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این مجله رایگان است و رایگان خواهد ماند.

الزمه ی استفاده از مطالب و تصاویر این نسخه، به هر شکل و ترتیبی منوط 
به اخذ مجوز از  "کارپت پالس" است و  نقض آن پیگرد قانونی دارد.

همچنین هرگونه بارگذاری محتوایی این مجله بر روی اپلیکیشن های موبایل 
و فروش پی د ی اف این مجموعه ممنوع است.
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دلم قایل یم بافه امالیی ریز

 که هفت رنگ از سه پایه کرده آویز

 به یک دست یم زنه کرکیت به قایل 

به دست دیگرش چاقوی نوک تیز 

" از شعرهای قالیبافان هنگام بافت قایل"
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این یازدهمین شــماره "کارپت پالس" است که 

مقابل دیدگان شما پهن یم شود.
تار و پود و رج به رج این مجله با شــما و برای 

شما شکل یم گیرد.

 ما را از نظریات ارزشمندتان یب نصیب نگذارید.

همچنین بخش بــازرگاین" کارپت پالس" آماده 
پذیرش آگهی های تجاری و تبلیغایت شما خواهد 
بود. بــه زودی طرح های توســعه ی تجاری و 
مارکتینگ کارپت پالس از طریق مجله، شــبکه 
های اجتماعی و وبسایت مجموعه به اطالع شما 

عزیزان خواهد رسید.
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سرمقاله

چنــدی پیش  بــا خبری وحشــتناک و 
دلخــراش دچار شــوک شــدیم . بله 
انفجــار بــزرگ در بیروت کــه به گفته 
کارشناسان این ســومین انفجار بزرگ 
جهاین اســت اویل هیروشــیما، دویم 
ناکازایک و سویم بیروت... که عده ای 

به آن عنوان "بیروشیما "داده اند.
لبنــاین هــا مــردیم هنر دوســت و با 
فرهنگ ،از گذشــته دور با فرش و هنر 
فرشبافی ایران آشــنا بوده اند، طوری 
كــه در كمتر خانه لبنــاین فرش ایراین 
وجود نــدارد. درواقع نگاه لبناین ها به 
فرش ایراین فقط نگاه تجاری نیســت 

بلكه نگاه فرهنیگ و هنری است.
دو سال پیش در اسفند 1397 نمایشگاه 

بــزرگ صنایع دســی در بیــروت در 
فضايــي به وســعت 10 هزار متر 

مربــع و در 60 غرفــه مختلف 
برپــا گردیــد و كاالهايي چون 
فرش دســتباف، كريســتال، 
سجاده، ترمه، سرمه، ظروف 
مســي، زعفــران، زيور آالت 
و انگشــتر، تابلوهاي نقاشي 

و خط و انــواع ديگر از صنايع 
دستي از شهرهاي مختلف ايران 

در معرض ديد و خريد عموم قرار 
گرفت که بیشــترین سهم فروش آن 

برای تاجران فرش ایران بود. چندی قبل 
هم نمایشگاهی از فرش در ییک از هتل 
های شهر بیروت برگزارشد واستقبال 
گرم آن باعث شــروع نمایشگاه بزرگ 
در بیروت شــد کــه حی بــه گزارش 
خبرگزاری ایرنا ، وزیر گردشگری لبنان" 
اوادیس کیدانیان"  با تاکید بر اینکه هیچ 
فریش در دنیا نیم تواند از نظر کیفیت 
کار، شکل و شیوه هنری با فرش ایراین 
رقابت کند، گفت: قایل ایراین در لبنان 
یب رقیب اســت و جایگاه خایص دارد 
و با وجود تحریم هــا، ایران در صنعت 
فرش و قایل همچنان در دنیا حرف اول 
را یم زند و برخی تاجران ایراین در زمینه 
صادرات فرش بــه لبنان فعالیت دارند؛ 
کاالیی که اینجا از آن استقبال یم شود 

و خریــداران خــود را دارد. وی 
ادامه داد: فرش کاالیی است که 
ایران یم تواند در دنیا آن را به رخ 
دیگران بکشدوبا وجود ارتباط گرم 
مردم ایران و لبنان جدای از مســائل 
ســیایس هیچ ارتباط مستقییم در سطح 
وزارتخانه های دو کشور در بخش گردشگری 
وجود ندارد و فقط تعــداد قابل مالحظه ای از 
ایرانیــان در عید نــوروز و در اعیاد مختلف به 
لبنان سفر یم کنند و شرکت هایی نیز در ایران  
هستند که برای ســفر به لبنان تبلیغات انجام 
یم دهند اما در مورد تعداد گردشــگران لبناین 
که به ایران ســفر یم کننــد، آمار دقیقی وجود 
نــدارد فقط یم دانیم که قشــر خایص از مردم 
لبنان به صورت دوره ای به ایران سفر یم کنند 
به ویژه اینکه ایران مناطق گردشگری و تاریخی 

بسیار زیادی دارد.
ییک دیگر از عرصــه های تجاری میان ایران و 
لبنان که مورد اســتقبال زیادی از سوی مردم 
لبنــان قرار گرفتــه، صنعت فرش دســتباف و 
ابریشــم اســت. تجار صنعت فرش ایران نیز 
توانســتند با معرفی هنردسی و صعنت فرش 

سر مقاله : مریم  طاهری
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ایران نظر بسیاری از خانواده های لبناین 
را بــه خود جلب کننــد و خود نیز با این 
صنعت برای همیشــه در لبنــان ماندگار 
شــوند و چند فروشــگاه وگالری بزرگ 
فــرش در بیروت احداث شــد که مورد 

توجه مردمان لبنان قرار گرفته است.
خاندان 'مکتیب' از قدییم ترین خانواده 
های ایراین ســاکن در لبنان اســت که 
اعضای آن سالیان متمادی است به این 
حرفه در لبنان مشغول هستند. مکتیب ها 
سالیان پیش از اصفهان با هدف تجارت 
فرش ایراین به سوی این کشور مهاجرت 
کردند که یــیک از این گالری های بزرگ 
و زیبا به آقای دکترهادی مکتیب )دکترای 
هنر اســالیم از دانشــگاه آکســفورد( 

اختصاص یافته. 

نمایشگاه فرش دربیروت

  گالری هادی مکتیب در حال حاضر فرش 
های مختلفی را برای خانه های شــخیص، 
هتل ها و ســاختمان های اداری شرکت 
های بزرگ در سراســر جهــان ارائه یم 

دهد. 
'چــاویش' و 'جعفریــان' از دیگر خانواده 
های ایراین مقیم لبنان هســتند که به کار 
تجارت خرید و فروش فرش اصیل ایراین 
در لبنان مشــغولند که متاســفانه بعد از 
انفجار بیروت این تجار هم متحمل ضرر 
بسیاری شــدند. از دیگر نمایشگاه های 
دائیم که در لبنان دیده یم شــد مساجد 
بــزرگ بیروت بود که با فرشــهای زیبای 
ایراین آراسته شده اســت که متاسفانه 
بــا این انفجار مهیب تمایم شیشــه های 
شکســته نــایش از انفجار بــر روی این 
فرشــهای پراکنده گردید کــه امیدواریم 

خساریت به این فرشها نزده باشد. 

مــردی پــس از انفجار بیــروت در حال جمــع کردن 
شیشه های شکسته از روی فرش مسجد
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حال لبنان با عملکردهای سیایس و 
هم اکنون با دغدغه اقتصادی دچار 
بالتکلیفی شدیدی شده. باشد که با 
تالش مردمانش ، دوباره به کشوری 
آزاد همــراه با بندری زیبا در منطقه 
تبدیل گردد و این عروس خاورمیانه 
بــا جهازی از فرشــهای ایــراین به 

خوشبخی و آرامش برسد.

آقای هادی مکتیب در حال امضای 
کتابشان به نام" فرش ایراین "

گالری "مکتیب" پس از انفجار بیروت

قالیچه آنتیک بلوچ در گالری" مکتیب"در بیروت 
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استاد سید غالمرضا حسیین
 

اســتاد تربی صدایــش یم زنندو 
است ۸7 سال دارد. او را باید ییک 
از گنجینه های هنــر قالیبافی بلوچ 
دانســت چراکه تاکنــون به گفته 
خودش در طول ۵0 ســال گذشته 
نزدیــک بــه ۴00 کارگاه بــزرگ و 
کوچک قالیبافی در استان خراسان 

راه اندازی کرده است.
او هــم مثل بقیــه از وضعیت بازار 
گالیــه دارد. از یب توجهــی کــه به 
اهــایل و بــزرگان فرش یم شــود 
ناراحت اســت، از کم رنگ شدن 
فرش در خانه هــای ایرانیان دلگیر 
اســت. یم گویــد در کجــای دنیا 
یم شــود این همه نقشه و رنگ و 
دســتبافته پیدا کرد. حق با اوست 
در مغازه  کوچکش آنقدر قالیچه با 
نقشه ها و رنگ های متفاوت وجود 
دارد کــه آدم یم ماند کــدام از آن 

ییک زیباتر است!
اســتاد حســیین از  جواین رنگرز  
بــوده و برای احیــای رنگ طبیعی 

بخصوص روناس تالش کرده ..
»رنگ قرمزی که بیشتر این قالیچه ها 
دارند و خییل هم درخشنده است 
از روناس بدست آمده. خییل سال 
پیش و با آمدن رنگ های شیمیایی، 
استفاده از روناس کم و کمتر شد 
و زماین بطور کیل منســوخ شــد. 
سال 60 تصمیم گرفتند که هر طور 
شــده این رنگ را زنده کنند چون 
قایل هــای بلوچی زیبایی شــان به 

همین رنگ قرمز درخشنده است
»نقشــه های ایلخاین، ساالرخاین، 
تیموری،  بیــیگ،  کاله درازی، جان 
عیل اکبرخــاین جــزو معروفترین 
نقشه های بلوچ خراسان هستند که 
زماین بافت آنها مرســوم بود ویل 

چند سایل است مثل گذشته بافته نیم شوند.
»بلوچ ها در قدیم برای نگهداری از نان دستبافته ای یم بافتند 
که روزنه هایی داشــت برای نفوذ هوا تا نان داخل سفره کپک 
نزند ویل چند سایل است این سفره را بدون روزنه یم بافند و 
کارکرد گذشته اش را از دست داده. در خراسان منطقه به نام 
ارگ هست که هنوز هم این سفره ها را البته به سبک و سیاق 

امروزی یم بافند.«
به گفته استاد، تا چند دهه پیش بلوچ های خراسان در مناطقی 
همچــون تربت جام، تربت حیدریه، خواف و نوار مرزی کوچ 
یم کردند و از کنار همین کوچ پشــم قابل توجهی از شــتر و 
گوسفند و بز وارد بازار پشم یم شد که با توجه به یکجانشیین 
تعداد زیادی از این عشایر دیگر خبری از پشم مرغوب عشایر 

مثل گذشته نیست.
ایشان معتقدند که»بلوچ های خراسان معموال قایل ها را بطور 
ذهین  یم بافتند و نقشه و کاغذی نداشتند که از روی آن نقشه 
را پیاده کنند به همین خاطر نقشه هایشــان همیشــه مشتری 
داشــت چراکه نقشمایه ها از ذهن یک زن بافنده بیرون آمده 

بود اما دیگر از آن نقش ها خبری نیست.«

                                                سایه اشان مستدام باد

استاد سید غالمرضا حسیین 
)استاد تربی( 
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مرحوم  دکتر جان تامپسون
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   دكتر جان تامپســون پزشــك انگليــی يكی از 
نامدارترين پژوهشگران فرش در جهان بود. او دو 
بار در گالرى دکتر سبحه در لس آنجلس در سال 
٢٠٠٩ ميالدى در باره قاليهاى صفوى و در ســال 
٢٠١٢ ميالدى سخنراني جالبي در مورد فرشهاي 
تركمن انجام داد. او اعتقاد داشــت ريشــه خيیل 
از نقش هــای فرش تركمن به پارچــه های دوران 

ساساین برميگردد.

         دكتر جان تامپســون بر روی DNA پشــم 
گوسفند های گوناگون كار میکردند ویل دانشگاه 
اكســفورد پول نداشــت و بودجه را قطع كردو 
پژوهش نيمه كاره ماند. اگر به نتيجه ميرســيد، 
با آزمايش پشم پرز فرش مي فهميدند كه فرش 
با پشم گوسفند كدام منطقه، كدام شهر و كدام 
كشور بافته شده و اين تحول عظيیم در دنيای 

شناسايی فرش بوجود مياورد. 
تامپســون در مجامع مرتبط با فــرش در اروپا و 
آمریکا عضویت داشت و بیش از همه تدریس او 

در دانشگاه آکسفوردبود. 
او همــکار موزه اشــمولین به شــمار یم رفت 
که کهن ترین موزه دانشــگاهی جهان اســت و 
نمونه های باســتاین ارزشمندی از آثار هنری را 

در آکسفرود انگلستان گرد آورده است.
همکاری تامپســون بــا مجموعــه حاجی بابا در 
نیویــورک نیــز از مــوارد شــاخص در کارنامه 
کاری او بــود که در ســال ۲00۸ پیونــد او را با 
گــروه گردآورندگان مجموعه هــای کهن فرش و 
منسوجات قوی تر ســاخت و در همان سال به 
پاس تالش های او در زمینه منسوجات، از سوی 
 The George Hewitt موزه نســاجی جایــزه ویــژه

Myers به او اهدا شد.
دکتر جان تامپســون، این پژوهشــگر طراز اول 
قالــى در جهــان روز ۵ بهمن 9۸ بــه دیار باقی 

شتافت.    
او کتاب های متعددی درباره فرش های شــرقی 
از آسیا تا آفریقا نوشــت که معروف ترین آن ها 

عبارتند از:
- شکار بهشت؛ هنرهای دربار صفوی )۲003(

- عشایر ایران )۲00۲(
- فرش ها؛ از چادرها، کلبه ها و کارگاه های آســیا 

)1993(
- ابریشم، فرش و جاده ابریشم )19۸۸(

- فرش ها و سنت های قبیله ای ترکمن ها )19۸0(
    

                      روحش شاد و یادش گرایم باد
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یک. اول ازهمه من واقعا یک " گوســفند" م، 
بنابراین اطالق این واژه به معین فحش نیست، 
لذا خواهشــا فکر نکنید اســم این مجموعه 
داســتان، نیش و کنایه به فرد یا گروه خایص 

است!

دو. از قدیم شــنیده اید که چوپان ها با رمه و 
گوسفندهاشــان حرف یم زدند و قصه هایی 
از این دست شنیده و خوانده اید، لذا حرف 
زدن یا قصه نوشتن یک گوسفند هم نباید زیاد 

اغراق آمیز باشد. هست؟!

ســه.  عنــواِن "عقاید یک گوســفند ایراین" 
را هرگز کنایه به برخــی یب خرداِن این زمانه 
مپندارید، که حی یک گوسفند نیز برای خود 
عقایدی دارد و اینکه شــما گاهــی یکدیگر را 
گوسفند یا "گوســپند" خطاب یم کنید، تنها 
و فقــط به خودتان ربــط دارد و الغیر. البته با 
همه ی این تفاسیر و برای گریز از بهانه های 
آدمیزادی شما، تصمیم گرفته ام به عنوانِ  این 

عقاید یک گوسفند ایرانی در باره پشم هایش

داستان

ت اول
سم

ق

نویسنده: مهدیار پیـرزاده

مجموعه داســتان، ییک دو کلمه ی دیگر 
اضافه کنم، بنابراین 

خانم ها! آقایان!
این شــما و این هم " عقاید یک گوسفند 

ایراین در باره پشم هایش"

ها!
توقع نداشــته باشید که پشــم های یک 
گوســفند برایش مهم نباشــد مخصوصا 
اگرپای مباحیث چون پشم ریی و نِخ قایل 

و موضوعات اینچنیین باشد! 
اهمیت پشــم برای من ای بسا از اهمیت 
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مو و زلف و گیس برای شــما هم بیشــتر باشد و 
کی چه یم داند شاید اگر هم اکنون که مشغول 
خوانــدن ایــن مقدمــه هســتید و روی یک قایل 
دســتباف ایراین با عمر کمتر از ده سال لم داده 
ایــد، طبق قانون احتمــاالت و ضرایب مخصوص 
بــه خودش این گمان دور از ذهن نخواهد بود که 
ییک از گلهای لچک و ترنج قایل که دست روی آن 
یم کشــید مزین به بخیش از پشم چیده شده ی 

اینجانب باشد!

باری، اینها مقدمه ای بود بر داستان های سلسله 
وار من که میان رمه گوســفندان و در میانه دشت 
های فراخ و دامنه های کوهستاین و ییالق و قشالق 
و مناطق خوش آب و هوای ایران شــکل گرفت و 
در میان هلهله کودکان دهات و روستاهای مختلف 
و البــالی بگو مگوهای چوپان هــا با صاحبان رمه، 
تبدیل به خاطره شــد و حاال  اینجانب یک "قوچ" 
میانســال که چندین بار از سربریده شدن قِسر 
دررفته ام، در حالیکه به خاطرات پشــم هایم یم 

اندیشم آنها را با شما در میان یم گذارم.

 در قسمت های آیت درباره ی خاستگاه و زادگاهم 
و اینکه چگونه از روستایی بنام "احمدآباد" به بازار 

سالخان شهر راه پیداکردم و چگونه از سر گیجی و 
منیگ با رمه ای از گوسفندانِ  " خوش پشم"  قاطی 
شــدم و بخت با پشمم یار شد و سر از غرب ایران 

در آوردم را خواهید خواند.
جایی که به اشتباه با گوسفندانِ  دارای پشم مرغوِب 
فراهان و کرمانشــاهان قاطی پاطی شدم و به نوعی 
کیفیت پشــم های آنان را با پشــم خراِب خودم از 
"سره" به مقدار بســیار کیم "ناسره" تبدیل کرده 
ام و این شــروع داستان های این گوسفنِد سراپا بد 

پشم است...

البته یم دانم که یم دانید بهترین پشم های دنیا از 
آن اقیانوســیه است و در اســترالیا و نیوزلند یافت 
یم شود و شــاید باورتان نشود در استرالیا نژادی 
هست که در هر سانِت پوستش بیش از   ۸000تار 
پشم بدست یم آید! ویل خب، به هر حال ایران از 
قدیــم االیام در تهیه ملزومات صنعت فرش خودش 
خودکفایئ هایی هم داشــته، لذا همین گوســفندان 
فراهان یا ســیرجان کرمان و باقی جاها که به تدریج 
قصه هاشــان را خواهم نوشت هم برای خود  َپَشم 
)پشــم( و حشــیم داشــته اند که نگو نپرس. فقط 
مشــکل اینجاســت که تاکنون مثل همه ی کارهای 
آدمیزادِی شــما بعید یم دانم کی مقیاس پشــمِ  
ماها را در هر سانت اندازه گرفته باشد که اصال مهم 

نیست و عادت کرده ایم!...
بماند. منتظر باقی افاضات من باشید. 

تا کیم  بع ع د. بدرود
                                                      ادامه دارد...
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از شماره قبل در مجله  مبحیث راجع به فنگ شویی 
را دنبــال یم کنیم  کــه ادامه آن در این شــماره و 

شماره های بعد به نظر شما خواهد رسید.

گفنه شد که فنگ شویی در خانه و محل کار بسیار 
یم توانــد برای ما موثر باشــد . بنابر این با رعایت 
کردن یک ســری اصــول اولیه و بنا کــردن زندیگ 
همراستای با طبیعت یم تواند بهترین کیفیت زندیگ 
را به ما ببخشــید  در فرهنگ غریب عناصر طبیعت 
چهار عنصر ) خاک، هوا، آب و آتش( هستند اما در 
فرهنگ شرقی و فنگ شــویی این عناصر را عناصر 
پنــج گانه یم نامند که بــه ترتیب آب، چوب، آتش، 
خاک و فلز هســتند. همان طور که در ترتیب ان ها 
نیز مشاهده یم شــود این چرخه با آب آغاز شده 
و نبایــد ترتیب قرارگیری آن ها برهــم بخورد. زیرا 
در شــرق باســتان اعتقاد دارند آب چوب را تغذیه 
یم کند، چوب ســوخت آتش است، آتش خاک را 
به صورت خاکســتر به وجود یم آورد، خاک فلز را 

هنر در زندگی

فنگ شویی در خانه و محل کار

ایجاد یم کند و در نهایت فلز یم تواند به شکل 

آب مایع شود. این پنج عنصر در صوریت که با 

یکدیگر در هماهنیگ باشند مفید هستند و اگر 

در تضاد باشــند مشکل ساز یم شوند بنابرین 

ایــن عناصر تا زماین مفید هســتند که در کنار 

یکدیگر و بصورت شــکل باال باشند و در غیر 

ایــن صــورت، اگر در چرخه بــاال جای ییک از 

عناصر تغییر پیــدا کند این چرخه به چرخه ای 

مشکل زا و مخرب تبدیل خواهد شد.

این چرخه مخرب این گونه عمل خواهد کرد : 

آب آتش را خاموش یم کند، آتش فلز را ذوب 

خواهد کرد، خاک آب را آلوده خواهد کرد، فلز 

چوب را خواهد برید، چوب خاک را فرســوده 

                   
رد.                

خواهد ک
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•  عنصر خاک

خاک عنصری است که شــما را در بر 
یم گیرد و باعث یم شــود شما پایدار 
و متعــادل باشــید. عنصر خــاک مانند 
کوه مقاوم و اســتوار اســت و همیشه 
به عنوان تکیه گاه محســوب یم شود. 
خاک مادر تمام عناصر به حســاب یم 
آید. اشــیاء واقعی عنصر خاک از مواد 
ساخته شده از خاک تشکیل شده اند، 

مانند :
گلدان های پاسیو
گرانیت آشپزخانه

شکل عنصر خاک مربع است. در میان 
عناصر پنجگانه فنگ شــویی، رنگ های 
عنصر خــاک رنگ های جهان شــمول 

هستند. مانند:
• قهوه ای مانند خاک
• زرد مانند خورشید

• قهوه ای مایل به قرمز )اخرایی(

عنصر فنگ شــویی خاک انرژی تغذیه، 
ثبــات، حمایت و صبــر و حوصله را به 

ارمغان یم آورد.
اگر عنصر فنگ شویی تولد شما خاک، 
فلز یا چوب اســت، یم توانید بســیار 

انرژی
عنصر خاک را به خانه خود برســانید، 
قطعا انرژی شما را متعادل و تقویت یم 

کند.
همانند هر عنصر فنگ شــویی، عنصر 
خاک در مناطق باگوآ که تعیین شده یا با 
انرژی آن تقویت شده بهترین تطابق را 
دارد. مناطق باگوآ که عنصر خاک برای 
آن تعریف شده اســت، جنوب غریب، 

شمال شرقی و مرکز یم باشد.
برای تقویت ذهن، موفقیت در آموزش 
و توانایی تصمیم گیری بهتر، شــما نیاز 
به تقویت قسمت شمال شرقی و برای 
بهبود و حفظ روابــط عاطفی،به تقویت 
بخش جنوب غریب خود در خانه احتیاج 
دارید. که عنصر حاکم هر دو بخش خاک 
،عنصری  خاک  عنصر  اســت.همچنین 

است باعث ایجادحس امنیت در محیط میشود 
و بهتریــن رنگهای فرش فعال کننده این عنصر 
شــامل رنگهای قهوه ای کمرنگ،کرم،خایک و 

حی زرد کمرنگ یم باشند.
بعنوان یک راهکار فنگ شــویی با اســتفاده از 
فــرش ها در رنگ های خاکســتری،قهوه ای و 
کرم، انرژی بد ســاطع شــده از یک توالت یا 
آشــپزخانه که در آن جهت قرار گرفته است را 
میتوان از بین برد. برای اتاق نشیمن در بخش 
جنــوب غریب، اســتفاده از فــرش در رنگهای 
صوریت، زرد، قهوه ای یا کرم پیشنهاد میشود.
)به طور ایده آل، استفاده از رنگ زرد بیشتر از 
هر چیز دیگر باعث افزایش خوش بیین و امید 

به زندیگ است (
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رنگ هایی که یم توانید در طراحی برای 
تقویت عنصر خاک استفاده کنید دارای 

تن های خایک یب نظیری هستند مانند:
زرد

قهوه ای مایل به زرد
نخودی

قهوه ای روشن

عناصــر تزئیین که منعکــس کننده خاک 
هستند عبارتند از:
سنگ ها و کریستال ها

المپ های نمکی

اشیایی که از خاک رس یا تراکاتا ساخته 
شده اند:
عناصرسفالی

باغ زین

قطعات هنری که بخشهای خاک را نشان 
یم دهند

خاک ویژیگ های دیگری نیز دارد:
مرتبط با اعداد 5 و 10 است

انجمن حیوانات اصیل برای خاک "مارزرد" 
رنگ است

سیاره مرتبط با آن "زحل" است
شکل اصیل مرتبط با خاک "مربع" است

یک کوسن، یک قالی، یک قطعه هنری

یادتان باشد، نیازی نیست که دیوارها را 
زرد یا قهوه ای رنگ آمیزی کنید تا انرژی 

عنصر خاک را به فضا اضافه کنید.

                                    ادامه دارد...
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اجرای نقشه فرش :  مریم طاهری

اجرا ظروف سفالی :  الله ثریا
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 معرفی رقص آئینی تربت جام
و موتیف های فرش بلوچ

 مطالب رقص آئینی برگرفته  از  ســایت هنری و
فرهنگی " خانه دا" و

 مقاالتــی از کتــاب " بازتــاب حرکات  آئینی تربت 
 در سفری از شمال به جنوب
 خراسان رضوی تنوع نژادی و
 گوناگوین گویــش مردمان آن
 نواحی را به روشــین یم بینیم.
 از جملــه ویژگیهــای فرهنیگ
 مردم خراســان رضوی، عالقه
 به موســیقی بویم اســت كه
 در جشــنها و مراسم اجرا یم
 شــود. با پراكندیگ طوایف در
 استان خراسان رضوی، شیوه
نیز موســیقی  اجــرای   هــای 
 متنوع اســت. موسیقی كردها
 ی شــمال خراســان رضوی،
شــرق و  بلوچهــا   تركمنهــا، 
 خراسان رضوی هریك به تنهایی
 حائــز اهمیت اســت. به طور
موســیقی خراسان آالت   كیل 
 رضوی عبارتند از: دوتار، سرنا،
 دهــل، دپ، قشــمه، كمانچه
 وین. بلوچهــا نیــز در نواختن
 ســاز قیچك از مهــارت خایص

برخورداند. و
 ســرزمین تربت جــام ییک از
 مهم ترین مناطقی است که در
 آن موسیقی مقایم میان مردم
 از رواج چشــمگیری برخوردار
 اســت و هنرمندان بنایم را در
 این زمینه به دنیای هنر معرفی
 نموده است.و موسیقی تربت
 جام در گذشــته بیش از 300
 مقام داشــته که امروزه بالغ بر
 ۵0 مقام از آن همه باقی مانده

 است. و
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 مقام های الله مدد، کبک زری و نوایی از
 آن جمله اند در نواختن این موســیقی از
 سازهایی مانند: دوتار، دایره و… استفاده
 یم شــود. همچنین از میــان رقص های
 آئیین معــروف در تربت جام یم توان به
 "رقص اپر" و مراســم تمنای باران اشاره
 نمــود. موســیقی بخیش های خراســان
 مجموععه ای از شــعر، ادبیات، عرفان و
 اخالق را دربر یم گیرد. بخیش لقیب است
 که به برخی از نوازندگان دوتار در شمال
 خراســان و ترکمن صحرا داده یم شود.
 بخیش هــا نوازندگان دوتــار، آوازخوان،
 داستان گو، سراینده و سازنده ساز دوتار

هستند. و
 این آیین در ســال ۲010 به ثبت میراث

 فرهنیگ و معنوی یونسکو رسید.و
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 محمــد فــاروق کیاین پور معــروف به
 فاروق کیاین  متولد 1330 - تربت جام
 و معلم بازنشســته آمــوزش و پرورش
 مشــهورترین رقصنده محیل و آئیین در

شرق ایران است.و
 آقای کیاین فعالیت خود را از1۴ سالیگ
 آغاز کــرده. نماهنگ »نوایی نوایی« که
 بارهــا از تلویزیون پخش شــد. و رویا
 نونهایل هم در آن ایفای نقش کرده ییک
 از کارهای زیبای اوســت . دیگر کار او
 نمایش شیخ صنعان است که با  روزی
 سه ســاعت کار روی صحنه و به مدت
 60 روز در تاالر وحدت ییک از زیباترین

اجراهاست. و

 در نمایــش "رقــص آفر" کــه از آفرینش
 یم آید تمام مراحل واقعی آیین کشاورزی
 را روی صحنه اجرا یم شــود. از کاشــت
 و داشت و برداشــت گرفته تا مناجات و
 ســتایش و نیایش خدا.  یــک آفر دیگری
 هم هست که مراحل بافت قایل از چیدن
 پشم گوسفندان تا فروش قایل بافته شده
 را اجرا یم شود این تئاتر است. یک جور

پانتومیم است. و
 درسال 13۵6 با گروه هنرهای آییین ایران
 به کانــادا رفتند ، جایی کــه بین ۵۵ گروه
 منتخب از کشورهای شرکت کننده، مدال
 طال و عنوان بهترین بازیگر هنرهای آییین
 جهــان را به او اعطا کــرده بودند. در ۲۴
 کشــور اجرا داشــته  و ۴00 تقدیر نامه و

لوح افتخار و مدال طال کسب کرده .و
 از اســتاد شــجریان و ســیما بینا که با او
 کنسرت مشترک داشته اند تا بهرام بضایی
 و نادر ابراهییم و ناصر تقوایی و شــهرام
 ناظــری و داود رشــیدی و ... کــه همــه
دوشادوش این رقصنده آئیین بوده اند.و
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محمد فاروق کیاین پور
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برنده مدال طالی جشنواره مرد و دنیای او در مونترال کانادا 13۵6 
 برنده مدال طالی و رتبه نخســت یس و ســومین  جشنواره لفکادای 

یونان در سال 137۵
دارنده رتبه درجه یک هنری در رشته هنرهای نماییش 
دارنده رتبه استادی ممتاز در شانزدهمین جشنواره تئاتر فجر 
 برگزیده هنری در رشته آیین های محیل ایران زمین به همراه بزرگاین 

چون سعدی افشار, مرتیض احمدی, مجید محسین, عاشیق رسول
بازیگر نقش اول نمایش شیخ صنعان با 60 اجرا در تاالر وحدت

• 
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در کودیک همیشه رقص برگها در میان باد او را به وجد میآورد …..و
وقی امواج بر بستر دریا پایکویب میکردند او با آن ها میرقصید …و

  او بدینگونه ستایش خدا را یاد گرفت….و
شیب در قلبش آتیش افروختند و راز سماع را آموختند...و

او راه طریقت و رســیدن به حقیقــت را در میان حرکات فراگرفت...
 آرام آرام در تربت جام شــهر زادگاهش شهره گشت وآوازاه حرکات

موزونش از زادگاه فرا تر رفت .و
 در جشــنواره های متعددی که بمناسبنهای مختلف در ایران بر گزار
 شــد مورد تحسین و ســتایش قرار گرفت ….و وقی اولین بار پا به
 آنســوی آب ها نهاد با دیدن هنرش در میان صدها هنرمند جهاین او
 جایزه ها کسب کرد و افتخارات متعدد برای سرزمینش به ارمغان آورد
 بسیار ی از کشورهای آمریکایئ و اروپایئ دعوتش کردند تا هنرش را

 بیاموزند.و
 دانشگاه های بزرگ جهان بمناسبتهای مختلف دعوتش کردند تا عرفان
 شرق را در سماع یب نظیرش به دوستداران عرفان عرضه کنند ….ماه
 های بســیاری از عمرش را در خارج از ایران گذراند چون در وطنش

هنر او سال ها بود که ممنوع بود.و
 آرام آرام جامعه دریافت اکنون که فضاهای مجازی و رسانه های غریب
 جوانان را بسوی پرتگاههای بسیار یم کشانند راهی بجز ارزش نهادن
 به موسیقی وهنر های عرفاین نیست . پس دعوتش نمودند تا در تاالر
 وحدت بمدت 60 شب شیخ صنعان را فقط با سماع نمایش دهد که
 بیننده های مشــتاق استقبال یب نظیری کردندو برای ساعایت پای به

عالم معنا به همراهش گذاشتند.و
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 رقص های آییین مناطق مختلف ایران
 در اغلب موارد بــه نمایش ابتدایی
 ترین نیازهــای بشــری و بیان ناب
 ترین احساسات فردی و گروهی یم
 پردازد و ســاده ترین و عمیق ترین
 نوع ارتباط ابتدایی انســان با طبیعت
 و خالق هسی را با جلوه های خاص
 به نمایش یم گذارد. از این میان یم
 تــوان اقوام خطه خراســان به ویژه
 منطقــه تربت جام که ییک از مناطق
 بســیار مهــم و پراهمیــت از لحاظ
 فرهنگ موسیقایی و بازی های آییین

 در ایران است اشاره کرد.و
 عالوه بر دیدگاه فلســفی به آیین ها
 و ســنت ها یم توان بــه هنر خاص
 و ویژه بافت قــایل و قالیچه در این
 منطقه اشاره کرد؛ قالیچه هایی که با
 اصول ساده و ابتدایی، با رنگها و مواد
 طبیعــی بافته شــده و دارای ویژیگ
 هــای بــویم، منطقــه ای، اجتماعی
 و تاریخی اســت. بافنده غین ترین
 احساســات و اندوخته های ذهین و

 هویی خــود را به هنری ناب و پدیده
 های یب همتا تبدیل یم کند که از تاثیر
 زمان و کهنیگ به دور است و هیچگاه
 کاربرد مادی و معنوی خود را از دست

نیم دهد. و
 این موضوع به صراحت نشان یم دهد
 که تمایم هنرها، فرهنگ و آیین ها متاثر
 از یکدیگر و بر پایه عوامل و شــرایط
 اجتماعی شــکل گرفته است و از آنجا
 که روزگاری محــور زندیگ تمایم این
 قبایل بر پایه کشــاورزی و دامپروری
 بوده است، به منظور سلطه بر طبیعت
 و محیط اطراف خود حرکایت انجام یم
 دادند که به مرور زمان به آیین تبدیل

شده است. و
 آنهــا با انجــام این آیین ها نشــان یم
 دادند که تنها قصدشان خوش گذراین
 نیست، بلکه یم خواستند به این طریق
 از خداونــد و طبیعــت چیزهای مفید
 بیاموزنــد، یا چیزهایی بــه خود تلقین
 کنند و به وســیله این حرکات، طبیعت
 را تشویق کنند و به زمین دستور دهند

محصول خویب به بار آورد. و
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 موضــوع مورد توجه، ریشــه یایب
 حرکات و بازی هــای آییین تربت
 جام، آفر )کشاورزی، قالیبافی( بر
 اساس مفاهیم موجود در آیین های
 این منطقه و بازتاب این حرکات در
 بخیش از نقوش قالیچه های منطقه
 اســت. این نقش ها، بیانگر پیوند
 عمیقی است که در ذهن سازندگان
 آن، بــه نحو زیبــا و هنرمندانه ای،
 بین هنــر و زندیگ اجتماعی برقرار
 شده اســت، به گونه ای که شاید
 خود بافندگان نیز متوجه این پیوند
 نبــوده و به صــورت ناخــودآگاه
 احساســات و حرکات خــود را به

قالیچه ها منتقل کرده اند.و
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 حال این ســوال مطرح یم شــود: آیا
 نقوش قایل های منطقه، به لحاظ فرم و
 شــکل، با بازی های آییین ارتباط دارد؟
 و اگــر چنین اســت ایــن رابطه فریم،
 بیانگر پیوند مفهویم آنهاست؟ و یا این
 ارتباط صرفا تاثیر پذیری ظاهری است
 که به همخواین و هماهنیگ منجر شده

است؟
 با توجه به نتایج نقوش بدست آمده از
 حرکات و نقوش مســتخرج از آنها یم
 تــوان به فرش منطقه یپ بــرد و آنها را
 به سه گروه از فرم های گویای حرکات
 نیاییش، فرم های برگرفته از کار و تالش
 و فرم های برگرفته از زیستگاه و طبیعت
 طبقه بندی کرد که بر اساس نحوه دستها
 و پاها ارايه شــده اند که نمود آن را یم
 توان به صورت نقوش در میان فرش ها
 دید. در این هنر، هنرمندان شیوه های
 معیشی خود، مانند زراعت، دامپروری

 و حی حــرکات مربوط به قالیبافی را با
 حرکات به تماشــاگر نشان یم دهند و
 به صــورت ناخود آگاه این نقوش را در
 قالیچه های خود به تصویر یم کشــند.
 این نکته حایز اهمیت اســت که عنصر
 اصیل و واگیره در نقش های بلوچ اکثرا
 مثلث است و اینگونه استنباط یم شود
 که عشــایر بلوچ درکوچ هایشان نوعی
 حالت تعقیب و گریز داشته اند که این
 روحیه، هماهنیگ و همســویی نزدییک
 بــا ویژیگ های بصری مثلث دارد که به
 نوعــی حالت تعرض به بیــرون دارد بر
 همین اساس اغلب نقوش بدست آمده
 از حرکات آییین، شکل هندیس و مثلث
 گونه دارد و به نوعی هماهنگ با نقوش
 هندیس قالیچه ها است. هماننطور که
 گفته شــد هر دو این آیین هــا از چند

گروه فرم، شکل یافته است .و
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 گروه اول حاوی فرم هایی اســت که
 کار و تالش و فعالیت را در بر دارد. در
 این گروه معموال فرم هایی بسیار پویا
 از حرکت توامان دست و پا شکل یم
 گیرد که نشان دهنده تمرکز شدید بر
 کار، فارغ از سایر امور است و حرکت
 و ریتــیم قــوی به چشــم یم خورد.
 ویژیگ اکثــر نقوش و ترکیبات در این
 گروه تداعی حرکی آهسته و پیوسته
 در فرش اســت. خود ایــن نقوش یا
 ترکیباتشــان به صورت ردیفی و تکرار
 شونده در گوشــه ای از متن و یا در
 حوایش قایل به کار گرفته شده و مانند
 حرکایت که بر آنها تاثیر داشته است،
 جوهر کار و فعالیت یعین تداوم، ریتم

و تمرکز را بیان یم کند.و

 گــروه دوم فــرم هایی اســت که در
 بردارنــده حرکت رو به باالی دســتها
 اســت، فرم کیل در حرکات این گروه
 حالت دعا، راز و نیاز و نیایش اســت،
 اگــر چه برخی از آنهــا مراحیل از کار
 است. پاها در این گروه یا ایستا است
 و یا نقش مهیم در انتقال فرم ایفا نیم
 کند. ژست کیل،حالت نیاز و تواضع و
 رهایی است، دستهای رو به باال، فرم
 اصیل حرکت در این دســته اســت و
 اظهــار عجز و نیاز ویــا انتظار و طلب
 خیر یا پاداش معنوی را بازگو یم کند.
 نقوش برخاســته از حرکات آییین در
 این گروه همانند فرم و مفهوم خود این
 حرکات بیانگر امور معنوی، محوریت،

آرامش، مذهب و اصالت است . و
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 گروه سوم، فرم هایی است که بین دو گروه قبیل جا یم گرد، یعین
 نــه پویــایی حرکت و کار در گروه یک را داراســت و نه آرامش و
 معنویت گروه دوم، بلکه به گونه های واجد خصایص هر دو گروه
 اســت. فرم های این گروه از حرکت، از ناهمساین و غیر موازی
 بودن دستها حاصل یم شــود و در عین بیان فعالیت، برگرفته از

طبیعت و عوامل زیسی است. و
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 نویسنده و محقق:
خانم مهشید اسالمی فریما�ن
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تبلیغات

- شال و روسری ابریشمی نقاشی شده با دست ) 
باتیک(

Persian Handmade
W W W. A R T I R A N I . C O M

"آرتیرانی" هنِر نفیس ایرانی
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آموزش اولیه طراحی

آموزش طراحی فرش
        

 تــا جایی که امــکان دارد کالســهای دوره 
 های آموزش اولیه طراحی را در اینجا برای
 عالقمندان شــروع نموده ام . امید اســت
 با کیم تمریــن بتوانید شــروع به طراحی
 نمائید. در این آموزش چگونیگ رســم یک
 واگیــره هندیس نقش بلوچ را به نمایش یم
 گذاریم . واگیره ای که بوسیله آن یم توان
 از یــک قالیچه تا اندازه 1۲ متری یک فرش
        را با طرح سرهم ســوار تکرار انجام داد.و

   لور، حاشیه کوچک اول،حاشیه کوچک دوم و حاشیه کوچک سوم

 واگیره یک چهارم هندسی
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واگیره حاشیه متوسط
بهمراه گوشه سازی 

 واگیره حاشیه اصلی
بهمراه گوشه سازی 

ی متن
یره اصل

ی واگ
ندس

ش ه
نق
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    یک چهارم واگیره هندسی طرح بلوچ
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  طرح کامل هندسی بلوچ- طراح مریم طاهری
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تبلیغات

Art i ranjgroupArt i ranj .group W W W. A R T I R A N I . C O M

- شال و روسری ابریشمی نقاشی شده با دست ) باتیک(
-کراوات های نقاشی شده 

- مانتو های باتیک
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طرح، نقش و رنگبندي قالي بلوچ خراسان

    
نويسندگان    

عبدالله احراری / محقق فرش و مدرس دانشگاه آزاد اسالیم بيرجند    
امين الدين حاجی / عضو هيئت علیم دانشگاه آزاد اسالیم بيرجند    

رؤيا نظایم / دانشجوی کارشنایس فرش دانشگاه آزاد اسالیم بيرجند    

مقاله تخصصی

 گرد آوری:   مریم طاهری
    منبع :  سایت کارپتور
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مهمترين گروه های طرح های قایل بلوچ عبارتند از:و   
 و 

1- محرابي    
 محــرایب يكــي از فراگيرتريــن طرحهای    
 قایل بلوچ خراســان به شــمار یم آيد. اين
 طــرح يادآور محراب یم باشــد يعین همان
 مكاین كه درمساجد ويژه نماز گذاردن امام
 جماعت یم باشــد. گر چــه بافت اين طرح
 نزد اكثر قبايل مشهور به بلوچ خراسان رايج
 یم باشد اما مرغوبترين قاليچه های محرایب

يقينًا در حوزه خواف بافته یم شود.و
 ســجاده هــای بلوچی خراســان تقريبًا در 
 سراســر جهان شناخته شــده اند زيرا اوًال
 دارای رنگبنــدی خــاص و انحصــاری بلوچ
 خراســان یم باشــند ثانيــًا محــراب بدون
 استثناء حالت نمكدان دارد كه فاقد ستونها
 و سرستونهای رايج در سايرقاليهای محرایب
 است ثالثًا درطرفين محراب جايگاه گذاشتن
 دو دست در هنگام رفتن به سجده مشخص
 یم باشــدكه معموًال در مــورد قاليچه های
 منسوب به بلوچهای اصيل به نقشمايه پنجه
 مشــخص شــده اســت رابعًا صرف نظر از
 تعداد بسيار كیم از سجاده های ايل بهلویل
 كه ممكن اســت دارای برخی نقشمايه های
 حيواین بويژه پرندگان باشــد در هيچ نوعی
 از ساير ســجاده های بلوچ خراسان نقوش
 حيواین ديده نیم شــود استفاده از نقوش
 نبــایت و هندیس فوق العاده ســاده اســت
 خامســًا ميان كار طرح ســجاده ای بلوچ از
 يكي از نقشــمايه های درخی، بوته، خشت
 ) قاب ( و ســاير اشكال هندیس تزئين يافته

   است.و
 ســجاده های بافت ايل تيموری در منطقه 
 تربــت جــام معمــوًال دارای زمينــه آیب و
 محرابيهــای بافت اطراف تربــت حيدريه و

   خواف دارای زمينه كرم يا شتری است.و
 درخت زندیگ يكی از رايج ترين نقشــمايه 
 هايی است كه فضاي اصلي ميانكار را تزئين
 یم کنــد. هنگایم كــه از نقــوش درخی يا
 ســايرنقوش دارای تقارن عمودي به منظور

 تزئين ميانكار طرح محرایب اســتفاده یم شــود حالت كیل اين طرح
 فریم صليب گونه یم گيرد كه اين نكته بسياری از نويسندگان خارجی
 را به اشتباه انداخته است بلحاظ اهميی كه اين طرح نزد مردم بلوچ

 خراسان و بافندگان آنها داشته و دارد.و



۲- طرح قایب     
 قــایل های بلوچی خراســان با طــرح قایب نيز    
 همچون ســاير طرحها و نقوش ايــن اقوام دارای
 ويژگيهای و خصوصيات انحصاری یم باشــند كه
 یم تــوان براحی آنها از ســاير طرحهای قایب كه
 توسط ديگر بافندگان بويژه ساير عشاير ايران یم
 بافند تشخيص و تميز داد زيرا طرحهای قایب بلوچ
 عالوه بر دارا بودن رنگبندی خاص اوًال فرم كیل آنها
 بصورت لوزی، شش ضعیل و هشت ضلعی است.
 ثانيًا اين قابها در برخی موارد در كنار يکديگر ویل
 در اكثر مــوارد بصورت مورب و قطری چيده یم
 شوند. ثالثًا برخی از طرح های قایب بلوچ خراسان
 بصورت يك تا هشت خشت در يك رديف عمودی
 قــرار یم گيرند كه البته هر مقدار اين خشــت ها
 مشــابه يكديگر )از نظر رعايت اندازه و...( باشند

  قيمت دستبافته نيز بيشترخواهد بود.و
 تيره های مختلــف تيموری اين طرح را با كيفيت  
 بهتری بافته اند اگر چه اين طرح توســط عربهای
 فردوس، بلوچهای اطراف بجســتان )جمهوری( و
 ســاير اقوایم كه در بخش يافته های اسنادی ذكر
 گرديد اين طرح را یم بافند نقشمايه مورد استفاده
 در قابها ممكن است دو برگ تاكی متقابل به راس،
 اشــكال هندیس، انواع گل و گيــاه، ماه و نيم ماه،

   مددخاین، حيات اشتر و... باشد.و
 بعداز قاليهای محرایب بيشترين فراواین به نسبت 
 ساير طرحها برای قایل های با طرح قایب مشاهده

شده است.و
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 3- طرح ترنجدار       
 طرحهای ترنجی بلوچ دارای تزئينات    
 مرغی يا بقول دكتــر حصوری قالب
 گونه است. دربســياری از طرحهای
 ترنجی بلوچ خراســان لچــك نيز در
 جايگاه خود قــرار گرفته كه غالبًا ربع
 يكی از مداليونهای مركزی فرش یم
 باشد. برخی از طرحهای قایب بلوچ كه
 حالت خشت گونه دارند مي توان در
 رديــف طرحهای ترنجی اين اقوام نيز
 به حســاب آورد. اينگونه از طرحهای
 قایب بلوچ خراســان انحصــاری نيز
 ديــده یم شــوند كه عمدتًا توســط
 بلوچهــای ســاكن اطراف نيشــابور
 بافته یم شــوند بخیش از آنها دارای
 خشــت های هماهنگ و يكنواخت و
 تعــدادی نيز از هماهنیگ و يكنواخی
 خاص برخوردار نیم باشــند كه بنظر

 ميرسد توسط بافندگان مبتدی بلوچ
 بافته شده باشــد. برای تزئينات

 داخل ترنــج عمدتًا از اشــكال
 هندسي متشابه، نقشمايه های

 نبایت و... استفاده یم شود.
 ازنظــر فــراواین اينگونــه

 طرحها درميان قایل بلوچ
 خراسان بعداز طرحهای

 محــرایب و قایب قرار
یم گيرد.و
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۴- طرح مرغی       
 در قــایل بلوچ پيونــد عجيیب بين نگاره    
 های مرغی و گياهی بويژه هر كجا كه قایل
 بلوچ خراسان دارای درخت زندیگ است
 به چشــم یم خورد آنجا كــه بافنده بلوچ
 با اســتفاده از نگاره ها و نقشــمايه های
 مرغــی يك تا چند ترنج را یم ســازد نماد
 باران بودن اين نقشمايه بيشتر آشكار یم
 گردد. خروس در نزد اقوام بلوچ باالخص
 اقوام بهلویل و عــرب از جايگاه ويژه ای
 برخوردار اســت. به طور کیل طرح های
 مرغی بلوچ را ميتوان به ســه گروه طرح
 های دارای نقشــمايه هــای منفرد مرغی
 ســاده، طرح های دارای نقشمايه مرغ با
 پرندگان کامال واقعی و طرح هايی که صرفا
 دارای تزيينات کله مرغی هســتند تقسيم
 بندی نمود که گروه ســوم در طبقه بندی

طرح های مرغی قرار نیم گيرند.و
 از جلــوه هــای شــكوهمند و در عين    
 حال ويــژیگ بارز و منحصر بــه فرد قایل
 بلوچ خراســان بويژه در بين دستبافته ها
 و قاليهــای ايل بهلویل خراســان و ايالت
 بلوچی كه در اطراف بجستان به قاليبافی
 مشــغول یم باشند طرح مرغی است كه
 به صورتهــای مختلفی همچون نگاره های
 مرغی انتزاعــی و تجريد يافتــه يا مرغان
 واقعــی همچون طــاووس، مرغایب، مرغ،
 خروس به تعداد يــك، دو و پرجاذبه ترين
 حالــت آن طرح چهــار مــرغ در اطراف

    "زيركوه" قاينات بافته یم شود.و
 قاليهای بــا طرح مرغی بلــوچ نيز بلحاظ
 ويژگيهــا و خصوصيایت كــه در رنگبندی
 و فــرم بافت مرغهــا دارند بــرای تمایم
 پيشكســوتان وآ گاهان فرش در جهان و
 حی مقدار قابل توجهی از عوام شناخته
 شده اند. بســياري از كتب و مقاالتي كه
 در رابطه با فرش بلوچ يا فرشهاي شرقي
 و ايراني نوشته است تصويري از قاليچه
 هاي مرغي اين اقوام را بعنوان ســمبل و
 الگوي توليد قالي هاي بلوچي خراســان
 را با خــود دارنــد. اگر چــه در رنگبندی
 طرحهای مرغی مجموعا از رنگهای روشن

 تری استفاده یم شــود ویل خصوصيات
 كیل حاكم بر رنگبندی نقشه مرغی با ديگر
 طرحهاي بلــوچ جنوب خراســان تفاویت
 ندارد. مرغ های بافته شــده درقایل بلوچ
 دقيقًا همان مرغ هايی هستند كه در قبايل

بلوچ به پرورش آنها عالقه دارند.و
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۵-درخی
 تورج ژولــه در رابطه با طرح درخی بلوچ    
 دركتاب ارزشــمند "پژوهیش در فرش ايران"
 یم نويســد : "نماد درخت در انواع هنر های
 ايــراین از جمله تصاويری اســت كه تكرار و
 مداومت آن ذهن بسياري را بر خود مشغول

 داشته. در تمامي سفال
 ها و منسوجات، نقاشي
 هــا و حتي حجــاري ها
 ي تاريخ ايــران، درخت
داشــته جايگاهي   چنان 
و تقــدس  حالــت   كــه 
 احترام آميز آن حتي نزد
 هنرمندان شهرت فراوان
درخــت زيبايــي   دارد. 
 هاي ســرو منقــوش بر
 ديوار نــگاره هاي تخت
 جمشيد از جمله قديمي
 تريــن آثاري اســت كه
اعتبار و  اهميــت   بيــان 
 اين آفريــده پروردگار در
 ميان هنرمندان و شاهان
اما اســت.   هخامنشــي 
نحوه و  زمــان   بررســي 
 انتقــال تصوير درخت بر
 روي دســت بافتــه هاي
 گره دار نياز به بررســي
احتماال  . دارد   بيشــتري 
 قديمي ترين و شايد هم
 نــاب ترين نــوع منقوش
 درخت سرو بر روي فرش
 گره دار را ميتوان بر روي
 گروهــي از قاليچــه هاي
 بلوچ خراســان مشاهده
 نمود كه بــه قاليچه هاي
 ســجاده اي بلوچ شهرت
هــاي بررســي   دارنــد. 
 دقيق تــر نگارنده برروي
 ايــن گــروه از قاليچه ها
 كــه از قدمت بيشــتري
 برخوردارنــد و بافت آنها

 به حداقل ممكن كاهــش يافته، دقيقا معرف
درخت سرو بر روي اين قاليچه هاست." 7



40 the carpetplus

 به احتمــال قريب به يقين تاريخ تقدس و احترام 
 درخت ســرو در بين ســاكنان شــرق ايــران، از
 جمله نواحي مركزي و شــرق آن به تاريخ حضور
 زردشــتيان در خراسان باز مي گردد. ناحيه اي كه
 امروز در خراســان به نام خواف شهرت دارد در
 زمان ماقبل حضور اعراب بزرگترين مركز حضور
 زردشتيان در شرق ايران بوده است. اما در تاريخ
 زردشــتيان خراسان ماجراي درخت سرو كشمير

   از جايگاه وااليي برخوردار است.و

 اما گروه ديگــر كه هم اكنون نيز به    
 مقدار زيــاد بافته و در بازار مشــهد ،
 همچنين تربت جــام و حيدريه عرضه
 ميگــردد و با نــام نقش "بــرگ تاكي"
 شــهرت دارنــد احتمال داراي ســوابق
 بيشتري نســبت به قاليچه هاي گروه
 اول هستند اگرچه قديمي ترين نمونه
 هاي هر دو گــروه بيش از ۵0 الي170
 ســال از عمــر آنها نمي گــذرد، اما بي
 ترديــد احترام و تقــدس هر دو درخت
 در شــرق ايران به ويژه مركز خراسان
 و باالخــص در محدوده خــواف داراي

   سوابقي بيش از 1۵00سال ميباشد.و
 هــر چند بلوچ هاي خراســان در حال 
 حاضر تنها بافندگا ن نقش درخت سرو
 و درخت تاك بــر روي قاليچه هاي اين
 منطقه هســتند، اما احتمــال آن ميرود
 كه ساير بافندگان اين نواحي حتي قبل
 از مهاجرت تدريجي بلوچ ها به شــرق
 ايــران از اين دو نقش اســتفاده نموده

   باشند.و
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 اگــر چــه اقوام بلــوچ خراســان از درخت 
 در طرحهــاي محرابي اســتفاده مــي نمايند
 ولــي عالوه بر آن گروه قابــل توجهي از اين
 قاليها بــا طرحها و نقوش درختــي بافته مي
 شوند كه ممكن اســت از گروه درختان بيد
 مجنون، تاكي، ســرو و باالخره ممكن است
 درخت حالت چلچراغي را داشــته باشد كه
 سياووش آزادي از آن ياد نموده است. ويژه
 گي بارز درختــان بلوچ آن اســت كه داراي
 تقارن طولي بوده و معموًال با برخي اســتثناء
 درختان از ابتدا تا انتها داراي برگ بيد يا تاك
 بوده و پراكندگي برگها و ســاقه هاي درخت
 در تمام طول ميانكار )ارتفاع درخت( يكسان
 و يكنواخت مي باشد مطلب جالبتر آنكه در
 تمامي طرحهائي كه از درخت استفاده شده
 معموًال حالت تــك و انفرادي دارد و حتي يك
 مورد هم استثناء در مورد درختان بيد وجود
 ندارد و تنها درختان سرو بصورت قاب گونه
 در ميانكار حالت تكــراري دارند. در طبيعت
 و محيط پيرامون زندگي اقوام بلوچ خراسان
 و حتي در مســير راههــاي ارتباطي فيمابين
 شــهرها و روســتاهاي نــوار مرزي شــرق
 خراســان اين تك درختان و حتي روستاهايي
 كــه نام يكه درخت، يكه تــوت و... را باخود

دارند فراوان ميتوان ديد.و
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 6- بوته

 ايــن طرح كه از آن در ادبيات فرش تعابير مختلفی     
 همچون نماد سرشعله آتش مقدس زرتشت، سرشاخه
 های درخت سرو، زن ســر به گريبان كرده و باالخره
 نماد بوته گياهی ارائه شده است، يكی از طرحها رايج

 قایل بلوچ خراســان بوده و یم باشد. بديهی است
 ســه نوع بوته كه در قایل بلوچ خراسان ديده شد

كه:و
 اویل  منحصــر بــه بلوچهای خــواف و تربت 

حيدريه
 دویم  در منطقه ســرخس كــه تاحدودی 

 تحت تاثير قایل كرد قرار گرفته است بافته
 یم شود.و

 بوته نوع ســوم نيز عمدتًا در قاليهای
 بلوچ خراســان ايل بهلویل دیده یم

     شود.و
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7- محرمات     

 برخی از نقشــمايه های مشــهور بلوچ بويژه    
 برگ تاك، نگار مرغی، اشــكال متشــابه هندیس
 بويژه مثلث و لــوزی، نگاره های نبایت، بوته در
 قالــب طرح محرمــات در دو حالت محرمات با
 نوار طــویل، محرمات با نوار مــورب بافته مي
 شــوند. اگرچه نوع نقشمايه ای كه در اين طرح
 در مناطــق مختلف بلوچ خراســان بكار یم رود
 متفاوت است، ویل تقريبًا در تمایم حوزه بلوچ
 خراســان بافته یم شــود ویل مقــدار توليد آن

بصورت نسیب كم است.و
    

۸- افشان
 اگر چــه جاذبه های طرحهاي مرغی ، قابهای    
 مورب وحی ميناخاین راندارد ویل يكی از نقشه
 هــای رايج بلوچ خراســان اســت كــه باالخص
 بافندگان جان بيیگ آنرا یم بافند . نقشه افشان
 بلوچ خراســان ممكن اســت بصورت قابهايی
 باشد كه حالت مربعي داشته وداخل آن با نقشه
 چشمه گل تزئين گردد. بلحاظ عدم استقبال بازار
 از طرحهای افشــان بلوچ مجموعًا توليد وبافت

اين نقشه نيز كم است.و
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9- طرح مکرر       

 طرح های مكرر از مشــهورترين و رايج    
 تريــن طرح های اقوام هشــت گانه بلوچ
 خراســان یم باشــند. اکثريــت قريب به
 اتفاق پيشکســوتان فرش بلوچ خراسان با
 ايــن عقيده دکتر دتريــچ وگنر موافقند که
 طرح هایمکــرر به لحاظ راحــی بافت به
 مرور زمان در تمایم مناطق بلوچ خراسان
 گســترش يافتــه و امــروزه از نظــر کیم
 بيشترين مقدار توليد را به خود اختصاص
 یم دهنــد اگر چه طرح های مکرر از تنوع
 زيــادی برخوردارنــد ) بســياري از طرح
 هــاي قایب را یم توان در رديف طرح های
 مکرر به حساب آورد( ویل يیک از مشهور
 ترين طرح های مکرر بلوچ خراسان طرح

کشميری يا هرایت است.و

10- طرح حيواین و تصويری     
 اگر چه بخیش عمده ای از بافندگان بلوچ 
 خراسان بنا به اعتقادات فرهنیگ ومذهیب
 خود عالقه ای به بافت طرحهای تصويری
 ندارند ویل بافندگاین كه درجنوب خراسان
 اســكان دارند بويژه بافندگان ايل بهلویل
 وبرخی از ايالت وعشــايری كه درمنطقه
 قاسم آباد خواف اسكان دارند عالقمند
 بــه بافــت طرحهــای تصويــری دارند
 همچنيــن عشــايرعرب وبلوچــی كه
 دراطراف بيرجند و نهبندان زندیگ یم
 كنند در قاليهــای خود نقویش از ديو
 و... بــرروی قاليهای خــودیم بافند.
 در حوزه تربت جام و تايباد تعدادی
 طرح هــای تصويری با نشــاین از
 حضرت محمد )ص( بافته ميشود
 . همچنيــن در طرح های حيواین
 بلوچ حيوانــایت همچون گوزن ،
 آهو ، اســب ، شتر و .... بچشم

یم خورد.و
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 6-نقشمايه هاي قالي بلوچ    

 يافتــه های تحقيــق دراين رابطه نشــاندهنده
 فراوانــي وكثرت نقــش مايه هايی اســت كه
 درقایل بلوچ خراسان بكاررفته است وباعنايت
 به اينكه در حوزه بلوچ خراسان اقوام متعددی
 زنــدیگ یم كننــد وهريك از اين اقــوام اعم از
 بلوچ ، تيموری،بهلویل ، ترك ، كردوعرب مسير
 بســيار طوالین را طی نموده انــد تا دربخش
 های شرقی ، جنویب ومركزی خراسان مستقر
 شوند لذا طبيعی است كه در دستبافته هايشان
 شــاهدكثرت نقشمايه باشــيم دراين بخش از
 مقاله سعی ميگردد صرفًا آن دسته از نقشمايه
 ها كه اختصاص به قایل بلوچ خراسان داشته و

    دارد بيان گردد.و
 1-نقشــمايه بوته : يقينًا اين نقشــمايه يكی از
 فراگيرترين نقشــمايه های قایل شرقي است
 ودر هرمنطقه ای بگونه ای تعبيرشــده است.
 سرشعله های آتش مقدس زرتشتيان ، زین كه
 سربگريبان كرده ، مهر ، بوته گياهی كه شكوفه
 ندارد و... از مهمترين تعابيری اســت كه برای
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 بوته بكار رفته اســت . اين نقشمايه درقایل
 بلوچ بويژه قاليهايی كه در مناطق سرخس و
 قاينات توليد ميگردد بصور مختلفی همچون
 تك بوته ، بوته جقه، آشتي آشی ، قهر وآشی

مورداستفاده قرار مي گيرد.و

 ۲-نقشــمايه برگ بيدی يابرگ تاكی: اين    
 نقشــمايه بدفعات درطرحها ونقوش بلوچ
 خراسان ديده یم شــود همانطور كه از
 نامش پيداســت اين نقشــمايه ازبرگ
 درخت بيد گرفته شــده است درخت
 بيــد جايگاه ويــژه ای درمنطقه بلوچ
 خراسان داشته واز برگ آن نيز جهت
 بدســت آوردن رنگ زرد استفاده
 یم نماينــد اين موتيــف يكی از
 موتيفهای انحصاری واختصایص
 بلوچ است كه عالوه بر ميانكار
 درحــوایش فــرش نيــز بكار
 ميرود برخی مواقع از تكرار
بصورتهای نقشــمايه   اين 
 مختلف طرحهای متنوعی
 بافته شده است تصاوير
 طرحها و نقوش محرایب
 ودرخی نشــاندهنده
موتيفهــای  انــواع 
بلوچ بيــدی   برگ 
 خراســان است .
 الزم به ذكراست

 كه
 دربرخی
 از مناطــق
 بلوچ
 خراسان
در  وهمچنيــن 
كتب از   برخــی 
 از اين نقشــمايه
تاكی بــرك   بعنوان 
 نيز نام برده شــده

    است.و
 3-دوگیل : اين نقشمايه
دردســتبافته  بيشــتر 
منطقــه  هاوقاليهــای 
 كوهســرخ كاشــمر، جان
 بيــیگ خــواف بــه فرمهای
 مختلفی ديده یم شــود اين
 نقشــمايه بصورت يك واگيره
 تكــرار گرديــده وطــرح زمينه
 قــایل رابوجــود یم آورد برخــی
 تصاويرطرحها ونقوش قایب جايگاه
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 اين موتيف را درطرحها ونقوش بلوچ خراســان
نشان ميدهد.و

 ۴- نقشــمايه قلمداین : همانطوركه در شكل    
 ديده ميشود فرم كلي آن شبيه قلمدان است كه
 اطراف آن با پرندگان استيليزه شده تزئين يافته
 اســت از اين نقشمايه درقاليهای قديیم بيشتر
 استفاده شــده ودرقاليبافی فعیل بلوچ خراسان

بندرت ديده مي شود.و
 ۵- نقشــمايه بازوبندی: اين نقشمايه رابيشتر    
 ميتــوان دردســتبافته های شهرســتان نهبندان
 وعشــاير كردی كه توليد كننده فرش به ســبك
 بلوچ یم باشند مالحظه نمود همچنين طايفه عیل

 ميرزایئ نيز ازاين نقشــمايه استفاده یم كنند
 اساس اين نقشمايه مبتین بريك هشت ضلعی
 كــه درچهار گــوش آن چهار مربــع قرارگرفته
 ودرداخــل هرمربع يك مرغ اســتيليزه شــده

دوسر ديده یم شود.و
 6-نقشــمايه كشــميری يــا ماهــی درهم :    
 همچون نقشــمايه برگ تاكی يكی ازموتيفهای
 رايج بلوچ خراسان اســت كه تقريبًا درتمایم
 مناطــق و نزد اكثر اقــوام بلوچ رايج اســت.
 بعــیض از اقوام همچون تيموريهای ســربزی
 بــه آن تغييرات ويــژه ای داده اند . در اطراف
 باخرز بهلوليهای خوشــایب اين طرح را به فرم
 چهار ماهی دراطراف يك عریض مي بافند بعيد
 بنظریم رســد كه صرف تقليد نمــودن باعث

    فراگير شدن اين طرح شده باشد.و
 7-نقشمايه حویض : هرجاكه نشاین از ماهی ،
 مرغ وزندگي شرقی باشد يقينًا درآنجا اثری از
 حوض نيز خواهدبود اين موتيف از موتيفهای
 اختصایص بلوچهای عریب یم باشدكه دراطراف
 بجستان وفردوس مشغول به توليد قاليچه های

بلوچ عریب یم باشند.و
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 ۸- نقشمايه چهل چراغ: يكی اززيباترين نقشمايه های بلوچ    
 خراســان اســت . موقيف چهل چراغ درخی است كه دارای
 انــواع گلهای تزئيین اســت ونزديك ترين نقشــمايه بلوچ به

طرحهای گردان است.و
 9- نقشــمايه قایب: نقشــمايه ای به شــكل يك خشــت با    
 اضالع پلكاین ياكنگره دار كه معموًال در وسط آن چهار گویش
 قرارميگيرد كه درداخل اين چهار گوش يك نشان يا نقش مايه
 هــای ديگر ديده یم شــود ودرچهار طرفش چهــار چتر قرار

ميگيرد.و
 10- نقشمايه ماه ونيم ماه : اين موتيف درقاليچه های عرب    

فردوس ديده یم شود.و
 11- نقشمايه پنجه : يكی از ديگر از موتيف های كه درطرحها    
 ونقوش بلوچ خراســان بويژه درطرحهای محرایب دردوطرف
 محراب كار برد دارد نقشمايه پنجه است دتريچ وگنردرمقاله

قاليهای بلوچ وهمسايگان آنها در رابطه با اين نقشمايه
یم نويسد:و 

 بلوچها همچنين از نقشــمايه هایی كه ريشــه اســالیم دارد 
 استفاده یم كنند يكدست معموًال برروی دو لچك گوشه باالیئ
 قاليچه های ســجاده ای آخوندی یم باشــد كه اين دست در
 دنيای عرب مورد اســتفاده قرار یم گيرد. آن دســتان فاطمه

  است كه بلوچها آنرا "پنجه" یم خوانند.وو
 1۲- ابروي عروس: موتيفی است به شكل كمان ياخط شكسته
 كوتــاه كه معمــوًال در حوایش نقــوش بلوچ خراســان ديده

ميشود.و
 13- نقشــمايه پای مرغ: ايــن موتيف عمدتًا درقاليچه های    
 بلوچ مددخاین نهنبدان كاربرد داشته وحالت ساده شده پنجه

مرغ مي باشد.و و
 1۴- نقشــمايه درخی: بويژه درطرحهای محرایب و درخی    
 قاليچــه های بلوچی خواف ، تربت حيدريه ، تربت جام ديده
 مي شــود ارتفاع درخت متناســب با طول متــن فرش بوده
 وشــاخه های اطراف آن از پايين تا باال يكنواخت ودارای برگ

تاكی است.و
 1۵- نقشــمايه چيات اشــتر: گل بزرگ هشــت ضلعي كه    
 دروسط آن نقشمايه شش ضلعی قرار ميگيرد به چهارقسمت
 تقســيم یم گردد درهر بخش از نقشمايه شش ضلعی وسط
 يك و در بيرون آن ســه پای مرغ ديده مي شود اين نقشمايه
 دردســتبافته ها و قاليچه های عشاير بلوچ نهبندان ،سربيشه

وبيرجند زياد بافته یم شود.و
 16- نقشمايه دودین: اين نقشمايه برگرفته از آويز اسپندی    
 اســت كه برای دفع چشم زخم درخانه ها ومغازه های منطقه
 آويز ميگــردد.از اين موتيف نيز درقاليچــه های بلوچ جنوب

خراسان استفاده یم شود.و
 17- نقشــمايه قالب: اين موتيف به شــكل يك قالب دوسر    

ديده یم شود معموًال در حوایش بكار ميرود.و
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 1۸- نقشــمايه قوچك : به شــكل دوشــاخ قوچ بوده و به فرمهای مختلفی درقایل بلوچ بافته ميشود    
  بنظرميرسد كه اكثر اقوام بلوچ ازاين نقشمايه استفاده یم كنند.و

 19- موتيف كجاوه : به شكل خطی شكسته ومتنظم كه آرايیش شبيه موج دارد ودرهرحركت موج مثلث  
 ياشــكل ديگری در باال يا پايين قراریم گيرد از اين موتيف بيشــتر درحوایش قایل بلوچ خراســان استفاده

  ميشود.و
 ۲0- نقشمايه گلدان : درقاليهای بلوچ اطراف نهبندان و بيرجند ديده شد ويژه یگ بارز اين گلدانها سادیگ آنها  

یم باشد.و
 ۲1- نقشمايه های مهری : گروهی از نقش مايه های هندیس كه دراشكال مثلث ، مربع ، لوزی وساير چند ضلعی    

ها بحالت ساده يا تو درتو قرار یم گيرند . ازاين نقشمايه بويژه در قاليهای بلوچ اطراف سرخس وتايباد استفاده
مي گردد.و 

 ۲۲- موتيفهای حيواین : حيوانایت همچون آهو ، شــتر ، گوزن بصورت خيلي ســاده ديده یم شوند البته نقشمايه    
حيواین درقاليهای بلوچ بهلویل با جلوه و ظاهر خيیل پيشرفته تر و مطلوبتری بكار ميرود.و
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مرغــی:     نقشــمايه   -۲3 : 
 مرغ درقایل بلــوچ به فرمهای
 مختلــف ) تــك مــرغ ، دومرغــی
خــایص جايــگاه  از   )  وچهارمرغــی 
 برخوردار است درقاليچه های بلوچ اطراف
 تربت حيدريه وايــل بهلویل قاينات و بيرجند
 نگاره های مرغی بيشترديده یم شود. بن مايه
 مرغی بصورت طبيعی يا آبســتره درقالي بلوچ

ديده مي شود.و
 ۲۴- موتيف ســتاره: بن نگاره ستاره درتعداد     
 قابل توجهی از قاليهای بلوچ خراسان مشاهده
 یم گردد ستارگان درآســمان بلوچ بسيار زيبا
 ديده ميشــوند وبافنده بلوچ اين ستارگان را به

دستبافته خود منتقل نموده است.و
    

 1- ادواردز سيســيل . 19۵۲ . قــایل ايران .    
 ترجمه مهين دخت صبا . انتشارات فرهنگسرای

تهران : ۲13
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