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 بررسی هنر قالی بافی در منطقه خواف و تایباد
 

 1نيامریم فروغي

 2آرزو برابادیان

 

 چكیده

ن ای دیرینه داشته و در هر منطقه، ایبافي سابقهغلب مناطق روستایي آن هنر قاليایران سرزمين پهناوری است كه در  ا

و اقوام  بافي تركمن، بلوچبافي منطقه خراسان متأثر از فرهنگ قاليگردد. هنر قاليهایي اختصاصي اجرا ميهنر با ویژگي

ده است. در این پژوهش سعي بر آنست های منطقه ایجاد كرهایي را در قاليعرب جنوب خراسان است كه هریک ویژگي

ر از سبک بافي در این منطقه متأثبافي در منطقه خواف و تایباد مورد بررسي قرار گيرد. بر اساس فرض اوليه قاليهنر قالي

 بافي اقوام مهاجر بلوچ است.قالي

؟ طقه خواف و تایباد چگونه استبافي در منپردازیم عبارتند از: جایگاه قاليهایي كه در این پژوهش بدانها ميپرسش

 های این مناطق چيست؟ محصوالت پرزبافت در این دو منطقه چه كاربردهایي دارند؟روش بافت و ساختار قالي

های معاصرخواف و آوری شده است، قاليدر این پژوهش توصيفي كه اطالعات آن براساس مطالعات ميداني جمع

بافي و ساختار و كاربردهای قالي منطقه معرفي شده قرار گرفته و روش رایج قاليتایباد و روستاهای تابعه مورد بررسي 

يوه بافي اقوام بلوچ و تركمن، به شبافي در این مناطق متأثر از قالياست. نتایج این پژوهش بيانگر آنست كه هنر قالي

ه محلي از قبيل موی بز و یال اسب در گردد و استفاده از برخي مواد اوليپود اجرا ميصورت تکباف و اغلب بهفارسي

های اختصاصي این محصوالت بوده و زیر انداز و رو انداز پرزباف از های تزیيني از ویژگيشيرازه و صدف و منگوله

 های این منطقه است. كاربردهای اختصاصي قالي

 كليد واژه: قالي خواف و تایباد، روش بافت، ساختار و كاربرد

 

 مقدمه

های بلوچي، در ميان اقوام مهاجر جنوب خراسان ساليان متمادی است كه ادامه دارد. از ميان راسان بافت قاليدر منطقه خ

آباد، اسفاد، اسفدان و آبيز را بهترین روستاهای های حاجيتوان روستامي»بافي این منطقه ی روستاهای فعال در قاليكليه

باد به ویژه آهای تابعه شهرستان تربت حيدریه، بخش فيضدر ميان كليه بخشهای بلوچي دانست. اما فعال در توليد قاليچه

. حيدریه بوده استهای نفيس تربتكنندگان قاليهای گذشته، از عرضهدهستان محوالت، از مناطق مهمي است كه در دهه

                                                 
 :Email، عضو هيأت علمي دانشکده هنر و معماری، دانشگاه سيستان و بلوچستان، كارشناس ارشد صنایع دستي -1

m.foroughinia@gmail.com 
 دانش آموخته كارشناسي فرش، دانشکده هنر و معماری دانشگاه سيستان و بلوچستان -2
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ه ها برخي با ارائند كه در ميان آناها بودهآباد از توليدكنندگان این قسم از قاليآباد، دوغ آباد و فيضروستاهای عبدل

 اند.ی خوبي از توليدات خود به یادگار گذاشتههای مشهور، سابقهقالي

متری معرف بهترین  15و حتي  12، 9،  6هایي در ابعاد هایي هم چون ابریشمي، افتخاری و محمودیان با توليد قاليمارک

های محلي خراسان در انحصار (. هنر بافندگي قالي40ـ39، 1375له، )ژو« باشندی این ناحيه ميهای گذشتههای سالفرش

پردازند.اغلب ها نيز به بافت فرش بلوچي مي، امروزه خراساني"فرش بلوچي"رغم عنوان  ها باقي نماند و عليبلوچ

یباد شهرستان تا های خراسان سکونت دارند از جمله دربافندگان قالي بلوچ در حال حاضر در روستاهای تابعه شهرستان

نور و در خواف در روستاهای طور در تربت جام روستای چشمهریزه، كاریز و همينآباد، مشهدهای خيابان، فرمانروستا

هری تبدیل ها كه اخيراً به مراكز ششود. البته اغلب این شهرستانبرآباد، نشتيفان، سنگان بيشتر این نوع فرش یافت مي

رش های قدیمي، نشاني از فاند؛ اما امروزه تنها در برخي خانهاز مراكز اصلي استقرار بافتدگان بودهاند، در گذشته خود شده

 بلوچي یافت مي شود.

أليف محمد ت "فرش ایران "عنوان نمونه در كتابها اشاراتي شده بههای بلوچ خراسان و بافندگان آندر برخي منابع به قالي

نتشارات پرنگ به چاپ رسيده مولف، مردم شرق خراسان )اطراف تربت حيدریه، در ا 1382جواد نصيری كه در سال 

های فارسي های سبک وزن با گرهداند كه قاليترین طوایف بلوچ خراسان ميتربت جام، خواف و سرخس( را از مهم

 دارند.

گاه و اشاره دارد: حدود صد دستبافي در این منطقه پرداخته به سابقه طوالني فرش "قالي ایران "سيسيل ادوارز در كتاب

 حيدریه و محوالت در كار تهيه قالي هستند.بافي در ناحيه كاشمر یا ترشيز، تربتقالي

به  1344های جيبي در سال تأليف به آذین كه در انتشارات شركت سهامي كتاب "قالي ایران"چنين در كتاب دیگر هم

حيدریه )خواف، جنگل، رشتخوار و های بلوچ در اطراف تربتده قاليچههای بافنترین قبيلهچاپ رسيده آمده است: عمده

های بلوچ تيره بافند و به طور كلي قاليچهها را از  موی بز سياه ميهای دو طرف قاليچهزاویه( سکني دارند كه لواره

افي منطقه باً به بررسي قاليرغم پراكندگي بافندگان بلوچ در مناطق مختلف خراسان، در این پژهش، منحصرنمایند. عليمي

 شود. خواف و تایباد پرداخته مي

 

 روش تحقیق

آوری گردیده است، ابتدا با بررسي اوليه منابع در این پژوهش توصيفي كه عمده اطالعات آن بر اساس مطالعه ميداني جمع

آوری شد و با جستجوی ميداني جمعویژه در مناطق خواف و تایباد اطالعاتي های بلوچ خراسان بهمکتوب، در زمينه قالي

بافي این مناطق از جمله در روستاهای برآباد و سنگان این اطالعات تکميل گردید. سپس با تجزیه و تحليل در مراكز قالي

 ادهای خواف و تایببافي این مناطق از جمله مواد اوليه، روش بافت، ساختار و كاربرد قاليهای هنر قاليها، ویژگياین داده

بافي این مناطق در گذشته و حال مورد تطيق قرار های قاليبندی و معرفي گردیده است. در این بررسي ویژگيجمع

 اند.گرفته
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 معرفي فرش بافي در خواف و تایباد -1

ــت. حضــور قبایل  های اخير هنر قاليدر دهه بافي در مناطق خواف و تایباد از رونقي قابل مالحظه برخوردار بوده اس

ست. در منطقه خواف  بافن بافي از قرن چهارده )ه.ق( صنعت قالي »ده مهاجر و وجود مواد اوليه بومي از از دالیل این امر ا

سيله  سترش پيدا كرد   ی زنبه و ستاها گ (. مردم این 39، 1384)احراری رودی، «. های دامدار بلوچ و عرب بهلولي در رو

ي رغم نداشــتن مربي و مشــوق، مســتعد فراگرفتن هر گونه هنر و ی اســتعداد ذاتي و هوش فطری، علواســطهســامان به

شغل دامداری در خواف، مواد اوليه   صنعتي مي  شند. به دليل رواج  سترس     با شم، نخ و موی بز در د ی بافندگي از قبيل پ

افي  بفرشترین دالیل اقبال مردم این منطقه به بوده و بافت فرش از گذشـــته در این منطقه رواج داشـــته اســـت. از مهم

 عبارت است از:

 های مورد نياز زندگي  بافتهتأمين دست1 -1 

 پر كردن اوقات فراغت   1-2

 كسب در آمد و همکاری زنان و مردان در تأمين معاش   1-3

شه اغلب قالي سي برگرفته از قالي های این مناطق با نق سب ای، قهوهسورمه های  قرمز، بلوچ و به رنگ های هند ز ای، 

های رایج این مناطق  های نيمه هندســي ترنجي و لچک و ترنج از دیگر نقشــهگردد. نقشــهميم و نخودی اجرا ســير، كر

ــتر اجرا مي  ــت كه با تنوع رنگ بيش ــته در اغلب خانهاس های این منطقه دار قالي برپا بوده ولي در حال  گردد. در گذش

صرفاً در برخي خان     سيار كاهش یافته و  ضر تعداد بافندگان ب ستایي  و اغلب به هحا شخصي، د    های رو ار  منظور مصرف 

 شود.  قالي برپا مي

 

 معرفي ابزار و مواد اولیه   -2

  بافي در این منطقه استفاده باف است و بر این اساس از ابزارهای مخصوص فارسي    های این منطقه، فارسي اغلب قالي

 ها عبارتند از:شود. این ابزارمي

سر           ابزار برش چاقو )كاردک(:  2-1 شده و برای بریدن  شکيل  سته چوبي ت سمت تيغه فلزی و د خامه كه از دو ق

 شود.ها استفاده ميگرهاضافي 

 
 : چاقو )كاردک( منطقه خواف و تایباد، )نگارندگان(1تصویر 
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 ای آنهها در یکي از لبهای به قطر ارتفاع پرزهمان قيچي معمولي است كه تيغه  كش:بافت و خطقیچي فارسي  2-2

ــيدن تار لحيم مي ــود. برای جلو كش ــي كمکي از جنس فلز یا ها و هم ارتفاع بریدن پرزها نيز گاهي اوقات از خطش كش

 گردد.مشاهده مي 2گردد كه در تصویر چوب استفاده مي

 

 
 

 

 )نگارندگان(كش منطقه خواف و تایباد، : قيچي و خط2تصویر 

 

 
 ع اضافه پرزها در منطقه خواف و تایباد، )نگارندگان(باف در حال قيچي زدن ارتفا: قالي3تصویر 

 

به آن      كركیت(: -دفتین )شـــانه  2-3 باد  ــتوک"در منطقه خواف و تای (  Damkoo) "دمکو"( یا  Dastok) "دسـ

ستفاده مي گویند و برای كوبيدن پود و گرهمي ستوک دارای بدنه   ها از آن ا سنگين و دندانه شود. د لزی  هایي فای آهني و 

  دقتي در كوبيدن دفتين باعثگرم وزن دارد. استفاده از آن نيازمند مهارتي خاص است و هرگونه بي  كيلو 2حدود است و  

 شود.پارگي و آسيب تارها مي
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 : دفتين منطقه خواف و تایباد، )نگارندگان(3تصویر 

 

سفت  2-4 س    كن:آچار یا پیچ  ست كه از آن برای باز و ب س ته كردن پيچاز ابزارهای جانبي بافندگان ا تفاده  های دار ا

 شود.مي

 
 : آچار دار بافندگان منطقه خواف و تایباد، )نگارندگان(4تصویر

 

ــتفاده  از زمان خواف و تایباددر منطقه بافي:دار یا دســتگاه قالي   2-5 ــيار قدیم تا به امروز از دار افقي اسـ های بسـ

ستگاه  مي شکل  وآهني چهارچوبي  ،شود. این د سردار و  مت ست  زیر دار از  ستي به   . در هنگام برپا كردنا  بودن هقائمآنبای

جلوگيری  بعد از اتمام كار شـدن قالي  "سـرودار "كج و یا به اصـطالح  تا از  تيرها دقت شـود  در زمان اتصـال  زوایای آن

ده مجبور  بافن كند و چوندار افقي فضای زیادی اشغال مي   شود. داری متناسب با آن تهيه مي  ،. با توجه به ابعاد فرششود 

ولي بر پا كردن و تهيه دار افقي   ؛های كمر و چشــم مي شــوداســت روی دار به صــورت چمباتمه بنشــيند دچار ناراحتي

 تر از دار عمودی است.راحت

ــ مجموعدر  ــبت به دار افقي تدار عمودی مزایایي بيش ــته و  ری نس ــتر مناطق ایران از دار عمودی  داش امروزه در بيش

ستفاده مي  ش   چنان مه خواف و تایبادولي در منطقه  ؛شود ا سب عادت دیرینه از دار افقي بي ستفاده مي تبر ح نند تا دار كر ا

 .عمودی
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 : قطعات آهني دار افقي منطقه خواف و تایباد، )نگارندگان(5تصویر 

 

ي بر پایان بافت قالكه از آغاز تا  است ای چوبي یا فلزی وسيله  گویند ومي "گله "در این منطقه به آن:كوجي 2-5-1

ــانتي 6یا   4كمي بيش از عرض دار و به قطر تقریبي   این ميله ماند.   روی دار باقي مي  ــت متر سـ های   و به كمک پایه    اسـ

چنين برای نظم و مكوجي در دارهای افقي برای كنترل عرض قالي در حين بافت و ه    . گيردروی دار قرار ميكوچک به  

 شود.  كردن تارهای زیر و روی قالي استفاده ميانسجام بخشيدن به تارها و جدا 

 
 : كوجي در دار قالي، منطقه خواف و تایباد، )نگارندگان( 6تصویر 

 

ــت ای به طول تقریبي عرض دار و قطری كمتر از قطر كوجيميله:هاف یا دارتي  2-5-2 و محل قرار گرفتن آن  اسـ

ــت  ض دارعردر بين تارها و به موازات كوجي و       "ني"قراردارد.در منطقه خواف و تایباد به آن     ر از كوجي و باالت اسـ

 كشي را انجام داد. توان عمل پودجا شده و ميها جابهچلهیا زیر و روی ضرب  ،با عقب و جلو بردن هاف گویند.مي
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 : دار قالي افقي، منطقه خواف و تایباد، )نگارندگان(7تصویر 

 

 ف و تایباددر خوا مواد اولیه مورد نیاز بافت قالي -3

 مواد اوليه مورد نياز در قالي بلوچي این منطقه عبارتند از:

به    چله:  3-1 ــمار   باتوجه  ــت،   30تا   25قالي این منطقه كه اغلب بين      رجشـ و  20ای نمره نخ چله پنبه  رج اسـ

شده و اده ميچله استفگيرد. شایان ذكر است در گذشته اغلب از الياف پشم به عنوان نخ ،بيشتر مورد استفاده قرار ميال12

شانه  ساده    های گليم باف منقوش و زیبا در قالياین امر موجب آفرینش  سيار  های قدیم این منطقه بوده است كه امروزه ب

 شوند.  و كم نقش بافته مي

دند.  ركاما در گذشته از نخ پشمي و ابریشمي نيز به عنوان پود استفاده مي     است ر از جنس پنبه تبيش  ،نخ پودپود: 3-2

با  شــود به عنوان مثال برای قالير فقط از یک پود با توجه به رجشــمار قالي اســتفاده ميتبيشــ منطقه هایدر قاليمروزه ا

شمار   ستفاده مي 33و  32از نخ پودی با نمره  25رج شد. تاب     .شود ال ا شته با نخ پود بر خالف نخ چله نباید تاب زیاد دا

شت( لوله   های قاليزیاد پود در حين بافت لبه   مایدنهای قالي ایجاد ميو یا تو رفتگي در كناره كردهرا به طرف داخل )پ

 .ددگرو باعث كاهش ارزش قالي مي رفتهبه شمار  های منطقهبرخي از قاليكه این موارد از عيوب 

ـخ  :پرزنخ  3-3   ضخامت و ظرافتو  شوندابریشم تهيه ميبه ندرت از معمـوالً ازالياف پشم و  ها پرز این قاليهای ن

 .گيردبا توجه به رجشمار فرش انتخاب شده و مورد استفاده قرار مي پرزنخ 

شيرازه یا دور پيچ در قالي »شیرازه:   3-4 ستفاده مي   برای  شتر از موی بز ا ای طولي  هلبهشود  های بلوچ این مناطق بي

ست گاهي نيز موی یال و ی     قالي شتری یافته ا ستحکام بي شم بز ا سياه یا قهوه ای تيره به ل  ها با پ سب به رنگ های  به ا دم ا

ــود ــرات به داخل قالي   (.52، 1375)هانگلدین،  «ها افزوده مي ش ــتحکام، مانع از ورود بيد و حش این الياف عالوه بر اس

 دهند.را ترجيح ميرو آنگردد و از اینمي
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سکه و من     الحاقات تزییني:  3-5 صدف،  شامل خرمهره،  شتي، خورجين،      الحاقات تزیيني  شتر در پ ست كه بي گوله ا

شته و هم  ستفاده مي   هاچنين در قاليچنته و مانند آن كاربرد دا صورت محدود ا ر شود. این تزیينات د ی این منطقه نيز به 

 شده و در حال حاضر چندان كاربرد ندارد.گذشته استفاده مي

 

 روش رنگرزی  -4

ها گرفته اســت. آنت طبيعي توســط خود بافندگان صــورت مي صــوررنگرزی فرش در این مناطق در گذشــته به

شم گوسفندان توليد مي  همان شان نيز رنگرزی كرده و  كردند، همان نخگونه كه خود، نخ خامه مورد نياز را از پ ها را خود

شان به كار مي برای فرش سال  تا »بردند.های شيميا های بلوچي نو بدون هيچپرز قاليچه1950حدود یي رنگرزی  گونه رنگ 

يعي های طبشد اما از رنگ های شيميایي پشمي به توليدكنندگان عرضه مي   های روستا رنگ گردید. در آن زمان در بازارمي

 های طبيعي شد.طور وسيع، جایگزین رنگبه تدریج در یک دوره، رنگ شيميایي به(. 1986)وگنر، «تر بودندخانگي گران

شود. اغلب بافندگان از   های شيميایي استفاده مي  از گياهان طبيعي و هم از رنگ در حال حاضر در رنگرزی الياف، هم 

نمایند. البته الياف رنگ شده غير شيميایي نيز در بازار موجود الياف رنگ شده با مواد شيميایي موجود در بازار استفاده مي

 گيرد.است اما به علت قيمت زیاد، كمتر مورد استفاده قرار مي

 

 های خواف و تایبادتار و ابعاد قاليساخ  - 5

ي است كه  بافي و نقشه اصلباف منقوش دو سر قالي، سادهطوركلي ساختار قالي اصيل این منطقه شامل شانه یا گليمبه

شه هم  صلي كوچک         چون اغلب فرشاین نق شيه باریک و متن ا شکل از چند حا شيه پهن مت شامل حا های ایلياتي ایران، 

شــود. در مواردی تزیينات الحاقي بر روی شــيرازه و شــانه قالي قرار  رازه نيز در طرفين قالي بافته ميباشــد و دو شــيمي

متر  سانتي 70×  100های این منطقهشوند. ابعاد رایج پشتي متری بافته مي 9و 6های این منطقه اغلب در ابعادقاليگيرد. مي

 متر است.سانتي 50× 120هاو ابعاد رایج خورجين

 

 های خواف و تایبادروش بافت قالي - 6

 تقارن  مشوند. گره تركي یا متقارن و گره فارسي یا نابه دو دسته كلي تقسيم ميهای منطقه قاليگره انواع گره: 6-1

های برتر گره تركي،  رغم ویژگياســت ولي در این مناطق عليترین گره ها از محکمكه این گره  گره تركي: 6-1-1

 گردد.فاده ميكمتر از آن است

كه هر كدام خواب   شتهدو نوع چپ گرد و راست گرد داو  این گره استحکام گره تركي را ندارد گره فارسي: 6-1-2

سابقه طوالني  از این گره خواف و تایبادمناطق  حال حاضر در   در .دهندفرش را تغيير مي ش  كه  شته،بي تر  تری در منطقه دا

 .شوداستفاده مي
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 شوند:های این منطقه با سه روش زیر بافته ميقالي: فتهای باتكنیک 6-2

ــورت موازی وتخت و بدون هيچ  بافت:تختروش  6-2-1 ــيوه بافت تارهای قالي به ص  ای درگونه زاویهدر این ش

ــله آن ــت و برابر قطر نخ چله 5/1ها تقریباً بين تارهای زیر ورودر كنار یکدیگر قرار گرفته و فاص ــت   اس یک گره از پش

پودی   ،افتن یک رجببعد از  .است  پذیرنرم و انعطاف ،این روش با فرش بافته شده  .شود رش به صورت دوگره دیده مي ف

 شود.  ها عبور داده ميمتناسب با قالي و به ضخامت متوسط از بين چله

ــله بين تارهای چله به اندازه قطر نخ چله بوده و تارهای ز           لول:نیم روش 6-2-2 دارای   ،یر و رودر این روش فاصـ

ست و زاویه  شت فرش به اندازه یک و نيم گره  ا ستفاده مي  دیده مي ،یک گره در پ ز شود ا شود. پودی كه در این روش ا

سان     ادو پود ب ست كه  ضخامت یک ضرب و   ،پود كلفت ا شود و روی     ،نازکپود از زیر  ضرب عبور داده مي  از باالی 

 شود.ها با شانه خوابانده ميگره

ر  ای در بين تارهای زیو زاویه،ایجاد نشده  ی در بين تارهای قاليافاصله  ،در این شيوه بافت بافت: لول روش 6-2-3

ــورت یک گره كامل و تک دیده مي در این بافته .داردنو رو وجود  ــت فرش به ص ــود و بين گرهها یک گره از پش ها ش

ست. شيار  ستف  از دو پود كلفت و نازک لول بافت، در روش ی ني ضرب و پود نازک از   شود اده ميا كه پود كلفت از زیر 

 شود.عبور داده مي آنباالی 

 

 مراحل بافت قالي -7  

 است:شامل مراحل زیر در این منطقه، مشابه دیگر مناطق فارسي باف ایران،  بافت قالي

شي:   7-1 ، فارســي اســت.  ها نيزدر این فرششــمار رجو  فارســيدر اغلب دارهای منطقه از نوع كشــي چلهچله ك

 های این منطقه پایيناست.شماربيشتر قاليرجكه اشاره شد چنان

 شود.انجام ميبندی كوجي، كشيبعد از مرحله چله كوجي بندی: 7-2

ــته نخ پودهاف ،بندیبعد از كوجي زنجیره بافي: 7-3 ــاف و منظم نمودن چله، گذاری و عبور چند رش  ها وبرای ص

 شود.انجام ميبافي رهزنجي ،نمودن دم كار محکم

شود و معموالً بين گليم یک   بافت روی تارها انجام ميهای رنگي و به صورت حصير  ها و خامهنخ باگلیم بافي: 7-4

نقوش  باف در فرش بلوچ خراسان پهن و م . در گذشته این گليم رودفرش به كار مي ترچه بيش گره تزئيني برای زیبایي هر

 ده و كم عرض است.بوده اما در حال حاضر سا

های متنوع، پودكشي، شانه    های رنگي در جای خود، ایجاد نقشگره زدن و قرار دادن خامه: بافت و ایجاد نقش 7-5

ــافي از زدن و قيچي ــت كه در هر رج از فرش باید بدان پرداخت. بافنده  مراحليكاری پرزهای اض ــاندر  اس بلوچ خراس

بافي، در بافت  نمود اما در حال حاضـر در كنار ذهني صـورت ذهني ایجاد مي هبو نقوش را  كردخواني نمينقشـه گذشـته  

 نماید.  خواني استفاده ميهای فعلي از نقشهقالي
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 : نقشه خواني برخي بافندگان معاصر خواف و تایباد، )نگارندگان(8تصویر 

 

ــورتقالي ــتفاده قرار ميهای بلوچ به ص های متفاوتي دارند از جمله زیر انداز،  گيرند و كاربرد های متفاوتي مورد اس

 هایي متناسب با كاربرد دارند.پشتي، جانمازی، خورجين، كيف و مانند آن كه هر كدام اندازه متفاوت و نقش

 

 انواع محصوالت قالي بافي بلوچ خواف و تایباد: - 8

 هایي كه بدینكنند وقاليچهاده ميعنوان وســائل خواب اســتفههای پرزدار بها در منطقه خواف ازفرشبرخي از بلوچ»

ستفاده مي  ضا بود شده  مقدار زیاد بافته ه شدب منظور ا ست وموردنياز وتقا صوالت پرزباف منطقه    «ه ا )همان( دیگر مح

 عبارتند از:

شتي:   8-1 شتي برای تکيه پ ستفاده قرار مي پ شتي گاه مورد ا ا گرفته  ههای این مناطق اغلب از نقش قاليگيرد و نقش پ

 شود.شود و با قالي شبيه به خود هماهنگ ميمي

 
 : پشتي نقش چپات اشتر منطقه خواف و تایباد، )نگارندگان(9تصویر 
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 : پشتي نقش قو منطقه خواف و تایباد، )نگارندگان( 10تصویر

 

كف دست   شود و در دو سمت باالی قالي جانمازی، نقشباف طویلي دیده ميها گليمدر برخي از آن جانمازی: 8-2

 و محل قرار گرفتن دست واقع شده است.

 
 (spongobongo.com: نقشه جانمازی یا محرابي، بلوچ خراسان، )11تصویر 
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شته و خورجين     خورجین:  8-3 شتری دا شته بافت خورجين رواج بي اف كم بهای زیبا با رویه گليم یا جاجيمدر گذ

يار زیبا در روی آن، كاربرد فراوان داشته است. امروزه از خورجين در باف منقوش و بسنقش یا ساده، در زیر و رویه قالي

 شود.پشت دوچرخه و موتور استفاده مي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (spongobongo.com: نقشه خورجين )12تصویر 

 

ــته و رویه آن قالي چنته: 8-4  وباف بوده و با خرمهره، منگوله باف و بخش زیرین آن گليمبه عنوان كيف كاربرد داش

 شود و صرفاً جنبه تزیيني دارد.یافته است. امروزه این محصول كمتر بافته ميصدف تزیين مي

 
 : نقشه چنته منگوله دار )همان(13تصویر
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 : نقشه چنته )همان( 14تصویر

 

 نمکعنوان كيسه  عنوان دهانه در سر آن قرار دارد و به ای چهارضلعي كه یک چهارضلعي دیگر به  نمکدان: كيسه  8-5

 باف بوده است. كاربرد داشته است. رویه زیرین نمکدان، گليم

 
 (carpetu2.com: نمکدان بلوچي، )15تصویر 

 

شــين  نهای گذشــته بافت برخي محصــوالت پرزباف از جمله افســار شــتر و مفرش نيز در ميان بافندگان كوچدر دهه

 ت، منسوخ شده است.منطقه رواج داشته كه امروزه  به همراه بافت خيلي از محصوال

 گیرینتیجه

ستان و         سي ست. بافندگان بلوچ اگرچه مهاجریني از منطقه  سبک بلوچي ا شيوه غالب بافت در منطقه خواف و تایباد، 

شته و مشابه تركمن      بافي آنبلوچستان هستند اما سبک قالي    باف  فارسي  وهها به شي ها با شيوه رایج در سيستان تفاوت دا
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ــه نمایند.  توليد مي  ــي لچک ترنج، ترنجي و     های بلوچي، بافندگان بومي این مناطق طرح     عالوه بر نقشـ های نيمه هندسـ

 نمایند.شکارگاه را نيز اجرا مي

بافي در این مناطق، پر رونق و عمدتاً با استفاده از مواد اوليه بومي از قبيل پشم گوسفند، موی بز و یال  در گدشته قالي

ای  هصــورت خانگي با مواد رنگزای طبيعي و در اواخر با رنگفته و رنگرزی نيز بهگراســب و كرک شــتر  صــورت مي

ستفاده از كرک شتر، موی بز و یال اسب منسوخ شده و از مواد اوليه        آنليني شيميایي انجام مي  پذیرفته است؛ اما امروزه ا

ــتفاده مي ــتاهایي م گردد همآماده و غير بومي اس ــر به روس ــتفاده از چله پنبه چنين بافت قالي منحص ــت. اس ی  اعدود اس

ستفاده از آرایه       سر قالي و ا شده و بافت گليمک منقوش پهن در دو شمي  های تزیيني خرمهره، منگوله و جایگزین چله پ

شتي و            صوالت پرزباف چنته، خورجين و نمکدان امروزه از رواج افتاده و توليد پ ست. بافت مح شده ا سوخ  صدف من

  نمودند؛ اما امروزههای اصيل بومي را اجرا مي بافي، نقشه . در گذشته بافندگان به شيوه ذهني  جانمازی محدود شده است  

 های غير بومي نيز در اختيار بافندگان قرار دارد كه موجب كاهش اصالت برخي توليدات شده است.نقشه

ــتایي و با توجه بهای این منطقه در رده بافتهبا توجه به قرارگيری بافته ه ه عالقه برخي خریداران خارجي بهای روسـ

ــتایي ایران بهبافته ای این ههای بلوچ، توجه ویژه به ارتقاء كيفيت این محصــوالت زمينه عرضــه بافتهویژه قاليهای روس

 سازد.  بافي در این مناطق را ميسر ميمنطقه به خارج از كشور و در نتيجه  رونق مجدد قالي
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