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 تعویذی در سیستان و بلوچستان و طلسمی یهابافته زیآو بررسی نقوش

 چکیده
 امان در برای های تزئینی است. بافندگانبافته مناطق عشایری سیستان و بلوچستان آویز یهادست بافتهجمله از بیان مسئله:

اند. از این گرفته شکل تعویذ و طلسم اند که جهتنموده استفاده هابافته این در نقوشی از هاترس بر غلبه و روزگار بصائم از بودن

های کاربردی زندگی نقش بسته است و بافتهرو مسئله قابل تأمل این است که چگونه نقوش مرتبط با طلسم و تعویذ روی دست

 ها چیست؟ بافتهدلیل کاربرد این نقوش در این دست

. ندبه پژوهش بپرداز نهیزم نیکه در ا شدندبر آن  نگارندگانباره صورت نگرفته  نیدر ا یازآنجاکه تاکنون مطالعه جامع هدف:

 یهایکاست نمودن برطرفو بلوچستان، ضمن تالش در  ستانیس یهابافته زیآو انواع ییشناسا با تا است دهیکوش حاضر مقاله

 .کنند یو بررس لیتحلرا  هابافته نیا نقوش ،راستاموجود و هم یهاپژوهش

اطالعات مورد نظر آن به که تحلیلی است –فی است و روش ارائه آن توصیفیهای کیاز نوع پژوهشاین مقاله روش پژوهش: 

 آوری گردیده است.ای و میدانی جمعشیوه کتابخانه

عرض کم و طول  ای باتلی )دستبافتهیک ةزبافتیآو صورتها در این منطقه بهبافتهدست دهدنتایج پژوهش نشان می: هایافته

ها عالوه بر جنبه تزئینی و کاربردی، جهت بازتاب بافتهبند و پُلُک بوده است، نقوش در دستتعویذبند، گلوبند چهارپایان، مالزیاد(، 

ها با بنیاد مثلث، مربع و مایهها، بیان ترس و اعتقادات مردم منطقه بوده است. پرکاربردترین صورت هندسی نقشآرزوها، خواسته

ای بر هنر این سامان دارد. استفاده ها نشان از تأثیر اقلیم و فرهنگ منطقهبافتهاین فرم و نقوش در این دستاستفاده از  تلوزی اس

 اند.سو، برای دفع بالیا با هدف تعویذی و طلسمی ایجاد شدهاز این نقوش در کنار تزئیناتی هم
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 مقدمه
باشد، هنر ها میخصوصیات منحصر به فردی در بافت دستبافتههای متعدد دارای یران با دارا بودن اقوام و طایفها

ای دیرینه برخوردار است و یکی از مراکز مهم سیستان و بلوچستان در مناطق جنوب شرقی فالت ایران از سابقه

م تاریخی این قوم ریشه و الهاة ها در این منطقه از فرهنگ و پیشینبافندگی در ایران به شمار می رود. دستبافته

 یبناها ها،اسطوره ها،قصه انیم از توانیرا م یو ملت قوم هر رسوم و آداب و اعتقادات باورها،» گیرد، در واقعمی

 یهاجلوه از یکی». (۲۰ ،۱3۹3 ،ی)ناغان «نمود استنباط شان،یا یدستعیصناخره و باأل یآثار باستان ،یخیتار

چندجانبه  یکارکردها لیدلبه چنانهم ساله هزاران ةسابق وجود با که باشندیم هابافتهدست بشر، هنر تیخالق

 هابافتهدست. (۵۶ ،۱3۹۷ ،ی)سور «است نموده حفظ ارزش با یتمدن صور از یکی عنوانخود را به ةژیو گاهیجا

هر  شوند.و فنون مختلف بافته می هاتاریخ، هنر و فرهنگ مردم آن منطقه است که با شیوه نیمب یامنطقه هر در

کنند که با ها را تولید میاند بر مبنای اصول و قواعدی این بافتهیک از مناطقی که مردمان به این حرفه مشغول

های سیستان و بلوچستان بافتهآویز دیگر مناطق متفاوت بوده و این تفاوت ریشه در فرهنگ و سنت هر قوم دارد.

 ویژه در گذشته بوده است. اعتقادی و باور قلبی بافندگان به جنبه نیاز ا ترمهمتنها جنبه تزئینی ندارند، بلکه 

عنوان سردر و به ۲دوزیو پُلُک ۱دوزیها پس از اتمام بافت با انجام تزئینات متعدد سایر هنرها چون آیینهآویزبافته

کار رفته در این گیرند. نقوش بهتعویذ و دعا مورد استفاده قرار می ةجعب تر برایهای کوچکیا طناب در اندازه

شود. قسمتی از این اعتقادات، اعتقادی دارند. اعتقادات از عناصر مهم هر فرهنگی محسوب می ةها اغلب جنببافته

 «خرافات»پایه و بدون دلیل است که به آن ها بیحقیقی و مبتنی بر اصول منطقی و الهی است؛ اما بخشی از آن

جمله مردم ایران واقعیتی انکارناپذیر است. البته ممکن مردم جهان و از دات خرافی در بین گویند. وجود اعتقامی

حال . با ایننیستها ها به این دلیل خرافات تلقی شوند که علم هنوز قادر به توضیح یا اثبات آناست برخی از آن

 ر جوامع ابتداییطور کلی داست. به شترشناسی نیازمند بررسی بیها از دید جامعهای از آنامروزه بخش عمده

 تعویذها و هاطلسم از استفاده ماورائی نیروهای به توسل با خیر نیروهای جذب و شر نیروهای دفع برای همواره

 انسان توجه عطف منظوربه بدوی، انسان بسامد پر و ویژه کاربردهای از طلسم و جادو سحر،»کاربرد داشته است. 

 این او از نظر چرا که است؛ جهان حیات تجدید و نیز عالم کارگزاری در آنان تشریک و هستی موجودات سایر به

 و اعتقادات همین آن، تجدید و بازآفرینی دستاویز تنها و است رسیده پایان به قبل از مظاهرش تمام با جهان

 هایها و تمدنگاهترین سکونتمنطقه سیستان و بلوچستان از قدیمی» .(8۴ ،۱3۹۲، فرعزیزی) «است اعمال

هایی بافتهشناسی که در منطقه صورت گرفته و کشف دستهای باستانموجود در ایران بوده است با توجه به کاوش

. مردمان (۵۲، ۱388 )سیدسجادی،« رودشمار میبافندگی نیز بههای ترین کانوناز این مناطق، یکی از قدیمی

ای با توجه به دورافتاده بودن و بافت قومی و قبیلهدارای آداب، رسوم و فرهنگی غنی هستند که  این خطه از کشور

چنان بکر و دست نخورده باقی مانده است. در این میان عشایر سیستان و بلوچستان تر دچار تغییر شده و همکم

  اند.معناشناسی ها شایسته بررسی بیشتر به لحاظ هویتی وکم  از آن دلیل شناختهای ارزشمندی دارند که بهبافته
 

 روش پژوهش
های مورد . برای گردآوری دادهاستهای عشایری سیستان و بلوچستان بافتهاین تحقیق دستمنابع  مورد پژوهش 

های مذکور در موزه یا بافتهکه دستجاییاز آن .است بهره گرفته شدهمیدانی  به ویژه منابع نیاز از منابع مختلف 

چنین عشایر چادرنشین از روستاییان و هم با جستجوها برای یافتن نمونهشدند، نگارنده داری نمیمراکز خاصی نگه



 

 ، دانشکده هنر؛ دانشگاه شهید چمران اهوازعلمی نامهفصل

 تعویذی در سیستان و بلوچستان و های طلسمیآویزبافته بررسی نقوش

  ۷2-۵۵        ۱۴۰۰، تابستان 2۴دوره دهم، شماره 

57 

. با توجه به محدود برداری کرده است برداریها عکساز آن ها،نزد آنها در آویزبافتهمنطقه و اطمینان از وجود 

ه آماری مورد نوان جامععها بهبافتهعدد از دست ۲۰ها و عدم تنوع طرح و نقش، از این بین تعداد بودن آویزبافته

ها های سیستان و بلوچستان، بررسی تفاوتهدف از انجام این تحقیق شناسایی انواع آویزبافتهبررسی قرار گرفتند. 

صورت هاست. اطالعات بهکار رفته در آنهای آویزی و بررسی نقوش تعویذی و طلسمی بهانواع بافته هایو شباهت

 ی گردیده و نوع تحقیق کیفی و بنیادین است.آورای جمعمیدانی و کتابخانه

 

 پیشینه پژوهش
( خمسه الکتاب) ترجمه «قاسمی اسرار»کتاب  دارد وجود که کتابی ترینقدیمی ها و تعویذهادر معرفی طلسم

 «ایران مردم عامیانه فرهنگ» کتاب .(تابی کاشفی، واعظ)غریبه پرداخته است  علوم بررسی که به است سهروردی

 طلسم» کتاب دقت نظر دارد. مختلف مناطق در مردم مورد استفاده تعاویذ و هاطلسم شرح به( ۱38۱ هدایت،)

 سنتی گرافیک نوعی را آن و معرفی را ایران در رایج هایطلسم از ایپاره (۱38۷)تناولی، « ایران سنتی گرافیک

( در این پژهش با کندوکاو در ۱3۹۶، ی مشیزیو مداح هی افشارنشا)جها« تعویذ در فرهنگ عامه»نامد. مقاله می

ثیرگذار در عنوان عناصر تأها بهاعتقادات و باورهای مردم کرمان، عناصر تعویذی مشخص شده وکارکردهای آن

های اجتماعی بررسی زمینه»ای با عنوان نامهچنین پایانهم زندگی مردم این منطقه مورد بررسی قرار گرفته است.

شناسی به ( با رویکردی جامعه۱3۹3دست، )آیینه« ثیر آن بر جنبش سقاخانهأآمدن طلسم و تعویذ و ت وجودهب

ثیرات آن به لحاظ باور و شکل بر روی نقاشی معاصر ایران، وجود آمدن طلسم و تعویذ و تأهای بهبررسی زمینه

 مناطق فرهنگ در مطالعاتی چند تعویذ و طلسم مورد مکتب سقاخانه پرداخته است. عالوه بر موارد فوق در

ای با های یافت شده مقالهها تنها پژوهشبافتهاست. اما در ارتباط با طلسم در دست صورت گرفته ایران مختلف

به معرفی نقوش با کاربردهای طلسم  که (۱3۹۲ زاده،یعقوب) «ترکمن فرش بر محافظ طلسم مایهنقش»عنوان 

های بافتههای طلسم، تعویذ و حرز، مطالعه موردی: دستمایهنقش»نین مقاله چبر فرش ترکمن پرداخته است. هم

 در و تعویذ حرز با مرتبط نمادین نقوش شناسایی ( به۱3۹8، و خزائی زاده)یعقوب« عشایر لر بختیاری

های ایهمنقشبررسی طلسم و تعویذ و تأثیر آن در »ای با عنوان نامهپایان پرداخته است. قوم این هایبافتهدست

( ضمن بررسی فرهنگ و هنر مردم سیستان و بلوچستان ۱3۹3)نعمت شهربابکی،« نبلوچستا و های سیستانفرش

ها و آرایه» . مقالهبررسی کرده استهای عشایری منطقه بافتهها و دستبه بررسی نقوش طلسمی و تعویذی فرش

( این پژوهش با نشان دادن ۱3۹3 )افضل طوسی،« ایرانیهای اقوام زخم در دستبافتههای مرتبط با چشمنگاره

ها اشاره بافتهزخم و تعویذ در دستهای روستایی، به نقش چشمبافتهویژه دستثیر اعتقادات در هنر مردمی بهتأ

های عشایری بافتهدر پژوهش حاضر سعی بر آن است ضمن بررسی و معرفی بعد فرهنگی و هویتی دست دارد.

ها که تا کار رفته در آویزبافتهای از نقوش طلسمی و تعویذی بهوچستان به شناسایی و معرفی پارهسیستان و بل

 ، پرداخته شود.پیش از این صورت نگرفته

 

 تعویذ و طلسم
خارق عادت انجام  یاست که توسط آن عمل هیشامل اشکال و ادع یاطلسم نوشته»آمده است  «نیفرهنگ مع»در 

که چنان دانند،یم «کیوپاتیهوم» یمنابع طلسم را معادل جادو یدر برخواژه طلسم(.  لی، ذ۱3۶۴ن،ی)مع« دهند
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 ،یدر تماس با آدم اءیاست که اش دهیعق نیاز ا یآمده است که طلسم ناش« و مذهب نید المعارفرةیدا»در 

 یهااز زبان یاریبسواژه طلسم در  . (Elliade, & Adams, 1987.243) را وارد کنند یضعف ای یقدرت توانندیم

 میحک- اسیمشهور است که بلن»کهن دارد.  یاخچهیمانده است و تار یباق ر،ییبا اندک تغ ایلفظ و  نیبا هم ایدن

از شهرها از گزند  یاریمحافظت بس یعلم تسلط کامل داشته و برا نیبر ا -افتهیطلسم شهرت  درکه به پ یونانی

طلسم را به هرمس  نیقوان زین یبود. برخ ختهیساخته و به دروازه شهر آو ییهاطوفان، مار و کژدم طلسم

اشکال  شودیمتبادر م هنواژه طلسم به ذ دنیچه با شن. آن(۶۱، ۱38۷ ،ی)تناول« اندنسبت داده ستوسیسمگیتر

در  یباور عوامل نیبر اساس ا». بستندینقش م اءیاش یبر رو یماورائ یروهایکه با هدف جذب ن ستیارمزگونه

صاحب  یمذهب ای یی. طلسم با قدرت جادوشودیمرگ م یحت ای یبداقبال ب،یاطراف هستند که باعث صدمه، آس

در ابعاد  دیباور را با نیا یااسطوره یهاشهی. ردهدیر بد را کاهش میو تأث کندیخود را از عوامل خطر محافظت م

و تحول در اشکال و نقوش  رییبعد از ورود اسالم با تغ یرد و حتوجو کو شر جست ریخ یروهاین یو اخالق ینید

استفاده از  لاشکا نیتراز گسترده یکی(. ۲۴، ۱3۹۲زاده،عقوبی)« نمود یبا حفظ معنا و محتوا تا به امروز بررس

پناه بردن،  یمعنا»و به « ع و ذ» شةیمشتق از ر زین ذیاست. واژه تعو ذیصورت تعاوطلسمات، استفاده از آن به

 ختنیزخم آودفع چشم  یدعا ایدعا خواندن و حرز  یداشتن است و در اصطالح به معناپناه دادن و در امان نگه

 Amuletکه معادل واژه  ذیتعو»واژه(.  لی، ذ۱3۷3)دهخدا، « هاستمحافظت از آن یبرا اءیاش ایجانوران  ان،یبر آدم

. (۶۱، ۱38۷ ،ی)تناول« بنام استافسا و چشمآن چشم یاست و فارس یاست مصدر واژه عرب یو فرانسو یسیانگل

 یقربان نظرها نوشته است که به آن یب اینوشته و  یدارا یائیشامل اش شتریبا طلسم دارد و ب ییهاتفاوت ذیتعو

و معموالً  ودریکار محفظ کودکان از چشم بد به یبرا شتریعامه مردم ب نیکه در ب ینظر قربان». شودیگفته م زین

شده گوسفند، دانه اسفند چشم خشک ق،یعق ،یرنگ یهاسنگ نمک، مهره یاچون صدف، حلزون، قطعه یائیاز اش

و  کنندیرا از خود دور نم اءیاش نیمردم ا یاری. بسشودیم همنجوق ساخت یهمراه مقدار واناتیح یو دندان برخ

از طلسمات  یارا گونه ذی. گاه تعو(۶۱-۶۲، ۱38۷ ،ی)تناول «آوردیهمراه مبرکت و شانس به ر،یخ شانیمعتقدند برا

. طلسم اندشمار آوردهاشکال استفاده از طلسمات به نیتراز گسترده یکیآن را  ایآن پنداشته  ترفیو از جنس ضع

 ذیکار تعو کهیدر حال»متفاوت در نظر آورد،  شیو بکم  ییبا راهبردها یمقوله اما گاه کیاز  توانیرا م ذیو تعو

 «شودیم زیجذب و دفع است و باعث جلب امور مطلوب ن تیدو خاص یطرد و دفع امور نامطلوب است، طلسم دارا

مطلوب و معموالً  طیدادن حوادث و به بار آوردن شرا رییتغ درمفروض طلسم  ییتوانا (.۶3۵، ۱38۷ ،ی)عربستان

که  یاانهیعام دیاز اعتقادات دوران باستان، خرافات و عقا یاریساخته است. بس زیمتما ذیآسا، آن را از تعومعجزه

 اءیدر انواع اش یذیو تعو یمانده است. اشکال طلسم داریپا یریو عشا ییمناطق روستا یهابافتهدر نقوش دست

بافندگان  ینمود اعتقادات و باورها یبرا یاز هنر بوم یعنوان بخشها بهبافته. دستشوندیم دهیگوناگون د یهنر

 جدول)بوده است. در  یذیو تعو یاشکال طلسم یگرعرصه جلوه ران،یا یحوزه بافندگ یمتعدد دارا یهادر مکان

 .شودیها مشاهده مبافتهکار رفته در دستبه یذیوو تع ینقوش طلسم نیاز پرکاربردتر ییهانمونه( ۱
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 .تدوین: نگارندگانها. نقوش طلسمی و تعویذی پرکاربرد در دستبافته. 1جدول

   

 . دیو سیاهطلسم 

 ۹۰-۶۰ ،۱38۷تناولی،  :منبع
 . طلسم مرغ و ماهی

 ۹۰-۶۰ ،۱38۷تناولی،  :منبع
 ۹۰-۶۰ ،۱38۷تناولی،  :منبع. طلسم شیر

   

 افضل : منبع. نگاره شطرنجی

 8۶-8۲ ،۱3۹3طوسی و سنجی، 
 . تیارگرده قالی بخگلگل یا تک

 8۶- 8۲ ،۱3۹3افضل طوسی و سنجی، : منبع
 . پرنگاره ستاره هشت

 8۶-8۲ ،۱3۹3افضل طوسی و سنجی، : منبع

   

 افضل : منبع. گلک قالی سیستان

 8۶-8۲ ،۱3۹3طوسی و سنجی، 
 افضل طوسی و : منبع. نگاره چشم زخم

  8۶-8۲ ،۱3۹3سنجی، 
 افضل طوسی : منبع. دغاچیک، ترکمن

  8۶-8۲ ،۱3۹3سنجی،  و

 

 های سیستان و بلوچستانبافتهدست
گیرد. ل میعشایری در منطقه سیستان و بلوچستان براساس نیاز اقتصادی و فرهنگی آنان شک یهادست بافته

نتی با نگاهی هنرمندانه در سمتنوع ساختار آفرینش را در جامعه  هایهای ملهم با رنگنقشطبیعت و 

دار های گرهتهدو صورت، باف ها در منطقه بهبافتهسازد. اکثر دستنمایان میخصوص گلیم ههای منطقه ببافتهدست

ان تعریفی معادل در ادبیات فرش ایرشوند. مثل گلیم( تولید می پرز بدون هایبافتهگره )دست)قالی و قالیچه( و بی

دار مانند قالی های گرهبافتهگره در مقابل دستهای بیبافتهگره وجود ندارد. در تعریف، دستبی یهادست بافته

صورت قالیچه تولید های تولید شده در ابعاد کوچک و به. در سیستان و بلوچستان اکثر قالیشودو قالیچه معنا می

های بافتهطور کلی دستهدلیل محدودیتی است که در استفاده از دار زمینی وجود داشت. بشدند و این بهمی

)جدول ر دان و سفره است که دتان شامل گلیم، خورجین، جوال، پشتی، پالس، نمکگره در سیستان و بلوچسبی

 پردازیم.ها میبه اختصار به توضیح آن (۲
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 نگارندگان.منبع: . بلوچستان و ستانیس یریعشا یهادست بافته .2 جدول

 تصویر تکنیک بافت بافتهدست

 گلیم

دلیل شود و بهمی های منطقه تولیدتوسط بلوچ بیشتربافته این دست

هایی با ابعاد استفاده از دار افقی و محدودیت در ابعاد، برای تولید گلیم

ز بافت اجدا از هم بافته و پس  تیکهصورت دو تر اغلب گلیم را بهبزرگ

کنند. در سیستان به هم وصل میدو قسمت را توسط موی بز به

 گویند.می ۴و در بلوچی کونت 3شالباف های ظریفگلیم
 

 خورجین

دارای  همراه خود دارند.اغلب به کوچ روای است که چادرنشینان بافته

باشد و دارای مانند جهت حمل باربر روی احشام می دو قسمت کیسه

باف و صورت گلیمتنوع زیادی از نظر جنس و نوع بافت است و هم به

  شود.تولید می در منطقه رو گلیمرو قالی و یکصورت یکهم به

 جوال
پنبه  مواد اولیه آن پشم یا نوعی کیسه از جنس گلیم است و معموالً 

تفاده گندم و آرد در منطقه اس داری جو و خصوصاً باشد و برای نگهمی

 شود.می

 

 پشتی
باشد و رو گلیم میرو قالی و یکدارای دو نوع بافت تمام گلیم و یا یک

 ا پشم وبا پنبه و ی است معموالً مترسانتی ۹۰در  ۵۰ابعاد تقریبی آن 

 شود.اتاق و یا چادر چیده می دورتادورشود و .. پر می.
 

 پالس

باف بدون نقش صورت گلیمشود و بهبافته از موی بز تهیه میاین دست

در  وگردد. که در گویش سیستانی به آن پالس رنگ سیاه تهیه میو به

ه واقع برای ساخت یک سیاگویند. در می ۵گویش بلوچی به آن گدام

در  دوزند. به این ترتیب سیاه چادرچادر سه قطعه پالس را بهم می

  کند.شود و باران به دورن آن نفوذ نمیبرابر بارندگی خیس نمی

 نمکدان
ست و جنس گلیم و یا قالی است که دارای ساختار خاصی ا ای ازبافته

اهمیت و  بهباتوجه شود.از نقوش تزئینی زیادی برای آن استفاده می

 شود.داری نمک استفاده میحرمت نمک از گذشته تاکنون از آن برای نگه
 

 سفره
شم از پ باشد. معموالًشامل دو نوع سفره غذاخوری و سفره آردی می

عنوان پود جهت عنوان تار و از الیاف رنگی پشم بهسفید و یا قرمز به

 شود.ایجاد نقش استفاده می
 

 .میپردازیم بلوچستان و ستانیس منطقه درها بافته زیآو یبه بررس ادامه در
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 بلوچستان و سیستان در تعویذی و طلسمی یهابافته زیآو انواع

های اولیه، تالش نیازانگیزه قوم سیستان و بلوچستان از خلق آثار هنری در قالب محصوالت کاربردی، غیر از رفع »

، ۱3۹۵، و جوادی رز)کشاو« است گرفتهشکلباورها و آرزوهایی است که در ارتباط با دنیای واقعی  برای بازتاب

)گلیم( بافته  بافباف )قالی( و تختصورت گرهبلوچستان به و سیستان در تعویذی و طلسمی های. آویزبافته(۱۷

های سیستان و بلوچستان ترین آویزبافتهمهم کاربرد دارند....  و دکمه سکه، صدف، آیینه، از تزئیناتی با شوند ومی

 است. بند و پُلُکچهارپایان، مال تلی، تعویذبند، گلوبندیک

 ۵۰۰ تا 3۰۰ نبی) زیاد طول و( مترسانتی ۵۰ تا 3۰ بین) کم عرض با شکل نواری بافتهدست نوعی: تلییک

 توسط اغلب بافتهدست این. است خاصی تزئینی نقوش دارای و شودمی بافته قالی یا و گلیم جنس از( مترسانتی

 اصطالحاً  که هاییمنگوله با نیز گاهی شده وتزئین شودمی تأمین بلوچستان جنوب سواحل از که خاصی هایصدف

 و خاص طرح با صدف و دکمه ،آیینه از استفاده با چنینهم(۱)تصویر شده است  آراسته  ،شوندمی نامیده پُلُک

 د.نشومی رودوزی منظم صورتبه

 

  

 

 

 ناتیتزئ با همراه یتلکی .1 ریتصو

 نگارندگان: منبع .صدف و پُلُک

گر این است که این همراه تزئینات الحاقی به آن بیانبافته بهبندی و اشکال استفاده شده در این دستاندازه، رنگ

عنوان مصرف آن تزئین صرف و یا بهبافته با اهداف طلسمی و تعویذی بافته شده است و هدف از تولید دست

های خود رختخواب ویر بافته را بر سردر سیاه چادر، در انتهای چادر و یا برزیرانداز نبوده است. عشایر این دست

وهای شر از خانه بافته با نقوش و تزئینات خود باعث دفع نیرو اعتقاد دارند که این دست (۲)تصویر کنند نصب می

 هستند.زخم مفید شود و برای جلوگیری از چشمها می)چادر( آن

 

 

 

 

 

 

 .چادر اهیس سردر بر ختهیآو یتلکی .2 رویتص

 نگارندگان: منبع

)جدول برد که در  پی آن زخمیچشم ضد کارکرد به توانبافته مینقوش این دست و تزئینات نوع به توجه با لذا

 با کاربردشان بیان شده است. تلیهای طلسمی و تعویذی آویزبافته یکمایهنقش (3
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 .نگارندگان منبع:. یتلکی زبافتهیموجود در آو یذیو تعو یطلسم یهاهیمانقش .۳ جدول

 تصویر کارکرد نام نقش

 عجب
رار قالزاویه به دور شکلی لوزی مانند ای است که بر مثلثی قائممایهنقش

طولی مورد گرفته است. مثل اکثر نقوش در حاشیه و در روی باندهای 

  باشد.انگیز و زیبا میگیرد. عجب به معنای عجیب، شگفتاستفاده قرار می

 ماه و روچ
های مایهبه معنی ماه و خورشید در زبان فارسی است و جزء معتبرترین نقش

 شود.ها دیده میبافتهآید که در اکثر دستاستان به شمار می
 

 هشت چشم
اند و در نهایت هر دو کوچک تقسیم شدههایی که به چهار قسمت لوزی

 اند.ها منطبق گردیدهلوزی بزرگ در یکی از گوشه
 

سورمهر یا 

 نقش قرمز

ها دیده ای با نام کارچک یکی در میان در نوارهایی در عرض بافتهمایهنقش

با  گذاری به این دلیل باشد که این نقش را اکثراً شود. شاید این ناممی

 بافند.میهای قرمز رنگ
 

 و تزئین عنوانبه یا تنهایی به شوندمی بافته کاموا یا و نخ پشم، الیاف رنگی هایرشته با که منگوله یا پُلُک :پُلُک

 پشم، هایرشته جزبه (3 )تصویر .شودمی آورده غیره و خورجین آویز، پشتی، ،ازجمله هابافته سایر همراهبه آرایش

. شودمی استفاده آن کردن درست برای رنگی هایپولک و آیینه صدف، دکمه، منجوق، کاموایی، رنگی هاینخ از

 زخم نیز کاربرد دارند.چشم از جلوگیری برای زیبایی و تزئین ایجاد بر عالوه هامنگوله این (۴)تصویر 

 

  

 .نگارندگانمنبع:  .صدف ناتیبا تزئ پُلُک .۴ ریتصو نگارندگانمنبع:  .میگل نیتزئ در استفاده مورد پُلُک. ۳ ریتصو

 طبق که شودیم ادهاستف آن هیته یبرا یدوز سوزن ای و یقال ها،بافتمیگل انواع ای پارچه از بیشتر :تعویذبند

 پارچه و غذکا پوست، بر شده نوشته یدعا انواع یدارنگه یبرا استان، مختلف مناطق مردم اعتقادات و باورها

 کاربرد نیشتریب یمثلث شکل ،انیم نیا در که هستند یمتنوع اشکال یدارا ذبندهایتعو. (۵ری)تصو شودیم استفاده

 استفاده یمکان در زیآو ای کودکان لباس ای و کاله یرو بر معموالً زخمچشم از یریجلوگ یبرا شتریب و دارد را

 (۶ری)تصو .شودیم
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 به یرنگ یکاموا از شده بافته ذبندیتعو .۵ ریتصو

 .نگارندگانمنبع:  .مهره همراه
 . ذبندیتعو در استفاده مورد یمثلث هیمانقش .۶ ریتصو

 .: نگارندگانمنبع

 

 یرو بر که است پشم ای و بز یمو جنس از یابافته دست( شتر خصوصاً) انیچهارپا گلوبند: چهارپایان گلوبند

 و اندشده نیزئت صدف و دکمه نه،ییآ با نقوش نیا. است شده دوخته یمثلث اشکال با یرنگ یهاپارچه هاآن

 خصوصاً و شر یروهاین دفع جهت به را بافتهدست نیا است زانیآو آن به کاموا ای و پشم جنس از ییهامنگوله

 و گلوبند یور بر یموارد در( ۷ ری)تصو کنندیم زانیآو خود انیچهارپا گردن به زخمچشم از یریجلوگ یبرا

 (8 ریتصو) .شودیم استفاده زین یدوزسکه و یدوزنهییآ از شتر گردنبند

 

  
 .شر یروهایگلوبند شتر جهت دفع ن .۷ریتصو

 .نگارندگان: منبع

 ناتیتزئ باه همرا شتر گلوبند .۸ریتصو

 نگارندگان: منبع. صدف و یدوزنهییآ

 

 دهنه، افسار، شامل و کنندیم استفاده احشام کنترل جهتازآناست که  و کاربردی ای تزئینیبافته: بندمال

 طناب و شدهته باف خاصی فن با که است بز موی از هاطناب این جنس .(۹)تصویر  است احشام گردنبند و گلوبند

 و کاموا یا متنوع هایگبا رن پشم جنس از هاییمنگوله با معموالً طناب این آیدمی دستبه آن از مقاومی بسیار

 . (۱۰تصویر)دارد  زخمچشم کاربرد که شودمی تزئین صدف
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  و کنترل یبرا بندمال از استفاده .۹ریتصو

 .نگارندگان: منبع. وانیح مهار

 ۱۲۱ ،۱3۷۱، یحصور: منبع. بندمال انواع .1۰ ریتصو

 

 ذکر گردیده است.( ۴)جدول بند دارای نقوشی است که در چنین آویزبافته مالهم

 
 .نگارندگانمنبع: . بندمال زبافتهیآوموجود در  یذیو تعو یطلسم یهاهیمانقش .۴ جدول

 تصویر کارکرد نام نقش

 بازوبند
به های اصیل در سیستان است و مایهنقش ءجز

بند تر برای مالتر نیز وجود دارد و بیشساده یهاشکل

 شود.یه استفاده میمااز این نقش
 

 مثلث است.های حاصل از دو شکل مربع و پیکان تعویذی

 

 ستاره
 .است شده تشکیل مثلث دو ترکیب مایه ستاره ازنقش

 کنندهمحافظت نشان نهایت،بی و نهایت آمیزش نشانه

 .(۲۹ ،۱388 شیرانی،) دارد

 

فراموش 

 شده

 لوزی یک آن وسط در که مربعی بنیاد با ایمایهنقش

 دو با معموالً  لوزی است. مرکز شده واقع چشم شکلبه

 آن را حصوری. است شده بافته قرینه صورتبه رنگ

 است. نموده معرفی شده فراموش هایمایهنقش ءجز

 

 

 های سیستان و بلوچستانهای آویزبافتهها و تفاوتبررسی شباهت
دار های گرهدو صورت بافته عنوان بخشی از محصوالت بومی منطقه بهبلوچستان به و سیستان در هابافته زیآو

های معرفی شده شوند. از بین نمونهمثل گلیم( تولید می پرز بدون هایبافتهگره )دستقالیچه( و بی)قالی و 
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بافی و صورت قالیتلی بهصورت گلیمی است. یکبند، گلوبند حیوانات بهاند. تعویذبافیصورت قالیبندها بهمال

هاست که خود عنصر تزئینی برای سایر آویز بافتهشود و عالوه بر ایندار بافته نمی که بر بافی است. پُلُکگلیم

مواد اولیه بافت  زخم نیز به تنهایی کاربرد دارد.دلیل تزئینات متناسب با چشمهایی رنگی است که بهمنگوله

حیوانات پشم و موی بز، پُلُک و تعویذبند از پشم و کاموا است. از نظر  بندها موی بز، گلوبندتلی پشم، مالیک

 زیاد طول و( مترسانتی ۵۰ تا 3۰ بین) کم تلی عرضها متعدداند. اندازه یکبافتهبنا به کاربردی بودن آویز اندازه

تواند کوتاه یا بلند تعبیه شود و اندازه مشخصی های رنگی میاست. پُلُک با رشته (مترسانتی ۵۰۰ تا 3۰۰ بین)

ها ترین رنگ استفاده شده در آویزبافتهآید. بیشنظر میهتر و قطورتر بندارد. گاه تعداد الیاف استفاده شده بیش

های استفاده شده برای تولید این محصوالت، سفید، سبز، قهوای تیره و روشن، مشکی، آبی، قرمز و سایر رنگ

 یشمی و نارنجی است.

 

 بلوچستان و سیستان هایبافته تزئینات آویز

دی از نین در موارچهم و مهره است دکمه سکه، صدف، آیینه، های سیستان و بلوچستان شاملتزئینات بافته

  (۵)جدول  .شودگویند استفاده میاسپند که به گویش سیستانی به آن دودنی می
 

 .نگارندگانمنبع: . بلوچستان و ستانیس یهازبافتهیآو در استفاده مورد ناتیتزئ .۵ جدول

 تصویر هاتزئینات آویزبافته

 دوزی تزئینات آیینه

 تلیمورد استفاده در یک

 

 

 دوزی تزئینات سکه

 تلیمورد استفاده در یک

 

 

تزئینات صدف مورد 

 بافتهاستفاده در دست

 

 تزئینات پلک همراه 

 بافتهبا مهر در دست
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 تصویر هاتزئینات آویزبافته

 تزئینات مورد استفاده

 در گلوبند حیوانات 

 

 دودنی )اسپند(

 

زخم جلوگیری چشم و از شدهبه عقیده اقوام سیستانی و بلوچ این تزئینات عالوه بر زیبایی، باعث دفع ارواح خبیث 

دیگری  ما اشیاءترین طلسم است؛ اشود، متداولنیز خوانده می« نظر قربانی»خرمهره که برای این منظور،  کند.می

تان و بلوچستان ثر تشخیص داده شده است. مردم در منطقه سیسه، صدف، دکمه و دیگر فلزات نیز مؤنیز مانند آیین

ثرند. از لسمی مؤقش تعویذی و طها در پررنگ نمودن نتزئینی عالوه بر آراستگی آویزبافته این اشیاء عقیده دارند

ند رشته های اسفند را به چهایی از آن است. دانهوسیله اسفند، ساختن طلسمزخم بههای دفع چشمدیگر شیوه

« دودنی»را  ی و یا لوزی شکلثبندد که این آویز مثلدیگر میاساس سلیقه، به یک ها را برکشند، سپس آننخ می

آویزند تا چشم زارها میهای گوسفند و در کشتهای نشیمن، در آغلها، در اتاقانهدر خنامند و آن را بر سرمی

اساس  ی بیاورند و بره، احشام و غالت دور کنند و برکت، فراوانی و سالمتدبد، بال و آفت را از خانه، اعضای خانوا

این موارد  اند.استفاده کرده های خودمایه آن در جای جای فرشهمین اعتقاد بافندگان سیستانی و بلوچ از نقش

 ،اندد یاد کردههای خویش از این موارها در سفرنامهگردان غربی نیز پنهان نمانده و بسیاری از آناز دید جهان

های کبود و صدف ها، مهرهای از سنگپاره»کند در ایران بروگش در کتاب سرزمین آفتاب خویش اشاره می مثالً

. (۱3۹-۱38 ،۱3۷۴، )بروگش« گرفته استزخم مورد استفاده قرار میدر مقابل چشمتدافعی  عنوان وسیلةبه

کید بر ویژگی هایی که تأهمراه اسپند و یا مهرههای منطقه سیستان و بلوچستان بهنقوش بافته شده در آویزبافته

دوزی یا هکیب آیینطلسمی و تعویذی دارند. عالوه بر جلوة دیداری، غنای هنر سیستان و بلوچستان را در تر

 دهد.ها نشان میدوزی بر روی آویزبافتهسکه

 

 بلوچستان و سیستان در تعویذی و طلسمی هایآویز بافته نقوش
ها، بافتهرفته در دست کاراند. نقوش بهمتعددی تزئین شده بلوچستان با نقوش های عشایری سیستان وبافتهدست

ترین امکانات و در دل طبیعت با گر فرهنگ، تفکرات و باورهای مردم آن زمان بوده است. زنان عشایر با کمبیان

تواند در پس پیدایش هر نقش می»کردند. های منحصربه فرد خلق میهای آن، بافتهالهام و استفاده از قابلیت

داستان، تفکریا اعتقادی باشد که در طی سالیان پیش، ظهور و گسترش یافته است این دسته از نقوش خود به 

اند، نقوشی که برگرفته از باورهای دینی و آیینی عشایر است و دسته دیگر نقوشی که جنبه دو دسته قابل تفکیک

های خود استفاده بافتهندگان این نقوش را در دستطلسم و جادویی دارد و برای مقابله با نیروهای منفی، باف

ای های سیستان و بلوچستان، آمیزهبافته. نقوش در دست(۲۶۴، ۱3۹۰نوروز برازجانی و حاتم، )مجیدی،« کردندمی
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با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و موقعیت خاص منطقه از لحاظ مرزی و سیاسی،  هاست. خصوصاًها و رنگاز فرم

بیشتر نقوش »کند ها خلق میبافتها الهام از طبیعت محیط، باورهای ذهنی خود، نقوشی را بر دستبافنده ب

صورت هندسی است و اشکال مثلث، مربع، لوزی و خطوط تکراری بیشترین نمونه استفاده بههای منطقه بافتهدست

 و سفال ئینتز ها،دوزیسوزن گلیم، و قالیچه مانند هاییبافتهدست در. باشندهای طلسمی میشده در آویزبافته

 ،۱38۴ بخش،شه) «کنندمی خودنمایی بسیار تنوع با هندسی هاینقش هاحصیربافی و زرگری محصوالت حتی

هر شکل هندسی  .های منطقه دارندبافتهاز بین اشکال هندسی، مثلث و لوزی بیشترین کاربرد را در دست .(۱۴۴

ها ظاهر گشته بافتههندسی در دست نقوششود یک رمز است که از طریق گرفته میکار ها بهبافتهکه در دست

های گذرد. اما همچنان در بسیاری از خانهجانشین شدن قوم بلوچ میهای بسیار طوالنی از یکمدت» است.

ها لوچجانشینی همچنان در هنر بچادرهای بلوچی برپاست و نقوش هندسی مربوط به پیش از یکروستایی سیاه

جایی مداوم و عدم هرود. هندسی بودن نقوش نتیجة پیشینه زندگی عشایری این قوم است. ذات جابکار میبه

خود گرایش هنر عشایر ها خودبههای مکتوب برای هنرهای گوناگون و لزوم ذهنی بودن آنامکان استفاده از طرح

دار بودن هندسی و زاویه .(۲۰-۱8، ۱3۹۵، و جوادی کشاورز)« دهدشناسی هندسی سوق میسمت زیباییرا به

ها بلکه در بافتهتمام نقوش سنتی منطقه بیش از هر عاملی باعث وحدت، هارمونی و هماهنگی، نه تنها در دست

مایه مثلث با معانی و مفاهیم نمادینی از نقش هندسی، اشکال بین از»شود. تمام هنرهای سنتی منطقه می

های نین بر روی سفالینهچهای تزئینی استان سیستان و بلوچستان است. این نقش هممایهفراگیرترین نقش

. استفاده (۵۴۶، ۱38۶)سیدسجادی، « شودوفور دیده میسوخته به های باستانی منطقه شهرمکشوفه از محوطه

سهم قابل توجهی از مایه که این نقشجاییها بسیار فراوان است از آنبافتهاز نقش مثلث در تزئینات دست

 عنوان یک نقش صرفاً سادگی از کنار آن گذشت و آن را بهتوان بهنمی دادهخود اختصاص های هندسی را بهترکیب

هوشمندانه از آن بر روی ظروف  و استفاده فراگیرو مایه تزئینی قلمداد کرد. با توجه به معانی نمادین این نقش

دفع برای  نمادین خصوصاً  مایه کارکردیتوان تصور کرد که این نقشمی اساس معانی طلسمی، شهرسوخته بر

های منطقه با بافتهها در دستمایهرسد تداوم و فراوانی استفاده از این نقشنظر میبه داشته است.نیروهای شر 

گونه به تیز و فرورونده، حالتی تهاجمی و تعرض گوشةمثلث با دارا بودن سه»اهداف خاصی صورت گرفته است. 

ارواح خبیثه و دیگر  ازبیرون دارد که در باورهای عامیانه مردم بلوچ، این شکل در هر مکانی باعث گریز و دوری 

ماهیت نقوش هندسی، بر نظم و تعادل بنا گشته است و به لحاظ . (۹3، ۱3۹3 شهربابکی،نعمت )« استدشمنان 

ای نمادین با طبیعت پیرامون قرار دارند. تند که در رابطهگر تصورات مردمان منطقه هسداشتن بار معنایی، نمایان

 ترینخارجی در دایره سه که در مبانی هنرهای تجسمی مدرن و امروزی نیز مثلث دارای همین مفهوم است. زمانی

 در سیناابن بلخاری، از نقل به. آیدمی وجودهب مثلث یعنی ضلعی؛ چند اولین شوند مماس یکدیگر با خود نقاط

 را سطوح عنصر چهار» است معتقد او. شودمی قائل هندسی اشکال عناصر برای «شفا» کتاب طبیعیات از فصلی

 ساخته مثلث از اجسام همه پس است مثلث هاشکل ترینساده چون و باشند مستقیم باید الزاماً که سازندمی

 هوا و مثلث قاعده بیست از است شکلی آب و است مثلث چهار آن قاعده که است هرمی شکلبه آتش. شوندمی

 ساخته هامثلث از بالقوه مربع و شودمی ساخته مربع سطوح از که است مکعبی خاک و مثلث قاعده هشت از

باشد و یکی اشکال هندسی می ترینمربع است که از مهم ،شکل پرکاربرد دیگر .(۶۵، ۱38۶بلخاری، ) «شودمی

 و عمودی خطوط ترکیب از که است متعادل شکلی مربع» شده است.های رمزی شناخته ترین صورتاز عمده

 با و ایستا شکلی مربع. است شده شناخته رمزی هایصورت ترینعمده از یکی و شودمی حاصل اندازه یک افقی
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 در مربع. انگیزاندبرمی را استقرار و کمال حصار، استحکام، سکون، احساس که است برابر زوایایی و اضالع با ثبات،

 بختیار، و اردالن) «است خلقت جنبة ترینثبات با و ترینمتسجم نمایندة و هاشکل ایستاترین از یکی چهار حد

مایه های اقوام سیستانی و بلوچ، نقشبافته. از دیگر نقوش هندسی ساده اما پرکاربرد در تزئینات دست(۲۹، ۱38۰

ها و تعاویذ کاربرد بسیار داشته است. است و در طلسملوزی است. این نقش نیز دارای معانی نمادین بسیاری 

های خود بافتهمایه در دستهدفمند از این نقش رسد هنرمند بافنده نیز با اعتقاد به این مفاهیم و کامالً نظر میبه

. همچنین از (۱۶، ۱383)هال، « لوزی نماد چشم همه جا نگرنده و نماد پیروزی است»استفاده کرده است. 

دور نگه داشتن چشم بد و دور کننده ارواح خبیثه استفاده »ها برای مایه دو لوزی قفل شده در هم در طلسمنقش

شود زخم استفاده میعنوان چشمها نقوشی که بهبافتهرسد در دستنظر می. به(۲۷ ،۱388)شیرانی، « شودمی

 و ویژه عشایر منطقه بسیار استمردم عامه به های مثلث، لوزی و مربع است. این اعتقاد در میاناغلب تکرار شکل

شکل تعویذ و طلسم نقش بسته است. زخم بههای عشایری و روستایی نقوشی برای محافظت از چشمبافتهدر دست

 هابافتهدست روی بر بافت شیوه با فرم این گرفتن شکل همخوانی کنار در هابافتهدست در این شده بافته اشکال

است. کاربرد شکل مثلث برای تعویذبند و گلوبند حیوانات در کنار نقوشی با اشکال شده این اشکال  رواج باعث

مربع، ملث  شکل بلوچستان با بنیاد سه و سیستان های. نقوش آویزبافتهاستبر خاصیت این شکل  یمثلث تأکید

شکل گرفته است.  منطقه این بافندگان باور در طلسمی و تعویذی خاصیت و بودن زخمچشم بر کیدتأ لوزی با و

 نمایش داده شده است.( ۶)جدول این نقوش در 

 
 .نگارندگان: منبع .بلوچستان و ستانیس یهازبافتهیآو نقوش .۶جدول

مایهنام نقش مایهکاربرد نقش   تصویر 

 تعویذی حصیری

 

  بندمال ستاره

 بندمال تعویذی

 

  تلییک عجب
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مایهنام نقش مایهکاربرد نقش   تصویر 

  تلییک ماه و روچ

 تلییک چمهشت
 

 تلییک سورمهر
 

 بندمال فراموش شده
 

 مجلک

 گوشهبهگوشه کوچک مربع پنج به شکل ایمایهنقش

 نامیده قاب فارسی به که ستاستخوانی نام مجلک)

حاشیه  نوار در صورتبه. (83 ،۱3۷۱حصوری، )( شودمی

 شود.می بافته هابافتهاکثر دست
 

 کجک و مثلث نقش
 با مثلث به شکل هاییدندانه از ترکیبی که ایمایهنقش

است که در تعویذبند و  شده آمیخته کجک چون طرحی

 شود.بند استفاده میمال
 

 چشم

 فراموش هایحاشیه ءجز حصوری را آن که ایمایهنقش

 در سیاه نقطه و مثلثی صورت اما کندمی یاد شده

در اکثر باشد و می چشم شکل تداعی آن هایبخش

  شود.ها دیده میبافتهدست

 

 بحث و تحلیل
ها بافتههای بدیع و نقوش خاصی بر روی دستطرح وجودآمدنبهباورها و اعتقادات اقوام سیستانی و بلوچ موجب 

های بافتهثیرگذار بر نقوش دستترین عوامل تأعنوان مهمتوان بهشده است. دو عامل مهم طبیعت و فرهنگ را می

های عشایری با توجه به طبیعت خاص و بکر و بافتهعشایری در سیستان و بلوچستان نام برد. این عوامل در دست

رنگ و با اهمیت است. طبیعت خاص این منطقه از غنی و دست نخورده منطقه بسیار پرهمچنین فرهنگ اصیل، 

که با توجه به اقلیم گرم و خشک منطقه و ثیر گذاشته است. اول اینها تأبافتهدو منظر بر نقوش موجود در دست

های شدید ها در جنوب استان، از طرفی وزش بادها و طوفاننین کوهچزارها در شمال و همها و شنوجود دشت

بیست روزه در منطقه معروف است، طبیعتی خاص و خشن را برای این منطقه رقم  و و طوالنی که به بادهای صد

 های تیز در هنر این اقوام مخصوصاً ها و زاویهن عوامل موجب شده تا خشونت فرمزده است. در طول تاریخ ای

بدون »فرهنگ است. ، ثیرگذار بودهدیگر که در نقوش تزئینی منطقه تأ دوزی تجلی پیدا کند. عامل مهمسوزن

ها و هنرهای خود فسانهها، باورها، اتردید هر قومی با توجه به عوامل تاریخی و برداشتی که از زندگی دارد، اسطوره



 

 ، دانشکده هنر؛ دانشگاه شهید چمران اهوازعلمی نامهفصل

 تعویذی در سیستان و بلوچستان و های طلسمیآویزبافته بررسی نقوش

  ۷2-۵۵        ۱۴۰۰، تابستان 2۴دوره دهم، شماره 

70 

. بافندگان سیستانی و بلوچ نیز مانند سایر بافندگان اصیل مناطق گوناگون، از (۱۶، ۱3۶۷)بیهقی، « سازدرا می

های نمادین را وةیبه شاند و بسیاری از نها و نمادهای اعتقادی و فرهنگی تمدن و دیار خود الهام گرفتهشکل

ای از این نقوش در ابتدای زایش به طبیعت پاره»اند. کار بردهخصوص فرش بهخاص در هنرهای صناعی به شیوةبه

اند؛ ولی در اثر کاربرد مداوم از صورت طبیعی و معین خود که در ذهن بافنده و حتی بیننده تر بودهنزدیک ءاشیا

. (۶3 ،۱38۵، و رهنورد آبادی)حسین« صورت نماد و انتزاع در آمده استوجود داشته به مرور خارج گشته و به

رغم هندسی و شکسته بودن از قابلیت کشش و تغییر و علی سیستان و بلوچستان های عشایریبافتهدست نقوش

کارگیری خطوط شکسته شود. بهتبدیل به اشکال دیگر برخوردارند که این امر باعث ایجاد ترکیبات فراوان می

های عشایری را در طبقه و سبک خاصی بافتهند طرح و نقش دستککه تجرید اشکال را تسهیل میعالوه بر این

صورت دار که بافندگان بهها و نقوش زاویهاستفاده از فرم»سازد. دهد و آن را از نوع شهری متمایز میقرار می

رهنگ ثیر اقلیم و فاز تأ ها نشانبندیهای گرم و شاد در ترکیبچنین رنگکردند همذهنی و بدون نقشه خلق می

دلیل معانی و مفاهیمی که در فرهنگ . برخی اشکال هندسی به(۴۹، ۱38۹)پیری، « منطقه بر هنر این سامان دارد

های عشایری راه بافتهدست های تزئینی خصوصاًمایهعامه دارند دارای ارزشی خاص شده و از این روی در نقش

مایه مثلث، لوزی و مربع دارای معانی طلسمی و تعویذی بیشتری هستند که به تفصیل اند در این بین، نقشیافته

ها جذب نیروهای خیر، طلب باران، رحمت و باروری مایهکاربرد این نقش شترینارائه شده است. بی (۵)جدول در 

به تعبیری شاید  زخم از سوی دیگر بوده است.جلوگیری از چشم سو و دفع نیروهای شر، خبیث و خصوصاًاز یک

ها شده است. بافتهدستدستی خصوصاً های خشکسالی در سیستان و بلوچستان توجه بیشتری به صنایعدر سال

لذا هنرمند بافنده نیز به پیروی از جامعه و محیط در پی راهی برای خروج از خشکسالی بوده و از این رهگذر 

تواند در خروج از این دند دارای نیروی ماورائی بوده و میهای خود خلق کرده که معتقبافتهنقوشی را در دست

 بحران مؤثر باشند.

 

 نتیجه
ان دهنده در میان عشایر سیستان و بلوچستان باورهای زیادی وجود دارد که با زندگی مردم عجین شده و نش

ی بر ش تزئینکه در قالب نقو است. یکی از این باورها و اعتقادات، طلسم و تعویذ ستهانحوه زندگی آن

ها در این پژوهش های بومی لحاظ شده در انواع بافتهای دارد. با توجه به تفاوتهایشان جایگاه ویژهبافتهدست

ها بافتهویزسعی بر آن داشتیم تا به وجهی خاص از تولیدات بومی زنان عشایر سیستان و بلوچستان در قالب آ

رپایان و پلک، تلی، تعویذبند، گلوبند چهاهایی مانند یکبافتهدستدر این پژوهش عالوه بر شناسایی  بپردازیم.

گیری نقوش ثیر مشهودی بر شکلاین میان عوامل طبیعی و فرهنگ تأ ها نیز بررسی شدند دربافتهنقوش دست

ا کسب هفرهنگ وجود نیروهای خیر و شر و ارزشی که این نقوش در برخی ازاند. اعتقاد بهها داشتهبافتهاین دست

صورت عویذی بهعنوان نقوش تزئینی با اهداف طلسمی و تها بهبافتهها در بستر دستاند باعث استفاده از آنکرده

 ،باشد. قابل ذکر استدلیل نوع زندگی بیشتر مشهود میدر جوامع عشایری به نمادین است. این موارد خصوصاً

ها رواج یافته است و بافتخصوص در گلیمبافت به ق با شیوهمثلث است که در تطاب بنیاد این نقوش خطی و غالباً

ها و دفع ها، ترسگوی هراسنمایش مجموعه نقوشی است که پاسخ ،های تزئینیگیری این بافتههدف از شکل

 ست. اتداوم یافته ها با توانمندی زنان بافنده بر آویزبافته این دیار است که بالیا در باور مردم
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 نوشتپی
 شود.دوزی نامیده میها، کمربند و ... آیینهها، لباسهای کوچک با فواصل متفاوت یا یکسان بر روی آویزبافتهدوختن آیینه. ۱

 هابافته سایر همراهبه تزئین عنوانبه یا و تنهایی به و شوندمی بافته کاموا یا و نخ پشم، الیاف رنگی هایرشته با که منگوله یا . پُلُک۲

 .شودمی آورده
3. Shall 

4. Cont 
5. Godam 

 منابع

 انیپا) سقاخانه جنبش بر آن ریثأت و ذیوجود آمدن طلسم و تعوهب یاجتماع یهانهیزم یبررس .(۱3۹3) دست، حورا.آیینه -

 ر و معماری، دانشگاه تهران مرکزی، تهران، ایران.ی(، دانشکده هنرشته نقاش ارشدکارشناسی نامه 

 یغمایی(. تهران:. جلیلی، ونداد م)مترج یرانیا یمعمار در سنت نقش: وحدت حس .(۱38۰) بختیار، الله. اردالن، نادر و -

 زیبا سازی شهر تهران.

های اقوام بافتهزخم در دستهای مرتبط با چشمها و نگاره(. آرایه۱3۹3) السادات و سنجی، مونس.طوسی، عفتافضل -

 .۹۱-۷۷ (،3۱)۹ ،هنگر ایرانی.

 .اسالمی فرهنگ نشر دفتر :. تهرانییبایز و هنر حکمت .(۱38۶) حسن. بلخاری، -

 مرکز. :تهران )ترجمه مجید جلیلوند(. در سرزمین آفتاب(. ۱3۷۴بروگش، هینریش. ) -

 قدس رضوی. . مشهد:فرهنگ عامه(. ۱3۶۷علی. )بیهقی، حسین -

دستی(. ایعنرشته ص نامه کارشناسی ارشدپایان) سیستانهای قالی شناسایی و ساماندهی نقشه(. ۱38۹پیری، علی. ) -

 مؤسسه آموزش عالی سوره، تهران، ایران.

 گاه.بن :تهران .رانیا یسنت کیگراف طلسم .(۱38۷)پرویز.  تناولی، -

، (وردی فرهنگ عامه مردم کرماندر فرهنگ عامه )مطالعه م (. تعویذ۱3۹۶مشیزی، جواد. )افشار، علی و مداحیجهانشاهی -

 .۵۰-۲8 (،۱3)۵، عامه اتیادب و فرهنگ ماهانه دو

 .۷3-۵۷ ،(۵و۴) ،گلجام .ستانیس یقال در رنگ و نقش یبررس .(۱38۵زهرا و رهنورد، زهرا. ) ،یآبادنیحس -

 انتشارات فرهنگان. . تهران:ستانیس فرش .(۱3۷۱)علی.  حصوری، -

 تهران. دانشگاه انتشارات . تهران:نامهلغت (.۱3۷3اکبر. )علی دهخدا، -

 میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. . تهران: سازمان۱ سوخته شهر یهاگزارش(. ۱388سیدسجادی، سید منصور. ) -

 .۶8-۵۵ (،۲)۲3، تجسمیهنرهای  -هنرهای زیبا ازی گلیم قشقایی فارس.پردپژوهشی در نقش (.۱3۹۷سوری، آزاده. ) -

 .۱۴۴، (۹۰و  8۹)8 ،هنر ماه کتاب. بلوچ ینییتز نقوش .(۱38۴) سعیدمحمد. بخش،شه -

 .۲۱-3۴(، 3)۲ ،هیمانقش ایرانی. هایطلسم به تصویری و نمادین . رویکردی(۱388)راضیه.  شیرانی، -

 اسالمی. بزرگ المعارفدایرة کزمر تهران: نشر (.اول چاپ،۱۵ جلد )یاسالم بزرگ المعارفرةیدا (.۱38۷مهرداد. ) عربستانی، -

 و کرد حسین عیار،سمک) فارسی عامیانه هایقصه در گشاییطلسم و طلسم (. بررسی۱3۹۲امیرعباس. ) فر،عزیزی -

 .۱۰۰-83 (،۱)۵ ،یفارس ادب یشناسمتن .(امیرارسالن

 .۲۰-۱۷، (۱3)۴، شرق تمدن و هنردوزی بلوچ. سوزننشان فرهنگی و (. نسب۱3۹۵جوادی، شهره. ) وکشاورز، الناز  -

های بافتهنقوش دست نقش اعتقادات و باورها در(. ۱3۹۰) نوروز برازجانی، ویدا و حاتم، غالمعلی. و مجیدی، مژگان -

 .اصفهان، ایران، دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد. جهان و رانیا بافدست فرش دیتول و خیتار فرهنگ، هنر، یمل شیهماعشایری. 

 .انتشارات امیرکبیر: تهران. فرهنگ فارسی(. ۱3۶۴. )معین، محمد -
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نامه علمی نگارینه هنر فصل های عشایر بختیاری.شناسی نقش و رنگ گلیمای بر زیباییمقدمه (.۱3۹3ناغانی، ابراهیم. ) -
 .3۹-۱۹ (،۱)۱ ،اسالمی

 بلوچستان و ستانیس یهافرش یهاهیمانقش در آن ریثأت و ذیتعو و طلسم یبررس (.۱3۹3شهربابکی، ابوالقاسم. )نعمت -

 ، اصفهان، ایران.دانشگاه کاشان (.رشته فرش ارشد کارشناسینامه انیپا)

 ارات فرهنگ معاصر.تهران: انتش )ترجمه رقیه بهزادی(. غرب و شرق هنر در نمادها یانگاره فرهنگ(. ۱383) هال، جیمز. -

 نشرچشمه. :تهران .رانیا مردم انهیعام فرهنگ(. ۱38۱هدایت، صادق. ) -

 .۲۶-۲۲ ،(۱8۴)۱۶ ،هنر ماه کتاب ترکمن. فرش بر محافظ طلسم مایهنقش (.۱3۹۲آزاده. ) زاده،یعقوب -

های عشایر لر بافته: دستطلسم، تعویذ و حرز، مطالعه موردی هایمایه(. نقش۱3۹8زاده، آزاده و خزائی، محمد. )یعقوب -

 .۵۴-۴3(، ۲۵)۷، شرق وتمدن هنر فصلنامهبختیاری. 

 بی نا .اسرار قاسمی در علم کیمیا، سیمیا، ریمیا، کیمیا و هیمیا یقاسم راسراق(. ۹۱۰کاشفی، مالحسین. )واعظ -
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