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 های ساختاری و طرح فرش بلوچ خراسان و فرش سیستانبررسی تطبیقی ویژگی

 
 1نيامریم فروغي

 2مرتضي شاهسوار

 

 

 چكیده

ــاحب   ــياری از ص ــند. آندانبافي تركمن و دیگر مناطق همجوار مينظران، قالي بلوچ را تركيبي از هنر قاليبس لم  چه مس

ش  بافي، در بخها هنر قاليها اقوام مهاجر جنوب شرق ایران بودند، كه در سرزمين اوليه آن  است، بافندگان اوليه این قالي 

رد تطبيق  بافي سيستان و بلوچ خراسان مو  ای كهن داشته است. در این پژوهش تالش بر آنست تا هنر قالي   سيستان پيشينه   

های این رسشپ بافي سيستان است.بافي بلوچ خراسان تا حدودی متأثر از قالي رض اوليه، هنر قاليقرار گيرند. بر اساس ف 

های ســيســتان بلوچ چگونه اســت؟ نقش و رنگ  تحقيق عبارتند از: وجوه اشــتراک و افتراق شــيوه بافت و ســاختار قالي

 های سيستان است؟های بلوچ تا چه حد متأثر از قاليقالي

ــت كه در آن ابتدا داده  يقي و تحليلي، مبتني بر مطالعه ميداني و كتابخانه      این پژوهش تطب طالعات   های مکتوب و ا ای اسـ

ساختار و طرح قالي    صر در زمينه بافت،  ستاني و بلوچي گردآوری و جزیيات آن   بافندگان معا سي ق و ها مورد تطبيهای 

ست كه علي تحليل قرار گرفته ستان و بلوچ ا      رغم ویژگياند. نتایج این پژهش حاكي از آن سي سيار، قالي  شترک ب ز های م

ــههای بافت از جمله نوع گره و همبرخي جنبه ن با چنيها با یکدیگر متفاوت هســتند. هممایهها و نقشچنين برخي نقش

ماالً از توجود تأثيرپذیری بسيار نقوش قالي بلوچ از قالي سيستان، بسياری از نقوش تركمني اكتسابي در قالي بلوچي، اح      

 طریق این اقوام مهاجر به قالي سيستان انتقال یافته است.  

 قالي سيستان و بلوچ، بافت، ساختار، نقوش: كلید واژه

 

 مقدمه

زمان با حکومت نادرشاه افشار از منظقه بلوچستان به خراسان كوچانده شدند تا در مقابل گروهي از طوایف بلوچ، هم

 بافي در اینمناطق مرزی شمال شرقي ایران دفاع نمایند. بعدها این قوم با دامداری و فرشاقوام مهاجم تركمان و ازبک از 

مناطق تثبيت شدند و حتي هنر بافندگي را به سبک بلوچ خراسان به ساكنين بومي منطقه انتقال دادند. امروزه مراكز بافت 

                                                 
 :Emailت علميدانشکده هنر و معماری، دانشگاه سيستان و بلوچستان، ، عضو هيأشناس ارشد صنایع دستيكار -2

m.foroughinia@gmail.com 
 Email: shahsavarmorteza@gmail.com .دانشگاه تهران، ارشد طراحي صنعتيكارشناس -3
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ین بافندگان، در سرزمين اوليه خود به دليل ها و روستاهای خراسان پراكنده است. اگرچه افرش بلوچ در بيشتر شهر

لوچ بيشتر متأثر بافي اقوام برسد كه قالينظر ميبافي آشنایي داشتند، اما چنين بهمجاورت با بافندگان سيستان با هنر قالي

برخوردار  یپراكندگي جغرافيایي قوم بلوچ از اهميت بسيار زیاد»نویسد: بار مياز سبک تركمن است. دتریج وگنر در این

ی نقشه كنند دارای سنت قاليبافي هستند.ی جغرافيایي بلوچستان زندگي ميهایي كه خارج از ناحيهاست، چرا كه فقط بلوچ

ای هی بلوچ و سيستانيهای به كار برده شدهها طرحكند كه چرا این بلوچهای شمال این سؤال را ایجاد ميهای بلوچفرش

 (.1386)وگنر، « دهند؟را مورد استفاده قرار مي های بيگانه نژاد تركمنكنند و اغلب، طرحيجنوبي را كمتر استفاده م

شناخت قالي ایران مقدمه"چنين در كتاب هم سياری كه خيال       "ای بر  ساولي آمده است: بر خالف تصور ب ، تأليف جواد ی

يدریه، ویژه در اطراف تربت حشمال خراسان، به   شود، توسط عشایر بلوچ   های بلوچي در سيستان بافته مي  كنند قاليچهمي

 (286، 1375شود. )یساولي،كاشمر، سرخس و تربت جام تهيه مي

سترش قالي  سأله در طول زمان با      اگرچه نفوذ تركمن امکان بافت و گ ست؛ اما این م سبب گردیده ا های پرزدار بلوچ را 

سترش زیادی همراه نبوده زیرا بلوچ  سم گ سنت  ها مایل به حفظ ر سرزمين اوليه خود بوده و  د. در انهای بافندگي اقوام 

سي ویژگي      ست با برر سعي بر آن ا ساختار و طرح قالي این پژوهش  ستان و بلوچ، ميزان تأثيرپذیری قالي     های  سي های 

 بلوچ از قالي سيستان مشخص گردد.

 

 معرفي قالي سیستان و بلوچ خراسان

صيل    » ستان دارای یکي از ا ستان      1، 1371)حصوری،  « ع قالي در كشور ماست  ترین انواسي سي (. در منابع گذشته از قالي 

ها یاد شــده اســت اما تحوالت تاریخي، جغرافيایي، مذهبي و اعتقادی مردم  و تأثير اقوام مختلف  در ردیف بهترین بافته»

، آبادی)حسين « ی كسب كند. های جدیدهای كهن خود را از دست داده و ویژگي باعث شده تا قالي امروز سيستان، سنت    

ــتان با طرح 58، 1385رهنورد،  ــيس ــي و نيمه(. قالي امروز س ــي و با مواد اوليه بومي و اخيراً وارداتي با های هندس هندس

شدن       ای توليد ميرجشمار متوسط و اغلب در ابعاد قاليچه   شته ولي با جایگزین  سيار دا گردد. این هنر در گذشته رونق ب

شه  صيل در دهه جای طرحي بههای غير بومنق ستاهایي اندک در       های ذهني ا ستان به رو سي شته، بافت قالي كهن  های گذ

شگری              ستي و گرد صنایع د سازمان بازرگاني و ميراث فرهنگي،  سوی  ضر از  ست. در حال حا شده ا حوزه زابل محدود 

سامان هایي در جهت جمعتالش شه  های قالي بومي با هدف باز توليددهي طرحآوری و  ست.    این نق صورت پذیرفته ا ها 

ست كه         ستان و بلوچ موجود ا سي شابهاتي ميان قالي  ساختار ت علي رغم نفوذ قالي تركمن بر قالي بلوچ، از لحاظ طرح و 

 نماید.ها به این دو قوم را مشکل ميدر مواردی انتساب دقيق برخي بافته

متأثر از بافندگان مهاجر آن منطقه و به اقتضای شرایط اقليمي     كه اشاره شد، قوم بلوچ بعد از مهاجرت به خراسان،   چنان 

سي و ذهني پرداخت. قالي هایي با طرحبا مواد اوليه بومي به بافت قالي ستان در ابعاد     های هند سي شابه قالي  های بلوچ، م

ستان، نازک           سي سه با قالي  ستند ولي در مواردی در مقای سط ه شمار متو ظاهری مخملي دارند  تر بوده و قاليچه و با رج
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صویر   سان          1)ت ستاهای خرا ساكن در برخي رو سيار كاهش یافته و به بافندگاني  ضر بافت قالي بلوچ نيز ب (. در حال حا

 مركزی و جنوبي محدود شده است.    

 بالف      

 (1371يستان)ب(، )حصوری، : ضخامت كم و ظاهر مخمل نمای قالي بلوچ خراسان )الف( در مقایسه با قاليچه پادری ضخيم س1تصویر 

 

 بررسي تطبیقي مواد اولیه و ابزار بافت مورد استفاده در قالي سیستان و بلوچ خراسان

در » گـردد. مـي  اسـتفاده  نيـز  عمـودی  دارهـای  از خيـراً  امـا  شـوند؛ مـي  بافتـه  افقـي  دارهـای  و بلـوچ بـا   سيسـتان  قالي

هـای چلـه نيـز مخلـوط     شـود كـه گـاهي در نـخ    فاده مـي ای و مشـکي اسـت  های بلوچ از موی بز رنـگ قهـوه  بيشتر قالي

 دو از امـروزه  و بـوده  گوسـفند  پشـم  از سيسـتان  كهـن  هـای زفـرش  پـر  و پـود  (.  تـار، 88، 1386)اسـتون،  « گـردد مي

 اسـت  دوام كـم  و نـامرغوب  محلـي  پشـم  بـه  نسـبت  كـه  بـازاری  پشـم  و اسـت  مرغـوب  و كـه سـفيد   بومي پشم نوع

 قـالي  بافـت  و شـيرازه  در مـدتي  بـرای  نيـز  شـتر  پشـم  از .گـردد مـي  اسـتفاده  سيسـتان  ليقا ضخيم پود پرز و عنوان به

 .شدهاستمي استفاده ای،های سجادهقاليچه از برخي در جمله از سيستان و بلوچ

 ب الف       

 (: استفاده از موی بز در شيرازه قالي بلوچ )الف( و سيستان )ب(، )نگارندگان2تصویر 

 

 پـود  و چلـه  عنـوان بـه  و اسـت  ریسـندگي  هـای كارخانـه  محصـول  مورداسـتفاده،  ایپنبـه  و بلـوچ نـخ   در قالي سيستان

 بافتـه  در ابریشـم  نـخ  اسـالمي،  اوليـه  قـرون  تـاریخي  كتـب  اسـاس  چنـين بـر  گيـرد. هـم  مي قرار استفاده  مورد ضخيم

در  .اسـت بـوده  ایـران  ابریشـم  توليـد  منـاطق  از منطقـه  ایـن  بيسـتم،  قـرن  اوایـل  و تـا  داشـته  كاربرد سيستان كهن های

 .دارد كاربرد سفارش، برحسب سيستان بافت هایقالي از برخي در حال حاضر ابریشم

ــه ، خرمهــره در هــر دو قــالي از ــالي هــایریشــه و گليمــک شــيرازه، تــزیين در صــدف و منگول شــود مــي اســتفاده ق

 هـای منگولـه  هـا آن و انتهـای  شـود مـي  پيچيـده  قـالي  ریشـه  هـای دسـته  دور پشـمي  هـای نـخ  مواردی، در (.3)تصویر 

در  .گردنـد مـي  تـزیين  نيـز  مشـبک  گـره  و بـاف  گـيس  صـورت بـه  قـالي  هـای ریشـه  چنينهم .گرددمي آویزان پشمي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  
  

 

 

 همایش ملی فرش دستباف خراسان جنوبی

1394آذر ماه  |دانشگاه بیرجند   
 

650 

های مواد اوليـه و ابـزار بافـت مـورد اسـتفاده در قـالي سيسـتان و بلـوچ خراسـان مـورد تطبيـق قـرار             ویژگي 1جدول 

 گرفته است.

 ب الف    
 های پرزباف بلوچ )الف( و سیستان)ب(، )نگارندگان( بافته: استفاده از صدف و منگوله در دست3تصویر

 

 های مواد اولیه و ابزار بافت مورد استفاده در قالي سیستان و بلوچ خراسانتطبیقي ویژگي: بررسي 1جدول

 قالي بلوچ خراسان قالي سیستان 
 ردی عمودیافقي و در موا افقي و اخيراَ عمودی نوع دار

ابزار تركي باف: دفتين تركي، قالب، سيخ پودكش،  ابزار بافت
 قيچي، شانه

ابزار فارسي باف: دفتين فارسي، قيچي، خط 
 كش، چاقو، شانه

ای و به در گذشته پشم خود رنگ عاجي و قهوه نوع چله
 ندرت ابریشم و امروزه پنبه

 در گذشته پشم خود رنگ و امروزه پنبه

فند خود رنگ و رنگ شده،در مواردی پشم گوس خامه
 گرک شتر، در گذشته در مواردی ابریشم

پشم گوسفند خود رنگ و رنگ شده، گرک 
 ندرت ابریشمشتر، به

در گذشته پشم خودرنگ نازک و ضخيم و امروزه  پود
 شودجای پود ضخيم استفاده ميای بهپود پنبه

 در گذشته پشم و  امروزه پنبه

 موی بز و یال اسب و امروزه پشم ال اسب و امروزه پشمموی بز و ی شیرازه
 صدف، خرمهره، منگوله صدف، خرمهره، منگوله تزیینات

 

 

 بررسي تطبیقي شیوه بافت و ساختار قالي سیستان و بلوچ خراسان  

  تا ســيفار اخيرگره درقرن .شــدندمي اجرا چپ به متمایل تركي گره با ســکایي ســنتي طبق بر ســيســتان كهن هایقالي»

 .(10، 1390)مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ایران، « استشده متقارن تركي گره جایگزین حدودی

های  (. شاید تفاوت گره 88، 1386)استون،  « های بلوچ، دو پود و با گره فارسي و تمام پشم بوده است   ترین قاليقدیمي»

سبک قالي     ستان و بلوچ به  دليل برگرفتگي  سي س  لوچ از قاليبافي بقالي  ست كه از گره فار ي در بافت  بافي اقوام تركمن ا

ستفاده مي قالي سان نيز قالي ها ا سي مي  نمایند. عالوه بر قوم تركمن، دیگر اقوام مهاجر منطقه خرا سبک فار افند؛  بهایي به 

ست. اكثریت قریب   » های عرب فردوس گره عنوان نمونه در قاليبه سي ا ای عربي  هبه اتفاق قاليچهاز نوع نامتقارن یا فار

 (.97، 1382پور، )طالب« باشدفردوس دو پود مي
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 ب الف    

 : گلیمک منقوش در قالي بلوچ )الف( و قالي سیستان )ب(، )نگارندگان(4تصویر 

 

تان و بلوچبه       ــ ــيسـ قالي سـ بافي در  به            گليم ــميوپن بانخپشـ ــلي تاصـ باف های تداوانت ــورتچندرجدراب جاممي  صـ یان ــا كه   شـ ود

ــا بــه ــورتســ مي                     دهصـ جرا ــي(ا موشـ ن ــدا تکــامي)دن ــ ــومــاخوزنجيره،زنجيریــادوسـ ــافي،سـ تركي      ب ــافــت  گردد.درب

ستفادهمي      ستانازگرهقایقينيزا شبه            گليمکقالي.گرددسي ستودرمواردیمنقو شما سپ ستان و بلوچ،پهنورنگيوازجن سي هایقدیمي

ا  هحکام بيشتر، انتهای ریشه  های كهن سيستان به منظور است   چنين در اغلب قاليهم .(4باشد )تصویر   هایسادهمي نقشمایه 

 (.5شود )تصویربافته مي

 
 (15، 1390باف قالي سیستان، )مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران، های گیس: ریشه5تصویر 

هـای ســاختاری و روش بافـت مـورد اســتفاده در قـالي سيسـتان و بلــوچ خراسـان مـورد تطبيــق        ویژگـي  2در جـدول  

 قرار گرفته است.

 

 های ساختاری و روش بافت مورد استفاده در قالي سیستان و بلوچ خراسانتطبیقي ویژگيبررسي  :2جدول

 قالي بلوچ خراسان قالي سیستان 
 چله كشي فارسي و اخيراً تركي چله كشي فارسي و اخيراً تركي و تلفيقي كشيچله

 اغلب متصل و در مواردی منفصل اغلب متصل و در مواردی منفصل شیرازه
در گذشته پهن و منقوش و امروزه باریک و  یمکگل

 ساده
 بافي،سوماخوزنجيرهصورتسادهبه

 در گذشته پهن و منقوش و امروزه باریک و ساده
 بافي،سوماخوزنجيرهصورتسادهبه

 فارسي تركي مایل به چپ و اخيراً فارسي گره
ر مواردی در گذشته دو پود، امروزه یک پود و د دو پود بعد از هر رج پودگذاری

 چند چين یک پود
 اغلب ساده و بدون بافت اغلب گيس باف و گره ریشه بافي
 رج 35تا  25رجشمار فارسي  رج 40تا  25رجشمار تركي  رجشمار

 های پشميمتر در فرشميلي 10تا  5حدود  های پشميمتر در فرشميلي 12تا  8 ارتفاع پرز
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 تان و بلوچ خراسانهای سیسبررسي تطبیقي طرح و رنگ در قالي

 هسـتند  قابـل تقسـيم   تصـویری  غيـر  و تصـویری  هندسـي  دسـته  دو بـه  نقشـه  لحـاظ  از سيسـتان  هـای قالي طوركليبه

 كـه  اسـت  سيسـتان  هـای مایـه نقـش  از هندسـي  و متناسـب  تركيبـي  غيرتصـویری،  هـای قـالي  هـای نقشـه  و هاطرح كه

 هـا، نقشـه  بيشـتر  در گردنـد. مـي  ذهنـي اجـرا   رتصـو بـه  سرتاسـری،  و دوم یـک  چهـارم،  یـک  هـای واگيره صورتبه

 و مــتن هــایمایــهنقــش و شــوندمــي تکــرار سراســر قــالي در مــنظم ایواگيــره صــورتبــه مشــخصهــایيمایــهنقــش

 و اســت پًهــن نســبتا سيســتان و بلــوچ قــالي در هــانقشــه حاشــيه مجمــوع دارنــد. عــرض ارتبــاط یکــدیگر بــا حاشــيه

هـای مشـترک قـالي سيسـتان و     نقشـه  3در جـدول   .باشـد مـي  حاشـيه  سـه  از معمـول بـيش   طـور بـه  هـا حاشـيه  تعداد

 شوند.بلوچ خراسان معرفي مي

 
 های قالي سيستان و بلوچ خراسان: تطبيق نقشه3جدول

 قالي بلوچ خراسان قالي سيستان 

محرابي 

برگ تاكي 

و سه 

 محراب 

  
چپات اشتر 

 و گل چپتي

 
 (105و 152، 1371)حصوری، 
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ستاره و  گل

 مينا خاني

 
 (100و 101، 1371)حصوری، 

 

 مکرر

 
 (1371،108)حصوری، 
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 3ادامه جدول 

مرغي و 

محرمات 

 ایكجاوه

 
 (105و 152، 1371)حصوری، 

 

خشتي و 

 ترنجي

 
 

 

صيل  هایدرقالي ستان و بلوچ،نقش    ا صي    هایيمایهسي صا ستفاده  مورد منطقه قومي فرهنگ از الهام با اخت   گيرند.قرارمي ا

ــي هامایهنقش این ــتند متقارن و هندس ــامل و هس ــاني )زن گياهي، نقوش ش ــم از گرفته بر مرد(، و جانوری، انس   مراس

  رممتدغي و ممتد خطوط با سيستان   قالي هاینقشمایه  فردی هستند.  و ایقبيله هاینشان  و هاطلسم  هااسطوره  اجتماعي،

ــکي ــفيد و مش ــوندمي دورگيری وچ با خطوط تيرهو در قالي بل س ــترک قالي  مایهبرخي از نقش4در جدول  .ش های مش

 اند.سيستان و بلوچ خراسان نمایش یافته
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 ( و قالي بلوچ خراسان )نگارندگان(1371های قالي سيستان )حصوری، مایه: تطبيق نقش4جدول

 قالي بلوچ قالي سيستان 

 نقوش انساني

 
 

نقوش 

 جانوری
  

 نقوش گياهي

 
 

 4ادامه جدول 

 قالي بلوچ قالي سيستان 

نقوش 

 هندسي
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 (1371)حصوری، 

 

 

 

 

مـورد تطبيـق قـرار     5طـور خالصـه در جـدول    هـای سيسـتان و بلـوچ خراسـان بـه     های رنگ و طـرح در قـالي  ویژگي

 شوند.ترک، در دو منطقه با عناوین متفاوت ناميده ميهای مشگرفته است؛ البته برخي طرح

 

 های رنگ و طرح در قالي سيستان و بلوچ خراسان: بررسي تطبيقي ویژگي5جدول 
 قالي بلوچ خراسان قالي سیستان 
بز ای، سسورمهای سير، های تيره به ویژه سياه، الكي سير، قهوهرنگ ازرین،سرخ، شتری،عاجي،سفيدوسياه زردی ای،سورمه آبي رنگ

 و شتری
-قنداني،پایهگلداني،گلپنجهبرگي،گلگلچپتي،گلداني،گلسماوری،گلدانيگل نقشه

-ای،قابدار،ترنجهشتستارهای،گلچنگکي،گلمددخاني،گلشاخي،رتيلي،نشاني،گل

-گوش،ترنجلوزی،گلنوروزی،بازوبندی،گلچيتَکي،شيتَل،برگ

ه، ه،دوخشته،گلدانيدوخشتتاكي،سهمحراب،فتحاللهي،دهمرده،سيهکار،طاووس،یکخشت
 شيرینوفرهاد،خواجهحافظ،شکارگاهوجنگلي/تصویریپوراندخت،خسرووشيرین

كاله دراز یا كاله بلند، سه خشتي، گاو و برج، سنگ چولي، گل 
شفتالو، فتح اهلل خاني، یعقوب خاني، مدد خاني، علي اكبرخاني، 

گوزني، چشمه گل، خشابي، كله قندی یا گل شيخي، طاووسي، گل 
بادامي، برگ تاكي، گل اشرفي، گل ستاره، تيمنگ، مرغي)چهار 
مرغ(، عبدالسرخ كاشمر، محرابي كه عموماَ تركيبي از طرح های 

-ای، و دختر قاضي با گونه ها و طرحبرگ تاكي، گل بادامي، جقه

ای مي باشد، پرجلکي، بله كاني، كشميری های رایج سجاده
 (39، 1375)ژوله،

ر، ابری عروس، ستاره، بغل گل، پای مرغ، مرغک، توخک، بته، برگ آهو، اشت مایهنقش
پیچ، شاهبرگ، سه برگ، برگ موز، حصیری، مقراضي، خالک، جوک، سه 

شخلكي، چیتک، پنجه، گلدان، قالب، چتر، قوچک،  شاخک، بورک، تختک گل، 
كارچک، كچكک، مداخل، مجلک، شیدا، گل میخ، عقباني، خشته، گلدان، شیدا، 

 ویز، لته، ماربسوزه، مهر، نشان، پاگربه، چپات اشتر، گل مددخاني چراغ آ

كشميری  ،بازوبندیي، قلمدان، دوگلي، برگ بيدی یابرگ تاكي، بوته
ابروی ، پنجه، ماه ونيم ماه،قابي، چراغچهل، حوضي، یا ماهي درهم

، قوچک، قالب، دودني ،چيات اشتر ،درختي ،پای مرغ، عروس
 ، طاووس ستاره، مرغي، يوانيح ی،مهر، گلدان، كجاوه

 

 گیرینتیجه
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هـای سیسـتان   هـای ظـاهری سـاختار، بـا قـالي     های بلوچ خراسان از لحاظ مـواد اولیـه مصـرفي و ویژگـي    قالي

صـورت دوپـود و قـالي    بسیار دارند؛ ولي به لحـاظ فنـي، قـالي اصـیل سیسـتان بـا گـره تركـي و بـه          مشابهت

هـای  گـردد. ارتفـاع پـرز برخـي از قـالي     شـكل تـک پـود اجـرا مـي     بلوچ با گره فارسي و در حال حاضـر بـه  

هــای دو قــوم بــا یكــدیگر هــای بلــوچ بیشــتر اســت ولــي از لحــاظ ابعــاد و رجشــمار قــاليسیســتان از قــالي

 مشابهت دارند.

شه  سي یک دوم، میناخاني،      برخي از نق شتر و گل چپتي، طاوو سه محراب، چپات ا ها از قبیل محرابي برگ تاكي و 

های مشترک دو قوم هستند.    های مكرر از طرحای و برخي طرحترنجي، خشته مربعي، محرمات كجاوه ای، سه رهاستا 

ا از قبیل  ههای اختصاصي سیستان و برخي نقشه     ها از قبیل گلداني سماوری و پایه گلداني از نقشه  البته برخي نقشه 

 ود.  شها كمتر بافته ميو در میان سیستانيهای اختصاصي بلوچ است ای از بافتهدخترقاضي، گوزني و جقه

ستاره،       مایهترین نقشرایج شي،  شتر، طاووس، برگ تاک، ابروی عروس، پامو شترک دو قوم عبارتند از: آهو،  های م

شتر، پامرغک، چهل چراغ، دودني، پنجه و       شخلكي، پره جلک، بازوبند، دودني، چپات ا سه  پوتي، قوچک، قالب، 

 مهری.     

ــیاری از  ي ميطور كلبه ــتناج كرد كه اقوام بلوچ، بافندگي را تحت نفوذ اقوام تركمن آموختند و بس توان چنین اس

های كهن  ههای ترنج ترنج، خشت های سیستان از قبیل نقشه   تدریج نقشه نقوش اختصاصي این قوم را پذیرفتند؛ اما به  

ستان بر بافته    سی شدند و در مقابل،  و نقوش مهری  شتر از  های بلوچ ظاهر  برخي نقوش تركمن از قبیل گل چپات ا

اخیر بلوچ   های قرنهای سیستان نفوذ كرند. صرف نظر از تفاوت گره، بسیاری از قالي    های بلوچ به قاليطریق بافته

شابهت      ستان از لحاظ ظاهری با یكدیگر م سی صالت و     و  سیار دارند كه گویای عالقه اقوام بلوچ به حفظ ا های ب

 ی بافندگي سرزمین اولیه آنان است.هابازیابي سنت

 

 منابع

و  105، شماره  كتاب ماه هنر، ترجمه مریم یوسفي، های بلوچ و همسایگانشمایهنقش(، 1386استون، پيتر، ) .1

 102تا  88، صص 106

، فصلنامه گلجام، شماره چهار بررسي نقش و رنگ در قالي سيستان(، 1385آبادی، زهرا؛ رهنورد، زهرا )حسين .2

 74تا  57و پنج، پایيز و زمستان، صص 

 تهران، انتشارات فرهنگان. فرش سيستان،(، 1371حصوری، علي، ) .3

، نشریه هنرهای زیبا، اقوام فرشباف عرب در جنوب خراسان هایهای قاليچهویژگي(، 1382پور، فریده، )طالب .4

 100تا  93، صص 16شماره 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/189/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%87%d9%86%d8%b1
http://www.sid.ir


  
  

 

 

 همایش ملی فرش دستباف خراسان جنوبی

1394آذر ماه  |دانشگاه بیرجند   
 

658 

، كرج: انتشارات مؤسسه استاندارد هاویژگي-قالي سيستان(. 1390مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ایران، )  .5

 و تحقيقات صنعتي ایران.

 رجمه بهاره برهاني، تهای پرزدار بلوچ و همسایگان آنفرش(، 1386وگنر، دتریج، ) .6

 ، تهران: انتشارات فرهنگسراای بر شناخت قالي ایرانمقدمه(، 1375یساولي، جواد، ) .7
 
 

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

