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 های بلوچی خراسان جنوبیبررسی ترکیب رنگ قالیچه
 

 1مریم قنبری عدیوی

 

 چكیده

های رهنگهنگ بافت آن دارای خرده ففرش ایران و فر، هایپرزدارقسمتمهميازفرهنگبافندگيمردمانآسيایمركزیاستبافتفرش

. ردهای بلوچي اشاره كقاليچهتوان به از جمله مي ؛باشنداند و یا رو به نابودی ميشماری است كه امروزه یا زوال یافتهبي

های بلوچ دهد كههای بلوچي خراسان جنوبي بررسي شود. نتایج نشان ميدر این پژوهش سعي شده تا تركيب رنگ قاليچه

 ها به هم شباهتدر این قالي مورد استفادههای رنگبافند و تان خراسان عموما فرش بزرگ پارچه یا ابعاد بزرگ نمياس

آبي متوسط، های قرمز و آبي تيره از جمله ها عبارتند از: تناليتههای اصيل و رایج مورد استفاده آن. رنگدارد زیادی

سفيد متمایل به كرم و خاكي و زرد و ای شتری و تيره، مز تيره، مسي، قهوهكبود، قرمز آجری، قرمز آتشي، قر ای،سورمه

 ها را تاثير اقليم منطقه و سبکتوان علت تيرگي رنگها كدر و غيرشفاف هستند؛ ميو رنگ مشکي كه همه رنگ ایقهوه

 زندگي بافندگان بلوچ دانست.

 : فرش دستباف، بلوچ، رنگ، طرح، نقش.كلید واژه

 

 مقدمه

صر و پدیده   جها ستي از عنا شر آن      ن ه ست. ب شده ا ساخته  ست دارد.  بيند و لمس ميچه را كه مي های مختلفي  كند، دو

ای كه در زبان، آثار و توليدات او حضوری  كند، به گونههای اطراف او ذهن وجودش را به خود جذب ميعناصر و رنگ 

ها  افتهكند. شعر، موسيقي، نمایش، به در زندگي بشر تجلي ميترین آفرینش الهي است ككنند. هنر عاليبس جدی ایفا مي

صحنه       شده و زیباترین  شری با جوهره خالقيت و آفرینندگي آميخته  صنایع رنگين و متنوع ب وآوری های خالقيت و نو 

ساني را نمایان مي  ست؛ زیرا این امانت را از خالق هنرمن   ان شر ذاتاً هنرجو، هنر آفرین و هنرمند ا د خویش آموخته، كند. ب

دهد و آرامش روح و روان او را بي گمان ذوق هنری، وجود آتشين و آشفته او را در فلسفه پر تالطم زندگي تسکين مي    

 در پي دارد.

های هم خانواده آن در فرهنگ ایرانيان تنها یک زیرانداز و یا پوشش نيست؛ بلکه یک شاخص و معيار     قالي و دیگر بافته

شمار مي      برگفرهنگي و هنری و  سند ملي جامعه به  سایي هویت و  شنا رود. فرش فراتر از آن كه یک كاالی  هایي برای 

ای است كه تار و پودش از روح و روان، عشق و هنر، هویت و خرد، باور و ایمان   اقتصادی و مصرفي باشد دست بافته     

                                                 
 .maryam.adivi1367@gmail.com، كارشناس ارشد فرش–1
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شک این كاال و توليد فرهنگي    ست. بي  ضامين، محتوا -دروني یک ملت ا ، درون مایه و نقوش خود را از باورها، هنری م

ــور، ملت و قوم به ارث مي ــب با های ایراني متنبرد. قالي، گليم و دیگر بافتهعقاید طبيعت و تاریخ و فرهنگ یک كش اس

 باشند.اقليم، طبيعت و فرهنگ و آفرینندگان آن قابل شناخت و تميز مي

 هاافتهب نیا ادیز جاذبه و یيبایز. تاس مركزی آسيای ساكنان بافندگي فرهنگ از مهمي قسمت پرزدار یهابافته دست

 رنگ بيكتر و رنگبندی سنتي، هایطرح. میآور بدست یشتريب اطالعات هاآن ديتول درباره باشد الزم تا شوديم سبب

: تايب گنر،و) دارد بستگي آن بافندگان يقوم یهايژگیو به بافته کی خصوصيات وهمه بافت وتکنيک هياول مواد ا،هآن

 يلوچب یهاچهيقال از نمونه چند رنگ بيترك و رنگ تا شده يسع پژوهش نیا در. رنديبگ قرار مطالعه مورد دیبا كه ؛(1

 .شود يبررس يجنوب خراسان

 :آن ریتاث و رنگ فیتعر

 كجا از را حثب كه ینا نستندا حتي كه ستاراشودمسئوليتي د،متعدیهامينهدزجووغمرعلي ،نگرماهيت فیتعر و يمعرف

. است گرفته صورت رنگ یرو يمتفاوت یهايبررس و فیتعار مختلف مباحث در. سدرنظرمي به مشکل نيز دكر زغاآ باید

 شتعاار از ر،نوعشعا یک. دشوميداده تشخيص یيبينا حس كمک كهبه رنو اجموازا سترتاعبا نگ،رعلميفیتعر کی در

 رعبو از پس ر،نو اجموا نيمرابگذ ینيربلو رمنشو از را رنو از شعاعي گرا. ستا شدهعرضيتشکيل و طولي مختلف اجموا

 .آوردمي دجوو به را رطيفنو مختلف ینگهار ر،منشو از

گيری و تعریف دارد. در هر گذارد و همچنين قابليت اندازهرنگ هم هنر است و هم علم. رنگ روی احساسات اثر مي

ی سطح تواند زیبایي را تشدید یا تضعيف نماید. رنگ عنصر مياني الیهيرنگ عنصری است كه م»كاالیي با هر كاركردی 

توان با مصرفي عمومي داشته باشند، نمي ی نهایي توليد، عملکرد و بيننده است. توليدات را به هر ميزاني كه جنبهپيکره

دیدن هر چيزی، بعد از شکل  با(. 87: 1375)كاركيا، « هر رنگي بدون در نظر گرفتن منطقي صحيح در بازار عرضه كرد

خورد، برخي از پژوهشگران معتقدند رنگ قبل از شکل اشياء نظر بيننده را به خود جلب بالفاصله رنگ آن به چشم مي

گردد و عقل آن را از احساس گرفته و مورد تجزیه تحليل قرار شود و با احساس درک ميكند. رنگ با چشم دیده ميمي

ها نيز تاثيرات غيرقابل انکاری دارند. از نظر فيزیکي اشياء دارای رنگ گي معنوی و عاطفي انسانها در زنددهد. رنگمي

هایي است كه اجسام برحسب تشکيالت شود برگردان طول موجنيستند بلکه چيزی كه به نام رنگ از اشياء دیده مي

 (.247: 1376دهند )دانشگر، مولکولي خود جذب نکرده پس مي

علم و دانش از ابتدای خلقت تا امروز، احساسات دروني خود را با استفاده از هنر رنگ،  نقاشي و تصویر        انسان با كمک 

های رنگ را احساس و به آن اهميت داده است. تاریخ رنگ بخشي    به جهان خارج از درون خود، منعکس كرده و زیبایي

كارهای دستي، پيکره تراشي، نقاشي و دیگر هنرها از     از تاریخ تمدن جامعه است و همان طور كه آثار مربوط به صنایع،  
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دهد، رنگ  ها بوده و نوع تمدن هر قوم و ملتي را نشان مي های كهن و باستان معرف زندگي اجتماعي و تمدن انسان  دوره

 نيز به نوبه خود نقش اساسي و با اهميتي را به عهده دارد.

ها زار كار، لوازم آرایش، ساختمان و بنای دیرها، مساجد، مقابر و دخمهفرش، البسه، وسایل تزیيني، زیور آالت، ظروف، اب

ه های گذشته تا به امروز ب های بناهای باستاني معرف و دليلي است كه انسان از زمان   كاریو باالخره رنگ آميزی و كاشي 

:  1377ه اســت ) فرزان، ســازی و رنگرزی در ارتباط بودنحوی با پدیده رنگ و هنر رنگ آميزی و صــنعت و حرفه رنگ

14-13). 

نسان اثرات غير قابل انکاری داشته و اد و در روحيه هدها را از لحاظ زیبایي و روانشناسي تحت تأثير قرار ميانسانرنگ 

بدیهي است كه در صنعت و هنر   ،دارد يهای هنری و حتي در تمامي شئون زندگي، جایگاه خاصدارد.رنگ در همه رشته

ساجي و به وی  ستبافته ن صاحب اعتبار  ژه د ست ها هم  -108: 1389افزاید )یاوری، ی كار ميو بر كيفيت، ارزش و جلوه ا

سه و هم  (.109 سایر رنگ  هر رنگ عالوه بر اینکه به تنهایي بر بيننده تاثيرات متفاوت دارد، در مقای شيني با  ها نيز اثرات  ن

، كه اثرات مطلوب یا نامطلوبي بر بيننده دارد به نحوی كه با تغيير  هاگذارد. برای مثال: تضاد و هماهنگي رنگ مختلفي مي

 افزا جلوه داد. برخي از این اثرات عبارتند از:توان شادی بخش یا غمرنگ و ایجاد تضاد یا هماهنگي منظره واحدی را مي

 ها با یکدیگر؛مقایسه رنگ -

 ها؛تعبيرات و اعتقادات ملل نسبت به رنگ -

 ها؛و تاثيرات باطني و روحي رنگگرمي، سردی  -

 ها؛مجاورت رنگ -

 كميّت سطح رنگ؛ -

 غلظت، رقّت و كيفيت رنگ؛ -

 ها؛ها و زمان مشاهده آنمحل قرار گرفتن رنگ -

 ها؛چگونه دیدن رنگ -

 (.249-250: 1376و نورپردازی و جلوه دادن رنگ )دانشگر،  -

 :رنگ بندی

سایر   جدای ازحال و هوایي  ،چرا كهگيردی از طرح و فرم مورد بررسي قرار ميجالب ابتدا رنگ جدا 1بندیدر یک رنگ

شکيل دهنده یک مجموعه دارد  ستقرار با دیگر رنگ  ،عوامل ت در ». آوردوجود ميه ها هماهنگي مورد نظر را باما پس از ا

شتر جلوه     مورد قالي ستایي اهميت رنگ بي شایری و رو ست، زیرا نقش های ع سنتي گر ا ست  های  ر و خوش تغييكمتر د

تواند نقش  ها ميشــود.نقش پرداز فرش همچون نقاشــي چيره دســت با ایجاد هماهنگي و تضــاد بين رنگ دگرگوني مي

های  انگيز سازد و به همين دليل است كه به قول معروف در بيشتر قالي   فرش را نشاط آور، آرامش بخش یا محرّک و غم 

 .(253 ،1376)دانشگر، « شودشنيده ميها ایران آخرین سخن از زبان رنگ
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گونه كه بر طبق نقشه مورد نظر زمينه   های هماهنگ و مکمل است بدان انتخاب رنگ و تلفيق آن با سایر رنگ »بندی رنگ

گير بدســت آید. در یک مجموعه طرح و رنگ اعم از تابلو نقاشــي یا فرش همواره رنگ با طرح  و متني لطيف و چشــم

ــت تا از این تلفيق پيوندی زیبا و گيرا بوجود آید. رنگ همواره در        مورد نظر هماهنگي  و همگوني دارد و در ارتباط اسـ

كند و در عين حال در یک مجموعه مفاهيم  این پيوستگي ارزش و اعتبار و مفهوم و معنای ویژه و مجرد خود را حفظ مي

گردد. به عبارت دیگر رنگ در قش حاصـله مي آورد و در حقيقت عضـوی از اعضـاء پيکره خانواده ن  مشـترک بوجود مي 

سي قرار مي  سایر عوامل    یک رنگ بندی جالب ابتدا جدای از طرح و فرم مورد برر سوای جهان  گيرد زیرا حال و هوایي 

ــتقرار با دیگر رنگ  ــکيل دهنده یک مجموعه دارد اما پس از اس ــگر،  « آوردها هماهنگي مورد نظر را بوجود ميتش )دانش

1376 :249). 

بندی و ساختار طرح بسيار غني و متنوعي است. هر كدام از این خصوصيات خود به تنهایي فرش ایراني دارای ابعاد، رنگ»

پور )علي« دهدصنعت را در فضای دكور، به عنوان یک كامل كننده در دكور سنتي و مدرن جای مي-و یا در كنار هم این هنر

ه دليل اند و بها افتادههر چيز به فکر شناختن رنگ و كسب دانش استفاده از آن بافندگان قبل از(.38و37، 1392و واحدی، 

ه انش را در كوتاه مدت و بدهای گوناگون است، این زدیک و گسترده با طبيعت كه معجون عجيبي از بازی رنگنارتباط 

وده، یاد گيری دایمي با طبيعت بخوبي فرا گرفته و به كمک این فن اكتسابي و غرایز ذاتي و تجربيات خود كه حاصل در

ه موضوع بالفاصل آنتوانند با هم ارتباط برقرار كنند.به دنبال ها با یکدیگر همخواني دارند و مياند كه كدام رنگگرفته

، ها بر روی فرشكه بافت آن انجامدميدر نهایت به ابداع نقوشي  ود وشميها مطرح چگونه در كنار هم قرار گرفتن رنگ

د و ادراک خود را به نمایش بگذار هاها آرمانبتواند به كمک آنبافنده د تا وششد و باعث ميخبها هویت مينگر به

 .(98: 1367)حسن بيگي، 

 

 رنگ در فرش:

گونه  دهد و بدانچنان ویژگي ميرنگ به فرش آن»شود های دستباف ایراني كالم آخر به وسيله رنگ گفته ميدر همه قالي

توان ها ميهای آنهای نواحي مختلف ایران را از طریق مشاهده رنگنماید كه فرشآن نقش تعيين كننده ایفا مي در ساختار

های مخصوص و در نقاط مختلف فرش استفاده شناخت. مردم هر منطقه در رنگ آميزی سليقه ویژه دارند و از رنگ

های های عشایری و روستایي بيشتر صادق است كه نقشدر مورد قالي»این ویژگي  (.253: 1376)دانشگر، « نمایندمي

كه  بخشد چنانها تازگي و طراوت ميشوند و رنگ آميزی است كه هر بار به نقشسنتي كمتر دستخوش دگرگوني مي

: 1367)حسن بيگي، « شوندگيرند و از نو زاده ميها حالتي دیگر به خود ميهای همبستگي و مکرر، با تغيير رنگنگاره

ها در بين عامه و دست اندركارن های زیادی در فرش ایران استفاده مي شود. اسامي رایج برخي از این رنگاز رنگ.(94

 اند(:ها هر یک خود دارای انواع درجات رنگي و سيری و روشنبه شرح زیر مي باشد )برخي از این رنگ
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سنجدی، پرتقالي، پ  » سي، بادامي، برگ  ي، ای، پوست پيازی، تریاكي، تنباكویي، جفتي، حنای سته آبي، آجری، ارغواني، الما

ــاقه چناری،    ــکي، زعفراني، زنگاری، زیتوني، س ــتری، خاكي، خردلي، خرمایي، دارچيني، دودی، دوغي، زرد، زرش خاكس

سرمه     سرخابي،  صورتي، عنابي،                 سبز،  شکری،  شير  شویدی،  شفقي، عاجي،  شتری،  سياه،  سوسني،  سماقي،  سفيد،  ای، 

قارچي، قرمز، قهوه افيروزه ناری، گلي،          ی،  ناری، گل گل چ كاهگلي، كبود، كرم، گردویي، گلبهي،  كاهي،  كافوری،  ای، 

ــکي، ملحه ــي، مش ــي، نارنجي، نباتي، نخودی، نقرهالجوردی، الكي، ماش ــي، علفي،  ای، موش ای، نيلي، هلي، یاقوتي، آتش

 (.249: 1376)دانشگر، « جوزی، كرپ و گل اناری.

 

 خراسان جنوبي: معرفي استان

كيلومتر مربع است. این استان از شمال به استان       150800 ستان خراسان جنوبي به مركزیت شهر بيرجند دارای مساحت    ا

د، های یزكيلومتر دارای مرز مشترک با كشور افغانستان بوده و از غرب به استان     331خراسان رضوی و از شرق به طول    

ستان     سمنان از جنوب به ا صفهان و  ستان و بلوچستان محدود مي    ا سي شد های كرمان و  صویر   با سان جنوبي از  .(1)ت خرا

ــت ب      ــينه تاریخي بلندی برخوردار اسـ اثر تاریخي، فرهنگي، طبيعي و معنوی آن تاكنون در    719طوریکه بيش از  ه پيشـ

ار دارد شهر بيرجند قر فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسيده است. همچنين یکي از آثار فهرست ميراث جهاني ایران در      

ست  ستان دارای   .كه این خود گواهي بر فرهنگ متمدن این منطقه ا ضر این ا ستان به نام   11در حال حا های بيرجند، شهر

ــف، زیركوه مي              يان، خوسـ ــربيشــــه و درم یان، سـ ــرا یه، سـ ــرو ندان، بشـ نات، فردوس، طبس، نهب ــد  قای   باشــ

(http://www.skchto.ir/southern-khorasan.) 

 

 
 (.http://www.skchto.ir/southern-khorasan: نقشه استان خراسان جنوبي )1یر تصو
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های قبل از اسالم در این منطقه زندگي ها و اقوام آریایي هستند كه از زماناز نظر قوميت مردم این منطقه از تيره پارت

 (.http://www.skocr.irستان ساكن هستند )امروزه عالوه بر افراد بومي استان، اقوام بلوچ و عرب هم در ا .اندكردهمي

توان بافت چادر، سوزن دوزی، سکه دوزی، سفال از مهمترین صنایع و هنرهای دستي بلوچ كه بعضا شهرت ملي دارد مي

سازی، خراطي و گليم و قاليچه بافي را نام برد. عشایر بلوچ پرورش دهنده یکي از بهترین نژادهای گوسفندان ایراني با 

ست. های متوسط و به نسبت درشت اترین الياف پشمي برای بافت فرشژاد بلوچي هستند كه دارای یکي از مناسبنام ن

های داری و زیراندازها قدمت بافته (.153-154های بلوچي است )صوراسرافيل، : این مساله یکي از دالیل شهرت قاليچه

 ر مهمي در خودكفایي مردم منطقه ایفا كرده استبسيار طوالني در منطقه خراسان جنوبي داشته و نقش بسيا

(http://www.skchto.ir/database/handicrafts). 

 

 های بلوچبررسي رنگ در قالي

اقوام هفت گانه بلوچ، كرد، عرب، ترک، فارس، چارایماق و سيستاني به دليل شرایط خاص سياسي و طبيعي در طول 

هایي اند. این اقوام توليدكننده قاليجنوبي سکونت گزیدهخراسان ضوی و های خراسان رتاریخ در مناطق مختلف استان

وش، ها و نقاند. طرحبه نام قالي بلوچ خراسان شناخته شده ،های مشترک در بازار جهاني فرشویژگي بخاطرهستند كه 

(. معموال 1: 1386همکاران، )احراری و  به هم شباهت بسياری دارد هابافتهها در این های كاربردی و همنشيني رنگرنگ

گردید شوند. در گذشته تار و پود آن از پشم سياه رنگ تهيه ميهای بلوچي یک پوده هستند و با گره فارسي بافته ميقاليچه

 های عشایر بلوچ كه از مشخصات اینكنند. رنگ تيره قاليچههای اخير از نخ نيز برای این منظور استفاده ميولي در سال

كند مي شود. شخص تصوراست در نتيجه به كار بردن سه مایه از قرمز سير، آبي سير و متوسط و سياه حاصل مي فرآورده

ها در واقع آبي سير است )ادواردز، ها فقط از رنگ قرمز تيره بهره گرفته شده، در حالي كه متن اغلب آندر این قاليچه

1368 :211.) 

 هایخط از بااستفاده را منحني خطوط است اماممکن كنندنمي استفاده دانگر خطوط واز بوده هندسي بلوچ هایطرح

 هاطرح هایویژگي از بودن وتکراری بودن گونه گل بودن، ایشبکه اصل سه. آورند وجود به هادرطرح كوتاه مستقيم

های رایج در بين طرح (. احراری5: 1386به نقل از احراری و همکاران،  Azadi, 1986: 57) باشدمي بلوچ قالي ونقوش

 اند.ددار، مرغي، درختي، بوته، محرمات، افشان، مکرر، حيواني و تصویری ميهای خراسان را محرابي، قابي، ترنجبلوچ

ها بر دو اساس شکل گرفته است: اول بر اساس شود، وجه نامگذاری آنهای بلوچي استفاده ميهای زیادی در قالينقشمایه

بيگي، طرح شود، مثل: طرح جانای كه مالکيت آن طایفه درخصوص آن طرح محسوب ميتملک طایفه و عشيره

. و دوم تقسيم بندی بر اساس نگاره ونقشمایه اصلي و شاخص  ...ساالرخاني، طرح یعقوب خاني، عبدالسرخ، تيمنگو

به علت وجود محراب، ای بکاربرده شده درفرش، مثل: طرح برگ تاكي به دليل وجود نقشمایه برگ تاک، طرح سجاده

ای با همين نام، طرح بوته به سبب وجود نقشمایه بوته یا همان سرو خميده،طرح طرح گل شفتالو به دليل استفاده از نقشمایه
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قابي كه نقش مایه شاخص آن اشکال چند ضلعي است )هشت ضلعي، لوزی و...( كه بهصورت قاب نقوشي از گلو...را 

ين ای با همواسطه حضور نقشمایه مرغ و یا طاووس، طرح سه برگي به دليل وجود نقشمایهدر بر دارد،طرح مرغي كه به 

 .(8-9: 1388پيام، نام، معروف گردیده است )فرخ

 های بلوچي و عشایر وابسته به نحو بارزی ازهای خراسان و بخصوص قاليچهبسياری از قاليچه»اشنبرنر معتقد است كه 

ين یقاليبافي درآ(. سياوش آزادی محقق فرش در كتاب 17: 1374)اشنبرنر، « اندپذیرفته های تركمن تاثيرنقوش و طرح

های ز دستبافتهتر اهای بلوچ به مراتب تيرهدستبافتهگوید كه های بلوچ و تركمن ميخود درباره تفاوت رنگ بافته بلوچ

 (.4: 1386به نقل از احراری و همکاران، Azadi, 1986: 214) دنباشتركمنمي

ها مقرر شده، همچون طبيعت كه وحدت منبع نور باعث بروز این پدیده مایه بر سایر رنگدر هر بافته اغلب یک رنگ»

رعکس تاثير شود، بشود. البته گرایش به طبيعت و عالقه به آن، باعث كنش ناتوراليستي در خلق صنایع دستي نميمي

های دهتوان جایگاه طبيعي آن را در پدیشود كه به سختي ميانتزاع نایل مي ها به آن چنان شکلي ازالهامات طبيعي در بافته

های اصلي و فرعي تقسيم های غالب در فرش به دو گروه كلي زمينه(. رنگ63: 1385آبادی، )حسين« پيرامون باز شناخت

 ک، طره، كتيبه و فضاهایكوچ شود. زمينه اصلي شامل متن فرش، حاشيه، لچک و ترنج و زمينه فرعي شامل حاشيهمي

رمز ق-قرمز، آبي-های مرغوب بلوچ شاخص بودن رنگ آميزی مركب از آبيكوچک است.یکي از خصوصيات بارز قالي

 (.13: 1374ای و معموال تيره و كدر و گاه استفاده از نيلي است )اشنبرنر، قهوه

 ذارد، عواملي چون:گدر همه جوامع عوامل مختلفي بر انتخاب رنگ توسط بافنده تاثير مي

 ؛تاثير سن در انتخاب رنگ -

 ؛محل زندگي -

 ؛تفاوت انتخاب رنگ در شهر و روستا -

 ؛فرهنگ -

 ؛وضع بدن و سالمت روح -

 .(175-173: 1382انتخاب رنگ توسط زنان و مردان )مهتدی،  -

های ها را دارا هستند. بلوچصيات آنگيرند، و همه خصوهای روستایي و عشایری قرار ميبندی قاليهای بلوچ جز دستهقالي

كاربرد و مصارف روستایي، مواد و ابزار بومي و حضور »بافند. استان خراسان عموما فرش بزرگ پارچه یا ابعاد بزرگ نمي

بندی و رنگرزی ناشي از دهي فرش، رنگهای آن در فرش روستایي، فنون بافت و الزامات آن در شکلناگریز ویژگي

یي، سنن قومي و مواد رنگي محلي، طراحي و نقش پردازی تحت تاثير قریحه روستایي، ذخایر فرهنگي هنری قریحه روستا

روح  باشد شاكله ومحلي و همجوشي با جوامع همسایه كه برآمده از الگوی زیستي، طبيعت و قریحه روستایي مي-قومي

های بلوچ (. این مساله در بافته66: 1384اللهي، محمدحسيني و آیت)حاج« های روستایي را پيکر بندی نموده استفرش

 باشد.هم قابل مشاهده و بررسي مي
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ای،كبود، قرمز آجری، قرمز های آبي متوسط، سورمهسال قدمت دارند عمدتا دارای رنگ 70های بلوچي كه بيش از قالي

 50كه در هایيدر قالي هستند.د قهوه ای خاكي و زر ،ای شتری و تيره، سفيد متمایل به كرمآتشي، قرمز تيره، مسي، قهوه

و  )احراری شودارغواني دیده مي و های دیگر مانند قرمز الكي، نارنجي روشن، سبزبرخي رنگ ،اندساله اخير بافته شده

های بلوچي تاثير محيط و اقليم خشک و های كدر و تيره در بافته(. یکي از دالیل استفاده از رنگ5: 1386همکاران، 

 توان دید روستایي و عشایری بافندگان بلوچيهای گرم قرمز و شتری را ميمنطقه بر بافنده است. استفاده از رنگ 2بانيبيا

های گرم مانند قرمز و های سرد و پاستيل مورد توجه شهروندان است در حالي كه روستانشينان رنگرنگ»دانست. 

سبز  شود كه رنگد. گویا تماس روستانشينان با طبيعت باعث ميكننهای اشباع شده و نقوش الوان را انتخاب ميرنگ

 .(174: 1382)مهتدی، « كمتر طرف توجه قرار بگيرد، در حالي كه شهروندان به انتخاب رنگ سرد عالقه بيشتری دارند

 (: 2-7ها بررسي شده است )تصویر های بلوچي آورده شده و رنگ آنهایي از قاليچهدر زیر نمونه

 
 (.12: 1374)اشنبرنر،  ميالدی 1930، ایبلوچي خراسانقاليچه سجاده: 2 تصویر

 
 (.11: 1386طرح قابي )احراری و همکاران، قاليچه : 3تصویر 
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 (.12: 1386طرح مرغي )احراری و همکاران، قاليچه : 4تصویر 

 
 (.14: 1386طرح درختي )احراری و همکاران، قاليچه : 5تصویر 
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 (.3: 1388پيام، طرح محرابي )فرخقاليچه : 6تصویر 

 
 (.12: 1386بلوچي )احراری و همکاران، قاليچه : 7تصویر 

 شود:طور كه در تصاویر باال مشاهده ميهمان

 ها هماهنگ و همگون هستند.ها با طرح مورد نظر و در تركيب دیگر رنگها رنگدر همه بافته -

 هستند. ای مایل به مشکيوسورمه ای تيره، آبي تيرهقرمز قهوههای اصلي رنگ -

 های تيره و كدر استفاده شده است.ها از رنگدر همه نمونه -

 ها محدود هستند.های رنگي مورد استفاده در هر بافته و در همه نمونهتناليته -
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تند و گرم هس هستند، كه همگيای شتری قرمز آجری، قرمز آتشي، قرمز تيره، مسي، قهوهرنگ قرمز مورد استفاده بين  -

 شود.ها دیده نميتركيب با رنگ آبي و ارغواني در آن

 هستند. كبود و ایآبي متوسط، سورمههای رنگ آبي شامل تناليته -

 های قرمز و آبي تيره است.زمينه شتری، رنگ مورد استفاده بعد از زمينه -

 شد.بارنگ شتری استفاده شده حاصل از پشم طبيعي و رنگ نخورده شتر مي -

 های قرمز و آبي شده است.تر جلوه دادن رنگبرای خطوط اصلي طرح معموال از رنگ سياه استفاده شده كه باعث عميق -

های روشن و ایجاد تضاد استفاده شده است. و بيشتر استفاده رنگ رنگ سفيد برای فضاهای كوچک و به صورت نقطه -

 (.4صویر سفيد برای حاشيه استفاده شده است )به غير از ت

 

 نتیجه گیری:

های هم خانواده آن در فرهنگ ایرانيان تنها یک زیرانداز و یا پوشش نيست؛ بلکه یک شاخص و معيار قالي و دیگر بافته

رود. در این پژوهش سعي شده تا هایي برای شناسایي هویت و سند ملي جامعه به شمار ميفرهنگي و هنری و برگ

های استان دهد كه بلوچای بررسي شود. نتایج نشان ميخراسان جنوبي به روش كتابخانههای بلوچي تركيب رنگ قاليچه

ثير های تركمن تاها به نحو بارزی از نقوش و طرحبافند و نقوش مورد استفاده آنخراسان عموما فرش یا ابعاد بزرگ نمي

گي توان تاثير اقليم منطقه و سبک زندكه ميی بلوچتيره و كدر هستند هادر قالي مورد استفادههای رنگپذیرفته است. 

ورد های اصلي مشود. رنگها مشاهده ميها در اكثر بافتهبافندگان بلوچ را علت آن دانست، كدر و غير شفاف بودن رنگ

ای قرمز ههای عبارتند از: تناليتهاست و دیگر رنگ ای مایل به مشکيای تيره، آبي تيره وسورمهقرمز قهوهها استفاده بلوچ

فيد سو ای شتری و تيره، كبود، قرمز آجری، قرمز آتشي، قرمز تيره، مسي، قهوه ای،آبي متوسط، سورمهو آبي تيره از جمله 

 و رنگ مشکي. ایمتمایل به كرم و خاكي و زرد قهوه

 

 ها:نوشتپي
Scheme¸ tonality. –Colour  -1 

است، ولي با توجه به نحوه قرار گرفتن مناطق پست یا مرتع به دو ب و هوای استان خراسان جنوبي خشک و بياباني آ -2

شود. آب و هوای خشک و گرم بيشتر در تقسيم مي« آب و هوای خشک و مالیم»و  «آب و هوای خشک و گرم»دسته 

ي های مرتفع شمالي، شمال غربها، مناطق هموار مركز، غرب و جنوب غرب و آب و هوای خشک و مالیم در بخشدشت

استان در ناحيه آب و هوای بياباني قرار گرفته است، رودخانه های موجود در  .اینشوداستان و اطراف بيرجند مشاهده مي

دشت های جنوبي و جنوب غربي به دليل مجاورت با حاشيه .این منطقه از نوع فصلي بوده و رودخانه دائمي وجود ندارد

 (.http://www.irimo.ir) های روان هستندو در معرض جریان شن شمال لوت، دارای آب و هوایي خشک و خشن بوده
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 منابع:

- Azadi , S . (1986). Centeral in the baluch tradition  .munich . klinkhardt and bire man. 

ه مقاالت ، مجموعبندی قالي بلوچ خراسانطرح، نقش و رنگ(. 1386) رؤیا نظاميو  امين الدین حاجياحراری، عبداهلل،  -

 ، تهران: مركز ملي ایران.دومين سمينار فرش دستباف ایران

 دخت صبا، چاپ دوم، تهران: فرهنگسرا.، ترجمه مهينقالي ایران(. 1368ادواردز، سيسيل ) -

شنبرنر، اریک )  - ستایي ایران   ها و قاليچهقالي(. 1374ا شهری و رو صيری،       های  ضا ن شيد توالیي و محمدر ، ترجمه مه

 فرهنگسرا.تهران: 
-Black, D and Clive Loveless (1976). Rugs of the wadering baluchi london : david black . oriental 

carpet. 
، گلجام فصلنامه علمي های روستایي ایرانشناسي فرشزیبایي(، 1384اللهي )اهلل آیتمحمدحسيني، همایون، حبيبحاج -

 .1384ره یک، زمستان پژوهشي انجمن علمي فرش ایران، شما

 .1367، فصلنامه عشایری ذخایر انقالب، شماره دوم، بهار  ها؛ تصویر اصالت«فارس»قالي بولوردی حسن بيگي، م.،  -

، گلجام فصلنامه علمي پژوهشي انجمن بررسي نقش و رنگ در قالي سيستان(، 1385آبادی، زهرا و زهرا رهنورد )حسين -

 .1385و پنج، پایيز و زمستان  علمي فرش ایران، شماره چهار

 .موسسه یادواره اسدیتهران: ، «دانشنامه ایران»فرهنگ جامع فرش یادواره (.1376) دانشگر، احمد -

 تهران: احياء كتاب.بر كویرهای سبز جنوب )فرش خراسان(، (. 1383صوراسرافيل، شيرین ) -

شهره و محبوبه واحدی )  - ستاری كوتاه دربار (، 1392عليپور،  ضا   هج سيون داخلي و نقش فرش در چيدمان ف ،  ی دكورا

 كالين، دوماهنامه تخصصي فرش دستباف، سال اول، شماره صفر.

ــانه )فرخ - ــمایهنظریبرمناطق،طرح(. 1388پيام، افس ــومين همایش  هایقومبلوچایرانهایقاليچههاونقش ، مجموعه مقاالت س

 ملي تحقيقات فرش دستباف، تهران: مركز ملي فرش.

 ، تهران: تهران.تاریخ تحول هنر و صنعت رنگ در ایران و جهان(. 1377زان، ناصر )فر -

 ، تهران: دانشگاه تهران.وریرنگ: نوآوری بهره(، 1375كاركيا، فرزانه ) -

ــم اندازها (.1382) اهللمهتدی، فيض - ــتباف، چالش ها و چش مجموعه  ، اثر رنگ در فرش، آموزش دانشــگاهي فرش دس

 .تدینمشهد: های نخستين همایش سراسری فرش در آموزش عالي، ها و برنامهانيها، سخنرمقاله

 .، ترجمه بهاره برهاني و عبداهلل احراریهاهایپرزداربلوچوهمسایگانآنفرشتا(. )بي دتریچوگنر،  -

 .مهکامهتهران: ، شناخت صنایع دستي ایران(.1389) یاوری، حسين -

- http://www.skchto.ir سایت ادا سان جنوبي، بازدید        ،  ستان خرا شگری ا ستي و گرد صنایع د ره كل ميراث فرهنگي 

4/7/1394. 

- http://www.skocr.ir 5/7/1394، سایت اداره كل ثبت احوال استان خراسان جنوبي، بازدید. 
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- http://www.irimo.ir 5/7/1394، سایت سازمان هواشناسي كشور، اقليم استان خراسان جنوبي، بازدید. 
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