ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺸﺮوﯾﻪ

*

اﮐﺮم ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪزاده ﻣﻘﺪم
***
ﻣﻨﺎ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ
****
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﯿﺮاﻟﻬﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ۱۴۰۰/۹/۳۰ :

دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ اﯾﺮان
ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره  ،۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ۷
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**

ﻧﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ:
ﭘﮋوﻫﺸﯽ

ﭼﮑﯿﺪه
ﺑﺸﺮوﯾﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺎﻟﯽ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺖ .ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻓـﺖ ﻗﺎﻟﯽﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﺳـﺒﮏ
ﺧﺎص ﺧﻮد اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻃﯽ دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺳـﺒﮏ زﻧـﺪﮔﯽ ﻣـﺮدم ﻣﺤﻠـﯽ ،رواج اﺳـﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻟﯽﻫـﺎی
ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ و ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﺷﻬﺮی )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﯾﯿﻦ( ،ﺑﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﺎﻟﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺳـﻮﯾﯽ دﯾﮕـﺮ ﻗـﺎﻟﯽ
ﺑﺸﺮوﯾﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻗﺎﻟﯽ ﻓﺮدوس )ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﻤﺠﻮار ﺑﺸﺮوﯾﻪ( در ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪن اﯾﻦ دﺳـﺖﺑﺎﻓﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺸﺮوﯾﻪ از ﻧﻈﺮ ﻃﺮح و ﻧﻘﺶ ،رﻧﮓﺑﻨﺪی و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﻨﯽ آن ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ
ﮐﻪ از اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی و روش آن ﺗﻮﺻﯿﻔﯽﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت
ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻗﻠﻤﺮو ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﺸﺮوﯾﻪ و ﺟﺎﻣﻌﮥ آﻣﺎری آن ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی اﺻﯿﻞ ﺑﺸﺮوﯾﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺮادی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐـﻪ
در زﻣﯿﻨﮥ ﺑﺎﻓﺖ و ﻋﺮﺿﻪ ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺸﺮوﯾﻪ )ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و دﻻﻻن و واﺳﻄﻪﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ( ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷـﺘﻨﺪ .ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ
ً
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻗﺎﻟﯽ اﺻﯿﻞ ﺑﺸﺮوﯾﻪ از ﻧﻮع ﻗﺎﻟﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺎرﯾﮏ و ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﯿـﺪ
اﻋﻢ از ﺗﻬﯿﮥ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و اﺑﺰار ،رﻧﮕﺮزی و ﭼﻠﻪﮐﺸﯽ ﺗﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻓﻨﺪه ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻗـﺎﻟﯽ در ﺑﺸـﺮوﯾﻪ
ﻗﺪﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﺪارد و از ﺣﺪود ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۱۰ﺷﻤﺴﯽ ﺑﺎ رﮐﻮد ﺑﺮکﺑﺎﻓﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ رواج ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ،ﻃﺮح و ﻧﻘﺶ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻗﺘﺒﺎﺳـﯽ و
رﻫﺎورد ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .از ﻃﺮحﻫﺎی راﯾﺞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﺮﻧﺠﯽ ،ﺗﺮﮐﻤﻨـﯽ ،ﻋﺮﺑـﯽ و ﻃﺮحﻫـﺎی ﻣﻌـﺮوف ﺑـﻪ
ِا ِرﺳﮏ اﺷﺎره ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﺮﻧﺠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻃﺮحﻫﺎ از ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ:
ﺑﺸﺮوﯾﻪ ،ﻗﺎﻟﯽ ﺳﺒﮏ روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﻃﺮح و ﻧﻘﺶ ،ﺷﯿﻮۀ ﺑﺎﻓﺖ ،رﻧﮓﺑﻨﺪی.
* اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ ﻓﺮش داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺸﺮوﯾﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ ﮐﺎﻫﺶ رﻏﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎي اﺻﯿﻞ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﻨﺎ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

** داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻓﺮش ،داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮان ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮانaabdollahzade94@gmail.com /

*** داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،ﻣﺮﺑﯽ ﮔﺮوه ﻓﺮش ،داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮان ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان )ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل(soltanimona16@gmail.com /
**** داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،ﻣﺮﺑﯽ ﮔﺮوه ﻓﺮش ،داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮان ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮانkheirollahi.r@art.ac.ir /

 .۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺸﺮوﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﺸﺮوﯾﻪ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه ﮐﻪ از ﺷـﻤﺎل ﺑـﺎ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺑﺮدﺳـﮑﻦ )اﺳـﺘﺎن ﺧﺮاﺳـﺎن
رﺿﻮی( ،از ﺟﻨﻮب و ﻏﺮب ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻃﺒﺲ و از ﺷﺮق ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮدوس ﻫﻤﺠﻮار اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﯾﺮ  .(۱اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺑﺎﻓـﺖ ﻗـﺎﻟﯽ
در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ آن ،ﻃﯽ ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻗـﺎﻟﯽ ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﯽ در اﻗﺘﺼـﺎد ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی ﻣﻨﻄﻘـﻪ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﯿﻮۀ ﻣﺘﺪاول و ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺎﻟﯽ در ﺑﺸﺮوﯾﻪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺮ روی دارﻫﺎی اﻓﻘﯽ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺗﻮﻟﯿﺪ
آن ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن ﺟﻮانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی اﺻﯿﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳـﺒﮏ
ﺷﻬﺮی و ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﻪاﺻﻄﻼح ﻧﺎﯾﯿﻨﯽ روی آوردهاﻧﺪ.
ﺗــﺎﮐﻨﻮن ﺗﺤﻘﯿﻘــﺎت ﺑﺴــﯿﺎری در ﺧﺼــﻮص ﻗﺎﻟﯽﺑــﺎﻓﯽ در اﺳــﺘﺎن ﺧﺮاﺳــﺎن
ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻓﺖ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ،ﻣﻮد ،درﺧﺶ ،ﻓﺮدوس ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ،
اﻣﺎ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺸﺮوﯾﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳـﺖ.
از ﻃﺮﻓﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺸﺮوﯾﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻢﺟﻮاری آن ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓـﺮدوس
)ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺸﺮوﯾﻪ ﺗﺎ آﺑﺎن ﺳﺎل  ،۱۳۸۷ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓـﺮدوس
ﺑﻮد( ،ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺠﻮر ﻣﺎﻧﺪن ﻧﺎم ﺑﺸـﺮوﯾﻪ ﺑـﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑـﯽ از ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺑﺎﻓـﺖ
ﻗﺎﻟﯽ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق در ﮐﻨﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺶ از
ﺣـﺪ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻗﺎﻟﯽﻫـﺎی ﺳــﻨﺘﯽ در اﯾــﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ،اﻧﺠــﺎم ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﺑــﺮای ﺷــﻨﺎﺧﺖ
ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﮥ ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺸـﺮوﯾﻪ را ﻻزم و ﺿـﺮوری ﻣـﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺎﺳـﺦﮔـﻮﯾﯽ ﺑـﻪ
ﺳﺆاﻻت زﯾﺮ از اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ:
 .۱ﺳﺎﺑﻘﮥ ﻗﺎﻟﯽﺑـﺎﻓﯽ در ﺑﺸـﺮوﯾﻪ ﺑـﻪ ﭼـﻪ زﻣـﺎﻧﯽ ﺑـﺎزﻣﯽﮔﺮدد؟  .۲ﻗﺎﻟﯽﻫـﺎی
ﺑﺸﺮوﯾﻪ دارای ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ از ﻧﻈﺮ ﻃﺮح و ﻧﻘﺶ ،ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺎﻓﺖ ،رﻧـﮓﺑﻨـﺪی
و اﺑﻌﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ؟  .۳در ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺸﺮوﯾﻪ از ﭼﻪ اﺑﺰارﻫﺎ و ﻣﻮاد اوﻟﯿـﻪای اﺳـﺘﻔﺎده ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۱ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺸﺮوﯾﻪ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ
)(https://boshruyeh.ir
ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ؟
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﻪﺷﯿﻮۀ ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ اﺳـﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ :۱ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺸﺮوﯾﻪ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﮐــﻪ ﮔــﺮدآوری دادهﻫــﺎی آن ﻣﺒﺘﻨــﯽ ﺑــﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت ﻣﯿــﺪاﻧﯽ ﺑــﻮده اﺳــﺖ .ﻗﻠﻤــﺮو
ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﺸﺮوﯾﻪ از ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰی و دﻫﺴﺘﺎن رﻗﻪ از ﺑﺨﺶ ارﺳﮏ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺸﺮوﯾﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﯾﺮ .(۲
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ در راﺳﺘﺎی ﺗﺒﯿﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻗﺎﻟﯽﻫـﺎی اﺻـﯿﻞ ﺑﺸـﺮوﯾﻪ ،ﻫـﻢراﺳـﺘﺎ ﺑـﺎ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و ﺑﺮرﺳـﯽ
ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آنﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪای از ﭘﯿﺶ ﻃﺮاﺣﯽﺷﺪه ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪای ﺗﺮﮐﯿﺒـﯽ )ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﺆاﻻت ﺑـﺎز و
ﺑﺴﺘﻪ( در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻌﺪادی از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﮥ ﺑﺎﻓﺖ و ﻋﺮﺿﮥ ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺸﺮوﯾﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶ ﻓـﻮق دارای دو
ﺟﺎﻣﻌﮥ آﻣﺎری ﺑﻮد .ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﺣﺪود  ۳۷ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی اﺻﯿﻞ ﺑﺸﺮوﯾﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎزل و اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﺗﮑﺎﯾﺎ
ﺑﻮد و ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﮥ دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻣﻞ  ۲۵ﻧﻔﺮ از اﻓﺮادی ﺑﻮد ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﮥ ﺑﺎﻓﺖ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺸﺮوﯾﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ آﻣﺎر ﻣﺸﺨﺼﯽ از
ﺗﻌﺪاد ﻓﻌﺎﻻن در اﯾﻦ ﺣﻮزه وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،از روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﻏﯿﺮﺗﺼﺎدﻓﯽ )ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺮﻓﯽ( ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ) ۱۶ ،(۱ﻧﻔﺮ از
ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن ) ۲ﻧﻔﺮ ﻣﺮد و  ۱۴ﻧﻔﺮ زن( ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ  ۵۰درﺻﺪ آﻧﺎن ﺑﯿﺶ از ﺳﯽ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﮥ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﻤﮕﯽ از  ۶ﯾـﺎ  ۷ﺳـﺎﻟﮕﯽ ﺑـﻪ
ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺎﻟﯽ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻨﺪ .اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ) ۱ﻧﻔﺮ زن و  ۴ﻧﻔﺮ ﻣﺮد( ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﻧﯿﺰ در واﻗﻊ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮای درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺑﺎﻓﺖ دﺳـﺘﻤﺰد آنﻫـﺎ را ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ .ﭼﻬـﺎر ﻧﻔـﺮ دﯾﮕـﺮ از
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ واﺳﻄﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان دﻻل و ﻓﺮوﺷﻨﺪۀ ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺸﺮوﯾﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺟﺪول ) (۱ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ۱۰۰ ،
درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن در زﻣﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺳﺎﺑﻘﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آنﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری
ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺸﺮوﯾﻪ۱۳۷ ،ـ۱۴۸
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ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ در اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﻮق ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای ﮐﺎﻓﯽ ،ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ از آﻣـﺎر دﻗﯿـﻖ ﺑﺎﻓﻨـﺪﮔﺎن در
ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت ،ﮐﻤﺒﻮد اﻓﺮاد ﭘﯿﺸﮑﺴﻮت ﺷﺎﺧﺺ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺣﻀﻮر ذﻫﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻦ و ﮐﻬﻮﻟﺖ ﺳـﻦ ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪﺷـﻮﻧﺪﮔﺎن و ﺗﻮﺿـﯿﺢ ﻣﮑـﺮر ﺳـﺆاﻻت ﺑـﺮای
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﯽﺳﻮاد و ﭘﺮﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﯿﺎنﻫﺎ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﺳﺆال ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد.
ﺟﺪول  :۱وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺷﻮﻧﺪﮔﺎن )ﺑﺎﻓﻨﺪه ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه و ﻓﺮوﺷﻨﺪه( )ﻧﮕﺎرﻧﺪه(
ردﯾﻒ

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ

۱

ﺟﻨﺴﯿﺖ

۲

ﺣﻮزۀ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

۲

ﺳﻦ

۳

ﻣﯿﺰان
ﺗﺤﺼﯿﻼت

اﻧﻮاع

ﻓﺮاواﻧﯽ

درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ

زن

۱۵

۶۰

ﻣﺮد
ﺟﻤﻊ ﮐﻞ

۱۰
۲۵

۴۰
۱۰۰

ﺑﺎﻓﻨﺪه
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه

۱۶
۵

۶۴
۲۰

دﻻل ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه
ﺟﻤﻊ ﮐﻞ

۴
۲۵

۱۶
۱۰۰

 ۵۰ﺗﺎ  ۶۰ﺳﺎل
 ۶۰ﺗﺎ  ۷۰ﺳﺎل

۷
۸

۲۸
۳۲

 ۷۰ﺗﺎ  ۸۰ﺳﺎل
ﺑﺎﻻی  ۸۰ﺳﺎل
ﺟﻤﻊ ﮐﻞ

۷
۳
۲۵

۲۸
۱۲
۱۰۰

ﺑﯽﺳﻮاد

۷

۲۸

اﮐﺎﺑﺮ

۱۳

۵۲

دﯾﭙﻠﻢ
ﺟﻤﻊ ﮐﻞ

۵
۲۵

۲۰
۱۰۰

دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ اﯾﺮان
ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره  ،۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ۷
ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰
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ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۲ﻧﻘﺸﮥ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺸﺮوﯾﻪ
)(https://boshruyeh.ir

۱ـ .۱ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ﺧﺼﻮص ﻗﺎﻟﯽﺑﺎﻓﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻓﺖ آن ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﯿﺮﺟﻨـﺪ،
ﻣﻮد ،درﺧﺶ ،ﻓﺮدوس و ﻃﺒﺲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﻣﺎ در ﻫﯿﭻﯾﮏ از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺸﺮوﯾﻪ اﺷﺎرهای ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در دو ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺗـﺎﮐﻨﻮن
درﺑﺎرۀ ﻗﺎﻟﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺘﺎب ﺑﺮﮔﯽ از ﻗﺎﻟﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺗﻮرج ژوﻟﻪ ،ﺳﺎل  ۱۳۷۵و ﮐﺘﺎب ﺑﺮ ﮐﻮﯾﺮﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﺟﻨـﻮب :ﻓـﺮش

ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺻﻮراﺳﺮاﻓﯿﻞ ﺳﺎل  ،۱۳۸۳ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎرۀ ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺸﺮوﯾﻪ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
در ﺳﺎﯾﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اراﺋﮥ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ درﺑﺎرۀ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی اﺻﯿﻞ ﺑﺸﺮوﯾﻪ ﺑﺴﻨﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺴﻦ ﺳﻠﯿﻤﯽ در ﮐﺘـﺎب ﺑﺸـﺮوﯾﻪ :ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪای
ﺧﻮدﭘﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﺎل  ،۱۳۹۶ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی اﺻﯿﻞ ﺑﺸﺮوﯾﻪ در اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی روﻧﻖ ﺧﻮد اﺷـﺎره و دﻻﯾـﻞ رﮐـﻮد آن را
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﺮﮔﺲ رﺿﻮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ در ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﮥ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ادﺑﯿﺎت ﻋﺎﻣﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺸﺮوﯾﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل  ،۱۳۸۹ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ذﮐـﺮ ﻧـﺎم
ﻃﺮحﻫﺎی راﯾﺞ در ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی ﺑﺸﺮوﯾﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺑﺎزوﺑﻨﺪی ،ﺧﻮدرﻧﮓ ،ﻣﻮﺳﯽآﺑﺎدی ،ﭘﻨﺠﻪ ﻏﻠﻂ ،ﺗﺮﻧﺠﯽ و ﺗﺮﮐﻤﺎﻧﯽ« ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ذیرﺑﻂ در ﺷﻬﺮ ﺑﺸﺮوﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻓﻘـﻂ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺨﺘﺼـﺮی را ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﻌـﺎوﻧﯽ
ﻓﺮش روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺸﺮوﯾﻪ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ و ﻣﻌﺮﻓـﯽ

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻗﺎﻟﯽ اﺻﯿﻞ ﺑﺸﺮوﯾﻪ از زواﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺎﻓﺖ ،اﺑﻌﺎد ،ﻃﺮح و ﻧﻘﺶ و رﻧﮓﺑﻨﺪی ،اﺑﺰار ﺑﺎﻓﺖ و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﯽﭘﺮدازد.
 .۲ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺸﺮوﯾﻪ
ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺸﺮوﯾﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع دﺳﺖﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮک  ،ﮔﻠﯿﻢ و ﺟـﺎﺟﯿﻢ در اﯾـﻦ ﻧﺎﺣﯿـﻪ رواج داﺷـﺘﻪ
ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﺑﺸﺮوﯾﻪ ﺑﺮای ﻗﺮنﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻬﻢ ﺑﺮکﺑﺎﻓﯽ در اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﯿﻤﻮر ﺟﻬﺎنﮔﺸﺎ ﻧﯿﺰ درﺑﺎرۀ آن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻣﺮدم ﺑﺸﺮوﯾﻪ » ...از
ﮐﺮک ﺑﺰ ،ﺑﺮک ﺑﺒﺎﻓﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﻮی ﺑﺰ ﺟﺎﺟﯿﻢ و ﮔﻠﯿﻢ ﺑﺴﺎزﻧﺪ« )ﺑﺮاﯾﻮن  .(۸۲ :۱۳۷۲اﻣﺎ ﺑﻪﻣﺮور زﻣﺎن ،ﺑﺎ رﺷـﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژی و ﺷـﮑﻞﮔﯿﺮی ﮐﺎرﺧﺎﻧـﻪﻫﺎی
ً
رﯾﺴﻨﺪﮔﯽ و ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ در اﯾﺮان ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮک ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪ .ﻣﺮدم ﺑﺸﺮوﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﮥ ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﺑﺎﻓﺖ
اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎ داﺷﺘﻨﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮک ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ داﺷﺖ ،ﮐﻢﮐﻢ ﺑﻪ ﻗﺎﻟﯽﺑﺎﻓﯽ روی آوردﻧﺪ.
ﻃﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۷۰ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺘﻨﺪ )ﺣﺪود  ۳۷/۵درﺻﺪ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن( ،اذﻋﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎدراﻧﺸﺎن
ﺑﻪ ﻗﺎﻟﯽﺑﺎﻓﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺮک و ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺑﺎ ﮐـﺎﻫﺶ روﻧـﻖ ﭘﺎرﭼـﻪﺑﺎﻓﯽ و ورود ﻗﺎﻟﯽﺑـﺎﻓﯽ ،ﻓﺮزﻧـﺪان ﺧـﻮد را ﺑـﻪ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی آن ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻗﺎﻟﯽﺑﺎﻓﯽ در ﺑﺸﺮوﯾﻪ ﭘﺲ از رﮐﻮد ﺑﺮکﺑﺎﻓﯽ رواج ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺮ ﮔﻔﺘـﻪﻫﺎی
ﻣﺴﻦﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﻓﻌﺎل در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ )ﻗﺎﺳـﻤﯿﺎن ،ﻣﺼـﺎﺣﺒﮥ ﺷﺨﺼـﯽ،
 ،(۱۴۰۰/۳/۶ﺗـﺎرﯾﺦ آن ﺑـﻪ دﻫـﮥ ﻧﺨﺴــﺖ ﺳـﺪۀ ﭼﻬـﺎردﻫﻢ ﺷﻤﺴــﯽ
ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽﻫﺎی ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳـﺎلﻫﺎی ﭘﺮروﻧـﻖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﻧﯿﺰ ﺑـﯿﻦ ﺳـﺎلﻫﺎی  ۱۳۳۰ﺗـﺎ  ۱۳۷۵ﺑـﻮده اﺳـﺖ .ﭼﻨﺎنﮐـﻪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی اﺣﻤـﺪ َدﻫـﻮﮐﯽ ،ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﻌـﺎوﻧﯽ ﻓـﺮش
ً
دﺳﺖﺑﺎف روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺸـﺮوﯾﻪ ،در دﻫـﮥ  ۵۰ﺧﻮرﺷـﯿﺪی ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎ در اﮐﺜـﺮ
ﻣﻨﺎزل ﯾﮏ دار زﻣﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺎﻟﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺸـﺮوﯾﻪ ﯾﺎﻓـﺖ ﻣﯽﺷـﺪ؛
اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺗﻌـﺪاد اﯾـﻦ دارﻫـﺎ اﻧﮕﺸﺖﺷـﻤﺎر اﺳـﺖ )دﻫـﻮﮐﯽ،
۱

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺨﺼﯽ.(۱۴۰۰/۱۱/۱۰ ،

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۳ﻧﺤﻮۀ ﻣﻔﺮوش ﮐﺮدن اﺗﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ۱۵ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ )ﻧﮕﺎرﻧﺪۀ اول(

۲ـ .۱وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺸﺮوﯾﻪ
ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی ﺑﺸﺮوﯾﻪ دارای ﺑﺎﻓﺘﯽ درﺷﺖ ﯾﺎ ﺑﻪاﺻﻄﻼح ﺧﺮﺳﮑﯽ ﺑﺎﻓﺖ
ً
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺳﺎﯾﺰ ﮐﻨﺎره و ﻗﺎﻟﯿﭽﻪ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﻣـﺎ ﺑﺎﻓـﺖ

ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری
ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺸﺮوﯾﻪ۱۳۷ ،ـ۱۴۸
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ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی ﺑﺎرﯾﮏ و ﺑﻠﻨﺪ )ﮐﻨﺎره( ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺑﺎﻫﻮ ۲ﺑﺎ ﻋﺮض  ۱ﺗﺎ ۱/۵
ﻣﺘــﺮ و ﻃــﻮل  ۳ﺗــﺎ  ۴ﻣﺘــﺮ ﻓﺮاواﻧــﯽ ﺑﯿﺸــﺘﺮی داﺷ ـﺘﻪ اﺳــﺖ .اﺑﻌــﺎد
ﻗﺎﻟﯿﭽــﻪﻫﺎ ﻧﯿــﺰ ﺑــﯿﻦ  ۲×۱ﻣﺘــﺮ و  ۲×۱/۵ﻣﺘــﺮ ﻣﺘﻐﯿــﺮ ﺑــﻮده اﺳــﺖ.
ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول  ۲ﺣﺪود  ۸۱درﺻﺪ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﺪه
دارای ﻋﺮض ﺣﺪاﻗﻞ  ۱ﻣﺘﺮ و ﻃﻮل ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۴ﻣﺘﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﮐﻤﺘـﺮ
از  ۱۹درﺻﺪ آنﻫﺎ در اﺑﻌـﺎد ﮐﻮﭼـﮏﺗﺮ ﺑﺎﻓﺘﻪﺷـﺪهاﻧﺪ .از ﻣﻬـﻢﺗـﺮﯾﻦ
دﻻﯾـﻞ آن ﻣـﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ ﺳـﺒﮏ ﻓـﺮش ﮐـﺮدن اﺗﺎقﻫـﺎی ﺧﺎﻧــﻪﻫﺎی
ً
ﻗﺪﯾﻤﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑـﺎ ﺳـﻪ ﯾـﺎ ﭼﻬـﺎر ﺗﺨﺘـﻪ
ﻗﺎﻟﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷـﺪﻧﺪ .ﺑـﺮای ﻣﺜـﺎل ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺗﺼـﻮﯾﺮ  ،۳اﺗـﺎﻗﯽ ﺑـﺎ
ﻣﺴﺎﺣﺖ  ۱۵ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺗﻮﺳـﻂ  ۳ﺗﺨﺘـﻪ ﻗـﺎﻟﯽ ﺑـﺎ اﺑﻌـﺎد  ۱/۲۰ﻣﺘـﺮ و
ﻃﻮل  ۳ﻣﺘﺮ و ﯾﮏ ﺗﺨﺘﻪ ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻋـﺮض  ۱/۴۰ﻣﺘـﺮ و ﻃـﻮل  ۳ﻣﺘـﺮ
ﻣﻔﺮوش ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۴اﺑﺰار و ﻟﻮازم ﺑﺎﻓﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ :ﺳﻮزﻧﻮک ،وازﻧﻮک ،ﻗﯿﭽﯽ ﮐﺞ،
َﭘﮑﯽ ،دﺳﺘﻮک )ﻧﮕﺎرﻧﺪه(

ردﯾﻒ

ﺗﺎروﭘﻮد ﻗﺎﻟﯽﻫﺎ از ﺟﻨﺲ ﭘﻨﺒﻪ و ﭘﺮز آنﻫﺎ از ﺟﻨﺲ ﭘﺸﻢ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﭘﻮدﻫـﺎ ،ﻧـﺦ  ۱۲ﻻ و ﺑـﻪ رﻧـﮓ ﺳـﯿﺎه ﺑـﻮدهاﻧـﺪ .ﻃﺒـﻖ ﮔﻔﺘـﮥ ﺑﺎﻓﻨـﺪﮔﺎن و
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺸﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از دامﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﻣﺸﻬﺪ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮﮔﺎن ،ﺳـﯿﺮﺟﺎن و ﮐﺮﻣـﺎن ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻣـﯽﺷـﺪﻧﺪ .در رﻧﮕـﺮزی
ً
اﻟﯿﺎف ﭘﺸﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از رﻧﮓﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ )از ﻧﻮع رﻧﮓﻫﺎی ﺟـﻮﻫﺮی( اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽﺷـﺪه و رﻧﮕـﺮزی ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﺨﺺ
ﺑﺎﻓﻨﺪه ﺑﻪاﻧﺪازۀ ﭘﺸﻢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺑﺎﻓﺖ ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﻗﺎﻟﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل رﻧﮓ ﺟﻮزی )ﻗﻬﻮهای( از ﭘﻮﺳﺖ ﮔـﺮدو ،ﺑﻠﮕـﯽ )ﺑـﺮگ ﺗـﺎﮐﯽ/
ﺳﺒﺰ روﺷﻦ( از ﺑﺮگ ﺗﺎک و ﻫﻠﯽ )ﮐﺮم ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ( از ﺗﺮﮐﯿـﺐ روﻧـﺎس و ﺿـﻤﻪ )زاج ﺳـﻔﯿﺪ( ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﻣـﯽآﻣـﺪه ،اﻣـﺎ در ﺗﻬﯿـﮥ ﺳـﺎﯾﺮ رﻧﮓﻫـﺎ ﻣﺎﻧﻨـﺪ
رﻧﮓﻫﺎی ﻻﮐﯽ )ﻗﺮﻣﺰ( ،آﺑﯽ ،آﺗﺸﯽ )ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﺗﯿﺮه( ،ﺗﺨﻢ ﻻﮐﯽ )ﻗﺮﻣﺰ ﺗﯿﺮه /ﻋﻨﺎﺑﯽ( ،ﮔﻠﯽ ،ﺳﯿﺎه و ﺟﺰ آن از رﻧﮕﺰاﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
۴
ﺑﺎﻓﺖ روی دارﻫﺎی اﻓﻘﯽ )ﺧﻮاﺑﯿﺪه( و ﭼﻠﻪﮐﺸﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ روش ﻋﺸﺎﯾﺮی )زﻣﯿﻨﯽ( اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .دﺳﺘﻮک )دﻓﺘﯿﻦ( ،۳ﻗﯿﭽـﯽ
و َﭘﮑﯽ) ۵ﭼﺎﻗﻮ( راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻫﻨﮕﺮان ﻣﺤﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷـﺪﻧﺪ )ﺗﺼـﻮﯾﺮ  .(۴ﮔـﺮه راﯾـﺞ در ﺑﺎﻓـﺖ
ً
ﻗﺎﻟﯽﻫﺎ از ﻧﻮع ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن راﺳﺖ َ)رﺳﺘﻪ ﮔﺮه (۶اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﻮاب ﻓﺮﻋﯽ ﭘﺮزﻫﺎ ﺑﻪﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد و ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻫـﺮ  ۶/۵ﺳـﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ
ﺣﺪود  ۱۴ﺗﺎ  ۱۶ﮔﺮه ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﻼوه در ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎ از دو ﭘﻮد ﮐـﻪ از ﻧﻈـﺮ ﻗﻄـﺮ ،ﺟـﻨﺲ و رﻧـﮓ ﯾﮑﺴـﺎن ﺑﻮدﻧـﺪ ﺑﻪﺻـﻮرت رﻓـﺖ و
ﺑﺮﮔﺸﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﻮد اول ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﻔﺖ و ﻣﺤﮑﻢ و ﭘﻮد دوم ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﯿﻤﻪﻣﻮاج ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷـﺪه و ﻧﺤـﻮۀ زﯾـﺮ و رو ﮐـﺮدن ﺗﺎرﻫـﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻮد دوم ،ﺧﻼف ﭘﻮد اول ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺎﻓﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﯿﻢﻟﻮل ﺑﻮده ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎ ﺑﻪازای ﻫﺮ ﮔﺮه ﯾـﮏ ﻗـﻮس ﮐﺎﻣـﻞ و
ﯾﮏ ﻧﯿﻢﻗﻮس ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول  :۲ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎ )ﻧﮕﺎرﻧﺪه(
ﺷﯿﺮازه از ﻧﻮع ﭘﯿﭽﺸﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺳﺎده ﺗﮏرﻧﮓ
ً
درﺻﺪ
و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑـﻪ رﻧـﮓ روﻧﺎﺳـﯽ و ﻫﻢرﻧـﮓ ﺑـﺎ زﻣﯿﻨـﮥ
ﻓﺮاواﻧﯽ
اﻧﻮاع
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ
ﻓﺮاواﻧﯽ
ﻗﺎﻟﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺎﻟﯽ ﺑـﺮ
۸۱/۰۸
۳۰
ﻋﺮض  ۱ﺗﺎ  ۱/۵ﻣﺘﺮ و ﻃﻮل  ۳ﺗﺎ  ۴ﻣﺘﺮ
روی ﻧﺦﻫﺎی زﻓﺖ ۷ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ.
۱

دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ اﯾﺮان
ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره  ،۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ۷
ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰
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۲ـ .۲ﻃﺮح و ﻧﻘﺶ ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺸﺮوﯾﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑـﻪ ﺷـﺮوع ﻗﺎﻟﯽﺑـﺎﻓﯽ در ﺑﺸـﺮوﯾﻪ ﺑـﻪ
اﺑﺘﺪای ﻗﺮن  ۱۴ﺷﻤﺴﯽ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد و ﭘﯿﺶ از آن

ﺑﺎﻓـــﺖ ﻗـــﺎﻟﯽ در اﯾـــﻦ ﻧﺎﺣﯿـــﻪ رواج ﻧﺪاﺷـــﺘﻪ ،در
ﺳﺎلﻫﺎی آﻏﺎزﯾﻦ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻧﮓﻫﺎی
ﺟﻮﻫﺮی و ﻧﻘﺸﻪ ﯾﺎ اﻟﮕـﻮی ﺑﺎﻓـﺖ ﺗﻮﺳـﻂ ﺗﺠـﺎر از
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ آورده ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﺮﮐﻤﻨـﯽ ﺑـﻮده ﮐـﻪ رﻫـﺎورد
ﺗﺠﺎر ﻣﺸﻬﺪی ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺳﺎﯾﺮ ﻃﺮحﻫﺎ و ﻧﻘـﻮش
ﻧﯿــﺰ ﺑــﻪﻣــﺮور زﻣــﺎن از ﺳــﺎﯾﺮ ﻣﻨــﺎﻃﻖ ﻫﻤﺠــﻮار ﺑــﻪ
ﺑﺸﺮوﯾﻪ آورده ﺷﺪهاﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﮐـﻪ
ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻋﺸـﺎﯾﺮ ﻋـﺮب ﻧـﻮاﺣﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨـﺪ و
ﻓــﺮدوس در ﺑﺸــﺮوﯾﻪ رواج ﯾﺎﻓﺘــﻪ ﯾــﺎ ﻃﺮحﻫــﺎی
ﺗﺮﻧﺠﯽ )ﮔﺮد ،ﮔﻮری ،ﻧﻪﮔﻠﯽ ،ﺧﻮﺷﻪاﻧﮕﻮری( ﮐـﻪ
از ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی ﮐﺮﻣﺎن و ﯾﺰد اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪهاﻧﺪ.

۲

ﻋﺮض  ۱ﺗﺎ  ۱/۵ﻣﺘﺮ و ﻃﻮل  ۲ﻣﺘﺮ
ﺟﻤﻊ ﮐﻞ

۷
۳۷

۱۸/۹۱
۱۰۰

اﺑﻌﺎد

ﻣﺘﻘﺎرن
ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن

۰
۳۷

۰
۱۰۰

ﺟﻤﻊ ﮐﻞ

۳۷

۱۰۰

ﯾﮏ ﭘﻮد

۰

۰

دو ﭘﻮد

۳۷

۱۰۰

ﺑﯿﺶ از دو ﭘﻮد
ﺟﻤﻊ ﮐﻞ

۰
۳۷

۰
۱۰۰

ﻣﺘﺼﻞ
ﻣﻨﻔﺼﻞ

۳۷
۰

۱۰۰
۰

ﺟﻤﻊ ﮐﻞ

۳۷

۱۰۰

ﻟﻮل

۰

۰

ﻧﯿﻢﻟﻮل
ﺗﺨﺖ

۳۷
۰

۱۰۰
۰

ﺟﻤﻊ ﮐﻞ

۳۷

۱۰۰

ﺗﺎر

ﭘﻨﺒﻪ

۳۷

۱۰۰

ﭘﻮد

ﭘﻨﺒﻪ )ﺳﯿﺎهرﻧﮓ(

۳۷

۱۰۰

ﭘﺮز

ﭘﺸﻢ

۳۷

۱۰۰

ﻧﻮع ﮔﺮه

۳

ﺗﻌﺪاد ﭘﻮد

۴

ﻧﻮع ﺷﯿﺮازه

۵

ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺑﺎﻓﺖ

۶

ﻣﻮاد
اوﻟﯿﻪ

ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺣﺪود  ۵۶/۲۵درﺻﺪ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن ،ذﻫﻨﯽﺑﺎﻓﯽ را راﯾﺞﺗـﺮﯾﻦ روش ﭘﯿﺎدهﺳـﺎزی ﻧﻘﺸـﻪ ﻗـﺎﻟﯽ ﺑﯿـﺎن ﮐﺮدهاﻧـﺪ؛ اﻣـﺎ
ﺿﻤﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن اﺑﺘﺪا ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ را از ﭘﺸﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪﻣﺮور ﺑﺮ اﺛـﺮ ﺗﮑـﺮار ﺑﺎﻓـﺖ ،ﻧﻘﺸـﻪ را

ﺣﻔﻆ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺣﻔﻈﯽﺑﺎﻓﯽ را ﺑﺎ ﻧﺎم ذﻫﻨﯽﺑـﺎﻓﯽ ﻣﻄـﺮح ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ .ﺑـﻪﻋﻼوه ﻃـﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﻣﯿـﺪاﻧﯽ ﺗﻌـﺪاد زﯾـﺎدی ﻧﻘﺸـﮥ ﻗـﺎﻟﯽ در ﺧﺎﻧـﻪﻫﺎی
ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ از روی ﻧﻘﻮش ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﭙﯽﺑﺮداری ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ )ﺗﺼﺎوﯾﺮ  ۵و  .(۶ﻣﺠﻤﻮع دادهﻫﺎی ﺑﻪدﺳـﺖآﻣـﺪه ﺣـﺎﮐﯽ از آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را از ﭘﺸﺖ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎ آنﻫﺎ را ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ ﭘﯿﺎده ﮐﺮده ،ﻃﺒﻖ ذوق و ﺳﻠﯿﻘﮥ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﻓﺘﻨـﺪ.
ﺑﻪﻣﺮور زﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﮑﺮار ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪﺻﻮرت ﺣﻔﻈﯽ ﯾﺎ ذﻫﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی آﻣﻮزش ﻣﯽدادﻧﺪ.
ً
ﻣﻌﺮوﻓﯿﺖ ﻃﺮحﻫﺎ و ﻧﻘﻮش راﯾﺞ در ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺑﺸﺮوﯾﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﺮح و ﻧﻘﺶ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﻟﯽ ﺗﺮﻧﺠﯽ ﺧﻮﺷﻪاﻧﮕﻮری ﯾﺎ ﺳﺮﻣﻨﺸﺄ ﻃﺮحﻫـﺎ
و ﻧﻘﻮش ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﺸﮥ ﻋﺮﺑﯽ و ﻧﻘﺸﮥ ﺗﺮﮐﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﯽﺗﻮان ﻃﺮحﻫﺎ و ﻧﻘﻮش راﯾﺞ در ﻣـﺘﻦ و ﺣﺎﺷـﯿﮥ ﻗﺎﻟﯽﻫـﺎ را ﻃﺒﻘﻪﺑﻨـﺪی و
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد )ﺟﺪول .(۳

 .۳ﻃﺮحﻫﺎی راﯾﺞ در ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎ
۳ـ .۱ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﺮﻧﺠﯽ
ﻃﺮحﻫـﺎی ﺗﺮﻧﺠـﯽ در اﺻـﻄﻼح ﺑــﻪ ﻃﺮحﻫـﺎﯾﯽ در ﺑﺸـﺮوﯾﻪ اﻃــﻼق
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎ اﻧـﻮاع ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﺮﻧﺞﻫـﺎی ﮔـﺮد ﯾـﺎ ﮐﺸـﯿﺪه
ﺗــﺰﯾﯿﻦ و ﺗﺮﻧﺞﻫــﺎ در اﻣﺘــﺪاد ﻃــﻮﻟﯽ ﻗــﺎﻟﯽ ﺑــﻪ ﺗﻌــﺪاد ﺗﮑــﺮار ﺷــﺪهاﻧﺪ.
ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﺮﻧﺠﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ و ﻓـﺮم ﺗﺮﻧﺞﻫـﺎ اﻧـﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ
دارﻧﺪ و ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺻـﻮرتﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑﺎﻓـﺖ آنﻫـﺎ ﺑـﯿﺶ از ﺳـﺎﯾﺮ
ﻃﺮحﻫـﺎ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ رواج داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ؛ ﭼﻨﺎنﮐـﻪ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺟــﺪول ۲
ﺑﯿﺶ از  ۴۸درﺻﺪ از ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺷﺪه ﻃﺮح ﺗﺮﻧﺠﯽ داﺷﺘﻨﺪ.

ﺟﺪول  :۳ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻮاع ﻃﺮحﻫﺎ در ﻣﺘﻦ و ﺣﺎﺷﯿﮥ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎ )ﻧﮕﺎرﻧﺪه(
ردﯾﻒ

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۵ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻧﻘﺸﮥ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه از ﺧﺎﻧﮥ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن )ﻧﮕﺎرﻧﺪۀ اول(

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۶ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻧﻘﺸﮥ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه از ﺧﺎﻧﮥ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن )ﻧﮕﺎرﻧﺪۀ اول(

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﻃﺮح

۱

ﻣﺘﻦ

ﺗﺮﻧﺠﯽ

۱۸

۴۸.۶۴

ﻟﭽﮏﺗﺮﻧﺞ )ﻧﻘﺸﮥ ﺟﺪﯾﺪ(

۵

۱۳.۵۱

ﺗﺮﮐﻤﻨﯽ
ﻋﺮﺑﯽ

۳
۳

۸.۱۰
۸.۱۰

ﺗﺮﻧﺠﯽ ارﺳﮏ
ﺷﺎهﻋﺒﺎﺳﯽ
ارﺳﮏ

۴
۴

۱۰.۸۱
۱۰.۸۱

ﺟﻤﻊ ﮐﻞ
ُ
وار
ُﭼﺮﮐﯽ

۳۷

۱۰۰

۲

۵.۴۰

۲
۱

۵.۴۰
۲.۷۰

۳۲
۳۷

۸۶.۴۸
۱۰۰

ارﺳﮏ

۸

۳ـ۱ـ .۱ﺗﺮﻧﺠﯽ ﻧﻪﮔﻠﯽ

اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺗﺮﻧﺞ ﮔﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﻞ ﮔﺮد در ﻣﯿﺎﻧـﮥ آن
و ﻫﺸــﺖ ﮔــﻞ ﻻﻟــﻪﻋﺒﺎﺳــﯽ ﺑــﺮگ ﻣــﻮﯾﯽ و ﮔــﻞ ﻓﺮﻧــﮓ ﺑﻪﺻــﻮرت
ﯾﮏدرﻣﯿﺎن در اﻃﺮاف آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻧﻮع ﻃﺮح

ﻓﺮاواﻧﯽ

درﺻﺪ
ﻓﺮاواﻧﯽ

۲

ﺣﺎﺷﯿﻪ

ﻣﺸﻬﺪی
ﺳﺎده
ﺟﻤﻊ ﮐﻞ

در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﯾﮏ ﺟﻔﺖ دﺳﺘﻪﮔﻞ ﻧﻪﺗﺎﯾﯽ در ﺟﻬﺖ ﻃﻮﻟﯽ ﻗﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﺮﻧﺞ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و ﺗﺮﻧﺠﯽ ﺑﯿﻀﯽﺷﮑﻞ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در

ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری
ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺸﺮوﯾﻪ۱۳۷ ،ـ۱۴۸
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ً
ﻗﺎﻟﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﺮﻧﺞ ﻧﻪﮔﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ زﻣﯿﻨﮥ ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺮﻧﺞ ﺑﯿﻀﯽ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺮﻧﺞ ﮔـﺮد و ﺑﯿﻀـﯽ ﺑﻪﺻـﻮرت ﯾـﮏدرﻣﯿـﺎن ﺗـﺰﯾﯿﻦ
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮح ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺮﻧﺞﻫﺎی ﺗﮑﺮارﺷﻮﻧﺪه از ﭼﻬﺎر ﻟﭽﮏ ﻧﯿﺰ در ﺗﺰﯾﯿﻦ ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ
اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﮑﺮار ﭼﻨﺪ ﺗﺮﻧﺞ در ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻟﯽ ،ﺑﺮ روی زﻣﯿﻨﻪای ﺳﺎده و ﺑﺪون ﻧﻘﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺣﺎﺷﯿﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫـﺎ ﻋـﻼوه
ﺑﺮ ﺗﺮﻧﺞﻫﺎ ،ﻋﻨﺼﺮ ﻟﭽﮏ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد )ﺗﺼﻮﯾﺮ .(۷
۳ـ۱ـ .۲ﺗﺮﻧﺠﯽ ﮔﺮد )ﭼﺮخ ﭼﺎﻫﯽ(

اﯾﻦ ﻃﺮح ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻧﺞ ﮔﺮد ﺷﺎﻧﺰده ﭘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﻞ ﭼﻨﺪ ﭘﺮ در ﻣﯿﺎﻧﮥ آن و ﻫﺸﺖ ﮔﻞ ﻓﺮﻧﮓ و ﮔﻞ ﺷﺎهﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏدرﻣﯿﺎن در اﻃـﺮاف
آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﻘﺶ ﺗﺮﻧﺞ در ﻃﺮح »ﺗﺮﻧﺠﯽ ِا ِرﺳﮏ« اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺗﺮﻧﺞ آن ﺑﻪ ﭼﺮخ ﭼﺎه ،ﺑﺎ ﻧـﺎم ﻣﺤﻠـﯽ »ﭼـﺮخ
ﭼﺎﻫﯽ« ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﭼﻨﺪ ﺗﺮﻧﺞ در راﺳﺘﺎی ﻣﺤﻮر ﻃﻮﻟﯽ ﻗﺎﻟﯽ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه و در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮح ﺣﺎﺷﯿﻪ ،ﭼﻬﺎر
ً
ﻟﭽﮏ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻟﭽﮏﻫﺎ ﯾﮏﭼﻬﺎرم ﻧﻘﺶ ﺗﺮﻧﺞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺮح ﺗﺮﻧﺠﯽ ﻧﻪﮔﻠﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﮑﺮار ﭼﻨﺪ ﺗـﺮﻧﺞ
در ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻟﯽ ،ﺑﺮ روی زﻣﯿﻨﻪای ﺳﺎده و ﺑﺪون ﻧﻘﺶ اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﯾﺮ .(۸

دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ اﯾﺮان
ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره  ،۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ۷

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۷ﻗﺎﻟﯽ ﺗﺮﻧﺠﯽ ﻧﻪﮔﻠﯽ )ﻧﮕﺎرﻧﺪۀ اول(

ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰
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ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۸ﻗﺎﻟﯽ ﺗﺮﻧﺠﯽ ﮔﺮد )ﭼﺮخ ﭼﺎﻫﯽ( )ﻧﮕﺎرﻧﺪۀ اول(

۳ـ۱ـ .۳ﺗﺮﻧﺠﯽ ﮔﻮری

اﯾﻦ ﻃﺮح ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻧﺞ ﺑﯿﻀﯽﺷﮑﻞ ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت ﮔﻞ و ﺑﺮگ ﺧﺘﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺎﻟﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﯽﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﺑﻌـﺎد ﻗـﺎﻟﯽ ،ﻃـﺮﻓﯿﻦ ﺗـﺮﻧﺞ و
زﻣﯿﻨﮥ ﻗﺎﻟﯽ ﻣﺰﯾﻦ ﺑﻪ دﺳﺘﻪﮔﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه وﺟﻪ ﺗﺴﻤﯿﮥ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ »ﮔﻮری« ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻓﺮم ﺗﺮﻧﺞ آن ﺑﻪ »ﻗﺒـﺮ« ﺑـﻮده اﺳـﺖ
)ﺗﺼﻮﯾﺮ .(۹
۳ـ۱ـ .۴ﺗﺮﻧﺠﯽ ﺧﻮﺷﻪاﻧﮕﻮری

اﯾﻦ ﻃﺮح ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻧﺞﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻣﺘﺪاد ﻃﻮﻟﯽ ﻗﺎﻟﯽ ﺗﮑﺮار ﺷﺪهاﻧﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ دارای ﭼﻬﺎر ﻟﭽﮏ ﻧﯿـﺰ ﻫﺴـﺘﻨﺪ .ﻟﭽـﮏﻫـﺎی اﯾـﻦ ﻃـﺮح
ً
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﮏﭼﻬﺎرم ﻧﻘﺶ ﺗﺮﻧﺞ در ﻃﺮح »ﻧﻘﺸﮥ ﺟﺪﯾﺪ« ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻘﺶ ﺗﺮﻧﺞ در اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﻧﻘﺶ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺮﻧﺞ در ﻃﺮح »ﺗﺮﻧﺠﯽ ﮔﻮری« ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ً
اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﻪﮔﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮﺷﻪاﻧﮕﻮری ﺑﻪ آن اﻟﺼﺎق ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻗﺎﻟﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﺮض ﮐﻢ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﺪه و ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻃـﺮحﻫـﺎی
»ﺗﺮﻧﺠﯽ ﻧﻪﮔﻠﯽ« و »ﺗﺮﻧﺠﯽ ﮔﺮد« ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﮑﺮار ﭼﻨﺪ ﺗﺮﻧﺞ در ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻟﯽ ،ﺑﺮ روی زﻣﯿﻨﻪای ﺳﺎده و ﺑﺪون ﻧﻘﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﯾﺮ .(۱۰
۳ـ .۲ﻃﺮح ﻟﭽﮏﺗﺮﻧﺞ )ﻧﻘﺸﮥ ﺟﺪﯾﺪ(
اﯾﻦ ﻃﺮح ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻧﺠﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺎ دو ﺳﺮ ﺗﺮﻧﺞ و ﭼﻬـﺎر ﻟﭽـﮏ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻟﭽﮏﻫـﺎ ﯾﮏﭼﻬـﺎرم ﻧﻘـﺶ ﺗـﺮﻧﺞ ﻫﺴـﺘﻨﺪ .درون ﺗـﺮﻧﺞ ﻧﯿـﺰ ﺑـﺎ ﮔﻞﻫـﺎی
ﺷﺎهﻋﺒﺎﺳﯽ و ﮔﺮد ﺗﺰﯾﯿﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻃﺮح در ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻋﺮض ﮐﻢ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،از ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت ﺗﺮﻧﺞ و ﻟﭽﮏﻫﺎ ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ

ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح آﺧﺮﯾﻦ ﻃﺮﺣﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ ﻧﺎم »ﻧﻘﺸﮥ ﺟﺪﯾﺪ« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﯾﺮ  .(۱۱ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول  ۳ﺣـﺪود
 ۱۳/۵درﺻﺪ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺮرﺳﯽﺷﺪه دارای ﻃﺮح ﻟﭽﮏﺗﺮﻧﺞ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻧﻘﺸﮥ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺗﺼﻮﯾﺮ  : ۹ﻗﺎﻟﯽ ﺗﺮﻧﺠﯽ ﮔﻮری )ﻧﮕﺎرﻧﺪۀ اول(

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۱۰ﻃﺮح ﺗﺮﻧﺠﯽ ﺧﻮﺷﻪاﻧﮕﻮری )ﻃﻮاﻓﯽ ،آرﺷﯿﻮ ﺷﺨﺼﯽ(

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۱۱ﻗﺎﻟﯽ ﻟﭽﮏﺗﺮﻧﺞ )ﻧﻘﺸﮥ ﺟﺪﯾﺪ( )ﻧﮕﺎرﻧﺪۀ اول(

۳ـ .۳ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﺮﮐﻤﻨﯽ
ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﺮﮐﻤﻨﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع واﮔﯿﺮهﻫﺎی ﺗﮑﺮارﺷﻮﻧﺪه در ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی ﺗﺮﮐﻤﻨﯽ اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﺮﮐﻤﻨﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑﺎﻓـﺖ آنﻫـﺎ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣﺘـﺪاول ﺷـﺪ و از ﻃﺮﯾـﻖ ﺗﺠـﺎر
ﻣﺸﻬﺪی ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ راه ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ زﻣﯿﻨﮥ اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﻗﺎﻟﯽﻫﺎ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﻘﻮش ﺗﺮﮐﻤﻨﯽ اﺳﺖ ،ﺣﺎﺷﯿﮥ ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﺎﻟﯽﻫـﺎ دارای ﻧﻘﺸـﯽ
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺷﻬﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺗﺼﻮﯾﺮ .(۱۲
۳ـ .۴ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ
ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻧﻮع ﻃﺮح واﮔﯿﺮهای ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎی »ﻧﻘﺸﮥ ﻋﺮﺑﯽ« و »ﻧﻘﺸﮥ ﻣﺎﻫﯽ« اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪوﺳـﯿﻠﮥ ﻋﺸـﺎﯾﺮ ﻋـﺮب اﻃـﺮاف ﻓـﺮدوس و

ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻣﺮور در ﺑﺸﺮوﯾﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﮐﺮﯾﺎن ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺨﺼﯽ) (۱۴۰۰/۳/۲ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ  ۱۳و .(۱۴
ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری
ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺸﺮوﯾﻪ۱۳۷ ،ـ۱۴۸
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ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۱۲ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺗﺮﮐﻤﻨﯽ )ﻧﮕﺎرﻧﺪۀ اول( ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۱۳ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﮥ ﻋﺮﺑﯽ )ﭼﻮﭘﺎنوﻓﺎ ،آرﺷﯿﻮ ﺷﺨﺼﯽ(

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۱۴ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﮥ ﻣﺎﻫﯽ )ﻧﮕﺎرﻧﺪۀ اول(

۳ـ .۵ﻃﺮح ارﺳﮏ
اﯾﻦ ﻃﺮح ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ دو ﻃﺮح ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »ﺷﺎهﻋﺒﺎﺳﯽ ارﺳﮏ« و »ﺗﺮﻧﺠﯽ ارﺳﮏ« ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺷـﻬﺮ ارﺳـﮏ از ﺗﻮاﺑـﻊ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺑﺸـﺮوﯾﻪ اﺳـﺖ.
ﺣﺪود  ۴۵درﺻﺪ از ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی ﺑﺎﻓﺘﻪﺷﺪه در ﺷﻬﺮ ﺑﺸﺮوﯾﻪ ﺑـﺎ ﻗﺎﻟﯽﻫـﺎی
ﻣﻨﺎﻃﻖ ارﺳﮏ و ﺣﺘﯽ ﻓﺮدوس اﺷﺎرهﮐﺮدهاﻧﺪ .در واﻗﻊ ﻫﻢﺟﻮاری اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺑﺸﺮوﯾﻪ و ﻣﺮاودات ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ را ﺑـﺮای ﺗﺒـﺎدل

ﻃﺮح و ﻧﻘﺶ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺎﻟﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۱۵ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺷﺎهﻋﺒﺎﺳﯽ ارﺳﮏ )ﻧﮕﺎرﻧﺪۀ اول(

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۱۶ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺗﺮﻧﺠﯽ ارﺳﮏ )ﻧﮕﺎرﻧﺪۀ اول(

۳ـ۵ـ .۱ﺷﺎهﻋﺒﺎﺳﯽ ارﺳﮏ

اﯾﻦ ﻃﺮح در زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋـﮥ ﻃﺮحﻫـﺎی واﮔﯿـﺮهای اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﻣـﺘﻦ ﻗـﺎﻟﯽ
ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻃﺮح ﮔﻞﻫﺎی ﮔﺮد ﺑﺰرگ و ﻏﻨﭽﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺳﺎﻗﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻃـﺮح در واﻗـﻊ ﻫﻤـﺎن »ﻃـﺮح
ﻣﯿﻨﺎﺧﺎﻧﯽ« ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ در ﺑﺸﺮوﯾﻪ ﺑﺎ ﻧـﺎم »ﺷﺎهﻋﺒﺎﺳـﯽ ارﺳـﮏ« ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد )ﺗﺼﻮﯾﺮ .(١۵
۳ـ۵ـ .۲ﺗﺮﻧﺠﯽ ارﺳﮏ

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۱۷ﺣﺎﺷﯿﮥ ُ
وار )ﻧﮕﺎرﻧﺪۀ اول(

اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﻪ ﺗﺮﻧﺞ در ﻃﻮل ﻗﺎﻟﯽ و دو ﺳـﺮﺗﺮﻧﺞ ﺑـﺰرگ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺳﺮﺗﺮﻧﺞﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﻧﺞﻫﺎی اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎی ﻗﺎﻟﯽ ﻣﺘﺼـﻞ ﺷـﺪهاﻧﺪ .ﻃـﺮح ﺗﺮﻧﺠـﯽ
ارﺳﮏ دارای ﺣﺎﺷﯿﻪای ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﯾﺮ .(١۶
دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ اﯾﺮان
ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره  ،۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ۷
ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰
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 .۴ﻃﺮح و ﻧﻘﺶ ﺣﺎﺷﯿﻪ
۴ـ .۱ﺣﺎﺷﯿﮥ ُ
وار
ﺣﺎﺷﯿﮥ ُوار ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﯾﮏ واﮔﯿﺮۀ ﺗﮑﺮارﺷﻮﻧﺪه ﺑـﺎ ﺗﺰﯾﯿﻨـﺎﺗﯽ از ﮔـﻞﻫـﺎی ﺧﺘـﺎﯾﯽ و
اﺳﻠﯿﻤﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﻃﺮح اﯾﻦ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺘﻦ ورود ﮐﺮده اﺳـﺖ،
در ﮔﻮﯾﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم » ُوار« ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی »ﺑﺎﻻ« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد )ﺗﺼﻮﯾﺮ  .(١٧اﯾـﻦ
ﺣﺎﺷﯿﻪ در زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی درﺑﺎری ﯾﺎ ﺳﺮﺧﻮد ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۱۸ﺣﺎﺷﯿﮥ ﭼﺮﮐﯽ )ﻧﮕﺎرﻧﺪۀ اول(

ُ
۴ـ .۲ﺣﺎﺷﯿﮥ ﭼﺮﮐﯽ
اﯾﻦ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﺷﯿﮥ ُ
وار در زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺣﺎﺷـﯿﻪﻫﺎی ﺳـﺮﺧﻮد ﯾـﺎ درﺑـﺎری
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺘﺸـﮑﻞ از ﯾـﮏ واﮔﯿـﺮۀ ﺗﮑﺮارﺷـﻮﻧﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﺰﯾﻦ ﺑـﻪ
ﮔﻞﻫﺎی ﻻﻟﻪﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﺮگﻣﻮﯾﯽ ،ﮔﻞﻓﺮﻧﮓ رز و ﺑﺮگﻫﺎی ﮐﻨﮕﺮهایﺷـﮑﻞ اﺳـﺖ
)ﺗﺼﻮﯾﺮ  .(١٨در ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﮔـﻞﻓﺮﻧﮕﯽ ورﺷـﻮﯾﯽ ﺑـﺎ ﻧـﺎم ﻣﺤﻠـﯽ

»ﮔﻞ ﭘﯿﺮﻣﺮد« از ﮔﻮﺷﮥ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﺪه و در ﻣﺤﻞ ﻟﭽﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﻃـﺮح و ﻧﻘـﺶ اﯾـﻦ ﺣﺎﺷـﯿﻪ دورﻧﻤـﺎﯾﯽ از ﭼﺮوﮐﯿـﺪﮔﯽ را در ذﻫـﻦ
ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﮔﻮﯾﺶ و زﺑـﺎن ﻣﺤﻠـﯽ ﺑـﺎ ﻧـﺎم » ُﭼﺮﮐـﯽ« ﺑـﻪﻣﻌﻨـﺎی ﭼـﺮوک و
ﭼﺮوﮐﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۱۹ﺣﺎﺷﯿﮥ ﻣﺸﻬﺪی )ﻧﮕﺎرﻧﺪۀ اول(

۴ـ .۳ﺣﺎﺷﯿﮥ ﻣﺸﻬﺪی
اﯾﻦ ﺣﺎﺷـﯿﻪ ﻣﺘﺸـﮑﻞ از ﯾـﮏ واﮔﯿـﺮۀ ﺗﮑﺮارﺷـﻮﻧﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﺰﯾﻦ ﺑـﻪ

ﮔﻞﻫﺎی ﺷﺎهﻋﺒﺎﺳﯽ و ﺑﺮگﻫﺎی ﮐﻨﮕﺮهایﺷﮑﻞ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑـﻪ
اﯾﻦ ﻃﺮح از ﻃﺮحﻫـﺎی راﯾـﺞ در ﻗـﺎﻟﯽ ﻣﺸـﻬﺪ اﻗﺘﺒـﺎس ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺣﺎﺷﯿﮥ »ﻣﺸﻬﺪی« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد )ﺗﺼﺎوﯾﺮ  ۱۹و .(۲۰

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۲۰ﻧﻘﺸﮥ ﺣﺎﺷﯿﮥ ﻣﺸﻬﺪی )ﻧﮕﺎرﻧﺪۀ اول(

۴ـ .۴ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی ﺳﺎده
ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی ﺳﺎده ﻣﺘﺸﮑﻞ از دو ﺣﺎﺷﯿﮥ ﺑﺎرﯾﮏ و ﯾﮏ ﺣﺎﺷﯿﮥ ﭘﻬـﻦ ﻣﯿـﺎﻧﯽ ﺑـﺎ
ﻃﺮحﻫﺎی واﮔﯿﺮهای ﺗﮑﺮارﺷﻮﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺎﺷـﯿﻪﻫﺎی ﺳـﺎده اﻧـﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ
دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ دارای ﻃﺮح و ﻧﻘﺶ ﺑﺴـﯿﺎر ﺳـﺎدهای ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،در ﺑـﯿﻦ
ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﺣﺎﺷﯿﮥ »ﺳـﺎده« ﺧﻮاﻧـﺪه ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ )ﺗﺼـﻮﯾﺮ  .(۲۱در ﻧﻈﺮﺳـﻨﺠﯽ

ﺻــﻮرتﮔﺮﻓﺘــﻪ ،ﺑﺎﻓﻨــﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن اﻇﻬــﺎر ﻣــﯽﻧﻤﻮدﻧــﺪ ﮐــﻪ ﺑﺎﻓــﺖ
ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی ُ
وار و ﭼﺮﮐـﯽ ﺑـﻪدﻟﯿﻞ ﭘﯿﭽﯿـﺪﮔﯽ ﻧﻘـﺶ و ﻓـﺮوش ﺑﻬﺘـﺮ ﻣﺤﺼـﻮل
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ آنﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﻗﺎﻟﯽﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽﺷـﺪه
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی ﺳﺎده ﺑﺎ ﺣﺪود  ۸۶/۵درﺻﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ
را در ﻣﯿﺎن ﻃﺮحﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪ دارﻧﺪ )ﺟﺪول .(۳
 .۵ارﺗﺒﺎط ﻃﺮح و ﻧﻘﺶ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد آنﻫﺎ
ً
ﻧﺤﻮۀ اﺟﺮای ﻃﺮح و ﻧﻘﺶ ﺣﺎﺷﯿﻪ و ﻣـﺘﻦ ﻗﺎﻟﯽﻫـﺎ ﮐـﺎﻣﻼ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ اﺑﻌـﺎد آنﻫـﺎ،
ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۲۱اﻧﻮاع ﺣﺎﺷﯿﮥ ﺳﺎده )ﻧﮕﺎرﻧﺪۀ اول(
ً
ﺑــﻪوﯾــﮋه ﻋــﺮض ﻗﺎﻟﯽﻫــﺎ ﺑــﻮده اﺳــﺖ .ﻣﻌﻤــﻮﻻ ﺑــﺮای ﻗﺎﻟﯽﻫــﺎﯾﯽ ﺑــﺎ ﻋــﺮض ﮐــﻢ از
ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی ﺑﺎرﯾﮏ و ﺳﺎده ﺑﺎ ﺗﺮﻧﺞﻫﺎی ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﯿﻀﯽﺷﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑـﺮای ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻃـﺮح ﺗﺮﻧﺠـﯽ ﺧﻮﺷـﻪاﻧﮕﻮری در ﻗﺎﻟﯽﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﻋـﺮض
 ۱/۲۰ﻣﺘﺮ و ﻃﻮل ﺑﯿﺶ از  ۲ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﻮاردی ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻓﻨﺪه ﺗﻨﺎﺳﺒﺎت ﻃﺮح و ﺣﺘﯽ ﺷﮑﻞ و ﻓﺮم ﻧﻘﻮش را ﺑﺮﻫﻢ ﻣﯽزده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻠﯿﻘﮥ
ﺧﻮد ﯾﺎ ﺑﻪواﺳﻄﮥ ﻋﺮض ﻗﺎﻟﯽ ،ﺑﻌﻀﯽ ﻃﺮحﻫﺎ را ﮐﻢﮐﺎر ﯾﺎ ﭘﺮﮐﺎر ﯾﺎ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻮد ﺑﻪﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷـﮑﻞﮔﯿـﺮی ﻃﺮحﻫـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ در ﻗـﺎﻟﯽ
ﺑﺸﺮوﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در )ﺗﺼـﻮﯾﺮ (۲۲
ﺑــﺎ ﮐــﻢ ﺷــﺪن ﻋــﺮض ﻗﺎﻟﯽﻫــﺎی »ب« و »ج«
ﻃــﺮح و ﻧﻘــﺶ ﻣــﺘﻦ ﻗﺎﻟﯽﻫــﺎ و ﺗــﺮﻧﺞ آنﻫــﺎ ﮐــﻪ
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻃﺮح ﻗﺎﻟﯽ »اﻟـﻒ« اﺳـﺖ ،ﮐـﻢﮐـﺎرﺗﺮ
ﺷﺪهاﻧـﺪ .در ﻗـﺎﻟﯽ »ج« ﻧﯿـﺰ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﮐﻤﺘـﺮ
ﺷــﺪن ﻋــﺮض ﻗــﺎﻟﯽ ﻧﻘــﻮش ﺧﻮﺷــﻪاﻧﮕــﻮری و
ﻟﭽﮏﻫﺎ در ﻣـﺘﻦ ﻗـﺎﻟﯽ »ب« ﺣـﺬف ﺷـﺪهاﻧـﺪ.
ﺑﻪﻋﻼوه در ﻗـﺎﻟﯽ »ب« و »ج« ﺑـﻪﺟﺎی ﺣﺎﺷـﯿﮥ
ﭘﺮﮐــﺎر و ﭘﻬــﻦ ُوار ﻗــﺎﻟﯽ »اﻟــﻒ« از ﺣﺎﺷــﯿﻪﻫﺎی
ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﺎ ﻧﻘﻮش ﺳﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ج

ب

اﻟﻒ

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۲۲ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل ﻃﺮح و ﻧﻘﺶ ﻗﺎﻟﯽ ﺗﺮﻧﺠﯽ ﮔﻮری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺮض ﻗﺎﻟﯽﻫﺎ )ﻧﮕﺎرﻧﺪۀ اول(

ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری
ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺸﺮوﯾﻪ۱۳۷ ،ـ۱۴۸
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 .۶رﻧﮓﺑﻨﺪی
رﻧﮓﻫﺎی ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ در ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺸﺮوﯾﻪ ﺷﺎﻣﻞ رﻧﮓﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ،ﻗﺮﻣﺰ ﺗﯿﺮه و روﺷﻦ ،ﻧﺎرﻧﺠﯽ ،ﺳﺮﺧﺎﺑﯽ ،ﮐﺮم ،آﺑﯽ ﺗﯿﺮه و روﺷﻦ ،ﻗﻬﻮهای ،ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی
ً
ﺗﯿﺮه و روﺷﻦ ،ﺳﺒﺰ ﺗﯿﺮه و روﺷﻦ ،زرد و ﺳﯿﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ .رﻧﮓ ﻏﺎﻟﺐ زﻣﯿﻨﮥ ﻣﺘﻦ و ﺣﺎﺷﯿﮥ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﺮﻣﺰ )ﻻﮐﯽ( ﺑﻮده و ﺳﺎﯾﺮ رﻧﮓﻫﺎ در
ﺟﺰﺋﯿﺎت و ﻧﻘﻮش ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﭼﻬﺎرده رﻧﮓ ﻣﺘﺪاول در ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺸﺮوﯾﻪ ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ )ﺟﺪول  (۴در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﺎم رﻧﮓﻫﺎ

ﺳﻔﯿﺪ

آﺑﯽ
روﺷﻦ

آﺑﯽ
ﺗﯿﺮه

ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی
روﺷﻦ

ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی
ﺗﯿﺮه

ﺳﺒﺰ
ﺗﯿﺮه

ﺳﺒﺰ
روﺷﻦ

ﮐﺮم
ﺻﻮرﺗﯽ

ﻧﺎرﻧﺠﯽ
روﺷﻦ

ﻧﺎرﻧﺠﯽ
ﺗﯿﺮه

ﻗﺮﻣﺰ

ﻗﺮﻣﺰ
ﺗﯿﺮه

ﻗﻬﻮهای

ﻧﺎم ﻣﺤﻠﯽ

ﺳﻔﯿﺪ

ﻣﺎﺳﯽ

آﺑﯽ

ﻓﯿﻠﯽ

ﺳﯿﺎه

ﺳﺒﺰ

ﺑﻠﮕﯽ

ﻫﻠﯽ

زرد

آﺗﺸﯽ

ﻻﮐﯽ

ﺗﺨﻢ
ﻻﮐﯽ

ﺟﻮزی

ﺟﺪول  :۳رﻧﮓﻫﺎی ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ در ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺸﺮوﯾﻪ و ﻧﺎم ﻣﺤﻠﯽ آنﻫﺎ )ﻧﮕﺎرﻧﺪه(

دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ اﯾﺮان
ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره  ،۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ۷
ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰
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 .۷ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺸﺮوﯾﻪ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ و ﻃﺮح و ﻧﻘﺶ آن ﻣﯽﺗﻮان در زﯾﺮﮔﺮوه ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽﺑﺎف ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶ
ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻟﯽﺑﺎﻓﯽ ﭘﺲ از رﮐﻮد ﺑﺮکﺑﺎﻓﯽ در ﺑﺸﺮوﯾﻪ ﭘﺲ از رﮐﻮد ﺑﺮکﺑﺎﻓﯽ رواج ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﻣﺴﻦﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد
ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺗﺎرﯾﺦ آن ﺑﻪ دﻫﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺷﻤﺴﯽ و ﺣﺪود ﺳﺎل  ۱۳۱۰ﺷﻤﺴﯽ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺎﻟﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در وﻫﻠﮥ
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻔﺮوشﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﯾﺎ وﻗﻒ ﺑﻪ اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ً
ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺎرﯾﮏ و ﺑﻠﻨﺪ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﻧﺪازۀ  ۱×۳و  ۱/۵×۳ﻣﺘﺮ( ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻓﻀﺎی ﻫﺮ اﺗﺎق ﺑﺎ ﺳﻪ ﯾﺎ
ﭼﻬﺎر ﺗﺨﺘﻪﻗﺎﻟﯽ ﻣﻔﺮوش ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻗﺎﻟﯽﻫﺎ در ﺑﺮﻫﻪای از زﻣﺎن )ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۳۰ﺗﺎ  (۱۳۷۵از روﻧﻖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻃﯽ دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﯽ ،رواج اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﺷﻬﺮی از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﻗﺎﻟﯽﺑﺎﻓﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ً
ﻧﺎﯾﯿﻦ و ﺟﺰ آن ﺑﻪﻣﺮور زﻣﺎن از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﺎﻟﯽﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ً
ﺗﺎروﭘﻮد اﯾﻦ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎ از ﺟﻨﺲ ﭘﻨﺒﻪ و ﭘﺮز آنﻫﺎ از ﺟﻨﺲ ﭘﺸـﻢ ﺑـﻮده ﮐـﻪ ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﺑﻪﺻـﻮرت ﻣﺤﻠـﯽ ﯾـﺎ از ﺷـﻬﺮﻫﺎی ﻣﺸـﻬﺪ ،ﮔﺮﮔـﺎن ،ﮐﺮﻣـﺎن و
ﺳﯿﺮﺟﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .دﺳﺘﻮک ،ﻗﯿﭽﯽ و َﭘﮑﯽ راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺎﻟﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻫﻨﮕﺮان ﻣﺤﻠـﯽ ﺳـﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎ روی دارﻫﺎی اﻓﻘﯽ ﯾﺎ ﺧﻮاﺑﯿﺪه و ﭼﻠﻪﮐﺸﯽ ﺑﻪ روش ﺗﺮﮐﯽ و ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ اﻧﺠﺎم ﻣـﯽﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﮔـﺮه ﻧﯿـﺰ از ﻧـﻮع راﺳـﺘﮥ
ً
ﻓﺎرﺳﯽ )ﺟﻬﺖ ﺧﻮاب ﻓﺮﻋﯽ ﭘﺮزﻫﺎ ﺑﻪﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ( اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻫﺮ  ۶/۵ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﺣﺪود  ۱۴ﺗﺎ  ۱۶ﮔﺮه ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺑﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎ از دو ﭘﻮد ﭘﻨﺒﻪای دوازده ﻻ ﺑﺎ ﺗﺎب  sﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﯿﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﭘﻮد از ﻧﻈﺮ ﻗﻄﺮ ،ﺟﻨﺲ و رﻧﮓ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ؛
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺑﺎﻓﺖ ﺣﺎﺻﻞ در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﺎﻟﯽﻫﺎ ﻧﯿﻢﻟﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ.
ُ
ﺷﯿﺮازۀ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎ از ﻧﻮع ﻣﺘﺼﻞ ﭘﯿﭽﺸﯽ ﺳﺎدۀ ﺗﮏرﻧﮓ و ﺑﻪ رﻧﮓ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺳﺮﺑﻨﺪی ﯾﺎ رﯾﺸﻪﺑﺎﻓﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﻪ روش ﺣﺼﯿﺮیِ ،ﺑﺒﺮﺑﺒـﺎف
ً
و ﻧﺨﻮدی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎ ﭼﻬﺎرده رﻧﮓ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮح و ﻧﻘﺶ ﻗﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﭼﻬﺎرده رﻧﮓ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :ﺳﻔﯿﺪ ،ﻣﺎﺳﯽ ،آﺑﯽ ،ﻓﯿﻠﯽ ،ﺳﯿﺎه ،ﺳﺒﺰ ،ﺑﻠﮕﯽ )ﺑﺮگ ﺗﺎﮐﯽ( ،ﻫﻠﯽ ،زرد ،آﺗﺸﯽ ،ﻻﮐﯽ ،ﺗﺨﻢﻻﮐﯽ و ﺟﻮزی .رﻧﮕﺮزی
اﻟﯿﺎف ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻓﻨﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ )رﻧﮓﻫﺎی ﺟﻮﻫﺮی( ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
ﻃﺮحﻫﺎ و ﻧﻘﻮش راﯾﺞ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ اﻧـﻮاع ﻃﺮحﻫـﺎی ﺗﺮﻧﺠـﯽ )ﺗﺮﻧﺠـﯽ ﮔـﺮد ،ﺗﺮﻧﺠـﯽ ﻧـﻪﮔﻠﯽ ،ﺗﺮﻧﺠـﯽ ﺧﻮﺷـﻪاﻧﮕﻮری ،ﺗﺮﻧﺠـﯽ ﺟﺪﯾـﺪ(،
ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ،ﺗﺮﮐﻤﻨﯽ ،ﻃﺮح ارﺳﮏ و اﻧﻮاع ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی ُﭼﺮﮐﯽ ،وا ُر ،ﻣﺸﻬﺪی و ﺳـﺎده ﺑـﻮده اﺳـﺖ .ﻃﺒـﻖ ﺑﺮرﺳـﯽﻫﺎی ﺻـﻮرتﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑﺎﻓـﺖ
ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﺮﻧﺠﯽ ﺑﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی ﺳﺎده ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﻃﺮحﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ رواج داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﺑﺎﻓـﺖ ﻗـﺎﻟﯽ در ﺑﺸـﺮوﯾﻪ ﭘﯿﺸـﯿﻨﮥ ﺑﺴـﯿﺎر
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﺪارد و ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ وارداﺗﯽ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻃﺮحﻫﺎ و ﻧﻘﻮش راﯾﺞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎز ،ﺳﻠﯿﻘﻪ و
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻃﺮحﻫـﺎی ﺗﺮﻧﺠـﯽ ﻧـﻪﮔﻠﯽ و ﺣﺎﺷـﯿﮥ ُﭼﺮﮐـﯽ از ﮐﺮﻣـﺎن ،ﻃـﺮح ﺗﺮﮐﻤـﺎﻧﯽ از ﺗﺮﮐﻤﻦﻫـﺎی ﺷـﻤﺎل
ﺧﺮاﺳﺎن ﻃﯽ ﻣﺮاودات ﺗﺠﺎری ،و ﻧﻘﺶ ﻋﺮﺑﯽ از ﻋﺸﺎﯾﺮ ﻋﺮب ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ و ﻓﺮدوس ﮐﻪ ﺑﻪﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﺸﺮوﯾﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐـﺮدهاﻧـﺪ ،در ﻣﻨﻄﻘـﻪ
رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻗﺎﻟﯽﺑﺎﻓﺎن در اﺑﺘﺪا ﻧﻘﻮش ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را )از ﭘﺸﺖ ﻗﺎﻟﯽ( ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ ﭘﯿﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن

ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎﻓﺘﻪﺷﺪۀ ﮐﻨﺎر ﺧﻮد ،از روی آنﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﮑﺮار ،ﻧﻘﺶﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮده و ﺑﻪﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﻪﺻـﻮرت ﺣﻔﻈﯽﺑـﺎﻓﯽ ﯾـﺎ ذﻫﻨﯽﺑـﺎﻓﯽ
ﻣﯽﺑﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻃﺮحﻫﺎ و ﻧﻘﻮش اﻏﻠﺐ اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻓﻨﺪه ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻪﺻﻮرت ذﻫﻨـﯽ ﯾـﺎ ﮐﭙـﯽ
ﮐﺮدن ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده ،ﻓﺮم ﻧﻬﺎﯾﯽ آنﻫﺎ ﺑﻪﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﻮﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﯽﻧﻮﺷﺖﻫﺎ
 .١ﺑﺮک ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺎرﭼﮥ ﺿﺨﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺮاﺳﺎن از ﭘﺸﻢ ﺷﺘﺮ ﯾﺎ ﮐﺮک ﺑﺰ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و از آن ﺟﺎﻣﮥ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽدوزﻧﺪ )ﻣﻌﯿﻦ  ،١٣٨١ج ،۱ذﯾﻞ ﺑﺮک(.
 .٢در ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﮥ دﻫﺨﺪا اﺻﻄﻼح ﺑﺎﻫﻮ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی »ﺑﺎزو -از ﺷﺎﻧﻪ ﺗﺎ آرﻧﺞ« آﻣﺪه اﺳﺖ )دﻫﺨﺪا  ،١٣۴٣ج  ،١٠ذﯾﻞ ﺑﺎﻫﻮ( .ﺑـﻪﻋـﻼوه در ﺟـﺎی دﯾﮕـﺮ اﺷـﺎره ﺷـﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺪاول ﮔﻨﺎﺑﺎد ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ »ﻧﻤﺪﻫﺎی ﺑﺎرﯾﮏ دو ﻃﺮف اﺗﺎق« اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد )ﻫﻤﺎن( .در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﻨﺎد آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی ﻧﯿﺰ اﺻﻄﻼح ﺑﺎﻫﻮ در
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﺪﻫﺎی ﺑﺎرﯾﮏ و ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﻃﻮل ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ  ١٨ﻣﺘﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ اﻣﺮوزه اﺻـﻄﻼح ﺑـﺎﻫﻮ در ﺧﺮاﺳـﺎن
ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻗﺎﻟﯽﻫﺎﯾﯽ در اﺑﻌﺎد ﻗﺎﻟﯿﭽﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود.
 .٣دﺳﺘﻮک ﯾﺎ دﻓﺘﯿﻦ اﺑﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻮﺑﯿﺪن ﭘﻮدﻫﺎ ﭘﺲ از ﻫﺮ رج ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود.
 .۴ﻗﯿﭽﯽ اﺑﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﺮزﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود .در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن ﺑﺸﺮوﯾﻪ دو ﻧﻮع ﻗﯿﭽﯽ ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ :ﻧﻮع اول ﻗﯿﭽـﯽ راﺳـﺖ ﮐـﻪ دﺳـﺘﻪﻫﺎ و
ﺗﯿﻐﮥ ﻗﯿﭽﯽ در ﯾﮏ راﺳﺘﺎ ﺑﻮده و دﯾﮕﺮی ﻗﯿﭽﯽ ﮐﺞ ﮐﻪ دﺳﺘﻪﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﯿﻐﮥ ﻗﯿﭽﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 .۵ﭘﮑﯽ ،ﺗﯿﻎ ﯾﺎ ﭼﺎﻗﻮ اﺑﺰاری ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﯾﺪن ﭘﺮزﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 .۶در ﮔﻮﯾﺶ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺸﺮوﯾﻪ ﺑﻪ ﮔﺮه ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن راﺳﺖَ » ،رﺳﺘﻪ ﮔﺮه« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
 .٧ﻧﺦﻫﺎی زﻓﺖ ،ﻫﻤﺎن ﻧﺦ ﭼﻠﻪاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﭼﻠﻪﮐﺸﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﭼﻬﺎرﻻ ﺗﺎب داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﭼﻠﻪﮐﺸﯽ ،ﻣﻮازی ﺑﺎ ﻧﺦﻫﺎی ﭼﻠﻪ و در ﻃﺮﻓﯿﻦ
آنﻫﺎ ﺑﺮ روی ﺳﺮدار و زﯾﺮدار ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﯿﺮازهﻫﺎ ﺑﺮ روی آ نﻫﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ.
 .٨ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮح ﺗﺮﻧﺠﯽ ﻧﻪﮔﻠﯽ ﺑﺎ ﺣﺎﺷﯿﮥ ﭼﺮﮐﯽ را ﻋﻠﯽ ﺷﻬﺎﺑﯽزاده ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺣﺪود ١٢۶٠ش از ﮐﺮﻣﺎن آورده اﺳﺖ .ﺿﻤﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ اﯾﺸﺎن
ﺻﺪﯾﻘﻪ ﺷﻬﺎﺑﯽزاده ﻣﺘﻮﻟﺪ ١٣٢٠ش ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،اﯾﺸﺎن اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ »ﺑﻪ ﯾﺎد دارم ﮐﻮدﮐﯽ ﭘﻨﺞ ﺷﺶﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﭘـﺪرم ﺑﺎﻓﻨـﺪهای از راور ﮐﺮﻣـﺎن
ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ او ﺑﺎ ﻧﺎم رﺑﺎﺑﻪ )ﺷﻬﺮت ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم( ﺑﻪ ﺑﺸﺮوﯾﻪ آورد .او ﻧﻘﺸﮥ ﺗﺮﻧﺠﯽ ﻧﻪﮔﻠﯽ ﺑﺎ ﺣﺎﺷﯿﮥ ﭼﺮﮐﯽ را روی دار ﻋﻤﻮدی ﮔﺮدان ﻣﯽﺑﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﺪرم ﺑﺮای
راﺣﺘﯽ او ﮔﻮداﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﺮض دار در زﯾﺮ آن ﺣﻔﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ راﺣﺖ ﭘﺎﯾﺶ آوﯾﺰان ﺑﺎﺷﺪ .او از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش و ﺑﺎﻓﺖ اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﻣﯽﮐـﺮد و ﺑﻌـﺪ از ﻫﻔـﺖ ﻫﺸـﺖ
ﺳﺎل ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ« )ﺷﻬﺎﺑﯽزاده ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺨﺼﯽ.(١۴٠٠/۴/١۴ ،

ﻣﻨﺎﺑﻊ
 .۱ﺑﺮاﯾﻮن ،ﻣﺎرﺳﻞ .۱۳۷۲ .ﻣﻨﻢ ﺗﯿﻤﻮر ﺟﻬﺎﻧﮕﺸﺎ .ﺗﺮﺟﻤﮥ ذﺑﯿﺢاﻟﻠﻪ ﻣﻨﺼﻮری ،ﺑﯽﺟﺎ :اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ.
 .۲دﻫﺨﺪا ،ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ .۱۳۴۳ .ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﻪ دﻫﺨﺪا )ﺟﻠﺪ  ۱۰و  .(۳۸ﺗﻬﺮان :ﻣﺆﺳﺴﮥ اﻧﺘﺸﺎرات و ﭼﺎپ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
 .۳دﻫﻮﮐﯽ ،اﺣﻤﺪ .۱۴۰۰ .ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻓﺮش روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺸﺮوﯾﻪ .ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ .ﺗﺎرﯾﺦ .۱۴۰۰/۱۱/۱۰
 .۴رﺿﻮاﻧﯽ ،ﻧﺮﮔﺲ .۱۳۸۹ .ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ادﺑﯿﺎت ﻋﺎﻣﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺸﺮوﯾﻪ .ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ .داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ.

داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ .ﮔﺮوه زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ.
 .۵ژوﻟﻪ ،ﺗﻮرج .۱۳۷۵ .ﺑﺮﮔﯽ از ﻗﺎﻟﯽ ﺧﺮاﺳﺎن .چ .۱ﺑﯽﺟﺎ :ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻓﺮش اﯾﺮان.
 .۶ﺳﻠﯿﻤﯽ ،ﺣﺴﻦ .۱۳۹۶ .ﺑﺸﺮوﯾﻪ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺧﻮدﭘﺎﻻ .ﺑﯽﺟﺎ :اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﭙﻬﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ.
 .۷ﺷﻬﺎﺑﯽزاده ،ﺻﺪﯾﻘﻪ .۱۴۰۰ .ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﮐﻨﻨﺪه اﮐﺮم ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪزادهﻣﻘﺪم .ﺗﺎرﯾﺦ .۱۴۰۰/۴/۱۴
 .۸ﺻﻮراﺳﺮاﻓﯿﻞ ،ﺷﯿﺮﯾﻦ .۱۳۸۳ .ﺑﺮ ﮐﻮﯾﺮﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﺟﻨﻮب :ﻓﺮش ﺧﺮاﺳﺎن .ﺗﻬﺮان :اﺣﯿﺎء ﮐﺘﺎب.
 .۹ﮐﺮﯾﺎن ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ .۱۴۰۰ .ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﮐﻨﻨﺪه اﮐﺮم ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪزادهﻣﻘﺪم .ﺗﺎرﯾﺦ .۱۴۰۰/۳/۲
 .۱۰ﻗﺎﺳﻤﯿﺎن ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ .۱۴۰۰ .ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﮐﻨﻨﺪه اﮐﺮم ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪزادهﻣﻘﺪم .ﺗﺎرﯾﺦ .۱۴۰۰/۳/۶
 .۱۱ﻣﻌﯿﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ .۱۳۸۱ .ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺎرﺳﯽ دوﺟﻠﺪی .ﺑﯽﺟﺎ:اﻧﺘﺸﺎرات آدﻧﺎ.

ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری
ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺸﺮوﯾﻪ۱۳۷ ،ـ۱۴۸
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