
دوفصـل نامـه، دانشکده هنــر؛ دانشگاه شهیـد چمــران اهـواز

شماره ششم- پائیـز و زمستان 93
41

زیبایی شناسی رنگ و طرح در قالیچه های محرابی بلوچ

زیبـایـی شناسـی رنگ و طـرح در قالیچـه هـای محرابـی بلـوچ

چکیده
 قالیچه های محرابی بلوچ از اهمیت و اعتبار خاصی در بین فرش شناسان برخوردار است، چرا که نمایانگر آداب، رسوم و فرهنگ 
قومی است که سالیان درازی با تولید آن، هویت مشخص و جدایی در بین سایر مناطق برای خویش بدست آورده است؛ به گونه ای 
که با مطالعه ماهیت آن، به راحتی می توان از طریق مشاهده به بلوچ بودن یک قالیچه پی برد. زیبایی هنری قالیچه های محرابی 
بلوچ برخـاسته از ذهنیات هنرمندانـی است که تفکـرات دینـی خود را با شگفتی های محیط بیـرونی خویش چنـان زیبـا در هم 
آمیختـه اند و به نقش پردازی پرداخته اند که نمونه های عینی آن را چه در قالی ها و چـه در سایر دست بافته های آنان به 

وضوح می توان مشاهده نمود. 
بررسی رنگ و طرح قالیچه های محرابی بلوچ و پس از آن بررسی زیبایی شناسی رنگ و طرح آن از اهم اهداف این مقاله 
است. جمع آوری منابع کتبی و مقاالت ارائه شده در باب قالیچه های محرابی بلوچ و همچنین مباحث زیبایی شناسی از بُعد 
اسالمی به شیوه کتابخانه ای و نوع پژوهش بصورت توصیفی- تحلیلی ارائه شده است. قالیچه های محرابی بلوچ از آنجا که رنگ 
و طرح منحصر به فرد خود را دارند، جنبه  زیبایی شناسی آن منوط به شناخت دقیق فرهنگ، اعتقادات، آداب و رسوم این 
قوم است. حاصل تحقیق آن شد که جلوه های رنگی و نقوش خاص در پهنه  متن قالیچه های محرابی بلوچ برآمده از باورهایی 

است که با زیبایی شناسی هنر اسالمی ارتباط نزدیک دارد و از بطن تفکر اسالمی سر برآورده است.
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مقدمه
  تحقیقات انجام شده در حوزه طرح های فرش ایران عموماً بر محور مکتب شناسی بوده به 
گونه ای که در مورد ویژگی های زیبایی شناسی مناطق، کمتر آثار یافت می شود. این در حالی 
است که نفوذ روزافزون فرهنگ و مظاهر شهری در سایه رشد ارتباطات، هنر و سنن بومی را به 
مخاطره افکنده و هر روزه شاهد فراموشی برخی از آن هستیم. آشنایی با قواعد ذوقی و بینش 
دیرینه در هنرهای بومی سرزمین مان آگاهی از نگاه و فرهنگ پیشینیان و باز گشایش پنجره های 
فروبسته به دنیای پیرامون برای ماست.از این رو کوشیدیم تا با مطالعه در زیبایی شناسی فرش های 
ایرانی قدمی مؤثر در ادراک دیدگاه هنرمندان و تولیدکندگان آن برداشته باشیم. از آنجا که اصیل 
ترین نمودهای تصویری فرش ایران را در حوزه عشایری و روستایی می توان یافت، این بخش از 
ایران توجه ما را بیشتر به خود جلب نمود، اما از این میان، فرش های روستایی بیشتر مهجور مانده 

و کمتر به آن پرداخته شد و همین امر موجب شد که برگزیده شود.
   فرش از جمله هنرهای کاربردی است که هنرمندان ایرانی به ذوق و سلیقه خویش آن را 
تولید می کنند. رنگ ها و طرح های قالی ایرانی، با توجه به شرایط زیست و عالیق و سالیق مردم 
هر منطقه و همچنین تأثیرپذیری از آداب و رسوم و باورهای قومی و مذهبی و سایر هنرهای ایرانی 
و اسالمی از تنوع زیادی برخوردار می باشد. طرح محرابی از جمله طرح های اصیل و کهن در 
فرش بافی ایران و هم چنین برخی کشورهای اسالمی است. این طرح برگرفته از طاق در معماری 
ایرانی است و احتماال در سده های آغازین اسالم وارد هنر فرش بافی شده و از شرق تا غرب جهان 
اسالم در مناطقی که قدمت دیرینه ای در تولید فرش داشته و دارند، مورد استفاده قرار می گرفته 
است. طراحان فرش در ایران، ترکیه، هند و سایر کشورها بر اساس فرهنگ، تمدن و بر پایه تفکر 

اسالمی سرزمین خود پدید آورده اند.
     در تمامی مناطق یاد شده با توجه به نقش اصلی، جزئیات و رنگ بندی متفاوتی از طرح 
ارائه شده است. در این گونه طرح ها تمام عناصر تزئینی به سمت طاق باالی فرش) محراب اصلی( 
طراحی و بافته می شود. این قاعده که ابتدا در سجاده ها) به دلیل نوع کاربرد و نشان دادن جهت 
عبادت( به کار می رفت بعدها در سایر اندازه های قالی، همان اصول اولیه مورد استفاده قرار گرفت. 
جامعه آماری که برای این مبحث در نظر گرفته شد قالیچه هایی منسوب به قوم بلوچ می باشند 
که گونه ای از آنها به نام قالیچه های محرابی از شهرت بیشتری نسبت به دیگر طرح های آنان 
برخوردار است. نتایج به دست آمده فرضیاتی همچون نقش مذهب و فرهنگ ، تأثیرات محیطی و 

اقلیمی و غیره را در طرح، رنگ و نقش این دستبافته ها به خوبی نشان می دهد.
    فرش های سجاده ای بلوچ به دلیل ساختار منحصر به فرد خویش، طرفداران خاص خود 
را در بازارهای داخلی و خارجی دارد. طرح ها و نقوش، نقشمایه، رنگ های کاربردی و هم نشینی 
رنگ ها در این قالی ها باعث شده است قالی بلوچ، خصوصا قالی های محرابی آن، نمایانگر فرهنگ 
و تمدنی باشد که به نام قوم بلوچ ثبت شده است و انعکاسی از باورها، اعتقادات، مشاهدات، آرزوها، 
آرمان ها و به طور کلی فرهنگ بافندگان می باشد. قالیچه های معروف به قالیچه بلوچی، توسط 
اقوام متعددی که در شرق ایران از سیستان تا خراسان هستند بافته می شود که گاه نقوش قالی 
این دستبافته ها با نام طایفه شناخته شده است؛ اما عالوه بر اقوام بلوچ سایر اقوام نیز اقدام به 
تولید قالیچه های بلوچی نموده اند که عمده ترین تولیدکنندگان غیر بلوچ آن، ساکن منطقه 
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خراسان بزرگ می باشند.

روش شناسی پژوهش
هدف از این پژوهش پرداختن به ویژگی های دستبافته ای است که برآمـده از سنـن، آییـن و 
باورهای قومی است که در طول تاریخ عالوه بر ابراز باورهایشان در قالب های مختلف، اصالت وجودی 
طرح، رنگ و نقش به  شکلی منحصر به فرد در چارچوب یک دستبافته به بهترین شکل ارائه دادند. 
قالیچه های محرابی یا سجاده ای قوم بلوچ نمود ذاتی و واقعی فرهنگ و مذهب خویش را در بطن 
خود به انتزاعی ترین شکل هویدا می کند. جلـوه های بصری رنگ و طرح در ادوار مختلف ثابت و 
کمتر دستخوش تغییر بوده است، زیرا قوم بلوچ به باورها و فرهنگ و اصالت خود پایبند هستند. 
جنبه های زیبایی شناسی این دستبافته ها از دل همین آئین و رسوم برخاسته است و ما را بر آن 

داشـت که بـه آن بپـردازیــم.

پیشینه  موضوع 
در مقاله ای تحت عنوان» طرح، نقش و رنگبندي قالي بلوچ خراسان« که به همت عبداهلل 
احراری، امیـن الدین حاجی و رؤیا نظامی تهیه گردید، طرح ها و نقوش، نقشمایه ها، رنگ های 
کاربردی و همنشینی رنگ ها را مورد بررسی قـرار داده اند. ریشه یابی و احیای نقوش قالـی بلوچ 
خراسان ضمن معرفی طرح ها و نقوش و نقشمایه ها قالی بلوچ خراسان در خصوص رنگ بندی 
و هم نشینی رنگ ها در این قالی ها مورد بحث قرار گرفت. هم چنین دیدگاه های نویسندگانی 
همچون سیسیل ادواردز1، اریک اشنبرنـر2، آرمن هانگلدین3  و غیره را در مورد خصوصیات قالی 
بلوچ را ارائه می دهد. سیـاوش آزادی در کتـاب ارزشمند قالیبافـی در آئین بلـوچ در صفحه 57 
نقوش و طـرح های بلـوچ را معرفی می نماید که خالصه آن به این شرح است: »طرح های بلوچ 
هندسی بوده و از خطوط گردان استفاده نمی کنند اما ممکن است خطوط منحنی را با استفاده 
از خط های مستقیم کوتاه در طـرح ها بوجود آورند سه اصل شبکـه ای بودن، گل گونه بودن و 

تکراری بودن)سریالی( از ویژگی های طرح ها و نقوش قالی بلوچ است«.
    سیسیل ادواردز نویسنده کتاب قالی ایران در سال 1948 عجـز و ناتوانی خود را در طبقه 
بندی نقوش و قالی های بلوچ خراسان این گونه ابراز مـی دارد: »به نـدرت اتفاق می افتـد که دو 
کارشناس یک قالیچه را به یک ایل نسبت دهند به این جهت از اطالق نام ایالت به قالیچه های 

بلوچی که در تصاویر نشان داده شده است احتراز جسته ام« )ادواردز،1948: 254(.

طرح محرابی
طرح محرابی یکی از طرح های مشهور و زیبای فرش دستباف ایران است که در دسته بندی 

نوزده گانه طرح ها و نقوش فرش جایگاه ویژه ای دارد.
ذکر نام فرش های محرابی یادآور محراب، جایـگاه نماز، سجـده گاه و مقدس ترین عمل یعنی 
نماز می باشد. اولین تعریفی که از فرش هـای محرابی ارائه شده، ایـن است که این فـرش ها جهت 
نماز در منزل یا برای امام جماعت مساجد بافته شده است. در رابطه با فرش های محرابی بحث های 
زیادی در اقوال محققان ایرانی مطرح است: از جمله نماد شناسی در فـرش های محرابی، طبقه 
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بندی گونه های فرش های محرابی با توجه به مناطق بافت و گونه های متنوع به کار رفته در آن، 
که هر یک از آنها  نیز در بحثی مفصل ارائه شده اند )اسکندرپور خرمی،1۰:1389(. 

در این تحقیق، اشاره مختصری به خاستگاه محراب خواهد شد و پس از آن به موضوع اصلی 
که به زیبایی شناسی رنگ و طرح فرش های محرابی بلوچ مربوط است، پرداخته می شود. مهم 
ترین تحقیقاتی که در ارتباط با محراب در دوره اسالمی انجام شده، رابطه بین محراب های دورۀ 
اسالمی و مهرابـه های پس از اسـالم است که جهت توضیح، اغلب »معبد میترائیان« را مهرابه 
خوانده اند. این کلمه از دو بخش مهر و آبه تشکیل شده است. برای مفهوم قسمت دوم این واژه 
یعنی )آبه( معانی گوناگونی آورده اند؛ از جمله مکانی فیزیکی شبیه غارهایی که به عنوان مراکز 
عبادت مورد استفاده قرار می گرفت )سجادی،3:1375(. البته در ارتباط با این موضوع، نظریه 
مهم دیگری نیز بیان شده است و آن محتراب در معنــای اسم مکان بر وزن ِمفعال یعنی مکان 
حـرب است که از لحاظ ظاهری نیز بیانگـر ساختـار ارتبـاط مهراب و محراب را بیـان می کنــد 

)اسکندرپور خرمی،1۰:1389(.
    رواج نقش محراب بر روی فرش، همانند رواج نقش های هراتی، نشانه عالقه شدید مردم 
ایـران به آییـن مهـر است، به طوری که پس از تغییر اجباری مذهب با فشار ساسانیان و پس از 
آن، نمادهای مهم و اساسی آن روی هنر غیر رسمی ایـران و حتـی در دل ایرانیـان باقــی ماند. 
این نقشه نه فقـط روی فرش و معماری و مساجـد باقـی مانـد، بلکه نقشه محرابی در قفقاز، در 
میان ارامنه، در بین یونانیان و رومیان و ترکان و دیگر اقوام گسترش یافت. نقشه محرابی تقریباً 
در همه مناطق ایران، شمال، شرق و غرب و حتی تا مصر در میـان اقـوام مختلف دارای حاشیه 
متفاوت بوده و گاه درون نقشـه محـراب با چراغ )آویـز( و با نقش هـای دیگری نیز آراسته شده 

است) حصوری،5۶:1381(.

فرش های محرابی
  قدیمی ترین فرش های محرابی، همان سجاده ها یا جانمازها هستند. این فرش ها را در زبان 
ترکی به نام نمازلیک و در انگلیسـی قالیچـه نمازی می خواننـد که هر دو به معنای فرش نماز است. 
قدیمی ترین نمونه های ایرانی موجود از این فرش ها مربوط به دورۀ صفـوی و قرن دهـم هجــری 
قمری است. سه نمونه از این سجاده ها در موزه چهل ستون اصفهان، دو نمونه در موزه ملـی ایـران 
و اندک شماری در موزۀ فرش ایران و تعدادی هم در مـوزه های خـارج از کشور نگهداری می شوند. 
عناصر به کار رفتـه در این فرش ها بیشتر شامـل ادعیه مذهبی و آیات قرآن مانند دعای نادعلی)ع(، 
آیه الکرسی، اسماء اهلل و مضامین مذهبی دیگر است )اسکندرپور خرمی،13:1389(. » آشکار است 
که طرح قالیچه های سجاده ای پس از ظهور اسالم به وسیله هنرمندان مسلمان ریخته شده و 
این قالیچه ها از صدها سال پیش به عنوان زیرانداز برای نمازگزاران مورد استفاده قرار گرفته است. 

سجاده بافی اینک یکی از رشته های متداول و آشنا در هنر و صنعت فرش بافی ایرانیان است«.
    عالوه بر فـرش های سجـاده ای یا جانمـازی که مهم تریـن دستـه از خانواده فـرش های 
محرابی هستند، انواع دیگر فرش های محرابی شامل محرابـی قندیـل دار، محرابـی صف )چند 
نفره(، محرابـی درختـی، محرابـی تصویر دار، محرابی ستون دار و محرابی گلدانی می باشند، که 
هر یک از گونـه های مختلف فرش محرابی نیاز به بررسی و تحلیل جـداگانه ای دارد. البته باید 
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خاطر نشان کرد انواعی از فرش های محرابی با نام محرابی تصویـری، که عمدتاً مربوط به اواخـر 
قرن سیزدهم و قرن چهاردهم و پس از آن هستند، بیشتر جنبه تزئینی داشته و امکان استفاده 
آن در مسجد یا برای نماز خواندن شخصی وجود ندارد نماز خواندن روی فرش یا سجاده تصویر 

دار منع شده است )اسکندرپور خرمی،15:1389(.

نقوش طرح های محرابی
    عمده ترین نقوشی که بر فـرش های سجـاده ای عالوه بر ادعیـه مذهبی، آیـات قرآنـی و 
احادیث گوناگون در اهمیت نمـاز گفته شده است، نقـوش نمادیـن و هم چنین نقوش اسلیمـی 

می باشد؛ نقو ش ترنج، ابر چینی، اسلیمی های مختلف از آن دسته هستند.
    نقوش و نمادهای استفاده شده در فرش های سجـاده ای، اگرچه نقوشـی هستند که ممکن 
است در نمونه های دیگـر فرش نیز بافته شده باشد، ولی نکته ای که اهمیت دارد و باید به آن توجه 
کرد این است که این نمادها را باید در این گونه فرش ها در ارتباط با فرهنگ اسالمی مشاهده کرد. 
بعضی از نقش ها مرتبط با نمادها و نشانه های طبیعـی و بعضـی تجسمـی بوده و در میـان آنهـا 

نقوش تلفیقـی نیز دیده می شود)اسکندرپور خرمی،15:1389(. )همان(
    در جستجوی پیشینه این فرش ها و مآخذ معرف هنر و فرهنگ ایـرانی، می توان به نمادها 
و نشانه های خاص در هنر اسالمی و به کار گیری آن در صنعت و هنر فرش اشاره کرد؛ نمادهایی 
همچون گل، گیاه، پرنـده؛ حیـوانات رام و حتـی نقـوش ترکیبـی از درختان و طبیعت بی جان 
در کنار نقوش شکسته یا پیـچ دار اسلیمـی و نقشه هـای دوار در متن در فرش هـای محرابـی و 
سجـاده ای، که وجه مشترک بعضی از این نمادها فراوان است، و اغلب همراه مضامین برگرفته از 

فرهنگ و هنر اسالمی ارائه شده اند )اسکندرپور خرمی،18:1389(.

قالیچه های محرابی بلوچ
   پرویز تناولـی در بررسی نقش محـراب و ارتبـاط آن با نمکـدان های عشایری ایران چنین 
می نویسد ))درباره چگونگـی پیدایش این شـکل تا کنون عقایـد زیادی منتشر گردیـده است و 
بسیاری آن را برداشتی از نمای پوست حیوانات که اولین زیرانداز بشـر بود دانسته و بـرخـی هم 
آن را به ورودی غارهای محل زیست انسان اولیه تشبیه کرده اند. مسلم است که در ورای همه 
این فرضیه ها حقیقتـی نهفتـه و چنین شکل بنیـادی، ریشه ای کهن تر از مسجد دارد. حقیت 
را نیز نمی توان کتمـان کـرد که فرش های محرابـی و یا شکل محـراب بر روی فـرش در تمدن 
و فرهنگ اسالمی به اوج باروری خود رسیده است. این شکل به ویژه در قالیچه های عشایری و 
روستایی از جمله جانمازی های بلوچی شباهت بسیاری به نمکدان های چوپانی دارد. آن گونه 
قالیچه ها از دو قسمت بدنه و گردنگاه شکل گرفته اند. بدنه محل نشست و برخاست نمازگذار و 
گردنگاه محل سجده سر است اما جای سر باریک و در حد گردن است و این البته برای دوری از 
شباهت و صورت سازی است که در هنرهای اسالمی از آن اجتناب شده است. اما دلیل همانندی 
نمکدان های چوپانی به قالیچه های نمازی باید به علت احتـرام و تقدسـی باشد که نمک نزد 

ایران داشته است(( )تناولی، 13۶8: 15(.
    محرابی یکی از فراگیرترین طرح های قالی بلـوچ خراسان به شمار می آیـد. گرچـه بافـت 
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این طرح نزد اکثر قبایل مشهور به بلوچ خراسان رایج است، اما مرغوب ترین قالیچه های محرابی 
یقیناً در حوزه خواف بافته می شود، سجاده های بلوچی خراسان تقریباً در سراسر جهان شناخته 
شده اند زیرا اوالً دارای رنگبندی خاص و انحصاری بلوچ خراسان می باشنـد دوم محراب بدون 
استثناء حالت نمکدان دارد که فاقد ستون ها و سرستون های رایج در سایر قالی های محرابی 
است سوم در طرفین محراب جایــگاه گـذاشتن دو دست در هنـگام رفتن به سجـده مشخص 
می باشد که معموال در مورد قالیچه های منسوب به بلوچ های اصیل به نقشمایه پنجه مشخص 
شده است چهارم صرف نظر از تعداد بسیار کمی از سایر سجاده های بلوچ خراسان نقوش حیوانی 
دیده نمی شود استفاده از نقوش نباتی و هندسی فوق العاده ساده است پنجم میانکار طرح های 
سجاده ای بلوچ از یکی از نقشمایه های درختی، بوته، خشت )قاب( و سایر اشکال هندسی تزئین 

یافته است )احراری، 138۶: 584(.

طرح ها و نقوش قالی های بلوچ
     روبرت پیتنگر4 ضمن طبقه بندی طرح ها و نقـوش قالی های تیمـوری و بلوچـی به سه 
کالس A&B&C ویژگـی های مـواد اولیـه، ساختــاری و طـرح و نقــش این کالس ها را بیـان 
می کند )احراری، 138۶: 584(. آرمن هانگلدین در رابطه با طرح ها و نقوش قالی بلوچ خراسان 
این گونه اظهار نظر می کند: » تکرار نقش های هندسی مهم از طرح های شناخته قالی های ایرانی 
و ترکی یا ترکمنی و بخش زیادی از تولیـدات اختصاص به سجـاده های مستطیل شکل و ساده 
)و در برخی از موارد استفاده از طرح های شناخته شـده( دارد و این طـرح شامـل نقش درخت 
زندگـی است که زمینه را می پوشاند طرح های کوچک تزئینی متنوعی شامل جانور و پرنده نیز 

می شود« )هانگلدین، 1375: 151(
    همان طور که نقل شد طرح ها و نقوش قالیچه های بلوچ را به سختی می توان دسته بندی 
کرد و بر آن ها اسم گذاشت. در اینجا بیشتر منظور قالیچه های محرابی بلوچ می باشد که در ادامه 

به شرح آن پرداخته می شود.
   اکنون متن قالیچه های محرابی بلـوچ را با تزئینات مختلفـی می پوشـانند، این قالیچه ها 
دارای زمینه گندمگون یا قهوه ای خیلی روشن می باشند. در اکثر موارد از پشم شتر و به رنـگ 
طبیعی آن است، تقریبا همیشه دارای ))یک درخت زندگی(( به درازای طول قالیچه می باشد 

)نورائی، 138۶: 518(.
    قالیچه های کوچک نمازی که بلوچ ها و سیستانی ها در حوالی زابل می بافند دارای ویژگی 
تزئینی و نقش کامال متفاوتی با طـرح های محرابـی سایر منـاطق است. به طـوری که قوس 
طاق نما به صورت مستطیل یا مربع است و طاق نما نیز در درون مستطیل قرار می گیرد اینها 
بافته های درشت باف و ضخیم بلوچ ها و سیستانی ها هستند که در بین اکثر آن ها و به خصوص 
در طول این سال های اخیر، قالیچه هایی را می بینیم که دارای یک ترنج بزرگ میانی است و از 

قالی های کوچ نشینان فارس اقتباس شده است )هانگلدین، 1375: 51(.
   در طرح های سجاده ای، محراب از طرح های شاخص قالی بلوچ می باشد که عمدتا ترکیبی 
از طرح های برگ تاکی، گل بادامی، جقه ای و دختر قاضی با گونه ها و طرح های رایج سجاده ای 
می باشد. در مواردی طرفین فوقانی ترین بخش محراب با نقشمایه ای تجریدی از پنجه دست 
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و یا نگاره ای شبیه به آن زیست داده )که بدین نام نیز مشهور است(. این نقش که به نام های 
مختلفی چون پنجه اکبر، فاطمه و ... مشهور است بیشتر در قالیچه های سجاده ای نمایان است. 
این قالیچه ها که بیشتر به دست بلـوچ خراسـان تولید می گردد، دارای رنگ بنـدی خـاص و 
منحصر به فردی است. معموال این نوع قالیچه ها نزد بلوچ ها با نام آخوندی مشهـور می باشد و 
دارای نام های محلی سجاده ای، علی میرزایی، سجاده گروهی، جهادی، دختر قاضـی، محـرابـی 
آویزه و جانمازی می باشد درخت زندگی یکی از رایج ترین نقشمایه هایی است که فضای اصلی 
میانکار را تزئین می دهد. هنگامی که از نقوش درختـی یا سایر نقـوش دارای تقـارن عمودی به 
منظور تزئینی میانـکار طـرح محـراب استفاده می شود حالت کلی این طرح فرمی صلیب گونه 
می گیرد که این نکته بسیاری از نویسندگان خارجی را به اشتباه انداخته است )نورائی، 138۶: 

.)519-518

رنگ بندی قالی بلوچ خراسان
  سیسیـل ادواردز نویسنـده کتـاب قـالی ایران در خصوص با رنگ بندی قالی بلوچ خراسان 
می نویسد: » رنگ تیره قالیچه های عشایری بلوچ که از مشخصات این فرآورده است در نتیجه به 
کار بردن سه مایه از قرمز سیر، آبی سیر و متوسط و سیاه حاصل می شود. شخص تصور می کند 
که در این قالیچه ها فقط از رنگ تیره بهره گرفته شده است در حالی که متن اغلب آن ها فی الواقع 

آبی سیر است« )ادواردز، 1952: 213(.
   تعداد رنگ های مورد استفاده در این قالیچه ها بسیار محدود است و در هفتـاد درصـد 
قالیچه های بلـوچ کمتـر از هفـت رنگ متفاوت را می توان یافت که این خود وجه تمایز قالیچه 
بلوچی از سایر فرش های ایرانی است که به مراتب از تنوع رنگی بیشتری برخوردارند. قالیچه های 
قدیمی تر دارای اصالت رنگی بیشتر می باشند. در دستبافته های متاخر برخی رنگ های دیگر 

مانند قرمز الکی، نارنجی روشن، سبز و ارغوانی نیز دیده می شود )نورائی، 138۶: 51۶(.
دیتریس وگنـر5 می نویسد» آبی تیره تا مایـل به آبـی مشکی عمـدتا در زمینه ی قالی های 
بلوچ مناطق تربت حیدریه، کاشمر، جلگه خـواف و شمال هـرات دیده می شـود قالی های بلوچ 
مشهد، سرخـس و فریمـان در نیمه دوم قرن گذشته بافتـه شده اسـت دارای رنـگ زمینه آبـی 
متوسط می باشند بافندگان بلوچ شهرستان های نیشابور، شمال مشهد، جلگه تربت جام، جلگه 
باخرز، محوالت و بخشی از قائنـات برای رنگ زمینه از قـرمز آجـری، قرمـز آتشـی تا قرمز تیـره 

بهــره می گیرند« )وگنر، 48:1958(.
سیـاووش آزادی در کتاب قالیبـافی در آئیـن بلوچ می نویسد: » بلوچ معموال رنگ های قرمز 

قهوه ای تیره، آبی تیره و سورمه ای مایل به مشکی را ترجیح می دهند« )آزادی، 199۶: 54(.
   از ویژگی های بارز قالـی بلوچ نوع رنگ بنـدی آن است که وجـه ممیــزه آن هـا از سایــر 
دستبافته های عشایری است. قالیچه های قدیمی تر دارای اصالت رنگی بیشتـری می باشند. در 
دستبافته های متأخر رنگ های دیگر مانند قرمز الکی، نارنجـی روشـن، سبـز و ارغوانی نیز دیده 
می شود. استفاده از رنـگ سبـز کاربرد خاص دارد و بیشتر در قالیچه های سجاده ای که جنبه 

مذهبی دارند به کار می روند )نورائی، 138۶: 51۶(.
در قالیچـه های قدیمـی رنـگ های متضاد کمتر دیده شـده است و اغلـب نقشمایـه ها از 
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تنالیته هایی از رنگ زمینه استفاده می شده و از آنجایی که در بسیاری از قالیچه های سنتی 
بلوچ، زمینه ها به طور متراکم تزئین شده اند، لذا رنگ زمینه خیلی قابل تشخیص نبوده و این 

خود نیز از ویژگی های این نوع دستبافته ها می باشد) همان: 517(.
برای بعضی از نقشمایه ها از رنگ سفید و زرد یا نارنجی نیز استفاده می گردد. ادواردز اشاره 
می کند استفاده از رنگ سفید در حاشیه ها غیر ضروری می نماید) ادواردز، 13۶8: 211(؛ اما با 
مطالعه رنگ آمیزی فرش های ایرانی و دانش ذاتی که در آن نهفته است قطعاً بافنده هدفی را 
از این کار دنبال می نموده، به عنوان مثال شاید حضور توتمیک یک پرنده و یا تقدس آن باعث 
گردیده که طراح هنرمند و بافنده تعمداً یکی از این مرغان را از زمینه جدا نموده یا حضور آن را 
پر رنگ تر و در دیدرس بیشتر قرار دهد تا اشاره به حضور سمبولیک و تقدس آن داشته باشد. 
به هر حال این نیز یکی دیگر از ویژگی های جذاب رنگ آمیزی در قالی های بلوچی می باشد 
که نقشمایه ای را در زمینه تکرار نموده و یکی از آن ها را با استفاده از رنگ سفید و یا متضاد 

با زمینه شاخص نماید) نورائی، 138۶: 517(.
بلوچ ها از تنالیته های مختلف یک رنگ استفاده نمی کنند، برای مثال چهار تنالیته قرمز یا 
بیشتر در قالی های بلوچ قابل تشخیص است. قالی های بلوچی که بیش از 7۰ سال قدمت دارند 
عمدتا دارای رنگ های آبی متوسط، سورمه ای، کبود، قرمز آجری، قرمز آتشی، قرمز تیره، مسی، 

قهوه ای شتری و تیره هستند) احراری، 138۶: 582(.
سجاده های بافت ایل تیموری در منطقه تربت جام معموال دارای زمینه آبـی و محرابـی های 

بافت اطراف تربت حیدریه و خـواف دارای زمینه کرم یا شتری است )احراری، 138۶: 584(.
در آخر این دو مطلـب اخیـر می تـوان ذکــر کرد که نقوش و رنگ های مورد استفـاده چه در 
قالیچـه های محرابی و چه در سایر گونه های قالی های بلوچ دارای وجـوه مشترک فـراوانـی می 
باشند؛ به جز در طرح های خاصی که نقش و رنگ متـداول نمی توانسـت به دالیلـی در آن آورده 

شود.
در ادامه به تشریح نماد و رنگ در هنر اسالمی که جز الینفک ماهیت درونی صنایع دستی 
خصوصا فرش دستباف می باشد، پرداخته خواهد شد، چرا که بعد از ورود اسالم و پذیرش آن 

توسط ایرانیان، تأثیرات مهمی را که اسالم بر هنرهای سنتی گذاشته نمی توان نادیده گرفت.

نماد در هنر اسالمی
در تفکر اسالمی سیر وجود از ظاهر به سوی باطن جهت می یابد. بدین گونه که هنرمند 
اسالمی در نگاره های خیال انگیز خود از عالم کثرت، کمال ُحسن را در جمال و جالل الهی 
روشن می یابد. در ورای این تفکر، هنرمند مسلمان مفهوم کیفی رنـگ، فرم و فضا را در عالم 
تصور به دور از حواس ظاهر در می یابد. جوهر حقیقی را از عالم مثـال بازگو می کند و همین 
امر هنر اسالمی را به دور از عالم ظاهر و جسمانی نمودار می کند. مفهوم کیفی فضا در هنرهای 
بصری به علت پیوند آن با عالم ملکوت بیش از توجه به عالم ظاهر است )عسگری، 1392: 47(. 
زبان هنر اسالم، زبان نمادیـن و رمزگونه اسـت و این رموز و نمـادها حامل معناي دروني و 
ذاتي این هنر بوده و تنها راه بررسي معناي هنر اسالم و آثار هنري آن بررسي این نمادها و 
سمبول هاست. در واقع مي توان گفت زبان نمادین، زباني است که هنر در تمدن هاي دیني 
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برمي گزیند و مفاهیم دروني خود را در قالب آن بیان مي کند. به طور کلی» یکی از مهم ترین 
زمینه های رابطه هنر و مذهب را در سمبل سازی انسان می توان جست وجو کرد. هنر با تکیه 
بر مبانی دین، زمینه و فضای مناسب رشد و کمال انسان را فراهم می کند. در واقع، هنر با الهام از 
اصول و باطن دین قادر به ایجاد فضایی می شود که انسان را به باطن اشیاء و مفاهیم آن متوجه 

می سازد« )عسگری، 1392: 47(.
در هنر اسالمی نشانه ها و نمادها در قالب رنگ ها و نقش ها، هر یک گواه بر جلوه  ازلی هر 
پدیده هستند. » این معانی از اشیاء ارتباط ناگسستنی با عالم مثال دارد؛ بدانگونه که مفهوم نور و 
وجود در عرفان اسالمی تاکید بر آن دارد که جریان وجود از سوی وجود مطلق متعال به صورت 
نور جلوه نموده و هر جا که نشانی از »وجودی« است، به حقیقت نوری است از انوار مشرقیه 
حضرت باریتعالی. هم چنین، حضور نور در دو بُعد از مهم ترین ابعاد هنری اسالم، یعنی معماری  

و نقوش تجریدی اسلیمی و نگارگری، جلوه و حضوری ذاتی است« )عسگری، 1392: 47(.

نمادهای رنگی در هنر اسالمی
دنیای رنگ ها با گسترش قاعده به نشانه کثرت ارتباط پیدا می کند و آشکارا در فاصله بین 
دنیای نور که از وحدت نازل می شود و دنیای تاریکی قرار می گیرد که از طریق آن یک بار 
دیگر وحدت به دست می آید. » در سنت اسالمـی، رنگ اصوالً از دیدگاهی ماوراء طبیعی در 
نظر گرفته می شود؛ چیزی که ناظر بر دوگانگی نور و ظلمت در حد امکانات همیشگی در عالم 
ُمُثل یا اعیان ثابته است« )عسگری، 1392: 48(. در مواجه با آثار هنـر اسالمی مشاهده می کنیم که 
فرم، رنگ، نورپردازی، شخصیت ها، ترکیـب عناصر و کلیه اجـزای دیگر اثر هنری به گونه ای متفاوت 
از دیگر آثار هنری تاریخ هنر جهان خلق شده اند. گویـی که زبان بیانی هنرمند مسلمان در 
بازگو کردن روایـت وی از عالم هستی از رمزگان ویژه ای بهره گرفته است. در دنیای رنگ های 
اسالمی سه مجموعه رنگی، از جمله مجموعه رنگ های هفت گانه، سه گانه و چهار گانه وجود 
دارند. »در مجموعـه رنگ های هفت گانه، سیاه، سفید و سندلی )رنگ خاک( نخستین گروه 
متشکله از سه رنگ به شمار می آیند و به وسیله رنگ های سرخ، زرد، سبز و آبـی یا دومین 
گروه رنگ های چهارگانه تکمیل می شوند. در مجموعه سه رنگی، سه در مقام عدد و مثلث 
در هندسه، بازتابی از مفهوم بنیادین روح، جان و تن است و ارتباطی مستقیم با آفرینش دارد. 
این مفهوم، حرکاتی چون صعود، نزول و گسترش افقــی را به ذهـن می آورد. سفیـد، سیـاه و 
رنـگ هـای خاکـی جزئی از آن است. در مجموعه رنگ های چهارگانه: سرخ، زرد، سبز و آبـی 
بازتابی از پیکره بندی مفهومـی نفس کل دارد که به شـکل خصوصیات فعال طبیعت )سرد، 
گرم، مرطوب، خشک( و خصوصیات انفعالی ماده )آتش، آب، هوا و خاک( متجلی می شوند« 

)عسگری، 1392: 48(.
ارتباط نور و رنگ مبحث مهمی است. بین نور و رنگ در هنر اسالمی از لحاظ جلوه ی نمادین 
ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. بازتاب وجود رنگ ها در هنر ایرانی بیش از آن که مقلد رنگ های 
پیرامون باشد، حقیقتی فرا زمینی و خارج از دنیای محسوسات را نشان می دهد. هوشیاری و بینش 
دقیق در چینش رنگ ها و انتخاب درست هر رنگ به مفهومی نمادین از رنگ ها و تاثیرهای متقابل 

آن ها اشاره دارد که بر روح آدمی نفوذ می کند) عسگری، 1392: 48(.
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هنر اسالمی زبان حقیقی خود را در نشانه ها و نمادها عرضه می کند. نماد و دین در تفکر 
اسالمی جایگاه خاصی دارد.» همان طور که ُحسن تمام، تنها از ارتباط شکل و مکان بر می آید، 
نقش انتزاعی نیز می تواند کمال زیبایی را از طریق ترکیب متناسب اشکال متوافق به دست آورد. 
تناسب) نظم هندسی نور( و رنگ) از خواص مادی نور(، دو عنصر از سه عنصر ممتازی هستند که 
بیشترین قابلیت را در ایجاد جمال بصری دارند که به عنصر سوم، یعنی نور وابسته اند. دیدن و 
زیبایی صورت، ناشی از صدور نور و رنگ از اشیایی است که پرتوهایش از قوانین هندسی، از جمله 
تناسبات موزون تبعیت می کند. این زیبایی شناسی نور و تناسب، یادآور اشاره افالطون در رساله 
فیلبوس )فن موسیقی( به جمال بی زمان اشکال خالص هندسی و رنگ هاست که زیبائیشان 

نسبی نیست و مطلق است« ) عسگری، 1392: 48(.
تنوع رنگ ها نمادی از مفهوم کثرت در وحدت و وحدت در کثرت است. رنگ ها نیز نشئت 
گرفته از نور، عنصر مطلق تلقی می شوند. مفاهیم معنوی و مثبت ریشه در نور دارد. »هر رنگ 
در هنر اسالمی، مفاهیم متعددی دارد که نشئت گرفته از اعتقادات و باورهای دینی در تفکر 
اسالمی است. در این نگرش، هر رنگ دارای جوهره و وجـودی از عالم خیــال است که هنرمند 

آن را تصور می کند« )فـدایی، 1388(.
تمام هنرمندان اسالمی با آموزه های معنوی که از تعالیم قرآنی دریافته اند در طرح اندازی 
و بهره برداری از رنگ ها برای تزئین دست ساخته های خود بهره بـرده اند و در این بین رنگ ها با 
این تفکر که هیچ گاه به واقعیت های عالم بیرون وفادار نیستند و همواره رنـگ های متفاوتی از آن 
ها به دست می آید توانسته اند تا روایتگر عالم دیگری باشند و عالمـی را برای هنرمندان سنتی 
ایجاد کنند که در اندیشه فلسفی به آن عالم مثال گفته اند و این عالم نادیدنی با یاری ذوق و 
سلیقه هنرمندان گذشته در استفاده از رنگ ها در قالب اشکال متفاوت هنری مرئی می شد و 
شاید به این علت بود که بنا به گفته دکتر نصر»آن را مجسم ساختن طبیعتی بهشتی و خلقت 
اولیه فطرت یا فردوس برین می داند که در این لحظه در عالم خیال یا عالم مثال فعلیت می یابد« 
)نصر، 1375 :175( و این تجسم بهشت در عالم خیال هنرمند، بیشتر در رنگ های درخشان 
طالیی و الجوردی در کتاب آرایی و نگارگری، آبی فیروزه ای در سفال و سرامیک سازی و هم 
چنیـن رنگ های مکمل نورانی در هنر سنتی زیرانـدازهایی چون گلیـم و قالـی خـود را مجسـم 

می نمود )نصر، 1375 :175(.
»رنگ ها مانند دیگر عناصر تزئینی اشکال هنرهای سنتی توانسته اند تا در انتقال پیام های 
معنوی خود به صورت نماد و نشانه عمل کنند و از آن جا که هنرهای سنتی و صنایع دستی هر 
منطقه ای مطابق با سنت و فرهنگ بومی مردمان همان منطقه رشد می کنند و باورهای مردم در 
تکوین اسطوره ها و آیین های آنان دخالت مستقیم داشته است سبب گردید که بر اساس تعالیم 
معنوی برگرفته از آیات قرآن کریم و روایات اسالمی آموزه های خود را در قالب تمثیل و نماد در 
اشکال و ُصور متنوع هنری بیان کنند که رنگ ها یکی از این اشکال و ُصور نمادین می باشد« 

)نصر، 1375 :175(.

زیبـایـی شناسـی رنگ و طـرح در قالیچـه هـای محرابـی بلـوچ



دوفصـل نامـه، دانشکده هنــر؛ دانشگاه شهیـد چمــران اهـواز

شماره ششم- پائیـز و زمستان 93
51

                

                  تصویر1: محرابی بلوچ،                                تصویر2: فرش محرابی بلوچ، 
        )ماخذ: Aschenbrenner،1995(                       ) مأخذ: فرش سیستان(

             

          
                                                

                    تصویر4: محرابی بلوچ،                                     تصویر5: محرابی بلوچ،
                   )مأاخذ: سایت کارپتور(                                    )مأخذ: سایت کارپتور(

 

                                     

                    تصویر7:محرابی بلوچ،                                      تصویر8:محرابی بلوچ، 
                       )مأخذ: نگارنده(                                             )مأخذ: نگارنده(

تصویر3: محرابی بلوچ
)مأخذ: سایت کارپتور(

تصویر۶: محرابی بلوچ، 
)مأخذ: سایت کارپتور(

زیبـایـی شناسـی رنگ و طـرح در قالیچـه هـای محرابـی بلـوچ



دوفصـل نامـه، دانشکده هنــر؛ دانشگاه شهیـد چمــران اهـواز

شماره ششم- پائیـز و زمستان 93
52

نتیجه
دسته ای از فرش ها که در طبقه بندی کلی به فرش های محرابـی معروف هستند، اغلب برای 
سجاده ها و نقشه های یک طرفه گسترش یافتند.  اقوام بلوچ از جمله عشایر ایـران می باشند که در 
مناطق مختلفی از ایران ساکن هستند. قالی بافی یکی از هنرهای سنتی و دیرینه این اقوام است که 
به نام قالیچه بلوچ معروف می باشد. این قالیچه ها دارای کلیه مشخصه های دستبافته های عشایری 
می باشد از جمله نقش آن که اغلب ذهنی بافت و با خطوط شکسته هندسی است. قالیچه های 
محرابی بلوچ از بهترین دستبافته های آنان است که شهره ی طرح و رنگ آن شهرتی جهانی دارد و 
آن به این دلیل است که هرچند تمام دستبافته های آنان برآمده از فرهنگ و تمدن این قوم است، 
لیکن قالیچه های محرابی بلوچی بنا به کاربرد متمایزی که نسبت به سایر طرح ها دارد این وِیژگی 
منحصر به فرد را دارند. نقوش و رنگ هایی که در این طرح به کار می رود ریشه ای فراتر از تاریخ 
کنونی دارد آن چنان که خاستگاه خود طرح محرابی از ادوار کهنی سخن می گوید که پیش از آن 
که بر متن قالیچه های بلوچ نقش ببندد از دوره باستان و حتی پیش تر از آن بنا بر اقوال محققان 
وجود داشته و پس از ورود اسالم به ایران و محدودیت های تصویرگری و استلیزه کردن طرح ها و 

نقوش باستانی، به شکل امروزی به تصویر کشیده می شود.
از آن جا که سیر تفکر اسالمی بر هنرهای سنتی ایران حاکـم است و بنابر دستـورهای اسالم، 
هنرمندان ایرانی سعی بر آن داشتند که با توجه به آموزه های اسالمی و بر اساس آیـات و احادیث 
اسالمی، طرح ها و نقوشی را بر پیکره ی صنایع دستـی و آثار نگارگری و نقاشی خویش پیاده کنند 
که منطبـق بر آن اصـول باشد. فرهنـگ، آداب و رسوم سنتـی قوم بلوچ نیز این مبانی را با هدف 
نمادگـرایی و سمبل گرایی در طرح قالیچه های خود به اجرا در آورد و حاصل آن چیزی است که 

هم اکنون به نام قالیچه های محرابی نمایانگر است.
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