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Handwoven products of Sistan, with their specific motifs and uses, are divided into two 
categories: “with loom” and “without loom”. With loom products are the ones that their 
weaving requires a loom and a specific location. However, without loom products are woven 
without such equipment, such as woolen and hairy twine, and mat which are woven by no-
madic women. These various handicrafts have some similar motifs that are used in various 
no knot products. Therefore, the present study aimed to investigate the common motifs used 
in different no knot products of Sistan. Regarding the unique no knot handwoven products of 
Sistan, Hall et al. (1998) stated that “This art began by using the simplest methods of weav-
ing using plant and animal fibers and has progressed from providing the everyday necessary 
equipment to such delicate and deluxe products. Today, various kinds of weaving products 
are often used as ornaments or manifestations of the collective identity.” Ali Hassouri (1993) 
also deals with these handwoven products and their weavers in his book Sistan Carpet.

Methodology
The present study aimed to investigate the usages of the common motifs and designs used 

in different types of no knot handwoven products of Sistan. For this purpose, 10 handwo-
ven samples, including with knot and no knot handmade products were analyzed which were 
manufactured in villages of “Hamoon”, “Hirmand”, “Nimruz”, “Zabol”, and “Zahak” in 
Sistan province. The required data were obtained through field research in the above-men-
tioned sites as well as library research. This research has a descriptive and analytical design 
and introduces different types of no knot handwoven products and categorizes them based on 
their common motifs.

Results
There is no equivalent for no knot handwoven products in the literature on the Persian 

carpet. By definition, no knot stands in contrast to knotted woven products, such as carpets 
and rugs. no knot handwoven products are woven using warp and weft. Therefore, woven 
products that are warp-based, weft-based, and knot-free are classified as no knot products 
and in this study, we refer to them as no knot handwoven products. However, most of the 
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practical handicrafts are woven in a variety of ways other than no knot. No knot handwoven 
products are less aesthetically appealing than linty products, such as carpets and rugs, due 
to their functional role in the maintenance of objects and the carriage of necessary supplies.

No knot handwoven products of Sistan can be divided into two categories: the first cat-
egory includes “kilim”, “tablecloth”, “floor mat”, “saddlebag”, “woolen sack”, and f”loor 
cloth” which have no knots (Table 1). The second category consists of “carriage harness”, 
“yekteli”, “backrest”, and “salt shaker” that have a knotted layer (Table 2). However, carpets 
and rugs are knotted products. Furthermore, Table 3 demonstrates the different and similar 
motifs and their usages in no knot handwoven products.

 Kilim (Hasouri, 164 :1371)Tablecloth (authors)Flour mat (authors)

Saddlebag (authors)Woolen sack (Hasouri, 165 :1371)Floorcloth (authors)

 www.vistacarpet.com)) Salt shaker Yekteli (authors)

Kilim lining of the backrest (authors)Carriage harness (authors)

Table 1. No knot handwoven products of Sistan. Source: Authors

Table 2. Two-sided handwoven products of Sistan with knotted and no knot sides (no knot side as the outer layer), 
Source: Authors
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Table 3. Investigation of the similar and different motifs in no knot handwoven products, Source: Authors
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Conclusion
Based on the findings, motifs used in no knot products, include “ monster’s feet”, “scor-

pion”, “running water”, “star”, “soormehr”, “comb”, “cross”, “earrings”, “moon and sun”, 
“eight Eyes”, “tas kot”, “armband”, “claw” and “amulet”. All the above-mentioned motifs 
are used in the saddlebags. Moreover, except for the amulet motif, all the other ones are used 
for the tablecloth. Furthermore, the motifs of the moon and sun, amulet, earrings, and claw 
are not used for carpets and the motifs of soormehr, amulet, and earrings are not used for 
the salt shaker. The motif of the cross, soormehr, moon and sun, eight eyes, and amulet are 
used in yekteli, which is used as a decoration. For woolen sacks, monster’s feet, running 
water, moon and sun, eight eyes, tas kot, and claws are used. The carriage harness usually 
has motifs like eight eyes, armband, and amulet. The lining of the backrests and floor cloths 
are simple kilim with no motifs.
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نقش ها و طرح های  مشترک دست بافته های بی گره سیستان

  چکیده
می شوند.  تقسیم  دار«  بدون»  و  »داری«  دستۀ  دو  به  خود  خاص  کاربرد  و  نقش ها  با  سیستان  دست بافته های 
که برای تولید آن ها نیاز به دار مخصوص و فضایی مشخص  گروه  از دست بافته ها هستند  دست  بافته های»داری« آن 
گفته شده تولید می شوند. انواع ریسمان های پشمی، مویی و انواع  است اما دست بافته های بدون دار، بدون امکانات 
این دست بافته های متنوع، دارای نقوشی   این دسته  اند.  از  بافته می شود  زنان عشایری  به وسیله  اغلب  که  حصیر 
که در تولیدات مختلف بی گره بعضًا  به کار می روند. با توجه به این موضوع در این پژوهش به بررسی  مشترک هستند 
گردآوری  کاربرد نقوش مشترک در آن ها پرداخته می شود.  گره سیستان از لحاظ   تولیدات مختلف دست  بافته های بی 
که نقوش  کتابخانه ای و روش ارائه تحقیق توصیفی-تحلیلی است. نتایج نشان می دهد  داده ها به صورت میدانی و 
و  »ماه  »گوشواره«،  »عجب«،  »کارچک«،  قرمز«،  نقش  »سورمهریا  »کوش«،  »چپراس«،  نیمک«،  و  »مهر  »جلیک«، 
کت«، »بازوبند«، »پنجه« و »تعویذی« در دست بافته ها استفاده می شود.  روچ«، »هشت چم یا هشت چشم«، »تاس 
کاربرد، نقش هشت چشم است. همچنین نقش  از این میان نقش مشترک همه دست بافته های بی گره با بیشترین 
کم ترین  گوشواره با  کاربرد را در انواع دست بافته ها دارد و نقش  کت و پراس بیشترین  هشت چشم، ماه و روچ، تاس 

میزان در انواع دست بافته ها ظاهر شده است.
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  مقدمه
کـــه بـــا شـــیوه ها  دســـت بافته ها در هـــر منطقـــه ای مبیـــن تاریـــخ، هنـــر و فرهنـــگ مـــردم آن منطقـــه اســـت. 
کـــه مـــردم آن بـــه ایـــن حرفـــه مشـــغول اند  و تکنیک هـــای مختلـــف بافتـــه می شـــود. هـــر یـــک از مناطقـــی 
کـــه بـــا دیگـــر مناطـــق متفـــاوت بـــوده و ایـــن  بـــر مبنـــای اصـــول و قواعـــدی ایـــن بافته هـــا را تولیـــد می کننـــد 
تفـــاوت ریشـــه در فرهنـــگ و ســـنت هـــر قـــوم دارد. »منطقـــه سیســـتان و بلوچســـتان یکـــی از قدیمی تریـــن 
کـــه در  کاوش هـــای باستان شناســـی  ســـکونت گاه ها و تمدن هـــای موجـــود در ایـــران بـــوده و بـــا توجـــه بـــه 
کانون هـــای  کشـــف دســـت بافته هایی از ایـــن مناطـــق یکـــی از قدیمی تریـــن  گرفتـــه و  منطقـــه صـــورت 
کتـــاب فـــرش سیســـتان  بافندگـــی نیـــز بـــه شـــمار مـــی رود« )ســـید ســـجادی،1388: 52(. »علـــی حصـــوری« »در 
»پـــس از بررســـی فرهنـــگ مـــردم سیســـتان و فـــرش آن منطقـــه می گویـــد: بـــدون شـــک آثـــار بـــه دســـت آمـــده 
کـــه شـــهرت  از شـــهر ســـوخته بهتریـــن دلیـــل بـــر قدمـــت دســـت بافته ها در سیســـتان اســـت به طـــوری 
بافته هـــای آن در آغـــاز دورۀ  اســـامی نشـــان از قدمـــت و رونـــق آن دارد«)حصـــوری، 1371: 3(. مجموعـــه ای از 
کـــه توســـط زنـــان عشـــایری بافتـــه می شـــوند از جملـــه صورت هـــای هنـــری  دســـت بافته هـــای سیســـتان 
کـــه بـــرای تولیـــد آن هـــا  ایـــن خطـــه اســـت. »دســـت بافته های داری« دســـته ای از دســـت بافته ها هســـتند 
کـــه  کار می باشـــد. دســـت بافته های دیگـــری نیـــز در ایـــن اســـتان رایـــج اســـت  نیـــاز بـــه دار مخصـــوص ایـــن 
ـــواع  ـــا ان ـــی و ی ـــمی، موی ـــمان های پش ـــواع ریس ـــت ان ـــد باف ـــد مانن ـــی نمی باش ـــد دار خاص ـــا نیازمن ـــد آن ه تولی
کـــه در مناطـــق متعـــدد ایـــن اقلیـــم پهنـــاور  حصیـــر. بافنـــدگان ایـــن دســـت بافته ها زنـــان عشـــایری بوده انـــد 
بـــه زندگـــی دام داری و دام پـــروری مشـــغول بوده انـــد. زنـــان بـــه فراخـــور فرصت هـــای پیـــش آمـــده بـــا ذوق 
ـــدند.  ـــغول می ش ـــان مش ـــورد نیازش ـــه ی م ـــایل و البس ـــق وس ـــه خل ـــود ب ـــد خ ـــتان هنرمن ـــدد دس ـــار و م سرش
ــه  ــبت بـ ــداری دام نسـ ــرایط نگهـ ــودن شـ ــب بـ ــرت، نامناسـ ــد: مهاجـ ــی ماننـ ــان عواملـ ــت زمـ گذشـ ــا  ــا بـ امـ
گذشـــته، در دســـترس نبـــودن مـــواد اولیـــه مرغـــوب و جایگزیـــن شـــدن تولیـــدات شـــهری بـــه جـــای بســـیاری 
ـــه  ـــوع دســـت بافته ها نســـبت ب ـــردی، بســـتر الزم جهـــت فراموشـــی بافـــت و نقـــوش ایـــن ن کارب از بافته هـــای 

گلیـــم در منطقـــه وجـــود دارد.  ـــی و  قال

ضرورت پژوهش
کنون دیگر امکان  که ا کوچ رو سیستان است  کار زنان عشایر  نقوش دست بافته های بی گره حاصل 
که حفظ و مستند سازی  گذشته ممکن نیست. این دست بافته ها دارای نقوشی است  تداوم آن مانند 
ج گذاری به بافندگان گمنام  آنهاست، بنابراین  حفظ و تکرار آن ها  آن ها  عاوه بر کارکرد  بصری و هویتی، ار

به عنوان بخشی از عناصر  فرهنگ  بصری منطقه  سیستان و ایران ضروری است. 

روش  پژوهش 
کار بـــرده شـــده در انـــواع  کاربـــرد  طـــرح و نقـــش  مشـــترک بـــه  ایـــن پژوهـــش بـــا هـــدف بررســـی 
ــامل  ــه دســـت بافته شـ ــد10 نمونـ ــن فرآینـ ــه اســـت.  در ایـ گرفتـ ــام  ــتان انجـ ــره سیسـ دســـت بافته های بی گـ
گـــره دار در روســـتاهای شهرســـتان های »هامـــون«، »هیرمنـــد«، »نیمـــروز«،  دســـت بافته های بی گـــره و 
ـــا  ـــش ب ـــن پژوه ـــات ای ـــد. اطاع گرفتن ـــرار  ـــی ق ـــل و بررس ـــورد تحلی ـــتان م ـــه سیس ـــک« از منطق ـــل« و »زه »زاب
کتابخانـــه ای بـــه دســـت آمـــده اســـت. روش ارائـــه ایـــن  گفتـــه  و نیـــز  مطالـــب  حضـــور میدانـــی در مناطـــق 
کـــه  بـــا معرفـــی انـــواع بافتـــه هـــای بی گـــره  ودســـته بنـــدی آن هـــا بـــه  پژوهـــش توصیفـــی و تحلیلـــی اســـت 

نقـــوش مشـــترک آن هـــا پرداختـــه مـــی شـــود. 
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پیشینه پژوهش
ــوری )1371(  در  ــه حصـ ــده اســـت، از جملـ ــته  شـ ــی نوشـ ــا و مقاالتـ کتاب هـ ــتان  ــرش سیسـ ــورد فـ در مـ
کتـــاب »فـــرش سیســـتان« بـــه بررســـی و معرفـــی طرح هـــای فـــرش سیســـتان می پـــردازد. »نصیـــری« )1374) 
کتـــاب »ســـیری در هنـــر قالیبافـــی ایـــران« در معرفـــی فـــرش نواحـــی مختلـــف ایـــران بـــه فـــرش منطقـــه  در 
ــا نســـبت می دهـــد.  ــاره دارد و فـــرش مناطـــق شـــرقی ایـــران را بـــه بلوچ هـ ــز اشـ سیســـتان و بلوچســـتان نیـ
کارشناســـی ارشـــد بـــا عنـــوان »بررســـی رنـــگ و فـــرم در نقـــوش فـــرش  »حســـین آبادی« )1382( در پایان نامـــه 
ـــه شـــناخت نقش هـــا و رنگ هـــای اصیـــل فـــرش سیســـتان پرداختـــه اســـت. »پیـــری« )1389)  سیســـتان« ب
کارشناســـی ارشـــد بـــا عنـــوان »شناســـایی و ســـاماندهی نقشـــه های قالـــی سیســـتان« نقـــوش  در پایان نامـــه 
ـــی سیســـتان را شناســـایی و دســـته بندی نمـــوده اســـت. »موســـوی حاجـــی« و پیـــری )1390( در  اصیـــل قال
مقالـــه ای تحـــت عنـــوان »بررســـی تطبیقـــی نقـــوش قالـــی سیســـتان بـــا ســـفال های نخـــودی شـــهر ســـوخته« 
بـــا بررســـی و تطبیـــق ایـــن نقـــوش بـــر اصالـــت و قدمـــت ایـــن نقـــوش مهـــر تأییـــد زدنـــد »شـــه بخـــش« )1382) 
گرافیـــک« مبنـــای  کارشناســـی ارشـــد بـــا عنـــوان »بررســـی نقـــوش ســـنتی بلـــوچ و جایـــگاه آن در  در پایان نامـــه 
ـــی را، شـــناخت ویژگی هـــای  ـــه تیره هـــا و قومیت هـــای مختلـــف ایران ـــه نســـبت ب شـــناخت و قضـــاوت عادالن
فرهنگـــی و هنـــری یکدیگـــر و معرفـــی آن هـــا دانســـته اســـت، و ایـــن پژوهـــش بـــرای نخســـتین بـــار بـــه مقایســـه 
کمتـــر مـــورد توجـــه محققیـــن  کـــه تـــا پیـــش از ایـــن  طـــرح و نقـــش در دســـت بافته های بی گـــره سیســـتان 

ـــوده اســـت دقـــت نظـــر دارد.  ب

دست بافته های بی گره سیستان و بلوچستان
که با وجود سابقه هزاران ساله،  »یکی از جلوه های خاقیت هنری بشر، دست بافته ها می باشند 
کارکردهای چندجانبه جایگاه ویژه خود را به عنوان یکی از صور تمدنی با ارزش حفظ  هم چنان به دلیل 
نموده است. این هنر صناعی، از برجسته ترین شاخص های فرهنگ بومی ایران بوده و به سان آیینه 
کهن نقش آفرینی  گران بهای پیشینیان در شناسنامه تاریخی این سرزمین  تمام نمای ایرانی و میراث 
که قرن ها پیش از قالی بافی و هم زمان با پارچه بافی  گلیم بافی، باستانی ترین شیوه بافت است  می کند«. 
در خاور زمین پدید آمد )سوری، 1397(. در ادبیات فرش ایران تعریفی معادل دست بافته های بی گره 
گره دار مانند قالی و قالیچه  وجود ندارد. در تعریف، دست بافته های بی گره در مقابل دست بافته های 
معنا می شوند، این دست بافته ها بدون پرز و از در هم تنیده شدن تار و پود به وجود آمده اند. از این رو 
گره بوده باشند جزء بافته های بی گره قرار می گیرند. »این  که به صورت تارنما، پودنما و فاقد  بافته هایی 
بافته اند.  دارند،  کمتری  نقش  رمه گردانی  گاه،  چرا در  کار،  حال  در  مردها  که  هنگامی  زنان  را  بافته ها 
نمایان  این دست بافته ها  در  را  روزانه خود  زندگی  و  ترس  اندوه،  و  آمال، غم  آن ها احساسات درونی، 
که در نگهداری  کاربردی  می ساختند«. )صلواتی، 1387(. در واقع دست بافته های بی گره به دلیل نقش 
کم تر دارای وجهه زیباشناسی نسبت به بافته های پرزدار مثل قالی  اشیا و حمل ملزومات زندگی دارند 
گیاهی و حیوانی آغاز شده  و قالیچه هستند. »این هنر از ساده ترین روش های بافندگی به وسیلۀ الیاف 
و رفته رفته پیشرفت نموده است و از یک نیاز روزمره، به چنان تولیدات ظریف و تجملی رسیده است 
کار برده می شوند« )هال  گروهی به  کثرا برای زیبایی یا به عنوان مظهر هویت  که امروزه انواع بافته ها، ا
انواع  در  را  بی گره  و  گره دار  بافته های  از  مجموعه ای  سیستان  منطقه  ظرفیت   .)11  :1377 دیگران،  و 
کاربردی به  کاربردی بوده اند. غالب بافته های  دست بافته ها داراست و به تبع زندگی عشایری بافته ها 
که در این پژوهش از آن ها به نام  دست بافته های بدون  به شکل های مختلف و بدون گره بافته شده اند 
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گره نام برده می شود.  دست بافته ها با دارا بودن نقش مایه های فراوان سفیر به جا مانده فرهنگ و تمدن 
گذشته هر منطقه هستند. 

کلی دست بافته های بی گره سیستان شامل :  به طور 
1. گلیم: این دست بافته های عشایری، نوعی زیرانداز هستند که طرح های آن ها، متضمن پیام های 
کنون است گلیم بیشتر  بی شماری در مورد فرهنگ، مذهب، اعتقادات و زندگی اجتماعی آنان از گذشته تا
توسط بلوچ های منطقه هیرمند در سیستان تولید می شود و به دلیل استفاده از دار افقی محدودیت در 
گلیم را به صورت دو تیکه جدا از همدیگر بافته و پس از بافت  گلیم  با ابعاد بزرگ تر  ابعاد دارند. برای تولید 
گلیم های ظریف، »شال« و در  گویش سیستانی به  دو قسمت را توسط موی بز به هم وصل می کنند. در 
گلیم از تارهای خودرنگ و دست ریس پشم به عنوان تار و از پشم های رنگی و  بلوچی »کونت« می گویند. 
کناره پیچ حصیری از جنس  یا رنگ شده با ترکیب رنگی غالب تیره به عنوان پود استفاده می شود و دارای 
و نیمک«، »چپراس«،  کاربرد دارد شامل: »جلیک«، »مهر  گلیم  بیشتر در  که  و نقوشی  بز است  موی 

»کوش«، »سورمهر یا نقش قرمز«، »کارچک«، »عجب«، » هشت چشم« و »تاس کت« می باشد. 
 2. سـفره: در زمان هـای قدیـم بـه علـت عـدم وجود سـفره های امـروزی از نوعی دسـت بافته به عنوان 
سـفره اسـتفاده می کردند. شـامل دو نوع سـفره غذاخوری و سـفره آردی است. در سفره غذاخوری معمواًل 
کامـوای رنگـی( به عنـوان پـود جهـت  از پشـم سـفید و یـا قرمـز به عنـوان تـار و از الیـاف رنگـی پشـم )و اخیـراً از 
ایجاد نقوش هندسـی منظم اسـتفاده می شـود. به جز نقش »تعویذ« سـایر نقوش در این دسـت بافته به 
چشـم می خـورد. در سـفره آردی بـه دلیـل نگهـداری آرد و انجـام مراحـل آماده سـازی خمیـر، چانه گیـری و 
پختـن نـان، معمـواًل دارای زمینـه ای سـاده همـراه بـا حاشـیه ای بـا نقـوش هندسـی در دو طـرف می باشـد 
و جنس آن نیز تمامًا پشـمی اسـت.این دسـت بافته ها بیشـتر در روسـتاهای سیسـتان و بخصوص بخش 

»نیمـروز« تولید می شـوند.
کـوچ رو اغلـب همـراه خـود دارنـد و دارای دو قسـمت  کـه چادرنشـینان   3. خورجیـن: بافتـه ای اسـت 
کیسـه  ماننـد جهـت حمـل بـار بـر احشـام اسـت. خورجیـن را معمـواًل زنـان خانواده هـای دام دار می بافنـد 
گلیـم بافـی می باشـد. خورجیـن دارای تنـوع زیـادی ازنظـر جنـس و نـوع  و طریقـۀ بافـت آن نیـز همچـون 
بافت اسـت و پیچ بافی و پوهای معلق در آن بیشـتر به چشـم می خورد. قسـمت داخلی این خورجین ها 
کیـف را بـه یکدیگـر وصـل می کنـد تزییـن  کـه دو طـرف   بافتـی یکدسـت و طـرح سـاده دارد و قسـمتی 

ً
کثـرا ا

 از مـوی بـز  و  ابـزار تزیینـی دیگر ماننـد مهره، 
ً
کثـرا کناره هـای خورجیـن ا شـده و طـرح دار اسـت. بـرای بافـت 

گلیم بـاف وهمین طور به صـورت یک رو  سـنگ و صـدف اسـتفاده می کننـد. همچنیـن خورجین به صورت 
گوسـفند، مـوی بـز،  گلیـم تولیـد می شـود. الیـاف مورداسـتفاده جهـت بافـت خورجیـن پشـم  قالـی و یـک رو 
کـه در خورجیـن  کـه بیشـتر به عنـوان تـار اسـتفاده می شـود. نقوشـی  کـرک شـتر و در مـواردی نـخ پنبـه ای 
کاربـرد دارنـد شـامل: »جلیـک«، »مهـر و نیمـک«، »چپـراس«، »کـوش«، »سـورمهر یـا نقـش قرمـز«،  بیشـتر 
کـت«، »بازوبنـد«،  »کارچـک«، »عجـب«، »گوشـواره«، »مـاه و روچ«، »هشـت چـم یـا هشـت چشـم«، تـاس 
که در حاشـیه دریاچۀ هامون  »پنجه« و »تعویذی« اسـت. این دسـت بافته بیشـتر توسـط عشایرنشـینانی 

زندگـی می کننـد بافتـه می شـود.
گلیمی و معمواًل از جنس پشم و یا پنبه به رنگ سفید بافته می شود و از آن  کیسه   4. جوال: نوعی 

گندم و آرد استفاده می کنند. جوال انواع مختلفی دارد: برای نگهداری آذوقه مانند جو و خصوصًا 
که بیشتر با موی بز بافته می شود. 1-4. جوال مویی 

گوسفندان بومی منطقه بافته می شود. که توسط پشم  2-4. جوال پشمی 
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بافته  سیستان  روستاهای  کثر  ا در  که  لته ای  جوال  سیستانی  گویش  به  یا  پارچه ای  جوال   .4-3
که آن ها را باریک بریده و به عنوان پود استفاده می کنند. نقوش  می شود مواد اولیه آن از تکه های پارچه 
مورد استفاده در جوال بیشتر نقش مایه های »جلیک«، »چپراس«، »ماه و روچ«، »هشت چم«، »تاس 

کت« و »پنجه« می باشد.
گلیم  و ابعاد تقریبی آن 90×50 سانتی متر  گلیم و یا یک رو قالی و یک رو   5. ُپشتی: دارای دو نوع تمام 
می باشد. معمواًل با پنبه و یا پشم و...پر می شود و دور تا دور اتاق و یا چادر چیده می شود و در هنگام 
که در منطقۀ سیستان به ویژه در نواحی »بنجار«، »کرباسک«، »ده مرده«،  نشستن به آن تکیه می دهند 

»دوست محمد« و» شهرکی نارویی« رایج می باشد.
کًا از موی بز تهیه می شود و به  صورت گلیم باف بدون نقش و به رنگ سیاه تهیه می گردد.   6. پالس: 
که بیشتر چادرنشینان حاشیه  برای ساخت سیاه چادر معمواًل از قطعات پاس بافته استفاده می شود. 

دریاچۀ هامون استفاده می کنند.
تزئینی  نقوش  از  و  دارای ساختار خاصی است  که  قالی  یا  و  گلیم  از جنس  بافته ای  7.نمکدان:   
زیبایی در آن استفاده  شده است. »نمکدان ها عاوه بر حمل و جابه جایی نمک می توانند به عنوان 
وسیله ای برای نگه داری برخی مواد دیگر مثل دانه و حبوبات و سایر چیزهای ریخته و دانه دانه شده 
که از ریخت و پاش مواد  گلوگاه باریک نمکدان حالتی لوله مانند ایجاد می کند  استفاده شوند. دهانه و 
در  دست بافته ها  سایر  با  نمکدان  تفاوت   .)1389 دیگران،  و  )بهارلو  می کند«  جلوگیری  کیسه  داخل 
ساختار متفاوت دهانه تنگ آن است ونقش مایه های »جلیک«، »مهر و نیمک«، »چپراس«، »کوش«، 
»کارچک«، »عجب«، »ماه و روچ«، »هشت چم یا هشت چشم«، »تاس کت«، »بازوبند« و »پنجه« در این 
کنون از آن برای نگهداری  دست بافته استفاده شده است. با توجه به اهمیت و حرمت نمک از گذشته تا

نمک استفاده می شود. این دست بافته بیشتر در روستاهای نواحی مرزی سیستان مشاهده می شود
که هم مصرف  8. انواع مال بند: شامل »افسار« و »دهنه« و »گلوبند« و »گردنبند« احشام هست 
کثر  روستاهای  تزئینی و هم کاربردی داشته است و از آن برای کنترل احشام خود استفاده می کنند.که در ا
که با فن خاصی  مناطق مختلف سیستان مشاهده می شود. جنس این طناب ها از جنس موی بز است 
که این طناب معمواًل با منگوله هایی از جنس  بافته شده و طناب بسیار مقاومی از آن به دست می آید 
کاربرد ضد  که  کاموا و صدف و یا دکمه هایی از جنس صدف تزیین می شود  پشم با رنگ های متنوع و یا 
از آیینه دوزی و سکه دوزی نیز استفاده  گردنبند شتر  گلوبند و  چشم زخم نیز دارد. در مواردی بر روی 

می شود. مال بند دارای نقوش هشت چم، بازوبند و تعویذی است.
کم )بین 30 تا 50 سانتی متر( و طول زیاد  که با عرض  9. یک تلی: نوعی دست بافته نواری شکل 
گلیم و یا قالی بافته می شود. با توجه به نوع تزئینات و نقوش این  )بین 300 تا 500 سانتی متر( از جنس 
»تعویذی«  چم«،  »هشت  روچ«،  و  »ماه  »سورمهر«،  »عجب«،  نقش مایه های  شامل:  که  دست بافته 
می باشند و همچنین جایگاه استفاده )معمواًل در سر درب و یا روبه روی ورودی منزل و یا سیاه چادر( 

کارکرد ضد چشم زخمی آن پی برد. می توان به 
آردی(،  و  )غذاخوری  سفره  گلیم،  اول  دسته  هستند:  دسته  دو  سیستان  بی گره  دست بافته های 
و  تلی، پشتی  بند، یک  (، دسته دوم  مال   1 ندارند )جدول  گره ای  که هیچ  و پاس  خورجین، جوال 
که با توجه به هدف این  گره بافته اند.  گره دار هم دارند)جدول 2( و قالی و قالیچه  که یه الیه  نمکدان 
پژوهش به نقوش مشترک گلیم، سفره، خورجین و جوال در درجۀ نخست و سپس نقوش رویه های گلیم 

بافته پشتی و نمکدان و مال بند و یک تلی دقت نظر خواهیم داشت.
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که پاس و آستر پشتی هاست  از میان بافته های بی گره در سیستان، دو بافته بدون نقش وجود دارد 
و ساده بافته می شوند. پاس با موی بز و آسترپشتی با پشم های رنگی به صورت پودنما بافته می شود. 
کار رفته مختص یک نوع  در سایر انواع بافته ها تعدادی نقوش به صورت مشترک و چندین نقش مایۀ 

که عوامل متعددی در شکل گیری نقوش مربوطه نقش داشته اند. دست بافته است 

���ه آردی (���ر����ن)���ه ��ا��ری(���ر����ن)����  (���ری،١٣٧١: ١٦٤)

��س (���ر����ن)��ال (���ری،١٣٧١: ١٦٥)��ر��� (���ر����ن)

���ه ��ا��ری(���ر����ن)����  (���ری،١٣٧١: ١٦٤)

��ال (���ری،١٣٧١: ١٦٥)��ر��� (���ر����ن)

جدول 1. بافته های بی گره در سیستان. منبع: نگارندگان

گره دار در سیستان )رویه بی گره(. منبع: نگارندگان  جدول 2. بافته های دو رویه بی گره و 
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عوامل موثر در شکل گیری نقوش دست بافته ها
که بافندگان هر یک از مناطق برای دست بافته ها استفاده می کنند مختص به خودشان  »نقوشی 
که از رنگ و نقش دست بافته می توان محل بافت آن را تشخیص داد. در واقع این  گونه ای  است، به 
کنندۀ شرایط محلی و اقلیمی، آب و هوای محل زندگی، عائق و باورهای مردم  نقوش معمواًل منعکس 
که اصالت دست بافته در همین است. از همین طریق می توان بافته های نقاط مختلف  آن منطقه است 
گیاهی، حیوانی و  کشور را از هم باز شناخت« )شریف و دیگران، 1395(. مجموعه ای از نقوش هندسی، 
انسانی در بافته های سیستان قابل مشاهده است و حجم کاربرد نقوش هندسی در بافته ها بیشتر است. 
که از محیط و موجودات اطراف خود دارد  شکل گیری نقش مایه ها توسط بافنده ذهنی باف با شناختی 
و یا در اثر تجربه زیستی و اعتقادی برای القای مفهوم خاصی ثبت شده اند. زیباشناسی و حس بصری 
کشیدن نقوش  گرفته شده است و در حد توان در به تصویر  در جنبۀ تزیینی نقوش توسط بافنده در نظر 
با قالبی خوشایند و تزیینی تاش می نماید. دو پدیده طبیعت و فرهنگ مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر 
شکل گیری نقش مایه های بافته های مناطق بومی است. »استفاده از فرم ها و نقوش زاویه دار، رنگ های 
از تأثیر اقلیم و فرهنگ منطقه ای بر  گرم و ترکیب های شاد و درخشان رنگ، در ترکیب بندی ها نشان 
هنر این سامان دارد« )پیری،1389: 42(. از سوی دیگر بدون تردید هر قومی با توجه به عوامل تاریخی 
فرهنگ  بنام  قالبی  در  را  خود  هنرهای  و  افسانه ها  و  باورها  اسطوره ها،  دارد،  زندگی  از  که  برداشتی  و 
گون، از شکل ها و نمادهای  گونا می سازند. بافندگان سیستانی نیز مانند سایر بافندگان اصیل مناطق 
اعتقادی و فرهنگی تمدن و دیار خود الهام گرفته اند و بسیاری از نقش مایه های نمادین را به شیوۀ خاص 
در هنرهای صناعی به  خصوص قالی و قالیچه ها به  کار برده اند. »پاره ای از این نقوش در ابتدای زایش، به 
که در ذهن  کاربرد مداوم از صورت طبیعی و معنی معین خود  طبیعت اشیاء نزدیک تر بوده اند ولی در اثر 
گشته و به صورت نماد و انتزاع درآمده و اغلب حالت  ج  بافنده و حتی بیننده وجود داشته به مرور خار
که حتی بافندگان نیز در حال حاضر نقش را به صورت تقلیدی بافته و قادر به  گرفته اند؛ به گونه ای  تقلید 
که نام آن ها بر خود دارند، نیستند« )حسین آبادی، 1385: 63).  بافت مشابه این نقوش با نشانه هایی 
گانه قابل بررسی است  که در مطالعه ای جدا با توجه به مؤلفه های متعدد تأثیرگذار در شکل گیری نقوش 

کنون به مقایسه طرح و نقش دست بافته های بی گره سیستان به طور خاص دقت نظر داریم. ا

بررسی طرح و نقش دست بافته های بی گره سیستان
بدون شک امکانات فنی در بافندگی، طراحی و نقش  پردازی را محدود می کند و ترکیب بندی متفاوتی، از 
که دارای تار  و  پود  نقشه تا طرح یک نگاره را می طلبد مثًا در بافت متعادل یعنی ساده ترین شیوۀ بافندگی، 
که میان عشایر به نام  کوبیده شده پدیدار می شود  نمایان بر سطح دست بافته است، نقش پردازی تار یا پود 
بافت »تاررو« یا »پودرو« موسم است )هال و دیگران، 1377: 11(. با توجه به این که بافت هر دست بافته  قابلیت 
ویژه ای برای اجرای طرح دارد. از این  رو  در بافته های بی گره به خصوص در گلیم پود نما و دو رو  نقوش منحنی 
بافته نمی شود و در بافته هایی پیچ باف که به نام »سوماخ« معروفند می توان نقوش منحنی بافت. اما  ترکیب 
کم در بافته های بی گره و فراوانی نقوش هندسی در سیستان به وفور قابل مشاهده است از  بافته ها و سلیقه حا
این رو به معرفی نقوشی که به صورت مشترک و متفاوت در بافته های بی گره قابل مشاهده است می پردازیم. 
گلیم، سفره، خورجین،جوال، نمکدان، یک تلی و مال بند مجموعه دست بافته های بی گره دارای نقوش بوده 
که پیش از این اشاره شد آستر پشتی و پاس فاقد نقش بافته می شوند از این رو در )جدول 3( به  و همان طور 

تفکیک نقش مایه های مشترک و متفاوت و کاربرد هر نقش مایه  در بافته های بی گره می پردازیم.
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جدول 3. بررسی نقش مایه های مشترک و متفاوت در بافته های بی گره. منبع: نگارندگان
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از بررسی نمونه های یافت شده تعدادی از نقش مایه ها به طور مشخص در انواع بافته های بی گره 
کاربرد نقش مایه های مربوطه  که از این تعداد نمونه های معرفی شده در جدول 3 بیانگر  تکرار شده اند. 

در انواع بافته های بی گره را نشان می دهد.
گلیم ها، خورجین،  کثر  گویند. در ا که اصطاحًا به آن )جلیک(  - جلیک: نقشی از نوارهای رنگی 
کثر مناطق  گونه باندها و نوارها می بینیم . از این نقش در ا جوال و نیز سفره های آردی و نان، ما از این 

سیستان استفاده می شود.
گل  گل بوده و مهر به معنای  که نیمک به معنای نیم  گیاهی است  - مهر و نیمک: نقش مایه ای 

کامل است.
کنار هم قرار می گیرند. که با دو رنگ متضاد در  - چپراس: خطوط مضرس و تکراری ست. 

گاه در  کوش: نقشی تکراری در عرض بافته ها به دو رنگ سیاه و سفید و به ندرت رنگی است.   -
که با همان نقش در نوار مجاور هماهنگ شده و تضاد دلپذیر را  لبه های بیرونی بافته دارای زائده هستند 
گاه این نقش به صورت حاشیه، در سفره های آردی و سفره های نان عشایر و روستاییان  بوجود می آورد. 

اطراف زابل دیده می  شود.
گرفته است مثل  که بر مثلثی قائم الزاویه به دور شکلی لوزی مانند قرار  - عجب: نقش مایه ای است 
کثر نقوش در حاشیه و در روی باندهای طولی مورد استفاده قرار می گیرد، این بافت را معمواًل در روی  ا
خورجین ها و نمکدان های عشایر در حاشیۀ دریاچه هامون در سیستان می توان مشاهده کرد. عجب به 

معنی عجیب و شگفت انگیز و زیبا می باشد.
کارچک یکی درمیان در نوارهایی در عرض بافته ها دیده می شود.  - )سورمهر( یا نقش قرمز: با نقش 
کثراً با رنگ های قرمز می سازند. این نقش بیشتر  که این نقش را ا گذاری به این دلیل باشد  شاید این نام 

در دست بافته های روستاهای نواحی مرزی سیستان مشاهده می شود.
- ماه و روچ: به معنی ماه و خورشید در زبان فارسی است و جزء معتبرترین نقش مایه های سیستان 

کثر بافته های سیستان بخصوص جوال این نقش دیده می شود. که در ا به شمار می آید 
کوچک تر تقسیم شده اند و در نهایت  که به چهار قسمت  - هشت چم یا هشت چشم: لوزی هایی 
گردیده اند. این نقش در همه دست بافته ها مشترک است و  گوشه ها منطبق  هر دو لوزی بزرگ در یکی از 

کاربرد را داراست و بیشتر در بین روستاییان و عشایر زابل مشاهده می شود. بیشترین 
که در دو باند مثبت و منفی قرار  کارچک و شکل لوزی در وسط تشکیل شده  کت: از دو ردیف  - تاس 

کثر دست بافته ها بخصوص جوال بافته می شود گرفته اند و در ا
گوشواره  که با تکرار هر دو جفت  گوشواره ها در یک قسمت زاویه دار بهم متصل شده اند  گوشواره:   -
برای  که  لوزی درست می شود  به شکل  گوشواره، جایی  بین هر چهار  و  نواری بوجود می آید  کنار هم 
زیبایی بیشتر آن را با نقوش دیگر پر می کنند. این نقش مایه نسبت به دیگر نقوش کمتر مورد استفاده قرار 
می گیرد و بیشترین استفاده آن در خورجین، یک تلی و سفره های آرد عشایر اطراف شهرهای زاهدان و 

زابل دیده می شود.
- بازوبند: از نقوش اصیل سیستانی است و به شکل های ساده تر وجود دارد و بیشتر برای مال بند از 

این نقش مایه استفاده می شود.
که در جوال بافته می شود. - پنجه: نقش مایه ای به شکل یک دست باز است 

کــه بیشــترین اســتفاده آن در یــک  - تعویــذی: پیکان هــای حاصــل از دو شــکل مربــع و مثلــث اســت 
تلــی می باشــد.
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اره مانند است و اغلب به صورت  و  یا حاشیه ای به شکل دندانــــه  کارچک نقش مایه  کارچک:   -
کاربرد دارند  کنار هم  که با نقش مایه سورمهر در  مثلث های متداخل دو رنگ در طول بافته تکرار می شود 

و در مناطق مختلف سیستان در میان عشایر مورد استفاده قرار می گیرد.
کاربرد نقش مایه های فوق در انواع دست بافته های بی گره در جدول 3 قابل ماحظه است.

نتیجه 
کاربردی در نگهداری اشیا و حمل ملزومات زندگی، دارای  دست بافته های بی گره به دلیل نقش 
کمتری زیباشناسی نسبت به بافته های پرزدار هستند اما ذوق و هنر زنان عشایری در انتخاب  وجهه 
رنگ و طرح جلوه ای خاص به آن ها داده است. جایگزین شدن ابزارهایی با سادگی و سبکی و تولید 
ارزان تر هر چند بستر تولید این بافته ها را به روند نزولی تولید برده است، اما به عنوان نشانه های بومی با 
نقوشی مشخص از میراث زندگی قبیله ای باقی مانده اند. نقش مایه های بافته شده و شناسایی شده در 
این دست بافته ها شامل؛ جلیک، مهر و نیمک، چپراس، کوش، )سورمهر( یا نقش قرمز، کارچک، عجب، 
گوشواره، ماه و روچ، هشت چم یا هشت چشم، تاس کت، بازوبند، پنجه و تعویذی است. از دسته بندی 
که همه نقش مایه های اشاره شده در خورجین بافته می شوند. به جز نقش مایه  نقوش فوق دریافت شد 
گوشواره و پنجه در  تعویذی سایر نقوش در سفره بافته می شوند. نقش مایه های ماه و روچ، تعویذی، 
گلیم بافته نمی شوند.  در »یک تلی« به عنوان بافته ای تزیینی نقش مایه های عجب، سورمهر، ماه و روچ، 
هشت چم، تعویذی بافته می شود. بر جوال نقش مایه های جلیک، چپراس، ماه و روچ، هشت چم، تاس 
کت و پنجه بافته می شود. مال بند دارای نقوش هشت چم، بازوبند و تعویذی است و آستر پشتی به 
گلیم ساده و نیز پاس بدون نقش می باشند. در ادامۀ این مطالعه، ریشه یابی نقش مایه ها از  صورت 

منظر فرهنگی و تاریخی به عنوان پژوهشی دیگر پیشنهاد می گردد.
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تجسمی. دوره . شماره 2.صص 68-55.

-شریف، حبیبه؛ اسکندرپور، پرویز؛ فهیمی فر، اصغر )1395(. مطالعه تأثیر عناصر موجود در طبیعت بر 
گلجام. شماره 30. صص 22-5 گلیم جیرفت. فصلنامه علمی پژوهشی  نقوش 

پایان نامه  گرافیک.  در  آن  جایگاه  و  بلوچ  سنتی  نقوش  بررسی   .)1382( محمد  سعید  -شه بخش، 
گرافیک. تهران: دانشگاه تربیت مدرس. کارشناسی ارشد در رشته 



فصـل نامـه، دانشکده هنــر؛ دانشگاه شهیـد چمــران اهـواز

دوره هشتم شماره هفدهم - پاییز ۹۸
92

نقش ها و طرح های  مشترک دست بافته های بی گره سیستان

-صلواتی، مرجان )1387(. تجلی نماد گردونه خورشید مهرانه در قالی های ایل قشقایی. فصلنامه علمی 
گلجام. شماره 9. صص 48-35 پژوهشی 

شهر  نخودی  سفال های  با  سیستان  قالی  نقوش  تطبیقی   .)1390( دیگران  و  رسول؛  سید  -موسوی، 
گلجام. شماره 13. صص 88-73 سوخته. 

-نصیری، محمدجواد )1374 (. سیری در هنر قالی بافی ایران مؤلف: تهران: صاحب اثر
گلیم. ترجمه شیرین همایو نفر و نیلوفر الفت شایان.  -هال، آلستر ؛ جوزه لوجیک؛  ویووسکا )1377(. 
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