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 خراسان جنوبی "عرب بافت"بررسی طرح های فرش های 
 

 1زیبا رادنيا 

 2عبداهلل احراری

 
 چكیده

شهای عرب بافت               سي فر صيفي به برر صورِت تو شکل گرفت و به  سایي فرش های مناطق مختلف، این گفتار  شنا ساِس  بر ا

خراســان جنوبي پرداخته اســت. دو روش كتابخانه ای و ميداني شــيوه ی كار و جامع آماری متشــکل از برخي دهســتان های 

 از تجار فرش در بيرجند، بافندگان و صاحب نظران حوزه ی دانشگاه و ...  بوده است.بيرجند و چند تن 

سته از نقوش به لحاظ      ستيابي به ویژگي هایي این د سان جنوبي، د طرح »اهميت این كنکاش در مورد فرشهای عرب بافت خرا

ند رزش باالیي به لحاظ توليد یک ســاین دســتبافته ها مي باشــد كه برای نخســتين بار صــورت گرفته و از ا « و رنگ و بافت

ستای حفظ ميراث این هنر  ست كه          -ماندگار در را شهای عرب بافت، ذهني بافتن آن ا سن فر ست.از محا صنعت، برخوردار ا

سنتي و امروزه رنگرزی             شتر  سته از فرش ها در قدیم بي ست و رنگ بندی این د شه ی دیگر هماهنگ ني شه ای با نق هيچ نق

شده    شده         شيميایي غالب  سته بندی نقوش پرداخته  سي مناطق وجودی این دست بافته ها، به د ضمن برر ست. در این مقاله  ا

 است.

 

 فرش، دست بافته، رنگرزی  عرب بافت، طرح و نقش، كلید واژه:
 مقدمه  

یش مردم الصنایع دستي هنری سنتي ، اصيل و مردمي مي باشد كه بيشتر جنبه كاربردی دارد . هنری كه از فطرت پاک و بي آ       

 نشأت گرفته و از دیر باز در تمامي شئون زندگي مردم رسوخ و به صورت امری تفکيک ناپذیر در آمده است.

انســان با دیگر موجودات تفاوت داشــته و شــاید بارزترین جلوه پيدایش او ، ایجاد نيازی پایدار به پيشــرفت بوده كه از همان 

ست. ح    سکوني در آن راه نيافته ا ستفاده او از نيروی تعقل در كنکاش        آغاز هرگز  صه ی طبيعت و امکان ا سان در عر ضور ان

                                                 
 ((ziba.radnia@yahoo.comكارشناس ارشد فرش، مدرس دانشگاه –1

 محقق فرش دستبافمدرس دانشگاه و -2
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شــناخت محيط اطراف و وجود توانایي های خاص نهفته در وی همچون خالقيت ،آفرینندگي و پشــتکار در مقابله با ســختي 

شد و بالن            ستي طبيعت در اهدا ء امکانات ر شاده د شش و گ شد تا آدمي از بخ سبب  ست محيطي  دگي در زندگي به های زی

 خوبي استفاده كند.

سایش آدمي عجين            سر پناه جهت تأمين آ ساختن  شخص با  شر به گونه ای م ستفاده از آن در زندگي ب قدمت زیر اندازها و ا

ید دشده است و پرورش دام و استفاده ار پشم آنها نيز به منظور یافتن انواع زیر اندازها همراه با آن بوده است . این زمان بي تر

مصــادف با تغيير زندگي بشــر از مرحله توحش و زیســت انفرادی در غارها به چادر نشــيني و معاش خانوادگي و قبيله ای و 

ست            شتر خویش بدان گردن نهاده ا سایش بي ضعيت تأمين آ ساس نياز به این تغيير و سان پس از اح اعتالی فکری او بوده و ان

).1 

 * پیش درآمد 

ــ ــکالت محيط طبيعي خراس ــت ، زندگي مش ان جنوبي و كمبودی كه در زمينه ی آب و خاک  در این ناحيه رخ مي نموده اس

ست نخورده ای كه كمتر از        سبتاً د ست . به عالوه محيط ن شيني و حركت به دنبال یافتن مراتع تازه تر را ایجاب كرده ا كوچ ن

ست و نيز عدم وجود راه      ستخوش حمالت اقوام بيگانه بوده ا سان د سان موجب   شمال خرا های ارتباطي عمده در جنوب خرا

ساكنان این ناحيه و همچنين          شود ، لذا زندگي اجتماعي بخشي از  ست كه بافت اجتماعي نيز كمتر دستخوش تغييرات  شده ا

سبتاً مهم       شيره و خانواده پا بر جا مانده اند . وجود ارتفاعات ن سکونت گزیده اند بر مبنای ع من مؤ»اعرابي كه در این نواحي 

ضعيت         « درميان »و « آباد شتها و نواحي بياباني ، موجب تنوع در و ستان در كنار د شهر و یا ارتفاعات پراكنده در محدوده ی 

 اقليمي و پوشش گياهي گردیده و یيالق و قشالق كوچ نشينان را امکان پذیر نموده است .

شاهد آمد و رفت  « نهبندان»و « درميان»در بخش  دامنه های ارتفاعات شمال شرقي و دشتهای گرم جنوب این ناحيه بخصوص

ستانهای             سر مي گذارند . ده شت  سيرهای معيني را پ ساله در موعد مقرر ، م ستند كه همه  شيناني ه » و« مؤمن آباد »كوچ  ن

شرقي و       « چاهان  شمال  ستاني  ستانها از این حيث اهميت دارند . توزیع جغرافيایي آنان در نواحي كوه سایر ده ا در ی پيش از 

 نواحي بياباني جنوب این شهرستان ، یعني در نواحي یيالقي و قشالقي قرار داشته اند . 

                                                 

 ادواره ، احمد دانشگر ، مقدمه كتاب. فرهنگ جامع فرش ی1

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


    
 

 

 

 همایش ملی فرش دستباف خراسان جنوبی

1394آذر ماه  |دانشگاه بیرجند   
 

893 

عربهای عرب خانه ، كه در دهســتان عربخانه از توابع بخش شــوســف نهبندان زندگي ميکنند از بازماندگان اعرابي هســتند كه  

دم سيستان و خراسان آمده اند و بيشتر عربهای عربخانه  . ق برای سركوبي قيام مر  ه150جزو سپاهان حازم بن خزیمه در سال   

شند . اكنون به دليل            سک  و  . . .  مي با سریخان ، دهک ،توت سلطاني ،  سهل آباد ، مختاران ، خرمي ، برک ،  ستای  ساكن رو

ــتانهای تابعه این بخش تح    ــتانها بخش عربخانه و دهس ــهرس ــدن این ش ــتقل ش ظر ت نجدائي بخش نهبندان از بيرجند و مس

 شهرستان نهبندان قرار گرفته اند . 

عرب خزاعي : كه از دیگر اعضای سپاه حازم بن خزیمه بودند كه بعضي از آنها در خراسان جنوبي باقي ماندند و بيشتر نيز در   

 بيرجند و قائنات سکونت گزیدند . 

سان آمدند   ستند كه همراه حازم بن خزیمه به خرا شاه     عرب عامری : از دیگر طوایفي ه سياری از افراد طایفه در زمان نادر  و ب

برای بيرون راندن غاصــبان از ایران و پيروزی های او در جنگ ها شــركت كردند و ســهم داشــتند . بازماندگان این طایفه در  

 بيرجند و اطراف آن زندگي مي كنند .

سال  سي مردم     ه150عرب خزیمه یا خزیمه علم : در  صور عبا ستاد         . ق در ایام خالفت من سركردگي ا ستان بر  سي سان و  خرا

سيس و حریش سيستاني ، بر عليه خالفت بلکه بر ضد عرب قيام كردند و تمام خراسان را به تصرف خود درآوردند . منصور         

شاند . حازم پس از یک سال جنگ و       ، حازم بن خزیمه را كه از سركردگان عرب بود به جنگ با آنان فرستاد و غائله را فرو ن

سکني گزیدند . از این گروه        گریز  شکریان وی در نواحي مختلف به ویژه قهستان و قائنات  سان را به تصرف در آورد و ل خرا

 1طوایف خزیمه ، علم و شيباني ، خزاعي ، نخعي ، عامری ، زنگوئي و . . . در ایران باقي ماندند .

شتند . توجه دولت صف      ه وی به تشيع و رایج بودن مذهب تسنن در این منطق  این طایفه تا زمان صفویه فعاليت چشمگيری ندا

زمينه را برای به قدرت رسيدن امرای خزیمه كه شيعه مذهب بودند فراهم نمد . اسماعيل خان  خزیمه اولين كسي است كه از    

ه نطقاین خاندان در اواخر ســلطنت صــفویه وارد دربار ســلطنتي شــد . پس از دوران صــفویه تا حکومت پهلوی امارات این م

بصورت موروثي در دست این خاندان بوده است . حکومت این طائفه در قائن و در زمان قاجار به بيرجند منتقل شد . از بين       

                                                 

 63برگي از خراسان ، تورج ژوله ، ص . 1
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ست و آخرین امير این خاندان         شته ا شتری بر زندگي اجتماعي و فرهنگي مردم دا سلط بي شوكت الملک تاثير و ت این امرا امير 

 ارت این منطقه به دربار راه یافت .اسداهلل علم مي باشد كه پس از عم

بي از عربهای ساكن خراسان جنو"قليزاده رئيس اداره امور عشایر در ارتباط با عربهای ساكن خراسان جنوبي اینگونه گفتند كه    

سمت های دیگر به این منطقه مهاجرت كرده اند )حدود   ستند . طایفه ی عناني در     70 – 50ق سال پيش ( و عرب و عناني ه

 رستان درميان مستقر هستند،در مناطق خلف و دره چرم ، نخا ،رود رباط و بوته ی زیرگ .شه

 گویش آنها با خودشان  عربي و با دیگران فارسي )مسلط( صحبت مي كنند .

گروهي از عربها در منطقه ی عربخانه مســتقر هســتند ، شــغل اصــلي آنها دامداری بوده ولي هم اكنون به كشــاورزی هم مي  

شده           پرداز شان انجام مي داده اند كه هم اكنون كمرنگ  ستي جهت رفع مایحتاج زندگي خود صنایع د سری  ند . در قدیم یک

 متری ریزه ماهي و  . . . آورده اند . 6است و روبه بافت قالي های 

ــت و دیگر مثل قدیم كوچ نمي كنند               ــغل آنها باغداری ، زراعت همراه با دامداری) در حد رمه گردان ( اسـ . زراعت آنها   شـ

زرشک و زعفران و گندم و چغندر است . محصوالت دیگر مثل جو ، یونجه نيز دارند اما به صورت غالب زرشک كشت مي        

 كنند . در گذشته در چادر زندگي مي كردند ولي حال خانه های روستایي دارند و از همه ی امکانات برخوردار هستند .

ــایر عناني حدود  ــت كه كوچ دوراني در محدوده ی مراتع خود دارند ، كه از حدود خانوار ا 250جمعيت عشـ كيلومتر   20سـ

 "تجاوز نمي كند . 

 

 * طرح و نقش

ستد         شد ، زیرا به مرور زمان تحت تاثير روابط دادو شابه و یکنواخت مي با شایر و عرب و بلوچ م عمومًا نقوش و طرحهای ع

شاید بتوان از روی نحوه       شد و تنها  ی رنگ آميزی و یا كيفيت بهتر بافت قاليچه های عربي ميان این دسته  ها نقوششان یکي 

ست و رنگها جوهری و مواد          شته ني ضر كيفيت و رنگ قاليچه ها ی عربي مانند گذ شد . هر چند در حال حا ها تفاوت قائل 

سبقت را در اختيار قاليچه های بلوچي قرار داده ا  ست .  تا همين اواخر هنوز   نامرغوب اوليه در كار بافت تا حد زیادی گوی 

سياه به            ست . وقتي كه آنها از تارهای  سياه بوده ا ستثناء رنگ  ستفاده مي كردند و تنها ا صراً از رنگهای گياهي ا بلوچ ها منح
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یا پروتز اكسيد آهن متوسل مي شوند و مي دانيم كه این    «  mak -مک»رنگ طبيعي استفاده نمي كنند برای رنگ آميزی پشم   

 1ی پشم خورنده است (ماده برا

اكنون پس از آشنایي مقدماتي با طرح ، رنگ و ویژگي ها ی قليچه های عرب بافت  به بررسي تعدادی از نقوش و طرح های   

 مهم واصيل این قاليچه ها مي پردازیم .

شکيل مي د   -1 سته قاليچه ها ی این منطقه را ت هند . زیر مجموعه  نقش مرغي : این نقش و زیر مجموعه های آن بزرگتر ین د

 های این نقش عبارتند از : مرغي ) دو مرغ ، چهار مرغ ، ...( اردكي ، كشميری كوچک ، راوند مرغي ، طاووسي ، ابری ...(

( سانتي متری بوده و زمينه ی متن اصلي بيشتر با پشم كرم رنگ و یا پشم طبيعي شتر     90(×1/1×150ابعاد این قاليچه ها اكثراً )

ين دو ویژگي باعث شده  تعداد كثيری از نقوش قاليچه ها به دليل داشتن این دو ویژگي زیر مجموعه این نقش  مي باشد و هم 

در آیند . اما در تقسيم بندی انجام شده كه بر اساس طرح و نقش صورت گرفته سعي شده تا حد المکان هر نقشي در جایگاه         

ر گيرد . حاشيه قاليچه ها ی مرغي اكثراً كتبه ی )یا علي( دارند و اصلي خود و بر اساس ویژگي های ساختاری مورد بحث قرا

عشایر عرب و بلوچ هر دو این نقش را مي بافند . از مراكز مهم بافت این قاليچه ها در استان خراسان بخش زیر كوه قاین مي    

نام برد . برخي از این قاليچه ها باشــد اما از مراكز بافت داخل شــهرســتان روســتاهای خلف ، فيض آباد و درميان را مي توان 

 دارای دو لوزی بهم چسبيده در مركز فرش مي باشند كه به هر كدام از این لوزی ها در اصطالح محلي )شانه( اطالق مي شود.

شد . از لحاظ رنگ زمينه   90×  60/1نقش ابری: ابعاد این قاليچه ها نيز همانند قاليچه مرغي و گاهي ) -2 سانتي متری مي با  )  

سط           شود .ترنج و سته بندی مي  شباهت كامل به قاليچه های مرغي دارد و به عنوان زیر مجموعه ی این گروه نيز د شيه  و حا

این قاليچه ها تا حدودی به ابر شباهت دارد و به این دليل نام ابر برای آن برگزیده شده است و موتيف های گوناگون درختچه 

این طرح كاربرد دارند . از جمله مراكز بافت این قاليچه مي توان روستاهای شيرگ آقا ،   و بوته و همچنين مرغهای استليزه در  

 درویش آباد ، و باغستان سربيشه و بخش زیر كوه قائن را نام برد .

نقش قابي )خشــتي ( : این نقش به دليل وجود قابهای مســتطيل شــکل در متن قاليچه به این نام معروفند ، تعداد این قابها   -3

شــانگر زیر مجموعه های این قاليچه مي باشــد )دو قابي و ســه قابي و چهار قابي و . . . (در این قابها خشــتهای چهار گوش  ن

                                                 
 52قالي های ایراني ، آرمن هانگلرین ، ص . 2
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شانده اند . ابعاد این قاليچه ها اكثراً )  شه و     1*2مثبت و منفي گل مانندی وجود دارند كه متن قاليچه را پو سربي ( متر بوده و 

 این قاليچه مي باشند .          شيرگ آقا از مراكز اصلي توليد 

سم این          -4 شد . همانطور كه از ا سف مي با ستای خور و بلوچهای منطقه خو سي خورد : این نقش مختص به رو نقش طاوو

ــت وجود یک طاووس در متن قاليچه به همراه پرندگان و حيوانات اهلي از قبيل بره و بزغاله كه در متن قرمز                  قاليچه پيداسـ

 ( متری مي باشد . 1×2ه اند دليل ناگذاری این قاليچه مي باشد . ابعاد این قاليچه ها اكثراً  )آجری قرارگرفت

سورمه         -5 شود و اكثرًا دارای رنگ زمينه آبي  شهرستان بيرجند بافت مي  نقش كشميری بزرگ : این قاليچه ها در اكثر مناطق 

شد . ابعاد ان )    شيه)یا علي( مي با سایر قاليچه ها به دليل موتيف خاص خودش به    ( متر بوده و 1*2ای و حا شخيص آن از  ت

نام تفنگچه كه در متن قاليچه و در دو سمت به صورت قرینه تکرار مي شود به سادگي ميسر است . اصل این نقش مربوط به        

 ع مي باشند . بلوچها های قاسم آباد شهرستان خواف مي باشد . گازار ، مهمویي، شاخن بخش مركزی از مراكز بافت این نو

شایر بلوچ و عرب هر دو به        – 6 شد كه ع ستان مي با شهر نقش فتح اهلل خاني ) فتح اللهي ( : از زیبا ترین نقوش قاليچه های 

بافت آن اقدام مي كنند . این نقش كه اصل آن مربوط به طایفه فتح اهلل خاني زابل مي باشد ، دارای چهار لچک و یک زمينه ی 

شکل بزرگ كه  شد . زنجيره ای حلقه مانند دور تا دور لوزی را در بر گرفته      لوزی  ست مي با رنگ متن آن با لچکها متفاوت ا

ــي به همراه        عدد ترنج بزرگ قرارمي گيرد . در   2یا 1و در ميان زمينه ی لوزی انواعي از موتيف ها و نقوش انتزاعي و هندسـ

عاد این قاليچه اكثراً )   متن لچک ها نيز انواع مرغ و نقوش بوته و درختچه قرار د      تاهای درح   1*2ارد . اب ــ ( متر بوده و روسـ

درميان از بخش درميان و روستاهای چاه دراز و بخش عربخانه شهرستان نهبندان از مراكز اصلي توليد این قاليچه مي باشند .       

 نجه دســت مي باشــد كه در متنكه در قاليچه های بلوچي و عربي زیاد به كار مي رود ، شــبيه پ« پنجه اكبر »نقش معروف به 

 زمينه لوزن این قاليچه به چشم مي خورد . یکي از مراكز بافت ، درح از توابع شهرستان سربيشه است . 

شد كه               – 7 صه این نوع قاليچه ها مي با شخ صلي ترین م شتر ا ست ، نقش  سم این قاليچه پيدا شتری : همانطور كه از ا نقش 

ــتر در متن  ــود و اطراف آنها گوزن ها و یا پرندگان و درختچه های بياباني پر مي كند . اكثراً با یک یا دو ش قاليچه بافته مي ش

 (متر مي باشد و روستای خور از مراكز اصلي بافت این قاليچه تصویری مي باشد .  5/1*2ابعاد این قاليچه )

در  ير تشکيل ميدهد كه به تعداد مختلف نقش شيری : در این قاليچه تصویری نير همانند نقش شتری موتيف اصلي را ش       – 8

متن قاليچه قرار داده مي شــود . گاهي یک شــير بزرگ در وســط قاليچه قرارمي گيرد و گاهي تعدا شــيرهای كوچک در متن  
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( سانتي متری مي باشد و از مراكز  90*  50/1قاليچه و در اطراف ترنجهای مركزی دیده مي شود . ابعاد این قاليچه ها معموالً )

 مهم بافت آن مي توان روستاهای اسنوی شاخن و موسویه قاین و روستاهای حومه سربيشه را نام برد. 

نقش پلنگي : این نقش همانند نقش شــيری بوده و از لحاظ ابعاد تفاوت چنداني ندارد . تفاوت اصــلي این دو قاليچه در   -9

ش با یک یا دو پلنگ بافته مي شود ، كه در حالت دو پلنگي نق جایگزیني موتيف پلنگها به جای شير مي باشد . این طرح اكثراً

ــویه قاین ،     ــتاهای چاهک موس ــلي بافت این قاليچه روس ــورت قرینه در طول متن قرار مي گيرند . از مراكز اص پلنگها به ص

 سربيشه و اسنوی شاخن را نام برد. 

قع در دهستان پائين خواف مي باشد از طرحهای نسبتاً     نقش گوزني : این طرح كه اصل آن مربوط به بلوچهای سنگان وا   – 10

ست . طرح و رنگ آن گواه خوبي بر نو بودن این نقش        شده ا سط مها جران افغاني منطقه نيز بافته  ست . این نقش تو جدید ا

ــود . ا            ــد . در متن این قاليچه نقش درخت و درختچه ، گوزن ، پلنگ ، طاووس و . . . به وفور یافت مي شـ بعاد این  مي باشـ

( متر بوده و بيشتر با حاشيه بازوبندی دیده مي شود . از مراكز بافت آن بيرجند و روستای شمس آباد بخش زیر       1*2قاليچه )

 كوه قائنات مي باشد .                 

فيل ، گربه ، گرگ و نقش جنگلي : همانطور كه از اسم این قاليچه پيداست انواعي از حيوانات مانند شير ، مار ، اژدها ،     – 11

. . . در متن این قاليچه وجود دارند . قاليچه بصــورت مربعي طراحي شــده و زمينه ی متن این قاليچه ها به رنگ شــتری و یا   

( متر مي باشد . و گاهي خصوصيات یاد شده به عنوان زیر مجموعه ی      1*2( متر یا )90*5/1پشم كرم مي باشد و ابعاد آن )  

 ته بندی مي شود .قاليچه های مرغي دس

حاشيه عرضي قاليچه پهن تر از حاشيه طولي مي باشد و روستاهای چاهک ، موسویه و شاهرخت شهرستان قائنات ، اسنوی             

شکل       ست موتيف ها ی كوچکي به  ستند.قابل ذكر ا سي(    Sشاخن بخش مركزی از مهمترین مناطق بافت این قاليچه ه )انگلي

( خوانده مي شود . این نقش به صورت پراكنده در kajakدارد كه به نام كرمک یا كجک )كه در قسمت مركز این قاليچه قرار 

 متن اكثر قاليچه های بلوچي و عربي قابل رویت است.

نقش گلداني : موتيف اصلي و مركز ی این نقشها را گلداني تشکيل مي دهد كه شاخه های بلندش حامل گلهای چند پر      -12

شد ، در اطرا  شود . متن  و بزرگ مي با ف نقش گلدان نقوش گلها و بوته های كوچک و حيوانات اهلي از قبيل )بز( یافته مي 

شخصات دیگر این نقش مي              شيه ی یاعلي از م ست و حا شده ا شم كرم رنگ بافته  شتر و یا پ شم  این قاليچه ها نيز اكثرًا با پ
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شد . ابعاد این قاليچه )  سانتي متری بوده و به عنوان 90*  60/1با شود .   (  زیر مجموعه قاليچه های مرغي نيز گروه بندی مي 

 مراكز مهم بافت این قاليچه روستاهای شاژ حسين آباد ، شاهرخت ، و بخش زیر كوه قاین را نام برد . 

شایر          – 13 شد . این نقش در بين ع ستان تایباد مي با شهر ستاره (: این طرح مربوط به بلوچهای اطراف  نقش جان بيکي )گل 

وعرب مشترک بوده و تمام متن قاليچه با گلهای چند وجهي به شکل ستاره كه درون قابهای مربع شکل جا گرفته اند پر      بلوچ

( متر بوده و  روســتاهای گازار و مهمویي بخش مركز ی و زیر كوه قائنات و بخش عربخانه  1×2مي شــود . ابعاد این قاليچه )

 سوب مي شوند .نهبندان از مراكز  مهم بافت این قاليچه مح

شهرستان              – 14  ساكن در دهستان های غربي  شتر توسط بلوچهای  سجاده ای : این قاليچه بي سنگ چولي (یا  نقش محرابي )

تربت جام توليد مي گردد. . این نقش كه اكثراً زمينه ای به رنگ گندمگون یا قهوه ای خيلي روشن )در اكثر موارد از پشم شتر    

شه دارای یک  و به رنگ طبيعي آن ( دار ست . تنه ی این درخت معموالً از نقوش   « درخت زندگي »د . تقریباً همي سيار بلند ا ب

شده ای از ان جدا و در انتهای آن برگ های داندانه داری به دو رنگ وجود دارند.           ساده  شاخه های  شده كه  شکيل  الواني ت

صطالح محلي   شوند . در باالی این قاليچه ها و طرف نوک   « تاک  برگ»)معموالً قرمز و آبي تيره ( ، این برگها به ا ناميده مي 

ستطيل و یا مربعي       « قوس»طاق نما  شکل م شته به  شکل فرو ه غير قابل احترازی را مي بينيم كه در این قاليچه ها دارای یک 

ــتند قرار مي گير    ــي و منظم ( هس ــتطيل كه دارای نقش های گياهي )هندس ــد و در كنار قوس دو عدد مس ند ، اینها برای  باش

گذاشتن كف دو دست نماز گزاری كه به سجده رفته در نظر گرفته شده اند . معذلک گاهي نيز شکل  ساده شده كف دست           

بجای نقوش گياهي درون این دو كادر مستطيل دیده مي شوند . حاشيه ای كه طاق نما را احاطه كرده به رنگ قرمز و آبي و با   

محرابي عموماً تركيبي از طرح های برگ تاكي ، گل بادامي ، جقه ای و دختر قاضي با گونه ها طرحهای گوناگون است . نقش 

شد . ابعاد این قاليچه ها)    سجاده ای مي با سانتي متر بوده و اعراب و بلوچهای همه ی مناطق   90*  60/1و طر حهای رایج   )

ستان به بافت این قاليچه اقدام مي كنند . نقش قندیلي نوعي دی    سي با       شهر سو شد كه تفاوتهای مح گر از انواع محرابي مي با

( متری مي باشد  و بيشتر در روستای خلف درميان و بخش زیر كوه قاین بافته مي شود      1×2انواع محرابي قبل دارد. ابعاد آن )

  . 

ستان نهبندان باف        -15  شهر سط بلوچها و اعراب  ساالر خاني (:  این قاليچه عمومٌا تو شود . متن این  نقش مددخاني ) ته مي 

ضلعي منتظم دیگر با رنگي متفاوت            شتر چند  شده و در هر كدام یک یا بي سيم  ضلعي های منتظم بررگ تق قاليچجه به چند 
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قرار داده شده است . رنگ قهوه ای و آبي تيره بيشترین درصد رنگي این قاليچه را به خود اتختصاص مي دهند و به طوركلي       

( 1×2ره تری نسبت به سایر قاليچه ها دارند . حاشيه ی این قاليچه ها اكثراًٌ بامتن یاعلي بوده و ابعاد آن )این قاليچه ها  رنگ تي

سرزه از بخش مركزی         ستای  ستاهای بخش عربخانه و چاه دراز نهبدان ، رو شد . از مناطق مهم بافت این قاليچه رو متر مي با

 )سربيشه ( مي باشند.

شان  : این ق  -16 شتر در متن قاليچه    نقش گل كا شان كه به تعداد دو یا بي اليچه اكثراً با متن كرم و نقش گلي معروف به گل كا

( بافته مي شود   90*  5/1بافته مي شود . قابل شناسایي است و حاشيه ی این قاليچه نيز عمدتاً كتيبه یا علي بوده و در ابعاد )      

مي گيرد    . از مراكز مهم بافت این قاليچه روستای القار و حومه ی   و با مشخصات یاد شده در دسته قاليهای مرغي نيز قرار     

شکل اولين و آخرین             ستطيل  ستون م ست كه طرحي كه در دو  شد . قابل ذكر ا ستان بيرجند مي با شهر آن در بخش مركزی 

(  Chenq chehl morghقســمت حاشــيه ی عرضــي از ســمت داخل و خارج نقش گردیده اســت به )چنگ چهل مرغ ( )

 معروف است.

نقش بته جقه : موتيف بته جقه از مهمترین مشخصات تشکيل دهنده ی نقش این قاليچه مي باشد و سراسر متن قتایچه          – 17

صورت ردیفهای بر عکس هم قرار مي        شود كه گاهي به  ستان ، با نقوش موازی بته جقه پر مي  شهر همانند قالي بته جقه ای 

( متر بافته شده و از مراكز بافت آن روستای فيض آباد طبس مسينا از بخش درميان  5/1×  5/3) گيرند . این نقش اكثراً در ابعاد

 است و همچنين روستای خور از بخش خوسف . 

شبيه به             -18 شتن موتيفي  ست بدليل دا شني معروف ا شتر با عنوان گل شني یا خرچنگي )انبری ( : این قاليچه كه بي نقش گل

ست . ابعاد این قاليچه )    خرچنگ یا انبر به این نا شده ا صطلح  سانتي متری بوده و از مراكز آن بيرجند و  90×  60/2مها نيز م  )

 گازار از بخش مركزی و سيد آباد درخش از بخش در ميان مي باشد .  

ــترده ترین نقوش قاليچه هcet( ) یا گل چت ) pare jolakiنقش پره جلکي ) – 19  ای ( (: این نقش از معروفترین و گسـ

شبيه به چهار پر         صطالح پره جلکي به این نوع قاليچه ها به دليل وجود موتيفي  شد . ا ستان بيرجند مي با شهر بلوچي و عربي 

لنگر جلک نخ ریسي است . این نقش از چهار موتيف فلش مانند كه همگي از قسمت سر به یکدیگر پيوند خورده اند تشکيل 

های نقش پره جلکي مي باشــد كه در آن متن قاليچه ها دارای یک ســری خطوط  شــود . پره جلکي ســتوندار از زیر مجموعه

( سانتي متری بوده و  90×  60/1موازی طولي و ستوني مانند و با نقوش هندسي تزئيني یافته اند . ابعاد این قاليچه ها معموالً )  
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نهبندان و همچنين روستای پخت ،   در همه ی مناطق بخصوص روستای مزار سيد علي و روستاهای بخش عربخانه شهرستان      

 در ميان و گورید سربيشه بافت مي شود .

سرو یا كاج در متن قاليچه     – 20  سروی : وجود یک  شتر     –نقش كاجي یا  شم  شي قرینه در دو   –رنگ كرم و یا پ ونقوش 

ست . ابعاد این قاليچه حدود    سرو ا شد و مي توان آن را به دليل ا  90× 5/1طرف كاج یا  بعاد آن زیر مجموعه ی  قاليچه مي با

سمت            شي كه در ق ست كه نق شد . الزم به ذكر ا ست مراكز مهم بافت این قاليچه بيرجند و حومه مي با های چهار مرغي دان

سفره         شباهت این نقش به ))كوه ((در  شدكه این نام به دليل  ست به)) كوهه ((معروف مي با شده ا دیواره ی داخلي متن بافته 

 از این نقش استفاده مي شود .های آرای هم 

شد و به همين دليل به نقش زوزني      -21 ستان زوزن بخش خواف مي با صالتاً مربوط به بلوچهای ده نقش زوزني : این نقش ا

شده و نقش مي گردد.           ستليزه  شده كه در چهار وجه آن مرغي خوابيده و ا شکيل  ست. این طرح از تعدادی لوزی ت معروف ا

عدد( در متن قاليچه قرار مي گيرند .و گاهي در دو یا ســه  6-5در یک ردیف و به تعداد دلخواه )حداكثر گاهي لوزی ها تنها 

( مترربافته مي شود   1×2كنار یکدیگر ، متن قاليچه را پر ميکنند . این  قاليچه ها نيز اكثراً با متن كرم یا سفيد عاجي و به ابعاد ) 

سوب م       شایر عرب منطقه مح ستباف ع شتر د سراب  بخش     و بي ستاهای خلف و  شود . از مراكز مهم بافت آن مي توان رو ي 

 درميا را نام برد . 

صيات           -22  صو شد و از لحاظ ابعاد و نوع طراحي  خ شبيه به نقش زوزني خواف مي با سيار جهات  نقش مرغ خوابيده : ازب

 مي شود. نقش زوزني را دارد و بيشتر در روستاهي كم چاه بخش مركزی بيرجند بافت     

نقش حوضي : این قاليچه با نقش ترنجهای ویژه اش كه شبيه به حوض مي باشد قابل شناسایي است . متن این قاليچه        -23  

سي دیگری در ميان و اطراف حوض خود نمایي مي كند .رنگ       شود و موتيف های هند سيم مي  اكثراً به دو حوض بزرگ تق

شد . ابعاد این قاليچه )  زمينه این قاليچه تيره و به رنگ قرمز آج سماقي مي با ( متر بوده و در وستاهای خور و  1*2ری و قرمز 

 مزار ساقي بخش مركزی رواج بيشتری دارند.

اســت . واژه كله  « كله گين راوند خلف »نقش راوند خلف : از نمونه های بســيار مهم و پر ارزش قاليچه های عربي در  -24 

( متر اســت و  1/1یا  30/1( * ) 3یا 4در ابعاد بزرگ اطالق مي شــود . ابعاد این قاليچه )( به قاليچه های  Kalee ginگين )

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


    
 

 

 

 همایش ملی فرش دستباف خراسان جنوبی

1394آذر ماه  |دانشگاه بیرجند   
 

901 

مركز اصلي بافت این قاليچه روستای خلف بخش درميان مي باشد . اما روستاهای بخش عربخانه شهرستان نهبندان نيز از این       

 نمونه قاليچه توليد مي كنند .                      

نه : شاید بتوان گفت گل آینه از اصيل ترین نقوش عرب منطقه مي باشد .این نقش دارای زمينه قرمز سماقي       نقش گل آی -25

یا آجری و با رنگهای تيره كه مختص قاليچه های عربي مي باشد بافت مي شود . در متن این قاليچه به اسم گل آینه كه درون    

( متر مي باشد و   30/1*3اليچه را فرش مي كند . ابعاد این قاليچه )یک كادر مستطيل یا شش ضلعي منتظم قرار گرفته سطح ق    

 از مراكز مهم بافت آن بخش عربخانه شهرستان نهبندان  و عشایر عرب دیگر نواحي شهرستان بيرجند مي باشد . 

ــتن موتيف  -26 ــد به دليل داش ــبيه به  ينقش گلشــني یا خرچنگي : این قاليچه كه بيشــتر به عنوان گلشــني معروف مي باش ش

( ســانتي متر بوده و از مراكز مهم آن بيرجند   90×  60/1خرچنگ یا انبر به این نامها مصــطلح شــده اســت . ابعاد این قاليچه )

 گازار از بخش مركزی و سيد آباد درخش از بخش درميان مي باشد .

ن نهبندان رواج دارد و به این دليل به نام یا  گل قابي ( : این نقش در بين عشایر بلوچ و عرب شهریتا     nehiنقش نهي ) -27

به آن اطالق مي شود . رنگ متن این قاليچه اكثرًا تيره و به رنگ قرمز سماقي و آجری بوده و شبکه های شش ضلعي        « نهي »

ــان تأث  ــمال خراس ــوم به گل قابي متن این قاليچه را در مي گيرند . نقش گل قابي تا حدود زیادی از نقوش تركمني ش ر يموس

 ( متر بوده و بيشتر در روستاهای عربخانه و شهرستان نهبندان بافته مي شود . 1×2پذیرفته است . ابعاد این قاليچه )

ــد . این   -28 ــباهت به قاليچه های بافت خواجه های فارس نمي باش نقش پادراز : این قاليچه از انواع تصــویری بوده و بي ش

سا  شان      قاليچه با نقش ویژه ای كه عموماً ان نها و سواركاران را به همراه نقوش حيوانات وحشي از قبيل شير و جانوران دیگر ن

شتهای مربع           سری  خ شيه دارای یک شد . رنگ زمينه ی متن این قاليچه كرم و در حا شناخت مي با مي دهد و به راحتي قابل 

رگ بل ذكر است كه در اطراف  حاشيه ی بز  نقش بسته مي باشد . قا  « پيچ » شکل بهم پيوسته كه در هر كدام تصویری به نام    

( متر بافته مي شود و از   1×2نوارهای باریکي قرار دارند كه موتيفي به نام اژدها در آن تکرار شده است . این قاليچه در ابعاد )  

 مراكز بافت آن مي توان به كليه مناطق عشایر نشين عرب و بلوچ اشاره نمود. 

ــاعتي (    - 29 : این قاليچه از لحاظ ابعاد و رنگ زمينه در زیر مجموعه قاليچه های مرغي قرار مي گيرد.            نقش بازو بندی )سـ

شد كه در متن قاليچه به صورت         ساعت مچي مي با شبيه به  سميه این قاليچه ها به دليل موتيف بازو بند مانند یا چيزی  وجه ت

 و روستای تگ خان درخش از بخش درميان را نام برد . نواری به دنبال هم بسته شده اند . از مراكز بافت مي توان بيرجند
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نقش ترنجي : این قاليچه ها دارای یک ترنج بزرگ در وســط چهار لچک كوچک مي باشــند . در متن ترنج این قاليچه  – 30 

صورت قرینه و      ضلعي ها به  ستليزه مرغ ها ، گلها و چند  شتر طرح گلدان    ½ها نقوش ا مي  بافتهوجود دارند . در لچکها بي

شه         90× 5/1شود . ابعاد این قاليچه ها نيز عموماً )  سربي شيرگ آقا ، درویش آباد و باغستان بخش  ( متر بوده و در روستاهای 

 بافت مي شوند . 

شکيل         -31 صلي ت ست و حتي موتيف ا سياری جهات همانند نقش بته جقه ای ا نقش گل بادامي )گل ماهي ( : این نقش از ب

ــباهت دارد اما كمي ظریف تر و                 دهنده ی متن قا   ليچه  معين ) گل بادام ( یا )گل ماهي ( تا حدود زیادی به نقش بته جقه شـ

ست . متن این قاليچه اكثراً به رنگ كرم و در ابعاد )    ست و احتماال ً برگرفته از طرح ماهي ا ( متر بافته  1*2درای زاویه ریزی ا

سفدان ، آبيز و       مي شود و بيشتر با حاشيه نقش گوزني دیده مي     سفاد ، ا شود . از مراكز بافت آن بيشتر روستاهای فندخت ، ا

 حاجي آباد بخش زیر كوه قائن و بهمن آباد مي باشد . 

نقش چهل چراغ : این قاليچه از اصــيل ترین و ســنتي ترین قاليچه های دســتبافت عشــایر بلوچ زابل مي باشــد كه كمتر   -32

ست . این قاليچه ابعاد )  توسط بلوچها و اعراب منطقه مورد  شود و   1×2تقليد قرار گرفته ا شتر با متن حنایي بافته مي  ( مترو بي

نقش درختي : این نقش كه قاليچه آن به صورت نيمه تمام و بر روی دار افقي   -33از نفيس ترین نقوش قاليچه ای مي باشد .  

جموعه های مرغي قرار دارد . این نقش از تک درخت و ( متر  و رنگ زمينه كرم در زیر م90*5/1 0با خصــوصــيات ، ابعاد )

صورت یکسان و برابر بيرون آمده و برگهای رنگين          شيش به  شاخه ها شود كه  شکيل مي  گاهي دو درخت در كنار یکدیگر ت

شاخه قبل و بعد از خود         شاخه با  ست ، رنگ برگها در هر ردیف  شان قرار گرفته ا شاخه های شبيه چنگال بر روی    شزیبایي  

شبيه به آن نقش مي گردد. بيرجند و         شاخه بخصوص در نوع تک درختي گنجشک یا پرنده ای  ست . گاهي در هر  متفاوت ا

 حومه مركز بافت آن است . 

این نکته قابل ذكر اســـت كه نقوش قاليچه های بلوچي و عربي به قدری وســـيع و متنوع مي باشـــند كه یافتن همه ی آنها و 

از به بررسي های گروهي  و امکانات تحقيقاتي وسيع در منطقه مي باشد . این قاليچه ها هيچ گونه     شناسایي تک تک نقوش ني  

ــليقه بافنده در    ــوند و به این ترتيب ذوق و س ــه ای برای بافت ندارند و نقوش به طور ذهني و تجربي دركار ارائه مي ش نقش

 يچه ها سهم عمده دارد .كاربردو ابداع نقوش تا حد زیادی در گوناگوني و تنوع نقوش قال
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شتر متعلق به بلوچهای  مناطق خواف ، تربت        سان رواج دارند كه بي شایر مرزی خرا نقوش متنوع دیگری در ميان بلوچها و ع

جام ، تربت حيدریه ، تایباد و كاشمر مي باشند . از قبيل كاله دراز یا كاله بلند ، قلمدان ، گل شفتالو ، علي خاني ، چشمه گل      

 ي ، تيمنگ ، بله كاني و  . . .، خشاب

ــميه قاليچه های بلوچي و عرب بافت در                    ــنا اطالعاتي در زمينه ی وجه تسـ ــاحبه با افراد كار آشـ تحقيقات ميداني و مصـ

اختيارگذاشت و مي توان گفت : برخي از این اسامي بر اساس نام روستاهای كه در آنها بافته مي شوند تعيين شده و برخي نيز 

ساس زبا  ساس طوایف بافنده         برا ستند ، برخي نيز بر ا صطالحات محلي بوده كه در زبان بومي دارای مفاهيم مشخصي ه ن و ا

 نام گذاری شده اما در برخي موارد نيز دليلي بر این نامگذاری ها نمي توان بافت .

 
 

 كاربرد : دیواركوب –طرح تصویری ) شير (  كاربرد : پشتي –طرح گرفت و گير 

 

 

 

 كاربرد : پشتي –طرح تركمن  كاربرد : پشتي –رح ليلي و مجنون ط
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 كاربر : خورجين ، استفاده بر روی موتور –طرح گلدان  كاربرد : قاليچه –سه ترنج 

 

  

 كاربرد : پشتي ، دیواركوب –طرح تصویری  كاربرد : پشتي –طرح گل 
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 كاربرد : پشتي –طرح شير و گل  كاربرد پشتي –طرح طاووس  

 

  

 كاربرد : دیواركوب –طرح تصویری ) حضرت محمّد (  كاربرد : قاليچه –سه ترنج مرغابي 

 

 * ابعاد و كاربردها
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چارک زرع است . اگر هر چارک زرع   7چارک زرع در  5ابعاد قاليچه ها معموال با زرع محاسبه مي شود . اندازه قاليچه اصيل    

 5ســانتي متر اســت . البته قاليچه ها در ابعاد دیگر مثالً  182*130كنيم ، اندازه قاليچه های اصــيل  ســانتي متر محاســبه 26را 

شوند . چنانچه عرض از   3چارک زرع در  شتر و طول از   40/1چارک زرع نيز بافته مي  شود به آن     2بي شتر  « پرده ای »متر بي

گویند . اما ابعاد ارائه شــده در باال « ســر انداز »متر باشــد به آن  گویند . چنانچه عرض از یک متر كمتر و طول آن كمتر از دو

بيشتر در مورد قاليچه های نوع اول و دوم صحت دارد . در مورد قاليچه های نوع سوم و یا  عشایری بلوچ و عرب  همانطور     

م مطلوب این قاليچه ها را چنين تقسي كه در توضيح نقشه ها اشاره شد ، ابعاد یکنواخت و استانداردی ندارند اما مي توان ابعاد

 بندی نمود .

 ( سانتي متری مي باشند . 90× 50/1( یا )90× 10/1قاليچه ها ی كوچک در ابعاد ) -1

 (   35/1×  70/2قاليچه های  متوسط )- 2

عرب اكثراً ابعاد  ( متر مي باشــند . قاليچه های 30/1و 10/1×  3/4قاليچه های بزرگ یا به اصــطالح كله گين در ابعاد ) -3 

 ( متر بافته مي شوند . 1×  5/2( متر و یا )1×2استاندارد تر از قاليچه های بلوچ بوده و با ابعاد تقریبي )

 مراكز مهم بافت قاليچه در شهرستان بيرجند :

تری  رونق بيش همانطور كه گذشت بافت قاليچه های سه گانه در همه مناطق شهرستان بيرجند صورت مي گيرد اما در روستاها

سيابان         سراب و درميان درخش و آ ستاهای بخش درميان به خصوص خلف ،  دارد . بافت قاليچه های عربي و بلوچي  در رو

ستان و درویش آباد           شيرگ آقا ، باغ ستاهای  سف رو ستای خور و حومه آن در بخش خو سيد آباد و رو فيض آباد تگ خان ، 

شهر       ستاهای بخش عربخانه  شه و رو سربي شمس آباد ،       بخش  سفاد ، فندخت ،  ستاهای حاجي آباد ، ا ستان نهبندان و در رو

ستان            شهر سال پيش از توابع  ستان قائنات كه همگي تا چند  شهر سفدان و آبير بخش زیر كوه  بهمن آباد ، گرماب ، تيگاب ، ا

شــند ، از مهمترین مراكز توليد بيرجند به شــمار مي رفتند و محل تجمع اعراب و بلوچها از طوایف و تيره های مختلف مي با

 قاليچه  در این منطقه مي باشند . 

بعضي از فرشهای  عرب بافت را در ایران به عنوان پشتي و در خارج به عنوان پادری استفاده مي كنند ، بعضي از این طرحها        

 ي گردد .به عربستان و لبنان فرستاده شده و اگر كيفيت خوب باشد به سوئيس و سایر كشورها ارسال م

 * جمع بندی
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 به طور خالصه مي توان ویژگيهای قاليچه های بلوچي و عربي را به شرح زیر بيان نمود .

 بافت یک پود )یک پود نازک (  -1

 استفاده از گره فارسي ) بطور اعم ( كه بيان كننده ی نوع گره رایج در این قسم از بافته ها مي باشد . -2

این ویژگي در حال حاضر در بافته های جدید و نوبافت آنها بتدریج تغيير یافته  –ار پيچ قاليچه ها استفاده از موی بز در كن -3

و كاربرد پشـــم به جای موی بز روز به روز افزایش مي یابد . ليکن همين امر تا حدی مي تواند به عنوان یکي از وجود تمایز  

 بين بافته های جدید و قدیم باشد .

ستفاده از چله   – 4 ست و به همين دليل ارزش قاليچه های   ا شم در بافته های قدیم كه البته جای خود را به نخ پنبه ای داده ا پ

 عرب بافت به مراتب پائين نزول كرده است .

سالهای اخير كه دليل عمده ی آن        – 5 صاویر بافته های افغاني با طرحهای عشایری خصوصاً در  اختالط و امتزاج طرحها و ت

 از آنها در این رشته دارد . مهاجرت برخي

استفاده از رنگ های تيره به ویژ ه سياه ، الكي سير )قرمز سماقي ( ، قهوه ای سير ، سرمه ای سير و شتری )بز( در واقع             - 6

صل مي             5و حداكثر  4از  سياه حا سير و  سير ، آبي  شد . )اكثر رنگها از تركيب قرمز  شيو ه ی كار این بافندگان مي با رنگ 

ست كه در      « سياه كار  »د و به همين دليل در بازار شون  سير به كار رفته ا شایری قرمز  معروفند . در متن اغلب قاليچه های ع

شن محدود به          ستفاده از رنگهای رو ست . ا شده ا صور مي كند در این قاليچه فقط از رنگ قرمز تيره بهره گرفته  ابتدا بيننده ت

شد و برای    شي یا زمينه متن مي با سير         حوا شود تا اثر رنگهای قرمز وآبي  ستفاده مي  سياه ا صلي طرح از رنگ  حفظ خطوط ا

 1عميق ترجلوه كند .(

صر           -7 صات قاليچه های عرب بافت در ع شخ شندگي كاذب مي گردد از دیگر م شيميایي كه باعث درخ ستفاده از رنگهای  ا

 حاضر مي باشد . 

 شي مي باشند كه خواستگاه آنها كامالً ایراني است .اكثر نمونه های قاليچه های عرب بافت منقش به نق-8
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موضوع مورد عالقه دیگر در قاليچه های بلوچي و عرب بافت كه نقش سجاده را ندارند ، نقش شبکه لوزی هایي به رنگ     -9

 قرمز و خطوط دو رنگ ) یک خط تيره و یک خط روشــن  ( اســت كه بر روی یک زمينه ی آبي تيره كشــيده شــده اند و به 

زحمت دیده مي شوند ، یا اینکه شبکه ای از شش ضلعي هاست كه خط محيطي آنها كم وبيش دندانه دار است . درميان این        

 لوزی ها درختهای كوچک وجود دارند كه طرح آنها كامالً  استليزه هستند.

 قاليچه ها نيز مانند قالي دارای دو حاشيه بزرگ و كوچک مي باشند . – 10

ستفاده از  -11 ستفاده مي      ا ستليزه در این بافته ها فراوان ا سي ، جانوران ، پرندگان و گياهان ا طرح های كوچک تزئيني و هند

 شود . برخي از بافندگان نيز از طرح های غير سنتي مانند طرح روی سفره های پالستيکي و مجله و ... استفاده مي نمودند.

 

 * نتیجه گیری 

شتن بافندگاني هنرمند ،       با توجه به زیبایي  و تنوعي كه  سان جنوبي دارد و همين طور با دا ست بافته های عرب بافت خرا د

كوشــا و اغلب گمنام كه با عشــق مي بافند و هيچ ادعایي در این هنر ندارند بهتر اســت از این هنر و بافنده ها بيشــتر حمایت  

 رد و در برابر آن ارزش فرشبافي منطقه بهبود مي یابد .شود و اگر به هنر اهميت داد این فرشها در جایگاه بهتری قرار مي گي

سليقه مردم       ساس   شان باال برود و بر ا ست اطالعات برای قرار گرفتن در جایگاه باالتر و بهتر غير از حمایت از هنرمندان الزم ا

 وبازار و البته با حفظ آداب و رسوم گذشته ، اقدام به فرشبافي بنمایند .

ــت بافته های ع    ــورت متجلي مي گردد . زنان و       در دسـ رب بافت ، ذهن خالق و نقش آفرین هنرمند ایراني به زیبا ترین صـ

ست موثر و بلند       شوق مي بافند و هر دست هنرمندی كه باال و پائين مي رود قدمي ا ساده و بي پيرایه و زحمتکش با  دختران 

 در راه خود كفایي و استقالل ميهن عزیزمان .

بع مهمي برای مطالعه و شناخت هنر و فرهنگ روستایي ایران به شمار مي روند ، چرا كه برترین جایگاه     فرشهای روستایي منا  

 تجلي ذوق روستایي است .

طرح های فرش روســتایي طي پاالیش هزاران ســاله به گونه ای درآمده كه امروز آن را شــاهدیم . در این مدت هميشــه داد و 

شایری ا       ستا  و جوامع ع شهر ، رو سيار طرح و نقوش كه از این به آن و از آن به این در آمده ،     ستد  ست و چه ب شته ا دامه دا

 .جذب شده و تغيير شکل یافته است 
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ــده و هم اكنون نقش دیگرگون از آن به جا مانده كه    ــته ها ی دور در این فرش ها یادگار مي ش ــيار معاني كه از گذش چه بس

 ندانسته آن را به عادت مي بافند .

زیبایي شناسي این آثار بر ما روشن مي دارد كه اینان وجوه مشتركي دارند كه زاده روح روستایي است . روحي كه در        بررسي 

كشاكش با طبيعت ، قواعد كلي آن را دریافته ، سخت كوش است و مطيع ، آسوده است و بردبار ، وجوه مشترک در اندازه ها       

راحي و رنگ فرشهای روستایي غالباً گواه سادگي ، بداهه كاری ، استحکام ، صراحت       ، ابعاد ، تناسبات ، بافت ، مواد اوليه ، ط 

 ، صرفه و صالح در روستائيان است .

 هماهنگي توليد با امکانات بومي و ضروریات زندگي روستایي نيز از دیگر وجوه بارز  فرش های روستایي است . 

هي و آموزش  فرشــبافي صــحيح مي توان این دســت بافته ها را در به طور اجمال مي توان گفت كه با كمي توجه و ســاماند

 سطح كشور و خارج از كشور مطرح نمود و گامي بلند در راه خود كفایي و استقالل  ميهن عزیزمان برداریم .
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