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های گیاهی قالی گلدانی سیستانبررسی نقش  

 7مهدیه شیرازی

 

 چکیده:

لدانی ایران های گگلدانی سیستان یکی از انواع قالیآید. قالی نقشهای اصیل ایرانی به شمارمیگلدانی یکی از نقشقالی نقش

ایی شود. قالی گلدانی دارای تنوع بالمیهای گلدانی مشاهدهاست. در این قالی گلدان شکلی هندسی یافته و متفاوت از سایر قالی

ناصر ها هستند. این عها عناصر گیاهی بکار رفته در این قالیترین نقشهای اصلی است. یکی از متنوعهای زمینه و نقشدر نقش

نی قه و حتی گیاهای گیاهان موجود در منطکنندهاند. عناصر گیاهی تداعیگیاهی در دو جایگاه اصلی و فرعی یا زمینه ارائه شده

های گیاهی قالی نقش گلدانی سیستان شوند. هدف از انجام پژوهش بررسی جایگاه نقشهستند که دیگر در منطقه یافت نمی

ن استو جهت حفاظت و ثبت ایهای گیاهی قالی نقش گلدانی سیستان چگونهکه جایگاه نقشاست. که در پی این پرسش آمده

ی ساسانی، شهرهای ویران هخامنشی و خواجهی عصر مفرغ و کوههای شهرسوختهای چون نقشنقوش اصیل که دارای پیشینه

ویکرد رسد تا با رتوصیفی برای این پژوهش مناسب به نظر می_زاهدان کهنه) که با ورود تیموریان ویران شد( دارد. روش تحلیلی

 ی سیستانی است کهنقش گلدانی در منطقه قالیی آماری پژوهش صد تخته کیفی به پرسش اصلی پاسخ داده شود جامعه

و  اندها در ابعاد یکسان سه متری به صورت هدفمند انتخاب شدههای بسیاری هستند. پنجاه تخته از این قالیدارای شباهات

ی سیستان گلدان کار رفته در قالی نقشاند. در انتهای پژوهش به این مهم دست یافت که عناصر گیاهی بهمورد بررسی قرار گرفته

دودنی و کرمَک به عنوان نقش ، بوته، گلهای گلهای گلدان، درخت، گندم و جو به عنوان نقش اصلی و نقشبندیدارای دسته

 های متنوعی هستند.زمینه هستند؛ که دارای زیرمجموعه

 کلیدواژه: قالی گلدانی، نقش گلدان، نقش درخت، نقش گندم و جو، نقش گُل
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 مقدمه

ر سراسر های بافته شده دهای گلدانی قالیهای رایج قالی سیستان است. این نقش متفاوت از سایر نقشگلدان یکی از نقش نقش

های اصلی و فرعی پیرامون  این نقش اصیل ایران است. تفاوت بارز میان نقش گلدانی قالی سیستان در هندسی شدن و نقش

توان به تعدادی شود میهای گیاهی محسوب میی نقشصلی قالی و زیرمجموعهایرانی است. در کنار نقش گلدان که نقش ا

ژوهش بر ی پکنند. فرض اولیهانگیز قالی سیستان ایفا مینقش گیاهی اشاره کرد که نقش اصلی و زمینه را در زیبایی شگف

داول اقدام بندی و تهیه ج. پس به دستهکار رفته در قالی گلدانی سیستان هستندکه درخت و گندم تنها نقش گیاهی بهاستاین

های گیاهی قالی نقش گلدانی سیستان کدام استو و همینین هایی این چنین پاسخ دهد؛ که جایگاه نقششد. تا به پرسش

های گیاهی رایج در قالی نقش گلدانی سیستان کدام اندو و عناصر گیاهی قالی گلدانی سیستان ای مانند نقشهای ثانویهپرسش

های گیاهی قالی نقش گلدانی سیستان است. در نهایت بندی هستندو هدف از انجام پژوهش بررسی جایگاه نقشدارای چه دسته

وته ، بهای گلهای گلدان، درخت، گندم و جو به عنوان نقش اصلی و نقشبه این مهم دست یافت که عناصر گیاهی دارای دسته

 دودنی به عنوان نقش زمینه است.و گل

 یشینه تحقیقپ

های ساختاری و طرح فرش بلوچ خراسان ( در مقاله ای با عنوان بررسی تطبیقی ویژگی7072مریم فروغی و مرتضی شهسوار ) 

ند. زهرا ای بومی پرداخته؛ وجوه اشتراک و افتراق میان دو بافته را بیان کردهی تطبیقی میان دو بافتهو فرش سیستان به مطالعه

ای هی بررسی نقش و رنگ در قالی سیستان به بررسی قالی سیستان نقوش و رنگ( در مقاله7061آبادی )ینرهنورد و زهرا حس

ای با عنوان ( در مقاله7060اند. علیمردای محمود و آشوری محمدتقی )گیری نقوش را بیان کردهاند و عوامل شکلآن پرداخته

اند. نقش درخت را در قرآن کریم، قالی خشتی و قالی قابی رداختهدرخت در فرش بختیاری به بررسی تنوع این نقش اصیل پ

های یک از پژوهشدر قالی دستباف بختیاری از نوع بیدمجنون، سرو و کاج هستند. در هی  اند. درختان بافته شدهبررسی کرده

مورد بررسی قرارنگرفته است که های گیاهی قالی گلدانی و محل قرارگیری این نقوش اشاره نشده و ی نقشانجام شده درباره

 است.ها را مورد تحلیل و بررسی قراردادهرو به صورت تخصصی نقشدر پژوهش پیش

 روش تحقیق

ی آماری صد قالی سیستان تهیه های گیاهی قالی گلدانی سیستان به روش توصیفی با جامعهرو بررسی نقشپیشپژوهش

خوانی سنتی هستند. بنابراین نگارنده به ی کلی، به دلیل نقشهها و نقشهشها دارای شباهت بسیاری در نقاست. قالیشده

 یاست. در این پژوهش با تهیهکه بیشترین تفاوت را داشتند انتخاب کرده و مورد استفاده قرار داده قالی 13صورت هدفمند
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رت پرسش به پاسخ اصلی قالی سیستان صوهای نقش گلدانی سیستان برای بندی و نظم بیشتر از قالیهایی برای دستهجدول

 است. گرفته

 قالی گلدانی

(. 43:7096رسد)پرهام،ق.م(می 7133-2133طبق مستندات و منابع مکتوب بافت قالی در سیستان به دورانی معادل عصر مفرغ)

ه مشهود است گر چ های صورت گرفته  از تطابق میان نقوش سفالین شهر سوخته و قالی دستباف سیستاناین امر از پژوهش

ترک ی مشکنند که نقوش ریشهاند این اطمینان را حاصل مینقوش تغییر پیدا کرده و در موادی متفاوت از سفال بکار رفته

ی  بافندگی در سیستان شده است داشته و قدمتی معادل عصر مفرغ و چه بسا بیشتر دارند. در چند منبع اشاراتی اندک درباره

بر _داور و صالقان» ی مردم دو شهر در سیستان آمده:ی کوتاهی به پیشهاشاره iاست؛ در کتاب مسالک الممالککه در ادامه آمده 

(. در 776:704اصطخری، « ) باشند iiدو منزلی بُست. دو شهرست پر نعمت و با کشاورزی و میوه بسیار. و بیشتر مردم جولاهه

» جهان از باختر تا خاور( کتاب قرن چهارم هجری نوشته که در سیستانها )کرانه iiiکتاب حدود العالم من المشرق الی مغرب

(. نقوش گیاهان و درختان همواره 732:002)ستوده،« ها بر کردار جهرمیهای فرش افتد بر کردار طبری؛ و زیلویجا جامو از آن

 (. 713:7073های ایرانی هستند)افروغ، شده در قالیترین عناصر بافتهاز اصلی

 گلداننقش  

در  پوشاند وخورد، گاه یک گلدان بزرگ پُر از گُل تمام قالی را میهای متفاوت به چشم میدر طرح گلدانی غالباً گلدان در اندازه

های گلدانی انواع گیرند. طرحمواقعی چند گلدان کوچک به طور متفاوت در اطراف متن یا دنبال هم سرتاسر متن را فرا می

وی ی قالی است. گلدان به صورت مُمتد بر ررین ویژگی این نقش تکراری نبودن و پوشانندگی سراسر زمینهتمختلفی دارند؛ مهم

است که طرح گلدانی دارای ترکیبات و تلفیقات نامه ایران اشاره شده(. درکتاب فرش43:7066گیرد ) ناصری،زمینه قرار می

 انی ختایی، گلدانی تکراری، گلدانی سراسری، گلدانی ستونی، گلدانیبسیاری است. گلدانی بنداسلیمی، گلدانی حاج خانمی، گلد

ضوی، ری پرکاربرد در قالی هستند) آذرپاد و حشمتیهای این نقشهطرفه و گلدانی دو طرفه نمونه ناملیک و ترنج، گلدانی یک

 نقش گلدان ِگل بکار رفته در شناس برجسته، معتقد است کهی پیدایش نقش گلدانی پوپ محقق و ایران(. درباره771:7092

ای از زمین اند. گلدان استعارهشدهشده در یزد و اصفهان قرن یازدهم هجری الهام گرفتههایی بافتههای دستباف از پارچهقالی

 19:7077اده،زاست. گلدانِ گلی که در ارتباط با مادر و ایزدبانوی باروری دارد) مبینی و ابراهیماست که در مرکز نقشه قرار گرفته

رود که نقش گلدان نیز به آفرینش و راز هستی اشاره دارد ناپذیر آفرینش است در نتیجه این احتمال می(. زمین منبع فرسایش

 (.740:7067) افروغ،
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ی راصلی متن این نوع قالی گلدان است. در این قالی به طور معمول دو گلدان در طرفین عنص مایهدر قالی گلدانی سیستان نقش

اند. این گیاه نماد درخت همیشه بهار سرو ها قرینه و گیاهان به دو حالت درخت و گیاه گندم نقش شدهگیاهی قرار دارند. گلدان

ن تریها با گذشت زمان تغییراتی بوجود آمده است. این نقش دارای تنوع بوده و یکی از رایجیا درخت زندگی است. درگلدان

ترین این شود. بز یکی از رایجهای گیاهی، جانوری و هندسی مشاهده میاین نقش همنشیننقوش قالی سیستان است. در 

ی قرارگیری در هنرهای متفاوت تکرار شده ی بز و درخت اثر زیبای سومری است. این نحوهترین نمونههاست. قدیمیهمنشین

 است. شدهو در قالی سیستان نیز به نمایش گذاشته

 )نگارنده(ن در قالی نقش گلدانی سیستانتنوع نقش گلدا 7جدول
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ها های میان آنها و تفاوتاند تا شباهتهای قالی نقش گلدانی سیستانکنار هم گذاشته شدهنتعدادی از گلدا 7در جدول 

قالی  یبا توجه به بافت بدون نقشهکنند. ی واحد پیروی میها هندسی هستند و از یک الگوی اولیهمشخص شود. تمامی گلدان

هنده، دهای مانند تعداد شاخه، نقوش اتصالها وجود دارد. تفاوتخوانی قدیمی بیشترین شباهت در میان گلدانیا به اصطلاح نقشه

ی که ایهآیند؛ این مسئله بسته به محیطهای محافو و تزیینات روی گلدان اندکی متفاوت به نظر میهای همنشین، نقشنقش

 بافنده داشته و الگوی مورد استفاده بافنده متغیر است.

 نقش درخت

های قالی گلدانی سیستان و هنرهای سنتی ایران است. این نقش انتزاعی شده و خود را با نوع ترین نقشیکی از اصلی iiدرخت

بوده و دور از واقعیت هستند. در سفال شهر های مورد استفاده در این نقش تماماً ذهنی است. رنگی قالی وفق دادهبافت و گره

. در بین استاست. در سایر هنرهای سنتی سیستان مانند گلدوزی از انواع درخت استفاده شدهسوخته نیز نقش درخت بکار رفته

های گوناگون است که مردم آن را به علت طول عمر، زیبایی و سودمندی مقدس النهرین درخت زندگی ترکیبی از رستنی

ها به بندی نقشاین تنوع و دسته 2شود. که در جدول (. در قالی از انواع درختان استفاده می70:7090شمردند ) دوبوکرو،یم

حافو سیستان دارای نقش درخت واقعی و متنوعی است در این قالی درخت انار و درخت است. قالی خواجهنمایش گذاشته شده

رخت شود. محل قرارگیری دی قالی گلدانی سیستان بافته میواقعی و انتزاعی برزمینهاند. نقش درخت به صورت شدهگل بافته

 رود.شمار میهای اصلی قالی گلدانی سیستان بهها و در مرکز تصویر است. این نقش از نقشدر میان گلدان

 )نگارنده(نقش درخت انتزاعی 2جدول

 
    

     



 

77 

 

ای هگلدانی سیستان دارای نقشی کاملاً انتزاعی و دور از واقعیت است. این نقش ترکیبی از نقشدرخت بکار رفته در قالی نقش 

در قالی ترین نوع درخت بافته شدههای انتزاعیهای درخت است این دسته از درختهندسی به عنوان برگ و سایر قسمت

 سیستان هستند. 

 )نگارنده(نقش درخت انتزاعی .0جدول

        

 
 

   

     

 0است. در جدول های بسیار و یک نقش که اغلب متفاوت است به تصویر آمدههای درخت با تعداد برگدراین دسته از نقش

برد. نخل درخت بومی سیستان است ی فوقانی این احتمال که این درخت نخل باشد را بالا میها برگ سوزنی دارند و زائدهنقش

 بانی در بالای آن قرار دارد.بسیار و سایهکه ارتفاع 

 نقش گندم یا جو

 ی زندگی روستایی هستند. گندم وباف سیستان است. گندم و جو لازمهی قالی دستگندم یکی از نقوش بکار رفته در زمینه

 سعی بر طلب گندم بیشتر دارد. سازد. بافنده با نقش گندم بر قالی هایشان را مهیا میی دامی اهالی و علوفهجو مایحتاج روزانه
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 )نگارنده( نقش گندم یا جو در قالی سیستان 4جدول

    

  

  
 

  

 

دو است. گندم یا جو در به نمایش گذاشته شده 4این نقش دارای تنوع بالایی در قالی نقش گلدانی سیستان است که در جدول

نگین ی رهای هندسی هستند. تعدادی نقطهشوند. تمامی نقوش دارای ساقهنقش اصلی میان گلدان و نقش فرعی زمینه ظاهر می

مورد  ی نانها گیاه جو هستند که برای تهیهبر روی برگ قرار گرفته اگر این نقاط را زبر روی برگ در نظر بگیریم این نقش

 اند.ار گرفتهی روستاییان و عشایر قراستفاده

 نقش گل    

ای از زیبایی و در هنراسلامی رمزی است گل مظهری از زیبایی طبیعت و توصیفی محسوس از جمال خداوندی است. گل جلوه

بخشد و روح آدمی را که گاه و بیگاه گرفتار مسائل نازیباست به مطلق جهان که محتوا و مفهوم آن کمال مطلوب را عنیت می

ابد یهای هنرمندانه بشر تبلور میی شهود عینی که در تجسمدر ژرفای ابعاد گوناگون مفاهیم درونی خود وسیلهبرد و هستی می

ای از طبیعت که به صورت (. گل جلوه1:7009دهد) اینالو و صدرالسادات،های زندگی و الهی پیوند میآثار هنری را به ارزش

 دوزی سیستان نیز این نقش دارای تنوع بسیاریبر قالی در گلاست. علاوهرفته واقعی، انتزاعی یا خیالی بر هنرهای سنتی بکار

ای بکار هی غنی این نقش است. گلبندی است. وجود نقش گل در سیستان به دلیل پیشینهی دید، نوع گل و رنگاز نظر زاویه

-های قدیمی و فلزی انتزاع شدهاز روی قندانلاری  که اند مانند گلرفته در قالی سیستان در قالی کلاردشت نیز بکار رفته

های بکار رفته در زمینه قالی نقش گلدانی سیستان است که در (. نقش گل یکی از نقش7060است)مجابی، عابدینی و فنایی:

 است. بندی شدهبه خوبی دسته 1جدول 
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 )نگارنده(نقش گل در قالی گلدانی سیستان 1جدول

 هندسی

  
 

 
 

 انتزاعی

   

  

 

 

نقش 

گل 

   زاویه بالا
    

 

گل 

  کرمک
      

 

 ؛  که دارای تنوع بسیاری هستند. البته در مواقعیگلنقش گل در قالی سیستان به عنوان فضاپرکن،زمینه و همنشین تعرف شده

پنجاه تخته فرش مورد بررسی مشاهده گیرد که این مورد در یک تخته قالی از  ها قرار مینقش مرکزی داشته و در میان گلدان

های هندسی دارای ی بالا  هستند. نقشانتزاعی، هندسی و گل از زاویهبندی گلها در قالی سیستان دارای دستهشده. گل

های ذهنی ولی متناسب با فضای خویش ها هندسی بود و دارای رنگگل است. این نقشیگلدان و بوتهوهای گل، گلبندیدسته

ای هرود که بافنده این نقش را از بوتهی اتصال مشخص به زمین هستند. این احتمال میهای گل که دارای نقطهتند. بوتههس

د؛ های رنگین و سوزنی دارنبرگچنین برگ و گلهای هندسی داشته همهای گل، برگباشد. بوتهصحرایی سیستان الهام گرفته

یز از هایی ناست. گلرخ نیز بر قالی نقش شدهصورت نیمیک گل هندسی درون گلدان بهاند. رخ ترسیم شدهها از نیماین گل

ل، گی بالا خود دارای رده بندی تکاند. هر دسته دارای تنوع بالایی بوده برای مبال نقش گل از زاویهی بالا ترسیم شدهزاویه

د. لاله هستنپَر، چهارپَر و یک گلپَر، دوازدهها هشتین گلها خطی و توپر هستند. اباشد. این گلی گل میی گل و دستهبوته
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توان در قالی بختیاری دید. تفاوت اصلی در طرح واقعی رُز ی بالا نقش شده را میشده بر قالی سیستان که از زاویهسرخ بافتهگل

 کاکُلَک درسیستان است. این گیاه در فصلکرمک نمادی از یک گیاه مفید به نام و گل انتزاعی قالی سیستان است. گلiبلداچی

بهار مصرف خورای برای انسان دارد و خوراکی سنتی و غنی از آهن است. کاکُلَک پس از رشد به کرمُک تبدیل شده و جایگزین 

 در فصل تابستان است. مناسبی برای علوفه

 نقش بوته

نقوش گیاهان و درختانی است که با زندگی مردم پیوند دارند. ی تصویری تاریخ ایران رجوع شود سرشار از که به حافظههنگامی

 ی ساسانی که هنوز همهای نقرهجمشید گرفته تا نقوش اسلیمی اشکانی و نقوش گیاهی حک شده بر سینیاز سروهای تخت

لام استفاده از نقش شوند. پس از ورود اسداری و محافظت میهای سراسر دنیا نگهتعدادی از این آثار ارزشمند هنری در موزه

ی غنی که در نگارگری، قلمزنی، منبت، گیبری، ختایی، مایهی گیاه نقشگیاهان به صورت ختایی، بوته، گل ادامه داشت. بوته

ای هشود؛ که دارای تنوع بسیاری هستند. طرحمیهای کُردی نیز بافتهرود. نقش بوته در قالیدوزی و غیره نیز بکار میسوزن

نوع ی گیاه جو چند نمونه از این تی گیاه گندم، بوتهی گیاهان محلی، بوتهگیاه کرفس، بوته نواع مختلفی دارند؛ بوتهای ابوته

شوند و نقش ی قالی بافته میگردند، بر زمینهمشاهده می 0ها که  در جدول(. این نقش733:7092گیاهی هستند ) دانشگر، 

 جاپرکن دارند.     
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 )نگارنده(نقش بوته در قالی نقش گلدانی سیستان .0جدول

 هندسی

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتزاعی

 

 
 

     

 واقعی

  

     

 

گین بوده و ها رنی قالی گلدانی سیستان هندسی، طبیعی، انتزاعی و استلیزه هستد. این نقشکار رفته در زمینههای گل بهبوته

-ی اتصال به زمین و گاهی از زمین سر بر آوردهخودروی سیستان هستند. در مواردی بدون نقطههای ها و بوتهیادآور درختیه

 های نوک تیز مناطق بیابانی هستند.های این گیاهان است. که از برگی مهم شکل هندسی و رو به بالای برگاند. نکته

 vvدودنینقش گل

های نارس اسپند آویزهای تزیینی تهیه بهار اهالی سیستان از دانهگیاه دودنی)دال ساکن( همان گیاه اسپند است. در فصل 

است. این نمودهآویزند. نقش این آویز تبدیل به نماد شده و بر روی قالی جلوهکنند و بر دیوار منازل برای چشم زخم میمی

 این نقوش قابل تشخیص هستند.گونی تنوع و گونه 9شوند و نقش فرعی دارند که در جدول ی قالی بافته مینقش بر زمینه
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 )نگارنده(نقش دودنی در قالی سیستان .9جدول

 

    هندسی
    

 طبیعی

 

 
   

 

  

ی دهشدودنی است. این نقش صورت سادهی قالی گلدانی سیستان نقش گلهای متنوع مورد استفاده در زمینهیکی از نقش  

 شود، در قالی نیز این قسمت توپرمنازل است. در آویزهای اسپند مبلث فوقانی توپُر دوخته میآویزهای اسپند آویخته بر دیوار 

های رنگی آویخه شده و ها با پارچههای آویزان قرار دارند انتهای این نخو رنگین است. در آویز اسپند قسمت انتهای که نخ

 است.کشیده شده نماید. در نقش قالی نیز این نقش رنگی به تصویرگری میجلوه

 نیاز معاصر در رنگبندی قالی سیستان

 است.بندی رنگ و کاربرد است که در ادامه به هریک اشاره شدهنیازهای قالی سیستان دارای دو رده

 بندیرنگ

د. آورنآید رنگ و نقشه در کنار هم زیبایی را برای قالی به ارمغان میرنگ عنصر مهم، اصلی و بنیادیی در قالی به شمار می

بی بهره  ی از آنهای تیره مانند زرشکی یا جگری تا اندازهنوار بودن ویژگی بارزی است که قالی سیستان با استفاده از رنگچشم

اند. نگارنده پس از بررسی سیر تحول نقش و شدههای روشن بافتهشود که از رنگهایی نیز یافت شده و میاست. البته قالیمانده

تواند برای بقای قالی سیستان ضروری و ی کهن میهای دورهسیستان به این مهم دست یافت که رجوع به قالیهای قالی رنگ

الی توسط تواند در قهای سکایی که وار  راستین قالی سیستان هستند. این رنگ میمفید باشد. رنگ زرد روشن که ویژگی قالی

شدن این رنگ را از بین رفتن درختان توت طی خشکسالی به حساب متخصصان جایگزین شود. اگر دلیل اصلی کنار گذاشته 

شود نباید معذوریتی در استفاده از این رنگ برای قالی سیستان قائل شد. های شیمیای استفاده میآورده شود اینک که از رنگ

 ی آبی در قالی سیستانند. زمینهاهای خود از این رنگ استفاده کردهی سکاها بوده یعنی در قالیرنگ آبی که رنگ مورد علاقه

های دور ویژگی شناختی و منحصر بفرد این قالی محسوب شده که اینک در کل از قالی سیستان رخت بربسته. در گذشته

ی قالیبافان عنوان رنگ غالب مورد استفادههای قرمز سیر بهترین رنگ روشن بوده و رنگهای  مشاهده شده دارای کمقالی
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توان برای جلوگیری از های اصیل قالی سیستان میبندی نتیجه شد که استفاده از رنگدر نهایت این جمع سیستان است.

ی گرفتن قالی امروزکم گرفتن یا نادیدهفراموشی و تناسب با زندگی مدرن و شهری امروز مفید باشد. این امر به معنای دست

ر چند جزئی و اصیل خود منطقه راهی برای بقای این هنر صنعت بومی نیست. ولیکن سعی بر آن است که با ارائه راهکارهای ه

 یافت تا از فراموشی و زوال آن جلوگیری کرد.

 کاربرد

هاست. قالی دومتری کمتر بافته شده و بیشتر برای حمل ترین این مقیاسمتری رایجقالی سیستان ابعاد مشخصی دارد. قالی سه

اند. جهت استفاده در ریزی شدههای قالی سیستان برای منازل پنجاه سال قبل طرحمقیاسگیرد. اموات مورد استفاده قرار می

ها، پادری در ابعاد متنوع، زیرموس کامپیوتر، هایی مانند روی پیشخوان منازل و رستورانروز امروزی باید کاربردمنازل شهری و به

 کم باعث حفو طرح قالی شده و ازبعاد و کاربرد قالی سیستان دستکیف، جهازی، کاور و غیره مورد استفاده قرار گیرد. تغییر ا

 کند.فراموشی و زوال این هنر جلوگیری می

 گیرینتیجه

ها داناند. گلهای اصلی قالی نقش گلدانی است. این قالی را بخاطر این نقش اصیل نام گذاری کردهنقش گلدان یکی از نقش

ی واحد بوده و در جزئیات تفاوت ها دارای یک نقشهشود. گلدانمول این مجموعه میبخاطر وجود عناصر گیاهی در دل خود مش

د. گیردارند. درخت دومین عنصر مهم بافته شده در قالی سیستان است این عنصر در میان گلدان و در مرکز تصویر قرار می

ی سیستان هستند. این نقش نیز بعد از نقش درخت های اصلی قالاند. نقش گندم و جو نیز یکی از نقشها همه انتزاع یافتهدرخت

و جاپرکن قالی سیستان هستند. که هریک دارای  های زمینهدودنی نقشها، بوته و نقش گلترین فراوانی را دارد. گلمهم

گندم  ،های متنوعی هستند.در انتها نقش گیاهی قالی سیستان در دو جایگاه نقش اصلی مانند نقش گلدانی، درختزیرمجموعه

 دودنی و کرمَک هستند.های زمینه هستند که شامل نقش بوته، گل ،گلاند. جایگاه بعدی نقشو جو طرح شده

 پانویس 

 آورد.ی صفاریان سیستان صحبت به میان میدرکتاب مَسالک الممالک در دوره -7
 شود.های سنتی گفته میبا دستگاه های پارچهجلّاه به معنی بافنده. به بافنده -2
 هجری 4نخستین کتاب جغرافیا به زبان فارسی در سده  -0
 (.93:7097های گوناگون و گاه کاملاً متقارن)حصوری،ی انواع درختان به صورتیافتهشدده یا تزیین-ای به شکل سادهمایهنقش-4
 (.700:7066پور،رُزبلداجی. )عابددوست و کاظم-1
رای های اسفند که بمبلبی با چند رشته آویز، که گرفته از شکل آویزی است که از غوزهی ی قالی شبیه گوشوارهمایهنقش- 0

 (.97:7097شود)حصوری، زخم در بسیاری از نقاط ایران در خانه و مغازه آویخته میدفع چشم
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