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 تبیین و بررسی فرش مود بیرجند
 

 1محمد امين حاجي زاده

 
 چكیده:

بيرجند یکي از مراكز مهم فرشبافي خراسان است. در این شهر پيش از جنگ جهاني دوم قالي بافي رونق بيشتری      

تاهایي ي فرش بافي بيرجند شامل روسداشته است و تعداد زیادی كارگاه قاليبافي درآن فعاليت داشته اند. مناطق اصل

اطراف و مهم آن همچون مود، درخش و آسيابان بوده است. در این ميان سابقه فرشبافي مود بيش از سایر مناطق 

است. روستای مود جنوب در بيرجند و در دامنه رشته كوه باقران از مشهورترین روستاهای اطراف بيرجند است كه 

ي دارد. در دوران گذشته عمده توليدات مشهور بيرجند در این منطقه توليد مي شده فرش بافي در آن شهرت جهان

است. اما در نيم قرن گذشته به تدریج از توليدات منطقه كاسته شده و در حال حاضر كمتر نشاني از شکوه گذشته 

ده طرح بوده است. عممي توان یافت. فرش مود دارای كيفيت باالیي بوده و درخشندگي و شفافيت نقوش آن مشهود 

گوشه بوده است. طرح كله اسبي  16های این منطقه شامل طرح ماهي درهم و لچک و ترنج و مزین به ترنج مشهور 

و سعدی از طرح های دیگر این منطقه بوده است. رنگ در فرش این منطقه متاثر از سبک خراسان و در مایه های 

تيره(است. در این تحقيق مباحثي همچون جغرافيای مود و تاریخ فرش مسلط قرمز) قرمز روناسي و یا قرمز ارغواني 

مود مطرح شده است و به بررسي فرش مود كه شامل طرح ها، نقوش و رنگ بندی و مشخصات ظاهری فرش است 

 پرداخته شده است. 

 

 فرش مود، بيرجند، ماهي درهم، طرح سعدیكلید واژه:

 

 مقدمه:

اصيل و قدیمي منطقه است كه سابقه آن به دو سده مي رسد. فرش مود از سبک  فرش مود بيرجند از فرش های     

كلي فرش خراسان متاثر است و همراه با ویژگي های محلي و منطقه ای به عنوان فرش شاخص منطقه شناخته شده 

است. بررسي فرش مود كه شامل نقوش و رنگ بندی و مشخصات ظاهری فرش است و همچنين پيشينه طرح های 

این منطقه و البته سابقه فرش بافي تمركز اصلي در تحقيق است. بررسي فرش مود در بيرجند به عنوان فرش شاخص 

منطقه، نمایانگر هنر بافندگي در منطقه است. در برخي از كتاب ها به این موضوع به طور اختصار پرداخته شده است. 

نصيری كه به صورت اجمالي به بررسي سابقه فرشبافي در از جمله در كتاب سيری درهنرقاليبافي ایران ازمحدجواد 

منطقه پرداخته است و همچنين در كتاب بركویرهای سبزجنوب خراسان از شيرین صوراسرافيل كه ماحصل تحقيق 
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ميداني است. در مورد ویژگي های فني فرش خراسان جنوبي و سابقه بافندگي شرح داده شده است. اما جمع آوری 

جه به اینکه در حال حاضر فرشبافي در منطقه چندان رایج نيست، از طریق تحقيق كتابخانه ای و مصاحبه اطالعات با تو

 با بافندگان و فروشندگان قدیمي فرش مود صورت پذیرفته است.

 

 بحث:

ز دو اقهستان شامل قائن،بيرجند و درميان مي باشد و كانون اوليه فرش بيرجند قهستان است كه سابقه آن به بيش      

دهه مي رسد. بيرجند یکي ازمراكز مهم قاليبافي خراسان است و در بيرجند از مراكز مهم و عمده قاليبافي روستایي 

روستاهای مود درخش، نوفرست، خوسف، سربيشه، آسيابان است. فرشهایي كه سایه نام این منطقه و روستاهایي نظير 

 ایران بوده اند. مود و درخش برسرآنها افتاده ازمشهورترین فرشهای

هزار دستگاه قایبافي دایر  4 – 3پيش از جنگ جهاني دوم در بيرجند و مود و دیگر روستاهای محدوده بيرجند حدود 

بوده است كه به دليل داشتن رنگ زیبا و ثابت و استفاده از مواد مرغوب و بافت خوب از بهترین فرشهای خراسان 

كيلومتری بيرجند(است كه دردامنه كوه باقران واقع است. به احتمال 35د)بوده است. مود، روستای كوچکي دربيرجن

زیاد سابقه بافت فرش درمود به گذشته های دور و قبل از دوره صفوی مي رسد و تجدید حيات آن هم زمان با 

 ت.تجدید حيات فرش ایران و پایان دوره قاجاریه است. فرش مود و درخش دارای درخش و شهرتي جهاني بوده اس

برجسته ترین فرش منطقه خراسان فرش مود است. این فرش شهرتي همتای مشهورترین فرشهای ایراني كه نمونه 

 های آن در موزه هاست دارد.

 

 مشخصات ظاهری فرش مود

قاليهای مود جز بهترین قاليهای ایراني است، قدیمي و آنتيک كه نمونه های خوبي از كيفيت مطلوب طرح و رنگ      

ئه مي دهند هنوز دربازار یافت مي شوند. قاليهای مود با وجود داشتن گره جفتي)گره ای كه به جای دربرگرفتن را ارا

دوعدد از تارها، چهاررشته از آنها را در بر مي گيرد.(دارای كيفيتي خوبي هستند و این بدان معني است كه ضخامت 

 بافت است جبران مي كند.رشته های تاركمبود گره ها را، كه هميشه نتيجه این نوع 

متر مربع است.اندازه های كوچکتر و بزرگتر نادرند. قاليهای مود با  8اساسا اندازه قاليچه ای مود به اندازه اطاق و تا 

گره در دسي متر مربع است.  4500تا  2000ظرافتي بسيار از گره فارسي بهره مي گيرند. تراكم گره ها درآنهابين 

رفته است ازبهترین كيفيت و با درخشش و دارای حالت ابریشمين است. پرزهای براق و پشمي كه درآنها بکار

تاحدودی نرم، معموال بسيار كوتاه چيده مي شود. بافت آن چندان جسيم نيست و بسيار سبکتر از قاليهای مشهد مي 

 باشد.

نقوش  و یا فيروزه ای در پيرامونهمچنين بافندگان خوش سليقه این روستا به به كاربردن مقدار كمي ابریشم سفيد 

طرح ها به فرشهای خود حالتي برجسته و خوش آیندی مي دهد. در فرش مود تار و پود از پنبه اند. پودهای نازكي 

 نيز كه پس از هررج گره دوبار ازآن بين تارها عبور مي كنند، به رنگ آبي هستند.
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 طرح و نقش: 

ن بيرجندی مي باشد طرح ماهي درهم است. نقوش این طرح معموال در زمينه طرح معروفي كه مورد اقبال بافندگا     

های روشن بافته مي شود. بيشتر طرح ها از ترنج های متعددی تشکيل شده و در كادر زمينه محدود شده اند. طرح 

رح )این طهای منطقه مود از تنوع بسياری در گذشته برخودار بوده است كه این نقوش شامل: طرح شعله، جوشقان 

گرفته شده از جوشقان كه رنگ های آن را به رنگهای بومي منطقه مود تغيير داده ،كه طرح حالت پنجره پنجره ای 

وهندسي دارد.(، كله اسبي، كله مرغي، جنگلي، شکارگاه و سعدی )كه درزمينه الكي و سرمه ای كار مي شده( مي 

شود كه شامل خشتي و ماهي درهم)لچک ترنج( و گاهي سعدی  باشد. اما امروزه در مود طرح های محدودی بافته مي

 است.

كله یا گل است . در باالی  32تفاوت ترنج سعدی با ترنج های دیگر مناطق، این است كه ترنج از چند بخش و دارای 

 ترنج عالوه بر سرترنج گاهي قلمدان به كار برده شده است. اندازه لچک در ترنج سعدی یک چهارم نيست بلکه

 متناسب با ترنج است.

 :طبقه بندی كردمده طرحهای رایج در قالي های مود را مي توان در یکي از گروه های زیر ع

نگهای وجود مربعهایي بر .ميباشد ترنج و لچک فاقد نقش این. گویند بختياری یا فصل چهار را خشتي خشتي: -1

شکل گل، ماهي، درخت و ... در خود دارد علل  مختلف در كنار یکدیگر كه هر یک نقش متفاوت با دیگری را به

 این نامگذاری نقش خشتي بر آن است و اگر فقط از گل و گياه استفاده شود، آنرا طرح خشتي بختياری مي نامند.

 .بافندمي را نقش این مودی بافندگان %50 به نزدیک هماكنون و ميباشد بافندگان بين در طرفدار پر نقوش از نقش

ساكن روستای مود طراحي شده است. این  حسين دستجردی حي ربعي است كه توسط فردی به نامطر سعدی: -2

طرح لچک و ترنج مي باشد و در زمينه گلهای پيچ در پيچ مخلوط اسليمي كار شده است لچک، ترنج و زمينه هر 

ابگردان و یا خور، شبيه مي كدام نقش مجزایي دارند و نقشها به هيچ وجه درهم ادغام نمي شوند. ترنج آن به گل آفت

باشد كه معموالً سر ترنج یا سماور نيز دارد.حسين دستجردی كه به خاطر قریحه شعرش به سعدی معروف مي باشد 

از طراحان خالق و مستعد منطقه مبدع طرح سعدی بوده است. این طراح طرحهای خود را بر روی پارچه كرباس كه 

.این طرح كماكان نيز مورد استقبال بافندگان آنهاميپرداخت نقطه كردن خود خط كشي مي كرد ميکشيد و سپس به

 ایشان این نقشه را در دست بافت دارند. %30مودی مي باشد و نزدیک به 

نقشه های غلط:نقشه های غلط در مود به نقشه هایي گفته مي شود كه سابقه بافت در منطقه نداشته و بافنده به  -3

 ازجمله به بافت این نقشه است نمونه هایي از طرحهای كرمان و تبریز و مشهد و غيره سفارش شخص یا تاجر مشغول

 .ميباشند منطقه غلط هاینقشه

در این نقشه سرتاسر متن را كه اغلب به رنگ كرم خاكي و شکالتي كم رنگ است گل و برگ طرح  كله اسبي: -4

ی را مي پوشانند از دالیل اصلي انتخاب نام كله اسبي اسب بالدار كه دور تا دور ترنج مركز 16مي پوشانند. وجود 

سال در منطقه دارد به گفته ساكنان روستا یکي دیگر از  40تا  30برای این نقش است. این نقش كه سابقه ای بين 
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طرحهای وارداتي است كه گفته مي شود از تبریز وارد منطقه شده است. بافت این نقش نيز بنا به خواسته بازار هم 

 قاليهای بافته شده را تشکيل مي دهد. %5كنون بسيار كم و جزئي در حدود ا

اصل نقش ریزماهي نقشي است سراسری و فاقد لچک و ترنج كه در آن واگيره ماهي  ریزه ماهي )ماهي درهم(: -5

فرش قرار  نتکرار ميشود و تمام سطح را مي پوشاند، كه این نقش نيز دستخوش تغييرات سليقه ای بافندگان و طراحا

 گرفته و بصورتهای زیر نيز بافته مي شود:

ریزه ماهي پنج متن:در این نقشه طرح ماهي عامل اصلي مي باشد و وجود چهار لچک مثلثي شکل در چهار  -الف

گوشه متن قالي بالجبار زمينه چند ضلعي به شکل لوزی را ارائه مي كند. رنگ زمينه لچک ها متفاوت با رنگ زمينه 

 ش مهمي در گيرایي و جذب بيننده ایفا مي كند.اصلي نق

رأس كه در محل به  36تا  16ریزه ماهي لچک ترنج یا زمينه خورشيدی:وجود ترنجي به شکل دایره یا بيضي با  -ب

آن كله یا گل مي گویند سبب شده به طرح زمينه خورشيدی موسوم شود. كله هایي به نام كله ترنج یا سماور یا 

و سر نقش خورشيد جای ميگيرند از ویژگيهای خاص این نقش است قاليهای ریزه ماهي از نقوش كشکولي كه در د

. گرهاستدربرميگيرد 51  51مربع شکلي به نام قفلگاه )واگيره( تشکيل مي شوند و هر قفلگاه سطحي را كه معادل 

 مود اهيدر هم زری نقش بافت است كمتر بافت درشت هایقالي به نسبت قفلگاه مساحت بافت ریز و پركار درقاليهای

 فرشهای %5 حدود در چيزی و كم بسيار مود در هماكنون تا گره از استفاده به بافنده اجبار و نقشه ظرافت سبب به

 د.ميده تشکيل را شده بافته

قد ح فاطرح بوته جقه در ردیفهای منظم و در اندازه و رنگ یکسان در متن قالي كاربرد دارد، این طر بوته جقه: -6

لچک و ترنج است و نقش بوته سرتاسر قالي را در ردیفهای منظم در حالي كه بين آنها را انواع گل و برگ ریز پر 

 كرده بطور كامل مي پوشاند.

 

 رنگ در فرش بیرجند و مود

نگ رند. ررنگ قاليها هم خوان و تا حدودی تيره است و رنگهای ارائه شده تركيبي از سایه رنگهای متعدد را در بردا

مسلط قرمز)قرمز روناسي و یا قرمز ارغواني تيره(است. قاليهای بيرجند دارای چند ویژگي نيز هستند، دراین قاليها 

عالوه بررنگهایي كه درقاليهای مشهد وجوددارند، استفاده زیاد از یک رنگ تاریخي تقویت شده در نقوش تزئيني آن 

يفي از قهوه ای كمرنگ و صورتي بسيار روشن كه مثل رنگ ماهي نيز متداول است. این رنگ در كنار نسبت ضع

آزاداست، بکار مي رود. مایه های رنگ قاليهای بيرجند، به نسبت قاليهای مشهد زنده تر و خط محيطي طرح ها واضح 

 وتراست. همچنين رنگرزان مود رغبت زیادی به كاربرد رنگهای سفيد عاجي، قرمز، سرمه ای، آبي روشن ، خردلي 

 قهوه ای دارند.

رنگهای بکاررفته شده درگذشته درفرش مود رنگ الكي و گرم بوده است. اما بعدازجنگ  جهاني دوم پس از ورود 

رنگ های آنينيلين به ایران رنگهای الكي گياهي استفاده نشده و رنگ الكي آنينيلين در فرش بکار برده شد كه دارای 
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باعث شد كه فرش مود بازمينه الكي دیگر خریدارنداشته و خریداران به عدم ثبات نوری و شستشویي بوده است و 

 فرش بلوچستان روی آوردند.

رنگ مشخص بافته مي شود كه شامل سرمه ای یا كبود، الكي)روناسي(، ماسي)آبي(،  13امروزه در مود فرشهایي با

 الدی و تخم الكي است.كرم، پسته ای، سبز، خاكي، سفيد، گل خار، شتری)قهوه ای(، پيازی)زرد(، فو

 

 تولید كنندگان قالي مود بیرجند

اولين كساني كه در بيرجند اقدام به توليد فرش نمودند شاهزاده محمد تقي خان و ميرزا محمد خان اسدی بودند. اما 

، مدیفرش بيرجند دچار افول شد اما با ورود توليد كنندگان خبره ای همچون دكتر اح 1300در دوره ای قبل از سال  

غالمحسين كاميابي، حاج حسين اميني فرشبافي بيرجند دوباره احيا شد.  شاخصه مود داشتن طراحان زیاداست، 

ازجمله طراحان معروف كربالیي محمداسماعيل دستجردی و پسرش حسين دستجردی است)سعدی(،بيک مودی و 

 پسرش.

يش اولين دستگاه قاليبافي را در مود دایر مي كند سال پ 80یا  70بنابه روایات شخصي به نام حاجي قاليباف درحدود 

كه ظاهرا چندان توفيقي نمي یابد تا آنکه كربالیي محمد اسماعيل تعداد زیادی دستگاه قاليبافي درمود برپا مي كند. 

است و بعدازاین دوره به دليل جنگ تحميلي ركودی درفرشهای این منطقه  70بيشترین رونق فرش مود مربوط به دهه 

 به بعد رشد این فرشها ادامه پيداكرد. 87ایج شد. اما دوباره از سال ر

 
 (. فرش تلفيقي لچک ترنج ریزه ماهي مود. منبع:نگارنده1فرش شماره)
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 (. فرش ریزه ماهي پنج متن مود. منبع:نگارنده2فرش شماره)

 

 

 

 
 (1375(. فرش لچک ترنج سعدی مود. منبع: )ژوله.3فرش شماره)
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 (1375(. ترنج فرش سعدی مود. )ژوله.4)فرش شماره

 

 نتیجه گیری

فرش مود دارای نقوش زیبایي بوده است كه حاصل تالش طراحان زبردستي بوده است كه خود خالق نقش ها بوده 

اند. بافندگان مودی از رنگ های گياهي مرغوبي برای رنگرزی استفاده مي كردند كه طيف های وسيعي از رنگ ها را 

بکار مي بردند كه شفافيت و زیبایي خاصي داشت كه همين موضوع ) طرح های فوق العاده و رنگبندی  در فرش خود

( باعث شهرت فرش مود درگذشته شده بود. شهرت فرش های مود در استفاده از طرح و نقش اصيل و رنگ بندی 

و دنيا نگهداری مي شود و آوازه هماهنگ و كيفيت ممتاز بوده تا حدی كه نمونه های نفيس در موزه های فرش ایران 

نام فرش مود جهاني شده است. هرچند كه در دهه های اخير از ميزان استقبال از فرش و صادرات آن در همه مناطق 

كاسته شده است، اما ایجاد تنوع در طرح و نقش و رنگ و گرایش به افزایش كيفي توليدات منجر به بازگشت شکوه 

 شد.گذشته در فرش منطقه خواهد 

 

 منابع:

 (. فرش های عرب بافت خراسان، سایت علمي پژوهشي فرش ایران .1385احراری، عبداهلل، ) (1

(. المسالک و الممالک. ترجمه محمد بن اسعد بن عبداهلل شتری، به 1347اصطخری، ابواسحق ابراهيم، ) (2

 كوشش ایرج افشار، تهران: علمي فرهنگي .

. سفرنامه ميرزا خانلر خان، به كوشش منوچهر محمدی، تهران: (1351اعتصام الملک، ميرزا خانلرخان، ) (3

 چاپخانه فردوسي .
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 (. قالي ایران، تهران: ابن سينا .1344به آذین، م.ا، ) (4

(، اشکال العالم. ترجمه علي بن عبدالسالم كاتب با مقدمه و تعليقات 1368جيهاني، ابوالقاسم بن احمد، ) (5

 فيروز منصوری، تهران: به نشر .

 (. برگي از قالي خراسان، تهران: شركت سهامي فرش ایران .1375تورج، ) ژوله، (6

(. اسناد حضور دولت های بيگانه در 1382سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوی، ) (7

 شرق ایران، مشهد: آستان قدس رضوی .

ميل در ایران، ترجمه حسين سعادت (. سفرنامه ژنرال سرپرسي سایکس یا ده هزار 1363سایکس، سرپرسي، ) (8

 نوری، تهران: لوحه .

(، احسن التقاسيم في معرفه االقاليم. ترجمه علي نقي منزوی، 1361مقدسي، ابوعبداهلل محمد بن احمد، ) (9

 تهران: شركت مولفان و مترجمان .

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

