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چکیده
دیرباز  از  که  است  دست بافته هایی  از  یکی  سجاده 
و  بوده  رایج  بلوچستان  و  سیستان  استان  در  تاکنون 
عالوه بر زیبایی بصری، دارای معانی عمیق معنوی نیز 
بومی  کارشناسان  به ویژه  پژوهشگران،  توجه  و  هست 
این استان را در دو دهة اخیر به خود جلب کرده است. 
اعتقادات  به  اشاره  با  ابتدا  بررسی سجاده ها،  به منظور 
و باورهای اصیل مردم در نقوش شاخص به کار رفته 
نیمه- اقتباسی،  گروه های  به  را  آن ها  سجاده ها،  در 

اقتباسی، بومی و اصیل، جدید و ذهنی تقسیم کرده ایم. 
بومی  طرح های  نمونه ها  این  زیباترین  و  رایج ترین 
رضوان،  یا  قابی  محرابی،  سجاده های  شامل  که  بوده 
گنبدی-گلدسته ای و قالیچه نمازی است. سؤاالتی که 

 )1( است:  بدین قرار  گردیده  مطرح  پژوهش  این  در 
ساختار کلی سجاده های قالیچه ای سیستان و بلوچستان 
نقوش  و  طرح ها  مهمترین   )2( و  است؟  چگونه 
ماندگاری  باعث  که  بلوچستان  و  سجاده های سیستان 
رفته  به کار  رنگ  و  نقش  کدام اند؟  است،  شده  آن ها 
در سجاده های قالیچه ای سیستان و بلوچستان متأثر از 
منطقه  بر  فرهنگ حاکم  و  مردم  طبیعت، خواسته های 
است. به طور کلی ساختار و نقوش سجاده ها در اکثر 
دارای  دست بافته ها  این  و  است  نزدیک  به هم  مناطق 
بخش  که  یکسان اند  مفهومی  و  تصویری  ریشه های 
است.  هندسی  به صورت  سجاده ها  این  نقوش  اعظم 
ویژگی ها و مشخصه های بافت بومی و مواد اولیة رایج 
در استان نیز در این مقاله مورد بررسی و مطالعه قرار 

جواد آویشی
دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر زهرا حسین آبادی
استادیار دانشکده هنر، دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر علیرضا طاهری
دانشیار دانشکده هنر، دانشگاه سیستان و بلوچستان

مطالعة ساختار سجاده های 
)معاصر( سیستان و بلوچستان
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گرفته است. روش تحقیق، تحلیلی و توصیفی است و 
با  که  اسنادی  مطالعات  بر  عالوه  اطالعات،  استخراج 
رجوع به منابع مکتوب و غیر مکتوب صورت می پذیرد، 
میدانی]1[  بررسی های  مطالعات و  حاصل مشاهدات، 
است. تجزیه، تحلیل و تطبیق داده ها و تصاویر، معیاری 
بوده  استان  برای شناسایی سجاده ها و دست بافته های 
و به احیاء و حفظ هنر بومی این منطقه کمک شایانی 

می نماید.
بافت،  نقش،  ساختار،  جانمازی،  کلیدی:  واژه های 

سیستان، بلوچستان.
مقدمه

شرق  جنوب  در  وسیعی  منطقة  بلوچستان  و  سیستان 
ایران است که دریاچة هامون در شمال و دریای عمان 
در جنوب آن واقع شده اند، با کشورهای افغانستان و 
خراسان  و  کرمان  استان های  و  بوده  هم مرز  پاکستان 
جنوبی در مجاورت آن قرار دارند. هم زیستی دو قوم 
سیستانی و بلوچ موجب اشتراکات بسیاری در زندگی 
و خصوصًا هنرهایشان شده است. در این تحقیق سعی 
شده سجاده ها طبق نمونه های موجود و مشترک در بین 
این دو قوم مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. به دلیل 
فقدان شواهد کافی و خروج فرش ها و دست بافته های 
اصیل بومی در دهة اخیر به خارج از استان مشکالتی 
ارائة  با  این جستار  در  آمد.  به وجود  تحقیق  روند  در 
نمونه های موجود و با مشاهده، بررسی های میدانی و 
همچنین مراجعه به منابع اندک کتابخانه ای سعی شده 
را عرضه  بدیعی  اطالعات  برسیم و  نتایجی جدید  به 
این تحقیق در جهت شناخت و معرفی  کنیم. اهداف 
سجاده های قالیچه ای این منطقه که در واقع بیانگر دو 
ویژگی مهم و مشترک دست بافته های این استان است، 

بدین قرارند: 
سجاده ها،  تصویری  ساختار  و  نقوش  بررسی   .1

طبق نمونه های موجود در استان؛
با  آن،  به  مربوط  مشخصات  و  بافت  بررسی   .2

بهره گیری از تکنیک های بافت مناطق. 

اعتقادات و باورهای مردم
مردم  باورهای  و  اعتقادات  در  ریشه  که  آثاری  خلق 

زیرا  است  جدی  بسیار  توجه  مستلزم  همیشه  دارد، 
چنین آثاری معرف اصالت و مفاهیم آن هنر در جامعه 
بوده و تجلی زیبایی و بیان اندیشة خالقان آن ها است. 
در پیشینه هنرهای اصیل بومی سیستان و بلوچستان و 
از منزلت و جایگاه  دست بافته های مناطق آن، سجاده 
اقوام  اعتقادات  و  باورها  است.  برخوردار  واالیی 
سیستانی و بلوچ موجب به وجود آمدن طرح های بدیعی 
از سجاده یا جانمازی جهت عبادت و نیایش و جایگاه 
با  نمازگزار  ارتباط  محل  که  است  شده  آن ها  خاص 
معبود خویش بوده و ریشة این هنر مقدس در زندگی 
مردم است. »از آنجا که فرش توسط مردمان گوناگون 
هستند،  ناهمگونی  باورهای  و  اعتقادات  دارای  که 
بافته می شود و مردم سیستان نیز از این قاعده مستثنی 
نیستند، آن ها در دست بافته های خود به نمادین کردن 
و  نقش  به صورت  خود  ایده آل های  و  طبیعی  عناصر 
رنگ می پردازند« )حسین آبادی، 1382، 169(. استفاده 
ویژه از سجاده ها در لحظات روحانی برای نماز گزاردن 
و ارتباط با معبود، نشان دهندة اهمیت این بافته هاست. 
می توان گفت که این آثار نمونه ای از هنر اسالمی است 
و هنرمندان قالی باف خصوصًا زنان با توجه به اعتقاد 
و خالقیت بی نظیر خود خالقان بی بدیل این آثارند که 
دارای ارزش های بصری بسیاری هستند. هماهنگی بین 
هنرمندانة  دید  به همراه  رسوم  و  آداب  دین،  طبیعت، 
با  طرح ها  این  »در  است.  مشهود  آن ها  در  بافندگان 
توجه به اعتقادات مسلمانان و پرهیز از ترسیم نقوش 
استفاده  گیاهی  نقوش  از  فرش  در  انسانی  و  حیوانی 
می شود« )آویشی، 1388، 8( )تصویر 1(. از بارزترین 
و  باال  بودن  اکثر سجاده ها مشخص  تصویری  ویژگی 
جهت  یک طرفه(  جهت دار،  طرح  )همان  طرح  پایین 
ایستادن نمازگزار است. البته نمونه های دیگر از جمله 
طرح های رضوان دارای ساختاری است که از جهات 
مختلف استفاده می شود که توضیحات آن در متن این 
خود  طراحی  در  که  »فرشی  است.  شده  آورده  مقاله 
دارای جهت باشد، در استفاده از آن محدودیت ایجاد 
می شود. این مطلب موجب می شود که برای استفاده از 
آن، فرش را در جهت طراحی اش به کار برند. فرش هایی 
و  سجاده ای  یا  محرابی  گلدانی،  درختی،  همچون 
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تصویری به دلیل جهت دار بودن موارد استفاده عمومی 
خود را از دست داده، مصارف محدود ومشخص تری 
دارند.« )حاج محمد حسینی و آیت اللهی، 1384، 75-

.)76

طبقه بندی جانمازی ها
اساس  بر  بلوچستان  و  سیستان  استان  در  جانمازی ها 
ساختار و نقش به گروه های مختلفی تقسیم می شوند]2[ 
که جهت تسهیل در مطالعات مربوط در این مقاله به 
 )2( اقتباسی،   )1( می شوند:  تقسیم بندی  گروه  پنج 
نیمه اقتباسی، )3( بومی و اصیل، )4( جدید و )5( ذهنی 
و شخصی. جهت درک بهتر مطالب مربوطه در جدول 
متن  و  حاشیه  از  قسمتی  و  تصاویر  نمونة  و  نوع   ،1

سجاده ها ارائه گردیده است. 

گروه اول: سجاده های اقتباسی
از  حجاج  خصوصًا  مسافران  که  تحفه هایی  از  یکی 
مذهبی  مکان های  و  کشورها  از  حال  به  تا  گذشته 

به همراه خود می آورند سجاده های ماشینی و دست باف 
است که به گونه ای باعث انتقال هنر نیز می گردند. این 
سجاده ها دارای طرح های زیبایی هستند که قالی بافان با 
برداشت از آنها، گاهی بدون هیچ گونه تغییری با همان 
طرح و رنگ آن ها را دوباره بافی نموده و نقشه فرش 
را نیز به طور مستقیم و با روش قدیم، تابع تکنیک های 
نقشه خوانی کرده و می بافتند )تصویر  منطقه  بافت]3[ 

 .)2
گروه دوم: سجاده های نیمه اقتباسی

نیمه اقتباسی  سجاده های  ترکیب بندی  و  کلی  ساختار 
است،  اقتباسی  سجاده های  نمونه  از  برگرفته  معمولًا 
ولی تفاوت آن ها در نوع رنگ پردازی، اضافه و یا وارد 
نمودن قسمتی از نقش مایه های بومی یا ذهنی و غیره 
اصلی  ساختار  به  هیچ وجه  به  که  است  بافنده  توسط 
سجاده ارتباطی ندارد. بعضًا پس از بافت پاره ای از این 
نمونه ها، همخوانی و هماهنگی بصری بین نقوش وارد  
وجود  سجاده ها  کلی  ساختار  و  بافنده(  )توسط  شده 

ندارد )تصویر 3(. 

تصویر 3: )مأخذ: نگارندگان(تصویر 2: )مأخذ: نگارندگان(تصویر 1: )مأخذ: آویشی، 1388، 8(
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جدول 1: گروه بندی سجاده های سیستان و بلوچستان )مأخذ: نگارندگان(

رنگ اصلی متنحاشیهتصویرنوع سجــادهردیف

قهوه ای تیرهاقتباسی1

سبزچمنینیمه اقتباسی2

کرم روشنبومی و اصیل3

قهوه ای نارنجیسجاده های جدید4

سجاده های ذهنی 5
وشخصی

کرم زرد
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گروه سوم: جانمازی های بومی و اصیل
این گروه از جانمازی ها از لحاظ ساختار و شکل شامل 
چهار دستة رایج هستند: الف( طرح های محرابی، ب( 
و  گنبدی  طرح های  ج(  رضوان،  یا  قابی  طرح های 
جدول  در  نمازی.  قالیچه  طرح های  د(  و  گلدسته ای 
سجاده های  خطی  ساختار  و  تصاویر  نمونه   2 شماره 
بومی با اشاره به قسمتی از متن و حاشیه آورده شده 

است.
الف( محرابی

از جمله طرح های بسیار رایج و اصیل مناطق استان 
طرح محرابی است که دارای تنوع بسیار است. نقوش 

اکثر این سجاده ها هندسی است و رنگ بیشتر نمونه ها 
استان  اصیل  و  بومی  قالیچه های  از  برگرفته  و  منطبق 
شامل  سجاده ها  این  در  رفته  به کار  رنگ های  است. 
قهوه ای، اکر، قرمز، سبز تیره و روشن است. دور گیری 
که  است  سفید  و  سیاه  به صورت  نقوش  پرداخت  و 
نسبت  متن  در  و  است  مشهودتر  بسیار  حاشیه ها  در 
به حاشیه، رنگ های روشن تری استفاده گردیده است 
)قدیم  موجود  نمونه های  بررسی  با   .)5 و   4 )تصویر 
رنگ های  از  استفاده  که  می شود  مشخص  جدید(،  و 
روشن در متن سجاده ها به لحاظ بصری و معنایی بسیار 
مهم است و نقوش به کار رفته نیز هندسی، گیاهی و یا 

جدول 2: نمونه سجاده های بومی و اصیل )مأخذ: نگارندگان(

حاشیه هارنگ متننمونه تصویرساختار شکلینـوعردیف

1

سجاده های محرابی
ُاکرمتمایل به

قهوه ای

2

سجاده های قابی
 یا رضوان

قرمزنارنجی

3

سجاده های گنبد 
وگلدسته ای

قرمزروناسی

4

سجاده های قالیچه 
نمازی

قرمزنارنجی

 

 

 

 
**
**
**
**
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نقش مایة  بارز ترین طرح ها،  از  است.  نقش  از  قسمتی 
)تصویر  تاکی  برگ  و   )5 )تصویر  زندگی  درخت 
هستند،  مشخص  رنگ  و  ساختار  دارای  که  است   )4
بلوچستان  به  نسبت  سیستان  رنگ های  که  به طوری 

روشن تر است. 
ساختار کلی و شکل سجاده با طرح درخت زندگی 
قراردادن  محل   )1( است:  زیر  شرح  به   )5 )تصویر 
مهر]4[ که در باالترین قسمت سجاده است و میان دو 
دو دست  گرفتن  قرار  )2( محل  می گیرد؛  قرار  دست 
گیاهی  نقش   )3( است؛  نمادین  معمولًا  نمازگزارکه 
در وسط طرح قرار می گیرد و قابی که مربوط به متن 
سجاده بوده، محل قرار گرفتن دو پای نمازگزار را در 
این جایگاه  برای  قالبی  طرح مشخص می کند؛ و )4( 
اصیل  رنگ های  از  که  تعیین شده  ساختار سجاده  در 
تأثیر قرینگی  بهره گرفته و در مجموع  و رایج منطقه 

به صورت مناسبی مشخص گردیده است.
ب( طرح های قابی یا رضوان

در این نمونه سجاده ها تکرار یک نقش مایه در سرتاسر 
متن همراه با حاشیه های کوچک و بزرگ وجود دارد، 
گاهی نقش تکرار شده در متن از حاشیه گرفته می شود 
و نقوش آن به صورت گیاهی یا برگرفته از تصاویر و 
قسمتی از مساجد منطقه است. در تمامی این نمونه از 
سجاده ها، ساده شدن نقوش منجر به زیبایی در طراحی 
و ساختار آن گردیده است. )تصویر 7( رنگ های به کار 
رفته در متن و زمینة این نمونه ها، اکثرًا تنالیته های قرمز 

و قهوه ای یا ُاکر است.

ج( قالیچه نمازی
قالی های  مشابه  دقیقًا  جانمازی ها  از  نمونه  این  طرح 
ابعاد آن کوچک تر بوده و در خانه ها  اما  محلی است 

)James opiei, 1997, 245 :تصویر 5: )مأخذ: حصوری، 1371، 111(تصویر 4: )مأخذ
تصویر 6: طرح خطی و ساختار شکلی سجاده با 

طرح درخت زندگی )مأخذ: نگارندگان(
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طرح ها  این  در  می گردد.  استفاده  جانمازی  به عنوان 
معمولًا پس از بافت قالیچه ، سجاده هایی با همان نقوش 
بافته می شود که از لحاظ هماهنگی و هارمونی رنگ ها 

در نوع خود تحسین برانگیز است )تصویر 8(.
د( گنبدی و گلدسته ای

در  بسیاری  تعدد  و  تنوع  دارای  سجاده ها  نمونه  این 
اصلی  بخش  سه  یا  دو  و  هستند  متن  تقسیم بندی 
می شود.  مشاهده  سجاده  ساختار  در  مجزا  به صورت 
پایین  شدة  جدا  مستطیل  9-الف؛  شماره  تصویر  در 

محل ایستادن نمازگزار است و شامل نقوش گیاهی و 
هندسی است. در مستطیل باالی کادر سجاده )ب( در 
متن آن، طرح گنبد و گلدسته است که به نیت اماکن 
مذهبی بوده و محل قرار دادن پیشانی در آنجا است. 
طرح ها شامل طرح های مکه ای، مدینه ای، کربال و غیره 
است. در بعضی از این نمونه ها از کلمات مقدس و ذکر 
»اهلل« نیز به زیبایی استفاده می شود که برگرفته از اعتقاد، 
پایین  مستطیل  است.  هنرمند  خالق  ذهن  و  تجسم 
تعبیری از منطقه و محل زندگی نمازگزار و قسمت باال 

تصویر 8: )مأخذ: نگارندگان(تصویر 7: )مأخذ: نگارندگان(
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اماکن مذهبی است که عبادت کننده خود را در هنگام 
نیایش در آنجا احساس می نماید. 

گروه چهارم: سجاده های جدید
این نمونه سجاده در دو دهة اخیر بیشتر بافته شده است و 
تکیه بر روش های طراحی نوین را نشان می دهد که به دو 
صورت طرح های بومی )تصویر 11( و طرح های غیربومی 
با  بومی  طرح های  می گردد.  اجرا  و  ارائه   )12 )تصویر 
برداشت نقش مایه های اصیل از فرش های مناطق داخل 

استان و ترکیب آن با نقوش سایر هنرها از جمله گلیم و 
سوزن دوزی شکل می گیرند. در تصویر 10 تکرار نقش 
گل شاخی در متن سجاده برگرفته از نقوش قالیچه های 

محلی است. )تصویر 10 و 11(
تصویر 11 یکی از نقوش رایج بومی منطقه است که 
در طراحی جدید با ترکیبی تأکیدی در متن به کار رفته 
است. حاشیة بیرونی از نقوش خطی گلیم های منطقه تأثیر 
گرفته و با آن ها مرتبط است. طرح های غیربومی طرح هایی 

تصویر 5: )مأخذ: حصوری، 1731، 701(

ب

الف
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از طرح های  یا برگرفته  استان  از نقوش خارج  برگرفته 
فرش ماشینی و تلفیق آن با نقوش بومی است که معمولًا 
به صورت سفارشی بافته می شود )تصویر 12(. در تصویر 
12 )الف( نقش اصلی]5[ تکرار شده و از نقوش بومی 
استان است، ولی نقش حاشیة بزرگ )ب( غیربومی است 

که ساختار ناموزونی به وجود آمده است.

گروه پنجم: طرح های ذهنی و شخصی
مختلفی  به صورت های  تاکنون  گذشته  از  طرح ها  این 
بین اقوام و خانواده ها در مناطق استان وجود داشته و 
برخوردار  آنان  نزد  اهمیت خاصی  و  ویژه  جایگاه  از 
است و کاملًا حاصل سالیق و باورهای شخصی خالق 
را  وقت خود  به دلیل عالقه شخصی  بافنده  است.  اثر 
که  است  این  مهم  نکتة  و  می نماید  آن  بافت  صرف 
برای مشخص بودن و ماندگاری اثرش از امضاء )شامل 
عالمت خاص، نماد و نشان خانوادگی، نشانه گذاری، 
که  می کند  استفاده  نامنظم(  و  منظم  هندسی  نقوش 

نشانگر  و  می گذارد  به نمایش  را  او  به نفس  اعتماد 
تجسم ذهنی و تصویری هنرمند است. تصویر 13،یکی 

از سجاده های کاملًا ذهنی است.
در تصویر 13 نقش خطی نمازگزار]6[ در مرکز و 
متن سجاده طراحی شده است. نمازگزار در حال عبادت 
و رکوع به زیبایی به تصویر کشیده است. در تصویر 14 
یکی از طرح های کاملًا شخصی و ذهنی دیده می شود 
که در آن رنگ ها از خلوص باالیی برخوردار بوده و 
نقوش از تکنیک خطی مانند سوزن دوزی در بافت بهره 
متن و حاشیة  گرفته اند. خط های رمزگونه در سراسر 
سجاده دیده می شود. ضمنًا بعضی نقش مایه های بومی 
مانند نقش بز )که در قالیچه های محلی بسیار زیاد به کار 
به کار رفته است )تصویر  نیز  می رود( در متن سجاده 
14( و معمولًا در اکثر سجاده ها استفاده نمی شود، ولی 
هنرمند قالی باف محلی با عقیدة شخصی، سلیقه و نیت 
پاک خود آن را به کار برده و در ظاهر به سجاده معنایی 

خاص داده است.

تصویر 10 و 11: )مأخذ: نگارندگان(
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تصویر 12: )مأخذ: نگارندگان(

الف

ب
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تصویر 13: )مأخذ: نگارندگان(
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است  این  این سجاده ها  در  ترکیب بندی  از  هدف 
که خالق اثر نگاه کلی داشته و در این نگاه نقش مایه ها، 
در  را  به فردی  منحصر  رنگ های  و  بصری  عناصر 
)تصویر  است  داده  قرار  اثر  خلق  برای  خود  خدمت 
14(، به طوری که نیایش و عبادت شخص نمازگزار با 
نقوشی مرتبط از طبیعت منطقه )همانند گل گز، حیوان، 
حاشیه های بزرگ و کوچک، انواع گل و غیره( همراه 

است. 

از دیگر نقش مایه های رایج در سجاده های محلی 
که برای تقسیم فرم ها و رنگ ها در سراسر ترکیب بندی 
پنجره ای]7[  نقش  رفته،  به کار  زمینه  سطح  در  اصلی 
سفید  و  سیاه  متضاد  رنگ های  از  استفاده  است. 
سجاده ها  در  و  داده  بافته ها  این  به  مضاعف  جلوه ای 
می شود  مشاهده  پنج تایی  و  چهار  سه،  به صورت های 

)تصویر 15(.
با توجه به وجود محیط متفاوت و شرایط آب و 
هوا در شمال و جنوب استان و بافت معماری خاص در 

هر منطقه می توان وجود ارتباط بین معماری و سجاده 
و تأثیر متقابل و مستقیم آن ها را مشاهده نمود. به طوری 
که هر وسیله ای به این ارتباط، فضا و بافته کمک کند، 

به معماری یا سجاده افزوده می شود )تصویر 16(. 
و  می نماید  عبور  آن  از  نمازگزار  که  مکان هایی 
به همراه  می کند  استفاده  عبادت  برای  که  سجاده ای 
و  زندگی  در  را  نقش  زیباترین  پیرامونش،  طبیعت 
با  را  روز  از  ساعاتی  او  و  می نماید  ایفا  وی  عبادت 
آرامش روحی و جسمی به سراغ معبودش می رود. در 
هم زیستی  می خورد،  به چشم  که  نکته ای  »اولین  اینجا 
اطراف  طبیعت  با  معماری  نوع  این  مسالمت آمیز 
احساس  طبیعت  تخریب  هیچ وجه  به   که  است  خود 
کنار چنین مسئله  از  متأسفانه  امروزی  نمی گردد. بشر 

آسیب های  ناخواسته  و  می گذرد  به راحتی  مهمی 
فراوانی را به خود و نسل های بعدی وارد نموده است. 
زیبایی شناسی  حس  شدن  کمرنگ  آسیب ها  از  یکی 
بشر امروزی و زیان های مالی، قومی و فرهنگی است. 
معماری ارتباط نزدیکی با دیگر نقوش، دست بافته ها، 
فرهنگ، آداب و سنن داشته است و از همه مهم تر نقش 
به سزایی در مصرف بهینه، ارتباط و کنترل عناصر اربعه 
استفاده و کنترل  متأسفانه همانند  امروزه  داشته است. 
باد، آب،  اشعه خورشید )آتش(، خاک. بدون شناخت 
و تفکر، تمامی این ثروت ها که حاصل چندین و چند 
هزارسال زحمات پدران و اجداد ما بوده به راحتی دور 
آن ها  به  نسبت  تأملی  آنکه  بدون  است،  شده  ریخته 

وجود داشته باشد« )آویشی، 1382، 181(.

تصویر 14: )مأخذ: نگارندگان(

تصویر 15: دیتایل تصویر 14
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ویژگی ها و ساختار بافت فرش در استان 
بلوچستان  و  سیستان  استان  فرش های  بافت  در 
مشخصه ها و ویژگی هایی وجود دارد که با نقوش بومی 
بافته ها  شناسایی  برای  معیاری  و  گردیده  ادغام  استان 
با  و همراه  ادامه  در  این مشخصه ها  است.  فرش ها  و 
تصاویر مربوط جهت درک بهتر مفاهیم ذکر می گردد.

چله: »چله فرش های اصیل سیستانی از پشم خود رنگ 
عاجی و یا قهوه ای دست ریس محلی بوده که عالوه بر 
شناسایی  فاکتورهای  از  یکی  به عنوان  دوام،  و  زیبایی 
سیستان،  )قالی  می گردد«  محسوب  سیستان  فرش 

.)13 ،1390

توجه  استان  جانمازی های  از  بعضی  در  گلیمک: 
آن  گلیمک  یا  گلیم باف  بخش  به  ویژه ای  اهمیت  و 
است.  منظم  هندسی  نقش های  دارای  که  می شود 
»گاهی برای تأکید بیشتر بعد از اتمام کار، روی قسمت 
گلیم باف، سوزن دوزی یا رو دوزی می شود که با طرح 
هماهنگ  کاملًا  آن  در  رفته  به کار  ورنگ های  قالیچه 
یک  درآمد  یا  داستان  یک  مقدمة  مانند  درست  است. 
قطعه موسیقی« )آویشی، 1388، 5(. »گلیمک قالی های 
قدیمی سیستان، پهن، رنگی و از جنس پشم است و در 
مواردی، منقوش به نقش مایه های ساده است. در برخی، 
سطح گلیمک با رو دوزی سنتی از جمله سوزن دوزی 

تصویر 16: )مأخذ: عاطفه آویشی؛ نگارندگان(
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تزیین می گردد« )قالی سیستان، 1390، 13 و 14(.
روش  از  استان  اکثر سجاده های  گلیم باف های  در 
در   .)17 )تصویر  است  گردیده  استفاده  فارسی باف 
سال های اخیر شاهد استفاده از روش گلیم باف ترکی 
استان هستیم.  بافت فرش های شرکتی و سفارشی  در 
نیز  استان  سراسر  بومی  دست بافته های  در  روش  این 

به سرعت گسترش یافته است.

بافت  در  بارز  و  مهم  مشخصه های  از  یکی  گره: 
است،  آن  مناطق  به  مربوط  گره  منطقه،  فرش های 
به طوری که تمایل یکنواخت گره های قالی سیستان به 
است  راست  به  بلوچی  قالی  گره های  تمایل  و  چپ 

)تصویر 18(.

آقای علی حصوری د ر کتاب فرش سیستان به این 
نیز  توضیحاتی  و  د اشته  مستقیم  اشاراتی  گره  نوع  د و 
فارسی باف،  بلوچی  »گره  خالصه  به طور  که  د اد ه اند 

ترکی  یا  متقارن  سیستانی  گره  و  راست  به  متمایل 
اد غام  هم  با  که  زمانی  د ر  و  است  چپ  به  متمایل 
سراسر  د ر  اخیر(  د هه های  د ر  )خصوصًا  می شوند 
شد ه   حفظ  چپ  به  متمایل  نیز  فارسی  گره  استان، 

است.« )حصوری، 1371(.
ریشه: بعد از اتمام بافت سجاد ه و برید ن د قیق چله ها 
از روی د ار )پایین کشی( د و سر چله ها یا همان ریشه ها 
مناطق  د ر  ریشه بافی  می شود.  بافته  منظمی  به صورت 
استان د ارای تنوع بسیاری است و از مهمترین مراحل 
برای استحکام بخشید ن به بافته است. ریشه های ساد ه، 
نخود ی، مشبک، د ند ان موشی تکی و جفتی و گیس باف 
از مشخص ترین نمونه ها محسوب می شود. ضمنًا رنگ 
ریشه بستگی به رنگ چله ها د ارد که شامل رنگ های 

عاجی، استخوانی، مسی و غیره است )تصویر 19(.
سجاده های  پود گذاری  نازک]8[:  پود  و  ضخیم  پود 
اصیل در گذشته در اکثر مناطق استان از پشم بود که 
بعد از هر ردیف بافت فقط پود ضخیم با دست از بین 
تارها عبور داده می شد. اما در مناطقی نیز از روش های 
پود گذاری د یگر از جمله پود ضخیم و نازک با د قت 
زیاد ی استفاد ه می گرد ید. د ر د و د هة اخیر استفاد ه از د و 
نوع پود و نخ پنبه د ر تمامی مناطق مرسوم و رایج گشت 
که نشان از شناخت بافند گان برای ارائة بافتی بهتر است. 
ضمنًا بافته های بسیار قد یمی نیز د ر منطقه یافت می شود 
که از تعد اد و انواع پود بیشتری برخورد ار است و بحث 

و بررسی این مورد د ر این مقاله نمی گنجد. 
کناره پیچ: از موی بز و شتر با توجه به استحکام زیاد 
د ر کناره پیچی استفاد ه می شود که معمولًا به رنگ های 
به  کار  این  ُاکر و سیاه هستند.  تیره و روشن،  قهوه ای 
یا  بافت  د ر حین  انجام می شود:  استان  د ر  د و صورت 
پس از اتمام بافت. معمولًا بافند گان د ر ضمن بافت این 
کار را انجام می د هند، کناره پیچ]9[ از پهنای زیاد ی د ر 
استان برخورد ار است و نوعی مشخصه د ر فرش های 
بومی به شمار می رود. د و نمونه از آن د ر تصویر 20د ید ه 

می شود.
اولیه  مواد  نوع  و  معرفی مشخصات  در جدول 3 
بافت  مناطق  و  استان  سجاده های  بافت  در  مصرفی 

به طور مختصر ارائه گردیده است: 

تصویر 17: )مأخذ: لیال اکبریان(
بالف

تصویر 18: )مأخذ: لیال اکبریان(

 ب( شکل گره از پشت فرشالف( نحوة گره زدن فارسی
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نوع  و  بوده  سبک وزن  بیشتر  بلوچی  »قالیچه های 
گره آن ها فارسی )حداکثر 1600 گره در دسی مترمربع 
و در موارد استثنایی 3000 گره در دسی مترمربع( است. 
پشم های  از  بیشتر  بلوچی  قالیچه های  پرز  و  تارو پود 
از  بلوچ ها  گذشته  در  می شود.  تهیه  سیاه رنگ  محلی 
پشم شتر نیز قالیچه می بافتند و امروزه گاهی از نخ های 
پنبه ای نیز برای تاروپود قالی های خود استفاده می کنند. 
از تاب z برای خامه و برای تاروپود از تاب s استفاده 

می شود« )سلیمی، 1389، 36(. 
علی حصوری مشخصه های قالی کهن سیستان را 
در کتاب فرش سیستان شامل موارد زیر ذکر نموده اند: 
1( تار: پشم عاجی با پیچ z، 2( پود: پشم رنگی به طور 
رنگ  با  پشم  پرز:   )3 پود،  دو  با   z پیچ  با  شتر  عمده 
 )5 چپ،  به  متمایل  ترکی:  گره   )4  ،z پیچ  با  گیاهی 
لوار: موی بز، به طور عمده با رنگ قهوه ای، 6( گلیمک: 
معمولًا پهن، گاه دارای سوماخ باف آراسته و ریز نقش، 

تصویر 19: )مأخذ: لیال اکبریان؛ نگارندگان(

تصویر 02: )مأخذ: آویشی، 2931(
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سرخ،  سفید،  آبی،  سبز،  زرد،  شاد؛  بیشتر  رنگ ها:   )7
رنگ های  کمتر  کم رنگ،  شتری  چغکی،  صورتی، 
تیره، 8( نقشه: ساده، بیشتر از انواعی که بتوان متن و 
حاشیه را یکی کرد، بدین معنی که متن طراحی ویژه ای 
نهایت،  در  و  تکراری  اکثرًا  نقش ها  نکند.  طلب  را 
جانمازی )سجاده ای( هستند« )حصوری، 1370، 39( 

)جدول 4(.
اخیر  دهة  دو  در  مخصوصًا  امروزه  مصنوعی:  مواد 
استفاده از مواد و خامه های پالستیکی و کاموا آسیب های 
در  دست بافته ها  ارزش  به  جبران ناپذیری  و  جدی 
کشورمان وارد کرده است، اما به مدد استعداد و خالقیت 
استان،  مختلف  نقاط  در  قالی باف  هنرمندان  بی نظیر 
شاهد به وجود آمدن طرح هایی زیبا، حتی با مواد و ابزار 

نا مرغوب می باشیم. البته کیفیت و ارزش و استحکام این 
بافته  طبیعی  خامه های  و  مواد  با  که  آثاری  از  نمونه ها 
اقتصادی برای  از لحاظ  می شوند، بسیار کمتر است و 

خانواده ها به صرفه است.

جا مهری و جلد لوازم مربوط به نماز: با وجود سالیق 
افراد و استفاده مردان و زنان از مهر و تسبیح،  متنوع 
چوب خوشبو کننده دهان، قرآن های کوچک و بزرگ، 
است،  نماز  فریضة  با  مرتبط  که  غیره  و  جا چادری 
هنرمندان بافنده، متناسب با این لوازم جلدهایی بسیار 
زیبا و کاربردی، بافته و ارائه می دهند که نقوش بسیاری 

از این سجاده ها، گیاهی و هندسی است. 
بافته هایی  شاهد  بلوچ  و  سیستانی  اقوام  بین  در 

جدول 3: مواد اولیه مصرفی در سجاده های استان سیستان و بلوچستان )مأخذ: نگارندگان(

جدول 4: خالصة ویژگی های قالی سیستان )مأخذ: حصوری، 1371، 39(

ف
سازگاری رنگکاربـــردنوع جنسردی

محیط
مناطق بافت طبق 

اولویت
عاجی/ سفید/اکر/ قهوه چلهپشم1

سیستانعالـیای/ خاکستری

سیستان/ بلوچستانخـوبآبی/سفید/خاکستریپودپنبـه2
سیستان قدیممتـوسطزرد/سفیــــدپود، چلهابریشم3
سیاه/ اکر/قهوه ای تیره کناره پیـچموی بـز4

بلوچستان/عالـیوروشن
سیستان

بلوچستانعالـیاکـر/ قهــوه ایسجاده کوچک ، کنـاره پیچموی شتر5
ف
توضیحاتجنسنوعردی

با پیچ zپشم عاجیتار1

با پیچ zودوپودپشـم رنگی شترپود2

با پیچ zپشم با رنـگ گیاهیپرز3

متمایل به چپپشمگره ترکی4

رنگ قهوه ای و سیاهموی بـزلوار5

آراسته و ریزنقشپهـن،دارای سوماخ بافگلیمک6

بیشتر شاد،کمتررنگهای تیرهزرد،سبز،آبی، سفید، سرخ، صورتی، چغکی،شتری کم رنگرنگ ها7
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که  می باشیم  لوازم  این  حفظ  و  ارزش گذاری  جهت 
نقوش به کار رفته روی آن ها معمولًا ارتباط نزدیک و 
مستقیمی با نقوش سجاده های مربوطه دارد و هنرمندان 
با ذوق، از انواع روش های بافت و مواد اولیة مختلفی 
در به  وجود آوردن و تکمیل و تزیین]10[ این بافته ها 
زیبای  نمونة  سه   21 تصویر  در  می کنند.  استفاده 

کاربردی مشاهده می گردد.

نتیجه گیری 
و  سیستان  مناطق  خاص  قالیچه ای  سجاده های 
بلوچستان است و از لحاظ ساختار به پنج گروه تقسیم 
می شوند که عبارتند از: )1( اقتباسی از نمونه هایی که 
اقتباسی  تلفیق ساختار  نیمه اقتباسی:  نیست؛ )2(  بومی 
)غیربومی( با نقوش بومی و ذهنی؛ )3( بومی و اصیل 
که از رایج ترین و اصیل ترین نمونه ها در استان است و 
دارای نمونه های مشخصی ازجمله طرح های محرابی، 
است؛     نمازی  قالیچه  و  گلدسته ای  و  گنبد  رضوان، 
)4( جدید که در دو دهة اخیر توسط طراحان آکادمیک 
ارائه می گردد، و به دو صورت )الف( بومی که برگرفته 
ازدست بافته های اصیل منطقه است و )ب( غیربومی که 

طرح های آن بومی نیست و از نقوش فرش های ماشینی 
و  ذهنی   )5( و  است؛  ماشینی  و  بومی  از  تلفیقی  یا 
شخصی که حاصل سالیق شخصی بافندگان بااستعداد 

بومی در دوران های مختلف است.
در عرصة  اقتباسی  و  تلفیقی، جدید  نقوش  ظهور 
دیگر  سایردست بافته های  و  جانمازی  قالیچه های 
به شمار  مالحظه ای  قابل  نوآوری  می تواند  منطقه  این 
بینش  و  نقش  رنگ،  فرم،  از  آگاهی  نیازمند  که  رود 
گستردة بافندگان آن ها نسبت به امکانات بافت نقوش 
در فرش با توجه به نوع استفادة آن ها است. مهمترین 
بر روی جانمازی های  بافته شده  نقش ها و طرح های 
قالیچه ای و دیگر دست بافته های مناطق دوگانة سیستان 
و بلوچستان را نقوش هندسی، گیاهی و بعضًا حیوانی 
و  گیاهی  نقوش  موارد  بیشتر  در  که  می دهد  تشکیل 

حیوانی نیز در قالب هندسی بافته می شود.
بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که هنرمند 
بافنده و طراح این نقوش در عرصة تکنیکی، نوع بافت، 
گره های به کار گرفته شده، تکرار نقوش در سطح قالیچه 
و با توجه به مضمون مورد نظر و با گزینشی آگاهانه 
از محیط پیرامون که پیوستگی او با فرهنگ حاکم بر 

تصویر 21: )مأخذ: لیال اکبریان(
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از  استفاده  با  همچنین  و  می دهد  نشان  را  محیط  این 
ذوق و خالقیت شخصی خود اثری بدیع و قابل قبول 

می آفریند.
اصلی  ساختار  که  گفت  می توان  وصف  این  با 
از  اعم  بلوچستان  و  سیستان  قالیچه ای  سجاده های 
نقوش و یا نوع بافت متأثر از ویژگی های سنتی بوده 
راستای  در  ذهنی  و  اقتباسی  نوآورانه،  رویکرد  با  که 
امری مقدس و بر اساس معنویتی عمیق که ریشه در 
است.  گرفته  دارد، شکل  وادی  این  مردمان  اعتقادات 
نوآوری بر اساس معیارهای سنتی و بر مبنای شناخت 
کامل از فرهنگ و هنر یک قوم نه تنها مخرب نیست 
شناخت  و  آشنایی  باشد.  نیز  سازنده  می تواند  بلکه 
دست بافته های  بافت  نوع  و  تکنیک  طرح،  نقوش، 
راه گشای  می تواند  نه تنها  بلوچستان  و  سیستان  مناطق 
در عرصة  نوآوری  و  تداوم  که عالقمند  باشد  کسانی 
هنرهای سنتی هستند، بلکه تجلی گر تفکر هنرمندان و 

خالقان این آثار است.

پی نوشت ها
بافت . 1 مناطق  و  روستاها  زیاد  تعداد  به  توجه  با   

فرش در سیستان و بلوچستان و وسعت آن، تحقیق 
13 سال  به مدت  دایم  و  مستمر  به صورت  میدانی 
عالوه  که  است  پذیرفته  صورت  نگارنده  توسط 
بر اینکه تخصص و رشته تحصیلی فرش را دنبال 
می کند.  زندگی  هم  هنرمند  خانواده ای  در  می کند 

این تحقیقات هم اکنون نیز ادامه دارد. 
 در این مقاله سعی گردیده است طبق بررسی های . 2

در  موجود  معاصر  و  رایج  نمونه های  شده،  انجام 
مناطق استان آورده شود.

 در قسمت بافت این مقاله به آن پرداخته شده است.. 3
 مهر: معمولًا در منطقه سیستان از این نمونه نقش ها . 4

استفاده  به علت  می شود.  استفاده  سجاده ها  در 
نکردن مهر توسط بلوچ ها در فریضة نماز معمولًا 

به صورت لوزی، دایره، مربع و مستطیل است.
5 . )Dranjak( این نقش در مناطقی از استان درنجک 

تلفظ می شود و از نقوش رایج و اصیل در حاشیة 
فرش هاست.

 نقش خطی نمازگزار که در تحقیق میدانی در سال . 6
1388 در مصاحبه با بافندة سجاده مربوطه مشخص 

گردید و رکوع نمازگزار را نشان داده است.
 نقش پنجره ای: در اکثر فرش های منطقه این نقش . 7

حاشیه ها  از  بیشتر  متن  در  که  می گردد  مشاهده 
است. نقش پنجره ای که در معماری سنتی منطقه 
ایفا  را  نقش  همان  نیز  فرش ها  در  دارد  وجود 
می نماید و موجب ورود، خروج و کنترل انرژی و 

نگاه بیننده می شود.
 در مناطق استان پوت و ته پوت تلفظ می شود.. 8
 در مناطق مختلف استان کناره پیچی، لوار پیچ تلفظ . 9

و خوانده می شود.
در تزیینات این بافته ها از انواع صدف، نقره، پولک، . 10

سنگ های رنگی، سکه و غیره استفاده می شود.
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