چگونگی ریشهیابی نقوش و طرحهای
موجود بر روی فرشهای دستباف
بر اساس مطالعات قومباستانشناسی:
مطالعة موردی منطقه سیستان
دکتر مهدی مرتضوی

استادیار گروه باستانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

مهدی فالح

کارشناس ارشد باستانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

امروز نیز ارائه دهند .ش��اید درک و فهم بهتر گذش��ته

قومباستانشناس��ی یک��ی از راهبردهایی اس��ت که به

این هنرها به محققان این امکان را بدهد تا با پیش��نهاد

باستانشناس��ان برای بازس��ازی رفتارهای گذشته اعم

راهکاره��ای علمی و اقدامات مناس��ب و درخور راه

از رفتارهای اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سیاس��ی و

حفظ س��نتها را نش��ان دهند .فرش دستباف که در

غیره یاری میرس��اند .ش��اید اینگونه بتوان بیان کرد

جغرافیای فرهنگی ایران زمین رش��د ک��رده از جمله

که مهمترین هدف قومباستانشناس��ی درک گذشته از

هنرهایی اس��ت که در عی��ن دارا بودن ویژگی اصالت

طریق مش��اهده جوامع سنتی امروز اس��ت .بهعبارتی

و نوآوری ،ریش��ه در هنرهای کهن این سرزمین دارد.

باستانشناس��ان س��عی میکنند با یاری گرفتن از این

هدف این مقاله این اس��ت که ( )1با ارائه راهکارهای

راهبرد میان گذش��ته که ایستا است و حال که پویا[،]1

علمی مناس��ب ،چگونگی درک پیشینه نقوش موجود

پلی ایجاد کنند و از طریق آن اقدام به بازسازی گذشته

بر روی فرش دستباف این س��رزمین را مطالعه کند

نمایند .البته باستانشناس��ان از این طریق قادر خواهند

و ( )2به درک بهتری از چرایی و چگونگی رفتارهای

بود تا تصویری روشن از گذشته هنرهای سنتی جوامع

گذشته انس��انی برس��د .در واقع مقاله حاضر با یاری
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گرفتن از راهبرد قومباستانشناسی پیشنهادهایی را در

مطرح ش��ده اس��ت .آیتاللهی در ادام��ه در پی یافتن

جهت بهرهگیری مناسب از رفتارهای گذشته مردم این

راهکار برای حل این معضل چنین مینویسد :آیا باید

س��رزمین ارائه خواهد داد تا محقق��ان فعال در حوزه

ب��ه س��نتگرایی ادامه داد و یا الزم و ضروری اس��ت

فرش دس��تباف ضمن آگاهی از ریشه این هنر سنتی

که از س��نت پرهیز کرد؟ و یا ت�لاش نمود که در هنر

و آگاه��ی از نقاط قوت و ضعف موجود در زمینة این

فرش تحول و تغییری ایجاد کرد تا از گردونة س��نت

هنر ،با اطالعاتی بیش��تر قادر به حمایت بهتری از این

ب��ه بیرون افتد؟ آیا اگر طرح و رنگ دگرگون ش��وند،

هنر ریشهدار گردند.

فرش دیگر فرش نیس��ت و یا فرش ای��ران مال ایران
نیس��ت؟ آیا گلها و گلچهه��ا ،برگیا[ ]2و یا بهعبارت

واژههای کلیدی :فرش دستباف ،قومباستانشناسی،

دیگر «برگینهه��ا» ،گیاهان و جانوران ،خمیدهخطها و

جوامع ایستا و پویا

راستخطها ،اگر تغییر کنند ،دیگر آنچه بودند نیستند
و یا هویت خود را از دست میدهند؟ آیا اگر اندازهها،
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مقدمه

چه در تناس��ب فرشها و چه در نسبتهای آذینهها و

امروزه برخ��ی از محققان از جمله آیتاللهی معتقدند

آرایههای آنها تغییر کنن��د ،فاجعهای بهوجود میآید؟

که ف��رش ایران از حیطة هنر بودن خارج ش��ده و در

اگر آری ،پس چرا در گذش��ته چنین نشده است و آن

واقع وس��یلهای ب��رای ثروتاندوزی و پ��روار کردن

همه تنوع و خالقیت در آنها پدید آمده؟ و اگر نه ،پس

اقتص��اد کش��ور اس��ت .س��ازمانهای دولت��ی متولی

چ��را طراحان فرش امروز بهدنبال آفرینشگری ،تنوع،

صنعت فرش (نه هنر فرش) ایران ،طرحهای اس��تادان

«دگرگون سازی» و «دگرآفرینی» نیستند (همان).

گذش��ته را تکثیر میکنند و به فرشسازان میفروشند؛

از مجموع مطالب فوق اینگونه میتوان اس��تنباط

رنگهای شیمیایی ،آن هم در یک ردیف «رنگ پریده»

نمود ک��ه هویت ف��رش ایرانی دچار مش��کل ش��ده

و ب��دون هویت ایران��ی ،در اختیار آن��ان میگذارند؛

اس��ت .حال باید دی��د هویت چیس��ت؟ هویت یک

برخی از سازمانهای مس��ئول خامههای رنگ شده با

مفهوم بهمعنای خویش��تن اس��ت و این اولین قدم در

رنگهای ویژه خودش��ان را تهی��ه میکنند ولی حاضر

راه فه��م نظری��ات کس��انی همچون برزونس��کی[]3

نیس��تند خود رنگها را در اختیار بافندگان قرار دهند؛

اس��ت که معتقدند هویت س��اختاری ذهنی مرکب از

برخی از نهادها هم کیفی��ت را فدای ارزانیت میکنند

اصول ،فرضیات و س��ازههایی مرتبط با خود در حال

(آیتاللهی .)7 ،1385 ،البته س��ئواالت بس��یار زیادی

تعامل با محیط طبیعی میباش��د .هویت مجموعهای از

در خصوص چرای��ی خروج فرش ایران از حیطه هنر

معانی اس��ت که فرد برای تعری��ف خود بهکار میبرد.

موش��من[ ]4معتقد اس��ت که با وجود تنوع در نحوه

فروپاشی مواجه میشوند .بهعنوان مثال اتحاد جماهیر

تعریف هوی��ت در نظریات مختلف ،اکث��ر دیدگاهها

شوروی که قصد ساختن هویتی جدید را برای مردمی

پذیرفتهان��د که «هوی��ت» با «خود» در ارتباط اس��ت،

ب��ا فرهنگهای متفاوت داش��ت ،در ادغام هویتهای

بهطوری که پولس[ ]5و همکارانش معتقدند که در هر

مختل��ف با زمینهها و دیدگاههای متفاوت ناکام ماند و

تعریف قابل قبول در مورد هویت باید به آگاهی ذهنی

نهایت ًا از هم فروپاشید.

در مورد «خود» توجه ش��ود .ب��ه این ترتیب از دیدگاه

بنابرای��ن هوی��ت ایران��ی ف��رش یا بهط��ور کلی

موشمن هویت یک مفهوم خویشتن است و این اولین

فرش��ینهها ،در تکرار همان عناصر ،آذینهها و یا بهطور

ق��دم در راه فهم نظریاتی همچون نظریه برزونس��کی

کلی اصطالح مردمی گلهای قالی یا چگونگی چینش

اس��ت که معتقدند هویت س��اختاری ذهنی مرکب از

آنها در گس��ترة فرش نیس��ت؛ و نوآوری در س��اختن

اصول ،فرضیات و س��ازههایی مرتبط با خود در حال

ت��ک چهرة فالن ی��ا بهمان ،و یا اجرای یک نقاش��ی،

تعامل با محیط میباش��د (رهنما و عبدالملکی،1387 ،

منظ��ره و یا عکس با فن بافت گرهی ،نیس��ت .هویت

 .)36ام��روزه مطالعات زی��ادی در خصوص هویت و

ایرانی مرب��وط به یک فرش ،ی��ک بافته ،یک نقش و

چگونگی ش��کلگیری آن در جریان است .با توجه به

ی��ک ط��رح در بهرهمندی از همة ویژگیهایی اس��ت

اینکه عوامل مؤثر در شکلگیری هویت در دنیای مدرن

که در گذر هزاران س��ال چنان بهه��م پیوند خورده و

امروزی بس��یار زیاد ب��وده و پرداختن به آنها خارج از

متحول شدهاند که به مجرد دیدن آن به دریافت هویت

حوصله این مقاله است ،در این قسمت به نقش رابطه

ایرانیاش پی میبرند و در هر جای جهان باشد به نام

متقابل انسان و محیط در شکلگیری هویت میپردازیم.

ایران شناخته میش��ود (آیتاللهی .)8 ،1385 ،گذشتة

این ارتباط در دنیای باس��تان و هنرهای س��نتی جوامع

مردمی که فرشه��ای نفیس ایرانی را میبافتند در دل

بس��یار مؤثر بوده است .در واقع شرایط دنیای امروزی

همین محی��ط و در کنش و واکنش بین همین مردم و

خود زمینهس��از تکثر هویتی است .البته گاهی مشاهده

محیط طبیعیش��ان شکل گرفته است و هویت آنها نیز

میشود که ش��کلگیری هویتهای جدید و به ظاهر

در همین محیط قابل جس��تجو است .وجود خالقیت

یکس��ان نیز خ��ود بهدلیل عدم توجه ب��ه واقعیتهای

در آثار هنری گذش��تگان از جمله فرش ایرانی و عدم

فرهنگ��ی ،مذهبی و خصوصی��ات جغرافیایی گروهها

وجود خالقیت در بین طراحان امروزی شاید ناشی از

و اقوام مختلف دچار مش��کل میش��وند .در واقع در

نادیده گرفتن هویت هنر ایرانی باشد .بر همین اساس

اینگونه جوام��ع قلمروهای فرهنگی ،اقتصاد و محیط

در این مقاله س��عی بر آن اس��ت تا با یاری گرفتن از

زیس��ت آنها مورد توجه قرار نمیگیرند و در نهایت با

مطالعات قومباستانشناس��ی ضمن ارائ��ه راهکارهای
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علمی مناس��ب ب��رای چگونگی درک پیش��ینه نقوش

ارتباط��ش با س��ایر عل��وم ،همچون ش��یمی ،فیزیک،

موجود بر روی فرش دستباف این سرزمین ،به درک

انسانشناس��ی ،مردمشناس��ی ،زمینشناسی ،جغرافیا و

بهتری از چرایی و چگونگی رفتارهای گذشته انسانی

جامعهشناس��ی آن را بهعنوان رش��تهای مطرح ساخته

برس��یم .در واقع مقاله حاضر با یاری گرفتن از راهبرد

که در خدمت توسعه کش��ور است .قومباستانشناسی

قومباستانشناس��ی پیش��نهادهایی را جهت بهرهگیری

یک��ی از مهمتری��ن تخصصهایی اس��ت ک��ه قابلیت

مناسب از رفتارهای گذشته مردم این سرزمین نیز ارائه

بازسازی رفتارهای گذشته انسانی را دارد .برای مثال،

خواهد داد ،ت��ا ضمن درک بهتر این رفتارها و هویت

اگر بپذیریم که در جوامع گردآورنده غذا و ش��کارگر

مردم آن ،ما را در شناس��ایی و ریشهیابی بهتر نقوش و

امروزی به چه شکل درون کلبهها و محل زیست ،غذا

طرحهای موجود بر روی فرش یاری رساند.

تهیه میشود و یا فعالیتهای گوناگون مانند بافندگی،
حصیرباف��ی ،نگهداری آذوق��ه و پختوپز در جوامع
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قومباستانشناسی و نظریه میانجی

س��نتی و روس��تایی چه الگوی فضایی و دورریزهای

اصطالح قومباستانشناس��ی برای اولینبار توسط جی.

جنب��ی دارد ،میتوانیم م��دارک باستانش��ناختی را با

و .فیوکس در س��ال  1900می�لادی در مطالعاتش در

اس��تفاده از این گونه دادهها تفس��یر کنیم .این رویکرد

پوالوهای سرخپوس��تان آمریکا بهکار برده ش��د ،اما تا

در باستانشناسی سپس به تئوری میانجی تحول یافت

سالهای  1970میالدی مورد توجه جدی قرار نگرفت.

(علیزاده.)76 ،1380 ،

در تحول رش��ته قومباستانشناس��ی ،باستانشناس��ان

تئوری میانجی[ ]6وسیلهای برای پل زدن بر فاصلة

نظریهه��ای انسانش��ناختی را که در پیون��د با مطالعه

میان گذش��ته و حال است .این رویکرد متشکل از یک

الگوی زندگی مردم ابتدایی تحول پیدا کرده بود بهکار

رشته نظریههایی اس��ت که پلی بین مشاهدات تجربی

گرفتند .این گونه وامگیری و تعدیل در باستانشناسی

و نظریهه��ای انتزاعی و همگانی برق��رار میکنند .این

بس��یار رایج است (علیزاده .)76 ،1380 ،بههمین دلیل

رویکرد برای نخستینبار توسط جامعهشناس آمریکایی

است که میان باستانشناسان در خصوص انتساب این

ار .ک .مرتون در س��الهای  1940میالدی پیش��نهاد و

علم به یکی از علوم شامل هنر ،جغرافیا ،انسانشناسی،

معرفی شد .پس از آن تا سال  1978میالدی که لوئیس

تاریخ و یا بهعنوان یک علم مستقل بحثهای بسیاری

بینف��ورد این رویکرد را بهگونهای روش��مند پروراند و

ص��ورت پذیرفته اس��ت (دارک1379 ،؛ & (Renfrew

آن را بخشی از باستانشناس��ی نو کرد ،تئوری میانجی

 .Bahn, 2001, 11-12البت��ه ام��روزه باستانشناس��ی

بیشتر توسط جامعهشناس��ان در تفسیر جوامع امروزی

بهعنوان رش��تهای کام ً
ال مس��تقل مط��رح گردیده ،اما

بهکار برده میش��د (علیزاده .)76 ،1380 ،در دهه 1970

میالدی یعنی زمانی که باستانشناسی جدید ظهور کرد،

بهوجود آمده اس��ت (علی��زاده .)76 ،1380 ،بهعبارت

تئوری میانجی نیز مورد توجه بیش��تر باستانشناس��ان

سادهتر ،بهدلیل وجود شباهتهای رفتاری میان جوامع

قرار گرفت .در واقع این راهبرد توس��ط باستانشناسان

س��نتی امروز با جوامع باس��تان و با مشاهده رفتارهای

مورد اس��تفاده قرار گرفت تا از آن طریق بتوانند تفسیر

جوامع سنتی امروزی ،باستانشناسان قادر به بازسازی

بهتری از دادههای مادی باستانشناس��ی داش��ته باشند.

رفتارهای گذش��ته هس��تند .البته این بدان معنا نیست

بهعبارت دیگر این راهب��رد بر روی مطالعات دادههای

که ما جامعه س��نتی در کردس��تان را مطالعه کنیم و بر

مادی باستانی و رفتارهای جوامع سنتی امروزی متمرکز

اساس این مشاهدات یک جامعه باستان در سیستان و

شده است ) .(Gould and Watson, 1982پیتر کوسو[]7

بلوچستان را بازسازی کنیم .بنابراین یکی از مهمترین

معتقد اس��ت که نظریه میانجی یک ارتباط آگاهانه میان

شرایط در مطالعات قومباستانشناسی همسانی محیط

اطالعات غیرقابل مش��اهده گذش��ته و اطالعات قابل

زیست است ،چرا که رفتارهای بشر در کنش و واکنش

مش��اهده جوامع امروزی است .به عقیده وی در ایجاد

وی در مقاب��ل محیط طبیعی اس��ت .مطمئن ًا مردمی که

این ارتباط باید دق��ت الزم را نمود تا نتیجهای مطمئن

در کوهس��تان زندگی میکنند با مردمی که در دشتها

و درس��ت را در پی داشته باش��د ).(Kosso 1993, 163

هس��تند ،به لحاظ نوع معیشت ،پوشش ،ابزار زندگی،

البته خیلی از باستانشناس��ان به موضوع امنیت ارتباطی

بافندگی و غیره متفاوت هس��تند .قریب به  %70پشم

میان این دو گونه اطالعات اشاره نمودهاند .آنها معتقدند

گوسفند ایرانی در قالیبافی مصرف میشود .شناخت

قبل از اینکه باستانشناسی با انسانشناسی ارتباط ایجاد

و آگاهی نسبت به ویژگیهای پشم گوسفندان و مزایا

کند ،باید در خصوص رابطه میان مش��اهده اطالعات و

و محدودیتهای آنها میتواند بخش��ی از مش��کالت

رفتارهای انس��انی گذشته دقت الزم را بهعمل آورد .از

ف��راروی قالی ایران را برط��رف کند (احراری،1384 ،

دید آنه��ا این نوع نظریهپردازی ک��ه مرتبط با عملکرد

 .)7ش��رایط محیطی مختل��ف در بخشهای مختلف

جنبهه��ای تجربی باستانشناس��ی اس��ت ،ب��ه تئوری

ایران گویای وجود پش��مهای مختلف گوسفند است

میانجی معروف میباش��د (Binford, 1977; Raab and

و این خود باعث تنوع و گوناگونی فرش ش��ده است.

).Goodyear, 1984; Kosso, 1993

از دویس��ت نوع نژاد گوسفندی که بهصورت شناخته

در ای��ن رویک��رد ،باستانش��ناس آثار م��ادی را با

ش��ده در سراسر جهان پراکنده شدهاند بالغ بر  28نژاد

پویایی رفتار انس��انهایی که آنه��ا را بهوجود آورده و

مختل��ف در ایران مورد شناس��ایی ق��رار گرفتهاند که

از آنها استفاده کردهاند ،پیوند میدهد .این روش برای

عبارتند از :بلوچی ،س��نجابی ،مهربانی ،ش��ال ،مغانی،

پیون��د منطقی می��ان دادههای مادی[ ]8و تفس��یر آنها

کلکوهی ،قرهگل ،کبود ش��یراز ،قزل ،افشاری ،ترکی،
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ماکویی ،فراهانی ،کرمانی ،بختیاری ،سنگسری ،نایینی،

این قوم و باورها و اعتقاداتی اس��ت که وی در فرهنگ

زندی ،لری ،کردی ،زل ،جمهور ،ترکاش��وند ،مریوان،

کوچنشینی خویش داشته است (توماجنیا.)12 ،1385 ،

خویی ،وارتیه شاهپور ،ارومیه و مکری سیاه (احراری،

یک��ی دیگ��ر از ویژگیه��ای مه��م در مطالع��ات

 .)7 ،1384این گوناگونی گویای تنوع محیطی و تنوع

قومباستانشناسی را میتوان آگاهی از این نکته دانست

رفتاری اس��ت که نیازمن��د توجه وی��ژه در مطالعات

که هن��ر در زمان وجود دارد و اصوالً وابس��ته به زمان

مربوطه نیز میباشد.

است ،اما در این میان نیروهای پیرامونی چون شکلهای

آنچ��ه در ب��اال ب��دان اش��اره ش��د بهرهگی��ری از

طبیعت ،نیروهای اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و مذهبی

قومباستانشناسی در بازسازی رفتارهای گذشته انسانی

نیز تأثیر شگرفی در ش��کلگیری آن دارد (بابا جمالی،

اس��ت .اما باید خاطرنش��ان کرد که با چنین مطالعاتی،

 .)30 ،1385باستانش��ناس نی��ز وظیف��ه دارد از ای��ن

باستانشناس��ان قادر به ریش��هیابی چگونگی و چرایی

ویژگی هنر آگاهی داش��ته باش��د تا بر اساس آن بتواند

رفتارهای انس��انی نیز هس��تند .در همین چارچوب و

تمامی جنبهه��ای الزم در خصوص بازس��ازی هنر را

برای جلوگیری از زوال برخی از رفتارهای انس��انی که

ببیند .بهعنوان مثال با ظهور دین مبین اس�لام برخی از

نتیجه همان کنش و واکنش متقابل انسان و محیط است،

عناصر هنری قبل از اسالم در دوره اسالمی ممنوع شد.

باستانشناس��ان قادر به ارائه تصویری روشن از چرایی

و ی��ا ممکن اس��ت همان عناصر پ��س از مدتی مجددا ً

و چگونگی هنرهای س��نتی خصوص ًا فرش هستند که

در هنر اس�لامی مورد اس��تفاده قرار گرفته باشند .یکی

موضوع بحث این مقاله اس��ت .خروج فرش ایرانی از

از ای��ن محدودیتها مربوط میش��ود ب��ه بهکارگیری

حیطه هنر همواره دغدغه محققان این حوزه بوده است.

تصویر انس��ان در هنر اولیه اس�لامی ،اما پس از مدتی

بهرهگی��ری از رنگها و طرحهای نامأنوس دلیل اصلی

مالحظه میکنیم که این محدودیت نیز برطرف میشود.

این خروج بهشمار میرود (آیتاللهی .)7 ،1385 ،شاید

جایگزین��ی نقوش در دورهای خاص نی��ز نباید دور از

پاسخ این سئوال که چرا فرش ایرانی از حیطه هنر خارج

دید هنرمند و باستانشناس باشد .مث ً
ال در دوره اسالمی

ش��ده را بتوان از طریق قومباستانشناس��ی ارائه داد .در

بهکارگیری گسترده نقوش اسلیمی که ریشه در هنرهای

واقع با بهرهگیری از این روش علمی قادر خواهیم بود

اس�لامی دارد و وجه تسمیه آن نیز به اسالم برمیگردد،

حتی برای بهب��ود این هنر راهکارهایی منطقی نیز ارائه

از دستاوردهای این دوره است .البته باید اشاره نمود که

دهیم .هنرمند فرشباف برای نقشهای خود دلیل دارد

نقوش اسلیمی در دوره ساسانی خصوص ًا در طاق بستان

و معنایی در پس نقشهایش نهفته است .بهعنوان مثال

قابل مشاهده است .قومباستانشناس در ریشهیابی نقوش

نقوش هندسی فرش ترکمن برگرفته از طبیعت اطراف

فرش باید به این موارد نیز توجه ویژه داشته باشد.

صنایع دستی

که طرحها ،نقوش ،نگارهها ،رنگها و رنگآمیزیهای

ایرانیان در طول تاریخ پر فراز و نش��یب خود با اقوام

آن ه��م میتواند متذکر معنویت و ارزشهای اعتقادی

مختلف مهاجم ،مبارزه و از تمدن باستانی خود صیانت

پدیدآورنده اثر باش��د و هم آنکه نش��انی برای کشف

کردهاند .زمانی از ورود عناصر بیگانه به فرهنگ و هنر

حقایق و نیل به ارزشهای متعالی انس��انی محس��وب

خود جلوگیری کردن��د و زمانی دیگر به ظرافت تمام

گ��ردد .ضمن آنکه برخ��ی از صاحبنظران نیز هنرها

عناصر بیگانه را با فرهنگ و هنر غنی ایرانی هماهنگ

را به دو گروه کل��ی یعنی هنر محض و هنر کاربردی

نمودن��د ،که این خود از دالیل خالقیت هنرمند ایرانی

تقس��یم کردهاند و صنایع دس��تی را کاربردیترین هنر

است (سجادی .)29 ،1384 ،تمدن ایرانی سعی مینمود

جه��ان برش��مردهاند .تردیدی نیس��ت ک��ه جنبههای

ب��ا حفظ س��نتها ،دوباره هنر اصیل این س��رزمین را

اقتصادی همچون تأمین اش��تغال دایم و فصلی ،کسب

ش��کوفا سازد .از جمله میتوان به دوره اشکانی اشاره

درآمدهای اصلی و جنبی ،سهم قابل توجه آن در تولید

نم��ود که در طی آن هنر یونانی بخش وس��یعی از این

ناخال��ص ملی و درآمد س��رانه و همچنین نقش مؤثر

س��رزمین را فراگرفته بود اما بهدلیل پویایی فرهنگ و

آن در کاه��ش روند مهاجرت بیرویه به ش��هرها در

هنر ایرانی پس از مدتی هر چند نس��بت ًا طوالنی ،شاهد

تداوم و اس��تمرار این هنر-صنعت تأثیر داش��ته است

اوجگی��ری مجدد این هنر در اواخر دوره اش��کانی و

(ی��اوری .)3 ،1383 ،کاربردی بودن صنایع دس��تی و

اوایل ساسانی هستیم (سرفراز و فیروزمندی.)1375 ،

مقدس بودن آن جنبههایی از این هنرها هس��تند که بر

از بررسی مباحث فلسفی و فلسفه هنر و تعمق در

لزوم و اهمیت حمایت از آنها میافزاید .هنر مقدس��ی

س��یر تحول و تطور آن ،این نکته مستفاد میگردد که

که در خدمت معیشت مردم باشد ،نیازمند توجه و نگاه

حتی اندیشمندانی بزرگ همچون ارسطو بر سودمندی

خاص خود است و این کار جز با نگاه ریشهای به آن

و فواید هنر تأکید داش��تند و متفکران عرصه حکمت،

و درک مناس��بت چرایی و چگونگی این هنرها میسر

و بهویژه حکمت هنر اس�لامی بر تأثیر هنرهای سنتی

نمیگردد .در اینجاست که مطالعات قومباستانشناسی

و صنای��ع دس��تی در ژرفنگری و حرکت انس��ان به

برای درک بهتر این گذشته اهمیت پیدا میکند .طبیعت ًا

ماوراءالطبیع��ه و تکامل اندیش��ههای پاک و دگرگونی

برای حفظ این تق��دس و جلوگیری از خروج صنایع

انس��انی و تحول او بارها تأکی��د ورزیدهاند .همچنین

دس��تی از جنبههای هن��ری ،نگاه ریش��های به هنرها

ره��روان حوزههای هن��ر مقدس و دیری��ن همچون

ضروری بهنظر میرس��د .اینگونه به نظر میرسد که

رنهگنون ،تیتوس ،بوکهارت و سید حسین نصر صنایع

تق��دس و یا بهعبارتی تعهدی که هنرمند در ایجاد هنر

دستی را هنر مقدس دینی غیردکوراتیو قلمداد کردهاند

خویش احس��اس میکن��د بههمراه ویژگ��ی کاربردی
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بودن صنایع دس��تی ،توأمان باع��ث پویایی این صنایع

روی زمین بگسترانند نیز هست (عمید .)1359 ،فرش

میش��وند ،چهبس��ا اگر روح تقدس و تعهد از هنرها

در بین عامه مردم به زیراندازی گفته میشود که با مواد

و صنایع دس��تی گرفته ش��وند ،در نهایت شاهد همان

اولیه طبیعی مانند الیاف «پنبه ،پش��م ،ابریشم ،کتان» و

دلنگرانیهای محققانی همچ��ون آیتاللهی ()1385

غیره و یا مصنوعی بهصورت دس��تی و یا ماشینی بافته

در زمینه هنر خصوص ًا فرش باش��یم .البته شاید همین

شود .اگر چه گلیم ،زیلو ،جاجیم ،پالس ،نمد ،و امثال

آمیختگی تقدس و کاربردی بودن صنایع دستی باعث

آنه��ا نیز فرشاند اما اصطالح فرش معموالً برای قالی

ش��ده تا این هنرها پویا باش��ند و در مسیر تاریخ زنده

بهکار م��یرود (دانش��گر .)388 ،1376 ،با کمی دقت

بمانن��د .علیرغم همه هجمههای��ی که به این هنرها و

به مطلب فوق متوجه دو نوع متفاوت بافته میش��ویم

صنایع دس��تی ش��ده ،باز هم میتوان آنها را زنده کرد،

یکی دستی و دیگری ماشینی ،یکی دارای مواد طبیعی

که این خود نتیجه همان ویژگی باالس��ت .با توجه به

و دیگری س��اخته ش��ده از مواد مصنوعی .آنچه مورد

معنی هنر -صنعت یا همان صنایع دستی دو عامل مهم

بحث این تحقیق است نوع دستی با مواد طبیعی است

در ایجاد این فرآیند فرهنگی مؤثرند )1( :میراث قومی

که با توجه به محیط طبیعی متفاوت شاهد بهکارگیری

و موتیفه��ا[ ]9و نگارههای بومی و ملی ،و ( )2منابع

مواد متفاوتی هس��تیم .در یک منطقه از پشم گوسفند

طبیعی و مواد اولیه ملی و بومی .از جمله صنایع دستی

اس��تفاده میشود و منطقهای دیگر از الیاف و یا پنبه در

که تعامل فرهنگی ایران و دیگر کشورهای جهان نقش

باف��ت فرش خویش بهره میبرند .ت��داوم بهکارگیری

بس��یاری در تکامل آنها داشته است میتوان به فرش،

این مواد توس��ط هنرمندان و متخصصان بافنده باعث

پارچهبافی ،سفال ،میناکاری ،رودوزی پارچه ،قلمزنی

آش��نایی هرچه بیشتر آنها با مواد خاص و بومی منطقه

و مش��بک ،محصوالت فلزی ،س��رامیک ،چاپ باتیک

خوی��ش میش��ود .بنابرای��ن آنها قادرند تا بر اس��اس

و نمد اش��اره ک��رد (ش��یرانی .)11 ،1384 ،و نیز باید

ش��ناختی که از این مواد پیدا کردهاند اقدام به نوآوری

به مهمترین صنایع دس��تی این مرز و بوم که ریشه در

در هنر فرشبافی نیز بنمایند .در اینجاس��ت که انتقال

تاریخ دارد ،یعنی فرش و خصوص ًا فرش دس��تباف،

سنتها به آیندگان معنا پیدا میکند.

توجه نمود.

نکت��ه مهمی که الزم اس��ت در اینجا بیش��تر بدان
پرداخت��ه ش��ود ،نقش و ط��رح فرش اس��ت .نقوش

فرش دستباف دریچهای به گذشته

فرشهای بهجای مانده از گذش��تگان پیامآور فرهنگ

ف��رش کلمهای عربی اس��ت ب��ه معنای گس��تردنی و

و تمدن گذش��ته هر منطقهای است .آگاهی از نقوش،

گس��تردن .البته به معنای قالی و پالس و امثال آنها که

طرحه��ا و رنگه��ای مختلف برای بازس��ازی فرش

دستباف هر منطقهای ضروری بهنظر میرسد .طبیعی

دستی خصوص ًا سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و

اس��ت امروزه با انجام آزمایشهای ش��یمیایی بر روی

صنایع دستی است.

رنگه��ای فرش میتوان بهراحت��ی به ترکیبات آن پی

زیباییدوستی و نمادگرایی دو ویژگی اصیل انسانی

برد .با توجه به اینکه در گذش��ته معموالً از رنگهای

است که از دورههای اولیه زندگی انسان در آثار و بقایای

گیاه��ی و رنگدانهه��ای خالص اس��تفاده نمیکردند،

هنرهای��ش نمودی خاص دارن��د .از جمله جایگاههای

هنرمندان معموالً ترجیح میدادند که برای رس��یدن به

بروز و ظه��ور نمادها بهویژه در ایران« ،فرش» اس��ت.

آثار رنگآمیزی زیرکانهتر ،رنگینهها و رنگدانههایشان

ف��رش چون آیینه ع��رش ،بازتاب��ی از نگارهها و طرح

را مخلوط کنند .خلوص رنگ رنگدانهها تابع دو عامل

و نقشه��ای نمادی��ن با اله��ام از باورها ،اندیش��هها و

بود :قابلیت ماده معدنی و دقت در آمادهسازی (فرهمند

آرزوهای انسان فرشنشین است (چیتسازیان،1385 ،

بروجنی و نجفیان .)40 ،1385 ،دو نکته در مطلب باال

 .)37امروزه تقاضا یکی از مهمترین دالیل جهتگیری

نهفته اس��ت یکی بهرهگیری بش��ر از محیط طبیعی در

هنرهای س��نتی و صنایع دستی خصوص ًا فرش بهشمار

بهکارگی��ری رنگهای مختلف ،زیرا طبیعت ًا نوع محیط

م��یرود .در واقع متقاضیان که بهدنبال جور کردن اثاثیه

متفاوت ،بش��ر را به سمتوس��وی رنگی خاص سوق

خانه خویش هس��تند ،بیشتر به زیبایی ظاهری فرش و

میداد؛ و دیگری کس��ب تجربه بش��ر در نتیجه نیاز و

مطابقت آن با س��ایر اثاثیه خانه میاندیش��ند تا کیفیت.

برخ��ورد دایمی با مواد مصرفی ک��ه در محیط طبیعی

عرضه فرش نیز بر اس��اس تقاض��ای موجود در جامعه

اطرافش قابل جس��تجو اس��ت .قومباستانشناس��ان با

شکل میگیرد .واضح است در چنین شرایطی طراحان

ی��اری گرفتن از آزمایشه��ای علومی چون فیزیک و

فرش ف��ارغ از تقدس و ی��ا ویژگ��ی نمادگرایی اقدام

ش��یمی قادر به شناسایی ریشههای نوع و مواد رنگها

ب��ه طراحی فرشه��ا مینمایند .ممکن اس��ت در کنار

حتی بر روی سایر اشیای باستانی نیز هستند .در واقع

طرحهایی همچون اس��لیمی و ختایی که دارای تقدس

باستانشناس با ریش��هیابی نوع رنگها که احتماالً در

خاصی هس��تند (ش��یرانی ،)1385 ،طراح��ان فرش از

محیط طبیعی وجود داش��ته و با پیشنهادهای خود ،از

طرحهای عامهپس��ند و ترکیبی که فقط برای جلب نظر

بهکارگیری رنگهای نامأنوس که عمدت ًا مصنوعی نیز

متقاضی ایجاد میشوند ،نیز استفاده کنند .البته باید متذکر

هس��تند ،جلوگیری مینمایند .رنگهای بهکار رفته در

ش��د که این مطلب نافی زیبای��ی که ویژگی مهم فرش

فرشهای دس��تباف حاصل تجارب سالیان طوالنی

ایرانی اس��ت ،نیس��ت .اما نباید فراموش کرد که همان

اس��ت که شناسایی این تجارب وظیفه باستانشناس و

زیبای��ی که در فرش ایرانی وجود دارد نیز دارای توازن

اشاعه آن در حیطه اختیارات نهادهای مرتبط با صنایع

خاصی اس��ت .زیبایی اعم است از باطنی و ظاهری ،که
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در باطنی حاالت روحی ،معنوی و دریافتهای درونی

و بقایای طناب ،حصیر و پارچه بهدس��ت آمده اس��ت

هنرمند مدنظر است و در ظاهری نیز هنرمند هم زیبایی

(توحی��دی .)184 ،1386 ،این س��رزمین دارای یکی

درون��ی و هم بیرون��ی را مورد توجه قرار داده اس��ت

از اصیلترین انواع فرش در کش��ور ماس��ت .س��نت

(دریای��ی .)26 ،1385 ،ب��ازار گرم��ی و جلب متقاضی

بافندگی سیس��تانیان به بافتههای سکایی جهان باستان

صرف مد نظر نیست .طبیعی است که قوم باستانشناس

میپیون��دد (حصوری .)8 ،1371 ،در منابع قدیم نیز از

با آگاهی از این ویژگیها اقدام به بازسازی و ریشهیابی

فرش سیستان در ردیف بهترین بافتهها یاد شده است.

نقوش و طرحه��ا مینماید؛ چرا که نقوش و طرحهای

بهطوریکه در حدود العالم من المش��رق الی المغرب

موجود بر روی فرش دس��تباف ایرانی دارای ریشهای

چنین آمده اس��ت« :در سیس��تان جامعههای فرش بر

که��ن ،معانی و فلس��فه خاص خود هس��تند .در مقابل

کردار طبری و زیلوها به کردار جهرمی بافته میش��د»

طرحهای فاقد چنین ویژگیهایی ناپایدار بوده و ممکن

(ستوده )102 ،1362 ،و در برخی منابع قدیم از مراکز

اس��ت پس از مدتی فراموش ش��وند .در اینجاست که

بافندگی سیس��تان که دارای شهرت جهانی بوده ،مثل

قومباستانشناس[ ]10ضمن ریشهیابی طرحها و نقوش

داور و طالقان یادی رفته است .عمده مردم این شهرها

موجود بر روی فرش دس��تباف ،اقدام به زندهس��ازی
هنرها ،طرحها و نقوش فراموش شده نیز میکند.
فرش سیستان ،تجلی سنتها
یکی از مهمترین مناطق دارای فرش دستباف ،منطقه
سیستان اس��ت .سیستان که در شمال استان سیستان و
بلوچستان واقع شده (تصویر شماره  ،)1دارای تمدنی
دیرینه اس��ت .مطالعات باستانشناس��ی قدمت تمدن
در سیس��تان را به هزاره س��وم ق.م .یعنی تمدن شهر
سوخته میرس��اند ) .(Mortazavi 2005, 106-111بر
اس��اس مطالعات باستانشناس��ی بافندگی در سیستان
نیز س��ابقهای بس طوالنی دارد بهطوری که پیشینة آن
را میتوان از هزارة س��وم قب��ل از میالد در این منطقه
ردیابی کرد .در شهر س��وخته مقدار قابل توجهی آثار
تصویر شماره  :1نقشه استان سیستان و بلوچستان که در آن منطقه مورد مطالعه،
سیستان ،مشخص گردیده است.

بافن��ده بودهاند یا در حرفهه��ای جنبی قالیبافی بهکار

برگرفته از ش��رایط اقلیمی ،فرهنگی و تاریخی منطقه

میپرداختهاند (اصطخری.)192 ،1362 ،

اس��ت .در واقع هنرمند ،رنگ و نقش بافته خویش را

فرش دستباف سیستان دارای ویژگیهای خاص

از محیط اطراف برداش��ت نموده است (حسینآبادی

خ��ود بوده که متأث��ر از محیط طبیعی آن نیز هس��ت.

و رهن��ورد .)57 ،1385 ،لذا ب��ا مطالعه نقوش موجود

نقش و رنگ این فرش متأثر از عواملی همچون محیط

بر روی س��فالهای شهر س��وخته که مربوط به هزاره

طبیع��ی ،فرهنگی و تاریخی منطقه اس��ت .هنرمندان،

س��وم ق.م است و با مقایس��ه آنها با نقوش موجود بر

طراحان و بافندگان این نقوش ،بر اس��اس برداشتها،

روی فرش دستباف ،میتوان ریشه این نقوش را در

باوره��ا ،فرهنگ و قدمت تاریخی این دیار ،نقشها و

دل تاریخ جستجو نمود .بهعنوان مثال نقوش هندسی

رنگهای خاصی را که حاوی مفاهیم آش��کار و پنهان

موجود بر روی سفالهای شهر سوخته با نقوش فرش

اس��ت ،بر روی بافتهه��ای خود ب��هکار میگیرند .در

سیس��تانی قابل مقایسه هس��تند .یکی دیگر از نقوش

مجموع فرش سیستان دارای ویژگیهایی به شرح زیر

وجود نقش درخت خرما بر روی برخی از فرشهای

است .رنگ و نقش مورد استفاده بر روی این فرشها

سیستان است (دادرس.)103 ،1378 ،
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تصویر شماره  :2پیکرکهای گلی انسانی (سمت راست :مرد ،سمت چپ :زن) مکشوفه از تپه دشت همزمان با شهر سوخته و در  3کیلومتری جنوب غرب شهر سوخته
(مأخذ)Mortazavi, 2010, 11 :

در مجموع نقوش موجود بر روی فرش سیس��تان

از ش��هر سوخته و محوطههای همجوار نمیباشند ،اما

را میتوان به چهار گروه کلی تقسیم نمود .این نقوش

توج��ه هنرمندان آن زمان به نمایش انس��ان بهصورت

عبارتن��د از :نقوش انس��انی ،نق��وش حیوانی ،نقوش

پیکرک خود قابل تأمل است.

گیاه��ی و نقوش هندس��ی (حس��ینآبادی و رهنورد،

گروه دوم از نقوش تزئینی ترس��ی م ش��ده بر روی

 .)59 ،1385بهاستثنای نقوش گروه اول یعنی انسانی،

فرش سیس��تان و س��فالینههای محوطه ش��هر سوخته

س��ایر نقوش بر روی سفالهای شهر سوخته نیز قابل

نقوش حیوانی یا بهعبارتی جانوری اس��ت .این نقوش

مش��اهده هس��تند .البته باید متذکر شد که پیکرکهای

کمتر بر روی س��فالها دیده میشود و محدود به چند

گلی انسانی بس��یاری اعم از زن و مرد از حفاریهای

نوع جانور مانند بز ،پرنده ،گوزن ،آهو و ماهی اس��ت.

شهر سوخته و محوطههای اقماری آن بهدست آمدهاند

رایجتری��ن نقش جانوران نقش بز و گوزن اس��ت که

(تصویر ش��ماره  .(Mortazavi 2010, 11) )2هر چند

بیش��تر بر روی لیوانها دیده میشود ،اما در دوره سوم

نقوش انس��ان ب��ر روی فرشهای سیس��تان (تصویر

نق��ش ماهی نیز بر روی کاس��هها و بش��قابها ظاهر

ش��ماره  )3قابل مقایسه با پیکرکهای انسانی مکشوفه

میگردد (س��ید س��جادی .)150 ،1386 ،الزم به ذکر
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تصویر شماره  :5نقش بز بر روی سفالهای شهر سوخته
(مأخذ(Salvatori and Vidale, 1997, 172 :

تصویر شماره  :3نقش مرد و زن بر روی فرش سیستان
(مأخذ :حسین آبادی و رهنورد)59 ،1385 ،

تصویر شماره  :6نقش انیمیشن بز شهر سوخته و نخل خرما
(مأخذ)www.google.com :

اس��ت که نقوش حیوانی بر روی بافتههای این منطقه

نقش ماهیهای مسبک ،نقش پروانه و نقش بز کوهی

به فراوانی دیده میشود .برخی از نقوش بهکار رفته بر

(جدول شماره .)1

بافتهها با نقوش حیوانی بهکار رفته بر سفالها یکسان

همانطور که ذکر ش��د معروفترین نقش حیوانی

و مش��ابه و برخی نیز متفاوت هس��تند ک��ه این امر به

ک��ه هم در فرش سیس��تانی (تصویر ش��ماره  )4و هم

طبیعتگرایی هنرمندان (سفالگر و بافنده) برمیگردد.

سفالهای شهر سوخته و محوطههای همجوار (تصویر

این تفاوت بهدلیل تغییر ش��رایط آب و هوایی و تغییر

شماره  )5قابل مشاهده است ،نقش بز است .البته نقش

در زیستبوم منطقه است که برخی از حیواناتی که در

بز به اشکال مختلفی در سفالهای شهر سوخته نمایان

هزاره سوم در این منطقه میزیستهاند امروزه منقرض

ش��ده که معروفترین آن نقش انیمیشن بز مکشوفه از

ش��دهاند و دیگ��ر در معرض دید بافندگان نیس��تند تا

این محوطه مهم اس��ت (تصویر ش��ماره  .)6ذکر این

آنها نقشش��ان را بر روی بافتهها ب��ه نمایش گذارند.

نکته ضروری بهنظر میرس��د که نقوش عقرب و مار

در نهای��ت ب��ا توجه به مطالعات تطبیق��ی  4نقشمایه

هم در میان نقوش سفالهای شهر سوخته قابل مشاهده

حیوانی مشابه شناسایی شدند که عبارتند از :نقش مار،

هستند ).(Salvatori and Vidale 1997

شرح نقشمایه

نقش مار مسبک

نقش ماهی مسبک

نقش گورخر

نقش پروانه

نقش بزکوهی

)(Vidale & Salvatori,1997, 100

)(Sajjadi, 2003, 52

)(Tosi, 1983, 141

(سیدسجادی)222 ،1386 ،

& (Lamberg-Karlovski
)Tosi,1973, 70

(بررسی میدانی ،نگارنده)

(بررسی میدانی ،نگارنده)
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طرح سفال
طرح نقشمایه

فقدان شواهد

(بررسی میدانی ،نگارنده)

دستبافته

فقدان شواهد

جدول شماره  :1مقایسه تطبیقی نقوش حیوانی سفالینهها و بافتههای منطقه سیستان

(حسینآبادی)133 ،1382 ،

گ��روه س��وم از نق��وش ،نقوش گیاهی اس��ت که

هستند و در مواردی بهصورت واقعگرایانه با فرمهـای

هنرمندان و سفالگران پیش از تاریخ در مناطق مختلف

متنوع دیده میش��وند .برخ��ی از نقشهای موجود بر

بر روی س��فالها نقش میکردهاند .این نقوش بر روی

روی سفالهای نخودی را میتوان به نقوش گیاهان و

سفالهای شهر س��وخته نیز دیده شدهاند .در تزئینات

طبیعت تعبیر کرد (سید سجادی.)150 ،1386 ،

س��فالهای منقوش شهر س��وخته نقوش گیاهی کمتر

نقوش گیاهی بر روی بافتههای منطقه نیز بهصورت

بهچشم میخورد و نمونههای آن بسیار محدود است؛

کم و اندک و کام ً
ال استیلیزه و مسبک بهکار رفته است.

بهطوریکه ما فقط نقش ب��رگ را با نمونههای اندکی

نقوش گیاهی در قالیچهها معموالً در حاش��یه و گاهی

میبینیم .این نمونهها در بعضی موارد بهصورت خطی،

نیز در متن قالیچهها استفاده میشده است .بهطور کلی

استیلزه شده ،زنجیروار و هاشور خورده قابل مشاهده

در نتیجه مقایسههای صورت گرفته بین نقش سفالها

شرح نقشمایه
طرح سفال
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نقش گل چهار پر

نقش مسبک برگ
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نقش درخت زندگی
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(بررسی میدانی ،نگارنده)

(بررسی میدانی ،نگارنده)

(حسینآبادی)114 ،1382 ،

(حسینآبادی)132 ،1382 ،

(بررسی میدانی ،نگارنده)

(بررسی میدانی ،نگارنده)

(حسینآبادی)114 ،1382 ،

(حسینآبادی)132 ،1382 ،

طرح نقشمایه

()Sajjadi, 2003, 52

(سیدسجادی)217 ،1386 ،

(سیدسجادی)213 ،1386 ،

()Piperno & Salvatori, 1983, 189

دستبافته
جدول شماره  :2مقایسه تطبیقی نقوش گیاهی سفالینهها و بافتههای منطقه سیستان

و بافتههای منطقه 4 ،نقشمایه گیاهی مش��ابه شناسایی

سیستان قابل مقایسه است (تصویر شماره .)7

ش��دند که عبارتند از :نقش ب��رگ انجیر ،گل چهارپر،

آخرین گروه از نقوش فرش سیستان نقوش هندسی

نقش مس��بک برگ (ش��بیه برگ درخت موز) و نقش

هستند که بهوفور بر روی سفالهای شهر سوخته قابل

درخت زندگی (جدول شماره .)2

مشاهدهاند .حسینآبادی و رهنورد ( )60 ،1385نقوش

بنابراین نقوش متنوع گل و گیاه از جمله درخت،

کارچ��ک[ ،]11پرهجلکی[ ،]12چهار ش��لخکی[ ]13و

برگ ،درخت دودنی (اسفند) و درخت موز در نقوش

نقشمایه توتن[ ]14را از مهمترین نقوش موجود بر روی

ف��رش سیس��تان دیده میش��وند (تصویر ش��ماره )7

فرشهای سیستان بهشمار میآورند .متداولترین نقوش

(حس��ینآبادی و رهنورد  .)60 ،1385مهمترین نقش

س��فالهای شهر س��وخته نقوش هندسی هستند که در

گیاهی در میان نقوش س��فالهای شهر سوخته ،نقش

این میان نقوش کارچک چه بهصورت عمودی (تصویر

نخل خرما (تصویر ش��ماره  )6بوده ک��ه با نقش موز

ش��ماره  )8و چه افقی (تصویر شماره  )9بیشترین سهم

پیش��نهادی توس��ط حس��ینآبادی و رهنورد در فرش

را به خود اختصاص میدهند .نقوش کارچک سفالها،
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تصویر شماره  :8نقش کارچک یا مثلثهای متداخل به شکل دندانه بهصورت
عمودی بر روی سفالهای شهر سوخته (مأخذ)Salvatori and Vidale, 1997, 174 :

تصویر شماره  :9نقش کارچک یا مثلثهای متداخل به شکل دندانه بهصورت
افقی بر روی سفالهای شهر سوخته (مأخذ)Salvatori and Vidale, 1997, 97, :

تصویر شماره  :7نقش درخت موز بر روی قالی سیستان
(مأخذ :حسین آبادی و رهنورد)67 ،1385 ،

تصویر شماره  :10نقش کارچک یا مثلثهای متداخل به شکل دندانه بر روی
فرش سیستان (مأخذ :حسین آبادی و رهنورد)71 ،1385 ،

نقوش هندسی یکی از متداولترین و قدیمیترین

نقوش هندسی تش��کیل میدهند که مرکب از خطوط

نقوشی هس��تند که در س��فالگری مورد استفاده قرار

مختلف و ترکیبی بوده و ش��کلهای مختلف هندسی

گرفتهاند .سفالهای بهدست آمده از شهر سوخته نمونه

را میسازند .نقشهای مثلثهای دنبالهدار ،مثلثهای

بارزی از هنر انس��ان عصر مفرغ در به تجرید کشیدن

واژگون ،خطوط پلکانی ،نیمدایرهها ،خطوط زنجیری

طبیعت اس��ت .این نقوش برای بیان مفاهیم انتزاعی و

از نقشهای رایج بر روی کاسههای نخودیرنگ شهر

مضامین موجود توس��ط س��اکنان پیش از تاریخ بهکار

س��وخته هس��تند .این نقوش را میتوان به دو دس��ته

گرفته ش��دهاند .نقوش هندس��ی ظروف س��فالی شهر

تقسیم کرد.

س��وخته از طبیعت گرفته ش��ده و این نقوش بر روی

الف) نقوش اصل��ی :این نق��وش بهصورت نقش

کاس��هها ،بش��قابها ،خمرهها ،لیوانهای گالبیشکل

اصل��ی در کن��ار یا داخل ظ��روف آمده و با

نقش دوایر متحدالمرکز
دارای شعاع

نقش خطی یا
خطوط موازی افقی

نقش خطوط
موازی عمودی

نقش زیگزاگ

نقش زاویه یا هشتک

طرح سفال
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سیستانی هستند (تصویر شماره .)10

تصویر ش��دهاند .بیش��تر نقوش تزئینی شهر سوخته را

شرح نقشمایه
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بسیار ش��بیه نقوش کارچک موجود بر روی فرشهای

و س��ایر ظروف س��فالی و غیرس��فالی ش��هر سوخته

(سیدسجادی)235 ،1388 ،

(سیدسجادی)197 ،1386 ،

)(Vidale & Salvatori,1997, 149) (Vidale & Salvatori, 1997, 95) (Vidale & Salvatori,1997, 145

طرح نقشمایه
(حسینآبادی)173 ،1382 ،

(بررسی میدانی ،نگارنده)

(بررسی میدانی ،نگارنده)

(حصوری)31 ،1371 ،

(حصوری)45 ،1371 ،

دستبافته

(حسینآبادی)173 ،1382 ،

(بررسی میدانی ،نگارنده)

(بررسی میدانی ،نگارنده)

(حصوری)31 ،1371 ،

(حصوری)45 ،1371 ،

جدول شماره  :3مقایسه تطبیقی نقوش هندسی سفالینهها و بافتههای منطقه سیستان

ب)

خطوط موازی اطراف تشکیل نقش دادهاند.

ک��ه ذکر آن رفت ،اصالت نق��وش و طرحها که دارای

نقوش فرعی :این نقوش معموالً برای تزئین

هوی��ت و ویژگی نمادین ،تق��دس و ارتباط با محیط

نق��وش اصلی در اکثر س��فالها ب��ا فرمهای

طبیعی ،فرهنگی و تاریخی هس��تند ،خود عامل مهمی

متنوع دیده میش��وند (سید سجادی،1386 ،

در ریشهیابی و باززندهسازی نقوش محسوب میشوند.

.)150

رعای��ت چهارچوب علم��ی و روشه��ای مطالعات

نقشمایههای هندس��ی غالب ًا به اش��کال مختلف بر

قومباستانشناس��ی و صنایع دس��تی به محققان کمک

روی اش��یاء س��فالی و بافتههای منطقة سیستان ظاهر

خواهد نم��ود تا با کمترین خطا به این مهم نایل آیند.

ش��دهاند .این نقشمایهها در مواردی مستقیم ًا در کنار

در واقع ،قومباستانشناس ضمن احاطه کامل بر جامعه

نق��وش جانوری و ی��ا برخی مواقع هم��راه با نقوش

س��نتی امروز و با مطالعه دقیق جوامع کهن میتواند با

گیاهی و یا بهصورت گروهی در گوش��های و به ظاهر

ایجاد پلی میان این دو ،نه تنها اقدام به ریشهیابی هنرها

مستقل از دیگر نقوش ارائه شدهاند.

کند بلکه راهکارهایی را برای حمایت از صنایع دستی

در نتیج��ه مطالع��ات بر روی نقوش س��فالینهها و

مورد مطالعه نیز ارائه دهد.

بافتههای منطقه سیس��تان  15نقشمایه هندس��ی مشابه

در اینجا پیش��نهاد میگردد برای ایجاد این ارتباط

شناس��ایی و مطالعه ش��د که از این نقشمایهها میتوان

و حفظ سنتها ،مطالعاتی دقیق در خصوص هنرها و

به نقش دوایر متحدالمرکز دارای ش��عاع ،نقش خطی یا

صنایع دس��تی موجود و فراموش شده جوامع صورت

خطوط موازی افقی ،نقش خطوط موازی عمودی ،نقش

پذیرد و ضمن حفظ دس��تاوردها و ش��یوههای هنری

زیگزاگ ،نقش زاویه یا هش��تک ،نقش چلیپایی ،نقش

که در ط��ول تاریخ ثابت بودهان��د ،نهادها و خصوص ًا

مثلث ،نقش لوزی و ...اشاره کرد (جدول شماره .)3

س��ازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
نسبت به ایجاد شهرکهای صنایع دستی و سنتی[]15

نتیجهگیری

اقدام نمایند .طبیعی است که متخصصانی در حوزههای

بنابرای��ن باستانشناس��ان ،ب��ا انج��ام مطالع��ات

مختلف همچون باستانشناس��ی ،صنایع دستی ،فرش،

قومباستانشناس��ی ،ضمن ریشهیابی نقوش ،طرحها و

پژوه��ش هنر ،مدیریت تولید و اقتصاد باید در این امر

حتی رنگها و همچنین ضمن تش��خیص وس��عت و

تشریک مساعی داشته باشند .ایجاد چنین شهرکهایی

ح��وزه هنرهایی که از طرحها و نقوش مش��ترک بهره

نه تنها در حفظ سنتها مؤثر خواهد بود ،بلکه آنها را

میبرن��د ،قادر خواهن��د بود حتی برخ��ی از هنرها و

در مقابل هجوم اندیش��ههای به اصطالح نو که خالی

صنایع فراموش ش��ده را نیز بازسازی کنند .همانطور

از هویت هستند نیز حفظ خواهد نمود .از سوی دیگر
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راهاندازی چنین شهرکهایی ،بخش عظیمی از نیروی
انس��انی را چه بهصورت مس��تقیم و چه غیرمس��تقیم
مش��غول خواهد س��اخت .این امر در نهایت میتواند
موجبات تقویت بخش گردشگری را که خود با صنایع
دیگ��ر مرتبط اس��ت ،فراهم آورد .در واق��ع همه اینها
بهمعن��ای ایجاد اش��تغال در جامعه اس��ت .بهویژه این
امر ،یعنی اشتغال در مناطقی که محیط طبیعی غیرقابل
اعتمادی دارند بیش��تر احساس میشود .در واقع ایجاد
ش��هرکهای صنعتی در مناطقی که اس��تعداد هنرهایی
همچون فرش دس��تباف را دارند و بخش عظیمی از
جمعیت آن عمدت ًا در روس��تاها س��اکنند سبب ایجاد
اشتغال خواهد شد .با توجه به نیازی که صنعت فرش
فصلنامه
علمی پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 14
پاییز 1388

86

دستباف به منابع طبیعی همچون پشم ،الیاف ،ابریشم
و غیره دارد ،طبیعی اس��ت که صنای��ع دیگر مرتبط با
فرش نیز تقویت میشوند تا نیازمندیهای این صنعت
مهم را برآورده س��ازند .امروزه بخشهای وس��یعی از
سیستان و بلوچستان خشک و بیآب و علف بوده اما
به لحاظ صنایع دستی خصوص ًا فرش دستباف بسیار
مس��تعد است .در واقع با حمایت صنعت فرش نه تنها
این هنر حفظ خواهد ش��د ،بلک��ه در نهایت تولیدات
آنها به مناطق و بازارهای داخلی و خارجی فرس��تاده
خواهند شد و مردم این منطقه خشک و بیآب و علف
درآمد مناسبی کسب خواهند نمود.
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