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  قالی بیرجنددر بررسی طرح بته 

   موزه آستان قدس رضويتأکید بر قالی هايبا 

  1زهرا تیموري بریوانلو

  2منا سلطانی

  

  چکیده

ین نگاره در  است که استفاده از آن به عنوان نگاره اي مشترك در بیشتر مناطق قالی بافی ایران مورد توجه قرار گرفته است ا   ییبته از جمله نگاره ها    

است به طوري که شناخت ایـن  ...  داراي ویژگی هاي منحصر به فردي از نظر نحوه ترکیب بندي، اندازه واگیره، رنگبندي، و             مناطق بافت  هر یک از  

بیرجند نیز یکـی   .می باشدعامل اصلی تفکیک و شناسایی قالی هاي یک منطقه از مناطق دیگر ) در کنار شناسایی ویژگی هاي فنی قالی  (ویژگی ها   

با این حـال تـا کنـون تحقیـق      . که طرح هاي بته اي آن در گذشته داراي شهرت و اعتبار جهانی بوده است              است رین مراکز قالی بافی ایران    از مهمت 

 و بیشتر اطالعات به معرفی موردي طرح هـاي بتـه اي مراکـز              ه اي این منطقه صورت نگرفته است      جامعی در خصوص شناسایی انواع طرح هاي بت       

بررسی طرح بتـه در قـالی       «در طرحی با عنوان    بر این اساس     . ژوهش هایی با هدف بررسی سیر تحول نگاره بته متمرکز بوده است           مختلف بافت و پ   

کـه  اینته شد و با توجـه بـه   خ بته اي منطقه بیرجند پردا  به بررسی و شناسایی طرح هاي» با تأکید بر قالی هاي بته اي آستان قدس رضوي        بیرجند

مطلـوب مـورد توجـه قـرار گرفتـه      اتی عاز قالی هاي منطقه بیرجند می باشد به عنوان نمونه مطال کاملی ۀداراي مجموع س رضوي   گنجینه آستان قد  

 بیرجند  رایج در منطقه بته ايانواع طرح هاي   معرفی   توان به  می   مقاله از اهداف این     .می باشد فوق  رح   ط حاصل از برگرفته ازنتایج    حاضر مقاله .است

 آستان قـدس  گنجینهموجود در بررسی ویژگی هاي هر یک از آنها و در نهایت معرفی و طبقه بندي قالی هاي بته اي بیرجند             ،ر تا کنون  از دوره قاجا  

بررسی نتـایج   .این پژوهش از جمله پژوهش هاي کاربردي است که بر اساس مطالعات کتابخانه اي و میدانی صورت گرفته است              . اشاره نمود  رضوي

 این پژوهش نشان می دهد که بته از رایج ترین طرح هاي بکار رفته در قالی بیرجند می باشد که در اشکال و انداره هاي متفـاوت بـه        بدست آمده از  

   .در اکثر طرح هاي رایج در قالی بیرجند جهت آراستن متن و یا حاشیه بکار رفته است) مکمل(صورت نگاره اصلی یا فرعی 

  

.موزه فرش آستان قدس رضوي, یرجند، طرح بته، نگاره بته  قالی ب:کلیدواژه هاي موضوعی

  

  مقدمه

بته از نگاره هاي تزئینی رایج در میان انواع هنر هاي سنتی ایران به ویژه هنر پارچه بافی، چاپ قلم کار، ترمه دوزي و   

ن اسـتفاده از آن در اشـکال و         توانمندي این نگاره در همنشینی با سایر نقوش و امکـا          . قالی بافی طی قرون متمادي بوده است      

  .ابعاد گوناگون را می توان از مهمترین عوامل کاربرد پردامنه و تداوم آن در طول زمان ذکر کرد

 به عنـوان طرحـی مـستقل بـرروي هـیچ          ن دوازدهم هجري قمري نگاره بته     براساس بررسی هاي صورت گرفته تا پیش از قر        

ین قالی ها بکار رفتـه و بـه مـرور بـا     ئ طرح هاي بته اي در تز   تاریخ به بعد است که     از این . تزیرانداز یا قالی مشاهده نشده اس     

گسترش روابط تجاري و افزایش تولیدات داخلی به عنوان طرحی مشترك در میان معروفترین مراکز قالی بافی ایـران از جملـه            

  .مطرح می شود... کرمان، کردستان، فارس، اراك، همدان، بیرجند و

ترکیـب  ه ي هر یک از مناطق فوق داراي تنوع بسیار و ویژگی هاي منحصر به فردي از نظر فرم نگاره بتـه، نحـو           این طرح در    

  . بندي و سبک بته از لحاظ شکسته یا گردان است بندي آنها، رنگ

در راسـتاي   مقاله حاضر نتیجه پژوهشی است که       .  قالی هاي منطقه بیرجند می باشد       طرح هاي  بته از جمله نگاره هاي رایج در      

بررسی و شناسایی طرح هاي فوق انجام شده و به ارائه اطالعاتی در خصوص انواع طرح هاي بته اي منطقه بیرجند و ویژگـی                        
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و در نهایت   از قالی هاي منطقه بیرجند        مطالعاتی  نمونه 60جمع آوري بیش از     این بررسی ها بر مبناي      . پرداخته است هاي آنها   

   الزم به ذکر است جمع آوري این نمونه ها بـر اسـاس مطالعـات               .نمونه منتخب صورت گرفته است     36آنالیز تصویري و رنگی     

نمونه هاي موجود در موزه ملی ایران، گنجینه فرش آستان قدس رضوي، موزه کاخ گلستان، بازار فرش                 (کتابخانه اي و میدانی     

  .بوده است ...)مشهد و بیرجند و 

  

   منطقه بیرجند درقالی بافی)1

  ز قالی بافی منطقه بیرجندمراک)1-1

با توجه به فقر طبیعی منطقه بیرجند و محدودیت آب و خاك براي کشاورزي، قالی بافی از دیرباز یکی از ارکان اصلی               

معیشت روستاییان بوده و به عنوان تأمین کننده قسمتی از درآمد خانوارهاي روستایی اهمیت سازنده اي در حیات نظام اجتماعی 

از طرفی این امر باعث افزایش مراکز قالی بافی منطقه و توسعه این صنعت خانگی در مقـاطع خاصـی از دوره               . استآنها داشته   

طی سال هاي گذشته براساس آخرین تقسیمات کشوري، محدوده مرزي بسیاري از مراکز معروف قالی  .هاي تاریخی شده است

بنـابراین ضـروري اسـت تـا در     . ستان بوده اند، تغییر کرده استبافی منطقه بیرجند که زمانی زیرمجموعه بخش هاي این شهر    

در حـال حاضـر مراکـز بافـت منطقـه      . معرفی این مراکز از مرزبندي قراردادي منطبق با آخرین تقسیمات کشوري پیروي کـرد      

  . و درمیان واقع شده اندسربیشه  بیرجند، در سه شهرستان بیرجند

مراکز قالی بافی شهرستان بیرجند) الف

شهرستان بیرجند به مرکزیت شهر بیرجند، از شمال به شهرستان قاینات، از شرق به شهرستان درمیان و سربیشه، از جنوب به 

در حال حاضر این شهرستان داراي دو . شهرستان نهبندان و استان کرمان و از غرب به شهرستان سرایان و طبس محدود است

  :راکز قالی بافی این بخش ها به شرح زیر می باشندمرکزي و خوسف می باشد که مهمترین م: بخش

، )173: 1381ژوله،(» سرچاه تازیان«، )150: 1385هاشمی زاده، (» نوفرست«روستاهاي : بخش مرکزي.1

   )29: 1383پورشافعی، (» خراشاد و چاج«

، پورشافعی(» سیوجانو دهنورد « و روستاهاي )27: 1383صوراسرافیل، (» دهستان خوسف« :بخش خوسف.2

)29: 1383پورشافعی، (» قلعه زري«، )150: 1385هاشمی زاده، (» خور«، )29: 1383

مراکز قالی بافی شهرستان سربیشه ) ب

شهرستان سربیشه به مرکزیت شهر سربیشه در جنوب شهرستان درمیان، شرق شهرستان بیرجند و شمال شهرستان نهبندان 

 مرکزي و مود است، که مهمترین مراکز قالی بافی در این بخش ها به :در حال حاضر این شهرستان داراي دو بخش. واقع است

  :شرح زیر می باشد

   )150: 1385هاشمی زاده، (» النوو تجشک «شهر سربیشه و روستاهاي : بخش مرکزي.1

هاشمی زاده، (» اسفراز« ،)1388کامیابی، (» ، حاجی آباد، چنشتابراهیم آباد«هر مود و روستاهاي ش: بخش مود.2

)150: 1385هاشمی زاده، (» کالته سلیمان«و   )150: 1385

مراکز قالی بافی شهرستان درمیان ) ت

شهرستان درمیان به مرکزیت شهر اسدیه، در شرق شهرستان بیرجند، جنوب شهرستان قائن و شمال شهرستان سربیشه واقع 

ترین مراکز قالی بافی در این مرکزي، قهستان و گزیک است که مهم: در حال حاضر این شهرستان داراي سه بخش. است

  : بخش ها به شرح زیر می باشد

  )34: 1383صوراسرافیل، (» هندواالن«و ) 173: 1381ژوله،(» مسک«روستاهاي : بخش مرکزي.1

» گسک«، )173: 1381ژوله،(» ، دره عباسکوشکک، فورخاصدرخش، «روستاهاي : بخش قهستان.2

  )5:  بازرگانی خراسان جنوبی، بی تاسازمان(» خسرو آباد« و )33: 1383صوراسرافیل، (
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 )1388صمیمی، (» گزیک« روستاي :بخش گزیک.3

  ویژگی هاي قالی منطقه بیرجند)1-2

  مواد اولیه ) الف

در مواردي نیز استفاده . از گذشته تا به امروز جنس تار و پود قالی هاي این منطقه، پنبه بوده و جنس پرز آن پشم می باشد

  .در برخی از قسمت هاي نقش قالی به ویژه در قالی هاي متأخر مشاهده می شوداز ابریشم به عنوان پرز 

  ابعاد ) ب

در گذشته روستاهایی نظیر درخش در عرضه قالی هایی در ابعاد قالیچه و ذرع و نیم شهرت داشته اند اما امروزه بیشتر تولیدات 

مونه هاي باقی مانده از قالی هاي قدیمی داراي فرمی از طرفی بسیاري از ن. منطقه به قالی هایی در ابعاد بزرگ اختصاص دارد

  . کشیده هستند به طوري که طول آنها نسبت به طول قالی هاي امروزي بیشتر است

  :با توجه به بررسی هاي صورت گرفته می توان به ابعاد رایج زیر در تولید قالی هاي منطقه اشاره کرد

»50/2 × 3، 50/2 × 50/2،    2 × 3، 2 × 50/2، 2 × 2، 70/1 × 40/2، 50/1 × 2: ابعاد رایج قالی هاي منطقه ،

50/3 × 50/2 ،3 × 3 ،4 × 3 ،5 × 50/3 ،6 × 4

1 × 50/1، 80 × 20/1، 70 × 40/1: ابعاد رایج قالیچه هاي منطقه

سازمان  (                  »80 × 6 و 80 × 5، 80 × 50/3، 80 × 3، 80 × 50/2، 80 × 2: ابعاد کناره هاي منطقه

)4: بازرگانی خراسان جنوبی، بی تا

  تکنیک بافت ) ت

استفاده می ) گره فارسی جفتی(بررسی ها نشان می دهد که در بافت قالی هاي این منطقه از شیوه لول بافت و گره فارسی 

. کبار کشیده می شوداست که در اغلب موارد پود نازك هر چند رج ی) پود ضخیم و نازك(به عالوه پودکشی از نوع دو پود . شود

به عنوان مثال روستاي .  می باشد که با توجه به حوزه بافت آن متغیر است45 تا 30رجشمار قالی هاي این منطقه نیز بین 

  . شهرت دارد35درخش در تولید قالی هایی با رجشمار باالي 

  طرح و نقش ) ث

  .طرح هاي رایج در قالی بیرجند در هفت گروه زیر طبقه بندي شده اند

   طرح ریزه ماهی -1

   ریزه ماهی سراسري 1-1

  لچک ترنج ریزه ماهی. 1-2

   پنج متن1-3

   طرح هاي بته سراسري-2

   طرح محرمات بته اي-3

  طرح هاي لچک ترنج . 4

  طرح ربعی سعدي . 4-1

  طرح کله اسبی. 4-2

طرح خشتی -5

  )هفت رنگ(طرح هاي جنگلی، گل و بوته : طرح هاي افشان -6

  .... و  طرح خاتم، گل فرنگ، جوشقان مانندفرقهطرح هاي مت -7
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رنگ  ) ج

 28نشان می دهد که از کذشته تا به امروز نمونه هاي مطالعاتی نتایج حاصل از بررسی هاي میدانی صورت گرفته و آنالیز رنگی 

هـر یـک از      )1388،  صمیمی) (1388کامیابی،  (» نام محلی «نوع شید رنگی در قالی منطقه بیرجند مورد استفاده قرارگرفته که            

  .ذکر شده است 1: آنها در جدول
  محلی آنهاشیدهاي رنگی قالی بیرجند و نام : 1جدول 
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نگاره بته در قالی بیرجند )2

در اشکال و اندازه هاي متفاوت به صورت         نگارهاین  . بته از رایج ترین نگاره هاي به کاررفته در قالی بیرجند می باشد            

از آنجمله . ح هاي رایج در قالی بیرجند جهت آراستن متن و یا حاشیه بکار رفته استدر اکثر طر) مکمل(نگاره اصلی و یا فرعی 

می توان به کاربرد بته در طرح هاي بته سراسري و محرمات بته اي به عنوان نگاره اصلی و در طرح هاي ربعی سعدي، خشتی، 

  .ره کردریزه ماهی و خاتم به عنوان نگاره مکمل و فرعی در ترکیب با نقوش دیگر اشا

فاقد لچک ترنج بوده و معموالً با یک ردیف نقوش ریز کاج و یا گل ) بته سراسري و محرمات بته اي(طرح هاي بته اي بیرجند 

به عالوه طرح هـاي حاصـل از   .  که در دیگر نقاط ایران متداول نمی باشد        .و بوته به صورت زنجیره در کناره فرش همراه است         

   گاره بته با گل ختایی در اشکال مختلف از رایج ترین طرح هاي بکار رفتـه در حواشـی قـالی هـاي       ترکیب نگاره بته با سرو و ن      

  )1تصویر(.بته اي این منطقه است
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   محرمات بته ايقالی حاشیه :1تصویر 

  

    نگاره بته در طرح هاي بته سراسري  ) 2-1

باشند، که بافت آنها در حوزه قالی بافی درخش بیش از دیگر   طرح هاي قدیمی و مشهور بیرجند میطرح هاي بته سراسري از

میان انواع طرح هاي بتـه سراسـري بدسـت آمـده از      در .حوزه هاي قالی بافی بیرجند رواج داشته و داراي قدمت بیشتري است    

  .ه انواع دیگر آن برخورداندمنطقه بیرجند، سه گروه از این طرح ها از فراوانی بیشتري نسبت ب

گروه اول :

 است که فرم بته ها و نحوه ترکیب بندي آنها در کلیه قالی              2 جدول   1 طرح ارائه شده در ردیف       این گروه شامل قالی هایی با     

 مـی   هاز مهمترین ویژگی بته ها در این گرو. باشد هاي این گروه یکسان بوده و تفاوت موجود تنها در جزئیات تک بته ها می         

 به .توان به سوار بودن بته ها بر روي ساقه اي رونده از گل و برگ و در نتیجه ارتباط  بته ها با یکدیگر در کل طرح اشاره کرد

عالوه رنگ زمینه متن قالی هاي این گروه اغلب کرم و کبود و رنگ زمینه حاشیه اصلی آنها اغلب الکی و گل اناري بـوده و                   

  . کی و گل اناري می باشدرنگ غالب در کل قالی ال

گروه دوم:

است که فرم بته ها و نحوه ترکیب بندي آنهـا در کلیـه ایـن                 2 جدول   2ا طرح ارائه شده در ردیف       این گروه شامل قالی هایی ب     

مترین از مه. باشد قالی ها مشابه بوده و تفاوت موجود در نقوش بکار رفته در فضاي بین بته ها و جزئیات تزئینات تک بته ها می      

ویژگی بته ها در این گروه می توان به سوار بودن بته ها بر روي پایه اي کوتاه ، فرم کشیده و عدم ارتباط آنها با یکدیگر در کل 

.باشد به عالوه رنگ زمینه متن و حاشیه اصلی این گروه از قالی ها اغلب کرم می. طرح اشاره کرد

آمده از قالی هایی که در بافت آنها از طرح هاي این دو گروه استفاده شده است                 الزم به ذکر است بسیاري از نمونه هاي بدست          

  .باشند داراي قدمت بیشتري نسبت به نمونه هاي دیگر می

گروه سوم :

 است که فرم بته ها و نحوه ترکیب بندي آنها در کلیـه              2 جدول   3ا طرح ارائه شده در ردیف       این گروه شامل قالی هایی ب     

از مهمترین ویژگی بته ها در ایـن گـروه    . باشد  روه یکسان بوده و تفاوت موجود تنها در جزئیات تک بته ها می            قالی هاي این گ   

. ر در کل طرح اشاره کـرد می توان به سوار بودن بته ها بر روي ساقه هاي پهن رونده و در نتیجه در ارتباط بودن آنها با یکدیگ    

به عالوه بته در این گـروه  . همانگونه که در تصویر نیز قابل مشاهده است، این ساقه ها به صورت مایل حرکتی رو به باال دارند       

  .از نوع بته مادر و بچه می باشند



٨

  

  

  
  

    مده از آنالیز طرح هاي بته سراسري منطقه بیرجند نشان می دهد کـه بـه طـور کلـی ایـن طـرح هـا داراي                       نتایج بدست آ  

  :باشند ویژگی هاي زیر می

این طرح ها از نوع طرح هاي واگیره اي بوده که به صورت سرهم سوار در یک جهت و یـا دوجهـت بـسته بـه نـوع                             -1

  .شوند  بته ها در کل متن قالی تکرار میحرکت

.کت بته ها در سرتاسر متن به صورت ایستا و بر روي ردیف هاي افقی موازي است حر-2



٩

.باشد نمونه هاي بدست آمده به سمت چپ می% 75 جهت بته ها در -3

  :به عالوه طرح هاي رایج در حاشیه اصلی قالی هاي بیرجند با طرح بته سراسري بر پایه یکی از ترکیب بندي هاي زیر است

ا سروترکیب نگاره بته ب-1

  ترکیب نگاره سرو با گل و برگ ختایی و در برخی موارد همراه با نگاره بته -2

ترکیب نگاره بته با گل هاي ختایی-3

 مشابهت ترکیب بندي طرح حاشیه با طرح متن قالی-4

  

   محرمات بته اي در طرح هاينگاره بته  ) 2-2

 که بافت آن در حوزه درخش بیش از دیگر طرح محرمات بته اي نیز از طرح هاي قدیمی و مشهور بیرجند می باشد

حوزه هاي قالیبافی بیرجند رواج داشته است، اما تولید آن در گذشته بیش از امروز متداول بوده و در حال حاضر به ندرت یافت 

  :ازبراساس بررسی هاي انجام شده دو نوع طرح محرمات بته اي در منطقه بیرجند شناسایی شده است، که عبارتند . می شود

طرح محرمات بته اي نوع اول  

 و همان طور که در وارهاي پهن و باریک محرمات استن از ترکیبی باشد، می گردان –این طرح که از نوع طرح هاي شکسته 

نوارهاي پهن مزین به یک ساقه پهن و یک ساقه . به صورت یک در میان تکرار شده اند دیده می شود 3جدول  1ردیف 

  . حامل نگاره هاي بته اي می باشد ونده است که ساقه باریکباریک پیچکی شکل ر

طرح هاي محرمات بته اي نوع اول به طرح هاي محرمات دورنگ معروف هستند، به این معنی که معموالً دو رنگ الکی و 

 بته    اتبررسی قالی هایی با طرح محرم. کرم به صورت یک درمیان رنگ هاي غالب زمینه نوارهاي پهن محرمات می باشند

به عالوه . اي نوع اول نشان می دهد که حواشی این قالی ها باریک بوده و فضاي کمی را نسبت به مساحت قالی دربرگرفته اند

  . در برخی از نمونه هاي بدست آمده استفاده از نگاره بته در تزیین حاشیه اصلی این گروه از قالی ها مشاهده می شود

طرح محرمات بته اي نوع دوم  

 می          طرح محرمات بته اي نوع دوم از نوع طرح هاي گردان بوده و نوارهاي پهن محرمات در این طرح بر کل متن غالب

به عالوه در طرح . به این معنی که نوارهاي باریک نسبت به نوارهاي پهن فضاي بسیار کمتري را اشغال کرده اند. باشند

رنگ زمینه نوارهاي پهن در این نوع . ه از ساقه پیچکی شکل رونده نشأت گرفته استمحرمات نوع دوم در هر واگیره دو نوع بت

  )3جدول  2ردیف  (.محرمات، دو رنگ یا سه رنگ می باشد که شامل رنگ هاي کرم، الکی، خاکی و کبود است

 قالی بوده و استفاده از نگاره حاشیه اصلی قالی هایی که داراي طرح محرمات بته اي نوع دوم می باشند، بسیار پرکارتر از زمینه

اساس یکی از طرح هاي رایج در حاشیه اصلی این نوع قالی ها مطابق تصویر حاشیه اصلی . بته اي در آنها قابل مشاهده است

  .  هاي سرو و بته می باشدنگاره بر پایه همنشینی 3 جدول 2ردیف 

با طرح محرمات بته اي، نشان می دهد که طرح محرمات نوع الزم به ذکر است مقایسه نمونه هاي بدست آمده از قالی هایی 

 می ،  به عالوه براساس بررسی هاي صورت گرفته. اول نسبت به طرح محرمات نوع دوم در منطقه داراي قدمت بیشتري است

  :توان به ویژگی هاي زیر در طرح هاي محرمات بته اي منطقه بیرجند اشاره کرد

به ساقه پیچکی شکل رونده اي می باشند که این ساقه ها نیز حامل نگاره هاي بته اي  نوارهاي پهن محرمات مزین -1

  .در طول نوارهاي محرمات هستند

 از آنجایی که نقش محرمات قابلیت امتداد نامحدود را دارا است، تنظیم حرکت بته ها در نوارهاي محرمات موجب -2

.کاهش تحرك بته ها نشده است
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 منطقه بیرجند، متن قالی بر مبناي تکرار واگیره به صورت سرهم سوار و در دو جهت شکل در طرح محرمات بته اي-4

به این معنی که جهت تکرار واگیره در هر ردیف مخالف ردیف قبل می باشد، بر این اساس روي بته ها در . می گیرد

.یک ردیف به سمت چپ و در ردیف دیگر به سمت راست است

  

  
  

  

  نگاره بته در طرح هاي خاتم  ) 2-3

طرح خاتم بر پایه ترکیب فرم هاي هندسی است که خطوط و زوایاي شکسته آنها به دلیل استفاده از نقوش اسلیمی و     

  .باشد  به عنوان عناصر تزئینی در ترکیب بندي نهایی طرح قابل رؤیت نمیوختایی 

دهد که در برخی از قالی هاي بیرجند با طرح خاتم از نگاره بته در ترکیب بندي با سایر نقوش استفاده شده        بررسی ها نشان می     

ن  با طرح خاتم متفاوت می باشد و ممک         هایی اشکال، فرم ها و ترکیب بندي بته ها و حتی محل قرار گیري آنها در قالی                .است

الزم بـه ذکـر اسـت     . باشـد هدر هر یک از فرم هاي هندسی طرح خاتم از یک نوع بته استفاده شد        ) 4جدول   طرح(مانند  . است

  .داردنگاره بته در طرح هاي خاتم ، نقش فرعی و مکمل 
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  خاتمبته در طرح هاي نگاره : 4 جدول

  
  

  

  

    نگاره بته در طرح هاي لچک ترنج  ) 2-4

رایج در منطقه بیرجند به ویژه در حوزه قالیبافی مود طرح لچک ترنج معروف به ربعی سعدي می یکی از طرح هاي   

 مکمل و نگارهبررسی نمونه هاي بدست آمده از قالی هاي ربعی سعدي نشان می دهد که استفاده از نگاره بته به عنوان . باشد

  .فرعی، در متن و حاشیه بسیاري از این قالی ها متداول است

وجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نمونه هاي مطالعاتی، محل استقرار بته ها در متن قالی هاي ربعی سعدي، انتهاي با ت

اما . می باشد و داراي فرمی شبیه به برگ هستند) اسپیرال هاي حد فاصل لچک و ترنج(اسپیرال هاي منشعب شده از سرترنج 

ي زمینه ختم نمی شود و ممکن است این نقش در انتهاي اسپیرال هاي لچکی نیز  بته تنها به اسپیرال هانگارهاستفاده از 

  )2: تصویر (.مشاهده شود
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  لچک طرح ربعی سعدي: 2 تصویر

  

 نگاره در این حاشیه نیز. می باشد 5 جدول حاشیه موجود دریکی از رایجترین طرح هاي حاشیه اصلی قالی هاي ربعی سعدي 

بته به صورت برگی شکل در انتهاي ساقه هاي نشأت گرفته از گل هاي ختایی قرار گرفته است که در طرح نهایی، بته ها دو 

  .به دو یک گل ختایی را دربرگرفته اند

  

  ربعی سعديبته در طرح هاي نگاره : 5 جدول
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  نگاره بته در طرح ریزه ماهی  ) 2-5

راسري، لچک ترنج و پنج متن طرح ریزه ماهی از طرح هاي اصیل منطقه بیرجند می باشد که در قالب سه طرح س  

 درصد 80امروزه نیز این طرح به صورت سراسري و لچک ترنج بیش از طرح هاي دیگر متداول بوده و . شده است بافته

  .تولیدات منطقه را به خود اختصاص داده است

 مانند طرح ارائه شده در  نمونه هاي متأخر آن ماهی به ویژه درلی هاي ریزها هاي رایج در حاشیه اصلی قطرح سماوري از طرح

می      معروف به سماور منشعب نقش هاي مکمل و فرعی بوده که از نگارهدر این طرح، بته ها .  می باشد6 جدول 1ردیف 

  .  بته شده استارهنگشوند اما در برخی از طرح هاي سماوري نقش برگ جایگزین 

 بته در حاشیه قالی هاي ریزه ماهی تنها به حاشیه سماوري اختصاص نیافته است، نگارهبررسی ها نشان می دهد که استفاده از 

 طرح ارائه شده در به عنوان مثال در. بلکه در نمونه هایی با قدمت باال نیز استفاده از این نگاره در حاشیه متداول بوده است

نگاره بته به صورت برگی شکل در انتهاي ساقه که  می باشد، 19حاشیه اصلی قالی ریزه ماهی متعلق به قرن  6ول جد2ردیف 

  .هاي نشأت گرفته از گل هاي ختایی قرار گرفته به طوري که در طرح نهایی، بته ها دو به دو یک گل ختایی را دربرگرفته اند
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  نگاره بته در طرح خشتی  ) 2-6

متن . یکی از طرح هاي رایج در منطقه مود و سربیشه طرح خشتی است که نسبت به طرح هاي دیگر در منطقه متأخر می باشد

طرح معموالً این . این طرح از قاب هاي مربع شکل یک اندازه تشکیل شده که بر روي ردیف هاي افقی و عمودي قرار دارند

.  قاب ها با دیگري متفاوت است ازشامل نه قاب می باشد که به صورت واگیره در کل متن تکرار می شوند، اما نقش هر یک

در طرح .  هاي رایج در این قاب ها نگاره بته می باشد که در اشکال مختلف مانند بته مادر و بچه مشاهده می شودنگارهیکی از 

  )7جدول (.  فرعی و مکمل می باشدنگاره بته هاي خشتی منطقه بیرجند
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   آستان قدس رضويموزهنگاره بته در مجموعه قالی هاي منطقه بیرجند )3

 31ه شامل این مجموع.  گنجینه فرش آستان قدس رضوي داراي مجموعه کاملی از قالی هاي منطقه بیرجند است  

و ) هفت رنگ(تخته قالی و قالیچه با طرح هاي لچک ترنج، بته سراسري، محرمات بته اي، محرابی، افشان درختی، گل و بوته 

  . جوشقان است

 تخته از آنها، نگاره بته به عنوان 13نتایج حاصل از بررسی مجموعه این قالی ها نشان می دهد که در طرح متن و یا حاشیه 

در قالی هایی با طرح هاي بته سراسري و محرمات بته اي که در مجموع . یا فرعی و مکمل بکار رفته استنقش اصلی و 

    .  تخته قالی دیگر این نگاره فرعی و مکمل می باشد4 تخته قالی و قالیچه می باشد، این نگاره اصلی بوده و در 9شامل 

  

قالیچه هاي بته سراسري

ز قالیچه هاي این مجموعه طرح بته سراسري هستند که در زیرمجموعه طرح هاي بته همانگونه که ذکر شد چهار تخته ا

به عالوه حاشیه اصلی دو تخته از این قالی از طرح هاي قدیمی و اصیل منطقه بیرجند می باشد . سراسري گروه اول قرار دارند

  ) 8 جدول 4 تا 1قالیچه هاي ردیف . (که طرح آن ترکیبی از نقوش درخت و بته است

  

قالی هاي محرمات بته اي

که یک جفت می باشند در زیر مجموعه طرح هاي بته  از مجموعه پنج تخته قالی با طرح محرمات بته اي دو تخته از آنها

به .  در زیرمجموعه طرح هاي بته اي نوع دوم قرار دارندسه تخته دیگر). 8 جدول 5قالی هاي ردیف (اي نوع اول قرار دارند 

 ترکیبی از نگاره هاي سرو و بته اي اصیل منطقه بیرجند می باشد کهحاشیه اصلی این سه تخته قالی از طرح هعالوه طرح 

  )8  جدول7 و 6قالی هاي ردیف  (.است

  

قالی لچک ترنج

در طرح زمینه این . این قالی داراي طرح لچک ترنج می باشد که نگاره بته در طرح متن آن نقش فرعی و مکمل است

 9قالی ردیف  (. ساقه هاي اصلی باال رونده منشعب شده انداز ها در انتهاي برخی از شاخه هایی قرار گرفته اند که قالی بته

  ) 8 جدول



١٦

قالیچه محرابی

نگاره بته در طرح متن این قالیچه نقش فرعی و مکمل است، به طوري در میان گردش هاي اسلیمی در دو گوشه پایین متن 

  )8  جدول8قالیچه ردیف  (.چه قابل مشاهده استتنها دو بته مادر و ب

  
قالیچه هاي لچک ترنج

از جمله قالی هایی می باشند که نگاره بته در تزیین حاشیه آنها بکار رفته و نقش فرعی و ) یک جفت( قالیچه هاي لچک ترنج

 .عب شده از گل شاه عباسی قراردارندنگاره هاي بته در طرح حاشیه اصلی این قالیچه ها در انتهاي ساقه هاي منش. مکمل است

  ) 8  جدول10قالیچه هاي ردیف (

  
  نگاره بته در قالی هاي موزه آستان قدس رضوي . 8جدول 
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