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چکیده
باز مي گردد. طرح هاي  بافت فرش در شهرستان بیرجند به گذشته اي دور  صنعت 
اصیل و متنوعی در منطقه براي بافت فرش به كار مي رود از جمله طرح موسوم به ریزه ماهي 
كه از نقوش پركاربرد شهرستان محسوب می شود به نحوی كه درصد باالیی از صادرات 
را به خود اختصاص می دهد. فرش ریزه ماهي، متشکل از دو بخش حاشیه و متن است. 
اما بخش حاشیه ی  مي گردد،  اجرا  متفاوت  اشکال  به  ریزه ماهي شهرستان  فرش  متن 
این فرش ها شکلی همگون با نقوشی مشخص دارد. این مقاله می كوشد نحوه ی طراحی 
حاشیه و نقش مایه های موجود در آن را به روش توصیفی بررسی نماید. با توجه به قدمت 
فرش های ریزه ماهی موجود در شهرستان تا حدود80 سال گذشته، تصاویر ارائه شده 
در مقاله نیز مشتمل بر این حیطه ی زمانی است. گردآوری اطالعات، به روش میدانی و 

كتابخانه ای و با استفاده از ابزار مصاحبه، مشاهده و عکس برداری از نمونه فرش های ریزه 
ماهی صورت گرفته است. نتایج حاصله از تحقیق نیز نشان خواهد داد بر خالف متون 
متنوع فرش ریزه ماهی شهرستان، نقوش حاشیه در این فرش ها بدون تغییر می باشد. 
تنها تغییرات صورت گرفته بر حاشیه به شکلی اندک، غیر فراگیر و محدود بوده است 

كه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.     
واژگان كلیدی: نقوش فرش، فرش، ریزه ماهی، بیرجند 
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مقدمه  
یکی از نقوش مورد استفاده در فرش شهرستان بیرجند، ماهی درهم یا در اصطالح 
محلی، ریزه ماهی است. تکرار این نقش مربع شکل كوچک، سازنده ی متن كامل فرش 
ریزه ماهی می باشد. ضرورت مستندسازی و پیشینه شناسی طرح های فرش ایران عموماً و 
طرح ریزه ماهی بیرجند خصوصاً، پرداختن به سوابق ایجادی آن را اجتناب ناپذیر می نماید. با 
توجه به بررسی اسنادی و كتابخانه ای صورت گرفته، سوابقی از پژوهش قبلی در موضوع 
فرش ریزه ماهی بیرجند مشاهده نگردید. اما در زمینه ی فرش بیرجند تألیفات متعددی 
صورت گرفته است هم چون برگی از قالی خراسان نوشته تورج ژوله و بر كویر سبز جنوب 
فرش خراسان نوشته شیرین صور اسرافیل. خانم زهرا تیموری نیز در مقاله ی سیر تحول 

نقش ماهی درهم، اشاره ی كوتاهی به نقش ماهی بیرجند نموده اند.
هدف از انجام این پژوهش، آشنایی با حاشیه در فرش ریزه ماهی بیرجند است با طرح 

این سؤال كه حاشیه ی فرش ریزه ماهی بیرجند به چه شکل طراحی می گردد و نقوش به 
كار رفته در آن چیست؟ به ادامه پژوهش می پردازیم.

به منظور جمع آوری نمونه فرش های ریزه ماهی، طی یک تحقیق گسترده میدانی 
در بیرجند و برخی روستاهای تابعه، از فرش های ریزه ماهی منطقه عکس برداری شده 
و انتخاب نمونه ها به تدریج و همزمان با مصاحبه و كسب اطالع از متولیان امر صورت 

پذیرفته است. 
مقاله حاضر مشتمل بر چهار بخش كلی است. ابتدا چشم اندازی اجمالی به معرفی 
شهرستان صورت می گیرد. سپس مختصری درباره ی طرح ماهی درهم بیان می گردد، 
در ادامه مبحث حاشیه های فرش مورد بررسی قرار خواهد گرفت و بخش انتهایی نیز 

نگاهی مجمل بر متون فرش ریزه ماهی شهرستان خواهد داشت. 

1- درآمدی بر فرش شهرستان بیرجند 
شهر بیرجند در میان دره ی گسترده ای در جنوب خراسان در 32 درجه و 53 دقیقه 
پهنای شمالی و 59 درجه و 13 دقیقه درازای خاوری نسبت به نصف النهار گرینویچ بر 
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فراز و شیب و دامنه های یک رشته تپه های به هم پیوسته واقع است كه در شمال و 
شمال شرقی آن رشته كوه مؤمن آباد و در جنوب رشته كوه باغران به ارتفاع 2720 متر 

از سطح دریا كشیده شده است )رضایی، 1381 :31(.
این شهر را از قدیم به دو نام خوانده اند: ُقهستان و بیرجند. )همان: 35(. در حدودالعالم 
از بیرجند به عنوان مركز قهستان یاد شده است. شهاب الدین یاقوت حموی در كتاب 
اما مشهور  )بهنیا، 1381: 134(.  است  معرب كوهستان  قهستان  گوید  البلدان  معجم 
بدین اسم كوهستانی است كه یکی از حدودش متصل به نواحی هرات است و همین 
گونه كشیده شود تا متصل شود به نزدیک نهاوند و همدان و بروجرد و همه این جبال 
بدین اسم نامیده می شود )آیتی، 1371: 8(. از قوهستان پوشاک هایی همانند نیشابوری 

سفید و فرش و جانماز زیبا... صادر می شود )مقدسی، 1361: 475(.
تاریخ قالیبافی در منطقه ی بیرجند به سال های بسیار دور باز می گردد. اگر چه در 
كتب تاریخی به این امر اشاره نگردیده، اما مطابق تحقیقات و بررسی های انجام شده، 
می توان برای قالی بیرجند سابقه ای در حدود دویست سال قائل شد )ژوله، 1375: 68(.
پیش از جنگ جهانی دوم در بیرجند و مود و دیگر روستاهایی كه امروز در محدوده 
شهرستان بیرجند قرار دارند، در حدود سه تا چهار هزار دستگاه قالیبافی دایر بوده است 
)صور اسرافیل، 1383: 14(. متأسفانه با بروز جنگ، كارگاه های قالیبافی یکی پس از 
دیگری بسته شد و نه فقط در میزان محصول بلکه در طرز تهیه و چگونگی بافت آن نیز 
تنزل پدید آمد )ادواردز، 1368: 197(. پایان جنگ جهانی دوم نقطه ی شروع دیگری در 

قالیبافی منطقه بیرجند به شمار می رود )ژوله، 1375: 71(.
دو روستا با معروفیت جهانی، درخش در بیرجند و مود در قاینات1 )قاینات قدیم( 
است )حشمتی رضوی، 1381: 34(. كه البته موقعیت هر دو در تقسیمات جدید استانی 
ارتقا یافته است. هنر و صنعت فرش در بیرجند  بویژه در حوزه های درخش و مود سابقه ی 

1. قاینات یکی از شهرهای استان خراسان جنوبی است. شهر مود قباًل جزو روستاهای شهرستان بیرجند بوده و سپس 
به شهر ارتقا یافته است. باید خاطر نشان ساخت در نتیجه ی تقسیمات كشوری، مود و توابع آن نیز از شهرستان 
بیرجند منتزع و به شهرستان جدیدالتأسیس سربیشه كه خود سابقاً بخشی از شهرستان بیرجند بوده، الحاق گردیده 

است.



   فصلنامه مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان64

بیشتری دارد )دانشگر، 1372: 102(.
قالی های بیرجند با گره فارسی، غالباً با چهار تار یا در اصطالح با گره جفتی بافته می شوند 
نام  با  )اشتنبرنر، 1384: 73(. طرح های مورد استفاده، طرح لچک و ترنج سعدی كه 
ربعی سعدی نیز شهرت یافته است، انواع طرح های ماهی درهم در سبک های لچک و 
ترنج و سرتاسری و طرح بته امیری )نام دیگری است برای طرح بته جقه ای در بیرجند(، 

از طرح های اصیل و قدیمی منطقه بیرجند هستند )ژوله، 1390: 173(. 

2- طرح ماهي درهم
نگاره ی مشهوری كه امروز به نام ماهی درهم خوانده می شود... در اساس نقش مایه 
اصلی آن به نام "هراتی" است، از دو برگ خمیده و گلی در بین آن دو تشکیل می گردد 
)حشمتی رضوی، 1387: 176( كه در چهار سمت یک نگاره ی لوزی منقش به یک گل 
و پره های چرخ فلکی، كه آن را "چرخ فلک" نامیده اند، به ترتیب منظم و متقارن جای 
دارد )پرهام، 1370: 198(. تکرار قرینه ی این نقش به دور گل های چند پر، واگیره ای را 
به وجود می آورد كه با تکرار آن طرح ماهی درهم شکل می گیرد )محمدی، و دیگران: 
1386: 34( طرح ماهی درهم بیرجند از آرایه های ریز تشکیل شده است كه به آن ریزه ماهی 

نیز گفته می شود )شعبانی خطیب، 1387: 137(. 
طرح هراتی اینک در آذربایجان، خراسان، اراک، همدان، بیجار، سنندج و برخی نقاط 
دیگر بافته می شود و گونه هایی نیز دارد )آذرپاد و حشمتی رضوی،1372: 119(. گروه های 
فرعی این طرح عبارتند از: ماهی فراهان، ریزه ماهی، ماهی هرات، ماهی سنه یا كردستان 
)نصیری، 1385: 43(. این طرح در ردیف طرح های بومی و ایلی است. بافت آن مانند 
سایر طرح های هندسی ذهنی است )یساولی، 1374: 9(. در دوره اسالمی ماهی ها به 
برگ شباهت یافته اند چرا كه در دوره ی اسالمی بر روی فرش و امثال آن نقش واقعی را 
از بین برده اند تا مبادا در نماز و سجده بر آن نقش یا موجود كنند )تیموری، 1392: 2(.



65 حاشیه در فرش ریزه ماهی شهرستان بیرجند

2-1- واگیره ای ریزه ماهی 
نقش ماهي در بیرجند به نام ریزه ماهی مشهور است. یک طرح واگیره اي مربع شکل 
كوچک كه تکرار آن متن فرش را تشکیل می دهد. در منطقه اصطالحاً به آن "ُقفلگاه 

ریزه ماهی" می گویند )جدول 1(.
فرش ریزه ماهي بیرجند متشکل از دو بخش متن و حاشیه است. متن بعد از حاشیه 
و درون آن جای می گیرد. متن در طرح ترنج دار، شامل ترنج، لچک و میانکار است. ترنج، 
مركزي ترین بخش متن و به اشکال دایره، لوزي، بیضي و شش ضلعي متفاوت است. 
مي تواند شامل دو تا چند میان ترنج باشد. عموماً در باال و پایین آن دو قسمت به نام 
سرترنج تعبیه می گردد. لچک، بخش زاویه دار چهارگوشه ی متن است و مي تواند شامل 
دو تا چند میان لچک باشد. میانکار، در فرش ساده شامل كل متن، اما در طرح ترنج دار، 

فاصله ی بین ترنج و لچک هاست )تصویر 1(.
از  نوار پهن اطراف فرش است كه متن را در بر می گیرد. محمد صمیمی1  حاشیه 
طراحان مطرح فرش بیرجند می گوید: بر اساس اعتقاد مردم منطقه مبنی بر هفت دیوار 
باغ بهشت، تعداد نوارهای حاشیه مشتمل بر هفت عدد است. كل حاشیه توسط یک نوار 
تکرنگ بنام "لَِور" احاطه می گردد كه گاهی این بخش را نیز جزئی از حاشیه به حساب 
می آورند. این اجزای حاشیه، در همه ی فرش های منطقه تکراری و همگون بوده و كم 
و زیاد ندارد. به عبارتی، جزو ویژگی های فرش بیرجند محسوب می گردد، به طوری كه 
كمتر پیش می آید هفت نوار حاشیه كامل نباشد. اجزای حاشیه )تصویر 1( با احتساب 

لور به صورت زیر دسته بندی می گردد.
2-1-1- لِور: ابتدایی ترین بخش پرزدار فرش و نواری تکرنگ و همرنگ با زمینه ی 
میانکار است. در اصطالح شهرستان به آن "گوشه كار" و یا "راسته" می گویند. در اكثر 
موارد بدون طرح است، اما گاهی برای زیبایی بیشتر توسط یک طرح واگیره ای كه عمدتاً 

نقش گل، بته و برگ است تزیین می گردد2.
2-1-2- حاشیه ی بزرگ: پهن ترین و مركزی ترین نوار حاشیه است. در اصطالح 

1. مصاحبه با آقای محمد صمیمی، 12 اسفند 1391.
2. مصاحبه با آقای محمدحسن كامیابی مسک، 18 خرداد 1392.
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محلی بنام "كتیبه ی بزرگ" یا "كتیبه ی كالن" یا "حاشیه ی پَر َجلَکی" نیز شناخته می شود. 
در  می گوید:  جنوبی  خراسان  دستباف  فرش  اتحادیه ی  رئیس  كامیابی،  محمدحسن 
شهرستان برای تزئین این بخش، دو نقش اصلی به نام محلی "َجلَک" و "سماور" به كار 

می رود كه به صورت واگیره ای در كل حاشیه تکرار می شود. درون جلک یک گل هشت 
پر در مركز و عناصر تزیینی در اطراف آن طراحی می گردد )جدول 2(.

لحاظ  به  كه  است  منطقه  در  قدیمی  نخ ریسی  وسیله ی  یک  از  برگرفته  نام جلک 
شباهت ظاهری اش با نقش، به این نام معروف شده است. نام گذاری نقش سماور نیز به 
دلیل تشابه شکلی آن دو است. البته گاهی به آن "مرغ، الک پشت، قوری، جام یا كوزه" 

نیز می گویند. به عبارتی، براساس دید مردم هر منطقه نام آن تغییر می یابد.
جدول 1(  نقش ریزه ماهی )منبع: نگارندگان(

1- نقشه رنگی واگیره  2- نحوه تکرار واگیره   3-  نحوه تکرار واگیره در متن   4- تکرار بافت نقش، یک طرح كامل می سازد.

تصویر 1(  اجزای حاشیه و متن )منبع: نگارندگان(
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جدول 2( حاشیه ی بزرگ روستای آسیابان )منبع: نگارندگان(

1- نقش جلک و سماور  2- نقش حاشیه بر كاغذ طراحی 3- نقش حاشیه بر فرش

نقوش بین جلک و سماور نیز اكثراً نقش بته است. عالوه بر بته، طرح های فضا پر 
كن دیگری هم چون گل و برگ ها، شاخه ها و پیچک ها در فضاهای خالی جای می گیرد1.
امروز نقش جلک و سماور در حاشیه ی بزرگ اكثر فرش های ریزه ماهی استان به 
نتیجه  این  شده،  گرفته  عکس های  دقیق  بسیار  بررسی  اساس  بر  اما  می خورد.  چشم 
حاصل گشت كه در گذشته به جز این نقش مایه ها، شاید برای تنوع در طراحی حاشیه، 
نقوش دیگری نیز در بخش حاشیه ی بزرگ اجرا می گردیده است. به دلیل تعداد بسیار 
فراگیر،  غیر  به صورت  آنها  كاربرد  كه  رسید  نتیجه  این  به  می توان  نمونه ها  این  اندک 

محدود و در مواردی بسیار نادر بوده است كه در اینجا بیان می گردد: 
گاهی نقوش حاشیه برگرفته از متن فرش بوده، به بیان دیگر، نقش ریزه ماهی در كل 
حاشیه ی بزرگ تکرار می شده است. این امر سابقاً، بیشتر در فرش های ریزه ماهی پنج 

متن مورد استفاده بوده، اما امروزه كاربرد محدودی یافته است )تصویر 2(.
در مواردی طرح حاشیه نه تنها جلک و سماور نبوده، بلکه ارتباطی با متن نیز پیدا 
نمی كرده، در اینجا طراح، حواشی متفاوتی را به شیوه ی ابتکاری یا اقتباسی در بافت 
فرش به كار می برده است. در سه نمونه از فرش ها این مورد مشاهده گردید )جدول 3(.

1. مصاحبه با آقای محمدحسن كامیابی مسک، 18 خرداد 1392.
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در مواردی نیز به گفته ی طراحان منطقه، برخی تولید كنندگان طرح های اختصاصی 
مربوط به خود داشتند. مانند احمدی؛ وی در سال های 1330 شمسی در مقوله ی تولید 
به گونه ای  حاشیه  در  نگاره ها  احمدی،  در سبک  داشت.  بسزایی  فعالیت  منطقه  فرش 
طراحی می شد كه در طول و عرض تقارن داشته باشد. گل هشت پر و گردونه ی خورشید، 
بر گرفته از واگیره ی متن به كار می رفت. بخش لور نیز بزرگ تر بود و نقش مایه های ریز و 
مختلف، آن را از حالت تکرنگی و سادگی، به شکلی تزئینی و زیبا مبدل می ساخت. در 
گذشته برای كار، هم خوب هزینه می كردند و هم خوب وقت می گذاشتند. از این مورد 

یک نمونه مشاهده شد )تصویر 3(.
در دو فرش از كل نمونه ها نیز نقش حاشیه با اقتباس از سایر مناطق و با ساختار غیر 

بیرجندی طراحی  شده بود )جدول4(.
سابق بر این خصوصاً در منطقه ی آسیابان برای زیبایی بیشتر، یک نقش واگیره ای 

زنجیره مانند ریز، در لبه های حاشیه ی بزرگ طراحی می گردید )جدول5(.

تصویر2(  حاشیه با نقش ریزه ماهی، مسجد آیت ا... آیتی بیرجند )منبع: نگارندگان(
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جدول 3( نمونه ی حاشیه ی ابتکاری و اقتباسی )منبع: نگارندگان(

      

1- حاشیه ی ابتکاری با نقش سروی كه در برابر باد خمیده، بیرجند.

2- حاشیه ی اقتباسی از طرح سعدی، مسجد عاشورای بیرجند.

گاهی در نظام كارفرمایی، تولید كننده به عنوان برند و تبلیغات، نام خود، كارگاه یا 
كمپانی تولید كننده را در فضای كوچک تکرنگ در بخش مركزی عرض حاشیه می بافد. 
در برخی فرش های وقفی برای مساجد یا حسینیه ها نیز در همین قسمت، نام مسجد، 
تاریخ وقف و در مواردی نام بافنده یا وقف كننده نیز نوشته می شود. این مورد عالوه بر 
ها تنها در یک فرش نشانه شركت  ریزه ماهی در دیگر نقوش نیز رایج است. در كل نمونه 
چنین در یک نمونه، تاریخ دقیق بافت به شمسی و قمری ذكر  شرق1 مشاهده گردید. هم 
شده بود )جدول6(. در كتاب قالی های ایرانی آمده است، قالی های بیرجند معموالً دارای 
باشد كه در یک قاب كوچک در حاشیه ی اصلی در باالی سر قالی  امضای استادكار می 

نوشته شده است )هانگلدین، 1375: 72(.

1. كمپانی شركت شرق در اسفند 1308 با مركزیت كرمان تأسیس شد. در فاصله ی جنگ اول و دوم جهانی )1317- 
1297( شعبه های متعدد این شركت شرق در شهرهای مشهد، بیرجند، گناباد و یزد تأسیس شد كه بهترین شعب 
آن در خود كرمان و هم چنین در بیرجند مشغول به فعالیت بود. كلیه ی قالی های این شركت نشانه دار بوده و عبارت 
"شركت شرق بیرجند" در میان تصویری از یک خورشید بافته شده است. در سال 1314 شمسی شركت سهامی 

فرش ایران جایگزین این شركت گردید.
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   تصویر3(  حاشیه به سبک احمدی، مدرسه ی شوكتیه بیرجند )منبع: نگارندگان(

جدول 4(  دو نمونه حاشیه ی اقتباسی سایر مناطق )منبع: نگارندگان(

1- مدرسه ی شوكتیه بیرجند  2- حسینیه ی امام رضا )ع(
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جدول 5(  طرح زنجیره در لبه ی حاشیه روستای آسیابان )منبع: نگارندگان(

 
1- منزل غالم حسین امینی 2- مسجد جامع

جدول 6( نوشته در حاشیه )منبع: نگارندگان(

 

1-  مسجد جامع روستای آسیابان

ی شوكتیه بیرجند 2- نشانه شركت شرق كه با فرم خورشید طراحی می شده است، مدرسه 

طرف  دو  درونی،  و  بیرونی  حاشیه ی  دو  صورت  به  2-1-3- حاشیه ی كوچک: 
حاشیه ی بزرگ را فرا گرفته است. در مناطق مختلف شهرستان به نام های "َمداخل"، 
"كتیبه ُخردی" و یا "كتیبه ی كوچک" خوانده می شود. كامیابی مسک می گوید: نقوش 
به كار رفته در هر دو حاشیه، یکی و دارای یک نقش استوانه ای به نام "قلمدان" است. 
نگاره های درون قلمدان نیز شامل یک گل هشت پر در مركز و دو گل پنبه ای به عالوه ی 
عناصر تزئینی در طرفین است. فضای متنی بین دو قلمدان نیز توسط دو گل پنج یا 
هشت پر كه نقش یک جلک را در میان می گیرند پر می شود. كل این نقوش به شکل 
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واگیره ای در طول حاشیه كوچک امتداد می یابد1 )جدول 7(. 
جدول 7( حاشیه ی كوچک )منبع: نگارندگان(

 
1- نقوش حاشیه ی كوچک 2- حاشیه ی كوچک روی كاغذ طراحی، روستای آسیابان 3- طرح قلمدان

با استناد به عکس ها، در دو مورد مشاهده شد كه حاشیه ی كوچک از یک نوار، به 
دو یا سه نوار افزایش یافته است. با توجه به این كه هر دو نمونه مربوط به فرش با قطع 
24 متر است، می توان گفت این نوع حواشی تركیبی در فرش های بزرگ پارچه كاربرد 

داشته است )جدول 8(.

1. مصاحبه با آقای محمدحسن كامیابی مسک، 18 خرداد 1392.
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جدول 8( حاشیه ی كوچک تركیبی )منبع: نگارندگان(

1- حاشیه ی تركیبی دوتایی . روستای آسیابان 

2- حاشیه  ی تركیبی سه تایی با نقوش تلفیقی، بیرجند. 

در نمونه هایی اندک نیز مشاهده شد كه نگاره های درون حاشیه ی كوچک با نقوش 
تلفیقی تزئین گردیده، به عبارتی، نقش قلمدان جای خود را به نقوش تلفیقی، مانند 

های شاه عباسی سه تایی و ... داده است )جدول 9(. اسلیمی با گل 
جدول 9( حاشیه ی كوچک با نقوش تلفیقی )منبع: نگارندگان(

           1- مسجد جمعه روستای نوغاب                 2- مسجد جامع روستای درخش
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 در برخی نمونه ها نگاره ها در انتهای حاشیه ی بزرگ یا كوچک به شکل نیمه بافته 
شده كه این امر شاید به دلیل عدم محاسبه ی دقیق جای گیری نقش مایه ها در حاشیه 

قبل از بافت بوده است )تصویر4(.

تصویر 4( نگاره های ناقص در حاشیه، روستای نوغاب )منبع: نگارندگان(

2-1-4- زنجیره )ُطّره(: چهار نوار باریک كه دو به دو حواشی كوچک را احاطه 
كرده است و با نام محلی "كوهه" نیز شناخته می شود. به نقل از صمیمی نقوش به كار 
رفته در زنجیره به صورت یک نقش واگیره ای با نقوش تلفیقی ریز از  طرح های هندسی 
یا گل، برگ، بته و ... است. از لحاظ ظاهری، چهار زنجیره، همانند هم است. در منطقه 
نقوش زنجیره به شکل های متنوعی طراحی می گردد )جدول 10(، اما عموماً نقش قابل 

مشاهده در تصویر كاربرد بیشتری دارد1 )تصویر 5(.

 
تصویر5( زنجیره ی رایج منطقه )منبع: نگارندگان(

1- زنجیره ی رایج منطقه. 2- از پایین به باال: لور، زنجیره، حاشیه كوچک، زنجیره، بیرجند. 

1. مصاحبه با آقای محمد صمیمی، 7 اردیبهشت 1392.

2                                                                     1
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با استناد به عکس های گرفته شده و مشاهده موارد زیر در تعداد محدودی از آنها 
می توان گفت كه گاهی رنگ بندی دو طره ی بیرونی و درونی از هم متفاوت است. در 
مواردی نیز عالوه بر رنگ، نقش هر دو نیز كاماًل متمایز است )جدول 11(. در مواقعی 
طرفین زنجیره، یک نوار خطی خیلی باریک بنام "ِزه" یا "تای راسته" طراحی می گردد 

)تصویر 6(.
انتزاع در نگاره ها و نحوه ی رنگ بندی حاشیه در برخی قالی های نقش پنج متن در 

روستای نوغاب، طرح هایی جالب و خاص پدید آورده بود )تصویر 7(.
تقلیل  به همان نسبت  نیز  بزرگ  و  اندازه ی حواشی كوچک  ابعاد فرش،  با كاهش 
می یابد. در اكثر نمونه ها مشاهده گردید كه در قالیچه و كناره عموماً تنها یک حاشیه ی 
كوچک و زنجیره های طرفینش طراحی می شود و سایر بخش های حاشیه بافته نمی شود. 
با عرض كمتری  باشد حاشیه  ابعاد كامل  این  نوارها در  تعداد  موارد كه  برخی  اما در 
اجرا می گردد )جدول 12و13(. به این ترتیب نوارهای حاشیه با احتساب یک حاشیه ی 
بزرگ، دو حاشیه ی كوچک و چهار زنجیره به هفت عدد می رسد، به عالوه ی یک نوار لور 

كه كل آن را در بر می گیرد.
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جدول 10( نمونه ی نقوش زنجیره )منبع: نگارندگان(

1- بیرجند

2- مسجد جمعه روستای نوغاب

3- مسجد جامع روستای درخش

4- روستای آسیابان
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جدول 11(  زنجیره ی بیرونی و درونی با رنگ و نقش متفاوت )منبع: نگارندگان(

12

1- رنگ بندی متفاوت دو زنجیره  )نقش زنجیره ی رایج منطقه(، روستای رجنوک.

2- نقش متفاوت دو زنجیره، مسجد جامع روستای درخش.
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تصویر6(  زنجیره ی درونی با نوار زه، رجنوک )منبع: نگارندگان(

  
      

تصویر 7(  انتزاع در نقوش حاشیه، روستای نوغاب )منبع: نگارندگان(
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جدول 12( افزایش پهنای حاشیه ی بزرگ متناسب با افزایش اندازه فرش بیرجند )منبع: نگارندگان(

1- عرض حاشیه با 60 خانه        2- عرض حاشیه با 70 خانه         3- عرض حاشیه با 100 خانه         

4- عرض حاشیه با 120 خانه      5- عرض حاشیه با 150 خانه       6- عرض حاشیه با 160 خانه
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جدول 13( عرض كم حاشیه در فرش های كوچک پارچه )منبع: نگارندگان(

 

1- پادری با یک نوار زنجیره، روستای سرچاه تازیان 2- كناره با سه نوار حاشیه ی كوچک، بیرجند. 

3-كناره با هفت نوار حاشیه با طرح قلمدان، بیرجند. 4- كناره با هفت نوار كامل حاشیه، روستای آسیابان.

جدول 14( نمونه ی فرش ریزه ماهی بیرجند )منبع: نگارندگان(

1- متن سراسر، بیرجند.                             2- طرح پنج متن، مسجد جامع روستای درخش 

3- متن ترنج دایره، بیرجند.                       4- متن ترنج بیضی، بیرجند

5- كف ساده ی ترنج بیضی، بیرجند.  



81 حاشیه در فرش ریزه ماهی شهرستان بیرجند

2-2- قالب متنی فرش ریزه ماهي بیرجند: به نقل از بافندگان منطقه از گذشته 
شده است: طرح سراسر،  تاكنون فرش ریزه ماهي بیرجند به چند شکل متفاوت اجرا مي 
بر اساس فرم ترنج به سه شکل  ماهي كه  پنج متن، كف ساده، طرح لچک ترنج ریزه 
متفاوت لچک ترنج دایره )خورشیدي(، لچک ترنج بیضي و لچک ترنج لوزي دیده مي-

شود. هم چنین فرش دایره كه متفاوت از ظاهر مستطیل شکل سایر متون به شکل دایره 
است )جدول 14(.

واگیره ای  متون  این  همه ی  در  كار  اساس  ها،  نمونه  كلیه ی  مشاهده ی  به  توجه  با 
ماهی است )جدول 15(. حاشیه ی این فرش  ها نیز ثابت و با همان طرح جلک و  ریزه 
سماور اجرا می گردد. تنها تفاوت اصلی، در حاشیه ی گرد فرش دایره بر خالف حاشیه ی 

مستطیل شکل سایر فرش هاست )تصویر 8(.

                      

 تصویر8( فرش دایره و بخشی از حاشیه اش، بیرجند )منبع: نگارندگان(
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جدول15( عناصر تشکیل دهنده ی فرش ریزه ماهی بیرجند )منبع: نگارندگان(

شکل نگاره هانگاره های كلیدیاجزانام

حاشیه

جلک- سماورحاشیه ی بزرگ، یک نوار

قلمدانحاشیه ی كوچک، دو نوار

-زنجیره، چهار نوار
طرح رایج منطقه

-عموماً بدون طرحلور

واگیره ای ریزه ماهیمتن ساده: میانکارمتن
متن تركیبی: میانکار، ترنج، سرترنج و لچک

نتیجه 
با توجه به آن چه بیان گردید می توان گفت فرش ریزه ماهی بیرجند متشکل از دو 
های متفاوت مورد بافت  بخش حاشیه و متن است. با این كه متن این فرش ها در طرح 
بوده، اما در بخش حاشیه تغییر چندانی اعمال نشده است. به عبارتی، در نقش مایه های 
نگردیده  مشاهده  تغییر چشمگیری  زمان  طول  در  بیرجند  ماهی  ریزه  فرش  حاشیه ی 
است. كلیت حاشیه مشتمل بر هفت نوار است: یک حاشیه ی بزرگ، دو حاشیه ی كوچک 
و چهار زنجیره و عناصر ثابت حاشیه نیز نقوش جلک، سماور در حاشیه ی بزرگ و نقش 

قلمدان در حاشیه ی كوچک است. عالوه بر این نقوش، سابقاً طرح های دیگری نیز به 
صورت محدود در این بخش مورد كاربرد بوده است. این سیر متنوع متون و حواشی، 

نمای كلی و خالصه فرش ریزه ماهی بیرجند است.
نقش ماهی در سایر شهرهای كشور مانند تبریز نیز مورد بافت می باشد. نقش ماهی 
فرش  در  زمانی  مقطعی  در  نقش  این  است.  بیرجند  از  بسیار ظریف تر  این شهرستان 
دالیل متعدد از جمله نوع گره و رنگ بندی مورد  بیرجند مورد بافت قرار گرفت اما به 
استقبال واقع نگردید، زیرا بر خالف فرش بتون باف بیرجند، نقش ظریف ماهی تبریز با 
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شد1. هم چنین رنگ بندی روشن فرش تبریز با چهره ی تیره ی فرش آن  گره تابافته می 
روز بیرجند هماهنگی نداشت.

منابع
تهران: . 1 ایران.  روستایی  و  شهری  قالیچه های  و  قالی ها   .)1384( اریک  اشتنبرنر، 

یساولی.
ادواردز، سیسیل )1368(. قالی ایران. ترجمه مهین دخت صبا. تهران: فرهنگسرا.. 2
آذرپاد، حسن؛ حشمتی رضوی، فضل اهلل )1372(. فرشنامه ایران. تهران: پژوهشگاه . 3
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دو جفت تار، یک جفت تار زیر و یک جفت تار رو )جمعاً چهار تار( به كار می رود. گره مورد استفاده در فرش بیرجند، 

فارسی یا نامتقارن و از نوع جفتی است و در منطقه به نام "بُتو" یا "بُتون" خوانده می شود.
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