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پیشینه فرش ریزه ماهی شهرستان بیرجند
فاطمه عاملي
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چكیده:
شهرستان بيرجند واقع در شرق كشورایران و مركز استان خراسان جنوبي مي باشد .ریزه ماهي از شاخص ترین نقوش
مورد بافت در فرش این شهرستان است .نقشمایهی«ریزه ماهي» همان نقش ماهي درهم است كه در فرهنگ عامه ی
بيرجند به این نام معروف گشته است .نقشي اصيل و باقدمت به نحوی كه از نقوش ماندگار فرش بيرجند محسوب
مي گردد و همين مساله ،پيشينه شناسي این نقش را به عنوان موضوعي قابل بحث ضروری مي نماید .مقاله حاضر در
نظر دارد به روش توصيفي به این موضوع بپردازد .گردآوری اطالعات به روش كتابخانه ای و ميداني و با استفاده از
ابزار مصاحبه ،مشاهده و عکسبرداری از نمونه فرش های ریزه ماهي شهرستان صورت گرفته است .هدف از انجام
این تحقيق پيشينه شناسي نقش ریزه ماهي در فرش شهرستان بيرجند است با طرح این سواالت كه آیا نقشمایه ی ریزه
ماهي نقشي اصيل و ماندگار در فرش شهرستان بيرجند محسوب مي گردد؟ همچنين نقش و فرش ریزه ماهي بيرجند
از چه پيشينه ای برخوردار است؟
نقشمایه ی ریزه ماهي یک واگيره ی كوچک مربعي با گلي هشت پر در مركز و دو ماهي تجرید یافته در اطرافش مي
باشد .نقشي كوچک اما قابل انعطاف به نحوی كه با انتقال بر طرح های مختلف ،متوني متنوع و زیبا مي آفریند .در
ادامه پس از نگاهي مجمل به موقعيت فرشبافي شهرستان و معرفي نقش ماهي درهم ،پيشينه ی این نقش در منطقه و
عوامل ماندگاریش بيان مي گردد.
كليد واژه:فرش بيرجند ،نقشمایه ی ماهي درهم ،پيشينه

مقدمه
نقش ریزه ماهي از نقوش با قدمت فرش شهرستان بيرجند است .عوامل متعددی در ماندگاری این نقش در منطقه
موثر بوده اند كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد .بررسي اسنادی و كتابخانه ای صورت گرفته نشان مي دهد هيچ گونه
سوابقي از پژوهش قبلي در موضوع پيشينه ی فرش ریزه ماهي بيرجند وجود ندارد اما درباره ی نقش ماهي درهم و
گذشته ی این نقش تاليفات متعددی صورت پذیرفته همچون مباني طراحي سنتي در ایران اثر آقای علي حصوری و
یا قالي ایران اثر سيسل ادواردز و ترجمه مهين دخت صبا ،و تاليفات دیگری كه در بخش هایي از این مجموعه به
1

برخي از آنها اشاره خواهد شد.

 -1این مقاله برگرفته از پایان نامه كارشناسي ارشد رشته پژوهش هنر با عنوان" تحول نقش ریزه ماهي در فرش شهرستان بيرجند طي دهه های اخير
"از دانشگاه پيام نور است .استاد راهنما :جناب آقای دكتر الياس صفاران؛ استاد یار گروه هنر دانشگاه پيام نور
 –2دانشجوی كارشناسي ارشد رشته پژوهش هنر دانشگاه پيام نور تهرانf_ameli90@yahoo.com
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روش تحقیق:
شيوه ی به كار رفته در این تحقيق عالوه بر روش كتابخانه ای ،بهمنظور جمعآوری نمونه فرشهای ریزه ماهي،
روش ميداني بودهاست .انتخاب نمونهها به تدریج و همزمان با مصاحبهها و كسب اطالعات از متوليان امر ،اساتيد
دانشگاه ،توليدكنندگان ،طراحان ،پيشکسوتان ،بافندگان و فروشندگان فرشهای ریزهماهي ،به ویژه رئيس اتحادیه فرش
دستباف ،آقای محمدحسن كاميابي و طراح مطرح فرش بيرجند ،آقای محمد صميمي گردآوریشدهاست.

الف -بیان مساله و معرفي نمونه و اطالعات
فرش ریزه ماهي بيرجند از فرش های باقدمت این شهرستان محسوب مي گردد كه این مساله پرداختن به سوابق
ایجادی آن را امری اجتناب ناپذیر مينماید .جامعه آماری ،هشت روستای شاخص در زمينهی توليد فرشهای ریزهماهي
شامل دُرُخش ،آسيابان ،سرچاه تازیان ،گَسک ،مَسک ،هندواالن ،نوغاب و رِجنوک است .تعداد  162نمونه از ميان
فرشهای موجود و در دسترس ،با مراجعه به كارگاههای بافت ،فرشفروشيها ،مساجد ،مدارس ،حسينيهها ،منازل
شخصي ،شركتها وتوليدیهای شهرستان انتخاب وعکسبرداری شدهاست.

بحث
موقعیتفرشبافیدربیرجند
نخستين كسي كه از بيرجند به عنوان شهر ،سخن به ميان آورده یاقوت حموی ،مؤلف كتاب معجم -البلدان (623-539
ه.ق) ميباشد  ...در كتاب حدود العالم ترجمه استخری در قرن هفتم ه .ق نيز از بيرجند بهعنوان مركز قهستان یادشده
است( .بهنيا )482:1381،قهستانِ قدیم شامل والیات خواف،گناباد ،بجستان ،كاشمر ،فردوس ،طبس ،قاین ،مسينا،
بيرجند و نهبندان بوده است .ولي گاه به محدوده كوچکتری از این سرزمين یعني «قاینات» اطالق گردیده و گاهي
نيز تنها به «شهر بيرجند» گفتهشده است( .رضایي)35:1381،از قوهستان پوشاکهایي همانند نيشابوری سفيد و فرش
و جانماز زیبا ...صادر ميشود( .مقدسي )475:1361،مک گرگور در حدود سالهای  1870از بيرجند دیدن كرده،
ميگوید ...« :تنها كاالی ارزشمندی كه در بيرجند توليد ميشود قالي است .من به چند قاليبافي سر زدم چند قالي زیبا
نظرم را گرفت كه در اروپا تحفه است و نقش زیبای آن جلب نظر ميكند( ».صوراسرافيل)12:1383،
ميتوان وضعيت قاليبافي منطقه بيرجند در طي یکصد سال اخير را به سه دوره تقسيم نمود:سالهای قبل از 1300
هجری شمسي تا  1300كه دوران بافت قاليهای خوب و ممتاز منطقه بيرجند بوده و نمونههایي از آن باقيمانده
است.سالهای  1300تا  1322هجری شمسي .در این دوره به خاطر وقوع جنگ بهویژه عواقب حاصل از آن ،عليرغم
توليدات نسبتاً خوب روستاهایي همچون مود و حتي خود شهر بيرجند ،ركود و آشفتگي خاصي در وضع صادرات و
فروش فرش بيرجند به وجود آمد و ابتدای سالهای دههی  1330هجری شمسي كه دوران شکوفایي و تجدید حيات
فرش بيرجند آغاز گردید؛ (ژوله)172:1390،
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دُرُخش و مود ،قدیميترین و مشهورترین مناطق قاليبافي حومه بيرجند واز قدیميترین مناطق قاليبافي شرق ایران
و جنوب خراسان هستند .این دو روستا با معروفيت خاص جهاني است كه از این دو بخش فرشهای ظریف و موزهای
وجود دارد(.حشمتي رضوی)34:1381،
ازنظر ساختار فني بافت ،نوع دار مورد استفاده شهرستان ،فارسي عمودیست .گره نيز از نوع فارسي یا نامتقارن با
نام محلي «بُتو» یا «بُتون» است كه به صورت جفتي بافته مي شود .برای پودگذاری از دو نوع پود نازک یا در اصطالح
محلي «سِپود» و پود ضخيم یا «پودلُک» استفاده ميشود .مواد اوليه ی بافت شامل پشم ،پنبه و ابریشم است .پشم برای
گره و پنبه برای نخ تار ،پود نازک وپود ضخيم به كار ميرود .ابریشم بيشتر جنبه تزیيني داشته و موارد استفاده از آن
محدود است .تعداد رنگ های مورد استفاده در فرش شهرستان بين دوازده تا پانزده رنگ است كه در اصطالح محلي
به نام های الكي (قرمز) ،تخم الكي (جگری) ،گلخار (صورتي) ،ماسي (آبي متوسط) ،دوغي (آبي روشن) ،الجورد
(آبيتيره) ،علفي (سبز) ،سنجدی (سبز روشن) ،پيازی (نارنجي) ،جوزی (سبز لجني) ،كِرِب (كرم) ،پستهای ،هِلي
(خاكي) ،شکالتي ،مسي ،فوالدی (طوسي) ،شتری (قهوه ای روشن) ،و كبود (سورمهای تيره) مشهورند.
طرح های مورد استفاده در فرش شهرستان ،مشتمل بر دو دسته نقوش مختص خود منطقه؛ شامل طرح سعدی و
ریزهماهي و همچنين نقوش اقتباسي از سایر مناطق مانند طرحهای شيخصفي ،لچکترنج شاهعباسي ،خشتي ،مُحرّمات،
بُتهجقّه در چندین نوع ،درختي و جنگلي ،محرابي و سجادهای ،كلّهاسبي و تعداد زیادی طرحهای واگيرهای ميباشد.
از این ميان ،فرشهای ریزهماهي حدود  50تا  60درصد و پس از آن طرح خشتي ،با حدود  30تا  35درصد توليد
منطقه را به خود اختصاص ميدهند.
شهر بيرجند در تاریخ قاليبافي خود مجموعه ای از بزرگترین توليدكنندگان قالي در جنوب خراسان را به همراه
دارد.ميرزا علي درخشي ،شركت شرق بيرجند(با سهامداراني مانند ابراهيم عَلَم و امير اسداله عَلَم،محمد رضا سپهری،
شاهزاده معتضدی) ،مرغوبي ،عبدالعلي احمدی ،عبدالمجيد جمشيدی ،حاج قاسم خامنهای ،غالمحسين كاميابي،2اسدی،
ابوالقاسم ملک ،غالمرضا بازرگان ،فرساد 3و پرآوازهتر از همه حاج حسين اميني از معروفترین استادان و توليدكنندگان
فرش بي رجند از گذشته تا به امروز هستند .همچنين در ميان طراحان قدیمي قالي در منطقه بيرجند ،حسين سعدی،
استاد عزیزمحمدزهرایي و جمشيد مود از شهرت و اعتبار زیادی برخوردار هستند.محمد كریم كرماني و محمد محسن
لطفي از دیگر طراحان قدیم بيرجند هستند .در حال حاضر محمد علي صميمي ،فعالترین طراح امروز بيرجند است
(ژوله.)173 :1390 ،

نقشمایهی ماهي در هم
نقشمایهی اصلي این طرح سرتاسری ،چهار نگارهی شيوه یافتهی برگ مانند ماهي شکل است كه در چهار سمت یک
نگارهی لوزی منقش به یک گل و پرههای چرخ فلکي كه آن را «چرخ فلک» ناميدهاند ،به ترتيب منظم و متقارن جای
دارد .طرح سرتاسری ماهي در هم از تکرار نقشمایه ی اصلي و به هم پيوستن آنها به وجود ميآید و معموالً در باال
و پایين هر چرخ فلک نگاره ی شيوه یافتهای كه از خانوادهی نقشمایههای نيلوفر آبي یا نخل بادبزني است قرار
ميگيرد( .پرهام)198:1370،نقشمایه لوزی را ميتوان نماد حوض وگل هشت پر وسط آنرا سمبل نيلوفر آبي نيز
دانست(.وكيلي )90:1382:از آن جا كه این طرح ،در دوره تيموریان و در هرات ،مركز هنری و سياسي آن دوره ،رواج
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یافته و تعداد زیادی طرح شاهانه ،چه در فرش و چه در معماری با این طرح شکل گرفته است؛ به نام طرح هراتي نيز
شناخته ميشود (حصوری .)43 :1385 ،طرح ماهي درهم ابتدا در بيرجند رونق گرفت و آنگاه ازآنجا به دیگر كانونهای
بافندگي فرش راه یافت(.آذر پاد ،حشمتي رضوی  )118:1372حصوری معتقد است ،این نقش به ایران باستان و آیين
مهر ارتباط دارد .در آئين مهر ،باور بر این بوده كه مهر( ميثره /ميترا) درون آب متولد شده است .به همين دليل در آثار
این آئين  ،مهر را به صورت كودكي بر روی نيلوفر آبي و در حال بيرون آمدن از آب توسط دو ماهي دلفين تصویر
ميكنند (حصوری .)43 :1385 ،تبدیل نقش ماهي به گل و برگ پس از اسالم انجام شد و از این زمان بوده كه بافندگان
از آوردن نقش حيوانات در فرش امتناع ميكردهاند(.دانشگر )364:1372،این طرح در ردیف طرحهای بومي و ایلي
است .بافت آن مانند سایر طرحهای هندسي ،ذهني است و از روی نقشه به وجود نيامده است .خوشبختانه زیبایي این
نقش ،طراحان فرش را بر آن داشته كه آن را بهصورت یک طرح منظم و مدون و با حفظ ویژگيهای قدیمي آن پياده
نمایند( .یساولي)9:1374،
طرح ماهيدرهم به دو صورت عمده تقسيم ميشود -1 :ماهيدرهم با لوزی -2 ،ماهيدرهم بدون لوزی (شعباني
خطيب .)136:1387،نقش هراتي دارای انواع ماهي است كه به اسامي مختلف خوانده ميشود؛ مانند :ماهي فراهان،
ماهي سنه ،ماهي كردستان ،ماهي درهم لچک و ترنج ،بوته ماهي ،ریزه ماهي بيرجند ،هراتي با لوزی ،هراتي بي لوزی،
هراتي شکسته و گلدار هراتي( ،حشمتي رضوی  )176:1387سگماهي ،ماهي زنبوری و ماهي هرات
(دانشگر .)371:1372،از شرق به غرب اندازه و ابعاد این ماهيها در قالي ایران به ترتيب از بزرگ به كوچک است.
بهنحویكه بزرگترین نوع ماهيهای این طرح را در شرق ایران بهویژه اطراف قاین و تربتجام و تربتحيدریه ميتوان
دید و كوچکترین نمونههای آن در مركز و غرب ایران یعني كردستان(.ژوله)31:1390،
بر اساس نتایج حاصل از مصاحبات،دربارهی عوامل الهام نقش ماهي درهم ميتوان گفتتاكنون نظرات متعددی در
اینباره ارائه گشته است .بنا به برخي عقاید ،این طرح به آیين مهر و مرحلهی باروری ميترا؛ ایزد باستان ،خدای
خورشيد،عدالت،پيمان و جنگ بازميگردد .در این دیدگاه نيلوفر آبي دارای دو جنس نر و ماده است .جنس ماده در
سطح آب و جنس نر در بستر دریاچه جای دارد.نيلوفرنر با حركت به سطح آب ،باروری نيلوفر ماده را سبب ميگردد.
شاید چون این مراسم از روی مهر و محبت صورت گرفته ،به آیين مهر معروف گشته است .پسازاین اتفاق ،دو دلفين
به سطح آب حركت كرده و برای جشن گرفتن باروری ميترا ،به دور نيلوفر ،رقصان ميچرخند .در نقش ماهي درهم
گل هشت پر مركزی نماد نيلوفر آبي و دو برگ خميدهی طرفين ،نماد دلفينهای چرخانند.
در نگاهي دیگر ،برخي این نقش را به صور فلکي تعبير نمودهاند .در نقش ریزه ماهي لوزی دار ،یک گل هشت پر یا
در گویش ایل قشقایي"گردونهی خورشيد" ،درون لوزی جای گرفته است .در فضای ميان لوزی و گل هشت پر،
تعدادی نقاط هندسي تعبيهشده كه درگذشته این نقاط از تعداد و وضوح بيشتری برخوردار بوده ،اما امروزه كاهشیافته
است .در اعتقاد این گروه ،گل درون لوزی ،نماد خورشيد و نقوش اطراف آن بهمنزلهی سایر صور فلکي هستند كه به
دور خورشيد در گردشاند .به عبارتي نقش لوزی و نگارههای درونش تداعيكنندهی آسمان ،خورشيد و سيارات
گردان اطراف خورشيدند .اكثر محققين این نقش را نماد صور فلکي دانسته و در این امر باهم اجماع نظر دارند.
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در دیدگاه عدهای دیگر ،این نقش برگرفته از دریا و موجودات درون آن است .برگها ،نماد ماهيهای شناور و گردان
دریا و مابقي نقوش ،اعم ازگلهای هشت پر و سایر ریزنقش ها ،نمودی از گياهان دریایي و سایر موجودات ریز درون
دریاست كه ماهيها به دور آنها در چرخشاند.
نظرات بسيار محدودی نيزبرگ ها را در این نقش،بسان ماه درون آسمان دیده و به آن ماهي ميگویند ،به معني «یک
ماه».
در كليهی این تعابير ،عوامل الهام متفاوتي برای نقش ماهي در هم ارائه گردیده است .نویسنده مقاله حاضر نيز در
اینباره مي گوید با توجه به اینکه درخت سرو در آیين مهر و زرتشت ،نماد مهر است،شاید بتوان بهگونهای دیگر این
طرح را به آیين مهر مرتبط دانست.ميتوان گل هشت پر مركزی را نماد خورشيد و نقش دو برگ خميدهی اطرافش
را نيز سمبل درخت سرو دانست .ازآنجاكه درخت برای تداوم حيات نياز به نور خورشيد دارد ،بنابراین این دو درخت
نيز رو به خورشيد كه نـماد رشد و نمو و منبع تغذیه است ،خميده گشتهاند.

پیشینهی ورودنقشمایهی ماهي در هم (ریزه ماهي) به منطقه
در ادامه بررسي مصاحبات ميتوان به این نتيجه دست یافت كهنقش ریزه ماهي ساليان متمادی مورداستفادهی
بافندگان منطقه بوده است و بهعنوان یکي از طرحهای پركارمنطقه ی خراسان جنوبي محسوب ميگردد .نقش ریزه
ماهي از گذشته بهطور وسيع كاربرد داشته و اكثر توليدكنندگان و تجار آن را مورداستفاده قرار ميدادهاند.
قبالً گفته شد ریزه ماهي جزو نقوش هراتي است و بانام «طرح هراتي» نيز شناخته ميشود .مي توان گفت طرحهای
هراتي مربوط به زماني است كه بخشي از افغانستان ازجمله هرات و مزار شریف جزئي از ایران و خراسان بزرگ آن
زمان بودهاند.با توجه بهعنوان طرح هراتي،شاید بتوان تاریخ ورود طرح ماهي در هم به منطقه رازماني ذكر كرد كه
هرات جزو خراسان بوده ،زماني كه تيموریان بر خراسان بزرگ حکومت ميكردند و مركز حکومت و همچنين مركز
خراسان بزرگ ،شهر هرات بوده است.
شاهان بزرگ و هنردوست دورهی تيموری همچون بایسنقرميرزا و شاهرخ ميرزا،در رونق شهر هرات بهعنوان مركز
هنری ادبي این دوره ،تأثيری بسزا داشتند .عالقهی وافر آنها به هنر سبب گشت با گردآوری هنرمندان از سراسر ایران
در دربار خود ،آن زمان را به دورهای هنری در تاریخ مبدل سازند و باعث پدید آمدن مکتب پررونق هرات توسط
هنرمندان صاحب سبک و نامدارش گردند.
عنوان شد كه نقش ماهي درهم در دورهی تيموری بر اساس داستان زایش مهر كه ریشه در آیين ميترایيسم دارد
رواج یافت .شاید بتوان گفت طراحيهای صورت گرفته توسط هنرمندان مکتب هرات ،با عنوان طرحهای هراتي
شهرت یافت .طرح ماهي درهم نيز یکي از آنها بود كه هنوز برخي آن را بانام طرح هراتي ميشناسند .عنوان هراتي
بر این طرح ،خود یکي از دالیل محکمي است كه آنرا به دوره تيموری و شهر هرات منسوب دانستهاند.
«معهذا هيچگونه مدركي دال بر اینکه شاهرخ در پایتخت خود هرات اقدام به تأسيس كارگاه قاليبافي وابسته به
دربار كرده باشد در دست نيست.ولي از گزارشهای سياحان و پردههای مينياتور آن ادوار چنين برميآید كه وی از
استادكاران قاليباف كشور خود حمایت ميكرد و آنان را تشویق مينمود .بعضي از قاليهای آن ادوار كه در پردههای
مينياتور آن زمان جلوهگر شده است ميرساند كه همهی آنها با طرح شکسته بافتهشده ولي این خود گواهي بر این
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مدعي است كه هنر قاليبافي هنوز مراحل ترقي و تکامل را طي نکرده بود .هيچیک از قاليهای مزبور به دست ما
نرسيده ،ولي نمونههایي از قاليهای ادواربعد را در اختيارداریم كه از حيث بافت و رنگ و طرح شبيه قاليهای كنوني
خراسان است كه احتمال دارد در دوره صفویه یا بالفاصله بعد ازآن دوره در مشرق ایران بافتهشده باشد ...در كشورهای
مغرب زمين با این نظر بهطوركلي توافق حاصلشده است كه قاليهای مشرق ایران در هرات كه آن زمان پایتخت
اداری وشهر اصلي خراسان بوده تهيه گردیده است .ولي این نکته كه قاليهای مزبور در شهر هرات تهيهشده قابلتردید
است .چه تا آنجا كه ميتوان به خاطر آورداساساً قالي در این شهر بافته نشده و هيچگونه سنت قاليبافي نيز در آنجا
وجود ندارد(».ادواردز)186:1368،
بنابراین مي توان گفت بافت فرشها در خود شهر هرات صورت نميپذیرفت .تنها طراحي نقوش فرش در آنجا
اجرا ميگردید.بافت در منطقهی قائنات آن زمان و به سفارش بزرگان دربار تيموری انجامميگرفت .فرشهای توليدشده
در آن دوره نيز به فرشهای هراتي مشهور شدند .هرات یک مركز ثقل اقتصادی بود؛ بافت فرش در قائنات و فروش
و صدور آن در هرات صورت ميگرفت.
فرشهای منطقه از گذشته در سطح شهری بافته ميشد .فرشهایي كه در دنيا به فرشهای هراتي مشهورند در حقيقت
دستبافتههای منطقهی قائنات یا قهستان آن زمان یا خراسان جنوبي فعلياند .سيسيل ادواردز نيز در تحقيقات خود به
این مسئله اشاره دارد كه در هرات قاليبافي نبوده و فرشهای هراتي ،بافتهی منطقه قائنات است .اسنادی كه از خواجه
علي ارباب مانده است ،تحقيقات سيسيل را تأیيد مينماید .آقای كاميابي ميگوید« :خواجه ی بزرگ قائنات در آن
زمان ،حاج محمود علي ارباب ابن ملک حسين قایني بود كه تجارتش بين مناطق هرات تا عراق انجام ميشد؛ او
سفارش بافت فرش را از دربار تيموری ميگرفت و در قائنات ميبافت سپس فرشها را به هرات حمل و تحویل
دربار ميداد .بعدها در سفرنامههایش آورده بود ،ما نقشهها را از هرات ميگرفتيم و در قائنات ميبافتيم و به
سفارشدهندگان هرات تحویل ميدادیم .نقشه مختص هرات بود و ما فقط در قائنات آن را ميبافتيم .درباریان هرات
نيز فرشها را یا به صاحبان ملل مختلف هدیه ميدادند یا به مناطق مختلف صادر ميكردند»...
با توجه به مطالب گفتهشده ميتوان گفت اصل نقش به مکتب هرات بازميگردد .در آن زمان بافت این نقش در
سایر نقاط ایران انجام نميگرفت و تنها مربوط به هرات بود .به دليل استقبال صورت گرفته از آن ،در منطقه مشهور و
شناخته شد و بهصورت طرحي سفارشي از سایر نقاط كشور درآمد ،بهاینترتيبنقش از قائنات به سایر مناطق خراسان
قدیم انتشار یافت و بعدها بهتدریج به مناطق مختلف ایران نفوذ كرد .زیبایي،دليل عمدهی سفارش نقش بود.
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تصویر  -1انواع حاشيهی هراتي .مقالهی خانم تيموری .منبع :نگارنده

نقشماهيدرهم شاید در ابتدا مانند امروز اینگونه ساده و تجرید یافته و منظم و با چيدمان مشخص طراحي نشده و
گذر زمان آن را تا به این حد منتزع ساخته باشد .مثالً ممکن است ماهيها بجای دو ماهي چرخان به دنبال هم،
بهصورت دو ماهي دُم به دُ م و بدون چرخش ،اجرا گردیده باشند .همچنين طرح از حالت نرمش و انحنای امروز با
این كمپوزسيون یکدست ،منظم و هندسي برخوردار نبوده باشد .همانگونه كه بيان گردید یقيناً پس از اسالم ،این نقش
نيز همانند سایر نقوش تغييریافته است.احتماالً باگذشت زمان و پيچيدهتر شدن زندگي،طرح نيز پيچيدهتر و رمزآلودتر
گشته است .هر جا اسالم پا ميگذارد ،بر اساس برخي اعتقادات نقاشي و كشيدن تصاویر انسان و حيوان ،انتزاع در
طرح را سبب ميگردد .در مقولهی فرش نيز ،نماز گذاردن بر قالي تصویردار صحيح نيست.
ماهيهای هراتي در دوره تيموری ،فراوان بر روی فرش و در تركيب با عناصر دیگری مثل ختایي ،اسليمي،برگ
بادبزني ،نيلوفر آبي(شاهعباسي دورههای بعد)،گل،برگ،غنچه،برهم سوارو  ...بکار گرفتهشده و فرشهای هراتي دوره
تيموری را ساخته كه متأسفانه از آنها تنها یکي ـدو قطعه مشکوک مانده است؛ اما هراتيهای هرات و اصفهان كه در
دوره صفوی بافتهشده است نسبتاً زیاد و بهاندازه ی كافي باقي است كه گویای انواع نقشههای هراتي ميباشد .در این
نقشهها بيش از همه در حاشيه است كه ماهيهای هراتي خود را نشان ميدهند و در متن بسيار كم دیدهميشوند.
(تيموری()1392،تصویر )1
بر اساس مطالعات انجامشده بر روی آثار موجود ،این نقش از اواخر دورهی تيموری و در تمام دوران صفوی
مورداستفاده ی بافندگان بوده و بعدها نيز تأثير عميقي بر تعدادی از نقوش ایراني داشته است( .ژوله )31:1390،بر
اساس مصاحبات صورت گرفته مي توان گفت بافت نقش ماهي در هم پس از صفوی به دورهی قاجار رسيد .اهميت
این دوره به این دليل است كه تحت تأثير انقالب صنعتي اروپا نياز به فرش برای كفپوش منازل افزایش یافت؛
بنابراین در جایگاه یک كاالی تجاری ،فراوانتر از گذشته توليد گشت .فرش بهترین و مطمئنترین كاال برای صادرات
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به شمار ميرفت ،زیرا سنگين بود و مانند طال و نقره بهراحتي مورد سرقت سارقين قرار نميگرفت ،از طرفي سود
بسيار خوبي به همراه داشت.
در این زمينه ،چندین شركت چندمليتي در مناطق مختلف ایران تأسيس شد كه از سودآوری باالیي برخوردار بودند.
یکي از این شركتها ،كمپاني قالي شرق 4بود كه همزمان با دورهی پهلوی اول ،در اسفندماه  1308با مركزیت كرمان
تأسيس شد .در فاصلهی جنگ اول و دوم جهانيشعب متعدد شركت شرق در شهرهای مشهد ،بيرجند ،گناباد و یزد
تأسيس شد كه بهترینشان در خود كرمان و همچنين در بيرجند مشغول به فعاليت بود .سهامداراني چون اسداهلل علم،
جمشيد سپهری ،شاهزاده معتضدی و  ...در شركت شرق بيرجند به توليد فرشهای دستباف و صادراتي همت
گماشتند .بر طبق مستندات ،توليدات این كمپاني ،مشتمل بر  2طرح سعدی و ماهي در هم بود .نوع دار ،گره و ابزار
در بيرجند و كرمان یکي بود ،زیرا هدف و انگيزهی اقتصادی ،بر اتمام زودهنگام فرش نهاده شد .در كرمان گره جفتي
آغاز شد و به بي گره بافي رسيد .در بيرجند نيز جفتي بافي سنت قالي منطقه بود .فرش ،با تراكم و مواد اوليهی متوسط
توليد و به اروپا فروخته ميشد .قيمت فروش برای اروپا قيمت ایدئال بود.
فعاليت شركت شرق ادامه یافت اما پس از مدتي،ظهور برخي مشکالت ،زمينهی ازهمپاشيدگي آن را موجب گردید.
هدف تنها بر سودآوری نهاده شد و در این راه نهایت استثمار در حق بافنده صورت ميگرفت ،بهطوریكه استاندار
وقت كرمان طي نامهای به رضاخان ،از اوج ظلم و فلک بافندگان و عدم بيمهی آنها و حتي اجارهی كودكان و ...
نوشت .رضاخان نيز با انحالل آنها ،شركت سهامي فرش ایران را در  1314شمسي تأسيس و جایگزین نمود.با خلع
یدكمپاني شرق ( )O.C.Mاختيارات انجام فعاليتهای توليدی و تجاری فرش ایران به موسسه دولتي تازه
تأسيسشدهی شركت سهامي فرش ایران واگذار شد()http://blog.irancarpet.com/index.php/entry/169كه اكنون
نيز فعاليت این شركت ادامه دارد.
با شروع جنگ دوم جهاني و آغاز دورهی پهلوی دوم ،فرش بيرجند ازلحاظ كمي و كيفي و همچنين مقولهی صادرات
دچار تزلزل شدید و دوره ی فترت در فرش آغاز گردید .بافت نقش ماهي در هم(ریزه ماهي) نيز با ركود مواجه شد
تا جایي كه امروز نظر اغلب بافندگان منطقه بر این است كه ریزه ماهي از نقوش شهرستان نيست و از حدود 60-70
سال قبل واردشد ه است .پس از جنگ و اتمام این دوره ،به همت بزرگاني چون حاج حسين اميني ،عزیز محمد
زهرایي ،غالمحسين كاميابي ،دكتر احمدی و ...بار دیگر توليد فرش در منطقه رونق یافت .تاریخي كه بافندگان منطقه
برای ورود نقش در آن اجماع نظر دارند مربوط به این زمان است؛ زیرا نظر غالب بر این است،كسي كه نقش ریزه
ماهي را وارد شهرستان نمود حاج حسين اميني است.
بعد از جنگ ،عمدهی فرشها بهصورت صادراتي درآمد و رقابت ميان این توليدكنندگان بر سر توليد باكيفيتتر و
صادرات بهتر باال گرفت و نتيجهی این امر ،رشد كيفيت و كميت در فرش منطقه شد.آقای حسين اميني 5ازجمله
افرادی بود كه نقش اساسي در رونق فرش ریزه ماهي بيرجند داشت.
بهاینترتيب ریزه ماهي پس از گذشت سالها هنوز هم جزو اصليترین نقوش منطقه محسوب ميگردد ،بهنحویكه
 90درصد صادرات فرش بيرجند را به خود اختصاص ميدهد .بافت این نقش تقریباً در كليهی مناطق شهرستان صورت
ميگيرد.
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قبالً عنوان گردید دو منطقهی شاخص فرش بيرجند ،درخش و مود است .درگذشته در حوزهی مود طرح ریزه ماهي
بافتهميشد ،بهویژه در سالهای بعد از 1300كه این منطقه تحت اقدامات بسياری از توليدكنندههای قدیمي بيرجند،
خصوصاً شركت شرق واقع شد ،هنوز هم بافت آن در این منطقه ادامه دارد اما نسبت به درخش از درصد توليد بسيار
پایينتری برخوردار است.حدوداً تا چهل سال قبل هر یک از مناطق مود و درخش بهصورت مستقل و بدون اتکای
كلي در مدیریت توليد ،رأساً سياستگذاری توليد منطقه را به عهده داشتند .پسازآن ،به دليل اینکه اكثر توليدكنندگان
در بيرجند كه مركز شهری منطقه و مقر توليد آنها شده بود ،سکونت یافتند ،سياستها ،مشخصهها و شرایط فني توليد
در این دو منطقه،همسان و یکنواخت گردیدبهطوریكه در چهل سال اخير ویژگيهای طرح ریزه ماهي مود و درخش
هماهنگ بوده است.
امروزه نقش ماهي درهم نهتنها در خراسان جنوبي بلکه تقریباً در اكثر مناطق كشور رواج داردو هماهنگ با شرایط
بومي هر منطقه تغييرات جزئي یافته است .شهرهایي كه در بافتن نقشمایهی ماهي درهم مشهورند عبارتانداز :ساروق،
فراهان ،اراک ،سنه (سنندج)،بيجار،همدان ،زنجان،تبریز،خوی،مشهد،بيرجند،درخش،ایل قشقایي( .وكيلي)86:1382،

تصویر -2واگيره ی ریزه ماهي ،طرح ماهي كه بهصورت برگي خميده تجرید یافته است .مقالهی خانم تيموری ،منبع :نگارنده

شاید بتوان گفت نقش ماهي درهم از گذشته تاكنون با تحوالت گوناگون روبرو بوده است .گونهای تغييرات
احتمالي همچون سير تحولي نگارهها بهسوی ساده و نمادگرا شدن ،مانند نقش برگ كه تحولیافتهی نقش ماهي است.
عالوه بر تغييرات نمادگرایانه ی نقوش ،تغيير احتمالي دیگر ،نحوهی چيدمان نقشمایهها و تبدیل به طرحي منعطف،
منظم و با كمپوزسيون مشخص است .بهنحویكه آنچه اصول زیباشناسي این دوره ازنقش ماهي درهم به ما ميدهدیک
مربع با مداليوني مشخص است كه یک سری نگاره ها با چيدمان خاص درون آن جای گرفته و یک واگيره ميسازند.
بهاینترتيب نقش ماهي راه سادگي و نمادگرایي پيمود ،بهطوریكه اكنون در این نقش آنچه وجود ندارد نقش ماهي
است ،زیرا به طرح برگي تبدیل و تجرید یافته است.
بر اساس بررسي نمونه قاليهای ریزهماهي در دهههای مختلف سده پيش و نتایج حاصل از مصاحبات ميتوان گفت
نقشریزهماهيبيرجنددرقالبمربعبامركزیتيکگلهشتپرودوبرگتجریدیافته(ماهي)بهدورآنميباشد .چهار گل هشت پر دیگر
نيز در گوشههای طرح تعبيه ميشود .در قسمت عرضي واگيره مابين دو گل هشت پر ،یک نوع از گل شاهعباسي بانام
نيلوفر آبي به شکل گل ده پر جای ميگيرد  .این گل فقط در نام نيلوفر آبي است و با نيلوفر آبي آیين مهر مرتبط
نميباشد .یکي ازگلهای هشت پر گوشه ،درون لوزی جای ميگيرد .در نوع واگيره ی بدون لوزی ،نقش لوزی در
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طرح وجود ندارد .در سمت طولي قفلگاه ،فضای بين دو گل هشت پر ،یک گل پنبهای تعبيهشده كه از آن ،گل پنبهای
دیگری منشعب گردیده است كه به ساقهی ماهي ميرسد .در فضاهای خالي بين نگارههای مداليون نيز طرحهای
فضاپركن طراحي ميگردد .مداليون ریزه ماهي در فرش بيرجند طي دهههای اخير ثابت بوده و به همين شکل طراحي
ميشده است .واگيره ی ریزه ماهي در منطقه عموماً به شکل با لوزی طراحي ميگردد.
در تصویر،2دو ماهي بهصورت فلش طراحيشده است .این تصویر جهت حركت ماهيها را در امتداد یکدیگر بهصورت
دایرهوارنشان ميدهد كه به دور گل مركزی درحركت ميباشند .فرم ماهي در شکل ترسيمشده است .درسر این ماهي
طرح مثلث شکلي دیدهميشود كه حركت دایرهوار ماهي را بهخوبي نشان ميدهد( .تيموری( )1392،تصویر)2

تصویر-3روندرو به كاهش ابعاد واگيره ریزه ماهي بيرجند و نقش مایه های درونش از چپ به راست از 80سال قبل تاكنون .به دليل وضوح

تصاویر ابعاد واگيره ها كاهش نيافته و به یک اندازه آمده است .منبع :نگارنده

تصویر -4مقایسهی دو واگيره  80سال قبل و اكنون .منبع :نگارنده

در زمينه ی پيشينه ی این نقش در منطقه باید گفت ،ابعاد واگيره در طول زمان و به فراخور شرایط روز دستخوش
تغييراتي گشته است .درقدیميتریننمونهیموردبررسي ،نقشه یواگيره در حداكثر ابعادش به اندازه چهار برابر نقش ریزه
ماهي فعلي مشاهده گردید( .به دليل عدم اطالع از تاریخ دقيق بافت این فرش ،نميتوان زمان كامالً مشخصي در این
زمينه عنوان نمود؛ اما با توجه به جمعبندی تحقيقات ،ميتوان حدود آن را تا هشتاد سال گذشته تخمين زد) .با گذر
زمان این واگيره دچار كاهش ابعاد شد و ميزان فضای متنياش به حداقل رسيد و به یک چهارم تقليل یافت.بهاینترتيب
در طول دهههای گذشته ،ابعاد و نقشمایههای واگيره ی ریزه ماهي به مرورزمان با كاهش ابعاد ،تغيير و نمادگرایي،
حذف برخي دورگيری ها و طرحهای فضاپركن و در یک نگاه سبکتر شدن طرح روبرو بوده است(.تصویر3و )4با
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توجه به ریزتر شدن موتيف ها ،عنوان نقش بانام «ریزه ماهي» در منطقه باب شد.یک مسئلهی جالب كه باعث شد ابعاد
نقشه كوچکتر شود ،شمارش گلهای قالي بود كه هنگام خرید فرش ریزه ماهي توسط مشتری صورت ميپذیرفت.
به عبارتي ،خریدار تعداد گلهای هشت پر طول قالي را شمارش مينمود تا هركدام را كه تعداد گل بيشتری دارد
خریداری كند؛ این مورد سبب طراحي متني با گلهای بيشتر شد كه تنها راهکار ،كاهش ابعاد واگيره بود .چراكه هر
چه واگيره كوچکتر باشد تعداد گلهای هشت پر در طول و عرض متن افزایش ميیابد .بنابراین رعایت اصل مشتری
مداری یکي از علل كاهش ابعاد طرح شد .از دیگر علل و مهمترین دليل ،زیبایي فرشبود؛ زیرا نسبت به نقشههای ریزه
ماهي قبل از خود ریزتر شدكه این امر موجب شکيلتر شدن متن فرش مي شد .دليل بعدی ،آسان شدن بافت طرح و
اتمام زودهنگام فرش بود .علت دیگر ،باال رفتن چگالي فرش بود .سنت بافت منطقه گره جفتي یا بتون است ،اما
شيوهی بافت ،مخلوطي از گره جفتي و غيرجفتي است .بيشتر شدن خانههای تکي و تا باف ،باال رفتن تراكم بافت
وچگالي فرش را به دنبال داشت.
در مقاطع زماني ،توليدكنندگان باهدف ایجاد تنوع در فرش ریزه ماهي منطقه ،اقدام به بافت نقش با بهرهگيری از سایر
مناطق نمودند .برخي از این طرحها از طریق كميتهی امداد امام وارد منطقه شد.
یکي از این شهرها تبریز بود .نقش ماهي درهم تبریز به مدت ده سال در بيرجند خصوصاً در منطقهی خوسف بافته
شد .حدود سال  1362بافت آن آغاز گردید .به دالیل متعدد تا سال  ،1372تدریجاً بافتش رو به كاهش گذاشت .امروزه
كاربردش بسيار محدود است و درصد بسيار اندكي از توليد ریزه ماهي منطقه را به خود اختصاص ميدهد.

تصویر -5مقایسه واگيره ی ماهي تبریز(راست) و بيرجند(چپ) .منبع :نگارنده

یکي از دالیل عدم ماندگاری واگيره ی تبریز در منطقه تفاوت در نوع گره بود .نقشهی تبریز با گره تا بافته ميشد.
بدین مفهوم كه برای یک گره تنها دو نخ چله به كار ميرفت ؛ اما گره بيرجند از نوع بتون بود و در یک گره چهار نخ
چله مورداستفاده قرار ميگرفت .فرشي كه در آن گره تا به كار رود ،ریزتر و متراكمتر از فرش بتون باف است .با توجه
به اینكه شهرت فرش ماهي تبریز به دليل ظرافتش است ،نقش ریز باف تبریز نميتوانست با گره جفتي اجرا شود،
زیرا به شهرت آن لطمه وارد ميكرد و نوعي تقلب محسوب ميشد .بهعبارتدیگر،فرش بتون باف بيرجند نميتوانست
ظرافت قالي تاباف تبریز را ارائه دهد .درنتيجه انتظاری كه بازار فرش از قالي تبریز داشت در این منطقه برآورده
نميشد  .همين امر یکي از دالیل عدم اقبال نقش تبریز در شهرستان بود( .الزم به یادآوری است كه شيوهی بافت
بيرجند بتون وتاست).
مورد بعد ،نحوهی رنگبندی فرش بود .همانند نقش ماهي امروز بيرجند ،در نقش تبریز آن زمان ،رنگهای روشن به
كار ميرفت  .در زمينه عمدتاً كرم و سفيد و در حاشيه سنجدی ،كرم ،مسي یا الكي تعبيه ميگردید .رنگ كبود بهندرت

www.SID.ir

Archive of SID
همایش ملی فرش دستباف خراسان جنوبی

106

دانشگاه بیرجند | آذر ماه 1394

كاربرد داشت ،درصورتيكه كبود از رنگهای اصلي فرش بيرجند محسوب ميشد؛ بنابراین فرش روشن باف تبریز با
رنگبندیهای سنگين و كدر بيرجند ،همخواني نداشت.
تفاوت در مصالح و مواد اوليهی این دو منطقه ،مسئلهی دیگر بود .با توجه به ریز باف بودن نقش تبریز ،نخهای
مورداستفادهی ظریفتری را ميطلبيد ،درصورتيكه فرش بيرجند از ضخامت نخ بيشتری برخوردار بود.
همانگونه كه عنوان گردید ،دلخواه بافندهی منطقه همواره بافت طرحهای راحت است .نقشهی ظریف و ریز باف
تبریز با این مسئله در تناقض بود و سبب گشت بافت طرح ادامه نيابد.
بنا به دالیل گفتهشده ،كاربرد این نقش تا حدودی كاهش یافت .بعدها به دليل ركودی كه در بازار فرش رخ داد،
بافت نقش تبریز در منطقه ،سير نزولي به خود گرفت( .تصویر )5
جدول -1واگيره ریزه ماهي.

1
-1ساختار واگيره

2
-2نقشه رنگي واگيره

3
 3و  -4نحوه تکرار واگيره

4

5

 -5نحوه تکرار واگيره درمتن.منبع :نگارنده

درباره ی تاریخچه ی متن فرش های ریزه ماهي منطقه نيز باید گفت این فرش ابتدا بهصورت متن سراسر بافته
ميشد .بهنحویكهسراسر متن متشکل از تکرار یک واگيره ی ریزه ماهي بود (.جدول )1بعدها با تلفيق عناصر لچک
و ترنج ،متون تركيبي پدید آمد.ابتدایيترین نقش تركيبي ،نقشهی پنج متن بودكه بعد از متن سادهی سراسر وارد منطقه
شد؛ در اینجا متن فرش ،هندسي و مشتمل بر چند ترنج ششضلعي است كه توسط خطوط پلکاني از هم جدا ميشوند.
تا حدود سال  1330بافت آن ادامه یافت و باز در سالهای  1350-70بار دیگر وارد بازار شد؛ اما بازهم به دليل عدم
پسند ،بافتش رو به كاهش گذاشت .اكنون نيز بهندرت بافته ميشود .پس از طرح پنج متن ،نقشهی لچک ترنجدار
دیگری بنام لچک ترنج ریزه ماهي با ترنج دایره ،معروف به خورشيدی طراحي گشت .طراحي ترنج خورشيدی در
حدود سال های1370(1330ه 1951/م) صورت گرفت .ویژگي ترنج خورشيدی فرم گردانش بود كه
در آن زمان یک نوآوری محسوب ميگردید.در سالهای1352-53نقشهی ترنجدار دیگری به نام ریزه ماهي كف ساده
طراحي شد .ميانکار تکرنگ و بدون نقش بود و واگيره ی ریزه ماهي در لچک و ترنج تعبيه ميشد .در همانسال
های1393(1352ه1973/م) ،دیگر نقشهی ترنجدار بنام لوزی بهطور فراگير وارد بازار شد .فرم این ترنج لوزی بود و
طناب آن به اشکال ساده،پلهای و برگ بادامي اجرا ميشد  .این نقش ،كامالً هندسي بود و ازآنجاكه چندان با سالیق
مردم همخواني نداشت ،پس از حدود  10سال در سالهای  1362جمع شد و دیگر مورد بافت قرار نگرفت .در حدود
سال 1396(1355ه1976/م) ،ترنج كشکولي در فرشهای ریزه ماهي طراحي گردید .ظاهر پرپيچوخم
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جدول-2انواع فرش ریزه ماهي بيرجند.

1

2

3

4

6

7

8

9

-1متن سراسر-2طرح پنج متن

-3متن خورشيدی

 -6كف ساده ترنج دایره -7متن ترنج كشکولي

 -4متن ترنج بيضي (لچک ناپيوسته)

 -8متن ترنج ستاره ی هشت پر

5

10

-5ترنج بيضي (لچک پيوسته)

 -9طرح خشتي ریزه ماهي -10فرش دایره

منبع :نگارنده

طنابهای ترنج و لچک ،حالت كشکول را در ذهن تداعي ميساخت .بافت آن به شکل غير فراگير تا سالهای 65
ادامه یافت .اكنون این طرح در روستای آسيابان به تعداد بسيار انگشتشمار بافته ميشود .حدود
سالهای1399(1358ه1979/م)  ،طرح ریزه ماهي ترنجدار دیگری بانام ترنج ستارهی هشت پر كه ترنجاز تداخل دو
مربع پدید مي آمد طراحي گردید اما به دليل تشابه با نماد كشور اسرایيل در اذهان مردم (دو مثلث متداخل) بافت آن
خيلي زود منسوخ گردید .پس از ترنج ستاره ،ترنج بيضي از حدود سال 1415(1373ه1994/م) وارد بازار شد .فرش
دایره كه آغاز بافتش به سال 1417(1375ه1996/م) بازميگردد جزو فرشهای جدید باف منطقه محسوب ميشود
فرشي بدون لچک با حاشيهی گرد به فرم دایره و درمواردی شش یا هشتضلعي .طرح محرمات ریزه ماهي حدود
سال 1430(1388ه2009/م) از تلفيق دو نقش ریزه ماهي و محرّمات طراحي گردید .كمي پس از آن طرح خشتي یا
قابي ریزه ماهي كه تركيب نقش خشتي و ریزه ماهي است پدید آمد(.جدول2و )3در فرش امروز بيرجند پركاربردترین
نقوش ،ابتدا خورشيدی و سپس سراسر است.
از نظر رنگ بندی در پيشينه فرش ریزه ماهي نيز باید متذكر شد چهرهی فرش بيرجند به روشنتر شدن گرایش داشته
است .این تغيير مسير از رنگهای تيرهبه روشن شاخصهی اصلي فرش بيرجند و یکي از اهداف فرشبافي شهرستان
محسوب مي گردد .در زمينه ابعاد فرش در پيشينه شناسي فرش ریزه ماهي مي توان گفت باگذشت زمان فرشها به
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كوچکتر شدن گرایش داشته است .قاليهایي با قطع  24 ،40،48و  12متر كمتر و تا حدودی فرش  9متر و اكثراً 6
متر و قاليچه با ابعاد  4و  3متر ،ذرع و نيم و كناره بافته ميشود.

عوامل ماندگاری نقشمایهی ریزه ماهي
جای سؤال دارد كه چگونه نقشي بعد از گذشت ساليان متمادی هنوز تداومیافته است؟ عوامل متعددی در این
زمينه نقش داشته كه زیبایي مهمترین آنهاست.باعث ایجاد زیبایي نيز رعایت اصول نقشهكشي و سایر ویژگيهای فني
طراحي است.
عدم وجود طراح زبده مسئلهای بود كه درگذشتهی منطقه وجود داشت  .در ابتدا بهتر است تعریف مجملي از طراح
بيان گردد .طراح كسي است كه با ایده و فکر قدرتمندش ،آنچه بر كاغذ ميآورد یک فرهنگ پشت سرخود داشته
باشد؛ مانند آنچه طراحان مکتب هرات انجام دادند .طراح در منطقه ،تنها نقاشي بود كه از روی نقش ماهي ،نقاشي و
به عبارتي كپيبرداری ميكرد .علت این امر نيز زیبا جلوه كردن نقش بود تا جایي كه سفارش فراواني را برای بافت به
خود اختصاص ميداد .بالطبع رونق این نقش سبب گردید نياز به طرح جدید و به دنبال آن طراح جدید در منطقه
احساس نگردد .اگر هم طراحي از روی ذوق شخصي دست به ابداع طرحي ميزد ،در مقابل نقش ماهي یارای مقابله
نداشت و از دور نقوش خارج ميگردید؛ بنابراین طراح دیگر اقبالي به این حرفه نشان نميداد و در پي تعویض آن به
حرفهای دیگر برميآمد .البته این مسئله به مفهوم عدم وجود هيچگونه طراحي در منطقه نيست ،زیرا افرادی معدود
كماكان به نقشپردازی و طراحي نقوش فرش اشتغال داشتهاند  ،اما آنچه به فقر طرح در منطقه دامن زده ،عدم تناسب
طراحان با تعداد دارهای فعال فرشباف ي بوده كه این امر منجر به عدم فرصت كافي جهت توليد نقوش جدید و
تنوعگرایي در فرش منطقه بوده است .از طرفي بافندهی منطقه نيز به بافت نقشماهي عادت وآن را كامالً حفظ كرده
بود بهنحویكه از طرح جدید استقبال نميكرد .در منطقه طرحهای دیگری هم موجود بود ازجمله كله اسبي ،جنگلي،
شعله ،شکارگاه ،انواع بُته ،محرمات ،گل فرنگ و  ...اما عمر آنها به درازا نکشيد و همه در رقابت با طرح ماهي از
منطقه خارج شد .مشتری نيز این نقش را باقيمت باالتر نسبت به سایر طرحها خریداری ميكرد.همهی این مسائل
نشان ميدهد زیبایي طرح ماهي بهعنوان مهمترین عامل،آن را به طرحي بيرقيب در منطقه مبدل ساخته است .اكنون
نيز این نقش بر مبنای اصول زیباشناسي روز در حال تغيير است كه این اصول بر اساس نياز بازارهدف تعيين ميگردد.
بنابراین عامل دیگر ماندگاری را باید در مشتری مداری و بالطبع سودآوری جویا شد .در اینجا نيز مقولهی زیبایي
شاخصتر ميگردد .عدم زیبایي نقشمایهیریزه ماهي سبب ميشود خریدار اقبالي در خریدطرح نشان ندهداما جذب
مشتری در بازارهای داخل و خارج خالف آن را به اثبات رسانده است .جا دارد بيان گردد فرشهای خراسان جنوبي
از گذشته ،شهری باف و عمدتاً سفارشي و صادراتي بودهاند .بازارهای جهاني نيز با اقبال و خریداری این فرشها
خصوصاً نقش ریزه ماهي ،رونق بافت و سودآوری آن را در پي داشتهاند .مراد از شهری باف فرشهایي است كه
باهدف تجاری و مشتری مداری بافته شود.در مقابل آن ،فرشهای ایلياتي قرار دارد كه بهدوراز مقولهی صادرات و
بهروز بودن ،حاوی طرحهایياست كه بهگونهای به محيط زندگي عشایری وابسته ميباشد،همانند چند شتر به دنبال هم
در كویر یا مراسم عروسي و نقوشي ازایندست.نقش كاربردی این فرشها نيز از زیرانداز خانه یا جهاز عروس فراتر
نميرود.
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با توجه به اینكه سودآوری اصلي مهم در اقتصاد است ،بافندهای كه برای تأمين معاش كار ميكند نقشي را ميزند
كه سود بهتری داشته باشد .اگر بافنده در برابر بافت طرحي مقاومت نشان دهد خروج تدریجي آن نقش از پروسهی
توليد حتمي خواهد بود.به عبارتي تمایل بافنده به بافت یک طرح بسته به اقبال مشتری است؛ بنابراین بافنده،دليل دیگر
ماندگاری نقش است.
عالوه بر بافنده ،توليدكننده نيزباهدف نيل به سودآوری ،عامل دیگری در این امر است.او دستور بافت نقشي از
ریزه ماهي را ميدهد كه مشتری بخواهد :بزرگ و باز با موتيف های درشت ،كوچک و مينياتوری با نگارههای ریز،
خلوت و كمكار ،شلوغ و پركار .اینجاست كه توليدكننده از طراح خود ميخواهد نقش را مطابق ميل خریدار تغيير
دهد؛ اما دراین تغيير و تحوالت ،نباید در اصل آن خدشهای وارد شود .چراكه حفظ اصالت در نقش ریزه ماهي
مسئوليتي بر عهدهی متصدیان است.ميتوان پس از زیبایي اصالت را مهمترین عامل حفظ و ماندگاری طرح عنوان
نمود.
جدول-3نام طرح های ریزه ماهي بيرجند طي  80سال اخير وسال پيدایش آنها.
سال پیدایش

نام متن ریزه ماهي

سال پیدایش

نام متن ریزه ماهي

واگيرهای

؟

لچکترنج كف ساده

1352

خشتي

1388

لچکترنج لوزی

1352

محرمات

1388

لچکترنج كشکولي

1355

پنجمتن

؟

لچکترنج ستاره هشتپر

1358

لچکترنج دایره (خورشيدی)

1330

فرش دایره

1375

لچکترنج بيضي

1373

سراسر

منبع :نگارنده

ریزه ماهي نقشي است اصيل كه ماندگاری اشمدیون ریشه داشتن در فرهنگ ایران باستان است .هنرمندان صاحب
سبک دوره تيموری با طراحي این نقش ،در جهت حفظ آیين مهر گام برداشتند .یکي از فاكتورهای اساسي كه در
ارزیابي فرش و بهطوركلي هر كاالی هنری وجود دارد اصالت و به دیگر سخن،اصل بودن آن است .بهعنوانمثال ،شاید
بارها از روی یکي از تابلوی ونگوگ كپي شده باشد ،اما هيچكدام اصل محسوب نميگردد ،زیرا كارون گوگ نيست.
هرچقدر هم ازنظر فنون نقاشي و عناصر زیباشناسي برجستهكار شده باشد ،اما بازهم كپي است .ریشهدار بودن نقش
ماهي در هم در فرهنگ مردم این سرزمين نيز اصالت آنرا ميسازد؛ تا امروز كه به ما ارث رسيده و وظيفهی ما حفظ
و ادامهی آن است.اصالت نقش را ميتوان از دالیل محکم در قدمت طوالني و استفادهی فراگير از آن عنوان نمود،
چراكه موج ب جذابيت و افزایش تقاضای خرید ،چه در داخل و چه در خارج از كشور و بالطبع ادامهی بافت ،توليد
و عرضهی آن ميگردد.
علت دیگر ماندگاری نقش ریزه ماهي ،انعطافپذیری آن است ،بدین معنا كه ميتواند بر اساس نياز روز دائماً تغيير
یابد چه در نگارهها و رنگبندی و چه در ابعاد.آخرین مورد ،قدرت تلفيقي این نقش است .با توجه به اینکه نقش ریزه
ماهي ،یک مربع واگيره ای كوچک است ،آن را ميتوان بر روی طرحهای مختلف پياده كرد .همانگونه كه امروزه با
متون محرّمات و خشتي تلفيق یافته است.
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نتیجهگیری
همانگونه كه بيان گردید نقشمایه ی ریزه ماهي ازنقوش باقدمت و ماندگار شهرستان بيرجند است .مي توان گفت اصل
این نقش به دوره تيموری باز مي گردد .از دالیل عمده ی ماندگاری نقش ریزه ماهي مي توان به عوامل متعددی
همچون زیبایي ،اصالت ،انعطافپذ یری و تلفيق پذیری این نقش اشاره كرد .نقش ریزه ماهي طي دهه های اخير با
نوعي كاهش ابعاد و تجریدگرایي روبرو بوده است.در برهه ای زماني نقش ریزه ماهي به اقتباس از سایر مناطق كشور
همچون تبریز پرداخت كه به دالیل عمده ای چون تفاوت در نوع گره ،رنگ بندی ،مواد اوليه و ...ماندگاری نيافت.
فرش ریزه ماهي بيرجند طي سنوات گذشته به اشکال متفاوتي همچون متون سراسر ،ترنج خورشيدی ،كف ساده ،ترنج
لوزی ،ترنج كشکولي ،ترنج ستاره ی هشت پر ،ترنج بيضي ،خشتي ریزه ماهي ،محرمات ریزه ماهي و فرش دایره
ظاهر گردیده است.

پي نوشتها:
 .الزم به توضيح است كه تاریخهای ذكرشده در این نوشتار برحسب هجری شمسي ميباشد.
.2غالمحسين كاميابي متولد  1294از توليد كنندگان قاليهای نفيس بيرجند است .وی از سال  1335با  10دستگاه دار
قالي به توليد قالي اقدام نمود.كليه فرشهای توليدی او دارای نام «كاميابي درخش» ویا «كاميابي» ميباشد .پسران
غالمحسين كاميابي هم اكنون فعاليت وی را بطور محدود ادامه داده ودرتوليد فرشهای چله ابریشم وتمام ابریشم
موفقيتهای بزرگي را بدست آوردهاند كه درتاریخ قاليبافي بيرجند كمنظير است.
 .3فرساد از توليدكنندگان بيرجند و طراح لچکترنج بيضي ریزهماهي با اقتباس از طرح تبریز بود .ایشان ساكن منطقه
خوسف بود و ضمن شغل معلمي به توليد فرش نيز اشتغال داشت .با تأسيس كارگاههای شركت كاميابي در منطقه
خوسف ،كارگاههای آقای فرساد تعطيل شدند.
 .4كمپاني قالي شرق ،در سال  1308تأسيس شد .كليه قاليهای این شركت مارکداربوده وعبارت «شركت شرق
بيرجند» درميان تصویری از یک خورشيد بافته شده است .مالکان این شركت درابتدای تأسيس عبارت بودنداز :ابراهيم
علم (شوكت الملک) وبعدها پسرش اسداهلل علم ،شاهزاده معتضدی ومحمدرضاسپهری كه هردو از ثروتمندان وبزرگان
بيرجند بودند .در سال  1314شركت سهامي فرش ایران جایگزین این شركت گردید.
.5وی در مناطق مختلف شهرستان ازجمله روستاها ،كارگاههای بسياری ایجاد و توليد اشتغال نمود.از طریق تجارتخانهی
آقای گلزاریان در تهران،توليداتش به كشور آلمان صادر ميشد .این توليدات كه در آلمان به فرش اميني معروف گشت،
بيشتر در قطع كوچک ،مانند  1/5×2متر بافته ميشد ،عالوه بر كفپوش ،برای دیواركوب منازل نيز مورداستفاده قرار
ميگرفت .در نمایشگاههای داخلي نيز برند فرش اميني شناختهشده بود.رونق فرش ریزه ماهي تا زماني بود كه متأسفانه
كشورهای دیگری همچون افغانستان با كپيبرداری از ریزه ماهي منطقه و فروش نازلتر به بازارهای اروپا ،موجبات
ركود فرش منطقه را فراهم ساخت  .هرچند بعد از انقالب نيز مدتي فرش دستباف مورد بيتوجهي قرار گرفت و
صادرات كاهش یافت.درمجموع ،این مسائل سبب گردید وی انگيزهی الزم برای ادامه را از دست بدهد؛ بنابراین در
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حدود  20سال قبل ،توليد فرش را رها كرد و به كشاورزی روی آورد .خالي از لطف نيست كه جملهای تأثيرگذار از
ایشان خطاب به دخترشان بيان گردد« :دخترم ،بااینکه در ارتقای فرش شهرستان بسيار كوشا بودم ،هيچگاه ،هيچكس
از من نپرسيد كه چرا كار فرش را كنار گذاشتم  »...ایشان حدود سال 1390دار فاني را وداع گفت.
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