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 چکیده 

 آن، از جمله شهرهایی   بافی قالی   سبقه شهرستان گناباد واقع در استان خراسان رضوی با عنایت به پیشینه و  

  بافی قالی   نه ی ش ی پ یی بیشتری دارد. بررسی  ها پژوهش است که سخن راجع به قالی آن اندک بوده و نیاز به  

یخ خود شده دلیل و مسئله اصلی  گناباد و همچنین عواملی که باعث فراز و فرودهای آن در طول تار   منطقه 

منطقه، این اطالعات و    بافی قالی ی مربوط به هنر ها داده این نوشتار است تا از این راه با دستیابی به آخرین 

ی منسجم و از دیگر روی این هنر از نابودی رنگ باختن محفوظ گردد.  ا وه ی ش در نهایت امکان به    ها آورده 

ی برخی از تولیدات و صادرات آن به  زدن مثال ی از تاریخ، کیفیت  ا بازه در    گناباد و   بافی قالی هنر    خچه ی تار 

دیگر شهرها و حتی کشورهای اروپایی اسباب توجه ما به این مهم شد. تا جایی که در ابتدای امر پای  

یی همچون زیگلر و کارپردازان روسی و انگلیسی جهت مراوده اقتصادی )فرش( به این منطقه  ها شرکت 

ی منطقه  ها فرش اذعان داشت قالی گناباد به عنوان اقتباسی موفق از سایر   توان ی م . در پایان  شود ی م گشوده  

و دیگر شهرها عمل کرده و خود از لحاظ نقش، رنگ و تکنیک بافت از ویژگی خاص و منحصر به فردی  

 برخوردار نبوده و نیست. 

 

 گناباد، قالی، پیشینه، بافت، نقش.   : های کلیدی واژه 

 

 
باف( به سففارش بر فرش دست دیگناباد با تأک یبوم یو هنرها یدستعیبر شناخت صنا یابا عنوان )مقدمه یقاتیمقاله مستخرج از طرح تحق  نیا  -۱

 است. فرییقشقا یدانشگاه کاشان و با نظارت دکتر فتحعل
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 مقدمه 

که مارا برآن داشت تا به توضیح و تشریح در مورد فرش گناباد بپردازیم عدم وجود اطالعات و مطالب  چه  آن 

هنرهای دستی و بألخص قالی این منطقه بود. در بررسی منابع و کتب مربوط به فرش نیز به    حوزه منظم در  

د مقاالت و کتب مربوط به قالی خراسان  جامعی صورت نگرفته است. تعدا   مطالعه وضوح راجع به قالی گناباد  

فرش گناباد سخن اندک. لذا سعی نگارنده در این مجال این بود تا عالوه بر پوشش    درباره شاید کم نباشند ولی  

 سری از زوایای این هنر و کنکاش در حد توان خود، به معرفی پیشکسوتان این فن نیز بپردازند.   یک 

ی چنددهه اخیر  ها ت ی ر ی مد مناطق متأثر از فراز و فرودهای اقتصادی و  فرش گناباد نیز همانند فرش سایر  

آن اعم از طرح و نقش، بافت و تولید دچار خسران شده است. از سوی دیگر   ی ها حوزه کشور در تمامی  

قدمت فرش گناباد و عدم وجود مطالب مستدل و یکپارچه راجع به آن دلیلی شد تا با معرفی فرش گناباد  

از به  به تفکیک نی   جا این در این مقاله به پیشینه و دالیل افت و خیز فرش منطقه نیز نگاهی بیاندازیم. اما در  

که در این پژوهش بیش از    یی ها ضرورت .  شود ی م ، اهداف و سؤاالت این پژوهش دیده  ها ضرورت بیان  

 همه به آن پرداخته شده است به این ترتیب هستند: 

 ی اطالعات جامع و مستند در رابطه با قالی گناباد آور جمع   -

 گناباد   بافی قالی ی ایشان در رابطه با  ها ت ی ال فع کهولت سن فعالین و متولیان فرش گناباد و مستندسازی اقوال و    -

 :عبارتند از  ، است  نظر  مورد  پژوهش  این  در  که  اهدافی 

 دسترسی راحت و جامع به اطالعات الزم در رابطه با فرش گناباد برای محقیقن آینده و عالقمندان   -۱

در رابطه با قالی گناباد و توجه بیش از پیش    تر ق ی دق فراهم شدن امکانی برای تحقیق و پژوهش بیشتر و    -۲

 پژوهشگران و متولیان امر به فرش منطقه 

 :از  عبارتند   شود ی م  داده  پاسخ  ها آن  به  پژوهش  این  در  که  سؤاالتی 

 خراسان چه بوده است؟ جایگاه و نقش قالی گناباد در حفظ و پویایی نقوش منطقه    -۱

 تأثیر پذیرفته است؟   ها ن ا است آیا فرش گناباد از لحاظ بافت، طرح و رنگ از شهرهای مجاور و دیگر    -۲

 ی گناباد از لحاظ طرح، رنگ و بافت چیست؟ ها قالی مشخصه اصلی    -۳

 روش تحقیق 

  این نوشتار از نوع مشارکت میدانی بوده و تکنیک گردآوری   ی شناس روش تحلیلی و  _نوع تحقیق توصیفی 

  ۸نیز بر حسب منطق اشباع نظری صورت گرفته که شامل    ها نمونه به شیوه مصاحبه حضوری است. حجم  
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انجام    ۱۲۰تا    ۶۰مصاحبه حضوری و مدت زمان بین   بازه زمانی    ورماه ی شهر از    ها مصاحبه دقیقه است. 

 است.   ۱۳۹۷  ماه بهمن تا    ۱۳۹۴

 پیشینه تحقیق 

گناباد تاکنون تحقیقی جامع و کامل صورت نگرفته که در کتب    بافی قالی در حوزه پژوهش در مورد قالی و  

 یی و به حالت توصیفی از آن یاد شده است. گو ی کل ع به آن  مربوطه و مقاالت به صورت مختصر راج 

 تاریخچه فرش گناباد 

گناباد را    بافی قالی   نه ی ش ی پ  به این حوزه در    تر ش ی پ به خیلی    توان ی م در  متنفذین منطقه  ی  ها دهه از ورود 

در وصف گناباد و قالی    کالسیک شهری دانست. سیسیل ادواردز   وه ی ش ش. و بافت به    ۱۲۰۰  سده متأخر  

 چنین بیان داشته است:   آن این 

. این ناحیه،  اند برده ی عرب در قرون دهم و سیزدهم و چهاردهم از گناباد نام  ها آن د ی جغراف )چهار نفر از  

وجود    ذرزع آب کافی برای کشت و   ها آن  همه شهری بود که هفتاد روستا گرادگر آن واقع شده است. در 

امرو  نام  این  همین  داشت.  به  اطالق    ه ی ناح ز  حاصلخیز  و  و    شود ی م آباد  اصلی  روستای  اکنون  ولی 

در    ۱آن جویمند   ن ی نش حکومت  بافته    جا این است.  کم  اغلب  شود ی م قالی خیلی  این  ها چه ی قال .  در  که  یی 

بازرگانان    و معمرترین   ن ی تر ی م ی قد پست است. از دو نفر از    ها آن نامرغوب و جنس    شود ی م ناحیه تهّیه  

ی به اصطالح هراتی با طرح هراتی در نوغاب و باغسیاه بافته  ها قالی خراسان و تربت حیدریه شنیدم که  

 ( (Edwards,1989:195شده است( 

  فرشبافی   ها قرن )به احتمال زیاد در طول   : د ی گو ی م ی شرقی چنین  ها فرش همچنین موری آیلند در کتاب  

، شامل قائن و دورخش در  ها شهرک در این منطقه، در مراکز موجود در اطراف شهر بزرگ گناباد، به عنوان  

نیز از همین مناطق مشتق شده    ها ته باف دست که نام این    اند شده ی م یی بافته  ها فرش ی شمالی بیرجند  ها تپه 

است. هر چند که    شده ی م تولید    ۲۰رن  ی پایانی ق ها دهه ی اندکی در اطراف گناباد در  ها بافته است. ظاهراا  

. اما  کند ی م ی کاشان دارند را تولید  ها بافته ی مدالیونی که شباهت ظاهری با  ها فرش کاشمر در شمال گناباد،  

)میالدی( سنت یا روشی بوده که    ۱۹. در قرن  یستند ن چندان ظریف    ها بافته قابل ذکر این است که این    نکته 

. اما امروزه شواهدی  اند شده ی م با طرح هرات در روستاهای اطراف گناباد بافته    ها فرش آن اکثر    بواسطه 

 . ( L. Eiland Jr1998:129,) تولیدات در آن منطقه باشد(    ادامه   دهنده نشان وجود ندارد که  

نسبتاا متمایز تقسیم نمود که    دوره   ۲ی در گناباد را به  باف فرش طورکلی شاید بهتر باشد  به زعم نگارنده به 

 بافت و نقوش مورد استفاده است.   وه ی ش بیشترین تفاوت تولیدات این دو دوره مربوط به  

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Murray+L.+Eiland+Jr&text=Murray+L.+Eiland+Jr&sort=relevancerank&search-alias=books
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  معموره که در اغلب قراء    بوده و اصیل که با نقوش شکسته و هندسی همراه    باف ی ذهن ی  ها بافته دست   اّول:   دوره 

به سیصد سال    توان ی م را    ها چه ی قال است. بافت این نوع از  ی بلوچی، ترکمنی و... رواج داشته  ها طرح گنابفاد با  

 خراسان متصل دانست.   منطقه به    ها بلوچ ی کوچ و مهاجرت اجباری  ها سال پیش از این و محتمالا به  

  ی نیفاز و رفع احتیفاج بفافنده ساز برطرف ی زمینی و افقی بفا هدف  ها دستگاه ی بلوچی با  ها چه ی قال بافت  

بافت    وه ی ش و    ها ته باف دست است. اوج رواج این نوع از   گرفته ی م ، کناره و پشتی صورت م ی ون ذرع در ابعفاد 

کالسیک و شهری است که بعد از آن خیلی    وه ی ش مربوط به قبل از پیدایش دارهای عمودی و بافت به  

به    توان ی م که شاخصفاا    دهند ی م به حیات خود ادامه    و در روستاهای تقریبفاا غریب از گنابفاد   تر رنگ کم 

،  آباد خلعت ،  آباد قاسم ،  آباد رحمت ، گیسور، روشناوند،  پشنگ نوده بخش پسکلفوت و روستفاهفای بیمفرغ،  

ِکیَبر و ... اشاره کرد که نقوش مستعمل در چهار بخش انسانی، حیوانی، نباتی و هندسی شیوع داشته که  

 ن کار مبادرت ورزیده و بافت آن در منطقه نسبت به گذشته به حداقل رسیده است. نسل جوان کمتر به ای 

ی بلوچی باز  ها چه ی قال مذکوراا به بافت   ها آن ی در باف فرش   خچه ی تار و روشناوند کفه   پشنگ نوده روستاهای 

کز دولتی  و مرا   ها ی تعاون هشتاد بافندگان آن با سرپرستی    دهه تا اواسط    ۱۳۷۰ی  ها سال ، در حدود  شود می 

که کماکان نیز تحت عنوان فرش    کنند ی م   پارچه بزرگ کالسیک و در ابعاد    وه ی ش فرش اقدام به بافت قالی به  

 ( ۱۳۹۴، شهریورماه  زاده کاظم . ) دهند ی م امداد امام خمینی تا حدودی به فعالیت خود ادامه    ته ی کم 

مربوط به حضور    ابد ی ی م . آغاز و تاکنون ادامه  ش   ۱۲۰۰  سده ی متأخر  ها دهه دوم که از    دوره  دوّم: دوره

ی خارجی  ها ی کمپان که نقوش گردان را با عقد قرارداد با    شود ی م متنفذین و ثروتمندان گناباد به این حوزه  

از    ها طرح ی شهری و کالسیک داشته و خروج  ها طرح که تأثیر بسزایی بر پیدایش    کنند ی م وارد بازار  

،  ۶ی  ها قواره . در این دوره ابعاد تولید نیز به تدریج افزایش یافته و در  شوند ی م را حاصل    باف ی ذهن حالت  

بافت قدیم با گره فارسی البته به صورت   وه ی ش که کماکان    کند ی مف رواج پیدا    بافی قالی متری    ۱۲و    ۹

 . ابد ی ی م دارهای فارسی عمودی تا اویل دهه هفتاد شمسی ادامه  

 بیان مسأله 

)   ی ها سال  دوم  جهانفی  جنگ  از  را  ش   ۱۳۱۸پس  انتخاب    توان ی م (  در  تجدیدنظر  ی  ها طرح دوران 

ی اصیل خراسان به ویژه لچک ترنج  ها طرح کالسیک شهری و مورد بافت در منطقه دانست که گرایش به  

دپای  حاضر ادامه یافته است که ر  زمانه که تا    شود ی م ی در این دوره مشاهده  عبفاس شاه ی و افشان  عبفاس شاه 

  ۳۵تا    ۳۰بافت در سابق گناباد تا حدود    وه ی ش . البته  شود ی م حضور بخش دولتی از این برهه به بعد دیده  

سال پیش به صورت همان دوچین سپوت و استفاده از گره جفتی بوده است که بعد از انقالب و با ورود  
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روستایی    _تعاونی   باف دست امداد امام خمینی، شرکت فرش    ته ی کم بیش از پیش نهادهای دولتی همچون  

و محیط کار    بافی قالی ی  ها کارگاه بافندگان به این حوزه و مطرح شدن مباحث بهداشت    ه ی اتحاد جهاد و  

ی ترکی داده و با آموزش  کش چله دارهای چوبی فارسی به تدریج جای خود را به دارهای آهنی با    بافان ی قال 

که در    شود ی م با گره ترکی در منطقه تجربه    باف قالب   وه ی ش به    بافی قالی مراکز اخیر الذکر  بافندگان از سوی  

 . ( ۱۳۹۵بافت معمول منطقه است )صباغیان، آذرماه    وه ی ش حال حاضر نیز  

  در   باف قالب   بافنده ، اولین  ا ی آس باغ بر اساس اقوال و اذعان فعالین این حوزه آقای حسین فرهادیان از اهالی  

. ایشان از  آموزد ی م مشهد و نیشابور  بافی قالی ی ها کارگاه گناباد است که به اذعان خویش این شیوه را در  منطقه 

خود، مقطعی نیز در شرکت ارجمند کرمانی    گفته ی ماهر و استادکاران در سابق گناباد هستند که به  ها بافنده دیگر  

مدتی نیز در شهر مشهد به عنوان استادکار فعالیت داشته    و برای   بوده در کرمان به عنوان بافنده مشغول به کار  

که    رند ی گ ی م قالب بافی را فرا    وه ی ش است. پس از آن با همت و آموزش وی، بافندگان گناباد نیز به تدریج  

به    ی باف قالب   وه ی ش از روستاهای عمرانی، قوژد، مزار بجستان، یونسی و مرندیز نام برد. قبل از ورود    توان ی م 

فارسی و به اصطالح رایج در منطقه به    باف ی جفت   وه ی ش در سطح شهرستان به    دار گره ی  ها بافته منطقه، تمامی  

 ( ۱۳۹۵(، )صباغیان، آذرماه  ۱۳۹۷  ماه بهمن ( )فرهادیان،  ۱است. )شکل  شده ی م طریقه )انگشتی( بافته  

 

 

 

 

 
 

 
 حسین فرهادیان، )نگارنده(   -۱  تصویر 

 

که تنها هدف ایشان    اند بوده ی بلوچی مشغول  ها چه ی قال ی نیز به بافت  ا عده ی متمرکز  ها کارگاه همزمان با  

که   اند بوده متری    ۱۲متری تا   ۶رفع نیاز خانواده بوده است. تا اواسط این دوره اکثر دارها چوبی و در ابعاد  

و قرابت با شهر بافت قالی در ابعاد  به دلیل مجاورت    ا ی آس باغ روستاهای قوژد، قنبرآباد، عزیزآباد، بیلند و  

متمایل    ۱× ۲ی  ها کناره که سایر روستاهای اطراف بعضاا به بافت قالیچه و    . در حالی اند داشته مذکوره را  

سال قبل، پرداخت   ۳۵تا   ۳۰که از    گرفته ی م . همچنین شیرازه متصل و پرداخت، حین کار صورت اند بوده 
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همچون گذشته به صورت متصل اجرا    ها رازه ی ش . اما  ابد ی ی م رواج  ی پرداخت  ها ن ی ماش بعد از بافت و با  

 . ( ۱۳۹۴)صدوقی، شهریورماه    شود ی م 

از بافندگی سابق گناباد را هرچین دوپود دانست و مابقی حدود   % ۵فقط  توان ی م بنا به تحقیقات صورت گرفته  

ی این دوره بوده که در  ها فرش پایین ویژگی  شمار رج . لیکن حفظ اند بوده متمایل به بافت دوچین سپوت  ۹۵%

  شمار رج و صرففاا اففزایش    ها نقش و عدم تحرک و جنبش در دگرگفونی    ها نقشه ی اخیر با توجه به حفظ  ها دهه 

سال گذشته    ۵۰ی بفافت و عدم اشتیفاق به تحول در طی  ها وه ی ش بیانگفر حفظ    ۳۵و    ۳۰تفا حداکثر    ها فرش 

به ترتیب سابقه    توان ی م گناباد را    حومه کالسیک شهری در    وه ی ش به    بافی قالی مهم  است. در این میان مناطق  

، ریاب و نوغاب دانست. بعد از آن باید از لحاظ کمی و میزان تولید به روستاهای  ا ی آس باغ ، روستاهای  بافی قالی 

در    بافی قالی مراکز    توان ی م را    ا ی آس غ با بیلند، قوژد، رهن، قنبرآباد و عزیزآباد اشاره کرد. به عبارتی روستاهای بیلند و  

 ( ۱۳۹۵(، )صباغیان، آذرماه  ۱۳۹۴زمان اوج تولیدات منطقه دانست. )صدوقی، شهریورماه  

 بحث 

که به دلیل گستردگی فعالیت در    اند داشته گناباد از گذشته تا کنون دو بخش فعالیت    بافی قالی در صنعت  

 بخش دولتی.   -۲بخش خصوصی،    -۱بخش مجزا معرفی کنیم.    ۲را در    ها آن خود بهتر دانسته شد    ازمنه 

 قالی گناباد و بخش خصوصی   -۱

در بخش خصوصی پس از فوت و از کارافتادگی تولیدکنندگان مطرح منطقه به جز افراد معدودی که سعی بر  

پدری خود نشده و بنا   شه ی پ ی  رو دنباله گرفتند، سایرین    باف دست   فرش خانوادگی خود و تولید    سبقه ادامه دادن  

خانوادگی خویش گرفته    سبقه  ادامه کسانی هم سعی بر  چه  آن . چن نند ی گز ی برم به دالیلی مشاغل و حرف دیگر را  

تا بعد از ایشان فرش    شود ی م ی کرده که این خود باعث  ر ی گ کناره پس از مدتی به دالیل مختلف از این حوزه  

ن متولی مشخصی باقی بماند و به تدریج این هنر در این منطقه به دست فراموشی سپرده شود و  منطقه بدو 

نتواند توانایی ب  را به یک موقعیت و توانایی بالفعل تبدیل کند.    باف دست لقوه خود در زمینه فرش  ا متأسفانه 

ی بلوچی بر دارهای افقی و  ا ه چه ی قال که ذکر شد به بافت    طور همان فعالیت این بخش )قبل از ورود متنفذین(  

 . د گرد می بر سال پیش    ۱۲۰زمینی و حضور اعیان و تولیدکنندگان خصوصی، قریب به  

و    األشفراف ن ی مع اینگونه اظهار داشت که    توان ی م بنا به شواهد و در پی تحقیقات و جستجوهفای نگارنده،  

.  اند بوده شهری و کالسیک در گناباد   وه ی ش اولین تولیدکنندگان قالی در گناباد به سبک و    ألتجار معاون فرزندش  

تولیدات میرزااحمد    جا این کیفیت و کمیت تولیدات ایشان است که در    د ی نما ی م مهم    جا این ولی مطلبی که در  

مد بعد از ایشان حدس زده شده و  . هرچند که فعالیت میرزااح رد ی گ ی م قرار    ها آن ی باالتر از  ا درجه یی در  ا ی آس باغ 
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محدود به دو الی سه دستگاه قالی با    األشراف ن ی مع تولیدات    رود ی م . چرا که احتمال  رود ی م قریب به یقین گمان  

در منطقه ذکر شده   ی زدن مثال دار فعال با بافتی  ۱۰ی میرزااحمد ها دستگاه که تعداد   کیفیتی نازل برسد. در حالی 

 گناباد دانست.   بافی قالی میرزااحمد را نقطه عطفی در    بافی قالی   توان ی م است. از همین رو  

مرحوم  ها دکننده ی تول   ۱۳۷۰تا    ۱۳۵۰ی  ها سال در   و  احمدی  سیداحمد  مرحوم  جمله  از  فرش  ی 

و آقای علی    محمدصادق قنبری و آقای ابراهیم رمضانی در کاخک و آقایان مرحوم میرزااحمد باصری 

روستای   در  احمدی  حسین  و  باقری  آقای  همچنین  و  بیلند  و  عزیزآباد  قوژد،  روستاهای  در  باصری 

فرش    آباد ی حاج  تولید  در اند بوده مشغول    باف دست به  نیز  احمدی  احمد  گویا سید  بسکاباد،    روستای   . 

  ۷۰  دهه ی ابتدایی  ها سال دایر داشته است. در حدود    قالی،   دار   شصت   مجموع   در   َپچک و کاخک   کارشک، 

دستگاه شمرده شده که دارهای قالیچه    ۵۰۰در حدود    شد ی م دارهایی که توسط بخش خصوصی اداره  

شهریورماه   )صدوقی،  است  بوده  استفاده  مورد  عمودی  داربست  قالی  بافت  در  و  افقی  (،  ۱۳۹۴بیشتر 

 . ( ۱۳۹۵اه  (، )احمدی، اسفندم ۱۳۹۵)خاکسار، اسفندماه  

اوج    ۷۳تا    ۷۰ی  ها سال   توان ی م  همین   بافی قالی را  و  گناباد  دانست.  در  ایران  تعاونی    ها بافنده طور  برای 

و شرکت سهامی فرش ایران به تولید    امداد امام خمینی، شرکت تعاونی فرش صدوق   ته ی کم روستایی جهاد،  

. ولی پس از آن  شود ی م دار قالی فعال در گناباد را در آن زمان شامل    ۱۵۰۰فرش مشغول شدند که حدود  

(،  ۱۳۹۴)صدوقی، شهریورماه    زند ی م ساله را رقم    ۱۰تولیدات مانند سایر کشور تعطیل و یک رکود    ۸۰%

 . ( ۱۳۹۵)صباغیان، آذرماه  

بافنده شناسایی که تعداد    ۲۰۰۰حدود    ۱۳۸۵بافندگان گناباد در سال    ه ی اتحاد أسیس  در حال حاضر با ت 

شهرستان به دلیل وجود    بافی قالی   % ۵۰قرار دارند. به عبارتی    بافی قالی   مه ی ب تحت پوشش    ها آن نفر از    ۱۰۰۰

متری و حتی    ۶متری،    ۹،  با بافت فرش زیرپایی   ها بافنده است که تعدادی از    شده احیاء    بافی قالی   مه ی ب طرح  

زیر    ۴۰ در    ته ی کم   مجموعه متری  هم  تعدادی  و  بوده  خمینی  امام  روستایی  ها ی تعاون امداد  و  ی شهری 

. قابل نشان است که در حال حاضر اکثر بافندگان شهرستان به بافت تابلو فرش به صورت آزاد  اند مشغول 

نمایندگی   باف ی شخص و   نقشه و نخ توسط دو  که  بافندگان    مشغول هستند  اختیار  شرکت دارکوب در 

 . ( ۱۳۹۴، شهریورماه  زاده کاظم (، ) ۱۳۹۴)صدوقی، شهریورماه    رد ی گ ی م شهرستان قرار  

 ا ی آس باغ در روستای    بافی قالی   -1-1

شهری و    وه ی ش به سبک و    بافی قالی اولین منطقه در شروع    ا ی آس باغ بنا به شواهد و اظهارات محتمالا روستای  

رواج زیادی داشته و قالی آن همانند    جا آن در قدیم    بافی قالی کمی و انبوه تولیدات بوده است.    جنبه متمرکز از  
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انگلیس و همچنین   ارتباط دو کمپانی خارجی وابسته به کشورهای آلمان،  بیلند بوده است.  قالی روستای 

، یکی از دالیل اصلی  فا ی آس باغ فاد به ویژه در  با تولیدکنندگان فرش گناب   ۱۳۱۷ی قبل از  ها سال شوروی در  

در گنابفاد به ویژه روستفای مذکفور است. از تولیدکنندگان مشهور و به نام آن    بافی قالی قدمت و اهمیت  

یی، محمدحسین صدوقی و مراد باصری در سابق آن اشاره کرد. آقفای عبفاس و  ا ی آس باغ به میرزااحمد    توان ی م 

 . روند ی م   شمار به در گناباد    ا ی آس باغ ولیدکنندگان به نام بعد از انقالب اهل  محمد صدوقی نیز از ت 

 یی ا ی آس باغ میرزااحمد  

گنابفاد بوده که    باف دست تولیدکنندگفان فرش    ن ی تر شده شناخته ( از معروفترین و  ۲یی )شکل  ا ی آس باغ احمد  

ی خارجی رقم  ها ی کمپان سفارش داده شده از طرف    ی ها طرح بخش مهمی از تولیدات وی بر اسفاس  

ی میرزااحمد را از حیث ظرافت و کیفیت با توجه به دّقت و مراقبتی که شخصاا از  ها قالی است.  خورده ی م 

   . ( ۱۴۷  ، ۱۳۷۹)تابنده گنابادی،    دانند ی م ی کاشان  ها قالی ی خود داشته است، نظیر  قال دارهای  

 

 

 

 

 

 
 

 

 میرزااحمد باغ آسیایی، )محمد صدوقی(   -  ۲تصویر  
 

بنا به اقوال اکثرین جزء    شده ی م او که در گناباد جزء افراد سرشناس و از متنفذین زمان خود محسوب  

و به صورت کارگاه متمرکز در ابعاد بزرگ   باف ی شهر   وه ی ش در گناباد را به   بافی قالی اولین کسانی بوده که  

 .  کند ی م دایر    بوده   کدخفدا   خود   اقامتگاه   که   گل(   باغچه )   نام   به   محلی   در   کارگاهی پارچه  

که بر روی دارهای زمینی و    بوده   ۱× ۲تا قبل از وی تولیدات فرش گنابفاد مختصر به قالیچفه، ذرع و نیم و  

متری    ۱۲متری و   ۶دار و در ابعاد   ۱۰است. در کارگاه وی حدود   شده ی م با نقوش بلوچی و ترکمن بافته 

به   بافت  کش چله ی  فارس   وه ی ش و  و  مطلعین    شده ی م ی  اذعان  به  که  ی  ها نقشه هم    ها آن ی  ها نقشه است 

  شده ی م از شهرهای مجفاور تهیفه    ها طرح که    خصوص و بیشتر طرحفی به نام بته رضائفی بوده و یفا این ه ب 
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وال متولیان و پیشکسوتان، بیشترین شهرت میرزااحمد را به دلیل همکاری و بستن قرارداد با  . بنا به اق است 

کفه محتمالا فعالیت شرکت شرق نیز از زمان    اند دانسته ی خارجی همچون انگلیس و شوروی  ها ی کمپان 

از   منظور  و  است  شده  آغاز  ب ها نقشه میفرزااحمد  شاید  ه ی  به  ها نقشه خصوص  مربوط    ی ها شرکت ی 

که طرف قرارداد    شده ی م ی سفارش داده شده از شوروی وارد  ها قالی خارجی باشد. به زعم مطلعین، طرح  

ی سفارشی  ها نقشه است. گویا  بوده که نقش آن درختی و تقریباا شبیه به درخت کاج    اند بوده با میرزااحمد  

  ( از جمله طرح ۵الی    ۳  ویر ا تص کرمان قدیم و گل فرنگ کف ساده بوده است. )   نقشه شرکت شرق نیز  

  طرح   این   قالیچه   و   کناره   میرزااحمد   زمان   مطلعین در   گفته قرمزدانه که به    نه ی زم   کرمان یا )اشرف(، با رنگ 

 . ( ۱۳۹۴است )صدوقی، شهریورماه    شده ی م   بافته 

  ه ی ناح ی از  ا عارضه ن برخفی بر اثر دچفارشدن به  ش. به اذعا  ۱۳۱۶سالگی در سال   ۶۰او در حدود سنین  

سال بیشتر نبوده که غالب تولیدات وی    ۱۰زمانی فعالیت او حدود    بازه . به این سبب  رود ی م پا از دنیا  

یی( بوده  ا ی آس باغ مربوط به سفارشات کمپفانی شوروی بوده که بنفا به اقوال، مارک تولیفدات وی عبفارت ) 

 ( ۱۳۹۴(، )صدوقی، شهریورماه  ۱۳۹۵فروردین ماه  است. )جوشنی،  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ی )محمد صدوق   طرح کرمان )اشرف(   -  ۵  ر ی تصو                 ( ی )محمد صدوق   رزااحمد ی منسوب به م   ۳× ۴  ی م قدی   فرش   –۴و    ۳  ر ی تصو 
 

به سال   )متولد  باصری  مراد  از فوت وی،  اهل    ۱۳۴۵متوفی    و   ۱۲۸۷پس  که  از شاگفردان    ا ی آس باغ ش(  و 

میرزااحمد بفوده و به نحوی به عنوان حسفابدار برای وی مشغول به کفار بوده است و نسبی خانوادگی نیز با  

مراد باصری که بیشتر تجارت و دادوستد را   . آورد ی م نیز روی  باف دست ، خود به تولید فرش  اند داشته یکدیگر 

فرش با وی، بازاریان تهرانی و همچنین طرف قرارداد با    معامله قرار داده بود به نحوی طرف  اصلی خود    شه ی پ 
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وی با داشتن حدود   است.   شده ی م محسوب    ها آن نیروهای شوروی درگیر جنگ با افغانستان برای تأمین گوشت  

فندگان بیشتری را در اختیار  علیشاه تعداد با میرزااحمد و صالح   نسبت به   ۳× ۴و    ۲× ۳دار قالی در ابعاد    ۱۵الی    ۱۰

داشته است که بنا به اظهارات، تولیدات وی از لحاظ کیفی به خوبی کارهای دیگر افراد مذکور نبوده است.  

سال به    ۲۰به مدت    ۱۳۷۰تا    ۱۳۵۰ی  ها سال ی احمد و علی حدود  ها نام ( پس از او فرزندانش به  ۶  تصویر ) 

 . ( ۱۳۹۴)صدوقی، شهریورماه    د ی نما ی م طبس فوت    زلزله حمد در  که ا   اند بوده تولید قالی در گناباد مشغول  

 

 

 

 
 
 
 
 

 ( ی )محمد صدوق   ی مراد باصر   -۶  ر ی تصو 

 

  صورت   به   روند ی م شمار  ه قوژد که جزء بهترین بافندگان گنابفاد ب   و   عزیزآباد   روستای   تولیدات ایشان در 

بوده است. گویا به غیر از تولیدات    قرمز   زمینه   متری   ۶و    ی متر   ۹  در ابعاد   متمرکز   غیر   و   متمرکز   کارگاه 

  شمار رج و با    ی متر   ۹  در ابعفاد   الکی   زمینه   رنگ   با   صفی را   شیخ   لچک ترنج، حاج عباس صدوقی طرح 

. تولیدات ایشان نیز با  اند بافته ی م آن را در روستاهای مذکور    باصری   برادران   و  برای ایشان ترسیم نموده  ۳۰

 . ( ۱۳۹۴است )صدوقی، شهریورماه    شده ی م ( به بازار عرضه  مارک )عمل باصری 

 عباس صدوقی 

به نحوی تنها    توان ی م   را   شده فرش    حوزه سالگی وارد    ۸که از سن    ۱۳۲۲یی، متولد  ا ی آس باغ عباس صدوقی  

در گناباد و دهات اطراف رونق پیدا    بافی قالی   حرفه آورد. بعد از آنکه    شمار به فرش گناباد    اندرکار دست 

( در آن زمان مراد باصری یک نفر  ۷  تصویر . ) شود ی م بالطبع نیفاز به طراح در منطقه نیز احساس    کند ی م 

در    بافی قالی استاد طراحی فرش به نام آقای حسین جعفری را از بیرجند به گناباد آورده تا جوابگوی نیاز  

استاد شاگردی از محضر ایشان    وه ی ش منطقه باشد. به همین سبب حاج عباس صدوقی توانست به همان  

ی  ها وگل نقش آقای عباس صدوقی، سبک کاری آقای جعفری ریزماهی و    گفته کسب مهارت کند. بنا به  

 . ( ۱۳۹۴کرمان بوده است )صدوقی، عباس، شهربورماه    ز ی ر گل بیرجند یا شاید بهتر بتوان گفت،  
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جا مشغفول  سال در آن   ۲۸تا   ۲۷وی همان زمفان به صورت قفراردادی وارد شرکت ففرش شده و حدود  

  ز ی آم رنگ و با سبک    ۳۵تا    ۳۰شمار  ی خود با رج ها طرح و در همین حین اقدام به تولید    شود ی م به فعالیت  

ی نیز  ا برهه ( او در  ۸ی معرفی کرد. )تصویر  عباس شاه افشان    توان ی م . غالب سبک کاری وی را  کند ی م مشهد  

 (. ۱۳۹۴)صدوقی، عباس، شهربورماه    کند ی م ها  ید آن ی شرکت شرق و تول ها طرح اقدام به کپی  
 

 

 

 

 
 
 
 

 نمونه تولیدات آقای حسین شعیبی   -۲× ۳  -لچک ترنج افشان   -۸تصویر                     )نگارنده(   ، ی حاج عباس صدوق   -۷  ر ی تصو 

   قلم حاج عباس صدوقی )نگارنده(   -در روستای عمرانی                                                                                    
 

 در روستای ریاب بافیقالی  -2-1

کیلومتر بوده و یکی از روستاهای منتخب هدف گردشگری کشور    ۳تا مرکز شهرستان حدود    روستای ریاب   فاصله 

حاج    شود ی م محسوب   وجود  مدیون  زیادی  حد  تا  ریاب  شهرت  پابرجاست.  همچنان  آن  قدیمی  بافت  که 

موقوفات زیادی از    شده ی م میرزاعلینقی ریابی )جد سادات گناباد( است. وی که از اعیان و بزرگان گناباد محسوب  

 . ( ۱۰۵،  ۱۳۷۹)تابنده گنابادی،  (  ۲۲۱:  ۱۳۸۶وی و فرزندانش در اغلب دهات گناباد به جای مانده است )هجرتی،  

حسین تابنده از تولیدات )میرزاحسین آقا ناصری(  مرحوم آقای سلطان  نوشته در کتاب تاریخ و جغرافیای گناباد 

یی به کیفیت باال  ا ی آس باغ ی میرزااحمد  ها دستگاه ی ایشان و  ها دستگاه که در آن موقع در گناباد    شود ی م نامبرده  

معروف بوده است. وی که فرزند حاج میرزامحمود، از نوادگان حاج میرزاعلینقی بوده است در زمان خود در  

قای میرزا  که از متنفذین زمان خود در منطقه محسوب گشته و ظاهراا برادر ایشان آ   کند ی م   بافی قالی ریاب اقدام به  

داد و ستد    ها آن ی شوروی با  ها ی سرکنسولگر قوام الّتجار معروف به قوام ناصری نیز به عنوان یکی از    اهلل ب ی حب 

داشته است. محتمل است که مراوادت ایشان با بزرگان منطقه همچون میرزااحمد و صالحعلیشاه و همچنین  

 ی تولیدی با سایر تولیدکنندگان منطقه باشد. ها نقشه شوروی سابق دلیلی بر همکاری دو برادر و یکسان بودن  

و   ناصری  آقای  مورد  در  چند  اقوال،  ها ت ی فعال هر  به  بنا  اّما  نیست  دست  در  چندانی  اطالعات  وی  ی 

 رج با    ۴۰تا    ۳۵ی حدوداا  شمار رج تولیدات او ظاهراا طرح سعدی بیرجند و رنگرزی آن تماماا گیاهی و با  
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است. از    شده ی م وده که برای بافت از گفره فارسی به صورت جفتی استفاده  فارسی ب   وه ی ش ی به  کش چله 

 نام برد که متأسفانه در قید حیات نیستند.    توان ی م جمله بافندگان قوام ناصری در ریاب برادران طاهری را  

ست که توسط آقای علیپور این منزل خریداری و  ا   این قالی در منزل شخصی قوام التجار ناصری موجود 

ورد بازسازی و مرمت قرار گرفته است. به بیان آقای علیپور هنگام خریداری این منزل، این قالی و چند  م 

فرش   ناصری    باف دست تخته  قوام  به  منسوب  را  مذکور  قالی  که  بوده  موجود  خانه  این  در  نیز  دیگر 

 . ( ۱۳۹۵  ماه ن ی فرورد (، )جوشنی،  ۱۳۹۶( )علیپور، تیرماه  ۹  تصویر اند ) دانسته می 

 

 

 

 

 
 

 بدون مارک، )نگارنده(   -؟( )   ی ناصر متری منسوب به    ۱۲قالی    -۹تصویر  
 

 

 دولتی   بخش قالی گناباد و    -2

  کاخک  زلزله و وقوع  ۱۳۴۷ی ها سال به  توان ی م منطقه را  باف دست فرش   حوزه ورود و حضور بخش دولتی به 

خود را دایر کرده و تا سالیان مدیدی    شعبه گناباد مربوط دانست که پس از آن شرکت سهامی فرش ایران در گناباد  

ادامه   خمینی و فرش  امداد امام    ته ی کم آن خواهیم پرداخت.    به شرح که    دهد ی م به فعالیت خود در این حوزه 

 . م ی خوان ی م ها را  که در ادامه شرح فعالیت آن   روند ی م شمار  نیز از دیگر این نهادهای دولتی به   جهادسازندگی 

 شرکت سهامی فرش   -2-1

در کاخک گناباد، فرح پهلوی به عنوان ملکه دربار و بانوی اول ایران، هنگام بازدید از    ۱۳۴۷سال    زلزله پس از  

شرکت    شعبه  تأسیس ، پیشنهاد  کند ی م داخل چادرها بیکار مشاهده    ، پس از آنکه زنان را در زدگان زلزلفه چادرهفای  

که آن زمان    ا ی آس باغ . پس از آن با دستور دولت وقت، آقای ذوقی از اهالی دهد ی م سهامی فرش ایران را در گناباد 

که پس    شوند ی م شرکت سهامی در گنابفاد    شعبه جزء کارکنان شرکت سهامی فرش در مشهد بوده، مأمور تأسیس  

 . ( ۱۳۹۴)صدوقی، عباس، شهربورماه    دهد ی م از آن با سمت بازرس فنی شرکت به کار خود ادامه  

عد از تأسیس آن آقای  آن سال است که ب   زدگان زلزله آغاز فعفالیت شرکت سهامی فرش در چادرهفای  

. سرپرستی بافندگفان  شود ی م رحیمی از تهران به عنوان رئیس شرکت سهامی فرش منطقه، به گناباد اعزام  



 57            یدیتول یهات یبر عامل  دیشناخت فرش معاصر گناباد، با تأک
 

آقای علی رمضانی بر عهده داشته است که در نهایت به    را نیز شخصی به نام   زدگان زلزله در چادرهفای  

 . ( ۱۳۹۴س، شهربورماه  )صدوقی، عبا   شوند ی م عنوان انباردار شرکت فرش بازنشست  

به صورت خانوادگی بوده و اغلب کسانی که    ها آن های شرکت فرش به صورت غیرمتمرکز و بیشتر  کارگاه 

  ها آن کار جنبی    بافی قالی و    شده ی م کشاورزی محسوب   ها آن شغل اصلی    اند بوده مشغول   ها کارگاه در این  

 . اند کرده ی م را دنبال    بافی قالی که در اوقات فراغت    رفته ی م شمار  ه ب 

بافته  ها طرح  افشان،    شده ی  از:  عبارتند  اسلیمی،  ها طرح ،  ترنج لچک ،  فرنگ گل این شرکت  ی،  ماه زه ی ر ی 

نزدیک به سه دهه برای این    کار مرمت ی که آقای عباس صدوقی به عنوان طراح و  عباس شاه صفی و  شیخ 

   . ( ۱۰شرکت مشغول به کار بوده است )شکل  

سابقاا طرح ریز ماهی شرکت با قلم حاج عباس صدوقی به دلیل کیفیت باالی بافت به بیجار گناباد شهره بوده است.  

چین سپوت  که به دلیل بافت هر   شده ی م توسط آقایان رجائی و حسین تربیتی در روستای رهن بافته    فرش ریزماهی 

 (. ۱۳۹۴ی و پرکاری آن به فرش )بیجاِر گناباد( معروف بوده است )صدوقی، شهریورماه  باف غلط و عدم  

 
 

 

 

 
 

 
 ی کشیده شده به قلم حاج عباس صدوقی برای شرکت سهامی فرش گناباد، )محمد صدوقی( ها طرح ی از  ا نمونه   –۱۰تصویر  

 

 سازمان جهادسازندگی   -2-2

ی تعاونی  ها شرکت که قبل از آن    شود می بر   ۱۳۷۱  سال تأسیس شرکت فرش تعاونی روستایی جهاد به  

تعاونی فرش    ها آن شهرستف   باف دست فرش   پوشش  اکثر    باف دست به صورت شعبه و تحت  که  مشهد 

 ( ۱۳۹۵، فعالیت داشتند. )صباغیان، اسفندماه  داد ی م شهرهای خراسان بزرگ را پوشش  

که   بوده  به صورتی  فعالیت فرش جهاد  گناباد را    توان ی م سابقاا گستردگی  اطراف  اکثر روستاهای  گفت 

بافندگان جهاد را بافندگان روستایی تشکیل    % ۱۰۰گفت    توان ی م تحت پوشش داشته است. تا جایی که  

از  اند داده ی م  یکی  که  رهن  روستای  آن جمله  از  و    شده ی م این شرکت محسوب    بافی قالی ی  ها قطب . 
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سری از روستاهای    یک   ها آن داشتند. عالوه بر    بافی قالی   سابقه ، بیلند، قوژد و عزیزآباد که  ا ی آس باغ روستاهای  

چنانی در بافت قالی با قالب را نداشتند، همچون زیرجان و زیبد از بخش براکوه گناباد  آن   سبقه جدید که 

از قسمت پسکلوت  با حمایت جهاد کشفاورزی    آباد رحمت و    پشنگ نوده گناباد روستاهایی همچون    و 

آموزش   قرار    وه ی ش به    بافی قالی تحت پوشش و  که  رند ی گ ی م جدید و قالب باف  . حتی بخش بجستان 

چندی پیش به عنوان شهرستانی مجزا از گناباد انتزاع یافت، قبالا تحت پوشش شرکت فرش جهاد گناباد  

فرش جهاد در   شعبه مستقل شدن آن،    دایر بوده است که بعد از   جا آن شعبه فرش جهاد در    قرار داشته و 

. این در حالیست که بنا به اظهارات، در خود شهر گناباد شاید تعداد  شود ی م نیز منفک و مستقل    جا آن 

 . ( ۱۳۹۵)صباغیان، اسفندماه    اند داشته ی بافنده تحت سرپرستی  شمار انگشت 

ی به کار  دار خانه ، ایشان در کنار  دهند ی م تشکیل    ها خانم از سویی چون اکثر جمعیت بافندگان گناباد را  

باقی    ها آن چنانی برای  ست. در نهایت فرصت آن ها آن   روزمره که کار    پردازند ی م کشاورزی و دامداری نیز  

 حرفه ندم اهمیت قرار دارد و به نحوی  چ   درجه ها در  کنند و بافندگی برای آن   بافی قالی تا بخواهند    ماند ی نم 

 . ( ۱۳۹۵)صباغیان، اسفندماه    شود ی م محسوب    ها آن دوم  

باف مرد در بهترین شرایط  ی قالی ها بافنده زمانی که شرکت فرش جهاد بیشترین تعداد اعضاء را داشته، تعداد  

بافنده شاید    ۱۰۰۰در گناباد بوده است. یعنی از میان تعداد    درصد از کل جمعیت بافندگان   ۳الی    ۲حدود    آل ده ی ا 

،  آباد ی حاج . چه بسا در گذشته این چنین نبوده و گویا در روستاهای اند بوده ی مرد نفر از آنان بافنده   ۲۰الی  ۱۰

ضر به  چرا مردان در گناباد حا   اکنون هم که   اصلی مردان زیادی بوده است. این   شه ی پ بافندگی    ا ی آس باغ رهن و  

 . ( ۱۳۹۵یکی از عوامل آن را بحث فرهنگی دانست )صباغیان، اسفندماه    توان ی م بافندگی نیستند  

و ابعاد    ها کناره در    فرنگ گل تبریز بوده که بیشتر    فرنگ گل ی شرکت فرش جهاد، افشان، لچک ترنج و  ها طرح اکثر  

که    ( که بعد از آن ۱۱  تصویر )   شده ی م از آقای عباس صدوقی تهیه    ها طرح است. اوایل،    شده ی م کار    پارچه کوچک 

.  شود ی م مشهد و کاشمر تهیه    از   ه ی اتحاد از طریق    ها نقشه به کار ادامه دهند،   اند نتوانسته ایشان به دلیل کسالت دیگر  

 . ( ۱۳۹۵است )صباغیان، اسفندماه    گرفته ی م ی کارها نیز غالباا توسط آقای پورقاسم بیلندی صورت  کش چله 

است. بعد از آن به تدریج    باف خرسک رج بوده که معروف به تولیدات    ۱۸شمار  شروع کار جهاد با رج 

. بعد از  ستد ی ا ی م   ۳۵و    ۳۰شمار  کرده که نهایتاا غالب تولیدات روی رج   ۲۵شمار  شروع به تولیداتی با رج 

  ۳۰ی  ها بافته رج بوده است.    ۴۰شمار نهایتاا  رج و باالترین رج   ۳۰  شمار تولیداتشان رج   ن ی تر ن یی پا آن نیز  

نخ    ۴بوده و    باف ی بتون نیز جفتی یا    رج   ۳۵. تولیدات  هستند و هر رج سپوت    ۵( باف ِالمک یا )   باف یی تا رج،  
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(  ه راز ی ش )   چ ی پ گوشه .  شود ی م . گره مورد استفاده نیز، گره ترکی بوده که با قالب زده  زدند ی م را با هم گره  

 (. ۱۳۹۵کارها نیز تماماا به صورت متصل است )صباغیان، اسفندماه  

همگی بعد از اتمام کار با ماشین پرداخت   ها قالی تا زمانی که که تولید و رونق بازار وجود داشته پرداخت  

  دست ک کار از پرداخت مشهد بهتر بوده و قالی ی   جه ی نت است که اکثر    گرفته ی م در خود گناباد صورت  

  است. این کار بیشتر به آقای عباس وافی و گاهاا هم برادر ایشان آقای حسین وافی محول   شده ی م پرداخت  

 (. ۱۳۹۵است )صباغیان، اسفندماه    شده ی م 

 

 

 

 
 
 
 

 قلم حاج عباس صدوقی )نگارنده(   -متری   ۱۲یک قالی    ه ی حاش   -۱۱تصویر  

 

 امداد امام خمینی   ته ی کم   -2-3

به اذعان    ته ی کم آغاز فعالیت   بنا  از سوی شرکت فرش جهاد بوده است.  امداد همزمان با شروع فعالیت 

،  رد ی گ ی م ی در منطقه  باف فرش امداد امام خمینی هنگامی که این نهاد تصمیم بر فعالیت   ته ی کم مسئولین فرش 

تا میزان زیادی از دست    بافی قالی و    اند داشته محدودی حضور    بافنده در روستاهای اطراف شهرستان، تعداد  

 است.   شده ی م رفته و فراموش شده محسوب  

پس از آن با حمایت شرکت سهامی فرش گناباد و شرکت فرش تعاونی جهاد اقدام به آموزش بافندگان از  

گرفته   منطقه  فرش  احیاء  و  و    ود ش ی م صفر  بافندگی  زیادی وجود  تا حدود  باید  و    بافی قالی   حرفه که 

 پیشرفت فرش منطقه را مرهون زحمات و اقدامات مراکز اخیرالذکر دانست. 

  ی دارهای کش چله .  شود ی م زده    باف یی تا بافندگان کمیته امداد، فارسی بوده که به صورت    استفاده گره مورد  

مورد استفاده    شمار رج است.    بافت لول بافت نیز هرچین سپوت با مکانیسم    فوه ی ش به روش ترکی و    ها آن 

  های ه ن ا ی تولید شده در گنابفاد توسط کارخ هفا پشم رج متغیر است. در حال حاضر    ۴۰و  ۳۵نیز بین  ها آن 

گیاهی  س ی ر نخ  و  شیمیائی  به صورت  آن  از  پس  و  شده  نخ  به  تبدیفل  اختیار  ز ی آم رنگ ی  در  و  شده  ی 

قرار    بافندگان  خمینی  امام  امداد  در  ها طرح .  رد ی گ ی م کمیته  شده  استعمال  شامل  ها فرش ی  کمیته  ی 
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این  ترنج لچک  است.  افشان، زیرخاکی و خشتی  به قلم طراحان    ها طرح ،  کمیته و  کارشناسان  نظارت  با 

 . ( ۱۳۹۴، شهریورماه  زاده کاظم )   ( ۱۲  تصویر )   شود ی م مشهد تهیه  

 

 

 

 
 

 امداد امام خمینی، )نگارنده(   ته ی کم حاشیه نقشه زیرخاکی    -۱۲تصویر  

 ی ر ی گ جه ی نت 

عمومی آن به این نتیجه    ی ها ی ژگ ی و م شده در مورد فرش گناباد و  نجا ا ی  ها ی بررس در انتهای مطالعات و  

بین   باید یک فرش  گناباد را  که فرش  آن ا منطقه رسیدیم  کرد و  متوسط محسوب  بافتی  کیفیت  با  را    ی 

خراسان و دیگر مناطق دانست و یا به عبارتی دیگر، فرش گناباد خود از لحاظ    ی ها فرش اقتباسی از سایر  

 نقش، رنگ و تکنیک بافت، از ویژگی خاص و منحصر به فردی برخوردار نبوده و نیست. 

   طور که در کتاب عاملی که برای نگارنده مهم نمود تا به تحقیق و جستجو در فرش گناباد بپردازد همان 

  ی ها سال آقای تورج ژوله به آن اشاره شده است نه نوع و کیفیت تولیدات    نوشته یران(  )پژوهشی در فرش ا 

ی که نشان از توجه خاص متنفذین و  ا سابقه خاص گناباد در این زمینه است.    سابقه اخیر، بلکه قدمت و  

همچنین حضور   و  ناحیه  این  کشورهفای شوروی، ها شرکت و    ها ی کمپانف بزرگفان  به  وابسته  خارجی    ی 

بودن این حرفه )ژوله،    دار شه ی ر منطقه است و این خود نشان از    بافی قالی قالفی و    حوزه انگلیس و آلمان در  

گناباد و روستاهای اطراف است که سابقاا بیشترین جعمیت بافندگان گناباد را    منطقه ( و هنر در  ۱۸۰:  ۱۳۹۰

. البته قبل از حضور متنفذین به این بخش بافت نمدهای پشمی، جاجیم،  اند داده ی م بافندگان خانگی تشکیل  

 . ( ۱۳۹۴ی بلوچی در گناباد رواج داشته است )صدوقی، شهریورماه  ها چه ی قال پالس و  

بنا به اقوال بخشی از تولیدات گناباد بر اساس سفارشات تجار سایر شهرها، باألخص شهر مشهد بوده کفه  

  است که غالب خریداران فرش منطقه را نیز ایشان تشکیل داده که به   شده ی م هیه  نقشه نیز توسط خود تجار ت 

 است.   رفته ی م و بخشی از تولیدات نیز در خود منطقه به فروش    اند داشته صورت کلی خرید و فروش  



 6۱            یدیتول یهات یبر عامل  دیشناخت فرش معاصر گناباد، با تأک
 

و ورود نکردن به این بخش به عنوان یک فعالیت اقتصادی    بافی قالی عدم گرایش و تمایل مردم منطقه به  

در سطح منطقه در مقاطع متعددی    بافی قالی جدی و بسط پیدا نکردن آن به عنوان یک حرفه علیرغم گسترش  

 . م ی پرداز ی م معلول چندین علت دانست که مختصراا به ذکر آن    توان ی م از زمان )قبل و بعد از انقالب( را  

از یک   اول آن  ی زراعی و مرغوبیت محصوالت  ها ن ی زم گناباد به دلیل وجود کیفیت    منطقه سو در    که 

نبوده و یک حرفه و شغل دوم محسوب    ر ی گ همه و بیلند    ا ی آس باغ در آن به جز روستای    بافی قالی کشاورزی،  

.  شود ی نم مشاهده    بافی قالی است. چه بسا که در این روستاها نیز هم اکنون فعالیت چندانی مبنی بر    شده ی م 

تنها در مقطع زمانی خاصی    از سوی دیگر به جز این  گذاران  موردتوجه متنفذین و سرمایه   بافی قالی که 

آن، فرش گناباد برای مدتی بدون متولی باقی    اندرکاران دست بوده، پس از فوت تولیدکنندگان قدیمفی و  

 که در حال حاضر نیز چنین است.   ماند ی م 

بعد  در جهتی دیگر با به وجود آمدن بازارهای گرم تولید و صادرات فرش در مقاطع مختلف زمانی قبل و  

که کاهش شدید    شود ی م از انقالب، باعث بروز طمع در برخی تولیدگنندگان و بافندگان شخصی در منطقه  

لی بر از دست دادن بازارها شده و باعث از بین رفتن بخش  را در پی دارد که این خود دلی   ها بافته کیفیت  

 . شود ی م بافندگان و تولیدکنندگان در گناباد    ه ی سرما نسبتاا عظیمی از توانایی و  

معدود    کره ی پ و رکود بازار صادرات، تیر خالصی بر    ها م ی تحر همچنین قرار گرفتن فرش ایران در لیست  

ی  ا گونه امداد امام خمینی را به    ته ی کم   توان ی م بود. در چنین موقعیتی تنها    گنابفاد   باف دست   فرش تولیدات  

 . دانند ی م دولتی آن    پشتوانه در این منطقه دانست که بعضٌا دلیل این امر را    بافی قالی حافظ هنر  

 
 ها نوشت پی 

ی آب، این نام بر آن ناحیه نهاده شده  ها ی جو که به دلیل ازدیاد    شود ی م گفته    ها ی جو جویمند در معنای لغوی به صاحب    -۱

 است. 

۲- keybar 

سال در نقاط مختلف   ۴۰ش. است که قریب به    ۱۳۳۰ی ها سال ش. تا حدود    ۱۲۹۳ی  ها سال فعالیت شرکت شرق بین   بازه   -۳

 . کنند ی م اقدام    بافی قالی ی مترکز  ها کارگاه ایران به دایرکردن  

گناباد هستند    باف دست آقای محمد صدوقی و پدر بزرگوار ایشان آقای حاج عباس صدوقی از پیشکسوتان و متولیان فرش    -۴

صمیمانه از ایشان تشکر و   جا این در  دانم ی م که در تحقیقات مربوط به قالی گناباد نهایت همکاری و یاری را با ما داشتند که الزم 

 قدردانی کنم. 

 . شود ی م است که به همان گره زدن به شیوه صحیح در مقابل گره جفتی گفته    باف یی تا باف در واقع منظور  ِالَمک   -۵
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و    شود ی م ریسندگی در مشهد ارسال    های ه ن ا گوسفندان در سطح استان خراسان رضوی به کارخ   شده ی چیده  ها پشم عمده    -۶

 . رد ی گ ی م ماشینی صورت    وه ی ش جا به    دیل نخ در آن عملیات تب 
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