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 چکیده 

که در طول تاریخ ایران دارد،    ای ترین ایالت عشایر ایران است. قشقایی باسابقه ایل قشقایی یکی از بزرگ 

بافی یکی از  شود. قالی بافی و این دسته هنرها بیشتر شناخته می بافی، گلیم همیشه باهنرهایی از قبیل قالی 

می اصلی  به شمار  ایل  این  هنرهای  تیره  ترین  چندین  از  طایفه  هر  و  طایفه  دارای چندین  قشقایی  رود. 

هایی همراه است. عالوه بر قالی،  ها با تفاوت ک از این طایفه شده است. موضوع بافندگی در هر ی تشکیل 

شده است. دو  نظیر در ایران و حتی جهان شناخته های بی های ایل قشقایی نیز به سبب وجود رنگ لباس 

ای  مؤلفه اصلی در هنر قشقایی فرم و رنگ است. در این پژوهش که اطالعات آن به مدد مطالعات کتابخانه 

م  به  استناد  معتبر جمع و  ابزار مشاهده  آوری قاالت  تحلیلی و  از روش توصیفی و  استفاده  با  است،  شده 

وتحلیل  مورد تجزیه   اند شده صورت تصادفی انتخاب  های فرش و لباس ایل قشقایی که به مستقیم، نمونه 

ن ایل  گونه حاصل شد که نسبت فرم به رنگ در قالی قشقایی بیشتر از پوشاک ای قرار گرفت و نتیجه این 

 است. 
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 مقدمه 

بافی با  . در بین سایر هنرهای این ایل، هنر قالی شود ترین ایالت ایران محسوب می ایل قشقایی یکی از بزرگ 

نقش  از  طرح استفاده  و  به ها  همیشه  زیبا  بسیار  و  متمایز  قالی های  از  یکی  ایران  عنوان  در  عشایری  های 

است.  بوده  قالی رنگ   موردتوجه  این  به های  استفاده  با  درنهایت  ها  رنگی،  متعادل  روابط  و  تضادها  از  جا 

شده است  ها از طبیعت )به دلیل جایگاه عشایر( بیشتر استفاده رار داشته و در نقوش آن هماهنگی و هارمونی ق 

زیبا و با اصالت    ها مشاهده کرد. تنوع رنگ، بصرت های کهن را نیز در آن توان ردپایی از داستان گرچه می 

موجود در قالی و همچنین لباس محلی این ایل، همگی به نحوی بحث فرهنگی را به همراه دارد و درنهایت  

لباس قشقایی  شوند. در مورد لباس قشقایی نیز باید چنین گفت که  به شکل یک نماد فرهنگی محسوب می 

ها  تفاوت این لباس با سایر لباس   .نگ است زیباترین لباس محلی دنیاست. هارمونی این لباس موزون و هماه 

رنگ  و  تنوع  و  طراحی  لباس در  و  فرش  در خصوص  است.  مختلف  به های  قشقایی  ایل  زنان  طور  های 

صورت مقاله یا کتاب نگاشته شده است اما آن چیزی که این پژوهش را از  جداگانه مطالب زیادی چه به 

دو مهم به یکدیگر هست. شاید وجود تشابه در رنگ و فرم  کند تطبیق دادن این  تحقیقات پیشین متمایز می 

واسطه  ای تطبیقی بین این دو هنر ایل قشقایی صورت گیرد که به طلبد مقایسه قالی و لباس ایل قشقایی، می 

ها همان  کنندگان این لباس . چراکه بر این باوریم که استفاده شود های رنگ و فرم مشخص این مقایسه نسبت 

ترتیب پرداختن به این   این  د به شو که ذوق و سلیقه هر دو از یک نقطه متجلی می   هستند ها  بافندگان فرش 

های  درروند این پژوهش پس از مطالعه قالی و لباس تواند زاویه جدیدی به هنر منسوجات باشد.  موضوع می 

ندگان در این مقاله  ایل قشقایی، این دو هنر از دو منظر فرم و رنگ، موردبررسی قرار خواهند گرفت. نگار 

 . زیر هستند. های  طور مشخص به دنبال یافتن پاسخ پرسش به 

 های ایل قشقایی چگونه است؟ نسبت رنگ و فرم در لباس و فرش 

 های مشترک رنگ و فرم فرش و لباس ایل قشقایی چگونه است؟ ویژگی 

 تواند در میزان توجه مخاطب به این هنر، تأثیرگذار باشد؟ فرم حاکم بر فرش و لباس قشقایی چگونه می 

 پیشینه پژوهش 

اما در پژوهش  تاکنون صورت نگرفته است  این پژوهش تحقیق مستقلی  باب موضوع  های مختلف  در 

 شده است. صورت پراکنده به این موضوع پرداخته به 

( در این  ۱۳۹۵،  نوشته ایمان زکریای کرمانی   ، های قشقایی فارس ش و رنگ قالی )نگاهی دیگر به طرح، نق 

باف ایران، نوشته  شده است. )زیبایی در فرش دست های فرش در ایل قشقایی پرداخته مقاله به بررسی رنگ 

  هنر  ان جه  در  آن  ماندگاری   باعث   که   عاملی   عنوان به   ایرانی   فرش   زیبایی ( این مقاله به ۱۳۸۵، نازیال دریایی 
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  این   برای   و   کرده   هموار   را   فرش   از   ارزیابی   هایی، زیبایی   چنین   بنیان   شناخت   است.   پرداخته   است   شده 

  ، قشقایی   زنان   لباس   شناسی رنگ   و   زیبایی   های شاخصه )   دهد. می   دست   به   مناسبی   معیارهای   ارزیابی، 

پوشاک محلی، یکی از وجوه تمایز اقوام مختلف از یکدیگر است  معصومه محمدی صیف، روزنامه قان(  

کشور محسوب می  فرهنگی یک  نماد  و  بوده  ملی  به شاخصه که مظهر هویت  مقاله  این  در  و  شود،  ها 

ری در  )بررسی تصویری نقوش جانو شده است.  شناسی رنگ در لباس زنان قشقایی اشاره های زیبایی فرم 

پور( در این مقاله توضیحاتی درباره کاربرد  فرش قشقایی )گلیم و گبه( و کاربرد آن در آرم، سحر علی 

 نقوش حیوانی در فرش قشقایی آورده شده است. 

کتاب تاریخ تحوالت لباس و پوشاک در ایران، نوشته دکتر حسین باوری( در این کتاب نیز به تحلیلی در  ) 

این کتاب اشاراتی کوتاه در مورد ایالت  ها پرداخته نگ و فرم آن مورد لباس ایرانیان و ر  شده است. در 

 ها شده است. های آن ایرانی و لباس 

 فرش قشقایی 

و ایل خمسه بیش از    ها ویژه قشقایی د. عشایر فارس به ن ده بیشترین بافندگان فرش استان فارس را عشایر تشکیل می 

کنند نیز به کار تولید قالی و سایر  ها زندگی می دیگر عشایر به این هنر اشتغال دارند و روستائیان که در مسیر این ایل 

عنوان یک کاالی تجارتی بلکه  های خود را نه به بافت بافان این استان معموالا دست کنند. فرش ها مبادرت می بافت دست 

آمیزی و طراوت  ها دارای رنگ های آن رو نوسانات بازار فرش نیستند، طرح کنند و چون دنباله ی برای خود تولید م 

کنندگان روی  های اخیر بافندگان عشایری به بافتن فرش برای فروش و به سلیقه مصرف خاصی است. البته در سال 

های  فرش قشقایی با طرح   .دهند ادامه می های مرسوم پیشینیان خود را  بافی و رنگ اند. لیکن غالباا همان ذهنی آورده 

ترین و  شوند، جزء ابتدایی ها که سه خط افقی، قائم و مایل را شامل می هندسی و شکسته همراه هستند. این طرح 

خط افقی شامل یک ردیف گره است که پهلو به    .اند یافته هایی هستند که به ذهن هنرمندان طراح راه ترین طرح قدیمی 

خط عمودی )قائم( مشتمل است بر یک ردیف گره که بر باالی دیگری به روی یک جفت    .گیرد می   پهلوی هم قرار 

تناوب یکی در باال و یکی در کنار  شود به خط اریب )مایل( نیز که یک ردیف گره را شامل می   .شود تار یا چله بسته می 

ی سادگی موردتوجه بسیاری از  واسطه ه های شکسته ب نقشه   .دهد درجه را تشکیل می   ۴۵گیرد و یک زاویه  قرار می 

روستاییان است، هنوز در آسیای میانه، ترکیه، قفقاز و ایالت و عشایر ایران کاربرد فراوان دارد. شاید یکی از دالیل  

توان استفاده کرد  های شکسته بدون ترسیم بر روی کاغذ نیز می ها این باشد که از طرح گرایش عشایر بدین گونه طرح 

مه  به  »هنر و  این  نیست.  نیاز  بسیار،  به   -ارت  دست صنعت«  به  عمده  می طور  انجام  به زنان  تولید  شود.  طورکلی 

دار فرش ایل قشقایی مانند سایر عشایر  .  گیرد زنان صورت می ها از مرحله ابتدایی تا آخرین مرحله به دست بافته دست 

دارهای روستایی نیز افقی و گاه عمودی است. علت  نشیند. بیشتر  افقی است و بافنده برای بافتن بر روی زمین می 

http://www.bartarinha.ir/fa/news/775342/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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ها هماهنگی داشته و حمل آن بر پشت چارپایان  نشینی آن استفاده عشایر از دار افقی به این دلیل است که بازندگی کوچ 

بافندگان  معموالا    .گیرد و همین عامل باعث شده که در زمان یکجانشینی نیز از دار افقی استفاده کنند به سهولت انجام می 

بافی  ها بدون نقشه شروع به فرش کنند. این موضوع بیان گیر این است که آن بافی( استفاده می فرش قشقایی از )ذهنی 

 ۱کنند و معموالا به همین دلیل دو فرشی کامالا باهم در تشابه نیستند. می 

 بندی فرش قشقایی های رنگرزی و رنگ ویژگی 

هایی که در  رنگ نبود؛ در قرن دوازدهم رنگ   ۸های قشقایی بیش از  ترین فرش قدیمی کاررفته در  های به رنگ 

شده بود؛ این پیشرفت همچنان ادامه داشت تا اواسط قرن  رنگ   ۱۰رفت حدود  های قشقایی به کار می فرش 

ها  رنگ رنگ رسید. مردمان قرن دوازدهم به راز برخی از    ۱۴ها به  کاررفته در فرش های به سیزدهم که رنگ 

های  بافت ها و دست رنگ گلی فام پی نبرده بودند؛ اما از اوایل قرن سیزدهم در ریزبافت ازجمله قرمزهای سرخ 

رنگ  هنر  ظریف  در  که  اساسی  رنگ  شد؛  گرفته  کار  به  فاخر  طالیی  خرم،  سبز  آتشین،  سرخ  چون  هایی 

که از این رنگ جهت  طوری ام است؛ به ف توان دید؛ رنگ گلی یا همان رنگ قرمز تند سرخ بافی قشقایی می فرش 

ها استفاده  ندرت از این رنگ در حاشیه فرش ؛ و به شد می ها استفاده  آمیزی ترنج ها و رنگ ی فرش، لچک زمینه 

جرئت  ای، سبز و سفید بود. به ها بهترین رنگ جهت زمینه فرش به ترتیب آبی فیروزه شد. در نزد قشقایی می 

  از   آید. و بعد حساب می ها به ترین قالیچه ها باشد جزء نفیس ارای یکی از این رنگ هایی که د توان گفت فرش می 

های صاف،  بافت شده هستند؛ در دست ای هستند بسیار شناخته هایی که دارای رنگ سبز و سورمه آن قالیچه 

 ( ۲  تصویر (. ) ۸۹:  ۱۳۶۴)پرهام،  ای بیشتر وجود دارد زالل، یکدست و ممتاز رنگ سرمه 

 

 

 

 

 

 
 ( http://golchehcarpetرنگ در فرش قشقایی )   -۲تصویر                ( http://golchehcarpet)  فرش قشقایی   -۱تصویر  

  

 
ها و مایفهبافندگان قشقایی این سرمشق هفا را کفه یفک یفک نقش. .شودهایی کمک می گیرند که »حور« نامیده میبافندگان تازه کار از سرمشق.  1

 گویندهای اصلی بر آن بافته شده است. »دستور« مینگاره

http://golchehcarpet/
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 ها بندی قالی معرفی برخی از ترکیب 

 لچک و ترنج 
طورمعمول نقش ترنج در وسط فرش قرار دارد  شود. به ایران نقش لچک و ترنج دیده می   های در بیشتر فرش 

های نقاط مختلف تغییر  و شکل آن ممکن است دایره، بیضی، لوزی و یا چند پرده باشد. اندازه ترنج در فرش 

به می  قالیچه عنوان کند.  در  قالی مثال  و  ابع ها  آباده  و  نائین  کاشان،  اصفهان،  بافت  در  های  و  کوچک  آن  اد 

تر است. در باال و پایین ترنج میانی غالباا دوسر ترنج بافته  های تبریز، هریس و مشهد تا حدودی بزرگ فرش 

ها با تعداد  شوند. گاهی ممکن است این کالله شوند که در اصطالح طراحان، شمسه و یا کالله نامیده می می 
کنند در  ها شکل خربزه را تداعی می که برخی از این شمسه یی جا آن   زیاد تمامی محیط ترنج را در برگیرند. از 

چهارم نقش  ی بارز آن ترنج فرش تاریخی اردبیل است(. به یک نامند )نمونه ای می اصطالح آن را ترنج خربزه 
بافان لچک  ی متن فرش در اصطالح قالی ترنج میانی و یا شکلی مشابه و یا اکثراا متفاوت با آن در چهارگوشه 

نامند. هرگاه چند ترنج در داخل  ها توأم با ترنج باشند طرح را لچک و ترنج می گویند و اگر این لچک می 

که ترنج در متن  نامند. درصورتی کاسه می یکدیگر قرارگرفته باشند ترنج را تودرتو و یا به عبارتی کاسه نیم 

 ( ۵۷:۱۳۸۹نصیری،  فرش حالت پیشرفته و مسلط را داشته باشد به آن ترنج مداخلی گویند.) 

های ریزنقشی تقسیم  های مختلف و مزین به موتی که متن فرش به نوارهایی با عرض مساوی و بارنگ درصورتی 

گویند. این طرح  در اصطالح به آن طرح محرمات می   ، راه به نظر برسد صورت راه ی فرش به که زمینه طوری د، به شو 
ی  های گوناگون بر روی انواع پارچه هایی است که از زمان هخامنشیان تاکنون به گونه مایه نقش ترین  یکی از قدیمی 

ای از نقاط به  شده است. این طرح که در پاره دار مناطق مختلف بافندگی ایران منعکس های گره بافت ترمه و دست 

 . ( ۸۷:۱۳۸۹،  م است )نصیری های فارس، کردستان، تبریز و ق گویند موردنظر بافنده آن قلمدانی نیز می 

صورت نوارهای باریک  های گلدانی مشابه است؛ معموالا به تر از نقش ناظم و نقش نقش محرمات قدیمی 
به  می هم چسبیده  قشقایی بافته  رنگارنگ خاص  باریک  محرمات  و  شود.  فراهان  و  کردستان  بافندگان  و  ها 

ت در فارس که همه انواع محرمات پهن و باریک  آذربایجان شوری سابق است. منطقه قشقایی تنها جایی اس 

 . ( ۸۹:  ۱۳۶۴)پرهام، شود  های گوناگون در آن بافته می و رنگ 

 طرح ناظم 
خانمی  این طرح را در بازار وکیل شیراز ناظم گویند. طرحی که به گفته سیروس پرهام در بازار تهران به حاج 

اند. این  ای آورده های سجاده از محققان و پژوهشگران مغرب زمینان را در دسته طرح   ای شهرت یافته؛ البته عده 
شده  اند تشکیل پیوند خورده ها  ها محراب را ساخته و دونیم سرو که به لچکی بافته از دو لچکی که پیوستگی آن 

ا دو گلدان و چهار  که به دو سر ناظم مشهور است نیز وجود دارد که ب است. البته طرحی دیگر مشابه همین 

 (. ۸۹:  ۱۳۶۴لچکی منقوش شده است )پرهام، 
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 پوشش قشقایی 

ها با مدهای مختلف، زنان قشقایی  های زندگی شهری و پیدا شدن انواع لباس ها است با تغییر تمدن و پیشرفت قرن 

  ورزند و جز در شرایط خاص و شهرنشینی حاضر نشدن پوشش خود را همچنان به لباس اصیل خود عشق می 

زنگ  به دوز لباس خود هست، لباس ایل زنان بسته به سن و گوش و در ایل هر زنی مسئول دوخت   .تغییر دهند 

ها  های رنگین مخصوص نوعروس لباس   .پوشد های رنگین می های متفاوتی دارد، کمتر زنی در کهولت پارچه رنگ 

نوع لباس و جنس آن بستگی به    .ستند های رنگین آزاد نی وزنان جوان هست و حتی دختران نیز در پوشیدن لباس 

های گران و رنگ سفید با تزئینات بسیار زیبا  ها اغلب از پارچه میزان درآمد خانواده هست اما لباس نوعروس 

ترین پوششی )هم ازنظر حجاب و هم ازنظر  قطعاا لباس زنان ایل قشقایی یکی از زیباترین و پرشکوه   .هست 

ها دارای ضوابطی مشخص و  اس مردان ایل قشقایی و چگونگی پوشیدن آن ( لب ۷  : ۱۳۷۱)طیبی،   .زیبایی( است 

هایی چون کاله، آرخالق، چقه،  ترهای ایل با سایرین متفاوت است. مؤلفه شده است. لباس خوانین و بزرگ تعیین 

 . ( ۴۷:   ۱۳۹۵)زارع،   های پوشش مردان قشقایی است شلوار، شال، زیرپوش و جز مؤلفه 

 فرم و رنگ 

های هنر در نظر گرفت. ممکن است با شنیدن یا مشاهده فرم،  ترین مفاهیم پایه توان یکی از مهم فرم را می 

از این واژه یک مفهوم محسوس مشترک بین عموم مردم استنباط شود. اما ارائه تعریف دقیق و تحلیل آن  

رم در طول تاریخ،  شناسی فرم است. اصطالح ف های کلیدی زیبایی بابیانی صریح دشوار است. یکی از مقوله 

   . ( ۹۶۱:  ۱۳۸۵های متفاوتی تبیین شده است )ویچ، متناسب با نوع نگرش فیلسوفان به گونه 

ها را  توان آن تفکیک نیست اما ازنظر تئوری می معنا و یا مضمون هنری اگرچه در عمل و خارج، از فرم قابل 

یکدیگر شده است و وقتی انسان به    ها در تفکیک کرد و وابستگی این دو مفهوم باعث تأثیرگذاری این آن 

شده در این اثر هنری باعث  کند نحوه چینش و نوع فرم استفاده جنبه ظاهری یا مادی اثر هنری توجه می 

کننده معنا و مضمونی  توان گفت که شکل یا فرم هنری تداعی شود. بر این اساس می انتقالی معانی به انسان می 

های شکلی و فرمی که مضمون  دهد تمامی داللت ن خاصی را نشان می است. بنابراین اگر اثر هنری مضمو 

بخش مهمی که در یک اثر هنری  دهند مطابق با این مضمون باشد. سه عامل وحدت کل اثر را تشکیل می 

مواقع   برخی  هستند.  محتوا  و  موضوع  ازای  به  عملکرد  و  ماده  فرم،  شوند  گرفته  نظر  در  باید  کاربردی 

د ویژگی  فرم  یک  می های  و  گرفته  اثر جای  )اعرابی،  رون  رمزگشایی شود  در  ۱۷۲:  ۱۳۹۲بایست  رنگ   .)

زندگی انسان بسیار حائز اهمیت است، اگر این اهمیت بیشتر از اهمیت فرم نباشد اما کمتر از آن نیست. )ایتن،  

ناصر  ترین ع ها در زندگی همه افراد حضور فعال و مؤثری دارند و به همین جهت از مهم ( رنگ ۹:   ۳۸۴

شود تا افراد بتوانند به  ها سبب می آیند که دارای بار احساسی و عاطفی هستند. رنگ حساب می دیداری به 
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برقرار نمایند. بشر  درک محیط، کسب اطالعات و جهت  بیشتری  با محیط پیرامون ارتباط  بپردازند و  یابی 

ده است. مصریان، یونانیان و ایرانیان در  ها استفاده کر ها سروکار داشته و از آن همواره در طول زمان بارنگ 

اند اسرار و رموز رنگ را  اند و کوشیده ها و آثار هنری خود از رنگ استفاده کرده ها و ساختمان زینت لباس 

شناسی و حتی درمان  مقوله رنگ در علوم مختلف مانند هنر، معماری، روان  بشناسند و در زندگی به کار برند. 

 (. ۵:  ۱۳۹۶ای بسیار پرکاربرد است )افروغ و همکاران،  رشته ان یک بحث بین عنو نیز واردشده و به 

 آنالیز فرم پوشاک قشقایی 
 

 

 بررسی فرم پوشاک و تطبیق آن بافرم و نقوش فرش    -۱جدول  

 )نگارنده( 

  

 بررسی فرم  نوع پوشاک 

 
 یاقلوق 

صورت  استفاده از نقوش هندسی منفرد به 
از مؤلفه تکرار طرح    شده الهام گرفته  ساده. 

 محرمات. 

 

 
 پیراهن قشقایی 

 مرکب   –استفاده از نقوش هندسی منفرد 
تشکیل فرم چندضلعی برگرفته از نقوش و طرح  

 فرش ایل قشقایی 
ساده مانند    های استفاده از نقش پرتکرار موتیف 

 حاشیه فرش در ردیف پایینی لباس زنان قشقایی 

 

 
 دامن زن قشقایی 

صورت منفرد و  استفاده از نقوش تزیینی به 
 مرکب 

استفاده از تزیینات گلواره در دامن زن قشقایی  
 منطبق با نقش فرش 

 حاشیه پایینی دامن زنان قشقایی 

 حاشیه فرش قشقایی 

 
 

 
 قشقایی پیراهن مرد  

عنوان نقش اصلی  قه به ج استفاده از نقوش بته  
 لباس 
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 آنالیز رنگ فرش قشقایی 
هنرهای ایرانی که مؤلفه رنگ در آن بسیار پرمایه و زیبا است، فرش قشقایی است. رنگ    ترین یکی از زنده 

بخش و همچنین راه اصلی برای آراستگی  عنوان شادی . در فرش رنگ به است در هر هنری دارای کاربردی  
تر بخواند.  شده در قالی را به کار گرفته ه  کند تعبیرهای نمادهای ب شود. رنگ به مخاطب کمک می استفاده می 

ها و  دهی و انتخاب آن رسد سازمان چه در رنگ قالی قشقایی بیش از هر چیزی ارزشمند به نظر می آن 

هایی به کمک ذکر این نکته الزم است که با  ها است. در این پژوهش با آنالیز کردن نمونه ترکیب شدن آن 
چه  ی مختلف دور از ذهن نیست، اما آن های رنگ های مختلف ایل قشقایی وجود تم ها و تیره توجه به طایفه 

 شود کلیت فرش قشقایی را مدنظر گرفته است. در اینجا بحث می 
 

 بررسی رنگ در فرش قشقایی    -۲جدول  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 )نگارنده( 

 

 آنالیز رنگ پوشاک قشقایی 

سعی بر آن است از    های مردان و زنان ایل قشقایی پرداخته و ترین لباس در این قسمت به بررسی مهم 

 . شوند دیدگاه رنگ مورد تحلیل واقع  

 رنگ فرعی  اصلی   رنگ  فرش 
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 بررسی رنگ در پوشاک قشقایی    -۳جدول  

 )نگارنده( 

 فرم رنگ و  بررسی   نوع پوشاک 

 
 

  یاقلوق 

استفاده از نقوش هندسی منفرد  
  صورت ساده به 

 

 پیراهن قشقایی   

   استفاده از نقوش هندسی منفرد 

 دامن زن قشقایی   

صورت  استفاده از نقوش تزیینی به 
  منفرد و مرکب 

 
 

 
 
 
 

 پیراهن مرد قشقایی 

عنوان نقش  استفاده از نقوش اسلیمی به 
  اصلی لباس 

 

 
 
 
 

 آرخالق 

استفاده از نقوش اسلیمی و ختایی  
 عنوان نقش اصلی لباس به 

 

 

 کاله دوگوشی   

 کامالا ساده و بدون نقش 

 

 

 چقه و زنهاره   

  کامالا ساده و بدون داشتن نقش 
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 جدول تطبیقی رنگ در فرش و پوشاک قشقایی    -۴جدول  

 پوشاک قشقایی رنگ در   رنگ در فرش قشقایی  

گی 
 رن

ت
صیا

صو
خ

 

عنوان رنگ اساسی در فرش قشقایی  قرمز تند یا گلی به   -

 دار بودن. است. با مشخصاتی از قبیل جاندار بودن، روح 

فام در قالی با طرح ترنج و گاهی  استفاده از رنگ سرخ   -

 گیرد. لچک مورداستفاده قرار می 

 کاربرد رنگ قرمز در حاشیه کمتر است.   -

به  گرامی   - قالی،  متن  البته  و  قالی  زمینه  برای  رنگ  ترین 

 ای، سبز و درنهایت سفید است. ترتیب آبی فیروزه 

 گیرد. ها مورداستفاده قرار می ای بیشتر در قالیچه رنگ سرمه   -

لچک   - جهت  معموالا  طالیی  رنگ  از  از  برخی  و  ها 

 شود. )معمول کشکولی( ها استفاده می حاشیه قالی 

 های ایگدر استفاده از آب تیره )سبز فام( در انحصار تیره   -

های قدیمی آبی سنگی  شده در نمونه های استفاده رنگ   -

 شده است(. و سبز سیبی )بیشتر در حاشیه استفاده 

 انتخاب رنگ لباس با توجه به سن.   -

 انتخاب رنگ سنگین برای افراد مسکن.   -

 برای پوشاک مردان.   انتخاب رنگ کرمی   -

ساالن.  های رنگی برای کهن عدم انتخاب پارچه   -

 سفید( )حتی عدم استفاده از گل 

رنگ در پوشاک زنان قشقایی برگرفته از اعتقادات و   -

 باورها 

 های شاد و رنگی بین دختران. استفاده از رنگ   -

که  بر باور نمادین آن استفاده از رنگ سرخ با تکیه   -

 عنوان الهه آسمان است. به ها  بین قشقایی 

 رنگ سبز   -

 گیرد. معموالا به دالیل مذهبی مورداستفاده قرار می 

 رنگ سفید   -

ی خدای زندگانی و خدای روی زمین است.  نشانه 

 . شود عنوان پرچم صلح از آن استفاده می به 

 )نگارنده( 
 

 گیری یجه نت 

ها، قالی  انگیز و مرموز بافته از همه، حالت خیال  بیش ها و  ها و پایداری رنگ آیندی طرح ها، خوش نقش  زیبایی 

 صد سال سابقه داشته و در بافی ایل قشقایی، حدود شش سنتی کرده است. هنر قالی  نشین هنرهای قشقایی را صدر 

درآمیخته و زمانی هم به ابداع و   های خاص غیر ایلی های اختصاصی و گاه با سبک این مدت، از نقش و نگاره 

ها  نامورترین بافندگان قشقایی، کشکولی   .اند اصیل خود را حفظ نموده  های اند و صدها سال، نقش داخته نوآوری پر 

دست  که  بافته باف هستند  گره  به خواب  های  عموماا  را  درمی دار  کار  از  قالیچه خوبی  ایگدر،  زنان  و آورند.   ها 

آور است. در  ها اعجاب گیاهی آن  آمیزی رنگ  اند که وسعت دامنه های گره بافته عالی و ظریفی فرا آورده خورجین 

  .شود ها دیده می ایل قشقایی است، برخی از ممتازترین گره بافته  ترین طایفه بافنده طایفه شش بلوکی، که بزرگ 

که عشایر را به  چنان آن   است، پوشاک عشایر قشقایی دارای کارکردی نمادین، اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی و هویتی  



 ۲5۳        رنگ و فرم در لباس و فرش ایل قشقایی هایمطالعه نسبت 
 

دار تبدیل کرده است که در طی سالیان، فرم و کارکرد اجتماعی قوم حتی باوجود معدود شدن تعداد  ساختاری پای 

   .مانده و از اصالتی خاص همواره برخوردار است ها هنوز هم باقی عشایر کوچنده در میان آن 

ها و  اول، طرح :  کنیم ی های متداول و رایج قالی قشقایی را، به دو گروه متمایز تقسیم م نقش  های طرح و نقشه ویژگی 

های دیگر این گروه  ترین نقش پیوسته که رایج  های منظم ها و نقش های سنتی عشایری و دوم طرح نقش و نگاره 

است. ذکر این نکته الزم    شده ها وجود دارد باعث پیدا شدن هارمونی خاصی  هستند. روابط متعادلی که در بین رنگ 

شناسی  ها که ریشه در رنگ عی وجود ندارد و تنها استفاده مناسب از رنگ است که برای این منظور هیچ قانون قط 

موقع تضادهای رنگی )مانند رنگ سرد و گرم( موجب این هماهنگی شده  ها دارد و همچنین به کار بردن به قشقایی 

ی  های اجتماعی همچون سن و جنس از تنوع بیشتر طورکلی رنگ در پوشاک زنان با توجه به مؤلفه است. به 

از رنگ  نوجوان قشقایی  کودکان و دختران  استفاده می برخوردار است.  از رنگ های شاد  نوعروسان  های  کنند. 

می متنوع  استفاده  پوشش  در  میان تری  از  هرچقدر  می کنند.  پیش  سالمندی  به سمت  لباس سالی  تیره رویم  تر  ها 

که اثری از رنگ سفید در آن دیده  طوری ه ای غالب است ب که در سالمندان رنگ مشکی و سورمه طوری شود به می 

مؤلفه نمی  به بحث فوق،  توجه  با  است.  به رنگ سفید  لباس عشایر  با حفظ طراحی  لباس عروس  های  شود. 

های متفاوت در کارکرد رنگ در  های فرهنگی مانند مناسبت اجتماعی همچون سن و جنس و همچنین مؤلفه 

 شده است. مؤثر هستند و این نوع کارکرد به یک ساختار منظم اجتماعی تبدیل   ها پوشاک قشقایی 

 

 منابع فهرست  

امیرحسین    - و  فتحعلی  و  قشقایی  اصغر  و  جوانی  اصغر  محمد،  ) زی سا یت چ افروغ،  (.  ۱۳۹۶ان. 

پژوهشی مطالعات هنر اسالمی،   -های قشقایی، نشریه علمی بافته شناسی رنگ در دست شناسی و فن زیبایی 

 ۲۶۱ال سیزدهم شماره  س 

انتشارات وزارت  ۱۳۸۴ایتن، ه. )   - (. کتاب رنگ، ترجمه محمدحسین حلیمی، تهران، سازمان چاپ و 

 فرهنگ و ارشاد اسالمی. 

 های عشایری و روستای فارس، جلد اول، تهران، امیرکبیر. باف (. دست ۱۳۶۴پرهام، س. )   -

-   ( پایان ۱۳۹۵زارع، ف.  طرا (.  ارشد،  کارشناسی  استاد  نامه  مدرن،  شیوه  به  قشقایی  ایل  زنان  لباس  حی 

 راهنما، تورنگ چماچم. 

 (. فرش ایران. کتاب سه زبانه فارسی، انگلیسی، ایتالیایی. تهران. نشر پرنگ. ۱۳۸۹نصیری، م. )   -

 شناسی، فصلنامه هنر. (. فرم در تاریخ زیبایی ۱۳۸۵ویچ، ت. )   -

 


