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۱6/09/۱400تاریخدریافت:

۱۱/۱۱/۱400تاریخپذیرش:

 چکیده
مستعدیهاساحتنیتربرجستهازوبلوچقومیفرهنگویتیهویهامؤلفهنیترمهمازیکیهاچهیقال

نی ادر.اس تهن ریشناس انسانکردیروویشناسانسانۀمنظومدرلیتحلویبررسواجدومطالعه

یه امص دا ویهن رتیهوعنوانبهشانیا(یاسجادهویجانماز)یمحرابیهاچهیقالیمعرفان،یم

وه اط ر یفرهنگ یمعن ادرکوفه مب هدنیرسوشناختهمچنینویبافندگنظامازیریتصو

فرهن ،،ری نظییه امؤلفهباهاآنارتباطونقوشنیاۀنندیآفردگاهیدومنظرازهاچهیقالیهانقش

پ ژوهشنی اهدفاست،هنریشناسانسانمنظورومقصدکهرسوموآدابباورها،ودیعقار،یاساط

ه اآنبافن دگانب اوروش هیانددرک،ب رهیتکباوهیسادربلوچیهاچهیقالیمحتوانکهیاچه.است

دگاهی دازبل وچیمحراب یه اچ هیقالک هاستنیایاصلپرسشمبنا،نیابر.ابدییممفهومومعنا

ودگاهی دنی اگذارازتوانیمچگونهوهستندییهاشاخصوهایژگیوچهیداراهنر،یشناسانسان

س احتدره اچ هیقالنی ا.ب ردیپ هاچهیقالنیانقوشییبایزوییمعنافهمبهیفرهنگیهانهیزم

نق وشییبازنما،یمعناشناختبعددر.استینیتزئونینماد،یکاربردتیظرفیدارا،یکارکردشناخت

ومیمف اهوگرفت هص ور (یرون یبمص دا وگذش تهبهارجاعیبرمبناالبته)یلیرشمایغۀویشبا

و(مع ادویج اودانگنم اد[)مق د ]یزن دگدرخ ت،(بهش تدرگاهودروازه)محرابرینظینقوش

ازیری گبه رهبابافندهزینیباشناختیزوجهدر.استافزودهبعدنیابیشترهرچهتیفیکبرطاوو ،

ره،ی توتندگرم،یهارن،بایدیتجرویانتزاعنقوشنشیآفرو(یدیتجرویانتزاع)یهندسسبک

واس تنیادیبنویفیکنوعازپژوهشنیا.استدهیبخشخاصیتیهووتشخصهاچهیقالیفضابه

.استیاکتابخانهصور بههادادهیگردآورۀویشوشدهانجامیلیتحل-یفیتوصقیتحقروشبا

.تیهوهنر،محراب،چه،یقالبلوچ،،یشناسانسان:یدیکل  یها واژه

  

                                                           
m-afrough@araku.ac.ir،فرشیهنر،گروهآموزشۀدانشگاهاراک،دانشکداریاستاد.۱
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مقدمه
اس تقومنیایهنرراثیمازیبخش،یمحرابطر یهاچهیقالۀخاصوبلوچیهابافتهدست

یهاچهیقال.شودیمشناختههاآنیقومویهنرتیهوازیبخشتاکنون،شیدایپزمانازکه

فراین ددر.ش وندیمبافتهمعبودعباد ونمازضهیفریبراوکوچکابعاددرعمدتاًیمحراب

ۀمطالع س ازن هیزمومستعدکهاستلیدخییهامؤلفهادشده،ییهاچهیقالنشیآفروبافت

.اس تیشناس انس انک ردیروۀخاص ویشناسانسانعلمچارچوبدریبومیهنرآثارنیا

ۀویش ریی تغباوزمانمروربهشد،یمدیتولیفراوانبهگذشتهدراگرچهیمحرابیهاچهیقال

یای جغرافدریط ورکلب هاماشد،کاستههاآنبافتازیریچشمگصور بهساکنان،یزندگ

وگذش تهیب وورن،باهاچهیقالبافتخراسان،یهابلوچانیمدرژهیوبهوبلوچقومعیوس

دریمحراب یه اچهیقال.شوندیمبافتههمچنانمحدودتر،صور بهلیاصیساختاروا یس

رصدباکهیطوربهکنند؛یمتیتبعیپردازنقشدرجیراییالگوواصولازغالباًبافت،فرایند

چ ه،یقالۀن یزمیفض اویبندبیترکدریباشناختیزویصورساختاردرگذشته،یهاگونه

ۀمداران ارزشوان هیکارکردگراۀجنبدیشاکهراچ؛استرفتهیپذصور تنوعورییتغیاندک

عناص ریداران ه،یزمیمحت وا.دادینم راآنازشیبتیخالقورا ییتغۀاجازهابافتهنیا

نیط رفدردس تۀپنج دوف رمون هیزمۀانیمدرشکستهمحرابشاملیمفهومونینماد

یه ارن،وپرکنندهیهازنقشیرباکهاستمحرابۀانیمدریزندگدرختوییانتهابخش

مخاطبیروشیپرایهنراثرکیتیدرنهاواستشدهیپردازنقشرهیتوتندنسبتاًوگرم

یه اارزشیبرمبناوگریکدیکناردرکهاستییهادهیپدازملهموبرساختهکهدهدیقرارم

،یفردویجمعیباورهاودیعقابلوچ،ۀجامعیفرهنگبسترونهیزم)یشناختمردمویتیهو

برعالوهبلوچیمحرابۀچیقال.است(بومستیزوایجغرافعت،یطببافنده،یایپولیتخوذهن

ویرم زمیمف اهویمعناش ناختوج هاز،یباشناختیزویآراستگ،یکاربردتیظرفداشتن

بستردربلوچۀبافندوجامعهدگاهیدازنقوشیمعنافهمودرک.استبرخوردارزیننینماد

نی انیهمچن .اس تمقال هنیاهدفهنر،یشناختانسانکردیرویبرمبنایفرهنگۀنیزمو

نق وشنشیآف رب ام رتب وم ؤثرعوام لک هاس تپرسشنیابهپاسخدنبالبهپژوهش

بس تردروهن ریشناس انس انیه امؤلفهمنظرازوستیچبلوچیمحرابطر یهاچهیقال

یف یکنوعازپژوهشنیا.هستندییهاشاخصوا یخصوصچهیدارابلوچ،ۀجامعیفرهنگ

یگ ردآورۀویش وش دهاس تفادهیلیتحل-یفیتوصقیتحقروشازآندرواستنیادیبنو

.استکتابخانهصور بههاداده
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 پژوهش ۀنیشیپ
منظ رازیط ورکلبهاست،ستهیباوستهیشاکهگونهآنبلوچیریعشاویبومهنرساحتوقلمرو

چ ارچوبو(یشناس م ردم)یشناس انس اندگاهی دازطورخ اصب هویانس انویاجتم اععلوم

ک ردیروۀچ یدرازپ ژوهشنی ارونیااز.استنگرفتهقرارپژوهشۀگردوندرهنر،یشناسانسان

درنظ ر،نی ااز.ک ردیبررس ولیتحلمطالعه،راقومنیایمحرابیهاچهیقالهنر،یشناسانسان

ش ود،خ تموم رتب مقال ه،نی اموض وعومقصدبهکهیتخصصمنابعپژوهش،ۀنیشیپکاوش

اس ت،درآمدهنگارشبهگذشتهیهاسالدرموضوعنیابهکینزدکهیمنابعنیبنابرانشد؛افتی

ک ردیروب اسراوانکلپورگان یروستامعاصریهانهیسفالنقوشمطالعۀ»ۀمقال.۱:دوشمییمعرف

منظ  رازس  ندگانینوآندرک  ه(۱393همک  اران،ویکرم  انییای  زکر)«هن  ریشناس  انس  ان

یبررس »ۀمقال .۲؛پرداختن دکلپورگ انیه انهیس فاللی تحلویبررس ب ههن ریشناسانسان

نقوشسندگان،ی(کهدرآننو۱397همکاران،ویرانیش)«سراوانکلپورگانسفالیشناختانسان

یشناختانسانکردیروبرهیتکباونندگانیآفرۀجامعفرهن،ودگاهیکلپورگانراازدنیآثارسفال

معاص رۀدوردرخراس انیدوزسوزنیهاپردهلیتحل»ۀمقال.3کردند؛کنکاشویبررسمطالعه،

ویدالورنقاب)«هیدریحتربتوکاشمریهاشهرستاندریموردیبررس:هنریشناسانسانمنظراز

وفیتوص ،یمعرف ب ههنر،یشناسانسانکردیروبرهیتکباسندگانینوآندرکه(۱397،یخیش

ترتی بب دین.پرداختندکارکردویشناختییبایزابعاددرشدهیدوزسوزنیهاپردهنقوشلیتحل

وس اختاربل وچ،یمحراب ط ر ۀچ یقالب رتمرک زوهن ریشناسانسانکردیروحاضر،ۀمقالدر

 .شودمیلیتحلویبررسمطالعه،چهیقالنیایمحتوا

 بلوچ ریعشا و قوم
درک هاستبلوچستاننامبهینیسرزمیبوموتباریرانیااقوامازیکیخ،یتاریگواهبهبلوچقوم

ب هو۱مک ان امبهبلوچستان،.»استگستردهافغانستانوپاکستانران،یانظیرییکشورهاانیم

اشارهیهخامنشوشیداریهابهیکتدردند،ینامیمایگدورزراآنانیونانیکهکاینهرود ۀگفت

ب هس خنبل وچۀواژازه اآندرکهیمنابعنینخست(.۱383:۱53ل،یصوراسراف)«استشده

ای )بل وکرس دیم نظ ربهکهداردیماظهاربوچر.هستندیپارسیادبیهاکتابآمده،انیم

راه اآنیفردوس )اس تخرو ی اکاک لمعنایتاجبهیپارسکهنۀکلمکی(یبلوچهمان

دری ۀق ومبل وچاولس کونتگاهاحتم االً(.کن دیم فیتوصدارند،سربرییهاکاکلکهیدرحال

ه اآنب اع ادلروانیانوش ب ارنیاول ک هییج ا؛استبوده[مازندران]خزریایدریهاکرانه

                                                           
1. Meka 
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ب هک ههس تندیمب ارزانهاآن»:استآمدهیفردوسشاهنامهدر(.۱39۱:۲5بوچر،)«دیجنگ

گ ریدهم راهش انیاناموکنندیمحملهتورانبهابیافراسبانبردیبرااوشیسسپاهیهمراه

«ش ودیم دهی دس روچدش تمب ارزانوپهل وپ ار الن،یگ لمیدقومچونهمیرانیااقوام

یون دهایپوه ارابط هوهس تندییای آرنژادازیاشاخه»هابلوچ(.۱379:98،ییرستگارفسا)

:۱374،یدسجادیس)«دارندرانیایمرکزویشرقجنوبانیرانیاریساباینژادرومندیناریبس

ومتن وعوبرجس تهن،یت زئوکاربردمنظرازبلوچمردمانیدستعیصناویسنتیهنرها(.55

ش تیمعب هیاارزن دهکم کهاآنۀعرضودیتولامروزهویشناختییبایزیباالتیظرفیدارا

ه ا،ک وهب امنطقهمحصوربودنمناطق،گریدازهاآنیدوربلوچ،مردمیذاتهنر».استشانیا

تب ادلوارتب اطت اشدهموجبهاآنیارهیعشیزندگنوعومنطقهییوهواآبخاصتیوضع

نخ وردهدس توبک رهن ر،نیایهایژگیووباشندنداشتهوجودرانیامناطقگریدبایفرهنگ

وامکان ا ،(ک نشواوکنش)تعاملازکوچکیاعرصهدریاجتماعییایپودرواقع.بماندیباق

ویرانیش )«اس تمواج هاندکیهاینوآوروکنداریبسیرییتغباوکردهمحدودراهاییتوانا

(.۱397:73همکاران،

 هنر( یشناس مردم) یشناس انسان
خ ودب هراشناس انانس اننگ اههم وارهک هاستیفرهنگیادهیپدوفرهن،ازیمظهرهنر

جوامعفرهن،ازیبخشعنوانبهراهنرشناسان،مردم،یسنتشیگرادر.»استداشتهمعطوف

،یمعم ارش،ینم ان،ی یآ،یقیموس رق ص،چ ونیموضوعات.دادندیمقرارمطالعهموردیبوم

ایاشلبا ،ورآال ،یز،یدستعیصنادررفتهکاربهیهانگارهونقشوطر انواعن،یتزئیالگوها

ب روزیم ادوین یعمظ اهردررایب ومهن روذو ک هآنچههریطورکلبهویزندگلوازمو

ۀمنظوم درو(۱395:6،یزرن دیم یابراه)«ش دیم یتلق یب ومهن رازیقیمصادداد،یم

عنوانبخشهموارههنررابهیشناسانساناگرچه.گرفتقراریبررسورصدموردیشناسانسان

ت الش،یخاطروسعتوتنوعکاربردآندرزندگبه،داندمی،یومحلیازفرهن،بومیونمود

،ه اوهنرمندان،خاستگاهیهنرآثارنظیرآنمربوطبهجامع،هنرومسائلیکردیداردتابارو

،یاجتم اع،یرادروجوهمختل ففرهنگ را یوتأثامدهایپ،یهنریهاوهیهاوشفضاها،سبک

معتق دیکن د.فک وهیمعرف ای پووگستردهیفرهنگۀدیپدکیعنوانبهیواقتصادیاعتقاد

ک هدراس تگ ریدعل وموه ارشتهبربودنیمبتنعلم،نیایادیبنۀصیخصنیترمهم»است:

س،یپ اریشناس انس انمدرس هیۀافتتاحدربروکاپل۱859سالدر.شودیمدهیدآغازهمان

،یشناس ن هیرید،ینژادشناس علومازحاصلجینتاآندرکهکردفیتعریعلمرایشناسمردم

یمطالع اتقلمرو(.4۱۱-۱38۱:۱۱3،یفکوه)(«ندیآیمدرفیتألبهینگارمردمویشناسزبان
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هن ریشناس انسانرینظیمتنوعیهاشیگراآندرونازوگسترشمروربهیشناسانسانعلم

اشنندهیآفرفرهن،دگاهیدازهنرفهم»بهکهاستنیاهنریشناسانسانازهدف.افتیظهور

:دان دیم ش نا انس انتوجهموردومحورراآنچیلادموندکهاستیکردیرونیاو«ردازدبپ

یشناس انس ان»واق عدر(.Leach,1967: 25)«دارد؟آنسازندگانیبراییمعناچهیهنراثر»

نهیزمنیاشناختبدونهنرفهموداندیمیفرهنگۀنیزمیداراراهنرکهاستیکردیروهنر

شوندیمدیتولخاصۀجامعکیفرهن،درچگونهیهنریایاشاینکهدادننشان.ستینممکن

همک اران،ویرانیش )«اس تش نا انسانکیۀفیوظدارند،فرهن،آنیبرایکارکردچهو

یفرهنگ ۀف رآوردکیهنرکهنگرشوهیسونیاباهنریشناسانسانقتیحقدر(.۱397:7۲

واستفادهابزارکیعنوانبهیهنراثردرکهدفباآنوجوههمۀدر«فرهن،»عنصرازاست،

ش املک ههس تندفرهن،یتداعونمودییآنجاازیهنریهاکنکاشمبنانیابر.بردیمبهره

 & Ember)«ش وندیم یاژهی واحساس ا وباورهارفتارها،ۀشدآموختهومشترکیالگوها»

Ember, 1993: 446تج ارب،باآنتاروپودوباآناستوندیدرپ»ویزندگی(.هنربخشمتعال

«یسنتجوامعدرخاصهاستشدهبافتهفرهنگشوجامعهکییباورهاها،شهیاندواحساسا 

مانند(۱396:7۲همکاران،ویرانیش) ویکاربردیتیماههنرکهبلوچیریعشاویقومۀجامع؛

برط رفراخ اصیفرهنگ ب اجامع هکی افرادۀروزمریازهاینکهحالنیدرع»ورددایعمل

هن رۀمطالع باپس.دهدیمپرورشییبایزفهمودرکیبرازینرااشنندهیآفرذو سازد،یم

ب هتوان دیمفرهن،یبررسیطرفازوافتیدستنندهیآفرۀجامعفرهن،شناختبهتوانیم

هنرمورف(.همان)«نجامدیبیهنریایاشمیمفاهومعنابهترفهم ۀمنظوم دریهن رآث اروی

یباش ناختیزویمعناش ناختیه ایژگ یوک هیآثار:»کندگونهتعریفمیرااینیشناسانسان

وفیتعاربهتیعنابا(.Morphy, 1992: 655)«روندیمکاربهییبازنماایاندنینمایبراودارند

ازیبخش ،یفرهنگ ۀف رآوردازینم ودعنوانبهبلوچ،یبافیقالهنرگفتتوانیمفو میمفاه

ک ردیروب اپ ژوهشنی ادرکهرودیمشماربهقومنیایریعشاویمحل،یبومۀجامعفرهن،

ویش ناختک اردکرد،(یبن درن ،ونق شط ر ،)یباش ناختیزمناظرازوهنریشناسانسان

نی ایبرمبن ا.ش ودم یلی تحلویبررس،(یجانماز)یمحرابطر دوبرهیتکبایمعناشناخت

یفرهنگ ۀن یزمکیدرقوم،نیایبومیهنرآثارعنوانبههاآننقوشوبلوچیهایقالکرد،یرو

نقوشنیاشودیمکوششکهردیگیمشکلبافندهیفرهنگیهاداشتهوهانهیزمۀپشتوانبهو

باوره ا،ودی عقافرهن ،،نظی ره اآنیری گش کلدرمؤثرعواملباهاآنارتباطوییشناسا

نیب ارتباطوساختار،ینظرچارچوبیریگشکلرونیااز.شودآشکاررسوموآدابوریاساط

نی ایریتص ووین یعیه امصدا و۱ریتصودر،آنیهاساحتوهنریشناسانسانکردیرو
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ه اپژوهشیبرخدرهامؤلفهنیااستممکناگرچه؛استشدهدادهنشان5ریتصودرمنظومه

.باشدهمراهیراتییتغاندکبا


های وابسته به آن ها و مؤلفه شناسی هنر، ساحت . انسان1تصویر   

 منبع: پژوهشگر 

 بلوچ یها چهیقال
وفراین دب ا،ییروس تاویریعش ایه ایق الران،یایقالیبافندگیهاسبکومکاتبانیمدر

یپ ردازنق شو(3یب افیحفظو۲یبافبداهه)۱یبافیذهنیژگیوازجملهیبافندگخاص یشرا

                                                           
۱ سازوکاریمتفاو ازبافتهدست. نظامبافندگیایرانیاستکهدرفرایندبافت، هایعشایرینمودیخاصاز

هایعشایریازنظرظهورنسبتبافتهکهدستبافتقالیکالسیکشهریبافتوروستاییبافتدارد.نظربهاین
قالینقشه ریاضیبه محوربافتو بر ابتدایتاریخهماره بنابرایناز است، دیرینگیبیشتریبرخوردار گوناز

عدمتناسبوتطبیقباکاربردونیازامروزیونبوددلیلکهبهرغماینشدهوتاکنونعلیذهنیتوخیالبافته
آن بخشیاز بینرفتهبازار از وها اقبال است. داشته ایران حیا بافندگی در برجسته حضورینسبتاً است،
ایکهبرمدارخالقیتاست،پدیدهبافیبودهبافیوخیالهایعشایریوابستهبهپدیدهذهنیبافتهاستقبالازدست

جایجهانتواربودهوهنوزهمخواهندگانزیادیداشتهوبدینسببدالالنوفروشندگانزیادیراازجایاس
،بافندهنقشرا«بافیذهنی»کند.درچهدرداخلوچهدرخارج،روانهبازارهایقالیومناطقعشایریکشورمی

بافتهرابرمتندست،اندیشهوتخیلخویشآندرذهنخویشترسیموپردازشکردهوبااستفادهازقدر ذهن
بهبافددرواقعنقشمی گذشتهپردازیبافنده از یکروالکلیاستکه نقشه، از بدوناستفاده صور ذهنیو

است.دارهستند،اتفا افتادههایگرهویژهقالیوگبهکهازخانوادۀبافتهتاکنوندرنظامبافندگیاینقشربه
به«بافیبداهه»در.۲ بافندهبرایاولینبارنقشیرا گاهودرآوردکهسابقهقبلینداشتهاستوهیچوجودمی،

است.هایپیشینویبافتهوآفریدهنشدهبافتهیکازدستهیچ
علتبافی،بافندهبهافتد.درحفظیهایعشایریاتفا میبافتهبافی،نیزویژگیدیگریاستکهدردستیحفظ.3

ش دهوی انقش هوصور حفظیوبدوننیازبهالگ ویازپ یشتعی ینها،بهبافتهتکرارزیادبافتنقوشدردست
بافد.هامیبافتهواگیره،نقوشمختلفومتنوعیرادرزمینهدست
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هن رگ اهیجاازک،یکالسویشهریهایقالبهخالقانهوآزادانه نم ود.برخوردارن دیواالت ری

،یب افیق الانیمآنازویبافندگنظام.استبلوچیریعشا-یقومیهایقالسبک،نیاۀبرجست

یه ابل وچانیمدرهنرنیااگرچه .استقومنیاهنرمندبافندگانیباشناختیزویهنرتیهو

در(ش ر ش مال)خراس انیه ابل وچ،ییای جغرافمنظ رازاس ت،داشتهوجودشر جنوب

یادی زاریبس تی اهمازبل وچق ومییای جغرافیپراکن دگ.»هس تندشرویپوفعالیبافیقال

،کنندیمیزندگبلوچستانییایجغرافیۀناحازخارجکهییهابلوچفق کهچرا؛استبرخوردار

نک هیاچ ه؛(۱394:648شاهس وار،واینیفروغنقلازبهوگنر)«هستندیبافیقالسنتیدارا

توس  شود،یمبافتهستانیسدریبلوچیهاچهیقالکنندیمالیخکهیاریبستصوربرخالف»

ه اآنج امتربتوسرخسکاشمر،،یدریحتیترباطرافدرژهیوبهخراسانشمالبلوچریعشا

 برخوردارند،زینیانهیریدقدمتازکهبلوچیهایقال(.۱375:۲86،یساولی)«کنندمیهیتهرا

ام روزهاگرچ ه.ش دندیم عرض هوبافتهمتنوعیهانقشهوهاطر انواعدردوریهاگذشتهاز

ه ابافت هحض وروا یحهنوزاست،گشتهمحدودهاآنبافتایرفتهنیبازهاطر ازیاریبس

مانن داق وامریس ابایهمجوارحسندلیلبهبلوچیقالیهانقشوهاطر ازیبرخ.داردادامه

از.اس تاق وامنی ایه ایق الازمله مومت أثره ا،افغ انوافش ار،(یم ددخانطر )ترکمن

ب اه اآنمعق ولۀرابط وهی پرماوخ اصیه ارن ،،یبلوچیهاچهیقالۀبرجستا یخصوص

ب هروزم انگ ذردربل وچیق النق وشازیاریبس .اس تطر ساختارونقوشیبندبیترک

.استنهادهیفراموش

 بلوچ یها چهیقال در جیرا یها نقشه و ها طرح
ۀویش ریی تغدلیلبهامابود،یفراوانیهانقشهوهاطر انواعشاملگذشتهدربلوچیهاچهیقال

زم انگ ذردر،ییای جغرافبعضاًویاقتصادجبرزینودیجدنسلژهیوبهمردمنگرشویزندگ

یبرخ  درهرچن  د؛نه  ادیفراموش  ب  هرولیاص  یه  اط  ر ان  واعباف  تویب  افیق  الۀحرف  

هاچهیقالبافتهمچنانبلوچبافندگانیبرخکماکانخراسان،ژهیوبهبلوچریعشایهاگاهستیز

یمحراب ط ر شاملبلوچیهاچهیقالدربرجستهوجیرایهاطر یطورکلبه.دهندیمادامهرا

بوت ه،،یمرغدار،ترنج،یقاب،یقاضدختر،(داروانیحویانسان)یریتصو،(یاسجادهیوجانماز)

(،بوت هبت ه)،یمرغ ،یزن دگدرخ ت،یخش توداروانی حیدرخت مک رر،وافشانمحرما ،

،یت اکب ر ش فتالو،گلگل،چشمه،یگوزن،یمددخان،یخانعقوبی،یچولسن،،یخاناهللفتح

یقن دکل ه،یاکبرخ انیعل ،یخشتسهکالهبلند،گاووبرج،ایدراز،یناخانیم،یبند،یطاووس

،یب ادامگ لگ لس تاره،،یعبدالسرخکاش مر،یریکشم،یپرجلک،ی(،گلاشرفیخیشگل)

چ ادرو(انس اناس ب،آدم ک)ر،ینقوششتر،ش ،شکل(S)نگارهوطر وچهارمرغمن،،یت
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انی تاکنونوکماکاندرمکهبلوچیقالیهاطر نیومستمرترنیترعمده،۱جدولدراست.

وجوددارن دک هزیهانونگارههاهیماازنقشیدادهشدهاست.برخنشانشود،یقومبافتهمنیا

وذو بافن دهدراش کالقهیب هس له اهی مانقشنی.ادارندرایخالیفضاهایپرکنندگنقش

نق وشنیازای.برخشوندیبافتهم،بافتهدستیدرفضاینیساختارمعگونهمتنوعوفارغازهر

است.آمده۲درجدول

 های قالی و قالیچۀ بلوچ ها و نقشه . انواع طرح1شکل 

 65-53: 1371منبع: حصوری، 

(www.islamicartz.com/www.pinterest.com) 

 بلوچ یمحراب ۀچیقال در آن به وابسته یها مؤلفه و هنر یشناس انسان ۀمطالع
عناص رویباشناختیزوجهبلوچ،یمحرابۀچیقالدرهنریشناسانسانیهامؤلفهلیتحلازمراد

درنینم ادمیمف اهویمعناش ناختبع دزینویشناسسبکورن،ونقشمانندآنبهوابسته

.شودمیییمحتواویساختارلیتحلبخشنیادرکهاستبافتهنیاۀنیزم

 یباشناختیز. 1
یه ایژگ یووا یخصوص ب اییایاش وآثارشاملهنرۀمقول،یشناسانسانکردیروومنظراز

:۱385،یم ورف)اس تان دنیبازنماای انینماآنهدفکهاستیشناختییبایزویمعناشناخت
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ۀجنب وخ اصس بکداش تنض من،یمحراب ط ر ژهی وب هبلوچیهاچهیقالرونیااز(.3۱

یه اچهیقالدر.هستندیباشناختیزویمعناشناختساحتازیمظاهروجلوهیدارا،یکارکرد

ک هاس تیباش ناختیزۀعرص ازینم ود،رن ،ونقشوطر نظیریعناصر،یبلوچیمحراب

ۀمقول .کن دلی تحلوریتفس بافندهفرهن،ۀنیزمباوندیپوبستردربایدشنا انسانمحقق

.اس تش دههن رجه اندرآنیماندگارباعثکهاستیعواملازیکی»یرانیایقالدرییبایز

(.۱385:۲5،ییای در)«اس تکردههمواررافرشازیابیارز،ییهاییبایزنیچنانیبنشناخت

.استیشناختییبایزیهاانیبنواریمع،یتجسمو(یبصر)یداریدیهاارزشرونیااز

دررایشناس ییب ایز،«یفرهنگ انی مدگاهی دازیشناسییبایز»ۀمقالدر(۱99۲)یمورف

یشناس ییب ایز،یم ادفرهن،درمورد.کندیمیبررسیرمادیغویمادفرهن،ۀگوندوقالب

ت ابعتوان دیم ءیشییبایزاما،استیحسا یفیکوبیترکفرم،مانندیمادیهایژگیوتابع

نس بت.باش دایاش یعیم اوراءطبج وهرای مک اندوره،یژگ یونظی ریرم ادیغیهایژگیو

وش ناختمنظ ورب ه.اس تیضمنبهحیصریمعنانسبتمانندیرمادیغبهیمادیهایژگیو

یه اگون ههم ۀش ناختوپرداخ تیفرهنگ شناختبهدیبای،رمادیغیهایژگیوصیتشخ

کی کهکندیممشخصیشناسییبایزنیبنابرا؛استیارزشیارهایمعشناختگرودرییبایز

نیبن ابرا؛(۱385:5۱،یم ورف)شودیمافتیدرودینمایمشود،یمافتیدروحسچگونهزیچ

پرداخت هبلوچفرهن،بستردریاصلیعنصرعنوانبهفرمبه،یمادیشناسییبایزدرکیبرا»

بخ شدرییمعن ایه ایژگ یوب ایک ینزدلی دلب هیرم ادیغیشناس ییب ایزوش دخواهد

ک هشایانذک راس ت(.۱394:78همکاران،ویکرمانییایزکر)«گرددیممتمرکزیمعناشناس

یلیاص ویف یکا ی تجرببل وچ،یریعشایهاچهیقالمانندیبومیهنرهادرییبایزیارهایمع

.شودیمدهیدشانیابومستیزوفرهن،نهیزمدروقومنیاۀخودآموختبافندگاننزدکهاست

متن وع،یه انگ ارهونق شنشیآف رخیت اریدرازن ادره ا،بافتهدستنیایباشناختیزاصول

ویپ ردازنق شفراینددروآمدهدیپدشانیایدرونناباحسا ویالیخخال ،ذهنیبرمبنا

ازم درنهنرمن دونن دهیبنشی بودرکک هبس اچ هواستبودهاوهمراهچهیقالآراستن

.استمتفاو اریبسهاآنیهانگارهونقشوهابافتهدست

 رنگ و نقش -۱-۱

ط ر ،عناص رش املها،چهیقال،طورخاصبهویریعشایهابافتهدستدریشناسییبایزۀمقول

ش کلچهیقالکییباشناختیزساحتویهنرتیهوکهاستعناصرنیابا.استرن،ونقش

کن اردر،یبل وچیه اچهیقالساختاردررن،عنصرهمراهبهنقش.ردیگیمییمحتواساختارو

.ش ودیم ش ناختههنریشناسانسانکردیرولیتحلدرمهمیهاشاخصهعنوانبهها،آنکاربرد
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یه اییهنرنم انیت رهی پرماونیت رزندهازاغرا ،بدون»بلوچیهاچهیقالنیادررن،ونقش

ومثب تیفض اتع امال وه اگس ترهرینظکمارزشووزن،یبصرثیحاز.استرانیاریعشا

رام ونیپا ی حازک هییه ارن ،لیب دیبینینشهمهمچنینوآنیبصریهایبازویمنف

شکلبردیتأک،«ییزداییآشنا»ازجملهمدرنهنریهامؤلفهازیاریبسبارد،یگیمهیماشانیا

ازیق ومهنرماندگاریهامالکوسوکیازیگریانتزاعزینوآننابیبصریهاارزشو(فرم)

(.۱393:93،یناغانیمیابراه)«داردییگراهمگر،یدیسو

در(یهندس ویانتزاع )یهندس یهانگارهونقشنشیآفر،یبلوچویریعشاۀبافندیبرا

ریس اب هنس بتواس تگ ووگف تان،یبزبانها،رن،کردننینشهمویذهنپردازشفرایند

شدهخالصهویانتزاعانیب.استبرخورداریشتریبتیارجحوبسزاتیاهمازارتباط،یهاوهیش

وب ایزیداری دیساختارهاۀدهندبازتابها،آنیرنگیهاارزشونقوشیصورویفرمتنوعو

س احتولی تخ،یق ومویفرهنگ ۀن یزمازبرساختهکهاستنینمادویمعناشناختمیمفاه

گریک دیمکم لهم واره،یمحراب یه اچ هیقالدرنقشورن،عناصر.استبافندهیآزماذو 

وگیرن دم یشکلنقوشها،رن،ینینشهمونشیچبا.برخوردارندهیدوسورواب ازوهستند

عنص ردوازیک ینق ش،کن اردررن،.ابدییمراهساختاربهزیننقشیفضاوابندییمتیهو

یه ایق الدرم ورد.»اس تبل وچطورخ اصب هویریعشایهابافتهدستدریباشناختیزمهم

وریی تغدس تخوشکمت ریس نتیه انق شرای ز؛استگرجلوهبیشتررن،تیاهمیریعشا

نیب تض ادویهم اهنگجادیابادسترهیچینقاشهمچونفرشپردازنقش.شودیمیدگرگون

لیدلنیهمبهوسازدزیانگغمومحرکایبخشآرامشآور،نشاطرافرشنقشتواندیمهارن،

«شودیمدهیشنهارن،زبانازسخننیآخر،رانیایهایقالبیشتردرمعروفقولبهکهاست

ییبس زاتی اهمهماهن ،یهارن،ازاستفاده»یبلوچیهاچهیقالدر(.۱376:۲53دانشگر،)

توج هدرخ ور.برخوردارن دهارن،بیترکدریاالعادهفو استعدادازیریعشابافندگانودارد

چ هیقالیۀحاشاینهیزمدریارمنتظرهیغایویرعادیغیرنگخودۀقیسلبهبافندهگاهکهاست

 (.۱398:79افروغ،)«کندیمجادیایمطلوبتضادوگنجاندیم

یب ازازیب یعجمعج ونک هع تیطبباگستردهوکینزدارتباطلیدلبه»بلوچگانبافند

یبخشکهرایبندرن،ویرنگرزفنونخودآموخته،ویتجربصور به،استگوناگونیهارن،

ه اآن.ان دفراگرفت هاست،شانیزندگرامونیپ یمحوعتیطببایدائمیریدرگحاصلآناز

ه مب اتوانن دیم ودارن دیخ وانهمگریکدیباهارن،کدامکهاندگرفتهادییزیغرصور به

کمت ریس نتیهانقش»یمحرابیهاچهیقالدر(.۱367:98،یگیبحسن)«کنندبرقرارارتباط

ط راو ویت ازگه انق شب هب اره رک هاس تیزیآمرن،وشوندیمیدگرگونخوشدست

ورن دیگیمخودبهگریدیحالتهارن،رییتغبامکرر،ویبستگهمیهانگارهکهچنانبخشدیم
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نی ا.اس تب ودهمح دودهم وارهبلوچیهاچهیقالدرهارن،(.94همان:)«شوندیمزادهنواز

زرد،،یاس رمه،(یخاک)ینخود،یشتروریسیاقهوه،یآسمانوکبودیآبقرمز،شاملهارن،

یداراغالب اً،یمحراب ط ر ژهی وب هبلوچیهاچهیقالدریطورکلبه.است،یارغوانیگاهوسبز

یه اچ هیقالۀریترن،».استشدهاستفادهگرم،مهینوگرمیبندرن،وظیغلوتندیهارن،

یآب ر،یس قرم زازهیماسهکاربردنبهۀجیدرنت،استفرآوردهنیامشخصا ازکهبلوچریعشا

قرم زرن،ازفق هاچهیقالنیادرکندیمتصورشخص.شودیمحاصلاهیسومتوس وریس

:۱368ادواردز،)«اس تریس یآب درواق عه اآناغل بمتنکهیدرحالشده،گرفتهبهرهرهیت

وگ رمخشک،یایجغرافومیاقل،یفرهنگنهیزمبرعالوهکهاستیضرونکتهنیاذکر(.۲۱۱

وگرمره،یتیهارن،انتخابویپردازرن،دریابرجستهنقشبلوچستان،ورانیاشر سوزان

ریتأثیبلوچیهابافتهدررهیتوکدریهارن،ازاستفادهلیدالازیکی.»داردهابافتهنیاظیغل

(.۱38۲:۱74،یمهتد)«استبافندهبرمنطقهیابانیبوخشکمیاقلو یمح

 سبک -1-2

میمف اهجمل هازس بک،واژه.اس تس بکمقولههنر،یشناسانسانکردیروازساحتنیدوم

میمف اهازیکیسبک»استمعتقد(۱973)فور .استهمراهییمعناتنوعوتکثرباکهاست

یگروه .ن داردوج ودآنم ورددریچنداننظراتفا کهاستهنرمطالعا دریدیکلویاصل

:۱396همک اران،ویکرم انییایزکر)«دانندیمنظامکارکردمکملراآن(۱978دانل)چونهم

.گرف تنظ ردرمتف او کامالًمفهومدوسبکیبراتوانیمدرمجموع»گفتدیبااما(.۱394

ش کلراه اآنآگاهان هدکنن دهیتولک هدارددالل تایاش یفرمتشابها بهسبککهنیااول

ب هدوممفه ومدرام اد؛ی نمایم لی تحلومش اهدهراه اآنش نا انسانایناظرودهدیم

یفنیهامهار انتقالتابعوناخودآگاهصور بهآنهادراثردکنندهیتولکهدارداشارهیتشابهات

(.48-۱385:47،یمورف)«شودیمآشکاریرونیبناظربرتنهاودارددخالت

ونق شواس تس بکیمعنانیهمتابعالگوصور بهیسنتیهافرمینیبازآفررو،نیااز

،(یدیتجرویانتزاع)یهندسیهافرمواشکالقالبدربلوچیهاچهیقالدرشدهبافتهیهانگاره

زم ان،ب ردالاس تممک نخ اصیس بکبهینییتزوجود.ردیگیمقراریسبکگروهنیادر

درف رمت ابعیس بکعناص ررو،نی ااز(.48ن،یشیپ)باشدخاصیاطبقهایوتیموقعمکان،

یبل وچبافن دههنرمن دانیاجتم اعطبقهوییایجغرافحوزهبهصرفاًبلوچ،یهاچهیقالنقوش

بی ترکوعناص رمؤلف هدوبراس ا یبل وچیه اچ هیقالنقوشدریشناسسبک.دارداشاره

نق وشعناص رالگ و،نی ادر.ش ودیمدهید۲ریتصودرکهاستلیتحلویبررسمطالعه،قابل

رن ،،وخ  ب راف زونزی نبی ترکیب راورن ،وخ  عنصردوقالبدربلوچیهاچهیقال
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یه اف رمب ریمتک یشناس سبکیبرمبنانیبنابرا؛استفیتعرقابلطر ،ونقشیهامؤلفه

درک هنم ودنی یتبوفی تعرزی نرانقوشیمعناکاوفرایندتوانیمها،چهیقالنقوشیهندس

یهندس نقوشترتیببدین.استشدهذکریمحرابیهاچهیقالریتفسولیتحلویمعرفبخش

برخ وردارزی نیمعناش ناختونینم ادوج هاز،یباش ناختیزۀجنب برعالوههاچهیقالنیادر

درک هاس تط ر فرات ر،یسطحدرونقششاملبیترکورن،وخ شاملعناصر.هستند

نی انشیآف رس بکواق عب ه.اس تفیتعرقابل،یدیتجرویانتزاعیهندسفرمایشکلقالب

رق مراآنتی هووخ تیره مونق شس اختارهمکهاستیعواملیبرمبناهافرمونقوش

.اس تبافت(یهاکیتکن)فنونو(یبافبداههویبافیحفظ)یبافیذهنشاملعواملنیا.زندیم

شکس ته،یهندس ویاهیپااشکالازبرساخته،یمحرابیهاچهیقالدرینیتزئیهافرمونقوش

،بافن دهیتجرب تی خالقویهوش مندب اک هاستدهیچیپبعضاًواالضالعمتنوعو(مضر )

.استکردهیپردازنقشرامنسجمودهیتندرهمیاشبکه


 
 های بلوچ برمبنای اشکال هندسی تابع دو مؤلفۀ عناصر و ترکیب شناسی نقوش قالیچه . سبک2 شکل

 منبع: پژوهشگر

 یمعناشناس. 2
مطالع ا درمهمیهاساحتازیکین،ینمادنقوشوریتصاویمعانکشفویمعناشناختحوزه

درءیش یمعن ادرکدارد،تی اهم شنا مردمیبراآنچه»رونیااز.استهنریشناسانسان

ن هیزمدرشکلیبررسبردارندهدرمعنالیتحلهنر،مطالعهدر.استدکنندهیتولفرهن،بستر

ک هنی اچ ه(.Scott-Hoy, 2003: 268)«داردخ وددررایان هیزمتجربهشکلکهچرااست

کهیترگستردهاجتماعبهیمعاندارند،تعلقهنرمندبهیهنریهاشکل:»استمعتقدکیبویب

اس تفادههنرمن داندی تولق در ازس پسوکندیمجادیاراالگوهامجموعهشان،یهاخواسته

مطالع ا م ان،وف ور چ ونه میابرجس تهگرانپژوهش(.Biebuyk, 1969: 11)«کندیم

باف تدرکارکردومعنا،(شکل)فرموندیپویمعناشناختنظاممحوربرراشیخویشناسمردم

اش کالونق وشدرنهفت هیمع انومیمف اهیمعرف وانتق ال.کردنداستوارجامعه،فرهن،و

یه ان هیزمبس ترب هرج وعوییبازنم اص ور ب ه)یمعناش ناختنظ امکیقالبدرنینماد

 ترکیب

شکل

 رن، خ 

 عناصر

 نقش طر 

 انتزاعی

تجرید
 هندسی
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یمس تقلیارتباطنظام»هنرمقوله.استهنریشناسانسانبرعهدهکهاستیرسالت،(یفرهنگ

دیبانمادهاونقوشازحیصریرهایتفسیجابه[همچنین.]ردیگیمشکلآندرمعناکهاست

عناص رخ اصیمع انک همعناس تبداننیا.ستینگریارزشچندیهاطر عنوانبههاآنبه

رو،نی ااز(.۱385:37م ان،وف ور ازنق لبهیمورف)«داردیبستگهاآننۀیزمبه[نقوش]

وه اداش تهیبرمبن ا»و«ییبازنم ا»مح وردوب ربلوچیمحرابیهاچهیقالنقوشیمعناشناس

.ردیپذیمصور «یفرهنگیهانهیزم

 یجمع و یفرد یباورها و یفرهنگ ۀنیزم بر یمتک ییبازنما 2-1

ک ردیروب ایهن رآث ارم تنیبررس انی جردرمعن اکش فیه اوهیش ازیکی،ییبازنما

چگونههنرکهکندیممشخصشنا انسانیبراهنردر»وهیشنیا.استهنریشناسانسان

وج ودارتباطآنییبازنمااییرمزگذارروشومعناانیمهمواره.آوردیدرمرمزبهرامعناها

یلیرش مایغویلیش مایه انظ امیهن رآث اردرییبازنمایهانظامنیترمهمازیکی.دارد

،یلیشمانوعازنهییبازنمابلوچیمحرابیهاچهیقالدر(.۱394:83،یکرمانییایزکر)«است

ییای پوو(یب افیذهن )یذهن تی خالقۀدیپدۀواسطبهبلکه،(گونهرئال)گراواقعویعیطب

نیت رخالص هب هک هاس تیدیتجرویانتزاعنوعازویهندستیماهیدارانقوشتجسم،

ه ا،آننینخس تیالگ وونق وشنیاخاستگاهاگرچه.استشدهیپردازنقشممکن،شکل

ق تیحقدر.اس تش دهبافندهالهاممنبعکهبودهخارجعالمویرونیبیهالیشماوریتصاو

ینقوش بهرایرونیبویواقعریتصاو،(لیتخوتجسم)یذهنابتکاربرهیتکبار،یعشاهنرمند

ب ازنمودازه دفک هبساچهواستکردهلیتبدنینمادییمعناویدیتجرویانتزاعفرمبا

یمعناه ایتجل بلک ه،یآراس تگونیت زئتنه ان هک،یسمبلویمفهومقالبکیدرریتصو

رونیاازواستگرفتههاآنریتفسوشر برمیتصمریتصوونقشزبانباکهاستییباورها

ک ه(مقد )یزندگدرختیدیتجرویانتزاعنقشنیبنابرا؛افتیییمعناآنیبراتوانیم

آننیط رفدر(گ وزن)ج انوردووفراگرفت هرامحرابونهیزمیمرکزیفضا یپاس داراز

نینم ادمفه ومومعن اب هاش ارهاست،باستاندوراننگرشازبرگرفتهیمفهوموکنندمی

،ییبازنم اقال ب،نی ادرویوتوس  ک هاستبافندهباوردارد،معادوییراینام،یجاودانگ

(.3ریتصو)استگشتهترجمهوریتفس
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 مایۀ درخت زندگی در بخش زمینه . قالیچۀ طرح محرابی بلوچ و نقش3شکل 

 www.ppon-boswell-wiesbaden.de/en/archiveمنبع: 

معناافتیدر،ییبازنماۀدیپد،یپردازنقشفراینددرشهیهمکهاستیضرورنکتهنیاذکر

ین یتزئک ارکردصرفاًنقوشاستممکنرونیااز.ردیگینمصور گذشته،میمفاهبهارجاعو

ییبازنم ایه اوهیشۀهمدردینبانیبنابرا؛باشدیارجاعوجهفاقدهاآندرمعناوباشندداشته

،یق ومویف ردا ی ذهنباوره ا،درک اوش یش رانی ادر.بودنقشیرونیبمصدا دنبالبه

رامعن اکش فوظه وراس تقادرنینمادویتیهویهاچارچوبویروانویروحا یخصوص

سازدآشکار ،یباس تانوکه نیه اس نتب رهی تکب ا،یمحرابیهاچهیقالدربافندهنیبنابرا؛

ب  هیذهن  میمف  اهومعن  اۀارائ  جه  تدرآن،عناص  روع  تیطبازاله  اموین  یدیباوره  ا

،داردنماده انشیآف رب هک هیع یطبشیگ راب اانس ان»اینک هچه.پردازدیم،یپردازنقش

ب وم،رهگ ذرنیااز(.۱390:35۲ون،،ی)«دهدیمرییتغرااشکالایایاشناخودآگاهیاگونهبه

اس تبل وچۀبافن دیباورهاودیعقاشه،یاندییبازنماوانیبیبرایبسترآن،نقوشوهاچهیقال

یه  اارزشیداراوافت  هیاس  تمرارریی  تغرقاب  لیغوثاب  تب  اًیتقرس  نتکی  ص  ور ب  هک  ه

معن اظه وروکش فه ا،چ هیقالنی ادرروازاین.استیکارکردویباشناختیز،یمعناشناخت

قی طراز،(یرون یبمص دا ای ریتصوازبرگرفته)یلیرشمایغساختاربرعالوه،نقوشۀواسطبه

یفرهنگ یهاحوزه،گذشتهنیمضامبهارجاعو(یقومویفردیباورها)ینیدویفرهنگبستر

درخ تنظی رینیمض ام.اس ترفتهیپذصور زین(ریاساطوهاداستان)ا یادبمانندیتمدنو

خس روش اه،هوش ن،ز،یخس روپرویانتزاعلیشمامحراب،پنجه،،یزندگ خواج هن،یریش و

ۀن یزمازبرخاس تهه مویلیرش مایغنق وشقی طرازه ممعناانکشافازیینمودهاحافظ،

نق وش.هس تندنینش ه مهیدوس وۀرابطکیدرمعناونقشواقعدر.استبلوچقومیفرهنگ

ویف ردیباوره اویفرهنگ ۀن یزموهس تندنینم ادیمعانومیمفاهبازتابویمعرفحامل

.دارندییبسزاسهمنقوشیریگشکلونشیآفردر،یقوم
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یه اش هیاندواحساس ا وباورهاد،یعقاانتقالوثبتیبرایراهدنبالبههموارههاانسان

یه انش انه.کردن دیم اس تفادهیریتص ونق وشوریتصوزبانازخ ،اختراعتاوبودندخود

انی برانیس رزموقوماعتقادا ونگرشکههستندیمیمفاهحاملهموارهنمادهاویریتصو

ۀن یگنجب هتوانیمنقوشنیایمحتواومعنابهمعرفتوشناختکسببانیبنابراکنند؛یم

عناص ر(.۱397:73همک اران،ویرانیش)افتیدستمختلفمناطقو[بلوچقوم]ازیاطالعات

 داشتهتیاهمشکلیطراحدرکههستندیعناصررسومو آدابودیتقلسنت،»رینظیفرهنگ

عن وانب هوابدییمانتقالنسلبهنسلهاهیمانقشیحتوهاشکلوهافرم،یموروثصور بهو

یهن رآث اروهن ررو؛ازای ن(74هم ان:)«ش ودیم حف ظیش ناختییبایزخاصسنتکی

ودان شب هوابس تهیمعناش ناختک لکی ۀمثاب به»بلوچجامعدر(یهاچهیقالویبافیقال)

آنیاعض ایب راآنمفه ومومعن ا»کهدیآیمشماربه(Silver, 1979: 268)«یبومشناخت

ط ورب ههن رمطالعا دریمحوریموضوعشکللیتحلرونیااز.داردییبسزاتیاهمفرهن،

(.۱397:74همکاران،ویرانیش)«استهنریشناسانسانۀخاصوعام

 یکارکردشناخت. 3
ک هاس تیکارکردشناختوجه،شودیمریتفسهنر،یشناسانسانۀمنظومدرکهیگریدۀمؤلف

پاس خب های ندنب الب هدی بابع دنیادر.استرصدقابلهاآننقوشویبلوچیهاچهیقالدر

آندرک هیفرهنگ ۀن یزموبستردرآنجینتاوکاربرد،(یهنراثر)ءیشۀاستفاد:بودپرسش

ویصوریهایژگیوکهداشتانتظاردینبااستمعتقدیمرفمبنانیابر.داردقراروشدهخلق

دی بایس ؤالنیچن ک مدس تاما،باشدداشتهیربطهانهیزمۀهمدرآنکاربردباءیشیماد

دالی لبای دخ اصۀن یزمآندرءیشکاربردیبرابود،یمنفآنپاسخچهچنانوشودمطر 

ا ی حدرمحص وال ۀهمسنتیایدندر»گفتدیبا(.۱385:39،یمورف)شودافتیدیگری

دریکاربردفاقدومصرفیبءیشچیهترحیصرعبار به.هستندلیدخانسانیمعنوویماد

مص رفین وعب هوداش تهیگ اهیجاانس انیزندگدرایاشۀهم.شودینمخلقیسنتجوامع

انس انب اآنعناص ریتم امک هیاجامعه؛استیسنتۀجامعکیزین[بلوچ]ۀجامع.شودیم

ۀهم  رونی  ااز(.۱394:8۱همک  اران،وییای  زکر)«دارن  دیتنگ  اتنگارتب  اط[یبل  وچ]

.هس تندیمعن وویم ادیکاربرده ایداراهاچهیقالۀهم،خاصطوربهوبلوچیهابافتهدست

ازیاریبس .دارن دآیینیوتزئینیروزمره،ازجملهکاربردیمتنوعیکارکردهابلوچیهاچهیقال

طورخ اصب هه اچ هیقالویط ورکلبهیهنریایاشیکارکردابعادنییتعدرعواملوهامؤلفه

،یق ومنگ رشوش هیاندهب،ام ذونی اداواهنییآبهتوانیمجملهآنازکههستندلیدخ

.داشتاشارههاافسانهوریاساط
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انسانبل وچ[ب هیدرسبک]زندگانیتشبراسا اهمبلوچعتیعناصرموجوددرطبیگاه

انسانواجدکارکرداس تن هینقشدرزندگیرونیبنحالتمرجعی.دراشوندیلمینقشتبد

ه ا،چ هیه اازجمل هقالمثال،درکناران واعبافت هیبرا؛(۱374:49،یدسجادیسخودنقش)

ب ردوشاویزندگتیریبخشمدنیبیشترکهرازنگاهیطورخاصجابهینقوشانسانیفراوان

وش ترب زمانن دیوان اتینقشحزیونبخشدیما یحمیدرآناقلیستوحضورشبهزندگا

وارزش مندگاهینشانازجایهمگسازد؛یهامرتفعمآنۀلیوسرابهیزندگحتاجیوماا یضرور

نی اودریپ ردازه ارانق شآنلیش مااسا ،نیوبرارداعناصردرنزدبافندهدنیاتیاهم

بل وچ،یمحراب یه اچ هیقالیکارکرده اگریازد.کندیملیهارابهنمادونشانهتبدآنفرایند

ب اه اچ هیقالنی ارونی است.ازایتیکارکردهو،یمعناشناختیوباشناختیعالوهبرکارکردز

ق ومیهن رتی ازهوینم ود،فردمنحصربهیبندرن،ویپردازنقشی،طراحمتفاو ساختار

بافتهش ود،یتیوعناصرهوهایژگیونیبااکهدرهرمنطقهییهاچهیوقالدیآیشمارمبلوچبه

است.یبلوچۀچیقالیتیکارکردهوانگریب

 (یا سجاده ،یجانماز) یمحراب طرح یها چهیقال
تیهووفرهن،ازیابرجستهنمودکهبلوچمردمانیهاچهیقالمشهورترینونیترمهمازیکی

آوردنج اب هیب راآنک اربردک هاس تیجانمازاییمحرابطر ۀچیقالاست،اینقومیهنر

ویپ ردازنقشدرمتنوعاما،ثابتیساختاربایمحرابیهاچهیقال(.4ریتصو)استنمازۀضیفر

،یبصرییبایزبرعالوهوبودهجیرابلوچستانوستانیساستاندرتاکنونربازیداز»یبندرن،

ۀچ یقالبل وچ،مردم انیب را(.۱39۱:43همک اران،ویشیآو)«داردزینیمعنوقیعمیمعان

ویس تانیساق واماعتق ادا وباوره ا.اس تبرخوردارییواالگاهیجاومنزلتاز»یمحرابطر 

وشیای نوعب اد جه تیجانم ازای س جادهازیعیب دیهاطر وجودآمدنبهموجببلوچ

هن رنی اۀش یروبودهشیخومعبودبانمازگزارارتباطمحلکهاستشدههاآنخاصگاهیجا

44همان:)«استمردمیزندگدرمقد  گون اگونمردمانتوس فرشکهآنجااز»نیبنابرا(؛

نی ااززی ن[بلوچس تان]مردموشودیمبافتههستند،یناهمگونیباورهاواعتقادا یداراکه

ویع یطبعناص رک ردننینم ادب هخ ودیه ابافت هدس تدره اآنستند،ینیمستثنقاعده

یمحتواومتن(.۱38۲:۱69،یآبادنیحس)«پردازندیمرن،ونقشصور بهخودیهادئالیا

،یفرهنگ -یق ومبس ترازیمندبهرهویشناختنشانهنظامدارابودنبابلوچیمحرابیهاچهیقال

(یمعناش ناختویش ناختییب ایز،یک ارکردنظ ام)هنریشناسانسانکردیروقواعدبرمنطبق

نش ان5ریتص ودرآنیص ورویریتصویهامصدا وشداشارهبدانباالمباحثدرکهاست

یه اس جادهدرکاررفت هب ه»رن ،ونق شط ر ،نظی ریباش ناختیزعناصر.استشدهداده
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منطق هب رحاکمفرهن،ومردمیهاخواستهعت،یطبازمتأثربلوچستانوستانیسیاچهیقال

اعظ مبخ شواس تکینزدهمبهمناطقاکثردرهاسجادهنقوشوساختاریطورکلبه.است

(.۱39۱:43همکاران،ویشیآو)«استیهندسصور بههاسجادهنیانقوش

ه اللف رم)مح رابجی راویمعم ولش کلوف رمبای،صورساختارنظرازیمحرابطر 

ای یمربع ییفض اهامح رابط رفدودر.اس تشکس تهص ور ب هومتف او (یارهیدامین

یهاهیمانقش،فضانیادر.استنمازگزاریهادستقراردادنمحلکهداردقرارشکلیلیمستط

گ ریدیهندس نقوشواشکال،(یدیتجرویانتزاعیهاگل)درختدست،ۀپنجرینظیمتفاوت

یداراط رفدودره اس جادهازیبرخکهاستذکرشایان.استشدهیپردازنقش(6ریتصو)

ویانتزاع یه اهی مازنقشی رازه اچ هیقالنی اۀن یزمنیهمچن (.7ریتص و)هستندمحراب

ودارن دعه دهب ررانهیزمیخالیفضایپرکنندگۀجنببیشترکهگوناگونومتنوعیدیتجرد

ب هت وانیم جمل هآنازک هاس تشدهیپردازنقشاست،بافندهذو وذهنتراوشحاصل

یق الۀن یزمدرک هینقوش گ ریداز.ک رداش اره(8ریتصو)تاکبر ایچناربر یۀمانقش

ای یزن دگدرختیۀمانقشاست،متفاو فرموشکلدرثابت،گاهیجاشتندارغمیعلیمحراب

و(9ریتص و)رودیمشماربهیرمزونینمادعناصرازمحراب،همراهبهکهاستمقد درخت

ط رفدوازگونتاکایچناریهابر باهمراهیهندسصور بهیقالۀنیزمایمحرابۀانیمدر

.استشدهیپردازنقش
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.باش ندیم روشنیلیخیاقهوهایگندمگونۀنیزمیدارا»یبلوچیمحرابیهاچهیقالنیا

یزن دگدرخ تکییداراشهیهمباًیتقراست،آنیعیطبرن،بهوشترپشمازموارداکثردر

نظیریمتنوعنقوشازیمحرابطر در(.۱386:5۱8،یینورا)«باشدیمچهیقالطولیدرازابه

واش ترچپ ا اییمددخانمثلیدرشتیهاهیمانقشوپنجهاه،یگوگلگنبَد،منار،درخت،»

جُلّکپرهوتکیچمثلزتریریهاهیمانقشویدودن،یاپارچهگلکجاوه،،ترمیقدیهانمونهدر

«اس ت۱ب ورکویل وزۀریزنجیفرعیۀحاشونشانایگل،آنیاصلیۀحاش.شودیماستفاده

در.اس تش دهدادهنش انیمحراب یق النقوشازیبرخ،۲جدولدر(.۱37۱:66،یحصور)

ونینم ادۀجنب ب ا،«طاوو »و«(مقد )یزندگدرخت»،«محراب»نقشنقوش،نیاانیم

.شوندیمیمعرفدارد،اسالمنیدورانیاهنروفرهن،درکهیمعناشناخت


 های بلوچ های قالی مایه . نقش8شکل 

 منبع: پژوهشگر

 عناصرر : طراووس  و( مقردس ) یزنردگ  درخرت  محرراب،  نینماد یها هیما نقش

 یمحراب یها چهیقال در محور تیهو
هس تندیوتجسمیباشناختیعدزبعنصردرنیتریقو،هانقشونگاره،یریعشایهاچهیقالدر

یهایقالکهگونههماندارند.ییسزابنقشبافتییایوجغرافیداریدتیکهدرنمودارکردنهو

ومح رابیه اهیمانقشتر،یدرونیاهیالدرشوند،یممحسوببلوچقومیهنرتیهو،یمحراب

فرهن ،در.ن دیآیم ش مارب همح ورهویتهابافتهنیادرعناصرزینطاوو ویزندگدرخت

وگ اهیجا،(مح راب)مهرابمفهوموعنصر،یاسالمدوراندرهموباستاندوراندرهمیرانیا

نینمادویمعنوارتباطمحرابیقالیچهکارکردباخود،نیاواستاحترامموردومقد یمنزل

                                                           
.شوندهاییاستکهتبدیلبهمیوهنمیبهمعنایشکوفه.۱
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وگ اهسجدهییکنامفهومبامیکرقرآندرواستحربگاهیمعنبهیعربدرمحرابۀواژ».دارد

ازشیپ ب هآنقدمتوداردرامهرشیاینمحلقیدقیمعنامایفارسدر،استآمدهنماززین

(.۱388:۱3۱9،یاحقی)«گرددیبرماسالمظهور

راانس انه وایوح الکهقدسیعالمسویبهاستایدروازهمحراب»اسالمیفرهن،در

مک انس مبلنی زمس یحیتهمچ وندیگرهایفرهن،درودهدمیتغییرخودبابرخورددر

قدسیفضاییبهسادهفضاییازراانسانکهاستایآستانهدینیتفکردرمحراب.استقدسی

بسانمجازاًدرهرکهاستایرانمعماریدرآستانه،ودرگاهخصوصیتاینوشودمیرهنمون

درمح راب.یاف تراهقدسیباطنیبهآنازعبورباوشدهزدهکناربایستمیکهاستایپرده

نی ا،مح رابمفه وموکالب د(.۱387:7۱بورکهار ،)«داردراآستانههمانحکمایرانفرش

یه اپرستش گاهبه.»استداشتهوجودزینمهرگاهیجاعنوانبهباستاندوراندرن،ینمادعنصر

دوازواژهنی ا.شدیمگفتهمهرابهاست،داشتهرواجرودانانیمورانیادرکهیمهرپرستنییآ

یج ایمعن بهآبهکهکاررفتهبهمعنانیهمبهزینخورآبه.استشدهساختهآبهومهربخش

یرم زۀجنبمسلمانانانیمواسالمدرمحرابکهآنجااز(.۱383:۱۱۲ورمازرن،)«استگود

لی دلنیهم بهواستبودهمسلمانهنرمندانۀژیویشگردهاازیکیینمادپرداززبان»دارد،

درژهیوبهینمادپرداز.دارندبزر اریبسیامیپونداشتهصرفینیتزئۀجنبهاهیآراازکیچیه

ش وند،یم بافت هییروستامناطقدرامروزهکهییهانمونهویمحرابیهافرشیۀاولیهانمونه

در)یاله یه اامیپوهستندمحرابیمعنالیتکمدرصددهموارهنمادهانیا.استترشاخص

(.۱396:54همکاران،وزادهیحاج)«دارندخوددررا(یاسالممیتعالیراستا

اریبس بل وچم ردممی اندرنمازوعباد ۀضیفرۀخاصویاعتقادیباورهارهگذر،نیااز

ویزگیپ اک)مناس با تی رعازی نوض هیفرنی ایادابهاحترامواهتمامنیبنابرا؛استمهم

وین یدۀف یوظیاداجه تب هت ااس تداشتهآنبررابافنده(،نمازگزاردنمحلبودنخاص

بباف د.ایقالیچ ه،باشدعباد مقد مکانعنوانبهمحرابادآوریکهییمحتواوخالقعباد 

ینقشکه(9ریتصو)متنوعومتفاو یساختاربامحرابنقشچه،یقالۀنیزمدر،اسا نیابر

دره م،نق شدونی ا.اس تبافت هس پسویطراح ذهندردربرگرفته،رایزندگدرختاز

ک هیزن دگدرخ ت.هستندیجهانآنویرمزمیمفاهازاسالم،نیددرهموباستانیهانییآ

وس روخرم ا،انگ ور،درختقالبدرمعموالًیساساندوراندرژهیوبهباستانهنروفرهن،در

ریش )ج انوردوآننیط رفدرک هاس تیج اودانگویزندگۀویمیداراشود،یمدهیدچنار

.داردوج وداشوهی مودرخ تازیپاس داروانتیصجهت(طاوو ،یبزکوهگوزن،،[داربال]

یج اودانا ی حودانشنمادویبارورمنبعوهانیکنماد»وینیدنقوشنیرپاتریدازدرخت

نم ادآس مان،ب هروییهابر وشاخوباالروندهویعمودیاتنهخاک،درییهاشهیرباوبود
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ص ور ب هن،یبن ابرا؛اس تنیزبرجهانونیزمن،یریزجهانیعنی،یهانیکیقلمروسهوندیپ

یه انی یآوفرهن ،ب رع الوه،درخ تو(۱380:۲85هال،)«شودیممتصورهانیکستون

.استبرخورداراحتراموقداستاززینیاسالمفرهن،در،(۱0ریتصو)یباستان

پوس تانس رخنیب در،یحیمس -یه ودیریاس اطوتی هودی،یوسطقرونباستان،مصردر

ازیزن  دگدرخ  تباوره  ا،وانی  ادم  ذاهب،گ  ریدو(اروپ  اش  مالمردم  ان)ه  ایس  لتک  ا،یآمر

نینم ادیمعن ایط ورکلب ه(.۱۱-۱386:۱0ک وک،)دیآیمحساببههاهیمانقشنیپرکاربردتر

بل وچ،یمحراب یه اچ هیقالدر.اس تیمادرانگویباروروشیزا،یزیرستاخ،یجاودانگدرخت،

نق وشازک هیت اکب ر نق وشیبرمبن امحرابیفضادرنهیزمانیمدریزندگدرختنقش

(انگ ورتاک)درخت.استانگورایتاکدرختنوعاز،رودشمارمیبهبلوچیهابافتهدستۀبرجست

یمعن وگ اهیجادلی لداش تنب هی،ساس انیهایبردرگچژهیوبهباستانرانیدرفرهن،وهنرا

درختویدیرانمودارتجریمینقشاسلی،هنراسالمۀگستردر»همچنین.شودیمدهیوفوردبه

آنبرگرفت هۀشیر»کهاست(۱7۱-۱355:۱69،ی)زمان«یساسانۀثرازهنردورأتاکومتژهیوبه

پ و،،)«داردیرانیکهندراعتقادا وهنرااریبسیانهیشیاندکهپدانستهیازنقشدرختزندگ

درخت۱338:8۲ رانی اهن ردرراآننق شک هاستیریاساطاهانیگگریداز»تاکایانگور(.

یزم ان.آم ددی پددهیکتاآفریگاوخونازانگوریرانیاریاساطدر.میکنیممشاهدهوفوربهباستان

اهی گۀگون ۱۲ودان هگون ه55گاو،ۀشدکشتهمحلدرشد،کشتهمنیاهرۀحملدرگاونیاکه

(.۱389:۲43،یفراهانیواشقان)«آمددیپدانگوراوخونازودییروییدارو

ت اک،وش اهمظهرچناررایز؛شودیمذکرچنارهمراهتاککهن،یهانوشتهازیاریبسدر

اس تخ ونقی طرازس لطنتدوامۀنش انچن ار،وت اکدنیچیپهمبه.ستااوهمسرمظهر

بخ ش،یمس تیم باوندشیپقیطرازانگوردرختایتاک(.۱380:۱۱6،یچترودیپورخالق)

ومحراب)یمحراب-یدرختطر (.۱386:589وارنر،)استمربوطتیالوهوا یحۀقوبهاغلب

یزن دگدرخ تیۀمانقشتیماه(.۱۱ریتصو)استرانیایقالیهاطر نیترنهیریداز(درخت

.استمناطقگریدیهایقالریساازمتفاو بلوچ،یمحرابویاسجادهیهاچهیقالدر
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 www.pinterest.comمنبع: 
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 های باستان سومر، آَور، هیتیتی، هخامنشی و ساسانی مایۀ درخت زندگی )مقدس( در تمدن . نقش10شکل 

 www.pinimg.com/www.pinterest.com/www.en.wikipedia.orgمنبع: 

 


 ایران های مناطق مختلف مایۀ درخت زندگی در قالی . نقش11شکل 

 www.pinterest.comمنبع: 

یه ابافتهدستیهاهیماانواعنقشنیدربیورمزنینقوشنمادگریطاوو ازدیۀمانقش

،آث ارۀن یدرزمیدی وتجریص ور انتزاع ب هکههااستطورخاصبلوچوبهیریوعشایقوم

داش تهیبلندیریاساطگاهیجاوبودهآبیزدبانویاد،یناهمرغ».طاوو دشویمیپردازنقش

اس المازشیپ یران یافرهن،دربرکتوییبایزنماد»پرندهنیا(.۱375،۱5پرهام،)«است

انینیش یپاعتق ادب هویریاس اطویق ومیباوره ادراینکهچه(.۱330:63دهخدا،)«است

،همک ارانودادور)«ان ددانس تهنیزمیزیحاصلخعاملراآنرونیاازواستمارۀنابودکنند»

درخ تیس ودودرس تادهیایه اط اوو ص ور بهویرانیاباوردر»طاوو (.۱385:۱۱4

چش مونفسنمادآندمیاسالمدیعقادرواستانسانۀدوگانعتیطبوتیثنومظهریزندگ

خاصویبلوچیهابافتهطاوو دردستفرم(.۱386:۲56کوپر،)«استدلۀچشممالزمآن

ب ا،استودران واعبافت هریاقواموعشاریسایهابافتهگریوعنصرجداکنندهازدتیمعرفهو

،۱3ریتص ودر.(۱۲ری)تص و.ش ودیم دهی متن وعدیه اگ ونوف رماگون یهایپردازنقش

.شودیمتنوعمشاهدهمیبندبیبلوچبافرم،نقشوترکیمحرابیهاچهیازقالییهانمونه
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 های بلوچ بافته . نقش طاووس بر زمینۀ دست12شکل 

 www.rugrabbit.com/www.pinterest.com/skinnerinc.comمنبع: 


 ای بلوچ های سجاده . طرح محرابی در قالی13شکل 

 www.rippon-boswell-wiesbaden.de/www.pinterest.com/www.rugrabbit.comمنبع: 

یریگ جهینت
یه اچ ارچوبجمل هازویشناس انس انعلمیکردهایرونیترمهمازیکیهنر،یشناسانسان

ان واعیبررس ومطالع همنظ ورب هیمناس ببس ترمندنظامۀشاکلوساختارباکهاستینظر

،یجانم از)یمحراب ط ر یه اچ هیقال.یاس تریعش ایه ابافتهدستژهیوبهیبومیهنرها

تی هودریاس ازندهنقشکههستندبلوچقومیریعشایهابافتهدستنیترمهماز(یاسجاده

ویمعناش  ناخت،یباش  ناختیزیمحت  وادلی  لب  هودن  کنیم  ف  ایاش  انیایهن  رویب  وم

از.هس تندبس ترنیادرلیتحلومطالعهمستعدهنر،یشناسانسانساحتدریکارکردشناخت

بافن دگانلجامع وفرهن،دگاهیدازوکردیرونیایبرمبناتاشدکوششمقالهنیادررونیا
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ازبرس اختهه اچ هیقال.ش ودپرداخت هیمحراب طر یهاچهیقالنقوشفهمویبررسبهبلوچ،

نی الیاصفرهن،ازرایعیوسیمعنوویمادۀگسترکهاستبلوچزنانلیتخوذهنساحت

ه اچ هیقالنیادریذهنابتکاروتیخالقازحاصلنقوشنیبنابرا؛استدادهیجاخوددرقوم

نق وشقال بدروباف تفراین ددربافندگان.ندشدیبررسولیتحلبلوچفرهن،چارچوبدر

یبرمبن ارن د،دافرهن ،ونی ددرش هیرک هراشیخ ویباورهاودیعقا،یدیتجرویانتزاع

نی افه مویبررس ،رهگ ذرنی ااز.نداکردهعرضهمخاطببرخوداحسا وذو وتیخالق

یبرمبن اپ ژوهشنیاکهبودیهدفشدند،ییبازنماودیتولآندرکهیفرهنگۀنیزمدرنقوش

ونق شس طحدودر،ه اچ هیقالنیادریباشناختیزبعد.کرددنبالهنریشناسانسانکردیرو

ه موزنقشی رکی ای عنص رص ور ب هه منق وشانواع.شددهیدیشناسسبکزینورن،

چ هیقالۀن یزمدر،یهندس س بکقال بدرطر اینقوشمجموعهقالبدریبیترکصور به

نیهمچن .اس تیدرونآرامشجادیاعاملهابافتهنیادرنقوش.اندشدهیپردازنقشومیترس

ازغالب اًه ا،رن ،ازاس تفادهویبن درن ،یهاسنتبهتوجهبابافندگانکهاستذکرشایان

ب هک اربردنیاازیبخشکهکنندیماستفادهرهیتوتندوگرممهینوگرمیهاهیماتنوهارن،

ز،ی نیمعناشناس ساحتدر.گرددیبرمبلوچقومخشکوگرموییایجغرافقلمرووبومستیز

دربل وچۀبافن د.هس تندنینم ادنیمضامومیمفاهحاملویتیهووییمعناباریداراهانقش

تاکدرختقالبدریزندگدرختمحراب،یهاهیمانقشوعناصرازیریگبهرهباچهیقالۀنیزم

ه امصدا یداراکهزنقشیریوانیحویاهیگنقوشریساوطاوو ویتاکیهابر و(انگور)

اس تتوانس ته،(ش دهخالص هوس ادهنق وش)یلیرش مایغۀویشبا،هستندیرونیبیالگوهاو

یبرمبن اک هبل وچق ومیفرهنگ بس ترون هیزمدرراخودنظرمورددیعقاوهاامیپم،یمفاه

ازک هیگریدۀمؤلف.اندیبازبنمامخاطبیبرااست،فیتعرقابلوجیرا،یقومویبومیهاارزش

س احت،ش دلی تحلویبررس یمحراب ط ر یه اچهیقالباارتباطدریشناختانسانکردیرو

عن وانب هنیهمچن و(پ وشکفوراندازیز)کاربردقالبدرچه،یقالدرکهبودیکارکردشناخت

ب ومکی عن وانب هودهدیمبازتابرابلوچقومیزندگیاعتقادوینییآیهاجنبهکهییفضا

.استافتهینمود،شودخانه یمحیآراستگونیتزئموجبتواندیمکهتزئینی
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