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  *بشرویه قالی ساختاری های ویژگی بررسی

  

  **زاده مقدم اکرم عبدالله

  ***منا سلطانی

    ****محمدرضا خیرالهی

  

  ۲۳/۱۲/۱۴۰۰تاریخ پذیرش:       ۳۰/۹/۱۴۰۰تاریخ دریافت: 

  

  چکیده

هـایی بـا سـبک  به بافـت قالی این ناحیهمردم  که قرن است نزدیک به یک .بشرویه یکی از مناطق بافت قالی در استان خراسان جنوبی است

هـای  تغییـر سـبک زنـدگی مـردم محلـی، رواج اسـتفاده از قالی ماننـد ر اثر عوامل مختلفـیبی اخیر ها  اما طی دهه، خاص خود اشتغال دارند

  است. از سـویی دیگـر قـالی  شده  ها نیز به دست فراموشی سپرده )، بافت این نوع قالیهایی با سبک شهری (مانند نایین ماشینی و بافت قالی

  هبافت دسـتکه این امر خود باعث ناشناخته ماندن این شده  همجوار بشرویه) در بازار عرضه می ستانبشرویه همیشه با نام قالی فردوس (شهر 

ی است ر الزم و ضرو  آن های فنی ویژگی بندی و بشرویه از نظر طرح و نقش، رنگ  قالی های ویژگی و شناختاساس بررسی   این . براست ده ش

مطالعـات بـر  که با تکیه است تحلیلی توصیفیهای بنیادی و روش آن  . این پژوهش از نوع پژوهشاست ده بوحاضر از اهداف اصلی مقاله  که

 بودند کـه افرادیهای اصیل بشرویه و همچنین  شامل قالیآن آماری  جامعۀبشرویه و  قلمرو پژوهش شامل شهر. است  گرفته  صورتمیدانی 

نتـایج حاصـل از ایـن پـژوهش . داشـتندفعالیت های محلی)  (بافندگان، تولیدکنندگان و دالالن و واسطهبشرویه   قالیبافت و عرضه  زمینۀدر 

 تمام مراحل تولیـد شدند باریک و بلند بافته می صورت بهکه  بودههایی با سبک روستایی  بشرویه از نوع قالی اصیل  قالی دهد مینشان 
ً
. معموال

در بشـرویه   بافت قـالی با توجه به آنکه. است ته گرف توسط شخص بافنده صورت می تا بافت کشی چله ، رنگرزی ومواد اولیه و ابزار اعم از تهیۀ

اقتباسـی و  نیز ها قالی، طرح و نقش دهبافی در منطقه رواج پیدا کر  شمسی با رکود برک ۱۳۱۰های  و از حدود سال نداردقدمت بسیار طوالنی 

هـای معـروف بـه  کمنـی، عربـی و طرحهای ترنجی، تر  توان به انواع طرح های رایج در منطقه می از طرح. است ده بو ورد سایر مناطق بافترها

  ند. ا از فراوانی بیشتری برخوردار ه های ترنجی نسبت به سایر طرح ِاِرسک اشاره کرد. در این میان طرح
  

   ها: کلیدواژه

  .بندی رنگ بافت، ۀشیو ،طرح و نقش، سبک روستایی قالی، بشرویه

                                                           
هاي اصیل  شناسایی قالی بشرویه و بررسی علل کاهش رغبت به بافت قالی ارشد فرش دانشگاه هنر تهران با عنوان مقطع کارشناسینامه  این مقاله حاصل پایان *

  .استبه راهنمایی دکتر منا سلطانی  منطقه
  aabdollahzade94@gmail.com/ ، تهران، ایرانرش، دانشگاه هنر تهراندانشجوي کارشناسی ارشد ف **

*** 
 soltanimona16@gmail.com/ (نویسنده مسئول) ، تهران، ایرانگروه فرش، دانشگاه هنر تهران مربی آموخته کارشناسی ارشد، دانش

**** 
 kheirollahi.r@art.ac.ir/ ، تهران، ایرانمربی گروه فرش، دانشگاه هنر تهران آموخته کارشناسی ارشد، دانش

 نوع مقاله:

 پژوهشی
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های ساختاری  بررسی ویژگی

 ۱۴۸ـ۱۳۷قالی بشرویه، 

  مقدمه. ۱

از شـمال بـا شهرسـتان بردسـکن (اسـتان خراسـان که  واقع شده در شمال غرب استان خراسان جنوبی به مرکزیت شهر بشرویه شهرستان بشرویه

. این شهرستان یکی از منـاطق بافـت قـالی )۱(تصویر  غرب با شهرستان طبس و از شرق با شهرستان فردوس همجوار استجنوب و از ، رضوی)

 منطقـه نقـش مهمـی در اقتصـاد خانوارهـایطی یکصد سال گذشته تولیـد قـالی  آن، با توجه به شرایط اقلیمی کهدر استان خراسان جنوبی است 

وز تولید های کوچک پارچه بر روی دارهای افقی با سبک روستایی بوده که امر  متداول و سنتی بافت قالی در بشرویه، تولید قالی است. شیوۀ ته داش

هایی با سـبک  یو بیشتر به بافت قال نداشتهمنطقه  اصیلهای  شناختی از قالی طوری که اکثر بافندگان جوان به ؛است ده آن به حداقل ممکن رسی

  اند. اصطالح نایینی روی آورده های به شهری و طرح

ــافی در اســتان خراســان  خصــوص قالی تــاکنون تحقیقــات بســیاری در ب

گرفتـه،   فردوس صورتند، مود، درخش، جنوبی و مناطق بافت آن مانند بیرج

. اسـت ده دف شناخت قالی بشرویه انجام نشگونه پژوهش جامعی با ه اما هیچ

  جواری آن با شهرستان فـردوس از طرفی تولیدات سنتی بشرویه با توجه به هم

های شهرستان فـردوس  ، یکی از بخش۱۳۸۷سال   (شهرستان بشرویه تا آبان

شدند  بازار عرضه و خرید و فروش می، با نام محصوالت این شهرستان در بود)

یکـی از منـاطق بافـت  عنوان بـهمحجور ماندن نام بشـرویه که این خود باعث 

کاهش بیش از عوامل فوق در کنار . است ده بو قالی در استان خراسان جنوبی

بــرای شــناخت ایــن منطقـه، انجــام پژوهشـی  در ســنتیهـای  تولیــد قالی حـد

گـویی بـه  پاسـخ بنـابرایننمایـد.  م و ضـروری مـیالز  را قالی بشـرویه ۀجانب همه

  از اهداف اصلی پژوهش حاضر است: سؤاالت زیر

هـای  قالی .۲گردد؟  میدر بشـرویه بـه چـه زمـانی بـاز بـافی قالی ۀسابق .۱

بنـدی  و نقش، تکنیک بافت، رنـگهایی از نظر طرح  بشرویه دارای چه ویژگی

ای اسـتفاده  در بافت قالی بشرویه از چه ابزارها و مواد اولیـه .۳ هستند؟و ابعاد 

  ؟ است ده ش می

تحلیلـی اسـت  توصـیفی ۀشیو بنیادی به های این پژوهش از نوع پژوهش

قلمــرو  .اســت ده بــو میــدانی آن مبتنــی بــر مطالعــات هــای وری دادهگــردآ کــه

  ). ۲(تصویر  است ده پژوهش شامل شهر بشرویه از بخش مرکزی و دهستان رقه از بخش ارسک شهرستان بشرویه بو

راسـتا بـا شناسـایی و بررسـی  هـم ،هـای اصـیل بشـرویه های قالی ویژگی آوری اطالعات جامع در راستای تبیین جمع منظور بهدر این پژوهش 

مل سـؤاالت بـاز و ای ترکیبـی (شـا ، پرسشنامهشده ای از پیش طراحی ر قالب پرسشنامهدها  آن و ثبت اطالعات مربوط به منطقههای قدیمی  قالی

دارای دو  فـوق پژوهش بر این اساس. گرفت  قالی بشرویه داشتند قرار ۀبافت و عرض ۀ فعالیت در زمینۀتعدادی از افرادی که سابق در اختیار بسته)

 اماکن عمومی مانند مساجد و تکایاهای اصیل بشرویه موجود در منازل و  قالیاز  نمونه ۳۷ حدود نخست حجم نمونه برای جامعۀ. بود آماری جامعۀ

با توجه به آنکه آمار مشخصی از . بشرویه فعالیت داشتند  قالی و عرضه تولید بافت، در زمینۀ کهبود  افرادینفر از  ۲۵ شاملدیگر  برای جامعۀو بود 

نفر از  ۱۶ )،۱مطابق جدول ( .داستفاده ش گیری برای نمونه گلوله برفی)تصادفی (غیر  گیری از روش نمونه ،ن در این حوزه وجود نداشتاالتعداد فع

سـالگی بـه  ۷یـا  ۶بافندگی داشتند و همگی از  سابقۀسال  سیدرصد آنان بیش از  ۵۰که بافندگانی بودند نفر زن)  ۱۴نفر مرد و  ۲( دهندگان پاسخ

که  نفر مرد) شناسایی شدند نیز در واقع بافندگانی بودند ۴نفر زن و  ۱تولیدکننده ( عنوان بهبافت قالی اشتغال داشتند. افرادی که در پژوهش حاضر 

نفـر دیگـر از چهـار کردنـد.  را پرداخـت میهـا  آن دادند و بعد از اتمام بافت دسـتمزد مواد اولیه را در اختیار بافندگان دیگر قرار می ،درآمد بیشتر برای

 ۱۰۰ دهد، ) نشان می۱طور که جدول ( همان کردند. قالی بشرویه فعالیت می عنوان دالل و فروشندۀ بههایی بودند که  شوندگان نیز واسطه مصاحبه

  . است ده سال گذشته بو بیستحداقل مربوط به ها  آن فعالیت ۀاند و سابق سال داشته پنجاهدهندگان در زمان مصاحبه بیش از  د پاسخدرص

موقعیت جغرافیایی شهرستان بشرویه در استان خراسان جنوبی  :۱تصویر 

)https://boshruyeh.ir( 

 استان خراسان جنوبیموقعیت جغرافیایی شهرستان بشرویه در :۱تصویر 
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گاهیای کافی،  ذکر است در انجام پژوهش فوق، پژوهشگر با مشکالتی مانند عدم وجود منابع کتابخانه شایان از آمـار دقیـق بافنـدگان در  ناآ

ت بـرای سـؤاال و توضـیح مکـرر  شـوندگان و کهولت سـن مصـاحبهنداشتن حضور ذهن راد پیشکسوت شاخص در این زمینه، مبود افقید حیات، ک

  .مواجه بود سؤالسیدن به هدف های مختلف برای ر  ها و شیوه سواد و پرسیدن به بیان ن بیمخاطبا

  

  

  (نگارنده)شوندگان (بافنده، تولیدکننده و فروشنده)  های دموگرافیک مصاحبه ویژگی :۱جدول 

  درصد فراوانی  فراوانی  انواع  ها ویژگی  ردیف

  جنسیت  ۱

  ۶۰  ۱۵  زن

  ۴۰  ۱۰  مرد

  ۱۰۰  ۲۵  جمع کل

  فعالیت ۀحوز   ۲

  ۶۴  ۱۶  بافنده

  ۲۰  ۵  تولیدکننده

  ۱۶  ۴  دالل یا فروشنده

  ۱۰۰  ۲۵  جمع کل

  سن  ۲

 ۲۸  ۷  سال ۶۰تا  ۵۰

  ۳۲ ۸  سال ۷۰تا  ۶۰

  ۲۸  ۷  سال ۸۰تا  ۷۰

  ۱۲  ۳  سال ۸۰باالی 

  ۱۰۰ ۲۵  جمع کل

۳  
میزان 

  تحصیالت

  ۲۸  ۷  سواد بی

 ۵۲  ۱۳  اکابر

  ۲۰  ۵  دیپلم

  ۱۰۰  ۲۵  جمع کل
  

تقسیمات شهرستان بشرویه  ۀنقش :۲تصویر 

)https://boshruyeh.ir(  

  

  

  تحقیق ۀپیشین. ۱ـ۱

استان خراسان جنوبی و مناطق مختلف بافت آن ماننـد بیرجنـد،  بافی قالی در خصوصهای بسیاری  وهشتاکنون پژدهد  ها نشان می بررسی

اکنون در دو کتابی که تـمثال  رایب. است ده نشای  اشاره بشرویهقالی به ها  آن یک از مود، درخش، فردوس و طبس صورت گرفته، اما در هیچ

سبز جنـوب: فـرش بر کویرهای کتاب و  ۱۳۷۵تورج ژوله، سال  ۀنوشت برگی از قالی خراسانشده، نخست کتاب   قالی خراسان نگاشته ۀدربار 

  . است ده ه نشئبشرویه ارا  قالی ۀدربار گونه اطالعاتی  هیچ ،۱۳۸۳تألیف شیرین صوراسرافیل سال  خراسان

ای  بشـرویه: مجموعـهن سلیمی در کتـاب . حساست ده ش  های اصیل بشرویه بسنده قالیۀ اطالعات کلی دربار  ئۀها نیز به ارا در سایر پژوهش

و دالیـل رکـود آن را   های رونق خود اشـاره تصاد خانوارهای این ناحیه در سالهای اصیل بشرویه در اق د قالی، به جایگاه تولی۱۳۹۶به سال  خودپاال

به ذکـر نـام  فقط، ۱۳۸۹ه سال ب معرفی و شناخت ادبیات عامه شهرستان بشرویهخود با عنوان  ۀنام نیز در پایان. نرگس رضوانی کرده استبررسی 

  پرداخته است. »آبادی، پنجه غلط، ترنجی و ترکمانی بازوبندی، خودرنگ، موسی«ه مانند های بشروی های رایج در قالی طرح

اتی در این زمینه نداشتند و فقـط اطالعـات مختصـری را مـدیرعامل شـرکت تعـاونی ربط در شهر بشرویه نیز مستند مؤسسات و نهادهای ذی

بررسـی و معرفـی  بـه بنابراین پژوهش حاضر نخستین پژوهشی است که  فرش روستایی بشرویه در مصاحبه مطرح کردند که از آن استفاده گردید.



140 

 

 

 

های ساختاری  بررسی ویژگی

 ۱۴۸ـ۱۳۷قالی بشرویه، 

  پردازد. می ، ابزار بافت و مواد اولیهبندی تکنیک بافت، ابعاد، طرح و نقش و رنگ مانند بشرویه از زوایای مختلف اصیل های قالی ویژگی

  

  بشرویه  قالی. ۲

 ته، گلیم و جـاجیم در ایـن ناحیـه رواج داشـ۱ها مانند برک هبافت دستهای مختلف تولید انواع  دهد که در دوره تاریخی بشرویه نشان می ۀپیشین

از  ...«مردم بشرویه  :نویسد آن می ۀدربار گشا نیز  . تیمور جهاناست ده بافی در ایران بو ها یکی از مراکز مهم برک که بشرویه برای قرن طوری به

های  کارخانـهگیری  مرور زمان، با رشـد تکنولـوژی و شـکل اما به .)۸۲: ۱۳۷۲(برایون  »ببافند و با موی بز جاجیم و گلیم بسازند کرک بز، برک 

 منسوخ شهای سنتی مانند برک کاهش یافت  ریسندگی و بافندگی در ایران، تولید پارچه
ً
طوالنی در بافت  ۀد. مردم بشرویه نیز که سابقیا کامال

  بافی روی آوردند. کم به قالی کم ،ها داشت ها داشتند و تولید برک نقش مهمی در اقتصاد و معیشت خانواده این نوع پارچه

کردند که مادرانشان  درصد بافندگان)، اذعان می ۵/۳۷سال سن داشتند (حدود  ۷۰طی انجام مطالعات میدانی نیز بافندگانی که بیش از 

بـافی، فرزنـدان خـود را بـه  بافی و ورود قالی اند و با کـاهش رونـق پارچـه ای برک و پارچه بوده بافی اشتغال نداشتند بلکه بافندگان حرفه به قالی

های  که با استناد بر گفتـهاست بافی رواج پیدا کرده  برک بافی در بشرویه پس از رکود توان گفت قالی بنابراین می کردند. یادگیری آن ترغیب می

شخصـی،  ۀقاسـمیان، مصـاحبترین فرد فعال در ایـن زمینـه ( مسن

چهـاردهم شمســی  ۀنخســت سـد ۀ)، تـاریخ آن بـه دهـ۶/۳/۱۴۰۰

رونـق های پر  گرفته سـال های صورت گردد. مطابق نظرسنجی بازمی

کـه  چنان. اسـت ده بـو ۱۳۷۵تـا  ۱۳۳۰های  تولید آن نیز بـین سـال

های احمـد َدهـوکی، مـدیرعامل شـرکت تعـاونی فـرش  مطابق گفته

 در اکثـر  ۵۰باف روستایی بشـرویه، در دهـۀ  دست
ً
خورشـیدی تقریبـا

شـد؛  سنتی بشـرویه یافـت می  زمینی برای بافت قالی  منازل یک دار

شـمار اسـت (دهـوکی،  اما در حال حاضـر تعـداد ایـن دارهـا انگشت

  ).۱۰/۱۱/۱۴۰۰مصاحبه شخصی، 

  

  فنی قالی بشرویه های ویژگی. ۱ـ۲

اصطالح خرسکی بافت  بهدارای بافتی درشت یا های بشرویه  قالی

 در سایز کناره و قالیچه بافته میکه  بودند
ً
امـا بافـت  .شدند معموال

 ۵/۱تا  ۱ عرضبا  ۲معروف به باهوهای باریک و بلند (کناره)  الیق

ــر و طــول  ــا ۳مت ــر ۴ ت ــی بیشــتری داشــ مت ــاد اســت ته فراوان . ابع

. اســت ده متــر متغیــر بــو ۲×۵/۱متــر و  ۲×۱ها نیــز بــین  قالیچــه

های بررسـی شـده  درصد قالی ۸۱حدود  ۲ه مطابق جدول ک چنان

و کمتـر  متر هسـتند ۴و طول حداکثر متر  ۱دارای عرض حداقل 

تـرین  از مهـم. اند شـده تر بافته در ابعـاد کوچـکها  آن درصد ۱۹از 

های  هـای خانــه کـردن اتاق  تـوان بـه سـبک فـرش دالیـل آن مـی

 بـا سـه یـا چهـار تختـه   قدیمی در این منطقه اشاره
ً
کرد که معموال

اتـاقی بـا  ،۳تصـویر مثـال مطـابق  رایشـدند. بـ یقالی پوشانده م

متـر و  ۲۰/۱تختـه قـالی بـا ابعـاد  ۳مربع توسـط متر ۱۵مساحت 

متـر  ۳متـر و طـول  ۴۰/۱متر و یک تخته قالی با عـرض  ۳طول 

  . است ده مفروش ش

، به ترتیب از راست به چپ: سوزنوک، وازنوک، قیچی کج، ابزار و لوازم بافت :۴تصویر 

 َپکی، دستوک (نگارنده)

 )ۀ اول(نگارند مترمربع ۱۵کردن اتاقی به مساحت  نحوۀ مفروش :۳صویر ت
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بافنـدگان و  ۀانـد. طبـق گفتـ ال و بـه رنـگ سـیاه بـوده ۱۲هـا، نـخ معمول پود طور بهاز جنس پشم بوده که ها  آن ها از جنس پنبه و پرز قالی تاروپود

شـدند. در رنگـرزی  گرگان، سـیرجان و کرمـان تـأمین مـی های بومی مشهد و در صورت نیاز از سایر مناطق مانند پشم مورد استفاده از دامنندگان کتولید 

 توسـط شـخص عمـشـده و رنگـرزی م های جـوهری) اسـتفاده مـی های گیاهی و شیمیایی (از نوع رنگ با توجه به رنگ مورد نظر از رنگ الیاف پشم
ً
وال

(بـرگ تـاکی/ از پوست گـردو، بلگـی ای)  (قهوهمثال رنگ جوزی  رایب. است ته گرف ز برای بافت یک جفت قالی صورت میپشم مورد نیا ۀانداز  بافنده به

هـا ماننـد  سـایر رنگ ۀآمـده، امـا در تهیـ بـه دسـت مـی(زاج سـفید) از ترکیـب رونـاس و ضـمه (کرم متمایل به صورتی)  از برگ تاک و هلیسبز روشن) 

  کردند. از رنگزاهای شیمیایی استفاده می ، گلی، سیاه و جز آن(قرمز تیره/ عنابی) ، تخم الکی(نارنجی تیره) ، آبی، آتشی(قرمز) های الکی رنگ

 ۴، قیچـی۳(دفتین). دستوک است ده ش انجام می عشایری (زمینی)وسط سه نفر به روش کشی ت ) و چلهخوابیدهبافت روی دارهای افقی (

. گـره رایـج در بافـت )۴(تصـویر  شـدند بودند که توسط آهنگران محلی ساخته می ها ترین ابزار مورد استفاده در بافت قالی (چاقو) رایج ۵و َپکی

 در هـر  بنابراین جهت خواب فرعی پرزها به) است. ۶ها از نوع نامتقارن راست (َرسته گره قالی
ً
متر  سـانتی ۵/۶سمت راست تمایل دارد و معموال

رفـت و  صـورت بهها از دو پود کـه از نظـر قطـر، جـنس و رنـگ یکسـان بودنـد  عالوه در بافت قالی . بهاست ده ش میگره بافته  ۱۶تا  ۱۴حدود 

زیـر و رو کـردن تارهـا  ۀشـده و نحـو شیده میمواج ک نیمه صورت بهو پود دوم سفت و محکم  صورت به. پود اول است ده ش برگشت استفاده می

س کامـل و ازای هر گره یـک قـو ها به که در پشت قالی بودهلول  بافت حاصل نیم تکنیک. در نتیجه است ده توسط پود دوم، خالف پود اول بو

  . است ده قوس قابل مشاه یک نیم

رنگ  تکساده متصل چشی شیرازه از نوع پی

 بـه رنـگ روناسـی و 
ً
 ۀرنـگ بـا زمینـ همو معموال

مان با بافت قالی بـر ز صورت هم قالی بوده که به

  شده است. پیچیده می ۷های زفت روی نخ

  

  طرح و نقش قالی بشرویه. ۲ـ۲

شـرویه بـه بـافی در ب کـه شـروع قالیتوجه به آنبا 

گردد و پیش از آن  میشمسی باز ۱۴ابتدای قرن 

ـــن ناحیـــه رواج نداشـــ ، در تهبافـــت قـــالی در ای

های  آغازین ملزومات بافت مانند رنگ های سال

جوهری و نقشه یا الگـوی بافـت توسـط تجـار از 

اسـت.  سایر منـاطق بـه ایـن منطقـه آورده شـده 

هایی که در این منطقه  مثال نخستین طرح رایب

ورد اهای ترکمنـی بـوده کـه رهـ فته، طرحرواج یا

نقـوش ها و  است. سایر طرح تجار مشهدی بوده 

از ســایر منــاطق همجــوار بــه  مــرور زمــان نیــز بــه

های عربی کـه  مانند نقشه ؛اند شده  بشرویه آورده

مهاجرت عشـایر عـرب نـواحی بیرجنـد و  دلیل به

ــرویه رواج یافتــه ــردوس در بش ــا طرح ف  هــای ی

انگوری) کـه  گلی، خوشه ترنجی (گرد، گوری، نه

  اند. های کرمان و یزد اقتباس شده از قالی

  (نگارنده)ها  قالی  بررسی ویژگی :۲جدول 

ف
ردی

  

  فراوانی  واعنا    ها ویژگی
درصد 

  فراوانی

  ابعاد  ۱

  ۰۸/۸۱  ۳۰  متر ۴ تا ۳متر و طول  ۵/۱ تا ۱عرض 

  ۹۱/۱۸  ۷  متر ۲متر و طول  ۵/۱ تا ۱عرض 

  ۱۰۰  ۳۷  جمع کل

  نوع گره  ۲

 ۰  ۰  متقارن

  ۱۰۰ ۳۷  نامتقارن

  ۱۰۰  ۳۷  جمع کل

  تعداد پود  ۳

  ۰  ۰  یک پود

 ۱۰۰  ۳۷  پوددو 

  ۰  ۰  بیش از دو پود

  ۱۰۰  ۳۷  جمع کل

  نوع شیرازه  ۴

  ۱۰۰  ۳۷  متصل

  ۰  ۰  منفصل

  ۱۰۰  ۳۷  جمع کل

  مکانیزم بافت  ۵

  ۰  ۰  لول

  ۱۰۰  ۳۷  لول نیم

  ۰  ۰  تخت

  ۱۰۰  ۳۷  جمع کل

۶  
مواد 

  اولیه

  ۱۰۰  ۳۷  پنبه  تار

  ۱۰۰  ۳۷  رنگ) پنبه (سیاه  پود

  ۱۰۰  ۳۷  پشم  پرز
  

امـا  ؛انـد سـازی نقشـه قـالی بیـان کرده تـرین روش پیاده بافی را رایج درصد بافندگان، ذهنی ۲۵/۵۶طبق نظرسنجی صورت گرفته، حدود 

مرور بر اثـر تکـرار بافـت، نقشـه را  کردند و به ها خوانش می ایر قالیها را از پشت س ضمن تحقیقات بیشتر مشخص شد که بافندگان ابتدا نقشه
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های ساختاری  بررسی ویژگی

 ۱۴۸ـ۱۳۷قالی بشرویه، 

های  عالوه طـی تحقیقـات میـدانی تعـداد زیـادی نقشـۀ قـالی در خانـه کردنـد. بـه بـافی مطـرح می بافی را با نام ذهنی و حفظیشدند  حفظ می

آمـده حـاکی از آن  دسـت های به ). مجموع داده۶و  ۵بودند (تصاویر   برداری شده های دیگر کپی آمد که از روی نقوش قالی  دست  بافندگان به

بافتنـد.  خود می ۀطبق ذوق و سلیق ،ها را بر روی کاغذ پیاده کرده یا آنکردند  ها خوانش می از پشت قالیهای جدید را  است که بافندگان نقشه

  دادند. بافتند و به نسل بعدی آموزش می صورت حفظی یا ذهنی می شدند و به ها را حفظ می ای از نقشه مرور زمان نیز با تکرار بافت مجموعه به

 بر پای ۀنقوش رایج در منطقها و  وفیت طرحمعر 
ً
هـا  طرح أمنشانگوری یا سر ساختار طرح و نقش، مانند قالی ترنجی خوشه ۀبشرویه معموال

بنـدی و  هـا را طبقه قالی ۀر مـتن و حاشـیها و نقوش رایج د توان طرح می اساس  این است. بر ترکمانی بوده  ۀعربی و نقش ۀمانند نقش و نقوش،

  ). ۳بررسی کرد (جدول 

 )ۀ اول(نگارند بافندگانۀ آمده از خان دست به ۀای از نقش نمونه :۶تصویر                  )ۀ اول(نگارند بافندگانۀ آمده از خان دست به ۀای از نقش نهنمو :۵تصویر       
  

 ها یج در متن قالیهای را طرح. ۳

  های ترنجی طرح. ۱ـ۳

بشـرویه اطــالق هـایی در  هـای ترنجـی در اصـطالح بــه طرح طرح

 هـای گـرد یـا کشـیده شوند که متن قالی با انـواع مختلـف ترنج می

اند.  شــده هــا در امتــداد طــولی قــالی بــه تعــداد تکــرار  و ترنجتــزیین 

 هـا انـواع مختلفـی ا توجه بـه شـکل و فـرم ترنجهای ترنجی ب طرح

هـا بـیش از سـایر  گرفتـه بافـت آن های صـورت و طبق بررسی نددار 

 ۲ه مطـابق جــدول کـ چنان ؛اسـت قـه رواج داشـته هـا در منط طرح

  ند.داشتطرح ترنجی  شده های شناسایی درصد از قالی ۴۸از  بیش

  

  ۸گلی ترنجی نه. ۱ـ۱ـ۳

آن  ۀج گردی است که یک گل گرد در میانـاین طرح متشکل از ترن

ــه ــل الل ــت گ ــگ به و هش ــل فرن ــویی و گ ــرگ م ــی ب ــورت عباس  ص

  است. درمیان در اطراف آن قرار گرفته  یک

  

  (نگارنده)ها  قالی ۀها در متن و حاشی ررسی انواع طرحب :۳جدول 

ف
ردی

موقعیت   

  طرح 
  فراوانی  نوع طرح

درصد 

  فراوانی

  متن  ۱

  ۴۸.۶۴  ۱۸  ترنجی

 ۱۳.۵۱  ۵  )نقشۀ جدیدترنج ( لچک

  ۸.۱۰  ۳  ترکمنی

  ۸.۱۰  ۳  عربی

  ارسک

  ۱۰.۸۱  ۴  ترنجی ارسک

 عباسی شاه

  ارسک

۴  ۱۰.۸۱  

  ۱۰۰  ۳۷  جمع کل

  حاشیه  ۲

  ۵.۴۰  ۲  واُر 

  ۵.۴۰  ۲  ُچرکی

  ۲.۷۰  ۱  مشهدی

  ۸۶.۴۸  ۳۲  ساده

  ۱۰۰  ۳۷  جمع کل
  

دهند. در  شکل را تشکیل می ده و ترنجی بیضیش  تایی در جهت طولی قالی به طرفین ترنج اضافه گل نه ها یک جفت دسته برخی نمونهدر 
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 زمین هایی که مزین به نقش ترنج نه قالی
ً
درمیـان تـزیین  صـورت یـک یا چند ترنج گـرد و بیضـی به قالی با چند ترنج بیضی ۀگلی هستند معموال

باشد. بنـابراین   شده  شونده از چهار لچک نیز در تزیین متن قالی استفادههای تکرار  اند. با توجه به طرح حاشیه ممکن است عالوه بر ترنج شده

هـا عـالوه  توجه به نوع حاشیه در برخی نمونهای ساده و بدون نقش است که با  در متن قالی، بر روی زمینه این طرح بر مبنای تکرار چند ترنج

  ).۷شود (تصویر  ها، عنصر لچک نیز مشاهده می ترنجبر 
  

  ترنجی گرد (چرخ چاهی). ۲ـ۱ـ۳

درمیان در اطـراف  کصورت ی عباسی به آن و هشت گل فرنگ و گل شاه ۀپر است که یک گل چند پر در میان این طرح شامل ترنج گرد شانزده

چـرخ «. این طرح با توجه به شباهت ترنج آن به چرخ چاه، با نـام محلـی است »ترنجی ِاِرسک«و برگرفته از نقش ترنج در طرح ته آن قرار گرف

ها با توجه به طرح حاشیه، چهار  تکرار شده و در برخی نمونهچند ترنج در راستای محور طولی قالی  ،شود. در این طرح نیز شناخته می »چاهی

 لچک هده میلچک نیز مشا
ً
گلی مبتنی بر تکرار چند تـرنج  این طرح نیز مانند طرح ترنجی نه ند.هستچهارم نقش ترنج  ها یک شود که معموال

  ). ۸ای ساده و بدون نقش است (تصویر  در متن قالی، بر روی زمینه

               
 )ۀ اول(نگارند قالی ترنجی گرد (چرخ چاهی) :۸ تصویر                             )ۀ اول(نگارند گلی قالی ترنجی نه :۷تصویر                                                

 

  ترنجی گوری. ۳ـ۱ـ۳

طـرفین تـرنج و  ،شده و با توجه بـه ابعـاد قـالی مرکز قالی نقش میتایی است که در شکل بزرگ با تزیینات گل و برگ خ این طرح شامل ترنج بیضی

 اسـت ده بـو »قبـر«شباهت فرم ترنج آن به  دلیل به »گوری«این طرح به  ۀوجه تسمیگفته شده اند.  های مختلفی بوده گل مزین به دستهقالی  ۀزمین

 .)۹(تصویر 

  انگوری ترنجی خوشه. ۴ـ۱ـ۳

 ایـن طـرحهـای  ند. لچـکهسـتنیـز  چهار لچکها دارای  برخی نمونه دراند و  در امتداد طولی قالی تکرار شدهه ک است هایی این طرح شامل ترنج

 یک
ً
با اندکی تغییرات  »ترنجی گوری«. نقش ترنج در این طرح، نقش مرکزی ترنج در طرح هستند »نقشۀ جدید«ترنج در طرح  چهارم نقش معموال

 در قالی. این طرح معماست ده انگوری به آن الصاق ش نام خوشههایی به  گل است که دسته
ً
هـای  شده و ماننـد طـرح هایی با عرض کم اجرا می وال

  .)۱۰(تصویر  است ده ای ساده و بدون نقش بو ترنج در متن قالی، بر روی زمینه بر مبنای تکرار چند »ترنجی گرد«و  »گلی ترنجی نه«

 ترنج (نقشۀ جدید)  طرح لچک. ۲ـ۳

هـای  ند. درون تـرنج نیـز بـا گلهسـتچهـارم نقـش تـرنج  یکهـا  این طرح شامل ترنجی کشیده با دو سر ترنج و چهـار لچـک اسـت کـه لچک

است. بـا توجـه  شده  نظر می صرفها  از تزیینات ترنج و لچک ،شد اند. اگر این طرح در قالی با عرض کم بافته می عباسی و گرد تزیین شده شاه

حـدود  ۳). مطابق جدول ۱۱است (تصویر  شده  خوانده می »نقشۀ جدید«با نام  ،ح آخرین طرحی بوده که در منطقه رواج یافتهبه اینکه این طر 

  بودند.  نقشۀ جدیدترنج معروف به  شده دارای طرح لچک های شناسایی و بررسی قالیدرصد  ۵/۱۳
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                     )ۀ اول(نگارندترنج (نقشۀ جدید)  قالی لچک :۱۱تصویر          شخصی) طوافی، آرشیوانگوری (  طرح ترنجی خوشه :۱۰تصویر              )ۀ اول(نگارندقالی ترنجی گوری  : ۹تصویر      

  

  ترکمنیهای  رحط. ۳ـ۳

. طبق اطالعات حاصل از اند های ترکمنی اقتباس شده ز قالیکه ا هستندشونده در متن قالی تکرار  های واگیره انواع شاملهای ترکمنی  طرح

جـار و از طریـق ت در منطقـه متـداول شـدهـا  آن کـه بافـت ودنـدب هایی های ترکمنی نخستین طرح مصاحبه با بافندگان و تولیدکنندگان، طرح

 ینقشـدارای  هـا برخی از قالی ۀاشیح ،استه از نقوش ترکمنی ها برگرفت این گروه از قالی ۀچند که نقش زمین. هر مشهدی به منطقه راه یافتند

 متفاوت و به سبک شهری کا
ً
  .)۱۲(تصویر  ندهستمال

  

  عربی  های طرح. ۴ـ۳

عـرب اطـراف فـردوس و  عشـایر ۀوسـیل است کـه بـه »نقشۀ ماهی«و  »نقشۀ عربی«های  ای با نام های عربی شامل دو نوع طرح واگیره طرح

  ).۱۴و  ۱۳) (تصاویر ۲/۳/۱۴۰۰به این منطقه راه یافته است (کریان، مصاحبه شخصی،  ،اند در بشرویه ساکن شدهمرور  بیرجند که به

          
  )ۀ اول(نگارندماهی ۀ قالی با نقش :۱۴تصویر            وفا، آرشیو شخصی) (چوپانعربی ۀ قالی با نقش :۱۳تصویر       )ۀ اول(نگارندقالی با طرح ترکمنی  :۱۲تصویر           

 سکطرح ار . ۵ـ۳

سـک از توابـع شهرسـتان بشـرویه اسـت. منسوب به شـهر ار  »سکترنجی ار «و  »عباسی ارسک شاه«ح خود شامل دو طرح معروف به این طر 

هـای  بـا قالیشهر بشرویه شده در  های بافته اند نیز به شباهت قالی درصد از بافندگانی که در نظرسنجی پژوهش حاضر شرکت کرده ۴۵حدود 

تبـادل  بـرایرا  موقعیـتدات فرهنگی و خانوادگی جواری این مناطق با بشرویه و مراو اند. در واقع هم کرده و حتی فردوس اشاره ارسک مناطق
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   .است ده این مناطق با یکدیگر فراهم کر  طرح و نقش و تجربیات بافت قالی در
  

  

  سکار  عباسی شاه. ۱ـ۵ـ۳

ای اسـت کـه در مـتن قـالی  هـای واگیـره طرح ۀمجموعـاین طرح در زیر

هایی با استفاده از  های گرد بزرگ و غنچه شود. در این طرح گل میتکرار 

طـرح «شوند. این طـرح در واقـع همـان  هایی به یکدیگر متصل می ساقه

 شـناخته »عباسـی ارسـک شاه«معروف است در بشرویه با نـام  »میناخانی

  .)١۵(تصویر  شود می

  سکترنجی ار  .۲ـ۵ـ۳

این طرح متشکل از سه ترنج در طول قالی و دو سـرترنج بـزرگ اسـت کـه 

اند. طـرح ترنجـی  های ابتدا و انتهای قالی متصـل شـده ها به ترنج سرترنج

  ). ١۶ای مختص به خود است (تصویر  ارسک دارای حاشیه

  

 طرح و نقش حاشیه. ۴

 واُر ۀ حاشی. ۱ـ۴

ایی و هـای ختـ تکرارشونده بـا تزیینـاتی از گـل ۀواُر متشکل از یک واگیر  ۀحاشی

اسـت، که طرح این حاشیه به داخل متن ورود کرده اسلیمی است. با توجه به آن

ایـن  .)١٧(تصویر  شود می  خوانده »باال«معنای  به» واُر «در گویش منطقه با نام 

  شود. بندی می طبقههای درباری یا سرخود  حاشیه ۀحاشیه در زیرمجموع

رکیۀ حاشی. ۲ـ۴
ُ

  چ

های سـرخود یـا دربـاری  حاشـیه ۀواُر در زیرمجموع ۀاین حاشیه که مانند حاشی

شـونده اسـت کـه مـزین بـه  تکرار ۀشود، متشـکل از یـک واگیـر  بندی می طبقه

 اسـتشـکل  ای های کنگره فرنگ رز و برگ مویی، گل برگ عباسی  های الله گل

فرنگی ورشـویی بـا نـام محلـی  گـل  ها یک دسته ). در برخی از نقشه١٨(تصویر 

اسـت.  گرفتـه  حاشیه منشعب شده و در محل لچک قرار ۀاز گوش »گل پیرمرد«

یـن حاشـیه دورنمـایی از چروکیـدگی را در ذهـن با توجه به آنکه طـرح و نقـش ا

معنـای چـروک و  بـه »ُچرکـی«در گویش و زبـان محلـی بـا نـام  ،کند تداعی می

  شود. چروکیدگی خوانده می
   

 )ۀ اولارسک (نگارند عباسیشاهقالی با طرح  :۱۵تصویر  )ۀ اول(نگارندقالی با طرح ترنجی ارسک  :۱۶تصویر 

 )ۀ اول: حاشیۀ چرکی (نگارند۱۸تصویر 

 )ۀ اول(نگارند واُر  : حاشیۀ۱۷تصویر 

 )ۀ اولی (نگارندمشهد  : حاشیۀ۱۹تصویر 
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  مشهدیۀ حاشی. ۳ـ۴

شـونده اسـت کـه مـزین بـه تکرار  ۀاین حاشـیه متشـکل از یـک واگیـر 

 کـهبه آن . با توجهشکل است ای های کنگره و برگ عباسی شاههای  گل

در اسـت،  ای رایـج در قـالی مشـهد اقتبـاس شـدههـ این طرح از طرح

  .)۲۰و  ۱۹(تصاویر  شود می  خوانده »مشهدی«ۀ نام حاشیمنطقه با 

  های ساده . حاشیه۴ـ۴

 بـاپهـن میـانی  ۀباریک و یک حاشی ۀهای ساده متشکل از دو حاشی حاشیه

 های سـاده انـواع مختلفـی شونده هستند. حاشـیهای تکرار  واگیرههای  طرح

در بـین  ،ندهسـتای  ارای طرح و نقش بسـیار سـادهکه دآن ند و با توجه به دار 

). در نظرسـنجی ۲۱شـوند (تصـویر  خوانـده می »سـاده« ۀبافندگان با نام حاشی

ــورت ــدگان ص ــدگان و تولیدکنن ــه، بافن ــی گرفت ــار م ــه  اظه ــد ک ــت نمودن باف

محصـول  پیچیـدگی نقـش و فـروش بهتـر دلیل بـهو چرکـی  های واُر  حاشیه

شـده  های شناسـایی قالی بررسی نمونهاما  ،ها بوده است مورد توجه آن بیشتر

درصد، بیشترین فراوانی  ۵/۸۶های ساده با حدود  دهد که حاشیه نشان می

  ). ۳های حاشیه دارند (جدول  را در میان طرح
  

 ها با ابعاد آن ها قالی و نقشطرح  ارتباط. ۵

 وابسـته بـه ابعـاد آن هـا طرح و نقش حاشیه و مـتن قالیاجرای  ۀنحو
ً
هـا،   کـامال

 بــرای قالیاســت ده بــوهــا  ویــژه عــرض قالی بــه
ً
هــایی بــا عــرض کــم از  . معمــوال

هـایی بـا عـرض  انگوری در قالی بـرای نمونـه طـرح ترنجـی خوشـه. است ده ش می  شکل استفاده ی کشیده و بیضیها ترنجهای باریک و ساده با  حاشیه

ۀ زده و با توجـه بـه سـلیق می  همرا بر در مواردی نیز بافنده تناسبات طرح و حتی شکل و فرم نقوش . است ده ش می  متر بافته ۲ر و طول بیش از مت ۲۰/۱

هـای جدیـد در قـالی  گیـری طرح مرور زمان باعث شـکل ن امر خود بهکند. ای جا می یا جابهپرکار  کار یا ها را کم رض قالی، بعضی طرحعۀ واسط خود یا به

) ۲۲تصـویر (نمونه در  رایب. است ده بشرویه ش

ــا کــم شــدن عــرض قالی  »ج«و  »ب«هــای  ب

کــه هــا  آن هــا و تــرنج مــتن قالی طــرح و نقــش

کـارتر  کـم اسـت، »الـف«برگرفته از طرح قالی 

ر نیـز بـا توجـه بـه کمتـ »ج«انـد. در قـالی  شده

و  انگــوری شــدن عــرض قــالی نقــوش خوشــه

. انـد حـذف شـده »ب«ها در مـتن قـالی  لچک

 ۀجای حاشـی هبـ »ج«و  »ب«عالوه در قـالی  به

های  از حاشــیه »الــف«قــالی پرکــار و پهــن واُر 

  .است ده ش  باریک با نقوش ساده استفاده

  

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

 )ۀ اول(نگارندانواع حاشیۀ ساده  :۲۱تصویر 

 )ۀ اولی (نگارندمشهد  حاشیۀنقشۀ : ۲۰تصویر 

 ج ب الف
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  بندی رنگ. ۶

ای، خاکستری  روشن، قهوه ، سرخابی، کرم، آبی تیره وقرمز تیره و روشن، نارنجیهای سفید،  رفته در قالی بشرویه شامل رنگکار  های به رنگ

 قرمز (الکی) بوده و سایر رن قالیۀ متن و حاشیۀ . رنگ غالب زمیناست ده بز تیره و روشن، زرد و سیاه بوتیره و روشن، س
ً
ها در  گها معموال

  شوند. ) در این منطقه شناخته می۴های محلی مطابق (جدول  رنگ متداول در قالی بشرویه با نام چهاردهاند.  رفته کار می  یات و نقوش بهئجز

  سفید  ها نام رنگ
آبی 

  روشن

آبی 

  تیره

خاکستری 

  روشن

خاکستری 

  تیره

سبز 

  تیره

سبز 

  روشن

کرم 

  صورتی

نارنجی 

  روشن

نارنجی 

  تیره
  قرمز

قرمز 

  تیره
  ای قهوه

  الکی  آتشی  زرد  هلی  بلگی  سبز  سیاه  فیلی  آبی  ماسی  سفید  نام محلی
تخم 

  الکی
  جوزی

 (نگارنده)ها  آن رفته در قالی بشرویه و نام محلیکار  های به رنگ :۳جدول 

   

  گیری نتیجه. ۷

 نتایج حاصل از پژوهش کرد.بندی  باف طبقه های روستایی در زیرگروه قالیتوان  می با توجه به مشخصات فنی و طرح و نقش آن را بشرویه  قالی

ترین فرد  ی مسن ها با استناد بر گفته و است ده رواج پیدا کر   بافی در بشرویه پس از رکود برکبافی  پس از رکود برکبافی  دهد که قالی نشان می فوق

ۀ هلگردد. بافت قالی در این منطقه در و میشمسی باز ۱۳۱۰م شمسی و حدود سال چهاردهۀ نخست سدۀ فعال در این زمینه، تاریخ آن به ده

منطبق با فرهنگ ها  . بنابراین این قالیاست ده بویا وقف به اماکن عمومی مانند مساجد  ها خانه کردن محلی و مفروشنخست برای رفع نیاز مردم 

 فضای هر  طوری شدند، به می  متر) بافته ۵/۱×۳ و ۱×۳ۀ لف (بیشتر در انداز تباریک و بلند در ابعاد مخ صورت بهمنطقه و 
ً
یا  اتاق با سه که معموال

  .است ده ش محلی فروخته می های واسطه. مازاد تولید نیز برای کسب درآمد به است ده ش قالی مفروش می چهار تخته

های اخیر با توجه  . اما طی دههاست ده ) از رونق خوبی برخوردار بو۱۳۷۵تا  ۱۳۳۰های  سالۀ ای از زمان (فاصل ها در برهه تولید این نوع از قالی

بافی مانند  های سبک شهری از سایر مراکز قالی های ماشینی و تمایل بافندگان به بافت قالی به تغییر سبک زندگی مردم محلی، رواج استفاده از قالی

 منسوخ ش ها این نوع قالیبافت های سنتی در منطقه کاسته شد تا جایی که امروزه  از تولید قالیمرور زمان  بهنایین و جز آن 
ً
  .است ده تقریبا

 ها  آن ها از جنس پنبه و پرز این قالی تاروپود
ً
یـا از شـهرهای مشـهد، گرگـان، کرمـان و  محلـی صـورت بهاز جنس پشـم بـوده کـه معمـوال

  که توسط آهنگران محلـی سـاختهاند  ترین ابزارهای مورد استفاده در بافت قالی بوده . دستوک، قیچی و َپکی رایجاست ده ش ه مییسیرجان ته

ۀ . گـره نیـز از نـوع راسـتاسـت ده شـ کشی به روش ترکی و توسط سه نفر انجام مـی و چله خوابیدهها روی دارهای افقی یا  شدند. بافت قالی می

 در هر  سمت راست متمایل می فارسی (جهت خواب فرعی پرزها به
ً
بافته شده است.  گره ۱۶تا  ۱۴متر حدود  سانتی ۵/۶باشد) است که معموال

 ؛اند بودهشده که هر دو پود از نظر قطر، جنس و رنگ یکسان  میبه رنگ سیاه استفاده  s ال با تاب دوازدهای  ها از دو پود پنبه در بافت این قالی

  .است ده لول بو ها نیم در این نوع قالیدر نتیجه مکانیزم بافت حاصل 

بافی نیز سه روش حصیری، ِبُبرببـاف  در سربندی یا ریشه .است ده بوو به رنگ زمینه رنگ  تک ۀسادها از نوع متصل پیچشی  قالی  ۀشیراز 

 در بافت قال .است ده ش میو نخودی استفاده 
ً
اند.  رفته که با توجه به طرح و نقش قالی این تعداد متغیر بوده کار می  رنگ به چهاردهها  یمعموال

الکی و جوزی. رنگرزی  سفید، ماسی، آبی، فیلی، سیاه، سبز، بلگی (برگ تاکی)، هلی، زرد، آتشی، الکی، تخمند از: ا رنگ عبارت چهاردهاین 

   گرفت. های جوهری) صورت می های گیاهی و شیمیایی (رنگ الیاف نیز توسط شخص بافنده با استفاده از رنگ

)، انگوری، ترنجـی جدیـد گلی، ترنجـی خوشـه ، ترنجـی نـهگـرد ترنجـی( هـای ترنجـی انـواع طرح منطقـه شـاملرایج در   شوو نقها  طرح

بافـت گرفتـه  های صـورت طبـق بررسـی .اسـت ده سـاده بـو و ُر، مشهدیهای ُچرکی، وا و انواع حاشیه عربی، ترکمنی، طرح ارسکهای  طرح

 بسـیارۀ پیشـین بافـت قـالی در بشـرویهکه با توجه به آن رواج داشته است.در منطقه ها  های ساده بیش از سایر طرح با حاشیه های ترنجی طرح

اساس نیاز، سلیقه و  ها و نقوش رایج در منطقه نیز اقتباسی بوده که بر ، طرحاست ده بو د و محصولی وارداتی از سایر مناطق بافتدار طوالنی ن

هـای شـمال  مـانی از ترکمنُچرکـی از کرمـان، طـرح ترک ۀگلی و حاشـی هـای ترنجـی نـه مثال طرح رایب اند. شده سازی فرهنگ منطقه بومی

انـد، در منطقـه  مرور زمان به بشرویه مهاجرت کـرده عرب نواحی بیرجند و فردوس که به عربی از عشایر ، و نقشطی مراودات تجاریخراسان 

دادن  یا با قرارکردند  نقوش مورد نظر خود را (از پشت قالی) بر روی کاغذ پیاده می بافان در ابتدا دهد قالی ها نشان می بررسی. است ته رواج یاف



148 

 

 

 

های ساختاری  بررسی ویژگی

 ۱۴۸ـ۱۳۷قالی بشرویه، 

بـافی  بـافی یـا ذهنی حفظی صـورت بهمرور زمان  بهها را به خاطر سپرده و  بافتند و بر اثر تکرار، نقش میها  آن کنار خود، از روی ۀشد قالی بافته

  ذهنـی یـا کپـی صورت بههنگام بافت  اغلب اقتباسی بوده و با تغییراتی که بافنده  ها و نقوش رحتوان نتیجه گرفت که ط بافتند. بنابراین می می

  . است ده مرور زمان بومی ش بهها  آن هاییها ایجاد نموده، فرم ن کردن نقشه

  

  ها نوشت پی

  .، ذیل برک)۱، ج١٣٨١دوزند (معین  انی میزمست ۀو از آن جام شود بافته می  ضخیم است که در خراسان از پشم شتر یا کرک بز تهیه و با دست ۀبرک نوعی پارچ .١

  عـالوه در جـای دیگـر اشـاره شـده بـه ، ذیل باهو).١٠، ج ١٣۴٣ است (دهخدا  آمده» از شانه تا آرنج -بازو«معنای  دهخدا اصطالح باهو به ۀنام در لغت .٢

). در مجموعه اسناد آستان قدس رضوی نیز اصطالح باهو در همانشود ( ق میاطال» نمدهای باریک دو طرف اتاق«است که در تداول گناباد خراسان به 

ذکر است امروزه اصـطالح بـاهو در خراسـان  شایانرسد.  متر می ١٨ها به  ونهکه طول برخی از نم  طوری به است  کار رفته  توصیف نمدهای باریک و بلند به

  رود. میکار   هایی در ابعاد قالیچه به جنوبی برای قالی

  رود. کار می  دستوک یا دفتین ابزاری است که برای کوبیدن پودها پس از هر رج بافت به .٣

ها و  اول قیچـی راسـت کـه دسـته نوع : یه دو نوع قیچی کاربرد داشتهمیان بافندگان بشرو رود. در قیچی ابزاری است که برای پرداخت پرزها به کار می .۴

  است.  قیچی قرار داشته ۀها باالتر از تیغ یچی کج که دستهق قیچی در یک راستا بوده و دیگری ۀتیغ

  است.  رفته کار می  پرزها بهیا چاقو ابزاری بوده که برای بریدن ، تیغ پکی .۵

  شود. گفته می »َرسته گره«ی بشرویه به گره نامتقارن راست، در گویش محل .۶

های چله و در طرفین  کشی، موازی با نخ شوند و پیش از شروع چله ال تاب داده میچهار صورت  کشی به چله ۀند که در مرحلا های زفت، همان نخ چله نخ .٧

  ها پیچیده شوند. ها بر روی آ ن بافت شیرازه ۀمرحل شوند تا در روی سردار و زیردار بسته می ها بر آن

ای که با فرزند ایشان  است. ضمن مصاحبه  آورده ش از کرمان١٢۶٠زاده متولد حدود  چرکی را علی شهابی ۀگلی با حاشی است که طرح ترنجی نه گفتنی .٨

ای از راور کرمـان  ساله بودم که پـدرم بافنـده پنج ششبه یاد دارم کودکی «ند که گونه بیان کرد ایشان این ،صورت گرفت ش١٣٢٠زاده متولد  صدیقه شهابی

بافت که پدرم برای  چرکی را روی دار عمودی گردان می ۀگلی با حاشی رنجی نهت ۀآورد. او نقش برای کمک مالی به او با نام ربابه (شهرت نامعلوم) به بشرویه 

 هفـت هشـتکـرد و بعـد از  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 می

  .)١۴/۴/١۴٠٠زاده، مصاحبه شخصی،  (شهابی »سال به شهر خود بازگشت
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