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 :همایش رئیسسخن 

 

فرش دستباف ایران همواره در تاریخ این مرز و بوم نقش مهمی را ایفا نموده است و این هنر صنعت بومی    

اخر تاثیر زیادی در حوزه های فرهنگی و تجاری داشته است. در چند سده اخیر مباحث فرش ایران جدای و ف

از کارکردهای فرهنگی و اجتماعی، از منظر اقتصادی نیز مورد توجه واقع شده و به جنبه های تاثیرگذار 

انشگاه ها، پس از دو دهه تالش ارزآوری در اقتصاد کشور نیز  تاکید شده است. موضوع فرش ایران با ورود به د

آموزشی و پژوهشی، مسیر جدیدی را پیش روی خود تجربه کرده که این مسیر با رشد و توسعه رشته فرش 

در مقاطع تحصیالت تکمیلی، رویکردها و نگرش های جدیدی را در حوزه های مختلف در مطالعات فرش ایران 

غدغه های مطالعات کاربردی و با رویکردهای آسیب شناسانه آشکار کرده است. رشته دانشگاهی فرش از ابتدا د

را در دستور کار خود داشته و تالش کرده بوسیله ارتباط با بستر میدانی فرش دستباف، رشد و توسعه علمی 

 و حل برخی مشکالت موجود در این حوزه را به نتیجه رساند.

ب شورای جهانی صنایع دستی و به علت وجود  توفیق شد تا در تبریز، شهری که به انتخا 1397در سال    

شده و نیز در « شهر جهانی بافت فرش دستباف»دانشکده فرش، بازار فعال و سرمایه انسانی ماهر، ملقب به 

سالی که به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسالمی انتخاب شده است، دانشکده فرش دانشگاه هنر 

ر، با موضوع فرش و نیازهای معاصر باشد. امید است با تکیه بر دانش اسالمی تبریز، میزبان پژوهشگران کشو

بومی و رو به رشد در حوزه فرش دستباف ایران، همواره با نقد عملکردهای حوزه های دانشگاهی، میدانی و 

 مدیریتی، بانی رشد و توسعه و رفع مشکالت حوزه های آموزش، تولید، مدیریت و صادرات فرش باشیم. انشاا...

  

 دکتر علی وندشعاری                                                                                    

 س دانشکده فرشئیس همایش و رئیر                                                                                 
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 سخن دبیر علمی همایش

 

ترین فرآورده سنتی و فرهنگی این سرزمین یاد زه فرهنگ از فرش ایران به عنوان مهمپژوهشگران حو    

کنند. این فرآورده سنتی در دو قرن اخیر همواره از جایگاه باالیی در تجارت خارجی ایران برخوردار بوده و می

 60افزوده بیش از  قدرت ارزآوری باالیی نیز داشته است. خودبسنده بودن تولید این محصول در کنار ارزش

درصدی آن و توان اشتغال آفرینی ممتاز آن بویژه در جوامع کمتر برخوردار روستایی و شهری نشان از نقش 

 حیاتی این محصول در اقتصاد جوامع تولیدکننده دارد. 

ای هدر دهه های اخیر با وقوع تغییرات بنیادین در شیوه زندگی جوامع بشری، تغییر در نیازها و حوزه   

که در شناخت این نیازهای جدید موفق تر از -ها و ظهور تولیدکنندگان قدرتمند خارجی کاربری فرش

های مشترک ها و طرح راهکارها در قالب نشستضرورت شناخت چالش -تولیدکنندگان ایرانی عمل نمودند

شود. از طرفی وجود یمیان عوامل تولید و توزیع با مشارکت جامعه علمی فرش ایران بیش از پیش احساس م

موانع متعدد تجاری و اقتصادی در شرایط حساس کنونی کشور و لزوم بازاندیشی در فرآیندهای سنتی بازاریابی 

های بازار را اجتناب ناپذیر و سلیقه شناسی نیز ضرورت تدبیر عالمانه و اتخاذ مدیریت علمی در مواجه با تالطم

 کرده است. 

افزایی نظرات ها و با هدف همدانشگاه هنر اسالمی تبریز با اشراف بر این چالش از این رو دانشکده فرش   

با  1397ام آبان ماه را در تاریخ سی« فرش و نیازهای معاصر»اندیشمندان این حوزه اولین همایش ملی 

. امید شودمیمشارکت بخش عظیمی از دانشگاهیان، مدیران و تجار فرش در دانشگاه هنر اسالمی تبریز برگزار 

های معاصر است با یاری خداوندمتعال و برگزای پربار این همایش نتایج آن بتواند در جهت شناخت چالش

 بافت ایران موثر واقع شود.   های تولید و توزیع فرش دستحوزه

 

 دکتر عبداله میرزایی

 دبیـــــر علمی همایش  
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 ارکان همایش ملی فرش و نیازهای معاصر

 گذاری همایش ملی فرش و نیازهای معاصرتشورای سیاس
 رئیس دانشگاه هنر اسالمی تبریز استاد نژاددکتر محمدعلی کی

 معاون آموزشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه هنر اسالمی تبریز دانشیار دکتر مهدی محمدزاده
 رئیس دانشکده فرش دانشگاه هنر اسالمی تبریز دانشیار دکتر علی وندشعاری

 عضو هیئت علمی دانشکده فرش دانشگاه هنر اسالمی تبریز دانشیار طمه اکبریدکتر فا
 مدیر اداره پژوهش دانشگاه هنر اسالمی تبریز دانشیار دکتر مینو قره بگلو

 عضو هیئت علمی دانشکده فرش دانشگاه هنر اسالمی تبریز دانشیار دکتر سیامک صفاپور
 علمی دانشکده فرش دانشگاه هنر اسالمی تبریزعضو هیئت  استادیار دکتر عبداله میرزایی

 

 

 اعضای کمیته علمی همایش ملی فرش و نیازهای معاصر

 محل کار درجه علمی نام و نام خانوادگی

 دانشگاه هنر اسالمی تبریز استادیار دکتر عبداله میرزایی
 دانشگاه هنر اسالمی تبریز دانشیار دکتر مهدی محمدزاده
 دانشگاه هنر اسالمی تبریز استادیار دکتر فاطمه اکبری

 دانشگاه هنر اسالمی تبریز دانشیار دکتر  علی وندشعاری
 دانشگاه هنر اسالمی تبریز دانشیار دکتر سیامک صفاپور

 دانشگاه هنر اسالمی تبریز استادیار پور نامیجواد حسن

 دانشگاه کاشان دانشیار دکتر امیرحسین چیت سازیان

 دانشگاه تربیت مدرس استادیار ز افشاردکتر مهدی کشاور

 دانشگاه هنر اصفهان استادیار دکتر ایمان زکریایی کرمانی

 دانشگاه هنر تهران استادیار دکتر بیژن اربابی

 دانشگاه کرمان استادیار دکتر مجید نصیری برومند

 ورزیکاربردی جهاد کشا-موسسه آموزش عالی علمی یاردانش دکتر سید جالل الدین بصام 

 دانشگاه هنر اصفهان استادیار  پوردکتر صمد نجار

 دانشگاه بیرجند مربی وحیده حسامی

 دانشگاه سیستان و بلوچستان مربی ابوالقاسم نعمت شهر بابکی
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 کمیته اجرایی همایش                           

 رئیس همایش دکتر علی وندشعاری

 مایشدبیر علمی ه دکتر عبداهلل میرزایی

 دبیر اجرایی همایش خانم مریم متفکر آزاد

 مسئول دبیرخانه همایش پوراهلل سلیمروح

 مدیر کمیته پشتیبانی همایش دکتر سیامک صفاپور

 مدیر کمیته گرافیک همایش رضا شری قراجه

 مدیر کمیته طراحی و اجرای تندیس همایش سید هادی سید سعادتی

 تتاحیه و اختتامیه همایشمدیر کمیته اف خانم الله آهنی

 مدیر کمیته تشریفات همایش زادهخانم آزاده یعقوب

 مدیر کمیته طراحی و اجرای سن همایش  خانم اکرم بخشی

 اسماعیل برزگر -حسین فتحی اعضای کمیته پشتیبانی

 اعضای کمیته داوران همایش

 دکتر علی وندشعاری •

 دکتر عبداله میرزایی •

 دکتر فاطمه اکبری •

 پورنامیحسن جواد •

 اهلل رشادیحجت •

 دکتر بیژن اربابی •

 ابوالقاسم نعمت شهربابکی •

 اخترالسادات موسوی •

 خانم وحیده حسامی •

 صمد نجارپور •

 پورروح اهلل سلیم •

 دکتر مجید نصیری برومند •

 مریم متفکرآزاد •

 اکرم بخشی •

 محمد مهدی میرزاامینی •

 ضا شری قراجهر •

 شبنم محمدی •

 افسانه قانی •

 الله آهنی •

 زادهیعقوبآزاده  •

 پروریمحمدرضا شاه •

 عطیه یوزباشی •

 سمیه صالحی •
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 فهرست مقاالت پذیرفته شده

 بندی زهای معاصر فرش در حوزه طراحی و رنگمقاالت منتخب در حوزه نیا 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحه نویسنده/ نویسندگان عنوان مقاله 

 1 دکتر محمد افروغ ندهیگذشته، حال و آ یارزشها یبر مبنا یریعشا یها یقال دیتول 1

 15 منیره فرجام فریمان زیدوران معاصر تبر یها یقالنقوش  یباشناسیز لیو تحل هیتجز 2

 37 ابوالقاسم نعمت شهربابکی و بلوچستان ستانیس یارهیواگ یهایقال 3

 39 یدکتر فاطمه اکبر -یموقت یزهرا اردکان زیمعاصر تبر یهایدر قال یرخاکیز طرح یساختار یمبان یبررس 4

5 
معاصر  یفرش ها یدر طراح رانیهنرکهن ا یلزوم استفاده از نمادها

 یهخامنش ی: نمادها ی)مطالعه مورد
 53 یحسام دهیوح -یفاطمه نوبر

6 
 یمشهد، قبل و بعد از نفوذ قال یها یهرات در قال یمکتب قال یبررس

 زیبافان تبر
 75 نژادهما موسی -اکرم نوری

 86 یرازیش هیمهد ستانیس یگلدان یقال یاهیگ هاینقش یبررس 7

8 
به منظور  ریبا کمک پردازش تصو یمیقد یفرش ها ریتصاو تیفیکارتقاء 

 طرح و نقشه آن ها یابیباز

 -کوندیدر نیدکتر تاج الد -زارع  نایم

 یکشاورز نیدکتر ام
99 

9 
 ییآشنا هیاز منظر نظر یرانیامروز فرش ا ازیو تحوّالت ن رییمطالعه تغ

 بر آثار رسام عربزاده دیبا تأک یاشکلوفسک ییزدا

 ییایزکر مانیادکتر  – یقورتان یا اکبرزهر

 یفرهاد باباجمال دکتر ، یکرمان
114 

10 
از  ییو روستا یریعشا یها یقال یشیدرمان محور؛ لزوم بازاند یِباف یقال

 یمنظر هنردرمان
 125 یاوری بایفر

 طرح و رنگ و نقش فرش اراک در دوره معاصر هایتحوالت مولفه 11
 نیحس -یحجت رشاد -یصالح هیسم

 ینوروز
133 

 ه.ق تا دوره معاصر زدهمیاز قرن س زیتبر یتحول طرح ورنگ قال ریس 12
 ساداتهیمرض - یشهرستانک یعباس هیرق

 مهاباد ینگارمهاباد  -ینیحس
150 

 163 عبداله میرزاییدکتر  زیمعاصر تبر یقال یدر نظام طراح یآموزش و شاگردپرور تیوضع 13
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 مواد اولیه، بافت و رنگرزی هایمقاالت منتخب در حوزه  

 صفحه نویسنده/ نویسندگان عنوان مقاله 

1 
با سولفات  دندانهشیسورگوم به روش پ اهیبا گ شمیابر فیل یرنگرز

 میو پتاس ومینیآلوم
 175 یاحمد اکبردکتر  -یتوکل وایش

2 
 جانیدر منطقه ارسباران آذربا یباف یورن نهیشیاز پ افتهیواهد نوش

 یشرق
 188 پورکاظم یدکتر مهد

3 
 یرنگرز یپشم فیبا ل سیدستر ینخ پشم یخواص رنگ سهیمقا

 قرمزدانه یشده)نخ رنگ و پشم رنگ( با رنگزا

اکرم نگهبان ده  -ییطباطبا دمحمودیس

 یزیمحمد خواجه مهر -چشمه
201 

 209 سید جالل الدین بصامدکتر  کشینحنی رنگرزی الیاف پشم با روناس از نظر رمقتعیین م 4

5 
مواد رنگزا در  بیترک تیقابل نیدر تخم یرنگرز تیقابل اریمع یابیارز

 ییدوتا یحمام رنگرز

صفاپور،  امکیسدکتر  ،یپرورمحمدرضا شاه

 گیقرنج نیالدکمالدکتر 
222 

6 
به جهت کاربرد در فرش  یرانین اپشم گوسفندا یژگیمطالعه سه و

 دستباف

دکتر سیامک صفاپور، دکتر حامد شهابی نژاد، 

 الدین یصامل جالسید 
236 
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  های اقتصاد و مدیریتدر حوزه نیازهای معاصر فرش در حوزهمقاالت منتخب 

 

 

 

 

 

 

 صفحه نویسنده/ نویسندگان عنوان مقاله 

و رقابت  یرقابت یر هوشمندرابطه بین عوامل موثر ب یبررس 1

 صنعت فرش دستبافت یریپذ

زهرا  -باجیمهناز د -یمهرداد باغبان

 فهیوظ

244 

فرش)فرش کد( در  یکیاز بارکد الکترون راستفادهیتاث یبررس 2

 داوری مج فرش دستباف کیبازار و تجارت الکترون یریشکل گ

 -یمجاب یعل دیسدکتر  -یمهرداد باغبان

 باجیمهناز د

256 

 268 قوچق یمنصور ول یبر اقتصاد مقاومت دیبا تاک رانیهنر ـ صنعت فرش دستباف ا 3

در حوزه  هیفرش ترک یخیتار یبخش تیبه هو یکردیرو 4

 رانیآن با ا سهیو مقا یگردشگر

 یعل دیس دکتر -زادهیمهرناز بزرگ

 یمجاب

280 

 یبافندگان فرش بر اساس عوامل انسان تیریمد یراهبرد کردیرو 5

 فارس( ییقشقا ریبافندگان عشا یطالعه مورد)م

 295 پورمیشهدخت رح

 یبر توسعه بازار داخل نستاگرامیا یاجتماع در شبکه غاتیآثار تبل 6

 فرش دستباف

 رضایعل -ینیحسیریمحسن ام

 قیخل یعبدالحسن

307 

اخترالسادات  -دکتر حسن خاتمی فروش مناسبمعوامل موثر در انتخاب  7

 موسوی

320 

 اوری -انیصمد سامان -یسمن محو از آن یناش یامدهایفرش دستباف و پ یصدور سند رسم 8

 یعبدالملک

329 

 355 پورمیشهدخت رح فرش یفرهنگ تیریو توسعه مد یسنت شفاه 9

لزوم ارتقا سرمایه اجتماعی نیاز امروز هنر وصنعت فرش دستباف  10

 ایران

 366 محمدزاده ایپرس
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  های گذشته، حال و آیندهارزشهای عشایری بر مبنای تولید قالی 

 1محمد افروغ

 

 چکیده

ی جوامع جهان سوم هاریزیچون اقتصاد فرهنگ و هنر، معادالت و برنامهنوظهوری همدر دنیای کنونی، با حضور اقتصاد نسبتاً 

ای تالش داشته جامعه رو هرنماید. از اینو در حال توسعه، در کسب درآمد و رسیدن به اقتصاد پویا و پایدار، بسیار پیچیده می

ـــترها و ظرفیتا، منابع، زمینههها، نظام حاکم بر آنگیری از ارزشو یا دارد تا بتواند با بهره ها را در هایی که این ارزشها، بس

های بومی، رای ارزشهای مهمی که داخود نهفته یا آشکار دارد، بتواند منفعت جامعه خود را حاصل کند. یکی از منابع و زمینه

عرفی فرهنگ سهم بسزایی در م های عشایری است که در گذشتهطورخاص قالیهای ایرانی و بهبافتهقومی و ملی است، دست

ضاع بیمارگون خویش، برتری قابل توجه و شتن او ضمن دا شته و اکنون نیز  صادی دا شمداری  بومی و قومی و مبادالت اقت ارز

ــته ــوم با ابتکار عمل و توجه و تمرکز بر داش ــعه و یا جهان س ــیاری از جوامع در حال توس چون خود هم های فرهنگیدارد. بس

صل به آنا تکیه بر ارزشهنرهای بومی ب ستههای مت سهم خوبی هم در معرفی فرهنگ بومی و قومیها توان صاد و  اند  و هم اقت

 هم تقویت حوزه گردشگری داشته باشند. 

له منظور از ارزش قا قت میراثدر این م ناختی و فنها، در حقی ـــ باش ـــهای هنری، زی نه ش هادی ته و ن ناختی نهف ـــ ده در ش

ز ســوی مخاطبان، هایی که خود مدار و محور اقبال و پذیرش اهای عشــایری اســت. ارزشویژه قالیو به های ایرانیبافتهدســت

ری و کاالهای لوکس شدن این آثار هن هاست که باعث شُهرهها قرنطورکلی جامعه بازار است و با وجود آنکنندگان و بهمصرف

ات، رشد و رونق ت بازخوانی و به اجرا درآید تا شاهد استمرار حیبایسها محصول گذشته است که میشده است. برخی از ارزش

شناختی، ذهنیبافتهدست صالت در طرح، نقش و رنگبندی، نماد ست از : ا صر عبارت ا شیم. این عنا صیل با بافی، رنگرزی های ا

د، لیک بدون آن اقتصاد دار سویها نیز محصول نگاه امروزی است و اگرچه بر رو بهبومی، دستریس بودن پشم،  برخی از ارزش

ت از : خالقیت و رو بُعد فرهنگی در بود و حضور این عناصر است که عبارت اسهای عشایری غیرممکن است و از اینحیات قالی

سی و تحلیل قرار مینوآوری. در این مقاله، ارزش شده مورد بحث، برر یادین و روش تحقیق از گیرد. این مقاله از نوع بنهای یاد 

 تحلیلی و شیوه گردآوری اطالعات، میدانی است. -وع توصیفی ن

 : عشایر، قالی، ارزش، اصالت، خالقیت، نوآوری.واژگان کلیدی
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 مقدمه

های هنر بومی، قومی است که در سپهر هنرهای ملی ایران، از جایگاه واالیی برخوردار های عشایری، یکی از منظومهبافتهدست

شــوند و وجه کاربرد و شــته و چه حال و آینده، همواره بر اســاس نیاز و نوع کاربرد بافته شــده و میاســت. آثاری که چه در گذ

دهنده هاســت که محمل و بازتابهای ایلی اســت و قالی عشــایری نمودی از این بافتهی هنری بافتهکارکرد، معلول ظهور جنبه

صری( و جنبهارزش ست. ارزهای دیداری)ب شناختی آن ا شاخصها، ویژگیشهای زیبا ست که تراز محبوبیت از یک ها و  هایی ا

ـــد. ارزشبرد و بدان اعتبار میبافته را باال می ـــایری و بهبخش باورهای هنری حاکم بر جامعه عش طورکلی، های فرهنگی و 

ـــل از آفرینش یک بافته بهکنندهبینی و اعتقادات بافنده نقش تعیینجهان تایج حاص لحاظ هنری و م بهویژه قالی های در ن

ــایری با آفرینش یک اثر هنری هم ــادی دارد. بافنده عش چون قالی، در حقیقت به خلق ارزش، تمدن، زبان فرهنگی و هم اقتص

شایری بیان ست. هنر ایلی و ع صویری آرمانی از کننده آراء و ارائه دهندهمعنوی و هویت فردی و جمعی خویش نائل آمده ا ی ت

های معنوی و هنری که از گدار و گذار ذهن و ذوق بافنده عبور فنده و جامعه عشــایری اســت. خلق ارزشهای باجامعه و ارزش

ــایری بهها و مجموعهها، موزهبخش خانهکرده، امروزه زینت عنوان یک های ملل مختلف جهان اســت. محور این مقاله، قالی عش

شود بر مبنای آن، تولید این بافته در هایی است که پیشنهاد میچنین هدف آن، در قالب توصیهبافته نخبه و شاخص، است. هم

صورت پذیرد تا هم در بعد فرهنگی)میراث بومی( و هم در بین بافندگان)به سل جدید(، تولیدکنندگان مختلف و متنوع،  ویژه ن

 بعد اقتصادی، نتیجه مطلوب حاصل آید.

 قالی عشایری : میراث جاویدان

شایری ایران قالی ستبههای ع شی از د فرهنگی در گذار تاریخ و تمدن ایران، های میراثهای ایلی، یکی از جلوهبافتهعنوان بخ

شی از هویت و میراثهمواره تجلی ست چه اینگر بخ سرزمین بوده ا شر و این  شهرت جهانی قالی هنری این ق شی از  که بخ

های برجسته و ارزشی و هویت قومیِ و جوامع ایلی و ها و مؤلفهملیکی از مَحهای ایلی و عشایری است. این بافته، ایرانی، قالی

هنری و ای برخوردار است و در نگاهداشت میراثعشایری، است که در عین برخورداری از پایداری باال، از انعطاف قابل مالحظه

های عشایری، تاریخ، بافتهه دستهای تصویری جامعه ایلی و عشایری، نقش مؤثری دارد. در متن و زمینفرهنگی و تبیین ارزش

های عشایری بافتهدستناپذیر دارد. ی زندگی، خُلق و خو، رفتار و عادات این قشر از جامعه بازتابی اجتنابباورها، آداب و شیوه

سط بافندگان بومی این قوم بافته میویژه قالی بهبه ست عنوان میراث معرفتی و هنری، تو ها آفریدهشود. متن و محتوای این د

شدهبازتاب دهنده جهان بینی و ارزش» چه آید. شمار میقومی و ایلی به( و نمودی از هویت 31، 1386ضرغام،«)های نهادینه 

 های منحصر به فرد عشایری است.ها و طرحبستری مستعد جهت حضور و نمایش نقشکه این
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 تعریف ارزش

بوم، که فرهنگ و های زندگی و زیســتو طرز نگرش و تلقی نســبت به پدیدههای تفکر، رفتار ها، باورها، شــیوهمجموعه ســنت

های مطلوب به محبوبیت، رشد و پیشرفت شود آن جامعه توسط آن عناصر و شاخصسازد و باعث میهویت یک اجتماع را می

سد، ارزش صی برخوای میشود.هر پدیدهنامیده می و درجات عالی بر شد. ارزشتواند از ارزش و اعتبار خا های فرهنگی و ردار با

 رود. شمار میترین نوع ارزش بههنری در جهان کنونی، برجسته

 مشترک اقتصاد و هنرو فصل ارزش : شالوده

رفتارها و تولیدات اقتصادی است. درهمین حال، ولی از دیدگاهی متفاوت،  همه در معنایی بنیادین، مفهوم ارزش، منشأ و انگیزه

که در قلمرو اقتصادی، ارزش به مطلوبیت افکنند. ضمن اینگیرد و برآن سایه میوط به ارزش، قلمرو هنر را فرا میهای مربایده

توان گفت ارزش در برخی دهند. در مورد هنر می)فایده(، قیمت و ارزشی مادی ربط دارد که افراد یا بازارها به کاالها نسبت می

ــرایط خاص، ما ــاس ش ــایص معین که براس ــایری ، پردهخص ی یک نُت نند ارزش ]یک طرح یا نقش در قالی، گبه و گلیم عش

اند. شدنیهنری بیان موسیقی، یا ارزش یک رنگ در نقاشی یا براساس شرایط عام از قبیل امتیاز یا ارزش مادی یک اثر یا تجربه

 -صورت جمع سروکار دارند ها بهی، با ارزشهای اندیشه و عمل بشرعنوان حیطهطور حتم هم اقتصاد و هم فرهنگ)هنر( بهبه»

شه و هستی ما می صول اخالقی که چارچوبی برای اندی صاد و فرهنگ بهیعنی عقاید و ا مورد توجه  عنوان دوحوزهسازند. در اقت

ـــتگاهتوان مفهوم ارزش را بهما، می ـــتا یا منهای متفاوتش، نمودی از ارزش مادی، نه فقط بهرغم خاس فعل بلکه معنایی ایس

(. بنابراین 40، 1385تراســبی،«)پذیر دانســتای خرید و فروش شــدنی یا مبادلهعنوان پدیدهمعنایی پویا یا فعال بهچنین بههم

ست. یعنی به توان ارزش را نقطهمی ساختن این دو حوزه دان شالودهشروع در فراگرد مرتبط  توان برآن توجه ای که میعنوان 

صاد و  شترک به اقت ضمن اینم ساده» که فرهنگ را بنا کرد.  سایی ارزش دریک  توان گفت نقطهترین حالت میدر  شنا شروع 

نمایاند و ناپذیر نهفته اسـت که ارزش، خصـائص متبت و نه منفی را، باز میفراگیر فرهنگی ]و هنری  دراین اصـل تقلیل زمینه

ارزیابی اشخاص، از  و شالوده (. اهمیت ارزش ازآن رو است که پایهپیشین«)گیری به چیز خوب نه بد، بهتر و نه بدتر استجهت

شکل میپدیده سبت آنهای اطراف، وجود فرد، دیگران و جامعه  سان را به ن کند. از دیدگاه بوردیو ها تنظیم میگیرد و رفتار ان

شدن دریک مبارزه» شخص پیروز ست که کاالهای نمادین متعلق به یک  شمندترین از کاالهای نمادین نمادین به این معنا ، ارز

متعلق به رقیبان او ارزیابی شوند. ثمرات این پیروزی آن است که شخص مذکور حق تحمیل کاالهای نمادین خود را به میدان 

ـــب می ماعی کس نداجت نابراین ارزش347، 1384لش،«)ک فا می(. ب عه ای جام یک  یت  ند. یکی از ها نقش مهمی در موفق کن

گردد. یاب باشد، باعث با ارزش شدن آن شیء میای کماگر پدیده»است.  "یابیکم"در واقع منشأ آفرینش ارزش، ها و خاستگاه

 "یونیک"است و این محصول عنوان نمونه اگر در خرید یک کاال، به خریدار گفته شود که ازاین مدل کاال تنها یکی تولیدشدهبه
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طورکلی اکتر آثار هنری و ازجمله قالی  اســت. بهموردتوجه و خرید قرارگرفته دلیل خاص بودن،اســت، درآن صــورت آن کاال به

صر کم78، 1392ایمانی،«)کنندبافت ازاین قاعده پیروی میدست ست که امروزه یابی یکی از کانونی(. عن شی ا ترین مباحث ارز

ــت ــایری بهبافتهبرای دس ــت. مفهوم ارهای عش ــتهزش بهویژه قالی اتفاق افتاده و مطرح اس ترین مفاهیم و عنوان یکی از برجس

ست صد در د شایری بهبافتهمقا ست. درواقع های ع عنوان تجلی هنرهای بومی، قومی و کاربردی، مفهومی کلیدی و قابل توجه ا

ست که تمرکز و توجه مخاطب و بازار را چه از حوزه برد و کار شناختی و چه از حوزهی فرهنگ، هنر و حس زیباییاین ارزش ا

صادی، را بر دست سوق بافتهاقت شایری  ست. قدرتی بافتهدهد. ارزش در این دستمیهای ع ها، قدرت این کاالها یا آثار هنری ا

نماید که شود. البته ذکر این نکته ضروری میعنوان قدرت فرهنگی و نمادین در ارضای نیازهای متنوع بشری یاد میکه ازآن به

ست به دامنهی در ارتباط با قالی، میارزش فرهنگ در تجزیه شناختی، ارزش معنوی، ای از ارزش فرهنگی نظیر ارزش زیباییبای

ی مفهوم ارزش و انواع آن با دیگر ارزش اجتماعی، ارزش تاریخی، ارزش نمادین و ارزش اصالت اشاره و توجه ویژه داشت. رابطه

 شود. دیده می 1لی عشایری در شکل قا -مفاهیم یادشده نظیر اقتصاد و هنر)هنرهای بومی(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها و باورهای فرهنگی در فرآیند توسعهنقش ارزش

سیدرنظام اجتماعی و جامعه سنت»شنا شیوهمجموعه  ست، های تفکر را که رفتار اجتماعی افراد مبتنی بر آنها، نظرات و  ها

سطحی گستردهارزش صادی هرکس بهامند. از آننهای فرهنگی میتر، ارزشهای اجتماعی و در  عنوان جزئی از جا که رفتار اقت

های ایرانی)عشایری(بافتهدست  

دستیسنتی وصنایعهنرهای  هنرهای بومی، قومی و کاربردی 

ارزش  ارزش  ارزش فرهنگی)هنری(

 قدرت نمادین

شناختیارزش زیبایی  

 ارزش اصالت

 ارزش نمادین ارزش تاریخی

 ارزش اجتماعی ارزش معنوی

های عشایری)منبع : نگارنده(بافتهگاه ارزش و انواع آن در نظام دست: جای1شکل   
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های رفتار او از گیرد و علل و انگیزههای موردنظر آن شخص سرچشمه میاعمال فردی و اجتماعی او، از افکار، اعتقادات و ارزش

سازندهویژگی ست و رفتار او را تحت تأثیر قرارمیهایی که  سان ا صیت ان شخ شمه میی  سرچ سعهگدهد،  ی یرد، بنابراین تو

(. توســعه با 18، 1378خلیلیان،«)رودشــمار مینیازهای مهم و در واقع زیرســاخت توســعه اقتصــادی، بهفرهنگی یکی از پیش

شی جامعه پیوندی نزدیک دارد.  سائل اخالقی و ارز سیارزش»م سا ستند، های اجتماعی از ا صر یک نظام اجتماعی ه ترین عنا

ـــور و درک ب ـــت دربارهارزش یک تص ها، ابزار و عمل تأثیر ی مطلوبیت که بر روی انتخاب روشرای یک فرد یا یک گروه اس

صاحب267، 1387پور،رفیع«)گذاردمی سیاری از  صه(. ب صادی نظران عر سعه»ی اقت شد و عدم تو شورهای ر صادی در ک ی اقت

صادی یعنی ارزش سوم را غفلت از عوامل غیراقت های روحی آن جوامع طورکلی ویژگیها و بهانگیزه ها و عوامل فرهنگی،جهان 

ـــین(. ازاین«)دانندمی بینی و اعتقادات دینی افراد، نقش طورکلی جهانها و باورهای فرهنگی حاکم بر جامعه و بهرو ارزشپیش

ــعه و میزان آن دارد. کنندهتعیین ــادی آنان و روند توس ــعه های یک جامعه فراتر ازارزش»ای در رفتار اقتص ــادی توس ی اقتص

سعه را تحتجهت شعاع قرارمیگیری و نتایج تو سرمایهال شته دهد و  سانی در اختیار ارزششده انبا ها و اعتقادات ی مادی و ان

های خود بیامیزد، بســتگی به تعریفی دارد که از ی اقتصــادی را با ارزشکه چگونه یک جامعه، توســعهگذارد. اما اینجامعه می

(. ســاختار اجتماعی و فرهنگی یک 97، 1369القلم،ســریع«)دهد و حدّی که میان مادیت و معنویت قایل اســته میحیات ارائ

تواند عاملی مهم و اساسی در بروز خالقیت، نوآوری یا سکون و رکود تفکرات نو باشد و توسعه فرآیندی است که هم جامعه می

عنوان نمودی از های عشایری بهدهد. قالیها را تحت تأثیر قرارمیو هم آن گردداز روابط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی متأثر می

ی ذوق و ذهن اســت و گیرد که زائیدههایی شــکل میهای بومی و قومی هســتند که خود از ارزشفرهنگ و هنر ایلی، ارزش

 ترکیبی از فن و فکر. 

 های ایلی های عشایری نمودی از هویت و ارزشقالی

هایی که میراث متمایز ها و سنتها، نمادها، خاطرات، اسطورهارتست از باز تولید و باز تفسیر دائمی الگوها، ارزشهویت ایلی عب

هنرهای یابد. و هنری معنا می دهد و تشکیل هویت افراد با آن الگو و میراث و عناصر فرهنگیهای متنوع کشور را شکل میایل

ـــاکله ـــایری، بخش اعظمی از ش ـــمار میقومی و جمعی یک ایل به های هویتترین مؤلفهو یکی از مهم ایلی و عش رود. ش

هنری ایلی و عشایری  های بومی و قومی وظیفه دارند هویتگر هنر ایلی و عشایری است که در جایگاه ارزشها تجلیبافتهدست

ی بنیادین، درونی و ماندگاری با هویت عشایر را در روح جمعی و ملی یک جامعه و جهانی ایفا کنند. عناصر هنری ایلی پیوندها

 دارند. 

شایری بهقالی ای که در های نهفتهها و ظرفیتعنوان نمودی از هویت هنری ایلی و یکی از هنرهای بومی ایرانی با قابلیتهای ع

سیار گسترده و تابلویی بسیار ها و ابعاد هویت قومی و ملی باشد. قالی عشایری متنی بتواند یکی از مؤلفهدرون خویش دارد، می

صورت تصویر در خود جای داده و ها و عشایر ایرانی را بهمرتفع است که بسیاری از عناصر و نمادهای فرهنگ و هویت اقوام، ایل

سانهبه شیب ایران، حامل، حافظ و معرف فرهنگ، عنوان یک ر شه و در طول تاریخ پر فراز و ن صویری و کاربرد محور همی ای ت

توان یافت که مفتخر مشهوری را می جهانی، کمتر موزه و مجموعه است. امروزه در جامعهنر و تمدن این کشور به جهان بودهه

ست شد که معرف مظاهری از هویت به نگهداری و معرفی قالی د شایری نبا صیل ایرانی و ع ست. چه بافت ا هنری و فرهنگی ا

صرفاً ناظر که این شایری  ستهویت ایلی و ع صات فیزیکی و هنری و د ست بلکه بیشبه مخت تر بر آوردهای مادی یک ]ایل  نی

صورت صر مشترک با یک نگاه و در قالب  ست و این عنا ستوار ا های متنوع محمل یک روح، احساس، فهم و باورهای مشترک ا

 . ها، خود را متجلی کرده استویژه قالیهای عشایری بهبافتههمگی در متن و زمینه دست
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 های عشایریهای فنی و دیداری)بصری( در قالیارزش

ست شایری بهبافتهد شکل میها، در فرآیند تولید در پرتو ارزشویژه قالیهای ع صرفاً گیرد که بدون آنهای فنی و دیداری  ها، 

های فنی و بخشـد. ارزشیها اعتبار و هویت مهای ارزشـی هسـتند که به قالیکاالهایی مصـرفی خواهد بود. در واقع این مؤلفه

 نشان داده شده است.  1هایی است که در شکل دیداری خود شامل عناصر و مؤلفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترین ارزشهای عشایری : اصیلبافتهبافی( در دستپردازی)خیالخیال

سشیکی از مهم ستترین پر شایری در حوزهبافتههایی که در ارتباط با د ست که  ییی زیباهای ع ست، این ا شناختی مطرح ا

ست؟ و یا اینمالک و معیار زیبایی ستشناختی چی شایری بهبافتهکه چه چیزی در د ست؟ های ع صول، ارزش ا عنوان یک مح

 گر(های عشایری)منبع : پژوهشهای فنی و دیداری در قالی: نظام ارزش 2شکل 

انتزاعی و  هاینقش

 تجریدی

-حفظی

هاارزش  

 زیباشناختی-فن

بافت فنون

پشم 

نمادپرداز

بافیذهنی  

بافیبداهه  

بندیرنگ-نقش بافیخیال   

-احساس

بافیدرون  

گرزی گیاهیرن  

 نوآوری

حا گذش

خالقی
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ترین و بهترین معادل آن است که اصیل "خیال" های مرتبط با این پرسش، ساحت و عرصهترین پدیدهطور حتم یکی از مهمبه

س ست. در فار سان»ی، پندار ا ستیازمنظر ان ست اما از دیدگاه ه سان ا سی، قوه خیال یکی از قوای باطنی ان سانه، عالم شنا شنا

سات تعلق دارند متال دنیایی حقیقی و بیرونی و برخوردار از ویژگی سو ست. قوای ظاهری یا بیرونی به مح های خاص خویش ا

شامه ام سامعه و  سه، ذائقه، دیداری،  شته و خیال از قوای باطنی و درونی مانند الم ا قوای باطنی یا درونی به مجردات تعلق دا

ای و پنجره در واقع دریچه» شناسی ازاین جهت است که خیال (. اهمیت خیال در انسان11، 1383االسالمی،شیخ«)انسان است

سان از جهان بیرون، برخورد او با عالم خارج، ثبت و نگاه صورتموعهداری مجبرای تلقی ان های جزئیه که از عالم خارج به ای از 

 (. 19پیشین، «)شودذهن آدمی منتقل می

اش، ابداع کند و به آفرینش های قوای باطنییابد براساس ذوق خویش و به کمک دریافتخیالی، اجازه میبافنده در فرآیند بافت

کند، صاحب سبک ایف و لطایفی که در کار خویش اعمال میی ظرواسطهاثر هنری دست یازد. دراین فرآیند است که بافنده به

ی تقلید، بلکه با رجوع به قوت طبع خویش و آزادی تام در گونهبافد، نه بهخیالی، بافنده میشــود. در بافتی فردی میو شــیوه

ر اصلی این تصرف، خالقیت خیالی آن است که بافنده را صاحب تصرف کند. عنصی این بافتپردازی. فایدهاندازی و نگارهنقش

ـــط ذهن از قوهّ ـــت که توس ـــناخت اس ـــئت میو ش ـــتگیرد و درعالم متال به پرواز درمیی خیال نش های بافتهآید. در دس

رو نیست. انسان، حیوان و گیاه به نغزترین شکل ممکن از گرایی محض، در بیان تصویری، روبهعشایر]قشقایی  بیننده با طبیعت

های تصویری آن تغییر شکل یافته و )هرچند ریشه درآن دارد( و منطبق با ذهن خالق آفریننده و ضرورتطبیعت خود جداشده

تصـــویری و ابتکار عمل بافنده اســـت. ی خیال و اندیشـــه، احســـاس، دانشاســـت که زائیدهطرح نوینی ازآن حاصـــل آمده

ست شقایی نمونهبافتهد صه ق شایری و خا شعور هنرمنهای ع شخصی از  ضمن مزیّن کردن د طراح و بافندههای م ست که  ای ا

سازی، رمزگرایی و استفاده از چون تجرید، انتزاع، اغراق، سادههایی همانگیز، از ویژگیهای خیالبافته به نقش و نگارهمتن دست

 است. سطح برای بیان زیبایی فضای موردنظر سود برده

سان به صیتی و جهانان شخ سطوره بینیلحاظ جایگاه فکری،  صحنهاجتماعی، آیینی و ا ساحت خیال و  های ای، ذاتاً تخیل و 

تر باشد، ای را دوست دارد. برای انسان، یک پدیده هرچه قدر غیرواقعیهای تخیلی و افسانهخیالی و فضاهای رمزآلود و داستان

ست. برای نمونه میجذابیت آن بیش سینمای غرب و فیلم اربابتر ا شت. ازآنها احلقهتوان به  ضمون اینشاره دا گونه جا که م

ــانهها فراواقعی و خیالی بوده و از جنبهفیلم ــت. پدیدههای جادویی، افس های موجود درآن، ها و قدرتای و رمزآلود برخورداراس

سان به ست. بنابراین ان سان معمولی بیرون ا سترس ان شری بوده و از د ساس و عالقه به هممافوق قدرت ب پنداری، ذاتدلیل اح

ــیدن به این نوع قدرت را دارد و ازاین ــاس کند، یا اینآرزوی رس ــاها احس ــبیه به پهلوان و که خود را در این فض که خود را ش

توجه درباب این نگرش درجهان کنونی این اســت که برد. نکته قابلکند، لذت میقهرمان داســتان تصــور یا در جایگاه آن تلقی 
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سانه سینما  ایامروزه تولیدات ر گیری لحاظ کمی و کیفی رشد چشمنظیر هالیوود( و ادبی به -و محصوالت فرهنگی و هنری )

ترین ها تبدیل شود. درواقع یکی از مهمترین منابع درآمدی جوامع و دولتاست به یکی از مهمداشته است. تا جایی که توانسته

است به رشد رد که محتوا و مضامین این محصوالت است که توانستهساز  در جهان امروزی است. اما نباید فراموش کصنایع پول

ی تولیدات فرهنگی دیداری کمک کند. محتوا و مضامینی که دارای ساختار خیالی، اعجازگونه، رمزآلود، نمادپردازانه، جانبه همه

سانه شدهاف ستقبال مخاطبان این حوزه  ساطیری بوده و باعث جذابیت و ا ست. بنابرای و ا صوالت ا ضامین و محتوای مح این م

صوالت و تولیدات کاربردی همفرهنگی و هنری و به صنایعچون هنرهایویژه مح ستی میسنتی و  سیار مهم در د تواند عامل ب

ـــتقبال مخاطبان که دارای هویت، نگرش، دیدگاه ـــت، در جهان و ها و دغدغهفروش و اس ـــته اس های خاص و متفاوت از گذش

ــهی امروزی مجامعه ــت. نگاه و اندیش ــتفاده قرارگیرد و این جریان، یک واقعیت انکارناپذیراس ی خیالیِ بافنده و ورد توجه و اس

های ها و قابلیتهای عشــایری، یکی از ویژگیبافتهگرایی)انتزاع و تجرید( در متن دســتصــورت ســادهها بهبافی نقشخیالی

شاخص سته و  ستهای متمایز نظامبرج شته تاکنون)البته در زمان حال بهفتهبابافندگی و د ست که از گذ مراتب های ایرانی ا

طور متناوب ادامه اســت( بهتر شــدهرنگتر و کمها، کمبافتهلحاظ تغییر الگوی زندگی و ازبین رفتن کاربرد بســیاری از دســتبه

شته شهدا شت. اندی ستی خیالی و خیالیا شایری و بهبافتهبافی در د شکال انتزاعی و تجریدی ویژه قهای ع شقایی در قالب ا

های انتزاعی و تجریدی بافی مبتنی بر نقشی مصـــرف باشـــد. در واقع خیالیهای جامعهها و دغدغهســـو با نگرشتواند هممی

ستها باشد که تأثیر بهبافتهشناختی دستی زیبایتر، یک ظرفیت در حوزهتواند یک امکان و فرصت و مهممی قبال سزایی در ا

ستجامعه صرف از کاربرد د سعهبافتهی م سطحی فراتر، در تو شایری و در  سکانهای ع شایر)هم ا صادی ع یافته و هم ی اقت

 مدت و بلندمدت داشته باشد. رو( در کوتاهکوچ

سنتاین دیدگاه یعنی  شت به  شتهروند بازگ صالتهای گذ ی و یک ، یک نگاه راهبردتواندهای فرهنگی میی قومی و ملی و ا

صالتانداز در بلندمدت، یکی از راهچشم صیانت از هویت و ا سب در پویایی اقتصاد و  های بافتهی دستهای گذشتهکارهای منا

های عشایری انتزاعی و تجریدی است که در بافتههای دستهای نقششناختی باشد. ویژگیی زیباییویژه در حوزهعشایری به

های عشایری است که مخاطبان زیادی را بافتهاست و این یک ظرفیت ارزشمند در دستبافته شدهسازی، و ساده قالب خالصه

ست. این ویژگیبه خود اختصاص داده سیاری از مفروشات، دیوارکوبترین قابلیتیکی از مهم ا ست که در ب ها و تزئینات هایی ا

ـــود. در واقع میمیز و مبلمان امروزی دیده نمی ـــل وری اهمیت و جایگاه نقشتوان با یادآش های انتزاعی و تجریدی که حاص

ها ازطریق فرآیند ی عشــایری اســت و جلب توجه بافنده به تولید بافتهی ســیال و خیالی بافندهآفرینش ذهن خالق و اندیشــه

محتوا و مضـــامین  های انتزاعی و تجریدی و نیزهای مشـــحون از نقشســـازی زمینهبافی و نیز کمک به احیاء و باز زندهذهنی

ی مضامین و موضوعات قومی و ملی به صورت شفاهی پردازانه و نیز ارائههای روایتهایی بعضاً با جنبهای و متنخیالی، افسانه
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ی خیالی، بافته براساس احساس، ذوق و قریحه و اندیشهی دستسازی محتوا و زمینهسازی و مفهومبه بافنده درجهت داستان

 های عشایری یاری و مدد رسانید. بافتهرسیدن به هدف نهایی یعنی رونق اقتصادی در دستوی را درجهت 

 های عشایریهنری قالی هایقابلیت

ست شایری بهبافتهد صنایعتوان در زُمرهطورخاص را میطور عام و قالی بههای ع سطهشمار آورد که بهفرهنگی خالق بهی   وا

صر فن ست و از  شناختی درآن و نحوهیشناختی و زیبایوجود عنا طراحی، بافت و حتا کارکردش، از ماهیتی هنری برخوردار ا

های عشـــایری بافتههای هنری دســـتها و ویژگیها و تأثیرات هنری قابل توجهی اســـت. از جمله ظرفیتها و  ظرفیتویژگی

ـــر معماری و دکورافزایی و همتوان به همویژه قالی میبه ـــیون داخلی و همگرایی با عناص ـــنایی و خوشنام»چنیناس نامی، آش

ها، عمومیت، فراگیری و مایهفرهنگی و اجتماعی، غنای تصویری و تنوع نقش پشتوانهو ودام، فرامرزی و جهانی بودن،  ماندگاری

ــ»چون هایی هم( و از موارد کارکردی و تأثرات این بافته مؤلفه63، 1392زنگی،«)تنوع کاربرد ــازی عه و نهادینهکمک به توس س

های دیداری قومی و ملی، سنت گیری نمادهای تصویری، اشاعهسازی شکلی نمادگرایی تصویری و زمینهفرهنگ تصویر، اشاعه

ــازی های دیداری، ایجاد تأثیرات متبت روحی بر روی مخاطبان از طریق تصــویر، زمینهها و جنبهتزئین محیط و تأمین جلوه س

 (، اشاره داشت. 67پیشین، «)های هنریمهارت و نوآوری و ارائهبرای بروز خالقیت 

 های حال و آیندهخالقیت و نوآوری)ابتکار، ابداع( : ارزش

ــد یک هدف را دنبال میخالقیت و نوآوری به ــتند که در نتیجه و مقص کنند و آن لحاظ کارکردی دو مفهوم مجزا و مکمل هس

ست ستد ست  که در ذهن پخته و پردازش مییابی به یک نتیجه و اثر مطلوب ا شه جدید ا شود. اما . خالقیت تولید یک اندی

های عشــایری و بافتهویژه دســتهای هنری بهنمودهای خالقیت در عرصــهنوآوری فرآیند به اجرا در آوردن آن اندیشــه اســت. 

ــب تجریه، بهقالی ــت آوردن مهارتها، با کاوش، کس ــتن مهارتیابد. چه اینر مییابی و خالقیت ظهوهای  ایدهدس های که داش

ای مسـتقیم و مناسـبات متقابلی با های خالقانه، رابطهشـود. بروز و شـکوفایی ایدهها افزوده میفنی و تکنیکی نیز بر این مؤلفه

و نو  خالقیت و نوآوری محصــول احســاس نیاز اســت. نیاز به تغییریادگیری و آموزش، مطالعه و کســب تجارب گوناگون دارد. 

اصــل آن اســت که هنرمندان بیافرینند و »گوی نیاز روح باشــد و هم جســم. شــدن. نیاز به درانداختن طرحی نو که هم پاســخ

خودنمایی کند  "ایرانسفیرهنرهای " یگوی نیازهای فرهنگ و جامعه باشد و درهرکجای جهان باشد به متابهها پاسخآفرینش

ست که ما آرایه، این بدان سنتی و حتی اند و میکار رفتهگونه که تاکنون بههای ایرانی را همانها و نگارهمعنا نی توان گفت که 

نت ـــ نه! نقششــــدهخود س کاربریم،  به  ند  های ایرانی هم میا گار یتون با حظ هو ند  ایرانی خود ، نوین و امروزی توان
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ست7، 1386الهی،آیت«)شوند ست. آمیزی آندر نوآوری و آفرینش طرح ، نقش و رنگهای ایرانی بافته(. همه باور داریم که د ا

 (. 8پیشین،«)ای که زیبا باشد و لذت دیدار به بیننده ارمغان بخشدگونهبه

ی فطرت و نبوغ بافنده اســت که در های عشــایری، زائیدهبافتهویژه هنرهای بومی نظیر دســتخالقیت و نوآوری در هنر و به

شده، در سپس اتفاق میک و پردازش میلحظه وارد دنیای ذهن  سنت، مبنا و شود و  شت زمان خود تبدیل به  افتد که با گذ

سنت خویش طور مداوم تکرار میشود برای زمانی دیگر. این فرایند بهشالوده می شه در  شود. تکرار خالقیت و نوآوری که ری

زداید رو را مینو و پیش شرقی ما هنر و اندیشهنیای در هنر محصولی دیالکتیکی است. روح زمانی که در عصر ما و در د» دارد. 

دهد و ســنتی و روزگار مدرن اســت. ســنتزی که در نبود یکی از دو طرف، ر  نمی پروراند، حاصــل برخورد ناگزیر جامعهو می

سر از گور مردگان برمیعقیم می ست و هنر نو  خالقیت و نوآوری از (. 7، 1390اردالن و بختیار،«)آوردماند. هنر زنده، هنر نو ا

سنتسازی نقش، طرح و رنگ در قالیطریق، تغییر و دگرگون ستای ایجاد ارزشها با تکیه بر  صویری گذشته، در را های های ت

یابی به یک قالی نخبه با تر، بافنده یا تولیدکننده را برای دســترســانی هرچه بهتر و بیششــناختی و مفهومدیداری و زیبایی

های ر  خالقیت و نوآوریکند. مندی بهتر، رهنمون میطرح و نقش خالقانه و در نهایت مطلوبیت فروش و رضایت بندی ورنگ

شایری، ارزشداده در نظام نقش و طرح قالی ست. تداوم و تکرار آن های ع شه در حال اتفاق ا ست که همی های حال و آینده ا

ــایه آزادی و فراغ بال مطلق  یایش جنبهکاهد بلکه خلق ارزش و افزتنها از ارزش آن نمینه ــت و این پدیده در س اعتبار آن اس

ستر گذر زمان تبدیل به ارزشنمایاند. چه اینبافنده ر  می سنتکه در ب شته و نهایتاً  صویری قالیهای گذ های هر ایل، های ت

 شود. طایفه و تیره می

 ریهای عشایوحدت گذشته، حال و آینده : مبنای تولید قالی

شته یک قوم، به شته و اهتمام و توجه به گذ ست. بدون گذ ضروری ا صد و امری  عنوان نمودگار میراث و تمدن آن ملت، قابل ر

فرهنگ گذشتگان، جامعه تهی از فرهنگ و هویت است. گذشته، نقشه راه آینده است و با تکیه بر این پیوست تاریخی است که 

ــاله توان با افتخار و امید در آینده قمی ــت. در رس ــل اس ــته و متص ــته، حال و آینده مفاهیمی بهم پیوس دم نهاد. در واقع گذش

شما مردمان یونان از حیث روح، کودک هستید. زیرا روح شما از هرگونه بینشی که بر پایه تاریخ کهن »...خوانیم : تیمائوس می

ست و هیچ شد، خالی ا ستوار با شت زمان رنگ کها شی که بر اثر گذ ستگونه دان شما نی شد، در  لطفی، «)نگی به خود گرفته با

اعتنایی او توان بی اعتنایی بشر به گذشته، میکند : از بی پ.م(، چنین بیان می550(. ترجمان مطلب را لوکریتوس)54، 1351

ســت و از توان گفت حراســت از گذشــته، حراســت از آینده اعبارتی دیگر می(. به32، 1380حجت،«)را به آینده اســتنتاج کرد

های تصــور انســان توانایی زیادی برای فهم کلی پدیده» فهمد جایی که انســان تنها موجودی اســت که هنر و زیبایی را میآن

ــته دارد و میان این توانایی و قوت ابداع هنری پیوند جالبی برقرار می ــازدگذش رو مطالعه (. از این61، 1384گروت و وانگ،«)س
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مفاهیم از » نماید و انتقال قطعاً رابطه معناداری بین گذشــته، حال و آینده برقرار میدر هر اموری تاریخی، توصــیفی و تحلیلی

 (. 32، 1380)حجت،«یک فرهنگ به فرهنگی دیگر و از یک زمان به زمانی دیگر برای توسعه فکری و روحی بشر حیاتی است

شایری هستند، در دنیای کنونی و شرایط حاضر کمی سخت های عبافتههای عشایری که نمادهایی از دستحیات و حضور قالی

ستمرار حیات آن ست. ا ست. برای نتیجهها نیازمند توجه به ارزشا شته ا شایری و بخش بودن تولید قالیهای حال و گذ های ع

تگی و وحدت گذشته، بایست بر پیوسای فرار و متکتر دارد، میکننده امروزی که سلیقهموفقیت در بازار و اقناع نیازهای مصرف

شایر، می صر هنری و بومی ع سط بافندهحال و آینده تمرکز و عمل نمود. این عن ست تو ای با آزادی خاطر و فراغ بال بافته بای

شایر شود. رویکرد تولید و این سبی. تولیدات ع ست ن شود، نگاهی ا شایری بر چه مبنایی و با چه هدفی تولید  صوالت ع که مح

صــورت کالن صــورت پذیرد. شــکل زیر مبنای تولید بر اســاس دو مؤلفه دف راهبردی فرهنگی و اقتصــادی بهتواند با دو همی

  دهد.فرهنگ و اقتصاد را نشان می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبنای تولید قالی عشایری

 اقتصادفرهنگ)هنر( و 

 های گذشته، حال و آیندهارزش

 خالقیت و نوآوری زیباشناختی شناختیفن

 های بومی و ملیزار و مشتری، ضمن حفظ اصالتتولید متناسب با نیاز با

 های فرهنگی و هنری عشایرها و سنتتولید صرفاً برای پاسخ به نیاز بازار بدون درنظرگرفتن اصالت

 کننده(تولید بر مبنای نگاه مخاطب)دغدغه مصرف

 تولید بر مبنای نگاه تولیدکننده یا بافنده

 گر(های فرهنگ و اقتصاد)منبع : پژوهشای مؤلفه. تولید قالی عشایری بر مبن3شکل
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 های عشایریدر قالی های ایجاد نوآوریشیوه

های اصیل و ایجاد ها و نقشی طرحباهدف صیانت و ماندگارهای عشایری قدیم( بافتهها)دستها و نقشطرح احیاء و بازبافی

بندی و تغییر ها به تناسب ابعاد. بازنگری در رنگها و به دنبال آن تغییر نسبی ترکیب طرحبازنگری در ابعاد طرحتنوع در تولید. 

ایر های عشبافتهدست و عمیقی درباره کسب شناخت و آگاهی گستردهآمیزی و رسیدن به ترکیب رنگ مطلوب. جزئیات رنگ

 ویژه در زمینهدادن بافندگان بهپردازی ذهنی و مشارکتنقش های نو و بدیع. با رواج یا بازگشت به شیوهبرای رسیدن به ایده

-های مختلف دستهای عشایری ایجاد کرد. شناخت جنبهبافتهبندی دستها و رنگای در طرحتوان تنوع قابل توجهرنگ می

های بافتهشود، بنابراین الزم است منابع کسب آگاهی از دستسی همه جانبه به منابع حاصل نمیهای عشایری بدون دستربافته

 طور مداوم مجموعهعشایری فراهم شود. بافندگان عشایری جهت خالقیت و نوآوری در حوزه طرح و نقش و رنگ الزم است به

 های متنوعی را مشاهده کنند.بندیهای رنگی و رنگزیادی از طیف

 گیریتیجهن

ها، ظرافت آیندی طرحها، خوشهای عشایری زیبایی نقشدر قالیی ایلی و عشایری است. ترین بافتههای عشایری، برجستهقالی

های ترین بافتهها، این نوع بافته را به یکی از برجستهانگیز قالیها و بیش از همه حالت خیالگیری و پایداری رنگها، چشمگره

شناختی قالی عشایری، محصول ذوق های زیباشناختی و فنایری تبدیل نموده است. کیفیات دیداری)بصری(، ارزشایرانی و عش

ای است که بر مدار تجربه، آموزش پردازی و مُلَّهم از طبیعت و عناصر آن است. این عرصه و ساحت اندوختهو ذهن و قدرت خیال

ای که موفقیت گونهاهی واال در نزد مخاطبان، بازارهای جهانی و هدف دارد. بهو جایگ استدست آمدهبه سینه بهسنتی و سینه 

داری داشته داری و موزهچنین نظام مجموعهمطلوبی هم در گذشته و هم در زمان حال، در حوزه اقتصاد، خرید و فروش و هم

ای ارزشمند در هنرهای بومی، قومی و نمایندههای ایرانی و بافتههای عشایری در واقع نمودی کامل و جامع از دستاست. قالی

ریسی شناختی شامل پشمهای فنهای عشایری، برآیندی از ارزشبافتههای حاکم در تولید و آفرینش دستعشایری است. ارزش

ی های رنگبندی)چیدمان رشتههای زیباشناختی شامل رنگهای بومی و ارزشدستی، رنگرزی طبیعی و بافت بر مبنای شیوه

هایی است گاه و بافی( و خالقیت و نوآوریاندازی ذهنی و خیالیها در کنار هم، طراحی و نقشنشین کردن رنگکنار هم یا هم

ویژه قالی نمود پیدا های عشایری بهبافتهتر در دستهای یاد شده کمکرد. امروزه ارزشخویش وارد می بافتهگاه در دستبی

دست فراموشی سپرده ها و از جمله قالی بهی زندگی هم بخشی اعظمی از این بافتهتغییر شیوه که در اثرکند. چه اینمی

کند که با توجه و چون اقتصاد بیمار و ناتوان ملی و بومی ایجاب میهای امروز جامعه هماست. شرایط، نیازها و ضرورتشده

های در های عشایری و یا رعایت حداقل بخشی از این ارزشهای حاکم بر قالیچون گذشته بر ارزشتمرکز و اهتمام ویژه هم

صورت مداوم و چون گذشته بلکه بهتوان به رشد و رونقی در تولید، فروش و صادرات گذشته رسید البته نه همتولید امروز می
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طورخاص قشقایی های عشایری و بهیها. در زیر چند نمونه از قالها و کاستیتوان امیدوار بود به آینده و پر کردن خالءپیوسته، می

 های عشایری. بافتههای حاکم بر این نوع از دستآورده شده جهت مشاهده و توجه بر ارزش

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 (1371شناختی، زیباشناختی و نمادشناختی)منبع : پرهام،های فنهای عشایری)قشقایی( با ارزش. قالی4شکل 
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http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/995488/%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%b4-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%81-%d9%88-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%a2%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%81%d8%b1%d8%b4
http://hadilib.ir/View/Base/PSlips.aspx?SId=2011629&microlist=true


 

15 

 

 تجزیه و تحلیل زیباشناسی نقوش قالی های دوران معاصر تبریز

 1منیره فرجام فریمان

 چکیده

ست، بنابراین برای شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع در هر دوره از ضروریات موفقیت در تولید کاال اآگاهی کامل از 

ر آنچه که در هموفقیت در بازار و حفظ جایگاه فرش، باید متناسب با شرایط همان دوران تولید و عرضه کرد. در عصر حاضر 

ناساندن فرش قمندان بسیاری را به خود جذب می کند، برای گسترش و شجامعه تبدیل به هنجار شود، آن کاال باارزش و عال

دیده شدن با نوع و  دستباف تبریز معاصر در بازارهای جهانی و داخلی باید از نظر اجتماعی و زیباشناسی به کاالیی برای زیبا

شاهد گوناگونی  در همین راستا ما سبک زندگی معاصر تبدیل شود. تا جزء نیازها و خریدهای الینفک خانواده ها قرار گیرد.

یع و زیبایی نقوش در فرش تبریز معاصر به دست استادان جوانی هستیم که برای جذب مخاطبان سراسر جهان به خلق آثار بد

باشناسی که به دست می زنند در کنار آنها استادانی هستند به زنده کردن تجربیات پیشینیان در ساحه ی فنون و هنرهای زی

رق مدرنیته و سلیقه سته و جدایی و هماهنگی با نیازهای روز برای آنها مشکل است، درجایی دیگر هنرمندانی که آنچنان غآن واب

ید کننده باید مشتری شده اند حاصل کار نقوشی بدون اصول و مبانی زیباشناسانه و اصالت فرش ایرانی که هدف اصلی هر تول

 معاصر، یها قالی نقوش در روند زیباشناسی بر مؤثر و ساز زمینه عوامل رسیبر ضمن می کوشد حاضر باشد، نیست. مقاله

 از تلفیق ذیریتأثیرپ به پژوهش این در .گردیده است معرفی و بندی دسته آنها در رفته ربه کا موضوعات و مضامین براساس

 توجه قالی ها در پدیده نقوش در مؤثر عنوان عوامل به به هماهنگی با سلیقه مشتریان ، گرایش مدرن، هنر با فرهنگ گذشته

ان و مشاهیر چند نمونه از نقوش قالی های استادان معاصر تبریز با مضامین مختلف و مشترک چون نقوش پادشاه و است شده

 درویکر با آن گارشن و بوده میدانی و کتابخانه ای روش به تصاویر، و مطالب و گل و برگ مورد بررسی قرار می گیرند. گردآوری

 .است گرفته صورت تحلیلی و توصیفی

 قالی های معاصر،زیبایی شناسی، فرش تبریز معاصر، فرش دستباف               :واژگان کلیدی

 

 

                                                  
 Farjam.m.co@gmail.com                                یزد)نویسنده مسوول( .دانشجوی کارشناسی ارشد مواد اولیه و رنگرزی،دانشگاه علم و هنر1
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 مقدمه

آرایه ها و عناصر فرش دستباف تبریز معاصر حاصل تلفیق ذوق و مهارت استادانی است که مسیر تکوین و تکاملی از شکوه، 

و زیباخواهی فرش  1وده و ترکیب جدیدی از طراحی پدید آورده است. که همواره جلوه ای از زیباشناسیاحترام و تفاخر را پیم

ایرانی به شمار می رود. هر پدیده و اثر هنری برای این که جایگاه خود را در طول تاریخ در بین جوامع حفظ کند ،ملزم به تغییر 

یز نیز برای همسو بودن با اجتماع و نوع گرایی تعریف جدیدی از سبک و و تحول است. امروزه همگام با نوگرایی، هنرمند تبر

زیباشناسی آغاز کرده است برای رشد این آثار هنری باید شناخت کافی در مورد ویژگی های زیباشناسی را مدنظر قرار داد که 

ند که در نظرشان با ارزش تر در دوران معاصر یک اصل مهم تلقی می شود درحقیقت مصرف کنندگان به سمت کاالهای می رو

پا به پای  2فرش ایران در طی قرن های متمادی از نظر کیفیت و زیبایی و از نظر زیبایی تمایز اجتماعی مدرن را به ارمغان آورد.

 فرهنگ و تمدن ایرانی رشد و توسعه پیدا کرده است.عنصر زیبایی را می توان بارزترین وجه فرش دستباف قلمداد کرد که سایر

قالی ایران با امواج (. 43: 1392عناصر اعم از کیفیت، کارآیی، مقبولیت و شهرت، همه بر پایه آن استوار است ) آیت اللهی، 

شود و معماری داخلی دانیم که سلیقۀ مردمان روز به روز متحول میروبه رو است . می 3ناسازگار و بسیار نیرومند مدرنیسم

تحول در طرح و رنگ فرش و سازگار  .نسبت به پنجاه شصت سال گذشته دگرگون شده است منازل و تزئین و مبلمان آن حتی

)ملول،  ها با سلیقۀ نوگرایان ، که بخش بسیار مهمی از مصرف کنندگان آینده خواهند بود ، امری الزم و حیاتی استکردن آن

ز جنبه های زیباشناختی فرش استفاده و در تجارت (. در این بازار بالقوه باید برای رونق فرش دستباف با تنوع بخشی ا1385

داخلی و خارج آن را وسعت بخشید و می توان در عرصه تولید از آن محصولی بی بدیل ساخت و در جهت تقویت اقتصاد ملی 

روایتگری  در بررسی طراحی و تولید نقوش در دوران معاصر تاثیر پذیری این قالی ها (.14: 1392استفاده گردد ) آقا علیخانی، 

تاریخی و قالی های گل و برگ ،گلدانی و بته جقه ای که بصورت فشرده تمام قالی را پر کرده است.هدف اصلی در روایات این 

نقوش حفظ اقتدار و شکوه می باشد.از جمله نمادها و عناصر بیان کننده این اقتدار و شکوه می توان تمایل به مصورکردن، بزرگی 

(. شناسایی مفهوم اصول زیباشناسی در 417: 1390بیشتر فرش ها مشاهده می شود )مجابی،همکاران، و ابهت ،فرهیختگی در

فرش ایرانی و چگونگی استفاده از این مفهوم برای ایجاد پیوند در یک ترکیب بندی منسجم از مهمترین هدف این پژوهش 

ا در فرش ایران معاصر دست یابیم. این مقاله در راستای است.برای تحقق این هدف بایستی باید به بررسی الگوها و کاربرد آن ه

نقش اساسی رنگ و نقش  -1تبیین جایگاه زیباشناسانه نقوش فرش در دوران معاصر تبریز در پی پاسخ به سوال های زیراست: 

انی زیباشناسی در آیا اصول و مب -3قالی های معاصر تبریز تحت تاثیر چه عواملی بوده است؟  -2در قالی معاصر تبریز چیست؟

 قالی های معاصر تبریز مورد توجه قرار گرفته است؟
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 پیشینه پژوهش

در زمینه موضوع مطالعات زیباشناسی قالی های دوران معاصر تبریز، پژوهشی جامع مشاهده نشده و اکتر مطالعات صورت گرفته 

ران پرداخته شده است.در باب زیبایی شناسی فرش درباره زیباشناسی این دوران به صورت پراکنده و بیشتر به دوران قبلی ای

پژوهش های مختلفی با تفکرهای گوناگون فلسفی صحبت های بسیاری در کلیت فرش دستباف ایران صورت گرفته است. 

به بررسی قالی بافی و مدرنیسم پرداخته است.همچنین در امر "بهارستان دریچه ای به قالی ایران "(1385غالمعلی ملول )

بررسی زیبایی شناسانه یک نمونه فرش لچک ترنج اسلیمی "( 1389ناسی سید محمد مهدی میرزاامینی در مقاله ای )زیباش

اصول طرح، نقش و رنگ فرش های "از نظر زیباشناسی مورد تحلیل قرار گرفته است.پایان نامه ای با عنوان "ختایی اصفهان

نرهای اسالمی تبریز به نگارش در آمده است.همچنین پایان نامه دیگری ( در دانشگاه ه1392توسط مولود اقبالی)"معاصر تبریز

کاوه نویدی نژاد در دانشگاه تربیت مدرس "بررسی نوآوری در طراحی قالی معاصر، براساس زیبایی شناسی قالی صفویه"با عنوان 

"نقش و (1394ی و مبینا زواری)( به تحریر در آمده است.در جای دیگر مقاله ای عباس اکبر1388دانشکده هنر و معماری )

نقش قالی در هنر معاصر اهمیت شایانی برخوردار است. نویسندگان این آثار پژوهشی  جایگاه قالی در زبان های جدید هنری"

نادیده گرفتن مبانی، مفاهیم و اصول ثابت طراحی سنتی و نزول کیفیت در اجرا و نیز معتقدند مدرنیسم و زندگی معاصر باعث  

ر هندسی و نسبت های طراحی سنتی قالی تا حد از دست رفتن اصالت می گردد. فقدان قالب و ساختار هندسی در طرح ساختا

بنابر اطالعات به دست آمده از منابع پیشین،در .ها و نقوش قالی، تناسب و زیبایی طرح های امروزی را مورد سوال قرار داده است

رنده انجام یافته به مطالعه و مقایسه ساختار و اصول مبانی زیبایی شناسی عناصر این مقاله براساس پژوهش های که توسط نگا

تشکیل دهنده در قالی معاصر تبریز پرداخته ایم، تا بتوان براساس رویکرد تطبیقی و مقایسه بصری نمونه تصاویر قالی های آورده 

 رنگ قالی معاصر تبریز دست یابیم. شده به شناخت فرم های مشابه عناصر تشکیل دهنده و کلی از طرح ونقش و

 روش پژوهش

در این تحقیق سعی شده است تا با اتکا بر مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و با روش مقایسه تطبیقی و مطالعه موردی به جمع 

نه قالی های آوری و بررسی داده ها و متغیرها پرداخته شود و از این رهگذر اصول زیباشناسی نقوش و رنگ و ترکیب بندی نمو

تبریز معاصر تحلیل و تبیین شود.فرآیند تحقیق و استنتاج بر مبنای تحلیل نمونه های موردی استوار است. در نتیجه گیری که 

از این پژوهش بدست آمده است که طراحان معاصر تبریزی با اصول زیباشناسی علمی سعی در اجرای تناسبات عناصر در فرش 

 بکار گرفته است.
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 میان حاشیه و متن پیوستگی

هرباغی حصاری دارد که حافظ نگهبان درختان و گل های داخل باغ است.حصار نقوش و گل های میانکار فرش ،حاشیه آن می 

باشد.بافت فرش های حاشیه دار از خصوصیات اصلی فرش دستباف است و یکی از امتیازات آن تنوع حاشیه می باشد که در 

می شود.مطابق اصول کلی طراحی یک سوم از عرض فرش را حاشیه آن تشکیل می دهد اما  دیگر کشورهای جهان کمتر دیده

( وقتی 1382استتنایی موجود است که در پاره ای اوقات و در بعضی از اندازه ها قالی این قاعده کلی رعایت نمیگردد.)صمیمی،

ن یکدیگر را حمایت کنند .حاشیه کاربست طرح را زیبایی در فرش پدیدار می گردد که عوامل حاشیه و متن در ارتباطی بنیابی

(چنانچه می دانیم حاشیه مانند سطحی 32: 1385انجام می دهد قالی برای تجمع عناصر پراکنده و تمرکز بصری است.)دریایی، 

قشه (. سامان بندی حاشیه های ن1379)گپس ،"سطح بسته پایدار تر از سطح باز و بی حد و مرز است"بسته عمل می کند و 

ها بسیار ساده و مبتنی بر تکرار و رعایت تقارن در همه جا و مخصوصا گوشه است.مسئله اصلی رعایت موازین سنتی در تعداد 

(حاشیه انسجام جامع متن را قوت بخشیده و از پراکندگی و از هم گسیختگی 1381حاشیه ها و ارتباط آنها با متن است.) حصوری،

ه های بصری بیشتری به مخاطب ارائه می کند و به همین دلیل قدرت و مهارت طراح را عناصر نقش جلوگیری می کند،جلو

بیشتر می کند یادآور فرهنگ ایرانیان در ایجاد باغ های زیباست،باعث به وجود آوردن نظم،احساس قرینگی،تعادل و از طرفی به 

هایت حاشیه،به عنوان مکمل و تکمیل کننده نقش تکرار عناصر نقش و رنگ باعث به وجود آمدن وزن آهنگ کار می شود و در ن

 (1386و طرح متن فرش به کار می آید.)دریایی،

در این مبحث چند قالی تبریزی معاصر از هنرمندان جوان تبریزی بررسی خواهد شد. طرح این قالی ها در چند سال اخیر در 

م باعث قدرت گرفتن این نقوش گردیده است. از جمله عوامل تبریز رواج پیدا کرده و به تولید انبوه و عوامل اجتماعی و مدرنیس

مورد استفاده رنگ های تند، تضاد بین دو رنگ،استفاده از تمام سطح فرش، تلفیق چند نقش در متن، و به تصویر کشیدن نقوش 

عصر معاصر به تقلید از نیاکان و پادشاهان،گل و بته بوده است. این سبک نقوش را می توان در دوره قاجار مشاهده کرد که در 

آن اما بصورت زیبایی نقش بسته است. هرچند این تقلید هنرمند معاصر تبریز به صورت محض نیست و با نقوش خالق خود 

 آمیخته و اثری جدید را به صورت ماهرانه خلق کرده است.
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 الف:طرح به نام جاللی

                       

 . طرح جاللی، تاریخی، تاریخ معاصرتبریز، نگارنده1تصویر                                                 

این قالی در عصر معاصر با طرح نخستین شاه تا شاه پهلوی ایران به تصویر کشیده است تاریخ قدرت و جنگ ها ،که سالها تاخت 

نامتقارن اما از نظر وزن با یکدیگر تعادل برقرار  و تاز و کشورگشایی ها را بخوبی به تصویر کشیده است.شاهد یک ترکیب بندی

کرده اند، در حاشیه باریک نقوش به صورت قرینه و به صورت تکرار پی هم آمده اند.این رابطه مناسب و تناسبات اجزاء با یکدیگر 

ا بسوی مرکز قالی زیبایی بصری را به قالی داده است.در حاشیه پهن تصاویر شاهان بدون تکرار و در قسمت عرض حرکت سره

و در سمت چپ قسمتی از ابنیه به داخل حاشیه و قسمتی در میانکار جای گرفته است .در متن قالی در قسمت پایین شاهان 

توسط دژ های و همچنین یک به یک توسط ستون ها جدا شده است.میانکار خاص در متن حکم فرماست. در باالی قالی چه از 

کت و یورش به کشور و برخالف آن در قسمت پایین قالی، مبارزه با بیگانگان را مشاهده می سمت راست و چه از سمت چپ حر

شود. اسب ها با سوارانشان چشم را به گردش در می آورد و همنشینی رنگ ها ی قهوه ای و خاکستری ، بنفش و آبی یک 

ودن و بنفش نشان قدرت پادشاهی در کنار آبی کنتراست بسیار عالی را به وجود آورده است. قهوه ای نماینگر خاک و زمینی ب

پررنگ تر و تمام سطح قالی چه در حاشیه و چه در متن یک تناسب رنگی خوبی را نشان می دهد.طرح ترنج را دراین قالی به 

شیوه جدیدی در مرکز و لچک ها به صورت یک کتیبه در گوشه فرش رسم شده است.سایه پردازی ایجاد عمق، و نقوش را 

 ته کرده است.برجس

 ب: طرح نوین فر)موج مهر(

                                          

 . طرح موج مهر، گل و برگ اسلیمی، تاریخ معاصر تبریز، نگارنده2تصویر                                              

و گل های ختایی به صورت تکرار ، باغ پر گل را به طرح موج مهر گل و برگ های اسلیمی همراه با نقوش ابری به صورت پیچ 

نمایش گذاشته است. سایه روشن ها نشانه فرش های معاصر ، نقوش را در فضای دو بعدی به صورت سه بعدی به نمایش بگذارد. 
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ون ایجاد یک ترکیب بندی منسجم و پیچان ،حرکت های موجی و اسلیمی همراه با گل و برگ ها شاه عباسی یک حرکت در

گرا به صورت آشکار بیننده را داخل فرش محصور کرده و بیننده را  از آرایه ای به آرایه ی دیگر سوق می دهد. هنرمند از تمامی 

سطح فرش استفاده و نقوش را در آن گسترانده است. دارای یک تقارن و قرینه ساده ترین روش تعادل بصری می باشد.استفاده 

نگ نخودی در کنار یکدیگر نمادی از شکوه، آسمانی و زندگی و رنگ های مالیم و لطیف به گونه از فام های صورتی و آبی و ر

ای ماهرانه به کار رفته است. لچک از یک گل در مرکز و گل های تودرتو در اطراف به صورت بیضی شا  و برگ می گیرد و 

در بتن فرش گسترده شده است.طرح حاشیه تکرار  بزرگ و بزرگتر می شود.ترنج دارای سرترنج با گل و برگ های شاه عباسی

یک چهارم می باشد، شکل و نوع حاشیه مداخل که اجزاء فرش به داخل حاشیه های دیگر نفوذ واین نوع حاشیه ها زیبایی 

 خاصی به فرش داده است.میانکار قالی دارای طرح گل وبرگ و یک چهارم می باشد.

 پ:طرح علیا

                                       

 . طرح علیا، اسلیمی، تاریخ معاصرتبریز، نگارنده3تصویر           

طرح قالی شبیه به برخی قالی های اصفهان که در مرکز قالی ترنج هشت پر همچون خورشیدی فروزان می درخشد سر هر ضلع 

مینه متن در چهار جهت به حرکت و ستاره هشت پر یک گل فرنگ می باشد.چرخش بنداسلیمی به همراه گل و برگ ها ز

چرخش در آمده اند.حاشیه به تبعیت از متن دارای اسلیمی ها و گل های مکرر و از تکرار این نقوش ، حاشیه تکرار یک چهارم 

و نوع آن مداخل می باشد.میانکار نیز از طرح یک چهارم استفاده گردیده است. کل متن دارای تناسب ، تعادل بصری و ترکیب 

دی هماهنگ بین آرایه و بصورت زیبایی براساس محور تقارن شکل گرفته است یکی از عناصر قوی در این قالی حرکت اسلیمی بن

ها که نشان از حرکت دوار عالم ملکوت است.اما طرح عدم تناسب رنگ با نقوش چه در حاشیه و چه در متن با رنگ های بسیار 

 کدر که از جذابیت فرش کاسته است .
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 رح نامیت:ط

                                        

 گل و برگ، تاریخ معاصر تبریز، نگارنده -. طرح نامی، تاریخی4تصویر

این قالی ها با الهام از نقوش تصویری دوران قاجار که یکی از مهمترین ویژگی های هنری این دوران بوده شکل گرفته است. و 

ن عصر و استاد نامی که از این حیث مستتنی نبوده و به زیبایی در قاب قالی به آن پرداخته مورد توجه استادان چیره دست ای

است. استفاده از پادشاهان هخامنشی ویژگی خاصی به اثر بخشیده است.ترنج بیضی شکل آن پر شده از گل و برگ های زیبا که 

ه های کوچک ماهی قرار گرفته است و نوع چرخش و در مرکز آن یک ستاره شکل گرفته که اطراف ترنج فواره ها داخل حوضچ

حرکت پرندها نشان از شکار دارد لچک ها دارای طرح متفاوت و هماهنگ با متن و دارای یک بته جقه با سر آهوان و آبگینه 

ک ورزی نمایش های نصفه نقش بسته شده است.در متن قالی پر از گل و برگ و آهو ،پرنده و ماهی که باغی را با بشارت بهار و نی

گذاشته است صندوقچه زرنشانه این ثروت و برکت را افزایش می دهد.فرم ها وآرایه موجود در قالی بیننده را وادار به جستجو و 

حرکت می کند در قالی یک نوع همبستگی و هماهنگی بین نقوش باعث برقراری تقارن و تعادل و یک ترکیب بندی مناسب 

شیه نقوش مبارزان و شاه هخامنشی ،در طول مشابه هم در دو طرف تکرار شده اما در عرض با هم شود.میانکار یک چهارم و حا

متفاوت و توسط سرستون های با عظمت هخامنشی از هم جدا شده اند.هماهنگی رنگ میان حاشیه و متن ، استفاده مناسب از 

می باشد، در کنار رنگ آبی و خاکستری ، جالل و  رنگ طالیی با نقوش حاشیه که نشان کا  ها و شاهان سلطنتی و دلتمردان

 درخشش شاهانه را دو چندان کرده است.

 طرح ساالری ج:

                                               

 . طرح ساالری، گل و برگ، تاریخ معاصر تبریز، نگارنده5تصویر        
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دی را شیفته خود کرده است یکی از عوامل آن استفاده از نقوش گل و فرش های ساالری بسیار معروف تبریز عالقمندان زیا

برگ بصورتی که تمامی سطح قالی را پر کرده و نشان از یک بهشت برین وجاودان که سرشار از شوق زندگی است.در باغ ایرانی 

معاد سوق می دهد و از آن  همه چیز نشان از طلب وصل و جستجوی اصل دارد و نگاه هنرمند ایرانی را به سوی جاودانگی و

باغ، نردبانی می سازد می توان از آن باال رفت و به ماوراء طبیعت نزدیک شد. گل ها بصورت پیوسته و تکرار در کنار هم قرار 

گرفته است .استفاده از بته جقه که همان نشان از ماهی به وفور مشاهده می گردد ماهی از ظریف ترین و زیباترین طرح های 

شده است ماهی ها به دور حوض می چرخند که نمادی از زندگی،پاکی ،طهارت نفس دارد و دلیلش ارتباط دائمی با آب  تکرار

است سرآغاز زندگی دوباره طبیعت و حضور ماهی به فال نیک گرفته می شود.حاشیه های خاص و متفاوت که تمام نقوش در 

ر برگرفته است. رابطه میان عناصر باغ یک ترکیب بندی که باعث تعادل حاشیه باریک و پهن مانند دیواری دورتادور باغ را د

میان اجزاء شده است.در مرکز ترنج دسته گلی مفهوم کلی طرح را به نمایش گذاشته و درون یک حوضچه پر از آب که در اطراف 

و برگ وماهی هستند برخی حوضچه درخت ها با گل های شاه عباسی قرار گرفته است آنها مرز بین لچک و متن پر از گل 

نقوش از حاشیه به داخل متن سرایت کرده اند که بکر بودن این باغ را نشان می دهد .بجز مرکز ترنج متن دارای میانکار یک 

چهارم و حاشیه از گوشه تا نصف عرض و نصف طول بجز در مرکز ستاره هشت پر به صورت قطری ،حاشیه تکرار یک چهارم و 

ن جاودانگی و بهشت که بر زیبایی نقش تاکید کرده است.یکنواختی رنگ ها ، رنگ های مکمل ،تناسبات ستاره هشت پر نشا

 رنگی میان حاشیه ومتن و مرکز ترنج که کانون فرش را کامال از متن تمیز داده است.

 ح:طرح خیابانی

                             

 معاصر تبریز، نگارندهو ابنیه، تاریخ  مشاهیر. طرح خیابانی، 6تصویر

در میان عناصر و مضامین تصویری تخت جمشید و شاهان هخامنشی و مشاهیر بزرگ ایرانی همچون فردوسی،حافظ و خیام  از 

دیرباز مورد توجه هنرمندان معاصر تبریزی و به صورت متفاوتی به آن پرداخته است .شکل متفاوت ترنج با ساختار شبیه به ستار 

اهان ، که اطراف ترنج بیضی شکل در یک زمینه اسلیمی شکل گرفته است.در مرکز ترنج نقش شاعر نامی و هشت پر ، نقش ش
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پر آوازه حکیم ابوالقاسم فردوسی که در حال روایتگری می باشد نقش بسته و سر ترنج ها دو مشاهیر بزرگ دیگر ایرانی به تصویر 

یر بنفش رنگ ،یکی از نمادهای فرهنگ ایران زمین بسیار برجسته و در آمده است .در متن قالی شاهان هخامنشی در کنار ش

مظهر قدرت ،سلطنت ،شجاعت و نماد رهبری شاهان هخامنشی را به نمایش گذاشته است .حاشیه خاص داخل متن ترنج را از 

امی ایران و در لچک جدا ،هر چند به داخل حاشیه سوق پیدا کرده است داخل لچک ها نقوش کوروش و داریوش دو پادشاه ن

داخل کتیبه بین حاشیه نام این دو پادشاه به خط نستعلیق به شکل زیبایی مزین شده است.اسلیمی های داخل متن و حاشیه 

باعث ایجاد حرکت بصری به مخاطب القا می کند تا تمام اشکال و فرم ها به دقت مورد بررسی قرار گیرند.عناصر به شکل زیبایی 

ویای یک ساختارند و ایجاد یک تعادل و توازن و تقارن در فرش کرده است.تناسبات بین رنگ و نقوش ، با یکدیگر ترکیب و گ

نحوه همنشینی رنگ ها در کنار یکدیگر ،تضاد بین رنگ های طالیی و بنفش ، چگونگی تقسیم رنگی بین نقوش به زیبایی به 

نماد عظمت و قدرت در کنار رنگ بنفش نماد اشرافیت به آن پرداخته شده است.رنگ طالیی خاص کا  ها و شاهان سلطنتی و 

خوبی نشان داده شده است . متن قالی بجز در قسمت ترنج و لچک های ستاره ای از میانکار یک چهارم و در حاشیه ازنظر 

دولی با این وضعیت ، حاشیه مداخل و از لحاظ نوع حاشیه کتیبه ای است. براین اساس می توان قالی های بررسی شده را در ج

 مشخصات جای داد:
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 )نگارنده( . مشخصات کلی نمونه قالی ها معاصر تبریز1جدول                

 

       

 )نگارنده( . مشخصات کلی نمونه قالی ها معاصر تبریز2جدول     

 

 نتیجه گیری

صول و مبانی زیباشناسی آنها مورد بررسی قرار در این نوشتار تالش شد ضمن شناسایی و معرفی برخی از قالی های نوین، ا

گیرد. سبک زندگی مدرن و نوگرایی باعث گردیده هنرمندان تبریزی نسبت به خواست و نیاز مشتریان دیدگاه منحصر بفردی 

ر زمینه در ایجاد یک فضای جدید زیباشناختی در قاب زیبای قالی داشته باشند .با بررسی نمونه آثار هنرمندان معاصر تبریز د

قالی می توان اظهار داشت که قالی در این دوره نسبت به گذشته با تحوالت عمیق و گسترده ای روبرو شده است. برخی از این 

تحوالت آسیب جدی به قالی قلمداد می شود و با آغاز این دوره، رویکردهای پیشین به هنر تغییر یافته و هنرمند با نگاهی نو به 
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از لحاظ چارچوب، ابداعاتی در نقوش، رنگ  ته است. در این نمونه ها، با حفظ ارزش های سنتی گذشتگانخلق آثار هنری پرداخ

و بافت قالی نمود کرده و سبب به وجود آمدن آثار بدیع که تاکنون سابقه نداشته گردیده، خصوصاً در چند دهه اخیر که حالتی 

در طراحی نمونه ها،  ونه ها به تفکیک نتیجه گیری می گردد،طرح و رنگ نم خاص را به فرش اعالی این خطه داده است.

و با  هنرمندان از هر نقش زیبایی و جدیدی با ارائه اندیشه های خود در کنار حفظ سنت گذشته مورد استفاده قرار داده اند.

ت قالی به عنوان یک هنر آثاری روبرو شدیم که یادآور قالی های سنتی گذشته است اما در برخی موراد هیچ ارتباطی با ماهی

زیبا، از نظر زیباشناسی ندارد و دچار تنزل شده است. نمونه ها  از نظر رنگ آمیزی نیز دچار تحول شدند. نمایش عمق از جلوه 

های جدید رنگ فرش معاصر تبریز در طرح دو بعدی است، استفاده از رنگ برای فضا بندی و پر کردن فضاهای خالی به جای 

رنگ گذاری دارای هارمونی و هماهنگی با طرح، باعث زیبایی در کل قالی شده است.بکارگیری سایه با استفاده از نقش که این 

رنگ، ایجاد سایه روشن با رنگ های هم خانواده القای عمق کرده است.از ویژگی های مهم دیگر تعادل و هماهنگی بین رنگ 

ن حالتی برجسته به نقوش داده است و باعث شده گل ها واقع گرایانه تر های گرم و سرد که این سایه روشن ها در گل ها و مت

بنظر برسند. دور نقوش از ابریشم سفید و رنگی به منظور دورگیری نقوش مورد استفاده قرار گرفته است.از نکات مهم در نقوش 

ش از هر چیز دیگر توجه خریداران نمونه ها بخصوص در نقوش ساالری شادابی و طراوت رنگ در قالی شهری باف آذربایجان بی

فرش را به خود معطوف کرده است. در رنگ آمیزی گل ها از رنگ های سرخابی، عنابی و زیتونی به فراوانی استفاده شده است.از 

اینرو، می توان گفت هرچند هنر معاصر سبب شده هنرمندان ما را از هنرسنتی و گذشته بدور کند اما هنرمندان این دوره 

سته اند هماهنگی و تعادل بین نقوش گذشته و هنرمدرن با توجه به خواسته و نیاز بازار ایجاد کنند و از سوی دیگر این هنر توان

و سبک جدید در تبریز معاصر باعث شده که نمود های دیگری از نقوش و رنگ قالی پدید آید و بر حفظ ارزش و جایگاه آن 

 افزوده گردد.

 پی نوشت

 ی شناختن زیبایی)فرهنگ عمید(.زیباشناسی یعن1

.زیبایی اتحاد میان دو متضاد است زیبایی همیشه زیباست،بزرگ و کوچک نمی شود، ابدی است، در مقایسه با یک چیز زیبا 2

(به 36بی تا:  و در مقایسه با چیز دیگر،زشت نمی گردد، انسان وقتی به زیبایی دست می یابد، آن را معاوضه نمیکند.)افالطون،

ه هگل،زیبایی هنری،برتر از زیبایی طبیعی است؛ بلکه انسان آفریننده آنهاست و به اصطالح،زاده روح سوبژکتیو یا ذهن عقید

است و چون محصول ذهن است، نتیجه کار ذهن هنرمند است و آگاهی در آن دخالت دارد؛ ولی در شی ء مادی خارجی، نشانی 

ر نباید تقلید از طبیعت باشد بلکه حتما باید در هنر، روح بازتاب شود.)ابوالحسن از فعالیت انسانی دیده نمی شود؛ بنابراین هن

 (66و65: 1394غفاری، 
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.مدرنیسم به گرایشی اطالق می شود که شکل فرهنگی دارد و از بطن مدرنیته به وجود آمده است. به گمان نگارنده در نیمه 3

وجه مدرنیته به عنوان مرحله ی در تاریخ تمدن غربی که با انقالب شکاف عمیقی در مدرنیته پدید می آید، یک  19اول قرن 

 (152:1391صنعتی و تغییرات اقتصادی اجتماعی ناشی و در معنای زیباشناختی همراه آن است.)پرناز گودرز پروری، 

 منابع و مآخذ

 . چاپ دوم. تهران: چشمه.مبانی طراحی سنتی ایران(. 1381حصوری، علی. ) -

 . چاپ اول. تهران: مرکز ملی فرش ایران.زیباشناسی در فرش دستباف ایران(. 1386زیال. )دریایی، نا -

،شماره فصلنامه علمی پژوهشی انجمن علمی فرش ایران(. زیباشناسی در فرش دستباف ایران. 1385دریایی، نازیال. ) -

4،32. 

 : عابد..چاپ اول. تهراناصول و مبانی طراحی فرش ایران(. 1382صمیمی، محمد.) -

 –(. زیبایی شناسی و تجزیه تحلیل ساختاری قالی های تصویری 1390فنایی، زهرا؛ مجابی، علی و آیت اللهی، حبیب اهلل. ) -

 .29و 28، همایش ملی هنرفرهنگ تاریخ و تولید فرش دستباف ایران و جهانروایتی قاجار و پهلوی اول. 

فصلنامه مطالعات نقد ادبی دانشکده رن و جنبش های تاثیر گذار بر آن. (. هنر مد1391گودرزی، پرناز؛ ضمیران، محمد. ) -

 . 174و  27،150، شماره تهران

 .66و  65، 78، شماره مجله قبسات(. زیباشناسی و هنر در افالطون. 1394غفاری، ابوالحسن. ) -

 . ترجمه فیروزه مهاجر. تهران:شقایق روستا.زبان تصویر(. 1379گپس، جئورگی. ) -

(. چگونگی ریشه یابی نقوش و طرح هی موجود بر روی فرش های دستباف براساس 1388رتضوی، مهدی، فالح، مهدی. )م -

 .88تا 14،69،شمارهگلجاممطالعات قوم باستان شناسی.
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 ای سیستان  و بلوچستانواگیرههای قالی

 1شهربابکی نعمت ابوالقاسم 

  

 چکیده

 سرشار تریبس و اصیل هنری عنوان به دستبافته های سیستان و بلوستان هستند که ازشی بخ های سیستان و بلوچستان قالی

های درختی، طرح چستان باهای سیستان و بلونقش با تاریخ کهن این دیار ارتباط دارند. انواع نقوش به کار رفته در قالی از

اشند. از این میان به دلیل بیشتر بودن نقوش با ساختار ببندی کلی قابل تقسیم میای در یک دستهای، ترنجی و واگیرهسجاده

 در سیستان و بلوچستان ها و اشتراکات آنهاتای و شناخت تفاوای این پژوهش با هدف معرفی و شناسایی قالی های واگیرهواگیره

حلیلی ت -توصیفی ای است. روش تحقیق به صورتتحقیق به صورت کتابخانه آوری اطالعات در اینصورت گرفته است. جمع

، های مددخانی، گل قندانی، گل پنجه ایهای سیستان و بلوچستان با نامای قالیدهد که نقوش واگیرهنتایج نشان می است.

اند و استفاده از یک نقشمایه تکرار یک نقشمایه بافته شدهباشند که با ت اشتر و گلدانی  میهراتی، درختی، قاب قابی، مرغی، چپا

 های این منطقه است. ماهیت فرهنگی  قالیشی از سادگی و خیک فرش ب تکراری در

 بلوچستان و  سیستان قالی، ای،واگیره :  نقوشکلمه های کلیدی

 

 

 

 

 

 

                                                  
 فرش گروه هنر، و معماری دانشکده بلوچستان، و سیستان دانشگاه( مربی) علمی هیئت عضو فرش، ارشد کارشناس .1
 abaki@arts.usb.ac.irShahrb 
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 مقدمه

 سال هزاران درگذر که است هاییویژگی همه از مندیبهره در طرح یک و نقش یک بافته، یک فرش، یک به مربوط ایرانی هویت

 جهان جای هر در و برندمی پی اشایرانی هویت دریافت به آن دیدن مجرد به که اندشده متحول و خورده وندپی هم به چنان

 درکنش و بافتندمی را هافرش این که مردمی درگذشته را هویت . این(8: 1385اللهی،آیت) شودمی شناخته ایران نام به باشد که

 هر گذشته تمدن و فرهنگ آورپیام گذشتگان از مانده جا به هایفرش نقوش دکر جستجو باید پیرامونشان محیط با واکنش و

 بسیار منطقه هر دستباف فرش دوباره بخشی هویت و بازسازی برای مختلف هایرنگ و هاطرح نقوش، از آگاهی. است ایمنطقه

 بین در خالقیت وجود عدم حتی یا و کمبود و ایرانی گذشته فرش هایطرح در بیشتر خالقیت وجود شاید و است؛ ضروری

 .ستا منطقه و بومی هویت همین گرفتن نادیده از ناشی دستباف فرش امروزی طراحان

. قالی های سیستان و (5: 1387 رضوی، حشمتی) شود می استفاده کردن مفروش برای که است دار گره ای دستبافته قالی

و با نقوش متعدد در این جغرافیای ایران تا به امروز بافته می شوند. در  های تیرهبلوچستان تابع هویت بومی و منطقه ای با رنگ

ای این منطقه باعث ح هستان به دلیل فراوانی نقوش واگیره ای نسبت به سایر طرازبینی نقوش فرش های سیستان و بلوچب

پرسش های مطرح شده در  م شود.گردید که این پژوهش با هدف شناسایی، معرفی و بیان اشتراکات و تفاوت های قالی ها انجا

ای قالی های سیستان و بلوچستان کدامند؟ و اشتراک و تفاوت های انواع نقوش ح های واگیرهاین پژوهش این است که, طر

باشند. آوری اطالعات به صورت کتابخانه ای بوده است و تعدادی از تصاویر از آرشیو نگارنده میجمع ها در چیست؟ ای قالیواگیره

 وش پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی است.ر

 پیشینه پژوهش

 با (1371حصوری ) کتاب  توانمی جمله آن از که است شدهنوشته  مقاالتی و هاکتاب نیز بلوچستان و سیستان فرش مورد در

 ( در1390) یپیر و حاجی پردازد. موسویمی سیستان فرش هایطرح معرفی و بررسی به که برد نام را سیستان فرش عنوان

 قدمت و اصالت بر نقوش این تطبیق و بررسی با «سوخته شهر نخودی هایسفال با سیستان قالی نقوش تطبیقی بررسی» مقاله

 «سیستان قالی هاینقشه ساماندهی و شناسایی» عنوان با ارشد کارشناسی نامهپایان در( 1389) پیری .زدند تأیید مهر نقوش این

 نیاز، مورد اصالحات انجام و تحلیل و تجزیه از پس و شناسایی را سیستان قالی اصیل نقوش لیلیتح توصیفی یشیوه با

 مقاله در( 1385) رهنورد و آبادی حسین. است نموده بندیدسته و طراحی باز شطرنجی صورت به را آن اصیل هایمایهنقش

 خود هایآرمان و طبیعی عناصر کردن نمادین به طریق این به بافندگان که دارند اشاره «سیستان قالی در رنگ و نقش بررسی»

 این پژوهش به طور مشخص به نقوش واگیره ای می پردازد. .پردازدمی رنگ و نقش صورت به
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 معرفی کلی جغرافیای سیستان و بلوچستان

 3 و درجه 25 بین استان این». است قرارگرفته ایران شرقی جنوب در کشور، استان پهناورترین بلوچستان و سیستان استان

 از شرقی طول دقیقه 21 و درجه 63 تا دقیقه 50 و درجه 58 و استوا خط از شمالی عرض دقیقه 27 و درجه 31 تا دقیقه

 179385گستره، این مجموع از که است کیلومترمربع 187502 استان این وسعت. است قرارگرفته گرینویچ النهارنصف

www.sbport) «شودمی مربوط سیستان به دیگر کیلومترمربع 8117 و نبلوچستا به متعلق کیلومترمربع abl .i r). مردم 

 کنندمی صحبت سیستانی پارسی گویش به هاسیستانی که باشدمی سیستانی و بلوچ هایقومیت از بلوچستان و سیستان استان

 آب بیشتر استان این. می گویند سخن بلوچی نزبا به و اندتسنن مذهب پیرو اکتراً بلوچ مردم و باشندمی تشیع مذهب پیرو و

 جنگلی کوهستانی، مناطق و است برخوردار ایویژه اقلیمی و هوایی و آب تنوع از حالدر عین  اما دارد خشک و گرم ود هوای

 .  خوردمی چشم به پهناور استان این در نیز باتالقی و

 های سیستان و بلوچستانقالی

 و مطالعه هرچه دیگر سویی از اما». اندشدهداده نسبت هابلوچ به ایران شرقی جنوب هایبافته موجود منابع و هاکتاب اکتر در

 دارای خود سیستان نخست، که شودمی ترافزون نکته این به توجه شود،می بیشتر ترکمنی و بلوچی سیستانی، قالی در دقت

 است ممکن بساچه بلکه نگریست تواننمی بلوچ یسایه در را سیستانی تنها نه دیگر، و بوده زیبا و کارآمد مستقل، بافیقالی

 اشتراک وجوه اکنون است مسلم آنچه (.23: 1371حصوری،) «باشند سیستانی اصالت دارای ترکمنی، و بلوچی هاینقش از برخی

  در توانمی را اشتراک وجوه این. ردک جدا هم از را گروه دو این شودمی سختی به حتی و است؛ زیاد بسیار بلوچ و سیستان قالی

 مشاهده نمود. هامواد، نقوش و رنگ و فنون

 است بوده( فارسی) نامتقارن گره نوع بلوچستان در ولی است شدهمی استفاده( ترکی) متقارن گره از سیستان قدیم هایفرش در

 که دارد پود یک بومی قالی شود.می بافته( فارسی) ننامتقار گره با قالی و است شده یکی منطقه دو هر در بافت فنون اکنون اما

 پشم جنس از بیشتر درگذشته تار. است تغییر یافته فلزی عمودی دار به که است بوده افقی بافندگی دار. است رنگی معموالً

 کناره برای بز موی از. است شتر کرک مواردی در و پشم جنس از خامه و شودمی استفاده ایپنبه نخ از بیشتر امروزه ولی بوده

 بز، آهو، متل هاییمایهاست. نقش زیاد بسیار( سیستانی) سگزی و بلوچی بین مشترک هایمایهنقش تعداد .شودمی استفاده پیچ

 .است مشترک کامالً دارد، وجود محیط دو هر و فرهنگ دو هر در که... و دودنی گل، درخت، اشتر، چپات ستاره، شتر،

 متمایزتر قدیم در بلوچ و سیستانی هایفرش هایطرح و هانقشه است. بوده سیستانی از ترکوچک معموالً وچیبل هایقالی اندازه

 و ترنجی ای، واگیره هایطرح ازجمله. اندگشته ادغام هم در یا و شده شبیه هم به و دارند زیادی اشتراکات اکنون ولی بوده
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ها رنگ تعداد .است گشته سخت نیز هاآن تمایز و شده ادغام هم در اکنون لیو بوده متفاوت منطقه دو در قدیم در که گلدانی

 استفاده سیاه و سفید کرم، شتری، ای،قهوه هایرنگ برای خودرنگ هایپشم از هستند.  کدر و تیره رنگی هایفام محدود و

 . شودمی

 بلوچستان و سیستان قالی های واگیره ای طرح

 توجه با گاهوگه شوندمی بافته ذهنی صورت به که منطقه بومی و اصیل هاینقشه ترین شدهشناخته  حال عین در و ترینعمده

چیتک،  قندانی، گلکار، گلاللهی، سیاه، فتح(محمدقاسمی) مددخانی، مدقاسمی: از اندعبارت اند،شده گذارینام بافنده طایفه به

ای تعداد بیشتری های واگیرههای فوق طرحاز طرح .(هراتی) درهم ویری، ماهیترنجی، تص گلدانی، جانمازی، انواع اشتر، چپات

 دارند که در زیر به بررسی آنها می ردازیم.

 الف( مددخانی   

 گل چهار هر میان در) لوزی گل همراه به یا و مددخانی گل تماماً صورت دو به که است مددخانی گل طرح این اصلی مایهنقش

 گل چهار متن عرض در معموالً. کندمی پر را آن سطح و شودمی تکرار فرش در زمینه و (گیردمی قرار یلوز گل یک مددخانی

 وسط از که( کشیده ضلعیهشت معموالً) چندضلعی گلی شکل به قالی مایگان» .دارد وجود گل دوازده تا طول در و مددخانی

 از نظر متضاد قسمت دو به خود قسمت چهار از هر یک. هستند رنمتقا و رأس به متقابل دو،دو به  که شودمی قسمت چهار به

 مددخانی گل قسمت چهار از هریک. شودمی تزئین مرغ پای سه با بیرونی بخش هر دو با داخلی قسمت هر. شودمی تقسیم رنگ

 و است متنوع رودمی بکار آن در که اینقشه به بسته گل یاندازه. دارد مرغک نوع از ایحاشیه گل دور گاه. گویندمی نیمک را

 .(2و1 شکل) .(81: 1371حصوری،) «است مترسانتی 30 حداکتر و 15 حداقل آن طول

                                      

 . نگاره مددخانی 2شکل                    (نگارنده) ای مددخانیواگیره . طرح1شکل                                       
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 قندانیب( گل

 عدد ده آن در که است بلندیپایه  قندان شبیه آن اصلی مایهنقش که تفاوت این با است گلدانی هایفرش از ایگونه فرش این

 چراغ مایهنقش هاآن حد فاصل در. شودمی تکرار چهارتایی یا سه هایردیف در قندان گل. است قرارگرفته میوه یا و شیرینی

 در (.4و  3 شکل) گیردمی قرار رنگی پیوستههم به  هایمتلث از ردیف یک متن دور تا دور در معموالً شودمی دیده آویزی،

 مایه. نقش(5 شکل) اندشده تکرار متن در بز همراه به که شودمی دیده نیز ایپنجه گل مایهنقش طرح این هاینمونه از بعضی

. است شده تکرار خاصی زیبایی با که است عقرب مایهنقش دارد وجود قندانیگل یهافرش همه در تقریباً  که بزرگ حاشیه اصلی

 (6 شکل)

 

                                                      

 گل قندانینگاره . 4شکل            .       (119: 1371حصوری،)قندانی گل . طرح3شکل     

 

                                                     

 . حاشیه عقرب در طر گل قندانی6شکل                      . طرح گل قندانی با نقشمایه بز و گل پنجه ای )نگارنده(  5شکل           
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 ایپنجه گل پ( طرح

 وجود به کوچک و شکل گلدانی ایمایهنقش تکرار از طرح این که ای ست پنجه گل طرح منطقه در رایج هایطرح از دیگر یکی

شکل ) است درآمده مرغ کله شکل به هرکدام سر بوده که( انگشت) شاخه پنج دارای و است دست پنجه به شبیه بسیار که آمده

. آوردمی وجود به را زیبا طرح این و شودمی تکرار متن در انتقالی و مورب صورتی به و شکل لوزی قالبی در مایهنقش . این(8و  7

 ندارد. متن در دیگری مایهنقش ایپنجه گل مایهنقش جزبه طرح این

                                      

 . نگاره گل پنجه ای8شکل                                   . طرح گل پنجه ای )نگارنده(  7شکل           

 

 درهم ماهی یا هراتی ج( طرح

 این هست بلوچستان و سیستان عشایر بین در خصوصاً و ایران سراسر در پرکاربرد و زیبا هاینقش از یکی درهم ماهی نقش

 است بوده دوره آن سیاسی و هنری مرکز که هرات در و تیموریان دوره در طرح این. دارد باستان ایران فرهنگ در ریشه طرح

 پری هشت بزرگ گل که ماهی دو از طرح این واگیره .است شده معروف شناخته هراتی فرش بنام دلیل همین به و گرفت شکل

 داشته وجود باور این مهر آیین در و دارد ارتباط مهرپرستی آیین و باستان ایران به طرح این. است گرفتهشکل اندبرگرفته در را

 آبی نیلوفر گل روی بر کودکی صورتبه را مهر آئین این آثار در دلیل همین به و است متولدشده آب درون( میترا/میتره) مهر که

 (.43: 1385حصوری،) کشندمی تصویر به دولفین یا و ماهی دو توسط آب از آمدن بیرون حال در و

. دارد وجود کردها و بلوچ و خراسان در شدهبافته هایطرح بین زیادی ارتباط و شودمی بافته عشایر که در در هراتی طرح»

 است عقیده این بر ادواردز سیسیل. دهدمی نشان را هاگل یا هاترنج موتیف ترکمن، هایگول پیشرفت نوعیبه هراتی هایطرح
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 بسیاری فرصت بلوچ هایطرح کردن دگرگون برای محلی عشایر. است بیرجند درخش و قائن ناحیه در هراتی طرح اصل که

f) «داشتند ord, 1992: 76 .)فراوانی اهمیت از آیینی و دیاعتقا لحاظ به تواندمی طرح این که دریافت توانمی راحتیبه 

(. نگاره ماهی درهم این 9 شکل. )است شده فراگیر غرب تا شرق از ایران خاک مختلف نقاط در چنیناین که باشد برخوردار

 کامال دور و را احاطه کرده اند. 9( به نظر می رسد ماهی بدون فاصله مانند شکل 11( و در )شکل10طرح به صورت )شکل

 

                                  

 . نگاره ماهی درهم 11و 10شکل                    (www.vistacarpet.com) هراتی طرح با قالیچه .9 شکل       

 

 درختی چ( طرح

 هست تاک درخت شودمی کار منطقه این که در درختی بیشترین که هست درخت نوع چند یا و یک طرح این اصلی مایهنقش

 در .شودمی استفاده نیز کوچک وگلهای چارشخلکی، ستاره، آهو، قبیل از پرکن جا هایمایهاز نقش درختی هایطرح در گاهی و

 آمیزاحترام و تقدس حالت که داشته جایگاهی چنان درخت ایران، تاریخ هایحجاری حتی و هانقاشی منسوجات، و هاسفال تمامی

 برخی با معموالً و بوده طولی تقارن دارای که است آن بلوچ درختان بارز ویژگی». دارد فراوان شهرت هنرمندان نزد حتی آن

 ارتفاع) کار میان طول تمام در درخت هایساقه و هابرگ پراکندگی و بوده تاک یا بید برگ دارای انتها تا ابتدا از درختان استتناء

(. تنوع کاربرد درخت در نقوش سجاده ای تا واگیره ای 12 شکل(. )45: 1379نصیری،) «باشدمی واختیکن و یکسان( درخت

در این خطه قابل مشاهده است اما به دلیل تکرا رنقشمایه درخت به صورت واگیره در متن فرش در اینجا به این مورد پرداخته 

 شده است. 

                

http://www.vistacarpet.com/
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 (نگارنده) درختی . قالیچه12 شکل                                                                   

 قاب قابی  د( طرح

 ضلعیشش لوزی، هایشکل به ای واگیره صورتبه طرح این. برخوردارند زیادی تنوع و فراوانی از منطقه این در قابی هایطرح

 این. شوندمی چیده قطری و مورب صورتبه معموالً طرح این در موجود هایقاب. است فراوانی بیشترین دارای ضلعیهشت و

 (.14و13شکل )باشد می درجه 45 مورب منطقه هاینقش و هاطرح کلیه در مورب خطوط

                                        

 : نگاره طرح قاب قابی14شکل                  (45: 1379 نصیری،) لوزی یهاخشت با خشتی . طرح13  شکل        

 مرغی ذ( طرح

 رابطه در که مقاالتی و کتب از بسیاری در» که طرح این است مرغی طرح بلوچ و سیستانی فرش هاینقش زیباترین از یکی

 تولید الگوی و سمبل عنوان به را اقوام این رغیم هایقالیچه از تصویری است، نوشته ایرانی و شرقی هایفرش یا بلوچ بافرش

 هایطرح گروه سه به توانمی را بلوچ مرغی های. طرح(16و 15 شکل (. )46: 1379 نصیری،) «خوددارند با را بلوچی هایقالی
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 تزیینات دارای صرفاً که هاییطرح و واقعی کامالً پرندگان با مرغ مایهنقش دارای هایطرح ساده، مرغی منفرد هایمایهنقش دارای

f) نمود بندیتقسیم هستند مرغی کله ord, 1992: 120.) 

 

                                

 . نگاره مرغی16شکل              (www.rugrags.com) ساده مرغی . طرح15شکل                  

 

  اشتر ه( چپات

 مایهنقش شبیه و ضلعیهشت شکل به آن متن اصلی مایهنقش که است فرشی باشدمی شتر پای جای معنای به که اشتر چپات

 تکرار فرش متن در دارد نام اشتر چپات گل که شکلی لوزی دیگر نقش همراه به ضلعیهشت این باشدمی خانی مدد فرش اصلی

 هایرنگ و الکی زمینه معموالً نقشه این در. است طول در عدد 8 تا 6 و ضعر در عدد 4 تا 3 بین معموالً آن تعداد شودمی

 (18و17 شکل. )رودمی کار به سیاه و سفید نارنجی، ای،قهوه سر ،

                                        

 اره چپات اشتر. نگ18شکل                 (158: 1371حصوری،) سارانی بافت اشتر چپات قالیچه .17 شکل    

 

http://www.rugrags.com/
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  گلدانی طرح( و

 هاآن فاصله در و» شودمی تکرار فرش درزمینه خاص بانظمی که است شکلی هندسی گلدان طرح این اصلی مایهنقش 

 به نقشه در گلدان نوع یک فقط گاه. دارد قرار آویزیچراغ و زنجیر خالک، مانند ریزودرشتی پرکن جا یا تزیینی هایمایهنقش

 زیبایی و متنوع گلدانی هایطرح( 20و19 شکل(. )45 ،1379 نصیری،) «است گلی یک نوع از نقشه صورت این در ؛رودمی کار

 شود.می بافته بلوچستان و سیستان در

                                                      

                 . نگاره قالیچه گلدانی20شکل                           (    نگارنده) گلدانی قالیچه . 19شکل              

 های واگیره ای قالی سیستان و بلوچستانشباهت ها و تفاوت های طرح

 لعی قرار دارند اما نقشضشت هند هر دو در درون چستین شباهت و نزدیکی بین نقشمایه مددانی و چپات اشتر است. هر خن

 .دارد قرار مربع یک ضلعیهشت داخل مددخانی طرح در ولی است ضلعیشش شکل به اشتر چپات فرش در ضلعیهشت داخلی

 بکار خود هایقالی روی بر گلدان نوع بیست حدود در سیستانیان» نزدیک بهم طرح گلدانی و گل قندانی است. حدومین طر

واگیره طرح  (.22: 1371حصوری،) «یمشناسمی را نوروزی گل و قندان گل گلدان، نام سه حداکتر هاآن همه برای اما اندبرده

آن ظرف شیرینی قرار گلدانی بزرگتر و گلدان پراز شاخه گل است اما واگیره گل قندانی به صورت پایه گلدانی است که در روی 

 هر دو را در دسته نقوش گلدانی میداند.دارد و حصوری 

یکی به صورت لوزی در وسط آنها شکل گرفته و ماهی  وه قرارگیری واگیره ها در طرح هراتی دو صورت ماهی درهم کهنحدر 

سبیده در اطراف آن قرار چالت بهم حت و ماهی به ضربدر اسو دیگری که در لوزی وسط شبیه یک  ها در اطراف آن قرار دارند

  دارند و نگاره ها به صورت افقی و یک در میان به صورت خط های عرضی واقع شده اند.
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ای ح گل پنجههر چند در طر مرغی است. حلت مورب در قرارگیری نگاره در متن فرش را دارد طراحی که تداعی حتنها طر

ودی، افقی یا مورب مشاهده نمود و یا در طرح چپات مای را به صورت عتوان از زوایای مشخص قرارگیری نگاره گل پنجهمی

 یک طرح تکراری مورب است.، اما نگاره مرغی با تفکیک رنگ نگاره قرارگیری خانیاشتر و یا مدد 

 نتیجه گیری

 ذوق، نمایش بسترهای ترینمهم از و آیدمی حساببه فرهنگی کاالی یک اصوالً بلکه کاربردی هنری، کاالی یک تنهانه  فرش

ا ماهیت در استان سیستان و بلوچستان تنوع اقوام سیستانی و بلوچی در دوره ای از بافته ه .است ایرانی جامعه زیبای روح و هنر

ی و سیستانی را نشان می داده است اما امروزه این نزدیکی ارتباط و این دیرینگی ساکن شدن در یک چکلی فرهنگ مجزای بلو

را به عنوان خاصیت دستبافته های جغرافیا باعث شده است تا بسیاری از سنت های بافندگی  با هم ادغام شوند و ماحصل آن

و تا به امروز تداوم  ه قالی و قالیچه ها خاص تری داردم. از انواع بافته های این استان جایگااستان سیستان و بلوچستان بدانی

 حیات  یافته است. 

تار خوه قرارگیری در ساحدر کنار خاصیت های بومی این دستبافته ها بسیاری از نگاره های به کار برده شده بر اساس جایگاه و ن

ند. هر چند فرش های ترنجی و یا ترنج دار و یا قالی های محرابی و درختی نیز در جایگاه کلی قالی به صورت واگیره ای می باش

دریافتیم که مبنای کلی طرح قرارگیری نقشمایه در متن فرش  است. اما در این پژوهش با بررسی خود دارای بحث و بررسی

گروه مددخانی، تان بر اساس نوع نقش در نه در متن فرش در قالی های سیستان و بلوچس یک واگیره سادهتکراری بر اساس 

صورت ترکیبی هر نقش متاثر از  چپات اشتر و گلدانی وجود دارد . گل قندانی، گل پنجه ای، هراتی، درختی، قاب قابی، مرغی،

هر واگیره  باشد.  با توجه به شباهت و تفاوت ها پیشنهاد می شود درادامه پژوهش شناخت معنا و مفهوم خالقیت بافنده نیز می

ستان وبلوچستان با سایر مناطق مورد توجه محققین قرار هت و تفاوت قالی های واگیره ای سیدر نقش مورد نظر، دریافت شبا

 نین می توان برای حفظ بسیاری از نقوش طراحان فرش، نقش های اصلی را باز آفرینی نمایند.چگیرد. هم

 منابع

 10 -5پنج. صص  و چهار شماره فرش. گلجام. طراحی در گریزیسنت و گراییسنت (.1385اله، )حبیب الهی،آیت -

 دستی.صنایع رشته ارشد کارشناسی نامهپایان سیستان، قالی هاینقشه ساماندهی و شناسایی (.1389علی، ) پیری، -

 تهران. سوره. عالی آموز موسسه

پنج. صص  و چهار شماره گلجام. سیستان. قالی در رنگ و نقش بررسی(.1385) زهرا، رهنورد، زهرا،  آبادی،حسین -

57-74 
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 کتب تدوین و مطالعه سازمان(. ایران بافیفرش تطور و تحول سیر) فرش تاریخ (.1387) .اهللفضل رضوی،حشمتی -

 . تهران.(سمت) هادانشگاه انسانی علوم

 فرهنگان. تهران. انتشارات سیستان. فرش (.1371علی، ) حصوری، -

 چشمه. تهران. نشر ایران. در سنتی طراحی مبانی (.1385علی، ) حصوری، -

 سوخته. شهر نخودی هایسفال با سیستان قالی نقوش تطبیقی بررسی (.1390علی، ) پیری، رسول، سید موسوی، -

 صص.13 شماره گلجام.

 سوخته. شهر نخودی هایسفال با سیستان قالی نقوش تطبیقی بررسی (.1390علی، ) پیری، رسول؛ سید موسوی، -

 86-73صص  .13 شماره ام،گلج

 تهران. مؤلف. ایران. قالیبافی هنر در سیری (.1379محمدجواد، ) نصیری، -

Ford, P. R.Oriental carpet design, London, Thames and Hudson,1989 

www.sbportabl.ir 

www.rugrags.com 
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 تبریز معاصر هایقالی در زیرخاکی ی طرحساختارمبانی بررسی       

 2فاطمه اکبری، 1زهرا اردکانی موقتی                                                            

 چکیده:

 

های تصویری دورۀ گیری قالیچهگردد که در ادامۀ شکلهایی اطالق میبه قالی« زیر خاکی»عنوان  صنعت فرش تبریز –در هنر 

های بعد نیز توسط دیگر طراحان مصور ارژنگی طراحی و ابداع گردیدند و در طی سال دوره توسط میرقاجار، از اواخر همین

که امروزه طرح اله امین افشار و حاج قلی نامی به حیات هنری خود ادامه دادند؛ به طوریچون حبیبنام تبریزی همصاحب

ر این ه سبب تأثیرگذاری جدی حاج قلی نامی بآید، که بترین طرح های قالی تبریز به شمار میشدهزیرخاکی یکی از شناخته

 که چنانزیرخاکی هم طرح درشود. نیز شناخته می« نامی»طرح و ادامۀ این مسیر توسط پسران وی، امروزه این طرح با عنوان 

، تاریخی ابنیه اده از تصاویراستف شاهد پرندگان و حیوانی نقوش و ختایی هایبرگ و گلها، اسلیمی کنار در است پیدا آن نام از

ترین م و همین امر یکی از مهمعتیقه هستی اشیاء ها و دیگرگلدان ،هاکوزههخامنشی،  هایریتون های باستانی،نقش برجسته

 باشد. الی ایران و تبریز میقهای سنتی و رایج در علل تمایز این طرح از سایر طرح

ها )مربوط به دورۀ معاصر تبریز(، نمونه از این قالی 15اکی و بررسی در پژوهش حاضر سعی شده تا با مطالعۀ پیشینۀ طرح زیرخ

-رو از نوع توصیفیرو تحقیق پیشهای اصلی آن شناسایی گردد. از اینزیرخاکی استخراج و ویژگیهای طرحمبانی ساختاری قالی

با رویکری کیفی  چنین نتایج نیزاند، همتهگرفای شکلده بر پایۀ مطالعات میدانی و کتابخانهشباشد و اطالعات کسب تحلیلی می

 اند.به دست آمده

 

 دوره معاصر  ح زیرخاکی،طر قالی تبریز، واژگان کلیدی:

  

                                                  
                          دانشگاه هنر اسالمی تبریز )نویسنده مسئول(  -دانشجوی کارشناسی ارشد فرش، گرایش طراحی   .1

@gmail.com69z.ardakani 
 

                                                                                یز دانشیار دانشگاه هنر اسالمی تبر -دکتری پژوهش هنر  .2

f.akbari@tabriziau.ac.ir 

 

mailto:z.ardakani69@gmail.com
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 مقدمه:

 

باشد، که به سبب استفاده از تصاویر آثار و ابنیه باستانی شده در قالی معاصر تبریز می های شناختهطرح زیرخاکی از جمله طرح

اشیاء عتیقه با نام زیرخاکی شهرت یافته است. طرح زیرخاکی را می توان متأثر از طرح قالی چهار فصل  چنین ظروف وو هم

دانست که توسط سید حسین میرمصور ارژنگی از طراحان صاحب سبک تبریزی، در اواخر دورۀ قاجار ترسیم گردید. در حقیقت 

های هخامنشی و مًهرهای ساسانی است برجستهستانی به همراه نقشطرح چهار فصل مقدمۀ ورود تصاویر آثار و ابنیۀ تاریخی و با

گیری ادامه یافت و موجب شکل نامی قلی حاج و افشار امین الهحبیبچون که در ادامه توسط دیگران طراحان مطرح تبریز هم

 طرح زیرخاکی گردید. 

های معاصر تبریز است. در این میان برای نیل الیشناسایی مبانی ساختاری طرح زیرخاکی در ق رو هدف از پژوهش حاضراز این

توان این چنین بیان قالی با طرح مذکور گردآوری و مورد مطالعه قرار گرفته، که با توجه مطالعات اولیه می 15به این هدف 

توجه به هدف  باشد. به همین سبب باهای زیرخاکی معاصر تبریز میقالی داشت که ساختار لچک ترنج، ساختار غالب در طرح

 باشند:پژوهش و نتایج اولیه به دست آمده، سؤاالت ذیل مطرح می

 های برخوردار است؟های زیرخاکی قالی معاصر تبریز از چه ویژگیالف( ساختار لچک ترنجی در طرح

 های زیرخاکی تبریز چگونه است؟ب( جایگاه تصویر در طرح قالی

 روش تحقیق

 

به  اطالعات آوریجمع شیوۀچنین هم. است آمده دست به کیفی رویکرد با نتیجۀ آن و بوده لیتحلی توصیفیاز نوع  تحقیقاین 

مصاحبه با برخی طراحان و بازاریان  و بازار تبریز در حضور با میدانی بخش کهطوریانجام گرفته، به ایکتابخانه و میدانیصورت 

ها و ای نیز با بررسی کتب و مقاالت موجود در کتابخانهلعات کتابخانهمطا  وها صورت پذیرفته برداری از قالیو عکس مشاهده و

 پژوهش از هدف کهاین به توجه با برداری و تصویربرداری از مطالب انجام شده است. گفتنی استچنین با فیشها و  همسایت

دورۀ معاصر تبریز با طرح زیرخاکی قالی متعلق به  15باشد، های طرح زیرخاکی تبریز میقالی مبانی ساختاری شناخت حاضر

 روشبه صورت تصادفی یا رندوم بوده، چرا که این  بررسی مورد هاینمونه انتخابدهند. را تشکیل می پژوهش این آماری جامعۀ

های طرح زیرخاکی قالی طراحی ساختارفرضی مشخص و براساس هدف پژوهش دهد تا بدون پیشبه نگارندگان این اجازه را می

 قرار دهند. بررسی و مطالعهتبریز معاصر را مورد در 
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 پیشینۀ تحقیق

 

 و جدی پژوهش تا کنون که گرفت نتیجه چنیناین توانتحقیق، می موضوع با مرتبط یافته انتشار و مستند منابع بررسی با

 آذربایجان، بافی درقالی به مربوط هایپژوهش در که طوری بهنگرفته است؛  انجام مطالعه طرح زیرخاکی تبریز زمینۀ در اساسی

های معاصر قالی ده و کمتر به طرحهای رایج در ذیل هر منطقه بوبیشتر تمرکز پژوهشگران بر شناسایی مناطق بافت و طرح

چون طرح زیرخاکی توجه گردیده، چنان که صرفاً در برخی کتب به ذکر کلیاتی چند سطری دربارۀ پیشگامان این تبریز هم

« طراحان بزرگ فرش ایران: سیری در مراحل تحول طراحی فرش»ه است. به طور متال در کتاب طرح بسنده شد

(، در بخش پنجم کتاب با عنوان طراحان فرش در ایران، در ذیل منطقۀ تبریز صرفاً برخی از طراحان معاصر 1381)صوراسرافیل،

 الهحبیبطرح زیرخاکی آورده نشده و فقط در ضمن معرفی  اند، اما به طور مستقیم نامی ازشده معرفیو مؤثر قالی در این شهر 

هایی چنین در ادامه نیز به طور گذرا بخشها اشاره گردیده و همبرخی از قالی به استفاده او از نقوش باستانی در طرح افشار امین

های معاصر قالی ارتباط با طرحفقدان منابع مکتوب در به همین سبب  های فرش حاج قلی نامی آورده شده است.از نمونه طرح

ها، مبانی ساختاری آنان نیز باشد؛ تا ضمن شناسایی این طرحهایی از این قبیل میهای پیگیری پژوهشایران، از جمله ضرورت

 سزایی در شناخت مبانیتواند نقش بههای معاصر، میهای مرسوم در طراحی قالیمورد مطالعه قرار گیرد. مسلماً توجه به سبک

 گیری صحیح طراحان جوان و دانشگاهی داشته باشد. طراحی سنتی و جهت

 پیشینۀ طرح زیرخاکی تبریز

 

های تصویری دانست. هر چند پیشینۀ توان با توجه به موضوع و مضمون ارائه شده در آن، متأثر از قالیطرح زیرخاکی را می

الی گل و باشد و حتی در دورۀ صفویۀ نیز در البهال پیش میس 2500ظهور تصویر بر پهنۀ قالی مربوط به قالی پازیریک در 

های انسانی و حیوانی استفاده شده است؛ اما از دورۀ قاجار و به سبب ورود چاپ ها از نقشمایههای ختایی برخی از قالیبرگ

نگارگری(، از محدودۀ چون نقاشی و های پیشین )همسنگی و سپس عکاسی، تصویر به سبب سهولت در انتشار، نسبت به روش

رو در این دوره شاهد گردد. از همینطبقات اشراف و درباریان خارج شده و به موضوع اصلی مردم و هنرمندان تبدیل می

های هنری بودند که به این حرکت گیری جنبشی تحت عنوان تصویرگرایی هستیم؛ هرچند طراحان قالی از آخرین گروهشکل

باشیم های دورۀ قاجار میها و قالیچهاما از این زمان به بعد شاهد حضور تصویر بر پهنۀ گروهی از قالیاجتماعی فرهنگی پیوستند، 

ها حد نقشمایه خارج شده و به موضوع اصلی شوند، زیرا تصویر در آنشناخته می« های تصویریها و قالیچهقالی»که با عنوان 

 طرح بدل گشته است.
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شاه و افزایش شناخت و آگاهی مردم نسبت به گذشتۀ های باستان شناسی از دورۀ ناصرالدینکاوش در این میان با توجه به آغاز

های تاریخی خویش، توجه به آثار و ابنیه باستانی، نقوش برجسته و شاهان ایران باستان نیز به یکی از موضوعات مطرح در قالی

مربوط به اواخر دورۀ قاجار و با طرحی ابداعی از سید حسین میر ها، ترین این قالیشود؛ که از جملۀ مهمتصویری تبدیل می

 شهرت دارد. « چهار فصل»مصور ارژنگی است، که به قالی 

 اولین ازچنین هجری شمسی است. او در نقاشی از پیروان سبک امپرسیونیسم بود و هم 1261متولد سال  ارژنگی میرمصور

. وی از طراحان صاحب سبک تبریزی به است که غالب داد انجام قالی نقشه ایبر را مدرن طراحی که آیدمی شمار به کسانی

های فرش تبریز با نام چهار فصل اثر ترین طرحاند. یکی از معروفهنرمندان برجستۀ تبریز، به نحوی تحت تأثیر سبک وی بوده

توان متأثر از سبب نوع بیان و طراحی می(. در این میان طرح زیرخاکی را به 373: 1381باشد )صوراسرافیل، این هنرمند می

های قالی چهار فصل دانست، چرا که در این قالی ضمن پرداختن به ابنیه باستانی و تاریخی ایران، شاهد ورود نقش برجسته

ورود  باشیم. امری که در ادامه بابرجستۀ خشایار شاه در تاالر صدستون و مُهرهای دورۀ ساسانی نیز میچون نقشباستانی هم

های ایشان شاهد استفاده از اشیاء که در برخی از طرحطوریادامه یافت، به افشار امین الهحبیب چوندیگر طراحان تبریزی هم

گیری از های هخامنشی هستیم. سپس حاج قلی نامی نیز در ادامۀ همین مسیر با استمرار در بهرهچون ریتونباستانی، هم

« نامی»های اصلی طرح زیرخاکی را تبیین نمود، چنان که امروزه در بازار فرش این طرح با عنوان های باستانی، ویژگینقشمایه

 شود.نیز شناخته می
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 (.9: 1380هجری قمری )منبع: دادگر،  14قالی چهار فصل، اثر میرمصور ارژنگی، تبریز، ربع اول سدۀ  -1 تصویر

 آماری پژوهش معرفی جامعۀ

 

های مطرح که طرح زیرخاکی از جمله طرح داشت اظهار توانمی پژوهش، این در گرفته انجام هاییبررسمطالعات و  به توجه با

ای دیگر از طراحان جوان و گمنام  نیز به سراغ استفاده از آن باشد، که عالوه بر خانواده نامی عدهدر بازار تبریز و تهران می

 تبریز معاصر قالی در زیرخاکی های طرح ساختاری مبانیرو با توجه به هدف اصلی پژوهش، که همانا شناخت ز ایناند. ارفته

قالی معاصر تبریز با طرح زیرخاکی است، که به طور تصادفی یا رندوم و بدون توجه  15باشد، جامعۀ آماری نگارنده متشکل از می

باشند. در ادامه و طی ها مالک ارزیابی نگارندگان میقالی این پژوهش صرفاً طرحبه نام طراح انتخاب شده است، چرا که در 

 اند. های گردآوری شده با طرح زیرخاکی تبریز آورده شدهنمونه قالی 1جدول شمارۀ 
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 ماری پژوهش )منبع: نگارندگان(.جامعۀ آ -1 جدول

 رح زیرخاکی تبریزهای گردآوری شده با طمجموعه قالی

 

طرح زیرخاکی،  -1 قالی

متر  3×  2تبریز، ابعاد 

 )منبع: نگارندگان(.

 

 زیرخاکی، طرح -2 قالی

 متر 3×  2 ابعاد تبریز،

 (.نگارندگان: منبع)

 

 زیرخاکی، طرح -3 قالی

 متر 3 × 2 ابعاد تبریز،

 (.نگارندگان: منبع)

 

 زیرخاکی، طرح -4 قالی

 متر 2×  50/1 ابعاد تبریز،

 (.نگارندگان: منبع)

 

 زیرخاکی، طرح -5 قالی

 متر 3×  2 ابعاد تبریز،

 (.نگارندگان: منبع)

 

 زیرخاکی، طرح -6 قالی

 متر 2×  50/1 ابعاد ز،تبری

 (.نگارندگان: منبع)

 

 زیرخاکی، طرح -7 قالی

 متر 3×  2 ابعاد تبریز،

 (.نگارندگان: منبع)

 

 زیرخاکی، طرح -8 قالی

 متر 2×  50/1 ابعاد تبریز،

 (.نگارندگان: منبع)

 

 زیرخاکی، طرح -9 قالی

 متر 3×  2 ابعاد تبریز،

 (.نگارندگان: منبع)

 

 زیرخاکی، طرح -10 قالی

 متر 3×  2 ابعاد تبریز،

 (.نگارندگان: منبع)

 

 زیرخاکی، طرح -11 قالی

 متر 4×  3 ابعاد تبریز،

 (.نگارندگان: منبع)

 

 زیرخاکی، طرح -12 قالی

 متر 3×  2 ابعاد تبریز،

 (.نگارندگان: منبع)

 

 زیرخاکی، طرح -13 قالی

 متر 2× 50/1 ابعاد تبریز،

 (.نگارندگان :منبع)

 

 زیرخاکی، طرح -14 قالی

 متر 4×  3 ابعاد تبریز،

 (.نگارندگان: منبع)

 

 زیرخاکی، طرح -15 قالی

 متر 2× 50/1 ابعاد تبریز،

 (.نگارندگان: منبع)
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 های زیرخاکیبررسی ساختار متن در طرح

 

های مرسوم در قالی ایران به لحاظ مبانی ساختاری از دو بخش اصلی متن ها و نقشهچون دیگر طرحطرح زیرخاکی تبریز نیز هم

ها براساس ساختار لچک ترنجی قالی گردآوری شده، متن تمامی طرح 15در این میان از مجموع  و حاشیه تشکیل گردیده است.

صندوقچه، تبرزین، کشکول، خنجر، ظروف عتیقه،  پاش،چون گلدان، کوزه، گالبهای تصویری همشکل گرفته و نقشمایه

 اند. ها را پُر کردهه و فضای اطراف ترنج و لچکوار زمینهای حیوانی و گیاهی، قرینهها و غیره به همراه نقشمایهشمعدانی

 است معتقد و دهدمی نسبتتبریزی  استادکاران به را قالی به ترنج لچک طرح ورود( 1368قالی ایران ) کتاب در ادواردز سیسیل

 کندادعا می چنین نیز هادام در او همچنین. اندکرده اقتباس قدیمی کتب جلد روی از را طرح این بار اولین برای آنان احتماالً

 پانزدهم قرن)هجری  دهم قرن در بار نخستین است، که ایرانی کامالً طرح یک ظرافت، و زیبایی همه با ترنج لچک طرح که

 شانزدهم قرن)هجری  یازدهم قرن در ه وگرفت قرار استفاده مورد چرمی برجسته جلدهای برای طرحی عنوان به( میالدی

 ایران رسمی و نمونه هایطرح ی ازیک عنوان به امروز تا کهگرفته شده است، چنان کار به بافیقالی برای طرح این نیز (میالدی

 (.47: 1368شود )ادواردز، شناخته می

 

 شده تعریف ببافند قالی میان در گوش که چند مدور یا بزرگ، گلی در معنای نقش ترنج دهخدا، فرهنگ درترنج: 

 ترکیب گل از که نگار و نقش از نوعی چنین در فرهنگ عمید نیز از ترنج به عنوانهم (.۶۶۷۵: 1۳۷۷است )دهخدا، 

 کاری درتذهیب و کاشی قلمکار، پرده قالیچه، و قالی درنقشه بیشتر و شودمی ساخته اسلیمی هایطرح و برگ و

 نیز ایران فرشنامه رد است (. گفتنی۶۷۶و  ۶۷۵: 1۳۷۸است عمید،  شده یاد گیرد،می قرار دیگر هاینقش وسط

 کهطوریبه. است برخوردار ایه ویژ جایگاه از قالی هاینگاره میان در که شده تعریف قراردادی نقشی عنوان با ترنج

است  اسلیمی و گل و برگ از متشکل نیز آن اساس و گرفته شکل عباسیشاه هایآذینه از ترکیبی با آن درون

های به کار رفته در طرح بندی انواع ترنجطبقه ۲. در ادامه طی جدول شماره (11۶: 1۳۸۴)آذرپاد و حشمتی رضوی، 

 است. های زیرخاکی تبریز به تفکیک آورده شدهقالی
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 (.نگارندگان: منبع) تبریز زیرخاکی هایقالی طرح در رفته کار به هایترنج انواع بندیطبقه -2 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 های ترنج

 تصویری

 

 

 

 

 

2 

 متنی

    

 

   

 

 

3 

     متنی

   

 

 

 های ترنج

 تزئینی

 

3 

 متنی

 

   

5 

 متنی
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توان به دو گروه عمدۀ های طرح زیرخاکی را در وهلۀ نخست میهای به کار رفته در متن قالیبا توجه به جدول مذکور، ترنج

 3ترنج دارای طرح تصویری و  12قالی گردآوری شده،  15قسیم نمود، که در این میان از مجموع های تصویری و تزئینی تطرح

توان متون به کار های تو در تو، میچنین در وهلۀ دوم به سبب استفادۀ طراحان از ترنجباشند. همترنج دارای طرح تزئینی می

ترنج  7تایی و  2ترنج دارای متن  5ترنج تصویری،  13ساس از مجموع رفته در هر ترنج را نیز مورد بررسی قرار داد؛ که بر این ا

تایی هستند. در ادامه و  5ترنج دارای متن  2تایی و  3ترنج دارای متن  1ترنج تزئینی نیز  3باشند و از تایی می 3دارای متن 

 دیده است. بندی براساس میزان کترت هر طرح به طور واضح بیان گراین تقسیم 1طی نمودار شمارۀ 

 

   

 ها )منبع: نگارندگان(.های زیرخاکی تبریز براساس کترت نمونههای موجود در طرح قالیبندی انواع ترنجتقسیم -1 نمودار   

 

 چهار در است، که گوش سه فرمی طرح شود. اینمی اطالق« کُنج یا گوشه» به لچک اصطالح طراحی قالی لچک: در

متفاوت  مختلف هایقالی در ترنج با میان لچک نسبت البته. گرددمی ترسیم ترنج معادل نقش معموالً و قالی رفط

1طرح  همان یا در حقیقت لچک، .ندارد مشخصی مقیاس و است
۴

 ترسیم کلی طرح با یا متناسب و است ترنج 

 لچک ترنج، لچک چهار ای،کنگره مداخل لچک مداخل، لچک: از عبارتند لچک مختلف برخی از انواع .گرددمی

(. در ادامه طی جدول شمارۀ 1۰۶: 1۳۹۵قرینه )اردکانی و اکبری،  لچک و ای تو در توای، لچک طرهطره لچک تودرتو،

 اند. ها آورده شدههای به کار رفته در متن قالیانواع لچک ۳

 

 

۱۲

۳

۶

۰

۷

۱
۲

۰

۲

۴

۶

۸

۱۰

۱۲

۱۴

ترنج های تصویری ترنج های تزئینی 

مجموع متنی2ترنج های  متنی3ترنج های  متنی5ترنج های 
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 (.نگارندگان: منبع) تبریز زیرخاکی هایقالی طرح در رفته کار به هایلچک انواع بندیطبقه -3 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 های لچک

 تصویری

 

 

 

 

 

 

 

 

ای طره

 تودرتو

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 متنی

    

    

   

 

 

 

5 

 متنی
    

 

های تصویری به ویژه ها از نقشمایهنباشند و در همگی آای تو در تو میها از نوع طرهبراساس جدول باال، چنین تمامی لچک

لچک  4تایی و  3لچک دارای متن  11ای تو در تو، لچک تصویری طره 15گلدان استفاده شده است. براین اساس از مجموع 

 باشند.تایی می 5دارای متن 

 های زیرخاکیبررسی ساختار حاشیه در طرح

 

 در حاشیه اهمیت در باب ایران، قالی هایطرح در عقاید و رسوم وانعن ذیل در (1368) ایران قالی کتاب در ادواردز سیسیل

 عنوان به را حاشیه ایرانیان زیرا. است ندیده حاشیه بدون را ایران قالی کسی هرگز تاکنون»که  داردمی بیان چنینایران  فرش

 فقدان که معتقدند ایران در قالی طراحان. دشو گرجلوه آن اثر بر باید زمینه طرح که کنندمی تلقی الزمی زیربنای و پایه ،اساس
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 قرار توجه مورد اساسی و مهم قسمت عنوان به ،اصلی طرح نتیجه در و دگرد منحرف بیننده نظر که شد خواهد سبب حاشیه

رخاکی بندی انواع حاشیه های به کار رفته در طرح قالی های زیطبقه 4. در ادامه طی جدول شماره (44 :1368 ادواردز،)« نگیرد

 تبریز آورده شده است. 

 (.نگارندگان: منبع) تبریز زیرخاکی هایقالی طرح در رفته کار به هایحاشیه انواع بندیطبقه -4 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 هایحاشیه

 تصویری
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قالی  14قالی گردآوری شده با طرح زیرخاکی تبریز،  15براساس جدول مذکور می توان این چنین بیان داشت که از مجموع 

اند و از این میان فقط یک قالی با های خشتی ترسیم گشتهباشند، که این تصاویر به صورت قابهای تصویری میدارای نقشمایه

 ای طرح گردیده است. غیر تصویری و به صورت واگیره ای تزئینی یاحاشیه

 گیرینتیجه

 

ساختار لچک   های طرح زیرخاکی تبریز در دورۀ معاصر، حاکی از آن است کهنمونه از قالی 15مطالعۀ   از حاصل هایبررسی

های طرح زیرخاکی تبریز در قالیهای به کار رفته ها است. در این میان لچک ترنجترین ساختار مطرح در این قالیترنج، رایج

توان چنین بیان کرد که استفاده از لچک باشند، که با توجه به آمار کسب شده از این پژوهش میهمگی از نوع تو در تو می

ی هاچنین تصویر ابنیه باستانی به ویژه مخروبهچون کوزه یا گلدان در حاشیه و همهای تصویری هممتنی با نقشمایه 3های ترنج

باشند. در این میان با توجه ها از رواج بیشتری برخوردار میجمشید در ترنج، نسبت به سایر طرحبه جا مانده از بنای عظیم تخت

های های ختایی از برخی نقشمایهبه ساختار لچک ترنجی طرح، طرفاً یک چهارم زمینه طراحی شده و  در کنار گل و برگ

های تصویری قابی یا چنین در حاشیه نیز به کارگیری حاشیهگان استفاده گردیده است. همتصویری همراه با حیوانات و پرند

چون خنجر، صندوقچه، ای همهای هخامنشی، مُهرهای ساسانی و اشیاء عتیقهبرجستهخشتی، با تصاویری از ابنیه باستانی، نقش

نتایج کلی پژوهش به  5ت در ادامه و طی جدول شماره گالب پاش، شمعدانی و غیره از رواج باالیی برخوردار است. گفتنی اس

 صورت مشخص آورده شده است.
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 های زیرخاکی تبریز معاصر )منبع: نگارندگان(. قالی نتایج کلی بررسی مبانی ساختاری طرح -5 جدول

 

 

 

 

 متن

 

 

 

 

رنجت  

ها توان آنباشند و میوری شده همگی از نوع تو در تو میقالی گردآ 15های به کار رفته در مجموع ترنج

های تزئینی تقسیم نمود. براساس آمار به دست آمده از های تصویری و ترنجرا به دو گروه عمده ترنج

متنی بیش از  3های تصویری های تصویری از اقبال بیشتری برخوردارند و ترنجاین پژوهش ترنج

ها چنین گفتنی است بیشترین تصویر به کار رفته در ترنجاج دارند. هممتنی رو 2های تصویری ترنج

 باشد.های بنای تخت جمشید میمربوط به خرابه

 

 لچک

ای تو در تو و دارای قالی گردآوری شده تمامی از نوع طره 15های مورد بررسی از میان لچک

متن  3ها دارای به دست آمده، اغلب لچکباشند. در این میان با توجه به آمار های تصویری مینقشمایه

 اند.متنی طراحی شده 5لچک به صورت  4باشند و صرفاً می

 

 زمینه

ها به صورت های گردآوری شده، زمینۀ تمامی طرحبا توجه به ساختار لچک ترنجی قالی
1

4
 ترسیم گشته 

 نی و پرندگان نیز استفاده شده است.  های تصویری، حیواها و گیاهان ختایی از نقشمایهالی گلو در البه

 

 

 

 حاشیه

های توان به دو گروه عمدۀ حاشیهقالی گردآوری شده را می 15های به کار رفته در مجموع حاشیه

های برجستههای تزئینی تقسیم نمود. در گروه اول، تصاویری از ابنیه باستانی، نقشتصویری و حاشیه

ها هایی خشتی در طول و عرض حاشیهاشیاء عتیقه به صورت قابهخامنشی، مهرهای ساسانی و برخی 

اند و در گروه دوم نیز صرفاً یک واگیره تزئینی در طول و عرض طرح تکرار گردیده است. در تکرار شده

های تصویری چنین اظهار داشت که حاشیهتوان ایناین میان با توجه به جامعۀ آماری نگارندگان می

که باشند، چنانهای زیرخاکی تبریز مرسوم و رایج میاز دیگر حواشی در طرح قالیقابی یا خشتی بیش 

 ای غیر تصویری یافت گردید. صرفا یک نمونه با حاشیه

 

 

 

های زیرخاکی قالی تبریز در دورۀ معاصر، گرفت که در میان طرح چنین نتیجهتوان ایندر کل  با توجه به پژوهش انجام شده می

های زیرخاکی که در ساختاری ای تمامًا تصویری بیش از دیگر طرحساختار لچک ترنج تصویری به همراه حاشیهاستفاده از 

های زیرخاکی تبریز  را در  توان به سادگی طرحاند، رواج دارد. با این حال نمیای بدون تصویر ترسیم شدهمتفاوت و یا با حاشیه

ها معیار و متر مشخصی ندارد، گیری از تصویر در این قالیود، چرا که میزان بهرهبندی نمهای تصویری معاصر طبقهگروه قالی

رود و موضوعیتی های متعلق به دورۀ صفوی از حد نقشمایه فراتر نمیچون نمونهها تصویر همکه در برخی از این قالیطوریبه
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باشند، استفاده از تصاویر متعدد یشتری نیز برخوردار میدر طرح قالی ندارد، اما در برخی دیگر که نسبت به گروه اول از رواج ب

تواند به علت عدم گردد. البته این امر میبا محوریت آثار و ابنیه تاریخی و باستانی ایران خود به موضوعی در طرح قالی بدل می

روند. و خواست بازار پیشیا سبک هنری مشخص باشد که سبب شده تا طراحان صرفاً با تکیه بر ذوق خویش  وجود یک جریان

ای نزدیک به آن پرداخته شود، با این حال پرداختن به علل این امر خود نیازمند پژوهشی مجزا و مفصل است که باید در آینده

 زیرخاکی تبریز در دورۀ معاصر تبیین گردد.های تا نظام طراحی مشخصی برای طرح قالی

 منابع

 

 فرهنگی. مطالعات و انسانی علوم ایران. تهران: پژوهشگاه . فرشنامه1384 له.ارضوی، فضلحشمتی ؛آذرپاد، حسن -

 .5 و 4 شماره گلجام، فرش، طراحی در گریزیسنت و گراییسنت. 1385. اله حبیب اللهی، آیت -

 .21 شماره بیناب، ایران، بافتدست هایفرش در نوآوری و تقلید. 1391. کریم میرزایی، ؛اله حبیب اللهی، آیت -

یزد، چیدمان، سال پنجم.  اردکان ترنجی قالی لچک هایطرح ساختار . بررسی1395اکبری، فاطمه.  اردکانی موقتی، زهرا؛ -

 .15شماره 

 .کتاب داراندوست انجمن: تهران. صبا دختمهین: ترجمه. ایران قالی. 1368. سیسیل ادواردز، -

 تدوین و مطالعات سازمان انتشارات: تهران ایران، فرشبافی تطور و لتحو سیر: فرش تاریخ. 1387. اله فضل رضوی، حشمتی -

 .(سمت) هادانشگاه انسانی علوم کتب

 .فرهنگی تولیدات و انتشارات آموزش، کل اداره آموزش، معرفی معاونت: تهران. تصویری هایقالی. 1380. لیال دادگر، -

 .اسدی یادوارۀ انتشارات و چاپ سازمان: تهران فرش، جامع فرهنگ. 1376. احمد دانشگر، -

 .تهران دانشگاه چاپ و انتشارات موسسه: تهران دوازدهم، چاپ پنجم، جلد دهخدا، نامهلغت .1377 .اکبر علی دهخدا، -

 چاپ پیکان، نشرتهران:  فرش، طراحی تحول مراحل در سیری :ایران فرش بزرگ طراحان. 1381 .شیرین اسرافیل، صور -

 .دوم

 .امیرکبیر انتشارات: تهران ششم، چاپ ،اول جلد ،عمید فارسی فرهنگ. 1378 .حسن عمید، -

 .25، گلجام، شماره هریس معاصر هایقالی در طرح شناسی ساختار. 1393. علی شعاری، وندشبنم؛  محمدی، -
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ایران در طراحی فرش های معاصر کهنلزوم استفاده از نمادهای  هنر  

ی()مطالعه موردی : نمادهای هخامنش  

 2فاطمه نوبری  ، 1وحیده حسامی                                                          

 چکیده :

 گذشته عظیم هنگفر در ریشه که نمادهایی از دارند نگه زنده را خود فرهنگ و اندیشه  اینکه برای گوناگون اعصار هنرمندان

 را کشور ینا ساله 2500 و غنی فرهنگ آن وسیله به طراحان و رمندانهن که هنرهایی از یکی. کنند می استفاده دارد شان

 ریشه که ادهانم از استفاده با هنرمندان این عرصه در دوران های صفوی و قاجار .  است طراحی نقشه فرش کنند، می منتقل

مدن و فرهنگی ت. هر دنیاست  اند که امروزه زینت بخش موزه های زده دست بدیعی آثار خلق به دارد شان گذشته اعتقادات در

که الزم است برای د بستن یمختلف به کار م یرا به عنوان نماد در نظر گرفته و در هنر ها ییخود نشانه ها یورهابا توجه به با

 ییهانبوده و نماد یتنامر مست نیاز ا  زین یبزرگ هخامنشتمدن . حفظ و دوام آنها مکرر در ادوار مختلف مورد استفاده قرار گیرد

می دان عصر حاضر داده بود . هنرمن یخود جا ی..... را در فرهنگ چند هزارساله  ری، ش ی، ماه یآب لوفریچون درخت سرو ، ن

. طراحان ش نمایند ایرانی تال یانتقال باورها و فرهنگ غنحفظ  ومعرفی   یبرادر هنر خود نمادها  نیبه کار بردن ا با بایست

که این رده اند کخلق  یاعجاز گونه ا یخود طرح ها نیشیدر فرهنگ پ جیرا یبا به کار بردن نمادهادرادوار مختلف  یبزرگ قال

ر اساس مطالعات ب  یفیو توص یلیتحل وهیمقاله در نظر دارد به ش نیا .روند در طراحی فرش های معاصر نیز باید ادامه یابد  

رنج براساس بر اساس آن یک نمونه طرح فرش لچک و تسپس  و  هنر هخامنشی پرداخته ینماد ها ی برخی از به معرف یاسناد

ابلیت ترکیب با فرم قنقوش هخامنشی را ارائه نماید  . بر طبق نمونه ارائه شده در این مقاله فرم ها و نقشمایه های هخامنشی 

های واگیره ای  رد و هم فرمهای ختایی و اسلیمی را به بهترین شکل ممکن دارند و می توانند هم به صورت نقش مایه های منف

 در قسمت های مختلف فرش ها مورد استفاده قرار گیرند .

 

 ،، فرش  ی، طراح ینماد ، هنر هخامنش :واژگان کلیدی

                                                  
  hesami@birjand.ac.ir.                                                      عضو هیات علمی گروه فرش دانشگاه بیرجند - 1

 Nobari.ftm@gmail.com                                               کارشناسی فرش دانشگاه  بیرجند ) نویسنده مسئول( - 2
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 مقدمه:

هستند  یدهد. ملل یامتزاج نم گریرا با همد ی، افراد ملت یملت یمتل گذشته ها زیچ چیگذشته و درس حال است. ه نهییآ خیتار

مختلف شد حتماً به  یگذشته ها یدارا یباشد. اگر ملت خیچند تار یکه دارا ستین یملت چیزنند اما ه یبان حرف مکه چند ز

 یوحدت مل یها قهیوث نیو مطمئن تر نیاز محکم تر یکی یهر ملت یبرا یخیتار وحدتشود. پس  یم میتقس یملل کوچک تر

راه  نیاز ا یکی( که 189:1383ا،یرنیآن )پ شیه فقط با کتاب بلکه با نمابه خاطر آورد . ن وستهیآن را حفظ کرد و پ دیاست و با

 است.و کهن ایران  یسنت یدر هنرها یرانیا ینقوش و نمادها یو بررس  یفهم معان یهدف  نیبه چن دنیرس یها برا

مناطق  میقد یختلف هنرم یجلوه ها انیرانیا رایآمده ز لینا یقابل مالحظه اهای  شرفتیبه پ یدر عصر هخامنش رانیا هنر

دوره  نیدر ا انیساختند . سهم هخامنش یرانیا لیاص  اتیخاص باخصوص یبیتحت سلطه خود را جذب کرده و از آن ها ترک

که آن هنر را به اوج  یبود ، به گونه ا یمختلف هنر یبه شاخه ها دنی، تناسب دادن و عظمت بخش دنیو ظرافت بخش بیترک

 به همین علت نویسندگان این مقاله به عنوان نمونه موردی این دوره درخشان را انتخاب کرده تا .عظمت و شکوه خود رساند 

ضمن معرفی برخی ازنمادهای به کار رفته درهنر هخامنشی در پی پاسخی به این سوال باشد که :  نمادهای به کاررفته درهنر 

 کرد؟ هخامنشی چیست و آیا میتوان از آنهادر طراحی فرش ها استفاده

کتب و مقاالت بیشماری در خصوص هنر هخامنشی و نمادهای آن موجود است اما استفاده از آنها به شیوه ای عملی در هنر ها 

 به خصوص طراحی فرش هدف نگارندگان این مقاله بوده است .

 مفهوم نماد :

 یواقع یبا زندگ یعنی یو عقالن یعاطف یاکه با ارزشه ییو چند معنا ایپو یتیخاص خود عبارت است از واقع ینماد در معان  

 ( 10:1389است.)ادواردو سرلو، ختهیآم

 یاست برا یدیکل نماد( 3:1389کند.)ادواردو سرلو، یم یرهبر شهیکالم اند یب میو ما را به اقال زدیانگ یما را برم لیتخ نماد

است که آن را قابل  یتیواقع کیبرد. نماد همواره شر یکه آن را به کار م یتر از انسان عیتر از خودش و وس عیورود به قلمرو وس

ماند. نماد  یاست ثابت م انگریکه ب یکند خودش در نقش جزء زنده واحد یم حیآن که کل را تشر نیسازد ، و در ع یفهم م

از امکانات است  یعیقلمرو وس یتا قابل فهم شود. نماد دارا دهدیرا نشان م یضرور یها بلکه قسمت ستیبرابر ن وعبا موض نایع

 ( 4:1389سازد.)ادواردو سرلو، یم ریظواهر را که در صورت متفاوتند امکان پذ ایاشکال  انیم نیادیو درک روابط بن
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 یادیو بن نیمعرفت ، کهن تر یاز ابزارها یکیانسان مربوط است نماد  ی. نماد با خود شناس ستیتبحر ن کینماد صرفا  مطالعه

 انیقابل ب یگریگردد که به صورت د یم یمیکه موجب آشکار شدن مفاه یشود . ابزار یمحسوب م انیروش ب نیتر

 ( 3:1389.)ادواردو سرلو،ستندین

مانده  ادگاریبه  یو اسطوره ها نینماد یها هی: امروزه ما به لطف نما ندیفرما یم نهیزم نیروان شناس معروف در ا ونگی گوستاو

خود را به عنوان  یهنر ، جا یدر حوزه  ژهینماد ، به و ی واژه .(  156:1377ونگ،ی.)گوستاو میهست خی، در حال کشف تار

آمده است  زین یگرید یمعان یتجسم یهنرها یاز فرهنگ ها یگشوده است ، هر چند در بعض symbol یواژه  یبرا یمعادل

تفاوت دارد . نماد  یقالنبداهت ع یا مرتبه ذهن است که ب ای یاز خود آگاه ینماد ، فراخوان مرتبه ا ":  دیگو یکربن م ی. هانر

واضح و آشکار  کباریو هرگز به  ستین انیقابل ذکر و ب گرید یقیاست که به طر یزیچ انیب ی لهیاست که تنها وس یسر و راز

مکشوف  کباریگاه به  چیشده ه یسینت نو یقیارزشش را گشود ، همچنان که هر قطعه موس دیشود . بلکه همواره از نو با ینم

 یدست یهنرها ژهیهنر و به و ینماد را در حوزه  میتوان آن را آموخت ..... اگر بخواه ینو م یا وهیهر بار به ش لکهشود ، ب ینم

که بر  رهیو غ بیگفت که نماد ، عبارت است از هر شکل ، نشانه ، عالمت ، رنگ ، ترک نیتوان چن ی، م میکن فیتعر یو کاربرد

 ( 11:1393، داللت دارد .)افروغ، دیمان یآنچه در ظاهر م یورا یمعنا و مفهوم

 کرد . میتقس یو قرارداد یری، تصو یعیتوان به سه گروه طب یم ینشانه ها را  به طور کل 

وجود دارد ، مانند دود که نشانه آتش  یهم جوار ینشانه و مفهوم آن رابطه ا انیهستند که م یینشانه ها یعیطب ینشانه ها  -

 قل قل سماور که نشانه به جوش آمدن آب سماور است.  یصدا ایاست 

 یطیمح کیکارد و چنگال که در گراف کی ریاست. مانند تصو ینیع ینشانه و مفهوم آن شباهت انی، م یریتصو یدر نشانه ها -

 ( 10:1393نشانه وجود رستوران است . )افروغ،

نشانه و مفهومش نه  انیهستند که در آنها م یی، نشانه ها ندیگو یم به آن نماد یکه در زبان فارس یا یقرارداد ینشانه ها -

 یو فرهنگ یاز موسسات تجار یاریبس یو نشانه  ینظام ی، مانند درجه ها یهم جوار یوجود دارد و نه رابطه  ینیشباهت ع

 (10.)همان ،

 

 : انیدوره هخامنش هنر 

آن در دوران  شرفتیشده ، پ لیتبد زیمتما یآغاز و به هنر نیشیپ یاقوام تابعه و سنن هنر یهنرها یبرمبنا یهنر هخامنش 

 انیبه پا انیکند و با افول هخامنش یم دایادامه پ ریو اردش ارشایرسد و پس از آن در دوران خشا یبه اوج م وشیکوروش و دار

و  میعظ یامپراطور کی یهسازماند یکه تالش آنها برا رایاست ز یتفکر هخامنش وهیشاز  یتجسم یرسد . هنر هخامنش یم
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 .کرده لیتبد یمتعال ییالگوها یشده و دارا یزی، برنامه ر ستایمنسجم ، ا یهنر را به هنر نی، ایجهان یارزش ها جادیا

http://famwikipedia.org)) 

مناطق تحت  میقد یمختلف هنر یجلوه ها انیرانیا رایآمده ز لینا یقابل مالحظه ا شرفتیبه پ یدر عصر هخامنش رانیا هنر

 بیدوره ترک نیدر ا انیساختند . سهم هخامنش یرانیا لیاص  اتیخاص باخصوص یبیسلطه خود را جذب کرده و از آن ها ترک

که آن هنر را به اوج عظمت  یبود ، به گونه ا یمختلف هنر یبه شاخه ها دنی، تناسب دادن و عظمت بخش دنیو ظرافت بخش

از جهان باستان در خدمت آنان بودند و آنان  یمی، هنرمندان برتر ن انیکشور ، هخامنش یگو شکوه خود رساند . به سبب گسترد

دوره رواج کنده  نیا یهنر یگذارند . از جلوه ها یبه جا یبه سبک هخامنش ییها ادگاریدرست توانستند از خود  تیریبا مد

 )همان(. است یباف یو قال یساز ی، کاش ی، فلز کار یتراش کری، پ ی، حجار یکار

آنچه ویژگی کلی هنر هخامنشی رادر بر می گیرد ، توجه به معماری متقارن و عظمت گرایی در آن ، گرایش به نقش و نگاره 

های جانوری ، توجه و احترام به شخصیت واالی انسانی است. آنها توانستند با تلفیق عناصر ملل وابسته و با به کارگیری مصالح 

 (36:  1394گرشی آرمانی ، عظمت گرا و بدون خشونت را به تحقق رسانند. )تسلیمی،و انداره های مناسب ، ن

 دیتخت جمش ینقش برجسته ها کشند. یم ریبه تصو یهنر یرا در رشته ها یرانیهنرمندان ا شرفتیبه جا مانده عمق پ آثار

را به  یو نقوش دوران هخامنش یغن ریاز تصاو یمجموعه ا کیروند که هر یبه شمار م یهنر هخامنش نهیدر زمره گنج زین

 اند .  یدر دربار هخامنش جیاز آداب و رسوم را یاریبس ایگذارند و عالوه بر آن گو یم شینما

و شاخه  یکاری، کاش یو حجار یکرسازیو کتابت ، پ ی، نقاش یمتنوع اقوام مختلف مانند معمار یدر هنرها یاهیگ ینمادها 

تقارن داشته اند و به  یاغلب نوع یاهیگ ی، نمادها یاسالم یتا قبل از دوره  رانید. در احضور دارن یدست عیمختلف صنا یها

 یدست عیصنا یخورد. در منسوجات و بافته ها و به طور کل یبه چشم م شهیتقارن هم نیا یمعمار یخصوص در کاربردها

 ( 25:1393شوند .)افروغ، یم دهیبه اشکال گوناگون د یاهیگ ینمادها

در  یاهیکرد. نقوش گ میتوان تقس یم یاهیو گ ی، جانور ینقوش انسان یبه سه دسته  یکار رفته در هنر هخامنشبه  نقوش

 یها شاخه ا کرهیاز پ یاری(....در دستان بسنیو روزت )گل سر  آذ )لوتوس( یآب لوفریعبارتند از درخت سرو ، ن دیتخت جمش

 یسنگ یاز گلها یو گلستان یسنگ یباغ دیشود . در واقع ، تخت جمش یم دهید یمهر ، محبت و صلح و دوست یگل به نشانه 

 ( 29:1397،ینیگرزالد ی.....)نادرباستیز اریبس
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 (40: 1394: طرح ستون دوره هخامنشی )تسلیمی،  1تصویر                                                               

ی شاخص معماری هخامنشی در مقایسه با دیگر تمدن ها و سرزمین های همجوار ، کاربرد ستون است. این ستون ها که ویژگ

با ارتفاع و تعداد زیاد در کا  های پارسه نیز به کار رفته بود دارای سرستون هایی به شکل نیم تنه های متقارن با پاهای جمع 

. نمونه مشابه آن رادر نقوش جام های زیویه نیز می توان مشاهده کرد. همه ی نمونه شده از حیوانات پشت کرده به یکدیگر است

الماسو )گاو بالدار با سر  -4حیوانات تلفیقی و  -3شیر ،  -2گاو ،  -1های سرستون در تخت جمشید را می توان به چهار نوع 

 (  40: 1394انسان( تقسیم کرد. )تسلیمی، 

رز هنر ایرانی در زمان هخامنشیان است. این هنر به سبب از بین رفتن اثر ، فرش های ایران در فرش بافی از دیگر جلوه ای با

 2*83/1میالدی با کشف یک فرش  1950عهد باستان چندان مورد مطالعه ی دانشمندان قرار نگرفته بود ولی در اواخر دهه 

د ها به همین نام معروف شد. نوع بافت و ظرافت و متری که به همراه آثار نفیس دیگر در یخ های سیبری کشف گردید و بع

نقش این قالی گویای مهارت و تبحر هنرمندان بافنده هخامنشی و نشانگر سنت دیرپای بافت فرش ایران است که قدمت آن را 

 به دو هزار و پانصد سال و شاید  بیشتر باز می گرداند. 

و مصریان نقاشی کردند. هنر هخامنشی کمتر به صحنه های حقیقی و نقاشی های دیواری عهد هخامنشی را مردانی از مادها 

روزمره می پرداخت. سمبولیک ، واقعگرایی و رئالیسم شیوه این دوران بود. بیشتر کارها و موضوعات آثار هنری ، زندگی و آداب 

بود و صرفا در خدمت دربار ، در و رسوم هدف هنرمندان نقاش این دوره در ترسیم حیوانات و توفق یافتن آنان از نظر برتری 

اشیاء پیدا شده و بررسی آثار ، هنرمندان هخامنشی خود را استاد نقاش و ترسیم حیوانات بزرگ پیکر معرفی کرده اند. گاهی 

 (www.borq .ir)نقاشی ها به صورت لعابکاری اجرا می شده است. 

 

 



 

58 

 

 : یاهیگ ینمادها

 درخت سرو : -1

سروناز ..... سروناز که  میو س یسرو سه یگریسرو آزاد و د کیباشد.  یمشهور و آن سه قسم م است معروف و ینام درخت   

 ،یکه دو شاخش راست رسته باشد. )بهمن یراست رسته باشد و سرو سه شیاست، سرو آزاد که شاخه ها لیمتما شیشاخه ها

1389 :57) 

 :است نوشته اینطور سرو مدخل زیر در دهخدا لغتنامه در

 :باشد می قسم سه آن و ، مشهور و معروف است ختیدر نام

 . خوانند آزاد را آن ندهد میوه که درختی هر ، آزاد سرو یکی -

 .است آمده راست معنی به سهی چه. باشد رسته راست شاخش دو که سهی سرو -

 ، هست سرو که جا هر:  گویند چه ، خوانند الحیات شجره را سرو عربان و( است متمایل هایش شاخه که) ناز سرو -

 .هست هم مار

،  داریدست ، پابرجا ، پادر گل ، پا هیبلند ، سرافراز، سرکش ، تازه ، جوان ، جوانه ، نوخواسته ، سا ن،یسرو شامل: راست صفات

ل اندام ، گ می، س نیمیکنند : موزون ، س فیگونه تعر نی، چنانچه در وصف معشوق باشد بد ی، بوستان آرا یچمن زاده بستان

پروا  یخرام ، ب امتیخرام ، ق شانیخرام، خوش خرام ، پر یباال، صنوبر خرام، طوب ی، سمن بار ، سه گاندام ، بهاراندام ، الله رن

، قبا پوش ،  ی، نوان ، سبک جوالن ، هوادار ، خوش رفتار ، روان ، دلجو ازانی، خرامند ، خرامان ، چمان ،  امیق امتیخرام ، ق

 (59: 1389 ،یوش . )بهمنپ کتایسبز پوش ، 

 )لوتوس( :یآب لوفرین  -۲

Lot) لوفرین    usپادما تیسانسکر ه( بPadmd   هوآ – نی یل ینیبه چ l i en – hua  رنگه  ی، به ژاپنrenge 

 می باشد. (309:1380)هال،

nanoufنانوفر ) یمصر یاز واژه  لوفرین arدیسف رلوفیاست . در مصر باستان ن بایز یو به معنا دیآ ی( م (nympheas را )

 (   503:1387ه،یدانستند .)شوال یگل م نیباتریآن را ز رایخواندند ز ینانوفر م

 نینخست یآب ها انیکه خالق تنها در م یخلقت ، زمان یآمده است که در ابتدا نیمردمان کهن چن یافسانه ها و باور ها در

 یشروع کند ، برگ لوتوس را مشاهده نمود که تنها موجود بود ، مقدارمتعجب بود که خلقت را از کجا  کهیقرار داشت ، همانطور

 بیترت نیبوجود آمد . به ا نیبرگ لوتوس قرار داد و سطح زم یکرد در دست گرفت و بر رو یکه لوتوس در آن رشد م یاز گل

. در  یع و مراتب گونگون هستادوار مختلف جهان ، مقاط انگریآن نما یمتعدد گلبرگها یها هیو ال دیسمبل جهان گرد لوفرین
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هشت جهت  نیظهور کردند ا هیاول یهاهشت جهت وجود است که پس از قعر آب  ینشانه  لوفریباور آنها هشت گلبرگ ن

 .  درون – رونی، ب نپایی -باال ، عقب – جلو چپ، –عبارتند از : راست 

نوع آن  کیاست .  ژهیو اتیبا خصوص یاهیتوس است که گلو ای لوفریقبل از اسالم ، گل ن یمشهور دوره ها یاهیگ ینمادها از

شود و نوع سوم  یسطح آب گسترده م یپهن است و رو گریشکل است ، نوع د یشود و سوزن ی، در آب غوطه ور م شهیمانند ر

شود .عالوه  یبسته م دیدارد که سحرگاهان باز شده و با غروب خورش بایز اریبس ی، گل اهیگ نیکند. ا یبه طرف آسمان رشد م

 یغنچه استفاده شده است ، در تاج پادشاهان هخامنش ایگل به حالت باز  نیآن فراوان از ا یها یکه در حجار دیبر تخت جمش

 (  26:1393روغ،خورد . )اف یگل لوتوس به چشم م یگری، در پوشاک آن دوران و در لوازم متعدد د

 نیاست . ا افتهی نینماد ی( جنبه دی)آب و خورش عتیبا دو عنصر مهم طب وندشیپ یبه واسطه  لوفری، ن رانیکهن ا ریاساط در

،  ینیگرزالد یشود. )نادر یشکفد و با غروب آن بسته م یم دیبا طلوع خورش د،یرو یدر آب م رایاست ، ز یگل نماد تجل

32:1396   ) 

در  یگرید ریآب زاد را ، به تعب نیگفتند .همچن ی( مدیرو یکه از آب م یگل آب زاد )گل اهیگ نیبه ا یبه درست میقد انیرانیا 

 یو زندگ اتی( دانسته اند ، چون آب نسبتا حاتی)گل ح یگل زندگ ای نشیاز گل آفر ی، نشانه ا یرانیا ریفرهنگ کهن و اساط

 ( 1389،یجهرم ی( .)ضابطاندیرو ی)مدیزا یاست که آب ان را م یلگ یبه معن زیاست و گل آب زاد ن

 ی هیاول انوسیاست از اق یو نماد اتیح یارتباط آن با آب است ، چون آب عنصر اساس یآب لوفریگل ن یجنبه  نیاما مهم تر

جهان و  ییاست از شکوفا یگل مظهر نیشود ، ا یبر سطح آب شکفته م یدر قعر آب دارد ، ول شهیگرچه ر یآب لوفری. نیهانیک

،  لوفری، ن یرانیا ریدر اساط کنند( . یم دییرا تا ریتعب نیا زین یرانیا هند و رمشترکیظهور )اساط ای یتجل یآن به مرتبه  لین

به  یباستان بوده است که از جهان انیرانیا ینید اتیدر روا یهست ی نهیماد یتصور اصل دیرفته و ناه یبه شمار م دیگل ناه

 (1389،یجهرم یضابط)باستان تشابه دارد .  انیمعتقدات هند

گل را در دست شاه ، شاهزاده  نیا دیشده است. در نقوش تخت جمش یادیلوتوس توجه ز ی هینقش ما به یهخامنش یدوره  در

 لوفریگل ن یبر تخت سلطنت شاخه ا ی، پادشاه هنگام جلوس رسم یهخامنش یشاهنشاه نیی. در آمینیب یو صاحب منصبان م

عصا در دست  کیدهد که  یسلطنت  نشان مرا بر تخت  وشیدار ی نهخزا ینقش بر جسته  2 ریگرفت. تصو یدر دست  م

گل را در دست گرفته است . در مقابل پادشاه دو عود سوز قرار دارد  نیا رینظ زین عهدیدر دست چپ دارد . ول لوفریراست و گل ن

 (  29:1396،ینیگرزالد یشده است . )نادر نییتز لوفریسرپوش آن ها با شکوفه گل ن یکه باال



 

60 

 

  

     

 

 

 

 

 (1396: تقش برجسته خزانه )نادری گرزالدینی، 2تصویر                                                      

 

طاق بستان کرمانشاه هم ، گل  یها ی. در حجار میکن یآن مشاهده م یو در نقش برجسته ها دیرا در تخت جمش لوفرین 

شود ،  یم دهید دیشده در تخت جمش یدستان پادشاهان حجار در یگل ظاهراٌشود . یم دهید انیمربوط به زمان ساسان لوفرین

 (66: 1389: یبوده است . )بهمن ینماد صلح و شاد

 دیتخت جمش یکا  ها ناتیدر تزئ وستهیبود ، نه فقط پ یزمان هخامنش یپرداز هیدر آرا رهیچ یکه در واقع نگاره ا یآب لوفرین

 (  1067:1387به آن است . )پوپ، یمتک زین نیمیاز ظروف س ینقوش گروه یو شوش به کار برده شده ، بلکه طراح

ستون  ی هیشده است .  پا لی، ساقه و سر ستون تشک هیاست که از سه قسمت پا یهخامنش یعنصر معمار نیستون مهم تر 

 یاند )نادر شده نییتز لوفریگل ن ی( است و اغلب با غنچه های)گلدان یبه شکل زنگوله ا ایو  یها معموال به صورت مکعب

                (    31:1396،ینیگرزالد

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1396:  پایه ستون مزین به گل نیلوفر آبی)نادری گرزالدینی، 3تصویر                                         
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 ( : نیروزت )گل سرخ آذ -۳ 

آن را گل آفتاب  یاست . برخ "روزت  "ر معروف بهبه کار رفته ، گل دوازده پ دیکه در تخت جمش یا هینقش ما نیشتریب   

استفاده شده است  ینقوش اصل یها هیپر کردن نوارها و حاش ینگاره برا نیدانند . ا یبابونه م ایگل کوکب  گرید یگردان و برخ

 ( 250:1390،ی. )موسو

اول  یبدان شباهت دارد، در وهله  یکه گاه یبخش است مانند چرخ اتیح یرویو بازگو کننده ن دیخورش ی، نماد سنت روزت

 خدای – دیخورش نینقش تجسم چند نی. ا دیتوان د یقرص بال دار م یآن را رو بیترت نیبود و بد یدینماد خورش کی، 

 (    302:1380است .)هال، -انهیخاورم

چهار گوش قطور  یه از سنگهادر تاالر آپادانه است ک ینقش مربوط به آستانه  نیمنحصر به فرد ا یاز نمونه ها یکی 6 ریتصو

 ( 1396نادری گرزالدینی،است . ) افتهی نتیاز روزت ز یقلیکامال ص یشده و با نگاره ا لیتشک

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (1396: سنگ سیاه و براق از آستانه در)نادری گرزالدینی، 4تصویر                                                         

 

 : یوانیح ینمادها

 ینقوش را م نیآالت است . ا وریدر ساخت ظروف و ز یوانیح کریاز نقوش و پ ادیعهد ، استفاده ز نیا یمهم در آثار فلز نکته

     مشاهده کرد. یدو بز کوه ایگاو و رویبه صورت جنگ ش ییو طال ینقره ا یبشقاب ها یتوان بر رو

 شیر   -1

 هر ، مقامش از ناشی رذایل و فضایل از سرشار و حیوانات سلطان ، درخشان غایت به و خورشیدی نمادی ، سلطان ، مقتدر شیر

 ( 11:1387شوالیه،. ) است پرستی خود و غرور غایت ی نشانه حال درعین اما ، است عدالت و عقل و قدرت مظهر چند

 به دیگری و شرق به یکی ، نگریستند می دیگر افقی به یک هر و شوند می تصویر هم پشت به پشت اغلب ها شیر که ، مصر در

 شیر دو این ترتیب بدین.  بود آن دیگر سوی به زمین سوی یک از خورشید حرکت و افق دو ی نشانه شیر گرایی نماد ، غرب
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 شیر ، نیز دور خاور در ، منوال همین بر......  بود فردا ی نشانه دیگری و دیروز ی نشانه یکی و کردند می نظاره را روز حرکت

 (115:1387شوالیه،. ) شود می پنداشته ذات هم اژدها با گاه و دارد اژدها با قرابت و است نمادین کامال حیوانی

 و سیر مرحله هفت در را ها مقام واالترین از یکی ، خشکی و آتش نمایه و( مشتری) هرمز ستاره نماد ، ایرانیان نزد در شیر

 های آزمون از و اند گذاشته سر پشت را عشق خطر پر های بیابان که سرآمدانی و دلیران تنها و دارد(  مهر)  میتره آیین سلوک

 یابند. می را مقام این به رسیدن شایستگی اند برآورده سر استوار و سخت ، هولناک

 این نقش بیش و کم البته که شود می دیده فراوان عقاب و بز ، اسب ، گاو ، شیر مانند اتیحیوان نقش هخامنشیان هنر در

 (28:1393افروغ،. ) بینیم می نیز ساسانیان و اشکانیان هنر در را حیوانات

 برج نماد شیر آن از غیر.  دارد ای ویژه مقام شیر نیز مهرپرستی آیین در و است میترا نماد شیر ، هخامنشیان کیش و هنر در

 و تابستان وسط و ماه مرداد با برابر که برج این در خورشید و است خورشید ی خانه اسد برج و است نجومی شکل یک و اسد

 در.  است... ا اسد به ملقب که است( ع) علی حضرت نماد شیر ، ایرانی شیعیان میان ر د.  است درخشندگی و گرمی نهایت در

 را او اغلب ، پادشاه نیروی و قدرت دادن نشان برای و است داشته ای ویژه اهمیت شیر شکل ساسانی و هخامنشی های دوره

 (34:1393افروغ،. ) اند داده نشان شیر شکار و مبارزه درحال

 شیر دال -۲

 موجودی مختلف های فرهنگ در و است آمده بوجود عقاب و اسب ، شیر یعنی حیوان 3 ترکیب از که است موجودی دال شیر

url.  پنداشتند می خدایان های گنجینه نگهبان را شیردال باستان ایران مردم.....  آید می حساب به ای اسطوره 4)) 

 شده ظاهر دوم ی هزاره اول ی درنیمه شرقی شمال از عظیم مهاجرت طی در است ممکن ، میانه خاور در دال – شیر ی گونه

 (65:1380هال،. ) باشد

 برای ، دال – شیر.  است داشته ادامه ، هخامنشی ی دوره ایران روزگار تا میانه خاور هنر در مقدس جانوران میان در شکل این

SI N قول از ، طال نگهبان عنوان به دال – شیر شهرت.  بود مقدس خدا – ماه  pl i ny (65:1380هال،. ) است شده گرفته 

 تابع های حکومت به و گردد می بر میالد از شپی چهارم و پنجم قرون به مرکزی آسیای از شده کشف شیردال ترین قدیمی

 .  است متعلق هخامنشی امپراطوری

 از یکی هم هخامنشی مشهور های ستون سر.  دانستند می دروغ و جادو ، اهریمن برابر در نگهبانی را شیردال هخامنشیان

 زیادی کاربرد معماری در شیردال شکل به های تندیس.  میدهند نمایش را ها شیردال که هستند بشری مصنوعات مشهورترین

 .است شده پیدا شوش در آن از ای برجسته نمونه و داشتند کاربرد ایالمی معماری در شیردالها.  دارند

 خدایان خدای اینشوشیناک به را جانور آن که باشد می گال اونتاش از ایالمی میخی خط به ای نوشته شیردال این کفل روی

. شود می نگهداری شوش قلعه در است شده بازسازی گریشمن بانو دست به که شیردال ینا.  است کرده هدیه ایالم
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(www.khabaronlin)می شیر شبیه دم و بدن ، ها ،پنجه اسب شبیه هایی یال و گوش ، سر ، عقاب شبیه ها بال و دهان 

هنر  یمختص خود ، ما را از چگونگ یها یژگیو را به خود اختصاص داد . و با یخاص یجا تونیر انیآثار هخامنش انیم در. باشد

 یاطالق م یاست معموال به ظرف یونانیواژه  کیکه  تونیسازد . ر یاست ، آگاه م یتجمل پرست ینوع قتیکه در حق یدربار

شوند  یظرف به هم متصل م  یتحتان به شکل شا  که در قسمت یظرف کی ایو  وانیح ایانسان  و  یشود که از بخش قدام

 (1393:28)افروغ،  گردد. یم لیتشک

آورند.  یاز ظرف را به شکل کله جانور در م یقسمت ایاز زمان کهن تمام  جیبر حسب سنت را یفلز اءیظروف و اش یدر بعض 

در  دنیباور بودند که نوش نیر اکشور کوچ کردند و ب نیاست که به ا ییایآر لیقبا خیاز تار شیسنت دوران پ ادگاریسبک  نیا

جانوران به  یرویشود که ن یآنها بر بدن ظرف نقش بسته سبب م ریتصو ایشده و  تهساخ رومندیکه به شکل جانوران ن یظروف

 ایبا کله جانوران  یاز هنر ساسان دیدوران به تقل نیا یقالب تنگ ها و مشربه ها و جامه ها لیدل نیانسان منتقل شود. به هم

  (35: 1389 ،یشده است. )بهمن نیندگان تزئپر

که در همدان کشف شده و جنس آن از طالست  یساغر ای تونیتوان در ر یرا م (11)تصویربالدار  ریاز مجسمه ش یا نمونه

 یگاه محکم هیها چنان تک ریو حالت غران ش یبصورت برجسته کار الیشامل سر و گردن ودست ها و  ریمشاهده نمود . بدن ش

شاهکار به  کیتواند  یاست که م ییها یژگیو یبه فرد  و دارا صرمنح یساغر به وجود آورده است که از لحاظ طراح نیا یابر

 . دیحساب آ

 یها سی. تند دهندیم شیرا نما ردالهایهستند که ش یبشر تمصنوعا نیاز مشهورتر یکیهم  یمشهور هخامنش یسر ستونها

 دارند .  یادیکاربرد ز یدر معمار ردالیبه شکل ش

     (www.khabaronlinشده است . ) دایاز آن در شوش پ یکاربرد داشتند و نمونه برجسته ا یالمیا یدر معمار ردالهایش

 

  

 

 

 

               

 )http://famwikipedia(: ریتون شیر بالدار دوره هخامنشی  6تصویر           نقش سر شیر     یا منشی: )سمت راست( پالک طالیی دوره هخا 5تصویر 

(http://famwikipedia                      ) 

http://www.khabaronlin/
http://www.khabaronlin/
http://famwikipedia/
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 )http://famwikipedia(: سر ستون هخامنشی طرح شیردال 7تصویر                                                      

 اسب :  -۳

 حفظ خودرا خاص جایگاه کنون تا کهن های دوران از هنرها اکتر در که است ایرانی کهن بسیار نقوش از یکی اسب نقش   

 اسوه سکریتسان در و( aspa) اسپه کلمه این اوستا در.  است نداشته چندانی تغییر کنون تا دیرباز از اسب ی واژه. است کرده

(asva )سه ا باستان پارسی در و (asa )شد می خوانده. 

 آهو ی کلمه ریشه، این از.  است رفتن تند معنی به که دانند می as اس یا ak اک ریشه از را اسب واژه ، پژوهندگان از گروهی

 aspi اسپی یا aspa اسب مونث ی گونه یعنی مادیان به همچنین.  است شده مشتق ،Asuk  آسوک آن تر کهن شکل و

 (107: 1389بهمنی،. ) است شده گفته

 شد خواهد متوجه زود یا دیر ، کند بررسی ایران ادب و هنر در را اسب نقش یا و بنگارد ایران در را اسب تاریخ بخواهد کسی اگر

 نیامده نشانی و نام آنها  از نحوی به که است ای دوره کمتر در ، ایران کهن تاریخ طول در زیرا دارد پیش در طوالنی راهی که

 و قهرمان با اسب جا همه ، است اساطیری های افسانه بر مبتنی آن از ما اطالعات بیشتر که ، تاریخ ماقبل های دوره در.  باشد

 چون یهای نام.  است خورده پیوند اسب پسوند با پهلوانان و ازپادشاهان بسیاری نام ایران میتولوژی در و است همراه آوران نام

 فربه اسب و الغر اسب ، گرانبها اسب ، تند اسب دارندگان معنی به ترتیب به که تهماسب و ، گرشاسب ، ارجاسب سهراسب،

 ( 11:1377تناولی،.) است ایرانیان برای آشنا هایی نام ، است

 می را او ی گردونه و بود شیدخور نماد ، اول ی وهله در و دارد شامخی مقام اسب ، ها تمدن از دینی مراسم و ها اسطوره در

 ( 24:1380هال،. ) شد می قربانی ، خورشید خدایان برای و کشید

 تناسبی غالباً ها اسب این سوارند اسب چهار با هایی گردونه بر مهم خدایان. کشد می اسب را ستارگان گردونه پهلوی روایت طبق

 که است سوار ای گردونه به نیز باد ایزد هستند تگرگ و باران برف، بر،ا آناهید گردونه اسب چهار متالً دارند را گردونه خدای با

http://famwikipedia/
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 کشند می را مهر و سروش ایزد های گردونه سیمین و زرین های نعل با سفید اسب چهار کشند می اسب هزار حتی یا صد را آن

 (. 74:  1387 زاده، قلی)

 در  تاریخ از پیش ایام در اسب اند ساخته مربوط یکدیگر به را آنها اروپایی و هند اقوام همه که است مظهری دو وخورشید اسب 

 دنیای به را متوفی که است بوده آن ی نماینده یا(  مرگ)  نشانه اسب مجسمه و داشته دخالت یونانیان و ایرانیان تدفین مراسم

 و(  تشتر)  آب ایزد نشانگر یدسپ اسب همچنین. پیروزی خدای از است شکلی تغییر بالدار، اسب مهری آیین در برد می دیگر

 (.158:  1389 بهمنی،)  است خشکسالی دیو(  ابنوش)  نشانگر سیاه اسب

 ستایم می را اسب تیز را جاودانه خورشید». است آمده تند های اسب ی دارنده یا و اسب تیز صفت با خورشید غالباً  اوستا، در 

 پورداود،. )  دارند شرکت ها آشوری متل سامی و اروپایی و هند اقوام کلیه با ایرانیان تعبیر این در( 1بند پشت، مهر اوستا،« ) 

1378  :306 .) 

 که اند کرده نقل  کیخسرو قول از. است بوده استفاده مورد کهن های زمان از گردونه و اسب ویژه به ستوران ایران، فرهنگ در

 کردند اهلی را اسب که بودند قومی نخستین اروپائیان و هند.  نیست اسب از تر گرامی من به پادشاهی در چیز هیچ: است گفته

 و اشرافیت نشانه گردونه و اسب داشتن آور، رزو ایرانیان چشم در. یافت راه مصر و بابل سرزمین به جانور این ایرانیان توسط و

(  جنوب)  شوش متالً اند شده تهساخ جانوران و پرندگان شکل به  کلی طرح لحاظ از شهرها از بعضی. آمد می حساب به امتیاز

 ، هوشنگ جمله از ناموران و پادشاهان از گروهی ایرانی روایات بر بنا. باشد می «اسب» شکل به(  خوبتر)  شوشتر و باز شکل به

 نوی با ایزد=  ناهید» برای دیگر بسیاری و گشتاسب سیه، و پیران توس، کیخسرو، کاووس، افراسیاب، نریحان، فریدون، جمشید،

 دارد می معطوف بشری ی پاکیزه نسل به نسبت بلیغ وتوجهی تخفیف را زایمان درد بخصوص دردهاست، درمانگر و آبها تمامی

 را آناهیتا وسیو آرد مقدس؛ زرتشت ای: گفت زرتشت به فردا اهورا. ) خواستند کامیابی و کردند قربانی چارپایان سایر و اسب« 

 یافته، ترکیب«  اسب» ی واژه با نیز فرمانروایان و بزرگان از بسیاری نام(.  است حرکت و جنبش ی بخشاینده وی کن، ستایش

 سیاوش ،( افتاده کار از اسب دارنده)  گشتاسب ،( ارجمند اسب ی دارنده)  ارجاسب ،( الغر اسب ی دارنده)  گرشاسب جمله از

 .( 432 ، 144: 1389 بهمنی،(. ) زورمند و فربه اسب ی دارنده)  تهماسب ،(  سیاه اسب ی دارنده) 

 

 :دیگاو در تخت جمش -۴
 

 دهیگاو شکن هم گاو د ریو هم در درگاه کا  ملل به کار رفته است . در نقش ش دیتخت جمش یگاو در سر ستون ها نقش   

 (75: 1389 ،یشود . )بهمن یم

سرستون ها و در درگاه ها به کار رفته است. اما  در لیدل نیرفته و به هم یو نگهدارنده به شمار م ندهیپا یدر هنر هخامنش گاو

 هم ربط دارد.  یو بارور یزیشد و به حاصلخ یهم مربوط مماه گاو به  یاز طرف
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بر  ییبر ماه و روز بر شب و روشنا دیبر گاو ، فائق آمدن خورش ریفائق آمدن ش  دیاست و شا دینماد خورش رینماد ماه و ش گاو

 است. یکیتار

 است:  ریگاو شکن وجود دارد به شرح ز ریکه از نقش ش یریعبت نیبهتر اما

 ابدی ی، )نوروز( برج اسد بر برج ثور تفوق م یعیاعتدال رب یکیهستند . در نزد یفلک ی)ثور و اسد( هر دو از صورت ها ریش گاو

 (79: 1389 ،یشود . )بهمن یآغاز م اتیح دیو تجد  یزیشود و حاصلخ یو بهار م

ها نماد قدرت را هم   نیهم هست . عالوه بر ا نیو نماد زم یزیاست . مظهر حاصل خ شیزا یرویاصل مذکر و ن نر : مظهر  گاو

 (69: 1389 ،یاست. )بهمن نندهیو آفر یاتیح یروین دی. کشتن گاو نر در سال نو مظهر مرگ زمستان و تول ردیپذ یم

 نیبانوان ماه و هم زم زدیمتل است . هم مظهر ا دیو تول نیزم مولد یرویمطرح است. ن ریبه عنوان مادر کب یماده : گاه گاو

 (70: 1389 ،یکند . )بهمن یم یرا هم تداع یمادر زهیاست . غر

از نبرد نور و  یپرداخته نماد  یرانیا یاسطوره ها یقیتطب یکه به بررس "یکارنو یآلبرت چ"به نقل از  یرانیا یاسطوره ها در

 . است یو بد یو خوب یکیتار

 

 (:یپاژن )بز کوه -۵

Capra hi یبا نام عمل وانیح نی. ا رانیا یجانوران بوم از    rcus aegagrus  از خانواده گاوسانان، راسته زوج سمان و از

 (92: 1389 ،یاست . )بهمن رانیدر ا یشکار واناتیح نیمهمتر

 گرفتند . متالً: یدر نظر م عتیطب دیاز المان ها )عناصر( مف یکیرا مظهر  ی، بز کوه یاز اقوام باستان کی هر

 از باران است ... یاوقات هم نماد یو گاه دیدر لرستان، سمبل خورش -      

 بود. یاهیگ یزندگان یخدا زیو ن یابیاز کام یسمبل یباستان، بز کوه المیدر شوش و ع -      

 (94: 1389 ،یشد . )بهمن یر شمرده مب "بزرگ یخدا" یوانیح یاز خو ی، بز به عنوان مظهر نیالنهر نیدر ب -      

رنگ با  ینخود یتعلق دارد: کوزه ا الدیاز م شیبه هزاره چهارم پ دیمکشوفه از تل باکون در تخت جمش یایاز اش یا نمونه

 نیا انیشده است . و م نییآن تز نییدر قسمت پا ینوار افق 2در دهانه )گردن( و  یکوزه توسط سه خط افق نیکوتاه . ا یگردن

 ( 97: 1389 ،یخورد که سر تا سر سطح کوزه را پوشانده است. )بهمن یمبه چشم  یبز کوه کیاز  یریخطوط تصو

                                              (30:1380و نماد قدرت محافظت است . )هال، یزدی، عالمت ا واناتیح ایبدن انسان  یبال بر رو   

 روشهای طراحی فرش 
 

 کلی این روش ها عبارت است از :روش ابداعی و تخیلی ، روش تقلیدی یا اقتباسی و روش دو گانه به طور
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 روش ابداعی و تخیلی
 

در این روش که مهم ترین روش نقشه کشی است طراح باید کامال آشنا و مسلط به قواعد نقشه کشی باشد تنها 

اح بدون کمک گرفتن از تصویر و یا نمونه خارجی مبادرت به خلق طراحان حرفه ای و خوش ذوق از چنین توانی برخوردارن، طر

اثر جاودانه و ماندگار می نماید به نحوی که اثر او هیچ نمونه دیگری در عالم خارج ندارد. روش ابداعی روشی است که طراح 

نقشه ای را بدون کمک و الهام  فرش می تواند در یک گروه از طرح ها طرحی را اجرا کند مانند اینکه در گروه طرح ها شکارگاه

از نقوش مشابه طراحی نماید. هر چند که مشابه نقشه وی ممکن است بسیار باشد اما نقشه تازه طراحی شده را می توان تخیلی 

یا ابداعی نامید. گونه دیگر این که طرحی جدید و خارج از تقسیمات طرح های موجود طراحی شود که خود جدید ترین طرح 

 (28-27: 1383طرح همراه قالب خاص در دنیای طرح و نقشه می باشد.)صمیمی، و ابداع 

امروزه هر نو آوری در طراحی و بافت فرش ایران بسیار چشم گیر است و باعث شگفتی عالقه مندان و هنر دوستان خارجی می 

لمی،تجربی و سنجیده ای بوده و جنبه شود. اما نباید فراموش کرد که زمانی این نوآوری مورد تایید است که دارای پشتوانه ع

 (46: 1382کاربردی نیز داشته باشد و تنها به مسئله زیبایی و تزئینی توجه نشود. )کرامتی،

   

 روش تقلیدی یا اقتباسی

در این روش به طور عمده بر الهام گرفتن یا نمونه گیری از سایر نقوش استوار است. طراح فرش در حقیقت از سایر طرح ها 

گرفته تا بتواند نقشه ای مشابه یا همانند طرح اقتباس شده، طراحی نماید. روش اقتباسی بیشتر در بین طراحان کم تجربه  کمک

و سطح دو عالقه مند بیشتری دارد.  اینان با وام گرفتن از آثار ارزشمند طراحان حرفه ای سعی دارند نقوش طراحی شده خود 

 را آب و رنگ تازه بخشند.

اری : نقاش فرش با کپی برداری از نقش مایه ها و الهام از اجزاء مختلف نقشه از آن ها برای استفاده در کار موتیف برد -1

 خود بهره می جوید.

سبک برداری : در این روش طراح قبل از شروع به طراحی، سبک و روش طراحی نقشه ای را راهنمای کارخود ساخته  -2

ز در درون خود خواهد داشت.   تفاوت مورد اول با مورد دوم این است که در که البته خود به خود موتیف برداری را نی

موتیف برداری به نوع طرح و سبک طراح توجهی نمی شود متال نمونه گل های شاه عباسی از یک طرح افشان کپی 

ری نقوش، سبک برداری می شود تا در نقشه شکارگاه مورد استفاده قرار گیرد اما در سبک برداری جدا از نسخه بردا

 طراحی و فکر طراح نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

کپی برداری موضوعی از نقشه : متال در یک طرح شکارگاه، طراح شکارچیان وحیوانات را کپی نموده ولی از فضای  -3

ی در اصلی طرح که شامل جنگل یا بیابان است بهره نمی جوید بلکه ممکن است طرحی دیگر را برای فضا و متن اصل
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نیز موسوم است. بدین مفهوم که طراح جزئی از نقشه را اقتباس نموده « دوگانه»نظر داشته باشد. این روش به روش 

و جزئی دیگر را خود طراحی می نماید به نحوی که طرح اجرا شده نه به نمونه اقتباس شده شبیه و نه صد در صد 

 ابتکاری است.

روش را بیشتر اشخاصی که هیچ مهارت، تجربه و تعهدی در باب طراحی فرش  کپی برداری تام و تمام از نقشه : این -4

ندارد اعمال می نماید چرا که توانایی طراحی و ابتکار در آنان موجود نیست و بسیار دیده شده است که عدم تبحر و 

یار شکسته و خارج مهارت آنان باعث شده طرح کپی شده بسیار ناموزون و متفاوت با طرح اصلی باشد، حتی اشکال بس

از اصول طراحی ترسیم شود که این این امر مهلک ترین ضربه بر پیکره ظریف طراحی فرش ایران است. ممکن است 

طراحان حرفه ای نیز روش فوق را به کار برند اما هدف و نحوه عمل بسیار متفاوت خواهد بود. طراحان حرفه ای ممکن 

رح قدیمی و فراموش شده و ترمیم نقشه های پاره شده یا مفقود شده است با هدف جفت نمودن دو فرش، احیاء ط

 و... مبادرت به این کار نمایند و نحوه ترسیم نیز استادانه بوده و با کمترین تفاوت در سبک و طرح اجرا شود.  

نیاز و یا تغییر ابعاد فرش : گاهی اوقات فرشی با اندازه ای خاص و طرحی مناسب بافته می شود که معموال حسب  -5

جهت تولید فرش به صورت سری بافی ممکن است با همان کلیات و موضوع در اندازه و ابعاد دیگر نیز طراحی و بافته 

تولید که همان عناصر و اجزاء و چرخش متناسب قوس های ختایی  2*3شود به عنوان متال طرح افشان در اندازه 

 (           29-28: 1383می اول،نیز طراحی و بافته می شوند. )صمی 3*4در اندازه 

 

 روش دوگانه 
 

همانطور که اشاره شد روش دوگانه روشی است که طراح تنها قسمت ها و موضوعات خاصی از یک طرح را از نمونه دیگر اقتباس 

متفاوت می  نموده و دیگر اجزای کار را خود را طراحی می نماید به نحوی که هر دو طرح در نام مشترکند اما در طرح و اجزا

 (29باشند. )همان،

 

 روش طراحی در این نمونه :

 

در این پروژه بناست طرح فرش لچک وترنج شیوه ابداعی و اقتباس از نقشمایه های هخامنشی  طراحی و رنگ آمیزی شود لذا 

خت سرو، شیردال و اساس کار آن به این صورت می باشد که با استفاده از موتیف های هنر هخامنشی همچون :  گل نیلوفر، در

 ... این فرش طراحی گردد.

 



 

69 

 

 ترنج فرش مذکور گرد است که تقریبا عرض متن فرش را پر می کند و شامل بخش های زیر است:. -

 

  باشد. یم رهیباشد که به رنگ ت یپر م 12 لوفریگل ن کیشامل  :  یبخش مرکز

 شده اند. نییتز یم گل های نیلوفرو اسلیمی های چدنی با ن برگ ها لهیبه وس این قسمت  بخش دوم :  

 بشقاب و ها حجاری تزئینات در که نیلوفر  های گل نیم و( روزت) گرد های گل از بخش این تزئین : برای بخش سوم

 .کردیم استفاده داشتند کاربرد هخامنشی ظروف یا ها

ی نیلوفر ، بویژه ستون هایی بوسیله ی اسلیمی ها و گل ها است که ترنجقسمت  نیتر یبخش اصل نیا بخش چهارم : 

 دهد.  یم لیتشک لوفریگل ننیم  کیرا  آنها نیب یشده اند. و فضا لیباشند تشک یم گریکدیکه دو به دو رو به  با نقش شیر

شیر دال که رو به هم هستند تزیین شده و در بین آنها قابی با عناصر ختایی و گل نیلوفر قرار  12لهیبوسبخش پنجم : 

 گرفته است

می باشد که به وسیله واگیره ای از گل های نیلوفر از متن فرش  جدا کننده ترنج از متن قسمتخش آخر: این بخش ب

 جدا شده است 

 سر ترنج فرش نیز با یک سربند و تعدادی برگ های ماهی شکل که حول آن در چرخش می باشند تزئین گردیده است. -

حی شده است که به صورت تک رنگ و خطی رنگ می شود تا باعث متن فرش با الهام از طرح مشهور ریزه ماهی طرا -

 شلوغی متن فرش نگردد.

 لچک ها نیز با الهام از ترنج فرش طراحی شده اند -

 برگ با که بود سینوسی طرح یک آن اصلی دارد. حاشیه زنجیره دو و کوچک حاشیه دو بزرگ حاشیه یک فرش ی حاشیه -

 در که ها ریتون و ظروف در که هخامنشی شیردال طرح از ها سینوس وسط رد است. شده تزئین نیلوفر های گل و ها

کردیم. برای تزئین حاشیه ی کوچک و زنجیره نیز از تزئینات حجاری ها  استفاده ، بودیم برده کار به نیز ترنج سوم بخش

 و ظروف هخامنشی که در ترنج نیز به کار برده بودیم استفاده نمودیم.

بخش فرش می باشد از گل های گرد )روزت( که در ظروف هخامنشی شاهد آن هستیم و در بخش بخش لوار که آخرین  -

 شده است.مرکزی ترنج هم به کار بردیم ، استفاده 
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 طراحی جدید بخش مرکزی ترنج)ماخذ:نگارندگان(: 9تصویر          (www.magiran.com): طرح گل روزت حجاری های هخامنشی 8تصویر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: طرح گل های نیلوفر  جداکننده ترنج از متن   11تصویر        : طرح شیردال و ستون در قسمت چهارم ترنج  )ماخذ:نگارندگان( 10تصویر     

    )ماخذ:نگارندگان(
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 بخش پنجم ترنج )ماخذ:نگارندگان( : طرح شیردال ها در12تصویر                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (زه ماهی متن فرش) ماخذ نگارندگان:واگیره ری 14تصویر                      : لچک فرش) ماخذ نگارندگان (13تصویر                

 

                                         

 گل نیلوفرو شیردال ) ماخذ نگارندگان (: طراحی حاشیه بزرگ وکوچک با تزئینات 14تصویر 
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 (www.magiran.com): جام هخامنشی )موزه هگمتانه(  15تصویر                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کامل فرش لچک ترنج : نقشه 16تصویر                                                                        
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 نتیجه گیری:

موجود در زمان  یها شهیگذارد که با باورها و اند یم شیرا به نما یینمادها و سمبل ها یشده در هنر هخامنش ینقوش طراح

اک ادر لهیوس نی، بد دینما یاستفاده م هیاز زبان کنا شیاهداف خو انیب یبرا یرانیکه هنرمند ا ییدارد. از آنجا یخود هماهنگ

 نینماد میشاهد مفاه یمانده از هنر هخامنش یآثار باق یجا یدهد. و در جا یو نماد نشان م رمز یبه واسطه  قتیخود را از حق

 فرهنگ چند هزار ساله خود را زنده نگه داشته اند. ، بزرگان  نیاز ا یریکه هنرمندان اعصار متعدد با الگوپذ میهست یمتعدد

 ریاست که طراحان با به تصو یباف ی، قال دینما جادیبا انسان ا یا وستهیو پ قیارتباط عم ید به راحتتوان یکه م ییاز هنرها یکی

 یریگذشته حفظ کند ، با به کار گ اخود را ب وندیکه پ نیا یبرا، ارتباط را حفظ کرده اند. طراح فرش  نیا بایز یینمادها دنیکش

 . دینما اءیمتعال خود را احفرهنگ  می تواند یهخامنش یهوشمندانه از نمادها

هخامنشی در طرح لچک ترنج سعی درحفظ و احیای  مختلف ینمادها  در این مقاله ضمن ارائه یک نمونه عملی استفاده از 

 . نماد های فوق نموده اند 

تون های شیر گل های نیلوفر و سرسترنج که در حال چرخش و پروازند ،  یانیبالدار در قسمت م  یبیترک وانیاز ح استفاده

ترکیب آن با عناصر ختایی و اسلیمی به همراه استفاده از طرح معروف هراتی ) ریزه ماهی (ترکیبی جدید را پدید آورده است 

.هرچند اساتید مجرب در بخش طراحی فرش طرح های نفیس تری از نمونه فوق را می توانند طراحی وعرضه نمایند اما طراح 

پژوهش که همانا شناخت مفاهیم نمادهای هخامنشی و استفاده دوباره از نمادهای سنتی ایرانی در تالش نموده که به هدف این 

 طراحی فرش است نزدیک شود.

 منابع و ماخذ : 

  لی( فرهنگ نمادها ، تهران ، چاپ خانه ن1389ادواردو ، سرلو  ) -

 .یردشتیشارات م. تهران، انترانیدر فرش ا ی(. نماد و نماد شناس1393افروغ ، محمد. ) -

، گروه هنر دانشکده هنر و رسانه )دانشگاه  رانیا یسنت یتحول وتطور نقش و نماد در هنرها ری( س1389) سی، پرد یبهمن -

 نور( امیپ

، ترجمه سیروس پرهام ، تهران ، انتشارات علمی و 6( سیری در هنر ایران ، جلد1387پوپ ، آرتور . آکرمن ، فیلیپس ،) -

 فرهنگی

 دوم. رمند،چاپی. انتشارات ه رانیا خیتار یری(عصر اساط1383، حسن ) اینریپ -

 ( تاریخ هنر ایران ، تهران : شرکت چاپ نشر کتاب های درسی ایران1394تسلیمی ، نصراهلل ) -

 ، تهران . یساولی، انتشارات  رانیا ییو روستا یریعشا ی( جلها1377) زی، پرو یتناول -

( جلد چهارم ، فرهنگ نمادها : اساطیر ، رویاها ، رسوم و ... ترجمه و تحقیق سودابه فضایلی 1387، آلن ) شوالیه ، ژان . گربران -

 : تهران ، انتشارات جیحون

 ( ، اصول و مبانی طراحی فرش ایران ، تهران ، انتشارات عابد.1383صمیمی اول ، محمد ) -
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 ، چاپ اول ی، تهران نشرن رانیادر شناخت هنر  یی( پژوهشها1389، احمد ) یجهرم یضابط -

 فرهنگ اساطیر ایرانی بر پایه متون پهلوی ، شرکت مطالعات نشر کتاب پارسه  (1387) خسروزاده ،  یقل -

 ( بازاریابی فرش ، تهران : موسسه فرهنگی هنری شقایق روستا1382کرامتی ، ابو الفضل ) -

 یتهران : جام،  شی( انسان و سمبول ها1377، کارل ) ونگیگوستاو  -

 دی: رخش رازی. شیهنر هخامنش نهیشیدر پ ی(. جستار1390، مهرزاد. ) یموسو -

 3. مجله  رشد آموزش هنر ، دوره چهاردهم ، شماره  دیدر تخت جمش یاهیگ ی( نگاره ها1396، مرجانه ) ینیگرزالد ینادر -

 (. تهران: فرهنگ معاصر.یبهزاد هیجمه رقنمادها در هنر شرق و غرب )تر ی(، فرهنگ نگاره ا1380) مزیهال ، ج -

 

- www.magiran.com (2018/6/20) 

- http://famwikipedia.org/wik%dg%87 (2017/10/6) 

- www.borq .ir (2018/6/16) 

- www.khabaronlin )2018/6/16) 
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 تبریز بررسی مکتب قالی هرات در قالی های مشهد، قبل و بعد از نفوذ قالی بافان                             

 2نژاد، هما موسی1اکرم نوری

       

 چکیده:

رحی از آن، گل طمکتب هرات مربوط به سده های پیش را نام برد. در از مکاتب طرح و نقش در قالی های ایران می توان      

گ های متن قالی ها، ساقه ها و برگ ها بسیار بزرگ تر و وسیع تر از حد معمول طراحی می شوند به طوری که گاه گل ها و بر

 به راحتی قابل شمارش اند. 

بزرگتر ترسیم شدن  ع قالی های سبک هرات است، به گونه ای کهطراحی قالی های مشهد بسیار مشابه و تاثیرگرفته از این نو    

ی بافته شده این مکتب، گل ها و ساقه ها از ویژگی های بارز قالی های مشهد به شمار می آید که تا به امروز در برخی از قالی ها

ص تبریز، طراحی به مشهد به خصودیده می شوند. اما درست در ابتدای حکومت پهلوی با نفوذ هنرمندان قالی باف دیگر شهرها 

زان تاثیرگذاری قالی های مشهد دچار تغییرات و تحوالت زیادی گردید، آنچه که در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد می

تی در قالی هنرمندان تبریزی و چگونگی تحوالت حاصل از آن در قالی های مشهد است و این نکته که آیا همچنان سبک هرا

 رده اند یا خیر؟به قوت خود پابرجاست؟ آیا هنرمندان تبریزی عالوه بر تاثیرگذاری، خود از سبک مشهد بهره ای بهای مشهد 

ا و نقوش آن قالی های مشهد با ورود هنرمندان دیگر شهرها بخصوص شهر تبریز دارای تحوالت  بسیاری گردید و طرح ه    

تمام این تغیرات،  ه ظرافت و تنوع رنگ بیشتری بافته می شدند ولی با وجودمتعدد و متنوع شد، گل ها، برگ ها و اسلیمی ها ب

فت قالی هایی به زیبایی ساده و اصیل قالی های مشهد پابرجا ماند تا جایی که برخی از هنرمندان تبریز خود به طراحی و با

ن تحقیق به روش تعادل تر نزدیک شد. ایسبک مشهد پرداختند با این تفاوت که  بزرگی نقوش ترسیم شده کم و به اندازه ای م

 ام گرفته است. تاریخی و توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و عکس برداری و ثبت مشاهدات شخصی انج

 تاریخ فرش، قالی هرات، قالی مشهد، قالی بافان تبریز. واژگان کلیدی:

 

 

                                                  
 noory14018@yahoo.com                                                                                    گاه الزهراء.دانشجوی دکترای پژوهش هنردانش1

 homalia@gmail.com                                                                                 کارشناسی ارشد پژوهش هنر                               2.
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 مقدمه:

ان دارای تنوع و ویژگی های خاص می باشد. هرات بعنوان یکی از مراکز مهم خراسان طرح و نقش قالی در اقصی نقاط ایر    

قدیم و صاحب نام در صنعت و هنر، منبع الهام و تقلید هنرمندان دیگر شهرها قرار داشته است. قالی هرات بعنوان یکی از انواع 

ین دسته از قالی ها ارتباطی با شهر هرات ندارد چرا قالی های ایران نیز معرف سبکی مشخص است، البته اطالق نام هراتی به ا

که برخی از نمونه های بدست آمده بیانگر این مطلب هستند که در مکانی دیگر تولید شده اند و حتی فاصله ی جغرافیایی 

 .زیادی نیز با شهر هرات داشته اند و به واسطه ی یکی بودن طرح و نقش و یا بافت، قالی هرات نامیده شده اند

در زمینه ی قالی و قالی بافی، مشهد نیز پی رو و ادامه دهنده ی قالی های مکتب هرات بوده، مهم ترین برداشت و تقلید    

هنرمندان قالی باف مشهد از سبک هرات، طرح افشان شاه عباسی با گل ها و برگ های درشت و بزرگ و ساقه های تقریبا 

 کی و حاشیه ی زرد رنگ بوده است.باریک و زمینه ای به رنگ سورمه ای یا ال

به احتمال فراوان قالی بافی در مشهد از دوره تیموری آغاز می شود و تا ابتدای حکومت پهلوی ادامه می یابد و سبک هراتی    

را دنبال می کند اما درست از حدود صد سال پیش تحت تاثیر نفوذ هنرمندان تبریز دچار تغییرات و تحوالت چشم گیری شد. 

هنرمندان تبریز عالوه بر بنیاد نهادن طرح و نقش،  بافت و رنگرزی جدید  در مشهد، در چند قطعه قالی به تکرار و احیا سبک 

 نقش پردازی فرش مشهد پرداختند.

آن چه که در این تحقیق مورد بررسی و مساله قرار می گیرد بیان این نکته است که قالی مشهد بعد از ورود هنرمندان     

ربایجان دارای چه تغییراتی می گردد؟ آیا سبک طراحی قالی های مشهد که ریشه در قالی های هرات داشته، پابرجا می ماند آذ

یا خیر؟ این تحقیق از نوع تاریخی و به شیوه ی توصیفی وتحلیلی انجام می گیرد و از منابع کتابخانه ای، اینترنتی و مشاهدات 

ا به تشریح و توصیف سبک قالی های هرات و پس از آن به طرح و نقش قالی های مشهد شخصی پژوهشگر بهره می برد. ابتد

پرداخته می شود سپس ورود هنرمندان آذربایجان به مشهد و میزان تاثیرپذیری آن ها در طرح ونقش این قالی ها ذکر می 

 گردد.  

 پیشینه تحقیق:

ها و تالیفات متعددی انجام گرفته است من جمله پایان نامه  در ارتباط با قالی های مشهد و قالی های هرات پژوهش    

یا مقاله فاطمه رحیم « بررسی تحوالت نقش فرش مشهد در یکصد سال اخیر»کارشناسی ارشد محمد امین حاجی زاده با عنوان 

قالیچه افشان شاه »با نام  و یا مقاله ی حسین کمندلو« نقش انواع گل شاه عباسی در قالی های حرم امام رضا )ع(»پناه با عنوان 

، عالوه بر منابع ذکر شده کتب بسیاری در بخش هایی محدود و کوتاه « عباسی از مجموعه فرش های موزه آستان قدس رضوی
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« قالی ایران»اثر تورج ژوله یا کتاب « پژوهشی در فرش ایران»به ویژگی های قالی مشهد یا قالی هرات پرداخته اند مانند کتاب 

 یسیل ادواردز.نوشته س

اما طبق تحقیقات نگارنده، پژوهش یا کتابی که صرفا در ارتباط با تاثیر فرش هرات بر فرش مشهد و میزان تغییر و تحول آن     

قبل و بعد از ورود هنرمندان آذربایجان باشد، تالیف نشده است. در این تحقیق سعی بر آن است تا این نکته مورد بررسی قرار 

 گیرد.

 رات:قالی ه

در ارتباط با آغاز هنر قالی بافی نظریه های بسیاری وجود دارد ولی آن چیز که مبرهن و آشکار می نماید این نکته است که     

قالی بافی نیز مانند دیگر هنرها مسیر تحول و پیشرفت خود را داشته است و مطمینا سالیان بسیاری را پشت سر نهاده تا به 

 تعدد نقوش در قالی های دوره ی صفویه برسد. ظرافت، زیبایی و تنوع و

قالی های دوره صفویه، قدیمی ترین قالی های موجود و مدارک معتبر دال بر     

رونق قالی بافی آن هم با باالترین ظرافت و کیفیت در پنج سده پیش هستند. و 

ته های قبل تر نیز وجود داش شاهدی بر این مدعا که این کیفیت و پیشرفت از سده

به گونه ای که می توان به راحتی دوره ی تیموری را هم یکی از .(1)تصویراست

ه. ق پس از درگذشت تیمور،  808دوره های موفق قالی بافی دانست. در سال 

فرزندش شاهر  به حکومت رسید و پایتخت خود را در هرات قرار داد و سلسله ی 

ی چشمگیر در هنرهای معماری، تیموریان را بنیاد نهاد، این شهر شاهد پیشرفت ها

(. اگرچه سند و مدرکی 176: 1381نگارگری و کتاب آرایی گردید )حشمتی رضوی، 

مبنی بر وجود قالی در این دوره موجود نیست اما میتوان با استناد به مدارک دیگر 

این ادعا را اثبات کرد. نگاره های به جای مانده از این دوره عالوه بر حمل معانی و 

یم خاص  بیانگر اوضاع و شرایط دوران خود نیز بوده اند که گزارش های مفاه

 تصویری از رسوم و آیین و یا حتی پوشاک، ابنیه، ظروف و زیراندازها ارایه داده اند.

 در بسیاری از این نگاره ها نقش قالی نیز طرح شده است, که این قالی ها عالوه بر نقوش ساده هندسی دارای خطوط منحنی    

ه.  890نقش فرشی ست بر مینیاتوری از بهزاد با تاریخ » و شاخه های گردان همراه با نقوش گیاهی و تنوع رنگی نیز هستند. 

ق در نسخه یی از خمسه ی دهلوی، فرش نقشه ای آراسته دارد. گل های مختلف شاه عباسی، اسلیمی، بادامی های ظریف و 

 http://wikipedia.org)(. قالی شیخ صفی 1تصویر
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چک های بزرگ به هم پیوسته که از اسلیمی و دهان اژدر شکل گرفته، یکی از گل و برگ و غنچه در آن به چشم می خورد ل

زیباترین ترکیب های اسلیمی دهان اژدر را در فرش ایران به نمایش گذاشته است. فرش با نقشه های شاهانه عصر صفوی فاصله 

ه هستند که قالی هایی در عصر ( این اسناد و مدارک حاوی این نکت 3و 2(. )تصویر110: 1376)حصوری، « چندانی ندارد

تیموری بافته می شدند که از نظر طرح و نقش نزدیک به قالی های اوایل دوره صفویه است یعنی قالی هایی با ساقه های گیاهان، 

 گل های درشت و خطوط حلزونی. 

یرد، سبک هراتی است. این مکتب یکی از سبک های طراحی قالی ایران که تا امروز هم مورد استفاده طراحان قالی قرار می گ    

اطالق نام هراتی »صرفا ریشه در هرات نداشته است، چرا که بسیاری از قالی های این سبک در شهرهایی دیگر بافته شده اند. 

بیشتر مربوط به نوع طراحی ست تا منشا مکانی آن و امکان دارد منظور از نام هرات که به قالی های شرق ایران اطالق گردیده، 

 (.187: 1386ادواردز، « ) همان ایالت خراسان باشد که در زمان تیموری مرکز آن به شمار می رفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 (98: 1376. نقش یک فرش در نگاره ی تیموری )حصوری،2تصویر
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مهم ترین ویژگی های نقش و رنگ در این مکتب، مشاهده ی رنگ های    

آبی تیره یا قرمز سیر در زمینه و رنگ زرد در حاشیه قالی است، همچنین 

الیاف بکار رفته و رنگرزی انجام گرفته، فرش ها  بسته به جنس و کیفیت

نوعی جال و درخشش طبیعی دارند. گل ها و برگ های شعله سان به همراه 

ساقه های نسبتا باریک و ظریف از ویژگی های خاص طراحی در سبک 

( هم چنین نقش ماهی در هم از نقوش 1394هراتی است. )قلی زاده، 

ست که بزرگی گل ها و برگ ها  نیز از معروف و رایج قالی های هراتی ا

ویژگی های مهمی ست که در ماهی درهم خراسان به وفور دیده می شود 

 (4(. )تصویر1392و مشخصه ای از قالی های هرات است )نفیسی نیا، 

 قالی بافی در مشهد:

قالی بافی در مشهد حدود پنج قرن یعنی از ابتدای دوره صفوی تاکنون     

قدیمی ترین نمونه های موجود این قالی ها، یک تخته فرش سجاده ای ست که توسط شاه طهماسب به سلیمان  قدمت دارد. از

ه. ق هدیه داده شده است. تعیین تاریخ شروع قالی بافی در مشهد، تا حدودی با مشکل مواجه است.  962با شکوه در سال 

ی مشهد که با سبک هراتی کار شده است، منسوب به دوره ی مطابق نوشته ها و مدارک قدیمی ترین قالی موجود از قالی ها

 (. 1394شاه عباس صفوی ست که در این پژوهش معرفی و تحلیل می گردد )قلی زاده، 

 ((www.darelkotob.gov.egه.ق 894از یک قالی در نگاره ای مربوط به دوره تیموری. نگاره اسکندر و حکیمان.  . نقشی3تصویر

(58:1381. قالی مکتب هرات با نقش ماهی درهم )ژوله،4تصویر  



 

80 

 

قالی های مشهد بسیار شبیه و متاثر از سبک خاص طرح های اصیل هرات است که خوشبختانه امروزه نیز در طرح های      

ت شرکت آستان قدس رضوی دیده می شود. قرمز سیر، عنابی، کرم، آبی سیر، قهوه ای و انواع سبز از افشان و لچک ترنج تولیدا

متری و حتی در ابعاد بزرگتر،  15متری و  12متری،  6عمده رنگ های مورد استفاده در قالی مشهد است. ابعاد قالی های عموما 

همان(. طرح های افشان، لچک ترنج و شیخ صفی پرکاربردترین طرح متغیر است اما ابعاد کوچکتر تقریبا نادر و کمیاب است ) 

(. 170: 1381ها در قالی مشهد است همچنین از ویژگی های قالی های مشهد به کارگیری زیاد گل شاه عباسی است )ژوله، 

« شعله»به آن ها در این نوع نقش پردازی، طراح گل های شاه عباسی و برگ های کنگری را که در مشهد اصطالحا  (5)تصویر

می گویند،  با ابعاد بزرگ ترسیم کرده و بر پهنه ی کاغذ همراه با شاخه های ختایی جان می بخشد که  تمام فضای طرح را به 

(. همچنین آن چه که قالی های 1387صورت یکنواخت با انواع نقشمایه های بزرگ ختایی و اسلیمی تزیین نماید )کمندلو، 

ق متمایز می کند تنوع گل های شاه عباسی است و اغلب گل های به کار رفته در این قالی ها از نوع گل مشهد را از سایر مناط

های ترکیبی دارای دو گل در یک گل هستند به گونه ای که هسته ی مرکزی گل، خود گلی کوچک تر است به همین دلیل 

 (.1395پناه، گل های شاه عباسی در این قالی ها بزرگتر از حد معمول است )رحیم 

 

 

 

 

 

 

 

 (1381:118، افیل. قالی قدیمی مشهد با نقش اسلیمی گلدار، نگهداری شده در موزه ویکتوریا و آلبرت لندن ) صوراسر5تصویر
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این ویژگی گل های درشت را در قالی های دوره صفوی مشهد نیز می توان مشاهده کرد مانند قالی شاه عباسی که متعلق به    

ه ق( است. این قالی به دستور شاه عباس در مشهد جهت وقف در حرم امام رضا )ع(  996-1038دوره ی سلطنت شاه عباس )

متر است. متن قالی به رنگ قرمز  5/5در  5/3(. نقشه ی قالی به طرح افشان و در ابعاد 35: 1387ه است ) حاجی زاده،بافته شد

سیر، حاشیه بزرگ به رنگ سورمه ای و حاشیه های کوچک آن به رنگ های سفید و زرد است. این قالی هم اکنون در موزه ی 

 ( 6)تصویرفرش آستان قدس رضوی نگه داری می شود. 

ه ق بافته شده است و هم اکنون در موزه ی ویکتوریا آلبرت لندن  11همچنین قالی دیگری  با نقش اسلیمی گلدار که در قرن 

 (5)تصویرقابل مشاهده ی عموم است. 

اساتید  از مهم ترین مراکز قالی بافی در مشهد می توان طرقبه، شاندیز، زشک، نغندر و جاغرق را می توان نام برد و از جمله   

معروف این شهر می توان به محمد عمو اوغلی، علیخان عمو اوغلی، محمد ابراهیم مخملباف، عباسقلی صابر، حاج غالمرضا اخوان، 

 (.78: 1380میرزا حسن طرحچی و عبدالحمید صنعتکار اشاره کرد )حشمتی رضوی، 

 

 

 

. قالی افشان شاه عباس. ) آرشیو موزه فرش آستان قدس رضوی(6تصویر  
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 فرش مشهد تحت تاثیر هنرمندان تبریز:

که سبک هرات در  ا نام قالی شاه عباسی که شرح آن ذکر گردید به تنهایی گواهی بر این ادعاستقدیمی ترین قالی مشهد ب    

اله ای که در پی بررسی قالی های مشهد راه خود را ادامه داده و به طور مداوم و پابرجا تا دوران صفویه رواج داشته است اما مس

ونی در ی زمانی مشخصی است که در ادامه ی آن شاهد دگرگآن هستیم، تحوالت و تغییرات چشم گیر فرش مشهد در برهه 

 بافت و طرح قالی های مشهد خواهیم بود. 

حرک، پویایی و در دهه های پایانی قرن گذشته حضور تاجران تبریزی از جمله خاندان عمو اوغلی در مشهد موجب ایجاد ت    

چون جنبه های تکنیکی و مواد کاربردی، تا مسایلی همتحول فرش مشهد شد، این تحول شکلی همه جانبه داشت و از جنبه 

ی بافت ترکی و  های اقتصادی فرش مشهد را نیز تحت تاثیر قرار داد. اما بیشترین نمود آن در اوج استفاده از گره و شیوه

ه مشهد ندارد بترکی بافت اختصاص (. » 39: 1387همچنین گرایش به سوی بافت قالی هایی با رجشمار باال بود )حاجی زاده: 

کار انداختند تا برای  و بومی این ناحیه نیست بلکه پنجاه سال قبل بازرگانان تبریزی با دستگاه های بافندگی که در این شهر به

 (.191: 1368اردز، ادو« ) صادرات قالی تهیه کنند، آن را معمول ساختند و چون آذربایجانی بودند گره ی ترکی را رواج دادند

 

 

 

 

 

 

 

 

 (www.niavaranmu.ir، ). قالی کا  سعد آباد. تاالر سفره خانه. اثر برادران عمو اوغلی با تاثیر از سبک قالی مشهد7تصویر 
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اما در زمینه ی طرح ونقش، بافته های مشهد راهی متفاوت را پیمودند. طرح قالی ها در عین زیبایی از اصالت خراسانی     

کمتری برخوردار بودند و ارتباط چندانی با پیشینه ی فرش مشهد نداشتند. این طرح ها معموال سفارشی و یا برگرفته از تصاویر 

ی با طرح ها و نقش هایی گوناگون و کامال متفاوت، نشان دهنده ی این امر است که برای کتب خارجی بود. تولید قالی های

، 7)تصاویر(. 39: 1387تجارت و رشد اقتصادی کیفیت تکنیکی و رجشمار باال، اولویت اصلی محسوب می شده است)حاجی زاده، 

 (9و  8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (133 :1381. قالی با تاثیر از سبک قالی مشهد و تبریز )صور اسرافیل، 8تصویر

 . قالی با تاثیر از سبک قالی مشهد و تبریز . اثر برادران عمو اوغلی در مشهد، نگهداری شده در موزه فرش آستان قدس رضوی. ) نگارنده(9تصویر



 

84 

 

 نتیجه گیری:

این نکته قابل ذکر است که هنرمندان تبریز بیشتر در بافت و کیفیت فنی قالی بافی در مشهد با توجه به مطالب ذکر شده     

تاثیر گذار بودند و در زمینه ی طرح ونقش، خود تابع سفارش ها و حال و هوای بازار بودند. نفوذ هنرمندان تبریز قالی بافی 

و قالی هایی با رجشمار باال و ظریف از عوامل این رونق بودند اما مشهد را پررونق کرد، رواج گره ترکی، رنگرزی هایی با ثبات تر 

طرح و نقش آن نه به سبک تبریز بود و نه به سبک قالی های مشهد، بلکه تابعی از سفارشات بودند مانند قالی های منحصر بفرد 

رای ملی و مجلس سنا و قالی های و ممتازی چون قالی کوزه کنانی، قالی های کا  سعد آباد، کا  نیاوران، مرمر و مجلس شو

محفوظ در موزه آستان قدس رضوی. همچنین این امکان نیز وجود داشت که یک قالی شبیه به قالی های کرمان بافته می شد 

و یا شبیه به قالی های اصفهان اما آن چه که مشخص است این نکته می باشد که در هجوم سفارش ها و سلیقه های گوناگون 

 ش قالی های مشهد، باز هم می توان رگه هایی از سبک طرح و نقش قالی مشهد مشاهده کرد. در طرح و نق

در  برخی از قالی ها نقشه یا سبک طراحی قالی های مشهد  دنبال شد. اگرچه تعداد این قالی ها کم و محدود است اما خود    

ند و تا دوره های بعد نیز ادامه پیدا کرد. درست مانند بیانگر این مطلب است که نوع طرح پردازی قالی های مشهد، پابرجا ما

 قالی های شرکت فرش آستان قدس رضوی که با گذشت این همه سال ویژگی ها و مشخصه های قالی مشهد را نشان می دهند. 

 فهرست منابع:

 (. قالی ایران. ترجمه مهین دخت صبا. تهران: فرهنگسرا.1368*ادواردز، آرتور سیسل. )

. پایان نامه کارشناسی ارشد "بررسی تحوالت نقش فرش مشهد در یکصد سال اخیر"(. 1386-1387اده، محمدامین. )*حاجی ز

 پژوهش هنر. دانشگاه هنر تهران.

 (. سیر تحول و تطور فرش بافی ایران. تهران: سمت.1387*حشمتی رضوی، فضل اهلل. )

 .(. فرش بر مینیاتور. تهران: فرهنگان1376*حصوری، علی. )

 .89تا  78. 38. نگره. شماره "نقش انواع گل شاه عباسی در قالی های حرم امام رضا )ع("(. 1395*رحیم پناه، فاطمه. )

 (. پژوهشی در فرش ایران. تهران: یساولی. 1381*ژوله، تورج. )

 (. طراحان بزرگ فرش ایران. تهران: پیکان.1381*صور اسرافیل، شیرین. )

بررسی نقوش قالی های مشهد با تاکید بر قالی های برادران  "(. 1395ود حجی زاده و حسین تعجیان. )*قلی زاده، فهیمه و داو

 . همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر اسالمی. مشهد."عمو اوغلی موزه آستان قدس رضوی

. 9. آینه خیال. شماره "یمعرفی مجموعه فرش موزه آستان قدس رضوی قالیچه افشان شاه عباس "(. 1387*کمندلو، حسین. )

 .129تا  122
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تا  91. 23. گلجام. شماره"نقش هراتی ماهی در هم در جغرافیای فرش ایران "(. 1392*نفیسی نیا، لیال و محمد تقی آشوری. )

110. 

*http://wikwpedia.org 

*www.darelkotob.gov.eg 

*www.niavaranmu.ir/detail/1980 
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ی قالی گلدانی سیستانهای گیاهبررسی نقش  

 1مهدیه شیرازی

 

 چکیده:

های گلدانی ایران لیگلدانی سیستان یکی از انواع قاآید. قالی نقشهای اصیل ایرانی به شمارمیگلدانی یکی از نقشقالی نقش

نی دارای تنوع باالیی اشود. قالی گلدمیهای گلدانی مشاهدهاست. در این قالی گلدان شکلی هندسی یافته و متفاوت از سایر قالی

ا هستند. این عناصر هها عناصر گیاهی بکار رفته در این قالیترین نقشهای اصلی است. یکی از متنوعهای زمینه و نقشدر نقش

منطقه و حتی گیاهانی  ی گیاهان موجود درکنندهاند. عناصر گیاهی تداعیگیاهی در دو جایگاه اصلی و فرعی یا زمینه ارائه شده

انی سیستان های گیاهی قالی نقش گلدشوند. هدف از انجام پژوهش بررسی جایگاه نقشستند که دیگر در منطقه یافت نمیه

ثبت این  واست؟ جهت حفاظت های گیاهی قالی نقش گلدانی سیستان چگونهکه جایگاه نقشاست. که در پی این پرسش آمده

خامنشی و هی ساسانی، شهرهای ویران خواجهی عصر مفرغ و کوهسوختههای شهرای چون نقشنقوش اصیل که دارای پیشینه

رسد تا با رویکرد یمتوصیفی برای این پژوهش مناسب به نظر _زاهدان کهنه) که با ورود تیموریان ویران شد( دارد. روش تحلیلی

ست که ی سیستانی ار منطقهنقش گلدانی د ی آماری پژوهش صد تخته قالیکیفی به پرسش اصلی پاسخ داده شود جامعه

اند و نتخاب شدهها در ابعاد یکسان سه متری به صورت هدفمند اهای بسیاری هستند. پنجاه تخته از این قالیدارای شباهات

ی نقش گلدانی سیستان کار رفته در قالاند. در انتهای پژوهش به این مهم دست یافت که عناصر گیاهی بهمورد بررسی قرار گرفته

ک به عنوان نقش دودنی و کرمَ، بوته، گلهای گلهای گلدان، درخت، گندم و جو به عنوان نقش اصلی و نقشبندیای دستهدار

 های متنوعی هستند.زمینه هستند؛ که دارای زیرمجموعه

 کلیدواژه: قالی گلدانی، نقش گلدان، نقش درخت، نقش گندم و جو، نقش گُل
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 مقدمه

های بافته شده در سراسر های گلدانی قالیهای رایج قالی سیستان است. این نقش متفاوت از سایر نقشنقش گلدان یکی از نقش

های اصلی و فرعی پیرامون  این نقش اصیل ایران است. تفاوت بارز میان نقش گلدانی قالی سیستان در هندسی شدن و نقش

توان به تعدادی شود میهای گیاهی محسوب میی نقشعهایرانی است. در کنار نقش گلدان که نقش اصلی قالی و زیرمجمو

ی پژوهش بر کنند. فرض اولیهانگیز قالی سیستان ایفا مینقش گیاهی اشاره کرد که نقش اصلی و زمینه را در زیبایی شگف

و تهیه جداول اقدام بندی کار رفته در قالی گلدانی سیستان هستند. پس به دستهکه درخت و گندم تنها نقش گیاهی بهاستاین

های گیاهی قالی نقش گلدانی سیستان کدام است؟ و همچنین هایی این چنین پاسخ دهد؛ که جایگاه نقششد. تا به پرسش

های گیاهی رایج در قالی نقش گلدانی سیستان کدام اند؟ و عناصر گیاهی قالی گلدانی سیستان ای مانند نقشهای ثانویهپرسش

های گیاهی قالی نقش گلدانی سیستان است. در نهایت هستند؟ هدف از انجام پژوهش بررسی جایگاه نقشبندی دارای چه دسته

، بوته های گلهای گلدان، درخت، گندم و جو به عنوان نقش اصلی و نقشبه این مهم دست یافت که عناصر گیاهی دارای دسته

 دودنی به عنوان نقش زمینه است.و گل

 پیشینه تحقیق

های ساختاری و طرح فرش بلوچ خراسان ( در مقاله ای با عنوان بررسی تطبیقی ویژگی1392روغی و مرتضی شهسوار )مریم ف 

اند. زهرا ی بومی پرداخته؛ وجوه اشتراک و افتراق میان دو بافته را بیان کردهی تطبیقی میان دو بافتهو فرش سیستان به مطالعه

های ی بررسی نقش و رنگ در قالی سیستان به بررسی قالی سیستان نقوش و رنگمقاله( در 1385آبادی )رهنورد و زهرا حسین

ای با عنوان ( در مقاله1386اند. علیمردای محمود و آشوری محمدتقی )گیری نقوش را بیان کردهاند و عوامل شکلآن پرداخته

ت را در قرآن کریم، قالی خشتی و قالی قابی اند. نقش درخدرخت در فرش بختیاری به بررسی تنوع این نقش اصیل پرداخته

های یک از پژوهشدر قالی دستباف بختیاری از نوع بیدمجنون، سرو و کاج هستند. در هیچ اند. درختان بافته شدهبررسی کرده

ته است که های گیاهی قالی گلدانی و محل قرارگیری این نقوش اشاره نشده و مورد بررسی قرارنگرفی نقشانجام شده درباره

 است.ها را مورد تحلیل و بررسی قراردادهرو به صورت تخصصی نقشدر پژوهش پیش

 روش تحقیق

ی آماری صد قالی سیستان تهیه های گیاهی قالی گلدانی سیستان به روش توصیفی با جامعهرو بررسی نقشپیشپژوهش

خوانی سنتی هستند. بنابراین نگارنده به به دلیل نقشهی کلی، ها و نقشهها دارای شباهت بسیاری در نقشاست. قالیشده

ی است. در این پژوهش با تهیهکه بیشترین تفاوت را داشتند انتخاب کرده و مورد استفاده قرار داده قالی 50صورت هدفمند
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ی سیستان صورت های نقش گلدانی سیستان برای پرسش به پاسخ اصلی قالبندی و نظم بیشتر از قالیهایی برای دستهجدول

 است. گرفته

 قالی گلدانی

(. 40:1378رسد)پرهام،ق.م(می 1500-2500طبق مستندات و منابع مکتوب بافت قالی در سیستان به دورانی معادل عصر مفرغ)

های صورت گرفته  از تطابق میان نقوش سفالین شهر سوخته و قالی دستباف سیستان مشهود است گر چه این امر از پژوهش

ی مشترک کنند که نقوش ریشهاند این اطمینان را حاصل میتغییر پیدا کرده و در موادی متفاوت از سفال بکار رفته نقوش

ی  بافندگی در سیستان شده است داشته و قدمتی معادل عصر مفرغ و چه بسا بیشتر دارند. در چند منبع اشاراتی اندک درباره

بر _داور و صالقان» ی مردم دو شهر در سیستان آمده:ی کوتاهی به پیشهاشاره iممالککه در ادامه آمده است؛ در کتاب مسالک ال

(. در 134:198اصطخری، « ) باشند iiدو منزلی بُست. دو شهرست پر نعمت و با کشاورزی و میوه بسیار. و بیشتر مردم جوالهه

» ( کتاب قرن چهارم هجری نوشته که در سیستانها جهان از باختر تا خاور)کرانه iiiکتاب حدود العالم من المشرق الی مغرب

(. نقوش گیاهان و درختان همواره 102:362)ستوده،« ها بر کردار جهرمیهای فرش افتد بر کردار طبری؛ و زیلویجا جامو از آن

 (. 150:1390های ایرانی هستند)افروغ، شده در قالیترین عناصر بافتهاز اصلی

 نقش گلدان 

پوشاند و در خورد، گاه یک گلدان بزرگ پُر از گُل تمام قالی را میهای متفاوت به چشم میالباً گلدان در اندازهدر طرح گلدانی غ

های گلدانی انواع گیرند. طرحمواقعی چند گلدان کوچک به طور متفاوت در اطراف متن یا دنبال هم سرتاسر متن را فرا می

ی قالی است. گلدان به صورت مُمتد بر روی اری نبودن و پوشانندگی سراسر زمینهترین ویژگی این نقش تکرمختلفی دارند؛ مهم

است که طرح گلدانی دارای ترکیبات و تلفیقات نامه ایران اشاره شده(. درکتاب فرش40:1388گیرد ) ناصری،زمینه قرار می

اری، گلدانی سراسری، گلدانی ستونی، گلدانی بسیاری است. گلدانی بنداسلیمی، گلدانی حاج خانمی، گلدانی ختایی، گلدانی تکر

رضوی، ی پرکاربرد در قالی هستند) آذرپاد و حشمتیهای این نقشهطرفه و گلدانی دو طرفه نمونه ناملچک و ترنج، گلدانی یک

فته در شناس برجسته، معتقد است که نقش گلدان ِگل بکار ری پیدایش نقش گلدانی پوپ محقق و ایران(. درباره115:1372

ای از زمین اند. گلدان استعارهشدهشده در یزد و اصفهان قرن یازدهم هجری الهام گرفتههایی بافتههای دستباف از پارچهقالی

 57:1391زاده،است. گلدانِ گلی که در ارتباط با مادر و ایزدبانوی باروری دارد) مبینی و ابراهیماست که در مرکز نقشه قرار گرفته

رود که نقش گلدان نیز به آفرینش و راز هستی اشاره دارد ناپذیر آفرینش است در نتیجه این احتمال مینبع فرسایش(. زمین م

 (.146:1389) افروغ،
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اصلی متن این نوع قالی گلدان است. در این قالی به طور معمول دو گلدان در طرفین عنصری  مایهدر قالی گلدانی سیستان نقش

اند. این گیاه نماد درخت همیشه بهار سرو ها قرینه و گیاهان به دو حالت درخت و گیاه گندم نقش شدهگلدانگیاهی قرار دارند. 

ترین ها با گذشت زمان تغییراتی بوجود آمده است. این نقش دارای تنوع بوده و یکی از رایجیا درخت زندگی است. درگلدان

ترین این شود. بز یکی از رایجاهی، جانوری و هندسی مشاهده میهای گینقوش قالی سیستان است. در این نقش همنشین

ی قرارگیری در هنرهای متفاوت تکرار شده ی بز و درخت اثر زیبای سومری است. این نحوهترین نمونههاست. قدیمیهمنشین

 است. شدهو در قالی سیستان نیز به نمایش گذاشته

 )نگارنده(سیستانتنوع نقش گلدان در قالی نقش گلدانی  1جدول

   

   

   

  

 



 

90 

 

  

ها های میان آنها و تفاوتاند تا شباهتهای قالی نقش گلدانی سیستانکنار هم گذاشته شدهنتعدادی از گلدا 1در جدول 

ی قالی نقشهکنند. با توجه به بافت بدون ی واحد پیروی میها هندسی هستند و از یک الگوی اولیهمشخص شود. تمامی گلدان

دهنده، های مانند تعداد شاخه، نقوش اتصالها وجود دارد. تفاوتخوانی قدیمی بیشترین شباهت در میان گلدانیا به اصطالح نقشه

هایی که آیند؛ این مسئله بسته به محیطهای محافظ و تزیینات روی گلدان اندکی متفاوت به نظر میهای همنشین، نقشنقش

 لگوی مورد استفاده بافنده متغیر است.بافنده داشته و ا

 نقش درخت

های قالی گلدانی سیستان و هنرهای سنتی ایران است. این نقش انتزاعی شده و خود را با نوع ترین نقشیکی از اصلی iiدرخت

ند. در سفال شهر های مورد استفاده در این نقش تماماً ذهنی بوده و دور از واقعیت هستاست. رنگی قالی وفق دادهبافت و گره

است. در بین است. در سایر هنرهای سنتی سیستان مانند گلدوزی از انواع درخت استفاده شدهسوخته نیز نقش درخت بکار رفته

های گوناگون است که مردم آن را به علت طول عمر، زیبایی و سودمندی مقدس النهرین درخت زندگی ترکیبی از رستنی

ها به بندی نقشاین تنوع و دسته 2شود. که در جدول (. در قالی از انواع درختان استفاده می13:1373شمردند ) دوبوکرو،می

حافظ سیستان دارای نقش درخت واقعی و متنوعی است در این قالی درخت انار و درخت است. قالی خواجهنمایش گذاشته شده

شود. محل قرارگیری درخت ی قالی گلدانی سیستان بافته میاند. نقش درخت به صورت واقعی و انتزاعی برزمینهشدهگل بافته

 رود.شمار میهای اصلی قالی گلدانی سیستان بهها و در مرکز تصویر است. این نقش از نقشدر میان گلدان

 )نگارنده(نقش درخت انتزاعی 2جدول
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های کامالً انتزاعی و دور از واقعیت است. این نقش ترکیبی از نقشدرخت بکار رفته در قالی نقش گلدانی سیستان دارای نقشی 

در قالی ترین نوع درخت بافته شدههای انتزاعیهای درخت است این دسته از درختهندسی به عنوان برگ و سایر قسمت

 سیستان هستند. 

 )نگارنده(نقش درخت انتزاعی .3جدول

        

 
 

   

     

 3است. در جدول های بسیار و یک نقش که اغلب متفاوت است به تصویر آمدههای درخت با تعداد برگاین دسته از نقشدر

برد. نخل درخت بومی سیستان است ی فوقانی این احتمال که این درخت نخل باشد را باال میها برگ سوزنی دارند و زائدهنقش

 آن قرار دارد.بانی در باالی که ارتفاع بسیار و سایه

 نقش گندم یا جو

ی زندگی روستایی هستند. گندم و باف سیستان است. گندم و جو الزمهی قالی دستگندم یکی از نقوش بکار رفته در زمینه

  سازد. بافنده با نقش گندم بر قالی سعی بر طلب گندم بیشتر دارد.هایشان را مهیا میی دامی اهالی و علوفهجو مایحتاج روزانه
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 )نگارنده( نقش گندم یا جو در قالی سیستان 4جدول

    

  

  
 

  

 

است. گندم یا جو در دو به نمایش گذاشته شده 4این نقش دارای تنوع باالیی در قالی نقش گلدانی سیستان است که در جدول

ی رنگین های هندسی هستند. تعدادی نقطهشوند. تمامی نقوش دارای ساقهفرعی زمینه ظاهر می نقش اصلی میان گلدان و نقش

ی نان مورد ها گیاه جو هستند که برای تهیهبر روی برگ قرار گرفته اگر این نقاط را زبر روی برگ در نظر بگیریم این نقش

 اند.ی روستاییان و عشایر قرار گرفتهاستفاده

 نقش گل    

ای از زیبایی و در هنراسالمی رمزی است مظهری از زیبایی طبیعت و توصیفی محسوس از جمال خداوندی است. گل جلوهگل 

بخشد و روح آدمی را که گاه و بیگاه گرفتار مسائل نازیباست به مطلق جهان که محتوا و مفهوم آن کمال مطلوب را عنیت می

یابد های هنرمندانه بشر تبلور میی شهود عینی که در تجسمم درونی خود وسیلهبرد و در ژرفای ابعاد گوناگون مفاهیهستی می

ای از طبیعت که به صورت (. گل جلوه5:1367دهد) اینالو و صدرالسادات،های زندگی و الهی پیوند میآثار هنری را به ارزش

دوزی سیستان نیز این نقش دارای تنوع بسیاری گلبر قالی در است. عالوهواقعی، انتزاعی یا خیالی بر هنرهای سنتی بکار رفته

های بکار ی غنی این نقش است. گلبندی است. وجود نقش گل در سیستان به دلیل پیشینهی دید، نوع گل و رنگاز نظر زاویه

-ی انتزاع شدههای قدیمی و فلزالری  که از روی قنداناند مانند گلرفته در قالی سیستان در قالی کالردشت نیز بکار رفته

های بکار رفته در زمینه قالی نقش گلدانی سیستان است که در (. نقش گل یکی از نقش1386است)مجابی، عابدینی و فنایی:

 است. بندی شدهبه خوبی دسته 5جدول 
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 )نگارنده(نقش گل در قالی گلدانی سیستان 5جدول

 هندسی

  
 

 
 

 انتزاعی

   

  

 

 

نقش 

گل 

زاویه 

 باال

  
    

 

گل 

  کرمک
      

 

؛  که دارای تنوع بسیاری هستند. البته در مواقعیگل نقش گل در قالی سیستان به عنوان فضاپرکن،زمینه و همنشین تعرف شده

 گیرد که این مورد در یک تخته قالی از  پنجاه تخته فرش مورد بررسی مشاهدهها قرار مینقش مرکزی داشته و در میان گلدان

های هندسی دارای ی باال  هستند. نقشانتزاعی، هندسی و گل از زاویهبندی گلها در قالی سیستان دارای دستهشده. گل

های ذهنی ولی متناسب با فضای خویش ها هندسی بود و دارای رنگگل است. این نقشیگلدان و بوتهوهای گل، گلبندیدسته

های رود که بافنده این نقش را از بوتهاتصال مشخص به زمین هستند. این احتمال می یهای گل که دارای نقطههستند. بوته

های رنگین و سوزنی دارند؛ برگچنین برگ و گلهای هندسی داشته همهای گل، برگباشد. بوتهصحرایی سیستان الهام گرفته

هایی نیز از است. گلرخ نیز بر قالی نقش شدهیمصورت ناند. یک گل هندسی درون گلدان بهرخ ترسیم شدهها از نیماین گل

گل، ی باال خود دارای رده بندی تکاند. هر دسته دارای تنوع باالیی بوده برای مثال نقش گل از زاویهی باال ترسیم شدهزاویه

الله هستند. ارپَر و یک گلپَر، چهپَر، دوازدهها هشتها خطی و توپر هستند. این گلباشد. این گلی گل میی گل و دستهبوته
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توان در قالی بختیاری دید. تفاوت اصلی در طرح واقعی ُرز ی باال نقش شده را میشده بر قالی سیستان که از زاویهسرخ بافتهگل

 کرمک نمادی از یک گیاه مفید به نام کاکُلَک درسیستان است. این گیاه در فصلو گل انتزاعی قالی سیستان است. گلiبلداچی

بهار مصرف خورای برای انسان دارد و خوراکی سنتی و غنی از آهن است. کاکُلَک پس از رشد به کرمُک تبدیل شده و جایگزین 

 در فصل تابستان است. مناسبی برای علوفه

 نقش بوته

مردم پیوند دارند.  ی تصویری تاریخ ایران رجوع شود سرشار از نقوش گیاهان و درختانی است که با زندگیکه به حافظههنگامی

ی ساسانی که هنوز هم های نقرهجمشید گرفته تا نقوش اسلیمی اشکانی و نقوش گیاهی حک شده بر سینیاز سروهای تخت

شوند. پس از ورود اسالم استفاده از نقش داری و محافظت میهای سراسر دنیا نگهتعدادی از این آثار ارزشمند هنری در موزه

ی غنی که در نگارگری، قلمزنی، منبت، گچبری، ختایی، مایهی گیاه نقشیی، بوته، گل ادامه داشت. بوتهگیاهان به صورت ختا

های شود؛ که دارای تنوع بسیاری هستند. طرحمیهای کُردی نیز بافتهرود. نقش بوته در قالیدوزی و غیره نیز بکار میسوزن

ی گیاه جو چند نمونه از این تنوع ی گیاه گندم، بوتهی گیاهان محلی، بوتهوتهگیاه کرفس، ب ای انواع مختلفی دارند؛ بوتهبوته

شوند و نقش ی قالی بافته میگردند، بر زمینهمشاهده می 6ها که  در جدول(. این نقش100:1372گیاهی هستند ) دانشگر، 

 جاپرکن دارند.     
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 ارنده()نگنقش بوته در قالی نقش گلدانی سیستان .6جدول

 هندسی

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتزاعی

 

 
 

     

 واقعی

  

     

 

ها رنگین بوده و ی قالی گلدانی سیستان هندسی، طبیعی، انتزاعی و استلیزه هستد. این نقشکار رفته در زمینههای گل بهبوته

-ی اتصال به زمین و گاهی از زمین سر بر آوردههای خودروی سیستان هستند. در مواردی بدون نقطهها و بوتهیادآور درختچه

 های نوک تیز مناطق بیابانی هستند.های این گیاهان است. که از برگی مهم شکل هندسی و رو به باالی برگاند. نکته

 vvدودنینقش گل

ویزهای تزیینی تهیه های نارس اسپند آگیاه دودنی)دال ساکن( همان گیاه اسپند است. در فصل بهار اهالی سیستان از دانه

است. این نمودهآویزند. نقش این آویز تبدیل به نماد شده و بر روی قالی جلوهکنند و بر دیوار منازل برای چشم زخم میمی

 گونی این نقوش قابل تشخیص هستند.تنوع و گونه 7شوند و نقش فرعی دارند که در جدول ی قالی بافته مینقش بر زمینه
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 )نگارنده(دودنی در قالی سیستاننقش  .7جدول

 

    هندسی
    

 طبیعی

 

 
   

 

  

ی شدهدودنی است. این نقش صورت سادهی قالی گلدانی سیستان نقش گلهای متنوع مورد استفاده در زمینهیکی از نقش  

شود، در قالی نیز این قسمت توپر دوخته می آویزهای اسپند آویخته بر دیوار منازل است. در آویزهای اسپند مثلث فوقانی توپُر

های رنگی آویخه شده و ها با پارچههای آویزان قرار دارند انتهای این نخو رنگین است. در آویز اسپند قسمت انتهای که نخ

 است.نماید. در نقش قالی نیز این نقش رنگی به تصویر کشیده شدهگری میجلوه

 ستاننیاز معاصر در رنگبندی قالی سی

 است.بندی رنگ و کاربرد است که در ادامه به هریک اشاره شدهنیازهای قالی سیستان دارای دو رده

 بندیرنگ

آورند. آید رنگ و نقشه در کنار هم زیبایی را برای قالی به ارمغان میرنگ عنصر مهم، اصلی و بنیادیی در قالی به شمار می

ی از آن بی بهره های تیره مانند زرشکی یا جگری تا اندازهسیستان با استفاده از رنگنوار بودن ویژگی بارزی است که قالی چشم

اند. نگارنده پس از بررسی سیر تحول نقش و شدههای روشن بافتهشود که از رنگهایی نیز یافت شده و میاست. البته قالیمانده

تواند برای بقای قالی سیستان ضروری و ی کهن میی دورههاهای قالی سیستان به این مهم دست یافت که رجوع به قالیرنگ

تواند در قالی توسط های سکایی که وارث راستین قالی سیستان هستند. این رنگ میمفید باشد. رنگ زرد روشن که ویژگی قالی

الی به حساب متخصصان جایگزین شود. اگر دلیل اصلی کنار گذاشته شدن این رنگ را از بین رفتن درختان توت طی خشکس

شود نباید معذوریتی در استفاده از این رنگ برای قالی سیستان قائل شد. های شیمیای استفاده میآورده شود اینک که از رنگ

ی آبی در قالی سیستان اند. زمینههای خود از این رنگ استفاده کردهی سکاها بوده یعنی در قالیرنگ آبی که رنگ مورد عالقه

ور ویژگی شناختی و منحصر بفرد این قالی محسوب شده که اینک در کل از قالی سیستان رخت بربسته. های ددر گذشته

ی قالیبافان عنوان رنگ غالب مورد استفادههای قرمز سیر بهترین رنگ روشن بوده و رنگهای  مشاهده شده دارای کمقالی
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توان برای جلوگیری از های اصیل قالی سیستان میرنگ بندی نتیجه شد که استفاده ازسیستان است. در نهایت این جمع

گرفتن قالی امروزی کم گرفتن یا نادیدهفراموشی و تناسب با زندگی مدرن و شهری امروز مفید باشد. این امر به معنای دست

ن هنر صنعت بومی نیست. ولیکن سعی بر آن است که با ارائه راهکارهای هر چند جزئی و اصیل خود منطقه راهی برای بقای ای

 یافت تا از فراموشی و زوال آن جلوگیری کرد.

 کاربرد

هاست. قالی دومتری کمتر بافته شده و بیشتر برای حمل ترین این مقیاسمتری رایجقالی سیستان ابعاد مشخصی دارد. قالی سه

اند. جهت استفاده در ریزی شدهل طرحهای قالی سیستان برای منازل پنجاه سال قبگیرد. مقیاساموات مورد استفاده قرار می

ها، پادری در ابعاد متنوع، زیرموس کامپیوتر، هایی مانند روی پیشخوان منازل و رستورانروز امروزی باید کاربردمنازل شهری و به

قالی شده و از  کم باعث حفظ طرحکیف، جهازی، کاور و غیره مورد استفاده قرار گیرد. تغییر ابعاد و کاربرد قالی سیستان دست

 کند.فراموشی و زوال این هنر جلوگیری می

 گیرینتیجه

ها اند. گلدانهای اصلی قالی نقش گلدانی است. این قالی را بخاطر این نقش اصیل نام گذاری کردهنقش گلدان یکی از نقش

ی واحد بوده و در جزئیات تفاوت ها دارای یک نقشهشود. گلدانبخاطر وجود عناصر گیاهی در دل خود مشمول این مجموعه می

گیرد. دارند. درخت دومین عنصر مهم بافته شده در قالی سیستان است این عنصر در میان گلدان و در مرکز تصویر قرار می

های اصلی قالی سیستان هستند. این نقش نیز بعد از نقش درخت اند. نقش گندم و جو نیز یکی از نقشها همه انتزاع یافتهدرخت

و جاپرکن قالی سیستان هستند. که هریک دارای  های زمینهدودنی نقشها، بوته و نقش گلترین فراوانی را دارد. گلهمم

های متنوعی هستند.در انتها نقش گیاهی قالی سیستان در دو جایگاه نقش اصلی مانند نقش گلدانی، درخت، گندم زیرمجموعه

 دودنی و کرمَک هستند.زمینه هستند که شامل نقش بوته، گل ،گلهای اند. جایگاه بعدی نقشو جو طرح شده

 پانویس 

 آورد.ی صفاریان سیستان صحبت به میان میدرکتاب مَسالک الممالک در دوره -1
 شود.های سنتی گفته میبا دستگاه های پارچهجلّاه به معنی بافنده. به بافنده -2
 هجری 4سده نخستین کتاب جغرافیا به زبان فارسی در  -3
 (.1371:70های گوناگون و گاه کامالً متقارن)حصوری،ی انواع درختان به صورتیافتهشدده یا تزیین-ای به شکل سادهمایهنقش-4
 (.1388:133پور،رُزبلداجی. )عابددوست و کاظم-5
های اسفند که برای که از غوزه ی متلتی با چند رشته آویز، که گرفته از شکل آویزی استی قالی شبیه گوشوارهمایهنقش- 6

 (.71:1371شود)حصوری، زخم در بسیاری از نقاط ایران در خانه و مغازه آویخته میدفع چشم
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تصویر پردازش کمک با قدیمی های فرش تصاویر کیفیت ارتقاء  

ها آن نقشه و طرح بازیابی منظور به  
 3،دکتر امین کشاورزی 2دریکوند الدین تاج ،دکتر 1زارعمینا 

 

 چکیده :

، تصاویری از هشدو یا کتب قدیمی و آثار تاریخی کشف سلطنتی  های قبل یا تصاویر دوراندر تصاویر به جا مانده از 

ب شده ن تخریفرش های قدیمی مشاهده می شودکه معموال این تصاویر یا بسیار بی کیفیت هستند یا قسمتی از عکس چنا

ح یا محل است که شناسایی طرح فرش موجود در تصویر بسیار مشکل می باشد و نمی توان هیچ گونه اطالعاتی از قبیل طر

طرح های موجود در این  بافت و یا اطالعاتی از این قبیل را شناسایی کرد و به دست آورد و با توجه به اینکه شناسایی و بازیابی

ازش تصویر است با استفاده از تکنولوژی پردشده سعی  مقالهدر این حوزه فرش محسوب می شود.  تصاویر یکی از نیازهای

کمیل و ادامه فرآیند ها انجام پذیرد و به نوعی با ت طرحهای موجود در این عکسو بهبود  پردازش اقدامات پایه ای و اولیه جهت

ولید کننده ی را به یک عکس کامل جهت ارائه به طراح و تناقص فرشهای موجود در عکسهای قدیم طرحهایاین تحقیق بتوان 

 فرش تبدیل کرد.

این عملیات را با  در این مقاله تمرکز اصلی برروی بهبود کیفیت و حذف نویز از تصاویر و لبه یابی صحیح از تصاویر است، که

لکرد بهینه تبدیل اده ایم و در پایان عماستفاده از تبدیل قیچک)شرلت( که از تبدیالت ریاضی حوزه فرکانس می باشد انجام د

 قیچک در لبه یابی و حذف نویز اثبات می شود.

 

 بازیابی طرح،بهبود تصویر،تبدیل قیچک کلمات کلیدی: فرش،پردازش تصویر،

 

 

 

 

                                                  
 می ، واحد مرودشت.کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر،دانشگاه آزاد اسال . 1

 گروه ریاضی، واحد مرودشت ، دانشگاه آزاد اسالمی ، مرودشت ، ایران . 2

 گروه مهندسی کامپیوتر، واحد مرودشت ، دانشگاه آزاد اسالمی ، مرودشت ، ایران . 3
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 مقدمه .1

یرانی در تمام دنیا فرش ایران معرف فرهنگ قدیمی و به نوعی تاریخ بافته شده ایران است و به عنوان  نماد اصالت و فرهنگ ا 

شناخته شده است ،ویژگی هایی از قبیل کیفیت باالی آن  باعث زبانزد بودن آن شده است و تنوع طرح و رنگ آن هرنوع 

مواد اولیه فرش دستباف   آسیب پذیر بودن، با این حال بنا به علل مختلف از جمله [23]سلیقه ای را به خود جذب کرده است 

ده در ایام قدیم ازبین رفته اند و ققط آثار آنها را می توان در تعداد محدودی عکس مشاهده کرد برخی فرش های تولید ش

عکسهای به جا لزوم طراحی سیستمی رایانه ای با کمک پردازش تصویر جهت تکمیل البته آن هم به صورت ناقص! در اینجا  

ی برای بازسازی  و یا دوباره بافی در اختیار طراح و تولید تا بتوان شمائی از طرح اصل کامال محسوس استمانده از ایام قدیم 

 قراد داد و با این کار در راستای حفظ ارزشهای ملی کشور گامی برداشت.

بهبود کیفیت ، بازیابی و احیاء  تصاویر و طرح  فرشهای به جا مانده از نسل های  "که همان:  در واقع با تحقق اهداف این طرح 

آشنایی نسلهای جدید بافنده و تولید ل هر منطقه بوده و به نوعی باعث اهد بازسازی و تولید فرشهای اصیمی باشد،  ش  "قبل

وعی فراموش شده هر بود.که این خود باعث احیاء  طرحهای قدیمی و فرهنگ قدیمی و به ن یمکننده با تولیدات قدیمی خواه

و همچنین با توجه به عالقه اروپائیان و  باشد. ار حائز اهمیت میکه هم از نظر تجارت و هم از نظر هنری بسیمنطقه می باشد،

آمریکائیان به تولیدات اصیل ایرانی که معرف فرهنگ خاص هر منطقه می باشد، صادرات فرش نیز ارتقاء چشمگیری خواهد 

 داشت.

 به طور کلی اهداف اصلی طراح را می توان به طور خالصه به صورت زیر بیان نمود: 

تالش برای امکان استفاده از نقشه های اصیل به کار رفته در فرشهای  ،یوی از عکسهای فرشهای  قدیمی و آنتیکتهیه آرش

ورود تکنولوژی پردازش تصویر در شاخه هنر دستبافت ،آشنا ساختن متقاضیان با اصالتهای فرهنگی مناطق مختلف ایران ،قدیمی

 .طرح ها و نقشه های اصیل ملیکمک به حفظ  ،در جهت اعتالی این هنر اصیل و ملی

کل طرح در سه مرحله تکمیل و پیاده سازی می شود: مرحله اول پیش پردازش و ارتقاء و بهبود کیفیت تصویر است درمرحله  

دوم با استخراج ویژگی های تصویرو قیاس با پایگاه داده طراحی شده ، طرح موجود در تصویر تشخیص داده می شود و در مرحله 

 د فاز بازسازی و تکمیل تصویر خواهیم شد.سوم وار

 در این تحقیق ، مرحله اول )پیش پردازش و ارتقاء و بهبود کیفیت تصویر (به طور کامل آزمایش و پیاده سازی شده است .

 از اقدامات مهم در مرحله ارتقاء و بهبود کیفیت در پردازش تصویر ،حذف نویز و لبه یابی تصویر می باشد، 

از آن جهت دارای اهمیت است که اگر  لبه های یک تصویر به درستی و صحت تشخیص داده شوند و آشکار شوند تشخیص لبه 

،ساختار شکلی ،نوع مکان تمام اشیا ء برجسته و مات موجود در تصویر مشخص شده و خواص اساسی آنها مانند سطح ،محیط 

در ،ان لبه ها هستند  قابل اندازه گیری و تشخیص خواهد بودتنها با پردازش نقاط محدودی از تصویرکه همو موقعیت اشیاء 
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کمک  )و در نهایت تشخیص صحیح(نتیجه  استفاده از یک آشکار ساز لبه دقیق به افزایش نر   بازشناسی ویزگی های تصویر 

 [10]کند. می

در مقایسه با سایر روشهای  شود که روش نوین تبدیل قیچک )شرلت(برای حذف نویز و تشخیص لبه ارائه می تحقیقدر این  

 دهد. می مذکور نتایج قابل قبول تری ارائه

 مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق. ۲

در پردازش تصویر با سیگنالهایی سر و کار داریم که توسط دوربین های دیجیتال جمع آوری شده اند و نماینده یک تصویر 

 به تجزیه و تحلیل این سیگنالها می پردازیم . هستند که ما با قوانین و متدهای ریاضی و رایانه ای

ساختار ادراکی چشم و مغز در در  ازاجزای مهم تصویر که در آنالیز سیگنالها  با آن ها سر و کار داریم لبه های تصویر هستند،

ست که در آن نقاط، کنیم اما در زبان سیستم ، لبه نقاطی از تصویر ا لبه را مرز بین شی و زمینه در تصویر معرفی می،انسان 

کند. به عبارتی تغییرات فیزیکی مانند تغییر رنگ و تغییر شدت روشنایی به صورت لبه در  شدت روشنایی به تندی تغیر می

 [10],[17]تصویر نمایان می شوند.

ها نشان گذاری باشد در واقع آشکار سازی لبه  یکی از متداولترین ومهمترین اعمال در پردازش تصویر آشکار سازی لبه ها می

کند.و لبه یک انحنا است که مسیر تند تغیر یافته در   نقاطی از تصویر است که در آن شدت روشنایی به تندی تغییر می

 کند. تصویر را دنبال می

نکته ای که در مبحث تعریف لبه باید به آن توجه داشت : در تصویر نقاطی هستند که در آن نقاط هم شدت روشنایی به 

ییر می کند  اما لبه نیستند! این نقاط در واقع ناهنجاریهایی هستند  که به صورت نویز در تصویر نمایان می شوند و تندی تغ

تفاوت آنها با لبه دراین است که لبه به صورت پیوسته و منظم مسیری را دنبال می کند اما نویزها به صورت پراکنده  در 

ر می شوتد و در مبحث حذف نویز هدف این است که این ناهنجاریها به صورت تصویر وجود دارند و باعث کاهش کیفیت تصوی

 صحیح شناسایی شوند و از لبه تشخیص داده شوند و حذف شوند.

 در این جا برای درک بهتر موضوع انواع لبه هایی که در تصویر وجود دارد را شرح می دهیم:

دسته بندی و نامگذاری کرد اما چهار نوع لبه بیشتر شناخته شده  در حالت کلی تمامی لبه های موجود درتصویر را نمی توان

 اند که عبارتند از:
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 لبه پله ای

 کند و این تغییر محسوس می باشد. در لبه های پله ای ناگهان شدت رنگ در یک پیکسل تغییر می

      

 

 

 

 

 
 لبه پله ای 1-2ل شک                                                                   

 لبه شیب دار

کند و این تغییر محسوس در یک پیکسل محسوس نمی  در لبه های شیب دار شدت رنگ به صورت مالیم تغییر می

 باشد بلکه در یک مجموعه از پیکسل ها این تغییر قابل تشخیص می باشد.

 

 

 
 لبه شیب دار  2-2شکل 

 لبه خطی)سقفی(

 گردد. کند و دوباره به حالت اول برمی ت ناگهانی تغییر میدر لبه های خطی شدت رنگ به صور

 

 

 
 لبه خطی)سقفی( 3-2شکل 
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 لبه شیروانی

 در لبه های شیروانی شدت رنگ در ابتدا به تدریج کم شده  ولی دوباره به تدریج  افزایش می یابد.

 

 

 
 لبه شیروانی  4-2شکل 

 

 صویر محاسبه می کندآشکار ساز لبه الگوریتمی است که لبه ها را دریک ت

 الگوهای تشخیص لبه شامل سه مرحله زیر می باشند: 

 تصویر از یک فیلتر به منظور حذف نویز گذرانده می شود.:   فیلترینگ

گیری از تابع  مشتق.)اندازه گیری تغیرات به کمک نقاطی از تصویر با تغیرات شدت نور زیاد برجسته می گردند : مشتق گیری

 گیرد( انجام می تصویر 

 با آستانه گیری از نقاطی که در مرحله قبل برجسته شده اند نقاط لبه تعیین می گردد. :تشخیص

 نکته:  مشتق یک تابع پیوسته به صورت زیر تعریف می شود.

 𝑓/= 
𝑑𝑓

𝑑𝑥
= 𝑙𝑖𝑚 ∆𝑥 → 0

𝑓(𝑥)−𝑓(𝑥−∆𝑥)

∆𝑥
 

ی برآورد مشتق یک تصویر نمایش داده شده به صورت پیکسل های اما از آنجایی که تصویر گسسته است ما ناچار هستیم برا

 گسسته از تخمین استفاده کنیم(

  𝑓/ =
𝑑𝑓

𝑑𝑥
=𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥 − 1)  

   

 تعریف نمود. yو    xهمچنین از آنجایی که تصاویر دوبعدی هستند باید تابع مشتق را در دوجهت  

باشد.که برای محقق شدن این عمل از یک  واقعی و حذف لبه های کاذب میدر آشکار سازی لبه هدف نگه داشتن لبه های 

نگه  4لبه های با قوت بیشتر از   انتخاب شده باشد t=4شود به عنوان متال اگر در تصویری  استفاده می(    t) مقدار آستانه  

 شوند. داشته می
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گردد و انتخاب  می تانه باعث حذف بخشی از لبه ها آسبسیار مهم است زیرا انتخاب بزرگ برای   tانتخاب عدد مناسب برای 

 شود. باعث باقی ماندن نویز و ایجاد لبه های کاذب در تصویر می پایین 

بتواند نقاط لبه را به درستی تشخیص دهد  به صورتی که آل باید براین همانطور که قبال نیز ذکر شد یک آشکار ساز لبه ایده بنا

بین نرود و همچنین لبه های نادرست )کاذب ( در محل هایی که لبه وجود ندارد تشخیص داده  هیچ لبه اصلی در تصویر از

 نشوند.

 در ادامه  به جهت آشنایی بیشترتعریف مختصری از دو آشکار ساز لبه و نتیجه عملکردآنها را بر یک نمونه تصویر ارائه می دهیم.

 الگوریتم سوبل

 ین زدن مشتق پیدا می کند.ه از تخماین متد لبه ها را با استفاد

آشکارساز  سوبل عمومی ترین آشکار ساز لبه هست که براساس عملگرهای مشتق اول و دوم آشکارسازی را انجام می دهد.و  

همزمان عمل هموارسازی را نیز انجام می دهد. سوبل نقاطی را به عنوان لبه در نظر می گیرد و ارائه می کند که گرادیان تصویر 

 .فته شده در آن  نقطه بیشینه استدرنظر گر

 1دو ماسک عمودی و افقی با ضریب های مشخص )ضریب پیکسل های قبلی منفی، بعدی متبت،همسایه های قطری مقدار 

 ( روی تصویر اعمال می کند2همسایه های عمودی مقدار 

 .ر شکل زیر نشان داده شده استماسک های استفاده شده برای تخمین دیجیتالی مشتقات مرتبه اول در آشکارساز سوبل د

 

 

 

 

 

 

 این الگوریتم بیشتر برای لبه های عمودی مناسب تر است.

از نقاط ضعف این روش می توان : بهینه نبودن پاسخ خروجی. حساسیت زیاد به نویز وتک مقیاس بودن عملگر را نام  

 برد. 

 نمونه ای از لبه یابی با الگوریتم سوبل را مشاهده می کنید. در تصویر زیر
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 الگوریتم کنی

 تشخیص داده می شود.. jy , if(x( در این روش لبه ها با یافتن ماکسیمم های محلی گرادیان 

ی فاده از  مشتق جهتی مرتبهگیری را با استی مشتقنماید و مرحلهی فیلترینگ استفاده میفیلترگاوسین در مرحله کنی از 

گیری را ی مشتقدست آمده از مرحلهی تشخیص، نقاط پیک به دهد. الگوریتم کنی در مرحلهاوّل در جهت گرادیان انجام می

 نماید.به عنوان نقاط لبه تعیین می

کند  آستانه استفاده می درواقع روش کلی کنی در تشخیص لبه به این صورت است که برای اختالف سطح روشنایی ها از دو 

شود . اگر از آستانه دوم کوچکتر باشد  ،اگر اختالف سطح شدت از آستانه اول بزرگتر باشد آن سطح به عنوان لبه شناخته می

لبه ای وجود ندارد) لبه در نظر گرفته نمیشود( اگر اختالف سطح روشنایی بین این دو آستانه باشد لبه ضعیف در نظر گرفته 

 ر واقع پیوستگی لبه ها را حفظ می کند. می شود. د

این آشکار ساز برای لبه های پله مانند آغشته به نویز بهینه است.و انتخاب مقدار بیشتر برای آستانه لبه های ضعیف را حذف 

بل این روش بیشتر به کشف لبه های ضعیف به درستی می پردازد و کمتر فریب نویز را می خورد و درمقایسه با سو،می کند

 در تصویر زیر نمونه ای از لبه یابی با الگوریتم کنی را مشاهده می کنید. بهتر و بهینه تر عمل می کند.
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از روش مشتق  سویل و کنی دو آشکار ساز لبه ای هستند که در مرحله دوم از مراحل ذکر شده الگوریتم های آشکار ساز،

میالدی ایده تبدیالت ریاضی و استفاده ازآن در پردازش تصویر و  19اما از قرن گیری برای یافتن لبه ها استفاده می کنند 

 یافتن لبه ها مطرح شد .

تبدیالت ریاضی به سیگنال ها اعمال شده تا اطالعات مفیدی از آن ها به دست آید.این اطالعات به راحتی از سیگنال اصلی قابل 

 کند. کند و آن را به تابع جدیدی تبدیل می ان ورودی دریافت میتابعی را به عنو،.در واقع تبدیل نبوده بازیابی 

به دست آوردن اطالعات اضافه ای است که در سیگنال خام اولیه قابل  هدف از اعمال یک تبدیل ریاضی بر یک سیگنال ،

 .یک سیگنال  ش محتوای فرکانسیبرای سنجهستند  ابزاری به طور کلی تبدیالت ریاضی  دسترس نمی باشند.

میالدی تا کنون تبدیالت مختلفی مطرح و آزمایش شدند که از مهمترین آنها می توان تبدیل فوریه ،تبدیل فوریه  19از قرن 

 زمان کوتاه ،تبدیالت موجک ها و ......

 2005ل هر کدام از تبدیالت مطرح شده تا کنون دارای نقص هایی بودند که به تدریج این کاستی ها جبران شدند تا اینکه از سا

 ایده تبدیل قیچک مطرح شد و پس از معرفی آن تا کنون از جهات مختلفی بسط و تعمیم داده شده است 

شامل یک  تابع قیچک مادر است که سه  عملگر قیچی برای کنترل خواص جهتی تصویر استفاده می کندکه از  این تبدیل

 [16],[20],[21],[22]پارامتر مهم مقیاس ، قیچی )برش( ،و انتقال دارد.

 به شکل زیر تعریف می شود.  R2L ϵƒ)2(  تبدیل قیچک روی تابع  

 

𝑆𝐻𝛾 (𝑓)(𝑎, 𝑠, 𝑡) = ( 𝑓 ,  Ψ𝑎,𝑠,𝑡 ) 
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 :قیچک ها به صورت زیر تعریف می شوند

𝛹𝑎,𝑠,𝑡(x) =  𝑎
3
4 Ψ( A𝑎

−1 S𝑠
+1 (x − t)) 

 

اعمال شده و سپس تصویر جدید بر طبق این ماتریس های برش ایجاد می این تبدیل روی تک تک درایه های ماتریس تصویر 

شوند .به طور کلی در شرلت ما ساختار تصویر را  بر اساس ماتریس قیچی تغیر می دهیم در واقع الگوریتمی خوب و بهینه است 

تشخیص دهد و اطالعات سیگنال که قادر به تشخیص  اجزای تصویر در حالت تغییر یافته باشد و آن ها  را به درستی و صحت 

ل ماتریس های قیچی برروی ماتریس تصویر و ایجاد تبدیالت برشی اعما یل قیچک )شرلت( با استقاده ازرا استخراج نماید ،  تبد

 در مقایسه با دو الگوریتم سوبل و کنی که در مبحث قبل توضیح داده شد دهد و ت دقیقتری از تصویر ارائه میزئیااز تصویر ج

 .شود  یان و مشخص میمایل نتری از تصویر پس از اعمال این تبده های دقیق لب

 در تصویر زیر نمونه ای از لبه یابی با شرلت را مشاهده می کنید.

 

 

 یافته های تحقیق .۳

ند حذف نویز و تشخیص لبه دو مرحله مهم و اساسی در پردازش تصویر محسوب می شوند لذا پیدا کردن روشی بهینه که بتوا

در حذف نویز تصویری نزدیک به تصویر اصلی ارائه دهد به نحوی که  جزییات تصویر اصلی از بین نرود بسیار مهم می باشد و 

همچنین در تشخیص لبه ارائه روشی که لبه های دقیقتری از تصویر مشخص کند به نحوی که هیچ لبه اصلی در تصویر ازبین 

 [18].لبه وجود ندارد تشخیص داده نشود  بسیار مهم می باشدنرود و لبه های کاذب در محل هایی که 



 

108 

 

تشخیص لبه  با کمک تبدیل قیچک صورت گرفته است که یکی از تبدیالت حوزه فرکانس می باشد که با  تحقیقدر این 

ول تری را مقایسه این تبدیل و الگوریتم های تشخیص لبه موجود نظیرسوبل و کنی اثبات شد  که تبدیل قیچک نتایج قابل قب

نسبت به این دو آشکار ساز لبه ارائه می دهد. همچنین در مبحث حذف نویز  نیز با مشاهده نتایج حاصل از پارامتر های 

MSE, SSIM  و PSNR   که پارامترهای ارزیابی کیفیت تصویر می باشند( مشاهده کردیم  که این تبدیل در حذف نویز (

و درواقع روش تشریح شده در این مقاله گام موثری است و [13],[19]لکرد بهتری دارد.به الگوریتم های موجود  عمنیز نسبت 

می تواند امیدوار کننده باشد نسبت به بهبود کیفیت تصاویر مخدوش فرش های قدیمی و می تواند ما را در رسیدن به 

 هدفمان که همان احیاء نقشه های قدیمی فرش دستبافت است یاری دهد.

تصویر مختلف نشان داده شده است و نتایج حاصل از پارامترهای ارزیابی کیفیت  5ه اعمال تبدیل قیچک برروی در ادامه نتیج

 نیز در جدول ذیل آورده شده است.

1تصویر شماره:  

 

 

 

 

 

 :2تصویر شماره 
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 :3تصویر شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
:4تصویر شماره   

 

 

 

 

 

 

 

 :5تصویر شماره 
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 نشان داده شده است فوقتصویر  5دست آمده و آزمایش شده برروی  بهدر جدول زیر نتایج 

 

 نتیجه گیری .۴

نویزها تغییر شدت نور و  ناهنجاریهایی ناخواسته در تصویر هستند که به شدت باعث افت کیفیت تصویر می شوند و بر تشخیص 

ویژگی های اصلی تصویر اثر نامطلوب داشته و باعث کاهش راندمان در تشخیص ویژگی های تصویر می شوند ،تشخیص و حذف 

که مشخصات اصلی تصویر از بین نرود از مسائل مهم و بحث به روز در حوزه پردازش تصویر می  نویز از تصویر به گونه ای

استفاده از یک آشکار ساز لبه دقیق به گونه ای که لبه های تصویر را به درستی و صحت تشخیص داده و و همچنین  [15]باشد

زشناسی ویزگی های تصویر )و در نهایت تشخیص صحیح( باعث به وجود آمدن لبه های کاذب در تصویر نشود به افزایش نر   با

 1-4در نمودار کمک می کند. در این مقاله  ما روش نوین تبدیل قیچک )شرلت(برای حذف نویز و تشخیص لبه را  ارائه دادیم ،

کامال  مورد سنجش قرار گرفته اند همانطور که  PSNRروش قیچک با دو روش کنی و سوبل مقایسه شده است و با معیار 

سنجیده   MSEاین سه روش با معیار  2-4مشهود است روش قیچک نتایج قابل قبول تری ارائه می دهد، همچنین در نمودار 

 شده اند که باز هم قیچک بهتر عمل کرده است.

ویر می باشد در این تحقیق مرحله  بهبود و ارتقاء کیفیت تصویر انجام شد که یکی از شاخه های کار با تصاویر در پردازش تص

اما از آنجایی که شاهد هستیم در تصاویر به جا مانده از فرشهای قدیمی قسمتی از طرح بر اثر گذر زمان یا علل مختلف از بین 

رفته است ،بنابراین برای رسیدن به نتیجه مطلوب و بازسازی کامل  تصویر نیاز به کار کردن در حوزه تشخیص و بازسازی، از 

صویر ، پس از بهبود کیفیت  می باشد ، که  ادامه فعالیت در این دو حوزه  به عزیزانی که عالقمند پژوهش و حوزه های کار با ت

 تحقیق در این زمینه هستند پیشنهاد می گردد. 

به امید آنکه روش بحث شده گام موثری باشد نسبت به بهبود کیفیت و در نهایت احیاء نقشه های قدیمی فرش دستبافت که 

 ونه های نادر آن فقط در برخی عکس های قدیمی هستیم .شاهد نم

 

 

 

 

 5تصویر 4تصویر 3تصویر 2تصویر 1تصویر

SSIM MSE PSNR SSIM MSE PSNR SSIM MSE PSNR SSIM MSE PSNR SSIM MSE PSNR 

997/. 15,43 27,32 998/. 233,1 26,37 998/. 253,1 26,28 999/. 250,6 26,15 999/. 252,0 25,27 
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 درسه روش لبه یابی کنی سوبل و شرلت   PSNR : سنجش 1-4نمودار

 

  
 

 درسه روش لبه یابی کنی سوبل و شرلت MSE  : سنجش 2-4نمودار 
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سکی با ی تغییر و تحوّالت نیاز امروز فرش ایرانی از منظر نظریه آشنایی زدایی اشکلوفمطالعه

 زادهتأکید بر آثار رسام عرب

 3، فرهاد باباجمالی2، ایمان زکریایی کرمانی1زهرا اکبری قورتانی

 چکیده

ادراکی درونی  مخاطب را به است که ذهن دارای ابعادی آن،های بصری  فرش دستباف درجوامع، جلوهگذشته از رویکرد ابزاریِ

 ایجاد برای ،جهان بیاتاد در اشکلوفسکی توسطابتدا که «زداییآشنایی» دهد.به خوانش و درکی متفاوت سوق می او او ر پیوند

به  ،ی این شیوهگیر. بکارشودهم مورد استقبال واقع هنردر  ،کارآمد یتکنیک عنوان به توانست ،شد ابداع اثریک به توجه جلب

 را هنر این زندگی، سبک و تفکر نوع در تغییر با همگام توانستداده، بنحوی که باف ایران را نیز تحت تاثیر قرارنوعی فرش دست

و با  هینشی بودباز پیشگامان چنین  هنرمند تبریزی زادهعرب رسام. دهد حرکت مدرنیته سوی به خود سنتی هایویژگی همه با

ا همین ارد بزدایی داده است. این پژوهش سعی دبه این نیاز در جهت مفهوم آشناییپاسخ درخور توجهی  ،عبدیخلق آثاری

ق را با خال طبمخا ذهن توانمی چگونه و چرا»که دهد پاسخ اساسی پرسش این به و پرداختهزاده عرب به بررسی آثار ،مفهوم

ایران ر فرشهای سنتی دسبکمتفاوت از ت موضوعی هنی برای دریافزندگی، وادار به تالشی ذ رد وقفهبیتوجه به تغییرات 

رحد دتوصبف و تحلیل )تعدد بصری، و تطبیقیهای مسنجش اسخ به این پرسش از روش اسنادی،برای پ. «؟رهنمون ساخت

 ذهنی لذت کدربه مفهوم تالش برای خوانش متفاوت،  های جدیدبیانگر آن است که نگرش استفاده شده است. نتایج (ضرورت

ایدار سازد. پ مچنانهسرزمین،  این هویتی هنر تریناصلی زمره در را کاال این تواندمی ایرانی، دستباف فرش بصری هایجلوه از

را به عصر مدرنبته  ، و با پاسخ به نیازهای جوامع، ورود فرشزاده با شکستن بعضی از ساختارهای سنتیگونه که آثار عربهمان

 فراهم ساخت.

 زاده. آشنایی زدایی، اشکلوفسکی، رسام عربفرش دستباف، اژگان کلیدی: و

                                                  
 سئول(دانشجوی کارشناس ارشد فرش، دانشکده صنایع دستی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.)نویسنده م - 1

   zahraghoortani@gmail.com 

                                                                                  
 استادیار دانشکده صنایع دستی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران       - 2

   i.zakariaee@aui.ac.ir                              
                                                            

                 استادیار دانشکده صنایع دستی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران - 3

f.babajamali@aui.ac.ir                           
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 مقدمه

معرّف فرهنگ، سنت، ظرافت طبع و  ربازیاست که از د یتیبا هو یمردم لیهنر اص گانهیقرن سابقه،  25با  رانیا یبافیقال هنر 

 یآثار قال نیدتریو جد کیریمعروف پاز یقال بافته ها چون نیتر یمیبوده است. قد انیبه جهان ،یرانیهنرمندان ا ینکته سنج

 زیسحرانگ ییبای(. ز1383 ،یمیدارند )حل دیتأک ،یمشترک یهنر هایهستند که بر ارزش ینگاسناد معتبر فره یهمگ ران،یا یباف

داراست.  یردمم یهنرها انیرا در م گاهیجا نیتوان گفت واالتر یاست که م ایبه گونه ران،یا نیسرزم هایرنگ و نقش دستبافته

از فرهنگ و هنر ساکنان روستاها، شهرها و مردمان  یبخش گر یهمواره تجل رانیفالت ا ختاری گذر در هادستبافته یحضور و بقا

تفاوت، در  نیکه ا یزندگاز  ینژاد و فرهنگ مختلف م،یبا اقل یمردمان. (58: 1387 ،یشود)ارباب یآن محسوب م لیو قبا ریعشا

 یدر زندگ شهیکه ر یا شهیبه عنوان هنر و پ زیشان به وضوح قابل مشاهده است. فرش دستباف ن قهینوع سل و انآن یسبک زندگ

 شیخو دآورندگانیو پد شیدایو اصالت مکان پ تیهو انگریاثر، ب کینبوده و خود به عنوان  یقاعده مستتن نیداشته، از ا انیرانیا

 است.

عادت شدن، هم برای مصرف کننده و هم برای پدیدآورنده و از طرفی تغییر و  ، عامرتکراکترت، به جهت  رفتهرفتههنر  نیاما ا

در سبک زندگی افراد، موجب شده تا آنگونه که شایسته است، دیدگان همه را متوجه خود نسازد. بدون شک بسیاری از مخاطبان، 

از  شتریب ،به فرش نیرینگاه ساامر موجب شده تا کنند. همین آشنای ایرانی گذر میهای نقشبدون تأمل و درنگی از کنار فرش

بیاید. با این حساب، برای تغییر دیدگاه، باید تغییر ارزشمند به شمار  ییکاال ایصنعت  کیهنر خارج گشته و به صورت  دید

 نیو هم نندبییمردم م ریتر از سا یشخص ایوهشی به و تررا ژرف یزندگ ،یهنر یمردمان با نگرش یبرخ انیم نیا درروش داد. 

رسام  افراد نیا یسازد. از نمونه یرا در فرد زنده م دیجد یها تیو توان و قابل دهیانجام یبه تجربه عرفان یبه نوع ،یتجربه حس

 یبکشد تا مخاطبان ریمتفاوت به تصو ایرا به گونه قیخود توانسته حقا تمندقدر کلک با که استهنرمند به نام تبریز  زادهعرب

در  یعده ا ،یدیهمواره در برابر هر کار جد یو خاص هستند را به دنبال خود بکشاند. البته از طرف رآشنایغ یفدار آثارکه طر

نبوده، اما اگر به  یقاعده مستتن نیاز ا زیکنند. عرب زاده ن یم انینوظهور ب یوهیکشند و مخالفت خود را با ش یمقابل صف م

و مضامینی ارزشمند بوده که آنها را به شیوه ای بدیع تحت عنوان  میمفاه انیدرصدد ب شانیکه ا مینیبیم م،یبنگروی هدف 

 نیبزرگ در برابر جامعه هنرمندان ا یخدمت ،شیوه نیا شینما یکه انتخاب فرش برابه نمایش گذاشته است. « آشنایی زدایی»

 اما سوال این است که؛ رشته بوده است.

 یموضوع افتیدر یبرا یذهن یوادار به تالش ،یدر زندگ وقفهیب راتییخالق را با توجه به تغذهن مخاطب  توانیچرا و چگونه م»

                                                                     «رهنمون ساخت؟ رانیدر فرش ا یسنت هاینامتعارف و فاصله گرفته از سبک
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 از نظر قیتحق نیبه دستاورد خود جهت دهد. ا ه عنوان نیاز معاصر فرش ایرانیامید است محقق که با پاسخ به این پرسش ب

 .درحد ضرورت( استفاده شده است لی)توصبف و تحلیقیو تطب ،یمتعدد بصر هایسنجش ،ای()کتابخانهیروش اسناد

 پیشینه تحقیق

برای نخستین بار را ( یساز بی)غرییزدا ییمفهوم آشنا «دیتمه یهنر به متابه »به نام  یادر رساله (، 1917اشکلوفسکی )

پردازان صورتگرا از رومن  هینظر گریبه کار گرفت. بعدها د stranneja یروس یواژه ا ی هیرا بر پا حاصطالوی این  .عنوان کرد

 به هنرى ارآث به نگرش یوهشی اگر که بود معتقد او. (1377مقدم، یاستفاده کردند )علو هینظر نیاز ا زین انوفیتیو ت اکوبسنی

 .شود مى عادى زندگى و از بین رفته هنرى آثار به نسبت نو نگرشىپس امکان  ،موجب عادت گردد که شود اىگونه

به نگارش درآورده که شهریار  «شناختیهای سبکآشنایی زدایی از منظر پژوهش»را تحت عنوان  یکتاب ،(1968ویس )محمد

ای فراگیر زدایی جلوهاین پژوهش بر این مفهوم تأکید دارد که آشنایی اند.جمه کرده( آن را تر1394نیازی و سعداهلل همایونی )

گیرد و از این رهگذر زمینه کاهش غلو و زیاده ی هستی و بشر را فرا میشود، بلکه کل پهنهاست که تنها به اسلوب مربوط نمی

 شود.ارند، فراهم میدروی کسانی که در سوق دادن اشیا به سمت جمود و ایستایی قدم برمی

 ساختار فرش های رسام نام دارد،« زادههای رسام عربی قالیبررسی ساخت گرایانه» کهای (، در مقاله1385جراحی طلب )

 .دگیردر نظر می زادهعربی خود فرآیند آشنازدایی را بر نظام آثار را مورد بررسی قرار داده است. ایشان در مقاله زادهعرب

پرداخته و اکتر آثار این  ایشان به توصیف کلی از آثار «رسام عرب زاده بدایع نگار فرش ایرانی»با نام در کتابی  ،(1385سرمدی)

 . وی بیشتر سعی داشته تا به مفهوم و پیام هر اثر دست پیدا کند.هنرمند را در یک مجموعه به تصویر کشیده است

که به صورت یک « سپهری و توماس استرن الیوت کی در اشعار سهراببررسی عقاید شکلوفس»(، در 1390ممتحن و همکاران )

 مخاطبان؛ نگاه کندبه آن نو و با دیدگاهى  پاک کندمضامین و مفاهیم قدیمی  چهرهسعی دارند غبار عادات را از مقاله ارائه شده، 

که این خود لذّت برسند و مفاهیم پیچیده درک این مضامین  بهزیاد تا با چالش  مجبور کندرا به این مسیر بکشانند و آن ها را 

 .آوردبه وجود میو درکی را

، معتقد است که آشنایی زدایی «آشنایی زدایی و نقش آن در خلق شعر»(، در مقاله ای با عنوان 1392رضایی هفتادر و همکاران)

زدایی را توصیف کرده و معیارهای شود. آنها انواع آشنایی خروج از مألوف و آشناست، خروجی که در پی آن شگفتی حاصل می

  آشنایی زدایی را در شعر و نتر را به طور کامل توصیف کردند.
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های با تکیه بر دیدگاه« آشنایی زدایی و برجسته سازی در آثار مهدی اخوان ثالث» (، در مقاله1395بیرانوند و همکاران)

انای این شاعر ادب فارسی را از جنبه های مختلف زبانی مورد زدایی و برجسته سازی اشعار توها در زمینه آشناییفرمالیست

 بررسی قرار داده است.

 مبانی نظری تحقیق

طرح و رنگ فرش دستباف ایرانی به عنوان پاسخ به نیاز امروز فرش، خود زاده به منظور شناخت نوعی تحول در بررسی آثار عرب

 است، که این واژگان عبارتند از؛ مستلزم تعریف چند واژه برای دریافت مفهوم مورد نظر 

خواسته، آرزو نظیر  یشناسمنابع مرجع روانتوان به معنای آن در متفاوتی برای این واژه ذکر شده که از آن میان می یمعان نیاز:

 هیاست که در کل یحالت زیشده است و ن فیتعر زیو نقص ن بیعنوان ع به از،ین اند.و انتظارات، اطالق کرده لیو آرمان، توقّعات، م

  وجود دارد. یریادگیمراحل 

فرد درصدد  شودیموجب م ازیو وجود ن شودیاست که توسط فرد احساس م یکمبوداما آنچه که در این تحقیق مورد نظر است، 

نبال ددارد: به شرویحل پ نشده باشد، شخص، دو راه نیتأم یازین یوقت .(1382)قاسمی، دیجهت رفع آن برآ یکردن راه دایپ

 .(1381پور، )اسماعیلرا کاهش دهدنموده و شدّت آن لیرا تعد ازین ینحو کند و تالش کند که به نیرا تأم ازیباشد، که ن یزیچ

زبان  یگروه ستمیقرن ب لیاوا در. (20:  1378 ه،یوتادی)ا دندیمخالفان آن را آفر سمیاست که مانند کوب یاصطالح :سمیفرمال

آن به  یآن مطرح کردند که اعضا یزبان یها یژگیو و اتیدر مورد ادب یمهم یها هیآمدند، که نظرگرد هم  هیشناس در روس

بحث آشنایی زدایی و هنجار گریزی، از مباحث اصلی نقد  .(10: 1380 ،یری)شمعروف شدند انیصورت گرا ایها  ستینام فرمال

 (.105: 1377علوی مقدم ،)خود اختصاص داده است فرمالیستی به شمار می رود که در سالهای اخیر طرفداران زیادی به

یعنی تازه و نو، غریبه و متفاوت کردن آن چه آشنا و شناخته شده است و در اصطالح یکی از تکنیک های ادبی  آشنایی زدایی:

محسوب  ترین نظریه های این مکتباست، که اولین بار در مکتب شکل گرایان )فرمالیست های( روس مطرح شد و یکی از مهم

هدف از ایجاد آشنایی زدایی در یک اثر ادبی، جلب توجه ذهن مخاطب به موضوع است؛  (.105: 1377می شود )علوی مقدم ، 

هرچه تالش ذهنی ما برای دریافت یک  به گونه ای که برای ادراک یک موضوع، ذهن او به تالش و کوشش بیشتر مجبور شود.

خود می  ییافت. چنان که شکلوفسکی در مقالهناشی از درک آن نیز افزایش خواهد  لذت موضوع نامتعارف بیشتر شود، طبعاً

هاست. مشکل تولید می کند تا احساس لذت را طوالنی کند؛ شگرد هنر ناآشنا کردن موضوعات و مشکل کردن صورت»گوید: 

: 1380شیری،«)تر باشد، زیباتر است.زیرا، فرایند درک حسی، یک پایان جمال شناسیک هنری و لذت بخش دارد و هرچه طوالنی 

9.) 
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 مبحث اصلی

 در ابتدا بهتر است تا مفهموم آشنایی زدایی در قالب دو متال متفاوت اما ملموس در روزمرگی افراد بیان شود؛ 

ن صدا قابل وارد ایهتازافراد کنند، صدای دریا را نمی شنوند؛ حال آن که برای کسانی که در کنار دریا زندگی می»متال اول:   

شود که حتی ها خالی از لطف نیست، چگونه میشنیدن صدای دریا که برای اکتر انسان (.158: 1380 سا،ی)شم« تشخیص است

 کنند. ی عادت و تکرار را برای این مسئله عنوان میشنوند. که اصطالحاً واژهای در همسایگیش، آن را نمیعده

چرا  کنیم،نگاه نمیبه آنها دوباره و با دقت  لیدل نیکرده و به هم ضبطرا ثبت و  زهایچ دما عموما در حافظه و ناخودآگاه خو

 انگرینما یآورد، به خوبیخود م یدر مقاله یکه اشلوفسک یمتال از تولستودومین ذکر  .میشناسیآنها را مکنیم که فکر میکه 

 باشد؛میثبت و ضبط ناخودآگاه  نیا

آورم که آن را  ادیو نتوانستم به  دمیرس مکتیگشتم که به ن یطرف و آن طرف م نیکردم و ا یم یریرا گردگ یاتاق داشتم»

چون ناخودآگاه  یعنیآورم .  ادیتوانستم به یعادت و ناخودآگاه است نم یها از روحرکت نینه. چون ا ایکرده بودم  یریگردگ

را مشخص کرد.  تیشد واقع یتماشا کرده بود، آن وقت م یرایبودم. اگر فرد هوش کردهبود که عمل ن نیعمل کرده بودم، متل ا

رود، آن وقت  شیاز مردم ناخودآگاه پ یاریبس یدهیچیپ یهاینکند، اگر کل زندگعمل ناخودآگاه  اینگاه نکند  یاما اگر کس

 .(1380اشکلوفسکی، «)گاه نبوده است چیه ییچنان است که گو ییها یزندگان نیچن

تواند تا حد زیادی بر جذابیت اثر، تأثیر توان به این نکته پی برد که تکرار و خودکار شدن کارها، میباال، میهای با توجه به متال

  نواز دریا باشد خواه یک تخته فرش دستباف ایرانی.گذار باشد. خواه این اثر صدای گوش

ی آنهاست. یر غریبه کننده یا آشنایی زدایندهی عناصر ادبیات، تأثبه بیان دیگر شکلوفسکی اعالم می کند که فصل مشترک همه

تکرار به عنوان جزئی از زندگی، به سرعت زندگی ما انسان ها را عادت زده می کند، چندان که آگاهی مان را نسبت به محیط 

بخشد و آنها را سازد واین هنر است که با به کارگیری تمهیدات بازدارنده یا کند کننده، به اشیا جانی تازه می اطراف مرده می

 (.7: 1380کند)تری،تر میتر و نزدیکقابل درک تر و آگاهی ما را نسبت به آن ها کامل

 یخودکار م یشود و کارکرد یم لیبه عادت تبد ،یهر ادراک حس .گشتالت دارد یدر روان شناس شهیر ،ییزدا ییمفهوم آشنا

ند. بگذارکنار  یشکل رههای زندگی را به عادت دان یاد بدهد کهبه هنرمناست که  نیهنر ا یکارکرد اصل (.1385 ،ی)احمدابدی

آشنا را نا های آشنازیچ یهمهاین است که شگرد هنر شود هنر وجود داشته باشد، احساس است. از جمله دالیلی که باعث می

 یها یبند بیو ترک تفاده کردهاسآشنا  یرسام از نقش ها .کند یم ابیرید ورا دشوار  یرو ادراک حس نیاز اسازد،  یو مبهم م

 نمونه ی. براآفریندمی دیطرح جدچندین که از آنها  شکنداز هم میچنان آنرا  جیرا یهای. او طراحایجاد می کندرا  مختلفی
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در  ترنج همیشگیکه محل   ی، در حالای رانده شدهاز جایگاه همیشگی خود برداشته و به گوشهاز آثار  یدر برخ ترنجنقش 

ها که به خود یا گاهی حاشیهاست. و به طور کلی اصول طراحی آن، همیشه بر همین پایه استوار بوده  مرکزیت آن بودهفرش، 

ها در آثار عربزاده صرفاً حاشیه نیست و این اجازه را داده که تا وسط فرش پیش روی کنند و گاهاً تا نصفه رها شوند. حاشیه

 ریتوان به موارد ز یمرسام آثار  نیموجود در ا یهایاز برجستگکند. مهمی را ایفا می برخالف سایر آثار، در بیان مفهوم نقش

 ؛اشاره کرد

گرفته  کار به استتنا  صورت به او از قبل که ای شیوه شود. می گذاری پایه بافی غلط بر زاده عرب کار بنیانغلط بافی:  -1

 چنان شیوه این در .گرددمی ظاهر قاعده صورت به ،زادهعرب هنرِ در آمد،می پیش سهو طریق به نیز گاهی و شدمی

 شگفت را جویان عیب و گیران ایراد آمده، وجود به زیبای که کندمی عمل اندیشمندی و استادی و مهارت با زادهعرب

 (.1385سرمدی، ( کند می خاموشرا  زده

 بافی در حاشیه فرش عربزادهغلط  -2 ریتصو                                                                           

حصار شکنی: او نقش را از حصار حاشیه آزاد می کند، در واقع شکستن دیوار حاشیه ها و رها کردن نگاره از تحجر  -2

کند. وب تعریف شده خارج میرا از چهارچها راه طبیعی خود را ادامه دهد و آندهد تا گذشته، به نقش اجازه می سنت

 که در این دنیا هیچ حصاری قادر به محدود کردن نیست. ایبه گونه
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استفاده از نوشته در متن به صورت نامنظم و برخالف سنت  -3

 .جیرا

 جادی)دو طرح مختلف( با هم که سبب ا یدو نقش متن بیترک -4

 (86: 1385)جراحی طلب،شود. یم کنواختی ریغ ییطرح ها

 حیطی فرش از فرم های تعریف شده.تغییر م -5

 ترکیب رجشمارهای متفاوت در یک فرش. -6

 های گوناگون در یک اثر.های مختلف و گرهاستفاده از دستبافته -7

و مهم تر از همه داشتن پیام و هدف در اثر که حاکی از ذهنیات  -8

هنرمند و اجتماعی است که وی در آن زندگی کرده است. این 

 پردازان و مفهومی گرایان از تأثیرپذیری باالیی برخوردار باشد.  بسیاری از نماد تواند برایمسئله می

 

 

 

و خاص  دیجد شیکرده است. نما جادیا نیریآثار خود و سا انیبرجسته را م یتفاوت وه،یش نیعرب زاده با استفاده از ا قتیدر حق

 ینکته پ نیناگفته نماند که با دقت در آثار عرب زاده به ا زیته ننک نیاست. البته ذکر ا دهیگرد نندگانیباعث توجه ب که از طرح

فرم  گرید انیپردازد، به ب یمفهوم و محتوا م انیب یسپس به چگونگو تفاوت در طرح و نقش  جادیدر ابتدا به ا یکه و میبر یم

موجب  یداشته باشد و حت یمتفاوت یریگجهت اندتویموجود در آثار عرب زاده م وتتفا نیشود. ا یم لیاز محتوا تبد یبه بخش

 زادهمحیطی آثار عرب تغییر فرم -4یر تصو زادهاستفاده از نوشته در اثار عرب -3 ریتصو

 قالی چهل متن عربزاده -3 ریتصو
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 یبررس یالزم برا دگاهیشود و د یشناخته م یاثر هنر کی یها، به متابهفرش لیقب نیفرش شود. چرا که ا یبرا یکاربر رییتغ

به آن که  ییزدا ییآشنا یکرد؛ وجه اول قاعده یتوان بررس یتفاوت را در دو وجه م جادیا نیا .باشدیم یهنر دیآثار، به د نیا

مطرح  اکوبسونی یکه در گفته ینیو همنش ینیجانش یمحورها. ینیو جانش ینیهمنشی قاعده و در وجه دوم اشاره کردیم

خاص که هر  یمقوله کی یدهنده لیعبارت است از عناصر تشک ینیمحور جانش ای میاست که پارادا حیقابل توض نیاست، چن

است از  بارتع زین ینینظام قرار دارند. محور همنش ایشان در آن مقوله  ژهیمتفاوت دارند و بر حسب نقش و یمفهوم کی

به طور کلی کاربرد (. 1382مران،یداشته باشند)ض یخط یتیشده و ماه بیبا هم ترک یمنطق یاناصر که به گونهاز ع یارهیزنج

تر از وجه دوم به متال زیر عنوان موسو انتخاب محور جانشینی درهم نشینی در تشابه با یکدیگر عمل می کند. برای درک مل

 شود؛می

 ،ییختا یقرار دارند و نقش ها ینیدر محور همنشسایر عناصر دوم و  و اول ی هینقش متن، نقش حاشعمدتاً  یقال کیدر 

در  کیارگانطرح  کیکردن  نیبا جانش ،گردانبا طرح  فرش کیدر فرض کنید  .ینیدر محور جانش و غیره  یهندس ،یمیاسل

 نیگزیرا جا یگریمنظور د ای امیتوان پ یم -آن  یشناسانه  ییبایجدا از بحث ز - مرکزدر  تالبه طور م یعنی ،ینیحور همنشم

)تشابه( را از  یاصل هم ارز -است  یشعر اتیکه همان ادب - ینقش شعر»که:  با تحلیل جمله یاکوبسون کرد.  یطرح قبل امیپ

 کیفرش  کیها در متن  انتخاب نقش»، پس با این حساب «افکندی( فرا مینی)همنشبی( بر محور ترکینیمحور انتخاب )جانش

برساند  خواهدیاست که م یو مفهوم یبار براساس انتخاب معن کی( و ینیفرش )همنش یاصول طراح بار براساس عرف

 (. 1385طلب، یجراح «)انتخاب می شود(ینی)جانش

 بوده و خود یسنت یها یقال نسبت به متفاوت ییبافته ها ی نیزظاهر حیثاند، از و اجرا شده  یکه توسط رسام طراح ییها یقال

به بیان دیگر، این فرش ها به دلیل بافت و مواد اولیه قالی نامیده می شوند، ولی از طرفی . آورندنوعی آشنایی زدایی را پدید می

 کند. خود نوعی آشنازدایی را حاصل می تعدد شیوه های کهن و ابتکاری بافنده و همچنین نقش های ناآشنا نما،

 نتیجه گیری 

در نوع تفکّر و سبک  رییتغ لیبه دل یرانیفرش دستباف ا ،در عصر حاضرتوان نتیجه گرفت این است که در نهایت آنچه را که می

خود در جهان و توان  گاهیحفظ جا یشدن، در حرکت هستند، برا تهمدرنی سمت به بودن گراسنت از که هاانسان تیاکتر یِزندگ

-آشنایی ندیفرآ. دباشیمختلف م یها نبهاز ج یو تحوالت رییتغ ازمندین ،یداخل ونیاز دکوراس یبه عنوان بخش بان،یمقابله با رق

خود را به شکل  ستیبا یم نو شدن لزوماً یکه برا یصنعت -باشد؛ هنر  یفرش باف عیدر صنا یتواند محرک تحوالت یم زدایی

چرا که عناصر آشنازدا در متن به صورت  انددر تبادل مائدا ییزدا ییو آشنا ییآشنا یندهایفرآ دیترد یآورد. برد یدیجد یها

 .شوند یو آشنا م دهندیخود را از دست م یریو چشم گ یکوتاه مدت دارند و با گذشت زمان برجستگ یکل، اثر کی
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 نوشت هاپی

 یایخود را با پدر هنرمند و نقاش خود در دن یبه جهان گشود کودک چشم زیبردر ت1293ابوالفتح رسام عرب زاده در سال  دیس 

در دامان پر مهر پدر که سرآمد همه هنرها بود با مجسمه  و کم شتاب به آموختن طرح و شناختن رنگ پرداخت و لیپر تخ

 ییرنگ زد و در سفرها ینقاش صدها طرح را بر بوم یدوران جوان در شد. ناو خط آش یکاش یشعروادب، طراح ،یقیموس ،یساز

برآمد تا آن  یفرش هنر دیفراوان درصدد تول اتیکسب تجرب پرداخت و یو طراح ینقاش یعمل لیکه به تهران داشت به تحص

را به  اتیو ادب هدر طرح فلسف یهنر یهای فرش با نوآور یسنتها قیشد. او با تلف یبافته م یزمان فرش ها طبق روال سنت

صف  کیمخالفان و موافقان در  یآثار و شیچندهزارساله فرش شد و با نما یدر زندگ یدیجد یعث دگرگونبا کارش آورد و

و فلسفه و عرفان بر او گشوده شد و شمس و موالنا  اتیادب یمرزها دتری. با خلق آثار جدستادندیدر مقابل هم ا دیجد یبند

 در قالب فرش سخن آغاز کردند.شدند و انگشتان پر هنر او  ظاهرهمچون ماه و آفتاب بر او 

 منابع

 .تهران نشر مرکز، ،تا متن یریتصو یها از نشانه ،(1385)بابک ،یاحمد-

 .74تا 57، از ص 11، ارزیابی شیوه های طبقه بندی طرح و نقش فرش ایران، شماره (1387)ژنیب ،یارباب-

اراک، ، چاپ  یانتشارات دانشگاه آزاد اسالم یک، با همکارارا ،یابیبازار (،1381)مانیپ ،یانیآشت یحسن و غفار پور،لیاسماع -

 .16اول، ص

و  ییپساساختگرا ،ییساختگرا ،یدر فرزان سجود ،یفرهاد ساسان یترجمه  ،فن یابهتهنر به م (،1380)کتوریو ی،اشلوفسک-

  .یهنر یحوزه  ،یتهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالم ،یمطالعات ادب

 تهران. ی مهشید نونهالی، انتشارات نیلوفر،های ادبی در قرن بیستم، ترجمه(، نظریه1378ایوتادیه، ژان )-

تا 84، از ص 98و  97شماره ،کتاب ماه هنر ،رسام عرب زاده  یها یقال یانهیساخت گرا یبررس ،(1385)تک یطلب، آ یجراح-

89 . 

  .تهران پ چهارم،، چانیتمر-انیب-، زبان(1383)نیمحمدحس ،یمیحل -

 رسام عرب زاده بدایع نگار فرش ایرانی، انتشارات یساولی. (،1385)رمدی، عباسس-

 (، نقد ادبی، نشر فردوس، تهران.1380شمیسا، سیروس) -
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 .17تا 8، از ص 59زدایی در آفرینش زبان ادبی، آموزش زبان و ادب فارسی، شماره (، نقش آشنایی1380شیری، علی اکبر )-

 تهران.، هنر، نشر قصه یشناس هنشان (،1382)محمد، مرانیض-

 .تهران ، چاپ اول، أت،یهنشر  ،یرفتار سازمان یهایتئور (،1382)بهروز ،یقاسم -

 .تهران ،گرایی(، انتشارات سمتگرایی و ساختارهای نقد ادبی معاصر)صورتنظریه، (1377علوی مقدم، مهیار)-
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 قالی بافیِ درمان محور؛ 

 ی قالی های عشایری و روستایی از منظر هنردرمانی لزوم بازاندیش

 1فریبا یاوری

 

 چکیده:

ع، خالقیت و در ماهیت دو وجهی فرش دستباف تاکید بر بعد اقتصادی، وجه هنرمندانه آن را تحت شعاع قرارداده که به طب

اند که در روند  ن هنرمندانی بودهنوآوری های هنری را با محدودیت های بیانی مواجه می کند. در این میان بافندگان نخستی

مصرفی این  وبه تدریج از حوزه ی هنری فرش کنارکشیدند. اگرچه جنبه ی کاربردی « صنعتگر»تکامل فرش، با الحاق عنوان 

ضعیف ساخته سویه های صنعتی آن را توجیه می کند با این حال نفس صنعت، تحرک و پویایی هنری را ت کاالی مهم صادراتی

موجب سوءظن  د وافر بر شیوه های تولید محصول، قالیبافان به کارگران صرف تقلیل داده شده اند. چنین نگرشیو با تاکی

القوه آن در هنرآموزان در ورود به این عرصه می شود. لذا هدف پژوهش حاضر واکاوی بعد هنری قالی بافی و ظرفیت های ب

بت به ارزش هنری این منظر به دلیل اولویت جنبه های درمانی هنر نس آموزش بافت از منظر هنردرمانی است. توجه به قالی از

مدنظر بوده « بافنده_هنرمند»و مهارتهای تکنیکی است. در این راستا قالی های عشایری و روستایی بعنوان نمونه های بارز آثار 

مشاهده، فیش  سنادی، با ابزار هایاست. پژوهش به روش توصیفی تحلیلی، شیوه ی گردآوری اطالعات بصورت کتابخانه ای و ا

ستایی عرصه ی برداری و اینترنت صورت گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که قالی بافی برای بافنده عشایری و رو

ای عصیان بافنده بازی و آزادی است. چنین فرشی با طرح خالقانه بافنده به نوعی کالژ خاطرات تبدیل می شود. وجود نشانه ه

ور ضمنی از بافت قالی های دارای نقشه نیز نشانه های تالش هنرمند در حفظ نقطه ی امن بوده است. از این رو بافنده بطدر 

 قالی در جهت پاالیش روح و درمان سرخوردگی ها و یا امیال و آرزوهای نهفته سود جسته است.

 رمانی،کاتارسیس، آموزش.قالی عشایری و روستایی، قالیبافان، قالی بافی، هنرد واژگان کلیدی:

 

 

 

                                                  
        faribayavary@gmail.comتهران                                                  .کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه شاهد،  .1
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 مقدمه

پژوهش های صورت گرفته در حوزه ی فرشبافی ایران عموماً بر محور شیوه های تولید، کنترل کمی و کیفی و ارائه استانداردهای 

بافت در جهت ارائه محصول بی نقص و کامل متمرکز بوده است. عدم توجه به بعد هنری فرش موجب نادیده گرفتن قابلیت ها 

پتانسیل های خاص این صنعت و تمرکز بیش از حد بر استفاده کاربردی و اقتصادی قالیبافی شده است. از طرفی دیگر رویکرد و 

آموزشی در این حیطه اساساً صنعتی باقی مانده و با کم اهمیت تلقی کردن امکانات بیانی هنر فرش بافی و در مقابل تاکید بر 

ین حرفه، شرایطی فراهم شده است که منجر به کاهش رغبت هنرآموزان در اشتغال به مشکالت اسکلتی و عضالنی ناشی از ا

فرش شده و قالیبافی فعالیتی از سر اجبار ونیاز، بدون خالقیت و تحلیل برنده تعریف می شود. جایگاه فرش بعنوان کاال و سرمایه 

فی دیگر تعدیل نگرش جامعه نسبت به مشقتهای این فرهنگی ملی، لزوم تربیت هنرآموزان متعهد، خالق و با انگیزه و از طر

حرفه، نیازمند اصالح و بازبینی اطالعات و آموزش های کلیشه ای و مجال بیشتر به خالقیت هنرآموزان و بافندگان است. لذا 

ن، بطور ضمنی پژوهش حاضر با هدف بررسی قابلیت های قالی بافی از منظر هنر درمانی وتاکید بر جنبه ی هنری و خالقانه ی آ

 تغییر در شیوه های آموزش بافت را مد نظر قرار داده است. تحقیق در پی پاسخگویی به این سواالت است که:

 لقوه ای برای کاهش تنشهای روحی و روانی برخوردار است؟ ااز منظر هنردرمانی قالیبافی از چه امکانات ب 

 ی و روستایی است؟چه مولفه هایی نمود هنرمندی بافندگان قالی های عشایر 

      موانع موجود در مسیر قالیبافی به متابه ی هنر شفابخش چیست؟ 

پژوهش به روش توصیفی تحلیلی، شیوه ی گردآوری اطالعات بصورت کتابخانه ای و اسنادی، با ابزار های مشاهده، فیش برداری 

هنردرمانی تحلیل شده اند که براین اساس ارزش  رویکرد و اینترنت صورت گرفته است. قالی های عشایری و روستایی برمبنای

 های بیانی و ارتباطی آن در مقایسه با سایر فرش ها معیار ارزیابی بوده است. 

 پیشینه پژوهش

هنر درمانی با استفاده از هنرهای ایرانی از دیرینگی برخوردار نیست. نخستین پژوهش های صورت گرفته در این حیطه از سال 

ی نخستین کنگره سراسری هنر درمانی در ایران در دانشگاه شهید بهشتی آغاز شد و با دومین و سومین کنگره با برگزار 1385

؛ 1388؛ شمسی 1388ادامه یافت. کاربرد موسیقی ایرانی در روان درمانی )پوالدی  1390و  1388های هنر درمانی در سالهای 

؛ باقری 1385نه هنر سفالگری و درمان از جمله )به پژوه ( همچنین پژوهش هایی در زمی1390؛یوسفی 1388فریدونی 

( و قابلیت های نگارگری ایرانی در حیطه روان 1390؛ طوقیان 1388؛ پوریا مهر 1388؛ مس چی 1385؛ پوریا مهر1385غباری

های حیطه  ( تالیف علی زاده محمدی و همکاران نیز از نخستین پژوهش1394(. کتاب سفال درمانی )1388درمانی )طوقیان 

ی روانشناسی با بهره گیری از هنر ایرانی است. نساجی و بافندگی در زمره ی هنرهای ایرانی است که از اثر بخشی آن در درمان 

مشکالت روحی غفلت شده است. تنها پژوهش صورت گرفته در این زمینه پایان نامه ارزنده ی حاج اسمعیلی نوقی با عنوان 
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( می باشد. در این پژوهش محقق 1389« ))بافت درمانی( جهت خودکارآمدی و کاهش افسردگی طراحی روشی ساده از بافت»

با آموزش قالیبافی به گروهی از بیماران روانی در آسایشگاه کهریزک میزان کارایی این هنر را درکاهش مشکالت موردنظر بررسی 

ا در هنرمندان و شاغالن آن مد نظر داشته است مقاله کرده است. نخستین پژوهشی که به طور مشخص تاثرات روانی بافندگی ر

(. Futterman Collier ،2011« )هنردرمانی تاثیرات: کنند می تولید منسوجات را که زنانی تندرستی» ای است با عنوان 

ه رو می شود. نتایج این پژوهش حاکی از بروز واکنشهای متبت در کنترل هیجانات و خلقیات ناگواری است که بافنده با آن روب

کاربرد هنرهای نساجی و صنایع » تاثیر قابل مالحظه ی بافندگی دستی در روح و روان زنان بافنده به طور مبسوط در کتاب 

خانم الرنس ( جهت درمان بالینی به انتشار رسیده است. فرش های Futterman Collier ،2012« )دستی در درمان زنان

از نمونه های بکارگیری این پژوهش بوده بطوریکه الرنس از تلفیق هنرهای نقاشی و قالی بافی هنرمند و هنردرمانگراسترالیایی 

 ( و همزمان طراحی و بافت فرش را مد نظر قرار داده است.Christie، 2016در درمان بیماران استفاده می کند )

 هنردرمانی

آن از خالقیت هنری برای رشد و ارتقای سالمت جسمی، هنردرمانی روشی برای درمان مشکالت سالمت روانی افراد است که در 

توان سطح خودآگاهی فرد را . با این روش می(2009؛ Nissimov( شوداستفاده می روانی و هیجانی افراد در سنین مختلف

سالمت  نسبت به عواطف و تعارضات خویش افزایش داد و وی را برای مقابله با مشکالت ایجاد شده در فرایندهای مربوط به

هنر درمانی را کاربرد مواد و ابزار هنری  2003انجمن هنر درمانگران بریتانیایی در سال (.2014؛ Feldmanروانی آماده کرد)

برای بیان و انعکاس فرد با کمک هنر درمانگری آموزش دیده تعریف کرده است. این هنر درمانگر در محیطی ایمن با استفاده از 

ی او را هموار می سازد. انجمن هنر درمانی آمریکا نیز به تاثیر فعالیت های هنری در افزایش مواد هنری رشد سطوح شخص

(. وجه غیر کالمی هنر اساسی 10-9؛ 1388توانایی های عقلی و احساسات متبت در بیمار تاکید می کند )علی زاده محمدی، 

یماران پی می گیرد و آشکار می کند که در لغات و کالم ترین ویژگی نفوذ  آن در ناخودآگاه است. هنردرمانی مسائلی را در ب

بیماران کمتر فرصت بروز آن وجود دارد. هرجا که بیان برای بیمار با بازداری روبه رو می شود و طرح و ابراز آن دردناک یا تهدید 

ش بیمار را وادار به حرف زدن کننده است و بیمار از بازگویی آن می گریزد روش های هنری با ارتباط های ایمن و اطمینان بخ

(. سود مندی و اثر بخشی این روش به این بستگی دارد که یک اثر هنری ویژه در درازای 54؛ 1388می کند )علی زاده محمدی، 

زمان، از چه مقدار نیرو برای حل تعارض های درون روانی فرد و همچنین تعارض های بین فردی در اجتماع برخوردار باشد. در 

مانی نه ارزش هنری و مهارت های تکنیکی اثر، که تاثیر بیدرنگ یگانه و ویژه ای که در بیمار پدید می آورد حائز اهمیت هنردر

است. لذا آثار هنری خلق شده فقط به دلیل ارزش ارتباطی فوریشان ارزیابی می شوند و بر رشد آثار کمال یافته هنری و معنایی، 
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تعبیر ارسطو از مفهوم پاالیش یا کاتارسیس در هنر، دگرگونی روحی انسان در نتیجه ی  (.1388پافشاری نمی شود )اوحدی، 

 (.69؛ 1386تاثیرپذیری از هنر است )احمدی، 

 روشهای مختلف روان درمانی و جایگاه هنر

 -2روانکاوی  -1روش هایی که هم اکنون برای روان درمانی مورد استفاده قرار می گیرد به چند دسته کلی تقسیم می شوند: 

درمان های زیستی. درمان روانکاوی بر مبنای حل تعارضاتی است  -5روش های انسان گرا  -4شناخت درمانی  -3رفتار درمانی 

که در ناآگاهی فرد شکل گرفته است. این تعارض ها بوسیله ی تداعی آزاد، انتقال، رویاها و تفسیر و در روانکاوی جدید با 

در اختیار روانکاو قرار می گیرد. در مکاتب شناختی، علت اختالالت روانی را در شناخت نادرست  آزمونهای فرافکنی شخصیت

فرد از خود و محیط می دانند و روشهایی که برای درمان یکار می برند براین اساس قرار دارند که شیوه های صحیح تفکر و 

روش های زیستی درمانهایی است که منحصراً توسط روانپزشکان شناخت به فرد ارائه می شود تا بتواند مشکل خود را حل نماید. 

(. در کنار شیوه های مذکور از روشهای دیگری که عمدتاً متمرکز بر کاهش هیجانهای آسیب 1379بکار می روند )جبل عاملی، 

ی هنر در این مقوله چه رسان و ایجاد حالت آرامش می باشد استفاده می شود. مانند آرامش آموزی، مراقبه و از این قبیل. ول

جایگاهی دارد. اینکه هنر به درمانی جزء کدامیک از روش های درمانی اصلی یا جانبی می باشد به نوع اختالل و شیوه استفاده 

 (.1379از آن بستگی دارد)جبل عاملی، 

 ویژگی های اثرگذار هنر درمانی

های مختلفی وجود دارد که قابلیت های بالقوه ای را برای  و ساختار هنر خصوصاً هنر های تجسمی متا نقاشی شاخصهدر ذات 

 درمان فراهم می کند:

 هنر به هیچ وجه تهدیدکننده نیست و نسبت به سایر روش ها بسیار آرامبخش بوده و فضای امنی برای فعالیت است. .1

ر کمک می کند تا هنر فضای ناخودآگاهی دارد که فشار ناخودآگاه را کاهش می دهد. شکل نمادین و سمبلیک هن .2

 پیام ها کمتر خودآگاهانه درک شوند و در نتیجه استرس کم می شود.

هنر به راحتی عواطف دردناک و سرکوب شده یا رازهای خانوادگی را آشکار می کند بدون اینکه ترس از طرد شدن یا  .3

 احساس گناه از آشکارسازی کالمی در فرد بوجود آورد.

رشکاف بین هشیاری و ناهشیاری توازن و تعامل پیدا کند و اتحاد بین این دو پدید هنر کمک می کند با کمترین فشا .4

آورد.برخی معتقدند که هنر کمک می کند روان مجال پیدا کند و خود بطور خودکار ذز فعالیت های هنری ممتد و 

 ناهشیار زخم ناخودآگاه را ترمیم کند.

 قانه را افزایش دهد.هنر می تواند بحث را متمرکز کند و راه حل های خال .5
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هنر با ایجاد یک بازنمایی تصویری از مشکل و چگونگی راه حل آن، دو نوع گفتگو بوجود می آورد؛ گفتگوی بیمار  .6

 باخود. گفتگوی بیمار با هنردرمانگر.

اخودآگاه فضای سمبلیک و نمادین هنر ورود بیمار به ناخودآگاه را آسانتر می کند و دستیابی به احساسات و تاثیر بر ن .7

 را سهولت می بخشد.و با از بین بردن زمان الزم برای غلبه بر مقاومت ها، زمان درمان را به حداقل کاهش می دهد.

 (.41؛1388)علی زاده محمدی، انجام کار گروهی و عدم محدودیت سنی .8

 درمانی، به سبک قالی عشایری و روستایی قالی بافی

شایری و روستایی چهار عامل اساسی از قبیل ریسندگی، بافت، رنگ )رنگرزی، رنگبندی دستبافته های عدر فرآیند تولید انواع 

یا چیدمان رنگی( و طرح و نقش دخیل است. هریک از عوامل نامبرده خود شامل عناصر زیربنایی است. ریسندگی شامل ظریف 

ی، شیوه ی پودگذاری، نوع گره، شیوه ی ریسی، ضخیم تاب، نازک تاب، کم تاب و پرتاب است. مرحله بافتن نیز شامل چله کش

ارائه نقشه و پرداخت است. مرحله رنگ نیز شامل دو مرحله ی رنگرزی یعنی تولید رشته یا نخ های رنگی و رنگ بندی یا 

 (.1395چیدمان رنگی شامل کنار هم گذاردن نخ های رنگی در شکل گیری نقشمایه ها و طرح هاست )افروغ و همکاران، 

راندازها با وجود تنوعی که در طرح و رنگ دارد عموماً ساده و با خطوط هندسی و شکسته و طرح و نقشی ذهنی و اینگونه زی

بدون تدوین مقدمات بافته می شود. زیبایی طبیعی، استحکام، اصالت طرح و نقش، ارزانی قیمت، مزایای فرش های عشایری و 

 (. 186؛ 1376روستایی است )دانشگر، 

ش از متن و حاشیه تشکیل می شود. بافندگان روستایی اهتمام خود را در آرایش متن صرف می کنند. متن ساختار کلی فر

فرش به ندرت خالی می ماند. حاشیه ها به شکلهای مختلف اجرا می شود که حاکی از نگرش آزاد در طراحی فرش روستایی 

 است. الگوی حاشیه ها عموما آزاد و غیر موزون است.

از آنجا حاصل می آید که بافنده آزادانه و خارج از حوزه ی مدیریت برنامه ریزی شده ی تولید اقدام به بافت می این موضوع  

کنند و برای حاشیه و واگیره های داخلی آن با محاسبات تدوین شده ی قبلی آشنا نیستند )حاج محمد حسینی و آیت اللهی، 

بع دو گروه نقش های انتزاعی و نقش های تجریدی هستند. نقش های (. نقوش این نوع دست بافته ها بطور کلی تا1384

تجریدی که معرفی و تحلیل آنها می تواند آگاهی دیداری )بصری( و نگرش زیبایی شناسانه ی هنرمندان بافنده را فارغ از هرگونه 

داری به مولفه های دیداری پیش فرض و تجاهلی معرفی کند. مشخصه ی اصلی نقوش انتزاعی تبدیل کیفیت جنبشی رویداد دی

اصلی بنیادی با تاکید بر روی وسایل پیام رسانی هرچه مستقیم تر، مهیج تر و بدوی است. در نقوش تجریدی بافنده نقوش را با 

نگرش بنیادی و محوری صرف استخراج کرده و تا بدانجا استحاله داده اند که شناسه ی خویش را از دست داده و به ریخت و 

(. 1395ادی تبدیل شده اند. اینان از هرگونه عینیت پردازی صرف در هنر خویش پرهیز کرده اند )افروغ و همکاران، شکلی بنی
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بسیاری از محققان و پژوهشگران حوزه ی فرش نظرات قابل تاملی در باب چگونگی بافت و عوامل موثر بر انتزاع، تجرید و ساده 

 (.1گرایی نقوش ذکر کرده اند )جدول 

 

 .1395نظرات محققین حوزه دستبافته های عشایری. منبع: افروغ و همکاران،  -1 جدول

 

 را خودشان معموال زنان بافنده. باشد زنان با هنردرمانان در کار برای مهم ورود نقطه یک است ممکن نساجی دستی صنایع

 می نظر در ،"ای حرفه" مطمئنا اما هنری، کمی شاید و جذاب، شاید مفید، عملی، عنوان به را خود کار بلکه دانند. نمی هنرمند

مدت  روحی دالیل به زنان از بسیاری. است استتنایی خلق آثارمتنوع، زمینه در شان تسلط و خالقیت سطح حال، این با. گیرند

دمحوری و خو احساس کنند، آرام را خود تا دهد می اجازه آنها به نساجی تولید. زمان زیادی بی وقفه به تولید می پردازند

 خود فقط ها، بعضی .باشند داشته را اجتماعی های فرصت و نیز خود زندگی از کوچکی بخش یک کنترل ،استقالل داشته باشند

 ضمنی طور به بافندگی دستی زنان، از بسیاری برای بنابراین،. سازندمی  ور غوطهآفرینش هنری  خالق فرآیند کامل لذت در را

. درواقع زنان از بافندگی بعنوان روشی برای مقابله با زندگی استفاده شود تقویت درمانی انداز چشم با تواند می و است ارزشمند

 (. آنها غالباً نشانه های آزادی و استقالل خود را در آثارشان بروز می دهند.Futterman Collier ،2011)می کنند 

این نوشته ها که اغلب شامل  نه هایی از این دست هستند.نشا بروز پدیده ی یادگاری بافی در قالی های عشایری و روستایی

یادگاری بافی ها از لحاظ شکل، موضوع . اعداد و اسامی هستند از الحاقات بافنده در حین بافت بوده و از نقشه فرش قابل تمایزند

تاحدودی در هماهنگی نقوش و محتوا، نشاندهنده ی نوعی بیان خام دستانه و ابتدایی هستند و از منظر زیبایی شناختی نیز 

قالی اختالل ایجاد می کنند. با این وجود نشانه هایی از آزادی عمل و اراده ی بافنده در آنها به چشم می خورد، بطوریکه در 

مواردی، متن قالی برای اجرای یادگاری بافی تبدیل به صحنه ی آزمون و خطا شده است. لذا تبیین کنش یادگاری بافی مستلزم 

)یاوری  ساختن شرایطی است که در سایه ی آنها بافنده مجاز به شخصی سازی فضا و بیان هویت فردی در اثر شده استروشن 

(. فرش های عشایری و روستایی وجوه مشترکی دارند که زاده ی روح روستایی و عشایری است. طراحی و 1397و همکاران، 

ی، استحکام و صراحت بیان است. هماهنگی تولید با امکانات بومی و رنگ فرش های روستایی غالباً گواه سادگی، بداهه کار
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ضروری زندگی روستایی نیز از وجوه بارز این فرش هاست. تاثیرات فراوان مواد و ابزار در سازمان طراحی و رنگ بر همبستگی 

با روش زیست روستایی از دیگر اینها داللت دارد. وجود بیشترین سازگاری طرح و نقوش با طبیعت و هماهنگی الگوهای تولید 

 شاخصه های مهم این آثار است. 

 نتیجه گیری

جداکردن روشی برای  قالی عشایری و روستایی در بدو پیدایش ابزار ضروری زندگی بوده است. با این حال قالی بافی برای زنان

اعتماد ارت به نقش آفرینی می پردازند همزمان که با تسلط و مه . آنهااست خودوجود خویشتن و تسلط و آگاهی بر مشکالت از

فضای امنی برای پذیرش رنجیدگی ها و کاستن اظطراب، افسردگی و پرخاشگری  قالیبافیبه نفس پیدا می کنند و آرام می گیرند. 

کند.  فضای سمبلیک نقوش قالی به بافنده نوعی آزادی در بیان می دهد که بافنده را به تدریج وارد خلسه و آرامیدگی می.است

سلطه ی جامعه ی مردساالری غالب در زندگی اش را تعدیل کرده و اثرش به فرد فرصت می دهد تا  عرصه ی زنانه ی قالیبافی

آزادی می به افراد بعد هنری این قالی ها مرحله بافندگی است که با گذر از بخش صنعتی . را با ثبت نشانه ای در انحصار بگیرد

ی و روستایی و آزادی بیانی که در نقوش آنها به چشم می خورد راهنمایی برای بکارگیری آن در شیوه بافت قالی عشایر دهد.

هنر درمانی است. به نظر می رسد قالیبافی بواسطه ی دو وجهی بودنش همانند یک شمشیر دولبه است. برای  برای بهره گیری 

ه شود و در عوض بعد هنری آن را تا حدی که از بیان واضح اثر از قالی در فرآیند درمان باید مبانی فنی آن به حداقل تقلیل داد

 کاسته نشود تقویت نمود. جنس مواد اولیه، نرمی و لطافت، عدم محدویت در استفاده ی همزمان از شماره و جنس های مختلف

آموزان هرچه در مدت زمان نخ ها در قالی، مدت زمان بافت، و نوع پرداخت قالی حائز اهمیت است. بیماران تحت درمان و یا هنر

 کوتاه تری تعلیمات فنی محدوتری را دریافت کنند و به تسلط الزم دست یابند مجال بیشتری برای خالقیت می یابند. 

 منابع

 ( 1386احمدی، بابک.) .حقیقت و زیبایی. مرکز. تهران 

 ( فرهنگ جامع فرش یادواره. سازمان چاپ و انتشارات یادوا1376دانشگر، احمد .).ره اسدی، بی جا 

 ( هنردرمانی ، مقدمه ای بر هنردرمانی ویژه ی گروه ها. قطره. تهران.1388زاده محمدی، علی .) 

 ( سفال درمانی. قطره. تهران.1394زاده محمدی، علی؛ جواد زاده، ثمین؛ طوقیان، الهام؛ رحیمیان، الهه .) 

 ( طراحی روشی ساده از بافت 1389حاج اسمعیلی نوقی، الهام .) .بافت درمانی( جهت خودکارآمدی و کاهش افسردگی(

 پایان نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد پژوهش هنر. دانشگاه هنر. تهران.

 ( عوامل موثر بر آفرینش نقوش 1395افروغ، محمد؛ جوانی، اصغر؛ چیت سازان، امیرحسین؛ قشقایی فر، فتحعلی .)

 .90-77نظر. سال سیزدهم.  انتزاعی و تجریدی در دست بافته های قشقایی. باغ

 ( زیبایی شناسی فرش های روستایی.گلجام.سال اول.1384حاج محمد حسینی، همایون؛ آیت اللهی، حبیب اهلل .)61-

94. 

 ( آشنایی با هنر درمانی. تازه های رواندرمانی. سال پنجم. 1379جبل عاملی، اشرف .)89-82. 
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 (مجموعه مقاالت اولین کنگره سراسری هنردرمانی در ایران. 1385پژوهشکده ی خانواده، مرکز مطالعات هنر درمانی .)

 دانشگاه شهید بهشتی تهران.

 (مجموعه مقاالت اولین کنگره سراسری هنردرمانی در ایران. 1388پژوهشکده ی خانواده، مرکز مطالعات هنر درمانی .)

 دانشگاه شهید بهشتی تهران.

 (. مجموعه مقاالت اولین کنگره سراسری هنردرمانی در ایران. 1390انی)پژوهشکده ی خانواده، مرکز مطالعات هنر درم

 دانشگاه شهید بهشتی تهران.

 ( تببین جامعه شناختی یادگاری بافی در قالی های عشایری و 1397یاوری، فریبا؛ مهاجر، فاطمه؛ خدامی، علیرضا .)

 .52-40. روستایی ایران )مطالعه موردی قالی کرمانشاه(. گلجام. دوره چهاردهم

 

 Futterman Collier, Ann (2012). Using Textile Arts and Handcrafts in Therapy with 

Women: Weaving Lives Back Together. Jessica Kingsley Publishers. 

 Futterman Collier, Ann (2011). the Well-Being of Women Who Create With Textiles: 

Implications for Art Therapy. www.researchgate.net/publication/233291654. 

 Nissimov-Nahum E. Use of a drawing task to study art therapist’s personal experiences 

in treating aggressive children. The Arts in Psychotherapy. 2009; 36(3):140-7. 

 Feldman MB, Betts DJ, Blausey D. Process and outcome evaluation of an art therapy 

program for people living with HIV/AIDS. Art Ther. 2014; 31(3):102-9. 

 Christie, Michael (2016). Carpets as Therapy-Fire sun Carpets. 
https://theruggist.com/2016/05/carpets-as-therapy-firesun-carpets.html 
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 های طرح و رنگ و نقش فرش اراک در دوره معاصرتحوالت مولفه

 2ینوروز نیحس، یحجت رشاد، 1یصالح هیسم

 چکیده

روری است اما ضانی فرش های جدید بر مبنای سلیقه بازار جهبرای پویایی و پیشرفت طراحی فرش ایران نیاز به آفرینش نقشه

رش ایران تغییر فمناطق مختلف ها، اصالت و هویت فرش گردد این است که در جریان این نوآوریآنچه در این میان مشاهده می

 یافته و یکی از این مناطق قالیبافی که قالی آن دستخوش تحوالت شده است، اراک و حومه آن است. 

ای و میدانی به تحوالت طرح قالی اراک در دوره معاصر پرداخته لی با کمک روش کتابخانهیتحل -بنابراین در این جستار توصیفی

 منطقه با تاکید بر و عالوه بر آن دالیل ایجاد این تحوالت و همچنین ارزیابی این نوآوری ها به لحاظ پایبندی به اصالت های

وثر واقع شود. مها گیری این نوآوریت و اصالح روند شکلتواند در شناخشود که میهای طرح و رنگ و نقش بررسی میمولفه 

و در سطحی  های فرش اراک در یک سطح از تحوالت تولید فرش استان مرکزیشود که تحوالت نقشهدر نهایت چنین نتیجه می

ها، به سوی ی به اصالتریزی برای نوآوری توام با پایبندباالتر از تحوالت فرش ایران در دهه اخیر پیروی نموده و بدون برنامه

 رود.گرایی پیش میظرافت و طبیعت

 واژگان کلیدی

 صالت و نوآوری در طراحی فرشا -اراک تحوالت طراحی فرش -طراحی فرش -اراکفرش 
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 مقدمه-1          

 پوش صرفیک کفبهایی فراتر از  در نظر آنانهمواره ، های کهن ایرانیان استبه لحاظ آن که برگرفته از اندیشه فرش

شناسی اقوام مختلف ایران در اعصار مختلف تاریخی های جامعهگردد که برگرفته از پدیدهداشته و یک اثر هنری محسوب می

است، تا جایی که طرح و رنگ و اندازه و نقوش و طریقه بافت هر قالی از منطقه ای به منطقه دیگر حتی در روستاهای همجوار 

ها و باورهای خود را بر دار قالی ای اندیشهان قوم یا منطقه است چراکه بافنده قالی بدون هیچ نقشهمتفاوت بوده و خاص هم

 اش طراح قالی خویش بوده است نه فردی دیگر.نشانده است و خود ایشان با خاطره جمعی و تاریخیخود می

راحانی دوخته است که برای رنگ و نقش هاست که با جدا شدن بافنده از طراح، بافنده چشم به دستان طو اکنون مدت

اش تصمیم بگیرند. این طراحان در دوره معاصر و با توجه به تغییرات بازار فرش، اغلب در جستجوی نوآوری، گاهی به خطا قالی

 گیرند. همین موضوع موجب فراموش شدن طرح های اصیل در اکتر مناطق است. های منطقه خود را نادیده میرفته و اصالت

آباد، ساروق، فراهان و ... است. از آنجایی های مشهور سلطاناستان مرکزی با قالی ،بافی ایرانیکی از مناطق معروف قالی

و اگر از نقشه بافته شده  ذهنی باف بودهتقریباً ها هایی با سبک روستایی است و این قالیکه شهرت این مناطق مربوط به قالی

های منطقه و نقشهطراح نداشته و معموالً طبق سنتترتیب، بدین ،به آن نبوده است کامل یبندیشده الزامی به پااستفاده می

ها در این مناطق ها، اکتر این فرشاند، اکنون با مرگ بافندهشدهان به دختران رسیده است بافته میهای مرسومی که از مادر

اند، بنابراین این موضوع که آیا اصالت طرح و نقشه این ن خارج شدههای موجود نیز متاسفانه از ایرافراموش شده و اکتر نمونه

های اصیل یک فرش روستایی های روستایی حفظ شده و به طراحان شهرنشین منتقل شده است و یا اینکه چگونه نقشهفرش

 های شهری نمود یابد قابل بررسی است.تواند در آثار طراحان فرشمی

های قدیمی برای یک طراح خوشایند نبوده و به دنبال راهی برای بروز زدن و تکرار طرحهمچنین باید دانست که درجا 

هایی نو هستند. اما خالقیت خویش است و تولیدکنندگان قالی نیز همگام با سلیقه روز دنیا و بازارهای جهانی خواهان طرح

های مولفههای هر منطقه بروز داد؟ آیا تاکنون به لتتوان در عین پایبندی به اصامسئله اینجاست که چگونه این نوآوری را می

ها به گیری از آنها کدامند تا یک تولیدکننده و یا طراح بتواند با بهرهقالی هرمنطقه پرداخته شده است؟ این اصالت اصالت

 نوآوری بپردازد؟  
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 تاریخچه و پیشینه موضوع -۲

از میان تحقیقات طراحی فرش اراک تاکنون انجام نشده است اما  تحوالت اختصاصی موضوع با کامل و جامع تحقیقی 

های تحقیقاتی، مطالبی مرتبط با موضوع پژوهش را نامه یا طرحها و پایانتوان در دو دسته کتابطورکلی میانجام شده به

 استخراج نمود:

 ها:کتاب            

 اطالعاتی به ژوله تورج نوشته "نایرا فرش در پژوهشی" تابک و همچنین سیسیل ادواردز نوشته  "ایران قالی"کتاب در

 همچنین. است ضروری بیشتر مطالعات به نیاز اما هستند خود ارزشمند جایگاه و زمان در که است شده بسنده مختصر و کلی

 الب گزارشیدر ق و تاریخی شتر به شکلارزشمندی بیمطالب  صوراسرافیل شیرین نوشته "قسارو فرش زرین غروب" کتاب در

نوشته پاتریس فونتن مختصری از تاریخ ورود نقشه و طرح و طراحی  "قالی ایران یا باغ همیشه بهار"است. درکتاب  شده ارائه

 "طراحان بزرگ ایران"های این منطقه اشاره شده است. در ها و معرفی انواع طرحبندی طرحبه منطقه سلطان آباد و نحوه دسته

 فیل، به معرفی تعداد اندکی از طراحان اراک پرداخته شده است.نوشته شیرین سوراصرا

 های تحقیقاتی:نامه و طرحپایان        

تأثیر حضور شرکت زیگلر بر کیفیت )طرح و نقش "پایان نامه کارشناسی ارشد سحر ایلخان در رشته پژوهش هنر از دانشگاه هنر تهران با عنوان 

به چگونگی تاثیرات کمپانی زیگلر بر قالی اراک پرداخته است و منبع خوبی برای  "جار تا پایان جنگ جهانی دومهای ایران از دورۀ قاو رنگ( قالی

 این تحقیق محسوب می شود. 

تمرکز نگارنده ت، که توسط ابولفضل خاکباز اجرا شده اس "های طراحی فرش در استان مرکزیشیوه"در طرح تحقیقاتی 

 ای رایج در هر منطقه از استان مرکزی بوده است.   بر معرفی انواع طرح و نقشه ه

 های تحقیقیافته  -۳           

 اراک

خان گرجی در زمان سلطنت فتحعلی شاه قاجار هجری قمری توسط یوسف 1321و در سال است اراک شهری جدید 

معرب به معنای تخت )یافت. اراک  آباد نام داشت و در این سال نام آن به اراک تغییرشمسی سلطان 1316بنا شد و تا سال 

اریکه( یا احتماالً پایتخت و یا استانی که پایتخت پادشاهان در آن بوده است. لفظ عراق عجم، ظاهراً از دوران مغول برای تشخیص 
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راق این منطقه از عراق عرب )منطقه بین النهرین( متداول شد و در قرن هشتم حمداهلل مستوفی در نزهت القلوب رسماً از ع

  (2 :1372یاد کرده است. )صوراسرافیل، عجم 

آباد به توان گفت که شهر اراک یا سلطانبافی معاصر در استان مرکزی میلیبا یک بررسی کلی در مناطق مختلف قا

شرکت خارجی که در زمینه تهیه و تولید فرش دستباف در این شهر فعالیت  15جهت سابقه ممتد و همچنین استقرار بیش از 

آباد در گروه های اصیل فرش سلطانبافی و در رأس دیگر شهرهای استان مرکزی است. البته طرحکردند، از مناطق مهم فرشیم

های سبک روستایی قراردارند. شرکت زیگلر، شرکت تولیدکنندگان قالی شرق، شرکت سلیم شاهانیان، شرکت تلفنیان، فرش

ها ها بودند که حدود یک قرن از آخرین فعالیت آنترین این شرکتسهندچیان از مهمشرکت ایتالیایی برادران نیرکوکاستلی و تاو

 (190 :1381گذرد. )ژوله، می

 شرکت های چندملیتی بر فرش اراک: تاثیر

 های ایران، نگاهی گزینشی بود. طور خاص شرکت زیگلر به فرشهای چندملیتی و بهنگاه شرکت 

 بندی و ساختار بافی ایران پایبند نبودند. تولیدات این شرکت ترکیبی از نقوش، رنگیهای قالها چندان به سنتاین شرکت

 های مناطق مختلف ایران بود. فرش

 های ایران را در راستای اهداف زیباشناسانه خود تغییر دادند.شناسی فرشتولیدکنندگان زیگلر، زیبایی 

 کت و جستجو در طرح و نقش قالی ایران قرارداد.شرکت زیگلر بازار و سلیقه خریداران غربی را مبنای حر 

 افتد: شد. در این فرایند دو اتفاق میشد. یک طرح در چندین رجشمار تولید میطرح ها متناسب با رجشمار قالی تهیه نمی

 دهد.شود یا طرح در رجشمار پایین فرم های خود را از دست میفضای زمینه و مابین نقوش بسیار خالی می

 های زیگلر ها مشخص و معین است ولی در قالیلیهای زیگلر برگرفته از نقوش اصیل ایرانی است. در نقوش ایرانی فرمنقوش قا

 اند. دفرمه شده و تغییر شکل یافته

 بافی را در آثار خود دهند. این تولیدات تالش دارد که نوعی ذهنیبافی عمدی را نمایش میهای زیگلر نوعی غلطنقوش قالی

 دهد. نمایش

 بافی ایران بود.های قالیهای مشخص در سنتنوآوری در زمینۀ تولیدات قالی زیگلر مربوط به تغییر تناسبات و نسبت نبیشتری 

 جای گذاشت.ایران بهشرکت زیگلر در تولیدات خود سبکی جدید را در طرح و نقش قالی 

 هایی که امروزه برای صادرات بافته گیرد و بسیاری از فرشمیسلیقه بازارهای هدفِ ایران همواره مسیر این تولیدات را پی

 کنند. های زیگلر پیروی میشوند همچنان از اصول زیباشناسانۀ قالیمی
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 ای دیگر و ترکیبی از های سنتی یک منطقه به منطقههای شرکت زیگلر در زمینه طرح و نقش، انتقال نقشهاز دیگر فعالیت

 ق مختلف بود.های مناطها و نقوش قالیطرح

 شد.های محدود و کنتراست کم تولید میها زیگلر با رنگقالی 

  های کدر و از رمق افتاده جایگزین رنگ های شفاف و با اصالت شدند.رنگ 

های تمامی مناطق ایران، تولیداتی را روانه بازار کردند که در ظاهر کامالً تولیدکنندگان زیگلر با شناخت و بررسی کامل از فرش

های ایرانی که باب طبع خریداران خارجی ویژه و منحصر به خود آنها بود. تیزبینی و دقت آنان باعث شد گلچینی از دستبافته

های برخی مناطق تا پیش از ورود های فنی فرشمتأسفانه امروز از طرح و نقش و رنگ و ویژگیبود، در یک مجموعه جمع شود. 

 م.داری اندکیهای بیگانه آگاهی شرکت

های بافت به دست فراموشی سپرده شیوه یها و حتها، نقوش، رنگری از طرحهای چندملیتی بسیاپس از ورود شرکت

دنبال بازاری برای کاالی خود ماندند که بازاری در غرب و اروپا داشتند. از سویی کشورهای غربی بهجای هایی بهشد و تنها آن

های مصنوعی پرداختند. نتیجۀ این رویداد ورود رنگاالهای خود و تحمیل آن به اقتصاد کشور نیز بودند. بنابراین به وارد کردن ک

های تولید با این مواد است که به کاهش کیفیت فرش ایران و بدنامی آن در بازراهای جهانی انجامید. در اصطالح و رنگرزی نهاده

 رود.شمار میرین موارد تنزل فرش ایران بهتکه از برجسته ،گویندهای شیمیایی، جوهری میبه این رنگ

های متبتی هم به همراه های چندملیتی به اقتصاد ایران چه در زمینۀ داخلی و چه خارجی ویژگیاگرچه حضور شرکت

بافی که به رونق و توسعۀ کمی قالیبا آن هاآنگذاری خارجی را افزایش داد اما حضور سرمایه وشد  کارآفرینیداشت و سبب 

 (127: 1393)ایلخان، ایران انجامید اما از کیفیت آن کاست. 

 بهتر است مولفه های اصیل طرح، رنگ و نقشمایه های فرش روستایی اراک یعنی سلطان آباد را ،تحوالتاین برای درک      

ت صورت گرفته های دوره معاصر یعنی بیست سال اخیر، به شناخت تحوالهایی از فرشجستجو نموده سپس با ارائه نمونه

 پرداخت.

 در سه بخش می توان به این موضوع پرداخت:  بدین منظور

 اراکقالب اصلی نقشه فرش  وساختار کلی  یا( طرح 1

 اراکعناصر جزئی نقشه فرش یا ( نقشمایه ها 2

 بندی نقشه فرش اراک( رنگ و رنگ3

 اراکقالب اصلی نقشه فرش  و ساختار کلی یا طرح هایویژگی(1
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 تارهای آزاد ساخ -1

شدند. هرچند این ساختارهای ساختار و اسکلت کلی طرح در منطقه استان مرکزی بسیار متنوع و آزادانه انتخاب می

اند. اما به اعتقاد بافی این منطقه روستایی بوده و بافندگان، خود طراح قالی خویش بودهآزاد مربوط به دورانی است که سبک قالی

ها، این وان همان ساختارهای آزاد را به سبک شهری بازطراحی و اجرا نمود که متاسفانه در طی این سالتنگارنده، هنوز هم می

دالیل بسیاری، سبک طراحی این منطقه تغییر یافته و این ساختارهای آزاد از یاد رفته و ساختارهای شهری اتفاق نیفتاده و به

 (2و  1)تصاویر شماره  شوند.هاست که تکرار میواخت سالگلی، در قالبی یکنمحدودی مانند لچک ترنج یا دسته

 و تناسبات عناصر نقشه ارتباط -2

های پهن و عریض که با پروا، از باال تا پایین قالی کشیده شده، حاشیههای خود، بیهای بزرگی که با کمک سرترنجترنج

ه تاکید نموده است، تعدد نوارهای حاشیه، عدم تقارن در الشعاع قرار داده و یا بر نقوش حاشیعرض نامعمول خود متن را تحت

 زده است ولی اکنون های این منطقه را رقم میها همه عناصری هستند که تنوع نقشهها و ... اینشکل، رنگ و حتی نوع نقشمایه

 

 

 

 

 

 

 

های ای خشک نسبت و تناسبهیک اصول و استاندارد، در قالباین منطقه همه عناصر بایستی طبق  در سبک شهری     

های قدیمی این منطقه در گردند. درصورتی که قالیخود، تکرار شوند چون در غیر این صورت نامتعارف و ناموزون محسوب می

عین برهم ریختن تناسبات متعارف یک قالی، وزن رنگی و وزن شکلی خود را به خوبی رعایت کرده و با یک ترکیب بندی 

 کرده است.   همگون اجازه چرخش چشم در سراسر قالی را به بیننده اعطا می هماهنگ و نه لزوماً

 

    )آرشیو شخصی( قالی اصیل سلطان آباد در سبک روستایی -1یر تصو
    )آرشیو شخصی(قالی اصیل ساروق در سبک روستایی  -2یر تصو  
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 عدم پایبندی به ترسیم بند ختایی یا اسلیمی -3

ها بر بندهای کامالً گرد و گردان ختایی های اصیل روستایی این منطقه، بافنده خود را ملزم به چیدن نقوش و گلدر قالی

بافته است. اما امروزه یک طراح، ای را آزاد و رها میمایهداده است نقشبی نظیر او فرمان میکرده و هر جا که سواد بصری نمی

های خود را منظم و دقیق قبل از هرچیز بندهای اسلیمی و ختایی خود را مانند اسکلت فلزی یک ساختمان برپا کرده سپس گل

 کند. ها اسیر میالبالی آن

 اراکجزئی نقشه فرش ها یا عناصر نقشمایه ویژگی( 2

 استفاده بیشتر از نقوش ختایی  -1

 ندرت استفادههای ختایی شکل گرفته و قاب و بند اسلیمی به های قدیمی این منطقه بیشتر بر مبنای گل و برگقالی

ا تزئینات نزدیک های برگی باین بندهای اسلیمی از نوع اسلیمیدر اکتر موارد، است رفته کار میشده و اگر اسلیمی هم بهمی 

های پیچ در پیچ و ابرک و ... کاربردی نداشته است به ختایی و ساده و بی پیرایه است و مانند سبک اصفهان یا تبریز اسلیمی

 های دربار صفوی شده است که به تقلید از فرشهایی که به دستور بزرگ یا خانی بسیار متجمل طراحی و بافته میمگر نمونه

 رفته است. کار میار شاهانه بههای پرکاسلیمی

 کارگیری گل فرنگ عدم به -2

 هایی مانند پر طاووس چنان در کنار هم چیده گلشاخه و دستههای سههای بادامی، گلای و شکوفههای خوشهگل

 یشتر به یک ترکیبنمودند و بشدند که خود تشکیل یک عنصر و فرم اصلی در قالی را داده و نقشی فراتر از یک گل ایفا میمی

های های فرنگی که به پرسپکتیو رفته و کامالً شکل و شمایلی طبیعی دارند جای گلشدند تا یک نقش. اما امروزه گلنزدیک می

دانیم عالم انتزاعی و نمادین در هنر، عالمی واالتر از تقلید عینی طبیعت طور که میهای این منطقه را گرفته و همانانتزاعی قالی

 شود. بافی این منطقه تلقی میرفت برای هنر قالیت و این موضوع یک تنزل و پساس

 اراک بندی نقشه فرش( ویژگی های رنگ و رنگ3

های نقاشی قالی اراک، از چند رنگ معدود تجاوز نکرده های اصیل مورد استفاده در کارگاهرنگ  های اصیل منطقه:رنگ

 ها عبارتند از: ( این رنگ99-4اند. )تصویر شماره قدیمی این منطقه شهرت جهانی یافتههای و با همین چند رنگ زیبا، قالی

 های مناطق دیگر فرق داشته و رنگی شاخص و پرشور اما پخته و وزین است.(الکی )الکی فراهان، با الکی -1
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مایه مت سورمه ای با رنگهای اصیل این منطقه کمی رنگ زرد در خود دارد که آن را به سایای )سورمهسورمه -2

 دهد.( سبزآبی تیره خوشرنگی سوق می

برد اما گل بهی نیست و رنگی شاخص دوغی ) این رنگ صورتی کمی رنگ زرد دارد که آن را به سمت گل بهی می -3

 های این منطقه است.(برای شناخت قالی

 آورد.(ای بسیار روشن را به یاد میهآبی روشن )آبی روشن این منطقه یک آبی زالل و شفاف است که فیروز -4

های باقی مناطق به ویژه کرمان هم دیده خاکی )رنگ خاکی، رنگی گرم و متین و استوار است که مشابه آن در نقشه -5

 شود.(می

 گرگی ) رنگ خاکستری شبیه به رنگ گرگ( -6

 شود.(افت میای که مانند مغز گردو در طبیعت هم یقهوه-گردویی ) یک نوع رنگ کرم  -7

 ای و الکی تضاد رنگ مهیجی را فراهم میکند.(استخوانی ) رنگ کرم روشنی که در کنار سورمه  -8

 تر از آن(آبی تیره )رنگی نزدیک به الجوردی و گاهی تیره  -9

 مایند.(نسوز تلفظ می، در لهجه محلی اراک، سبز را های درخت سنجدسبزی نسبتاً تیره مانند برگ)برگ سنجدی  -10

 های سبز داخل جویباران(شبزی شاد و بهاری مانند رنگ پرانرژی خزه)ای سبز خزه  -11

 ماند.(ای که همانطور که از نام آن پیداست به رنگ شتر میشتری ) یک نوع کرم قهوه  -12

گ سفید مطلق در های پیشرفته کنونی سفیدگری، دسترسی به رنعاجی ) در گذشته احتماالً به دلیل نبود روش -13

ترین همین دلیل در طراحی هم رنگی به نام عاجی که همرنگ عاج فیل است به عنوان روشنها، وجود نداشته و بهرنگرزی خامه

 های اخیر، همان رنگ سفید مطلق هم در دسترس استفاده است.(شده که در دههرنگ استفاده می

  (گ طالئیدر اصطالح محلی به معنی رن) بور  -14          

  (مابین آبی سیر و روشن آبی مایل به سبز،، ساقه چنار)ساق چنار  -15          

  د رنگ شیر(نمان نگی مابین کرم و سفید)ر شیر گاوی  -16          

  (رنگی مابین برگ سنجدی و آبی روشن)رنگی آق  -17          
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  (ای مایل به سیاهای: سرمهسیاه سرمه  -18          

  (ای که مابین آبی سیر و سرمه ای تیره باشد که بارنگ کردن خامه سفید حاصل شودسرمه) ایسفید سرمه  -19          

  (آیددست میس بهاهای رنگ صورتی تا قرمز تیره که از رونمایه) الکی گلنار، پیازی، مسی،  -20          

و بلکه مربوط به سنت رنگرزی قدیم این منطقه است و از هنر رنگرزی ها به انتخاب طراح نبوده گفتنی است که این رنگ

کار رفته در نقشه، های بهگیرد، به عبارت دیگر مانند دوره معاصر نیست که برمبنای رنگهای قالی نشأت میو رنگ خامه

طراح بوده باتوجه به رنگ های قالی رنگرزی شود بلکه از آنجا که در سبک اصیل روستایی این منطقه، بافنده همان خامه

گزیده است. داده است رنگ نقوش خود را برمیهایی که سنت رنگرزی منطقه اجازه میهای موجود و در واقع، گستره رنگخامه

متالً یکی از این سنن رنگرزی مختص به این منطقه، استفاده از دوغ در رنگرزی با روناس است که بر اثر اسید الکتیک موجود 

 شده است. نگ قرمز روناس به رنگ صورتی دوغی مشهور این منطقه تبدیل میدر دوغ ر

های تیره و روشن، بنفش، سوسنی، بادمجانی های دیگری متل سفید خالص، زرد شفاف، نارنجی، انواع قرمز و صورتیرنگ

های قالی این گرایانه قدم بر نقشههای طبیعتپردازیفرنگ و سایههای جدیدی است که در چند دهه اخیر با ورود گلو ... رنگ

ها در واقع از تغییر سبک و سیاق طراحی ها در دیگر مناطق نیز وارد شده و استفاده از این رنگمنطقه گذارده است و مشابه آن

ر یک های گفته شده دهای این منطقه نیستند. گفتنی است که لزوماً تمامی تعداد رنگگیرد و از اصالتاین منطقه نشأت می

 (4و  3کرده است. )تصاویر شماره قالی به کار نرفته و تعداد رنگ ها اغلب از ده تجاوز نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

یعت گرایانه با رنگ های جدید )برگرفته از گل های طب-3یر تصو

 آرشیو نقشه های استاد جاپلقیان(

 

 

گل های انتزاعی فرش اراک با رنگ های اصیل )برگرفته  -4یر تصو

 از نقشه های شرکت سهامی فرش اراک(
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        بندی:شیوه رنگ

 تعداد رنگ محدود و ابرشی -1

های قالی های اصیل این منطقه محدود بوده و تنوع رنگ و زیبایی و سرزندگی رنگطور که بیان شد، تعداد رنگهمان

های هاست. رنگبافی و سپس نایکنواختی و در واقع ابرشی بودن این رنگهای قالیمنطقه، مرهون رنگرزی کامالً گیاهی خامه این

وار شهری است که از زنده بودن و پویایی و حرکت رنگ در قالی دست، مربوط به سبک منظم و متقارن ماشینیتخت و یک

 کاهد.می

 ای(پردازی خطی و یا لکهانه )سایهگرایپردازی طبیعتعدم سایه -2

فرنگ و سپس تابلوبافی شدت جویانه با عکس و عکاسی مربوط به دوره معاصر بوده و با ورود گلهای رقابتپردازیسایه

 یکی بلعیده و سبک شهری ظریفی را جایگزین نمودهاست. این موضوع مانند آفتی کشنده، نقوش اصیل این منطقه را یکیگرفته

که موجب استفاده از ابریشم به جای پشم و رجشمار هفتاد به جای سی و یا سی و پنج و گره متقارن به جای گره نامتقارن است 

 شده است.

-اند هیچ کدام نیازی به این سایهجهانی این منطقه شدههایی که موجب شهرت است که قالیآنچه بدیهی است این 

برگ یا ایجاد یک لکه رنگ کوچک، و در عین سادگی با ترسیم چند خط میان یک گلآمیز احتیاج نداشته های اغراقپردازی

آوردند تا فقط رنگ در داخل گل حرکت کند و تنوع رنگی و سرزندگی نقشه حاصل شود. رنگ یک گل را از یکنواختی بیرون می

 (6و  5)تصاویر شماره 

 

 

 

 

 

 

   )اثر استاد جاپلقیان(نقشه جدید گل فرنگ اراک  -6یر تصو       شرکت سهامی فرش اراک(نقشه های )برگرفته از نقشه ساروق  -5یر تصو 
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 تحلیل یافته ها:  -۴

 پذیر است:ه سطح امکانهای تحقیق در ستحلیل داده

 ( در سطح خرد: طراحان و نقاشان در استان مرکزی 1

 ( در سطحی میانی: طراحان و نقاشان استان مرکزی به متابه بخشی از مجموعه تولید فرش این استان 2

 ( در سطح کالن: طراحان و نقاشان استان مرکزی به متابه بخشی از مجموعه کالن تولید فرش کشور3

 ن و نقاشان در استان مرکزی:( طراحا1

 آید چنین است:های آن بر میهای طراحی و نقاشی فرش استان مرکزی در کارگاهآنچه که از وضعیت موجود شیوه

 های قدیمی بدون تجهیزات مناسب و کار به شیوه سنتیکارگاه -

 های جدیدنبود انگیزه و هدف برای به روز شدن و حتی مخالفت با روش -

 شدن اندازهفرنگ وکوچکسبک طراحی و رواج ظرافت و گلتغییر  -

 کارگیری نیروی جوان و فرسوده شدن پیکره این حرفهعدم به -

 عملکرد ضعیف اداره فرش و نبود هیچ انجمن و صنفی در حمایت و هدایت طراحان  -

 عدم معرفی و تبلیغات و بازاریابی  -

 ویج سبک منطقه به طور رسمینبود مرکز آموزشی آکادمیک برای شناخت و تر -

های بنابراین، شیوه کار، دیدگاه هنری و شناخت طراحان و نقاشان فرش دستباف استان مرکزی از بازار فروش نقشه

ها از نفس افتاده و از آن زمان تاکنون خود، گویا در همان دوران چند دهه گذشته متوقف گشته و ساعت قدیمی این کارگاه

طراحی نه فضای ظاهری کارگاه خود را به روز نموده است و نه دانش و بینش خود را با تکنولوژی و بازار درجا زده است. هیچ 

 معاصر فرش دنیا تطبیق داده است. از این رو، وضعیت کارگاه های طراحی و نقاشی اراک بسیار نامساعد است و سیر نزولی دارد.

 مجموعه تولید فرش این استان: ( طراحان و نقاشان استان مرکزی به متابه بخشی از2

گفتنی است که طراحان بخشی از وظایف را در سیستم وسیع تولید فرش استان به عهده دارند و اگر عمیق بنگریم، 

کند، حرفه طراحی و نقاشی قالی هم به عنوان بخشی از این سیستم ضعیف، دچار چون پیکره اصلی این سیستم ضعیف عمل می
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توان گفت، وضعیت نابسامان طراحی و نقاشی استان مرکزی از نابسامانی وضعیت تولید در واقع می ضعف و کاستی شده است.

 گیرد.این استان نشأت می

برخی از تولیدکنندگان فرش استان مرکزی، بیشتر از اینکه به تولید فرش بپردازند در حقیقت به تجارت و خرید و فروش 

نامند اما برنامه منسجم و مشخصی برای تولید نداشته و با توجه خود را تولیدکننده می پردازند. اکتر این تولیدکنندگانفرش می

ویژه تبریز و قم به این منطقه مشغولند. دلیل اصلی این به فروش پررونق تابلو فرش، به واردات تابلوفرش از دیگر شهرها به

اندازی ان در زمینه فرش وارد شده و با تظاهر به راهبرخی از سودجوی که موجب شده  هایی با شرایط مناسب استوام موضوع

 های خانگی، در عمل به تجارت فرش بپردازند و تولیدی آگاهانه و هدفمند نداشته باشند.کارگاه

ای فروش نخ و های زنجیره، محصول دفاتر فروش نخ و نقشه قالی است که نمایندگی شرکتهابرخی از این تابلوفرش 

 اند.ان به آن دامن زدهنقشه خارج از است

تولیدکنندگان فرش استان، صادرات مستقیم به خارج از ایران نداشته و حتی در خارج از استان هم تالشی همچنین 

های کننده دائمی در نمایشگاه بین المللی تهران، اتحادیه تعاونینمایند. تنها شرکتبرای معرفی و فروش محصوالت خود نمی

هیچ تغییر و تحولی حضور های تکراری گذشته، بیشرکت سهامی فرش است که هر ساله با همان طرح فرش روستایی استان و

 یابند. می

های اراک، هرساله تعداد کمی از در داخل استان مرکزی نیز، در نمایشگاه ساالنه خود استان، در محل دائمی نمایشگاه

توان آنان را تاجر نامید تا تولیدکننده، چرا که محصوالت آنان یا ها متعلق به تولیدکنندگان اراکی است که بیشتر میغرفه

اند و یا از تبریز و قم و ... برای هایی است که در پی همان سیستم فروش نخ و نقشه و بدون هیچ مدیریتی تولید شدهتابلوفرش

اند. جالب اینجاست که در این نمایشگاه شدههای تکراری روی هم تلمبار اند. باقی تولیدات نیز با طرحفروش در اراک وارد کرده

های متنوع متعلق به تولیدکنندگان خارج از استان یعنی قم و تبریز و اصفهان ها با طرحاستانی، بیشترین فروش و بزرگترین غرفه

 است.

بیست سال پیش در  های پنج تاآید، استفاده مکرر از نقشهمتاسفانه آنچه که در پی گفتگو با همه تولیدکنندگان بر می 

نشین هستند طراحی شده است. اکنون سالخورده و خانهشهرهای مختلف استان است که اکتراً توسط استاد ابراهیمی که هم

کنند که مردم توان خرید فرش دستباف را نداشته و با جایگزین شدن فرش ماشینی کسی فرش دستباف آنان چنین توجیه می

های قدیمی تکراری متل خواهند اکتراً مسن بوده و خواستار همان نقشهکه فرش دستباف می آن بخش از افرادی و خردنمی
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خرند هرچند که دانند و میهای قدیمی را اصیل میهای شاه عباسی هستند و فقط همین نقشهگلی و ماهی و لچک ترنجدسته

 تکراری باشد. 

های این حان فرش اراک بسیار محدود نموده و بیشتر نقشهدر این میان، شرکت سهامی فرش هم همکاری خود را با طرا

شرکت، از شعبه مرکزی شرکت سهامی فرش در تهران به اراک ارسال شده و توسط طراحان و نقاشان خود شرکت سهامی فرش 

لین شرکت گیری مسئوها هیچ پایبندی خاصی به سبک و سیاق این منطقه نداشته و طی تصمیماند. این نقشهتهران تهیه شده

ها اکترًا شود. این نقشهای با هر سبک و سیاقی، در منطقه استان مرکزی تولید میسهامی فرش در تهران، هرگونه طرح و نقشه

 قدیمی و مربوط به نائین، مشهد و بیجار و ... است. 

گردد. الی این استان برمیمرکزی به مسائل تولید قهای طراحی و نقاشی نقشه قالی استانبا این وصف، دلیل عمده کاستی

به همین دلیل است که برخی طراحان به ویژه استاد داود برجی که تنها کارگاه کامالً فعال طراحی و نقاشی استان مرکزی را 

نماید. تغییر تر و فعال تولید خارج از استان شده و با تولیدکنندگان قم و اصفهان و ... همکاری میهای قویدارد، وارد سیستم

بک و سیاق طراحی و نقاشی ایشان هم در نتیجه همین امر صورت گرفته است. چرا که سبک طراحی فرش این مناطق خارج س

رود تا جایی ها پیش میگرایانه و تعدد رنگهای فرنگ با رنگ آمیزی طبیعتاز محدوده استان مرکزی، به سوی ظرافت و گل

های شم است. بنابراین، در منطقه استان مرکزی، اگر تغییر و تحولی در شیوههای ظریف نیاز به ابریکه برای بافت این نقشه

پذیرد ریشه اصلی آن را باید در تنها کارگاه فعال این استان، یعنی کارگاه استاد داود طراحی و نقاشی فعلی فرش صورت می

های خود سعی بر پایبندی به مکتب برجی جستجو نمود. با تمام تالشی که ایشان در حفظ سبک منطقه دارند و در ساختار

نمایند اما ایشان با توجه به همکاری با دیگر شهرها به ویژه قم، از سبک و سیاق طراحی و نقاشی منطقه اندک اندک ساروق می

 اند. فاصله گرفته

ولید به کوتاه سخن اینکه، بخش عمده به روز نشدن و عدم پیشرفت طراحان و نقاشان فرش اراک، به فقدان سیستم ت

المللی فرش است. متأسفانه چنین سیستمی در اراک وجود ندارد تا طراحان و نقاشان را روز، آگاهانه و همگام با بازارهای بین

 همچون بخشی از دامنه گسترده تولید فرش، تحت پوشش قرار بدهد و زمینه را برای پیشرفت مادی و معنوی ایشان فراهم کند.   

 ستان مرکزی به متابه بخشی از مجموعه کالن تولید فرش کشور:( طراحان و نقاشان ا3

آمد، شاید باز هم سبک و سیاق طراحی و نقاشی بهتر است بدانیم که حتی اگر همکاری با قم و اصفهان نیز بوجود نمی

 مناطق، طور که در کل کشور شاهد هستیم در تمامی که همانپیمود. چرامرکزی همین سیر تحوالت را میفرش استان
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هایی ابریشمین به ظرافت ها را بلعیده و در عوض فرشهای اصیل ایران، یک به یک اصالتزدگی و رئالیسم در همه نقشهظرافت

 دهد.  و نازکی مخمل تحویل می

ها، اصل را بر ظرافت گذاشته و فرش گذاری فرششود که چندی پیش در ارزیابی و قیمتاین موضوع از آنجا ناشی می

و حد نهایت زیبایی و غنای یک فرش، رابطه مستقیم با ظرافت فرش داشت  مرغوبیت ء محدود شد به فرش ابریشمین. حداعال

ها به حکم ها به بار آمدند. خیلی زود و با تبلیغات صورت گرفته، در اذهان عمومی مردم ایران، تابلوفرشفرشتا جایی که تابلو

های خود، اوج ه تصویر کشیدن انواع عکس و تابلوهای نقاشی داخلی و خارجی در نقشهظرافت و رقابت با دوربین عکاسی در ب

بافت و بدون نقشه بودند به و درشت های اصیل ایرانی که اکتراً روستاییهنر فرش نام گرفتند و زیر سنگینی این لقب، فرش

 تدریج از یاد رفتند. 

آباد، لیلیان و ...را به ارمغان آوردند، آباد، ساروق، فراهان، مشکهایی که شهرت جهانی فرش سلطانپرواضح است که فرش

هایی کامالً انتزاعی بودند. جالب است که های کمتر از ده رنگ و نیز گلهایی روستایی با رجشمار درشت و با تعداد رنگفرش

آباد و فراهان را به همان های سلطانفرشتولیدکنندگانی خارج از استان، که صادرات مستقیم به خارج از ایران دارند هنوز هم 

ها کامالً از یاد رفته نمایند. این در حالی است که در داخل استان این نقشهبافت روستایی تولید نموده و صادر می سبک درشت

 است.

ی همزمان های بزرگ، توسط تولیدکنندگان تهرانآباد با همان درشتی و گلهای روستایی سلطانتولید و صادرات فرش

دهد. بازار هدف صادرات این فرنگ در داخل استان، خبر از تناقض در شناخت فرش این استان میهای ظریف گلبا تولید فرش

های اصیل این منطقه هستند و مکتب اصیل این ها همچنان خواستار طرحتولیدکنندگان بیشتر آمریکاست و این یعنی خارجی

 دانند. هند و با دکورهای مدرن خویش هماهنگ مینشناسند و ارج میمنطقه را می

شود و این یعنی مردمی باف جایگزین میهای ظریف شهریها کامالً فراموش شده و با فرشاما در داخل استان، این فرش

هایی افتهاکنون خواستار بها متفاوت بوده است همهای انتزاعی بوده و شناخت هنری آنکه اجدادشان تا چندی پیش خواهان گل

 هویت هستند.بی

 گیرینتیجه -۵

همان نقاط کانونی تحوالت  های طراحی و نقاشی فرش اراک،ست که کارگاهآید اینبدست میازین پژوهش آنچه که 

به لحاظ کمی، با روند رو به کاهش فعالیت، در چند دهه اخیر، رو به  طراحی و نقاشی فرش استان مرکزی هستند که نه تنها

ها نه در ها توان بسیار باالیی در طراحی داشته اما روش کار آنبه لحاظ کیفی نیز، این کارگاه بلکه نابودی هستند انقراض و
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در پی نه در بازاریابی به روز نشده است و فاقد بینش و مدیریت آگاهانه برای نوآوری هویت مدار می باشند. بنابراین طراحی و 

ها، طراحان به دنبال راهی برای بروز خالقیت خویش هستند و چون سیستم ر این کارگاههای قدیمی ددرجا زدن و تکرار طرح

تولید این استان ضعیف است و از یک سو توان پرداخت هزینه یک نقشه خالقانه و از سوی دیگر قدرت ریسک بافت یک نقشه 

ن شده و در سبک همان منطقه خارج از استان های معتبر تولید خارج از استانو را ندارد، این طراحان به ناچار جذب سیستم

های سبک منطقه اراک کمرنگ می شوند. این اندازند. بدین ترتیب، اصالتمتل قم، تبریز، کاشان و اصفهان طرحی نو درمی

جایگاهی  ابقه تاریخی فرش این منطقههای باال هستند که در سها بیشتر گل فرنگ یا تابلویی و بسیار ظریف و با تعداد رنگنقشه

بافی کشور روندی رو به ظرافت و تعداد اند. این موضوع تنها به منطقه اراک محدود نشده و تقریباً در اکتر مناطق قالینداشته

 گرایانه در حال ترویج و تولید است.رنگ باال و سبکی طبیعت

ی و چه در زمینه تولید و کرده فرش چه در زمینه طراحدر نهایت باید گفت تزریق نیروی جوان متخصص و تحصیل

های سبک فرش این منطقه امری ضروری است چراکه نجات فرش ایجاد پایگاهی علمی و تخصصی برای تبلیغ و ترویج اصالت

 این منطقه در گرو اقدامی جدی و مدیریتی مدبرانه است.  
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 سیر تحول طرح ورنگ قالی تبریز از قرن سیزدهم ه.ق تا دوره معاصر

 3،نگارمهابادی مهاباد2،مرضیه سادات حسینی1رقیه عباسی شهرستانکی

 

 چکیده:

است،از اهمیت  از آنجا که فرش دستباف تبریز یکی از مهمترین وپر مخاطب ترین بازارهای فروش فرش دستباف در ایران

تغییر و تحول  باشد.فرش دستباف تبریز از جمله بافته هایی است که طی سالیان متمادی دچار قابل توجهی برخوردارمی

حول همیشه تزیادی گشته و چه بسا این تغییرات در مقایسه با سایر مناطق ملموس تر بوده است.البته که این سیر 

زده  تی به طراحی فرش تبریزمتبت نبوده و گاها دست مایه به وجودآمدن طرحهای غیر اصولی شده است و صدما

به اصول و مبانی  است.این تغییرات بیشتر همسو با سلیقه بازار بوده است.از آنجا که مصرف کننده اطالعات زیادی راجع

ط به دوره طراحی سنتی نداشته،از جنبه هنری خارج شده و بیشتر مساله فروش آن اهمیت پیدا کرده است.و این منو

ول و قواعد پا ه.ق شاهد بود که نقوش خارج از اص14را میتوان از قرون گذشته به ویژه قرن  معاصر نیست و ردپای آن

وصیفی پیمایشی گرفته و رواج پیدا کرده اند.این پژوهش از نظر راهبرد کیفی و جز تحقیقات بنیادی است.روش تحقیق ت

 نجام رسیده است.ای و مصاحبه با خبرگان به است.نحوه گردآوری داده ها مبتنی بر منابع کتابخانه ای و مطالعات میدان

 واژه گان کلیدی:

 طرح،رنگ،قالی تبریز،قرن سیزدهم،قرن معاصر

 

 

 

 

                                                  
 نراسالمی تبریزدانشجوی مقطع ارشدفرش،دانشکده فرش دانشگاه ه . 1

 دانشجوی مقطع ارشدفرش،دانشکده فرش دانشگاه هنراسالمی تبریز . 2

 دانشجوی مقطع ارشدفرش،دانشکده فرش دانشگاه هنراسالمی تبریز . 3
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 مقدمه

فرش و به معنای اخص آن قالی از مهمترین صنایع هنری کهن ایران به شمار می آید که قدمتی به درازای تاریخ این مرز وبوم 

ایران و جهان ما ایرانیان را در موقعیت دشواری قرار داده است.حفظ این جایگاه و  دارد.جایگاه بی بدیل فرش ایرانی در هنر

استمرار حیات هنری و فرهنگی و حتی اقتصادی فرش ایرانی ما را برآن داشته تا ضمن بررسی فرشهای پیشین تبریز به این 

از چه دوره ای رواج پیدا کرده است.در این نقطه نظر برسیم که چگونه اصالت ها در دوره معاصر کمرنگ شده و این تغییرات 

و معاصر پرداخته  14و  13پژوهش ما از نمونه قالی های موجود در موزه فرش ایران استفاده نموده و به بررسی قالیها در قرن 

از بین ایم.این پژوهش سعی دارد بداند کمرنگ تر شدن اصول طراحی ورنگ در قالی تبریز از چه دوره ای آغاز گردیده است؟

رفتن اصالت باعث بروز چه مسائلی در قالی تبریز شده است؟ و طراحان قالی تبریز برای پوشش دادن این ضعفها از چه راهکارهایی 

استفاده نموده اند؟  نگارندگان این مقاله با طرح دیدگاهها سعی دارند نشان دهند کمرنگ شدن اصالت قالی تبریز تنها معطوف 

و این اتفاق از قرن چهاردهم شروع شده و به قرن حاضر رسیده است.البته در آن زمان بیشتر اصول طراحی به قرن معاصر نبوده 

سنتی کمرنگ شده و در اکتر قالیها انتخاب رنگبندی بر روی اصالت بوده ولی در قرن معاصر عالوه بر رعایت نکردن اصول 

گذاشته است.بدیهی است قالی ایران و مباحث پیرامون آن بزرگتر  طراحی سنتی انتخاب رنگبندی نیز بر روی اصالت تاثیر مخربی

از آن است که این مقاله،ادعای وضعیت مطلوبتر کند اما تالش دارد با جمع بندی و برخی از نظریات ارائه شده قدم کوچکی در 

ش تبریز در قیاس با گذشته راه رسیدن به وضعیت مطلوب بردارد.پژوهش های انجام شده حاکی از آن است که مبانی طراحی فر

کمرنگ تر شده و بر اساس اصول طراحی سنتی اجرا نشده است وبیشتر متمایل به سلیقه بازار است.نتایج تحقیق سیر تحول 

طرح ورنگ قالی تبریز از قرن سیزدهم ه.ق تا دوره معاصر نشان میدهد که میتواند با رعایت اصول واستفاده صحیح از نقش مایه 

ا کیفیت تر ارائه کند و بر این اساس مشتریان بیشتری را جذب نماید.طبق تحقیقات انجام شده میتوان به این نتیجه ها،طراحی ب

رسید که با رعایت اصول طرح ورنگ میتوان بر افزایش بازار فرش دستباف تبریز تاثیر گذار بود.ضرورت آن شناسایی نقاط ضعف 

جهت رفع آسیبهای وارده بر ساختار کنونی و احیای اصالت ها  برای رشد وتوسعه و قوت طرح ورنگ فرش تبریز است و تالش در 

 روزافزون قالی تبریز است. 

 تاریخچه فرش تبریز:

تبریز همگام با هرات در زمان جانشینان هالکو مرکز مهم دادوستد قالی بوده است.پس از انتقال پایتخت صفویان از هرات به  

ن)مکتب تبریز(بنیان نهاده شد و به دنبال آن استقرار تعداد بیشماری از هنرمندان،از هر صنف و تبریز،دومین مکتب هنری ایرا

حرفه ایی باعث شد تا تبریز به عنوان کانون هنر مورد توجه قرار گیرد و در این میان هنر فرشبافی نیز با استقرار نقاشان وطراحان 

(  صنعت فرش ایران که در زمان صفویه به اوج 159:1392ت.)تورج ژوله،زبده ای چون بهزاد و سلطان محمد دو چندان رشد یاف
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شکوفایی خود رسیده بود به دنبال هجوم افغانها و آشفتگی زمان افشاریه به پس رفت و تنها در زمان قاجاریه جای خود را تا 

( اولین صدور  73:1357) سیسیل ادواردز، حدی باز یافت.صدور فرش ایران به عنوان کاالیی تجاری از راه ترکیه به اروپا آغاز شد.

فرشهای ایران به اروپا،از سه شهر مهم تبریز،همدان و کرمان آغاز شد.تقریبا تمام عدل های فرش از تبریز به استانبول در ترکیه 

غربی را از  (.تبریز بعد از جنگ جهانی دوم بازار اصلی خود یعنی اروپای59:1392و سپس به اروپا صادر میشدند.)تورج ژوله،

دست داد.در این فاصله خریداران جدیدی برای آنها پیدا شد که خواستار قالیهای ارزان با رنگهای روشن بودند.نقش عراق و 

فلسطین و سوریه در رونق دوباره صنعت فرش تبریز که از نیمه دوم قرن نوزدهم آغاز شد فراموش نشدنی است.رونق و احیای 

اخر دوره قاجار و اوایل سلطنت پهلوی و راهیابی فرش ایران به بازارهای جهان و گسترش این حرفه در هنر قالیبافی ایران در او

سایر نقاط ایران تا حدود زیادی مرهون بازرگانان و تجار و قالیبافان آذربایجان به ویژه تبریز است.تبریز از نیمه دوم قرن نوزدهم 

رن سیزدهم هجری قمری توسط بازرگانان این شهر به امر صادرات قالی به و براساس منابع گوناگون از حدود دهه ی آخر ق

استانبول و سپس به کشورهای اروپایی پیشقدم شد. بیشترین قالیهای تبریز در زمان قاجار از طریق استانبول به کشورهای آلمان 

در رونق دوباره صنعت فرش ایران که  ،پژوهشی درفرش،تهران:یساولی.( نقش تبریز1392و انگلیس صادر میگردند.)ژوله ،تورج،

از نیمه دوم قرن نوزدهم آغاز شد فراموش نشدنی است.صدور فرش تبریز تا پیش از جنگ جهانی دوم به آمریکا کمتر و به اروپا 

 بیشتر بوده است.جنگ جهانی دوم در صنعت فرش این منطقه وقفه ای ایجاد کرد.بازرگانان تبریز در کشور همسایه بازارهایی

بدست آوردند و چون در این بازارها به قیمت فرش بیشتر و به کیفیت آن کمتر توجه میشد ناچار در کیفیت قالی کاستیهایی 

 ( 25:1387پدید آمد تا به بهای کمتری فروخته شود.)حشمتی رضوی،فضل اهلل،

 طرح ورنگ قالی تبریز در قرن سیزدهم ه.ق:

تفاده میشود طرح چهارفصل است.این طرح در این قالی بصورت سراسری اجرا شده در طرحهای تاریخی که باالخص در تبریز اس

و چهارتصویر مجزا از ابنیه تاریخی را نشان میدهد.ترنجی در وسط قرار گرفته که بر تخت نشستن شاهان هخامنشی را به تصویر 

نقوشی از اشخاص گنجانده شده که با  ماه سال در برگرفته شده است.در حاشیه نیز 12کشیده که توسط قابهایی متشکل از 

متن همخوانی داردنقوش اسلیمی پیچان و جانوری و خطوط میخی نیز در آن به چشم میخورد.از لحاظ رنگبندی نیز به لحاظ 

اینکه  چهارفصل سال را به نمایش گذاشته هر بخش رنگهای فصل به خصوص خود را داراست ولی در نهایت شدت رنگی آنها 

که بین چهارفصل تضادی ایجاد نکرده است و تفکیک فصول چندان مشخص نیست.در حاشیه نیز از رنگ ترنج  به حدی است

 استفاده شده که کمی از سردی فضای متن کاسته است.تقدم دیداری اسلیمی بر ختایی را میتوان در این قالی به چشم دید. 
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در حاشیه و متن،نحوه قرارگیری قاب های اسلیمی در ترنج وسرترنج و تقدم دیداری اسلیمی ها ساقه اسلیمیضخامت یک اندازه 

بر ختایی کامال مشهود است.در رنگبندی پختگی رنگها،هارمونی و تضاد به جا در رنگها،تیرگی وروشنی های درست و به جا و 

رنگی بیشتری نمود پیدا کرده است.سایه رنگی در اغلب  اصالت رنگها رعایت شده است.رنگها تک سایه بوده و سایه ها با فاصله

 موتیف ها بدون خطوط جداکننده وجود داشته است.
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قالیهایی که در هرکه بافته شده اند از لحاظ طرح ونقش تحت تاثیر قالیهای شهری کاشان و تبریز بوده و به دلیل داشتن گره 

افت این  گروه از قالیهای موجود در موزه های مختلف سخت است)قاسمی نامتقارن در بعضی موارد تشخیص دقیق محل ب

 ½(این فرش بصورت 55:1392( که در موزه فرش نیز انواعی از این فرشها وجوددارد.)قاسمی نژادرائینی،28:1392نژادرائینی،

گیری گلهای آنها به حالتی طراحی شده است.طرحی مشتق از گلدانی بزرگ در وسط و دو گلدان کوچک در اطراف که نحوه قرار

شبیه محراب انجامیده است.طراحی این فرش ملهم از نقوش گیاهی وحیوانی)پرندگان( میباشد که شاخه گلها بصورت نامنظم 

از درون گلدان به بیرون ریخته است.در کناره متن دو ستون باریک قرار گرفته که در باال به کمک اسپیرال هایی به طرحی شبیه 

ده است. در حاشیه نیز از گلهای متن بهره جسته و توانسته توازنی هر چند اندک با متن برقرار کند.به لحاظ تعداد محراب رسی

حاشیه ها متن کوچکتر انتخاب شده و فضای بیشتری به حاشیه اختصاص داده شده است.به لحاظ رنگبندی آنچه که در عکس 

یه میباشد،به نحوی که محراب در آن کمتر به چشم میخورد.باالی مشهود است.تقدم دیداری رنگ متن)الکی(نسبت به حاش

محراب فضای زیادی را به خود اختصاص داده و نسبت به نیمه پایین متن خلوت تر دیده میشود و این بدان علت است که از 

رنگی در محراب شده  یک رنگ تیره از رنگ محراب برای رنگبندی برخی از گلها و اسپیرالها استفاده نموده که باعث خلوتی

 است.

 طرح ورنگ قالی تبریز در قرن چهاردهم ه.ق:

 

 یران.سانتیمتر،موزه فرش ا 214*150رج،  70ه.ق، محرابی گلدانی حیواندار، 14تبریز، اوایل قرن  -3یر تصو          
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حاشیه با متن تقریبا هیچ ارتباطی ندارندوحاشیه بسیار شلوغ،پرکار وظریف در حالیکه متن با نقوش بزرگ تر و با ظرافت کمتر 

حیوانی و گزیده ای از اشعار در دورتادور طراحی شده است.حاشیه دارای نقوش گلدار و ختایی است در حالیکه متن دارای نقوش 

متن است.اسپیرالهای بکار رفته در متن دارای قوسهایی است که در امتداد هم قرار نگرفته اند و این ضعف ونامنظمی باعث 

سب ندارند واز گردیده بیشتر به چشم بخورد.اسپیرالها تا میانه قالیچه قوسهای متناسبی دارند که البته اندازه اسپیرالها باهم تنا

میانه کار به باال  اسپیرالها بصورت شاخه گل درآمده و نزدیک به محراب به صورت دسته گل درآمده است.از یکی از بندهای 

اسپیرالها سرفیل درآمده واز بند دیگر دستی که دسته گل بدست گرفته است و این مرسوم نیست که شاخه اسپیرال ناگهان 

اجرا شده است،به باال که میرسد توسط  ½برسد.در این طرح گلدان وسط به جز اشعارش به صورت  تغییرشکل دهد تا به محراب

دو شیر تاج پادشاهی نگه داشته شده است ودر باالترین قسمت متن ،محرابی قرار دارد که با نقوش گیاهی و متشکل از قابی 

ابقی قسمتها اسلیمی خیلی دیده نمیشود و تقدم دیداری اسلیمی طراحی شده است که اسلیمی بزرگتر از بقیه دیده میشود.در م

اسلیمی از مابقی قسمتها بیشتر بوده است. قاب ها با رنگ کرم یکدست جدا شده و تقدم دیداری خیلی بیشتر از مابقی 

م رنگهاست.به قدری رنگ کرم و حیوانات در چشم است که محراب در مراحل بعدی قرار دارد.رنگ متن در حاشیه خیلی ک

استفاده شده بیشتر ترکیب رنگ های سورمه ای و کرم استفاده شده که دو فضای مجزا را بوجود آورده است.محراب با رنگهای 

خیلی تیره تر از متن رنگبندی شده و بطوریکه نیمه پایین روشنتر ونیمه باال تاریکتر دیده میشود و بیشتر با رنگهای حاشیه 

و گلها در طیف سورمه ای بر روی الکی زمینه است باعث گردیده قابها و حیوانات تضاد وفضای  هارمونی دارد.چون رنگ اسپیرالها

رنگی بزرگتری را دربرگرفته اند بیشتر به چشم بخورد،وشاید اگر رنگبندی این دو باهم جابجا میشد هماهنگی بیشتری به رنگ 

یلی تیره ومتضاد به قالی، رنگی خنتی داده و ناهماهنگی قالی میداد.رنگی که برای حیوانات استفاده شده بدلیل رنگ متن خ

رنگها را بیشتر نموده است.پخش رنگ وتناسب استفاده از رنگها رعایت نشده است و رنگها بصورت هم اندازه و متوازن بکارنرفته  

 است.



 

156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

می و ختایی بدون قاعده در متن بئار برده شده طراحی شده و دارای نقش لچک ترنج میباشد که نقوش اسلی ¼قالی به صورت 

است و اسپیرال ها به حدی ضعیف و بی مایه اجرا شده که قابل تشخیص نیست و به دلیل هم رنگی با متن نه تنها دیده نمیشود 

قرار داده بلکه تاثیر مخربی در کل طرح به جا گذاشته به نحوی که به نظر میرسد گلهای ختایی بدون هیچ بندی بر روی متن 

شده و فاقد انسجام هستند.همچنین لچک که بصورت ناموزون در چهارگوشه فرش قرار گرفته و هماهنگی های به کار گرفته 

اکترویژگی های لچک را دارا نمیباشد.ترنج هم به صورت کامال تک رنگ به کار برده شده که بطور کلی هیچ هماهنگی میان 

نیز نقوش به صورت پراکنده متشکل از اسلیمی و شاخه های ختایی است.همانگونه که در لچک و ترنج دیده نمیشود.در حاشیه 

 سانتی متر،موزه فرش ایران191*131رج،80ه.ق،لچک ترنج اسلیمی،14هرکه(،اوایل قرن )تبریز -4یر تصو          
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متن نیز اشاره شد حاشیه نیز از انسجام کافی و قابل قبولی در نقوش به کار رفته برخوردار نیست.بدین صورت که هم از زیبایی 

سب تری میباشد.حاشیه کوچک پس از متن قرار گرفته شاه عباسی کاسته و هم نسبت به بقیه متن دارای نقوش بزرگتر و بی تنا

به لحاظ شباهت زیاد رنگی در نگاه اول جزئی از متن دیده میشود که تناسب خوبی را دارا نمیباشد.به لحاظ طراحی نیز اسلیمی 

بسیار باریک و های به کار رفته به صورت ناقص میباشد که فرم گردان و منحنی خود را از دست داده است.ساقه های اسلیمی 

رنگی متمایز از بازوهای اسلیمی را داراست که شبیه بندهای ختایی میباشد و گاها با آن اشتباه گرفته میشود.نقوش به کار رفته 

 در زنجیره حاشیه ها بسیار ریز و نامشخص بوده و به لحاظ رنگی بسیار شبیه به متن و همچنین حاشیه کوچک میباشد.

 ز:فرش دستباف معاصر تبری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی شده است و شامل لچک ترنج و حاشیه بوده به صورتی که متن آن دارای دو بخش قابل تفکیک میباشد  ¼به صورت 

که اصطالحا دومتنی گفته میشود که در این مدل از طراحی فاصله متن با لچک بسیار کم میباشد.بدین صورت که به لحاظ 

تن بسیار گرفته شده و اسپیرال ها جایی برای حرکت نداشته و در نتیجه نقوش ختایی شلوغی و پرنقش و نگار بودن فضای م

قرار گرفته بر روی آن بسیار ریز و کوچک شده است.در متن اول که اطراف ترنج قرار گرفته نیز نقوش گلفرنگ درست از قاب 

سرترنج بسیار بزرگ و نامتعارفی بر روی آن  متن نشأت گرفته و به سمت ترنج جهت دارد.ترنج نیز بسیار فشرده طراحی شده و

honareiفرش معاصرتبریز،فروشگاه آنالین صنایع دستی وبومی هنرایرونی، -5یر تصو           roni .i r 
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قرار گرفته که خود به سنگینی متن افزوده است.حاشیه نیز با استفاده از نقوش گلفرنگ و بته جقه هماهنگ با ترنج طراحی شده 

ل فرنگ است که به صورت گلدانی پر از گل و در قسمت باالی گلها یک گل شاه عباسی قرار داده شده که اطراف آن را هم گ

احاطه کرده است. شلوغی بیش از حد  وتراکم زیاد نقوش منجر به ناهماهنگی و یکنواختی در کل طرح شده به نحوی که نقوش 

درهم تنیده شده و فضاهای مختلف من جمله لچک ترنج ومتن قابل تفکیک از هم نیستند.از لحاظ رنگی نیز آنچه تقدم دیداری 

 کرده با رنگ آبی فیروزه ایی میباشد که در بقیه قالی کمتر به چشم میخورد. دارد فضای اول که ترنج را احاطه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عرض متن بزرگتر است و کل عرض متن   ½طراحی شده ولی ترنج آن کامل است.ابعاد ترنج این قالی از  ¼این قالی به صورت 

شده و از حاشیه کوچک نیز عبور کرده وبه حاشیه  را در برگرفته است.در طول نیز دارای سرترنج هایی است که از متن خارج

بزرگ رسیده است که این نوع طراحی ترنج از مبانی طراحی سنتی نیست.در چهارگوشه آن لچک هایی از ترکیب اسلیمی و 

گل ختایی قرار گرفته که در آن گلهای ختایی و اسلیمی در هم ادغام گردیده است. در انتهای قاب اسلیمی در لچک نیمی از 

شاه عباسی سوارشده ،گویی انتهای گل داخل قاب اسلیمی بوده است.در این طرح به ندرت قوسهای کوچک اسپیرال دیده میشود 

و بیشتر بدون شاخه، گلها به هم چسبیده شده اند. متن نسبت به نمونه قبلی خلوت تر و فاقد هر گونه اسپیرال و گردش ختایی 

دون شاخه بر روی طرح کشیده شده است.گلهای حاشیه هم بدون شاخه به گلدان چسبیده میباشد.گل ها داخل حاشیه و متن ب

 honareironi.irصنایع دستی وبومی هنرایرونی،فرش معاصرتبریز،فروشگاه آنالین  -6یر تصو          
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است.در گوشه حاشیه به جای تکرار واگیره دسته گلی خارج از طرح واگیره کشیده شده که تناسبی با حاشیه ندارد.در 

بزآبی دیده شود.رنگ ترنج در قابهای رنگبندی،رنگ قالب قابهای حاشیه با متن یکی است و این رنگ باعث شده کل رنگ قالی س

اصلی حاشیه به کار نرفته و بین رنگ زمینه،ترنج،لچک و حاشیه هماهنگی وجود ندارد.و رنگ زرشکی به کار رفته در قاب اسلیمی 

 لچک و زرشکی گلهای چهارگوشه حاشیه نسبت به کل طرح تقدم دیداری دارد.

 ز:تجزیه و تحلیل طرح و رنگ قالیهای معاصر تبری

با مطالعه طرح ونقش قالی در دوره های پیشین و نگاره ها،رعایت اساسی ترین اصول طراحی سنتی قالی مشاهده میشود واز 

جمله آن اصول میتوان به یکنواختی وهماهنگی فضاها در کل زمینه فرش،ترکیب اجزای اسلیمی وختایی،حفظ وحدت بین 

طراحی سنتی شکل انتزاعی و  (3:1392لی اشاره نمود.)اقبالی قاضی جهان، عناصر طراحی و فضا و رعایت اصول فنی طراحی قا

به عبارتی صورت تجرید یافته از طراحی به شیوه واقع گرایی است.اسلیمی و ختایی دو عنصر اصلی در طراحی سنتی فرش 

رنگ است.این مساله حتی  دستباف هستند.در اهمیت دو گانه فرش،یعنی بعد هنری وبعد صنعتی،بار هنری عمدتا از آن طرح و

در مورد فرش های قدیمی و موزه ای نیز مصداق دارد،و صرف نظر از ویژگیهای فنی رنگ وطرح عالوه بر زیبایی های بصری 

(تبریز از دیرباز در پیشرفت و 1:1392نمودار بسیار جامعی از سیر تطور و فرهنگ غنی و پربار کشور است.)اقبالی قاضی جهان،

هنر زیبا،سعی و تالش فراوان نموده است،تا آنجا که قالی های این استان،مخصوصا تبریز از شهرت بسزایی  تعالی فرش،این

برخورداربوده است.در حال حاضر تبریز به عنوان کانون عمده عرضه ی فرشهای به اصطالح شهری باف آذربایجان شناخته 

پیروی میکنند به گونه ای است که میتوان ازهر طرح فرش  میشودواز لحاظ طرح ورنگ فرشهای تبریز و سایر مراکزی از آن

زیبای ایران اثری در آن یافت.به گونه ای گه بافندگان تبریز به ویژه در دوره معاصر هر طرح زیبایی را مورد استفاده قرار داده و 

عالی و بافت آن بسیار دقیق است  ( طراحی قالیهای تبریز160:1381با ترکیبی از رنگهای مختلف،طرحی نو درانداخته اند.)ژوله،

( تبریز 73:1392جهان، وبه این جهت قالی چنان منظم وجاافتاده از کار در میاید که گویی این اثر دست نیست.)اقبالی قاضی

در حال حاضر از اصالت نقشه قدیم خود پیروی نمیکند. در اوایل دوره معاصر اکتر نقشه های تبریز لچک ترنج و کف ساده بودند 

رساندند. ولی چون نتوانستند  40رج بود.در اواسط قرن معاصر کم کم رجشمار را باال بردند و به رجشمار  20و رجشمار آنها حدود 

بازار مناسبی بدست آورند،نقشه های خود را کنار گذاشتند وبر اساس سلیقه بازار و مشتری شروع به کار کردند.رجشمار مورد 

است.آنها نقشه های درختی،کرمان،اصفهان،کاشان را با نقشه های تبریز ترکیب کردندو  60رجشمار  پسند امروزبازار تبریز بیشتر

نقشه هایی متفاوت از اصالت خود را رواج دادند.میتوان فرشهایی از بافته های تبریز را دید که متال نگاره های حاشیه اش از یک 

ینه اش از نقشه سومی باشد.این است که در بازار فرش،فرش به اصطالح نقشه،نگاره لچک و ترنجش از نقشه دیگر و نگاره های زم

( امروزه گلهای شاه عباسی در 26:1387تبریز نقشه اصفهان یا تبریز نقشه کرمان و غیره فراوان یافت میشود.)حشمتی رضوی،
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شان به طرح اصفهان معروف شده بیشتر کارهای تبریز همزمان با گلهای فرنگ استفاده میشود ولی این گلها به جای نام اصلی 

اند.جواد قلم طراح تبریزی بوده که این گلها را از طرحهای اصفهان وارد تبریز نموده و به نام تبریز گل اصفهان در بازار رایج 

تل نموده است.این طراح گلها را از حالت سنتی به حالت سایه روشن گلهای تبریز تغییر داده است. ولی کاشان و کرمان دیگر م

قدیم مورد پسند بازار نیست. از هر طرح ونقشی در قالیهای تبریز استفاده میشود.از شکارگاه،قابقابی،بته 

ای،درختی،گلدانی،محرابی،لچک ترنج،تصویری،آثار باستانی و ابنیه اسالمی،زیرخاکی و... بهره برده است و وجه اشتراک اکتر 

رحهای هندسی که با رنگبندی های به روز من جمله آبی فیروزه ای وارد بازار قالیها بکاربردن گل فرنگ میباشد.به تازگی هم ط

شده اند.در قالیهای تبریز محدودیت طرح ورنگ به چشم نمیخورد. میتوان هر رنگی که مد سال باشد را در رنگبندی زمینه بدون 

دند. صورتی ها و قرمزهای خام،سبزهای کله محدودیت بکار برد. پس از انقالب گلها سه بعدی شد وبا سایه روشن بعد ایجاد کر

غازی،آبی های نفتی وفیروزه ای و روشن تند که در اکتر سبک های فرش ایران پذیرفته نیست بدون کمترین هراسی در ترکیب 

سوب رنگی فرش تبریز بکار میروند و مشکل خاصی را ایجاد نمیکنند.البته رنگ کرم جز رنگهای بین المللی در بازار تبریز مح

درصد قالیها  90میشود که مورد پسند تمام بازارهای فروش قالی تبریز است. برای زیبایی وجلوه بیشتر در طرح ورنگ  تقریبا 

سال گذشته طرح ورنگ یک سایه بوده است ولی 15را با ابریشم میبافند و سایه روشنهای زیبایی را ایجاد میکنند.در حدود 

علت باعث فروش بیشتر قالیهای تبریزمعاصر شده است.عالوه بر آن تعداد رنگ ها را تا  سایه شده است که همین 5-4اکنون 

رنگ باالبردند. با این حال رنگ و رنگبندی در فرشهای تبریز بی نظیر است ومحدودیت رنگ وجود ندارد.و بازهم رنگهای  200

متمایز میکنند که شاید تنها استفاده کننده از این  خاصی وجود دارند که بعضی از فرش های تبریز را به خوبی از دیگر فرش ها

رنگها تبریز باشد،تا جاییکه به جرأت میتوان گفت که هنوز بخشی از این رنگها نامگذاری نشده اند و این بدلیل استفاده از مستوره 

اخیر در فرشهای تبریز بیشتر الیاف رنگی متشکل از پشم وابریشم یا تنالیته های رنگی مشابه و نزدیک به هم است.در دهه های 

از رنگهای مشکی، کرم، قهوه ای روشن،پوست پیازی و در طرح های زیرخاکی بیشتر از خاکستری های رنگی برای جلوه بیشتر 

سال اخیر تابلو فرش دستباف  10( در 159:1392جهان، نقش مایه های زیرخاکی طراحی شده استفاده میشود.)اقبالی قاضی

کرد،از زمانی که تبریزی ها نرم افراز کدینگ را اختراع کردند که هنر نقشه خوانی را بین بافندگان تسهیل هم پیشرفت زیادی 

بخشید و دراین میان توانستند بازار خاصی چه در داخل و خارج از ایران به وجود آوردند.البته راحتی بافندگان تابلوها را از بعد 

 به تولیدات عمده تبدیل شد وخیلی زود بازار را اشباع کرد وکنار گذاشته شد.هنری به بعد تجاری رسانید و از تک بافی 

طراحان برجسته فرش تبریز که  طرحهای آنها در افزایش فروش قالیهای تبریز اثرگذار بوده خطیبی،ساالری و نوین فر هستند.اولیا 

تولید میکند و نمونه قالیهای ایشان زینت بخش و تقی زاده در رده های بعدی فروش هستند.البته قره باغی، سنتی و کالسیک 

 موزه های داخلی و خارجی است.
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 نتیجه گیری:

سال اخیر فراز و نشیب های زیادی را طی 200فرش دستباف تبریز همیشه زینت بخش منازل افراد بوده است.اگرچه در طی 

است که همیشه باالترین جایگاه را در فروش فرش های دستباف  کرده است.زیبایی سحرانگیز طرح ورنگ قالی تبریز به گونه ای

کشور در سال های اخیر داشته است. تنوع رنگ،توجه به رنگهای امروزی و موردپسند مصرف کنندگان باعث گردیده بازار فرش 

رنگ آمیزی و توجه به دستباف تبریز دربین مصرف کنندگان هر سال بهتر از سال گذشته باشد.ولی همانگونه که نوآوری ها در 

سلیقه مشتری باعث فروش بیشتر قالیها بین عموم افراد شده به همان نسبت اهمیت ندادن به حفظ اصالت های طراحی 

هنرمندان وکارشناسان فرش دستباف را از خود دور کرده است.همان طور که مشاهده شد این دگرگونی ها وسیر نزولی با توجه 

انتخاب رنگها به جا و پخش  14و 13زه فرش ایران می توان از قرن چهاردهم ه.ق تخمین زد.در قرون به نمونه های موجود در مو

رنگها تا حدی قابل قبول است ولی در طراحی این تغییرات کامال محسوس بوده است.البته وجود تحریم ها و نداشتن صادرات 

ف تبریز نیز اثرگذار بوده است.البته نبود صادرات بر میزان سفارش همان گونه که در بازارهای دیگر اثرگذاشته در بازار فرش دستبا

طراحان نیز تاثیرگذار بوده است. انتظار می رود طراحان قالی تبریز ضمن حفظ سلیقه مشتری،نوآوری ها و تنوع رنگ بتوانند با 

صحیح اسپیرال ها، جای گذاری رعایت اصول و مبانی طراحی از جمله تناسب در اندازه های لچک،ترنج،حاشیه ومتن، گردش 

مناسب گل های اسلیمی و ختایی وگل های فرنگ در کنار هم وتناسب در پخش رنگها در لچک،ترنج،حاشیه ومتن باعث 

 سرافرازی هرچه بیشتر فرش دستباف ایرانی در جهان شوند.

 

 بریز، قالی های گل اصفهان،بازارفرش تبریز،عکس ازنگارندگان.ت -7یر تصو          
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 تبریز وضعیت آموزش و شاگردپروری در نظام طراحی قالی معاصر

 1عبداله میرزایی

 

 چکیده    

ای از شاهکارهای مدهرود. بخش عشهر تبریز از دیرباز به عنوان یکی از مراکز اصلی تولید و صادرات قالی ایران به شمار می   

اصر تبریز های معلیاند. شهرت قاهای سرتاسر جهان هستند، در این شهر بافته شدهبافی ایران که امروزه زینت بخش موزهقالی

راحان قالی این شهر ط آزمایی و خالقیتباشد که برآمده از ذوقها میبندی این قالیهای طراحی و رنگعمدتا وابسته به ویژگی

دف از این پژوهش باشد. ههای تبریز میای که تنوع و نوآوری در طرح و رنگ مشخصه بارز در بیان ویژگی قالیهستند.  بگونه

های آموزش و هباشد. نتایج نشان دادند تنوع در شیوآموزش و شاگردپروری طراحان قالی معاصر تبریز میشناخت فرآیندهای 

ویش خهای شاگردپروری در نظام طراحی قالی تبریز باعث شده است تا طراحان قالی هر کدام سعی در شخصی سازی کنش

ی به شیوه کمی و فاده از داده های حاصل از منابع میدانداشته باشند. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی می باشد که با است

 کیفی به انجام رسیده است. 

 : آموزش، شاگردپروری، تبریز، طراحان قالی معاصرواژگان کلیدی
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 مقدمه-1

ین شهر ای برخوردار بوده است. اشهر تبریز در تاریخ ایران دوره اسالمی همواره از جایگاه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ویژه

های دربار صفوی در آن تولید در دوره صفوی به عنوان پایتخت نخست این سلسله انتخاب و آثار عظیم هنری در پرتو حمایت

های سرتاسر جهان هستند، در این دوره بافته بافی ایران که امروزه زینت بخش موزهای از شاهکارهای قالیشدند. بخش عمده

گیر آنها عمدتا مدیون طرح و نقش و رنگ بندی زیبای آنها می باشد. ها و شهرت عالمی این قالیهای هنراند. مزیت و جنبهشده

شود، حاصل ها یاد میهای بصری قالیها که از آنها به عنوان مولفهظرافت، زیبایی، ساختار ترکیب و انسجام نقوش در این قالی

با سایر عوامل درگیر در نظام تولید قالی تبریز اقدام به طراحی و ذوق آزمایی و خالقیت هنرمندان طراح هست که در همکاری 

 اند. های قالی های کالسیک تبریز دوره صفوی نمودهبندی طرحرنگ

صنعت قالی ایران، یکبار دیگر این شهر  -در عصر قاجار و پس از سپری شدن بیش از یکصد سال دوران فترت و انزوای هنر

رداری از مزیت های انسانی همچون تجار موقع شناس و آگاه و مزیت های سیاسی، اجتماعی و تبریز بود که به واسطه برخو

جغرافیایی خود و تحت تاثیر محرک های بیرونی و پدیده هایی چون انقالب صنعتی و تبعات اجتماعی و اقتصادی آن، زمینه 

 بافی ایران را فراهم ساخت. های احیای مجدد قالی

ول قرن بیستم تا دوره معاصر، شهر تبریز موقعیت خود را به عنوان مرکز اصلی تولید و صادرات قالی از دوره قاجار و در ط

های اخیر و با توسعه ابزارهای جهانی شدن و ایران به عنوان فرآورده فرهنگی و هویتی این سرزمین حفظ کرده است. در دهه

های تبریز دچار تغییرات الب امواج مدرنیسم، مولفه های بصری قالینفوذ هرچه بیشتر مفاهیم و اصطالحات همراه این پدیده در ق

باشد. های معاصر تبریز میهای بصری قالیگونی و ایجاد تنوع گسترده در مولفهعمده ای شده اند. مساله اصلی این پژوهش گونه

لی های هدف اصلی این پژوهش شناخت با توجه به جایگاه محوری طراحان قالی در بروز تغییر در مولفه های بصری و هویتی قا

باشد. از آنجایی فرآیندهای جامعه پذیری و آشنایی با قواعد و قراردادهای کنش طراحی در بین طراحان قالی معاصر تبریز می

این که بازتاب شود به طوریهای عامالن در نهاد آنها میها و توانمندیگیری مهارتکه فرآیندهای جامعه پذیری منجر به شکل

های این عامالن است، لذا شناخت این فرآیندها در تبیین روشمند و فرآیندی کنشهای این عامالن قابل مشاهدهفرآیند در کنش

آموزش طراحان در نظام طراحی قالی معاصر تبریز چگونه  -1نقش مهمی دارد. از این رو سوال اصلی این پژوهش عبارت است از: 

 های طراحان قالی معاصر تبریز چگونه است؟ یان فرآیندهای آموزش و کنشارتباط م -2گیرد؟  صورت می

های حمایتی و ارشادی نهادهای مختلف به کار گرفته از آنجایی که نتایج این پژوهش می تواند در تدوین و اجرای برنامه

های هر دو روش کمی و قابلیت شوند، لذا این پژوهش به لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی می باشد که با استفاده از

کیفی به انجام رسیده است. جمع آوری اطالعات پژوهش به صورت میدانی و با حضور در بازار تبریز از طریق تکمیل پرسشنامه 

 نفر از طراحان فعال در نظام طراحی قالی معاصر تبریز صورت گرفته است. .   20های ساختمند با مشارکت 
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 شاگردپروری ایهشیوه و آموزش نظام -۲

ای نیز معروف شده دانند که به آموزش مدرسههای آموزشی کنونی آکادمیک میشناسان نظام آموزش را فراتر از نظامجامعه

شناسان افراد عضو یک جامعه در قالب زندگی و مشارکت در درون آن جامعه آداب اجتماعی خاص آن جامعه اند. از نظر جامعه

ها، نهادینه شدن گیرند. فعالیت در درون نظامها و سایر ویژگی های فرهنگی و اجتماعی فرا میرزشرا  از قبیل هنجارها، ا

هنجارها و رفتارهای صحیح درون یک نظام و انتقال آنها از نسلی به نسل دیگر را در پی دارد. استمرار این فرآیند و مشارکت در 

ها را در طی نظام کمک نموده و زمینه انتقال فرهنگ و مبانی درونی نظام ها به درونی سازی ارزش ها و باورهای اساسی آننظام

شود. زیرا از این طریق است که افراد آداب فعالیت در یک صنف را فرا گرفته و زمان فراهم کرده و باعث بقای جامعه و نظام می

پذیری ه نظام آموزش، یکی از بسترهای مهم جامعهمی توانند به عنوان عضوی سازگار با سیستم حاکم عمل نمایند. با توجه به اینک

باشد و ابزار اعمال این عاملیت که همان قواعد و منابع هستند در افراد جهت جهت اعمال عاملیت خویش در درون نظام ها می

ا کرده و در نظام آموزش قابل کسب می باشد، لذا نقش این نظام و کیفیت و نوع قواعد و منابع ارایه شده در آن اهمیت پید

توان گفت، نظام آموزش طراحی قالی در تبریز به نسبتِ نوع قواعد و منابع رو میکند. از اینهای طراحان خود را آشکار میکنش

 و استانداردهایی که از آن برخوردار است در شکل گیری نظام فکری و بنیان های معرفتی و شیوه های کنش طراحان موثر است. 

های نظام شاگردپروری و ابعاد مختلف آن می تواند در تبیین وضعیت کنش دهد شناخت ویژگینشان می مقدمه کوتاه فوق

های افراد فعال در درون آن نظام موثر بوده و ابزارهای تحلیلی الزم را برای مطالعات زمینه ای پژوهشگران فراهم سازد. در ادامه 

یدانی که ابعاد مختلف نظام طراحی قالی تبریز را به تصویر کشیده است معرفی ها و ویژگی های برآمده از نتایج مطالعات ممولفه

 شده است. 

 هایافته گزارش-۳ 

داده های حاصل از پرسشنامه های میدانی که با همکاری و مصاحبه با تعداد بیست نفر از طراحان شناخته شده و فعال نظام 

مورد   SPSSجام مراحل آماده سازی اولیه با کمک نرم افزار تحلیل آماری طراحی قالی تبریز تکمیل شدند بعد از کدگذاری و ان

هایی آماری مانند فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، درصد ارائه از تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته و نتایج زیر بر مبنای شاخص

 ها حاصل شد. این تحلیل

 آماری جامعه سنی وضعیت -۳-1

لیه، تعداد طراحان جامعه آماری مورد مطالعه بیست نفر تعیین شده بود که نتیجه تحلیل ها توزیع بر اساس طرح نامه او

 مشخص نمودند. 1سنی این افراد را به شرح جدول 
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 وضعیت سن جامعه آماری نمونه -1جدول 

 سن             فراوانی            درصد فراوانی                 درصد فراوانی تراکمی

31                  1                      5                                                 5 

35                  2                     10                                              15 

38                 1                       5                                               20 

40                 2                      10                                              30 

41                 1                        5                                              35 

42                 1                       5                                              40 

44                 2                        10                                             50 

47               1                         5                                               55 

48                1                        5                                               60 

50               1                         5                                              65 

56                 2                      10                                              57 

59                 1                       5                                               80 

61               1                        5                                              90 

72                1                         5                                              95 

75                1                        5                                             100 

 --                                              100                      20جمع             

 

سال می باشد.   9/48اطالعات این جدول نشان می دهد میانگین سن طراحان مصاحبه شونده یا جامعه آماری مورد نظر  

ل نبودن جامعه دانشجویی و طراحان جوان به طور مستقل سال در بین جامعه آماری نشان از فعا 35وجود تنها یک طراح زیر 

و مشهود در نظام طراحی قالی تبریز دارد. این نتایج، نشان از عدم وجود انگیزه های  کافی جهت ورود افراد جوان به این صنف 

خالل در روند طبیعی دارد. تداوم روند فعلی نیز می تواند در شدت بخشیدن به انقطاع نسلی میان طراحان قدیم و جدید و ا

 جامعه پذیری آنها منجر شود. 
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 آماری جامعه تحصیلی وضعیت-۳-۲

جامعه مورد نظر این تحقیق از نظر سطح تحصیالت در پنج گروه شامل تحصیالت راهنمایی، متوسطه، دیپلم، فوق دیپلم و 

درصد می  40نفر و معادل  8یپلم     با تعداد لیسانس قرار گرفتند. در این بین بیشترین فراوانی متعلق به افراد با تحصیالت د

درصد  5باشد. کمترین فراوانی نیز متعلق به افراد با تحصیالت فوق دیپلم و لیسانس می باشد که هر کدام تنها یک نفر معادل 

 (. 2اند )جدولاز کل نمونه را به خود اختصاص داده

 توزیع فراوانی نمونه بر اساس گروه های تحصیلی -2جدول 

 تحصیالت               فراوانی                درصد

 25                        5راهنمایی                   

 25                        5متوسطه                     

 40                        8دیپلم                       

 5                         1فوق دیپلم                 

 5                         1لیسانس                     

 

درصد از جامعه آماری مورد نظر این پژوهش که شامل طراحان قالی فعال  90نشان می دهد  2داده های حاصل از جدول 

چنین نشان دهنده عدم حضور فارغ در نظام تولید فرش تبریز می باشند از تحصیالت دانشگاهی برخوردار نیستند. این یافته هم

باشد. سطح التحصیالن دانشگاهی رشته های مرتبط با طراحی و تولید صنایع دستی و فرش در نظام طراحی فرش تبریز می

تحصیالت پایین همچنین نشان دهنده کم اثر بودن توسعه رشته های دانشگاهی مرتبط با فرش در کمک به ارتقا کیفی طرح 

 راحان تحصیلکرده جوان با نسل سنتی فعلی می باشد.  ها و جایگزینی ط

 نمونه آماری جامعه کار سابقه -۳-۳

 

-21سال،  20-11سال،  10-1گروه   7یافته های مربوط به جامعه آماری این تحقیق از نظر سابقه کار طراحی فرش در    

دهند، بیشترین ها نشان می(. این یافته3ل سال جای گرفتند )جدو 70-61سال و  60-51سال،  50-41سال،  40-31سال،  30

سال و کمترین تعداد نیز به طور مشترک  30-21نفر دارای سابقه کار  7تعداد طراحان فعال در نظام طراحی قالی تبریز با تعداد 
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را برای جامعه  سال سابقه کار 7/28اند. برآیند جدول میانگین سال هر کدام با یک مورد جای گرفته 70- 61و  60-51در گروه 

آماری مورد بررسی نشان می دهد. چنین آماری، ضمن تاکید بر اهمیت تجربه در این صنف، نشان از مسن بودن جامعه طراحان 

 تبریز داشته و تاکیدی بر بروز ناهنجاری در سیر طبیعی جامعه پذیری طراحان جوان می باشد. 

 راحیتوزیع فراوانی نمونه بر اساس سابقه کار ط -3جدول 

 سابقه کار             فراوانی               درصد

1-10                     2                     10 

11-20                   4                     20 

21-30                   7                     35 

31-40                   2                      10 

41-05                   3                     15 

51-60                   1                      5 

61-70                   1                      5 

 

 نمونه آماری جامعه شغلی وضعیت-۳-۴

ون از نظام طراحی و تولید قالی به موقعیت شغلی جامعه آماری نمونه از نظر تداوم شغل خانوادگی و یا ورود از مجموعه بیر

درصد از جامعه آماری تحقیق  35دهند تنها (. نتایج نشان می4این نظام در این قسمت مورد سنجش قرار گرفته است )جدول 

درصد طراحان قالی تبریز بدون سابقه خانوادگی وارد این شغل شده اند.  65شغل خانوادگی و پدری خود را انتخاب کرده اند و 

رود افراد خارج از این نظام به حوزه طراحی قالی تبریز نشان دهنده کاهش انگیزه و رغبت طراحان پیشکسوت در ترغیب و

های مشاغل سنتی از پدر فرزندان برای ورود به این شغل و تغییر معیارها و مبانی نظام استاد شاگردی که منتقل کننده ظرافت

ها و های تجربی و اجتماعی متفاوت، ورود معیارها، ایدهد متفرقه به این نظام با پیشینهبه فرزند بود، دارد. همچنین ورود افرا

 انجامد. ها میانگیزه های متنوع به نظام طراحی قالی تبریز را تسهیل کرده و به بروز گونه گونی در مولفه های بصری قالی
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 وضعیت شغلی جامعه آماری نمونه  -4جدول

 قالی            فراوانی        درصدسابقه خانوادگی طراحی 

 35                7دارم                                          

 سابقه خانوادگی طراحی قالی            فراوانی        درصد

 65               13ندارم                                       

 

 قالی طراحی نظام به ورود جهت دیگران هب توصیه و شغلی رضایت ارزیابی-۳-۵

در این بخش میزان رضایت مندی شغلی جامعه آماری نمونه و توصیه ورود به حرفه طراحی قالی به دیگران در بین طراحان 

درصد جامعه آماری تحقیق از موقعیت شغلی خود رضایت   80نفر معادل  16قالی مورد سنجش قرار گرفت و معلوم شد، تعداد 

(. بدیهی است در چنین شرایطی و با این نتایج، طراحان پیشکسوت 5ته و این شغل را به دیگران نیز توصیه نمی کنند )جدولنداش

که تجربه سال ها فعالیت و حضور در این نظام را دارند، و دوران اوج و فرود و حتی طالیی ترین دوران رونق تولید فرش را  نیز 

تشویق فرزندان و افراد جوان جهت ورود به این نظام رغبتی نشان نخواهند داد، بلکه حداالمکان و  از سر گذرانده اند، نه تنها به

 از سر خیرخواهی مانع ورود آنان به این حرفه خواهند شد. 

 

 وضعیت رضایت شغلی و توصیه شغل طراحی به دیگران در جامعه آماری نمونه -5جدول

 فراوانی                               درصد      نوع پاسخ                              

 20                                      4بلی                                              

 80                                      16خیر                                            

 نمونه آماری جامعه در لیقا طراحی یادگیری وضعیت-۳-۶

در این بخش نحوه یادگیری کنش طراحی قالی در بین جامعه آماری مورد نظر پژوهش بر اساس چهار شیوه مرسوم آموزش 

یعنی شیوه استاد شاگردی، آموزش مدرسه ای)هنرستان(، آموزش دانشگاهی و آموزش مستقل )خودآموز( مورد سنجش قرار 

ین بخش نشان داد بیشترین فراوانی شیوه آموزش جهت یادگیری کنش طراحی قالی در بین (. یافته های ا6گرفت )جدول 

درصد می باشد. شیوه یادگیری مدرسه ای  70مورد معادل  14جامعه آماری نمونه تحقیق، شیوه استاد شاگردی با تعداد 

ی به کار گرفته نشده بود. نکته دیگر این )هنرستان( نیز از سوی هیچ یک از افراد جامعه نمونه جهت یادگیری عمل طراحی قال
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درصد جامعه آماری پژوهش به یادگیری کنش طراحی قالی به صورت مستقل و بدون تعلیم  25نفر معادل  5سنجش اظهار 

درصدی وضعیت یادگیری طراحان قالی از طریق استاد شاگردی، در عین حال  70دیدن نزد استادکار و یا معلم می باشد. نتیجه 

درصدی طراحان  25اهرا، نشان دهنده تداوم حیات این نوع از شیوه انتقال سنتی دانش طراحی قالی می باشد، ولی ورود که ظ

فعال در این نظام، بدون تعلیم خاص نزد استاد سنتی و یا دانشگاهی، نشانه های نگران کننده ای از آشفتگی معیارهای ارزیابی 

 را آشکار می سازد.  و صالحیت سنجیِ فعالیت در  این نظام 

 وضعیت یادگیری طراحی قالی در جامعه آماری نمونه -6جدول 

 شیوه یادگیری                   فراوانی              درصد

 70                   14استاد شاگردی                      

 5                      1دانشگاهی                            

 25                      5مستقل                      آموزش 

 نمونه آماری جامعه در قالی طراحی یادگیری زمان مدت وضعیت-۳-۷

در این بخش مدت زمان صرف شده جهت یادگیری طراحی قالی تا شروع فعالیت مستقل در جامعه آماری نمونه مورد 

درصد مدت  30نفر معادل  6شترین تعداد جامعه آماری نمونه با تعداد (. نتایج نشان می دهند بی7سنجش قرار گرفت )جدول 

های آموزش برای شروع فعالیت مستقل سال را جهت یادگیری طراحی قالی صرف کرده اند. در مرتبه بعدی تعداد سال 5زمان 

ه آماری نمونه تحقیق مدت درصد جامع 55درصد طراحان قرار گرفت. در مجموع  25نفر و معادل  5سال با تعداد  1مدت زمان 

سال و کمتر را صرف یادگیری طراحی قالی قبل از فعالیت مستقل نموده اند. مقایسه پاسخ های این گزینه با وضعیت  5زمان 

سنی پاسخ جامعه آماری تحقیق نشان می دهد با کمتر شدن میانگین سنی طراحان قالی تبریز مدت زمان آموزش حرفه طراحی 

محسوسی کاهش پیدا می کند. به عبارتی این داده ها نشان از کوتاه شدن مدت زمان آموزش در دوره معاصر فرش نیز به طور 

در مقایسه با نسل قبلی داشته و حکایت از تغییر در مبانی نظام آموزش طراحان دارد. میانگین مدت زمان آموزش در جامعه 

مبنی بر یادگیری  7-6ست. با دقت در این آمار، نتایج حاصل از جدول سال بوده ا 9/8آماری قبل از شروع به فعالیت مستقل نیز 

درصدی طراحان قالی تبریز به شیوه استاد شاگردی خوشبینانه و غیر واقعی به نظر می رسند. از معیار های یادگیری در  70

درصد  25تنها  8-6جدول  (. مطابق نتایج1380نظام آموزش سنتی، توجه به زمان گذشته و تجربه اندوزی می باشد )آژند:

سال را به تجربه اندوزی و یادگیری گذرانده اند. از این رو به  10طراحان قالی فعال در نظام طراحی تبریز مدت زمانی بیش از 

 رسد انتظار رهگیری معیارهای مورد انتظار کنش های سنتی در آثار این طراحان با واقعیات موجود، تطابق نداشته باشد.   نظر می
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 جامعه آماری نمونهبین  اعضای  مدت زمان آموزش طراحی دروضعیت  -7جدول 

 درصد فراوانی تراکمی        درصد               فراوانی             سال آموزش   .

25,0                           25                     5                             1 

55,0                         30,0                      6                            5 

60,0                          5,0                      1                             6 

65,0                         5,0                       1                            7 

75,0                         10,0                      2                           10 

85,0                         10,0                      2                           15 

90,0                         5,0                       1                           20 

95,0                          5,0                       1                           28 

100,0                        5,0                       1                          30 

 

 نمونه آماری جامعه در کارآموز یا شاگرد کارگیری به وضعیت-۳-۸

ام استاد شاگردی در نظام طراحی قالی تبریز به کارگیری یا عدم به کارگیری در این بخش به جهت ارزیابی وضعیت تداوم نظ

شاگرد در زمان انجام مصاحبه ها و یا تمایل به این کار در میان اساتید طراح جامعه آماری نمونه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج 

ال حاضر از شاگردِ کارآموز استفاده نمی کنند و درصد از طراحان در ح 75نفر از جامعه آماری نمونه معادل  15نشان می دهد 

تمایلی هم به جذب شاگرد ندارند. این نتایج، یک بار دیگر عدم رغبت نیروهای جوان جهت فعالیت در این حرفه را آشکار ساخته 

ر نظام طراحی و افزایش شکاف بین نسلی و اختالل در روند جامعه پذیری طراحان را نمایان می کنند. پیدایش چنین خالئی د

قالی تبریز، بیشترین آسیب را در حوزه آموزش سنتی و انتقال تجارب اساتید پیشکسوت در قالب قواعد و منابع صحیح کنش 

 طراحی وارد ساخته است.   
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 کارگیری کارآموز در جامعه آماری نمونهوضعیت به -8جدول 

 رصدبرخوردار از کارآموز               فراوانی             د

 35                     5بلی                                     

 75                     15خیر                                    

 گیریبحث و نتیجه -۴

ریز را پذیری عامالن درگیر در نظام طراحی قالی تببندی نتایج برآمده از جداول فوق تصویری روشن از وضعیت جامعهجمع

های طراحی قالی معاصر گونی در شیوههای گونهتواند در فهم زمینهدهد. تفسیرها و تبیین فرآیندی این نتایج میبازتاب می

 تبریز موثر واقع شود. 

درصد( عالوه بر تاثیر نارضایتی از چرخه  35پایین بودن میزان تداوم نسلی کنش طراحی در بین جامعه آماری نمونه )

در این صنف نشان دهنده ورود عمده طراحان خارج از نظام طراحی فرش تبریز به این مجموعه است. میانگین سنی اقتصادی 

( نیز نشان می 7/28سال طراحان قالی تبریز به همراه وضعیت تحصیلی عموما دیپلم و زیر دیپلم وسابقه کار باالی آنها ) 9/48

تولید فرش از جمله طراحی قالی نقش فعال و مشهودی در نظام طراحی  دهد دانش آموختگان رشته های مرتبط با طراحی و

 ساز طرح های قالی معاصر تبریز ندارند.گیری مولفه های بصری و سبکقالی تبریز و شکل

درصدی  70در بخش سواالت مربوط به ارزیابی وضعیت آموزش در نظام طراحی قالی تبریز، هر چند نتایج اولیه گویای ورود 

درصدی اعضای فعال  25آماری این نظام از طریق یادگیری استاد شاگردی می باشد ولی نکته مهم و قابل توجه فعالیت جامعه 

در این صنف بدون آموزش مستقیم نزد استاد کار یا معلم و از طریق خودآموزی و یادگیری کنش طراحی در مدت زمانی کمتر 

ین نتایجی با معیارهای آموزش در نظام آموزش استادشاگردی که اهمیت شوندگان است. چندرصد مصاحبه 30سال توسط  5از 

زمان و تجربه آموزی در آن به مراتب مهم و دارای ارزش است، مغایرت دارد. ضمن اینکه عدم استفاده از شاگرد یا کارآموز در 

از وجود آسیب های جدی در این نظام درصد از جامعه آماری نمونه تحقیق و نیز عدم تمایل آنها به جذب شاگرد، نشان  75بین 

 و گویای بروز انقطاع در سیستم تعلیم استاد شاگردی در نظام طراحی قالی تبریز می باشد. 

اکتر طراحان قالی مصاحبه شونده اعتقاد دارند، آموزش  مستمر در تمام سطوح نظام تولید قالی و به عبارتی دنیای هنر قالی 

الی ضرورت دارد. آنها اعتقاد دارند دامنه این آموزش بایستی شامل مصرف کنندگان نیز بشود بویژه تبریز بویژه در نظام طراحی ق

اینکه با موانع موجود بر سر صادرات فرش توجه به مصرف کنندگان داخلی دارای اهمیت بیشتری شده است. زیرا تا مصرف 
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ماندگار دچار خطا خواهد شد. مانند آنچه امروزه در تغییر های اصیل و کننده به کیفیت و اصالت آشنا نباشد در انتخاب نقشه

بخشی از بازار مصرف از خارج به داخل و اهمیت یافتن خریداران خانگی که آگاهی چندانی از اصالت ها نداشته و تحت تاثیر 

مشتری اگر اصول »د. شواند و سالیق سیال و آنی دارند دیده میفرهنگ مدگرا، تجملی و چشم و هم چشمی جامعه قرار گرفته

را بداند طرح اصیل را می خرد از این رو همه ما شدیدا به کالس نیاز داریم. مانند طراح، تاجر و مشتری. طراحان باید اول اصالت 

ها را بشناسند و بدانند اصل و اصول کدام است . باید هویت تبریزی بودن را با استفاده از تضادهای رنگی و گل های درشت 

 (. 5)مصاحبه شونده شماره« حفظ کرد

کارآمد نبودن نهادها و سازمان های مربوطه از جمله، مرکز ملی فرش و انجمن صنفی طراحان در جهت آسیب شناسی و 

توجه به نیازهای اعضا بویژه حوزه آموزش و بازآموزی مدام آنها از جمله مواردی است که بویژه طراحان جوان تر همواره از آن 

چند آنان اذعان دارند انجمن طراحان در گذشته اقداماتی انجام داده است ولی عمده این اقدامات در قالب سخنرانی گله دارند. هر

های موردی و به طور نامنظم بوده تا برپایی کارگاه های مفید و کاربردی. افراد مصاحبه شونده عدم وجود ضوابط کافی در 

ر این صنف و آسیب های بعدی ناشی از این حضور و نیز فقدان نظارت بر فعالیت عضوگیری و ورود افراد غیر فعال و کم تجربه د

دانستند. متال طراحان در طول دوران فعالیت آنها را از دیگر مشکالت مربوط به نظام آموزش و ضعف در ارتقای سواد طراحان می

در ایران هنر یتیم است، خصوصا طراحی »ده دارد که از قدیمی ترین طراحان فعال و مورد احترام بازار است عقی 19طراح شماره 

قالی، خصوصا طراحان یتیم هستند و هیچ گونه تعلیم درست و حسابی ندیده اند.... من همیشه به طراحان جوان می گویم شما 

ی و سماجت و گرکالهتان را قاضی کنید و بگویید چی بلدید طراحی کنید؟ آهو، پرنده، شیر... کدام یک را بلدید؟ اگر با ناشی

طراح «. بی تعلیمی باشد بازار به این وضع می افتد. االن این همه فرش بدون مشتری در بازار نتیجه سوتی های طراحان است

امروزه شاگرد بازار سریع می خواهد مستقل »نیز در خصوص ضعف طراحان جوان و نوآموز در شناخت اصول می گوید  2شماره 

شود، فقدان سیستم نظارتی و ارزیابی در آنچه از گفتار و نظرات مصاحبه شوندگان دریافت می«. شود و این عیب است امروز

های سنتی و کالسیک طراحی قالی این جهت شناسایی موانع و ارتقای سطح دانش و آگاهی طراحان قالی تبریز نسبت به شیوه

 باشد.های اصیل میکننده برای مطالبه طرحشهر و ارتقای ذائقه جامعه مصرف

توان گفت فرآیندهای شاگردپروری در بین طراحان های فوق و در راستای سواالت پژوهش میها و تبیینبا توجه به تحلیل

یافته ای در جهت مند، جامع و ساختگونی برخوردار است و یک شیوه نظامفعال در نظام طراحی قالی تبریز از سیالیت و گونه

فعالیت، ندارد و این روند ناهمگون با خارج شدن طراحان پیشکسوت و باتجربه از گردونه تربیت طراحان قالی معاصر وجود 

های آنان بازتاب یافته و باعث همواره در حال تشدید است. نتیجه آشفتگی و سیالیت در فرآیندهای آموزش طراحان در کنش

 نش شده است. های نهادینه شده و سنتی کها از طریق شخصی سازی شیوهتنوع در این کنش
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اسیمپت و آلومینیوم دندانه با سولفاتسورگوم به روش پیش گیاه با ابریشملیف   رنگرزی  

 شیوا توکلی1، احمد اکبری2،

 چکیده

 مواد ایگاهج و فرش یک در بصری یمؤلفه اولین عنوان به رنگ دستباف و فرش تولید در ابریشمی الیاف اهمیت به توجه با

بریشم به بر لیف ا( بذرجارو) سورگوم رنگزایی خاصیت بررسی با هدف پژوهش این حاصل، هایرنگ کیفیت در طبیعی رنگزای

 ه کمک روشب تحقیق این. است شده انجام دندانه با دندانه سولفات آلومینیوم و پتاسیم و تغییر میزان رنگزا روش پیش

صورت  %150و  %100، %50، %25، %10ای صورت گرفته است. رنگرزی نمونه ها با درصدهای مختلف کتابخانه و آزمایشگاهی

ه پس از کانتخاب شد  %7و  %5، %3، %1و پتاسیم در درصدهای  گرفت، همچنین مقادیر دندانه سولفات مضاعف آلومینیوم

جذب در آن صورت  و مقدار بهینه دندانه که باالترین افزایش %100آزمایشات مختلف و بررسی آنها، مناسب ترین مقدار رنگزا 

یف ابریشم رنگ در ل رنگزا جذب ماده درصد دندانه با افزایشپیشمی باشد. نتایج نشان می دهد که در روش  %5می گیرد 

رنگ قهوه ای به دست  طیف (بذرجارو) سورگوم گیاه با ابریشم پتاسیم در رنگرزی و از دندانه سولفات آلومینیوم. افزایش می یابد

به دست آمد که  6و ثبات نوری  4-5ی ، ثبات سایش3-4می آید. با انجام آزمون های ثباتی بر روی نمونه ها، ثبات شستشویی 

دن، در دسترس بو هد این رنگزا از ثبات نسبتا خوبی برای رنگرزی بر روی الیاف ابریشمی برخوردار است. فراوانی،نشان می د

زایای نارنجی از م -قابلیت سازگاری با محیط زیست و امکان تشکیل کمپلکس با دندانه های مختلف به منظور تولید فام های زرد

 این گیاه در رنگرزی محسوب می گردد.

 رنگزا، دندانه ماده درصد ،(بذرجارو) سورگوم گیاه لیف ابریشم، رنگرزی، های کلیدی:کلمه
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 مقدمه

 مواد از استفاده با و سنتی کامال و قدیمی هایروش طریق از ایپنبه و کرکی پشمی، ابریشمی، هایپارچه یا الیاف نمودن رنگین

 هایرنگ با رنگرزی و تهیه طرز کشور مختلف نقاط در. گویندمی سنتی رنگرزی را دارند حیوانی یا گیاهی منشأ که طبیعی

 ثبات از و بازندنمی رنگ شستشو، هنگام به یا خورشید مقابل در هارنگ این وجود ولی نیست یکسان سنتی طریق به طبیعی

 تدریج به تا شودمی سبب قالی بر یقلیای مواد آهسته تأثیر و زمان تدریجی مرور تنها و برخوردارند عوامل این برابر در قبولی قابل

 و طبیعی درخشندگی یکدیگر، با هماهنگ و آمیزددر بهم و گردد ترمالیم هارنگ و باخته رنگ کمکم طوالنی، مدتی خالل در و

 (. منابع گیاهی بسیاری برای رنگرزی گیاهی وجود دارد که از بخش های3: 1384آید )حیاتی،  وجود به ها،آن در گیریچشم

 مختلف یک گیاه برای رنگرزی الیاف فرش استفاده شده است و در مقوله دانش سنتی رنگرزی ایران قرار می گیرد.  

 فیزیوژیکی و مورفولوژیکی خصوصیات به توجه با گیاه گیاه سورگوم تاکنون در رنگرزی مورد استفاده قرار نگرفته است. این 

 در زراعی گیاهان سایر به نسبت و است شده معرفی خشکی به مقاوم زراعی نگیاها شاخص عنوان به دارد که فردی به منحصر

 کاهش به توجه با (.20: 1383دارد )معاونی و حیدری،  کمتری آبی نیاز و بوده ترمقاوم آبیاری دور شرایط و آبیاری دشوار شرایط

شود )غیبی و  معرفی استراتژیک محصول کی عنوان به تواندمی سورگوم کشور، مناطق بیشتر شدن آب کم و آبی ذخایر شدید

از این رو می تواند در تناسب با اقلیم موجود منبعی مهم برای رنگرزی الیاف فرش باشد. از سوی دیگر  (.440: 1391همکاران، 

 طبیعی علت به طبیعی هایرنگ جاذبه آن دالیل جمله از که است، طبیعی به رنگزاهای مندعالقه دستباف فرش جهانی بازارهای

 .(Holme,1988 :8) است مصرف زمان در طبیعی هایرنگ بودن سالم آن دوم دلیل و مصنوعی، هایرنگ برابر در هاآن بودن

: 1386باشد)رحمانی و اردکانی،می جدید طبیعی رنگزاهای معرفی و شناسایی طبیعی، رنگرزی یتوسعه جهت راهکارها از یکی

نگزای جدید در رنگرزی الیاف فرش صورت گرفته است. در روش کار رنگرزی لیف (. این پژوهش با هدف معرفی یک ر220

ابریشمی به صورت پیش دندانه همراه با تغییر میزان ماده رنگزا و نیز میزان متفاوت از سولفات آلومینیم و پتاسیم بررسی می 

 شود. 

 پژوهش پیشینه

 ماشین طراحی منظور به جارویی سورگوم دانه و ساقه مکانیکی و فیزیکی خصوصیات مطالعه در( 1391) درآبادیشیخ شیرازی

 طراحی برای ایپایه اطالعات ارائه برای گیاه این مکانیکی و فیزیکی ویژگیهای برخی مطالعه به جارو، تهیه مخصوص برداشت

 سورگوم از سوختی بیواتانول دتولی نامهپایان در( 1391) فرحیاست. قربان پرداخته برداشت از پس و برداشت کاشت، هایماشین

 از اتانول تولید) جدید روش یک و بیواتانول تولید برای( جارویی سورگوم هایدانه) جدید منبع یک آن، یبهینه شرایط تعیین و

 ،(1391همکاران ) و است. غیبی کرده معرفی اتانول کیفیت و کمیت افزایش برای( غشایی بیوراکتور در جارویی سورگوم هایدانه
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 از استفاده هایروش تعیین به نان یتهیه در سورگوم آرد از استفاده امکان و ایدانه سورگوم گیریپوست هایروش بررسی در

 خشک و مرطوب روش دو از آرد تهیه و گیریپوست مناسب هایروش به دستیابی هدف با غذایی صنایع در ایدانه سورگوم

 اساس بر گیاه دارد که این اشاره سورگوم گیاه مزایای برخی و کشت مناطق تاریخچه، رب مرور با( 1391) است. فومن پرداخته

 موارد گویای ایاندازه تا گروه هر نام که شودمی تقسیم( جارویی و شیرین علفی، ای،علوفه ای،دانه) گروه پنج به مصرف موارد

 در آن رنگدهی خصوصیات و نگردیده معرفی رنگرزی نعتص در رنگزا گیاه یک عنوان به گیاه این تاکنون .باشدمی آن مصرف

 .است نشده بررسی مختلف شرایط

 سورگوم گیاه

: از عبارتند هاآن کاربرد براساس سورگوم مختلف انواع. است آندروپوگون خانواده زیر از و پواسه خانواده از گیاهی سورگوم،

 ( سورگوم440: 1391مومی )غیبی و همکاران،  سورگوم و جارویی ای، سورگومعلوفه سورگوم قندی، سورگوم ای،دانه سورگوم

 نامیده( جارویی سورگوم) ایخوشه ذرت ایران در که است غالت خانواده از گیاهی کالر بی سورگوم( ال) موانچ علمی نام با زراعی

 جارویی سورگوم که دارد گونه 30 حدود در سورگوم. دارد تعلق گندمیان خانواده به که است ایلپه تک گیاهی سورگوم،. شودمی

 هم با گیاه سه این کشت سطح آمار شده باعث که ارزن و ذرت با گیاه این ظاهری شباهت به توجه با. باشدمی هاآن از یکی

 هایشود. تودهمی استفاده است گیاه این برای جهانی اسم یک که سورگوم اسم از سه، این میان تمایز ایجاد برای شود، مخلوط

 طور به جنوبی بنادر و مازندران گیالن، یزد، اصفهان، کرمان، سیستان، خراسان، جنوب مناطق در ایران در سورگوم بومی زراعی

 جاروی تولید و دام غذای تهیه برای شرقی آذربایجان استان هایزمین از وسیعی منطقه در حال، این با. دارد وجود پراکنده

 این. دارد خوبی سازگاری آن معتدل و خشک و گرم مناطق ویژه به ایران هوایی و آب یطشرا با سورگوم. شودمی کشت دستی

 از بوته، پای در آب زیادی صورت در که ذرت با مقایسه در و دارد نیاز تریکم آب به غالت سایر به نسبت نمو و رشد برای گیاه

 و خشکی خاک، و آب شوری به نسبت سورگوم مچنینه. دهدمی ادامه خود رشد به شرایطی، چنین در سورگوم رود،می بین

 است اییافته توسعه بسیار و افشان ایریشه سیستم دارای( 21: 1391 محمدی، و افرا)دارد  خوبی تحمل آلومینیوم مسمومیت

 قرمز هرنگدان اصلی اجزای(. Bhargava& oth,2008 :112باشد)می دارا خوبی به را روی عنصر باالی غلظت رشد توانایی که

( 432. 37: مولکولی وزن ،C21H20O10: مولکولی فرمول)  اسوکسانتوکتون گاالکتوزید -7-0-هیدروکسی دی 5،4,  سورگوم

 وزن، C23H24O12: مولکولی فرمول) اسوکسانتوکتون گاالکتوزید -7-0-متوکسی دی -6-8 هیدروکسی دی 4،5, و

 .است شده داده شرح1 شکل در هاآن ساختاری فرمول که باشند،می(  42,492:مولکولی
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zue & shi) سورگوم قرمز رنگدانه ساختاری . فرمول1 شکل ,1999: 28) 

 لیف ابریشم

 عوامل وجود علت به ای دارد.ویژه در فرش اهمیت طبیعی الیاف سایر با مقایسه در که طبیعی است الیاف جزء ابریشم الیاف

 آب %11 استاندارد شرایط در است خوب ابریشم آب جذب لیف، تارساخ در نظمبی هایقسمت وجود همچنین و آب جذب

 ابریشم (.27: 1387علوی، صالح)شود می آن چاپ و رنگرزی سهولت باعث امر این و متورم رطوبت اثر در ابریشم. کندمی جذب

 کواالنسی هایپیوند جودو عدم دلیل به پشم خالف بر موضوع این و شودمی حل پشم از زودتر معدنی غلیظ و سرد اسیدهای در

 از باید رنگرزی هنگام در بنابراین دارند ابریشم روی تخریبی اثر تدریج به جوشان رقیق اسیدهای. است پلیمر هایزنجیر بین

 .(35: 1386کرد)صدری،  استفاده ضعیف آلی هایاسید

 روش کار

ای به منظور گردآوری مبانی پژوهش استفاده شد و برای از منابع کتابخانه برای شناخت نسبی گیاه سورگوم در این پژوهش ابتدا

های مربوط انجام گردید. موادی که در این های رنگرزی این رنگزا بر الیاف ابریشم در محیط آزمایشگاه آزمایشبررسی ویژگی

 و آلومینیوم سولفات کاشان، جارویی از منطقه قم، سورگوم ال 56آزمایش مورد استفاده قرار گرفت عبارتند از: نخ ابریشمی 

 ( .10و صابون نانیونیک )مول کننده تهیه شده از شرکت رزفامپتاسیم تهیه شده از شرکت مرک، نرم

 گرم، 001/0وسایل و تجهیزات مورد استفاده عبارتند از: بن ماری الکتریکی ) به منظور ایجاد حرارت(، ترازوی الکتریکی با دقت 

PH   متر مدلMetrhome 744 ،اه اسپکتروفتومتر جذبی مدل دستگCintra 101 ، دستگاه اسپکتروفتومتر انعکاسی مدل

Konica Minolta 3600d ، دستگاه ثبات شستشویی مدلJAMES H. HEAL (GYROWASH 815) ساخت 

ساخت کشور انگلستان، دستگاه  JAMES H. HEAL (Halifax, HX3 6EP)کشور انگلستان، دستگاه ثبات سایشی مدل 

 ساخت کشور انگلستان. Megasolی مدل ثبات نور
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 مراحل انجام کار در آزمایشگاه

  رنگرزی از قبل ابریشم کردن آبخور -1

 با باید هانمونه کردن مرطوب. است الزم رنگرزی از قبل الیاف کردن آبخور رنگرزی، از حاصل مطلوب نتیجه به دستیابی برای

 قرار آب در کامل طوربه رنگرزی از قبل  هانمونه منظور بدین. گیرد جامان کامل شدن اشباع تا یکنواخت طوربه و کافی دقت

 .شدند رنگرزی آماده و شده فشرده سپس گرفتند

 گیری عصاره فرآیند -2

 صورت دقیقه 30 مدت به جوش دمای در 1:40  ( L:R) حمام حجم به وزن نسبت با 1نمودار طبق رنگزا گیری عصاره

 .شد رنگرزی آماده ولمحل شدن، خنک از بعد سپس گرفت

                           

 .گیری عصاره فرآیند منحنی .1نمودار

 دادن دندانه فرآیند -3

 (. عمل30: 1375است )جهانشاهی،  الیاف بیشتر پذیریرنگ و تتبیت برای موادی کردن اضافه معنی به اصطالح در دندانه

گراد) به جهت آنکه لیف ابریشم  سانتی درجه 70دمای در 1:40 ( L:R) محما حجم به وزن نسبت با 2  نمودار طبق دادن دندانه

 هانمونه انتها در شد، انجام دقیقه 60 مدت به در دمای باال آسیب نبیند عمل دندانه دادن و رنگرزی در این دما صورت گرفت(

 .گرفت قرار فادهاست مورد نظر مورد دندانه از کاال وزن %5 دادن دندانه منظور به. شدند داده شستشو

 

 .دادن دندانه فرآیند منحنی .2 نمودار
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 رنگرزی فرآیند

 20 زمان مدت طی تصفیه آب از استفاده با  1:40 ( L:R)  حجم به وزن نسبت با حمام. گرفت انجام 3 نمودار طبق رنگرزی

 شستشو هانمونه انتها در و دش انجام رنگرزی دقیقه 60 مدت به 70℃ دمای در و شد رسانده 70℃ به 40℃ دمای از دقیقه

 قرار استفاده مورد کاال وزن به نسبت جارویی سورگوم %150 ،%100 ،%50 ،%25 ،%10 مقادیر رنگرزی منظور به. شدند داده

  .گرفت

          

 

 

 رنگرزی . منحنی فرآیند3نمودار

 کننده ، نرم1:40 (L:R)  حمام حجم به وزن تنسب با شستشو عمل. شدند داده شستشو کنندهنرم با هانمونه رنگرزی پایان در

 .شد انجام دقیقه 30  مدت به 30℃ دمای در کاال وزن میزان به

 های پژوهشیافته

 .جارویی سورگوم با شده رنگرزی های نمونه معرفی .1جدول

 معرفی نمونه معرفی نمونه

1A  1 %10رنگزاA´ 10 رنگزا و %3 پتاسیم و آلومینیوم سولفات دندانه پیش% 

2A  2 %25رنگزاA´ 25 رنگزا و %3 پتاسیم و آلومینیوم سولفات دندانه پیش% 

3A  3 %50رنگزاA´  50و رنگزا  %3پیش دندانه سولفات آلومینیوم و پتاسیم% 

4A  4 %100رنگزاA´  100و رنگزا  %3پیش دندانه سولفات آلومینیوم و پتاسیم% 

5A  5 %150رنگزاA´ 150و رنگزا  %3مینیوم و پتاسیم پیش دندانه سولفات آلو% 

1B  100و رنگزا  %1پیش دندانه سولفات آلومینیوم و پتاسیم% 

2B  100و رنگزا  %3پیش دندانه سولفات آلومینیوم و پتاسیم% 

3B  100و رنگزا  %5پیش دندانه سولفات آلومینیوم و پتاسیم% 

4B  100و رنگزا  %7پیش دندانه سولفات آلومینیوم و پتاسیم% 
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 های رنگرزی شده با مقادیر مختلف رنگزابررسی میزان قدرت رنگی نمونه •

 60به مدت  70℃در دمای   1:40L:Rرنگزا نسبت به وزن کاال،  %150و  %100، %50، %25، %10رنگرزی با میزان 

باشد. مقادیر مختلف رنگزا می های رنگرزی شده بادقیقه انجام شد. هدف از انجام این رنگرزی بررسی میزان قدرت رنگی نمونه

معرفی شد  %100دهد با افزایش درصد رنگزا میزان جذب افزایش یافته و مقدار رنگزا برای رنگرزینتایج نشان می 2طبق شکل 

 شود.و ادامه آزمایشات با این درصد بررسی می

    

 های رنگرزی شده با مقادیر مختلف رنگزا.گی نمونه. میزان قدرت رن2شکل                                                 

 های  بدون دندانه و پیش دندانه سولفات مضاعف آلومینیوم و پتاسیممقایسه میزان جذب رنگزا در نمونه •

رنگزا نسبت به وزن کاال و دندانه سولفات مضاعف آلومینیوم و پتاسیم  %150و  %100، %50، %25، %10رنگرزی با میزان

دقیقه انجام شد. هدف از انجام این آزمایش مقایسه  60به مدت  70℃در دمای  1:40L:Rنسبت به وزن کاال با  %3ن به میزا

دندانه سولفات آلومینیوم و پتاسیم است. همانطور که در دو نمونه بدون دندانه و پیش سورگوم جاروییمیزان جذب رنگزای 

 %100نی روی جذب رنگزا ندارد. بنابراین در آزمایش بعدی، پس از آنکه مقدار دندانه تأثیر چندا %3دهد مقدار نشان می 3شکل 

رنگزا برای ادامه رنگرزی معین شد، برای بدست آوردن مقدار بهینه دندانه مصرفی که بیشترین جذب را نیز دارا باشد، مقادیر 

 ت.را مورد سنجش قرار دادیم که نتیجه آن در بخش بعدی آمده اس %7و  5%، %3، %1
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 . مقایسه میزان جذب رنگزا در نمونه بدون دندانه و پیش دندانه سولفات مضاعف آلومینیوم و پتاسیم.3شکل                               

 سورگوم جاروییطول موج رنگزای  •

ول موج است، (  در هر نمونه نیاز به یک نقطه از طK/Sپس از آزمایشات اولیه، برای بدست آوردن میزان جذب رنگزا )

مقدار رنگزا به عنوان  %100و میزان جذب بر اساس آن محاسبه شود. با انتخاب  (max λ)که در آن میزان جذب بیشترین باشد 

 360طول موج ماکزیمم جذب 4مقدار بهینه، طول موج این درصد توسط دستگاه اسپکتوفترومتر انعکاسی بدست آمد. طبق شکل 

 360ماده رنگزا در طول موج  %100( در آزمایشات بعد با میزان K/Sین و میزان جذب رنگزا )تعی %100نانومتر برای درصد 

 نانومتر محاسبه شد.

 

 ماده رنگزا. %100با  سورگوم جارویی. طیف جذبی رنگزای 4شکل

فات های رنگرزی شده به روش پیش دندانه بر حسب مقادیر مختلف از دندانه سولبررسی میزان قدرت رنگی نمونه •

 مضاعف آلومینیوم پتاسیم

و  %5، %3، %1رنگزا  نسبت به وزن کاال و دندانه سولفات مضاعف آلومینیوم و پتاسیم به میزان  %100رنگرزی با میزان 

دقیقه انجام شد. هدف از انجام این رنگرزی بررسی میزان جذب  60به مدت  70℃در دمای  1:40L:Rنسبت به وزن کاال با  7%
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های رنگرزی شده بر حسب مقادیر مختلف از دندانه سولفات مضاعف آلومینیوم و پتاسیم است. در نمونه م جاروییسورگورنگزای 

افزایش پیدا کرده است و بعد  %5،  نتایج گویای این مطلب است که با افزایش میزان درصد دندانه، جذب تا میزان 5طبق شکل 

تعیین شد  %5نمودار مقدار بهینه دندانه سولفات مضاعف آلومینیوم پتاسیم  از آن میزان جذب ثابت شده است. با توجه به این

 شود.و ادامه آزمایشات با این مقدار دندانه بررسی می

 

م های رنگرزی شده به روش پیش دندانه برحسب مقادیر مختلف از دندانه سولفات مضاعف آلومینیوم پتاسی. میزان قدرت رنگی نمونه5شکل                

. 

 جارویی سورگوم رنگزای ثباتی خواص گیریاندازه •

 ثبات جمله از رنگی ثبات میزان حداکتر دارای که شود استفاده رنگزاهایی از باید فرش در استفاده مورد الیاف رنگرزی در

 آزمایشات ی،جاروی سورگوم با شده رنگرزی هاینمونه ثبات تعیین منظور به. باشند نوری ثبات و سایشی ثبات شستشویی،

 گیریاندازه .است شده ارائه ادامه در آن نتایج و شد انجام نوری ثبات و سایشی ثبات گذاری،لکه اثر شستشویی، ثبات گیریاندازه

 گونه هر تا شوندمی شسته کامالً الیاف رنگرزی از بعد لذا. دهدمی نشان الیاف منافذ در را رنگ نگهداری میزان شستشویی ثبات

 بررسی هاآن ثبات و شوند جدا الیاف از هستند، ضعیفی پیوندهای دارای یا و اندنشده تتبیت الیاف روی بر که گزاییرن ذرات

I استاندارد طبق  نظر مورد هاینمونه.  شد انجام دقیقه 30 مدت به 40℃ دمای در L:R  1:50با شستشویی ثبات.  شود SO-

105-C03(1989) دهد نمونه شاهد که میزان رنگزا آن صد در صد نتایج نشان می گرفتند، رقرا شستشویی ثبات آزمون مورد

-4پتاسیم ثبات شستشویی  و آلومینیوم سولفات دندانه و لیف رنگرزی شده با سورگوم با پیش 5-4بوده است ثبات شستشویی 

 فرش در استفاده مورد ابریشم الیاف رنگرزی برای خوبی نسبتا شستشویی ثبات دارای جارویی دارد بدین معنا که سورگوم 3

 است.

 استاندارد مطابق استاندارد صابون و همراه پارچه با شستشو در گذاریلکه رنگرزی شده، اثر هاینمونه گذاری لکه برای تعیین اثر

I SO-105-C03(1989) 5 آزمایش انجام جهت صابون میزان. شد انجام دقیقه 30 زمان مدت و گرادسانتی درجه 40 دمای در 

 ثانویه استات و پنبه ،6،6نایلون استر،پلی اکریلیک، پشم، ترتیب به جنس 6 از متشکل همراه پارچه. شد استفاده لیتر بر گرم
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 به 1 تا 4 از ها شماره بقیه و گذاری لکه عدم نشانه  5 عدد. است شده تعیین 1-5 بین خاکستری معیار با گذاریلکه اثر. است

 نشان داده شده است. 2دهد که در جدول می نشان ار گذاری لکه بیشترین ترتیب

 هاینمونه گذاری لکه اثر . تعیین2جدول

 توضیحات کد نمونه
استات 

 ثانویه
 پنبه

،۶نایلون

۶ 
 پلی استر

اکریلی

 ک
 پشم

4A 4-5 5 5 5 4-5 4-5 نمونه شاهد 

B3 4-5 4-5 5 5 4-5 4 پیش دندانه آلومینیوم 

 

 در ضخیم مقواهای دور به شده رنگرزی هایجارویی، نمونه سورگوم با شده رنگرزی هاینهنمو سایشی ثبات بررسی منظور به

 بدست عدد. شد گیریاندازه هاثبات و تنظیم 10 روی بر دستگاه دور و شد گذاشته دستگاه زیر در و پیچیده 5×18 هایاندازه

 .است سایشی ثبات ترینضعیف بیانگر 1 عدد و شیسای ثبات ترین عالی بیانگر 5عدد. است 1-5 خاکستری معیار توسط آمده

 می باشند. 5-4پتاسیم دارای ثبات سایشی  و آلومینیوم سولفات دندانه دهد هر دو نمونه شاهد و نمونه پیشنتایج نشان می

Iشده تعریف استاندارد طبق جارویی سورگوم با شده رنگرزی هاینمونهدر تعیین ثبات نوری،  SO 105/  B02 (1994) انجام 

bl)آبی  برابر نور از معیاری ثبات دربرای بیان درجه .شد ue scal e)  برابر در ثبات رنگ، استاندارداین طبق   گردید.استفاده

 سانتیمتر 3×1اندازه به فشرده و موازی صورت به نازک مقوایی دور به هانمونه آزمایش این . درشودمی سنجیده 1_8نور با ارقام 

 نیمی صورت این در است، شده مستتر دقیقا آلومینیوم ورق با دیگر بخش و گرفته قرار نور تحت نمونه نصف. است شده پیچیده

 ساعت 30 هایزمان برای و جداگانه طوربه شده رنگ هاینمونه. است پوشیده دیگر نیمی و دارد قرار نور معرض در هانمونه از

˚ Cدمای در ˚ Cسیاه صفحه دمای و  25  موج طول که زنون المپ به مجهز  مصنوعی نور منبع زیر %40 نسبی طوبتر با  45

 . شد دهی پرتو است خورشید نور مشابه آن

 این در. شودمی مقایسه مرجع، عنوان به شده مدرج 8 تا 1 از که معیاری با نور برابر در رنگ از حاصل تغییرات روش این در

 شماره برابر دو ثباتی دارای شماره هر و است ثبات)بهترین( حداکتر دارای 8شماره و ثبات) بدترین( حداقل دارای 1 شماره معیار

پتاسیم دارای  و آلومینیوم سولفات دندانه دهد که ثبات نمونه شاهد و نمونه پیشنوری نشان می ثبات آزمایش نتایج. است قبلی

 می باشد. 6ثبات نوری
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 نتیجه گیری

 ایقهوه به قرمز تا سفید هایرنگ دارای جارویی سورگوم. گردید انتخاب رنگزا ماده انعنو به جارویی سورگوم پژوهش این در

طیف اصلی حاصل . کنندمی تغییر ایقهوه تا گلبهی از که اندکرده ایجاد هاییرنگ مختلف هایدندانه با شده رنگ الیاف است،

 با بهینه نشان داده شده است. رنگرزی 3ست که در جدول از رنگرزی سورگوم با سولفات آلومینیم و پتاسیم به رنگ قهوه ای ا

 با دادن دندانه همچنین است، دقیقه 60 مدت به 70℃ دمای در  L:R 1:40کاال،  وزن به نسبت رنگزا %100 میزان با رنگزا این

یشی مطلوبی و سا لیف رنگرزی شده ثبات شستشویی .است دادن دندانه بهینه دمای 70℃ دمای در کاال وزن به نسبت 5%

دارد. این گیاه به دلیل فراوانی، قیمت به صرفه و سازگاری ای که با محیط زیست دارد می تواند به عنوان یک رنگزای متداول 

 زمره در را گیاه این توان پیشنهاد کردمی حاصله ارزشمند نتایج به توجه مورد استفاده قرار گیرد. برای بررسی بیشتر این رنگزا با

 معرفی دستباف فرش صنعت در متنوع هایفام تولید منظور به رنگزا گیاهان سایر با ترکیب در یا و مجزا صورت به گزارن گیاهان

 .نمود
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 پتاسیم آلومینیوم مضاعف سولفات دندانهپیش و رنگزا مختلف مقادیر شده رنگرزی هاینمونه . تصاویر3جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصویر نمونه معرفی نمونه

1A  10رنگزا% 
 

2A  25رنگزا% 
 

3A  50رنگزا% 
 

4A  100رنگزا% 

 

5A  150رنگزا% 

 

1A´ 10و رنگزا  %3ینیوم و پتاسیم پیش دندانه سولفات آلوم% 

 

2A´  25و رنگزا  %3پیش دندانه سولفات آلومینیوم و پتاسیم% 

 

3A´  50و رنگزا  %3پیش دندانه سولفات آلومینیوم و پتاسیم% 

 

4A´  100و رنگزا  %3پیش دندانه سولفات آلومینیوم و پتاسیم% 
 

5A´  150رنگزا  و %3پیش دندانه سولفات آلومینیوم و پتاسیم% 
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 فهرست منابع و مأخذ

زی ( ظرفیتی نو و با ارزش از مواد لیگنو سلولSorghum bicolor)ساقه گیاه جارو (. 1391افرا، الیاس، محمدی، حسین ) -
 .40-21. شماره چهارم. صص19های علوم و فناوری چوب و جنگل.  دوره . مجله پژوهشغیر چوبی برای صنعت خمیر و کاغذ

 هنر تهران.  . چاپ اول. دانشگاههای رنگرزی الیاف با مواد طبیعیفرآیند و روش(.  1375جهانشاهی افشار، ویکتوریا، ) -

 جهاد کاربردی علمی عالی آموزش موسسه . چاپ اول. انتشاراتهای طبیعیا رنگرنگرزی الیاف ب(. 1384حیاتی، مهدی، ) -

 تهران. کشاورزی.

مجموعه مقاالت دومین سمینار ملی تحقیقات . رنگرزی پشم با رنگزای هوه چوبه(. 1386اکبر، اردکانی، المیرا )رحمانی، علی -

 . 220فرش دستباف. مرکز ملی فرش. ص

 طراحی منظور به جارویی سورگوم دانه و ساقه مکانیکی و فیزیکی خصوصیات مطالعه(. 1391هدی )درآبادی، مشیخ شیرازی -
 .ارومیه دانشگاه کشاورزی دانشکده .جارو تهیه مخصوص برداشت ماشین

 اول.کاشان. مرسل. چاپ انتشارات ،ابریشم با آشنایی (.1387غالمرضا، ) علوی،صالح -

 چاپ امیرکبیر، صنعتی واحد دانشگاهی جهاد انتشارات .(پنبه ابریشم، پشم،)نخ  و لیافا رنگرزی(. 1386نسرین، ) صدری، -

 دوم.

ای و امکان استفاده از آرد گیری سورگوم دانههای پوستبرسی روش(. 1391غیبی، فرزاد، بصیری، شادی، اثنی عشری، مریم ) -
 .50-43.  صص 4. شماره 4دوره  ی نوآوری در علوم و فناوری غذایی.مجله ی نان.سورگوم در تهیه

 تأثیر و زیستی تنوع ملی همایش دومین .سورگوم گیاه مزایای برخی و کشت تاریخچه مناطق بر مروری (.1391عزیز ) فومن، -

 .زیست محیط و کشاورزی بر آن

 شیمی مهندسی انشکدهد .آن یبهینه شرایط تعیین و سورگوم از سوختی بیواتانول تولید (.1391امیرحسین ) فرحی، قربان -

 .بابل صنعتی دانشگاه

تأثیر تراکم کاشت و دور آبیاری بر عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیکی در سورگوم (.  1383معاونی، پیام، حیدری، یوسف ) -
 .372-384، صص 4. مجله علوم زراعی ایران. شماره ایعلوفه

- Bhargava, A., Shukla, S., Srivastava, J., Singh, N and D.Ohri. (2008). Chenopodium: 

aprospective plant for phytoextraction. ActaPhysiol. Plant. J. 30: p.p 111–120. 

- Holme, I.(1988), Unrevealing naturesvmysteries, International dyer and Textile printer.. 

- Zou, J.  Shi, Y.(1999). Industrial use of sorghum, Sorghum Institute of LAAS,.pp. 28 
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 ارسباران آذربایجان شرقی شواهد نویافته از پیشینه ورنی بافی در منطقه

 

 1مهدی کاظم پور

 

 چکیده

) در آذربایجان  به دلیل ویژگی های جغرافیایی و زیست محیطی منطقه، یکی از مشاغل مهم روستایی و عشایری منطقه ارسباران

بل از بررسی های باستان شناسی که یم، جاجیم و ورنی است. تا قهایی از قبیل؛ گلشرقی(، از همان دوران باستان، دست بافت

ی و تجهیزات ، توسط نگارنده صورت پذیرفت و منجر به شناسایی گورستانی با سنگ مزارات منقوش به نقوش ورن1396در سال 

بافی در  نه ورنیمرتبط با ورنی بافی در روستای آس، آن هم متعلق به دوره صفویه شد، اطالعات چندانی در خصوص پیشی

ول و ارزشمند، در منطقه ارسباران و تجهیزات مرتبط با ورنی بافی در منطقه وجود نداشت. این یافته جدید، جزو منابع دست ا

افی در دوره بخصوص پیشینه ورنی بافی و تجهیزات مرتبط با آن در منطقه ارسباران به حساب می آیند که شواهدی از ورنی 

اهد تحلیلی،  شو -یر شده روی سنگ مزارات( را ارائه می دهند. حال این مقاله در نظر دارد با روش توصیفصفویه)طبق تاریخ ذک

بخانه ای است. براساس این نویافته از پیشینه ورنی بافی در منطقه ارسباران را ارائه نماید. شیوه گرداوری اطالعات، میدانی و کتا

فی بوده که سنگ مزاراتی، منقوش به اشکال و تصاویر مرتبط با شغل شخص متومطالعه مشخص گردید که این گورستان دارای 

ق به زنان، دار ورنی، به در میان آنها تصاویر مرتبط با ورنی بافی بر روی قبور زنان در اکتریت قرار دارد.  بر روی گورهای متعل

 ه چشم می خورد. برهای مرتبط با ریسندگی و پشم همراه تجهیزات مرتبط با ورنی بافی از قبیل چاقو، قیچی، شانه، دفه، ابزا

 روستای آس، سنگ مزارات، ورنی بافی، نقوش تزئینی، تجهیزات  واژگان کلیدی:
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 مقدمه:

گورستان آس، یکی از نقاط منحصر بفرد در ایران است که سنگ مزاراتی را از دوره ایلخانی و صفویه در دل خود جای داده است 

ز سنگ مزارات آن دارای نقوش متنوعی مرتبط با مشاغل آن دوره می باشد. وجود مقبره مادر تیمور و بیش از صد قطعه ا

لنگ)توپال تیمور( و اعتقاد به مقدس بودن این مقبره باعث شده است تا با دفن مردگان در اطراف آن، گورستان بزرگی در آنجا 

دوره اسالمی در ایران است که شواهد عینی و مستقیمی را از  شکل بگیرد. این گورستان، نمونه ای منحصر بفرد از گورستان

مشاغل مردمان دوره صفویه در اختیار محققان قرار می دهد. در این گورستان، پس از دفن هر فرد متوفی یک قطعه سنگ 

یجاد کرده اند. این افراشت مستطیلی، در باالی سر قرار داده و نقوش متنوعی را مرتبط با طبقه اجتماعی و شغل فرد روی آن ا

سنگ مزارات در دو دسته کلی با نقوش کتیبه ای و نقوش اشکال مختلف قابل دسته بندی هستند که در نمونه با تزئینات کتیبه 

ای: شعری از سعدی، آیه الرحمن، نام متوفی نام پدر و تاریخ وفات وی ذکر شده است. در سنگ مزاراتی با نقوش اشکال گونانون، 

با مشاغل فرد متوفی بوده که شکارچی، کشاورز، جنگجو، مطرب و ورنی باف جزو این مشاغل بوده اند. در این  نقوش مرتبط

عدد سنگ مزاراتی که بیشترین اطالعات را در خصوص ورنی بافی و تجهیزات مرتبط  10پژوهش، از میان سنگ مزارات، تعداد 

دو سوال اساسی این پژوهش: خاب و پس از مستندسازی ارائه خواهند شد. با آن در دوره صفویه این منطقه را ارائه می دهند انت

سنگ مزارات با نقوش ورنی بافی موجود در گورستان آس به کدام دوره تاریخی تعلق دارند؟ می توان از روی این سنگ مزارات 

 یزات مورد استفاده، کسب نمود؟پیشینه ورنی بافی در منطقه را تا قرن دهم هجری به عقب برد و اطالعاتی را در خصوص تجه

 روش پژوهش:

تحلیلی است. جهت انجام این پژوهش، در مرحله اولیه -این پژوهش از نوع هدف، کیفی است و روش انجام آن از نوع توصیفی

براساس مطالعات میدانی، مستندنگاری های الزم از قبیل عکاسی، طراحی و خوانش کتیبه ها و نقوش صورت پذیرفته است. 

 س پس از ارائه توصیفات، اطالعات به روش کتابخانه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. سپ

 پیشینه پژوهش: 

تدفین در گورهایی با سنگ افراشت ها و سنگ قبرهای عظیم که در اصطالح باستان شناسی به آن منهیر و دلمن اطالق می 

وران قبل از تاریخ و مقارن با هزاره دوم ق.م تدفین در گورهای کالن سنگی باشد سابقه ای دیرینه در منطقه اهر دارد. از همان د

با سنگ افراشت هایی که تراش داده شده اند در منطقه وجود داشته است که براساس اولین فعالیت باستان شناختی در منطقه 

 شناسی منطقهطی مطالعات باستانآن این نوع قبور شناسایی شده است. عالوه بر  (1338) دمورگان، اهر توسط ژاک دمورگان 

منطقه اهر،  مختلفی از میالدی  در مناطق 1978و  1977، 1971، 1968، 1967لهایسا درشناسی آلمانی هیات باستان توسط
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ق.م فرهنگ هزاره دوم متعلق به های خاکستری و نخودی ، قلعه های اقماری و سفالبا سنگ افراشت گورهای کالن سنگی

میدانی و کاوش های باستان شناسی گروه باستان  یطی بررسی ها 1393تا  1391. از سال 1(1362)کرول،  است شناسایی شده

شناسی دانشگاه تهران، به سرپرستی دکتر نیکنامی و کاظم پور منجر به شناسایی سنگ مزارات از دوره پیش از تاریخ در منطقه 

مزارات دوره اسالمی اهر مطالعاتی صورت نگرفته است و منحصرا در  (. در خصوص سنگ1391اهر گردید)کاظم پور و دیگران، 

نوشته الوانساز خویی به معرفی سنگ مزارات روستای آس پرداخته شده « سنگ قبرهاى روستاى آس قدیم»مقاله ای با عنوان

مرتبط با ورنی بافی  (. در خصوص بخش دوم که در رابطه با مطالعات پیشینه و همچنین تجهیزات1390است)الوانساز خویی، 

آلستر هال و جوزه لوچیک « گلیم»(، 1379)هال و نیکالس بارنارد ی آلستر«گلیمها»می توان به کتب منطقه ارسباران هست، 

و مقاله های (  1382هاجر میزبان)« اردبیل بررسی نقوش ورنی عشایر شاهسون آذربایجان و»و پایان نامه ( 1377)ویووسکا

مقصود « شناخت و معرفی ورنی»؛ (1364محمد تقی بافته چی)« گلیم و جاجیم در آذربایجانشرقی نگاهی به ورنی مسند»

صونا نوروزی اشاره کرد.  «باغ هندسی»مصطفی قربان موحد و حسن باالگر؛ « بررسی صنعت ورنی بافی در ارسباران»جهانی؛ 

متون روی سنگ مزارات روستای آس کلیبر، در یکی از وجه تمایز این پژوهش نسبت به پژوهش های مذکور خوانش نقوش و 

 راستای مطالعه تجهیزات مرتبط با ورنی بافی منطقه ارسباران در دوره صوفیه می باشد. 

 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

ه تسمیه (. در مورد وج1کلیبر و بر دامنه شرقی کوه هاس داغی واقع شده است)نقشه -کیلومتری جاده اهر 35روستای آس در 

این روستا و ارتباط آن با قوم باستانی آس ها و آالن ها می توان این قوم را با نام آس های آسیای مرکزی مربوط دانست که در 

پیش از میالد در براندختن دولت یونانیان بلخ با دیگر قبایل سکایی همدست بوده اند که احتماال نام قاره آسیا از نام آنها  1300

بعد از تسلط مغول بر ایران، همچون سایر اراضی کشور، تمام اران، مغان و کوههای قراداغ )ارسباران( ییالق و اخذ شده ست. 

از بخش ورزقان اهر به عنوان یکی از مراکز عمده سپاهیگری و نبرد « خروانق»قشالق آنان بوده است. در تاریخ نام روستای 

و... که لغات مغولی هستند و بعضی « آلپااوت»،«آس»،«مرکید»ا ها همچون مغوالن بیان شده است. اسامی محلی بعضی از روست

کیلومتری اهر، حاکی از حضور مغوالن  35در « آس قدیم»از آثار مانند مقبره ای متعلق به یکی از سرداران مغول در روستای 

سب منطقه جهت دامداری، از (. به دلیل ویژگی کوهستانی و ویژگی محیطی منا92، 1373در این منطقه می باشد)دوستی،

( تا دوره قاجار، شیوه معیشت در این 1390قدیمی ترین شواهد استقرار در منطقه از دوره مفرغ میانی ) نیکنامی و کاظم پور، 

مناطق متکی بر دامداری و کشاورزی بوده است. در دوره مغول با انتخاب دره رود جغتو و صحرای مغان به عنوان قشالق، منطقه 

(.  روستای آس به دلیل 270-269، 1308داغ آذربایجان و آالداغ ارمنستان نیز به عنوان ییالق انتخاب می گردند)بارتولد،قره 
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قرارگیری در منطقه ای مناسب جهت دامداری مورد توجه ایلخانان مغول واقع شده و در دوره صفویه در اوج مکنت خود بوده 

 (.  2شمال شرقی این روستا واقع شده است)نقشه  است. گورستان تاریخی این روستا در جبهه

      

 : موقعیت گورستان تارییخی آس نسبت به روستای آس)نگارنده(2: موقعیت جغرافیایی روستای آس)نگارنده(   نقشه 1نقشه 

 بافیورنی 

بوسیله زنان و دختران ورنی گلیمی است فرش نما که همچون سایر گلیم ها بصورت ذهنی و بدون نقشه از پیش فـراهم شده 

. )562، 1376شود )دانشگر،عشایر منـاطق ارسـباران و مغـان در اسـتان آذربایجانشـرقی و ایـل شاهسـون بافتـه می

های ورنی تصاویری انتزاعی، استیلیزه و هندسی از طبیعتی است که بافنده در زندگی روزمره با آنها روبروست، تصاویری نقشـمایه

ورنی، دستبافته ای است که از لحاظ تکنیک بافت  .لها، درختان و حیواناتی که جزء الینفک زندگی عشایری استساده شده از گ

بین گلیم و قالی قرار می گیرد. بدین صورت که مانند گلیم یا قالی بر روی دار عمودی یا افقی بافته می شود و دارای پود ضخیم 

نخ پنبه ای برای تار و پشم های الوان یا ابریشم برای پود می باشد. ورنی به دلیل مواد اولیه آن  (. 234، 1387 ،است )عرفانی

، 1382 ،عدم استفاده از گره در بافت آن، جزو گلیم و از جهت طرح، نقشه و شکل ظاهری آن مشابه قالی به نظر می آید )میزبان

رنی های پشمی: در این نوع ورنی، چله : وتقسیم می شوند ورنی ها براساس مواد اولیه مورد استفاده در آنها به انواع زیر(.  35

در  :ورنی پشمی ابریشمی د.ها و پود کلفت از پنبه و پود اضافی )زمینه( از نخ خامه رنگ شده حاصل از پشم گوسفندی می باش

 :ورنی کف ابریشم .می شونداین نوع ورنی، چله ها و پود کلفت از پنبه و در بافت نقشه، زمینه از پشم و نقوش با ابریشم بافته 

در این نوع ورنی، چله ها و پود کلفت از پنبه و در بافت نقشه، زمینه از ابریشم و نقوش با پشم بافته می شوند و بیشترین رنگ 

ی، مواد اولیه استفاده در این نوع ورنی، چله ابریشم :ورنی ابریشمی)ابریشم خالص(. ابریشم در این نوع ورنی رنگ سفید می باشد
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 زمینه در را ای ویژه جایگاه ،نظیر بی هایی دستبافته تولید با آذربایجانستان ا .پود کلفت پنبه ای، و پود اضافی ابریشمی است

فته برگرخاص هایی نگاره باکه است منطقه این  باف تخت های مفروشجمله از ورنی . داده است اختصاص خود به مفروش تولید

 برخیشود. می بافته گوناگونهایرنگو  طرحهادر  آن، تولیدکنندگان اعتقادات وباورها بومی، فرهنگ منطقه، طبیعی شرایط از 

باشند که روستاهای اطراف شهرستان می انتزاعی هندسیطرح  با بافیده قالیاز مراکز عمآذربایجان، شــهرها و روســتاهای  از

های اصیل بافــت آذربایجان و شــمال غربی ایران اخیــر، مهمترین قالی دوره های روند. درمی شمار به مراکز له اینز جماهر ا

عنوان  از اهر به. (154، 1374اشنبرنر، )اندشــهر، زنجان و تبریز بوده از مناطق اهر، اردبیل، بخشــایش، هریس، قراجه، مشکین

بصام و همکاران، )ف استان آذربایجان شــرقی با استفاده از دارهای عمودی نام برده شده است با یکی از مناطق روســتایی

اند، در روستاهای  که در بازارهای داخلی و خارجی شــناخته شــده شهرستان این روستایی قالی های دهعم(. 17، 1385

قراجه، کقالق و کلهور بافته  قره قشالق، قلندر، ین،عه حاج عابدکندی، مزر وزان، آرپالیق، زندآباد، قورچی خونیق، چشــمه

باشند. خطوطی که طرح و باف بوده و با گره متقارن می های درشتجزو قالی ، 22تا  15شــوند. این قالیها با رجشمار می

ی هم بسته اند. خط افقی شامل یک ردیف گره است که پهلو به پهلودهند، خطوط مستقیمهای قالیها را تشــکیل مینقش

شود و خط اریب که دیگری بر روی یک جفت تار یا چله بسته می باالیشود و خط عمودی یک ردیف گره است که یکی می

 دهد)ادواردز،می تشکیل درجه 45 یهشود و یک زاوو یکی در کنار بسته می االشامل یک ردیف گره است که به تناوب، یکی ب

 به آنان است. زنان عهده به ،سنتو بنابر  میشود قی تولیدالقش مناطق در عموما ورنی(. 1394عبدی و دیگران، ؛  1368

 میدهند.. جوانان یاد به را کار مسن شیوه زنان و بافند می ورنی محلی اشعار خواندن و سرائی قصه گفتگو،حالگروهی درصورت

 عشایر دختران و زنان توسط ذهنی صورت به و شده ترسیم پیش از اشکال یا نقشه رگونهه از استفاده بدون فرشنما، گلیم این

بازنمود چگونگی و زندگی شیوه رود، نشانگر میکار  به ورنی بافت در هایی که نقش بافته میشود. ارسباران ایالت و مغان دشت

 در شده نقشهای نگاره است. پیرامونی طبیعت و زندگی آنها از ادراک و  احساس از برخاسته وبافندگان نگرش شیوه در آن 

 مفاهیم مکانی و زمانی از موقعیت است که متاثرالتی ای جامعه بافت در زنان تجربه و زندگی از شده رمزگذاری متن، نمادهایی

 دختران موقعیتو خانواده در زنان برای خاص جایگاه ایجاد در فراوانی سهم بافی ورنی  .شودمی شامل را گوناگونی های موضوع و

 .دارد خانواده معیشت وضعیت بهبود برای نقشی اساسی و او همسر برای مهمی درآمد منبع زن بافندگی هنر و داشته ازدواج در

مـاهر بـه عنـوان بافنــده، وجــود مــواد  تـوان بـه فراوانـی نیـروی کارآمـد واخص هنـر ورنـی بـافی مـیاز نکات متبت و شـ

هـا نقشـه هـا وتنوع رنگهـا، نقشـمایه بــومی بــودن شــیوه تولید، اولیــه و امکــان تــامین آن در منطقــه، ســنتی و

رو که حجم کاری کمتری دارند توسط زنان و دختران بافته می شود. به همین سبب ورنی عمدتاً در قشالق عشایر کوچ .برشمرد

بیشتر نقوش و رنگ آمیزی ورنی های بافته شده در میان عشایر کامالً متاثر از فرهنگ، باور و روحیات آنها و در میان روستائیان، 

 .های شکسته و هندسی متصور می شودمتشکل از موتیفهای روستایی، ثابت و شناخته شده است که در قالب نقشه 
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 بررسی سنگ مزارات روستای آس با نقوش ورنی بافی

روستای آس دارای بقعه ای شش ضلعی با مصالح سنگی است که منسوب به سده ششم هجری می باشد که تخریب شده و از 

اری را از دوره ایلخانی تا قرن سیزدهم بین رفته است. این بقعه، نقش مهمی را در شکل گیری گورستان به دور خود داشته که آث

 (. 1هجری در دل خود جای داده است)تصویر 

 

 : نمای کلی از گورستان روستای آس کلیبر)تصویر از نگارنده(1تصویر

سانتی متر قابل تغییر  120×150سانتی متر تا  50×100فرم کلی سنگ مزارات روستای آس مستطیلی است و ابعاد آنها از 

ورد استفاده در سنگ مزارات از نوع آهکی بوده و از کوههای خود این منطقه آورده شده اند. سنگ مزارات، این است. سنگ م

ارائه  1گورستان را براساس نقوش، در یک تقسیم بندی کلی می توان، در دو دسته تقسیم بندی نمود که تصاویر آنها در جدول 

 شده است:

عدد سنگ مزار کتیبه دار در این گورستان به چشم می خورد. جهت نوشتن  26اد تعدسنگ مزارات با نقوش کتیبه ای:  .1

کتیبه، پس از تسطیح سازی و ایجاد کادر با نقوشی شبیه نقش ورنی )متلث های آویخته(، کتیبه در بین کادر نوشته شده 

ای جناغی مساجد ایجاد شده و هر عدد( شبیه به طرح طاق ه 5(. در تعدادی از نمونه ها کادرهایی )به تعداد 1است)تصویر 

()سوره کل من علیها فانکدام از نوشته ها در درون یکی از این کادرها نوشته شده است. شروع تمامی کتیبه ها با آیه شریفه)

 ( است و در روی برخی از انها به همراه این آیه، شعری از سعدی نیز نوشته شده است:26الرحمن آیه 

 واهد بود                            آنکه پاینده و باقیست، خدا خواهد بود)سعدی(آنکه آمد به جهان فنا خ

یکی از نکات برجسته سنگ مزارات کتیبه دار روستای آس این است که، عالوه بر آیه و بیت فوق، نام شخص متوفی به همراه 

تیبه نقوش هندسی نمادین نیز به چشم می خورد. تاریخ فوت آن به تاریخ عربی نوشته شده است. در برخی از موارد در اطراف ک
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( این در حالی 316، 1390ه.ق است)الوانساز خویی،  1009بنا به عقیده الوانساز خویی قدیمی ترین تاریخ ذکر شده متعلق به 

 هجری نیز آمده است.  1007است که در یکی از سنگ مزارات تاریخ 

از سنگ مزارات فاقد کتیبه بوده و با اشکال مختلفی از قبیل نقوش  نوع دیگریسنگ مزارهای دارای اشکال مختلف: .۲

 اشیاء، حیوانی، انسانی و هندسی تزئین شده اند. 

نقوش انسانی: در سنگ مزاراتی با نقوش انسانی در هر گوری، متناسب با شغل شخص متوفی شخص در حال شکار، در  الف(

به تصویر درآمده است. نکته قابل توجه اینکه در سنگ افراشت هر قبری حال ساقی گری، در حال نوازندگی، در حال زراعت 

فقط شخص متوفی در ارتباط با یک پیشه به تصویر درآمده است. در ترسیم اندام و چهره شخص دقت چندانی نشده و همه 

برو و بینی به هم پیوسته شده اشخاص به یک فرم تصویر شده اند. صورت و بدن از روبرو و پاها از جانب به تصویر درآمده اند. ا

و تالشی در ترسیم لباس شخص صورت نگرفته است. شواهد تفکیک بین زن و مرد در این گورستان از روی: ابزرات همراه شخص 

می باشد که برای مردان ابزاراالتی متناسب با نیروی کار مردانه ترسیم شده است، پاچه شلوار زنان نسبت به مردان پایین تر 

 ست و همچنین آستین زنان چین دار در حالیکه آستین مردان ساده ترسیم شده است. آمده ا

ب( نقوش حیوانی: نقوش حیوانی را می توان در دو دسته کلی حیوانات اهلی و وحشی دسته بندی نمود. حیوانات اهلی از قبیل: 

سیم حیوانات نیز دقت کافی صورت نگرفته و اسب، گاو، بز، گوسفند و سگ و غیراهلی از قبیل آهو و بز وحشی هستند. در تر

 توان نوع آنها را از همدیگر تفکیک کرد.  منحصرا از طریق فرم می

ج( نقوش اشیاء: در روی برخی از سنگ مزارات اشیاء مختلفی  مرتبط با شغل متوفی ترسیم شده است.  تجهیزات مرتبط با 

بافندگی، قیچی، چاقو(، تجهیزات مرتبط با کشاورزی)از قبیل: خیش، ورنی بافی و بافندگی)از قبیل: دوک، دار ورنی، شانه 

توخماق(، تجهیزاتی مرتبط با جنگاوری و شکار ) از قبیل: تیر و کمان، خنجر و گرز( در روی سنگ مزارات وجود دارد. نکته قابل 

 نوعی آفتابه لگن به چشم می خورد. توجه این است که در تمامی سنگ مزارات متعلق به مردان نوعی جام شبیه به ساغر یا به 

د( نقوش هندسی: در این گورستان، سنگ مزارهایی به چشم می خورند که بر روی آنها خبری از کتیبه و اشکال مختلف نیست 

 بلکه کل سطح سنگ مزار با انواع مختلفی از نقوش هندسی نمادین مورد تزئین واقع شده است. 
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 ات گورستان آس کلیبر)نگارنده(: نقوش تزئینی سنگ مزار1جدول 

 تصویر نوع نقش ردیف

 کتیبه ای 1

 

انسانی: در حل  2

شکار، در حال 

 کشاورزی

 

 

 نقوش حیوانی 3

 

 نقوش هندسی 4

 

 

 ورنی بافی بر روی سنگ مزارات روستای آس:

بل تشخیص می باشد. بر روی سنگ قبور متعلق به زنان از طریق سنگ مزارات نسبتا ظریف و کوچک از سنگ مزارات مردان قا

مزارات متعلق به زنان نقوشی مرتبط با مشاغل زنانه به چشم می خورد. بر روی این نوع سنگ مزارات نقوش مرتبط با بافندگی 

 از قبیل دار ورنی و تجهیزات مرتبط با آن از قبیل: قیچی، چاقو، شانه بافندگی و دوک به چشم می خورد. 

 رنی بافی در سه دسته قابل مطالعه هستند:سنگ مزارات با نقش و
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نمونه، نقش فرد متوفی)زن( در کنار دار ورنی و در حین کار با تجهیزات ورنی بافی به چشم می خورد. در این  5در تعداد  .1

، 2نوع از نقوش، فرد در یک دست خود دفه و در دست دیگر خود پشم را به همراه دارد و رو به ورنی ایستاده است)تصویر 

(. شیوه ارائه تصاویر انتزاعی هست و به نظر می رسد سبک پرسپکتیو گزینشی برای ارائه تصاویر اشخاص رعایت 1طرح 

شده است. بدین شکل که سر، دست ها و پاها بصورت دو بعدی و سینه از روبرو ترسیم شده است. هنرمند جهت مشخص 

نسبت به فاق کوتاه مردان و همچنین آستین های گشادتر زنان کردن نوع جنسیت فرد متوفی، به ترسیم فاق بلند شلوار 

 نسبت به مردان بسنده کرده و به نحوی گویا، جنسیت را مشخص نموده است. 

                  

در یک نمونه، کل بدن شخص از روبرو ترسیم شده و مجدد شخص در دستان خود ابزارهای بافندگی را به همراه دارد)تصویر 

(. نکته جالب توجه و مشترک در تمامی سنگ مزارات با نقوش مرتبط با ورنی بافی وجود یک نقش هندسی به 2، طرح 3

شکل متل آویخته روی دار ورنی به عنوان نقشمایه ورنی هست که است که این نوع نقش، در حاشیه تزئنیی تمامی قبور 

اجتماعی گوناگون نیز از همین نقش قالی به عنوان نقش تکرار شده است. حتی در قبور متعلق  به مردان با پایگاه های 

 حاشیه تصاویر، استفاده شده است که نشان از جایگاه واالی ورنی بافی در میان مردمان آن دوره این منطقه می باشد.  

       

 ده(: تصویر شخص متوفی در کنار دار ورنی در حین فعالیت، بر روی گور آس کلیبر)تصویر از نگارن3تصویر

 ی در حین فعالیت، بر روی گور آس کلیبر: تصویر شخص متوفی در کنار دار ورن2تصویر

 )تصویر از نگارنده(

: تصویر شخص متوفی در کنار دار ورنی در حین فعالیت، بر روی گور آس 1طرح

 کلیبر)طرح از نگارنده(
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 : تصویر شخص متوفی در کنار دار ورنی در حین فعالیت، بر روی گور آس کلیبر)طرح از نگارنده(2طرح  

نمونه، فقط به ارائه دار ورنی بافی به همراه تجهیزات مرتبط با ورنی بافی بسنده شده و بافنده حضور  4در تعداد  .2

 (. 4ندارد)تصویر

 

 

 

 

 

 : تصویر دار ورنی، بر روی گور آس کلیبر)تصویر از نگارنده(4رتصوی

نمونه، عالوه بر اینکه از سنگ کوچکتر و نامرغوبتری استفاده شده است، بلکه در ترسیم نقوش دقت بیشتری  11در  تعداد  .3

ن نوع سنگ نشده است و به ترسیم خطوطی از نقوش از قبیل: تجیهزات بافندگی و ریسندگی بسنده شده است. در ای

مزارات نه تنها تصویر فرد بافنده وجود ندارد بلکه دار ورنی بافی نیز نقش نشده است. این تغییرات به شکل معناداری سه 

پاگاه اجتماعی متفاوت را برای بافندگان ورنی نشان می دهد. بدین صورت که برای شخصی با پایگاه اجتماعی باالتر نه تنها 

کیفیت تری استفاده شده است بلکه در ترسیم نقوش دقت بیشتری شده و شخص بافنده نیز  از سنگ مزار بزرگتر و با

 (.8و  7، 6، 5حضور دارد. طبقات پایین تر سنگ قبرها کیفیت پایینتری داشته و نقش بافنده حذف می شود)تصویر

4.  

 

  

 

 

 : تصویر ابزارالت مرتبط باورنی بافی، بر روی گور آس کلیبر5تصویر

 )تصویر از نگارنده(

 : تصویر ابزارالت مرتبط باورنی بافی، بر روی گور آس کلیبر6تصویر

 )تصویر از نگارنده( 
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 نتیجه گیری

فی روستای آس، ترسیم تجهیزات مورد استفاده ورنی بافی بر روی سنگ یکی از نکات برجسته سنگ مزارات با نقوش ورنی با

بر روی تعدادی از سنگ مزارات نقوش مرتبط با ورنی بافی ترسیم شده است که نشان ازجایگاه رفیع این حرفه مزارات هست. 

ر منطقه ارسباران بوده و کتیبه در مقایسه با سایر حرفه های مشاغل زنانه می باشد. این نقوش گویای پیشینه غنی ورنی بافی د

 های روی برخی

از این سنگ مزارات قدمت آنها را تا دوره صفویه به عقب برمی گردانند. این سنگ مزارات نه تنها شواهدی از ورنی بافی در  

وره در منطقه منطقه ارسباران را ارائه می دهند بلکه شواهدی عینی و مستقیم از تجهیزات مورد استفاده در ورنی بافی این د

نمونه تجهیزات مرتبط با ورنی بافی بر  10براساس مطالعه نمونه های انتخابی، تعداد مورد مطالعه را نیز به نمایش می گذارند. 

روی این سنگ مزارات ترسیم شده است که تعدادی از آنها به دلیل اینکه با تغییراتی فرمی جزئی امروزه نیز مورد استفاده 

ایی ولی تعدادی نیز به دلیل تغییرات فرمی که  طی سالیان زیاد به خود دیده اند نوعشان قابل تشخیص نمی هستند قابل شناس

 دار زیر و دار سراست.  دارهای عمودی چوبیباشد. براساس نقوش سنگ مزارات روستای آس، دار ورنی مورد استفاده از نوع نوع 

گیرد. کجو مورد نظر موازی هم و عمود بر ستونها که چله آنها را در بر میهای  ای متحرک به فاصله دو چوب استوانهبصورت  که

دا شدن تارهای زوج، فرد از جکه در باالی قسمت بافت شده قرار میگیرد و موجب « سردار»ای شکل به طول قطعه چوبی لوله

آس، در کنار دار ورنی و تجهیزات مرتبط در روی سنگ مزارات روستای همدیگر میشود تا بتوان القاج را از میان آنها عبور داد. 

با آن یک نوع چاقوی بدون دسته که به قدامه ای شیاردار ختم می شود، وجود دارد. نمونه ای ابتدایی از قالب مورد استفاده در 

فتین دو براساس شواهد برجای مانده، ورنی بافان روستای آس از یک نوع د ورنی بافی در گورستان آس کلیبر ترسیم شده است.

شا  که در قسمت انتهایی از ضخامت آن کاسته می شود استفاده می کرده اند. این دفتین مشابه نمونه هایی  است که امروزه 

 : تصویر ابزارالت مرتبط باورنی بافی، بر روی گور آس کلیبر7تصویر

 )تصویر از نگارنده(

نی بافی، بر روی گور آس : تصویر ابزارالت مرتبط باور8تصویر

 کلیبر)تصویر از نگارنده( 
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شانه نقش شده بر روی سنگ مزارات آس، شانه های دندانه   نیز در بین جامعه روستایی و عشایری مورد استفاده قرار می گیرد.

 ن دارای دندانه بوده است.دار بوده که هر دو جانب آ

  منابع

 (. جغرافیای تاریخی ایران. ترجمه حمزه سر دادور. چاپخانه اتحادیه تهران. تهران.1380بارتولد استاد و، ) .1

(. بررسی تاثیر مزارات در توسعه ساختار شهری شهر تبریز از دوره ایلخانی 1394بلیالن اصل، لیدا، دوستار، فهیمه، )  .2

 .65-90پژوهش های معماری اسالمی. شماره هشتم. سال سوم.  تا صفویه. فصلنامه

وَرنی. پژوهش های  نام به مفروشی در ارسباران ایالت زندگی های (، نگاره1391حاجیلو،  فتانه، امیر قاسمی، مینو،) .3

 . 149-166. 1. شماره2انسان شناسی ایران. دوره 

های دوران اشکانی و ساسانی در حاشیه زاگرس. مجله  دخمه(.  1379 ، )حیدری، احمد، و ناصر نوورززاده چگینی .4

 . 3- 17 ( 32-31)اثر 

 (. تاریخ و جغرافیای ارسباران. ناشر احرار. تهران. 1373دوستی، حسین، ) .5

و ارامنه اصفهان. هنرهای  الدهای تخت فو آبهای قبور در آرامگاه ی طشت بررسی و مقایسه(.  1392، )شاهمندی، اکبر .6

 .33-44، 18( 1)سمی هنرهای تج-زیبا

 تجزیه و تحلیل طرح و نقش در قالی(. 1394چرخی، ) ، رحیممیرزایی هللعبدا، الدین بصامالل سید جعبدی، سمیه، ،  .7

 .95-77. 27. گلجام. شمارهروستایی معاصر شهرستان اهر های 

ضامین و نقوش تصویری ای فراتر از یک گورستان: شناخت و بررسی م سفیدچاه، نمایه(. 1393 ، )نژاد، روجا علی .8

 .56- 49. 19( 2.)هنرهای تجسمی-گورستان سفیدچاه. هنرهای زیبا

 . 361(. ورنی بافی، هنر غریب عشایر قشالقی. روزنامه شهروند. سال دوم. شماره1393یاسمی، شاهین، ) .9

 کل . اداره( 1390استان، ) در بافی ورنی فعلی و وضعیت شرقی آذربایجان ورنی هنری و فنی ویژگیهای شناخت .10

 شرقی. آذربایجان مرکز سیمای و صدا پژوهش و آموزش کشور. واحد از خارج و ها استان پژوهش

. شماره 1(. مزارات چرنداب تبریز. متن شناسی ادب فارسی. دوره 1388میر جعفری، حسین، بزاز دستفروش، مهدی، )  .11

4 .42-19 . 

. 4. شماره4ات بیالنکوه تبریز. پژوهش های تاریخی. دوره (. مزار1391میر جعفری، حسین، بزاز دستفروش، مهدی، ) .12

22-1. 
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(. آثار سنگی تمدن اسالمی در گورستان ارامنه تبریز)ریشه یابی و تبیین دالیل وجودی(. 1391کبیر صابر، محمدباقر، ) .13

 . 75-82. 23. شماره9باغ نظر. دوره

نو به گورهای کالن سنگی آذربایجان شرقی براساس (،  نگرشی 1391کاظم پور، مهدی، عمرانی، بهروز، رضالو، رضا،) .14

 . 55-74؛ 1شماره 4یافته های محوطه زردخانه، مطالعات باستان شناسی دانشگاه تهران، دوره 

ی عرفاء و بزرگان در گورستان شادباد مشایخ تبریز. تبریز:  ای از مقبره مرمت گنجینه(.  1392 ، )محمدی، تراب .15

 .آذربایجان شرقیآرشیو میراث فرهنگی استان 

 .112- 93(،  19-18)های مزارات باخزر. اثر  سنگ افراشته(. 1369 ، )لباف خانیکی، رجبعلی .16
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رنگی نخ پشمی دستریس با لیف پشمی رنگرزی شده)نخ رنگ و پشم رنگ( با رنگزای  مقایسه خواص
 قرمزدانه

 

 3مهریزید خواجهمحم، 2چشمه اکرم نگهبان ده، 1سید محمود طباطبایی

 

 

 چکیده

ین الزام را ااستفاده بهینه از رنگزاهای طبیعی به منظور جلوگیری از هدر رفت رنگزا و مسائل زیست محیطی، 

د آزمایش رنگی در شریط یکسان مورهای رنگرزی برای رسیدن به بهترین قدرتآورد که انواع روشبوجود می

ده با لیف وتهای نتایج بدست آمده از نخ پشمی دستریس رنگرزی شقرار بگیرند. در این تحقیق به بررسی تفا

له متغیرهایی است. زمان، درصد رنگزا و نوع لیف مورد رنگرزی از جمبختیاری( پرداخته شده  پشمی)پشم گوسفند

کی مورد هستند که به آنها پرداخته شده است. همچنین سولفات آلومینیوم و اسید استیک از دیگر مواد کم

ا در دستگاه ه، نتایج بدست آمده از انعکاس نمونههارنگی نمونهده در رنگرزی بود. در ارزیابی قدرتاستفا

اسبه قرار گرفت. همچنین میزان اختالف رنگی نمونه مانک مورد مح-اسپکتروفتومتر با استفاده از رابطه کیوبلکا

ها واع ثباتدست آمده از خواص رنگی و انارزیابی شد. نتایج ب b*a*CIE L* 1976ها نیز با استفاده از رابطه

ثباتی  ورنگی های رنگرزی شده نخ پشمی قدرتهای رنگرزی شده لیف پشمی نسبت به نمونهنشان داد، نمونه

 بهتری دارند.
 

 رنگرزی، نخ پشمی دستریس، لیف پشمی، قدرت رنگی، اختالف رنگی :کلید واژه
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 مقدمه-1

ها با مواد رنگزای مصنوعی به عنوان چالشی برای صنایع شیمیایی مطرح است و آلودگی آب امروزه حفاظت از محیط زیست

 تاثیر کخاآب و  گیدلوآ مخصوصازیست ست که بر محیطاصنایع مهمی از  یکی زی،نگرر یندافر . 1است]تبدیل به مشکل شده

. بدلیل افزایش آگاهی در دشومی دهلوآ کخاآب و  بعمنا ،ین طریقاز ا کههشدآزاد  شیمیایی ادبعضیمو زینگرر یندآفر در دارد.

های طبیعی برای استفاده تجاری موفق از رنگ. زیست، عالقه به استفاده از رنگهای طبیعی افزایش یافته استمورد اهمیت محیط

د استفاده قرار های رنگرزی استاندارد شده و مناسب، بدون از دست رفتن کیفیت مواد نساجی رنگ شده مورالزم است تکنیک

. بدین جهت بهینه رنگرزی الیـاف با مواد رنگزای طبیعی وجود دارد طمزایای متعدد، اطالعات کمی از شرای با وجود . 2بگیرند]

ای را رنگرزی بسیاری از صنعتگران و رنگرزان در صنعت فرش دستباف با تکیه برتجارب شخصی، الیاف پشمی، ابریشمی و پنبه 

پشم  . 3مل موجب بازده پایین رنگرزی و عدم تمایل صنعتگران به استفاده از موادرنگزای طبیعی شده است]کنند. این عامی

 یعیخواص طب . این امر به دلیلدستباف استفرش هم در و یدر صنعت نساج همدیقابل تجدو شناخته شده  یعیطب یک لیف

و  ییایمیش زایخوب با هر دو رنگ یرنگرز تیب رطوبت، قابلجذ ،یحرارت قیعا ،یعال یریپذو انعطاف کیخاص آن مانند االست

 یهااست. کورتکس شامل سلول 2کورتکسو  1کولیکوت یکیپشم شامل دو بخش عمده مورفولوژ  . لیف4است] رهیو غ یعیطب

ی پشم )همپوشان کولیکوت یهاشوند. سلولیجدا م گریکدیاز  یسلول یمجموعه غشا کی قیاست که از طر ندلیقشر اسپ

 اسیمق یرونیسطح ب. شوندیم میتقس 4لیکو اندوکت 3ی اکسوکتیکلعنی یاصل هیاند( به دو الکه قشر را احاطه کرده ییهاسلول

نشان  "1شکل "در م پش دیاس نویآم αساختار  . 5]شده است دهیپوش5اپیکوتیکولنازک به نام  اریبس یتوسط غشا کولیکوت

ای کاربرد رنگزای طبیعی با منشأ گیاهی و حیوانی برای رنگرزی الیاف پشمی و پنبهاز زمانهای قدیم، مواد داده شده است.

 نیتریمیکنند . قدیم دیرنگ قرمز تول شترشانیهستند و ب یوانیبا منشا ح یعیطب یهارنگی منبع اصل حشرات . 3اند]داشته

یکی از شناخته  6قرمزدانه .شده استیم دیمورکس تول ییایاست که از ترشحات حلزون در یصورت-بنفش  ی،وانیمنشا ح

ای است از  . قرمزدانه حشره9ترین و پرکاربردترین رنگزاهای قرمز عالی است که از زمان قدیم تا کنون کاربرد داشته است]شده

ه  . ماده رنگزای موجود در این حشر10کند]که در مناطق گرمسیری و آمریکای جنوبی زندگی می 7داخانواده داکتیلوپی

نشان داده شده است، "2شکل "ها تعلق دارد. این ماده شیمیایی که ساختار آن در کارمینیک اسید است که به گروه آنتراکینون

  .3گرم بر مول است] 492,4دارای وزن مولکولی 

                                                  
1-cuticle 
2-cortex 
3-exocuticle 
4-endocuticle 
5-epicuticle 
6-Cochineal 
7-Dactylopiidae 
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  .3]کارمینیک اسید : ساختار شیمیایی2شکل      .                                       11]پشم دیاس نویآم αساختار :1شکل

نویسند، مواد رنگزای طبیعی گروه بسیار مهم و گسترده ای از مواد رنگرزی هستند که قابلیت رنگ دودانگه و قرنجیک می

ایجاد شده های مختلف دارند. از آنجا که مقدار مواد رنگزا و نیز ثبات های کردن کاالهای طبیعی و منصوعات بشری را به رنگ

توان به عنوان مواد رنگزای نساجی استفاده ی این ترکیبات نمیروی کاال از یک منبع به منبع دیگر متفاوت است، از همه

های طبیعی در کاربرد های نساجی روز به روز در حال رشد و گسترش است .که این خود متاثر از  . استفاده از رنگ14کرد]

ای است که توسط بسیاری از کشورها وضع شده است تا مانع از ایجاد مشکالتی یق و سختگیرانههای محیط زیستی دقاستاندارد

های طبیعی از گیاهان، حشرات و مواد معدنی و بدون هیچ گونه فرآیند شیمیایی رنگ .اندازدشود که سالمتی را به خطر می

منابع تجدید پذیر هستند، مشکلی برای سالمتی ندارند، آیند. رنگهای طبیعی دارای مزایایی هستند از جمله: دارای بدست می

کاربرد رنگ های طبیعی "ای تحت عنوان مقاله در  2و آگاروال 1آشیس کومار.  6کامال در دسترس هستند و با طبیعت سازگارند]

های اده از رنگعالقه به استف، اهی در مورد اهمیت محیط زیستگاگر چه اخیرا بدلیل افزایش آمی نویسند: " روی منسوجات

های طبیعی الزم است تکنیک های رنگرزی استاندارد شده و برای استفاده تجاری موفق از رنگ، طبیعی افزایش یافته است

م کارای بهتر رنگ های مصنوعی، غمناسب بدون از دست رفتن کیفیت مواد نساجی رنگ شده مورد استفاده قرار بگیرند. علیر

دوام و  موارد است: ، اینسی به خود جلب کرده اند که علت آنرانشمندان را برای تحقیق و برهای طبیعی توجه داخیرا رنگ

های شواهد تجربی برای تاثیرات سمی و آلرژیک رنگ ن،در دسترس بود، های طبیعی و پتانسیل قوی آنهاثبات گسترده رنگ

 قیتحق در   .7و ... ] ولوژی رنگرزی سنتی و باستانیمحافظت از تکن، مصنوعی و تاثیرات غیر آلرژیک و غیر سمی رنگهای طبیعی

رنگ از  دیانجام دادند، تول برای بدست آوردن رنگزا از مواد رنگزای طبیعی غیر گیاهیو همکاران  3امالیپورن یکه آقا یگرید

به عنوان  یکروبیم یهانهرنگدا یابیو ارز دیتول برای یبه منظور استفاده در صنعت نساجباشد. این قارچ می ومیسلیگونه قارچ س

جالب  یکیمنبع الکتر کیقارچ  همشخص شد ک قرار گرفت. یمورد بررس سیانگل ینساج یتوسط گروه تکنولوژ ینساج یرنگزا

 رهیو غ نونیآنتراک یو پر لیکربوکس یها دیاس ،نونیثابت متل آنتراک یرنگزا یادیز ریمقاد یاست چرا که چند گونه قارچ دارا

                                                  
1 - Ashis Kumar 
2 - Agrawal 
3 - Poorniammal 
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 اننش یگرام متبت و گرام منف یها یرا نسبت به باکتر ییضد باکترا تیقارچ ها فعال نونیآنتراک یورده هاآاز فر یتعداد هستند.

  .8]هستند دیتوکس تویو س اختگانیضد تک  تیفعال یاردا نونیمشتقات آنتراک  یرخبگزارش شده است که  نیهمچن دادند.

ابی به جذب رنگ بیشتر به منظور جلوگیری از هدررفت رنگزا و نیز هدف از انجام این تحقیق، بررسی روشی جدید در دستی

اقتصادی به معرفی روشی جدید در رنگرزی باشد. این امر عالوه بر ایجاد صرفهحفظ محیط زیست از پساب ناشی از رنگرزی می

 کند.نیز کمک می

 روش تحقیق-۲

 هامواد و روش-۲-1

. از پشم گوسفند بختیاری به عنوان کاالی مورد رنگرزی ای بودمایشگاهی و کتابخانهروش مورد استفاده در این تحقیق از نوع آز

ی دندانه ،به عنوان رنگزا استفاده شد. از دیگر مواد کمکی %10و  %20گرم  و از حشره قرمزدانه، با دو غلظت  2,5به مقدار 

رنگرزی استفاده گردید. ، 1:50L:Rو pH=4-6 یک باو در شرایط پیش کروم و اسید است %9سولفات آلومینیوم بود که با غلظت 

 باشند. مواد مورد استفاده از شرکت مرک آلمان میدقیقه انجام شد.  90دقیقه و  60در دو زمان 

تست به منظور دستیابی به میزان قدرت رنگی نمونه ها  و دستگاه  X-rite sp 62ی مدل اسپکتروفتومتر انعکاسهای  از دستگاه

 است.برای شبیه سازی نور روز بهره گرفته شده زدیشرکت الکترو صنعت ساخت  D65مدلی ثبات نور

𝑘)رنگیبه منظور محاسبه قدرت
𝑠⁄ ( مورد محاسبه قرارگرفت λ=400mmها در طول موج ماکزیمم جذبی )انعکاس نمونه، (

𝑘)های جذبی ( به دادهRها)های انعکاسی نمونهوطبق داده
𝑠⁄ -الیاف با استفاده از معادله کیوبلکا K/Sمقدار تبدیل گردید. (

 اتیعمل انیپس از پا .12( محاسبه شد]2ها نیز با استفاده از معادله )رنگی نمونهاختالفشود.محاسبه می (1معادله ) مانک

 10اندارد و مشاهده کننده است 65Dی (تحت منبع نور*CIE L*a*b) ستمیها در سو انعکاس نمونه یرنگ یهامولفه ،یرنگرز

 شدند. یریگاندازهX-rite SP62 یدرجه توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر انعکاس

 معادالت ریاضی-۲-۲

 (1معادله)

(
K

S
) =

(1−𝑅)2

2𝑅
∆𝐸 =  √(𝑙2 − 𝑙1)2 + (𝑎2 − 𝑎1)2 + (𝑏2 − 𝑏1)2 (2معادله )  

 

 105وB01 1994ISO 105د مطابق روش استاندارهای نوری و شستشویی، به ترتییب برای ثباتشده  رزیرنگ یهانمونه

C03 1994ISO 13ی ثبات مورد آزمایش قرار گرفتند]ریاندازه گ یبرا.  
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و لیف پشمی، متل چربی، واکس، خار و خاشاک و  نخپشمی، به دلیل حضور مواد زائد اضافی بر روی به منظور رنگرزی کاالی

گرم بر لیتر  2رد شستشو قرار گیرد. به این منظور طبق استاندارد مقدار کتافات، الزم است قبل از رنگرزی کاالی پشمی مو

صابون غیریونی نساجی برای شستشوی کاالی پشمی استفاده شد. به این صورت که کاالی خیسانده شده را درون حمام شستشو 

درجه سانتی گراد  60مای دقیقه در د 30به مدت  L:R  ،1:50گرم بر لیتر دترجنت و آب در  2با محلول ساخته شده از 

دقیقه در حمام  30درجه سانتی گراد به مدت  60درجه وارد حمام شد و با رسیدن به دمای 30شستشو داده شد. کاال در دمای 

 شستشو شد.

 مشاهدات و نتایج  -۳

 هانمونه یرنگ وخواص هامؤلفه-۳-1

دهد. نتایج بیانگر را نشان میاه اسپکتوفتومتر انعکاسی ها بوسیله دستگاطالعات انعکاسی نمونهآمده از نتایج بدست"1جدول "

( قابل مشاهده توسط دستگاه R( و کوتاه ترین طول موج )*bآبی ) -(، زردی *aسبزی ) -(، میزان قرمزی *Lمیزان روشنایی )

 است.مشخص شده Tو زمان رنگرزی با حرف Dباشد. درصد رنگزا در جدول با حرف می

 های رنگرزی شده گی نمونههای رن: مولفه1جدول 

 L* a* b* R کدنمونه ردیف 

 

 لیف پشمی

1 D10%T60 31,50 33,05 2,97- 8,00 

2 D10%T90 33,15 32,87 2,67- 8,24 

3 D20%T60 26,67 30,95 0,95- 5,72 

4 D20%T90 31,76 30,49 0,47- 6,74 

 

 نخ پشمی

5 D10%T60 35,95 32,54 3,37- 9,90 

6 D10%T90 35,13 29,93 2,66- 8,96 

7 D20%T60 28,60 27,18 1,43- 5,85 

8 D20%T90 30,92 29,00 1,65- 6,62 

-شاهد نخ

 پشمی

9 D10% 47,78 19,40 3,38- 14,86 

شاهد لیف 

 پشمی

10 D10% 46,03 15,45 2,36- 12,38 

 

باشد. این نتایج  می 33تا  26ف پشمی بین عدد های لیدهد که میزان روشنایی نمونهها نشان میهای رنگی نمونهنتایج مولفه

های لیف پشمی حاکی از این است که نمونهباشد. مقایسه نتایج روشنایی نمونهمی 35تا  28های نخ پشمی که بین در نمونه

پشمی های رنگرزی شده لیف های نخ پشمی دارند. این امر بیانگر جذب رنگ بیشتر نمونهروشنایی کمتری نسبت به نمونه
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بیشترین قرمزی را  33,05درجه با  60رنگزا در دمای  %10ی رنگرزی شده لیف پشمی با باشد. این در حالی است که نمونهمی

های نخ رنگرزی شده مربوط به نمونه 27,18درجه با 60رنگزا و دمای  %20ی رنگی نیز مربوط به نمونهنشان داد. کمترین قدرت

 باشد.می

 های رنگرزی شده رنگی نمونهو اختالف رنگی: قدرت2جدول 

 (K/S)) E)Δ کد نمونه ردیف 

 

 لیف پشمی

1 D10%T60 5,25 22,83 

2 D10%T90 5,10 21,65 

3 60T20%D 7,76 24,27 

4 90T20%D 6,61 20,81 

 

 نخ پشمی

5 D10%T60 4,24 17,68 

6 D10%T90 4,82 16,47 

7 D20%T60 7,54 20,78 

8 D20%T90 6,69 19,47 

-شاهد نخ

 پشمی

9 10%D 2,48 - 

شاهد لیف 

 پشمی

10 D10% 3,16 - 

 

 

 

 هارنگی نمونه: اختالف4ها                                       شکلرنگی نمونه: قدرت3شکل

ف پشمی، بعنوان لی %20درجه و مقدار رنگزای  60ی رنگرزی شده در دمای ها نشان داد که نمونهرنگی نمونهنتایج قدرت 

های نخ پشمی، تاثیر های لیف پشمی و هم در نمونهبهینه  بهترین قدرت رنگی را دارد. امر قابل توجه هم در نتایج نمونهنمونه 

 60رنگزا و دمای  %10ی رنگرزی شده با باشد. کمترین قدرت رنگی نیز مربوط به نمونهتر در جذب باالتر رنگ میدمای پایین

ی لیف پشمی قدرت رنگی باالتری نسبت به های شاهد نیز نشان داد نمونهرنگی نمونهباشد. نتایج قدرتمی 4,24 درجه با با

0

2

4

6

8

10

لیف پشمی نخ پشمی

ی
گ
رن

ت 
در

ق

نوع کاال

D10%T60

D10%T90

D20%T90

D20%T902

نمونه شاهد
0

5

10

15

20

25

30

لیف پشمی نخ پشمی

ی
گ
رن

ف 
ال
خت

ا

نوع کاال

D10%T60

D10%T90

D20%T90

D20%T902



 

207 

 

های رنگرزی شده لیف پشمی بیشترین اختالف ها نیز نشان داد نمونهنمونه شاهد نخ پشمی دارد. نتایج اختالف رنگی نمونه

های لیف پشمی نسبت به اهد دارند. این امر بیانگر جذب بهتر رنگ نمونهشهای نخ پشمی با نمونهرنگی را نسبت به نمونه

 های نخ پشمی است.نمونه

ها به این صورت انجام شد که نمونه دهد. بررسی ثبات شستشویی نمونهها را نشان میثبات نوری و شستشویی نمونه 3جدول 

درجه و   40( وارد حمام شستشو شدند. نمونه ها در دمای خام به همراه نمونه رنگرزی شده و یک نمونه کاالی مخالف)پنبه

L:R  ،1:50  دقیقه مورد شستشو قرار گرفتند. بررسی ثبات نوری  20گرم بر لیتر صابون غیر یونی به مدت  2با محاسبه مقدار

ساعت و مقایسه این   48مدت  ها در برابر نور بهها نیز بر اساس استاندرانجام شد. به این صورت که با  قرار گرفتن نمونهنمونه

نتایج نشان داد از نظر ثبات نوری و اند میزان رنگ پریدگی آنها ارزیابی شد. هایی که در معرض نور نبودهها با نمونهنمونه

 باشند.شستشویی نتایج در سطح خوب تا عالی می

 های رنگرزی شده : ثبات نوری  و ثبات شستشویی نمونه3جدول 

ثبات  ثبات نوری کد نمونه ردیف 

 شستشویی

 

 لیف پشمی

1 D10%T60 6 4 

2 D10%T90 7 4 

3 D20%T60 6 4 

4 D20%T90 7 4 

 

 نخ پشمی

5 D10%T60 6 4 

6 D10%T90 7 4 

7 D20%T60 6 4 

8 D20%T90 7 4 

-شاهد نخ

 پشمی

9 D10% 5 4 

شاهد لیف 

 پشمی

10 D10% 5 4 

 

 گیرینتیجه -۴

ها نشان داد ها، نتایج نزدیک به یکدیگر را نشان داد. نتایج کلی نمونهرنگی نمونهمحاسبه قدرت مشاهدات به دست آمده از

دار پشمی دارد. تاثیر متغیر رنگزا و متغیر زمان رنگرزی در جذب رنگ خیلی معنیپشمی قدرت رنگی بهتری نسبت به نخلیف

رنگی را نشان داد. نتایج اختالف دقیقه، بهترین قدرت 60و زمان  %20ی رنگرزی شده با رنگزای نبود. با اندکی اختالف نمونه

ها ثبات نوری نمونهتر از نخ پشمی گزارش شد. شاهد با اندکی اختالف در لیف پشمی نیز قابل قبولها نسبت به نمونهرنگی نمونه
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مشاهدات نشان داد گیری شد. دازهکش خاکستری انها بر اساس خطگذاری نمونهشستشویی و لکهکش آبی و ثباتبر اساس خط

های رنگرزی شد لیف پشمی با نخ پشمی دیده داری بین نمونهباشند. تفاوت معنیها دارای ثبات خوب تا عالی میی نمونههمه

 رنگی را بهبود ببخشد.کشی و قدرتتواند میزان رمقنشد.به طورکلی نتایج این تحقیق نشان داد رنگرزی قبل از ریسندگی می
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 کشیتعیین منحنی رنگرزی الیاف پشم با روناس از نظر رمق

 سید جالل الدین بصام1

 چکیده

میزان  های رنگرزی روناس که به صورت تجربی به دست آمده اند و در کارگاههای رنگرزی مورد استفاده قرار می گیرند بامنحنی

دی و محیط زیست متفاوتی رمق کشی  انجام می شوند. از آنجا که کاهش رنگ موجود در پسماند رنگرزی می تواند از نظر اقتصا

تحقیق منحنی رنگرزی الیاف  این درهایی صورت بگیرد. باشد، الزم است که در مورد تعیین منحنی بهینه رنگرزی بررسی مهم

آوردن بهترین میزان  های نخ پشمی برای به دستبه دست آمده است. برای این کار نمونه کشیرمقپشم با روناس از نظر میزان 

L:R مان ماندگاری کاال افزایش دما، میزان ماندگاری در دمای حداکتر، نحوه سرد کردن و ز، دمای اولیه و نهایی رنگرزی، شیب

اقیمانده در حمام بقبل از خارج کردن آن از حمام مورد بررسی قرار گرفت. در هر مرحله میزان رنگ با روناس در پساب رنگرزی 

. با توجه به آزمایشات در هر گروه از آزمایشات تعیین شد گیری و بهترین شرایطبا استفاده از اسپکتروفتومتر نور عبوری اندازه

افتد که دمای اق میکرومات پتاسیم در حالتی اتف در رنگرزی پشم با روناس و دندانه دی کشیرمقانجام شده بیشترین میزان 

 90لیاف در مدت اچنانچه درجه سانتیگراد برسد.  90دقیقه این دما به  50درجه سانتیگراد باشد و در مدت  40آغازین رنگرزی 

روی میزان  کشی بیشترین مقدار است. روش سرد کردن تاثیر چندانی بردرجه باقی بمانند، میزان رمق 90دقیقه در دمای 

کشی افزوده رمق ساعت در حمام رنگرزی باقی بماند بر میزان 24کشی ندارد. پس از سرد شدن حمام، چنانچه کاال به مدت رمق

 شود.می

 رنگرزی طبیعی، پشم، روناس، منحنی رنگرزی، شرایط رنگرزیای کلیدی: هواژه
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 مقدمه

روناس گیاهی است که از دیرباز توسط اقوام مختلف برای رنگرزی الیاف پشم و تهیه رنگ قرمز شناسایی شده و مورد استفاده 

ی رنگرزی مورد استفاده متعدد بوده و هاشرو ده است،شمیرفته است. از آنجا که رنگرزی گیاهی به طور سنتی انجام گمیقرار 

توسط استادان رنگرز به شاگردان و فرزندان به صورت  هاشد. این روشمیدر اثر تجربه فراوان بهترین شیوه رنگرزی انتخاب 

جود دارد که سینه به سینه آموخته شده و هم اکنون گنجینه گرانبهایی از تجربیات رنگرزی الیاف پشم با مواد رنگزای طبیعی و

ی متعددی به کار گرفته هاشی اندکی برای مکتوب کردن آنها صورت گرفته است. برای انجام رنگرزی پشم با روناس، روهاشتال

و  کشیرمقشده که عمدتا بر اساس این تجربیات بوده است. در این تحقیق، منحنی رنگرزی الیاف پشم با روناس از نظر میزان 

 است.  به دست آمدهثبات رنگ 

 مروری بر دانش موجود

ی دندانه دادن الیاف به صورت هاشی رنگرزی پشم با روناس را ذکر نموده است. روهاشی متعددی از روهاه( نسخ1355ورزی )

قبل از رنگرزی، همزمان با رنگرزی و پس از رنگرزی از مواردی است که در این کتاب به آن اشاره شده است. برای رنگرزی پشم 

 40، دمای آغازین رنگرزی هایی رنگرزی متفاوتی ارائه شده است. در اکتر این منحنهایی مختلف، منحنهاهناس با  دندانبا رو

دقیقه به  45تا  30درجه در نظر گرفته شده و پس از ورود کاال به داخل حمام بر حسب نوع دندانه مصرفی، این دما در مدت 

 ند.مایدر دمای جوش باقی م دقیقه 75تا  60دمای جوش رسیده و مدت 

( در تحقیقی که در زمینه قالی استان چهار محال و بختیاری داشته است با آمیختن تجربیات رنگرزان آن استان 1370قاسمی )

 هایی رنگرزی مختلف برای گیاهان رنگزا، منجمله روناس، نموده است. این منحنهایبا دانش نوین رنگرزی مبادرت به ارائه منحن

ود که از تنوع بسیار زیادی برخوردار هستند. در عین حال بر اساس تجربیات شمیسط رنگرزان سنتی در رنگرزی استفاده تو

دقیقه  10درجه،  40آزمایشگاهی، قاسمی منحنی رنگرزی روناس را به این شرح به کار گرفته است: دمای شروع رنگرزی 

 دقیقه. 80دقیقه و ماندگاری در این دما به مدت  30مدت  درجه در 92ماندگاری در این دما، رسیدن به دمای 

ی متعددی در رابطه با رنگرزی با گیاهان رنگزای متفاوت ارائه نموده است که در ارتباط با هاه( نسخ1375جهانشاهی افشار )

انه قبل هستند. بر رنگرزی روناس برای ابریشم و پشم چهار نسخه ارائه نموده است که همگی بر اساس رنگرزی به روش دند

یرد، در بقیه موارد الیاف دندانه شده را در دمای گمی، به غیر از یک روش که رنگرزی در دمای محیط صورت هاشاساس این رو
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ند. تاکید دهمیحرارت  ددرجه سانتیگرا 70تا  60درجه وارد حمام رنگرزی نموده و مدت یک یا دو ساعت در دمای  70یا  60

 رسد که در عمل دارای مشکالتی باشد.به نظر می هاهحمام نباید به دمای جوش برسد. این نسخ شده است که دمای

( در حین تحقیقی که روی گیاهان رنگزا انجام داده با دو روش دندانه قبل و دندانه همزمان الیاف پشم را با 1374جاویدتاش )

 90دقیقه به دمای  30ه سانتیگراد وارد حمام نموده و در مدت درج 40گیاه رنگزا رنگ نموده است. وی الیاف را در دمای  724

دقیقه در این دما نگه داشته و در خاتمه مقداری آب سرد به حمام اضافه نموده تا حمام رنگرزی سرد  90درجه رسانیده و مدت 

 شود.

یه حمام رنگ و قرار دادن کاال درون ارائه نموده که شامل ته ایه( برای رنگرزی پشم با استفاده از روناس نسخ1383جنی دین )

دقیقه و سرد نمودن حمام به  60درجه سانتیگراد به مدت  60ساعت و سپس حرارت دادن حمام تا دمای  24حمام به مدت 

 صورت تدریجی است. 

از منحنی  ( برای بررسی تاثیر آمونیاک بر فام رنگی نخ های پشمی رنگ شده با رنگزاهای طبیعی1387پروین زاده و منتظر )

درجه  85دقیقه، ماندگاری در دمای  20درجه، شیب افزایش دما تا نقطه جوش در مدت  40رنگرزی با شرایط دمای آغازین 

 دقیقه استفاده کرده اند. 60سانتیگراد و به مدت 

لف نظیر دما، زمان، ( برای بهینه سازی شرایط رنگرزی روناس با دندانه زاج سفید اثر متغیرهای مخت1391دودانگه و قرنجیگ )

محلول را روی قدرت رنگرزی کاالی پشمی را بررسی کرده اند. آنها به این نتیجه رسیدند  pH، جنس حمام رنگرزی و L:Gنسبت 

، جنس حمام سفال بهترین شرایط است. در مورد 5تا  4بین  pHساعت،  2که بهترین دما برای رنگرزی دمای جوش، زمان 

 20:1بهترین نسبت و در متن مقاله نسبت  30:1دارای ابهام است از آنجا که در چکیده مقاله نسبت حجم حمام رنگرزی مقاله 

 بهترین نسبت اعالم شده است.

کاربرد خاص خود را  هاشبا توجه به منابع موجود، روش یکسانی برای رنگرزی روناس وجود ندارد، ضمن آن که تمامی این رو

هرچند تالش دودانگه و قرنجیگ برای دستیابی به منحنی بهینه رنگرزی تا نمایند.  ارائه می داشته و نتایج نسبتا قابل قبولی

حدی در راستای بهبود رنگرزی گام برداشته اما در تعیین سایر اجزای منحنی رنگرزی شامل شیب منحنی، دمای آغازین رنگرزی 

در این تحقیق سعی بر آن است که با رت نگرفته است. و زمانهای ماندگاری در حمام رنگرزی پس از اتمام رنگرزی بررسی صو

 تعیین شود. کشیرمقیک رویکرد علمی، بهترین روش رنگرزی با روناس از نظر میزان 
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 هاشمواد و رو

 استفاده شد: 1در این آزمایشات از مواد مطابق جدول 

 مواد مورد استفاده در آزمایشات -1 جدول

 مقدار درصد مشخصات نوع مواد

 گرم 8 - پشم االک

 گرم 4/2 30 روناس سه ساله آذربایجان رنگزا

 گرم 24/0 3 دی کرومات پتاسیم )مرک( دندانه

 گرم 24/0 3 اسید اگزالیک )مرک( اسید

 میلی لیترL:R 160=20 آب مقطر آب

 

کپسول رنگرزی است که کنی ساخت شرکت آذر دلتا استفاده شد. این دستگاه شامل شش  برای رنگرزی از دستگاه نمونه رنگ

وند و پس از بستن درب شمیمیلی لیتر است. مواد الزم برای رنگرزی درون کپسول قرار داده  160حجم تقریبی هر کدام از آنها 

ها با چرخش منظم درون  وند )دو کپسول بر روی هر وجه(. کپسولشمیآنها، بر روی یک محور که دارای سه وجه است بسته 

کنند. برای کاهش حرارت  وند، حرکت میشمیهای برقی و تحت کنترل گرم  ن، که با استفاده از المنتیک حمام گلیسیری

ود. حرارت حمام توسط برنامه قابل کنترل است و زمان گرم شدن و رسیدن به دمای شمیحمام از جریان آب سرد استفاده 

 معین و یا کاهش دمای آن طی زمان مورد نظر قابل حصول است. 

دندانه  %3ماده رنگزا،  %30با در نظر گرفتن  40و  30، 25، 20، 15، 10ابتدائا نسبتهای مختلف  L:Rتعیین بهترین نسبت  برای

اسید آزمایشاتی صورت گرفت و به صورت کیفی نسبت به انتخاب بهترین نمونه از نظر یکنواختی رنگ اقدام شد. در این  %3و 

 اند. با همین نسبت محاسبه شده 1داده شد و مقادیر داده شده در جدول تشخیص  L:R=20رابطه بهترین نمونه با 

 گرم در لیتر صابون شسته شدند. 5درجه با مقدار  45در دمای  L:R=20قبل از عملیات رنگرزی در حمامی با  هاهکلیه نمون

دین صورت طراحی شد که کلیه از روش دندانه و رنگ همزمان استفاده شد. روش رنگرزی بنابراین ب هاهبرای رنگرزی نمون

به دستگاه  2ها قرار داده شدند و طبق آزمایشات مندرج در جدول  درون کپسول 1کاالهای محاسبه شده طبق جدول شماره 

 کنی برنامه زمانی رنگرزی داده شد و آزمایشات انجام شدند. نمونه رنگ
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 پس شش سری آزمایش به شرح زیر طراحی و انجام شد:در نظر گرفته شد. س 1در آزمایشات منحنی رنگرزی مطابق نمودار 

گیری تاثیر دمای اولیه در  برای اندازه -1

درجه آغازین به  40آزمایشات سری اول دمای 

تغییر کردند.  2ترتیب ذکر شده در جدول شماره 

درجه معادل دمای  30در این آزمایشات دمای 

درجه نزدیک به دمای جوش  90محیط و دمای 

 فته شدند. در نظر گر

در آزمایشات سری دوم شیب افزایش دما بررسی شد. در این آزمایش نر  افزایش دما از دمای آغازین تا دمای نهایی تغییر  -2

 50، 40، 30، 20، 10های  یافت. برای ایجاد تغییر در شیب منحنی، زمان افزایش دما از دمای آغازین تا دمای نهایی در مدت

 . دقیقه تنظیم شدند 60و 

، 70رنگ مورد بررسی قرار گرفت. دمای نهایی در سه اندازه  کشیرمقدر این سری از آزمایشات تاثیر دمای نهایی بر میزان  -3

 درجه سانتیگراد مد نظر قرار گرفت.  90و   80

و  120، 90، 60 در آزمایشات سری چهارم تاثیر زمان ماندگاری الیاف در دمای نهایی مورد بررسی قرار گرفت که زمانهای -4

 هایی بودند که برای این آزمایش در نظر گرفته شدند.  دقیقه مدت 180

گیری بود که به سه صورت سرد  در پنجمین سری آزمایشات نحوه سرد کردن الیاف در انتهای آزمایش متغیر مورد اندازه -5

 انجام شدند. درجه و سرد کردن به صورت سریع آزمایشات  40کردن تدریجی، سرد کردن با آب 

ساعت  24و  4، 3، 2، 1های صفر،  در آخرین سری آزمایشات تاثیر زمان ماندگاری الیاف در پساب حمام رنگرزی در زمان -6

 مورد بررسی قرار گرفت. 

 تعداد و نوع آزمایشات را خالصه کرده است.  2جدول 
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 شرایط آزمایشات رنگرزی -2 جدول

شماره 

 آزمایش

های اندازه متغیر مورد بررسی

 مورد بررسی

شماره 

 آزمایش

های مورد اندازه متغیر مورد بررسی

 بررسی

1-1 درجه 30 دمای آغازین   1-4 دقیقه 60 ماندگاری در دمای نهایی   

2-1 درجه  40 دمای آغازین   2-4 دقیقه 90 ماندگاری در دمای نهایی   

3-1 درجه  50 دمای آغازین   3-4 قیقهد 120 ماندگاری در دمای نهایی   

4-1 درجه  70 دمای آغازین   4-4 دقیقه 150 ماندگاری در دمای نهایی   

5-1 درجه  90 دمای آغازین   5-4 دقیقه 180 ماندگاری در دمای نهایی   

1-2 دقیقه 10 شیب منحنی   1-5  تدریجی نحوه سرد کردن 

2-2 دقیقه 20 شیب منحنی   2-5 درجه 20آب  نحوه سرد کردن   

3-2 دقیقه 30 شیب منحنی   3-5  آب یخ نحوه سرد کردن 

4-2 دقیقه 40 شیب منحنی   1-6  صفر ساعت ماندگاری در پساب رنگرزی 

5-2 دقیقه 50 شیب منحنی   2-6  یک ساعت ماندگاری در پساب رنگرزی 

6-2 دقیقه 60 شیب منحنی   3-6  دو ساعت ماندگاری در پساب رنگرزی 

1-3 درجه  70 دمای نهایی   4-6 زیماندگاری در پساب رنگر   سه ساعت 

2-3 درجه  80 دمای نهایی   5-6  چهار ساعت ماندگاری در پساب رنگرزی 

3-3 درجه  90 دمای نهایی   6-6 ساعت 24 ماندگاری در پساب رنگرزی   

 

ها در  با استفاده از میزان نور عبوری و نور جذب شده، پساب رنگرزی هر کدام از حمام کشیرمقگیری میزان  به منظور اندازه

ه اسپکتروفتومتر قرار داده شد. پساب حمام رنگرزی از درون صافی عبور داده شد تا کلیه ذرات معلق سلولزی باقیمانده دستگا

 در حمام رنگرزی نیز تصفیه شده و تاثیری بر میزان عبور یا جذب نور نگذارد.

  نتایج

ه در نمودار مشخص است کمترین است. همانگونه ک کشیرمقنشان دهنده تاثیر دمای آغازین بر میزان  2نمودار 

درجه  40و بیشترین مقدار عبور نور در دمای آغازین  %5/24درجه با مقدار  30میزان عبور نور اسپکتروفتومتر در دمای آغازین 

یابد. میزان عبور نور بیشتر به معنای  ر  داده است. با افزایش دمای آغازین مقدار عبور نور مجددا کاهش می %45با مقدار 

افتد که الیاف  در حالتی اتفاق می کشیرمقحضور کمتر مواد رنگی در پساب حمام رنگرزی است. بدین ترتیب بیشترین میزان 
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دمای حمام کمتر از این درجه باشد از  هدرجه رسیده باشد. در صورتی ک 40را زمانی وارد حمام رنگرزی نماییم که دمای آن به 

درجه بیشتر شود نیز از میزان  40دمای حمام رنگرزی از  هود. در صورتی کشمیته به مقدار زیادی کاس کشیرمقمیزان 

گیری ثبات آزمایشات اندازه در این حالت کمتر از حالت قبلی است. کشیرمقود، ولیکن میزان کاهش شمیکاسته  کشیرمق

ن ثبات شستشویی در حالتی که دمای شستشویی و نوری نشان داد که تمامی آزمایشات دارای ثبات قابل قبولی هستند، لیک

و  5درجه باشد معادل  90است. ثبات نوری در حالتی که دمای آغازین  5/4و در بقیه حاالت  5درجه باشد معادل  40آغازین 

 درجه برای منحنی رنگرزی انتخاب شد. 40در آزمایشات بعدی دمای آغازین  در بقیه حاالت به مقدار جزئی کمتر است.

ود بیشترین میزان عبور شمیاست. همانگونه که در نمودار مشاهده  کشیرمقنشان دهنده تاثیر شیب منحنی بر میزان  3نمودار 

دقیقه دمای  50انجام شود که در مدت  ایهافتد که رنگرزی به گون ، در صورتی اتفاق میکشیرمقنور، بنابراین بیشترین میزان 

درجه برسد. این مدت، نر  افزایش دمایی معادل یک درجه در دقیقه خواهد داشت.  90ی درجه سانتیگراد به دمای نهای 40اولیه 

درجه  90درجه به دمای  40دقیقه دمای  20درجه در دقیقه افزایش یابد، یعنی در مدت  5/2در صورتی که نر  افزایش دما به 

ه نر  افزایش دما از میزان یک درجه در دقیقه در حمام رنگرزی ر  خواهد داد. چنانچ کشیرمقافزایش یابد، کمترین میزان 

کاهش خواهد یافت. به این ترتیب بهترین شیب منحنی در حالتی است که افزایش دما در مدت  کشیرمقنیز کمتر شود میزان 

مان دقیقه با ز 40دقیقه و  30های  بین زمان کشیرمقود اختالف میزان شمیدقیقه صورت بگیرد. از سوی دیگر مشاهده  50

دقیقه انتخاب شود.  30دقیقه زیاد نیست و شاید به منظور کاهش هزینه تمام شده رنگرزی به صالح باشد که شیب منحنی  50
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 دقیقه انتخاب شد. 30برای آزمایشات بعدی شیب منحنی 

آزمایشات ثبات شستشویی و نوری تفاوتی در هیچ کدام از 

و شستشویی  آزمایشات نشان نداد و همگی از نظر ثبات نوری

 هستند. 5معادل 

دمای  همشخص است که در صورتی ک 4در نمودار 

 کشیرمقدرجه باشد به میزان زیادی  90نهایی کمتر از 

درجه  90دمای نهایی به  هیابد. در صورتی ک کاهش می

برابر دماهای نهایی دیگر  3نزدیک به  کشیرمقبرسد میزان 

در است.  5/4و در صورتی که کمتر باشد معادل  5درجه باشد معادل  90ایی ثبات شستشویی در حالتی که دمای نهاست. 

 درجه برای منحنی رنگرزی انتخاب شد. 90آزمایشات بعدی نیز دمای نهایی 

مربوط به  5در نمودار  کشیرمقبیشترین میزان 

درجه  90دقیقه در دمای  90حالتی است که الیاف مدت 

درصد  55ین حالت معادل باقی بماند. میزان عبور نور در ا

افزایش  کشیرمقاست. با افزایش این زمان نه تنها میزان 

این  هصورتی کیابد. در  کاهش می کشیرمقیابد، بلکه  نمی

 مباز ه کشیرمقدقیقه باشد، میزان  90مدت کمتر از 

 90تر از  د. هرچند که در دمای پاییندهمیکاهش نشان 

با افزایش زمان ماندگاری در دمای  کشیرمقبینی بود، اما نکته جالب در کاهش میزان  پیشقابل  کشیرمقدقیقه کاهش میزان 

نهایی است. احتماال در صورت طوالنی شدن این زمان، مقداری از رنگ کاال که قبال جذب شده بود، مجددا به حمام رنگرزی بر 

درجه باقی بماند بهترین ثبات را  90در دمای  90دت آزمایشات ثبات شستشویی نشان داد که در حالتی که نمونه م ردد.گمی

 است. 5است. ثبات نوری در تمامی حاالت معادل  5/4است، در حالی که در سایر موارد معادل  5دارد و معادل 

در آزمایش نحوه سرد کردن حمام رنگرزی با استفاده از سه روش سرد کردن لیف با آب سرد، آب ولرم و سرد کردن 

ثبات شستشویی و نوری مالحظه نشد.  کشیرمقدر نتایج از نظر تاثیر بر میزان  ایهدمای اتاق تغییر قابل مالحظتدریجی در 

 نیز تغییر قابل مالحظه ای ندارند.
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نشان دهنده تاثیر مدت زمان  6ی متداول رنگرزی با روناس طوالنی بودن زمان رنگرزی است. نمودار هاهیکی از شیو

است. در این نمودار مشخص است که با افزایش زمان باقی ماندن  کشیرمقاب حمام رنگرزی بر روی میزان باقی ماندن در پس

ساعت به صورت  24پس از  کشیرمقیابد. این تفاوت در میزان  افزایش می کشیرمقالیاف در پساب حمام رنگرزی، میزان 

رسد. در  می %51از اتمام آزمایش، میزان عبور نور به  میزان عبور نور مشخص است. در طول سه ساعت اول پس %10افزایش 

ود. در حالیکه پس از این شمیافزوده  کشیرمقبر میزان  %2این فاصله سه ساعت، در حقیقت به طور متوسط در هر ساعت 

بهترین  ود.شیمافزوده  کشیرمقبه میزان  %2/0ساعت پس از انجام رنگرزی، در هر ساعت به طور متوسط کمتر از  24زمان تا 

ساعت در پساب باقی بمانند  2ساعت و همچنین  24است در دو حالتی که الیاف به مدت  5ثبات نوری و شستشویی که معادل 

نتایج  4و  3اتفاق افتاد. البته در بقیه موارد ثبات رنگ تغییر زیادی نداشت و نزدیک به نتایج بهترین حالت بودند. جداول 

 دهند.بار تکرار شده است را نشان می 6شستشویی را که برای هر نمونه آزمایشات ثبات نوری و 
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 نتیجه آزمایشات ثبات شستشویی -3جدول 

 

های مورد بررسیاندازه متغیر مورد بررسی ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ 1 شماره آزمایش  

1-1  5 5 5 5/4  5/4  5/4 درجه 30 دمای آغازین   

2-1 درجه  04 دمای آغازین 5 5 5 5 5 5   

3-1  5/4  5/4  5 5/4 درجه  50 دمای آغازین 5 5   

4-1  5 5/4  5 5/4 درجه  70 دمای آغازین 5 5   

5-1  5 5 5 5 5/4 درجه  90 دمای آغازین 5   

1-2 دقیقه 10 شیب منحنی 5 5 5 5 5 5   

2-2 دقیقه 20 شیب منحنی 5 5 5 5 5 5   

3-2 دقیقه 30 شیب منحنی 5 5 5 5 5 5   

4-2  5 5 5 5/4  5 5/4 دقیقه 40 شیب منحنی   

5-2  5 5 5 5/4 دقیقه 50 شیب منحنی 5 5   

6-2 دقیقه 60 شیب منحنی 5 5 5 5 5 5   

1-3  5/4  5/4  5/4  5/4  5/4  5/4 درجه  70 دمای نهایی   

2-3  5 5 5 5/4  5/4  5/4 درجه  80 دمای نهایی   

3-3  5 5 5 5/4 درجه  90 دمای نهایی 5 5   

1-4  5 5 5 5/4 ری در دمای نهاییماندگا 5 5  دقیقه 60   

2-4 دقیقه 90 ماندگاری در دمای نهایی 5 5 5 5 5 5   

3-4  5 5/4  5 5/4  5/4  5/4 دقیقه 120 ماندگاری در دمای نهایی   

4-4  5 5 5 5/4  5 5/4 دقیقه 150 ماندگاری در دمای نهایی   

5-4  5 5 5 5/4  5 5/4 دقیقه 180 ماندگاری در دمای نهایی   

1-5  تدریجی نحوه سرد کردن 5 5 5 5 5 5 

2-5  5 5 5 5/4  5 5/4 درجه 20آب  نحوه سرد کردن   

3-5  5 5 5 5/4  آب یخ نحوه سرد کردن 5 5 

1-6  صفر ساعت ماندگاری در پساب رنگرزی       

2-6  5 5 5 5/4  5 5/4  یک ساعت ماندگاری در پساب رنگرزی 

3-6  دو ساعت ماندگاری در پساب رنگرزی 5 5 5 5 5 5 

4-6  5 5 5 5/4  سه ساعت ماندگاری در پساب رنگرزی 5 5 

5-6  5 5 5 5/4  چهار ساعت ماندگاری در پساب رنگرزی 5 5 

6-6 ساعت 24 ماندگاری در پساب رنگرزی 5 5 5 5 5 5   
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 نتیجه آزمایشات ثبات نوری -4جدول 

 

های مورد بررسیاندازه متغیر مورد بررسی ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ 1 شماره آزمایش  

1-1  5 5 5 5/4  5/4 درجه 30 دمای آغازین 5   

2-1  5 5/4  5/4 درجه  40 دمای آغازین 5 5 5   

3-1  5 5 5 5/4 درجه  50 دمای آغازین 5 5   

4-1  5 5/4  5 5/4  5 5/4 درجه  70 دمای آغازین   

5-1 درجه  90 دمای آغازین 5 5 5 5 5 5   

1-2 دقیقه 10 شیب منحنی 5 5 5 5 5 5   

2-2 یب منحنیش 5 5 5 5 5 5  دقیقه 20   

3-2 دقیقه 30 شیب منحنی 5 5 5 5 5 5   

4-2 دقیقه 40 شیب منحنی 5 5 5 5 5 5   

5-2 دقیقه 50 شیب منحنی 5 5 5 5 5 5   

6-2 دقیقه 60 شیب منحنی 5 5 5 5 5 5   

1-3  5/4 درجه  70 دمای نهایی 5 5 5 5 5   

2-3 درجه  80 دمای نهایی 5 5 5 5 5 5   

3-3  5 5 5 5/4 درجه  90 دمای نهایی 5 5   

1-4  5 5 5 5/4 دقیقه 60 ماندگاری در دمای نهایی 5 5   

2-4 دقیقه 90 ماندگاری در دمای نهایی 5 5 5 5 5 5   

3-4  5 5/4 دقیقه 120 ماندگاری در دمای نهایی 5 5 5 5   

4-4 دقیقه 150 ماندگاری در دمای نهایی 5 5 5 5 5 5   

5-4 نهایی ماندگاری در دمای 5 5 5 5 5 5  دقیقه 180   

1-5  تدریجی نحوه سرد کردن 5 5 5 5 5 5 

2-5  5 5 5 5/4 درجه 20آب  نحوه سرد کردن 5 5   

3-5  آب یخ نحوه سرد کردن 5 5 5 5 5 5 

1-6  صفر ساعت ماندگاری در پساب رنگرزی       

2-6  یک ساعت ماندگاری در پساب رنگرزی 5 5 5 5 5 5 

3-6 ر پساب رنگرزیماندگاری د 5 5 5 5 5 5   دو ساعت 

4-6  5 5 5 5/4  سه ساعت ماندگاری در پساب رنگرزی 5 5 

5-6  5 5 5/4  5/4  چهار ساعت ماندگاری در پساب رنگرزی 5 5 

6-6 ساعت 24 ماندگاری در پساب رنگرزی 5 5 5 5 5 5   
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 گیری نتیجه

 

با توجه به آزمایشات انجام شده 

با  در رنگرزی پشم کشیرمقبیشترین میزان 

کرومات پتاسیم در حالتی  روناس و دندانه دی

 40افتد که دمای آغازین رنگرزی  اتفاق می

دقیقه  50درجه سانتیگراد باشد و در مدت 

بیشترین  کشیرمقدرجه باقی بمانند، میزان  90دقیقه در دمای  90درجه سانتیگراد برسد. چنانچه الیاف در مدت  90این دما به 

ی متفاوت سرد کردن الیاف پس هاشندارد، هرچند که رو کشیرمقکردن تاثیر چندانی بر روی میزان مقدار است. روش سرد 

ساعت در حمام رنگرزی  24از اتمام رنگرزی بر روی کیفیت رنگ تاثیر بگذارد. پس از سرد شدن حمام، چنانچه کاال به مدت 

بیشتر  کشیرمقماندن بیشتر کاال در حمام رنگرزی باعث  ود. ممکن است که باقیشمیافزوده  کشیرمقباقی بماند بر میزان 

توان اظهار نظر قاطعی در  نیز بشود، لیکن از آنجا که در این سری آزمایشات، آزمایشی برای این منظور طراحی نشده بود نمی

 د.دهمی نشان کشیرمقبهترین منحنی رنگرزی را از نظر میزان  7رد یا تایید این فرضیه ارائه نمود. نمودار 

را در پی دارد، ولیکن با توجه به زمانهای  کشیرمقبیشترین میزان  7هرچند که منحنی رنگرزی ارائه شده در نمودار 

الزم برای انجام این منحنی، از نظر اقتصادی برای تولید انبوه مقرون به صرفه نیست. به همین منظور با توجه به میزان اهمیت 

عبارت دیگر، منحنی بهینه رنگرزی را باید توان نسبت به تغییر اجزای منحنی رنگرزی تغییراتی را ایجاد نمود. به  می کشیرمق

تواند  با تعریف دقیق عوامل مورد نظر تعیین و سپس نسبت به ارائه منحنی رنگرزی اقدام نمود. نتایج حاصله در این تحقیق می

 راهگشای تعیین نقطه بهینه باشد.

دهد که سابق بر این در کارهای عملی یا در اصله از این تحقیق جزئیاتی از منحنی رنگرزی را پیشنهاد مینتیجه ح

های قبلی در ترین تفاوت این منحنی با منحنیمطالعات قبلی به شکل کمی متفاوت انجام می شده یا پیشنهاد شده است. عمده

دقیقه پیشنهاد شده بود. زمان ماندگاری  45دقیقه تا حداکتر  30قبلی شیب افزایش دما تا نقطه جوش است که در اکتر کارهای 

ساعت پیشنهاد شده  6در پساب در این منحنی از جمله نقاط اختالف با سایر کارهای قبلی است که در کارهای قبلی از صفر تا 

 بود.
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 پیشنهادات

یکن عوامل دیگری بر انتخاب منحنی رنگرزی یکی از عوامل موثر در انتخاب منحنی رنگرزی است. ول کشیرمقمیزان 

اشاره نمود. مسلما با توجه به ارزش  بدست آمده و استحکام نخ توان به نوع فام رنگی دخیل هستند. از جمله این عوامل می

ویژه  کند، و همچنین بهای نسبتا نازل مواد رنگزای گیاهی )به که رنگرزی گیاهی در تولید فرش دستباف ایجاد می ایهافزود

بایست به طور کاملی به  آیند(، یک رنگرز می آنهایی که از ضایعات مواد گیاهی مانند پوست میوه، برگ، ساقه و ... به دست می

 این عوامل توجه داشته باشد.

مناسب است که تاثیر عوامل متغیر منحنی رنگرزی بر روی فام حاصله و ثباتهای عمومی کاالی رنگرزی شده برای 

 تری ارائه نمود. جانبه گیری همه ف مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان در مورد بهترین منحنی رنگرزی نتیجهفرش دستبا

 منابع و مآخذ

. تاثیر آمونیاک بر فام رنگی نخ پشمی رنگرزی شده با رنگزاهای طبیعی. اولین سمینار 1387پروین زاده، مازیار، منتظر، مجید، 

 235-252صص ملی علوم و فناوری رنگ، تهران، 

. بهینه سازی شرایط رنگرزی الیاف پشم با مواد رنگزای روناس و دندانه آلومینوم 1391الدین، دودانگه، محمد، قرنجیگ، کمال

 161-166، صص. 4، شماره پیاپی 3های تاگوچی. مجله علوم و فناوری نساجی، سال دوم، شماره سولفات بر اساس آزمایش

کاربردی، -طبیعی، ترجمه دارابی، ع.، کمیته امداد امام خمینی )ره(، مرکز آموزش عالی علمی، هنر رنگرزی 1383دین، ج.، 

 تهران

 رنگ گیاهی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، تهران 724، روش رنگرزی با گیاهان و تعیین ثبات 1374جاوید تاش، ا.، 

 واد طبیعی، دانشگاه هنر، تهرانی رنگرزی الیاف با مهاش، فرآیند و رو1375جهانشاهی افشار، و.، 

بهبود کیفی رنگرزی گیاهی  -، طرح مطالعات جامع فرش دستباف استان چهار محال و بختیاری1375قاسمی پیرکوهی، ا.، 

اداره کل فرش و  -معاونت عمران و صنایع روستایی -)سنتی( با توجه به فرهنگ آن منطقه )جلد اول(، وزارت جهاد سازندگی

 ستایی، تهران، صنایع دستی رو

 تاریخ رنگرزی و طرح و بافت قالی(، رز، تهران در ، هنر و صنعت قالی در ایران )مشتمل بر سیری1355ورزی، م.، 
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زی ارزیابی معیار قابلیت رنگرزی در تخمین قابلیت ترکیب مواد رنگزای طبیعی در حمام رنگر

 دوتایی
 

 3ین قرنجیگالد، کمال2، سیامک صفاپور 1پروریمحمدرضا شاه

 

 

 چکیده

با یکدیگر های رنگی متنوع در رنگرزی نخ پشمی فرش دستباف، نیاز است تا دو و یا چندین ماده رنگزا برای استحصال فام

رد. زیرا درصورت کترکیب شوند. اما پیش از ترکیب مواد رنگزا، باید از سازگاری مواد رنگزا نسبت به یکدیگر اطمینان حاصل 

ها رو پیش از ترکیب مواد رنگزا، باید سازگاری آنیابد. از اینرنگزا، رنگ همانندی فام رنگی به شدت کاهش میناسازگاری مواد 

لیت رنگرزی سنجیده شود. در این مطالعه امکان تخمین سازگاری مواد رنگزای طبیعی بر روی نخ پشمی از طریق معیار قاب

انه از طریق ی روناس، اسپرک و پوست انار بر روی نخ پشمی بدون دندارزیابی شد. بدین منظور نخست سازگاری مواد رنگزا

و درجه  940/0روابط محاسباتی مرسوم، تعیین شد. نتایج نشان داد مقادیر سازگاری مخلوط دوتایی روناس و اسپرک برابر 

ر حالی رنگرزی نخ پشمی دارد. د ها در محدوده عالی قرار دارد که نشان از قابلیت ترکیب دو ماده رنگزای مذکور درسازگاری آن

شان در محدوده ضعیف و درجه سازگاری 598/0و  539/0که مقادیر سازگاری ترکیب اسپرک و روناس با پوست انار به ترتیب 

 با پوست انار دارد.  دهنده عدم ترکیب روناس و اسپرکقرار دارد که نشان

رد، رنگرزی انه با روناس، اسپرک و پوست انار در حمام منفسپس به منظور تعیین قابلیت رنگرزی، نخ پشمی بدون دند

طه اشباع و قابلیت شد. نتایج نشان داد ماده رنگزای روناس و اسپرک دارای نقطه اشباع و قابلیت رنگرزی یکسانی است. اما نق

گیری این دو معیار از اندازهرنگرزی پوست انار در مقایسه با روناس و اسپرک متفاوت است. حال با توجه به تطبیق نتایج حاصل 

باشد، از درجه سازگاری عالی برخوردار طور که روناس و اسپرک دارای قابلیت رنگرزی مشترکی میتوان اذعان داشت همانمی

ه سازگاری باشند. در حالی که افزون بر اختالف در مقادیر قابلیت رنگرزی روناس و اسپرک با ماده رنگزای پوست انار، از درجمی

توان از قابلیت رنگرزی به عنوان معیاری در تخمین سازگاری مواد رنگزای ضعیفی برخوردار است. لذا با توجه به این نتایج می

آوری اطالعات آن از نوع طبیعی استفاده کرد. نیاز به توضیح است که روش تحقیق این مقاله کاربردی بوده و شیوه جمع

 ای و آزمایشگاهی است.کتابخانه

 ، نخ پشمی.سازگاری مواد رنگزا، قابلیت رنگرزی، مواد رنگزای طبیعی :های کلیدیهواژ

                                                  
 ه هنر، دانشگاه شاهددانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکد . 1

 دانشکده فرش، دانشگاه هنر اسالمی تبریزدانشیار  . 2

 و رنگ فناوری و علوم پژوهشی موسسه پوشش، قطب علمی رنگ، و رنگ فناوری و علوم پژوهشی موسسه آلی، رنگزای مواد پژوهشی گروهاستاد،  . 3

 پوشش
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 مقدمه -1

. اما کاربرد کتیر مواد رنگزای طبیعی، به سبب شده استمواد رنگزای طبیعی از دیرباز برای رنگرزی منسوجات استفاده می

جزیی، دچار در برابر کاربرد ماده رنگزا پایین، بازده باال  اً تهیه نسبتشیمیایی نظیر هزینه  برخورداری مزایای متعدد مواد رنگزای

زا، ایجاد وقفه شد. اما مطالعات اخیر نشان داده مواد رنگزای شیمیایی افزون بر مزایا از معایبی نظیر آزاد سازی مواد سرطان

. این (Santis & Moresi, 2007: 151)های پوستی، آالیندگی و تخریب جبران ناپذیر محیط زیست برخوردار است آلرژی

عامل باعث شده تا بسیاری از پژوهشگران و فعال این عرصه، پیشنهاد حذف تدریجی مواد رنگزای شیمیایی و کاربرد مجدد مواد 

رنگزای طبیعی را ارائه دهند. اما کاربرد فعلی مواد رنگزای طبیعی در صنایع گوناگون به خصوص رنگرزی خامه فرش دستباف 

همانند بازده پایین، عدم شناخت کامل  هاییهمانندی پایین، عدم صرفه اقتصادی، وجود محدودیتهمانند امکان رنگبه دالیلی 

 وجود اطالعات کافی رنگرزی در شرایط بهینه، مقدور نیست.  و فقدان ساختار شیمیایی

اد رنگزای طبیعی بر روی یکدیگر های رنگی متنوع، محدودیتی است که با ترکیب مودر میان معایب مذکور، استحصال فام

یابد. به طور کلی برای استحصال فام رنگی، رنگرزی به صورت دو و یا چند ها به شدت کاهش میهمانندی آنتشدید شده و رنگ

، اتالف فرآیند رنگرزی زمان شود. شیوه چند حمامه به سبب معایبی همانند افزایشحمامه و یا به صورت یک حمامه انجام می

باشد. از مقرون به صرفه نمیو رنگ همانندی  باز تولیدقابلیت و کاهش  های عملیات رنگرزیافزایش هزینه ،ژی و مواد اولیهانر

شود که از مزایایی نظیر افزایش ثبات عمومی مواد رنگزای طبیعی، کاهش رو شیوه یک حمامه با ترکیب مواد رنگزا انجام میاین

فه اقتصادی و رنگ همانندی را در پی دارد. اما پیش از ترکیب مواد رنگزا، الزم است تا قابلیت مقادیر مواد مصرفی، افزایش صر

 . (Samanta et al., 2009: 566)شود، سنجیده شودترکیب مواد رنگزا که با معیار درجه سازگاری شناخته می

صل کرد. زیرا که در صورت عدم سازگاری مواد اما پیش از ترکیب مواد رنگزا، باید از قابلیت ترکیب مواد رنگزا اطمینان حا

شود. برای محاسبه درجه همانندی به شدت کاهش یافته و دسترسی به یک فام رنگی مشخص غیر ممکن میرنگزا، امکان رنگ

رات های متنوعی بهره گرفت که قابلیت رنگرزی، سرعت رنگرزی، زمان نیمه رنگرزی، تغییتوان از شیوهسازگاری مواد رنگزا می

 :Khalili & Amirshahi, 2010)آید ها به شمار میترین این شیوهغلظت ماده رنگزا بر روی الیاف و ضریب نفوذ از متداول

های متداول، مطالعه کمی در زمینه ارزیابی سازگاری مواد رنگزای طبیعی به انجام رسیده . اما علیرغم شناسایی شیوه(314

سازگاری ماده رنگزای چوب صندل قرمز در ترکیب دوتایی با هر یک از مواد توان به مطالعه های، میاست. از جمله این پژوهش

. در  (Samanta et al., 2009: 566)رنگزای روناس، چوب درخت اقاقیا و گل جعفری در رنگرزی الیاف کنف اشاره داشت

دهد ی، ارزیابی شده است. نتایج این مطالعه نشان میهای رنگرزاین مطالعه سازگاری بر پایه اختالف فام، خلوص و روشنایی نمونه

همچنین باشند. ترین میزان سازگاری برخوردار میچوب صندل قرمز به دلیل تشابه ایزوترم و خواص رنگی با روناس، از بیش

تیب کاهش میزان سازگاری ماده رنگزای چوب صندل قرمز در حمام دو تایی با ترکیب گل جعفری و چوب درخت اقاقیا به تر
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در مطالعه دیگری سازگاری مواد رنگزای بازی در رنگرزی الیاف  .یافته است که این عامل ریشه در اختالف وزن مولکولی دارد

آکرلیک مورد محاسبه و بررسی قرار گرفته است که در آن خواص رنگی، انعکاسی و جذب ماده رنگزا، مالک درجه سازگاری قرار 

دهد استفاده از شیوه محاسباتی فیزیک رنگ، روشی کاربردی در تخمین درجه ش پیشین نشان میگرفته است. نتایج دو پژوه

در پژوهش دیگری سازگاری مورد رنگزای طبیعی  (Salimian et al., 2016: 337).آید سازگاری مواد رنگزا به شمار می

ینیوم مورد مطالعه قرار گرفته است. در این پژوهش قرمزدانه، پوست گردو و اسپرک بر روی نخ پشمی دندانه شده با سولفات آلوم

از ضریب نفوذ به عنوان معیاری در تخمین ضریب نفوذ استفاده شده است. براساس نتایج این مطالعه ترکیب دو تایی مواد رنگزای 

پوست گردو موجب باشد. در حالی ترکیب هر یک از مواد رنگزای مذکور با اسپرک و قرمزدانه دارای درجه سازگاری باال می

 . (Shahparvari et al., 2018: 1663)شوداستحصال درجه سازگاری پایین می

اما علیرغم مطالعه مذکور تاکنون از قابلیت رنگرزی به عنوان معیاری نوین در تخمین درجه سازگاری مواد رنگزا استفاده 

انار به عنوان پرکاربرد در رنگرزی نخ پشمی از طریق یل در این مطالعه، سازگاری روناس، اسپرک و پوست نشده است. بدین دل

گیرد تا امکان استفاده از قابلیت رنگرزی به عنوانی معیاری در تخمین سازگاری مواد قابلیت رنگرزی مورد محاسبه قرار می

س، اسپرک و پوست رنگزای طبیعی ارزیابی شود. بدین دلیل در این مطالعه نخست نخ پشمی با ترکیب دوتایی مواد رنگزای رونا

رنگرزی هر یک از مواد رنگزای طبیعی، از معیارهای ابلیت شود. سپس قانار رنگرزی و درجه سازگاری هر ترکیب محاسبه می

 آید، بررسی شد. بررسی سازگاری مواد رنگزای طبیعی به شمار می

گیرد. این ماده از رد استفاده قرار میروناس از مواد رنگزای طبیعی است که برای استحصال فام رنگی قرمز و نارنجی مو

(.در ریشه گیاه 2015Kiakhani, -Sadeghi :2363آید )بدست می 1های گیاه روناس، با نام علمی روبیا تینکترومریشه

ترین ترین و بیشهیدروکسیل یافت شده است که مهمهای کربوکسیل و ماده رنگزا آلی برپایه آنتراکینون حاوی گروه 23مذکور 

از وزن  4O8H14Cفرمول بسته  (. آلیزارین با ,.2008Zhang et al :1099تعلق دارد ) 3و پورپورین 2مقدار به آلیزارین

وزن رو باشند. از اینگرم بر مول برخوردار می 256از وزن مولکولی  5O8H14Cگرم بر مول و پورپورین با فرمول  240مولکولی 

 Farizadeh etشود وزن مولکولی دو ماده رنگزای آلیزارین و پورپورین محاسبه میماده رنگزای روناس از مجموع  مولکولی

al., 2009: 3805) ). 

 

 

 

 

 

 
 (Sadeghi-Kiakhani, 2015( )مأخذ:X=OH( و پورپورین )X=Hساختار شیمیایی آلیزارین ) :1 شکل
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ر فام رنگی زرد، برای تولید انواع فام رنگی اسپرک از دیگر مواد رنگزای پرکاربرد در رنگرزی الیاف پشم است که عالوه ب

این ماده رنگزا از گیاهی با  .گیردهمانند نارنجی و سبز با سایر مواد رنگزا در رنگرزی خامه فرش دستباف مورد استفاده قرار می

و شماره  2نگزای طبیعی زرد آید. این رنگزا در راهنمای رنگی با عنوان ربدست می و گیاه شناسی رِزِدا لوتئوال 4نام انگلیسی وِلد

 (. 104: 1388شود )منتظر و همکاران، شناخته می 75580و  75590

باشد می 5O10H15Cو آپیجنین با فرمول بسته  6O10H15Cبا فرمول بسته  5ترین ماده رنگزا موجود در اسپرک لوتئولیناصلی

Cerrato et al., 2002: 1189)گرم بر مول است  448گزا ( که مجموع وزن مولکولی این ماده رن(Zhang & Laursen, 2009: 

 دهد. ساختار شیمیایی دو ماده رنگزای لوتئولین و آپیجنین را نشان می 3. تصویر (113

 

 

 

 

 

 

 (Moiteiro, 2008)مأخذ:  : ساختار شیمیایی لوتئولین و آپیجنین2 شکل

 

شود. از شناخته می 6ومگرنت-کایپونن ینام التآید که با ماده رنگزای پوست انار از میوه درختی با همین اسم به دست می

ان.  انار پوست یرنگ عاملشود. ای و ابریشمی استفاده میپوست انار برای استحصال فام رنگی زرد در رنگرزی نخ پشمی، پنبه

2013apour, Kasiri & Saf ,شودی در تمامی پوست این میوه یافت میدییآلکالو شکل به که است 7نینوگراناتمتیل 

گرم بر مول برخوردار است. عالوه بر این ماده، پوست انار دارای مقادیر زیادی مواد  153(. این ماده رنگزا از وزن تقریبی (237

گلوکزیدی متصل به رنگزا و تانن از نوع اسید تانیک، ااِلژیک اسید و پونیکوتانیک اسید است. این عامل سبب افزایش وزن ماده 

شود. اما به دلیل ثبات باالی این رنگزا، نیازی به د در پوست انار شده و در نتیجه باعث کاهش سرعت رنگرزی آن میرنگزا موجو

 (.113: 1389مرادی، کاربرد دندانه در رنگرزی وجود ندارد )شاه

 

 
 (Adeel et al, 2000: 3494)ساختار شیمیایی ان. متیل گراناتونین :3 شکل
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 مواد مصرفی -۲

رج تبریز، تولید شرکت ایران مرینوس استفاده شد. همچنین مواد رنگرزی  50العه از نخ پشمی کاربردی در فرش در این مط

روناس، اسپرک و پوست انار از فروشندگان مواد رنگزا در تبریز، اتانول و متانول تولید شرکت مرک آلمان برای استخراج مواد 

  ی تهیه شد.حمام رنگرز pHرنگزا و اسید استیک برای تنظیم 

و برای جداسازی مواد رنگزای  BL210Sمدل  Alpha silverبرای استخراج مواد رنگزا از دستگاه همزن مغناطیسی شرکت 

برای  MesDan LABاستفاده شد. همچنین آون  06RVمدل  IKAشرکت  8استخراج شده از حالل، دستگاه تبخیرساز چرخشی

شده ماده رنگزا استفاده شد. رنگرزی با استفاده از ماشین رنگرزی تحت فشار تبخیر کامل حالل و خشک کردن عصاره تغلیظ 

HSD-II .برای محاسبه طول موج ماکزیمم محلول رنگی و غلظت ماده رنگزا موجود در پساب رنگرزی از اسپکتروفتومتر  انجام شد

 Color یانعکاس اسپکتروفتومتر تگاهدس باقدرت رنگی نخ پشمی استفاده شد.  Spectronic Helios Alphaعبوری دو پرتوی 

Eye XTH, X-Rite Inc.  ساخت آمریکا تحت نورD65  اندازه گیری شد.درجه  10و مشاهده کننده استاندارد 

 هاآزمایش -۳

 استخراج مواد رنگزا-1-۳

افزوده  1: 1نسبت  برای استخراج ماده رنگزای روناس، یک گرم از پودر ماده رنگزا به پنجاه میلی لیتر حالل آب و اتانول به

ساعت با هم زدن محلول )همزن مغناطیسی( با دور مالیم انجام شد. سپس،  24به مدت  C◦25شد. استخراج رنگزا در دمای 

تغلیظ شد. ماده تغلیظ  خألچرخشی تحت  ساز ریتبخعصاره ماده رنگزا به وسیله کاغذ صافی فیلتر شد. عصاره حاصل توسط 

گرم به ازای هر  50/0(. وزن پودر بدست آمده برابر 1390ه طور کامل خشک گردید )قرنجیگ، ب C◦60شده در آون با دمای 

 گرم پودر گیاهی ریشه روناس بود.

( استفاده شد. بر مبنای این تحقیق 1199 -1189: 2002برای استخراج ماده رنگزای اسپرک از تحقیق سراتو و همکاران )

به  1: 40ساعت با نسبت  16به مدت  C◦30زا استفاده شد. فرآیند استخراج در دمای از متانول خالص به عنوان حالل ماده رنگ

کمک همزن مغناطیسی انجام گرفت. در پایان، عصاره بدست آمده توسط کاغذ صافی فیلتر شد. سپس عصاره حاصل توسط 

رار گرفت. وزن پودر بدست ق C◦60تغلیظ شد. سپس ماده رنگزای غلیظ شده در آون با دمای  خألچرخشی تحت  ساز ریتبخ

 گرم به ازای هر گرم پودر گیاهی اسپرک بوده است. 28/0آمده برابر 

لیتر افزوده شد و استخراج در مدت برای استخراج ماده رنگزا موجود در پوست انار، یک گرم پود ماده رنگزا در سی میلی

ه بدست آمده توسط کاغذ صافی فیلتر و سپس سپس عصار. به کمک همزن مغناطیسی انجام گرفت C40°ساعت و دمای  24

قرار گرفت. در پایان، ماده تغلیظ شده رنگزا در دستگاه آون با دمای  خألچرخشی تحت  ساز ریتبخعصاره ماده رنگزا در دستگاه 
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°C60 هی ریشه گرم به ازای هر گرم پودر گیا 32/0(. وزن پودر بدست آمده از این روش برابر 1389مرادی، قرار گرفت )شاه

 پوست انار بوده است.

 آماده سازی نخ پشمی-۲-۳

پشمی  برای رنگرزی نخ پشمی نیاز است تا واکس، مواد چربی و زائد از سطح الیاف پشم زدوده شود. بدین منظور نخ

غیر یونی  حاوی صابون L:R:1:40مصرفی در این پروژه با صابون غیر یونی شستشو داده شد. برای انجام این عملیات حمامی با 

های دقیقه انجام شد. سپس، کالف 30به مدت و  C◦60های پشمی در دمای گرم بر لیتر تهیه شد. شستشوی کالف 5با غلظت 

 پشمی از حمام خارج، آبکشی و در دمای محیط خشک شد. 

 رنگرزی مخلوط دوتایی -۳-۳

: پوست اسپرک، روناس: پوست انار و اسپرکس: به منظور تعیین درجه سازگاری، رنگرزی نخ پشمی با ترکیب دو تایی رونا

. دماده رنگزا نسبت به وزن نخ پشمی استفاده ش %20( از 1: 1انار در نسبت برابر انجام شد. برای انجام رنگرزی با مقادیر برابر )

الی پشمی مطابق استفاده شد. رنگرزی کا pH=5فراهم و از اسید استیک برای تنظیم  L:R:1:40برای انجام رنگرزی حمامی با 

آترتون و پیشنهادی و به شرح شیوه فوق انجام شد. پس از انجام رنگرزی، مقادیر درجه سازگاری مواد رنگزا از طریق  5شکل 

 تعیین شد. 1( براساس رابطه 1958) 9همکاران

 1رابطه 

 

 

ش و پس از رنگرزی برای هر یک از به ترتیب بیانگر غلظت ماده رنگزا موجود در حمام، پی iC (t)و  iC )0(در این رابطه 

، به ترتیب بیانگر ناسازگاری و تشریح شده است 1و در جدول  باشدکه مقادیری مابین صفر و یک می Kمواد است. همچنین 

 سازگاری کامل مواد رنگزا خواهد بود. براساس این رابطه، ترکیب مواد رنگزایی که دارای درجه سازگاری برابر خوب تا عالی باشد،

ها ناسازگار تا ضعیف است، قابلیت ترکیب باشند. در حالی که مواد رنگزایی که درجه سازگاری آناز قابلیت ترکیب برخوردار می

و رنگرزی در حمام مخلوط را ندارند. همچنین انجام رنگرزی یک حمامه برای ترکیب مواد رنگزا با درجه سازگاری متوسط به 

 شود.اثر تکرار دفعات رنگرزی توصیه نمی دلیل احتمال تغییر فام رنگی بر

 

 (Shahparvari, et al, 2018: 1665): مقادیر و میزان درجه سازگاری مواد رنگزا 1جدول 
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گر میزان رمق کشی نهایی )درصد(، بیان Eشد. استفاده  2از به توضیح است که برای تخمین غلظت مواد رنگزا، از رابطه نی

1A  ، )2میزان جذب حمام رنگرزی اولیه )بدون انجام رنگرزیA  3مقادیر جذب پساب رنگرزی وA  میزان جذب مواد رنگزای

دهد و ست. از آنجایی که در فرآیند رنگرزی، پدیده جذب سطحی ر  میموجود در حمام شستشو نخ پشمی پس از رنگرزی ا

های رنگرزی شده به وسیله آب شود. برای تعیین مقدار صحیح رمق کشی، نخپس از شستشوی اولیه از سطح لیف خارج می

اب رنگرزی افزوده مقطر شستشو داده و پس از خروج کامل مواد رنگزای سطحی تعیین شد. سپس مقادیر آن بر جذب موجود پس

، اسپرکهای رنگرزی شده با ماده رنگزای ترین طول موج جذب نمونهبیشو از حمام اولیه کسر گردید. نیاز به توضیح است 

 گیری شد.نانومتر اندازه 360و  410، 390های روناس و پوست انار به ترتیب در طول موج

 2رابطه 

100
)(

%
1
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A

AAA
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 رنگرزیبررسی قابلیت  -۳-۴

، %60، %40، %20، %10های متفاوت  به منظور بررسی قابلیت رنگرزی نخ پشمی، رنگرزی با هر یک از مواد رنگزا در غلظت

بدین  .انجام شد 4و رنگرزی براساس شکل فراهم  pH=5و  L:R:1:40با سبت به وزن کاال( انجام شد. حمامی )ن %100و  80%

، نخ پشمی داخل حمام قرار گرفت و دمای حمام رنگرزی افزایش یافت تا C◦40ی به رسیدن دمای حمام رنگرز ترتیب پس از

دقیقه به نقطه جوش رسد. با رسیدن دمای حمام به این نقطه، رنگرزی با ثابت نگاه داشتن شرایط به مدت  30طی مدت زمان 

ج و به منظور خروج مواد رنگزای سطحی دقیقه ادامه یافت. پس از گذشت مدت زمان مذکور، نخ پشمی از حمام رنگرزی خار 60

 و جذب نشده به طور کامل شستشو داده و در دمای محیط خشک شد.

 

 
 :گراف رنگرزی با مواد رنگزا4 شکل
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 MiniScanی انعکاس اسپکتروفتومتر دستگاههای پشمی با استفاده از نخ 10به منظور محاسبه قابلیت رنگرزی، قدرت رنگی

Ez شرکت ساخت Hunter Lab  در این رابطه محاسبه شد.  3رابطه وK  ،ضریب جذبS  ضریب انتشار وR  کمترین میزان

 نانومتر است.  400-700انعکاس هر نمونه )بیشترین مقدار جذب( در محدوده طول موج مرئی 

 3رابطه 

 

 

 

 نتایج و بحث-۴

 

 محاسبه سازگاری مواد رنگزا -1-۴

کند. اما در اصول تغییر در سرعت رنگرزی هر یک از مواد رنگزا را فراهم می کاربرد دو ماده رنگزا در یک حمام امکان

سازگاری مواد رنگزا در حمام رنگرزی به عوامل مشترکی همانند وزن مولکولی، سرعت رنگرزی مواد رنگزا در حمام منفرد و رمق 

 کشی و نقطه اشباع مشابه تعیین کننده مقادیر سازگاری بستگی دارد.

میزان حاسبه کمی درجه سازگاری مواد رنگزا، رنگرزی نخ پشمی در حمام مخلوط دو تایی انجام شد. سپس به منظور م

براساس نتایج مندرج در جدول، ترکیب دوتایی درج شد.  2محاسبه شد و نتایج در جدول  1سازگاری مواد رنگزا از طریق رابطه 

ترکیب  و در نهایت سازگاری از درجه سازگاری عالیاست که نشان  940/0، دارای مقادیر سازگاری مواد رنگزای روناس و اسپرک

ی در نتیجه جذب مشابه دو ماده رنگزامشابه،  و ضریب نفوذ وزن مولکولی ریشه در استحصال این نتیجه .این دو ماده رنگزا دارد

ن مخلوط، ترکیب پوست انار با هر یک ایاما علیرغم  آید.های سازگاری به شمار میترین مولفهاز مهم روناس و اسپرک دارد که

اری این مخلوط به دلیل . کاهش درجه سازگشده استز درجه سازگاری ضعیف ی روناس و اسپرک، منجر به برورنگزا از مواد

باعث افزایش وزن، کاهش سرعت  جهیدر نتمواد تاننی در پوست انار است که باعث تبدیل آن به یک درشت مولکول شده و وجود 

با هر یک از دو ماده رنگزای روناس  ترکیب پوست انار شود تااین عامل باعث می شود.سرعت نفوذ درون نخ پشم میو  رنگرزی

  شود.به سبب اختالف باال در سرعت جذب و نفوذ در الیاف موجب بروز ناسازگاری می و اسپرک

طبیعی، نشان از ناسازگاری مواد رنگزا پوست  مقایسه این نتیجه با نتایج حاصل از مطالعات پیشین بر روی مواد رنگزای

های انجام شده عامل و یا چوب درخت اقاقیا در ترکیب با سایر مواد رنگزا نظیر اسپرک و گل جعفری دارد. طبق بررسی گردو

الف در های تاننی در این مواد رنگزا نسبت داده شده که وزن مولکولی بزرگ و اختایجاد ناسازگاری به وجود درشت مولکول

Samanta et al., 2009: 579, Shahparvariسرعت رنگرزی به عنوان عاملی، ناسازگاری را به همراه دارد ) , et  al , 2018: 

1665 .) 
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مشخص است مقادیر سازگاری ترکیب روناس  2طور که در جدول هماناما افزون بر نتیجه ترکیب اسپرک و پوست انار، 

روناس و اسپرک افزایش یافته است. اگرچه این افزایش بسیار جزیی بوده و تغییر در درجه  و پوست انار در مقایسه به ترکیب

حال در پی افزایش وزن مولکولی ماده رنگزای روناس، مقادیر سازگاری ترکیب مخلوط روناس سازگاری پدید نیاورده است، با این

دهد امکان ترکیب محدوده ضعیف قرار داشته و نشان می حال درجه سازگاری درو پوست انار کمی افزایش یافته است. با این

 روناس و پوست انار به سبب برخورداری از درجه سازگاری ضعیف وجود ندارد.

 

 رنگزا موادهای متفاوت ترکیب : ترکیب مواد رنگزا، نوع نخ پشمی و مقادیر سازگاری در غلظت2جدول 

رنگزاترکیب مواد   درجه سازگاری مقادیر سازگاری 

940/0 روناس: اسپرک  عالی 

روناسپوست انار:   598/0  ضعیف 

اسپرکپوست انار:   395/0  ضعیف 

 

دهد دو ماده رنگزا روناس و اسپرک به دلیل وجود سازگاری مناسب، قابلیت به طور کلی نتایج محاسبات فوق نشان می

باشد. در می 1ی بوده و مقادیر سازگاری نزدیک به را دارند. زیرا که درجه سازگاری در محدوده عالترکیب در یک حمام رنگرزی 

با روناس و اسپرک وجود ندارد که این عامل به اختالف در ساختار شیمیایی، وزن  امکان ترکیب رنگزای پوست انارحالی که 

فام رنگی،  توان نتیجه گرفت برای تولید یکمولکولی، سرعت رنگرزی و ضریب نفوذ مواد رنگزا ارتباط دارد. بدین دلیل می

صورتی که برای ر توان مواد رنگزای روناس و اسپرک را با یکدیگر مخلوط کرده و رنگرزی به شیوه یک حمامه انجام شود. دمی

شود، باید از شیوه رنگرزی دو حمامه استفاده شود تا خللی در انجام رنگرزی با مخلوطی که در آن پوست انار استفاده می

 همانندی ایجاد نشود.استحصال فام رنگی و رنگ

 بررسی قابلیت رنگرزی -۴-۲

 

پس از تعیین درجه سازگاری مواد رنگزا و ارزیابی استفاده از قابلیت رنگرزی به عنوان معیاری در تخمین سازگاری مواد رنگزا، 

تایج حاصل از محاسبه رنگرزی نخ پشمی با هر یک از مواد رنگزای روناس، اسپرک و پوست انار در حمام رنگرزی منفرد انجام و ن

براساس نتایج این شکل با افزایش غلظت ماده رنگزا در حمام رنگرزی، نشان داده شد.  5قابلیت رنگرزی مواد رنگزای در شکل 

مقادیر قدرت رنگی نیز افزایش یافته است. اما با افزایش تدریجی غلظت ماده رنگزا در حمام رنگرزی به مرور از شدت جذب ماده 

ته و به صورت بسیار جزیی ادامه یافته است که نشان از ایجاد حالت اشباع نخ پشمی دارد. بروز این حالت در رنگرزی رنگزا کاس

ها و نقاط جاذب الیاف پشم است که در اثر آن پس از گذشت غلظت مشخصی از ماده رنگزا، جذب کامالً به سبب اشغال مکان
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حال این رفتار در نمودار قابلیت رنگرزی نخ پشمی با ماده (. Bishop, 1995: 112)یابد  متوقف و یا به صورت جزیی ادامه می

 %60قابل مشاهده است مقادیر جذب روناس بر روی نخ پشمی تا محدوده  5طور که در شکل رنگزای روناس صادق است. همان

غلظت ماده رنگزا در حمام رنگرزی وزن ماده رنگزا نسبت به وزن نخ پشمی افزایش یافته است. پس از این محدوده، افزایش 

ادامه یافته است. این پدیده در اثر اشغال  یبه صورت ثابتفایده بوده و تأثیری بر میزان جذب بر روی نخ پشمی نداشته و بی

با لذا (. Kuffner & Popesco, 2012: 76)دهد های فعال الیاف پشم و در نتیجه توقف جذب ماده رنگزا توسط الیاف ر  میگروه

  است. %60توان اظهار داشت نقطه اشباع ماده رنگزای روناس در رنگرزی نخ پشمی توجه به این شکل می

 
 نخ پشمی رنگرزی شده با مواد رنگزای طبیعی روناس، اسپرک و پوست انار : قابلیت رنگرزی5 شکل      

افزایش غلظت ماده رنگزا  5. براساس شکل درج شد 5گیری و نتایج در شکل قابلیت رنگرزی ماده رنگزای اسپرک اندازه

پس از آن، منحنی قابلیت با افزایش مقادیر قدرت رنگی همراه است. اما  نسبت به وزن نخ پشمی  %60زی تا میزان در حمام رنگر

رنگرزی اع توان نقطه اشبماده رنگزای اسپرک در حمام رنگرزی را می  %60 لظترو غیکنواخت داشته است. از این رنگرزی روندی

قابل مشاهده است، نقاط اشباع دو ماده رنگزای اسپرک  5طور که در شکل هماننخ پشمی با ماده رنگزای اسپرک به شمار آورد. 

توان وزن مولکولی مشابه دو ماده رنگزا به شمار آورد. زیرا تشابه وزن و روناس مشابه و مشترک است. دلیل این تشابه را می

نقاط جاذب الیاف پشم شده و در نتیجه اشباع الیاف در یک نقطه مشترک اتفاق افتاده است )خسروی و مولکولی باعث اشغال 

 است. %60(. بدین دلیل اشباع دو ماده رنگزای روناس و اسپرک مشابه بوده و نقطه 112: 1389همکاران، 

درج شد. نتایج  5وت رنگرزی و در شکل های متفاعالوه بر دو رنگزای فوق، نخ پشمی با ماده رنگزای پوست انار در غلظت

موجب افزایش جذب و ماد ه رنگزا نسبت به وزن الیاف  %40زایش غلظت ماده رنگزا در حمام رنگرزی تا میزان افدهد نشان می

بسیار  ماده رنگزا بر روی الیاف به تدریج و به صورتجذب غلظت ماده رنگزا بر روی الیاف پشمی شده است. اما پس از این میزان 
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، نقطه اشباع رنگرزی ماده رنگزای پوست انار در رنگرزی نخ %40توان اذعان داشت محدوده رو میاز ایناست.  جزیی ادامه یافته

 باشد.پشمی می

نخ  پوست انار در رنگرزی، دهدنشان مینموداری قابلیت رنگرزی پوست انار با دو ماده روناس و اسپرک مقایسه نتایج 

توان این نتیجه را میتری از این ماده رنگزا باید انجام شود. برخوردار است و رنگرزی با حجم کم تریطه اشباع پایینبا نق پشمی از

نسبت داد که باعث  موجود در پوست انار رنگزاعامل به وزن مولکولی باالی ناشی از وجود مواد گلوکزیدی و تاننی متصل به 

تری از پوست انار تر و حجم کمبا سرعت بیش های جاذب الیافاشغال مکانیجه گیری یک درشت مولکول شده و در نتشکل

 -Julkunenباشد )تر میدر نتیجه نقطه اشباع پوست انار در مقایسه با دو ماده رنگزای روناس و اسپرک پایینافتد. اتفاق می

tutto & Haggman, 2009: 211.) 

انار بر روناس، اسپرک و پوست جذب مقایسه مقادیر  از مواد رنگزای مذکور،نقاط اشباع و رفتار رنگرزی هر یک افزون بر 

تری در مقایسه با سایر مواد رنگزا جذب شده و در نتیجه انار با مقدار بیش پوسترنگزای ماده  ،دهدنشان می روی نخ پشمی

( و اسپرک )قدرت 23س )قدرت رنگی= تر از رونا( بیش25قدرت رنگی نخ پشمی حاصل از رنگرزی با پوست انار )قدرت رنگی= 

های هیدروکسیل و کربوکسیل گروه افزایش مقدار جذب ماده رنگزای پوست انار بر روی نخ پشمی به دلیل وجود. ( است20رنگی= 

ر در نتیجه جذب با مقداو  شدهاین عامل باعث افزایش تمایل ذاتی ماده رنگزا برای نفوذ در نخ پشمی است.  هاموجود در تانن

ترین میزان جذب تر در مقایسه با روناس و اسپرک اتفاق افتاده است. در میان سه ماده رنگزای مورد بررسی، اسپرک، کمبیش

ماده رنگزا را داشته است. دلیل این نتیجه تمایل ذاتی پایین ماده رنگزای اسپرک در مقایسه با پوست انار و روناس است که 

 .(Farizadeh et al., 2009: 410) ربوکسیل این ماده رنگزا استهای پایین کناشی از وجود گروه

دهد دو ماده رنگزای روناس و اسپرک دارای رفتار مشابهی در میزان جذب و قابلیت رنگرزی نخ پشمی نتایج فوق نشان می

شود تا دارای نقاط ه باعث میتوان به وزن مولکولی و ساختار شیمیایی مشابه دو ماده رنگزا نسبت داد کباشد. این عامل را میمی

حال با توجه به آن که وجود تشابه در نقطه ایجاد حالت اشباع و قابلیت رنگرزی مواد اشباع برابری بر روی الیاف پشمی باشند. 

یب رود ترکآید، انتظار میهای تخمین و اصول اولیه سازگاری دو ماده رنگزا در مقایسه با یکدیگر به شمار میرنگزا از شیوه

دوتایی هر یک از مواد رنگزای روناس و اسپرک به سبب برخورداری از وزن مولکولی و قابلیت رنگرزی مشابه از سازگاری نسبی 

این در حالی است که نمودار قابلیت رنگرزی و نقطه اشباع رنگرزی نخ پشمی با ماده رنگزای پوست  با یکدیگر برخوردار باشند.

در مقایسه با  های جاذب نخ پشمی،، بزرگی ساختارهای مولکولی مواد تاننی و اشباع سریع مکانبه سبب وزن مولکولی باالانار 

  متفاوت است. نمودار مواد رنگزای روناس و اسپرک

( با تعیین نمودار 2تطبیق نتایج حاصل از محاسبه سازگاری مواد رنگزا از طریق رنگرزی نخ پشمی با مواد رنگزا )جدول 

دهد نتایج با یکدیگر ( نشان می5خ پشمی رنگرزی شده با مواد رنگزای روناس، اسپرک و پوست انار )شکل قابلیت رنگرزی ن
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دهد ترکیب روناس و اسپرک با یکدیگر سازگار بوده و نشان می 2همپوشانی کامل دارد. همان طور که نتایج مندرج در جدول 

نمودار قابلیت رنگرزی نخ پشمی با دو ماده  5ست که براساس شکل باشد. این در حالی ااز درجه سازگاری عالی برخوردار می

ای در زمینه رنگرزی نخ پشمی با ترکیب باشد. چنین نتیجهرنگزای روناس و اسپرک مشابه بوده و دارای نقطه اشباع یکسانی می

ت انار و اسپرک و پوست انار به مواد رنگزای روناس و اسپرک با پوست انار صادق است. بدین ترتیب که دو ترکیب روناس و پوس

شود که هر دو در محدوده درجه سازگاری ضعیف قرار دارد و می 598/0و  539/0ترتیب منجر به استحصال مقادیر سازگاری 

دهد که روناس، نشان از عدم امکان ترکیب این مواد رنگزا با یکدیگر دارد. حال نمودار قابلیت رنگرزی سه ماده رنگزا نشان می

 و %60، %60رک و پوست انار هر یک از قابلیت رنگرزی و اشباع متفاوتی برخوردار بوده و اشباع هر یک به ترتیب در نقطه اسپ

دهد قابلیت رنگرزی هر یک از مواد رنگزای روناس و اسپرک با پوست انار متفاوت بوده کند؛ لذا این عامل نشان میبروز می 40%

( صادق است. بدین ترتیب، 2این نتیجه با نتایج ناشی از محاسبه درجه سازگاری )مندرج در جدل باشد. و از اختالف برخوردار می

همان طور که ترکیب روناس و اسپرک با ماده رنگزای پوست انار از اختالف در مقادیر قابلیت رنگرزی و نقطه اشباع برخوردار 

 مواد رنگزا با یکدیگر وجود ندارد.  باشند، دارای درجه سازگاری ضعیفی بوده و امکان ترکیب اینمی

حال با توجه به همپوشانی و یکسانی نتایج ناشی از محاسبه درجه سازگاری و قابلیت رنگرزی مواد رنگزای روناس، اسپرک 

د به عنوان معیاری نوین قابل کاربرد در تخمین و محاسبه درجه سازگاری موا قابلیت رنگرزیتوان اذعان داشت، و پوست انار می

باشد. استفاده از قابلیت رنگرزی جهت تخمین سازگاری مواد رنگزا از مزایایی متعددی برخوردار است که از رنگزای طبیعی می

بینی سازگاری مواد رنگزا، عدم نیاز به توان به انجام رنگرزی با یک ماده رنگزا و به صورت منفرد، قابلیت پیشاین جمله می

 زا با یکدیگر، صرفه اقتصادی و جلوگیری از اتالف زمان اشاره داشت. ترکیب دو و یا چند ماده رنگ

 

 گیرینتیجه

بنابر مباحث نظری شود. تنوع فام رنگی در فرایند رنگرزی از ترکیب دو و یا چند ماده رنگزا استفاده می افزایش برای

نگزا با یکدیگر برابر و یکسان باشد. زیرا در رنگرزی، ترکیب مواد رنگزا باید تنها در صورتی انجام شود که سرعت جذب مواد ر

همانندی به شدت باشند، امکان استحصال فام رنگی ثابت و رنگصورت ترکیب مواد رنگزایی که دارای سرعت جذب متفاوت می

تاکنون  یابد. بدین دلیل پیش از ترکیب مواد رنگزا باید به مالکی با عنوان درجه سازگاری مواد رنگزا توجه داشت.کاهش می

های متفاوتی برای محاسبه درجه سازگاری ارائه شده که عمدتاً در زمینه مواد رنگزای شیمیایی استفاده شده است. در این شیوه

مطالعه امکان کاربرد قابلیت رنگرزی به عنوان معیاری در تخمین درجه سازگاری مواد رنگزای طبیعی مورد مطالعه و ارزیابی 

در این مطالعه نخست سازگاری مواد رنگزای روناس، اسپرک و پوست انار از طریق روابط گوناگون محاسبه قرار گرفت. بدین دلیل 



 

234 

 

 باشند. در حالی که ترکیب پوست اناربرخوردار میعالی از درجه سازگاری اسپرک دو ماده رنگزای روناس و شد. نتایج نشان داد 

 . که نشان از ناسازگاری دارد شودمی یگاری ضعیفموجب استحصال ساز روناس و اسپرکماده رنگزای  با دو

همچنین نتایج حاصل از محاسبه قابلیت رنگرزی نخ پشمی با مواد رنگزای مورد مطالعه نشان داد، نمودار قابلیت روناس و 

ابلیت رنگرزی نمودار ق کهرسد. این در حالی است اسپرک مشابه بوده و رنگرزی نخ پشمی در محدوه و نقطه یکسانی به اشباع می

حال مقایسه نتایج  است.متفاوت پوست انار، در مقایسه با دو رنگزای روناس و اسپرک  و محدوده اشباع نخ پشمی در رنگرزی با

دهد، همان طور که دو ماده رنگزای روناس و اسپرک مستخرج از محاسبه درجه سازگاری و قابلیت رنگرزی مواد رنگزا نشان می

باشند، از نمودار قابلیت رنگرزی و نقطه اشباع مشابهی برخوردارند. همچنین نتایج محاسبه درجه عالی میدارای درجه سازگاری 

سازگاری مواد رنگزا نشان داد ترکیب پوست انار با هر یک از مواد رنگزای روناس و یا اسپرک موجب بروز درجه سازگاری ضعیف 

لیت رنگرزی نخ پشمی و نقطه اشباع پوست انار نسبت به اسپرک و روناس شود، این نتیجه با اختالف موجود در نمودار قابمی

 صادق است.

دهد دو ماده رنگزای روناس و اسپرک در مقایسه با یکدیگر سازگار بوده و دهد میبه طور کلی نتایج این مطالعه نشان می

مذکور با پوست انار موجب بروز درجه سازگاری  ها وجود دارد. در حالی که امکان ترکیب هر یک از مواد رنگزایامکان ترکیب آن

توان هر یک از مواد رنگزای روناس و اسپرک را با پوست انار ضعیف شده که نشان از ناسازگاری نسبی دارد. بدین ترتیب نمی

و معیار باهم ترکیب کرد. از سوی دیگر مقایسه نتایج حاصل از محاسبه قابلیت رنگرزی و درجه سازگاری مواد رنگزا نشان این د

 توان بهره برد.تطابق کامل داشته و از قابلیت رنگرزی به عنوان معیاری نوین در تخمین درجه سازگاری مواد رنگزای طبیعی می
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 مطالعه سه ویژگی پشم گوسفندان ایرانی به جهت کاربرد در فرش دستباف

 حامد شهابی نژاد،1 سیامک صفاپور2، جالالدین یصام3

 

 چکیده

 یییامزا هر پشم دارای معایب و .یکی از مهمترین عواملی که در کیفیت فرش دستباف نقش دارد انتخاب پشم مناسب است

با کیفیت ترین  ومساله مهم در این پژوهش بررسی چند ویژگی مهم پشم مورد استفاده در فرش ایرانی و انتخاب بهترین   .است

ایرانی است با  پشم برای استفاده در فرش می باشد یکی از مشکالتی که وجود دارد استفاده زیاد از پشم های خارجی در فرش

تخاب و جایگزین استفاده در فرش در نژادهای ایرانی  میتوان بهترین نوع پشم ایرانی را انبرسی همه ویژگی های پشم مورد 

 .پشم های خارجی کرد 

ژادهای نبرگشت پذیری و مقدار چربی پشم گوسفند  و تعیین مقدار الیاف حقیقی، فشردگی هدف این تحقیق اندازه گیری

شاه، نائین، ماکو و فراهان ازده کیلو از پشم هر نژاد از شهرهای کرمان، کرمانسیرجانی، ماکویی، فراهانی، سنجابی و نائینی مقدار ی

 . تهیه شد و روی هر نژاد پشم آزمایشات چربی گیری، بالکومتر و شمارش الیاف حقیقی در آزمایشگاه انجام شد

فراهانی است که  بی، ماکویی ودر آزمایش چربی گیری کمترین مقدار چربی به تر تیب متعلق به نژادهای سیرجان، نایین، سنجا

ام شسته نشده خسیرجانی کمترین مقدار چربی را داشت  و نژاد فراهانی بیشترین مقدار چربی درپشم  طبق این آزمایش  نژاد

 را داشت. 

شد  سنجابی می بادر این تحقیق بیشترین درصد برگشت پذیری به ترتیب نژاد گوسفند سیرجانی ، نایینی ، ماکویی ، فراهانی و

یینی و ماکویی می نجابی ، ناالیاف حقیقی در نژادهای مورد آزمایش به ترتیب در  پشم نژادهای سیرجانی ، فراهانی ، س مقدار

 . باشد

 .، برگشت پذیری، فشردگی، الیاف حقیقیفرش دستبافپشم،  : کلیدی واژگان

                                                  
 دانشگاه هنر اسالمی تبریز -دانشجوی کارشناسی ارشد فرش .1
 دانشیار دانشکده فرش دانشگاه هنر اسالمی تبریز .2
 کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی-موسسه آموزش عالی علمی .3
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 مقدمه 

الیاف حقیقی و درصدد برگشت پذیری پنج نوع نژاد گوسفند مساله مهم در این پژوهش برسی سه ویژگی: درصد چربی ، مقدار 

 ایرانی است وهدف انتخاب مناسب ترین پشم برای استفاده در فرش دستباف می باشد.

اما  نژادهای گوسفند ایرانی بوده است ساختار پشم و پژوهش های که قبال انجام شده است بیشتر در مورد ویژگی های پشم و

 چند نوع پشم ایرانی را برسی کرده باشد و با همدیگر مقایسه کرده باشد یافت نشد.پژوهشی که ویژگی های 

زالند نو، ایاالت متحده امریکا، را نام برد پشم برای  چین، از مهمترین کشورهای تولید کننده پشم می توان ایران، استرالیا،

  .ار می روداینها به ک جز تولید پارچه های لباس، قالی، پتو، مبل، جوراب، نمد و

به کشورهای  نشان میدهد پشم یکی از صادرات مهم ایران بوده است این کاال عمدتا که از گذشته در دست است ییآمارها

 ص(. 25: 1389)امیری ،  انگلستان صادر می شده است روسیه، هندوستان، عتمانی و

نواع ا ، فرش ،پتوها ودیگرمحصوالت نساجی. وجه تمایز پشم لیفی است با قابلیت ارتجاعی، گرم با کاربرد های عملی در لباس ها

مختلف  پشم از سایر الیاف  فروموج طبیعی است که در پشم موجود بوده وبه آن قابلیت االستیسیته باال ، حجیم بودن ، خاصیت 

شم می نمدی شدن می بخشد همچنین چسبندگی داخلی الیاف که ناشی از ساختار فلسی شکل آن است سبب نمدی شدن پ

 (.1388) توانایی،  دشو

تغییر فرم یافتن وآسیب دیدن پشم در ارتباط با پدیده های همچون نمدی شدن ناخواسته وجمع شدگی ، بویژه در روش 

 شستشوی نامناسب ، حمله حشرات وبید میباشد اگرچه به وسیله فرایند های تکمیل میتوان تاثیرات فوق را از بین برد . 

ت مرطوب خیلی باال نیست اما دارای قابلیت پوشانندگی عالی وجذب رطوبت باال بوده که ضمن آن تولید مقاومت پشم در حال

 (.10: ص  1386فورد،. )مقداری حرارت کرده که در برابر سریع سرد شدن ویا قرار گرفتن در محیط سود مند است

ن دارد. ه به علت این خصوصیات وسایر مختصات میکرو 31تا11میلیمتر وقطری بین  110-121پشم ایرانی تقریبا طولی بین 

مناسب است وعموما درصنعت فرش  غیره. برای تولید خامه فرش ونخ پتو و (کلفت ریسی)دیگر ، در صنعت ریسندگی پشمی 

نازک )دستباف وگلیم بافی وغیره مورد استفاده قرار میگیرد. پشم گوسفندان ایران به علت نداشتن ظرافت الزم در صنایع 

 برای تهیه نخ فاستونی وغیره کاربردی ندارد.  (یسیر

نوع پشم ایران از مناطق به اعتقاد کارشناسان قالیبافی پشم ایران یکی از بهترین انواع پشم برای بافت قالی است و بهترین 

بلندی وقطر زیاد برای ، خراسان، خوزستان، و نژاد بلوچی به دست می آید . پشم های مناطق اهواز وکرمانشاه به دلیل کرمانشاه
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فرش های درشت بافت وپشم های تربت حیدریه و نژاد بلوچی برای فرش های متوسط بافت و معمولی مناسب اند .شایان ذکر 

است که پشم های وارداتی از کشورهای ، زالندنو ، و اروگوئه و آرژانتین که خصوصیات مشابهی با پشم ایرانی دارند نیز به مصرف 

 . رسدافی می قالیب

پشم یکی از الیاف مهم حیوانی به شمار میرود و مصرف آن در انواع منسوجات، به دوران بسیار قدیم بر میگردد .پشم مهمترین  

ماده اولیه مورد لزوم در صنعت فرش بافی است و الیاف پشم در ساختار تار و پود و پرز فرش های دستباف ایران نقش عمده و 

 .(1376)دانشگر،  اساسی دارد

ماده اصلی تشکیل دهنده پشم، کراتین میباشد که همان پروتئین است و ساختمان مولکولی آن از اتم های کربن ،هیدروژن، 

 (.15:ص 1378)منصوری ، ) تشکیل شده است n(S11O11N112H22Cنیتروژن، اکسیژن و گوگرد طبق فرمول شیمیایی 

برخوردار است ی م مناسب برای فرش از اهمیت باالید انتخاب پشپشم مهمترین لیف مورد استفاده در فرش دستباف می باش

پشم ایرانی از مهمترین پشم های است که با توجه  به ویژگی های که دارد برای فرش دستباف مناسب است  ویژگی های متل 

پشم های گوسفندان  تجعد ،قطر ، استحکام، جذب رنگ وجذب رطوبت از ویژگی های هستند که پشم های ایرانی دارند اما همه

نژادهای ایرانی دارای همه این ویژگی ها نیستند هر نژاد دارای تعدادی از ویژگی ها است هدف این طرح انتخاب چند پشم 

پرکاربرد ایرانی در فرش وبرسی ویژگی های هر کدام و انتخاب بهترین نوع پشم با توجه به پارامترهای مورد استفاده در فرش 

 می باشد 

 ش ها مواد ورو

یکی از مهمترین عواملی که در کیفیت فرش دستباف نقش دارد انتخاب پشم مناسب  است  هر پشم دارای معایب و مزایای 

مساله مهم در این پژوهش بررسی چند ویژگی مهم پشم مورد استفاده در فرش ایرانی و انتخاب بهترین و با کیفیت ترین  .است

ی از مشکالتی که وجود دارد استفاده زیاد از پشم های خارجی در فرش ایرانی است با پشم برای استفاده در فرش می باشد یک

برسی همه ویژگی های پشم مورد استفاده در فرش در نژادهای ایرانی  میتوان بهترین نوع پشم ایرانی را انتخاب و جایگزین 

 پشم های خارجی کرد . 

ای سیرجانی ، ماکویی ، فراهانی ، نائینی و سنجابی تهیه شده سپس روی دراین تحقیق ابتدا مقدار یازده کیلو از پشم نژاده

هرکدام آزمایشهای مختلف مانند ویژگی های مورد نظر در انتخاب الیاف : چربی پشم ، فشردگی و برگشت پذیری پشم ، مقدار 

 ناشور سفید درجه یک انجام شد.آزمایش ها روی پشم خام الیاف حقیقی ، پشم نژادهای انتخابی اندازه گیری و محاسبه شد. 
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 چربی پشم 

یکی از ویژگی های مهم پشم چربی پشم می باشد چربی پشم می تواند روی ویژگی های مختلف پشم و همچنین در مراحل 

گرم از هر  2عملیات های مختلف روی پشم مانند عملیات ریسندگی و رنگرزی تاثیر داشته باشد برای انجام این آزمایش مقدار 

 ونه به وسیله مورد آزمایش قرار گرفت این آزمایش برای هر نمونه چند بار تکرار شد. نم

ساخت کشور انگلستان  آزمایش : دستگاه چربی گیر پشم  WIRAمواد و دستگاه های مورد نیاز برای از دستگاه چربی گیری 

 ی.  ، ورقه آلمینیومی ، ترازوی دقیق دیجیتالی ، حالل دی کلرومتان ، نمونه پشم

گرم پشم را در دستگاه قرار داده و  وزنه  2سازمان ملی استاندارد ایران مقدار  1939روش آزمایش : مطابق استاندارد شماره 

یک کیلوگرمی را روی دستگاه قرار داده ورقه آلمینیومی را وزن کرده وزن را یاداشت کرده ورقه آلمینیومی را روی جای 

سی سی حالل دی کلرو 10گاه را روشن کرده صبر کرده تا ورقه آلمینیومی گرم شود سپس مخصوص در دستگاه قرار داده دست

متان به پشم اضافه کرده که چربی پشم را همراه خود به داخل محفظه آلمینیومی وارد کند وقتی حالل به صورت کامل تبخیر 

ن ورقه وزن می شود  مراحل اضافه کردن حالل و ثانیه ورقه آلمینیومی  را از روی دستگاه برداشته بعد از سرد شد10بعد از 

وزن کردن ورقه آنقدر تکرار می شود که دوعدد آخر یکی شود سپس با توجه به اعداد به دست آمده مقدارچربی  پشم اندازه 

 .(1939)استاندارد ملی ایران،  گیری می شود. این آزمایش برای همه نمونه ها انجام شد

 فشردگی وبرگشت پذیری 

ایش دیگری که روی پشم خام ناشور انجام شد آزمایش فشردگی و برگشت پذیری بود . برگشت پذیری یکی دیگر از آزم

خصوصیات مهم الیاف است اگر الیاف در اثر عوامل خارجی تغییر شکل پیدا کنند و پس از برطرف شدن عوامل خارجی دوباره 

 به حالت اول خود برمی گردد. 

ساخت کشو ر انگلستان در دستگاه  داده و از داخل ذره بین عدد خوانده می شود سپس WIRA نه را گرم از هر نمو 10مقدار 

ثانیه  30ثانیه از داخل ذره بین عدد خوانده شده سپس وزنه برداشته و سپس بعداز  30وزنه را در جای خود قرار داده بعد از 

 د مرحله انجام شد. عدد خوانده خواهد شد .این آزمایش برای همه نمونه ها در چن

 الیاف حقیقی 

الیاف حقیقی :  الیاف پشمی است که دارای  کانال مدوال نبوده و تا وقتی که از روی بدن حیوان چیده نشده رشد  می کند و  

از نظر ساختمان نسبت به سایر الیاف یکنواخت تر می باشد. برش عرضی این الیاف به شکل دایره یا بیضی است و قطر آن 
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میکرون می باشد و پولک های تشکیل  1/0تا  0./3میکرون می باشد طبقه کوتیکول این الیاف به ضخامت  3تا  11ا بین عموم

دهنده این طبقه به طرف نوک الیاف بوده و دارای برجستگی های بوده که در نساجی بسیار مفید و ارزنده است . طبق استاندارد 

 آزمایش به وسیله چشم و نگاه کردن و جدا کردن الیاف انجام می شود.  سازمان ملی استاندارد ایران 2219شماره 

 .(2219)استاندارد ملی ایران ، ابزار و وسایل مورد نیاز : پنس ، ترازو ، پشم ، پارچه مخملی

 های تحقیقیافته

 چربی پشم

پشم و همچنین در مراحل  یکی از ویژگی های مهم پشم چربی پشم می باشد چربی پشم می تواند روی ویژگی های مختلف

عملیات های مختلف روی پشم مانند عملیات ریسندگی و رنگرزی تاثیر داشته باشد. چربی پشم در آب نا محلول است و در 

 .نتیجه با ریزش باران و یا شستن با آب از پشم جدا نمی شود 

ر مراحل شستشوی پشم قببل از ریسندگی در جدول شماره یک درصد چربی هرپشم را مشاهده می شود مقداری از این چربی د

 وشستشوی نخ قبل از رنگرزی از پشم جدا می شود درصد چربی پشم باید زیریک درصد باشد .

 درصد چربی پشم خام ناشور ،1جدول شماره 

 تغییرات
 ضریب

 نایکنواختی
 نژاد پشم میانگین انحراف معیار

 ماکویی 1/91 2/41 126/41 

 سنجابی 1/3 0/34 26/44 

 نائین 0/96 0/46 48/36 

 فراهان 2/19 0/93 42/75 

 سیرجانی 0/76 0/22 22/98 

  

 فشردگی وبرگشت پذیری 

 ویژگی دیگری که برای پشم مصرفی در قالیبافی مهم است فشردگی و بازگشت پذیری پشم می باشد اگر الیاف در اثر عوامل

خارجی دوباره به حالت اولیه خود بازگردند این خصوصیت را  خارجی تغییر شکل پیدا کنند و پس از برطرف شدن عوامل

پذیری می نامند بازگشت پذیری الیاف پشمی بسیار زیاد است در نتیجه در قالی های دستبافت معموال از الیاف پشمی  بازگشت
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قالی در اثر راه رفتن و یا پرز استفاده می شود استفاده از پشم به عنوان پرز در قالی های دستباف باعث می شود که  به عنوان

اشیا سنگین بر روی آن دچار تغییر شکل دائمی  نشود و پس از برطرف شدن عامل خارجی دوباره به شکل اولیه  قرار دادن

 خود بازگردد.  

درصد برگشت پذیری جند نوع پشم مشاهده می شود حداقل درصد برگشت پذیری برای پشم مصرفی در  2در جدول شماه 

 .درصد باشد 75باید قالیبافی 

 درصد فشردگی و بازگشت پذیری پشم خام ناشور ،2جدول شماره 

 ضریب

 تغییرات

 انحراف معیار

 میانگین

 بازگشت پذیری

 ضریب

 تغییرات

 انحراف معیار

 میانگین

 فشردگی

 نژاد پشم

 نائین 23/75 3/55 15/06 86/87 4/22 4/58

 ماکو 25/51 3/55 14/16 84/8 3/33 3/93

 سنجابی 25/99 3/82 14/72 83/65 3/78 4/52

 فراهانی 27/98 3/82 13/68 83/62 4/21 5/03

 سیرجانی 25/36 2/06 8/13 87/23 2/47 2/84

 

 الیاف حقیقی 

ویژگی مهم دیگر پشم مصرفی در قالیبافی مقدار الیاف حقیقی موجود پشم می باشد. الیاف حقیقی الیاف پشمی است که دارای 

وده و تا وقتی که از روی بدن حیوان چیده نشده رشد می کند و از نظر ساختمان نسبت به سایر الیاف یکنواخت کانال مدوال نب

 تر می باشد . 
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دصد باشد وجود 75درصد الیاف حقیقی پنج نوع پشم مشاهده  می شود حداقل درصد الیاف حقیقی باید 3در  جدول شماره 

تاثیر می گذارد ویژگی های متل درصد برگشت پذیری ، یکنواختی ریسندگی این الیاف روی ویژ گی های مختلف نخ وفرش 

                                                               و...

 مقدارالیاف حقیقی ،3جدول شماره                                                                      

 نژاد پشم ف حقیقیدرصد الیا سایرالیاف درصد

 فراهان 83/25 16/75

 سنجابی 76/75 23/25

 نائین 74/5 25/5

 سیرجانی 85/75 14/25

 ماکو 72/25 27/75

 

 نتیجه گیری

سازمان ملی استاندارد ایران مقدار چربی نباید از یک  1939یکی ازویژگی های پشم چربی آن است طبق استاندارد شماره 

ماکویی ، ش چربی گیری کمترین مقدار چربی به ترتیب متعلق به نژادهای سیرجان، نایین، سنجابیدرصد تجاوز کند در آزمای

چربی درپشم  و فراهانی است که طبق این آزمایش  نژادسیرجانی کمترین مقدار چربی را دداشت  و نژاد فراهانی بیشترین مقدار

 خام شسته نشده را داشت . 

رفی در قالیبافی فشردگی و برگشت پذیری پشم است که درصد این ویژگی برای پشم یکی دیگر از ویژگی های مهم پشم مص

درصد باشد بر اساس آزمایشات انجام شده در این تحقیق بیشترین درصد برگشت پذیری به ترتیب نژاد گوسفند 21حداقل باید 

 سنجابی می باشد.  سیرجانی، نایینی، ماکویی، فراهانی و

یاف حقیقی پشم می باشد هرچقدر مقدار این الیاف در پشم بیشتر باشد کیفیت پشم بهتر می ویژگی مهم دیگر مقدار ال

باشد وجود  این الیاف به سایر ویژگی های نخ کمک می کند مقدار  این الیاف به ترتیب در  پشم نژادهای سیرجان، فراهانی،  

 نجابی، نایینی و ماکویی می باشد.س
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 فرش صنعت پذیری رقابت و رقابتی هوشمندی بر موثر عوامل بین بررسی رابطه

بافدست  

 
 4، مهتاب نبوت3، زهرا وظیفه2، مهناز دیباج1مهرداد باغبانی

 

 چکیده

 فرش اربردک اخیر دهه چند در اما دارد، ایران کهن تمدن و فرهنگ تاریخ، در ریشه که ملی است هنری ایران دستباف فرش

 که است آن دهندهنشان کنونی یهاپژوهش بر مروری. است شده رو به رو چالش با جهان در و ایرانی های خانه در دستباف

 از هدف .است داخلی بازارهای در دستباف فرش مصرف شرایط تغییر با همزمان جهانی، بازارهای در ایرانی دستباف فرش رکود

برای . است دستبافت فرش صنعت رقابت پذیری و هوشمندی رقابتی بین عوامل موثر بر بررسی رابطه حاضر، مقاله نگارش

ار، تحوالت تحوالت فنی و ساختاری فرش، تحوالت فنی در باز ابعاد از رقابتی بر رقابت پذیری صنعت فرش هوشمندی سنجش

 با ابتدا در. شد دهظاهری، تحوالت در عرضه کاال و بازاریابی و تبلیغات و تحوالت صنعت فناوری اطالعات در زمینه فرش استفا

تحوالت  ی فرش،تحوالت فنی و ساختار یعنی هوشمندی رقابتی بعد پنج ره پیرسون رابطه معنادار همبستگی آزمون از استفاده

 بر ات در زمینه فرشتحوالت صنعت فناوری اطالع و فنی در بازار، تحوالت ظاهری، تحوالت در عرضه کاال و بازاریابی و تبلیغات

 . گردید اثبات صنعت فرش رقابت پذیری

ی و ساختاری فرش، رقابتی)تحوالت فن هوشمندی این عوامل داری بینیهمبستگی معننتایج حاصل از تحقیق نشان داد که 

 پذیری رقابتبا  (تحوالت ظاهری، تحوالت در عرصه کاال و بازاریابی و تبلیغات، تحوالت صنعت فناوری اطالعات در زمینه فرش

اداری وجود تبافت رابطه معندس فرش صنعت پذیری ولی بین تحوالت فنی در بازار با رقابت وجود دارد دستبافت فرش صنعت

 ندارد. 

 دستبافت فرش رقابت پذیری، صنعت رقابتی، هوشمندی :کلیدی واژه های

 

                                                  
 . گروه مهندسی صنایع، واحد تهران جنوب ، دانشگاه آزاد اسالمی ، تهران ، ایران 1

                                                                             و هنر، یزد، ایرانواحد یزد، دانشگاه علم . گروه فرش ،  2

                                                        گروه مهندسی کامپیوتر ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه پیام نور، تهران ، ایران . 3
       د تهران جنوب ، دانشگاه آزاد اسالمی ، تهران ، ایرانگروه مهندسی صنایع، واح . 4
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  مقدمه

 از یکی عنوان به همواره دهه های گذشته، و هاسده در آن هنری و فرهنگی برجسته ویژگیهای از متاثر ایران دستبافت فرش

 ردیف باالترین و اولین متمادی طی سالهای که طوری به. هست بوده و مطرح نایرا غیرنفتی صادرات سبد در برجسته کاالهای

 و الماسی. )است داده اختصاص خود به را نفر میلیون چند معیشت و کشور کل اشتغال %7 حدود ایران و صادرات در ارزآوری

 (1395 همکاران،

 افول دوران ایران فرش بازرگانی، و بویژه تجاری و تولیدی ،مدیریتی ساختاری، سازمانی، ابعاد در اساسی فقدان دلیل به متاسفانه

 به بی توجهی طرفی، از. میبرد سر به خاصی بحرانی شرایط در اکنون و جهانی پیموده رقابتهای عرصه در را شکننده ای رکود و

 و داخل در را فرش دستبافت یرقابت های مزیت شود، می نیز آن تولید فرآیند دربرگیرنده که تجارت و مبانی بازاریابی و اصول

 های واقعیت به آنها توجه از حاکی کشورها دیگر تجربه موفق.  است نموده مواجه جدی مخاطرات با جهانی سطح در بویژه

 (1391 حسینی، خداداد و شم آبادی) است عوامل تاثیرگذار دیگر و تجارت محیط

 سالیان طی صادرات میزان نزولی رغم سیر علی که است تروشیمیپ صنعت از پس کشور صنایع توانمندترین از یکی صنعت، این

 به را خود جای 1387 سال در که این تا بود، کرده حفظ دنیا سراسر صادرکنندگان فرش بهترین راس در را خود جایگاه اخیر،

 فرش بودن قیمت نپایی ، داشته نزولی روندی گذشته سال پنج در ایران دستباف فرش صادرات. سپرد و هند چین کشورهای

 از برخی رشد عمده عوامل از نیز بازارهای جهانی سالیق با آن بودن و هماهنگ ایران فرش با مقایسه در رقیب کشورهای

 (1389 پازواری، حسنپور و سعیدی کاشانی، حقشناس) رود. می شمار به جهانی بازارهای در رقیب کشورهای

 و حمل و مخابراتی، ارتباطی تکنولوژی بهبود و 1970 دهه در ب الکترونیکانقال وقوع پی در که است فرآیندی جهانی شدن

 جهانی را مبادله و تجارت دامنه کرده و فراهم زمین کره سراسر در را اطالعات و کار فنآوری، نیروی سرمایه، انتقال امکان نقل،

 رفتاری الگوی و فرهنگها شدن نزدیک و نطقه ایهمکاریهای م اقتصادی، متقابل هایوابستگی به فرآیند، منجر این. است نموده

 کشورها افزایش اقتصاد به رو ادغام شدن، جهانی پیامدهای از مهمترین یکی. ( 1391 )اختر، است شده مختلف در کشورهای

 زرگانیبا مبادالت حجم در افزایش میتوان را آن آثار که است روز افزون شاهد بین المللی شدن جهانی اقتصاد. است جهان در

. کرد مالحظه جهانی تجارت سازمان به الحاق کشورها و خارجی مستقیم سرمایه گذاری افزایش جهانی شدن تولید، بین المللی،

 این .است بوده 1980 دهه دوم نیمه در جهانی تولید رشد دو برابر جهان سطح در کاال مبادله ساالنه متوسط رشد طبق آمار،

 (1392 یافته است.)به کیش، افزایش برابر سه هب 1990 دهه اول نیمه در نسبت

 درصدد عرصه بین المللی، در حضور و غیرنفتی صادرات گسترش برای ما نیز کشور جهانی شدن، رشد به رو روند به توجه با 

 اخلید صنایع رقابت پذیری ارتقاء رقابتی و فضای ایجاد جهت است الزم منظور بدین. جهانی است تجارت سازمان به پیوستن
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راستا،  این در گامها مهمترین از (. یکی1386 و همکاران، پذیرد )نجارزاده صورت کشور داخل در بین المللی، تالشهایی صحنه در

 رقابتی و هوشمندی فکری سرمایه دانش، مدیریت اطالعات، فناوری. داخلی است صنایع رقابت پذیری بر مؤثر عوامل شناسایی

 توجه مورد سازمانها مزیت رقابتی کسب در مؤثر و نوین پدیده هایی به عنوان سالهای اخیر در که هستند عواملی جمله از

 .گرفته اند قرار علم مدیریت صاحبنظران از بسیاری

 معضالت از یکی صادرات، به در آن نزولی روند که شده تلقی کشور صنایع غیرنفتی مهمترین جزء کشور، دستبافت فرش صنعت

 (1392 )سعیدی، گشته است. بدل ناقتصاددانا روی پیش

دست  و والنتوجه مسئ عدم و صادرکنندگان و تولید سنتی تفکر که میتوان دریافت فرش صادرات و تولید روند به نگاهی با

 اخیر لهای سا در فرش صادرات سقوط میزان موجب نوین، فناوریهای به کارگیری و هوشمندی رقابتی چون عواملی به اندرکاران

بطه معناداری آیا را: نمود مطرح صورت بدین میتوان پژوهش را اصلی سؤال بنابراین. ( 1389 همکاران، و )الماسی است شده

 وجود دارد؟ دستبافت فرش صنعت رقابت پذیری رقابتی و بین عوامل هوشمندی

 رقابت پذیری -

 داشتن از چیز هر بیش از رقابت پذیری رتقد. است رقابت پذیری قدرت برخورداری از امروز موفق شرکتهای ویژگیهای از یکی

 رقابت پذیری شاخصهای در تغییرات چشمگیری زمان و محیط بستر حال عین در نشأت میگیرد، آن مورد در جدید دیدگاههای

فی کا به قدر که یابند دائمی کاربرد میتوانند از رقابت پذیری مفهومی چهارچوبهای تنها که داشت توجه باید. کرده است ایجاد

 محققان بسیاری از سوی از سازمان رقابت پذیری. باشند محیطی انعطاف پذیر تغییرات و مدیریتی فرآیندهای سازگاری جهت

 (1،2005آمباشتا و مومایا).است  شده ارائه چند بعدی مفهومی صورت به

 بازارهای در ی ارائهبرا خدمات و الهاکا تولید در ملت یک توانایی رقابت پذیری یعنی توسعه، و اقتصادی همکاری سازمان نظر از

 (1390 همکاران، و  بلند مدت.)مهرگان در شهروندان درآمد سطح یا ارتقای و حفظ همزمان به طور و بین المللی

 اقتصادی رشد دستیابی به جهت وسیله ای به عنوان آن از و است دنیا در سراسر محوری موضوعی رقابت پذیری، حاضر حال در

 موقعیت آوردن امکان به دست معنای به بودن رقابت پذیر شده، جهانی اقتصاد در یک. می شود یاد پایدار عهتوس و مطلوب

 بین در مهم موضوعی رقابت پذیری جهانی شدن، روزافزون گسترش عصر در. است بازارهای بین المللی در پایدار و مناسب

 (2002، 2)شورچولو .میشود تلقی دنیا مختلف بخشهای در شرکت( و )کشور، صنعت مختلف سیاست گذاران سطوح
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 رقابتی هوشمندی -

 و اقتصادی، سیاسی اجتماعی، مختلف عرصه های و بشری در دانش فزاینده تغییرات حاضر، عصر بارز ویژگیهای از یکی

 بازار، آتی دهایرون و پیش بینی تغییرات ماهیت شناخت رقابت، اساسی الزامات یکی از شرایطی چنین در. است تکنولوژیکی

 هوشمندی به توجه کانون در موضوعات این قبیل. است غیره و مشتریان رفتاری الگوهای و نوآوری، ترجیحات تکنولوژی، رقابت،

 محیط، اطالعات درباره تحلیل و بررسی جمع آوری، منظم فرآیند حاصل از توانایی رقابتی هوشمندی واقع در و دارند رقابتی قرار

 آن میتوان دیگر عبارت به. بازار است و محیطی عناصر رفتاری الگوهای و بازار روندهای صنعت، عرضه کنندگان، ن،مشتریا رقبا،

 تهدیدات از حفاظت برای سازمان به معین و ضوابط خاص قواعد طی محیط فرا سازمانی عناصر از انتقال دانش و جذب هنر را

اولیه  ماده که است این رابطه این در مهم بسیار نکته. آینده نامید ساختن و بالقوه فرصتهای از بهره گیری و رقابتی، شناخت

 ضرورت بر اطالعات فورد هوشمندی، که است معتقد پورتر. نمیشود هوشمندی تلقی اطالعاتی نوع هر اما. است اطالعات رقابت

 (1،1986)پورتر.است شده تحلیل تمایز

 سازمان افراد، واقعی درباره جداشده هایداده و ارقام آمار، بیانگر میدارد اطالعات بیان و داشته تأکید هوشمندی و اطالعات میان

 (. 2،1999)فورد است شده تحلیل و فیلتر اطالعات شامل هوشمندی که حالی در. است رقبا و

 قادر که هایی هستندسیستم ایجاد به مجبور بقا برای سازمانها که بیان میکند و دانسته مرتبط دانش با را هوشمندی نیز، تری

 (2008 ،3باشند.)تری دانش مدار باید هدف، این به نیل برای و باشند افزوده اطالعاتی ارزش بهینه سازی و پرورش به

 عرصه در 1980 سال آن از اهمیت که است رشته ای و بوده تجاری مفهوم هوشمندی از دیگر بیانی واقع در رقابتی هوشمندی

 باز میگردد، پیش سال ده چند به تنها در عمل رقابتی هوشمندی پیاده سازی اگرچه. است افزایش حال در روز به روز تجارت

 تحلیل و تجزیه هنگام به هاروارد دانشگاه دانشکده بازرگانی استاد پورتر، مایکل توسط میالدی 80 دهه در فکری آن بنیان اما

 توسط ( که4،2000)فوریه نامید اطالعات انفجار میتوان را مندیهوش گرفت شکل رقابتی هوشمندی از استفاده با در صنعت رقبا

 تغییرات. است جهان در سراسر تجاری داده پایگاههای تعداد بودن باال بیانگر به وجود می آید، اطالعات به دسترسی باالی قابلیت

 تغییرات و رقابت افزایش وارد، تازه بایرق از سوی بین المللی رقابت تشدید تجارتها، رشد به رو سیاسی، روند و اجتماعی گسترده

 با به یکباره سازمانها هیچگاه گذشته در. میشوند منجر انفجار اطالعات به در نهایت که هستند دیگری عوامل سریع تکنولوژیکی

 با و قیمنط تکنیکهای بهره گیری از با چند ملیتی شرکتهای امروزه اما روبه رو نمیشدند، جدی و شدید تهدیدهای و فرصتها

 به توجه با. تجارت تا دارد شباهت جنگ اقتصادی به بیشتر که آورده اند روی کارهایی و کسب فزاینده به به طور بسیار، تالش

                                                  
1-Porter  
2-Ford  
3- Terry 
4-Fourie  
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از  نحو بهترین به بتوانند تا بوده رقبا وضعیت بررسی گوناگون و تحقیقات حال در همواره نها سازما این رقابت سختی، چنین

 (1،2006کنند.) کومبس و مورهید خارج رقابت عرصه از را خود رقبای و کرده استفاده ارند،د اختیار در که منابعی

 سازمانها و میگیرد قرار مورد استفاده اقتصادی جنگهای در که است شده بدل آخرین سالحی به رقابتی هوشمندی حاضر حال در

. مینگرند صنعتی تر و بزرگتر کشورهای در مقابل ادیاقتص جنگهای در پیروزی برای ابزاری آن به عنوان به مختلف، صنایع و

 وضعیت بهبود برای استفاده قابل هوشمندی به را خام هایبود داده خواهند قادر تجربیات این به کارگیری با کشورهای مختلف

 (2003 ،2)کاهانر کنند بدل خود اقتصادی

 استفاده و بازاریابی های اثربخش مطلوب، بسیار طراحی با خدمات و از تولیدات ناشی رقابتی، نبردهای در سازمانها اغلب پیروزی

 هوشمندی نادرست از قضاوتهای زمانبندیهای نامناسب، از ناشی شکستها اکتر دیگر بیان به .میگردد باز هوشمندی از استراتژیک

 (2000  ،3است.)فولد رقابتی

 جمع آوری، شامل برنامه ریزی، سیستماتیک فرآیندی از که ردک معرفی اجرا یا  انجام قابل پیشنهادهایی را رقابتی هوشمندی

 کشور یک یا سازمان یک توان رقابتی بر می تواند و گرفته نشأت سازمان خارجی محیط اطالعات در انتقال و تحلیل و تجزیه

لقب  هوشمندی واقعی و اصلی کاربران هستند، مزیت رقابتی دنبال به که سازمانهایی گفت میتوان عمل، در .باشد تأثیرگذار

 و گذشته در داده های هوشمندی. است شده تحلیل و شده فیلتر اطالعات تجاری نهایی خروجی رقابتی هوشمندی. میگیرند

 ( 4،2000)پترسون.کند یاری تصمیمات اتخاذ در را مدیران و رهبران و پیش بینی کرده را آینده تا بوده نهفته حال

 همواره شده و مستند و ایجاد قبالً که است اطالعاتی آن جز یک کرد که تفکیک جزء دو به را دانش میتوان کلی به طور     

 معماهای حل در جزء که این است بصیرت و خبره قضاوتهای و دانستن آن چگونگی دیگر جزء. است دسترسی و استفاده قابل

 و به کارگیری توانایی و دانسته را افراد آن همه ازمانس در است الزم دانش به جز دو این برای تبدیل. دارد بسیار کارکرد غامض

 زمینه این در گرفته صورت مختلف تحقیقات بررسی به ( در این مقاله2003 ،5باشند.)برگن داشته آن را از صحیح استفاده

 اشاره می شود. پرداخته

 رقابتمندی و رقابتی توان بر رقابتی یهوشمند تاثیر بررسی ( در تحقیق خود تحت عنوان 1394سپهوند و شریعت نژاد )     

 صنعتی رقابت بر معنی داری و ثابت تاثیر رقابتی به این نتایج دست یافت که هوش لرستان استان صنعتی شهرکهای در صنعتی

 بازار، هوش ،رقابتی هوش بر موثر عوامل عالوه به. دارد لرستان صنعتی استان شهرکهای صنعتی واحدهای در رقابتی توان و

 .گردید استراتژیک شناسایی هوش و تکنولوژیک هوش رقبا، هوش
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 های استراتژی اثربخشی در رقابتی هوشمندی ابعاد بندی اولویت"( در تحقیق خود با عنوان 1394زنگیر ) دشتی و فیضی      

 داری معنی و متبت رابطه بازاریابی های استراتژی اثربخشی با رقابتی هوش ابعاد دهد می نشان تحقیق های ، یافته"بازاریابی

 بیشترین دارای رقبا وضعیت از بازاریابی، آگاهی های استراتژی اثربخشی برای که است آن از حاکی ها یافته همچنین. دارد

 .باشد می نسبی اهمیت

در صنعت  شرکت یابیبازار یبر استراتژ یرقابت یهوشمند ریتأث یخود تحت عنوان بررس قی( در تحق 1390) یپورهاشم        

برخوردار  یاز سطح مطلوب یمورد بررس یدر جامعه یرقابت یکه هوشمند افتیدست  جهینت نیبه ا زدیاستان  کیو سرام یکاش

 داریمعن یمحصول رابطه زیشرکت به سمت تما یابیبازار یاستراتژ یریگجهت وموجود  یرقابت یهوشمند تیوضع نی. بستین

 نیو متبت وجود دارد. ب داریمعن یموجود رابطه یرقابت یهوشمند تیادراک شده و وضع یطیابهام مح نیو متبت وجود دارد. ب

و  یفرهنگ سازمان نیوجود دارد. ب بتدار و مت یمعن یموجود رابطه یرقابت یهوشمند تیشرکت و وضع یکیتکنولوژ تیقابل

 یرقابت یهوشمند تیشرکت و وضع یوع استراتژن نیدار و متبت وجود دارد. ب یمعن یموجود رابطه یرقابت یهوشمند تیوضع

 وجود ندارد. داریمعن یموجود رابطه یرقابت یهوشمند تیو وضع یسازمان یاندازه نیوجود دارد. ب داریمعن یموجود رابطه

 ش پژوهش رو

 برای. میشود وبکاربردی محس پژوهشی اهداف، نظر از و میدانی -پژوهشی توصیفی ها،داده گردآوری لحاظ از حاضر پژوهش

 گردآوری برای و غیره( و اینترنت )مقاالت، کتب، به مراجعه کتابخانه ای روش از پژوهش، زمینه ادبیات در اطالعات جمع آوری

 نمونه روش می باشد. تاجران و فروشندگان فرش از کلیه مناطق ایران پژوهش، جامعه آماری .شد استفاده از پرسشنامه داده ها

 حجم اینکه به توجه با پژوهش این برای آماری نمونه حجم. باشد می ساده تصادفی گیری نمونه روش تحقیق این برای گیری

 گرفته نظر در پژوهش این برای  =100000N  یعنی جامعه حجم بزرگترین مورگان جدول از استفاده با باشد، می بزرگ جامعه

 باشد.می نفر 384 با برابر آن نمونه حجم که شود می

ین پژوهش برای جمع آوری اطالعات از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. که پرسشنامه اول مربوط به در ا

هوشمندی رقابتی، پرسشنامه دوم مربوط به رقابت پذیری صنعت فرش می باشد. جهت سنجش پایایی ابزار اندازه گیری از آلفای 

، آلفای کرونبا  پرسشنامه رقابت پذیری صنعت 88/0ندی رقابتی برابرهوشم کرونبا  استفاده شده است. در مورد پرسشنامه

بزرگتر می باشند بنابراین می توان گفت که پرسشنامه ها از اعتبار  7/0آلفای به دست آمد و چون این مقادیر از 89/0فرش برابر 

هنما و استاد مشاور و با همکاری و های حاضر به صورت محتوایی و صوری توسط استاد راکافی برخوردارند. روایی پرسشنامه

 مل ضریب همبستگی پیرسون می باشد.مساعدت تعدادی از متخصصان تهیه و تنظیم گردیده است. روش های آماری تحقیق شا
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  یافته ها  -

 بین هوشمندی رقابتی و رقابت پذیری صنعت فرش دستباف رابطه معنی دار وجود دارد.فرضیه اصلی:

 

 دستباف فرش صنعت پذیری رقابت و رقابتی بین هوشمندیزمون همبستگی : آ(  1جدول شماره)

 

 

 

 

 

 

 

شخص می 1مطابق جدول  ضریبم شمندی شود که  ستگی بین هو ستباف را برابر  فرش صنعت پذیری رقابت و رقابتی همب د

داری نشان داده شده است. در جدول فوق ( به عنوان سطح معنیsigدار بودن آن توسط عدد مقابل )باشد و معنیمی  411/0

و این بدین معنی است که در سطح معنی داری  باشد کوچکتر می 05/0و از  بدست آمده است 000/0داری معادل سطح معنی

  وجود دارد. دستباف فرش صنعت پذیری رقابت و رقابتی هوشمندی ری بینداهمبستگی معنی 05/0

 رابطه معنی دار وجود دارد. دستبافت فرش صنعت پذیری رقابت و فرش ساختار فنی، بین تحوالتفرضیه اول:

 دستبافت فرش صنعت پذیری رقابت و فرش بین ساختار: آزمون همبستگی (  2جدول شماره)

 

 

 

 

 

 

 

 

دســتبافت را برابر  فرش صــنعت پذیری رقابت و فرش همبســتگی بین ســاختار شــود که ضــریبمشــخص می 2مطابق جدول 

شد و معنیمی110/0 سط عدد مقابل )با سطح معنیsigدار بودن آن تو ست. در جدول فوق د( به عنوان  شده ا شان داده  اری ن

 فرش صنعت پذیری رقابت رقابتی هوشمندی  

 هوشمندی

 رقابتی

ضریب همبستگی 

 پیرسون
1 411/0 

Sig - 000/0 

N 384 384 

 فرش صنعت یریپذ رقابت فرش ساختار  

 فرش ساختار

ضریب همبستگی 

 پیرسون
1 110/0 

Sig - 003/0 

N 384 384 
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و این بدین معنی است که در سطح معنی داری  باشد کوچکتر می 05/0و از  بدست آمده است 003/0داری معادل سطح معنی

  وجود دارد. دستباف فرش صنعت پذیری رقابت و فرش ساختار داری بینهمبستگی معنی 05/0

 رابطه معنی دار وجود دارد. دستبافت فرش صنعت پذیری رقابت و بازار در فنی بین تحوالتفرضیه دوم:

 دستبافت فرش صنعت پذیری رقابت و بازار در فنی بین تحوالت: آزمون همبستگی (  3جدول شماره)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شخص می 3مطابق جدول  ضریبم ستگی بین تحوالت شود که  ستبافت را  فرش صنعت پذیری رقابت بازار و در فنی همب د

شد و معنیمی186/0برابر  سط عدد مقابل )با سطح معنیsigدار بودن آن تو ست. در جدول ( به عنوان  شده ا شان داده  داری ن

و این بدین معنی است که در سطح معنی  باشد کوچکتر نمی 05/0و از  آمده است بدست 015/0داری معادل فوق سطح معنی

  دارد.نوجود  دستباف فرش صنعت پذیری رقابت بازار و در فنی تحوالت داری بینهمبستگی معنی 05/0داری 

 

 رابطه معنی دار وجود دارد. دستبافت فرش صنعت پذیری رقابت بین تحوالت ظاهری وفرضیه سوم:

 دستبافت فرش صنعت پذیری رقابت و ظاهری بین تحوالت: آزمون همبستگی (  4شماره) جدول

 

 

 

 

 

 

شخص می 4مطابق جدول  ضریبم ستگی بین تحوالت شود که  ستبافت را برابر  فرش صنعت یپذیر رقابت و ظاهری همب د

شد و معنیمی452/0 سط عدد مقابل )با سطح معنیsigدار بودن آن تو ست. در جدول فوق ( به عنوان  شده ا شان داده  داری ن

  
 در فنی تحوالت

 بازار
 فرش صنعت پذیری رقابت

 در فنی تحوالت

 بازار

ضریب همبستگی 

 پیرسون
1 186/0 

Sig - 015/0 

N 384 384 

 فرش صنعت پذیری رقابت ظاهری تحوالت  

 ظاهری تحوالت

 452/0 1 ضریب همبستگی پیرسون

Sig - 000/0 

N 384 384 
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و این بدین معنی است که در سطح معنی داری  باشد کوچکتر می 05/0و از  بدست آمده است 000/0داری معادل سطح معنی

  وجود دارد. دستباف فرش صنعت پذیری رقابت و ظاهری تحوالت داری بیننیهمبستگی مع 05/0

 رابطه معنی دار وجود دارد. دستبافت فرش صنعت پذیری رقابت و تبلیغات بازاریابی، کاال، عرضه در بین تحوالتفرضیه چهارم:

 دستبافت فرش صنعت پذیری رقابت و تبلیغات بازاریابی، کاال، عرضه در بین تحوالت: آزمون همبستگی (  5جدول شماره)

 

ضریبمشخص می 5مطابق جدول  ستگی بین تحوالت شود که   صنعت پذیری رقابت و تبلیغات بازاریابی، کاال، عرضه در همب

داری نشان داده شده ( به عنوان سطح معنیsigدار بودن آن توسط عدد مقابل )باشد و معنیمی434/0دستبافت را برابر  فرش

و این بدین معنی است که  باشد کوچکتر می 05/0و از  بدست آمده است 001/0داری معادل است. در جدول فوق سطح معنی

سطح معنی داری د ستگی معنی 05/0ر  ضه در تحوالت داری بینهمب  فرش صنعت پذیری رقابت و تبلیغات بازاریابی، کاال، عر

  وجود دارد. دستباف

رابطه معنی دار وجود  دستبافت فرش صنعت پذیری رقابت بین تحوالت صنعت فناوری اطالعات در زمینه فرش وفرضیه پنجم:

 دارد.

 دستبافت فرش صنعت پذیری رقابت و فرش زمینه در اطالعات فناوری صنعت بین تحوالتمون همبستگی : آز(  6جدول شماره)

 

  
 کاال، عرضه در تحوالت

 تبلیغات بازاریابی،
 فرش صنعت پذیری رقابت

 عرضه در تحوالت

 بازاریابی، کاال،

 تبلیغات

ضریب همبستگی 

 پیرسون
1 434/0 

Sig - 001/0 

N 384 384 

  
 فناوری صنعت تحوالت

 فرش زمینه در اطالعات

 پذیری رقابت

 فرش صنعت

 فناوری صنعت تحوالت

 فرش زمینه در اطالعات

 138/0 1 ضریب همبستگی پیرسون

Sig - 001/0 

N 384 384 
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 پذیری رقابت و فرش زمینه در اطالعات فناوری صنعت همبستگی بین تحوالت شود که ضریبمشخص می 6ل مطابق جدو

داری نشان داده ( به عنوان سطح معنیsigدار بودن آن توسط عدد مقابل )باشد و معنیمی138/0دستبافت را برابر  فرش صنعت

و این بدین معنی است  باشدکوچکتر می 05/0و از  ده استبدست آم 001/0داری معادل شده است. در جدول فوق سطح معنی

 صنعت پذیری رقابت و فرش زمینه در اطالعات فناوری صنعت تحوالت داری بینهمبستگی معنی 05/0که در سطح معنی داری 

 وجود دارد. دستباف فرش

 گیریبحث و نتیجه

 یابیدارد و دست تیاهم یالملل نیامر در سطح ب نیو ا ستین دهیپوش یخانواده ها، بر کس یفرش دستباف در زندگ ینقش اقتصاد

چند  یمحصول کهیاست و از آنجائ یرانی، نماد فرهنگ ، ذوق و هنر ا رانیدهد. فرش دستباف ا یم لیرا تشک یبه توسعه واقع

و  یبه بهره وراست توجه  تیحائز اهم اریصنعت بس نیاز ا انتیباشد. حفظ و ص یم یمختلف یجنبه ها یبوده و دارا یبعد

 یخارج یتجار یها اتیهدف به منظور توسعه بازار ، دعوت از ه یبه کشورها یتجار یها اتیتمام شده ، اعزام ه متیکاهش ق

از منابع  یکی بعنوان فرش صنعت –هنر  تاشود  یعرصه  موجب م نیاز فعاالن ا تیو حما یرانیفرش ا تیو مز تیفیک غاتی، تبل

 .  دیکسب نما یرا در عرصه جهان یواالتر گاهیجا ینفت ریصادرات غ یاصل

 یافتن برای دستباف فرش تولید از پس و شود نمی دنبال علمی صورت به دستباف فرش بازاریابی که دهد می نشان ها بررسی

 است شده انجام ایران در دستباف فرش بازاریابی وضعیت زمینه در که نیز اندکی تحقیقات ضمن در .کنند می اقدام ها مشتری

 استراتژیک ریزی برنامه عدم کنندگان، مصرف های گرایش و ها خواسته مورد در هنگام به اطالعات کمبود قبیل از هاییکاستی به

 مختلف، های و ملت کشورها سالیق شناسایی برای ریزی برنامه عدم و تبلیغات و ضعف کیفیت کاهش و فرش صادرات برای

 . است کرده اشاره دستباف فرش های نمایشگاه در فو ضع هدف بازار با آشنایی نبود

 پذیری رقابت و رقابتی هوشمندی بر موثر رابطه بین عواملهمانطوری که اشاره شد این تحقیق با این موضوع آغاز شده است که 

رابطه معنادار  پس با در نظرگرفتن ادبیات تحقیق موضوع ابتدا از نظر مبانی بررسی شد و را بررسی کند. دستبافت فرش صنعت

 نتایج حاصل از تحقیق نشان دادکهمورد سنجش قرار گرفت و  دستبافت فرش صنعت پذیری رقابتبا  رقابتی هوشمندی عوامل

رقابتی)تحوالت فنی و ساختاری فرش، تحوالت ظاهری، تحوالت در عرصه کاال  هوشمندی این عوامل داری بینهمبستگی معنی

ولی  وجود دارد دستبافت فرش صنعت پذیری رقابتبا  ت صنعت فناوری اطالعات در زمینه فرش(بازاریابی و تبلیغات، تحوال و

 دستبافت رابطه معناداری وجود ندارد.  فرش صنعت پذیری تحوالت فنی در بازار با رقابتبین 
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و  تجارت بازار  یریشکل گبررسی تاثیراستفاده از بارکد الکترونیکی فرش)فرش کد( در 

ترونیک فرش دستبافالک  

 مهرداد باغبانی1،  سید علی مجابی2، مهناز دیباج3

  دهیچک

فرش دستباف  در جهت شناسنامه دار شدن یو فرش کد ایران یکیارائه کاتالوگ، بارکد الکترون یپژوهش امکان سنج نیهدف ا

 انیشو یت کاران، قالن، مرمت کاران، پرداخصادرکنندگان، رفوگرا دکنندگان،یتول هیکل قیتحق نیا یباشد. جامعه آمار یم یایران

نفر بصورت  40ش پژوه نیباشد. در ا ی( م ی) انتخاب یتصادف ریغ یریبر اساس روش نمونه گ یریو بافندگان بود. روش نمونه گ

فرش  نیتدو انجام یپرسشنامه امکان سنج یبرا ینفر بصورت انتخاب 15خبرگان صنعت فرش،  اتیپرسشنامه نظر یبرا یانتخاب

نتخاب شدند. جهت فرش به عنوان نمونه ا نهیاطالعات در زم یپرسشنامه صنعت فناور یبرا ینفر بصورت انتخاب 31و  یرانیکد ا

ن صنعت فرش خبرگا اتیکرونبا  استفاده شد. در مورد پرسشنامه نظر یاز آلفا یریو اعتبار ابزار اندازه گ ییایسنجش پا

اطالعات  یناورفو در مورد پرسشنامه صنعت  722/0یرانیفرش کد ا نیانجام تدو یکان سنجو در مورد پرسشنامه ام 723/0برابر

 هیصصان تهاز متخ یو مساعدت تعداد یو با همکار ییپرسشنامه حاضر به صورت محتوا ییباشد. روا یم 813/0فرش نهیدر زم

شد.  ستفادها نسایوار لیو تحل یو مربع کا ونیرگرس لیپژوهش از تحل نیا یداده ها لیو تحل هیاست. در تجز دهیگرد میو تنظ

 نی. و همچنوجود دارد یرانیو فرش کد ا یکیکاتالوگ الکترون نیب یمعنادار یحاصل از پژوهش نشان داد که همبستگ جینتا

 ید طراحک وآریش کپژوه نیدارد. در ا ریتاث کیتجارت الکترون یاصل یساخت ها ریز جادیبازار و ا یریبر شکل گ یرانیفرش کد ا

 در سر تا سر جهان دارند یرانیدر شناخته شدن فرش ا ییبسزا ریتاث ملشده نشان داد که هردو عا

 فرش، اصفهان. وآر،یکد ک ،یکیکاتالوگ الکترون ،یرانیفرش کد ا کلیدی: واژگان

 

 

                                                  
 ان، ایران. گروه مهندسی صنایع ، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالمی، تهر 1

  ستادیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، معماری و شهرسازی، واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسالمی، نجف آبادا . 2

 ، واحد یزد، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایرانفرشگروه . دانش آموخته  3
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 مقدمه

تاجران و صادرکنندگان  ، انیات مشترفرش و عرضه محصوالت خانواده فرش و اوج گرفتن انتظار یجهان یامان در بازارها یرقابت ب

تک  انیم گریعرضه وادار نموده است. رقابت در کسب و کار فرش دستباف، د یها رهیو تمرکز بر زنج شتریب یگذار هیرا به سرما

، فروش آن و خدمات پس از  نیتام های رهیزنج انیبلکه م ستیفرش دستباف ن یتجار  یکنندگان و شرکت ها دیتک تول

 .(12: 1388و همکاران،  یافتد.)فرج یاتفاق م فروش آن

در  اینقاط دن یکه  بر همگان پرواضح است، عدم وجود فروشندگان با تجربه در اقص ییاز نقصان ها یکیدر صنعت فروش فرش 

راستا  نیباشد. در ا یم یرانیفرش دستبافت ا یرقابت یها تیو ارائه نمودن مز یرانیفرش دستبافت ا شتریهرچه ب یجهت معرف

 : دیرا فراهم نما ریتواند خدمات ز یم یرانیپرداخت. فرش کد ا یرانیفرش کدا یتوان به معرف یم

کننده و صادر  دیتول نیزبان مشترک ب جادیعالوه بر ا ،یوکد گذار یاستاندارد طبقه بند کیتواند به عنوان  یم یرانیفرش کد ا-

تعامل  یبه عنوان زبان مشترک برا از،یروش فرش دستباف باشد در صورت نف تیریو مد رهیدر زنج  یینها انیکننده  با مشتر

ها در  یاتالف وقت ها و دوباره کار یبرخ جهی. در نتدیفراهم نما زیرا ن یکپارچگیو  یدست کی نهیبه کار گرفته شود و زم زین

 ( 18: 1390 ،یا منجر شود.) اژدره نهیو کاهش هز ییکارا شیرا کاهش دهد که به افزا  یمدار یفروش و مشتر یندهایفرآ

شده مختلف به صورت  یشده و اختراعات کد ده یدر فرش دستباف، اختراعات طبقه بند یرانیفرش کد ا یساز ادهیبا پ -

فروش را  زانیدهد و م یم دکنندگانیو تول داریو خر یبه اطالعات الزم را به مشتر یشوند که دسترس یم ینگهدار کپارچهی

 . کند یفراهم م

به عنوان   یرانیفرش کد ا ستمیداده ها است و س یو سازمانده یبه اطالعات، طبقه بند عیدسترس سر گریاز عوامل مهم د -

 .دینما یامکان را فراهم م نیا تیریاطالعات مد یها ستمیس یساخت برا ریز کی

بارکد به  نیا قیطر ازباشد.  یم یرانیفرش دستباف ا یمنحصر به فرد در جهت معرف یبارکد ؛یرانیفرش کد ابه طور کلی، 

. شد متخصص فروشنده بدون( ها )مارکت ینمود و وارد مراکز بزرگ تجار یریجلوگ یتوان از فروش محصوالت تقلب یم یراحت

 :فرش دستباف کمک نمود دیدر تول رگذاریبه دو قشر تاث توانی م زین قیطر نیاز ا نهمچنی



 

258 

 

 فروشندگان : -

ص؛ متخص ریفروشنده غ قیفرش دستباف از طر یها صهیخص هیمشخص نمودن کل ،یرانیش دستباف ابازار فروش فر توسعه

 ینترنتیا تیوب سا قیارائه مشخصات کاال  از طر

 ) مصرف کنندگان (:  دارانیخر -

رکننده و (، صادیایمیو ش یعیکننده، ارتباط با رنگرزها)طب دیفرش دستباف ، ارتباط با تول یمشخصه ها یبدست آوردن تمام

 خدمات پس از فروش افتیدر

زبان مشترک  کیبخش ها را حداقل ساخته و  نیتواند فاصله ب یم یو کدگذار ینظام استاندارد طبقه بند کی تیوضع نیدر ا

 .دینما جادیا

 نام برد ؛ عبارتست از :  یرانیاز دست دادن بازار فرش دستباف ا لیتوان به دال یکه م یموارد از

  یرانیبه نام فرش ا گرید یکشورها یتقلب یها فرش دیتول  -

 یرانیا تیفیک یب یبه علت وجود فرش ها یرانیفرش دستباف ا تیفیبه ک نانیعدم اطم  -

  یرانیبه نام فرش دستباف ا یتقلب یارزان  فرش ها متیق  -

 ( یکیبه حالت  مدرن ) فروش الکترون یاز حالت سنت  یجهان یبازارها  کردیرو رییتغ -

  یرانیدستباف ا یفرش ها یبرا یعدم دادن تعهد مکتوب به صورت گارانت -

 نگشته است .  داریالزم پد یساخت ها ریهنوز ز رانیاست  در بازار فرش دستباف ا  یامر در حال نیا

 نیشد و همچنبا یو تاجران و ... م شگاههایکنندگان، فروشندگان، نما دیتول نیکارآمد ب یساز کپارچهیپژوهش ،  نیاز ا هدف

دستباف  یمشخصات فرشها یو طبقه بند  ییو شناسا یرانیفرش کد ا قیاز طر یرانیبا شناسنامه دار شدن فرش دستباف ا

  یرانیا

 برابر خواهد کرد نیدهد و سرعت انتقال اطالعات الزمه در ارتباط با فرش دستباف را چند ی( را سهولت میکی) کاتالوگ الکترون

 (  12-11: 1388 ،یمانی) ا 

 یرانیکمک کرده  و با توسعه فرش کد ا یگذار استیاز مشکالت در امر نظارت و س یتواند به رفع برخ یپژوهش م نیا جهینت

فعال که اطالعات  یو بازرگان یدیتول یو حقوق یقیحق یها تیاز شخص یاریفرش دستباف بس یآن بر رو افتیشدن در یو الزام

خواهند  یرانیخود به مرکز فرش کد ا یرسم یداده اند ملزم به معرف یقرار نم ییدارا وت اقتصاد وزار اریخود را در اخت یاقتصاد

کننده گان کمک خواهد نمود  دیاز تول کیهر  اتیاخذ مال ستمیصادرات و س زانیبه توسعه و م  یرانیرو فرش کد ا نیبود و از ا
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که  ییبه محدود و مانع شدن فرشها یرانیا یفرشها یاکد بر وآریو داشتن ک یرانیا یامر شناسنامه دار شدن فرشها نیو همچن

 .شود¬یمنجر م زیشوند، ن یبه بازار عرضه م تیفیک یو ب یرانیبا مارک ا یبصورت تقلب

بازار و  یزیتواند در امر برنامه ر یم یرانیا یفرشها یکد برا وآریو داشتن ک یرانیا یامر شناسنامه دار شدن فرشها نیهمچن 

 انیکمک شا رانیفرش ا یمرکز مل قیاز طر قیسال یینقاط جهان  و شناسا یدر اقص رانیا یدیتول  یفرش ها هیکل ینیب شیپ

 . دیبنما یتوجه

 فرضیات این پژوهش عبارتند از:

 وجود دارد.    یمیرابطه مستق یرانیبا فرش کد ا یکیارائه کاتالوگ الکترون نیب .1

 شود. یم سریم یرانیفرش کد ا قیتقلب از طر نیآمد با کمتربازار شفاف، روان و کار یریشکل گ.2

 شود. یم ریامکان پذ یرانیفرش کد ا قیدر فرش از طر کیتجارت الکترون یاصل یساخت ها ریز جادیا.3

 روش تحقیق 

 کنندگان،دیتول هیکل پژوهش نیا یجامعه آمار. است یشیمایپ یفیآن توص تیو از لحاظ ماه یپژوهش از لحاظ هدف کاربرد نیا

بر اساس روش نمونه  یریو بافندگان می باشد. روش نمونه گ انیشو یصادرکنندگان، رفوگران، مرمت کاران، پرداخت کاران، قال

خبرگان صنعت فرش،  اتیپرسشنامه نظر یبرا ینفر بصورت انتخاب 40پژوهش  نیباشد. در ا ی( م ی) انتخاب یتصادف ریغ یریگ

پرسشنامه  یبرا ینفر بصورت انتخاب 31و  یرانیفرش کد ا نیانجام تدو یپرسشنامه امکان سنج یبرا ینفر بصورت انتخاب 15

 یاز آلفا یریو اعتبار ابزار اندازه گ ییایفرش به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت سنجش پا نهیاطالعات در زم یصنعت فناور

 یو در مورد پرسشنامه امکان سنج 723/0فرش برابر خبرگان صنعت اتیپرسشنامه نظر موردکرونبا  استفاده شده است. در 

 نیباشد و چون ا یم 813/0فرش نهیاطالعات در زم یو در مورد پرسشنامه صنعت فناور 722/0یرانیفرش کد ا نیانجام تدو

شنامه ها به اعتبار پرس تیباشد و قابل یپرسشنامه ها بکار گرفته شده م یباال ییایاز پا یباشد حاک یبزرگتر م 7/0از  ریمقاد

 میو تنظ هیاز متخصصان ته یو مساعدت تعداد یو با همکار ییپرسشنامه حاضر به صورت محتوا ییاست. روا دهیرس دییتا

 .استفاده شده است انسیوار لیو تحل یو مربع کا ونیرگرس لیپژوهش از تحل نیا یداده ها لیو تحل هیتجزدر است.  دهیگرد

 یافته ها

                                                                               وجود دارد. یمیرابطه مستق یرانیبا فرش کد ا یکیاتالوگ الکترونارائه ک نیب -1فرضیه 

 H0=رابطه  معناداری وجود ندارد

رابطه معنا داری وجود دارد   = H1 
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 ( آزمون کای اسکور1جدول )

 ریسطح معنادا درجه ازادی ارزش 

Pearson Chi-Square 15,000 12 0,041 

Likelihood Ratio 13,322 12 0,346 

Linear-by-Linear 

Association 

2,282 1 0,131 

N of Valid Cases 5   

 

 وجود داری معنی همبستگی یرانیفرش کد ای و کیکاتالوگ الکترون بین( نشان می دهد که 1از جدول ) آمده بدست نتایج

0.041Si( آمده بدست داری معنی سطح که چرا دارد، g=( ( کمتر از آلفای تحقیق )کلی نتیجه پس باشد، می 

 .دارد وجود یرانیفرش کد ای و کیکاتالوگ الکترون بین داری معنی رابطه درصد 99 درسطح که است این

سامرز  یجش شدت رابطه و جهت رابطه از آزمون دسنبنابراین برای دهد  یرو نشان م یاسکور فقط سطح معنادار یآزمون کا

 می شود.استفاده  یو کندال تا ب

 

 سامرز ید(آزمون 2جدول )

 Value 

Asymp. Std. 

aError 

Approx. 

bT 

Approx. 

Sig. 

Ordinal by 

Ordinal 

Somers' d Symmetric 0.316 0.344 0.913 0.0361 

katalog Dependent 0.333 0.363 0.913 0.0361 

barcode 

Dependent 
0.300 0.329 0.913 0.0361 

 

0.03Si( آمده بدست داری معنی سطح در جدول فوق g=(  (کمتر از آلفای تحقیق )کلی نتیجه پس باشد، می 

 .دارد وجود یرانیفرش کد ای و کیکاتالوگ الکترون بین داری معنی رابطه درصد 99 درسطح که است این

0.05 

0.05 
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 یکندال تا ب (آزمون3)جدول 

 Value 

Asymp. Std. 

aError 
bApprox. T 

Approx. 

Sig. 

Ordinal by 

Ordinal 

Kendall's tau-b 
0.316 0.345 0.913 0.0361 

N of Valid Cases 5    

 

0.03Si( آمده بدست داری معنی سطح در جدول فوق g=(  (کمتر از آلفای تحقیق )فرضیهاین  ابراینبن باشد، می 

 .دارد وجود یرانیفرش کد ای و کیکاتالوگ الکترون بین داری معنی رابطه که مفهوم این به گیرد می قرار تأیید مورد پژوهش

                                                                        .شود یم سریم یرانیفرش کد ا قیتقلب از طر نیبازار شفاف، روان و کارآمد با کمتر یریشکل گ-2فرضیه 

 H0=رابطه  معناداری وجود ندارد

 H1 =رابطه معنا داری وجود دارد

 مقدار که صورتی در و نتیجه گرفته می شود صفر فرضیه، باشد 0,05 از بزرگتر داری معنی سطح اگر زیر جدول نتایج به باتوجه

 نتیجه گرفته می شود. یک فرضیه باشد کوچکتر 0,05 از داری معنی سطح

 بازار یریشکل گو  فرش کد ایرانیبین  همبستگی ضریب (4جدول )

 شکل گیری بازار فرش کد ایرانی 

 0866 1 همبستگی پیرسون فرش کد ایرانی

 0,048  سطح معناداری

 40 5 تعداد

 1 0,866 همبستگی پیرسون شکل گیری بازار

  0,048 سطح معناداری

 40 5 تعداد

 

 ( نشان می دهد که4از جدول )  آمده بدست نتایج است، شده استفاده پیرسون داری معنی آزمون از فرضیه این آزمون برای

Si) آمده بدست داری معنی سطح که چرا دارد، وجود داری معنی بازار همبستگی یریفرش کد ایرانی و شکل گ بین g=0.048) 

0.05 
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فرش کد بین  داری معنی رابطه درصد 99 درسطح که است این کلی نتیجه پس باشد، می( کمتر از آلفای تحقیق )

 یا افزایش توأمان دو هر یعنی بودهو مستقیم  خطی مذکور متغیر دو بین همبستگی نوع. دارد بازار وجود یریایرانی و شکل گ

 می قرار تأیید مورد پژوهش فرضیه نابراینب دارد. قرار قوینسبتاً  سطح در متغیر دو بین همبستگی شدت یابند، می کاهش

 یعنی. بود خواهد)فرش کد ایرانی(  وابسته متغیر در نوسان ایجاد باعثشکل گیری بازار   در تغییرات که مفهوم این به گیرد،

 .کند می سیر متبت طرف به فرش کد ایرانی میزان اندازه همان به باشد، بیشترشکل گیری بازار   میزان چه هر

  ه است.گرفت قرار تحلیل مورد رگرسیون مدل برازش تأثیر، میزان( 5دول )در ج

 بازار یریشکل گفرش کد ایرانی و  رابطه کفایت شاخص( 5جدول )

 ضریب همبستگی تعدیل شده ضریب تعیین ضریب تعیین انحراف معیار خطا

.06590 0,666 0,749 0,866 

 

 دهد می نشان مقدار این و آمده دسته ب 0,666است. ضریب تعیین  0,866 همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته برابر 

 از مدل شد، عنوان که هایی شاخص به توجه با شود. میشکل گیری بازار  به مربوطفرش کد ایرانی  تغییرات درصد 66 که

 است: محاسبه شده  Fدر جدول زیر معنی دار بودن رگرسیون بوسیله آزمون  است. برخوردار الزم کفایت

 بازار یریرابطه فرش کد ایرانی و شکل گمعنی دار بودن  F( آزمون 6جدول )

 منبع تغییرات
مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

 میانگین

 مربعات
F 

سطح 

 معناداری

 بازار یریشکل گ

 0,039 1 0,039 رگرسیون

8,974 0,048 
 0,004 3 0,013 باقی مانده مقدار

  4 0,052 جمع کل

بوده و نشان از معنی دار بودن رگرسیون در  0,048به جدول فوق سطح معنی داری محاسبه شده برای این آماره برابر با توجه  

 دارد.  0,99سطح 

 

0.05 
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 بازار یریفرش کد ایرانی و شکل گارتباط بین  t( نتیجه آزمون 7جدول )

 مدل t ضریب استاندارد ضرایب غیر استاندارد سطح معنادار

 B داردخطای استان Bet a 

 

 مقدار ثابت 14,417  0,135 1,946 0,001

 بازار یریشکل گ 2,966 0,866 0,080 0,238 0,048

 

شکل  واحد یک . به ازای تغییرستا آمده فوق جدول در که باشد می رگرسیون اصلی هسته رگرسیونی درمعادله شده وارد متغیر

 tشود که این مسئله با فرض ثابت بودن سایر متغیرها می باشد. آزمون  فرش کد ایرانی ایجاد می واحد. /866 بازار ، یریگ

 برابر متغیر این برای مقدار این که است شده داده نشان مستقل متغیر برای جدول این در نیز رگرسیون ضرایب به مربوط

 .است ثرؤبازار م یریشکل گ درفرش کد ایرانی  نتیجه در و ودهب 0,048

 شود. یم ریفرش کد ایرانی امکان پذ قیدر فرش از طر کیتجارت الکترون یاصل یساخت ها ریز جادیا -3فرضیه 

 H0=رابطه  معناداری وجود ندارد

 H1 =رابطه معنا داری وجود دارد

 مقدار که صورتی در و نتیجه گرفته می شود صفر فرضیه، باشد 0,05 از بزرگتر داری معنی سطح اگر زیر جدول نتایج به باتوجه

 نتیجه گرفته می شود. یک فرضیه باشد کوچکتر 0,05 از داری معنی طحس
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 بین فناوری و فرش کد ایرانی همبستگی ضریب( 8جدول )

 

فرش کد 

 فناوری ایرانی

 0,796 1 همبستگی پیرسون فرش کد ایرانی

 0,017  سطح معناداری

 31 5 تعداد

 (کیتجارت الکترونفناوری)

 1 0,796 همبستگی پیرسون

  0,017 سطح معناداری

 31 5 تعداد

 

 داری معنی همبستگی و فرش کد ایرانی (کیتجارت الکترونی)فناور بین ( نشان می دهد که8نتایج به دست آمده از جدول )

0.017Si( آمده بدست داری معنی سطح که چرا دارد، وجود g=( ( کمتر از آلفای تحقیق )یجهنت پس باشد، می 

 نوع. دارد وجود و فرش کد ایرانی  (کیتجارت الکترونی)فناوربین  داری معنی رابطه درصد 99 درسطح که است این کلی

 دو بین همبستگی شدت یابند، می کاهش یا افزایش توأمان دو هر یعنی بودهو مستقیم  خطی مذکور متغیر دو بین همبستگی

 در تغییرات که مفهوم این به گیرد، می قرار تأیید مورد پژوهش فرضیهاین  اینبنابر دارد. قرار قوینسبتاً  سطح در متغیر

تجارت ی)فناور میزان چه هر یعنی. بود خواهد( فرش کد ایرانی) وابسته متغیر در نوسان ایجاد باعث  (کیتجارت الکترونی)فناور

 .کند می سیر تمتب طرف به فرش کد ایرانی میزان اندازه همان به باشد، بیشتر  (کیالکترون

  ه است.گرفت قرار تحلیل مورد رگرسیون مدل برازش تأثیر، میزان( 9در جدول )

 و فرش کد ایرانی یفناور رابطه کفایت شاخص( 9جدول )

 ضریب همبستگی تعدیل شده ضریب تعیین ضریب تعیین انحراف معیار خطا

0,7964 0,512 0,634 .0,796 

 

 دهد می نشان مقدار این و آمده دسته ب .512است. ضریب تعیین  0,796ابسته برابر همبستگی بین متغیرهای مستقل و و 

 شد، عنوان که هایی شاخص به توجه با شود. می (کیتجارت الکترون) یفناور به مربوطفرش کد ایرانی  تغییرات درصد 51 که

 است. برخوردار الزم کفایت از مدل

0.05 
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 محاسبه شده است: Fآزمون  در جدول زیر معنی دار بودن رگرسیون بوسیله

 و فرش کد ایرانی یفناورمعنی دار بودن  Fآزمون  (10جدول )

 منبع تغییرات
مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

 میانگین

 مربعات
F 

سطح 

 معناداری

تجارت فناوری)

 (کیالکترون

 0,033 1 0,033 رگرسیون

 0,006 3 0,019 باقی مانده مقدار 0,017 5,198

  4 0,052 جمع کل

 

بوده و نشان از معنی دار بودن رگرسیون در  0,017با توجه به جدول فوق سطح معنی داری محاسبه شده برای این آماره برابر 

 دارد.  0,99سطح 

 و فرش کد ایرانی یفناورارتباط بین  t( نتیجه آزمون 11جدول )

 مدل t ضریب استاندارد ضرایب غیر استاندارد سطح معنادار

 B استاندارد خطای Bet a 

 
 مقدار ثابت 20,045  0,131 2,628 0,000

 (کیتجارت الکترونفناوری) -2,280 0,796 0,067 -0,152 0,017

 

فرش کد ایرانی ایجاد می  واحد 0,796 ، فناوری واحد یک به ازای تغییر ( نشان داده شده است،10همان طور که در جدول )

 برای جدول این در نیز رگرسیون ضرایب به مربوط tودن سایر متغیرها می باشد.آزمون شود که این مسئله با فرض ثابت ب

 در  (کیتجارت الکترونفناوری) نتیجه در و ودهب 0,017 برابر متغیر این برای مقدار این که است شده داده نشان مستقل متغیر

 .است ثرؤمفرش کد ایرانی 

 

 



 

266 

 

 یکد طراحی شده برای فرش کد ایران QRنمونه 

 

 گیری بحث و نتیجه

یافته وجود دارد.  یمیرابطه مستق یرانیبا فرش کد ا یکیارائه کاتالوگ الکترون نیبداد که ( نشان 3) تا( 1ول )اجد یها افتهی

فرش کد  قیتقلب از طر نیبازار شفاف، روان و کارآمد با کمتر یریشکل گ( نیز حاکی از این است که 7( تا )4های جداول )

در فرش  کیتجارت الکترون یاصل یساخت ها ریز جادیا( نشان داد که 10( تا )8همچنین نتایج جداول ) شود. یم سریم یرانیا

 شود. یم ریامکان پذ یرانیفرش کد ا قیاز طر

 دکمتریحال منشأ کسب درآمد ارزی است، شا نیدارد و درع یاست که ارزش افزوده فراوان یفرش دستباف از جمله محصوالت

در  نیدارد.ا یمل دیدر مجموعه تول ییبسزا تیکاال اهم نیرو ا نیشود، از ا دیتول یارزش افزوده کالن نیر کشور با چند ییکاال

ها نشان می دهد که  بررسی ه اقتصاد کشور است.ارزی متو نهیهز نیکمتر ازین مورد هیمواد اول نیاست که برای تأم یحال

می دنبال نمی شود و هنوز جنبه سنتی دارد و پس از تولید فرش برای یافتن بازاریابی فرش دستباف در ایران به صورت عل

تبلیغات و بازاریابی که در مورد فرش دستباف ایران انجام می شود کماکان سنتی است و مناسب . مشتریان اقدام می شود

مورد معامله قرار می گرفت نیازمند بازارهای جهانی نیست و این در حالی است که فرش دستباف ایران به دلیل آنکه از دیرباز 

تبلیغاتی است که بتواند جایگاه رفیع آن را حفظ کند و تحقق این امر مستلزم هماهنگی درکلیه ابعاد تبلیغاتی،محفوظ داشتن 

 می لهمباد نوین های شیوه از استفاده و رقبا رفتار کنترل و خریدار هاینیازها و حساسیت های مشتریان،توجه به تغییرات گروه

روند صادرات فرش دستباف ایران در چند دهه اخیر نوسانات شدیدی داشته است.بدیهی است برای داشتن مزیت نسبی . دباش

در صادرات فرش باید بازاریابی موثری داشته باشد. فرش دستباف از جمله محصوالتی است که ارزش افزوده فراوانی دارد و از 

جمعیت کشور را فراهم ساخته است.می توان گفت که فرش جایگاه ویژه ای در اقتصاد ملی طرفی موجب اشتغال افراد زیادی از 

 .از بعد اشتغال،ارزش افزوده و صادرات دارد 



 

267 

 

 می گردد: باتوجه به موضوع و یافته های پژوهش، پیشنهادات     

 تبلیغات مناسبی در زمینه تجارت الکترونیکی و فرش کد ایرانی انجام گیرد. -1

 دولتی وابسته به فرش برای ثبت و توسعه شناسنامه دار شدن فرش کمک گرفته شود. از مراکز -2

 همچنین پیشنهاد می گردد در تحقیقات آتی: 

بررسی مقایسه ای فرشهای هند و ایران، که چرا فرشهای هند نسبت به فرشهای ایرانی فروش بیشتری دارند اما  -1

 فرشهای ایرانی را اکتر خود ایرانی ها میخرند؟

 انجام این پژوهش در شهرهای دیگر ایران که در صنعت فرش فعالیت بسزایی دارند.  -2

 مزایا و استفاده از کد فرش در اروپا و کشورهای عربی بررسی شود. -3

تحقیق بیشتر در مواردی که جلوگیری از تقلب در کیفیت فرش دستباف و صادرات آن بررسی شود. مانند قسمتهایی  -4

متن حاشیه که برخی از تاجران و فروشندگان آنها را با رنگ مو و رنگهای دیگر تغییر داده و  از فرش دستباف را مانند

 کنند که ثبات ندارند.رنگ می

 منابع

 : ایران کد از مفهوم تا کاربرد، تهران،انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر 1390اختیارزاده، محمد،  ،بهنام .اژدری

: نقش طرح های جدید در توسعه و گسترش فرش دستباف، نشریه 1389مهدی نژاد، محمدجواد ، حسنعلی .دپورمن، الهه. ایمانی

 26 _11گلجام، 

 ران،یدر صادرات فرش دستباف ا ریدرگ یسازمان ها کیسطح بلوغ الکترون یری:  اندازه گ1388احمد،  .یلطف ،یمرتض .یفرج

 30 _11گلجام،  هینشر
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  تباف ایران با تاکید بر اقتصاد مقاومتیهنر ر صنعت فرش دس

 1منصور ولی قوجق  

شانه شه یکی از ن ستباف ایرانی همی سوب میفرش د سی فرهنگی ایران مح سا ر داخل و دکم جایگاه خود را شود که کمهای ا

س صادی جامعه ایران، به ویژه در مناطق رو شور پیدا کرده و از دیرباز نقش مهمی در حیات اقت ست، به  تاییخارج از ک شته ا دا

شورهای جهان در زمینۀ تولید انواع قالی و قالیچه سرآمد ک ستباف بوده و در طوری که ایران همواره  شته نه چندان گهای د ذ

 رفته است.ترین کاالهای صادراتی غیر نفتی ایران به شمار میدور فرش دستباف از مهم

باشــد: علل ها میشای و غیره در صــدد پاســخگویی به این پرســابع کتابخانهگیری از مناین تحقیق از نوع نظری بوده و با بهره

ستباف ایران در دهه شید؟ و دیگر اینکهرکود فرش د ستباف چه  های اخیر چه بوده و چه راهکارهایی باید برای آن اندی فرش د

 تواند در اقتصاد مقاومتی داشته باشد؟تاثیری می

ازار و بهای اقتصـــادی، دهد که مهمترین عوامل رکود فرش دســـتباف را در حوزهمینتایج به دســـت آمده از پژوهش نشـــان 

توان به ن میبازاریابی، فرهنگی، مدیریتی، تکنولوژی و ... جســـتجو کرد و با رفع برخی از مشـــکالت فرش دســـتباف و رونق آ

 ها  بخصوص در مناطق روستایی کمک شایانی نمود.اقتصاد خانواده

 دستباف، اقتصاد مقاومتی، مناطق روستایی، رکود  : فرشکلمات کلیدی
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 مقدمه

شود. دو هزار سال های فرهنگی، هنری قوم ایران محسوب میترین هزینه دستی ایران زمین است و یکی از مشخصهفرش کهن

تا آنجا که غایت  شــود.فرهنگ و تمدن ایرانی و تمامی دســتاوردهای ایرانیان در عرصــه هنرهای دســتی، در فرش خالصــه می

ست. از این جهت نه تنها فرش ایران از لحاظ زیبایی و هنر دارای معماری ایرانی؛ ترکیب شبیه فرش ا سازی  ساخت و  بندی و 

اهمیت اســت، بلکه منبع ارتزاق گروه عظیمی از مردم کشــور به خصــوص روســتاییان اســت. بنابراین تغییرات حاصــله در این 

صاد کالن  ستایی تغییر و ناهماهنگی به وجود کشور اثرات گستردهصنعت، هم بر اقت شهری و رو ای دارد و هم در بافت جوامع 

آورد. همچنین با توجه به جوانی جمعیت و بیکاری جمعیت فعال کشــور، توســعه، تولید و تجارت فرش از نقطه نظر ایجاد می

 (.225: 1381تواند یکی از اقالم عمده مورد توجه باشد)فرحبخش،اشتغال می

ستباف ایرانی در تمام دوره ست و های حیات خود مهمفرش د شور بوده ا ترین کاالی مبادالتی و تجاری در داخل و خارج از ک

های مختلف همیشه اگر به تاریخ تجاری آن و همچنین اطالعات و آمار موجود صادرات فرش دستباف نگاهی بیندازیم، در دوره

شکالتی روبه ست. ببا م سالرو بوده ا سالرخی از  صادرات و برخی  تأثیر عوامل مختلف بوده، ها با رکودی که تحتها با افزایش 

ــت) پروان،مواجه می ــده اس ــتباف می163: 1389ش ــود را (. ما در این پژوهش قصــد داریم عواملی که باعث رکود فرش دس ش

گسترش جایگاه آن چه بصورت ملی و چه بصورت  هایی برای آن بیابیم، تا سبب استمرار وشناسایی و در صورت امکان راه حل

ـــتباف را می ـــاد، بازار و بازاریابی، فرهنگی، توان در حوزهبین المللی گردیم. مهمترین عوامل رکود فرش دس های مانند اقتص

 مدیریتی و تکنولوژیکی و غیره بررسی نمود.

 پیشینه پژوهش

شــناســایی موانع نوآوری در طراحی و  هایی با عنوانجمله مقاله های زیادی صــورت گرفته، ازدر زمینه فرش دســتباف پژوهش

ست صفهان: رویکردی کارآفرینانهبتولید فرش د صادرات فرش(، 1394)نویدزاده،اف ا سی عوامل موثر بر  (،  1381)فرحبخش،برر

ها نامهنین کلیه پایان( و غیره، همچ1386آبادی،)شمشناسیبازاریابی صادرات فرش دستباف ایران، بررسی عوامل موثر و آسیب

 گیرند.های که به نحوی مرتبط با رکود فرش دستباف و صادرات آن باشند نیز جزء پیشینه این تحقیق قرار میو پژوهش
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 زاییو اشتغالمقاومتی جایگاه فرش دستباف در اقتصاد 

نهادهای معیوب و سپس رشد و توسعه آنها  های داخلی و خوداتکایی برای ترمیم ساختارها وقتصاد مقاومتی با تاکید بر مزیتا

سیاست شتغال داخلی به مدیریت مدبرانه نیاز دارد که پیرو  صل در جهت حمایت از تولید و ا ساسی هر ایرانی  44های ا قانون ا

 .های وقت در تالش برای این مهم، حرکت در این مسیر را باید از وظایف خود بدانندچه عموم مردم و چه دولت

رود که در این های مهم دولت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی به شمار میتوسعه صادرات غیرنفتی از جمله برنامه گسترش و

تواند به خوبی پاسخگوی تقاضاها در این زمینه باشد میان حوزه فرش دستباف ایران به دلیل جایگاه واالیی که در جهان دارد می

بر این پایه متولیان امر با تمرکز بر  .نگونه به صورت عملی به اجرای اقتصاد مقاومتی بپردازدو بر بازارهای جهانی تسلط یابد تا ای

توانند در کنار شکوفایی استعدادها در این عرصه در زمینه ارزآوری و رشد صادرات غیر نفتی راهکارهای بهینه جهانی شدن می

تواند کمک کند. امروزه در می ای دارد و در بحث اشتغال همهفرش در اقتصاد مقاومتی جایگاه ویژ .هم نقش مهمی ایفا کنند

ای که بر پابه آمار برای اشتغال هر فرد در صنایع شود به گونهصنعت هزینه باالیی به منظور اشتغال هر فرد اختصاص داده می

میلیون  100ش خدمات هم تا میلیون تومان و در بخ 600میلیون تومان، در پتروشیمی تا  200تا  150سنگین متوسط تا نیمه

توان برای میلیون تومان می 10تومان بایستی در نظر گرفته شود، در حالی که در اشتغال فرش با یک رقم محدود میان پنج تا 

 گیرد، در توسعه صادرات غیر نفتی و ارزآوری هم نقش آفرین خواهد بود. ای که شکل میهر فرد شغل ایجاد کرد و ارزش افزوده

در حال  پذیری است؛ و بسیاری از کشورهایصوصیات بارز و مهم وابستگی به صادرات نفت، تک محصولی بودن و آسیباز خ

سیب ستراتژی برای حداقل کردن این آ سعه برای رهایی از آنها، از دو ا ستفاده کردهتو ستراتژی جایگزینی  1اند: پذیری ا ــــ  ا

شور ما ب2واردات  صادرات. ک سعه  ستراتژی تو سعه ـــــ ا ستراتژی تو ستراتژی جایگزینی واردات و بعد از آن ا عد از انقالب از ا

صادرات را دنبال کرد که این استراتژی قادر است تا حدودی ما را از تک محصولی بودن رها کند، در این راستا یکی از کاالهایی 

 (.62: 1394تواند به عنوان صادرات غیر نفتی نام برد فرش دستباف است)بصیرت،که می

اش در بازارهای فرش دستباف ایران از منابع مهم درآمدهای ارزی و اقالم عمده صادراتی کشور است که با توجه به جایگاه ویژه

صادرات فرش می سعه  ستگی به درآمدهای نفتی، تالش در جهت تو شور مبنی بر کاهش واب تواند جهانی و نیز به دلیل نیاز ک

 (193: 1391از اقتصاد تک محصولی شود)شاکری سیاوشانی، موجب رشد اقتصادی کشور و رهایی

های هزینه، مواد اولیۀ ارزان قیمت، ایجاد فرصتگیری از تکنولوژی ساده و کمتولید فرش دستباف در اقتصاد ایران به دلیل بهره

های که طی ســال (. به طوری529: 1382شــغلی پایدار و تحصــیل درآمدهای ارزی از مزیت نســبی برخوردار اســت )صــابری، 

شتغال کل کشور و معیشت چند میلیون نفر را به  7متمادی اولین و باالترین ردیف ارزآوری در صادرات ایران و حدود  درصد ا
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شمی، ست )ها صاص داده ا صاد ملی به  (.180: 1374خود اخت شد اقت ستایی عالوه بر کمک به ر صنعت در نواحی رو رونق این 

سیاری از نواحی روستایی کشور کاهش درآمد خانوارهای نیز می بهبود وضعیت اقتصاد روستایی انجامد، رکود این صنعت در ب

 (55:  1388روستایی را در پی دارد) میرکتولی ، 

سیار   سبت به بازار داخلی ب صادراتی آن ن صرف خارجی دارد و بازار  شتر م ستباف به علت مرغوبیت و کاربری آن، بی فرش د

سترده صاری گ ست )ع صادراتی آن منجر به بیکاری و کاهش درآمد در 47: 1388آرانی ،تر ا (. بنابراین هرگونه رکود  در بازار 

گردد. با این استدالل گسترش بازارهای صادراتی فرش اثر متبتی بر افزایش رفاه و باال میان بسیاری از شاغلین صنعت فرش می

شرایط کنو شت. در  ستائیان خواهد دا سرانه رو شتغال یکی از محورهای مهم رفتن درآمد  صاد مقاومتی، ایجاد ا سال اقت نی و 

 شود.های دولت محسوب میسیاست

شتغال  ست، به لحاظ ا سیار نیز برخوردار ا شهرت جهانی و معروفیت ب سنتی)فرش دستباف(، که از  زایی آن اهمیت این کاالی 

شوند، شوی همه بکارگرفته میپیچ، بافنده و رفوگر و قالی های مختلف؛ به عنوان ریسنده، طراح و نقاش، رنگرز، چلهاست. گروه

تا فرش به دســت صــادرکننده و خریداران عمده در بازارهای جهانی برســد. در این چرخه، طبق آمارهای ارایه شــده، حدود ده 

صنعت هم شتغال این  شتغال دارند، از این رو، جنبه ا صادرات فرش به کار ا واره مورد توجه بوده میلیون نفر از طریق تولید و 

 (.224: 1381است)فرحبخش،

تواند تجلیهای متعددی است که فرش دستباف میدانیم اقتصاد مقاومتی دارای بندها و زیرشاخهبطور خالصه همانطور که می

، خالقیت ایجاد اشتغال، افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقای آموزش، مهارتگر بندهای اقتصادی مقاومتی ذیل باشد؛ 

خصوصی در فروش محصوالت صادراتی، ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، مشارکت دادن بخشو کارآفرینی، برنامه

توانمندسازی نیروی کار، توجه به فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، کارآفرینی، اشتغال مولد، حمایت از تولید 

 ... و هنر وملی، اقتصاد مردم محور 

  از دیدگاه محققان و راهکارها و بازارهای فروش آن  علل رکود فرش دستباف

المللی و وجود رقبای نوظهور مانند چین جایگاه خود را تقریبًا های بینفرش دستباف ایران با توجه به مسائل اقتصادی، سیاست

و از طرفی بازار داخلی فرش دستباف نیز تعریف چندانی ندارد دربازارهای جهانی از دست داده و به تدریج دچار رکود شده است. 

های فرهنگی، اقتصادی، بازاریابی، مدیریتی، در چنین شرایطی تفکر بازاری فرش دستباف، نیازمند تغییر و تحول در زمینه

صنعت در بازارهای داخلی و برای رونق این هنر ـ  هاها و هویتتکنولوزیکی و غیره است. حال زمان آن رسیده تا با حفظ اصالت

 خارجی بکوشیم.
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تاکنون مطالعات مختلفی در داخل کشور بر روی صنعت فرش و بازارهای فروش آن انجام شده است که در ادامه به تعدادی از 

 شود.آنها اشاره می

است. نتایج مطالعه ( در تحقیقی به بررسی تأثیر سیاستهای کالن اقتصادی در صادرات فرش دستباف پرداخته 1378احمدی )

دهد که سیاستهای ارزی و پولی در دوره اعمال سیاستهای تعدیل، افزایش صادرات و اعمال سیاستهای کنترلی، وی نشان می

ها شده، با توجه به فشار هزینه، کاهش صادرات را در پی داشته است. افزایش قیمتها نیز در آن قسمت که باعث افزایش هزینه

 قسمت که به صورت کاهش ارزش پول جلوه کرده، اثر متبت بر صادرات فرش داشته است.اثر منفی و در آن 

( تأثیر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بر صادرات فرش را بررسی نموده است. نتایج مطالعه وی 1377ابراهیمی یزدی )

تواند رت جهانی خواهد بود، میدهد که تغییر ســـیاســـتهای تجاری، که حاصـــل عضـــویت ایران در ســـازمان تجانشـــان می

شایش سبی و رقابتی خود را در گ صنعت مزیت ن سبب گردد ایران در این  شد و  شته با صنعت به همراه دا هایی را برای این 

 تجارت این محصول افزایش دهد.

تعاونی مهمترین دهد که تشکیل شرکتهای ( با بررسی نقش فرش در اقتصاد ایران و الگوی صادرات آن نشان می1371بتولی )

سبات کاری  صنعت از لحاظ روابط و منا سعه این  ستباف و تو صنعت فرش د شتغال، ایجاد درآمد، حفظ  اقدام برای افزایش ا

سرمایه شدن  شرکتها امکان جمع  ست. این  شده های کوچک را فراهم میا نمایند. به اعتقاد این محقق، باال بودن قیمت تمام 

صنعت فرش شکالت  ستباف می فرش یکی از م شامل مید صد را  شترین در ستمزد بی شد که در این میان د شود. با وجود با

 ای حل خواهد شد.تعاونیها، مشکل دستمزد به صورت عادالنه

( در تحقیقی مشکالت صنعت فرش را از نظر بازاریابی جهانی مورد بررسی و مطالعه قرار داده است. 1377دهقانی فیروزآبادی )

های دارند. آنها به شـیوهدهد که صـادرکنندگان به آمیخته تشـویق و ترفیع توجه کافی مبذول نمینشـان می نتایج مطالعه وی

ــنتی وارد بازار هدف می ــادی بازارهای هدف، س ــعیت اقتص ــوند و قبل از ورود، توجه چندانی به محدودیتهای بازرگانی، وض ش

ـــته ـــعیت رقبا و غیره نداش ـــورهای مختلف ندارند. )قزاآنی اند و نیز توجهی هم به اختالفوض ات بین کانالهای توزیع در کش

 (.51ـ53: 1389قمصری،

ضوانی و همکاران )  سی با عنوان 1392ر ستایی »( در برر صنعت قالیبافی در نواحی رو شناخت و تحلیل عوامل موثر بر رکود 

ستان مالیر سخگویان مهمنتیجه« شهر ساس دیدگاه پا ستاهای مورد ترین علت رگیری کردند که برا صنعت قالیبافی در رو کود 

های روستایی به سبک، شیوه و فرهنگ زندگی شهرنشینی و ناهمخوانی آن با سبک و شیوۀ زندگی و گرایش خانواده« مطالعه 

 است.« مشکالت بهداشتی قالیبافی به سبک سنتی در خانه»ترین علت نیز اهمیتو کم« معیشت سنتی در روستا
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( در 1390شــناس و ســعیدی )نجش عوامل موثر بر وفاداری مشــتریان فرش ایرانی پرداخته شــد. حقدر پژوهشــی که به ســ

ـــاخص ـــی ش ـــنعت و مهارت تجار را به عنوان مهمپژوهش ـــهم بازار، تجارت الکترونیک، خلق دانش، اعتبار ص ترین و های س

ــایی کردندتأثیرگذارترین معیارهای موثر بررقابت ــناس ــتباف ش ــنعت فرش دس ــازان و همکاران ). چیتپذیری ص ( در 1389س

سی مولفه شی به برر شان میپژوه صل از آن ن دهد اهمیت های آمیخته بازاریابی بر جایگاه فرش ایرانی پرداختند که نتایج حا

اند از: اصــالت هنری و تاریخی، ترفیع و تبلیغ، محصــول، قیمت. در نهایت توزیع برای به دســت عوامل آمیخته به ترتیب عبارت

( به برسی موانع تجارت 1388وردن سهم بیشتری از بازار رقابتی ایجاد شده موثر است. در پژوهشی دیگر جعفرنژاد و همکاران)آ

شکالت مربوط به  ساختار اطالعاتی و م شکالت و موانع مربوط به زیر صادرات فرش ایرانی پرداختند که م الکترونیک در زمینه 

 ترین موانع شناسایی شدند. ی را از مهمزیرساختارهای قانونی، حقوقی و امنیت

ــتباف ایران، که در فاز اول به فرش ترکمن 1388میرکتولی و همکاران ) ــی دالیل اجتماعی کاهش کیفیت فرش دس ( در بررس

پردازند. آنها ضمن توجه به عناصر اجتماعی اشاره داشته است، به بررسی علل و عوامل موثر در ضعف کیفیت فرش ترکمن می

در کیفیت فرش، نحوۀ آموزش، نو مشارکت و میزان آن، پایگاه اجتماعی و روابط کار و تولید از طریق طرح فرضیاتی چون  موثر

عدم رضایت شغلی، کمبود مشارکت و همکاری در عین نیاز شدید به آن، تضعیف پایگاه اجتماعی قالیباف در مقایسه با فعاالن 

رداخته است. نتایج این تحقیق نشان داده است که اکتریت قریب به اتفاق افراد در بافی پها و رونق روش دستمزدیسایر بخش

کاهد و تمام توجه بافندگان را به کمیت معطوف مشغول به کارند و این موضوع از کیفیت محصول می« بافیدستمزدی»روش 

سنتی»دارد. همچنین می سینه و از طریق « آموزش  سینه به  شکل  شاوندان، مهمو انتقال مهارت به  ترین روش مادران و خوی

ــکل ــتمزدیش ــتم دس ــیس ــت. همچنین نبود نظارت کافی و موثر کارفرمایان در س باقی، گیری مهارت و توان فنی قالیبافان اس

رد ها و نهادهای دولتی در فرآیند تهیه مواد اولیه از یک سو و ناسالم بودن شبکۀ توزیع مواد اولیه موگذاری اندک تعاونیسرمایه

ستفاده کنند و این موضوع نیز باعث  نیاز صنعت فرش دستباف از سوی دیگر موجب شده است که بافندگان از مواد نامرغوب ا

 شود.افت کیفیت فرش می

سینی )شم ضعف کارآیی در ابعاد 1386آبادی و ح ضعف عملکرد و  ستباف ایران را متأثر از  صنعت فرش د ( عوامل رکود در 

دانند. بدین معنا که فرش دســـتباف ایران دوران افول و رکود مدیریتی و به ویژه تجاری و بازرگانی میســـازمانی، ســـاختاری، 

توجهی به اصول و مبانی برد. از طرفی بیپیماید و اکنون در شرایط بحرانی به سرمیای را در عرصۀ رقابتهای جهانی میشکننده

ـــود، مزیتآن نیز میبازاریابی و تجارت، که در برگیرندۀ فرآیند تولید  ـــتباف را در داخل و به ویژه در ش های رقابتی فرش دس

ست. تجربه موفق دیگر کشورها حاکی از توجه آنها به واقعیت های محیط تجارت سطح جهانی با مخاطرات جدی مواجه کرده ا

 (.3: 1386آبادی،و دیگر عوامل تأثیرگذار است )شم
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باف شــناســایی موانع نوآوری در طراحی و تولید فرش دســت»در پژوهشــی با عنوان  بهاره نوید زاده به همراه همکاران خود

صفهان: رویکردی کارآفرینانه ستباف نیز 1394«)ا ستباف را که به نوعی باعث رکود فرش د (. موانع نوآوری در طراحی فرش د

هایی نیز داند که هرکدام شامل زیرشاخهشوند شامل: عوامل اقتصادی، بازاریابی، فرهنگی، مدیریتی و عوامل تکنولوژیکی میمی

 باشد. می

سرمایه سک  شامل عدم پذیرش ری صادی  شش بیمهعوامل اقت آنها،  گذاری در طرح جدید، عدم حمایت مالی از طراحان و پو

 ها.جویی در هزینههای گذشته به منظور صرفهتولید طرح

شند: نهای زیر میعوامل بازاریابی دارای زیر مجموعه سنجی بازار و تحقیقات منظم با صص، عدم نیاز شتن تیم بازاریابی متخ دا

های جدید بازاریابی، عدم اســتفاده از تبلیغات مناســب و آگاهی دهنده و ضــعف در انتقال بازاریابی، عدم به کارگیری تکنیک

 نیازهای بازار به بخش تولید و طراحی

شامل مقاومت در مقابل تغییر و عدم توج شورها و تولید فرشعوامل فرهنگی  سلیقۀ آنها، ه به فرهنگ دیگر ک سب با  هایی متنا

های جدید، تعصب بیش های فرهنگی اجتماعی در طراحی فرش دستباف، ترس از شکست و استهزای طرحبهره نبردن از ارزش

 های گذشته و غیرهاز حد نسبت به حفظ طرح

ضعیف بکارگیری فارغ شامل مدیریت  صیعوامل مدیریتی  شدن از توانمندی فارغالن و بهرهالتح صیالن، نبود مدیریت مندن التح

ــکالت، کپی ــحیح برای پیگیری و رفع موانع و مش ــعف در مالکیت معنوی و عوامل برداری از طرحص ــته به دلیل ض های گذش

ـــنایی طراحان با تکنولوژی ـــۀ فرش با تکنولتکنولوژیک عبارتند از: عدم آش های جدید وژیهای جدید و مخالفت طراحان نقش

سبک ضعف طراحان فرش در  شتن از حوزهطراحی،  سی مناطق مختلف و آگاهی ندا سانه.)نویدزاده:های زیباییشنا ، 1394شنا

 (81ـ86

 به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، مشکالت عمده مطرح در زمینه فرش دستباف ایران به شرح زیر است:

 الف: بازاریابی

 نیازهای بازار )طرح، رنگ، اندازه و ...(ـ عدم شناسایی سالیق و 

 ـ تبلیغات ناکافی در بازارهای جهانی

 های اولیهب: امکانات و زیرساخت
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سایر کمبود زیرساخت- سنامه محصول و  شنا صادراتی)مواد اولیه مرغوب، کارگاههای قالیبافی،  های مناسب جهت تولید فرش 

 امکانات و ...(

 ح مهارت طراحان، بافندگان، تجار و ...عدم آموزش به منظور ارتقای سط-

 ریزیج: مدیریتی و برنامه

 ـ عدم برنامه ریزی جهت حفظ حقوق مالکیت معنوی در فرش دستباف ایران )طرح، نقش، عالمت تجاری و ...(

 های مدون جهت بازاریابی، بازارسازی و حفظ بازارهای کنونیـ نبود ساز و کارهای هدفمند و برنامه

 اد شرایط مناسب جهت ورود اتباع خارجی به منظور خرید و بازدید از مراکز تولید و نمایشگاههای داخلیـ عدم ایج

 (.159ـ160: 1389)پورصادق،

 دالیل عمده کاهش صادرات فرش دستباف

کند: مشــکالت برون مرزی، باال رفتن ( علل عمده کاهش صــادرات فرش دســتباف را این طور بیان می1381ندا فرحبخش )

زینه تولید کاالهای صنعتی، سبب شد تا صنعت فرش از تحرک الزم برخوردار نباشد. به طور کلی؛ علل عمده کاهش صادرات ه

صادرات فرش را، می سالغیرنفتی و به طور اخص  شی از برقراری پیمان ارزی در  ست. اخذ پیمان ارزی توان نا های مختلف دان

ترین معضلی است که صادرکنندگان فرش با آن مواجه هستند و باعث ه باشد؛ مهماز صادرکنندگان، که مبنای واقعی هم نداشت

شباع بازارهای عدم تمایل صادرکنندگان به صدور فرش می شود. همچنین وجود رقبای موفقی، نظیر پاکستان و هندوستان و ا

شاروپایی از فرش سافر، تورم موجود در ک صحیح ور، عدم قیمتهای ایرانی به دلیل مجوز خروج فرش همراه م گذاری و ارزیابی 

ـــطح بین به در س های مشـــا کاال با  کاال  ته هر  ـــ تأثیر منفی بر صـــادرات فرش داش که  له دالیلی اســـت  المللی؛ از جم

 (.226ـ227: 1381است)فرحبخش،

المللی ارهای بینکند: ناآگاهی از بازدکتر پورصادق به همراه همکاران دالیل کاهش صادرات فرش دستباف را اینگونه عنوان می

و ســالیق بازار، پایین بودن ســطح دانش مدیریتی و بازاریابی شــرکتهای تعاونی، اطالعات ناکافی در خصــوص نحوه صــادرات، 

 (.160: 1389دار نمودن فرشهای تولید و عدم آموزش مناسب اشاره کرد )پورصادق،بازاریابی، قوانین و شناسنامه
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 دستبافاهمیت نوآوری در طرح و رنگ فرش 

مایه و تناسبی تهیه شود که نمونه مشابهی قبل از آن ها آن است که طرح و نقشمنظور از نوآوری و ابداع در طرح و رنگ فرش

وجود نداشته باشد. الزم به تأکید است که نوآوری قابل ذکر و موثر آن است که در قلمرو طرح و نقش فرش ایران، مسیری تازه 

هایی بر دامن این شه در طرح و رنگ فرش ایران دارد، جایگاهی مشخص به خود اختصاص دهد و شاخهایجاد کند و با اینکه ری

 (. 445: 1386)نیکویی، « های دیگر شودقلمرو بگستراند؛ به نحوی که خود زمینۀ بازنگری و الهام طرح

ها گرایی در طرح فرشبر ســنتهای مدرن و جدید بســیار اســت. گروهی تأکید صــرف گرایی و طرحامروزه بحث بر ســر ســنت

ــدمات جبرانمی ــنتی بگذاریم، به خطا رفته و ص ــد. کنند و معتقدند اگر پا را فراتر از نقوش س ناپذیری به فرش وارد خواهد ش

اللهی در این زمینه (. دکتر آیت31: 1394پردازند)هوشـــیار، های بکر میهای جدید و نوآوریگروهی دیگر به طرفداری از طرح

ناپذیر اســت و دیگری خالف، ســنت و هنر، هر دو، امر اجتماعی و فرهنگی هســتند که یکی ثابت و تغییر و تحول»ویســد:نمی

شه در حال تغییر، تحول و ایجاد آثاری متنوع می شد و اگر هنر نیز بدون تغییر و تحول باقی بماند، در دام تقلید و تکرار همی با

ر نامید. آیا اگر دگرگون شوند، فرش دیگر فرش نیست و فرش ایران مال ایران نیست؟ آیا توان هنرود و دیگر آن را نمیفرو می

آید؟ اگر ای به وجود میهای آنها تغییرکنند، فاجعهها و آرایههای آذینهها و چه در نســبتها، چه در تناســبات فرشاگر اندازه

 (.6ـ8: 1385اللهی،)آیت« در آنها پدید آمده است آری، پس چرا در گذشته این چنین نشده و آن همه تنوع و خالقیت

کند. این ویژگی باشد که در نگاه اول نظر بیننده را به خود جلب میطرح و نقش یکی از مهمترین ویژگیهای فرش دستباف می

شور فرق می سلیقۀ مردم آن ک سب با  شورهای مختلف متنا شور بلژیک در ک ضا  های موردفرش %57کند. برای متال در ک تقا

شامل میدارای طرح ضا را  ضا مربوط به های کالسیک بوده که بیشترین تقا صورتی که در کشور اتریش بیشترین تقا شود، در 

صادرکنندگان میطرح ست. لذا  شتری اطالع های ذهنی بوده ا سلیقه م شگاههای خارجی از نوع  ست قبل از ورود به نمای بای

 (.164: 1389اهها بر اطالعات خویش بیفزایند)پورصادق،داشته باشند و با شرکت در این نمایشگ

شود و بعد از آن به زند، رنگ است. در حقیقت، خریدار در نگاه اول شیفتۀ رنگ میآنچه در بازار فرش دستباف حرف اول را می

ـــورهای هدف کند. با توجه به آمارهایی که مرکز تحقیقات فرش ایراهای دیگر، از جمله نقش و قیمت توجه میمولفه ن از کش

توان تا حدودی از ســلیقۀ خریداران فرش دســتباف ایرانی در ســایر کشــورها مطلع شــد. خریدار فرش ایرانی گرفته اســت، می

ـــورهای هدف پی برد و برای آن برنامههمچنین با ارتباط برقرار کردن از طریق دنیای مجازی می ریزی توان به مدهای روز کش

ـــتباف بتوانیم همگام با دنیا حرکت کنیم، باید با دنیای مجازی خود را همگام کرد. در حقیقت، برای آن که ما نیز در فرش دس
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یک ســــال جلو  هانی،  های ج بازار نگ برای  بداع طرح و ر ید فرش و ا تا خود را در تول باشــــد  ـــعی بر این  کنیم و س

 (.34: 1394بیندازیم)هوشیار،

مورد توجه قرار گیرد چرا که برخی از کشــورها فرش با رنگهای متضــاد و  رنگ فرش نیز باید با توجه به کشــور هدف صــادرات

شین را می ست و همن شورها متفاوت برخی دیگر رنگهای یکد شرایط فیزیکی منازل ک سندند. اندازه مطلوب فرش با توجه به  پ

شورهای ارمی شهای بزرگتر و ک شتر منازل از فر ساحت بی شورهای آمریکایی با توجه به م شد. ک ساحت با وپایی با توجه به م

 (.164: 1389کنند )پورصادق،کوچکتر منازل از فرشهایی با ابعاد کوچکتر استقبال می

 گیرینتیجه

ست که دارای ظرفیت های مادی و معنوی و مردمان آن سرشار از هنر خدادادی و اکتسابی هستند، فعالیت در ایران کشوری ا

دی و صنعتی و ارزآوری که در سطح کالن و ملی برای کشور در پی دارد، پتانسیل و عالوه بر مزایای اقتصادستباف حوزه فرش 

شتغال در قالب بنگاه شتغال قابلیت افزایش هنر و ایجاد ا های کوچک، متوسط و بزرگ را با سرمایه اولیه ناچیز در جهت ایجاد ا

سنگینی از دوش دولت شعاهم ،دارد و این مهمها بر میبار  ستا با  شتغال و تولیدا»ر را صاد مقاومتی، ا صنعت« قت ست. این  ـ  ا

هنر پتانسیل اشتغال برای تمام قشرهای جامعه اعم از زن و مرد در سنین مختلف را دارد. مسووالن دلسوز کشور باید این مهم 

شعار  صلی برای عملیاتی کردن  شتغال و تولید»را به عنوان یکی از محورهای ا صاد مقاومتی، ا ار دهند. در ایران مدنظر قر «اقت

درصد سهم صادرات فرش دنیا  38کنند و حدود صنعت امرار معاش می -میلیون نفر مستقیم و غیرمستقیم از این هنر 4حدود 

هنر در حال کاهش بوده است  -بر عهده ایران است که متاسفانه در چند وقت گذشته درصد سهم ایران از صادرات این صنعت

محققان راهکارهای پیش روی این هنر ـــ صنعت را در بخش  .حوزه را ترمیم و آن را به شکوفایی رساند باید بتوان این هو امروز

های اصولی و استاندارد در مراحل مختلفی اند. به کار بردن راهاجرایی، از ایجاد طرح تا بافت و فروش، به چند مورد تقسیم کرده

وآوری در طرح و رنگ، داشــتن بازاریابی و تبلیغات مناســب، شــرکت در رســد، مانند وجود نکه یک فرش بافته و به فروش می

های های بافندگان فرش دســتباف، ارائه دورههای داخلی و خارجی، اســتفاده از مواد و مصــالح مرغوب، ایجاد تعاونینمایشــگاه

در سازمان تجارت جهانی و ... آموزشی بافت صحیح، خدمات بهداشتی، بیمه فرشبافان، استفاده از فضای مجازی، عضویت ایران 

 اند.از ارکان اصلی این هنر ـ صنعت معرفی کرده

 منابع

ـــ پژوهشی گلجام. پاییز و زمستان. گرایی و سنت(. سنت1385اهلل )آیت الهی، حبیب گریزی در طراحی فرش. فصلنامۀ علمی ـ

 .5و  4شمارۀ 
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. پایان نامه کارشناسی ازمان تجارت جهانی بر صادرات فرش(. بررسی تأثیر عضویت ایران در س1377ابراهیمی یزدی، حسن )

 دانشکدۀ علوم اداری. ارشد. دانشگاه شهید بهشتی.

ــت (.1378احمدی، وحید) ــیاس ــتباف )طی برنامه اول و دوم(. پایان نامه تأثیر س ــادرات فرش دس ــادی بر ص های کالن اقتص

 ادق )ع(.کارشناسی ارشد به راهنمایی محمود متوسلی. دانشگاه امام ص

(. نقش فرش در اقتصاد ایران و الگوی صادرات آن. پایان نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی محمد مشکوه. 1371بتولی، فرهاد)

 دانشگاه امام صادق )ع(.

د (. بررسی تأثیر نر  ارز و نوسانات آن بر صادرات فرش دستباف ایران. فصلنامه اقتصا1394بصیرت، مهدی و مهسا کالنترزاده )

 .62کاربردی. بهار و تابستان. سال پنجم. ص

نامه، استاد راهنما: منصوره اتحادیه. دانشگاه شهید (. تاریخ تجارت فرش ایران)قاجاریه و پهلوی اول(. پایان1389پروان، رسول )

 بهشتی. تهران.

زنجان بر توسعه صادرات این  (. نقش تعاونیهای فرش دستباف استان1389پورصادق، ناصر، نادر بهلولی و مهدی حاجی خانی)

 .159ـ164. صص 3فرش. مجله تعاون. پاییز. سال بیست و یکم. دوره جدید. شماره 

ــفوی میرمحله  جعفرنژاد، احمد، ــید رحیم ص ــجادی پناه، س ــالجوقیو علی س ــی موانع و ارائه 1388)مهدی اجلی قش (. بررس

 52 .فصلنامه پژوهشنامۀ بازرگانی .درات فرش دستباف ایرانراهکارهای به کارگیری تجارت الکترونیکی در زمینۀ توسعه صا

زاریابی داخلی فرش دستباف های آمیخته بابندی مولفه(. طراحی و رتبه1389) سازیانچیتعلیرضا زیان، امیرحسین و ساچیت

 17.فصلنامه علمی پژوهشی انجمن علمی فرش ایران ایران.

شانی، فریده و نیما حق صبندی عوامل موثر بر رقابت. رتبه(1390)سعیدیشناس کا سیس پذیری  نعت فرش کشور با روش تاپ

 1 .. مجلۀ علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوینفازی

(. بررسی علل افت سهم بازار جهانی فرش ایران نسبت به رقبا و ارائه راهکارهای مناسب برای 1377دهقانی فیروزآبادی، رضا) 

 هلل دعایی. دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکدۀ علوم اداری و اقتصادی.ابهبود آن. به راهنمایی حبیب

سب)  ستگار و علی قنبری ن صر بیات، ابراهیم ر ضا، نا ضوانی، محمد ر صنعت 1392ر شناخت و تحلیل عوامل موثر بر رکود   .)

خشک. سال سوم. شماره  قالیبافی در نواحی روستایی )مطالعه موردی: شهرستان مالیر(. فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق

 .35ـ 51. صص 11

ضی فرجی ) شانی، آزاده و مرت سیاو ستباف ایران )با رویکرد 1391شاکری  صادرات فرش د سعه  سی عوامل موثر در تو (. برر

 . 193.ص63محیط کالن(. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی. تابستان. شماره 

زاریابی صــادرات فرش دســتباف ایران، بررســی عوامل موثر و با (.1386)آبادی، محمد علی، ســید حمید خداداد حســینیشــم

 .3ص.43شماره . فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی.شناسیآسیب
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جله . مهای حمایتی و مزیت نسبی در تولید فرش دستبافبررسی سیاست(. 1388 ) زادهمهدیه رضاقلیعصاری آرانی، عباس و 

 .28ماره ش .سال شانزدهم .و توسعه )علمی ـ پژوهشی( دانش

 .225. ص1. شماره 2. بهار. دوره پژوهشنامه اقتصادی. بررسی عوامل موثر بر صادرات فرش(. 1381فرح بخش، ندا )

ــایی) ــین رض ــن قدرتی و حس ــری، ایمان، حس ــتباف در قالب ماتریس 1389قزاآنی قمص ــادرات فرش دس (. عوامل موثر بر ص

صفهان. مجله تعاون. تابستان. سال بیست و یکم. دوره جدید. شماره ( مطالعه موردی تعاونیهای فرش در استان اswotسوات)

 51ـ53. صص2

شماره  .فصلنامه تحقیقات جغرافیایی .بررسی علل اقتصادی ـ اجتماعی کاهشش کیفیت فرش ترکمن(. 1388)میرکتولی، جعفر

94. 

سایی موانع نوآوری در طراحی و تولید   (.1394ایمان زکریایی کرمانی )و  نویدزاده، بهاره، محمد تقی طغرایی، علی عطافر شنا

 81ـ86.صص28گلجام. پاییز و زمستان. شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی . باف اصفهان: رویکردی کارآفرینانهفرش دست

ــمینار ملی تحقیقات فرش 1386نیکویی، مجید) ــتباف. مجموعه مقاالت دومین س ــۀ فرش دس (. ابداع و نوآوری در طرح و نقش

 . نشر مرکز ملی فرش ایران.2دستباف. ج

ــ اجتماعی زنان روستایی قالیباف. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه ویژه نامه زنان در نقش اقتصادی (. 1374)هاشمی، مریم ـ

 179ـ 202صص .سال سوم کشاورزی.

در دوران معاصر. فصلنامۀ  (. جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی1394هوشیار، مهران )

 .27علمی ـ پژوهشی گلجام. بهار و تابستان. شمارۀ 
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با ایران آنهویت بخشی تاریخی فرش ترکیه در حوزه گردشگری و مقایسه   

 مهرناز بزرگی زاده1، سید علی مجابی2

 

 چکیده

غفول مانده و اریخی فرش دستبافت ایران ممشکالت مختلف مدیریتی، تبلیغاتی و صادراتی سبب شده است تا جایگاه و هویت ت

در معرفی و هویت  کمتر مورد توجه قرار گیرد. این در حالی است که دیگر کشورها همچون ترکیه توانسته اند در دهه های اخیر

 ریخیبخشی تا و هویت فرهنگیسیاست های تبلیغاتی، تدا بخشی تاریخی به فرش خود از ایران پیشی بگیرند. در این مقاله اب

زه در حو ،ترکیه در حوزه گردشگری شناسایی و سپس تاثیر هریک از سیاست های شناسایی شدهبه فرش دستباف توسط 

شگر خارجی گرد 130این سیاست ها در قالب پرسشنامه ای تنظیم و نظر گردشگری ایران مورد آزمون و بررسی قرار گرفت. 

شخص گردید که ر گرفت. براساس نتایج بدست آمده از این پرسشنامه ها مورودی به شهر شیراز در این زمینه مورد پرسش قرا

عرفی و بکارگیری سیاست های فرهنگی و تبلیغاتی با رویکرد به هویت بخشی تاریخی در حوزه گردشگری می تواند در م

خارجی در  گردشگرانشناساندن هرچه بیشتر فرش دستبافت ایران نیز نقش بسزایی داشته باشد. اما براساس نظر حاصله از 

ش در هر منطقه ایران توجه به جنبه های فرهنگی و هنری در تبلیغات کمتر است. از نظر گردشگران طبقه بندی فرش ها و نقو

فی آنها و جذب و ریشه یابی آنها با حفظ هویت تاریخی و بهره گیری از مزیت رو به رشد گردشگری ایران می تواند جهت معر

تیاز طبقه بندی ر بسزایی داشته باشد. همچنین یافته ها نشان می دهد که به ازای افزایش یک واحدی امتاثی مخاطبان خارجی

ر برندسازی فرش دامتیاز افزایش می یابد که بیشترین تاثیر را  256/2و ریشه یابی نقوش، برندسازی بطور متوسط با اندازه 

ایش می امتیاز افز 87/2وین تبلیغاتی، صادرات بطور متوسط با اندازه دستبافت و به ازای افزایش یک واحدی امتیاز شیوه های ن

 یمایشی بوده است.پ -یابد. روش تحقیق پژوهش حاضر از نظر هدف توصیفی

 بخشی تاریخی،گردشگریفرش دستباف، ترکیه، هویت کلید واژه:

 

                                                  
   zade_m@yahoo.com                                      کارشناسی ارشد اقتصاد و مدیریت فرش، دانشگاه علم و هنر جهاددانشگاهی یزد)اردکان(.1 
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 مقدمه

ه اش افزوده می شود. یکی از فعالترین بخش های ترکیه ترکیبی از صنایع بومی و مدرن است که روز به روز بر دامناقتصاد 

اقتصاد ترکیه که به سرعت در حال رشد است بخش گردشگری آن می باشد که بین فرهنگ و اقتصاد ترکیه هماهنگی و 

یکپارچگی به وجود آورده است زیرا توانسته هویت فرهنگی و تاریخی ترکیه را منعکس کند. سیاست های تبلیغاتی و فرهنگی 

هر کشور با توجه به اهداف کالن آن کشور مطمئنا متفاوت است. کشور ترکیه درآمدزایی از فرش دستبافت را منوط به در 

تبلیغاتی در حوزه گردشگری می نماید و برای دسترسی به این مهم یکی از راههای گسترش  -استفاده از سیاست فرهنگی

تاریخی برای قالی و گلیم های ترکیه می داند که در این راستا  فرهنگی جهت پیشبرد اهداف گردشگری خود را هویت بخشی

اقدامات متنوعی را انجام داده است. در کشوری مانند ترکیه سیاست های صادراتی برای فرش پس از سیاست های فرهنگی قرار 

ت. این در حالی است که داشته و این کشور به دنبال هویت سازی و هویت بخشی تاریخی به فرش خود در برابر فرش ایران اس

گسترش صادرات فرش در این کشور در برابر سیاست های فرهنگی در مرحله توجه بعدی قرار دارد. از سویی دیگر ترکیه یکی 

از کشور های پیشرو در صنعت گردشگری می باشد که از این مزیت خود برای توسعه ، معرفی و هویت بخشی به تاریخ فرش 

با این که  از آن سو در ایران توجه به جنبه های فرهنگی و هنری فرش در تبلیغات کمتر بوده است و خود استفاده می نماید.

حجم قابل توجهی از هزینه کشور صرف تبلیغات فرش گردیده است اما تاثیر گذاری آن در مقایسه با کشور همسایه ایران که 

ستباف نمی باشد و عمدتا به دنبال هویت بخشی تاریخی و مستقیما به دنبال افزایش سهم خود در بازار های جهانی فرش د

فرهنگی برای فرش خود می باشد، کمتر بوده است. آنچه که در تبلیغات فرش ایران بر آن تاکید می شود برند سازی ناموزون 

ررسی سیاست برای فرش هر منطقه بدون توجه به ریشه های محلی و تاریخی آن است. بنابراین هدف از اجرای این پژوهش ب

فرهنگی دولت ترکیه با رویکرد به حوزه هویت سازی فرهنگی فرش دستباف و به ویژه هویت بخشی تاریخی آن  -های تبلیغاتی

و مقایسه میزان اثرگذاری آن در جهت معرفی هر چه بیشتر فرش دستبافت ایران می باشد. با شناسایی این سیاست ها و به 

توان از راهکارهای مناسب و توانایی های بالقوه در جهت شناساندن هر چه بهتر فرش  کارگیری آن در حوزه گردشگری می

  .دستبافت ایران بهره جست

 پیشینه موضوع

با در نظرگرفتن شباهت های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میان ایران و ترکیه و رشد اقتصادی قابل توجه ترکیه پس از بحران 

نعت گردشگری و صنایع دستی نقش بسزایی در افزایش درآمدهای ارزی این کشور ایفا ( ص,2012Zurflu:  1) 2001مالی 

کرده اند. سیاست های بکارگرفته شده توسط این کشور می تواند الگوی مناسبی برای تعیین جهت سیاست های توسعه فرش 

قتصادی ترکیه، صنعت گردشگری آن دستبافت ایران باشد. چنانچه مطابق نظر کالیتون مهمترین قسمت یکپارچگی فرهنگی و ا
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در خصوص  (.,2014Clayton:  3) است. چون تصویر ویژه ایی از روابط خارجی و هویت فرهنگی ترکیه را منعکس می کند

قلی پور   و گردشگری ترکیه مطالعاتی صورت گرفته است که هر کدام ابعاد خاصی را مورد توجه قرار داده اند. حوزه اقتصادی 

به اهمیت جایگاه گردشگری و  1387مقاله خود با عنوان مقایسه صنعت گردشگری در ایران و ترکیه در سال  سلیمانی در

پیشرفت های تحسین برانگیز ترکان در این زمینه را ستوده است. او در تحقیق خود اشاره می و درآمدزایی از آن اشاره داشته 

دولت این کشور بخش خصوصی را برای  80از دهه گرفته و شته شتاب که تعداد گردشگران ورودی به ترکیه از دهه گذ نماید

برای توسعه براساس قانون توسعه او همچنین به اهمیت ویژه این صنعت سرمایه گذاری در صنعت گردشگری ترغیب کرد. 

ز جمله ت ااشاره می کند که اعطای کمک های نقدی و دادن وام های کم بهره ولی دراز مد 1982صنعت گردشگری در سال 

بوده است و ماحصل آن می تواند چشم اندازهای گسترده ایی برای تنوع بخشیدن توسعه این بخش  در جهتدولت  تسهیالت

به محصوالت گردشگری ایجاد کند. در تحقیق انجام شده تنها به گزارشی از روند توسعه اقتصادی و گردشگری ترکیه پرداخته 

دشگری ترکیه و توسعه صنعت گردشگری فرایل در مقاله خود با عنوان صنایع دستی، شد است. در زمینه چشم اندازهای گر

قلب پنهان صنایع نوآور به صنایع دستی ترکیه اشاره می کند و صنایع دستی این کشور را به عنوان میراثی فرهنگی از جمله 

 وزارت فرهنگ و گردشگریاو عملکرد است.  که یکی از دالیل افزایش هرساله تعداد گردشگران شده این چشم اندازها می داند

از این طریق هنرمندان را به نوآوری و  که برای ارائه و نمایش و توسعه صنایع دستی ترکیه را مورد توجه قرار داده است ترکیه

او  ریخی و سنتی ترکیه تشویق می کند و به بیانتولید محصوالت جدید از صنایع دستی با حفظ ویژگی ها و هویت های تا

ین تولیدات را بدون واسطه بفروشند توسعه صنعت گردشگری در ترکیه باعث شده فروشندگان نیز بتوانند در سطح بین المللی ا

که در تحقیق صورت گرفته تنها بطور کلی به پتانسیل غنی صنایع دستی ترکیه به عنوان یکی از چشم اندازهای گردشگری در 

         شده است.  توسعه صنعت گردشگری ترکیه پرداخته

در برخی مطالعات به انواع صنایع دستی اساسی ترکیه اشاره شده است به عنوان متال بر طبق گزارش اتحادیه صادرکنندگان  

است که در مناطق مختلف ترکیه زنده باقی مانده  صنایع دستی ضروری و اساسی نساجی و پوشاک استانبول فرشبافی یکی از

مهمترین امتیاز بخش فرش این اتحادیه ت فرش دستبافت ترکیه با رشد قابل توجهی روبرو بوده است. صادرا 90. از دهه است

که  می داند و طبقه بندی آن« فرش ترکیه»ترکیه که بسیار موفق بوده است و منجر به پیشرفت آن شده ایجاد برند برای 

ررسی های کلی نسبت به برندسازی فرش دستبافت ترکیه شهرتی جهانی به دست آورده، منتها در تحقیق انجام شده تنها به ب

 است.                                                                                 شده اشاره

فت از طرفی در بعد تبلیغات فرش دستبافت ایران اسماعیلی و همکاران در مقاله خود با عنوان ابزارهای موثر تبلیغات فرش دستبا

به این نتایج دست یافتند که تبلیغات شفاهی و همچنین نمایشگاه فروش فرش  1392نگاه خریداران داخلی در سال  ایران از
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دستبافت از موثرترین ابزارهای تبلیغاتی است و میزان اعتماد پاسخگویان به ابزارهای تبلیغ با میزان تاثیر این ابزار بر مخاطب 

بوده اند و تاثیر ابزارهای ژوهش توصیفی انجام شده جامعه آماری تنها مخاطبان و خریداران داخلی نسبتی مستقیم دارد که در پ

 .                                                                                          استبان داخلی مورد بررسی قرار گرفته تبلیغاتی تنها بر مخاطمختلف 

-در پژوهشی توصیفی همکارانت موجود مرتبط با نیاز بازار های جهانی و سلیقه مشتریان وندشعاری و خصوص مشکال در

اشاره به این  1389پیمایشی با عنوان کاهش انحراف با نیازهای بازار جهانی فرش دستبافت با تاکید بر فناوری اطالعات در سال 

ن صادرات ایران در عرصه تجارت جهانی به دنبال بدست آوردن جایگاه موضوع دارند که فرش دستبافت به عنوان یکی از مهمتری

متناسب و در خور توجه و شان و منزلت خود است اما نتایج این مطالعه نشان داده که تولید در ایران رابطه ایی متناسب با سلیقه 

ی اطالعات در میان تجار فرش ایرانی خارج ها و درخواست های مشتریان ندارد و عدم تمایل برای به کارگرفتن ابزار نوین فناور

از کشور باعث نداشتن اطالعات مناسب در خصوص سلیقه مشتریان و نیز ناتوان بودن در انتقال این اطالعات به حوزه تولید در 

                      .سلیقه یابی مشتریان پرداخته شده است داخل کشور نیز شده است. بنابراین در تحقیق انجام شده تنها به علل ضعف در

بطور کلی در پژوهش های انجام شده مواردی همچون صنعت گردشگری کشور ترکیه و توسعه آن و تاثیر استفاده از چشم 

اندازهای متنوع صنایع دستی بویژه فرش دستبافت در جهت توسعه این صنعت و افزایش صادرات فرش دستبافت ترکیه و 

ر ایران صرفا در جهت افزایش فروش مورد بررسی قرار گرفته است. لذا در تحقیق حاضر همچنین تبلیغات فرش دستبافت د

تالش بر این بوده تا با شناسایی سیاست های موثر کشور ترکیه در جهت توسعه و شناساندن هر چه بیشتر فرش دستبافت به 

ز ظرفیت های مدیریتی، نظارتی و تبلیغاتی بتوان به مقایسه اجرای این الگوها و سیاست ها در ایران پرداخته شود تا با استفاده ا

 ارتقا صنعت فرش دستبافت به عنوان مهم ترین کاالی صادراتی غیرنفتی نسبت به سایر کشورها پیشی گرفت.      

 ترکیه درتبلیغاتی، فرهنگی و هویت بخشی تاریخی به فرش دستباف سیاست های 

سترش صادرات را منوط به استفاده از سیاست های فرهنگی و تبلیغاتی مختلف و کشور ترکیه درآمدزایی از فرش دستبافت و گ

دامات مختلفی را انجام داده است که به ذکر آنها متنوع با محوریت هویت بخشی تاریخی و برندسازی می داند و در این راستا اق

 پرداخته می شود:

   جهت حفظ کیفیت تولیدات هنری و صنایع دستی و                                                                               1996کشور ترکیه از سال صنایع دستی:  نقش نشان جغرافیایی -1

در چارچوب قوانین اتحادیه « نشانه  های جغرافیایی حمایت از» 5قانون شماره همچنین توسعه روستایی ثبت این نشان را طبق

،کیفیت و از محصوالت مشابه  تولیدی،تفکیک محصول د قرار داد. نشان جغرافیایی شناساندن منطقهاروپا در دستور کار خو

را می رساند. این نشان بر برندسازی  روستایی منطقه و ارتقاء کشور و توسعهگارانتی، حفاظت از دانش سنتی، مشارکت در تبلیغ 

جهت ایجاد برندی جهانی برای تولیدات صنایع دستی ترکیه به کار می  و اعتماد بازار تاثیر گذار است و به عنوان ابزاری مهم در
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رود و نقش مهمی را در توسعه تصویر صنایع دستی ترکیه در بازار جهانی و محافظت آن در برابر محصوالت تکراری و کپی شده 

( 30%محصول) 39میان تعداد  بت نشان تجاری شده است که در اینث 2010محصول در سال  129در ترکیه تعداد  بازی می کند.

از الیاف)فرش، قالی، جل، قالبدوزی و  %82تعداد محصوالت صنایع دستی ت صنایع دستی می باشد که از این شامل محصوال

 می باشد.غیره( 

ژه پرو»نامبه دست به اجرای برنامه ایی  1986وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه از سال  :کتاب راهنمای فرش دستبافت ترکیه -2

عه های خصوصی و تخته فرش از موزه ها، مجمو 3000است. در چارچوب کار این پروژه از  زده« فرش های دستبافت ترکیه

تصویر انتخاب شده و  500تصویر تاکنون  3000. از میان عکسبرداری شده و به صورت مستند درآمده اندمنطقه  8مساجد از 

جلدی منتشر شده است. بدین صورت  5مجموعه کتاب راهنمای  قالب یک به همراه توضیحات ویژگی های طرحهای آنها در

تولیدکنندگان فرش سفارش داده شدند و د. طرح های موجود در این کتاب به تاریخی در فرهنگ ترکیه احیا شدن صدها فرش

دیدی انجام گرفت. ژه های جبدین صورت به دنبال انتشار این مجموعه حمایت از فرش دستبافت ترکیه افزایش یافت و پرو

بخش وزارت . چاپ مجدد مجموعه پنج جلدی کتاب راهنمای فرش و چاپ مجموعه دو جلدی کتاب راهنمای قالی همچنین

کارش را با هدف محافظت و توسعه صنایع دستی سنتی ترکیه با درک و نگرشی جدید ارتقاء داده است و کارش را در جهت 

  ای تکمیلی پیشین تسریع بخشیده است.ادامه پروژه ه درک و اجرای پروژه های جدید عالوه بر

برگزاری جلسه و نقد کتاب های فرش توسط مولفین داخلی و خارجی کشور از دیگر        :  نقد و بررسی کتاببرگزاری جلسه  -3

ی برجسته ترکیه و اقدامات کشور ترکیه در زمینه توسعه و معرفی هرچه بیشتر فرش دستبافت می باشد. در این راستا حوزه ها

به ویژه استانبول با دعوت از مولفین کتاب های مرتبط با صنایع دستی و فرش نسبت به برگزاری جلسات نقد و بررسی اقدام 

نوشته جان «  نماد در فرش های شرقی»این جلسات می توان به برگزاری جلسه ویژه ی رونمایی از کتاب از جمله می نمایند. 

 اشاره کرد.                                                         اسالم استانبول توسط جاوید آوسوترین در موزه ترک و 

: برگزاری و میزبانی دو دوره از کنفرانس معتبر انجمن فرش شناسان    میزبانی کنفرانس بین المللی فرش های شرقی -4

 کشور می باشد.سال اخیر از دیگر اقدامات موثر این  25( در ICOCشرقی)

        این همایش توسط اداره کل بخش توسعه و تحقیق فرهنگ بومی : بومی ترکیه هنرهایبرگزاری همایش های بین المللی  -5

ترکی و  زبان دو همایش به می شود. اینبرگزار  یکبارسال  5هر  1981سال  ازو گردشگری کشور وابسته به وزارت فرهنگ 

فرهنگ تاریخی و سنت و باورهای مردم ترکیه و مطالعات محققان می توانند مقاله هایی در زمینه  انگلیسی برگزار می شود و

  درباره میراث فرهنگی ناملموس و دارایی های ملموس فرهنگ ترکیه ارائه دهند.



 

285 

 

 2000ر سال این بنیاد خصوصی د: برگزاری تورهای آموزشی در جهت شناخت فرش دستبافت با حمایت بنیاد فرهنگی ترکیه -6

این میراث حفظ د و هدف آن این بنیاد میراث فرهنگی ترکیه را در سطح جهان ترویج و گسترش می ده .تاسیس شده است

خارج از و دانشجویان اساتید در جهت ارتقا سطح دانش فعالیت های این موسسه برگزاری تورهای آموزشی  می باشد. یکی از

وارد ترکیه « کردوبا تا استانبول»طی دوره ایی به نام  خارجیدانشجوی  12تعداد  2010ترکیه است. به عنوان نمونه در بهار 

استانبول که در برگیرنده فرش های  از موزه مد لباس، کارخانه تولید سرامیک، موزه هنر اسالمی و ترکیهطی این دوره شدند و 

ویان و اساتید دانشگاه های ترکیه نیز مالقات نمودند و مسجد عال الدین قونیه می باشد بازدید کردند. با دانشج 14و  13قرن 

و سلیمان کوی برده شدند و بطور زنده مراحل  همچنین به روستاهای محل بافت فرش و منسوجات نظیر دهکده آی واجیک

دانشگاه مرمره های بافندگی دستی را مشاهده نمودند. دانشجویان از  ار قالی و شال های کتانی توسط کارگاهبافت فرش بر روی د

که مرکز مهمی برای تحقیقات منسوجات و رنگرزی طبیعی به شمار می رود بازدید نمودند. در این دانشگاه مجموعه ایی از 

دارهای قالی تاریخی از دهکده های آناتولی و طرز تهیه رنگهای طبیعی مورد بازدید قرار گرفت. این بنیاد با هدف حفظ صدها 

 .ز آرشیو هنر ترکیه را ساخته استاسال هنر ترکیه تصویری 

رکیه تهیه توسط وزارت فرهنگ و گردشگری ت 2010نقشه صنایع دستی کشور ترکیه که در سال : نقشه صنایع دستی ترکیه -7

 و اطالعات و مدارک آن توسط مطالعات پایه ایی هدایت شده توسط وزارت به دست آمده استشده است، محصولی است که 

  .د مرتبط بر روی نقشه مشخص شده استشهر براساس نماصنایع دستی هر 

معرفی فرش دستبافت در مراکز آموزشی، فرهنگی و اجتماعی و دولتی و برگزاری نمایشگاه های مختلف: به کارگیری شیوه -8

افت به کار های جدید و جذاب در معرفی و ارائه فرش دستبافت از دیگر راهکارهایی است که ترکیه در جهت توسعه فرش دستب

گرفته است. این امر به خصوص توسط شرکت های خصوصی و وزارت فرهنگ و گردشگری در داخل و خارج از ترکیه به شیوه 

 های گوناگونی انجام می شود که به برخی از آنها در جدول زیر اشاره شده است:
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 و عتمانی برای سه دوره در ژاپننمایش کارهای قدیمی سه امپراطوری مهم آناتولی،هیتیت، بیزانس  2003

 نمایش مجدد کارهای قدیمی سه امپراطوری مهم آناتولی، هیتیت، بیزانس و عتمانی برای سه دوره در ژاپن 2004

 ترکیهدانشگاه رابرت نمایش قالی در  2005

ره گذشته: فرش های کا  گ»و همچنین نمایشگاهی با عنوان« گلیم های قدیمی آناتولی»برگزاری نمایشگاهی با عنوان 2007

 در استانبول« های عتمانی

 نمایش مجدد قالی در دانشگاه رابرت ترکیه 2008

 برای انجمن تبادالت آموزشی بین المللینمایش مجدد قالی در دانشگاه رابرت ترکیه و همچنین برگزاری گردهمایی فرش  2009

 بولو نمایش قالی برای کارمندان کنسولگری بریتانیا در استان

نمایش مجدد قالی در دانشگاه رابرت ترکیه و همچنین گردهمایی فرش با حضور اساتید و دانشجویان دانشگاه پنسیلوانیا  2010

 و گردهمایی فرش با انجمن بین المللی زنان استانبول

 فرش آرسینمایش مجدد قالی در دانشگاه رابرت ترکیه و همچنین برگزاری نمایشگاه پی در پی  2011

سال در دانشگاه رابرت ترکیه و نمایش قالی برای کارمندان کنسولگری سایر کشورها در استانبول،  17قالی در  17نمایش  2012

کر دانشگاه کرپس همچنین نمایش قالی برای استادان دانشگاه موهلنبرگ و یا برگزاری نمایشگاه قالی با همکاری گروه 

 کریستی کمبریج انگلستان

2013 

 

، همچنین مدرسه کاجالی برای کارمندان کنسولگری سایر کشورها در استانبول و نمایش قالی برای کارمندان نمایش ق

 بخش ارتباطات فرهنگی موسسه جهان زنان بافندهگردهمایی فرش با 

تباطات بخش ارنمایش قالی برای کارمندان کنسولگری سایر کشورها در استانبول و برگزاری مجدد گردهمایی فرش با  2014

 فرهنگی موسسه جهان زنان بافنده

 

می    برگزار   که هر ساله در هفته دوم فوریه همچنین نمایش قالی ها و فرش های ترکیه در مرکز فورت میسن سنفرنسیسکو

 .  در این نمایشگاه هنرهای نساجی و بومی کشورهای مختلف به نمایش گذاشته می شود شود و

در ماه آگوست  گلیم ترکی با گلهای طبیعی-: برگزاری دوساالنه ساخت فرشر میدان بروکسلنمایش فرش عظیمی از گل د -9

در  بصورت فرشی از گلها به نمایش درآورد. به عنوان متالکشور ترکیه دعوت می شود تا نقش های فرش گلیم خود را که از 

ساعت  7کیه استفاده شده است. داوطلبان گل بگونیا برای به نمایش گذاشتن طرح های گلیم تر 750000حدود  2014سال 

روز به نمایش گذاشته شد. فرش گل قسمتی از تاریخ و 4مترمربعی وقت گذاشتند. این فرش برای  1800برای تکمیل فرش 

 . در بلژیک برگزار می شده است1971فرهنگ ترکیه را منعکس می کند و از سال 

تزیین محل اقامت گردشگران با یکی دیگر از اقدامات  :امت گردشگراناستفاده از نقوش اصیل و سنتی فرش در محل اق -10

 متال بارز آن تزیین دیوار طبقه اول هتل هیلتن استانبول با نماد چینتامانی است.  استفاده از نقوش اصیل فرش می باشد.
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ز دیگر اقداماتی که بصورت گسترده ا: استفاده از نمادها و نقوش فرش در پارچه، لباس، سفال و وسایل تزیینی و دکوراسیون -11

با انجام گرفته شده است استفاده از نقوش اصیل فرش در وسایل تزیینی، مبلمان، دکوراسیون، ظروف سفالی، پارچه و لباس 

به کارگیری نقوش فرش و استفاده از بافت های  می باشد.هدف معرفی هر چه بیشتر و بهتر فرش دستبافت و جذب مخاطبین 

ایی گرم و دلنشین ایجاد می کند که سالهای سال جذابیت خود را حفظ می کند. از این نقوش به صورت های مختلف، فض

مختلف استفاده شده است اما همواره هویت تاریخی خود را حفظ کرده اند. این نوع طراحی باعث شده است که طرفداران زیادی 

  .را به خود جذب کند

ارائه گردید نقش بسزایی  1980مشوق های صادراتی که در اوایل دهه : صادر کنندگانسیاست های تشویقی دولت برای  -12

های غیر مستقیم در گسترش صادرات ترکیه داشته اند. باز پرداخت مالیات صدور به صادرکنندگان که در جهت جبران مالیات 

د مالیات ها به صادرکنندگان برگردانده می درص 95در این زمینه بیش از  بر آن ها می باشد از جمله این مشوق ها می باشد.

باز پرداخت مالیاتی به صادر کنندگان، اعتبارات سوبسید شده اعطایی به بخش صادرات و نیز تخصیص ارز به صنایع  شود.

صادراتی از جمله سیاست های موثری است که کشور ترکیه را قادر ساخت از فضای مناسب خارجی بهره کامل گرفته و به 

 .ش صادرات خویش کمک کندافزای

با توجه به بررسی های انجام شده بعد از شناسایی اقدامات موثر کشور ترکیه در راستای معرفی هر چه بیشتر فرش دستبافت،   

به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر این اقدامات در چهار بعد تقسیم بندی شدند و تاثیر آن بر برندسازی و افزایش صادرات 

تبافت ایران مورد سنجش قرار گرفت. همچنین با توجه به ادبیات و مبانی نظری تحقیق تاثیر آن بر برندسازی و افزایش فرش دس

 صادرات فرش دستبافت ایران در قالب مدل مفهومی زیر ارائه شده است:

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 هویت بخشی تاریخی

 شیوه های تبلیغاتی

 شیوه های فرهنگی

 برند سازی

 صادرات

یابی نقوشبندی و ریشهطبقه  
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 روش تحقیق

و معرفی هر چه بهتر فرش دستبافت ایران و  پیمایشی بوده است و به منظور شناسایی-پژوهش حاضر از نظر هدف توصیفی

توسعه صادرات و برندسازی صورت گرفته است. لذا جهت گردآوری داده ها از اسناد و مدارک، اطالعات سازمان ها و وزارتخانه 

راحی و ها، مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است. در این پژوهش بعد از استخراج مولفه های مورد نظر، سواالت پرسشنامه ط

و روایی ظاهری و محتوایی آن توسط افراد متخصص و اساتید مورد تایید قرار گرفته است و سپس به زبان انگلیسی ترجمه و به 

بدست آمد که نشان از  %84تایید متخصصان رسید. جهت بررسی پایایی پس از وارد کردن داده ها میزان ضریب آلفای کرونبا  

است. جامعه آماری این پژوهش شامل گردشگران خارجی ورودی به شهر شیراز بوده است. روش سازگاری قابل قبول پرسشنامه 

پرسشنامه تعداد دقیق آن مشخص شد.  30محاسبه حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران می باشد که پس از جمع آوری 

لیل اطالعات جمع آوری شده آمار تحلیلی پرسشنامه عودت شد. برای تجزیه و تح 110پرسشنامه توزیع و  130برای اطمینان 

به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی مطرح شده است. به منظور توصیف یافته ها از جداول و نمودارهای فراوانی استفاده شد 

و آمار  استنباطی مورد کاربرد شامل آزمون همبستگی، کولموگروف اسمیرنوف و رگرسیون خطی می باشد. جهت انجام تحلیل 

آمار توصیفی روی متغیرهای جمعیت شناختی و نیز انجام آزمون همبستگی، کولموگروف اسمیرنوف روی داده های اصلی از نرم 

 استفاده شده است. Spss 21افزار 

 یافته های تحقیق

 ویژگی های فردی جامعه مورد مطالعه -

از بین گردشگران  .دادند تشکیل می نفر( را زنان 57درصد ) 8/51نفر( را مردان و  53درصد )2/48 براساس نتایج به دست آمده

 6/43دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و نفر(  41)درصد  3/37دارای مدرک تحصیلی دیپلم و پایین تر،  نفر( 21) درصد 1/19

 63/23سال و کمتر،  30نفر( 21) درصد 09/19دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری می باشند. نفر( 48 )درصد 

سال و باالتر می باشند. همچنین  51نفر( 44) درصد 40سال و  50تا  40نفر( 19) درصد 27/17سال،  40تا  31نفر( 26) درصد

نفر  8نفر گردشگران فرانسوی، 9نفر گردشگران انگلیسی،  22نفر گردشگران آلمانی،  23از بین شرکت کنندگان در تحقیق ، 

. همچنین به بررسی میزان بودندفر گردشگران از سایر کشورها ن 40از کشورهای آسیایی و  نفر گردشگران 8گردشگران ایتالیایی،

جذابیت فرش دستبافت ایران برای گردشگران خارجی و میزان شناخت و اطالعات آنها از فرش دستبافت ایران پرداخته شد که 

 ذکر شده است.  1نتایج آن در جدول
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 شگران نسبت به فرش دستبافت ایرانیمیزان جذابیت و اطالعات گرد -1جدول

 میزان شناخت میزان جذابیت گزینه ها

 %1 %58 خیلی زیاد

 %17 %25 زیاد

 %47 %8 متوسط

 %27 %7 کم

 %20 %3 خیلی کم

 

 بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق -

 ،تاریخی یبخش تیهواد از دید گردشگران خارجی در ابع دستبافت ایران متغیر مورد بررسی در تحقیق شامل نگرش به فرش

برای بررسی وضعیت . باشندمی برندسازی و صادرات های فرهنگی،شیوه ی،غاتیتبل یهاوهیش ،نقوشطبقه بندی و ریشه یابی 

 ای به صورت زیر تدوین گردید.از دید گردشگران خارجی ، فرضیه دستبافت ایران نگرش به فرش

: 3H   برابر با حد متوسط است.  در ایران از دید گردشگران خارجی دستبافت ایران گرش به فرشمیانگین وضعیت ن

1 : 3H   برابر با حد متوسط نیست.  از دید گردشگران خارجی در ایران دستبافت ایران میانگین وضعیت نگرش به فرش

 :ای به صورت زیر تدوین گردیدی ، فرضیهاز دید گردشگران خارجبررسی وضعیت برندسازی و صادرات  برای

: 3H    1 برابر با حد متوسط است. در ایران  از دید گردشگران خارجی صادرات و یبرندسازمیانگین وضعیت : 3H   

 وسط نیست.  از دید گردشگران خارجی در ایران برابر با حد مت صادرات و یبرندسازمیانگین وضعیت 

است. بنابراین برای بررسی میانگین متغیرهای  3ای بودن طیف لیکرت بکار رفته در پرسشنامه، عدد وسط، با توجه به پنج گزینه

ی تاریخی، طبقه بندی و بخش تیهوهای فوق برای شاخص فرضیه استفاده شده است. 3ها از عدد مورد بررسی در آزمون فرض

با استفاده از آزمون تی مورد آزمون قرار گرفت  ، برندسازی و صادراتای تبلیغاتی، شیوه های فرهنگیریشه یابی نقوش، شیوه ه

داری ، مقدار سطح معنیاولجدنتایج ارائه شده در مطابق با نشان داده شده است.  3و  2نتایج حاصل از این آزمون در جدول و 

باشد، بنابراین در سطح اطمینان می 0,05و کمتر از  0,00ان خارجی از دید گردشگر بعاد نگرش به فرش دستبافت ایرانتمام ا

برابر با حد از دید گردشگران خارجی  بافت ایراننگرش به فرش دستمیانگین کلیه ابعاد بنابراین  ،شودفرض صفر رد می 95%

 ن به صحت این ادعا پی برد.تواهمچنین با بررسی مقادیر میانگین موجود ابعاد این شاخص در جدول نیز میمتوسط نیست. 
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 نگرش به فرش دستبافت ایراننتایج بررسی وضعیت ابعاد  -2جدول 

 بعد

Test Value = 3  

 آماره تی مقدار میانگین
درجه 

 آزادی

سطح معنی 

 داری
 تفاوت میانگین

 اطمینان٪95در 

 بیشینه کمینه

 .1739 .3750 -.27443 .032 109 -5,390 3,1256 تاریخی هویت بخشی

 طبقه بندی و ریشه یابی

 نقوش
2,5569 10,528 109 009. 44311.- 5262. 3600. 

 .7396 .9652 .85241 .000 109 14,919 2,1476 شیوه های تبلیغاتی

 .3288 .1210 .22490 .020 109 4,274 1,2249 شیوه های فرهنگی

 

 صادرات و یبرندسازنتایج بررسی وضعیت ابعاد  -3جدول

 بعد

Test Value =3 

 درجه آزادی آماره تی مقدار میانگین
سطح معنی 

 داری
 تفاوت میانگین

 اطمینان٪95در 

 بیشینه کمینه

 .9629 1,1816 -1,07229 .002 109 19,360 1,9277 برند سازی

 .5602 .3675 .46386 .000 109 9,501  1,4639 صادرات

 

 آزمون فرضیات پژوهش -

سطح سنجش متغیرهای تحقیق از نوع رابطه ایی است، لذا از آمار ناپارامتریک و آزمون ضریب همبستگی با توجه به اینکه 

اسپیرمن برای سنجش فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی استفاده شده است. از آنجا که نرمال بودن داده ها به خصوص متغیر 

کلموگروف اسمیرنوف در رابطه با نرمال بودن توزیع داده ها اظهار وابسته از اهمیت خاصی برخوردار است لذا با استفاده از آزمون 

پس درصد اطمینان( نرمال می باشند.  95نظر نموده و با توجه به نتیجه آزمون توزیع متغیرهای تحقیق در سطح قابل قبولی )

میان متغیرها پرداخته شد و با از شرح و آماده سازی داده های الزم جهت آزمون فرضیه ها به تحلیل روابط و میزان همبستگی 

نشان داده شده است ارتباط معناداری بین تمام متغیرها برقرار می باشد. همچنین  5و  4که در جدول  p.valueتوجه به میزان 

با استفاده از رگرسیون خطی ارتباط بین ابعاد نگرش به فرش دستبافت با برندسازی و صادرات مورد بررسی قرار گرفت که بر 

  با متوسط  طور به برندسازی نقوش، یابی ریشه و بندی طبقه امتیاز واحدی 1 افزایش ازای بهس نتایج به دست آمده از آن اسا

 واحدی1افزایش ازای به همچنین .است برقرار آنها بین مستقیم ارتباط دهد می نشان که یابد می افزایش امتیاز 256/2 اندازه



 

291 

 

 امتیاز واحدی 1 افزایش ازای به و یابد می افزایش 862/1 اندازه  با متوسط  طور به  زیسا برند  تاریخی بخشی هویت امتیاز

واحدی امتیاز  1امتیاز افزایش می یابد و نهایتا به ازای افزایش  360/1 اندازه  با متوسط  طور به  سازی برند تبلیغاتی، های شیوه

واحدی  1به ازای  افزایش  همچنین(. 6افزایش می یابد)جدول 128/0ه شیوه های فرهنگی ، برند سازی  به طور  متوسط با  انداز

امتیاز افزایش می یابد. همچنین به ازای افزایش  34/1ی نقوش، صادرات به طور متوسط با اندازه ابی شهیر و یبند طبقهامتیاز 

واحدی  1یابد و به ازای  افزایش  افزایش می 03/1واحدی امتیاز هویت بخشی تاریخی، صادرات به طور  متوسط با  اندازه  1

امتیاز افزایش می یابد که نشان می دهد ارتباط مستقیم  87/2امتیاز شیوه های تبلیغاتی، صادرات به طور  متوسط با  اندازه 

 893/0واحدی امتیاز شیوه های فرهنگی، صادرات  به طور  متوسط با  اندازه  1بین آنها برقرار است و نهایتا به ازای  افزایش 

 (.  7افزایش می یابد)جدول

 میزان همبستگی بین متغیرها با برندسازی و صادرات -4جدول 

 متغیر  برند سازی صادرات

 هویت بخشی تاریخی همبستگی 336/0 303/0

002/0 001/0 p.value 

 یابی نقوشطبقه بندی و ریشه همبستگی 432/0 456/0

003/0 000/0 p.value 

 یغاتیتبل یهاوهیش ستگیهمب 287/0 329/0

016/0 032/0 p.value 

 فرهنگی یهاوهیش همبستگی 287/0 329/0

016/0 032/0 p.value 

 میزان همبستگی بین برندسازی با صادرات فرش دستبافت ایران -5جدول 

 متغیر صادرات                                      

 برند سازی همبستگی 601/0

000/0 p.value 

 

 با برند سازی با استفاده از رگرسیون خطی رانیادستبافت  فرش به نگرش ابعادبررسی رابطه  -6جدول 

R square P value T مدل ضریب استاندارد نشده ضریب استاندارد شده 

Beta انحراف از معیار B 

 ثابت 769/12 914/2  382/4 000/0 
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890/0 

 نقوش یابی شهیر و یبند طبقه 256/2 283/0 767/0 932/0 000/0

 تاریخی هویت بخشی 862/1 253/0 621/0 810/0 002/0

 یغاتیتبل یها وهیش 360/1 150/0 110/0 237/0 012/0

 یفرهنگ یها وهیش 128/0 075/0 030/0 148/0 031/0

 

 ن خطیبا صادرات با استفاده از رگرسیو رانیادستبافت  فرش به نگرش ابعادبررسی رابطه  -7
 

R square P value T مدل ضریب استاندارد نشده ضریب استاندارد شده 

Beta  انحراف از

 معیار

B 

 

 

412/0 

 ثابت 673/12 292/3  761/4 000/0

  یابی شهیر و یبند طبقه 34/1 220/0 56/0 542/0 002/0

 نقوش

 تاریخی یبخش تیهو 03/1 296/0 55/0 576/3 007/0

 یغاتیتبل یها وهیش 87/2 372/0 65/0 856/2 000/0

 یفرهنگ یها وهیش 893/0 185/0 13/0 041/1 004/0

 

 نتیجه گیری 

فرهنگی دولت ترکیه با رویکرد به حوزه هویت بخشی فرهنگی -بررسی و مقایسه میزان اثرگذاری سیاست های تبلیغاتیبه منظور 

ری در ایران اقدامات عینی و عملی ترکیه شناسایی و استخراج فرش دستبافت و بویژه هویت بخشی تاریخی در حوزه گردشگ

شدند و در چهار بعد هویت بخشی تاریخی، طبقه بندی و ریشه یابی نقوش، شیوه های تبلیغاتی و فرهنگی تقسیم بندی شدند 

ساس نتایج به دست و تاثیر آنها بر برندسازی و گسترش صادرات فرش دستبافت ایران مورد آزمون و سنجش قرار گرفت که برا

آمده ارتباط معناداری بین تمام ابعاد با برندسازی و گسترش صادرات فرش دستبافت ایران وجود دارد. بنابر نتایج بدست آمده 

یکی از راههایی که کشور ترکیه درآمدزایی از فرش دستبافت و ایجاد شهرت و برندی جهانی را منوط به استفاده از آن می داند 

اریخی به فرش خود است. برای کشوری که در این زمینه چندان عقبه تاریخی شکوهمندی ندارد، دشوار است هویت بخشی ت

که بتواند چنین چشم اندازی را برای خود ترسیم نماید. اما توانسته است با استفاده از هویت سازی تاریخی این ویژگی و جایگاه 

اقدامات نوآورانه ایی در زمینه طرح و رنگ فرش دستبافت و معرفی است سته نه تنها توان و را برای خود بوجود بیاوردتاریخی 



 

293 

 

بلکه موفق شده است قسمتی از تاریخ خود را دوباره زنده و احیا سازد. بر اساس پاسخ هایی  انجام دهد،فرش خود در هر منطقه 

خی یش دستبافت ایران با حفظ هویت تارکه در این رابطه از گردشگران خارجی جمع آوری شده است، نوآوری در طرح و رنگ فر

می تواند در برندسازی و گسترش صادرات و فرهنگ منطقه تولیدی خاص هر فرش خ یآنها و همچنین معرفی ویژگی ها و تار

ها و نقوش فرش دستبافت ایرانی بر اساس مناطق مختلف بافت و معرفی  فرش دستبافت ایران موثر باشد. طبقه بندی طرح

طبق تحلیل های انجام  .مهم و از جذابیت زیادی برخوردار می باشد که می تواند به صورت های مختلف ارائه گردد ،نقشمایه ها

همچنین  .در گسترش صادرات فرش دستبافت ایران نقش بسزایی را ایفا می کندطبقه بندی طرح ها و ریشه یابی نقوش شده 

یغاتی مهمترین رکن در هر فرآیند تبلیغاتی برای تاثیرگذاری بر مخاطب بر اساس نتایج به دست آمده شیوه ها و ابزارهای تبل

با رویکرد به هویت بخشی تاریخی بویژه در حوزه زارهای تبلیغاتی با شناسایی موثرترین شیوه ها و اباست. بنابراین می توان 

 ر فرش دستبافت ایران برداشت.در زمینه صادرات و برندسازی و معرفی هر چه بیشتگام های عملی و مفیدی را گردشگری 

آشکار است که اگر از شیوه های تبلیغاتی مناسب برای معرفی ، صنعتی با پیشینه ایی چند هزار ساله -فرش دستبافت ایران هنر

. از طرفی در رشد صنعت افزایش می یابدفرش دستبافت ایران استفاده شود، هم صادرات و هم تولید ملی و کسب و کار داخلی 

چون استفاده از شیوه های تبلیغاتی مناسب که دربرگیرنده اطالعات می تواند نقش بسزایی را ایفا کند ری کشور نیز گردشگ

و به کاملی از فرش های مختلف باشند می تواند در جهت معرفی هر چه بیشتر فرش دستبافت ایران برای مخاطبان داخلی 

نبه فرهنگی نیز بسیار صنعت فرش دستبافت از ج-رید متقاعد نماید. هنرو مخاطبان را برای خ خصوص خارجی تاثیر گذار باشد

که از آن انتقال میراث فرهنگی است  شمار می رود و هدفه و بازتاب اندیشه، باور و شرایط خاص فرهنگی ب حائز اهمیت است

گسترش صادرات  درمی تواند راهکارهای عملی فرهنگی در زمینه معرفی فرش دستبافت  ،براساس پاسخ مخاطبان دیگر کشورها

و برندسازی فرش دستبافت و حتی رشد گردشگری نقش داشته باشد. توسعه صادرات و بویژه صادرات غیر نفتی از طریق افزایش 

و به این منظور باید از  اشتغال موجب رشد اقتصادی می شود ظرفیت های تولیدی و سرمایه ایی، ایجاد درآمدهای ارزی و ایجاد

برندسازی برای فرش دستبافت ایران با توجه  ،مناسب و توانایی های بالقوه استفاده نمود که یکی از راهکارهای موثر راهکارهای

می باشد. کشور ترکیه نیز در این زمینه موفق به کسب شهرتی جهانی شده است. همچنین در اواخر نیز به مناطق تولیدی آن 

س ارزان قیمت چینی در مطبوعات این کشور در صدر برنامه های اقتصادی قرار میالدی وقتی زمزمه سرازیر شدن اجنا 90دهه 

داشت، مرحوم سابانجی میلیاردر معروف ترک به فعالین در بخش تولیدی مطلبی را در یک برنامه تلویزیونی گفت: که سعی 

نامرغوب چینی نتوانند به کارگاه و  کنید محصوالت خود را از لحاظ کیفیت به حالت مارک و برند درآورید تا محصوالت ارزان و

کارخانه شما آسیب جدی برسانند. در این راستا در ترکیه سازمانی به نام سازمان رقابت وجود دارد که هدف اصلی آن افزایش 

یون همچنین با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل رگرس رقابت پذیری در بازارهای اقتصادی ترکیه و جلوگیری از انحصار است.

بیشترین تاثیر را در برندسازی و به کارگیری شیوه های  256/2خطی طبقه بندی و ریشه یابی نقوش بطور متوسط با اندازه 
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با توجه به جمع بندی های به عمل آمده بیشترین تاثیر را در افزایش صادرات دارد.  87/2نوین تبلیغاتی بطور متوسط با اندازه 

در زیر ارائه شده کاربردی و پژوهشی  هایینظرات و سالیق گردشگران خارجی پیشنهادده و تحلیل های انجام شبر اساس و 

 است:

 بهره گیری از مزیت گردشگری رو به رشد ایران در راستای معرفی و توسعه فرش دستبافت ایرانی در جهان.    -1

 اریخی آنها.برندسازی موزون فرش دستبافت بر اساس مناطق مختلف با توجه به ریشه های ت -2

بررسی و تحلیل فرآیندها و اقداماتی که دیگر کشورهای تولیدکننده فرش دستبافت در خصوص افزایش تولید اصولی و  -3

 صادرات هدفمند به کار گرفته اند.
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 یبافندگان فرش بر اساس عوامل انسان تیریمد یراهبرد کردیرو
 )مطالعه موردی بافندگان عشایر قشقایی فارس(

 شهدخت رحیم پور1

 چکیده 

در استان فارس  دارد. ریها تاثدهمعاش خانوا نیاست که در تأم یزنانه و از مشاغل خانگ یادر استان فارس حرفه یبافیقال

زنان قشقایی چون دیگر ایالت فارس در تولیید دستبافته ها کوشا هستند. پدیده اسکان و مهاجرت تعداد کتیری از 

عشایر به مناطق شهری و روستایی ماهیت تولید دستبافته ها با توجه به کاربرد آنها در زندگی ایلی را دستخوش تغییر 

بافندگی  اشتغال به حرفه اد اندکی از زنان عشایری امروزه به تولید دستبافته ها می پردازند. این کاهشنموده است و تعد

 یراهبرد کردیرواین پژوهش  با هدف  در پیاند فراموشی بخشی از هویت ایلی و عشایری و بومی را نیز به همراه دارد. لذا

به روش  در حرفه بافندگی( یو شغل تیرضا ،یآموزش ،یزشینگا ،ی)رفاهی بافندگان فرش بر اساس عوامل انسان تیریمد

 گان عشایر قشقایی در استان فارس می باشند. نمونه آماری شاملبافندمل شا یجامعه آمار ه است.انجام شد یشیمایپ

استفاده از با  ی،دانیم و ایکتابخانهبه روش آوری اطالعات انتخاب شدند. جمع یتصادف یریگاز راه نمونه بوده نفر 186

 نمودهمتخصصان فن تأیید  را . روایی پرسشنامهانجام شده است سوادیسواد و ببا افراد کمو گفتگوی شفاهی پرسشنامه 

 یبرا دمنیو فر یادوجمله یت ودنت،یاست یت یهاآزمون حاصل شد. 74/0و جهت پایایی پرسشنامه آلفای کرونبا  

 در یغلو ش تیآموزش، رضا زش،یانگ ی،مل رفاهواعبه ترتیب  که دهدیم . نتایج نشاندیها استفاده گردداده لیتحل

 اند. تیاولو یدارا بافندگان فرش مدیریت

 یعوامل انسان  یی،قشقا ریبافندگان عشا ،تیریمد یراهبرد کردیروهای کلیدی: واژه
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 مقدمه 

که؛ از قابل  دهدیارائه شده نشان م یها. گزارشدیاز ابعاد توسعه محسوب گرد یکیزنان در جامعه  یمشارکت اقتصاد 

و 76: 2010سهم زنان در بازار کار و نر  مشارکت زنان است )گزارش سازمان ملل متحد،  شیافزا ،یجهان یهادهیپد نیترتوجه

دارند. ها نقش محوری در اقتصاد خانواده یریروستایی و عشا ،یفرشباف شهر زنان(. 13:2013کا،یمتحده آمر التیوزارت کار ا

به تفکیک مناطق تولید بافنده ها به سه دسته بافندگان  از هنر، صنعت و تجارت است.  یبیبا ترک یازجمله مشاغل خانگ یبافندگ

روستایی، عشایری و شهری تقسیم می شوند که هر کدام از دستبافته های این مناطق معرف ویژگی های فرهنگی خود هستند. 

فه ای زنانه است و بافندگان شهری نقش کمرنگ تری نسبت به بافندگان روستایی و عشایری در استان فارس بافندگی فرش ر

 هایی متنوع جایگاه خاصی دارند. های شاد و دستبافتهدارند. از میان ایالت و عشایر فارس بافندگان قشقایی با انتخاب رنگ

است که ارزش  یو کاربرد یمحصول هنر کی دیتول یبرا یفرصت یاستقالل مال جادیهرچند اشتغال زنان بافنده عالوه بر ا

  .دهدیحاکم؛ بافندگان فرش را در زمره قشر محروم جامعه قرار م یرا در خود نهفته دارد اما نگرش کل یرانیا یو فرهنگ یبوم

تولیدات زنان  و از سوی دیگر بافندگان عشایری به دلیل یکجانشینی و عدم نیاز به بافته های کاربردی زندگی عشایری غالب

بافنده به صورت کف وش می باشد و به دلیل نارضایتی از تامین مالی از این فرصت شغلی، تمایل این نیروی کار در دسترس به 

های متعدد استفاده از دانش راهبردی مشاغل غیر از فرشبافی است. با توجه به تعریف شدن مقوله دانش مدیریتی در زمینه

افی و نیز مدیریت وشعیت شغلی این هنرمندان بدیهی است. هر ند مولفههای بسیاری در این زمینه مدیریتی در توسعه فرشب

قابل بررسی است اما این پژوهش به طور مشخص به عوامل انسانی اکم بر وضعیت کاری بافندگان پرداخته است. نتیجه این مهم 

 کارا ست.  را دستباف رشف صنعت –هنر تیمجدد جهت بهبود موقع یزیرهو برنام ینیبازبدر 

ی( در و آموزش و رفاه زشیانگ ت،یرضا ،یشغل انسانی ) عوامل های این پژوهش عبارتند از اینکه؛  آیا مجموعه پرسش 

 اولویت تاثیرگذاری عوامل مربوطه  در توسعه فرشبافی کدام است ؟  بررسی وضعیت موجود دارای وضع مطلوبی هست یا نه؟

شایر قشقایی ساکن در منطقه کازرون، دشت ارژن، سپیدان، فیروزآباد و شهرستان شیراز را در نظر این پژوهش بافندگان ع

داشته است که مجموعه ای از طایفه های قشقایی را شامل می شوند و به دلیل ساختار اجتماعی و اقتصادی طوایف که در لوای 

بعات و مزایا یکسانی را داشته است از نام کلی ایل قشقایی ایل قشقایی شکل گرفته اند و نیز پدیده اسکان و حذف کوچ که ت

 استفاده شده است. 

و تجارت فرش  داتیتول زانیم تیمتاثر از اهم ،ر استان فارسفرش دستباف د گان عشایر قشقاییتوجه به بافند ضرورت

پرداختن به مشاغل کاذب  ،یصت شغلفر نیرفتن ا نیاز ب و پیامد است یرونق اقتصاد یروهاین نیاز مهمتر یکیفارس به عنوان 
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ها و درآمدزا زنان و حفظ ارزش یفرصت شغل نیا یامر است. سازمانده نیعواقب ا گریها از داز انواع بافته یاریبس یو به فراموش

 .راهبردی قاتبل بررسی است تیریدر حوزه مد یبا نگرش علم یفرشباف یهنر بوم یهااصالت

 ریبافندگان عشا ی)مطالعه موردنی بافندگان فرش بر اساس عوامل انسا تیریمد یهبردرا کردیپژوهش با هدف رو نیا 

منظور دستیابی به الگوی مناسب توانمندی زنان و باال  بهرویکرد راهبردی  بار انجام شده است. نینخست یفارس( برا ییقشقا

 یابیبافندگان و دست یکار طیکه در بهبود شرا مهم است امری فرش صنعت –در حوزه کالن هنر رانیمد یریگمیتوان تصم رفتن

 یبررس ،یشناختتیجمع یهایژگیو یعبارتند از بررس گرید یاست. اهداف اختصاص رگذاریمطلوب فرش دستباف تاث تیبه وضع

 .در مدیریت بافندگان می باشد.عوامل  نیا ریتاث سهیو مقا تیرضا وآموزش  ،یزشیانگ ،یرفاه ،یعامل شغل ریتاث

 ینظر یمبان

داشته  یانقش عمده دیاست که در تول یممتاز تیموقع یدارا یزن هنگاه شرفته،یپ یهاتا جامعه  هیچه در جوامع اول

 تیکه بشر در غارها اقامت داشته است، فعال یآثار تمدن متعلق به هزاره پنجم ق.م و زمان نیتریمیبا کشف قد رانیباشد. در ا

زنان و  یهاتیبروز خالق یبرا یانهیماندن زنان در خانه زم یشکار و باق یبرا ردانتالش مزنان در کنار مردان مشهود است. 

استان  میان عشایر قشقایی بافت فرش اند. در یاصل انیبان وستهیزنان پ رانیا یفرشباف یخیتار ری. در سدیآغاز رشتن و بافتن گرد

عالوه بر  تیفعال نی. انجام ادنپردازیم فرشبافی نیز تیبه فعال خانهو همکاری با مرد فرزندان  تیفارس مادر خانه عالوه بر ترب

  .است تیخانوارها حائز اهم شتیمع نیآن از منظر تام یبعد هنر

به کار  ی استان فارسشهر مناطق در نکیکه ا یشد که بافندگان افتیموجود در تیوضع رامونیمحقق پ یها افتهی یط 

 التی. تنوع اپردازندیحرفه م نیبه ا از،یهستند که بر حسب عالقه و ن یریو عشا ییروستا نیمشغول اند غالبا مهاجر یبافندگ

را به وجود  نوعمت ییهاو ذوق زنان بافنده، بافته فارس یکهن فرشباف یهنر –یفرهنگ نهیزمشیو خمسه و پ ییلر، قشقا ریعشا

که به صورت ی زنان قشقایی است هابافته نیشتریت ببر حسب سبک باف یبیترک یهارند و بافته م،ی،گلیآورده است. قال

با دست بوده و به ندرت از قالب استفاده  یزنپردازند. گرهیم یبه فرشباف یسنت یو ابزارها یافق یبا استفاده از دارها ،یبافیذهن

 . شوندیبافته م گاندکنندیبزرگ اندازه بر اساس سفارش تول یهامتر و بافته 6ها کوچکتر از اندازه بافته شود،یم

 یدر طراح"است.  یمنابع انسان یهااز شاخص یکی یانسان یرویعامل حفظ و نگهداشت ن یتیریمد یهایتئور یبررس با

 سازمان مدنظر است یبا اهداف و راهبردها ینظام نگهدار یو راهبردها ریتداب ییهم سو یمنابع انسان ینظام نگهدار

 یبررس دپژوهش مور نیدر ا تیو رضا یزشیانگ ،یرفاه ،یآموزش ،یشغل یرهایبا متغ یسانعامل ان (.305:1389،یرسپاسی)م"

  .قرار گرفته است



 

298 

 

بیگانگی  ها است برای اینکه کار با از خودی جوامع و سازمانکار، عنصر مهم و البته سازنده": از آنجا که یشغل عامل

تناسب شغل با شاغل، استراتژی موثر  (.42:1380،)رونق "ی مساعد باشدهمراه نباشد، باید از نظر فنی، فیزیولوژیک و روانشناس

 ریحص ای یقال ایاست که شغل او بافتن پارچه  یکس"بافنده گفته شده است که بافنده  فیمنابع انسانی است. در تعر مدیریتدر 

 یبافت است و از سو هیسو ابزار و مواد اول کیاز  یبافیقال(. 89:1376 )دانشگر، "باشد رهیپارچه و غ ایانواع فرش  ریو سا میو گل

که  یشهر ایهستند و  یریو عشا ییروستا ای. بافندگان بردیه را به کار میمواد اول نیکه با کمک ابزار کار ا یانسان یروین گرید

بسته ان دگساعات کار بافن (.1382: 240،یرضو ی)آذرپاد و حشمت "است یکیدر اساس، کارشان با هم  ییو روستا یچه شهر

  .باشد متفاوت است  رمتمرکزیغ ای  ییفرماشیکه خو دیتول تیریبه نوع مد

 (.120:1375مرتبط است)محمدزاده و مهروژان،  زشیانگ نیو همچن طیمح ،ییبه توانا یعملکرد شغل: زشیعامل انگ 

سپس خواست را به دنبال  شود،یمشروع  تیاحساس کمبود و محروم ای ازیاست که با احساس ن یارهیزنج ندیفرا کی زشیانگ

ممکن است  ندیفرا نیا یآن، رفتار نیل به هدف است. توال صولکه مح شودیم یهدف یو موجب تنش و کنش بسو آوردیم

 زشیکه انگ یدر حال شودیرفتار م ایکار  کیفرد به انجام  کیو تحر قیموجب تشو هازهیانگ نیشود. بنابرا ازین یمنجر به ارضا

 ین پژوهش، با توجه به تئوریدر ا زشیانگ یهایتئور انی(. از م1386:456 ن،یدجوادی) سدینمایرا منعکس م یت کلخواس کی

رشد و ارتقا در  ربودنیو امکانپذ شرفتیپ ،یریپذتیشناخت، نفس کار، مسئول ت،یموفق ،یزشیعوامل انگ اریهرزبرگ  شش مع

 (.1389:29 ،یرجیشغل مدنظر است )عموزاده مهد

 یاهر شغل و حرفه ستهیو مهارت در انجام شا یباال رفتن دانش فن یبرا یفرصت یتخصص یهاآموزشامل آموزش: ع 

کارکنان،  یریادگیرشد صنعت است. باال رفتن سطح آموزش و  یو کارآمد ییکارا شیکار از عوامل افزا یرویبودن ن دهیاست. ورز

اهداف  نییتع ،یآموزش یازهاین نییرا به همراه دارد. تع یشغل تیشغل و امن اراعتب شیافزا یشغل یهامهارت شیعالوه بر افزا

 ندیاز مراحل فرآ یدوره آموزش یابیآموزش، کنترل، نظارت و ارز یهادوره یبرا یزیرانتخاب روش آموزش، برنامه ،یآموزش

رشته مطرح شد. روش  نیا یهشگافرش دستباف آموزش دان تی(. در نگاه کالن به اهم174-185 :1385آموزش ست )سعادت،

ماهر فرشباف،  مهین ایکار ماهر  یروین تیو با آموزش از مادر به دختر بوده که عالوه بر ترب یبه طور تجرب یآموزش فرشباف

 یابیبافنده، گسترش ارتباطات و دست یانسان یروین یورو بهره ییدر کارا آموزش نهیآموزش اندک است. روش به نهیهز زانیم

  .است موثر فرش صنعت –کالن هنر افاهدبه 

و  یجسم یایکارکنان به همراه داشته باشد: مزا یرا برا یاساس تیدو مز تواندیم یامکانات رفاهخاطر:  تیو امن رفاه

مسکن  هیمسکن و ته یهایتعاون جادیشامل: ا یکارکنان را به طور کل یاز امور رفاه یبخش ی. ابطحاحساسی – یروان یایمزا

 ،یرنقدیو غ ینقد یهامصرف، پرداخت کمک یتعاون یهاشرکت جادیا ،یدرمان خدماتو  مهیب جادیکارکنان، ا یبرا متیقارزان 
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مراکز مشاوره  یمنیا ،یو استعالج یاستحقاق یهایانداز، در نظر گرفتن مرخصپس یهاالحسنه و حسابقرض یهاصندوق جادیا

بافندگان  ی(. امور رفاه1392:257 ،ی  )ابطحنددا یدرمانگاه در محل کار ]م جادیاو  یاماکن رفاه جادیکارکنان، ا ییو راهنما

 .است یبافندگان و وام بافندگ یو خدمات درمان یبازنشستگ مهیشامل ب

هرزبرگ  یدارد. تئور یخوانفرد هم یازیبا ساختار ن طیکه مح یااز درجه میاست مستق یتابع یشغل یخشنود: تیرضا

اشاره شد و  نیاز ا شیکه پ شوندیم یشغل تیکه منجر به رضا یزشیعوامل انگ داند،یم رگذاریتاث تیا در رضادو دسته عوامل ر

و  یسرپرست ،یسازمان یهاستمیشامل؛ س یعوامل بهداشت اریدارند. شش مع یرا در پ یشغل تیکه عدم رضا یبهداشت یعوامل

و حقوق و دستمزد  یشغل تیامن ،یشخص یارتباط با همکاران، زندگتعامل و  نحوه ،یکار طینحوه تعامل با سرپرستان، شرا

 (.1389:29،یرجیمدنظر است )عموزاده مهد

 شده انجام قاتیبر تحق یمرور

عامل دسته بندی نموده است. مشکالت اقتصادی و  6همدان را در  ییروستا بافی( مشکالت زنان قال1392لطیفی و همکاران )

 ییشناسا بیحمایتی به ترت و فردی فرهنگی، –و سپس عوامل بهداشتی، آموزشی، اجتماعی مالی به عنوان مهمترین مشکل

و  یروان ،یبه همراه سالمت )جسم یطیمح لیاز دال یناش یشغل یفرسودگ ی( در بررس1388) فرد یو جنت یعلو شدند.

 یشغل یبا فرسودگ یکه سالمت روان ردیگیم جهیبا گروه کنترل نت سهیو مقا نییبافندگان فرش دستباف در نا انی( میاجتماع

 .شده است دهیکنترل کمتر د وهدر بافندگان گر یشغل یدارد و فرسودگ یارتباط معنادار

از خانه  رونیزنان به کار ب شیو اشتغال و گرا یاقتصاد یهاها و نگرشارزش رییخود تغ ( در مقاله1386) انیسازتیو چ یازین

که  دهدینشان م بافانیقال یبهداشت یازهاین ی( در بررس1386شرست )و پاک یانیحاج .دانندیم یبافیرا از عوامل رکود قال

( 1386) یرالماسیم .اند یبهداشت یفاقد استانداردها یبافیقال یهاکار نامطلوب بوده و کارگاه طیدر مورد شرا بافانیقال یآگاه

 انسیوار نیشتریبا ب یهرستان اراک مدنظر داشته و عامل قانونش ییروستا بافیزنان قال یشغل تیشش عامل را در بهبود وضع

. داندیم رگذاریزنان تاث یشغل طیو آموزش را در شرا یفرهنگ ،یاجتماع ،یکار، اقتصاد طیو مح یکیزیو پس از آن عوامل ف

 نیدر ب تیز نظر اهما ریمتغ نیرگذارتریمندی بافندگان فرش دستباف تصور از شغل را تاثرضایت ی( در بررس1385) ییرضا

شروع کار و عدم دسترسی  یمشکالت قالیبافان را تهیه مواد اولیه، نقشه و دار، کمبود سرمایه برا نیبافندگان دانسته و مهمتر

  .دینمایذکر م یو وام بانک التیبه تسه

اشمر و ارتباط با متراژ فرش و ک شابوریفرشبافان در ن یشتیو مع یاقتصاد یهایژگیو یی( با شناسا1382و همکاران ) یمظهر

( در پژهشی به منظور توسعه 1380) یمهدو .داندیموثر م دیبافندگان فرش را در کاهش متراژ تول نییدرآمد پا ریشده، تاث دیتول
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 یافندگهای قالیبافی و نامناسب بودن ابزار کار برا شامل محل نامناسب کارگاه بافانیو احیاء صنایع دستی )قالیبافی( مشکالت قال

اجتماعی پایین  گاهی( دستمزد پایین، بازار نامناسب فرش دستباف، افزایش قیمت مواد اولیه، جا1375) شفیعیان .داندیم

( 2006برمن ) آن ید.نمایم یها و فشار خانواده را از مهم ترین عوامل ترک حرفه قالیبافی معرفقالیبافان، شرایط فیزیکی کارگاه

اقتصادی بافندگان،  یها تیمتأثر از زمان بافت، حما هییی برای ادامه فعالیت بافندگی یا ترک آن را در ترکدالیل اصلی زنان روستا

 نیدر ارتباط با قالیبافان ا نیشیتوجه به مطالعات پ با .قالیبافی عنوان کرده است نیریموقعیت جغرافیایی روستا و سنت د

 .پردازدیفندگان فرش دستباف مباتوسعه  در  یعامل انسان ریتاث یپژوهش به بررس

 قیتحق یها هیفرض

 :است ریبه شرح ز زیپژوهش ن یها هیفرض        

  .برخوردار است یمطلوب ریاز تاثعشایری  زنان توسعه حرفه بافندگی در  یاول: عامل شغل هیفرض        

 .برخوردار است  یمطلوب ریاز تاث یریزنان  عشا یدر توسعه حرفه بافندگ یدوم: عامل رفاه هیفرض       

 .برخوردار است یمطلوب ریاز تاث یریزنان  عشا یدر توسعه حرفه بافندگ تیسوم: عامل رضا هیفرض        

 .برخوردار است یمطلوب ریاز تاث یریزنان  عشا یدر توسعه حرفه بافندگ زشیچهارم: عامل انگ هیفرض        

 .برخوردار است یمطلوب ریاز تاث یریزنان  عشا یحرفه بافندگ در توسعه یپنجم: عامل آموزش هیفرض        

 برخوردارند. یمتفاوت یها تیاز اولو یریزنان  عشا یدر در توسعه حرفه بافندگ یششم: عوامل انسان هیفرض       

 ابزار و روش پژوهش

 فارس استاندر  یریزنان  عشا یگدر توسعه حرفه بافند یعوامل انسان یرگذاریتاث یبا بررس مایشییبه شیوه پ قیتحق نیا

مرتبط با پژوهش  یرهایمتغ یابیو دست قیمسأله، ضرورت تحق انیبه ب یابیدست یبرا یاصورت گرفته است. از مطالعات کتابخانه

ه در با پنج مولف یعامل انسان ریهای منتخب از جامعه، فراوانی، تاثبا انتخاب و مطالعه نمونه یشیمایپ ش. در رودیاستفاده گرد

هستند  عشایری شدند. جامعه آمار این پژوهش زنان قالیباف یعوامل معرف تیو اولو یبررس یریزنان  عشا یتوسعه حرفه بافندگ

پرسشنامه با  یی. داده ها به کمک پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری و رواشدندانتخاب  ینفر به صورت تصادف 186که 

قرار گرفت. پایایی ابزار پژوهش با  دییو با اصالحات الزم مورد تا ینظران فرش بررس پژوهشگران و صاحب دگاهیگیری از دبهره

ها با ضریب آلفای داده ییای. اعتبار پایدتکمیل گرد یجامعه آمار انیدر م یمصاحبه و نظرخواه زیپرسشنامه و ن 15 عیتوز

 لیدر تحل یفیداده ها، از آمار توص فیو توص لیتحل با توجه به تیدر نها است. یبه دست آمد که رقم قابل قبول 79/0کرونبا  

آزمون  ودنت،یاست یشامل ت یهابه کمک آزمون یو از آمار استنباط یو عوامل متعدد انسان یشناخت تیجمع یرهایمتغ

 . پژوهش استفاده شده است یها هیبه فرض ییپاسخگو یبرا دمنیو فر یدوجمله ا کیناپارامتر
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 شپژوه یها افتهی

 .های آماری این پژوهش شامل دو دسته تحلیل توصیفی و استنباطی استحلیلت      

همه جامعه مورد مطالعه زنان   شامل تحصیالت، سن، وضعیت تاهل است.: یشناختتیجمع یفیتوص یهاافتهیالف( 

درصد( است. از   %7/16نفر ) 31درصد( و کمترین میزان فراوانی مربوط به افراد مجرد با %3/83نفر ) 155افراد متأهل با  بودند.

نفر  39کننده و  دیدرصد( تول 10/8نفر) 20درصد( بافنده فرش  63/3نفر ) 127(، 3پاسخگو مطابق شکل ) 186تعداد 

که  دهدی( نشان م4تحصیالت پاسخگویان مطابق شکل شماره ) یهادرصد( کارشناس فرش بودند. فراوانی آزمودنی21/0)

افراد دارای مدرک زیردیپلم و کمترین میزان فراوانی به افراد دارای مدرک ارشد و باالتر است. لزوم  بیشترین میزان فراوانی، به

رسد. فراوانی  یبه نظر م یضرور لکردهیتحص یروهاین یبرا تیابجذ جادیماهر و ا یروهاین یکوتاه مدت برا یهاتوجه به آموزش

-50) یسن که بیشترین میزان فراوانی مربوط به گروه دهدی( نشان م5ها براساس سن پاسخگویان مطابق شکل )شماره آزمودنی

نشان دهنده آن است که  یفراوان عیتوز نیسال( است. ا 20)زیر  یسن سال( است و کمترین میزان فراوانی مربوط به گروه41

 .ستندیبافنده فرش جوان ن یروین

 اتیفرض یب( بررس

مشخص شود که از آزمون کالموگروف  دیبا هیاول یغیرنرمال داده ها ایوزیع نرمال های آماری ابتدا تدر استفاده از تکنیک 

که نشان دهنده نرمال بودن  H0 . اگر مقدار سطح معناداری بزرگتر از مقدار خطا باشد، فرضیهدیاستفاده گرد (K-S) رونفیاسم

که نشان از عدم  H1 تر باشد فرضیهار خطا کوچککه مقدار سطح معناداری از مقد یدرصورت و کیو از آزمون پارامتر دیاست تای

 .شود یاستفاده م کینرمال بودن است تایید شده و از آزمون ناپارامتر

 ی(: نتیجه آزمون نرمال بودن عوامل انسان1جدول شماره )

 نتیجه گیری تایید فرضیه مقدار خطا سطح معناداری عامل

 نرمال است 0H 05/0 075/0 شغلی

 نرمال است 0H 05/0 060/0 رفاهی

 نرمال است 0H 05/0 105/0 رضایت

 نرمال است 0H 05/0 095/0 انگیزش

 نرمال نیست 1H 05/0 042/0 آموزشی
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است پس این متغیرها دارای توزیع  05/0بیشتر از مقدار خطا  مؤلفه 4 ی( مقدار سطح معنادار1با توجه به نتایج جدول )

 شود. ی( مشاهده م2ها از آزمون آماری میانگین یک نمونه استفاده شده که در جدول ) هیضفر نینرمال اند و در بررسی ا

 یعوامل انسان یبرا  z ایTآزمون  جی( نتا2جدول )

 میانگین تعداد متغیرها
انحراف 

 معیار

خطای 

معیار 

 میانگین

 نمره

حد 

 متوسط

T  یاz 

 سطح

معنی 

 داری

فاصله اطمینان 

95% 

حد 

 پایین

 االحد ب

 069/1 867/0 000/0 91/18 00/3 051/0 698/0 96/3 186 شغلی

 561/1 411/1 000/0 10/39 00/3 038/0 518/0 48/4 186 رفاهی

 195/1 987/0 000/0 77/20 00/3 052/0 716/0 09/4 186 رضایت

 451/1 297/1 000/0 05/35 00/3 039/0 534/0 37/4 186 انگیزش

 

 .برخوردار است یمطلوب ریاز تاث یریزنان  عشا یر توسعه حرفه بافندگد یعامل شغلاول:  هیفرض

کوچکتر شده و فرض 05/0از مقدار  000/0( مقدار سطح معنی داری 2با توجه به نتایج جدول ) هیفرض نیپاسخ به ا در

ستون فاصله اطمینان شامل در  نیانگمی تفاوت. نشد تایید باشد 3مساوی  یصفر مبنی بر اینکه میانگین وزنی نمرات عوامل شغل

 که است آن دهندهنشان باشدمی 3از  شتری( که ب96/3. میانگین جامعه برابر )تاس H0 که خود مؤید رد فرضیه ستیعدد صفر ن

  .عامل در وضعیت متوسط قرار دارد و چون دو حد باال و پائین متبت است پس به سمت مطلوب در حرکت است نای

 .برخوردار است یمطلوب ریاز تاث یریزنان  عشا یدر توسعه حرفه بافندگ یعوامل رفاهدوم:  هیفرض

و  518/0 اریبا انحراف مع یعوامل رفاه نیانگیاز آزمون آماری میانگین یک نمونه استفاده شد. م هیفرض نیبررسی ا در

باشد تایید شده است. در متغیر می که نشان از نرمالیته بودن این H0 است و  فرضیه 48/4برابر با  038/0 نیانگیم اریمع یخطا

است و فرض صفر مبنی بر میانگین وزنی نمرات  05/0کوچکتر از  000/0معادل  یر( مقدار سطح معنی دا2جدول شماره )

 H0 فرضیه رد مؤید خود عامل این که باشد¬شامل عدد صفر نمی %95تایید نشد، تفاوت میانگین فاصله اطمینان  3مساوی 

بوده، با توجه به  3بیشتر از عدد  یرفاهن حد باال و پایین این فاصله بیانگر این است که میانگین نمرات عوامل است. متبت بود

 نیقرار دارند، چون هر دو حد باال و پائین متبت است در نتیجه ا عالی وضعیت در باشد¬( می48/4میانگین جامعه که برابر با )

 .عامل به سمت مطلوب در حرکت است
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 .برخوردار است یمطلوب ریاز تاث یریزنان  عشا یدر توسعه حرفه بافندگ یبعد انسان تیعوامل رضاسوم:  هیفرض

با انحراف  تیمیانگین یک جامعه عوامل رضا رایاز آزمون آماری میانگین یک نمونه استفاده شد ز هیفرض نیبررسی ا در

باشد  که نشان از نرمالیته بودن این متغیر می H0 و  فرضیهاست  09/4برابر با  052/0 نیانگیم اریمع یو خطا 716/0 اریمع

کوچکتر است و فرض صفر 05/0یعنی از مقدار  000/0سطح معنی داری معادل  قدار( م2تایید شده است.  با توجه به جدول )

 %95به فاصله اطمینان باشد تایید نگردیده است و در ستون مربوط  3مبنی بر اینکه میانگین وزنی نمرات عوامل رضایت مساوی 

. متبت بودن دو حد باال و پایین این فاصله دباشمی H0 باشد این عامل خود مؤید رد فرضیهتفاوت میانگین شامل عدد صفر نمی

( است 09/4است و با توجه به میانگین این بعد جامعه که برابر با ) 3بیانگر است که میانگین نمرات عوامل رضایت بیشتر از عدد 

 .باشدمی رفتبه سمت مطلوب در حرکت و پیش جهیقرار دارند و چون هر دو حد باال و پائین متبت است در نت یضعیت عالدر و

 .برخوردار است یمطلوب ریاز تاث یریزنان  عشا یدر توسعه حرفه بافندگ یعوامل انگیزش بعد انسانچهارم:  هیفرض

 زشیدر آزمون میانگین یک جامعه عوامل انگ راینه استفاده شد زاز آزمون آماری میانگین یک نمو هیفرض نیبررسی ا در

که نشان از نرمالیته بودن این متغیر  H0 است و  فرضیه 37/4برابر با  039/0 نیانگیم اریمع یو خطا 534/0 اریبا انحراف مع

است لذا فرض 0a=/05از  و کوچکتر 000/0( مقدار سطح معنی داری معادل 2) دولباشد تایید شده است. با توجه به ج می

 تفاوت ،%95 اطمینان فاصله ستون در. نشد تایید باشدمی 3صفر مبنی بر اینکه میانگین وزنی نمرات عوامل انگیزش مساوی 

دو حد باال و پایین بیانگر این است که  دنبت بومت. باشدمی H0 لذا این عامل خود مؤید رد فرضیه ستنی صفر عدد دو میانگین

قرار  عالی وضعیت در باشد( می37/4بوده و با توجه به میانگین جامعه که برابر ) 3بیشتر از عدد  زشیرات عوامل انگمیانگین نم

 .توان گفت که به سمت مطلوب در حرکت است-دارند و چون هر دو حد باال و پائین متبت است می

 .برخوردار است یمطلوباز اثر  یریزنان  عشا یعامل آموزش در توسعه حرفه بافندگپنجم:  هیفرض

از آزمون  یباشد و نرمال نیست. برای بررسی وضعیت عوامل آموزش یم 05/0کمتر از  یسطح معنادار یدارا یآموزش مولفه

 دو جمله ای استفاده گردیده است. آماری ناپارامتری

 یبعد انسان ی(: آزمون دوجمله ای عوامل آموزش3جدول )

 

 

 

Sig Test 

Prop 

Observed 

Prop 

N Category Previous 

Experience 

000/0 50/0 49/0 

51/0 

00/1 

92 

94 

186 

102 

102 

Group 1 

Group 2 

Total 
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بعد  ین آموزش( به دلیل اینکه بیشتر افراد مورد نظر در این تحقیق در گروه دوم قرار گرفته اند، میزا3با توجه به جدول )

 .گیردبوده فرضیه مورد نظر مورد تایید قرار می 05/0معنی داری کمتر از باشد و از آنجا که مقدار سطح زیاد می یانسان

 .برخوردارند یمتفاوت یهاتیاز اولو یریزنان  عشا یدر توسعه حرفه بافندگ یعوامل انسانششم:  هیفرض

Chi=  715/94استفاده شد و نتیجه این آزمون با مقدار  انسانی ابعاد بندیآزمون فریدمن درخصوص اولویت از -Square 

 آماری لحاظ به که است آن دهندهنشان 000/0 داریدارای سطح معنا %5اطمینان یعنی در سطح خطای  %95و در سطح 

 .گیردمورد تأیید قرار می H1 فرضیه و است معنادار

 تبرحسب اولوی ی(: ابعاد انسان4جدول )                                                             

 مؤلفه ها میانگین رتبه ها رتبه

 رفاهی 56/3 1

 انگیزش 32/3 2

 آموزشی 18/3 3

 رضایت 69/2 4

 شغلی 25/2 5

 

 یدر اولویت اول دارا 56/3با ضریب  رفاهی مولفه که دهدمی نشان ها( نتیجه میانگین رتبه4بر اساس جدول شماره )

 کمترین تأثیر بر بعد حفظ بافندگان است. یویت پنجم و دارادر اول 25/2با ضریب  یبیشترین تأثیر و مولفه شغل

 نتیجه گیری 

از مهمترین مشکالت زنان  ی( به بخشتیو رضا زشیانگ ،یرفاه ،یآموزش ،ی)شغلیانسان یهامولفه یاین پژوهش با بررس

ژوهش حاکی از آن است که عوامل های پزنان موثر واقع شود. یافته یقالیباف توجه داشته است تا بتواند در استمرار فرصت شغل

 برخوردار هستند. یمطلوب ریاز تاث یریزنان  عشا یدر توسعه حرفه بافندگ یانسان
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 ها هیفرض جی( نتا5جدول شماره )

 تایید یا رد فرضیات

 تایید برخوردار است. یمطلوب ریاز تاث یریزنان  عشا یدر توسعه حرفه بافندگ یاول: عامل شغل هیفرض

 تایید برخوردار است. یمطلوب ریاز تاث یریزنان  عشا یدر توسعه حرفه بافندگ یوم: عامل رفاهد هیفرض

 تایید برخوردار است. یمطلوب ریاز تاث یریزنان  عشا یدر توسعه حرفه بافندگ تیسوم: عامل رضا هیفرض

 تایید برخوردار است. یمطلوب ریاز تاث یریزنان  عشا یدر توسعه حرفه بافندگ زشیچهارم: عامل انگ هیفرض

 تایید برخوردار است. یمطلوب ریاز تاث یریزنان  عشا یدر توسعه حرفه بافندگ یپنجم: عامل آموزش هیفرض

 تایید برخوردارند. یمتفاوت یها تیاز اولو یریزنان  عشا یدر توسعه حرفه بافندگ یششم: عوامل انسان هیفرض

 

شامل  ابعاد  بیبه ترت دمنیحاصل از آزمون فر جیعوامل، نتا تیو از نظر اهم شده است دییپژوهش تا نیا یهاهیهمه فرض

 جیبا نتا قیتحق نیا یهاافتهیاثرگذارند.  یریزنان  عشا یدر توسعه حرفه بافندگ یو شغل تیآموزش، رضا ،یزشیانگ ،یرفاه

شرست، و پاک یانیفرد، حاج یو جنت یعلو یهاپژوهش جیو با نتا تیدر بعد رضا ییرضا آموزش،در بعد  یرالماسیم یهاپژوهش

  .و همکاران مطابقت دارد یو آن برمن، مظهر یفیلط ،یمهدو

 :شودیم شنهادیپ ریموجود موارد ز یها تیبافنده فرش دستباف با توجه به قابل یانسان یروین مدیریت راهبردیجهت  در

  داتیبا نحوه تول ییشناالزم به بافندگان ماهر و کم سواد در جهت آ یارائه آموزش ها -

 .کاسته شود یکار بافندگ یکه از سخت یدار و ابزار مناسب به گونه ا هیته -

 یابه گونه داتیبا تول دارانیخر قهیدر مطابقت سل یابیبر دانش بازار دیشده و تاک دیتول یمناسب جهت کاالها یابیبازار -

 .ابدی شیگان افزابافند ینگیو نقد دهیبه فروش رس یها به راحتکه بافته

  به بافندگان یبهبود ارائه خدمات رفاه -

 جوان یروهایاز بافندگان در جهت جذب ن تیفرش دستباف و حما یهادقت به ارزش یمناسب برا غاتیتبل -

 :شامل زیپژوهش ن نهیدر زم شنهاداتیپ

  یبافت  در توسعه حرفه بافندگ یو بهبود ابزارها یکیزیعوامل ف یبررس-

 بافندگان تیدر روند فعال یاجتماع یهامولفه ریتاث یبررس-
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اجتماعی اینستاگرام بر توسعه بازار داخلی فرش دستباف آثار تبلیغات در شبکه  

 2خلیقعلیرضا عبدالحسینی، 1حسینیمحسن امیری

 دهیچک

شود. هدف اصلی، بررسی تاثیر تبلیغات که اجتماعی اینستاگرام پرداخته میبدر این تحقیق به تبلیغات فرش دستباف در ش

ای گیری توسعهحاظ جهتنستاگرام بر فروش و توسعه بازار داخلی فرش دستباف است. این پژوهش از لی اجتماعی ایشبکه

ی محقق ساخته ها از طریق پرسشنامهای و روش گردآوری دادهکاربردی، از نوع کمی، با استراتژی همبستگی در محیط کتابخانه

ها و مام کاربرانی که صفحات شرکتش بصورت تصادفی بین تی نمونه آماری این پژوههمراه با مصاحبه بوده است. جامعه

و فرضیه،  تحلیل آماری مورد آزمون متغیرهاها با نرم افزار اند. دادهاند، انتخاب شدهفروشندگان فرش دستباف را دنبال کرده

تبلیغات دگان فرش دستباف با های پرسشنامه، فعاالن فروشنسپس تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس نتایج حاصل از داده

اند. این زنگ خطری است برای تجار و تولید کنندگان سنتی فرش دستباف اینستاگرامی، فروش و توسعه بازار را به همراه داشته

 کنند.که هنوز در مقابل تکنولوژی و تحول ارتباطات روز، مقابله می

 ی بازار داخلی.اینستاگرام، توسعه غاتیتبل های اجتماعی،فرش دستباف، شبکه :یدیکل واژگان

                                                  
 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد و مدیریت فرش دانشگاه هنر اسالمی تبریز .1

  دکترای مدیریت استراتژیک از دانشگاه تهران .2
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 و بیان مسئله  مقدمه -1

های های اجتماعی دنیای مجازی، چند سالی است که با افزایش چشمگیری روبرو شده است و بازتابتبلیغات کاالها و خدمات در شبکه

ی بازار خیلی از کاالها تباطات، توسعهی بازار کاالهای مختلف داشته است. همین رشد تکنولوژی و ارمتبت و قابل توجهی در توسعه

و خدمات را به همراه دارد، که فرش دستباف ایران هم از آن بی بهره نیست. فرش دستباف ایران که یکی از محصوالت فرهنگی 

د و آید، تا یکی دو سال اخیر، کامال به شکل سنتی روند تولیجزء کاالهای لوکس به شمار میهنری و تجاری محسوب می شود و 

کردند و خریداران فرش، ناگزیر ی بازار، فرش هایشان را تولید میکنندگان بنا به تقاضا و سلیقهیدفروش را در پیش داشت. یعنی تول

شدند، تا فرش دلخواه را بیابند و خریداری کنند. البته هنوز هستند کسانی که به فروشان میی فرشها و راستهراهی بازار و مغازه

های اجتماعی مجازی و تحول و دگرگونی ارتباطات کنند. اما در چند سال اخیر، رشد شبکهقبل تولید، تبلیغ و فروش میهمین روال 

ی کوچکی را مردم، باعث شده که میدان جدیدی برای جوالن در مقابل شکل سنتی تولید و فروش محصوالت ایجاد شود، که سایه

های اجتماعی حضور دارند، و یا اگر حضور د کمی از تولید کنندگان و تجار فرش در شبکهنیز بر فرش دستباف انداخته است. اما تعدا

های فیسبوک، توئیتر، وایبر،واتس آپ، تلگرام و های شخصی دارند و مربوط به کسب و کارشان نیست. شبکهداشته باشند، پروفایل

خود را تبلیغ، بازاریابی و به فروش برسانند. در این تحقیق ما به  اینستاگرام و...که در هر کدام کاربران می توانند کاالها و خدمات

کنند. در این های اینستاگرام شان تبلیغ میهای خود و دیگران را در صفحهپردازیم. کاربرانی، این روزها فرشی اینستاگرام میشبکه

ش در شبکه اینستاگرام توانسته است که جذب مشتری و های تبلیغاتی و بازاریابی فرخواهیم بدانیم که آیا واقعن فعالیتپژوهش می

ی فروش را به دنبال داشته باشد؟ شاید این امر برای کاالهای دیگر، بدیهی به نظر برسد، اما با توجه به اینکه فرش دستباف به عقیده

اب و خرید گردد، لذا در راستای های فروشگاهی جستجو، انتخست که باید در مکاناکتر بازاریان و تولیدکنندگان سنتی، کاالیی

تر کردن این موضوع، مسئله اصلی در این تحقیق این است که آیا صفحات تبلیغاتی فرش در اینستاگرام بر جذب مشتریان، روشن

یان ی بازار داخلی موفق بوده است یا خیر؟ و به دنبال مسئله اصلی، بررسی عوامل اعتماد، جذب و نگهداری مشترفروش فرش و توسعه

 فرش در شبکه اینستاگرام، به عنوان مسائل فرعی مطرح اند.

 ضرورت و اهمیت تحقیق

رت الکترونیک عصر جدید مقابله ی تجارت و فروش فرش دستباف ایران به شکل سنتی است و تجار سنتی هنوز با دنیای تجاعمده

های روز است. هر کس خود و همراه شدن با تکنولوژی کنند. در عصر حاضر و در زمان حال زیستن، ملزمِ به روز شدنو مقاومت می

ها ها و فروشگاهروند و مغازهماند. اکتر مردم دیگر برای خرید کاالها و محصوالت به بازار نمیرا با دنیای امروز وفق ندهد از قافله می
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های اجتماعی، کار را هم برای و شبکه شان را پیدا کنند. تبلیغات دنیای وبرا یکی یکی قدم نمی زنند تا کاالی مورد دلخواه

کنند و فقط برای خرید به فروشگاه فروشندگان و هم برای مشتریان راحت کرده است. بسیاری کاالیشان را در دنیای وب انتخاب می

اما فرش گیرند. کنند و از طریق پست تحویل میای هم کاالیشان را در همان دنیای وب خریداری میروند و عدهمورد نظر می

دستباف، کاالیی بوده که بسیاری از مردم و تولیدکنندگان و فروشندگان بر این باورند که برای خرید، باید آن را لمس کرد. از طرفی 

های مختلف، نیاز به زمان زیادی دارند که جستجو کنند و بیابند. و شاید و جنس هاها و رنگهای زیاد با طرحمردم برای دیدن فرش

توانند چند هزار عکس فرش همراه با شناسنامه شان پیدا نکنند. اما در اینستاگرام میشان را در شهر و محل زندگیخواهفرش دل

توانند خریدشان را باز انجام دهند، که اینها در بازار سنتی امکان شان در شهر دیگری باشد، میی فرش دلخواهببینند و اگر فروشنده

این جهت حائز اهمیت است، تا تجار و فروشندگان سنتی فرش آگاهی یابند که برای جذب مشتریان، باید  پذیر نیست. این تحقیق از

 های زیادی با شرایط متفاوت به مشتریان عرضه کنند، که این مهم، در دنیای وب امکان پذیر است. اطالعات و نمونه

 پردازد.ت آن بر روی متغیر اصلی می، مدل مفهومی تحقیق است که به رابطه بین متغیرها و اثرا1شکل 

 

 

 

 وابسته                                         مستقل                                                                       

 

 

 

 . مدل مفهومی تحقیق1شکل

 مبانی نظری - ۲

 . ادبیات تحقیق۲-1

گوید ی این تحقیق تبلیغات است. کاتلر میواژهترین کلیدپردازیم. اصلیصراً به این فصل میبا توجه به اقتضای موضوع و تحقیق، مخت

) "کننده است که انجام آن مستلزم هزینه استتبلیغات هر گونه ارائه و پیشبرد غیرشخصی ایده، کاال یا خدمات توسط یک تبلیغ "

 اعتماد سازی جذب مشتری حفظ مشتری

توسعه بازار 

یغات اینستاگرامتبل داخلی فرش  

 تعدیل )مشتری مداری(
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غات عبارت است از عرضه و ترویج یک پیام، ایده، کاال و یا خدمت بصورت تبلی "(. محب علی و فرهنگی آورده اند که 1390،681کاتلر،

ی توان به دو تعریف باال افزود، واژهای که می(. نکته1385،333)محب علی، فرهنگی،"غیرشخصی، توسط یک رسانه مشخص

های احدهای تبلیغاتی و آژانساست. چرا که در کنار سازمانها و شرکت های بزرگ دولتی که تبلیغاتشان را از طریق و "شخصی"

های اجتماعی که های خصوصی، با رشد ارتباطات جمعی و شبکهکنند، خرده فروشان و تجار و اکتر بخشتبلیغاتی، به مردم ابالغ می

 اند.موضوع بحث ماست، بصورت شخصی هم وارد تبلیغات کاال و خدماتشان شده

 اند:را چهار دسته اعالم کردههای  مختلف تبلیغات ویلیام ولز و دیگران نقش

 . نقش اجتماعی4. نقش اقتصادی 3. نقش ارتباطی 2. نقش بازاریابی 1

ست که تبلیغات بسته به نوع آن ) نام تجاری، خرده فروش، سیاسی، کتاب راهنما، کسب و کار، موسسه ای، خدمات عمومی بدیهی

های اینترنتی و ویزیون، رادیو، روزنامه و مجالت، بیلبوردهای شهری، رسانه( و بسته به ابزارهای مختلف)تل1383،44و..)ولز و دیگران،

های اجتماعی و...( بر میزان اندازه اثرگذاری هر کدام از این چهار نقشی که ذکر گردید، اثرگذار خواهد بود. در این تحقیق شبکه

 رتیب: بازاریابی، اجتماعی،ارتباطی و اقتصادی است.بیشترین سهم نقش تبلیغات در شبکه اینستاگرام در حوزه فرش دستباف، به ت

کنند. کاتلر چنین تعریف کرده های دولتی و خصوصی از محرک تبلیغات پیشبرد فروش استفاده میامروزه اکتر سازمانها و شرکت

شوند که برای یای از ابزارهای محرک متنوع و مختلف و اغلب کوتاه مدت تشکیل متبلیغات پیشبرد فروش از مجموعه» است: 

تبلیغات « شوند.تر یا بیشتر کاالها یا خدمات، طراحی شده و به کار گرفته میکنندگان یا بخش تجاری به خرید سریعتحریک مصرف

پیشبرد فروش شامل؛ ابزارهای پیشبردی مصرفی) نمونه کاال، کوپن، استرداد بخشی از وجوه پرداختی، تخفیف، کاالهای تبلیغاتی، 

های مالی ها و...( و ابزارهای پیشبردی تجاری) تخفیفات، مساعدتنامههای وفاداری، کاالهای آزمایشی مجانی، ضمانتداشجوایز، پا

های تجاری و برای تبلیغات و نمایش کاال، کاالهای مجانی( و ابزارهای پیشبردی تجاری و مخصوص پرسنل فروش) نمایشگاه

 (.708،1390)کاتلر،و تبلیغات اختصاصی( استها، جوایز مخصوص نمایندگان فروش همایش

 . بازاریابی۲-1-1

واژه بازاریابی نباید به معنی قدیمی آن، یعنی صرفا فروختن معنی و تعبیر گردد. معنای جدید این  کاتلر و آرمسترانگ معتقدند که 

رود. اگر و فقط اگر اریابی به شمار میواژه همانا تامین نیازهای مشتری است. پس فروش یکی از چندین و نه مهمترین وظایف باز

بازاریاب در تشخیص نیازهای مشتری، تولید کاالی مطلوب، قیمت گذاری، توزیع و تبلیغات پیشبردی توفیق حاصل نماید، آن هنگام 
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دهد: بازاریابی ی(. پیتر دروکر چنین تعریفی از بازاریابی ارائه م36،1383کاال به سهولت به فروش خواهد رسید)کاتلر و آرمسترانگ،

کند دیدگاه شما از (. این تعریفی است که به شما یادآوری می37،1390یعنی کل شرکت) یا کارخانه( از دید مشتری)الکساندرهیام،

درون شرکت ممکن است با دیدگاه مشتریان خیلی تفاوت داشته باشد. در جایی دیگر چنین بیان کرده است: هدف بازاریابی زائد 

ست. هدف، شناختن و درک مشتری به نحوی است که کاال یا خدمت ارائه شده دقیقا مناسب باشد و خود را به فروش کردن فروش ا

 (.37،1383برساند)کاتلر و آرمسترانگ،

 . توسعه بازار ۲_1_۲

شتریانی جدید برای توانید با یافتن ماستراتژی توسعه بازار دو نسخه دارد: می  :الکساندر هیام خیلی ساده و مفید آورده است که

)این کار یعنی رفتن به قلمرو جغرافیایی جدید(، یا بکوشید محصوالتی جدید  محصول کنونی خود، بازار فروشتان را گسترش دهید

 (.53،1390به مشتریان و بازار کنونی خود بفروشید)هیام،

 . اینستاگرام ۳_1_۲

خود را در  دئوهاییکه عکس ها و و دهدیمکان را به کاربران خود ما نیاست که ا دئویو اشتراک گذاری عکس و یشبکه اجتماعیک 

 و سترومیس نیکو لهیبه وس نستاگرامی( به اشتراک بگذارند. اکریتامبلر و فل تر،یبوک، توئ سیف ری)نظ ی نیزهای اجتماعشبکه گرید

کاربر تا  ونیلیم100از شیکرد و به بکسب  تیبه سرعت محبوب سیسرو نیراه اندازی شد. ا 2010 کتبرخلق و در ا گریکر کیما

 2016سال  انیتا پا نستاگرامیا گاهیآمار منتشر شده در پا نی. بر اساس آخردیرس 2014تا دسامبر  کاربر ونیلیم 300و  2012 لیآور

 700الغ بر ب یشبکه اجتماع نیتعداد کاربران ا 2017تا سال  ینیب شیپاست و طبق  دهینفر رس ونیلیم 500تعداد کاربر به  نیا

های بر اساس تعداد نصب یوجود ندارد؛ ول رانیدر ا نستاگرامیاز مشترکان ا یقیآمار دق نکهیبا توجه به ا نفر خواهد شد. ونیلیم

باشند که آمار آن به طور  یشبکه اجتماع نیعضو ا رانینفر در ا ونیلیم 2حدود  ودشیزده م نیدر کافه بازار تخم نستاگرامیا

 است. شیحال افزا ای درندهیفزا

( از اوایل #این دو ابزار از بهترین ابزارهای نمایش و تبلیغات در اینستاگرام هستند. هشتگ) (: live( و الیو) #ابزارهای هشتگ) 

( قابلیت #( کمتر از یک سال به محیط اینستاگرام افزوده شده است. هشتگ)liveاینستاگرام طراحی و مورد استفاده بود و الیو )

را دارد. و این برای بازاریابان اینستاگرامی  "عبارت یکسان هشتگ شده"هایی را که در آنها برچسب یک ش تمام عکس و ویدئونمای
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موتور جستجوی اینستاگرام را نشان  2شان، برسانند. شکل ست تا محصوالتشان را به دید مشتریان بالقوه و بالفعلِ نشناختهکافی

 اند.چه تعداد عکس و ویدئو با این نامها برچسب گذاری شده  handmade-carpetو   carpetدهد که با جستجوی هشتگ می

 

 

 

 

 

 

 

 ( شده در اینستاگرام#: جستجوی عبارت هشتگ) 2شکل 

 

ما فقط به زبان انگلیسی عبارت اینجا ها، تعداد همه عکس و ویدئوهای فرش نیست. چون ی قابل توجه اینجاست که این عددنکته

توان جستجو کرد و فرش های بیشتری را دید. متال تا به امروز فقط به زبان ها مینظرمان را جستجو کردیم. به تمام زبانمورد 

( شده است، که هر روز #تعداد عکس و ویدئو هشتگ) 1,288,630زیر  #carpetهای دیگر( کلمه انگلیسی)جدا از فرش با زبان

و به زبان  10,990تا به امروز  moquette#، به زبان فرانسه 678,478فرش تا به امروز #یابد. متال به زبان فارسی افزایش می

 اند.بار زیر عکس ها برچسب خورده 49,979تا به امروز  teppich#آلمانی 

توانند توان یک شبکه زنده تلویزیونی شخصی تلقی کرد، که اینستاگرام در اختیار مردم گذاشته است. افراد میرا می (liveالیو)

ها و ها، تولیدیشان فیلم بگیرند. برای بازاریابان اینستاگرامی، جهت نمایش فروشگاهها از خود و موقعیتبصورت زنده ساعت

گذاری کرد و های مورد نظر را برچسبتوان در الیوها هم هشتگتواند باشد. حتی میانبارهایشان و... یک ابزار تبلیغی فوق العاده می

 ق جستجوی هشتگ مورد نظر، به الیوها هم دسترسی پیدا کنند.مردم از طری
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 های اجتماعی . بازاریابی شبکه۴_1_۲

کند، محصول های اجتماعی، با تبدیل شبکه اجتماعی به ماشین عظیمی که خبرها را دهان به دهان پخش میبازاریابی به کمک شبکه

یک شرکت با استفاده از ترغیب مشتریان به معرفی آن شرکت به دوستان و  دهد. پیام تبلیغیتبلیغی را در معرض دید همه قرار می

 (.3،1395تواند به صورت چشمگیری افزایش یابد) جاللی و میبدی،آشنایان می

 هتوان استفاده کرد. اما نباید این تصور را داشت که این رابطه یک شبشود و از همین رابطه میتعامل با مشتری باعث ایجاد رابطه می

ای که بتواند کاربر را ایجاد خواهد شد و نیاز به گذشت زمان، تالش مداوم و ایجاد عالقه برای مشتری دارد. ایجاد مطلب خالقانه

ترین کلید ایجاد های این شرکت )بدون پرداخت هزینه( مساعد کند، اصلیکند و نظر او را نسبت به دنبال کردن دیگر فعالیت درگیر

تواند این کار را انجام دهد، بهتر است به یک مشاور مراجعه کند، در غیر این صورت، شهرت ت. اگر شرکتی نمیمشتری اس رابطه با

ها عدم فعالیت در شبکه اجتماعی، از شهرت متبت آن ضرر بیشتری دارد و بهتر است شرکت اصالً وارد این شبکه منفی حاصل از

در هر شرکت و سازمانی هم که باشد، حتی اگر بهترین خدمات و محصوالت را تولید اشتراک محتوا و ایجاد عالقه برای کاربر  نشود.

نهایت منجر به شکست بازاریابی خواهد شد و تمام اعتبار آن شرکت در قلمرو شبکه مجازی از بین خواهد رفت. این اعتبار  کند، در

اش بیایند، باید خود نیزبه صفحه مشتریان سر ان به صفحهشرکتی بخواهد مشتریاگر  مراقب رفتار خود بودن حفظ کرد. توان بارا می

مشتریان را دید که  توان انتظار داشت که به شبکه اجتماعی وارد شد و صفی ازبزند و مطالب آنها را پیگیری کند. از این رو نمی

دیگران نیز  هایدر صفحه درخواست دارند در صفحه شما عضو شوند. شبکه اجتماعی به معنی تنهایی حرکت کردن نیست و باید

 عضو شد.

 که وجود دارد: های اجتماعیمزایای بازاریابی از طریق شبکه

 افزایش آگاهی از محصول و برند .1

 وب سایت از افزایش تعداد بازدید کنندگان .2

 بهبود جایگاه شرکت در موتورهای جستجوگر .3

 افزایش وفاداری مشتری .4

 افزایش موفقیت در عرضه محصول جدید .5

 عداد مخاطبین هدفافزایش ت .6

 که می توان شمرد: های اجتماعیهشت اشتباه متداول در بازاریابی شبکه

 پروفایل ناقص .1

 مطالب و محتوای نامطلوب .2
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 اسپم کردن .3

 عدم جداسازی مسائل شخصی از کسب و کار .4

 تصاویر نامرتبط .5

 ارتباط و دوستی با افراد بی ربط و کاربرهای غیر فعال .6

 عدم تعهد به محتوا .7

 (.7،1390)جلیلیان و میجانی،های اجتماعیت موتورهای جستجوگر از شبکهعدم حمای .8

 . پیشینه تحقیق۲-۲

خالصه نتایج  بهره گرفته است. یابا استفاده از اسناد و مدارک کتابخانه شیمایاجرا از روش پ یاست و برا یفیمقاله توص -

 ازمندیو توان رقابت با انواع محصوالت ن اتیست. ادامه حموثر در فروش و تجارت ا یهاوهیش نیاز مهمتر غاتیتبلاند که گفته

 ...الزم است اما کافی نیست.است. یگسترده و علم غاتیو تبل یابیبازار

 (،تبلیغات حلقه گمشده در صادرات فرش ایران1۳۸۸معموری و آزاد زاده)

) پرسشنامه (  یدانیو م یاتابخانهاطالعاتش به صورت ک یار جمع آورزاست و اب یشیمایپ خهو از شا یفیتوص قیتحق نیا -

کاال  نیا یمعرف نهیمورد استفاده در زم یغاتیو تبل یعیترف یابزارها تیمشخص نمودن اولو صلیهدف ا در این مقاله است.

، ابزار تبلیغاتی تلویزیون از  AHPها به روشکه در نتایج حاصل از شاخص است. یهدف داخل یدر بازارها انیبه مشتر

 خوردار بوده است...مقاله ی خوبی است.اولویت بر

 یدر بازار داخل رانیفرش دستباف ا یمناسب برا یغیو تبل یعیترف یابزارها یی(،مقاله شناسا1۳۸۸) یو ماراالن یفرج
 

شان توجه به ویژگی های اجتماعی و مزایا و معایب بازاریابی در هرکدام از آنها بادر این پژوهش پس از تحلیل ساختار شبکه -

های جدیدی است که رشد سیستم های اجتماعی یکی از راههایبه این نتیجه رسیده است که بازاریابی از طریق شبکه

ها به عنوان فرصت کنار مزایای زیادی که برای شرکت در .ها گشوده استها و شرکتاطالعاتی و ارتباطی ، به سوی سازمان

ها مستلزم آشنایی با اصول و قوانین تهدید هم باشد و فعالیت در این شبکه یتواند نوعشود این نوع بازاریابی میشناخته می

این مقاله مروری است و از مطالب آن در رابطه با  اجتماعی باید به آنها احترام گذاشته شود. نهاست که از نظر اخالقی وآ

 ایم.های اجتماعی در این تحقیق بهره بردهمعرفی شبکه
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 های اجتماعی( ، بازاریابی از طریق شبکه1۳۹۰جلیلیان و میجانی )

 شناسی تحقیقروش _۳

ای و روش گردآوری ای کاربردی، از نوع کمی، با استراتژی همبستگی در محیط کتابخانهگیری توسعهاین پژوهش از لحاظ جهت

د آزمون متغیرها و فرضیه، سپس مور SPSSی محقق ساخته همراه با مصاحبه بوده است که با نرم افزار ها از طریق پرسشنامهداده

ای و مقاالت استخراج، دهد که از مطالعات کتابخانههایی را نشان میمتغیرها و گویه  1تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جدول شماره 

رونیکی بین بصورت الکت 96ها در خرداد ماه سال سوال طراحی شدند. توزیع پرسشنامه 41ای با تعداد و بر اساس آنها پرسشنامه

 تعداد جامعه نمونه انجام شد.

 . جامعه آماری1_۳

اند. به نامعلوم ، و مربوط به تمام کاربرانی است که صفحات اینستاگرامی فرش دستباف را دنبال کرده آماری از آنجا که حجم جامعه

 همین سبب برای تعیین حجم نمونه از این نوع فرمول کوکران استفاده کردیم:

𝑛 = (
 zα/2 *σ

𝜀
)2   ، ∪ −

max 𝑥𝑖−min 𝑥𝑖

6
 

 بنابراین بود هدخوا 1 مقدار ترینکوچک و 5 مقدار ترینبزرگ است، شده استفاده درجه 5 لیکرت طیف با پرسشنامه چونهمچنین 

 همچنین( 1387مومنی، استفاده کرد. این مقدار بیشینه انحراف معیار است. ) 0. 66 میتوان از مقدار .است برابر آن معیار انحراف

 گرفته شده است. بنابراین حجم نمونه برابر است با :    درنظر 0. 01 برآورد دقت و % 95 اطمینان سطح

                                                       Zα /2 = 1.96 , ε = 0.01, σ=0.66 => n = 170  
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 های طرح شده در پرسشنامه. متغیرها و گویه1 جدول 

 

 های تحقیقیافته – ۴

نفر بوده است که بر اساس اطالعات  170: تعداد پاسخگویان به پرسشنامه هاهای مبتنی بر بحث در نتایج توصیفی دادهیافته

 25جم جامعه آماری، گروه سنی بین ( تقریبن برابر بوده است. از این ح %49,4% ( و زنان ) 50,0گردآوری شده تعداد مردان)

اند. ( به ترتیب کمترین فراوانی را داشته%7,6سال باال) 55( و %7,1) 45تا  35( و گروه سنی بین %54,1بیشترین فراوانی) 35تا 

التر. های اجتماعی است تا افراد میانسال و بادلیل عمده این موضوع تمایل بیشتر افراد جوان به فضاهای اینترنتی و شبکه

( %54,7) 93( و تعداد افراد متاهل%45,3نفر) 77همچنین از این حجم نمونه آماری پاسخ دهندگان پرسشنامه، تعداد افراد مجرد 

( خرید و تصمیم به خرید فرش دستباف از طریق %33,5نفر) 57نمونه مورد مطالعه تعداد  170بوده است. همچنین از بین 

( تا به حال خرید یا تصمیم به خرید فرش دستباف از طریق اینستاگرام %66,5نفر ) 113داد اند، و تعشبکه اینستاگرام کرده

اند. بیشترین خرید از طرف کسانی نفر( داشته 9نفر( و کمترین خرید را افراد مجرد) 48اند. بیشترین خرید را افراد متاهل) نکرده

نفر( بوده  3نفر( و دیپلم) 14نفر(، فوق دیپلم) 15، لیسانس)نفر( و بقیه خریدها به ترتیب 25که سطح تحصیل فوق لیسانس)

است. و این بیانگر نوعی رابطه مستقیم بین این دو موضوع است که خرید بیشتر توسط افراد متاهل و افراد با سطح تحصیلی 

 باالتر را در فضای اینترنتی و شبکه اجتماعی اینستاگرام به دنبال دارد.

 گویه ها متغیرها

 رنگ بندی، بافت، مواد اولیه طرح و نقش، فرش دستباف

 اشتراک دانش، هویت شخصی، افزایش آگاهی،اعتماد اجتماعی اینستاگرام

 تخفیف، قرعه کشی ، برنامه های تشویقی، کمک های خیریه،بروشور و کاتالوگ، تیزر تبلیغاتی تبلیغات

 طالعاتمشتری، کانال توزیع،تسهیل، دسترسی به اینترنت، اشتراگ گذاری ا توسعه بازار

 عوامل زمینه ای، دانش مشتریان، زمینه تجربی، عوامل فردی اعتماد سازی

 زیبایی، راحتی و در دسترس بودن، تنوع محصول، کیفیت خدمت،مفرح بودن جذب مشتری

 رضایت مندی، درگیرکردن مشتری، اعتماد، قیمت، کیفیت خدمات، موانع گرایش به سمت دیگر اپراتورها حفظ مشتری
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 نتیجه گیری  _۵

های تحقیق قابل قبول هستند. و طبق هدف اصلی تحقیق؛ نقش های همبستگی و رگرسیون، فرضیهیج حاصل از آزمونطبق نتا

های به دست آمده از ی بازار فرش دستباف بسیار باالست. طبق دادههای اجتماعی جهت توسعهمتبت و اهمیت تبلیغات در شبکه

ی بازار را هم افزایش زی، جذب مشتری  و حفظ مشتری را ارتقاء بدهیم، توسعههای عوامل اعتماد ساپرسشنامه، هر چقدر زیرشاخه

های الکترونیکی با تعدادی از تجار و تولیدکنندگان فرش که از طریق اینستاگرام هم مشغول تبلیغ و فروش داده ایم. طبق مصاحبه

گیرد و هم بصورت غیر حضوری و ورت میی خرید و فروش فرش دستباف هم بصورت حضوری در محل فروشنده صهستند، شیوه

ها بستگی به انتخاب مشتری و اعتمادی که نسبت به الکترونیکی، با ارسال فرش خریداری شده به آدرس مشتریان. هر کدام از این

نستاگرام بخشی شمار در این حوزه، از آنجا که شبکه ایافتد. همچنین طبق مصاحبه انجام گرفته با فعاالن کمشرکت دارند، اتفاق می

دهد، تبلیغات اینستاگرامی حتی موجب صادرات جای دنیا را پوشش می از دنیای اینترنتی است و اینترنت مرز و مکان ندارد و همه

 شده و توسعه بازار خارجی را هم به دنبال دارد.

 پیشنهادات

ها در فضای مجازی بر هستند. اجرا کردن این روشها هزینه تبلیغات ابزارهای مختلفی دارد که اجرا کردن هر کدام از این روش .1

ی فرش، کمتر شود که قیمت تمام شدهکند. همین امر باعث میو اینستاگرام، هزینه تبلیغات را برای مبلغان نزدیک به صفر می

 اند. های تبلیغاتی شدهاز دیگرانی شود که برای تبلیغات، منجر به هزینه کردن از طریق آژانس

های دیگری نظیر کانال توزیع و تولید محصول فرش پرده برداری ی اینستاگرام، از الیهار فرش دستباف به واسطهتوسعه باز .2

ها و تولیدکنندگان در شبکه اینستاگرام های حاصل از پرسشنامه و مصاحبه؛ ارتباط عموم مردم با شرکتکند. طبق دادهمی

ها و فروشندگان فعال فرش شود. از طرفی شرکتسازی مییابی و سلیقهلیقهباعث تنوع محصول و به دنبال آن نوعی تنوع در س

ها یا هایشان را در انبار کارگاهها  و شرکتتوانند فرشاینستاگرامی لزومی به داشتن محل فروشگاه یا مغازه ندارند، فعاالن می

 مشتری نسبت به دیگران، بی تاثیر نیست.هایشان نگهداری کنند، که همین امر بر کاهش قیمت تمام شده فرش برای خانه

های مجازی دیگر باشد. جدا از عوامل شبکه ترین عامل جهت تصمیم به خرید مشتریان اینستاگرامی و همهتواند مهماعتماد می .3

اد هستند، وفاداری به برندی خاص، دانش مشتریان، زمینه تجربی و میل و باور افراد به ارتباطات اجتماعی، که زمینه ساز اعتم

های اینستاگرامی فرش احتیاط کنند تا در معرض کالهبرداران دنیای ها و فروشگاهی مردم باید در انتخاب صفحات شرکتعامه

هایی نظیر؛ حلتوانند، از راههای اینستاگرامی فرش دستباف میمجازی قرار نگیرند. جهت کسب اعتماد بیشتر مشتریان، فروشگاه

 بهره جست. صورت عدم رضایت مشتری ، بیمه، ضمانت پرداخت و خدمات دیگر...پس گرفتن محصول در 
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حفظ مشتری و فالوورزهای اینستاگرامی همانطور که در پرسشنامه مطرح شد، به عوامل متعددی وابسته است. اما از مهمترین  .4

نفر  69پاسخ دهندگان، تعداد  170 های بدست آمده از سوال آخر پرسشنامه است که از تعداداین عوامل به نظر محقق، داده

نفر گزینه موافق زده اند که بیانگر اهمیت باالی این موضوع و رعایت کردن آن در بازاریابی  93گزینه خیلی موافق و تعداد 

های فروش و تبلیغات دارند، این های اجتماعی فعالیتشود تمام کسانی که در شبکههای اجتماعی دارد و پیشنهاد میشبکه

ها و فروشندگان اینستاگرام، ماندگاری مشتری کته را رعایت کنند، که جدا سازی مسائل شخصی از کسب و کار، توسط شرکتن

 را به دنبال دارد و بالعکس. 

ای از جمله اقتصاد و مدیریت، رشتههای بینشود که با کمک متخصصبه فعاالن حوزه فرش، چه سنتی، چه علمی، پیشنهاد می .5

نامه نویسی نرم افزار و شبکه، ارتباطات و...در راستای همراه شدن با این انقالب عصر جدید که همانا جهان الکترونیک مهندسین بر

 است همراه شده، تا در این سیل جاری غرق نشوند.

 منابع
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 عوامل موثر در انتخاب مفروش مناسب

 ، اخترالسادات موسوی1دکتر حسن خاتمی

 

 چکیده

ط به چگونگی گوناگونی اجین گشته است. جدای از مسائل مربو کاربرد فرش دستبافت در جوامع امروزی با پیچیدگی ها و عوامل

شد وباید بیش از تولید و فرآیندهای آن، آنچه که نیاز ضروری تولید کنندگان و همچنین صادر کنندگان این هنر صنعت ملی می با

گر کاالهای در اختیار ایرانی به دی نکات دیگر به آن پرداخته شود، بازشناسی خریداران و اطالع از ظرایف دخیل در ترجیح دادن فرش

یز باید به چگونگی )و ای بسا با امکانات پرداختی، تعویض و پس از فروش بیشتر( از سایر نقاط دیگر دنیاست. متولیان امر فرش ن

کار نیز با ارائه ت اندرعوامل دخیل آگاهی یافته و در جهت شناخت بیشتر و ارائه آن به عوامل تولیدآنها را مجهز نمایند. اساتید دس

باشند. این سطور برای  راه حلهای کاربردی دانشجویان خود را مسلح به علوم روز نموده آنها را در راه ارتقای این هنر صنعت راهنما

در همینجا از  آشنایی هرچه بیشتر برای شناخت بازارهای هدف و تولید و یا حتی ارسال محموله های مناسب نگاشته شده است که

اند تقدیر و تشکر می  کسانی که در به ثمر رسانیدن این تحقیق اینجانب را یاری نموده و با نکات ارزشمند خود راهنمایی کردهکلیه 

 نمایم.

 واژگان کلیدی

 فرش، دکوراسیون داخلی، فرهنگ ، اعتقادات،رنگها، طبقات اجتماعی، شرایط اقلیمی.    
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 مقدمه

 وال اساسی در مورد کاربرد فرش در دکوراسیون داخلی پاسخ گفت؟برای ورود به بحث باید به یک س    

 چه مقوالتی را برای ارائه یک فرش مناسب )جدای از نوع دکوراسیون ( باید در نظر گرفت؟    

ابعاد وخصوصیات ظاهری وفیزیکی )مانند ریشه  مواد اولیه، رنگ آمیزی، یک فرش مجموعه هایی از طرح ونقشه،    

نوع دکوراسیون داخل هارمونی با در برمی گیرد که هر کدام به تنهایی نقش بسیار تعیین کننده ایی در  را طول وپرز(

 ایفاد می نمایند.

اما قبل از پرداختن به عوامل تشکیل دهنده فرش وبررسی خصوصیات هر کدام برای شرایط متفاوت وارائه بهترین     

مقوالت کلی تری را که موجب شناخت بیشتر از دکور واستفاده کنندگان بهتر است  زیرانداز جهت دکوراسیون مورد نظر،

 نهایی است مورد توجه قرار دهیم.

 فرهنگ -1

 شاید بجرأت بتوان اولین عامل تعیین کننده را فرهنگ استفاده کننده دانست.    

با یکدیگر  ۰۰۰۰آفریقایی وایی  ویناگفته پیداست که فرهنگ وجامعه اروپایی )ودر نگاه بعدی ملیتهای مختلف(،وآس    

سالیق وعالیق یک گروه از افراد  تفاوتهای بسیاری را دارا می باشند. البته اگر فرهنگ را مجموعه ایی از آداب ورسوم،

بدانیم پس ممکن است در یک جامعه آسیایی مانند خاور میانه افرادی باشند که فرهنگ اروپایی بر آنها حاکم باشد ودر 

دکوراسیون  در عربستان تمایل به خانه ایی شبه فرانسوی داشته باشد که مایل است مانند آنهادل صحرای سوزان 

 داخلی از زیرانداز هم استفاده نماید.

از چند جانب نورافشانی شده )مانند فرانسوی ها( فرشی  که اگر بخواهیم برای خانه ایی با پنجره های بلند وسرتا سری وسرسرایی

 لمأ با خانه های کوچک ژاپنی وچینی تفاوت فاحش خواهد داشت.مناسب عرضه کنیم .مس

شاید بکار بردن مفهوم کلی فرهنگ اروپایی گویای منظور مورد نظر نباشد وتنها در تعارض با آسیایی وآفریقایی جایگاه داشته     

یمی وسرزمین ویژه ای برخوردار هستند هر کشورهای اروپایی ویا آسیایی هر کدام به نوبه خود از ویژگی های اقل اًمسلم ا،امّ باشد.

وحتی در ، به جنبه های اقتصادی وسیاسی مربوط می گردد 000و  EC اروپایی چند اتحادیه هایی مانند کشورهای مشترک المنافع،

از نظر سلیقه  نیز انگلستان تشکیل یافته است ایرلند شمالی و اسکاتلند، کبیر( که از مجموع کشورهای ولز، نیایاکشور انگلستان )بریت
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شناخت آنها وتوجه خاص به آداب ورسوم هر یک از ضروریات انکار که وعالیق اجتماعی دارای مرزهای شناخته شده ایی هستند 

 ناپذیر در پاسخگویی واقعی به نیاز خریداران کاالهای مورد نظر واستفاده آن در دکوراسیون می باشد.

یک فرهنگ مجالی ندارد اما برای روشن شدن وتقریب اذهان بهتر است به تعدادی از آنها در این مقال پرداختن به تک تک ابعاد 

 اشاره کرد.

را از زمان تحصیل خود در فرانسه نقل می کند که در دانشکده جامعه شناسی سوربن داستانی دکتر علی شریعتی     

رف یک شرکت سازنده ماشینهای گرانقیمت از ط” به یک جامعه شناس عالقمند نیازمندیم“ آگهی استخدامی مبنی بر 

مراجعه نقشه در در  یک شرکت صنعتی چگونه به یک جامعه شناس نیازمند است؟ که تعجب می نمائید و برمی خورد

بخوبی ماشینهای ساخت این کارخانه بفروش می رود مشخص که د که بر روی آن محل هایی را نایی را نشان می ده

وبعنوان یک کیس )موضوع( موفقیت ؛ یداری ندارد با رنگی متفاوت نمایش داده شده استشده همچنین محلهایی که خر

آمیز اعالم می شود که در قلب آفریقا آنجایی که هنوز جاده ایی بطور هموار موجود نیست کارمند ما ماشین گرانقیمتی 

بطول چند کیلومتر به دور قبیله ایجاد  حتی جاده ایی را .ها وزه های طال به رئیس قبیله ایی فروخته استگیررا با دست

ی خارج از مرکز برای دادن فنموده وچون رانندگی هم بلد نیستند یک راننده ویک مکانیک تمام وقت با حقوق مک

اما ما نمی دانیم  سرویس بکار گرفته شده اند که هر روز رئیس قبیله با این وسیله یک دور  به اطراف قبیله خود می زند.

طرحی  قاط مشخص از ما خرید نمی کنند واین کار ما نیست بلکه یک جامعه شناس می تواند بگوید چه رنگی،چرا این ن

 وخصوصیاتی مورد نظرشان هست تا ما همانگونه تولید کنیم .

باورها واعتقادات آنها )مسیحیت وشاخه های آن که هر کدام منشاء یک طرز فکر  باری خصوصیات فرهنگی یک قوم،

نوع زندگی )دسته بندی های اجتماعی  رنگهای مورد عالیق ومرسوم ویا غالب در آداب ورسوم، ،ه اشیاء است(ودیدگاه ب

یا طبقات اجتماعی که تعیین کننده بسیاری از خصوصیات اجتماعی وحتی فرهنگی ودارای سنن وروش خاص  زندگی 

موادی که از نظر افراد  نوع تغذیه، خانوادگی،روابط اجتماعی و محل زندگی وشرایط اقلیمی وآب وهوایی،  ،د(نمی باش

آن جامعه از اهمیت خاصی برخوردار است، ونهایتأ ساختمانهای مورد استفاده مواردی هستند که باید به تفکیک ودر 

کمال دقت وخالی از قضاوتهای سیاسی ومرسوم مورد محاقه قرار گیرد تا ترسیمی کلی از جامعه مورد نظر را بتوان 

 د وبا آشنایی از حاالت و وضعیت استفاده کننده به انشاء نوع طرح ورنگبندی آن پرداخت.ترسیم کر
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 اعتقادات  -۲

 سالیق شخصی که در اثر القاعات بصورت باور در آمده است را شامل می گردد. مشترکات اجتماعی، تفکرات سیاسی، مذاهب،    

 رند؟براستی مذاهب مختلف چه تاثیری در عالیق فردی می گذا    

 ستون، .فرض کنید طرح فرشی را برای یک مسیحی در ایرلند جنوبی، ایتالیا وامتالهم )با مذهب کاتولیک( می خواهید ارائه نمائید    

اما ستون با ویژگی خاصی که به یک کنگره ویا طاق بلند  هر کدام نمادی از باورهای مذهبی این گروه می باشد. 000خورشید و ابر،

 است . ابر آنهم پهن ودر عین حال دایره وار بتصویر در آورنده بهشت، 000و کلیسا، روم نمایانگر عظمت،بارگاه کبریاییمتصل باشد که 

 جایگاه عرش )مخصوصا با تخت پادشاهی ( محل استقرار مسیح ومادرش ودارای هاله ایی از تقدس است.

ا برای یک یهودی امّ وت( ویا آفریقایی بهیچ وجه اینگونه نیست وحال این طرح یا اجزاء غالب آن برای یک عرب ویا )با مذهب متفا

ضلعی وهفت شاخه  6همچنین خطوط ضخیم در کنار واشکال سه ضلعی و منطبق بر اعتقادات وطرز فکر اوست.و  مطابقت دارد اًدقیق

 دارای معانی مشخصی می باشد که موجب جلب نظر وی خواهد شد.

 رنگها -۳

لذا  می بینیم که همراه گل وبلبل وتذهیب هستند. 000سبز سیر و قهوه ایی،  قرمز سیر )جگری( عنابی،جلد قرآنی را اکترأ     

مورد عالقه  گروهی از جامعه  هستند  000پلنگ  شیر، گورخر، آهو، گلهای باز داوودی وکوکب، باغ، طرحهایی با ویژگی جنگل،

یاد بهشت وباغ وبوستان )همان چیزهایی که خود را از آنها محروم می دانند  به اًودر صورت پایگذاری بر روی مفروشات افراد را احیان

 ت می برند.شرایط اقلیمی( می اندازد واز استفاده آن لذّ –ویا می بینند 

 000درختان سرو وکاج و گیاهان چسبنده، بیشتر پیچک، اگر طرحی گل دارد کوچک، اما بالعکس ،یک اروپایی از رنگهای مالیم،    

 وف می گردد ومایل است اگر به دکورش می خورد از آن استفاده نماید.مشع

یک اروپایی به داشتن یک روح لطیف تظاهر می نماید )هر چند فاصله بسیاری با آن دارد( اگر خبری دارای صحنه های مشمعض    

به این صحنه ها نگاه نکنند. لذا طرحی با کننده است قبأل به بینندگان تذکر داده می شود که افراد یکه دارای امراض قلبی هستند 

 چشم بیننده را می آزارد چه رسد به اینکه آنرا زیر پای خود بیندازد، گلهای افشان و پر پیچ وتاب وشلوغ بازمینه ایی الکی روشن،

 ولی یک عرب آنرا بخوبی تحمل می نماید ونشستن بر آنرا با دست کشیدن بر روی آن تحسین می نماید.
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 اجتماعی طبقات  -۴

جان "در کشورهای مانند انگلستان که طبقات اجتماعی کامأل تعریف شده هستند وجابه جایی افراد کمتر صورت میگیرد و    

 عالیق فردی به وابستگی طبقات گره می خورد . ،بعنوان استتناء مطرح می شود "یجرم

بیشتر استقبال می کنند. )باید با دکوراسیون پذیرایی  00000د وتابلو مانن طرحهای هندسی، ردها از رنگهای سنگین،طبقه مرفه لُ    

 یا از چوب قهوه ایی است ویا رنگهای  سنگین واشرافی دارد جور در بیاید(. اًوکتابخانه واتاق مطالعه اش که قالب

 شهای گرانقیمت نمی باشند،درست است که به رنگ قرمز تمایل دارند )حزب کارگر( اما اصأل خریداران مطمئنی برای فر طبقه پائین،

 وباید زیراندازهایی با قیمت مناسب برای آنها طراحی نمود.

سبزی گرائیده اند ) تفکرات سیاسی روز( برای تظاهر به انتصاب به  االن به زردی وو بوده اند  "قرمز ته" طبقه متوسط که قبالً    

 طبقات باالتر اجتماعی به رنگ آبی متمایل شده اند.

سعی در فراهم کردن حداقل یک فرش جهت نشان دادن تغییر طبقه اجتماعی خود )بیشتر و  لوهای بافته شده از آثار اروپایی،تاب    

  .فسهه های کتابخانه آن کرده است ( دارندقیاد ددر حال واتاق نشیمن ،ویا قالیچه ایی در اتاق کارخود که جدیدأ سعی در از

بوده اند وراههای تفاخر را نسل اندر نسل فراگرفته اند وبرای نشان  "آبیته"که پشت در پشت   طبقه محافظه کاران ویا تکنوکراتها

آثار تاریخی ای، ویا هنرهای دستی دیگر کشورها را بنمایش می گذارند واطراف خود را  تابلوایی، دادن ارتباط با دنیای اطراف فرشی،

ست که جوامع دیگر ویژگی خاص خودشانرا دارند که باید آنها را از یکدیگر مانند سمساری در می آورند. نیازی به تاکید مجدد نی

 !.وارائه نسخۀ واحد برای کل اروپا فریب دادن خود است متمایز نمود،

 در تبلیغی آمده بود.    

Live football 

sleep football 

eat   football  

drink   Coca Cola! 
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     Persian Carpet  شما بیش از اینها ارزش دارید ،برروی پرنیان )عرش( قدم زنید “حال اگر شعاری مطرح شود مبنی بر     

  ؟ کنید چه عکس العمل خواهد داشت تصور می وصبح وظهر وشب روزی سه مرتبه در معرض دید قرار گیرد،

You   deserve     more! 

Step  on   empionear! 

    Persian     carpet. 

خود عالیق شخصی خاصی دارند که توجه در عر صه محصوالت مطابق آنها افزایش درخواست را در پی خواهد  هر گروهی برای    

 داشت.

این مقاله جهت تنویر افکار عالقمندان ودست اندرکاران تولید فرش می باشد ومتالهایی متفاوت تنها برای تفکر بیشتر در موضوعات     

یم فوتبال نام آشنا تال زده شده بد نیست عنوان نمایم که در شهر منچستر انگلستان دو مطروحه آورده می شوند. چون متال فوتب

طیف  وهستند واکتریت طرفداران آنها را د Manchester United ودومی قرمز    Manchester City وجود دارند که اولی آبی

ان انگلیسی دو آتیشه وسنتی را با خود دارد واین تیم اولی بخاطر ایجاد در درون شهر ودر سالهای قبلتر طرفدار تشکیل می دهند.

ه سفیدپوست بهره می برده است وشاید یکی از دالیل رفتن به دسته پائین وآمدن دوباره ب حتی تا این اواخر از فوتبالیستهای کامالً

تیم دوم را مخلوطی از همه گروهها  ا طرفدارانامّ، تنها یکی از دالیل آن باشد لیگ حضور مستمر در قعر جدول اًدسته برتر وتقریب

دانستن این مطلب برای عرضه محصوالت مورد عالقه )حتی فرش  بخصوص سیاهپوستان وخارجی های وطنی  تشکیل می دهند و

 ( بسیار حائز اهمیت است.000دستباف ویا

انتصاب خود به گروهها  زخود را اباید به این نکته توجه داشت که اکثر یت افراد در اروپا مخصوصأ افتخارات وارزشهای     

لذا هر چه این عوامل شناخته شده تر باشند برنامه ریزی بر اساس  مذهب خود می گیرند و اًودستجات وقومیت ونژاد گاه

 آن واقع بینانه تر خواهد بود.

 

 شرایط اقلیمی -۵

 وه بعلت سردی هوا بر روی میز غذا سرشرایط خاص اقلیمی یکی از مهمترین عوامل نوع درخواست می باشد در کشورهایی ک    

نرمی وزبری تاثیر بسزایی دارد نیازی به پوشانیدن  ،شرنگ وبافت ونوع مفرو طرح، ،)پرز قالی(مقدار خواب زیرانداز می شود در ابعاد،

می باشند مقدار حتی باید اطراف با یک فاصله مشخص بدون مفروش باشد در حالیکه افراد با پای افزار  گوش تا گوش اتاق نیست،
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نوع زیرانداز را جدای )طرح ورنگ با آنچه که در داخل مورد استفاده قرار می گیرد متفاوت است  اًخواب باید به حداقل برسد. مطمئن

 .(از عوامل فرهنگی وقدرت خرید استفاده کنندگان باید با تغییر ودگرگونی در نظر داشت

 وت متغییر خواهد بود.کلیه موارد مذکور برای مناطق گرمسیری ومتفا

 ساختمان ومحل مورد نظر -6

عبور شرایط متفاوتی را ایجاد  لسراسرا ومح اتاق کار، اتاق پذیرایی، اتاق خواب، اتاق نشیمن، در یک منزل مسکونی،    

ه دالیل بنا ب ستم گرمایی می باشند.سیفاقد  اًدر انگلستان اتاقهای خواب در قسمت فوقانی منزل وحدود مثالً  .می نمایند

جهت گرم کردن محل خواب )رختخواب یا تخت خواب( در زمانهای  ۰۰۰مختلف از قبیل آداب وسنن وگران بودن انرژی و

( که بصورت محفظه ایی فلزی )مسی( با دسته ایی چوبی (Bed warmerمانند رختخواب گرم کن  یگذشته از وسایل

که از آتش شومینه ها تهیه می شد در آن قرار  ختهم سوذغال سنگ ویا چوب نی یبلند استفاده شده است که مقدار

شک ولحاف برای مدتی می گذاشتند وپس از مراجعه برای خواب تمی داده اند وقبل از رفتن به رختخواب آنرا در بین 

 بتدریج به کیسه های آب گرم وپتوی برقی تبدیل گشته است.و بعدها  گرم داشتند،  کامالً یمحل

صندلی یک دو میز کنار تختخوابی وحد اکتر  صندلی عسلی، ق خواب را تختخواب دو نفره )یا یک نفره( میز توالت،دکوراسیون اتا    

وبا توجه به کترت اثاثیه وابعاد متوسط وکوچک اتاقها جای زیادی برای مفروشات نمی باشد  را حتی گردان تشکیل می دهند،

می بسیار مناسب خواهد بود. حال که ابعاد را یافته ایم خصوصیات دیگر را وکناره ویا مفروشات یک ذرعی ونهایتأ یک ذرع ونی

وجنس. در شرایط مذکور واحتمال قدم گذاشتن بر سطح مفروش بدون پای افزار)حتی برای مدتی  طول پرزمتالً بررسی کنید.

 آن نیز گرمتر)پشم،کرک(باشد. باید خواب فرش از ارتفاع )طول(بیشتری نسبت به مفروشات دیگر برخوردار بوده جنس کوتاه(

 محل مورد نظر -7

بخصوص  بکار برده می شود کمترین خواب مورد نیاز است. 000بخش ورودی و پله، اگر مفروشات در بخش پرتردد متل راهرو،    

 اگر همراه با پای افزار بیرونی )کفش( بر روی آنها تردد گردد.

مفروشات را هرآنچه که گستردنی است در بر می  اصوالً در نظر گرفت،نیز ز فرش را بدالیل فوق می تواند مفروشات غیر ا اًالزام    

 رنگهای تیره تر و اشکال به ظاهر هندسی و تکرار شونده می تواند مناسب باشند. گیرد)البته موکت وامتالهم مورد نظر ما نمی باشد(.
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در نظر  وست بدن احساس خوشایندی را حاصل می نماید،و تماس گرمای مستقیم شعله با پ می باشد گرمیشومینه که محل     

با گسترانیدن پوست دباغی شده حیوانات از قبیل پوست گوسفند با پشم  اًلذا گاه اروپائیان از کاربردهای دیگری نیز برخوردار است.

ن مطلب در تهیه فرم ایده آل فراهم آوردن محیطی گرم ونرم می گردد،که توجه به ای سعی در سرآنهابهمراه  خرس وببر های بلند،

 مفروش ضروریست.

نیازمند مفروشاتی در ابعاد مناسب  تزئین یافته، 000آباژورهای بلند و میزهای مربوطه، اتاق پذیرایی که در اروپا با مبلهای راحتی،    

ر مبلمان را پوشش دهد ویا به زی ه غیر ازب محلهاییمبلمان وآباژور  است که ضمن رعایت هارمونی وتوازن رنگی مابین رنگ اتاق،

عبارت دیگر ما بین مبلمان را بپوشاند. حال با توجه به ابعاد اتاقهای مورد استفاده طبقات اجتماعی وکسر فضاهای جانبی وپوشش 

 مبلمان می توان به ابعاد مورد نظر دست یافت.

ایلی جهت پوشش کل سطح اتاقها را ندارند ودر صورت طبقات باالی اجتماعی که از فضاهای بسیار وسیعی برخوردار ند نیز تم     

( ترجیح می دهند از چند قطعه مفروش استفاده 000استفاده مکرراز مبلمانهای مختلف )اعم از مبل و میز صندلی های چهر نفره و

 نمایند.

وبزرگ می باشند وچنانچه  ی با ابعاد یکپارچهیسراسراهای بزرگ که تقریبأ از مبلمان خالیست مکان مناسبی برای فرشها    

 طرحهایی سمت وسو داشته باشد ) یکطرفه ـ گلدانی( کاربرد خواهد داشت.

 نتیجه گیری

در پایان این مبحث که بیشتر جهت آشنایی اذهان خوانندگان گرامی عرضه شده است ضرورت بازنگری اساسی وکارشناسانه به     

رای تولید کنندگان، صادر کنندگان وهمچنین کسانیکه جهت بازاریابی در تالشند مقولۀ کاربرد مفروشات در دکوراسیون داخلی که ب

 روشن می گردد. کامالً

 دکور، ،سنخیت ورنگ آمیزی ،طبقات اجتماعی عقاید وسالیق، جنس، انواع مفروشات، اشاره به موضوعاتی مانند زمان ومکان،    

خواب  طرح ونقشه، شرایط اقلیمی، ار رفته اعم از تزئیناتی وملزومات،نور پردازی مصنوعی وطبیعی )پنجره های بزرگ( وسایل بک

کاربرد مفروشات وهمه وهمه گویای اهمیت نقش تعیین کنندۀ عواملیست که باید قبل از تولید در نظر گرفته شود وبرای  وجنس،

شخصی بر شناخت هر چه بیشتر  هر قشر وجامعه ایی تولیداتی مناسب عرضه کرد وبجای پای فشردن بر نظرات یکسویه وعالیق

 خریداران وبازار مصرف مبتنی گردد.
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 تولید کنندکان، پژوهشگران، لذا از کلیه هنرمندان، چون در نظر است که در همین رابطه مجموعه ایی گردآوری وتنظیم گردد،    

ود را جهت ارشاد وراهنمایی نگارنده صادر کنندگان و خالصه ارباب علم درخواست می گردد نظرات ویا مقاالت خ دست اندرکاران،

وتنویر افکار با ذکر جهت چاپ ویا اعالم نظر ارسال نمایند . پیشاپیش دست همکاری شما را صمیمانه میفشارم وامیدوارم خداوند 

 توفیق خدمت عطا فرماید.
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از آن یناش یامدهایفرش دستباف و پ یصدور سند رسم  

 3، یاور عبدالملکی2، صمد سامانیان1سمن محوی                                            

 چکیده

ین حوزه است. ای حمایت از فرش دستباف ایران وابسته به استحکام نظام حقوقی آن و میزان حمایت از  فعاالن کارآیی برنامه

خاص شکلی  رآییاالجرا با کانوان سندی الزمعخواستگاه این پژوهش بررسی پیامدهای صدور سند رسمی مالکیت فرش دستباف،  به

شی توصیفی باشد و با روکنندگان نهایی این محصول میو ماهوی است که حافظ حقوق مادی و معنوی فعاالن این حوزه و مصرف

ای منابع کتابخانهست. اتحلیلی به بررسی ماهیت فرش دستباف و کارکرد شناسنامه و اسناد دیگر پرداخته و تفاوت آنها را بیان نموده 

 22تصویب ماده ها در حمایت از جایگاه این محصول ملی،ی عطف تالش دولتدهد که نقطهو درگاههای الکترونیک مرتبط نشان می

به با مسئولین ی فرش با کارکرد معرفی میزان کیفیت محصول است و مصاحقانون مقررات صادرات و واردات و طرح صدور شناسنامه

های فعاالن نیاز ی آن عدم تناسب ماهیت و قدرت حقوقی این سند بااز استقبال کافی برخوردار نبوده و دلیل عمده دهدنشان می

نوی طراحان ی کیفی کتب حقوقی، بیانگر نظارت قوانین حمایت از مالکیت فکری است بر حقوق معاین عرصه بوده است. مطالعه

قوق مادی و معنوی حبر قدرت قانونی محدود به خود، قادر به حمایت کامل از تمامیت قالی، عالئم تجاری و نشان جغرافیایی که بنا

، 1اد و مو« هرکسی مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است»قانون اساسی 46دستباف نیستند. نظر به اصل هنرصنعت فرش

شده است، مانعی  نقول و غیر منقول را شاملی اسناد را به تنهایی به کار گرفته و مطلق اموال مق.ثبت، که کلمه 48و  47، 22

تبت بسیاری های معنوان مال منقول وجود ندارد. هرچند صدور این سند دارای پیامدقانونی بر مسیر صدور سند رسمی فرش به

گیری از ه، جلومانند: حفظ حقوق تولید کنندگان و دارندگان فرش، پیشگیری از وقوع جرایم و تسهیل تعقیب مجرمین در این حوز

ا جلب نظر دولت خروج میراث فرهنگی با موضوع فرش... را در پی خواهد داشت، لیکن مشکالتی نیز در مسیر خود دارد که اهم آنه

زار و اخالل در روند الزم و فرهنگ سازی اهمیت آن است. نگرانی دولت مربوط به شوک آنی به با به معنای عام، تصویب دقیق قوانین

  باشد.   و نگرانی فعاالن این حوزه نیز دسترسی دولت به اطالعات تجاری و اخذ مالیات می تصادرات محصول اس
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دانشگاه هنر از  "امکان سنجی صدور سند رسمی مالکیت فرش دستباف"این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان 

 باشد.تهران می

 مقدمه:

های انتقال فرهنگ، یادآوری نام ایران در سطح بین الملل و مهمترین کاالی صادرات غیر نفتی کشور دستباف یکی از مؤلفهفرش   

تجارت بین  یو تبادل اطالعات، عرصهالکترونیکی، تبلیغات هایگردد، در حال حاظر پیشرفت تکنولوژی صنعتی، سامانهمحسوب می

و بدون تردید ناهمگامی با این پیشرفتها و تحوالت، هرصنعتی را دچار چالش جدی خواهد  الملل را دچار تحوالت بسیاری نموده است

و به همین دلیل شعار حمایت از  وزن تحوالت تجارت جهانی استدستباف ایران نیز، نیازمند تغییراتی همنمود، هنرصنعت فرش

ی داخلی و بین الملل و بررسی ی حفظ جایگاه آن در عرصههای مختلف قرارگرفته و دغدغهدستور کار نهادفرش دستباف در 

های علمی دیگر، مانند اقتصاد آموختگان این رشته و رشتهی ملی، دانشراهکارهای مقابله با تهدیدات  و آفات این هنرصنعت برجسته

های صورت گرفته همچنان شاهد سیر نزولی وضعیت آن هستیم، مام تالشو حقوق را متوجه خود ساخته است که علیرغم ت

گذاری در این حوزه و ریزش جمعیت فعال در آن است و به های آماری و تحقیقات میدانی، کاشف از کاهش میل به سرمایهبررسی

یک سوم تولیدات و این میان حدود ی این مشکالت، ضعف در نظام حقوقی و قانونی این حوزه است. در رسد که دلیل عمدهنظر می

نیاز حمایت از بدیهی است که حمایت از دست اندرکاران این هنر صنعت، پیش  است، تبریزصادرات فرش دستباف کشور متعلق به 

ی آنهاست که دارای و بافندگان این عرصه، حفظ حقوق مالکانه و از طرفی مهمترین حق تولید کنندگان کلیت این حوزه است

 .و معنوی است و متأسفانه تاکنون مورد توجه کافی قرار نگرفته استی مادی جنبهدو

 پیشینه پژوهش

های حقوقی عالئم بررسی ظرفیت"ی حجت خادمی باعنوان یکی از مطالعات صورت گرفته،  همسو با  موضوع پژوهش مقاله    

، با استفاده از نتایج طرح تحقیقاتیِ مطالعه و بررسی به منظور "تجاری برای حمایت از فرش دستباف ایران در داخل و خارج از کشور

های بازرگانی توسط نگارنده تعیین راهکارهای حمایت از حقوق مالکیت معنوی فرش ایران که به سفارش مؤسسه مطالعات و پژوهش

( پژوهشی دیگر 1388.)خادمی،به انجام رسیده و بخشی از آن به موضوع عالئم تجاری اختصاص دارد، تهیه و تدوین شده است

)حفظ "المللی ذیربطهای فرش دستباف ایران در مراکز و مجامع بینها و نقشههای اجرایی ثبت طرحتحقیق پیرامون روش "باعنوان

ترین شیوه حمایت حقوقی از ی جمشید زمانی، در پی پاسخ دادن به سؤاالتی است از قبیل: مناسبحقوق مالکیت معنوی( نوشته

دستباف، امکان برخورداری از کدام بخش از قواعد حقوق مالکیت معنوی برای نیل به این حمایت وجود دارد، چگونگی حمایت  فرش

نظام حقوقی  "ی خود تحت عنوان( عباس عبادی وایقان در پایان نامه1383المللی )زمانی،های ملی و بینمؤثر از این صنعت در عرصه
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ترین مشکل فرش در سالیان اخیر، سوء استفاده کشورهای رقیب ایران همچون معتقد است که مهم  "نالملل از فرش ایراحمایت بین

المللی در این ارتباط و باعنایت عنوان نشان جغرافیایی است. وی با بررسی اسناد بینهند و چین و پاکستان از شهرت فرش ایران به

های جغرافیایی را از طریق سیستم سرعت نشانهیده است که کشورمان باید بهها، به این ضرورت رسبه عضویت ایران در برخی از آن

هایی نزدیک به مقصود پژوهشگر، از ذهن برخی از دست اندرکاران محترم هرچند ایده  (1389لیسبون به ثبت برساند. )عبادی وایقان،

تا کنون پژوهشی صورت نگرفته است در مقابل دستباف، اما در زمینه صدور )سند رسمی مالکیت( فرش این عرصه تراویده است

ی تاریخی فرهنگی( ها، نشانهای جغرافیایی و عالئم تجاری و شناسنامهی انواع اسناد رسمی اعم از )گواهینامههایی در زمینهپژوهش

د رسمی دولتی ی اسناهای فرش دستباف صورت گرفته است، هرچند که در زمرهو همچنین مالکیت ادبی و هنری در خصوص نقشه

پژوهش حاضر به بررسی راهکارها را ندارند و لذا « سند رسمی مالکیت»بیایند اما خاصیت مخصوص به خود را خواهند داشت و جایگاه 

 کند. های پیش روی این مسأله رابررسی میپردازد و چالشو پیامدهای  صدور سند رسمی مالکیت فرش دستباف می

 تباف                               اهمیت تنظیم سندرسمی فرش دس

ی داخلی و خارجی که در خور شأن ابزار مهم و ماندگار هابا توجه به شرایط و اوضاع نامطلوب هنرصنعت فرش دستباف در حوزه   

نگی تمام الملل و کاالی استراتژیک صادرات غیر نفتی کشور نیست و همچنین نظر به هماهی بینانتشار فرهنگ ایرانی در عرصه

ی بزرگ فرش دستباف ایران دستگاههای اجرایی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی، بدیهی است که حرکت هماهنگ متولیان جامعه

های کالن اقتصادی و سیاسی کشور، از ضرورتها و تکالیف آنان است و با عنایت بر دستورات نیز در راستای به ثمر رسیدن سیاست

در  "اسناد"اندازی سامانه الکترونیکی ثبت اسناد و امالک، که کلمه ی ارتقای نظم عمومی کشور مبنی بر راهقانونی دیگر در راستا

قانون ثبت، حکایت از اطالق بر اسناد کل اموال منقول و غیر منقول دارد نیز ضرورت و اهمیت امکان  2 47و  11اینجا و مفهوم مواد 

نرصنعت فرش دستباف )مال منقول( را بیشتر نموده، چرا که در هر صنعتی حفظ ی هسنجی صدور سند رسمی مالکیت در حوزه

 گردد.حقوق مالکانه )مادی و معنوی( نه تنها  ضروری است، بلکه از مبانی ارتقای آن صنعت محسوب می

سمی و کامل مشخصات کمی و ی فرش دستباف، اوالً: با ثبت رو باستانی کشور ایران در حوزه ی دیرینهنکات دیگر اینکه: با سابقه 

ی مالکان ، سندی رسمی خواهیم داشت، پیش روی آیندگان. کیفی این هنر و رخدادهای پیرامون آن اعم از مشخصات بافنده و سلسله

که در حال حاضر، سازمان میراث فرهنگی در تالش برای کشف، ثبت و ضبط آثار گذشتگان متحمل صرف هزینه های بسیار است و 

ی ایران زمین و جلوگیری از قاچاق ی رسمی این اسناد کمک شایان توجهی نیز به حفظ میراث فرهنگی برای آیندهمانهتشکیل سا

 آن به فراتر از مرزها خواهد نمود.
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 3(SGSثانیاً: بر اساس اخبار موجود، متأسفانه شرکتهای ایرانی جهت تأیید کیفیت این محصول ملی به مراجع خارجی مانند )    

ی بافندگی و ی دیرینهی این هنر صنعت ایرانی نیست و نظر به اینکه سابقهی آوازهاند که به هیچ وجه شایستهستگی نشان دادهواب

نقشه آفرینی در این عرصه، پتانسیل وجود هنرمندان و خبرگان بسیاری را در کشور فراهم آورده ، در راستای نیل به اهداف پژوهش 

یروی بالقوه در قالب کانونی رسمی و متشکل از کارشناسان مجرب این حوزه ، بعید نیست که همین کانون گیری از این نضمن بهره

 یید کیفیت این هنر صنعت ، در نظام بین الملل شناخته شود.عنوان مرجع بی رقیب تأبه

ان فرش، خأل اجرایی وجود دارد، در الخصوص حمایت از حقوق طراحدر اجرای کامل قانون حمایت از مالکیت فکری علی: ثالتاً    

توانند از سوء ی مالکیت فکری به ثبت برسد، مالک اثر یا دولت چگونه میی قالی و محصول فکر یک طراح در ادارهفرضی که نقشه

 ی اشخاص مختلف در سراسر کشور جلوگیری نمایند؟ استفاده

ی فرش نیز حمایت سمی، بصورت غیر مستقیم از حق طراح نقشهتواند در مراحل مختلف صدور سند رای میاجرای چنین پروژه

 ی بافنده، به عنوان یکی از پیش نیازهای صدور سند رسمی، در دستور کار خود بیاورد.  ی وی را جهت استفادهنماید و اجازه نامه

 مفهوم مال -1

 مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی(  »1

 (     9، 1387کاتوزیان، «.)قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد(  2

الزم نیست نفع عقالئی، شایع و فراوان »نویسد: محمدجعفر جعفری لنگرودی نیز در کتاب حقوق اموال، در مورد مال چنین می   

شود قالی مانگونه که از این تعاریف استنباط می( ه495، 1356جعفری لنگرودی، «.)تواند عقالئی باشدباشد بلکه، منفعت نادرهم می

 های مادی و معنوی است و مالکان آن مستحق ادعای مالکیت انحصاری هستند.دستباف نیز مالی حاوی منفعت

 اقسام اموال و منفعت آنها -1-1

 قانون مدنی در باب اول، اموال را فقط از دوجهت تقسیم کرده است :      

 ( اموالی که ملک افراد یا اشخاص حقوقی است و اموالی که مالک خاص ندارد.2یر منقول ( اموال منقول و غ1 

های دیگری نیز برای اموال استنباط ( ق.م  عین و منفعت در برابر هم قرار گرفته و تقسیم826، 774، 446، 338، 55از موادی مانند )

 گردد و بر هر یک از آنها آثار فراوانی بار شده است.می

سخن از اموالی است  637و  47ق.م( به اعتبار دیگری اموال به متلی و قیمی تقسیم شده است و سرانجام در مواد  950در )ماده      

 که استفاده از آن با بقاء عین امکان دارد. 

 شود:تقسیم برای اموال دیده می 5لذا در قانون مدنی 
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 اعیان و منافع  -1

 اموال متلی و قیمی  -2

 شود.فاده از آن با بقاء عین امکان دارد و اموالی که مصرف آن موجب از بین رفتن عین مال میاموالی که است  -3

 اموال منقول وغیر منقول  -4

 اموالی که دارای مالک است و اموالی که مالک خاص ندارد.  -5

عنوان مال در زیر  را به "فرش دستباف"جهت حفظ چهارچوب بحث پیرامون موضوع این پژوهش، سعی بر این است که حداالمکان 

 ی برخی از تقسیمات فوق تعریف نموده و به همین منظور از  مفاهیم حقوقی و مواد قانونی مرتبط استفاده شده است.مجموعه

 اموال منقول:  -1-۲

بدون  اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد»دارد : ق.م( در بیان خصوصیتهای مال منقول مقرر می19ی )ماده   

 «اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است.

 ی اموال منقول است چرا که قابل جابه جایی از محلی به محل دیگر است.بنابرتعریف فوق فرش دستباف در زمره

 اموال قیمی -1-۳

نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند قانون مدنی : متلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و  950ماده     

 ذلک تشخیص این معنا  با عرف است.مقابل آن است، مع " قیمی "حبوبات و نحو آن و

دانیم هر فرش دستباف مشخصاتی در تفسیر ماده قانونی فوق مال قیمی مالی است که نظیر آن نوعاً بسیار نباشد و همانگونه که می    

گیرد. برای تعریف بهتر اموال قیمی شود فلذا در ردیف اموال قیمی قرار میارد و به سهولت متل آن یافت نمیمعموالً منحصر به فرد د

نیز باید گفت به عنوان متال چنانچه در عقد بیعی گندم را مبیع قرار داده باشند و در اثناء داد و ستد، گندم موضوع معامله از بین 

) اموال متلی( ولی در همین متال چنانچه یک تخته فرش دستباف موضوع معامله باشد در  توان متل آن را جایگزین کردبرود می

توان بسادگی، فرش دیگری را جایگزین های معنوی و تنوع در ارکان مختلف تولید،  نمیصورت تلف شدن، به دلیل دارا بودن جنبه

 گردد.تلف مبیع )عین معین( منحل می آن نمود و در صورت عدم تفاهم طرفین بر جایگزینی، عقد بیع به موجب

 عین معین -1-۴

خاصیت مال با تعریف عین معین در این است که در صورت موضوع معامله بودن، مدیون موظف است مال معینی را در مقام وفای     

ن و در عالم خارج، صادق بر به عهد به متعهدُله تسلیم نماید اما در تعریف اموال کلی باید گفت مالی است که صفات آن در ذهن معی
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توان از یک تخته پردازیم. آیا میی فرش دستباف و ماشینی میافراد عدیده باشد. برای روشن شدن بیشتر این تعریف به مقایسه

توان هزار تخته هم سفارش فرش دستباف در آن واحد، صد تخته سفارش داد؟ تبعاً ممکن نیست ولی از یک نمونه فرش ماشینی می

آورد. به عبارت دیگر از و همین تفاوت است که فرش دستباف را در ردیف عین معین و فرش ماشینی را در ردیف اموال کلی می داد

توان متالً صد تخته یافت نمود، ولی در خصوص فرش ماشینی بیش از این تعداد هم ممکن است. بنابر یک نوع فرش دستباف نمی

 نیز قرار گرفت.    "عین معین "موال با خاصیتتوضیحات فوق، فرش دستباف در ردیف ا

 اموالی که استفاده از آن با بقاء عین امکان دارد -1-۵

توان ای دیگر از اموال را مینها با بقای عین ممکن نیست، ولی پارهرود و انتفاع از آای از اشیاء با نخستین استفاده از بین میپاره     

که معموالً قابل اجاره  " فرش دستباف "ده قرار داد مانند زمین و ادوات کار، لباس و در مانحن فیهبا حفظ ماهیت آنها  مورد استفا

برداری دهند ولی امکان بهرهشوند و قابلیت انتفاع را از دست میهم هستند و البته غالب این اموال در اثر استعمال مکرر فرسوده می

ی حائز اهمیت اینکه فرش دستباف در میان این دارد و نکتهی نخست ممتاز میبه دستهمکرر و طوالنی از آنها، این اموال را نسبت 

دهد بلکه بر ارزش آن ی بیشتر و در گذر زمان نه تنها قابلیت انتفاع را از دست نمیاموال حائز امتیاز برتری است که عرفاً با استفاده

 گیرد.ی عتیقه و ذی قیمت قرار میگردد و گاهی در ردیف آثار تاریخی و اشیانیز افزوده می

ی چنین اوصافی توان این کاال را در زیرمجموعهمداقه در تعاریف فوق و تطبیق آنها با اوصاف کاالیی مانند فرش دستباف به راحتی می

 قرار داد. 

 منفعت اموال ) مادی ومعنوی(

مقصود از نفع مادی نفعی است که بتواند یکی از نیازهای  کنند با این اوصاف کهبرای مال دوگونه منفعت مادی و معنوی تعریف می

جسمی و فیزیکی شخص را مرتفع بسازد و مقصود از نفع معنوی آن است که بتوان به کمک مالی، یکی از نیازهای روحی و معنوی انسان 

گیرند چون این اشخاص، اصوال نمی ی نیازهای روحی و معنوی  اشخاص حقوقی قراررا برطرف کرد. اموال معنوی هیچگاه مورد استفاده

ی نیازهای مادی هستند. اما، کنندهها، پوشاک برطرفها، نوشیدنیعنوان متال مسکن، خوراکیفاقد نیازهای روحی و معنوی هستند. به

رطرف نیازهای روحی وعاطفی ما را ب "قالی دستباف"یک کاست موسیقی، یک تابلوی نقاشی، عکس از تصاویر مختلف و طرح یک 

ی اموالی باشند که واجد منافع اشخاص حقوقی هم ممکن است، مالک اموال باشند یا تولید کننده»سازد. ذکر این نکته الزم است که می

 ( WIPOمعاهده تأسیس سازمان جهانی مالکیت فکری، 2ماده«.)روحی وعاطفی هستند

دانیم ه هنرمندان در بین آنها برجسته است و همانگونه که میاندرکارند که جایگادر تولید یک قالی دستباف عوامل بسیاری دست

انگیزی، تاریخی شدن و ماندگاری از صفات معنوی ها، فرحهای معنوی است، زیباییاهم محصول عمل هنرمندان همواره دارای ارزش
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همین اساس احراز و اثبات مالکیت های دستباف نفیس ایرانی هویدا است.لذا بر ها در قالیهای بشری هستند که این جنبهساخته

 ی مالکیت مادی و معنوی است.صاحبان این کاال دارای دو جنبه

 سند -۲

 مفهوم سند 

 ( 1929، 1368آمده است. )معین،« آنچه به آن اعتماد کنند» سند در لغت به معنای

 اند:حقوقدانان نیز از این معنا دور نشده و سند را این گونه تعریف نموده

 عاممفهوم 

 ( 65، 1371امامی، «.)انددانسته« گاه و راهنمای مورد اعتمادهر تکیه»

 مفهوم خاص

 «که بتواند اعتقاد دیگران را به درستی ادعا جلب کند؛ خواه نوشته باشد یا گفته و اماره و اقرار»

 (275، 1384)کاتوزیان، 

 مفهوم اخص و اصطالحی سند

 ق. م 1284ماده «. دعوا یا دفاع قابل استناد باشد هر نوشته که در مقام»عبارت است از     

ترین دلیل اثباتی جزء دالیل اثبات دعوا و مهم« اسناد کتبی»ق. م  تحت عنوان  1258ماده  2و این همان چیزی است که در بند 

ی حقق بخشیدن اثبات واقعهای که به منظور تنوشته»احصاء شده و با قید کتبی بودن از مفهوم عام سند جدا گردیده است. بنابراین

 (1068، 1379و جعفری لنگرودی،  63، 1374نژاد،حسینی«.)شودنامیده می« سند»شود، در اصطالح حقوقیحقوقی تنظیم می

 تعاریف زیادی از سند به مفهوم اصطالحی آن ارائه شده که در این مقال فقط به تعریف قانون مدنی بسنده شد.

 اقسام سند -۲-1

های حقوقی از سند، آنها بندی نظامعلیرغم تنوعی که در اسناد وجود دارد با انتخاب معتبرترین تقسیم 1286دنی در ماده قانون م    

سند بر دو قسم است : »ی اسناد را جزء یکی از این دو قسم دانسته است به موجب این ماده را به دو دسته کلی تقسیم کرده و بقیه

 شود. این اسناد دارای چهار ویژگی اند.بندی با توجه به درجه اعتباری است که به آنها داده مییم)رسمی و عادی( البته این تقس

 چهار ویژگی مشترک اسناد عبارتند از:                      

 دلیل ثبوت حق هستند 
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اجرایی، سند تجاری، سند معامله، ای که داللت بر وجود حقی به نفع یک شخص دارد از قبیل: سند الزم االجرا، سند یعنی نوشته    

 "سند مالکیت"ای، سند بیع، سند تعهد بیع و سند ذمه

 دلیل اثبات حق هستند 

ی آن یا شخص ثالث ذی نفع، به کار رود. آنچه تواند در مقام اثبات حقی به نفع شخص دارندهبه این معنا که در صورت لزوم می    

کند. به ی اثبات است و داللت قطعی بر نفوذ و اعتبار عمل حقوقی موضوع آن سند نمیحلهشود مربوط به مردر اعتبار سند گفته می

ی محتوی آن نیز نافذ است و این موارد نامهنامه یا شرکتنامه، وصیتتوان گفت چون سند رسمی است پس، هبهعنوان متال نمی

 انیت آن توسط دادگاه، منشأ اثر قطعی قرار گیرد.تواند مورد ترافع قرار  گرفته و پس از احراز حقخود در محکمه می

 کنند.از قوانین شکلی و ماهوی تبعیت می 

 ق.م مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد. 1288به موجب ماده »    

 .نباید با نظم عمومی و اخالق حسنه منافات داشته باشد 

 جهات تفاوت اسناد )رسمی وعادی(:

 تشریفات تنظیم از حیث شکل و 

 از نظر توان اثبات و امکان اظهار انکار و تردید 

 )از حیث توان و قدرت اجرا )الزم االجرا بودن بدون نیاز به حکم دادگاه 

« توان اثبات کنندگی سند»براساس « رسمی و عادی»بندی اسناد به زنده یاد ناصر کاتوزیان معتقد است این تقسیم    

 (195، 1387است.)کاتوزیان،

 اسناد رسمی و اسناد عادی -۲-۲

 سند رسمی 

ی ثبت اسناد و امالک ویا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود  صالحیت آنها و بر اسنادی که در اداره»     

 ق.م( 1287ماده «) طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است.

 های خاص قانونی نیز برخوردارند.نظیم آنها از حمایتاین اسناد حسب مقررات و تشریفات ت» 

ی ثبتی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و با رعایت تشریفات نامهاسناد مالکیت هر کدام به نص قانونی یا حکم دادگاه یا بخش

 (110، 1393)اصغرزاده بناب، «. شوندخاصی صادر می
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ها و ثبت اسناد و امالک توسط مأمورین رسمی تنظیم الق، ادارات ثبت شرکتاسنادی که در دفترهای اسناد رسمی، ازدواج و ط

های قانونی اند، تشریفات و دستوالعملهای خاص قرار گرفتهگردند، سند رسمی مورد نظر قانونگذارهستند و متعاقباً مورد حمایتمی

تواند ی خاص مینظر مقنن  و نیاز در هر مقوله ی شکلی و ماهوی است که وابسته بهدر خصوص تنظیم اسناد معطوف به دومقوله

 متفاوت باشد.

 محتویات: -1

ی  فرم سند که اکتریت اسناد، مفاد فرم سند را گویند که تقریباً در هر سندی ثابت است. یعنی آن چیز مادی و تشکیل دهنده    

ی آن، موضوع سند )بیع، وکالت، قرارداد یا نندهآن را دارا هستند مانند: تاریخ تنظیم سند، شماره دفترخانه،  مشخصات تنظیم ک

ی آن و دفتریار که با نظارت و توسط مأمور رسمی، کنندهی سند و امضای سردفتر تنظیمکنندهنامه( امضای طرفین تنظیموصیت

 گردد.  تنظیم می

 مندرجات:  -2

 مندرجات سند شامل دو قسمت است:    

کند و سر دفتر کنند یا طرف تنظیم کننده عنوان میتنظیم : یعنی آنچه که طرفین اظهار می ی طرفین سند موردالف( اقاریر و اراده

 نماید. آن را در سند منعکس می

ب: اظهار نظر خود سردفتر: متالً ممکن است سردفتر بنویسد که ثمن معامله نقداً پرداخت شده است یا این که هویت طرفین  را 

باشد. آنچه مربوط به مندرجات سند ست که در سند معکس می گردد و ازجمله مندرجات سند میکند. این نظر خود اواحراز می

  70ی طرفین نسبت به موضوعی است که توسط سردفتر در سند درج و منعکس شده است. مادهاست همان اقرار به مطلب و اراده

است، قسمت اول ماده مزبور در رابطه با محتویات سند و قانون ثبت اسناد و امالک، مندرجات و محتویات سند را از هم جدا کرده 

قانون مدنی و ماده  1292ای هم ذیل این ماده است که با توجه به مفهوم مواد قسمت دوم آن در رابطه با مندرجات سند است.تبصره

اینکه نسبت به آن ادعای قانون ثبت، نسبت به آنچه مربوط به محتویات سند است اظهار انکار و تردید مسموع نیست، مگر  70

جعلیت شود. لذا برابر مقررات چنانچه درخصوص ادعای انکار و تردید نسبت به اسناد رسمی، دادرس  وارد رسیدگی شود، خودش 

 قابل تعقیب است. 

عنوی کاالیی اند و تداعی ارزش مادی و می کلی )رسمی و عادی( آمدهدر هر مرحله از بیان اوصاف اسناد مختلف که در دودسته    

ی الخصوص انواع نفیس آن، با نگاهی منطقی و مسئوالنه، این کاال، پدید آورنده و مالک آن را مستحق و شایستهمتل قالی دستباف علی

 داند.داشتن سند رسمی می
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 سند عادی

 ق.م( 1289)ماده « سایر اسناد عادی است. 1287غیر از اسناد مذکور در ماده »     

های قانونی نیاز به طی سلسله مراتبی دارند که البته گردند و برای برخورداری از حمایتط افراد عادی تنظیم میاسناد عادی توس

االجرا هستند و علیرغم تنظیم توسط افراد غیر ی اسناد عادی درحکم الزماسنادی تجاری همچون چک، سفته، برات نیز از جمله

 اند.نی قرار گرفتهرسمی به حکم قانون مورد حمایت مشروط قانو

 مالکیت: -۲-۳

تواند به عنوان مالکیت هر کسی مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی»این قانون( :  46بر اساس )اصل 

شناسد که مال از طرفی برابر قوانین، دولت کسی را مالک می«. نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند

توان حدس زد که مالکیت ثبت نشده  بر اموال منقول، همواره دچار خدشه و چالش ام او ثبت شده است و با تطبیق این موارد میبن

 خواهد بود و مالکیت بر فرش دستباف نیز از این قاعده خارج نیست.

 ی اثبات مالکیتابزار یا ادله -۲-۴

 ادله اثبات مالکیت

 دیمی و با پشتوانه فقهی اثبات مالکیت عنوان ابزار قی تصرف بهاماره -1

فلذا «. که تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر اینکه خالف آن ثابت شود»قانون مدنی آمده است:  35در ماده       

ق قانون در دفتر قانون ثبت(، همین که ملکی مطاب 29ی( مالکیت است. البته وفق )ماده تصرف اموال از نظر عرف و قانون دلیل )اماره

امالک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده است یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این 

 داند.انتقال نیز در دفتر امالک به ثبت رسیده یا کسی که ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده است مالک می

 35ی قانونی فوق با هم در تضادند اما واقعیت این است که )ماده رسد که دو مادهگونه به نظر میانونی فوق ایناز مفهوم مواد ق      

ق.ث( تخصیص خورده است و مقنن عمالً متصرفین امالک را تا زمانی مالک  22ق.م( در خصوص اموال غیر منقول توسط )ماده 

ق.ث( این  22آنان به نام شخص دیگری نباشد و البته مفهوم مخالف )ماده شناسد که سند رسمی ملک غیر منقول تحت تصرف می

ی تصرف در خصوص اموال منقول همچنان به قوت خود باقی است و این مهم، خطر تضییع حقوق مالکین فاقد سند است که اماره

صرفشان خارج شده، بیشتر نموده است. چرا رسمی اموال منقول را که مال متعلق به آنان به نحوی از انحاء غیر شرعی و قانونی، از ت

ی تصرف(  بدلیل اینکه  بار اثبات  شود. از منظر دیگر برای غلبه بر )امارهکه فعالً از نظر مقنن متصرف مال، مالک آن محسوب می

ت بهره گرفت که اصواًل ی اثباتی دیگر همچون اقرار، اسناد یا شهادی  مدعی منکر مالکیت متصرف است، باید از ادلهدعوی  به عهده
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ی اثبات یا ابزار غلبه بر امارات )قانونی وقضایی(، اسناد از های قضایی نشان داده است، بهترین نوع ادلهگونه که روند رسیدگیو آن

ادله  ی دعوا نیز جزونوع رسمی یا اسناد عادی که صحت آن در دادگاه احراز شده باشد. علم و آگاهی شخصی قضات و اقرار خوانده

های کیفری به نفع مدعی ی پرونده یا متهم در پروندهاثبات هستند و از آنجا که در زمان اتفاق ترافعات، معموالً بعید است که خوانده

ی اقرار نماید و معموالً قاضی پرونده نیز بدلیل عدم اطالع کامل از زمان ماضی واشراف کامل نسبت به موضوع قادر به اظهار عقیده

 است. "اسناد رسمی"ی تصرف خواهد بود لذا تنها دلیل محکم و برخوردار از حمایتهای قانونی در برابر امارهشخصی ن

اید و نهایتاً یک برگ فاکتور عنوان متال فرض کنید یک تخته قالی دستباف نفیس را به قیمت قابل توجهی خریداری کردهبه      

، آن تخته فرش از تصرف شما خارج شده د، حال به موجب سرقت یا مفقودی بالفاصلهای)سند عادی( هنگام خرید آن دریافت نموده

اید و شاهدی هم برای این اتفاقات نبوده است، به فرض اینکه فاکتور و شاهد هم بود و احیاناً فاکتور خرید آن را نیز از دست داده

هت اثبات مالکیت خود بر آن کاال و انطباق سند عادی خود مدتهای مدیدی برای یافتن کاالی خود در نزد غیر و در این صورت  ج

های بسیار، چه مشقتها و زحماتی برای )فاکتور( بر مشخصات کاالی کشف شده ضمن طرح شکایت در محاکم قضایی و صرف هزینه

 مالباخته و دستگاه قضایی قابل تصور است. 

 سند رسمی مالکیت بعنوان ابزار قوی اثبات مالکیت-۲

ی اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و تحت نظر مأمورین رسمی دولتی متل سند خودرو، موتور سیکلت،)هبه ز قبیل: کلیها     

ثبت شده( ویژگی اغلب اسناد رسمی مالکیت از نظر محتوایی در این  "منقول و غیر منقول"نامه در خصوص اسناد و اموالنامه، صلح

و تعرفه( که به اسناد ضمیمه است،  ماهیت اموال موضوع سند، اوصاف و مشخصات مال )شناسنامهاست که برابر مقررات، وابسته به 

ی مالکیت مشخصات مالک )که در متن اسناد مندرج است( شماره سریال، ایادی یا خریداران بعدی و دیگر موارد الزم و اثبات کننده

ی مال از مالک آن، به استمداد صورت بروز اتفاقات مختلف جدا کنندهی سند بر مال موضوع سند آمده است و همین امور در دارنده

ی ثبت مطابق ثبت دفتر سندی که اداره»قانون ثبت:   21صاحبان حق و دستگاه قضایی خواهد آمد. اسناد رسمی برابر تعریف ماده

 «.نمایدامالک تهیه و به مالک یا قائم مقام او تسلیم می

 ی فرش دستبافناسنامهقانون مربوط به صدور ش -۳

صورت صریح  بلکه بصورت ضمنی الزامی شد که جزییات این قانون ای قانونی صدور شناسنامه برای فرش ایران نه  بهطبق مصوبه   

رت صنعت، معدن وزا»مجلس شورای اسالمی(:  4/7/1372قانون مقررات صادرات و واردات ایران مصوب  22ماده )به شرح زیر است: 

موظف است به منظور حفظ و صیانت فرش ایران و ایجاد زمینه مناسب برای حمایت از آن در بازارهای جهانی از صدور  و تجارت
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جلوگیری به عمل آورد. اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن از  1/1/1374بدون شناسنامه از تاریخ  الرج به با 30فرشهای صادراتی از 

 «. نده، به صدور شناسنامه بطور الزامی و تا تاریخ مزبور به صورت تشویقی اقدام خواهند نمودتاریخ فوق بنا به درخواست صادرکن

 مشکالت صدور شناسنامه فرش دستباف  -۳-1

دار کردن فرش دستباف از سوی اتاق شناسنامه و قرار گرفته بررسی مورد های بخش خصوصی برای استفاده از شناسنامهنگرانی»     

طرح ، این طرح از موفقیت چندانی برخوردار نبود اجرای و به دلیل اینکهه بود و معادن ایران در دستور کار قرار گرفت بازرگانی صنایع

نکته دیگر در کار هنری این است که زمان  .ستقبال قرار نگرفتا مورد دانننیزچی کدگذاری فرش دستباف از سوی مرکز کدگذار

وشوی که تهیه شناسنامه در کدام یک از مراحل بافت، شور، شستشد میت، باید مشخص تهیه شناسنامه برای فرش حائز اهمیت اس

مه دیگر نصب شناسنا مشکل. کندقالی و یا صادرات باید انجام شود چرا که در هر کدام از این مراحل اندازه فرش تا حدودی تغییر می

در حجم باالی کار نصب تعداد زیادی  شد کهمینصب  پشت فرش و ای جداگانه صادر ، برای هر فرش شناسنامهبودپشت فرش 

 یافزاری مانند تهیهمشکالت سخت بود.و نیازمند دقت بسیار زیادی  نبودای شناسنامه پشت تعداد زیادی فرش کار چندان ساده

 شتند.ینتر را نداهای فرش دستباف توان خرید و تهیه این پرکه تعاونی وجود داشت فرش یصدور شناسنامه مجهزی جهت پرینتر

 ...ندردکهای خود را صادر میهای فرش از طریق آن پرینتر شناسنامهو تمامی تعاونیبود یک پرینتر تهیه شده 

)18/8/,138728:13www.asrertebat.blogsky.com /( 

رسد که دلیل مشکالت پیش آمده، ظر میی فرش دستباف است و به نگر بخشی از مشکالت صدور شناسنامهمطالب فوق تنها بیان   

ی اساسی ی دقیق اجرای طرح بوده است و از طرف دیگر ریشههای الزم و نحوهعدم تحقیقات و کارشناسی کافی نسبت به مؤلفه

و  های در وسعت کشوری نیازمند مصوبات قانونیاالصول اجرای طرحتوان در ساختار حقوقی طرح جستجو نمود، علیمشکالت را می

های های مربوط به آن در ردیف بودجه خواهد آمد و نیازمندیهای مختلف اجرایی است و در این صورت هزینههماهنگی دستگاه

ی مقیاس های در برگیرندهها از طرف دولت پشتیبانی و تأمین خواهد شد و از جهت دیگر، پیشبرد طرحگونه طرحای اینسرمایه

ور بودن طرح و سودآوری نیاز  ایجاد انگیزه برای مشارکت عمومی مستلزم بهرهای مردمی است و پیشهکشوری نیازمند استقبال توده

 کنندگان تحت عنوان توجیح اقتصادی طرح است.آن برای جمیع مشارکت

                                                                                    تفاوت سند رسمی مالکیت )پیشنهادی فرش دستباف( با شناسنامه و اسناد دیگر                                -۳-۲ 

های مفهوم عرفی آن با های اساسی حقوقی و ماهوی شناسنامه با )سند رسمی مالکیت فرش( به دلیل شباهتعلیرغم وجود تفاوت

وهش نیز تعمیم یابد و به تکمیل هرچه بهتر طرح اجرایی سند رسمی مالکیت، یحتمل نظرات پیرامون آن به اجرای طرح موضوع پژ

 آن مدد رسانده و موجبات رفع نواقص طرح را فراهم آورد.                                                          
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فرش ارتباط داشته باشد  فرش ایران باید دارای یک برگ هویت به صورتی که از بین نرود باشد و با یک کد یا ریزتراشه خاص با آن»

گردد. اقدامات دولت در زمینه تنظیم المللی دست به دست و پس از تأیید کیفیت الزم از سوی مرجعی رسمی و دارای تأییدی بین

ساختار  )1017t.ir/post/www.mirzacarpe,:52  23/10/1391( ی مطلوب نرسیده است.شناسنامه فرش دستباف به نتیجه

حقوقی این طرح حمایتی، توان رساندن اجرا کنندگان آن را به مقصود نداشته است و البته به استناد بیانات فوق، مقصود از اجرای 

و بنابر اظهارات  تواند حاوی اطالعات فنی و کیفی فرش دستباف باشدی تشخیص هویت کاال بوده است که میاین طرح، ایجاد برگه

های انگیزشی آن برای ی استمرار خود نبوده است بلکه مؤلفهمجریان آن تاکنون نه تنها دارای توجیح اقتصادی و تأمین کننده

 های مشارکت کننده نیز از قدرت کافی برخوردار نبوده است.گروه

و موضوع تحقیق، قادر به قیاس منطقی بین آنها نخواهیم به دلیل وجود تفاوتهای اساسی در ساختار مفهومی و حقوقی این طرح      

ای جز پرداختن به آثار منتج از اجرای آنها نبود که بود، لکن در راستای بیان واقعیت مفهوم و ماهیت این دو موضوع متفاوت، چاره

ی واقعی این آثار، وس بودن و جلوهپردازد: برای ملمدر ادامه مطالب صدر گفته، به برخی از خواص و آثار اسناد رسمی مالکیت می

امالک دارای سند رسمی مالکیت و امالک بدون سند رسمی را فقط از جنبه قدرت دریافت تسهیالت بانکی مورد توجه قرار داده 

ند ی سهای بازسازی بافتهای فرسوده نیز، ارائهاست، برابر مقررات بانکی و اعطای تسهیالت حمایتی و غیره حتی در اجرای طرح

رسمی ملک از ملزومات اجتناب ناپذیر است، هرچند ملکی که سند رسمی ندارد، دارای ارزش مادی باالیی باشد. حال باتوجه به اینکه 

کند، امالک بدون سند رسمی مالکیت، علیرغم خاصیت غیر منقول بودن، غیر قابل سرقت و دیگر آفاتی که اموال منقول را تهدید می

بانکی را ندارند و برخوردار از بسیاری ابزار حمایتی نیستند، چه انتظاری از فرش دستباف بی پناهی که با  توان دریافت تسهیالت

تواند ایفا نماید؟ از طرف دیگر ی تنها چه نقش مهمی را میوجود آفات و تهدیدات بسیار، سند مالکیت رسمی هم ندارد؟ و شناسنامه

 رهین نیستند، معموالً و براحتی قابل توقیف هم نیستند.  همانگونه که اموال بدون سند رسمی قابل ت

های دستباف ایرانی تردید کرد. نباید در شرایطی که رقیبان دار شدن فرشبا نگاهی به مجموع این نظرات  نباید در لزوم شناسنامه»   

هم را هم نادیده گرفت. نباید در شرایطی که کنند این ماند و هر روز نشان و برچسبی ویژه را به مخاطبان عرضه میما آرام ننشسته

توجه کنند به این خواسته بیی کمترین خواسته در خریدی گرانبها مطالبه میدهنده را به منزلهای معتبر و اطالعاتخریداران برگه

  (77، 1394)کارگر،«. ی چگونگی ترویج و تبلیغش و... تدبیر کنیمباشیم. پس شناسنامه را بپذیریم، اما در باره

 های حقوقی و ماهویتفاوت -1

ها بر اساس قانون ثبت احوال توسط مأمور ثبت احوال و در دفتر ثبت کل وقایع تحت تصدی سازمان ثبت احوال شناسنامه»     

همان قانون  36ها برابر ماده و تبصره آن از ق.ث.احوال( همچنین مفاد مندرج در شناسنامه 13ماده «. ) گرددکشور تنظیم و ثبت می

http://www.mirzacarpet.ir/post/17/6736
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تر ای با مشخصات کاالها و از همه مهمتاریخ تولد، محل تولد، محل صدور، نام و نام خانوادگی و غیره است که تفاوت عمده»از قبیل: 

کارکرد صدور شناسنامه برای یک کاال دارد و شناسنامه ناظر بر اطالعاتی راجع به شخص و یا اموال است. از طرفی شناسنامه به 

آالت صنعتی و از این قبیل گردد. البته اوراقی تحت عنوان شناسنامه در خصوص اوصاف فنی ماشینت اشخاص ابطال میموجب فو

ی اسناد رسمی خارج هستند و شامل کد دستگاه، مشخصات فنی از شوند که قاعدتاً از زمرهتوسط سازمانهای صنعتی تنظیم می

های دستگاه در ی اتفاقات و خرابیآدرس فروشنده و... و کار کرد آن، ثبت کلیه قبیل: قدرت، سرعت، قطعات اصلی دستگاه، نام و

ی کاالی صنعتی را در شناسنامه شناسنامه و در برخی موارد استفاده از خدمات پس از فروش است. حال به فرض که نام سازنده

دیگر حکایت از ساخت آن کاال توسط یا تحت نظارت  آورده باشند، این نام نیز به نوعی معرف میزان کیفیت آن کاال است به عبارت

توان با تغییر مالک فالن استادکار ماهر دارد، نه نام مالک آن کاال و چون نام سازنده کاال جزو اوصاف کیفی و فنی آن کاال است، نمی

 ال را نوشت. آن، که بدواً ممکن است شخص سازنده کاال باشد، نام سازنده را پاک کرد و نام مالک بالفعل کا

است که در حال حاضر سازمان ثبت اسناد و امالک کشور « شناسنامه ملی اشخاص حقوقی»ها تحت عنوان نوع دیگر شناسنامه    

ها، تاریخ ی ملی شرکتگونه که از نام آن پیدا است معرفی شناسهای نیز برای آن تعریف نموده است و کارکرد آن همانسامانه

شماره ثبت، نام شخصیت حقوقی )برند( و از این قبیل اطالعات است. لذا بنابر توضیحات فوق اسناد رسمی تأسیس، نوع شرکت، 

ها اعم از رسمی و عادی دارد و بطور خالصه، سند ای به لحاظ شکلی و ماهیتی با شناسنامههای عمدهمالکیت و کارکرد آنها تفاوت

ی خود داشته باشد گر اوصاف و مشخصات اموال را به همراه و ضمیمهای بیانناسنامهتواند شمالکیت، ابزار احراز مالکیت است که می

ی اشخاص )حقیقی و حقوقی( با اموال برخوردار است اما های خاصی در خصوص اثبات رابطهولی سند مالکیت برابر قوانین از حمایت

ی مالک و و حقوقی( و اموال باشد و قادر به اثبات رابطه تواند نماد و بیانگر اوصاف و احوال اشخاص ) حقیقیشناسنامه فقط می

 مملوک و به بیان دیگر اشخاص و اموال نیست. 

ی هایی در جهت صدور شناسنامه بصورت غیرفراگیر برای مقولهی این مبحث حقوقی در این است که چون در گذشته تالشفایده     

اهیتی و خلط مبحث پیشگیری نموده تا اهمیت موضوع پژوهش در منظر فرش صورت گرفته است از هرگونه تشابه مفهومی و م

ای در گذشته برای مخاطبین گرامی، تکراری یا پیش پا افتاده یا دارای سابقه تلقی نگردد. همانگونه که صدراً اشاره شد، اگر شناسنامه

تواند بیانگر باشد، صرف نظر از اینکه این نام، نمی ی آن قالی نیز در شناسنامه آمدهفرش دستباف فرض کنیم که اتفاقاً نام بافنده

توان هویت بافنده قالی را از شناسنامه حذف نمود، چراکه هویت مالک قالی باشد بلکه پس از انتقال آن قالی به شخص دیگر هم نمی

ه موجب نام وی، ارزش مادی و جزوی از اوصاف کیفیتی آن قالی است.  بر فرض که آن قالی باف، استاد کاری حاذق بوده باشد که ب

ی آن، هریک جایگاه خاص خود را دارند و معنوی، آن قالی را، نسبت به نمونه مشابه، ده چندان نماید لذا مالک فعلی قالی و بافنده
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ز جای ثبت قانونی هویت آنان نیز مخصوص است و فرض دیگر اینکه این شناسنامه در حال حاضر به صورت رسمی نیز صادر شود با

ی حقوقی و آنچه در متال ذیل خواهد آمد گفتهتواند جایگاه سند رسمی مالکیت را کسب نماید چرا که بنابر مطالب پیشهم نمی

ی صالحیت قانونی آنها رسمی است و هرگز قادر به صدورسندی مبنی بر فقط در حوزه عملکرد مأمورین رسمی صدور شناسنامه

 ود.مالکیت اشخاص بر اموال نخواهند ب

 تفاوت شکلی-۲

تواند دریک برگ خالصه شود و مندرجات آن، مشخصات از نظر شکلی نیز دارای تفاوت اساسی هستند، بدین شرح که شناسنامه می  

ای است مشتمل بر چند برگ حاوی شناسنامه )مشخصات موضوع ها و عرف جاری دفترچهمال است لکن سند مالکیت بنابر نمونه

در رابطه با امالک به  "کاداستر"اخیراً سندی تک برگی تحت عنوان »ی نقل و انتقاالت و...که الک، صفحهمالکیت( ، مشخصات م

ای قدیمی به دلیل باال بودن ضریب امنیت این سیستم و سرعت در پاسخگویی به مراجعین ثبتی اجرا دار و دفترچهجای سند منگوله

کند. از مشخصات این ک است و ثبت سنتی را به سمت ثبت نوین هدایت میشده است که سیستمی برای مدیریت الکترونیکی امال

هولوگرام و همچنین تعویض سند پس از هر انتقال  شکل سند، ضریب امنیتی باال در مقابل جعل است بدلیل درج برچسب

                                               )/1819425www.tabnakfars.ir/fa/news,:18  1/7/1394(«. است

در عین حال که  سیستم اجرایی کشور در خصوص اموال غیرمنقول همواره در حال تغییر و تحول و تغییر شکل اسناد آنهاست      

اتفاق "فرش دستباف "الخصوصجای تعجب است که حرکت چشمگیری در خصوص صدور سند مالکیت برای اموال منقول علی

شود، انقالبی نیافتاده است. رفع اینگونه کاستی ها که به تأثیرشان درحوزه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی منجر می

 طلبد تا، با هماهنگ نمودن هرچه بهتر دستگاه های اجرایی و نظام حقوقی کشور به حمایت از وضعیت اموال منقولقانونی می

 ی مادی و معنوی در داخل و خارج کشور برخیزد. ارزشمند، مشخصاً هنر صنعت فرش دستباف، از دو جنبه

 سند رسمی مالکیت )پیشنهادی( فرش دستباف با ثبت عالیم تجاری و نشانهای جغرافیایی فرش دستباف تفاوت -۳-۳

 تفاوت سند رسمی مالکیت با عالیم تجاری 

حقیقی  عالمت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کاالها یا خدمات اشخاص» نین تعریف شده است:عالمت تجاری در قانون چ   

های ( که دارای دو عنصر ویژگی1386صنعتی و عالئم تجاری  هایق. ثبت اختراعات، طرح 30ماده «.)یا حقوقی را از هم متمایز سازد

عالئم »گوید که عالمت باید قابل رویت باشد تا ثبت شود. نیز میو  همان( 32الف و جیم ماده  خاص و متمایز نمودن هستند.)بندهای

ی ثبت معرفی شود و بتواند مبدأ یا هرگونه خصوصیات جمعی: یعنی هر نشان قابل رویتی که با عنوان عالمت جمعی در اظهارنامه

ن تحت نظارت مالک عالمت ثبت شده، جمعی مشترک دیگر مانند کیفیت کاال یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشا

http://www.tabnakfars.ir/fa/news/19425
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 همان قانون( 30کنند متمایز سازد.)بند ب ماده استفاده می

گیرند ی کنواسیون پاریس هم هست. ذکر این نکته الزم است که  عالئم تأییدی را نیز در بر میکه این مراعات قانونی مطابق رویه»   

گونه که ( همان9الی  2، صص1388)خادمی،«. ی انحصاری نیستزآنها به گونهو همگی جزو عالئم تجاری هستند ولی استفاده ا

یک از قوانین یا عالئم فوق قادر به حمایت از حقوق مالکانه از بعد مادی کاالیی مانند فرش دستباف نیستند چرا که مشاهده شد هیچ

اهم قوانین حمایتی از مالکیت فکری و معنوی »است. ثانیاً:  اوالً: بنای قانونگذاران از تدوین این مواد، حمایت از حقوق معنوی بوده 

المللی است که کشور ایران در حال ی بینهای دوجانبه یا چندجانبهنامهها و موافقتاز جهت مالکیت صنعتی، حاصل کنوانسیون

ی لیسبون نامهید و پروتکل آن، موافقتی مادرنامهحاضر فقط به برخی از آنها پیوسته است که عبارتنداز: کنوانسیون پاریس، موافقت

ها دارای ضمانت اجراهایی هم هستند از نامه...)همان( این موافقت6/11/1333ی ایران و ایتالیا به تاریخ ی دوجانبهنامهو یک موافقت

همین قانون که به فرض  10و  2کنوانسیون پاریس و ماده  9از ماده  6الی  1الذکر داخلی و بندهای قانون فوق 61و  60جمله مواد 

 ی معنویات نیز به قدر کفایت ممکن نیست.پیوستن کامل به آنان نیز حتی حمایت از یک مالک در حوزه

اند که عنوان متال تولیدکنندگانی چون فرش شفقی تبریز و شرکت فرش ایران عالمت تجاری خود را طراحی و ثبت نمودهبه   

ی فرش شفقی از فرشهای دیگران باشد، دلیل غیر رسمی بودن آن این است که فقط نوع و نندهتواند بطور غیر رسمی متمایزکمی

ی شکل گیری آن به روی یک تخته قالی، محل مناقشه شکل ظاهری آن عالمت تجاری در اداره مربوطه به ثبت رسیده است، اما نحوه

مورین رسمی صورت نگرفته و بطور رسمی ثبت نگردیده است، ی استفاده از عالمت تجاری توسط مأخواهد بود، چرا که این مرحله

های دیگر استفاده شود، در این صورت فرض کنیم این عالمت یا مهر مخصوص به سرقت رود و بطور من غیر حق بر پشت فرش 

دلیل من غیر حق بودن توان احراز این تخلف کار ساده ای نخواهد بود، چرا که حتی کشف سرقت یا انتصاب این جرم به سارق را نمی

ای با ثبت عالمت تجاری مخصوص به خود ی نقش بستن عالمت تجاری بر ظهر قالی تلقی نمود.  فرض دیگر اینکه تولیدکنندهنحوه

برداری تبلیغاتی نماید یا بافتی منحصر به فرد، حمایت معنوی نموده وبهره و نسب آن بر یک تخته  فرش تولیدی بتواند از نقشه

های به عنوان متال توان تمام فرشتواند مالکیت خود را نسبت به یک تخته فرش دارای این عالمت به اثبات برساند، آیا میمیچگونه 

 دارای عالمت تجاری فرش شفقی را در مالکیت صاحب این نشان تجاری دانست؟

 جغرافیایی: تفاوت سند رسمی مالکیت با نشان -۳-۴

همان  8نماید. )مستفاد از ماده ی، کیفیت محصول را مشخص میهای ایرانی است که قلمرو منطقهبرای حمایت از اسامی فرش   

قانون داخلی( با تعریف عالئم فوق به عنوان واژگان مربوط به مالکیت معنوی، به فرض بسط و ربط آنان به بعد هنری از فرش دستباف 

ابعاد مادی و معنوی یک کاال باشد و قیاسی منصفانه، به سادگی  ی تمامندهتواند دربرگیرو رجوع به تعریف سند رسمی مالکیت که می
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توان دریافت که در طول عمر نسبتاً طوالنی کاالی هنری و صنعتی فرش دستباف، برای حمایت کامل از حقوق مالکان آن و می

گر نشان جغرافیایی مندرج بر روی کاالی تواند بیانترین  شیوه، صدور سندی رسمی مبنی بر اثبات مالکیت است که میقانونی

 موضوع این سند نیز باشد.

 سند رسمی مالکیت با اسناد دیگر نقل و انتقال فرش دستباف تفاوت -۳-۵

 تفاوت با اسناد رسمی نقل و انتقال -1

حراز رابطه آن مال با سزایی در خصوص اتواند نقش بههمانگونه که گفته شد صدور سند رسمی مالکیت در بدو تولد یک شیء می     

و حمایت از آنان داشته باشد حتی اگر قصد انتقال پدیده)مال( به غیر وجود نداشته باشد. خاصیت و کارایی این سند،  پدید آورنده

ا ی یک قالی دستباف و دراین مرحله انتقال مال یآورد متل بافندهبیشتر معطوف به زمانی است که شخصی کاال یا مالی را پدید می

محصول تالش پدیدآورنده از شخصی به شخص دیگر متصور نیست تا نوبت به تنظیم )سند رسمی نقل و انتقال( در دفتر خانه اسناد 

ی مجریه پنهان مانده ی مهم از مالکیت در خصوص اموال منقول، بشدت از چشم مقنن و قوهرسمی برسد  این تفاوت برجسته و مرحله

ی فرش دستباف از حیث مادی و معنوی ن بدون وجود سند اول رسمی مالکیت به دفاع از حقوق پدیدآورندهتوااست و اساساً چگونه می

ی قالی دستباف برخاست و دیگر اینکه اسناد رسمی انتقال این مال به دیگران بر چه مبنای قانونی و مستحکمی استوار است؟ بافنده

هم برای محصول تالش وی صادر شده باشد با توجه به تصریح مقنن مبنی بر  ای مبنی بر )مشخصات قالی(به فرض اینکه شناسنامه

تواند مالکیت خود را بدون دغدغه به اثبات ی تصرف چگونه میی سند رسمی مالکیت، غیر از امارهشناسایی مالک اموال به واسطه

 های قانونی برخوردار باشد؟رسانده و از حمایت

تواند حاوی عقودی متل بیع )خرید و فروش(، صلح، هبه و... باشد و ی اسناد رسمی میر دفترخانهیک سند رسمی تنظیم شده د      

گر این است که شخصی با فرض مالکیت بر کاالیی اراده بر انتقال رسمی آن کاال به غیر نموده است و اصوالً تنظیم رسمی عقود بیان

نقول ) امالک( مصداق دارد که بخش مهمی از قانون ثبت اسناد و امالک کشور ها، در خصوص اموال غیر می فوق در دفترخانهبرشمرده

های اسناد رسمی، سند مهمی تحت عنوان سند رسمی ی تنظیم چنین عقودی در دفترخانهاند که پشتوانهرا نیز به خود اختصاص داده

بل اجراء بودن که از صراحت و جزمییت کافی و التزام ی ثبت است و دارای امتیاز قانونی قامالکیت و ثبت شده در دفتر امالک اداره

 الزم برخوردار است. 

 های سند رسمی مالکیت با اسناد عادی نقل وانتقال ) فاکتورها و...(تفاوت -۲

یلی ها در عرف تجاری، به عنوان دلالفارق است لیکن به دلیل رواج برخی اسناد عادی متل فاکتورهرچند به لحاظ حقوقی، قیاسی مع    

بر مالکیت اشخاص، نسبت به برخی اموال منقول و ناچاری دستگاه قضایی کشور به پذیرش آنان به عنوان یکی از ادله ضعیف اثبات 
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 ای جز این مقایسه نیست.دعوا، چاره

ن فاکتور، فقط از اوالً : اگر این سند عادی یک برگ فاکتور باشد اعم از فاکتورهای )عادی و رسمی( با این توضیح که قید رسمی بود

المجموع هم از لحاظ درج مشخصات تواند عاملی رسمی بر اثبات مالکیت باشد، من حیثحیث قوانین مربوط به اخذ مالیات است و نمی

کامل کاال و هم درج مشخصات کامل خریدار و فروشنده، بنابر عرف جاری دارای اشکاالت فراوان و بدون شک ناقص است و از جهتی 

ی مختلف سواد ادبی و فنی، نه تنها دستگاه قضایی را ی افراد عادی و مختلف با درجهدست نوشته بودن و تنظیم از ناحیهبه دلیل 

متحمل زحمات فراوانی نموده است بلکه گاهی نویسندگان همان اسناد نیز از خواندن و تأیید آنها عاجزند، ثانیاً : نه بصورت رسمی بلکه 

رسند، لذا امکان تهیه المتنی و استعالم آنها نیز منتفی خواهد بود، از بحث درجایی به ثبت عادی هم نمیبصورت عادی هم معموالً 

 شود. فراوانی امکان جعل و تزویر در آنان هم که بگذریم، مدت زمان بسیار برای احراز صحت آنها در دادگاه ها صرف می

 رسمی نقل و انتقال فرش دستبافماهیت کاربردی قراردادهای عادی فروش و همچنین اسناد 

ی چندین تخته فرش باشد لیکن تواند حاوی معاملهفاکتورها یا قراردادهای عادی و اسناد رسمی نقل و انتقال فرش دستباف می    

 توان یک محموله فرشتنظیم سند رسمی مالکیت و تشریفات انتقال آن به غیر، حکایت از یک واحد کاالست، به عبارت دیگر می

ای هستند، بطور یکجا با یک سند رسمی نقل و انتقال دستباف را که دارای اسناد مالکیت مجزا و مشخصات منحصر به فرد شناسنامه

 توان برای کل آن فرشها یک جلد سند مالکیت صادر نمود.در دفتر خانه معامله نمود، اما نمی

 پیامدهای اقتصادی صدور سند رسمی فرش دستباف-۴

 ی فعاالن این حوزهاز حقوق مالی و ارتقاءارزش سرمایهحمایت -1-۴

ها، با توجه به اینکه اسناد رسمی مالکیت قابل ترهین هستند و چنانچه دارای ارزش اقتصادی قابل قبولی باشد، مورد توجه بانک     

می محصول خود به نفع سرمایه گذاران قرار خواهد گرفت لذا بافندگان از طریق ترهین اسناد رسمؤسسات مالی و دیگر سرمایه

ها شوند، کما اینکه در گذشته بانک کار آفرینی با در اختیار گرفتن فرشگذاران، قادر به دریافت تسهیالت و رفع مشکالت خود می

ر خارج تواند از دستور کانمود، که با صدور این سند، دریافت و نگهداری هزینه بردار اصل مال، میمبادرت به اعطای تسهیالت می

 گاهی و فردی بصورت کارشناسی نظرهای اظهار حاضر حال های سنتی کاسته خواهد شد. درهای منتج از رفتارشده و از هزینه

ی متقن و دقیقی به صورت نظام نامه در دستور کار چراکه مبنای محاسبه گیردمی قرار ایبیمه اسناد مندرجات مبنای ایسلیقه

 اخذ مشمول حوادث بروز صورت کیفی و فنی، در ی آن شناسنامهدور سند رسمی مالکیت و به واسطهنیست، اما با اجرای طرح ص

 مبتنی و تردقیق محاسبات هرچه ترتیب بدین گیرد،تری انجام میعادالنه و اصولی محاسبات مربوطه، به صورت آینده، در خسارت
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 برابر نظر عرفی، و شد خواهد نیز بیشتری یسرمایه جذب و بیشتر یتامن احساس به منجر تبعاً باشد، منطقی و مکتوب نظامات بر

 .شد خواهد سرمایه ارزش افزایش موجب بیشتر امنیت

 محصول یفروشنده هم و کننده تولید هم قشر، دو این از برخی چرا که باشند تاجران و گانتولیدکننده از اعم توانندمی فروشندگان   

 سند صدور طرح اجرای ملزومات از ، اطالعات ضبط و ثبت الکترونیکی جامع یسامانه ایجاد شد، گفته رتپیش که گونههمان هستند،

توان تا حد می اینصورت در ستد است که و داد مورد محصول استعالم سامانه، تسهیل این یکی از قابلیتهای است، مالکیت رسمی

 .است حقوق مالی از حمایت مصادیق از خود که نمود پیشگیری عرصه این از وقوع جرم در باالیی

 ایجاد اشتغال و افزایش دستمزد-۲-۴

 کانون تشکیل نیازمند خود که  های صدور سند رسمی مالکیت فرش استنیازنیز از پیش (شناسنامه)فرش مشخصات یصفحه     

دانش  و خبرگان وجود از توانمی تقسم این در است، آن کیفیت تأیید نهایتاً و تولید کاال بر نظارت جهت رسمی کارشناسان

 تحصیل قشر مهاجرت از و شده محروم مناطق ویژهبه کشور مختلف مناطق در زاییاشتغال که سبب گرفت بهره حوزه این آموختگان

فعاالن  ی کاری بافندگان وآوری سابقهی مربوطه، موجب جمعنمود. وجود این سند و سامانه خواهد پیشگیری استانها مراکز به کرده

ی دستمزدها مؤثر خواهد بود و از سوی دیگر موجب شود و تبعاً در تعیین منصفانهای و تفکیک آنان از مبتدیان و کارآموزان میحرفه

 ها افزایش سود بخش تولید فرش را در پی خواهد داشت. ی نهایی و تبعاً با حذف واسطهکنندهارتباط مستقیم تولیدکننده و مصرف

 وضعیت تولید فرش دستباف ارتقاء-۳-۴

 شود، می انجام ایران محوریت با آن تولید که است کاالیی تنها فرش با اشاره به اینکهاسماعیل چمنی  رییس اتحادیه  فرش تبریز      

اید به این در این میان فرش تبریز مظلوم واقع شده است و تکلیف افرادی که در این عرصه فعالیت می کنند مشخص نیست و ب»گوید: می

 ,)/132787178https://www.mehrnews.com/news,:4/4/6,1394(«.عرصه توجه بیشتری شود

ن نشد، در اند و تقدیری از آنانام و نشان، در حراست از اقتصاد ایران جانبازی کردهچه بسیار بافندگان و استادکارانی که بی       

ی ماندگاری هرچه صورت اجرای این طرح و درج نام آنان در ستون مشخصات فرش و ثبت آن در دفتر اسناد رسمی کشور زمینه

گردد و از آنجا که  میزان صادرات این محصول استراتژیک بهتر نام و تجمیع رسمی آمار تالش آنان به صورت فردی و گروهی فراهم می

ای و فعاالن های تشویقی از بافندگان حرفهسزایی ایفا کرده است شایسته است که در قالب طرحادی نقش به در نمودار رشد اقتص

مؤثر در این هنر صنعت تقدیر به عمل آید و از سوی دیگر چنانچه مسئولین این حوزه با انتشار میزان و کیفیت فعالیت استادکاران 

نه و منصفانه و براساس آمار ثبتی بکوشند، هم به لحاظ معنوی حمایتی شایسته صورت گرفته ای عادالماهر، در تبلیغ نام آنان به گونه

 آوری، ارتقاء خواهد یافت.ی نامهای آنان به واسطهو هم تبعاً ارزش مادی بافته

https://www.mehrnews.com/news/2787178
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 اطالعات و آمار به هروزان دسترسی با طرح، این مخصوص رسمی کارشناسان کانون و رسمی سند صدور نیاز مورد یسامانه ایجاد با   

 اندیشه هیأتهای در شرکت و خود مشکالت طرح ضمن درگاه، این از برداری بهره با توانندمی صنعت این فعاالن زمینه، این در جامع

 دیتولی مجاری پیرامون مشکالت بررسی و آمارها تحلیل با نیز اجرایی مسئوالن ، دیگر سوی از و نمایند، مطرح نیز را خود نظرات ورز

 بپردازند. بهینه بصورت اعتبارات تخصیص و آنان مشکالت رفع به

 ی صادرات، ارزآوری و حفظ جایگاه برندتوسعه -۴-۴

نیاز صدور سند رسمی مالکیت است و دسترسی به این سامانه ی فرش که پیشی جامع الکترونیکی، تدوین شناسنامهایجاد سامانه    

ی نهایی کنندهی فروش و ارتباط مستقیم تولید کننده و مصرفش دستباف، ساماندهی شبکهی تجارت الکترونیک فرموجب توسعه

المللی نیز افزایش داده و موجب توفیق در رقابت با کشورهای دیگر ی کاال را در سطح بینخواهد شد، تبعاً قدرت رقابت قیمتی عرضه

 این حوزه و گسترش نام برند)فرش دستباف ایران( است. خواهد بود که پیامد آن توسعه و افزایش صادرات، ارزآوری در 

برانگیز بوده های صادرشده که اخیراً بسیار بحثالزم است در همین گفتار به مشکلی در خصوص صادرات فرش و استرداد فرش     

هایی در انبارهای خارج تاجران فرش»گوید:ی گسترش تجارت چنین میای با روزنامهاست اشاره شود. محمد رضا عابد طی مصاحبه

ها با سالیق کنونی بازار مطابقت ندارد تصمیم به بازگشت آنها به ایران گرفتند اما دولت مصوب کرده از کشور دارند و چون این فرش

الیات و روند و باید ثبت سفارش انجام و مها باید اظهارنامه داشته باشند، در غیر این صورت فرش وارداتی به شمار میکه این فرش

ها متعلق ی عابد، صادرکنندگان نیز نسبت به این موضوع اعتراض کردند و معتقدند چون فرشعوارض گمرکی پرداخته شود. به گفته

توان الزامی برای پرداخت حقوق گمرکی داشت. البته برخی هم ممکن است سوء های گذشته است اسناد آنها را نداریم  نمیبه سال

ها از سوی کارشناسان گمرک به صورت دقیق بررسی شوند و های خارجی بیاورند، از همین رو باید فرشاستفاده کنند و فرش

ی اخیر مجلس هم توافق شد طرحی به مجلس ارائه شود تا مشکالت حل درصورت تأیید ایرانی بودن ترخیص انجام شود و در جلسه

بخش بروز های خاص خود، پایاند رسمی مالکیت فرش با قابلیت( بدیهی است وجود سن41، شماره 95آذر  7شود.)گسترش تجارت،

الذکر نیز، های فوقچنین مشکالت و شبهاتی بین دستگاه اجرایی کشور و صادرکنندگان فرش است چراکه به فرض وجود اظهارنامه

 عنوان سندی قابل خدشه، محل اشکال بود. استناد به آنها به

 پیامدهای اجتماعی -۵

 امنیت سرمایه )قدرت اسناد الزم االجرا(تأمین  -1-۵

با اجرای این طرح حقوق مادی و معنوی بافندگان فرش بر محصول تالش فکری و فیزیکی خود حفظ شده و آنچنان که در بحث     

نها )فرش ی خود دچار زحمت نخواهند شد و نظر به اینکه دارایی آمربوط به قدرت اسنادرسمی مالکیت آمد در اثبات حقوق مالکانه
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کاران مختلف در امان خواهد بود تبعاً احساس امنیت نموده و میل بیشتری به اشتغال در این صنعت  خواهند دستباف( از گزند بزه

 معامالت یافت که نحوه پیشگیری از انواع بزه در این حوزه، در بند مربوط به پیشگیری از وقوع جرم خواهد آمد. و دیگر اینکه : در

 رسد،می انجام به... و چک متل تجاری اسناد دریافت و قراردادی مختلف هایصورت به و مؤجل ثمن با ستدها و داد اهم است مرسوم

 مالکیت رسمی سند وجود با باشد، نداشته را معامله بهای الباقی پرداخت قصد عمداً یا  شود ورشکستگی دچار خریدار اینکه فرض در

 اموال توقیف امکان است، نداده انتقال خریدار نام به را معامله سند خود، مطالبات وصول عدم به توجه با تبعاً که فروشنده دست در

 الزم قدرت به توجه با صادره، احکام اجراییه صدور یا خواسته، اخذ دستور موقت توقیف نقل و انتقال کاال تأمین حکم صدور طریق از

 سند مندرجات با که کاال بر موجود سریال به اینکه توجه با مسیر این در و بود خواهد ممکن سادگی به رسمی، سند بودن االجرا

 دین پرداخت از فرار به مقدار زیادی نسبت به واسطه همین به و داشت نخواهد وجود ایشبه گونههیچ نماید،می مطابقت نیز رسمی

 خواهدآمد. عملبه پیشگیری

 است نکرده دریافت کامل بطور را معامله بهای هنوز که ایفروشنده نفع به وی اموال نیز فرش خریدار ورشکستگی فرض به طرفی از 

  .بود خواهد تسلیم و تفکیک قابل

االجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثب اسناد و امالک: نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزمآیین 29ماده    

ه و به آن دسترسی باشد یا مال کلی در ذمه بوده و متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد یا متل هرگاه موضوع اجرائیه عین منقول بود»

تواند بهای روز اجرای تعهد را بخواهد. در این مورد رییس ثبت محل، بهای مذبور را به وسیله آن در خارج یافت نشود، متعهدله می

 د ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد.کارشناس رسمی و از متعهد خواهد گرفت. مگر اینکه در سن

 یکی «.تبصره: در خصوص وجود اسناد رسمی برای اموال منقول( دیگر صرف انکار شخص ثالث مانع از تعقیب عملیات اجرایی نیست

 پیش ،ثبت مانساز از استعالم که است این مربوطه، های سامانه و ثبت سازمان اسناد دفتر در معامالت و اسناد رسمی ثبت فواید از

 کالهبرداری جرم و معارض یمعامله گونه هر ثبت و انجام از بدینوسیله و بود خواهد مالکیت جدید سند صدور و بعدی معامله ثبت نیاز

 شود.جلوگیری می امانت نیز در خیانت یا

 ریزی برخی نهادهاپیامد تغییر در ساختار سیاستی و برنامه -۵-۲

گردد و بررسی آن مستلزم نگاهی ی اجرای آن طرح نمودار میمنفی اجرای هر طرحی به تدریج در آیندهبدیهی است که پیامدهای   

توان بهره گرفت و آنچه در حال حاضر های مشابه نیز میجامع به آمارهای حاصل از اجرای آن طرح است لکن از آثار اجرای طرح

اندرکاران تجارت این محصول است که ستدها به دلیل رعایت احتیاط دستمدتی در روند داد و ی کوتاهزنی است سکتهقابل گمانه

فقط مخصوص این حوزه نیست و تجربه نشان داده است که انتشار اخبار اقتصادی و تغییرات قانونی همواره بخش خصوصی را دچار 
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سازی همگانی و اجرای طرح به گی کار این است که ضمن فرهننماید و به نظر پژوهشگر چارههیجان، کندی و تندی حرکت می

تواند به جامعیت نظامات اجرایی طرح کمک نموده و در نهایت قبل از اجرای وسیع طرح،  صورت آزمایشی در وسعت یک استان می

از توان عنوان پیامد ذکر گردیده میهای بخش دولتی که در فصل چهار به آن اشاره شد و در مطالب پیش رو نیز بهبا تغییر سیاست

 های احتمالی در این حوزه پیشگیری نمود.رکود

 ایهای بانکی و بیمهتغییر در سیاست -۵-۳

درحال حاظر تالش سیاستمداران بر اصالح نظام بانکی به نفع بخش تولید است و رشد اقتصادی را در گرو ایجاد تحول در این   

ی تولید کنندگان است، لذا اجرای طرح الت بانکی و تأمین سرمایهبینند، یکی از روشهای حمایت از این حوزه، اعطای تسهیبخش می

موضوع پژوهش، در واقع موجب تجهیز فعاالن هنر صنعت فرش دستباف و آمادگی برای دریافت اینگونه تسهیالت است و چنانچه 

سر راهشان نخواهند داشت و با  بافندگان قالی مایل به دریافت تسهیالت بانکی باشند، با وجود سند رسمی مالکیت فرش، مانعی بر

های تولیدی خواهد شد. هرچند ی بانکها معطوف بخشی عمل پوشانده و سرمایهاین اتفاق عمالً به سیاستهای کالن دولت نیز جامه

تفکیکی  توانستنمود ولی در این مسیر نمیی تسهیالت میها مبادرت به ارائهدر گذشته بانک کار آفرینی با در اختیار گرفتن فرش

نمود اما ی تجارت فرش را ایفا میتر نقش انباردار در حوزهی نیازمند و تاجر متمول قایل شود و به این صورت بیشبین تولیدکننده

بدیهی است که با وجود سند رسمی مالکیت هویت تولیدکننده یا بافنده از تاجر یا فروشنده و دالل قابل تفکیک خواهد بود و به تبع 

 تر توزیع خواهد شد.  ت دولتی مخصوص بخش تولید هدفمند و عادالنهآن تسهیال

ی جامع و نظریات کارشناسی قابل قبولی نیست چراکه نامههای دستباف تابع نظامای کشور نیز در خصوص فرشهای بیمهسیاست   

های تحت رای تعیین میزان بهای فرشبا فقدان وجود کانون کارشناسی پیشنهاد شده در فصل چهار مواجه است و در حال حاضر ب

های بیمه و عدالتی، گاهی به زیان شرکتکند و همین امر موجب بیی کارشناسی تبعیت میای و پراکندهبیمه از نظریات سلیقه

ی موجب اها و صحت هرچه بهتر عملیات بیمهگذاریمندی هر چه بهتر این ارزشگزاران است، پیامد متبت نظامگاهی به زیان بیمه

برند و نیازی شود چرا که در زمان اعطای تسهیالت، فقط سند رسمی مالکیت را در رهن خود میاطمینان هرچه بهتر بانکها نیز می

ای که منتج به تلف کاال شود، سازمان بیمه   خسارت به در اختیار گرفتن فرش ندارند، با این اطمینان که در صورت بروز هر حادثه

 خواهد نمود.بانک را جبران 

 گیرینتیجه

ی دولت نسبت به موضوع پژوهش بود، ی حائز اهمیت در طول تحقیقات حقوقی و استنباط از عناصر قانونی، کشف وظیفهاولین نکته

 «باشد شده ثبت امالک دفتر در ملکش که شناسدمی مالک را کسی دولت،»ثبت:  قانون 22 که بخشی از این عناصر عبارتند از : ماده
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و  47 و1مواد  های جداگانه، که مطابق مفهوماسناد در دفتر ثبت از امالک ثبت سازی جدا به نسبت گذار قانون یاراده همچنین و

ای کامالً و غیر منقول را در دستور کار آورده است و به گونه ی )اسناد(، ثبت کل اسناد اموال منقولثبت، با آوردن واژه قانون 48

انتظام ثبتی در راستای تأمین امنیت مالکان را به عهده سازمان ثبت اسناد و امالک کشور قرار داده است و  ی نظم وروشن وظیفه

 الزامات به را آنان اشخاص، حقوقی اعمال و وقایع رسمی ثبت با نمایدایجاب می که عمومی نظم حفظ ی کلی دولت دروظیفه به نظر

ی دولت را در ببرد، دالیل و عناصر قانونی وظیفه باال اجرایی لحاظ از را اسناد آن ستنادا قابلیت و نموده متعهد قراردادها از ناشی

 نماید. صدور سند رسمی مالکیت فرش دستباف، تقویت می

قانون مقررات صادرات و واردات که با اندک اصالحاتی مانند  22یکی از زیرساختهای موجود در جهت اجرای این طرح، ماده  

ای جامع برای اجرای آن، به ور سندرسمی مالکیت( به جای )شناسنامه( در همین ماده قانونی و تدوین آیین نامهجایگزینی )صد

ی خود توان به عنصر قانونی موضوع پژوهش دست یافت و همچنین وجود قوانین حمایت از مالکیت فکری نیز به نوبهسادگی می

ی تصویب آنها حمایت از حقوق معنوی اشخاص بوده است و چرا که فلسفه گردندمجوزی قانونی برای صدور این سند محسوب می

ها از جمله فرش تبریز نیز مشمول همین قوانین است. از طرف دیگر وجود امکانات آزمایش ی طراحان قالی بر نقشهحق مالکانه

ختیارات قانونی و امکانات اداری این نهاد، ی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، مرکز کد گذاری کاال، مرکز ملی فرش ایران و اشده

ای های مرتبط با آن، پتانسیل شایستهی این محصول و اتحادیههای تولیدکنندهشرکتهای تعاونی و مادرتخصصی در برخی استان

ی فعاالن این شوند و نظر به اینکه اجرای صحیح و فراگیر این طرح، مستلزم اصالح ساختار فرهنگبرای اجرای این طرح محسوب می

های الزم از قبیل ایجاد کانون رسمی های نوین مدیریت تولید و تجارت جهانی است، به بررسی و پیشنهاد مؤلفهحوزه، همگام با روش

های های اندیشه ورز، تغییر برخی سیاستهای تخصصی و هیأتی الکترونیکی جامع، تشکیل کمیسیونکارشناسان این حوزه، سامانه

های ایجاد این مؤسسات و اجرای طرح موضوع پژوهش را مورد بررسی قرار داده ای کشور پرداخته و سپس پیامدکی و بیمهساختار بان

 است.

ی پیش گفته، به یاری هرچه بهتر پلیس وجود سند رسمی مالکیت فرش و کد الصاقی آن بر مدلول این سند و درج آن در سامانه   

ملیات کشف جرایم و پیشگیری از وقوع آنها را میسر خواهد ساخت و به تبع آن امنیت سرمایه و دستگاه قضایی شتافته و سرعت ع

 بخشد.ای آن را ارتقاء میگذاری در این حوزه افزایش یافته و ارزش سرمایه

هادی مطرح نشد ی پیشنهای گوناگون با مسئولین و فعاالن بنام این حوزه، به لحاظ نظری مخالفتی نسبت به ایدهدر طول مصاحبه  

لکن برخی نظرات که معطوف به بخش عملی و اجرایی طرح پیشنهادی بود، ضمن یادآوری مشکالت مربوط به صدور شناسنامه فرش 

ی آن را نگرانی تجار از دستیابی دولت به اطالعات تجاری در این عرصه و در پی آن وضع و اخذ و عدم استقبال عمومی، دلیل عمده
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مالکیت فرش دستباف ممکن است در ی طرح صدور سند رسمیمایند و برخی دیگر معتقد بودند که اجرای ناپختهنمالیات بیان می

ابتدا موجب کندی کوتاه مدت روند داد و ستد این محصول و کاهش صادرات آن شود و در پی آن شاهد افت میزان ارزآوری در این 

ه دولت و مجلس قرار گرفته و در نگاه اول طرح پیشنهادی را مورد حمایت کافی تواند مورد توجحوزه باشیم که البته همین مورد می

ی دولت بیشتر معطوف به بخش فروش و های جسته و گریختهایم حمایتقرار ندهند، و متأسفانه آنچه تاکنون نیز شاهد آن بوده

ی آنان را روستائیان حمایت از قشر بافنده که عمده قانون صدر الذکر از مصادیق بارز آن است. و 22صادرات این حوزه بوده که ماده 

دهند در قالب اعطای تسهیالت بانکی بوده که به دلیل قوانین دست و پاگیر بانکی و عدم وجود اسناد معتبر قابل ترهین تشکیل می

 به نفع بانکها، عمالً استفاده از این تسهیالت را برای قشر تولید کننده غیر ممکن نموده است.  

 پی نوشت ها:

ممکن  -شود تأسیس میو امالک  به اقتضاء اهمیت محل یک اداره یا دائره ثبت اسناد درهرحوزه ابتدایی قانون ثبت: 1ماده  -1

   .         دارای شعبی باشداست هر اداره یا دائره ثبت

وزارت عدلیه مقتضی بداند و  بودهدر نقاطی که اداره ثبت اسناد و امالک و دفاتر اسناد رسمی موجود قانون ثبت:  47ماده -2

 :                                                                                        ثبت اسناد ذیل اجباری است

 .ثبت نشده کلیه عقود و معامالت راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر امالک (1

 .نامهتنامه و شرکصلحنامه و هبه  (2

3- )SGS( : ،یبه انگلیس اس جی اس) SGS(  .شرکت چندملیتی بوده، که دفتر مرکزی آن در شهر ژنو، سوئیس قرار دارد

این شرکت ارائه کننده انواع خدمات بازرسی، کنترل کیفیت و صدور انواع گواهینامه می باشد. شمار کارکنان شرکت اس 

فتر خدماتی و آزمایشگاه های آن، در سراسر جهان فعالیت می د 1،500در  که نفر است 75،000جی اس بیش از 

خدمات اصلی شرکت اس جی اس شامل بازرسی و تایید مقدار، وزن و کیفیت کاالهای گوناگون، همچنین تست و .کنند

در  این شرکت،باشد. می نظارتی ایمنی بهداشتی، آنها در برابر استانداردهای مختلفد عملکر و کنترل کیفیت محصوالت

 در روان، فرانسه تاسیس شد. در حال حاضر رقبای اصلی اس جی اس در سطح جهانی عبارتند از: شرکت 1878سال 

  اینترتک، توف )سازمان(توف، بیرو وریتاس و گرمانیشر لوید
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 عالئم اختصاری 

 قانون مدنی      ق.م                                                                               

 ق.ث                                                              قانون ثبت اسناد و امالک      

                                                                                                                                                                                                    ق.ث.ا                                                                       قانون ثبت احوال      

                                   

 فهرست منابع 

 کتب: 

 انتشارات کتابفروشی اسالمیه ، 6، چاپ اول، جلد  "حقوق مدنی"(،1371امامی، سید حسن، ) -

و  1، چاپ دوم، ج "هارسیدگی به آن دعاوی واعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین"(، 1390اصغرزاده بناب، مصطفی، ) -

 نشر مجمع علمی و فرهنگی مجد 2

 ،  نشر مؤلف چاپ مشعل آزادی"حقوق اموال"(،1356جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ) -

 ،  چاپ اول، انتشارات گنج دانش "مجموعه محشای قانون مدنی"(،1379عفر، )جعفری لنگرودی، محمدج -

 ،  چاپ اول، نشر میزان "ادله اثبات دعوا "(،1374قلی، )نژاد، حسینحسینی -

 ، چاپ بیست و سوم، نشر میزان "دوره مقدماتی حقوق مدنی، اموال و مالکیت"(،1387کاتوزیان، ناصر، ) -

 ، چاپ سوم، نشر میزان 1، ج"ثبات و دلیل اثباتا"(، 1384کاتوزیان، ناصر، ) -

 مقاالت

های حقوقی عالئم تجاری برای حمایت از فرش دستباف در داخل و خارج بررسی ظرفیت"(، 1388خادمی، حجت، ) -

 ، سومین سمینار ملی تحقیقات فرش دستباف، مجموعه مقاالت،جلد دوم، مرکزملی فرش "کشور

های فرش دستباف ایران در مراکز و مجامع ها و نقشههای اجرایی ثبت طرحرامون روشتحقیق پی"(،1383زمانی، جمشید، ) -

 های پژوهشی ی طرح)حفظ حقوق مالکیت معنوی(، چکیده"المللی ذیربطبین

 پایان نامه

 ، دانشگاه قم"المللی از فرش ایراننظام حقوقی حمایت بین"(،1389وایقان، عباس، )عبادی -

 هامجالت و روزنامه

 (1394، مرداد و شهریور )10ره، دوماهانه اطالع رسانی، آموزشی و تحلیلی فرش دستباف،شماره ط -
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 (1395، تابستان )46ی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران، سال هیجدهم، شمارهفرش، فصلنامه -

 95، آذر 190، پیاپی 41گسترش تجارت، سال اول، شماره -

 هاسایت

(www.asrertebat.blogsky.com /13:28,1387/8/18) 

(www.mirzacarpet.ir/post/17,10:52  1391/10/23) 

(www.tabnakfars.ir/fa/news/19425,18:18  1394/7/1) 

(,https://www.mehrnews.com/news/2787178,13:6,1394/4/4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mirzacarpet.ir/post/17/6736
http://www.tabnakfars.ir/fa/news/19425
https://www.mehrnews.com/news/2787178
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 سنت شفاهی و توسعه مدیریت فرهنگی فرش

 شهدخت رحیم پور1

 چکیده

، رنگرزان فندگانکه به تعداد بااز آنجا  .استدر مستندسازی تاریخ فرش  گامی مهم مدیریت فرهنگی فرش با تاکید بر سنت شفاهی

در این مهم دهند و برگرفته از تجربه و باورهای آنان است، راویان متعدد وجود دارد که یک یا دو روایت را شرح می و فعاالن فرش

کاربردی دارای اهمیت  فراتر از یک کاالیدنیای معاصر  و معرف هویت ایرانی در های فرش دستباف به عنوان هنر بومیبازتاب مولفه

ورت ص فرهنگی فرش با رویکرد مدیریت شفاهی در سنت فرهنگی اجتماعی کارکرد است. این پژوهش با هدف معرفی، شناسایی

نتایج این پژوهش بر  نظری، توصیفی تحلیلی است. پژوهش ای است و روش اینآوری اطالعات به صورت کتابخانهگرفته است. جمع

کاالی هنری و  وسعه دانش فرشبافی، بازخوانی اندیشه هنرمندان در توسعه بازار، معرفی فرش به عنوان یکدرک نگرش حاکم در ت

 فرهنگی کارا است. 

  فرهنگی شفاهی، مدیریت سنت : فرش،های کلیدیواژه

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
 S-rahimpoor@araku.ac.ir    فرش گروه هنر، دانشکده اراک، دانشگاه(  مربی) علمی هییت عضو فرش، ارشد کارشناس ،(مسئول نویسنده) .1
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 مقدمه

 هاینسل وسیلۀ به و سینه به سینه رتصو به اخالق و هنر دین، زبان، از اعم فرهنگی عناصر کلیۀ انتقال وسیلۀ همواره شفاهی سنت

های ایران عالوه بر شیوه کار که به (. سنت شفاهی در زمینه هنر بومی دستبافته36: 1389است )نورائی و همکاران،  بوده متمادی

رد. گیشده است بخشی از روایت بومی مناطق فرشبافی است که در قالب فرهنگ عامه قرار میصورت سینه به سینه منتقل می

  شود.بازخوانی سنت شفاهی فرش از افسانه ها تا باورهای رایج هر اقلیم را  در تجربه فردی افراد شامل می

های بافندگی بدون ثبت و ضبط بوده و های گوناگون و سنتاین مسأله که دامنه فرشبافی از انتقال روش بافت، استفاده از نقشمایه

به امروز ادامه یافته است، و با توجه به وضعیت فعلی سیر نزولی دستبافته ها و شکاف ایجاد شده  با انتقال دانش از استاد به شاگرد تا

متاثر از مولفه های اجتماعی و فرهنگی در راستای انتقال سینه به سینه بخشی از دانش مرتبط با دستبافته ها که با پایان عمر نسلی 

حسوب می شوند بخشی از دیرینگی و ماهیت فرهنگی این هنر به پایان می رسد که روایان هنر و آداب و رسوم و گذشته این هنر م

ای برای دسترسی به بخشی از تاریخ ثبت نشده این هنر بومی بر آن شد در وضعیت فعلی دقت نظر به سنت شفاهی فرش زمینه

 باشد.

 مستقیم تأثیر تاریخ بر شفاهی فرهنگ حاکمیت و شفاهی سنتضرورت این موضوع از این روست که پیوسته در دوره های متعدد 

 تمامی زمانی بستر در واقع تاریخ .است های وابستهدانش و سنت از آگاهی و سرگذشت به توجه موجب فرش شفاهی فرهنگداشته و 

ر در این با توجه به این ام .است بوده شفاهی فرهنگ و سنت رودنباله ها مدت تا بشری، آگاهی و هادانش سنن، رسوم، رویدادها،

 مطرح شده عبارتند از؛  هایهای مناطق ایران پرسشدر تشریح سنت شفاهی دستبافتهژوهش؛ پ

 چیست؟ شفاهی سنت هایویژگی و ماهیت. 1

 شفاهی کدامند؟ تاریخ با شفاهی های سنتتفاوت. 3

 ؟ قالب مدیریت فرهنگی فرش چه نتایجی دارد در شفاهی سنت کارکرد. 4

 گرفته صورت( ایکتابخانه روش) شفاهی سنت زمینه در موجود مطالعاتی منابع مرور با اطالعات آوریجمع نظری پژوهش این در

 .شد پرداخته موضوع تشریح به توصیفی -تحلیلی رویکرد با و است
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 پیشینه پژوهش 

(  1391نورایی و همکاران ) .شوده میاند اشارهایی که در زمینه تاریخ نگاری به بحث سنت شفاهی توجه داشتهبه تعدادی از پژوهش

 یکـدیگر بـا هاییشباهت گوناگون جوامع در شفاهی سننبه تفاوت های تاریخ شفاهی با سنت شفاهی پرداخته اند و اشاره دارند که 

. است کرده ایجاد آنها در اساسی اییهتفاوت انسانی و طبیعی جغرافیای و مذاهب اختالف نژاد، گوناگونی چون عـواملی دارنـد،

که اشاره ای نیز به سنت های  ترداخته اسپایران  معاصر تاریخ در شفاهی تاریخ جایگاه بررسی و ( به نقد1390ترقی) ابوالحسنی

 به نگاری جهان اسالم تاریخ در سنت A History of Muslem Historiographyدر ( 1968)روزنتالد  شفاهی دارد. فرانتس

شفاهی در  سنت از نظر مفهومی بهدر مطالعات میدانی متعدد درباره فرش دستباف محققین . ته استپرداخ شفاهی کاربرد فرهنگ

وهشی یافت نشد. ژبه طور مشخص در این زمینه تاکنون پتوجه داشته اند اما  ی در قالب بیان روایت های فرهنگیشفاه خکنار تاری

 دقت نظر دارد.در مدیریت فرهنگی فرش  این پژوهش به کارکرد سنت شفاهی

 مدیریت فرهنگی تعاریف فرهنگ، هویت و

 محیطی،زیست هاینظام اجتماعی، هایبرنامه آموزشی، سیاسـی، مؤسسات هـایایـدئولوژی اقتصادی، هاینظام برگیرنده در فرهنگ 

 Culture،2001)اسـت ـویمعن و مـذهبی فعالیـتهـای و ارتباطـات، و ونقـلحمـل صنعت میـراث فرهنگی، و هنـری هـایفعالیت

Program Statistics ) .عمل  بدان] و گیرندمی فرا را آن جامعه یک اعضای که شودمی اطالق زندگی از فرهنگ به شیوهایی 

 سازمانی ابعاد ها،ارزش چون شناختی در واقع فرهنگ ابعاد (. 46 :1375 دهند )کوئن،می انتقال دیگر نسل به نسلی از و کنندمی

 انسان معناجویانه هایتالش قالب در هاتجسد یافته است. فرهنگ نمودهای دیگر و معماری هنر، چون مادی نجارها و ابعادچون ه

 که فرهنگی،  اکولوژی اساس بر. اندمختلف هایاکولوژی تمایزبخش همواره «فرهنگی هایپراکنش»همه  وجود با و یابندمی تجلی

به  خود به مختص و طبیعی زیستگاهی یا و محیط اجتماعی در  فرهنگی سیستم هر است، یستیز اکولوژی از گرفته وام اصطالحی

 (483: 1377 تنهایی، ابوالحسن) بردمی سر

 بر معناسازی ( فرایند239، 1381 ارمکی، آزاد) است فرهنگی یا نظام جامعه هر در ویژه منابعی دارای و محوری مفهومی هویت،

 هم به فرهنگی هایویژگی از ایمجموعه یا فرهنگی ویژگی را یک هویت جدید، دنیای در هویت سئلهم بررسی در اطالعات اساس

 (1385:1380کند )کاستلز، می تعریف پیوسته
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 سازمانی مدیریت هر نوع نظیر فرهنگی مدیریت. است فرهنگی هایفعالیت امور و اداره و دهیسازمان معنای به فرهنگی مدیریت

ریزی، برنامه گذاری،سیاست) مدیریت وظایف سازمانی تمامی فرهنگی مدیریت در بنابراین. را دارد خود اصخ الزامات دیگری

 جهت فرهنگی مدیریت .گیردمی صورت فرهنگی هایفعالیت و امور در قلمرو( ارزیابی و نظارت هماهنگی، هدایت، دهی،سازمان

 هایتوانمندی و هاظرفیت از باید محلی و ای، ملیمنطقه جهانی، از عما مختلف، سطوح در نظر فرهنگی مورد اهداف به دستیابی

 فرهنگی های مدیریتمؤلفه و ابعاد مدیریت، تعریف مبنای (. بر242: 1389 فراهانی) باشد برخوردار خاص عملیاتی و فکری، بینشی

 نظارت و فرهنگی، کنترل رهبری و هدایت هنگی،فر نیروهای و منابع فرهنگی، بسیج دهیفرهنگی، سازمان ریزیبرنامه: از عبارتند

 .(49: 1389همکاران،  و امیری صالحی)فرهنگی 

 ( Oral historyو تاریخ شفاهی ) (Oral tradition)شفاهی  سنت

 یرانیان(. ا66: 1382 نورائی،) سینه است به سینه طور به و زبان طریق از نقل دیگر عبارتی به یا واژه نقل قالب در گذشته روایت سنت

 کردندمی منتقل آیندگان به را خود هایاسطوره و پهلوانان یادگارهای ها،خطابه و آوازها شکل به شفاهی طوربه و کالم طریق از

در اعصار گذشته و سایر ملل  بود و شفاهی سنت دل در دیرپا رسمی همواره منظوم کالم انتقالِ . در ایران(3 :1382 دهقی، جعفری)

تر وجود داشته های پیشو آیین زرتشت که از دوره برای متال؛ تفکر است. شدهمی منتقل سینه به سینه صورت به ی نیزدین کالم نیز

. دارند اصلی نقش شفاهی روایات فردوسی توسط ایران حماسی و هویتی اثر ترینکهن در. شودمی مکتوب ساسانی عصر تنها در است

 .نمایدمی ممکن را دیگر نسل به نسلی از فرهنگ انتقال فرآیند قوانین و هاارزش سنن، از اخبار نقل کار و در واقع ساز

 هایملت میان در جوانان به کهنسال افراد از هاافسانه و هاداستان ها،روایت سینۀ به سینه انتقال و شفاهی سنت و فرهنگ حاکمیت

:  1385 آبادی،حسن) اندکرده محسوب شفاهی تاریخ هاینمونه نخستین را مردم وسیله به گذشته خاطرۀ و تاریخ نقل یا باستانی

24  .) 

 که دانست شفاهی مدارک و شواهد گردآوری برای عملی و نظری اصول از برخوردار و قانونمند علمی، روشی باید را شفاهی تاریخ

 یاری شفاهی سند تولید به مکتوب، اسناد هویژ به دیگر، منابع وسیلۀ به مدارک آن تصحیح یا تکمیل و تأیید و آزماییراستی از پس

 شناسروان حتی و شناسجامعه تاریخ، محقق استفادۀ مورد نگاریتاریخ منابع و اسناد سایر کنار در تواندمی سند نوع این. رساندمی

 کشاورزی، پزشکی، اقتصاد، مانند علم مختلف هایشاخه وسیلۀ به کارآمد تکنیکی عنوان به تواندمی شفاهی تاریخ همچنین. گیرد قرار

 (.Thompson, 1988: 72) رود کار به غیره و حقوق
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 منابع شناساند،می را شواهد از غیرمعمولی نوع تنها نه. دارد تازگی متعددی سطوح در که است این شفاهی تاریخ اهمیت دلیل»

 زوایای غالباً  و سازدمی پذیردسترس را تاریخی زۀحو( مخفی غالباً صورت این غیر در و) مختلف هایبخش گشاید،می نیز را مختلفی

 ویژه به فنی، هایپیشرفت نتیجۀ در شفاهی تاریخ نگاری،تاریخ ابداعات از دیگر بسیاری همانند. کندمی مطرح را تفسیر از جدیدی

: 1384 استنفورد،) «ساختند میسر را خبر منبع با مصاحبه پژوهشگر، برای بالنسبه وسایل این. یافت اهمیت صوت، ضبط و میکروفن

266.) 

 :برشمرد گونهاین را شفاهی تاریخ و شفاهی های سنتمؤلفه و هاشاخصه توان می کلی نگاهی در"

 از را جامعه اجتماعی از هنجارهای هاییبخش و فرهنگ از اجزایی بلکه و سرگذشت، تاریخ تنها نه انتقال قابلیت شفاهی سنت. 1

 .دارد دیگر نسل به نسلی

 .دارد تفاوت علمی تاریخِ با که کندمی تاریخ عرضه از ایتوده روایتِ نوعی شفاهی سنت. 2

 .شود می مشاهده نیز پردازیو اسطوره سازیافسانه به میل تاریخ از ایتوده روایتِ در. 3

 اشعار آفرینش موجب که شد؛ عاملیمی محسوب حافظه به کمکی سخن پردازیو نظم آهنگین و منظوم کالم شفاهی، سنت در. 4

 .گردیدمی ایتوده هایو داستان هاحماسه قهرمانی،

 تحولی بیستم قرن در اواسط حمل قابل هایصوت ضبط اختراع با که گرددمدرن بازمی دوران به شفاهی تاریخ روش پیدایش. 5

 .یافت عمیق

 .است مکتوب تاریخ در مغفول مانده هاینکته و هاگفته آوریجمع برای مصاحبه و کار ساز از استفاده با علمی روشی شفاهی تاریخ. 6

 همکاران، و نورائی) "است تجربه کرده خود زندگی طول در شخصاً شوندهکه مصاحبه پردازدمی خاطراتی ثبت به تنها شفاهی تاریخ. 7

 (.48و47 :1389

 است عشایری و روستایی زیست ساده مردم بین در و امکانات حداقل با مردمی فعالیت دامنه به وابسته فرش شفاهی سنت ماهیت

 و قومی هایروایت از بخشی و بافت حین نقوش نحوه اجرای و شیوه و کار انجام حین هایسروده باورها، و ها افسانه از ایمجموعه

ال سینه به سینه سبک و نقش شفاهی نیز داللت دارد. انتق تاریخ نیز می تواند روایت شود بر شفاهی در قالب سنت عالوه که ایقبیله

ها در خاطرات فردی و روایت های دوره ای که در های حاکم بر زمانه بافنده و بیان صورتی از اسطورهآمیزی با نگرشها در همبافته
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دون های ایرانی بطول عمر فرد مصاحبه شونده بیان می شوند سنت شفاهی است در حالی که همین مقوله در روند تاریخ دستبافته

 محدودیت زمانی و مکانی میراث تاریخ شفاهی فرش مناطق متعدد است. 

 در فرش شفاهی کارکردهای سنت

 مؤثر ابزاری منزلۀ به را آن و بوده آن نیازمند گذشته های دوران همۀ در مختلف اجتماعات که بود ایشیوه ترینآسان شفاهی سنت

 به سینه که است هاواژه قالب در گذشته هاینسل از حکایتی. ... اندبسته کار به ییابهویت در تمایزها ابراز و توجیه آموزش، برای

 سنت در (68 و 67 :1382 نورایی،) نماید نهادینه و رساند سامان به را ها نسل میان گذشته معرفت توزیع تا است جریان در سینه

تاریخ را دربردارد.  جمله از فرهنگی فرش انتقال عناصر و حفظ محمل و بستر شفاهی سنت .دارد جای هانسل فرهنگ و تجربه شفاهی

پردازی اسطوره برای مهمی جایگاه شفاهی تر ارتباطی ندارد. سنتشفاهی متکی بر مشاهده ناظر است و با بازه زمانی پیش تاریخ

 است. شده منتقل به راوی واسطه با و است گذشتگان تجارب انباشت شفاهی حاصل سنت است.

 هویت از ایشاخه عنوان به رشته این اهمیت و عشایری و روستایی مناطق در اولیه مواد ی بهدسترس در اساس بر هابافته ونقر تبع به

 را تاریخ از مکتوبی صورت هادستبافته، است شده اجرا نمادین قالب در که جمعی تفکر از بخشی قرارگیری بر عالوه ایرانی فرهنگ و

 .قابل بث است شفاهی سنت چارچوب در شودمی بیان حال زمان در کهگذشته این هنر  روایی بیان رددستاو. دارد نهفته خود در

 دارد وجود متفاوتی های بافته متفاوت های اقلیم در و دارند متعددی های نام". اند بسیاری تنوع دارای ایران داری های دستبافته

 گلیم، های نام به هایی فرآورده  تخت های بافته میان در روی این از. است مکان آن بومی های استعداد و منطقه توان از ناشی که

 به تولید مهمترین پرزدار های بافته بین در و زیلو جاجیم، پیچ، شیریکی برجسته، گل شورکی، سوزنی، رندی، مسند، ورنی، سوماک،

 حشمتی) "گیرد می...  و پادری و دورو ای، پرده قالیچه، مانند هایی نام کاربرد نوع و متفاوت های اندازه به توجه با و ست قالی نام

همین مهم که با نام ها و تعدد روش های بافت و ایجاد نقوش متنوع سرو کار داریم زمینه ای برای درک  (.7-10 ،1387رضوی،

 های پیام براساس تولیدات این بدین معنا که. دارد داللت شفاهی هایپیام تولید ی است که برفرآینداین آثار است و  شفاهی سنت

 .هستند تری قدیمی آفرینش به مرجوع و مربوط دستکم یا ایجاد قبلی شفاهی

 گیریشکل معنای به اندبوده باسواد جامعه افراد از کمی درصد اینکه دلیل به ته هادستباف حوزه در در گذشته نیروی انسانی فعال

 راویان واسطه به دانش انتقال. نیست بومی هنر حوزه فعاالن از طبقه این ینگرش و زیستی فرهنگ نبودن غنی و آثار هنرمندانه

 شد، می حاکم جامعه یک بر اجتماعی و فرهنگی نظر از ساختاری های ویژگی تغییر و متعدد های دوره در راوی تغییر با که توانمند

 رداختنپ در مشخص فرهنگی جایگاه نشدن تعریف و گرفت صورت بومی های بافته نزولی سیر روند با ارتباط در که تغییراتی نیز و
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 فرهنگی و تاریخی بنیادی های ریشه از منبعی عنوان به فرش دانش بودن فراگیر دلیل به شاید و شفاهی فرهنگ و سنت به کمتر

 تاریخ یا و شفاهی سنت تعبیر از خارج دهد می  ر  آنچه و است بازآفرینی در فرش شفاهی سنت مقولۀ در محوریت یعنی است

 می را شفاهی سنت مرجع ترین غنی و است گرفته می صورت آن بطض و ثبت به دقت بدون و هنرمندانه خلقت ماهیت با شفاهی

 .نماید می معنادار را بازآفرینی ماهیت که دانست شاگرد به استاد آموزش سبک و بومی هنرهای ها، دستبافته دانش انتقال در توان

 در. داردمی نگه ترغنی را فرش تاریخ ماهیت فرشبافی فرهنگ اجتماعی تفکر از ایمجموعه در هابافته ثمیرا سینۀ به سینه حفظ 

 نگارندگان بر شفاهی رویکرد رو این از. است بوده نگارش و ثبت بدون هانسل طول در هاآگاهی دیگر انتقال برای شفاهی سنت واقع

 .است داشته تاثیر درآوردند مکتوب قالبی در را هایافته و هادانسته که فرش تاریخ بعدتر

 حفظ خاصی نیز کالم و الفاظ لهجه، گفتاری، زبان فکری؛ و میراث اطالعات درونی گردش دلیل به شفاهی و فرهنگ سنت در 

بدون  است گروه و قوم یک علمی و فکری شامل فرهنگ، میراث شفاهی سنت که از این منظر در ارتباط با تاریخ قرار دارد. شود،می

 تعریف شدن طبقات اجتماعی و متعلق به همه افراد یک جامعه است. 

 فرهنگی و سنت شفاهی فرش مدیریت

 صنایع در گذاریسرمایه فرهنگ، افزایش و هنر اهمیت شناسایی ارتقاء و مانند: توسعه شامل موارد فرهنگی مدیریت دالیل و اهمیت 

 خاص با سه های انتخاب فرهنگی در مدیریت آنها است. الزامات گسترش و عمده نگیفره هایفرهنگی، پروژه و گردشگری فرهنگی

I) فرهنگی سازمان رد اطالعات تکنولوژی انسانی، کاربرد منابع مدیریت و عمومی هدف مدیریت T) عام با مطالعات های و انتخاب 

 (.44: 1389 ان،وهمکار امیری صالحی) ارتباط دارد (بصری) دیداری فرهنگی ساختاری، مطالعات

بررسی سنت های شفاهی با این نام و بر اساس اولویت ها می تواند بسیری برای برنامه ریزی و استفاده در تبلیغات فرش دستباف  

متفاوت با رقبای فرش ایران باشد دارای اهمیت است. بسیاری از فعاالن فرش معتقدند توسعه بازارهای رقابتی توسط تولیدکنندگان 

سیا بر منبای هویت فرش ایران بوده که بسیاری از فرصت های اقتصادی را در دسترس داشته باشند که گاه برای فرش فرش در آ

مند و کاربردی نمودن دانش کهن ریزی، پوشش محققان عالقهایرانی مقدور نیست. تاکید بر بر یک مدیریت علمی در راستای برنامه

انمندی و دانش تواند توای است که در تقابل با دنیای رقابتی مییان در این سرزمین نکتهبه علت در دسترس بودن منابع انسانی راو

های شفاهی فرش دستباف از عمیق فرش دستباف را نمایان نماید. بر این اساس مدیرتی فرهنگی در شناخت و اهمیت سنت

 مداخله. 2 آنها؛ روی کارکردن و فرهنگی شکافهای صریح قبول یعنی پذیرش، -1" تواند استفاده نماید.راهبردهای تدوین شده می

 یک کردن وارد با اولیه، مراحل در هنجارها تعیین یعنی مدیریتی، مداخله. 3فرهنگی؛  هایتیم قالب و شکل تغییر یعنی ساختاری،
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 دیگران، و برت) شوندمی هروب شکست با هاگزینه سایر که هنگامی فرهنگی، تیم از عضو یک حذف با خروج -4 عالی؛ راهبرد و تصمیم

. در این راهبرد تعریف شده آغازین مرحله وجود دارد و این همان شکافی است که با توجه به مطالعات صورت گرفته (60: 1385

ای است که با سرعت فزاینده خدمات در دنیای های شفاهی مناطق فرش تکرار روایت زندهآوری سنتهنوز مدون نشده است. جمع

ی از صورت های فرهنگی است که با تاکید بر حیطه هنر و بیان فردیت و شیوه کار که متکی بر روایت جاری زندگی افراد امروز یک

فعال در این زمینه از بافنده، رنگرز، رفوگر تا تولیدکنندگان بوده و در توسعه دانش فرهنگی و بازخوانی معیارهای بومی مناطق، ایالت 

 بافی دارای مشخصه های مشترک می باشند میانی برای هویت فرهنگ و تداوم حیات آن است.و اجتماعاتی که از نظر فرش

سوق  راستای در حوزه این محققان فرهنگی هایکانون تعیین آموزش، واحد تعیین و شناسایی مشاوران فرهنگی، ریزیبرنامه 

 مجالی بومی، دانش آوریجمع بر ها عالوههی دستبافتهعشایر با تاکید بر سنت شفا و ایالت یا و فرشبافی متعدد ناطق هایپژوهش

در قابلیت بحث و استفاده فرهنگی و هنری دارد.  نقد تا مکاتب مدرن دنیای هنر در که باشد هایی روایت و راویان مستندنگاری برای

 به ارتباط سنت شفاهی با مدیریت فرهنگی اشاره دارد.  1نمودار 

 اهی در توسعه فرهنگی فرشروند اطالعات سنت شف 1نمودار 

 

 

 

 

 

 

با در نظر داشتن هوش فرهنگی، مهارت های فرهنگی، کسب و کار فرهنگی، فضاسازی فرهنگی در معرفی ارتباط هویت و فرهنگ 

 و کارکردها شود وفرشبافی بازتولید فرهنگ شفاهی مناطق اتفاق معاصری خواهد بود که برای آیندگان منبع تاریخی لحاظ می

به بازخوانی  2در نمودار شود. می بازسازی و بازبینی فرهنگی، نظام باورهای و هاارزش بر مبتنی فرعی هاینظام از هریک هایساختار

 یافته های سنت شفاهی و مدیریت فرهنگی اشاره دارد. 

دامنه منابع  اطالعات 
متاثر از سنت شفاهی 

فرش
جست و جوی اطالعات

استفاده از روایت های 
گوناگون 

تحلیل و بررسی روایات از 
نسل گذشته

دسترسی به هویت مطلوب 
و تعریف شده 

کاربرد در توسعه فرهنگی 
فرش
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 گیرینتیجه

گوناگون است. با توجه به جایگاه رقابتی فرش  گذاری بعد فرهنگ بیش از مبانی اقتصادی و توسعه پایدار مدنظر جوامعامروزه سرمایه

های دستباف  که در بسیاری از موارد با محدودیت مواجه است، از دیدگاه توسعه تجاری و فرهنگی فرش دستباف نیازمند ارایه صورت

کید بر تنوع فرهنگی نوینی از دانش بومی است که در همسویی با نیازهای معاصر بتواند معرف هویت و بقای فرهنگ بومی باشد. تا

یکی از بسترهای تولیدات جهانی است و این مهم یکی از قابلیت های موجود فرش دستباف است که به تنوع مناطق و افراد،  راویان 

های مقولهدر واقع مطالعه در این زمینه تبدیل منابع ناملموس به منابع قابل ثبت منجر می شود که از و باورها گستردگی الزم را دارد. 

تاکید بر سویه های فرهنگی و کارکردی سنت شفاهی فرش دستباف  حوزه نظارتی مدیریت فرهنگی است.دانشی و بنیادی با تاکید بر 

تر های علمی مفصلهای این هنر را را در بررسیهای فرش و قابلیتهای موجود و در دسترس، مستندنگاری روایتبر اساس داشته

 باز خواهد نمود.

مدیریت فرهنگی یافته های متاثر از 
سنت شفاهی

مدیریت منابع انسانی

حفظ و ضبط 
دانش بومی

کاربرد تکنولوژی

انتقال دانش 
بومی

مطالعات فرهنگی

تاریخ نگاری

دریافت نشانه های -

فرهنگی

شناسایی آداب و رسوم-

شناسایی مولفه های بومی مناطق-

شناسایی تفاوت و شباهت های   -
فرشبافی مناطق

اسطوره هاشناسایی -
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افراد با تجربه به دست می آید را در آینده می توان به عنوان بخشی از هویت و منابع باشد که بعدها به  هایگفته از مدارکی و اسناد

آنها استناد نمود. در حقیقت دانسته های سنت شفاهی زمینه ای برای دریافت مبانی تاریخی بومی است که با در نظر داشتن هویت 

راستای جمع بندی کلی کارایی یافته های مورد نظر در دسته بندی و دریافت ویژگی هیا متنوع مناطق مردمی و توسعه تکنولوژی در 

 گوناگون خواهد بود. 
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 یه اجتماعی نیاز امروز هنر وصنعت فرش دستبافلزوم ارتقا سرما

 1پریسا محمدزاده

 چکیده

گری چون پزشکی، جایگاه خود را در حوزه های دی سرعت سرمایۀ اجتماعی مفهومی نسبتاً جدید در حوزۀ علوم اجتماعی است که به 

توسعه  و ار اجتماعیهای مهم در توسعه پاید یکی از جنبه وو ... پیدا کرده است   روان شناسی، اقتصاد، سیاست،برنامه ریزی شهری

 و فرهنگ یتجل و ایران هنر اقتصادی و فرهنگی ، اجتماعی پدیده یک عنوان به دستباف فرش از سوی دیگر. شده است  یافتگی

اهمیت وضرورت  باشد. لذا این ارتباط میتواند دروازه ورود مفهوم سرمایه اجتماعی به حوزه فرش دستباف میباشد مناطق رسوم و آداب

کتابخانه  –طرح در سرمایه اجتماعی از روش اسنادی های مبا توجه به دیدگاه تحلیلی -توصیفی در این پژوهشمساله باعث گردید تا 

  . گردداستناد به آنها راهکارهایی در جهت ارتقا سرمایه اجتماعی در هنر و صنعت فرش دستباف ارائه ای و با 

 

 فرش دستباف، ارتقا سرمایه اجتماعی ،  ه اجتماعیسرمای ژه :کلید وا     
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 مقدمه و طرح مسأله

 

بر اعتماد اجتماعی بین  مبتنیشبکه ای از روابط و پیوندهای "از  آن منظور که   سرمایه اجتماعی است موضوع اصلی این مقاله

جتماعی است که قرین همبستگی وانسجام اجتماعی و برخورداری فردی و بین گروهی وتعامالت افراد با گروهها ،سازمانها و نهادهای ا

در هر جامعه ای  .افرادوگروهها ازحمایت اجتماعی وانرژی الزم برای تسهیل کنش ها درجهت تحقق اهداف فردی و جمعی میباشد

ار داریم که با دیگر انواع  سرمایه عالوه بر سرمایه های فیزیکی، انسانی و نمادین با گونه ها و میزانی ازسرمایه اجتماعی هم سر و ک

سرمایه اجتماعی در جوامع سنتی )مقابل مدرن( بیشتر جنبه درون گروهی توام با اعتماد اجتماعی محدود و  ها  رابطه متقابل دارد .

اجتماعی سر و خاص داشته است که امروز آن را به نام سرمایه اجتماعی قدیم میشناسند. در جوامع مدرن با نوع دیگری از سرمایه 

کار داریم که بیشتر جنبه بین گروهی توام با اعتماد اجتماعی تعمیم یافته وعام دارد که از آن با عنوان سرمایه اجتماعی جدید نام 

میبرند . در جوامع در حال گذار امروزی چون ایران که به تبع ارتباط با جهان مدرن واجرای برنامه های نوسازی از باال توسط دولت 

،سرمایه اجتماعی قدیم دچار فرسایش گردیده و سرمایه اجتماعی جدید هم آنطوری که باید شکل نگرفته است ،با نوعی نابسامانی  ها

اجتماعی در سطح کالن و خرد سرو کار داریم که معرف پیدایش گسلها و گسستهای اجتماعی و منبع اصلی زایش و افزایش انواع 

 ( 1386محمد، عبداللهی .( مسایل و آسیبهای اجتماعی است

برنامه ریزی ها و سرمایه  از جمله مسائل و دغدغه های سیاستگذاران و برنامه ریزان کشور، این موضوع است که چرا به رغم تمام

گذاری های متعددی که دولت در بخش های اقتصادی انجام می دهد،نمی توان بر شرایط دشوار اقتصادی و مشکالت معیشتی مردم 

یکی از  . معموالً زمانی که ازمشکالت اقتصادی کشور سخن به میان می آید، اغلب کمبود سرمایه فیزیکی )مادی( به عنوان فائق آمد

نمی آید. این در حالی است که نیاز به سرمایه  بزرگترین معضالت نام برده می شود و از سرمایه های اجتماعی هیچ سخنی به میان

اعتمادسازی است، بیش از هر سرمایه دیگری احساس می شود و سرمایه اجتماعی  ی که نیاز بهاجتماعی در شرایط رکودی یا تورم

بردارد و رشد شتابان  سرمایه ها می تواند بسیاری از معماهای الینحل اجتماعی را از سر راه حرکات توسعه ای جامعه در کنار سایر

 ( 1384. )کالنتری ،صمد .یر نماینداقتصادی، اجتماعی را امکان پذ

فرش دستباف ایران با فرهنگ و آداب ورسوم و اقتصاد پیوستگی خاصی دارد وبا زندگی مردم پیوند عاطفی داشته و این موضوع باعث 

تاثیر فراوانی در  میشود محسوب بومی کاالی و مراحل تولید آن در کشور است با توجه با اینکه اغلب  دوام و بقای آن گردیده است و
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. )نجفی هنوز هم دارای مشکالت فراوانی میباشد  ولی تا به امروز  دارد در ایران و اقتصادی و فرهنگی هر منطقهشرایط اجتماعی 

 (1390،آذر.

 :  مورد توجه در این تحقیق این است کههای  بنابرین پرسش 

 ؟ باشد دستباف فرش صنعت - هنر تولید زنجیره مفقوده میتواند حلقه اجتماعی سرمایه  -1

 با هنر و صنعت فرش دستباف چگونه است و چرا ؟ارتباط اش تماعی سرمایه اج -2

 و رسیدن به وضعیت مطلوب چه میتوان کرد ؟در فرش ایران  موجود  فعلی برای گذر از وضعیت -3

 اهداف زیر مطمح نظر قرار میگیرند : ه چنین پرسش هاییدر راستای پاسخ ب

 بافتوصیف وضعیت سرمایه اجتماعی در هنر و صنعت فرش دست -

 تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی و شناخت علل و عوامل موثر بر کم و کیف آن -

 توصیف و تحلیل پیامدهای آن  -

 ترسیم دورنمای آینده سرمایه اجتماعی بر تاکید بر وضعیت مطلوب -

 طراحی یک چارچوب مفهومی قابل  انطباق با شرایط موجود  -

 

 

 تاریخچه و پیشینه موضوع   

محاسبه  1تبط با زیر شاخص سرمایه اجتماعی در شاخص کالن کامیابی که هر سالها توسط موسسه لگاتیومبر اساس سنجه های مر

ام جهان و یازدهم کشورهای منطقه قرار گرفته است  121در رتبه  -38/2ایران با کسب نمره  2011تا  2005بین سالهای  میشود ،

 پاک)قرار دارد . 59( اجرا شده است کشور ما در رتبه 2012رانش ).در سنجش دیگری سرمایه اجتماعی که توسط دان لی و همکا

امروزه ارتقای سرمایه اجتماعی به هدف قابل تحققی در اسناد توسعه بدل شده است . سازمان همکاری و توسعه  (1393، سرشت

ل دنیا )که نه تنها شامل اقتصادی به عنوان مجموعه ای برای بحث موضوعات سیاست گذاری در بین حکومتهای قدرتمندترین مل

کشورهایی از جمله انگلیس ،فرانسه ، آلمان و آمریکاست بلکه تازه واردانی متل مکزیک و کره جنوبی نیز جز آن هستند ( این مفهوم 

انک ، زمانی که ب 1990را گسترش داده اند . در بانک جهانی عموما در قالب برگزاری یک سری کارگاههای مشاوره ای در اواسط دهه 

در حال برنامه ریزی سیاستهای توسعه پایدار بود ،تبعات سیاسی سرمایه اجتماعی توسعه مورد توجه قرار گرفته است این ایده در 

                                                  
1 - OECO 
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برنامه های فقر زدایی این بانک که بر توسعه مبتنی بر اجتماع محلی ،مشارکت گروهی محله در تصمیم گیری ، ظرفیت سازی در 

 (1393، سرشت پاک) پروژه هایی که پاسخگوی تقاضا های محلی هستند بکار گرفته شده است .سازمانهای محلی و انتخاب 

در ایران هم در سالهای اخیر موضوع سرمایه اجتماعی از لحاظ نظری و تجربی مورد توجه قرار گرفته است .مسعود چلبی در یکی از 

سرمایه اجتماعی را گزینه های رابطه ای میداند که در ابعاد آثار خود با عنوان جامعه شناسی نظم ضمن اشاره به نظرات کلمن ،

 سیاسی ، اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی برای یک موضوع اجتماعی در شبکه تعاملی جامعه شکل میگیرد .

کید بر روابط ( سرمایه اجتماعی را در ابعاد تعامالتی و شناختی در استان مازندران و رضا اسماعیلی آن را با تا1383محمود شارع پور)

 و اعتماد اجتماعی در استان اصفهان مورد بررسی قرار داده اند .

محمدجواد ناطق پور ،علی ربانی ، محمدعلی احمدی در تحقیقات جداگانه ای به این نتیجه مشترک رسیده اند که سیاستهای توسعه 

 ( 1386محمد، داللهیعب ( اقتصادی در ایران به تخریب و فرسایش سرمایه اجتماعی منجر شده است .

اما ندرتا شاهد به چالش کشیدن مفهوم سرمایه اجتماعی در ارتباط با حوزه صنایع دستی به عنوان علومی خارج از زیر شاخه های 

آکادمیک علوم اجتماعی،توسط محققان بوده ایم که این امر ضرورت تقویت گفتمانهای میان رشته ای را ،که امکان شناخت عمیق 

ستیابی به نتایج و راه حل های موثر تر در زمینه های مختلفی از علوم را فراهم می آورند ، بیش از گذشته آشکار می سازد تر و نیز د

 میرزایی در موزه فرش برگزار گردید عبدااله 1395بهمن 25در نشست تخصصی جامعه شناسی وهنر و صنعت فرش دستباف  .

 دارد : وجود هنر پدیده به عام نگاه دو اینکه یانباب ( تبریز اسالمی هنر )استادیار دانشگاه

  اثر( ساختار و فرم تکنیک )مطالعه درونى نگاه -1

 فرش هنر و دانسته اجتماعی علوم های شاخه از یکی را شناسی جامعه اثر( تکوین در موثر عوامل )مطالعه بیرون از نگاه  -2

 دانست .  هنر شناسی جامعه های را یکی از زیرساخت

 بوجود باعث که عواملی متذکر شد که مجموعه فالسفه و شناسان جامعه دید از هنر تعاریف تفاوت به اشاره با نیز آشوری تقی محمد

  .مورد توجه جامعه شناسان است  شود می هنری اثر یک آمدن

 دخیل هنری اثر یک آمدن بوجود در عوامل از هرکدام شناسی جامعه دید از: کرد تصریح (تهران دانشگاه استاد)راد راود اعظم دکتر

 جامعه در که هنرهایی با توان می هم را دستباف آید و فرش می بوجود ماندگار هنری اثر یک باهم همکاری نتیجه در و هستند

 .دارد خود وجود در را... و بافت رنگرزی، طراحی، هنرهای از ای مجموعه دست هنر این که چرا سنجید؛ است مطرح شناسی

(iribnews.ir.) 
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 مبانی نظری

 سرمایة اجتماعیتعریف   (1

از سرمایه اجتماعی تعاریف زیادی ارائه گردیده است. به منظور تببین فضای مفهمومی این اصطالح از واژگان و تعابیر گوناگونی چون 

سرمايه  ( 1390( استفاده میشود . )براتی ،ناصر . social energy( روح اجتماعی )community spiritانرژی زندگی محلی )

اجتماعى اصطالحى است كه گاه در معناى وسيع ثروت اجتماعى و يا حتى درآمد اجتماعى  از آن برمى آيد و گاه در فضاى محدود، منابع و 

تجهيزات غيرفردى و غير خصوصى را شامل مى شود. بدين معنى، سرمايه اجتماعى آن چيزى است كه باسرمايه جامعه پديد آمده و مورداستفاده 

مجموع موجودى دارايى هاى مولد يك جامعه "سرمايه اجتماعى  نيز در تعريفى ديگر .پيام گان است نظير راههاى ارتباطى، تجهيزات انتقالهم

آن دسته ازدارايى هايى است كه منجر به توليد محصوالت قابل عرضه به بازار به منظوردستيابى به سود توسط دوبخش خصوصى و  كه شامل

  "محصوالتى مى شود كه غير قابل عرضه به بازاربراى فروش هستند، مثل دفاع و آموزش وپرورش. نيز شامل خدمات و شود ويعمومى م

 قابل كاالهاى توليد در رفته كار به ديگروسايل و آالت ماشين ساختمانها، تنها نه مقوله اين. است اقتصاد يك در سرمايه حجم كل سرمايه اين

 نيز را( نظامى ،تجهيزات ها جاده مدارس، مانند) بازار در فروش قابل غير خدمات و كاالها درتوليد شده استفاده هاى يهسرما بلكه بازار، در فروش

 حتى بلكه يابد نمي كاهش مصرف، درصورت و است انجمن يا گروه اعضاى تمامى به ومتعلق ندارد فردى مالكيت سرمايه اين. گيرد مى بر در

 موجب گروه، درون در آن از استفاده عدم شودو مى توليد اجتماعى شبكه يا انجمن يا گروه درون در تنها اجتماعى مايهسر. يابد افزايش است ممكن

 افراد مشاركت و اعتماد بر مبتنى سازمانى يا اجتماعى فرهنگ اقتصادى تبلور اجتماعى سرمايه ديگر بيان به. . شود مى آن نابودى حتى و كاهش

 (1385.اخترمحققي،مهدی. )است
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 رویکرد های سرمایه اجتماعی  (2

 بررسى مى شودرويكرد مهم و اساسي  چهار باسرمايه اجتماعى با مشخصه هايى همچون اعتماد ،همكارى، همدلى و احساس مسئوليت 

 

 رویکرد اجتماع گرایی :( ۲-1

انجمن ها و گروههای مدنی میدانند طرفداران این رویکرد  را در نظریه سرمایه اجتماعی معادل سازمانهای محلی مانند کلوپ ها ،   

این رویکرد سرمایه اجتماعی را یک امکان ساختاری یرای تسهیل عمل جمعی قلمداد میکنند  بنابراین از این منظر سرمایه اجتماعی 

این دیدگاه در بیشتر یک خیر عمومی و دارایی جمعی محسوب میشود که همگان در فواید آن شریک هستند . به عالوه وجه ممیزه 

 .  تاکید بر نقش فرهنگ و نظام ارزشی در تولید سرمایه اجتماعی است

 

 رویکرد شبکه ای : ( ۲-۲

سرمایه اجتماعی کاالیی فردی است و به سرمایه گذاری افراد در روابط اجتماعی و در اختیار قرار گرفتن منابع در رویکرد شبکه ای 

ودمورد انتظار اطالق می گردد .تعریف شبکه ای سرمایه اجتماعی بر منابع و ابزار موجود موجود در این روابط برای کسب بازده وس

 در داخل شبکه های اجتماعی تاکید میکند .
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 رویکرد نهادی : ( ۲-۳

ای افراد از منظر نهادی ، سرمایه اجتماعی ویژگی نوع خاصی از عملکرد نهادهاست که با تاثیر بر نظام های انگیزش ، بر دایره انتخابه

تاثیر میگذارد و هزینه های مبادالتی در فعالیتها را کاهش میدهد .از این منظر نهاد گرایی سرمایه اجتماعی در هر جامعه ای مستقیما 

محصول عملکرد حاکمیت و نهادهای رسمی است و تفاوت جوامع مختلف در برخورداری از سرمایه اجتماعی را جز به کمک ویژگی 

سی حاکم نمیتوان توضیح داد . از این منظر دولت نقش کلیدی در رفع مسایل مرتب بر عمل جمعی و تولید خیر ها و ساختار سیا

 عمومی مانند سواری مجانی و معضا امالک مشاع دارد .

 ( رویکرد هم افزایی : ۲-۴

بر وجوه نهادی و شبکه ای  این رویکرد در تحلیل چیستی و چرایی سرمایه اجتماعی تالش میکند کاستی های تاکید یک جانبه 

سرمایه اجتماعی و یا به عبارت دیگر وجوه فردی و جمعی آن را از طریق ارایه تعریفی از این اصطالح رفع کند که ابعاد نهادی و 

شبکه ای و همچنین سازمان رسمی و غیر رسمی سرمایه اجتماعی را در کنار هم قرار دهد .در این رویکرد سرمایه اجتماعی ذخیره 

 سرشت پاک)شبکه های رسمی و غیر رسمی است که افراد برای تولید و تخصیص خدمات و کاالها مورد استفاده قرار میدهند. 

،1393) 

 ( سیاست ها و راهبردهای ارتقا سرمایه اجتماعی ۳

اع سرمایه و عوامل در هدف گذاری سیاست های ارتقا سرمایه اجتماعی شناسایی دقیق و وضعیت جامعه از حیث برخورداری از انو

محیطی وسرمایه ای تعیین بخش است .سرمایه اجتماعی برخالف سرمایه های فیزیکی و انسانی ،از منابعی که افراد یا گروه ها در 

دست دارندتشکیل نمیشود بلکه فرایندی از تعامالت اجتماعی است که به نتایج سازنده ای منتهی میشود .بنابراین به جای اینکه در 

اصی از تحلیل )فرد ، گروه، جامعه (قرار گیرد ،در بین سطوح ایجاد شده و عمل میکند .  سرمایه اجتماعی دارای دو بخش سطح خ

ساختی )شبکه های اجتماعی( و هنجاری )اعتماد ، آگاهی و هنجارهای مقوم همکاری و روابط متقابل ( است و این یکی دیگر از 

یاست ها در این زمینه بررسی میزان انطباقهای دو بخش ساختی و هنجاری سرمایه شناختهای الزم برای هدف گذاری موثر س

 اجتماعی وعوامل موجد انطباق احتمالی آنهاست .
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 و زمان  فرصت( 1-3

عامل فرصت و زمان به طور ساده اشاره به این موضوع دارد که هم افراد برای پیوستن به شبکه های اجتماعی باید از زمان کافی 

برخوردار باشند و هم شبکه های اجتماعی نیز باید ازفرصت کافی برای شکل گیری و ایفای نقش در جامعه برخوردار باشند .مطالعات 

اند که سرمایه اجتماعی نقش مهمی در رفع محرومیت وفقر از گروههای اجتماعی دارد،اما دقیقا همین گروهها به  مختلف نشان داده

واسطه زندگی معیشتی ،فرصتی برای استفاده لز این ذخیره اجتماعی ندارند .بنابراین رفع نابرابری در دسترسی به فرصت های حیات 

 ی برای ارتقای سرمایه اجتمماعی باید باشد .انجمنی یکی از جدی ترین اهداف هر کاربرد

 

 انگیزه و هدف( 2-3

سرمایه اجتماعی محصول کنشگری افراد ،گروهها و نهادهاست .عامل انگیزه در سرمایه اجتماعی از طریق تعلق خاطر به هنجارهای 

ع فردی و گروهی از سوی دیگر تامین معطوف به روابط اجتماعی مانند تعاون ،صداقت و امانتداری از یک سو و تسهیل تامین مناف

میشود .برای اینکه سرمایه اجتماعی در جامعه ای تولید شود یا ارتقا یابد باید همه کنشگران به هنجارهای مقوم و فواید نهایی آن 

 ایمان داشته باشند .

 

 مهارت و توانمندی(3-3

گری انجمنی در جامعه است این بدان معنی است که سرمایه سومین عامل موثر بر سرمایه اجتماعی ،میزان مهارت و توانمندی کنش

گذاری در سرمایه اجتماعی در سطح فردی و گروهی مستلزم مهارت هاو توانمندی هایی است که بطور معمول در سایر گروه بندی 

 های اجتماعی ضرورت ندارند .

 

 حمایت و پشتیبانی(4-3

مناسب تولید سرمایه اجتماعی نیست و نهادهای رسمی نه تنها با ایجاد فرصت بلکه فرهنگ مدنی به تنهاییقادر به ایجاد زمینه های 

  حمایت و پشتیبانی از فعالیتهای انجمنی نیز میتوانند تولید سرمایه اجتماعی را در جامعه تسهیل کنند .

 پایش و نظارت (5-3

یتهای انجمنی و ارزیابی فایده مندی آنها در بخش های موضوع پایش و نظارت به ارزیابی کالن جایگاه تشکل های غیر دولتی و فعال

 (1393، سلیمان .مختلف و همچنین تولید داده های پایه در خصوص فعالیتهای انجمنی ارتباط دارد . )پاک سرشت
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 نتیجه گیری 

ت کم در وضعیتی نیست که نتایج مطالعات متعدد سرمایه اجتماعی در جامعه ایرانی در شرایط مطلوبی قرار ندارند و یا دسبه گواه 

بتوان نتایج و کارکردهای متبت اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی  از آن انتظار داشت . به طبع آن فرش دستباف نیز در سه حوزه  

مذکور دارای مشکالت عدیده ای میباشد که پاسخ به چرایی  و چیستی آن منوط به پذیرش تاثیر سرمایه اجتماعی بر این شاخه 

اف ( میباشد. در نوشتار حاضر چهار رویکرد سرمایه اجتماعی مطرح گردید که به نظر محقق رویکرد هم افزایی بیشتر )فرش دستب

میتواند بر تحلیل ماهیت سرمایه اجتماعی فرش دستباف موثر باشد زیرا عالوه بر تاکید بر ماهیت رسمی و غیر رسمی بر متغیرهای 

نکته آخر اینکه همانطور که سیاستگذاری ها و فعالیتهای گسترده علمی و مدیریتی از  فردی و مشخصه های فرهنگی تاکید دارد .

سطح دولت میباشد نقش مساعدت سیاست ها و مقررات حاکم به عنوان کنشگرهای وابسته بسیار موثر بوده و اثرات این تصمیمات  

عت فرش  در مقایسه با سایر کشورها به طبع پیشینه صن –زمانی مشهود است که افزایش و پیشرفت سرمایه اجتماعی حاکم بر هنر 

 اش باشد.

 پیشنهادها و راه حل ها

از عمیق شدن شکاف فرهنگی و  و جلوگیریصنعت به صورت محلی و منطقه ای  -این هنر  توسعه و ارتقا در راستای  اقدام -1

 .قومی آن 

 . دولتی برای تصمیم گیری در امور این هنر وصنعت سازمان یا نهاد دولتی و غیر  تعیین تکلیف ومشخص نمودن یک اداره ، -2

 تمام و توجه و احترام به شان وکرامت انسانی و تامین امنیت و رفاه نسبی شاغلین خصوصا بافندگان فرش دستبافها -3

 مطالعه روند مهاجرت از روستاها به شهرها و نیزاز شهرهای کوچک به بزرگتر وسازماندهی یافندگان وطرح ها -4

 مایه اجتماعیراختیار برای افزایش سطح س نظارت و ، امنیت ، زندگیافزایش سر -5

 آینده نگری در اجرای تولیدات و طرح ها وسبک تولید -6

تالش درجهت حفظ واحیا میراث تاریخی و فرهنگی فرش دستباف با توجه به قومیت و عدم تخریب سرمایه های فرهنگی  -7

 قومیتی

غ التحصیالن دانشگاهی این رشته و استفاده به جا در مواردی که نیاز مبرم به می توان با سازمان دهی  کارشناسان و فار -8

نزدیک شد به عنوان متال تشکیل سازمانی همانند نظام مهند مذکور به اهداف سرمایه اجتماعی در جامعه  هست  ایشان 

 ل یکبارسی کشور برای این قشر و صدور پروانه فعالیت و رتبه بندی علمی وارتقا پایه هرچند سا
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با توجه به شرایط کنونی فرش دستباف و جامعه باید با مطالعه نیازهای جدید اقشار شاغل در این حوزه وارد عمل شد زیرا  -9

امروز با قشری با سطح سواد باالتری نسبت به قبل که تحت تاثیررسانه های جمعی وشبکه اینترنت می باشد طرف هستیم و 

ل مقایسه با چند دهه قبل نیستند و مردم در حال حاضر با اطالع تر از قبل به این زیر دیگر شاغالنی همچون بافندگان قاب

 انداز مینگرند .

و رسیدن به یک پرسشنامه واحد برای سنجش میزان  سطح سرمایه اجتماعی فرش  گسترده تر  اجرای طرح های تحقیقاتی  -10

 دستباف

بوجود آمده در سالهای اخیر در فرش دستباف محسوب میشود لذا  بیمه قالی بافی یکی از با ارزش ترین سرمایه اجتماعی  -11

باید با اجرای صحیح و به جای آن در بقای آن بکوشیم زیرا در برخی موارد سو استفاده هایی از این نوع سرمایه گذاری صورت 

 میگیرد .

 صادرات وتولید آن فائق آمد با کارکارشناسی بر روی مولفه های سرمایه اجتماعی می توان بر تحریم فرش ، مشکالت  -12

 تالیف کتاب قانون برای قوانین مختص به این هنرو صنعت  -13

 صادرات فرش دستباف  و تولید،قانونمند بر فرایند نظارتی جدی ، مدون   -14

 فعالیت جدی تر انجمن طراحان در مراکز استانها تا همانند طراحان لباس با نگاهی علمی ،بازاری وبا علم به سالیق بازار  -15

 جهانی طرح ونقشه مناسب را در اختیار بافندگان خانگی و تولید کنندگان قرار دهد)بانک طرح فرش(

بانک اینترنتی پایان نامه های دانشجویی با هدف ارتقا سطح سرمایه اجتماعی در جامعه و نماندن این یافته های ارزشمند بر   -16

 روی کاغذ

 تعهد شغلی برای آنان ایجاد امنیت شغلی شاغلین این حوزه و ایجاد    -17

 گری مرکز ملی فرش در بین سازمانها و مراکز آموزش عالی مرتبط با حوزه فرش دستباف ایفای نقش میانجی  -18

 اعتماد کامل بر تصمیمات مسولین    -19

 منابع

( سرمایه اجتماعی در ایران،وضعیت وجود،دورنمای آینده و امکان 1386موسوی،میرطاهر .) –عبداللهی ،محمد  -1

 195.ص 25گذار.فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی.سال ششم. شماره   شناسی

 (بررسی شاخص های توسعه اجتماعی واقتصادی1384کالنتری،صمد و گنجی ،محمد) -2
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بررسی جامعه شناسی تولید فرش دستباف در کاشان .همایش ملی هنر  "( 1390نجفی ،آذر ورمضانی فر ،حدیته ) -3

 128و فرهنگ نجف آباد .ص 

 (.مالحظات و راهبردهای ارتقا سرمایه اجتماعی .مجله راهبرد1393سرشت ،سلیمان )پاک  -4

 104-71.ص 25.شماره 1393فرهنگ.بهار

براتی،ناصرویزدان پناه شاه آبادی،محمدرضا، بررسی ارتباط مفهوم سرمایه اجتماعی وکیفیت زندگی،جامعه پژوهی  -5

 1390دوم، شماره اول بهار وتابستانفرهنگی وپژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی سال 

 ( سرمایه اجتماعی چاپ اول ،تهران1385اختر محققی،مهدی) - -6

( 1387رویایی،رمضانعلی وکاوسی،اسماعیل .طراحی وتدوین الگوهای اندازه گیری سرمایه اجتماعی.مجله مدیریت. ) -7

 17. ص  76.شماره 

 1527249کد خبر   . iribnews.irسایت  -8
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یل عوامل داخلی و خارجی بر پیشبرد صنعت فرش ایرانتأو  

 1طاهره سلیمی

                                                                                                                                                                        چکیده

گاه خود کمک ایران به جای ننها به برگرداندآ کردن رسیبر وبهتر رش دستباف وجود دارد که شناخت زیادی در صنعت ف عوامل 

در زمینه  ه تولید فرش،زمین هنری، فرهنگی و زمینه تاریخی،عبارتند از: در کنند .مواردی که در این امر مهم ما را یاری می کندمی

ور کلی میتوان به طباشد که از اهمیت بسزایی برخوردار است.به این راستا می مدیریت مهمترین بحث در بازاریابی و صادرات فرش.

ح تقاضا در بازارهای سط البته بحث تقاضا را در این بخش نباید نادیده گرفت، عنوان اصل مهم اشاره کرد.ه مدیریت و برنامه ریزی ب

اهمیت فرش  واقعی مصرف کنندگان و کاهش یا افزایشتغیرات سطح درآمد  وارداتی خود تابعی است از عواملی نظیر قیمت فرش،

                                                 .                                                                 دستباف در گروه خریداران بالقوه آن

مه ها بین کشور ترجیحی برای این کاال بر حسب موافقت ناسیاست های تشویقی درمورد واردات فرش که گاه به صورت تعرفه های   

ر مشترک اروپا از جمله نظام تعرفه ترجیحی بازا شود از جمله عوامل فزاینده واردات با قیمت های نسبی پایین تر است.ها برقرار می

                                               .                                         این سیاست ها است که باید مد نظر گرفته شود

ه در متن به این باشد کصدور و تقاضا می توسعه صادرات فرش دستباف مستلزم تحلیل دقیق فرایند صادرات آن در سه مرحله تولید،

عوامل تولیدی)به  و نسبی مطالعات صورت گرفته در زمینه تولید و صدور غیر نفتی تاکید بر مزیت های مطلق عوامل اشاره شده است.

طرح شده باید با محمل و نقل و بیمه داشته است و سیاست های مناسب در زمینه های  بسته بندی، ،بازاریابی ویژه نیروی انسانی(

د افزایش قیمت ویژگی های کاال تناسب داشته باشد فرش صادراتی ایران کاالیی کم کشش و لوکس است و توسعه صادرات آن نیازمن

یزی و اجرای سیستم صحیح حمل و نقل از جمله عوامل موثر بر رشد صادرات است اجرای آن مستلزم برنامه ر صادراتی است. فرش

ه گونه ای طراحی و اجرا سریع برنامه کاربردی است.در ادامه باید گفت نظام و ساختار گمرکی  و نظام مالیاتی حاکم بر صادرات باید ب

                                                                                                              .                            روت کشور شودثهای خارجی برای تولید و توسعه صادرات شود،بلکه حافظ و نگه دارنده سرمایه و  شود که نه تنها جاذب سرمایه

ف و ارتقاء جایگاه صنعت فرش دستبا و مفید بر پیشبرد معیاری مناسب برای شناسایی عوامل موثرضرورت انجام این مقاله رسیدن به 

                                            .                                                                                            آن است

                                   .                       بازاریابی تولید، عوامل خارجی، ،داخلیعوامل  تباف،فرش دستأویل،  واژگان کلیدی:

 

                                                  
 Salimi6393@yahoo.com،                                      کارشناسی ارشد طراحی فرش، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کاشان .1
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                                                                                                                                                    مقدمه

یش تولید ناخالص داخلی و نیز تواند نقش مهمی در افزافرش دستباف یکی از مهمترین کاالهای صنایع دستی کشور است که می

آوری و رشد صادرات غیر نفتی و کاهش وابستگی اقتصاد ملی به منابع نفت و گاز داشته باشد.صادرات فرش دستباف به ارز

افزایش صادرات غیر نفتی و کاهش وابستگی به درآمد های نفتی از  دهد.فتی را تشکیل میتنهایی،حدود یک سوم کل صادرات غیر ن

تجزیه و تحلیل وضعیت موجود و شناخت مزیت ها و  اولین گام در این مسیر، اولویت های مهم دولت جمهوری اسالمی ایران است.

                                                               (96 ،1389اویار حسین، استعداد های کشورمان در صادرات غیر نفتی است)

 1/2به گونه ای که صادرات این کاال از  در سال های اخیر صادرات فرش و سهم ایران از بازار های جهانی بسیار کاهش یافته است،

بیشترین میزان صادرات فرش  1375-78وره طی د تنزل یافته است. 1376میلیون دالر در سال  635به  1373میلیارد دالر در سال 

سهم  میلیون دالر بوده است. 67معادل  1361و کمترین میزان آن در سال  1373میلیون دالر بوده و مربوط به سال  9/2132

درصد و میانگین سهم صادرات فرش از صادرات محصوالت کشاورزی و 2/30صادرات فرش از کل صادرات غیر نفتی طی این دوره 

                                                                                        (105و 104درصد است)همان،  41/8ی سنت

صادرات فرش تا  اهمیت و جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشور دارد. هنر قالیبافی در ایران از لحاظ ارز آوری و ایجاد اشتغال در روستاها،

درصد از  45میلیارد دالر یا حدود  6/1به گونه ای که بیش از  صعودی داشت و در این سال به اوج خود رسید. روند 1373سال 

به گونه ای که در سال گذشته به  اما پس از آن سیر نزولی صادرات آغاز شد، از صدور فرش تحصیل شد. ارزش صادرات غیر نفتی،

درصد آن  75دهند که یلیون نفر از جمعیت کشور را بافندگان فرش تشکیل میم 5/2بیش از  میلیون دالر تنزل یافت. 602حدود 

کنند و از میلیون نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم از تولید و تجارت فرش ارتزاق می 10تا  8.تقریبا  برندها در روستاها به سر می

ز از صدور فرش و تضمین اشتغال دست اندرکاران تولید تحصیل ار این جهت هنر قالیبافی نقش بسزایی در اشتغال نیروی کار دارد.

                                              (54، 1372، و تجارت فرش به رونق صادرات آن بستگی دارد)گمرک جمهوری اسالمی ایران

زرگانی فرش دستباف ایران در بخصوص تجاری با متاسفانه به دلیل فقدان اساسی در ابعاد سازمانی ساختاری مدیریتی تولیدی و

دوران افول و رکود شکننده ایی را در عرصه رقابت جهانی گذرانده و اکنون در شرایط بحرانی خاصی به سر میبرد از طرفی بی توجهی 

در سطح  به اصول و مبانی بازاریابی و تجارت که در بر گیرنده فرایند تولید ان نیز میشود مزیت رقابتی فرش دستباف را در داخل و

 ثیر گذارأجهانی با مخاطرات جدی مواجه نموده تجربه دیگر کشورها حاکی از توجه آنها به واقعیت های محیط تجارت و عوامل ت

                                                                                                   (20 ،1389 باشد)حشمتی رضوی،می
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                                                                                                                                                     تحقیق     ادبیات 

کی از کاالهای عنوان یه فرش دستباف ایران متاثر از عوامل برجسته فرهنگی هنری آن در سده ها و دهه های گذشته همواره ب

درصد از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داده  45 تا  35 باشد وبرجسته در بعد صادرات غیر نفتی ایران مطرح بوده و می

معیشت  و درصد اشتغال کل کشور 7 حدود آوری صادرات ایران وبطوری که سال های متمادی اولین و باالترین ردیف ارز  ،است

                                                                                                               دربر داشته است.   چند میلیون نفر را 

به دو عامل بستگی  واقعیت آن است که جریان رشد و گسترش تولید فرش و راه یابی آن به بازارهای خارج در مسیر حرکت خود،

                                                                                                                                                   دارد:    

نظارتی و -پذیرش قالیبافی به عنوان یک حرفه جدی و مفید برای کشور از سوی مسئولین و طبیعتا عدم برقراری ضوابط حمایتی-1

                                                                                     اجرای برنامه های صحیح کارگاهی درمورد این حرفه.   عدم

                                                                                 کند.  جلوگیری از خطراتی که تولید فرش ایران را تهدید می-2

در این بخش ابتدا فرش دستباف و اهمیت و جایگاه آن در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی بررسی گردیده است و مهمترین عوامل 

 در این زمینه تشریح گردیده است.

                                                                                                                                  جایگاه فرش دستباف           -الف

به طوری که حتی در دوران  صادرات فرش دستباف همواره بخش عمده ای از صادرات غیرنفتی ایران را به خود اختصاص داده است.

 در صادرات غیر نفتی کشور حفظ نموده است. درصد از صادرات غیر نفتی جایگاه خود را 19رکود اوایل انقالب با در اختیار داشتن 

این در حالی  ارز آوری و ایجاد اشتغال به خصوص در مناطق روستایی مهم ترین جنبه های اقتصادی این صنعت در کشورمان است.

ورهایی است که در سال های اخیر از یک سو شاهد کاهش سهم ایران از صادرات جهانی فرش دستباف بوده ایم و از سوی دیگر کش

اند با برنامه ریزی در امر تولید و بازاریابی و استفاده از نیروی کار ارزان سهم خود را از بازار جهانی پاکستان و نپال توانسته مانند هند،

 این کاال افزایش دهند.در این راستا چند عاملی که در کاهش سهم ایران از صادرات جهانی سهیم هستند.از مهم ترین این عوامل در

تمرکز و وابستگی صادرات فرش  ظهور رقبای جدید و کپی برداری از طرح ها و نقش های ایرانی است و در بعد تقاضا، بعد عرضه،

                                       (103، 1389 دستباف به بازار خاص کشور های اروپایی است)اویار حسین
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میلیون  1796معادل  1992درصد است.کل صادرات فرش جهان در سال  8/0 سهم تجارت جهانی فرش از کل تجارت جهان حدود

درصد بازار های جهانی فرش  55زمانی حدود  میلیون دالر بوده است. 513صادرات فرش کشور ما در این سال برابر با  دالر است.

رقبای اصلی ایران در بازار جهانی  است.درصد کاهش پیدا کرده  25ولی در حال حاضر این سهم به کمتر از  متعلق به ایران بوده،

 نر   دستمزد و هزینه تولید فرش در ایران باالتر از کشور های رقیبی چون هند، پاکستان و ترکیه. نپال، هند، چین،عبارتند از: فرش 

ر  تسهیالت بانکی اعطا چین و پاکستان است،زیرا از طرفی این کشور ها از نیروی کار ارزان و فراوان برخوردارند و از طرف دیگر ن

نقشه های فرش ایران را  درصد دارد.در واقع کشور های رقیب، 2شده به بافندگان فرش یا بدون بهره است یا نر  بهره ای حدود 

                                                   (111و  110 کنند)همان،کپی کرده و این نقشه ها را با هزینه کمتر تولید و صادر می

 عوامل موثر بر پیشبرد صنعت فرش -ب

بازرگانی و صادرات فرش دستباف مورد بحث قرار گرفته  در این مقاله مهمترین عوامل موثر بر رونق فرش دستباف در زمینه تولید،

                                                        .                                                                                               است

                                                                                                                                           مسائل بخش تولید          -1

شده و نا مرغوب  وارداتی در بافت فرش و تنظیم طرح های اصالح نژاد دام با همکاری  .امروزه جلوگیری از مصرف پشم دباغی1

وزارت کشاورزی و تعاونی های دامداری و همچنین تنظیم طرح های الزم در زمینه ازدیاد کشت پنبه و گسترش توتستان ها و 

                                                                      .                       باشدکارخانه های پنبه پاک کنی و ابریشم کشی می

.تنظیم طرحهای الزم در زمینه احیای رنگرزی سنتی و استاندارد کردن رنگهای شیمیایی و جلوگیری از ورود مواد شیمیایی کم 2

 .                       ندارد و تحقیقات صنعتی ایرانثبات و نا مرغوب و استاندارد کردن مواد اولیه بافت فرش با همکاری موسسه استا

 موزه فرش ایران، .جمع آوری طرحهای اصیل نقوش فرش ایران و تاسیس بانک نقشه فرش با همکاری شرکت سهامی فرش ایران،3

لیه نقشه ها و نگاره گذاری ک سازمان صنایع دستی ایران و جهاد سازندگی و اتحادیه های تعاونی فرش بافان و استقرار سیستم کد

      .                                                                                                                            ها با استفاده از رایانه

ه و توزیع دار قالیبافی بهداشتی با اند و تهیکه موجب بیماری های مختلف شده .جمع آوری و انهدام دارهای قالی غیر بهداشتی4

به عالوه امروزه با  تکنولوژی پیشرفته در مدل های مختلف با همکاری دانشکده بهداشت و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی.
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اری از تغییر سبک معماری خانه با سقف کوتاه امکان دایر نمودن دار های قالی عمال غیرممکن گردیده است.با توجه به این امر بسی

 .                                                          دار های قالی که در گذشته در اغلب خانه ها برپا بوده است منهدم گردیده است

قالی با همکاری سازمان آموزش فنی و  بافت و رفوگری رنگرزی،طراحی، .تهیه استانداردهای آموزشی در زمینه تولید مواد اولیه،5

 .                                                                                                                 فه ای وزارت کار و امور اجتماعیحر

عنوان الزم به  فرش شناسی و تربیت نیروی انسانی مطالعات های تحقیقاتی در زمینه .ایجاد مدارس حرفه ای قالی بافی و انستیتو6

 .                                                                     باشدطراح،نقشه کش و غیره می رنگرز، کارگر ماهر، بازرس فنی، استادکار،

 ،.ایجاد شرکت های منطقه ای و اقماری تولید فرش با برخورداری از همگونی های فرهنگ خاص محلی و منطقه ای ایالت و عشایر7

        .                                                                                                                            روستا و شهر

 .ولیهحق العمل کار و دالل و استقرار سیستم صحیح توزیع مواد ا .حذف واسطه های خرید و فروش مواد اولیه فرش اعم از بنکدار،8

ایجاد کانون فرش ایران با همکاری بخش دولتی و بخش خصوصی و ایجاد بانک فرش و اعطای وام به تولیدکنندگان فرش دستباف .9

بیمه و طرح طبقه بندی مشاغل در کلیه مشاغل و حرف  و تشویق طراحان و هنرمندان در این رشته و استقرار سیستم بازنشستگی،

 .                                                     رداری از طرح بهره وری کار و پاداش کارانهوابسته به قالیبافی با برخو

.تعیین مجازات افرادی که به نحوی در کار تولید مواد اولیه بافت و توزیع اخالل می کنند که شامل تقلبات مختلف در بافت 10

                                                                                                     (129.و  128 ،1389، .)حشمتی رضویباشدمی

تغییر الگوی مصرف و باال رفتن هزینه  گسترش صنایع فرش ماشینی به عنوان کاالی جانشین، تورم و کاهش قدرت خرید مردم،

واد مورد استفاده و نحوه بافت فرش توجه کنند و این باعث از دست تولید باعث شده است که تولید کنندگان فرش کمتر به کیفیت م

                                                                           (49، 1391 دادن بازار های جهانی شده است)ایرانی کرمانی،

رقیب قابل رقابت باشد هر روز بازار های جدید تری را  به شرطی که قیمت آن با کشور های اگر فرش را با کیفیت باال تولید کنیم،

برای  .هر کشور و هر سرزمینی که مردم آن ذوق هنری داشته باشند بازار خوبی برای فرش ایران خواهد بود. گشاییمروی خود می

تبلیغات را همواره مد نظر  ام داد،سرمایه گذاری های الزم را در زمینه آموزش انج دستیابی به بازار های جدید باید برنامه ریزی کرد،

                              (93، 1381قرار داد و فرشی را تولید کرد که با فرهنگ و سلیقه هر کشور تطابق داشته باشد)سیاری،
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اف در خارج در بحث رقابت کشور های تولید کننده فرش با خاطر نشان کنیم که بازار فرش ایرانی بویژه فرش های متوسط و درشت ب

عمدتا ناشی از نزول کیفیت فرش های دستباف)به خصوص در  50و  40از ایران لطمه بسیاری خورده است که این مسئله در دهه 

ضمنا باید توجه داشت که کشور  ناشی از تورم وحشتناک حاصل از شرایط جنگی بوده است. 60و در دهه  نوع درشت و متوسط(

اگر در تولید فرش سابقه بیشتری  سده اخیر که بافته هایی از فرش موجود است، 4وستان حداقل در های ترکیه و افغانستان و هند

از ایران نداشته باشند،کم سابقه تر نیستند و هر یک از آنها فرش ها و بازار خاص خود را داشته اند.فرش های درشت باف و حتی 

 دارند و رواج نقشه های چاپی و تکراری نیز این امر را تشدید کرده است.متوسط ایرانی انواع مشابهی در کشور های مذکور داشته و 

الزم به یادآوری است که ما حداقل دو میلیون بافنده  شود،حتی زمانی که مسئله فراوانی و ارزانی در هند و پاکستان و غیره مطرح می

بنابراین مسئله  دگان هنوز با قیمت های ارزان فرش ببافند.توانند با اندک کمکی از جانب دولت و یا تولید کننحرفه ای داریم که می

عمدتا دلیل سهولت بافت است که البته طرح  قیمت ارزان تر فرش های بافته شده در این کشور ها بخصوص در انواع هندی و چینی،

                   (106، 1368، و رنگ آمیزی پیشرفته در عرضه آنها بسیار موثر است)صور اسرافیل

توان به کاهش تقاضای فرش دستباف در بازار جهانی به دالیل از جمله عوامل خارجی موثر در کاهش صادرات در سال های اخیر می

رکود اقتصادی جهان و بیکاری و کاهش  متعدد از جمله ظهور کاال های اساسی جانشین فرش دستباف با قیمت های نسبی ارزان،

از  د.متمرکز بودن بازار های صادراتی و تاثیر منفی آن بر ارزش صادرات از عوامل خارجی دیگر است.درآمد های ناشی از آن اشاره کر

رقابت ناسالم تعدادی از صادر کنندگان در یک  توان به شکستن قیمت ها به چند علت،جمله آثار منفی متمرکز بودن بازار فرش می

زار مذکور صادرکنندگان به منظور جلوگیری از راکد ماندن سرمایه خود به قیمت بازار یا چند بازار محدود اشاره کرد که با اشباع با

                                                            (24، 1385، کنند)عباسیشکنی یا رقابت ناسالم اقدام می

جنگ های خلیجی و داشتن رقبای  غیر مترقبه،حوادث  توان به این جمع بندی رسید که رکود جهانی،با توجه به توضیحات فوق می

،نپال و پاکستان از جمله مهمترین عوامل خارجی هستند که صنعت فرش ایران را در طول تاریخ آن دچار فراز  قدرتمند مانند هند

                             (                                                          112 ،1389 اند)اویار حسین،و فرود هایی کرده

فرش های ظریف و زیبای ایرانی است که بوسیله هیچ یک از کشور های مذکور قابل  آنچه که در فرش ایران غیرقابل رقابت است،

ن بافت و رقابت نیست و علی رغم ادعای صادر کنندگان و یا تجار،فرش ایران بخصوص انواع ظریف و مرغوب آن هنوز و همواره و تا آ

 .                                                                                     ارزش خود را دارد هنگام که دوستداران هنر وجود دارند،
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عدم تحول و روش های بافت و استفاده از طرح های تکراری و غیر اصیل درباره ضرورت تحول در روند تولید فرش روش بافت فرش 

و البته طرح های ایرانی حتی با همین حالت تکراری و  سال پیش و یا بیشتر از آن کوچکترین تغیری نکرده است. 500به  نسبت

یکنواخت خود در سراسر جهان عالقه مندان بیشماری دارد ولی مسئله این است اوال این امر مانع از آن نباید بشود که برای بهتر 

ه در کردن رقیبان دست به تجربه های تازه بزنیم و امکانات بالقوه این هنر در جذب و ارائه ایده کردن بازار های خود و از میدان ب

 .                                                                                                      های متنوع تر را به نمایش بگذاریم

 ود آموزش های فنی و حرفه ای در این رشته است و از آن جا که فرش با هر کیفیت،قیمتی دارد،علت اصلی تمام این مسائل عدم وج

داند واقعیت آن است که بسیاری از بافندگان نقشه خوانی نمی کمتر کسی به فکر افتاده است که علت اصلی این ضایعات را در یابد.

 گرفته اند و به همین علت از هر ده فرش نه تای آن دارای ایراد و نقص است، و قالیبافی را از پدر و مادر با همان اشتباهات سنتی یاد

تومان قیمت گذاری شود،به علت وجود معایب بیشمار گاه تا نصف  20000تواند در صورت رعایت نکات فنی و فرشی که متال می

مسائل برای حفظ و حمایت از فرش است و این از نظر ما آموزش در قالیبافی یکی از ضروری ترین  یابد.قیمت و یا کمتر ارزش می

آموزش در وهله اول شامل یک مرحله مقدماتی برای قالی بافان ساده است که شامل نقشه خوانی و آموزش و چگونگی رفع معایب 

رنگ  ش،و در مراحل بعدی شامل برنامه های وسیعتری درباره ویژگی های کلی فر کجی،باال و پایین زدن است، سره، ظاهری فرش،

، 1368 یابد)صور اسرافیل،باشد که از نظر ما دامنه بسیاری از آن ها در حد آموزش های کالسیک ادامه میو شناخت مسائل هنری می

                                                                                                                         (107و 106

اهش کیفیت فرش از طریق اشاعه انواع تقلبات به عنوان متال بی گره بافی،جفتی بافی ،نزدن پود و یا بر عکس استفاده از پود های ک

شود و فرش به اضافی جهت تمام کردن فرش مواردی است که به موازات گسترش فرش بافی و افزایش فروش فرش مشاهده می

به هر حال زمانی که مسئله رقابت  همانند تقلب در رنگ زیان های سنگینی را پذیرفته است. خاطر کاهش استحکام از این رهگذر نیز

باید به یاد آورد که رواج تقلب در کیفیت مواد و بی ثباتی رنگ های فرش بود  شود،فرش های هندی و پاکستانی و غیره مطرح می

  (                             114 قیبان مطرح گردید)همان،که به بازار ایران در خارج لطمه زد و پس از آن مساله رقابت ر

از عواملی که به  توان مربوط به تولید دانست و تعدادی از آنها به سیاست های اتخاذ شده ارتباط دارد.برخی از عوامل داخلی را می

.این امر باعث شده که از قدرت رقابت فرش توان از تنزل کیفیت تولید و افزایش قیمت تمام شده نام برد-شود میتولید مربوط می

در اپران تولید فرش برخالف اکتر کشور های رقیب که به صورت کارگاهی و در قالب  دستباف در بازار های جهانی کاسته شود.

درصد از  50گیرد.هزینه تولید فرش در ایران در مجتمع ها به میزان به صورت تک بافی)خانگی(صورت می شود،مجتمع ها انجام می
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 23هزینه تولید به صورت تک بافی بیشتر است و این امر ناشی از پرداخت برای ایام تعطیلی،عیدی و پاداش حق سنوات و پرداخت 

به عالوه تولیدکنندگان به منظور دستیابی به حاشیه سود مورد نظر خود به  درصد حق کارفرما بابت بیمه تامین اجتماعی است.

بکارگیری پلی استر و غیره  ابریشم نامناسب خارجی، استفاده از مواد اولیه نا مرغوب از جمله پشم دباغی شده،کاهش هزینه تولید با 

ورود تولیدات با کیفیت پایین به بازار های جهانی باعث شده تا به نماد تجاری فرش دستباف کشور که از دیر زمان  کنند.اقدام می

                                                    (12، 1385 خدشه دار کند)عباسی، ت،جایگاه خاصی را نزد خریداران داشته اس

به جای  انبوه تولید با کیفیت کم، توان به این جمع بندی رسید که عوامل داخلی متل افت کیفیت،با توجه به مباحث ذکر شده می

عدم  قوانین متغیر و غیر کارشناسی، نداشتن قدرت سفارش پذیری، وجود سازمان های متعدد در تجارت و تولید فرش، تولید بهتر،

 تواند صنعت فرش ایران را از رونق بیاندازد)اویار حسین،عدم شناخت نسبت به عملکرد رقبا و غیره می شناخت سلیقه مشتریان،

1389 ،113)                                                                                                                                             

توان به تحول در صنعت فرش بافی و عمدتا طراحی و نقشه کشی و همچنین حمایت فرش میدر پیشبرد صنعت از دیگر عوامل موثر 

مکانات و آگاهی های کافی را نیز نباید از طراحان و هنرمندان این حرفه اشاره کرد و تاثیر متبت گسترش مجتمع های بزرگ با ا

توان به جلوگیری از ورود بی رویه مصالح مورد نیاز فرش از خارج و توزیع آن بوسیله دالالن و واسطه در این مورد می نادیده گرفت.

یشتر آنها در ایران وجود دانیم امکان تهیه و تولید بها که باعث افزایش سرسام آور قیمت ها شده است نیز اشاره کرد در حالی که می

سود جویی و عدم آموزش و در ادامه  همچنین مبارزه با رواج تقلب و ایجاد معایب و نواقص روی فرش در اثر سهل انگاری، دارد.

 (                             1149، 1368، رقابت فرش های ارزان قیمت خارجی و مساله تورم و مشکالت ارزی)صور اسرافیل

فرش ایران به بازار های جدید با مشکالتی روبروست که با برطرف کردن آنها به گسترش  سریع تر صادرات فرش و سودآوری  صادرات

 .                شودفنی و اجتماعی تقسیم می این عوامل به سه گروه قانونی، به منظور سهولت بررسی، آن خواهد انجامید.

                                                                                                                                        عوامل قانونی:   -الف

حضور یک متولی آگاه و قدرتمند که بتواند بر کلیه فعالیت های مرتبط با فرش نظارت داشته و ضمن تدوین برنامه ای مدون و -1

 .                                                                                هدایت و نیز ارزشیابی اقدامات بپردازدجامع در سطح کالن به 

هماهنگ بودن قوانین و ثبات مقررات مربوط به تولید،صدور،گمرک،مالیات،برگشت ارز و غیره که برنامه ریزی به صورت تولید و -2

 .                                                                                                                      نسازد صدور را با اختالل روبرو
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                                                                                                                                       عوامل فنی:   -ب

گرفتند و حداقل تحول و تکامل را ابزار و دار های قالیبافی امروز همان ها هستند که در صد ها سال پیش مورد استفاده قرار می-1

        .   تواند جریان کند فعلی را تسریع بخشد و موجب پیشرفت اقتصاد شوداستفاده از ابزار کارآمد و پیشرفته می اند.به خود دیده

شود که در بلند باعث افزایش کیفیت و تناسب آن با نام فرش ایران می وجود استاندارد مواد اولیه و نظارت کافی در بخش تولید،-2

         .                                                                           توان شاهد تاثیرات متبت آن در بازار های فرش بودمدت می

 :                                                                                                                       عوامل اقتصادی و اجتماعی-ج

 .         جدیدوجود یک برنامه حساب شده تبلیغات و بازاریابی جهت معرفی صحیح فرش ایران در بازار های سنتی و بازار های -1

صادر کنندگان  فروشندگان، تولید کنندگان، باال بودن سطح اطالعات عمومی و تخصصی دست اندرکاران فرش اعم از افراد مسئول،-2

         .                                                                                               و وارد کنندگان نهایی فرش ایران

پژوهش و انتشار نتایج تحقیقات به منظور بکار بردن آنها در تصمیم گیری ها و نیز تکمیل پژوهش های بعدی در بعد آموزش و -3

          .                                                                                                 ارتقا سطح آگاهی دست اندرکاران ذیربط

-ثبات نر  ارز داخلی در مقابل ارز های خارجی که به حفظ ارزش و قیمت اصلی فرش ایران در بازار های جهانی می-4

                                                                                                                  (95و  94 ،1381انجامد.)سیاری،

                                                                                                                                           بازاریابی و صادرات فرش  -

نین تقلیل درآمد با توجه به تسریع آهنگ رشد جمعیت کشور که تعداد متقاضیان را در بازار کار افزون ساخته است و همچ-

نفت،برنامه ریزی کالن کشور اقتضا میکند که عالوه بر طرحهای زیربنایی از برنامه های افزایش صادرات غیر نفتی خصوصا قالیبافی 

                            .                                                                                                  کمال استفاده به عمل آید

با ورود کشورهای تولید کننده فرش دستباف در بازار جهانی و انجام رقابتهای مکارانه و اقتباس از نقوش فرش ایران فروش قالی -

هله اول ایران رو به کاهش گذاشته  و بازار صادرات فرش از حالت انحصاری به رقابتی در آمده علت اقتباس از نقوش فرش ایران در و

زیبایی و اشتهار نقوش قالی ایران است در ثانی عدم جلوگیری از اقتباس این نقوش و سهولت کار در دسترس بودن نقشه ها برای 



 

386 

 

از طرف موسسه مطالعات و پژوهش  1364 بافندگان کلیه کشورها مزید بر علت شده به موجب یک گزارش رسمی منتشره در سال

                        .                                                                                                                            دهدایرانی را مورد استفاده قرار می حرط 50رین صادر کننده کنونی فرش دستباف در جهان بیش ازهای بازرگانی هندوستان بزرگت

 .                  و مشکل خروج فرش از کشور به انضمام مقررات  توام با روشهای عریض و طویل ترخیص کاالمسائل ارزی و بانکی -

                                                                                                                           مبارزه بی امان با قاچاق فرش-

                                                                                                          واحدی برای تبلیغات و بازاریابی فرش ایجاد-

طرحهای مربوط به شناخت سلیقه خریداران خارجی و ارائه خدمات پس از فروش به همراه تضمین نامه خرید و برچسب شناسنامه -

                                                                                                                                           فرش

                (130و  129، 1389 ارائه توصیه های الزم در زمینه ساختار تشکیالتی هسته مرکزی فرش ایران.)حشمتی رضوی،-

صدور فرش دستباف  رونق این نمایشگاه ها را به دنبال دارد. صادرکنندگان فرش دستباف ایران در نمایشگاه های ساالنه فرش،شرکت 

 .                                        با توجه به تسهیالتی که دولت در جهت صادرات آن ایل شده است،هنوز دچار رکود است

عالقه خریداران خارجی به  فرش ایران به عنوان عواملی است که  های تبلیغاتی در بازارهای جدید، بازاریابی مناسب،ایجاد زمینه

                                                                                        (86، 1376 شود)سبحه،باعث ارتقا جایگاه فرش ایران می

 .                       موثر بر صنعت فرش دستباف کشور را به عوامل درونی و بیرونی منتسب نمودتوان عوامل از سوی دیگر می-ج

                                                                                                                                              عوامل درونی-

 های تشویقی در مورد صادرات فرش دستباف وجود سیاست  -

 آن کشش قیمت فرش دستباف و سایر کاالهای رقیب جانشین -

 میزان تولیدات و واردات فرشهای ماشینی و موکت در کشور و مقایسه میزان مصرف آنها با فرش دستباف -

 هزینه های وارداتی آنکاهش کمبود مواد اولیه در داخل و عدم  -

 برای واردات مواد اولیه تسهیالت و ممنوعیت ها -

 ظرفیت موجود و قابلیت افزایش عوامل تولید از نظر نیروی انسانی متخصص و مواد اولیه مورد احتیاج در داخل کشور -

 بافان نسبت به سرانه دیگر کارگران در سایر بخشهای تولیدی دستمزد قالی بودن سطحهم  -

 تغال تولید ناخالص ملی و ارزیاهمیت تولید قالی و قالیچه در اقتصاد ملی از نظر اش -

 بافان از نظر سطح دستمزد راحتی کار و تامین آتیه امکانات شغلی بهتر برای قالی -
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 میزان سطح تورم در داخل کشور -

 اعطای تسهیالت بانکی به بافندگان  -

 تبلیغات و بازاریابی در سطح وسیع -

 داشتن شناسنامه -

 کامل از سلیقه بازارآگاهی  -

 مسائل ارزی و بانکی -

 نر  ارز یا قیمت محصول -

 گذاردثیر میأدرآمد خارجی که بر صادرات ث -

 هزینه حمل و نقل -

                                                                                                                                       عوامل بیرونی-

 ر بازارهای وارداتی و روند آنسطح و کشش تقاضای فرش دستباف د -

 وضعیت رکود و رونق اقتصادی در بازارهای عمده وارد کننده -

 میزان عرضه فرشهای بسیار مرغوبی که ارزش سرمایه گذاری دارند -

 سیاست های تشویقی در مورد صادرات فرش -

 نر  بهبود بانکی در بازارهای خارجی -

 عدم رکود اقتصادی در کشورهای خواهان فرش دستباف -

 (10و  9 ،1363 بازرگانی، بازارهای خارجی.)موسسه مطالعات و پژوهش های نر  بهره بانکی در -

          شناخت ابعاد بحران اقتصاد غرب و اثرات آن بر فرش دستباف ایران                                                                  

یابد .طبق تحقیقی که در آمریکا یابد و تقاضا برای کاال های ضروری افزایش میکس کاهش میدر هنگام رکود تقاضا برای کاال های لو

رود بنابر این انتظار می )غیر ضروری(نددر صد از خانوار های آمریکایی تمایل به کاهش تقاضای کاالهای لوکس را دار 72انجام شد 

اگر تقاضا برای  گیرند.ی کاالهایی متل فرش دستباف این مقوله قرار میکه تقاضا برای کاالهای غیر ضروری کاهش یابد و تقاضا برا

تواند تقاضا برای شود و در آینده نزدیک میکاالهای لوکس در سایر کشورها کاهش یابد قطا فرش دستباف که با مشکل مواجه می

بت قیمتی برخوردار نیستیم و بنابراین فرش را کاهش دهد.در ضمن بر خالف کشورهای چین،پاکستان،هند و نپال ما از مزیت رقا

فرش دستباف کاالیی دارای کشش قیمتی  مزیت صادرات با قیمت پایین را نیز نداریم و مشکل صادرات فرش دستباف محتمل است.

 رود بحران در صادرات فرش دستباف ایران نمود معین بیشتری داشتهبه همین خاطر انتظار می باشد،و کشش درآمدی پایین می

کاهش در تولید ناخالص داخلی  به خاطر وابستگی صادرات فرش دستباف ایران به تولید نا خالصی داخلی کشور های خارجی، باشد.
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از آنجا که بحران اکتر کشور های عمده مقصد صادراتی  آن کشور ها باعث کاهش شدید تری در صادرات فرش دستباف خواهد بود.

مشاهدات عینی از بازار این کشور ها موید این مطلب است که تمایل این خریداران بنا به دالیل  ،فرش دستباف ایران را در بر گرفته

                            (20، 1388 یاد شده فوق  برای خرید فرش دستباف ایران کمتر شده)محمود زاده،

راه حل  ثیر اثرات منفی آن قرار خواهد گرفت.صنعت فرش کشور همچنان  تحت تا رسد با ادامه این بحران در غرب،به نظر می

در این شرایط توجه به بازار های تازه در شرق آسیا،شمال آفریقا و آمریکای  مناسب کاهش اتکا و وابستگی به بازار های غرب است.

تجملی)نظیر فرش  بازاریابی و تبلیغ در این بازار ها که با رشد درآمد شخصی و گرایش به مصرف کاال های التین ضروری است.

در همین حال ضرورت دارد که ضمن حفظ اصالت های فرش ایران به سلیقه  تواند صادرات فرش را احیا کند.روبرو است،می دستباف(

مشتریان در بازار های نوظهور توجه شود.الزم است ارتباط میان صادر کنندگان و بافندگان تحکیم و تقویت شود تا تقاضای مشتریان 

                                                                       (56، 1376 بخش تولید انتقال پیدا کند)سبحه، خارجی به

                                                        اثرات مثبت متنوع ساختن بازارهای فرش بر توسعه و پیشبرد صادرات فرش ایران

این وضع درمورد  رود.کا به چند بازار مشخص یکی از مهمترین مشکالت صادرات کاالهای سنتی کشور به شمار میتمرکز گرایی با ات

 کند.هستند بیشتر صدق می-یا درآمد سرانه باال-کاالهایی که جنبه تفننی داشته و خریداران عمده آنها کشور های ثروتمند

خش عمده ای از صادرکنندگان فرش،فعالیت های خود را به چند بازار معدود در صادرات فرش نیز با این معضل روبرو هستیم که ب

اند یا تحریک قابل مالحظه ای برای گسترش نفوذ خود در این بازارها منحصر کرده و بقیه بازار ها را تقریبا به حال خود رها کرده

                                                                                  (47 ،1372 دهند)گمرک جمهوری اسالمی ایران،نشان نمی

         مهمترین اثرات مثبت متنوع ساختن بازارهای فرش به شرح زیر است:                                                                  

تجربه نشان داده است که اشباع یک یا چند  بازارهای نامحدود:ثبات قیمت به سبب رقابت سالم تعداد زیادی از صادرکنندگان در -1

بازار از مقادیر معینی از یک کاال و تالش صادرکنندگان برای جلوگیری از راکد ماندن سرمایه خود آنان را به قیمت شکنی با رقابت 

                                                            .                                                 های ناسالم دیگر وارد کرده است

درصد به بازارهای اتحادیه  65ثبات و پایداری اقتصاد کشور و جلوگیری از آسیب پذیر شدن آن:وابستگی صنعت فرش به میزان -2

ود اقتصادی کشورهای مهم عضو این اتحادیه به تواند این صنعت را آسیب پذیر سازد.رکمی اروپا)عمدتا آلمان،ایتالیا،فرانسه و بریتانیا(
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دفعات در وضع صنایع نساجی کشورهای جهان سوم اثر گذاشته است و به پایین آمدن سطح اشتغال در صنایع وابسته به صادرات 

                          .                                                                                                                            دهندیه میعالوه بر آن اعضای آن اتحادیه در مواردی در مناسبات اقتصادی خود مسایل غیر اقتصادی را نیز ارا منجر شده است.

ه چند بازار معدود از جمله توان به این نتیجه رسید که تمرکز گرایی در صادرات یا به عبارت دیگر اتکا ببا توجه به موارد فوق می

 .                                                                       تواند به نفع اقتصاد کشور باشدبازار های اتحادیه اروپا در درازمدت نمی

کشور صادر شده است میلیون دالر فرش دستباف از  6816کال حدود  1367-73دهد که طی سالهای بررسی های آماری نشان می

بنابراین ایجاد تنوع در  فرانسه و انگلستان انتقال یافته است. سوییس، ایتالیا، آن به کشور آلمان، میلیون دالر( 5074درصد) 75که 

بازارهای صادراتی فرش و کاهش وابستگی به جامعه اروپا باید مورد توجه صادرکنندگان فرش و موسسات یا سازمان هایی باشد که 

                                                                      (52و  51و  50 توسعه مستمر صادرات فرش دلبستگی دارند)همان، به

بازاریابی و تبلیغ در این بازارها که با  در این شرایط،توجه به بازارهای تازه در شرق آسیا،شمال آفریقا و امریکای التین ضروری است.

 تواند صادرات فرش را احیا کند)سبحه،روبرو است،می درآمد شخصی و گرایش به مصرف کاالهای تجملی)نظیر فرش دستباف(رشد 

1376 ،55)                                                                                                                                                

                                                                                                                              نتیجه گیری                                 

و تعرفه های گمرک از اهمیت  اولین و مهمترین عامل پیش روی فرش ایران مسائل اقتصادی است.که در این بخش مسائل مالیاتی

اقدامات مهم در جهت تقویت تجارت فرش ضرورت سپردن پیمان ارزی برای صادرات فرش با ارزیابی  بسزایی برخوردار هستند.

شود.چند نرخی بودن نر  ارز مانع توسعه صادرات درست از قیمت فرش های صادراتی منجر به باال رفتن ارزش صادرات فرش می

 .                                                                                                     سریعا مورد تجدید نظر قرار بگیرداست و باید 

که در این بخش مسائل باشد.در سطح کشور می صوص فرشخ در و مهارت دانش کالسیکارتقا  پیش روی فرش ایران، دومین عامل

فرش ایران با  مهارت و تخصص تجار و خلق دانش ضرورت بیشتری دارند. پژوهش و انتشار نتایج تحقیقات، وهشی،علمی آموزشی پژ

های که هر کدام دارای ویژگیغیره  کاشان و فارس و کرمان، خراسان،اصفهان، قطب مهم قالیبافی،همچون تبریز، وجود چندین 

                             باشد.های کشور میسطوح عالی در دانشگاه،شایسته داشتن چندین رشته کالسیک تا  خاص خود است

متمرکز بودن بازارهای  توان به تجارت الکترونیک،عامل بعدی سیاست های تجاری است که از مهمترین زیر مجموعه های آن می

                                                            .                                صادراتی و سیاست های تحدیدی و تشویقی اشاره کرد
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با اینکه صنعت فرش دستباف در ایران از قابلیت های فراوانی برخوردار است و اینکه ایران مهد قالیبافی است ولی با مشکالتی 

ت می گیرد.کشورهایی که از نظر انشروبروست که به نظر میرسد این مشکالت از بخش مدیریت و برنامه ریزی سازمان های مربوطه 

استفاده کنند  اند با مدیریت و برنامه ریزی از تمام قابلیت های کم خود،ایین تر هستند توانستهپقدمت و اصالت در این صنعت از ما 

طرح ایرانی  50طوریکه هندوستان بزرگترین صادر کننده کنونی فرش دستباف در جهان بیش از ه و جایگاه ایران را تصاحب کنند ب

رسد با تقویت بخش مدیریت و عوامل اجرایی مربوطه میتوان این موانع را از سر راه نظر میه بنابراین ب دهد.را مورد استفاده قرار می

توان به سیاست گذاری از زیر مجموعه های بخش مدیریت می برداشت و صنعت فرش دستباف ایران را به جایگاه اصلی خود برگرداند.

 .                                           ین برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت و فعالیت شورای فرش اشاره کردو تدو

بر پایی نمایشگاه  طبق یافته های تحقیق دو عامل بازاریابی و کیفیت از اهمیت یکسانی برخورداراند.مهمترین زیر مجموعه بازاریابی،

 .                                                                                    باشدشناخت سلیقه بازار می تبلیغات، های داخلی و خارجی،

بایستی ضمن بهره  برای به دست آوردن سهم بیشتری از بازار رقابتی ایجاد شده در منسوجات کفپوش به خصوص فرش دستباف،

یکی از ابزار های مهم در برنامه ریزی و سیاست  در بازار برنامه روشن و مدونی داشت. گیری از دانش بازاریابی برای حضور خود

تواند از آن ها در جهت ایجاد رضایت در بازار هدف خود بهره آمیخته بازاریابی است که تولیدکننده می گذاری در حوزه بازاریابی،

                                                                                                   .                                                   بگیرد

بلکه باید با برنامه جمعی و بوسیله  تبلیغات در مورد هر کاالیی به صورت منفرد و پراکنده هیچ گاه کارآیی الزم را نخواهد داشت،

بازاریابی یک امر مهم و تاثیرگذار  و هدف و محل تبلیغ حساب شده و سنجیده باشد.متولی و سازمانی خاص صورت گرفته و جهت 

باشد به گونه ای که بازار داخلی فرش دستباف از جمله بازار هایی است که در صورت توجه به اصول بازاریابی با توجه به جمعیت می

یر کاالهای جانشین باشد به شرطی که بتوانیم با استفاده از ساز تواند بازار خوبی برای این محصول با ارزش در مقابل ساکشورمان می

در واقع باید اول باید بازاریابی کرده و سپس صادر  و کارهای تبلیغاتی مناسب مردم کشورمان را به مزیت محصول یاد شده آگاه کنیم.

لذا قیمت ها مدام در حال تغییر است و  گردیم.می کنیم و در بیرون از کشور دنبال مشتریمتاسفانه ما ابتدا کاال را صادر می کنیم.

متاسفانه معامله کاذب پول را به وجود می آورد در حالی که این شیوه صادرات مربوط به  گیرد،صادراتی که به این شیوه صورت می

صنعت فرش هم اکنون        .عدم پرداخت بهای کاال و غیره را در پی دارد قرون گذشته است و مسایل مختلف از جمله گیرنده کاال،

در چنین شرایطی راه حل مناسب روش های حفاظتی  به دلیل رکود بی سابقه در بازار فرش و اشباع کامل آن دچار تنگنا هایی شده،
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برای حراست از کیفیت ها و ارزش های هنری و سنتی فرش دستباف است و راه یابی به بازار های صادراتی جدید از طریق بازاریابی 

                                                                                                                  .نقشه اصیل و مواد اولیه و مرغوب از اهمیت بیشتری برخوردار هستند رنگ،بافت، بهینه سازی طرح، برای ارتقاء کیفیت، مدرن است.

جی به نام است و اهمیت این یر به شدت در فرش بافی رایج گردیده استفاده از پشم های ظریف خارمسئله ای که در سال های اخ

به کلی فراموش شده  فرش و طول عمر آن است، ایجاد کننده حالت ارتجاعی)پاخوری( که زبری و تجعد و استحکام پشم،مطلب 

ولی این نوع  و بخصوص فرش های تابلویی ایرادی ندارد. البته مصرف پشم های وارداتی از نوع ظریف برای فرش های ظریف است.

.قابل ذکر است که مساله رجشمار فرش رعایت  رودپشم حتی برای استفاده در فرش هایی که استفاده پوششی دارند نیز بکار می

ر کاهش کیفیت فرش تاثیر نمره نخ چله و یا پود متناسب با آن و یا استفاده از پود کلفت برای پر کردن فرش،عواملی هستند که د

                            .                                                                                                                            دارند

 یمت فرش و سایر کاالهای رقیب جانشین آن،توان به کشش قباشد که از مهمترین زیر مجموعه آن میمورد بعدی عرضه و تقاضا می

 .                                                 سطح کشش تقاضای فرش دستباف در بازار های وارداتی و روند آن و تقاضا اشاره کرد

 .                             عدم تورم صنعت اشاره کرد توان به میزان سطح تورم در داخل کشور،در بحث تورم از مهمترین عوامل می

راحتی  مورد بعدی مسائل رفتاری است که مهمرین عوامل آن فراهم آوری امکانات شغلی بهتر برای قالی بافان از نظر سطح دستمزد،

            .               باشندکار و تامین آتیه و عدم تفاوت ارزش افزوده سرانه قالی بافان نسبت به سرانه دیگر کارگران می

                                                                                                                                                        منابع و ماخذ

 .             ر بستر تجارت الکترونیکیتوسعه صادرات فرش دستباف ایرانی د(، 1389) شادی اویار حسین و پریسا یعقوبی منظری،-1

 نشر نور علم.         تهران: اقتصاد فرش و بازاریابی جهانی آن،(،  1391) فاطمه ایرانی کرمانی و لیال میر تاج الدینی و سامان یوسفوند،-2

                                         ، نشر امیر کبیر.           از فرش تا عرش)مجموعه مقاالت((، 1389) فضل اهلل، حشمتی رضوی،-3

 .                                                                             زنجان-نگرش اجمالی بر فرش ایران(،  1381) سهیال، سیاری،-4

 .تابستان ن،تهرا اتحادیه صادر کنندگان فرش ایران، ،"فرش دستباف ایران"(، 1376) کیخسرو، سبحه، -5

 ، نشر بی نا.چاپ سوم سیری در مراحل تکمیل فرش)طراحی،رنگرزی،رفو(،(،  1368) شیرین، صور اسرافیل،-6
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 .سالنامه آمار بازرگانی خارجی دفتر آمار،(،  1372) .گمرک جمهوری اسالمی ایران،-7

 .(،  کتاب بازار جهانی1369) ،های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش -8

 مجالتفهرست 

، ص 85شماره  سال دوازدهم، دوره هفتم، اقتصادی و اجتماعی قالی ایران، ماهنامه فرهنگی،(،  1388) نصرت اهلل، محمود زاده،-1

20. 

 .24و  12،شماره هشتم و نهم، ص  سال دوم فصلنامه نقش و فرش،(،  1385) اسماعیل، عباسی،-2
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 وزی فرش دستباف ایراناعتقاد به تغییر عالمانه، نیاز امر

 1علی وندشعاری

  

 چکیده: 

ه های توسعه ای فرش دستباف ایران جدای از جنبه های فرهنگی و هنری به علت تاثیر گذاری در حوزه اقتصاد کشور، همواره دغدغ

ای ارزآوری را ه هبه منظور فروش و صادرات بیشتر داشته است. مساله ای که امروزه همواره در کنار صدور محصول فرهنگی، دغدغ

توقف و فروش را نیز تقویت کرده و تالش می شود با رویکردهای جدید میزان کاهش سهم صادراتی ایران در بازار جهانی فرش را م

نسانی است که موجب اافزایش دهد. نکته مهم در دوره اخیر رویکرد جهانی به مقوله اعتقاد به تغییر در روندهای قبلی و در دسترس 

عات، فناوری اطال سازمان های جهانی، آیتم سواد در جوامع کنونی را نه بر اساس داشتن توانمندی های نوشتاری، زبانی، شده است

هم و تاثیرگذار در مبلکه با داشتن امکان تغییر رویه در امور جاری، سنجش می نماید. در این راستا به نظر میرسد یکی از دالیل 

یریت و صادرات باشد. بازار جهانی، عدم داشتن جسارت و یا باور به  تغییر در سه حوزه تولید، مد کاهش سهم صادراتی فرش ایران در

 نتایج پژوهش پژوهش حاضر کاربردی و تحلیل اطالعات کیفی می باشد. روش جمع آوری اطالعات کتابخانه ای و میدانی می باشد.

رفتار  بازاریابی و نیز صادرات به هیچ وجه دانش های علوم مدیریتی، نشان میدهد که در روند کنونی تولید، سیاست های مدیریتی و

شد. در این مصرف کننده رعایت نشده و بخش زیادی از مشکالت موجود در وضعیت فعلی فرش ایران کامال طبیعی و منطقی می با

ر فرایند کارهای اجرایی دور به تغییر رویه راستا به منظور ارتقا وضعیت فعلی نیاز است عامالن تولید، مدیران، کانال های توزیع، با

 خویش داشته باشند.

 فرش دستباف، تولید، صادرات،مدیریت، افزایش سهم تجاری واژگان کلیدی:

 

 

                                                  

 a.vandshoari@tabriz.ac.ir                                        دانشگاه هنر اسالمی تبریز  ،دانشیار دانشکده فرش . 1
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 مقدمه

فرش دستباف ایران در سیر تکاملی خود در بستر تاریخی، رویدادهای زیادی را تجربه کرده است و در تاریخ پر فراز و نشیب های 

ره جنبه های اقتصادی اش جدای از کارکردهای فرهنگی، هنری و هویت بخش، نبوده است. از دوره قاجار به بعد بحث خود، هموا

اقتصادی و تجارت فرش و ارزآوری این محصول بخشی از موضوعات مرتبط با فرش دستباف ایران بوده است و در کنار مباحث 

است. حداقل برای یک سده اخیر سهم صادراتی فرش ایران همیشه مورد صنعت شده  –فرهنگی و هنری، بخش جدانشدنی این هنر 

بررسی و دقت صاحب نظران بوده و تاکید بر افزایش صادرات به عنوان مهمترین محصول غیر نفتی و هنری در دستور کار تجار و 

ش مباحث مربوط به فرش دستباف مدیران کشوری بوده است. با توجه به شکل گیری نظام دانشگاهی فرش نیز امروزه پیشتر از پی

  در مجامع علمی مطرح شده و مشخصا تمامی جنبه های فنی و هنری و نیز تجاری آن مورد بحث قرار می گیرد.

 بیان مساله 

در دوره اخیر و با بررسی نتایج آمار صادراتی فرش متوجه میشویم که سهم تجارت فرش ایران در بازار جهانی فرش کاهش پیدا کرده 

. مطالعات نشان میدهد که  دالیل مهم و تاثیرگذار متنوعی در کاهش سهم در بازار جهانی برای فرش ایران وجود دارد که نشان است

دهنده کمبودهایی در حوزه قالی بافی ایران است. مساله اصلی این پژوهش نیز حول محور مشکالت و ایرادات تاثیر گذار در کاهش 

 با شناختن و باور بر بکارگیری آنها روند کاهش یافته سهم جهانی رو به افزایش رود.سهم جهانی فرش ایران است تا 

 نوع تحقیق، روش جمع آوری اطالعات

نوع تحقیق کاربردی بوده و روش تحلیل اطالعات کیفی می باشد. اطالعات به شیوه کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده است. 

و عکاسی و اینترنت استفاده شده است.  در این راستا دقت در میزان ارزآوری این محصول ابزار جمع آوری اطالعات نیز از فیش 

اشتغال زا و دغدغه های حفظ بازار و حتی افزایش سهم تجاری برای آن در کنار وضعیت نه چندان خوشبینانه فعلی صادرات فرش 

 برای فرش ایران داده شود.  به نسبت کل میزان تجارت جهانی فرش باعث شده است که پیشنهادات زیادی

 مبانی نظری و آسیب شناسی روند حاکم بر تولید فرش در ایران

مطالعات آسیب شناسی در حوزه قالی ایران نشان میدهد که می بایست حداقل در سه حوزه  شامل تولید، مدیریت و کانال های 

صمیمات زودبازده  برای کانال های توزیع می باشد و بقیه توزیع )صادرات( مطالعات عمیق کاربردی انجام گیرد. در پژوهش حاضر ت

 حوزه ها )تولید و مدیریت( نیاز به تعمیق مطالعات است.
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 بخش های نیازمند تغییر در روند اجرایی کنونی – 1شکل شماره 

 

 

 

 

 

 

سان و تغییرات زیاد داشته و تا بررسی آمار صادراتی فرش در یک دهه اخیر نشان میدهد که سهم صادراتی ایران در بازار جهانی نو

 حدودی نیز کاهش پیدا کرده است.

 

 میلیون دالر )آمار مرکز ملی فرش ایران(  –جدول آمار صادراتی فرش ایران در ده سال اخیر به ارزش -1جدول

1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 

424 359 290 330 314 427 560 555 494 418 

 

ستناد به این تغییرات و بررسی بازار جهانی نیاز است که دالیل این کاهش بررسی و تالش در رفع این عوامل کاهش شود. )دالیل با ا

از دست دادن سهم صادراتی در یک بازار خاص، مهم تر از کاهش کلی ارزشی صادرات می باشد(. مشخصا بخشی از دالیل مربوط به 

یط اقتصادی و فرهنگی آن کشورها می تواند باشد، ولی بخش اعظمی از دالیل مرتبط با حوزه وضعیت کشورهای بازار هدف و شرا

های مدیریت، تولید و صادرات ایران است. بررسی ها نشان میدهد که در سالهای اخیر بیش از چهل سال است که شاغالن حوزه 

اینکه در دنیا بسیاری از شیوه های تولید، تجارت و حتی  فرش دستباف ایران تغییرات اساسی در روند کار خود نداده اند، علیرغم

مدیریتی اصالح و بهبود یافته است. با توجه به این ثبات غیر علمی در رفتار تولید، تجارت و مدیریتی، بخشی از کاهش سهم فرش 
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شاغالن زنجیره  تغییر کردن در کل ایران در بازار جهانی قابل پیش بینی و حتی قابل قبول می باشد. نکته مهم عدم داشتن به باور 

 تولید و صادرات و مدیریتی این حوزه می باشد.

 مبانی تغییرات در حوزه های فعال فرش دستباف ایران

نیاز است در سه حوزه نامبرده تغییرات زیرساختی انجام گیرد. با بررسی های میدانی از  شرایط میدانی بازار فرش دستباف، می 

مین تجدید نظر شود. به نظر میرسد که این تغییرات به شکل زیرساختی باید انجام گیرد، زیرا به نظر بنده، بازار بایست در زنجیره تا

فرش نه اعتقاد به تغییر دارد و نه توان و تخصص. بنابراین نیاز است که بستر سازی مناسب و الگودهی انجام گیرد تا تغییرات دستوری. 

ور به پیروی از یک الگوی خاص تولید کرد، ولی از سیستم باالدستی و دولتی می توان مزیت یعنی نمی شود بخش خصوصی را مجب

هایی را برای تغییردهنده ها ایجاد کرد و منافع بقیه را نادیده گرفت. مشخصا این حوزه به دلیل نبود برنامه خاص حمایتی و مدیریتی 

 (1381،72نیاز به مطالعات پایه ای و بنیادی است. )بیضایی،

در ادامه به شکل کلی مواردی طرح میشوند که میتوانند به شکل اهداف عملیاتی در روند تصمیم گیری و عمل هر سه حوزه مهم 

باشند، بدیهی است که موارد بسیار زیادتر از آنچه در ادامه ذکر شده است وجود دارد که می توان در موارد جزیی تر به آنها نیز اشاره 

 کرد.

 تغییرات پیشنهادی می توانند به شکل ذیل مطرح شود:بخش مهمی از  

 آمایش اطالعات فرش کشور -

طبقه بندی سیاست های اجرایی بر زود بازده و بلند مدت. برای متال حوزه های صادراتی زود بازده هستند و حوزه های  -

 مدیریتی بلند مدت.

ولید کنندگان  از طریق کاهش اختیارات اتحادیه های های تولید و تهای قانونی برای نظم بخشی به کانونایجاد مکانیزم -

موجود و سرریز اختیارات به شکل متمرکز به مرکز ملی فرش و ادارات فرش استان ها. با روند فعلی هیچگونه نظارتی بر 

ای کیفیت مواد مصرفی وجود ندارد و اتحادیه های تولیدی مشخصا به دنبال منافع زود گذر خود می باشند. در حوزه ه

 الیاف، رنگرزی و بافت.... نیاز به کنترل و برخورد جدی با منافع شخص می باشد.

تفکیک معقول و مبتنی بر علم، بین تولید فرش با اهداف تجاری و اهداف هنری و توجیه تولید کنندگان مبنی بر مسیر  -

 جداگانه زنجیره تامین در دو مسیر هدفمند
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 ش جهت اعتماد سازی و قابل شناسایی شدن تولیدات  الزام به منظور شناسنامه دار کردن فر -

مرکز ملی فرش و ادارات فرش استان ها به دانش آموختگان فرش اعتماد کرده و ناظرین فارغ التحصیل دانشگاهی را در  -

مراکز تولید به کمک گیرد. )تعیین رده بندی برای فرش های صادراتی و حمایت بر اساس رده بندی کیفی محصوالت 

های تهیه و تولید مواد اولیه و در نهایت عدم نظارت بر تولیدات، نتیجه این می شود که هر اتی(.  با توجه به شیوهصادر

ای در امر تولید اقدام نموده و بدون نظارت، فقط بازار فروش خود را در نظر شخص )حقیقی و حقوقی( به صورت سلیقه

شود.  به هنگام تولید در بیشتر وعه قالی بافی کشور در سطح کالن میگرفته و این امر موجب آشفتگی وآاسیب به کل مجم

ای از معایب، فرش تولید شده و به مواقع، با نبودن نظارت اشخاص متخصص، کار به اتمام رسیده و نهایتاً با داشتن  پاره

 گردد.بازار وارد می

، 1379وزیع به دست تولیدکنندگان )امام وردی، تالش برای ایجاد زیرساخت مناسب برای انتقال اطالعات کانال های ت -

47) 

، 1389(  و تبیین نظام کششی تولید به جای نظام فشاری )وندشعاری، 5، 1388جلوگیری از کوربافی)کریمی ماچیانی،  -

99) 

به محصول  برنامه ریزی برای ارتقا سیستم تولیدکنندگان به صادرات با کوتاه ترین مسیر و یا بالعکس ... ایجاد تعلق خاطر -

 تولیدی در صورت شکل گیری این روند.

حمایت از سیستم های متمرکز تولید و یا مدیریت متمرکز با نظارت تخصص محور )به جای حمایت از سیستم های خانگی  -

 (1387،87بدون نظارت متمرکز( )اوسط حضرتی،

برای سلیقه یابی در حوزه فرش های  جدا سازی مسیر تولید فرش های تجاری و فرش های هنری و در نهایت مسیرگشایی -

 تجاری از طریق بخش خصوصی و  هموار سازی مسیر سلیقه سازی. 

جداسازی مسیر فرش مصرفی در داخل و فرش صادراتی )در طی چندین سال الگوی کیفی صادراتی به بخش بازار مصرف  -

 داخل نیز سرایت می کند.(

ای هدف صادرات نهایی فرش و نه در کشورهایی که صادرات مجدد دارند. قبول مسوولیت تبلیغات خارج از کشور در بازار ه -

 )با اهتمام به اینکه برندسازی در حوزه فرش هنوز جا نیفتاده است(.
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 ( در شرکت هایی که تولید تا صادرات را دارند و حمایت و تبلیغ آنها.482، 1382تقویت کردن شکل گیری برند )کاتلر،  -

اور عملی داشته باشد که میز ریاست فرش استان ها و مدیریت فرش استان ها یک میز تشریفاتی وزارت صمت نیاز است که ب -

 نیست و افراد متعهد و متخصص در این حوزه دو دهه است که تربیت یافته اند. 

 همت ملی برای تمرکز زدایی از بازارهای سنتی فرش  -

 نحوه نگهداری و خدمات پس از فروش فرهنگ سازی کانال های توزیع در ارایه اطالعات فنی درست و -

حمایت از تشکل های دانش بنیان و کارآفرین در پروسه تولید و صادرات / حمایت از بستر فناوری اطالعات در فروش فرش  -

 (793، 1386)فرجی و روستا، 

 عدم حمایت به هر نحو ممکن و جلوگیری از تولید فرش بی کیفیت -

 ه نسبت رقبا در بازارهای هدفتبیین دولتی مزیت های رقابتی فرش ب -

 فعال سازی علمی موزه های فرش کشور. فعال موزه ها تنها تماشاخانه هستند و کار علمی و فرهنگی انجام نمی دهند. -

 بروز کردن اطالعات سفرا و رایزن های فرهنگی و هنری ایران در خارج از کشور و نیز سفرای دیگر کشورها در ایران -

ی ارزی و مشکالت مربوط به تحویل ارز صادراتی و نیز نحوه قیمت گذاری در اظهار نامه ها و حل مشکالت پیمان سپار -

 . (1383،186گمرک و مشکالت بیمه و حمل و نقل )شم آبادی،

 نتیجه گیری:

شرایط موجود در فرش ایران نشان میدهد که مشکلی غیرقابل حل در حوزه فرش وجود ندارد و مشخصا تجربیات رشته های 

شگاهی  در حوزه های غیر هنری نشان میدهد که حوزه صنایع دستی تافته جدا بافته از دیگر حوزه ها نمی باشد و آینده فعالیت دان

موفق و تاثیرگذار در حوزه صنایع دستی و فرش از مسیر توسعه علمی و فارغ التحصیالن دانشگاهی خواهد گذشت. بنابراین نیاز است 

یدانی، مدیریتی و دانشگاهی انجام گیرد. نکته مهم رسیدن به باوری است که در آن هر سه حوزه یاد تا همت عالی در حوزه های م

شده، ابتدا از نقد خود نهراسد، و باور داشته باشند که نقد منصفانه  و منطقی، راهگشا خواهد بود. حوزه میدانی فرش مجبور است که 

مدیریت فرش کشور به دست متخصصان متعهد این حوزه برسد و دانشگاهیان با  به  علم روز و دانشگاهی و توسعه محور مجهز شود،

اصالح و کاربردی و مهارت محور کردن شیوه های آموزشی خود در آموزشهای کارشناسی و کاربردی نمودن پژوهش ها در مقطع 



 

399 

 

ند حل مشکالت و توسعه سهم بازار کارشناسی ارشد و توسعه دانش فرشی و تولید محتوا در مقطع دکتری قدم های اصالحی در رو

 فرش بردارد.

 منابع

(. بررسی تطبیقی تمرکزگرایی در بازارهای صادراتی فرش دستباف ایران و رقبای عمده 1379)ل ...امام وردی، قدرت ا -

 صادرکننده و اثرات آن بر صادرات فرش دستباف ایران، وزارت جهاد کشاورزی، مرکز تحقیقات فرش دستباف.

بازاریابی اینترنتی فرش دستباف بر عملکرد صادراتی فرش دستباف ایران. استاد  ریتأث(. بررسی 1387. )ی، علیاوسط حضرت -

 راهنما: کامل کمالی، پایان نامه چاپ نشده کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران

 بازاریابی و صادراتی نیازهای با دستباف فرش تولید یساز هماهنگ هایروش بررسی(. 1381. )دیگران و ابراهیم بیضایی، -

 .تهران دستباف، فرش تحقیقات مرکز بازرگانی، وزارت آن،

اهنما:حمید خداداد حسینی، پایان ، ر(.طراحی الگوی بازاریابی صادراتی فرش دستباف ایران1383. )حمدعلی، مشم آبادی -

 مدیریت.نامه چاپ نشده دکتری دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده 

ی نوین بازاریابی فرش دستباف، شناسایی بازارهای جدید هاروش(، 1386علیرضا روستا سکه روانی، )؛ و رتضی، مفرجی دانا -

 دومین سمینار ملی تحقیقات فرش دستباف. ،هاآنو نحوه نفوذ در 

 انتشارات فروزنده، بهمن: ترجمه ،کنترل و اجرا ریزی،برنامه تحلیل، و تجزیه: بازاریابی مدیریت ،(1382. )فیلیپ کاتلر، -

 .تهران اول، چاپ آتروپات،

گیری از نظرات فروشندگان (، تمایالت خریداران فرش دستباف با بهره1388کریمی ماچیانی، سلیمان و ناصر سلطانیان. ) -

. 5506له: ی فروخته شده سایت راگ من در آمریکا و کانادا، کد مقاهافرشفرش دستباف در خارج از کشور و تحلیل 

(، وزارت بازرگانی و مرکز ملی فرش دستباف ایران، CDمجموعه مقاالت سومین همایش ملی تحقیقات فرش دستباف )

 تهران، اردیبهشت.

(. کاهش انحراف با نیازهای بازار جهانی فرش دستباف با 1389وندشعاری، علی. احمد نادعلیان و علی اصغر شیرازی. ) -

 .102-85گلجام، تاکید بر فناوری اطالعات. 

 1397تابستان  –آمار صادراتی فرش  –مرکز ملی فرش ایران  -

- WWW.INCC.IR 
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 شود.های سنتی گفته میبا دستگاه های پارچهجلّاه به معنی بافنده. به بافنده .2

 هجری 4نخستین کتاب جغرافیا به زبان فارسی در سده  .3

های گوناگون و گاه کامالً ی انواع درختان به صورتیافتهشدده یا تزیین-ای به شکل سادهمایهنقش .4

 (.70:1371متقارن)حصوری،

 (.133:1388پور،زبلداجی. )عابددوست و کاظمرُ .5

های اسفند که برای ی متلتی با چند رشته آویز، که گرفته از شکل آویزی است که از غوزهی قالی شبیه گوشوارهمایهنقش .6

 (.71:1371شود)حصوری، زخم در بسیاری از نقاط ایران در خانه و مغازه آویخته میدفع چشم

 منابع 

نامه ایران. تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.(. فرش1372اهلل. )شمتی رضوی، فضلآذرپاد، حسن و ح  

(. مَسالک الممالک. تهران: انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب.1340اصطخری، ابواسحق ابراهیم، )  

.40-47. ص 1ل شانزدهم. شمارههای اساطیری و نمادهای نخستین در قالی ایران. نشر دانش. سا(. جلوه1378پرهام، سیروس، )  

ی (. نقوش قالی دستباف ایرانی، عناصر و نمادهایی از هویت ملی. فصلنامه مطالعات ملی. سال دوازدهم. شماره1390افروغ، محمّد، )

.141-172. ص4  

 رضویهای آستان قدس (. گل و مرغ در هنر اسالمی. مشهد: بنیاد پژوهش1367اینالو، جهان و صدرالدین، مهران، )

(.حدودالعالم من المشرق الی المغرب. چاپ اول. تهران: انتشارات طهوری.372ستوده، منوچهر، )   

.57-74(. بررسی نقش و رنگ در قالی سیستان. فصلنامه گلجام. شماره چهار و پنج، 1385آبادی، زهرا و رهنورد، زهرا، )حسین  

(. تهران: انتشارات فرهنگیان1-های فرش(. فرش سیستان)تک مضمونی1371حصوری، علی، )  

11-22(. درخت در فرش بختیاری. فصلنامه گلجام. شماره شش و هفت. ص 1387علیمرادی، محمود و آشوری، محمدتقی،  )  

(. فرهنگ جامع فرش ایران. تهران: انتشارات عالمه طباطبایی1372دانشگر، احمد، )  

ل ستاری. تهران: نشر مرکزجان، ترجمه: جال(. رمزهای زنده1271دوبوکور، مونیک، )  

های ساختاری و طرح فرش بلوچ خراسان و فرش سیستان. ( بررسی تطبیقی ویژگی1394فروغی، مریم و شهسوار، مرتضی، )

.658-647همایش ملی فرش دستباف خراسان جنوبی،   

مایه. سال یجار سنه(. فصلنامه نقش(. بررسی نمادین نقوش گیاهی در قالی کُردی)ب1391زاده، فرزام ،)مبینی، مهتاب و ابراهیم

.53-62پنجم. شماره دوازدهم،  

های فرش کالردشت. فصلنامه گلجام. مایهها و نقشبندی طرح(. طبقه1393مجابی، سیدعلی، عابدینی، سیدبشیر و فنایی ،زهرا،)

 23-42شماره هشت. ص 
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