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چکیده

قالی سيس��تان یكی از اصيل ترین هنرهای بومی منطقه 

اس��ت كه ب��ا روح و جس��م مردم این س��امان پيوندی 

تنگاتن��گ دارد. از آنجا  كه این هنر اصيل در س��ال های 

اخي��ر كمتر مورد توجه و مطالعة متخصصان و محققان 

ذیربط قرار گرفته، روز به روز تغييراتی در طرح، نقش 

و رنگ آن ایجاد شده و بيم آن می رود تا نقش مایه های 

به كار رفته در قالی های اصيل سيستان به فراموشی سپرده 

ش��وند. بنابراین برای حف��ظ و احياء نقوش این ميراث 

ارزش��مند فرهنگی و هنری الزم است تا نقوش اصيل 

قالی سيستان شناسایی شده و در تهيه نقشه های جدید 

و با اصالت مورد اس��تفاده قرار گيرند. در این پژوهش 

س��عی نگارندگان بر آن  است تا با بررسی نقوش به كار 

رفته در قالی های سيستان به شيوه پيمایشی و كتابخانه ای 

و تطبيق آنها با نقوش س��فال های نخودِی شهر سوخته، 

بر اصالت نقش��ة قالی های سيستانی و قدمت آن ها مهر 

تأیي��د نهاده و با پيوند دادن قالی سيس��تان با گذش��تة 

افتخار آمي��زش راه را برای تهية نقش��ه های اصيل قالی 

سيستان هموار سازند. نتایج تحقيق حاضر همچنين بر 

این حقيقت گواهی می دهند كه نقوش قالی های اصيل 

سيستان به ویژه نقش مایه های هندسی، ریشه در فرهنگ 

بومی منطقه داشته و نقش مایه های حيوانی و گياهی نيز 

عمدتاً از اقليم و محيط طبيعی منطقه الهام گرفته اند.

واژه های کليدی: سيس��تان، قالی سيس��تان، بررس��ی 

تطبيقی، شهر سوخته، سفال های نخودی.

بررســی تطبيقی 
نقوش قالی سيســتان 
با نقوش سفال نخودی شهر سوخته

دکتر سيد رسول موسوی حاجی
استادیار گروه پژوهش هنر دانشگاه سيستان و بلوچستان
علی پيری
کارشناس ارشد رشته صنایع دستی
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مقدمه

سيس��تان یك��ی از مناطق مه��م قالی بافی ش��رق ایران 

به ش��مار می رود كه اكث��ر قالی های بافته ش��ده در آن 

به خاط��ر دارا ب��ودن كيفي��ت مطلوب به كش��ورهای 

اروپایی صادر می ش��وند، اما قالی های اصيل منطقه در 

این ميان جایگاه��ی ندارند و عمدة بافندگان، »به دليل 

نبودن نقشة سيستانی، نقشة كاشان می بافند« )حصوری، 

1371(. اگرچه سيس��تانيان از گذشته های دور با سنت 

بافندگی آشنا بوده و »آثار فرش های حصيری در چهار 

تدفين ش��هر س��وخته متعلق به دوره های اول، دوم و 

چهارم دیده شده است« )سيد سجادی، 1386، 328(، 

اما امروزه به دليل ناآشنایی بافندگان با نقش های اصيل 

قالی سيس��تان و نبود نقش��ه های ب��ا اصالت و تدوین 

شده، این هنر اصيل و بومی رو به زوال و نابودی كامل 

اس��ت. همچنين علی رغم نياز شدید منطقه برای توليد 

انبوه قالی های اصيل، هنوز »قالی اصيل و كهن سيستان 

دارای نقشة مشخصی نيست« )حصوری، 1371، 18(.

     بی تردید س��فال نخودی منقوش ش��هر سوخته كه 

قدمت آن به حدود پنج هزار سال می رسد می تواند نقش 

مهمی در بازشناسی نقوش اصيل سيستان ایفا نماید. لذا 

گردآوری و تجزیه و تحليل نقش های قالی سيس��تان و 

تطبيق آنها با نقوش سفال های نخودی شهر سوخته كه 

منجر به هویت بخش��ی آن می شود، می تواند گام مهمی 

در توليد نقشه های اصيل و اس��تاندارد قالی و باز توليد 

این هنر ماندگار باشد و حلقة مفقودة فرهنگ تصویری 

حاضر سيستان را با گذشتة غرور آفرینش فراهم آورد. 

نقش مایه های قالی سيستان 

نتای��ج حاص��ل از مطالعات انجام گرفت��ه بر قالی های 

متنوع سيس��تان، مؤید آن است كه نقش مایه های به كار 

رفت��ه در قالی ه��ای این منطقه از دو منبع زیر نش��أت 

گرفته اند: 

الف- نقوش هندس��ی كه بر روی س��فال های نخودی 

ش��هر سوخته نيز مشاهده می شوند و ارتباط تنگاتنگی 

با نقوش قالی سيستان دارند.

ب- نق��وش طبيعی ك��ه هنرمند در محي��ط اطرافش 

مش��اهده نموده و با ساده ترین شكل ممكن آنها را در 

بافت فرش نيز به كار برده اس��ت، مانند: تصاویر ساده 

شدة بز، آهو، شتر، گوزن و... . 

     با اندكی تأمل می توان دریافت كه این نقوش اگرچه 

به س��ادگی در بافت فرش به كار رفته اند، ولی گزینشی 

شكل 1: جری اندرسون )خزنده شناس(: در حال آزمایش اثبات عدم توانایی 
)Cole, 2003 :عبور مار از ریسمان بافته شده از موی بز، )مأخذ
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بودن آن ها نش��ان از پشتوانة فلس��فی غنی و قابل تأمل 

آن ها دارد. همان گونه كه كاربرد الياف نيز در بافت قالی 

اتفاقی نبوده اس��ت. برای مثال، می توان از كاربرد موی 

بز در لوار )كناره پيچ حاشيه( قالی های سيستان یاد كرد. 

بر خالف تصور عامه كه گم��ان دارند، كاربرد موی بز 

در لوار این قالی ها از كيفيت آن كاسته است، باید اذعان 

نمود كه بر اساس بررسی های انجام شده از سوی جری 

اندرسون )شكل 1(، موی بز به عنوان یك مانع در برابر 

.)Cole, 2003( حمله مارها عمل می نماید

     با در نظر داش��تن این مهم كه اكثر مردم سيس��تان 

در گذش��ته كش��اورز و دامدار بوده و به دليل نوع كار 

دامداری و كشاورزی مجبور بودند، خانه هایشان را در 

ميان مزارع و كشتزارهایش��ان بنا نمایند و نيز با توجه 

به اینكه در طبيعت سيس��تان مارهای س��می به وفور 

یافت می ش��وند، باید اس��تفاده هنرمند بافنده سيستانی 

را از م��وی بز در لوار قالی، كه عالوه بر مقاومت زیاد 

در برابر عوامل فرسایش��ی نظير پوسيدگی و حشرات 

م��وذی به عنوان یك س��پر طبيع��ی در مقابل حمالت 

مارها نيز عمل می نماید، س��تود و آميختگی علم و هنر 

آنان را تحسين نمود.

1. نقش مایه های هندسی

نقش مایه های اغلب قالی های سيس��تان، هندسی است 

)ش��كل 2( و كمتر از نقوش جانوری و گياهی در آن ها 

استفاده شده است. چنانكه »نقش اكثر سفال های نخودی 

شهر سوخته نيز هندسی و مركب از خطوط مختلف و 

تركيبی اس��ت )شكل 3( كه شكل های مختلف هندسی 

را می سازند« )سيد سجادی، 1386، 150(.

شكل 2: استفاده از نقوش هندسی در قالی سيستان 
)مأخذ: حصوری، 1371(

شكل 3: استفاده از نقوش هندسی در سفال شهر سوخته 
)مأخذ: سيد سجادی، 1386(
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     از مهمترین نقش مایه های هندسی می توان به طرح 

مثلث اش��اره نمود. مثلث به طور گس��ترده هم در قالی 

سيستان و هم بر روی سفال های نخودی شهر سوخته 

به كار رفته است. از آنجایی كه این نقش مایه سهم قابل 

توجهی از تركيب های هندس��ی روی قالی و سفال را 

به خود اختصاص می دهد، نمی توان به سادگی از كنار 

آن گذش��ت و آن را به عنوان یك ش��كل صرفًا تزئينی 

قلمداد كرد؛ بلكه شایسته اس��ت تا ریشه های نمادین 

آن نيز مورد توجه قرار گيرد. »مثلث متس��اوی االضالع 

بيانگر الوهيت، هماهنگی و تناس��ب اس��ت. این نماد 

به عدد س��ه اش��اره دارد و هر یك از ان��واع مثلث با 

عنصری خاص پيوند دارد. مثلث متس��اوی االضالع با 

زمين، مثلث قائم  الزاویه با آب، مثلث مختلف االضالع 

با هوا و مثلث متساوی الساقين با آتش در ارتباط است« 

)هوهنه گر، 1376، 66-64(. 

     عناص��ر چهارگانة خاك، باد، آب و آتش از دیرباز 

م��ورد توجه اقوام مختل��ف بوده، با اش��كال مختلف 

نماد پردازی ش��ده و نقشی اساسی در تعيين سرنوشت 

ملت ها داشته اس��ت. زمين، منبع كشاورزی و ارتزاق، 

آب مایة حيات و جاودانگی، باد موجب پراكنده شدن 

ابره��ا در زمين و ریزش باران و آتش عنصری مقدس 

محسوب می شده كه هميش��ه موجب احترام و توجه 

آیين ه��ای مختلف بوده و نقش��ی اساس��ی در زندگی 

انسان داشته است. بنابراین به سبب اینكه گمان می رود 

تصویرگری در گذشته در اغلب آیين ها با ماوراء الطبيعه 

در ارتباط اس��ت و »انسان ش��كارگر پيش از تاریخ با 

مح��دود كردن جان��ور در چارچوب یك تصویر او را 

تابع قلمرو شكار خویش می گردانيد« )گارد نر، 1381، 

32(، این امر در نقوش سفال های نخودی شهر سوخته 

و پ��س از آن در نقوش قالی سيس��تان نيز چندان دور 

از انتظار نيس��ت. س��فال های منقوش شهر سوخته در 

دورة اول تا اواخر دورة سوم از رونق و اعتبار فراوانی 

شكل 4: تركيب زنجيرة مثلث رو به باال با زنجيرة مثلث رو به پایين در حاشية یك قالی اصيل سيستانی 
)مأخذ: نگارندگان(
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برخ��ودار بوده و ممكن اس��ت به دليل خشكس��الی و 

نياز هنرمند س��فالگر و نقاش به نقش پردازی بر روی 

سفال جهت تس��خير نيروهای ماورایی و بارش باران 

و رونق مجدد كش��اورزی باشد. همچنان كه »بافندگی 

قدیم سيس��تان ني��ز مرهون روحية ش��اد و پرتوان زن 

سيس��تانی بوده اس��ت، زیرا تجربه نش��ان می دهد كه 

در هر جا كش��اورزی رونق گرفت��ه، قالی بافی ضعيف 

ش��ده یا رو به زوال رفته است« )حصوری، 1371، 8(. 

بنابراین هنرمند قالی باف نيز كوش��يده است با تصویر 

كردن مثلث به عنوان نماد آب و حاصلخيزی، به زبان 

نمادین فصل پرآبی و رونق مجدد كش��اورزی را آرزو 

كرده باش��د. همچنين در زبان نمادها، »مثلثی كه رأس 

آن به س��وی باال باش��د نمادی از آت��ش و جنس مذكر 

اس��ت؛ همين مثلث با رأسی رو به پایين نمادی از آب 

و جن��س مؤنث به ش��مار م��ی رود« )هوهنه گر،1376، 

66(. تركيبی كه در حاش��ية قالی های اصيل سيس��تان 

به وفور به چش��م می خورد و از زنجيره ای از مثلث ها 

كه یكی رو به ب��اال و دیگری رو به پایين قرار گرفته، 

تشكيل شده اس��ت می تواند بيانگر نوعی تعویذ برای 

حاصلخيزی و باروری تلقی گردد )شكل 4(.

     این تركيب یكی از رایج ترین نقوش مورد استفاده 

در قالی سيستان و سفال شهر سوخته است )شكل 5( 

كه با اندكی تغيير در فرم یا رنگ به طور گسترده مورد 

استفاده قرار گرفته و به ندرت قالی یا سفالی را می توان 

یافت كه از این نقش در آن استفاده نشده باشد.

     عالوه بر این تركيب، »گاهی نقش مثلث به صورت 

زنجي��ره ای از مثلث ه��ا مانند دالبر و خط��وط پله دار 

به صورت مورب نيز ترسيم شده است. در مواردی هم 

این نقش مایه به صورت متناوب با نقش مایه های دیگر 

دیده می ش��ود. چنانكه گاهی موج��ب به وجود آمدن 

نقش مایه های پيچيدة تركيبی می گردد. همچنين مثلث، 

یك عنصر تزئينی شاخص در هارمونی نقوش به شمار 

می رود« )توزی، 1385، 512(.

     یك��ی دیگ��ر از دالی��ل تداوم این نق��وش )نقش 

مثلث( را می توان در ش��رایط آب و هوایی و تأثيرات 

محيط زندگی بر افكار و اعمال هنرمند دانست. چراكه 

طبيعت همواره به عن��وان یكی از عوامل تأثيرگذار بر 

فرهن��گ، هنر و آداب و رس��وم اق��وام و ملل مختلف 

بوده است. در سيس��تان نيز استفاده از فرم ها و نقوش 

زاویه دار، اس��تفاده از رنگ های گرم و تركيب های شاد 

و درخش��اِن رنگ در تركيب بندی ها، نشان از تأثيرات 

اقليم و فرهنگ منطقه ای بر هنر این سامان دارد.
شكل 5: استفاده از تركيب زنجيرة مثلث های رو به باال و رو به پایين در كاسة 

سفالی منقوش شهر سوخته )مأخذ: سيد سجادی، 1386، 546(
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شكل 6: استفاده از نقش مثلث و لوزی با كنتراست رنگ های گرم در متن یك قاليچه اصيل سيستانی 
)مأخذ: حصوری، 1371، 154(
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     استفاده گسترده از نقش مثلث چه در ادوار پيش از 

تاریخ و چه در دوران تاریخی و اس��المی در هنر این 

مرز و بوم از جایگاهی ویژه برخوردار بوده است. البته 

این مهم ممكن اس��ت با عقاید زردشتی نيز بی ارتباط 

نباشد، زیرا در اوس��تا نيز از سيستان به نيكی یاد شده 

)دوست خواه، 1379، 662( و در كيش باستانی ایرانيان، 

سيستان از جایگاهی قدس��ی و الوهی برخوردار بوده 

و آن را س��رزمينی دانسته اند كه منجيان نوكنندة دنيا از 

آنجا ظهور خواهند كرد )موسوی حاجی و مهرآفرین، 

.)22 ،1388

     ب��ا توجه ب��ه اهميت ش��عار های س��ه گانه »پندار 

ني��ك، گفتار ني��ك و كردار نيك« در آیين زردش��تی، 

احتمال می رود یكی دیگر از علل كاربرد وس��يع نقش 

مثلث در هنر سيس��تان، نفوذ و س��يطره این ش��عار بر 

فرهن��گ و هنر مردم سيس��تان پيش از اس��الم بوده و 

به عنوان نماد این س��ه ش��عار برگزیده شده باشد. زیرا 

بر اس��اس یافته های باستان شناسی احتمال می رود كه 

دین مردم شهر سوخته نيز نوعی زردشتی گری ابتدایی 

بوده اس��ت و ممكن اس��ت به همين جهت باش��د كه 

»نقش مثلث های دنباله دار، مثلث های واژگون، خطوط 

پلكان��ی، خطوط زنجيری از نقش ه��ای رایج بر روی 

كاس��ه های نخودی رنگ ش��هر سوخته اس��ت« )سيد 

سجادی، 1386، 150(.

     كارب��رد نق��ش مثل��ث به هر دليل ك��ه در نقوش 

قالی و سفال سيس��تان صورت گرفته باشد، در عمل 

موجب خلق تركيب بندی های زیبا و پویا شده است. 

»نقش مایه كاسه ها معموالً به صورت طرح های مورب، 

خطوط پل��ه دار، زنجيره ای از مثلث ه��ا و لوزی های 

م��ورب اس��ت كه از لب��ه ظرف ت��ا پایي��ن آن ادامه 

پيدا كرده اس��ت و در فواصل منظم تكرار ش��ده اند، 

چنانك��ه این وضعي��ت یك كيفيت پوی��ا را در طرح 

به وجود آورده است« )توزی، 1385، 506(. همچنين 

رنگ آميزی این نقوش با رنگ های گرم و درخش��ان 

كه آن نيز برخاس��ته از طبيعت منطقه است، زیبایی و 

تأثير گذاری آن را بر ذه��ن مخاطب دوچندان نموده 

است. )شكل 6(

     نق��ش خط��وط موجدار، از دیگر نقوش مش��ترك 

مورد اس��تفاده در قالی سيس��تان و سفال شهر سوخته 

است )ش��كل 7(، »عالمت موجدار می تواند نشانه ای 

از بيان آب بوده باش��د. امروزه نيز در مسير جاده های 

بعض��ی از كش��ورها عالئم��ی به چش��م می خورد كه 

نش��ان دهنده وج��ود رودخانه در آن هاس��ت و تعداد 

خطوط موجداری ك��ه در این عالئم بر روی هم قرار 

دارند، نش��ان دهنده نوع جریان آب رودخانه از لحاظ 

تندی و كندی و همچنين كوچكی یا بزرگی رودخانه 

است« )هوهنه گر، 1376، 18(.

     ب��ا توج��ه ب��ه پيدایش اكثر تمدن ه��ای اوليه در 

كنار رودخانه ه��ا و اهميت فوق الع��ادة آب، بدیهی 

اس��ت كه هنرمندان از طرق مختلف به نقش پردازی 

و تكری��م و تقدی��س آب بپردازن��د. رود هيرمند و 

دریاچة مقدس هامون ني��ز یكی از مهم ترین عوامل 

شكل گيری تمدن سيستان است كه امروزه نيز نقشی 
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اساس��ی در حيات این سرزمين دارد. در گذشته نيز 

هر گاه كه رودخانه هيرمند دچار خشكسالی شده یا 

تغيير مس��ير داده است سكونتگاه های اطراف آن نيز 

دچار معضالت و تغييرات اساس��ی شده اند. بنابراین 

طبيعی اس��ت ك��ه آب به عنوان اساس��ی ترین عنصر 

حي��ات مورد توج��ه هنرمندان س��فالگر و قالی باف 

قرار گي��رد و به صورت نمادین نقش پردازی ش��ود. 

عالمت ه��ای موجدار مورد اس��تفاده در نقوش قالی 

و س��فال سيستان می تواند اش��اره ای نمادین به آب 

به عن��وان مظه��ر جاودانگ��ی و تدوام حيات باش��د 

)شكل 8(.

     یكی دیگر از نقوش مورد اس��تفاده در س��فال شهر 

س��وخته كه در قالی سيس��تان نيز مورد اس��تفاده قرار 

می گي��رد و از نق��وش منحصر به فرهن��گ تصویری 

سيس��تان است، نقشی است كه امروزه توتن]1[ ناميده 

می ش��ود. توتن نوعی قایق بومی منطقه سيستان است 

كه از نی درست می شود و صيادان جهت تردد و شكار 

در دریاچه هامون از آن اس��تفاده می نمایند. این نقش 

در س��فال شهر سوخته به صورت شناور در ميان امواج 

تصویر ش��ده است )ش��كل 9( و در قالی نيز با اندكی 

تغيير در فرم، در تركيب های متفاوتی اس��تفاده ش��ده 

است )شكل 10(.

     از آنجا كه با توجه به ش��رایط طبيعی و جغرافيایی 

سيستان، شكار و صيادی در زندگی مردم نقش مهمی 

را ایفا می نموده و توتن یكی از عوامل مؤثر در این امر 

به شمار می رفته است؛ لذا تصویر كردن آن در سفال و 

شكل 7: استفاده از خطوط موجدار در حاشية قالی اصيل سيستان، 
)مأخذ: نگارندگان(

شكل 8: استفاده از خطوط موجدار در نقوش سفال های نخودی شهر سوخته 
)مأخذ: توزی، 1385، 560(
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قالی سيستان می تواند بيانگر اهميت فراوان آن در ميان 

مردم باش��د و این اهميت موجب ش��ده است كه این 

عنصر مهم وارد فرهنگ تصویری سيستان شود. 

     اس��تفاده از نقوش و فرم های مش��ابه در س��فال و 

قالی سيس��تان نشان از تداوم و پيوستگی فرهنگی این 

منطقه و همچنين ش��رایط زیست محيطی، اعتقادات و 

باورداش��ت های آنان دارد. هرچن��د به جرأت می توان 

گف��ت كه هنرمند قالی باف معاصر، نقوش س��فال های 

نخودی شهر سوخته را ندیده است؛ اما پيوستگی این 

نق��وش با یكدیگر را از طریق جس��تجو در آثار دوره 

تاریخی و اس��المی سيس��تان می توان به اثبات رساند 

)جدول 1(.

تصاوی��ر ج��دول 1 یك��ی از رایج ترین نق��وش مورد 

اس��تفاده در قالی سيستان را نش��ان می دهد. این طرح 

كه امروزه نام آن در قالی سيستان فراموش شده است، 

یكی از مهم ترین و پركاربرد ترین نقش های حاشيه در 

قالی های گل دار سيس��تان است كه بافندگان سيستانی 

آن را به حافظه س��پرده و از نسلی به نسل دیگر انتقال 

داده اند )ش��كل 11(. فرم كلی نقش در س��فال ش��هر 

سوخته و قالی سيستان یكسان است، با این تفاوت كه 

شكل 9: نقش توتن در سفال شهر سوخته 
)مأخذ: سيد سجادی، 1386، 567(

شكل 10: نقش توتن در قالی سيستان 
)مأخذ: پيری، 1389، 140(

جدول 1: تداوم و پيوستگی نقوش هندسی در هنر سيستان

سفال شهر سوخته 
)مأخذ: توزی، 1385، 549(

سفال دوران اسالمی 
)مأخذ: موسوی حاجی، 1382، 490(

قالی سيستان 
)مأخذ: نگارندگان(
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شكل 11: استفاده از نقش مزبور در حاشيه یك قالی اصيل سيستانی 
)مأخذ: نگارندگان(
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در قالی سيس��تان به جزئيات آن نيز توجه شده است. 

جال��ب توجه اینك��ه نقش به همان صورت در س��فال 

سيس��تان دوران اس��المی نيز دیده می شود. وجود این 

نقش در س��ه دوره مهم از فرهنگ تصویری سيس��تان 

)سفال پيش از تاریخ، س��فال اسالمی و قالی معاصر( 

ع��الوه بر اینكه بر اهميت و اصال��ت نقش می افزاید، 

بر روند تداوم نقش مایه های اصيل سيس��تانی نيز تأكيد 

دارد.

2. نقش مایه های طبيعی

2 . 1 . نقوش حیوانی

»نقش مایه ه��ای طبيعی به  س��بك اس��تيليزه به ميزان 

بس��يار زیادی با رنگ مایه س��ياه تا قهوه ای بر روی 

ظروف نخودی ش��هر سوخته هم در داخل فریزها و 

ه��م به صورت انفرادی در زمينه ه��ای تزئينی مركب 

مشاهده می ش��وند كه گاهی نيز حالت و نقش آن ها 

كام��اًل تناوب��ی اس��ت. حيوانات معم��والً به صورت 

انفرادی بر س��طح ظروف ترسيم می شوند. نقش گله 

و یا دسته ای از بز كوهی بر روی ظروف دیده نشده 

اس��ت، حتی نقش این حيوان در مقاب��ل گياهان نيز 

كمتر مش��اهده شده اس��ت. در واقع حالت و سبك 

ترس��يم حيوانات نيز مانند نقوش هندس��ی اس��ت« 

)ت��وزی، 1385، 516( و »رایج ترین نقش جانوران، 

نقش بز و گوزن است« )سيد سجادی،1386، 150( 

)شكل های 12 و 13(. با توجه به اینكه نقوش سایر 

حيوانات كه اس��كلت آنها در شهر سوخته پيدا شده 

اس��ت، مانند: گاو، س��گ، گرب��ه و ... نقش پردازی 

نشده اند، می توان چنين نتيجه گرفت كه تصویرگری 

در هنر سيس��تان بی ارتباط با مسائل آیينی و مذهبی 

نبوده اس��ت.

     همان ط��ور كه در ش��كل های 12 و 13 مش��اهده 

می شود، مطابق سنت تصویرگری در سيستان، تصاویر 

به صورت كاماًل اس��تيليزه شده و انتزاعی مورد استفاده 

هنرمند قرار گرفته اند. روانی قلم، اغراق در فرم، تجرید 

و انتزاع از خصوصيات بارز تزئينات شهر سوخته است 

كه ارتباط زیادی با اعتقادات مردم آن زمان داشته است 

)درگی، 1378(. عالوه بر این، نقش مایه های حيوانات 

در عين سادگی، واجد كيفيات بصری و زیبایی شناسانه 

شكل 12: نقش گوزن در قالی سيستان 
)مأخذ: نگارندگان(

شكل 13: نقش گوزن در سفال شهر سوخته 
)مأخذ: توزی، 1385، 530(
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بوده و نش��ان از تجربه و تخص��ص واالی هنرمند در 

ترسيم این نقوش دارد.

     »نقش انس��ان تاكنون بر روی س��فال های منطقة 

سيس��تان دیده نشده است، در هر حال نقش انسان 

حتی به صورت هندس��ی نيز در پيش از تاریخ ایران 

به ج��ز در مناطق محدود و مش��خصی مانند فارس 

متداول و مرس��وم نبوده اس��ت« )ت��وزی، 1385، 

499(. هرچند در سده های اخير نقش انسان گاه در 

نقوش قاليچه های تصویری سيس��تان مورد استفاده 

قرار گرفته، اما این نق��وش نيز حالت روایت گرانه 

داش��ته و برگرفته از داس��تان ها و اس��اطير شاهنامه 

است.

2 . 2. نقش پروانه

یكی دیگر از نقوش طبيعی مورد اس��تفاده در قالی و 

سفال سيستان، نقش پروانه است. بر روی سفال های 

ش��هر س��وخته، »نقش پروانه در دو مورد دیده شده 

است؛ در یك مورد این نقش مایه به صورت متناوب 

همراه با هش��تك های جفتی موازی تكرار شده و در 

نمون��ة دیگر به تنهایی بر روی بدن��ة ظرفی كه قباًل 

با یك فریز تزئين ش��ده، آمده اس��ت. این نقش مایه، 

س��اده و به ص��ورت ی��ك نق��ش تزئين��ی تركيبی و 

ش��اخص اس��ت. نقش ش��امل دو مثلث و یك بدنة 

دندانه دار اس��ت ك��ه مثلث ها مم��اس یكدیگر قرار 

دارن��د« )ت��وزی، 1385، 518( )ش��كل 14(. نقش 

پروان��ه به همين صورت نيز در قالی سيس��تان مورد 

اس��تفاده قرار گرفته اس��ت. نقش عمدت��ًا در فضای 

زمينه قالی به ص��ورت پروانه ای با بال های باز به كار 

رفته است )شكل 15(.

2 . 3. نقوش گیاهی

از مهمتری��ن نقوش گياهی ب��ه كار رفته در هنرهای 

تصویری سيس��تان به ویژه س��فال و قالی می توان به 

نقش درخت س��رو )درخت زندگ��ی( و نقش برگ 

درخت موز اشاره نمود. نقش درخت زندگی امروزه 

در قاليچه های جا نمازی )س��جاده ای( سيستان مورد 

شكل 14: استفاده از نقش پروانه در سفال شهر سوخته 
)مأخذ: سيد سجادی، 1386، 465(

شكل 15: نقش پروانه در قالی سيستان 
)مأخذ: نگارندگان(
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اس��تفاده فراوان ق��رار می گيرد. ای��ن نقش بر روی 

سفال های ش��هر سوخته نيز به صورت انتزاعی دیده 

می ش��ود. نقش برگ درخت موز به طور گسترده در 

س��فال های شهر سوخته، س��فال های دوران اسالمی 

و در قال��ی معاصر سيس��تان نيز مش��اهده می گردد. 

با توج��ه به اینكه امروزه در اقليم سيس��تان درخت 

م��وز نمی روید می توان چنين نتيج��ه گرفت كه این 

نقش از طریق پيوس��تگی هنر سيس��تان در دوره های 

مختلف )پيش از تاریخ، تاریخی و اسالمی( به زمان 

حال و به دس��ت بافنده رسيده است )شكل های 16 

و 17(.

نتيجه گيری

پيوستگی نقوش سيس��تان با یكدیگر، چه در دوران 

پي��ش از تاریخ و چه در دوران تاریخی و اس��المی 

نش��ان از فرهنگ غنی و سرش��ار از رمز و راز مردم 

این س��امان دارد. هنری كه در درازنای تاریخ پر پيچ 

و ت��اب ای��ن مرز و ب��وم، اصالت خوی��ش را حفظ 

نموده و روز به روز بر غنای آن افزون ش��ده است. 

اگرچه در گذش��ته، سيستان به واس��طه وجود جاده 

ابریش��م، گ��ذرگاه فرهنگ ها و تمدن ه��ای متفاوت 

بوده و موجب تأثير و تأثرات فراوان گش��ته اس��ت 

اما هنر سيس��تان هرگز از مسير خود خارج نشده و 

ب��ه محيط طبيعی و فرهنگ بومی منطقه وفادار مانده 

است.

     قابلي��ت انطب��اق نق��وش موج��ود ب��ر قالی های 

سيستان با نقوش س��فالينه های دوران پيش از تاریخ 

)ش��هر سوخته(، تاریخی و اس��المی منطقه، نشان از 

انس��جام و پيوس��تگی هنر و فرهنگ غنی مردم این 

دیار دارد. هرچند ممكن است نقشی از سایر مناطق 

و فرهنگ ه��ا وارد دس��ت بافته های این منطقه ش��ده 

باش��د اما آن نقش نيز به درس��تی اس��تحاله شده و 

رنگ و بوی فرهنگ و هنر سيستان را به خود گرفته 

است.

شكل 16: استفاده از نقش درخت در سفال شهر سوخته 
)مأخذ: سيد سجادی، 1386، 210(

شكل 17: استفاده از نقش درخت در قالی سيستان 
)Cole, 2006 :مأخذ(
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