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 های قشقاییبافتهشناسی رنگ در دستشناسی و فنزیبایی

 4سازیاندكتر اميرحسين چيت، 3فرفتحعلي قشقایي، 2دكتر اصغر جواني، 1محمد افروغ

 چکیده

-هیا در میتن بافتیه  و فین    نشیيني رنیگ  چيدمان رنگي یا همبندی، شناسي)رنگاین مقاله متشکل از دو بخش زیبایي

بنیدی و ووامیل   شیناتتي شیامل رنیگ   شناسي )رنگرزی  است. در بخش نخست، به مطالعه، بررسي و تحليیل زیبیایي  

 است. در بخیش دو  نيیب بیه ورصیه    دهها هستند، پرداتته شی نقشوجودآورندهها كه بهتأثيرگذار بر چيدمان رنگي نخ

بندی رنگباهیای  ی)دایره  رنگ، طبقهچرتههای قشقایي شامل رنگباها، بافتهكار رفته در دستهای بهتي رنگشناتفن

طیور  تر و بههای این مقاله بيشاست. یافتههای مختلف آن پرداتته شدهها و طيفی توليد رنگتركيبات و نحوهاصلي، 

-اند از : تأثير وواملي نظير دریافیت ها به اجمال وبارتین یافتهومده بر اساس مطالعات و تحليل ميداني استوار است. ا

-های جمعي و قومي)باورها، آداب و سینن، آمیوزه  های محيطي، طبيعت و وناصر آن و نيب ووامل فرهنگي شامل جنبه

  در های فردی)ذوق و سليقه، تخيل و تعقیل، ابتکیارات فیردی و تمني یات روحیي و درونیي      های پيشينيان  و نيب جنبه

های وشایری و تاصه قشیقایي بیه   بافتههای مورد استفاده در دستبندی رنگبندی و رنگرزی و نيب كشف و طبقهرنگ

فرمیول رنگیرزی در وشیایر قشیقایي از      33چنين مستندنگاری ی اصلي)متغير و ثابت  و فروي یا تركيبي، همدو طبقه

بنیدی رنگباهیا و   رنگیرزی، مسیتندنگاری و طبقیه    ویژه در حوزهرای نخستين بار بهگذشته تا كنون. پژوهش پيش رو، ب

تحليلیي و شیيوه گیردآوری     -است. ایین مقالیه از نیون بنيیادین و روش تحقيیی توصیيفي      تركيبات رنگي، نگارش شده

 ای است. اطالوات ميداني و كتابخانه

 هداف پژوهشا

چنیين جسیتیوی ووامیل    ی طبيعي و گياهي و هیم های رنگي و رنگباهابندی ولمي تركيبمستندنگاری، رصد و طبقه

 ها مبتني بر رویکرد بومي، قومي و ایلي.   بافتهها در متن دستنشيني رنگتأثيرگذار در هم

 ها سؤال

-های وشایرقشقایي از تركيببافتههای وشایری كدامند؟آیا نظا  رنگرزی دستبافتهبندی دستووامل مؤثر در رنگ

 ها و چرته كدامند؟ی رنگي مختص تویش دارد؟ این تركيبها  و چرتهها)فرمول

 .بندی، رنگرزیشناسي، رنگ، رنگشناسي، فنها، زیبایيبافتهقشقایي، دستایل:  واژگان کلیدی
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 مقدمه

های كيفي و كمي از دو بُعد حائب اهميت است. نخست، های وشایری از طریی پژوهشبافتههای مختلف دستشناتت جنبه 

ها و دو ، ظرفيت هنریِ قومي و تالش در جهت صيانت از آنونوان بخشي از هویت و ميراثها بهبافتهنسبت به دستآگاهي 

های وشایری در كارآفریني بومي هنر در جهت رشد اقتصاد قومي و ملي با رویکردی تالقانه و كاربردی محور. بافتهباالی دست

-شناتتي و فنهای كيفي، دیداری)بصری ، زیبایيها و مؤلفهترین ظرفيتز مهمبندی و رنگرزی ، یکي ارو، رنگ)رنگازاین

های وشایری است كه هم بخشي از دانش بومي در هنر وشایری است و هم ونصر مشترک و مهم در ابعاد بافتهشناتتي دست

شناتتي)رنگرزی ، و هم در بُعد فنبندی  شناتتي)رنگهنری و اقتصادی این نون از هنر است. ونصر رنگ هم در بُعد زیبایي

های وشایری تاصه قشقایي نبد مخاطبان این بافتهی ارزشي در تبيين جایگاه و ميبان اوتبار و محبوبيت دستترین مؤلفهمهم

 هنر قومي است. 

كه همواره مدنظر ای است طور تاص، دغدغههای قشقایي بهبافتهطور وا  و دستهای وشایری بهبافتهحفظ و صيانت از دست

رسد كه در شرایط رو به زوال هنرهای بومي در اثر نظر مياست. بهمحققان و فعاالن این حوزه)اوم از دانشگاهيان و بازاریان  بوده

ترین راهکار برای صيانت از این هنر بومي و قومي، كاربردی كردن ترین و مناسبود  كاربرد در زندگي نوین امروزی، پسندیده

ها، ميسر نخواهد بافتههای مختلف دستها متناسب با زندگي و نياز انسان امروزی است. و این امر بدون شناتت مؤلفهافتهبدست

های مختلف مورد بایست از جنبهرود كه ميشمار ميترین مؤلفه در این راستا بهبود. رنگ و رنگباهای طبيعي و گياهي، مهم

كه در توليدات فعلي برداری میدد قرارگيرید. چه اینو در توليدات كنوني و آینده مورد بهرهمطالعه، بررسي و تحليل قرارگيرد 

 -زیست استكه دارای اثرات مخرب هم در زندگي انسان و هم در محيط -های شيميائي های وشایری، از رنگبافتهدست

 دهد. ها ميرنگهای طبيعي، گياهي و با ثبات جای تود را به این شود و رنگاستفاده مي

كارگيری رنگباهای فراموش شده، اهميتي مهم و های وشایری و احيا و بهبافتهبنابراین مطالعه، بررسي و تحليل رنگ در دست

آوردهای مطلوبي برای تواند دستفرهنگي و هم اقتصادهنر قومي، ميناپذیر است كه هم در بُعد ميراثضرورتي اجتناب

های بافتهها و رنگباهای طبيعي و گياهي در دستكه حضور رنگها باشد. چه اینبافتهو تریداران دست آفرینندگان، فروشندگان

ترین مبیت محيطي و اقتصاد سبب است و مهمویژه زیستهای فرآوان بهطور تاص، دارای ارزشطور وا  و قشقایي بهوشایری به

 رود. ر ميشماها بهكيفي در التفات و اقبال، فروش و ترید آن

 ی تحقیقپیشینه

ارشد و های مقاطع كارشناسيهای پژوهشي و رسالهها، مقاالت، طرحها)كتاببا مطالعه، جستیو و بررسي انوان پژوهش

ی تحليل و بررسي رنگ از دو بافندگي وشایر تاصه ایل قشقایي، مشخص شد كه در حوزهی نظا دكتری  در حوزه

بندی بندی و چيدمان رنگي ، طبقهشناسي رنگ)رنگشناتتي و نيب ووامل مؤثر در زیبایيشناتتي و فنمنظر زیبایي

ی رنگي، تاكنون پژوهشي های رنگي و چرتهولمي انوان درجات رنگي، جستیو و مستندنگاری رنگباها و تركيب

 باشد. ها و مناظر یادشده ميی پيش رو، نخستين پژوهش در حوزهصورت نگرفته و مقاله
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 های عشایریبافتهدست

هنری و هویت قومي است. گر ميراثقومي و كاربردی، تیلي ونوان نمودی از هنرهای بومي،های وشایری، بهبافتهدست

تر در زمان تر در گذشته و كمهای قشقایي بيشبافتهی بافت و توليد دستترین و شاید بتوان گفت تنها انگيبهمهم

است، اگرچه در طول ها در زندگي روزمره و براساس نياز و رفع نياز بودهبافتهاستفاده از دستی كاربردی و حال، جنبه

ی كاربردی های قشقایي، جنبهبافتهاست. در بافت و آفرینش دستّی ذوق و ذهن نيب مدد گرفتهفرآیند بافت، از قوه

است. چرا كه شرایط تاص ها بودهر توليد این بافتهترین انگيبه دها، مهمی مستمر و مداو  از آنها و استفادهبافته

ها بافتهای است كه بدون حضور انوان دستگونهحاضر، بهطور نسبي در حالویژه در گذشته و بهزندگي وشایری به

 ها،ی كيسهدستهطور كلي به سهطورتاص قشقایي بههای وشایری و بهبافتهنماید. دستسخت و تقریباً غيرممکن مي

  . 1شود. هر یک از این سه دسته شامل انوان مختلفي است)نمودار شمارهمفروشات و رواندازها تقسيم مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بَلَدان

كِش اُكاش)آب  

هتوبر چَنته  

 جَوال

دانقَليان دانقرآن   

 نمکدان مَفرش

اهكيسه  

 تورجين

ی اای)لتهكيسهتک   ایای)لتهكيسهدو 

 مفروشات)زیراندازها 

 قالي

هقاليچ  

 نَمد

 پاَلس

ه گليم)سُفر  

 تِرسک

هگب  

 رواندازها

هاجُل  

هابرتي از گليم  

 جاجيم

ی(  ی عشایری)قشقایهابافتهانواع دست

  

  نبع : نگارندگانها از منظر كاربرد)مبافتهبندی دستطبقه : 1نمودار 
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 های قشقاییبافتهدسترنگ در 

-ها و تلفيی و هیم گونه كه دریک تابلو نقاشي. دیدار رنگدارای اهميت تاص است به همان»های قشقایيرنگ در بافته

-را ممتیاز میي  دمید و آن بخشد، روح میي ی هنری و كاربردی را زیبایي ميهاست كه این پدیدهآهنگي یا تضاد بين آن

چنیان ویژگیي   بخشد. رنگ به بافته آنها تازگي و طراوت ميبی است كه هربار به نقشآميبندی و رنگسازد. این رنگ

هیای نیواحي مختلیف اییران را ازطرییی      كند كه بافتیه ای ایفا ميگونه در ساتتار آن نقش تعيين كنندهدهد و بدانمي

دسیت، بیا   چیون نقیاش چيیره   هیم »ی قشقایي بافنده  .253: 1376دانشگر، «)توان شناتتها ميهای آنمشاهده رنگ

ایین  انگيیب سیازد. بیه   بخش یا محرک و غیم آور، آرامشتواند نقش فرش را نشاطها مياییاد هماهنگي و تضاد بين رنگ

شود و رنیگ نمیاد تفکيیک و تیلیي     ها شنيده ميرنگها، سخن از زبانهای وشایری تاصه قاليدليل است كه در بافته

ی فراوانیي اسیت و   دارای جاذبیه  »هیای قشیقایي  بافتیه  . رنگ در دسیت 169: 1379پر،كو«)گوناگوني و اثبات نور است

ترین وناصیر  های گوناگون آن از مهمكند. انوان رنگ و تركيبتود جلب ميبرحسب ماهيتش، بيش از هرچيب نگاه را به

-های زیبایيهای ارزشترین ویژگيیکي از برجسته  .36 :1377ودیگران،هال«)رودشمار ميها بهزیبایي و كيفيت بافته

بافته است. هر بافنده، تيره و های قشقایي، تفاوت نگاه و توانش فردی در پردازش رنگي متن دستبافتهشناتتي دست

ی تیویش دارد،  پردازی در بافتیه بندی  و نقشها)رنگنشيني رنگای، قراوتي منحصر به تویش از انتخاب و همطایفه

وییژه در سیاتتار   هیا و مفیاهيم مشیترک بیه    شناتتي، جنبههای زیبایيآیند آفرینشِ وناصر و ارزشكه در فرضمن این

-ها بیه نمودن نقشقدرت بالمنازن آفرینندگان در ساده»های قومي و بومي، حضوری برجسته دارد. بافت، آیين و ارزش

هیای وییژه و پیر    هیا و ارزش [، قابليتهای زنده و پر جنب وجوش و ]كيفيت رنگرزیآميبی و گبینش رنگهمراه رنگ

   .29: 1389،ناغانيابراهيمي«)اهميتي است كه الز  است موشکافانه تحليل شود

 شناسي های زیبایي)جنبههای قشقاییبافتههای مؤثر برآن در دستو مؤلفه 5بندیرنگ

ویژه وشایر و ایل قشقایي است های وشایری بهبافتهترین ابعاد در بررسي قالي ایراني و دستشناسي یکي از مهمزیبایي

هیای  بافتیه شناسي رنگ در دستافتد. منظور از زیبایياتفاق مي "طرح و نقش"و  "رنگ"كه در دو بُعد برجسته یعني 

هیا  ها كه منیر به آفرینش نقیش بافتهها در متن دستنشيني رنگآميبی یا چيدمان رنگي)همبندی، رنگقشقایي، رنگ

گيری از توان اندیشه های وشایری با بهرهبافتههای طبيعي و رنگرزی در دستبندی، نگاشت رنگرنگ»  است. شودمي

  .5 :1378اسرافيل،صور«)گيردآزمایي، حضور و حاالت دروني هنرمند بافنده صورت ميو تالقيت ذهني، همراه با ذوق

ای طورتیاص، موضیون وسیيع و پُردامنیه    وا  و قشقایي بیه  طورهای وشایری بهبافتهبررسي این جنبه از رنگ در دست

توانید بازتیاب   های وشیایری اسیت، كیه میي    بافتهشناسي دستی زیبایيترین ابعاد در بررسي جنبهاست و یکي از مهم

                                                           
 افتد.های رنگي  دركنار هم،  اییاد نقش توسط این چيدمان اتفاق ميها)رشتهنشيني و قرارگيری رنگآميبی یا چيدمان رنگي، همرنگ. 5
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هیای قشیقایي جوالنگیاه دنيیای     بافتیه بندی در دسیت های جمعي و فردی بافندگان اجتمان وشایری باشد. رنگاندیشه

های وشایر ]قشقایي[ جلب نظیر مخاطیب نيسیت    بافتهبندی در دستين بافندگان این مردمان است. هدف از رنگتيال

توان چنين داویا كیرد   گيرد، لذا ميای واالتر از امور سودمندی و تردورزی قرار ميجایي كه زیبایي در مرتبهبلکه ازآن

هایشان پاالیش وواطف دروني و ارضاء احساسیات  مایهیبندگي نقشها و فركه هدف نهایي در آثار ایشان، با تمامي آرایه

آميبی، بيش از هر وامیل دیگیری    . طراوت و شفافيت رنگ و تنون و غنای رنگ35 :1393ناغاني،ابراهيم«)بافنده است

گیاه چنیان   آميیبی  ها و رنیگ توانائي زنان قشقائي در احساس رنگ»های قشقایي مؤثر بوده است. بافتهدر شهرت دست

آميیبی و هیم ازلحیاخ پختگیي و     هیای رنیگ  كاریماند هم از نظر فراواني رنگ و ریبهباورنکردني است كه به اویاز مي

-هیا را پدییدار میي   ای كه جریان وقفه ناپیذیر رنیگ  نوازی و هم ازنظر هماهنگي پرجاذبه وافسون كنندهگيرایي و چشم

ییادآور ایین   »هیا  اشتهای سيری ناپذیر وشایر قشقایي در كاربرد رنگ در انیوان دسیت بافتیه     .90 :1371پرها ،«)كند

بافته، ضعيف و كم بضیاوت اسیت، تنهیا بیه تیاطر وید        مطلب است كه اگر گاهي تنون پالت رنگي بر بستری از دست

هیا و  بنیدی  . رنگ45 :1389،ناغانيابراهيمي«)دسترسي به مواد و مصالح بوده است نه هيچ محدودیت بياني و معنایي

-های قشقایي از یک احساس دیداری و حساسيت تیسمي بسيار قیوی نشیأت میي   بافتههای رنگين دستچيدمان قاب

 گيرد.  

هیا و نقیوش از ووامیل    رنگ آميیبی طیرح  »شود. گونه تردید و احتياطي، كامالً درتشان استفاده ميها بدون هيچرنگ

ها دركنیار  ها و جایگبیني آنبیا از رنگ تواند بيننده را میذوب كند. استفادهاوليه مي بسيار مهمي است كه در برتورد

زنان قشیقایي بیيش   »درميان تما  اقوا   . 4 :1374یساولي،«)دهدبافته را در نظر بيننده زیباتر جلوه ميیکدیگر، دست

تنها در لباس بلکیه  ب هستند. والقه به رنگ، نههای غالها هستند. سبب، زرد، نارنیي و ارغواني رنگاز همه شيفته رنگ

ها را از محصیوالت اقیوا  همسیایه قابیل     ها، آنهای درتشان گياهي این بافتهشود. رنگهای زنان ایل دیده ميدر بافته

هیا نيسیت و در   منحصر به فراواني و طراوت رنگ»آميبی قشقایي  . ویژگي رنگ65 :1382تناولي،«)نمایدتشخيص مي

هیای ایليیاتي و روسیتایي، از    بافتیه ترین دسیت های رنگ افشاني نيب هست. تفاوت بارز قالي قشقایي و پُررنگكاریریبه

بينیي  حد ذرهقشقایي است كه گاه به "مينياتوری"آميبی سایر نقاط فارس گرفته تا بختياری و تركمن و قفقاز، در رنگ

ها با فضای زندگي اییل  های قشقایي، تناسب رنگبافتهگياهي دستهای سنتي و های بارز رنگرسد. از دیگر ویژگيمي

شیده و آفتیاب   ها در نور آفتاب است. چرا كه فرش جنوب بیرای فضیاهای بیاز وروشین بافتیه     قشقایي و تودنمایي رنگ

 پيشين .  «)هایش آشکارشودجلوه تواهد تا همهجنوب مي

-هایي كه از حيات پيرامون وشیایر، ذوق و احسیاس و ميقیاق   رنگبدیل نشيني بيها در كنار یکدیگر، همچيدمان رنگ

هیای  بافتیه های ارزشیمند دییداری در دسیت   ها یکي از مؤلفهنشيني رنگدنبال دارد. همگيرد را بههای قومي، مایه مي

سیاس  نشیيني از ییک اح  است. این همرا مقبول طبع و نظر مخاطبان و مشتریان وا  و تاص كردهقشقایي است كه آن
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ها گيرد كه كامالً دروني و مختص به تود بوده و در چهارچوب بنياندیداری و حساسيت تیسمي بسيارقوی نشأت مي

سو كردن تفاسير و تعابيری كه در مکاتب هنری ولمي رو هرگونه تالش در جهت همگنید. از اینها هنری نميو قاوده

های وشایری و تاصیه  بافتهآميبی و چيدمان رنگي در دست، رنگبندیی رنگ وجود دارد با رنگو دانشگاهي در حوزه

هیا  بافتهها در دستنشيني رنگهای معتبر و مؤثر در نظا  همها و مؤلفهگرفتن ویژگيقشقایي، نگاهي سطحي و نادیده

ی سیطور،  گارندههای فرهنگي قومي و فردی بافنده و تحقيقات ميداني ناست. ازاین رهگذر و باتوجه به ميراث و داشته

طیور تیاص   های بیومي، قیومي و بیه   های قشقایي براساس ميقاقبافتهبندی در دستاین باور وميی وجود دارد كه رنگ

وییژه ووامیل فرهنگیي    هیای محيطیي و بیه   ها شامل پيوند و الها  از طبيعت، دریافتافتد. این ميقاقاتفاق مي "فردی"

ووامیل  »هیای جمعي)قیومي  و فیردی اسیت.     های ميداني، شامل جنبهفتاست. این ووامل براساس جستیوها و رهيا

های اقليمي، روحيات و تصلتچون طبيعت و شرایطاند، وواملي همهای قالي دتيلبسياری در انتخاب و گبینش رنگ

  .78 :1387كیاران، وبییبی و هیم  «)شناسيی شخصي و حس زیبایيقومي، ملي و فردی نظير ذوق و احساس و سليقه

های جمعي و قومي وشایر قشقایي است كیه  های پيشينيان نمودی از مؤلفهآداب، آئين و سنت، وقاید و باورها و آموزه

هیای رنگیين و   نشیيني رشیته  چنان برجسته ندارند، اما بیه هیر روی در هیم   های فردی نقشي آناگرچه نسبت به جنبه

ناپذیر دارند. این ادوا در تالل گفتگو ها حضوری اجتنابطرحها و ها و آفرینش نقشبافتهها در متن دستنگاشت رنگ

ها اثبات شید. در  بافتهها در دستبندی رنگبرتي از بافندگان قشقایي و در ارتباط با كاربرد و رنگ هایو از ميان گفته

جنیوب   –مير  افشان)شهرستان سی رحمان و گلدر كانون اسکان چشمه 1394یکي از گفتگوهای نگارنده در فروردین 

-بنیدی در دسیت  نفر ، در ارتباط با چگونگي رنیگ  15بلوكي)نفر  و شش 15شوری)ی درهاصفهان ، با بافندگان طایفه

بندی و یا رنگرزی نقش دارند؟ كیه  های قشقایي و ووامل مؤثر در آن سؤال شد كه آیا وقاید و باورها در نظا  رنگبافته

ی ایمانلو كه بسياری از باورها و سنن ایلیي  شوری تيرهی درهتر از طایفهاتیربه و مُسننفر از بافندگان ب 9از این تعداد، 

هیا اشیاره   ی تود حفظ كرده بودند، به دو میورد از ایین ووامیل و مؤلفیه    را از گذشتگان تویش به ارث برده و در سينه

جیان  بيبانو و ایران ایماني، بيی ایماني، ماهتُندهبي سروناز ایمانلو، پروانه، والم و فرداشتند. این هنرمندان)شهربانو، بي

و  "قرمیب "وییژه رنیگ   هیا بیه  ی ولت كاربرد رنیگ بافندگاني بودند كه درباره تایون ایماني ایمانلو ، از جملهدهقاني و ك

قبیت  ی فیردی، اشیاره بیه وقيیده و باورهیای م     های درونیي، ذوق و سیليقه  ، والوه بر تأكيد و تمركب بر احساس"سبب"

ها، در زنیدگي  این رنگ نسبت به دیگر رنگ "موفقيت"و  "تير"، "سعادت"، "یُمنيتوش"گذشتگان تویش مبني بر 

های تویش والوه بر رضایت فردی و پاسخ به احساس دروني، بافتهداشتند و معتقد بودند كه حضور این رنگ در دست

آميیبی در  شیکل موفقيیت  ی این باورها بیه كه نتيیهطمينان از اینو ا های پيشينيان بودهمُهر تأیيدی بر باورها و آموزه

كه بافندگان قشقایي بر طبی ورف و آیين و باتوجیه بیه پيشیينه و بينشیي كیه      ضمن این زندگي ساری و جاری است.

فیراد  كنند و یا بیه نیدرت و در میواقعي كیه بافنیده فیردی از ا      نسبت به رنگ سياه وجود دارد از این رنگ استفاده نمي



   1396تابستا ن       -بهار فصل  26پژوهشی مطالعات هنر اسالمی، سال سیزدهم شماره  -نشریه علمی

 

  های قشقاییبافتهشناسی رنگ در دستشناسی و فنزیباییعنوان مقاله: 

127 
 

-هایي از بافته را از رنگ سياه استفاده میي دهد چند گره سياه و یا قسمتی تود را از دست ميتانواده، تيره یا طایفه

 كند.  

های تویش اشاره داشتند چیرا كیه معتقید بودنید     بافتهدر دست "زرد" نفر نيب به ود  استفاده از رنگ 3كه ضمن این 

و نسیبتاً   نفر )گُلي، ایران، زینب، پروین و گُلناز رحيمي  از بافندگان باتیربه 5چنين رنگ زرد، رنگ نامباركي است. هم

ها، اگر زن یا زنیان  افشان معتقد بودند كه در هنگا  رنگرزی پشمبلوكي در گلی ششلو و طایفهی رحيمسال تيرهكهن

گيیر  اً ضیرر و زییان و آسیيب گریبیان    ریخت، حتمی رنگرزی ميهمسایه مقداری پشم جهت رنگرزی در دیگ یا تمره

-نمیود. هیم  طور میبا و برای تویش رنگرزی میي ای بهشد كه در حال رنگرزی پشم بودند، لذا هر بافندهای ميتانواده

های تیویش  بافتهكارگيری آن در دستیُمني رنگ قرمب در زندگي و بهنفر  به شادی و توش 15چنين تما  بافندگان)

بندی، انتخاب و در رنگ "باورها"هایي هستند از تأثير و نفوذ ن موارد اگرچه محدود بودند، اما مصداقتأكيد داشتند. ای

 بافته توسط زن وشایری.  ها به هنگا  بافتن یک دستچينش رنگ

شناسیي  و یکیي از   ونوان محمل و همراهي دیرینه در زندگي وشایر، همواره منبعي مهم در رنگرزی)فنطبيعت نيب به

-زیسیتي مسیالمت  های قشقایي همواره همبافتهبندی دستپردازی است. در رنگبندی و نقشگوهای الهامي در رنگال

های پيشينيان تود كه ریشیه در تعیاليم   شود. وشایر با ونایت به آیين و آموزهآميبی بين طبيعت و بافنده مشاهده مي

ای دینیي و مهیم   را وظيفیه داشتن آنه و احترا  و پاک نگاهرا مقدس شمردباستاني و دیني داشته، طبيعت و مظاهر آن

های وشایری هم گویای دلبسیتگي بافنیده   بافتهشمردند، بنابراین بازتاب طبيعت، ابعاد و اشکالِ وناصر آن در دستمي

 یبه احساسات و وواطف دروني تویش است و هم توجه و احترا  بیه طبيعیت و جایگیاه معنیوی آن. در واقیع رابطیه      

-ر در آفیرینش ها، رودها  و بازتاب این مظیاه ی وشایری)قشقایي  با طبيعت و مظاهر آن)موجودات، گياهان، كوهبافنده

-را پیو  قلمیداد نمیي   كه آنبودن شعور برای طبيعت است و اینمعنوی همراه با احترا  و قائل های تویش، یک رابطه

هیا را نیووي   هیا و محافظیت از آن  آنطبيعت را مقدس و احتیرا  بیه  ی قشقایي آب، آتش، گياهان و كائنات كند. بافنده

-تنها در زندگي شخصي تویش سیعي میي  پندارد. بنابراین نهی اجتماوي و پاسداری از آیين و آداب تویش ميوظيفه

اطر بیه  ترین آسيبي به طبيعت و وناصر آن وارد نکند بلکه حتا برای احترا  و بازگوكردن احساس تعلی تكند كه كو 

-ها بازتیاب میي  بافتهنسبت تعلی، ذوق و احساس تویش، در متن  دسترا بهطبيعت، این پدیده و وناصر موجود درآن

 دهد.  

دهد. بیا الگوپیذیری   را الها  و الگوی تود قرار ميها، طبيعت و وناصر آننشيني رنگبندی و همقشقایي در رنگ بافنده

هایي كیه برداشیت و   پردازد. رنگی تویش ميبافتهها در متن دستبه چينش رنگهای طبيعت بندیها و رنگاز رنگ

تر از سوی بافندگان جوان قشیقایي و بیه اصیطالح    تقليدی از مظاهر طبيعت است. این روند و الگوپذیری آگاهانه، بيش

بافتیه، درییا   ای زمينه دسیت ای كه آگاهانه و به تأسي از طبيعت، ممکن است در فضگونهشود. بهروایت مي رفتهمکتب

چیادر، محیيط جنگیل،    چون شير یا شُتر، رنگ زرد، زرد ترمایي و یا نارنیي داشیته باشیند، ییا سیياه    آبي، حيواني هم
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 تود بگيرند. بیرای مقیال در دو گبیه كیه توسیط دو بافنیده      هایي از واقعيت بهها رنگدرتتان و گياهان سببگونه و گل

جوان و تحصيل كیرده، فرنیاز    هكه توسط بافند 1 است. در شکلنحوی روایت شدهفرآیند به است اینشدهقشقایي بافته

و ییا   چنیين رودتانیه  است، بافنده محيط و طبيعت زندگي و همشدهشوری بافتهی درهی ایمانلو و طایفهایماني از تيره

 ست.  ای پيرامون زندگي تویش را به رنگ سبب و آبي بافته و نشان دادهچشمه

اسیت و در واقیع ییک اسیتقناء اسیت، بیاقي       جب درتت نخل كه به رنگ زرد نشان دادهبافته، بهبندی این دستدر رنگ

چادر، پرندگان و حيوانات و زمين، هم بازتاب وناصر طبيعت است و هیم بیه   ها، سياههای بافته شده نظير كوهمایهنقش

ی   نيب كیه توسیط سیارا رحيمیي از تيیره     2شمارهی دیگری )شکلهاست. در گببندی شدهتبعيت از نظا  طبيعت رنگ

ی شير و تورشيد طبی نظیا  قیرارداد طبيعیت، بیه     مایهاست، نقششدهافشان بافتهبلوكي در گلی ششلو طایفهرحيم

ایت ایین  كارگيری و رواست. درصورتي كه بههای گند  نيب به رنگ پرچم درآمدهاست و توشهشدهرنگ زرد نشان داده

های طبيعت  كه توسط بافندگان جیوان و تحصیيل كیرده    های پدیدهمندانه)تبعيت از رنگبندی هوشروند یعني رنگ

آور نبوده و تیود را پایبنید بیه تقليید و تبعيیت ازآن      نرفته و مُسن البا شود، ازسوی بافندگان مکتبكماكان روایت مي

ی ماییه پذیرد نه براساس قواود طبيعیت. نقیش  يقه و تخيل صورت ميبندی بر اساس ذوق و احساس و سلنکرده و رنگ

تنها بیه رنیگ زرد نيسیت بلکیه     های موسو  به شيری، نهویژه پُرزدارها و تاصه گبهها بهبافتهشير در گذشته، در دست

براسیاس ذوق و  است چرا كه بافنده نه براساس رنگ حيوان در طبيعت بلکه رنگ این حيوان قرمب و از طيف قرمب بوده

هیا در  آميبی و به رنگ دلخواه تود یعني قرمب یا دیگر رنیگ احساس و تخيل و تمایل تویش، شير زرد طبيعت را رنگ

ای و گوسیفند را بیه رنیگ    ی شُتر را به رنگ قهوهمایه، بافنده نقش4 چنين در شکل شماره . هم3آورد)شکل شمارهمي

های قشقایي و در بين اكقر بافندگان وشایری و تاصه قشیقایي،  بافتهبندی دستنگاست. این رویه در نظا  رقرمب بافته

 های ويني نيستند.  تر در قيد و بند روایت الگوها و برداشتی رایج است. در واقع بافندگان با سابقه و مُسنیک رویه

-هیا در میتن دسیت   گي و بازتاب آنبندی طبيعت و ووامل فرهنهر روی این نگاه یعني روایت و تبعيت از نظا  رنگبه

های جمعي و قیومي و حتیا   های فردی و شخصي بافنده است تا جنبهها و مؤلفهالشعان جنبهتر تابع و تحتبافته  بيش

هیای فردی)احسیاس،   ها در كنار یکدیگر از جنبیه بندی و گبینش رنگطوری كه بخش اوظمي از نظا  رنگطبيعت. به

پذیرد و ل و تعقل، آمال، ابتکارات فردی و تمني ات روحي و دروني  بافنده سرچشمه و الگو ميی تخيذوق و سليقه، قو ه

ی وسیيعي را در بیين   ، گسیتره "هیا نشيني رنیگ بندی و همهای فردی در رنگدتيل بودن جنبه"این اظهارنظر یعني 

دهید. تفیاوت در نگیرش،    تتصیاص میي  ای كه در گفتگو شركت كردند، بیه تیود ا  بافنده 30ویژه تمامي بافندگان و به

ها كه برآمیده از نيیت،   ها و طرحها برای آفرینش نقشبندی و گبینش رنگهای فردی در رنگتوانش شخصي و جنبه

-شناتتي رنگ، طیرح و نقیش در دسیت   های زیبایيهای ارزشترین ویژگيذهن و تخيل بافنده است، یکي از برجسته

در قشقایي، قراوتي منحصیر بیه تیویش از انتخیاب و      است. هر بافنده، تيره و طایفههای وشایری تاصه قشقایي بافته

-كه در فرآیند آفیرینشِ وناصیر و ارزش  ی تویش دارد، ضمن اینپردازی در بافتهبندی  و نقشها)رنگنشيني رنگهم
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ای قیومي و بیومي، حضیوری    هی ویژه در ساتتار بافت، آییين و ارزش ها و مفاهيم مشترک بهشناتتي، جنبههای زیبایي

های فیردی تاصیه ذوق و   دست آمد، تأكيد بر جنبهها بهچه كه از این گفتگوها و پاسخ و پرسشبرجسته دارد. بنابر آن

گیاه آگاهانیه و بیه قصید غیری قبلیي و جلیب        ی وشایری هيچاحساس و برجسته بودن این مؤلفه نشان داد كه بافنده

ها را گبینش و بیرای آفیرینش   فاً پاسخ به ندای دروني و ذوق و احساس تویش رنگرضایت دیگران انیا  نگرفته و صر

های وشایر قشقایي، نيیب  بافتهبندی دستگيرد و لذا داوری و اظهارنظر مخاطب در ارتباط با نظا  رنگكار ميها بهنقش

 ذوقي، دروني و شخصي تواهدبود. 

جیا ازآن بیه   هیای وشیایری كیه درایین    بافتهشناسي رنگ دستزیبایيبنابراین در پایان ذكر این نکته ضروری است كه 

هیایي  یاد شد، بر طبی تحقيقات و گفتگوهای ميداني با بافندگان كه در باال اشاره شد و نيب بررسي نمونیه  "بندیرنگ"

-ایری در رنیگ كیه بافنیدگان وشی   بندی، این ادوا مبني براینی رنگهای مختلف قشقایي در زمينهبافتهمتنون از دست

كننید و تیابع     تبعيیت میي  2های جمعي)قومي  و شخصي]دروني[)نمودار ها از جنبهبافتهبندی و چيدمان رنگي دست

 های ولمي و رایج نيست، را به اثبات رساند.قواود و نظا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گبه با نقش فضای زندگي :  1شکل 

 بافي[)منبع : نگارندگان وشایر]منظره

 ی شيروتورشيد درمایهنقش:  2 شکل

 گبه )منبع : نگارندگان 

بندی فضیای  : رنگ 4شکل 

-دست محيط وشایری در  

  نگارندگان)منبع : هابافته

ر شير به رنگ قرمب د مایه:  : نقش 3شکل 

-پژوهش )منبع :آبيگبه به رنگ  زمينه

  گران
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 شناتتي فن )جنبههای مؤثر درآنرنگرزی در عشایر قشقایی و مؤلفه

ی میؤثر در كيفيیت توليید، ورضیه و     ترین مؤلفیه شود، مهمتحليل و بررسي ميشناسي ی رنگرزی كه در بُعد فنپدیده

هیای  بافتیه هیای نشسیته بیر دسیت    های وشایری است. كيفيت رنیگ ویژه بافتهها بهبافتهاستقبال از فرش و دیگر دست

-خیش رنیگ  گیردد. ب هیای درهیم تنيیده برمیي    هیا ییا رشیته   رزی نیخ وشایری، بدون تردید به چگونگي و كيفيت رنگ

رزی در وشایر كند. رنگرنگ ، معنا و مفهو  پيدا ميشناسيی رنگرزی )فنرنگ ، در امتداد پدیدهشناسيبندی)زیبایي

شود. در رنگرزی وشایر بایید چنید مؤلفیه را    صورت سنتي و طبيعي انیا  ميدر گذشته و تا حدودی در حال حاضر، به

یعنیي منیابع طبيعیي و گيیاهي و  نيیب میوادی كیه در سیاتتار گياهیان          درنظر داشت. مواد مورداستفاده در رنگیرزی  

 نتيییه » . 1تأثيرگذارند و دیگری قلمرو زندگي وشایر كه گياهان و مواد طبيعي یادشده درآن وجود دارد)نمودار شماره

تیأثر از ووامیل   سیاز م بيني نيست، زیرا اتتالط و تركيب اجباء رنیگ رنگ از مواد طبيعي هرگب قابل پيش سعي درتهيه

  بندی، چيدمان رنگي)رنگبندیرنگ

يشناتتزیبایي  

یهای قشقایبافتهرنگ در دست  

رزیرنگ  

ذاروامل تأثيرگ  

زامواد رنگ  

يقلمرو ایل قشقای  

شناسيفن  

های محيطيدریافت  

 طبيعت و وناصر آن

 ووامل فرهنگي

های جمعي و قوميجنبه  

باورها وقاید و آداب، آیين و سنت  

انهای پيشينيآموزه  

های فردیجنبه  

 ابتکارات فردی

 قوه تعقل و تخيل

 تمني ات روحي و دروني

یذوق و سليقه  

  دگانشناسي)منبع : نگارنشناتتي و فنزیبایي : رنگ از منظر 2نمودار 
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مطلیوب از توليید ییک     يبات است. بنابراین هميشه نتيییه وهوا، موادرنگي و سایر تركچون نون تاک، آبناپایداری هم

هیا  دانیه هیا از رنیگ  كیردن رشیته   . بافندگان ایل قشیقایي بیرای رنیگ   36 :1377ودیگران،هال«)رنگ ميسر نخواهدبود

رنگ های صورتي، الكي، قرمبآجری،  استفاده كرده و برای كمروناس برای رنگی ورنگباهای كامالً طبيعي، نظير ریشه

فین   در سیایه »وشیایر قشیقایي   دهنید. را تغييیر میي  زمان نگهداری در آب و جوشيدن آنها، مدتشدن رشتهیا پررنگ

ری كیه غالبیاً   آميبی كه حاصل یک قرن تیربه است، هميشه سعي دارند نيمیي از زنیدگي را بیا تصیاوی    رنگرزی و رنگ

هیای  هیا، متوسیل بیه رنیگ    ها به منظور جان و توان دادن بیه نقیش  قراردادی و سنتي است به بيننده انتقال دهند. آن

هنرهایي اسیت كیه وشیایر از دیربیاز بیه آن       مرههنر رنگرزی در زُ . 20 :1375هانگلدین ،«)شوندگوناگون و متنون مي

از روزگیاران گذشیته   » انید. كیرده مرتفع مي را نياز به رنگ طبيعي یزمينه دریش مشغول بوده و نياز ایل و طوایف تو

 :1370پرهیا ، «)اسیت های با رونی فارس بیوده های مهم و از پيشهها و تیارتاز صنعتتوليد مواد رنگبا و رنگرزی یکي

چنين نقیل  های نخستين ایننویسان مسلمانِ سدهها و جغرافيدانهای بسياری از جغرافي . لسترنج به نقل از گفته56

كردند و ازاین رو كار رنگرزی در فیارس  ها استفاده ميآمد كه رنگرزان ازآنهای مختلفي در فارس ميرنگ»...كند : مي

  . 316 :1337لسترنج،«)بسيار رونی داشت

ه رنگیرزی گيیاهي در   یکي از مراكبی است كی  های ایل قشقایي،گاهترین سکونتترین و اصلي، یکي از مهماستان فارس

هیای اییل قشیقایي    بافتهو سایر دست هاآميبی فرشآن رواج فراوان دارد لذا طراوت و شفافيت رنگ و تنون غنای رنگ

دليیل توانیایي   به»ها قشقایي ي مؤثر است.یهای قشقابافتهشهرت جهاني دست این استان بيش ازهر وامل دیگری دردر

بافیت،  چنیين تخصیص در انیوان فنیون    آميیبی و هیم  ای پشمي و كيفيت نيرومند رنگهو هنر واالیشان در رنگرزیِ نخ

 . توانگری و تنیون  4: 1385دادور و دیگران ،«)های متنون با كاربردهای مختلف شهرت فراوان دارندبافتهدرتوليد دست

ی ی ییک قاليچیه  اهی آميبی چنان است كه حتیا تِبرگیان، گیاه بعضیي از رنیگ     دستي در رنگرنگ و سخاوت و گشاده

-شده، رنگ جوهری میي های شيميایي جوهری بافتهقشقایي را كه پيش از كشف و متداول شدن رنگ صدوپنیاه ساله

های بسیيار دور بیرای وشیایر    ها در گذشتهتوان كرد. تنون رنگرو كه این همه رنگ را به راستي باور نميپندارند، ازاین

هیای قشیقایي بیيش از هشیت رنیگ      ترین فیرش كهن»است. ر محدود و مختصر بودهویژه بافندگان ایل قشقایي بسيابه

هیا از ده  شده تعیداد رنیگ  هایي كه اواتر قرن دوازدهم و اوایل قرن سيبدهم هیری بافتهندارد و تنها در فرش 6متمایب

اواتیر قیرن دوازدهیم     ها تیا رسد. پيداست كه قشقایيكند و در اواسط قرن سيبدهم به چهارده رنگ ميرنگ تیاوز مي

اول قیرن    . از نيمه56: 1370پرها ،«)بودندنبردهفا ، پيرنگ گُليهای سُرخها، تاصه قرمبای از رنگهیری به راز پاره

هیای  بافتیه های آتشیين، در دسیت  های نو یافته، تاصه آن طالیي فاتر و سببهای تر  و سُرخرفته رنگسيبدهم رفته

                                                           
است. طور میبا درست شدهآید كه در هر مرحله از رنگرزی بهحساب ميهایي بهها تنها رنگمتمایب آن است كه در شمارش رنگهای مراد از رنگ. 6

 شود. ها محسوب نمياست، در شمارش رنگهای ابرش كه حاصل یکدست نبودن تامهبنابراین رنگ
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-اندک راز سر به مُهر رنیگ كند. اندک، راه پيدا مي10گاه چگنيو گاه 9چغالو بولي 8و ایگدر 7ظریف و ریببافت كشکولي

 های بافنیده تر تيرهجا كه ازاواسط قرن سيبدهم بيشگردد تا آنگسترده مي ی محدود رنگشود و دامنهها گشوده مي

-قشقایي نظم و نسی قدیم تود را از دسیت داده هاست كه ایل هرچند سالیابند. ها دسترسي ميقشقایي به انوان رنگ

شیدند  آميیبی میي  های زاگرس رنیگ است و دیگر از آن همه پشم براق و ابریشمين گوسفندان ایل كه با گياهان دامنه

های اسکان در نبدیکي شیهرها و روسیتاهای اسیتان    تبری نيست، ولي هنوز گروهي از بانوان ایل قشقایي كه در كانون

انید، بیه   هیا  بیه یکیانشیيني روی آورده   اصفهان)مناطقي همچون شهرضا، دهاقیان، سیمير  و توابیع آن    فارس و بویژه

-های وشایری بیا انیوان رنیگ   بافته، گبه و سایر دست، قاليچهگذران به توليد قاليداران و سرمایهسفارش بازار و سرمایه

 پردازند.  های جوهری با ثبات باال ميهای گياهي و یا رنگ

هیا و  های قشقایي توسط تیود وشیایر و از منیابع گيیاهيِ دشیت     بافتهكار رفته در دستهای بهتر رنگر گذشته بيشد

لحیاخ  هیا بیه  داد. این رنیگ شد كه در قلمرو و جغرافيای زندگي ایل قشقایي را تشکيل ميهای طبيعتي تهيه ميدامنه

برنید،  كار میي های تویش بهبافتهه بافندگان قشقایي در دستهایي كترین رنگمهمشمار بودند. تنون، محدود و انگشت

ای ای و انوان سبب و زرد، قهیوه انوان الكي و صورتي و سُرتابي و ارغواني، دوغي و طالیي، آبي، سُرمه»وبارت بودند از : 

رنگباهیا تعیداد و تنیون     ی تركيب انوانمرور زمان و با آگاهي تدرییي وشایر از نحوهاما به  .206: 1390ژوله،«)و سفيد

ای كه با اسکان و یکیانشيني وشایر و آمد و شد به شهرها، وشایر توانستند بیا تریید   گونهبهها رو به افبایش نهاد رنگ

های طبيعي و گياهي آماده از بازارهای قلمرو یيالقي و قشیالقي تیود نظيیر اسیتان فیارس، اصیفهان )شهرضیا و        رنگ

های تود بافتهتری را در دستهای بيشی)بروجن  از محدودیت رنگي وبور كرده و طيفسمير  ، چهارمحال و بختيار

 كار گيرند.به

 های عشایر قشقایی بافتهرنگزاهای طبیعی مورد استفاده دست

در گذشته و حتا امروزه كه فرآیند رنگرزی سنتي رو به زوال است، رنگرزان از برتي از رنگباهای طبيعي و بومي اییران  

شگفت »اند. باشند، محدود بودهطور ومده گياهي ميكرد كه رنگباهای طبيعي كه بهكردند. البته باید اشارهاستفاده مي

های فرش كه با استفاده از تیربه، مهیارت و ذهنيیت رنگیرز هنرمنید ایرانیي تبیدیل بیه آثیاری         كه محدودیت رنگآن

-كیار گرفتیه شیده   هایي است كه درآن شاهکارهای هنیری بیه  گاست، به محدودیت همان رنجاوداني و تأثيرگذار شده

                                                           
 .باف ایل قشقایيفرش ترین طایفهمهم. 7
 كردندهای ممتازی را توليد ميومله در ایل قشقایي كه قالي طایفههای . یکي از تيره8
 بافتند.های كشکولي و قشقایي را ميكشکولي است كه در گذشته ممتازترین قالي های طایفهیکي از تيره. 9

  .كردندهای ممتازی را توليد ميكه قالي ومله در ایل قشقایي های طایفهاز تيره. 10
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-های وشایری از چند رنگ درگذشته و قبل از ورود رنگبافته  و این محدودیت در دست6: 1378صوراسرافيل،«)است

 كند.  های شيميایي تیاوز نمي

» ویژه قشیقایي معتقید اسیت :    های وشایری بهبافتهی تنون كاربرد رنگباهای طبيعي در دستسيروس پرها  در زمينه

هایي كه دراواتیر قیرن دوازدهیم و اواییل     از هشت رنگ متمایب ندارد و تنها در فرشهای قشقایي بيشترین فرشكهن

-كند و در اواسط قرن سيبدهم به چهارده رنگ میي ها از ده رنگ تیاوز ميشده، تعداد رنگقرن سيبدهم هیری بافته

فیا ،  رنگ گلیي ها، تاصه قرمبهای سرخای از رنگا اواتر قرن دوازدهم هیری به راز پارهها ترسد. پيداست كه قشقایي

كنند تا حدی كه در برتیي از  ها دسترسي پيدا ميانوان رنگها بهبودند. تقریباً از اواسط قرن سيبدهم قشقایيپي نبرده

وپینج رنیگ   از بيسیت زمیين بیيش  مشیرق  شد. در هر حال در هيچ فرش قدیميها بيست رنگ متمایب استفاده ميفرش

 و شیوید  ییا  كما)، جاشيرروناسویژه گياهي وبارتند از:  . رنگباهای طبيعي به92: 1370پرها ،«)استنشدهمتمایب دیده

-گیل  وسیمه،  ،تتودرتت برگ وقابي،پياز، سرتس پوست چغندر، وسگری، انگوربابونه، برگ نيل، گل ، اسپرک، مشي

 هليلیه، سیماق،   گیردو، پوسیت  بلیوط، پوسیت  انیار، پوسیت  سیياوش، تون غوزپنبه، انیير، گندل،برگ جعفری،گل رنگ،

 از هیون  سیرتاب و تيیره  زوفیران،  لرگ، ، پلم)شوید گبنه، گنيما، ، وحشي پسته)، بنه توربيت یا آغاجي مردار)تِوِشک

  .است شدهمي استفاده رنگرزی در هاآن از گذشته در كه هستند گياهاني

 های عشایر قشقاییبافتههای اصلی و فرعی در دستی)دایره( رنگ/ رنگچرخه

-آیید. در رنگیرزی دسیت   های آن در این بخش برای نخستين بار به نگارش و مستندنگاری در ميها و انوان طيفرنگ

وشیایر   هیای بافتیه هیا در دسیت  فیرد اسیت. رنیگ   های قشقایي، رنگ تود دارای مباني و اصول تاص و منحصر بهبافته

ثابیت یعنیي    كیه تیود بیه دو دسیته     "اصلي"های رنگ چون رنگ در دیگر هنرها و آثار هنری، به دو گونهقشقایي هم

 "فرویي "هیای  ها و شيدهای دیگر شركت دارند و رنگهایي كه در تركيبات و ساتت رنگتودرنگ و متغير یعني رنگ

صیورت تیالص   هایي هستند كه منابع آن در طبيعت بیه ت، رنگهای اصلي ثابشوند. رنگیا ميانه یا مکمل، تقسيم مي

-طیور طبيعیي دارای ایین نیون از رنیگ میي      هایي كه تود پشم بهآید. درواقع پشمدست ميوجود داشته و مستقيم به

 هیای ای)تيره و روشن  و تاكستری رنگهای سياه، سفيد، شيری یا كِرِ ، قهوهها یا پشمهای تودرنگ ، رنگباشد)پشم

ها ییا شیيدهای   های اصلي متغير كه منبع ثابت داشته اما در توليد رنگچنين رنگ . هم3باشند)نمودار اصلي ثابت مي

 روند. كار ميرنگي مختلف به

انیار، گنیدل ، قرمب)منبع:رونیاس ،    هایي نظير زرد)منبع:جاشير، اسپرک، پوستتوان به رنگهای اصلي متغير مياز رنگ

 . البته رنگ آبي كیه از  3بلوط[ ، اشاره كرد )نمودار یدانه گردو، جفت ]پوستای)منبع:پوستنيل ، قهوهآبي)منبع:گياه

هیای فرویي ییا    شیود. رنیگ  صورت شيميایي توليد ميآید و هم بهدست ميآید هم از گياه نيل بهدست ميگياه نيل به

-های اصیلي بیا یکیدیگر بیه    ها و منابع رنگاز تركيب رنگ شوند. یعنيصورت تركيبي توليد ميتركيبي یا مياني نيب به
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آید كه وبارتند از : رنگ سبب كه از تركيب منابع رنگ زرد و نيل، رنگ بنفش كیه از تركيیب رونیاس و نيیل،     دست مي

ی اگردو و نيل، رنیگ سُیرمه  ای تيره كه از تركيب پوسترنگ نارنیي كه از تركيب منابع رنگ زرد و روناس، رنگ قهوه

هیای قرمیب   ایی قهوههای تانوادهای و نيل، طيفقهوهكه از تركيب پشم سياه و نيل، رنگ آبي تيره كه از تركيب پشم

شناسي و بخیش تیسیمي رنیگ در     . درواقع زیبایي4آید.)نمودار دست ميای بهسياه و قهوهكه از تركيب روناس، پشم

هیای وشیایری   بافتیه ی)دایره  رنگ، تاص جهانِ دستک مباني و چرتهطور میبا از یهای قشقایي، تود بهبافتهدست

 است. نشان داده شده 5های طبيعي)اصلي و فروي  در نمودار بندی رنگطوركلي طبقهبرتوردار است. به

 های مختلف آنها و طیفتولید رنگ ترکیبات و نحوه

هیای اصیلي   ی رنیگ وشیایری)رنگ  تركيباتي است كه در چرتههای قشقایي حاصل بافتهكاررفته در دستهای بهرنگ

هیای  جب چند میورد اسیتقناء كیه از جیوهر در كنیار رنیگ      های فروي  قراردارند. تركيبات رنگي بهثابت و متغير و رنگ

 هیای كار رفته و توليد انیوان طيیف  ها و تركيبات گياهي است. تركيبات رنگي بهشود، همگي محلولگياهي استفاده مي

آورد ميیداني حاصیل گفتگیوی    است. ایین دسیت  تفصيل آمدهبه 1شود، در جدول رنگي كه در وشایر قشقایي توليد مي

های قشقایي در شهرسمير  و آقیای گیودرز هوشیمند    بافتهاهلل شیاوي رنگرز و توليدكننده دستميداني با آقای ونایت

هیا ذكیر   كار رفته در آنط با این تركيبات و مواد و منابع بهی ایل قشقایي در شهر بروجن است. در ارتبارنگرز برجسته

 نماید.  چند نکته ضروری مي

ی فیارس اسیت كیه تلفیظ     طور ویژه منطقیه یکي از گياهان بومي قلمرو قشقایي به "11موردارآغاجي"در این تركيبات، 

كه از منابع توليید رنیگ زرد اسیت، از    رود. گياه جاشير نيب كار مياست و در توليد رنگ زرد به "12تِوِشَک"فارسي آن 

های مختلف آن گيیاهي  ای، آبي و طيفونوان یکي از منابع توليد رنگ سُرمهی فارس است. نيل بهگياهان بومي منطقه

ی ضدنيل همان هيدروسولفات است كه در رنگیرزی وشیایر   شود. مادهصورت صنعتي نيب توليد ميغيربومي است كه به

-ونیوان تقبیت  سفيد نيب كیه بیه  رود. مقدار زاجكار ميور است و برای كاستن از غلظت رنگ نيل بهقشقایي رایج و مشه

تیر باشید،   بافته دارد. هرچقدر مقدار این ماده بیيش سبایي در دوا  و ومر دسترود، تأثير بهكار ميكننده در رنگرزی به

كننیده، ليموتشیک اسیت كیه در     ونوان تقبتسفيد بهیابد و بالعکس. البته بهتر از زاجبافته كاهش ميطول ومر دست

ی آقیای  گفتیه تیری دارد. بیه  ای است شیيميایي مضیرات كیم   سفيد كه مادهواقع هم طبيعي است و طبعاً نسبت به زاج

قشیقایي  های اصلي كیه در ميیان اییل و طواییف اییل     قشقایي، رنگترین رنگرزان ایلونوان یکي از برجستههوشمند به

هیای  ای كه در ارتباط با انوان طيیف ای و سفيد. نکتهای، سبب، زرد، قهوهاند از : قرمب، آبي، سُرمهشود وبارتياستفاده م

كیار رفتیه در   های قشقایي حائب اهميت است این است كه با كیم و زییاد كیردن میواد بیه     بافتههای اصلي در دسترنگ

                                                           
11. Mourdaraghaji. 
12. Kheveshak. 
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هیا  تر باشید، رنیگ  دست آورد. هر چقدر غلظت مواد بيشر رنگ بههای متنون را از هتوان انوان طيفها ميتركيب رنگ

ای با پوست گردو، نسبت به مقدار پوست گرو و كم و زییاد  تر یا سيرتر و بالعکس. بطور مقال در رنگرزیِ رنگ قهوهتيره

 تر تواهد بود. تر یا روشنای تيرهشدن آن، رنگ قهوه

-كنند در محيط زنیدگي تیویش رنیگ   پسند هستند و سعي ميها رنگایيجایي كه قشقی آقای هوشمند، ازآنگفتهبه

-های شيميائي ییا جیوهری بیه دسیت    های متنون، شاد و سرزنده استفاده نمایند، لذا بعد از جنگ جهاني دو  كه رنگ

 هیای تیویش  بافتیه های قشقایي سرازیر شدند، بافندگان بسياری سعي كردند برای شادكردن فضیا و میتن دسیت   بافته

شید، رنگیين   ها كه از كشور آلمیان وارد میي  هایي كه زیاد مورد استفاده نبود را با استفاده از جوهر این نون از رنگرنگ

جایي كه ها از آنآمد نارنیي، بنفش و صورتي بود، كه البته این رنگدست ميها كه با جوهر بهی این رنگكنند. نمونه

ی زیادی بر صادرات و اقتصاد فرش قشیقایي  اروپائي و آمریکائي نبود، لطمه هم جوهری بودند و هم مورد پسند جوامع

 وارد آورد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قرمز

 سیاه

 زرد

 آبی

 سفید

روناس منبع:  منبع: نيل 

 منبع: پشم تود رنگ

 منبع: پشم تود رنگ

  نگارندگانهای اصلي متغير و ثابت در وشایر قشقایي)منبع : )دایره  رنگ: چرته 3 نمودار 

 سبز

 نارنجی

رهتیآبی  

لرنگ زرد+ ني منبع:  
لای+ نيقهوهمنبع: پشم  

يلگردو+ نمنبع: پوست  
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های تودرنگ شامل پشم های اصلي ثابترنگ   

ایقهوه  

 سياه

ای روشنقهوه  

ای تيرهقهوه  

 روناس

 جاشير

 نيل

دسفي  

  شيری)كِرِ 

 نارنیي

 بنفش

ای تيرهقهوه  

 سبب

ایسُرمه  

هتيرآبي  

های اصليرنگ  

قاییهای ایل قشبافتههای طبیعی در دستبندی رنگطبقه  

های فرويرنگ  

قرمبهای متمایل بهایقهوه  

 تاكستری

رهای اصلي متغيرنگ  

 پوست گردو

ط بلوجفت)پوست دانه  

  نگارندگان های اصلي و فروي)تركيبي  در رنگرزی ایل قشقایي)منبع :: رنگ 5 نمودار
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 (انگرهای قشقایی)منبع : پژوهشبافتهکار رفته در دستهای بهساخت رنگ : نحوه 1جدول 

تانواده 

 رنگي

 تركيبات نون رنگ تانواده رنگي تركيبات نون رنگ

 

 

 

 

 

 

 سبز

-موردارآغاجي + زردكاهي یا زرد كم سبب

 سفيد+كاه رنگ )پشم

 

 

 

 

 

 

 قرمز

قرمب 

روشن)الكي 

  مَلّه

 سفيدروناس + پشم 

سبب 

 پَرطاووسي

-موردارآغاجي+ زردتند)زرد زردچوبه

 ای  + نيل)مقداركم 

 روناس + پوست گردو قرمب تيره

سبب 

پوست 

 ایهندوانه

موردارآغاجي)تِوِشَک  + زرد تند)زرد 

 ای زردچوبه

 محمدی)برگ گل بو روناس + گل قرمبارغواني

سبب 

 انگوری

گردو روناس )مقداركم  + پوست قرمب ونابي جاشير + موردارآغاجي

 )مقدارزیاد 

یشمي سبب

تيره)سبب 

 كيکو  

 

گردو+برگ مو)برگ درتت پوست

 انگور 

روناس)مقدار زیاد  + پوست  قرمب شرابي

 گردو)مقدار كم 

 روناس+ دوغ قرمب دوغي 

نيل + ضدنيل)هيدروسولفات  +  سببچمني

  جاشير
 

 

 آبی

 نيل)هيدروسولفات نيل + ضد  آبي

 

 

 

 زرد

زرد 

كاهي)زرد 

 رنگ كم

 پوست گردو + آبي تيرهآبي پشم سفيد + كاه گند  یا جو

زرد 

 ليموئي

گند  یا جو +  شده + كاهجاشيرتشک

 سفيدپشم

آسماني آبي

)روشن یا 

 ای فيروزه

 نيل+ ضد نيل + زردچوبه

زرد پُرمایه 

 )طالئي 

نارنیي   موردارآغاجي + پوست گردو

 تيره)سير 

 رنگ + روناس پشم كِرِ 
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نارنیي  نارنجی روناس + زردچوبه زردتردلي

 روشن)باز 

پشم كِرِ  رنگ + روناس + 

 زردچوبه

 

 

 ایقهوه

ای قهوه

 سوتته

 پوست بادمیان + پوست پياز بنفش جفت + پوست گردو

 نيل + روناس پشم تود رنگ

 

 ای بازقهوه

از  –نارنیيبه تراش)زرد مایلروناس+ آفتاب آجری روناس + پوست گردو

 تانواده هویج 

  پشم تود رنگ

  سفید شیری

 صورت آردشده پشم سفيد + استخوان گوسفند)به

شده یا شده)شيرترش سفيد + شير جوشاندهپشم  جفت + پوست گردو + آبي ایسُرمه

 شده بریده

 پیازیپوست روناس + دوغ)محدود  بِهیگل 

 )مسی(

روناس)زیاد  + دوغ)زیاد  در مقایسه با رنگ 

 بِهيگل

 

 

 گیرینتیجه

-سیبایي در كيفيیت زیبیایي   های ایراني و تاصیه قشیقایي سیهم بیه    های بومي و طبيعي در قلمرو ایلرنگباها و رنگينه

-بافتیه رنگرزی در دسیت بندی و تمركب این مقاله بر دو مبحث رنگ های ایشان دارند.بافتهشناتتي دستشناتتي و فن

ی بررسي، مطالعیه و  ها یا چيدمان رنگي ، بر پایهنشيني رنگبندی، همشناتتي)رنگهای قشقایي بود. در بخش زیبایي

هیا همیواره بیا    ی آماری، مشخص شد كه بافنده در گبینش و انتخاب رنگی انتخابي و نمونهمصاحبه ميداني از جامعه

چنين ووامیل فرهنگیي   چون طبيعت و وناصر آن، جغرافيائي و قلمرو ایلي و همي همووامل مختلف نظير ووامل محيط

-های پيشينيان و نيیب جنبیه  های جمعي و قومي شامل آداب، آئين و سنت، وقاید و باورها و آموزهنظير ووامل و جنبه

ي و دروني، سر و كار دارد. ی تعقل و تخيل، ابتکارات فردی و تمنيات روحهای فردی نظير ذوق، احساس و سليقه، قوه

آوردهای مهم آن، كشیف و شیناتت و معرفیي مبیاني رنیگ در      شناتتي)رنگرزی ، از جمله دستچنين دربخش فنهم

فرد وشایری ی رنگ میبا و منحصربهباشد. در این بخش چرتهطور تاص ایل قشقائي ميهای وشایری و بهبافتهدست

ی اصیليِ ثابیت و   ها به دو گونیه كه رنگاستفاده، تدوین و تنظيم شد. ضمن اینهای مورد بندی رنگو قشقائي و طبقه

ی هنرهیای بیومي و   آورد این پژوهش كه برای نخستين بار به جامعیه ترین دستمتغير  و فروي تقسيم شدند. اما مهم

هیایي اسیت كیه پیس از     های رنگباها و رنگينهها و تركيبقومي و تاصه هنر وشایری، معرفي شد، كشف و احيا فرمول
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فرمیول بیرای    33های یادشیده شیامل   تبری و ود  توجه، بار دیگر مورد التفات قرارگرفت. تركيبگذشت سه دهه بي

كیارگيری  تواند با احياء مییدد و بیه  است كه ميساتت انوان رنگ و طيف رنگي مورد استفاده در رنگرزی وشایری بوده

های وشایری، با كاربردی امروزی و مطابی با سليقه و نياز مخاطب هم از ایین  بافتهها در دستها در توليد انوان رنگآن

 قدر صيانت كرد و هم به پویایي اقتصادقومي و كارآفریني بومي كمک شایاني شود. ميراث گران

 

 

اصفهان و نيب از جناب آقای  در پایان مراتب تقدیر و سپاس تود را از كليه بافندگان قشقایي و اسکان یافته در منطقه سمير ، جنوب

 دار .تاطر همراهي در گفتگوهای ميداني، ابراز مياهلل شیاوي و آقای گودرز هوشمند بهونایت
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Abstrac 

Hand woven by nomads qashqai as symbols of indigenous and ethnic arts and enjoys 

both functional and aesthetic features. colors, designs and elements of art and the 

aesthetic dimension of hand dyed and woven by nomads and have the fan base of 

cognitive processes. so that each of these dimensions may be suitable and appropriate 

vehicle for scientific study (cognitive technologies), ethnological, artistic (aesthetic) 

and is Semiotic. qashqaeis colors woven in two main categories and sub-divided. while 

its primary colors divided into two categories: primary colors, fixed and variable pick 

the colors. Primary colors, secondary colors as well as a combination of fixed and other 

dyes produced. in this paper, the study circle, color, aesthetic aspects, including color 

(color layout) and cognitive techniques such as dyeing, in dstbafth of qashqaees 

attention. From this perspective, this study indicates for the first time in the study area 

have been done by nomadic weaving.this article is the purpose of this research are 

fundamental and that is a cross-sectional method. practices as well as the compilation 

of the field of library and more. 

Keyword: native tribal and Applied art, qashqaie handwoven, qashqaie nomads, color, 

dayind.  
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Abstrac 

Hand woven by nomads Qashqai as symbols of indigenous and ethnic arts and enjoys 

both functional and aesthetic features. colors, designs and elements of art and the 

aesthetic dimension of hand dyed and woven by nomads and have the fan base of 

cognitive processes. So that each of these dimensions may be suitable and appropriate 

vehicle for scientific study (cognitive technologies), ethnological, artistic (aesthetic) 

and is Semiotic. qashqaeis colors woven in two main categories and sub-divided. While 

its primary colors divided into two categories: primary colors, fixed and variable pick 

the colors. Primary colors, secondary colors as well as a combination of fixed and other 

dyes produced. in this paper, the study circle, color, aesthetic aspects, including color 

(color layout) and cognitive techniques such as dyeing, in dstbafth of qashqaees 

attention. From this perspective, this study indicates for the first time in the study area 

have been done by nomadic weaving.this article is The purpose of this research are 

fundamental and that is a cross-sectional method. Practices as well as the compilation 

of the field of library and more. 

Research objectives 

Documentation, scientific classification of color combinations and natural and   

vegetative dyes, as well as the search for influential factors in the combination of 

colors in woven, based on the native, ethnic and egalitarian approach. 

Questions 

What are the factors affecting the color of the nomadic wool? 

Does the dyeing system of woolen embroidery contain its own formulas and color 

cycles? What are these combinations and cycles? 
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