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چکیده
قالیچههایکیازمهمترینمؤلفههایهویتیوفرهنگیقومبلوچوازبرجستهترینساحتهایمستعد
مطالعهوواجدبررسیوتحلیلدرمنظومۀانسانشناسیورویکردانسانشناس یهن راس ت.درای ن
میان،معرفیقالیچههایمحرابی(جانمازیوسجادهای)ایشانبهعنوانهویتهن ریومص دا ه ای
تصویریازنظامبافندگیوهمچنینشناختورسیدنب هفه مودرکمعن ایفرهنگ یط ر ه او
نقشهایقالیچههاازمنظرودیدگاهآفرینندۀایننقوشوارتباطآنهابامؤلفهه ایینظی رفرهن ،،
اساطیر،عقایدوباورها،آدابورسومکهمقصدومنظورانسان شناسیهنراست،هدفای نپ ژوهش
است.چهاینکهمحتوایقالیچههایبلوچدرسایهوباتکیهب ردرک،اندیش هوب اوربافن دگانآنه ا
معناومفهوممییابد.براینمبنا،پرسشاصلیایناستک هقالیچ هه ایمحراب یبل وچازدی دگاه
یتوانازگذارای ندی دگاهو
یهاوشاخصهاییهستندوچگونهم 
انسانشناسیهنر،دارایچهویژگ 
زمینههایفرهنگیبهفهممعناییوزیبایینقوشاینقالیچههاپ یب رد.ای نقالیچ هه ادرس احت
کارکردشناختی،دارایظرفیتکاربردی،نمادینوتزئینیاست.دربعدمعناشناختی،بازنمایینق وش
باشیوۀغیرشمایلی(البتهبرمبنایارجاعبهگذش تهومص دا بیرون ی)ص ور گرفت هومف اهیمو
نقوشینظیرمحراب(دروازهودرگاهبهش ت)،درخ تزن دگی[مق د ](نم ادج اودانگیومع اد)و
طاوو ،برکیفیتهرچهبیشتراینبعدافزودهاست.دروجهزیباشناختینیزبافندهبابه رهگی ریاز
سبکهندسی(انتزاعیوتجریدی)وآفرینشنقوشانتزاعیوتجریدیبارن،هایگرم،تندوتی ره،
بهفضایقالیچههاتشخصوهویتیخاصبخشیدهاست.اینپژوهشازنوعکیفیوبنیادیناس تو
کتابخانهای است .

بهصور 
دادهها 
باروشتحقیقتوصیفی-تحلیلیانجامشدهوشیوۀگردآوری 
انسانشناسی،بلوچ،قالیچه،محراب،هنر،هویت .
واژههای کلیدی :

.۱استادیاردانشگاهاراک،دانشکدۀهنر،گروهآموزشیفرش m-afrough@araku.ac.ir،
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مقدمه 
دستبافتههایبلوچوخاصۀقالیچههایطر محرابی،بخشیازمیراثهنریاینقوماس ت
کهاززمانپیدایشتاکنون،بخشیازهویتهنریوقومیآنهاشناختهمیشود.قالیچههای
محرابیعمدتاًدرابعادکوچکوبرایفریضهنمازوعباد معبودبافتهمیش وند.درفراین د
بافتوآفرینشقالیچههاییادشده،مؤلفههاییدخیلاستکهمستعدوزمین هس ازمطالع ۀ
اینآثارهنریبومیدرچارچوبعلمانسانشناسیوخاص ۀرویک ردانس انشناس یاس ت.
قالیچههایمحرابیاگرچهدرگذشتهبهفراوانیتولیدمیشد،بهمرورزمانوباتغیی رش یوۀ
زندگیساکنان،بهصور چشمگیریازبافتآنهاکاستهشد،اماب هط ورکلیدرجغرافی ای
وسیعقومبلوچوبهویژهدرمیانبلوچهایخراسان،بافتقالیچههابارن،وب ویگذش تهو
سیا وساختاریاصیلبهصور محدودتر،همچنانبافتهمیشوند.قالیچهه ایمحراب یدر
فرایندبافت،غالباًازاصولوالگوییرایجدرنقشپردازیتبعیتمیکنند؛بهطوریکهبارصد
گونههایگذشته،درساختارصوریوزیباشناختیدرترکیببندیوفض ایزمین ۀقالیچ ه،
اندکیتغییروتنوعصور پذیرفتهاست؛چراکهشایدجنبۀکارکردگرایان هوارزشمداران ۀ
اینبافتههااجازۀتغییرا وخالقیتبیشازآنرانم یداد.محت وایزمین ه،دارایعناص ر
نمادینومفهومیشاملمحرابشکستهدرمیانۀزمین هوف رمدوپنج ۀدس تدرط رفین
بخشانتهاییودرختزندگیدرمیانۀمحراباستکهباریزنقشهایپرکنندهورن،ه ای
گرمونسبتاًتندوتیرهنقشپردازیشدهاستودرنهایتیکاثرهنریراپیشرویمخاطب
قرارمیدهدکهبرساختهوملهمازپدیدههاییاستکهدرکناریکدیگروبرمبنایارزشه ای
هویتیومردمشناختی(زمینهوبسترفرهنگیجامعۀبلوچ،عقایدوباورهایجمعیوفردی،
ذهنوتخیلپویایبافنده،طبیعت،جغرافیاوزیستبوم)است.قالیچۀمحرابیبلوچعالوهبر
داشتنظرفیتکاربردی،آراستگیوزیباشناختی،ازوج همعناش ناختیومف اهیمرم زیو
نمادیننیزبرخورداراست.درکوفهممعناینقوشازدیدگاهجامعهوبافندۀبلوچدربستر
وزمینۀفرهنگیبرمبنایرویکردانسانشناختیهنر،هدفاینمقال هاس ت.همچن ینای ن
پژوهشبه دنبالپاسخبهاینپرسشاس تک هعوام لم ؤثروم رتب ب اآف رینشنق وش
قالیچههایطر محرابیبلوچچیستوازمنظرمؤلفهه ایانس انشناس یهن رودربس تر
فرهنگیجامعۀبلوچ،دارایچهخصوصیا وشاخصهاییهستند.اینپژوهشازنوعکیف ی
وبنیادیناستودرآنازروشتحقیقتوصیفی-تحلیلیاس تفادهش دهوش یوۀگ ردآوری
دادههابهصور کتابخانهاست .
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پیشینۀ پژوهش
قلمرووساحتهنربومیوعشایریبلوچآنگونهکهشایستهوبایستهاست،بهط ورکلیازمنظ ر
علوماجتم اعیوانس انیوب هطورخ اصازدی دگاهانس انشناس ی(م ردمشناس ی)وچ ارچوب
انسانشناسیهنر،درگردونۀپژوهشقرارنگرفتهاست.ازاینروای نپ ژوهشازدریچ ۀرویک رد
انسانشناسیهنر،قالیچههایمحرابیاینقومرامطالعه،تحلیلوبررس یک رد.ازای ننظ ر،در
کاوشپیشینۀپژوهش،منابعتخصصیکهبهمقصدوموض وعای نمقال ه،م رتب وخ تمش ود،
یافتنشد؛بنابراینمنابعیکهنزدیکبهاینموضوعدرسالهایگذشتهبهنگارشدرآمدهاس ت،
نههایمعاصرروستای کلپورگانسراوانب ارویک رد
میشود.۱:مقالۀ«مطالعۀنقوشسفالی 
معرفی 
ییکرم انیوهمک اران)۱393،ک هدرآننویس ندگانازمنظ ر
انس انشناس یهن ر»(زکری ا 
نهه ایکلپورگ انپرداختن د؛.۲مقال ۀ«بررس ی
انسانشناسیهن رب هبررس یوتحلی لس فالی 
انسانشناختیسفالکلپورگانسراوان»(شیرانیوهمکاران)۱397،کهدرآننویسندگان،نقوش
آثارسفالینکلپورگانراازدیدگاهفرهن،وجامعۀآفرینندگانوباتکیهبررویکردانسانشناختی
مطالعه،بررسیوکنکاشکردند؛.3مقالۀ«تحلیلپردههایسوزندوزیخراس اندردورۀمعاص ر
ازمنظرانسانشناسیهنر:بررسیموردیدرشهرستانهایکاشمروتربتحیدریه»(دالورنقابیو
شیخی)۱397،کهدرآننویسندگانباتکیهبررویکردانسانشناسیهنر،ب همعرف ی،توص یفو
ییشناختیوکارکردپرداختند.ب دینترتی ب
یشدهدرابعادزیبا 
تحلیلنقوشپردههایسوزندوز 
درمقالۀحاضر،رویکردانسان شناسیهن روتمرک زب رقالیچ ۀط ر محراب یبل وچ،س اختارو
میشود.
محتوایاینقالیچهمطالعه،بررسیوتحلیل 

قوم و عشایر بلوچ
یتباروبومیسرزمینیبهنامبلوچستاناستک هدر
قومبلوچبهگواهیتاریخ،یکیازاقوامایران 
۱
میانکشورهایینظیرایران،پاکستانوافغانستانگستردهاست«.بلوچستان،بهن اممک ا وب ه
ینامیدند،درکتیبههایداریوشهخامنشیاشاره
گفتۀهرود نیکاکهیونانیانآنراگدورزیام 
شدهاست»(صوراسرافیل.)۱53:۱383،نخستینمنابعیکهدرآنه اازواژۀبل وچس خنب ه
یرس دبل وک(ی ا
یداردکهبهنظ رم  
میانآمده،کتابهایادبیپارسیهستند.بوچراظهارم 
معنایتاجخرو ی اکاک لاس ت(فردوس یآنه ارا

همانبلوچی)یککلمۀکهنپارسیبه
یکن د).احتم االًس کونتگاهاولی ۀق ومبل وچدر
یکهکاکلهاییبرسردارند،توصیفم  
درحال 
کرانههایدریایخزر[مازندران]بودهاست؛ج اییک هاول ینب ارانوش یروانع ادلب اآنه ا
1. Meka
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جنگید»(بوچر.)۲5:۱39۱،درشاهنامهفردوسیآمدهاست«:آنهامب ارزانیهس تندک هب ه
یکنندونامایش انهم راهدیگ ر
همراهیسپاهسیاوشبراینبردباافراسیاببهتورانحملهم 
یش ود»
اقوامایرانیهمچونقومدیلمگ یالن،پ ار پهل وومب ارزاندش تس روچدی دهم  
(رستگارفسایی.)98:۱379،بلوچها«شاخهایازنژادآری اییهس تندورابط هه اوپیون دهای
بسیارنیرومندنژادیباسایرایرانیانجنوبشرقیومرکزیایراندارند»(سیدسجادی:۱374،
.)55هنرهایسنتیوصنایعدستیمردمانبلوچازمنظرکاربردوت زئین،برجس تهومتن وعو
ییشناختیوامروزهتولیدوعرضۀآنهاکم کارزن دهایب همعیش ت
دارایظرفیتباالیزیبا 
آنهاازدیگرمناطق،محصوربودنمنطقهب اک وهه ا،
ایشاناست«.هنرذاتیمردمبلوچ،دوری 
آبوهواییمنطقهونوعزندگیعشیرهایآنهاموجبشدهت اارتب اطوتب ادل
وضعیتخاص 
یهایاینهن ر،بک رودس تنخ ورده
فرهنگیبادیگرمناطقایرانوجودنداشتهباشندوویژگ 
باقیبماند.درواقعپویاییاجتماعیدرعرصهایکوچکازتعامل(کنشوواک نش)،امکان ا و
یهایاندکمواج هاس ت»(ش یرانیو
ییهارامحدودکردهوباتغییریبسیارکندونوآور 
توانا 
همکاران .)73:۱397،

انسانشناسی (مردمشناسی) هنر
هنرمظهریازفرهن،وپدیدهایفرهنگیاستک ههم وارهنگ اهانس انشناس انراب هخ ود
مردمشناسان،هنررابهعنوانبخشیازفرهن،جوامع
معطوفداشتهاست«.درگرایشسنتی ،
یدادند.موضوعاتیچ ونرق ص،موس یقی،آی ین،نم ایش،معم اری،
بومیموردمطالعهقرارم 
الگوهایتزئین،انواعطر ونقشونگارههایبهکاررفتهدرصنایعدستی،زیورآال ،لبا ،اشیا
ولوازمزندگیوبهطورکلیهرآنچهک هذو وهن رب ومیرادرمظ اهرعین یوم ادیب روز
یش د»(ابراهیم یزرن دی)6:۱395،ودرمنظوم ۀ
یداد،مصادیقیازهن رب ومیتلق یم  
م
انسانشناسیموردرصدوبررسیقرارگرفت.اگرچهانسانشناسیهموارههنررابهعنوانبخش
ونمودیازفرهن،بومیومحلی،میداند،بهخاطروسعتوتنوعکاربردآندرزندگی،ت الش
داردتابارویکردیجامع،هنرومسائلمربوطبهآننظیرآثارهنریوهنرمندان،خاستگاهه ا،
فضاها،سبکهاوشیوههایهنری،پیامدهاوتأثیرا رادروجوهمختل ففرهنگ ی،اجتم اعی،
اعتقادیواقتصادیبهعنوانیکپدیدۀفرهنگیگستردهوپوی امعرف یکن د.فک وهیمعتق د
یبودنبررشتهه اوعل ومدیگ راس تک هدر
است«:مهمترینخصیصۀبنیادیاینعلم،مبتن 
یشود.درسال۱859پلبروکادرافتتاحیۀمدرس ه انس انشناس ی پ اریس،
همانآغازدیده م 
مردمشناسیراعلمیتعریفکردکهدرآننتایجحاصلازعلومنژادشناس ی ،دیرین هشناس ی،
یآیند)»(فکوهی.)۱۱4-۱۱3:۱38۱،قلمرومطالع اتی
زبانشناسیو مردمنگاریبهتألیفدرم 
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علمانسانشناسیبهمرورگسترشوازدرونآنگرایشهایمتنوعینظیرانسانشناس یهن ر
ظهوریافت.هدفازانسانشناسیهنرایناستکهبه«فهمهنرازدیدگاهفرهن،آفرینندهاش
یدان د:
بپردازد»واینرویکردیاستکهادموندلیچآنرامحوروموردتوجهانس انش نا م  
درواق ع«انس انشناس ی
«اثرهنریچهمعناییبرایسازندگانآندارد؟»( .)Leach,1967: 25
یداندوفهمهنربدونشناختاینزمینه
هنررویکردیاستکههنررادارایزمینۀفرهنگیم 
یشوند
نشاندادن اینکهاشیایهنریچگونهدرفرهن،یکجامعۀخاصتولیدم 
ممکننیست .
وچهکارکردیبرایآنفرهن،دارند،وظیفۀیکانسانش نا اس ت»(ش یرانیوهمک اران،
.)7۲:۱397درحقیقتانسان شناسیهنربااینسویهونگرشکههنریکف رآوردۀفرهنگ ی
است،ازعنصر«فرهن»،درهمۀوجوهآنباهدفدرکاثرهنریبه عنوانیکابزاراستفادهو
یبرد.براینمبناکنکاشهایهنریازآنجایینمودوتداعیفرهن،هس تندک هش امل
بهرهم 
یش وند»( & Ember
ژهایم  
آموختهشدۀرفتارها،باورهاواحساس ا وی  

«الگوهایمشترکو
.)Ember, 1993: 446هنربخشمتعالیزندگیو«درپیوندباآناستوتاروپودآنباتج ارب،
احساسا واندیشهها،باورهاییکجامعهوفرهنگشبافتهشدهاستخاصهدرجوامعسنتی»
(شیرانیوهمکاران)7۲:۱396،؛ مانندجامعۀقومیوعشایریبلوچکههنرماهیتیکاربردیو
عملیداردو«درعینحالکهنیازهایروزمرۀافرادی کجامع هب افرهنگ یخ اصرابرط رف
یدهد.پسبامطالع ۀهن ر
یسازد،ذو آفرینندهاشرانیزبرایدرکوفهمزیباییپرورشم 
م
یتوان دب ه
یتوانبهشناختفرهن،جامعۀآفرینندهدستیافتوازطرفیبررسیفرهن،م 
م
فهمبهترمعناومفاهیماشیایهنریبینجامد»(همان).مورفی هنروآث ارهن ریدرمنظوم ۀ
یه ایمعناش ناختیوزیباش ناختی
گونهتعریفمیکند«:آثاریک هویژگ  

انسانشناسیرااین
یروند»(.)Morphy, 1992: 655باعنایتبهتعاریفو
بهکارم 
دارندوبراینمایاندنیابازنمایی 
یبافیبلوچ،بهعنواننم ودیازف رآوردۀفرهنگ ی،بخش یاز
یتوانگفتهنرقال 
مفاهیمفو م 
یرودکهدرای نپ ژوهشب ارویک رد
فرهن،جامعۀبومی،محلیوعشایریاینقومبهشمارم 
انسانشناسیهنروازمناظرزیباش ناختی(ط ر ،نق شورن ،بن دی)،ک اردکردش ناختیو
معناشناختیباتکیهبردوطر محرابی(جانمازی)،بررسیوتحلی ل م یش ود.برمبن ایای ن
یهایبلوچونقوشآنهابهعنوانآثارهنریبومیاینقوم،دریکزمین ۀفرهنگ ی
رویکرد،قال 
یشودایننقوش
یگیردکهکوششم 
وبهپشتوانۀزمینههاوداشتههایفرهنگیبافندهشکلم 
شناساییوارتباطآنهاباعواملمؤثردرش کلگی ریآنه انظی رفرهن ،،عقای دوباوره ا،
اساطیروآدابورسومآشکارشود.ازاینروشکلگیریچارچوبنظری،ساختاروارتباطب ین
رویکردانسانشناسیهنروساحتهایآن،درتصویر۱ومصدا ه ایعین یوتص ویریای ن

بررسیوتحلیلقالیچههایطر محرابیبلوچازمنظرانسانشناسیهنر 305


منظومهدرتصویر5نشاندادهشدهاست؛اگرچهممکناستاینمؤلفههادربرخیپژوهشه ا
بااندکتغییراتیهمراهباشد .

تصویر  .1انسانشناسی هنر ،ساحتها و مؤلفههای وابسته به آن



منبع :پژوهشگر

قالیچههای بلوچ
یه ایعش ایریوروس تایی،ب افراین دو
درمیانمکاتبوسبکهایبافندگیقالیایران،ق ال 
3
۲
یب افی )ونق شپ ردازی
یبافی(۱بداههبافی وحفظ 
شرای خاصبافندگیازجملهویژگیذهن 
بافته هایعشایرینمودیخاصازنظامبافندگیایرانیاستکهدرفرایندبافت،سازوکاریمتفاو از
دست 
 .۱
بافتقالیکالسیکشهریبافتوروستاییبافتدارد.نظربهاینکهدستبافتههایعشایریازنظرظهورنسبت

به قالی نقشهبافت و ریاضی  گون از دیرینگی بیشتری برخوردار است ،بنابراین از ابتدای تاریخ هماره بر محور
کهبهدلیل عدمتناسبوتطبیقباکاربردونیازامروزیونبود
رغماین 

ذهنیتوخیالبافتهشدهوتاکنونعلی

بازار بخشی از آنها از بین رفته  است ،حضوری نسبتاً برجسته در حیا بافندگی ایران داشته است .اقبال و
است،پدیدهایکهبرمدارخالقیت


بافیبوده

بافیوخیال

هایعشایریوابستهبهپدیدهذهنی
استقبالازدست 
بافته
تواربودهوهنوزهمخواهندگانزیادیداشتهوبدینسببدالالنوفروشندگانزیادیراازجایجایجهان

اس
ذهنیبافی»،بافندهنقشرا
چهدرداخلوچهدرخارج،روانهبازارهایقالیومناطقعشایریکشورمیکند.در« 

رابرمتندستبافته


،اندیشهوتخیلخویشآن
درذهنخویشترسیموپردازشکردهوبااستفادهازقدر ذهن
میبافد درواقع نقشپردازی بافنده به صور ذهنی و بدون استفاده از نقشه ،یک روال کلی است که از گذشته

هایگرهدارهستند،اتفا افتادهاست .


ویژهقالیوگبهکهازخانوادۀبافته

تاکنوندرنظامبافندگیاینقشربه
آوردکهسابقهقبلینداشتهاستوهیچگاهودر


وجودمی

،بافندهبرایاولینبارنقشیرابه
بداههبافی»
.۲در« 
بافتههایپیشینویبافتهوآفریدهنشدهاست .
هیچیکازدست 

.3حفظیبافی،نیزویژگیدیگریاستکهدردستبافتههایعشایریاتفا میافتد.درحفظیبافی،بافندهبهعلت
تکرارزیادبافتنقوشدردستبافتهها،بهصور حفظیوبدوننیازبهالگ ویازپ یشتعی ینش دهوی انقش هو
هامیبافد .

واگیره،نقوشمختلفومتنوعیرادرزمینهدست 
بافته
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یهایشهریوکالسیک،ازجایگ اههن ری واالت ریبرخوردارن د.نم ود
آزادانهوخالقانهبهقال 
یب افی،
یهایقومی-عشایریبلوچاست.نظامبافندگیوازآنمیانق ال 
برجستۀاینسبک،قال 
هویتهنریوزیباشناختیبافندگانهنرمنداینقوماست .اگرچهاینهنردرمیانبل وچه ای
جنوبشر وجودداشتهاس ت،ازمنظ رجغرافی ایی،بل وچه ایخراس ان(ش مالش ر )در
یبافیفعالوپیشروهس تند«.پراکن دگیجغرافی اییق ومبل وچازاهمی تبس یارزی ادی
قال 
یکنند،
برخورداراست؛چراکهفق بلوچهاییکهخارجازناحیۀجغرافیاییبلوچستانزندگیم 
ینیاوشاهس وار)648:۱394،؛چ هاینک ه
یبافیهستند»(وگنربهنقلازفروغ 
دارایسنتقال 
یشود،توس 
یکنندقالیچههایبلوچیدرسیستانبافتهم 
«برخالفتصوربسیاریکهخیالم 
عشایربلوچشمالخراسانبهویژهدراطرافتربیتحیدری،کاشمر،سرخسوتربتج امآنه ا
یهایبلوچکهازقدمتدیرینهاینیزبرخوردارند،
راتهیهمیکنند»(یساولی.)۲86:۱375،قال 
یش دند.اگرچ هام روزه
ازگذشتههایدوردرانواعطر هاونقشههایمتنوعبافتهوعرض هم  
بسیاریازطر هاازبینرفتهیابافتآنهامحدودگشتهاست،هنوزحیا وحض وربافت هه ا
ادامهدارد.برخیازطر هاونقشهایقالیبلوچبهدلیلحسنهمجواریباس ایراق واممانن د
یه ایای ناق واماس ت.از
ترکمن(طر م ددخانی)،افش اروافغ انه ا،مت أثرومله مازق ال 
خصوصیا برجستۀقالیچههایبلوچی،رن ،ه ایخ اصوپرمای هورابط ۀمعق ولآنه اب ا
ترکیببندینقوشوساختارطر اس ت.بس یاریازنق وشق الیبل وچدرگ ذرزم انروب ه
فراموشینهادهاست .

طرحها و نقشههای رایج در قالیچههای بلوچ
قالیچههایبلوچدرگذشتهشاملانواعطر هاونقشههایفراوانیبود،امابهدلیلتغیی رش یوۀ
زندگیونگرشمردمبهویژهنسلجدیدونیزجبراقتصادیوبعضاًجغرافی ایی،درگ ذرزم ان
یب افیوباف تان واعط ر ه ایاص یلروب هفراموش ینه اد؛هرچن ددربرخ ی
حرف ۀق ال 
زیستگاههایعشایربلوچبهویژهخراسان،کماکانبرخیبافندگانبلوچهمچنانبافتقالیچهها
یدهند.بهطورکلیطر هایرایجوبرجستهدرقالیچههایبلوچشاملط ر محراب ی
راادامهم 
(جانمازیوسجادهای)،تصویری(انسانیوحیواندار)،دخترقاضی،قابی،ترنجدار،مرغی،بوت ه،
محرما ،افشانومک رر،درخت یحی وانداروخش تی،درخ تزن دگی،مرغ ی،بت ه(بوت ه)،
چشمهگل،گلش فتالو،ب ر ت اکی،

سن،چولی،یعقوبخانی ،مددخانی ،گوزنی،
اهللخانی ،
فتح 
یاکبرخ انی،کل هقن دی
سهخشتی،عل  
طاووسی،بندی،میناخانی،درازیاکالهبلند،گاووبرج ،
(گلشیخی)،گلاشرفی،پرجلکی،کشمیری،عبدالسرخکاش مری،گ لس تاره،گ لب ادامی،
تیمن،،چهارمرغوطر ونگاره()Sشکل،نقوششتر،ش یر،اس ب،آدم ک(انس ان)وچ ادر
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است.درجدول،۱عمدهترینومستمرترینطر هایقالیبلوچکهتاکنونوکماکاندرمی ان
ونگارههانیزوجوددارن دک ه

ازنقشمایهها

یشود،نشاندادهشدهاست.برخی
اینقومبافتهم 
نقشپرکنندگیفضاهایخالیرادارند.ایننقشمای هه اب هس لیقهوذو بافن دهدراش کال
یشوند.برخیازایننق وش
دستبافته،بافتهم 
متنوعوفارغازهرگونهساختارمعینیدرفضای 
درجدول۲آمدهاست .

شکل  .1انواع طرحها و نقشههای قالی و قالیچۀ بلوچ
منبع :حصوری65-53 :1371 ،
()www.islamicartz.com/www.pinterest.com

مطالعۀ انسانشناسی هنر و مؤلفههای وابسته به آن در قالیچۀ محرابی بلوچ
مرادازتحلیلمؤلفههایانسانشناسیهنردرقالیچۀمحرابیبلوچ،وجهزیباشناختیوعناص ر
وابستهبهآنمانندنقشورن،وسبکشناسیونیزبع دمعناش ناختیومف اهیمنم ادیندر
میشود .
زمینۀاینبافتهاستکهدراینبخشتحلیلساختاریومحتوایی 

 .1زیباشناختی
یه ای
ازمنظرورویکردانسانشناسی،مقولۀهنرشاملآثارواش یاییب اخصوص یا وویژگ  
ییشناختیاستکههدفآننمایانی ابازنمایان دناس ت(م ورفی:۱385،
معناشناختیوزیبا 
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.)3۱ازاینروقالیچههایبلوچب هوی ژهط ر محراب ی،ض منداش تنس بکخ اصوجنب ۀ
کارکردی،دارایجلوهومظاهریازساحتمعناشناختیوزیباشناختیهستند.درقالیچهه ای
محرابیبلوچی،عناصرینظیرطر ونقشورن ،،نم ودیازعرص ۀزیباش ناختیاس تک ه
محققانسانشنا بایددربستروپیوندبازمینۀفرهن،بافندهتفس یروتحلی ل کن د.مقول ۀ
زیباییدرقالیایرانی«یکیازعواملیاستکهباعثماندگاریآندرجه انهن رش دهاس ت.
ییهایی،ارزیابیازفرشراهموارکردهاس ت»(دری ایی.)۲5:۱385،
شناختبنیانچنینزیبا 
ییشناختیاست .
انهایزیبا 
ارزشهایدیداری(بصری)وتجسمی،معیاروبنی 
نرو 
ازای 
ییشناس یرادر
ییشناسیازدی دگاهمی انفرهنگ ی»،زیب ا 
مورفی()۱99۲درمقالۀ«زیبا 
ییشناس ی
یکند.درموردفرهن،م ادی،زیب ا 
قالبدوگونۀفرهن،مادیوغیرمادیبررسیم 
یتوان دت ابع
یهایمادیمانندفرم،ترکیبوکیفیا حسیاست،امازیباییشیءم  
تابعویژگ 
یهایغیرم ادینظی رویژگ یدوره،مک انی اج وهرم اوراءطبیعیاش یاباش د.نس بت
ویژگ 
یهایمادیبهغیرمادیمانندنسبتمعنایصریحبهضمنیاس ت.ب همنظ ورش ناختو
ویژگ 
یهایغیرمادی،بایدبهشناختفرهنگ یپرداخ توش ناختهم ۀگون هه ای
تشخیصویژگ 
یکندکهی ک
ییشناسیمشخصم 
زیباییدرگروشناختمعیارهایارزشیاست؛بنابراینزیبا 
یشود(م ورفی)5۱:۱385،؛بن ابراین
ینمایدودریافتم 
یشود،م 
چیزچگونهحسودریافتم 
ییشناسیمادی،بهفرمبهعنوانعنصریاصلیدربسترفرهن،بلوچپرداخت ه
«برایدرکزیبا 
یه ایمعن اییدربخ ش
ییشناس یغیرم ادیب هدلی لنزدیک یب اویژگ  
خواهدش دوزیب ا 
ییکرمانیوهمکاران.)78:۱394،شایانذک راس تک ه
یگردد»(زکریا 
معناشناسیمتمرکزم 
معیارهایزیباییدرهنرهایبومیمانندقالیچههایعشایریبل وچ،تجربی ا کیف یواص یلی
یشود.
استکهنزدبافندگانخودآموختۀاینقومودرزمینهفرهن،وزیستبومایشاندیدهم 
اصولزیباشناختیایندستبافتهه ا،دردرازن ایت اریخآف رینشنق شونگ ارهه ایمتن وع،
برمبنایذهنخال ،خیالیواحسا نابدرونیایشانپدیدآمدهودرفرایندنق شپ ردازیو
آراستنقالیچههمراهاوبودهاستوچ هبس اک هدرکوبی نشبینن دهوهنرمن دم درناز
آنهابسیارمتفاو است .
نگارههای 
بافتههاونقشو 
دست 

 -۱-۱نقش و رنگ
ییشناسیدردستبافتههایعشایریوبهطورخاص،قالیچهها،ش املعناص رط ر ،
مقولۀزیبا 
نقشورن،است.بااینعناصراستکههویتهنریوساحتزیباشناختییکقالیچهش کل
بههمراهعنصررن،درساختارقالیچهه ایبل وچی،درکن ار
یگیرد.نقش 
وساختارمحتواییم 
یش ود.
کاربردآنها،بهعنوانشاخصههایمهمدرتحلیلرویکردانسانشناسیهنرش ناختهم  
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ییه ای
نقشورن،دراینقالیچههایبلوچ«بدوناغرا ،اززندهت رینوپرمای هت رینهنرنم ا 
عشایرایراناست.ازحیثبصری،وزنوارزشکمنظیرگس ترهه اوتع امال فض ایمثب تو
یب دیلرن ،ه اییک هازحی ا پیرام ون
یهایبصریآنوهمچنینهمنشینیب 
منفیوباز 
ییزدایی»،تأکیدبرشکل
یگیرد،بابسیاریازمؤلفههایهنرمدرنازجمله«آشنا 
ایشانمایهم 
یگریازیکسوومالکهایماندگارهنرق ومیاز
(فرم)وارزشهایبصرینابآنونیزانتزاع 
یناغانی .)93:۱393،
همگراییدارد»(ابراهیم 
سویدیگر ،
برایبافندۀعشایریوبلوچی،آفرینشنقشونگارههایهندس ی(انتزاع یوهندس ی)در
نکردنرن،ها،زبانبیان،گف توگ واس تونس بتب هس ایر
فرایندپردازشذهنیوهمنشی 
شیوههایارتباط،ازاهمیتبسزاوارجحیتبیشتریبرخورداراست.بیانانتزاعیوخالصهشده
وتنوعفرمیوصورینقوشوارزشهایرنگیآنها،بازتابدهندۀساختارهایدی داریزیب او
مفاهیممعناشناختیونمادیناستکهبرساختهاززمین ۀفرهنگ یوق ومی،تخی لوس احت
ذو آزمایبافندهاست.عناصررن،ونقشدرقالیچ هه ایمحراب ی،هم وارهمکم لیک دیگر
هستندوازرواب دوسویهبرخوردارند.باچینشوهمنشینیرن،ها،نقوششکلم یگیرن دو
هویتمییابندوفضاینقشنیزبهساختارراهمییابد.رن،درکن ارنق ش،یک یازدوعنص ر
یه ای
مهمزیباشناختیدردستبافتههایعشایریوب هطورخ اصبل وچاس ت«.درم وردق ال 
عشایریاهمیترن،بیشترجلوهگراست؛زی رانق شه ایس نتیکمت ردس تخوشتغیی رو
یشود.نقشپردازفرشهمچوننقاشیچیرهدستباایجادهم اهنگیوتض ادب ین
دگرگونیم 
یتواندنقشفرشرانشاطآور،آرامشبخشیامحرکوغمانگیزسازدوبههمیندلیل
رن،هام 
یشود»
یهایایران،آخرینسخناززبانرن،هاشنیدهم 
استکهبهقولمعروفدربیشترقال 
(دانشگر.)۲53:۱376،درقالیچههایبلوچی«استفادهازرن،هایهماهن ،اهمی تبس زایی
داردوبافندگانعشایریازاستعدادفو العادهایدرترکیبرن،هابرخوردارن د.درخ ورتوج ه
استکهگاهبافندهبهسلیقۀخودرنگیغیرعادیویاغیرمنتظرهایدرزمینهیاحاشیۀقالیچ ه
یکند»(افروغ.)79:۱398،
یگنجاندوتضادمطلوبیایجادم 
م
بافندگانبلوچ«بهدلیلارتباطنزدیکوگستردهباطبیع تک همعج ونعجیب یازب ازی
رن،بندیراکهبخشی
رن،هایگوناگوناست،بهصور تجربیوخودآموخته،فنونرنگرزیو 
یشاناست،فراگرفت هان د.آنه ا
ازآنحاصلدرگیریدائمیباطبیعتومحی پیرامونزندگ 
یتوانن دب اه م
بهصور غریزییادگرفتهاندکهکدامرن،هابایکدیگرهمخ وانیدارن دوم  
ارتباطبرقرارکنند»(حسنبیگی.)98:۱367،درقالیچههایمحرابی«نقشهایس نتیکمت ر
یشوندورن،آمیزیاس تک هه رب ارب هنق شه ات ازگیوط راو 
دستخوشدگرگونیم 
یگیرن دو
رن،هاحالتیدیگربهخودم 
همبستگیومکرر،باتغییر 
نگارههای 
یبخشدچنانکه 
م
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یشوند»(همان.)94:رن،هادرقالیچههایبلوچهم وارهمح دودب ودهاس ت.ای ن
ازنوزادهم 
رن،هاشاملقرمز،آبیکبودوآسمانی،قهوهایسیروشتری،نخودی(خاکی)،س رمهای،زرد،
سبزوگاهیارغوانی،است.بهطورکلیدرقالیچههایبلوچب هوی ژهط ر محراب ی،غالب اًدارای
رن،هایتندوغلیظورن،بندیگرمونیمهگرم،استفادهشدهاست«.رن،تیرۀقالیچ هه ای
عشایربلوچکهازمشخصا اینفرآوردهاست،درنتیجۀبهکاربردنسهمایهازقرم زس یر،آب ی
یکنددراینقالیچههافق ازرن،قرم ز
یشود.شخصتصورم 
سیرومتوس وسیاهحاصلم 
یکهمتناغل بآنه ادرواق عآب یس یراس ت»(ادواردز:۱368،
تیرهبهرهگرفتهشده،درحال 
.)۲۱۱ذکرایننکتهضرویاستکهعالوهبرزمینهفرهنگی،اقلیموجغرافیایخشک،گ رمو
سوزانشر ایرانوبلوچستان،نقشبرجستهایدررن،پردازیوانتخابرن،هایتیره،گرمو
غلیظاینبافتههادارد«.یکیازدالیلاستفادهازرن،هایکدروتیرهدربافتههایبلوچیتأثیر
محی واقلیمخشکوبیابانیمنطقهبربافندهاست»(مهتدی .)۱74:۱38۲،
 -2-1سبک
دومینساحتازرویکردانسانشناسیهنر،مقولهس بکاس ت.واژهس بک،ازجمل همف اهیم
استکهباتکثروتنوعمعناییهمراهاست.فور ()۱973معتقداست«سبکیکیازمف اهیم
اصلیوکلیدیدرمطالعا هنراستکهاتفا نظرچندانیدرم وردآنوج ودن دارد.گروه ی
ییکرم انیوهمک اران:۱396،
یدانند»(زکریا 
همچون(دانل)۱978آنرامکملکارکردنظامم 
یتوانبرایسبکدومفهومکامالًمتف او درنظ رگرف ت.
.)۱394امابایدگفت«درمجموعم 
اولاینکهسبکبهتشابها فرمیاش یادالل تداردک هتولیدکنن دهآگاهان هآنه اراش کل
ینمای د؛ام ادرمفه ومدومب ه
یدهدوناظریاانسانش نا آنه ارامش اهدهوتحلی لم  
م
تشابهاتیاشارهداردکهتولیدکنندهاثردرآنهابهصور ناخودآگاهوتابعانتقالمهار هایفنی
یشود»(مورفی .)48-47:۱385،
دخالتداردوتنهابرناظربیرونیآشکارم 
ازاینرو،بازآفرینیفرمهایسنتیبهصور الگوتابعهمینمعنایس بکاس تونق شو
نگارههایبافتهشدهدرقالیچههایبلوچدرقالباشکالوفرمهایهندسی(انتزاعیوتجریدی)،
یگیرد.وجودتزیینیبهس بکیخ اصممک ناس تدالب رزم ان،
دراینگروهسبکیقرارم 
مکان،موقعیتویاطبقهایخاصباشد(پیشین.)48،ازای نرو،عناص رس بکیت ابعف رمدر
نقوشقالیچه هایبلوچ،صرفاًبهحوزهجغرافیاییوطبقهاجتم اعیهنرمن دانبافن دهبل وچی
اشارهدارد.سبکشناسیدرنقوشقالیچ هه ایبل وچیبراس ا دومؤلف هعناص روترکی ب
یش ود.درای نالگ و،عناص رنق وش
قابلمطالعه،بررسیوتحلیلاستکهدرتصویر۲دیدهم 
قالیچههایبلوچدرقالبدوعنصرخ ورن ،وب رایترکی بنی زاف زونب رخ ورن ،،
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مؤلفههاینقشوطر ،قابلتعریفاست؛بنابراینبرمبنایسبکشناس یمتک یب رف رمه ای
یتوانفرایندمعناکاوینقوشرانی زتعری فوتبی یننم ودک هدر
هندسینقوشقالیچهها،م 
بخشمعرفیوتحلیلوتفسیرقالیچههایمحرابیذکرشدهاست.بدینترتیبنقوشهندس ی
دراینقالیچههاعالوهبرجنب ۀزیباش ناختی،ازوج هنم ادینومعناش ناختینی زبرخ وردار
هستند.عناصرشاملخ ورن،وترکیبشاملنقشودرسطحیفرات ر،ط ر اس تک هدر
قالبشکلیافرمهندسیانتزاعیوتجریدی،قابلتعریفاس ت.ب هواق عس بکآف رینشای ن
نقوشوفرم هابرمبنایعواملیاستکههمس اختارنق شوه مریخ توهوی تآنرارق م
یبافیوبداههبافی)وفنون(تکنیکهای)بافتاس ت.
یبافی(حفظ 
یزند.اینعواملشاملذهن 
م
نقوشوفرمهایتزئینیدرقالیچههایمحرابی،برساختهازاشکالپایهایوهندس ی،شکس ته
(مضر )ومتنوعاالضالعوبعضاًپیچیدهاستک هب اهوش مندیوخالقی تتجرب یبافن ده،
نقشپردازیکردهاست .
درهمتنیدهومنسجمرا 
شبکهای 

شکل
عناصر
خ

انتزاعی

ترکیب
رن،

نقش

طر

هندسی

تجرید


شکل  .2سبکشناسی نقوش قالیچههای بلوچ برمبنای اشکال هندسی تابع دو مؤلفۀ عناصر و ترکیب
منبع :پژوهشگر

 .2معناشناسی
حوزهمعناشناختیوکشفمعانیتصاویرونقوشنمادین،یکیازساحتهایمهمدرمطالع ا 
مردمشنا اهمی تدارد،درکمعن ایش یءدر
نرو«آنچهبرای 
انسانشناسیهنراست.ازای 

بسترفرهن،تولیدکنندهاست.درمطالعههنر،تحلیلمعنادربردارندهبررسیشکلدرزمین ه
نک ه
استچراکهشکلتجربهزمین هایرادرخ وددارد»(.)Scott-Hoy, 2003: 268چ های  
بیبویکمعتقداست«:شکلهایهنریبههنرمندتعلقدارند،معانیبهاجتماعگستردهتریکه
یکندوس پسازق در تولی دهنرمن داناس تفاده
خواستههایشان،مجموعهالگوهاراایجادم 
پژوهشگرانبرجس تهایه مچ ونف ور وم ان،مطالع ا 

یکند»(.)Biebuyk, 1969: 11
م
مردم شناسیخویشرابرمحورنظاممعناشناختیوپیوندفرم(شکل)،معناوکارکرددرباف ت
وفرهن،جامعه،استوارکردند.انتق الومعرف یمف اهیمومع انینهفت هدرنق وشواش کال
نمادیندرقالبیکنظ اممعناش ناختی(ب هص ور بازنم اییورج وعب هبس ترزمین هه ای
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فرهنگی)،رسالتیاستکهبرعهدهانسانشناسیهنراست.مقولههنر«نظامارتباطیمس تقلی
یگیرد[.همچنین]به جایتفسیرهایصریحازنقوشونمادهاباید
استکهمعنادرآنشکلم 
بهآنهابهعنوانطر هایچندارزشینگریست.اینبدانمعناس تک همع انیخ اصعناص ر
[نقوش]بهزمینۀآنهابستگیدارد»(مورفیبهنق لازف ور وم ان.)37:۱385،ازای نرو،
معناشناسینقوشقالیچههایمحرابیبلوچب ردومح ور«بازنم ایی»و«برمبن ایداش تهه او
یپذیرد .
نههایفرهنگی»صور م 
زمی 
 1-2بازنمایی متکی بر زمینۀ فرهنگی و باورهای فردی و جمعی
بازنمایی،یکیازش یوهه ایکش فمعن ادرجری انبررس یم تنآث ارهن ریب ارویک رد
انسانشناسیهنراست.اینشیوه«درهنربرایانسانشنا مشخصمیکندکههنرچگونه
معناهارابهرمزدرمیآورد.هموارهمیانمعناوروشرمزگذارییابازنماییآنارتباطوج ود
دارد.یکیازمهمتریننظامهایبازنماییدرآث ارهن رینظ امه ایش مایلیوغیرش مایلی
است»(زکریاییکرمانی.)83:۱394،درقالیچههایمحرابیبلوچبازنمایینهازنوعشمایلی،
طبیعیوواقعگرا(رئالگونه)،بلکهبهواسطۀپدیدۀخالقی تذهن ی(ذهن یب افی)وپوی ایی
تجسم،نقوشدارایماهیتهندسیوازنوعانتزاعیوتجریدیاس تک هب هخالص هت رین
شکلممکن،نقشپردازیشدهاست.اگرچهخاستگاهایننق وشوالگ وینخس تینآنه ا،
تصاویروشمایلهایبیرونیوعالمخارجبودهکهمنبعالهامبافندهش دهاس ت.درحقیق ت
هنرمندعشایر،باتکیهبرابتکارذهنی(تجسموتخیل)،تصاویرواقعیوبیرونیرابهنقوش ی
بافرمانتزاعیوتجریدیومعنایینمادینتبدیلکردهاستوچهبساک هه دفازب ازنمود
تصویردریکقالبمفهومیوسمبلیک،ن هتنه ات زئینوآراس تگی،بلک هتجل یمعناه ای
باورهاییاستکهبازباننقشوتصویرتصمیمبرشر وتفسیرآنهاگرفتهاستوازاینرو
میتوانبرایآنمعنایییافت؛بنابرایننقشانتزاعیوتجریدیدرختزندگی(مقد )ک ه
فضایمرکزیزمینهومحرابرافراگرفت هودوج انور(گ وزن)درط رفین از آنپاس داری
میکنندومفهومیبرگرفتهازنگرشدورانباستاناست،اش ارهب همعن اومفه ومنم ادین
جاودانگی،نامیراییومعاددارد،باوربافندهاستک هتوس ویودرای نقال ب،بازنم ایی،
تفسیروترجمهگشتهاست(تصویر .)3
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شکل  .3قالیچۀ طرح محرابی بلوچ و نقشمایۀ درخت زندگی در بخش زمینه
منبعwww.ppon-boswell-wiesbaden.de/en/archive :

ذکرایننکتهضروریاستکههمیشهدرفرایندنقشپردازی،پدیدۀبازنمایی،دریافتمعنا
یگیرد.ازاینروممکناستنقوشصرفاًک ارکردتزئین ی
وارجاعبهمفاهیمگذشته،صور نم 
داشتهباشندومعنادرآنهافاقدوجهارجاعیباشد؛بنابرایننبایددرهمۀشیوهه ایبازنم ایی
بهدنبالمصدا بیرونینقشبود.درای نش رای ک اوشدرباوره ا،ذهنی ا ف ردیوق ومی،
خصوصیا روحیوروانیوچارچوبهایهویتیونمادینقادراس تظه وروکش فمعن ارا
آشکارسازد؛بنابراینبافندهدرقالیچههایمحرابی،ب اتکی هب رس نته ایکه نوباس تانی،
باوره ایدین یواله امازطبیع توعناص رآن،درجه تارائ ۀمعن اومف اهیمذهن یب ه
یپردازد.چهاینک ه«انس انب اگ رایشطبیع یک هب هآف رینشنماده ادارد،
نقشپردازی،م 
یدهد»(یون.)35۲:۱390،،ازاینرهگ ذر،ب وم
بهگونهایناخودآگاهاشیایااشکالراتغییرم 
قالیچههاونقوشآن،بستریبرایبیانوبازنماییاندیشه،عقایدوباورهایبافن دۀبل وچاس ت
ارزشه ای
ک هب هص ور ی کس نتتقریب اًثاب توغیرقاب لتغیی راس تمراریافت هودارای 
معناشناختی،زیباشناختیوکارکردیاست.ازاینرودرای نقالیچ هه ا،کش فوظه ورمعن ا
بهواسطۀنقوش،عالوهبرساختارغیرشمایلی(برگرفتهازتصویری امص دا بیرون ی)،ازطری ق
بسترفرهنگیودینی(باورهایفردیوقومی)وارجاعبهمضامینگذشته،حوزههایفرهنگ ی
وتمدنیمانندادبیا (داستانهاواساطیر)نیزصور پذیرفتهاس ت.مض امینینظی ردرخ ت
زندگی،پنجه،محراب،شمایلانتزاعیخس روپرویز،هوش ن،ش اه،خس روو ش یرین،خواج ه
حافظ،نمودهاییازانکشافمعناه مازطری قنق وشغیرش مایلیوه مبرخاس تهاززمین ۀ
فرهنگیقومبلوچاست.درواقعنقشومعنادریکرابطۀدوس ویهه منش ینهس تند.نق وش
حاملمعرفیوبازتابمفاهیمومعانینم ادینهس تندوزمین ۀفرهنگ یوباوره ایف ردیو
شکلگیرینقوشسهمبسزاییدارند .
قومی،درآفرینشو 
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بهدنبالراهیبرایثبتوانتقالعقاید،باورهاواحساس ا واندیش هه ای
انسانهاهمواره 
یکردن د.نش انهه ای
خودبودندوتااختراعخ ،اززبانتصویرونق وشتص ویریاس تفادهم  
تصویریونمادهاهموارهحاملمفاهیمیهستندکهنگرشواعتقادا قوموس رزمینرابی ان
یتوانب هگنجین ۀ
یکنند؛بنابراینباکسبشناختومعرفتبهمعناومحتوایایننقوشم 
م
اطالعاتیاز[قومبلوچ]ومناطقمختلفدستیافت(شیرانیوهمک اران.)73:۱397،عناص ر
فرهنگینظیر«سنت،تقلیدوآداب ورسومعناصریهستندکهدرطراحیشکلاهمیتداشته
وبهصور موروثی،فرمهاوشکلهاوحتینقشمایههانسلبهنسلانتقالمییابدوب هعن وان
یش ود»(هم ان)74 :؛ازای نروهن روآث ارهن ری
ییش ناختیحف ظم  
یکسنتخاصزیبا 
یبافیوقالیچههای)درجامعبلوچ«بهمثاب ۀی کک لمعناش ناختیوابس تهب هدان شو
(قال 
یآیدکه«معن اومفه ومآنب رایاعض ایآن
بهشمارم 
شناختبومی»( )Silver, 1979: 268
فرهن،اهمیتبسزاییدارد.ازاینروتحلیلشکلموضوعیمحوریدرمطالعا هن رب هط ور
انسانشناسیهنراست»(شیرانیوهمکاران .)74:۱397،
عاموخاصۀ 

 .3کارکردشناختی
مؤلفۀدیگریکهدرمنظومۀانسانشناسیهنر،تفسیرمیشود،وجهکارکردشناختیاس تک ه
قابلرصداست.دراینبع دبای دب هدنب الپاس خب های ن
درقالیچههایبلوچیونقوشآنها 
پرسشبود:استفادۀشیء(اثرهنری)،کاربردونتایجآندربستروزمین ۀفرهنگ یک هدرآن
یهایصوریو
خلقشدهوقراردارد.براینمبنامرفیمعتقداستنبایدانتظارداشتکهویژگ 
مادیشیءباکاربردآندرهمۀزمینههاربطیداشتهباشد،امادس تک مچن ینس ؤالیبای د
چنانچهپاسخآنمنفیبود،برایکاربردشیءدرآنزمین ۀخ اصبای ددالی ل
مطر شودو 
دیگرییافتشود(مورفی.)39:۱385،بایدگفت«دردنیایسنتهمۀمحص وال درحی ا 
یمصرفوفاقدکاربردیدر
مادیومعنویانساندخیلهستند.بهعبار صریحترهیچشیءب 
یشود.همۀاشیادرزندگیانس انجایگ اهیداش تهوب هن وعیمص رف
جوامعسنتیخلقنم 
یشود.جامعۀ[بلوچ]نیزیکجامعۀسنتیاست؛جامعه ایک هتم امیعناص رآنب اانس ان
م
نروهم ۀ
[بل وچی]ارتب اطتنگ اتنگیدارن د»(زکری اییوهمک اران.)8۱:۱394،ازای 
دستبافتههایبلوچوبهطورخاص،همۀقالیچههادارایکاربرده ایم ادیومعن ویهس تند.
قالیچههایبلوچکارکردهایمتنوعیازجملهکاربردروزمره،تزئینیوآیینیدارن د.بس یاریاز
مؤلفههاوعواملدرتعیینابعادکارکردیاشیایهنریبهط ورکلیوقالیچ هه اب هطورخ اص
یتوانبهآیین هاوادی انوم ذاهب،اندیش هونگ رشق ومی،
دخیلهستندکهازآنجملهم 
افسانههااشارهداشت .

اساطیرو
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گاهیعناصرموجوددرطبیعتبلوچبراسا اهمیتشاندرسبک[زندگیانسانبل وچ]ب ه
یشوند.دراینحالتمرجعبیرونینقشدرزندگیانسانواجدکارکرداس تن ه
نقشتبدیلم 
خودنقش(سیدسجادی)49:۱374،؛برایمثال،درکناران واعبافت هه اازجمل هقالیچ هه ا،
فراوانینقوشانسانیبهطورخاصجایگاهزنراکهبیشترینبخشمدیریتزندگیب ردوشاو
یبخشدونیزنقشحیوان اتیمانن دب زوش تر
استوحضورشبهزندگیدرآناقلیمحیا م 
یسازد؛همگینشانازجایگاهارزش مندو
ضروریا ومایحتاجزندگیرابهوسیلۀآنهامرتفعم 
آنه ارانق شپ ردازیودرای ن
اهمیتاینعناصردرنزدبافندهداردوبرایناسا ،ش مایل 
یکند.ازدیگرکارکرده ایقالیچ هه ایمحراب یبل وچ،
فرایندآنهارابهنمادونشانهتبدیلم 
عالوهبرکارکردزیباشناختیومعناشناختی،کارکردهویتیاست.ازای نروای نقالیچ هه اب ا
ساختارمتفاو طراحی،نقشپردازیورن،بندیمنحصربهفرد،نم ودیازهوی تهن ریق وم
یهاوعناصرهویتیبافتهش ود،
یآیدوقالیچههاییکهدرهرمنطقهبااینویژگ 
بلوچبهشمارم 
بیانگرکارکردهویتیقالیچۀبلوچیاست .

قالیچههای طرح محرابی (جانمازی ،سجادهای)
یکیازمهمترینومشهورترینقالیچههایمردمانبلوچکهنمودبرجستهایازفرهن،وهویت
هنریاینقوماست،قالیچۀطر محرابییاجانمازیاس تک هک اربردآنب رایب هج اآوردن
فریضۀنمازاست(تصویر.)4قالیچههایمحرابیباساختاریثابت،امامتنوعدرنقشپ ردازیو
رن،بندی«ازدیربازتاکنوندراستانسیستانوبلوچستانرایجبودهوعالوهبرزیباییبصری،
معانیعمیقمعنوینیزدارد»(آویشیوهمک اران.)43:۱39۱،ب رایمردم انبل وچ،قالیچ ۀ
طر محرابی«ازمنزلتوجایگاهواالییبرخورداراس ت.باوره اواعتق ادا اق وامسیس تانیو
بلوچموجببهوجودآمدنطر هایب دیعیازس جادهی اجانم ازیجه تعب اد ونی ایشو
جایگاهخاصآنهاشدهاستکهمحلارتباطنمازگزاربامعبودخویشبودهوریش ۀای نهن ر
مقد درزندگیمردماست»(همان)44:؛ بنابراین«ازآنجاکهفرشتوس مردمانگون اگون
یشودومردم[بلوچس تان]نی زازای ن
کهدارایاعتقادا وباورهایناهمگونیهستند،بافتهم 
نک ردنعناص رطبیع یو
قاعدهمستثنینیستند،آنه ادردس تبافت هه ایخ ودب هنم ادی 
یپردازند»(حسینآبادی.)۱69:۱38۲،متنومحتوای
ایدئالهایخودبهصور نقشورن،م 
قالیچههایمحرابیبلوچبادارابودننظامنشانهشناختیوبهرهمندیازبس ترق ومی-فرهنگ ی،
ییش ناختیومعناش ناختی)
منطبقبرقواعدرویکردانسانشناسیهنر(نظ امک ارکردی،زیب ا 
استکهدرمباحثباالبداناشارهشدومصدا هایتصویریوص وریآندرتص ویر5نش ان
دادهشدهاست.عناصرزیباش ناختینظی رط ر ،نق شورن «،ب هکاررفت هدرس جادهه ای
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قالیچهایسیستانوبلوچستانمتأثرازطبیعت،خواستههایمردموفرهن،حاکمب رمنطق ه
است.بهطورکلیساختارونقوشسجادههادراکثرمناطقبههمنزدیکاس توبخ شاعظ م
بهصور هندسیاست»(آویشیوهمکاران .)43:۱39۱،
سجادهها 

نقوشاین
طر محرابیازنظرساختارصوری،باف رموش کلمعم ولیورای جمح راب(ف رمه الل
نیمدایرهای)متف او وب هص ور شکس تهاس ت.دردوط رفمح رابفض اهاییمربع یی ا
یشکلقرارداردکهمحلقراردادندستهاینمازگزاراست.دراینفضا،نقشمایههای
مستطیل 
متفاوتینظیرپنجۀدست،درخت(گلهایانتزاعیوتجریدی)،اشکالونقوشهندس یدیگ ر
(تصویر)6نقشپردازیشدهاست .شایانذکراستکهبرخیازس جادهه ادردوط رفدارای
محرابهستند(تص ویر.)7همچن ینزمین ۀای نقالیچ هه اازری زنقشمای هه ایانتزاع یو
تجردیدیمتنوعوگوناگونکهبیشترجنبۀپرکنندگیفضایخالیزمینهراب رعه ده دارن دو
یت وانب ه
حاصلتراوشذهنوذو بافندهاست،نقشپردازیشدهاس تک هازآنجمل هم  
نقشمایۀبر چناریابر تاک(تصویر)8اش ارهک رد.ازدیگ رنقوش یک هدرزمین ۀق الی
یرغمداشتنجایگاهثابت،درشکلوفرممتفاو است،نقشمایۀدرختزن دگیی ا
محرابیعل 
یرود(تص ویر)9و
بههمراهمحراب،ازعناصرنمادینورمزیبهشمارم 
درختمقد استکه 
درمیانۀمحرابیازمینۀقالیبهصور هندسیهمراهبابر هایچناریاتاکگونازدوط رف
نقشپردازیشدهاست .


شکل  .4قالیچههای سجادهای با فرم و شکل محراب هندسی و شکسته
منبعwww.pinterest.com/www.rippon-boswell-wiesbaden.de.com :
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شکل  .5مصداقهای تصویری و صوری در قالیچههای محرابی و تصویری از منظر انسانشناسی هنر
منبع :پژوهشگر

شکل  .6انواع فرمهای جایگاه دست (پنجۀ) نمازگزار در قالیهای سجادهای (محرابی) بلوچ



منبعwww.pinterest.com/www.rugrabbit.com :

شکل  .7نمونهای از قالیهای سجادهای دو طرف محراب بلوچ ()www.rugrabbit.com
برگ چناری (برگ تاکی) و نقشمایۀ درخت زندگی (مقدس) در قالیهای محرابی
منبعwww.rugrabbit.com :
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یباش ند.
اینقالیچههایمحرابیبلوچی«دارایزمینۀگندمگونیاقهوهایخیلیروشنم  
دراکثرمواردازپشمشتروبهرن،طبیعیآناست،تقریباًهمیشهداراییکدرخ تزن دگی
یباشد»(نورایی.)5۱8:۱386،درطر محرابیازنقوشمتنوعینظیر
بهدرازایطولقالیچهم 
«درخت،منار،گنبَد،گلوگیاه،پنجهونقشمایههایدرشتیمثلمددخانییاچپ ا اش ترو
درنمونههایقدیمتر،کجاوه،گلپارچهای،دودنیونقشمایههایریزترمثلچیتکوپرهجُلّک
یشود.حاشیۀاصلیآن،گلیانشانوحاشیۀفرعیزنجیرۀل وزیوب ورک۱اس ت»
استفادهم 
(حصوری.)66:۱37۱،درجدول،۲برخیازنقوشق الیمحراب ینش اندادهش دهاس ت.در
میانایننقوش،نقش«محراب»«،درختزندگی(مقد )»و«طاوو »،ب اجنب ۀنم ادینو
یشوند .
معناشناختیکهدرفرهن،وهنرایرانودیناسالمدارد،معرفیم 

شکل  .8نقشمایههای قالیهای بلوچ



منبع :پژوهشگر

نقش مایه های نمادین محرراب ،درخرت زنردگی (مقردس) و طراووس :عناصرر
هویتمحور در قالیچههای محرابی
یترینعنصردربعدزیباشناختیوتجسمیهس تند
نقشونگارهها،قو 

درقالیچههایعشایری،
یهای
کهدرنمودارکردنهویتدیداریوجغرافیاییبافتنقشبسزاییدارند.همانگونهکهقال 
یتر،نقشمایهه ایمح رابو
یشوند،درالیهایدرون 
محرابی،هویتهنریقومبلوچمحسوبم 
یآین د.درفرهن ،
درختزندگیوطاوو نیزعناصردراینبافتههاهویتمح ورب هش مارم  
ایرانیهمدردورانباستانوهمدردوراناسالمی،عنصرومفهوممهراب(مح راب)،جایگ اهو
منزلیمقد ومورداحتراماستواینخود،باکارکردقالیچهمحرابیارتباطمعنویونمادین
هاییاستکهتبدیلبهمیوهنمیشوند .


بهمعنایشکوفه
.۱
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سجدهگ اهو

دارد«.واژۀمحرابدرعربیبهمعنیحربگاهاستودرقرآنکریمبامفهومکنایی
نیزنمازآمدهاست،درفارسیامامعنیدقیقمحلنیایشمهرراداردوقدمتآنب هپ یشاز
یگردد»(یاحقی .)۱3۱9:۱388،
ظهوراسالمبرم 
درفرهن،اسالمی«محرابدروازهایاستبهسویعالمقدسیکهح الوه وایانس انرا
فرهن،هایدیگرهمچ ونمس یحیتنی زس مبلمک ان

دربرخوردباخودتغییرمیدهدودر
قدسیاست.محرابدرتفکردینیآستانهایاستکهانسانراازفضاییسادهبهفضاییقدسی
رهنمونمیشودواینخصوصیتدرگاهوآستانه،درمعماریایراناستکههردرمجازاًبسان
پردهایاستکهمیبایستکنارزدهشدهوباعبورازآنبهباطنیقدسیراهیاف ت.مح رابدر
فرشایرانحکمهمانآستانهرادارد»(بورکهار .)7۱:۱387،کالب دومفه وممح راب،ای ن
عنصرنمادین،دردورانباستانبهعنوانجایگاهمهرنیزوجودداشتهاست«.بهپرستش گاهه ای
یشد.ای نواژهازدو
آیینمهرپرستیکهدرایرانومیانرودانرواجداشتهاست،مهرابهگفتهم 
شدهاست.خورآبهنیزبههمینمعنا بهکاررفتهکهآبهبهمعن یج ای
بخشمهروآبهساخته 
گوداست»(ورمازرن.)۱۱۲:۱383،ازآنجاکهمحرابدراسالمومیانمسلمانانجنبۀرم زی
دارد«،زباننمادپردازییکیازشگردهایویژۀهنرمندانمسلمانبودهاستوبههم یندلی ل
چیکازآرایههاجنبۀتزئینیصرفنداشتهوپیامیبسیاربزر دارند.نمادپردازیبهویژهدر
هی 
یش وند،
نمونههایاولیۀفرشهایمحرابیونمونههاییکهامروزهدرمناطقروستاییبافت هم  
شاخصتراست.ایننمادهاهموارهدرصددتکمیلمعنایمحرابهستندوپیامه ایاله ی(در
یزادهوهمکاران .)54:۱396،
راستایتعالیماسالمی)رادرخوددارند»(حاج 
ازاینرهگذر،باورهایاعتقادیوخاصۀفریضۀعباد ونمازدرمی انم ردمبل وچبس یار
مهماست؛بنابرایناهتمامواحترامبهادایای نفریض هونی زرعای تمناس با (پ اکیزگیو
خاصبودنمحلنمازگزاردن)،بافندهرابرآنداشتهاس تت اب هجه تادایوظیف ۀدین یو

عباد خالقومحتواییکهیادآورمحراببهعنوانمکانمقد عباد باشد،قالیچ هایبباف د.
برایناسا ،درزمینۀقالیچه،نقشمحرابباساختاریمتفاو ومتنوع(تصویر)9کهنقشی
ازدرختزندگیرادربرگرفته،درذهنطراح یوس پسبافت هاس ت.ای ندونق ش،ه مدر
نهایباستانوهمدردیناسالم،ازمفاهیمرمزیوآنجهانیهستند.درخ تزن دگیک ه
آیی 
درفرهن،وهنرباستانبهویژهدردورانساسانیمعموالًدرقالبدرختانگ ور،خرم ا،س روو
یشود،دارایمیوۀزندگیوج اودانگیاس تک هدرط رفینآندوج انور(ش یر
چناردیدهم 
[بالدار]،گوزن،بزکوهی،طاوو )جهتصیانتوپاس داریازدرخ تومی وهاشوج وددارد.
درختازدیرپاتریننقوشدینیو«نمادکیهانومنبعباروریونماددانشوحی ا ج اودانی
بودوباریشههاییدرخاک،تنهایعمودیوباالروندهوشاخوبر هاییروب هآس مان،نم اد
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پیوندسهقلمرویکیهانی،یعنیجهانزیرین،زمینوجهانزبریناس ت؛بن ابراین،ب هص ور 
یشود»(هال)۲85:۱380،ودرخ ت،ع الوهب رفرهن ،وآی ینه ای
ستونکیهانمتصورم 
باستانی(تصویر،)۱0درفرهن،اسالمینیزازقداستواحترامبرخورداراست .
درمصرباستان،قرونوسطی،یهودی تواس اطیریه ودی-مس یحی،درب ینس رخپوس تان
یه ا(مردم انش مالاروپ ا)ودیگ رم ذاهب،ادی انوباوره ا،درخ تزن دگیاز
آمریک ا،س لت 
یآید(ک وک.)۱۱-۱0:۱386،ب هط ورکلیمعن اینم ادین
پرکاربردتریننقشمایههابهحسابم 
درخت،جاودانگی،رستاخیزی،زایشوباروریومادرانگیاس ت.درقالیچ هه ایمحراب یبل وچ،
نقشدرختزندگیدرمیانزمینهدرفضایمحراببرمبن اینق وشب ر ت اکیک هازنق وش
برجستۀدستبافتههایبلوچبهشمارمیرود،ازنوعدرختتاکیاانگوراست.درختتاک(انگ ور)
یهایساس انی،ب هدلی لداش تنجایگ اهمعن وی
رانباستانبهویژهدرگچبر 
درفرهن،وهنرای 
یشود.همچنین«درگسترۀهنراسالمی،نقشاسلیمیرانمودارتجریدیدرختو
بهوفوردیدهم 
بهویژهتاکومتأثرازهنردورۀساسانی»(زمانی)۱7۱-۱69:۱355،استکه«ریشۀآنبرگرفت ه
ازنقشدرختزندگیدانستهاندکهپیشینهایبسیارکهندراعتقادا وهنرایرانیدارد»(پ و،،
.)8۲:۱338درختانگوریاتاک«ازدیگرگیاهاناساطیریاستک هنق شآنرادرهن رای ران
یکنیم.دراساطیرایرانیانگورازخونگاویکتاآفریدهپدی دآم د.زم انی
باستانبهوفورمشاهدهم 
کشتهشدۀگاو55،گون هدان هو۱۲گون ۀگی اه
کهاینگاودرحملۀاهریمنکشتهشد،درمحل 
یفراهانی .)۲43:۱389 ،
داروییروییدوازخوناوانگورپدیدآمد»(واشقان 
یشود؛زیراچنارمظهرش اهوت اک،
دربسیاریازنوشتههایکهن،تاکهمراهچنارذکرم 
همپیچیدنت اکوچن ار،نش انۀدوامس لطنتازطری قخ وناس ت
به 
مظهرهمسراو است .
یبخ ش،
یچترودی.)۱۱6:۱380،تاکیادرختانگورازطریقپیوندشبام یمس ت 
(پورخالق 
اغلببهقوۀحیا والوهیتمربوطاست(وارنر.)589:۱386،طر درختی-محرابی(محرابو
درخت)ازدیرینهترینطر هایقالیایراناست(تصویر.)۱۱ماهیتنقشمایۀدرخ تزن دگی
یهایدیگرمناطقاست .
سجادهایومحرابیبلوچ،متفاو ازسایرقال 

چههای
درقالی 

شکل  .9نقشمایۀ درخت زندگی (مقدس) در قالیهای بلوچ
منبعwww.pinterest.com :



بررسیوتحلیلقالیچههایطر محرابیبلوچازمنظرانسانشناسیهنر 3۲۱


شکل  .10نقشمایۀ درخت زندگی (مقدس) در تمدنهای باستان سومر ،آَور ،هیتیتی ،هخامنشی و ساسانی



منبعwww.pinimg.com/www.pinterest.com/www.en.wikipedia.org :

شکل  .11نقشمایۀ درخت زندگی در قالیهای مناطق مختلف ایران



منبعwww.pinterest.com :

نقشمایۀطاوو ازدیگرنقوشنمادینورمزیدربینانواعنقشمایههایدستبافتهه ای
طورخاصبلوچهااستکهب هص ور انتزاع یوتجری دیدرزمین ۀآث ار،

قومیوعشایری 
وبه
نقشپردازی میشود.طاوو «مرغناهید،ایزدبانویآببودهوجایگاهاساطیریبلندیداش ته
است»(پرهام.)۱5،۱375،اینپرنده«نمادزیباییوبرکتدرفرهن،ایران یپ یشازاس الم
است»(دهخدا.)63:۱330،چهاینکهدرباوره ایق ومیواس اطیریوب هاعتق ادپیش ینیان
نروآنراعاملحاصلخیزیزمیندانس تهان د»(دادوروهمک اران،
«نابودکنندۀماراستوازای 
.)۱۱4:۱385طاوو «درباورایرانیوبهص ور ط اوو ه ایایس تادهدردوس ویدرخ ت
زندگیمظهرثنویتوطبیعتدوگانۀانساناستودرعقایداسالمیدمآننمادنفسوچش م
آنمالزمچشمۀدلاست»(کوپر.)۲56:۱386،فرمطاوو دردستبافتههایبلوچیخاصو
معرفهویتوعنصرجداکنندهازدیگربافتههایسایراقواموعشایراستودران واعبافت ه،ب ا
یش ود(.تص ویر.)۱۲درتص ویر،۱3
یهایگون اگ ونوف رمه ایمتن وعدی دهم  
نقشپرداز 
یشود .
ببندیمتنوعمشاهدهم 
چههایمحرابیبلوچبافرم،نقشوترکی 
نمونههاییازقالی 
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شکل  .12نقش طاووس بر زمینۀ دستبافتههای بلوچ



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

شکل  .13طرح محرابی در قالیهای سجادهای بلوچ



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

نتیجهگیری 
انسانشناسیهنر،یکیازمهمترینرویکردهایعلمانس انشناس یوازجمل هچ ارچوبه ای
نظریاستکهباساختاروشاکلۀنظاممندبس ترمناس بیب همنظ ورمطالع هوبررس یان واع
هنرهایبومیبهویژهدستبافتهه ایعش ایریاس ت.قالیچ هه ایط ر محراب ی(جانم ازی،
سجادهای)ازمهمتریندستبافتههایعشایریقومبلوچهستندکهنقشس ازندهایدرهوی ت
یکنن دوب هدلی لمحت وایزیباش ناختی،معناش ناختیو
ب ومیوهن ریایش انایف ام 
کارکردشناختیدرساحتانسانشناسیهنر،مستعدمطالعهوتحلیلدراینبس ترهس تند.از
نرودراینمقالهکوشششدتابرمبنایاینرویکردوازدیدگاهفرهن،وجامع لبافن دگان
ای 
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بلوچ،بهبررسیوفهمنقوشقالیچههایطر محراب یپرداخت هش ود.قالیچ هه ابرس اختهاز
ساحتذهنوتخیلزنانبلوچاستکهگسترۀمادیومعنویوسیعیراازفرهن،اصیلای ن
قومدرخودجایدادهاست؛بنابرایننقوشحاصلازخالقیتوابتکارذهنیدراینقالیچ هه ا
درچارچوبفرهن،بلوچتحلیلوبررسیشدند.بافندگاندرفراین دباف تودرقال بنق وش
انتزاعیوتجریدی،عقایدوباورهایخ ویشراک هریش هدردی نوفرهن ،دارن د،برمبن ای
خالقیتوذو واحسا خودبرمخاطبعرضهکردهاند.ازای نرهگ ذر،بررس یوفه مای ن
نقوشدرزمینۀفرهنگیکهدرآنتولیدوبازنماییشدند،هدفیبودکهاینپ ژوهشبرمبن ای
رویکردانسانشناسیهنردنبالکرد.بعدزیباشناختیدراینقالیچ هه ا،دردوس طحنق شو
رن،ونیزسبکشناسیدیدهشد.انواعنق وشه مب هص ور عنص ری ای کری زنقشوه م
بهصور ترکیبیدرقالبمجموعهنقوشیاطر درقال بس بکهندس ی،درزمین ۀقالیچ ه
ترسیمونقشپردازیشدهاند.نقوشدراینبافتههاعاملایجادآرامشدرونیاس ت.همچن ین
شایانذکراستکهبافندگانباتوجهبهسنتهایرن ،بن دیواس تفادهازرن ،ه ا،غالب اًاز
یکنندکهبخشیازاینک اربردب ه
مهگرموتندوتیرهاستفادهم 
رن،هاوتنمایههایگرمونی 
یگردد.درساحتمعناشناس ینی ز،
زیست بوموقلمروجغرافیاییوگرموخشکقومبلوچبرم 
نقشهادارایبارمعناییوهویتیوحاملمفاهیمومضامیننم ادینهس تند.بافن دۀبل وچدر

نقشمایههایمحراب،درختزندگیدرقالبدرختتاک
بهرهگیریازعناصرو 
زمینۀقالیچهبا 
(انگور)وبر هایتاکیوطاوو وسایرنقوشگیاهیوحیوانیریزنقشکهدارایمصدا ه ا
والگوهایبیرونیهستند،باشیوۀغیرش مایلی(نق وشس ادهوخالص هش ده)،توانس تهاس ت
مفاهیم،پیامهاوعقایدموردنظرخودرادرزمین هوبس ترفرهنگ یق ومبل وچک هبرمبن ای
ارزشهایبومیوقومی،رایجوقابلتعریفاست،برایمخاطببازبنمایاند.مؤلفۀدیگریک هاز
رویکردانسانشناختیدرارتباطباقالیچهه ایط ر محراب یبررس یوتحلی لش د،س احت
کارکردشناختیبودکهدرقالیچه،درقالبکاربرد(زیراندازوکفپ وش)وهمچن ینب هعن وان
یدهدوب هعن وانی کب وم
فضاییکهجنبههایآیینیواعتقادیزندگیقومبلوچرابازتابم 
یتواندموجبتزئینوآراستگیمحی خانهشود،نمودیافتهاست .
تزئینیکهم 
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