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تاثیر باورها، اعتقادات و تعامالت فرهنگی مردم مناطق شهرستان زیرکوهِ خراسان جنوبی بر 

 انواع نقوش قالیچه های دست بافت آنان 
 

 1ینظر ريام

 

 چكیده

 از آن در قالب يكه بخش يواقع در استان خراسان جنوب ركوهیزنان و دختران شهرستان ز یدار یادست بافته ه

ندان پژوهشگران و عالقه م یبرا يشود، مرجع مناسب يم يدست بافت با تنوع فراوان در رنگ و نقش متجل یها چهيقال

منطقه و  نیا مياقل یاثر گذار نيدات، همچنباورها و اعتقا ازیریپذ ريانواع نقوش و تاث ي. بررسياستبه هنر فرش باف

 یریپذ ريمنشأ تاث -1است :  نیاست. سوال ا قيتحق نیخطّه، بر هنرشان، هدف ا نیمردم ا يتعامالت مختلف فرهنگ

 اطقمن نیمردم ا ياعتقادات، باورها و تعامالت فرهنگ -2كدام است؟  ركوهیدست بافت شهرستان ز یها چهينقوش قال

 موثر است.؟  ركوهیشهرستان ز یها چهيو تنوع آن در قال ينیبر نقش آفرتا چه اندازه 

آن متمركز شده است، بر  یشامل روستاها و شهرها ركوه،یشهرستان ز یيايكه بر حوزه جغراف قيتحق نیا در

ورت اطالعات به ص ليو تحل هیو تجز يبررس وهيداشته است. ش ديتاك يدانيها و داده ها به صورت م افتهیيگردآور

 چهينقوش قال از ينشان داد بخش اعظم ور شيباشد. پژوهش پ يم يليتحل -يفيبه صورت توص قيو روش تحق يفيك

 ميمردم و اقل یو اصالت خود را حفظ كرده است ملهم از اعتقادات و باورها تیهو خیمناطق كه در گذر تار نیا یها

ادراز، پ» چون  ينقوش یرياز شکل گ يبخش مهم يمحل یها یيو داستان سرا اتیروا انيم نیباشد. در ا يمنطقه م نیا

ته دست باف نیكننده ا ديمناطق تول ریمنطقه با سا نیا یهمجوار نيرا به خود اختصاص داده است. همچن...« و  يمرغ

 ههنر را فراهم كرده ك نیگسترش و نشر ا نهيرا بدنبال داشته است كه خود زم يتعامالت و ارتباط فرهنگ یدار یها

 بوده است. گریکدیمتأثر از  یيدر جا

 وهركیشهرستان ز ،يباورها و اعتقادات، فرهنگ، خراسان جنوب چه،يفرش، قال ،یدار یبافته ها دست:دواژهیكل

 

 مقدمه

 نيآنان باشد. همچن یتواند عامل مهم و اثر گذار بر نوع آثار و دست ساخته ها يهر قوم م یاعتقادات و باورها

 ،شتياست كه منبعث از نوع مع يخاصیها يژگیو یدارا رانیپهناور ا نيدر هر منطقه از سرزم چهيو قال يانواع قال

ست د داتيدر گذشته و حال از مراكز مهم تول زين زرگاست. خراسان ب نيمردم آن سرزم یيايجغراف طیفرهنگ و شرا

ز مناطق ا يکیبه عنوان  ركوهیهرستان زو ... بوده است، در حال حاضر ش ميفرش، جاج م،يانواع گل لياز قب یبافت دار

 یاورهااعتقادات و ب ريتاث يشود. هدف، بررس يشناخته م يخراسان جنوب یدار یو دست بافته ها داتيپر رونق تول

                                                 
 amir.nazari35@yahoo.comامير نظری، كارشناس ارشد صنایع دستي ، مربي مدعو دانشکده هنر دانشگاه بيرجند، گروه صنایع دستي 1
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 نيروست. همچن شيپ قيآنان در تحق یها چهياز عوامل اثر گذار بر نوع نقوش قال يکیمنطقه به عنوان  نیا ردمم

 فیتا تعرراس نيمنطقه، در هم نیا یها چهيآن بر نقوش قال ريو تاث ركوهیمردم منطقه ز يالت فرهنگو تعام ميمطالعه اقل

است  هدیصورت گرفته است، بر خود الزم د نهيزم نیدر ا يضرورت كه كمتر پژوهش نیشده است. نگارنده با طرح ا

 داتيتول نیاز پر كاربردتر يکیمنطقه كه  نیا یها چهينقوش قال یدسته بند نيمورد بپردازد، همچن نیدر ا قيتا به تحق

 ،قشانواع ن نشیآن بر گز ريو تاث ركوهیمردم منطقه ز يو قوم يفرهنگ یها يژگیشود و شناخت و يآنان محسوب م

 یها چهينقوش قال  -1مطرح شده است.  ریراستا سواالت ز نی. در ارديدر خور صورت گ يدارد تا پژوهش يالزم م

 نیمردم ا ياعتقادات، باورها و تعامالت فرهنگ -2است؟  رفتهیپذ ريتاث ياز چه عوامل ركوهیزدست بافت شهرستان 

 موثر است.؟  ركوهیشهرستان ز یچههايو تنوع آن در قال ينیمناطق تا چه اندازه بر نقش آفر

بر  ركوهیه زمنطق ميو اقل يباورها، اعتقادات، تعامالت فرهنگ یگذار ريتاث هيپژوهش نخست با طرح فرض نیا در

 یيايجغراف يپراكندگ ن،يپرداخته است، همچن يدانيمرتبط به صورت م یداده ها یآور عآن به جم یها چهينقوش قال

 ریشهرستان در ارتباط با سا نیمردم ا يفرهنگ امالتباورها و تع م،ينوع اقل ركوه،یشهرستان ز یمناطق و روستاها

منطقه،  نقش در هر یها يژگیانواع نقوش، بر شمردن و یدسته بندشده است. سپس با  حیمناطق به طور مفصل تشر

مورد  قيتحق یرهايعوامل و متغ یاثر گذار زانيم تیآنان پرداخته است و در نها يميو اقل يفرهنگ طیمطابق با شرا

هش داده شود. پژو به سواالت يها پاسخ قابل قبول افتهیيريگ جهيو نت یبا جمع بند انیگرفته است تا در پا رارق يبررس

انواع نقش و انتخاب آن از طرف بافندگان  نييدر جهت تع ركوهیشهرستان ز يميو اقل یايجغراف طیشرا انيم نیدر ا

ان در نقاط مختلف شهرست يميراستا تنوع اقل نیقرار گرفته است. در ا يمناطق مورد بررس نیا یها چهيقال يسنت

عوامل  از يکیباورها و اعتقادات به عنوان  نيرا رقم زده است. همچن يجالب توجه جیانواع نقش، نتا نييو تع ركوهیز

الت نقش شده است. تعام نشیدر گز يمنشأ تفاوت ها و تشابهات ركوهیز یها چهيگذار بر نوع نقش قال ريمهم و تاث

ز مشترک با مر قیمانند شهرستان خواف و مجاورت با شهر هرات از طر ركوه،یبا مناطق همجوار در منطقه ز يرهنگف

ان، شهرست نیمنطقه و وجود قوم مهاجر بلوچ به ا نیقابل توجه آنان در ا تيو جمع ریوجود عشا نيافغانستان، همچن

د انتخاب و در گذر زمان بواسطه تداوم كاربر يبوم ريغ وشبه عنوان نق گرید یاز منطقه ا يباعث شده است تا گاه نقش

نظر داد. آنچه قابل مالحظه است، تنوع  يتوان به صورت قطع ينقوش نم گونه نیمنشأ ا نیگردد. در مورد ا جیرا

ن یمنطبق بر آداب و رسوم و اعتقادات بافندگان ا يتنوع نقوش ع،يمنطقه نه چندان وس نیاست كه در ا يو قوم يفرهنگ

 مناطق یها چهياز قال یينمونه ها نشیشده است تا با گز يرو سع شيدست بافته ها را رقم زده است. در مقاله پ

و انطباق  يررسدارند، در ب زيرا ن ديتول نیشتريدست بافته ها، ب نیكه به عنوان پركاربردتر ركوهیمختلف شهرستان ز

 ميقه قابل تعممنط نیا یها چهيقال تیدر مورد اكثر جیو فرهنگ بافندگان بکوشد تا نتا مياقل د،ینقوش آن با باورها، عقا

 (1)نمودار باشد.
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الگوی فرایند تحقيق به منظور برنامه ریزی از طرح فرضيه تا دستيابي به نتایج حاصل از تحقيق ) نگارنده( .1نمودار 

 

 

 قيتحق نهيشي( پ1

منابع  يصورت نگرفته است و تنها در برخ يقيبه صورت جامع تا كنون تحق ركوهیز یها چهيمورد نقوش قال در

( در مجموعه سه 1374«)اَشنبرنر کیار»اشاره شده است.  يرتبط با فرش خراسان به صورت كلمنابع م لیمکتوب، ذ

« ژوله تورج»آورده است كه قابل تأمل است.  خراسانيراجع به قال یرینکات و تصاو «رانیا یها چهيو قال هايقال» یجلد

 نيه خراسان بزرگ اشاره كرده است. همچنمنطق 10در  يبه فرش باف« خراسان ياز قال يبرگ»با نام  يفي( در تال1375)

 داشته يدر مورد فرش خراسان اشارات «رجنديب يقال ینقش و نگارها» با عنوان  ی( در مقاله ا1379) «يبهروز وجدان»

 چهيو متمركز در مورد قال يدانيتنها پژوهش م نکهیرو بواسطة ا شياست. با ارج نهادن به تالش پژوهشگران، مقاله پ

 پژوهشگران خواهد بود. ریسا یو قابل ارجاع برا تياهم یباشد دارا يم ركوهیان زشهرست یها

 روش تحقیق

مردم مناطق مختلف  یو مشاهدات دست بافته ها يدانيم قیرو از طر شيپژوهش پ یبخش اعظم اطالعات و داده ها

مدنظر  يسوت و بافندگان محلك شيداده ها، مصاحبه با افراد پ يدر بررس نيبدست آمده است همچن ركوهیشهرستان ز

 مولفه های اثر گذار بر نوع نقش در قالیچه های شهرستان زیرکوه

 

هاجرت و     م

 قومیت

 عشایر

 تاثیر گذاری بر باورها و اعتقادات بافندگان

یت        ع ق مو

 جغرافیای
 اقلیم

مراوادات 

 مذهب فرهنکی

 بلوچ

 شیعه

 اهل سنت

همجواری با 

 افغانستان

همجواری با 

شهرستان 

 خواف

 کوهستانی

 کویر و دشت

ازدواج با 

اقوام 

 مختلف

 تاثیر گذاری بر نوع و انتخاب نقش از سوی بافندگان
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ستفاده شده است ا زيباشد و از منابع مکتوب مرتبط ن يم يليتحل -يفيبه صورت توص قيقرار گرفته است. روش تحق

 به كار گرفته شده است. يفيآثار به صورت ك ليكه در تحل

 
 (معرفي زمینه جغرافیای و بسترهای فرهنگي حوزة پژوهش 1

 3شهر حاجي آباد و زهان و   2این شهرستان، دارای    1قي استان خراسان جنوبي واقع شده است.    شهرستان زیركوه در شمال شر    

–ازجنوببهبخشـــاســـدیه–از شـــمال به شـــهرســـتان خواف این شـــهرســـتان روســـتا اســـت.  105دهســـتان و  6بخش و 

 ( 1متصل مي باشد. ) تصویر  ینازشرقبهکشورافغانستانوازغرببهشهرستانقا

 

 ان زیركوه ) ماخذ، سایت فرمانداری شهرستان زیركوه(. نقشه شهرست1تصویر 

ستان در دامنه     شهر سد. از            بخش اعظم این  ستان قاین مي ر شهر شکل گرفته، كه امتداد آن به  سکوه و آهنگران  شا شته كوه  ر

 تسویي بخش شرقي و جنوبي این شهرستان منتهي به دشت وسيعي است كه بخش اعظم آن را مناطق كویری مانند كویر هم        

شک و طبيعت آن با دارا بودن مناطق كویری و            سرد و خ ستان،  شهر شاهرخت در برمي گيرد. آب و هوای این  شت  آباد و د

كوهســتاني از تنوع برخوردار اســت. حيواناتي چون، هوبره، شــتر، گربه وحشــي، مار، آهو و گوزن، كبک و گنجشــک و ... در 

 (2صویر زیستگاهای طبيعي این شهرستان به چشم مي خورد.)ت

 

 (1394. زیست جانوری و طبيعت شهرستان زیركوه، از راست به چپ، كبک، هوبره، كویرهمت آباد، رشته كوه شاسکوه  )مأخذ، نگارنده : 2تصویر 

شــغل اكثر مردم این مناطق، كشــاورزی شــامل باغداری و زمين داری، و دامداری اســت. همچنين توليدات صــنایع دســتي و  

یگری از منابع تامين معيشت مردم این مناطق است كه شامل، انواع رودوزی های سنتي، گليم بافي، قالي     هنرهای سنتي بخش د 

د اما  باش های قدیمي استان است كه دارای پيشينه تاریخي مي   شهرستان زیركوه، از جمله شهرستان      2بافي و چلنگری مي باشد. 

                                                 
 به عنوان یکي از بخش های شهرستان قائنات شناخته مي شد كه در این تاریخ به شهرستان ارتقاء یافت. 1391شهرستان زیركوه تا فروردین 1

 ( 1394ستان زیركوه) فروردین به نقل از حسين سروش سرپرست ميراث فرهنگي ، صنایع دستي و گردشگری شهر2
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، مسجد جامع افين، رباط زردان، قلعه كوه زردان، مسجد تاریخي زهان،   است به دليل زلزله خيزی كمتر اثر باستاني برجای مانده 

ست. دین         ستان ا شهر ست كه گواهي بر قدمت و فرهنگ غني این  سلجوقي تا كنون ا ازجمله آثار تاریخي باقي مانده از دوران 

شور افغانستان و همجواری   مردم این شهرستان، اسالم و بر دو مذهب، تشيع و اهل سنت استوار است. وجود مرز مشترک با ك        

ستان              شهر شایر در این  شامل، فارس، بلوچ و ع ست تا قوميت های مختلف  ستان ها در دراز مدت ایجاب كرده ا شهر سایر  با 

ســکني گزیند، بخش اعظم تنوع قومي این شــهرســتان بر گرفته از تعامالت فرهنگي مردم این مناطق، ازدواج با ســایر اقوام و  

شهرس   شهرستان نه چندان پر جمعيت در         مهاجرت به این  ست تا اقوام مختلف در این  شده ا سئله خود باعث  ست. این م تان ا

كنار یکدیگر، به تعامل فرهنگي پرداخته كه بخشــي از آن، شــامل هنرهای مردم این مناطق شــده اســت كه در جای خود از آن 

 صحبت به ميان خواهد آمد.

 اتي( بررسي قالیچه بافي در حوزه های مطالع2

سترس         شم، به علت در د صوص از جنس پ شان مي دهد، بافت انواع زیر اندازها به خ نگاهي به تاریخچه قالي بافي در ایران ن

سترهای اوليه         سان نيز به قولي یکي از مراكز و ب ست، خرا شته تا حال مورد توجه بوده ا بودن و قابليت های این الياف، از گذ

ست،  سب به اقوام مادی و        چ "قالي بافي در ایران بوده ا سان، بافت قالي معروف به پازیریک را منت شنا ستان را كه گروهي از با

سان بزرگ قدیم مي دانند.    ساكن در خرا شنبرنر،  "پارتي  سان یکي از قطب  » ( در جایي دیگر باید عنوان كرد3:  1374) آ خرا

ــت و بافندگي فرش در آن از اهميت ویژه ا ــاید ميزان این اهميت را از  های مهم قالي بافي در ایران اس ــت، ش ی برخوردار اس

 1382صيری،)ن« بافند ای كه در مراكز متعدد قالي بافي این استان به كار بافندگي مشغولند بتوان درک كرد.140000تعداد بالغ بر 

رطوبت و شــرایط   ( آنچه مســلم اســت قاليچه ها از آنجا كه همواره كاربردی بوده، به لحاظ ســاختار طبيعيشــان در برابر128: 

ست. از این رو كمتر به نمونه          شده و در معرض نابودی قرار گرفته ا سيب  سيب پذیر بوده و در طول زمان دچار آ سب آ نامنا

شيوه بافت و       شود اطالعات ما در مورد نقش،  شده و به جز مواردی كه در موزه ها نگه داری مي  های موجود از گذشته تکيه 

راث به جا مانده از هنر گذشتگان است كه نسل به نسل و امانتدارانه به ما منتقل شده است و این        نوع رنگ آميزی از طریق مي

صورت آرام و              ستيم مگر به  سي در این هنرها ه سا شاهد تغيير و تحول ا ست كه كمتر  سنتي ا خود از ویژگي های هنرهای 

شرای           سطه  ستان زیركوه نيز به وا شهر ست.  ضوابطي ا شرایط     تدریجي كه خود دارای  شته تا كنون  ط اقليمي و طبيعي، از گذ

مناسبي برای بافت انواع قاليچه ها فراهم كرده است. دامداری منطقه نيز ایجاب كرده است تا با در دسترس بودن پشم فراوان و    

شود. امروزه زنان و      ستر الزم برای ادامه حيات این هنر فراهم  سنتي الياف، ب دختران مناطق   وجود انواع گياهان برای رنگرزی 

سنتي دیرینه به عنوان كاربردی ترین         ستند كه جدا از اینکه طبق  شغول بافت قالي و قاليچه های ه ستان زیركوه م شهر مختلف 

سویي این هنر         شمار مي رود. از  شت زندگي آنان نيز به  شمار مي رود، یکي از منابع تامين معي ست بافته های این مناطق به  د

ن این مناطق به عنوان یکي از اقالم فرهنگي نيز محسوب مي شود كه به نوعي هنرمند بافنده، اندیشه، فکر در ميان زنان و دخترا

و باورش را از طریق هنرش به مخاطب منتقل مي كند. این كار خود به خلق نقوش مختلف با معاني متعدد منجر مي شــود. در 

بر روی قاليچه هایي قلمداد مي شود كه سعي دارد به بهترین حالت     جایي، طبيعت، اقليم، باورها و افکارش، منشأ نقش آفریني 

شود. به بياني   سانند، در دل هر ماده   » ممکن متجلي  ایرانيان به هر چيزی چنان مي پردازند كه آن را به برترین حالت ممکن بر

( از این رو در قاليچه های 10:  1387بهشتي،  « ) ای گوهری مي بينند و سعي مي كنند آن گوهر را بيرون آورند و عيان سازند.  

زیركوه نيز مي توان، روایت طبيعت، جانوران، گياهان و اشـيایي را یافت كه در زندگي روزمره مردم این مناطق ملموس و قابل   

نان زمشاهده است و به نوعي منبع اقتباس نقوش قاليچه های آنان قلمداد مي شود. به طور كلي بافت اكثر این قاليچه ها توسط 

و دختران، روستاهای منطقه صورت مي گيرد و مردان در كار تامين مواد اوليه، كه عبارت از پشم گوسفند، موی بز، و رنگرزی     
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سط در ابعادی بين       شاركت دارند. بافت قاليچه ها به طور متو ست م ست و بر روی       200تا  80الياف ا سان ا سانتي متر در نو

د. آموزش و یادگيری هنر بافندگي به صورت نسل به نسل و از طریق آموزش شفاهي      دارهای عمودی و افقي صورت مي گير 

و ســينه به ســينه توســط مادران به دختران منتقل مي شــود. به نوعي یادگيری این هنر در ميان دختران و زنان روســتا به عنوان  

سليقه خویش را از       شود و ذوق و  سوب مي  شانند. وجود   بخش مهمي از فرهنگ و افتخارات آنان مح این طریق به رخ مي ك

اقوام مختلف مانند فارس، بلوچ، عشایر در این منطقه و تعدد مذاهب اسالمي از سویي باعث شده تا گوناگوني طرح و نقش را   

شور               ستان خواف و ك شهر ستان با مناطق همجوار مانند  شهر شيم. همچنين تعامالت فرهنگي اقوام این  شاهد با در ميان آنان 

ان و به خصوص شهر هرات، در برخي موارد تغييرات نقش یا الگو پذیری از نقوش قاليچه های سایر را به دنبال داشته      افغانست 

است. در مناطق مختلف شهرستان زیركوه نيز وجود طبيعت و اقليم متنوع، همچنين باورها و عقاید یکسو و گاه متفاوت، ظهور 

ساختاری منطبق بر     شي با تنوع و  ست به معرفي     و تجلي نقو ست كه در ادامه نخ شته ا بافت فرهنگي همان مناطق را در پي دا

نقوش مناطق شهرستان زیركوه و شرح طبيعت و فرهنگ رایج آنان پرداخته و سپس به تطبيق هنر دستشان با بسترهای طبيعي         

 و فرهنگي آن مي پردازیم.  

 ساس ساختار و نقش( دسته بندی قالیچه های مناطق مختلف شهرستان زیركوه بر ا3

مناطق مختلف شهرستان زیركوه را مي توان در قالب روستاها، دهستانها، بخش ها و نقاط شهری، دسته بندی و مورد شرح و         

تفسير قرار داد. ساده ترین و مطلوب ترین وضعيت طبقه بندی بر اساس ساختارهای مشابه در اندازه، بافت، رنگ و نوع نقش        

ست كه بر طبق مواردی   ست بافته ملهم از اعتقادات و باورها و اقليم این مناطق مي     ا شد از آنجا نقوش این د شاره  كه در باال ا

ــته بندی كرده ایم كه در جدول )   ــان آنها را دس ــتاها و تبعيت از بافت های یکس ــاس همجواری روس ــد، بر اس ( به 1تواند باش

ست. با توجه به اینک        شده ا شاره  شده به آن ا ستاهای این منطقه قالي بافي و قاليچه بافي رایج  صورت طبقه بندی  ه در اكثر رو

صل در مورد آن به            شود تا به طور مف صلي و متمركز بر روی این هنر، گنجانده  ست مناطق ا شده ا سعي  ست در جدول زیر  ا

 تفسير بپردازیم.

 ه بر روی قاليچه ها شهرستان زیركوه. طبقه بندی روستاها و مناطق اصلي  بر اساس ساختار و شيوه نقش اندازی مشاب1جدول 

نام دهستان یا 

 بخش

موقعيت قرار 

گيری در 

 شهرستان

وضعيت طبيعي و  نام روستاها یا شهرهای اصلي قاليچه بافي

 اقليمي

 مذهب و قوميت

ــرق و جنوب  دهستان پترگان ش

 شرقي شهرستان

 -چاه زرد -معصوم آباد -شاهرخت -بارنجگان

 –چشــمه بيد  -دادچاه اله  -ملکي -چاه عميق

  -همت آباد

سرد و   -دشت  -كویری

 خشک 

ــيعه فارس و  -ش

 عشایر

دهســتان زیركوه 

 و بخش مركزی

مركز       جنوب و 

 شهرستان

 -حسين آباد  –حسن آباد   -بمرود-حاجي آباد

 –محمــد آبــاد    -گزخــت  -تجنود    -بقرایي   

 -اردكول -تاجکوه

تاني  ــ ــرد و  -كوهسـ سـ

 خشک

ــني  ــيعه و س  -ش

 -عشایر  –فارس 

 بلوچ

ــط      شمال شهرستان دهستان شاسکوه پایاب و چاه شـ  -فندخت   -كریزان -چاه 

 نوده  -آبيز

ــيعه  كوهستاني و دشت ــني و ش  -س

 فارس 

ستان زهان و   ده

 بخش زهان

نمرود    -بــایمرغ   -زردان -مهرک   -زهــان غرب شهرستان  -ب

 پایهان

 فارس -شيعه كوهستاني

 (1394مأخذ : نگارنده )                                                                                                                         

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 69 

   

 

 همایش ملی فرش دستباف خراسان جنوبی

1394ر ماه آذ |دانشگاه بیرجند   
 

همچنين قبل از تشریح نقوش قاليچه های شهرستان زیركوه جهت بررسي و مطالعه اجمالي، نقوش رایج قاليچه های این منطقه 

 ( ارائه شده است.2دسته بندی و در قالب جدول شماره )

 . دسته بندی نقوش رایج در قاليچه های زیركوه به تفکيک روستاها و محل بافت2ول جد

 نام محل بافت نام نقش ردیف

  -بهمن آباد -نوده -فندخت گل كشمير 1

 بمرود -حاجي آباد -آبيز گل كاج 2

 -آبيز -بهمن آباد -فندخت گل طاووس 3

 باد و ...حسن آ -آبيز -استند -فندخت -حاجي آباد گل كاشان 4

  -بهمن آباد گل ميرزایي 5

 -استند -نوده -بهمن آباد -فندخت گل قاب 6

  -حسن آباد -بقرایي—اسفاد -آبيز—حاجي آباد -بمرود -زهان -نيار -كریزان گل مرغي 7

 -آبيز -محمد آباد گل آهو 8

 -اردكول -حسن آباد -بقرایي گل بز 9

 دمير آبا -حسن آباد -همت آباد گل مار 10

 چشمه بيد -آبيز -همت آباد شکار یا گل اسب 11

 ميرآباد -اسفاد -آبيز گل زوزني 12

 -بارنجگان -شاهرخت گل اسکلتي یا پا دراز 13

 آبيز -چشمه بيد -همت آباد گل خانم 14

 حاجي آباد -بمرود درختي یا درخت زندگي 15

 -استند -بهمن آباد -نوده -فندخت -زهان -چاه پایان و چاه شط گل خوافي یا گل غلط 16

 زهان -مهرک گل طوطي 17

  -آبيز -چاه پایان محرابي 18

 (1394جدول فوق با همکاری ميراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگری شهرستان زیركوه تنطيم شده است.                    مأخذ : نگارنده )

ستان زیركو     شهر شریح نقوش در ميان مناطق مختلف  ساس بگارگيری پركاربردترین نقوش در ميان بافندگان بر  در ادامه ت ه بر ا

 روی قاليچه ها صورت گرفته است و این به منزله عدم بکارگيری سایر نقوش در این مناطق نيست.

 ( قالیچه بافي در دهستان پِتِرگان، )شرق و جنوب شرقي حوزه مطالعاتي(3-1

( بر 1روســتاهای همت آباد، چشــمه بيد، شــاهرخت و بارنجگان و ...)جدولقالي بافي و قاليچه بافي در بخش پترگان، شــامل 

ــه و     ــورت مي گيرد، كه به نوعي مي توان، رد  پای  اندیش ــت زنان و دختران، ص ــنت دیرینه بافندگان این مناطق بدس طبق س

ستاهای چشمه بيد و همت آباد نقش عمده بک      شده در قاليچه  باورهای او را در نقوشش جست. به عنوان مثال، در رو ارگرفته 

های آنان، تصویر شکار است كه عمدتاً موضوع آن صيد آهوست. همچنين در روستاهای این دهستان نقوش منطره ای چون            

( بکارگيری نقوش حيواني و جانوری البته ریشــه در گذشــته دارد و فرش بافندگان در 4و 3ســاربان نيز كاربرد دارد.) تصــاویر

با اســـتناد بر آثار برجای مانده از دوران های » ياز و موقعيت از  زرح های حيواني اســـتفاده كرده اند. طول تاریخ به فراخور ن

ست.      شي مرسوم بوده ا ستاني،  « ) گذشته، كاربرد نقش مایه های حيواني در فرش حداقل از دوران هخامن (  نقش 79:  1387ني
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آن نيم تنه عروسي است كه مفهوم آن روایت تازه عروسي است   دیگر مورد استفاده در این روستاها گل خانم است كه موضوع   

شترین توليد قاليچه ها رو دارند،       سطه طایفه ای كه بي كه به خانه بخت مي رود. در این روستاها بافت معروف به غضنفری، بوا

ش طبيعي است اما بخ شهرت دارد. از لحاظ ساختاری، رنگرزی الياف به در گذشته و به صورت ناچيز در حال حاضر، سنتي و

سفيد و به        صورت مي گيرد. همچنين رنگ زمينه قاليچه های این منطقه كرم رنگ و  شيمایي  صورت  اعظم رنگرزی الياف به 

 طور كلي روشن است.

 

 (1394. راست. قاليچه با نقش شکار، چشمه بيد، چپ، نقش ساربان بر قاليچه های دهستان پترگان )ماخذ، نگارنده : 3و4تصویر

صویر          ست. )ت سکلتي یا پارداز ا شاهرخت و بارنجگان و حومه آن، نقش غالب در قاليچه طرحي موسوم به ا ستاهای  ( 5در رو

ست كم قدمتي        ست و د شده ا شأ این نقش كه طرح آدمي با پاهای دراز و اغراق  ساله در این منطقه دارد، نمي   30در مورد من

همجوار با شهرستان زیركوه نيز مي باشد،   « زوزَن قاسم آباد »ش رایج در قاليچه های توان به طور قطعي نظر داد، اما یکي از نقو

ــاهرخت و    ــده با این نقش در ش ــت. در مورد كيفيت قاليچه های بافته ش ــده اس ــایر زیركوه هم رایج ش این نقش در ميان عش

مقایسه با مناطق این مناطق شهرستان      بارنجگان در مقایسه با خواف مي توان گفت، الياف رنگ شده در قاليچه های خواف در  

 زیركوه، طبيعي و سنتي است.

 

 (1394. راست. نقش پادراز یا اسکلتي، بافت شاهرخت. چپ، نقش پنج كاج متاثر از نقوش قاليچه آبيز، بافت شاهرخت) ماخذ، نگارنده : 5و6تصویر 

قوش رایج در منطقه زیركوه نيز بافته مي شــود به همچنين در این روســتاها و روســتاهای همجوار به صــورت پراكنده ســایر ن

سکوه ازدواج مي كند، در واقع در انتقال         شا ستان  ستان با دختری از ده ستاهای این ده عنوان مثال زماني كه مردی از اهالي رو

 ( 6نقوش قاليچه های آن منطقه، مانند نقش مرغي یا نقش پنج كاج، نيز سهيم بوده است.) تصویر 
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 چه بافي در بخش مركزی و دهستان زیركوه، )مركز و جنوب حوزه مطالعاتي(( قالی3-2

سطه وجود قوم بلوچ در این          ستان زیركوه، بوا سين آباد، تاجکوه از توابع ده سن آباد، ح ستاهای محمد آباد، اردكول، ح در رو

ست.     سي رایج ا ست      » منطقه، نقوش هند شماری ه شين بي  شامل طایفه های نيمه چادرن ستان   بلوچ ها  ند كه در نقاط مختلف ا

خراســان و همچنين اســتان ســيســتان و بلوچســتان و حتي گنبد كاووس از قرن ها قبل به كار دامداری و قالي بافي مشــغولند 

سان و در تربت جام و تربت حيدریه زندگي مي كنند     «بهلوری»مهمترین طایفه بلوچ ها را  شرق خرا شکيل مي دهد كه در  ها ت

صيری  « ) ر بين آنها اهميت زیادی دارد.و فرش بافي نيز د ستاهای این مناطق و  137:  1382ن ( وجود اكثریت قوم بلوچ در رو

شان          سایر زنان غير بلوچ این نقاط كه نقش رایجي مانند گل كا ست تا  شده ا شان باعث  رواج نقش خاص آن ها در قاليچه های

ــنت زنان ب           ــان بکار مي بدند امروزه به سـ ــطه      را در قاليچه هایشـ لوچ این منطقه از نقوش آنان پيروی مي كنند كه خود بواسـ

ست كه اكثراً فارس هستند و در        ست. نمونه ای از این دست، نقوش قاليچه های روستای اردكول ا تعامالت و مراودات با آنها

شين روستاهای همجوار حسن آباد و حسين آباد و تاجکوه ن         سطه تعامل با مردم بلوچ ن سال اخير بوا ه قش رایج در قاليچچند 

(  نقوش هندسي قاليچه 7هایشان را كنار گذاشته اند  و به صورت هندسي نقش غالب قاليچه های بلوچ طرح مي زنند.)تصویر 

های این منطقه به گل كشمير نيز شهرت دارد و از جمله ویژگي های دیگر قاليچه های آنان بکارگيری صدف در حاشيه قاليچه 

 ينه قاليچه های آن تيره و روشن است.  هاست. همچنين رنگ زم

 

. راست، بکارگيری نقش هندسي در ميان زنان بلوچ روستای حسن آباد. چپ، بخشي از قاليچه طرح اصلي گل كاشان كه با سایر نقوش در 7و 8تصویر 

 (1394اطراف آن نام متفاوت به خود مي گيرد. ) ماخذ، نگارنده : 

اً عشــایر هســتند، ارزش زیادی برای بافت قالي و قاليچه هایشــان قائل مي باشــند. نقوش رایج در روســتای بُقرایي نيز كه اكثر

قاليچه های این روستا، بواسطه قرار گرفتن روستا در مسير دشت، ملهم از طبيعت منطقه، به گل مار، گل آهو، گل بز، گل كبک  

شان مع      صلي قاليچه های زیركوه به گل كا ست. در واقع نقش ا صویر    معروف ا ست ) ت ( كه در هر نقطه از مناطق  9و 8روف ا

ــان تغييراتي به خود مي گيرد و متفاوت جلوه مي كند. در این نوع نقوش اطراف نقش          ــب با باورها و فرهنگشـ زیركوه متناسـ

ص      شان را حيواناتي چون، آهو، كبک، بز و ...در بر مي گيرد و گرنه ماهيت ا شکل هندسي، گياهي گل كا ي آن لمربعي یا لوزی 

 (10همان نقش معروف به گل كاشان است. )تصویر 
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. راست. طرح دیگری از نقش معروف به گل كاشان. چپ، نقش گل بز در قاليچه های روستای بقرایي تغيير یافته نقش گل كاشان)  9و  10تصویر 

 (1394ماخذ، نگارنده : 

اســطه خالقيت بافنده زن منطبق بر ســاختار ذهني اش را در از این رو در قاليچه های شــهرســتان زیركوه، ســير تغيير نقش بو

ــاهده كرد، در مورد نامگدازی این نقش نيز بافندگان اطالع دقيقي ندارند و تالش های  ــان، مي توان مش تغييرات نقش گل كاش

 نگارنده نيز پاسخ قانع كننده ای را به دنبال نداشت. 

قدمت تاریخي كمتر این شهر نسبت به روستاهای اطراف آن، سابقه ای طوالني قاليچه بافي در شهر حاجي آباد اگر چه بواسطه 

ستان               شهر سایر مناطق  صال به  سير جاده ها و راههای ات شهر یعني قرار گرفتن بر م ستراتژیک این  سطه موقعيت ا ندارد اما بوا

شهر مانند طوایف برومند، شباني،     زیركوه مهاجرت افراد مختلف به این شهر باعث شده است تا عشایر سمهاجر ساكن در این      

بهلولي، بخشاني، عباسي مقدم و كامکار... امروزه این شهر را مي توان، كانون زنان عشایر بافنده قاليچه، در این شهرستان ناميد.       

هر  ش بخشي از این طوایف از عشایر خواف به این منطقه مهاجرت كرده اند. نقش معروف به كاجي، از نقوش رایج عشایر این    

 9( نقش كاجي كه از تک كاج تا 11و  10است كه در ميان عشایر ساكن در سایر روستاهای زیركوه نيز بافته مي شود. )تصاویر    

ــود.)    ــود اكثرا با اعداد فرد و گاهي زوج نيز همردیف مي ش ــن بافته مي ش ، 1،3،5،7،9كاج بر روی قاليچه هایي با زمينه روش

 شایر این منطقه در ميان بافندگان سایر نقاط شهرستان نيز بافته مي شود.كاجي( این نقش بواسطه تاعمالت ع

 

 (1394. راست. نقش تک كاج، عشایر بهلول حاجي آباد، چپ، پنج كاج، عشایر شباني حاجي آباد) ماخذ، نگارنده : 11و 10تصویر

شود كه اطراف آ    ستای بمرود نيز قاليچه هایي با نقش درخت زندگي بافته مي  ن را حيواناتي چون بز، آهو، پرنده و ... را در رو

صویر       شود. )ت شکيل مي دهد. در این روستا قالي هایي با طرح ریزه ماهي از نقوش رایج قالي هایي زیركوه نيز بافته مي  و 12ت

13) 
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 (1394)ماخذ، نگارنده :  . راست. قالي با طرح ریزه ماهي بمرود. چپ، قاليچه با نقش معروف به درخت زندگي بمرود. 13و 12تصویر 

 ( قالیچه بافي در دهستان شاسكوه،)شمال حوزه مطالعاتي(3-3

شمير، گل          شان، گل طاووس،گل ك شين، نوده، فندخت، بهمن آباد، با نقش هایي چون گل كا سني ن ستاهای  قاليچه بافي در رو

شته نقش گل آهو و گل بز     شود. در گذ شت كه امروزه     قاب، گل غلط و گل كاج یا كاجي دنبال مي  شک رواج دا و گل گنج

صاویر     ست.) ت شده ا ستای آبيز نيز، نقش كاجي، گل قاب و   15و 14كاربرد این نقوش جانوری كمتر  ( بر روی قاليچه های رو

 چهار مرغي رواج دارد. در روستاهای كریزان و تيگاب نيز نقوش چهارمرغي بيشترین كاربرد را دارد. 

 

 (1394ح گل طاووس با گل كاشان، فندخت. چپ، طرح گل قاب با زمينه روشن، نوده) ماخذ، نگارنده: . راست. طر15و 14تصایویر 

 ( قالیچه بافي در دهستان زهان و بخش زهان، )غرب حوزه مطالعاتي(3-4

در روســتاهای دهســتان زهان نيز نقش غالب قاليچه ها، گل قاب، مرغي، گل كاشــان، گل طوطي و درخت زندگي اســت.     

ــاو ــایر  17و 16یر )تصـ ( این قاليچه ها نيز در ارتباط با فرهنگ و اقليم منطقه قابل تعریف بوده و رنگ زمينه اكثر آنها مانند سـ

 قاليچه های زیركوه، قرمز الكي است. گاه در برخي روستاها مانند افين شاهد بافت قاليچه های منطره ای نيز مي باشيم.  

 

با نقش گل طوطي بر گرفته از درخت زندگي، مهرک، سمت چپ، قاليچه با نقش مرغي، زهان) ماخذ ، نگارنده:  . سمت راست. قاليچه17و  16تصاویر 

1394) 
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 ( منشأ الگو پذیری نقش4

در قاليچه های شهرستان زیركوه انواع نقش به عنوان یکي از شاخصه های بيان مفاهيم مورد نظر بافنده و در واقع رابط ميان او     

ست. در دوران گذشته نيز همواره نقش بر روی دست بافته های مناطق مختلف، روند تغييرات     و مخاطبان دست ب  افته هایش ا

شد و در دوره ای نقوش         سان و حيوانات مطرح مي  ضوعيت ان ست. زماني این نقوش طبيعت گرایانه، با مو را به خود دیده ا

ــهيم بوده اســت. تغيير در ایدئولوژی حاكم بر انتزاعي و تجریدی جای آن را مي گرفت همواره عوامل مختلف در ا ین روند س

یک جامعه مانند ورود اسالم به ایران مي توانست پيامدهایي را به دنبال داشته باشد كه نمود آن را در هنرهای مختلف از جمله      

تاثي           با اقوام مختلف،  ند تعامالت فرهنگي  مان ــاهده كرد. عوامل دیگری نيز  بافي نيز مي توان مشـ باورها و   فرش   ر پذیری از 

اعتقادات و اقليم نيز مي توانست بر نوع انتخاب نقش دخيل باشد. در قاليچه های شهرستان زیركوه نيز بررسي منشأ نقوش این 

 دست بافته ها در سه بخش مورد بررسي قرار مي گيرد كه در زیر به آن اشاره شده است.

 ( شاخصه باورها و اعتقادات4-1

شد. انواع        باورها و اعتقادا شه و نوع تفکر او نيز مي تواند با شود كه به نوعي بيانگر اند شأ خلق آثاری مي  ت هنرمند همواره من

شد. انواع بکارگيری نقوش جانوری و     شه های هنرمند یا كاربران آن با نقش در هنرهای مختلف مي تواند به نوعي بازتاب اندی

طراح  "است بخشي از تاثير پذیری نقش از باورهای او نيز باشد. . جایي كه    گياهي در فرش ایراني در گذشته نيز مي توانسته   

شي مانند پرنده یا غيره آگاهانه یا ناخودآگاه مکنونات قلبي و خواهش های باطني و باورهای      سيم و بافت نق و بافنده قالي با تر

وش قاليچه های زیركوه تاثير باورها و اعتقادات ( به نظر مي رسد در نق 16:  1390)افروغ،  "خود را بر این دستباف مي گذارد. 

شت. به عنوان         ست كه توجه به آن نتایج جالبي را بدنبال خواهد دا شده ا ضوعاتي  بافندگان، منجر به خلق نقوش و انتخاب مو

گيرد   يمثال در روستای چشمه بيد و همت آباد، توجه به نقشي چون گل خانم كه شرح آن در قبل رفت از این عقيده نشأت م     

ــد،  "كه  ــدن بخت ازدواج آنها موثر باش ــوع مي تواند در باز ش همواره دختران دم بخت معتقدند بافت قاليچه های با این موض

شد.   شتن این قاليچه ها برای تازه عروس ها مي تواند خوش یمن با سوتان قاليچه   1"همچنين دا ضنفری از پيش ك خانم زینب غ

نقوش در قاليچه ها را سنتي از گذشته مي داند كه دختران از مادرانشان به ارث مي برند بافي در روستای چشمه بيد وجود این 

 4در ميان بافندگان روســتای بقرایي نيز باوری رایج اســت كه بر اســاس آن دختران دم بخت باید  2و در حفظ آن مي كوشــند.

شکيل خانواده و جف       سطه زن و مرد، و ت شند. یک جفت آن بوا شته با شدن، یک    قاليچه دا صاحب اوالد  ت دیگر آن به خاطر 

این باور در مرحله نخست   3دختر و یک پسر مي باشد. زمينه آن نيز باید سفيد باشد تا سفيد بختي آن ها را بدنبال داشته باشد.       

ــت  ــترش آن داش  هاگر چه به تقویت بعد فرهنگي این هنر كمک مي كند اما خود مي تواند عاملي در جهت حفظ این هنر و گس

سان های بزرگ و واال مقام           شاره به ان سکلتي در قاليچه مي تواند ا شاهرخت و بارنجگان نيز وجود نقش پادراز یا ا شد. در  با

شد.    شته با ست كه در دراز مدت           4دا ستند، عقيده ای رایج ا سنن ه شتر اهل ت ستاهای فندخت، بهمن آباد و نوده كه بي در رو

ش  سطه اینکه در روز قيامت باید      تغييراتي در نقوش آنان را بدنبال دا ستفاده از نقوش جانوری بوا ست. بر طبق عقيده آنها، ا ته ا

ــوب مي   ــت، گناه محس ــت و به نوعي دخالت در كار آفریده گار اس بافنده بتواند به آن جان دهد و چون از عهده او خارج اس

                                                 
 (1394مصاحبه با احسان اعتصامي فر كارشناس محلي فرش منطقه زیركوه)حاجي آباد، تيرماه 1
 (1394بخشي از مصاحبه حضوری نگارنده با زینب غضنفری بافنده قاليچه) چشمه بيد، تير ماه 2

 (1394، تيرماه به نقل از منصوره مرادی بافنده روستای بقرایي) مصاحبه با بافنده3
 (1394رجوع به مصاحبه نگارنده با احسان اعتصامي فر كارشناس محلي فرش ) حاجي آباد، تيرماه 4
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صو   1شود  شه همراه با نقص به ت شوند و در دراز مدت رواج این   از این رو در نقوش جانوری آنها حيوانات همي شيده مي  یر ك

ست. برخي از بافندگان معتقدند       شده ا شه در ميان بافندگان معتقد به این باور، منجر به حذف نقوش حيواني از قاليچه ها  اندی

 ( 19و  18این عقيده در ساليان اخير تقویت هم شده است و در جایي منجر به جایگزیني نقوش هندسي شده است. )تصاویر

 

صاویر  سي به جای نقوش حيواني در قاليچه های بهمن    19و 18ن ست، حذف نوک طاووس در نقش قاليچه های فندخت. چپ، جایگزیني نقش هند ، را

 (1394آباد) مأخذ، نگارنده: 

ــيه های قاليچه های زیركوه                    مي توانهمچنين نمونه دیگری از تاثير باورها و اعتقادات را در طرح بکار رفته در بافت حاشـ

سي معروف به      شي هند شاهده كرد. نق سالهای        « یاعلي»م شيعه در  سني و چه  ستاهای مختلف زیركوه چه  در بين بافندگان رو

( به مرور عقيده ای مرسوم شد كه مي گفت استفاده از این طرح در كناره های قاليچه 20گذشته بسيار رایج بوده است. )تصویر 

سطه كاربردی بودن آن و زی  شد، بر پایه این عقيده كم كم    ها بوا صوم تلقي مي  ر پا انداختن، یک نوع بي حرمتي به این امام مع

« حاشــيه گلداني»، «پنجه شــير»اســتفاده از این نوع نقش در حاشــيه قاليچه ها منســوخ و جای آن را نقش های دیگری چون، 

 (21و22گرفت.)تصاویر

 

 (1394نجه شير و گلداني در قاليچه زیركوه ) ماخذ ، نگارنده : حاشيه پ 21و22. حاشيه یاعلي، تصاویر 20تصویر 

 ( شاخصه ارتباط و تعامالت فرهنگي و اجتماعي4-2

صه ارتباط و          شاخ شد  صه های دیگری كه مي تواند بر نوع نقوش قاليچه های زیركوه تاثير گذار با شاخ از جمله ویژگي ها و 

ش كنيم جایگاه فرهنگ همواره در ميان جوامع مختلف و ميزان اثر گذاری آن تعامالت فرهنگي در این منطقه است. نباید فرامو

ازآنجاكه اصـــالت و عظمت یک قوم و فرهنگ مســـتقيما در هنر آنجلوه » بر هنرهای مختالفشـــان همواره مهم بوده اســـت. 

ــنری    مي ــگر  كند،بنابراین آثــــــار هــــ ــتني     ها پي فرهنگ و تمدن هر قومبوده و با تاریخ هنر ملت      نمایشـ ــسـ وندی ناگسـ

( در شهرستان زیركوه وجود قوميت های متعدد با فرهنگ های مختلف،كه اكثر آنها مهاجر مي باشند    12:  1387انصاری، «)دارد

                                                 
 برگرفته از مصاحبه با خانم حوره سعدی، سميه نادی)روستای فندخت( و زربانو رضازاده، )بهناباد(، زهرا گلزاری)روستای نوده(1
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سطه مراتع و           شایر زیركوه كه بوا ستخوش تغييراتي در نوع نقش گردد. وجود ع ست تا هنر قالي و قاليچه بافي د شده ا باعث 

كوه اكثرًا از سمت شهرستان خواف و نواحي مرزی افغانستان به این شهرستان مهاجرت كرده و        موقعيت طبيعي شهرستان زیر  

شان را نيز با خود به این منطقه بياورند. نقش معروف به كاجي، یا پادراز و      شده تا هنر سکونت دائمي كرده اند باعث  در ادامه 

شي چون    ست كه   « گل خوافي یا گل غلط»سایر نقو شي ا سپس در بين      از جمله نقو شایر این منطقه رایج و  سط ع نخست تو

ساليان اخير افزوده و به       سویي تعامالت فرهنگي، ازدواج با این اقوام بر ميزان بافندگان این طرحها در  شد. از  بافندگان مرسوم 

 (24و 23نوعي تداوم بکارگيری آن، به این گونه نقش ها برای شهرستان زیركوه جنبه هویتي داده است.)تصاویر

 

صاویر   ست نقش  23و 24ت شایر زیركوه. چپ، نقش معروف به گل خوافي كه در خواف به گل غلط  9. را كاجي بافت فندخت برگرفته از قاليچه های ع

 (1394معروف است، بافت چاه پایان و چاه شط، تاثير همجواری این روستاها با شهرستان خواف)مأخذ، نگارنده : 

و اجتماعي و تاثير آن بر نقوش قاليچه های زیركوه را در بين بافندگان روســتای ادركول و حومه   نمونه دیگر تعامالت فرهنگي

سين آباد و تاجکوه در          سن آباد، ح شين اطراف آن یعني، ح ستاهای بلوچ ن شاهده كرد كه بدليل همجواری با رو آن مي توان م

( همچنين وجود مرز مشــترک با كشــور افغانســتان و 25كار بافت نقوش هندســي به تبعيت از هنر بلوچ مي باشــند. )تصــویر 

شهر هرات در جایي قرابت نقوش قاليچه      ستان زیركوه از طریق مرز یزدان همر مرز با  شهر تعامالت فرهنگي و اجتماعي مردم 

 (26های آنان را نيز بدنبال داشته است.)تصویر

 

. نقش بلوچ بافت زیركوه متاثر از نقوش قاليچه های افغانستان.  26(   تصویر1394رنده : . بافت اردكول متاثر از نقوش بلوچ زیركوه)مأخذ، نگا25تصویر 

 (1394)مأخذ، نگارنده : 

 ( شاخصه اقلیم و طبیعت4-3

شاخصه تاثير گذار دیگر بر نوع نقوش قاليچه های شهرستان زیركوه، اقليم و طبيعت شهرستان زیركوه مي باشد. همانطور كه          

هرستان تنوع اقليم و طبيعت از آب و هوای سرد و خشک كوهستاني گرفته تا گرمای طاقت فرسای كویر،       اشاره شد در این ش   

باعث بوجود آمدن پوشــش های گياهي متنوع و به دنبال آن زیســتگاه مناســبي برای حيواناتي چون، آهو، گوزن، شــتر، هوبره،  
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هنگامي كه به حافظه و زندگي ایرانيان در » . به طور كليكبک، گنجشک، گربه وحشي، مار و عقرب، بز و ... بوجود آمده است   

طول تاریخ نگاه مي كنيم همواره شاهد حضور گياهان، درختان و انواع باغ ها در مکانهای زندگي ایشان باغها و... هستيم. این      

( در مورد نقوش قاليچه های 11:  1390افروغ، « ) تمایل به سرسبزی عالوه زندگي، در هنر قالي بافي ایرانيان نيز حضور دارد.   

ــد ارتباط مردم این مناطق با طبيعت و      ، زیركوه بر طبق طبيعت و روند و تاثير پذیری از آن نيز باید عنوان كرد       به نظر مي رسـ

اقليم این شهرستان موجب تاثير پذیری آنان از محيط طبيعي و انعکاس آن حداقل در نقوش قاليچه های این منطقه شده است       

ــتر    كه باز ــاهده كرد. به عنوان مثال نقش معروف به مرغي كه تقریباً در بيش ــکل مي توان مش تاب این نقوش را به زیبا ترین ش

صویر           ست.)ت شک و هوبره دان شود را مي توان متاثر از پرندگان محلي این منطقه مانند گنج ستان زیركوه بافته مي  شهر مناطق 

ز، مار و ... در شهرستان زیركوه زمينه بکارگيری این نقوش در قاليچه های این   ( در جایي دیگر وجود حيواناتي چون آهو، ب27

 (30تا  28منطقه را فراهم كرده است. )تصاویر 

 

 (1394.راست، نقش مرغي بافت زیركوه. چپ، نقش گل كبک، بافت بمرود، متاثر از طبيعت روستای بمرود)مأخذ، نگارنده : 27و 28تصاویر 

 

 (1394. نقش گل بز روستای بقرایي. متاثر از طبيعت منطقه)مأخذ، نگارنده : 30ل مار بافت روستای بقرایي . تصویر . نقش گ29تصویر

شأ اقليمي و طبيعت منطقه تاثير گذاری بر نوع رنگ      ستان زیركوه از من شهر نکته دیگر در مورد تاثير پذیری نقوش قاليچه های 

قاليچه های مناطق كوهستاني در این شهرستان با زمينه سير، رنگهای گرم و تند و      زمينه است. ه نظر مي رسد رنگ بندی زمينه  

شترین كاربرد را دارد. در مورد نام نقوش نيز       سفيد بي ست و در مناطق كویری زمينه های قهوه ای روشن، خلوت و گاها  تيره ا

 ه صورت مي گيرد.چنانچه مشاهده شد نامگداری بر اساس پدیده های طبيعي و حيوانات بومي منطق

 گیری و پیشنهادهانتیجه

شهرستان،  نیا یدست بافته ها یبه عنوان بخش مهم و كاربرد ركوهیز یها چهيانجام گرفته مشخص شد، قال قير تحقد

آن، در سه شاخصه، باورها و  یریپذ ريپژوهش منشأ نقش و تاث نیباشد. در ا يم یو منطقه ا يمنشأ بوم یدارا

اساس،  نیقرار گرفت. بر ا يمورد بررس ركوهیز انشهرست عتيو طب ميو اقل يو اجتماع يفرهنگ اعتقادات، تعامالت

مشهود بوده و همراه با  اتشيدر طول دوران ح ركوهیز یها چهيباورها، اعتقادات و مذهب بر نقوش قال یگذار ريتاث
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 رياثو ت راتييتغ نی. از جمله ادر نقوش را مشاهده كرد راتييتوان تغ يم يبه صورت محسوس ،یاعتقاد راتييتغ

ح كردن ناقص مطر اييوانينقوش ح یبه جا يشاخصه، استفاده از نقوش هندس نیاز ا ركوهیز یها چهيقال شنقو یریپذ

نقاط  ریجاها به سا يفندخت، بهمن آباد، نوده و ... بوده است كه در برخ یروستاها یها چهيدر قال ینقوش جانور

 هيحاش» و «ريپنجه ش»نقوش  ينیگزیمحدود كردن آن و جا ای«ياعلی» هيحاش ایف كناره است. حذ افتهیگسترش  زين

در  يها و نقوش چهيكردن دختران به بافت قال ديراستا مق نیدر ا نيبوده است. همچن راتييتغ نیاز جمله ا «يگلدان

 ريصه تاثداشته است. در مورد شاخ بدنبال زيها را ن چهيآنان مطرح است كه خود توسعه بافت قال يبخت ديارتباط با سف

و  يكه روابط اجتماع ديرس یجمع بند نیبه ا ركوهیز یها چهيبر نقوش قال زين يو اجتماع يفرهنگ تعامالتگذار 

منطقه و تعامالت  یبلوچ ها ر،یعشا نیمهاجر فيها در سه ط چهيو بافندگان قال ركوهیمردم شهرستان ز يفرهنگ

 چهيخود بر نوع نقوش قال یكه در جا تهرستان خواف و كشور افغانستان، مطرح اسبا ش یو حسن همجوار ياجتماع

 ميگذار اقل ريرا بدنبال داشته است. در خصوص شاخصه تاث يراتييتغ یيگذار بوده است و در جا ريمنطقه تاث نیا یها

وش بر نق یافل شد. نام گذاردو شاخصه مهم غ نیا یاز اثر گذار دینبا زيآنان ن یها چهيمنطقه بر نقوش قال عتيو طب

ا از شهرستان هر بخش و روست يعيو طب يمياقل یمتناسب با ساختارها واناتيانواع ح یريبکارگ ،يعيطب یاه دهیطبق پد

 نیز او انتخاب نقوش متناسب با آن است. ا يشاخصه مهم بر تنوع بخش نیا یریپذ ريبر روند تاث يليخود دل ركوه،یز

ده در سه شاخصه نام بر ركوهیشهرستان ز یچههاياز منشأ نقوش قال يشان داد بخش مهمصورت گرفته ن قيرو تحق

 عتيو طب ميو اقل يو اجتماع يشود كه عبارت است از شاخصه، باورها و اعتقادات، تعامالت فرهنگ يخالصه م

 گذار بوده است. ريآنان تاث یها چهيبر نوع نقوش قال يكه هر كدام به نوع ركوهیشهرستان ز

رستان شه یو گردشگر يدست عیصنا ،يفرهنگ راثيسروش، سرپرست م نيحس یآقا یبا سپاس فراوان از همکار »

 قيكه در انجام مراحل تحق ركوهیو هنرمند شهرستان ز يميبافندگان صم هيفر و كل ياحسان اعتصام یو آقا ركوهیز

 «كردند. یارینگارنده را 
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