم شاهد هستيم. شيوه پود كشي           

شيوه كه هم اكنون در دیگر            ست، اما این  شهود بوده ا سه چين یک پود همواره در قالي های بيرجند م صورت  به 

سان جنوبي نيز رواج یافته، یکي از ویژگي های خاص قالي های بيرجند است، كه امروزه استفاده نابجا و    مناطق خرا

شيوه          صت طلبانه بافندگان از این  ستفاده فر ستان، بيانگر ا شتر پود نازک در دیگر مناطق قاليبافي این ا حتي حذف بي

ي بافند. در حال حاضر نوع و سبک دارهای قاليهای  چين یک پود نيز قالي هایي را م 7چين و  5گردیده كه گاهي تا 

ست. نوع           سي انجام ا صورت فار شي به  سياری با دارهای قالي كرمان دارد. همچنين نوع چله ك شباهت ب این ناحيه، 

شمار قالي های بيرجند بين        شد. رج سي مي با صورت فار ستند.   45و حداكثر  40تا  30گليم بافي همه آنها نيز به  ه

سوم نيز         عمده رنگ ه سرمه ای. ابعاد مر شن، كرم، نخودی،  سير و رو ای به كار رفته در این قاليها عبارتند از الكي 

ستند در حاليکه ابعاد كوچکتر نظير قاليچه و یا ذرع در زماني دور در روستاهای     12و  9و  6عبارتند از  متر مربعي ه

شهری باف ب        شته اند. قالي های  سياری دا شهرت ب صورت نيم لول اند، اما قاليهای     مود و ُدُرخش  شتر به  يرجند بي

سبک یک پودبافي )یک پود          شهر از  ستایي قدیم این  ضمن آنکه نوع فرش های رو ستند.  امروزی اغلب لول باف ه

 ضخيم( برخوردار بوده اند. 

ستفاده در بيرجند:  به طور كلي قالي بيرجند از حيث تنوع طرح چندان غني ن   4-3-5 ماني  سيت. ز طرح های مورد ا

نقوش قالي های كرماني طرح بخشــي از قاليهای قدیم بيرجند را به خود اختصــاص داده بودند، كه البته یافتن نمونه  

های آن بســيار دشــوار اســت. اما اصــيل ترین طرح منطقه بيرجند را مي توان طرح لچک ترنج ســعدی دانســت كه  

آن عالوه بر یک ترنج مدور در ميان فرش، دارای متن سرخ   بسياری نام ربعي سعدی را بر آن نهادند، كه طرح اصيل   

كله بافته مي شدند. اما این طرح بيشترین  64كله و  32كله،  16با گلهای شاه عباسي است وترنج های آن در سه نوع 

ــه    ــطه زیبایي وافر بر روی متن قاليهای با نقش ــهرت و نام خود را از زماني یافت كه ترنج مياني آن، به واس اهي  مش

درهم انتقال یافت. همچنين انواع طرح های ســـرتاســـری و طرح بته اميری )بته جقه ای بيرجند( به خصـــوص در 

روستای درخش كه زماني در حوزه شهر بيرجند قرار داشت از طرح های اصيل و قدیمي منطقه بيرجند بودند كه از      

یافت و به تدریج طرح ماهي مود با ترنج مشهور آن و  سال ادامه 10سال قبل رواج یافته، اما توليد آن تنها  45حدود 

( در طرح قالي های دو تا سه دهه پيش   60، 1375همچنين خشتي طرح اغلب قالي های بيرجند را فراگرفتند. )ژوله:  

انواع طرح های گل فرنگ، خشتي بختيار و طرح دیگری موسوم به كله اسبي كه روستای چاچ از مناطق عمده توليد      

شود. طرح گل فرنگ نيز اولين بار در ابتدای دهه  كننده آ ، در پارچه های منقش به طرح آن 1310ن بود نيز دیده مي 

شد، تا مطابق آن یک قالي بافته               شرق بيرجند( داده  شركت  سهام داران  شوكت الملک )از  شاه به  ضا  سفارش ر به 

سبتا منسوخ شده      شود. این طرح تا مدتها به طرق مختلف در قاليها مورد تقليد قرار   گرفت. امروزه این طرح ها نيز ن

و  با توجه به قابليتهای مناســب و ضــرورت تحول و دگرگوني در طرح های فرش بيرجند، برای رهایي از ماللت و 

یکنواختي كه گریبانگير آن شـــده بود، اســـتفاده از طرح های ریزه ماهي مود، خشـــتي، بوته، محرمات توام با حفظ 

صالت آنها رواج  شود. طرح         ا سری )بدون لچک و ترنج( بافته مي  سرتا ست. طرح ماهي هم اكنون به صورت  یافته ا

شابه نيز گاهي توجه قاليبافان بيرجندی را به خود جلب نموده، اما بافت        شکارگاه و موارد م صویری از جمله  های ت
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ز تنها معدودی از این طرح ها باقي  آنها هيچ گاه به عنوان طرح های خاص منطقه به طور مســتمر ادامه نيافت و امرو

 مانده است.  

ستادان طراح و توليدكنندگان معروف قالي بيرجند   5-3-5 ستای    "سعدی "شاید بتوان  :  ا ساكنين رو   را كه یکي از 

ــهورترین طراح این   مود بود، به علت تالش در جهت نوآوری و تحولي كه در طرح قالي بيرجند به وجود آورد، مش

هـــ.ش با احياء طرح ربعي سعدی و انتقال آن بر روی نقوش قالي های    14كه در سالهای اوليه سده  ناحيه بر شمرد

ستاد عزیز محمد زهرایي كه زماني با شركت       ماهي درهم شهرت و آوازه جهاني برای فرش بيرجند به ارمغان آورد. ا

ــرق بيرجند همکاری مي كرد و قالي هایي با مارک عزیز یا عزیز زهرایي تو         ــتاد وی   شـ ليد مي نمود، همچنين اسـ

عبدالمجيد جمشيدی )از توليدكنندگان بزرگ فرش در بيرجند( از دیگر نام آوران فرش بيرجند بوده اند. محمد كریم  

سده     سالهای اوليه ی  ستای     14كرماني كه گمان مي رود از اهالي كرمان بوده و در  هــــ.ش فعاليتهای زیادی در رو

شته، محسن لطفي ك     ه با توليدكنندگان مشهوری همچون دكتر عبدالعلي احمدی و عبدالمجيد جمشيدی    كوشکک دا

هم دوره بود و بســياری از طرح های آنان را تهيه مي نمود و محمد علي صــميمي، كه در كار طراحي و تهيه طرح   

شته و طرح های مورد نياز شركت سهامي فرش        سبي و گل فرنگ فعاليت دا ر ایران دهای ربعي سعدی، ماهي، كله ا

بيرجند توســط او تهيه مي شــده اســت نيز از دیگر افراد مشــهور این هنر صــنعت در بيرجند بوده اند. اما امروزه با  

شهر          ضر از نظر طرح و طراحان نقش فرش،  سيد كه در حال حا سي قالي امروز بيرجند به این نتيجه خواهيم ر برر

 بيرجند دوران خموشي و سکون را طي مي نماید. 

ستان       6-3-5 شته: در روزگاری كه بيرجند بخش عظيمي از ا تاریخچه مهمترین مراكز قاليبافي حومه بيرجند در گذ

سک، فورخاص، كوشکک، دره عباس،            سيابان، م ستاهای ُدُرخش، مود، چاج، آ شد، رو شامل مي  سان جنوبي را  خرا

ه این شهرستان محسوب مي شدند، اما      رژنوک، سرچاه، فصل آباد، تقاب و نوفرست از مهمترین مراكز قاليبافي حوم   

صورت بخش یا           شده و به  ستاها از حوزه بيرجند جدا  سياری از این رو ستان به تدریج ب سيمات جدید در این ا با تق

شرقي                شمال  شده بر روی تپه ای در  ستای درخش واقع  شدند. از ميان آنها رو ستانها الحاق  شهر شهری به دیگر 

سيل ادواردز تع   سي سال   بيرجند، كه  ستگاه های قاليبافي موجود آن را در  ستگاه ذكر كرده مهمترین    20، 1948داد د د

ستاهای مجاورش تعداد دارهای قالي در این ناحيه را      ساب رو شته وی، با احت ستگاه بوده   120آنها بوده كه طبق نو د

ــت. )ادواردز:  ــيار قابل   ( البته موقعيت ممتاز درخش و حومه آن، بویژه قبل از جنگ      195، 1368اسـ جهاني اول بسـ

ميالدی، تعداد دارهای قالي   1898توجه اسـت. سـرپرسـي سـایکس نيز در دیدار خود از این منطقه در حدود سـال      

( كه با سالهای پس از آن به ویژه فاصله شروع جنگ اول  403، 1336دستگاه ذكر مي كند. )سایکس:  400درخش را 

ست   سه ني . پس از پایان جنگ بين الملل دوم، با توجه به پيدایش بازارهای خوب  تا پایان جنگ دوم جهاني قابل مقای

قالي در خارج از كشور، بافندگان درخش و دیگر روستاهای حومه بيرجند فعاليتهای خود را جهت ترميم توليدات و   

این قالي   فروش مستمر قالي آغاز نمودند. در دهه های آخر قرن نوزدهم در درخش قالي های زیادی بافته مي شد و  

ــرده بودند و از بهترین و             ــه در بازارهای اروپایي مي بافتند. قالي های درخش ظریف و فشـ ها را اغلب برای عرضـ

زیباترین قالي های خراســان جنوبي به شــمار مي آمدند. عنصــر تزیيني اســاســي در این قالي ها بته جقه بود كه به  
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شد و هر ردیف از بته ها را در جهتي مخالف مي بافتند. در   صورت ردیف های منظمي در زمينه ای متراكم بافته مي 

بيشتر موارد بته ها به رنگ سبز و بر روی زمينه ی زرشکي بافته شده و همچنين مي توان نمونه هایي با زمينه ی آبي 

در حال   .یا سياه یافت. گاهي نيز تركيبات بته جقه در اطراف ترنج های كوچک یا مستطيل مانند مركزی بافته مي شد

زینت بخش موزه ها و كلکسيونهای خصوصي   "بُته اميری درخش"حاضر نيز بافته های قدیمي درخش با طرح های 

 است. درخش هم اكنون بخشي از شهرستان درميان است و قاليبافي در آن بسيار اندک.

ــتای مود واقع در  ــرقي بيرجند از دیگر مناطق معت 38پس از درخش، روس ــده   كيلومتری جنوب ش ــناخته ش بر و ش

قاليبافي بيرجند و خراسان جنوبي در قدیم بود. كيفيت و نوع مرغوب قاليهای مود در سالهای گذشته شهرت جهاني      

ــت. عده ای عقيده دارند كه اولين بار جهت ایجاد كارگاه    ــهر بيرجند به دنبال داش را نه تنها برای خود، بلکه برای ش

ه این روســتا آورده شــد و لذا از لحاظ قدمت و ســابقه بافت پس از روســتای  های قاليبافي، اســتادكاری از درخش ب

ــ.ش( شرح    1327) 1948( اما عجيب آنکه حتي سيسيل ادواردز كه در سال    69، 1375درخش قرار دارد. )ژوله:  هــ

ــوطي از مناطق قاليبافي درخش و بيرجند ارائه مي كند،  در یک مورد نيز نامي از روســتای مود به ميا  اورده ن نيمبس

 است.

سير تحوالت رخ داده در قاليبافي روستاهای مود و درخش در سالهای دور برعکس یکدیگر بوده، به عبارتي، درست  

ضه قاليهای نامرغوب بازار فروش خود      ستای درخش با عر شکوفایي بود، رو در زمانيکه مود در اوج دوران رونق و 

ی بين جنگ جهاني اول و دوم شــدت یافت. ســيســيل ادواردز نيز كه  را از دســت داده بود. این امر بویژه در ســالها

ت  محبوبي"درست سه سال پس از جنگ جهاني دوم از این روستا دیدن نمود، بر این تاكيد نمود و عنوان مي نماید:     

كاغذ   نقالي بيرجند با ترنج زیبای آن، قاليبافان درخش را در فاصله دو جنگ به وسوسه انداخت تا روستایي كه در آ    

شوار بافتن قالي های ترنج         شناس انجام نمي گرفت، به كار د شد و كار بافندگي تحت نظر كار شطرنجي یافت نمي 

دار مبادرت ورزند. و نتيجه این كار بسيار اسفناک بود. در سالهای اخير در این ناحيه صدها قالي تهيه شده است كه         

( اما پس از  404، 1368)ادواردز:  "ندگي معيوب و ناقص هستند. همه آنها درست بافت و از این گذشته از لحاظ باف  

سالهای      ستای مود كه به  ساماني های رو ست درجه و اعتبار     1350تا  1330ناب ستا هيچگاه نتوان باز مي گردد، این رو

ایي كه  يگذشته ی خود را در ميان مناطق قاليبافي خراسان جنوبي مثل گذشته باز یابد. همچنين با ورود رنگهای شيم    

باعث از بين رفتن وجه و اعتبار فرش مود گردید، كل بازار فرش بيرجند آســيب دیده و پس از آن قالي های مود و 

شه            سربي ستان  شهر شي از  صله گرفتند. هم اكنون مود بخ به تبع آن بيرجند، از معيارها و اندازه های واقعي خود فا

شده و بخش دُرُح وا      سوخ  ست و قاليبافي در آن من سيعي با          ا ستان كه مرز و شهر سمت این  شرقي ترین ق قع در 

 افغانستان دارد، قاليبافي بيشتری دارد.

ــتای دارای   1665از ميان  1360اطالعات آماری از قالي بيرجند:مطابق آمارگيری انجام شــده در ســال   6-3-5 روس

ستان، تعداد      شهر ستا دارای فعاليت قاليبافي بوده اند، ك  725سکنه در این  سال   رو ه تعداد كل دارهای قالي در همان 

ــال     10299نيز  ــي دوباره و انجام         18912به   1368عدد اعالم گردید. این رقم در سـ با بررسـ یافته و  دار افزایش 

سال   ستای مود با     23216به طور تقریبي معادل  1372آمارگيری نمونه ای در  ست. كه از آن ميان رو   370دار بوده ا
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ین تعداد دار در ميان روستاهای این شهرستان را دارا بوده است. ظرفيت توليد این شهرستان در       دار قالي دارای بيشتر 

 هزار مترمربع بوده است. 25تا  20این سالها بين 

 طبس 4-5

ــله تقریبي        1-4-5 ــهد، یکي از    600ویژگي های تاریخي و جغرافيایي:  طبس واقع در فاصـ كيلومتری جنوب مشـ

ن خراسان جنوبي است كه در جنوب غربي این استان واقع شده است. این شهر از شمال به شهرستانهای كویری استا   

ستان كرمان و از           شرویه، از جنوب به كویر لوت و ا سرایان، فردوس و ب شرق به خوسف،  شمر، از م كویر نمک و كا

دهستان و متشکل     9بخش و  2مغرب به كویر لوت و یزد محدود است. این شهرستان دارای یک شهر به نام طبس،     

ــ.ش نام طبس به گلشن تبدیل شد، اما این نام متروک گردید و    1311آبادی دارای سکنه است. از سال     1248از  هــ

ــهر در قرن چهارم هجری از قاین   ــوره االرض این شـ همان نام قدیمي بر آن باقي ماند. بنا به قول ابن حوقل در صـ

در نيمه دوم قرن پنجم، طبس به تصــرف پيروان مذهب اســماعيليه  كوچکتر بوده و نخلســتانهای زیاد داشــته اســت. 

شاه         سماعيليان صلح كرد. در دوره سلطنت  درآمد و علي رغم تالش سلطان سنجر برای بازپس گيری آن عاقبت با ا

 هـ.ق( به تصرف عبدالمومن خان ازبک درآمد و ازبکان آنجا را ویران ساختند.   1038تا  996عباس اول )

سيم نمود: دوره ی اول از       تا  2-4-5 سه دوره تق شبافي طبس:  به طور كلي قاليبافي در طبس را مي توان به  ریخ فر

ــ.ش تا سال  14اوایل سده  ــ.ش كه شروع قاليبافي به سبک امروز آن بود و با توليد فرش های زیر پایي   1322هـ هـ

اتفاق افتاد. این امر با پيشگامي آقای نجد   طبس و استفاده از طرح های رایجي چون لچک ترنج های ساده و ابتدایي   

شيباني صورت گرفت، كه به اعتقاد بسياری قدیمي ترین و اولين توليد كننده فرش های طبس مي باشد.پس از وی،     

شناخته         ستادكاران دوران خود  سم نيا( نيزكه همگي به عنوان ا شاگردان وی )حاج مهدی عطاری، محمد نخعي و قا

های مارک دار و معروف اشتغال داشتند نيز به علت شرایط نامساعد اقتصادی در سالهای آخر        شده و در توليد فرش 

ــتركي را با برخي از تجار جدید و  جنگ جهاني دوم و عدم امکان فعاليت انفرادی در زمينه توليد قالي، فعاليتهای مش

ـ.ش تا   1322ره ی دوم از استادكاران دیگر شهرها كه به تازگي به طبس آمده بودند، آغاز نمودند. دو ـ.ش   1350ه ه

بود كه با فعاليت توليد كنندگاني نظير مصباح یزدی از اهالي یزد و از شاگردان استاد شيباني،  شروع شد كه به طبس        

مهاجرت كرده بودند و در كارگاه های خود از اســتادكاراني نظير حاج مهدی عطاری اســتفاده كردند. به تدریج دیگر  

طبس نيز به این شيوه پيوستند. توليد مشترک قالي با تجار و سرمایه داران به این روش تا تاریخ وقوع        توليدكنندگان

شده طبس         شناخته  ستمر، در زمره توليدكنندگان  شت و برخي از آنان به علت فعاليتهای م زلزله بزرگ طبس ادامه دا

ارد كه در واقع دوران شکفتگي و اوج حركت های  هـ.ش تا كنون ادامه د 1350قرار داشتند. دوره ی سوم نيز از سال 

كيلومتری شمال غربي طبس است.     90واقع در فاصله   "حلوان"زیربنایي در این منطقه بوده و نقطه آغاز آن روستای  

شان و            صاد سامان اقت ضعيت ناب صفهان و همچنين به علت و ستاهای خور و بيابانک ا ستا با تاثير پذیری از رو این رو

ستادكاران زبده و ماهر قالي های      اطالع آنها شور، با كمک ا از بازار خوب و ممتاز قالي نایين در داخل و خارج از ك

شتند و         سياری از آموزش دیدگان جداگانه دارهای قالي برافرا شده و پس از اندک زماني ب شغول  نائين به قاليبافي م
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ــهر طبس    بدین حرفه رونقي دادند. به همين ترتيب توليدكنندگان دیگر در ــق آباد و خود ش ــتاهای كُریت، عش روس

مستقر شدند و به این ترتيب سبک بافت قاليهای نایين به تدریج به تمامي نواحي منطقه طبس رسوخ یافت. در واقع      

شيوه روی آوردند، و هم اكنون نيز به توليد این        شهر طبس به این  ستاهای حومه طبس به مراتب زودتر از خود  رو

سم از قاليها   ست یافت كه حداقل یک دار قالي با طرح و رنگ       ق شته و تا مدتي كمتر خانه ای را مي توان شتغال دا ا

آميزقالي نایين در آن نباشد. پس از شهرستان طبس به ترتيب فردوس، سرایان و بشرویه نيز كه از دیگر مناطق استان        

 قاليهای سبک نایين مبادرت مي ورزند. خراسان جنوبي بودند به این شيوه گرویدند و هم اكنون نيز به توليد 

شماری بين     3-4-5 سابق طبس دارای رج بوده  25تا  20ویژگي های فني قالي طبس: در حاليکه قالي های زیرپایي 

شمار فعلي غالب قاليهای نایيني باف در طبس بين   شاید    35و حداكثر  30اند، رج شد كه  آن را بتوان  %5متغير مي با

ستثني كرد. در موا  ستثنایي تا رجشمار   م شود. نوع گره      60رد ا شاهده مي  سبک نایيني در طبس م نيز در بين قاليهای 

سبک               شد.  سي مي با صورت فار شي نيز به  سي )همانند نائين( و نوع چله ك صورت جفتي فار ستفاده آنها به  مورد ا

ــمت زیر دار دارد و  پرداخت فرش ها اغلب پس از   دارهای قالي در این مناطق اختالفي جزیي با دیگر دارها در قسـ

اتمام قالي و با استفاده از قيچي های برقي صورت مي گيرد. تمامي طرح های مورد استفاده قاليهای امروز كپيه هایي     

مکرر از نقشه های خریداری شده از شهر نایين است، كه به انواع و اقسام مختلف و با تركيبات گوناگون با یکدیگر       

  -3خاكي باز،  -2رنگ تجاوز نمي كند كه عبارتند از:ســـفيد،  12آميزی این قاليها عموما از آميخته شـــده اند. رنگ 

فيروزه ای. ابعاد رایج نيز   -10پشمي،   -9قهوه ای،  -8الجوردی،  -7كرم،  -6آبي سير،   -5آبي باز،  -4خاكي سير،  

 متری بود. 12و  9، 6سه اندازه متری مي باشد، اما ابعاد گذشته فرش طبس منحصر به  9اغلب كوچک و حداكثر 

از ميان كليه روســـتاهای   1360براســـاس آمارگيری انجام شـــده در ســـال : اطالعات آماری از قالي طبس  4-4-5

دار قالي موجود بوده كه   2223روستا دارای فعاليت قاليبافي بوده اند كه در این روستاها جميعا    172شهرستان طبس   

، این تعداد را  1368دار، متعلق به روســتای عشــق آباد بوده. برآورد مجدد در ســال  150بيشــترین تعداد دار قالي با 

هزار مترمربع   45تا  38گزارش شــده كه ظرفيت توليدی را بين  4116این ميزان  1372اعالم كرده و در ســال  3485

 تخمين زده است.

 شهرستان نهبندان  6-5

ان نهبندان در دهه های اخير شــاهد اقدامات گســترده ای در جهت  با وجود ســابقه قاليبافي نه چندان زیاد، شــهرســت

آموزش فرش و اشـتغال زایي برای كمک به فقر زدایي و ایجاد اشـتغال بوده كه خوشـبختانه مورد اسـتقبال مردم آن     

شود. جالب            شي عتبات در این ناحيه انجام مي  سفار سمتي از بافت فرش های  ست. همچنين اخيرا ق قرار گرفته ا

ه اینکه چون فرش ها مربوط به عتبات عاليات و حرمين حضــرت ابوالفضــل )ع( و امام حســين )ع( اســت،     توج

ــود كه به جای   ــالمت فرش لحاظ كرده و هم چنين دیده مي ش ــتری در كيفيت بافت و س   6یا  5بافندگان دقت بيش

 چين یک پود كه سنت بافت منطقه است، قالي را دو رج یک پود مي بافند.

 ستان سربیشهشهر  7-5
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در تهيه    1نفر 9650به گفته ی عادلي فر، بخش دُرُح واقع در شرقي ترین بخش شهرستان سربيشه با جمعيتي بالغ بر  

فرش های بافته شده در استان     %60و توليد فرش های شركت سهامي فرش ایران نقش عمده داشته بطوریکه بالغ بر    

ود كه بعلت نداشتن بخش كشاورزی، مردمان برای امرار معاش از    خراسان جنوبي در شهرستان سربيشه توليد مي ش      

 این هنر صنعت استفاده مي كنند.

 سایر مناطق قالیبافي در خراسان جنوبي   8-5

اعراب خراســان جنوبي: عشــایر عرب خزیمه یا خزیمه علم در ایام خالفت منصــور عباســي كه در نواحي    1-8-5

شامل      سکني گزیده و  ستان و قاینات  شيباني، خزاعي، نخعي، عامری و غيره بودند، عربهای   قه طوایف خزیمه، علم، 

شتر در بيرجند و قائنات          شف نهبندان، اعراب خزاعي كه بي شو ستان عربخانه از توابع بخش  عربخانه بيرجند در ده

يروزیهای او در سکونت داشتند و همچنين اعراب عامری كه در زمان نادر شاه برای بيرون راندن غاصبان از ایران و پ

جنگها شركت كرده و بازماندگان آن در بيرجند و اطراف آن زندگي مي كنند، گروه بزرگي از عشایر خراسان جنوبي    

شته و در         سي مبدل گ ساكن گردیده و با گذشت قرنها، زبان و گویش آنان نيز به فار ستند كه اغلب آنها هم اكنون  ه

سایر اقوام ایراني زندگي مي كنند و  ستي نيز متاثر از از       ميان  صنایع د شک از حيث فرهنگي، اجتماعي و حتي  بدون 

صل فردوس و بيرجند در روزگار      ستاهای حدفا شته اند. قاليچه های عربي كه در نواحي فردوس و رو اقوام ایراني گ

 گذشته توليد مي شدند، حاصل دست این اقوام بوده است.

بر قبایل پر جمعيت عرب تبار، گروه های عشــایری دیگری نيز   چهار اَیمَک:در همســایگي فردوس، عالوه 2-8-5

زندگي مي كنند كه نژادشــان به مغول ها مي رســد. در واقع قبایل تيموری و بهلولي به همراه قبایل دیگر مســتقر در 

سيزده         شان به تهاجم مغول در قرن  ستقرار شکيل مي دهند. آنان كه زمان ا ستان، مجموعه ی چهار ایمک را ت م افغان

صورت اجتماع در           صد قبيله ای جدا و گاهي به  صورت چند  ستند كه به  شایر و دام پروراني ه برگردد، امروزه ع

روســتا زندگي كرده و قالي هایي مشــابه قبایل عرب و بلوچ مجاور از لحاظ ســاختار چله، رنگ و طرح به كار رفته  

ــم های براق تر،  توليد مي كنند كه به خاطر وجود رنگ الجوردی و فيروزه ای و ب ه طور كلي به خاطر دارا بودن پش

ــوند. نمونه های زیبایي نيز در یکي از زیر گروه ها به نام  ــود كه در  "یعقوب خاني"از هم متمایز مي ش بافته مي ش

ــم و گاهي    ــت، نوع گره آنها نامتقارن و جنس چله از پش كنار زور آباد زندگي مي كنند و تا حدی دارای ظرافت اس

 (563، 1393با موی بز است. )صباحي: آميخته 

 برخي از آداب و رسوم بافت فرش در خراسان جنوبي .6

شته تا به حال به آنها عمل        سم ویژه ای دارند كه از گذ سان در هر یک از مراحل بافت قالي مرا قاليبافان جنوب خرا

ه بافت قالي، از طرف استادكاران ب كرده اند. این مراسم توسط استادكاران هر كارگاه بدینگونه است كه هنگام شروع       

صف قالي            سر رنگي مي گویند. هنگامي كه ن صطالح محلي بيرجندی به آن  شود كه در ا شيریني داده مي  شاگردان 

ــام مي دهد كه در اصــطالح محلي به آن نيمگي مي گویند و   ــاگردان یک وعده نهار و ش ــتادكار به ش ــد، اس بافته ش

                                                 
 ، درگاه آمار ایران1390آمارگيری نفوس و مسکن سال  1
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سيد از  شود. اگر         هنگامي كه قالي به پایان ر شام به عنوان تمامي داده مي  شاگردان یک وعده نهار یا  ستاد به  طرف ا

ستان بيرجند برای          شهر شام مي دهند. قاليبافان  سد  سد نهار و اگر بعد از ظهر به پایان بر قالي قبل از ظهر به پایان بر

نه و پاره را با نخ به وســط دفع چشــم زخم از جانب كســاني كه وارد كارگاه قاليبافي مي شــوند؛ یک لنگه كفش كه

طناب رنگ آویز وصل كرده و آن را پشت كار كه در معرض دید كساني كه وارد كارگاه مي شوند است، مي اندازند       

كه تا آخرین لحظات بافت قالي به همان شکل باقي مي ماند و كساني كه چشمشان شور است وقتي وارد كارگاه مي        

م آمده و قاليبافان قالي را چشم نمي زنند. در برخي از كارگاه ها به غير از لنگه   شوند، با دیدن این كفش كهنه به رح 

كفش یک عدد پاكي )تيغ قاليبافي( نيز با نخ در پشــت كار آویزان مي كنند. قاليبافان این منطقه اعتقاد دارند كه با این  

 تدبير تمام امور مربوط به قاليبافي به خير و خوشي پيش خواهد رفت.

شيه چنين معرفي شده است؛       نقش ح شيه در طرح های بومي از قسمتهای مختلف حا شه قالي )ساده كوبي(،    -1ا ری

سمت گليم باف،   -2 كتيبه بزرگ،  -7زنجيره دوم،  -6كتيبه كوچک اول،  -5زنجيره اول،  -4ساده بافي )لور(،   -3ق

 زنجيره چهارم. -10كتيبه كوچک دم،  -9زنجيره سوم،  -8

ان جنوبي آنقدر برای كار خود ارزش قائل اند كه برای حفظ آن به هر وســيله ای ولو به صــورت   بافندگان خراســ

نمادین متوســل مي شــده اند و دیگر اینکه مي توان رگه هایي از یک رابطه صــميمانه را بين اســتادكاران و بافندگان  

 (29، 1388احساس كرد.)وجداني: 

 وضعیت كنوني فرش خراسان جنوبي .7

كه به صورت پاره وقت، تمام وقت و فصلي به این     بافنده 50،000استان خراسان جنوبي با قریب به    در حال حاضر 

متر   95،000( در ســال، ســاليانه تنها در حدود 80متر مربع فرش )مَهر 240،000و توان توليدی حرفه اشــتغال دارند 

ــادر م %80مربع فرش توليد و بيش از  ــادراتي این فرش ها  این مقدار را به بازارهای خارجي ص ي كند. بازارهای ص

شورهای آلمان و امریکا و بازار داخلي كه در حدود   ستند.      %20اغلب ك شهرهایي مانند تهران ه ست، كالن كل بازار ا

گرچه در گذشته تعداد بافنده های مرد در این استان به نسبت دیگر استان ها زیادتر بوده است، اما هم اكنون بيش از       

شهر بيرجند         بافنده ه 80% ستان درميان و اندكي در  شهر شکيل داده و بخش های مردباف تنها در  ستان را زنان ت ای ا

 به چشم مي خورد.

از توليدات خود را به فرش هایي كه در اصطالح    %90شهرستان فردوس، سرایان، بشرویه و طبس      4در حال حاضر  

ي هستند كه در ميان عشایر این شهرستانها و اغلب به      مابقي گبه های %10نائيني باف شهره هستند اختصاص داده و    

سان جنوبي و به             سنت بافت خرا سياری از این قالي ها كه با  سفانه تعداد ب شوند. متا صورت خود رنگ بافته مي 

 صورت چندچين یک پود بافته مي شوند، به نام قالي نائين در بازار به فروش مي رسند.

ساعد آب و هوایي بيشتر دارابي بخش كشاورزی بوده و قاليبافي اندكي دارد.    شهرستان خوسف نيز به علت شرایط م    

 همچنين شهرستان نهبندان نيز توليدات كمي از فرش استان را به خود اختصاص داده است.
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شه       سربي ستان  شهر سان جنوبي را به خود      %60هم اكنون بخش دُرُح واقع در  سهامي فرش در خرا شركت  توليدات 

صاص داده و  ستای               اخت ستن رو شود. پس از پيو شایری مرغوبي بافته مي  ستان زیر كوه نيز، گبه های ع شهر در 

شد پيدا كرده و           شهر نيز تا حد زیادی ر ست، توليدات این  ستان درميان واقع ا شهر ستان كه در  درخش به بخش قُه

 داراست. شهرستان قائنات نيز همچون گذشته با فرش های خود بخش توليدی زیادی از فرش ها را

شان مي دهد. گرچه این آمار تقریبي بوده و قریب به      سيت ن ستان را به تفکيک جن جدول زیر آخرین آمار بافندگان ا

 سال است كه آمارگيری دقيقي در این حوزه صورت نگرفته است. 20

 ميزان بافندگان مرد ميزان بافندگان زن كل بافندگان شهرستان ها

 3000 11000 14000 بيرجند و خوسف

 5000 7000 12000 درميان

 1500 7500 9000 قاینات و زیركوه

 1000 3000 4000 سرایان

 2000 3000 5000 سربيشه

 1500 4500 6000 فردوس و بشرویه

 500 1500 2000 نهبندان

 1000 3000 4000 طبس

 : آمار بافندگان استانها، ماخذ: اداره فرش استان خراسان جنوبي(2)جدول شماره 

سازی و نظارت بر            ستر  ست گذاری، ب سيا ستباف در حوزه آموزش،  سال های اخير مركز ملي فرش د همچنين در 

دوره آموزشــي با اهداف   129تعداد  1392تا پایان ســال  1384اجرای برنامه های آموزشــي فرش دســتباف از ســال 

شنایي با مواد اوليه مرغوب، افز    شان و منزلت اجتماعي بافندگان، آ شنای ارتقای  ي  ایش كيفيت و كميت توليد فرش، آ

ــت فردی و معرفي حقوق    ــناخت عيوب و نحوه رفع آن و افزایش بهداش ــتری، ش ــليقه مش با بازارهای جهاني و س

 اجتماعي بافندگان در این استان برگزار كرده است.

 نام استان
 تعداد دوره برگزار شده به تفکيک سال

1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 

 - 2 8 20 26 25 25 15 8 خراسان جنوبي

 : تعداد دوره های به بافي در استان خراسان جنوبي، ماخذ: مركز ملي فرش ایران(3جدول شماره )

سوی بانک           صویب طرح های حمایتي از  سان جنوبي با ت ستان خرا سازی آن در ا همچنين حمایت از توليد و بهينه 

 فرش ایران اینچنين گزارش شده است:صادرات و عامليت مركز ملي 
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 88تا  84كل سهميه از سال  88تا  84كل یارانه از سال  تعداد ميزان تسهيالت

12،437 269 1359،3 5030،0 

 ، ماخذ: مركز ملي88تا  84: گزارش عملکرد و تسهيالت كمک های فني و اعتباری فرش دستباف به استان خراسان جنوبي از سال 4)جدول شماره 

 فرش ایران(

 چنين گزارش شده است: 90و  89فعاليت های حمایتي مركز ملي فرش و بانک كشاورزی نيز طي سالهای 

سهميه 

 اختصاص یافته

 ایجاد و توسعه سرمایه ثابت
يه دار، ابزار و مواد هت

 اوليه سرمایه
درصد جذب  تسهيالت جذب شده

 سهميه
 مبلغ دتعدا مبلغ تسهيالت تعداد مبلغ تسهيالت تعداد

4000 3 170 271 4575 274 4745 118،63 

تفاهم نامه وزارت صنعت معدن و تجارت و بانک كشاورزی در استان  5: گزارش عملکرد تسهيالت فرش دستباف از محل بند 5)جدول شماره 

 ، ماخذ: مركز ملي فرش ایران(1390الي پایان سال  1389خراسان جنوبي طي سال 

 

 دهانتیجه گیری و پیشنها .8

ستباف، امروزه روزگاران ركود را          شان خود در توليدات فرش د سابقه كمابيش درخ سان جنوبي با وجود  ستان خرا ا

سال های اخير كاهش پيدا كرده و        ستان در  سپری مي كند. توليدات این ا سياری دیگر از مراكز قاليبافي ایران  مانند ب

ــند. همچنين نبود حتي یک واحد كوچک        فقط در مناطقي ادامه یافته كه مردمانش راه ارتزاق        ــناسـ دیگری نمي شـ

قاليشویي در استان خراسان جنوبي باعث مي شود كليه فرش های این استان برای انجام عمليات پایاني و تکميلي و      

شود كه این امر مي تواند خود این بخش را متحمل هزینه های            شوهای تهران ارجاع داده  شو به تهران و قالي ست ش

ست كه با وجود دو پایانه ی گمرک        زیادی با صورت ا ستان كند. در این  صله زیاد بين تهران و این ا   زدانیوجود فا

در شهرستان سربيشه، هيچ فرشي از گمرک این استان به بازارهای   دوقارون واقع در شهرستان قائن و پایانه ی گمرک

شهرهای تهران و گاه تبریز استفاده مي شود.    صادراتي ارسال نمي گردد و برای صادرات فرش های استان از گمرک     

ــند.     ــتند باش ــان جنوبي هس ــتان خراس ــرقي ایران كه در مجاورت اس ــایگان ش دليل دیگر این امر نيز مي تواند همس

كشــورهایي همچون افغانســتان، پاكســتان و در آن ســوتر حتي كشــورهایي همچون هند و چين كه خود جزو توليد  

                                                 
 ارقام به میلیون ریال   1
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صادرات         كنندگان بزرگ فرش بوده و رق شوند، اجازه ی  ستباف محسوب مي  صادرات فرش د يب ایران در توليد و 

 فرش های این استان از گمرک های غرب كشور صادر مي شود.فرش دستباف را از مرزهای شرقي كشور نداده و 

ي  ص پيشنهاد مي شود با ایجاد واحدهای قاليشویي و ایجاد یک كنسرسيوم فعال، همچنين فعال كردن گمركات تخص       

 فرش دستباف این استان، غبار از مظلوميت فرش دستباف این استان، و محروميت بسياری از مردمانش زدوده شود.

 

 منابع  

شنبرنر  .1 شارات   ، تهران: های شهری ایران های شهری ایرانقالي و قاليچه الي و قاليچهق(.1384. )اریک،آ انت

 .یساولي

 صبا، تهران: انتشارات فرهنگسرا. ، مهين دختقالي ایران(.1368ادواردز، سيسيل. ) .2

ستان(،   (. 1371آیتي، محمد حسين.)  .3 ستان )در تاریخ رجال و تراجم قاینات و قه شهد:   بهار جلد دوم، م
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 یادواره اسدی.

 ، تهران: شركت سهامي فرش ایران.برگي از قالي خراسان(.1375ژوله، تورج. ) .8

 چاپ دوم. تهران: انتشارات یساولي.پژوهشي در فرش ایران،(.1390ژوله، تورج. ) .9

عادت نوری، چاپ دوم. تهران: انتشارات   حسين س   ده هزار ميل در ایران،(.1336سایکس/ سرپرسي. )    .10

 كتابخانه ابن سينا.

 ، منوچهر ستوده، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي.احياءالملوک(.1383سيستاني، ملک شاه حسين. ) .11

 ، چاپ اول. تهران: انتشارات خانه فرهنگ و هنر گویا.قالين(.1393صباحي، طاهر. ) .12
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، ع. وحيد مازندراني، چاپ ســوم. تهران: انتشــارات  ایران و قضــيه ایران(.1367كرزون، جرج ناتائيل. ) .14

 علمي و فرهنگي.

 ، تهران: انتشارات دنيای كپپن.نزهه القلوب(.1362مستوفي، حمداهلل. ) .15

سي محمد ابن احمد. )  .16 سيم في المعرف   (. 1361مقد سن التقا شركت   ه االقاليماح ، علينقي منزوی، تهران: 

 مولفان و مترجمان ایران.

صيری، محمدجواد. )  .17 سانه جاویدان فرش ایران (. 1389ن سرای     اف شارات فرهنگ ، چاپ اول. تهران: انت

 ميردشتي.

فصــلنامه  گوشــه ای از آداب و رســوم و اعتقادات قایبافان خراســان جنوبي، (. 1388وجداني، بهروز. ) .18

 .17و  16ال ششم شماره نقش و فرش س
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