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 بسمه تعالی 
 

 ای از زبان رئیس همایشدیباچه
 

های علمی و توسعه دانش  آموختگان فرش کشور با هدف عرضه آخرین یافته پنجمین همایش دانشجویان و دانش 

در جهان فراگیر شده است به صورت مجازی برگزار شد. خوشبختانه    ۱۹-فرش کشور در شرایطی که بیماری کووید 

 مندان توسعه علمی فرش دارد.  استقبال خوبی که از این رویداد صورت گرفت نشان از توجه و دقت عالقه 

های صورت گرفته در این همایش است. توجه  الیت ای که در پیش روی شماست تنها بخشی از فع مجموعه 

می  نکته جلب  این  به  را  پایان شما  یا  تحقیقاتی  یک طرح  از  برگرفته  که  مقاله  هر  تدوین  برای  که  نامه  کنم 

دانشجویی است تعدادی افراد شامل مجری و همکاران طرح یا دانشجو و استادان راهنما و مشاور و داور مدتی  

توان  اند. بنابراین هر مقاله حاصل کار سه تا چهار نفر سال تالش است و می ل تالش کرده بین شش ماه تا یک سا 

 دهد.  ادعا کرد که این کتاب، زحمات نزدیک به دو قرن تالش افراد را در معرض دید خوانندگان قرار می 

کارآفرینان حوزه فرش،  های دیگری نظیر ارائه تجربیات  در همایش عالوه بر ارائه مقاالت شاهد برگزاری برنامه 

های دانشجویی در  نامه باف که اینک در میان ما نیستند، معرفی پایان تقدیر از برخی استادان و بزرگان فرش دست 

ها با  های کوتاه بودیم. مجموعه این فعالیت سطوح مختلف و معرفی آثار برگزیده دانشجویان به صورت کلیپ 

توان به این صورت تجسم نمود که گویی  ف صورت گرفت را می عقبه تالش وافری که از سوی افراد مختل 

کارهای گروهی    یک نفر هزار سال تالش کرده باشد، هر چند که این تجسم شاید درست نباشد زیرا معموالا 

شود و این مصداق گفته معروف است که در  افزایی دارند و در حقیقت خروجی کار دو یا سه برابر می هم 

 شود. به عالوه دو بیشتر از چهار می   ها، دو زندگی انسان 

کننده در این همایش و  آموختگان، اعضای هیئت علمی و محققین شرکت در انتها از تمامی دانشجویان، دانش 

پرور استان فارس، شرکت سهامی فرش ایران،  همچنین از حامیان محترم، دانشگاه شیراز، مجمع خیرین نخبه 

کنفرانس انجمن کمیسیون   تخصصی  ناشر  دانش  مرجع  تخصصی  سایت  کشور،  علمی  ایران  های  های 

(CIVILICA)    .در پایان از تمام اعضای هیئت مدیره و  و پایگاه استنادی علوم جهان اسالم کمال تشکر را دارم

که بدون   های علمی و اجرایی همایش و سرکار خانم فرزانه ملکان شورای سیاستگذاری همایش و اعضای کمیته 

 نمایم. قدردانی می   ، شد روزی این عزیزان برگزای همایش مقدور نمی تالش دسته جمعی و شبانه 

 های بعدی تر همایش به امید برگزاری موفق 
 الدین بصام دکتر سید جالل

 رئیس همایش

 



                 ۱۴۰۰ ماه آبان   ۲۰و    ۱9  / ران ی فرش ا   ان ی آموختگان و دانشجو پژوهشگران، دانش   ی علم   ی دستاوردها   ی مل   ش ی هما   ن ی م پنج       ۲

 گفتاری از زبان دبیر علمی همایش 
 

رشته دانشگاهی، پس از نزدیک به سه دهه تالش آموزشی و  ها به عنوان یک  باف ایران با ورود به دانشگاه فرش دست 
مقاطع   در  فرش  توسعه رشته  با رشد و  این مسیر  که  کرده  تجربه  پیش روی خود  را  مسیر جدیدی  پژوهشی، 

های مختلف پیدا کرده است. رشته دانشگاهی فرش  های جدیدی را در حوزه تحصیالت تکمیلی، رویکردها و نگرش 
شناسی را در دستور کار خود داشته و تالش کرده از طریق  مطالعات کاربردی و با رویکرد آسیب های از ابتدا دغدغه 

 .های میدانی، عالوه بر رشد و توسعه علمی حل برخی مشکالت موجود در این حوزه را به نتیجه رساند پژوهش 

به روز و کارآمد در  کارگیری منابع  های اخیر و ضرورت به نظر به پیشرفت سریع علم و تکنولوژی در سال 
منابع و  ویژه هنر صنعت فرش دست های مختلف علوم به حوزه  بهترین و مؤثرترین  از  باف؛ بی شک یکی 
های ملی و معتبر  تواند منجر به همگرایی اثر بخش علم و عمل شود، همایش و کنفرانس هایی که می رصه 

هم  و  تعامل  فضای  ایجاد  با  که  است  نیز  دانشگاهی  و  دانش اندیشی  میان  علمی  اساتید،  میدان  پژوهان، 
 .گردد های علمی و پژوهشی فراهم می آموختگان و هنرمندان با ارائه دستاوردها و یافته دانش 

ن همایش ملـی  در این راستا با استعانت از خداوند متعال؛ انجمن علمی فرش ایران به برگزاری   پنجمـی
ماه  آبان   ۲۰و    ۱۹آموختگان و دانشجویان فرش ایران در تاریخ های  پژوهشگران، دانش   دستاوردهای علمی 

تب تقدیر و سپاس خود را از  وسیله مرا به میزبانی دانشگاه شیراز خرسند و مفتخر است. لذا بدین   ۱۴۰۰سال  
شرکت  واالی  همت  و  دانش مساعدت  اساتید،  محققان،  پژوهشگران،  کلیه  محترم،  آموختگان،  کنندگان 

کارآفرینان و صاحب  هنرمندان،  فرش دست دانشجویان،  در حوزه  فرهیخته  همایش  نظران  این  در  که  باف 
نوآوری  نموده و دستاوردها و  فناو   -های علمی شرکت  نگارش مقاالت  پژوهشی و  قالب  در  را  رانه خود 

 دارم.  تخصصی و ارزنده به اشتراک گذاشتند، اعالم می 

مرکز آموزشی و پژوهشی کشور به دبیرخانه همایش ارسال گردید که پس از داوری    ۱۲مقاله از بیش از    ۵۳تعداد  
مقاله در پنج محور طرح و نقش،    ۴۱نهایتاا  های کشور  قدر از دانشگاه تمامی مقاالت با همراهی اساتید و داوران گران 

بافت و جغرافیا، مدیریت و مطالعات اجتماعی، نمادشناسی و رنگرزی پذیرش شد که تمامی مقاالت به صورت  
بیشترین تعداد    .دقیقه ای گردیدند   ۱۵سخنرانی برای ارائه در زمان همایش، دعوت به ارسال فایل ارائه ویدئویی  

  ۹(، نمادشناسی  % ۲۴مقاله )   ۱۰(، مدیریت و مطالعات اجتماعی  % ۲۹مقاله )   ۱۲نقش با    مقاالت در محور طرح و 
 .( از نظر تعداد مقاالت ارسالی بودند ۱۰مقاله )%   ۴( و رنگرزی  % ۱۵مقاله )   ۶(، بافت و جغرافیا  % ۲۲مقاله ) 

مچنین تمامی  بر خود الزم می دانم از همراهی مجدانه و دلسوزانه اعضای محترم کمیته علمی همایش و ه 
گر ما بودند صمیمانه  ها یاری نامه های مختلف کشور که در امر داوری مقاالت و پایان اساتید بزرگوار از دانشگاه 
 از درگاه ایزد یکتا برای همگان بهروزی و توفیق روز افزون مسئلت می نمایم. تشکر و قدردانی نموده و  

 

 دکتر احمد اکبری 

  دبیر علمی همایش
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 همایشارکان  

 
  

 گذاری همایش شورای سیاست
 الدین بصام دکتر سید جالل رئیس همایش:  

 عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان  دکتر احمد اکبری 
 کشاورزی   و ترویج سسه آموزش  ؤ عضو هیئت علمی م  الدین بصام دکتر سید جالل 

 عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز  دکتر اشکان رحمانی 
 ای دختران کرج فنی و حرفه   آموزشکده  اعظم رسولی 

 عضو هیئت علمی دانشگاه اراک  اله رشادی حجت 
 عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان  دکتر ایمان زکریایی کرمانی 

 شرکت کیمیا کاو جهان  گیر مهندس مهدی سوهان 
 شرکت فرش آستان قدس رضوی  دکترحمید کارگر 
 واحد نجف آباد   -آزاد عضو هیئت علمی دانشگاه   دکتر علی مجابی 

 کمیته علمی همایش 

 استاد احمد اکبری   دبیر علمی همایش: 
 دانشگاه هنر تهران  استادیار  دکتر بیژن اربابی 
 دانشگاه کاشان  استاد  دکتر احمد اکبری 

 کشاورزی   و ترویج سسه آموزش  ؤ م  دانشیار  الدین بصام دکتر سید جالل 
 دانشگاه بیرجند  استادیار  دکتر آرزو پایدارفرد 
 دانشگاه شیراز  استادیار  دکتر اشکان رحمانی 

 دانشگاه هنر اصفهان  استادیار  کرمانی دکتر ایمان زکریایی 
 دانشگاه هنر اردکان  استادیار  محمود طباطبایی دکتر سید 

 دانشگاه شیراز  استادیار  پور دکتر مجیدرضا مقنی 
 اسالمی تبریز دانشگاه هنر   دانشیار  دکتر علی وندشعاری 

 کمیته اجرایی همایش 

 پروری رضا شاه دکتر محمد   دبیر اجرایی همایش: 
 عضو کمیته در شیراز  جوجمشید حقیقت 
 عضو کمیته در شیراز  هادی دهقانی 

 دبیر اجرایی  پروری رضا شاه دکتر محمد 
 آرا مسئول دبیرخانه، ویراستار و صفحه  فرزانه ملکان 

 طراح پوستر و گرافیک  دکتر سید محمدمهدی میرزاامینی 
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 کمیته داوران همایش

 دانشگاه هنر اسالمی تبریز  الله آهنی 

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه  روجا احمدی 

 دانشگاه هنر  دکتر بیژن اربابی 

 دانشگاه کاشان  دکتر احمد اکبری 

 دانشگاه هنر شیراز  سیده اکرم اولیائی طبائی 

 دانشگاه هنر شیراز  دکترالهه ایمانی 

 دانشگاه هنر اصفهان  دکتر فرهاد باباجمالی 

 کشاورزی   و ترویج سسه آموزش  ؤ م  الدین بصام دکتر سیدجالل 

 دانشگاه بیرجند  دکتر آرزو پایدارفرد 

 دانشگاه آزاد یزد  دکتر ابوالفضل داودی 

 شیراز دانشگاه   دکتر اشکان رحمانی 

 دانشگاه اراک  اله رشادی حجت 

 دانشگاه هنر اصفهان  کرمانی دکتر ایمان زکریایی 

 دانشگاه هنر اسالمی تبریز  پور اهلل سلیم روح 

 شرکت کیمیا کاو جهان  مهندس مهدی سوهانگیر 

 فردوس   عالی   آموزش   موسسه  دکتر داود شادلو 

 سن پترزبورگ دانشگاه   وحید شاکر 

 فام تک صنعت چاپ  پروری دکتر محمدرضا شاه 

 دانشگاه استانبول  امید شیخ بگلو 

 دانشگاه پیام نور تبریز  پور دکتر میثم صادق 

 دانشگاه اراک  سمیه صالحی 

 دانشگاه هنر اسالمی تبریز  دکتر سیامک صفاپور 

 رنگ   ی پژوهشگاه علوم و فناور  دکتر مهدی صفی 

 دانشگاه هنر اردکان  طباطبایی   دکتر سیدمحمود 

 دانشگاه فلورانس  پور دکتر یاسمن فرهنگ 
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 کمیته داوران همایش 

 دانشگاه شهرکرد  دکتر افسانه قانی 

 دانشگاه کاشان  دکتر سید عبدالجابر قدرتیان 

 رنگ   ی پژوهشگاه علوم و فناور  الدین قرنجیگ دکتر کمال 

 دانشگاه کاشان  فر فتحعلی قشقایی 

 شرکت فرش آستان قدس رضوی  حمید کارگر دکتر  

 دانشگاه تربیت مدرس  دکتر مهدی کشاورز افشار 

 دانشگاه بجنورد  نفیسه گریوانی 

 نجف آباد واحد   آزاد اسالمی،   دانشگاه آزاد   دکتر علی مجابی 

 عالمه طباطبایی تهران دانشگاه   دکتر اسماعیل مزروعی نصرآبادی 

 دانشگاه شیراز  پور دکتر مجیدرضا مقنی 

 شرکت سهامی فرش ایران  دکتر سید محمد مهدی میرزاامینی 

 دانشگاه هنر اسالمی تبریز  دکتر عبداهلل میرزایی 

 دانشگاه سیستان و بلوچستان  سمیه میرنژاد 

 واحد یزد  دانشگاه آزاد اسالمی،  زاده دکتر شهناز نایب 

 و بلوچستان   ستان ی دانشگاه س  ی ابوالقاسم نعمت شهربابک 

 مرکز ملی فرش ایران  مهندس سیدمحمد ویسیان 

 دانشگاه هنر اسالمی تبریز  زاده آزاده یعقوب 

 دانشگاه یورک انگلیس  احمد ینگی ملکی 
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و    ۱۹و دانشجویان فرش ایران« طی روزهای    آموختگان »پنجمین همایش ملی دستاوردهای علمی پژوهشگران، دانش 

صورت مجازی )وبینار( با مشارکت دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز و حمایت مجمع  به   ۱۴۰۰ماه  آبان   ۲۰

 پرور استان فارس، شرکت سهامی فرش ایران برگزار شد.  خیرین نخبه 

آموختگان برگزیده رشته فرش،  ها و مقاالت برتر، از دانشجویان و دانش در این همایش دو روزه ضمن ارائه سخنرانی 

 .های برتر و کارآفرینان برتر در بخش فرش تقدیر شد و یاد درگذشتگان فرش در ایام اخیر نیز گرامی داشته شد نامه پایان 

 :  ش ی هما   ی محورها 

  د ی تول   -۵  فرش   ج ی آموزش، پژوهش و ترو   -۴  فرش   خ ی تار   -۳  فرش   ی شناس جامعه   -۲  و اقتصاد فرش   ت ی ر ی مد   -۱

 ( ۱۹  د ی فرش و کرونا )کو   -۸  هنرها و کارکردها   ر ی فرش و سا   -۷  در فرش   ی شناس یی با ی طرح، نقش و ز -۶  فرش 
 

 های افتتاحیه همایشبرنامه

 هجری شمسی(  ۱۴۰۰آبان   ۱۹چهارشنبه )افتتاحیه: 
 (Art9) ۹اتاق 

 عنوان زمان توضیحات

 ورود و ثبت نام  ۸:۳۰الی  ۸ 

 تالوت قرآن کریم و پخش سرود ملی ۸:۴۰الی   ۸:۳۰ 

 ۸:۵۰الی   ۸:۴۰ خیر مقدم 
جناب آقای دکتر لطفی، معاون پژوهشی  
 دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز

 ۹:۰۰الی   ۸:۵۰ 
نخبگان  جناب آقای دکتر شریف، رییس بنیاد 

 فارس

 ۹:۱۰الی   ۹:۰۰ 
جناب آقای دکتر کارگر، مدیرعامل شرکت  

 فرش آستان قدس رضوی 

 ۹:۲۰الی   ۹:۱۰ 
جناب آقای محمدپناه، مدیرعامل شرکت  

 سهامی فرش ایران 
 جناب آقای دکتر بصام، رییس همایش ۹:۳۰الی   ۹:۲۰ بیان اهداف همایش

های علمی  معرفی فعالیت 
 همایش

 جناب آقای دکتر اکبری، دبیرعلمی همایش ۹:۴۰الی   ۹:۳۰

 جناب آقای تورج ژوله  ۱۰:۱۵الی   ۹:۴۰ زندگی، فرش، تجربه 
نقش و جایگاه فعاالن 

حوزه فرش در وضعیت  
 کنونی فرش ایران 

الی   ۱۰:۱۵
۱۰:۳۰ 

 جناب آقای دکتر کیخسرو سبحه

 ۱۰:۴۵ -۱۰:۳۰استراحت 
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   و زمان برگزاری هامعرفی برنامه

 هجری شمسی(  1400آبان  19) چهارشنبه

 نشست تجلیل از بزرگان فرش  ۱۱:۳۰الی  ۱۰:۴۵
 ( Art9) ۹اتاق 

 نشست معرفی آثار دانشجویان ۱۲:۳۰الی  ۱۱:۳۰
 ( Art10) ۱۰اتاق  نشست معرفی کارآفرینان فرش ۱۲:۳۰الی  ۱۰:۴۵

 ( ۱۴الی   ۱۲:۳۰نماز و نهار )

 نشست اول مقاالت طرح و نقش  ۱۵:۴۰الی   ۱۴
 ( Art 9) ۹تاق ا

 نشست اول مقاالت نمادشناسی ۱۷:۴۰الی   ۱۶
 نشست اول مقاالت مدیریت و مطالعات اجتماعی  ۱۵:۴۰الی   ۱۴

 ( Art 10) ۱۰اتاق 
 نشست مقاالت بافت و مناطق جغرافیایی  ۱۸الی   ۱۶

 هجری شمسی(  1400آبان  20پنجشنبه )
 ( Art 9) ۹اتاق  نشست دوم مقاالت طرح و نقش  ۱۰:۱۰الی   ۸:۳۰
 ( Art 10) ۱۰اتاق  نشست مقاالت رنگرزی و مواد اولیه  ۱۰:۱۰الی   ۸:۳۰

 ۱۰:۳۰الی    ۱۰:۱۰استراحت 

 (Art 9) ۹اتاق  نشست سوم مقاالت طرح و نقش و نمادشناسی  ۱۲:۱۰الی  ۱۰:۱۰
 ( Art 10) ۱۰اتاق  مطالعات اجتماعینشست دوم مقاالت مدیریت و  ۱۲:۱۰الی  ۱۰:۱۰

 

  ۶باف،  مقاله در محور طرح و نقشه فرش دست   ۱۲مقاله ارسالی به دبیرخانه همایش،    ۵۳در این وبینار از مجموع  

فرش،   جغرافیایی  مناطق  و  بافت  موضوع  در  رنگرزی   ۴مقاله  بخش  در  و    ۱۰،  مقاله  مدیریت  موضوع  در  مقاله 

 .عنوان مقاالت برتر معرفی و ارائه شد مقاله در حوزه نمادشناسی پس از انجام داوری به   ۹مطالعات اجتماعی فرش و  

ارسالی  های  تعداد مقاله   . اند را داشته   ه مقال مشارکت در ارسال  دانشگاه هنر اصفهان و دانشگاه شیراز به ترتیب بیشترین  

  است.   ، برابر بوده های کاشان، هنر تهران، هنر شیراز، هنر اسالمی تبریز و باهنر کرمان دانشگاه 
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 های اختتامیه همایشبرنامه

 

نامه  نامه برتر و پایان نامه خانم ملکان در مقطع کارشناسی ارشد پایان برتر پس از داوری،، پایان   های نامه در بخش پایان 

در    عمله ی زهرا اسد   خانم ی در مقطع کارشناسی ارشد و  ب ی افسانه نج   خانم ی و  امقان ی اکرم بخش   خانم ی،  ر ی کث   حانه ی خانم ر 

 اب شدند. های قابل تقدیر انتح نامه عنوان پایان مقطع کارشناسی، به 

باقرزاده  از انجام داوری از برگزیدگان بخش  نام   زاده ی شعله مهد   خانم ،  طلب صلح   ه ی خانم مرض ،  خانم اعظم  ی، پس 

 کارآفرین برتر بودند.  

باف، پس از داوری خانم اعظم رسولی دانشجوی دکتری  آموخته نمونه در حوزه فرش دست در بخش دانشجو و دانش 

 آموخته کارشناسی ارشد فرش انتخاب شدند. ان دانش پژوهش هنر و خانم فرزانه ملک 

اختتامیه   آئین  اسکندرپور در  پرویز  استاد  صیرفیان،  محمد  استاد  فرش،  درگذشتگان  فیض از  استاد  اله  خرمی، 

   ، استاد امیرحسین افسری و استاد اصغر بیاتی، تجلیل شد. باف صفدرزاده، استاد یداله صفدرزاده، استاد مهدی اعالء 

 
  

 اختتامیه 

 ( Art 9) ۹اتاق 

 عنوان زمان

 کلیپ موسیقی ۱۲:۳۵الی  ۱۲:۳۰

 اعطای دومین جایزه علمی ذواالنواری ۱۲:۵۰الی  ۱۲:۳۵

 قرائت بیانیه همایش  ۱۳الی  ۱۲:۵۰

 اندرکاران همایش تقدیر از دست  ۱۳:۱۰الی   ۱۳

 معرفی کارآفرینان برتر  ۱۳:۲۰الی  ۱۳:۱۰

 معرفی پایان نامه برتر و قابل تقدیر  ۱۳:۲۵الی  ۱۳:۲۰

 رییس انجمن علمی فرش ایران  ۱۳:۳۰الی  ۱۳:۲۵
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آموختگان و پژوهشگران، دانش یعمل یدستاوردها یمل شیهما نیپنجم بیانیه

 ران یفرش ا انیدانشجو
 

دانش  پژوهشگران،  علمی  دستاوردهای  همایش  پنجمین  متعال  پروردگار  عنایت  و  لطف  و  با  آموختگان 

به میزبانی شایسته دانشگاه شیراز و با همت   ۱۴۰۰ماه  دانشجویان فرش ایران در روزهای نوزدهم و بیستم آبان 

 .مجازی برگزار شد   انجمن علمی فرش ایران در محل دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز به صورت 

در این همایش ملی فرصتی دوباره مهیا شد تا پژوهشگران فرش بتوانند همنشینی علمی در راستای به اشتراک  

نشست    ۸مقاله در قالب  ۴۰آورد علمی ضمن ارائه گذاشتن دستاوردهای علمی خود داشته باشند. در این ره 

اساتید فقید فرش ایران که در دو سال گذشته به  ی تعدادی از  تخصصی، فرصتی پیش آمد تا یاد و خاطره 

دیدار معبود شتافتند و جامعه فرش ایران را داغدار فراق خود کرده بودند، زنده نگه داشته شود. در راستای  

 های علمی برتر نیز تجلیل و قدردانی شد.  نامه این همایش علمی از کارآفرینان و پایان 

وی دلسوزان و پژوهشگران فرش ایران برآیند دیدگاه برگزارکنندگان و  اندیشی و گفتگ در پایان دو روز هم 

 :کنندگان این عرصه علمی در قالب موارد ذیل ارائه شد شرکت 

ی فرش ایران  های اصلی حرکت علمی در جامعه عنوان پیشران ها و مراکز علمی و تحقیقاتی به دانشگاه  ( ۱

می  پژوهش شناخته  به  توجه  لذا  کاربرد شوند،  اولویت های  کنار  در  می ی  بنیادین  زمینه های  ساز  تواند 

 .ی علمی و عملی فرش دستباف ایران باشد توسعه 

ها، مراکز دولتی متولی و نهادهای خصوصی  ی فرش انتظار دارند، دانشگاه آموخته جوانان دانشجو و دانش (  ۲

های  حضور هر چه بیشتر آنها را در عرصه ی آنها اعتماد داشته و زمینه  مرتبط با فرش به هنر، دانش و تجربه 

 .تولید، عرضه، آموزش و سیاستگذاری فرش ایران فراهم سازند 

باف در ایران باید توسط افراد خبره، تحصیلکرده، دلسوز و آشنا به  مرکز ملی فرش ایران به عنوان متولی فرش دست  ( ۲

ملی علمی از دولت محترم جمهوری اسالمی   کنندگان در این همایش باف اداره شود، لذا شرکت حوزه فرش دست 

 .ی این رشته واگذار کند کرده آموختگان و متخصصین تحصیل ایران تقاضا دارند تا اداره فرش ایران را به دانش 

باف ایران به انجمن علمی فرش که متشکل  رود متولیان دولتی و نهادهای خصوصی فرش دست انتظار می  ( ۴

از   دانش از جمعی  باف است، نگرشی مشاور  آموختگان فرش دست فرهیختگان، پژوهشگران، دلسوزان و 

 .مآبانه داشته و از تجارب اعضای انجمن در سطوح سیاستگذاری، اجرایی و آموزشی بهره بگیرند 

ضروری    ی اقتصاد فرش ایران الزم و های ظالمانه بر پیکره های تحریم در شرایط دشوار کنونی با توجه به آسیب  ( ۵

های وارده بر پیکر تولید و صادرات فرش ایران  ای به مشکالت و آسیب رسد که اهتمام و توجه ویژه به نظر می 
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های تخصصی دولت باید  های تخصصی مجلس شورای اسالمی و کارگروه صورت بپذیرد. در این راستا کمیسیون 

 .ی بیشتری ببرند یران بهره آموختگان و دانشجویان فرش ا از تجارب و دانش پژوهشگران، دانش 

آموختگان و دانشجویان فرش ایران  های تخصصی دولت باید از تجارب و دانش پژوهشگران، دانش کارگروه (  ۶

 ی بیشتری ببرند. بهره 

های مادی و معنوی ویژه دارد، لذا در این راستا نهادها  پژوهش و تحقیق اصولی و علمی نیاز به حمایت (  ۷

ی فرش  های کاربردی در حوزه ربط باید حمایت بیشتری از پژوهش های دولتی و خصوصی ذی سازمان و 

 .باف داشته باشند دست 

های مادی، اجتماعی و انسانی  تواند بخشی از سرمایه ی بازار می فاصله گرفتن نظام آموزش عالی فرش با بدنه (  ۸

های همکاری  نندگان در این همایش تقاضا دارند زمینه ک الشعاع قرار دهد، لذا شرکت این مرز و بوم را تحت 

آموختگان فرش  ی اشتغال بیشتر دانش دانشگاه و بازار به صورت دوطرفه فراهم شود تا از این طریق بتوان زمینه 

 .آموختگان شود های کاربردی و مفید موجب افزایش دانش، تجربه و مهارت دانش را فراهم نموده و آموزش 

محور و بدون توجه به  رود که با نگرشی مسئله باف انتظار می فرش دست   و فرهیخته   کرده جوانان تحصیل از    ( ۹

نیازهای فرش دست  باف را شناسایی و برای رفع آنها راهکارهای عملیاتی  موانع موجود، عاشقانه مشکالت و 

 .وجو و در اجرایی کردن آنها تالش وافر کنند جست 

باف در راستای اعتالی این هنر ملی و بومی باید در  های موجود فرش دست ظرفیت   گیری از تمام بهره (  ۱۰

 .ی فرش دستباف قرار بگیرد دستور کار همه دلسوزان و فرهیختگان حوزه 

ی ما این توفیق و توانایی را مرحمت بفرماید تا بتوانیم در  در پایان از خداوند متعال تقاضا داریم به همه 

ین مرز و بوم گام برداشته و موانع و مشکالت را یکی پس از دیگری پشت سر  راستای اعتالی فرش ا 

آن است که این هنر اصیل    ی فرهنگ غنی و تمدن کهن ایرانی است لذا شایسته فرش ایران آینه .  بگذاریم 

 .بیش از پیش مورد توجه و اهتمام همه عاشقان ایران قرار بگیرد 

 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 بافقاالت منتخب حوزه بافت و مناطق جغرافیایی فرش دستم
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 چکیده 

عنوان یک هنر سرزمینی دارای ابعاد خاصی از هویت مکانی است که در هر دوره بنا به  به   باف دست قالی  

از    ی ک ی قم    .است   شده یده د   یگر ای خاص بر منطقه د اقتصادی، تأثیر منطقه   و اجتماعی  ،  تاریخی  تحوالت 

  ران ی رتبه سوم صادرات قالی ا   ز ی بعد از اصفهان و تبر   است و   باف دست قالی    د ی مطرح در امر تول   های حوزه 

ی  ها ن ا است است. نتایج تحقیقات میدانی اولیه نشان داد رونق صادرات فرش قم سبب شده تا در    را دارا 

ی تمام ابریشم قم بنمایند. استان همدان به جهت بعد مسافت و سابقه  ها فرش جوار آن مبادرت به تولید  هم 

و وج  قالی  تولید  موردتو در  بافت،  انسانی جهت  نیروی  گرفت.  ج ود  قرار  قم  استان  تولیدکنندگان  این  ه 

مؤلفه  که  بود  سؤال  این  به  پاسخ  پی  در  همدان  استان  در  قم  قالی  تولید  روند  بررسی  با  های  پژوهش 

چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟ برای    رواج تولید قالی تمام ابریشم قم در استان همدان بر  تأثیرگذار  

جامعه    ، شد در میان جامعه هدف توزیع    صورت پرسشنامه پاسخ به این پرسش فرضیاتی مطرح شد و به 

دارند  تولید  همدان  استان  در  که  قم  استان  تولیدکنندگان  پژوهش  این  همدان ،  آماری  استان  و    بافندگان 

کوکران    که   است   قالی   خبرگان  فرمول  به  توجه  شد. نمونه    ۳۸۶با  پژوهش    های وتحلیل یه تجز   محاسبه 

 آمده نشان دست صورت گرفت، نتایج به   SPSS21افزار  صورت توصیفی، همبستگی و فریدمن توسط نرم به 

تأثیرگذار  مؤلفه   دهد ی م  همدان بر  های  استان  در  قم  ابریشم  تمام  قالی  تولید  ترتیب    رواج    مزد دست به 

است. تأثیر تولید قالی تمام ابریشم قم در    قشه گذاری، طرح و ن ، سرمایه پذیری سفارش بافندگان، نوع بافت،  

 همدان در حد متوسط ارزیابی شد.   باف درشت نقشه، رنگ و اصالت تولید قالی    طرح و استان همدان بر  

 

 تولید قالی، قالی تمام ابریشم قم، قالی همدان   : های کلیدی واژه 

 
به هنر دانشگاه  هنرهای کاریردی قم در استان همدان در دانشکده  یقال  دیبا عنوان روند تول  کارشناسی ارشدنامه مقطع  انیمقاله مستخرج از پا  نیا -۱

 است. الدین بصام دکتر سید جالل و مشاورهدکتر زهرا احمدی  ییراهنما
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 مقدمه 

ی از زمان، حفظ این میراث  ا برهه و وظیفه ما در هر    شود ی م هنر صنعت قالی بخشی از هویت ایران محسوب  

. قالی  دانند ی م صنعت است و آن را نوعی هنر صناعی    و   هنر ایرانی ترکیبی از    باف دست ملی است. قالی  

ی اجتماعی ایران  ها بوم یک هنر سرزمینی دارای ابعاد خاصی از هویت مکانی در زمین    عنوان به   باف دست 

که ایران در    است ی بافت و به طبع آن تنوع طرح و نقش و بافت سبب شده  ها حوزه است تنوع و گستردگی  

اصالت قالی  امروزه  چه  آن از مزیت نسبی برخوردار باشد.    باف دست مقایسه با رقبای جهانی آن در تولید قالی  

ی جغرافیای  ها حوزه و    ها سبک هر منطقه را با توجه به هویت مکانی آن دچار چالش کرده است، آمیختگی  

وجود    ده ی دو عق طورکلی  است. به   بافی قالی هویت مکانی و سبک هر منطقه در    نظر گرفتن بافت، بدون در  

بافت باعث از بین رفتن اصالت قالی    دارد، گروهی معتقدند که تولید قالی در مناطقی غیر از مناطق اصلی 

و نباید این کار صورت پذیرد، اما گروهی دیگر عقیده دارند که با توجه به مناسبات    شود ی م هردو منطقه  

اقتصادی جدید، تولید قالی در هر نقطه از مناطق جغرافیای ایران که دارای مزیت رقابتی بیشتر باشد، باید  

های  که با توجه به ویژگی   کنند ی م مثابه پیوستاری یکپارچه تصور  ان را به قالی ایر   صورت پذیرد. این گروه 

  بافی قالی قالی ایران جای دارد و نقاط مشترک    حوزه خاص هر منطقه در طرح و نقشه و بافت، همچنان در  

و    د یی تأ   ندارد.   ها اصالت که تغییر منطقه جغرافیای بافت تأثیر چندان در از بین رفتن   قدری وسیع است ایران به 

این   از  ما    ها ه ی نظر یا رد هر یک  بیان  ست ی ن موضوع بحث  به  این پژوهش ما سعی داریم  یی  ها مؤلفه ، در 

 . دهد ی م قرار    ر ی تأث حت ی غیر از منطقه اصلی بافت را ت ا منطقه بپردازیم که تولید در  

برند مناطق مختلف جغرافیایی در میان ده حوزه مطرح جغرافیایی جایگاه چهارم را به    بندی قم در رتبه 

( و بعد از اصفهان و تبریز رتبه سوم صادرات قالی ایران را دارا  ۱۳۹۳خود اختصاص داده )میرزاامینی،  

)زنگنه،   یک  (.  ۱۳۹۳است  از  کمتر  زمانی  در  قم  استان  را  موفقیت  دست   سده این  است.    به  آورده 

خود به دست آورد تنوع در    ی برا   ی مطلوب   گاه ی آن جا   موجب به قم که توانسته  قالی  شاخص    های ویژگی 

و   ک   آمیزی رنگ طرح  که  منطقه    ن ی ا   ی ها قالی بافت    ت ی ف ی و  افضل هست  محمدی  در  ۱۳۹۲)   نفیسه   )

به   "قم  باف دست رنگ قالی   بررسی نقش ارتباطات در تحول و تطور طرح، نقش، "پژوهشی تحت عنوان 

  که ،  کرده ه اشار   دکنندگان ی تول توسط    ها در انتخاب نقشه خارجی   بودن سالیق بازارهای داخلی و   رگذار ی تأث 

از اوایل  در تولیدات این منطقه دارد.    پذیری سفارش این موضوع نشان از اهمیت خواست بازار هدف و  

و باال رفتن تقاضا، با کمبود نیروی بافنده    ها سفارش تولیدکنندگان استان با رشد عمده   خورشیدی   ۶۰دهه  

 به جهت پاسخگویی به نیاز بازار مبادرت به تولید در   رو ن ی ازا د و  شدن مواجه مزد بافندگان  و باال رفتن دست 

http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/463067


 ۱5            قم در استان همدان شم یتمام ابر یقال  دیروند تول یبررس  

 برخوردار بودند، کردند.   بافی قالی هم چون همدان که از سابقه    ی ی ها ن ا است 

   این استان دارای سه نوع منطقه بافت .  استان همدان درگذشته مرکز تجارت قالی در غرب کشور بوده است 

اول   مالیر    بافی قالی است.  به حومه  مربوط  دوم  نوع  است.  مالیر  و  همدان  به  مربوط  که  است  شهری 

)جوزان(، مهربان )قهرود( و فامنین است که به ترتیب در ارتباط و وابسته به حوزه قالی اراک، ساروق،  

با    ، باف ی ذهن که  بافی قم است. منطقه سوم در حوزه روستایی و عشایری قرار دارد  بیجار و تا حدی ابریشم 

همچنین   و  غرب  شمال  و  شمال  اعظم  قسمت  که  هستند  ضخیم  تویسرکان،    بافی قالی بافت  نهاوند، 

 . ( ۱۸۶:  ۱۳۷۵)صوراصرافیل،    رد ی گ ی کبوترآهنگ و رزن را در برم 

در استان همدان را مورد مطالعه    باف دست فرایند تولید فرش    ۱۳۹۴احمدی در پژوهش خود در سال  

بافی( در  از روش شماره   متأثر ی ) تابلوباف توسعه بافت قالی تمام ابریشم قم و    . او در نتایج خود به قرارداد 

هایی کامالا متفاوت با  جمله مناطق روستایی و عشایری که خود دارای شیوه   از مناطق مختلف استان همدان  

 ، اشاره نموده است. بافت قالی کامالا شهری استان قم هستند 

 روش تحقیق 

پژوهش   نظر    نظر   از این  از  مقطعی،  زمان  نظر  از  همبستگی،  و  توصیفی  مسیر  نظر  از  کاربردی،  هدف 

 ی، از نظر ژرفایی چون مقطعی است تا حدودی شبیه پهنانگر است. ا انه کتابخ میدانی و    ها داده ی  آور جمع 

  سه ی مقا   در این پژوهش سعی بر این شده تا با نگاهی کلی به روند تولید قالی قم در استان همدان، ضمن 

در استان همدان به شیوه توصیفی و    شده بافته ی سبک قم  ها قالی ی کیفی قالی تمام ابریشم قم با  ها ی ژگ ی و 

های تأثیرگذار بر رواج تولید قالی قم در همدان، به بررسی مزایا و معایب رواج بافت قالی  مؤلفه شناسایی  

  . ۱ یی مطرح شد که به این شرح است: ها ه ی فرض تمام ابریشم قم در استان همدان بپردازیم که به این منظور 

قالی همدان    رواج  بافت  نوع  بهبود  باعث  قم  ابریشم  تمام  تمام    رواج   . ۲.  شود ی م تولید قالی  قالی  تولید 

تولید قالی تمام ابریشم قم    رواج   . ۳.  شود ی م ابریشم قم باعث بهبود نوع طرح و نقشه قالی استان همدان  

بهبود    رواج   . ۴. شود ی م بافندگان استان همدان    مزد دست  باعث افزایش  ابریشم قم باعث  تولید قالی تمام 

همدان  ر ی پذ سفارش نحوه   استان  بافندگان  افزایش    رواج   . ۵. شود ی م ی  باعث  قم  ابریشم  تمام  قالی  تولید 

 . شود ی م تمام ابریشم    ی تولیدکنندگان استان همدان بر تولید قالی گذار ه ی سرما 

% در  ۵نمونه با خطای    ۳۸۶دف از نوع جامعه باز هست طبق جدول مورگان تعداد  که جامعه ه یی جا آن از 

استان همدان    قالی تمام ابریشم قم در   ها شامل تولیدکنندگان استان قم و بافندگان نمونه   نظر گرفته شد. 

ای تصادفی است و حجم نمونه شامل دو گروه برحسب نوع شغل است که برحسب  صورت خوشه به 
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میدانی   صورت به  ها پرسشنامه که   رد ی گ ی را دربر م  و کارشناس  تولیدکننده  ۱۸۶بافنده و  ۲۰۰  میزان جمعیت 

 شد.   قرار داده   دهندگان پاسخ و اینترنتی در اختیار  

 شده است؛ بنابراین خواهیم داشت: برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده 

𝒏 =
𝒁𝟐𝒑𝒒𝑵

𝒅𝟐(𝒏 − 𝟏) + 𝒁𝟐𝒑𝒒
                                                                                               

 که در آن: 

=N   حجم جامعه آماری 

=n   حجم نمونه 

=Z    است.   ۱٫۹۶درصد برابر    ۹۵مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد که در سطح اطمینان 

=p   در نظر گرفت.   ۰/ ۵آن را    توان ی ته. اگر در اختیار نباشد م احتمال تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابس 

=q   احتمال عدم تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته 

=d   ی ر ی گ دقت موردنظر برای نمونه 

حداکثر مقدار ممکن خود را   nباشد،   ۰/ ۵مساوی  pشده است؛ زیرا اگر  در نظر گرفته   ۰/ ۵برابر با  pمقدار 

 (. ۵۲:۱۳۹۱قیومی،   و   شود که نمونه به حد کافی بزرگ باشد )مؤمنی . این امر سبب می کند ی پیدا م 

 ت. نفر اس   ۳۸۶پژوهش حجم نمونه به دلیل جامعه آماری نامشخص )باز(، بر اساس فرمول کوکران برابر    ن ی در ا 

 ها داده   ل ی وتحل ه ی تجز روش  

بودند خالصه، کدبندی    شده ی آور هایی که جمع ای بود که طی آن داده ها فرایند چندمرحله وتحلیل داده تجزیه 

ها فراهم آید. برای آزمون  منظور آزمون فرضیه ها به تا امکان تحلیل ارتباط بین این داده   شد و درنهایت پردازش  

است و در عدم وجود رابطه    -۱تا    ۱استفاده شد. این ضریب بین    ها از ضریب همبستگی و رگرسیون فرضیه 

است  صفر  برابر  متغیر،  دو  مؤلفه   .بین  میان  ارتباط  سنجش  که  برای  همدان  در  قم  قالی  تولید  رواج  های 

کند  رسد. فرض صفر این آزمون فرض می به نظر می   ای هستند، آزمون اسپیرمن مناسب متغیرهایی از نوع رتبه 

ید  أی فرض را ت   ین ا   taile  sig-2)  (توان بر اساس مقدار محاسبات می   انجام وجود ندارد و پس از    که همبستگی 

 شود. باشد، فرض صفر رد شده و همبستگی بین دو متغیر پذیرفته می   ۰/ ۵کمتر از    sigیا رد نمود. اگر مقدار  

در این پژوهش به مزایا و معایب تأثیر رواج تولید قالی قم در همدان پرداخته خواهد شد  که  این با توجه به  

این آزمون  های مورد بررسی از آزمون فریدمن استفاده خواهد شد، برای میزان تأثیرگذاری هریک از مؤلفه 

  افزار نرم داده از    ل ی وتحل ه ی تجز برای    کند. وضعیت یک متغیر را در چندین حالت وابسته به هم ارزیابی می 

21SPSS    شده است استفاده . 
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 تعریف متغیرهای پژوهش 

 . م ی پرداز ی م   تعریف مفهومی متغیرها   ابتدا به ،  شده های گردآوری وتحلیل داده تجزیه ، پیش از  با توجه به هدف تحقیق 

  ی ها ی ژگ ی ، و شوند ی از ابریشم و در استان قم بافته م   ها که پرز و چله آن   یی ها قالی تمام ابریشم قم: قالی 

  متر مربع(، تنوع رنگی باال، سانتی   ۶٫۵گره در    ۷۰شمار اکثراا باالی  ها، ریزباف بودن )رج اصلی این قالی 

 ایران است.   بافی قالی استفاده از نقوش متنوع با الهام از طرح و نقش سایر مناطق  

بافت، با تنوع رنگی محدود و استفاده از نقوش خاص منطقه  عمدتاا روستایی، درشت   ی ها قالی قالی همدان:  

 ابعاد قالی در استان همدان کناره است.   ن ی تر است. متداول   ، بافت 

 . ند ی گو ی م   شمار رج شود  بافته می   ۱که در یک گره ذرعی   ی ا : به تعداد گره شمار رج 

در مناطق مختلف    مزد دست ، نحوه محاسبه  کند ی م   افت ی بافنده: پولی که بافنده به ازای بافت قالی در   مزد دست 

، در برخی مناطق برحسب متراژ بافت  شود ی م   شده محاسبه متفاوت است، در برخی مناطق برحسب تعداد گره بافته 

 استان قم مشخص شده است.   مزد دست بافنده عمدتاا توسط شورای تعیین    مزد دست ، در این پژوهش  شمار رج و  

 . گویند ی م ،  کند ی پذیری: به میزان سفارشی که هر منطقه بافت در طول یک سال کاری دریافت م سفارش 

سرما سرمایه  میزان  شامل  قالی    ی گذار ه ی گذاری:  صنعت  در  تولیدی  سال  یک  در  که  خارجی  و  داخلی 

 بررسی است.   در منطقه جغرافیایی مورد   باف دست 

 ها افته بحث و ی 

 های تک متغیره تحلیل   -

.  کنیم می   ی بررس   میانگین   و   یار مع   انحراف   کشیدگی،   چولگی،   های؛ شاخص را با استفاده از    متغیرها   ویژگی 

 . است   ۱جدول شماره    به شرح   نتایج 
 

 ی تحقیق رها ی متغ ی توصیفی  ها آماره   -۱جدول  

 
؛ که  شودی متر محاسبه مسانتی  ۱۱۲باف و در مناطق ترکی است تر مسانتی  ۱۰۴باف در مناطق فارسی  ذرع. است ذرزعی یک شانزدهم ذرع گره - 1

 است. متر  سانتی   ۷باف متر و مناطق ترکی سانتی  ۶٫۵باف ی در مناطق فارسی ذرعگره 

 کشیدگی  چولگی  عیار م انحراف   میانگین  آماره   متغیر 
 ۰۰۷٫۰ ۰۰۶٫۰ ۷۲۹٫۰ ۰۸۲٫۳ نوع بافت 

 -۴۹۱٫۰ -۲۸۴٫۰ ۷۳٫۰ ۳۶۳٫۳ طرح و نقشه 
 ۲۷۱٫۰ ۲۲۵٫۰ ۸۹۴٫۰ ۵۶۷٫۳ بافندگان   مزد دست 

 -۴۱۵٫۰ -۲۴۶٫۰ ۰۰۳٫۱ ۳۲۹٫۳ پذیری سفارش 
 -۰۶٫۰ -۶۴۶٫۰ ۷۵۵٫۰ ۴۲۱٫۳ گذاری سرمایه 
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که مشاهده    طور همان اند.  آورده شده   یق تحق   یرهای متغ   یدگی و کش   ی چولگ   یار، انحراف مع   یانگین، م   یر در جدول باال مقاد 

بر سمت باالتر از    ها دهنده تمرکز پاسخ که نشان   هستند چپ    ی چولگ   یا   ی منف   ی چولگ   ی دارا   یرها متغ اکثر  ،  شود ی م 

 . باالتر از سطح متوسط دارند   یازی امت   ی سنجش همگ   یاس با مق   قایسه در م   یز ن   یرها متغ   ین ا   های یانگین متوسط است. م 

 های دومتغیره تحلیل 

تحل  از  روابط    و   متغیره   تک   ی ها ل ی پس  تحلیل  به  اکنون  پژوهش،  متغیرهای  متغیرها    دوی دوبه توصیف 

  هست،   ارزشی   چند   ی ا رتبه   حاضر   پژوهش   متغیرهای   همه   سنجش   مقیاس که  این   به   توجه   با .  م ی پرداز ی م 

   . شود ی استفاده م   اسپیرمن   ی ا رتبه   همبستگی   ضریب   از   ، ها آن   دوی دوبه   روابط   تحلیل   برای 
 

 گذاری و سرمایه   پذیری سفارش بافندگان،    مزد دست همبستگی نوع بافت قالی با طرح و نقشه،    -۲جدول  

 

بافت  نوع  باال  جدول  به  توجه  نقشه،    با  و  طرح  متغیرهای  و    پذیری سفارش بافندگان،    مزد دست با 

به شود ی م تأیید    ۰/ ۵ی  دار ی معن در سطح    گذاری سرمایه  با  عبارت ؛  می ۹۵دیگر  اطمینان  در  %  گفت  توان 

همراه است. این همبستگی مثبت و با توجه به مقادیر آن   متغیر،   چهار   با هر   جامعه مورد بررسی نوع بافت 

و   نقشه  و  طرح  متغیرهای  باال   مزد دست در  به  متوسط  حد  می   در  متغیرهای    شود؛ ارزیابی  در  و 

 شود. گذاری در حد متوسط به پائین ارزیابی می و سرمایه   پذیری سفارش 
 

 گذاری و سرمایه   پذیری سفارش بافندگان،    مزد دست همبستگی طرح و نقشه با    -  ۳جدول  

 

  گذاری پذیری و سرمایه سفارش مزد بافندگان،  با متغیرهای دست   طرح و نقشه   ۳با توجه به جدول شماره  
 بررسی  توان گفت در جامعه مورد % اطمینان می ۹۵دیگر با  عبارت ؛ به شود ی م تأیید    ۰/ ۵ی  دار ی معن در سطح  

 همراه است. این همبستگی مثبت و با توجه به مقادیر آن در تمام متغیرها   سه متغیر،   با هر   طرح و نقشه 

 شود. ارزیابی می   در حد متوسط به باال   مزد دست 

 گذاری سرمایه  پذیری سفارش  مزد دست  طرح و نقشه  

لی 
 قا

ت
 باف

وع
ن

 

 ۰٫۴۲۲ ۰٫۴۱۲ ۰٫۷۸ ۰٫۶۰۵ ضریب همبستگی 
 ۰.۰۰۰ ۰.۰۰۰ ۰.۰۰۰ ۰.۰۰۰ ( sig) داری  سطح معنی 

 ۱۵۲ ۱۵۲ ۱۵۲ ۱۵۲ تعداد مشاهدات 

 گذاری سرمایه  پذیری سفارش  مزد دست  

شه 
 نق

ح و
طر

 

 ۰٫۵۲۷ ۰٫۵۳۷ ۰٫۷۵۷ ضریب همبستگی 
 ۰.۰۰۰ ۰.۰۰۰ ۰.۰۰۰ ( sigداری ) سطح معنی 

 ۱۵۲ ۱۵۲ ۱۵۲ تعداد مشاهدات 



 ۱9            قم در استان همدان شم یتمام ابر یقال  دیروند تول یبررس  

 گذاری و سرمایه   پذیری سفارش بافندگان،    مزد دست همبستگی    -۴جدول  

 

 

 

 
 

تأیید    ۰/ ۵ی  دار ی معن در سطح    گذاری و سرمایه   پذیری سفارش با متغیرهای    بافندگان   مزد دست همچنین مشخص شد  

همراه    متغیر،   بافندگان با هردو   مزد دست بررسی   توان گفت در جامعه مورد % اطمینان می ۹۵دیگر با  عبارت ؛ به شود ی م 

 شود. ارزیابی می   در حد متوسط به باال   مزد دست است. این همبستگی مثبت و با توجه به مقادیر آن در تمام متغیرها  
 

 گذاری و سرمایه   پذیری سفارش همبستگی    –۵جدول  

 

% اطمینان  ۹۵دیگر با  عبارت ؛ به شود ی م تأیید    ۰/ ۵ی  دار ی معن گذاری در سطح  با متغیر سرمایه   پذیری سفارش 

این همبستگی    گذاری، با متغیر سرمایه   پذیری سفارش توان گفت در جامعه موردبررسی  می  همراه است. 

 شود. ارزیابی می   مثبت و با توجه به مقادیر آن در حد متوسط به باال 

 فرضیات   آزمون 
 نتیجه آزمون فرضیات   -۶جدول شماره  

 نتیجه  فرضیه 

 عدم رد  شود. رواج تولید قالی قم باعث بهبود نوع بافت قالی همدان می 
 عدم رد  شود. رواج تولید قالی قم باعث بهبود نوع طرح و نقشه قالی استان همدان می 

 عدم رد  مزد بافندگان استان همدان شود. رواج تولید قالی قم باعث افزایش دست 
 عدم رد  شود. پذیری استان همدان می رواج تولید قالی قم باعث بهبود نحوه سفارش 

 عدم رد  شود. گذاری تولیدکنندگان استان همدان می رواج تولید قالی قم باعث افزایش سرمایه 

 گذاری سرمایه  پذیری سفارش  

ت 
دس

زد 
م

  
ان 

دگ
بافن

 

 ۰٫۵۶ ۰٫۵۷۸ ضریب همبستگی 

 ۰.۰۰۰ ۰.۰۰۰ ( sigداری ) سطح معنی 

 ۱۵۲ ۱۵۲ تعداد مشاهدات 

 گذاری سرمایه  

ش 
فار

س
ری 

ذی
پ

 

 ۵۱۶ ضریب همبستگی 

 ۰.۰۰۰ ( sigداری ) سطح معنی 

 ۱۵۲ تعداد مشاهدات 



                 ۱۴۰۰ ماه آبان   ۲۰و    ۱9  / ران ی فرش ا   ان ی آموختگان و دانشجو پژوهشگران، دانش   ی علم   ی دستاوردها   ی مل   ش ی هما   ن ی م پنج          ۲۰

به  نتایج  به  این دست با توجه  با توجه به  از ضرایب همبستگی و  آزمون  آمده  دار بوده و  ها معنی که همه 

 گیرد. تمامی فرضیات مورد تائید قرار می   ، کند همبستگی را تائید می 

 تأثیرگذار بر رواج تولید قالی تمام ابریشم در استان همدان   های ی مؤلفه بند رتبه 

0H  : بین میانگین رتبه ابریشم قم در  های مؤلفه تفاوت معناداری  تأثیرگذار بر رواج تولید قالی تمام  های 

 استان همدان وجود ندارد. 

  1H ی تمام ابریشم قم در  های تأثیرگذار بر رواج تولید قال های مؤلفه : تفاوت معناداری بین میانگین رتبه

 استان همدان وجود دارد. 

 آزمون فریدمن 

 

 ی تأثیرگذار بر رواج تولید قالی تمام ابریشم قم در استان همدان ها مؤلفه ی  بند ت ی اولو و    ها رتبه میانگین    -۷جدول شماره  

 رتبه  میانگین  مؤلفه 

 ۲ ۶٫۳۸ نوع بافت 

 ۵ ۵٫۷۸ طرح و نقشه 

 ۱ ۶٫۹۵ بافندگان   مزد دست 

 ۳ ۶٫۳۴ پذیری سفارش 

 ۴ ۶٫۰۱ گذاری سرمایه 
 

های تٌاثیرگذار بر رواج تولید قالی تمام ابریشم  نتیجه حاصل از آزمون تحلیل واریانس فریدمن مربوط به مؤلفه   -۸جدول شماره  

 قم در استان همدان 

 سطح معناداری  درجه آزادی  آماره آزمون  تعداد نمونه 

۱۵۲ ۱۱۸٫۹۱۲ ۱۰ ۱ ./ 

 

وتحلیل واریانس فریدمن  ، سطح معناداری مربوط به آزمون تجزیه شود که در جدول مشاهده می   طور همان 

را رد کرد و نتیجه گرفت که تفاوت معناداری بین    0Hتوان فرض  می   % ۹۹/. است؛ بنابراین با اطمینان  ۱

تأثیرگذار بر رواج تولید قالی تمام ابریشم قم در استان همدان وجود دارد. در آزمون    های میانگین مؤلفه 

  مزد دست ترتیب است: این ای بهتر است که به دارای رتبه ،  فریدمن متغیری که دارای بیشترین میانگین باشد 

  گذاری، طرح و نقشه. ، سرمایه پذیری سفارش بافندگان، نوع بافت،  
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 توصیفی   ی ها ل ی حل ت   از   حاصل   های یافته 

 در استان همدان به شرح جدول زیر است:   شده بافته ی سبک قم  ها قالی های کیفی قالی تمام ابریشم قم با  مقایسه ویژگی 
 

 همدان   ی سبک قم بافته شده در استان ها قالی ی کیفی قالی تمام ابریشم قم با  ها ی ژگ ی و مقایسه    -۹  جدول 

 

که تفاوتی میان    شد در استان همدان مشخص    های کیفی قالی قم با قالی قم تولیدشده در مقایسه ویژگی 

یدکننده از استان قم تهیه  تول و تمامی مواد اولیه توسط  نقشه و ... وجود ندارد  ی، کش مواد مصرفی، نوع چله 

وجود دارد    یدشده در استان همدان تول ی  ها قالی به لحاظ فنی در    که   ی تفاوت   . رد ی گ ی م و در اختیار بافنده قرار  

باعث    قالی مرسوم است که این موضوع از گره نامتقارن برای تولید  استفاده  در استان قم  .  نوع بافت است 

نقوش  دیده شدن  قالی    تر َلخت و    ظریف  سبب  چه  آن شود،  می شدن  به  شد  مشاهده  همدان  استان  در 

  همین موضوع   رسد ه نظر می که ب هست  از گره متقارن  ی بافندگی استفاده  ها سنت و    شده داده ی  ها آموزش 

 . کند ی م رنگ  در استان قم کم   شده بافته ی  ها قالی در استان همدان را در مقایسه با  شده  بافته   ی ها قالی ظرافت  

دهند،  نشان داد که اکثراا بافندگان استان همدان را زنان تشکیل می   ها پرسشنامه های آماری حاصل از  یافته 

بافندگان    .هست   ماه   در   تومان   میلیون یک   از   کمتر   بافندگان   مزد دست   ، میزان هستند متأهل    همچنین اکثر 

   سفارش   به   بستگی   و   نیست   دائم   شغل   یک   عنوان به   شود می   بافته   ابریشم   تمام   قالی   که   مناطقی   در   بافندگی 

ی   . بافد می   گره   هزار   پنج   از   کمتر   روز   در   بافنده   هر   .تولید دارد    به جهت سهولت بررسی در   ها افته سایر 

  آمده است.   ۱۰جدول شماره  

 شده در همدان قم بافته  قالی  کیفی  های ویژگی  قم  قالی  کیفی  های ویژگی  
 ترکی  فارسی  ی کش چله 

 و نیم، ذرع و چارک   ذرع قالی، قالیچه،   و نیم، ذرع و چارک   ذرع قالی، قالیچه،   ابعاد 

 ابریشم  ابریشم  نوع خامه 
 دو پوده  دو پوده  ی روش پودگذار 

 شیمیایی  شیمیایی  روش رنگرزی 
 رج   ۶۰باالی   رج   ۶۰باالی   شمار رج 

 متقارن  نامتقارن  نوع گره 
 منفصل  منفصل   -صل ت م  نوع شیرازه 
 کامپیوتری   -دستی  کامپیوتری   -دستی  نوع نقشه 
 رنگ   ۲۱باالی   رنگ   ۲۱باالی   تعداد رنگ 

 بعد از بافت  بعد از بافت  نوع پرداخت 
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 دست آمده ه مقایسه معایب و مزایای تولید قالی تمام ابریشم قم در استان همدان طبق نتایج ب   -۱۰  جدول 

 
 .استگرفتهمد نظر قرار  ، در بررسی موارد نتایج مصاحبه و مشاهداتهادادهبه علت توزیع غیر نرمال  .1-

 1توضیحات  معایب  مزیت  ها افته ی  شماره 

۱ 

بافت    یدکننده تول  بر  شیوه  دو  به 
م  ن کند ی نظارت  یا  کار  ا :  بر  فنی  ظر 

م  تول   کند ی نظارت  به    یدکننده یا 
 . کند ی ها سرکشی م کارگاه 

 *  
کیفیت   شدن  یکدست    ی ها قالی باعث 

 شود. تولیدی می 

۲ 
از کارفرما گرفته   را  پشتیبان: سفارش 

 دهد. ها ارائه می و به بافنده 
 *  

)تقلب،   تولید  ریسک  کاهش  باعث 
 شود. بدعهدی و...( می 

۳ 
نحوه تولید قالی قم در استان همدان  

به  صورت  عمدتٌا  کارفرمایی  صورت 
 . گیرد ی م 

   *  

که تولید فرش تمام ابریشم قم    به دلیل این 
  دارد لذا در شرایط تولید   زیادی   نیاز به سرمایه 

پائین    یی فرما ش ی خو  برای  است  ممکن 
 آوردن هزینه از کیفیت کار کاسته شود. 

۴ 

بافنده  تعیین دست  تمام    ی ها قالی مزد 
عمدتٌا   همدان  استان  در  قم  ابریشم 

دست  شورای  قم  توسط  استان  مزد 
 شود. می   م نجا ا 

   *  
بهتر   برای  انگیزه  افزایش  م  نجا ا باعث 

 شود. دادن کار می 

۵ 
به   گرایش  در  بافنده  مزد  تأثیر  میزان 

متوسط رو  تولید قالی تمام ابریشم قم  
 شود. ارزیابی می به باال  

   *  
قیمت   کاهش  سبب  موضوع  این 

تولیدکنندگان    شده تمام  تمایل  افزایش  و 
 . شود می   برای تولید 

۶ 
در   فرش  تولید  کیفیت  تأثیر  میزان 
گرایش به تولید قالی تمام ابریشم قم در  

 شود. ارزیابی می   سط رو به پایین متو حد  
    * 

دهد که تولیدات همدان کیفیت  نشان می 
 . کند ی بازار را برآورده نم   یاز موردن 

۷ 
هزینه  تأثیر  در  میزان  باالسری  های 

گرایش به تولید قالی تمام ابریشم قم در  
 شود. ارزیابی می   رو به پائین   حد متوسط 

    * 

باعث افزایش    های باالسری کاهش هزینه 
ز می   ی ور بهره  و  توجیه    یادشدن شود  آن 

اقتصادی تولید در استان همدان را از بین  
 . برد ی م 

۸ 

هزینه  تمام تأثیر  گرایش  های  در  شده 
به تولید قالی تمام ابریشم قم در استان  

متوسط  حد  در  پائین    همدان  به  رو 
 شود. ارزیابی می 

  * 

به   از دالیل جذب تولیدکنندگان قم   یکی 
تولید،   جهت  دیگر  کاهش  مناطق 

افزایش آن    شده است؛ که تمام   ی ها نه ی هز 
جذب   در    ی گذار ه ی سرما   کمتر سبب 
 . شود استان همدان می 

۹ 
در   قم  ابریشم  تمام  قالی  تولید  تأثیر 
استان   نقشه  بر طرح و  استان همدان 

 *  
  ی پذیری باال برای تولید قال وجود سفارش   ا ب 

و   طرح  بر  آن  تأثیر  همدان،  استان  در  قم 
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پائین  همدان در سطح متوسط   رو به 
 است. 

ن  زیاد  همدان  باعث    است نقشه  این  و 
  اصالت طرح   ، شود عالوه بر رونق تولید می 
 . شود همدان نیز حفظ    نقش   و 

۱۰ 
تأثیر تولید قالی تمام ابریشم قم در استان  
همدان بر رنگ فرش استان همدان در  

 است. رو به پائین    متوسط سطح  
 *  

تولید  قم، ها قالی   رونق  برای    ی  تهدیدی 
رفتن   بین  رنگ از    همدان ی  قال   اصالت 

 . است 

۱۱ 
میزان تهیه مواد اولیه قالی تمام ابریشم  
قم از استان همدان در حد خیلی کم  

 است. 
    * 

موضوع   می این  زنجیره    شود باعث  تمام 
ارزش تولید قالی در استان همدان از تولید  
و   نشوند  منتفع  قم  ابریشم  تمام  قالی 

کننده از بین  رفته بعضی از مشاغل تأمین رفته 
به  باعث  این    یستم اکوس   یختگی ر هم برود، 

رفتن  تولید   دست  از  و  ی  ها ت ی مز قالی 
 شود. در استان می تولید  

۱۲ 

تمام ابریشم قم در  میزان تأثیر تولید قالی  
اصالت   رفتن  بین  از  در  همدان  استان 

رو به   تولید قالی همدان در حد متوسط 
 شود. ارزیابی می   پائین 

    * 
قالی  تأثیر متوسط بر از بین رفتن اصالت  

و این باید به کم    نیست همدان مطلوب  
 یا خیلی کم کاهش یابد. 

۱۳ 

ابریشم قم   تأثیر تولید قالی تمام  میزان 
رفتن   بین  از  در  همدان  استان  در 
حد   در  همدان  قالی  رنگرزی  اصالت 

 شود. ارزیابی می   رو به پائین   متوسط 

    * 
اصالت   رفتن  بین  از  بر  متوسط  تأثیر 

مطلوب  رنگرزی   این  نیست  همدان  و 
 باید به کم یا خیلی کم کاهش یابد. 

۱۴ 

لی تمام ابریشم قم در  میزان تأثیر تولید قا 
اصالت   رفتن  بین  از  در  همدان  استان 

حد  ها قالی  در  همدان  باف  درشت  ی 
 شود. متوسط ارزیابی می 

  * 
با توجه به تمایل برای تولید و بافت قالی  
رفتن   به اضمحالل  احتمال  ابریشم  تمام 

 بافت وجود دارد. ی درشت ها قالی 

۱۵ 
مزایای تولید قالی تمام ابریشم قم در  

حد  در  همدان  به    استان  رو  متوسط 
 شود. ارزیابی می   پائین 

  * 

این  به  توجه  حضور    با  دلیل  که 
نبود نیروی  تولیدکنندگان در استان همدان  

بوده   نیروی  ی درصورت  ، است بافنده  که 
جوابگوی   قم  استان  در    ها سفارش بافنده 

کاهش   سبب  تولید  مزایای  کمبود  باشند، 
و   تولید  برای  تولیدکننده  تمایل 

 . شود ی م ی در این منطقه  گذار ه ی سرما 

۱۶ 

قالی تمام    شده های تمام تفاوت هزینه 
محل   با  همدان  استان  در  قم  ابریشم 

متوسط  حد  در  بافت  به    اصلی  رو 
 شود. ارزیابی می   پائین 

  * 
هزینه  میزان  که  تمام هرچقدر  شده  های 

تولیدکنندگان برای ورود به   یابد  کاهش 
 . شوند ی بازار همدان بیشتر تشویق م 
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 گیری و پیشنهادها نتیجه 

به  نتایج  بر  از مصاحبه دست بنا  استان    گذاری ها، عمده سرمایه آمده  در  قم  ابریشم  تمام  قالی  تولید  برای  تولید 

گیرد، اما تولیدکنندگان و تجار همدان نیز در این زمینه  همدان، توسط تولیدکنندگان و تجار استان قم صورت می 

گیرد،  هایش اوج می هایی است که در دوران رضاشاه فعالیت استان قم یکی از کانون   اند. هایی نموده گذاری سرمایه 

یدکنندگان این استان در دوره معاصر با درک نیاز بازار به تولید قالی تجارِی مبتنی بر سلیقه خریداران جدید،  تول 

تولید   به  ابریشم می ها قالی شروع  تمام  نفیس  به  ی  نسبت  بغضی  بدون هیچ حب و  تولیدکنندگان  این  کنند، 

سازند. به دلیل  کرده و به بازار روانه می   ی مناطق مختلف، هر طرحی را که بازار فروش داشته را تولید ها طرح 

از جمله    ها آن باال تولید قالی تمام ابریشم قم به دیگر است   پذیری سفارش توفیق تولیدکنندگان قم در این شیوه و  

جریانی این چنین    قطع به یقین مثبت و یا منفی ارزیابی کرد،   طور به   توان ی نم که این امر را  کند،  همدان سرایت می 

ی مثبت و منفی را همراه داشته باشد. ما در این پژوهش تنها به بیان  امدها ی پ از زمان  برهه در هر   تواند ی م مسلمٌا 

ثربخشی  ی تاثیرگذار بر این جریان در برهه زمانی مشخصی پرداختیم، که به ترتیِب میزان ا ها مؤلفه مختصری از 

۱۷ 
میزان تمایل تولیدکنندگان قالی استان  
همدان به تولید فرش تمام ابریشم قم  

 شود. در حد زیاد ارزیابی می 
 *  

ورود سرما  بخش    های یه باعث  به  بومی 
 شود. تولید فرش در استان همدان می 

۱۸ 
بافندگان  تمایل  استان    میزان  قالی 

همدان به تولید فرش تمام ابریشم قم  
 شود. در حد زیاد ارزیابی می 

 *  

استان   بافندگان  درآمد  افزایش  باعث 
شود و در خالل تولید قالی قم  همدان می 

ی  ها قالی   فرما یش صورت خو توانند به می 
 درشت باف همدان را نیز تولید کنند. 

۱۹ 
پذیری  تأثیر تولید قالی قم بر سفارش 

ارزیابی   زیاد  حد  در  همدان  استان 
 شود. می 

   *  
شود تولیدکنندگان دیگر مناطق  باعث می 

بازار    بافی قالی  به  ورود  برای  نیز  ایران 
 همدان تشویق شوند. 

۲۰ 
تأثیر تولید فرش قم بر ماندگار شدن  
در   همدان  استان  در  فرش  صنعت 

 شود. سطح متوسط ارزیابی می 
 *  

به لحاظ اقتصادی هرگاه سرمایه انبوهی  
حوزه   هر  باعث    بافی قالی وارد  شود 

شود که عملکرد تولیدکنندگان نسبت  می 
 به قبل بهبود یابد. 

۲۱ 

تمام   فرش  که  مناطقی  در  بافندگی 
می  بافته  به ابریشم  یک  شود  عنوان 

به   بستگی  و  نیست  دائم  شغل 
 شود. سفارش تولید می 

    * 
نتوانند  می باعث   تولیدکنندگان  شود 

صحیحی برای تولیدات انبوه    یزی ر برنامه 
 داشته باشند. 



 ۲5            قم در استان همدان شم یتمام ابر یقال  دیروند تول یبررس  

، که در هر زمان بسته  شود ی م   گذاری، طرح و نقشه ، سرمایه پذیری سفارش بافندگان، نوع بافت،    مزد دست شامل:  

 به شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی جامعه قابل تغییر است. 

 به شرح زیر است:   شود های ارائه می بر مبنای یافته که در این پژوهش    اتی پیشنهاد 

شود این  بافنده توسط شورای مزد استان قم، پیشنهاد می   مزد دست با توجه به کارا بودن سیستم نحوه پرداخت    -

 . ابد ی   ایران نیز گسترش   بافی قالی عنوان روش برگزیده در دیگر مناطق  ی متولی به ها آن رویه توسط سازم 

ای  ی و قالی دارای هویت منطقه با توجه به نتایج پژوهش و لزوم جداسازی دو مقوله تولید قالی تجار   -

های  ی متولی جهت جداسازی این دو مقوله در قالی استان همدان و حمایت ها آن شود که سازم پیشنهاد می 

 الزم از هرکدام، باعث رشد و رونق هرچه بیشتر قالی در استان همدان شوند. 

ضمن حفظ    ی دارند، ی استان همدان که قابلیت تولید باال   بافی قالی به علت سفارش پذیر بودن مناطق    -

شود که با ترغیب تولیدکنندگان مناطق دیگر که در محل باف خود  پیشنهاد می ی بافت هر منطقه،  ها اصالت 

 . مزیت تولید کمی دارند، تولید خود را به این منطقه انتقال دهند 
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دوانی و مکانیزم فنی در سه استان  کشی و چله (، شناخت مواد اولیه، دار، ابزار، چله ۱۳۹۵احمدی، زهرا )  -

 کردستان، مرکزی و همدان مرکز ملی فرش ایران 

علی    - صادراتی  ۱۳۹۳) زنگنه،  عملکرد  با  سازمانی  تعهد  و  محصول  قیمت،  عوامل  رابطه  بررسی   ،)

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور قم، پایان   باف دست صادرکنندگان فرش  

 همدان، تهران، نشر مبنا   فرش ،  ( ۱۳۷۵) صوراصرافیل، شیرین    -

 کتاب نو   نشر   تهران:   . SPSSیل آماری با استفاده از  تحل   (. ۱۳۹۱ی. ) عل   فعال قیومی،   . م   مؤمنی،   -

نفیسه   - افضل،  فرش  ۱۳۹۲)   محمدی  زنگ  نقش،  طرح،  تطور  و  تحول  در  ارتباطات  نقش  بررسی   ،)

 قم، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اسالمی تبریز   باف دست 

بندی  ایران و رتبه   باف دست (، بررسی ارزش ویژه برند جغرافیای فرش ۱۳۹۳)   ی مهد میرزاامینی، محمد    -

 دانشگاه کاشان نامه کارشناسی ارشد،  ، پایان ها آن 
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 ( دارهیال  یهاقالی بافی در قالی )با تأکید بر سیر تکامل برجسته

   راز ی دانشگاه هنر ش ،  فرش   ی آموخته فرش مقطع کارشناس دانش   ، آزاد )نویسنده مسئول(   زهرا پیرهندی 
zara.azad2012@yahoo.com 

 راز ی دانشگاه هنر ش   ی علم ئت ی وعضو ه   ی مرب   ، سیده اکرم اولیائی طبائی 
oliyaei@shirazartu.ac.ir 

 

 چکیده 

به دلیل قدمت و    باف دست فرش   باالیی    فرد منحصربه ی  ها ی ژگ ی و ایران  از شهرت  بازارهای جهانی  در 

عشایر  بین  در  آن  استفاده  کاربردهای  است.  به    برخوردار  محدود  امروز  به  تا  گذشته  از  روستاییان  و 

را شامل    ها پوش کف  زیادی  موارد  و  نمکدان، چنته، خورجین، سفره، جانمازی،    شود ی م نبوده  ازجمله: 

... که موجب شده تا فرش از حالت صرفاا زیرانداز، خارج شده و بنا به   بند اسب، قالی، گلیم و  قاشق دان، 

غالب  در  آن،  گوناگونی  نوع مصرف  میان    بافته های  این  در  تزیینی  ها قالی شود.  جنبه  که  هستند  نیز  یی 

در ایران با توجه    ها آن   و پیشینه   اند شده   د ی تول ی مختلف  ها وه ی ش ی که به  ا برجسته ی نقش  ها قالی اند.  داشته 

. در این پژوهش  شود می   باز ، به عصر سلجوقی و یا حتی قبل از آن  ها مجموعه و    ها موزه به آثار بازمانده در  

است، با    شده م نجا ا ی و ابزار مطالعه و مشاهده آثار موجود  ها آن کتابخ به روش    و   است که از نوع کیفی  

بهره  و  بافندگی  فن  گسترش  به  هن توجه  ذوق  از  و  گیری  قالی  در  بافی  برجسته  پیشینه  معرفی  به  ری 

های جدید و یا تلفیقی، به  گیری از تکنیک دار و بهره تا بتوان با استفاده از شیوه الیه   های آن پرداخته تکنیک 

ی تزئینی و حجم نمونه  ها قالی . جامعه آماری انواع  افت ی دست ی تزئینی  ها قالی یی نوین در بافت  ها روش 

  خصوص به ی بافت،  ها روش و    ها ک ی تکن ،  ها بافت . در نتیجه پس از بررسی انواع  است   دار ه ی ال قالی با بافت  

 . شود ی م توضیحاتی ذکر    دار ه ی ال بافت نقوش برجسته در قالی، در مورد نحوه بافت قالی دورو و  

 

 بعدی ، قالی دورو، بافت کتاب، قالی سه دار ه ی ال بافی، قالی  برجسته های کلیدی:  واژه 
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 مقدمه 

، مدعی خلق  کشورها که در میان دیگر هنرهای موجود در جهان، تعدادی از  است کاالیی   باف دست فرش  

به خود اختصاص داده است. حفظ میراث گذشتگان و    تاکنون و مخاطبین فراوانی را از گذشته   هستند آن  

ها برای حال و آینده حائز  های سنتی، کاربردی و یا تزئینی و ثبت خصوصیات این نوع بافته تکرار بافته 

ی بافت، طرح و نقش و  ها روش ها،  ی که دارای انواع تکنیک ا بافته دست است. با این تفاسیر آیا از    اهمیت 

بهره برد و دیگر کاربردهای آن    پوش کف فراتر از یک    توان ی نم ی گوناگون است، همانند گذشتگان ها گره 

گیری بهتری از  تا بهره   د شو ی م ، سبب  ذکرشده ؟ آشنایی هرچه بیشتر با خصوصیات  قرارداد   مورداستفاده را  

 ها، جلوگیری به عمل آید.  داشته و از منسوخ شدن برخی تکنیک   ها آن 

شناسی، با  بهتر است با توجه به گسترش علوم و اهمیت به دانش فرش   ، ها بافته برای عدم یکنواختی و تکرار در  

ی جدید یا  ها ک ی تکن یا استفاده از  ی نوین بافت فرش و  ها روش ، اقدام به ارائه  آمده   دست به   استفاده از اطالعات 

یافت. با آگاهی  صنعت دست   -ی بیشتری از این هنر ها جنبه تا عالوه بر حفظ این اثر ملی، بتوان به    ترکیبی نمود 

کفپوش  ته باف دست از   به صورت  اغلب  که  کنونی  بازار  در  موجود  برخی    هستند های  پیچیدگی  دلیل  به  و 

و کمتر  تر  راحت ی ساده و  ها روش فعاالن این عرصه، بیشتر از    گونه گفت: که بتوان این   د ی شا   ی بافت، ها ک ی تکن 

. در این راستا نگارنده درصدد آن است  اند گرفته ی خاص و پیچیده در بافت برای تولید فرش بهره ها ک ی تکن از 

دار در قالی پرداخته و به  بافت نقوش برجسته، به تکنیک الیه   ژه ی و به ی مختلف بافت  ها وه ی ش که عالوه بر معرفی  

(، با  ۱۳۸۳)   ی فرهاد توان به مقاله  با یکدیگر بپردازد. ازجمله منابع مرتبط با برجسته بافی در فرش، می   ها آن تلفیق  

شده در مالیر    بافته ی نقش برجسته  ها قالی که به    ی گل برجسته دره جوزان مالیر اشاره کرد ها چه ی قال عنوان  

اختصاص داشته و پیشینه آن را در این منطقه موردبررسی قرار داده است و همچنین از جمله نمونه کارهای بافته  

فرش قرآنی جهان اسالم موسوم به  ،  قرآن مجید از  بافت آیات سوره مبارکه »یس«    به   توان ی م شده در این حیطه  

 ، اشاره کرد. ایجان شرقی آذرب فرش قرآنی دورویه در    در تبریز و   عشق فرش  

 روش تحقیق 

و مقاالت    باف دست ی مختلف بافت فرش  ها ک ی تکن این پژوهش بر اساس مطالعه کتب موجود در زمینه  

ی  اساس  بر  نگارنده  نهایت  در  است.  شده  گردآوری  آن،  با  موجود،  ها افته مرتبط  ابزارها،  ها ک ی تکن ی   ،

 . دهد ی م دار و برجسته، ارائه  ه ی ال   ی دورو، ا بافته با یکدیگر،    ها آن ی و ادغام  ر ی گ بهره تجربیات وبا  

 بیان مساله و معرفی نمونه و اطالعات 

 قدمتی  ایران به جهت منحصربه فرد بودن در بازار جهانی از شهرت باالیی برخوردار است و   باف دست فرش  
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هزار ساله دارد. در این حیطه، اساتید بسیاری همچون سیروس پرهام، تورج ژوله، شیرین صوراسرافیل و ...  

، ابزارها و مواد اولیه و.. را به  ها ک ی تکن ،  ها روش تا به بهترین نحو ممکن، انواع بافت،    اند کرده همواره تالش  

ی آتی نیز بتوانند از این هنر بهره جویند.  ها نسل صورت مکتوب در بیاورند تا نه تنها هنرجویان این رشته بلکه 

دار به صورت  ی بافته شده در ایران و ثبت نحوه بافت فرش الیه ها نمونه م این پژوهش معرفی  جا ن ا هدف از  

 بافی است. ی هنری بافت قالی نظیر دورو و برجسته ها وه ی ش تلفیق این شیوه با دیگر    ی از ا نمونه مکتوب و ارائه  

 بافی در ایران پیشینه برجسته 

آن  اولین   با وجود  مورد  در  کم ها ته باف دست که  اطالعاتی  بشر  نخستین  ی  درباره  ولی  دارد  وبیش وجود 

پژوهشگران به این    درگذشته   ی ما اندک است. ها دانسته   ها آن جهان و تاریخ و محل بافت    دار گره ی  ها فرش 

نصیری،  ) .  اند بوده ی جهان  باف فرش   گهواره ی باستانی مصر و آشور،  ها تمدن نتیجه رسیده بودند که احتماالا  

،  "2رودنکو سرگئی  "میالدی توسط    ۱۹۴۹در سال    1( اما دستیابی به مجموعه نفیس پازیریک ۱۴  :۱۳۸۹

  بافی قالی تنها تاریخ  پترزبورگ، نه شناسی موزه آرمیتاژ سن شناس روسی و همکارانش از هیئت باستان باستان 

از   دوره  ا هاله را  در  ایرانیان  توسط  جهان  قالی  نخستین  بافت  افتخار  سند  بلکه  آورد  بیرون  ابهام  از  ی 

فرش ایران    نامه دانش ( در کتاب  ۱۹۲  :۱۳۹۳)یاوری و همکاران،    "هخامنشی را نیز در تاریخ ثبت کرد. 

که: ۱۳۹۰)   دانشگر نوشته احمد   آمده است  پازیریک  "(  ی خود  ها روشن ه ی سا و    ها رنگ   با فرش معروف 

ی از شیوه بافت  ا نمونه باعث برجسته جلوه دادن نقاط خاصی شده است. از دیدگاه رودنکو، این فرش  

نمای   پازیریک،    دار ه ی سا برجسته  فرش  بافت  زیرا  نیست. بعد سه است،  فرش  "  "ی  طبری،  گزارش  به 

 3، شصت رش دانند ی م یکی   خسرو   بهار   بافرش بهارستان که اکثر کارشناسان آن را    جواهرنشان تاریخی و  

و به    کرده ی م را مفروش    ز ی خسروپرو کاخ    بارعام پهنا و شصت رش درازا داشته است. این فرش، تاالر  

است. حاشیه فرش با    کرده ی م وده است که با نهرهای خود، فرش را به چهار قسمت تقسیم  شکل یک باغ ب 

مانند زمرد، یاقوت، مروارید و فیروزه آراسته بوده است که چمنزاری سرسبز و بهار    بها گران ی  ها سنگ 

  عنوان به است. این فرش هنگام فتح تیسفون به دست جنگجویان فاتح افتاده و    کرده ی م طبیعت را تداعی  

و   برده  یغما  به  موارد    (. ۱۴۰-۱۴۱،  ۱۳۸۷رضوی،  )حشمتی   "است شده    قطعه قطعه غنیمت جنگی  طبق 

بتوان    ذکرشده  فرش   گونه ن ی ا شاید  که  گرفت  از    نتیجه  حالتی  جواهرات  از  استفاده  مدد  به  بهارستان 

 
  ۱۹۴۹)   ی شمس   ۱۳۲۸توسط پروفسور رودنکو در سال در سال    رفته، ی عنوان پوشش اسب به کار م که در اصل به   ی دار فرش گره   ن ی تر ی م ی . قد پازیریک   -۱
 ( ۱۵-۱۴:  ۱۳۸۹  ، ی ر ی شده است. )نص کشف   ی آلتائ   ی ها کوه   ان ی مرز مغولستان در م   ی لومتر ی واقع در هشتاد ک  "ک ی ر ی پاز "به نام    ی ( در محل ی الد ی م 

2  - Sergey Ivanovich RUDENKO 
 (۱۴۱-۱۴۰  :۱۳۸۷ ، یرضوی)حشمت است متر ی سانت  ۵۰: واحد طول است. فاصله نوک انگشت میانی تا آرنج، معادل آرشرش یا  -3
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ی و بافندگی در ایران  باف ی زر ی با عنوان  ا مقاله در فرش را دارا بوده است. سعید نفیسی در    ی کار برجسته 

، در چند سطر از بافت این نوع قالی در عصر  ها مجموعه و    ها موزه (، با توجه به آثار بازمانده در  ۱۳۱۹) 

گان دانسته است:  مازندران و گر   ژه ی و به . وی قالی نقش برجسته را مخصوص ایران  دهد ی م سلجوقی خبر  

  آمده ش ی پ طه ترقی محسوسی که در صنعت بافندگی  واس به سلجوقی    دوره ی اسالمی،  ها دوره ان ی م »... در  "

امتیاز خاصی دارد. در همین دوره   از    بافی قالی است،  نیز در ایران رواج بسیار داشته است و قالی یکی 

بافته   زیبایی  به  که  بوده است  ایران  به    شده ی م کاالهای معروف  را  که  ها قالی .  اند برده ی م   جا همه وآن  یی 

ی  محفوظ گیالن و مازندران و گرگان بوده و آن را    خصوص به ی برجسته داشته و مخصوص ایران  ها گل 

  چه ی قال در مقاله »قالی کاشان« نوشته حسن نراقی، تصویری از یک  "  .( ۲۲  :۱۳۱۹)نفیسی،    "...« اند گفته ی م 

با نقش ترنج و گلدان مربوط به اواخر قرن یازدهم به چاپ رسیده است.    گل برجسته ابریشم و گالبتون 

  :۱۳۴۳)نراقی،    "جوشقانی است   اهلل نعمت دوم بوده و بافت استاد    عباس شاه این قالیچه متعلق به روی قبر  

ی  ها نمونه   ن ی تر ی م ی قد در حال حاضر یکی از  ":  سد ی نو ی م ی گل برجسته  ها قالی لیال دادگر در معرفی    .( ۲۳

اوایل   به  ایران متعلق  موزه فرش  برجسته موجود در  )قرن   دوره قالی گل  به  ه   ۱۱صفوی  که  .ق( است 

لهستانی معروف است. ها قالی  یا  پولونز  از دیرباز    :۱۳۶۴)دادگر،    "ی  ایران(  موزه فرش    تاکنون بروشور 

متنوعی برای بافت انواع فرش وجود داشته است که هر یک بنا به مقتضیات محل    ی ها ک ی تکن و    ها روش 

بافت   در  خاص  روشی  از  بافنده،  مهارت  و  اولیه  مواد  کاربری،  نوع  و  به  برخوردارند بافت  توجه  با   .

تخت ها زم ی مکان  )بافت  بافت  مختلف  نیم   -ی  بافت  و  لول  توسط  ها ته باف دست لول(،  بافت  متنوعی  ی 

( در این بخش  ۱۱۱ : ۱۳۸۱که هر یک خصوصیات خاص خود را داراست. )ژوله،   شود ی م ولید بافندگان ت 

 : م ی پرداز ی م   ی هنری ها فرش ی موجود، به شرح مختصری از بافت  ها ک ی تکن با توجه به  

 های هنری( ممتازبافی )بافت فرش 

هنری است. در ممتاز بافی به جهت ظرافت و هنری    ی ها فرش یکی از انواع بافت فرش، ممتازبافی یا بافت  "

کاری،  مناظر، کاشی   چهره،   ر ی نظ یی  ها طرح . بلکه از  شود ی نم ی معمولی استفاده  ها طرح بودن کار، از نقوش و  

که از تنوع    شود ی م ی هنرمندان معروف استفاده  ها ی نقاش و    چهارباغ   مدرسه بناهای تاریخی مانند تخت جمشید و  

ی ظریف بافت، اعم از نخ چله،  ها قالی باال همراه است. مواد مصرفی در    شمار رج رافت بافت با  فراوان رنگ و ظ 

  طور به زیرا نوع جنس و کیفیت آن    ؛ باشد   شمار رج نوع جنس و ضخامت باید متناسب با    ازنظر نخ پرز و پود  

و    کاهد ی م نخ چله، از تراکم ریشه    ازحد  ش ی ب تأثیر دارد. برای مثال: نازکی    شده بافته ی  قال مؤثری در کیفیت نهایی  

ی ریزبافت، آن است که چله آن از ابریشم باشد زیرا بافت ریزحاصل از نخ  قال . بهترین  شود ی م ی  توخال ی،  قال 
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را   نخ    توان ی نم ابریشم  که  ا پنبه از  دارد  مختلفی  انواع  ممتازبافی  آورد.  به دست  دورو،    اند عبارت ی  قالی  از: 

 . ( ۱۱  : ۱۳۷۵)اکباتانی،    "ی خاص ها قالی بافی، محفوربافی و  بافی، دوریزه بافی، منظره چهره 

و سپس    شده بافی در ایران از سابقه طوالنی برخوردار است. ابتدا با بافت پارچه آغاز  دورو   قالی دورو:   -1

  درواقع ی آن طرح و نقشی بافته شود.  دورو در قالی نیز وارد شده است. قالی دورو فرشی است که در  

در   بیشتر  که  زینتی  و  هنری  فرش  و  ها مجموعه یا    ها موزه نوعی  نگهداری  نمایشگاهی  و  ی خصوصی 

در  "زیادی ندارد.  کاربری    پوش کف جهت    است. این نوع فرش به دلیل دو رو بودن   قرارگرفته   مورداستفاده 

بافت یک رج گره، عمل پود گذاری   ی  ا پنبه ی  ها نخ شود. پودها معموالا  م می نجا ا قالی یک رو، پس از 

. پودها به دو نوع ضخیم و نازک یا زیرورو  گذرد ی م هستند که در عرض قالی از زیروروی تارهای متناوب  

)یساولی،    "شود پس از هر رج یک پود زیر و یک پود رو عبور داده می   طورمعمول و به   شوند ی م تقسیم  

اما برای بافت قالی دورو، بافنده ابتدا یک رج را طبق نقشه در یک سمت کار بافته سپس به    . ( ۶۴  : ۱۳۷۰

و    دهد ی م م  نجا ا ی را  ودکش و عملیات پ   بافد ی م ی دار  سو آن سمت دیگر دار رفته و یک رج را طبق نقشه در  

ادامه  این ع  بافت  انتهای  تا  بافت    صورت به ی فرش دورو  کش چله   . دهد ی م ملیات را  لول    . است ترکی و 

 ی دورو که به صورت کتاب درآمده است عبارتند از: ها قالی یی از  ها نمونه 

 افت آیات سوره مبارکه »یس« قرآن مجید ب   -

  –قالی « قرآن مجید بر روی هفت برگ  بافت آیات سوره مبارکه »یس خدابخش حیدری، هنرمند افغان،  

آیات قلب    .الب اسالمی تقدیم کرد انق   معظم   رهبر   به   است،   میده نجا ا   طول   به   آن   بافتن   سال   ۱۳  که   را 

وزن این هفت برگ اثر    .شده است و به رنگ کرم و صورتی بافته   ۶۵در    ۹۵هایی به ابعاد  قرآن بر فرش 

های منور به نور آیات سوره  که تخته فرش   شده ی طراح کیلوگرم است و یک رحل برای آن    ۱۴نفیس  

 . ( www.af.farsnews.comیس قرآن حکیم در آن قرار گرفته است ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( www.af.farsnews.com)   ۱۴:۳۵. ساعت  ۱۳۹۶  شهریور   ۴بازیابی در  .  ی در ی ح   خدابخش   اثر   س، ی   مبارک   سوره   -۱  ر ی تصو 

http://www.af.farsnews.com/
http://www.af.farsnews.com/
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   1ز ی تبر   ی قرآن   ی قال   -

  ار ی با بافت بس   ی ز ی هنرمندان تبر   ن ی به همت نه تن از بهتر   "فرش عشق "جهان اسالم موسوم به    ی قرآن   فرش 

بار در جهان به صورت فرش دو    ن ی اول   ی برا   ز، ی تبر   ی اسالم   ی نظر دانشکده فرش دانشگاه هنرها   ر ی خود ز   ف ی ظر 

ل بافته شده است.  شش سا   مدت از بافندگان خبره و ماهر در    ی م ی شده و سپس توسط ت   ی محاسبه و طراح   ه ی رو 

شده است.  طه بافته صفحه به خط عثمان   ۱۵۲برگ و    ۷۶است و در    متر ی سانت   ۷۵در    ۴۵در اندازه    ی قال   ن ی ا 

نظارت و اجرا شده،    ، ی طراح   ز ی تبر   ی که توسط دانشگاه هنر اسالم   ی قال   ی بر رو   ی مقام معظم رهبر   ر ی تصو 

  ۱۳۸۹فرش در اسفند    ن ی ا   ن ی شده است. بافت نخست بافته   شم ی ر از پشم و اب   ۸۰و در رج شمار    ه ی صورت دو رو به 

 . (www.persiancarpetassociation.com)  شد   یی رونما   ی با حضور مقام معظم رهبر 

 

 
 

 ( https://tabriziau.ac.ir)   ۱۵:۴۰. ساعت  ۱۴۰۰اردیبهشت    ۴بازیابی در    . ( عشق   فرش )   اسالم   جهان   ی قرآن   فرش   -۲  ر ی تصو 
 

 2ز ی قرآنی تبر قالی    -

طبیعی در    گره رنگرزی   ۱۶۰و طولی    ۸۰عرضی    شمار رج رویه با   ۱۶۰فرش تمام ابریشمی کل قرآن در  

  در   ۹۰سطر با خط ایرانی استاد احمد نیریزی منقوش به حاشیه در ابعاد    ۲۸رنگ هر رویه فرش شامل    ۲۰

صورت دو رویه بافته  ه ماه با بافندگان استاد کار و ماهر ب   ۱۶حدود   هر صفحه در مدت   است متر سانتی  ۶۰

  کامپیوتری   صورت ه ب   آن  نقشه   ازی س آماده  است. رویه  ۱۶۰رویه از  ۴۰قسمت تمام شده حدود   شده است 

تصاویر مربوطه در صفحه    ۱۳۹۹دی    ۴)   کار رفته به روش سنتی و گیاهی گرفته است ه نگرزی مصالح ب ر   و 

 ( https://tabriziau.ac.ir)   . دانشگاه هنر اسالمی تبریز بارگذاری شده است( 

 

 

 

 

 

 

 ( https://tabriziau.ac.ir)   ۱۵:۴۰. ساعت  ۱۴۰۰اردیبهشت    ۴بازیابی در    . تمام ابریشمی کل قرآن فرش    -۳  ر ی تصو 

http://www.persiancarpetassociation.com/
https://tabriziau.ac.ir/
https://tabriziau.ac.ir/
https://tabriziau.ac.ir/
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 فرش قرآنی دورویه   -

خالق قالی قرآنی    ، شهرستان ملکان از توابع آذربایجان شرقی   "منار آق  "روستای    ۱۳۴۷یوسف مددی متولد  

  آغاز و  ۱۳۸۸آبان سال   ۱۵از تاریخ    و این اثر هنری را  از جنس ابریشم است  متر ی سانت   ۶۰ در   ۴۰به ابعاد 

  نیز با را  زمان با بافتن این اثر، جلد کتاب و جعبه اثر  هم وی   در مدت دو سال و شش ماه خلق کرده است. 

 . ( www.tabriz.isna.ir)   طراحی خاصی بافته است 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( www. 9149216361.blogfa.com)   ۱۶:۰۵. ساعت  ۱۳۹۶  شهریور   ۴بازیابی در  .  ی مدد   وسف ی   اثر   ه، ی دورو   قرآن   -۴  ر ی تصو 

 

بافت قالی با طرح تصویری از قرن سیزدهم هجری قمری در ایران  "  بافی )بافت تصویری(: چهره   -2

تصاویر   یا  قدیمی  مینیاتورهای  از  اغلب  آن  نقوش  که  است  فرشی  تصویری  فرش  است.  شده  متداول 

سفارشی    اکثراای تصویری  ها فرش ی مذهبی و مشاهیر علم و ادب و هنر الهام گرفته باشد.  ها ت ی شخص 

و   و    جنبه بوده  دارد  بیشتر    پوش کف برای    اصوالا تزئینی  و  نیست  هنری،    عنوان به مناسب  تابلوهای 

ا هستند   وارها ی د   بخش نت ی ز  در  دل   ن ی .  به  بافت  عناصر    ل ی نوع  به  مربوط  و خطوط  نقوش  کار،  ظرافت 

عبور  ها خانه   ن ی ب   از مختلف صورت    دهنده ل ی تشک  بافنده    کنند ی م ی شطرنجی  که  ممکن است  گاهی  و 

 ( ۱۷،  ۱۳۷۵)اکباتانی،    "گره در بافت کمک گیرد. ی یک گره از دو تا شش  جا به 

برای طراحان و نقاشان، جهت ایجاد تابلوهای زیبای فرش،    بخش الهام یکی از بهترین منابع    بافی: منظره   -3

بافت    گیری بهره  در  ممتازبافی  هنر  از  استفاده  با  است.  بوده  طبیعت  می   گونه ن ی ا از  به  تصاویر،  توان 

 . افت ی دست ی دلخواه در بافت اثر  ها روشن ه ی سا 

کار بردن دو    : بافی دوریزه   -۴ بافت یک قالی را دوریزه   شمار رج به  از  ند ی گو ی م بافی  متفاوت در  . در برخی 

واضح و کامل پیاده کنند الزم است که بعضی از نقاط طرح    طور به در قالی را    کاررفته به نقش    که آن برای    ها بافت 

http://www.tabriz.isna.ir/
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مثال:    صورت به  برای  بافته شوند.  یک    که ی درصورت ریزتر  مثل    شمار رج در  بافت  ۳۰  شمار رج پایین  قصد   ،

باشیم که در حالت عادی در   این ص دهد ی م باال آن کار جواب    شمار رج تصویری را داشته  به  ورت عمل  ، 

. در بخشی که نیاز  ها شود ی م و بافت آغاز    شود ی م م  نجا ا کمتر    شمار رج ی مطابق با  کش چله : در این روش  شود ی م 

ی از روی دار جدا کرده، هر چله  ک ی ی ک ی این قسمت را ی ها چله ،  باشد ی بیشتری  ها گره ها و  به تراکم بیشتر چله 

ی آن دو برابر شده و تراکم آن  ها چله تعداد    جه ی درنت ،  زنند ی م   گره روی سردار    مجددااتفکیک کرده و    دوتار را به  

پیدا    ابد ی ی م   ش ی افزا  انتقال  بهتر  با همان  ها قسمت و    کند ی م و جزئیات آن  بافت  بافته    شمار رج ی دیگر  اولیه 

  باهم را    دوتار ، هر  بازکرده ی این قسمت را از سردار  ها چله   مجدداا. پس از پایان بافت قسمت مورد نظر،  شود ی م 

کار به حالت اول بازگشته و    شمار رج   جه ی درنت ،  زده گره تابیده و به چله اولیه تبدیل کرده و سپس روی سردار  

 . شود ی م اجرا    شمار رج در یک بافت، دو    گونه ن ی ا . به  رد ی پذ ی م م  نجا ا ادامه بافت تا انتها  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( نگارنده )   طبائی سیده اکرم اولیائی   بافنده .  بافی و برجسته   دار ه و گلیم الیه ز دوری تابلو فرش با تکنیک بافت    -۵  ر ی تصو 
 

و پرزهای    شده استفاده ی  باف م ی گل آن از    نه ی درزم ی است که  ا ی قال ،  دار حفره قالی محفور یا قالی  "  بافی: محفور   -۵

 . شوند ی م ساده و دورو تقسیم    دسته   دو به    ها قالی . این نوع  شود ی م برجسته بافته    صورت به آن در ناحیه نقوش  

  ک اما نقش قالی تنها در ی   شود ی م گلیم و بدون گره و پرز بافته   صورت به در نوع ساده، متن و زمینه کار  -

. در این نوع سعی  ند ی آ ی درم برجسته    صورت به و در این حالت پرزها    خورد ی م و گره    شده بافته ی آن  رو 

فرش زربفت نوعی از فرش محفور    درواقع استفاده شود.    دار م ی س براق زر و    ی ها نخ برای پود از    شود ی م 

 . د ی آ ی م   حساب به 



 ۳5            (دارهیال یهای بر قال دی)با تأک یدر قال یبافتکامل برجسته ریس  
 

و نقوش روی قالی با نقوش پشت قالی    شود ی م برخالف نوع ساده، فرش دورو بافته    در نوع دورو،   -

 . شود ی م قالی، زمینه و متن طرف دیگر آن محسوب    طرف ک ی نقش ی ها گره متفاوت است و پشت  
 

 
 

 از سایت فرش محمود نوری   ۱۴:۰۵. ساعت  ۱۳۹۷  آبان   ۲بازیابی در  .  قالی زربفت، محفوربافی   -۶  ر ی تصو 
   (www.mnkcarpet.com/zarbaft ) 

 

اغلب نقاط ایران، مواردی استثنایی یافت    باف دست ی  ها فرش در میان    ی استثنائی و خاص: ها فرش   -6

 است.   رفته   کار به نهایت هنرمندی، ظرافت و دقت    ها آن که در طراحی و بافت    شود ی م 

الف( غیرعادی بودن ابعاد، شکل و طرح: در برخی موارد و بنا به سفارش افراد، مؤسسات و کشورها،  

اغلب هنری    ها فرش   گونه ن ی ا .  شوند ی م بافته  ابعاد، طرح، نقش، نوع بافت و ...    ازلحاظ یی خاص  ها فرش 

و ابعاد و طرح و رنگ    سازد ی نم از مراحل طراحی و بافت، خود را محدود    ک ی چ ی ه هستند و هنرمند در  

 . کند ی م تعیین کرده و اثر هنری خود را خلق    دوبند ی ق فرش را بدون  

مانند الیاف   رمعمول ی غ سفارشی و هنری را با انواع الیاف    ی ها فرش بودن مواد اولیه: برخی    رمعمول ی غ ب(  

 . رند ی گ ی م ی بافت غیرمعمول بهره  ها روش و یا از    بافند ی م ی  ا نقره طالیی و یا  

هنری را زیباتر نموده و یا به آن جلوه    ت باف دست تزئین فرش: زینت دادن به فرش عملی است که این  ت(  

: روش اول با استفاده از مواد اولیه است  رد ی گ ی م م  نجا ا های گوناگونی  فرش به روش   ن ی تزئ   . دهد ی م بیشتری  

و یا    رد ی گ ی م ی خاص برای بافت تمام یا قسمتی از فرش صورت  ها رنگ   با که از طریق انتخاب الیاف  

ی  ر ی کارگ به گل و گیاه، جهت مشخص ساختن اطراف نقوش و یا  استفاده از ابریشم ظریف برای بافت  

ی خاص در فرش و یا تزئین نمودن برخی از نقاط و خطوط طرح فرش با استفاده از  ها نقش و    ها طرح 

است که در   ی کار برجسته . روش دوم، ند ی گو ی م ، قالی مرصع ها ت باف دست   گونه ن ی ا ی قیمتی که به ها سنگ 

و  ها قسمت این روش   فرش    توجه جالب ی خاص  بافته    صورت به طرح  بعضی    و   شود؛ ی م برجسته  در 

  باف م ی گل ی گوناگون زیبا و جذابی در قسمت  ها طرح ،  دهنده سفارش مواقع، بنا به سلیقه بافنده و یا پیشنهاد  

و بافت ویژه، کارهای اضافی    ها گره اع  با انو   ها شه ی ر با تزئین    ن ی چن هم .  شود ی م فرش یا حاشیه ساده آن بافته  

  . ( ۲۸-۲۵  : ۱۳۷۵)اکباتانی،    "رد ی گ ی م بر روی فرش صورت  

http://www.mnkcarpet.com/zarbaft
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 بافی فرش نقش برجسته و انواع برجسته 

برجسته:   نقش  که  "فرش  به ها گل فرشی  و  بلندتر  پرزهای  با  آن  و  ی  برجسته  بافته  بعد سه صورت  ی 

مناظر  می  با    ی بعد سه شود.  این ها روشن ه ی سا و گل برجسته  که در  ،  آوردند ی م به وجود    ها فرش گونه  یی 

های نقش برجسته  فرش " ( ۳۸-۳۳،  ۱۳۷۵)اکباتانی،    ". کنند ی م طبیعی به نظر رسیده و جلوه خاصی پیدا  

فرش  شمار  ازجمله  به  ممتاز  و  نفیس  به   رود ی م های  و  داشته  تزئینی  جنبه  استفاده  که  زیرانداز  عنوان 

این  شود ی نم  و    ها فرش .  سطوح  انواع  ها ی برجستگ دارای  دارای  و  هستند  نقش  و  طرح  در  خاصی  ی 

: نقش برجسته زمینه منقول، زمینه زربفت، زمینه گلیم دورو، زمینه کرک و ابریشم. فرش  هستند متفاوتی  

، ازجمله  است   نشان   گوهر   معروف ایرانی زمان ساسانیان، به نام بهارستان که به روایت تاریخی، زربفِت

 . ( ۱۷۱  : ۱۳۹۰)تجدد،    "ی نقش برجسته بوده است ها فرش 

 بافی در فرش انواع برجسته 

که یک نوع آن    شود ی م م نجا ا شمار خاصی  بافی با شیوه و رج برجسته "در این شیوه    ی برجسته: ها فرش   -۱

 به شرح زیر است:   ها فرش انواع این  دادن خواب معکوس به نقاط برجسته است.  

و بدون پرز باشد و    باف م ی گل که بخش چشمگیری از آن، مثالا زمینه فرش،    یی ها فرش   گلیم فرش:   الف( 

  ها فرش دار این  قسمت پرز   جه ی درنت ، پرزدار بافته شود.  ها مایه نقش و    ها نقش و    ها گل بخش دیگر آن، همچون  

  ی ها مفتول از گلیم، گلیم دورو،    تواند ی م اعم از یک پود و دو پود    ها قالی . زمینه این  کند ی م برجسته جلوه  

 بافی معروف است در ایران پیشینه تاریخی دارد. وف ص یا طالیی باشد. این شیوه که به    ی ا نقره   ، مسی 
 

 

 

 

 

 

 

 ( ۱۳۹۶  بهشت ی ارد .  اصفهان   فرش   بازار .  نگارنده   از   عکس . ) فرش   م ی گل   -۷  ر ی تصو 
 

از آن   یی ها بخش قالی و پرزدار باشد و فقط  نوع  که کالا از  یی ها فرش بافی با عملیات تکمیلی:  برجسته   ب( 

باید هنگام بافت    ها قالی فنی برجسته شود. این    ی ها روش با افزایش ارتفاع پرز در هنگام بافت و سایر  

 .شود پرداخت شود یا آنکه پس از بافت به شکلی یکنواخت پرداخت  



 ۳7            (دارهیال یهای بر قال دی)با تأک یدر قال یبافتکامل برجسته ریس  
 

کاری وجود دارد  بافی در فرش با روش قیچی نوعی برجسته حکاکی روی فرش:    له ی وس به ی  کار برجسته   ج( 

کار    پس از اتمام بافت، سطح نیز ادامه دارد. در این روش  اکنون هم که پیشتر در چین و هند مرسوم بود و  

نقش را شیار ایجاد کرده که از متن اصلی،    دور   ، 1دست پرداخت کرده و سپس با قیچی یا موزر را یک 

 . رسد ی م به نظر    تر برجسته 

بافته    نما برجسته نوعی فرش    د(  این نوع    ی بعد سه که    شود ی م نیز    روشن ه ی سا و    ها رنگ ،  ها فرش نیست. در 

از این شیوه    ی ا نمونه برجسته جلوه کند. فرش پازیریک    موردنظر که نقاط    شود ی م   کاربرده به انتخاب و    ی ا گونه به 

: »... صف شیران بر فرشی که در پازیریک  سد ی نو ی م  باره ن ی درا بافت است. پرفسور رودنکو، کاشف این فرش، 

است«. منظور  بر تخت جمشید منقوش  ارشا ی خشا یک نقش برجسته است که درست بر حاشیه ردای  داشده ی پ 

 .نیست  ی بعد سه است زیرا بافت فرش پازیریک    دار ه ی سا رودنکو از برجسته همان برجسته نمای  

  ها قسمت   سایر   به   نسبت   آن   ی ها گل   پرز   که   گویند   را   (: فرشی برجسته   )گل   ی نیمه برجسته ها فرش   -۲

  در  که  یی ها روشن ه ی سا  با  برجسته   گل  و  ی بعد سه  مناظر . شود   داده   نشان  ی بعد سه  و  برجسته   و  باشد  بلندتر 

  خواب   با   زدن   گره .  ابد ی ی م   خاص   ی ا جلوه   و   رسد ی م   نظر   به   تر ی ع ی طب   آورد ی م   وجود   به   ها فرش   این 

 . ( ۴۰۳  : ۱۳۹۰)دانشگر،    "رود ی م   کار   به   برجسته   گل   بافت   در   که   است   تکنیکی   برعکس 

 

 

 

 

 
 

  ۱۸:۰۰ساعت    . ۱۴۰۰  بهشت ی ارد   ۶در  ی  اب ی باز   دار و برجسته. الیه   صورت به   شده . بافته ی خداداد   ی عل   اثر   بوستان،   چه ی قال   -۸  ر ی تصو 

 (www.incc.ir-www.farsnews.ir ) 
 

  صورت به   و   ی دوبعد   ی ها نقش   با   ها مدت   تا   ایرانی   ی ها فرش "باف:  ی و حجمی بعد سه ی  ها فرش   -۳

  تا   است   جادشده ی ا   ها فرش   یکنواخت   ساختار   در   تغییراتی   اخیر   ی ها سال   طول   در .  شد ی م   بافته   تخت 

  کشور   در   فرش   سازی   ی بعد سه   ایده .  باشند   جهانی   رقابت   بازار   در   برتر   ی ها نمونه   ایرانی   ی ها فرش   همچنان 

  تابلو   بافت   برای معموالا    که   است   ی بعد سه   فرش   نقشه   الف(   : شود ی م   اجرا   زیر   صورت   دو   از   یکی   به   ما 

 . ند ی گو ی م ی  بعد سه   نقش   با   فرش   تابلو   آن   به   و   شود ی م   استفاده   ها فرش 

 
 نام نوعی ماشین اصالح مو برای آقایان.  -1
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 است.   بعد   سه   دارای   فضایی   ازلحاظ   حاصل   فرش   که   است   ی بعد سه   فرش،   ی کش چله   ب( 

  تغییر   با   دوم   درروش   اما   ؛ است   ی بعد سه   صورت به   فرش   نقشه   ی ساز اده ی پ   در   اول   درروش   نوآوری   و   هنر 

  دوم   درروش   . است   بعد   سه   داری   فضایی   ازلحاظ   که   شود ی م   بافته   فرشی   ی، کش چله   هندسی   ساختار   در 

  ایجاد   برای   بافنده   و   دهند ی م   تشکیل   را   متحدی   کارگاه   و   شوند ی م   ادغام   باهم   زمان هم   ی کش چله   دار   چند 

  هر  برای  ی کش چله   اصول .  سازد ی م پیاده   ی ها چله ی مختلف بر روی  ها ه ی زاو را در   ها گره   ی، بعد سه   الگوی 

  برجسته  سطوح  ایجاد  برای   روش   این  در  با این تفاوت که   . است   سنتی  ی کش چله  اصول  با   مطابق   کامالا  دار 

  هندسی   زوایای   با   که   مختلف   دارهای   از   فرش،   طراحی   با   مطابق   ساختار   هندسی   ابعاد   به   دادن   ٌبعد   و 

  یکپارچه   به   توان ی م   ها فرش  این   برجسته   های ویژگی   از .  شود ی م  استفاده   اند قرارگرفته   هم   به   نسبت  مناسبی 

  ی ها طرح   برخالف   ی بعد سه   ی ها طرح  همچنین .  کرد   اشاره   مختلف  دارهای   از  استفاده   رغم ی عل  ها آن  بودن 

  پیکر   طبیعی   ابعاد   با   معموالاها  فرش   . این هستند   فرد منحصربه نیستند و گاهی    مشابه   همتای   دارای   ی دوبعد 

  شکلی   به   که   است   حجمی   ی ها فرش   رده   در   کروی نیز   ی ها فرش   . شود ی م   بافته   و یا اشیاء   حیوان   انسان، 

 . ( www.qalibafi.ir)   "شوند ی م   بافته   استاندارد   و   خاص 

 

 بافی انواع برجسته   -۱جدول  

 

 

 

 

 
 )نگارنده( 

 

 

 دار ه ی ال قالی دورو و  

به تار اصلی فرش    ها فرش   گونه ن ی ا : در  دار ه ی ال فرش   تارهای اضافی که در نقاط ضروری  از  استفاده  با 

را در نظر بگیرید    ی ا دختربچه . برای مثال طرح  دهند ی م م  نجا ا الیه روی فرش را    ، کار بافت شود ی م   زده گره 

نشان    تر برجسته خواهد دستمال را  که به دیواری تکیه داده و دستمالی را در دست خود دارد. بافنده می 

  صورت به ی زمینه کار را  ها قسمت گیرد. به این صورت که  دار کمک می دهد. برای این کار از تکنیک الیه 

های دستمال رسید، با بافتن  وقتی به قسمت گره   بافد و عادی بر روی تارهای کشیده شده بر دار قالی می 

انواع 

 بافیبرجسته

 گلیم فرش 

 با عملیات تکمیلی  بافیبرجسته

 کاری با عملیات حکاکی برجسته

 نمافرش برجسته

 های برجستهفرش

های نیمه برجسته )گل  فرش
 (برجسته

 بعدی کشی سهجله

 بعدی نقشه سه

 باف حجمیبعدی و های سهفرش

http://www.qalibafi.ir/
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  حال ن ی درع نماید، ی اضافی بر روی تارهای اصلی، رج به رج تارهایی برای بافت دستمال ایجاد می ها چله 

ی کاشته شده برای دستمال را  ها چله دهد و پس از اتمام کار، بافت  را ادامه می   دختربچه بافت طرح زمینه و  

 دار ه ی ال است. الزم به ذکر است که فرش    شده بافته دار  الیه   صورت به حالت، دستمال    این   در   . دهد ی م انجام  

 . شود ی نم استفاده    پوش کف   عنوان به نوعی فرش تزئینی است و  

 

 

 

 

 

 
 

 

 ( نگارنده   از   عکس )   ی سمائ   غزاله   بافنده .  دار ه ی ال   دورو   فرش   -۹  ر ی تصو 
 

  در پشت   که آن ی  جا به   درواقع .  شوند ی م دورو بافته    صورت به ذکر شد    قبالاکه    طور همان ی دورو  ها قالی 

 . هر دو سمت م ی شو ی م ی خامه باشیم، با ردیفی دیگر از پرزهای قالی مواجه  ها گره شاهد    شده بافته قسمت  

 تواند انواع مختلفی را داشته باشد.  دارای پرز بوده و می   ها قالی این  

متفاوت باشد. طرح دو سمت قالی   باهم رح هر دو سمت  هر دو سمت قالی، یک طرح را داشته باشند. ط 

گلیم فرش باشند. با تمامی این    صورت به یا    و پرزدار بافته شوند    کامالا  صورت به مکمل یکدیگر باشند.  

کمتر    ها قالی   ن ی ا   خصوصیات،  گرفته و  به خود  تزئینی  قرار    مورداستفاده   پوش کف   عنوان به بیشتر جنبه 

.  شود ی م ی خاصی استفاده  ها ک ی تکن ، برای ایجاد حجم و یا برجستگی از  ها قالی . در برخی از  رند ی گ ی م 

  شده بافته ی که هم از پرزهای  ا گونه به ی متصل به قالی را ایجاد نمود  ا ه ی ال   توان ی م   دار ه ی ال تکنیک    له ی وس به 

باشد.   متصل  قالی  به  هم  و  باشد  جدا  سطح،  پ   مثالادر  دادن  جلوه  بهتر    صورت به   شده بافته روانه  برای 

بهره    دار ه ی ال   ک ی تکن   از ی شکل پروانه،  ها آن استو به بدنه    ها بال در قسمت اتصال    توان ی م ی و مسطح؛  دوبعد 

که گویی پروانه در حال   شود ی م ی  ا گونه به کار  ت ی درنها   از سطح، بافت.   جداشده  صورت به را   ها بال  و برد  

و نقش قالی    کارشده هردو باعث افزودن به زیبایی   دار ه ی ال پرواز از روی سطح قالی است. تکنیک دورو و 

ی دورو و  ا بافته . در این راستا نگارنده  کند ی م به بیننده حس طبیعی بودن را القا    و   د ی نما ی م   تر ملموس را  

 در آن رعایت شده است.   ده ذکرش را ارائه نموده که خصوصیات    دار ه ی ال 

 شده بافته نمونه کار  



 

    ۱۴۰۰ ماه آبان   ۲۰و    ۱9  / ران ی فرش ا   ان ی آموختگان و دانشجو پژوهشگران، دانش   ی علم   ی دستاوردها   ی مل   ش ی هما   ن ی نجم پ        ۴۰
 
 

  تاروپود پایه  بر  دورو ی ا بافته دست در این تحقیق و تجربیات دوران دانشجویی،    شده ارائه با توجه به مطالب 

و    گرفته شکل ، صفحه میانی آن  دار ه ی ال صورت کتاب بوده و با استفاده از تکنیک  شده است که به و پرز بافته 

که   است  متصل  اصلی  بدنه  کتاب  ت ی ب   با به  این  ابعاد  است.  شده  مزین  نیز  شیرازی  حافظ  اشعار  از  ی 

ارتفاع    متر ی سانت   ۲۱* ۳۲.۲ آن    متر ی سانت   ۱۸.۲با  داخلی  اصلی  صفحات  همراه  به  کتاب  جلد  است. 

، در  رو   ک و ی   دار ه ی ال صورت  شده و صفحه میانی آن به کشی ترکی بافته صورت دورو، با استفاده از چله به 

که قسمت جلد و متن    دلیل آن   به یکپارچه و متصل به کار اصلی است.    صورت به که    قرارگرفته میان آن  

 است.   گرفته م نجا ا   زمان هم طور  ، بافت هر دو طرف به ع صورت دورو  اصلی کتاب به 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .( نگارنده   از   عکس . ) کتاب   بافت   اواسط   -۱۱  ر ی تصو                              کشی و مراحل ابتدایی بافت و  چله   -۱۰  ر ی تصو 

 ( نگارنده   از   عکس . ) های میانی کتاب آغاز کاشت چله 

 

 

 

 

 

 

 
 

   که   ، قسمتی کتاب صفحه میانی    بافت   مراحل   -۱۳  ر ی تصو                      و پایان   صفحات اصلی   بافت   قسمت پایانی   -۱۲  ر ی تصو 

  ( نگارنده   از   عکس )   های در میانه کار کاشته شده بودند چله                     ( نگارنده   از   عکس . ) کتاب های صفحه میانی  کاشت چله   
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کار نسبت به    ی ها کناره بخش داخلی،    در   . است   دار ه ی ال صورت دورو و  که ذکر شد، این کتاب به   طور همان 

  القاکننده   حالت بسته بودن کتاب،   در   که   تر بوده و پرزها دارای ارتفاع بیشتری هستند زمینه متن، برجسته 

کتاب   به  هستند ضخامت صفحات  توجه  با  بافت،    ۵۰  شمار رج .  پنبه  ها چله برای  جنس  از  و    ۹یی  ال 

از نخ گالبتون برای ظرافت بیشتر    یی ها بخش   در است.   شده استفاده یی از جنس مرینوس و ابریشم ها خامه 

بافته به کمک گره   دیوان حافظ بهره گرفته و نوشته روی جلد با عنوان   شده است.  های هنری و تزئینی 

   درون کتاب با این بیت از اشعار حافظ مزین گشته است: 

 .  د ی آ ی م که ز انفاس خوشش بوی کسی                                     د ی آ ی م ی دل که مسیحا نفسی  ا مژده 

ابریشم  و  نخ مرینوس  با  آرامگاه حافظ شیرازی  از  تمثیلی  کتاب،  از  دیگری  است.  بافته   در قسمت  شده 

 ته شده است. باف دست گره در کنار هم باعث ایجاد این    ۷۸۶۰قرار گرفتن    درمجموع 

 ( نگارنده   از   عکس . ) دار یکپارچه با تکنیک الیه   کامالابه صورت    شده ل ی تکم   کتاب   -۱۴  ر ی تصو 

 

 شده بافته شناسنامه کتاب    -2  جدول 

 حافظ از نوع فرش نام اثر:  

 نوع گره: متقارن  ۲ رج   ۵۰  : شمار رج  ۱

به تکنیک  ۳ برجسته های    -بافی دورو   -بافی کاررفته: 
 گره هنری   -دار الیه 

 رنگ   ۶تعداد رنگ:   ۴

پنبه    مواد نوع   ۵ پنبه. گالبتون.  ال   ۹اولیه: چله  پود   .
 خامه کرک و ابریشم. 

  متر سانتی   ۱۸* ۱۳جلد(  )   متر سانتی   ۲۱* ۳۲ابعاد:   ۶
 )صفحه داخلی( 

 . آبی روشن. مدادی نوک . طوسی.  ای قهوه رنگ: شکالتی. طالیی.    شرح  ۷
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 گیری و پیشنهادها نتیجه 

اطالعاتی   پیشرفت علوم و صنایع،  با  است.    قرارگرفته از گذشته در اختیار بشر    تر کامل و    جامع امروزه 

این پیشرفت در مورد فرش    تواند ی م امکاناتی که   ایجاد محصوالتی جدید شود.  نیز    باف دست منجر به 

، مواد و ابزار  ها روش ،  ها ک ی تکن ،  ها بافته . با افزایش اطالعات در این حوزه و آگاهی از انواع  کند ی م صدق  

از    توان ی م ،  ذکرشده موجود، طرح و نقش و... و برخورداری از دانش موجود در مورد هر یک از موارد  

با یکدیگر، به محصول    ها آن یکایک این خصوصیات استفاده کرد و با اندک ذوق و استعداد هنری و تلفیق  

مخاطبین خود را در بازارهای داخلی و خارجی به همراه    ی که بتواند ا بافته .  افت ی دست ی متفاوت  ا بافته و  

بلکه در   دهند ی نم قرار   مورداستفاده ، پوش کف  صرفاایک کاالی   عنوان به داشته باشد. مخاطبینی که فرش را 

. در این بحث نیز پس از  رند ی گ ی م صورت کاربردی و یا تزئینی از آن بهره    به   دکوراسیون و زیبایی محیط، 

بافت،  ها روش و    ها ک ی تکن ،  ها افت ب بررسی انواع   بافت نقوش برجسته در قالی، در مورد    خصوص به ی 

تا بتوان بر اساس مباحث    شد داده و روش کار شرح    شد توضیحاتی ذکر    دار ه ی ال نحوه بافت قالی دورو و  

 دار به صورت کتابی یکپارچه خلق نمود. ی دورو و الیه ا بافته ارائه شده  

 

 فهرست منابع 

شمس   - بافت  ۱۳۷۵)   . الملوک اکباتانی،  تصویر  )   ی هنر ی  ها فرش (.  و  نشر  مرکز  تهران:  دوم(.  چاپ 

 جهادسازندگی. 

  انتشارات   چاپ دوم(. تهران: )   اول جلد    -ت ایران باف دست فرش    المعارف رة ی دا (.  ۱۳۹۰)   . ن ی حس تجدد،    -

 ی. شناس ران ی ا   المعارف رة ی دا 

چاپ اول(، تهران:  )   ران ی ا ی  باف فرش (، تاریخ فرش سیر تحول و تطور  ۱۳۸۷)   اهلل فضل رضوی،  حشمتی   -

 انتشارات هنر 

ی گل برجسته از قرن هشتم ه.ق. تا دوره معاصر. در بروشور  ها قالی ی از شگاه ی نما (.  ۱۳۶۴دادگر، لیال. )  -

 سه لت، موزه فرش ایران. 

 انتشارات یادواره اسدی.   چاپ اول(. تهران: )   ران ی ا (. دانشنامه فرش  ۱۳۹۰)   . احمد دانشگر،    -

 چاپ اول(، تهران: انتشارات یساولی )   ران ی ا (، پژوهشی در فرش  ۱۳۸۱)   تورج ژوله،    -

 . ۶۷-۶۵  ، ۵  ، ی شناس انسان ی گل برجسته دره جوزان مالیر. نامه  ها چه ی قال (.  ۱۳۸۳)   ی. مرتض فرهادی،    -

 ۲۳(،  ۱۹شماره ) هنر و مردم،    در   لی کاشان. (. قا ۱۳۴۳)   حسن نراقی،    -
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 ۲۲(.  ۱۲شماره )   . در ایران امروز ران ی ا   در ی و بافندگی  باف ی زر (.  ۱۳۱۹)   . د ی سع نفیسی،    -

 ی. ردشت ی م (. افسانه جاویدان فرش ایران )چاپ اول(. تهران: انتشارات فرهنگسرای  ۱۳۸۹. ) محمدجواد نصیری،    -

  تهران: صفویه )چاپ اول(.    (. فرش ایران در دوره ۱۳۹۳یاوری، حسین. رجبی، زینب. قادری، فائزه. )   -

 . بان هنر انتشارات سایه 

 انتشارات فرهنگسرا.   چاپ اول(. تهران: )   ران ی ا بر شناخت قالی    ی ا مقدمه (.  ۱۳۷۰یساولی، جواد. )   -

- www.af.farsnews.com/culture/news/13950319000421/ ۴    ۳۵:۱۴. ساعت  ۱۳۹۶شهریور  

- ww.persiancarpetassociation.com/tabriz_ghaly_ghorani_14111.html/ ۱    ساعت  ۱۳۹۶شهریور .

۰۰:۱۱  

- www.qalibafi.ir/  ۱۳۹۶تیر    ۲۸چهارشنبه    ۵۶:۱۳ساعت    بافی قالی  

www.tabriz.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=21789  /خبرگزاری ایسنا 

6www.tasvirlink.blogfa.com/post/ / ۵۷:۱۸. ساعت  ۱۳۹۶شهریور    5  

2www.tasvirlink.blogfa. Zarbaft- www.mnkcarpet.com/zarbaft     ۰۵:۱۴. ساعت  ۱۳۹۷آبان   /  

www.9149216361.blogfa.com /   ۰۷:۱۶ساعت    ۹۶شهریور    ۶  

www.tabriziau.ac.ir /   ۴۰:۱۵. ساعت  ۱۴۰۰اردیبهشت    ۴  

https://www.incc.ir/news/IDincc/5751 6    قالیچه بوستان علی خدادادی /   ۱۸ساعت    ۱۴۰۰اردیبهشت  

https://www.farsnews.ir/news/13970401000022 6   قالیچه بوستان    ۰۵:۱۸ساعت    ۱۴۰۰ردیبهشت  ا

 علی خدادادی / 

  

http://www.af.farsnews.com/culture/news/13950319000421
http://www.af.farsnews.com/culture/news/13950319000421
http://www.af.farsnews.com/culture/news/13950319000421
http://www.qalibafi.ir/
http://www.tasvirlink.blogfa.com/post/5
http://www.tasvirlink.blogfa.com/post/5
http://www.tasvirlink.blogfa.com/post/5
http://www.9149216361.blogfa.com/
https://www.farsnews.ir/news/13970401000022
https://www.farsnews.ir/news/13970401000022
https://www.farsnews.ir/news/13970401000022
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 ۴5 
 

 ۱ی تولیدی هاتیعاملشناخت فرش معاصر گناباد، با تأکید بر 

 کاشان کارشناسی فرش دانشکده معماری و هنر، دانشگاه    آموخته دانش  نویسنده مسئول(، ) مهدی خداوردی  

Irancarpetmahdi1390@gmail.com 

 مربی دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان   ، فر یی قشقا فتحعلی  
ghashghaeifr@yahoo.com 

 

 چکیده 

 آن، از جمله شهرهایی   بافی قالی   سبقه شهرستان گناباد واقع در استان خراسان رضوی با عنایت به پیشینه و  

  بافی قالی   نه ی ش ی پ یی بیشتری دارد. بررسی  ها پژوهش است که سخن راجع به قالی آن اندک بوده و نیاز به  

یخ خود شده دلیل و مسئله اصلی  گناباد و همچنین عواملی که باعث فراز و فرودهای آن در طول تار   منطقه 

منطقه، این اطالعات و    بافی قالی ی مربوط به هنر ها داده این نوشتار است تا از این راه با دستیابی به آخرین 

ی منسجم و از دیگر روی این هنر از نابودی رنگ باختن محفوظ گردد.  ا وه ی ش در نهایت امکان به    ها آورده 

ی برخی از تولیدات و صادرات آن به  زدن مثال ی از تاریخ، کیفیت  ا بازه در    گناباد و   بافی قالی هنر    خچه ی تار 

دیگر شهرها و حتی کشورهای اروپایی اسباب توجه ما به این مهم شد. تا جایی که در ابتدای امر پای  

یی همچون زیگلر و کارپردازان روسی و انگلیسی جهت مراوده اقتصادی )فرش( به این منطقه  ها شرکت 

ی منطقه  ها فرش اذعان داشت قالی گناباد به عنوان اقتباسی موفق از سایر   توان ی م . در پایان  شود ی م گشوده  

و دیگر شهرها عمل کرده و خود از لحاظ نقش، رنگ و تکنیک بافت از ویژگی خاص و منحصر به فردی  

 برخوردار نبوده و نیست. 

 

 گناباد، قالی، پیشینه، بافت، نقش.   : های کلیدی واژه 

 

 
باف( به سففارش بر فرش دست دیگناباد با تأک یبوم یو هنرها یدستعیبر شناخت صنا یابا عنوان )مقدمه یقاتیمقاله مستخرج از طرح تحق  نیا  -۱

 است. فرییقشقا یدانشگاه کاشان و با نظارت دکتر فتحعل

mailto:Irancarpetmahdi1390@gmail.com
mailto:Irancarpetmahdi1390@gmail.com
mailto:ghashghaeifr@yahoo.com
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 مقدمه 

که مارا برآن داشت تا به توضیح و تشریح در مورد فرش گناباد بپردازیم عدم وجود اطالعات و مطالب  چه  آن 

هنرهای دستی و بألخص قالی این منطقه بود. در بررسی منابع و کتب مربوط به فرش نیز به    حوزه منظم در  

د مقاالت و کتب مربوط به قالی خراسان  جامعی صورت نگرفته است. تعدا   مطالعه وضوح راجع به قالی گناباد  

فرش گناباد سخن اندک. لذا سعی نگارنده در این مجال این بود تا عالوه بر پوشش    درباره شاید کم نباشند ولی  

 سری از زوایای این هنر و کنکاش در حد توان خود، به معرفی پیشکسوتان این فن نیز بپردازند.   یک 

ی چنددهه اخیر  ها ت ی ر ی مد مناطق متأثر از فراز و فرودهای اقتصادی و  فرش گناباد نیز همانند فرش سایر  

آن اعم از طرح و نقش، بافت و تولید دچار خسران شده است. از سوی دیگر   ی ها حوزه کشور در تمامی  

قدمت فرش گناباد و عدم وجود مطالب مستدل و یکپارچه راجع به آن دلیلی شد تا با معرفی فرش گناباد  

از به  به تفکیک نی   جا این در این مقاله به پیشینه و دالیل افت و خیز فرش منطقه نیز نگاهی بیاندازیم. اما در  

که در این پژوهش بیش از    یی ها ضرورت .  شود ی م ، اهداف و سؤاالت این پژوهش دیده  ها ضرورت بیان  

 همه به آن پرداخته شده است به این ترتیب هستند: 

 ی اطالعات جامع و مستند در رابطه با قالی گناباد آور جمع   -

 گناباد   بافی قالی ی ایشان در رابطه با  ها ت ی ال فع کهولت سن فعالین و متولیان فرش گناباد و مستندسازی اقوال و    -

 :عبارتند از  ، است  نظر  مورد  پژوهش  این  در  که  اهدافی 

 دسترسی راحت و جامع به اطالعات الزم در رابطه با فرش گناباد برای محقیقن آینده و عالقمندان   -۱

در رابطه با قالی گناباد و توجه بیش از پیش    تر ق ی دق فراهم شدن امکانی برای تحقیق و پژوهش بیشتر و    -۲

 پژوهشگران و متولیان امر به فرش منطقه 

 :از  عبارتند   شود ی م  داده  پاسخ  ها آن  به  پژوهش  این  در  که  سؤاالتی 

 خراسان چه بوده است؟ جایگاه و نقش قالی گناباد در حفظ و پویایی نقوش منطقه    -۱

 تأثیر پذیرفته است؟   ها ن ا است آیا فرش گناباد از لحاظ بافت، طرح و رنگ از شهرهای مجاور و دیگر    -۲

 ی گناباد از لحاظ طرح، رنگ و بافت چیست؟ ها قالی مشخصه اصلی    -۳

 روش تحقیق 

  این نوشتار از نوع مشارکت میدانی بوده و تکنیک گردآوری   ی شناس روش تحلیلی و  _نوع تحقیق توصیفی 

  ۸نیز بر حسب منطق اشباع نظری صورت گرفته که شامل    ها نمونه به شیوه مصاحبه حضوری است. حجم  
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انجام    ۱۲۰تا    ۶۰مصاحبه حضوری و مدت زمان بین   بازه زمانی    ورماه ی شهر از    ها مصاحبه دقیقه است. 

 است.   ۱۳۹۷  ماه بهمن تا    ۱۳۹۴

 پیشینه تحقیق 

گناباد تاکنون تحقیقی جامع و کامل صورت نگرفته که در کتب    بافی قالی در حوزه پژوهش در مورد قالی و  

 یی و به حالت توصیفی از آن یاد شده است. گو ی کل ع به آن  مربوطه و مقاالت به صورت مختصر راج 

 تاریخچه فرش گناباد 

گناباد را    بافی قالی   نه ی ش ی پ  به این حوزه در    تر ش ی پ به خیلی    توان ی م در  متنفذین منطقه  ی  ها دهه از ورود 

در وصف گناباد و قالی    کالسیک شهری دانست. سیسیل ادواردز   وه ی ش ش. و بافت به    ۱۲۰۰  سده متأخر  

 چنین بیان داشته است:   آن این 

. این ناحیه،  اند برده ی عرب در قرون دهم و سیزدهم و چهاردهم از گناباد نام  ها آن د ی جغراف )چهار نفر از  

وجود    ذرزع آب کافی برای کشت و   ها آن  همه شهری بود که هفتاد روستا گرادگر آن واقع شده است. در 

امرو  نام  این  همین  داشت.  به  اطالق    ه ی ناح ز  حاصلخیز  و  و    شود ی م آباد  اصلی  روستای  اکنون  ولی 

در    ۱آن جویمند   ن ی نش حکومت  بافته    جا این است.  کم  اغلب  شود ی م قالی خیلی  این  ها چه ی قال .  در  که  یی 

بازرگانان    و معمرترین   ن ی تر ی م ی قد پست است. از دو نفر از    ها آن نامرغوب و جنس    شود ی م ناحیه تهّیه  

ی به اصطالح هراتی با طرح هراتی در نوغاب و باغسیاه بافته  ها قالی خراسان و تربت حیدریه شنیدم که  

 ( (Edwards,1989:195شده است( 

  فرشبافی   ها قرن )به احتمال زیاد در طول   : د ی گو ی م ی شرقی چنین  ها فرش همچنین موری آیلند در کتاب  

، شامل قائن و دورخش در  ها شهرک در این منطقه، در مراکز موجود در اطراف شهر بزرگ گناباد، به عنوان  

نیز از همین مناطق مشتق شده    ها ته باف دست که نام این    اند شده ی م یی بافته  ها فرش ی شمالی بیرجند  ها تپه 

است. هر چند که    شده ی م تولید    ۲۰رن  ی پایانی ق ها دهه ی اندکی در اطراف گناباد در  ها بافته است. ظاهراا  

. اما  کند ی م ی کاشان دارند را تولید  ها بافته ی مدالیونی که شباهت ظاهری با  ها فرش کاشمر در شمال گناباد،  

)میالدی( سنت یا روشی بوده که    ۱۹. در قرن  یستند ن چندان ظریف    ها بافته قابل ذکر این است که این    نکته 

. اما امروزه شواهدی  اند شده ی م با طرح هرات در روستاهای اطراف گناباد بافته    ها فرش آن اکثر    بواسطه 

 . ( L. Eiland Jr1998:129,) تولیدات در آن منطقه باشد(    ادامه   دهنده نشان وجود ندارد که  

نسبتاا متمایز تقسیم نمود که    دوره   ۲ی در گناباد را به  باف فرش طورکلی شاید بهتر باشد  به زعم نگارنده به 

 بافت و نقوش مورد استفاده است.   وه ی ش بیشترین تفاوت تولیدات این دو دوره مربوط به  

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Murray+L.+Eiland+Jr&text=Murray+L.+Eiland+Jr&sort=relevancerank&search-alias=books
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  معموره که در اغلب قراء    بوده و اصیل که با نقوش شکسته و هندسی همراه    باف ی ذهن ی  ها بافته دست   اّول:   دوره 

به سیصد سال    توان ی م را    ها چه ی قال است. بافت این نوع از  ی بلوچی، ترکمنی و... رواج داشته  ها طرح گنابفاد با  

 خراسان متصل دانست.   منطقه به    ها بلوچ ی کوچ و مهاجرت اجباری  ها سال پیش از این و محتمالا به  

  ی نیفاز و رفع احتیفاج بفافنده ساز برطرف ی زمینی و افقی بفا هدف  ها دستگاه ی بلوچی با  ها چه ی قال بافت  

بافت    وه ی ش و    ها ته باف دست است. اوج رواج این نوع از   گرفته ی م ، کناره و پشتی صورت م ی ون ذرع در ابعفاد 

کالسیک و شهری است که بعد از آن خیلی    وه ی ش مربوط به قبل از پیدایش دارهای عمودی و بافت به  

به    توان ی م که شاخصفاا    دهند ی م به حیات خود ادامه    و در روستاهای تقریبفاا غریب از گنابفاد   تر رنگ کم 

،  آباد خلعت ،  آباد قاسم ،  آباد رحمت ، گیسور، روشناوند،  پشنگ نوده بخش پسکلفوت و روستفاهفای بیمفرغ،  

ِکیَبر و ... اشاره کرد که نقوش مستعمل در چهار بخش انسانی، حیوانی، نباتی و هندسی شیوع داشته که  

 ن کار مبادرت ورزیده و بافت آن در منطقه نسبت به گذشته به حداقل رسیده است. نسل جوان کمتر به ای 

ی بلوچی باز  ها چه ی قال مذکوراا به بافت   ها آن ی در باف فرش   خچه ی تار و روشناوند کفه   پشنگ نوده روستاهای 

کز دولتی  و مرا   ها ی تعاون هشتاد بافندگان آن با سرپرستی    دهه تا اواسط    ۱۳۷۰ی  ها سال ، در حدود  شود می 

که کماکان نیز تحت عنوان فرش    کنند ی م   پارچه بزرگ کالسیک و در ابعاد    وه ی ش فرش اقدام به بافت قالی به  

 ( ۱۳۹۴، شهریورماه  زاده کاظم . ) دهند ی م امداد امام خمینی تا حدودی به فعالیت خود ادامه    ته ی کم 

مربوط به حضور    ابد ی ی م . آغاز و تاکنون ادامه  ش   ۱۲۰۰  سده ی متأخر  ها دهه دوم که از    دوره  دوّم: دوره

ی خارجی  ها ی کمپان که نقوش گردان را با عقد قرارداد با    شود ی م متنفذین و ثروتمندان گناباد به این حوزه  

از    ها طرح ی شهری و کالسیک داشته و خروج  ها طرح که تأثیر بسزایی بر پیدایش    کنند ی م وارد بازار  

،  ۶ی  ها قواره . در این دوره ابعاد تولید نیز به تدریج افزایش یافته و در  شوند ی م را حاصل    باف ی ذهن حالت  

بافت قدیم با گره فارسی البته به صورت   وه ی ش که کماکان    کند ی مف رواج پیدا    بافی قالی متری    ۱۲و    ۹

 . ابد ی ی م دارهای فارسی عمودی تا اویل دهه هفتاد شمسی ادامه  

 بیان مسأله 

)   ی ها سال  دوم  جهانفی  جنگ  از  را  ش   ۱۳۱۸پس  انتخاب    توان ی م (  در  تجدیدنظر  ی  ها طرح دوران 

ی اصیل خراسان به ویژه لچک ترنج  ها طرح کالسیک شهری و مورد بافت در منطقه دانست که گرایش به  

دپای  حاضر ادامه یافته است که ر  زمانه که تا    شود ی م ی در این دوره مشاهده  عبفاس شاه ی و افشان  عبفاس شاه 

  ۳۵تا    ۳۰بافت در سابق گناباد تا حدود    وه ی ش . البته  شود ی م حضور بخش دولتی از این برهه به بعد دیده  

و استفاده از گره جفتی بوده است که بعد از انقالب و با ورود    سال پیش به صورت همان دوچین سپوت 



 ۴9            یدیتول یهات یبر عامل  دیشناخت فرش معاصر گناباد، با تأک
 

روستایی    _تعاونی   باف دست امداد امام خمینی، شرکت فرش    ته ی کم بیش از پیش نهادهای دولتی همچون  

و محیط کار    بافی قالی ی  ها کارگاه بافندگان به این حوزه و مطرح شدن مباحث بهداشت    ه ی اتحاد جهاد و  

ی ترکی داده و با آموزش  کش چله چوبی فارسی به تدریج جای خود را به دارهای آهنی با    دارهای   بافان ی قال 

که در    شود ی م با گره ترکی در منطقه تجربه    باف قالب   وه ی ش به    بافی قالی بافندگان از سوی مراکز اخیر الذکر  

 . ( ۱۳۹۵بافت معمول منطقه است )صباغیان، آذرماه    وه ی ش حال حاضر نیز  

  در   باف قالب   بافنده ، اولین  ا ی آس باغ و اذعان فعالین این حوزه آقای حسین فرهادیان از اهالی  بر اساس اقوال  

. ایشان از  آموزد ی م مشهد و نیشابور  بافی قالی ی ها کارگاه گناباد است که به اذعان خویش این شیوه را در  منطقه 

خود، مقطعی نیز در شرکت ارجمند کرمانی    گفته در سابق گناباد هستند که به    ی ماهر و استادکاران ها بافنده دیگر  

و برای مدتی نیز در شهر مشهد به عنوان استادکار فعالیت داشته    بوده در کرمان به عنوان بافنده مشغول به کار  

که    رند ی گ ی م قالب بافی را فرا    وه ی ش است. پس از آن با همت و آموزش وی، بافندگان گناباد نیز به تدریج  

ی به  باف قالب   وه ی ش از روستاهای عمرانی، قوژد، مزار بجستان، یونسی و مرندیز نام برد. قبل از ورود    توان ی م 

فارسی و به اصطالح رایج در منطقه به    باف ی جفت   وه ی ش در سطح شهرستان به    دار گره ی  ها بافته منطقه، تمامی  

 ( ۱۳۹۵(، )صباغیان، آذرماه  ۱۳۹۷  ماه بهمن ( )فرهادیان،  ۱است. )شکل  شده ی م طریقه )انگشتی( بافته  

 

 

 

 

 
 

 
 حسین فرهادیان، )نگارنده(   -۱  تصویر 

 

که تنها هدف ایشان    اند بوده ی بلوچی مشغول  ها چه ی قال ی نیز به بافت  ا عده ی متمرکز  ها کارگاه همزمان با  

که   اند بوده متری    ۱۲متری تا   ۶رفع نیاز خانواده بوده است. تا اواسط این دوره اکثر دارها چوبی و در ابعاد  

به دلیل مجاورت و قرابت با شهر بافت قالی در ابعاد    ا ی آس باغ روستاهای قوژد، قنبرآباد، عزیزآباد، بیلند و  

متمایل    ۱× ۲ی  ها کناره یر روستاهای اطراف بعضاا به بافت قالیچه و  که سا   . در حالی اند داشته مذکوره را  

سال قبل، پرداخت   ۳۵تا   ۳۰که از    گرفته ی م . همچنین شیرازه متصل و پرداخت، حین کار صورت اند بوده 
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همچون گذشته به صورت متصل اجرا    ها رازه ی ش . اما  ابد ی ی م ی پرداخت رواج  ها ن ی ماش بعد از بافت و با  

 . ( ۱۳۹۴وقی، شهریورماه  )صد   شود ی م 

از بافندگی سابق گناباد را هرچین دوپود دانست و مابقی حدود   % ۵فقط  توان ی م بنا به تحقیقات صورت گرفته  

ی این دوره بوده که در  ها فرش پایین ویژگی  شمار رج . لیکن حفظ اند بوده متمایل به بافت دوچین سپوت  ۹۵%

  شمار رج و صرففاا اففزایش    ها نقش و عدم تحرک و جنبش در دگرگفونی    ها نقشه اخیر با توجه به حفظ    ی ها دهه 

سال گذشته    ۵۰ی بفافت و عدم اشتیفاق به تحول در طی  ها وه ی ش بیانگفر حفظ    ۳۵و    ۳۰تفا حداکثر    ها فرش 

به ترتیب سابقه    توان ی م را    گناباد   حومه کالسیک شهری در    وه ی ش به    بافی قالی است. در این میان مناطق مهم  

، ریاب و نوغاب دانست. بعد از آن باید از لحاظ کمی و میزان تولید به روستاهای  ا ی آس باغ ، روستاهای  بافی قالی 

در    بافی قالی مراکز    توان ی م را    ا ی آس باغ بیلند، قوژد، رهن، قنبرآباد و عزیزآباد اشاره کرد. به عبارتی روستاهای بیلند و  

 ( ۱۳۹۵(، )صباغیان، آذرماه  ۱۳۹۴لیدات منطقه دانست. )صدوقی، شهریورماه  زمان اوج تو 

 بحث 

که به دلیل گستردگی فعالیت در    اند داشته گناباد از گذشته تا کنون دو بخش فعالیت    بافی قالی در صنعت  

 بخش دولتی.   -۲بخش خصوصی،    -۱بخش مجزا معرفی کنیم.    ۲را در    ها آن خود بهتر دانسته شد    ازمنه 

 قالی گناباد و بخش خصوصی   -۱

در بخش خصوصی پس از فوت و از کارافتادگی تولیدکنندگان مطرح منطقه به جز افراد معدودی که سعی بر  

پدری خود نشده و بنا   شه ی پ ی  رو دنباله گرفتند، سایرین    باف دست   فرش خانوادگی خود و تولید    سبقه ادامه دادن  

خانوادگی خویش گرفته    سبقه  ادامه کسانی هم سعی بر  چه  آن . چن نند ی گز ی برم به دالیلی مشاغل و حرف دیگر را  

تا بعد از ایشان فرش    شود ی م ی کرده که این خود باعث  ر ی گ کناره پس از مدتی به دالیل مختلف از این حوزه  

قی بماند و به تدریج این هنر در این منطقه به دست فراموشی سپرده شود و  منطقه بدون متولی مشخصی با 

نتواند توانایی ب  را به یک موقعیت و توانایی بالفعل تبدیل کند.    باف دست لقوه خود در زمینه فرش  ا متأسفانه 

ای افقی و  ی بلوچی بر داره ها چه ی قال که ذکر شد به بافت    طور همان فعالیت این بخش )قبل از ورود متنفذین(  

 . د گرد می بر سال پیش    ۱۲۰زمینی و حضور اعیان و تولیدکنندگان خصوصی، قریب به  

و    األشفراف ن ی مع اینگونه اظهار داشت که    توان ی م بنا به شواهد و در پی تحقیقات و جستجوهفای نگارنده،  

.  اند بوده شهری و کالسیک در گناباد   وه ی ش اولین تولیدکنندگان قالی در گناباد به سبک و    ألتجار معاون فرزندش  

تولیدات میرزااحمد    جا این کیفیت و کمیت تولیدات ایشان است که در    د ی نما ی م مهم    جا این ولی مطلبی که در  

مد بعد از ایشان حدس زده شده و  . هرچند که فعالیت میرزااح رد ی گ ی م قرار    ها آن ی باالتر از  ا درجه یی در  ا ی آس باغ 
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محدود به دو الی سه دستگاه قالی با    األشراف ن ی مع تولیدات    رود ی م . چرا که احتمال  رود ی م قریب به یقین گمان  

در منطقه ذکر شده   ی زدن مثال دار فعال با بافتی  ۱۰ی میرزااحمد ها دستگاه که تعداد   کیفیتی نازل برسد. در حالی 

 گناباد دانست.   بافی قالی میرزااحمد را نقطه عطفی در    بافی قالی   توان ی م است. از همین رو  

مرحوم  ها دکننده ی تول   ۱۳۷۰تا    ۱۳۵۰ی  ها سال در   و  احمدی  سیداحمد  مرحوم  جمله  از  فرش  ی 

و آقای علی    محمدصادق قنبری و آقای ابراهیم رمضانی در کاخک و آقایان مرحوم میرزااحمد باصری 

روستای   در  احمدی  حسین  و  باقری  آقای  همچنین  و  بیلند  و  عزیزآباد  قوژد،  روستاهای  در  باصری 

فرش    آباد ی حاج  تولید  در اند بوده مشغول    باف دست به  نیز  احمدی  احمد  گویا سید  بسکاباد،    روستای   . 

  ۷۰  دهه ی ابتدایی  ها سال دایر داشته است. در حدود    قالی،   دار   شصت   مجموع   در   َپچک و کاخک   کارشک، 

دستگاه شمرده شده که دارهای قالیچه    ۵۰۰در حدود    شد ی م دارهایی که توسط بخش خصوصی اداره  

شهریورماه   )صدوقی،  است  بوده  استفاده  مورد  عمودی  داربست  قالی  بافت  در  و  افقی  (،  ۱۳۹۴بیشتر 

 . ( ۱۳۹۵اه  (، )احمدی، اسفندم ۱۳۹۵)خاکسار، اسفندماه  

اوج    ۷۳تا    ۷۰ی  ها سال   توان ی م  همین   بافی قالی را  و  گناباد  دانست.  در  ایران  تعاونی    ها بافنده طور  برای 

و شرکت سهامی فرش ایران به تولید    امداد امام خمینی، شرکت تعاونی فرش صدوق   ته ی کم روستایی جهاد،  

. ولی پس از آن  شود ی م دار قالی فعال در گناباد را در آن زمان شامل    ۱۵۰۰فرش مشغول شدند که حدود  

(،  ۱۳۹۴)صدوقی، شهریورماه    زند ی م ساله را رقم    ۱۰تولیدات مانند سایر کشور تعطیل و یک رکود    ۸۰%

 . ( ۱۳۹۵)صباغیان، آذرماه  

بافنده شناسایی که تعداد    ۲۰۰۰حدود    ۱۳۸۵بافندگان گناباد در سال    ه ی اتحاد أسیس  در حال حاضر با ت 

شهرستان به دلیل وجود    بافی قالی   % ۵۰قرار دارند. به عبارتی    بافی قالی   مه ی ب تحت پوشش    ها آن نفر از    ۱۰۰۰

متری و حتی    ۶متری،    ۹،  با بافت فرش زیرپایی   ها بافنده است که تعدادی از    شده احیاء    بافی قالی   مه ی ب طرح  

زیر    ۴۰ در    ته ی کم   مجموعه متری  هم  تعدادی  و  بوده  خمینی  امام  روستایی  ها ی تعاون امداد  و  ی شهری 

. قابل نشان است که در حال حاضر اکثر بافندگان شهرستان به بافت تابلو فرش به صورت آزاد  اند مشغول 

نمایندگی   باف ی شخص و   نقشه و نخ توسط دو  که  بافندگان    مشغول هستند  اختیار  شرکت دارکوب در 

 . ( ۱۳۹۴، شهریورماه  زاده کاظم (، ) ۱۳۹۴)صدوقی، شهریورماه    رد ی گ ی م شهرستان قرار  

 ا ی آس باغ در روستای    بافی قالی   -1-1

شهری و    وه ی ش به سبک و    بافی قالی اولین منطقه در شروع    ا ی آس باغ بنا به شواهد و اظهارات محتمالا روستای  

رواج زیادی داشته و قالی آن همانند    جا آن در قدیم    بافی قالی کمی و انبوه تولیدات بوده است.    جنبه متمرکز از  
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انگلیس و همچنین   ارتباط دو کمپانی خارجی وابسته به کشورهای آلمان،  بیلند بوده است.  قالی روستای 

، یکی از دالیل اصلی  فا ی آس باغ فاد به ویژه در  با تولیدکنندگان فرش گناب   ۱۳۱۷ی قبل از  ها سال شوروی در  

در گنابفاد به ویژه روستفای مذکفور است. از تولیدکنندگان مشهور و به نام آن    بافی قالی قدمت و اهمیت  

یی، محمدحسین صدوقی و مراد باصری در سابق آن اشاره کرد. آقفای عبفاس و  ا ی آس باغ به میرزااحمد    توان ی م 

 . روند ی م   شمار به در گناباد    ا ی آس باغ ولیدکنندگان به نام بعد از انقالب اهل  محمد صدوقی نیز از ت 

 یی ا ی آس باغ میرزااحمد  

گنابفاد بوده که    باف دست تولیدکنندگفان فرش    ن ی تر شده شناخته ( از معروفترین و  ۲یی )شکل  ا ی آس باغ احمد  

ی خارجی رقم  ها ی کمپان سفارش داده شده از طرف    ی ها طرح بخش مهمی از تولیدات وی بر اسفاس  

ی میرزااحمد را از حیث ظرافت و کیفیت با توجه به دّقت و مراقبتی که شخصاا از  ها قالی است.  خورده ی م 

   . ( ۱۴۷  ، ۱۳۷۹)تابنده گنابادی،    دانند ی م ی کاشان  ها قالی ی خود داشته است، نظیر  قال دارهای  

 

 

 

 

 

 
 

 

 میرزااحمد باغ آسیایی، )محمد صدوقی(   -  ۲تصویر  
 

بنا به اقوال اکثرین جزء    شده ی م او که در گناباد جزء افراد سرشناس و از متنفذین زمان خود محسوب  

و به صورت کارگاه متمرکز در ابعاد بزرگ   باف ی شهر   وه ی ش در گناباد را به   بافی قالی اولین کسانی بوده که  

 .  کند ی م دایر    بوده   کدخفدا   خود   اقامتگاه   که   گل(   باغچه )   نام   به   محلی   در   کارگاهی پارچه  

که بر روی دارهای زمینی و    بوده   ۱× ۲تا قبل از وی تولیدات فرش گنابفاد مختصر به قالیچفه، ذرع و نیم و  

متری    ۱۲متری و   ۶دار و در ابعاد   ۱۰است. در کارگاه وی حدود   شده ی م با نقوش بلوچی و ترکمن بافته 

به   بافت  کش چله ی  فارس   وه ی ش و  و  مطلعین    شده ی م ی  اذعان  به  که  ی  ها نقشه هم    ها آن ی  ها نقشه است 

  شده ی م از شهرهای مجفاور تهیفه    ها طرح که    خصوص و بیشتر طرحفی به نام بته رضائفی بوده و یفا این ه ب 
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وال متولیان و پیشکسوتان، بیشترین شهرت میرزااحمد را به دلیل همکاری و بستن قرارداد با  . بنا به اق است 

کفه محتمالا فعالیت شرکت شرق نیز از زمان    اند دانسته ی خارجی همچون انگلیس و شوروی  ها ی کمپان 

از   منظور  و  است  شده  آغاز  ب ها نقشه میفرزااحمد  شاید  ه ی  به  ها نقشه خصوص  مربوط    ی ها شرکت ی 

که طرف قرارداد    شده ی م ی سفارش داده شده از شوروی وارد  ها قالی خارجی باشد. به زعم مطلعین، طرح  

ی سفارشی  ها نقشه است. گویا  بوده که نقش آن درختی و تقریباا شبیه به درخت کاج    اند بوده با میرزااحمد  

  ( از جمله طرح ۵الی    ۳  ویر ا تص کرمان قدیم و گل فرنگ کف ساده بوده است. )   نقشه شرکت شرق نیز  

  طرح   این   قالیچه   و   کناره   میرزااحمد   زمان   مطلعین در   گفته قرمزدانه که به    نه ی زم   کرمان یا )اشرف(، با رنگ 

 . ( ۱۳۹۴است )صدوقی، شهریورماه    شده ی م   بافته 

  ه ی ناح ی از  ا عارضه ن برخفی بر اثر دچفارشدن به  ش. به اذعا  ۱۳۱۶سالگی در سال   ۶۰او در حدود سنین  

سال بیشتر نبوده که غالب تولیدات وی    ۱۰زمانی فعالیت او حدود    بازه . به این سبب  رود ی م پا از دنیا  

یی( بوده  ا ی آس باغ مربوط به سفارشات کمپفانی شوروی بوده که بنفا به اقوال، مارک تولیفدات وی عبفارت ) 

 ( ۱۳۹۴(، )صدوقی، شهریورماه  ۱۳۹۵فروردین ماه  است. )جوشنی،  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ی )محمد صدوق   طرح کرمان )اشرف(   -  ۵  ر ی تصو                 ( ی )محمد صدوق   رزااحمد ی منسوب به م   ۳× ۴  ی م قدی   فرش   –۴و    ۳  ر ی تصو 
 

به سال   )متولد  باصری  مراد  از فوت وی،  اهل    ۱۳۴۵متوفی    و   ۱۲۸۷پس  که  از شاگفردان    ا ی آس باغ ش(  و 

میرزااحمد بفوده و به نحوی به عنوان حسفابدار برای وی مشغول به کفار بوده است و نسبی خانوادگی نیز با  

مراد باصری که بیشتر تجارت و دادوستد را   . آورد ی م نیز روی  باف دست ، خود به تولید فرش  اند داشته یکدیگر 

فرش با وی، بازاریان تهرانی و همچنین طرف قرارداد با    معامله قرار داده بود به نحوی طرف  اصلی خود    شه ی پ 
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وی با داشتن حدود   است.   شده ی م محسوب    ها آن نیروهای شوروی درگیر جنگ با افغانستان برای تأمین گوشت  

فندگان بیشتری را در اختیار  علیشاه تعداد با میرزااحمد و صالح   نسبت به   ۳× ۴و    ۲× ۳دار قالی در ابعاد    ۱۵الی    ۱۰

داشته است که بنا به اظهارات، تولیدات وی از لحاظ کیفی به خوبی کارهای دیگر افراد مذکور نبوده است.  

سال به    ۲۰به مدت    ۱۳۷۰تا    ۱۳۵۰ی  ها سال ی احمد و علی حدود  ها نام ( پس از او فرزندانش به  ۶  تصویر ) 

 . ( ۱۳۹۴)صدوقی، شهریورماه    د ی نما ی م طبس فوت    زلزله حمد در  که ا   اند بوده تولید قالی در گناباد مشغول  

 

 

 

 
 
 
 
 

 ( ی )محمد صدوق   ی مراد باصر   -۶  ر ی تصو 

 

  صورت   به   روند ی م شمار  ه قوژد که جزء بهترین بافندگان گنابفاد ب   و   عزیزآباد   روستای   تولیدات ایشان در 

بوده است. گویا به غیر از تولیدات    قرمز   زمینه   متری   ۶و    ی متر   ۹  در ابعاد   متمرکز   غیر   و   متمرکز   کارگاه 

  شمار رج و با    ی متر   ۹  در ابعفاد   الکی   زمینه   رنگ   با   صفی را   شیخ   لچک ترنج، حاج عباس صدوقی طرح 

. تولیدات ایشان نیز با  اند بافته ی م آن را در روستاهای مذکور    باصری   برادران   و  برای ایشان ترسیم نموده  ۳۰

 . ( ۱۳۹۴است )صدوقی، شهریورماه    شده ی م ( به بازار عرضه  مارک )عمل باصری 

 عباس صدوقی 

به نحوی تنها    توان ی م   را   شده فرش    حوزه سالگی وارد    ۸که از سن    ۱۳۲۲یی، متولد  ا ی آس باغ عباس صدوقی  

در گناباد و دهات اطراف رونق پیدا    بافی قالی   حرفه آورد. بعد از آنکه    شمار به فرش گناباد    اندرکار دست 

( در آن زمان مراد باصری یک نفر  ۷  تصویر . ) شود ی م بالطبع نیفاز به طراح در منطقه نیز احساس    کند ی م 

در    بافی قالی استاد طراحی فرش به نام آقای حسین جعفری را از بیرجند به گناباد آورده تا جوابگوی نیاز  

استاد شاگردی از محضر ایشان    وه ی ش منطقه باشد. به همین سبب حاج عباس صدوقی توانست به همان  

ی  ها وگل نقش آقای عباس صدوقی، سبک کاری آقای جعفری ریزماهی و    گفته کسب مهارت کند. بنا به  

 . ( ۱۳۹۴کرمان بوده است )صدوقی، عباس، شهربورماه    ز ی ر گل بیرجند یا شاید بهتر بتوان گفت،  
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جا مشغفول  سال در آن   ۲۸تا   ۲۷وی همان زمفان به صورت قفراردادی وارد شرکت ففرش شده و حدود  

  ز ی آم رنگ و با سبک    ۳۵تا    ۳۰شمار  ی خود با رج ها طرح و در همین حین اقدام به تولید    شود ی م به فعالیت  

ی نیز  ا برهه ( او در  ۸ی معرفی کرد. )تصویر  عباس شاه افشان    توان ی م . غالب سبک کاری وی را  کند ی م مشهد  

 (. ۱۳۹۴)صدوقی، عباس، شهربورماه    کند ی م ها  ید آن ی شرکت شرق و تول ها طرح اقدام به کپی  
 

 

 

 

 
 
 
 

 نمونه تولیدات آقای حسین شعیبی   -۲× ۳  -لچک ترنج افشان   -۸تصویر                     )نگارنده(   ، ی حاج عباس صدوق   -۷  ر ی تصو 

   قلم حاج عباس صدوقی )نگارنده(   -در روستای عمرانی                                                                                    
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کیلومتر بوده و یکی از روستاهای منتخب هدف گردشگری کشور    ۳تا مرکز شهرستان حدود    روستای ریاب   فاصله 

حاج    شود ی م محسوب   وجود  مدیون  زیادی  حد  تا  ریاب  شهرت  پابرجاست.  همچنان  آن  قدیمی  بافت  که 

موقوفات زیادی از    شده ی م میرزاعلینقی ریابی )جد سادات گناباد( است. وی که از اعیان و بزرگان گناباد محسوب  

 . ( ۱۰۵،  ۱۳۷۹)تابنده گنابادی،  (  ۲۲۱:  ۱۳۸۶وی و فرزندانش در اغلب دهات گناباد به جای مانده است )هجرتی،  

حسین تابنده از تولیدات )میرزاحسین آقا ناصری(  مرحوم آقای سلطان  نوشته در کتاب تاریخ و جغرافیای گناباد 

یی به کیفیت باال  ا ی آس باغ ی میرزااحمد  ها دستگاه ی ایشان و  ها دستگاه که در آن موقع در گناباد    شود ی م نامبرده  

معروف بوده است. وی که فرزند حاج میرزامحمود، از نوادگان حاج میرزاعلینقی بوده است در زمان خود در  

قای میرزا  که از متنفذین زمان خود در منطقه محسوب گشته و ظاهراا برادر ایشان آ   کند ی م   بافی قالی ریاب اقدام به  

داد و ستد    ها آن ی شوروی با  ها ی سرکنسولگر قوام الّتجار معروف به قوام ناصری نیز به عنوان یکی از    اهلل ب ی حب 

داشته است. محتمل است که مراوادت ایشان با بزرگان منطقه همچون میرزااحمد و صالحعلیشاه و همچنین  

 ی تولیدی با سایر تولیدکنندگان منطقه باشد. ها نقشه شوروی سابق دلیلی بر همکاری دو برادر و یکسان بودن  

و   ناصری  آقای  مورد  در  چند  اقوال،  ها ت ی فعال هر  به  بنا  اّما  نیست  دست  در  چندانی  اطالعات  وی  ی 

 رج با    ۴۰تا    ۳۵ی حدوداا  شمار رج تولیدات او ظاهراا طرح سعدی بیرجند و رنگرزی آن تماماا گیاهی و با  
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است. از    شده ی م وده که برای بافت از گفره فارسی به صورت جفتی استفاده  فارسی ب   وه ی ش ی به  کش چله 

 نام برد که متأسفانه در قید حیات نیستند.    توان ی م جمله بافندگان قوام ناصری در ریاب برادران طاهری را  

ست که توسط آقای علیپور این منزل خریداری و  ا   این قالی در منزل شخصی قوام التجار ناصری موجود 

ورد بازسازی و مرمت قرار گرفته است. به بیان آقای علیپور هنگام خریداری این منزل، این قالی و چند  م 

فرش   ناصری    باف دست تخته  قوام  به  منسوب  را  مذکور  قالی  که  بوده  موجود  خانه  این  در  نیز  دیگر 

 . ( ۱۳۹۵  ماه ن ی فرورد (، )جوشنی،  ۱۳۹۶( )علیپور، تیرماه  ۹  تصویر اند ) دانسته می 

 

 

 

 

 
 

 بدون مارک، )نگارنده(   -؟( )   ی ناصر متری منسوب به    ۱۲قالی    -۹تصویر  
 

 

 دولتی   بخش قالی گناباد و    -2

  کاخک  زلزله و وقوع  ۱۳۴۷ی ها سال به  توان ی م منطقه را  باف دست فرش   حوزه ورود و حضور بخش دولتی به 

خود را دایر کرده و تا سالیان مدیدی    شعبه گناباد مربوط دانست که پس از آن شرکت سهامی فرش ایران در گناباد  

ادامه   خمینی و فرش  امداد امام    ته ی کم آن خواهیم پرداخت.    به شرح که    دهد ی م به فعالیت خود در این حوزه 

 . م ی خوان ی م ها را  که در ادامه شرح فعالیت آن   روند ی م شمار  نیز از دیگر این نهادهای دولتی به   جهادسازندگی 

 شرکت سهامی فرش   -2-1

در کاخک گناباد، فرح پهلوی به عنوان ملکه دربار و بانوی اول ایران، هنگام بازدید از    ۱۳۴۷سال    زلزله پس از  

شرکت    شعبه  تأسیس ، پیشنهاد  کند ی م داخل چادرها بیکار مشاهده    ، پس از آنکه زنان را در زدگان زلزلفه چادرهفای  

که آن زمان    ا ی آس باغ . پس از آن با دستور دولت وقت، آقای ذوقی از اهالی دهد ی م سهامی فرش ایران را در گناباد 

که پس    شوند ی م شرکت سهامی در گنابفاد    شعبه جزء کارکنان شرکت سهامی فرش در مشهد بوده، مأمور تأسیس  

 . ( ۱۳۹۴)صدوقی، عباس، شهربورماه    دهد ی م از آن با سمت بازرس فنی شرکت به کار خود ادامه  

عد از تأسیس آن آقای  آن سال است که ب   زدگان زلزله آغاز فعفالیت شرکت سهامی فرش در چادرهفای  

. سرپرستی بافندگفان  شود ی م رحیمی از تهران به عنوان رئیس شرکت سهامی فرش منطقه، به گناباد اعزام  
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آقای علی رمضانی بر عهده داشته است که در نهایت به    را نیز شخصی به نام   زدگان زلزله در چادرهفای  

 . ( ۱۳۹۴س، شهربورماه  )صدوقی، عبا   شوند ی م عنوان انباردار شرکت فرش بازنشست  

به صورت خانوادگی بوده و اغلب کسانی که    ها آن های شرکت فرش به صورت غیرمتمرکز و بیشتر  کارگاه 

  ها آن کار جنبی    بافی قالی و    شده ی م کشاورزی محسوب   ها آن شغل اصلی    اند بوده مشغول   ها کارگاه در این  

 . اند کرده ی م را دنبال    بافی قالی که در اوقات فراغت    رفته ی م شمار  ه ب 

بافته  ها طرح  افشان،    شده ی  از:  عبارتند  اسلیمی،  ها طرح ،  ترنج لچک ،  فرنگ گل این شرکت  ی،  ماه زه ی ر ی 

نزدیک به سه دهه برای این    کار مرمت ی که آقای عباس صدوقی به عنوان طراح و  عباس شاه صفی و  شیخ 

   . ( ۱۰شرکت مشغول به کار بوده است )شکل  

سابقاا طرح ریز ماهی شرکت با قلم حاج عباس صدوقی به دلیل کیفیت باالی بافت به بیجار گناباد شهره بوده است.  

چین سپوت  که به دلیل بافت هر   شده ی م توسط آقایان رجائی و حسین تربیتی در روستای رهن بافته    فرش ریزماهی 

 (. ۱۳۹۴ی و پرکاری آن به فرش )بیجاِر گناباد( معروف بوده است )صدوقی، شهریورماه  باف غلط و عدم  

 
 

 

 

 
 

 
 ی کشیده شده به قلم حاج عباس صدوقی برای شرکت سهامی فرش گناباد، )محمد صدوقی( ها طرح ی از  ا نمونه   –۱۰تصویر  

 

 سازمان جهادسازندگی   -2-2

ی تعاونی  ها شرکت که قبل از آن    شود می بر   ۱۳۷۱  سال تأسیس شرکت فرش تعاونی روستایی جهاد به  

تعاونی فرش    ها آن شهرستف   باف دست فرش   پوشش  اکثر    باف دست به صورت شعبه و تحت  که  مشهد 

 ( ۱۳۹۵، فعالیت داشتند. )صباغیان، اسفندماه  داد ی م شهرهای خراسان بزرگ را پوشش  

که   بوده  به صورتی  فعالیت فرش جهاد  گناباد را    توان ی م سابقاا گستردگی  اطراف  اکثر روستاهای  گفت 

بافندگان جهاد را بافندگان روستایی تشکیل    % ۱۰۰گفت    توان ی م تحت پوشش داشته است. تا جایی که  

از  اند داده ی م  یکی  که  رهن  روستای  آن جمله  از  و    شده ی م این شرکت محسوب    بافی قالی ی  ها قطب . 
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سری از روستاهای    یک   ها آن داشتند. عالوه بر    بافی قالی   سابقه ، بیلند، قوژد و عزیزآباد که  ا ی آس باغ روستاهای  

چنانی در بافت قالی با قالب را نداشتند، همچون زیرجان و زیبد از بخش براکوه گناباد  آن   سبقه جدید که 

از قسمت پسکلوت  با حمایت جهاد کشفاورزی    آباد رحمت و    پشنگ نوده گناباد روستاهایی همچون    و 

آموزش   قرار    وه ی ش به    بافی قالی تحت پوشش و  که  رند ی گ ی م جدید و قالب باف  . حتی بخش بجستان 

چندی پیش به عنوان شهرستانی مجزا از گناباد انتزاع یافت، قبالا تحت پوشش شرکت فرش جهاد گناباد  

فرش جهاد در   شعبه مستقل شدن آن،    دایر بوده است که بعد از   جا آن شعبه فرش جهاد در    قرار داشته و 

. این در حالیست که بنا به اظهارات، در خود شهر گناباد شاید تعداد  شود ی م نیز منفک و مستقل    جا آن 

 . ( ۱۳۹۵)صباغیان، اسفندماه    اند داشته ی بافنده تحت سرپرستی  شمار انگشت 

ی به کار  دار خانه ، ایشان در کنار  دهند ی م تشکیل    ها خانم از سویی چون اکثر جمعیت بافندگان گناباد را  

باقی    ها آن چنانی برای  ست. در نهایت فرصت آن ها آن   روزمره که کار    پردازند ی م کشاورزی و دامداری نیز  

 حرفه ندم اهمیت قرار دارد و به نحوی  چ   درجه ها در  کنند و بافندگی برای آن   بافی قالی تا بخواهند    ماند ی نم 

 . ( ۱۳۹۵)صباغیان، اسفندماه    شود ی م محسوب    ها آن دوم  

باف مرد در بهترین شرایط  ی قالی ها بافنده زمانی که شرکت فرش جهاد بیشترین تعداد اعضاء را داشته، تعداد  

بافنده شاید    ۱۰۰۰در گناباد بوده است. یعنی از میان تعداد    درصد از کل جمعیت بافندگان   ۳الی    ۲حدود    آل ده ی ا 

،  آباد ی حاج . چه بسا در گذشته این چنین نبوده و گویا در روستاهای اند بوده ی مرد نفر از آنان بافنده   ۲۰الی  ۱۰

ضر به  چرا مردان در گناباد حا   اکنون هم که   اصلی مردان زیادی بوده است. این   شه ی پ بافندگی    ا ی آس باغ رهن و  

 . ( ۱۳۹۵یکی از عوامل آن را بحث فرهنگی دانست )صباغیان، اسفندماه    توان ی م بافندگی نیستند  

و ابعاد    ها کناره در    فرنگ گل تبریز بوده که بیشتر    فرنگ گل ی شرکت فرش جهاد، افشان، لچک ترنج و  ها طرح اکثر  

که    ( که بعد از آن ۱۱  تصویر )   شده ی م از آقای عباس صدوقی تهیه    ها طرح است. اوایل،    شده ی م کار    پارچه کوچک 

.  شود ی م مشهد و کاشمر تهیه    از   ه ی اتحاد از طریق    ها نقشه به کار ادامه دهند،   اند نتوانسته ایشان به دلیل کسالت دیگر  

 . ( ۱۳۹۵است )صباغیان، اسفندماه    گرفته ی م ی کارها نیز غالباا توسط آقای پورقاسم بیلندی صورت  کش چله 

است. بعد از آن به تدریج    باف خرسک رج بوده که معروف به تولیدات    ۱۸شمار  شروع کار جهاد با رج 

. بعد از  ستد ی ا ی م   ۳۵و    ۳۰شمار  کرده که نهایتاا غالب تولیدات روی رج   ۲۵شمار  شروع به تولیداتی با رج 

  ۳۰ی  ها بافته رج بوده است.    ۴۰شمار نهایتاا  رج و باالترین رج   ۳۰  شمار تولیداتشان رج   ن ی تر ن یی پا آن نیز  

نخ    ۴بوده و    باف ی بتون نیز جفتی یا    رج   ۳۵. تولیدات  هستند و هر رج سپوت    ۵( باف ِالمک یا )   باف یی تا رج،  
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(  ه راز ی ش )   چ ی پ گوشه .  شود ی م . گره مورد استفاده نیز، گره ترکی بوده که با قالب زده  زدند ی م را با هم گره  

 (. ۱۳۹۵کارها نیز تماماا به صورت متصل است )صباغیان، اسفندماه  

همگی بعد از اتمام کار با ماشین پرداخت   ها قالی تا زمانی که که تولید و رونق بازار وجود داشته پرداخت  

  دست ک کار از پرداخت مشهد بهتر بوده و قالی ی   جه ی نت است که اکثر    گرفته ی م در خود گناباد صورت  

  است. این کار بیشتر به آقای عباس وافی و گاهاا هم برادر ایشان آقای حسین وافی محول   شده ی م پرداخت  

 (. ۱۳۹۵است )صباغیان، اسفندماه    شده ی م 

 

 

 

 
 
 
 

 قلم حاج عباس صدوقی )نگارنده(   -متری   ۱۲یک قالی    ه ی حاش   -۱۱تصویر  

 

 امداد امام خمینی   ته ی کم   -2-3

به اذعان    ته ی کم آغاز فعالیت   بنا  از سوی شرکت فرش جهاد بوده است.  امداد همزمان با شروع فعالیت 

،  رد ی گ ی م ی در منطقه  باف فرش امداد امام خمینی هنگامی که این نهاد تصمیم بر فعالیت   ته ی کم مسئولین فرش 

تا میزان زیادی از دست    بافی قالی و    اند داشته محدودی حضور    بافنده در روستاهای اطراف شهرستان، تعداد  

 است.   شده ی م رفته و فراموش شده محسوب  

پس از آن با حمایت شرکت سهامی فرش گناباد و شرکت فرش تعاونی جهاد اقدام به آموزش بافندگان از  

گرفته   منطقه  فرش  احیاء  و  و    ود ش ی م صفر  بافندگی  زیادی وجود  تا حدود  باید  و    بافی قالی   حرفه که 

 پیشرفت فرش منطقه را مرهون زحمات و اقدامات مراکز اخیرالذکر دانست. 

  ی دارهای کش چله .  شود ی م زده    باف یی تا بافندگان کمیته امداد، فارسی بوده که به صورت    استفاده گره مورد  

مورد استفاده    شمار رج است.    بافت لول بافت نیز هرچین سپوت با مکانیسم    فوه ی ش به روش ترکی و    ها آن 

  های ه ن ا ی تولید شده در گنابفاد توسط کارخ هفا پشم رج متغیر است. در حال حاضر    ۴۰و  ۳۵نیز بین  ها آن 

گیاهی  س ی ر نخ  و  شیمیائی  به صورت  آن  از  پس  و  شده  نخ  به  تبدیفل  اختیار  ز ی آم رنگ ی  در  و  شده  ی 

قرار    بافندگان  خمینی  امام  امداد  در  ها طرح .  رد ی گ ی م کمیته  شده  استعمال  شامل  ها فرش ی  کمیته  ی 
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این  ترنج لچک  است.  افشان، زیرخاکی و خشتی  به قلم طراحان    ها طرح ،  کمیته و  کارشناسان  نظارت  با 

 . ( ۱۳۹۴، شهریورماه  زاده کاظم )   ( ۱۲  تصویر )   شود ی م مشهد تهیه  

 

 

 

 
 

 امداد امام خمینی، )نگارنده(   ته ی کم حاشیه نقشه زیرخاکی    -۱۲تصویر  

 ی ر ی گ جه ی نت 

عمومی آن به این نتیجه    ی ها ی ژگ ی و م شده در مورد فرش گناباد و  نجا ا ی  ها ی بررس در انتهای مطالعات و  

بین   باید یک فرش  گناباد را  که فرش  آن ا منطقه رسیدیم  کرد و  متوسط محسوب  بافتی  کیفیت  با  را    ی 

خراسان و دیگر مناطق دانست و یا به عبارتی دیگر، فرش گناباد خود از لحاظ    ی ها فرش اقتباسی از سایر  

 نقش، رنگ و تکنیک بافت، از ویژگی خاص و منحصر به فردی برخوردار نبوده و نیست. 

   طور که در کتاب عاملی که برای نگارنده مهم نمود تا به تحقیق و جستجو در فرش گناباد بپردازد همان 

  ی ها سال آقای تورج ژوله به آن اشاره شده است نه نوع و کیفیت تولیدات    نوشته یران(  )پژوهشی در فرش ا 

ی که نشان از توجه خاص متنفذین و  ا سابقه خاص گناباد در این زمینه است.    سابقه اخیر، بلکه قدمت و  

همچنین حضور   و  ناحیه  این  کشورهفای شوروی، ها شرکت و    ها ی کمپانف بزرگفان  به  وابسته  خارجی    ی 

بودن این حرفه )ژوله،    دار شه ی ر منطقه است و این خود نشان از    بافی قالی قالفی و    حوزه انگلیس و آلمان در  

گناباد و روستاهای اطراف است که سابقاا بیشترین جعمیت بافندگان گناباد را    منطقه ( و هنر در  ۱۸۰:  ۱۳۹۰

. البته قبل از حضور متنفذین به این بخش بافت نمدهای پشمی، جاجیم،  اند داده ی م بافندگان خانگی تشکیل  

 . ( ۱۳۹۴ی بلوچی در گناباد رواج داشته است )صدوقی، شهریورماه  ها چه ی قال پالس و  

بنا به اقوال بخشی از تولیدات گناباد بر اساس سفارشات تجار سایر شهرها، باألخص شهر مشهد بوده کفه  

  است که غالب خریداران فرش منطقه را نیز ایشان تشکیل داده که به   شده ی م هیه  نقشه نیز توسط خود تجار ت 

 است.   رفته ی م و بخشی از تولیدات نیز در خود منطقه به فروش    اند داشته صورت کلی خرید و فروش  
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و ورود نکردن به این بخش به عنوان یک فعالیت اقتصادی    بافی قالی عدم گرایش و تمایل مردم منطقه به  

در سطح منطقه در مقاطع متعددی    بافی قالی جدی و بسط پیدا نکردن آن به عنوان یک حرفه علیرغم گسترش  

 . م ی پرداز ی م معلول چندین علت دانست که مختصراا به ذکر آن    توان ی م از زمان )قبل و بعد از انقالب( را  

از یک   اول آن  ی زراعی و مرغوبیت محصوالت  ها ن ی زم گناباد به دلیل وجود کیفیت    منطقه سو در    که 

نبوده و یک حرفه و شغل دوم محسوب    ر ی گ همه و بیلند    ا ی آس باغ در آن به جز روستای    بافی قالی کشاورزی،  

.  شود ی نم مشاهده    بافی قالی است. چه بسا که در این روستاها نیز هم اکنون فعالیت چندانی مبنی بر    شده ی م 

تنها در مقطع زمانی خاصی    از سوی دیگر به جز این  گذاران  موردتوجه متنفذین و سرمایه   بافی قالی که 

آن، فرش گناباد برای مدتی بدون متولی باقی    اندرکاران دست بوده، پس از فوت تولیدکنندگان قدیمفی و  

 که در حال حاضر نیز چنین است.   ماند ی م 

بعد  در جهتی دیگر با به وجود آمدن بازارهای گرم تولید و صادرات فرش در مقاطع مختلف زمانی قبل و  

که کاهش شدید    شود ی م از انقالب، باعث بروز طمع در برخی تولیدگنندگان و بافندگان شخصی در منطقه  

لی بر از دست دادن بازارها شده و باعث از بین رفتن بخش  را در پی دارد که این خود دلی   ها بافته کیفیت  

 . شود ی م بافندگان و تولیدکنندگان در گناباد    ه ی سرما نسبتاا عظیمی از توانایی و  

معدود    کره ی پ و رکود بازار صادرات، تیر خالصی بر    ها م ی تحر همچنین قرار گرفتن فرش ایران در لیست  

ی  ا گونه امداد امام خمینی را به    ته ی کم   توان ی م بود. در چنین موقعیتی تنها    گنابفاد   باف دست   فرش تولیدات  

 . دانند ی م دولتی آن    پشتوانه در این منطقه دانست که بعضٌا دلیل این امر را    بافی قالی حافظ هنر  

 
 ها نوشت پی 

ی آب، این نام بر آن ناحیه نهاده شده  ها ی جو که به دلیل ازدیاد    شود ی م گفته    ها ی جو جویمند در معنای لغوی به صاحب    -۱

 است. 

۲- keybar 

سال در نقاط مختلف   ۴۰ش. است که قریب به    ۱۳۳۰ی ها سال ش. تا حدود    ۱۲۹۳ی  ها سال فعالیت شرکت شرق بین   بازه   -۳

 . کنند ی م اقدام    بافی قالی ی مترکز  ها کارگاه ایران به دایرکردن  

گناباد هستند    باف دست آقای محمد صدوقی و پدر بزرگوار ایشان آقای حاج عباس صدوقی از پیشکسوتان و متولیان فرش    -۴

صمیمانه از ایشان تشکر و   جا این در  دانم ی م که در تحقیقات مربوط به قالی گناباد نهایت همکاری و یاری را با ما داشتند که الزم 

 قدردانی کنم. 

 . شود ی م است که به همان گره زدن به شیوه صحیح در مقابل گره جفتی گفته    باف یی تا باف در واقع منظور  ِالَمک   -۵
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و    شود ی م ریسندگی در مشهد ارسال    های ه ن ا گوسفندان در سطح استان خراسان رضوی به کارخ   شده ی چیده  ها پشم عمده    -۶

 . رد ی گ ی م ماشینی صورت    وه ی ش جا به    دیل نخ در آن عملیات تب 
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 چکیده 

داشتن بافت، طرح، نقش، رنگ و    رغم ی است که عل   ی ل ی اص   ی ها سراب از جمله فرش   باف دست   ی ها فرش 

منطقه از  این  که    ن ی ا به  درباره آن وجود ندارد. با توجه    ی اد ی ز   ی دارد که منابع اطالعات   ی ابعاد سبک خاص 

  ها آن ن رفتن ی از ب   ی ر ی و جلوگ   اء ی م پژوهش نسبت به اح نجا ا الزم است با   است بافت فرش  ی م ی مناطق قد 

بگ  ا رد ی صورت  تحق   ن ی .  منظر روش  از  پژوهش   ق ی پژوهش  دسته  رو   ی ل ی تحل   -فی ی توص   ی ها در    کرد ی با 

سراب انتخاب شده    ی و شهر   یی روستا  ی ها فرش  ان ی از م  ی ها به روش تصادف نمونه  ی است و تمام  ی ق ی تطب 

  ، ی ها آن منابع کتابخ  ق ی نوشتار از طر  ن ی اطالعات ا  ه ی قرار گرفته است. کل  ل ی و تحل   ف ی و مورد مطالعه، توص 

سراب گرد آورده    ی ها از فرش   ی شخص   ی عکاس   ن ی با تجربه و همچن   د ی و مصاحبه با اسات   ی دان ی مطالعات م 

کمک نموده و راه بافت    ی ها دسته از فرش   ن ی طرح و نقش ا   اء ی و اح   د ی به باز تول   ق ی طر   ن ی ده است تا از ا ش 

بافت، طرح، نقش،    شتر ی و مطالعه ب   ی . با بررس شود هموار    د ی بافندگان جد   ی برا   ی م ی قد   ی ها طرح مجدد  

شکسته و بافت به روش    ، ی کف ساده، ترنج   نه ی زم   باف، ی شده شامل ذهن   افته ی سراب    ی ها رنگ، ابعاد فرش 

 و کناره است.   ی گره متقارن، رنگ شتر   ک ی تکن 

 

 سراب، فرش، بافت، طرح، نقش، رنگ، ابعاد :  های کلیدی واژه 

 

 
دانشگاه    یردیکار  یدر دانشکده هنرها  ییایفرش سراب و فرش کل  یقیتطب  یارشد با عنوان بررس  یمقطع کارشناس  نامهانیمستخرج از پامقاله    نیا  -۱

 است. یرالهیمحمدرضا خ یو مشاوره اقا یبهرام یصمد وسفی یبصام و آقا نیالددجاللیدکتر س ییهنر با راهنما

mailto:هنرKheirollahi.r@art.ac.ir
mailto:هنرKheirollahi.r@art.ac.ir
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 مقدمه 

هنر،    ن ی ا   ی ها از شاخه   ی ک ی مردم آن منطقه است.    خ ی نشانه فرهنگ، هنر و تار   ی ا در هر منطقه   ی دست   ع ی صنا 

  ی . بافندگان هر منطقه براساس اصول و قواعد شود ی مختلف بافته م   ی ها و روش   ها وه ی است که با ش   ی باف فرش 

تفاوت    ن ی مناطق بوده و ا   گر ی با د   وت ها مشغول هستند که متفا ت باف دست خاص و منحصر به فرد منطقه به بافتن  

ها  ت باف دست   ن ی ا   ی ها ها و تشابه در تفاوت   رگذار ی دارد. از عوامل تأث   ی ا له ی در فرهنگ و سنت هر قوم و قب   شه ی ر 

پژوهش    ن ی نام برد. ا   توان ی را م   ی تجار   ی ها و دادستدها مهاجرت   ، ی قوم   ی ها ازدواج   ، ی قوم   ی ها به سنت   ی بند ی پا 

از  چه  آن به تعداد متناسب با    ی ها به روش تصادف است. نمونه   ی ق ی تطب   کرد ی با رو   ی ل ی تحل   -ی ف ی از منظر روش توص 

  ن ی در ا   ی قرار گرفته شده است. جامعه آمار   ل ی و تحل   ف ی ص سراب موجود است مورد مطالعه قرار و تو   ی ها فرش 

 سراب است.   ی به دست آمده در روستاها   ی ها پژوهش متناسب با فرش 

 شهرستان سراب   ی و فرهنگ   ی اقتصاد   ، ی اجتماع   ، ی خ ی تار   ، ی ع ی طب   ، یی ا ی جغراف   ت ی موقع 

اردب   شهرستان  استان  با  از شمال شرق  با هر   ل، ی سراب  با م بستان   س، ی از سمت غرب  از جنوب    انه ی آباد و 

  ی آب و هوا   ی سراب دارا   ی با ی شده است و شهر ز   س ی تأس   ۱۳۱۴شهر در سال    ن ی ا   ی است. شهردار   ه ی همسا 

استپ   ی ها آن تر ی مد  کوهستان   ی گرم،  سرد،  تابست   ی ها آن زمست   ، ی )درختچه(،  بلندتر   ی ها آن پربرف،    ن ی معتدل، 

ا   ن ی تر قسمت سراب کوهستان سبالن و پست  با    ن ی بخش  ارتفاع    ۱۶۵۰شهر دشت  کوهستان    ، است متر 

درمنه، گون،    ، ی استپ   شتر ی آن را ب   ی اه ی بزغوش در جنوب جلگه سراب واقع قرار گرفته است و پوشش گ 

  ون، ُیآغم   ن، ی (. ُسو ۸۵و    ۸۴:  ۱۳۹۱  ، ی ب ی داده است )حب   ل ی و در شمال آن تنگرس تشک   شن ی گاوزبان، آو گل 

سبالن سرچشمه گرفته و از    ی ها در منطقه سراب که از دامنه  ی جار   ی ها رودخانه  ترین مهم از   ار ی پَسَلر و تاج 

مقدم،    ی )صادق   است   ی شرق   جان ی از مناطق نسبتأ پر آب استان آذربا   ی ک ی دارند و    ان ی شمال به جنوب جر 

و   ی اقتصاد   نه ی در زم   ی، و آب کاف  ی قرار گرفتن در جلگه هموار با خاک غن  ت (. شهر سراب به عّل۱۳: ۱۳۹۶

  ترین مهم و    است   ی شرق   جان ی استان آذربا   ی پرور از مراکز مهم پرورش دام و دام   ی ک ی   ی و دامدار   ی شاورز ک 

دارد )حق حق، شالقون و جلده فروشان، اهلل آن: آب   ی روستاها  نام  تپه ۲۷۰:  ۱۳۷۶  قت، ی باخان    ی ها (. وجود 

خود در    ی ها ی روز ی وم درباره پ د   ی شت ی ق.م که آرگ   ۷۱۳تا    ۶۸۰مربوط به سال    یی اورارتو   به ی و دو کت   ی باستان 

  ی ها (. سراب در دوره ۸۵:  ۱۳۹۱  ، ی ب ی )حب   است منطقه   ن ی ا   ت ی اهم   کننده ان ی را نوشته که ب   ی منطقه اطالعات   ن ی ا 

و    ل ی اردب   ی عن ی   جان ی رونق و قدرت و اقتدار دو شهر بزرگ و مشهور آذربا   ر ی تأث تحت    شه ی هم   ی خ ی مختلف تار 

دو شهر    ن ی و قاجار که ا   ی صفو   ی ها دولت  ی ها آن قرار داشته به خصوص بعد از ظهور اسالم و در زم   ز ی تبر 

س  مسائل  حکومت   ی اس ی مرکز  وال   ی و  مسجدها   ی ت ی و  از  م   ی بودند،  سراب  اوچ   توان ی معروف    ، ی گوزل به 
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  ره ی اهرلو و آق مسجد و غ   النلو، ی ا   ، ی حاج سلطان شاهورد   م، ی عظ داش، حاج نجارالر، شازده، قره   ن، ی الد ر صد 

دارد و   ی دوره صفو  ی و مذهب  ی خ ی تار  ل ئ در مسا   شه ی است که ر  ی م ی دو محله قد  ی دارا  ن ی را نام برد و همچن 

  یی نبشته اورارتو . سنگ ۱اند از:  عبارت   ب سرا   ی خ ی . آثار تار است مشهور    ها ی و نعمت   ها ی در ی به نام محله ح 

 (. ۹۱و    ۹۰. مسجد جامع سراب )همان،  ۴  ی ساسان   ی . چهار طاق ۳نشتبان    به ی . کت ۲  ق ی رازل 

 بوده است:   ر ی شهر سراب به شرح ز   ت یّ جمع   ۱۳۹۵  ف   ۱۳۶۵  ی ها نفوس و مسکن در سال   ی عموم   ی اساس سرشمار   بر 
 

 شهر سراب   ت یّ جمع   -۱جدول  

 ۱۳۹۵ ۱۳۹۰ ۱۳۸۵ ۱۳۷۵ ۱۳۶۵ سال 

 ۵۹۳۰۷ ۵۹۴۹۳ ۴۷۳۳۵ ۳۶۷۱۹ ۳۳۵۵۲ جمعیت به نفر 

 ( ۱۳۹۵  ف ۱۳۶۵  ی ها و مسکن در سال   نفوس   ی عموم   ی سرشمار ) 
 

و    کنند ی ( صحبت م ی )ترک   ی بوده و به زبان آذر   ی دوازده امام   عه ی مذهب ش   رو ی شهر مسلمان و پ   ن ی ا   مردم 

  ی ها و مراسم  اد ی مراسم مربوط به اع  تمام در شهر سراب    است. شهر  ن ی ا  ی و ادار  ی زبان رسم  ، ی زبان فارس 

  های ه دست   ها، ه ی ن ی در حس   ی گذار شت از آغاز ماه محرم با مراسم ط   ش ی هفته پ   ک ی .  شود می برگزار    ی عزادار 

. از  دهند ی م   رات ی تاسوعا و عاشورا خ   ی ها روزها را اعالم کرده و خانواده   ی آغاز مراسم عزادار   ی عزادار 

  ت، ی شهر به خاطر مرغوب   ن ی ا   ی دست ع ی کرد. صنا   اد ی آبگوشت    و   از آش دوغ   توان ی سراب م   ی محل   ی غذاها 

بادوام و    ار ی بس   ی ها و کناره   چه ی شامل قال   ع ی صنا   ن ی ا   ترین مهم معروف بوده و از جمله    ار ی بس نقشه و رنگ،  

 (. ۸۹و    ۸۸،  ۱۳۹۱  ، ی ب ی )حب   است خوش نقش و نگار  

 شهرستان سراب   ی باف فرش   خچه ی تار 

مختلف معروف    ی ها مرغوب در اندازه   ی ها و پادرها کناره   ه ی ته   با روستا و    ک ی و    ست ی با ب   ی شهر   سراب 

بوده است.   جان ی استان آذربا  بافی قالی از مراکز مهم    ی ک ی (. در گذشته تا به االن  ۱۸۶:  ۱۳۷۵  ، ی ساول ی )   است 

سال   آمار  طبق  ب   ی ها فرش   ۱۳۷۵بر  سراب  در  شده  قوا   شتر ی بافته  ن   ی ها ره در  و  ذرع   م، ی ذرع  و    ی دو 

با نقوش    ی شش ضلع   ی ها آن ترنج   ی ها قشه و ن   شده ی متر بافته م   ۶تا    ۳متر و طول    ک ی با عرض    یی ها کناره 

 (. ۷۴:  ۱۳۸۵  ، ی ر ی )نص است    ی نخود   ی و ا سورمه   ی، قرمز، آب   ک ی کالس   ی ها و رنگ   ی هندس 

 ی . شهر ۲  یی . روستا ۱:  شود ی م   م ی سراب عمدتأ به دو گروه تقس   فرش :  فرش سراب   ی ها ی ژگ ی و 
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 ۱۳۹۹  ، ی بهرام ی سال، تار و پود پشم، متقارن، سراب، مجموعه صمد   ۸۰، حدود  ۹۰×  ۳۷۰کناره، شش ترنج کف ساده،    -۱  ر ی تصو 

 

 سراب   بافی قالی های مناطق  ویژگی   -۲جدول  

 

گاه با   اطراف ترنج  نه ی زم  بافتند، ی م   ی رنگ شتر   نه ی بر زم  ی تکرار  ی ها با ترنج  یی ها منطقه سراب کناره  بافندگان 

مربع    متر ی گره در دس   ۷۸۵  ی است. گره متقارن با تراکم نسب   افته ی پوشش    ی خطوط مواز   ا ی شبکه مانند    ی طرح 

مشخصه  )ارباب   ی ها بافته   ی ها از  است  قال ۱۹۶:  ۱۳۹۱  ، ی سراب  حاش   چه ی (.  و  فشرده  و  نرم  بلند،    ه ی سراب 

زمخت و فشرده هستند و لطافت گذشته   د ی جد  ی ها چه ی و قال  است شکل  ی ا آن که مداخل و کنگره  ی خارج 

کناره اصوأل از    ی (. هر تخته قال ۱۸۶: ۱۳۷۵  ، ی ساول ی )   متفاوتند نقاط    ر ی سا  ی ها چه ی قال   با را ندارند اما هنوز هم  

منطقه    ی و در اصطالح محل   ند ی گو ی م   نه ی زم   ا ی درست شده است که به آن متن    ی ز و مرک   ی بخش اصل   ک ی 

بوده که دور تا دور    ی قال   ی اصل   ی قسمت به عنوان فضا   ن ی نشان دادن ا   باتر ی ز  ی . برا است معروف    ئر ِیسراب  

   شده است.   ل ی تشک   ی و فرع   ی اصل   ه ی دو بخش حاش   ن ی ا   که از   دهند ی قرار م   وار ی آن را در د 

 )در حال حاضر(   ی شهر   فرش  1300دهه اول    ی فرش شهر  یی فرش روستا  

 پشم و پنبه  س ی ر پشم و کرک دست  تمام پشم  ه ی اول   مواد 

 ابعاد 
۱۰۰ ×۳۰۰  ،۱۰۰ ×۴۰۰  
۱۵۰ ×۳۰۰  ۲۰۰ ×۴۰۰ 

،  ۱۲،  ۹،  ۶  ی قال   چه، ی قال   م، ی ذرع و ن 
 ها تر با اندازه خانه بزرگ  ی متر   ۲۴و    ۱۸

 رج   ۴۰تا    ۲۰  ن ی ب  رج   ۵۰تا    ۳۰ رج   ۳۰تا    ۲۰  ن ی ب  شمار رج 

 متقارن  متقارن  ( ی متقارن )ترک  نوع گره 

 دو پود   باف لول   پود و دو پود   ک ی باف  تخت  نوع بافت 

 رنگ 
  یی ا ی م ی در گذشته و ش   ی اه ی گ 

 ی اه ی گ  در حال حاضر 
در    یی ا ی م ی در گذشته و ش   ی اه ی گ 

 حال حاضر 

 و شکسته   ی هندس  طرح و نقشه 
 و اراک،   ز ی تبر   ی ها طرح 

 گردان  و مادر بچه   ی عباس شکارگاه، شاه 

 ی گرد ساده در قال  متصل  یی دوتا   ی ر ی حص  رازه ی ش 

 شهر سراب  ( ۱۳۹۷  ، ی )فرش شهر سراب   باخان جلده  محل بافت 

 ( ۱۳۹۹  ، ی بهرام   ی )صمد  منبع 



 67            فرش سراب یمعرف 
 

که عمومأ تابع    الن ی و    ره ی آق زنج   ه، ی باال حاش   ی ها وسط کناره در منطقه سراب با نام   ه ی حاش   ا ی   ی ل اص   ه ی حاش 

  ، شود ی نم   ت ی قاعده چندان رعا   ن ی ا   یی روستا   ی ها ته باف دست در    ی ول   کند ی م   ی رو ی و از آن پ   است نقوش متن  

  ی ها ه ی حاش   ، ی اصل   ه ی حاش   ن ی در طرف   کردند، ی در آن درست م   یی ها بافنده که نقش و نگاره   قه ی با ذوق و سل   شتر ی ب 

  ی ا کناره را بافت ساده   ی که دور تا دور کل قال   شوند ی خوانده م   رمه ی و ت   ره ی زنج   ی ها وجود دارد که با نام   ی فرع 

  (. قاب ۵۹و    ۵۸:  ۱۳۹۶مقدم،    ی )صادق   شود ی در منطقه سراب َلَور گفته م و   ند ی گو ی احاطه کرده که به آن لوار م 

  ی کوچک  ی ها معموأل مربع  ه ی حاش  ن ی تر ض ی دو رنگ بوده و در کنار عر  ی ها آن ند نقش د  ی دارا  ی کوچک خارج 

  د یی ما کأل در جهت تأ   ی کوچک گل را در خود قرار داده است. بدون اشتباه، بررس   ی ها دسته   ا ی ها و  به تناوب گل 

 (. ۶۰:  ۱۳۷۵ن،  ی کارانه است )هانگلد مالحظه   ار ی بس   ی بررس   ن ی ا   د، ی جد   ی ها قالی است و در مورد    ی م ی قد   ی ها قالی 

 سراب   ی مشخصات فرش ماه 

  ا ی   ۱۸و گاهأ    ۱۲  ، ی متر   ۹،  ۶،  ۴  چه ی قال   م، ی که عمدتأ ذرع و ن   شود ی بافته م   ی سراب در ابعاد مختلف   ی ماه   ی ها فرش 

  د ی و سف   ی مس   ا ی قرمز    ، ی ا پنج متن در زمان حال در سه رنگ سرمه   ن ی و پنج متن هستند که ا   ه ی حاش   ی دارا   ، ی متر   ۲۴

   ۹و    ۶  ا ی   ی ها به صورت کناره تک متن از فرش   ی و به عالوه درصد کم   شوند ی بافته م 

،  ۱۲  لوق، ی بو   ا ی سراب شامل چله    ی ماه   ی ها فرش   ه ی . مواد اول شود ی بافته م   ی بنا به سفارش مشتر   ز ی تک متن ن   ی متر 

آرقاج    ا ی پود کلفت  .  شود ی م   ه ی ته   ی از بازار داخل که  استر هستند  ی پل   ی با درصد کم ی  عمدتأ پنبه و گاه و  ال    ۱۸و    ۱۵

ال، نخ پشم که    ۴  ا ی   ۳پود نازک که    رد، ی گ ی مورد استفاده قرار م   ۲۰و    ۱۰ال نمره    ۴۰  ی ال   ۲۰که از جنس پنبه بوده،  

اورگوئه و    ی کشورها   ی رج از پشم واردات   ۵۰فرش    ی و برا   ی بازار داخل   ی ن ی چ رج از پشم دست   ۴۰فرش    ی برا 

بوده و اکنون از    ی اه ی گ   شته پشم در گذ   ی رنگرز   . شود ی استفاده م   ۲۰نمره    ا ی   ۱۷نمره    ی از نخ پشم دو ال   لند ی وز ی ن 

 (. ۱۳۹۷  ، ی )فرش   است   ی فلز   ی و گاه   ی چوب   شتر ی ب   ی قال   ی دارها   ن ی و همچن   شود ی استفاده م   ی صنعت   ی رنگرز 
 

 

 

 
 

 ( ۱۳۹۷  ، ی فرش )   درهم، سراب   ی فرش ماه   -۲  ر ی تصو 

 

 طرح و نقش فرش سراب 

ها دندانه  ترنج   ن ی ا   ی لبه خارج   ا ی   ط، ی ترنج، مح   ک ی از چهار لچک و    ی ن یی تز   ب ی سراب ترک   ی ها قالی   نقش 

  -ی آب   ی ها ها عمومأ با نقش بافته شده است. لچک   ی پشم شتر   نه ی طور عمده با زم و به   ی چنگک   شتر ی دندانه، ب 
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پر   ی ها نه ی لچک( در زم  -ترنج نقوش )  ن ی دارند. مجموعه ا   ی به ترنج مرکز   ی ار ی شباهت بس   ، روشن  ی آجر 

ساقه  از  گل شده  شاخه  و  برگ ها  و  حاش   افته ی   ل ی تشک   ی نخل   ی ها ها  در  قسمت    ها ه ی است.  سه  از  که 

 دار را که به تناوب دندانه   ی ها و برگ   ی هندس   ی ها نگاره   نه ی و زم   شده کامل   ی هندس   ب ی ترک   ، شده ل ی تشک 

 (.  ۱۸۶:  ۱۳۷۵  ، ی ساول ی در خود قرار داده است )   شود، ی تکرار م 

  خ ی تار   ی ا ی که گو   شود ی م   ده ی د   ی م ی قد   ل ی اص   ی از نمادها   اد ی سراب تنوع ز   ی ا کناره   ی ها در نقوش فرش 

ها  ها، کوه شده از دشت خته ی که آم  جان ی آذربا   عت ی منطقه است. بافنده فرش با الهام از طب  ن ی مردمان ا  ی باستان 

ما به    ی و اشاره و نماد برا  ماء ی را به زبان ا  ا ی جغراف   ن ی از ا   یی تمام نما   نه یی ، توانسته است آ ا و روده  رها ی و آبگ 

  عت ی از طب   ی باستان   ی توپوگراف به مانند نقشه    ، ی شناخت ن ی فرش با داشتن مشخصات زم   ن ی درآورد. ا   ر ی تصو 

در خود قرار داده    ز ی را ن   ی ر ی رو و عشا کوچ   ی زندگ   ی ها حال، مشخصه   ن ی بوده و در ع   ران ی شمال غرب ا 

  ط ی از مح   یی ا ه ن ا نش   ی همگ   ره ی ها و غ ها، نشست، برخاست بر ساقه گل ها و گل برگ   ، ها است. اشکال ساقه 

د   ی ع ی طب  که در  هنرمندان بوم   ده ی بوده  بر موضوع هنر حک شد   ی و دل  است.    افته ی انتقال    ی ه و سپس 

کرده و با جوالن    ر ی به ثبت تصاو   د ی خود را مق   عت، ی طب   ی ها ش ی نما   ن ی ا   دن ی با د   ار ی د   ن ی باف ا هنرمند فرش 

داشتند جهان را تا    ی سع   ر، ی و با ساده کردن تصاو   ده ی خود آفر   ل ی را همانند م   ی خود، جهان   ل ی دادن قوه تخ 

نوع کناره که از    ن ی (. بهتر ۶۵و    ۶۴:  ۱۳۹۶مقدم،    ی )صادق   ند ی قابل فهم و قابل تجسم نما   ، حد ممکن ساده 

  ی لوز   ی ها بوده که ترنج   یی با ی رنگ ز   ی متن شتر   ی رود دارا ی آن به شمار م   ن ی تر مرغوب   ز ی نظر مردم تبر 

ا   ی رنگ   ی شکل مس  در  بسته است و  قابل مالحظه تعدا   ه ی ناح   ن ی در آن نقش  پادر   چه ی قال   ی ا د    ه ّیته   ی و 

بوده است )ادواردز،    ی به اشکال هندس   یی ها ترنج   ی و دارا   ی نخود   ا ی و    ی آب   ها آن شده که متن اغلب  ی م 

  ی دار هرات ترنج  ی ها طرح  نه ی در زم   با ی و ز   ف ی ظر  یی ها فرش  ه ئ در سراب با ارا  ی خ ی (. کارگاه مشا ۸۰: ۱۳۵۷

 (. ۷۴:  ۱۳۸۵  ، ی ر ی است )نص   ده ی بخش   ی توجه شهر شهرت قابل   ن ی به صنعت بافت ا 

حد   در  تا  نمادها نقش   ی اد ی ز   ی سراب  و  فرش   ی ها  پ   ای کناره   ی ها معمول  منطقه  اهل  نقوش    ی رو ی از 

خاص    ار ی به تناسب اندازه بس   شود ی م   ده ی ها د و کم شدن در آن   اد ی خصوصأ از لحاظ ز   ی رات یی اما تغ   کنند؛ ی م 

 بوده است.   ر بر خوردا   ی اد ی ز   ی نقوش از غنا   ن ی . تعداد و انواع ا است متفاوت    ها کناره 

  ی اد ی ها معلوم بوده و تا حد ز ها نقش آن نقش  گر ی به نسبت د  ی وان ی و ح   ی سراب نقوش انسان  ی ها کناره در 

استفاده    ی قرارداد   ی ها ه ی ها و نما از خط   ز ی ها ن طرح   ن ی که در بافت و پرداخت ا   ن ی با ا   هستند.   دن ی قابل د 

  ی انتزاع   ی ن یی نقوش تز   شتر ی ب   ی و حت   است دست    ن ی فرش از ا   ی ها مایه نقش   ن ی شتر ی جا که ب از آن   . شده است 

  اهان ی ها و گ و گل   ستند ی ن   گر دی از هم   دن ی نمادها قابل د   ن ی وجود ا   ن ی با ا   ، اند جدا شده   ی اه ی از نقوش گ   ز ی ن 
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  تفاده مورد اس   ی ها و ستاره   بارها ی ها و جو رودخانه   ی رها ی مس   شتر ی ب   عت ی . نقوش طب هستند   ی و فانتز   ی ل ی تخ 

کناره  ترنج   های در  هستند.  م سراب  آبگ به   توانند ی ها  مس   یی رها ی مثابه  در رودخانه   ر ی در  شوند.    افت ی ها 

دسترس   ی ها خط  بعض   ده ی و چسب   ی راه  در  که  هم  د کناره   ی به  مدل   ه ی شب   ی ل ی خ   ، شوند ی م   ده ی ها    ی ها به 

هستند    ی نقوش   ی (. نقوش انتزاع ۷۲و    ۶۵:  ۱۳۹۶مقدم،    ی هستند )صادق   بارها ی ها و جو رودخانه از    ی درخت 

منطقه    ی ها ه بافت که نماد سر پرنده، آدمک و چلپا در دست   Xو    S,T  ی ها مانند نگاره   عت ی الهام گرفته از طب 

 . کند ی نم   ی رو ی پ   ی سراب که از اسلوب خاص   ر ی عشا   رامون ی است و پ   ران ی غرب ا 

 
 برگرفته از فرش سراب   ر ی تصاو   -۳  جدول 

 طرح  تصویر  نام  ف ی رد  طرح  تصویر  نام  ردیف 

۱ 
لچک  

 ترنج  

  
 ساقه گل  ۴

  

 رود  ۲
  

 ترنج لوزی  ۵ 

  

۳ 

ساقه،  

برگ  

 و گل 

 
 

۶ 

 مشایخی 

دار  )ترنج 

 هراتی( 

 

  

 

 

 

 
  ی مجموعه شخص :  ر ی منبع تصاو 
 ی: نگارنده خط   ی ها طرح منبع   Raoul E.Tschebull, 97:  مأخذ  ۱۳۹۹  ی بهرام   ی صمد 

 
 برگرفته از فرش سراب   ر ی تصاو   -۴  جدول 

  

 توضیحات  تصویر  نام  توضیحات  تصویر  نام 

 نقوش حیوانی  نقوش انسانی 

 آدمک 
 

 
 سر پرنده  شر و خیر 

 
 باران خواهی 

 آدم 

 
 الک پشت  بافنده 

 
طول عمر و  

 باروری 
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 ۱۳۹۹  ی بهرام   ی صمد   : منبع مطالب ،  Raoul E.Tschebull, 97و   ۱۳۹۹مجموعه شخصی صمدی بهرامی    : ر ی منبع تصاو 
 

قسمت   ه ی حاش :  ه ی حاش  و  نوارها  به  بار   ی ها فرش  و  م   ک ی پهن  گفته  فرش  انواع    شود ی دورادور  در  که 

 : است فرش سراب اغلب در سه بخش    ی ها ه ی آن مختلف خواهد بود. حاش   ی سراب، ابعادها   ی ها فرش 

(  اء ی نقوش )اش   ر ی و سا   ی وان ی ح   ، ی اه ی : گ ی نقوش انتزاع   ی ها طرح   شتر ی سراب ب   ی ها پهن فرش   ه ی حاش :  پهن   ه ی حاش 

 . شود ی م   ده ی د 
 

 
 

 ( اء ی و اش   ی وان ی ح   ، ی اه ی گ   ی ها طرح پهن )   ه ی حاش 
 

 . شود ی م   ده ی گل و برگ د   ا ی طرح آدمک، ترمه    شتر ی سراب ب   ی ها فرش   ک ی بار   ه ی حاش :  ک ی بار   ه ی حاش 
 

 

 )طرح آدمک(   ک ی بار   ه ی حاش 

 
 

 )طرح گل و برگ(   ک ی بار   ه ی حاش 

 

دار  دندانه  ا ی به صورت ساده  یی چند تا  ا ی  ک ی  ی شش ضلع  ا ی   ی لوز   ی ها طرح فرش سراب  ی ها ترنج :  ترنج 

 . شود ی م   ده ی د 

 
 
 
 

  دار( )دندانه   ی ترنج شش ضلع   )ساده( و   ی لوز   ترنج 

 نقوش انتزاعی  نقوش گیاهی 

 نیلوفر 
قدرت و   

 سالمت 
 چلپا 

 

 خورشید 

 گیاه 
 

 چهارپاره  -
چهار عنصر، چهار   

جهت اصلی، یک  
 سال چهار فصل 



 7۱             فرش سراب یمعرف 
 

   : لچک 

چهارم نقشه    ک ی به    است. ترنج    نه ی در لغت به نام گوشه است که مکان قرار گرفتن در قسمت گوشه زم 

متن زم  مانند و متفاوت در چهار گوشه  قالی   نه ی وسط شکل  به صورت صاف  در    ا ی بافی لچک معموأل 

 . شود ی م   ن یی شکل با گل و بوته سراب تز   ی قوس 

( فرش  ی ماه   ا ی از طرح است که از کنار هم قرار گرفتن آن نقش )گل    یی آن قسمت جز   مایه نقش :  مایه نقش 

 . شود ی م   جاد ی سراب ا 

 

 
 

 

 ( ی )گل و ماه   ه ی ما   نقش                                             )طرح گل و بوته(   لچک                   

  E.Tschebull, 92  و   ۱۳۹۷  ، ی و فرش   ۱۳۹۹  ، ی بهرام   ی صمد   ی : مجموعه شخص ر ی برگرفته از فرش سراب، منبع تصاو   -۳  ر ی تصاو 

 Raoul  95ـ  
 

 فرش سراب   ی ها ابعاد و اندازه 

نام  

 فرش 
 ابعاد  بافت   خ ی تار  طرح   نام  ه ی مواد اول 

و نوع    گره   نوع 

 بافت 
 بافت   محل  رنگ 

 کناره 
تار و پود  

 پشم 
دو ترنج  

 ز ی دار آو گل 
 ی الد ی م   ۱۹

۴۰ /۳    ×

 متر   ۱/ ۵۵
  ( ی متقارن )ترک 

شمال  

  ران ی غرب ا 

 )سراب( 
 

 هفت ترنج  تمام پشم  کناره 
حدود صد  

 سال 
۴۰۵    ×۹۵ 

متقارن  

 باف( )لول 
 سراب  ی اه ی گ 

 

 ۱۳۹۹  ، ی بهرام   ی صمد   ی : مجموعه شخص ر ی و منبع تصو   Raoul E.Tschebull, 97. کناره سراب، مأخذ:  ۴  ر ی تصو 
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 ه ی اول مواد   نام فرش 
  نام 

 طرح 
  خ ی تار 

 بافت 
 ابعاد 

و    گره   نوع 

 نوع بافت 
 بافت   محل  رنگ 

 کناره 
تار و پود  

 پشم 
 صدسال  ترنج 

۴۲۸    ×

۱۰۰ 
متقارن  

 باف( )لول 
و    ی اه ی گ 

 یی ا ی م ی ش 
 سراب 

 

 کناره 
پشم نمره  

 ی ران ی ا 

  زیر

  یماه

 سراب 

 معاصر 

۹۰ 

سانت در 

 متر  ۳

 متقارن 
شیمیایی  

 ( ی )قرمز مس
  یشرقجانیآذربا

 )سراب( 

 
 ۱۳۹۷  ی و فرش   ۱۳۹۹  ، ی بهرام   ی صمد   ی : مجموعه شخص ر ی . کناره سراب، منبع تصو ۵  ر ی تصو 

 ی ا پرده 

تار، پود  

پنبه و پرز  

 پشم 

افشان  

 ی هندس 

حدود  

  ست ی دو 

 سال 

۲۲۵    ×

۱۳۳ 

  )   متقارن 

تخت  

 ( باف 

 ی اه ی گ 
باخان  جلده 

 )سراب( 

 

 ی ا پرده 
تار و پود  

 پشم 

ترنج  

کف  

 ساده 

حدود  

۱۲۰  

 سال 

۱۳۰   ×  

۲۲۰ 

  )   متقارن 

باف  تخت 

 ( دو پود 

و    ی اه ی گ 

 یی ا ی م ی ش 

باخان  جلده 

 )سراب( 
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نام  

 فرش 
 طرح   نام  ه ی مواد اول 

  خ ی تار 

 بافت 
 بافت   محل  رنگ  ابعاد 

 م ی جاج 
تار و پود  

 پشم 
محرما 

 ت 

حدود  

هشتاد  

 سال 

 سراب   ی روستا  ی اه ی گ  

 

 م ی گل 
تار و پود  

 پشم 

محرما 

  ی ت افق 

ب  سرا ) 

تمام  

 پشم( 

صد و  

  ست ی ب 

 سال 

۱۴۷    ×

 متر   ۳۸۲
 سراب   ی روستا  ی اه ی گ  

 
 ۱۳۹۹ ،یبهرام یصمد  ی: مجموعه شخصریسراب، منبع تصو میو گل  می. جاج۷شماره  ریتصو

 
 فرش سراب   ی ها مایه نقش   حات ی توض   -۵  جدول 

 آدم 
 

 آدمک 
 

اشخاص مهم زندگی  معموأل نقش خود بافنده و یا  

 بافنده است. 

بیرونی فرش آورده می طلسم  شوند  هایی هستند که در حاشیه 

 رود. که نقش خیر و شر هستند و برای دفع شر به کار می 

چلپا  

)خورشی 

 د( 

 
 نیلوفر 
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 Raoul E.Tschebull , 97 ,،  87(، مأخذ:  ۱۳۷۴)   اشنبر   ک ی (، ار ۱۳۹۷) ی  (، فرش ۱۳۹۹)   ی بهرام   ی صمد   ی مجموعه شخص :  ر ی منبع تصاو ) 

 ( ( و نگارنده ۱۳۹۹)   ی بهرام   ی نبع مطالب: صمد من 
 

 ی ر ی گ جه ی نت 

  ی ها مرغوب در اندازه   ی ها ی و کناره و پادر   ها چه ی و قال   ها قالی طرح، نقش و رنگ    ت ی به خاطر مرغوب   سراب 

متر و    ک ی به عرض    یی ها و کناره   ی دو ذرع   م، ی به ابعاد ذرع و ن   شتر ی سراب ب   ی ها مختلف معروف است. فرش 

سراب    ی ها از نقوش فرش   ی و هندس   ی با نقوش ذهن   ی و شش ضلع   ی لوز   ی ها متر است. ترنج   ۶تا    ۳طول  

 ( است. ی و نخود   ی شتر   ، ی ا سورمه   ، ی )قرمز، آب   ک ی کالس   ی ها ها رنگ فرش   ن ی ا   ی ها است رنگ 

 

خورشید،  مایه نقش  گردونه  متفاوت  چلپا  های 

نتیجه دگرگونی خورشید    گردونه مهر و سواستیکا 

نتیجه   ترکی  ترنج  میان  نقش  است،  آریایی 

به   که  است  خورشید  گردونه  از  شده  دگرگونی 

زمآن  در  بافندگان  دخالت  مختلف  خاطر  های 

 دگرگون شده است. 

گل نیلوفر نقش از خورشید، ماه، تولد، مرگ و روشنایی است  

ی و  کند که نشانه تکراری نبودن زندگ در وسط مرداب رشد می 

که   است  و سالمت  قدرت  نشان  نیلوفر  گل  و  است  باروری 

نقش  در  می بیشتر  بافته  لوزی  مثل  اصلی  هایی  نشان  و  شود 

 هخامنشیان است. 

چشم  

 خم ز 

 

 ماهی درهم 
 

  ن ی مردم به چشم نظر اعتقاد داشتند و بهتر   م ی از قد 

جلوگ  چشم    ی ر ی راه  از  شده  رسم  نقوش  آن  از 

.. هنوز  شود ی شدن آن م  ی که باعث خنث   دانستند ی م 

در    م ی نقش گل   ن ی ترس از چشم وجود دارد بنابر ا 

م  نظر  به  سراب  مقابل    رسد ی فرش  در  را  مردم 

  ی ها م ی از گل  ی چشم زن محفوظ نگه دارد و مقدار 

 منظور بافته شده است.   ن ی کهن به ا 

ایران   در  صفوی  دوره  اواخر  در  هراتی  یا  درهم  ماهی  نقش 

اس  شده  بافته  مرسوم  آذربایجان  و  کردستان  خراسان،  در  ت 

آن به صورت چهار نقش مثل شکل ماهی   مایه نقش شود که می 

و   به شکل گل  متقارن  ها حلقه و نقش لوزی کشیده  ی چرخ 

 قرار گرفته شده است. 

 چهارپاره 

 

 آب روان 

 

نشانه چهار عنصر،    در فرش سراب نقش چهارپاره 

چهار جهت اصلی، یک سال چهار فصل، یک ماه  

 چهار هفته و اهمیت عدد چهار است. 

از آن جا که زندگی بدون آب وجود ندارد، این نقش بسیار مهم  

داده  نشانه زندگی است و در حاشیه  های فرش و گلیم جای 

 شود. در هر دو فرش سراب دیده می   .شود می 
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 فهرست منابع 

 انجمن دوستداران کتاب، تهران، چاپ اول   ران، ی ا   ی (، قال ۱۳۵۷)   ل ی س ی ادواردز، س   ف 

 جمال هنر، تهران، چاپ اول   ی نامه فرش شرق، ناشر: مؤسسه انتشارات (، فرهنگ ۱۳۹۱)   ژن ی ب   ، ی ارباب   ف 

 تهران، چاپ اول   ، ی شناس ران ی ا   اد ی شهر، ناشر: بن   ران ی ا   ی (، شهرها ۱۳۹۱حسن )   ، ی ب ی حب   ف 

 انتشارات کوش، تهران، چاپ اول   ران، ی ا   ی ها ن ا شهرست   یی ا ی و جغراف   ی خ ی (، فرهنگ تار ۱۳۷۶)   ع ی عبدالرف   قت، ی حق   ف 

در حال    ی شرق  جان ی آذربا  ی ا کناره   ی ها طرح و نقش قالی  ی (، بررس ۱۳۹۵ف   ۱۳۹۶)   ه ی مقدم، راض   ی صادق   ف 

  ی مهد   : ی نظر   ی دانشگاه سوره )دانشکده هنر(، استاد راهنما   ، ی دست   ع ی ارشد صنا   ی نامه کارشناس ان ی حاضر، پا 

 افشار کشاورز 

 ناشر: انتشارات پرنگ، تهران، چاپ دوم   ران، ی (، فرش ا ۱۳۸۵محمد جواد )   ، ی ر ی نص   ف 

 (، تهران، چاپ دوم ی ساول ی )   ی سرا ناشر: فرهنگ   ران، ی ا   ی بر شناخت قال   ی ا (، مقدمه ۱۳۷۵جواد )   ، ی ساول ی   ف 

 (، تهران، چاپ اول ی ساول ی )   ی سرا ناشر: انتشارات فرهنگ   ران، ی ا   ی ها قالی (،  ۱۳۷۵آرمن )   ن، ی هانگلد   ف 

 ( ی س ی )انگل   مقاله 
Tschebull, Raoul E (1979), Persian Village Ruge- 

 ها مصاحبه 

مدرس دانشگاه    ، یی ا ی (، مصاحبه منتشر نشده فرش سراب و فرش کل ۱۳۹۹)   وسف ی   ، ی بهرام   ی صمد   -

 ی هنر   ۲درجه    ی هنر، دکترا 

کارشناس ۱۳۹۷)   د ی حم   ، ی فرش   - دانشگاه،  بازنشسته  سراب،  فرش  نشده،  منتشر  مصاحبه  ارشد    ی (، 

 فرش.   نه ی در زم   ی تخصص 
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مطالعه   ی عشایری و روستایی استان چهارمحال و بختیاریهاقالی شناسی سبک

 ی اوالد حاج علیهاقالی موردی: 

 

 استادیار گروه فرش دانشگاه هنر اصفهان   ، ایمان زکریایی کرمانی 
i.zakariaee@aui.ac.ir 

 مدرس مرمت گروه فرش دانشگاه شهرکرد ،  سید حسین سجادیه 
sajjadieh.h@gmail.com 

 دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش فرش دانشگاه هنر اصفهان )نویسنده مسئول(،  فروغ عالیپور هفشجانی 
forouq.alipour@gmail.com   

 

 چکیده 

به    شناسی سبک است. در مطالعات    شناسی سبک مطالعات قالی، روش    حوزه یکی از رویکردهای مهم در  

در جهت    توانند ی م های سبکی  ، چرا که ویژگی شود ی م بافت پرداخته    منطقه های شاخص هر  شناسایی ویژگی 

،  ند ی آ ی م ی هر منطقه کمک کنند و همچنین از جمله عوامل هویتی قالی هر منطقه به حساب  ها قالی شناخت  

استان چهارمحال و بختیاری با  بافی در شهرستان اردل  ی یکی از مناطق قالی ها قالی اله به شناخت  لذا در این مق 

بافت و    وه ی ش پرداخته شده است و طرح و نقش، رنگ،    شناسی سبک ی اوالد حاج علی به روش  ها قالی عنوان  

ی  ها قالی مورد بررسی قرار داده شده است. عواملی که باعث شکل گیری عنوانی به نام    ها قالی غیره در این  

ویژه بودن    این طایفه، بافت نیم لول خاص    زمینی بودن دارها، سبک اوالد حاج علی شده است، عبارتند از:  

ود اوالد حاج  ، استفاده از پالت رنگی خاص خ ها قالی ، استفاده از رنگ تیره و پخته در  شیرازه پیچی   نحوه 

به صورت هندسی و ذهنی هستند، که    متری و نقوشی که   ۶ی قالیچه و  زها ی سا بیشتر در    ها قالی بافت  علی،  

و این امر مشخص    رد ی گ ی م توسط بافنده و احساسش در لحظه بافت صورت    ها قالی چیدمان نقوش دراین  

است، باید   ها طرح و سایر  که طرح کلی قالی جز طرح قابی، حوض در حوض، لچک ترنج حوضی  کند ی م 

بر اساس الهام از طبیعت، اعتقادات و نیاز این خاندان شکل گرفته و    ها قالی نقوش در این    توجه داشت که 

تحلیلی و با    -مطالعاتی به صورت توصیفی   کره ی پ   ۱۵در این پژوهش    الزم بذکر است  نامگذاری شده است. 

 ی مورد بررسی قرار گرفتند. ا ا انه کتابخ ی  ها داده استفاده از تحقیق میدانی و  

 

ی عشایری و  ها قالی شناسی، استان چهارمحال و بختیاری،  شناسی، صفات سبک سبک :  های کلیدی واژه 

 ی اوالد حاج علی. ها قالی روستایی،  

 

mailto:forouq.alipour@gmail.com
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 مقدمه 

اوالد حاج علی در بین بازاریان قالی و به صورت محدود در جوامع دانشگاهی معروف هستند. این    ی ها قالی 

تحت   صرفاا. در گذشته شود ی م استفاده  ها آن ی اوالدی برای  ها قالی  واژه ی لری مشهورند و  ها قالی به  ها قالی 

چرا که در حین کوچ کردن آنان بین دو استان چهارمحال و بختیاری   شدند ی م ی عشایری بافته  ها قالی عنوان 

و این    شود ی م م  نجا ا ، اما در حال حاضر کوچ به صورت محدود  شدند ی م و خوزستان، توسط بانوان بافته  

و   خاندان در چندین روستا از روستاهای شهرستان اردل استان چهارمحال و بختیاری از جمله سرخون، شلیل 

ی اصیل  ها قالی   که   جا آن . از  شوند ی م ی روستایی اوالد حاج علی نیز بافته  ها قالی و    اند ده ی گز نت  هلوساد سکو 

های خاص خود هستند، در این  بافت، ابعاد و غیره دارای ویژگی   وه ی ش طرح و نقش، رنگ،    نه ی زم ایرانی در  

به روش   بررسی    شناسی سبک پژوهش  ویژگی   ی ها قالی به  شناخت  به جهت  علی  حاج    ها آن های  اوالد 

 های اصلی و فرعی پیش آمده است که عبارتند از: پرداخته شده است و طی پژوهش سوال 

ی اوالد حاج علی  ها قالی یی باعث شکل گیری عنوانی به نام ها شاخصه اصلی: وجود چه  سؤال  •

 شده است؟ 

ی اوالدی به  ها قالی فرعی: سبک بافت، طرح و نقش، رنگ و رنگرزی و مواد ومصالح    سؤال  •

 چه صورتی است؟ 

 به اهداف اصلی و فرعی زیر دست یابند.   سؤاالت گویی به این  محققین برآنند که با پاسخ 

 اوالد حاج علی.   ی ها قالی بافت    وه ی ش هدف اصلی: بررسی و شناسایی طرح و نقش، رنگ، ابعاد و   •

 ی مناطق بافت ایران هستند. ها قالی ی اوالدی که یکی از  ها قالی هدف فرعی: شناخت   •

 روش تحقیق 

تحلیلی صورت گرفته است و بخش زیادی از  _و به صورت توصیفی   شناسی سبک این پژوهش به روش  

م شده است و نیز بخش کوتاهی از  نجا ا میدانی و از طریق مصاحبه با بافندگان و خبرگان قالی  وه ی ش آن به  

پیکره هستند و به این دلیل که این پژوهش به    ۱۵ی این پژوهش  ها نمونه   است.   ی ا ه ان کتابخ   وه ی ش آن به  

 به صورت تصادفی است.   ها نمونه م شده است، انتخاب  نجا ا صورت میدانی  

 پیشینه 

زمینه  ها پژوهش  اندکی در  اوالد حاج علی ها قالی ی  بیان توضیحات  م شده  نجا ا   ی  به  ادامه  اما در  است 

و    ها بافته ،  ها ی ار ی بخت "(، در کتابی با عنوان  ۱۳۷۶قاضیانی )   مختصری در این موضوع پرداخته شده است: 

نفر یکی از    ۱۸۱,۷۷۷  با جمعیتی حدود   ها ی ار ی بخت   ۱۳۶۶بیان کرده است: درکشور ایران در سال    "نقوش 
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و هر شعبه به    شوند ی م دو شعبه هفت لنگ و چهار لنگ تقسیم    و به   دهند ی م ایالت مهم ایران را تشکیل  

فرش  "  (، در کتابی با عنوان ۱۳۸۹. در ادامه صوراسرافیل ) شود ی م تعدادی باب و هر باب به اوالد تقسیم  

به وسیله طوایف اوالد بافته    معموالایی معروف به اوالد که  ها نقشه بیان کرده است   "چهارمحال و بختیاری 

 .  شود ی م ی گیاهی استفاده  ها رنگ از    ر رنگرزیشان و د   شده ی م 

ی اوالد  ها قالی بیان کرده است: طرح    "پژوهشی در فرش ایران "( در کتابی با عنوان  ۱۳۹۰در ادامه ژوله ) 

  ی لوزی شکل است. در ادامه مرجانیان ها ترنج حاج علی هندسی است و در متن دارای یک یا چند ردیف  

بیان کرده است: حاج علی از ایل بختیاری    "منحنی قدرت در تاریخ بختیاری    "(، در کتابی با عنوان  ۱۳۹۶) 

اورک است. که حاج علی فردی مدیر، شجاع و ثروتمند، با نفوذ    فه ی طا شاخه هفت لنگ، باب دینارانی و از  

و چون دارای رمه و    شوند ی م قر و مشهور بود. که ابتدا در منطقه جونقان استان چهارمحال و بختاری مست 

، سپس چهار فرزند پسر او تصمیم  کنند ی م گله زیادی بودند بخشی از جونقان و حومه آن را خریداری  

و گندمکار( شهرستان اردل    به سرزمین اجدادی خود در بخش میانکوه )دهدز، رودبار، سرخون   رند ی گ ی م 

عنوان سرزمین اجدادی به تصرف خود در آوردند.  بروند و بخشی از این منطقه را خریداری کردند و به  

اوالد حاج علی در جای جای بختیاری صاحب نفوذ هستند و در بلداجی، جونقان منطقه شهماروند نشین  

 چهارلنگ و در بخش میانکوه در روستاهای سرخون، شلیل وهلوساد ساکن هستند. 

مقاله یا پژوهش مستقلی    مطالعاتی این است که:   حوزه ی مرتبط به این  ها پژوهش وجه تمایز این پژوهش با سایر  

 مشاهده نشده است.   ها قالی های سبکی این  شناخت ویژگی   ی اوالد حاج علی و ها قالی بررسی    نه ی زم در  

 شناسی سبک 

(. »سبک در  ۳۴:  ۱۳۹۰،  م یک کار« است« )فتوحی نجا ا مفهوم به معنی »شیوه خاص    ن ی تر ج ی را سبک در  » 

اثر این امکان را  هنر به معنی ویژگی  تا بین یک اثر و دیگر آثار هنری    دهند ی م هایی است که به بیننده 

و یک   خورد ی م   ( و »سبک وحدتی است که در آثار کسی به چشم ۱۷:  ۱۳۹۴ارتباط برقرار کند« )جنسن، 

بیان دیگر این اصل منبعی است از تکرار    های مشترک در آثار کسی هست. به روح یا ویژگی یا ویژگی 

گفت    توان ی م ( و  ۱۴-۱۳:  ۱۳۷۳« )شمیسا،  کند ی م عوامل در آثار کسی و توجه مخاطب را به خود جلب  

ی از اشیا است. این الگوها یا  ا مجموعه یا صفات متمایز و مشخص چیز یا   الگوها معنا،    ن ی تر عام »سبک در 

. حال این صفات اگر در یک اثر هنری باشند،  م ی خوان ی م   یا صفات سبکی   ها ی ژگ ی و صفات مشخص را  

سبک آن اثر؛ اگر در آثار یک هنرمند باشند، سبک آن هنرمند؛ اگر در آثار یک منطقه یا یک دوره باشند،  

  (. ۸۹:  ۱۳۹۳( )صحراگرد و دیگران،  ۲۳:  ۱۳۹۹« )میرزایی،  دهد ی م سبک آن منطقه یا دوره را شکل  
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 ها آن صفات سبکی و تعریف  

که همان صفات سبکی هستند و شامل:    شود ی م استفاده   ها آن های از ویژگی  ها بافته رسی دست جهت بر   به 

 بافت، رنگ، طرح و نقش و ابعاد است. که در ادامه به توضیح این عوامل پرداخته شده است.  وه ی ش 

.  شوند ی م هستند که شیوه بافت نامیده    ی ا مجموعه کشی، نوع گره چله   نحوه پوددهی،    نحوه شیوه بافت:   -۱

بافت، شناخت مناطق    وه ی ش باف هستند. پرداختن به  لول وتخت ی بافت: لول بافت، نیم ها وه ی ش   ن ی تر معروف 

 . کند ی م بافت را میسر  

بیان کنند که به صورت ذهنی، شکسته )هندسی( و    توانند ی م طرح و نقش، محتوا: نقوشی که در ظاهر    -۲

هستند  گردان  باطن    یا  در  قالی    توانند ی م و  طراح  معرفی  به  کنند،  کمک  بافت  منطقه  شاخت  به جهت 

 دهنده یک داستان یا روایت باشند. بپردازند و همچنین انتقال 

رنگی یک قالی و یا یک منطقه    رنگرزی، نوع چیدمان رنگ و پالت   نحوه ی است که  ا مجموعه رنگ:    -۳

 . کند ی م بافت را مشخص  

ابعاد: یکی دیگر از عواملی که در صفات سبکی جای دارد، اندازه قالی است که در چندین سایز: ذرع    -۴

 متری، پادری، خرک، میانه و غیره وجود دارد.   ۱۲متری،    ۶ی،  ا پرده و نیم، قالیچه،  

 ن در فرش ایرا   شناسی سبک 

تعریف   فرش   واژه »در  در  ایران  »سبک«  بیرونی    توان ی م شناسی  و  درونی  نوشت: ساختار خاص  چنین 

یک فرش، چه از نظر فیزیکی    شود ی م عوامل محیطی، جغرافیایی و بومی که باعث    مجموعه از    متأثر فرش،  

های منحصر به فردی شود و  شناسی( و چه از نظر درونی )اسلوب بافت(، دارای ویژگی و ظاهری )ریخت 

سایر   )ژوله،    ها فرش از  باشد«  همچنین  ۱۹:  ۱۳۹۲متمایز  و    شناسی سبک (.  شناسایی  »دانش  فرش  در 

ی تولیدی توسط یک فرد، گروه، دوره تاریخی و یا  ها قالی ی فنی و بصری  ها مؤلفه بندی مبتنی بر  طبقه 

از مجموعه عوامل فرهنگی، جغرافیایی و اجتماعی شکل گرفته و باعث تمایز    متأثر ی خاص که  ا منطقه 

که    طور همان   (. ۲۵:  ۱۳۹۹از نظر بصری به انواع دیگر شده است« )میرزایی،  چه از نظر فنی و چه    ها قالی 

یا   بیان  باال  بیان شده است،    قبالا در قسمت  به بررسی  ویژگی   ها قالی نیز    ها آن ی  ها سبک هایی دارند که 

که هر شخص سبک بافت خاص    ها بافنده و    ها قالی مواد و مصالح    ها ی ژگ ی و و عالوه بر این    کنند ی م کمک  

قالی    شناسی سبک تاثیرگذار است. در ادامه الزم بذکر است که، مطالعه    ها قالی خود را دارد برامر بررسی  

زنده  نگهداری،  در  مهم  امری  ثبت  ایران  و  است  ها قالی سازی  فراموشی  حال  در  یا  و  شده  شناخته  ی 

) ۹۰:  ۱۳۹۲)میرزاامینی،   تولید  »تنوع در روش  کیفیت، ظرافت،  ها ک ی تکن (.  اندازه، جنس،  بافت(،  فنی  ی 



 8۱        یاوالد حاج عل  یهای : قالی مورد یاریاستان چهارمحال و بخت ییو روستا یر یعشا یهایقال یشناس سبک 
 

و   طرح  گوناگونی  دارای  ها تفاوت رنگ،  ایران  قالی  که  است  شده  باعث  همگی  ظاهری  ساختاری  ی 

 (. ۸۶:  ۱۳۹۰ی خاصی باشد که هر یک نام مشخصی دارد« )تجدد،  ها فرآورده 

بر اساس سبک شهری، سبک    شناسی سبک ی ایران،  ها قالی شناسی  ی سبک ها روش ترین  یکی از شناخته شده 

این  ۱۸-۱۷:  ۱۳۹۴گوکی،  روستایی و سبک عشایری است )سلطانی  در    ها رنگ   ها قالی (. سبک عشایری: 

هندسی هستند و روی   ها طرح چله قالی پشم است،  معموالاکوچک پارچه است،  ها آن محدود هستند، سایز 

تنوع زیادی ندارند، سایز    ها رنگ   ها قالی ستایی: در این  . سبک رو دهند ی م م  نجا ا دستگاه افقی بافت قالی را  

.  شوند ی م در هر منطقه رایج شده و براساس الگوی کلی و با تغییرات جزئی بافته    ها طرح متوسط است،    ها آن 

ی مختلف بافته  زها ی سا تنوع طرح و رنگ نسبت به دو سبک دیگر زیاد است، در    ها قالی سبک شهری: در این  

 (. ۹۲-۹۱:  ۱۳۹۲)میرزاامینی،    دهند ی م م  نجا ا و بر روی دستگاه یا دار عمودی بافت قالی را    شوند ی م 

ی اوالدحاج علی بختیاری مدنظر است. ازدالیلی که سبب شهرت  ها قالی   شناسی سبک در این پژوهش  

کرد    در سه سبک عشایری، روستایی و شهری اشاره   ها قالی به بافت این    توان ی م ی بختیاری است  ها قالی 

 . شوند ی م ی اوالدی در دو سبک عشایری و روستایی بافته  ها قالی که  

 است.   نمونه هستند، پرداخته شده   ۱۵ی اوالد حاج علی که  ها قالی در ادامه به بررسی و تشریح  
 

 ی اوالد حاج علی ها قالی ی  ها نمونه   -۱جدول  
 تصویر  تصویر از روی قالی  عنوان  ردیف 

 قالیچه قابی  ۱

  

، سایز آن قالیچه )دو در یک متر و  شود ی م عنوان   این قالی با عنوان قالی قابی در بین طایفه اوالدی  شرح 
ی، قرمز،  ا سرمه ی طبیعی سیاه،  ها رنگ نیم(، سبک بافت نیم لول، گره ترکی، شیرازه متصل و با  

 تولید شده است.   ۱۳۴۰سبز، نارنجی و سفید بافته شده است و به صورت تقریبی در سال  

۲ 
متری،    ۶قالی  

نقشه حوضی  
 بندی 

  

 شرح 
(، سبک  ۲* ۳، سایز آن ) شود ی م عنوان   این قالی با عنوان قالی حوضی بندی در بین طایفه اوالدی 

ی، قرمز و سفید بافته  ا سرمه ی طبیعی سیاه،  ها رنگ بافت نیم لول، گره ترکی، شیرازه متصل و با  
 تولید شده است..   ۱۳۶۵شده است و به صورت تقریبی در سال  
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 تصویر  تصویر از روی قالی  عنوان  ردیف 

 ی خشتی ا پرده قالی   ۳

  

 شرح 
(، سبک  ۲/ ۵* ۱/ ۵)   ی ا پرده ، سایز آن  شود ی م عنوان   این قالی با عنوان قالی خشتی در بین طایفه اوالدی 

ی، قرمز و سفید بافته شده است و  ا سرمه ی سیاه، ها رنگ بافت نیم لول، گره ترکی، شیرازه متصل و با  
 تولید شده است.   ۱۳۶۵به صورت تقریبی در سال  

۴ 
قالی ذرع ونیم  

 حوض در حوض 

  

 شرح 
، سایز آن ذرع ونیم  شود ی م این قالی با عنوان قالی حوض در حوض در بین طایفه اوالدی عنوان  

ی، قرمز و  ا سرمه ی طبیعی سیاه،  ها رنگ لول، گره ترکی، شیرازه متصل و با  (، سبک بافت نیم ۱* ۱/ ۵) 
 تولید شده است..   ۱۳۶۵سفید بافته شده است به صورت تقریبی در سال  

۵ 
قالیچه حوضی  

 بندی 

  

 شرح 
، سایز آن قالیچه )دو در یک  شود ی م عنوان   این قالی با عنوان قالی حوضی بندی در بین طایفه اوالدی 

با   و  متصل  شیرازه  ترکی،  گره  لول،  نیم  بافت  سبک  نیم(،  و  سیاه،  ها رنگ متر  طبیعی  ی،  ا سرمه ی 
 تولید شده است.   ۱۳۴۰نارنجی، سبز و سفید بافته شده است و به صورت تقریبی در سال  

 قالیچه قابی  ۶

  

 شرح 
، سایز آن قالیچه )دو در یک متر و  شود ی م عنوان   این قالی با عنوان قالی قابی در بین طایفه اوالدی 

ی، سبز و سفید  ا سرمه ی طبیعی سیاه، ها رنگ نیم(، سبک بافت نیم لول، گره ترکی، شیرازه متصل و با 
 تولید شده است.   ۱۳۵۰بافته شده است و به صورت تقریبی در سال  
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 تصویر  تصویر از روی قالی  عنوان  ردیف 

۷ 
ی، لچک  متر   ۶قالی  

 ترنج حوضی 

  

 شرح 
متری    ۶، سایز آن  شود ی م عنوان   این قالی با عنوان قالی لچک ترنج حوضی در بین طایفه اوالدی 

ی، قرمز و سفید بافته  ا سرمه ی سیاه،  ها رنگ (، سبک بافت نیم لول، گره ترکی، شیرازه متصل و با  ۲* ۳) 
 تولید شده است.   ۱۳۹۰شده است و به صورت تقریبی در سال  

۸ 
قالیچه قابی  

 درختی 

  

 شرح 
در یک متر    ۲، سایز آن قالیچه ) شود ی م عنوان   این قالی با عنوان قالی قابی درختی در بین طایفه اوالدی 

ی، قرمز، سبز،  ا سرمه ی طبیعی سیاه،  ها رنگ و نیم(، سبک بافت نیم لول، گره ترکی، شیرازه متصل و با  
 تولید شده است   ۱۳۴۰نارنجی و سفید بافته شده است و به صورت تقریبی در سال  

 ی خشتی ا پرده قالی   ۹

  

 شرح 
(، سبک  ۲/ ۵* ۱/ ۵ی ) ا پرده ، سایز آن  شود ی م عنوان   این قالی با عنوان قالی خشتی در بین طایفه اوالدی 

ی، قرمز و سفید بافته شده  ا سرمه ی طبیعی سیاه،  ها رنگ بافت نیم لول، گره ترکی، شیرازه متصل و با  
 تولید شده است.   ۱۳۵۵تقریبی در سال  است و به صورت  

۱۰ 
ی لچک  ا پرده قالی  

 ترنج حوضی 

  

 شرح 
عنوان می  اوالدی  طایفه  بین  ترنج حوضی در  قالی لچک  عنوان  با  قالی  پرده این  آن  ای  شود، سایز 

ای، قرمز،  های طبیعی سیاه، سرمه لول، گره ترکی، شیرازه متصل و با رنگ (، سبک بافت نیم ۲/ ۵* ۱/ ۵) 
 تولید شده است.   ۱۳۵۰سبز و سفید بافته شده است و به صورت تقریبی در سال  
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 تصویر  تصویر از روی قالی  عنوان  ردیف 

۱۱ 
قالیچه مربعی  

 قابی بندی 

  

 شرح 

، سایز آن قالیچه )یک متر و  شود ی م عنوان   این قالی با عنوان قالی قابی بندی در بین طایفه اوالدی 
لول، گره ترکی، شیرازه متصل و با  متر(، سبک بافت نیم متر و هفتاد سانتی متر در یک  شصت سانتی 

ی، نارنجی، قرمز و سبز بافته شده است و به صورت تقریبی در سال  ا سرمه ی طبیعی سیاه،  ها رنگ 
 تولید شده است.   ۱۳۳۰

۱۲ 
متری    ۶قالی  

 حوض حوضی 

  

 شرح 
(،  ۲* ۳متری )   ۶، سایز آن  شود ی م عنوان   این قالی با عنوان طرح حوض حوضی در بین طایفه اوالدی 

ی، قرمز، سبز، نارنجی و  ا سرمه ی طبیعی  ها رنگ سبک بافت نیم لول، گره ترکی، شیرازه متصل و با  
 تولید شده است   ۱۳۴۰سفید بافته شده است و به صورت تقریبی در سال  

۱۳ 
قالی ترنج  

حوضی با سر  
 ترنج گلدانی 

  

 شرح 
(،  ۲* ۳متری )   ۶، سایز آن  شود ی م عنوان   این قالی با عنوان قالی ترنج حوضی در بین طایفه اوالدی 

ی، قرمز و سفید بافته شده  ا سرمه ی سیاه،  ها رنگ سبک بافت نیم لول، گره ترکی، شیرازه متصل و با  
 است. تولید شده    ۱۳۹۰است و به صورت تقریبی در سال  

۱۴ 
متری    ۶قالی  

 حوضی بندی 

  

 شرح 
(، سبک  ۲* ۳متری )   ۶، سایز آن  شود ی م عنوان   این قالی با عنوان حوضی بندی در بین طایفه اوالدی 

ی، قرمز، سبز و نارنجی بافته شده  ا سرمه ی طبیعی  ها رنگ بافت نیم لول، گره ترکی، شیرازه متصل و با  
 تولید شده است.   ۱۳۳۰است و به صورت تقریبی در سال  
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 تصویر  تصویر از روی قالی  عنوان  ردیف 

قالیچه قابی   ۱۵
 درختی 

  

 شرح 
در یک متر و شصت سانتی متر(،    ۲و سایز قالیچه )   این قالی با عنوان قالی قابی در بین طایفه اوالدی 

ی، قرمز،  ا سرمه ی طبیعی سیاه،  ها رنگ سبک بافت نیم لول، گره ترکی، شیرازه متصل دو رنگ و با  
 تولید شده است   ۱۳۶۰سبز، نارنجی، عنابی و سفید بافته شده است و به صورت تقریبی در سال  

 )ی نگارندگان ها افته ی (
 

 ی اوالدی ها قالی صفات سبکی در  

بافت، رنگ و رنگرزی، ابعاد و طرح    وه ی ش ، صفات سبکی شامل مواردی چون؛  شد بیان    قبالا همان طور که  

 ی اوالدی پرداخته شده است. ها قالی صفات سبکی در    و نقش و محتوا است؛ که در ادامه به شرح 

کشی، نحوه  از جمله: سبک بافت، نوع پوددهی، نوع دار، نوع چله  که خود شامل مواردی بافت:    وه ی ش   -1

 پرداخته شده است.   ها آن است که در ادامه به توضیح    شمار رج شیرازه پیچی، نوع گره و  

 نیم لول است.   ها قالی سبک بافت: این   •

. و از جنس  شود ی م : یک پود از سمت راست و دیگری از سمت چپ وارد متن قالی  نوع پوددهی  •

رنگ هست به ویژه به رنگ قرمز که در اصطالح  هر دو پود هم   اصوالااز جنس نخ هست و    پشم و گاهاا

 دو رنگ است.   پودها ی جدید  ها بافته در    خصوص ابه ذکر است که گاها و  ه  ، الزم ب شود ی م محلی )ُسر( بیان  

م ن    • استفاده  برای دار و جزئیات آن  زمینی است و اصطالحات محلی  به دار،    ؛ شود ی وع دار: 

،  دهند ی که دو طرف در زیر چوب هاف قرار م   یی ها ، به چوب هاف، پیز و به سنگ شود ی ِتمدار گفته م 

 . شود ی م گفته    . به سر دار، بونزوم باال و به پایین دار، بونزوم پایین گویند می   برِدپیز 

و به صورت   شود ی : در اصطالح محلی برای چله یا تار از واژه »چرک« استفاده م کشی چله نوع  •

 . کنند ی م استفاده    کشی چله خ برای  بیشتر از ن   ه در قدیم از پشم خود رنگ و امروز   . کنند ی م   کشی چله فارسی  

های مربوط به شیرازه  ، پود را روی چله م پوددهی نجا ا بعد از  ها قالی شیرازه پیچی: در این  نحوه  •

بعد از آن موی بز و به تازگی پشم گوسفند    و   شود ی م م نجا ا پیچی متصل  که شیرازه   مانند زمانی یچند  پ می 

م  پیچیده  آن  به صورت   همچنین .  شود ی روی  شیرازه  دیگر  با   در حالتی  اما  روی    پشم   دو رنگ   متصل 

 . شود ی صطالح محلی به شیرازه »رو پیچ« گفته م . در ا شود ی ط به آن پیچیده م و های مرب چله 
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و به صورت ترکی    شود ی خفت از واژه »ِگند« استفاده م   نوع گره: در اصطالح محلی برای گره یا  •

، که گاهی رنگ آن  شود ی ریس برای بافت استفاده م . و لزوماا تا امروز از پشم دست شود ی یا متقارن بافته م 

 . شیمیایی است   گیاهی(، گاهی خودرنگ و امروزه گاهاا)   ی ع ی طب 

 . هست   ۲۸تا    ۲۳بین    شمار رج ها  بافته : در این دست شمار رج  •

 بافت به شرح زیر است:   وه ی ش طور خالصه  به 
 

 ی اوالد حاج علی ها قالی شیوه بافت    -۲جدول  

 شیوه بافت  نوع  اصطالح محلی 

 
 سبک بافت  نیم لول 

 شیرازه پیچی   نحوه  متصل  رو پیچ 

 کشی چله نوع   فارسی  ِچرک 

 نوع دار  زمینی  ِتمدار 

 نوع گره  ترکی یا متقارن  ِگند 

 
 شمار رج  ۲۸تا    ۲۳

 ( ی نگارندگان ها افته ی ) 

 

 رنگ و رنگرزی   -2

ای، سیاه،  ی اوالدی و در گویش محلی هفت رنگ حنایی، ِبنوش، سیرمه ها بافته پالت رنگی در دست  •

 سفید هستند.  ی، مشکی، قرمز، سبز و ا سرمه ی نارنجی، عنابی،  ها رنگ است که به ترتیب به معنی    ُسر، ُسز و سیفید 

برای   • کم ها رنگ در اصطالح محلی  پالت رنگی،  این  که در  پر   تر رنگ ی  از    شود ی م   تر رنگ یا 

 ی روشن. ا سورمه   شود ی م ای باز که  طور مثال سیرمه ی باز و یا سیر بودن رنگ استفاده شده است به ها واژه 

 . رد ی گ ی م مورد استفاده قرار  پخته و تیره    ی ها رنگ ی با  ها رخ تیره رنگ دارند و بیشتر پشم   ها قالی  •

  جانشینی اما پس از یک   شده ی م در زمان کوچ از رنگزاهای طبیعی )گیاهی( استفاده   م رنگرزی نجا ا برای   •

 که ثبات رنگی زیادی ندارند. جوهری    ی ها و خاصه از رنگ   کنند ی استفاده م نیز  ی شیمیایی  اها از رنگز 

نیاز    م رنگرزی نجا ا محل  جانشینی  در زمان یک  • میانکوه  در    ی اوالدی ها قالی پشم مورد  منطقه 

  در روستای شلیل است.   استان چهارمحال و بختیاری و 
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 در اصطالح محلی پرداخته شده است.   ها رنگ در ادامه به نمایش پالت رنگی و بیان عنوان  
 

 ی اوالد حاج علی ها قالی ی  ها رنگ   -۳جدول  

 ردیف  رنگ  رنگ در اصطالح محلی  نمونه رنگ 

 
 ۱ سبز  ُسز 

 
 ۲ نارنجی  حنایی 

 
 ۳ مشکی، سیاه  سیاه 

 
 ۴ سرخ   قرمز،  ُسر 

 
 ۵ ی ا سرمه  سیرمه ای 

 
 ۶ سفید  سیفید 

 
 ۷ عنابی  ِبنوش 

 ( نگارندگان ی  ها افته ی ) 

 

  ۶( و  ۱/ ۵* ۲/ ۵)   ی ا پرده (،  ۱/ ۵* ۲)   چه ی قال (،  ۱* ۱/ ۵)   م ی ون ی ذرع  زها ی سا ابعاد در    ها قالی در این  ابعاد:    -3

 . شوند ی م متری بافته    ۶( است اما بیشتر در سایز قالیچه و  ۲* ۳ی ) متر 

اوالد حاج علی به صورت هندسی و ذهنی هستند، نقوش    ی ها قالی در    ها نقش :  طرح و نقش، محتوا   -4

احساس بافنده در لحظه بافت مشخص   له ی وس به    ها قالی اما نوع چیدمان نقوش در    شوند ی م تکرار    عمدتاا

،  رد ی گ ی م نیز به چیدمانی که در لحظه بافت صورت   ها قالی و به پیرو این امر نامگذاری طرح کلی    شود ی م 

که یک قالی جز طرح قابی، حوضی بندی، حوض در حوض، لچک ترنج    کند ی م مرتبط است و مشخص  

است.   درختی  قابی  یا  و  گلدانی(  ترنج  سر  )با  حوضی  ترنج  حوضی،  حوض  بندی،  قابی  حوضی، 

(. نقوش در این  ۱۳۰:  ۱۳۷۶عالوه بر نقش »گل« به هر نقشی نیز گل می گویند« )قاضیانی،    ها ی ار ی بخت » 

دارند و با الهام از طبیعت یا به علت اعتقاد به در امان بودن افراد طایفه و گله    اسامی خاص خود را  ها قالی 

یک ستاره و امثال این موارد ایجاد   درباره از چشم زخم، چشم بد و بیماری و همچنین اعتقادی   شان رمه و  

 که در ادامه به تشریح نقوش پرداخته شده است.   شوند ی م 
  



 

    ۱۴۰۰ ماه آبان   ۲۰و    ۱9  / ران ی فرش ا   ان ی آموختگان و دانشجو پژوهشگران، دانش   ی علم   ی دستاوردها   ی مل   ش ی هما   ن ی نجم پ        88
 
 

 الد حاج علی ی او ها قالی نقوش    -۴جدول شماره  

 تصویر  عنوان  ردیف 

۱ 
گل ِگرده،  
 تک گل 

   

 شرح 
. در مورد این  شود ی م در اصطالح محلی به این گل »گل ِدره« و در برخی موارد »پیَکک« نیز گفته  

در متن به صورت    یی ها نقش بیان شده است که: »   "و نقوش   ها بافته   ها ی ار ی بخت "نقش در کتاب  
 (. ۱۳۰:  ۱۳۷۶ی پراکنده در پیرامون بافندگان است« )همان،  ها گل جدا از هم و تداعی کننده  

 بند گل  ۲

   

در بین بافندگان قالی اوالدی اگر گل ِدره به صورت پشت سر هم قرار بگیرد، بند گل خطاب   شرح 
 . شود ی م 

 گل نساء  ۳

   

یک ساختار چهار بازوبندی دارد که دو نقش تی تی و پیَکک نیز در ساختار آن حضور   گل نساء  شرح 
 دارد. 

۴ 
نقش تی تی  

 )تی تیا( 

   

و دلیل استفاده از این نقش در امان ماندن از گزند    کنند ی م خروس« هم بیان    تی » با نام    این نقش را  شرح 
 . شود ی م ی اوالدی استفاده  ها قالی ی تی به معنای چشم است و به وفور در  ت   چشم زخم است. 
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 تصویر   عنوان  ردیف 

۵ 
نقش  

بِنِگشت و  
 َبط 

   

 شرح 
بیان    "و نقوش  ها بافته   ها ی ار ی بخت "می گویند و در کتاب  در بین مردم منطقه به این نقش ُگنگیشت 

که بافت این    کنند ی م  بنگشت و یا بط استفاده   واژه شده است که: مردم منطقه »در مواردی هم از  
 (. ۱۴۳:  ۱۳۷۶،  همان ) «  نقش با الهام از طبیعت اطراف این طایفه است 

۶ 
نقش ِپنگ و  

 َپر 

   

استفاده   شرح  به هم  نسبت  پرنده  دو  بودن سر  به علت مکمل هم  عبارت  این  از  منطقه  مردم  بین  در 
»گامسی   با نام  "و نقوش  ها بافته ،  ها ی ار ی بخت ". همین نقش در کتاب خانم قاضیانی با عنوان شود ی م 

 بیان شده است و لوزیست که با سر جانوران تزئین شده است.   ( ۱۶۰:  ۱۳۷۶،  همان ) سی«  

 خوشه گندم  ۷

   

 شرح 
از   یکی  که  دلیل  این  به  گندم  نقش  از  منطقه  این  در  برکت    شان ی ها شغل مردم  و  کشاورزی است 

و آن را    کردند ی م درخت نیز برای این نقش استفاده   واژه . گاها نیز از  کنند ی م است استفاده    شان ی ها سفره 
 . نامند ی م لنگر زمین و آسمان  

۸ 
نقش َلَلری یا  

 ی ا اره 

   

 شرح 
و تعدادی نیز از    کنند ی م ی ابزار اره بودن یاد  ها دندانه این طایفه از این نقش به عنوان پلکان و شکل  

 . کنند ی م کوهستانی بودن و صعب العبور بودن مسیر در زمان کوچ صحبت  
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 تصویر  عنوان  ردیف 

 گل ِاشلوغی  ۹

   

 این نقش، ظاهری مانند جعبه دارد و به همین دلیل چنین نامی دارد   بنا به بیان بافندگان قالی اوالدی  شرح 

۱۰ 
ستاره شش  

 پر 

   

 . شود ی م که در اصطالح محلی شَش َپر عنوان   شرح 

 نقش گلدان  ۱۱

   

 ی شبیه انار، گلدان می گویند. ها ترنج ی اوالدی به سر  ها قالی بافندگان   شرح 

۱۲ 
نقش مائی  

 )ماهی( 

   

 شرح 
ی منطقه اردل به ویژه روستای سرخون سبب الهام  ها رودخانه حضور ماهی در    ها ی محل بنا به گفته  

 . شود ی م و ماهی در این منطقه غذای خاص محسوب    شود ی م   ها بافته گرفتن و بافت آن در دست 

 نقش ِشکال  ۱۳

   

 شرح 
به شکار هم   ی است که مردم در زمان کوچ گاه   ن ی واژه ا  ن ی استفاده از ا  ل ی شکار است و دل  ی ِشکال به معن 

 . کردند ی استفاده م   ز ی بز ن   گر ی قوچ و نام د   ی نقش از نام پاژن به معن   ن ی ا   ی برا   ی از افراد محل   ی برخ   پرداختند ی م 
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 تصویر  عنوان  ردیف 

 نقش اسم  ۱۴

   

 شرح 
را گاها بر روی قالی    بافند ی م اسامی اشخاصی را که مهر زیادی به آنان دارند یا برای آینده آنان قالی    بافندگان 

 . شود ی م اهلل« نیز به دلیل اعتقاداتشان بافته  »   واژه ی اوالدی  ها بافته . الزم بذکر است در برخی دست بافند ی م 

 نقش سوول  ۱۵

   

 دارد. گلی که دو بازو به حالت تقارن   شرح 

۱۶ 
بند ِدئی  

 وگئو 

   

 شرح 
که گاهی به همراه گل گرده، آچال و    یی هستند ها برگ   ددی و گئو به معنای خواهر و برادر است و این بند 

 . شود ی م غیره بافته  

 آچال  ۱۷

   

 شرح 
و گاهی به همراه    بافند ی م   ها قالی و در    کنند ی م عنوانی است که در اصطالح محلی برای ابزار آچار بیان  

 شود ی م بند ددی و گئو و گاهی هم به صورت تکی بافته  

 نقش قیچی  ۱۸

   

 شرح 
این نقش شبیه به قیچی    برای این نقش این است که به نظر بافندگان قالی اوالدی   دلیل بیان این نام 

 است. 
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 تصویر  عنوان  ردیف 

 ی ا اره بند   ۱۹

   

 مردم منطقه اذعان دارند که این نقش با الهام از ابزار اره به وجود آمده است.  شرح 

۲۰ 
نقش  

 اسفندونه 

   

 شرح 
ی اوالدی بافته  ها بافته پیرو اعتقاد مردم منطقه بر دور بودن از چشم زخم در دست   این نقش با نام اسفندانه 

 . شود ی م 

 گل گوشار  ۲۱

   

 شرح 
به    نقش تک از ک  ی  نمای نواری که با این نقش بافته شده نظری  آن شبیه گوشواره است، وقتی که 

 های مالرو در حرکتند. که پشت سر هم در راه   شود ی م گوسفندی مجسم    گله بیفکنیم  

۲۲ 
نقش  

 ُشمشیری 

   

 نقش شمشیری در بین بافندگان قالی اوالدی این نقش به نقش ُشمشیری ماورگون معروف است.  شرح 

 بند َخلَخلو  ۲۳

   

 شرح 
  "و نقوش   ها بافته   ها ی ار ی بخت ". قاضیانی در کتاب  دهند ی م این عنوان را مردم محلی به این نقش نسبت  

ی است که به جهت  ا قطعه ( و  ۱۴۶:  ۱۳۷۶نام این نقش »گل ِهچه« است« )همان،  » بیان کرده است که:  
 . شود ی م و باعث سرعت بخشیدن به انجام کوچ    شود ی م کوچ استفاده    بستن بار در زمان 
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 تصویر  عنوان  ردیف 

 نقش کوه  ۲۴
 

 شرح 

بافندگان   بین  بیان  ی  ها قالی در  این نقش به عنوان کوه  اما برخی از مردم منطقه در    شود ی م اوالدی 
شعری   نقش  این  دون "که:    خوانند ی م وصف  باوری  نشینم  َسرَگه  م، آل  آن   "زینگل  باور  آل  به  ها 

پا به ماه است، خطر   اصطالحاا، با قد بلند وموهای بلند آشفته که برای خانم باردار که مؤنث موجودی  
و برای جلوگیری از این اتفاق ابزارهای    شود ی م ت بچه را ببرد باعث مرگ نوزاد یا مادر  دارد و اگر جف 

و یا دور بستر آنان خطی ممتد که به    گذارند ی م نوک تیز و برنده مثل سیخ، چاقو وغیره در اتاق زایمان  
ک، دو  که مشابه این نقش است و به این نقش نقش آل باوری یه ت   کشند ی م آن خط مریم می گویند،  
 تک و شاخدار می گویند. 

 ( ی نگارندگان ها افته ی ) 
 

 نتایج 
 ی اوالدی ها قالی خالصه صفات سبکی    -۵جدول  

 تکنیک بافت 
 پیچی متصل )یک رنگ و دو رنگ( شیرازه   -                        لول سبک بافت نیم   -

 گره ترکی   -                   کشی فارسی چله   -                        دار زمینی   -

 ۲۸تا    ۲۳شمار بین  رج   -

 رنگ و رنگرزی 

ی  ها رنگ حنایی، بِنوش، سیرمه ای، سیاه، ُسر، ُسز و سیفید است که به ترتیب    ها قالی پالت رنگی این    -
 ی، مشکی، قرمز، سبز وسفید هستند. ا سرمه نارنجی، عنابی،  

 . کنند ی م تیره و پخته استفاده    ی ها رنگ در بیشتر موارد از    -

جانشینی در منطقه میانکوه، در روستای  و در زمان یک   شود ی م در زمان کوچ در همان حین رنگرزی انجام    -
 . رد ی گ ی م صورت    رنگرزی   شلیل استان چهار محال و بختیاری 

 . شود ی م انجام    های جوهری ها در گذشته با رنگزاهای طبیعی و امروزه گاها با رنگ رنگرزی آن   -

 ابعاد 
 ( ۵/ ۱* ۵/ ۲)   ی ا پرده   -                   ( ۵/ ۱* ۲)   چه ی قال   -                 ( ۱* ۵/ ۱)   م ی ون ذرع    -

 ( ۲* ۳ی ) متر   ۶  -

 طرح و نقش 

نقوش هندسی و ذهنی هستند و جایگذاری نقوش توسط بافنده در لحظه بافت طرح قابی، حوضی بندی،    -
قابی بندی، حوض حوضی، ترنج حوضی )با سر ترنج گلدانی( و  حوض در حوض، لچک ترنج حوضی،  

 . کند ی م را مشخص    ها قالی ی  ها طرح   یا قابی درختی بودن 
 . اند گرفته ها شکل  نقوش براساس الهام از طبیعت و اعتقادات آن   -

بند خلخلو،  ها قالی انواع نقش    - بند ددی و گئو،  تیا،  اوالدی گل گرده، گل گلنساء، نقش تی  ی 
 شمشیری و غیره است. 

 . شوند ی م نقوش تکرار    -
 ی نگارندگان ها افته ی ) 
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 گیری نتیجه 

ی  ها قالی به بررسی یک از    شناسی سبک ی اصیل ایرانی و به روش  ها قالی این پژوهش با هدف شناخت  

م آن  نجا ا تحلیلی پرداخته است و به جهت    -ی اوالد حاج علی و به صورت توصیفی ها قالی ایرانی با عنوان  

ی استفاده شده است که در ادامه برای روشن شدن بهتر نتیجه  ها آن کتابخ   ی ها داده از روش میدانی و و  

 تحقیق پرداخته شده است.   سؤاالت پژوهش به بررسی  

 ی اوالد حاج علی شده است؟ ها قالی باعث شکل گیری عنوانی به نام    یی ها شاخصه اصلی: وجود چه    سؤال   -۱

 این طایفه. زمینی بودن دارها و سبک بافت نیم لول خاص   ❖

 . بودن نحوه شیرازه پیچی   ویژه  ❖

 . شوند ی متری بافته م   ۶قالیچه و    ی زها ی بیشتر در سا   ها قالی این   ❖

د و چیدمانی که در لحظه  ی اوالد حاج علی به صورت هندسی و ذهنی هستن ها قالی نقوش در   ❖

که   کند ی م و تعیین    کند ی م را مشخص  ها قالی ، طرح کلی رد ی گ ی م بافت توسط بافنده و احساسش صورت  

نقوش   ترنج حوضی و غیره هستند.  قابی، حوض در حوض، لچک  تکرار    ها قالی در    عمدتاا جز طرح 

 بر اساس الهام از طبیعت، اعتقادات و نیاز آنان شکل گرفته و نامگذاری شده است.   و   شوند ی م 

خاص خود اوالد حاج علی    ها قالی ، پالت رنگی این  ها قالی ی تیره و پخته در  ها رنگ استفاده از   ❖

اصطالحات    ها رنگ برای    ی و عنابی است که نارنج   ی، سبز، قرمز، سفید، ا سرمه سیاه،  است و به صورت  

 خود را دارند و استفاده از رنگزاهای طبیعی )گیاهی( برای رنگرزی مواد و مصالح به ویژه در گذشته. خاص  

ی اوالد حاج علی به  ها قالی فرعی: سبک بافت، طرح و نقش، رنگ و رنگرزی و مواد ومصالح    سؤال   -۲

 چه صورتی است؟ 

این   بافت  لول، طرح و نقوش    ها قالی سبک  نیم  به صورت هندسی و ذهنی است و    ها قالی به صورت 

است،    ها آن ی  ها طرح  غیره  و  حوضی  ترنج  لچک  بندی،  حوضی  قابی،  سیاه،    ها آن ی  ها رنگ شامل: 

و در    کنند ی م ی تیره و پخته استفاده  ها رنگ ی و عنابی است و بیشتر از  نارنج   ی، سبز، قرمز، سفید، ا سرمه 

های جوهری که ثبات رنگ زیادی ندارند  زاهای طبیعی و امروزه به صورت محدود از رنگ گذشته از رنگ 

و در مورد مواد و مصالح برای چله از پشم خود رنگ به ویژه در گذشته و امروزه از نخ نیز    کنند ی م استفاده  

بافت نیز از پشم دست  ی  برا   ، شود ی م ، در پود نیز از مواد و مصالح پشمی و گاها نخ استفاده  کنند ی م استفاده  

 . کنند ی م و در بحث شیرازه پیچی از موی بز و گاها از پشم استفاده    کنند ی م ریس استفاده  

  



 95        یاوالد حاج عل  یهای : قالی مورد یاریاستان چهارمحال و بخت ییو روستا یر یعشا یهایقال یشناس سبک 
 

 منابع فهرست  

 صنایع دستی(. )   بافی قالی (.  ۱۳۷۰اهلل داد، رضا و دیگران. )   -

-   ( دیگران.  و  شهرام  استان ۱۳۹۷امیدوار،  وبختیاری (.  چهارمحال  آزمایشی(   شناسی    ، ۲۳۷/ ۱۳-)اجرای 

 درسی ایران.   ی ها شرکت چاپ و نشر کتاب   : تهران   . سیداحمد حسینی ،  محمدکاظم بهنیا 

 شناسی. المعارف ایران   ة ایران، چاپ دوم. تهران: دایر   باف دست المعارف فرش    ة (. دایر ۱۳۹۰تجدد، حسین. )   -

 تهران: یساولی. (. پژوهش در فرش ایران، چاپ دوم.  ۱۳۹۰ژوله، تورج. )   -

 های فکری، چاپ اول. تهران: یساولی. (. شناخت فرش: برخی مبانی نظری و زیرساخت ۱۳۹۲ژوله، تورج. )   -

 (. تجزیه و تحلیل آثار هنرهای تجسمی، بتی آوا کیان، چاپ نهم. تهران: سمت. ۱۳۹۴جنسن، چارلز. )   -

 //http://www.ncc.org.irانی، استان چهارمحال و بختیاری. (. اطلس نقشه و اطالعات مک ۱۳۹۷برداری کشور. ) سازمان نقشه   -

ی فرش موجود در شرکت سهامی فرش کرمان. تهران:  ها نقشه شناسی  (. سبک ۱۳۹۴مریم. ) ،  سلطانی گوکی   -

 . دانشگاه هنر 

 . تهران: میترا. شناسی سبک (. کلیات  ۱۳۷۳شمیسا، سیروس. )   -

 . (. فرش چهارمحال و بختیاری. هاله وفائی تبریزی. تهران: آفتاب اندیشه ۱۳۸۹شیرین. ) ،  صوراسرافیل   -

-   ( دیگران.  و  تهران:    شناسی سبک   خ ی تار   (. ۱۳۹۳صحراگرد، مهدی  زمین.  مغرب  هنر  نگاری  تاریخ  در 

 . ۱۲نامه کیمیای هنر، سال سوم، شماره  فصل 

-   ( فروغ.  هفشجانی،  مرمتکار ۱۴۰۰  خرداد   ۱۰عالیپور  و  مدرس  سجادیه،  سیدحسین  شناخت    (.  قالی: 

 . اصفهان، بازار حکیم، کارگاه خصوصی. مصاحبه چاپ نشده. ی اوالدی ها قالی 

ی اوالدی: شناخت  ها قالی (. مریم طهماسبی، بافنده کهنسال  ۱۴۰۰  خرداد   ۱۱عالیپور هفشجانی، فروغ. )   -

 اردل، روستای سرخون. مصاحبه چاپ نشده.   . چهارمحال و بختیاری، شهرستان ی اوالدی ها قالی 

ی  ها قالی ی اوالدی: شناخت  ها قالی (. سوسن محمدی، بافنده  ۱۴۰۰  خرداد   ۱۱عالیپور هفشجانی، فروغ. )   -

 . چهارمحال و بختیاری، شهرستان اردل، روستای سرخون. مصاحبه چاپ نشده. اوالدی 

ی  ها قالی ی اوالدی: شناخت  ها قالی ی، بافنده  (. مرضیه حاتم ۱۴۰۰  خرداد   ۱۳عالیپور هفشجانی، فروغ. )   -

 . چهارمحال و بختیاری، شهرستان اردل، روستای شلیل. مصاحبه چاپ نشده. اوالدی 

فروغ. )   - بی ۱۴۰۰  خرداد   ۱۳عالیپور هفشجانی،  کهنسال  (.  بافنده  ی اوالدی:  ها قالی بی ملیحه محمدی، 

 اردل، روستای شلیل. مصاحبه چاپ نشده.   . چهارمحال و بختیاری، شهرستان ی اوالدی ها قالی شناخت  



 

    ۱۴۰۰ ماه آبان   ۲۰و    ۱9  / ران ی فرش ا   ان ی آموختگان و دانشجو پژوهشگران، دانش   ی علم   ی دستاوردها   ی مل   ش ی هما   ن ی نجم پ        96
 
 

ی اوالدی:  ها قالی سال  (. بی بی اشرف محمدی، بافنده کهن ۱۴۰۰  خرداد   ۱۳عالیپور هفشجانی، فروغ. )   -

 . چهارمحال و بختیاری، شهرستان اردل، روستای شلیل. مصاحبه چاپ نشده. ی اوالدی ها قالی شناخت  

-   ( فروغ.  هفشجانی،  بافنده  ۱۴۰۰  خرداد   ۱۳عالیپور  مرادی،  لیال  شناخت  ها قالی (.  اوالدی:  ی  ها قالی ی 

 . چهارمحال و بختیاری، شهرستان اردل، روستای سرخون، شهرک محمدی. مصاحبه چاپ نشده. اوالدی 

ی اوالدی:  ها قالی (. بی بی اشرف محمدی، بافنده کهنسال  ۱۴۰۰  خرداد   ۱۱عالیپور هفشجانی، فروغ. )   -

 . چهارمحال و بختیاری، شهرستان اردل، روستای سرخون. مصاحبه چاپ نشده. ی اوالدی ها قالی شناخت  

 تهران: سخن.   . ( ها روش ، رویکردها و  ها ه ی نظر )   شناسی سبک (.  ۱۳۹۰فتوحی، محمود. )   -

 . تبریزی. تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور   زاده بتول غنی   و نقوش،   ها بافته ،  ها ی ار ی بخت (.  ۱۳۷۶قاضیانی، فرحناز. )   -

 الحزان. (. منحنی قدرت در تاریخ بختیاری. قم: انتشارات بیت ۱۳۹۶مرجانیان، مراد. )   -

ایران و بررسی ویژگی   شناسی سبک (.  ۱۳۹۲محمد مهدی. ) امینی، سید میرزا   - ی مناطق  ها قالی های  قالی 

 اول، شماره دو. ، سال  نامه پژوهش هنر فصل   تهران:   . ایران 

ایران. فصل ۱۳۹۹میرزایی عبداله. )   - قالی  نامه علمی  (. روش شناسی مطالعات سبک در طرح و نقش 

 پایگاه مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی.   . تهران: ۳۷کیمیای هنر، سال نهم، شماره  
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 مربی و عضو هیئت علمی گروه فرش دانشگاه هنر شیراز   ، اولیائی طبائی  سیده اکرم 
 oliyaei@shirazartu.ac.ir 

 

 چکیده 

بزرگ  عنوان  به  قشقایی  از شش  ایل  ایران  ایلی در جنوب  فرعی    فه ی طا اصلی وسه    فه ی طا ترین ساختار 

ی  ها ته باف دست تشکیل شده است. حرفه اصلی عشایر قشقایی دامداری است و زنان ایل، رکن اصلی تولید 

مختلف مصرفی در جهت رفع نیاز زندگی عشایری هستند اما با تغییر سبک زندگی عشایری و تمایل به  

ردی درزندگی عشایری و  ی کارب ها ته باف دست جانشینی در ایل به نسبت، نیاز و شوق در تولید  زندگی یک 

ی کاربردی  ها بافته دست ی تک لتی از  ها بافت ی از کیسه  ا نمونه بین قوم قشقایی کاهش یافته است. اقلودان 

در زندگی عشایری است که نقوش مورد استفاده در آن تماماا هندسی وانتزاعی بوده و تکنیک بافت به کار  

نیز   آن  در  مک باف م ی گل )   بافی چرخ رفته  پود  با  جایگزین( ی  اقلودان   مل  همچنین  برای ا محفظه   است.    ی 

ی پخت نان بوده است که با تغییر سبک زندگی عشایری و کاهش نیاز مصرفی آن در بین  ابزارها نگهداری  

این تحقیق، شناسایی و بازخوانی   و هدف اصلی  سؤال اقوام قشقایی، رو به فراموشی رفته است. از این رو 

ی  ها سال واهمیت کاربردی آن در زندگی عشایر قشقایی و عوامل رکود تولید آن در  ماهیت اصلی اقلودان  

ی و  ا خانه کتاب آوری اطالعات به روش  اخیر است. شیوه تحقیق نیز به صورت توصیفی است که با جمع 

ی موجود  ها نمونه میدانی از طریق مصاحبه با چندین بافنده از طایفه شش بلوکی ایل قشقایی و مشاهده  

نام    ومشاهدات نهایی اقلودان با   ها افته ی   طبق   : که   دهد ی م آمده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان    دست به 

ی با پود  باف م ی )گل   ی باف از تکنیک چرخ   معموالاو در بافت آن    شود ی م دان درسایرمناطق قشقایی شناخته  بله 

رفته دراقلودان  کار به استفاده شده است. نقوش  و در موارد نادر از رندبافی و بافت گچمه  مکمل جایگزین( 

ی وموتیف  آقاجر   نیز غالباا شکل مداخل به شیوه قدیم است البته در مواردی از نقوش سواما، زیگزاگ، 

 طاووس به همراه بز نیز استفاده شده است. 

 

 . با پود مکمل جایگزین(   بافی بافی )گلیم ، چرخ اقلودان، کیسه بافته، ایل قشقایی   : های کلیدی واژه 
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 مقدمه 

ترین ساختار ایلی در جنوب ایران متشکل از طوایف شش بلوکی، دره شوری،  ایل قشقایی به عنوان بزرگ 

فارسیمدان وعمله است. ماهیت زندگی  خانی،  کشکولی بزرگ، کشکولی کوچک، قراچه، رحیمی، صفی 

رانند. از گذشته و  ذ گ نشینی است و از طریق پرورش ونگهداری دام روزگار می قشقایی به صورت کوچ 

بز، بخش  ه ب  نظیر پشم گوسفند و موی  از ملزومات زندگی  ا عمده خاطر در دسترس بودن مواد اولیه  ی 

است. اما تغییر سبک    گرفته ی م ها صورت  ت باف دست ع  ایشان توسط زنان و با ایجاد خالقیت در تولید انوا 

موجب کاهش پرورش دام و تولیدات دامی اعم از پشم برای تولید    ۱ی دائم زندگی و ترجیح به اسکان  

خصوص    ها ته باف دست  بیشتر  ته باف دست به  نهایت  در  و  شد  عشایری  روزمره  زندگی  در  کاربردی  های 

ته کیسه مانندی است که به عنوان محفظه  باف دست   ۲اقلودان .  شد تاق  قابلیت پوشانیدن کف ا   ها بافته کاربرد  

نگهداری ابزار پخت نان همواره بر روی تیرک چادر عشایر آویزان بوده اما اکنون با تغییر سبک زندگی  

از این رو شناسایی و بازخوانی ماهیت این بافته،  ایلی و فرهنگ مصرفی عشایر در حال فراموشی است.  

ته به عنوان بخشی از فرهنگ و هنرکاربردی  باف دست ی بافت و نقش و رنگ به کار رفته در این  ها ک ی تکن 

 . است و هدف اصلی در این پژوهش موردتوجه    سؤال رو به افول قوم قشقایی به عنوان  

 روش تحقیق: 

جای مانده  ه ب   ی ها نمونه تحقیق به شیوه توصیفی است و گردآوری اطالعات از نوع میدانی و به صورت مشاهده  

 آمده است.   دست به ی  ا انه کتابخ به همراه بررسی مطالعات    ۳ی بلوک ویژه از طایفه شش  ه و مصاحبه با زنان بافنده ب 

 بیان مساله ومعرفی نمونه واطالعات 

ی اعم  ا محفظه های  ته باف دست شدید تولید  های اخیرتغییرسبک زندگی عشایری موجب کاهش  درطی سال 

اقلودان  فراموشی  )بله   از  موجب  امر  این  از  حاصل  پیامدهای  که  است  شده  چرخ ها وه ی ش دان(    ی باف ی 

از این رو هدف    بافی با پود مکمل جایگزین(، رندبافی وگچمه در بین جوانان قشقایی شده است گلیم ) 

  موجود  ی بافته شده و ها نمونه رفته در    کار به پژوهش معرفی این نوع از محفظه، کاربرد آن و طرح و نقش 

 اقلودان در طایفه شش بلوکی از ایل قشقایی است. 

 پیشینه تحقیق 

آن   با  مورد  وجود  در  و  باف دست که  مطالعه  با  اما  ندارد  وجود  چندانی  اطالعات  اقلودان    ی ها ی بررس ته 

صورت گرفته تشابه بسیاری در بین خصوصیات کاربردی و ظاهری اعم از نقوش, رنگ, اندازه و تکنیک  

بله  اقلودان و  بین  ی بافت  پیدا شده است. طبق  )بله   ها افته دان  در سایر  )اقلودان( همان  دان( شناخته شده 



 99             فارس ییقشقا لیبافته ا سهیاقلودان، ک 
 

.  م ی ا پرداخته ی مربوطه ها مقاله مناطق قشقایی است. از این رو جهت کسب اطمینان به بررسی اطالعات در  

( آمده  ۱۳۹۵پور ) ی کاربردی منسوخ شده درایل قشقایی( نوشته شهدخت رحیم ها بافته در مقاله )کیسه  

که محل    شود ی م از نظرعرض هم اندازه چنته است و از نظر طولی اندکی بلندتر بافته    ۴دان بله "است که:  

(، از اقلودان به عنوان  ۱۳۹۲)  zabanderaz ت ی سا ر همچنین د   "نگهداری از ابزار و وسایل پخت نان است. 

نام برده شده است که آن را به تیرک    ۵رجک ی دو اقلوی( و  )   ر ی ت ی برای نگهداری ابزار پخت نان نظیر  ا له ی وس 

چادر   سم بستند ی م سیاه  الهام  )تبیین  ا .  مقاله  در  نیز  قانع  نقوش  ها ی ژگ ی و واتی  رو    ی ها م ی گل ی  کوچ  ایل 

زیوراالت(  طراحی  برای  ) در    قشقایی  پشمی  ۱۳۹۶سال  کیسه  بلدان(،  محلی  زبان  )در  تیردان  آورده:   )

متر  سانتی   ۴۰تا    ۳۰متر و عرض  سانتی   ۷۰تا    ۵۰های زیبا به طول  ۶گمپل مستطیل شکلی است با آویزه و  

 . شود ی م ی به سیاه چادر آویزان  ا شده بافته  دسته دان به وسیله  . بله شود ی م که به شیوه سوزنی بافته  

 معرفی اقلودان 

ی ترکی است که از دو بخش اقلو+دان تشکیل شده است. اقلو به معنای وردنه ودان به معنای  ا کلمه اقلودان  

به معنای کلی جای وردنه  این رو اقلودان  بافته محل نگهداری    جای هر چیز است از  این کیسه  است. 

رومعنای لغوی آن با کاربرد اقلودان ارتباط مستقیم دارد.    ن ی ( ازا ۱  ر ی )تصو   ابزارهای پخت نان بوده است. 

  رد ی گ ی قرارم آن    محفظه ی تک لتی است که دو رو دارد. همچنین بخش آستری که درون  ا بافته اقلودان کیسه 

  ها یی قشقا   روزمره مستطیل شکل جزء ابزار کاربردی زندگی    بافته دست . این  است ساده    کامالا   صورت به 

از   متر و اندازه طولی آن سانتی   ۴۰تا   متر ی سانت   ۳۰که از نظراندازه عرض  "(  ۴:۱۳۹۵  پور، بوده است )رحیم 

   . ( ۵۰:۱۳۹۶قانع،  ی سماوات ) "متغییر است   متر ی سانت   ۷۰  مترتا ی سانت   ۵۰

 

 

 

 

 

 
 اقلودان )نگارنده(   سه ی ک نمایش ابزارپخت نان داخل    -۱تصویر  

 

  به ( که  ۲  ر ی تصو . ) شود ی م متفاوت در قسمت رو وپشت کیسه بافته    کامالا دورو و با نقوش    صورت اقلودان به  

. قسمت روی  شوند ی م دو رنگ تا چند رنگ، دو قسمت از یکدیگر تفکیک    ره ی زنج   واسطه یک ردیف بافت 
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ی دیگری مانند نقوش طاووس به همراه  ها ه ی ما ازانواع نقوش مداخل شیوه قدیم و کمتر از نقش   معموالا بافته 

( و  ۳  ر ی است )تصو ای در راستای افقی و عمودی تکرار واستفاده شده  واگیره   موتیف بز و غیره به صورت 

بافته    قسمت  با    معموالاپشت  افقی  نوارهای  داخل  در  وآقاجری  زیگزاک  سواما،  طولی ها اندازه نقوش    ی 

 (. ۱۳۸:  ۱۳۹۶متفاوت و به صورت افقی تکرار شده است )رحمانی، 

 

 
 نمای پشت و رو اقلودان با آویزهای تزیینی )نگارنده(   -۲تصویر  

 

 
 (  ۱۷۴:۱۳۹۷فر، یی قشقا   ، افروغ طاووس به همراه موتیف بز )   مایه اقلودان سمت راست نقش   -۳تصویر  

 ( نگارنده مایه ) سمت چپ همان نقش   اقلودان 
 

  ۲رنگ انتهایی بافت لبه آن، به اندازه    در راستای عرضی قسمت باالیی )دهانه( اقلودان بعد از زنجیره دو 

لبه قسمت پشت    در   . شود ی م دستی دوخته    صورت به به داخل آستری برگشت داده شده و    متر سانتی   ۳  ی ال 

از طریق گره زنی به بافته منصل   از جنس برنج و گاهی آهن  نیز قالبی  روبروی    شود ی م دهانه اقلودان 

گمپول(  )  یی ها منگلوله ی بند رنگی ا ته ان  و ابتدا   متر دوخته و سانتی  ۱۱۰تا   ۹۰قالب بندی دورنگ به اندازه 

ازبین قالب عبورکرده و دو سمت دهانه اقلودان رابه هم نزدیک  که  این ؛ که این بند عالوه بر شود می آویزان  

یی  ها منگوله . در راستای عرضی قسمت پایین اقلودان  دهد ی م پایه سیاه چادر نیز اتصال    آن را بر   کند ی م 

وانتهای هربند،    شود ی م هر منگوله بندهایی دورنگ خارج  و از    رند ی گ ی م ردیف در کنارهم قرار    صورت به 



 ۱۰۱            فارس ییقشقا لیبافته ا سهیاقلودان، ک 
 

ینی دارد آویزان شده است که البته استفاده از آویز به سلیقه بافنده بستگی  ئ جنبه تز   منگوله رنگی بلندتر که 

تنها جنبه تزئین مضاعف دارد. )  بافنده برای    ( در راستای دو سمت طولی اقلودان ۴  ر ی تصو داشته و  نیز 

یچی منفصل، از یک تا چند رنگ برای  به روش شیرازه   تبدیل بافته یک تکه به کیسه، درامتداد طولی و 

و نسبت ضخامت این شیرازه طولی به نسبت ظرافت    کند ی م دوخت دو سمت بافت به یکدیگراستفاده  

 بافت ومهارت بافنده متغییر است. 
 

 
 ( )نگارنده   ی ن ی ئ تز ینی و تصویرسمت چپ اقلودان بدون آویز  ئ راست نمونه اقلودان با آویزتز   رسمت ی تصو   -۴ر ی تصو 

 

 طرح و نقش اقلودان 

 شود ی م رفته دراقلودان به دو شیوه ایجاد    کار به نقوش  

مانند:    د ی آ ی م بندی برروی دار به وجود  تکنیک بافتی که به هنگام کوجی   واسطه ایجاد شده به    نقوش   . ۱

 مداخل قدیم، مداخل جدید، سواما، زیگزاگ، آقاجری 

  شوند ی م و نقش ایجاد شده توسط بافنده که بنابر اعتقادات و آیین ورسوم بر روی بافته ایجاد    طرح   . ۲

 مانند: نقوش طاووس چترسه گوش، نقوش بز 

با تکنیک  ها بافته بیشترکیسه   با پود مکمل جایگ گلیم )   ی باف چرخ ی قشقایی  که درادبیات فرش  بافی  زین( 

دو شیوه    ( به بافی با پود مکمل جایگزین گلیم )   ی باف . چرخ شود ی م بافته    ند ی گو ی م ی  سوزن ایران به آن بافت  

و فقط در شیوه جدید )خطوط(    اند مشابه بندی طرح و نقش  از نظرترکیب   ها آن که هردو   شود ی م م  نجا ا 

ی کوچک( درکنارهم نقوش را ایجاد  ها ی لوز ی از ) ا مجموعه اما در شیوه قدیم    ایجادکننده نقوش هستند 

  ( ۵  ر ی تصو )   . ( ۱۴۰،۱۳۹۶وخطوط تأثیری درایجاد نقش ندارند )رحمانی،   کنند ی م 
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 ( ۱۶۲:۱۳۹۷فر، یی قشقا   ، افروغ چپ )   رسمت ی ( تصو نگارنده راست ) اقلودان تکنیک چرخ بافی تصویرسمت    ش ی نما   -۵ر ی تصو 

 

 ی نقوش اقلودان رامی توان به دوقسمت تقسیم کرد: بند ب ی ترک کلی    صورت از این رو و به  

نقوش مداخل، سواما    نواری با اندازه طولی متفاوت و با قرارگیری   صورت به بندی قسمت روی کیسه ترکیب 

ی متفاوت  ها عرض قسمت پشت کیسه که نوارهای پهن و باریک با    تکرارشده است و افقی    صورت به غیره    و 

اند ودرون  واگیره درکنارهم تکرارشده   صورت به ی کوچکی  ها ی لوز   تر پهن که درون نوارهای    اند شده بافته  

 (. ۶  ر ی تصو . ) اند بسته افقی نقش    صورت به نقوش سواما و زیگزاگ وآقاجری    تر ک ی بار نوارهای  
 

 
 ( اقلودان )نگارنده ی از قسمت رو و نوارهای افقی پشت  ا نمونه   ش ی نما   -۶  ر ی تصو 

 

 بافی با پود مکمل جایگزین( گلیم )   ی باف نقوش اقلودان در تکنیک چرخ 

اتمام برسانند از این رو برای سرعت بخشیدن به کار    نشینی دار قالی رابه زنان ایل تمایل دارند قبل ازکوچ 

 . ( ۷  ر ی تصو )   کنند ی م ای و تکرارشونده درزمینه بافت بسیاراستفاده  از نقوش واگیره 
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 ( ۱۴۰  : ۱۳۹۶ی، )رحمان   یی قشقا ی ایل  ها بافته نمایش نقوش به کاررفته درکیسه    -۷تصویر 

 

ته های ایل قشقایی اعم از  باف دست که به صورت متنوع در    ست ها ا شه نق   ن ی تر ج ی را طرح مداخل از    : مداخل (  1

 ( ۸  ر ی تصو ) .  ( ۱۳۸)همان،    شود ی م و به صورت دو شیوه جدید و شیوه قدیم بافته    شود ی م کیسه بافته اقلودان دیده  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 نگارنده( متداخل ) نمایش نقش    -۸تصویر  
 

ی بختیاری از این  ها قالی در  .  متداخل که در کنار هم تکرار می شوند   ی متحدالمرکز ها ی لوز  : ( سواما 2

 ( ۹  ر ی )تصو   (. ۱۳۸۷:۵۸خطیب، استفاد شده است )شعبانی   ۸"آرایه بند سالم "نقوش با نام  

که در امتداد    هایی این نقش شباهت بسیاری به نقش سواما دارد و به شکل هفت و هشت   : گزاگ ی ( ز 3

 ( ۱۰  ر ی )تصو   . شود ی م آب جاری است که درون نوارهای باریک بافته    و نماد   شوند ی م عرضی تکرار  
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 نگارنده( سواما )   نقش   -۹  ر ی تصو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نگارنده( )   گزاک ی ز   نقش   -۱۰تصویر  

 

و خطی از    و سر دو مرغ که از سینه برعکس به هم می چسبند   گردن   شکل این نقش تکرار سینه،  ی: ( آقاجر 4

:  ۱۳۷،  )پرهام "شود ی م خواهی و پیک باران تعبیر  از نظر نمادشناسی به باران "و    گذرد ی جفت می ها مرغ بین  

 ( ۶۵:۱۳۸۷،  خطیب )شعبانی "ی سیستان به آرایه پره جلکی مشهور است ها قالی این نقش در  "( ۹۶

 در تکنیک گچمه   مایه اقلودان نقش 

 مایه طاووس چترسه گوش به همراه موتیف بز ( نقش 1

مایه دارای ظاهری ساده و انتزاعی است و از لحاظ مشخصات ظاهری دم مثلثی شکل، گردنی  این نقش "

همواره   بز  موتیف  نقوش  دراین  است.  شده  استفاده  چلیا  نقش  از  دم  ابتدای  در  و  دارد  بلند  و  باریک 

 ( ۱۱  ر ی تصو )   . ( ۳۶:۱۳۹۳،  )زارع   "کند ی م طاووس را همراهی  

کم  دلیل  به  طاووس  چتر با ی ز   یابی، نقش  وشباهت  خورشید   یی  تاللو  به  ازمنزلت    ، پرهایش  شده  باعث 

 . ( ۲۰۸:۱۳۷۹،  گربران   شوالیه و )   "چترداشتن دم طاووس نماد تمامیت است "ی برخوردار باشد. ا ژه ی و 

 

 

 

 

 
 

 ( نگارنده   و تصویرچپ:   ۳۶:۱۳۹۳،  طاووس چتر سه گوش )تصویرراست: زارع   مایه نمایش نقش   -۱۱  ر ی تصو 
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 مایه شاخ قوچ ( نقش 2

مایه شاخ در اسالم نماد قدرت است وبلند کردن شاخ به معنای پیروزی است و در نمادهای باستانی  نقش 

 ( ۱۲  ر ی تصو ) .  ( ۲۱۸:۱۳۸۶،  باروری و آفرینش است )کوپر   شاخ قوچ نماد 
 

 
 مایه شاخ در تکنیک گچمه )نگارنده( نمایش نقش   -۱۲تصویر  

 

 مایه آب جاری ( نقش 3

نیز  در حاشیه به صورت هفت و هشت   معموالا مایه  این نقش  با نام زیگزاک و مارپیچی  هایی است که 

 ( ۱۳  ر ی است )تصو زندگی    جاری نماد   آب شناخنه شده است.  

 
 ( گچمه )نگارنده آب جاری تکنیک    مایه نقش   ش ی نما   -۱۳  ر ی تصو 

 

 نقوش اقلودان در تکنیک رندبافی 

ی از آن است که نماد  ا نمونه بافی است و موتیف بز  مایه مورد استفاده در رندبافی همان نقوش گلیم نقش 

 ( ۱۴  ر ی )تصو   . است خواهی  باران 
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 )نگارنده(   ی بز در رندباف   ف ی موت   ه ی ما نقش   ش ی نما   -۱۴  ر ی تصو 

 

اصلی زمینه محسوب  همچنین دراقلودان  قرمز رنگ  تحقیق رنگ  بررسی درحوزه  مورد  و    شود ی م های 

 است.   شده ی م ی، حنایی، و سبز به نسبت کمتر نیز استفاده  ا سورمه ی نارنجی، سفید، آبی  ها رنگ 

 شیوه بافت اقلودان 

این شیوه بافت بسیار مقاوم    شود ی م ایل قشقایی از تکنیک بافت تخت استفاده    ی ا محفظه ی  ها بافته در بیشتر  

دلیل   به همین  البته سبک است  درکیسه  و  بافت تخت  از  قوم عشایرکوچ ها بافته استفاده  کاربردی  رو  ی 

قشقایی   ایل  زنان  راستا  درهمین  دارد.  خاصی  جایگاه  چرخ   معموالا قشقایی  باتکنیک  را    ۷ی باف اقلودان 

  . ( ۱۳۹۶:  ۱۳۹،  )رحمانی   بافند ی م تلفیقی است،    خت بافی با پود مکمل جایگزین( که نوعی بافت ت م )گلی 

که نوع دیگری از بافت سوزنی است و نیز نوعی بافت تلفیقی به نام    ۹ی رندباف البته در مواردی نادر از شیوه  

 است.   شده ی م ، به صورت تفننی استفاده  ۱۰گچمه 

 با پود مکمل جایگزین(   بافی گلیم )   ی باف چرخ 

بافی با  گلیم )   ی باف ویژه اقلودان، بافت به شیوه چرخ ه های عشایر ب ته باف دست ی بافت  ها وه ی ش یکی دیگر از  

جایگزین  مکمل  است پود  چرخ (  جایگزین گلیم )   ی باف .  مکمل  پود  با  با بافی  توسط    (  و  چرخ  دستگاه 

از حرکت   دراین نوع بافت تک رنگ بوده و نقوش ها  . چله شود ی م چهارکوجی شبیه به بافت جاجیم بافته  

با   ها ی لوز که درون هرکدام از   شوند ی م ی متعدد ایجاد  ها ی لوز   صورت به ی چرخ )دوجفت کمان( ها ن ا کم 

  . این نقوش توسط پودهای شود ی م ی متفاوت وهندسی ایجاد  ها نقش وتغییر رنگ پشم،    ها ن ا کم حرکت  

و همواره یک پود ثابت    شوند ی م جایی تارها در دهانه کار ایجاد  ه رنگی با تغییر محل دو جفت کمان و جاب 

که عامل اصلی ایجاد نقش لوزی و سایر نقوش در سطح بافته است.   کند ی م درعرض کار )زمینه( حرکت  

متفاوت هستند. از این    الا ( کام بافی با پود مکمل جایگزین گلیم )   ی باف چرخ نقوش بافته شده در پشت وروی  
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فارسی که    کشی چله . برای بافت از دارهای افقی و به شیوه  رد ی گ ی م رو جای  های یک رو در دسته بافت 

  به دلیل پودهای پشت بافت شباهت زیادی   این تکنیک   شده ی م دربین زنان ایل مرسوم بوده است استفاده  

تلفیقی به شیوه گلیم    ی ( بافت بافی با پود مکمل جایگزین گلیم )   ی باف به بافته سوزنی دارد در صورتی که چرخ 

آویز پشت آن نیز    از این رو هرچه رنگ به کاررفته در بافته افزایش یابد پودهای ".  شود ی م و پود آویز بافته  

بافی با پود مکمل جایگزین( با دو تکنیک  گلیم )   ی باف چرخ   . ( ۱۶۱:۱۳۹۷،  فر یی قشقا   افروغ، )   "ابد ی ی م افزایش  

بافی به دو شیوه  . علت تفکیک چرخ شود ی م ( بافته  ۱۱)مهنازچرخ   د ی جد کهنه چرخ( و بافت  )   م ی قد بافت  

بندی متفاوت آن است که باعث ایجاد نقوش متفاوت در هر شیوه بافت شده است.  گفته شده نحوه کوجی 

استفاده   با کوجی   ( مختص قدیم و جدید )   وه ی ش در هر  در همین راستا نقوش مورد  بندی  همان تکنیک 

 منحصربه فرد آن است. 

 رندبافی 

گویند شیوه بافت آن پودپیچی است این بافته  رند نوعی گلیم بسیار ریز بافت است که به آن سوزنی هم می 

  توان ی م اضافی یک رو بوده و    به علت پودپیچی به دور تارها واستفاده از پودنازک و قطع نکردن پودهای 

گیر بودن تنها در مناطق  طرفی این بافته به علت سخت و وقت   از   پودهای اضافی را در پشت بافته دید. 

  و گاهی مفرش با   ن ی خورج   ، نمکدان   ، چنته   دان، به صورت صنایع دستی کوچک مانند بله   معموالا قشالقی  

تیره و روشن و نقوش مورد استفاده در آن    معموالا . رنگ این نوع بافته  شود ی م جنبه خودمصرفی بافته  

 ( ۱۵  ر ی تصو )   . ( ۵۰:۱۳۸۰الجزایری، )   همان نقوش کاربردی در قالی و گلیم است 
 

 
 ( )نگارنده   ی رندباف نمایش نمای نزدیک شیوه بافت در تکنیک    -۱۵تصویر  

 گچمه 

تلفیقی در واقع به خواست وسلیقه بافنده عشایری ترکیبی از دو یا چند    ی قشقایی باساختار ها بافته دست 

پودآویزاست این   ( و پودسفت بافت ) ی بافت تلفیقی که از ترکیب جاجیم  ا نمونه گچمه   . فن مختلف است 
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بلکه از   شود ی نم پود استفاده   قالی است که در این بافت از   به لحاظ فن بافت ترکیبی از گلیم و   بافته دست 

 ( ۱۶  ر ی تصو )   . ( ۱۸۰:۱۳۹۷فر، یی قشقا   افروغ، )   شود ی م خامه مورد استفاده در بافت گلیم استفاده  
 

 
 ( گچمه )نگارنده نمایش نمای نزدیک شیوه بافت در تکنیک    -۱۶تصویر  

 

 

 ی ر ی گ جه ی نت 

دامی ها سال درپی   وتولیدات  دام  پروش  وکاهش  عشایری  زندگی  تغییرسبک  با  اخیر  به    ی  نیاز  نوع 

این رو عدم بافت   ی نظیر اقلودان کاهش یافته است. از ا محفظه ی  ها بافته دست طورخاص  و به   ها بافته دست 

بین اقوام قشقایی شده است. امروزه   موجب فراموشی شیوه بافت و ارزش کاربردی آن در  ها بافته گونه این 

ی تک لتی  ا بافته ی تحقیق، اقلودان کیسه  ها افته در دسترس نیست اما طبق ی   اطالعات مکتوبی از اقلودان 

تار و پود مورد استفاده    است  . شده ی م مستطیل شکل است که با طول وعرض متغییر توسط زنان ایل بافته 

از تکنیک    معموالا . دربافت اقلودان  شدند ی م ریس بوده که با رنگرزی جوهری رنگرزی  درآن پشم دست 

و نقوش    شده ی م بافت گچمه استفاده    موارد نادر از رندبافی و   نوعی بافت تخت تلفیقی( در )   ی ف با چرخ 

  اقلودان غالباا شکل انواع مداخل به شیوه قدیم است البته در مواردی از نقوش سواما، زیگزاگ،   رفته در کار به 

 موتیف طاووس    ی و آقاجر 

دان درسایرمناطق قشقایی  نام بله   ومشاهدات نهایی اقلودان با   ها افته به همراه بز نیز استفاده شده است. طبق ی 

 . شود ی م شناخته  

 
 ها نوشت پی 

و    اجباری عشایر فارس اجراشد   اسکان   ۱۳۲۱درراستای برنامه اصالحات ارضی در دوره پهلوی اول با رویکرد سیاسی درسال    -۱

با تحمیل سبک زندگی متفاوت ی  فروریزی ساختمان طبقاتی ایلی وتعریف متفاوت    ی و ن ی جانش ک درپی این امر پدیده اسکان 

  دگرگون نمود و پس ازاسکان اجباری فرآیند اسکان خود انگیخته گسترده شد.  کارکردهای طبقات اجتماعی، نظام ارزشی ایل را 

 ( ۳  : ۱۳۹۵،  ور پ رحیم ) 



 ۱۰9            فارس ییقشقا لیبافته ا سهیاقلودان، ک 
 

۲-  /Oghlo dan   بافی است که از آن به عنوان محل نگهداری ابزار پخت نان استفاده  ی گلیم ها وه ی ش ی کیسه بافته شده با انواع  ع نو

 است.   شده ی م 

کامالا    ها آن رسوم    و   ن یی آ   وثروتمندند   ی قو   فه ی طا   ن ی ا   افراد   هستند.   ه ی شب   ار ی بس   ها ی به کشکول   ها ی شش بلوک ": ی شش بلوک   فه ی طا   -۳

 ( ۳۱:۱۳۷۵،  ی ن ی )دومور ". هستند   ی ماهر   ی راندازها ی ت   ها ی بلوک شش    به هم شباهت دارد، 

۴-  Bale dan   /   دان )بلدان( بله 

۵-  Davirjak   /   )ابزاری است شبیه سیخ که برای برگرداندن نان بر روی ساج )تنور 

۶-   Gompol /   شود ی م ین بافته استفاده  ئ منگوله شکلی است که با پشم و به صورت ریش ریش جهت تز   آویزهای . 

 افی باپود مکمل جایگزین گلیم   -۷

 ( ۵۸:۱۳۸۷،  خطیب شعبانی )   است های قشقایی که قسمتی از عرض نقش مداخل  بند سالم: نقشی مهاجر بر گرفته از نقش آرایه   -۸

./ نوعی گلیم ریزبافت است  شود ی م پیچ نیز یاد های، ورنی، و شیریکی نوعی بافت گلیم به شیوه پودپیچی است که از آن با نام   -۹

به دلیل    د ی آ ی م   دست به های یک رو  بافت   ، که به علت پودپیچی به دور تارها واستفاده از پودنازک و قطع نکردن پودهای اضافی 

 . ( ۵۰:۱۳۸۰،  )جزایری "بافند ی م   تر مانند تیردان، نمکدان و... دستی کوچک سختی و زمان بر بودن درصنایع  

۱۰- Gachmeh   /  ین و بافت ساده با پودهای اضافی است. یکی از مشخصات این بافت، برعکس بودن پشت و روی  ئ نوعی تز

 ( ۵۴:۱۳۷۷،  آن است )هال ودیگران 

با نام    بعدها ی به نام مهناز بافته شده است و  ا بافنده چرخ است که برای اولین بار توسط    مهناز چرخ: مهناز چرخ همان ینی   -۱۱

 )ینی چرخ( شناخته شده است 

 

 فهرست منابع 

قشقایی   - محمد.  ) فتحعل   فر، افروغ،  بافت  ) (.  ۱۳۹۷ی.  فنون  درانواع  قشقایی(،  ها بافته دست پژوهشی  ی 

 ۱۰دانش بومی ایران، شماره    دوفصلنامه 

 ، تهران، امیرکبیر دوم   جلد   ی روستایی عشایری فارس(، ها بافته دست )   (. ۱۳۷۱پرهام، سیروس. )   -

ی  ها م ی گل های نقوش  تبیین ویژگی نامه ) ان ی پا  (. ۱۳۹۶. ) ه ی سم   . اربابی، مهران  ، ار ی هوش  . الهام   سماواتی قانع،   -

 قشقایی برای طراحی زیورآالت(، دانشگاه سوره  رو ایل کوچ 

ی ایران(، انتشارات سپهراندیشه،  ها فرش نامه تصویری آرایه ونقشه  فرهنگ )   (. ۱۳۸۷)   ی. صفرعل   خطیب، شعبانی   -

 چاپ امیران 

نمادها، )   (. ۱۳۷۹)   . آلن   وگربران،   ژان   شوالیه،   - فضایلی،   ترجمه   گ((، -جلدچهارم ش )   فرهنگ    سودابه 

 حون ی ج   ، تهران 

 دانشگاه تهران   انتشارات   ، تهران   فر، الدین رفیع ل جال   ترجمه   عشایرفارس(، )   (. ۱۳۹۰)   . گوستاو   دومورینی،   -
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با مفرش )   (. ۱۳۹۶)   . اشکان   رحمانی،   - قشقایی  درایل  برساختار أ ت   بافی  -علمی   دوفصلنامه   ، "بافت(   کید 

 ۳۲شماره    گلجام   پژوهشی انجمن علمی فرش ایران، 

 دوم، تهران، نشرسروش   چاپ   شناخت گلیم(، )   (. ۱۳۸۰. ) زهرا   جزایری،   -

ی کاربردی منسوخ شده درایل قشقایی(، نخستین همایش  ها بافته (. )کیسه  ۱۳۹۵)   پور، شهدخت. رحیم   -

 کید برهنرهای روبه فراموشی، اصفهان. أ ت   فرهنگ وتمدن ایرانی واسالمی با   المللی هنر و صناعات در بین 

(، )ساخت اثرحجمی فلزی با  ۱۳۹۳. ) اکرم   زاده، نجیبی، جعفر. محمدی ی.  عل   زارع، نجمه. وندشعاری،   -

 پایگاه اطالعات علمی ایران   گنج   ، نامه ان ی پا   ی عشایرفارس(، ها بافته دست   طاووس در   ه ی ما الهام ازنقش 

 مصورنمادهای سنتی، مترجم: کرباسیان، ملیحه، تهران، فرهنگ نشر نو   ( فرهنگ ۱۳۸۶)   . ن ی ج   کوپر،   -

وشناسایی(، ترجمه شیرین    بافت  ، طرح  (. )گلیم، تاریخچه، ۱۳۷۷)   آلستر. مووسکا، خوزو. لوچوک، هال   -

 همایونفر و نیلوفرالفت شایان، تهران، نشرکارنگ 

- http://zabanderaz.blogfa.com/post/30/1393/08/11 
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 ۱۱۳ 

رنگزای حاصل  با  ی رنگی پشم رنگرزی شدههامشخصهی و کروبیم ضدبررسی خاصیت 

 ۱انیبنیریشاز گیاه 

 فرش  گروه هنر و  معماری دانشکده استاد  احمد اکبری، 
akbari@kashanu.ac.ir 

 رنگرزی   و اولیه  مواد گرایش فرش رشته ارشد کارشناسی مژگان رضایی دینانی،
mozhgan.rezaie.2020@gmail.com 

 

 چکیده 

ی رنگی پشم رنگرزی شده  ها مشخصه ی  ر ی گ اندازه ی و  کروب ی م   ضد این پژوهش با هدف بررسی خاصیت  

  2م گرفته است. در بخش ضد میکروبی عصاره گیاه شیرین بیان جا ان   ان ی ب ن ی ر ی ش با رنگزای حاصل از گیاه  

و با    شد ارزیابی    6و گرم مثبت   5بر روی دو باکتری گرم منفی «  4MBC» و  «  MIC 3ی » ها آزمون توسط  

  ی )پیش ها روش گرم بر لیتر( هاله عدم رشد مشاهده شد. عملیات رنگرزی به  میلی   ۰/ ۰۵کمترین غلظت ) 

شده تحت سیستم   ی پشمی رنگرزی ها نمونه ی رنگی  ها مشخصه . شد م نجا ا دندانه(  همزمان و پس  دندانه، 

𝐿∗𝑎∗𝑏∗)( 7CIE   ی رنگرزی شده با این گیاه  ها خامه مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که

ی متفاوت  ها روش ی مختلف در ها دندانه رغم استفاده از از فام رنگی کرم تا خاکی برخوردار است و علی 

ی شد  ر ی گ اندازه ی رنگرزی شده  ها نخ . در پایان ثبات شستشویی  شد تغییر چندانی در فام مشاهده ن   رنگرزی 

 و مشاهده شد ثبات در حضور و عدم حضور دندانه از درجه متوسط است. 

 

 . ان ی ب ن ی ر ی ش ی رنگی، رنگزا، پشم،  ها مشخصه ضدمیکروبی،  :  های کلیدی واژه 

 

 
ی رنگی پشم رنگرزی شده با رنگزای  هامشخصه ی و کروبی م ضدبررسی خاصیت با عنوان   ارشد کارشناسی نامه مقطع ان یمقاله مستخرج از پا نیا -۱

 است.  احمد اکبریدکتر  ییبه راهنما  کاشان دولتی در دانشگاه  انیبن یری شحاصل از گیاه 

2- Glycyrrhiza glabra 

3- Minimum Inihibitory Concentration 

4- Minimum Bactericidal Concentration 

5- Escherichia Coli 

6- Staphylococcus aureus 

7- Commission Internationale de iEclairage (CIE) 
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 مقدمه 
  گذارد ی م رنگرزی فرآیندی است که طی آن ماده رنگزا در شرایط معینی از درجه حرارت و زمان بر الیاف اثر  

ی که در  ا عمده صنعت فرش به خاطر نقش    –رنگرزی در هنر .  ( ۱۳۸۷)صوراسرافیل،    کند ی م و آن را رنگ  
و    ها گل تجسم   شاخ  باعث  ها برگ و  قالی  در  زیرا  است  اهمیت  با  بسیار  دارد  آن  زیباسازی  و  فرش  ی 

اصالت   بافت و  در    ست ی با ی م بنابراین    کند ی م ، قدمت فرش را مشخص  شود ی م ی  ا منطقه تشخیص محل 
  به نوع مواد رنگزای مورد مصرف و درصد ثبات و شیوه رنگرزی توجه خاص مبذول داشت   مرحله رنگرزی 

های رنگرزی آن است  ی ایرانی در جهان رنگ و روش ها قالی های مهم یکی از ویژگی  . ( ۱۰۵:  ۱۳۹۷داد،  )اله 
   (. ۱۳۹۸پور،  )رحیم   کننده زیبایی و ارزش هنری فرش است های تعیین رنگ یکی از ویژگی 

که طی آن، کاالی نساجی )اعم از الیاف، نخ و کالف، پارچه در محلولی   شود ی م رنگرزی به عملیاتی گفته  
طوری که رنگ  شامل مواد رنگرزی و مواد ضروری دیگر است، رنگ را جذب نموده و رنگین شود؛ به 

ایران   باف دست ت فرش امروزه با توجه به کیفی  (. ۲:  ۱۳۹۸)احمدی،  نسبتاا بادوام و با ثباتی به دست آورد 
میکروبی بر روی الیاف مورد    ی به تحقیق در مورد کاربرد ضد ا نده ی ا فز و اهمیت اقتصادی این صنعت، نیاز 

جهت بهبود خواص کیفی رنگرزی آن وجود دارد. مواد ذره بینی موجود در    باف دست استفاده در فرش  
ی الیاف پشم داشته و از طریق نفوذپذیری  نامطلوب بر رو  ر ی تأث هوا، آب، خاک، و شرایط گرم و مرطوب،  

یکنواختی  ها ی باکتر و    ها قارچ  و همچنین سبب عدم  لیف  رفتن سطح خارجی  بین  از  ی موجود سبب 
. در این مطالعه ابتدا با بررسی اصالح نخ پشمی  شود ی م   باف دست رنگرزی، تغییر خواص و تخریب فرش  

پوسیدگی    از طریق ضد  رنگزا جهت عدم  ماده  بودن  میکروبی  نمودن ضد  و مشخص  کردن  میکروبی 
 ی رنگی بر روی الیاف انجام گرفته شد. ها مشخصه ی الیاف مذکور و همچنین  تشو شس ی، ثبات  پشم اف ی ال 

ی کاربرد داشته است. این  ا پنبه مواد رنگزای طبیعی در ادوار گوناگون برای رنگرزی منسوجات پشمی و  
ا  با  گروه  افزون بر سازگاری  ایجاد حساسیت  ست ی ز ط ی مح ز مواد رنگزا  ، از مزایای بسیاری همانند عدم 

و حفاظت در مقابل    فرد، خواص بوزدایی به ی رنگی منحصر ها فام پذیری، تولید  پوستی، زیست تخریب 
  ن ی تر مناسب ی اخیر مواد رنگزای طبیعی به عنوان  ها سال پرتو فرابنفش برخوردار هستند. بدین جهت در  

. اما وجود  اند گرفته جایگزین مواد رنگزای شیمیایی در رنگرزی الیاف مصرفی در فرش موردتوجه قرار  
کرده    رو روبه را در صنعت با محدودیت  ی مواد رنگزای طبیعی، کاربرد این گروه  ها ت ی محدود برخی از  

عدم تنوع رنگی و همچنین قابلیت پایین بازتولید فام رنگی یکسان در    ها ت ی محدود است. ازجمله این  
هدف از    (. ۱۳۹۸  ، قرنجیگ   و   پروری، صفاپور )شاه   است حالت رنگرزی با ترکیب دو یا چند ماده رنگزا  

ی رنگی پشم رنگرزی شده با رنگزای  ها مشخصه ی  کروب ی م   ضد م پژوهش حاضر، بررسی خاصیت  نجا ا 
همچنین معرفی این رنگزای جدید به صنعت رنگرزی به عنوان یک    و   است؛   ان ی ب ن ی ر ی ش حاصل از گیاه  

  ی حاصل از مواد رنگزای طبیعی است. ها فام ماده رنگزای جدید به منظور توسعه گستره  



 ۱۱5       انیبن یریش  اهیحاصل از گ یشده با رنگزا یپشم رنگرز یرنگ یهاو مشخصه  یکروبیضد م ت یخاص یبررس  
 

 روش تحقیق 

ی و عملیات آزمایشگاهی  ا انه کتابخ یکرد پژوهش از طریق مطالعات  تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و رو 

ی رنگی پشم رنگرزی شده  ها مشخصه م گرفته است. موضوع این پژوهش به بررسی خاصیت ضد میکروبی و  نجا ا 

 اشاره دارد، لذا موضوع پژوهش به علوم رنگرزی در فرش پیوسته است.   بیان با رنگزای حاصل از گیاه شیرین 

 بخش تجربی 

 مواد   -

که به شرح زیر    ( ها ی باکتر بیان، الیاف پشمی، دندانه، مواد شیمیایی،  )پودر شیرین در پژوهش حاضر از مواد  

 استفاده شده که عبارتند از: 

ه و سپس محصول آسیاب  شد برداری  : این پودر از مزارع اصفهان واقع در شهر درچه بهره بیان پودر شیرین  ▪

 .شد شده است. این ماده به عنوان رنگزای طبیعی برای پژوهش حاضر استفاده  

 . شد اصفهان قابل دسترس است استفاده    آباد که در منطقه نجف   ۲۰ایرانی سه ال با نمره متریک    الیاف پشمی:  ▪

پتاسیم، سولفات    کرومات ی د ،  وم ی ن ی و آلوم   م ی سولفات مضاعف پتاس ی فلزی چون  ها نمک استفاده از    : ها دندانه  ▪

 درصد نسبت به وزن کاال جهت تثبیت رنگزا بر روی لیف پشمی استفاده شد.   ۳آهن و سولفات مس به میزان  

 فاده شد. از اسید استیک است   مواد شیمیایی:  ▪

اشریشیاکلی( و گرم مثبت )استافیلوکوکوس اورئوس( به منظور اثبات ضد  )  ی منف ی گرم ها ی باکتر از  : ها ی باکتر  ▪

 . شد م  نجا ا در آزمایشگاه میکروبیولوژی دانشگاه کاشان آزمایشاتی در این خصوص    بیان میکروبی بودن ریشه شیرین 

 تجهیزات   -

 که عبارتنداز:   شد پژوهش تجهیزات استفاده شده مورد بررسی واقع    در این بخش از 

 Konica-Minoltaساخت شرکت ژاپنی    CM– d3600دستگاه اسپکتروفتومتر انعکاسی مدل   ▪

 JAMES.H.HEALساخت شرکت انگلیسی    Gyrowash-815مدل    دستگاه ثبات شستشویی  ▪

 SDCپارچه چند جنسیتی همراه تولید شرکت انگلیسی   ▪

 م آزمایش نجا ا روش    -

سولفات  ی ) ها دندانه   ( با در پژوهش حاضر کاالی پشمی با سه روش )پیش دندانه، همزمان و پس دندانه 

پتاس  آلوم   م ی مضاعف  میزان  سولفات آهن و سولفات مس   م، ی پتاس   کرومات ی ، د وم ی ن ی و  به  در    ۳(  درصد 

ی  ها دندانه رنگرزی شد.    L:R۵۰:۱حضور اسیداستیک با نسبت حجم حمام به وزن کاالی پشمی برابر با  

  ۵۰دقیقه، دمای حمام به    ۱۰ه و پس از  شد گراد وارد حمام رنگرزی  درجه سانتی   ۴۰مذکور در دمای  
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به نقطه    دقیقه، دمای مذکوررا   ۳۰ه ورود کاال به حمام رنگرزی طی  گراد رسانده شد و در ادام درجه سانتی 

( کاال را از حمام خارج نموده  ۱. طبق نمودار ) رد ی گ ی م دقیقه در این دما قرار   ۶۰جوش رسانده و به مدت  

مورد استفاده از معادله    رنگزای (  ) . به منظور ارزیابی قدرت رنگی  شود می و با آب سرد شستشو  

میزان انعکاس    Rضریب انتشار،    Sضریب جذب،    Kکه در این معادله    شد ( استفاده  ۱کیوبلکامانک )معادله  

 است.   ( نانومتر است   ۳۶۰بیان  نمونه در طول موج )طول موج ماکزیمم جذب شیرین 
𝐾

𝑆
=  

(1−𝑅)2

2𝑅
(                                                              ۱معادله   

 
 

 

 

 

 

 

 
 دادن   و دندانه   ی نمودار رنگرز   -۱  تصویر 

 

 

 بحث و نتایج 

  ی ها روش   و حمام، اثر زمان    ی شامل اثر غلظت رنگزا، اثر دما   ی رنگ   ی ها بر مشخصه   ی رنگرز   ط ی شرا   ر یی اثر تغ 

دندانه(   ش ی )پ   ی رنگرز  ثبات  شد بررسی    دندانه، همزمان، پس  گیری  اندازه  پشمی    و شست .  کاالی  شویی 

 م گرفت. نجا ا بیان  و سنجش ضد میکربی گیاه شیرین   ISO-105-C10:2006رنگرزی شده طبق استاندارد  

 ان ی ب ن ی ر ی ش   ی اثر غلظت رنگزا 

مورد بررس  ا   ی پارامتر  رنگ   ن ی در  ر   ی رنگزا   ی مرحله، شناخت قدرت  در  با    ان، ی ب ن ی ر ی ش   اه ی گ   شه ی موجود 

آن   ج ی و نتا   شد م  نجا ا بدون استفاده از دندانه   ی نخ پشم   ی مذکور، بر رو  ی درصد از رنگزا  ۱۰۰تا    ۵  ر ی مقاد 

صورت   رنگ   K/Sبه  طر ی )قدرت  از  رنگزا  مقدار  حسب  بر  ک   ق ی (  موج  در  مانک    وبلکا ی معادله  طول 

360nm     ( نمایش داده شده است. ۱ه و نتایج آن در جدول ) شد محاسبه 
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𝐾بیان بر مشخصة رنگی  اثر غلظت رنگزای شیرین   -۱جدول  
𝑆⁄ 

 

ی پشمی رنگرزی شده با شیب نسبتاا کندی  ها نمونه ( با افزایش مقدار رنگزا قدرت رنگی  ۱طبق جدول ) 

از گیاه    % ۱۰۰لذا مقدار    د ی با ی م این شیب افزایش دو برابر    % ۱۰۰تا    % ۷۵و سپس در غلظت    د ی با ی م افزایش  

 . شد مقدار بهینه انتخاب    عنوان ه بیان ب ریشة شیرین 

رنگی   نوری  ها نمونه مشخصات  منبع  تحت  انعکاسی  اسپکتروفتومتری  دسنگاه  توسط  شده  رنگرزی  ی 

  ∗𝐿  شود ی م که مشاهده    طور همان ( آمده است.  ۱اندازه گیری شد و نتایج آن در جدول )   D65استاندارد  

. باتوجه به جدول فوق  هستند بیانگر زردیت و آبی بودن    ∗𝑏بیانگر قرمزیت و سبزیت،    ∗𝑎بیانگر روشنایی،  

 . ابد ی ی م میزان قرمزیت و همچنین زردیت افزایش    % ۱۰۰. با افزایش غلظت رنگزا تا میزان  شود ی م مشاهده  

 ی حمام اثر دما 

  ش ی رنگزا محلول در آب و افزا   ی جنبش مولکول   ش ی راندمان استخراج رنگزا، افزا   ش ی دما، با افزا   ش ی افزا 

ال  شده است و    ی پشم   ی کاال   ی قدرت رنگ   ش ی افزا   جه ی پشم، باعث بهبود جذب رنگ و در نت   اف ی تورم 

و    ده حاصل ش   ی حداکثر قدرت رنگ   گراد سانتی   درجه   ۷۵  –  ۸۰حمام به حدود    ی دما   دن ی با رس   ن ی همچن 

  ۹۰  ی باال   ی در دماها   ی کاال نداشته و حت   ی بر قدرت رنگ   ی ا قابل مالحظه   ر ی حمام تأث   ی دما   شتر ی ب   ش ی افزا 

مرحله از    ن ی در ا   ی مورد بررس   ی . پارامترها شد مشاهده    ی در قدرت رنگ   ی گراد کاهش اندک ی درجه سانت 

که    دهد ی م   ش ی را نما   ی پشم   ی کاال   ی رنگ   ی ها بر قدرت و مشخصه   ی حمام رنگرز   ی اثر دما   زان ی پژوهش، م 

 . شد ( استفاده  ۳و    ۲مطابق جدول ) هر دما    ی برا   ی پشم   ی نمونه کاال   ۳۲منظور    ن ی به ا 

  

 L* a* b* C H K/S بیان ماده رنگزای شیرین 

۵%  79/5 0/2 22/6 22/7 84/9 3/3 

۱۰%  78/2 2/3 23/0 23/1 84/3 3/4 

۲۵%  77/5 3/9 29/0 29/3 82/3 5/3 

۵۰%  76/2 4/5 33/5 33/8 82/4 8/5 

۷۵%  75/3 4/9 34/3 34/6 81/9 8/8 

۱۰۰%  73/4 4/7 38/0 38/2 83/0 15/8 
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  ان ی ب   توان ی م   ان ی ب ن ی ر ی ش   ی ( در خصوص رنگزا % ۷۵و    % ۵۰)   ی الذکر اثر دما بر قدرت رنگ جداول فوق   سه ی با مقا 

سولفات    م، ی پتاس   کرومات ی ، د وم ی ن ی و آلوم   م ی )سولفات مضاعف پتاس   ی ها دندانه   ی کرد که اثر دما بر قدرت رنگ 

در   ابد؛ ی ی م  ش ی افزا  ز ی ن   ی کند، قدرت رنگ  دا ی پ  ش ی صورت است که هر چه دما افزا  ن ی آهن و سولفات مس( بد 

  ی ( روند صعود ، سولفات آهن و سولفات مس وم ی ن ی و آلوم   م ی )سولفات مضاعف پتاس   ی ها دندانه   ش ی آزما   ن ی ا 

 . شد   قدرت رنگی مشاهده   کاهش   ی گراد و جوش اندک ی درجه سانت   ۷۰  ی داشته و دندانة کروم در دما 
 

 % ۵۰  ی رنگ   ی ها مشخصه جوش بر قدرت و    ی اثر دما   -۴جدول  

 
 

 

 
 

 % ۷۵  ی رنگ   ی ها جوش بر قدرت و مشخصه   ی اثر دما   -۵جدول  
 L* a* b* C H K/S دندانه 

 12/2 81/7 39/6 39/2 5/7 74/8 زاج سفید 

 13/0 81/3 24/2 24/0 3/7 58/6 آهن 

 13/2 82/2 35/2 34/9 4/8 63/3 مس 

 14/6 83/6 30/5 30/3 3/4 60/9 کروم 

 

میزان روشنایی( و بیشترین کاهش روشنایی  ) بیانگر  *L( قابل مشاهده است ۵و  ۴که در جداول )  طور همان 

میزان قرمزیت در صورت مثبت شدن و  )   انگر ی ب   *aمربوط به دندانه سولفات مس در دمای جوش است؛  

م شده، بیشترین قرمزیت در دمای جوش  نجا ا ی  ها ی بررس طبق    سبزیت در صورت منفی شدن( است که 

بیانگر    *bاق افتاده و تمایلی به سبزیت نداشته است؛  مربوط به دندانة سولفات مضاعف آلومینیوم پتاسیم اتف 

ی به عمل آمده،  ها ی بررس )میزان زردیت در صورت مثبت شدن و آبی در صورت منفی شدن( است که طبق  

𝐾میزان    -۲جدول  
𝑆⁄    میزان    -۳جدول   % ۵۰برحسب دمای حمام رنگرزی با رنگزای𝐾

𝑆⁄    ۷۵برحسب دمای حمام رنگرزی با رنگزای % 

k/s 

  ۵۰ محیط  ۵۰%
 درجه 

۷۰  
 جوش  درجه 

 ۹/۲ ۵/۹ ۶/۷ ۳/۰ زاج سفید 

 ۹/۸ ۸/۳ ۷/۶ ۵/۹ آهن 
 ۱۱/۳ ۷/۳ ۷/۰ ۴/۳ مس 
  ۱۰/۸ ۱۵/۵ ۱۵/۰ ۹/۶ کروم 

k/s 

  ۵۰ محیط  ۷۵%
 درجه 

۷۰  
 جوش  درجه 

 12/2 9/3 6/6 3/3 زاج سفید 

 13/0 12/7 8/7 6/3 آهن 

 13/2 11/5 8/3 4/9 مس 

  14/6 15/4 15/6 8/8 کروم 

 L* a* b* C H K/S دندانه 

 9/2 83/3 32/8 32/5 3/8 75/0 سفید زاج  

 9/8 82/1 23/0 22/8 3/2 62/7 آهن 

 11/3 86/4 28/0 27/9 1/8 62/4 مس 

 10/8 84/0 32/8 32/6 3/4 65/9 کروم 



 ۱۱9       انیبن یریش  اهیحاصل از گ یشده با رنگزا یپشم رنگرز یرنگ یهاو مشخصه  یکروبیضد م ت یخاص یبررس  
 

بیشترین زردیت در دمای جوش مربوط به دندانة زاج سفید )سولفات مضاعف آلومینیوم پتاسیم( مشاهده  

بیانگر )میزان    *C؛  است   تر برجسته طور به خصوص  ردیت نسبت به قرمزیت به ، که بیانگر میزان افزایش ز شد 

 خلوص( بیشترین خلوص مربوط به دندانة زاج سفید )سولفات مضاعف آلومینیوم پتاسیم( است. 

 ی رنگرز   ی ها روش 

به   توجه  دندانه(    ش ی )پ   ی رنگرز   ی ها روش با  پس  و  همزمان  اسید  دندانه،  بدون  و  اسید  حضور  در 

ی صورت گرفته در هر روش  ها ش ی آزما . در  شد مورد بررسی واقع    ۷۰و    ۵۰ی  درصدها آزمایشات الزم با  

سولفات آهن    م، ی پتاس   کرومات ی ، د وم ی ن ی و آلوم   م ی سولفات مضاعف پتاس دندانه )   ۴نمونه کاالی پشمی با  ۸

نسبت به وزن کاال این آزمایش    % ۳( مورد بررسی قرار گرفته که در مرحله اول به میزان  و سولفات مس 

  دهد ی م مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان    % ۳م و سپس در مرحله دوم با استفاده از اسید مصرفی  نجا ا 

را از    ی رنگ   قدرت   ن ی و کمتر   یی روشنا   ن ی باالتر   وم ی ن ی و آلوم   م ی سولفات مضاعف پتاس   ، ها دندانه   ن ی در ب که  

  *aرا به نمایان گذاشته است.    ی کمتر  ی از نمونه شاهد قدرت رنگ   ی ها حت روش  ی در بعض خود نشان داده 

( باالترین عدد  دندانه، همزمان و پس دندانه   ش ی پ ی ) ها روش در    م ی پتاس   کرومات ی د در نمونه دندانه    *bو  

دندانه، همزمان و    ش ی پ ی ) ها روش را به نمایش در آورده است؛ در دندانه سولفات آهن کاهش زردیت در 

 ( و دندانه سولفات مس باعث کاهش قرمزیت قابل مشاهده است. پس دندانه 
 

 دندانه   یش به روش پ   ی رنگ   ی ها قدرت و مشخصه   -۶جدول  

 L* a* b* C H K/S دندانه 

 14/5 84/9 35/1 34/9 3/1 75/7 زاج سفید 

 16/3 84/5 28/2 28/0 2/7 63/8 آهن 

 13/6 85/1 31/9 31/8 2/7 66/2 مس 

 15/9 82/8 32/5 32/3 4/1 58/6 کروم 

 13/0 84/6 36/6 36/4 3/5 76/0 شاهد 

 

. مشاهده  دهد ی م بیان را نشان  ( ساختار شیمیایی ترکیبات رنگزای اصلی موجود در ریشة شیرین ۲شکل ) 

با توجه به عدم حضور گروه   شود می  ارتو نسبت به گروه  که این ساختارها  های هیدروکسی در موقعیت 

ی حاصل در حضور  ها فام ( را ندارند و لذا  ها دندانه های فلزی ) کربونیل امکان تشکیل کمپلکس پایدار با نمک 

ندانی نخواهد داشت. نتایج حاصل از  ها تغییر چ و عدم حضور دندانه در فرایند رنگرزی و همچنین ثبات 

 . کنند ی م به خوبی این مهم را تائید    ۷و همچنین جدول    ۶جدول  



 

    ۱۴۰۰ ماه آبان   ۲۰و    ۱9  / ران ی فرش ا   ان ی آموختگان و دانشجو پژوهشگران، دانش   ی علم   ی دستاوردها   ی مل   ش ی هما   ن ی نجم پ       ۱۲۰
 
 

 

  
 
 

liquiritigenin Iso Liquiritigenin 

 (Pastorino et al, 2018)بیان  فرمول شیمیایی دو ترکیب اصلی رنگزا موجود در گیاه شیرین   -۲تصویر  

 

 شویی ثبات شست   ی ر ی گ اندازه 

خوب،    «، ی بد، بد، متوسط »تاحدود   ی ل ی )خ   کرت ی ل   یی تا   ۵  ف ی ثبات رنگ در برابر شستشو مطابق ط   ی استانداردها طبق  

ارقام به سمت باال حرکت کنند    ی ر ی گ اندازه   ن ی هر چه در ا   شود ی داده م   ش ی نما   ۵تا    ۱خوب »کامل«( که با ارقام    ی ل ی خ 

 . دندانه، همزمان و پس دندانه( مطابق استاندارد    ش ی )پ   ط ی در شرا   ه شد   ی رنگرز   ی ها . در نمونه است   ی نشانه ثبات بهتر 

ISO –105 – C10∶ 2006   (  ۷در جدول )   نتایج آن را در   که   ه شد   ی اب ی ارز   ی گذار و لکه   یی ثبات شستشو   ن یی منظور تع   به

 مشاهده نمود   توان ی م 
 

 گذاری مقادیر ثبات شستشویی و لکه   -۷جدول  

 

جز در  ه ، افزایشی نداشته، ب ها دندانه ( ثبات شستشویی در صورت استفاده از  ۶م شده در جدول ) انجا طبق بررسی  

  حتی از نمونه  ها  روش پیش دندانه آن هم در دندانه مس سولفات و دندانه دی کرومات پتاسیم، در بقیه روش 

 
 ها دندانه 

 لکه گذاری اثر   یی شستشو ثبات  
 دی استات  پنبه  ۶-۶نایلون   پلی استر  ک ی ل ی آکر  پشم  الیاف پشمی  

ی پ 
  ش 

دندانه 
 ۴ ۴.۵ ۵ ۵ ۴.۵ ۴ ۲.۳ زاج سفید  

 ۴ ۴.۵ ۵ ۵ ۴.۵ ۴ ۳ آهن 
 ۴ ۴.۵ ۵ ۵ ۴.۵ ۴ ۳.۴ مس 
 ۴ ۴.۵ ۵ ۵ ۴ ۴ ۴.۵ کروم 
 ۴ ۴.۵ ۵ ۵ ۴.۵ ۴ ۳ شاهد 

همزمان 
 

 ۴ ۴.۵ ۵ ۵ ۴.۵ ۴ ۲ زاج سفید 
 ۴ ۴.۵ ۵ ۵ ۴.۵ ۴ ۳ آهن 
 ۴ ۴.۵ ۵ ۵ ۴.۵ ۴ ۲.۳ مس 
 ۴ ۴.۵ ۵ ۵ ۴.۵ ۴ ۳ کروم 
 ۴ ۴.۵ ۵ ۵ ۴.۵ ۴ ۳ شاهد 

س دندانه 
پ

 

 ۴ ۴.۵ ۵ ۵ ۴.۵ ۴ ۲ زاج سفید 
 ۴ ۴.۵ ۵ ۵ ۴.۵ ۴ ۳ آهن 
 ۴ ۴.۵ ۵ ۵ ۴.۵ ۴ ۲.۳ مس 
 ۴ ۴.۵ ۵ ۵ ۴.۵ ۴ ۲.۳ کروم 
 ۴ ۴.۵ ۵ ۵ ۴.۵ ۴ ۳ شاهد 
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رقم   این  نیز  در شیرین   تر ن یی پا شاهد  موجود  رنگزای  مواد  لذا  ی   بیان است.  با  تشکیل  ها ون نتوانسته  فلزی  ی 

 کمپلکس داده و باعث افزایش ثبات شستشویی شود. 

 ضدمیکروبی   های آزمایش 

،  ها قارچ ی میکروسکوپی،  ها جلبک شش دستة )تک سلولی،    ها کروب ی م شناسی،  بندی میکروب از لحاظ دسته 

ی هستند.  تر ساده دارای ساختار سلولی    ها دسته نسبت به سایر    ها ی باکتر ( عنوان شده که  ها روس ی و و    ها ی باکتر 

گیری قطر هاله ایجاد شده به  بیان با اندازه نسبت به عصاره اتانولی ریشه گیاه شیرین   ها سم ی اورگان حساسیت  

 بیوگرام مورد سنجش قرار گرفته که نتایج حاصل شده به شرح زیر قابل نمایش است. کش آنتی وسیله خط 
 

 بیان اثر ضدمیکروبی کردن کاالی پشمی با گیاه شیرین   -۸جدول  

 

،  1هاله عدم رشد (،  ۸در جدول )   ان ی ب ن ی ر ی ش   اه ی گ ه وسیله  ب   ی پشم   ی کردن کاال   ی کروب ی اثر ضد م   باتوجه به 

  E-coliی فاصله نخ تا شروع رشد باکتر ( % ۲۰و  % ۵) بیان  ی استفاده شده عصاره گیاه شیرین ها غلظت طبق  

 ( نمایش در آورده است ۴شکل ) عصاره گیاه شیرین بیان را در    ر ی تأث داری رشد باکتری و عدم  

 
 

 بعد                                                                                قبل

 
 
 

 
 Escherichia Coli  ی کروب ی ضد م   ش ی آزما   -۳  تصویر 

 
1- Disk Diffusion 

Test 

Microorganism 

 لیتر   میلی   حسب   بر   هاله   قطر 
  رشد   شروع   تا   نخ   فاصله )   رشد   عدم   هاله 

 ( باکتری 

(𝐷𝑍) (𝐷𝑍) (𝐷𝑍) (𝐷𝐷) (𝐷𝐷) 

 الیاف خام 
  % ۵الیاف با  

 ان ی ب ن ی ر ی ش 

  % ۲۰الیاف با  
 ان ی ب ن ی ر ی ش 

  ۰.۵)   % ۵  بیان شیرین 
 در هر چاهک(   گرم ی ل ی م 

  ۲)   % ۲۰بیان  شیرین 
در هر    گرم ی ل ی م 

 چاهک( 

Escherichia coli 

(ATCC 25922) 
- - - - - 

Staphylococcus 

aureus (ATCC 

29737) 

- ۳ ۵ ۱۱ ۱۵ 
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(  % ۲۰و    % ۵ی ) ها غلظت ( قابل مشاهده است، باکتری استافیلوکوکوک اورئوس در  ۸که در جدول )   طور همان 

 ( فراهم نموده است. ۵ی ازعدم نفوذ را برای رشد باکتری در شکل ) ا هاله ی دارای  فاصله نخ تا شروع رشد باکتر 
 

 

 

 

 

 

 Staphylococcus Aureus  ی کروب ی ضد م   ش ی آزما   -۴ر  ی تصو 

 MICآزمون  

متوقف و یا به  را    ی رشد باکتر   تواند ی که م   ک ی وت ی ب ی از آنت   ی داقل غلظت عبارت است از: ح   ۱MICآزمون 

مورد    ی ها ه ی سو   ی بر رو   ی ک ی وت ی ب ی آنت   ی شاهدها   وگرام ی ب ی آنت   ج ی ( نتا ۹با توجه به جدول ) عبارتی مهار نماید.  

قرار گرفت که نتایج آن بیانگراین است که،  مورد سنجش ی حداقل غلظت مهارکنندگ  ن یی تع  MIC ش ی آزما 

 مهار نماید.   ۰/ ۰۳۲توانسته با رشد باکتری را در کمتر از    بیان عصاره شیرین 
 

 MIC  ش ی مورد آزما   ی ها ه ی سو   ی بر رو   ی ک ی وت ی ب ی آنت   ی شاهدها   وگرام ی ب ی آنت   ج ی نتا   -۹جدول  

• Test Microorganism 
• MIC 

 حداقل غلظت مهارکنندگی عصاره شیرین بیان  •

• Escherichia coli (ATCC 25922) • 0.032 ≺ 

• Staphylococcus aureus (ATCC 20737) • 0.032 ≺ 

 
 MBCآزمون  

. با توجه به  د ی را نابود نما  ی باکتر  تواند ی که م  ک ی وت ی ب ی از آنت  ی حداقل غلظت  عبارت است از:  MBC  ۲آزمون 

 ( نتا ۱۰جدول  رو   ی ک ی وت ی ب ی آنت   ی شاهدها   وگرام ی ب ی آنت   ج ی (  آزما   ی ها ه ی سو   ی بر    ن یی تع   MBC  ش ی مورد 

بیان  قرار گرفت که نتایج آن بیانگراین است که، عصاره گیاه شیرین مورد سنجش  کشندگی حداقل غلظت  

را محقق سازد و همچنین برای    MBCآزمون    ۰/ ۰۳۲توانسته کمتر از    E-coliجهت نابود نمودن باکتری  

 گیری اتفاق افتاده است. اندازه قابل    ۰/ ۰۳۲اورئوس عددی برابر با    س نابودسازی رشد باکتری استافیلوکوکو 

 
1- Minimum Inihibitory Concentration 
2- Minimum Bactericidal Concentration 

 بعد قبل 
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 MBC  ش ی مورد آزما   ی ها ه ی سو   ی بر رو   ی ک ی وت ی ب   ی آنت   ی شاهدها   وگرام ی ب   ی آنت   ج ی نتا   -۱۰جدول  

• Test Microorganism 
• MBC 

 حداقل غلظت کشندگی عصاره شیرین بیان  •

• Escherichia coli (ATCC 25922) • 0.032 ≺ 

• Staphylococcus aureus (ATCC 29737) • 0.032 

 

 گیری نتیجه 
در این پژوهش ریشه گیاه شیرین بیان به عنوان یک منبع جدید از رنگزای طبیعی برای رنگرزی الیاف پشمی  

مثبت  و گرم    ( Escherichia coliه که توسط دو باکتری گرم منفی ) شد با داشتن خاصیت ضد میکروبی معرفی  

 (Staphylococcus aureus  با ) ( عصاره اتانولی این گیاه دارای نتیجه مثبت و باعث  % ۲۰  ی ال   % ۵ی ) ها غلظت

ادامه   در  و  شده  داده  نمایش  رشد  عدم  هاله  شیرین ها مشخصه ایجاد  گیاه  عصاره  رنگی  میان  ی  در  بیان 

سولفات  یی برای دندانه  ( بیشترین روشنا *Lی رنگرزی )پیش دندنه، همزمان و پس دندانه( دارای ) ها روش 

  م ی پتاس  کرومات ی د ( بیشترین قرمزیت برای دندانه  *a( بیشترین زردیت و ) *b، ) وم ی ن ی و آلوم   م ی مضاعف پتاس 
سولفات  و دندانه    ( *b)   ت ی زرد باعث کاهش    سولفات آهن   است؛ که طبق مشاهدات صورت گرفته دندانه 

حمام رنگرزی و دما(    pHبه باال رفتن مقدار )رنگزا،    ( و همچنین باتوجه *a)   ت ی قرمز باعث کاهش    مس 
𝐾ی رنگرزی ) ها نمونه قدرت  

𝑠⁄ )    ابتدا روند به صورت صعودی    کرومات ی د افزایش یافته که برای دندانه

ی صورت گرفته در خصوص ثبات  ها ی بررس نزولی اتفاق افتاده است. سپس طبق    بوده و سپس به صورت 
 است.   کرومات ی د درجه ثبات شستشویی مربوط به دندانه  شستشویی کاالی پشمی، باالترین  

برای استفاده    توان ی م بیان در اکثر نقاط ایران و جهان  با توجه به فراوانی زیر کشت و خودرو بودن گیاه شیرین 

  باف دست محیط زیست الیاف پشمی و پارچه به خصوص نخ پشمی در صنعت فرش    دار دوست از رنگرزی  

 استفاده کرد. 
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 ۱آن   ی ها حنا و عصاره   ی شده با رنگزا   ی رنگرز   ی ع ی طب   اف ی ال   ی و ثبات رنگ   ها ی ژگ ی و   ی بررس 

 استادیار گروه فرش دانشگاه هنر شیراز   ی )نویسنده مسئول(، ع ی رف سعیده  
s_rafiei@shirazartu.ac.ir 

 کارشناسی فرش دانشگاه هنر شیراز   آموخته دانش   ، ی آرند فاطمه  

Fati.arandi@gmail.comm 

 

  چکیده 

حنا یکی از رنگزاهای طبیعی گیاهی است که از دوران باستان برای رنگرزی الیاف طبیعی به وفور مورد  

که این    دهد ی م   ل ی به نام الوسون تشک   ی ا حنا را ماده   اه ی دهنده گ ل ی ساختمان تشک استفاده قرار گرفته است.  

که  ا توجه به این ب   . دارد   یی ا ی ضد باکتر   ت ی خاص   و   شود ی محسوب م   اه ی گ   ن ی ا   ی ده رنگ   ی عامل اصل   ماده 

عالوه بر حنای  لذا در این تحقیق    ، مورد استفاده بستگی دارد   حالل به نوع    در گیاهان استخراج ماده مؤثر  

استفاده کرده و الیاف پشم و    ل برای تهیه عصاره حنا مختلف آب و اتانول و متانو حالل  از سه  خشک،  

مستخرج   رنگزاهای  با  ر ابریشم  آلوم   ی ده دندانه   وش به  دندانه سولفات  با  رنگرزی شدند.    وم ی ن ی همزمان 

و ثبات نوری هر یک از الیاف    ( R)   ی انعکاس   ف ی و ط   ( K/S)   ی و قدرت رنگ   ( L *b *a*)   ی رنگ   ی پارامترها 

 آن   جه ی نت خشک، عصاره آبی، اتانولی و متانولی حنا مورد ارزیابی قرار گرفتند.    شده با رنگزاهای حنای رنگ 

خشک    ی و رنگزا  ی برخوردار بودند، عصاره اتانول   ی قابل قبول  ی شده از ثبات نور تست  ی ها که، همه نمونه 

را    ی درخشان   یی رنگ طال  شم ی ابر  اف ی ال   ی پشم داشتند و بر رو   اف ی ال  ی را بر رو  ی قدرت رنگ   ن ی شتر ی حنا ب 

آوردند به  رنگ *a و  *b مقادیر   . وجود  زرد  د یی تأ شده،  الیاف  قرمز و  ته رنگ  الیاف    .ست ا   ها نمونه کننده 

 نوع رنگزای حنا از ثبات نوری قابل قبولی برخوردار بودند.   ۴شده با هر  رنگ 

 

 گیری عصاره حنا،  الیاف پشم، الیاف ابریشم،    ، ی سنت   ی رنگرز   های کلیدی: واژه 

 

 

 

 
 یهاحنا و عصفاره یشده با رنگزا یرنگرز یعیطب افیال یو ثبات رنگ هایژگیو یبا عنوان بررسکارشناسی نامه مقطع انیمقاله مستخرج از پا  نیا  1

 است. دکتر سعیده رفیعی ییبه راهنما هنر شیراز آن در دانشگاه

mailto:s_rafiei@shirazartu.ac.ir
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 مقدمه 

و    ی معنو   ی ها در زندگ اوست. رنگ   ی روح   از ی برآمده از نوع ن   ز ی از هر چ   ش ی بشر، ب   ی حضور رنگ در زندگ 

تأث ن ا انس   ی عاطف  همچن   ر ی انکارناپذ   ی رات ی ها  عامل رنگ   ن ی دارند.  منظور    دن ی ش ی اند   ی برا   ی ها  به  خود  مخاطب 

ننده خود بگذارد. رنگ در فرش  ی بر روان ب   ی غمناک   ا ی بخش  فرح   ر ی رنگ ممکن است تأث ست. هر  ا   ها آن   ی اب ی علت 

  ا ی   ی و هماهنگ   ق ی تلف   کند، ی را به خود جلب م   ننده ی است که توجه ب   ی ز ی چ   ن ی است؛ اول   ی خاص   ت ی اهم   ی هم دارا 

انسان ممتاز    ی ها بافت دست   ر ی سا   ن ی و آن را در ب   بخشد ی م   یی با ی را ز   ی هنر   ده ی پد   ن ی هاست که ا رنگ   ن ی تضاد ب 

  ی ها بر افراد بگذارد. رنگ   ی و روان   ی ار مختلف روح ث متفاوت، آ   ی ها با رنگ   ی طرح قال   ک ی . چه بسا  کند ی م 

در فرش   ی گوناگون  م که  فن   م، ی کن ی ها مشاهده  مراحل  هنر   ی حاصل  نت   ی و  و  هنرمندانه  دست   جه ی متعدد  رنج 

 (. ۱۳۹۱  ان، ی ساز ت ی )چ   آورند ی راوان، آن را به عمل م مرز و بوم است که با تحمل زحمات ف   ن ی رنگرزان فرش ا 

مرغوب ن ا ها چن فرش   ن ی بهتر  با رنگ  باشند   ی بافته و رنگرز   ی چه  کوتاه   ، نشده  زمان  تأث   ی در  نور،    ر ی تحت 

رنگ و رو خواهد شد که ارزش    ی ب  ی ا به بافته   ل ی رنگ و طرح خود را از دست داده و تبد   ش ی شستشو، سا 

ترین اقالم  بعد از نفت مهم   ، ی ایران   ی ها فرش و سایر دست بافت  . ( ۸۹-۹۲  ۱۳۹۲  ان، ی س ی ندارد )و   ی چندان 

ها در داخل کشور، با توجه به  . از این روگسترش تولید مواد اولیه آن دهند ی کشور ما را تشکیل م   ی صادرات 

تا حدود    ی شیمیای   ی ها از خروج ارز برای تهیه رنگ   تواند ی ، از یک سو م ی طبیع   ی ها کیفیت مرغوب رنگ 

 ( ۱۳۷۵افشار،    ی جهانشاه ) را دوباره پر رونق کند.    ی فرش ایران   ی دیگر بازار جهان   ی بکاهد. و از سو   ی زیاد 

دست   ی بازارها   امفروزه  فرش  عالق جهانی  رنگ ه باف  دال   اهی ی گ   ی ها مند  جمله  از  جاذبه    ل ی است،  آن 

در زمان    ی ع ی طب   ی ها دوم آن سالم بفودن رنگ   ل ی مصنوعی است، دل   ی ها در برابر رنگ   ی ع ی طب   ی ها رنگ 

و    وده اشتغال در داخل کشور نم   جاد ی سوم آن جنبه اجتماعی و فرهنگی آن است که ا   ل ی مصرف است و دل 

ا  فرهنگ  و  دست   رانی ی هنر  فرش  صدور  با  م را  صادر  دال د ی نما ی باف  به  امروزه  جمله    ی مختلف   ل ی .  از 

از    ی نساج   ع ی در صنا   ی مواد مصنوع   ی به جا   ی ع ی طب   بات ی به استفاده از ترک   ل ی تما   ی ط ی مح ست ی ز   ت مشکال 

  ی اه ی گ   بات ی ترک   ی استفاده از برخ   ی رنگرز   ند ی در فرآ   ن ی است. عالوه بر ا   افته ی   ش ی افزا   ی رنگرز   ند ی جمله فرآ 

و  )رنگ  م ی رنگ ر ی غ   ا ی دهنده  ضدباکتر   تواند ی (  م   ، ی خواص  نما   ی کروب ی ضد  حاصل  را  قارچ  ضد  .  د ی و 

درصدد   ، ی مصنوع   ی ها رنگ   ن ی و مضر مرتبط با ا   ی صنعتگران در نقاط مختلف جهان به علت اثرات سفم 

قد   ی فا ی اح  رنگ   ی م ی سنت  از  رنگ   ی ع ی طب   ی ها استفاده  عنوان  مح   ی ها به  با  تول   ست ی ز ط ی سازگار    د ی با 

رنگ   با ی ز   ی ها فام  از  اسفتفاده  برآمدند.  جذاب  مالحظه به   تواند ی م   ی ع ی طب   ی ها و  قابل   حجم   ی ا طور 

 را کفاهش دهفد.   ی رنگفرز   ی ندها ی حاصفل از فرآ   ی سفم   ی ها پساب 



 ۱۲7           آن  یها حنا و عصاره  یشده با رنگزا یرنگرز یع یطب افیال یو ثبات رنگ های ژگ یو یبررس 
 

اندرکاران فرش بر این باورند که  نظران و دست از صاحب   ی دشوار است، برخ   ی گیاه   ی ها چند که تهیه رنگ   هر 

و    ی گیاه   ی ها که رنگ   ی درصورت   . و سایش نیستند   در برابر نور و شستشفو   ی ثبات خوب   ی دارا   ی میای ی ش   ی ها رنگ 

که در صورت    گذارد ی بر انسان م   ی ، اثرات نامطلوب ی میای ی مواد ش   از این ثبات برخوردارند. استفاده از   ی طبیع 

رویه از مواد و  ی ، همچنین استفاده گسفترده و ب شود ی وجه این اثرات مشاهده نم به هیچ  ی اسففتفاده از مواد طبیع 

بارها از خطرات آن سخن    ی گروه   ی ها که رسانه   شود ی زیست م شدید محیط   ی موجب آلودگ   ی میای شی   ی ها رنگ 

دارد، آن چنان استفاده   ی ده گیاهان خود رو، که قابلیت رنگ  ی از بسیار  توان ی م  ی سادگ  ه که ب  ی اند، در حال گفته 

 . ( Yusuf, 2012, 43و    ۱۳۹۷،۲،  )بیاتی   گاه با این ضایعات و خطرات مواجه نشد کرد که هیچ 

  ی چوب، پشم و چرم دارا   ی انسان برا   ی است که عالوه بر رنگ کردن پوست و مو   ی اهان ی از گ   ی ک ی حنا  

درمان  اگزما، رفع جوش است   ی فراوان   ی و پزشک   ی خواص  درمان جزام و  بهبود سوختگ   ی ها .  ،  ها ی دهان، 

  اه ی گ  ن ی از خواص ا  ی و ضد تومور  ی د قارچ ض  ، یی ا ی سر، رفع خارش پوست، اثرات ضد باکتر  ی مو  اندن ی رو 

،  ها درات ی متعددند و شامل: کربوه   ار ی بس   اه ی گ   ن ی مؤثر موجود در ا   بات ی ترک .  ( ۱۳۹۲،  و همکاران   ی هستند )فتاح 

فالونوئ ها ن ی پروتئ  ترک تانن   دها، ی ،  ترپنوئ دها ی آلکالوئ   ، ی فنول   بات ی ها،  گزانتون ن ی کومار   نون، ی کوئ   دها، ی ،  و  ها،  ها 

  تواند ی که م   ی طور به   د ی نما ی عمل م   ی ع ی طب   ک ی وت ی ب ی حنا به عنوان آنت   ی ها چرب است. عصاره برگ   ی دها ی اس 

باکتر   ی ا گروه گسترده  ب   ها ی از  از  ا   ن ی را  بدون  اثرات جانب   ن ی برده  باکتر   ا ی   ی که  .  د ی نما   جاد ی ا   یی ا ی مقاومت 

  ی ها رنگ   د ی هستند، که از آن در تول   نون ی نفتوک   ی دروکس ی ه   ا ی به نام الوسون    ی رنگ   ی ا ماده   ی حنا حاو   ی ها برگ 

  الژ ی است، وجود موس   الژ ی و موس   تول ی مان   ی . عالوه بر آن حنا دارا شود ی استفاده م   ی ا قرمز و قهوه   ، ی نارنج 

ترکیبات ثانویه    ی حاو   ی گیاهان داروی   د ی درآ   ر ی شود که برگ حنا به سهولت با آب به صورت خم باعث می 

اغلب دارا   ی وسیع  که  زیست   ی هستند  از آن جای   ی مهم   ی فعالیت  طور  به   ی گیاه   ی ها که عصاره   ی هستند و 

بهداشت   ی غذای   ، ی داروی در صنایع    ی وسیع  م   ی و  قرار  استفاده  فناور رند ی گ ی مورد  مورد    ی گیر عصاره   ی ها ی ، 

از منابع گیاه   ی ارزیاب  ترکیبات فعال را  این  بتوانند  کلید .  ید استخراج نما   ی قرار گرفته تا  در    ی اولین مرحله 

از یک گیاه نحوه عصاره گیر  نوع    ی استخراج ترکیبات مؤثره  استخراج شده،    ترکیب از آن است. چرا که 

نتیجه    در انتخاب شده قرار دارد.    ی حالل   ی ها ستم ی و س   ی کیفیت و کمیت آن به شدت تحت تأثیر اندام گیاه 

طور  استخراج مواد مؤثره موجود در گیاه را به   ی ای کار   تواند ی م   ی گیر باید گفت انتخاب روش مناسب عصاره 

 (. Alebeid, 2019, 7و    Haji, 2019, 8)   افزایش دهد   ی چشمگیر 

دوستدار   و  قیمت  ارزان  گیاهی  رنگزای  یک  است،  شده  پرداخته  آن  به  تحقیق  این  در  که  حنا  رنگزای 

،  ( Sharma, 2019,17) ، کتان  ( Rehman, 2012,17) الیاف طبیعی اعم از پنبه    زیست است که برای رنگرزی محیط 
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مورد    ( Shaukat, 2009, 62)   ، به صورت خشک یا عصاره ( Hong, 2011, 302) ، ابریشم  ( Haji, 2019, 8) پشم  

 . رد ی گ ی م استفاده قرار  

 معرفی گیاه 

 درختچه  بلندی   .شود ی م  خوانده  ۲اینفرمیس   لئوسفونیا   علمی  نام  با  که  ست ا   ۱آ   لیتراسه  "خانواده  به  وابسته  گیاهی  نا ح 

 این  د. دار  ی ا خوشه  و  خوشبو  سفید،  یی ها گل  و  انار  درخت  ی ها برگ  مانند  یی ها برگ   و  است  متر   ۲/ ۵  تا   ۱/ ۵ از  حنا 

  در  تحقیق .  ( ۶۹۱:  ۱۳۷۶  برهان، است )   گرم  هوای  و  آب  آن  رویش  محل  و  دهد  بار  سال  بیست  تواند ی م  درخت 

 دوره  ی ها ن ا انس  که  دهد ی م  نشان  چنین  شواهد  ت، اسف  دشوار  و  سخت  حنفا  کفار  و  کشت  رویشگاه  و  پیشینه 

 برگزاری  هنگام  به  پایشان  و  دست  کردن  رنگ  برای  حنا  از " هیوک  کتل "در (  الد ی مف  از  پفیش  هفتم  هزاره ) نوسنگی 

 و  ها ی کنعان  ، ها ی سام  ، ها ی سومر   بابلیان،  آشوریان،   .کردند ی م  استفاده  بوده،  باروری  الهه  به  وابسته   که  مراسمی  و  ها ن یی آ 

 ) .۱۳۸۶دمشهری،  )عباسی   بردند ی م  بهره  حنا  از  باستان  روزگار  در  که  بودند  مردمانی  نخستین  از  ها اوگاریت 

 خشک  دوم  در  و  سردی  به  مایل  القوی  مرکب  حنا  طبیعت  سنتی  طب  منابع  اساس  بر   :سنتی  طب  در  حنا  خواص 

 شده  ذکر  حنا  برای  متعددی  خواص  سنتی  طب  مکتوب  منابع  در   .است  شده  ذکر  گرم  اول  در  موارد  برخی  در  و 

 جهت  مثال  برای  .اسفت  شده  اشاره  مختلف  پوستی  ی ها ی مار ی ب  درمان  جهت  حنا  قابلیفت  به  همچنین  و  .است 

 درمان  جهت  همچنین  و (  اگزما  معادل  حدودی  تا )   جرب  درمفان  برای  دار، ترشح  ی ها زخم  کردن  خشک 

 و  آبله  درمان  در  مؤثر  گیاهان  از  یکفی  حنفا (.  ۱۳۸۲حسین،  میرحیدر، )   اسفت  شده ی م  تجویز  ناخن  گوشه  ی ها زخم 

 . ( ۱۳۲۳  م ی التعل مخازن )   است  رفته ی م  کار  به  ها ی مار ی ب  این  درمان  در  مختلففی  طرق  به  و  بوده  جذام 

 حنا  گیاه  شیمیایی  ساختار 

  .است  رنگی  ترکیب  یک  که  است  ( نفتوکینون   -۴، ۱-  هیدروکسی  -۲)   ۳الوسفون  حنفا،  گیاه  فعال  ماده  ترین مهم 

 گیاه  برگ  در  نیز  ها تانن  و  ها ساپونین  فالونوئیدها  هفا، فنفول  اسفتروئیدها،  آلکالوئیفدها،  همچفون  دیگری  بات ی ترک 

 اکسیژنه  های ترپن  سزکوئی  ترپنی،  غیر  مشتقات  آپوکاروتنوئیدها،  حنا  برگ  اسانس  در  موجود  ترکیبات   .دارنفد  وجفود 

 یفک  بفا  اشفباع  غیر  چرب  اسید  چهار  اشباع،  چرب  اسید  )پنج  ی چربف  اسفید  ترکیفب  دوازده .  هستند  ها مونوترپن  و 

 که  است  شده  گزارش  حنا  ی ها دانه  روغن  از (  دوگانه  پیوند  چندین  با  اشباع  غیر  چرب  اسید  سه  و  دوگانه  پیونفد 

  (. ۱۳۹۸ ن، همکارا  و  کهنموئی  باالیی )  د هسفتن  ترکیبات  ن ی تر عمده  اسید  اولئیک  و  پالمئتیک  لینولئیفک،  ترکیبات 

 
1 Lythraceae 
2 Lawsonia Inermis 
3 Lawsone 
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 (. ۱۳۹۸ همکاران  و  کهنموئی  باالیی ) ساختار شیمیایی الوسون در رنگینه حنا    -۱  ر ی تصو 

 

 از  دارویی  فعال  ترکیبات  از  یی ها بخش  جداسازی  معنی  به گیری در واقع  عصاره  : استخراج و   گیری عصاره 

 ی ها ک ی تکن  ت. اس  استاندارد  ی ها روش  طریق  از  مناسب  حالل  از  استفاده  بفا  گیاه  انتخابی  های بافت 

 نسبتاا مخلوط  ، استخراج  حاصل .  د ی نما ی م  جدا  نامحلول  از  را  محلول  گیاهی  های متابولیت ،  استخراج 

 صورت  به  که  بوده  ها  متابولیت  از (  حالل  حذف  از  پس )   جامد  یا  جامد  نیمفه  یا  مایع  صورت  به  پیچیفده 

 (. ۱۳۹۵،  همکاران  و  بخت آزاد )   رند ی گ ی م  قرار  استفاده  مورد  خارجی  یا  خوراکی 

 روش تحقیق 

 ۱۰۰ عصاره  و  درصد   ۳۰  مقدار  ه ب  خشک  صورت  به  حنا  رنگزای  با  ابریشم  و  پشم  الیاف  پژوهش  این  در 

  رنگرزی  آلومینیوم  سولفات  فلزی  دندانه  حضور  در  اتانول  و  متانول  آب،  ی ها حالل  از  آمده  دست به  درصد 

 م انجا  دقیقه  ۹۰ مدت  به C 70° دمای   در  ابریشم  و (  C100)° جوش   دمای  در  پشم  رنگرزی   .شده است 

 چیده  بهار  در  که  ی بومی استان فارس حنا  گیاه  برگ :  از  ش عبارتند پژوه  این  در مواد مورد استفاده    .شد 

  و   تاب در متر   ۶۵و    ۴/ ۵ایرانی با نمره متریک    پشمی  الیاف . عالوه بر این،  درآمد  پودر  صورت  به  و  شده 

شفوینده  مورد استفاده قرار گرفت.    گیالن  در  شده  تولید  دنیر  ۶۳ نمره  با  شده  گیری صمغ  ابریشمی  الیاف 

مورد اسففتفاده در این    دندانه نیز از شرکت مرک خریداری شد.    % ۱۰۰با خلوص    X Triton-100غیریفونی  

معروف به دندانه آلومینیوم یا زاج سفید که از شرکت مرک خریداری شد.    آلومنیوم   از   عبارت بود  پژوهش 

با خلوص   اسید  اگزالیک  با خلوص  ها حالل و    % ۱۰۰همچنین  متانول  و  اتانول  قلیایی  از    % ۱۰۰ی  نیز 

 . شد  استفاده  میکرون  ۱۱ ل تخلخ  با  ی ا ورقه  صافی  کاغذ  از شرکت مرک آلمان تهیه شدند.  

 و  ها نمونه  گیری اندازه  جهت که   A300, DJ-V مدل  AND ترازو  از   ی مورد استفاده عبارتند ها دستگاه 

 استفاده  رنگرزی  حمام  حرارت  ن ی تأم  برای  که   ایران  گستر  آزما  فن  ساخت  ماری  بن   ، شد  استفاده  ها  رنگزا 

 رنگرزی  ی ها نمونه  نوری  ثبات  سنجش  برای که  RSX92   مدل  سنج ریس  نوری  سنج ثبات  دستگاه ،  شد 

 -A7000 Color مدل  Gretag Macbeth شرکت  ساخت  انعکاسی  اسپکتروفوتومتر و    رفت  کار  به  شده 

Eye    شد  استفاده  شده رنگ  الیاف  روشنایی  و  رنگی  ی پارامترها  ارزیابی  منظور که به. 
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 آزمایش  مراحل 

د که نسبت حجم  ش  گرفته  نظر  در  L:R=50:1 ه  شد  م انجا  محاسبات  به  توجه  با  آزمایش  این  طراحی  در 

و برابر است با    شود ی م مشخص   L:Rنام دارد. این نسبت با عالمت اختصاری    ۱مایع رنگرزی به وزن کاال 

. برای  شود ی م حجم مایع رنگرزی که شامل مواد رنگزا و مواد دیگر است و بر حسب وزن کاال تعیین  

الیاف   دیگر  حمام  در  و  پشمی  الیاف  حمام  یک  در  که  شد  گرفته  نظر  در  رنگرزی  حمام  دو  آزمایش 

در نظر گرفته و با توجه به آن مقدار اسید، دندانه    g۲ابریشمی قرار داده شود، برای هر دو حمام حجم کاال  

 ۳۰ آلومینیوم،  سولفات  دندانه  درصد   ۵ ، اگزالیک  اسید  درصد  ۳ را  حمام  حجم  مابقی و آب محاسبه شد. 

 داد.  تشکیل  آب  و  حنا  رنگزای  درصد 

 رنگرزی  فرآیند 

 از  پیش  آن،  ی ها ی آلودگ  بردن  بین  از  و  رنگرزی  در  سهولت  جهت  را  ابریشم  و  پشم  الیاف   : اول  مرحله 

 ۹۰ مدت  به  و  رده ک   آماده  را  نظر  مورد  ی ها حمام  سپس  ، شد  آبگیری  و  داده  شستشو  شوینده  با  رنگرزی 

  .گرفت  قرار  ابریشم  حمام  برای  درجه  ۷۰ دمای  و  پشمی  حمام  برای  جوش  دمای  با  ماری  بن  در  دقیقه 

 به هم زده شد.   حمام  بار  یک  دقیقه  ۱۵ هر  نیز  رنگرزی  در  یکنواختی  جهت 

 گیری عصاره  روش 

ی گیاه حنا و افزایش بازده  ها برگ در این مرحله به منظور کاهش میزان خطای ناشی از میزان رنگزای موجود در  

رنگی آن، عملیات استخراج ماده رنگزا با سه حالل آب، اتانول و متانول به منظور ارزیابی و انتخاب بهترین حالل  

ی ذکر  ها حالل سی از هریک از  سی   ۱۰۰مرغوب در  درصد حنای خشک    ۲محلول   ابتدا انجام شد. به این منظور،  

ی ماده رنگزا  ها عصاره ساعت در دمای محیط در دستگاه شیکر به هم زده شد. در پایان،  ۷۲شده تهیه و به مدت 

 جوش  ه گرفت. نقط  قرار  شعله  روی  بر  برای جداسازی از پسماند گیاهی با کاغذ صافی فیلتر شد و برای تغلیظ 

 برسد.  مطلوب  غلظت  به  عصاره  که  زمانی  تا  کرده  چک  دماسنج  با  را  دما  اامرتب آب را   و  متانول  و  اتانول 

ذکر شده    L:Rدر   ی تغلیظ شده حنا ها عصاره  ا ب  ابریشم  و  پشم  الیاف  رنگرزی  مرحله  این  در :  دوم  مرحله 

 اسید، دندانه آلومینیوم، عصاره حنای تغلیظ شده و آب انجام گرفت.   در حمام رنگرزی حاوی: اگزالیک 

 همراه  به  حنا  متانولی  و  اتانولی  آبی،  ی ها عصاره  حاوی   کدام  هر  که  رنگرزی  حمام شش   مرحله  این  در 

 در  پشمی  کاالی  حمام  سه  و  درجه  ۷۰ دمای  در  ابریشمی  کاالی  حمام سه    .تهیه شد  ابریشم  و  پشم  الیاف 

 .گرفتند  قرار  دقیقه  ۹۰ مدت  به  ماری بن  در  درجه  ۱۰۰ دمای 

 
1 Liqour Ratio 
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 نتایج و بحث 

 خشک  رنگزای  و  عصاره  با  شده  ایجاد  رنگی  های تنالیته  ررسی ب 

آبی   که به ترتیب عبارتند از میزان سبزی یا قرمزی، میزان زردییا  *L و  *b و  *a رنگی  ی پارامترها  مرحله  این  در 

 ( ۳و    ۲  )تصاویر   .شد  بررسی  انعکاسی   فوتومتر  اسپکرو  دستگاه  وسیله  به شده،  بودن و درصد روشنایی الیاف رنگ 
 

 
حنای محلول در اتانول،    ( عصاره ، ب % ۳۰با: الف( رنگزای حنای خشک   شده بر روی پشم  ایجاد  رنگی  های تنالیته   -۲تصویر  

 حنای محلول در متانول   ( عصاره محلول در آب، ت   پ( عصاره حنای 

 

 

 

 

 
 

حنای محلول در اتانول،    ( عصاره ، ب % ۳۰با: الف( رنگزای حنای خشک   شده بر روی ابریشم  ایجاد  رنگی  های تنالیته   -۳تصویر  

 حنای محلول در متانول   ( عصاره پ( عصاره حنای محلول در آب، ت 
 

 رنگی  های ویژگی  گیری اندازه 

 ها نمونه  رنگی  قدرت  و  شد  گیری اندازه  نانومتر  ۴۰۰ بازه  در  ها نمونه  انعکاس  منحنی  و  رنگی  ی ها مؤلفه 

 .آمد  دست  به  موج  طول  هر  در  زیر  رابطه  اساس  بر 

𝐾/𝑠 =
(۱−𝑅)۲

۲𝑅
                                                                                                  ( ۱رابطه ) 

 مقدار  بیشفترین )   نمونفه  هفر  انعکفاس  میفزان  کمترین  R و  انتشار  ضریب  S جذب،  ضریب  K رابطه  این  در 

شده  قدرت رنگی الیاف پشم و ابریشم رنگ . است  نانومتر  ۷۰۰ تا  ۴۰۰ مرئی  موج  طول  محدوده  در  ( جذب 

  نشان داده شده است.   ۱با رنگزای حنای خشک و عصاره حنا در جدول  

 ب الف

 ت پ
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 نوری  ثبات  گیری  اندازه 

 ثبات  دستگاه  در  ساعت  ۷۲ مدت  به  در این مرحله الیاف پشم و ابریشم رنگ شده پس از شست و شو 

قرار    است،  شده  تقسیم  درجه  هشت  به  آبی  معیار  له ی وس  به  که  ISO 105-BO1:1994 د استاندار  طبق  بر  نوری 

. سپس  است  حالت  ن ی تر ف ی ضع  هشت  و  بهترین  یک  آن  در  که  ، شد  گیری اندازه  ها گرفتند و ثبات نوری آن 

 بررسی  مورد  در برابر نور   شده  پوشیده  ی ها قسمت  با  نور  معرض  در  گرفته  قرار  ی ها نمونه  رنگ  اختالف 

و   داده  قرار  بررسی  مورد  رنگ  سنجش  دستگاه  وسیله  به  مجدد  را  ها نمونه  رنگ  آن  از  پس   .گرفت  قرار 

 ها بررسی شد. تغییرات درصد روشنایی آن 

 

 نانومتر  ۴۰۰ موج  طول  در  را  حنا  خشک  رنگزای  و  عصاره  رنگی  قدرت  -۱جدول  

(  % ۱۰۰ی مختلف ) ها عصاره ی رنگ شده با  ها نمونه   K/S  قدرت رنگی   مقایسه 

 ( % ۳۰خشک حنا )   رنگزای   و 

 K/S رنگزا  کاال 
۱/ ۴۵ آبی   عصاره  ابریشم   

۳/ ۹۱ اتانولی   عصاره  ابریشم   

۱/ ۶۴ متانولی   عصاره  ابریشم   

۱/ ۹۴ خشک حنا   رنگزای  ابریشم   

۶/ ۶۶ آبی   عصاره  پشم   

۱۵/ ۴۶ اتانولی   عصاره  پشم   

۴/ ۳۶ متانولی   عصاره  پشم   

۱۱/ ۶۷ خشک حنا   رنگزای  پشم   

 

 جدول  به  توجه  با  که  د ی آ ی م  دست  به  فرمول  در  ها نمونه  از  کدام  هر  R مقدار  جایگذاری  با  ها نمونه  رنگی  قدرت 

 کمترین  و  است  درصد  ۱۰۰ اتانولی  صاره ع  با  شده  رنگ  پشمی  نمونه  به  متعلق  رنگی  قدرت  بیشترین  ، ۱شماره  

در هر دسته از الیاف رنگ شده، نمونه رنگ    .است  آبی  عصاره  با  شده رنگ  ابریشمی  نمونه  به  متعلق  رنگی  قدرت 

کننده درصد باالی ماده  که بیان   دهد ی م نشان    ها عصاره شده با عصاره اتانولی قدرت رنگی بیشتری را نسبت به سایر  

 (. ۶:  ۱۳۹۱  آمده توسط نوری و همکاران مطابقت دارد )نوری،   دست رنگزا در این عصاره است و با نتایج به 
  



 ۱۳۳           آن  یها حنا و عصاره  یشده با رنگزا یرنگرز یع یطب افیال یو ثبات رنگ های ژگ یو یبررس 
 

 حنا  خشک  رنگزای  و  عصاره  با  شده  رنگ  ابریشم  و  پشم  (*a* b* L) رنگی  پارامترهای  مقایسه  -۲جدول  
مختلف    ی ها رنگ شده با عصاره   ی ها نمونه (  *a*b*L)   رنگی   ی پارامترها   سه ی مقا 

 ( % ۳۰خشک حنا )   ی ( و رنگزا ۱۰۰%) 
 *a* b* L رنگزا  کاال 

۵/ ۸۱ آبی   عصاره  ابریشم   ۹۱ /۱۴  ۶۱ /۷۷  
۵/ ۷۳ اتانولی   عصاره  ابریشم   ۴۴ /۱۷  ۳۶ /۷۰  
۲/ ۵۷ متانولی   عصاره  ابریشم   ۲۰ /۲۷  ۹۲ /۸۲  
۵/ ۴۵ خشک حنا   رنگزای  ابریشم   ۹۲ /۲۰  ۳۱ /۷۳  
۱۱/ ۴۶ آبی   عصاره  پشم   ۲۰ /۲۳  ۲۳ /۵۷  
۳۰/ ۲۹ ۱۱ اتانولی   عصاره  پشم   ۳۳ /۵۱  
۹/ ۹۵ متانولی   عصاره  پشم   ۰۲ /۲۹  ۵۱ /۶۶  
۱۳/ ۷۳ خشک حنا   رنگزای  پشم   ۲۲ /۳۴  ۵۰ /۵۱  

 

 رنگی  قدرت  از  ها نمونه  ، باشد  بیشتر روشنایی  درصد  چقدر  هر ،  شده  رنگ  ی ها نمونه  رنگی  ی پارامترها در مقایسه  

 روشنایی  بیشترین  از (  ۴  ر ی تصو ه ) نمون  که  م ی کن ی م  مشاهده  رنگی  ی ها نمونه  تصاویر  به  توجه  با   .برخوردارند  کمتری 

 .است  برخوردار  رنگی  قدرت  بیشترین  و  روشنایی  کمترین  از (  ۵  ر ی تصو )   نمونه  و  رنگی  قدرت  کمترین  و 

 
 

 

 

 : کمترین روشنایی و بیشترین قدرت رنگی ۵  ر ی تصو                           بیشترین روشنایی و کمترین قدرت رنگی   : ۴  ر ی تصو 

 

 . حنا  خشک  رنگزای  و  عصاره  با  شده  رنگ ی  ها نمونه  *b آبی   -زرد  میزان  و   *aی  سبزی   -قرمز  میزان  مقایسه   -۳جدول  
رنگ شده با    ی ها نمونه  *bآبی   -زرد   میزان   و   a*   سبزی   -قرمز   میزان   مقایسه 

 ( % ۳۰خشک حنا )   ی ( و رنگزا % ۱۰۰مختلف )   ی ها عصاره 
 *a* b رنگزا  کاال 

۵/ ۸۱ آبی   عصاره  ابریشم   ۹۱ /۱۴  
۵/ ۷۳ اتانولی   عصاره  ابریشم   ۴۴ /۱۷  
۲/ ۵۷ متانولی   عصاره  ابریشم   ۲۰ /۲۷  
۵/ ۴۵ خشک حنا   رنگزای  ابریشم   ۹۲ /۲۰  
۱۱/ ۴۶ آبی   عصاره  پشم   ۲۰ /۲۳  
۳۰/ ۲۹ ۱۱ اتانولی   عصاره  پشم   
۹/ ۹۵ متانولی   عصاره  پشم   ۰۲ /۲۹  
۱۳/ ۷۳ خشک حنا   رنگزای  پشم   ۲۲ /۳۴  
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 محدوده  در  هم  *b همچنین  و  کند ی م  مشخص  را قرمز   رنگ  ته  که  است  مثبت  ها نمونه  همه  در  *a مقدار 

 بیشترین  حنا  خشک  رنگزای  با  شده  رنگ  پشمی  نمونه   .دارد  ها نمونه زرد   رنگ  ته  از  نشان  و  دارد  قرار  مثبت 

 ته  مترین ک  حنا  درصد  ۱۰۰ آبی  عصاره  با  شده  رنگ  ابریشم  نمونه  .دارد  را زرد   رنگ  ته  بیشترین  و قرمزی 

 .دارند  را  قرمز  رنگ  ته  کمترین  حنا  درصد  ۱۰۰ تانولی م  عصاره  با  شده  رنگ  ابریشم  نمونه  و  زرد  رنگ 
 

 . حنا  خشک  رنگزای  و  عصاره  با  شده  رنگ  ی ها مونه ن    400nm)در بازه    (Rانعکاسی  طیف   -۴جدول  

  ی ها عصاره ی رنگ شده با  ها نمونه   Rی طیف انعکاسی  درصدها   مقایسه 
 ( % ۳۰رنگزای خشک حنا )   ( و % ۱۰۰مختلف ) 

 400nmدر بازه    R رنگزا  کاال 

 ۲۱/ ۲۶ آبی   عصاره  ابریشم 
 ۱۰/ ۲۸ اتانولی   عصاره  ابریشم 
 ۱۹/ ۶۷ متانولی   عصاره  ابریشم 
 ۱۷/ ۵۰ خشک حنا   رنگزای  ابریشم 
 ۶/ ۵۵ آبی   عصاره  پشم 
 ۳/ ۰۴ اتانولی   عصاره  پشم 
 ۹/ ۴ متانولی   عصاره  پشم 
 ۳/ ۹۵ خشک حنا   رنگزای  پشم 

 

 داده  دارند،  را  رنگ  جذب  بیشترین  که  یی ها نمونه  در  دهد ی م  نشان  انعکاسی  طیف  R ی درصدها  مقایسه 

R    است  برخوردار  کمتری  عددی  مقدار  ز ا . 
 

 .نوری  ثبات  تشخیص  جهت  نور  تابش  از  بعد  و  قبل  ها نمونه  (*L) روشنایی  مقایسه   -۵جدول  
 نور   تابش   از   بعد   و   قبل   حنا   خشک   رنگزای   و   اتانول   عصاره   با   شده   رنگ   ی ها نمونه   *L  روشنایی   مقایسه 

 بعد از تابش نور   *L قبل از تابش نور     *L رنگزا  کاال 

 ۷۵/ ۹۹ ۷۰/ ۳۶ درصد   ۱۰۰  اتانولی   عصاره  ابریشم 

 ۷۴/ ۱۳ ۷۳/ ۳۱ درصد   ۳۰  خشک حنا   رنگزای  ابریشم 

 ۶۲/ ۷۳ ۵۱/ ۳۳ درصد   ۱۰۰  اتانولی   عصاره  پشم 

 ۵۵/ ۲۸ ۵۱/ ۵۰ درصد   ۳۰  خشک حنا   رنگزای  پشم 
 

رنگزای خشک پس از تابش نور    نسبت  ا عصاره اتانولی به ب  شده  رنگ  ی ها نمونه  ل، جدو  ی ها داده  مطابق 

 ی رنگ شده با عصاره است. ها نمونه که نشان از جذب نور بیشتر  هستند   روشنایی بیشتری یا    *L  دارای 



 ۱۳5           آن  یها حنا و عصاره  یشده با رنگزا یرنگرز یع یطب افیال یو ثبات رنگ های ژگ یو یبررس 
 

 بیشتری  پریدگی  رنگ رنگزای خشک   نسبت  به  با عصاره   شده  رنگ  ی ها نمونه   ۵ جدول  ی ها داده  مطابق 

 .است  ها آن  قبول  قابل  نوری  ثبات  دهنده  نشان  نمونه  چهار هر  عینی   مقایسه  طورکلی به  ولی  اند داشته 

 گیری و پیشنهادها نتیجه 

 ابریشم  و  پشم  الیاف  روی  بر  آن  خشک  رنگزای  و  مختلف  ی ها حالل  با  حنا  عصاره  مقایسه  به  مقاله  این  در 

ی  ها حالل  و قابل حل در  دارد  قوی  بسیار  باکتریالی  آنتی  خاصیت  که  است  طبیعی  رنگزایی  حنا   .شد  پرداخته 

 ی ذکر شده، ها حالل ، از انحالل این رنگزا در  پژوهش  این  در  متفاوتی همچون آب، اتانول و متانول است. 

وزنی تهیه و    ۱۰۰با غلظت %   ها عصاره  تمامی ایجاد شد.   گیاه  این  از  متفاوتی  رنگدهی  قابلیت   با  یی ها عصاره 

 مورد  دندانه  ی بدون عصاره اضافه شد. ها حمام به   وزنی   ۳۰% مقدار  با  خشک  رنگزای  مورد استفاده قرار گرفت. 

 دهد ی م  نشان  شده رنگ  ی ها نمونه  اسپکتروفتومتری  ی ها ی بررس   .است  بوده  آلومینیوم  ها حمام  تمامی  در  استفاده 

 داشته  را  روشنایی  کمترین  نتیجه  در  و  رنگی  قدرت  بیشترین  بود  اتانول  که  حنا  رنگزای  برای  حالل  بهترین 

  .کرد  ایجاد  ابریشم  روی  بر  زیبایی  بسیار  طالیی  رنگ  آلومینیوم  دندانه  حضور  در  حنا  اتانولی  عصاره   .است 

 روی  بر  حنا ی  آب  عصاره ،  کرد  ایجاد  را  را  روشنایی  بیشترین  و  رنگی  قدرت  کمترین  حنا   متانولی  عصاره  همچنین 

 بیشتری  رنگی  قدرت  ها عصاره  تمامی   .گذاشت  جای  بر  قرمزی  از  رنگی  ته  متانولی  عصاره  با  مقایسه  در  ابریشم 

 نشان  مثبت  بازه  در  را  *b و *a ها  نمونه  این  رنگی  مترهای ا پار  بررسی  همچنین   .داشتند  پشم  الیاف  روی  بر 

 .دارد  ها نمونه  در   ته رنگ قرمز و زرد  وجود  از  نشان  که  دهد ی م 

 و  قبول  قابل  نوری  ثبات  از  ارزیابی  مورد  نمونه  ر چهار ه  که  داد  نشان  نوری  ثبات  ارزیابی  از  حاصل  نتایج 

 که  دهد ی م  نشان  نوری  ثبات  تست  م انجا  از  بعد  و  قبل  روشنایی   ، *Lمقایسه  اما   د، هستن  برخوردار  خوبی 

 در  شده  م انجا  که آزمایشات این  به  توجه  با   .است  برخوردار  عصاره  به  نسبت  بهتری  ثبات  از  خشک  رنگزای 

 الیاف  روی  بر  ها عصاره  رنگی  تفاوت  ، است  شده  م انجا  یکسان  عصاره  مقدار  با  و  ثابت  دندانه  یک  حضور 

و همچنین   جدید  ی ها دندانه  کردن  اضافه  با  بعد  آزمایشات  در  توان ی م   .است  مشاهده  قابل  ابریشم  و  پشم 

 .آورد  دست به بیشتری   رنگی طیف    ی جدید ها حالل 
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درختان بومی   یهابرگ ی رنگی الیاف طبیعی رنگرزی شده با انواع هامشخصه مطالعه

 ۱فارس 

 استادیار گروه فرش دانشگاه هنر شیراز   )نویسنده مسئول(،   ی ع ی رف سعیده  
s_rafiei@shirazartu.ac.ir 

 آموخته کارشناسی فرش دانشگاه هنر شیراز دانش   ، ی بوزرجان صادقی    افسانه 

Sadeghiafsane2@gmail.com 

 

 چکیده 

به رنگرزی طبیعی الیاف پشم و    ها قرن و ایران    رنگرزی در ایران دارای سابقه کهن وتاریخی است   رنگ و 

ها با  ثباتی رنگزاهای طبیعی سازگار بودن آن   بصری و   ی ها امروزه عالوه بر جلوه ابریشم مشهور بوده است.  

درختان بومی استان    ۶از برگ  پژوهش،  در این    . ها نیز افزوده شده است انسان نیز به امتیازات آن   زیست محیط 

درصد برای    ۷۵به عنوان رنگزای طبیعی با غلظت    اعم از چنار، انگور، اکالیپتوس، انجیر، توت و گردو   فارس 

رنگ   ی ها انعکاسی نمونه  ی ها ف ی ط   . رنگرزی پشم در حضور هشت دندانه فلزی مختلف استفاده شده است 

گیری  اندازه  له ی عالوه براین به وس   به وسیله دستگاه اسپکتروفتومتر انعکاسی مورد بررسی قرار گرفت. شده  

  مختلف و   ی ها های رنگی رنگزا در حضور دندانه تنالیته ،  رنگ شده   ی ها روشنایی نمونه ،  رنگی   ی ها مشخصه 

  اف ی ال   انعکاسی نشان داد که   اسپکتروفتومتر . نتایج  یری شد گ ها اندازه همچنین ثبات نوری و شستشوی نمونه 

کننده ته رنگ  د یی مثبت داشتند که تأ   *bو    ی منف   *a  یر د ا مق   درختان چنار، انگور، توت و انجیر رنگ شده با برگ  

مثبت    *bو    *a  قادیر م که، الیاف رنگ شده با برگ درختان اکالیپتوس و گردو    ست. در حالی ا   ها آن و زرد    سبز 

. الیاف پشم رنگ شده با برگ درختان چنار، انجیر  کند ی م   د یی تأ را    ها نمونه این    و زرد   مز ر که ته رنگ ق داشتند  

،  سبز ،  کرم ،  های عاجی تنالیته ی فلزی مختلف بیشترین تنوع فام را ایجاد کردند و ها دندانه و توت در حضور  

  ی ها برگ این درختان به همراه دندانه پشم در حضور  بر روی الیاف    آجری و بنفش   نارنجی،   ، زیتونی ی،  ا قهوه 

 ایجاد شد. ثبات نوری و شستشویی الیاف رنگ شده با تمام رنگزاهای ذکر شده قابل قبول بودند. مخلتف  
 

 های رنگی، ثبات رنگرزی طبیعی، الیاف پشم، برگ درختان، تنالیته :  های کلیدی واژه 

 

 
  ی درختان بوم  ی هاشده با انواع برگ   یرنگرز   ی عی طب  اف یال  یرنگ   یهامشخصه با عنوان مطالعه  کارشناسی  نامه مقطع  ان یمقاله مستخرج از پا  نی ا  -۱

 است.  سعیده رفیعی دکتر  ییبه راهنما هنر شیراز  فارس در دانشگاه 
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 مقدمه 

دست  نف فرش  و  زیباترین  از  یکی  به   ن ی تر س ی باف  جهان  در  دستی  صنایع  م نوع  با  رود ی شمار  که   .

فرهنگ و    مربوط به ایران است. این صنعت آمیخته به هنر و ارزشمند نشانی از   ، ترین آن در جهان کیفیت 

تحوالت زیادی شده   که در گذر زمان دستخوش تغییرات و   است دور   ی ها هنر کهن قوم ایرانی از گذشته 

مورد عالقه اعم از ایرانی    مسائل   ترین مهم فرش ایران و بحث در خصوص تاریخ آن همواره یکی از    است. 

 ( ۱۹  : ۱۳۹۳اناری و همکاران،   و   ، ۱۳۹۰ر ایرانی بوده است )ژوله  غی   و 

جذابیت  ی  نوع   استفاده از رنگزا های طبیعی   . مراحل تولید فرش نامید   ترین مهم یکی از    توان ی رنگرزی پشم را م 

و شستشو نه تنها    د ی خورش   قرار گرفتن در برابر نور   در اثر استفاده و   که به مرور زمان و   دهد ی زیبایی به پشم م   و 

رنگزاها که ریشه در طبیعت دارد و    این .  شود بلکه ثبات و درخشندگی و زیبایی آن نیز افزوده می ،  ند ی ب ی آسیب نم 

  و از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه   هستند   پذیر زیه تج ،  شوند ی بوم کشور استخراج م با استفاده از منابع زیست 

م شده راجع به قابلیت  انجا ی داخلی  ها پژوهش (.  ۳  : ۱۳۹۷محمدی و همکاران،    و   ۲۷  : ۱۳۹۲)ژوله ،  هستند  

 ها به شرح زیر هستند. . بعضی از آن هستند رنگرزی گیاهان رنگزا بر روی الیاف طبیعی بسیار محدود  

 جنبه  بیشتر  کتاب  این  در  است،  پرداخته  رنگده  گیاه  ۲۲ معرفی  به  گیاهان  با  رنگرزی  هنر  کتاب  در  اوکتائی 

  سرخس،  انار،  گردو،  بابونه،  نظیر  رنگده  گیاهان  از  برخی  به  کتاب  این  در  است،  بررسی شده  رنگرزی  سنتی 

 گیاهی  رنگرزی  احیاء  مقاله  تاش در  (. جاوید ۱۲ : ۱۳۶۳است )اوکتایی،  شده  اشاره  روناس   ، ل ی ن  سیاوش،  پر 

 دام  امور  و  منابع طبیعی  تحقیقات  مرکز  طبیعی، در  ابریشم  و  پشم  الیاف  روی  بر  علمی  های روش  به  سنتی 

 این  در  رفته  کار به  گیاهان  که از  پرداخت  گیاهی  خانواده  ۷۶ از  گیاهی  نمونه  ۳۴۰ بررسی  به  فارس  استان 

 اشاره  ...   و  بابونه، بلوط، نیل   سیاه،  بو، توت  بند، برگ  هفت  انار، گردو، خرزهره، علف  به   توان ی م پژوهش 

 کار به  توانند ی م  بافی فرش  صنایع  در  حاصله  های رنگ  درصد  ۷۵ تا  ۷۰ که  دهد ی م  پژوهش نشان  این  کرد، 

 ترکیبات  خصوص  در  دارویی  گیاهان  جلدی  ۵ کتب  در  . زرگری، ( ۵۷  : ۱۳۷۹،  شوند )جاویدتاش  گرفته 

(. تحقیقاتی نیز  ۱۸  : ۱۳۸۳۰است )زرگری،  شده  ارائه  مطالبی  گیاهان  در  ترکیبات  این  حضور  و  گیاهی  رنگده 

(، برگ گردو  ۵ : ۹۸،  در زمینه رنگرزی الیاف طبیعی با رنگزاهای گیاهی برگی از جمله برگ نارنج )حاجی 

( صورت گرفته که امکان  ۱۴  : ۹۹(، برگ اکالیپتوس )بارانی،  ۱۴:  ۹۹(، برگ مو )بارانی،  ۲۵  : ۹۸پور،  )رحیم 

 . کند ی م ی را بر روی الیاف طبیعی اثبات  ا قهوه ایجاد تنوع رنگ زرد تا  



 ۱۳9       فارس یدرختان بوم  یهاشده با انواع برگ یرنگرز یع یطب افیال یرنگ یهامطالعه مشخصه 
 

به    برگ درختان بومی استان فارس اعم از چنار، انگور، اکالیپتوس، انجیر، توت و گردو   در این تحقیق، از 

  د ی ش   تنوع بررسی  جهت  عنوان رنگزای طبیعی برای رنگرزی پشم در حضور هشت دندانه فلزی مختلف  

   ی رنگی، ثبات نوری و شستشویی الیاف رنگ شده استفاده شده است. ها مشخصه ایجاد شده،  

 روش تحقیق 

انجیر و    توت،   ، اکالیپتوس، چنار، درختان گردو   ۶  از رنگزای طبیعی تهیه شده از برگ   ۷۵% در این پژوهش الیاف پشم با  

فلزی مختلف برای بررسی تنوع فام و ثبات رنگرزی ایجاد شده توسط این گیاهان به    ی ها دندانه در حضور    انگور 

 دقیقه صورت گرفت.   ۷۵گراد و به مدت  سانتی   درجه   ۱۰۰  ی دما روش همزمان رنگرزی شد. فرایند رنگرزی در  

 له و معرفی نمونه و اطالعات أ بیان مس 

در تمام طول تاریخ    صنعت  ن ی ا که این اما با توجه به   است   ی سابقه طوالن  دارای که این رنگرزی در ایران با  

  در دسترس عموم قرار ندارد ی ا شده قابل اسناد ثبت   ، نسخه کامل و به صورت خانوادگی اداره شده است 

با استفاده    است رنگرزی پشم در این پروژه سعی شده ی رنگرزی سنتی است. کمبودها و این مهم یکی از 

به    که در طبیعت استان فارس   انجیر و انگور  توت،  ، اکالیپتوس، چنار، گردو  ن برگ گیاها   از رنگزای طبیعی 

ی متنوع  ها فام سازی شده ونسخه رنگرزی  ی فلزی متفاوتی بهینه ها دندانه در حضور    شود ی وفور یافته م 

 د. با فرمول آزمایشگاهی دقیق ارائه شو   رنگی حاصل 

استفاده    گیالن  در  شده  تولید  دنیر   تاب در متر   ۶۵و    ۴/ ۵ایرانی با نمره متریک    پشمی  الیاف در این پژوهش از  

شد. برگ درختان    آوری درختان مورد پژوهش در فصل بهار چیده و جمع   مقدار قابل توجهی از برگ شد.  

طور جداگانه در آسیاب پودر شده و در ظرف  مختلف به صورت جداگانه در سایه خشک و سپس هر نمونه به 

نیز از    % ۱۰۰و اگزالیک اسید با خلوص    X Triton-100شفوینده غیریفونی  .  شد سربسته ریخته و نامگذاری  

،  مس های فلزات نمک ند از عبارت بود  وهش پژ مورد اسففتفاده در این ی ها دندانه شرکت مرک خریداری شد. 

 که همگی از شرکت مرک خریداری شدند.   پتاسیم   ات کروم دی    آلومینیوم، نیکل و   ، ۳آهن    ، ۲آهن    قلع، ،  روی 

 و  ها نمونه  گیری اندازه  جهت   DJ-VA300ل  مد  AND ترازو  از ی مورد استفاده عبارت بودند  ها دستگاه 

 استفاده  رنگرزی  حمام  حرارت  ن ی تأم  برای  که   ایران  گستر  آزما فن  ساخت  ماری بن   ، شد  استفاده  رنگزاها 

 رنگرزی  ی ها نمونه  نوری  ثبات  سنجش  برای که   RSX92 ل  مد  سنج ریس  نوری  سنج ثبات  دستگاه ،  شد 

  A7000 Color- Eyeل مد  Gretag Macbeth شرکت  ساخت  انعکاسی  اسپکتروفتومتر و  رفت  کار  به  شده 

 .شد  استفاده  شده  رنگ  الیاف  روشنایی  و  رنگی  ی پارامترها  ارزیابی  منظور که به  
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 مراحل آزمایش 

  به   و دترجنت غیریونی ذکر شده پشم برای رنگرزی، شستشو است. پشم را با آب    سازی الیاف رحله اول آماده م 

حمام    ۸شسته و آبکشی شد. سپس،  ماری  در بن گراد  درجه سانتی   ۴۵دقیقه با حرارت کنترل شده    ۱۵مدت  

در    دقیقه   ۹۰بشرها به مدت  ی ذکر شده تهیه و سپس  ها برگ ی مختلف را برای هر یکی از  ها دندانه رنگرزی حاوی  

اسید و    اگزالیک   % ۳رنگزای برگی،    % ۷۵ها  قرار گرفت. در هر یک ازحمام ماری  در بن گراد  درجه سانتی   ۱۰۰دمای  

ی  ها نمونه صورت گرفت و پس از آن    L:R  ،۱:۵۰دندانه فلزی استفاده شد. رنگرزی به صورت همزمان و در    ۵%

 بر ی رنگ شده به ترتیب  ها نمونه ی نوری و شستشویی  ها ثبات پشم رنگ شده شسته و آبکشی شد. عالوه براین،  

 گیری و گزارش شد. صورت کمی اندازه به    ISO 105-C01: 1989و   ISO 105-BO1:1994د  استاندار  طبق 

 های رنگی گیری ویژگی اندازه 

در طول موج بیشینه  (  ۱)رابطه  مانک    -مختلف با استفاده از رابطه کیوبلکا   ی ها مقدار قدرت رنگی نمونه 

با   D65 رنگرزی شده زیر منبع نوری   الیاف پشم رنگی    ی ها نانومتر محاسبه شد. مؤلفه   ۳۹۰جذب یعنی  

 .گیری شد ندازه ا    *b* a*  Lدرجه در فضای رنگی   ۱۰کننده استاندارد  زاویه مشاهده 

 : ۱رابطه  

+(  ) ، میزان زردی  *b، ( -) +( یا قرمز  ) ، میزان سبزی  *a. است ، مقدار انعکاس هر طول موج  Rکه در این رابطه  

 . است قدرت رنگی رنگزا    K/Sدرصد روشنایی و     *L، ( -) یا آبی  

 نتایج و بحث 

دندانه فلزی نامبرده مطابق با    ۸ی رنگی الیاف رنگ شده با برگ درختان مختلف و در حضور  ها مشخصه 

ی رنگی الیاف پشم رنگ شده با هر یک از  ها فام است. همچنین در این این جداول، تنوع    ۶تا    ۱جداول  

انجیر در حضور   و  انگور، توت  اکالیپتوس،  برگ درختان چنار، گردو،  فلزی، میران  دند   ۸رنگزاهای  انه 

قرمزی یا سبزیت، میزان زردی یا آبییت و درصد روشنایی هر فام مشخص شده است. مقادیر انعکاس و  

 نانومتر محاسبه و گزارش شده است.   ۴۰۰قدرت رنگی در طول موج  

جدول  همان  در  که  در حضور    ۱طور  چنار  درخت  برگ  با  شده  رنگ  پشم  الیاف  است،  شده  داده  نشان 

  ها نمونه منفی دارند که بیانگر ته رنگ سبز این    *a  مقدار   ۳و آهن    ۲فلزی نیکل، روی، مس، آهن  ی  ها دندانه 

مثبت دارند که    *aی قلع، کروم پتاسیم و آلومینیوم  ها دندانه . در حالی که این الیاف رنگ شده در حضور  ست ا 

مثبت دارند    *bده با این رنگزا مقدار  ی رنگ ش ها نمونه ها است. از طرفی دیگر تمامی  کننده ته رنگ قرمز آن د یی تأ 
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این   ته رنگ زرد  اثبات می   ها نمونه که  این  را  این، مقدار درصد روشنایی  بر  در حضور    ها نمونه کتد. عالوه 

 آلومینیوم و روی بیشترین مقدار است که با تصاویر مطابقت دارد.   ی ها دندانه 
 

 ی رنگی الیاف پشم رنگ شده با برگ درخت چنار ها مشخصه   -۱جدول  

 طیف رنگی  a* b* *L K/s R دندانه فلزی 

۰/ ۴۳ آلومینیوم   ۷۵ /۵۲  ۲۵ /۷۵  ۵۸ /۲۸  ۱۴ /۵۹   

۱۴/ ۵۰ قلع   ۳۸ /۶۰  ۳۱ /۷۰  ۵۱ /۲۸  ۵۹  

-۱/ ۵۶ نیکل   ۶۱ /۲۳  ۶۶ /۷۱  ۸۹ /۲۲  ۷۴ /۴۷   

-۰/ ۳۰ روی   ۴۴ /۲۶  ۵۸ /۷۳  ۰۶ /۲۵  ۰۹ /۵۲   

۱/ ۹۳ کروم پتاسیم   ۸۴ /۲۵  ۶۶ /۶۸  ۵۷ /۲۱  ۱۱ /۴۵   

-۰/ ۹۸ مس   ۰۵ /۳۰  ۶۹ /۵۷  ۸۷ /۱۳  ۱۱ /۴۵   

-۰/ ۸۴ ۲آهن    ۵۵ /۱۳  ۴۲ /۴۹  ۷۲ /۸  ۳۸ /۱۹   

-۱/ ۰۴ ۳آهن    ۹۳ /۱۶  ۴۷ /۵۰  ۳۳ /۹  ۶۰ /۲۰   
 

 

 رنگی الیاف پشم رنگ شده با برگ درخت گردو   ی ها مشخصه   -۲جدول  

 طیف رنگی  a* b*  *L  K/s R دندانه فلزی 

۷/ ۲۷ آلومینیوم   ۳۳ /۲۹  ۸۵ /۳۸  ۱۶ /۶  ۲۴ /۱۴   

۱۸/ ۸۶ قلع   ۵۳ /۵۰  ۶۳ /۴۲  ۷۱ /۹  ۳۶ /۲۱   

۶/ ۵۵ نیکل   ۴۰ /۲۰  ۴۸ /۴۱  ۸ /۶  ۵۳ /۱۵   

۸/ ۲۶ روی   ۳۲ /۲۸  ۹۹ /۳۶  ۵۸ /۵  ۰۸ /۱۳   

-۶/ ۸۶ کروم پتاسیم   ۴۸ /۱۰  ۴۱ ۱۷ /۶  ۲۶ /۱۴   

۷/ ۷۴ مس   ۲۲ /۲۱  ۱۶ /۲۹  ۱۶ /۳  ۱۸ /۸   

۶/ ۷۲ ۲آهن    ۱۵ /۲۱  ۳۰ /۲۹  ۰۱ /۳  ۹۶ /۷   

۵/ ۱۹ ۳آهن    ۰۹ /۱۹  ۷۴ /۲۹  ۹۷ /۲  ۸۰ /۷   
 

 

نشان داده شده است، الیاف پشم رنگ شده با برگ درخت گردو تنها در حضور    ۲که در جدول    طور همان 

منفی دارد که بیانگر ته رنگ سبز این نمونه است. در حالیکه این الیاف رنگ شده    *a  دندانه کروم پتاسیم 



 

    ۱۴۰۰ ماه آبان   ۲۰و    ۱9  / ران ی فرش ا   ان ی آموختگان و دانشجو پژوهشگران، دانش   ی علم   ی دستاوردها   ی مل   ش ی هما   ن ی نجم پ       ۱۴۲
 
 

از طرفی دیگر تمامی ا   ها کننده ته رنگ قرمز آن د یی تأ مثبت دارند که    *a  ها دندانه در حضور سایر     ست. 

کتد. عالوه  را اثبات می   ها نمونه مثبت دارند که ته رنگ زرد این    *bی رنگ شده با این رنگزا مقدار  ها نمونه 

ی قلع، نیکل و  ها دندانه در حضور    ها نمونه ، مقدار درصد روشنایی این  ۲ی جدول  ها داده بر این، بر طبق  

 کروم پتاسیم بیشترین مقدار است که با تصاویر مطابقت دارد. 
 

 

 ی رنگی الیاف پشم رنگ شده با برگ اکالیپتوس ها مشخصه   -۳دول  ج 

 طیف رنگی  a* b*  *L  K/s R دندانه فلزی 

   ۴۰/ ۴۵ ۱۹/ ۲۴ ۷۳/ ۱۵ ۲۰/ ۳۳ -۲/ ۴۷ آلومینیوم 

  ۳۵/ ۴۲ ۱۶/ ۷۳ ۷۹/ ۰۶ ۴۵/ ۹۲ ۱/ ۱۲ قلع 

  ۲۸/ ۴۸ ۱۳/ ۲۶ ۶۸/ ۲۱ ۳۰/ ۸۸ ۳/ ۶۷ نیکل 

  ۲۷/ ۶۶ ۱۲/ ۸۵ ۶۶/ ۷۳ ۲۷/ ۹۲ ۲/ ۹۸ روی 

  ۲۸/ ۴۵ ۱۳/ ۲۵ ۶۶/ ۱۷ ۲۸/ ۰۳ ۰/ ۵۸ پتاسیم کروم  

  ۱۶/ ۷۲ ۷/ ۳۹ ۵۵/ ۰۹ ۲۶/ ۹۸ ۱/ ۳۷ مس 

  ۱۵/ ۴۳ ۶/ ۷۵ ۴۷/ ۱۴ ۷/ ۸۴ -۰/ ۰۴ ۲آهن  

  ۲۸/ ۸۸ ۱۳/ ۴۶ ۶۳/ ۷۴ ۱۳/ ۳۷ ۳/ ۴۵ ۳آهن  
 

که الیاف پشم رنگ شده با برگ درخت اکالیپتوس در     نشان داده شده است   ۳طور که در جدول  همان 

منفی دارند که بیانگر ته رنگ سبز کم این    *a  مقدار جزیی   ۲ی فلزی آلومینیوم و آهن  ها دندانه حضور  

ته    کننده د یی تأ مثبت دارند که    *a  ها دندانه که این الیاف رنگ شده در حضور سایر    . در حالی ست ا   ها نمونه 

مثبت دارند که ته    *bی رنگ شده با این رنگزا مقدار  ها نمونه ست. از طرفی دیگر تمامی  ا  ها رنگ قرمز آن 

، مقدار درصد روشنایی این  ۳ی جدول  ها داده کتد. عالوه بر این، بر طبق  را اثبات می   ها نمونه رنگ زرد این  

 است که با تصاویر مطابقت دارد.   ی آلومینیوم و قلع بیشترین مقدار ها دندانه در حضور    ها نمونه 

در جدول  همان  که  در حضور    ۴طور  انگور  درخت  برگ  با  شده  رنگ  پشم  الیاف  است،  شده  داده  نشان 

  ها نمونه منفی دارند که بیانگر ته رنگ سبز این    *a  مقدار   ۳و آهن    ۲ی فلزی آلومینیوم، نیکل، مس، آهن  ها دندانه 

مثبت دارند که    *aی قلع، کروم پتاسیم و روی مقدار  ها دندانه . در حالی که این الیاف رنگ شده در حضور  ست ا 

مثبت دارند    *b  ی رنگ شده با این رنگزا مقدار ها نمونه ها است. از طرفی دیگر تمامی  کننده ته رنگ قرمز آن د یی تأ 



 ۱۴۳       فارس یدرختان بوم  یهاشده با انواع برگ یرنگرز یع یطب افیال یرنگ یهامطالعه مشخصه 
 

 ، مقدار درصد روشنایی این ۴ی جدول  ها داده ، بر طبق  کتد. عالوه بر این را اثبات می   ها نمونه که ته رنگ زرد این  

 ی آلومینیوم و قلع بیشترین مقدار است که با تصاویر مطابقت دارد. ها دندانه در حضور    ها نمونه 
 

 ی رنگی الیاف پشم رنگ شده با برگ انگور ها مشخصه   -۴جدول  

 طیف رنگی  a* b*  *L  K/s R دندانه فلزی 

  ۵۳/ ۶۶ ۲۵/ ۸۴ ۷۳/ ۴۶ ۴۱/ ۰۷ -۲/ ۱۷ آلومینیوم 

  ۶۱/ ۶۶ ۲۹/ ۸۴ ۷۴/ ۸۶ ۷۳ ۳/ ۵۶ قلع 

  ۴۳/ ۴۰ ۲۰/ ۷۲ ۶۸/ ۵۸ ۲۲/ ۰۱ -۰/ ۳۱ نیکل 

  ۴۳/ ۲۲ ۲۰/ ۶۳ ۶۸/ ۲۲ ۲۲/ ۷۳ ۰/ ۱ روی 

  ۲۹/ ۸۸ ۱۳/ ۹۶ ۵۷/ ۷۰ ۳۱/ ۵۸ ۱/ ۳۲ کروم پتاسیم 

  ۳۳/ ۲۸ ۱۵/ ۹۱ ۶۱/ ۷۰ ۲۵/ ۶۶ -۳/ ۳۵ مس 

  ۱۳/ ۶۶ ۵/ ۸۷ ۴۲/ ۴۷ ۱۳/ ۰۹ -۱/ ۵۲ ۲آهن  

  ۱۳/ ۷۵ ۵/ ۹۲ ۴۲/ ۵۸ ۱۱/ ۵۶ -۰/ ۷ ۳آهن  
 

 
 توت ی رنگی الیاف پشم رنگ شده با برگ  ها مشخصه   -5جدول  

 طیف رنگی  a* b*  *L  K/s R دندانه فلزی 

-۰/ ۹۲ آلومینیوم   ۱۷ /۴۴  ۶۲ /۷۵  ۲ /۲۸  ۳۸ /۵۸   

۱/ ۹۹ قلع   ۰۴ /۶۲  ۷۷ /۷۶  ۴ /۳۱  ۰۵ /۶۴   

-۲/ ۳۴ نیکل   ۱۷ /۲۹  ۵۵ /۷۱  ۲۴ /۲۳  ۴۵ /۴۸   

-۰/ ۵۸ روی   ۸۲ /۲۸  ۴۸ /۷۵  ۰۵ /۲۷  ۰۸ /۵۶   

۱/ ۱۵ کروم پتاسیم   ۲۷ /۲۱  ۵۳ /۶۷  ۹۶ /۱۹  ۸۹ /۴۱   

-۲/ ۳۵ مس   ۲۲ /۲۶  ۲۳ /۵۴  ۵ /۱۱  ۹۴ /۲۴   

-۱/ ۰۱ ۲آهن    ۶۰ /۱۴  ۶۲ /۴۷  ۹۷ /۷  ۸۸ /۱۷   

-۲ ۳آهن    ۱۵ /۱۷  ۸۴ /۵۶  ۳۴ /۱۲  ۶۳ /۲۶   

 



 

    ۱۴۰۰ ماه آبان   ۲۰و    ۱9  / ران ی فرش ا   ان ی آموختگان و دانشجو پژوهشگران، دانش   ی علم   ی دستاوردها   ی مل   ش ی هما   ن ی نجم پ       ۱۴۴
 
 

ی  ها دندانه نشان داده شده است، الیاف پشم رنگ شده با برگ درخت توت در حضور    ۵که در جدول    طور همان 

منفی دارند که بیانگر ته رنگ سبز کم این    *a  مقدار جزیی   ۳و آهن    ۲فلزی آلومینیوم، نیکل، مس، روی، آهن  

مثبت دارند که   *a ی کروم پتاسیم و قلع مقدار ها دندانه که این الیاف رنگ شده در حضور . در حالی ست ا  ها نمونه 
مثبت دارند که    *b  ی رنگ شده با این رنگزا مقدار ها نمونه ست. از طرفی دیگر تمامی  ا   ها کننده ته رنگ قرمز آن د یی تأ 

، مقدار درصد روشنایی این  ۵ی جدول  ها داده کتد. عالوه بر این، بر طبق  را اثبات می   ها نمونه ته رنگ زرد این  

 ی آلومینیوم، قلع و روی بیشترین مقدار است که با تصاویر مطابقت دارد. ها دندانه در حضور    ها نمونه 
 

 انجیر   ی رنگی الیاف پشم رنگ شده با برگ ها مشخصه   -6جدول  

 طیف رنگی a* b*  *L  K/s R دندانه فلزی

  ۸۵/۵۸ ۴۴/۲۸ ۷۰/۷۶ ۹۹/۳۹ -۲۵/۲ آلومینیوم 
  ۳۸/۶۴ ۲۰/۳۱ ۸۶/۷۸ ۳۱/۵۵ -۶۴/۲ قلع

  ۶۴/۵۷ ۸۳/۲۶ ۹۴/۷۵ ۰۷/۲۳ -۴۶/۰ نیکل 
  ۹۰/۵۸ ۴۶/۲۸ ۳۴/۷۷ ۰۳/۲۴ ۳۱/۰ روی

  ۲۲/۳۸ ۱۳/۱۸ ۷۵/۶۵ ۱۹/۲۱ -۴۱/۰ کروم پتاسیم
  ۸۵/۵۸ ۰۲/۱۵ ۷۰/۷۶ ۹۹/۳۹ -۸۰/۳۰ مس
  ۹۲/۱۷ ۹۹/۷ ۳۱/۴۸ ۷۶/۱۳ -۱۴/۲ ۲آهن  
  ۸۴/۱۳ ۹۶/۵ ۹۲/۴۲ ۲۴/۱۳ -۸۱/۱ ۳آهن  

 

جدول    طور همان  در  است   ۶که  شده  داده  در    نشان  انجیر  درخت  برگ  با  شده  رنگ  پشم  الیاف  که 
  ها نمونه منفی دارند که بیانگر ته رنگ سبز کم این    *a  ی فلزی به جز روی مقادیر ها دندانه حضورتمام  

ته رنگ قرمز    کننده د یی تأ مثبت دارند که    *aی رو که این الیاف رنگ شده در حضور دندانه  . در حالی ست ا 

مثبت دارند که ته رنگ زرد این    *b  ی رنگ شده با این رنگزا مقدار ها نمونه آن است. از طرفی دیگر تمامی  

در    ها نمونه ، مقدار درصد روشنایی این  ۶ی جدول  ها داده کتد. عالوه بر این، بر طبق  را اثبات می   ها نمونه 

 ار است که با تصاویر مطابقت دارد. روی بیشترین مقد  ی آلومینیوم، قلع و ها دندانه   حضور 

 ی نوری ها ثبات گیری  اندازه 

 د استاندار  طبق  بر  نوری  ثبات  دستگاه  در  ساعت  72 مدت  به  در این مرحله الیاف پشم رنگ شده پس از شستشو 

ISO 105-BO1:1994  ها قرار گرفتند و ثبات نوری آن   است،  شده  تقسیم  درجه  هشت  به  آبی  معیار  له ی وس  به  که  



 ۱۴5       فارس یدرختان بوم  یهاشده با انواع برگ یرنگرز یع یطب افیال یرنگ یهامطالعه مشخصه 
 

 قرار  ی ها نمونه  رنگ  . سپس اختالف است  حالت  ن ی تر ف ی ضع  هشت  و  بهترین  یک  آن  در  که  ، شد  گیری اندازه 

 .( ۱۲-۷)جداول    گرفت  قرار  بررسی  مورد  در برابر نور   شده  پوشیده  ی ها قسمت  با  نور  معرض  در  گرفته 
 

 

   قبل و بعد از فرایند نوردهی پشم رنگ شده با برگ چنار   -۷جدول  

 ( ۳آهن  ،  ۲آهن    ، مس   ، پتاسیم   ات کروم دی    ی، رو   ، کل ی ن   ، قلع   ، وم ی ن ی آلوم ) 

 

ی آلومینیوم  ها دندانه که الیاف پشم رنگ شده با رنگزای برگ چنار در حضور    دهد ی م نشان    ۷بررسی جدول  

 نواز است. ها ایجاد شده نیز بسیار چشم دارند. تنوع رنگ   ها نمونه و نیکل ثبات نوری کمتری نسبت به بقیه  
 

   قبل و بعد از فرایند نوردهی پشم رنگ شده با برگ   -۸جدول  

 ( ۳آهن  ،  ۲آهن    ، مس   ، پتاسیم   ات کروم دی    ی، رو   ، کل ی ن   ، قلع   ، وم ی ن ی آلوم ) 

 

م   ۸جدول    ی بررس  ال   دهد ی نشان  رنگزا   اف ی که  با  شده  رنگ  دندانه   گردو برگ    ی پشم    ی ها در حضور 

 . شود ی نم تنوع رنگی زیادی در این جدول دیده  ها دارند.  نمونه   ه ی نسبت به بق   ی کمتر   ی ثبات نور   وم ی ن ی آلوم 
 

   قبل و بعد از فرایند نوردهی پشم رنگ شده با برگ اکالیپتوس   -۹جدول  

 ( ۳آهن ،  ۲آهن    ، مس   ، پتاسیم   ات کروم دی    ی، رو   ، کل ی ن   ، قلع   ، وم ی ن ی آلوم ) 

 ثبات نوری  ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۲

 بعد از فرایند نوردهی         

 اولیه         

 ثبات نوری  ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲

 ی نورده   ند ی بعد از فرا         

 اولیه         

 ثبات نوری  ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۲

 ی نورده   ند ی بعد از فرا         

 اولیه         



 

    ۱۴۰۰ ماه آبان   ۲۰و    ۱9  / ران ی فرش ا   ان ی آموختگان و دانشجو پژوهشگران، دانش   ی علم   ی دستاوردها   ی مل   ش ی هما   ن ی نجم پ       ۱۴6
 
 

ال   دهد ی نشان م   ۹جدول    ی بررس    ی ها در حضور دندانه   اکالیپتوس برگ    ی پشم رنگ شده با رنگزا   اف ی که 

 است.   قابل قبول   ز ی شده ن   جاد ی ها ا ها دارند. تنوع رنگ نمونه   ه ی نسبت به بق   ی کمتر   ی ثبات نور   کل ی و ن   وم ی ن ی آلوم 
 

 قبل و بعد از فرایند نوردهی پشم رنگ شده با برگ انگور   -۱۰جدول  

 ( ۳آهن  ،  ۲آهن    ، مس   ، پتاسیم   ات کروم دی    ی، رو   ، کل ی ن   ، قلع   ، وم ی ن ی آلوم ) 

 

  ها دندانه درحضور تمام    انگور برگ    ی پشم رنگ شده با رنگزا   اف ی که ال   دهد ی نشان م   ۱۰جدول    ی بررس 

 در این جدول الیاف پشم رنگ شده، تنوع رنگی قابل قبولی دارد.   ای دارد. ثبات قابل توجه 
 

   قبل و بعد از فرایند نوردهی پشم رنگ شده با برگ توت   -۱۱جدول  

 ( ۳آهن  ،  ۲آهن    ، مس   ، پتاسیم   ات کروم دی    ی، رو   ، کل ی ن   ، قلع   ، وم ی ن ی آلوم ) 

 

ها  درحضور تمام دندانه   توت برگ    ی پشم رنگ شده با رنگزا   اف ی که ال   دهد ی نشان م   ۱۱جدول    ی بررس 

 دارد.   ی قابل قبول   ی پشم رنگ شده، تنوع رنگ   اف ی جدول ال   ن ی دارد. در ا   ی ا ثبات قابل توجه 
 

   قبل و بعد از فرایند نور دهی پشم رنگ شده با برگ انجیر   -۱۲جدول  

 ( ۳آهن  ،  ۲آهن    ، مس   ، پتاسیم   ات کروم دی    ی، رو   ، کل ی ن   ، قلع   ، وم ی ن ی آلوم ) 

 ثبات نوری  ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

 ی نورده   ند ی بعد از فرا         

 اولیه         

 ثبات نوزی  ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

 ی نورده   ند ی بعد از فرا         

 اولیه         

 ثبات نوری  ۳ ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲

 ی نورده   ند ی بعد از فرا         

 اولیه         



 ۱۴7       فارس یدرختان بوم  یهاشده با انواع برگ یرنگرز یع یطب افیال یرنگ یهامطالعه مشخصه 
 

در معرض نور از    ۳و    ۲آهن    دندانه رنگ شده با برگ انجیر در حضور    نمونه که    دهد ی م نشان    ۱۲بررسی جدول  

شده  کدرتر    وم ی ن ی دندانه آلوم شده در حضور  رنگ   نمونه   ی متمایل شده است. عالوه بر این، ا قهوه طیف سبز به سمت  

 ثبات نوری قابل قبولی دارند. تنوع رنگی الیاف پشم رنگ شده در این جدول نیز زیاد است.   ها نمونه اما بقیه  

 ی شستشویی ها ثبات اندازه گیری  

 همان  همراه  به  و  کرده  نصف  را  رنگرزی شده  ی ها نمونه از   یک  هر  ، ها نمونه  شستشویی  ثبات  تعیین  به منظور  حال 

 به  بشر   . شود ی م  رسانده  L:R  ۱:۵۰  و به  داده  قرار  شوینده  مواد  درصد  پنج  حاوی  بشر  درون  پشمی،  خام  اندازه نمونه 

 خشک  و  گیری آب  از  پس  و  قرار گرفته  شستشو  عملیات  تحت  گراد سانتی  درجه   ۵۰ دمای  در    قه ی ق د   ۲۰ مدت 

 شود ی م  تقسیم  درجه  پنج  به  که  خاکستری   معیار  وسیله به  و   ISO 105-C01: 1989  بر اساس استاندارد  ، ها نمونه  نمودن 

 گزارش شده است.   ۱۳جدول   در  نتایج  و  مقایسه  یکدیگر  با  است  حالت  ترین یک ضعیف  و  بهترین  پنج  آن  در  و 

 
 

 

 رنگرزی الیاف پشم با برگ درختان بومی فارس   وسیله به ی رنگی به دست آمده  ها ف ی ط   -۱  تصویر 

 

 ی فلزی مختلف ها دندانه پشمی رنگ شده با برگ درختان در حضور   نخ  روی  گذاری لکه  و  رنگ  تغییر  شستشویی  ثبات   -۱۳جدول  

 روی  نیکل  قلع  آلومینیوم  دندانه  
  ات کروم دی 

 پتاسیم 
 ۳آهن   ۲آهن   مس 

شستشوی  

 تغییر رنگ 

 ۴ ۴ ۵ ۴ ۵ ۵ ۴ ۴ برگ درخت چنار 

 ۴ ۴ ۵ ۴-۵ ۴-۵ ۵ ۴ ۴ برگ درخت گردو 

 ۴ ۴ ۵ ۴ ۵ ۴ ۳-۴ ۳-۴ برگ درخت اکالیپتوس 

 ۳-۴ ۳-۴ ۵ ۴-۵ ۵ ۴-۵ ۵ ۵ درخت انگور برگ  

 ۴ ۴ ۵ ۴-۵ ۵ ۴ ۴-۵ ۴-۵ برگ درخت توت 

 ۵ ۵ ۵ ۴-۵ ۵ ۵ ۵ ۵ برگ درخت انجیر 

گذاری  لکه 

روی نخ  

 پشمی 

 ۴ ۴ ۵ ۵ ۵ ۵ ۴ ۴ برگ درخت چنار 

 ۴ ۴ ۵ ۵ ۵ ۵ ۴ ۴ برگ درخت گردو 

 ۴ ۴ ۵ ۵ ۴ ۴ ۴ ۴ برگ درخت اکالیپتوس 

 ۴ ۴ ۵ ۴ ۵ ۵ ۵ ۵ برگ درخت انگور 

 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۴ ۴-۵ ۵ برگ درخت توت 

 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ برگ درخت انجیر 
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ی رنگ شده  ها نمونه گذاری تمام  ، ثبات شستشویی و لکه دهد ی م نشان    ۱۳ی جدول  ها داده که    طور همان 

برگی مورد تحقیق برگ درخت انگور، توت و انجیر ثبات    در محدوده قابل قبول است. از بین رنگزاهای 

که حضور    کند ی م شده مشخص  . عالوه بر این، نتایج گزارش کند ی م شستشویی عالی بر روی پشم ایجاد  

 هد. د در حمام رنگرزی، کمی ثبات شستشویی رنگزا را کاهش می   ۳و آهن    ۲ی فلزی آهن  ها دندانه 

 گیری نتیجه 

از برگ درختان بومی استان فارس به عنوان رنگزای دوستدار محیط  زیست و سالمت  در این پژوهش 

  شوند ی م انسان برای رنگرزی پشم استفاده شد. این درختان در سراسر استان فارس و ایران به وفور یافت 

ی  ها کالف ای رنگی  ه ها بسیار مقرون به صرفه است. در این تحقیق ویژگی در نتیجه استخراج رنگزا از آن 

نوع ماده رنگزای برگی طبیعی )چنار، گردو، اکالیپتوس، انگور، توت و    ۶الیاف پشمی رنگرزی شده با  

فلزی )آلومینیوم، قلع،    دندانه نوع    ۸انجیر( مورد مطالعه قرار گرفت. رنگرزی به روش همزمان و در حضور  

ی رنگرزی شده،  ها نمونه م شد. میزان قدرت  انجا (  ۳آهن    و   ۲آهن  پتاسیم،    ات کروم دی  روی،  مس،  نیکل،  

 ی رنگی و ثبات نوری و شستشویی ارزیابی شد. ها مشخصه تنوع فام،  

الیاف رنگ ها مشخصه  رنگی  مقدار ی  اغلب  برگ درخت چنار  با  و    a*  شده  که    *bمنفی  داشتند،  مثبت 

ی رنگرزی شده در حضور دندانه  ها نمونه .  است   ۱ته رنگ سبز و زرد مشاهده شده در جدول    کننده د یی تأ 

دندانه   بیشترین درصد روشنایی و در حضور  کمترین درصد روشنایی را داشته است.    ۲آهن  آلومینیوم 

ط به  ی رنگ شده با دندانه آلومینیوم و کمترین قدرت رنگی مربو ها نمونه بیشترین قدرت رنگی متعلق به  

. بیشترین انعکاس نور، در حضور قلع و کمترین انعکاس  است   ۲آهن  ی رنگ شده در حضور  ها نمونه 

اتفاق افتاد. این رنگزا ثبات نوری و شستشوی قابل قبولی دارد و تنوع فام زیادی در   ۲حضورآهن نور، در 

 . کند ی م ی مختلف ایجاد  ها دندانه حضور  

که  داشتند  مثبت    *bو    *aاغلب مقدار مقدار    گردو با برگ درخت    شده رنگ   اف ی ال   ی رنگ   ی ها مشخصه 

ی رنگ شده در حضور دندانه قلع  ها نمونه .  است   ۲مشاهده شده در جدول    و زرد   مز ر کننده ته رنگ ق د یی تأ 

ی رنگ شده در حضور دندانه مس کمترین درصد روشنایی را داشته  ها نمونه بیشترین درصد روشنایی و  

دهی  ی رنگ شده در حضور دندانه قلع و کمترین قدرت رنگ ها نمونه دهی را  رنگ   است. بیشترین قدرت 

شده  ی رنگ ها نمونه ایجاد کردند. بیشترین انعکاس نور را    ۳آهن  ی رنگ شده در حضور دندانه  ها نمونه را 

 داشتند.   ۳آهن  ی رنگ شده در حضور دندانه  ها نمونه در حضور دندانه قلع و کمترین انعکاس نور را  



 ۱۴9       فارس یدرختان بوم  یهاشده با انواع برگ یرنگرز یع یطب افیال یرنگ یهامطالعه مشخصه 
 

مقدار  رنگ   اف ی ال   ی رنگ   ی ها مشخصه  اغلب  انگور  درخت  برگ  با  که    b* و  منفی    a* شده  داشتند  مثبت 

ته رنگ  د یی تأ  آلومینیوم و  است   ۳و زرد مشاهده شده در جدول    سبز کننده  بیشترین درصد روشنایی را   .

دهی  رت رنگ دهی را قلع و کمترین قد داشته است. بیشترین قدرت رنگ  ۳آهن کمترین درصد روشنایی را  

 بوده است.   ۲آهن  . بیشترین انعکاس نور، در قلع و کمترین انعکاس نور، در  شود ی م شامل    ۲آهن  را  

درخت  رنگ   اف ی ال   ی رنگ   ی ها مشخصه  برگ  با  مقدار    اکالیپتوس شده  که    b* و    a* اغلب  داشتند  مثبت 

بیشترین درصد روشنایی را قلع و کمترین   . است   ۴و زرد مشاهده شده در جدول  کننده ته رنگ قزمز د یی تأ 

دهی  دهی را آلومینیوم و کمترین قدرت رنگ داشته است. بیشترین قدرت رنگ   ۲آهن  درصد روشنایی را  

 بوده است.   ۲آهن  . بیشترین انعکاس نور، در آلومینیوم و کمترین انعکاس نور، در  شود ی م شامل    ۲آهن  را  

درخت  رنگ   اف ی ال   ی رنگ   ی ها خصه مش  برگ  با  مقدار    توت شده  که    b* و    ی منف   a* اغلب  داشتند  مثبت 

رنگ    ی ها نمونه بیشترین درصد روشنایی را  .  است   ۵و زرد مشاهده شده در جدول  سبز  کننده ته رنگ  د یی تأ 

  ۲آهن  شده در حضور دندانه  ی رنگ ها نمونه شده در حضور دندانه قلع و کمترین درصد روشنایی را  

ی رنگ شده در حضور دندانه آلومینیوم و کمترین قدرت  ها نمونه دهی را  داشته است. بیشترین قدرت رنگ 

را  رنگ  دندانه  ها نمونه دهی  حضور  در  شده  رنگ  ا شود ی م شامل    ۲آهن  ی  بیشترین  را  .  نور  نعکاس 

شده در حضور دندانه  ی رنگ ها نمونه شده در حضور دندانه قلع و کمترین انعکاس نور را  ی رنگ ها نمونه 

 قابل قبول بود.   ها نمونه داشتند. تنوع فام این    ۲آهن  

برگ درخت    اف ی ال   ی رنگ   ی ها مشخصه  با  که    b* و    ی منف   a* اغلب مقدار    انجیر رنگ شده  داشتند  مثبت 

ی  ها نمونه . بیشترین درصد روشنایی را  است   ۶کننده ته رنگ سبز و زرد مشاهده شده در جدول  د یی تأ 

  ۳آهن شده در حضور دندانه  ی رنگ ها نمونه شده در حضور دندانه قلع و کمترین درصد روشنایی را  رنگ 

در حضور دندانه روی و کمترین قدرت    شده ی رنگ ها نمونه دهی را  داشته است. بیشترین قدرت رنگ 

انعکاس نور، در قلع و   ن ی شتر ی ب   . شود ی م شامل    ۳آهن  ی رنگ شده در حضور دندانه ها نمونه دهی را  رنگ 

 قابل توجه بود.   ها نمونه بوده است. تنوع فام این    ۲آهن  کمترین انعکاس نور، در  

  ، انگور، توت، پتوس ی اکال   ، گردو  تان )چنار، نتایج حاصل ارزیابی ثبات نوری نشان داد که رنگزای برگ درخ 

  فلزی )آلومینیوم، قلع، نیکل،   دندانه ( بر روی الیاف پشم از ثبات نوری بسیار خوبی در حضور هر  ر ی انج 

ثبات شستشویی و  ۳آهن    ، ۲آهن  پتاسیم،    ات کروم دی  ی،  رو  نتایج ارزیابی  ( برخوردار است. همچنین 

برگ درختان مورد، از ثبات شستشویی بسیار خوبی به خصوص  شده با  گذاری روی الیاف پشم رنگ لکه 

 در حضور رنگزای برگ درخت انگور، توت و انجیر برخوردار بودند. 



 

    ۱۴۰۰ ماه آبان   ۲۰و    ۱9  / ران ی فرش ا   ان ی آموختگان و دانشجو پژوهشگران، دانش   ی علم   ی دستاوردها   ی مل   ش ی هما   ن ی نجم پ       ۱5۰
 
 

 پیشنهادات 

برگ این درختان به روی ابریشم و پنبه نیز مورد مطالعه قرار گیرد. همچنین    که رنگرزی   شود ی م این تحقیق پیشنهاد    ادامه در  

 ارزیابی شود. رنگرزی با روش پیش دندانه و پس دندانه نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.   ها دندانه رنگرزی در حضور سایر  

 

 منابع فهرست  

ماهنامه قالی  ، های طبیعی رنگدانه   ی ها ت ی محدود   مزایا و   رنگین فرش   ی ها ، دانه ( ۱۳۸۳)  هلل، عبدا  ، احراری   -

 . ۱۳۸۳، دوره چهارم، ۵۸ایران، شماره  

های مختلف دندانه دادن بر رنگرزی الیاف  احمد. بررسی تأثیر روش   ، (، اکبری ۱۳۹۶احمدی فاطمه، )   -

 پشمی، یازدهمین کنفرانس ملی نساجی ایران. 

نگرزی نخ پشمی با برگ درختان پسته و  حسن. ر   ، مریم، خاتمی   ، عدیوی (، قنبری ۱۳۹۳اناری مریم، )   -

 بررسی اثر دندانه، اولین همایش ملی پسته،. 

 . ۵۶  ه (، هنر رنگرزی با گیاهان، دفتر نشر خودکفایی، تهران، صفح ۱۳۶۳اوکتایی ناصر، )   -

ثبات رنگی نخ پشمی رنگ شده با برخی از    ها ی ژگ ی و مطالعه    (، ۱۳۹۹) سمانه،    ، احمدی     بارانی حسین،   -

 . ۶۳-۵۱، صفحات  ۱شمار، شماره  مواد رنگزای زرد. دوفصلنامه رج 

سازی رنگرزی الیاف پشم با  کاربرد روش رویه پاسخ در بهینه (، عارفی نجمه،  ۱۳۹۸)   ن ی الد امین  ، حاجی   -

 . ۱۳-۵، صفحات  ۸، علوم و فناوری نساجی، شماره  برگ درخت نارنج به عنوان رنگزای طبیعی 

روش (،  ۱۳۹۸)   ، شهدخت   ، پور رحیم   - بر  وضعیت  مروری  تحلیل  و  فرش  الیاف  سنتی  رنگرزی  های 

 . ۲۹-۲۱، علوم و فناوری نساجی، صفحات  موجود رنگرزی در استان مرکزی 

 . ۱۰۱۰ه  (، گیاهان دارویی، انتشارات دانشگاه تهران، صفح ۱۳۸۳)   ، علی   ، زرگری   -

 . ۲۳۴(، پژوهشی در فرش ایران، انتشارات یساولی، تهران،  ۱۳۹۰تورج، )   ، ژوله   -

 های فکری، انتشارات یساولی، تهران. (، شناخت فرش: برخی از مبانی نظری و زیرساخت ۱۳۹۲تورج، )   ، ژوله   -
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 سازی استخراج ماده مؤثره رنگزا از گیاه نیلبهینه

 استادیار گروه فرش دانشگاه شهید باهنر کرمان  ، محمد جواد کارآمد 
mjkaramad@yahoo.com 

 

 چکیده 

ی اخیر رنگزای نیل به صورت مصنوعی تولید شده و به جای ماده استخراج شده از گیاهان مورد  ها سده در  

اخیر، این ماده مصنوعی به دالیل مختلف بسیار گران شده است. در این    ی ها سال . در  رد ی گ ی م استفاده قرار  

شده و روش بهینه استخراج نیز تعیین و  پروژه سعی بر آن است که ماده مؤثره رنگ آبی از گیاه نیل استخراج 

صورت گرفته در این تحقیق، زمان تخمیر    های . طبق آزمایش شود درنهایت جایگزین رنگزای نیل مصنوعی  

 . اند آورده و قلیای سود بهترین نتایج را برای استخراج نیل حاصل    ۹مساوی    pHروزه، میزان  یک  

 

 رنگزای نیل مصنوعی، رنگزای طبیعی، گیاه نیل، تخمیر   کلیدی:   های ه واژ 
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 مقدمه 

ها با منشأ طبیعی برای رنگ آمیزی غذا، دارو، محصوالت آرایشی و  اخیر، استفاده از رنگزاها و رنگ   ی ها در سال 

بهداشتی و نساجی تجدید شده است. این افزایش تقاضا برای موادی با منشأ طبیعی است زیرا بسیاری از رنگزاهای  

طور وسیع در سرتاسر دنیا شناخته  به  در میان رنگزاهای طبیعی که  . ( ۱۳۸۱)صدری،  مصنوعی ماهیتی سمی دارند 

 .  (Bechtold & Mussak 2009)رنگزاهای طبیعی تجاری شناخته شده است   ن ی تر ی م ی اند، نیل یکی از قد شده 

جین رنگ شده با نیل، به عنوان    ی ها خاطر محبوبیت پارچه ه  نیل یک رنگزا با تاریخچه طوالنی است و ب 

است، برای    آمده   دست به   متفاوتی یک محصول صنعتی مهم باقی مانده است. در تمام تاریخ، نیل از گیاهان  

تینکتوریا(  )ایساتیس  وسمه  سوفروتیکوزا، ،  مثال:  ایندیگوفرا  میوه  تینکتوریوم،    بافیکاکنتوس،  گونوم  پلی 

ایندیگوتیکا  لونچوکارپ   و   ایساتیس  قرن    . وس فورت  اواخر  در  مصنوعی  کردن محصول  تجاری  زمان  تا 

  ی ا . امروزه، استفاده از نیل برای رنگرزی تجاری الیاف جین سابقه شد ی نوزدهم، نیل کامالا از گیاهان تولید م 

 . ( ۱۳۸۵،  کریمشاهی )   از منشأ طبیعی ندارد   تر ی طوالن 

مندی به رنگزاهای طبیعی در  استفاده شده در صنایع نساجی مصنوعی هستند، اما افزایش عالقه   اکثر رنگزاهای 

رنگرزی پارچه وجود داشته است. این علت معیارهای محیطی دقیق اعمال شده توسط بسیاری از کشورها  

 .  (Bechtold & Mussak 2009)زا و سمی ناشی از رنگزاهای مصنوعی است ی آلرژی ها واکنش در پاسخ به  

. نیل در همه  د ی آ ی م ی تخمیر شده گیاه ایندیگوفرا بومی هندوستان به دست  ها برگ از    معموالا آبی نیلی  

کاشت   گرمسیری  تینکتوریا  ها گونه .  شود ی م مناطق  ایندیگوفرا  که  دارد  وجود  گیاه  این  از  متعددی  ی 

از مسیر دریا به هندوستان، آن    Vasco De Gamaاست و در قرن شانزدهم، بعد از این که    ها آن  ن ی تر ج ی را 

را کشف کرد، به اروپا وارد شد. تا این زمان، منبع اصلی رنگ آبی، وسمه بود و در قرن نوزدهم تا زمانی  

ز از وسمه پیشی  که هلند و پرتغال شروع به وارد کردن مقدار فراوان نیل از هندوستان نکرده بودند، هنو 

 . ( ۱۳۸۹ی،  )اکبر   نگرفته و در بازار پر نشده بود 

یک سیستم کینوئیدی وجود    ها رنگ . در این دسته از  شود ی م ی خمی معرفی  ها رنگ نیل به عنوان سرگروه دسته  

در فرم اکسیدی در    ها رنگ . این  شود می متصل بوده و بر اثر احیا تبدیل به گروه انولی    ی کربونیل ها گروه دارد که به  

و باید به فرم احیا شده )لوکو( درآیند. رنگزاهای خمی در حالت لوکو قابل حل در آب بوده و    شوند ی نم آب حل  

 (. ۱۳۹۰یان و محمدی،  )حمید   شوند ی م در این فرم به الیاف وارد شده و سپس در اثر اکسایش، الیاف رنگین  

رنگ آبی را از گیاه نیل    مؤثره با توجه به قیمت گزاف نیل مصنوعی در بازار ایران، الزم است که ماده  

با استفاده از نیل گیاهی    توان ی م م این کار  انجا جای نیل مصنوعی استفاده کنیم. با  ه استخراج کرده و از آن ب 

 به شیدهای آبی عمیق نیز دست یافت. 



 ۱5۳         لین اهیاستخراج ماده مؤثره رنگزا از گ یسازنه یبه 
 

 آزمایش روش  

های خشک گیاه ایندیگوفرا تینکتوریا حاصل از مزارع جنوب برای استخراج ایندیگو  در این تحقیق از برگ 

 نیل( استفاده شد.   مؤثره )ماده  

 
 گیاه اسیندیگوفرا تینکتوریا   -۱تصویر  

 

.  م ی ز ی ر ی م گرم نیل    ۵شده را وزن کرده و در هر بشر  ی نیل خشک ها برگ م دادن عمل تخمیر،  انجا برای  

و بهتر   تر ع ی سر سی رسانده و سپس به هرکدام قلیا اضافه کرده تا عمل تخمیر سی  ۱۰۰حجم هر بشر را به 

 با دو نوع قلیای متفاوت و چهار سطح زمانی داریم.   pHصورت پذیرد. در این مرحله، سه سطح  

آور و  سود سوز ، دو نوع قلیا نیز شامل:  pH 11و    pH 7  ،pH 9خنثی یا همان    pHشامل:    pHسه سطح  

 . است روزه    ۵روزه و    ۳روزه،    ۲روزه،    ۱کربنات سدیم و همچنین چهار سطح زمان بندی شامل:  

گرم سود، در بشر سوم،    ۰/ ۱که معادل    pH 9( اما در بشر دوم، سود با  pH 7در بشر اول، قلیایی وجود نداشت ) 

گرم    ۰/ ۲۵که معادل    pH 11گرم کربنات سدیم، در بشر چهارم، سود با    ۰/ ۲۵که معادل       pH 9کربنات سدیم با  

 ، وجود داشت. است گرم کربنات سدیم    ۰/ ۵۰که معادل    pH 11سود و در بشر آخر، کربنات سدیم با  

روز ادامه یافت    ۵روز شروع شده و تا    ۱این صورت که از  م گرفت، به  انجا تخمیر در روزهای متفاوت  

 بار تکرار شدند.   ۵  ها ش ی آزما سنجی این  روزه نداریم(. برای صحت   ۴)تخمیر  

ساعت بگذرد، پس از    ۲۴ثابت قرار داده تا    ی ا گوشه را در    ها آن روزه،    ۱سازی بشرهای تخمیر  پس از آماده 

ساعت ابتدا با یک پارچه نخی تمیز، محلول را صاف کرده و از آن بشر به ظرف دیگری منتقل    ۲۴گذشت  

 (. L:R=40سی رسانده شد. ) سی   ۲۰۰به    ها حمام کرده و حجم  

ا پمپ آکواریوم آماده  را برای هوادهی ب   ها آن روزه،   ۱پس از صاف کردن تمامی بشرهای مربوط به تخمیر 

بنابراین شلنگ پمپ    شوند. دهی به ایندیگوئید تبدیل  ها باید با اکسیژن . در این مرحله ایندوکسیل م یی نما ی م 

 ساعت در بشرها قرار داده شد.   ۱آکواریوم به مدت  
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 مرحله هوادهی محلول رنگزای نیل طبیعی   -۲تصویر  

 

سی آمونیاک  سی   ۰/ ۳گرم هیدرو سولفیت سدیم و    ۰/ ۲، به هر حمام  ساعت هوادهی   ۱پس از گذشت  

نباید وارد    ها حمام اضافه کرده و به آرامی     ۵(. پس از گذشت  شود   ها حمام به هم زده شدند. )اکسیژن 

درون بن ماری گذاشته شدند و دما طوری    ها حمام گرم را به هر حمام اضافه کرده و  ۵دقیقه، کاال به وزن 

شد   هر  تنظیم  سانتی   ۲دقیقه،    ۱که  به  درجه  دما  که  زمانی  و  باشیم  داشته  دما  افزایش  درجه    ۴۰گراد 

  ۳۰دقیقه بوده و پس از گذشت    ۳۰گراد رسید، دما ثابت شد. مدت زمان رنگرزی در مرحله اول،  سانتی 

  ۱۵ردانده و  برگ   ها حمام خارج شده و به خوبی هوادهی شده و دوباره کاال را به    ها حمام دقیقه، کاال از  

و    م یی نما ی م دقیقه، کاال را خارج و دوباره هوادهی    ۱۵دقیقه دیگر رنگرزی ادامه یافت. پس از گذشت  

م رنگرزی و هوادهی،  انجا دقیقه تکرار شد. پس از    ۱۵مرحله سوم مانند دو مرحله قبل و به مدت زمان  

 کاال با آب به خوبی شستشو داده و خشک شد. 

 
 رنگرزی با محلول نیل گراف    -۱  نمودار 

 

روزه، پس از    ۲مراحل دیگر تخمیر نیز به همین صورت هستند اما در تعداد روزها متفاوتند. مرحله بعدی  

برای هر مرحله تخمیر( مانند  )   ر ی تخم روزه. پس از اتمام مدت زمان  ۵روزه و در آخر تخمیر   ۳آن تخمیر 

  بار تکرار شد.   ۵سنجی  و صحت   برای اطمینان   ها ش ی آزما توضیحات باال عمل شد. این  



 ۱55         لین اهیاستخراج ماده مؤثره رنگزا از گ یسازنه یبه 
 

 
 های متفاوت. pHی رنگ شده در تمامی روزهای تخمیر با قلیاها و  ها نمونه   -۳تصویر  

 روزه.   ۵روزه و ردیف باال؛ تخمیر    ۳روزه، ردیف سوم؛ تخمیر    ۲روزه، ردیف دوم؛ تخمیر    ۱از پایین به باال: ردیف اول؛ تخمیر  

،  pH 9ی رنگ شده با قلیای سود با  ها نمونه ی رنگ شده بدون قلیا، ستون دوم؛  ها نمونه از سمت راست به چپ: ستون اول؛  

و  pH 11ی رنگ شده با قلیای سود با  ها نمونه ؛ ستون چهارم:  pH 9ی رنگ شده با قلیای کربنات سدیم با  ها نمونه ستون سوم؛  

 pH 11رنگ شده با قلیای کربنات سدیم با    ی ها نمونه ستون آخر؛  

 

 تعیین خلوص نیل طبیعی

رنگ آبی با شیدهای مختلف که با نیل    ۳۰برای تعیین خلوص نیل طبیعی استخراج شده، از اسکیلی شامل  

با دیگری یک دهم درصد   ها پله مصنوعی رنگرزی شده بود استفاده شد. در این اسکیل فاصله هر کدام از 

( سه درصد  ۳۰پله )شماره    ن ی تر ره ی ت ( یک دهم درصد و در  ۱ترین پله )شماره  ترتیب در روشن بود، به این  

ی اسکیل مقایسه شده  ها نمونه نیل برای رنگرزی استفاده شده بود. هر نمونه رنگرزی شده با نیل طبیعی، با  
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، به معنای  بود ی م   تر ره ی ت . هر چه رنگ مطابقت داده شده  شد ی م ها مطابقت داده  و در نهایت با یکی از آن 

 باالتر بودن خلوص نیل استخراج شده بود، و بالعکس. 

ی رنگرزی شده با نیل طبیعی  ها نمونه نمونه رنگرزی شده با نیل مصنوعی )اسکیل( را با    ۳۰در این مرحله  

هستند، کمترین خلوص نیل مربوط   ۳۰تا   ۱مقایسه کرده و نتایج در جدول زیر ثبت شد. اعداد جدول از 

 است.   ۳۰و بیشترین آن مربوط به عدد    ۱به عدد  
 

 ی رنگ شده با رنگزای نیل مصنوعی ها نمونه ی رنگ شده با گیاه نیل و  ها نمونه تطبیق    -۱جدول  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

استخراج شده از گیاه نیل با کدام نمونه    دریافت که هر نمونه رنگ شده با رنگزای   توان ی م از این جدول  

تا    ۱ی مربوط به اسکیل نیل مصنوعی از  ها حمام رنگ شده با رنگزای نیل مصنوعی مطابقت دارد. شماره  

حرکت کرده است.    د ی ش   ن ی تر ره ی ت رنگ آبی به سمت    د ی ش   ن ی تر روشن که به ترتیب از    شود ی م را شامل    ۳۰

تر و رنگزای بیشتری  باشد به این معناست که به روش بهینه نزدیک هرچه شماره مربوط به هر نمونه بیشتر  

 pHروزه با کربنات سدیم   ۱و    pH 9روزه با سود    ۱ی  ها حمام از آن حمام استخراج شده است، برای مثال:  

از    9 پس  سود    ۲حمام    ها آن و  با  اختصاص    ها شماره باالترین    pH 9روزه  به خود  این    اند داده را  که 

روزه با    ۱  و   pH 9روزه با سود    ۱ی  ها حمام به روش بهینه است. درواقع    ها آن دهنده نزدیک بودن  نشان 

 از اسکیل مصنوعی مطابقت دارند.   ۲۷زیرا با نمونه    هستند ی بهینه  ها روش ،  pH 9کربنات سدیم  

دست آمده است  به   ۱به پارامترهای مختلف که از جدول  ها  نمونه همچنین نمودار تغیرات میانگین خلوص  

  نشان داده شده است.   ۲در نمودار  

 

  روزه5  روزه3  روزه2  روزه1 تعداد روز تخمیر

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 نمونه

 14 13 14 15 13 21 19 17 18 13 25 25 24 25 20 21 20 20 19 22 بدون قلیا

 PH 9 15 25 26 25 27 24 24 24 24 23 15 17 18 19 21 21 16 14 14 16سود با 

 PH 9 15 25 26 26 27 20 20 20 21 21 13 16 16 15 15 11 9 15 13 14کربنات سدیم با 

 PH 11 12 10 17 16 17 12 13 15 14 15 14 13 16 15 16 18 16 18 16 17سود با 

 PHکربنات سدیم با 

11 
13 14 15 15 18 14 15 16 17 19 15 13 13 12 15 10 12 13 13 14 
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 ی رنگ شده با رنگزای نیل مصنوعی ها نمونه با    ها آن ی رنگ شده با رنگزای نیل مصنوعی و مقایسه  ها نمونه نمودار خطی    -۲  نمودار 

 

 گیرینتیجه 

 ه است: شد شده، نتایج زیر حاصل  ی متفاوت ازمایش ها شاخص با توجه به پارامترها و  

شده از گیاه نیل و  ی رنگ شده با ماده رنگزای استخراج ها نمونه عامل زمان: با توجه به    ر ی تأث  -

دریافت که هرچه مدت زمان تخمیر از    توان ی م ی رنگ شده با رنگزای نیل مصنوعی  ها نمونه مقایسه آن با  

، میزان استخراج ماده رنگزا کمتر  رود ی م روزه(    ۵ساعت )تخمیر    ۱۲۰ه سمت  روزه( ب   ۱ساعت )تخمیر    ۲۴

ترتیب  شوند ی م   تر روشن   ها رنگ ه و  شد  این  به  اول  ها نمونه .  روزهای  در  در    تر ره ی ت ی رنگ شده  ولی 

نیز    تر روشن   ها فام روزهای آخیر   دارد و    سزایی ه ب   ر ی تأث هستند. همچنین مدت زمان در عامل یکنواختی 

بیشتر    تر ی طوالن تخمیر   نایکنواختی  که  شود ی م   ها نمونه باعث  این صورت  به  در  ها نمونه ،  ی رنگ شده 

 روزه نایکنواختی زیادی دارند.   ۵تخمیر  

خنثی )بدون     pHدریافت که هرچه از    توان ی م شده  ی رنگ ها نمونه : از مقایسه  pHعامل    ر ی تأث  -

ی  ها رنگ ن استخراج ماده رنگزای مؤثره از گیاه نیل بیشتر شده و  ، میزا م ی کن ی م حرکت    pH 9قلیا( به سمت  

  تر روشن  ها رنگ تجاوز شود، میزان استخراج ماده رنگزا کمتر و   ۹از     pHاما اگر   د ی آ ی م  دست به ی  تر ق ی عم 

. با توجه  است برای عمل تخمیر و استخراج ماده مؤثره از گیاه نیل    pH  ن ی تر مناسب   pH 9. درواقع  د شون ی م 

ی بهینه  ها روش آور و کربنات سدیم به عنوان و هر دو قلیا سود سوز   pH 9با   ها حمام   توان ی م ،  ها نمونه به  

ی  ها نمونه با  ها حمام . در مقایسه این هستند مربوط به این دو حمام  ها رنگ  ن ی تر ق ی عم نظر گرفت، زیرا   در 

. شماره  اند داده را به خود اختصاص    ها شماره دید که باالترین    توان ی م شده با رنگزای نیل مصنوعی  رنگ 

 . است   ۲۷مربوط به این دو حمام در مقایسه با نیل مصنوعی،  
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    ۱۴۰۰ ماه آبان   ۲۰و    ۱9  / ران ی فرش ا   ان ی آموختگان و دانشجو پژوهشگران، دانش   ی علم   ی دستاوردها   ی مل   ش ی هما   ن ی نجم پ       ۱58
 
 

نیز  س   pH 9با    ها حمام روزه،    ۲در تخمیر   کربنات سدیم  اختصاص    تر ق ی عم ی  ها رنگ ود و  به خود  را 

با    اند داده  قلیای سود  زمانی، حمام حاوی  این سطح  در  رنگی    pH 9اما  به حمام  تر ق ی عم فام  نسبت  ی 

 . است   ۹مناسب     pHنتیجه گرفت که    توان ی م دارد، بنابراین    pH 9کربنات سدیم با  

نیز    ر ی تأث  - قلیا  نوع  قلیا:  تیرگی و    محسوسی در میزان استخراج ماده رنگزا   ر ی تأث عامل نوع  و درجه 

  ۲در تخمیر    pH 9شده با سود  ی رنگ ها نمونه شده دارد. به این صورت که فام رنگی  ی رنگ ها نمونه روشنی  

روزه عامل    ۱است. در تخمیر    pH 9ی رنگ شده با کربنات سدیم  ها نمونه از    تر پررنگ روزه، دو الی سه درجه  

شده  ی رنگ ها نمونه روزه  ۲داشته است. اما در کل، در تخمیر   pH 9یکسانی در هر دو نمونه با  ر ی تأث قلیا تقریباا 

.  اند کرده شده ارائه  ی رنگ ها نمونه و    ها حمام ی نسبت به سایر  تر پررنگ ی  ها رنگ خنثی    pHبدون قلیا یا همان  

قلیای سود با  شده با  ی رنگ ها نمونه مشابهی با   ر ی تأث ی رنگ شده بدون قلیا تقریباا  ها نمونه روزه نیز   ۳در تخمیر  

pH 9    کند ی م ی را حاصل  تر روشن ی  ها فام . در نهایت، میزان قلیا هرچه بیشتر شود  دهند ی م را نشان . 

  ۱در تخمیر   pH 9گفت که بهترین روش یا روش بهینه دو قلیای سود و کربنات سدیم با   توان ی م در انتها  

را دارند. پس از    ها رنگ   ن ی تر ق ی عم مصنوعی را به خود اختصاص داده و    اسکیل   ۲۷که شماره    هستند روزه  

اسکیل مصنوعی را دارا هستند و    ۲۵روزه قرار دارند که شماره    ۲ی بدون قلیا در تخمیر  ها نمونه   ها آن 

با سود  ها نمونه  تخمیر    pH 9ی رنگ شده  که شماره    ۲در  قرار دارند    ۲۴-۲۳روزه در سومین جایگاه 

مصن  به  اسکیل  سطح رد ی گ ی م تعلق    ها آن وعی   .pH   ماده استخراج  در  زمان  مدت  همچنین  و  قلیا  نوع   ،

چشمگیری دارد، به این صورت که هرکدام از این فاکتورها اگر افزایش یا    ر ی تأث رنگزای مؤثره از گیاه نیل  

که به    ند ی نما ی م تر  و حتی نایکنواخت   تر روشن را    ها آن ی رنگی تغییراتی ایجاد کرده و  ها فام کاهش یابند در  

 . است معنای استخراج کمتر و ناقص ماده رنگزا از گیاه  
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 ی ایرانی هاقالی ی تصویری و طرح هاقالیمطالعه تطبیقی بین ساختار 

 ران ی ا   راز، ی ش   راز، ی گروه فرش دانشگاه هنر ش   ار ی استاد   ، الهه ایمانی 
e.imani@shirazartu.ac.ir 

 

 چکیده 

  ک ی آمدند، به عنوان   ود قاجار به وج   ه که در دور   ی ران ی ا  ی ها گروه از قالی   ک ی به عنوان   ی ر ی تصو  ی ها قالی 

از    ز ی موجب تما   ی، ران ی ا   ک ی و کالس   ی سنت   ی ها قالی   ی ساختار   ی ها نظام   ختن ی با به هم ر   ، ساز ان ی سبک جر 

یی با  ها شباهت به نظر   ها قالی اما با وجود تغییرات رخ داده در ساختار کلی این  نظر نقوش و کاربرد شدند. 

کلی طرح   دارند.  ها قالی ساختار  ایرانی  پژوهش ی  نوع  از  که  های توسعه این پژوهش  با روش  ای است 

تداوم    ی و با استفاده از نظریه ساختارگرایانه، سعی داشته به ها کتابخآن تحلیلی و با اتکا به منابع    -توصیفی 

 ی ایرانی بپردازد. ها قالی ی سنتی  ها طرح قاجار با    در دوران   ی تصویری ها قالی   ی رخ داده در سنت طراح 

ی ایرانی که به عنوان پیش  ها قالی طرح از   ۵ پژوهش، موجود در حوزه  ی ها راستا از مجموعه نمونه   ن ی در ا 

  به شیوه نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند   ، اند شده ی تصویری در دوره قاجار به کار گرفته  ها قالی زمینه  

ی نقوش گوناگون  ن ی نش هم ساختارگرایانه برای بررسی جانشینی و    شدند و سپس با رویکرد تحلیل  انتخاب 

در نهایت این  ی ایرانی مورد شناسایی و تحلیل قرار داده شدند.  ها قالی تصویری به جای طرح    ی ها قالی 

بیشترین طرح  نتیجه حاصل شد   در  ها قالی که  استفاده  ی،  ا بته ی تصویری طرح محرابی،  ها قالی ی مورد 

ج و غیره  ، ترن ها ی م ی اسل ،  ها یی ختا نقوش روایی جانشین نقوش سنتی،  لچک ترنج، باغی و خشتی است و  

، از تصاویری  ها قالی در این    وجود دارد. همچنین   ها قالی یی بین این  ها تفاوت شده است و از این منظر  

ی اساطیری، تاریخی و دوران اسالمی است که با  ها داستآن استفاده شده است که پیوندی میان تفکرات و  

شده و همچنین نقوش روایی کامالا  تحوالت هنری دوران قاجار که به سمت واقعگرایی رفته بود، برقرار  

برخی  حساب  جانشین  ایرانی  ها قالی ی  ها نگاره شده  با    اند شده ی  اهداف  ن ی نشب هم که  اجزا  سایز  کنار  ی 

تصویری از نظر ظاهری متفاوت اما با ساختار    یی ها قالی لذا بدین شکل    اند درآورده حکومتی را به اجرا  

 . اند شده ی ایرانی خلق  ها قالی معنایی مشابه طرح  

 

 ساختارگرایانه   ی ایرانی، دوره قاجار، تحلیل ها قالی ی تصویری، طرح  ها قالی   : های کلیدی واژه 
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 مقدمه 

ایران به    بافی قالی هستیم تاریخ جدیدی را از نظر نقش در    ها ی تصویری که از دوره قاجار شاهد آن ها قالی 

در دوران  ی تصویری در طول تاریخ ثبت شده است از جمله  ها قالی هر چند که تعدادی از    وجود آوردند. 

شده  گفته  اسالم  از  بس قالی   ی ر ی تصو   ی ها جنبه   قبل  است   ی غن   ار ی ها  نمونه  بوده  برای  قالیچه    توان ی م ؛  به 

را با    خود   ی، ران ی ا   ار آث   گر ی همانند د   ز ی بافی ن قالی   ران، ی اما بعد از حضور اسالم در تمام پهنه ا رد.  پازیریک اشاره ک 

البته این مساله    ، بود   یی رگرا ی و تصو   ی باف ر ی حذف تصو   ق ی تطب   ن ی ا   ج ی نتا   ن ی داد و از اول   ق ی تطب   د ی جد   ط ی شرا 

بافت   به  شروع  دوباره  مدتی  از  پس  ایرانیان  و  نپایید  در  ها قالی دیری  که  کردند،  تصویری  و    ها شرح ی 

است    ی قال  ک ی ها متعلق به شرح  ن ی ا  ن ی معروفتر   د ی شا ها را یافت. ی آن ها نشانه   توان ی م توصیفات نویسندگان 

آن وجود داشته و    بر روی   … عبدالملک و    دبن ی از ول   ی ر ی شده و تصاو   ده ی که در زمان خالفت المنتصر د 

نیز    ۱(. پوپ ۱۵۰:  ۱۳۸۷)مسعودی به نقل از حشمتی رضوی،    بود شده  برآن نوشته    ی به خط فارس   ز ی ن   ی عبارت 

: »در یکی از طبقات باالی کاخ خلیفه عباسی، فرشی قرار داشت که در حاشیه آن  سد ی نو ی م درباره این قالی  

 (.  ۲۶:  ۱۳۸۷)پوپ،    خورد ی م ی ایرانی به چشم  ها نوشته تصاویر انسانی با  

، یا اگر بوده اسنادی تا به امروز به دست نیامده است، تا دوران  شود ی نم تصویربافی در قالی ایرانی دیگر دیده  

تصویر  که  درطرح    صفویه  ایرانی  سنتی  نقوش  با  کوچک  اندازه  در  و  تلفیقی  به صورت  جانوران  و  انسان 

با تنوع در موضوعات   ها قالی در دوران قاجار این که این تا  شوند ی م ی بهشتی وارد ها باغ ی شکارگاه یا ها فرش 

. از  اند گرفته محققان قرار  مختلف از جمله پادشاهی، ادبیاتی، مذهبی و غیره با تعداد زیادی موردتوجه بسیاری از  

ی ایرانی پیوندی  ها قالی و طرح    ها قالی این رو در پژوهش حاضر به این مساله پرداخته شده است که آیا بین این  

مطالعه   با  بنگرد تا  ن ی نو  ی را از منظر  ی ر ی تصو  ی ها که قالی است به دنبال آن  پژوهش   وجود دارد یا نه؟ لذا این 

ها گردد. به همین منظور از  ی بین آن ها تفاوت و    ها شباهت ی ایرانی متوجه  ها قالی و طرح    ها قالی تطبیقی بین این  

 . شود ها مشخص  ی صورت گرفته در آن ها ی ن ی نش هم و    ها ی ن ی جانش تئوری ساختارگرایانه سوسور استفاده شده تا  

ی تصویری پرداخته شده است  ها قالی مقاله و سپس به معرفی  به همین منظور در مرحله اول به معرفی مبانی نظری  

ها با دو نمونه قالی تصویری  ی ایرانی و مقایسه آن ها قالی ی  ها طرح و سپس به بررسی ساختارگرایانه پنج نمونه از  

 پی برده شود.   ها ی آن ها تفاوت و    ها شباهت ی صورت گرفته به  ها ل ی تحل در هر طرحی پرداخته شده تا بر اساس  

 روش تحقیق

تحلیلی بوده و بر اساس    -آید و روش آن توصیفی ی به حساب می ا توسعه های مقاله حاضر جزء پژوهش 

بنا شده است. شیوه گردآوری اطالعات   با استفاده از  ا نه ا کتابخ نظریه ساختارگرایانه سوسور  ی است که 



 ۱6۳         یرانیا یهای و طرح قال  یریتصو یهای ساختار قال نیب یقیمطالعه تطب 
 

ی صورت گرفته است. جامعه آماری در  نترنت ی ا   ی ا ه ت ی و سا   ات ی ها، نشر با مراجعه به کتاب اسناد تاریخی،  

ی تصویری در  ها قالی ی ایرانی است که بیشتر از همه به عنوان پیش زمینه  ها قالی طرح از    ۵این پژوهش،  

، طرح  ی ا بته ، طرح  دار ترنج عبارتند از طرح محرابی، طرح    ها طرح . این  اند شده دوره قاجار به کار گرفته  

ه تا حد امکان از  شد ی تصاویری برای مقایسه و تحلیل بررسی سعی  ها قالی   نمونه باغی و خشتی. از بین  

 . شود ی مشابه و پرتکرار استفاده  ها نمونه 

 پیشینه تحقیق

  ها آن   ترین مهم ی تصویری تحقیقاتی صورت گرفته که در این قسمت به  ها قالی ی اخیر، در زمینه  ها سال در  

ا  شده  » اشاره  عنوان  با  کرمانی  زکریایی  ایمان  رساله  جمله،  از  منظر  ست  از  کرمان  فرش  گفتمانی  مطالعه 

عوامل ساختاری مؤثر در جریان  که به قالی به عنوان ابزار تبادل نمادین و    ۱۳۹۱« در سال  شناسی دیداری نشانه 

متعددی از جمله بینامتنیت بهره برده و بیان    ی ها روش ی خود از  ها ل ی تحل پرداخته است. وی در  معنا    تولید 

. اثر  اند بوده های فرش کرمان سه کالن عامل فرهنگ، طبیعت و قدرت دخیل  ن ا گیری گفتم در شکل که    کند ی م 

( که  ۱۳۹۶ی تصویری دوره قاجار ) ها قالی دیگر رساله دکتری الهه ایمانی با عنوان »تبیین پایداری فرهنگی در  

 . اند پرداخته   ها قالی ه چگونگی تداوم و پایداری فرهنگ شفاعی و تصویری در این  با روش بینامتنیت ب 

کید بر نقوش  أ نقوش فرش کرمان و ادبیات روایی )با ت بینامتنی  بررسی روابط  نامه ارشدی با عنوان » پایان 

م رسیده  انجا به  دانشگاه هنر اصفهان در   ۱۳۹۰« توسط شهرزاد فروغی در سال  دوره قاجار(   ی ها بافته دست 

تاثیرات   بررسی  به  متن که  نماد   ی ها پیش  اسطوره،  این    ادبی همچون  نقوش  است.   ها قالی بر   پرداخته 

و  (  ۱۳۹۳« ) شناسی بررسی قالی تصویری شکارگاه بهرام گور مربوط به دوره قاجار از منظر نشانه همچنین مقاله » 

( که در این مقاله  ۱۳۹۸)   گرا کنش   ی ق ی تطب   ی با روش اسطوره شناس   ی هوشنگ شاه   ی ر ی تصو   ی قال   ی بازخوان مقاله  

 ی هوشنگ شاهی را از دیگاه اسطوره شناسی ژورژدومزیل مورد مطالعه قرار داده است. ها قالی افسانه قانی  

از جمله   اما  کتاب    یی ها پژوهش و  بودند،  کارآمد  این مقاله  پیشبرد  پرویز    "ی تصویری ها چه ی قال "که در 

اثر غالمعلی    "ای به قالی ایران بهارستان: دریچه "ی روستایی و عشایری و کتاب  ها قالی تناولی در حوزه  

این  ها قالی   در حوزه ملول   بود.  که دارند، در  ها پژوهش ی شهری  تاریخی  توصیفی  با ساختار  ارزنده  ی 

، با روش  اند کرده ی پیشینه و تصاویر مقاله حاضر، کارآمد بودند. نگارندگان در این مقاله سعی  آور ع جم 

پایداری   بررسی  در  بینامتنی  مطالعات  برای  روشی  و  داده  بزرگان  این  کار  به  علمی  ساختاری  بینامتنی، 

پایداری و استمرار فرهنگی در  و دیگر آثار هنری ارائه دهند، چرا که همواره محققین به    ها قالی فرهنگی در  

طور علمی و در یک چارچوب نظری  ، اما در هیچ موردی به اند کرده آثار هنری ایران، من جمله قالی اشاره  

 . شود تا زوایا و چگونگی این حفظ و تطابق فرهنگی با هر عصری آشکار    اند نپرداخته خاصی بدان  
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 مبانی نظری 

هر اثری    ساختارگرا   ی شناس نشانه   ه ی نظر   پژوهش اختصاص یافته است. این قسمت از مقاله به رویکرد نظری  

  ی متن در قالب معتقد است، ساختارگرا،   ی شناس نشانه  انگذار ی بن  ۲سوسور  دو نان ی فرد  . رد ی گ ی م را یک متن در نظر 

 ، وجود ندارد   ی متن مستقل   چ ی ه   ی نامتن ی ب   ند ی ا اما در فر   ، شود ی م   مشخص و منحصر به فرد و ثابت قرار داده 

  دهند ی م در اصل به یکدیگر ارجاع   ها نشانه از دید سوسور،    . رد ی گ ی م ی متنی مورد بررسی قرار ها ه ی ال بلکه 

ی قائم بر خود  ا نه ا نش »هیچ    . ( ۱۲۱:۱۳۷۸و در »درون نظام زبان همه چیز وابسته به روابط است« )سوسور، 

مفاهیم    ۴مدلول و هم    ۳دال دیگر است، هم    ی ها نشانه با    اش رابطه بلکه ارزش آن ناشی از    ابد ی ی نم معنی  

  ، معتقد است   ی و (.  ۱۱۸:۱۳۷۸با دیگر اجزای اثر هستند« )سوسور،    شان رابطه تقابلی و مبتنی بر جایگاه و  

نا  حادث    ی است و معنا زمان   ها ی ن ی و جانش   ی ن ی نش از هم   ناشی ها  تفاوت   و هاست  از تفاوت دال   ی ش معنا 

باشند   ک ی و    نند بنشی   هم   کنار ها  از نشانه   ی ا که مجموعه   شود ی م  با هم داشته  با نظریه  رابطه  به عبارتی   ،

و باعث همنشینی و    شوند ی م ی پیشین در متن جدید جانشین  ها متن سنجید که چگونه    توان ی م سوسور  

. این نظام را  گیرد یا...یا« را به کار می نظام » پرداز نوعی  در فرایند جانشینی گفته .  گردند ی م ساختار جدید  

ها از نوع انفصالی است و قادرند در یک بافت به  عواملی تشبیه کرد که ارتباط بین آن   توان »مجموعه می 

بنشینند« )شعیری،  یکدیگر  گفتمان فرهنگ خود   ی ن ی جانش   ند ی فرا   (. ۱۰۸:  ۱۳۸۸جای  دو  د   ی در    ی گر ی و 

  طرح   مورد مطالعه مربوط به   ی ها است. در نمونه شده   گر ی متن به متن د   ک ی از    ی ساختار   رات یی موجب تغ 

و    فرش  تصویری ها قالی ایرانی  فرا   رات یی تغ   تمام   ی  نوع  نمونه    ی ن ی جانش   ند ی از  در  مثال  عنوان  به  است. 

  ی ن ی نش هم   ند ی اما فرا کرده است.    ها قالی را جانشین ترنج    ر ی وگ گرفت ، بافنده تصویر پادشاه و نماد  ۱تصویر  

هم  نظام  در  دارد.  داللت  »و...و«  نظام  ب   ی ن ی نش بر  ترک   ن ی ارتباط  نوع  از  نظام  است.    وسته ی پ   ا ی   ی ب ی عوامل 

حضور    ی ن ی نش هم   ند ی . در فرا شود ی شدن آن م   ل ی و موجب تکم   رد ی گ ی قرار م   گر ی هرعامل در کنار عامل د 

توان  های می ی نشآن ها ام نظ در ساختار    ها وجود ندارد. است و امکان حذف آن   ی همه عوامل الزم و ضرور 

ی  ها ت ی روا (. به عنوان نمونه تصویر  ۱۷۳:  ۱۳۹۱دو نوع نحو زمانی و مکانی را مشاهده نمود )زکریایی،  

  با به کارگیری نظام لذا    . اند شده ی گوناگون در کنار هم همنشین  ها مکآن ی مختلف و  ها زمآن گوناگون از  

 ی ایرانی و قالی تصویری پی برد. ها قالی ی طرح  ها تفاوت و    ها شباهت با    توان ی م   نشینی هم   و   جانشینی 
 ی تصویری: تحولی نوین در نقوش قالی هاقالی

  یی ها قالی   تر از همه جهانی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مهم تحوالت    ر ی ث أ ت در طول دوره حکومت قاجاریان، تحت 

  هنر   های روش   و   فنون   از   تأثیرپذیری   روند   قاجار دوره    . در ند ی آ ی تصویری به وجود م   ی ها با نقوش جدید به نام قالی 

  در   تصویرسازی   رو، ازاین   شود؛ می   محسوب   دوره   آن   قه ی سل   و   ذوق   دگرگونی نشانه    این،   و   گرفت   شدت   اروپایی 
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نقاشان، به حرفه طراحی فرش نیز روی آوردند، »از جمله    که ی طور به یافت،    رواج   فرش   جمله   از   صنایع،   از   بسیاری 

وارد این عرصه شد و بر طراحی فرش نقاشانی همچون سیدرضاخان صانعی و دیگران نظارت کرد،   الملک کمال 

(.  ۷۸:۱۳۸۵، ان ی ساز ت ی چ مدرسه عالی صنایع مستظرفه، رشته نقاشی قالی، را در آن دایر نمود )  س ی تأس همچنین با 

امر مهم »تعدادی از هنرمندان برجسته مینیاتور و نقش قالی، جهت تکمیل توانایی خود در این مدرسه به  در پی این  

ی خارجی و  ها شرکت با دخالت    کم کم ( و  ۷۲-۴:  ۱۳۷۱)صوراسرافیل،  آموزش پرسپکتیو و آناتومی پرداختند«  

 ا وارد قالی کردند. یی ر گرا عت ی طب گذاشتند و    ر ی تأث نقاشان تحصیل کرده در غرب، بر طراحی فرش  

  گروه   این   اما   یافته بود،   راه   جا   همه   به   ایران   فرش   غرب،   با   ایران   تجاری   روابط توسعه    با   زمان   این   در   چند   هر 

  و   شدند   واقع   موردتوجه   کشور   داخل   در   بیشتر   بودند   مختلف   ی ها عکس   و   تصاویر   به   مزّین   که   ، ها قالی   این   از 

تعداد زیادی   وجود   با .  نداشتند   چندانی   رونق   خارج،   در    به   پادشاهان نگارانه  چهره تک   تصویر   با   ی قال   این، 

  دیدار   هنگام   یا  میهمانان  با  خود  های مالقات   در  حکومت  »مأموران  تا  شد ی م  داده  سفارش  بافندگان و طراحان 

له احتماالا به  أ و این مس   (Ziai, 1996:198)کنند«    اهدا   بلندمرتبه   مقامات   و   سفیران   به   خارجی   کشورهای   از 

در درون کشور و در میان غربیان به عنوان کاالیی نمادین و با    دوران قاجار خاطر این امر بود که قالی در  

  ۱۳۱۰. »در سال  فروختند ی فخر م   ی ران ی داشتن فرش ا   ی برا   ان ی چنان که غرب   ، گرفت ی م ارزش مورد مبادله قرار  

شهرتی کسب کرده بود که کمتر    چنان آن فرش ایرانی در دوره قاجار    ۷کرزن م( طبق نوشته لرد   ۱۸۹۲)   ه.ق 

که در آرزوی به دست آوردن چنین کاالیی نباشد. ارزانی    شد ی م بانویی از طبقات باالی انگلیس و آمریکا پیدا  

مر گواه بی مثال فرهنگ و تمدن  نداشت و این ا   ها خواسته چندان نقشی در این    ها فرش و گرانی قیمت این  

محسوب   )ساوری،  شد ی م ایران  محسوب    ی اس ی س   ی ها شکش ی پ   ی برا   ی مناسب   ه ی هد   ن ی بنابرا   (. ۱۶:۱۳۸۴« 

 . د ن بگذار   ش ی به نما   ، بر روی این کاالی با ارزش تا گفتمان حاکم بر آن دوران را   شد ی م 

تبدیل به  روی آوردن به تصاویر برای بیان مفاهیم دینی و اعتقادی و ملی و امور سیاسی،  در دوران قاجار  

که در ظاهرِ نقوش    رسد ی م ی تصویری به نظر  ها قالی اما با بررسی    شود. رویکردی اساسی در هنر ایران می 

 ی ایرانی یکسان است. ها قالی ی تصویری با طرح  ها قالی تغییر یافته ساختار کلی  

ی سوسوری استفاده شده است، هدف از  ن ی نش هم ، از مفاهیم جانشینی و  ها قالی منظور برای بررسی ساختار    به همین 

ی تصویری در ترازهای بیانی گوناگون، به منظور بسط  ها قالی ی موجود در  ها نشانه ، کشف ساختار  ها ی بررس این  

 است.   ها ی طراح ی الزم برای حفظ ساختار کلی  ا ه مؤلفه یابی به  معانی نهفته در درون آثار در دوره قاجار برای دست 

 ی سنتیها قالیی تصویری با طرح هاقالیبررسی ساختارگرایانه 

. اما  رسند ی م  نوع   ۱۹که گاه به بیش از    اند شده ی  بند طبقه ی مختلفی  ها سبک ایرانی از نظر نوع نقوش، به    ی ها قالی 

ی  ر ی تصو   ی ها قالی   کلی ساختار    . به عبارتی اند شده بازنمایی    ها قالی تصویری، تنها در چند نمونه از این    ی ها قالی 
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ی سنتی، باعث  ها نگاره ی تصویری به جای  ها نگاره سپس با جانشینی   ی سنتی است. ها قالی بر اساس تعدادی از  

یی که نقوش  ها قالی . بنابراین در این قسمت معانی و مفاهیم نقوش  اند شده   ها قالی ی در  ا تازه ی  ن ی نش هم ساختار  

 . شود می ، بررسی  اند شده ها جانشین  تصویری در آن 

 ی محرابی هاقالی

ها پس از آغاز دوران اسالم در پی ایجاد نیاز برای آرایش محیط محراب مساجد مسلمانان  این دسته از قالی 

در اکثر مناطق جغرافیایی ایران نوعی از این    تقریباا ند و  شد الی  ق   در انواع و ابعاد گوناگون وارد عرصه 

است   ی ها چه ی قال  شده  تولید  این  محرابی  نام  ها چه ی قال .  به  گاه  کوچک  خوانده  ا سجاده ی  نیز  ،  اند شده ی 

ی  ا سجاده ی ها چه ی قال ها است. ها و دوم در نقوش آن ها با طرح محرابی یکی در ابعاد و اندازه آن تفاوت آن 

انتزاعی   و  گیاهی  صرفاا  نقوش  دارای  و  کوچک  اندازه  برای    هستند در  زیراندازی  عنوان  به  که  چرا 

و    شوند ی م ی بافته  ا پرده ی بزرگتر و گاه به عنوان  ها اندازه ی محرابی در  ها قالی . اما  شوند ی م نمازگزاران بافته  

 . رد ی گ ی م ها صورت  ها دارای تنوع بیشتری است و حتی تصویربافی در آن نقوش آن 

: »مهرابه  سد ی نو ی م . رضی در ارتباط با این مساله  رسد ی م   ها مهرابه بعضی معتقدند ریشه طرح قالی محرابی به 

در واقع به معنای جایگاه و معبد مهر یا خورشید است. در واژة »مهرابه« جزء نخست نام مهر است که گاه با  

به معنای    رسد ی م ی گرمابه، سرمابه و جز آن به نظر  ها واژه خورشید یکی است و پسوند »آبه، آوه« که در  

در نتیجه اساساا مهراب    کردند ی م را چنین بنا    ها مهرابه است که    دار قوس جای مسقف با سقف ضربی هاللی و  

که مکان آن دارای طاق    آورد ی م یی است که مهر گاو را از پای در  جا ن ا هم یعنی معبد مهری. مهراب در واقع  

)با  محل حرب    ، ی معتقدند که محراب در مساجد اسالم   ی ا حال عده   ن ی با ا   (. ۱۳۸۵است )رضی،    دار قوس 

 (. URL: 1در    ۲  : ۱۳۸۴  ، ی با مهرابه ندارد )فرج   ی بوده است و ارتباط شیطان یا نفس اّماره یا جهاد اکبر(  

و به نقل از    رند ی گ ی است که پادشاهان از مردم فاصله م   ی کرده که محراب همان مکان   ت ی منظور روا ابن 

جدا کردن امام و دور کردن او از   ی به محراب، محراب گفته شده که برا   ن ی ا   ی گفته است که برا   ی االزهر 

منظور از قول امام  باز ابن   مکان در خانه و مسجد است.   ن ی و بلندتر   گاه ی جا   ن ی مردم بوده و محراب باالتر 

عب   فه ی حن ابن  بهتر   ده ی از  محراب  است:  کرده  برتر   ی ها محل   ن ی نقل  و  است  پادشاه    ی ها محل   ن ی نشستن 

کرده که عرب قصر را به    ت ی روا  ی از االصمع  ن ی منظور همچن هاست. ابن آن  ن ی تر ف ی و شر   ن ی نشستن و اول 

م   ف ی خاطر شر  معن   ن ی همچن   . نامند ی بودنش محراب  به  را  مانند   ی ها ی فرورفتگ   ی ا محراب  که    ی طاقچه 

عالوه بر    ، ها (. در بسیاری از فرهنگ ۴۵و    ۴۴  : ۱۳۷۵  ، ی اند. )سجاد ، آورده دادند ی را در آن قرار م ها  بت 

اند به  که اغلب اشاره کرده   طور همان این معنا    معنای فوق به بیشه شیر )جایگاه شیر( نیز آمده است. در 
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  سازد ی شیر آمده است، زیرا شیر در جائی که دور از دسترس باشد جایگاه خود را م   ی ن ی نش خاطر گوشه 

محل    ل ی اسرائ ی اند که مقصود از محاریب بن همچنین به معنای عبادت آمده و گفته   (. ۴۶:  ۱۳۷۵  ، ی سجاد ) 

ی  نما، معن جام جهان   ، آتش   ، آفتاب ،  ابروی معشوق ،  قبله   ، جمع محاریب . همچنین  است ها بوده عبادت آن 

دلیل استفاده زیاد از طرح محرابی در    توان ی م . به همین دلیل  ( ۳۹۰۱و    ۳۹۰۰:  ۱۳۷۱معین،  )   کرده است 

تصویری ها قالی  فهمید.   ی  را  در   پادشاهی  طرح  این  دیده  ها قالی بعدها  اسالمی  دوران  به  شود ی م ی   ،

. این  شود ی م (، و سپس صفویه بسیار بافته  ها ی نگارگر در    ها قالی خصوص در دوران تیموریان )عالوه بر  

کم جنبه عبادی و  کم   رسد ی م . اما به نظر  شود ی م استفاده    ها بافته دست طرح در دوره قاجاریه نیز به وفور در  

:  سد ی نو ی م در این زمینه . کمندلو شود ی ها بیشتر م آن  ها کمتر، و وجه مادی بافت دست در   طرح  مذهبی این 

کوچک شده آن را در    معمولی درآمد به صورتی که   مایه نقش به صورت یک    به تدریج طرح محرابی » 

 . ( ۳۸:  ۱۳۸۸)کمندلو،    ببینیم   م ی توان ی بعضی از مناطق م   ی ها خشتی فرش   ی ها قاب 

گفت عنصرهای ثابت در این    توان ی م و    خورد ی م ی محرابی، چند نقش بسیار به چشم  ها قالی در نقوش  

، قندیل و  اند درآمده یی که به شکل طاق ها لچک ،  ها ستون ، سر ها ستون . از جمله شوند ی م محسوب  ها قالی 

یی از  ها لچک   ها فرش به کار رفته به معنی تجلی نور الهی است. »برخی    ها قالی یا کتیبه. قندیل که در این  

ه کامل  است و نماد نور الهی نمون  "مشکات "ربع شمسه دارند، برخی در متن، نقش قندیل دارند که خود 

. در سوره  ( ۴۳  : ۱۳۸۵  ، ان ی ساز ت ی . )چ موارد فوق، فرشی معروف به شیخ صفی یا مقصود کاشانی است« 

و زمین است. داستان نورش به مشکاتی ماند که در آن چراغی روشن    ها آسمآن مومنون آمده، خدا نور  

 درخت زیتون که با آن   ی درخشان و روشن از ا ستاره ی که تاللو آن گویی  ا شه ی ش باشد و آن چراغ در میان  

  (. ۲۰که شرقی و غربی نیست، شرق و غرب جهان بدان فروزان است )قرآن کریم، سوره مومنون: آیه  

به صور مختلف از جمله به صورت نقش، مثل درخت سرو و شمسه    ران ی ا   ی سنت   ی تجسم نور در هنرها 

ی محرابی به شکل  ها قالی و در    ( ۴  :۱۳۸۴  ، طهوری است ) و ... ظاهر شده  ی معمار   ، بافی قالی  ، ی در نگارگر 

اشتراک مفهوم نور    ز ی . پس از اسالم ن داند ی باستان را اصالت نور م   ی حکما   ده ی اصل عق   ی، سهرورد   . قندیل 

و   ی چون سهرورد   ی باستان و اثبات آن توسط فالسفه بزرگ   ران ی ا   ی و مانو   یی مزدا   نش ی با ب   ی قرآن   ات ی در آ 

 (. ۳۰-۲۶:  ۱۳۸۶  ، ی کمال )جالل   ابد ی تداوم    ران ی ا   نش ی عنصر نور در هنر و ب   دار ی سبب شد حضور پا   گران، ی د 

.  اند شده ها ذکر شده است جانشین قندیل  یی که نام پادشاه و گاه سال بافت در آن ها به ی کت ی تصویری،  ها قالی در  

که دارای تقدس    شود ی م به عبارتی نام پادشاه در نور الهی قرار گرفته است. و یا خود پادشاه جانشین درختی  

که  این . در واقع به دلیل  رد ی گ ی م ، قرار  شود ی م نگهداری    ها ستون فراونی است و در زیر طاقی غیر زمینی که با  
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ی خوبی را  ن ی نش هم ی محرابی از معانی و نمادهای بسیاری برخوردار هستند، امکان ترکیب و جانشینی و ها قالی 

 ی تصویری تعداد زیادی از این نوع قالی استفاده شده است. ها قالی فراهم آورده است به همین دلیل در  

تصویر   قالی  روبه بند ب ی ترک ،  ۱در  از  و  متقارن  در  ی  عمدتاا  که  به چشم  نگار ل ی شما رو  مذهبی    خورد ی م ی 

 (، به کار گرفته شده است.  ۹۴:۱۳۸۷)وندشعاری،  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

و تصویر رستم و سهراب در مرکز قالی محرابی ه.ق  چهاردهماحمدشاه همدان، اواسط قرن مقایسه تصویر  -۱ ریتصو

 ( URL: 2)با قالی محرابی فراهان مربوط به یک سده  (،۴۳و  ۱۹۹:۱۳۶۸ ،ی )تناولبا درخت زندگی در مرکز  باغقره

 

شود. در درون محراب عبادت  می مذهبی   -های دینی شخص احمدشاه در این قالی در درون محراب واجد ارزش 

می  می صورت  قرار  آن  درون  که  می پذیرد و شخصی  به جای  را  عبادت خداوند  تصویر  گیرد،  بنابراین  آورد. 

شود. بافنده این متن با قرار دادن عناصری  مذهبی وارد می   -های دینی  در درون محراب به نظام ارزش   احمدشاه 

، به ساختار ایدئولوژیک حاکم بر سلطنت شاهنشاهی، ماهیتی دینی و  های متصل به قدرت در درون محراب نشآن 

که با دست خود درخت زندگی را    شود ی م همچنین در پایین قاب محراب، تصویر دو شیر دیده   بخشد. مذهبی می 

طریق با این    . به این اند برده و در امتداد آن گویی محرابی را که در آن پادشاه قرار دارد، باالی سر خود    اند داشته نگه  

. و یا در تصویر دیگر مکالمه  شود ی م   نگاره، مشروعیت حکومت احمدشاه با کمک رمزگان کنشی و فرهنگی بیان 

ها درخت زندگی قرار گرفته و خود درخت در بین  رستم و سهراب در یک قالی محرابی صورت گرفته که بین آن 

شود. ساختار  های مشابه دیده می ه که در این قالی و نمونه گون همان   ایرانیان همواره دارای تقدس باالیی بوده است. 

های تصویری بنابر شرایط اجتماعی و سیاسی تغییر کرده است اما از نظر جانشینی که مورد مطالعه قرار  ظاهری قالی 

است و با تحلیل صورت گرفته این   باف حفظ شده های دست های محرابی فرش گیرد ساختار کلی طرح قالی می 

نقوش جدید جانشین نقوش قبلی شده و در نهایت با همنشینی عناصر جدید در کنار    شود که ه ثابت می مسال 

 یکدیگر قالی جدیدی مطابق با شرایط اجتماعی عصر قاجار آفریده شده است. 
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 ترنج ی لچک هاقالی

به عنوان نماد الوهیت و نور    ۵اهلل نور السماوات و االرض...« »   فه ی شر نقش شمسه با توجه به معنای آیه  

اسالم   پیامبر  نماد  را  ادبی، خورشید  و  مذهبی  منابع  از  بسیاری  در  این  بر  عالوه  دارد.  اشاره  وحدانیت 

شده باشد )خزایی،    اخذ   ۶. این ایده ممکن است از مفهوم آیه »یا ایها الناس قد جاءکم برهان...« اند دانسته 

ی  ها قالی ؛ این نماد در  شود ی م در بسیاری از آثار هنری دیده  (. در دوره اسالمی نقش شمسه  ۵۹:  ۱۳۸۷

؛  دارد ی م . فرمی به شکل دایره که خود کمال گرایی و آرامش روحانی را عرضه  شود ی م ترنج دار نیز ظاهر  

حداقل از واگیره یک    ها ترنج   . بندد ی م و از طرفی هم نماد خاتم االنبیاء است، در مرکز توجه قالی نقش  

با   ها ترنج . در واقع رسند ی م ی شهری به یک شانزدهم و گاه بیشتر نیز ها قالی و در  شوند ی م چهارم، کشیده 

 . کنند ی م و مانند یک مدال در مرکز فرش، خودنمایی    شوند ی م از زمینه اصلی جدا    ها ره ی واگ استفاده از این  

. گاه ترنج به همراه چهار لچک است که به قالی  اند شده ته  ی گوناگون باف ها شکل ی ترنج دار به  ها قالی 

در  چه آن .  رد ی گ ی م لچک ترنج معروف است. گاه ترنج به تنهایی در زمینه فرش گلدار و یا زمینه ساده قرار 

چند ترنج در امتداد هم قرار    ها قالی ی قالی است. و گاهی در  ها ه ی حاش ثابت است، نقش ترنج و    ها قالی این  

  شود می   ت ی طور مشترک رعا رسوم و قواعد به   ی برخ   ران، ی ا   ی ها در طرح قالی . الزم است یادآوری شود  رند ی گ ی م 

در  » :  سد ی نو ی م  نه ی زم  ن ی ادواردز در ا  ل ی س ی . س شود ی ها مشاهده م در همه آن   ی فلسف  نش ی فرهنگ و ب  ی پا  ی و جا 

را بدون    ران ی ا   ی قال   ی تاکنون کس   ی ول   شود ی م   ده ی د   ه ی بدون حاش   ی ها مغرب و مشرق قالی   ی از کشورها   ی ار ی بس 

  د ی با   نه ی که طرح زم   کنند ی م   ی تلق   ی الزم   ی ربنا ی و ز   ه ی را به عنوان اساس و پا   ه ی حاش   ان ی ران ی ا   را ی ز   ، است ده ی ند   ه ی حاش 

. در  خورد ی م ی تصویری نیز به چشم  ها قالی . این مساله در  ( ۵-۴۴  : ۱۳۵۷)ادواردز،    « گر شود. بر اثر آن جلوه 

 ی تصویری کل زمینه قالی را پوشانده است و تنها عنصر حفظ شده، حاشیه قالی است. ها نگاره ،  ها قالی برخی از  

ی ترنجی نیز اکثراا دارای نقش یک چهارم هستند که با تکرار همان نقش، زمینه قالی با نقوش  ها قالی نقوش  

ی تصویری، شاه و یا هر  ها قالی . در  رد ی گ ی م ار  و ترنج در مرکز آن بهشت قر   شود می اسلیمی و شاه عباسی پر  

شاه اشاره شد به معنای    شخصیت و عنصر مهم جانشین ترنج و همنشین این باغ بهشتی شده است و نقش 

 که شاه جانشین ترنج شده است.   م ی شو ی م ی مواجه  ها قالی شمسه نیز به کار رفته بنابراین بسیار با چنین  

نقش گرفت و گیر به عنوان نمادی بین مبارزه و پیکار نیروهای خیر و شر از دیرباز در آثار هنری ایران نمودار    و اما 

ی طالی و نقره قبل از اسالم به دست آمده، بیشتر از همه  ها جام شده است. در آثاری که از تپه حسنلو، مارلیک و  

ی پیشین ایرانیان گاو را نماد  ها متن شده است. در  در تخت جمشید این نبرد به شکل نبرد شیر و گاو، تکرار  

فراوانی خواربار   از  اند دانسته ی م سودآوری، بهروزی، گستردنی و  نبرد  ا اسطوره ی  ها متن . در یکی  گاو  با  ی مهر 
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  از هریک از   شود ی م . »بنا بر اساطیر زردتشتی وقتی گاو کشته  کند ی م . مهر با کشتن گاو، حیات نباتی را ایجاد  کند ی م 

. در اساطیر مهری شیر نماد  د ی آ ی م چهارپایان اهلی به وجود  اش نطفه و از  شود ی م ی او گیاهی دارویی سبز ها اندام 

که در    شد ی م (. هر ساله در آغاز بهار و ضمن مراسم با شکوهی گاو قربانی  ۷۳:  ۱۳۸۲مهر است« )بهار؛ شمیسا،  

(. بنابراین  ۲۰۳:  ۱۳۸۱روایات پهلوی کنایه از بهار و فصل رویش گیاهان و جنبش و زندگی بوده است )رضی،  

نقش نمادین کشته شدن گاو به دست مهر و نزول برکت دانست. درباره این نقش   توان ی م نقش گرفت و گیر را 

(. در اندیشه اسالمی نیز گاو دارای اهمیت فراون است  ۱۵۵:  ۱۳۸۶است« )هینلز،    ها فصل هینلز اعتقاد دارد »نماد نبرد  

ی تصویری گاهی این نقش دیده  ها قالی چرا که در قرآن کریم بلندترین سوره به نام بقره )گاو( است. بنابراین در  

، نیز ساختار  ۲ی تصویری و ادبی گذشته استفاده شده و جانشین ترنج گشته است. در تصویر  ها متن که از    شود ی م 

 ی ایرانی حفظ شده است فقط با نقوش تصویری هماهنگ با عصر قاجار هماهنگ شده است. ها قالی   کلی 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  . اند شده منطقه سراب با قالی که پادشاه و نقش گرفت و گیر جانشین ترنج مرکزی    دار ترنج مقایسه طرح قالی لچک و    -۲تصویر  

 ( ۳۲:  ۱۳۵۶  ، ی )آزاد ( و  ۱۹۵:  ۱۳۶۸تناولی،  ) 

 ی ابتهی هاقالی

 ی مختلفی در مناطق گوناگونی از ها نام ی است که با  ا جقه ی ایرانی طرح بته  ها قالی یکی دیگر از طرح  

ی گوناگون سخنان  ها متن ایران از جمله کردستان کاربرد دارند. در رابطه با فلسفه وجودی این نقش در  

ی زرتشتی  ها آتشکده ی  ها شعاع ی بر این قولند که نقش بته نمادی از حالت ا عده مختلفی گفته شده است. 

که در    دانند ی م   یافته درخت سرو  تجرید ی را ا بته ی  ها نقش (. برخی ۸۲-۳:  ۱۳۸۰و زروانیان است )امینی، 

یی که درباره چیستی طرح بته  ها حدس . در ارتباط با  شوند ی م یی تکرار  ها ف ی رد اندازه بسیار کوچک در  

برگ درخت خرما، گالبی، شعله آتش، سرو و یا یک نقش تزیینی صرف...  »   اشاره کرد:   توان ی م   زنند ی م 

هنر بعد از اسالم است. نگاره سرو با خمیده شدن به یک    م ی شناس ی م   "بته جقه "ما به عنوان  چه  آن زادگاه  

. آیا  شود ی م   تر همگون و از دیگر سو به تصویر ذهنی سرو    شود می و طنازتر    تر کرشمه طرف، از سویی پر  
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گفت شاید یکی از دالیل چنین تغییری این باشد که در هنر اسالمی مساله محوری، تجلی حقیقی   توان ی م 

و    دهد ی م گون است و به این گمان که بته با تغییر آرایه، قائم به ذاتی خود را از دست  واحد در کثرات گونا 

و دور تا    پوشد ی م ها هنوز ترنج است، لباس شیدایی  یی که مضمون اصلی آن ها قالی در پهنه به خصوص  

 (. ۳۹۶-۷:  ۱۳۸۵سازیان،  « )چیت چرخد ی م دور مرکز  

، تصاویر زنان عشایری  ۳رایج در منطقه سیرجان است. در قالی تصویر    ی ها نقش ی یکی از  ا بته نقوش  

ی نقوش  ن ی نش هم هستیم.    ها بته ها همچنان شاهد تکرار نقش  . ولی بین آن اند شده   ها بته جانشین تعدادی از  

بته و زنان عشایری با ظاهر و پوشش غربی باعث پیوند ماهرانه یک قالیچه سنتی و یک قالیچه تصویری  

ی شده است. بنابراین در این  ا بته ، نقش ناصرالدین شاه جانشین نقوش ۴  ست و یا در تصویر تصویر شده ا 

اما نقوشی جدید از دوره قاجار جانشینن    شود ی م که ساختار کلی قالی ایرانی دیده   شود ی م اثر نیز مشاهده 

 ی تصویری بافته شده است. قال نقوش گذشته شده است و بدین شکل  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 ی باغی هاقالی

از   در ساختار    ی ها قالی تعدادی  باغی جانشین  ها قالی تصویری  فرش .  اند شده ی  اصطالح    ، ایران   ی باف در 

طرحی که در آن نقش خیالی و نمادین بهار و بهشت به صورت باغی با صفا و پرگل و گیاه، با پرندگان  

. برخی قالی  شود ی م باشد، قالی باغی گفته  خوش نقش و نگار و جانوران بالدار و شگفت آفرین کشیده  

درباره  طبری  است.    شده ی م که در زمستان پهن    اند آورده ی باغی به شمار  ها قالی بهارستان را نیز در شمار  

آن را فرش زمستانی خواندندی و َمِلکان عجم آن را اندر زمستان باز  ،  »اندر خزینه فرشی بود   : سد ی نو ی م این قالی  

شستندی بدان وقت که اندر جهان سبزی و شکوفه نماندی ... چنانکه چون بنگریستندی  کردندی و بر وی ن 

؛  ۴۶۶  : ۱است یا کشتزاری و اندر آن همة گوهرها اندر نشانده به رنگ )بلعمی، ج    ( زار پنداشتندی که َمبَْقله )سبزه 

  ، ی افشار )تناول سیرجان،    ، ی ر ی زنان عشا   -۳  تصویر 

 ( ۹۹:  ۱۳۸۹و قالی سیرجان )تناولی،    ( ۲۷۳:  ۱۳۶۸
  ، ی )تناول   ُدُرخش   شاه، ن ی ناصرالد مقایسه قالی    -۴  تصویر 

 ( ۱۳۹۰با قالی نقش بته کاشان )ژوله،    ( ۱۸۷  : ۱۳۶۸
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  ی ها امروزه از قالی   . طرح باغی در دوره صفویه رواج خاص یافت (.  ۲۴۵۲  : رجوع کنید به طبری، سلسله اوّل 

 هستند.   یازدهم و بقیه به قرن دوازدهم و اوایل قرن سیزدهم متعلق دهم و  به قرن  ی  موجود با این طرح، تعداد 

از هنر   این نقش  باشد. ساز باغ احتمال دارد که  ایده گرفته  ایرانیان  ایرانیان  ساز باغ هنر   ی  نزذ  ی  ا شه ی ر ی در 

. باغ با درختان گوناگون و آب روان نزد ایرانیان، به  اند رفته ی م ی جهان به شمار  ها باغ   ترین مهم دیرینه دارد و از  

با نهرهایی به    ها باغ (. این  ۳۹۵:  ۱۳۸۵،  ان ی ساز ت ی چ ویژه بعد از اسالم »نمادی از بهشت موعود بوده است« ) 

ی ایرانی، بعد از دوره  ها غ با دارد.    ها باغ ، ریشه در همین  "چهار باغ "و کلمه    اند شده ی م چهار قسمت تقسیم  

تمامی   در  و  بهشتی  نهر  بهشت، چهار  تمثیلی  ابعاد  ترکیب  در  و  معرفی  ها باغ هخامنشی  اسالمی  دوره  ی 

ریشه تقسیم باغ به چهار قسمت را از زمان ساسانیان    ۷لبر ی و (. البته  ۳۵:  ۱۳۸۱)موسوی بجنوردی،    شود می 

 آور بهشت هستند.   اد ی   قت حقی   در   ها طرح   ن ی ا (.  ۱۹:  ۱۳۸۴)ویلبر،    داند ی م 

( پایه اول ستاره، دوم ماه سوم خورشید  ۴۹:  ۱۳۸۳در ارداویرافنامه بهشت به چهار پایه بخش شده است )عفیفی،  

و چهارم گرودمان )بهشت برین( است. زرتشت بهرام پژدو شاعر زرتشتی قرن هفتم نیز همین ترتیب را در  

  هُو از دو واژه ُو  هیشَتریشه گرفته است. َو  هیشَتاز واژه اوستایی َو . بهشت  کند ی م ارداویرافنامه منظوم خود یاد  

)خوب( و ایشت )عالمت تفضیل( تشکیل شده و به معنای خوبتر و نیکوتر است. این واژه صفت تفضیلی از  

هیشت مجموعاا به معنای جهان برتر و  َو )جهان، هستی( است. انگهُو برای موصوفی محذوف یعنی واژه انگهُو

)بهرامی،    عالم  است  اکثر  ۱۳۰۶-۱۳۰۵:  ۱۳۶۹نیکوتر  در  ها قالی (.  بهشت  توصیف  همان  همانند  باغی  ی 

  ی واژه »جنت« بارها در قرآن آمده، هم به معنا .  اند شده ی  بند م ی تقس ی ایرانی و اسالمی به چهار بخش  ها شه ی اند 

و    کوکاران ی ن   ی اخرو   گاه ی جا   ی ا ( و هم به خصوص به معن ۱۵؛ حجر:  ۱۵؛ سبأ:  ۲۶۵)بقره:    ی جهان   ن ی ا   ی باغ معمول 

طرح    ن ی تا ا   ه شد باعث    ن ی به چهار نهر در بهشت اشاره شده است و هم   م ی مومنان به کار رفته است. در قرآن کر 

 ها نمو کند. از جمله قالی   گر ی و در آثار د شود    دار ی پا   ی اسالم   ی ران ی چهار باغ در تمدن ا 

مفاهیم در تمام فرهنگ    ن ی تر ی اساس از مفهوم فردوس جدا کرد»باغ فردوس یکی از    توان ی نم مفهوم باغ را  

،  ها قالی و احساسات ایرانیان داشته است. در بزرگترین    ها شه ی اند ایرانی است و همیشه موقعیتی مرکزی در  

 ها قالی (. فضایی که در نقشه این  ۲۴۸:  ۱۳۷۶،  )حصوری   ابد ی ی م ترین شکل تصویری خود را  مفهوم باغ کامل 

 ی بهشتی است. ها باغ متصور شده است، یک فضای قدسی و انعکاسی از  

ی سال یافته است.  ها فصل به چهار بخش تقسیم شده است. هر بخش اختصاص به یکی از  ۵زمینه قالی تصویر 

در  صلی، چهار عنصر طبیعی و.. اشاره دارد.  عدد چهار در متون فرهنگ ایرانی دارای تقدس است و به چهار جهت ا 

  ی ها نقوش قالی   ن ی مردم، جانش   ی و چهار صحنه از زندگ   ی خ ی تار   ی چهار فصل سال به همراه چهار بنا   ، ی قال   ن ی ا 
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  ی خ ی و تار  ی نقوش باستان  ی ها مهم و نمادها و نشانه  ی ها ت ی چهره شخص  ر ی از تصاو  ز ی ن  ی قال  ه حاشی اند. شده   ی باغ 

شده که معموالا در مرکز    ی حوض آب   ن ی جانش   ی در مرکز قال   ی نقش برجسته هخامنش   ر ی شده است. تصو   ل ی تشک 

در تصویر دیگر چهار درویش که از نظر مذهبی جایگاه باالیی دارند در    هر قسمت وجود دارد.   ن ی ب   ی تقاطع نهرها 

 تصویری به وجود آمده است. ی به شکل قالی  ا تازه و همنشینی    اند گرفته ی باغی قرار  ها قالی ساختار کلی  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 ( و قالی چهار فصل، تبریز، اوایل قرن  ۱۳۰:  ۱۳۷۴ی چهارگانه )فریه؛ مرزبان،  بند م ی تقس ی باغی با  ها قالی   -۵تصویر  
 ( ۲۴۷:  ۱۳۶۸  ، ی تناول (، جانشینی تصاویر روایی چهار درویش به جای قالی باغی ) ۲۸:  ۱۳۸۵چهاردهم ه.ق )بصام،  

 

 ی خشتی هاقالی

  جمله   از   خشتی   ی ها طرح .  اند شده ی خشتی جانشین  ها قالی ی تصویری در ساختار  ها قالی تعدادی دیگر از  

قدیمی   ی ها طرح  پازیریک    که ی طور به ؛  هستند   ایران   فرش  مشهور   و  اصیل،  قالی  اساس  با    توان ی م بر 

  چهار  اجتماع   از   چهارگوش   شکل   این  اطمینان گفت که حداقل این طرح از دوره هخامنشیان رواج دارد. 

  سنتی   هنر   در   وحدت   نوعی   کل   در (  خشت )   نقش   یک   . گسترش کند ی م   حکایت   ماده   آورندة   پدید   عنصر 

این  ۳۶:  ۱۳۹۲،  جلفایی   )آقاداود   کند ی م   ایجاد   بوم   و   مرز   این  در  فرش  متن  یا    ها قسمت به    ها طرح (. 

به   شود ی م ی مختلفی تقسیم  ها قاب  کنار یکدیگر قرار  و  با    رند ی گ ی م طور منظم در  و در داخل هر قاب 

، طراح، تصویر موضوع ادبی را، در  ۶در قالی تصویر    . شوند ی م نقوش مختلف گیاهی و تجریدی تزیین  

تی، قرار داده است. در این قالی شهری که بر اساس یک مطالعه تاریخی  ی قالی خش ها ن ا نش ساختار درون 

 ی متنی ادبی و نگارگری با متن قالی در هم آمیخته است. ها ه ی ال طراحی شده است،  

رخ    ها قالی تصویری بود. اتفاق مهمی که در این    ی ها قالی گفته شد موضوعات ادبی، یکی از مضامین رایج در  

قالی تصویر   در  است.  سنتی  نقوش  به جای  ادبی  روایی  تصاویر  بحث جانشینی  داستان حماسی    ۶داده، 

ی خشتی شده است و در حاشیه هر قاب اشعار مربوط به همان  ها قالی شاهنامه جانشین نقوش گل و بته در  
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ی خشتی شده است. طراح این اثر با استفاده از تاثیرات نقاشی  ها قالی ی  ها قاب صحنه، جانشین نقوش حاشیه  

طوری که با حفظ ساختار قالی  ی شاهنامه، بهترین ساختار قالی را برگزیده، به ها داستآن ، برای روایت  خانه قهوه 

منجر  جانشین کرده است و به این طریق    ها خشت ی مختلف شاهنامه را در درون هر کدام از  ها بخش ایرانی،  

پایداری فرهنگی شده است. ساختار   این قالی به همراه نظام گفتاری  ها بخش ی  ن ی نش هم به  ی گوناگون در 

این اثر از دو نظام گفتاری و تصویری بهره برده   نوشتاری، منجر به حفظ تسلسل روایت شاهنامه شده است. 

استفاده شده    ها خشت بود، در حاشیه  ی دوران قاجار رواج یافته  ها قالی است و از خط نستعلیق که در کتیبه  

ی خشتی، حفظ شده  ها قالی ، همانند  ها قاب ی خشتی و ساختار کلی رمزگان درون  ها قاب است. ساختار کلی  

اما به جای محراب،    شود ی م ی خشتی دیده  ها فرش ی این قالی، همان ساختار  ها قاب است. درون بعضی از  

ماد سرو کهن ایرانی، پادشاه قرار گرفته و به جای دو نگهبان  سرای پادشاه تصویر شده است، و یا به جای ن 

(. و یا  ۷ی قرار گرفته است )تصویر  ا اسطوره دو شخصیت    ۸رند ی گ ی م ی که در دو طرف درخت قرار  ا نه ا افس 

قالی   مر در  فرزندش جانشین  ح ی و مس   م ی حضرت  مریم و  ی  ها طرح ی سرو و  ها نگاره ، تصاویر حضرت 

 . است شده و با ساختار کلی طرح خشتی همنشین    اند شده محرابی  
 

 

 

 

 

 

 
 ( ۲۴۱:  ۱۳۶۸  ، ی تناول )   بلوچ ،  ح ی و مس   م ی حضرت مر و    ( ۳۳:  ۱۳۸۵)بصام،   ه.ق   ۱۳۱۹  ز، ی تبر   ، ی مجلس   ی طرح خشت   -۶تصویر  

 ( ۷۴: تصویر  ۱۳۹۰قالی خشتی چهارمحال بختیاری )ژوله،   
 

 

 
 

 

 

 
 

  ( ۷۴: تصویر  ۱۳۹۰)ژوله،   ی خشتی ها قالی ی طرح مجلسی با  ها خشت . مقایسه بین  ۷تصویر  
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ی ایرانی با  ها قالی ی تصویری و طرح  ها قالی ی بین ساختار ظاهری و معنایی  ها تفاوت و    ها شباهت در ادامه  

 . اند شده طور خالصه بیان  به   ۱ساختارگرایانه در جدول شماره    ی ن ی نش هم روش جانشینی و  
 

   ی ایرانی ها قالی ی تصویری با طرح  ها قالی   انه ی ختارگرا سا   ی بررس   -۱جدول  

 طرح قالی 
طرح اولیه  

 قالی 
 ی ن ی نش ساختار هم  ساختار جانشینی  قالی تصویری 

قالی  

 محرابی 

   

احمدشاه    ی ن ی جانش  تصویر 

قال  مرکز  جا   ی در    ی به 

مقدس  رستم    درخت  و 

درخت   کنار  در  سهراب 

 مقدس 

با  ن ی نش هم  شاه  احمد  تصویر  ی 

قرارگیری   و  محرابی  قالی  متن 

با   مقدس  درخت  باالی  بر  وی 

 ی فرش ها ه ی حاش 

قالی لچک  

 دار ترنج 

   
و    ی ن ی جانش  احمدشاه  تصویر 

 نبرد شیر و گاو به جای ترنج 

و   لچک همنشینی تصاویر با متن و  

 ی فرش ها ه ی حاش 

 ی ا بته قالی  

 

جانشینی تصاویری از زنان    

شاه   ناصرالدین  و  عشایری 

 ی ا بته در متن قالی  

با  ن ی نش هم  عشایری  زنان  ی 

فرنگی ها لباس  و    -ی  ایرانی 

قالی   متن  در  شاه  ناصرالدین 

 ی فرش ها ه ی حاش ی با  ا بته 

 قالی باغی 

و      روایی  تصاویر  جانشینی 

چهار درویش به جای متن  

 قالی باغی 

زندگی  ن ی نش هم  و  دراویش  ی 

بناهای تاریخی،   با  روزمره مردم 

در   ایران  کهن  نمادهای  و  شعرا 

 متن قالی باغی 

قالی  

 خشتی 

   

روایی   تصاویر  جانشینی 

به   مقدس  مریم  و  ادبی 

سنتی   نقوش  جای 

جانشینی  ها قالی  خشتی،  ی 

اشعار ادبی به جای نقوش  

 سنتی در حاشیه هر قاب 

و  ن ی نش هم  مقدس  مریم  ی 

داستان  ها بخش  متن  مختلف  ی 

و   و    ها ت ی شخص شاهنامه 

ی گوناگون در  ها ن ا زم و   ها ن ا مک 

نظام   همنشینی  و  یکدیگر  کنار 

 وشتاری در کنار هم گفتاری و ن 

 )نگارنده( 
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 گیرینتیجه 

گان و  بافند   همین مساله باعث شده   ند. ر برخوردا خوبی    ی ن ی نش و هم   ب ی از امکانات ترک   ، ی ایرانی ها نقوش قالی 

ی  ا تازه   ی ها ی بند و سامان   بات ی ترک   و   گذشته دارد، به ابداع   ی ها در سنت   شه ی و نظر خود که ر   قه ی ، با سل طراحان قالی 

صورت گرفت مشخص شد که از بین طرح    ها قالی ی که بر روی این  ا مطالعه با    ی تصویری دست یابند ها قالی در  

ی، باغی و خشتی طراحان و بافندگان برای همنشینی با  ا بته ی محرابی، لچک ترنج،  ها قالی ی ایرانی طرح  ها قالی 

که از    اند شده   ها قالی یگزین نقوش طرح  ی تصویری، نقوشی جا ها قالی . همچنین در  اند جسته نقوش تصویری بهره  

مهم   ایران  گذشته  در  فرهنگی  و  معنایی  سیاسی    اند بوده نظر  اجتماعی،  تغییرات  با  هماهنگ  قاجار  دوره  در  و 

جانشینی    خورد ی م ی تصویری بسیار به چشم  ها قالی وفرهنگی رخ داده هماهنگ هستند. از جمله نقوشی که در  

ی سنتی به جای ترنج و یا  ها قالی نقش و جایگاه پادشاه و یا نقوش تصویری دیگر مانند طرح گرفت و گیر در  

ی دیگر و سایر ساختار  ها بته و همنشین با    ها بته برخی از    ن ی جانش درخت زندگی است و یا طرح زنان فرنگی  

ی دوران قاجار رواج یافته  ها ی نقاش وزمره مردم که در ی ر ها ی زندگ . همچنین تصاویری از اند شده ی ایرانی  ها قالی 

یی ادبی از شاهنامه  ها ن ا داست و یا    اند شده ی باغی همنشین  ها قالی بودند و یا تصاویری از دراویش آن دوران در  

 . اند شده ی خشتی همنشین  ها قالی   ساختار فردوسی و تصاویری مانند مریم مقدس با  

تطبیقی   مطالعه  با  نتیجه  به جای نقوش کالسیک  د مشاه   وان ت ی م در  که جانشینی نقوش تصویری  کرد  ه 

و  ایرانی  در    ی ها مکآن   و ها  دورآن   از   گوناگون   متون   درست   همنشینی   فرش  حاشیه  حفظ  و  مختلف 

متن  ها قالی  ظاهری  ساختار  تصویری،  طرح  ها قالی ی  با  رو  این  از  و  کرده  تغییر  جدید  شرایط  بر  بنا   ،

 ی ایرانی شباهت دارند. ها قالی ی ایرانی تفاوت دارند اما از نظر معنایی با فرهنگ ایرانی و نقوش  ها قالی 

 

 ها نوشت پی 
1- Arthur Upham Pope 

2- Ferdinand de Saussure ( 1857-1913زبان شناس سوئیسی )     

3- Signifier 

4- Signified 

 .، سوره النور ۳۵  ه ی است... آ   ن ی ها و زم خدا نور آسمآن   -۵

تابان به شما    ی و مجزات فرستاده شد( و نور   ات ی با آ   ی محکم آمد )رسول   ی شما از جانب خدا برهان   ت ی هدا   ی مردم برا   ی ا   -۶

 ، سوره النساء، ۱۷۴  ه ی آ   م، ی فرستاد 

7. Donald Newton Wilber   ایرانی و اسالمی پژوهشگر تاریخ معماری  

و ... قرار دارد که    ر ی ش   ، ی دال، بز وحش   ر ی ش   ی ا نه ا دو جانور افس   ا ی دو راهب و کاهن    ر ی تصاو   ان ی م   ی معموالا درخت زندگ   -. ۸

 (. ۱۰۱:  ۱۳۸۷)پوپ،    شود ی محسوب م   مناک ی مقدس و ب   ی رو ی و رمز ن   روند ی نگهبانانش به شمار م 

9- Lord George Nathaniel Crurzon ( ۱۸۵۹-۱۹۲۵سیاستمدار، ایرانشناس و رجال معروف بریتانیایی )     
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10- Richard Ettinghausen ( ۱۹۰۶-۱۹۷۹آمریکایی و متخصص در هنر اسالمی )   خاورشناس     

 منابع  فهرست 

 . تهران: موزه فرش. ران ی ، فرش ا ( ۱۳۵۶)   . اوش ی س   ، ی آزاد   -

  مناطق   ی ها فرش خشتی    ی ها قاب   نقش   تطبیقی   (، »بررسی ۱۳۹۲)   ، سمیرا؛ براری، میثم. جلفایی   آقاداود   -

 . ۴۹-۳۵:  ۱۳۹۲. تابستان  ۲۶  . ش نگره بختیاری«.    و   چهارمحال   استان 

 صبا. تهران: انجمن دوستداران کتاب.   دخت ن ی مه قالی ایران. ترجمه    ( ۱۳۵۷ادواردز، سیسیل. )   -

باف. ش  باف. اتحادیه صادرکنندگان فرش دست ( »نماد در قالی«. فرش دست ۱۳۸۰امینی، محمدرضا. )   -

۱۹  .۸۰-۹۱ . 

-   ( الهه،  در  ۱۳۹۶ایمانی،  فرهنگی  پایداری  تببین  قاجار.  ها قالی (.  دکتری رشته  ی تصویری دوره  رساله 

 مدرس.   ت ی دانشگاه ترب   ، ی پژوهش هنر، دانشکده هنر و معمار 

 . ۱۴. تهران: تا  ران ی بافی ا بهشت، هنر قالی   ی ا ی ، رو ( ۱۳۸۳. ) گران ی و د   ن الدی   جالل   د ی س   بصام،   -

بهار و به کوشش    ی محمدتق   ح ی . به تص ی بلعم   خ ی ، تار ( ۱۳۴۱) .  ی محمد بن محمد بلعم   ی ابوعل   ، ی بلعم   -

 . ج اول. تهران: اداره کل نگارش وزارت فرهنگ. ی گناباد ن ی محمد پرو 

 : علم. تهران  و اساطیر ایران باستان.   تاریخ  نگاهی به   (، ۱۳۸۸سیروس. ) ؛ شمیسا،  مهرداد   بهار،   -

 نیشابور: بلخ.   ، یی اوستا   ی ها فرهنگ واژه   (، ۱۳۶۹)   . احسان بهرامی،    -

  ۶(، سیری در هنر ایران، از دوران پیش از تاریخ تا امروز جلد  ۱۳۸۷)   پوپ، آرتور اپهام و فیلیپس اکرمن.   -

 سرپرستی سیروس پرهام. تهران: علمی فرهنگی. . گروه مترجمان به  ۱۲و  

 . سروش   : تهران   . چ اول   . ران ی ا   ی ر ی تصو   ی ها چه ی قال (،  ۱۳۶۸)   . ز ی پرو   ، ی تناول   -

 فرهنگستان هنر.   : تهران   . چ اول   ی ایالت جنوب شرقی ایران. ها بافت دست (، افشار،  ۱۳۸۹)   . ز ی پرو   ، ی تناول   -

ی بصری نور در نگارگری«. باغ نظر، دوره  ها جلوه  نه ی ش ی پ (. »پژوهشی پیرامون ۱۳۸۶. ) ی، فتانه کمال جالل  -

 . ۳۴-۲۳:  ۱۳۸۶پاییز و زمستان  .  ۸ش  .  ۴

تا پایان قرن    ی در فرش ایران )از دوره صفویان شناس یی با ی ز »نمادگرایی و    ، ( ۱۳۸۵. ) ن ی رحس ی ام   ان، ی ساز ت ی چ   -
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 چکیده 

از    آباد سلطان  یکی  که  است  اراک  شهر  قدیم  و    ی باف فرش   ی ها قطب نام  داشته  جهانی  که شهرت  بوده 

و    ها موزه بسیاری از  بخش نت ی ز اصیل در این منطقه تولید شده که اکنون    ی ها طرح و  ها رنگ با   یی ها فرش 

این منطقه،   ی معروف ها طرح است؛ یکی از  خارجی و داخلی   داران مجموعه و در دست بسیاری از   ها کاخ 

اما در این پژوهش فقط به بررسی    شود ی م طرح مستوفی نام دارد که مشابه آن در منطقه بیجار هم بافته  

اراک پرداخته شده است و  این پژوهش تحلیل بصری طرح مستوفی و    فرش مستوفی منطقه  از  هدف 

  و شده    م انجا توصیفی    –است که به روش تحلیلی   بصری آن   ی ها مؤلفه فی و شناخت  نام مستو   ی اب ی شه ی ر 

بوده وجامع آماری در نظر گرفته شده در این    ی ا نه ا کتابخ وری اطالعات به صورت میدانی و  آ روش گرد 

اراک است   ی ها فرش شامل  پژوهش   در حوزه  میان    که   مستوفی  تصادفی    ده   ها آن از  به صورت  نمونه 

قرار   بصری  تحلیل  مورد  و  نهایت    . اند گرفته انتخاب  که  در  شد  نتیجه  طرح    ی ها شاخصه چنین  اصلی 

به    ها آن هستند که در متن همه    ها وشکوفه پیچ خورده گل فرنگ و جوانه    ی ها وشاخه   شامل بندها   مستوفی 

به صورت   آن  تکرار  نحوه  و  شده  تکرار  واگیره  نقش  ی  ا نه یی آ صورت  و  نقش    معموالا   ها ه ی حاش است 

معموالا   ها فرش ی است و این ا سورمه اغلب  ها فرش آجری ودوغی و رنگ متن   ها ه ی حاش شکسته و رنگ  

 . اند ه شد ی باالی شش متر بافته  ها اندازه در  

 

 فرش، اراک، طرح مستوفی   : های کلیدی واژه 

 

 
اراک براساس مولفه با عنوان  کارشناسی  نامه مقطع  ان یمقاله مستخرج از پا  ن یا  ۱ در    های بصری فرش معاصر در جهانباز طراحی فرش مستوفی 

 است.  خانم سمیه صالحی یی به راهنما اراک دانشگاه
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 مقدمه 

و دارای شهرت جهانی بوده است. در    ی باف فرش ی اصلی  ها قطب در گذشته یکی از مناطق و    آباد سلطان 

این منطقه با تکیه برآب و هوای خوب و مواد اولیه مرغوب جهت تهیه الیاف مناسب برای فرش مرغوب  

یی  ها فرش و بافت خوب ومنسجم،    طرح ی طبیعی و  ها رنگ ی مناسب جهت تهیه  رنگزاها به عالوه وجود  

بسیار   شده ی م تولید   استقبال  مورد  جهان  سراسر  در  قرار  که  دوستان  فرش  میان    گرفته ی م ی  از  است. 

ی این منطقه در این پژوهش فرش طرح مستوفی مورد بررسی قرار گرفته است که سابقه تاریخی  ها طرح 

. در این  شود ی م . این طرح در منطقه بیجار و تبریز نیز تولید  شود می آن به حدود یک قرن و نیم گذشته باز 

ه علت نامگذاری این طرح به نام مستوفی چیست؟ مستوفی به چه  ک   شود ی م مطرح  سؤاالت پژوهش این  

 ی اصلی آن چیست؟ ها شاخصه ی بصری طرح مستوفی اراک و  ها مؤلفه معنایی است؟ همچنین  

 روش تحقیق 

به   توجه  توصیفی   سؤاالت با  روش  با  پژوهش  این  در  تحقیق  شده    -اصلی  سعی  ی  آور جمع تحلیلی 

ی باشد اما با توجه به قدمت این طرح دسترسی به منابع میدانی  ا نه ا کتابخ اطالعات به صورت میدانی و  

ی  ا عده ی از اساتید این رشته و  ا عده پذیر نبود و فقط امکان صحبت و مصاحبه با  برای آن تا حدودی امکان 

شد.  میسر  مطلع  و  قدیمی  بازاریان  کل    از  پژوهش  این  در  شده  استفاده  آماری  ی طرح  ها فرش جامعه 

ده فرش را به صورت تصادفی    ها آن ی معتبر است که از میان  ها ت ی سا ده در کتب و  مستوفی یافت ش 

 پرداخته شده است.   ها آن ی بصری هر کدام از  ها ل ی تحل برگزیده شده وسپس به  

 پیشینه قالی مستوفی 

ی  ها طرح ی موجود بوده که در هر منطقه تعدادی از  باف فرش ی  ها کارگاه   آباد سلطان در گذشته در تمامی مناطق  

لچک و ترنج گلدار،    ی ها طرح ی مخصوص به منطقه اراک،  ها طرح از جمله    ویژه آن منطقه را داشته است 

  ی فراهان، ماه   ی ماه   ، ی طرح هرات   چ ی پ   ی درهم )ماه   ی ماه   انواع   ، ی و خرچنگ   ی خان   نا ی م   ، ی گل حنائ   ، ی هرات 

ه طرح مستوفی بیشتر در منطقه  ک   هستند   ی مستوف   ا، ی افشان، جغراف   ، ی جوشقان، قاب قاب   ، ی خرده(، شاه عباس 

است، البته در مناطق دیگر اراک نیز بافته شده است که قدمت این طرح    شده ی م محال، ساروق و فراهان بافته  

 . شود می ی معتبر به حدود یک ونیم قرن گذشته باز  ها ت ی سا م شده در  انجا ی  ها ی بررس طبق  

 پیشینه کلمه مستوفی 

  عنوان   ن ی که ا است و این   یی که به چه معنا   شود ی م پرداخته  ن آ نام   ی اب ی شه ی به ر   ی فرش مستوف   ی قبل از بررس 

  داده شده است:   ی به چه افراد 
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 .« است. رد ی بگ   ی و کاف   ی طور واف که »حق خود را به   ی کس   ی و به معن   فاء ی است   شه ی است از ر   ی ا کلمه   ی مستوف   واژه 

را به    ی اسالم   ی کشورها   ی حسابدار   ی امور دولت   ی سرپرست   ت ّیکه در گذشته مسئول   است بوده   ی کس   ی مستوف 

 ( ۱۳۳۷:۳۵دهخدا، است. )  کرده ی م   فا ی نقش حسابدار کل را ا   ی مستوف   گر ی است. به عبارت د داشته   عهده 

عباس   ن ی ا  زمان  از  عموم به   ان ی عنوان  مستوف   ن ی ا   ی برا   ی طور  گرفت.  قرار  استفاده  مورد  مرکز    ی سمت  در  که 

ها پرداخت حقوق و  ن ا است   ی ها ی دارالحکومه بودند حساب دخل و خرج حکومت را در دست داشتند و مستوف 

  الممالک ی به مستوف   توان ی م   خ ی تار   ان ی مستوف   ز . ا دادند ی م م انجا را    ی استان   ی ات ی و مال   ی به امور مال   ی دگ ی و رس   ها ی مستمر 

بود و از پدر به پسر    ی موروث   ی نگار اشاره کرد. در دوره قاجار شغل مستوف   خ ی تار   ، ی در دوره قاجار و حمداهلل مستوف 

بود که به کار    ی از کسان   ی تفرش و گرکان بودند. در دوره قاجار لقب برخ   ان، ی آشت   ی قاجار از اهال   ان ی . مستوف د ی رس ی م 

 ( ۱۴-۱۳۹۳:۱۲)سام،   . پرداختند ی م   االت ی و ا   ات ی وال   ا ی شور  ک   یی و امور دارا   ات ی مال   افت ی در   ا ی   فاء« ی »است 

 ی سمت مستوف 

  ر ی به وز  الممالک ی مستوف  ان غزنوی مورد استفاده قرار گرفت. در دوره  ی طور عموم به  ان عباسی عنوان در دوره  ن ی ا 

و هنگام    ان ی . در دوره سلجوق کرد ی م ی دگ ی را رس   ر ی وز   وان ی کشور پاسخگو بود و حساب درآمدها و مخارج د 

  وان ی اعظم قرار داشت. د   ر ی پس از وز   ا سمت مهم بود و تنه   ن ی دوم   ی مستوف   ، ی الملک طوس صدارت خواجه نظام 

  ی الزمام برا   وان ی دوره اصطالح د   ن ی ( بود. هر چند در ا ی کنترل مال   وان ی زمام )د   وان ی زمان معادل د   ن ی در ا   ی مستوف 

موجود    ان ی نهاد در زمان سلجوق   ن ی در مورد نحوه کار ا   ی م ی که اطالعات مستق   است رفته ی م   کار به   ز ی ن   فاء ی است   وان ی د 

که از جمله    شد ی م   م ی معامله و قسمت« تقس   وان ی مانند »د   یی ها شاخه   ر ی به ز   وان ی د   ن ی که ا   سد ی نو ی . لمبتون م ست ی ن 

و    شدند ی م   ده ی نام   ز ی که »عامل« ن   ها ن ا است   ان ی و شبکه مستوف   ات ی مال   ی آور جمع   ی به قراردادها   ی دگ ی آن رس   ی کارها 

تبحر    ی دارالحکومه مستقر بود دارا   کز که در مر   ی بود. مستوف   ها ی پرداخت حقوق و مستمر   ها، ات ی مال   ی آور جمع 

در اداره امور مملکت داشت. مثالا در    ی اد ی شخص معموالا قدرت نفوذ ز   ن ی بود و ا   ی و مال   ی ادار   ت ی ر ی در مد 

  ر ی در زمان صدارت وز   ی قدرت پشت پرده واقع   ی البالسان   ی دالملک القم مج   ارق، ی برک   ی زمان سلطان سلجوق 

خود پا بر منصب    ی دوران مستوف   ن ی در ا   ی بود. در موارد متعدد   الملک آن زمان، فخرالملک ابن نظام   ف ی ضع 

 . شد ی انتخاب م   ی شاهان سلجوق   ر ی و به عنوان وز   نهاد ی م   ی صدارت اعظم 

  توانست ی م  ا ی باشد  ش ی ج  وان ی مانند د  وان ی د   ک ی سرپرست  توانست، ی م  ی مصر، مستوف  ی فاطم  ی در زمان خلفا 

ارتش    ول ی ت   ا ی مانند اخطاعات    ی در دستگاه   ی کننده مال مانند کنترل   ت ی اما باز هم پراهم   تر ن یی پا   ی دار سمت عهده 

  زان ی م   ا ی کنند   نظارت   ها ن ی زم   ی بردار نقشه   ر در دستگاه دولت بودند که ممکن بود ب   ی کارمندان   ها ی باشد. مستوف 

 بزنند و محاسبه بکنند.   ن ی غله تخم   ی مانند انبار دولت   ی آن را در انبارها   ر ی محصول و نظا 
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و جد بزرگ بزرگ    ی . حمداهلل مستوف شد ی ها اطالق م ن ا است   ی عنوان به سرپرستان مال   ن ی در دوره مغول ا 

  ر ی مانند وز  ی الممالک نقش ی و قاجار، مستوف   ه ی صفو   ان، ی مور ی اند. در زمان ت بوده   ها ی مستوف   ن ی از ا   ی مثال   ی و 

از    ی معمول   ی ها ی و مستوف   اشت را به عهده د   ی به حساب خزانه مل   ی دگ ی رس   فه ی و وظ   نمود ی م   فا ی کشور ا 

تحت عنوان    ی سمت   ه ی ت داشتند. در دوره صفو در دربار را در دس   ی تر ن یی پا   ی ها بودند که سمت   ی کسان 

  ی . در اواخر دوره قاجار لقب پرداخت ی م   ی امالک سلطنت   ی خاصه وجود داشت که به امور حسابدار   ی مستوف 

مملکت )سال    ی امور داخل   ر ی که ممکن بود آن شخص وز   گرفت ی خاص تعلق م   ی شخص   ک ی بود که به  

 ( باشد. ی الد ی م   ۱۹۱۰)سال    ر ی نخست وز   ا ی (  ی الد ی م   ۱۸۹۰

بودند که طبق فرمان شاه حائز    ی کسان   ان ی مستوف ":  سد ی نو ی خراسان بود م   ی مصدق که خود مستوف   محمد 

 .  شدند ی مقام م   ن ی ا 

 ( دوم ی فا ی )است   ی مستوف   -     ( اول ی فا ی )است   ی مستوف   -  شده بود:   م ی مقام به دو درجه تقس   ن ی ا 

 چهار وظیفه مستوفیان 

 قبوض صاحبان حقوق   ی س ی نو ه ی حاش   -                 و حکام مستقل   ت ی کتابچه دستورالعمل وال   م ی تنظ   -

 ( ۳۷-۳۱:  ۱۳۶۵  مصدق، )   . بوده است   ت و حکام مستقل یا مفاصا حساب وال   م ی تنظ   -              فرمان   ی س ی نو ه ی حاش   -

 آباد درسلطان مستوفیان  

 . اصفهان عراق بشود   و   ی ر   دستور داد که حکمران مازندران و   ی سامان   ر ی باهلل به ام   معتضد   فه ی خل   : ی عباس   ی زمان خلفا   در 

 . شد   ی پسر سلطان محمود حکمران عراق و ر   : ان ی زمان غزنو   در 

 . برادرزاده طغرل حاکم عراق شد   : ان ی زمان سلجوق   در 

 . پسر شاه شجاع حاکم عراق بود   ن ی العابد ن ی ز ،  مورگورکان ی زمان تاخت وتاز ت   در 

 . خان دولو حاکم عراق بود ن ی محمدحس   : ه ی زمان زند   در 

ساروق و فراهان    به در برگشت    رود ی م   ز ی به تبر   ، وی شاه قاجار ی فتحعل   دن ی از به سلطنت رس   بعد در زمان قاجاریه:  

را    ی گرج خان وسف ی و    کند ی با برادرش صلح م   ی بعد مدت   خان برادر خود، ی حسنقل   ه ی بر عل   کند ی م   ی لشکرکش 

 . کند ی حکمران عراق م 

ب   در    بروجرد،   ، ر ی مال   همدان،   ساوه،   منطقه )قم،   اد ی علت وسعت ز ه  زمان سلطنت قاجار در بلوک عراق 

وجود داشت و چون   آن در  ی اختالفات ناامن   شه ی وجود داشت که هم  ی اد ی ز  ی اصفهان( روستاها   ، گان ی گلپا 

آباد را از  از شاه اجازه ساخت قلعه سلطان   ی گرج خان وسف ی   شد ی مرکز هم م   ت ی ث برهم زدن امن ع با   ی گاه 

از    نمک و دشت فراهان( و   اچه ی طرف به کوه و در   ۳مناسب )از    یی ا ی جغراف   ت ی خاطر موقع   به   رد، ی گ ی شاه م 
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  کرد   ر یی آباد تغ ن از عراق به سلطان آ آباد نام  قلعه سلطان   س ی خاطر تأس حکومت شد به   ی مقر نظام   ۱۲۳۱سال  

 . دند ی شهر را اراک نام   ن ی آهن به ا مدن راه آ ه.ق با    ۱۳۱۶و در سال  

  ۱۲۶۸که او در سال    داده شد   دوم( سپهدار ) خان  ن ی به پسر او غالمحس   ی حکمران   ی گرج خان وسف ی بعد از  

ن   ی ان ی شت آ الممالک  ی مستوف   وسف ی   رزا ی عراق به م   ی حاکم کرمان شد و حکمران    رزا ی م   ز ی سپرده شد و او 

ام حسن  نا   ر ی خان  را  کرد.   ب ی نظام  ف نصرت   ۱۲۷۴درسال    بعد   حکومت    ۱۲۷۶تا سال    رزا ی م   روز ی الدوله 

 . خان سپرده شد قاسم   ر ی به ام   ی حکمران   ۱۲۷۷  . حکمران بود 

  زا ر ی م ،  ابوالقاسم   رزا ی م ،  اسداهلل خان   رزا می   ، رضاخان   رزا ی ، م ۱۳۰۳السلطان واگذار شد و تا سال  به ظل   بعد 

  حکومت را داشتند.   ابت ی الدوله ن دوام  اکبرخان ی عل ، خان ی رضا قل رزا ی م ،  خان ن ی حس   رزا ی م ،  رالملک ی دب  ، احمد 

 ( ۵۵۳-  ۵۴۴  : ۱۳۶۸)محتاط، 

رفت    ا ی در اراک از دن .ش  ه   ۱۳۳۵مد ودر سال  آ   ا ی به دن   ش ه.   ۱۲۳۲در سال  فرزند الیاس    ک ی ل   ک ی ب   یی ح ی   زا ر ی م 

 . ( ۱۲۳:  ۱۳۸۶، ی ح ی )ذب   اراک شد   ی اراک بود، معاون او بود و بعد مستوف   ی مستوف   درضا ی س   رزا ی که م   ی در زمان 

کرد و    ی قرن زندگ یک    ک ی اراک شد و نزد   ی شاه مستوف   ن ی از اتباع قفقاز بود در دوره ناصرالد   یی ح ی  زا ر ی م 

ترتیب حبیب اهلل خان، امیرحسین، علی  . فرزندان ذکور وی به  بود   پسر(   ۵دختر و    ۵فرزند )   ۱۰  ی دارا   او 

 ( ۱۲۳:  ۱۳۸۶همان، )   خان، عباس خان، قاسم خان بودند. 

 ی طرح با عنوان مستوف   ی علت نام گذار   ی اب ی شه ی ر 

دانست    نقشه مستوفی را منسوب به یکی از این مستوفیان   توان ی م با توجه به تاریخچه مستوفیان موجود در اراک،  

 . اند کرده گذاری  سمت و منزلت او این فرش را به نام ایشان نام   خاطر به که این فرش به سفارش ایشان بافته شده و  

با توجه به منزلت و جایگاه میرزا یحیی بیک   رسد ی م م شده در این حوزه به نظر انجا البته با توجه به تحقیقات 

و  ۱شماره  تصویر  )   ک ی ل  فراوان   صاحب که  این   ن ی چن هم (  حاش   ی امالک  و  بود    ه ی درداخل  اراک  که  شهر 

  باغ و   و   ( ی فعل   ر ی رکب ی )پارک ام   ن یی پا   ی واراض   گ ی ب   ل ی کوه معروف به تپه خل   ی باال   ن به عمارت آ   ن ی تر معروف 

  ۶  گردو در جنوب اراک،   ی روستا   دانگ   ۶  عمارت خاله ستاره،   عمارت واقع در دروازه مشهد به اضافه حمام و 

بود که    ی منزل اشراف   ۲  ی درار   یی ح ی   رزا ی م   ساروق و... بود.   ی دانگ از روستا   م ی و ن   اهان اد فر ب آ مسن   ی دانگ روستا 

با  د.  معروف ش   ی بود و بعدها به کوه مستوف   گفتند ی م   گ ی ب   ل ی ن تپه خل آ به    که قبالا  ی در کنار کوه   ی سکونت و 

  ۶از ساروق و    ی نصف   ک ی شهر اراک بود و نزد   ی مستوف   شان ی ا که  این ی )کوه مستوفی( و  گذار نام این  توجه به  

   ت ی در مالک احتماالا  بافی بوده که  قالی   ی ها کارگاه   جا آن ودر    دانگ مسن آباد فراهان جزوامالک ایشان بوده است 
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شده    ی ار ذ نام گ   شان ی با نام ا   شده   د ی تول   شان ی درکارگاه ا   و   شان ی به سفارش ا که  را    ی طرح فرش   ک ی بوده    شان ی ا 

 . ( ۱۱۷:  ۱۳۹۰ذبیحی، )   ی از امالک خود را جهت مصارفی وقف کردند ار ی بس   ۱۳۱۴سال  . وی در  است 

 

 

 
 
 
 

 
 

 مرتضی ذبیحی   ( از خیریه وبرخی معلوالن فعال   اراک )مؤسسات برگرفته از کتاب تاریخ اجتماعی    -۱تصویر  

 

 طرح مستوفی 

  ۱۹ها  طرح فرش   ی طرح نقش فرش در شرکت فرش برا   ی بند در دسته ((  ۲طرح مستوفی )تصویر شماره ) 

 : رد ی گ ی قرار م   ی بند دسته   این شاخه از   ۲ما در    ی که طرح مورد بررس   بندی بیان شده است دسته 

 
 
 

 

 
 

 

 Celermontrug.com   ت طرح مستوفی برگرفته از سای   -۲ر  تصوی 
 

 ( یی فرنگ )گل اروپا گل   طرح 

  ه ی از هنر غرب ما   ، ی ع ی طور طب ها به که از لحاظ کاربرد گل   م ی دان ی ها م گل از    یی ا ها را مجموعه فرنگ ما گل 

ها  فرنگ گل   ی تفاوت دارند. در طراح   ی و سنت   یی ختا   ی ها با گل   ی اند. و از لحاظ شکل و فرم ظاهر گرفته 

  طرح به   ن ی ا   . ( ۳:  ۱۳۹۸ سلیمی، )  شود ی متعدد استفاده م  ی ها رنگ  ه ی شده و از سا  ت ی رعا  یی گرا عت ی اصول طب 

طرح    ن ی در اصل ا   د ی معروف است اما جالب است بدان   ی و فرنگ   یی پا و بودنش به طرح ار   گرا عت ی واسطه طب 

و روشن وجود دارد. طرح    ره ی سرخ با رنگ ت   ی ها است که در آن گل   ی ران ی ا   ی با نقوش اصل   یی ها ی بند ب ی ترک 

 نام برد.   توان ی طرح م   ن ی ا   ی فرع   ی ها طرح ، دسته گل و گل و مرغ را از  ی ، گل خشت ی ، گل مستوف جار ی گل ب 
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 ی یا بندی ا ره ی طرح واگ 

طرح در سرتاسر فرش چه از جهت    ک ی قطعه کوچک از    ک ی است که    ن ی ا   ی از استعمال واژه بند   منظور 

را بند    آن   وندند، ی پ ی هم م قطعات در مرحله تکرار به   ن ی . چون ا شود طول و چه از سمت عرض تکرار  

م ی واگ   ا ی   ی بند  نام نامند ی ره  از بند   ن ی ا   ی فرع   ی ها .  بند چک ی پ   ی بند   ، ی م ی اسل   ی گروه عبارتند  شکسته،    ی ، 

 ی و... . قالب خشت   ی بند   ، ی ناخان ی م   ا ی   ن ی ورام   ی ، بند ی مستوف   ی ، بند ی ا به ی کت   ی بند 

 ها فرنگ گل   ی بند طبقه 

.  ی عصر پهلو   ی ع ی طب   ی ها گل   . ۲  ی قاجار   های فرنگ گل   . ۱کرد:    م ی به دو دسته تقس   توان ی ها را م فرنگ »گل 

  ی ها فرنگ گل   ی کم کارند، ول   و معموالا  اند ی و غرب   ی ران ی ا   ی ها از گل   ی ق ی تلف   معموالا   ی قاجار   ی ها فرنگ گل 

 . ( ۱۱۰:  ۱۳۹۲  ، ی ز ی « )عز ند متعدد   ی ها رنگ ه ی سا   ی و دارا   تر ی ع ی عصر قاجار طب   ی ها از نمونه   ی دوران پهلو 

مستوف گل  ز   ن ی ا   : ی فرنگ  از  جعبه گل   ی ها شاخه   ر ی طرح  از  قاجار  دوره  در  و  بوده  شکالت    ی ها فرنگ 

 گرفته شده است.   ی فرانسو 

ازگل گل   درطرح  استفاده  ترک   ی ع ی طب   ی ها فرنگ  موت   ب ی در  طرح    رفته ی م   کار به   گر ی د   ی ها ف ی با  است.: 

  ی نوع قال   ن ی مخصوصاا گل سرخ. در ا   ، ی ع ی طب   ی ها با گل   ی ران ی ا   ل ی اص   ی ها طرح است از    ی ب ی فرنگ ترک گل 

 . شود ی سرخ استفاده م   ی ها رنگ   تند و روشن مخصوصاا  ی ها از رنگ 

گل   ن ی ا   ی فرع   ی ها گروه  ترنج(،  )لچک  سرخ  گل  را  ب طرح  گل جار ی فرنگ  مستوف ،  فرنگ  گل   ، ی فرنگ 

 . دهند ی م   ل ی فرنگ گل و بلبل تشک فرنگ دسته گل و گل دار، گل ترنج 

 گل فرنگ   ون ی مدال نقش 

و رنگ    ر ی فرنگ احاطه شده است. تصو گل   ی ها رز و گلدآن  ی ها توسط گل  ی مرکز   ون ی طرح، مدال  ن ی در ا 

اصل  با طرح  زم   ی گوشه  به   ن ی و  است.  ا   ی طور متفاوت  ا   ز ی تما   ن ی که    ی حاو   ی ضو ی ب   ی فضا   جاد ی باعث 

 . کنند ی را منعکس م   ی اصل   ی ها گسترده رنگ   ی ها ه ی شده است. حاش   ی مرکز   ن یو مدال 

نبوده و از طرق مختلف    ران ی ا   ی هستند که در ابتدا بوم   یی ها گل   ی ن ی از نقوش تزئ   یی ا ها مجموعه فرنگ گل 

  ه ی از هنر غرب ما   ، ی ع ی طور طب ها به اند و از لحاظ کاربرد گل کشورمان شده   ی گوناگون هنر   ی ها وارد عرصه 

منظور از گل در آثار کمال    . ند ار تفاوت د   ی و سنت   یی ختا   ی ها با گل   ی اند و از لحاظ شکل و فرم ظاهر گرفته 

ها همسان مرغ است. بوته  آن   ن ی و نماد   ی ر ی تصو   ت ی صد برگ است که اهم   ا ی گل و مرغ، گل سرخ    افته ی 

بوته محل    ن ی ا   شتر ی در آثار گل و مرغ ب   ی ول   ، شود ی م   ی نقاش   یی ها در آثار گل و بوته به تنها گل   ن ی کامل ا 

 . ( ۹۱-۸۶:  ۱۳۹۲  ، ی )شهداد   د ی آ ی استقرار مرغ به حساب م 
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باستان    ز ی انگ و عشق است. عطر دل   یی با ی فرنگ( مظهر محبت و ز گل رز )گل سرخ، گل  از دوران  آن 

که درباره گل سرخ نقل شده متنوع است. مسلمانان معتقدند که گل سرخ از قطره    یی ها شده و افسانه ستوده 

  یی ها به نگاره گل   ن ی و همچن  شود ی به گل گوبلن گفته م  فرنگ به وجود آمده است. گل   غمبر ی پ   ن ی عرق جب 

از آن، آن را    « ی طرح »انتزاع   ه ی ته   ی که به جا   ی است. به گل سرخ   ده ی رس   ران ی اروپا به ا   ی ها که از راه بافته 

 . ( ۱۲۸:  ۱۳۷۲)آذرپاد،    ند ی گو ی فرنگ م گل   ز ی نقش کرده باشند ن   عت ی به طب   تر ک ی هر چه نزد 

  ی فرانسه امروز   ا ی گل    ن ی سرزم   ی اقوام اصل   قت ی ها گرفتند که در حق فرنگ را مسلمانان از اسم فرانک   عنوان 

طور مطلق در مورد اقوام مختلف اروپا به کار رفت. اصطالح فرنگ در دوره  اصطالح به   ن ی بودند. بعدها ا 

هم که   ان ی و ارمن   ان ی رو گرج   ن ی ا  از   ، رفت ی به کار م  ان ی ح ی مس  ا ی و   ان یی طور مطلق در مورد اروپا به   ان ی صفو 

 . ( ۱۸۵:  ۱۳۸۵اصطالح قرار داشتند )آژند،    ن ی داشتند در شمول ا   ی ح ی مس   ن ی د 

شکل گرفت.    ان یی هند و اروپا   ان ی با گورکان   ه ی ارتباط دربار صفو   ق ی و از طر   ه ی از اواسط دوران صفو   ی ب أ م ی فرنگ 

با    ران ی بود که باعث ارتباط ا   یی دادها ی از همه رو   تر یر چشمگ   ی در ارتباط بودند. ول   ان یی هند با اروپا   ان ی چون گورکان 

نقاش به    ی گزاران تعداد ر کا   ن ی که هر گروه از ا   ، یی اروپا   ن بازرگانان، کارگزارا   ، ی ح ی اروپا شد. ورود مبلغان مس 

گرفت دربار اقدام به   ده ی ناد  د ی نبا  نه ی زم   ن ی را در ا  ی ت ی چند مل  ی ها و شرکت   ها ی همراه خود داشتند. حضور کمپان 

 ( ۲۲:  ۱۳۸۱کرد. )ژوله،    یی اروپا   ی ( به کشورها ی ب أ م ی )فرنگ   یی اروپا   ی آموختن نقاش   ی برا   ی اعزام افراد 

ساده   ی . در ابتدا به شکل افت ی رواج   ز ی مردم ن   ن ی است که به مرور زمان در ب   ی دربار  ی هنر  ، ی ب ا م ی هنر فرنگ 

شد   شتر ی ب  ی فرنگ  ی فنون نقاش   ی ر ی ادگ ی  ی با گذر زمان عالقه برا  ی ول   گرفت ی مورد استفاده هنرمندان قرار م 

کتاب و قاب    ی ها، جلدها ن ا قلمد   ی نقوش رو   ن ی ثابت موردتوجه قرار گرفت. ابتدا ا   ی به شکل هنر   گر ی و د 

از نقوش گل و مرغ در آن استفاده    شتر ی که ب   گرفت ی نام م  ی الک  ی و تحت عنوان نقاش   شد ی حک م   ها نه یی آ 

بزرگان، توسط هنرمندان    ی ها شد و در همان زمان در خانه   ی تر ع ی وس   ی ها نه ی کم کم وارد زم   ی ول   شد ی م 

  ن ی ا   ل ی دل  د ی . شا رد ی گ ی قرار م   ی ساز ی فرنگ   ر ی تحت تأث   که است    ی ا حوزه   ن ی آخر  ی هنر قال   ی نقش بست. ول 

 . ( ۱۵:  ۱۳۹۸سلیمی، و بافت فرش باشد )   ی طراح   نه ی ها در زم سنت   ی دار ی امر استمرار و پا 

 ی اساس طرح مستوف 

ها  و شکوفه   ی نت ی ز   چان ی پ   ی ها فرنگ و شاخه با گل   ب ی ( در ترک ی )ربع لوز   یی ها ی طرح را لوز   ن ی ا   اساس 

طرح    ن ی . ا رند ی گ ی م   ها به کار مضاعف دسته گل  ش ی آرا   ی را برا  ی م ی خطوط اسل  ز ی ن   ی . گاه دهند ی م  ل ی تشک 

  ه ی . حاش افت ی رواج   حان بافندگان و طرا   ان ی واقع شده و در م   رش ی زود مورد پذ   ار بسی  قاجار   دوره   جار ی در ب 

  عت ی از طب   ت ی به تبع   ز ی ها ن بوده و گل   ی رنگ الک   نه ی فرنگ و رنگ زم از متن آن گل   ت ی طرح به تبع   ن ی ا 
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شهرت    جار ی ب   ی که به مستوف   ی گرازمستوف ی د   ی نوع   . ( ۸۰:۱۳۸۲نصیری، بودند )   ی ع ی طب   ی ها رنگ گل   ی دارا 

  شود ی ها داده م فرنگ که به گل   ی ا ژه ی و نقش و   ها ی است اما با ربع لوز   ی فرنگ مستوف دارد همان طرح گل 

 . هستند   ی ض ی به شکل ب   ی در طرح مستوف   ها رال ی اسپ   ( ۸۲:  ۱۳۸۲، همان شود ) ی شناخته م 

 طراح فرش مستوفی اراک 

خصوص در منطقه فراهان بود و  به   روستاها شمسی بیشتر کشاورزی در    ۱۳۴۰شاخصه شهر اراک تا دهه  

نفر    ۳۴۸با    بافی قالی   کارگاه   ۱۰۷تعداد    ۱۳۴۰در سال  چه  ن ا ی بود، چن باف فرش صنایع دستی غالب روستاها  

( طراحان از محیط پیرامون خود الهام وروح  ۸:   ۱۳۹۰ی، فراهان ی )والشجرد   کارکن در شهر اراک موجود بود. 

  یی استاد آقا   ، ی م ی اهلل ابراه استاد عزت   ، ی بهادر   ی س ی ازطراحان معروف اراک استاد ع   . دند ی بخش ی م ایرانی به آن  

  ی اهلل مدت ح ی . ذب م ی نام ببر   ی ابطح   اهلل ح ی طراحان معروف اراک ذب دیگر از (  ۲۶۱:   ۱۳۹۰همان، )   وآستانه و.... هستند. 

  ت ی فرش شد. شهرت و خالق  ی مشغول طراح  ی ر ذ نو  ی مد و در سرا آ و سپس به اراک  س ی نون تدر در دارالف 

و    شان ی مسابقه به تهران فرا خوانده شد و ا   ی که برا   یی داشت که توجه همه را به خود جلب کرد تا جا   ی ار ی بس 

احتماالا    ی در کاخ مرمر و سعدآباد است ول   شان ی ا   ی از کارها   ی مقام دوم را کسب کردند برخ   ی در بها   ی س ی ع 

مهارت داشت. ظرافت قلم او در    ز ی ن   ی و شاه عباس   ی م ی کار تک بوته و بوته ترمه کار اوست در نقوش اسل 

 (. ۱۰۳:  ۱۳۹۷)صوراسرافیل،   مشاهده کرد   توان ی م   و...   ی ، لچک ترنج و نقش مستوف ی م ی اسل   ی ها طرح 

 اراک   ی طرح مستوف   ی ها نمونه فرش   ی بررس   ل ی تحل 

  ز ی اکنون ن  طرح هم   ن ی ، طرح و نقشه مستوفی بود. ا شد ی مختلف اراک بافته م  که در مناطق  ج ی را   ی ها از نقش   کی ی 

بلکه با    ل ی و اص   م ی صورت نقشه قد  . البته نه به شود ی از روستاهای اطراف اراک و فراهان بافته و عرضه م   اری ی در بس 

 . ( ۱۳:۱۳۹۹)افروغ،   است   د ی طرح مستوفی محل ترد   تگاه . خاس ی بند و تحول در ساختار طرح و نقش و رنگ   ر یی تغ 

 برای بررسی و شناخت بهتر این طرح چند طرح انتخاب شده از مستوفی اراک را مورد بررسی قرار گرفته است: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 آباد مستوفی سلطان   فرش   -5یر  تصو               مستوفی محال    فرش   -4ر ی تصو                    مستوفی فراهان    فرش   -۳  ر ی تصو 
 Celermontrug.com ت  برگرفته ازسای 
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 قالیکده  مستوفی زیگلر برگرفته ازسایت   فرش   -۸  ر ی تصو             Celermontrug.com مستوفی زیگلر برگرفته ازسایت    فرش   -۷و    ۶  ر ی تصو 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

آباد درقسمت باال آورده شده است و تحلیل برخی از  مستوفی منطقه سلطان   ی ها طرح تصاویر بعضی از  

 در پایین آمده است.   ها آن 

ی است و رنگ حاشیه بزرگ قرمز و  ا سورمه (: رنگ زمینه به کار رفته در این طرح به رنگ  ۳تصویر شماره ) 

دارای یک حاشیه داخلی به رنگ آجری است و رنگ    ی کوچک به رنگ شیری وکرم رنگ است وطرح ها ه ی حاش 

ی  ها برگ ی به کار رفته در طرح به رنگ آجری و  ها رال ی اسپ ی است،  ا سرمه آن به مانند زمینه فرش به رنگ    باف ساده 

ی  ها شکوفه و    ها ازگل ی  ا دسته به شکل بیضی با    ها رال ی اسپ تزیینی قرار گرفته بر روی آن به رنگ دوغی است  

ی  ها گزاگ ی ز وتزیینات قرار گرفته بر روی اسپیرال به شکل    اند خورده و سبز روشن به هم پیوند  کوچک شیری  

ی  ها ی ر ی دورگ ی به رنگ آبی با  ها فرنگ گل  ها رال ی اسپ ی و در میان  ا سورمه ی  ر ی دورگ متصل به هم به رنگ قرمز با  

 ی انگوری در کنار شاخه و  ها برگ از  ی سبز به هم فشرده گرفته شده است. در حاشیه طرح  ها برگ قرمز با قابی از  

  

مستوفی    فرش   -۹  ر ی تصو 
 ت  اروق برگرفته ازسای س 

Celermontrug.com 

مستوفی    فرش   -۱۰  ر ی تصو 
 ت  ای آباد برگرفته از س سلطان 

Celermontrug.com 

مستوفی    فرش   -11  ر ی تصو 
   سایت از ساروق برگرفته  

handmadeoldrug.com 
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وتاریخ بافت این طرح    آباد سلطان به کار رفته است. طرح مذکور مربوط به منطقه فراهان    فرنگ گل ی ختایی  ها برگ 

 است.   متر ی سانت   ۴۱۴در   ۳۱۰است و ابعاد فرش    ( ۱۹۱۴تا    ۱۸۱۵)   ۱۹مربوط به اواخر قرن  

ی بوده و رنگ حاشیه بزرگ به کار رفته در آن الکی است و  ا سورمه (: رنگ زمینه فرش  ۴تصویر شماره ) 

ی تیره است، طرح دارای یک حاشیه داخلی به  ا روزه ی ف ی شیری و آبی ها رنگ دارای دو حاشیه کوچک به 

زیتونی رنگ و تزیین    ی ها ی ر ی دورگ ی به کار رفته در فرش به رنگ الکی با  ها رال ی اسپ رنگ الکی نیز است.  

ی چهارپر به همان رنگ به کار رفته است  ها گل  ها آن یی سبز رنگ که در میان  ها گزاک ی ز میان آن به شکل 

را برای    گون گوزن ی فرنگ کرم، الکی، دوغی وسبز تصویری  ها گل ی الکی که با  ها اسپرال در میان این    و 

ی ریز  ها شکوفه ی از ا حلقه فرنگ را به دهان گرفته است، ی گل ا دسته ما به نمایش در آورده است که گویا  

ی قرار گرفته است که از قابی الکی که گل الله عباسی  ا روزه ی ف ی  ها ی ر ی دورگ فرنگ ارغوانی و نارنجی با  

. در حاشیه فرش  کند ی م رار گرفته حفاظت  ی ق ا روزه ی ف ی کرم و  ها شکوفه ی در میان و اطراف آن  ا روزه ی ف 

ی با دورگیری کرم در میان خطوط شکسته آبی روشن به  ا سورمه گل الله عباسی و نیلوفر شکسته به رنگ  

بوده و    آباد سلطان . این فرش مربوط به منطقه محال در  اند گرفته صورت یک در میان در دور فرش قرار  

 است.   متر ی سانت   ۳۱۸در    ۵۲۶و ابعاد آن    شود می میالدی بر    ۱۹۲۰سال  قدمت آن به  

ی و رنگ حاشیه آن آجری رنگ است و  ا سورمه (: رنگ زمینه به کار رفته در این طرح  ۵تصویر شماره ) 

دارای حاشیه داخلی به رنگ آجری نیز است که    ی است وطرح ا سرمه ی کوچک به رنگ شیری و  ها ه ی حاش 

ی طرح  ها رال ی اسپ های کوچک به رنگ زرد و آجری به صورت یک درمیان فراگرفته است.    میر بته روی آن را  

به همان رنگ که    ها آن ی چهارپر در میان  ها گل به رنگ آجری بوده وتزیینات زیگزاک مانند به رنگ سدری با  

  ها رال ی اسپ پیوند داده شده و در میانه این    هم به ی شیری  ها ی ر ی دورگ ری وزرد با  ی آبی و آج ها گلفرنگ توسط  

را در    ها فرنگ گل ی از  ا دسته ی آجری  ها ی ر ی دورگ ی ختایی به هم فشرده به رنگ شیری با  ها برگ ی از  ا حلقه 

ی شکسته به  ها رال ی اسپ برگرفته است. اما در حاشیه آن گل الله عباسی و نیلوفر با سبکی شکسته در میان  

  ۱۹قرن  ( تقریباا اواخر  ۱۹۱۴تا    ۱۸۱۵نوزدهم ) است. قدمت بافت این طرح به اواخر قرن    درآمده نمایش  

 است.   متر ی سانت   ۳۵۸در    ۲۶۷فرش  و ابعاد    شود می بر میالدی  

(: رنگ زمینه این طرح به رنگ کرم و رنگ حاشیه بزرگ آن الکی بوده و رنگ حاشیه  ۶تصویر شماره ) 

با  وسبزسدر   ره ی ت ی آب کوچک   به  ها کنگره ی روشن است، طرح دارای حاشیه داخلی الکی  ی اریب مانند 

که    ره ی ت ی آب رنگ   اسپیرال   گرداگرد است  است.  گرفته  فرا  را  دورگیر طرح  و  به رنگ الکی  ی  ا قهوه ی  ها 

آبی   رنگ  به  آن  میان  میان  ها باگل وتزیینات  در  کرم  چهارپر  ی  ها گل توسط    ها رال ی اسپ است.    ها آن ی 
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ی کرم رنگ  ها شاخ ی و کرم با دورگیری نخودی که تصویری گوزن گون، با  ا قهوه ی با دور گیری  ا روزه ی ف 

کرده ودر میان دهان گوزن   تداعی  کرم ها ازگل ی  ا دسته را  آبی و  فرنگ  پیوند داده    ی  گرفته،  قرار  رنگ 

ی در هم تنیده فرنگ به رنگ آبی و الکی  ها برگ و    ها شکوفه ی از  ا حلقه   ها رال ی اسپ اما باز در میان    و   اند شده 

گویا   که  دارد  از  ا دسته قرار  گزند گوزن حفظ    فرنگ گل ی  از  را  به  کند ی م کرم رنگ  مربوط  این طرح   .

است که زمینه آن کرم رنگ است وقدمت آن    آباد سلطان ی مستوفی  ها طرح است و از معدود    کمپانی زیگلر 

 است.   متر ی سانت  ۴۱۱ در   ۳۱۰آن  و ابعاد    شود می بر ی  الد ی م   ۱۸۷۵به سال  

   سه   ی بزرگ قرمز است وطرح دارا   ه ی و رنگ حاش   ی ا به رنگ سورمه   نه ی رنگ زم   ر ی تصو   ن ی در ا   (: ۷شماره ) تصویر  

بوده و    ی به رنگ دوغ   ده ی به هم چسب   ی ض ی ب ی  ها رال ی اسپ   است.   روشن ی و آب   د ی و سف   ی دوغ   ی ها ه کوچک به رنگ ی حاش 

به شکل الله    ی قاب   و   قه حل   ها رال ی اسپ   ان ی در م   اند. خورده   وند ی و قرمز به هم پ   ی آب   د، ی فرنگ وگرد سف   ی ها توسط گل 

  ی رنگ که به جا   ی نارنج   ی ا جوجه   یی قرار دارد که گو   ی و نارنج   ی ها به رنگ آب ها و برگ برعکس شده از شکوفه 

  ی به شکل شکر   ه ی حاش   . کند ی خود محافظت م   ان ی قرار گرفته را در م   د ی و سف   ی فرنگ آب   ی ها چشم و دهان آن را گل 

خطوط شکسته    ن ی در ب   ان ی در م   ک ی وسبز به صورت    ی ا و سورمه   شن رو   ی به رنگ آب   ی شکسته وگل گرد و الله عباس 

 . ( ۱۳۹۹:۲۸لخان،  ی ا   ، ی )آشور   است   گلر ی ز   ی مربوط به کمپان   ز ی طرح ن   ن ی ا   رنگ قرار گرفته است.   ی ا ه سورم 

و رنگ حاشیه بزرگ آجری رنگ است طرح دارای حاشیه کوچک به    ی ا سورمه (: رنگ زمینه  ۸تصویر شماره ) 

های کوچک به رنگ زرد  میر بته یک حاشیه داخلی به رنگ آجری که روی آن    و  است ی ا سورمه رنگ نخودی و  

آجری با دورگیری    ها آن تقریباا از حالت بیضی خارج و به گرد نزدیک شده ورنگ    ها رال ی اسپ قرار گرفته است.  

  ها فرنگ ی از گل  ا دسته و که توسط    ها آن یی در میان  ها مثلث میان آن تزیینات زیگزاکی به رنگ آبی با    هستند شیری  

  هم به یی ها شاخه . در میان این اسپیرال اند شده به هم متصل  شود ی م که تصویری شبیه به صورت گوزن را متصور 

ی به  ها فرنگ گل ی از  ا دسته جری و زرد است که  ی آ ر ی دورگ ی طبیعی به رنگ آبی روشن با  ها برگ تنیده از گل و  

گردان قرار گرفته است.  ی و آجری را در برگرفته و روی اسپیرال گلی زرد رنگ به شکل گل آفتاب ا سورمه رنگ  

ی قرار  ا سورمه ی انگوری  ا خوشه ی  ها گل ی که اطراف آن را  ا سورمه حاشیه به شکل سماوری کرم با دورگیری  

. این طرح مربوط به شرکت زیگلر  اند شده متصل    هم به ی شکسته نخودی رنگ  ها ه شاخ گرفته است و توسط  

 . متراست ی سانت   ۵۵۹در   ۳۷۳ و ابعاد آن   شود می بر میالدی    ۱۸۷۵سال  است و قدمت آن به    آباد سلطان 

کوچک    ه ی حاش   هشت   ی و دارا   ی بزرگ آن به رنگ الک   ه ی است و حاش   ی ا سورمه ی آب   نه ی رنگ زم   (: ۹تصویر شماره ) 

  ی فشرده است و رنگ آن آجر   کامالا  ی ض ی به حالت ب   ها رال ی اسپ   است.   ی وآجر   ی ر ی ش   سبز روشن،   ، ی آب   به رنگ 

  گر ی کد ی به    ی و آجر   ی آب   ی ها فرنگ و توسط گل   ی است ا سورمه وتزیینات میان آن به شکل زیگزایک به رنگ    است 

  ی ها و برگ   ها شکوفه  ها رال ی اسپ   ان ی در م   . خورد ی به چشم م  ی ا طرح سر پرنده   رال ی اسپ   ی در انتها   اند داده شده   وند ی پ 
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واژگون    ی ا فرنگ در کنار هم به شکل الله آن دسته از گل   ر ی گون قرار گرفته و در ز الله   ی چتر   ی فرنگ به صورت 

الله   ی برا   ی ا ه ی پا  م   ی ا قاب  در  است  شده  الله   ن ی ا   ان ی شکل  گل قاب  طرح  شکل گون  به  که    خته ی درآم   ی ها 

الله    ی ها گل   ه ی در حاش   نشسته است.   با ی باغ ز   ن ی به نظاره ا   ی آب  فرنگ   ی ها گل   ان ی زرد رنگ در م   ی ا انگارجوجه 

طرح مربوط به    ن ی ا   خطوط شکسته قرار گرفته است.   ان ی به شکل شکسته در م   ی ر ی و ش   ی به رنگ آب   لوفر ی و ن   ی عباس 

 . است   متر ی سانت   ۲۳۰در    ۳۱۶فرش    دازه و ان   شود می بر    ش ی سال پ   ۵۰است و قدمت آن به    آباد منطقه ساروق سلطان 

ی کوچک زرد، آبی  ها ه ی حاش ی و رنگ حاشیه آجری است ورنگ  ا سورمه (: رنگ زمینه  ۱۰تصویر شماره ) 

ی کوچک به  ها میر بته شیری است. طرح دارای یک حاشیه داخلی به رنگ آجری است و روی آن    روشن و 

را   طرح  درمیان  یک  وآجری  شیری  با  ها اسپرال است.    دربرگرفته رنگ  است  آجری  رنگ  به  موجود  ی 

ی و در  سبزآب به رنگ    هردو یی در میان آن  ها مثلث ی شیری وتزیینات میان آن به شکل زیگزاک و  ها ی ر ی دورگ 

با    ها رال ی اسپ گردان است و  گل آفتاب   کننده ی تداع که    خورد ی م میان آن گل فرنگ زرد رنگ و سبز به چشم  

  ها گل که باز هم قرارگیری این    اند شده ی فرنگ به رنگ آبی، آجری و زرد به هم پیوند داده  ا ه گل ی از  ا دسته 

ی از گل،  ا حلقه   ها رال ی اسپ را به نمایش گذاشته است. در میان    گون گوزن ی فرنگ در کنار هم تصویری  ها وبرگ 

فرنگ به رنگ آجری و آبی را در پناه خود قرار    ی ها گل ی از  ا دسته ی آبی  ر ی دورگ ی شیری با  ها برگ غنچه و  

یی  ها ی عباس شاه داده است. درحاشیه نقش سماوری و ماهی در هم با سماورهای زرد و آجری که در میان خود  

قرار گرفته    د ی سف آبی    گرد گل ی سفید با  آب ی ماهی به رنگ  ها برگ به رنگ شیری وآبی جای داده ودر میان آن  

 است.   متر ی سانت   ۶۴۵ در   ۴۱۱و ابعاد آن    گردد می ی بر  الد ی م   ۱۸۷۵سال    است. قدمت این طرح به 

 
 آباد  سلطان   ی مستوف   ی ها فرش   ی بصر   ل ی تحل   -۱جدول  

ابعاد به   محل  قدمت  ردیف 
 متر ی سانت 

رنگ  
 متن 

رنگ  
 طرح حاشیه  حاشیه 

  سال   ۱۴۰ ۱
 پیش 

 ۱۲.۳x۱۸.۴ زیگلر 

۵۵۹در    ۳۷۳  
  آجری  ی ا سرمه 

  دوغی  ی ا سرمه  x ۶.۶ ۴.۳ محال  نامعلوم  ۲

۳ 
اواخر  
 ۸.۹x۱۱.۹ آباد سلطان  قاجار 

۳۵۸ر  د   ۲۷۶   آجری  ی ا سرمه  

  سال   ۵۰ ۴
  الکی  ی ا سرمه  ۲۳۰ در  ۳۱۶ ساروق  پیش 

۵ 
اواخر  
 قاجار 

 ۸.۹x۱۱.۰ فراهان 

۳۳۵  در   ۲۶۷  
  دوغی  ی ا سرمه 

۶ 
اواخر  
 ۱۰.۰۲x۱۳.۷ فراهان  قاجار 

۴۱۴  در   ۳۱۰   الکی  ی ا سرمه  
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 دوغی  ی ا سرمه   آباد سلطان  نامعلوم  ۷
 

 محل  قدمت  ردیف 
ابعاد به  

متر ی سانت   
رنگ  
 متن 

رنگ  
 طرح حاشیه  حاشیه 

 آجری  ی ا سرمه   فراهان  نامعلوم  ۸
 

  سال   ۱۰۰ ۹
 شیری  ی ا سرمه  ۸.۵x۱۲.۶ فراهان  پیش 

 

 ۸.۳x۱۱.۰ آباد سلطان  ۱۸۷۵ ۱۰
۳۳۵در   ۲۵۱  

 شیری  ی ا سرمه 
 

  آجری  ی ا سرمه  ۱۳.۶x۲۱.۲ آباد سلطان  ۱۸۷۵ ۱۱

 ( ه )نگارند 

 آباد سلطان   ی مستوف   ی ها متن فرش   ی بصر   ل ی تحل   -۲جدول  
 نمونه متن  رنگ اسپیرال  رنگ متن  ابعاد  منطقه  قدمت  ردیف 

در    ۵۲۶ محال  ۱۹۲۰ ۱
 دوغی  ی ا سرمه  ۳۱۸

 

 در  ۳۱۰ زیگلر  ۱۸۷۵ ۲

 الکی  کرم  ۴۱۱
 

در   ۳۷۳ زیگلر  ۱۸۷۵ ۳
  دوغی  ی ا سرمه  ۵۵۹

 در   ۴۱۱ آباد سلطان  ۱۸۷۵ ۴

۶۴۵ 
 آجری  ی ا سرمه 

 

سال    ۵۰ ۵
 پیش 

در    ۳۱۶ ساروق 
۲۳۰ 

 آجری  آبی تیره 
 

  سال   ۱۰۰ ۶
 پیش 

 x ۶’۱۲ فراهان 

۸’۵ 
 آجری  ی ا سرمه 

 

اواخر   ۷
 قاجار 

در    ۳۲۵ محال 
۴۱۷ 

 طالیی  سیاه 
 

 دوغی  آبی تیره   ساروق   ۸
 

۹ 
اواخر  
 قاجار 

 فراهان 
در    ۳۱۰

   دوغی  ی ا سرمه  ۴۱۴

 ( ه )نگارند 
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 ی طرح مستوفی ها رال ی ی اسپ   نمونه   -۱۲تصویر  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 ی طرح مستوف   ره ی واگ ی  ها نمونه   -۱۳  ر ی تصو 
 

 آباد سلطان   ی مستوف   ه ی حاش   -۱۵                                     تصویر آباد  سلطان   ی مستوف   ه ی حاش   -۱۴  ر ی تصو           

 
 
 
 

 

 
 
 

 ی داخل   ه ی حاش   ی ها نمونه   -۱۷  ر ی تصو                            ن گوزن گو   ره ی واگ   -۱۶ ر ی تصو                            
 
 
 
 
 
 

 
  ۱۹تصویر                                                               ۱۸تصویر  
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 ۲۱  ر ی تصو                                                                             ۲۰تصویر                           
 

(  ۱۳تصویر شماره  در ) که    طور همان  آباد سلطان م شده بر روی طرح مستوفی در منطقه  انجا ی  ها ی بررس طبق  

خارج شده به سمت داخل چرخیده است به    گون گوزن از میان طرح  ها  نمونه در    ها رال ی اسپ   شود ی م   مشاهده 

ودر مسیر حرکت شاخه فرعی اسپیرال است و محل جدا شدن شاخه    ها آن درمیان    گون گوزن ی که تصویر  ا گونه 

میان این حلقه تشکیل    ودر   ی گل قرار گرفته است، ها حلقه   ها آن روی    را از اسپیرال پوشش داده است ودر کنار و 

(  ۱۸تصویر شماره )  در هم تنیده قرار گرفته است.  فرنگ گل  ۳ اکثراا ی فرنگ، ها ه غنچ و   ها برگ شده از شاخ و 

گل چهار    ها آن میان    در ها  طرح از تزیینات زیگزاک مانند استفاده شده که در بعضی از    ها ی م ی اسل داخل    درقسمت 

که باید در اصل همان گل چهار پر باشد ولی به دلیل شیوه    رسد ی م در بعضی طرحی مانند مثلث به نظر    و   پر 

تصویر  )   چیزی قرار نگرفته است.   ها گزاک ی ز واما در بعضی دیگر درمیان    شود ی م بافت به آن صورت دیده  

به رنگ زرد است که    اکثراافرنگ بزرگ که    یک گل   معموالادر قسمت باالی آن    ها ی م ی اسل ( بر روی  ۱۲شماره  

( از آن یک ساقه  ۱۲  ر ی وتصو   ۱۹شماره  تصویر  )   گردان است قرار گرفته است، ننده گل آفتاب ک در ذهن تداعی 

ی قرار  لوفرآب ی ن و در انتهای آن طرح یک گل مشابه گل    کند ی م وبرگ خارج شده و از میان آن ساقه ادامه پیدا  

فرنگ وگل گرد  یی از گل ها طرح در متن  ها ی م ی اسل ( و اما در میان ۲۱ ر ی وتصو  ۲۰شماره تصویر )  گرفته است، 

تصویر  )   طرحی برگ مانند شبیه آدمک قرار گرفته است.   ( و ۲۳شماره  تصویر  شده ) گل خارج    غنچه   ۳که از آن  

(  ۱۹شماره  تصویر  )   فرنگ بزرگ روی اسلیمی خارج شده است. یی که از دوطرف گل ها ( وبرگ ۲۲شماره  

 . ( ۱۲و    ۲۱و  ۲۰شماره  تصویر  )   از اسپرال خارج شده است ی فرعی و غنچه و برگ که  ها شاخه وتعدادی  

ی بیضوی  ها رال ی اسپ شده از  واگیره مستوفی تشکیل   شود ی م   ( مشاهده ۱۳تصویر شماره  در ) که  طور همان پس  

واین واگیره به    اند شده فرنگ به یکدیگر پیوسته در سراسر طرح به متصل    ی ها وشاخه است که توسط بوته  

در هم تنیده یک ساختار منسجم را به   ها شاخه صورت انعکاسی در طرح انتقال پیدا کرده است گویی که همه 

های فرنگ زیبا که به جذابیت طرح افزوده است در محل اتصال این  که روی آن پر است از گل   کشد ی م رخ  

  ، ده ی تن هم ی در  ها شاخه و    ها رال ی اسپ در میان این    ( و ۱۶)تصویر    خورد ی م ها صورت گوزن گون به چشم  پیرال اس 

را در میان خود پناه داده است. نقش    فرنگ گل ی از  ا دسته ی فرنگ به صورت فشرده  ها وبرگ ی از گل  ا حلقه 
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تصویر  بوده ) شیه شکری و گاهی هراتی  به شکل حا   اکثراا   آباد سلطان ی مستوفی  ها طرح حاشیه به کار رفته در  

دارای یک حاشیه داخلی هستند که بیشتر به    اکثراابیش از یک حاشیه کوچک دارند و    معموالا  ( و ۱۵و    ۱۴شماره  

بته میر بته شکل   از  گویی حصاری  گرفته،  فرا  را  گرداگرد طرح  که  است  کوچک  برای    میرهای های  کوچک 

 ( ۱۷شماره )   ر ی تصو   حفاظت از باغ مستوفی در نظر گرفته شده است. 

 

 

 ۲۵صویر  ت                           ۲۴ر ی صو ت                                  ۲۳  صویر ت                            ۲۲  تصویر               

 

 گیری نتیجه 

ی طرح مستوفی و ارتباط آن با سمت  گذار نام چنین نتیجه گرفت که علت  توان ی م ی تحقیق ها افته با توجه به ی 

طرح   ک و ی بوده    وی   ت ی در مالک احتماالا  که بازگردد    ی باف ی قال   ی ها کارگاه به   تواند ی م در اراک    الممالک ی مستوف 

 ند. نموده باش   ی گذار نام   مستوفی با نام  ،  شده   د ی تول   شان ی در کارگاه ا   و   مستوفی به سفارش  که  را    ی فرش 

ی دانست  ا ره ی واگ را    اصلی طرح مستوفی   شاخصه   توان ی م یی از این فرش  ها نمونه همچنین با تحلیل بصری  

به صورت    ها آن یی دارد که در متن همه  ها وشکوفه و جوانه    فرنگ گل پیچ خورده    ی ها وشاخه   که بندها 

دوغی و آجری و    ها ه ی حاش هراتی و رنگ    نیز معموالا شکری وگاهی   ها ه ی حاش انعکاسی تکرار شده و نقش  

 . اند شده ی شش متر به باال بافته  ها اندازه معمواٌل در    ها فرش ی است و این  ا سرمه اغلب    ها فرش رنگ متن  
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 چکیده

ای دورو متعلق به  های به کار رفته در قالی محرابی پرده این مقاله به بررسی و تحلیل هندسی نقوش و کتیبه 

اند. روش  کرده نقوش را بر بستری از هندسه ترسیم می   ، ها پردازد. طراح این فرش موزه آستان قدس می 

که در  است دهنده )رهنمونگر( اصلی در کادر بوده  ها بر مبنای خطوط انتظام بررسی نقاط طالیی این فرش 

تحلیل دست  این  از  ترکیب نهایت هدف  در  پویا  و  اهمیت  با  نقاط  به  و یک هندسه  بندی طرح یابی  ها 

دهد که طراحان در گذشته با در نظر گرفتن  است. نتیجه این مطالعه نشان می   صحیح در زیربنای این نقوش 

کرده اند. درطراحی  هندسه به عنوان مبنای اصلی طراحی فرش، نقوش را بر بستری از هندسه ترسیم می 

ر  عناصر به کا   ای در اندازه کادرها، تناسبات ویژه   ، ای دورو نیز همانند سایر هنرها های محرابی پرده فرش 

های درونی کادر به کار گرفته شده است. این مقاله به روش تاریخی،  ها و همچنین بخش شده در آن گرفته 

 توصیفی و تحلیلی است.  

 

 فرش، محراب، هندسه، نقاط طالیی، موزه آستان قدس   کلیدی:   های ه واژ 
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 مقدمه 

ها و نقوش فرش را بر روی نقاط طالیی از مربع زاینده )مربع  این پژوهش بر آن است که نحوه قرارگیری کتیبه 

شود را تجزیه و تحلیل نماید. بیشتر  هایش که در ترکیب استفاده می شاخص(، اضالع، اقطار و سایر ویژگی 

پرده قالی  نظر دارای طرح های  پرده . قالی هستند های محرابی  ای مد  از جمله طرح های  های  ای طرح محرابی 

ایران و همچنین برخی کشورهای اسالمی  اصیل و کهن در فرش  . مجموعه فرش آستان قدس  هستند بافی 

نقش کاربردی    ه. ق   ۱۳۲۰ه. ش تا    ۱۲۷۸ای دورو از سال  های پرده . قالی نیست رضوی نیز از این قاعده مستثنی  

دهد  تحقیقات نشان می .  است صورت دو رو بافته شده دارای برشی در وسط    که به   باف این دست .  اند ایفا کرده 

باف، به قالی  اند و به دلیل نوع بافت این دست اند بلکه به همین شیوه بافته شده ها از طول به دونیم نشده که آن 

به دلیل  -های خاص هستند  ای جزء فرش های پرده که فرش   ای دورو معروف شده است. با توجه به این پرده 

و منحصر به فرد تبدیل کرده    بدیل ها را به اثری بی آن   -ها مایه این فرش بافت و برشی در وسط فرش و نقش 

ها با نقوش متفاوت به  باف است و تاکنون تحقیق جامع و کاملی بر روی این اثر انجام نگرفته است. این دست 

فضای مجموعه فرش آستان قدس قرار دارند. این تحقیق بر آن  در منظور سهولت در رفت و آمد و زیباسازی 

ها را بر روی خطوط طالیی آشکار سازد. به خصوص دو فرش بافته  است که ارتباط بین نقوش تزئینی و کتیبه 

 .  هستند ( که دارای نقوش نمادین، بافت و رنگ خاص  ۴۰۸و    ۴۰۷شده در مشهد ) 

 ای دورو آستان قدس رضوی های پرده نگاهی به تاریخ قالی 

ها  بعضی از آن   ای اشاره کرده است: »از پرده   ۴۰۸و    ۴۰۷به شماره اموال    ها سیسیل ادواردز به این گونه قالی 

ها را  هایی که در محوطه آستانه قرار دارد استفاده شده بود. متاسفانه آن های ساختمان برای مفروش کردن اطاق 

ند. بعضی از  ها نکرده بود مور مراقبت از آن أ به مدت زیادی زیر پا گسترده بودند وهیچ یک از متصدیان را م 

ها تکه تکه شده بود و کرک برخی دیگر از بین رفته بود. چند تخته قالی را از طول دو نیم کرده تا به جای  آن 

اند بلکه به همین شیوه بافته  ها از طول به دونیم نشده دهد که آن پرده از آن استفاده کنند. تحقیقات نشان می 

 (.  ۱۳۶۸است )ادواردز،    ای دورو معروف شده الی پرده نوع بافت این قالی، به ق   اند. به دلیل شده 

 طرح در  است. این  آورده  توصیف خوبی  ها با طرح محرابی درباره فرش  تحقیق خویش  در  پرهام  سیروس 

الگوی  دوران  در  بافته  های فرش  از  برخی  معاصر،  فراهان،   جمله  از  ایران  مناطق  بیشتر  شده  جوشقان، 

 فرم )طاق، درخت  اصلی  نمونه  از  برداری الگو  با  باف قالی  است. هنرمندان  بوده  و غیره  کرمان، تبریز، کاشان 

 (. ۱۳۸۷اند )پرهام،   خلق کرده  آن  از  گوناگونی  های نمونه  وکوچک(  فراوان  های و گل  سرو، گلدان 
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دقیق   تاریخ  آن  به  استناد  با  بتوان  که  محرابی  نقش  با  صفوی، قالی  سلسله  از  قبل  تا  اسالمی  اولیه  های سده  از 

در  ایرانی  های فرش  در  را  طرح  و  نقش  این  از  استفاده  کرد،  اما  دست  مشخص    از  برخی  در  نیست. 

   سندی  تواند نمی  نیز  این  که البته  شده  سجاده  کلمه  به  کوتاه  چند  هر  هایی های شعر، اشاره کتاب  و  ها سفرنامه 

 برای  نقش محراب  از  حتماا که  این  هستند، یا  دار های گره باف  دست  این  که آیا  باشد  اعتماد  قابل  و  محکم 

 (. ۱۳۸۶است )کمندلو،   شده  استفاده  ها آن  تزئین 

بخشیده  درمکتب  زینت  را  نگاره  هر  اثر  فضای  که  عناصری  جمله  از  ایرانی،  نقاشی  مختلف  های 

 تاالر  در  بهرام گور  اند، به عنوان مثال نگاره که بر روی زمین و یا بر دیوارها قرار گرفته   هستند   ی های باف دست 

 شده است. در  ترسیم  شیراز  قمری، در  هجری  ۸۱۳ سال  در  امیر اسکندر  دیوان  برای  که  کرد  اشاره  پیکر  هفت 

 (.  ۱تصویر  شود ) می  دارند، دیده  نقش محراب  دیوار  روی  که  هایی باف ت نگاره، دس  این 

منحصر   نقشی  با  زیراندازی  دارای  هرات  مکتب  در  خمسه نظامی  قمری، برای  هجری  ۸۴۱ سال  در  که  ای نگاره 

 فرشی  روی  بر  آموزان دانش  و  است، استاد  مدرسه  مجنون در  و  لیلی  داستان  شرح  که  نگاره  این  است. در  فرد  به 

 صف نامیده  سجاده  اصطالحاا که  زیرانداز  این  در  جالب  است. نکته  شده  تزئین  طاق  از  ردیفی  با  که  اند قرار گرفته 

 ( ۲تصویر  رود ) می  شمار  به  محرابی  های طرح  اصلی  از عناصر  کدام  هر  طاق  زیر  قندیل  نقش  قرارگرفتن ،  شود می 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
نگاره بهرام گور در تاالر هفت پیکر،   -۱تصویر 

جری قمری، نقش محراب  ه ۸۱۳ دیوان امیر اسکندر
 های آویخته بر دیوار، )ماری کورکیان، ژان( بر قالی

به    -۲ر  تصوی  منسوب  نظامی  خمسه  از  مدرسه،  در  مجنون  و  لیلی 
هجری قمری، قالی با طرح سجاده صف   ۸۴۱میرخلیل، مکتب هرات 

 در این تصویر به چشم می خورد، موزه هنر متروپولیتن نیویورک 
 

 هندسه از دیدگاه اسالمی  

ان تجسم توحید، هندسه را  هنرمند اسالمی، به دنبال معنی دادن به حیات و توجیه زندگی هدفدارش در بی 

کند. نقش هندسه اسالمی  های زیبا خلق می گزیند و به کمک آن نقش که با اعتقاداتش هماهنگی دارد برمی 
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. در هم آمیختن نقش  است آینه یک تمایل فرهنگی است که همان گریز از طبیعت و میل به انتزاع هندسی  

بازتاب جهان  شمارد که همه  بینی خاص اسالمی است که قدرت را مختص خداوند متعال می و زمینه، 

مقصو  یک  زاده  اسالمی،  هندسی  نقش  پس  است.  یکسان  وی  نزد  نگاره مراتب  که  است  هنری  های  د 

 (. ۲۱:  ۱۳۷۹متفاوتی وادار کرد )اردالن،    گرای کالسیک را تغییر داده و به مدار فرهنگی کاماَلطبیعت 

آن،  هندسی  تناسبات  و  بعدها  که  چرا  است؛  اعتدال  کمال  در  و  زیبا  انسان  آفرینش  قرآن،  به  استناد    با 

  چه نسبت میان هنر و هندسه را در هنر بوده است. آن   ترین مبانی خلق آثار هنر و معماری در تاریخ اصلی 

سازد، ماهیت نیمه تجریدی و مکانی هندسه است. هندسه در هنر و معماری  تر می تمدن اسالمی عیان 

تر در بازنمایی عالم مثال دارد، عالمی که هنر و  قالبی است که بنا به همین خاصیت، استعداد و تناسبی فزون 

های اسالمی  ( هندسه در تمامی هنر ۱۳۸۷داند )بلخاری،  ا مکلف به بازنمایی می معماری اسالمی خود ر 

 یابد.  اعم از معماری و صنایع دستی نمودار است و با مفاهیم نمادین کیهانی و فلسفی پیوند می 

 ای دورو های پرده مشخصات کلی فرش 

در وسط بوده که با توجه به ابعاد آن در مسیر    که به صورت دو رو بافته شده دارای برشی   باف این دست 

این شیوه، دو    قالی به شیوه تمام لول بافته شده است. در   . گرفت قرار می (  ع ) زائرین حرم امام رضا   عبور 

  ها، فرش بسیار سفت، محکم و بادوام کنار هم قرار گرفته و به علت تراکم چله   به هم چسبیده و   چله کاماَل

ر   . شود بافته می  قسمت نگ نوع  در  شیرازه  بافت  همچنین  است.  گیاهی  شیمیایی و  طولی وسط ها،    های 

 ای وارد نشود.  نقوش و طرح آن لطمه   شود که در هنگام عبور زائرین به فرش نیز مشاهده می 

بافت و اهدا آن با توجه به کتیبه    و تاریخ   است متر  سانتی   ۴۱۰تا    ۲۱۰حدود  عرض،  ها در  باف ابعاد این دست 

محل بافت قالی  .  است هجری شمسی    ۱۳۳۷هجری قمری تا    ۱۳۲۰از سال    ۴۰۷روی فرش به شماره ثبت  

زده    فارسی   گره نامتقارن   ۴۰متر،  انتی س   ۶/ ۵و پرز پشم است. در هر    متفاوت است و جنس تار و پود آن از پنبه 

 اند.  عبور داده   متر بوده و در هر رج پس از بافت، پود ضخیم و نازک میلی   ۵تا    ۴شده است. طول ساق گره بین  

 ها )اصول حسابی( تعیین نسبت 

پردازیم.  های درون کادرها و ابعاد کادرها می ها ابتدا به تعیین نسبت در بررسی و اصول هندسی این فرش 

های ایگرگ  ترین نکته در بررسی تناسبات کادرها )متن فرش(، به کارگیری نسبت اهمیت  قابل  و  ترین مهم 

ها با شماره  های اولیه معلوم شد که کادر داخل فرش . الزم به ذکر است که در بررسی است   ۳و ایگرگ    ۲

  ها با )بدون در نظر گرفتن حاشیه( از نظم و هماهنگی بیشتری برخوردارند و فرش   ۳۴۹،  ۴۰۸، ۴۰۷اموال  

  کل فرش مورد بررسی قرار گرفته است.   ۱۶۳۲،  ۱۷۰۳،  ۱۷۰۲شماره اموال  



 ۲۰۱        ای دورو موزه آستان قدس رضوی های پرده ی قالی شناسانه طرح و کتیبه بررسی ساختار 
 

 ای دورو پرده   ی ها مشخصات کلی فرش   -۱جدول  

 

 های درون کادر  نسبت 

و عرض تمام  b و عرض زمینه فرش    aچه عرض حاشیه  نسبت حاشیه به عرض کل در این فرش چنان 

    2a:b=2:5 2a+5a=7a 2a+b=c b=5a 2a:c =2:5 باشد.   c  فرش )حاشیه و متن ( 

 

  

 ها نمونه 
 نوع رنگ  ح ا طر  بافنده  محل بافت  طرح و نقش 
  ابعاد  جنس پرز  کننده هدا  تاریخ بافت  شماره اموال 

 طبیعی  محمد نقاش مشهدی  محمد کرمانی  مشهد  محرابی درختی 

ه. ش ۱۲۸۱ ۴۰۷  
احتماال عبداهلل  

 ۴۱۰×۳۰۰ پشم و ابریشم  تبریزی 

 
 طبیعی  محمد نقاش مشهدی  عبداهلل تبریزی  مشهد  محرابی قندیلی 

ه. ش ۱۲۸۱ ۴۰۸  ۴۱۰×۳۲۱ پشم و ابریشم  عبداهلل تبریزی  
 

 طبیعی  نامعلوم  نامعلوم  اصفهان  محرابی ترنجدار 

 ه. ش ۱۳۱۱ ۳۴۹
  محمد میناکار 

 اصفهانی 
 ۲۶۰×۳۴۵ پشم 

محرابی قندیلی   

 ر ترنجدا 
 علی صوتی کرمانی  نامعلوم  کرمان 

طبیعی و  

 شیمیایی 

 ۱۹۰×۳۰۰ پشم  محمد هنرمند کرمانی  ه. ق   ۱۳۲۷ ۱۶۳۲

  
اراک  

 آباد( )مشک 
 نامعلوم  نامعلوم 

طبیعی و  

 شیمیایی 

۱۷۰۲ 
  ۱۴ربع قرن  

 ه. ش 
 ۲۱۰×۳۲۵ پشم  علی علیخانی 

  
اراک  

 آباد( مشک ) 
 نامعلوم  نامعلوم 

طبیعی و  

 شیمیایی 

۱۷۰۳ 
  ۱۴ربع قرن  

 ه. ش 
 ۲۱۰×۳۲۵ پشم  علی علیخانی 
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 )نگارنده(   ۴۰۸های درون کادر فرش  نسبت   -۴تصویر                       )نگارنده(   ۴۰۸طالیی فرش    ی ها تعیین نسبت   -۳تصویر 

 

 گر( دهنده )خطوط رهنمون ترسیم خطوط انتظام 

به عنوان رابطی میان کل و اجزاء    دهنده گیری از خطوط انتظام هماهنگی در یک مجموعه از نقوش متضمن بهره 

انتظام است. بهره  تواند  ی است برای بررسی که می ا دهنده تضمینی علیه تلون مزاج و وسیله گیری از خطوط 

و شکل   آورند یید نماید. این خطوط ریتم را به وجود می أ اند ت ای هنرمندانه خلق شده تمامی کارهایی را به گونه 

دهند که تضمینی مجدد برای درک نظم است. البته این خطوط تنها یکی  قابل لمسی از ریاضیات را به دست می 

 (. ۳۰۴:  ۱۳۶۷رود )چینگ،  یابی به نظم است و دستورالعمل الزامی به شمار نمی کارهای دست از راه 

شد که بر آن  طراحی تعیین می های  همان طور که گفته شد در سنت طراحی فرش ایران، محورها و سامانه 

بر اثر گذشت زمان به فراموشی سپرده    آمد. و چون این خطوط و مبناها اساس، انتظام کلی طرح به وجود می 

باشیم، چرا که بدون شک همیشه بهترین   تناسبات  این روابط و  شده است، الزم است که در پی کشف 

آید. شاید یکی از دالیل از هم گسیختگی و کاهش  طراحی از یک نقشه با نظم و تناسبات بهتر به دست می 

 ( ۱۳۸۸  ها باشد. )تختی، بندی طرح از بین رفتن نظام   توجهی و در نتیجه ها همین بی کیفیت نقوش فرش 

دهنده خواهیم پرداخت.  در این بخش به تجزیه و تحلیل هندسی نمونه مورد نظر از طریق ترسیم خطوط انتظام 

ها با استفاده از روش ترسیم قطرها و مقاطع مربع شاخص و مستطیل مکمل آن است. همان  تحلیل این فرش 

 گر کادر، متن فرش )بدون حاشیه( در نظر گرفته شده است.  ررسی خطوط رهنمون طور که گفته شد در ب 

ادامه  ابتدا مربع  -۶-۱ تعیین نمود. سایر مراحل به شرح زیر  های شاخص در دو قسمت کادر را 

 ( ۵تصویر شود )داده می

 ( ۶  تصوی )   ۱/ ۴و    ۱/ ۳(. خطوط تقسیمات  ۱/ ۲)   رسیم خطوط میانی اضالع ت   -۲  -۶

 ( ۷تصویر  های شاخص و مستطیل مکمل ) ترسیم قطرهای کادر اصلی مربع   -۶-۳

 ( ۸  تصویر اند. ) ترسیم خطوط افقی و عمودی از نقاط تقاطع خطوط که در مراحل قبل به دست آمده   -۴  -۶
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ها یکسان است. از این مرحله به بعد ترسیمات و  تا این مرحله در بررسی تمام فرش   آمده ساختار به دست 

 گیرد.  ها جداگانه مورد بررسی قرار می ویژگی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )نگارنده( ترسیم خطوط میانی اضالع و خطوط تقسیمات    -۶ر  تصوی     )نگارنده( ترسیم مربع شاخص در دو طرف کادر    -۵ر  تصوی 

 

 

 

 

 

 
 

 ترسیم قطرهای کادر اصلی و مربع شاخص -۸تصویر             رسیم قطرهای کادر اصلی و مربع شاخص ت   -۷ر  تصوی 

 نگارنده( )   ۴۰۸و مستطیل مکمل فرش                               )نگارنده(   ۴۰۷و مستطیل مکمل فرش    

 

 نحوه قرارگیری نقوش بر اساس نقاط طالیی 

 ۴۰۷دورو به شماره اموالی    ای فرش پرده 

در  کادر است،    ۱/ ۲که درست در وسط    است   "عمل استاد محمدی   "شامل  نقاط ارزشمند کادر از باال  

شامل  ۱/ ۴ سو  یک  در  که  بزرگ  یکی  کتیبه  وسط  سه  شامل  که  فرش  محمدباقر  باال  امام  از  حدیثی 

وار و  و کتیبه دیگر به صورت آینه و د   اهلل علیه و آله السالم و در سمت دیگر از حضرت محمد صلی علیه 

گذرد و هم  گرعمودی از آن می که هم خطوط رهنمون   الحاج محمد نقاش مشهدی عمل اقل متن یکسان  

باال درون نقش محراب گل شاه عباسی    ۱/ ۳در    . شود ترین قسمت کادرمحسوب می افقی درون کادر و پویا 

 باال شروع و    ۱/ ۳است ودرخت زندگی از    ۱/ ۲تر بر روی خط  بزرگی قرار دارد و گل شاه عباسی کوچک 
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  . باال است   ۱/ ۳درست بر روی    ، کید بر روی تنه درخت و انتهای تنه درخت أ شود و ت پایین تمام می   ۱/ ۴در  

 پایین قرار گرفته است.    ۱/ ۴ست در  گل لوتوس که در ستون محراب امده ا 
 

 
 

 )نگارنده(   ۴۰۷ای  تحلیل هندسی فرش پرده   -۹تصویر  

 

 408ای دورو به شماره اموالی  فرش پرده 

وسط سه کتیبه    ۱/ ۲باالو   ۱/ ۴در    استاد ولد علی اکبر کرمانی(   )   نقاط ارزشمند کادر در این فرش از باال کتیبه 

از وسط بزرگ   ۱/ ۲باال و ۱/ ۴دیگر در   کتیبه می کادر افقی درست  کتیبه شامل  گذرد که بزرگ ترین  ترین 

له و از دستگاه اقل حاج عبداهلل    اهلل ترعف و یذکر و فیها اسمه یسبح ا. . . . تبارک وتعالی فی بیوت اذن )قال 

وار شامل )اقل الحاج محمد نقاش مشهدی ( و  و دو کتیبه دیگر آینه   ( ۱۳۲۰تبریزی مقیم مشهد مقدس سنه  

کید بر روی قندیل  أ کادر شامل )واهلل تعالی روضه من ریاض الجنه( و در داخل کادر محراب ت   ۱/ ۳در  

کید بیشتر است و در انتها بر  أ کند. و در شروع قندیل ت دا می پایان پی  ۱/ ۳شروع و در  ۱/ ۴است و قندیل از 

 های محراب است.  پایین کادر بر روی پایه ستون   ۱/ ۳روی گل شاه عباسی در رده بعدی و در  
 

 

 

 

 

 
 

 

  )نگارنده(   ۴۰۸ای  تحلیل هندسی فرش پرده   -۱۰تصویر  
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   349دورو به شماره اموالی    ای فرش پرده 

باال   ۱/ ۲محراب و نقوش داخل آن بوده است و   ی نقاط ارزشمند کادر در این فرش بیشترین تمرکز بر رو 

ها به صورت  است و کتیبه   ۱/ ۲و    ۱/ ۴در قسمت باال بین    پایین کادر نقاط طالیی آن فرق دارد و   ۱/ ۲با  

 تصویر آمده است.    ۱/ ۴در انتهایی    وار قطاری و آینه 
 

 
 )نگارنده(   ۴۰۸ای  تحلیل هندسی فرش پرده   -۱۱تصویر  

 

   1632ای دورو به شماره اموالی  فرش پرده 

ها  و بعد بر روی کتیبه   کید بر روی قندیل و ترنج داخل محراب است أ نقاط ارزشمند کادر در این فرش ت 

ای که اسم واقف و نقاش آمده است. و در  )امام، یا مظلوم( و کتیبه   های کوچک بر روی کتیبه   اا مخصوص 

 کید شده است  أ ها نشده است و فقط به بازوان ترنج ت کیدی بر کتیبه أ قسمت باال ت 
 

 
 

  )نگارنده(   ۱۶۳۲تحلیل هندسی فرش پرده ای    -۱۲تصویر  
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 1702ای دورو به شماره اموالی  فرش پرده 

فرش است که به نظر نگارنده شبیه    ی ها ها و گل کید بر روی گلدان أ نقاط ارزشمند کادر در این فرش ت   

 قرار دارند.    ۱/ ۴ها در قسمت  و بعد کتیبه   است های لوتوس در دوران هخامنشی  گل 

   ۱۷۰۳ای دورو به شماره اموالی  فرش پرده 

های  های فرش است که به نظر نگارنده شبیه گل ها و گل نقاط ارزشمند کادر در این فرش تأکید بر روی گلدان 

 قرار دارند و چهار کتیبه بر روی نقاط طالیی است.    ۱/ ۴ها در قسمت  لوتوس در دوران هخامنشی است و بعد کتیبه 

 
 

 

 

 

 

 
 

 )نگارنده(   ۱۷۰۳ای  تحلیل هندسی فرش پرده   -۱۴  ر تصوی         )نگارنده(   ۱۷۰۲  ای تحلیل هندسی فرش پرده   -۱۳ر  تصوی 

 

 نحوه قرارگیری نقوش بر اساس نقاط ارزشمند   -۲جدول  

 ها نمونه 
شماره  

 اموال 

تعیین  

 ها نسبت 
 نمونه ها 

های درون  نسبت 

 کادر 

نقاط ارزشمند  

 در کادر 
 ابعاد فرش 

 

 ۳ایگرگ   ۴۰۷ 

 

۲:۵ 

 

۳۰۰×۴۱۰ 

 

 

 ۳ایگرگ   ۴۰۸

 

۲:۵ 

 

۳۲۱×۴۱۰ 

 

 ۲ایگرگ   ۳۴۹

 

۲:۷ 

 

۳۴۵×۲۶۰ 



 ۲۰7        ای دورو موزه آستان قدس رضوی های پرده ی قالی شناسانه طرح و کتیبه بررسی ساختار 
 

 ها نمونه 
شماره  

 اموال 
تعیین  

 ها نسبت 
 نمونه ها 

های درون  نسبت 

 کادر 
نقاط ارزشمند  

 در کادر 
 ابعاد فرش 

 

 ۳ایگرگ   ۱۶۳۲

 

۴:۸ 

 

۳۰۰×۱۹۰ 

 

 ۳ایگرگ   ۱۷۰۲

 

۲:۴ 

 

۳۲۵×۲۱۰ 

 

 ۳ایگرگ   ۱۷۰۳

 

۲:۴ 

 

۳۲۵×۲۱۰ 

 

 یابی به نقاط ارزشمند و پویا دست 

ها از ابعاد و تناسب خاصی در چینش  توجه به بررسی انجام شده در این پژوهش طراحان این فرش   با 

ها  اند که این نسبت های خاص و ویژه استفاده کرده ها از نسبت همچنین در کتیبه   هندسی و زبان نمادین و 

ها این است چه از لحاظ محتوا و چه  ررسی این فرش است. نکته حائز اهمیت در بر   ۳و ایگرگ    ۲ایگرگ  

ها هم  ن خاطر نحوه بافت آ ه های موزه آستان قدس رضوی فرق دارد، هم ب از لحاظ هندسی با بقیه فرش 

 تر از بقیه فرش موزه کرده است.  ها را خاص ویژگی نحوه قرارگیری نقوش بر روی نقاط طالیی این فرش 

فرش  اصلی   ی ها در  نظر  ترک تر مورد  در  نیرو  نقاط  فرش بن یب ین  دسته  این  از  دی  که  هستند  نقاطی  ها، 

سمت(  دو  )در  شاخص  مربع  قطرهای  می   برخورد  وجود  می به  تقریباا آیند.  گفت  این    توان  تمامی  در 

پرده فرش  فرش  به جز  ) ها،  کتیبه ۱۶۳۲ای  کتیبه که  دارد(  فرش وجود  درحاشیه طرح    ی باال ۱/ ۴در    ها ها 

قرار گرفته است که پویایی مرکز کادر هستند و به همین دلیل این نقاط محل ترسیم    ای های پرده فرش 

های محرابی هستند.  بندی فرش ها و این نقطه در واقع دربردارنده بیشترین نیروهای بصری در ترکیب کتیبه 

 اند شود که طراحان از دانش بصری و نمادین باالیی برخوردار بوده مشخص می 

 برابر است.    ها، دریک مربع طالیی با اضالع کامالا. کادر این فرش ۱

   . که دور تا دور کتیبه آمده است ۱۶۳۲جزء فرش به شماره اموال  به  های اصلی در یک مربع قرار دارند  . تمام بخش ۲
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است.    . نقوش به کار گرفته شده در کادر مربع باال شکل، شامل آیات و شعرهای در وصف امام رضا )ع( ۳

 . خورد در حالی که در مربع پایین فرش عناصر گیاهی بیشتر به چشم می 

  . کند می ها دروازه بهشت را القا  از بدو ورود زائرین به آن   ، ها چه از لحاظ فرم چه از لحاظ کتیبه . تناسبات  ۴

   . کند می طبق نماد شناسی انجام شده و از ورود شیطان جلوگیری  

ح از ایجاد این  ا توان حدس زد یکی از اهداف طر فاوت است و می . به طور کلی فضاسازی این فرش مت ۵

ای باز شدن عالم  های پرده کادر القای دو عالم زمینی و قدسی بوده است. و هدف دیگر آن از این فرش 

ناشی از اعتقاد به همان اصل گذر از محراب و رسیدن به عالم    . این فضا احتماالا است   دیگر پیشرویی انسان 

   . قدسی باشد که در معماری اسالمی وجود داشته است 

 گیری نتیجه 

 ها فرق دارد.  آن   ی ها و قاب شکل هم هستند ولی محتوا از لحاظ نحوه قرارگیری کتیبه   ۴۰۸و    ۴۰۷های  فرش 

 در کارگاه این هنرمند بافته شده است.    عمواوغلی دارد و احتماالا  ی ها شباهت بسیاری به فرش   ۴۰۸و    ۴۰۷  های فرش 

باال در نقاط طالیی قرار نگرفته   ۱/ ۴های قسمت  با بقیه تفاوت داشته و کتیبه   ۱۶۳۲از لحاظ هندسی فرش  

 د.  و ش می و تکرار در آن دیده    ه ها زیادتر از بقیه بود کتیبه   ۱۶۳۳است و فرش  

 ایران بر شمرد.   مردم  میان  در  محرابی  طرح  ترویج  عوامل  از  توان می  را  ایران  در  تشیع  مذهب  رواج  و  هنر 

 است.   ها از دوران صفویه اقتباس شده های اولیه این فرش های دوران صفویه، طرح با نگاهی به فرش 

 است. دوره قبل )صفویه( بوده    ی ها تر از فرش ها کاربردی این فرش 

   . تر شده است بزرگ نسبت به دوران قبل  ها  قطع این فرش 

 شیوه  و  فرهنگ  به  توجه  است، با  ایرانی  شود، طراحان فرش ب می  مشاهده  محرابی  های طرح  تدریجی  تحول  سیر 

 در  طاق  اند. طرح کرده  استفاده  ها فرش  این  در  بوده  در اختیارشان  که  عناصری  تمام  از  خود  زندگی  محل  طراحی 

 اند. ه کرد  طراحی  خاص  ای گونه  به  را  آن  منطقه  هر  هنرمندان  دارد ولی  واحدی  الگوی  ایران  مناطق  تمام 

 گیرند.  منحنی قرار می  ها در گروه این فرش 

 قرار گرفته است    ۲و در یک مورد بر روی ایگرگ    ۳مورد نقوش طالیی بر روی ایگرگ    ۵در  

   د. ها قرینه هم هستن در تمامی موارد کتیبه             .وار است ها به صورت قرینه تمام این فرش 

 . است  بوده  باال  به  پایین  از  تزئینی  ترسیم عناصر  جهت  ها قالی  تمام  در 

 گیرد نه طول آن.  اند. دربررسی و محاسبات فرش عرض فرش مبنا قرار می ها جنبه تزئینی داشته تمام قالی 
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 .  ۱۶مقام بهشت در هنر سنتی ایران. تهران: فصلنامه خیال فرهنگستان هنر، شففماره  (.  ۱۳۸۴  طهوری، نیر. )   -
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 جیحون.   فضایلی. تهران:  سودابه  مترجم (.  ۴ تا ۱ )جلد   نمادها  (. فرهنگ ۱۳۷۹شوالیه، ژان، گربران، آلن. )    -

   . ۳شماره    گلجام، (. درخت نقشی بر فرش، رویی بر عرش،  ۱۳۸۵شجاع نوری، نیکو. )    -

)  شعبانی   - علی.  محمد  فرهنگ ۱۳۸۷خطیب،  نقش (.  و  آرایه  تصویری  فرش نامه  قم:  مایه  ایران.  های 

 انتشارات سپهر اندیشه.  

 پیکان.   ایران. تهران: نشر  فرش  بزرگ  (. طراحان ۱۳۸۱) اسرافیل، شیرین.  ر صو   -

 انتشارات فرهنگ معاصر.    (. زرافشان. تهران: ۱۳۸۸خانی، حمید رضا. ) قلیچ   -

 ۱۴، شففماره  گلجام بازتاب معماری مسجد در نقش فرش،    شناسی قالی محرابی: نشانه .  ( ۱۳۸۸فرشید نیک، فرزانه. )   -

 فرشاد.   کرباسیان. تهران:  ملیحه  سنتی. مترجم  نمادهای  مصور  (. فرهنگ ۱۳۷۸سی. )  کوپر، جی   -

 پرویز  ایران(. مترجم  مینیاتور  قرن  )هفت  خیال  های (. باغ ۱۳۷۷پیر. )   ماری، سیکر، ژان  کورکیان، آن   -

 فرزان.   مرزبان. تهران: 

محرابی موزه آستان قدس رضوی و برررسی قالی هفت    های (. نگاهی به قالی ۱۳۸۶کمندلو، حسین. )   -

 .  ۱۲شهر عشق. فصلنامه نگره، شففماره  

 . ۱۸ ایران، شماره  محرابی. قالی  های قالیچه  در  ها نقش  و  ها (. طرح ۱۳۷۸گاسونگ، زیگفرید. )   -

 و  علمی   عرفان. تهران:  محمود  شرقی. مترجم  های سرزمین  تاریخی  جغرافیای  ( ۱۳۶۴لسترنج، گای. )   -

 فرهنگی.  

 معاصر.   نشر   بهزادی.، تهران:  رقیه  غرب. مترجم  و  شرق  هنر  در  نمادها  ای نگاره  (. فرهنگ ۱۳۸۳هال، جیمز. )   -

 .  ۸۸شففماره  نامه تندیس،    بافته ایران. دوهفته شناسی در دست (. نشانه ۱۳۸۸میرزایی، کریم. )   -

های اینماد  مایه فرش نامه تصویری آرایه و نقش (. فرهنگ ۱۳۸۵آشوری، محمد تقی)   و محبی، حمید رضا    -

 .  ۰۱پردازی زیلوهای تاریخی طرح محرابی میبد. تهران: فصلنامه گلجام. شماره  و نشانه در نقش 

 نشر سمت   :، تهران ( معماری  زئینات )ت   اسالمی  دوره  در  هنر  (. تاریخ ۱۳۸۷نژاد، مهدی. ) مکی   -

) پ یداهلل   - سمیه.  قالی   ( ۱۳۹۲ور،  پایان بررسی  رضوی،  قدس  آستان  موزه  در  درختی  طرح  نامه  های 

 کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه سوره. استاد راهنما عبد الکریم زاده.  

-  Herrmann, Eberhart (1997) Between heaven and earth, Ghereh Journal, issue: 11, 12, 13, 22, Turin.  

  - Yamazaki, Hideshi, The Great Art Rugs, Tokyo, kawada shobo shinsha 2002.  

  - Bahari, Ebadiolah, Bihzad, master of Persian painting, London, I. B. Tauris, 1996.  
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 چکیده 

و برای    دانند ی م گانه ترکان آغوز است    ۲۴( که یکی از طوایف  qayi)  ایل قشقایی را از طوایف   پژوهشگران  بیشتر 

  ها نشانه و عالئم و    ها نوشته رسیدن به پیشینه مطمئن آن پژوهشگران به دنبال بررسی صنایع دستی و سنگ  

اکثریت    ی ن ی چادرنش ایلی و    صورت به  زندگی مردم قشقایی  هستند.  ی  ها پشم   دامداری بوده که   ها آن و شغل 

. موقعیت  کردند ی م ی خود را بعد از ریسیدن با هنر عاریت گرفته خود از طبیعت به فرش تبدیل ها دام مرغوب 

. ایل قشقایی دارای شش طایفه و هر طایفه  سازد ی م   ر ی نظ ی ب زندگی در دل طبیعت از زنان قشقایی بافندگانی  

مختص    ها آن ی  ها بافته ی دارند که  دست ره ی چ نام و  ه لفی هستند. بعضی از این طوایف بافندگان ب ی مخت ها ره ی ت دارای  

یکسر ناظم( تبحر دارند و این نقش  ناظم ) طایفه و تیره خود است. طایفه کشکولی تیره کرمانی نیز در بافت نقش  

یی دارد که به معرفی  ها نوشته و    ها ته اف . در مورد فرش ناظم سیروس پرهام ی شناسند ی م را اکثریت بنام این طایفه  

در پژوهش حاضر عالوه بر    پردازد ی م ی آن با نقوش محرابی و گلدانی  ها شباهت و    ها تفاوت این فرش و  

و نقوش    ها نقش تا به شناسایی نقوش و نام ریز    شود ی م ی از تحقیقات میدانی هم استفاده  ها کتابخآن مطالعات  

اصیل فرش برسیم و با بررسی و شناسایی نام نقوش به حقایق در آداب و فرهنگ و هنر این مردم دست یافته و  

تا بافندگان بتوانند با اطالع و آگاهانه در جهت احیای    شود بار دیگر نام نقوش فراموش شده زنده و بازنمایی  

می واقعی نقوش دست یابند. پژوهش فوق به صورت  ی اصیل بکوشند وحوزه آکادمیک نیز به اسا ها بافته دست 

 ی و به شیوه تحلیلی توصیفی است. ا نه ا کتابخ میدانی و  

 

 قالی قشقایی، ناظم، یکسر ناظم، قشقایی  : های کلیدی واژه 
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 مقدمه 

 کرد  قلمداد  فرهنگی  یافته  مادیت  ازصنایع  بخشی  عنوان   به   توان ی م  عام  طور به  را  ایرانی  باف دست  فرش 

 هنری  ماهیتی  از  کارکرد،  حتی  و  بافت  طراحی،  نحوه  و  آن  در  شناسی  زیبایی  عنصر  وجود  به واسطه  که 

 ذوق  با  که  متمادی  قرون  طی  در  آن  طراحی  روند تکوینی  و  فرش  تصویری  جوهره  اما  . است  برخوردار 

 شکل  خاص  طور به  را  هنری آن  ماهیت  است،  درآمیخته  ایرانی  انسان  تصویری  ادراک  زیباشناختی و 

 یافته نقوش  تنوع  و  تطور  و  شده  تکثیر  منطقه،  هر  فرهنگی  با ساختار  تطابق  اثر  در  ماهیت  این .  دهد ی م 

 است. » فرهنگ »  آور پیام  گذشتگان  از  مانده  برجا  ی ها فرش 

قوم است و   یادبودهای یک  تبلور  معادل    توان ی م صنایع دستی  ملی و    ی ها رقص ،  ها متل ،  ها قصه گفت 

ی برای ایرانیان از آن جهت گرامی  دست ع ی صنا .  اند رفته و حوادث از یاد    ها ن ی آئ محلی است، که خود بازمانده  

ی اصیل ایرانی، زیرا  ها سنت جا آوردن حرمت  ه و ارزشمند است که احیای آن گامی است ضروری در ب 

 زیبایی و تزئین است. ، نشان عمیق مردم ایران به  عملکردها و    ها نقش و    ها طرح خالقیت  

مروج خصوصیات اخالقی و    توان ی م ی در عین حال اهمیتی اقتصادی اجتماعی دارد، و این را  دست ع ی صنا 

به   وفادار  و  فروتن  هنرمندان  که    ها سنت تفکرات  هنرمندانی  جدا    گاه چ ی ه شد،  زندگی  متن  از  را  هنر 

پرندگا اند ندانسته  نقوش  و  اشکال  قدمت  و  تداوم  امروز  وقتی  بر  .  را  جانوران  و  ی  ها بافته و    ها فرش ن 

که هنر و هنرمندی چیزی نیست که بتوانند آن را همچون قدحی    م ی شو ی م ی متوجه  خوب به ،  م ی ن ی ب ی م قشقایی  

، و  است گشته یادگارهای کهنسالی است که دست به دست و سینه به سینه    ها ن ی ا از دست کسی بگیرند.  

ی قشقایی، از  ها قالی اصل طرح و نیز نقش اغلب    که   چنان هم ن است.  ی دور و دراز آنا ها شه ی اند ارمغانی از  

البته برای بافندگان  رد ی گ ی م از اندیشه بودائی ریشه    ها نوشته بنابر    ها آن آسیای مرکزی است و طرح   ، که 

قشقایی به جهت زندگی در دامان    بافندگان   . ( ۸۸:  ۱۳۸۷کیانی، )   امروز قشقایی فهم و درک مشکلی دارد 

و برای پیشبرد زندگی خود از    اند آموخته طبیعت و ارتباط مستقیم باحیات طبیعی بسیاری هنرها از طبیعت  

  سازند ی م ی است که از پایه آن را از پشم گوسفندان  باف فرش یکی از این هنرها هنر    اند کرده ی م استفاده    ها آن 

با   ا ها رنگ و  در  موجود  طبیعی  زندگیشان  ی  این    کنند ی م رنگارنگ    را آن طراف  در  استفاده شده  نقوش 

اعتقادات    ها فرش  و  باور  از  نقش  رد ی گ ی م سرچشمه    ها آن نیز  از  یکی  نیز  ناظم  یکسر  یا  ناظم  نقش   .

بشناسد و نقوش خاص آن را بررسی    را آن که    دارد ی م را بر آن    مندان عالقه ی محبوب است که  ها فرش 

ی بررسی و ارائه  ا نه ا کتابخ سعی شده تا نام اصیل نقوش بر اساس تحقیقات میدانی و کند. در این پژوهش 

 زیر جواب داده شود:   سؤاالت شود و به  



 ۲۱۳          ییناظم قشقا سرک ی ینقوش طرح قال  یهانام یو بررس  ییشناسا 
 

 سر ناظم و نام نقوش چیست؟ نقوش اصلی فرش یک  -۱

 گذاری نقوش چیست؟ اصالت نام نقوش و دیدگاه نام  -۲

 شناسی روش 
فوق    ی آور جمع روش   پژوهش  در  روش  ا نه ا کتابخ   صورت به اطالعات  در  که  میدانی  و  ی  ا نه ا کتابخ ی 

ی متعدد توسط پژوهشگران فرش نوشته شده که در این زمینه سیروس پرهام مفصالا در  ها کتاب بسیاری  

  بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی یکسرناظم استان فارس ازدوره مقاله    مورد نقش ناظم نوشته و 
ی بسیاری از ناظم پرداخته در پژوهش میدانی از  ها نمونه نیز به بررسی فرمی و اشکالی    تا معاصر   قاجار 

جناب صفری پژوهشگر زمینه فوق و همچنین از طایفه کشکولی تیره کرمانی که کتابی در زمینه فرش  

حقیقات در باب اصالت نقوش  از تیره کرمانی ت   ها بافنده که هنوز منتشر نشده و از تعدادی    اند نوشته قشقایی  

 . است ی پژوهشگر به تحریر در آمده  ر ی گ جه ی نت ه و سپس تجزیه و تحلیل و  شد م  انجا 

 قالی قشقایی 
دست    ها نقش به یک تاریخ در این    توان ی م قالی قشقایی دارای قدمت بسیاری است که با بررسی هر نقش  

اقوام است. طراحان   این  فلسفه و هنر  نماینده سرگذشت  که  رنج و   ها سال یافت   فشارهای گرسنگی، 

، این طراحان نقاش طبیعت نیستند، بلکه نقاش احساس خویش  اند آموخته زحمت را تحّمل کرده و تجربه  

 (. ۸۸:  ۱۳۸۷کیانی، )   هستند از رویدادهای طبیعی  
ندارد،   نظیر  و  رقیب  قشقایی،  ظرافت  ها طرح و خوشایندی    ها نقش زیبایی  قالی  و  ر ی گ چشم ،  ها گره ،  ی 

و مرموز قالی قشقایی، آن را صدرنشین فرش جهان    ز ی انگ ال ی خ و بیشتر از همه، حالت    ها رنگ پایداری  

ی صنعتی جای خود را به  ها رنگ نموده. در آخر قرن گذشته که صدور قالی ایران به اروپا فراوان شد،  

 . شد طبیعی داد و مواد نامرغوب به کار گرفته    ی ها رنگ 

نقش ماهی درهم، ناظم، کرمانی بیشتر در    مثالای متفاوت دارد.  ها نقش و    ها طرح قالی قشقایی در هر طایفه  
  ی جدا هستند ا فه ی طا ، ابوالوردی، هر کدام متعلق به  چرپانلو عرب ی بلو،  ها طرح . شود ی م طایفه کشکولی بافته  

با  ها قالی ت  شباه .  ( ۸۸:  همان )  بنیانی و واحدی  ها فرش ی قشقایی  ی منطقه قفقاز، نشان دهنده یک ریشه 

 که:   اند داده . سیروس پرهام، چنین نظر  شود ی م است، مانند نقش ناظم که در قفقاز و ایل قشقایی هر دو بافته  

یا ریشه در تاریخ و قدمت اولیه دارد. مثل ناظم و شکرلو که    شود ی م یی که امروزه در ایل بافته  ها نقش   الف: 

 . شود ی م در قفقاز و آسیای صغیر و آناتولی بافته  

، مثل ماهی در هم که از خطه  اند نموده ب: ممکن است پس از اسکان در فارس، از نقاطی دیگر اقتباس  

 . اند کرده خراسان آمده و گویا ایل افشار این طرح را بنیانگذاری  
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ی مسیرخود، مثل  ها آستآن ی فارس در حرکت بوده، از  سو به قبل، که ایل قشقایی    ها سال ممکن است    ج: 

 ، مثل ناظم، جوشقانی و کردی. اند نموده کردستان و لرستان اقتباس  

  ، مثل محرمات که از خلج باشند ی دیگر یاد گرفته  ها گروه ی با طوایف و  جوار هم د: شاید هم در همسایگی و  
مثل  ها نقش : در حال حاضر  اند آموخته  ی، محرمات،  خان ی صف ،  لو م ی رح ،  چرپانلو عرب ی،  اسب کله ی مختلف 

، در ایل  ها طرح ، بته قبادخانی و ترکیبات این  گل ترمه ،  پسند شاه ی،  قچ قزل هم، وزیر مخصوص،    در ی ماه  بولی، 

 . ( ۸۸:  )همان   شود ی م بافته 

 اعتقادات و خرافات 

ی و چادرنشین بوده و در زندگی خود در  ا له ی قب به نوع ساختار زندگی که به صورت    ایل قشقایی باتوجه 

برای زندگی روزمره    ها آن که راهنمایی    هستند دارای باورها و اعتقاداتی    اند بوده تماس مستقیم با طبیعت  

 است. نوشته آلستر هال در مورد اعتقادات باورها و خرافات در ایل قشقایی به شرح زیر است: 

  دآمده ی پد بافان، نوعی نگرش واحد در خالقیت هنری و فنی  ی گلیم ها ن ی سرزم از قرن هشتم میالدی، در  

نشأت   سنی،  چه  و  شیعه  چه  مسلمین،  میان  در  واحد،  دینی  پذیرفتن  از  آن  است گرفته که  از  پیش   .

حال اعتقادات  . به هر  است بوده گرایی«، »جاندارگرایی«، یهودیت، مسیحیت بودیسم و غیره متداول  »شمن 

پای مردم ایلیاتی گشود. دین  زندگی، تفکر و ابزار وجود، پیش   نحوه مذهبی جدید راهی تازه در رابطه با  

ی بازنمایی را که جزیی از تصویرنگاری مبتنی بر باورهای گذشته  ها وه ی وش   ها نگاره نوین استفاده از برخی  

ی در اذهان مردم پدید  ا تازه ادیان گذشته، هویت  است. بدین ترتیب اعتقادات    کرده ی م بود، منع یا تشویق  

. اینک اسالم، مسیحیت و بودیسم، ادیان اصلی کشورهای بافنده بوده، نمادهای مربوط به این ادیان  آورد ی م 

 . ( ۶۹:  ۱۳۷۷)هال،   است کرده بافندگان نفوذ    خالقه عمیقاا در افکار  

یانگ« تجلی  -یین »   سم یی تاتو ، آشکارا در تصویرهای نمادین  ی اشکال مثبت و منفی درطرح ن ی نش هم نخستین  

تصوف، اعتقاد به تعادل را در همه چیزگسترش داد. بنیانگذاری مراکز تصوف در   فلسفه یافته است. بعدها 

ی ایران تجدید حیات و پیشرفت سریعی در هنر و صنایع دستی آغاز شده و تفکرات صوفیانه  غرب شمال 

ی ترکی  ها م ی گل . چندان که امروزه نیز نفوذ تصوف در نقوش  است ر جای گذارده  نفوذ عمیقی در طراحی ب 

فرهنگ    ر ی تأث یی که تحت  ها م ی درگل ی مسیحی ارتباط داد و  ها فرقه به    توان ی م . نقش چلیپا را  شود ی م دیده  

اما    د رو ی م . نقش چلیپا به علت سهولت در ترسیم آن مکرراا به کار  شود ی م ، دیده  بوده ارمنستان و قفقاز  

،  دهند ی م به مرور زمان معانی خود را از دست   ها نگاره گرچه  . شود ی م معنای این نماد غالباا به اشتباه تعبیر  

. خرافات نمادهای تصویری و معتقدات  کنند ی م خود را حفظ   ژه ی و معهذا در فرهنگ وسنت قبیله جایگاه  

و    شود ی م   تر ده ی چ ی پ ،  ابد ی ی م   ر یی تغ ی پیاپی،  ها نسل گوناگون، با نقل سینه به سینه، طی    ی ها نگاره مربوط به  
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  ها نگاره . با از میان رفتن معانی اصلی،  شود می و فرهنگ بومی    ها افسانه مانند دیگر رسوم قبیله، جزیی از  

صرفأ   و  است  نمادها  به  مربوط  تازه  خود   جنبه نامی  بر  دارد،  خراف نهد ی م تصویری  از  .  بقایی  که  ات 

ی پیش از اسالم است اینک با عقاید واصول اسالمی همزیستی یافته، نقش مؤثری در زندگی  ها ی آگاه 

 . ( ۶۹:  همان )   کند ی م مسلمانان ایفا  

 ها طرح و    ها نقش 

 تقسیم کرد:   توان ی م ی قشقایی را به دو گروه متمایز  ها طرح و    ها نقش 

 ی سنتی ها نگاره گرو اول نقش و  

 ، عدم پیروی از الگویی معین و ها ه ی حاش و    ها ترنج ی جز در طراحی  ساز نه ی قر ، ساختار هندسی: اجتناب از  ی باف ی ذهن 

ویژة   از خصوصیات  بازار  ها نقش و    ها طرح نظمی خاص،  رایج  اصطالح  که  است  اصیلی  و  سنتی  فرش  ی 

ی  ها ره ی ت  ژه ی و به ی، بلوک شش را به خود اختصاص داده. بیشتر بافندگان طایفة  « اشکاالتی مشهور » و غلط  مختلف« » 

 . کنند ی م ی و نیز شکرلو و خنگشت از این سبک پیروی  خان ی صف و    لو م ی رح ی  ها فه ی طا و    چرپانلو وعرب   لو بت ی ه 

 ی استیلزه ها نقش گروه دوم  

که گرچه دارای منشأ عشایری و روستایی نیستند    دهد ی م یی تشکیل  ها طرح ی قالی را دستة  ها نقش گروه دوم از  

ی کاشی  ها نقش و    ها ترمه و    ها پارچه ی و بافت  شهر ی  ها فرش لیکن عشایر با برخورداری و الهام از نقوش  

را مطابق با ذوق و سلیقه و سبک و شیوة بافندگان عشایری مورد استفاده قرار    ها آن ،  ها طرح   گونه ن ی ا ی  ساز وساده 

، نمایانگر نظم و ترتیب و پیوستگی و  م ی خوان ی م را به اختصار »منتظم«    ها آن ی منظم و پیوسته که  ها نقش ؛  دهند ی م 

 . ( ۳۰۷  :یساولی )   همبستگی و توازن و تعادلی است که بیشتر به شهرنشینی و هنر شهری سازگاری دارد 

 . شود ی م که در زیر از این دو نقش تعریفی ارائه    دانند ی م از نویسندگان نقش ناظم را شبیه به نقش گلدانی و محرابی    ی ا عدّه 

 از این قرار است   رود ی م   کار به ی معروف که دار قالی  ها نقش بعضی از  

 ناظم  -۱

 . رود ی م   کار به و یا نیمه که یک نیمه نقش دو بار قرینه    شود ی م سره است و نقش کامل ترسیم  گاهی که یک 

 بته قبادخانی   -۶بته آب    –  ۵وزیر مخصوص    -۴ماهی در هم    -۳نقشه کرمانی    -۲

 زیراست:   قرار به   رود ی م   کار به ی کوچکی که در داخل زمینه نقش اصلی  ها نقش 

    .( اند شده ی قشقایی  ها نقش گل سرخ )که این سه با تقلید و ابتکار تواما وارد    -۳گل رز    -۲بته ترمه    -۱

چهل  -۷شانه(  داراغ )   -۶نعلبکی    -۵.  ند ی گو ی م ی نیز  ا ستاره قیچی طالئی( که به آن در فارس  قچه ) قزل   -۴
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  -۱۵حوض  -۱۴ماهی  -۱۳تخماق  -۱۲دست گربه  -۱۱چتر  -۱۰  ارسنگ -۹آلما  -۸چهل شکمبه(  قارن ) 

 (. است ده ی چ ی پ که نقشی بسیار مشکل و  )   د ی جمش تخته  

 : روند ی م   کار به ی زیر که برای حاشیه  ها نقش و  

دندانی پشمی که    -خوشه انگوری   -چتن نقش پیچیده است   -سو آب که ساده است   -کرم پیسه( قورد ) آال  

  شیداله )شبیه قلب(   -است شده گویا از حاشیه یک پارچه پشمی اقتباس  

 : شود ی م ها استفاده  یی که در گلیم از آن ها نقش 

گل  گل ) کره -ی گ ی ب   دونه   -گل م ی ن   -خانه نیم   -مداخل   -لنگج   -آقاجری   -شپ   -دستمال   -حوض   -خراسانی   -تهرانی 

ی فوق  ها نقش هر یک از    و   شود ی م در گبه نیز استفاده    ها نقش ( از این  پشت الک توسباقه )   -ناخن( درناق )   -گرد( 

طور  ه  که در اطراف ب   ها نقش و سایر    شود ی م نام نامیده    همان به که مرکز و قسمت اصلی گلیم و یا گبه را اشغال کرد  

 نقش خراسانی و غیره   -ندارند مثل گبه حوض   ی گذار نام باشد تأثیری در    شده برده    کار به پراکنده  

  ها شکل . این  شود ی م ی بسیار ساده مثل کنگره شطرنجی و یا خطوط موازی استفاده  ها نقش برای جاجیم بیشتر از  

(  ۵۷۳-۵۷۲:  ۱۳۴۷پیمان، )   پیکان.   -ایالنک   -: اورگنک است استفاده نیز برای حاشیه گلیم و جاجیم و یا گبه مورد  

ایر بافتن قالی و گلیم و جاجیم و گبه هم رواج دارد. مخصوصاا زنان در این هنر به وسیلة  در بین ایالت و عش 

ی گزافی متاع دسترنج خود را  ها مت ی ق و چه بسا با  شوند ی م انگشتان هنرمند خود اعجاب هر بیننده را موجب 

، بلوردی، چگنی،  و ل بت ی ه ، کهلو ی بلو خصوص کشکولی کوچک کرمانی، ی کشکولی به ها قالی . دارند ی م عرضه 

ی بافت دیگر طوایف  ها قالی است و نسبت به   عمله، علمدارلو از حیث ظرافت و لطافت و نفیس بودن مشهور 

 ( ۵۶:  ۱۳۷۳ی، ورد ی اب   )قهرمانی،   ارزش بیشتری دارد 

 نقش ناظم 

  مشابه آن در عصر صفوی   ی ها نمونه است که    ها یی قشقا نزد    شده ی بسیار مشهور بافته  ها نقش نقش ناظم یکی از  

این    شناسند ی م با عنوان نقش محرابی    را آن از پژوهشگران غربی    با نام نقش گلدانی معروف است و بسیاری 

دارد ولی نقوش آن در اکثریت نقش مختص به خود بوده و    ها ناظم ی مشابه آن شبه  ها فرش فرش مشترکاتی با  

. این نقش بیشتر در بین تیره کرمانی  شود می مردمان بافنده آن بر  و باورهای    ها سنت معانی و مفهوم آن به آداب و  

 . پردازد ی م   ها بافنده از طایفه کشکولی بافته شده و بخش میدانی پژهش حاضر نیز به عقاید این  

مشهور است، در بازار    « شناسان شیراز به »ناظم« و یا »یک سرناظم این طرح در میان ایل قشقایی و نیز فرش 

خانمی  »حاج  به  معروف تهران  بیشتر    «  و  تا    شناسان فرش شده  گرفته  پوپ  پروفسور  از  زمین  مغرب 

که به مرسوم    آن بی   اند آورده ی  ا سجاده ی  ها چه ی قال آن را جزو    موالن مک نامی چون جوزف    داران مجموعه 
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ی نامتناسب و غیر سجاده  ها اندازه به    ژه ی و به در میان ایالت و عشایر فارس و    ی ا سجاده ی  ها چه ی قال نبودن  

 . ( ۱۴۶:  ۱۳۶۴پرهام، باشند ) داشته دو برابر و گاه سه برابر سجاده است( توجه    غالباا )که    ها چه ی قال این  

جاه،  رغم این همه تطور و تحول بنیادی که نقش ناظم در دویست و پن انگیز است که علی به راستی شگفت 

سنگ بنا و قانون اول ناظم    صورت به ، حاشیه آن این چنین ثابت و پابرجا مانده که  داشته گذشته سیصد سال  

طور  ه ی ب باف فرش کشکولی درآمده است. پایبندی به سنت تا به این پایه و در این حد انضباط با ذات هنر و  

  گرایی سرشار از وارستگی و و سنت   پذیری که در عین سنت   –طور اخص ه ی عشایری ب باف فرش اعم و  

، حتی خود  کس چ ی ه ناسازگار است. این نیز یکی از همان معماهای عالم هنر است که    -نورپردازی است 

 . ( ۱۸۵:  پاسخی برای آن ندارد )همان   هنرمند، توضیحی و 

ان  م شده توسط منوچهر کیانی قدمت فرش ناظم کشکولی را دویست تا سیصد سال بی انجا ی ها ی بررس در 

که در این پژوهش مجال    ابد ی ی م ولی پژوهش حاضر با بررسی نقوش به قدمت بیشتری دست    کند ی م 

 . م ی پرداز ی م ی فرش ناظم  ها طرح و    ها فرش و در زیر به انواع    ست ی ن بررسی آن  

 انواع طرح ناظم 

 ناظم یا یک سر ناظم -۱

به عنوان نقش اصلی و نقوش فرعی همانند  یک  ناحیه مرکزی  گلدان در  از یک  تشکیل شده  ناظم  سر 

داراک یا حوض در اطراف آن و پرده طاقدیس، لچک مانندهایی در نیمه باالی فرش و طرح معروف به  

ا گل  نعلبکی درون آن و نیمه پایین فرش نقش متفاوت از باال به صورت تپه یا پلکانی و دارای درخت ی 

 . ( ۱  ر ی )تصو   و دو نقش نیم درخت سرو یا ازدها در دو کناره فرش   ها آن بوته بر روی  

 شبه ناظم   -۲

ی کشکولی دارند را شبه ناظم گویند ولی دارای  ها ناظم ی گلدانی و محرابی که شباهت زیادی به  ها طرح 

 . ( ۲شماره  )تصویر    با این فرش هستند   ها نقش یی در طرح و  ها تفاوت 

 
 

 

 

 

 

 

 شیکاگو.   سده دوازدهم هجری، موزه »آرت انستیتو«  ی، ران ی هندوا   ، ناظم شبه   -۲  ر ی تصو                   یی قشقا فرش ناظم    -۱  ر ی تصو   
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 دوسر ناظم   -3

سپس از نیمه به باال نیمه اول به صورت قرینه   د شو ی بافته م  ی اول نقش به همان صورت سنت  مه ی در واقع ن 

که    دانند ی م این نقش، آن را الهام گرفته از یک بنا در شیراز  منشأ ی موجود درباره ها ت ی روا   . شود ی م تکرار 

نقش ناظم    منشأ که برخی پژوهشگران غربی    )نا گفته نماند آن   ماند ی م ساختار این روایت بیشتر به افسانه  

 که اعتباری ندارد.   دانند ی م هندی«    -را »مغولی 

طاقدیس نقش به صورت پلکانی    در این مورد چین خوردگی پرده   رد ی گ ی م حواشی سنتی اصلی ناظم را  

 ( ۳تصویر شماره  )   در آمده و حاشیه گنجشکی بر اطراف قالیچه به عنوان حاشیه اصلی نقش بسته است. 

 
 
 

 
 
 
 

 

 بافته کشکولی روستای جایدشت )نگارندگان( دست   -۳تصویر  

 

 های فرش ناظم ویژگی 
 طاقدیس پرچین و شکن فوقانی   -پرده -۱  های فرش ناظم: ویژگی   ترین مهم 

 ( ها لچک )   ها پرده مایه »نعلبکی« بر میانه  نقش -۲

 گلدان هزار گل   -۳

 ی زمینه ها کناره ی مشبک بر  ها ستون   -نیم سرو   -۴

 گلزار تپه سان هرم شکل در زیر گلدان در حالتی منفک از زمینه -۵
 پسندی« گل شاه و » سه شاخه«    -سه گل »   ، « خوشه انگوری »   ه ی حاش -۶

کشکولی   ناظم  اختالط    تواند ی م نقش  و  برخورد  قالی ها مایه نقش »سنتز«  هنر  در  غیر    بافی ی صفوی  و  شهری 

ی از سوی دیگر  کار ی کاش ی، قلمکار، مرواریددوزی و نقاشی و  دوز ترمه ی،  باف پارچه عشایری از یک سو و هنرهای  

ی ابریشمین  ها پارچه از قلمکار وزری اصفهان و ترمه یزد و کرمان و    تواند ی م باشد. این نقش دالویز سحرآمیز، هم  

ی گلدانی جوشقانی و کرمان و فراهان و تبریز و هم مکتب نقاشی و  ها ه چ ی قال یزد قرن یازدهم برخاسته باشد، هم از  

 . ( ۱۴۶:۱۳۶۴)پرهام،   ها دورآن ی شیراز قرن دوازدهم و حتی از همه این هنرها و همه این جاها و همه این  کار ی کاش 
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و   شوند ی م که گاه با ستون اشتباه  طوری تجریدی و انتزاعی و مضرس هستند، به  کامالادر ناظم این سروها 

ی چند پر یاس. این  ها گل مانند انباشته از  -در حاشیه به بخش زیرین زمینه در یک شکل زیگزاگ   گاه چ ی ه 

 ( ۱۳۹۳. )کشاورز، است شده زمینه متناظر با بوته زار تحتانی نقش ناظم در نظر گرفته  
گردونة خورشید هشت بازویی سفید رنگ را در میان دارد    مایه نقش دار قشقایی  ی ترنج ها ن ی خورج   -بیشترین قالی 

. کاربرد مداوم  است گرفته ی درشت و هشت پر در میانة ترنج جای  ا ستاره ی کهن و کمیاب  ها نمونه ی از  ا عدّه و در  

در    زادة اندیشة مرکزیت خورشید است   د ی ترد ی ب که    -ها ترنج و وقفه ناپذیر نقشمایة گردونة خورشید در مرکز  
 . ( ۴:  ۱۳۷۱  )پرهام، شود  مایة جاودانه گاه چندان مسخ شود که شناخته ن سبب گشته که این نقش   -منظومه شمسی 

 گل سه ی  ها بوته گل 
  گانة نماد رمزی مواضع سه   گل سه ی پیش از تاریخ، گیاهان سه شاخه یا  ها ن ا دور در فرهنگ اساطیری ایران از  

سواستیکا یا شکسته چلیپا است.    ها آن ی چهار پاره، که سرآمد ها نگاره   که   همچنان خورشید در آسمان بوده،  
 ی سه شاخه، که تقریباا در همة هنرهای ایران )از سفال و  ها بوته گل   دهندة منازل چهارگانة ماه بوده است. نشان 

که پس از طلوع بامدادی از    بخشد ی م تجسم  فرش( پراکنده است مواضع فلکی آفتاب را    کاشی تا پارچه و 

 . کند ی م و سپس در باختر غروب    رسد ی م ی  روز م ی ن خاوران به هنگام ظهر در میانة آسمان به اوج  

 . ( ۱۳۸۷پرهام، ) است    ی از هزارة سوم شوش نقش بسته ا نه ی سفال که در    است   بوتة سه شاخه یا سه برگ   ، نقش   ن ی تر کهن 

ی زنان قشقایی رواج و رونق  باف چنته نماد گردونه خورشید، سواستیکا یا مهرانه از نقوش دیگری است که در  

دارد. این نقش چه به صورت نقوشی تکراری و تزئینی یا به عبارتی زمینه پر کن در حاشیه و چه به صورت  

. این نماد که به زبان  خورد ی م به چشم  ی این ایالت به وفور  ها چنته نقش اصلی و متمرکز در وسط چنته در میان  

سانسکریت »سواستیکا« نام دارد، به معنای خوشی و طالع نیک است. سواستیکا نمادی برای شادی یا خوشبختی  

، گاه به معنای »ده هزار شادی«، »عمر هزار ساله«، نیز است. در  هاست فرش در بسیاری از    ت ی نها ی ب و گستردگی  

وه بر معانی فوق، نشانه روشنایی و برکت نیز است. بدین ترتیب زنان قشقایی برای بسط  باور ایرانیان باستان عال 

و آرزوی کام یابی و موفقیت برای    شان ی خانوادگ مفاهیمی هم چون برکت در زندگی، شور و شادی در روابط  

 . ( ۱۳۸۷تی، صلوا اند ) جسته ی شاد و تنوع بسیار بهره  ها رنگ اعضای خانواده از نماد گردونه خورشید با  

 ها افته تحلیل ی 

ی متعددی از این نوع فرش در منازل  ها بافته دست تحقیقات بسیاری در مورد این فرش صورت گرفت و  

. پژوهش در مورد این فرش به صورت بصری بود و پرس و  شد خانوارهای قشقایی و طایفه کرمانی مشاهده  

تری  بافت که دارای طرح کامل ی دست ها فرش ی است که در این راستا، سه عدد از  ها کتابخآن جو و منابع  

ی  ها نمونه مورد بررسی قرار داده شده،  ی ا موزه ی  ها نمونه ی آتی بافته شده بود و سه عدد از ها سال بود و در 
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برای بررسی نقوش    تر کامل ی واضح و  ها طرح ه کرمانی طایفه کشکولی کوچک بوده که دارای  جدیدبافته تیر 

سعی برآن شده برای درک مخاطب    است شده بودند، که نام نقوش را با اسامی ترکی قشقایی آن استفاده  

جدول  در )  معنای فارسی اکثر نقوش نوشته شود. نمونه فرش ناظم در منزل یکی از بافندگان تیره کرمانی را 

 . شود ی م نعلبکی چاپقی گفته    شود ی م یی که نقش نعلبکی درآن دیده  ها لچک . همچنین به  د ی ن ی ب ی م (  ۱شماره  
 

 

 ها آن و تاریخچه    ها نمونه بررسی    -۱جدول  

 

 شوند ی م در این بخش نقوش به دو دسته نقوش کلی وجزئی تقسیم  

 نقوش کلی 

 نقش حاشیه 

در حاشیه فرش   معموالادو حاشیه اصلی کاربرد دارد آیینه بند و خوشه انگوری که بافندگان   معموالادر ناظم 

 ( ۴  ر ی )تصو   . شود ی م ناظم دیده    ی ها بافت ناظم از این نقوش استفاده می کنندو حاشیه شیداله نیز در برخی از  

 

 

 

 ( نگارندگان) ۴ ریتصو

ی  ها نمونه 

 ی و ا موزه 
   

 دهه هفتم قرن چهاردهم  دهه پنجم قرن چهاردهم  دهه اول تا دوم قرن چهاردهم  تاریخچه 

 ۱۳۷۵پرهام،  ۱۳۸۱؛ ۱۳۲ژوله،  ۱۳۷۵پرهام،  منبع 

ی  ها نمونه 

معاصر و  

 میدانی 
   

 تاریخچه 
ی  روستا   ۱۳۸۵سال  

 جایدشت تیره کرمانلو 
روستای    ۱۳۹۵سال  

 جایدشت تیره کرمانلو 
روستای    ۱۳۹۶سال  

 جایدشت تیره کرمانلو 
 نگارندگان  نگارندگان  نگارندگان  منبع 
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 نقش گلدان 

  است نقش گلدان تشکیل شده از گلدانی که شباهت به نقوش گلدانی نیز دارد و به هزار گل هم معروف 

 ( ۵  ر ی )تصو   . د ی آ ی م و بیرون    شود ی م ی گل از آن شروع  ها شاخه که  

 
 
 
 
 
 

 

 دریاچه نقش حوض یا  

الف و ب نقش حوض یا    ۶  ر ی تصو .  شناسند ی م ی به اشتباه آن را داراق به معنی شانه  ا عّده داراک به معنی حوض است که  

 . دهد ی م   ها( نشان ترکمن داراق را در نقوش دیگر ترکان )   ۸و    ۷  ر ی تصو و    دهد ی م دو فرش ناظم را نشان    دارک در 
 

 

 
 

  ۶الف  تصویر          

 

 
 

 )نگارندگان(   ب   ۶  ر ی تصو          
 

 نقش اژدها 

در بسیاری از نقوش گلدانی به   شناسند ی م به طرح درخت یا نیم درخت سرو  ها ناظم این نقش را در اکثر شبه 

صورت درخت سرو بوده در بسیاری از نقوش محرابی به صورت ستون نقش شده است و دربسیاری از  

ی با طرح مشابه حیواناتی مانند شیر گاو یا اژدها و یا پردگانی مانند طاووس که نگهدارنده درخت  ها فرش 

به اژدها نزدیک باشد. در مورد    تواند ی م این نقش    ها آن نماد  و    ها اسطوره ، ترسیم شده که باتوجه به  هستند زندگی  

عنوان  ه ی که خود از تیره کرمانی بود این نقش را ب کشکول ی صفر  اهلل عوض این نقش پژوهشگر این حوزه آقای 

ی  ا ژه ی و گرایی اژدها جایگاه  که در اعتقادات شمن   رود ی م اژدها معرفی کرد. نماد اژدها که به سمت جهان زیرین  

 ( نگارندگان) ۵ ریتصو

 

 (۱۱۸: ۱۳۷۱ یحصور) ۷ ریتصو (۱۱۷: ۱۳۷۱)حصوری، ۸ ریتصو
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تفکر فرش   و   دارد.  این  مورد  در  در  همچنین  میالدی،  قرن هشتم  از  است.  اشاره شده  گلیم  کتاب  در  بافان 

، نوعی نگرش واحد در خالقیت هنری و فنی پدید آمده که از پذیرفتن دینی واحد، در  بافان ی گلیم ها ن ی سرزم 

یی«، یهودیت و  دارگرا جان یی«، » گرا آن »شمن میان مسلمین، چه شیعه و چه سنی، نشأت گرفته است. پیش از  

ی در نمونه  ول   . است شده نشان داده    ۹تصویر    در   . ( ۶۹:  ۱۳۷۷،  هال )   مسیحیت، بودیسم و غیره متداول بوده است 

و در نمونه مشابه فرش مالیر نیز به صورت درخت    دیگر فرش ناظم این نقش به درخت سرو نزدیک بوده 

 . ( ۱۰)تصویر    جا نیمه سرو است همان نقش در این   باای تقر گفت    توان ی م کامل نقش شده که  

بدن مار است که با این شباهت به اژدهای محافظ درخت زندگی    ی ها مهره شده شبیه به پشت مار و  حالت بافته 

 . ( ۱۲  ر ی )تصو   شود ی م ی لوزی مانند به چشم مار یا همان اژدها گفته  ها بافته   . ( ۱۱  ر ی )تصو   شود ی م مرتبط  
 

 

 

 

 

 

 
 

 ۱۲تصویر                           ۱۱  ر ی تصو            .ق  .ه  ۱۳ قرن  مالیر،  باغی  : ۱۰  ر ی تصو      )نگارندگان( ۹تصویر      
 

 نقش تپه 
عقاید   در  ریشه  که  مقدس  کوه  تپه  یا  کوه  و    ها ن ا شام نقش  مقدس    ها آن دارد  را  اتوکن  که    دانند ی م کوه 

پرداخته است. و    عبدالقادراینان  ترکان  باورهای  اعتقادات و  مفهوم و  معنا و  به  ترکان  باستانی  آیین  کتاب  در 

یی که در آن قرار دارد که با اعداد فرد نشان داده  ها درخت همچنین کوه قاف در باور بیشتر مردم کوه مقدس و 
 . ( ۱۳  ر ی )تصو   هستند نماد جنگل مقدس    شوند ی م 

 
 

 
 

 

 

  نگارندگان() ۱۳ ریتصو
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 نقوش جزئی 

 زلزله 
ی از پژوهشگران  ا عدّه هایی که در کنار اژدها وجود دارد پاهای اژدها که به سمت جهان زیرین است.  کنگره 

این نقش زلزله را    دانند ی م ناظم جزئی از نقوش گلدانی است واین نقش کناره را درخت  که  این که معتقدند به  
 در فرش ناظم که به صورت برعکس است نشانگر   ها کنگره ولی ممکن است    دانند ی م ی درخت سرو  ها برگ 

 . ( ۱۴  ر ی )تصو   رود ی م جهان زیرین در اعتقادات شامانیسم(  )   ن ی ر ی ز پاهای اژدهایی که به سمت  

   درخت زندگی( )   ی آغاج یاشام  

به تعداد عدد فرد است سه وپنج و    اصوالا ( قرار دارد که  ۱۵  ر ی تپه )تصو یی که درون و یا روی  ها درخت 

 در بسیاری نقوش همان نماد درخت   ( هم ۱۶  ر ی تصو ی مختلف، و همچنین گلدان ) ها نقش هفت و نه در  

 زندگی و همچنین بنیان و اساس و پایه شروع ایل یا قبیله نیز است. 

 نصف سینه( دوش ) یان  

و میوة ممنوعه    کند ی م اژدها نگهبان درخت حیات است و حوا از غفلت اژدها استفاده    ی ا اسطوره در باور  

  ان ی بنام که در نقوش ناظم نقشی   کشد ی م و یک بار به دندان   ند ی چ ی م که همان قطار آلما در فرش است را 

سیب  دوش با همان باور در واقع سیبی است که قسمتی از آن خورده شده است )اشاره به همان داستان  

اژدها او را به دنیای زیر زمین    به خاطر غفلت   ها ی ک ی ن ی ها( خدا آن خوردن آدم و حوا و اخراج از بهشت  

 ( ۱۷  ر ی )تصو   . رود ی م . واژدها به سمت جهان زیرین  فرستد ی م 
 

 

 

 

 

 
 ب   ۱۷  ر ی تصو        نگارندگان(الف ) ۱۷ ریتصو          ۱۶ ریصوت               ۱۵ ریتصو           ۱۴ ریتصو   

 

 اوچ آلما 

به هم متصل است که عالوه بر متن گاهی در    گل سه )سیب گیس دار(    ا ی (  سه گل آلما ) اوچ آلما یا ساچلی  

 ( ۱۸  ر ی )تصو   . شود ی م بافته    ها فرش حاشیه هم در  



 

    ۱۴۰۰ ماه آبان   ۲۰و    ۱9  / ران ی فرش ا   ان ی و دانشجو   آموختگان پژوهشگران، دانش   ی علم   ی دستاوردها   ی مل   ش ی هما   ن ی نجم پ       ۲۲۴
 
 

 دوش گولی 

 ( ۱۹  ر ی )تصو   سینه( نام این نقش مشخص است ولی معنا و مفهوم قابل دسترسی نبود.   )گل سینه یاجناق 

 
 

 

 

 

 
 )نگارندگان(   ۱۹شماره    ر ی تصو                                         )نگارندگان(   ۱۸  ر ی تصو                              

 

 نعلبکی )گل نعلبکی( 

ویا الدوز    گونش   نزدیک دانست که در دنیای ترکان به تنگری خان،   به سواستیکا   توان ی م نقش نعلبکی را    

از تنگری خان جهان    توان ی م تانگری گونش( نیز معروف است. با بررسی نقوش و تطبیق آن  سمبولو ) 

 وب(   الف   ۲۰  ر ی تصو رسید. )   »چهار عنصر«   ا ی «  »چرخ فلک   ترک به سواستیکا 

 

 

 

 

 

 
 ب )نگارندگان(   ۲۰  ر ی تصو                                     )نگارندگان(   ۲۰ر ی تصو                                    

 

 ناظم گولی 

 ( ۲۱  ر ی )تصو   ی( همچنین به نوروز تامغا نیز معروف است. خان سهراب نرگس )تامغا تیره جاوید  

 نعلبکی آلماسی 

  . شود ی م سیب نعلبکی که شاید به خاطر نزدیک بودن این نقش به نقش نعلبکی این نام بر روی آن گذاشته  

  ( ۲۲  ر ی )تصو 
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 )نگارندگان( ۲۲ ریتصو                               )نگارندگان(   ۲۱  ر ی تصو                               

 

 قورد باشی 

که گرگ نماد تورکان است و از اجزا بدن آن مانند دندان و دهان    جا آن کله گرگ معنی این نقش است از 

 ( ۲۳  ر ی )تصو   . است ه شد در نقش فرش هم وارد    کردند ی م و غیره را بر پایه باور و اعتقادات خود استفاده  

 

 

 

 
 )نگارندگان(   ۲۳  ر ی تصو 

 

 گیری نتیجه 

ی بررسی شده تنها  ها کتاب حاضر تالش انجام شده در جهت شناخت نام نقوش فرش ناظم و در    درپژوهش 

کمتر  کسی که مفصل به این موضوع پرداخته آقای سیروس پرهام بوده که باز هم در مورد نقوش فرش ناظم  

از بافندگان در    وجو بنابراین با پرس   قرارگرفته نوشته شده و تنها چند نقش از نقوش این فرش مورد بررسی  

ممکن است    شود ی م جا آورده  طوایف بافنده این فرش برخی نقوش مورد بررسی و پرسش قرار گرفته و در این 

مثل    شود ی م که اصالت این نقوش اکثراا ترکی و قشقایی باشد و بسیاری از ابهامات راجع به این فرش روشن  

حالت اسپیرالی داشته و نقوش گیاهی و ختایی بافته    طورکلی به   ها ساقه حرکت    ها ناظم طرح گلدان که در شبه  

یی که نام اصیل ترکی دارند نقوشی  ها گل ولی در فرش ناظم عالوه بر    کند ی م شده ما را با اصل و نام گل مواجه  

و نقش گلدان نماد    است یی قشقا هستند که نشان طوایف مختلف تورکان    ه ی ( شب )تامغا   ها نشانه استفاده شده که به  

نشان از پیوستگی این طوایف بهم است و    کند ی م را به هم وصل    ها گل یی که این  ها ساقه ندگی است و  درخت ز 

اعتقادات و باورهای خرافی و قدیمی در این فرش ریشه دارد و در نهایت امکان اصالت و تورکی بودن بعضی  

ی مورد بررسی قرار گرفته و  ها نشآن . نقوش و  رساند ی م ی بسیار دورتر از دوران صفویه  ا نه ی ش ی پ از نقوش ما را به  
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اشاره    ها آن و کهنگی نقوش به قدمت    رساند ی م   ها نوشته موجود در این فرش قدمت فرش را به تامغاها و سنگ  

این حوزه بتوان به بسیاری از ابهامات این    مندان عالقه ی بیشتر توسط  ها پژوهش دارد که امید است درآینده با  

 و این فرش از جهات گوناگون مورد بررسی قرار گیرد.   فرش رمزآمیز جواب داده شود 
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خان ی سیع ، یاز آثار طراح فرش اصفهان تیدو فرش شکارچرخ و بشر لیو تحل یبررس

 ی بهادر

 رجند ی (، دانشگاه ب ی و رنگرز   ه ی ارشد فرش )مواد اول   ی کارشناس   ی دانشجو   ، راد ی فاطمه طاهر 
fatemeh.taherirad@birjand.ac.ir 

 رجند ی دانشگاه ب   ار ی استاد   )نویسنده مسئول(،   دارفرد ی پا   آرزو 
a.paydarfard@birjand.ac.ir 

 

 چکیده 

عام در    ی کاربرد   کبیر،   پس از عصر شاه عباس   یی و ختا   ی م ی اسل   ی ها گردش   ی بر مبنا   ی ران ی ا   ی سنت   ی ها طرح 

  ی و حت  ی و قلمزن  ها ی کار ی بناها و مساجد و کاش  ی کرد. هنرمندان اصفهان بر رو  دا ی پ   ی ران ی ا  اء ی تمام آثار و اش 

 . کردند ی م   ه استفاد   ها طرح   ن ی از ا   ی و نقش قال   ب ی تذه   ، اتور ی ن ی م   ها، بر جلد کتاب 

فرش را به روش    بافت ی و  کش   نقشه   ، ی است که آموزش طراح   ی از افراد   ی ک ی (  ۱۲۸۴-۱۳۶۵)   ی بهادر   ی س ی ع 

  ی سبک طراح   ی ها ی ژگ ی مقاله و   ن ی در ا .  قرار داد   یش خو   هدف کار   ی مدت طوالن   ی در ط   منسجم و    ی علم 

  ی سؤاالت اساس  . رد ی گ ی قرار م  ل ی و تحل  ی مورد بررس  ت ی با مطالعه دو فرش شکارچرخ و بشر  ی بهادر  ی س ی ع 

تبیین    این مقاله   استاد ع   ی طراح   ( ۱؛  شود ی م چنین    ترین مهم   ( ۲دارد؟    ی های چه ویژگی   ی بهادر   ی س ی فرش 

موضوع   ی ر ی تصو   ی ها شاخصه  به  توجه  با  فرش  فرش   دو  دو  م   ج ی نتا   ست؟ ی چ   این  که    کند ی مشخص 

دهنده   دان هنرمن  ادامه  عل  اصفهان،  الد   و   ی هرو   ی مکتب  بودند. ع   ن ی کمال  سبک    ی دارا   ی بهادر   ی س ی بهزاد 

 . شاخصه ه است ها استفاده کرد قالی   ی در طراح   ن ی و نماد   ی عرفان   م ی بار از مفاه   ن ی اول   ی خاص خود بوده و برا 

این    رخ در فرش شکار چ   ن ی انسان است که همچن   مایه نقش   ، ی خان بهادر   ی س ی ع   ت ی فرش بشر   ی ر ی تصو 

ی  ها فرش در طراحی    نیز   غزال و    عقاب   ، ی مرغاب   پلنگ،   ی ها   مایه نقش .  شود ی در ترنج مشاهده م شاخصه  

 دارند.   د ی تاک   ی ع ی طب   ی ها ده ی رخداد پد   سمان و آ   ، ن ی زم   ش ی نما   بر   که   شود ی م خان دیده  عیسی 

 

 طرح و نقش   ت، ی شکار چرخ، بشر   ، ی بهادر   ی س ی فرش اصفهان، ع :  های کلیدی واژه 
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 مقدمه 

و سالم است که در قرن    م ی مال   ی رود و هوا   نده ی آب پربرکت زا   ی دارا   ، مرکز کشور   ِک ی شهر نزد   ن ی اصفهان، ا 

فارس   ن ی تر بزرگ ،  زدهم ن ا پ  امپراطور   ی شهر  )ادوارز،   ران ی ا   ی زبان  است.  م ۳۴۲  : ۱۳۵۷بوده  از  طراحان    ان ی (. 

  ون، ی عباس کرباس   ، ی رضا شاکر   ان، ی جعفر رشت   د ی از احمد ارچنگ، س   توان ی نام فرش اصفهان م ه مشهور و ب 

  ی بهادر   ی س ی (. استاد ع ۱۸۳  : ۱۳۸۱نام برد )ژوله،   ی ا ی و اکبرمهد   ات ی اصغر ب   ، ی احمد شکران   ، ی بهادر   ی س ی ع 

از توابع اراک متولد شد. در مدرسه کمال   جان ی کم  ز ی آقچه کهر   ی ه.ش در روستا  ۱۲۸۴در سال   ی فرزند موس 

  ی مختلف هنر نقاش   ی ها در رشته   ی نائل آمد. و   سانس ی ل   درک به اخذ م   ی کرد و با سمت استاد   ل ی الملک تحص 

  ی در طراح   ی کسب کرد. آثار ارزنده و   ی ار ی بس   ات ی فرش تجرب   ی و طراح   ی ساز   اتور ی ن ی رنگ روغن، م   ر ی نظ 

ها( سبب شد تا  و پروانه   ر ی مرغ و خروس، تنازع بقا، تشع   چه ی قال   ، یی ا ی شکار چرخ، ستاره در   ت، ی فرش )بشر 

را از کشور فرانسه از آن خود    ی هنر  ک ی افتخار و نشان درجه  پلم ی سال طال و د  زه ی بروکسل جا  شگاه ی در نما 

لم  که همواره از ق  یی ها ت ی خالق  جاد ی مکرر آنان و ا  ی ها ش ی ، زا ها یی و ختا  ها ی م ی از اسل   سته ی . استفاده شا د ی نما 

. الزم به ذکر است،  ( ۶۴  : ۱۳۸۴ساخت )اشتنبرز، ی فرش او را منحصر به فرد  ها ی طراح ،  گرفت ی او نشأت م 

  ی ناسب م  بر گستره   گر ی د   ی و از سو   ی عصر صفو   ی ها سو بر بناها و ساختمآن   ک ی از  نقوش اسلیمی و ختایی  

 . ( ۲۱۲  : ۱۳۸۱ل، ی رسد )صوراسراف ی و کمال م   یی با ی از ز   ی فرش به اوج   ر ی نظ 

با توجه به مکتوبات حداقلی درباره این طراح فرش اصفهانی و آثار ایشان که کمتر نگاه محققان را به خود  

ویژه  ه  جلب کرده است و همچنین با توجه به اهمیت فرش اصفهان و جایگاه طراحان فرش اصفهان ب 

  ی ر ی تصو   ی ها شاخصه   ترین مهم :  گونه تبیین شده است   ن ی مقاله حاضر ا   ی سؤال اصل خان بهادری،  عیسی 

 ست؟ ی چ   این دو فرش   با توجه به موضوع   ، ی خان بهادر ی س ی و شکار چرخ ع   ت ی دو فرش بشر 

  ت ی فرش بشر   ی، بهادر   ی خان س ی ع   ی فرش ثار طراح آ نمونه از  دو هدف مقاله حاضر نیز، بررسی و تحلیل 

 است.   ها ی ژگ ی و و   ی ر ی تصو   ی ها شکارچرخ از لحاظ شاخصه   و 

، ابتدا در مورد  این مهم در بدنه تحقیق   شبرد ی پ   ی برا حاضر توصیفی و تحلیلی است که   مقاله روش تحقیق در  

فرهنگ و هنر   خ ی در تار  ی ن ی که عصر نو  ه ی از جمله دوره صفو  ی خ ی تار  ی ها مختلف اصفهان در دوره  ی هنرها 

ن  آ به تبع    فرهنگ و   تفکر و   واقتصاد،   است ی ازجمله س   ها نه ی درهمه زم   ی ار ی تبعات بس   ثار و آ   و   بوده است   ران ی ا 

  ن ی از بهتر   ی ک ی فرش اصفهان به عنوان    ، از آن   پس .  ارائه شده است   ی مستندات ،  داشته به دنبال    ی معمار   هنر و 

  یی به اصفهان دوران طال   تخت ی که با انتقال پا   ه ی در دوران سلطنت شاه عباس در دوره صفو   ران ی ا   ی ها فرش 
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ا  از منظر  .  د شو ی م   ی شهر بررس   ن ی رونق و شکوه  در نهایت، دو فرش شکار چرخ و بشریت توصیف و 

 ی استخراج شده است. ا نه ا کتابخ . مستندات مقاله نیز از منابع  شود ی م طراحی فرش، تحلیل ساختاری  

 پیشینه تحقیق 

راز    اثر تورج ژوله،   ران ی پژوهش در فرش ا   ، هانری استرلین   اصفهان شهر بهشت اثر   چون   ها از کتاب   ی در برخ 

اثر    ران ی ا   یی و روستا   ی شهر   ی ها چه ی قال   و   ی اثر رضا حکمت نژاد، قال   ا ی دن   ی ها فرش   ن ی تر و ارزنده   ن ی تر س ی نف 

  ی فضل اهلل حشمت   و   آذرپاد   ن حس دکتر    ایران اثر  و فرشنامه   ی ر ی اثر محمد جواد نص   ران ی فرش ا   اشتنبر،   ک ی ار 

در این   ن ی آمده است. همچن   ان می  او سخن به  ی ها فرش  ی و طراح  ی خان بهادر ی س ی ع  نامه ی زندگ  درباره  ی رضو 

اثر    ی بهادر   ی س ی و آثار ع   ی وگراف ی ب   ل، ی صوراسراف   ن ی ر ی اثر ش   ران ی کتاب طراحان بزرگ فرش ا به    توان ی م   زمینه 

  ی و بهادر   ی س ی به احوال و آثارع دارد    ی گاه ن که    نش ی شورآفر و مقاله    فرش   دادخواه در ماهنامه نقش و   ی جعفرقل 

 . اشاره نمود   ی است، اثر محمود افتخار 

به    رجند ی در دانشگاه ب   دارفرد ی دکتر آرزو پا   یی ( به راهنما ۱۳۹۴خود )   ی نامه کارشناس ان ی پا   در   ز ی ن   ی ن ی حس   د ی نادر س 

 پرداخته است.   ی راز ی استاد ارچنگ و استاد رستم ش   ، ی چون استاد بهادر   ی آثار هنرمندان   ل ی و تحل   ه ی تجز   ، ی بررس 

موضوع در    ت ی با عنوان اهم   ی ا در مقاله نیز    ( ۱۳۹۲)   ه ی زاو سید احمدی    د ی سع دکتر  و    ی زد ی زاده  ی مظفر   محمد 

طراح   ، ی بهادر   ی س ی ع   ی قال   ی طراح  و چگونگ   ی به سبک  طراح   ی فرش  در  موضوع  به  توجه  با  اثر    ی خلق 

  ی رموضوع ی غ   و   ی به دو گروه موضوع   ، ی فرش بهادر   ی مقاله، آثار طراح   ن ی اند. در ا استاد پرداخته   ن ی ا   ی ها فرش 

  نامه ان ی مقاله برگرفته از پا   ن ی . ا بررسی شده است   ی و سامان بند   ی موضوع در روش طراح   ر ی و تأث   شود ی م   م ی تقس 

به    "چهار استاد طراح معاصر اصفهان   آثار فرش در    ی روش طراح   یی مطالعه و شناسا "اول با عنوان    سنده ی نو 

 است.   راهنمایی دکتر سید احمدی زاویه 

  ی س ی روش ع   ی ق ی مطالعه تطب "در مقاله خود با عنوان    ز ی ( ن ۱۳۹۶پناه ) زدان ی نژاد و  ی د ی نو   ر، ی اخ   ی ها سال   در 

ش   ی بهادر  طراح   ی راز ی و جواد رستم  اصفهان   ی در  و    ی بهادر   ی س ی ع   ی ساز مایه نقش   ی ، شگردها "فرش 

  ن ی در ا   ز ی ن   یی ا ی در   ه فرش ستار   ی ها مایه نقش از    ر ی قرار داده و چند تصو   سه ی را مورد مقا   ی راز ی جواد رستم ش 

، پیشینه  هستند  ک ی پژوهش نزد   ن ی به موضوع ا  ی . منابع فوق و مقاله مذکور که تا حد موجود است   ت مقاال 

تما   شوند ی م مطالعاتی پژوهش حاضر محسوب   نمونه   ن ی ا   ز ی لذا وجه  با  دو    ن، ی ش ی پ   ی ها مقاله  تمرکز بر 

  و ساختار   عت ی طرح و نقش آن در ارتباط با عناصر طب   ی و بررس   ی فرش استاد بهادر   ی از آثار طراح   فرش 

است. قابل ذکر است    طرح فرش بهتر    یی آن به منظور خوانا   ی ها مایه نقش استفاده از  ها و  فرش   بندی ترکیب 
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برخوردار است که با نگارش چند    ی ت از چنان وسع   ن، ی و انتخاب مضام   ی در طراح   ی استاد بهادر آثار  که  

 . طلبد ی م   را   ی نگارش مقاالت متعدد   ، ی آثار و   ل ی وتحل   ه ی تجز   رو، ن ی از ا   شود؛ ی مقاله، حق مطلب ادا نم 

 ( ه ی صفو   ی خ ی مختلف اصفهان )در دوره تار   ی هنرها 

  ی بناها .  شود ی شهر آغاز م   ن ی رونق و شکوه ا   یی به اصفهان دوران طال   تخت ی با انتقال پا   ه ی زمان صفو   در 

   از متفکران و هنرمندان در دوران   غ ی در   ی ب   ت ی و هنرمندانه، گسترش مساجد، مدارس، بازارها و حما   ی عال 

 بزرگ ببخشد.   ی هان بزرگ ج   ی در خور شهرها   ی ت ی شهر را اهم   ن ی توانست ا   ی به خوب   ی صفو   ه ی شاهان اول 

.  دهد ی را به خود اختصاص م   ز ی شهر تبر   ی و امکانات هنر   ها ی ژگ ی تمام و   جاای عصر تدر   ن ی در ا   اصفهان 

ادامه   ز ی مکتب اصفهان تداوم و تکامل مکتب تبر  و    ی هرو   ی دهندگان راه مکتب عل و هنرمندان اصفهان 

محمد و رضا    طان با قلم سل   اتور ی ن ی و م  رعماد ی به دست م   در این دوره خوشنویسی بهزاد هستند.   ن ی الد کمال 

  ی و از سو   ی عصرصفو   ی ها ن ا سو بر بناها و ساختم   ک ی از    ی ران ی ا   ی سنت   ی طراح   . رسد ی به اوج م   ی عباس 

باورنکردن   ر ی نظ   ی مناسب  بر گستره   گر ی د  به اوج  م   یی با ی از ز   ی فرش  . اصفهان از نظر  ابد ی ی و کمال دست 

از لحاظ معمار   ل ی س ی س  بهتر   ن ی نخست   ی بند   ابان ی و خ   ی ادوارز    ن ی بزرگتر   ی است و دارا   ران ی ا   ر شه   ن ی و 

مشهور چهارباغ    ابان ی و خ است  سرخ مسکو    دان ی با آن م   سه ی قابل مقا   دان ی تنها م جهان است و    ی ها ن ا د ی م 

 . ( ۳۴۲  : ۱۳۵۷)ادوارز،   کند ی م   م ی هم که شهر را به دو قسمت تقس 

 فرش اصفهان   یی طال   عصر 

  ی ها کارگاه  م( در اصفهان ساخته شد.  ۱۵۸۸-۱۶۲۹)  ر ی در زمان سلطنت شاه عباس کب  ی باف ی کارگاه قال  ن ی نخست 

  ن ی ستون با استفاده از بهتر شاه و چهل   دان ی م   ن ی قاپو ب ی در جنوب کاخ عال   ی متصل به کاخ سلطنت   ی دربار صفو 

اول  م   ر ی ز و    ه ی مواد  کار  به  عباس  شاه  شخص  فرش پرداختند ی نظر  و    شترشان ی ب   ، ارزشمند   ی ها .  شهرها  در 

  ن ی مناسب ا   ، خود شهر اصفهان به واسطه داشتن آب آلوده به گچ   را ی ز   شد ی م   ه ی ته   اطراف اصفهان   ی روستاها 

از  اما    شود می شاه قاجار باز    ن ی در اصفهان به دوران سلطنت ناصرالد   ی باف ی مجدد صنعت قال   ی ا ی اح   صنعت نبود. 

  شود ی اما گفته م  ست ی در دست ن  ی ق ی اطالع دق  دوره قاجاریه  در اصفهان  ی ف با ی و رونق مجدد قال  ا ی اح  ی چگونگ 

از کردستان گرفت و به اصفهان آورد و آن زن    ی اصفهان بود زن   ی که وال   ی السطان زمان ضل ناصرالدین شاه،    فرزند 

 . ( ۱۸۴  : ۱۳۸۱کنند )ژوله،   ا ی مح   ش ی شد تا چند دستگاه برا   ل ی شاهزاده ما   دانست ی م   ی باف   ی چون قال 

 کرد:   م ی تقس   توان ی اصفهان را به سه دسته م   ی بافندگ   ی ها محصول دستگاه .  است   ی باف ی شهر مرکز قال   ۹از    ی ک ی   اصفهان 

   لر   الت ی و ا   ر ی عشا   ی ها چه ی قال   ( ۳   ی ار ی بخت   ی ها بافته   ( ۲     مجاور   ی اصفهان و روستاها   ی باف ی صنعت قال   ( ۱
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  ، ه ی دوره صفو   ی ها از جمله قالی   . ( ۳۴۲،  ۱۳۵۷)ادوارز،   د ی به اوج خود رس   کبیر   در زمان شاه عباس   ی باف ی قال 

  شود ی م   ی نگهدار   الن ی م   ی پتزول   ی آلبرت لندن، شکارگاه در موزه پولد   ا ی کتور ی در موزه و   ی صف   خ ی و ش   ی چلس 

 . ( ۲۱۰  : ۱۳۸۱،  ل ی )صوراسراف 

 طراحان فرش اصفهان )دوره معاصر( 

  بففر جلففد   ی بودنففد و حتفف   ن ی بهتففر   ی زنفف و قلم   ها ی کار ی مساجد و کاش ،  بناها   ی هنرمندان اصفهان نه تنها بر رو 

. هنرمندان طففراح و  بردند ی نحو بهره م   ن ی به بهتر   ی سنت   ی ها طرح از    ی و نقش قال   ب ی و تذه   اتور ی ن ی ها و م تاب ک 
  ز ی تمففا   ا ی بر تفاوت و    ل ی لزوماا دل   ی بند طبقه   ن ی ا   . کرد   م ی تقس   ز ی به دو گروه نسبتاا متما   توان ی نقاش اصفهان را م 

  ر یفف نظ   ی . مففثالا هنرمنففد شود ی م   ی بودن معرف   ی دولت   ا ی و    ی بلکه از لحاظ بخش خصوص   ست ی سبک کارشان ن 
شففده    ده یفف د   ی در بخش دولت   ی بهادر   ی س ی و ع   کند ی کار م   ی که اکنون در بخش خصوص   ی راز ی جواد رستم ش 

  ن ی تر . مشففخص اند ده ی رسفف   ی سخت به مقام اسففتاد   ی ها گذراندن دوره   با است. قالب هنرمندان بزرگ اصفهان  

کففه هنرمنففدان    ی معن   ن ی است، بد   ی و آزادگ   یی نظم و رها   ن ی تفاوت ب   ی ردولت ی و غ   ی هنرمندان دولت   ن ی تفاوت ب 

تهران بففه خففاطر کففار در    ی ها در هنرستان عال اصفهان و هنرمندان مشابه آن   ی با ی ز   ی وابسته به هنرستان هنرها 
  تففوان ی نام فففرش اصفففهان م ه طراحان مشهور و ب   ان ی ناب بوده است. از م   ان، آن   هنر   حاصل   ی، ادار   ب چارچو 

  ات، ی اصغر ب   ، ی احمد شکران   ، ی بهادر   ی س ی ع   ون، ی عباس کرباس   ، ی ، رضا شاکر ان ی جعفر رشت   د ی احمد ارچنگ، س 
فدرزاده  ن خانواده ص ی و همچن   ان ی رف ی به خانواده ص   توان ی کنندگان معروف م   د ی را نام برد. از تول   ی ا یی اکبر مهد 

 . ( ۱۸۶،  ۱۳۸۱اصفهان بوده است )ژوله،   ی ها فرش   ن ی تر از شاخص   ز ی اشاره کرد. فرش معروف احمد ن   ی ق ی حق 

 ی، معرفی سبک و آثار او بهادر   ی س ی ع 
  ان ی پس از پا   ی و   . در توابع شهرستان اراک متولد شد   .ش ه   ۱۲۸۴در سال    ی فرزند موس   ی بهادر   ی س ی ع   استاد 
کمال   ی مقدمات   الت ی تحص  استاد وارد مدرسه  با سمت  و  ل   ی الملک شد  مدرک  اخذ  آمد    سانس ی به  نائل 

و    ی ساز اتور ی ن ی م   رنگ روغن،   ر ی نظ   رسامی،   مختلف هنر   ی ها در رشته   ی و .  ( ۴۴۵:  ۱۳۷۲، ی رضو   ی )حشمت 

که در ایده و طراحی و اجرا از خود نشان داد،    یتی خالق   و با   کسب کرد   ی ار ی بس   ات ی فرش تجرب   ی طراح 
  ( ۲)عکس شماره   ت ی فرش بشر   ی ایشان، ها فرش دو اثر از طراحی (. ۱شماره    ر ی )تصو  شد صاحب سبک 

 . است (،  ۱شکارچرخ )عکس شماره    و 

الملک(  مستظرفه )کمال   ع ی را در مدرسه صنا   و ی و پرسپکت   ی ساز عت ی طب   ک، ی کالس   ی نقاش   اصول عیسی بهادری،  
و نقشه    اتور ی ن ی م   آموخت.   خ ی ش   ن ی و حس   ان ی در ی محمد ح   ی عل   ، ی ان ی آشت   ل ی اسماع   ر ی نظ   ی در محضر استادان و  

در    ی ه.ش.( فراگرفت. و   ۱۳۰۹در سال    مه ی قد   ع ی مدرسه صنا   انگذار ی طاهرزاده بهزاد )بن   ن ی را از حس   ی قال 

م به  نجا ا شرکت کرد و سر   اهلل لطف   خ ی کاخ مرمر با الهام از گنبد ش   ی ه.ش. در طراح   ۱۳۱۴تا   ۱۳۰۹  ی ها سال 
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  هنر  م ی کانون تعل  ن ی اصفهان شد تا دوم  ازم ه.ش. ع  ۱۳۱۵طاهرزاده بهزاد در سال حسین علت اختالف نظر با 

  ی هنرستان هنرها  بر  است ی سال ر  ی بعد از س  ی بهادر  بگذارد.  ان ی در اصفهان بن   را   مه ی قد  ع ی بعد از مدرسه صنا 

او    ی گنبد مسجد امام از کارها   ن یی پا   به ی مرمت کت  (. ۶  : ۱۳۸۲)دادخواه، ه.ش. بازنشسته شد   ۱۳۴۷سال   در  با ی ز 
  ن ی که ب  ی نقشه قال   ن ی بهتر  ی در مسابقه طراح ایشان  ه.ش.  ۱۳۲۰ سال در ایشان،    . ( ۱۳۸۵، ی ن یی نا  ی است )سجاد 

   ت، ی بشر   ی ها فرش .  ( ۱۴:  ۱۳۷۵، ی استادان مشهور و بنام کشور برگزار شد رتبه اول را به دست آورد )افتخار 

 به روباه و   م ( و نقشه فرش موسو ۱۳۸۲،۶)دادخواه،   ها و پروانه   ر ی تنازع بقا، تشع   ، یی ا ی شکار چرخ، ستاره در 

 ( از جمله آثار او است. ۷۸  : ۱۳۸۵، ی ن یی نا   ی خروس )سجاد 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 ( ۸۰:  ۱۳۸۵  ، ی اصفهان )تاک   با ی ز   ی و مؤسس هنرستان هنرها   ر ی مد   ی بهادر   ی س ی ع   -۱  ر ی تصو 
 

بود که    ی استاد بزرگ   ی . بهادر شود ی م   ی نگهدار   س ی لوور پار  در موزه   نا ی س نام مجلس ابن ه  او ب   ی از تابلوها   ی ک ی 

آور از طرح و  رت ی اصفهان به طرز ح   ی الملک و هنر سنت خود در مدرسه کمال   ی ها با استفاده هنرمندانه آموخته 

ها  ها و برگ گل  چش ی را در پ  ن ی و نماد  ی عرفان  م ی بار مفاه  ن ی اول  ی در فرش استفاده کرد و برا  ی ت ن س  ی ها رنگ 

 . کرد   اده ی پ   ی سنت   های   ف ی و موت 

و    اتور ی ن ی ، فرش، م ی کار ی کاش   نه ی استاد در زم   ن ی بزرگتر   ران ی هنر ا   خ ی در طول تار   ی بهادر   ی س ی »ع   : ان ی گفته فرشچ   به 

به خاک    س ی پار پرالشز  در گورستان    کرش ی درگذشت و پ   ۱۳۶۵در سال    ی بهادر   ی س ی بود«. ع   ی نقاش   ی تا حد 

 ذکر شده است.   ۱  شماره در جدول    ت ی شناسنامه دو فرش شکار چرخ و بشر   . ( ۱۳۹۴، ی ن ی دحس ی سپرده شد )س 

 چرخ   فرش شکار 

  ی متن است در    ی وان ی ح   ی ها دهنده آن فرم ل ی تشک   ی اجزا   دارد که یکی لچک و ترنج    طرح فرش شکار چرخ، ساختار 

گرد است که در دور    کامالاالزم به ذکر است، ترنج مرکزی نیز از نوع مدالیون یا ترنج    کف ساده است. داا  حدو که  

در متن جای گرفته و پویائی و حس حرکت و جنبش بسیار زیادی در فرش    ها عقاب تری از این ترنج، پرواز  بزرگ 

 ی نمود دارد. با چنین تمهید 
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 ی بهادر   ی س ی از آثار ع   ت ی رش شکار چرخ و بشر ف شناسنامه دو    ی بررس   -۱جدول  

 فرش بشریت  فرش شکار چرخ  ها ی ژگ ی و  ردیف 

 متر   ی سانت   ۱۵۶× ۲۶۰ متر   ی سانت   ۲۵۰× ۱۵۰ ابعاد   ا ی اندازه   ۱

 بافنده  ۲
  ی اصفهان غالمعل   ی با ی ز   ی هنرستان هنرها 

 ی ق ی صفدرزاده حق 
 محمدزاده   ی آقا 

 متر   ی سانت   ۵/ ۶گره در    ۷۵ متر   ی سانت   ۵/ ۶گره در    ۷۰ شمار رج  ۳

 ی بهادر   ی س ی ع   استاد  ی بهادر   ی س ی ع   استاد  طرح  ۴

 با ی ز   ی هنرستان هنرها   اصفهان  با ی ز   ی هنرستان هنرها   اصفهان  محل بافت  ۵

شم ی ابر  جنس تار  ۶ شم ی ابر    

 پنبه  پنبه  جنس پود  ۷
شم ی وابر   پشم  جنس پرز  ۸  پشم  
ی ق ی غالمرضا صفدرزاده حق   حاج  اهداکننده  ۹ ی ق ی حق   صفدرزاده    

و ترنج   لچک  طرح  ۱۰ ترنج دار   افشان    

اهدا شده   ۱۳۹۰ سال بافت  ۱۱ ی شمس   ی هجر   ۱۳۸۶   

 یی ا ی م ی ش   ی اه ی گ  یی ا ی م ی ش   ی اه ی گ  نوع رنگ  ۱۲

 ( ۱۳۹۹  نگارندگان، ) 

 

 (. ۲  ر ی است )تصو   یی بندها از نوع ختا و    است کم    ار ی طرح بس   ن ی استفاده شده در ا   ی اسلیمی تعداد بندها   : ها رال ی اسپ 

  ره ی بزرگ با فرم دا  ی به صورت شاه عباس  ا ی ها  گل  ن ی گروه هستند که ا   ن ی ها در ا ها و برگ ها، غنچه : گل یی ختا   نات یی تز 

 را دارند.   ی گردش حلزون   ا ی   رال ی کننده اسپ با اندازه کوچک که نقش تمام   یی تا سه   ا ی دو    ی ها به صورت دسته گل   ا ی   شکل و 

. فرم انسان در مرکز ترنج با فرم کامالا  شود ی ها م ن ا و انس   ان ی گروه که شامل پرندگان، چهارپا   ن ی : ا جانداران 

  ده ی صحنه د   ن یی در پا   دن ی رنگ در حال دو   د ی سف   ی سگ   ن ی سوار بر اسب در حال شکار و همچن   ی ع ی طب 

کادر    ن یی در دو لچک پا   ی سوار بر اسب به شکل پویا، شکارچ را در برگرفته است. چهار    او   ی که پا   شود ی م 

طرح    ن ی سانان است. پرندگان در ا دسته گربه دو حیوان وحشی از    ر ی صحنه گرفت و گ همراه با نمایش  

ترنج    ی عقاب( در چهارسو  چون )  ی )در دو لچک قسمت باال( پرندگان شکارچ  ی ها شامل پرندگان افسآن 

سانان که در  تر کادر و اردک سانان و کبو  ن یی زدن در سر ترنج پا   رجه ی ش در حالت  ی گر ی د   ی و پرنده شکار 

در قسمت    ی کوچک و ابر مار   چان ی ابر پ   ی ها پرندگان، فرم   ی ال . در اطراف ترنج و البه شود ی م   ده ی ترنج د 

کوچک   ه ی دو حاش   . شده است   تشکیل   ه ی طرح از سه حاش   ن ی . در ا شود ی م   ده ی اتصال سر ترنج به ترنج د 

رسم    ی ا ره ی و به صورت واگ   ت کوچک قرار گرفته اس   ه ی دو حاش   ان ی بزرگ که در م   ه ی حاش   ک ی و    طره( ) 
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  . آن تعبیه شده است در    زیادی   تعداد پرندگان ساختار حاشیه بزرگ یا اصلی واگیره ای ست که  اند.  شده 

 . دهد ی م ، تحلیلی بر این فرش را نشان  ۳، آنالیز ساختار طرح و جدول شماره  ۲جدول شماره  
 

 

 

 

 

 

 

 

   ، ۷۰شمار  ، رج ۲/ ۴۱× ۱/ ۵اصفهان، اندازه    ی با ی ز   ی بافت هنرستان هنرها   ، ی بهادر   ی س ی فرش شکار چرخ، طرح ع   -۲  ر ی تصو 

 ( -persiancarpetassociation.com  ت ی سا ) 
 

 فرم و نقش فرش شکار چرخ   ی بررس   -۲جدول  

 ( ۱۳۹۹نگارندگان، ) 

 آنالیز  تزیینات  آنالیز  تزیینات  نام فرش  ردیف 

۱ 

شکار  

 چرخ 

و    رال ی اسپ 

اجزاء  

 یی ختا 

 

فرم  

 پرندگان 

 

۲ 
فرم  

 ها سرترنج 

 

فرم  

 ترنج 

 

۳ 
فرم  

 ها لچک 
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 ن آ   م ی مفاه   ی بررس   فرش شکار چرخ و   ل ی تحل   -۳جدول  

 ۲ستون   ۱ستون   ردیف 

 ی طبیعی ها ده ی پد ی واقعی و  رخدادها   -شکار  موضوع طرح  ۱

۲ 
علت انتخاب  

 اسم طرح 

موضوع مورد نظر، ریشه درفرهنگ و ادب و اسطوره دارد و از مضامین مطرح در  

 تاریخ هنر و ادب ایران است. 

در چرخ آفرینش، هنرمند، با   یا مقلوب شدن هواره   عالوه بر طبیعت شکار و غالب 

گیر، شکوه از جور زمانه و  و این ساختار چینش عناصر حیوانی، شکارچی و گرفت 

 نمود تصویری پرکابردی دارد.   روزگار را به تصویر در آورده است و چرخ و فلک 

درطرح برهم زدن چرخ به بیان خاص، شکار چرخ را تصویر کرده است که کنایه  

 نیلوفری است.   از بر زیر آوردن چرخ 

 گیر )روبرو( و انسان سوار بر اسب در حال شکار و گرفت   –پرنده( )   ن یی پا از باالبه   زاویه دید طراح  ۴

 ( ۱۳۹۹نگارندگان، ) 
 

 ت ی فرش بشر 

 نوعی سکون و  دهنده مایه، نمایش فرش بشریت بالعکس فرش شکار چرخ، با وجود طراحی پرکار و پر نقش 

 ثبات است. طرح این فرش، ساختار ترنجی دارد و ترنجی بیضی شکل و افقی با دو سر ترنج نا متقارن. در 

زوج و یا بهتر است بگوئیم سه مرحله    صورت به و ته ترنج، سه حالت انسانی    سرترنج این ترنج مرکزی و  

به    کودکی، جوانی و سالخوردگی  از روبروی دو کودک را  ترنج فرم نشسته  به تصویر درآمده است. سر 

نمایش گذاشته که پشت به پشت هستند. حالت ایستای انسانی یا همان جوانی در ترنج مرکزی نمود پیدا  

کرده که به نوعی اتحاد زن و مرد را نیز به نمایش گذاشته است. در قرآن، تعالیم شرقی، عرفان، ادبیات و  

ی یاد شده و به آن »اتحاد اضداد« گویند. چون آفرینش آسمان و زمین، شب و  ا ی ژگ ی و ه و هنر چنین  فلسف 

 (. و سر ترج بخش انتهایی، سالخوردگی را با فرم نیمه دراز کشیده دو پیکره ترسیم کرده است. ۱۶۴روز )بقره/ 

عرفا، در تجلی حق بر آفرینش،  در واقع در تفکر عرفانی، این اتحاد را وحدت در عین کثرت نامند. از نظر  

مراتبی وجود دارد که همه از آن حقیقت مطلقه منشاء یافتند و تجلی خداوند در آفرینش در کثرت است  

 (. ۱۷۵،  ۱۳۹۸)برهانی و تقوایی،  

 ( ۳۴۲۱،  ۲۲/ ۵)مولوی،   صفففلح اضفففداد اسفففت عمفففر ایفففن جهفففان 

ت به پشت را نمایان کرده است که نمایش تغییر وضعیت از  پش  ده ی خواب ته ترنج نیز نمایش دو انسان نیمه 

 توانی، سالخوردگی و گذر عمر است. ایستایی ترنج به فضای افقی ته ترنج نمودی از کم 
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تزیینات  ترنج ختا   ختایی:  سر  و  ترنج  که  نامتقارن یی  را  های  کوچک  حاشیه  دو  و  بزرگ  حاشیه  و  متن   ،

گرد و ساده    ی ها کوچک، گل   ی و شاه عباس   ی ا نه ا پرو   ی ها ، گل بزرگ   ی شاه عباس   ی ها شامل گل   ، اند ساخته 

اندازه    با   ی حلزون، پرندگان یی،  ختا   ی بندها   ی ال   ه در الب   هستند.   ها و جانواران غنچه   یی ختا   ی ها کوچک و برگ 

 شده است.   م ی ترس   ی ا نه ا دار بزرگ افس تاج   کوچک و پرندگان 

با    ی شاه عباس   ی ها گل   ساده،   ی م ی اسل   ی که در داخل آن بندها   است   شکل   ی ض ی ب ، عمودی و  ده ی کش   ی، مرکز   ترنج 

بزرگ    ه ی استفاده شده است. حاش   ه ی حاش   سه طرح از    ن ی شده است. در ا   م ی ها ترس دسته برگ   و   ی ا کنگره   نات یی تز 

، تصویر  اند نشسته ها  ی ختایی میان گل ها ساقه ی که بر  پرندگان   و   ی ا ره ی کوچک و به صورت واگ   ه ی دو حاش   ن ی ب 

 آنالیز ساختاری فرش بشریت و تحلیل آن مشهود است.   ۵و    ۴. در جدول شماره  ( ۳شماره    ر ی است )تصو شده  

 

 

 

 

 

 
 

 
 ۷۵شمار  ، رج ۲/ ۶۰× ۱/ ۵۶اصفهان، اندازه    ی با ی ز   ی بافت هنرستان هنرها   ، ی بهادر   ی س ی ، طرح ع بشریت فرش    -۳  ر ی تصو 

 ( persiancarpetassociation.com  ت ی سا ) 

 
 ها آن   ز ی آنال   ق ی از طر   ت ی فرم و نقش فرش بشر   ی بررس   -۴ جدول 

 نالیز آ  تزیینات  نالیز آ  تزیینات  نام فرش  ردیف 

 بشریت  ۱
ی  ها گردش 

 اسپیرال 

 

جایگزاری  

 ها گل 

 

 نالیز آ  تزیینات  نالیز آ  تزیینات  فرش نام   ردیف 
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 ( ۱۳۹۹نگارندگان، ) 
 

 

 ان   م ی مفاه   ی وبررس   ت ی طرح فرش بشر   ل ی تحل   -۵جدول  
 ۲ستون   ۱ستون   ردیف 

 موضوع طرح  ۱
سالخوردگی یا  و    ی بالندگ   ، ی ن ی انسان درسه مرحله دوره جن   رشد و بالندگی  درباره 

 است.   باالرونده   بالنده و   ش ی زا   ن ی کانون ا   و   ی مظهر تعال   انسان که    مرگ. 

انتخاب اسم    علت  ۲
 طرح 

  ی ا نه ا ی م   م و نجا ا   غاز و آ   ، ر ی س   ن ی درا   کند ی م   ی را سپر   ی عالم عمر   ن ی در ا   ی ز ی هرچ 
این مراتب وجود    ز ی ن   ی مواد ال   و   اهان ی گ   ی انسان بلکه برا   ی تنها برا ه  ن   ، وجود دارد 

 . انتخاب کردند برای این فرش  را    ت ی نام بشر   خان بهادری عیسی   رو   ن ی ازا دارد  

 روبرو  طراح   د ی د   ه ی زاو  ۳

 ها در طرح نشانه  ۴
به اصل    ی ا لطمه   نه ی عمل کرده ونبودن نقوش زم   ی اثر تجسم   ک ی مثابه  طرح به 

  ی ا ه ی پا   ی سرترنج بر رو   نامتداول ترنج و   و   ب ی موضوع نزده است. شکل عج 
 است   ش ی به مفهوم زا   ی ا کاسه 

۵ 
در    ی بهادر   هدف 

فرش    ی طراح 
 ت ی بشر 

غاز  آ   ی ا   شه ی واند   ی ، احساس ی ا   ده ی وهرپد   ی ماد   م ی از مفاه   تر ق ی مفهوم عم   ی اداور ی 
 .دارند   ی م نجا ا   و 

 ( ۱۳۹۹نگارندگان، ) 

 

 ق ی تحق   ی ها افته ی   ل ی تحل   و   ه ی تجز 

ی گیاهی و پرندگان و حیوانات  ها ساقه او نمودی از    داشت. خاص خود را    ی ها ک ی تکن   ی، در طراح   ی بهادر   ی س ی ع 

، با توجه به  چرخ   فرش شکار   فرم پرندگان در طراحی    در .  کرد ی م را در ترکیبی متناسب با مضمون طراحی و چینش  

۲ 

 بشریت 

فرم بدن  

 پرندگان 

 
اجزای  

گلدان  

 مرکزی 

 

 

ی  ها بدن فرم  

شده  تشکیل 

دسته    در 

 برگ 
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  گان شکاری پرند   ی ها پاها و بال   فرم منقار،   و   شود ی م   ده ی ت د بدن پرندگان درش   ماهیت شکار و تعامل برای زیستن، 

عیسی    و   شده   ی طراح ی،  اصل   ی تنها شاهپرها   ن ی همجن   اند و شده   ی از حد معمول طراح   تر و خشن   تر درشت   ی اندک 

اس و جزییات    تر کوچک   ی پرها نمایش  از    بهادری  نموده  خاص    ی ساز مایه نقش مشخصه    ن ی تر مه   . ت صرفنظر 

ی که در فرش شکار چرخ، طراحی  ا گونه است به  درندگان    و   ان ی چهارپا   پرندگان، ی  ها مایه نقش   ی درطراح   ی بهادر 

. در فرش بشریت نیز آرامش و رشد  کند ی م این جانداران، حس حرکت، سرعت، شکار، پرواز را به خوبی القا  

 . سازد ی م را رهنمون    ، فضای رشد و تعالی در فرآیند زندگی ها ساقه حاکی از حضور پرندگان نشسته بر  

نگارگری عصر    ر ی تأث خان بهادری، بر هنر نگارگری دوره صفویه مطالعه داشته و مشخص است که تحت  عیسی 

  پروانه   ر ی نظ   ی حشرات   ی حت ویژه مکتب اصفهان، از نقوش حیوانی، پرندگان، بازی چوگان و شکار و  ه  صفویه و ب 

  ار ی بس   ی ها شامل گونه   ی استفاده بهادر   مورد   وانات ی . ح خویش بهره برده است   های در طراحی فرش   ز ی و حلزون ن 

کبک، قرقاول، اردک،    اژدها،   مرغ، ی خرگوش، س   وباه، قوچ، آهو، ر   ر، ی ش   مون، ی خرس، م   ، ر پلنگ، بب ی از  متنوع 

 گوناگون است.   ان ی و آبز   ان ی طور انواع ماه   ن ی هم   و   گر ی پرندگان د   ی ار ی عقاب و بس 

که طراحی همراه با   م ی اب ی ی م ارائه داده است، در پرندگان   ی که بهادری از طراحی حیوانات و ر ی توجه به تصاو  با 

نمایش ظرافت اندام حیوانی و پرندگان تا به حدی کامل است که دیگر نیازی به نمایش جزییات بدن پرنده و  

 حیوانات متنوع وجود ندارد. 

 گیری نتیجه 

مکتب    . رد ی گ ی شکل م   ه ی اصفهان در زمان صفو   ی اوج هنرها   ه حاصل شد ک   ج ی نتا   ن ی باتوجه به مقاله حاضر ا 

و کمال    ی هرو  ی دهنده راه مکتب عل وهنرمندان اصفهان ادامه   است  ز ی مکتب تبر  افته ی اصفهان در واقع تکامل  

اصفهان ساخته شد و  م( در    ۱۶۲۹-۱۵۸۸ر ) ی در زمان شاه عباس کب   ی باف ی کارگاه قال   ن ی بهزاد هستند. اول   ن ی الد 

از هنرمندان بنام    ی ک ی  ی بهادر  ی س ی . استاد ع گردد ی شاه قاجار برم  ن ی زمان ناصرالد  ه صنعت ب  ن ی مجدد ا  ی ا ی اح 

و شکار چرخ را نام    ت ی فرش بشر   توان ی م   ی فرش و   ی طراح   ی ها نمونه   ن ی از بهتر که    صر در اصفهان است ا مع 

چرخ    برد.  شکار  سرتاسر   ک ی فرش  وترنج  لچک  از    است   ی فرش  حیوانی  نقوش    ی اجزا   ترین مهم که 

چینش پرندگان شکاری    . کند ی م خودنمایی    در فرش   تری کم   ی م ی و اسل   یی و عناصر ختا   ن است آ   دهنده ل ی تشک 

ست که فرش بسیار پویا و حس  ا   ای گونه ه  در مدالیون کوچک و بزرگ مرکزی و اطراف آن و حاشیه ب 

یه دید پرندگان شکاری از  و . زا کند ی م با مضمون شکار را به خوبی بازگو    وگیر م با گرفت أ حرکت و جنبش تو 

مان  أ وگیر از روبرو تعبیه شده است. که این زاویه دیدهای متنوع و تو ی گرفت ها صحنه باال به پایین و سایر  

 حس قرارگیری در آسمان )کمین( و شکار در زمین را به خوبی نمایان ساخته است. 
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ی نقوش گیاهی و پرندگان در نمایش حاالت و اندام انسانی به  ها ت ی قابل خان از  در فرش بشریت، عیسی 

های گیاهی از نمود انسانی  بندی نیز در ایجاد تمایز میان فرم خوبی بهره برده است. الزم به ذکر است که رنگ 

 بوده است.   مؤثر بسیار  

حاصل شد که،   جه ی نت  ن ی دارد ا  ی ای ه چه ویژگی  ی بهادر  ی س ی فرش استاد ع  ی پاسخ به سؤال اول که طراح  در 

مکرر    ش ی و زا   ها یی و ختا   ها ی م ی از اسل   سته ی سبک خاص خود بوده است و با استفاده شا   ی دار   ی بهادر   ی س ی ع 

ها و  گل   چش ی در پ   را   ن ی و نماد   ی عرفان   م ی مفاه   الق بوده و خ   ، ها گل ها در همنشینی زیبایی از پرندگان و  آن 

 . این مفاهیم در فرش بشریت، اتحاد اضداد یا وحدت در عین کثرت است ه است که یکی از  کرد   اده ی ها پ برگ 

؟ نتایج  ست ی توجه به موضوع چ دو فرش با    ی ر ی تصو   ی ها شاخصه   ترین مهم پاسخ به سؤال دوم که    در 

انسان را با استفاده از کنار هم قرار   ک ی نشان دادن زمان تولد تا مرگ  ت ی موضوع فرش بشر   مشخص کرد، 

حیوانی به تصویر کشیده است که پرندگان به عنوان نقطه عطفی در نمایش سیر آرام  و  ی اه ی دادن عناصر گ 

حیات در قالب  چرخه    دن ی کش ر ی تصو   ا به فرش شکار چرخ ب زندگی با حالتی نشسته به نمایش درآمدند.  

وگیر حیوانات  گان شکاری و انسان در حال شکار و گرفت شکار و گرفت و گیر به تکاپوی همیشگی پرند 

 پرداخته است که این حیات نیز بخشی از چرخه زندگانی است. 

در طراحی داشته است چرا که در هر دو فرش ایشان از   گرا وحدت خان بهادری نگاهی مرکزگرا و عیسی 

رده و ترنج مرکزی با هدف  فضای ترنج مرکزی و سر ترنج و ته ترنج در نمایش اصل موضوعات بهره ب 

بهتر موضوع اصلی به مخاطب طراحی شده است و سایر   به فردی برای نمایش  ایجاد تابلوی منحصر 

و متن و حاشیه در خدمت بهتر دیده شدن این ترنج مرکزی، سیر آرام و    ها ی لچک اجزای طرح فرش چون  

 . کند ی م ل  ی گیاهی و همنشینی با پرندگان را دنبا ها ساقه گیری  کار به سنتی  

 

 منابع فهرست  

 (. ۱۳۱۵-۱۳۵۷اصفهان )   با ی ز   ی (، هنرستان هنرها ۱۳۵۷ابوعطا، رضا، )   -

 دخت صبا، تهران: انجمن دوستداران کتاب   هن ی ترجمه م   ران، ی ا   ی (، قال ۱۳۵۷)   ل، ی س ی ادوارز، س   -

ار   - قال ۱۳۸۴)   ک ی استنبرز،  قال   ی (،    ، یی توال   د ی چاپ دوم، ترجمه مهش   ران، ی ا   یی و روستا   ی شهر   ی ها چه ی و 

 ی ساول ی   انتشارات 

 (. ۱۹تا    ۲۱،۱۴ها، ) . موزه ی بهادر   ی س ی به احوال و آثار استادع   ی نگاه   نش، ی (، شور آفر ۱۳۷۵محمود، )   ، ی افتخار   -
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برهانی فر،    - ایرانی، دو  ۱۳۹۸سحر ) تقوایی، ویدا،  اضداد در عرفان، هنر و معماری  (، اصل همنشینی 

 ( ۱۷۵-۱۷۶، ) ۴۵فصلنامه علمی کارافن، شماره  

 ی کارشناس   نامه ان ی اصفهان. پا   با ی ز   ی آموزش در هنرستان هنرها   وه ی و ش   ی خ ی تار   ر ی س   ی (، بررس ۱۳۷۵بهنام، )   ، ی تاک   -

  ی مجموعه مقاالت معمار   ران، ی در ا   ی صفو   و آثار دوره   ی (، چشم انداز معمار ۱۳۸۶، ) ز ی کامب   ، ی قاسم   ی حاج   -

 ۴۴شماره    ، ی شهرساز   و 

 (، فرش نامه دکتر حسن آذرپاد، تهران، ۱۳۷۲فضل اهلل، )   ، ی رضو ی حشمت   -

 ( ۷تا    ۲،۶نقش و فرش )   ، ی بهادر   ی س ی و آثار ع   ی وگراف ی (، ب ۱۳۸۲)   ، ی دادخواه، جعفرقل   -

 ی ساول ی چاپ اول، انتشارات    ران، ی در فرش ا   ی (، پژوهش ۱۳۸۱ژوله، تورج، )   -

 اصفهان.   با ی ز   ی هنرها   انگذارهنرستان ی بن   ، ی نقاش و طراح قال   ، ی بهادر   ی س ی (، ع ۱۳۸۵)   ، ی مهد   د ی س   ، ی ن ی نائ   ی سجاد   -

فرش معاصر اصفهان   های و ویژگی   ی روش طراح  ی (. بررس ۱۳۹۴فرد، آرزو، )  دار ی پا  ، نادر  ، ی ن ی حس  د ی س  -

 ی نامه کارشناس ان ی (، پا ی راز ی جواد رستم ش   د ی احمد ارچنگ وس   ، ی بهادر   ی س ی آثار ع   ه ب   د ی ک أ )با ت 

 . کان ی فرش، تهران: پ   ی در مراحل تحول طراح   ی ر ی ، س ران ی (، طراحان بزرگ فرش ا ۱۳۸۱. ) ن ی ر ی ش   ل، ی صوراسراف   -

 (. ۱۲۴-۳۴،۱۲۹و    ۳۳اصفهان، فرهنگ اصفهان، )   با ی ز   ی (، هنرستان هنرها ۱۳۸۵)   ا ی رؤ   ، ی ن ی قزو   -

-   ( یزدی، محمد.  مطالعه و شناسا ۱۳۹۲مظفریزاده  استاد طراح    ی روش طراح   یی (،  آثار چهار  فرش در 

 دانشگاه هنر.   ، ی دست   ع ی ارشد صنا   ی کارشناس   نامه ان ی معاصر اصفهان. پا 

زاو   ، ی زد ی زاده  ی مظفر   - و  ) د ی سع   ه، ی محمد  اهم ۱۳۹۲.  طراح   ت ی (،  روش  در    ی س ی ع   ی قال   ی موضوع 

 .( ۳۰تا    ۱۹،۲۵)   ، ی .، مطالعات هنر اسالم ی بهادر 
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 چکیده 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 است. 

 

 ایل قشقایی، فرش، لباس، رنگ، فرم. :  کلیدی   های ه واژ 

 

 

 

 

 
در در  ها و فرش های ایل قشفقاییهای رنگ و فرم در لباسمطالعه تطبیقی نسبتارشد با عنوان    یمقطع کارشناس  نامهانیمستخرج از پامقاله    نیا  1

 است. یاشکان رحماندکتر آقای  ییبا راهنما رازیارم ش یموسسه آموزش عال
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 مقدمه 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 پیشینه پژوهش 

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

 شده است. صورت پراکنده به این موضوع پرداخته به 

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

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

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

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

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

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

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

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

 نقوش حیوانی در فرش قشقایی آورده شده است. 

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

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

 ها شده است. های آن ایرانی و لباس 

 فرش قشقایی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 بندی فرش قشقایی های رنگرزی و رنگ ویژگی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

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

  

 
ها و مایفه. بافندگان قشقایی این سرمشق هفا را کفه یفک یفک نقش.شودگیرند که »حور« نامیده میهایی کمک می  بافندگان تازه کار از سرمشق.  1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 فرم و رنگ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 آنالیز فرم پوشاک قشقایی 
 

 

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

 )نگارنده( 

  

 بررسی فرم  نوع پوشاک 

 
 یاقلوق 

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

 محرمات. 

 

 
 پیراهن قشقایی 

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

 فرش ایل قشقایی 
ساده مانند    های استفاده از نقش پرتکرار موتیف 

 حاشیه فرش در ردیف پایینی لباس زنان قشقایی 

 

 
 دامن زن قشقایی 

صورت منفرد و  استفاده از نقوش تزیینی به 
 مرکب 

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

 حاشیه پایینی دامن زنان قشقایی 

 حاشیه فرش قشقایی 

 
 

 
 قشقایی پیراهن مرد  

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

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

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

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

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

 بررسی رنگ در فرش قشقایی    -۲جدول  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 )نگارنده( 

 

 آنالیز رنگ پوشاک قشقایی 

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

 . شوند دیدگاه رنگ مورد تحلیل واقع  

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

 )نگارنده( 

 فرم رنگ و  بررسی   نوع پوشاک 

 
 

  یاقلوق 

استفاده از نقوش هندسی منفرد  
  صورت ساده به 

 

 پیراهن قشقایی   

   استفاده از نقوش هندسی منفرد 

 دامن زن قشقایی   

صورت  استفاده از نقوش تزیینی به 
  منفرد و مرکب 

 
 

 
 
 
 

 پیراهن مرد قشقایی 

عنوان نقش  استفاده از نقوش اسلیمی به 
  اصلی لباس 

 

 
 
 
 

 آرخالق 

استفاده از نقوش اسلیمی و ختایی  
 عنوان نقش اصلی لباس به 

 

 

 کاله دوگوشی   

 کامالا ساده و بدون نقش 

 

 

 چقه و زنهاره   

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

 پوشاک قشقایی رنگ در   رنگ در فرش قشقایی  

گی 
 رن

ت
صیا

صو
خ

 

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

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

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

 گیرد. لچک مورداستفاده قرار می 

 کاربرد رنگ قرمز در حاشیه کمتر است.   -

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

 ای، سبز و درنهایت سفید است. ترتیب آبی فیروزه 

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

لچک   - جهت  معموالا  طالیی  رنگ  از  از  برخی  و  ها 

 شود. )معمول کشکولی( ها استفاده می حاشیه قالی 

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

های قدیمی آبی سنگی  شده در نمونه های استفاده رنگ   -

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

 انتخاب رنگ لباس با توجه به سن.   -

 انتخاب رنگ سنگین برای افراد مسکن.   -

 برای پوشاک مردان.   انتخاب رنگ کرمی   -

ساالن.  های رنگی برای کهن عدم انتخاب پارچه   -

 سفید( )حتی عدم استفاده از گل 

رنگ در پوشاک زنان قشقایی برگرفته از اعتقادات و   -

 باورها 

 های شاد و رنگی بین دختران. استفاده از رنگ   -

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

 عنوان الهه آسمان است. به ها  بین قشقایی 

 رنگ سبز   -

 گیرد. معموالا به دالیل مذهبی مورداستفاده قرار می 

 رنگ سفید   -

ی خدای زندگانی و خدای روی زمین است.  نشانه 

 . شود عنوان پرچم صلح از آن استفاده می به 

 )نگارنده( 
 

 گیری یجه نت 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 منابع فهرست  

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

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

 ۲۶۱ال سیزدهم شماره  س 

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

 فرهنگ و ارشاد اسالمی. 

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

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

 راهنما، تورنگ چماچم. 

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

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

 



    ۱۴۰۰ ماه آبان   ۲۰و    ۱9  / ران ی فرش ا   ان ی آموختگان و دانشجو پژوهشگران، دانش   ی علم   ی دستاوردها   ی مل   ش ی هما   ن ی نجم پ      254

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 ۲55 
 

 ی خواف هاچهیقالبررسی نقوش حیوانی  

   استادیار گروه فرش و هنراسالمی دانشگاه بیرجند  (، نویسنده مسئول)   آرزو پایدارفرد 
a.paydarfard@birjand.ac.ir 

 التحصیل کارشناسی فرش از دانشگاه بیرجند فارغ   ، حامد شهیدی 
Hamedshahidi4394@gmail.com 

 

 چکیده

ی برخوردار  ا ژه ی و داشته و در هنرهای دستی شهرستان خواف از جایگاه    ی ا نه ی ر ی د بافی در شهرستان خواف قدمت  قالی 

پارچه  ی بزرگ ها قالی متری و پشتی بوده است و امروزه تابلو فرش و    ۲.۵تا    ۲ی خواف در گذشته  ها چه ی قال است. ابعاد  

، قاسم آباد، زوزن، اسد آباد باغ  ی خواف در بخش سنگان ها چه ی قال   ترین مهم .  اند شده نیز به این روند تولید اضافه  

گل بلوچی(،  )   ی بلوچ یی چون: گل کشمیری، نقشه مرغی، سنگان  ها نقشه که با    شوند ی م و قلعه نو بافته    ها کالته بخشی،  

تمام پشمی( بافته  پود ) ی تخت بافت یک  ها فرش گل سفید، گل سوزنی، سنگانی، سماوری، گل طاووسی برروی  

ی اقوام بلوچ و ساکنین عرب جنوب خراسان و  انداز نقش از سنت قالی باقی و    متأثر یشتر،  ی خواف، ب ها قالی .  شوند ی م 

ی این منطقه  ها چه ی قال ی خواف از تنوع خوبی برخوردار است و بافت نقوش حیوانی در  ها چه ی قال ترکمن است. نقوش  

خروس، قوچ، گوزن، نقوش مرغی،    آهو،   ها چه ی قال تا به امروز مرسوم بوده است. از جمله نقوش حیوانی این    از گذشته 

؛ چه نقوش حیوانی و با چه پیشینه  شود ی م تحقیق حاضر اینگونه تبیین    سؤال سگ و طاووس است. بر این اساس  

ی خواف بویژه سنگان، عباس آباد و  ها قالی ، در  کند ی م ؟نتایج مشخص  شود ی م ی خواف بافته  ها چه ی قال تاریخی در  

تکرارشونده و دورانی دور    صورت به ویژه نقش آهویی که  ه قالی کاربرد فراوانی دارد ب قاسم آباد، بافت نقوش حیوانی در  

که در سابقه    . شیر و اسب نیز از نقوش حیوانی هستند شود ی م تا دور ترنج و گاه در دو طرف نقش درختی بافته  

شکارگاه حائز اهمیت بودند. نقوش دیگری چون خروس و کپک و سگ و    ی ها صحنه تاریخی فرشبافی ایران در  

نقوش مرغی مربوط به آگاهای های زیبایی شناسانه زن بافنده خواف است و بخشی از محیط زندگی و طبیعت  

تحلیلی و روش   توصیفی  مقاله حاضر  در  تحقیق  زیبایی است. روش  نماد  نیز  بافنده هستند و طاووس  پیرامون 

ی  ا انه کتابخ ی خواف و منابع  ها چه ی قال از    ی است و تصاویر توسط نگارنده دوم ا انه کتابخ طالعات، منابع  گردآوری ا 

 عکسبرداری شده است. 

 

 قالیچه، نقوش، نقوش حیوانی، خراسان، خواف کلیدی:    های ه واژ 

 

mailto:a.paydarfard@birjand.ac.ir
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 مقدمه 

شهرستان خواف در جنوب شرقی خراسان و در مرز غربی افغانستان قرار گرفته است. درشمال آن، تربت حیدریه  

و درغرب، شهرستان گناباد و در جنوب آن قائنات و در شمال شرقی آن تربت جام وتایباد قرار دارد. شهرستان  

ز خواف قدیم و وسیع است که در شرق ایران روزگاری مرکز فرهنگی ارزشمنده بوده و از  کنونی خواف بخشی ا 

و مطالعات باستان شناسی و آثار    ها ی بررس رونق اقتصادی، کشاورزی و دامداری وسیعی برخوردار بوده است. طبق  

خوارزمشاهیان وتیموریان    دوره منطقه به هزاره دوم و سوم قبل از میالد برمیگردد. در    ی ا نه ی ش ی پ و بقایای موجود  

خرگرد حکایت از رونق شهر در آن دوران    ه ی اث ی غ   مدرسه اهمیت خاصی داشته و آثار باقی مانده نظیرمسجد زوزن و  

رود( نام  )   ی رو خواف    دارد. به روایتی قتل شیخ حسن جوری رهبر سربداران در نزدیکی خواف بوده است. مرکز 

 ی خشک وکم آب است که مردم آن کشاورزی ودامداری ناچیزی دارند. ا منطقه دارد. امروزه خواف،  

در منطقه خواف، ایالت و طوایف مختلفی چون تیموری، بهلولی، زنگنه، عرب، میش مست، جوانشیری، بلوچ و  

تیمور گورکانی، طایفه زنگنه از کرمانشاه و    سربوزی ساکن هستند. طوایف تیموری، سربوزی و مریدار به همراه 

ی مرزی  ها کوه همدان، جوانشیری و خفاجه از قره باغ آذربایجان در دوره افشار و صفویه و عشایر بهلولی از  

 (. ۱۱،  ۱۳۸۴احراری رودی،  کردند ) پاکستان و طایفه میش مست در روزگار عباسیان به این منطقه مهاجرت  

به ویژه  که  ها چه ی قال   صنایع دستی خواف  آن  بافته    له ی وس به    عموماای  منطقه  هنرهای    شوند ی م بانوان  از 

سال قدمت    ۴۰۰بافی خواف  قالی و نقش مهمی در صادرات کشور دارد.    د ی آ ی م ظریف استان به حساب  

رونق یافت و    طوایف و عشایر بهلولی، عرب و بلوچ در خواف   له ی وس ه  ب دارد و به احتمال زیاد، قالی بافی  

 (. ۷۹،  ۱۳۸۳صوراسرافیل،  )   د ی بخش سال گذشته را بهبود    ۵۰شرایط نامساعد پس از خشکی  

  ها چه ی قال ی خواف به معرفی نقوش حیوانی این  ها چه ی قال در مقاله حاضر سعی شده است ضمن معرفی اجمالی  

پرداخته شود. روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی تحلیلی و روش    و جایگاه این نقوش در قالیچه خواف 

منابع   اطالعات،  از  ا انه کتابخ گردآوری  دوم  نگارنده  توسط  تصاویر  و  است  منابع  ها چه ی قال ی  و  خواف  ی 

 ی عکسبرداری شده است. ا انه کتابخ 

 تحقیق   نه ی ش ی پ 

 نماد شناسی آن منابع مفیدی هستند. مکتوبات ارزشمند ذکر شده، در ارتباط با فرش و نقوش حیوانی فرش و  

فارس  ها چه ی قال کتاب   به    ف ی تأل ی شیری  که  منابعی است  از جمله  پرهام  تناولی ترجمه سیروس  پرویز 

  معرفی نمادهای حیوانی چون شیر در فرش پرداخته است و سرشیر را نشانه مراقبت و هوشیاری و اندام 

 (. ۱۹،  ۲۵۳۷تناولی،  است ) پسین او را مظهر قدرت دانسته  



 ۲57          خواف یهاچه یقال یوانینقوش ح یبررس  
 

   وکاربرد نقوش حیوانی در فرش چون نقوش   ها ی ژگ ی و احمد دانشگر در کتاب فرهنگ جامع فرش در ارتباط با  

(. تورج ژوله در کتاب پژوهشی بر  ۱۱۰  : ۱۳۷۶دانشگر،  است ) سیمرغ، مرغ، عقاب، کبک و ... شرحی آورده  

  از   پیش   چهارم هزاره    دوران   از   ی جانوری اشاره دارد به عنوان مثال: پرنده نمادها فرش ایران به نقوش حیوانی و  

  آن   از   انواعی   بعدی   دوران   در   و   باران بوده   پیک   و   ابر   مظهر   عیالمی، پارسه    و   وشوش   النهرین   تمدن بین   در   تاریخ 

 (. ۴۷،  ۱۳۸۱ژوله،  دانند ) ی م اوج    به   رسیدن   و   پرواز   مظهر   را   این پرنده   نقش .  است   داشته   ویژه   منزلت   و   مقام 

ایران به بررسی نقوش جانوری فرش    ی ها فرش نامه تصویری آرایه و نقش  خطیب در فرهنگ صفرعلی شعبانی 

  های شاخ   و   است   کوهی   گاو   از   نوعی   ماده   گوزن کوهی :  پرداخته است. برای مثال در مورد گوزن آمده ست؛ گوزن 

  بر   بزاید   مادر   از   چون   و   زهرهاست   تریاق   او   چشم  ی ها گوشه   آب   گویند   ماند   شده   خشک   درخت   ی ها شاخ   به   او 

 . ( ۷۹،  ۱۳۸۷خطیب،  شعبانی شود )   طرف   بر   سالی   در   نقطه   هر   و   است   پدیدار   سیاه   چند   ی ا نقطه   آن   ران 

جانوری    ی ها مایه نقش کاربرد    کند ی م جواد نیستانی در کتاب نمادهای گیاهی و جانوری در فرش ایرانی اشاره  

های قبل از میالد  بسیار دیرینه دارد و به هزاره   های ه به عنوان نماد آیینی، اسطوره و تفزئین در ایفران سفابق 

ملی خاطره رسد ی م  هویت  بصری  عناصر  عنوان  بفه  بعفدها  هریفک  کفه  نقوشفی  را  .  ایرانیان  های جمعی 

و نوع زندگی پادشاهان و قهرمانان آن    ها شه ی ها، اند که به نوعی یادآور دوران باستان و نگرش   کند ی تداعی م 

. »با استناد به آثفار برجفای  شود ی های دوران قاجار و بعد از آن مشاهده م یاری از قالی زمفان بفوده و در بفس 

حیفوانی در ففرش، حفداقل از دورة هخامنفشی مرسوم    ی ها مایه نقش های گذشته، کاربرد  مانفده از دورآن 

  دست به دار(  گره  های بوده است زیرا که در کشفیات قبور سکایی درة پازیریک، تعدادی فرش )نمدها و قالی 

 (. ۷۹  : ۱۳۸۷نیستانی،  اند ) آمده که بر اساس نقوش به کار رفته به هخامنفشیان نفسبت داده شده 

شیرین صوراسرافیل در کتاب بر کویرهای سبز خراسان توضیحات مختصری درباره فرش خواف و نقوش  

 (. ۸۱-۷۹  : ۱۳۸۳صوراسرافیل،  اند ) داشته چون گل مرغی، کل کشمیری، سنگانی، بلوچی و ...  

 فرش خواف 

به زیبایی در    ی بسیار غنی است و اشعار و نواهای محلی عثمان محمد پرست ا منطقه خواف از نظر فرهنگی  

 . شود ی م خواف شنیده  

و با وجود مواد اولیه در منطقه    ی مکرر و با سکنی گزیدن بانوان بلوچ و عرب بهلولی در خواف ها مهاجرت به دلیل  

  ترین مهم ( از  ۳۲  : ۱۳۸۴ه.ق در این منطقه رونق گرفت )احراری رودی،    ۱۴بافی از قرن  خواف، صنعت قالی 

اشاره کرد. شیوه غالب بافت در منطقه    به پشتی، جانمازی، خورجین، چنته و نمکدان   توان ی م ی خواف  ها بافته دست 

ی هندسه، نیمه هندسی، لچک ترنج، ترنجی و شکارگاه را بر  ها طرح خواف، بلوچی ست و بافندگان این منطقه  
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(. به علت شغل اصلی مردم خواف که دامداری  ۶۴۶-۶۴۲، ۱۳۹۴نیا و برابادیان، فروغی بافند ) ی م ی بلوچ ها چه ی قال 

ی و کرکی است.  ا پنبه ی این منطقه پشمی، نخی،  ها چه ی قال فندگی چون پشم فراهم بوده و  بوده است، مواد اولیه با 

ی  گوسفندها که امروزه متاسفانه در اثر تبدیل    شد ی م از تربت حیدریه تهیه    قبالای خواف  ها فرش رفته در    کار به پشم  

در کارخانه ریسندگی آقای   پشم منطقه، پشم بشرویه است که  ن ی تر م مه پشمی به گوشتی به حداقل رسیده است. 

ی مورد استفاده برای چله  ها نخ .  شود ی م ی مناسبی با استفاده از الیاف مناسب )سورت شده( تولید  ها خامه باسعی  

. ابعاد  شود ی م با دست ریسیده شده باشد و هر ال یک گرد نامیده    معموالاال باشد که    ۱۵،  ال   ۱۴ال،    ۱۳ممکن است  

.  است متر  سانتی   ۱۹۰* ۱۲۵و    ۲۶۰* ۱۲۰و    ۱۸۰* ۱۳۰متر و    ۱.۵* ۱،  ۲* ۲.۱۵و    ۳* ۲،  ۳* ۴ی خواف  ها چه ی قال 

. بر روی دارهای عمودی که از طرف تعاونی  شود زمینی بوده و فرش با گره ترکی بافته می   عموماادارهای فرش  

آباد،  آباد، کالشور، اسد ی کوچک عشایری در روستاهای عباس ها چه ی قال .  شود ی م ترویج شده از گره فارسی استفاده  

خواف عبارتند از: ابرویی    درمنطقه شده  ی بافته ها چه ی قال ی  ها طرح .  شود ی م بافی خوبی دیده  آباد، زوزن قالی قاسم 

های  قاسم عروس،  نائین  بلوچی،  بیگی،  نقش  جان  سفید،  بند  گاشه  تاکی،  برگ  سوزنی،  گل  مرغی،  گل  آبادی، 

باف آن شهر سنگان داللت بر وجود  (. در بحث شهری ۸۱-۷۹  :۱۳۸۳طاووسی و آهویی سنگان )صوراسرافیل،  

  ۹۰۰  در این محل وجود دارد که   ی به نام سنگانی ا نقشه دید تا حدی که    توان ی م گذشته    بافی خوب از یک قالی 

باف آن روستای برآباد ازبخش سنگان  در بحث روستایی   .های بافت هستند این شهر همگی دارای دستگاه   خانوار 

از   آموخته ی فرش سالگ   ۵شرف شکوهی که  آذربایجان    ( را ۱۳۰* ۲۰۰دو ذرزع )   چه ی قال   ، بافی را  از  با طرحی 

اطراف شهرستان خ   . بافند ی م  روستاهای  برخی  ها نقش واف  در  آهوو  و  طاووسی، شیر  نقشه  کشمیری،  گل  ی 

ی به نام  ا نقشه نوعی نقشه درختی    . شود ی م   ( بافته ی دیگر بروی فزش های تخت بافت یک پود )تمام پشمی ها نقشه 

 (. ۸۱-۷۹  : همان شود ) ی م محل بافته    ( در قفقازی   نقشه ترنیک )نوعی  

 ی خواف ها چه ی قال ویژگی نقوش حیوانی وکاربرد آن در  

طوالن  حیوانی  نقوش  کارگیری  به  برای    تر ی سابقه  شکارچیان  و  جادوگران  ابتدا  است  انسانی  نقوش  از 

، ولی به تدریج بر  دند ی کش ی تاریک غارها م   ی ها تسخیر روح جانور نقش آن را بر دیوار و سقف قسمت 

که در تغذیه خود نیازمند    آن بی تزیینی این نقوش افزوده شد. حیوانات از ابتدای تاریخ بشریت    ی ها جنبه 

 اند. ها سودمند بوده ن ا و یا به نحوی در زندگی انس   ن ی بشر باشند خوراک و پوشاک او را تأم 

بفه عنوان عناصر بصری هویت    ، جانوری به عنوان نماد آیینی، اسطوره و تفزئین در ایفران   ی ها مایه نقش کاربرد  

و نوع    ها شه ی ها، اند که به نوعی یادآور دوران باستان و نگرش   کند ی جمعی ایرانیان را تداعی م   ی ها خاطره   ، ملی 

های دوران قاجار و بعد از آن مشاهده  زندگی پادشاهان و قهرمانان آن زمفان بفوده و در بفسیاری از قالی 
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به آثفار برجفای مانفده از دورآن شود ی م  استناد  »با  کاربرد    ی ها .  های حیفوانی در ففرش،  مایه قش ن گذشته، 

حفداقل از دورة هخامنفشی مرسوم بوده است زیرا که در کشفیات قبور سکایی درة پازیریک، تعدادی فرش  

 (. ۸۹  : ۱۳۸۷نیستانی،  اند ) آمده که بر اساس نقوش به کار رفته به هخامنفشیان نفسبت داده شده   دست به 

 ماهی )با عنوان ماهی در هم یا هراتی(، و نقوش پرندگان نظیر   نقوش حیوانی نظیر شیر )نماد ملی ایرانیان(، 

های متداول، متنوع و معروف  مایه نقش سیمرغ، طاووس و غیفره. ایفن موجفودات رنگارنفگ و زیبفا از  

و حیات و تالش و سرزنده بودن را به    دهنفد ی گیرایفی خفاص مف حرکت و  بفه ففرش    هستند و   فرش 

. »در بین جوامفع و طوایفف، پرندگان و حیوانات هر یک سمبل و نمادی از معتقدات  کنند ی بیننده تداعی م 

تصورات  از  تجسمی  ظری و  هنرهای  سایر  همچون  نیز  فرش  در  کاشی   ف اند.  نقاشی،  و  مانند  کاری 

 (. ۱۱۰  : ۱۳۷۶دانشگر،  هاست ) آن از قدرت  ورپردازی  کفاری، پرنفدگان نشانة زیبایی، آزادگی و د قلم 

باطنی و    ی ها طفراح و بافنفدة فرش با ترسیم و بافت شکل پرنده، آگاهانه یا ناخودآگاه مکنونات قلبی و خواهش 

بنفدی سفیمرغ و عقفاب، بلندپروازی و تیزچنگی و از    نگارد. »از نقفش   بافت می ای خود را بر این دست ره باو 

ترکیب، نقش و نگار و آراستگی ظفاهر را    ی و از کبفک خرامیفدن و از طفاووس ایفن پرندة خوش هدهد هوشیار 

 (. ۱۱۰  : « )همان تا درون و برون خویش را بدین صفات بیارایند   خواهد ی و از ایشان م   کند ی بفه اطرافیفان القفاء م 

انسان و حیوان نقوش    خواف روستایی و عشایری    ی ها بافته دست و    ها قالی   در  میان  نزدیک  ارتباط  دلیل  به 

ی منطقه  ها چه ی قال حیوانات بافته شده در    حیوانی جایگاه بسیار مهمی درمیان نقوش تزیینی این منطقه یافته است. 

یا برگرفته از زندگی مردم هستند و شامل حیوانات اهلی چون مرغ، خروس، گوسفند، بز و سگ و ... هستند. و  

چون کبوتر و طاووس.در جدول    شوند ی م ی که به دلیل زیبایی و نماد پاکی و وقار در قالیچه بافته  یا حیوانات 

 . ذکر شده است   ها چه ی قال خواف آمده است و نقوش حیوانی این    چه ی قال قطعه    ۸، تصویر  ۱شماره  

با سایر طرح  در ترکیب و هماهنگی  مانند سایر نقوش فرش  نیز  مانند محرابی، هندسی،  نقوش جانوری  ها 

  جانوری   نقوش   هماهنگی   و   ترکیب .  رود می   کار   به   … درختی، لچک و ترنج، تلفیقی، اقتباسی، ایلی و عشایری و 

های مناطق مختلف  هچنین فرش   .کند می   ایجاد   ایرانی   فرش   در   را   انگیزی خیال   و   زیبا   های صحنه   ها طرح   دیگر   با 

ترین نقطه پر است از نقوش جانوری. این نقوش هر  ترین تا شرقی ترین و از غربی ترین تا جنوبی ایران از شمالی 

 های گوناگون به تصویر کشیده شده است بار در هر منطقه ویژگی بارز همان ناحیه را پذیرفته و با رنگ 

، آهو، گوزن و نقوش مرغان  ها چه ی قال ی منطقه خواف، بیشترین نقوش حیوانی این  ها چه ی قال با بررسی نمونه  

 چون کبوتر، کپک و طاووس و حیواناتی چون شیر، سگ و خرگوش بودند. 
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 ی خواف و نقوش حیوانی موجود در آن  ها چه ی قال   -۱جدول  

 حیوانی نقش   منطقه بافت  ابعاد قالیچه  نام طرح  قالیچه منطقه خواف  ردیف 

۱ 

 
 

 
 ( ۱۳۹۶)نگارنده دوم،  

۲۰۰*  ۱۳۰ طاووسی   

cm 
 خواف 

 طاووس 
 )نقوش مرغی( 

۲ 

 
 

 
 ( ۱۳۹۶)نگارنده دوم،  

آهویی  
 سنگان 

۱۲۵    *۱۹۰ 
cm 

 آهو  سنگان 

۳ 

 
 

 
 ( ۱۳۹۶)نگارنده دوم،  

 ۲۰۰*    ۱۵۰ گل مرغی 
cm 

 خروس  خواف 

۴ 

 
 
 

 

 
 ( ۱۳۹۶)نگارنده دوم،  

گاشه بند  
 سفید 

۱۵۰    *۲۰۰ 
cm 

 خروس  خواف 

۵ 

 
 
 

 
 ( ۱۳۹۶)نگارنده دوم،  

- ۱۵۰ *۲۰۰ 
cm 

 خواف 

 شیر 
 پرندگان 

 وستایی ر زندگی  
 طاووس 

۶ 

 
 
 
 

 

 
 ( ۱۳۹۶)نگارنده دوم،  

گل  
سوزنی یا  

گل  
 ی ا پنجه 

۱۰۰    *۱۵۰ 
cm 

 گوزن  آباد عباس 
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 نقش حیوانی  منطقه بافت  ابعاد قالیچه  نام طرح  قالیچه منطقه خواف  ردیف 

۷ 

 
 

 
 

 ( ۱۳۹۶)نگارنده دوم،    

تصویری  
 )حیوانی( 
 سنگان 

۱۵۰    *۲۰۰ 
cm 

 سنگان 
 سگ 
 کپک 

 خرگوش 

۸ 

 
 
 

 
 ( ۱۳۸۴)احراری رودی،    

 ۱۵۰*    ۱۰۰ تصویری 
cm 

 آباد قاسم 
 اسب 
 گوزن 

 ( ۱۴۰۰)نگارندگان،  

 

  اساس بر   بندی، نقوش به این طبقه  تر ی کل ی آلستر هال و با نگاهی ها بافته دست بندی نقوش  بر اساس طبقه 

 ی زیباشناسی بافنده ها ی آگاه ی و نقوش برای دفع چشم زخم و  ا له ی قب اسطوره، باورهای قومی و    لفه ؤ م سه  

ی با نقوش حیوانی خواف نیز  ها چه ی قال (. بر این اساس در  ۷۰و    ۶۶  : ۱۳۷۷هال،  است ) بندی  قابل طبقه 

کارکرد   پرندگان    -ی ا اسطوره حیوانات  دارند. وجود  بر  تاریخی و زیباشناختی  کرات  به  یا نقوش مرغی 

 و همچنین محیط پیرامون بانوان بافنده اشاره دارد.   ها چه ی قال وجوه زیباشناسی  

  تصویری ندارند   ی ها به بافت قالی   ی ا بنا به اعتقادات فرهنگی ومذهبی خود عالقه   بافندگان بلوچ خراسان 

بافندگان ایل بهلولی وبرخی از ایالت وعشایری  ویژه  ه ولی بافندگانی که درجنوب خراسان اسکان دارند ب 

، جدول  ۸تصویر  تصویری هستند )   ی ها مند به بافت طرح ه آباد خواف اسکان دارند عالق که درمنطقه قاسم 

 (. ۱۴،  ۱۳۸۴)ر.ک اشنبرنر،    ( ۱شماره  

ی دوره  ها فرش قابل مشاهده است. در    ها گوزن فرش جهان، ردیفی از    ن ی تر ی م ی قد در فرش پازیریک،  

صفویه چون فرش شکارگاه، فرش ابریشمی منظره حیوانات موزه متروپولیتن، قالی لچک ترنج جانوری  

قالی   و  میهو  خرگوش،  ا منظره موزه  شیر،  گوزن،  بز،  آهو،  اسب،  چون  حیوانی  نقوش  پاریس  موزه  ی 

... کاربرد داشته است )رشیدی و شکرپور،   ی  ، نقوش حیوان ۲(. در جدول شماره  ۸۷  : ۱۳۹۶طاووس و 

 (. ۲ها ذکر شده است )جدول شماره  منتخب خواف و مفاهیم آن   چه ی قال هشت  
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 ی خواف و مفاهیم نقوش حیوانی  ها چه ی قال نقوش حیوانی    -۲جدول  

 معانی و مفاهیم  نقش حیوانی 

 شیر 

، تابستان، دالوری، روح  ی روز ی از آتش، ابهت، پارسایی، پرتو خورشفید، پ   توان ی شیر م   ین از معانی نماد 
زندگی، سفلطنت، شفجاعت، قفدرت و قفدرت الهفی، گرمای خورشید، مراقبت و مواظبت، نیروی  

  ی ها ابرانسانی و مادون انفسانی نفام بفرد. نقفش شیر که از دیرباز به عنوان نماد سروری و رهبری در گونه 
امروز رسفیده اسفت از طریفق نیفروی تخیفل    هفای هنرمندان ایرانی تکرار شده و به بسیاری از آففرینش 

  (. با وجو آن ۱۹  : ۲۵۳۷تناولی،  بافی بر متن قالی جای گرفته است ) و ابفداع هنرمندان و بافندگان هنر قالی 
در   که  است  از جمله حیواناتی  در  و ی گرفت ها صحنه که شیر  دوره صفوی ها قالی گیر    ی شکارگاه 

 قرینه قرار گرفته است.   صورت به خواف در مجاورت نقوش مرغی و  پرکاربرد بوده است اما در قالیچه  

 اسب 

سیلک    های نشان ویژه ایزدان آفتاب و ماه و باد است. بر سفالینه   ی هند و اروپایی از اسب ها افسانه در  
نقش اسب در کنار موج آب دیده شده است و داریوش کبیر نیز اسب دوست بوده و بر مهرهای  

(. در فرشهای  ۲۴  : ۱۳۹۴،  پور م ی رح است )   شده ی م حک    ت، داریوش که نشان حیات اقتصادی بوده اس 
ی شکارگاه حضور داشته است. در فرش شکارگاه  ها صحنه ویژه در  ه دوران مختلف نیز همواره اسب ب 

خان بهادری و بسیاری دیگر،  موزه پولی پتزولی میالن، جنگ رستم موزه ملی فرش، شکار چرخ عیسی 
 اسب در صحنه شکارگاه به تصویر کشیده شده است. 

 طاووس 

  موردتوجه   مقدس   مرغی مثابه  به   نقش   این   باستان   دوران   در است.    همراه   مذهبی   مفاهیم   با   اغلب   نقش   این 
جا که فرش ایرانی توصیفی از  نظران معتقدند از آن (. بسیاری از صاحب ۸۰،  ۱۳۸۶،  خزایی است )   بوده 

و درختان بر معنای  ها  بوته و    ها گل بهشت دارد، وجود مرغانی چون طاووس و هدهد و ... در مجاورت  
 (. ۴۴،  ۱۳۸۹فر،  پور و شایسته صباغ دارند ) بهشت تأکید  

 گوزن 

  جنسی   از   و   معروف   حیوانی .  باشد   رسته   دیگر   شاخ   چند   شاخش   دو   بر   که   است   کوهی   گاو   از   نوعی 
  شهری   مناطق   در   بیشتر   حیوان   این   طراحی .  است  آهو   از   تر کوچک   و   غزال   از   بزرگتر   لیکن  است   غزال 
  دست   از   فرار   حال   در   یا   شیر   با   درگیری   و   جهش   حال   در   گاه   شکار   ی ها نقشه   در   ویژه به   و   ایران 

  مناطق   در  و  است  شده  نقش  روستایی  و  عشایری  مناطق  در   ندرت  به  و  است  شده  طراحی  شکارچیان 
  با   مقایسه   در   که   است   شده   استفاده   هندسی   و   ساده   شکل   به   نقش   این   از   هم   عشایری   و   روستایی 

 . ( ۷۹،  ۱۳۸۷خطیب،  شعبانی است )   شده   استفاده   کمتر   شهری   های نقش 

 آهو 
و در مجاورت نقوش گیاهی و طرح درختی، یادآور بهار و    شود ی م به جهت زیبایی بر بستر فرش بافته  

 توصیف بهشت است. 

 نقوش مرغی 
  پیک   و   ابر   مظهر   عیالمی، پارسه    و   وشوش   النهرین تمدن بین   در   تاریخ   از   پیش   چهارم هزاره    دوران   از   پرنده 

  و   پرواز   مظهر   را   این پرنده   نقش .  است   داشته   ویژه   منزلت   و   مقام   آن   از   انواعی   بعدی   دوران   در   و   باران بوده 
 (. ۴۷،  ۱۳۸۱ژوله،  دانند ) ی م اوج    به   رسیدن 

 خروس 
پرندگان است    ی ها گونه   ن ی تر ی م ی قد در جریان اعتقادات قومی و مذهبی ایرانیان، خروس، از زمره یکی از  

که در بسیاری از احادیث دینی پیش از اسالم، روایات مذهبی و منابع دوران اسالم به جایگاه واالی آن  
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اشاره شده است. خروس عالوه بر وجه سحر خیزی که در ادیان مختلف به آن اشاره شده است دارای  
  شامخی دارد و در مراسم دینی،   معانی نمادین است. در آیین میترایی، خروس به عنوان نماد مهری مقام 

به نوشته هاشم رضی، در آیین مهر؛ »خروس، پیک خورشید است    . شود ی م سفید به میترا هدیه    خروس 
، خورشید، خروس را با پیامی از نگاه گاو به  زد ی گر ی م که چون میترا درصدد کشتن گاو برمی آید وگاو  

 (. ۳-۱  : ۱۳۹۸پایدارفرد،  «)شمشیرگران و  فرستد ی م سوی میترا  

ی  مؤمن   . خواند ی م را به نیایش صبحگاهی    ها آن .  کند ی م بر اساس تعالیم زرتشت، این مرغ مومنان را بیدار  
، اولین کسی  زد ی خ ی م ی بر  ا سرزنده   گونه و به صدای خروس به    کند ی م که هوای نفس خود را دور  
 (. ۸۰  : ۱۳۸۶خزایی،  شود ) ی م خواهد بود که وارد فردوس  

 بک ک 

و از پرندگان در مجاورت محیط زندگی بانوی    شود ی م از پرندگان زیبایی است که در قالیچه خواف بافته  
مشهور است و نماد شکوه و زیبایی زنانه    بافنده است. این پرنده به جهت راه رفتن همراه با خرامیدن 

گرایانه  صورت طبیعت (. همچنین به ۵۲۵-۵۲۴  : ۴ج  ،  ۱۳۸۸شوالیه و گربران،  دارد ) است و به عشق اشاره  
 با رنگ بندی زیبایی بر قالیچه خواف نقش بسته است. 

 ر طبیعت است. کننده طراوت و حرکت و زندگی د ی ع جزو حیوانات اهلی و بومی منطقه است که تدا  خرگوش 

 سگ 

  را   سگ   نقش .  است   سگ   ست ی اد ی ز   اهمیت   دارای   ایران   روستاهای   و   عشایر   بین   در   که   حیواناتی   از   یکی 
نشانه    حیوان   این   و   شود ی م   بافته   قالده   بدون   قبایل   سایر   در   و   بافند ی م   آن   قالده   با   پیشرفته،   قبایل   در 

  کمک   انسان   به   سگ   عشایر   به   مربوط   کارهای   و   مسائل   از   بسیاری   در   که   چرا .  است   مردم   بین   در   وفاداری 
  از   بعضی   در   و   است   شده   بافته   ساده   بسیار   هندسی   خطوط   با   که   است   گله   سگ   یک   کند نقش می 

طراحی  ها نقشه  شکارگر  بدنبال  یا  شکارگر  همراه  نقش  این  شکارگاه  شهری  در  شود ی م ی  سگ   .
و ر.ک پایدارفرد و    ۸۰،  ۱۳۸۷خطیب،  شعبانی است ) همواره نماد محافظت از گله و رمه    ها بافته دست 

 (. ۱۹۹:  ۱۳۹۰  فر، شایسته 
 ( ۱۴۰۰)نگارندگان،  

 

 گیری نتیجه 

در گذشته بر اساس دامداری بوده است بنابراین بخشی از نقوش پرکاربرد    ی خواف ها چه ی قال زندگی بافندگان  

 ی ایشان نقوش حیوانی است که در محیط زندگی و پیرامون آنان وجود داسته است. ها بافته دست 

از: شیر، آهو، گوزن، سگ، خروس، نقوش  ها چه ی قال رفته در    کار به نقوش   ی مورد بررسی خواف عبارتند 

کب  و  طاووس  جهت  مرغی،  به  مرغی  نقوش  و  کبک  طاووس،  چون  جانوری  نقوش  که  طاووس  و  ک 

ی خواف کاربرد داشته است. نقش شیر و اسب به جهت  ها چه ی قال زیباشناسی و توصیف باغ و بهشت در  

گیر با حیوانات دیگر چون آهو و گاو و  و گرفت   صورت به ویژه  ه ی همواره در فرش ایران ب ا اسطوره تاریخی و  

تکرار    صورت به صفوی اهمیت داشته است که این نقش در فرش خواف نمادی از قدرت است و  ... در دوره  
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چهارباره بر فرش بدون سابقه تاریخ گرفت و گیر در مجاورت نقوش مرغی کاربرد دارد. خروس به جهت  

  صورت به ی خواف نیز  ها چه ی قال سحر خیزی و نوید بخشی در آیین مهر و ادیان جایگاه مهمی داشته و در  

 . شود ی م ه در طرح قالیچه مرغی دیده  ژ وی ه تکرار شونده ب 

بافته های مناطق مختلف ایران کاربرد دارد و نمادی از محافظت از گله و رمه است. آهو  نقش سگ در دست 

گاه در مجاورت سگ که نمادی از زندگی روستایی و    شود ی م نیز به جهت زیبایی در قالیچه سنگان بافته  

و گاه در دو طرف درخت زندگی بلوچی به نشان تدام حیات و    دهد ی م وت طبیعت را نشان  حرکت و طرا 

 . شود ی م محافظت بافته  

  های بافته ی زیباشناسانه مرغی کم یاب و مقدس است. خرگوش نیز در دست ها ی ژگ ی و طاووس عالوه بر  

بافته   حیوانات  سایر  کنار  در  ایران  در    شود ی م گذشته  حیوانی  نقوش  دارد.  بوستان  و  باغ  به  اشاره  و 

این  برگرفته از رنگ طبیعی    ها رنگ و    شود ی م گرایانه و با جزییات بافته  طبیعت   صورت به ی خواف  ها چه ی قال 

بافته    صورت هندسی بلوچی چون مرغی و گاشه بند سفید به   ی ها طرح حیوانات در طبیعت است. برخی  

 . اند شده و بنابراین نقوش حیوانی نیز هندسی    شوند ی م 

بر اساس کاربرد فراوان نقوش   ها قالی اهمیت نقوش حیوانی در قالی خواف تا بدان جاست که نام طرح برخی 

طاووس، نام طرح: طاووسی( و یا    -۱تصویر  )   ی مرکز حیوانی در ساختار ترکیب بندی طرح فرش چه ترنج  

افشان    صورت به آهو، کپک و سگ، نام طرح: آهویی( و یا    –  ۷و    ۲اطراف ترنج در فواصلی منظم )تصویر  

 نقوش مرغی، نام طرح: گل مرغی(، نام طرح قالی برگرفته از نقش حیوانی است.   -۴و    ۳)تصویر  

 

 منابع فهرست  

ی شهری و وروستایی ایران، ترجمه مهشید توالیی و محمدرضا  ها چه ی قال و    ها قالی (،  ۱۳۸۴)   ک ی ار اشنبرنر،    -

 نصیری، تهران، یساولی 

 جام: انتشارات شیخ االسالم احمد جام. (، خواف درگذر تاریخ، تربت ۱۳۸۴)   م ی عبدالکر احراری رودی،    -

و    ۸۳هنر، شماره    نامه فصل رد خراسان،  (، بررسی گلیم مردمان ک ۱۳۹۰مهناز ) ر،  ف پایدارفرد، آرزو، شایسته   -

 ۲۱۰-۱۹۱، پاییز و زمستان،  ۸۴

 جشن هنر   سازمان   سیروس پرهام، تهران:   ترجمه ی شیری فارس،  ها چه ی قال (،  ۲۵۳۷)   ز ی پرو تناولی،    -

 ، ۱۳۸۶  ی د و    آذر   (، نقش نمادین طاووس در هنرهای تزیینی ایران، کتاب ماه هنر، ۱۳۸۶محمد ) خزائی،    -

 اسدی   ادواره (، فرهنگ جامع فرش ایران، تهران: سازمان چاپ وانتشارات ی ۱۳۷۶احمد ) دانشگر،    -
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 (، پژوهشی در فرش ایران، تهران: یساولی ۱۳۸۱تورج ) ژوله،    -

) پور،  رحیم   - بررسسی ۱۳۹۴شهدخت  نگارینه    (،  بر فرش،  آن  نقش  تداوم  تا  اسطوره  از  اسب  جایگاه 

 ۳۶-۲۱هنراسالمی، شماره ششم،  

ی خانه پیرنیا  ها وارنگاره ی د ی نقوش جانوری  ر ی رپذ ی تأث (، بررسی  ۱۳۹۶)   ار ی شهر رشیدی، ریحانه، شکرپور،    -

 ۹۷-۸۳، تابستان،  ۴۲ی دوره صفوی، فصلنامه نگره، شماره  ها قالی از  

 ی ایران، قم، سپهر اندیشه ها فرش (، فرهنگ نامه تصویری آرایه و نقشه  ۱۳۸۷)   ی عل فر  خطیب، ص شعبانی   -

(، بررسی و تحلیل آیین میترائیسم و دین مسیحیت، چهارمین  ۱۳۹۸آرزو ) شمشیرگران، شکیبا، پایدارفرد،    -

 ۱۲-۱ی ایران، آبان،  شناس باستان همایش  

 نمادها، ترجمه و تحقیق سودابه فضائلی، جلد سوم، تهران: جیحون (، فرهنگ  ۱۳۸۲آلن ) شوالیه، ژان، گربران،    -

نمادین پرنده در فرشهای صفویه و قاجار از   مایه نقش (، بررسی ۱۳۸۹مهناز ) فر، پور، طیبه، شایسته صباغ  -

 ۴۹-۳۹، بهار،  ۱۴منظر شکل و محتوا، فصلنامه نگره، شماره  

 سبز جنوب فرش خراسان، تهران: انتشارات احیاء کتاب   (، برکویر ۱۳۸۳)   ن ی ر ی ش صور اسرافیل،    -

بافی در منطقه خواف و تایباد، همایش ملی  (، بررسی هنر قالی ۱۳۹۴آرزو ) نیا؛ مریم، برابادیان،  فروغی   -

 ۶۴۶-۶۳۳باف خراسان جنوبی، آذر،  فرش دست 

هنرهای دستی، سازمان میراث    نامه (، نمادهای گیاهی وجانوری در فرش ایرانی، ویژه  ۱۳۸۷نیستانی، جواد )   -

 فرهنگی، پژوهشکده هنرهای سنتی ایران، 

 فر و نیلوفر الفت شایان، تهران: کارنگ (، گلیم، ترجمه شیرین همایون ۱۳۷۷)   ووسکا ی و هال، آلستر، لوچیک،    -
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 ۱های روستای متکازین از روستاهای شرق مازندران بافتهبررسی نقوش دست 
   استادیار گروه فرش و هنراسالمی دانشگاه بیرجند  (، نویسنده مسئولآرزو پایدارفرد ) 

a.paydarfard@birjand.ac.ir 

 التحصیل کارشناسی فرش از دانشگاه بیرجند فارغ   ، حدیث دالور 
hadis.hd7@gmail.com 

 

 چکیده 

شناسی و ذهن خالق هنرمند است.  مردم   ی ها نشانه هویت فرهنگی و از    ی ها جلوه یکی از    ها بافته دست نقوش  

شرق استان مازندران که یکی از هنرهای دستی با ارزش و قابل توجه در منطقه به    منطقه ی بومی  ها بافته دست در  

به تصویر کشیده شده    توسط بافندگان   تر تمام را که با زیبایی هرچه    ها نگاره این نقوش و    توان ی م ،  د ی آ ی م حساب  

بافته های اصیل روستای متکازین مازندران پرداخته که  است مشاهده نمود. مقاله حاضر به بررسی نقوش دست 

ی  ها بافته دست رفته در    کار به م این پژوهش، تحلیل نقوش  انجا کمتر موردتوجه پژوهشگران بوده است. هدف از  

 زیر پاسخ داده شود:   سؤاالت وهش حاضر سعی شده است به  بومی این روستا از نظر تنوع نقوش است. در پژ 

نقوش   .1 در  تنوع  به  توجه  متکازین، ها بافته دست با  روستای  ویژگی   ی  را  چه  برای    توان ی م هایی 

 در نظر گرفت؟   ها بافته دست بندی نقوش  طبقه 

 ی دارند؟ ا مشخصه بافته ها چه اسامی و چه  نقوش دست  .2

بافته های متکازین، ارتباط مستقیم با طبیعت و محیط  ی به کار رفته در دست ها ه ی ما نتایج مشخص کرد نقش  

یی خاص و بومی در این  ها نگاره اطراف بافنده داشته از حیوان و گیاهان گرفته تا کوه و رود و پرندگان. وجود 

 و باورهای بافنده دارد.   که هر کدام مفهوم و رمزی دارند که ریشه در فرهنگ   کند ی م مناطق  

تحلیلی  تحقیق  اطالعات  _روش  گردآوری  روش  و  تصاویر  ا انه کتابخ توصیفی  گردآوری  و  و ا انه کتابخ ی    ی 

 میدانی است. 

 

 دستی، مازندران، متکازین، نقوش   بافته، صنایع دست کلیدی:    های ه واژ 

 

 

 
های روستای متکازین از روستاهای شرق مازندران در دانشگاه بافتهبررسی نقوش دستبا عنوان    یمقطع کارشناس  نامهانیمستخرج از پامقاله    نیا  1

 است. آرزو پایدارفرددکتر ی خانم یبا راهنمابیرجند 

mailto:a.paydarfard@birjand.ac.ir
mailto:hadis.hd7@gmail.com
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 مقدمه 

ها چون تولیدات  بافته استان مازندران با نواحی متعدد و پراکنده شهری و روستایی از نظر تنوع و فراوانی دست 

  . ی سنتی ایران است ها بافته دست مهم تولید    گلیم، گلیمچه، جاجیم، گلیچ، ساچین، جوراب و ... یکی از مراکز 

 (. ۳۳:  ۱۳۹۲)شفیعی،  

گردد و وسایلی که در  ی بافندگی در مازندران به حدود پنج هزار سال قبل از میالد برمی ها نشانه نخستین  

ریسیدن نخ از پشم و موی بز به صورتی    گر آمده است که نشان   دست به غارکمربند در نزدیکی بهشهر  

تاریخی مشخص کرده است به عالوه آب و  ۲:  ۱۳۹۵براری،  ) زمانی است    دوره ابتدایی در آن   (. منابع 

دام و فراوانی پشم و نیاز مردم مناطق   کثرت   هوای مناسب جهت تولید ابریشم، کشت الیاف کتان و کنف، 

ی گرم، تعداد بسیاری  ها بافته به پوشاک و    دهد ی م تشکیل  کوهستانی که دو سوم کل منطقه مازندران را  

هنر دست   ی اولیه بعد از اسالم در مازندران وجود داشته است. ها قرن ی نفیس تولیدی در ها بافته و  ها قالی 

فر،  شایسته ) بافی مازندران در انواع گلیم، گلیمچه، جاجیم، گلیچ، ساچین، جوراب و..... تبلور یافته است  

  ی سنتی مازندران است. ها بافته دست و مشهورترین    ترین مهم (. گلیمچه متکازین در مقام یکی از  ۳۶:  ۱۳۹۱

تصویری    ها نشانه  نقوش  کاربردی،    کار به و  و  هنری  فرآورده  این  در  هویت    ن ی تر ی اصل رفته  در  عامل 

ذهنی بوده که    ، این نقوش است ی سنتی دیگر نواحی ایران  ها بافته دست بخشی، اصالت و تمایز آن از سایر 

 (. ۳۳:  ۱۳۹۲شفیعی،  )   شود می در دو قسمت حاشیه و زمینه اجرا  

به بررسی این نقوش از زاویه    های بدون پرز متکازین بافته ین پژوهش با هدف طبقه بندی نقوش دست ا 

توصیفی و روش جمع    _فرهنگ و باورهای بومی پرداخته است. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی  

از   اطالعات  گردآوری    ها مقاله آوری  تالش    ها عکس و  راستا  این  در  است،  گردآوری  شد میدانی  به  ه 

و    ها نقش ی به دست آمده، طبقه بندی ها داده مورد نظر پرداخته شود و سپس براساس   منطقه اطالعات در  

 ی هر نقش بررسی شود. ها ی ژگ ی و معرفی اسامی نقوش و  

 پیشینه پژوهش

 های مازندران موارد زیر قابل اشاره است: بافته با توجه به تحقیقات به عمل آمده در مورد دست 

به نام » ( در پایان ۱۳۹۱پاکزاد )  به بررسی نقوش جوراب و    ی ها بافته دست نامه خود  روستایی مازندران« 

( در مقاله خود به نام »پژوهشی بر اصالت  ۱۳۹۵دستکش در مناطقی از مازندران پرداخته است. براری ) 

 بندی در گلیمچه متکازین به معرفی و لزوم بازآفرینی این نقوش همت گمارده است. طرح، رنگ و ترکیب 

ی بومی شهرستان  ها بافته دست بندی نقوش  ارشناسی ارشد خود به »طبقه نامه ک ( در پایان ۱۳۹۳نژاد ) عابدی 

های  ی گلیمچه ها ه ی ما ( در مقاله »مطالعه و بررسی نقش ۱۳۹۲بهشهر« پرداخته است، همچنین زینب شفیعی ) 
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های مناطق  ی تصویری در گلیم و گلیمچه ها نشانه ( در مقاله »نگاهی به  ۱۳۸۵زاده ) سنتی متکازین« و اعظم 

ها را مورد مطالعه قرار  های بدون پرز مازندران و نقوش آن بافته استان مازندران« معرفی و بررسی دست  شرق 

( با عنوان »نگرشی بر نساجی  ۱۳۸۱ی کارشناسی ارشد شهریار صفری ) ها نامه داده است. همچنین در پایان 

و  مازندران«  استان  ) صداقتی   سنتی  »ارائه  ۱۳۸۴زاده  عنوان  با  نقش   ی ها طرح (  اساس  بر  ی  ها ه ی ما جدید 

( با موضوع »پیوند شعر و موسیقی با  ۱۳۹۳ی داری و دستگاهی منطقه متکازین« و فیروزی ) ها بافته دست 

 . اند داده ویژه متکازین را مورد پژوهش قرار  ه ی مازندران ب ها مچه ی گل نقوش گلیمچه متکازین«، گلیم و  

 ( هزارجر ۱۳۷۵ریاحی  جغرافیای  سیمای  »کتاب  در  صداقتی (  ) یب«،  ِکرچال  ۱۳۹۸زاده  »آوای  درکتاب   )

( در کتابی با عنوان »شناخت گلیم و گلیم مانندهای  ۱۳۸۹، یاوری ) « )مستندنگاری گلیج در شهرستان بهشهر( 

ی هزارجریب مازندران با  ها بافته دست ی  ها نگاره نامه کارشناسی »پیوند  ( در پایان ۱۳۹۱نژاد ) ایران« و عابدی 

(  ۱۳۸۶و رستمی )  اند داده ی مازندران را مورد بررسی قرار ها مچه ی گل ی بومی منطقه« نقوش فرهنگ و باورها 

 ی شمال ایران پرداخته است. ها دستکش و    ها جوراب ی سوادکوه«، به بررسی نقوش  ها بافته دست در کتاب » 

 پیشینه نساجی در مازندران

وجود آب و هوای مناسب، رونق کشاورزی، کثرت دام و فراوانی مواد اولیه، از جمله مواردی بوده است که  

امروزه  ها کرانه  اگرچه  بود.  کرده  تبدیل  منسوجات  تولید  برای  مناسب  مکانی  به  را  خزر  دریای  از  ا نمونه ی  ی 

نویسان و  ی جغرافی ها نوشته ع تاریخی و  های کهن مازندران در دست نیست اما توصیفات موجود در مناب بافته دست 

در قرون اولیه اسالمی، بسیار شناخته    خصوصاا ی طبرستان،  ها بافته دست و    ها پارچه که    دهد ی م نویسان نشان  سفرنامه 

 است.   شده ی م بها محسوب  بافته های نفیس و گران شده بوده و این منطقه یکی از مراکز تولید دست 

»در همه    و جغرافی نویس قرن چهارم هجری قمری در در سفرنامه خود اشاره دارد به   »ابن حوقل« سیاح 
ی  ا ه ی ناح و در میان کشورهای اسالمی و کفر    فرستند ی م که به همه جا    د ی آ ی م نواحی طبرستان ابریشم به دست  
بها و گلیم  گوناگون ابریشمی و پشمین گران   ی ها جامه . از طبرستان  رسد ی نم در کثرت ابریشم به پایه طبرستان  

ی هیچ سرزمینی بدین خوبی و گرانی نیست و هرگاه از زر بافته  ها جامه و   د ی آ ی م انگیز به دست  سیاه شگفت 

نویس انگلیسی  سفرنامه  ۱(. رابینو ۱۳۶۶:۱۲۳)ابن حوقل،  تر از آن است« باشند، مانند جامه فارس یا کمی گران 
ی ابریشم مازندران در اوایل قرن چهاردهم هجری قمری به شهرهای میالن و مارسی  ها له ی پ نیز به صادرات  

را با نخ مخلوط نموده و در   مقداری از ابریشم نیز در خود ایالت، تابیده و آن »   د ی افزا ی م اشاره کرده است و  

محلی  ها کارگاه  به ۳۴:۱۳۶۵رابینو، )   « بافند ی م ی  اما  ه (.  دوازدهم  قرن  اواخر  از  قمری،  طورکلی  جری 

 
ه.ق به مازندران و استراباد سفرنمود  ۱۳۲۸و  ۱۳۲۷طی سالهای  او رابینو سرکنسول دولت بریتانیا در شهر رشت و سفرنامه نویس انگلیسی است.  ۱

 سفرهای خود را در کتابی تحت عنوان »سفرنامه مازندران و استراباد« به چاپ رساند. عاتو نتیحه مشاهدات و اطال
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ی سیاسی و اقتصادی در ایران، همراه با افزایش ارتباطات خارجی، سبب برهم خوردن تعادل  ها ی نابسامان 

. طبق این موضوع و با سلطه بیشتر دولت اروپایی برحیات اقتصادی ایران در طی  شود می ی سنتی ایران  ها نظام 

ران از جمله نساجی، نیز دچار رکود شده و نه  ی سنتی ای ها ساخته ادوار بعدی، به تدریج صنایع بومی و دست  
بلکه در بازار داخلی نیز به دلیل ورود کاالهای اروپایی   دهد ی م ی خود را از دست ا منطقه تنها بازارهای سنتی 

مشهود    کامالا(. این رکود و روند کاهشی در نساجی سنتی مازندران نیز  ۱۶۹:۱۳۴۷فریه، شود ) ی م دچار مشکل  

ی اخیر، این هنر به تدریج در سطح منطقه بسیار محدود  ها سال مانده از  ی باقی ها گزارش طوری که در  است به 
 شده و تنها جنبه خود مصرفی و بومی یافته است. 

زندران وجود داشت که اهالی را از حیث لباس و اسباب خانه  »در زمان قدیم صنایع دستی زیادی در ما 
سال قبل بر اثر باز شدن راه اروپا و ورود کاالهای ارزان    ۶۰در ولی  نمود ی م نیاز از منسوجات خارجی بی 

ی  ها دستگاه و بروز مرض مخصوص ابریشم که ابریشم را تنزل فاحش داد موجبات از بین رفتن اغلب  

نمود و در بعضی نقاط مازندران فقط به منظور رفع احتیاجات محلی مقداری از  کوچک بافت را فراهم  

ی پشمی مانند  ها پارچه از   -و تافته   ۱ی نخی و ابریشمی مانند چادرشب، رختخواب بند و شیرپنیر ها پارچه 
کتان شمد و دستمال و حوله و غیره    -باشلق و چوخا و جاجیم  (. اگرچه  ۹۳:۱۳۳۶)شایان،   « بافند ی م از 

بافته ها نیز کاهش یافت و این گونه صنایع از رونق و  یری نگذشت که مصرف بومی و محلی این دست د 
ه.ش در مورد بهشهر، یکی   ۱۳۴۷بندی در گزارشی که حدود سال طوری که سید حسن قلعه رواج افتاد به 

از دست   ی ها ن ا شهرست از   از اشاره به رکود نساجی  هایی همچون  بافته مازندران، منتشر کرده است، پس 
، شیرپنیر، کرباس، متقال، جاجیم، نمد، چادرشب، جادر رختخواب بندف قالیچه و غیره به عنوان  ۲چوقا 

 (. ۳۵:۱۳۴۷بندی، قلعه برد ) ی م مصنوعات تولیدی گذشته بهشهر نام  

ت  به بعد محدوده  این دوران  به روز  از  به مناطق    تر کوچک ولیدات منسوجات سنتی روز  به تدریج منحصر  و 

به تولیدات صنعتی، وفور مواد اولیه مناسب، قدرت    تر کم . دور بودن از مراکز شهری و دسترسی  شد روستایی استان  
دست   تر کم اقتصادی   تولیدات  بودن  به صرفه  مقرون  و  جوامع  تدا بافته این  سبب  و...  نیاز  مورد  تولید  های  وم 

منسوجات و کاربرد آن در مناطق روستایی شده بود. اما به تدریج با افزایش ارتباطات، نفوذ فرهنگ شهرنشینی، تغییر  

 ها  بافته ی ماشینی ارزان قیمت با کارکردی مشابه، این دست ها بافته و    ها پارچه در شیوه زندگی روستاییان و ورود  

یعنی نقش کاربردی خویش را در جوامع روستایی از دست داد و به همین  دلیل تداوم و ماندگاری خود    ترین مهم 

 و یا بسیار محدود و اندک شد.   شد طور کامل متوقف  ها یا به بافته دلیل تولید بسیاری از دست 

 
 (۳۵:۱۳۴۷قلعه بندی،است )»شیرپنیر«، پارچه ابریشمی مخصوصی که سفید، خنک و مناسب لباس تابستان بوده  ۱

، که از پشم گوسفند تهیفه گرفتیمنه مورد استفاده قرار ضخیم و تک رنگ است که در گذشته بیشتر برای تهیه کت مردا  نسبتااچوقا نوعی پارچه    ۲
 .دیگردیم
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 هنر و صنایع دستی روستای متکازین

گران را به خود مشغول داشته که در اطراف شهرهای  در منطقه مازندران بیش از شصت رشته صنایع دستی صنعت 

رامسر، علی  ) آباد، سوادکوه،  کالردشت،  دودانگه و چهاردانگه شهرستان  کجور  منطقه  نوشهر(، جویبار، آالشت، 

رند. در واقع بخشی از اقتصاد این  های نکا و بهشهر سکونت دا ن ا ساری و مناطق وسیع هزارجریب در شهرست 

 . کند ی م ی روستایی نقش مهمی ایفا  ها خانواده منطقه بر پایه تولیدات صنایع دستی است که در امرار معاش  

. شاید انگیزه این فعالیت  دهد ی م ی یاد شده رغبت آنان به صنایع دستی را انعکاس  ها بخش فعالیت موجود در  

اولیه مانند پشم، کرک، مو، پوست، ابریشم و غیره به کاالهای دستی باشد.    پرداختن به دامداری و تبدیل مواد 

یی که بافندگان هریک از مناطق استفاده  ها نقش در همه جای ایران رواج دارد، ولی    باای تقر   ها بافته دست تولید  

محل بافت آن را    توان ی م   بافته دست که از روی رنگ و نقش یک    ی ا گونه ، مختص به خودشان است؛ به  کنند ی م 

تشخیص داد. تنوع شرایط اقلیمی آب و هوایی و وجود آداب، رسوم و سنن گوناگون و متفاوت در مناطق  

و نقوش جالب و پر تنوع مؤثر باشد )یاوری،    ها نگاره در پدید آوردن صنایع دستی متنوع با    تواند ی م مختلف  

تنوع  ها بافته (.  ۵۳:  ۱۳۹۰ و  اصالت  زیادی  بسیار  تا حد  مختلف  مناطق  شرایط  ها طرح ی  مدیون  را  ی خود 

به صورتی یکنواخت و تکراری در    ها نقش ی اقلیمی است. اگر این تنوع وجود نداشت و  ها خاستگاه اجتماعی و  

ه بودیم. البته این مسأله  و با معضل بزرگ مردم شناسی مواج   شد ی نم ها یافت  به یقین، هیچ زیبایی در آن   آمدند ی م 

ی مناطق مختلف، ملهم از یکدیگر نیستند یا آنکه بر  ها بافته دست ی  ها نقش و    ها طرح به این معنی نیست که  

را    ها طرح را از هم تشخیص داد و    ها تفاوت نقاط اشتراک و    توان ی م ، بلکه با واقع بینی  گذارند ی نم   ر ی تأث یکدیگر  

 طقه را از هم باز شناخت. از هم تفکیک کرد و هّویت هر من 

روستای متکازین در بخش صنعت شاغلی ندارد و تنها تعداد معدودی از زنان در بخش صنایع کارگاهی و  

ی سنتی فعالیت دارند. در گذشته فعالیت بافندگی سنتی در  ها بافته دست بافی و دیگر  خانگی نظیر گلیمچه 

ی هنری در اقتصاد خانوارها نقش  ها ت ی فعال از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و این قبیل    متکازین 

عهده   بر  بافندگی  اند داشته موثری  فعالیت  به  متکازین  روستای  زنان  از  کمی  بسیار  تعداد  امروزه  اما   .

، تولید و عرضه  ، رشد مهاجرت به شهرهای بزرگتر و بسیاری مشکالت در مسیر تهیه مواد خام پردازند ی م 

هنر   ترین مهم ی سنتی  ها بافته دست  این  این روستا است )شفیعی،    -عوامل رکود  (.  ۱۳۹۲:۳۶صنعت در 

 بافی، پتوبافی،  ساچیم(، چادرشب )   ن ی ساچ محصوالت تولیدی منطقه شامل گلیم، گلیمچه، جاجیم،    عمده 

 ( سفره چوقا  جوراب چوخا(،  پشتی،  شمدبافی،  و... بافی،  خورجین،  دستگاه    است .  بافی،  روی  بر  که 

 (. ۴۳:  ۱۳۹۳نژاد،  )عابدی   شود ی م بافی سنتی به نام ))چال(( یا ))کرچال(( به شیوه دو وردی بافته  پارچه 
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 ی متکازینهابافتهدستبررسی نقوش 

است، وجود اشتراکات فراوان در طرح و    تأمل نواحی مختلف منطقه قابل    ۱ی ها ج ی گل در مشاهده  چه  آن 

ها امکان پذیر  طوری که اغلب تشخیص مکان اصلی بافت گلیج ، به هاست بافته دست ی اجرا شده بر  ها نقش 

اقتصادی و تجاری صورت گرفته در میان روستاها را    ها ازدواج نیست.     ترین مهم از    توان ی م و مبادالت 

کننده این اشتراکات دانست. اگرچه در این دست موارد نیز اغلب بافندگان زن هر منطقه با  عوامل ایجاد 

یجاد  از خالقیت و ذوق سلیقه فردی، تغییراتی هرچند اندک در نقش و رنگ طرح مورد نظر ا گیری  بهره 

ی  ها نقش (. بیشتر  ۶۸:۱۳۹۸زاده،  صداقتی نشانند ) ی م بافته خویش ی متفاوت بر دست ا گونه کرده و آن را به 

از  بافته  به عنوان نقش اصلی، و گروهی  و همچون    شود ی م دیده    ها فرش در  چه  آن همانند    ها نقش شده 

و دستکش با استفاده از خطوط  و نقوش سنتی جوراب    ها طرح ی سنتی مناطق روستایی و عشایری،  ها بافته 

های  ها در نام (. برخی نقوش نیز که مشابه هستند، تفاوت آن ۶۱:  ۱۳۸۷پاکزاد،  است ) شکسته بافته شده  

اسم متمایز در سطح منطقه شناخته    ۵تا    ۴نحوی که گاه یک نقش یا    به   ست. ا   ها انتخاب شده برای آن 

َلِمرد  . برای مثال نقش »الله« روستای متکازین، د شود ی م  «، در روستای سمچول  کالا َسر ِبن  » ر روستای 

 (. ۶۷:  ۱۳۹۸زاده، صداقتی شود ) ی م »َمجِمه الله« و در روستای پارچ، »َلمِچه َپِرک« خوانده  

بر و   به دلیل زمان  نیز  نقوش  از  بافتشان   تر سخت برخی  قرار    بودن نحوه  استفاده  کمتر مورد  تدریج  به 

. لذا امروزه حفظ و  اند ی فراموش های جدید منطقه دیگر جایی نداشته و در حال  بافته و در دست   اند گرفته 

 . رسد ی م ی اصیل و سنتی آن، امری ضروری به نظر  ها ه ی ما پاسداری از این میراث کهن و نقش 

 بندی کرد: ر سه گروه طبقه د   توان ی م ی منطقه متکازین را  ها بافته دست نقوش  

 ج: نقوش حیوانی   ب: نقوش گیاهی   الف: نقوش هندسی 

 الف: نقوش هندسی 

 ها نقش ی بدون پرز هندسی بوده، مانند مربع، مثلث، لوزی، مستطیل و... . این  ها بافته ی دست ها نقش اغلب  

، کیف، پشتی و ... دارند. هم به عنوان نقش  از قبیل گلیم، گلیمچه   ها بافته دست کاربردهای متفاوتی در انواع  

 ، آفتاب تیره، موری،  کالا. نقوش سربَند  شود ی م ها استفاده  و هم در حاشیه از آن   شوند ی م اصلی به کار گرفته  

منقلی، حوضی، چهارحوضی، چپ پیچ پیاله، چپ پیچ ُسر و نقوش بعالوه )+( و جدیدی گال )ته گال(  

عات مربوطه به هر نقش در گروه هندسی به همراه تصاویر نقوش در  اطال   ۱هستند. در جدول شماره  

 ( ۱جدول شماره  )   های متکازین آمده است. بافته دست 

 
 های روستاهای توابع مازندران را گلیج گویند.تهبافدست ۱



 ۲7۳         شرق مازندران یاز روستاها نیمتکاز یروستا یهابافتهنقوش دست  یبررس  
 

 های متکازین در گروه نقوش هندسی.  بافته نقوش دست   -۱جدول  

 تصویر  شرح نقش  نام نقش 

نقوش  

سربنَد  

 کاًل

 دالبری، زیگزاکی.   های دیگر نقش: نام 
هشت    -هفت بیشتر در حاشیه در یک قاب مستطیلی یا چند نوار به صورت  

بافته   شونده  تکرار  هندسی  شود ی م و  نقش  این  گلیمچه،  دور  حاشیه  در   .
اقلیم کوهستانی منطقه    ن ی ا   کننده جریان آب است. تداعی  به  با توجه  نقش 

نشانگر کوه باشد که بافنده با الهام از طبیعت اطراف خود، آن را شکل    تواند ی م 
سوادکوه،   رامسر،  مانند  مازندران  مختلف  مناطق  در  نقش  این  است.  داده 

 (. ۵۰:۱۳۹۱پاکزاد،  دارد ) آالشت و .... نیز کاربرد  

 

 
 
 

 

 ( ۱۳۹۸)نگارندگان،  

آفتاب  

 تیره 

 اِفتاب تیر« »   نام دیگر: 
کوچکی است که دو بازوی شکسته و چنگک مانند در  متشکل از لوزی 

طور معمول این نقش در گلیمچه با  به   هستنپ   باال و پایین به آن متصل 
زاده،  )صداقتی   شود ی م ی، سفید و قرمز بافته  ا سورمه ی  ها رنگ الیافی به  
  نه ی زم ی اصلی است که در متن کار و پرکردن  ها نقش جزء  .  (. ۸۲:۱۳۹۸

و از جمله نقوشی است که از خورشید    شود ی م ه  بافته به کار برد دست 
الهام گرفته شده است و در زبان مازندرانی به معنی »صبح پس از طلوع،  

این  .  ( ۱۱۳  و ۱۱۴  : ۱۳۸۱،  )نصری اشرفی   تیغ آفتاب و پرتو آفتاب است« 
  خواهی آفتاب   نه ی زم نقش، ریشه در فرهنگ و باور بومی مردمان منطقه در  

و گرما دارد. در این منطقه با توجه به کوهستانی و ییالقی بودن، گرما و  
  روزمره خورشید همواره مورد طلب مردمان برای کشاورزی و کارهای  

ساکنان بومی منطقه اگر بارندگی زیاد باشد،    گفته زندگی بوده است. بنا به  
و   شعر  با خواندن  موارد  برخی  در  و  نذورات  و  دعا  م  انجا با خواندن 

.  کنند ی م ی خاص، از خداوند طلب آفتاب و درآمدن خورشید  ها مراسم 
نقوش گل خورشیدی در گلیم، حکایت از آن دارد که خورشید به دلیل  

و موجب برکت و زایندگی   دهد ی م   ها ن ا انس آن که نور و گرما به زندگی  
 (. ۸:۱۳۸۸)شادقزوینی،    ، نزد بافندگان قابل احترام است شود ی م خاک  

 
 ( ۱۳۹۸دگان،  )نگارن 

 منقلی 

شکل اصلی، لوزی است اما بافنده با افزودن جزییاتی مانند خطوط کوچک  
بندی و طرحی متفاوت در پیش  ، ترکیب ها ی لوز شعاع مانند و رنگین در اطراف  

( این نقش خورشیدی نیز نامیده  ۷۷:۱۳۹۸،  زاده صداقتی است ) روی بیننده نهاده  
یی است که از خورشید )مظهر گرما و روشنایی(  ها نقش و از جمله    شود ی م 

رستمی و  )   رد ی گ ی م متن کار مورد استفاده قرار    پرکننده ملهم شده است وبه عنوان  
(. در این منطقه در گذشته نه چندان دور، از منقل و آتش  ۴۵:۱۳۹۲همکاران،  

ها  و برای آن   کردند ی م و رفع نیازهای ضروری زندگی استفاده    برای آشپزی 
 (. ۴۵:۱۳۹۳نژاد، سزایی بوده است )عابدی دارای اهمیت به 
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 موری گال همان مُهری گال است. در حقیقت لغت مُهر به مرور زمان و بر اثر تلفظ سریع به مور تبدیل شده است. _ ۱

 تصویر  شرح نقش  نام نقش 

نقوش  

 بعالوه )+( 

و    ها نقش شباهت زیادی به نقش چلیپا دارد، بیشتر برای پر کردِن درون  
و به عنوان نقشی تزیینی به    شود ی م فضاهای خالی در زمینه کار استفاده  

 (. ۴۶:۱۳۹۳نژاد، )عابدی   رود ی م کار  

 

 
 

 ( ۱۳۹۸)نگارندگان،  

 ته کار 

 نام دیگر: پِرکاِلیی گال 
برای به تصویر کشیدن این نقش، در هر ردیف، تمامی پودهای مضاعف  

بافی زمینه و در رج بعدی، دوباره به  به زیر کار منتقل شده و پس از ساده 
اندازی ادامه یابد. به همین دلیل بافندگان  تا نقش  شوند ی م روی کار آورده  

است به تکنیک بافت این نقش و به پایین    ی ا اشاره به نام »ته کار« را که  
اند  گذارده اندازی، بر روی این نگاره  رفتن پودها در هر ردیف از نقش 

 (. ۸۱،۱۳۹۸زاده، صداقتی ) 

 
 
 
 
 
 
 

 ( ۱۳۹۸)نگارندگان،  

پیچ  چپ 

 ُسر 

ی کوچک و  ها گل ی این نقش، از  ها ی لوز بافندگان برای پرکردن فضای میانی  
ی  ها نقطه . این د ی افزا ی م که به زیبایی طرح  رند ی گ ی م ریزی کمک  ی ها نقطه یا 

. نقش »چپ پیچ  شوند ی م ها »نگین« نامیده  کوچک، »تیپ« یا »تیپک« و گل 
گلیمچه  متن  در  استفاده  هنگام  بافته  سر«  رنگ  تک  صورت  به  اغلب  ها 

  ، اما برعکس، هنگام استفاده در حاشیه، بافنده گاهی بسیار هنرمندانه شود ی م 
نشینی رنگی غیرتکراری، از این نقش،  تنها با تغییر رنگ پودها و ایجاد هم 

 (. ۸۰:۱۳۹۸زاده، )صداقتی   ند ی آفر ی م طرحی نو و تازه  

 
 
 
 
 
 

 ( ۱۳۹۸)نگارندگان،  

 موری 

 . ۱های دیگر: شطرنجی، خشتی، موری گال نام 
موری  » است. طرح »خشتی« یا    های متکازین بافته از نقوش پرکاربرد دست 

ی کوچک یک اندازه، در امتداد یکدیگر و به  ها مربع گال« از چینش خطی  
ی مختلف از  ها ی بند و ترکیب   ها شکل ، در  د ی آ ی م صورت مایل، به وجود  

استفاده   زمینه  کردن  پر  و  کار  اصلی  متن  در  نقش    شود ی م این 
مرب ۴۵:۱۳۹۳نژاد، عابدی )  چهار  تا  سه  ترکیب  اگرچه  در    ها خشت عی  (. 

زینت  تنها  هم،  دست کنار  این  حاشیه  متن  بافته بخش  نوارهای  یا  و  ها 
با ریتمی  ها م ی گل  متبحرانه و  بسیار  بافنده  نیز  اما گاهی  لتی است  ی لت 

پوشش    ها ی ضلع مشخص، تمامی زمینه گلیمچه را با استفاده از این چهار  
و    ها ی لوز کنار هم، نیم    ی ها مربع طوری که در انتها از تکرار  ، به دهند ی م 

. این نقش اقتباسی  بندند ی م بافته نقش ی تو در تو بر سطح دست ها ی لوز 
  بافندگان است از مُهرها و یا خشت و آجرهایی که در زندگی روزمره  

 ( ۷۴:۱۳۹۸زاده، صداقتی ) کاربرد داشته است  

 
 ( ۱۳۹۸)نگارندگان،  



 ۲75         شرق مازندران یاز روستاها نیمتکاز یروستا یهابافتهنقوش دست  یبررس  
 

 تصویر  شرح نقش  نام نقش 

 چهاربرجی 

 نام دیگر: چاربُج 
نقوش مورد استفاده در حاشیه و متن گلیمچه است.    ن ی تر کهن و    ن ی تر متنوع از  

؛ ترکیبی از  شود ی م به دلیل چهار قسمتی بودن این نقش به این نام خوانده  
ی بزرگتر مانند حوضی  ها نقش چهار لوزی است و بیشتر برای پر کردن درون  

.  شود ی م ی ریزتر پر  ها نقش ها با  آن   و در برخی موارد، داخل   رود ی م به کار  
ها چهار لوزی  یی است که در میانه آن ها ی لوز مشخصه بارز این نقش، وجود  

این نقش و دلیل  اند گرفته تر جای  کوچک  اقتباس  . بافندگان محلی از منبع 
به    صرفااگذاری آن اطالعی ندارند و  نام  آن را سینه به سینه حفظ کرده و 

. ُبج در گویش محلی به نام شالی به کار برده  اند کرده منتقل    تر جوان ی  ها نسل 
ی  ها ن ی زم ی بوده باشد به  ا اشاره بنابراین شاید این نقش از نظر آنان    شود ی م 

 (. ۱۳۹۸:  ۷۷زاده،  کشت شالی یا برنج )صداقتی 

 

 ( ۱۳۹۸)نگارندگان،  

چپ پیچ  

 پیاله 

.  شود ی م ی کوچک، پیاله گفته  ها کاسه در زبان محلی و بومی مازندران، به  
نقش مذکور چنان از اصل خود فاصله گرفته و صورتی تجریدی یافته که  

این طرح از تکرار و   تشخیص دقیق منبع الهام و اقتباس آن سخت است. 
که اگر در حاشیه    شود ی م ی کوچکی تولید  ها ی لوز کنار هم قرار گرفتن  

گلیمچه مورد استفاده قرار گیرند، از یک رأس به هم متصل بوده و به  
. در این حالت اغلب فضای  شوند ی م صورت زنجیروار در کنار هم بافته 

. نقش پیاله از جمله  شود ی م به وسیله الیاف سفید رنگ پر    ها ی لوز مابین  
.  شود ی م به کار برده  نقوشی است که عالوه بر حاشیه، در متن گلیمچه نیز  

. این  کنند ی م بافندگان گاهی در کنا نام پیاله، از واژه »چپ پیچ« نیز استفاده  
ی  ها نخ لغت برای بافندگان معرفی کننده تکنیک بافت نقش و نحوه عبور  

پود از میان تارهاست. به همین دلیل برخی مواقع این نقش با نام »چپ  
 (. ۷۵:۱۳۹۸زاده،  تی صداق شود ) ی م پیچ پیاله« نیز خوانده  
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جدیدی  

 گال 

 ی ا پله دیگر: جدید گل    نام 
آن  متوالی  و  منظم  تکرار  و  خطوط  دادن  قرار  هم  کنار  با  ها،  بافنده 

که به   کند ی م ی لوزی شکل تو مانندی  در تو و بزرگی ایجاد ها ی بند ترکیب 
. در این حالت،  دهد ی م ها، اغلب زمینه و متن گلیمچه را پوشش  وسیله آن 

اطراف همه خطوط و   با توجه به ابعاد گلیمچه متفاوت است.   ها ی لوز تعداد  
ی باریک  ها خط نوارهای تشکیل دهنده لوزی در نقش »جدید گال«، به وسیله  

ی که دیگر هیچ فضای خالی میان  ا گونه و کوچک دندانه پر شده است، به  
با دو رنگ  خورد ی نم ی متداخل به چشم  ها ی لوز  این نقش  ی و  ا سورمه . 

ی رنگی  ها نخ و بافندگان اغلب از سایر  شود ی م سفید و یا سیاه و سفید بافته 
 (. ۸۱:۱۳۹۸زاده،  صداقتی )   . کنند ی نم هنگام اجرای آن استفاده  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 ( ۱۳۹۸)نگارندگان،  



 

    ۱۴۰۰ ماه آبان   ۲۰و    ۱9  / ران ی فرش ا   ان ی آموختگان و دانشجو پژوهشگران، دانش   ی علم   ی دستاوردها   ی مل   ش ی هما   ن ی نجم پ       ۲76
 
 

 ی روستای متکازین هابافتهدستگیاهی  ب: نقوش
ها نیز از طبیعت و محیط پیرامون  بافته همواره طبیعت منبع الهام بافندگان بوده است و نقوش گیاهی دست 

. نقوش گیاهی »دارداری« و »ِچمازی« از زیباترین نقوش گیاهی  شود ی م ها منتقل  بافته زن بافنده به دست 

 . نقوش  شوند ی م زین نیز بافته  ی روستای متکا ها بافته دست ی شهرستان بهشهر هستند که در  ها بافته دست 

 ی ها بافته دست در    گل مه ی سا ، گل گرد، دراز گل و  دار برگ گیاهی دیگری چون شکوفه، دار، دار به داری،  

یی کوچک را  ها شاخه و    ها برگ روستای متکازین کاربرد دارد. بافندگان متکازین برای نمایش این نقوش،  

ها در کنار هم، انبوهی از گیاهان یا درختان را به نمایش  باریک و بلند نشانده و با تکرار آن   ی ا ساقه بر  

قرار  می  استفاده  مورد  ها  گلیمچه  اصلی  متن  و  زمینه  کردن  پر  برای  اغلب  نگاره مذکور  دو  هر  کذارند. 

به معرفی و بررسی    ۲. جدول شماره  اند شده بافته ها به کار برده  و به ندرت در حاشیه دست   رند ی گ ی م 
 (. ۲ی متکازین پرداخت است )جدول شماره  ها بافته دست نقوش گیاهی  

 بافته های متکازین در گروه نقوش گیاهی.  نقوش دست   -۲جدول  

 تصویر  شرح نقش  نام نقش 

 دار داری 

. این نقش  شود ی م در زبان مازندرانی »دار« به معنای »درخت« نامیده  
وجود   دلیل  به  است.  طبیعت  از  در  ها جنگل ملهم  انبوه    منطقه ی 
به عنوان    ها بافته دست   نه ی زم زیستی هنرمندان از این نقش، به وفور در  

 (. ۱۳:۱۳۸۵زاده، )اعظم   شود ی م نقش اصلی دیده  

 
 

 
 ( ۱۳۹۹)نگارندگان،  

 ِچمازی 

در زبان مازندرانی »ِچماز« به معنای »گیاه سرخس« است و ِچمازی  
به معنای مکانی که در آن به صورت انبوه سرخس روید. این نقش  
برگرفته از طبیعت بوده و بافنده با الهام از اقلیِم خود، آن را نقش زده  

و    ۹۰۲نصری اشرفی، است ) است؛ گل ِچماز از گیاهان بومی منطقه  
۹۰۳،۱۳۸۱ .) 

 
 
 
 

 ( ۱۳۹۸)نگارندگان،  

 شکوفه 

ی زیبای درختان کوهستانی مازندران  ها شکوفه این نقش برگرفته از  
  ... و  به  بومی،  سیب  سبز،  گوجه  تلخ،  سیب  وحشی،  ازگیل  مانند 

. که هم به صورت نقش اصلی تکرار شونده در متن اصلی و  است 
 (. ۴۷:۱۳۹۳نژاد، عابدی دارد ) هم نقش ُپر کننده کاربرد  
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 داری 

به درخت در  ها ه ی ما نقش  مربوط  به صورت  ها جوراب ی  ی آالشت 
. بسیاری  اند شده ساده و دارای ریتم بافته   ی ها نقش ی از ا نه ی قر ترکیب  

خدا   واقع  در  یا  خدا  جایگاه  عنوان  به  را  درخت  باستانی  اقوام  از 
حیات  دند ی پرست ی م  و  دانش  نماد  باروری،  منبع  درخت  همچنین   .

در بعضی درختان و گیاهانی که  که  این جاودانی بوده است، اعتقاد بر  
درخ  درون  که  روحی  است،  سودمند  بشر  به  برای  دارد،  وجود  ت 

 (. ۲۸۵:۱۳۸۰هال، )   گردد می پیش از تاریخ بر  

 
 
 

 

 ( ۴۲:۱۳۹۱فر، سته ی شا ) 
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 ( ۱۳۹۹)نگارندگان،  

 تصویر  شرح نقش  نام نقش 

دار به  

 داری 

ی  ها ف ی رد باغی پر درخت باشد که    دهنده مایه دار به داری نشان نقش 
یی که در این  ها رنگ درخت پشت سر هم در آن چیده شده است.  

یا حتی  ها رنگ ،  شود ی م به کار گرفته    ها نقش  ی  ها رنگ ی طبیعی و 
دو رنگ( را در ابتدا    رنگ )معموالاقراردادی نیست، بلکه بافنده چند  

ی گیاهی و حیوانی و طبیعی را در یک  ها نقش و تمام   کند ی م انتخاب  
 (. ۴۶:۱۳۹۳نژاد، عابدی بافد ) ی م   ها رنگ جوراب با همان  

 
 

 
 ( ۴۲:۱۳۹۱فر، سته ی شا ) 

 دار برگ 

نقش  مورب  این  از خطوط  تکراری  و  میانی  محور  یک  دارای  مایه 
نظر  به  به  است.  در حاشیه  قرینه  واقع    رسد ی م طور  مرکز  در  همین 

یک   ایجاد  سبب  مختلف،  ادیان  و  اساطیر  در  درخت  شدن 
قرینه در تمام آثاری شده است که از دوران باستان    کامالا بندی  ترکیب 

و درخت همچون محور تقارنی برای   اند گرفته مایه را در بر  این نقش 
 (. ۲،۱۳۸۵ج    ، ۴۳۶شوالیه و گرایر، است ) کل ترکیب به کار رفته  

 
 

 

 ( ۴۲:۱۳۹۱فر، سته ی شا ) 

 گل گرد 

  معموالاتو خالی    ی ا ره ی دا با نقش هندسی    ها بافته ی گرد در این  ها گل 
بافته   پر  دوازده  را  ها خط .  شوند ی م با  اصلی  تیره    معموالای  رنگ  با 

. رنگ سبز، آبی  کنند ی م و فضای خالی درون دایره را رنگین    بافند ی م 
از   قرمز  در  ها رنگ و  که  است  خالصی  بافته  ها گل   انه ی م ی  گرد  ی 

 (. ۴۴:۱۳۹۱فر، شایسته شود ) ی م 

 
 
 

 

 ( ۴۴:۱۳۹۱فر، سته ی شا ) 

 درازگل 

و  نقش  ظرافت  از  نمایشی  گل،  و  ها یی با ی ز مایه  باروری  زنانه،  ی 
  ها جوراب ی هندسی  ها فرم سرسبزی طبیعت است. نقش دراز گل در  

مربع   صورت  امتداد  ها ی لوز به  جوراب  طول  در  پیوسته  هم  به  ی 
ی تو خالی با رنگ  ها مثلث . فضای میانی بین مربع لوزی نیز با  ابد ی ی م 

یا  و  پر    سبز  این  شود ی م قرمز  لوزی( در  )مربع  . شکل چهارضلعی 
ممکن است به چهار عنصر اصلی آب، باد، خاک و نور و یا    ها گل 

تاثیرشان در کشاورزی   اهمیت فصول و  به سبب  چهار فصل سال 
 (. ۵۶۱:۱۳۷۰بختورتاش، کند ) اشاره  

 
 
 

 

 ( ۴۴:۱۳۹۱فر، سته ی شا ) 

سایمه  

 گل 

ی سوادکوه، این  ها بافته نام گل صحرایی است. در کتاب دست   سایم 
هندسی   نقش  نوعی  »سایم  است:  شده  معرفی  بدین صورت  نقش 

نام شخصی بوده که این گل از    بافی گویند که سایم انسانی در جوراب 
صحرایی   گل  نوعی  را  آن  نیز  برخی  است،  شده  اقتباس  وی 

که اهالی منطقه آالشت  (. با توجه به این ۹۵:۱۳۸۶« )رستمی، اند خوانده 
صحرایی   گل  نام  را  دوم  دانند ی م سایم  معنای  صحت    تر ی قو ، 

ی از نقش  ا خالصه . گذشته از نام سایم، این نقش به صورت د ی نما ی م 
ویژه در قسمت   اغراق  با  بافته  ها جوراب بر    ها گلبرگ گل  منطقه  ی 

و فضای خالی آن    بافند ی م . این نقش را به صورت تک رنگ  شود ی م 
 . آورند ی م را به رنگ زمینه در  

 
 
 
 

 

 ( ۴۵:۱۳۹۱فر، سته ی شا ) 
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 ج: نقوش جانوری 

ی متکازین، حیوانات خانگی هستند که بافندگان  ها بافته دست حیوانی به کار گرفته شده در    ی ها نقش بیشترین  

 . شاید یکی از دالیل این کثرت کاربرد، ارتباط بسیار نزدیک  کنند ی م ها نگهداری  در محل زندگی خود، از آن 

 ، حمل و نقل و زندگی مردم روستایی این خطه با این حیوانات است. این حیوانات در تأمین پوشاک، خوراک 

بازی    روزمره  بازبازک،  کنند ی م مردم، نقش مهمی  تیغ ماهی، غازگلی، کوتری،  . نقوش پنجوک، خرچنگی، 

 به   ۳های متکازین مازندران هستند که در جدول شماره  بافته ، بلبلک و پاپلی از نقوش حیوانی دست راه کج 

 (. ۳شماره  پرداخته شده است )جدول    ها بافته دست معرفی این نقوش به همراه ارائه تصاویر از  
 

 های متکازین در گروه نقوش حیوانی بافته نقوش دست   -۳جدول  

 نام نقش  شرح نقش  تصویر 

 ( ۱۳۹۸)نگارندگان،  

 نام دیگر: پای مرغ 
حیوانات خانگی و پرندگان که در محل زندگی بافندگان به وفور دیده  

به  شوند ی م  در    واسطه ،  عمیقی  و  گسترده  جایگاه  منطقه،  طبیعت 
اصلی کار    نه ی زم بوم مردم متکازین دارند. از این نقش برای پر کردن  زیست 

یا    معموالا. بدنه اصلی این نقش  شود می به وفور استفاده   با رنگ سیاه 
بخش سر  یی به رنگ سفید نیز زینت ها نقطه و    شود ی م ی بافته  ا سورمه 

 (. ۸۶:۱۳۹۸ه،  زاد صداقتی )   شود می   ها پنجه 

 پنجوک 

 
 ( ۱۳۹۸)نگارندگان،  

و    رد ی گ ی م بافته مورد استفاده قرار  دست   نه ی زم   کننده این نقش به عنوان پر 
قدمت فراوانی دارد. استفاده از این نقش، در مناطق دیگر نیز رایج است،  

ی فرش اردبیل. این نقش در زمان صفویه از  ها کناره مانند فرش ترکمن و  
  تر بزرگ (. نقش خرچنگ، ۴۶:۱۳۸۲راد، اعظمی شد ) قفقاز به ایران آورده 

ده و در حاشیه  با تنوع رنگی بیشتری بافته ش   معموالااِفتاب تیر« است و  » از  
 . رد ی گ ی م و متن گلیمچه مورد استفاده قرار  

 خرچنگی 

 
 ( ۱۳۹۸)نگارندگان،  

به صورت   بیشتر  نقش  این  ی  ها نقش ی مورب، درون  ها خط از 
اصلی که در ذهن بافنده نشانگر تیغ ماهی است،    نه ی زم دیگر در  

نیز  شود ی م بافته   ماهی  طبیعِی  تواند ی م .  عناصر  الهام    از  مورد 
 (. ۴۸:۱۳۹۳نژاد، عابدی باشد ) بافندگان  

 تیغ ماهی 

بر روی آن بافته شده است.    مایة کوتری بخشی از جورابی است که نقش  
پرنده و درخت هر دو مفاهیم رمزی و نمادین بارزی دارند. مشابه این  

در   مرغی  درخت  در  ها بافته نقش  حتی  و  ایران  مناطق  دیگر  اقوام  ی 
 ی اقوام همسایه رایج است. ها بافته 

 کوتری 
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 نام نقش  شرح نقش  تصویر 

 
 
 
 
 
 

 ( ۳۹  : ۱۳۹۱فر،  )شایسته 

سراسر   در  تاریخی  ها اسطوره پرنده  دوران  و  تاریخ  از  پیش  ی 
النهرین، نماد ابر و باران یا »پیک باران« بوده  ی ایران و بین ها ن ی سرزم 

  ی ها نگاره است. پیوند پرنده و باران به بهترین صورت ممکن در سفال  
پیش از تاریخ شوش، فارس، نهاوند و سیلک، با به کار بستن نگارة  

»مرغ   یا  باران«  سفال  ا انه ش »شانه  این  در  است.  داده شده  نشان  ی« 
های شانه مانندی در پروازند و یا باران از آثار  پرندگان با بال   ها نگاره 
(. گیاه، نماد رشد و حاصل خیزی  ۲:  ج   ۱۳۷۳ :۶)پرهام،   زد ی ر ی م فرو  
ی به رمز  ا اشاره رنده نیز نماد ابر و باران بوده است و این دو نشانه،  و پ 

زندگی و حیات دارد. در نقوش هندسی و زیبای میل بافی مازندران،  
ها نقوشی  ی درخت مرغی بافته شده است و در اطراف آن ها نگاره 
ارتفاع درخت چرخیده  ا ه ی حاش  متناوب و در سراسر  به صورت  ی 

 است. 

 

 ( ۳۸،  ۱۳۹۱فر،  شایسته ) 

 نام دیگر: مهر خفته به معنای مار خوابیده 
نقش  از  نقش ها ه ی ما غازگلی  در  زیادی  کاربرد  که  است    پردازی یی 

معنای گردن غاز   به  است. لغت غازگلی  داشته  متکازین و آالشت 
است. غازها از جمله پرندگانی هستند که به بلندی گردن مشهورند. در  

طبری،   دراز زبان  گردن  آدم  از  کنایه  گردن«،  است    »غاز 
(. این نقش از پیوستگی دو عنصر خط، با  ۱۵۱۸:۱۳۸۱اشرقی، نصری ) 

ها را  که درون آن   رد ی گ ی م ی تو خالی شکل  ها ی لوز مانند و   S حرکت 
در حاشیه به    عموماا. نقش غازگلی  بافند ی م با رنگ متضاد )بیشتر گرم(  

 . چد ی پ ی م به دور نقش مرکزی    شکل   Uصورت  

 غازگلی 

 ( ۶۴،۱۳۸۷پاکزاد، ) 

و    ها مجسمه ،  ها سفال به کارگیری نقوش حیوانات به خصوص بز نیز در  
گردد و در میان اقوام مختلف باستانی  سایر اشیاء به دوران تاریخی برمی 

. در لرستان مظهر خورشید و گاه  د ی آ ی م مظهر عوامل طبیعی به شمار  
النوع و  فرشته باران بود و در شوش و ایالم، بزکوهی مظهر فراوانی و رب 

به دلیل  شد ی م   خوانده    ها ی دن یی رو  ابتدایی  . در حقیقت بز در جوامع 
  ها ی دن یی رو النوع و  استفاده از همه ایالم، بزکوهی مظهر فراوانی و رب 

 جوامع ابتدایی به دلیل استفاده از همه . در حقیقت بز در  شد ی م خوانده  

. در جوراب و  د ی آ ی م اجزاء آن مظهر برکت، قدرت و زندگی به حساب  
دستکش مازندران، بز در شکلی ساده و منحصر به فرد با نام »بازبازک«  

 (. ۶۴:۱۳۸۷پاکزاد، شود ) ی م   دیده 

 بازبازک 
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 ( ۱۳۹۹)نگارندگان،  

 نام نقش  شرح نقش  تصویر 

 ( ۳۹،  ۱۳۹۱فر،  )شایسته 

ی به صورت هفت  ا شکسته مایة محرمات جناقی که از تکرا خط  نقش 
ی آالشت به فراوانی به کار  ها جوراب ایجاد شده است، در متن اصلی  

. این نقش در میان زنان بافندة آالشت به دو نام کج راه و ُسّم  شود ی م گرفته  
. در فرهنگ عوام، اعتقادات خرافی نسبت به سم آهو  شود ی م آهو خوانده  

د  قرار  وجود  بچه  همراه  زخم  چشم  رفع  برای  را  آن  دهند  ی م ارد. 
مایة  این گونه انگاشت که نقش   توان ی م (. بدین تفسیر  ۸۰:۱۳۱۲هدایت، ) 

 شود ی م زخم بر روی جوراب بافته  سم آهو برای رفع چشم 

 کج راه 

 
مایه بلبک مربوط به  نقش 

بافی متکازین و  چوراب 

فر،  آالشت )شایسته 

۱۳۹۱  ،۳۹ ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

مایه پاِپلی مربوط  نقش 

بافی متکازین  به چوراب 

فر،  )شایسته   و آالشت 

۱۳۹۱ :  ۳۹ ) 

ی مختلف در جوراب  ها شکل های بلبلک و پاپلی به  مایه به نام دو نقش 
کار   به  بلبک اند رفته بافی  و  پاپلی  کلمه،  دو  این  مفهوم  .  یک  دارای   ،

مشترک به معنی پروانه هستند. در فرهنگ لغت زبان طبری، پاپلی و  
بدین شکل معنا شده است: پاپلی به معنی پروانه، سبک    مشتقان کلمات  

ی سوخته و یا روشن که در  ا قهوه ی به رنگ  ا انه )پرو   ی رباپل و چاالک.  
روح یکی از مردگان است. بلبلک نیز به معنی پروانه و    آور باور عامه، پیام 

 (. ۱۳۸۱:  ۴۰۴و    ۳۳۷اشرفی، نصری است ) دوزک  کفش 
پروانه در طبیعت از دو بال در قسمت میانی بدنش تشکیل شده است.  

قسمت بدن آن را   ن ی تر بزرگ ها مشخصه اصلی پروانه هستند، زیرا بال 
دایرة به هم متصل شکل    مایه پاپلی که از چهار . نقش دهند ی م تشکیل  

در مرکز، دارای نقاط ریز پروانه مانند هستند.    ها ره ی دا یافته است. این  
گویی در این نقش، بافنده در چهار شکل به هم متصل، حرکت پروانه را  
بر دست بافتة خود ضبط کرده است. به هرتقدیر اگر پاپلی به معنای  

مرگی و تولد دوباره در  ه به بی بلبلک یا همان پروانه تفسیر شود. نماد پروان 
. پروانه نشانة شادی بسیار و مظهر زیبایی  شود می باور سنتی جهان بر  

. پروانه یک نماد برای روح و زن بودن است. دو  شود ی م مفرط شناخته  
(. شاید زنان بافنده  ۳۹:۱۳۸۰هال، است ) پروانه نماد زناشویی خوشبخت  

ی زندگی بر  ها یی با ی ز و    ها ی اد ش نقشی از پروانه را به عنوان نمادی از  
از روح زنانگی خود    کنند ی م روی جوراب نقش   یا آن را نمادی  و 

. همچنین اعتقاد به آن که روح عزیزان به شکل پروانه به دنیای  دانند ی م 
مایة  گردد در سراسر مازندران رایج است. بنابراین اعتقاد، نقش مادی برمی 

ی از باور و عالقه به بازگشت  ا انه نش   تواند ی م پروانه بر روی جوراب  
مایه پاپلی، گویی بافندة محلی در یک نقش  روح اموات باشد. در نقش 

ساده، حرکت پیوستة پروانه را در چهار پالن بر روی جوراب قاب کرده  
 است. 

بلبلک و  

 پاپِلی 
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 گیری نتیجه 

گلیمچه، دستکش و جوراب است. در این مقاله، این نتیجه حاصل  ی استان در روستای متکازین شامل  ها بافته دست 

 بندی است. گروه نقوش هندسی، گیاهی و حیوانی قابل طبقه   ۳ی متکازین،  ها بافته دست شد که با بررسی نقوش  

، حوضی، بعالوه، چپ پیچ پیاله  نقوش هندسی شامل: آفتاب تیره، سربندکال، منقلی، موری، چهاربرجی   -

 ی متکازین دیده شده است. ها بافته دست است که این نقوش در  

دار، داربه داری، داری، سایمه  نقوش گیاهی شامل: شکوفه، چمازی، دارداری )نقوش متکازین(، برگ   -

 نقوش آالشت و متکازین( گرد ) گل، درازگل و گل  

نقوش متکازین(، بازبازک، کوتری، غازگلی، پاپلی،  جوک ) پن نقوش حیوانی شامل: تیغ ماهی، خرچنگ،    -

 بلبلک، کج راه )نقوش آالشت و متکازین( 

م گرفته است.  انجا بافندگانش   قه ی سل سینه به سینه، نسل به نسل و بنا به تجربیات ذوق و   ها نقش انتقال این 

گروه طبقه  بررسی در سه  مورد  نقوش  مثال،  گلیم، جاجی برای  و  بندی در چادرشب،  م، سفره، جوراب 

نیز دیده   ابزار کار و مواد اولیه تغییر    ها نقش .  شود ی م بسیاری هنرهای دیگر استان  با  در صنایع مختلف 

 و ممکن است به اشکال مختلفی دیده شود ولی ساختار اصلی نقش یکی است.   کند ی م 

هستند شامل: حوضی، چارُبرج، َمنِقلی، ُسر، جدید گال و ته   ها ی لوز از جمله نقوش پرکاربرد در گلیمچه،  

جای   نقوش  از  دسته  این  در  تعداد    رند ی گ ی م کار  در    ها ی لوز که  است.  متغیر  گلیمچه  ابعاد  به  توجه  با 

از جمله کج راه یا سم آهو که برای رفع چشم زخم همراه    شود ی م جوراب بیشتر از نقوش حیوانی استفاده  

 همچنین کوتری، مهرخفته و غازگلی هم کارکرد چشم زخم دارند.   ، د دهن ی م بچه قرار  

ی  ا گستره ها که  ی غنی از بار فرهنگی و مستندنگارِی طرح و نقش موجود بر آن ها بافته دست معرفی این  

 ، برای ماندگاری بیشتر از این نقوش اصیل امری الزم و ضروری به نظر  بردارد عظیم از میراثی کهن را در  

ها بر ما پوشیده است اما زیبایی و اصالت  نقوشی که اگرچه امروزه مبدأ و معنای بسیاری از آن .  رسد ی م 

 . ماند ی نم ها از هیچ چشمی پنهان  آن 
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   چکیده 

که با استفاده از طرح و نقش، رنگ و بافت آن    است   ا ی هنر مشترک اقوام ترک در سراسر دن   ن ری ت مهم   ی قال 

از سرآمدان اقوم ترک است.    بافی ی در هنر قال   یی قشقا   ل ی . ا افت ی   دست   ها آن   ی خ ی به شناسنامه تار   توان ی م 

  ی ا ی آس   -آن   ف ی از طوا   ی ار ی بس   لف به صورت مستقل، با توجه به مبداء مخت   ی ر ی گ قبل از شکل   ل ی ا   ن ی ا 

با ترکان    بلوکی شش   فه ی لهجه طا  اد ی شباهت ز   ل ی که به دل   رد گی ی قوت م   ات ی فرض   ن ی ا  -ی قفقاز، آناتول   انه، ی م 

مقاله    ن ی ا   ات، ی فرض  ن ی است. با در نظر گرفتن ا   وسته ی پ   یی قشقا  ل ی به ا   ی از آناتول  فه ی طا   ن ی ا  محتمالا  ، ی آناتول 

دارد   قال   ک ی قصد  م   رن ق   ه ی قون   ی تخته  قال   ی الد ی نوزدهم  طا   ی ترنج   ازده ی   چه ی و  از  چرپانلو    فه ی عرب 

دارند و هم از نظر فرم طرح    ی کسان ی عمر    که هر دو هم حدوداا   ی هجر   زدهم ی مربوط به قرن س   بلوکی شش 

است. روش    ز ی پژوهش ن   ی مساله اصل   قت ی قرار دهد که در حق   ق ی و تطب   ی هستند مورد بررس   ه ی و نقش شب 

بر    ز ی از آن ن   ی و بخش   ای اطالعات کتابخانه   ی است و روش گردآور   ی ق ی و تطب   ی ل ی حل ت   -ی ف ی توص   ق ی تحق 

  ، ی بند ب ی و ترک   ها ه ی ما که عالوه بر فرم نقش   دهد ی نشان م   ق ی تحق   های افته ی استوار است.    ی دان ی م   قات ی تحق 

 هستند.    ز ی ن   ها ه ی ما نقش   م مفاهی   در   اصطالحات،   و   ها عناصر مشترک در واژه   ی دارا 

 

   ی آناتول   ، بلوکی عرب چرپانلو، شش   ه، ی قون   ی قال   ، یی قشقا   ی قال   : های کلیدی واژه 

 

 
  ی )مطالعه موردی  با ترک زبانان آناتول  ییقشقا  لیفرهنگ و هنر ا  یقیمطالعه تطببا عنوان  ارشد    یمقطع کارشناس  نامهان یمستخرج از پامقاله    نیا  ۱

 ست. پور ای آقای دکتر اشکان رحمانی و مشاوره آقای دکتر مجیدرضا مقنی یبا راهنما شیراز دانشگاه در (یشش بلوک فهیطا هایبافتهدست
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 مقدمه 
در آن منطقه حضور دارند    ان ی که از دوره سلجوق   ی . ترکان آناتول است   ا ی هنر مشترک اقوام ترک در دن   ن ی تر مهم   ی قال 

که از    ی در آناتول   ی قال   د ی تول   ی از مراکز اصل   ی ک ی .  هستند   کنندگان د ی بافندگان و تول   ن معروفتری   از   ها بافته در هنر دست 

در    یی قشقا   ل ی ا   گر ی د   ی را نام برد. از طرف   ه ی قون   توان ی را حفظ نموده است م   د خو   گاه ی تا کنون جا   ی از دوره سلجوق 

  ی چه را که تمام است. اما آن   ی مختلف   های ه ی آن نظر   ی ر گی در مورد شکل   ، است معروف    بافی ی که در هنر قال   ران ی ا 

مختلف؛ قفقاز،   ی از جاها  یی از ترکان قشقا  ی اد ی گروه ز  ه ی اول  أ است که مبد   ن ی پژوهشگران به آن اتفاق نظر دارند ا 

  ن ی ا   ه ی اول   أ مبد   احتماالا  ، ی با ترکان آناتول   بلوکی شش   فه ی لهجه طا   اد ی شباهت ز   ل ی است. به دل   انه ی م   ی ا ی و آس   ی آناتول 

  ق ی و تطب   ی دو قوم مورد بررس   ی قال   ، ی با ترکان آناتول   فه ی طا   ن ی ا   ی . با فرض قرابت نژاد رد گی ی قوت م   ی از آناتول   فه ی طا 

  ق ی است که نگارندگان با تطب   ی ال ی مربوط به قرن نوزدهم م   ه ی قون   های ی از قال   ی ک ی   ل ی دل   ن ی قرار داده شد. به هم 
عرب چرپانلو شدند.    های ی با قال   ی متوجه شباهت ظاهر   یی قشقا   های ی آن با قال   ی و تشابه بصر   ی قال   ن ی ا   ی ظاهر 

تأمّل و    ت ی که قابل   است   شهور مختص به خود و م   های بافته دست   ی دارا   ز ی ن   بلوکی شش   فه ی ب چرپانلو از طا عر   ره ی ت 

به    دن ی رس   ی . و برا است مختص به خود    ی ها ه ی ما اشکال و نقش   ی است و دارا   ع ی وس   ار ی بس   نه ی زم   ن ی بحث در ا 

و دو فرهنگ ترک در جهان    یی ا ی دو فرش در دو منطقه جغراف   ن ی ا   ق ی نگارندگان در صدد تطب   ر، ی ز   ی ها جواب سوال 

  ها چه شباهت   . ۲      از منظر طرح و نقش و رنگ چگونه است؟    ه ی قون   ی و قال   و عرب چرپانل   ی شباهت قال   . ۱شدند.  

به پاسخ سؤاالت، روش پژوهش حاضر به    دن ی رس   ی برا   افت؟ ی   توان ی م   ی مورد بررس   ی در دو قال   اشتراکاتی   و 
 . رد گی ی صورت م   ی ل ی تحل   -ی ف ی صورت توص ه و ب   ی دان ی و م   ای صورت کتابخانه 

 روش تحقیق 
 یر است. ز و مراحل انجام پژوهش حاضر به شرح    است   ی دان ی و م   ای پژوهش حاضر به صورت کتابخانه   روش 

ای و  های موزه بافته های دست و مقاالت(، نمونه   ها گردآوری اطالعات با بررسی منابع مکتوب )کتاب   -۱

 شده در منازل بافندگان بافته 

 بلوکی تیره عرب چرپانلو و قالی قونیه  های شاخص قالی طایفه شش مطالعه نمونه   -۲

 ها ها در دو نمونه قالی و شناسایی رنگ مایه تفکیک انواع نقش   -۳

 ها  ها و کشف نام وشباهت مایه تفکیک نقش   منظور ی انتخابی. به تجزیه و تحلیل دو نمونه   -۴

 گیری نتیجه   -۵

 یی و قشقا   ی ترکان آناتول   نه ی ش ی گذرا به پ   ی نگاه 

 ( و حون ی )س   ا ی در   ر ی اند. غزها در سواحل س کرده   فا ی جهان نقش مهم ا   خ ی ترک بودند که در تار   ی غزها قوم 
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گؤگ تورک،    امپراطوری   در .  بودند   ساکن   شهرها   در   ها، از آن   ی فقط تعداد   ستند، زی ی آن م   ی شمال   های دشت 

از   و  بوده  مغولستان(  )شمال  توال  رو  سواحل  در  گؤگ    شدند ی م   ل ی تشک   له ی قب   ۹اوغوزها  از  پس  که 

  زدهم ی اول قرن س  مه ی (. حدود اواسط ن ۲۵:۱۳۷۸، ی )جد  دادند ی م  ل ی را تشک  ی قوم امپراتور  ن دومی   ها، تورک 

  برابر   از   ها شدند. آن   ر ی سراز   ی به آناتول   جان آذربای   و   خراسان   ترکستان؛   از   ها، متراکم ترکمن   های گروه   ی الد ی م 

به اتفاق    ب ی قر   ت ی اکثر   ب ی ترت   ن ی . بد کردند ی شروع شده بود، فرار م   ی الد می   ۱۲۲۰  از   که   ها مغول   هجوم 

  ل ی تشک  ی به معن   ز ی »اوغوز)=غوز(« ن   ای (. عبارت شش شاخه ۲۶:  ۱۳۹۰)سومر،   گرد آمدند   ی غزها در آناتول 

ا است   فه ی قوم غز از شش طا  دست    بلوکی شش   فه ی طا   ل ی تشک   ی و معن   شه ی به ر   توان ی قسمت م   ن ی . در 

  له ی شش قب   ر ی اغزها )ام   ی ( آلت رخان ی )ام   گ ی عبارت است از سنگ قبر ب   ق ی رل ب   به ی که کت   شود ی . مشاهده م افت ی 

قشقا ۴۱:  )همان   غز(  مهاجرت  نواح   ها یی (  غرب   ی از  مرکز   ی شمال  و    باره ک ی فارس    ة به خط   ران ی ا   ی و 

طا  و  نگرفته  انجام  ت   ها فه ی همزمان  زبان   های ره ی و  لوا   ة که در سد   ی ترک  تحت    آقا خانی ی جان   ی دوازدهم 

متفاوت به    های و در دوران   امده نی   جا به آن   افته ی واحد و سازمان    ل ی ا   ک ی صورت  ه ب   شدند، مّتحد    یی قشقا 

  نه ی ش ی در رابطه با پ  سندگان نوی  اکثر   توسط  شده   نوشته   مطالب  به  توجه   با (. ۶۸:۱۳۶۴پرهام، )   اند جنوب آمده 

تار  قشقا   خچه ی و  نزد   ف ی و طوا   یی فرهنگ  ترکان قشقا   ی ک ی مختلف  بعض   یی فرهنگ  طوا   ی و  آن    ف ی از 

  ن ی ا   توان ی فارغ سومر م   های دارد که با توجه به نوشته   ی اد ی شباهت ز   ی ترکان قفقاز و آناتول   بلوکی شش 

  ی اصل   فه ی از شش طا   ها یی از ترکان غز دارند. قشقا   شه ی منطقه ر   ن ی کان ا را به دست آورد که تمام تر   جه ی نت 

کشکول   ی کشکول  دره   ی بزرگ،  و شش   مدان، ی فارس   ، شوری کوچک،    هر   که .  اند شده   ل ی تشک   ی ک بلو عمله 

 است.   بلوکی شش   فه ی طا   های ره ی از ت   ی ک ی چرپانلو    عرب   است.   شده   ل ی مختلف تشک   های ره ی از ت   فه طای 

 بلوکی شش   فه ی طا 

دام مهارت فراوان دارد.   ی است که در پرورش و نگهدار   یی قشقا   ل ی ا  ف ی طوا  ن تری ت ی از پرجمع  فه ی طا  ن ی ا 

ا  مردم  ناح   فه ی طا   ن ی چون  از  اصل  آمده   ن ای   به   خلجستان«   بلوک »شش   ه ی در    بلوکی شش   به   اند منطقه 

است که   یی قشقا  ل ی در ا   ی ل بافنده قا   فه ی طا   ن ی تر از مهم  بلوکی شش   فه ی (. طا ۸۶:۱۳۸۷ان، ی )بهرام   اند شده ده ی نام 

در فصل سرما به    ی ن ی نش تعلق دارد. در هنگام کوچ  فه ی طا  ن ی به ا  یی قشقا   ل ی ا  های ی قال  ن ی شتر ی ب  ، ی از نظر کّم

منطقه د  فراشبند و دهستان دوجگال و  پلنگ و در کل قسمت جنوب غرب   رم ی منطقه  بخش    ی و دشت 

ش   فراشبند  خسرو  و  آباده  منطقه  به  گرما  فصل  در  م   منطقه و    ن ی ر ی و  کوچ  پاس  و  .  کنند ی آس 

اقل   ی سرحد چهار دانگه و حوال   فه ی طا   ن ی ا   الق یی (.  ۲۳۶:۱۳۹۵، ی )دردار    حومة   ها و قشالق آن   د ی آباده و 

پلنگ،     شورباخورلو،   دوقوزلو،   عبارتند از:   بلوکی مهم شش   های ره ی ت   . است فراشبند، دهرم، بوشهر، دشت 
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آهنگر، جعفرلو،    ارلو، ی قره   لو، بت ی ه   ، ی دوست محمدلو، کوه   الو، الغی   لو، شاملو، کله   لو، ی قجرلو، قورد، چرما 

 (. ۱۷۱:۱۳۷۱، ی ان ی )ک گر ی د   های ره تی   و   اسالملو   آرخلو،   چرپانلو، عرب   ، ی بهلول 

 چرپانلو عرب   ره ی ت 

خانوار(    ۳۵)حدود    از عرب چرپانلوها   ی نکردند بخش   ار ی اخت   ی ن ی جانش ک ی   هنوز   چرپانلو مردمان عرب   همه 

شش  کوچروان  با  ف   اربعة   دهستان   رودبار   تنگ   در   را   ها زمستان   بلوکی همراه  )شهرستان  و  روزآباد ی باال   )

مجلل    ی ن نشی کوچ   ی زندگ   که   ن ی ا   گر ی (. د ۳۱۷:۱۳۷۱)پرهام،   گذراندند ی م   رم ی سم   ی جنوب   ی ها را در نواح تابستان 

  های مجهز و سرکش   راق ی و    ن ی با ز   استرهایی   و   ها اسب   ، یی قشقا   ل ی ا   ی شئون زندگ   ت ی و منظم داشته و با رعا 

به رنگ داشته  خاص    نظمی   با   و   شده   سوار   ها بر آن   یی پوش قشقا ک ی اند که مردان مسلح و زنان ش رنگ 

شده    ی بند ن ی رنگ و آذ خوش   م ی و گل   م ی جاج   ی با ی ز   های با سرکش   ی شتر   ی ها کوچ   ز ی ن   کردند ی حرکت م 

کتک زدن و   ی عن ی خمسه به نام عرب چرپانلو )  ل ی از ا  ی و زد و خورد با گروه  ی ر درگی  مناسبت   به . اند داشته 

به    ی شش بلوک   فه ی و از همان زمان هم به درخواست کالنتران طا   افته ی مجروح ساختن افراد عرب( شهرت  

  م ی تا از حر   شوند ی م   ن ی گز ی و حمزه جا   ی شش بلوک   الت ی در مرز ا   له ی قب   ن ی ا   ی ل ی رشادت و شهامت ا   ل ی دل 

و قشالق    الق یی   ر ی مس   ک ی در    بلوکی شش   ی کوه   ره ی ت   جواری در هم   ی کنند. و مّدت   ی پاسدار   ف ی طوا   ی مرز 

بلند    ی چرپانلوها عرب   ی و گستاخ   ی ر ی و دل   گی پنجه   ی و قو   ی (. فلسفه خط ۲۵۹:۱۳۸۷ان، ی )بهرام   اند کرده ی م 

  (. هر چند همان ۳۱۷:۱۳۷۱)پرهام،   است   ان ی نما   شان ی ها فرش   ی در طراح   ی ز ی از هر چ   ش ی قامت چهارشانه ب 

  اما   باشند،   داشته   ها با عرب   ای فه ی قرابت طا   که احتماالا  افت ی در   توان می   چرپانلو عرب   ره ی که از اسم ت   ی طور 

  توان ی نم   ست، معروف بوده ا   بافی قالی   در   ها گذشته که از    ای فه ی به طا   وستن پی   و   ها در طول دهه   ماندگاری 

  است که محرز    ی ز ی کرد و آن چ   ک ی تفک   ره ی ت   ن ی ا   قالی   از   را   چرپانلو عرب   ی قال   ی ترک   ت ی و هو   ی عرب   ت ی هو 

  های رنگ   توان ی م   ی مورد بررس   ی . به صورت خاص در قال است نسبت به ترکان    بافی قالی   در   ها عرب   ه ی ش ی پ 

هو   ره ی ت  بخش  به  منسوب  را  قال   ها ه ی ما نقش   دمان ی چ   اما دانست.    ی قال   ن ی ا   ی عرب   ت ی آن  پهنه  فرم    ، ی در 

 مقاله است.   ن ی ا   ی با اقوام ترکان دارد که بحث اصل   ی از ارتباط ناگسستن   ی حاک   ها ه ی ما نقش 

 عرب چرپانلو   قالی   مختلف   های دوره 

 آید ترکیبی که از نامش برمی   است. نقش اَشکالی، چنان   بافی عرب چرپانلو تماماا به نقش اَشکالی فرش   سنت 

  رابطة   -گل   و   برگ   و   شاخ   برخالف   که   پراکنده   و   گوناگون   های مایه نقش   و   ها نگاره   و   ها شکل   »از   درهم   است 

  های ناظم و محرمات و نیز طرح   و   درهم   ماهی   سرتاسری   های نقش   مانند   و   ندارند   یکدیگر   با   آشکار   و   مستقیم 
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خویش شاهد چهار    بافی قالی   در   چرپانلو   عرب   تیرة (. ۹۵،۱۳۷۰پرهام، ) نیستند   پیوسته   هم  به   ختایی   و   اسلیمی 

 دورة به نسبت متمایز بوده است: 

  های بافته   در  را  عرب   ایل   بافی فرش  های سنت   و  است   کرده   زندگی   ُقنُقری   در   عرب  ایل  در  که   ای . دوره ۱

 تفاده کرده است. اس   خود 

 . است   آورده   رو قشقایی    های ه مای نقش   از   استفاده   به   ها قشقایی   با   جواری هم   تأثیر   تحت   که   ای . دوره ۲

 است.   یی قشقا   های ه ی ما نقش   ر ی . » دورة گذار«که در آن زمان به ایل قشقایی پیوسته وتحت تاث ۳

بافندگان  قبل و نو در بین    های داشته   ختن ی بافی جدیدی از آم . دورة »چرپانلو قشقایی« که سنت فرش ۴

 عرب چرپانلو شکل گرفته است. 

  عرب   کهن   اَشکالی   های بافت دست   اغلب .  اند استفاده کرده   ی اشکال   های ه ی ما چنان از نقش بافندگان چرپانلو هم 

  ی ها ه مای نقش در    ترنج«   -»ترنج   و   ترنج«   نیم   »ترنج   نیز اخیر    های دوره   در   اما   هستند،   ترنج   لچک   نقش   به   چرپانلو 

که خود    خوریم برمی   قشقایی   چرپانلو   عرب   اشکالی   های قالی   ل طایفه رواج یافته است. در سیر تحو بافندگان این  

  ها ترنج نیم   و   ها تر است. فاصلة میان ترنج به نقشی کامل   دن ی « برای رس ترنج م نی   »ترنج   ای مایه به طرحی به نام دست 

  زی آمی رنگ .  چرپانلوست   عرب   به   مختص   ها آن   از   ای اشکالی گوناگون پرکرده است که عدّه   های ه مای نقش   را 

  به   سپید   فرش   زمینة   که آنچنان   است،   درآمده   آمیزی ندة رنگ مقدرکن   عامل   صورت   به   و   ها همسان و هماهنگ ترنج 

 (. ۴۱:۱۳۹۳،کشاورز، ی راز شی )   دارند   رنگ   سپید   خطی   ها نگاره   همة   تقریباا  و   آید می   نظر 

 عرب چرپانلو   ی ترنج   ازده ی   فرش 

بافت    های وه ی ترنج که تمام ش   ازده ی است معروف به    ای چه ی عرب چرپانلو قال   های بافته دست از    ای نمونه 

پژوهش    ن ی ا   در   و   رسد ی چهاردهم م   ة سد   ل ی و اوا   زدهم ی س   ة عرب چرپانلوها را دارد قدمت آن به اواخر سد 

بررس  تطب   ی مورد  م   ق ی و  نقش رد ی گ ی قرار  بازو   های ه ی ما .  چهار  مانند   و   گردان مه ی ن   یی ترنج  لنگر    بازوان 

  های با باله   ان ی خاص م   افته ی   وه ی )قولو ترنج(، مرغان ش   یی پا ی چل   های آراسته به گل   های )قوچقار( و سرترنج 

گل به    م ی ن   -ی ماه   ی فره   ه ی حاش   ف ی و سه رد   ی و درختان با برگ لوز   ی چرخ فلک   ه مای و نقش   ای کنگره 

همچن است   گرفته   ی جا   ی اصل   ه ی حاش   ی جا  و  ک   ن ی .  و  راه  راه  رد   ی مرغ   له درختان  دو  سه    ف ی و  قِائم 

  ی مرغ   های و دو مرغ راست کله که نگاره   کنند ی متصل م   گر همدی   به   را   ها که لچک   وسته ی به هم پ   های گوش 

  ی لچک   ک ی و در هر    رسد ی که از چهار گوش به هم م   ای چهار پاره   های دارند. و نگاره  نه ی را بر پشت و س 

قاب  قچی   قزل )   پر هشت   های ستاره   و   اند نهاده  گرد    های و گل   ی شطرنج   ی لوز   های شده و گل   گرفته ( 

. در  ست ی مرسوم ن   یی قشقا   ل ای   در   ها ترنج   ی باف .زوج گر ی بزرگ و کوچک د   ی ها نگاره   ن ی هشت پر و چند 
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  ها شه ی بافته و ر   ر ی س   یی و خرما   ی تون ی ز   های راه راه به رنگ  ی پشم  م ی گل   م ی و ن  متر ی سانت   ک ی سر و ته فرش  

  یی چهاربازو   یة ما ترنج با نقش   -ترنج   ی بافت عرب چرپانلو قال از دست   ی گر ی د   ه نمون .  اند و گره زده   ده ی را تاب 

و دو    ی اصل   ه ی حاش   ک ی به صورت    ه ی دارد. حاش   ی نگاره کله مرغ   یی است و هر بازو   ی تمام هندس   ة و ی به ش 

  ی لوز   ی شطرنج   های گل   ه ی ما است و نقش   دار ی پد   ز ی ن   ز ی شده است. بازوان لنگر مانند ر   ل ی تشک   ی فرع   ه ی حاش 

فر  هشت ای فره و  ستاره  و  فلک(  د   پری )چرخ  است.    ار ی بس   ز ی ن   ز ی ر   ای ه نگار   شود ی م   ده ی فراوان  مشهود 

جذب آن    ننده ی نباشد و ب   کنواخت ی طرح    شود ی که باعث م   است   نامتقارن   صورت   به   ها ترنج   ی ز ی آم رنگ 

تمام ترنج معروف    ا ی   ج ترن   –ترنج   ی . به قال است   ده ی و سنج   ق ی دق   ار ی در اضالع بس   ی پنهان   سازی شود و نگاره 

ب   شده  قال   ن ی و در    های ی که لوز   است   ی هندس   ها ه ی ما مشهور است و از نقش   « ی به نقش»قاب قاب   ی اهل 

و    ی فرع   ه ی پهن و دو حاش   ی اصل   ه ی حاش   ک ی   داری .  اند قرار گرفته   ی در متن قال   یی ها ترنج   ان ی با م   ی هندس 

  های )قوچقار( قرار دارد که سرترنج   لنگر مانند   ی رنگ با دو بازو   د ی سف   ی لوز   ی در وسط قال   است.   ک ی بار 

آورده و    رون ی ب   ی کنواخت ی   از   را   نقش   ها نامتقارن ترنج   ی ز آمی و رنگ   سازد ی مخصوص عرب چرپانلو را م 

 (.  ۲۸۸:۱۳۷۵(. )پرهام، ۱  ر ی )تصو   است   ت ی تنوع و جذاب   ی دارا 

 

 

 

 
 

 

 ( ۲۸۶:۱۳۷۵)پرهام،   متر ی سانت ۱۶۲* ۲۶۱.ق  ه   زدهم ی س   سدة   های مه ی عرب چرپانلو، ن   ی قال    -۱ر  ی تصو 

  ها نگاره  ی ختگ ی و در هم ر  ی هم از انبوه   م ی ن ی ب ی م  چه ی قال   ن ی که در ا   ی ر ی ناپذ ان ی و جنب و جوش پا   حرکت 

و هرج و مرج    ی که به مرز خودکامگ   ها ه ی ما پراکنده نقش   ش ی و آرا   طراحی  کامل   تقارن  عدم   از  هم  و  است 

ه   رسد ی م  تنها  زم هشت   های بخش   ان ی م   ی ساز نه ی قر   گونه چ ی نه  ل   ی قال   ة ن ی گانه  نقش   حاظ از  و    ها ه ی ما نوع 

  ز ی برابر باشند ن   د بای  معموال   که   ها ترنج   ی داخل   های نگاره  اعداد   بلکه  ندارد   وجود   ها آن  ی ز آمی و رنگ   ش ی آرا 

از همه  با متفاوت است و   سمت راست است که بر خالف قاعده    ی عمود   ه ی از نقش حاش   ی قسمت فت 

نقش حاش   ه ی حاش   ی ساز نه ی قر  ن   ی روبرو   ه ی با  است ی ادامه حاش   ز ی خود  متفاوت    طرح .  ه هم عرض خود 

  بافی ی آن را اوج قال   د ی که با   رسد ی »ترنج کامل« م   ا ی ترنج«    -»ترنج   تکامل به طرح   ر ی ترنج« در س   م ی ن   -»ترنج 

همسان    ک ی بار   ه ی از سه حاش   ی قال   ه ی (. حاش ۴۲:۱۳۹۳،کشاوز، ی راز ی )ش   چرپانلو معاصر دانست عرب    ی اشکال 
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نمونه    ک ی آن را تنها در    ی گل درست شده، که انتها   م ی ن   ی ه و هم نقش به نقش شاخه شکسته معروف به ما 

  ه ی به مفهوم متداول که متشکل باشد از حاش   ه ی عرب چرپانلو حاش   های ی قال   شتر ی اصوالا ب   م ی ن بی ی نم   شتر ی ب 

نوار حاش   ی پهن اصل  ندارد   ی فرع   ه ی در وسط و چند  موازات آن  ا   ی ک ی   . به    ن ی را هم   فه ی طا   ن ی از عالئم 

 و   شود ی درست م   ی فرع   ک ی بار   ه ی حاش   ف ی دانست که غالباا از چند رد   د ی با   ارف متع   ر ی غ   ی پرداز ه ی حاش 

 (. ۱۳۳:   ۱۳۷۵،  )پرهام   و استحکام است   پختگی   کمال   در   ها رنگ 
 

 چرپانلو عرب   ی قال   بندی ب ی و ترک   ه ی ما نقش   -۱  جدول 

 
ردی

 ف
و نام تصویر 

 توضیحات هامایهنقش

۱ 

 

 

 

 

 لونقش هیبت

اطراف به صورت بازوی چپ و راست و چهار عدد    نقش لوزی با قوچقارهای 
ماهی در اضالح داخلی لوزی و دو نقش چرخ و فلک در باال و پاییین هر کدام  

لو معروف است که به صورت  مفهوم خود را در این فرش دارد. بنام نقش هیبت 
زخم است و شاخ قوچ در بازوی چپ و راست که نماد  یک لوزی که نماد چشم 

که در چهار اضالع این لوزی قرار    ی های و باروری است و ماهی نرینگی قدرت  
نام بالیق یا ماهی مشهور است و  ه و در قشقایی ب   هستند دارند که محافظت کننده  

به اژدها می  بافنده آناتولی  این نقش در میان مردم  ماند و اژدها نگهدارنده  مشابه 
 است. درخت جاودانگی    خصوص ه عناصر طبیعت ب 

۲ 

 

 

 

 
 

 پشت توسباقا یا الک

)شوالیه و گربران،    را نماد جاودانگی بدانند   پشت باعث شده آن عمر طوالنی الک 
های عرب چرپانلو کاربرد دارد. این  بافت های دست ( و در میان ترنج ۴، ۵ج ، ۱۳۸۷

به    توان چرپانلو می ی عرب ها بافت های دست نقش را در بیشتر میان ترنج  دید و 
پشت یا توسباقا معروف است و  و به الک   است های این تیره  عبارتی معرف بافته 

نامند. همچنین در بین  لو نیز می را حوض هیبت   بلوکی برخی نیز آن بافندگان شش 
 بلوکی به سماور مشهور است. ای از بافندگان شش عّده 

۳ 

 
 چرخ و فلک

. که به صورت گل گرد و چرخان رسم و  است نماد چهار عنصر و گردش زمین 
الهام گرفته شده  بافته می  نیز  یا گردونه خورشید  از ریشه نقش چلیپا و  شود. و 

ها در طول زمان گاهاا بسته به شرایط معانی مختلفی را عرضه  مایه است. برخی نقش 
ها است و ریشه آن به دوران  مایه که چرخ زنگی یا چرخ فلک از این نقش   اند داشته 

کرد و  گردد. زمانی این نقش، خدایان چهارگانه باد را تداعی می قبل از میالد باز می 
گردان،  مفاهیم دیگری نیز تا کنون از آن برداشت شده است. مانند، ابدیت، جهان 
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 ( نگارندگان ) 
 

 ی در آناتول   بافی ی قال   نه ی ش ی به پ   ی نگاه 

دوره    های ی . قال رسد ی م   ان ی به دوره سلجوق   ی الد ی م   زدهم ی به قرن س   ی ترکان در منطقه آناتول   بافی ی قال   قدمت 

دار ساده شده،  گل   ی ها ی م ی اسل   ، ی مختلف هندس   ی ها هستند که از قاب   ای ره ی نقش واگ   ی دارا   غالباا  ی سلجوق 

کار رفته  ه  ب   ی ها ه ی ما نقش .  اند شده   ب ی خلوت ترک   ش ی کم و ب   ی اجزا   ر ی سا   ا ی کوچک و    های ی هشت ضلع 

گرفته شده است.    انه ی م   ی ا ی آس   های و از سنت   انه ی گرا عت ی طب   شه ی ر   دارای   ها از آن   ی و بعض   ی تماماا هندس 

ن  این   . نیز عشق  اخیراا  و  تقدیر  گلیم سرنوشت،  در  و  قش  مختلف  نواحی  های 
 (. ۱۱:۱۳۹۱سازیان، )بهارلو،چیت   شود های برگاما بیشتر مشاهده می قالی 

۴ 

 
 آال گول 

شناسند.  چرپانلو به چهار ترنج هم می آالگول یا آلماگول که برخی از بافندگان عرب 
و یا لوزی در لوزی گفته    های مختلف به آالگول، آلماگول ها و تیره در میان قشقایی 

ولی اگر   است زخم  شود. اگر لوزی در لوزی در نظر گرفته شود که نماد چشم می 
ر آلما گول باشد، آلما گول  گ نماد آالگول باشد اشاره به رنگ سفید گل دارد و ا 

 گلی است به شکل سیب. 

۵ 

 
 بالیق

یا ماهی در فرش  بالیق  یا دو رنگ دیده    های نقش  به صورت تک رنگ  قشقایی 
ریزی نماد زندگی و باروری  شود. ماهی به دلیل شیوه عجیبش در تولید مثل و تخم می 

( در قشقایی به نام بالیق به معنی ماهی مشهور  ۱۴۱:۱۳۸۷است. )شوالیه و گربران،  
بافته    نام ماهی در هم که توسط طایفه کشکولی کوچک بیشتر ه است و قالی معروفی ب 

بلوکی به صورت جفت و یا چهارتاییی در اطراف و یا  های شش شود و در فرش می 
 دهد. ها همراه نیز معنا می مایه آید و به نقش میان اشکال و عناصر دیگر می 

 

۶ 

 
 خانچایپا یا تنگری

خان یا همان صلیب میانی    نام حوض ماهی مشهور است. تامغای تنگری ه در قشقایی ب 
کنگره حوض  و  است.  شامانیستی  اعتقادات  از  یکی  بیانگر  حوض  ها،  اطراف  های 

اهلل  . )مصاحبه با عوض هستند   معروف به دیرناق که در باورهای قدیمی نوعی نظر بند 
از  ۱۴۰۰/ ۵/ ۵صفری،   پیش  دوران  به  آن  قدمت  و  است  کهن  بسیار  چلیپا  نگاره   )

رود زیرا ترکیب صلیبی آن از  زخم به کار می ایمنی از چشم  رسد و برای مسیحیت می 
 (. ۷۹:۱۳۷۷کاهد )هال، نیروی چشم زخم می 

7 

 
لوزی در لوزی نماد  

 چشم زخم 

نماد چشم    د گیر ها وقتی درون لوزی دایره یا نقطه یا لوزی قرار می شناسی فرش در نقش 
که بسیار در فرش کاربرد دارد. لوزی که درون آن    های نظربند است و یکی از نشانه 

آید و بافندگان قشقایی آن را بدون  و نقش جزئی به شمار می است  های کوچکی  لوزی 
یا چشم معروف است و    güz  های آناتولی به بافند ولی در کتاب موتیف شناخت نیز می 

بایداق و نمونه زنده آن در زندگی قشقایی   است زخم  نماد چشم  را در سر در    ها ها 
 شود. زخم استفاده می بینیم که برای جلوگیری از چشم چادرهای عروسی می 
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  ن ای   متن .  اند شده   ن ی تزئ   ی خط کوف   ه ی شب   ای ه ی ما پهن هستند که اغلب با نقش   ار بسی   ها پاره فرش   ن ی ا   ه ی حاش 

تخته از    ازده ی   مجموع   در .  اند شده   ی ز ی آم روشن رنگ   ی و آب   ی ا متنوع قرمز، کرم، سرمه   های فام   در   ها فرش 

در ابعاد بزرگ و کامل و    با ی شده که سه تخته تقر  افت ی   ی آناتول   ان ی مرکز حکومت سلجوق  ه ی دوره از قون   ن ی ا 

شده    افت ی   ه ی قون   ک ی نزد   ۱ر ی شه   بی   از   قطعه   سه   ها از مجموع آن   ، است هشت تخته آن به صورت قطعه  

  هم   را   ها شدند و آن   ان ی سلجوق   ی قال   دار راث ی نه تنها م   ی (. ترکان عثمان Aslanapa, 2005: 25-48)   است 

  هایی ی و قال   ی دربار   های ی به بعد در قال   ی الد ی خصوص از قرن شانزدهم م ه  ب   بافی قالی   در .  دادند   هم   توسعه 

م  بافته  استانبول  و  بورسا  اوشاک،  در  دربار  نظارت  ا   ی ک ی .  است   شده ی که تحت  سابقه    ن ی از  که  مناطق 

در    ه ی خود را تا امروزه حفظ کرده است قون   گاه ی داشت و جا   ی قال   د ی در تول   ان ی از دوره سلجوق   ای نه ی ر ی د 

  در   ها و از انواع مختلف بافته   شوند ی مختلف بافته م   های ه ی ما با نقش   ها ی قال   ه ی است. در قون   ی مرکز   ی آناتول 

 نمود.    ه اشار   ی و هندس   ی اشکال   ی ها ه ی ما با نقش   های ی بافت قال به    توان ی منطقه، م   ن ای 

 ه ی قون   ی سه ترنج   ی قال 

شکل   ی ض ی ب  ی است که از خطوط هشت گوش و ترنج  ی با گره متقارن بافته شده و طرح آن هندس  ی قال  ن ی ا 

قال است مانند  به ی کت   ای ه ی حاش   ی دارا   افته، ی سامان   آن   ه ی قون   های ی .  اصل  به    ی مرکز   آناتولی   از   ها که  است، 

شامل اشکال    ها ی قال   ن ی ا   نات ی ماندند. تزئ   بند ی کامالا پا   ی الد ی تا قرن نوزدهم م   ی سلجوق   ی هندس   ی ها ه ی ما نقش 

خود هستند و    ی رون ی ب   ط ی در مح   هایی قالب   دارای   ها از آن   ی است که برخ   یی ابتدا   های ی و چندضلع   ی هندس 

  ر ی هستند و مقاد   اد زی   کنتراست   با   و   زنده   ها هستند. رنگ   ی نمونه به صورت چند ترنج   ن ای   مانند   ها از آن   ی برخ 

ترنج که    م نی   -ترنج   قالی .  است   رفته   کار ه  ب   ها و برجسته کردن نقش   نه ی زم روشن کردن    ی برا   د ی رنگ سف   ی اد ی ز 

 احاطه شده است.   ترنج م ی توسط چهار ن   قالی   وسط ترنج    ، است در پژوهش حاضر    ی مورد بررس 

 

 

 
 

 
 

  ی مجموعه خصوص   ، ی الد می ۱۹  قرن   ه، ی قون   ی سه ترنج   ی قال   -۲ر  ی تصو 

 
1
 Beyşehir 
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 ه ی قون   ن ی مسجد عالالد   ی قال   بندی ب ی و ترک   ه ی ما نقش   -۲  جدول 

 

ردی

 ف
و نام تصویر 

 هامایهنقش
 توضیحات

۱ 

 
 شاخ قوچ 

شاخ قوچ نشان باروری، قهرمانی، فراوانی و مردانگی است و در آناتولی، بعد از الهه مادر از  
نظر اهمیت در رتبه دوم قرار دارد.  چهار عدد شاخ قوچ در اطراف مربعی که درون آن دایره  

پری نیز درون آن جا دارد که تمام این  و یا هشت ضلعی وجود دارد و یلدییز یا ستاره هشت 
دهند. نقش چلیپا را  خان و یا چلیپا بازو دار را تشکیل می در کنار هم فرم تنگری   عناصر 

هایی که تحت تأثیر فرهنگ ارمنستان یا  های مسیحی ارتباط داد و در گلیم توان به فرقه می 
های هستند  مایه ( انواع صلیب و انواع قالب، نقش ۶۹:۱۳۷۷.)هال،   شود قفقار بوده، دیده می 

شوند و نقش محافظت از انسان را به عهده  های ترک استفاده می قالی   که به کرات در 
 ( ۱۰:۱۳۹۱سازیان، دارند.)بهارلو،چیت 

۲ 

 
 چنگل

.  شود ، استفاده می و گلیم   قالی ویژه در  های آناتولی ، به مایه قالب در بافت نقش 
همچنین از آن به عنوان پلی بین مفاهیم زنانه و مردانه استفاده شده است. این نماد  
مفاهیم متضاد و متفاوتی مانند مردان و زنان، کوه دره، موج دریا، باد باد و حرکاتی  

های لوزی که درون  . فرم کند ها را به هم متصل می است که هواپیماها و حتی کانون 
چنگل سفید رنگ که در اطراف آن قرار دارد. به    ی ها یه ما هم قرار دارند و نقش 

 دیرناق یا ناخن در قشقایی معروف است. 

۳ 

 
 صندوق

شود برای او  صندوق نقشی است که نماد صندوق است که وقتی دختری متولد می 
کنند. صندوق در  را تکه تکه تهیه و در آن نگهداری می   کنند و جهزیه او تهیه می 
آناتولی فرم قسمت های  بافت دست  های مختلفی دارد و کاربرد آن  های مختلف 

شده است و در جاهایی  برای مفاهیم ازدواج و نگهداری جهزیه دختر استفاده می 
ای از صندوق جهاز عروس است که  مفهوم مرگ و تابوت برای مرده را دارد. نشانه 

ختر را،  دهند. وسایل مختلف د شب عروسی لوازم شخصی او را در آن جای می 
های  هایی که در مفرش صندوق   شود، در وجه استفاده نمی که پیش از ازدواج به هیچ 

 . ( ۷۷:۱۳۷۷)هال،   کنند شود، نگهداری می بسیار زیبایی حفظ می 

۴ 

 

  دارد. نیز اعتقادات شوالیه خود را باز می   )ستاره(   دز ل مانند ماه و خورشید ، یی 
دوره  به  باورها  این  بر ریشه  عنوان  می   هایی  به  آسمانی  موجودات  که  گردد 

اعتقادات مردم آناتولی ارتباط  به  خدایان یا الهه مورد برکت قرار گرفته بودند.  
پر در  یلدییز یا ستاره هشت .  وجود دارد سازی بین ستارگان و مردم سرنوشت 

ویژه  جایگاه  و  خاص  مفهوم  و  نماد  ترک  دار جهان  فرش ای  در  و  های  د 
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 ( نگارندگان ) 
 

 ی مورد بررس   های ی و تشابه رنگ قال   ق ی تطب   -۳  جدول 

 فرش 

 

 

 * * قرمز سیر 
 * * خرمایی سیر 

 * * زرد سیر
 - * تیره  بادمجانی

 * * ای هسرم
 * * آبی 
 * * سیاه

 * * سفید 
 * - سبز روشن 
 * - قرمز روشن 

 ( نگارندگان ) 

فرم دست  )ستاره(  ییلدیز آناتولی  می بافت  نام  ستاره  را  بسیاری  همان  های  اکثراا  که  دهند 
اقبال    است پری  هشت  برکت و بخت و  نماد روزی و  میان  است و  . و در 

نقش قشقایی  جزو  هم  حاشیه    ی ها مایه ها  و  متن  در  شده  استفاده  محبوب 
 و به قزیل قچی معروف است.   است ها  فرش 

۵ 

 

 

 زخم یا نظر چشم 

مثلثی که    ۵  . ردیف هستند ها  های چشم نظر مثلث مایه نوعی از اشکال و نقش 
مثلث  از  آن  درون  و  است  شده  استفاده  فرش  حاشیه  نیز  در  کوچک  های 

ها  تشکیل یافته در عقاید شامانیستی نماد نقش کوه یا تپه کوه مقّدس دارد و آن 
و همچنین کوه قاف در باور بیشتر مردم کوه    دانند کوه اتوکن را مقدس می 

دانند. نگاره چشم زخم معموالا الماسی شکل است اما گاه به شکل  مقدس می 
 . ( ۷۹:  )همان   شود. مربع یا مثلث دیده می 

۶ 

 

 

 

 
 

 ییلدیز یا ستاره 

ها را  و چشم نظر در حاشیه استفاده شده و شش ضلعی که آن  ترکیب یلدییز 
در حاشیه درون و کنار خود جا داده است. حاشیه شش ضلعی که درون آن  

مثلث نقش ستاره هشت  دارد و  قرار  ردیف  پری  در  این    ۵ها  از  نیز جزئی 
 هستند حاشیه  
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  د ی دو فرش مشترک است و رنگ سف   ن ی از هفت رنگ در ا   ش بی   ها فرش   ن ی ده رنگ استفاده شده در ا   از 

  ا ی و   ها ی لوز   ان ی در م   ی و نارنج   ای و سورمه  ی رنگ آب است. دو فرش  ن ی جزء مشترکات ا  رناق ی چنگل و د 

  ت ی فرش هدا   و د   ن ی شباهت ا   ی سو ه  چشم را ب   ی آن استفاده شده که در نگاه کل   ی ها ه ی ما ها و نقش ترنج 

زخم ترنج قرمز رنگ مرکز دست بافت است که تمرکز  چشم دفع    برای   ها نقش   ن تری ج ی از را   ی ک ی .  کند ی م 

 (.  ۷۰:۱۳۷۷)هال،   شود ی و غلبه بر ارواح استفاده م   ن ی اط ی دفع ش   ی و برا   دهد ی را در طلسم نشان م   رو ی ن 

قرار   ق ی هم مورد تطب  و سپس با   ی به صورت جداگانه بررس   ها ی هرکدام از قال  های ه ی ما نقش  ر ی جدول ز   در 

 مطلوب انجام داد.    ی ر گی جه نتی   ها تا بتوان از آن   رند گی ی م 
 

 ی مورد بررس   های ی مشترک قال   ه ی ما نقش   ق ی تطب   -۴  جدول 

 ( نگارندگان ) 

  

ف
ردی

 

 تشابهات قالی 
 توضیحات 

 عالءالدین قونیه  چرپانلو عرب

۱  

 

های در کنار هم )ترنج  این دو قالی از لحاظ کلی و شکل هندسی لوزی 
هم شباهت دارند  ه  ها در دیدگاه کلی ب ( قرار گرفته و رنگ ها ترنج و نیم 

 و از این رو مقایسه جزییات نیز صورت پذیرفته است. 

۲ 

  
ها )دیرناق( یا ناخن در  از جهت لوزی که به عنوان ترنج با چنگل 

و همچنین میان ترنج که به صورت چهار گل و یا    ها اطراف لوزی 
هم شباهت دارند و دیگر  ه  چهار پر در میان ترنج قرار گرفته است ب 

 نقش تو در توی ترنج در هر دو قالی یک روند را پیش گرفته است. 

۳ 

  

گری خان یا صلیب چهار بازویی در هر دو قالی از نظر فرمی   نماد تان 

هم نزدیک  ه  ها را ب توان تا حدودی آن و می   است هم نزدیک  ه  ب 

 دانست. 

۴ 
 

 
 

اشتراک در دو فرش تماد برکت و    ه نقش شاخ قوچ یا قوچقار وج 

 . است روزی و باروزی  
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 ی جامعه آمار   ی قال   های ه ی ما مشترک نقش   م ی مفاه 

 اژدها 

  ز ی ن  ی و نگهبان اسرار کهکشان است اژدها به عنوان نماد بارور  ی آب و هوا و نگارنده درخت زندگ  النوع رب 

  های م ی نقش را در گل   ن ی موردپسند بوده است. ا   ار ی پا گرگ، بس   شا ی و   های ی قفقاز مخصوص قال   م ی و گل   ی در قال 

تر در  کوچک   ی از اژدها   هایی نگاره   . ( ۷۹:۱۳۷۷)هال،   د ی د   توان ی م   ی ل ی ز   ا ی   ی سوزن   ی بافت به نام اژدها   چ ی پ 

  sآن شکل    ه ی اژدها که پا   ة نگار   . ( ۱۴۹:۱۳۹۲، ی اور ی )   رود ی به کار م   ز ی ن   ی اضاف   نات یی با عنوان تز   ا ی   ها ه ی حاش 

در قفقاز، مورد پسند    قرون، مخصوصاا   ی و ط   افته ی تکامل    ای و تکرار شونده   ده ی چ ی پ   ی ها ه ی ما است، به نقش 

به دوران باستان    ی آناتول   ی دست   ع ی اژدها در بافت و صنا   ه ی ما (. استفاده از نقش ۷۳:۱۳۷۷همگان بوده است )هال، 

است    ی مار است، نماد   ادآور ی   ر شی   دم   و   ها بالدار با پنجه   وان ی ح   ک ی به عنوان    ی . اژدها، که به طور کل گردد ی برم 

نگهبان    ست، مار بزرگ ا   ک ی   شود ی شده است. اژدها، که تصور م   رفته پذی   ها از فرهنگ   ی ار ی که توسط بس 

مورد   ی اضالع ترنج دو قال  ی اژدها بر رو  ه ی ما . نقش ( ERBEK, 2002: 153) پنهان است   ی زها ی و چ  ها نه ی گنج 

 .  کنند ی م   اد ی که از آن در دو منطقه به نام درناق )ناخن(    شود ی م   ده ی د   ی بررس 

 

 

 

 

 

 

 
 ( ERBEK, 2002, 153)   -۳  ر ی تصو 

 

 ستاره 

که    گردد ی بر م   هایی باورها به دوره   ن ی ا   شه ی اعتقادات خود را دارد. ر   ز ی )ستاره( ن   لدز یی   د، ی ماه و خورش   مانند 

ارتباط    ی الهه مورد برکت قرار گرفته بودند. به اعتقادات مردم آناتول   ا ی   ان ی به عنوان خدا   ی موجودات آسمان 

قبل از اسالم و پس از اسالم و   ی آناتول   ان ی اد   ر ارتباط د  ن ی ستارگان و مردم وجود دارد. ا  ن ی ب  ی ساز سرنوشت 

با    ، ی سنگ   نه ی و پار   ی نوسنگ   های بار در دوره   ن ی اول   ی ستاره برا   ن ی جوار وجود دارد. ا همه مردم هم   ی در باورها 

  ان ی شود، نما   ده ی شکل ساده نام   ک ی خود را با    تواند ی ، و شکل متقاطع که م dobaysaخود در    ی شکل هندس 
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ثروت مردم به اقدامات    ، ی انسان است. از نظر اول   ی ها در زندگ آن   ر ی تأث   زان ی م   Yidsاست که    ن ی داد. اعتقاد بر ا 

 ,ERBEK, 2002)د  ی را د   نده ی آ   لدز یی با نگاه کردن به   توان ی دارد و با توجه به مورد دوم ، م   بستگی   ها گرگ 

به طالع   (85 ف   ، ی ت ی ه   ، ی سومر، آشور   ی باستان   ی ها از تمدن   ، ی ن ی ب اعتقاد    ، ی ق ی فن   ، ی روم   ، ی هلن   ، ی گ ی ر اورارتو، 

عثمان   ان ی سلجوق  ا   ی باق   ی و  بدون  است،  منجم    ت ی اهم   که  ن ی مانده  کپلر،  گفته  به  بدهد.  از دست  را  خود 

افراد تع   ت ی در شخص   ها ستاره   ت ی و موقع   ط ی روح است. شرا   ی جهان دارا "،  ی نجوم  کننده  ن یی و سرنوشت 

  ها ستارگان و انسان   ن ی ب   لف، ی به گفته آناتوالن ب   کنند، ی را اشغال م   ی مهم   ت موقعی   فولکلور   در   ها است. ستاره 

اسالم،   ر تغیی  و   اسالم   از   قبل  آناتوهان   آل   مناطق  در  ها ستارگان و انسان  ن ی ارتباط ب   .وجود دارد  د ی شد  ای رابطه 

هندس  اشکال  به  توجه  با  است.  داشته  ن   ک پالئاکتی   دوره   در   ها، آن   ی وجود    ی ناهموار   ک ی با    ک ی بت ی و 

از    ل ی به عنوان ازدواج استفاده شده است. ستارگان به دو دل   گر ی د   های و بعدها در قسمت   اند ه شد   سازی همسان 

  ی ت ی اهم   چ ی تا به امروز بدون ه   ی ن بی طالع . ها در طالع انسان   ر ی تأث  ی گر ی و د   ی شناس ستاره  ی ک ی برخورداند  ت ی اهم 

و    ی سلجوق   کا، ی فورن   ، ی روم   ، ی ونان ی   ا، ی گ ی اورارتو، پ   ، ی ت ی ت ی ه   ، ی آشور   ، ی سومر   ن، ی ش ی رفته است، از مصر پ   ن ی از ب 

کل (  ERBEK, 2002, 86) .  ی عثمان   های ی کمان  دل   ی آناتول   های م ی است در گل   ی نشانه شادمان   ی به طور    ل ی به 

  های ی قال   نه ی (. در زم ۱۳۹۲ :۱۴۷، ی اور ی )   رود می   کار   به   پر هشت   ی ها غالباا ستاره   ی و اصول فن   ها ت ی محدود 

 . رود ی کار م ه ب   ی اصل   های ه ی ما نقش   ی خال   ی پرکننده فضا   ه ی ثانو   ه ی ما به عنوان نقش   ی مورد بررس 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ( ERBEK, 2002:86)   -۴  ر ی تصو 
 

 زخم چشم 

 زخم محسوب   های گرگ نگاره   ی پا   ی جا   ا ی قالب، مار و اژدها و عقرب دهان    پا، چلی   زخم، چشم   های نگاره 

 کرد که از چشم خارج   ف ی کشنده تعر   ی رو ی ن   ک ی به عنوان    توان می   را   ها آن .  ( ۱۴۹:۱۳۹۲، ی اور ی )   شوند ی م 
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.  رساند ی م   ب ی جان آس   ی ب   اء ی اش   ی خانه، اموال، حت   ، ی خانگ   وانات ی جاذب، ح   ا ی   ر ی پذ ب ی شده و به افراد آس   

با    شود، ی م   جاد ی مانند حسادت ا   ی که توسط احساسات روان   ی قابل توجه   ی رو ی اعتقاد وجود دارد که ن   ن ی ا 

از دو نقطه روح،   م   قربانی   به   ها، چشم   ی عن ی فشار  تقر زند ی ضربه  اعتقاد به چشم بد  امروزه  در همه    باای . 

  "el ayn" ها ، عرب "سما ی مات "آن را  ان ی ونان ی   که   ر، ی قدرت چشمگ   ن ی است. ا   ج ی را   ار ی بس   ی اسالم   ی کشورها 

ا "isabet-i ayn"  ا ی  هند "bed nezer"  ان ی ران ی ،  ترک "جادو "  ها ی ،  نام  بد "  ی ،  چشم "،  "چشم    "ی تماس 

است. اعتقاد به چشم بد در ترکان   "چشم بد "  ا ی   "چشم بد "  "ف ی چشم کث   "،  "ی تماس چشم  ".  اند ده ی نام 

در همه  و    وجود دارد. چشم بد، حوادث چشم بد در بابل، مصر، سومر و اکاد   سم ی در شمان   ژه ی به و   ، یی ا ی آس 

شروع شده و در جوامع مدرن    ت ی بشر   خ ی از تار   ی طان ی شده است. اعتقاد به چشم ش   ده ی د   ی آناتول   های تمدن 

همچن   ی امروز  باستان   ن ی و  جوامع  نقش   ی در  است.  مانده  ن   ی ها ه ی ما پابرجا  سفال   ز ی چشم  و    ی گر در 

نمونه    ر ی شد. تصو   افت ی   الر ی و هاچ   په ی آسانت   ک، هوی چاتال   ی شده در مناطق شهر   افت ی   ی وار ی د   ی ها ی نقاش 

  ه ی ثانو   ه ی ما به عنوان نقش   ی مورد بررس   های ی . در قال شود ی مشاهده م   ۵ر ی چشم زخم در تصو   های از نقش 

 کار رفته است. ه  ب   نه ی در زم 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( (ERBEK, 2002: 123  -۵  ر ی تصو 
 

 چنگل 

  ی به عنوان پل   ن ی . همچن شود ی استفاده م   م، ی و گل   ی در قال   ژه ی و به   ، ی آناتول   های قالب در بافت   های ه ی ما نقش 

مانند مردان و زنان، کوه و    ی متضاد و متفاوت   م ی نماد مفاه   ن ی زنانه و مردانه استفاده شده است. ا   م ی مفاه   ن ی ب 

به    ن ی قالب همچن   ه ی ما دارد. نقش   رابطه   ز ی ن   ی ر . با ازدواج و بارو است باد و حرکت باد    ا، ی دره، موج و در 

  ف ی توص   ی در موزه توپکاپ   "Tarih-i Ali Selçuk"  چازاده ی از ی پسر اوغوز در اثر    ر ی ند ی با   له ی عنوان نماد قب 
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مورد   ی افق  ا ی   ی در حالت عمود  ی به صورت هندس   ، ی در قال   "S"به شکل حرف    ه ی ما نقش  ن ی شده است. ا 

  های نام .  نزند   دست   ها تا چشم بد به آن   رد گی   ی قرار م   ها ی قال کف    ی ها ه ی ا م نقش   ن ی . اغلب ب است استفاده  

. در  شود ی در نظر گرفته م   ی در آناتول   "کوچک   اه ی س   ی ماه "،  "ده ی خم   ی قزل آال "،  "سبکتر "مانند    ی مختلف 

چنگل    های نمونه   (. ERBEK, 2002: 142) معروف است    "شدن   اده ی پ "،  "قالب کردن "مردم به عنوان    ن ی ب 

 . است موجود    ۶شماره   ر ی صو در ت 

 

 
 

 (ERBEK, 2002, 142)  -۶ تصویر
 

 شاخ قوچ 

در    ت ی بعد از الهه مادر از نظر اهم   ، ی است و در آناتول   ی و مردانگ   ی فراوان   ، ی قهرمان   ، ی قوچ نشان بارور   شاخ 

  های ی ژگ ی و   ن ی بود، بنابرا   چ ی به عهده زن بود و نقش مرد ه   ی رتبه دوم قرار دارد. در ابتدا تمام نقش بارور 

در    ی باور حت   ن ی و ا   دانستند ی م   ی بارور و اورا قدرت برتر در   شد ی به زن نسبت داده م   ی در بارور  ی شتر ی ب 

دهنده قدرت  نشان   را ی بود ز   ی نشان مردانگ   خ ی صادق بود. شاخ در طول تار   ز ی مرد ن   ان ی زمان غالب بودن خدا 

ا  م نشا   ن ی است،  بارور   دهد ی ن  در  مرد  نقش  آناتول   ی که  ا   ی در  و  است  شده  در    ف ی موت   ن ی شناخته 

  ن ی به ا   ز نی   ها بافته در دست   چ ی نشان داده است. و وجود مارپ   ا باور خود ر   ن ی با ا   ز ی ن   ی آناتول   ی ها بافته دست 

قوچ    های شاخ   ی جاودان   ی رو ی . ن است تولد    های شاخ قوچ از نگاره   . (ERBEK, 2002, 34)  رسد ی نقش م 

  ی رو ی است که ن  دوار ی نگاره ام  ن ی و شجاعت است. زن هنگام بافتن ا   قدرت   نه، ی نر  ی بارور   ، ی مظهر مردانگ 

که    ی چ ی رپ ما   نقش   از   ها نگاره   ن ی که ا   رود ی و گمان م   د ی آ   ق ی زمان فا   و قدرتش در   شود   ر ی ناپذ شوهرش زوال 

در    ی آناتول   های بافته (. نمونه شاخ قوچ در دست ۱۴۷:۱۳۹۲، ی اور ی )   اند الگو گرفته   ، است   ی نشانه جاودانگ 

 آورده شده است.   ۷  شماره ر  ی تصو 
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 (ERBEK, 2002, 34) -۷ تصویر
 

 ی ر گی جه ی نت 

  ن ی اول   ، ی ( مورد بررس ه ی قون   ی عرب چرپانلو و سه ترنج   ی ترنج   ازده ی )معروف به    ی دو قال   کسان ی توجه به عمر    با 

  ی است که لوز   ی دو قال   ن ی ا   ی لوز   بندی و شبکه   ی فرم کل   خورد ی شباهت که در منظر اول به چشم مخاطب م 

موت   ی ک ی خود   لوز   است. زخم  چشم   های ف ی از  تعداد  تفاوت  ب   رپانلو چ عرب   های ی با  ترنج    ازده ی به    شتر ی که 

به   یی به چنگل و در قشقا  ی در آناتول  ، قرار دارد  ها ی رنگ که اطراف لوز  د ی سف  های کنگره  گر ی مشهور است و د 

ه  که ب   است   ها فرش   ن ی استفاده شده در ا   های دو فرش در رنگ   ن ی تشابه ا   گر ی )ناخن( معروف است و د   رناق ی د 

. شباهت  کند ی م   اد ی ز   ار ی را بس   ی دو قال   ن ی ( تشابه ا ۳ه  مشترک استفاده شده که در )جدول شمار   های رنگ   ل ی دل 

با    koçboynuzuا  ی قوچقار    ا ی دارند و نقش شاخ قوچ    پا ی هر دو شباهت به چل (  ۲و ۱( جدول ) ۱)   ف ی در رد   گر ی د 

  ی بازو چرپانلو در  عرب   ف ی نقش شاخ قوچ است و موت   ی چهار طرف بازو دارا   ی آناتول   ف ی تفاوت که در موت   ن ی ا 

در    بلوکی و شش   یی قشقا   های ی فرش با قال   ن ی مشترکات ا   گر ی ترنج قرار دارد. و د   ان ی سمت راست و چپ م 

نقش در متن    ن ی قرار دارد که ا   ضلعی هشت   ان ی در م   ی که گاه به صورت مفرد و گاه   پری استفاده از ستاره هشت 

نماد مشترک    ک ی به عنوان    پری ستاره هشت   قش ن   ی کاربرد دارد و به عبارت   ار ی بس   ها ه ی و در حاش   یی قشقا   های بافته 

و    ی به نام ماه   یی قشقا   های بافته در دست   ی اژدها در آناتول   های ترکان جهان معروف است. نمونه   ی تمام   ن ی در ب 

 باشد.   ها ی قال   ن ی وجه تشابه ا   توان ی و م   شوند ی م   ده ی نقوش د   ی ار ی معروف هستند و در بس   ز ی طاووس ن 

 

 فهرست منابع 

در بستر    ات ی و ح   مرگ   م ی و مفاه   ها ه مای نقش   ی (.بازشناس ۱۳۹۱)   ن، ی حس   ر ی ام   ان، ی ساز ت ی .چ رضا ی عل   بهارلو،   -

 ۱۶۶شماره    ، ۱۳۹۱  ر ی ت   کتاب ماه هنر،   ، ی آناتول   ی ترک   های بافته 

 . چلپ اول. د ی تخت جمش   انتشارات   راز، ی . ش الت ی و فرهنگ ا   خ ی به تار   ی نگاه   (. ۱۳۸۷داد.)   اله   ان، ی بهرام   -
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 تهران   دانشگاه   ، یی قشقا   ل ی ا   ی فرهنگ   ، ی ،اجتماع ی از ساختمان اقتصاد   ی ل ی تحل   ف ی توص   (، ۱۳۴۷)   اهلل، ب ی مان،حب ی پ   -

 . ر ی رکب ی نشر ام   )چاپ اول(. ۱  فارس جلد    یی و روستا   ی ر ی عشا   ی ها بافت دست   (. ۱۳۶۴)   . روس ی س   پرهام،   -

 . ر ی رکب ی )چاپ دوم(.نشر ام   ۲فارس جلد    یی و روستا   ی ر ی عشا   ی ها بافت دست   (. ۱۳۷۱)   . روس ی س   پرهام،   -

 . ی اسالم   ی جمهور   ی ما ی .نشرصدا وس   فارس)چاپ اول(   ی باف فرش   ی (. شاهکارها ۱۳۷۵)   . روس ی س   پرهام،   -

پ ۱۳۷۸)   . ن ی حس   ات، بای ی جد   - تار   ی قوم   ی وستگ ی (.    له ی قب   ران ی ا   یی قشقا   های ل ی ا   اوغوز   ی خ ی و 

 . چاپ اول. راز ی ش   د ی (. انتشارات نو یی قشقا یی )قا 

 . تهران: انتشارات سمت. چاپ پنجم ران ی ا   ی باف تحول وتطور فرش   ر ی فرش س   خ تاری   (. ۱۳۹۵.) اهلل فضل   ، رضوی ی حشمت   -

 .چاپ دوم. یی قشقا   : از ر ی .ش یی گمشده قوم قشقا   خ ی (. تار ۱۳۹۵.) نوروز   ، ی دردار   -

 .چاپ سوم. یی قشقا   : راز ی .ش   یی بزرگ قشقا   ل ی ا   ی اس ی و س   ی اجتماع   خ ی (. تار ۱۳۹۵.) نوروز   ، ی دردار   -

و مطالعات    ی .تهران: پژوهشگاه علوم انسان ی مترجم دکتر وهاب ول   غزها.   خ ی (.تار ۱۳۹۰  سومر، فاروق.)   -

 چاپ اول    ، ی فرهنگ 

  ، ۵-۴-۳-۲-۱جلد   ، ی سودابه فاضل  ق ی ترجمه و تحق   ج اول،  ژاک؛گربران،آلن،فرهنگ نمادها،   ژان   ه، ی شوال   -

 .    ۱۳۸۷،۱۳۸۵،۱۳۸۲،۱۳۷۹،۱۳۷۸،  حون ی انتشارات ج   تهران، 

  ی ز آمی بافت و رنگ   اسلوب   ، پردازی تحول نقش   ر ی س   ة مطالع   (. ۱۳۹۲)   حسام.   .کشاورز، اصغر ی عل   ، ی راز ی ش   -

 . ۳۰شماره   پژوهش نگره.   ی چرپانلو، فصلنامه علم عرب   های بافت در دست 

 . ۹، شماره گلجام   ، یی قشقا   ی ها ی در قال   "مهرانه "  د ی نماد گردونه خورش   ی (تجل ۱۳۸۷)بهار   . مرجان   ، ی صلوات   -

 . ی :وزارت بهدار راز ی ش   نشر،   ان ی )چاپ چهارم(ک   چادرها   ه ی س   (، ۱۳۸۷)   منوچهر   ، ی ان ی ک   -

الفت    ن ی ر ی ش   ونفر، ی هما   ن ی ر ی )ترجمه ش   )چاپ اول(.   م ی (،گل ۱۳۷۷.)   ووسکا ی و   ک ی هال،آلستر.جوزه لوچ   -

 ( .نشر کارنگ. ان ی شا 

 )چاپ اول(. انتشارات آذر.   ران ی ا   ی مانندها   م ی و گل   م ی شناخت گل   (، ۱۳۸۹)   ن، ی حس   ، ی اور ی   -
- Aslanapa Oktay (2005). Türk Halı Sanatının Bin Yılı. İstanbul: İnkılap Kitapevi . 

- Erbek,Mine.(2002). ANADOLU MOTIFLERI.ankara,T.C.KÜLTUR 
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   چکیده 

بافندگان    ف ی طوا   ن ی از ا   ی هستند. بعض   ی مختلف   های ره ی ت   ی دارا   فه ی و هر طا   فه ی شش طا   ی دارا   یی قشقا   ل ی ا 

  ی کرمان   ی ره ی ت   ی کشکول   فه ی . طا است خود    ی ره ی و ت   فه ی آنها مختص طا   های دارند که بافته   دستی ره ی نام و چ ه ب 

  فه ی طا   ن ی نام ا ه ب   ت ی نقش را اکثر   ن ی ا   و ناظم و دو سر ناظم( تبحر دارند    سر ک ی در بافت نقش ناظم )   ز ی ن 

  شتر ی دهند و ب ی م  ل ی آن را تشک   اصلی  نقش  ها هستند که گلدان   هایی فرش  ز ی ن  ی گلدان  های . فرش شناسند ی م 

م  بافته  کاشان  مردم  ا شوند ی توسط  طر   ن ی .  از  دارد  قصد  فرم   یی محتوا   ی سه ی مقا   ق ی پژوهش    ن ی ب   ی و 

گونه فرش را    ن ی ا   ن ی ب   ی ها مشترکات و اختالف   شان، کا   ی و گلدان   یی ناظم قشقا   سر ک ی نقوش    های فرش 

نما  توص د ی مشخص  به روش  پژوهش حاضر  در جمع   ی ل ی تحل   -ی ف ی .  ب   آوری و  به    ی متک   شتر ی اطالعات 

استفاده    ، ی از روش نگاشت ادراک   ی مراحل بصر   ن یی تب   ی است. برا   ی ن ی و مشاهده ع   ای کتابخانه   های وه ی ش 

  ن ی ا   ی نشان دهنده   ق ی تحق   ج ی . نتا است   ن ی مد نظر محقق   قوش کشف و حفظ اصالت ن   ن ی ب   ن ی شده است. در ا 

از    ی برخ  ی فرم   ی با بررس  ی دارد ول  ی با نقوش گلدان  ی ار ی ناظم مشترکات بس   سر ک ی است که هرچند فرش 

 . م شوی ی م   ی گلدان   های نقوش متوجه تفاوت آن با فرش 

 

 . سرناظم ک ی   کاشان، فرش   ی گلدان   ، ی نقوش گلدان   ، یی فرش قشقا   ه، ی فرش صفو   : های کلیدی واژه 

 

 

 
 ی)مطالعفه مفوردی با ترک زبانان آنفاتول ییقشقا لیفرهنگ و هنر ا یقیمطالعه تطببا عنوان ارشد  یمقطع کارشناس  نامهانیمستخرج از پامقاله    نیا  1

 ست.پور ایی آقای دکتر اشکان رحمانی و مشاوره آقای دکتر مجیدرضا مقنیبا راهنمادر دانشگاه شیراز (یشش بلوک فهیطا هایبافتهدست
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 مقدمه 
. فرش ناظم را  شود ی بافته م  یی قشقا   ل ی ا  ی کشکول  ی فه ی طا  ان ی دوم است که اغلب در م  ک ی  ی ناظم، طرح  طرح 
است به ظاهر    ی نقش گلدان   نه ی زم   ی . عنصر اصل شناسند ی م   ز ی با اصطالح هزار گل ناظم، ن   ی فرش گاه   ات ی در ادب 

.  امند ی م   ز ی بب هزار گل ناظم ن ن س ی است و به هم   ده ی گل از آن به آسمان خرام   ی از شاخه ها   ی معلق که انبوه 

بررس   ی ول  گلدان   ی در  تفاوت   ی نقوش  همچن   ن ی ا   های متوجه  و  ناظم  با  ا   هایی شباهت   ن ی نقش  باعث    ن ی که 

  ی طرح گلدان   های ی ( قال ۱۹۲۵)   ۱دارد. پوپ   ی طوالن   ی درکاشان سابقه   ی . طرح گلدان م شوی ی م   ، شود ی م   ی نامگذار 

طرح    ن ی (. در حال حاضر، ا ۱۳۸۹، ی )ناتل خانلر   داند ی کاشان م   در را منسوب به جوشقان    ه ی معروف دوران صفو 

طرح با نام »حاج    ن ی از ا   ی . نوع شود ی بافته م   چه ی به صورت قال   شتر ی آباد کاشان و ب د ی منطقة ابوز   ز ی در کاشان و ن 

نداشته و سرتاسر    ی دارد، حالت تکرار   ی که انواع مختلف   ، ی . طرح گلدان شود ی در کاشان و نطنز بافته م   ز ی ن   « ی خانم 
از    ع ی رالصنا ی دب   های از نقشه   ی است که برخ   ی قد   ا ی   ی م ی آن ن   ی . نوع نقشه پوشاند ی درخت م   ا ی گلدان    ک ی بوم را  

که مشابهت با    است   یی قشقا   ف ی مشهور بافته شده در طوا   ار ی بس   های از نقش   ی ک ی نوع است. نقش ناظم    ن ی ا 

  "ی محراب "از آن با عنوان نقش    ی غرب   ژوهشگران از پ   ی ار ی دارد. بس   ی صفو   های موجود در فرش   "ی گلدان "نقش  

پژوهش   ن ی دارد.ا  ز ی ن  "شبهه ناظم " های مشابه آن، همانند فرش  های با فرش  ی فرش مشترکات  ن ای . اند نام برده  ز ی ن 

نقوش در    ی وستگ ی پ   ل ی فرش ناظم نقوش مختص به خود را دارد؟. دل   ا آی :  دارد   را   ها پرسش   ن ی قصد پاسخ به ا 

   ست؟ ی چ   ی فرش ناظم با گلدان   های و شباهت   ها اوت . تف ست؟ ی فرش ناظم چ 
به منظور    ، ی ران ی از نقوش فرش ا   ای گونه   ی و فرم   یی محتوا   ات ی خصوص   یی شناسا   رو، ش ی از پژوهش پ   هدف 

ا  ا   ة حوز   ن ی ارتقاء سطح دانش و تخصص در  از جهت    از ی . ن است   ی ران ی از هنر  به پژوهش  و ضرورت 

 . است   ی آت   های پژوهش   در   تر استفاده درست   برای   فوق   نقوش   شدن   دار اصالت و شناسنامه   یی شناسا 

 ق ی روش تحق 
  شده و بافته   ای موزه   های نمونه   به   استناد   با   و (  ومقاالت   ها منابع مکتوب )کتاب   ی با بررس   رو ش ی پژوهش پ   در 

  ای سه ی مقا  ی ه گون به  را   ی تفاوت فرش ناظم و گلدان  ها، ه مای نقش   یی شده با شناسا   سعی   بافندگان،   منازل   در 

  کسر ی   های نقوش فرش   ی محتوا و شکل ظاهر   ی (، با بررس ۱)نمودار    . مراحل و روند پژوهش د ی نما   ی بررس 
  ی ها از جدول   ی مراحل بصر   ن یی تب   ی . برا رد پذی ی مشابه، انجام م   های نقش   گر ی شبه ناظم و د   ، ی ناظم، گلدان 

  ی بصر   ی است برا   ی روش   ی استفاده شده است. »روش نگاشت ادراک   ۲« ی به روش »نگاشت ادارک   ی بصر 

 ی توان رابط می آن    ی وسیله   ها که به ها و روابط بین آن داده   ل ی تحل   ه ی کردن اطالعات به دست آمده از تجز 
   کرد«.   ه ئ بین چند مفهوم یا کلمه و یا متغیر را در چارچوبی مفهومی ارا 

 
 ح این که این نقل قول منوچهر کیانی، توسط جواد یساولی و سیروس پرهام و حسین یاوری نیز تکرار شده است )نگارندگان(.توضی ۱



 ۳۰۳        کاشان یگلدان یهای با قال ییناظم قشقا سرک ی ینقوش طرح قال یفرم یبررس  
 

 روند و مراحل تحقیق 

اطالعات   -۱ )کتاب   گردآوری  منابع مکتوب  بررسی  نمونه با  مقاالت(،  موزه ها و  بافته های  و  در  ای  شده 

 منازل بافندگان 

 کانون عمده قالی عشایری و روستایی فارس  ۵ انتخابی از بین هایمطالعه نمونه  -۲

 یا فرش ناظم.  های در دسترس از جمله: انواع گلدانی، محرابی و شبهه ناظمتفکیک انواع فرش  -۳

 های انتخابی به منظور تفکیک فرش نظم و گلدانی.تجزیه وتحلیل نمونه  -۴

 گیری نتیجه -۵

 نقش ناظم   نه ی ش ی پ   -

اوغوز است،    ا ی گانه ترکان آغوز    ۲۴  ف ی از طوا   ی ک ی که    ، یی قا   ف ی گران از طوا پژوهش   شتر ی را ب   یی قشقا   ل ی ا 

ا ی م  طا   ی دارا   یی قشقا   ل ی دانند.  طا   فه ی شش  هر  بعض   ی مختلف   های ره ی ت   ی دارا   فه ی و  ا   ی هستند.    ف ی طوا   ن ی از 

  ی ره ی ت   ی کشکول   فه ی . طا است خود    ی ره ی و ت   فه طای   مختص   ها آن   های دارند که بافته   دستی ره ی نام و چ ه بافندگان ب 

  فه ی طا   ن ی نام ا ه ب  ت ی نقش را اکثر  ن ی ناظم و دو سر ناظم( تبحر دارند و ا  سر ک ی در بافت نقش ناظم )  ز ی ن  ی کرمان 

بوده است.    دامداری   ها آن   ت ی بوده و شغل اکثر   ی ن ی و چادرنش   ی ل ی صورت ا ه ب   یی مردم قشقا   ی . زندگ شناسند ی م 

از ر   ی ا ه مرغوب دام   های پشم   ها آن  از خوِد طب   دن، ی س ی خود را بعد    ل ی به فرش تبد   عت ی با هنر کسب کرده 

  ز ی ن   ی گلدان   های ساخته است. فرش  ر نظی ی ب   ی بافندگان   یی از زنان قشقا   عت ی در دل طب   ی زندگ   ت ی . موقع کردند ی م 

. اگر  د شون ی توسط مردم کاشان بافته م   شتر ی و ب   دهند ی م   ل ی آن را تشک   اصلی   نقش   ها هستند که گلدان   هایی فرش 

و    یی قشقا   ی الت ی نقش فقط در نقوش ا   ن ی ا   های نمونه   م، ی داشته باش   ی نقش نظر   ن ی به ا   ی خ ی تار   ی با نگاه   م ی بخواه 

نظران محل اختالف  صاحب   ن ی شده که تقدم و تأخر آن در ب   افته ی   ی صفو   ی و محراب   ی گلدان   های فرش   ی برخ 

ه.    ۹۴۶  خ ی به تار   ل ی مثل فرش اردب   ی صفو   ی با قدمت فرش دوره   ی فرش   یی قشقا   های فرش   ان ی است. چرا که در م 

  ن ی الد ی صف   خ ی ش   ی و آلبرت لندن، که مربوط به بقعه   ا ی کتور ی و   ی موجود در موزه   ی ق به امضاء مقصود کاشان 

  ی ردپا   گر ی منبع د   و   اعتقاد دارد   اتور، ی ن ی (، در کتاب فرش بر م ۱۳۷۶)   ی حصور   نشده است.   افت ی   ، است   ی ل ی اردب 

  ز ی ن   یی قشقا   ل ی قدمت در ا   ن ی با ا   ی شاهد نقاش   ن ی ب   ن ی است. که در ا   ی ران ی ا   های نقوش فرش موجود در نگاره 

با نام نقشِ    ی صفو   ی مشابه آن در دوره   های که نمونه   است   یی قشقا   ف ی طوا   های . نقش ناظم از نقش نیستیم 

مشابه    های ش با فر   ی فرش مشترکات   ن ی . ا شناسند ی م   ز ی ن   "محرابی "  نقش   عنوان   با   را معروف است و آن    "ی گلدان "

مردمان بافنده آن    ی دارد، اما اکثر نقش آن مختص به خود بوده و با باورها   "شبه ناظم "  های آن، همانند فرش 

  قات ی است. با تحق   شده ی بافته م   ی کشکول   فه ی از طا   ی کرمان   ره ی ت   ن ی در ب   تر ش ی نقش ب   ن ی دارد. ا   م ی ارتباط مستق 
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نداشته که بتوان    ی مردم استفاده و کاربرد جانماز   ن ی که از فرش ناظم در ب   م رسی ی م   جه ی نت   ن ی به ا   ل ی از افراد ا   ی دان ی م 

  ان ی طرح در م   ن ی دارد: امروزه ا  ی ا مورد پرهام نظر مشابه  ن ی . که در ا م ی قرار ده  ی محراب  های آن را در دسته فرش 

سرناظم « مشهور است اما در بازار تهران به »حاج    ک ی »   ا ی به »ناظم« و    راز شی   شناسان فرش   ز ی و ن   یی قشقا   ل ی ا 

  ۱موالن چون مک  نامی   داران از جمله پوپ گرفته تا مجموعه  ، غربی  شناسان فرش  شتر ی معروف شده و ب  « ی خانم 

و    الت ی ا   ان ی در م   ای سجاده   های چه ی که به مرسوم نبودن قال   آن   بی   اند، آورده   ای سجاده   های چه ی و قال جز   را   آن 

  )که غالباا دو برابر و گاه سه برابر   ها چه ی قال   ن ی ا   ای رسجاده ی نامتناسب و غ   های به اندازه   ژه ی و فارس، و به   ر ی عشا 

 (. ۱۴۶:   ۱۳۶۴سجاده هستند( توجه داشته باشند )پرهام،    متداول در[   های ]اندازه 

آن است    ه ی بافت حاش   کند، ی م   ز ی مشابه متما   های فرش   ه ی را از بق   یی که فرش ناظم قشقا   ی ات ی از خصوص   ی ک ی 

  ن ی از بافت ا   ها فرش ناظم با گذشت سال   ه حاشی .  است استفاده شده    یی قشقا   کامالا   های که از نقوش و طرح 

  م ی بافنده قد   ک ی اگر از    ولی   دهند ی م  ر یی را تغ   ها ه ی تنوع حاش  ی بافندگان برا   ی و گاه   است فرش هنوز ثابت 

فرش را عنوان خواهد    ن ی مختص به ا  ی نام نقوش کاربرد  درنگ ی ب   م ی ناظم بپرس  ه ی در مورد حاش  ی کشکول 

اصلوب   ک ی درآمده است که همه از   ای به صورت قانون نانوشته  یی کرد. اصول بافت فرش ناظم در قشقا 

که    ی اد ی و تحول بن   همه تّطور   ن ی ا   رغم ی است که عل   ز انگی شگفت   ی . به راست کنند ی م   ی رو ی در بافتن آن پ 

ه  ثابت و پابرجا مانده که ب   ن ی چن   ن ی آن ا   ه ی سال گذشته داشته، حاش   صد ی س   ا ی و پنجاه    ست ی نقش ناظم در دو 

حد    ن ی و در ا   ه ی پا   ن ی به سنت تا به ا   بندی ی درآمده است. پا   ی قانون اول ناظم کشکول   و   بنا صورت سنگ 

  ی ر پذی سنت  ن ی که در ع  -طور اخص ه  ب  ی ر ی عشا  ی باف طور اعم و فرش ه  ب  ی باف انضباط با ذات هنر و فرش 

عالم    ی از همان معماها   ی ک ی   ز ی ن   ن ی ناسازگار است. ا   -است   ی و نورپرداز   ی سرشار از وارستگ   گرایی و سنت 

 (. ۱۸۵:  آن ندارد )همان    ی برا   ی و پاسخ   ی ح ی خود هنرمند، توض   ی حت   کس، چ ی هنر است که ه 

  ن ای   در   که   اند کرده   ف ی را به طرق مختلف تعر   ی در کتب مختلف فرش ناظم و گلدان   ای قسمت کتابخانه   در 

  ا ی  « ی به »گلدان  گر ی د   ی در شهرها   سرناظم ک ی  ا ی آورده شده است: نقش ناظم  ف ی تعار  ن ی از ا  ی ار ی پژوهش بس 

  گر ی د   ی جا   ا ی   ز ی از جوشقان و تبر   ر با   ن ی نخست   نامی   الملک ناظم   ا ی   الدوله مشهور است. ظاهراا ناظم   « ی »باغ گلدان 

 (. ۳۰۷:۱۳۷۵  ، ی ساول ی کرده است« )   ج ی را   ی کشکول   فه ی طرح را در طا   ن ی سفارش داده و ا   یی به بافندگان قشقا 

  ی آن دو سرو جا   ی است که دو سو   ی درگاه   ا ی مدخل و    ا ی   وان ی نقش، ا   ن ی آن است که چهارچوب ا   قت ی حق 

 ن ای   اگر .  اند طاق مانند را محراب پنداشته   وسته ی به هم پ   های لچک   شبه   اما   است،   گشوده شده   ی گرفته و باغ 

 
1 Joseph v. Mcmullan 
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  همچنان   است، که از دو سمت گشوده و جمع شده    م ی از درگاه بدان   خته ی آو   ای و شکن را پرده   ن ی چ   پر   های لچک 

بارز    ل ی سه دل   ی فوقان   های کنارزدن وگشودن پرده مرسوم است، در اثبات پرده بودن لچک   ة و ی ش   ن ای   امروز   به   تا   که 

  که   ن ای   دوم   اند، پرده را جمع کرده و گره زده   ن یی قسمت پا   که   ن ی : اول ا افت ی طرح ناظم    ی اجزا   ی از البال   توان ی م 

ب  هم   ی رنگ   د ی سف   عموالام   افقی   نوار   ها ناظم   شتر ی در  برجسته    ن ی برگلوگاه  م ی م   افته ی قسمت  که    تواند ی شود 

و سوم   دارد، ی جمع شده را نگه م  ة از هم گشود   ة باشد که پرد  ی و نوار  طان ی ق  ا ی دوخته   ة پارچ  ة قطع  ة دهند نشان 

از اسالم، طاق مقرنس    ش ی پ   ران ی ا   ی در معمار   ای گهواره   ی قوس   های طاق   ی رغم فراوان ی که عل   آن    و و پس 

آن است که   تر ی ع ی طب  ن ی و بنابرا  افته ی رواج ن  ران ی ا  ی سنت  معماری   در  هرگز   –ل است متداو   هند   در   که  –دار کنگره 

باال رفته و از دو سمت گره خورده است    ن ی چ   ن ی که چ   م ی بدان   ای را نه از طاق که از پرده   ها ی خوردگ   ن ی چ 

  برای   ها که اکثرآن   ای نه ی ش ی پ   سندگان ی مکتوب نو   ان ی مطالب مختلف کتب فرش و ب   ی (. بررس ۱۳۳:۱۳۸۲، ی ل ی )وک 

طرح را جهان    ن ی اعتقاد دارد ا (.  ۱۳۸۷، ی ان ی )ک است    ر ی و داستان ز   ف ی برگرفته از تعر   کنند ی م   ان ی فرش ناظم ب 

الدوله بود، از درون اطاق  مهمان خانه ناظم   ی وقت   ، یی الدوله قشقا همسر صولت   بی ی ب جه ی مادر خد   خاتون، ی ب ی ب 

و    کند ی م   م ی در ذهن خود ترس   رود، ی پرده کنار م   ی شامل حوض و باغچه و درخت بوده وقت   که را    اط ی منظره ح 

 .  ۱است   شان ی ا   ی طرح ابداع   ن ی و ا   کند ی م   اده ی خود پ   ی قال   دار   ی سپس بر رو 

 انواع طرح ناظم   -

 داده شده است.    ح ی توض   ک ی به تفک   یی با توجه به فرم انواع فرش ناظم قشقا   جا ن ی توجه به تنوع نقش ناظم، ا   با 

  ی دارد با عناصر اصل   هایی نقش   ز ی مانند دارد و ر   کان ی دوم است و نقش پ   ک ی   ی ناظم: طرح   سر ک ی  ا ی ناظم 

 (. ۱ر ی )تصو   کرد   ی بند م تقسی   را   توان آن ی که م 

 

 

 

 

 

 
 )نگارندگان( ۱تصویر                                (. ۶۷:  )پرهام یی نمونه فرش ناظم قشقا   -۱ر  ی تصو               

 
 نگارندگان(.که این نقل قول منوچهر کیانی، توسط جواد یساولی و سیروس پرهام و حسین یاوری نیز تکرار شده است ) توضیح این ۱
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 . ند ی ناظم گو دارند را شبه   ی کشکول   ی ها به ناظم   ی اد ی که شباهت ز   ی و محراب   ی گلدان   ی ها شبه ناظم: طرح   -

 اول به   مه ی به باال ن   مه ی شود سپس از ن ی بافته م   ی اول نقش به همان صورت سنت   مه ی دوسر ناظم: در واقع ن   -

بافته    نه ی صورت قر ه  دارد ب   تپه که نقش    ی نقش پرده وجود ندارد و قسمت   ی عن ی شود.  ی تکرار م   نه ی صورت قر 

 . است دو سر ناظم    ر ی تصو   قا ی دق   دهد ی چهارسر ناظم را نشان م چهارم    ک ی ( که  ۲ر  ی )تصو   شود ی م 

فرش بافته شده و در ابعاد بزرگ و   ن ی چهارم ا  ک ی چهارسرناظم: کل نقش فرش دوسر ناظم به صورت  -

خان  وش ی فرش در منزل دار   ن ی نمونه ا   چهار عدد فرش دوسر ناظم به هم وصل شده است.   که   ن ی مثل ا 

امکان عکس از   که  شده مشهود  ی ن ی و به صورت ع  است موجود   یی الدوله قشقا صولت  ی نوه دختر   ی بهادر 

 ( ۳ر ی )تصو   فرش به صورت کامل وجود نداشت   ن ی ا 

 

 

 

 

 
 ۳تصویر                                   (. ۱۶۱:  )پرهام   ورک ی و ی ن   ن متروپولتی   موزه   ناظم شبه   -۲یر  تصو       

 

   سرناظم ک ی فرش    ی ها ی ژگ ی و   ن ی ر ت مهم   -

که وجه  است    فرش   ی در قسمت باال   اد ی و شکن ز   ن ی چ   ی فرش دارا   ن ی (، ا س ی ( نقش پرده )طاقد الف 

   است.   ی محراب   های فرش   ن ی مشترک ب 

  ی مجموعه ر ی همواره ز   ها ه مای . )نقش رد گی می   قرار   ها لچک   ا ی   ها پرده   انه ی که بر م   «، ی »نعلبک   ی ه ی ما ( نقش   ب 

 (. هستند   تر ی نقوش کل 

نمونه فرش    ۴  ر ی . تصو است متفاوت    های در مرکز که اطراف آن پر از گل   ی گلدان هزار گل: گلدان   نقش 

  . است   ی گلدان 

 . شود ی بافته م   نه ی زم   های مشبک که همواره بر کناره   های ستون   ا ی سر،    م ی ن   نقش 

 . رد گی ی قرار م   نه ی جدا از زم   ی گلدان در حالت   ر ی شکل بوده و در ز   هرمی   صورت   به   که   سان، گلزار تپه   نقش 

 . « ی پسند سه شاخه«. نقش »گل شاه . نقش »سه گل « ی »خوشه انگور   ی ه ی حاش   نقش 
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 )پرهام (   ی ران ی هزارگل هند و ا   چه ی قال   -۴  ر ی تصو 
 

  زد ی   ن ی شم ی ابر   های و کرمان و پارچه   زد ی اصفهان و ترمه    ی کار و زر از قلم   تواند ی هم م   ، ی ناظم کشکول   نقش 

و هم مکتب    ز ی و کرمان و فراهان و تبر   ی جوشقان   ی گلدان   های چه ی برخاسته باشد، هم از قال   ازدهم ی قرن  

  ها دوران   ن ی و همه ا   جاها   ن ی هنرها و همه ا   ن ی از همه ا   ی قرن دوازدهم و حت   راز ی ش   ی کار ی و کاش   ی نقاش 

که گاه با ستون اشتباه    ی هستند، طور   ی و انتزاع   ی د ی تجر   سروها کامالا  ن ای   ناظم   در (.  ۱۴۹:۱۳۶۴  پرهام، ) 

چند پر    های مانند انباشته از گل گزاگ ی شکل ز   ک ی در    نه ی زم   ن ی ر ی به بخش ز   ه ی در حاش   گاه چ ی و ه   شوند ی م 

ا شوند ی ختم نم   اس ی  با بوته   نه ی زم   ن ی .    کشاورز، )   است نقش ناظم در نظر گرفته شده    ی تحتان   ار ز متناظر 

 (. فرش   موزه   در   شده بافته   های ناظم مونه  ن   ۶  و   ۵  ر ی ( )تصاو ۲۱:۱۳۹۳

 

 

 

 

 

 

 
 (۲۷۰قالی گلدانی کاشان )پرهام:  -۶(                    تصویر ۲۶۹ناظم )پرهام: سرقالی یک  -۵تصویر         

 

 کاشان   ی گلدان   ی قال   -

ا ۱۳۸۷)   ی درودچ  دارد  اعتقاد  سابقه   ن ی (،  کاشان  در  قال   ی طوالن   ی طرح  »پوپ«  گلدان   های ی دارد.    ی طرح 

در    ز ی طرح در کاشان و ن   ن ی . در حال حاضر، ا داند ی را منسوب به جوشقان در کاشان م   ه ی معروف دوران صفو 

در    ز ی ن   « ی نام »حاج خانم ه  ن طرح ب ی از ا   ی . نوع شود ی م   افته ی   چه ی به صورت قال   شتر ی آباد کاشان و ب د ی ابوز   ة منطق 
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نداشته و سرتاسر بوم را    ی دارد، حالت تکرار   ی که انواع مختلف   ، ی . طرح گلدان شود ی کاشان و نطنز بافته م 

نوع    ن ی از ا   ع ی الصنا   ر ی دب   های از نقشه   ی است که برخ   ی قد   ا ی   ی م ی آن ن   ة . نوع نقش پوشاند ی م   ی درخت   ا ی گلدان  

   (. ۱۳۸۷:  ۱۲۲  ، ی است )درودچ   ی و درخت   ی به طور عمده گلدان   ز ی آباد ن د ی شاد سر ابوز   های است. نقشه 

مربوط به جوشقان    ی گلدان   های ی قال   که   ن ی بر ا   ی اظهار پوپ را مبن   ن ی ا   ران ی ا   ی (، در کتاب قال ۱۳۶۸)   ۱ادواردز   ل ی س ی س 

  ف ی تکل طرح    ن ی : »ا سد نوی ی م   ن چنی   ن ی وا   داند ی از منظر زمان قدمت و نقوش را رد کرده و آن را تّوهم م   داند ی م 

  شه ی هم   ی برا   شده ی م   برداری آن نسخه  ی چهار قرن از رو   ی را که ط   ران ی ا   ی از اشکال و نقوش باستان   ی اد ی تعداد ز 

 دارد.   ی شتر ی قدمت ب   ی است که طرح گلدان   ن ی ا   شان ی (. منظور ا ۱۷:۱۳۶۸  ادواردز، )   است« و روشن کرده    ن ّیمع 

 ی طرح جوشقان   -

و هنوز    شود ی استان اصفهان است بافته م   های   که از شهرستان   طرح در شهر جوشقان   ن ی دو قرن است که ا   مّدت 

  ی که بعض   ی معن   ن ی به ا   شود، ی مشاهده م   ی اختالفات   ی رواج دارد. در انواع طرح جوشقان   ه ی ناح   ن ی بافت آن در ا 

را    ک ی   چ ی موارد ه   ی است و در برخ   ده ش   نظر   صرف   ها از لچک   گر دی   موارد   در   و   اند اوقات ترنج را حذف کرده 

موارد    ی نکرده است. در بعض   ی ر یی نسل است که تغ   ن ی برابر با چند   ی مدّت  ها ه ی نقوش حاش   ولی .  اند نبرده به کار  

کننده همراه است و گاه  گاه با خطوط مجزا   شود، ی که در گوشه قرار گرفته در سراسر متن تکرار م   ی اشکال لوز 

 جوشقان(   ی گلدان   های نمونه فرش   ۸  و   ۷ر ی (. )تصو ۵۹:۱۳۶۸  ارد، )ادو   شود ی بدون آن ظاهر م 

 

 

 

 

 
 

 

 ی آزاد / ستر ی ه ق، ما ۱۱۲۵  مورخ   فارس،   هزار گل،   چه ی قال   -۸ر  ی تصو         موجود در موزه    ی جوشقان   ی تخته قال   ک ی   -۷  ر ی تصو       
 ( ۱۳۶۸ز،  و آلبرت )لندن()ادوارد   ا ی کتور ی و          

 

»قال   در  ابر   چه ی قال   ک ی از    ی ر ی تصو   ۲کاشان«   ی مقاله  برجسته  گلدان    شم ی گل  و  ترنج  نقش  با  و گالبتون 

قبر شاه عباس دوم بوده و    ی متعلق به رو   چه ی قال   ن ی است. ا   ده ی به چاپ رس   ازدهم ی مربوط به اواخر قرن  

 است.   ی اهلل جوشقان بافت استاد نعمت 

 
1 A. Cecil Edwards 

 نوشتة آقای حسن نراقی 2



 ۳۰9        کاشان یگلدان یهای با قال ییناظم قشقا سرک ی ینقوش طرح قال یفرم یبررس  
 

نقش برجسته را    های ی نوشته، قال   ران ی فرش ا   ة موز   ی نژاد درمورد معرف که خانم شهال معصوم   ای مقاله   در 

 : سد نوی ی م   ن ی باره چن   ن ی در ا   وی .  است پرداخته    ی قال   ن ی چهار تخته از ا   ی کاشان دانسته و به معرف   ژه ی و 

)کاشان( است.    ة در منطق   ی باف ی قال   های ی ژگ ی از و   ند گوی   ی م   ی ن ی آن را طرح چ  طرح برجسته که اصطالحُا"

ا  ال   ها ی قال   ن ی تار و پود  بافته    اف ی از نخ  نقره    ل ی را تشک   ی قال   برجستة   قسمت   که   پرزشان،   و   شده طال و 

 "است.   شم ی ابر   از   دهد، ی م 

نقش    نه ی زم   ن یی . در قسمت پا ی گلدان   ، ی درخت   ، ی ه،ق: طرح برجسته با نقش محراب ۱۴قرن    ل ی : اوا چه ی قال   . ۱

 . شوند ی م   ده ی درخت د   های بر شاخه   ی گلدان و دو درخت در دو طرف آن بافته شده است. پرندگان 

  ة ن ی طرح برجسته تنها در زم   ، ی درخت   ی ه ق: طرح برجسته با نقش محراب ۱۴(، قرن شم ی کاشان )ابر   ی قال   . ۲

  ی ادامه دارند. باال   نه زمی   تمام   در   اند، شده   نه ی وارد زم   ن یی محراب انجام شده است، و سه درخت که از پا 

 (. ۹ر ی محراب نقش گل و بته دارد )تصو 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 کاشان   ای سجاده   چه ی قال   -۹ر  ی تصو 
 

  هایی بته جقه   نه زمی   تمام   در .  ترنج   سر   دو   با   دار ه ق: طرح برجسته ترنج ۱۴:کاشان، اواسط قرن  چه ی قال   . ۳

 به کار رفته است.   نه ی زم   و   ه ی . طرح برجسته در حاش شود ی م   ده ی پراکنده د 

از قسمت    ی دار. گلدان   ل ی قند   ، درختی   ی ه ق: طرح برجسته با نقش محراب   ۱۴  : کاشان، اواسط قرن چه ی قال   . ۴

 ی ل ی محراب قند   ی ادامه دارد. از قسمت باال   نه ی زم   ی شروع شده و دو ستون در دو طرف تا باال   نه ی زم   ن یی پا 

 (. ۱۰ر ی ( )تصو ۶۸:۱۳۸۳  ، ی )فرهاد   است   خته ی آو 

وجود طرح »تنگ« )گلدان( در    رسد، می   نظر   به   تر تازه   ی م ی قد   ار ی بس   های از طرح   ها چه ی قال   ن ی که در ا   ی ز ی چ 

 است:   اب ی سابقه دارد و البته نا   ران ی ا   بافی ی ازچند قرن در قال   ش ی ب   ز ی نقش ن   ن ی است، که البته هم   ها چه ی قال   ن ی ا 
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و اشکال مختلف آن    ی نقش گلدان   ی از قال   ای نمونه   د ی جهان با   های ی قال   ن تری س ی هفت تخته از نف   ن ی ب   »در 

از    ش ی ب   ی نقش گلدان   ی قال   ده، ی به دست ما رس   ه ی که از دوران صفو   هایی ی قال   ن ی شود. در ب   ده ی گنجان   ز ی ن 

تکه   . شود ی م   ده ی د   گر ی د   های طرح  بقا   هایی اگر  که  است    های ی قال   ی ا ی را  آور   ز ی ن بزرگ  حساب    م، ی به 

 موجود است...«   ا ی در دن   ی خصوص   های ومجموعه   ها در موزه   ی نقش گلدان   ی مجموعاا بالغ بر پنجاه تخته قال 
 

 

 

 

 

 

 
 

 ( ۱۹۴۵اصفهان با طرح رواق و گلدان و گل )حدود    چه ی قال   -۱۰ر ی تصو 

 

نقش برجسته   های چه ی قال   ی ( و »درخت« برا گل   دستة )   دسته« نقش »تنگ« )گلدان( و »گل   نش ی گز  حکمت 

کردن    ی چ ی ق   ة و ی ش   ن ی ا   ی برا   انه گرای حال واقع   ن ی و در ع   وسته ی به هم پ   های جهت است که طرح   ن ی از ا 

 (. ۸۸:۱۳۸۳  ، ی )فرهاد   دهند ی خود را نشان م   شتر بی   و   بوده   تر ( مناسب قالی   نقش   و   متن   کردن   تراز   )ناهم 

 ی گلدان   های طرح   ات ی خصوص 

فرش   ی ژگ ی و  وسط    ، ی گلدان   های عمده  در  گلدان  نقش  گلدان   ا ی وجود    صورت   به   ها قاب   در   ها وجود 

  نه زمی   در   ها . وجود گل و گلدان است فرش    نه ی مختلف در زم   های گلدان با اندازه   ن ی وجود چند   ا ی شونده  تکرار 

   : کند ی م   ان ی ن ب ی چن   ( ۱۳۹۳)   ی اور ی را    ی گلدان   های . انواع فرش سازد ی را م   ی گلدان   های فرش نقش 

دو    ی گلدان   ، ی سراسر   ی گلدان   ، ی محراب   ی گلدان   ، یی ختا   ی عبارت است از گلدان   ی گلدان   های طرح   ن ی مشهورتر 

  ی و گلدان   طرفه، ک ی   ی گلدان   ، ی تکرار   ی گلدان   ، ی حاج خانوم   گلدانی   ، ( بلبل   و   گل )   السلطان ظل   ی طرفه، گلدان 

  های نگاره   ا ی و    ی م ی فشرده اسل   چ ی در پ   چ ی نقش گلدان را با خطوط پ   ب ی ترک   (. ۲۱۸:۱۳۹۳، ی اور ی لچک ترنج ) 

متنوع نشان    های مختلف و با گل   های . در اندازه کند ی م   ی تداع   ننده ی که شکل گلدان را در نظر ب   ی ن یی تز   های گل 

انبوه   ک ی فقط    ی . گاه شوند ی فرش تکرار م   ی افق   های ف ی دهند که در رد ی م  بلند    های از شاخه   ی گلدان با 

  افته ی رواج    ران ی ا   ی باف در فرش   ه ی از زمان صفو   ی گلدان   های . استفاده از طرح رد گی ی متن قرار م   ن پایی   در   ها گل 
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  ر ی سپس تکث   شود ی م   ده ی چهارم کش   ک ی فرش اکثر طرح به صورت    ی در طراح   (. ۷۷:  ۱۳۸۲  ، ی ل ی است )وک 

  های ی . از قال ستند ی ن   ی ک ی  هم   با   ها نقشه بخش  م ی اگر فرش را چهار قسمت کن   ، ی در طرح گلدان   ی ول   شود. ی م 

صفو   ی دان گل  موزه   ش ی ب   ه ی زمان  در  تخته  پنجاه  و    ادگار ی به    ی خصوص   های مجموعه   و   ها از  است  مانده 

از طراح   ن ی برل   های ها در موزه آن   ن ی بهاتر گران  لندن است. چند نمونه  که    ی گلدان   های فرش   ه ی اول   های ی و 

 ( مان آورده شده است. )ه   ( ۱۱ر ی )تصو   ر زی   در   ، مختلف فرش استفاده شده   های گلدان در قسمت 

 

 

 

 
 

 
 
 

 )ج(     )ب(                 )الف( 

 ه ی اول   ی سه نمونه طرح گلدان   -۱۱  ر ی تصو 

 

قال   ، ی طرح گلدان   در  با خطوط هندس   های و ترکه   ی م ی اسل   های با شاخه   غالباا   ی متن  و اشکال    ی گلدان و 

و در    رسد ی مانند به نظر م   ی فرش مشبک و تور   نه زمی   که   است شده    م ی تقس   ی ق ی و با مربع به طر   ی لوز 

  شود   ی م   ده ی د   ی نقش دسته گل   ا ی مملو از گل و    ی کوچک شکل گلدان   های مساحت   ن ی از ا   ک ی داخل هر 

  نظر   ها که هر گاه در جهت معکوس به آن   ای هستند، به گونه   ه ی سو ک ی   نی گلدا   ی ها طرح   (. غالباا ۱۲ر  ی )تصو 

برخ ۱۳ر  ی )تصو   شوند می   گر جلوه   وارونه   ها آن   در   شده   بافته   اشکال   شود   افکنده  در  طرح   ی (.    های از 

اس   ی و شکارچ   ی وحش   وانات حی   از   ی ر تصاوی   است ممکن    ی گلدان   ه ی سو ک ی  بر  فرش    ب سوار  متن  بر 

 . ( ۸:  ۱۳۸۲  ، ی ر ی شوند )نص   افت ی   ( ۱۴ر  ی )تصو 

با    ع ی که ارتباط وس   ی . گلدان گل زنند ی م   وند ی پ   ی هست   ن ی را به تکو   ی آدم   ن ی نقوش در واقع اسطوره تکو   ن ی ا 

به صور مختلف    ع ی معنا به طور مشابه در نقوش موزون و بد   ن ی را دارد و هم   ی بارور   ی بانو   زد ی مادر و ا   ن ی زم 

  ی زاده شدن از آن، مانند بارور   و   ن ی احساس ژرف برون آمدن از زم   ن ی . ا شود ی م   ده ی د   ران ی فرش ا   ی در طراح 

همچون درخت، گل، سبزه و رود است )مجموعه    ات ی به عناصر ح   دن ی بخش   ی و زندگ   ن ی زم   ی فرسوده ناشدن 

ا   ی ند ی فرا   ش ی خو   ی تکامل   ر ی مس   ی در بررس   ی (. نقش گلدان ۸۴:۱۳۸۲مقاالت،     ن ی سه هزار ساله دارد و در 



 

    ۱۴۰۰ ماه آبان   ۲۰و    ۱9  / ران ی فرش ا   ان ی آموختگان و دانشجو پژوهشگران، دانش   ی علم   ی دستاوردها   ی مل   ش ی هما   ن ی نجم پ      ۳۱۲
 
 

به عنوان مرکز ثقل بوده، نشانده شده   ن ی و مظهر زم  د که نما  ی در گلدان  ن ی نماد  ای وه ی نقش، درخت سرو به ش 

تک سرو راست    ، ی سده دوازده هجر   ل ی در اوا   د ی پرداخته شد و شا   ار ی بس   ی مور ی نماد در عصر ت   ن ی است. ا 

قرار گرفته و با گذشت    ی در مرکز گلدان   شود، ی طرح منتقل م قامت، که دوگانه شده و از مرکز به دو جانب  

که    افتند ی م   ها ه ی حاش   ر زی   به   ها از آن   ی شده و بخش   ل ی سرو تبد   م ی دوگانه شده و از مرکز به دو ن   ی زمان سروها 

 (. ۸۵:  است )همان   ی ر ی ناپذ ان ی و پا   کرانگی ی مظهر ب 
 

 

 

 

 

 

 
 

 طرح گلدانی با طرح  -۱۴ تصویر     صفوی  -قالی نقش گلدانی -۱۳تصویر    نمونه فرش گلدانی   -۱۲ر تصوی    
 ( ۳۵۶: )ادواردز حیوانی     )موزه هنرهای دستی وین(             (  ۴۳)نصیری؛                  

 

 ناظم  سر ک ی و    ی گلدان   ی ها در خصوص فرش   ی نکات 

 .آورده شده است   ک ی ناظم به تفک سر ک ی و    ی گلدان   های ، انواع نقش فرش ۱جدول شماره    در 
 

 ناظم سر ک ی و    ی گلدان   های فرش   نقش   -۱  جدول 

 )نگارندگان(. 

 ناظم سرهای گلدانی و یکانواع نقوش فرش

 ناظم  سرنقوش مختص فرش یک نقوش مشترک هر دو فرش  نقوش مختص فرش گلدانی
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 * * * * * * * * - * * * سرناظمیک

 - - - - - * - - * * * * گلدانی)هزار گل( 

 - - - - - - * * * * - - محرابی)جانمازی( 

شبه ناظم)هندو  

 ایرانی(
* * * - * * * * - - - * 
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  ها )*( در جلو فرش  . عالمت ستاره شوند ی م   ی بند م ی مختلف تقس   های دسته به  خود    ی گلدان   های که فرش   م دانی ی م 

 ست ی ن   ن ای   دهنده نشان 

هستند.    ی ار ی بس   ی ب ی نقوش ترک   ی دارا   ها ی گلدان است.    وانات ی نقش ح   ی دارا   ی محراب   های نقش   همه   مثال   عنوان که به 

  ای مه ی ن   ی حالت سروها   گلدانی   نقوش   در   درخت   نقش   مثل   دارند   ها در فرش   ی مختلف   ی از نقوش اسام   ی برخ 

در    ی عن ی است    ی که مراقب درخت زندگ   یی محراب و در ناظم نقش اژدها  های ستون  ی هستند و در نقوش محراب 

 دارند.   ی گوناگون   ی مشابه اسام   های نقش   ن ی هر سه نوع فرش ا 
 

 ها شباهت 

  توان ی نوع طرح م   ن ی با ا   های ی و تمام قال   ها ی گلدان   ی و محراب   ها گلدانی   با   ناظم   فرش   مشترکات   و   ها شباهت   از 

لچک  فوقان   های به  قسمت  در  تقر   ی قال   ی موجود  مرکز  در  گلدان  وجود  کرد.  خروج    ی ب ی اشاره  و  فرش 

  ه ی حاش  ی دارا  ی طرح گلدان   ی ها تمام فرش   که  ن ی ا  گر ی و د  ، است  ها گل به صورت افشان از گلدان  ی ها شاخه 

محور جهان    ن، ی ا  و تداوم است، و عالوه بر  ی از شاداب  ی سمبل  ی . درخت زندگ هستند  ف ی به صورت چند رد 

متصل    گر ی کد ی را به    ی آن جهان ملکوت   های و شاخه   ن ی ر ی آن جهان ز   های شه ی که ر   ی . سمبل شود ی خوانده م 

  ک ی   ان ی در م   گاهی   و   شود ی م   ده ی د   ی سجاده   های چه ی سمبل اغلب در محراب قال   ن ی جهت ا   ن ی کند. از ا ی م 

مؤمن به    دهی دوباره. کاربرد محراب، جهت   ات ی است به وحدت و ح   ای و اشاره   رد گی ی جفت پرنده قرار م 

پناه و مکان امن    ک ی حال، محراب    ن ی در ع   دهد؛ ی مکه است. محراب دروازه بهشت را به او نشان م   ی سو 

به درخت    ک ی سبب از نظر مفهوم نزد   ن ی . بد کند ی برقرار م   ی جهان ملکوت   ا ب   را   اش مؤمن است و رابطه   ی برا 

گلدان گل همراه با حوضچه آب قرار دارد و آن    ک ی با    ی مکان مقدس اغلب درخت زندگ   ن ی است. در ا 

  ی که سمبل   شود ی م   زان ی آو   ی ل ی جاودانه و گاه از نوک قوس محراب قند   ی و زندگ   ات ی است به آب ح   ای اشاره 

  سروهای   وجود   ها، فرش   ن ی ا   گر دی   مشترکات   از (.  ۱۲۵:۱۳۸۸  پور، کاظم   و   دوست است )عابد   ی ت از نور ملکو 

وجود دارد    ز ی مورد استثناء ن   ن ی در ا   است.   ی محراب   های فرش   اکثر   در   ها ستون   و   ها، اکثر فرش   های درکناره   مه ی ن 

 ( ۱۵ر  ی تصو   . (( ران ی معاصر)موزه فرش ا   نقش برجسته   ی طرح گلدان   چه ی )قال 

 

 

 

 
 ( ۱۵۲؛ ی ر ی نقش برجسته معاصر )نص   ی طرح گلدان   چه ی قال   -۱۵  ر ی تصو 
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 ها تفاوت 

  ، است گلدان    ن ی صورت چند ه  که ب   ، ی گلدان   های . در نمونه طرح است   گلدان   از   ها تفاوت در حرکت شاخه   ن ی اول 

از گل و شاخه و    نه ی زم   ی و تمام فضا   شود   ی از گلدان شروع م   ی رال ی اسپ   ا ی   و   افشان   صورت   به   ها   حرکت شاخه 

  گلدان   درون   از   ها   از گل   ی دارد و تعداد   ار گلدان در مرکز قر   یی . در طرح ناظم قشقا شود   ی پر م   یی ختا   های   برگ 

معلق    نه ی زم   ی دارند در فضا   یی ختا   های   به گل   کمی   شباهت   که   ها   از گل   ی اد ی تعداد ز   ی ول   ند، آی   ی م   رون بی 

که در   ی دان ی م  قات ی قرار گرفته است. تحق  نه ی شکسته در زم  ا ی و  ی صورت افق ه ب  ی گل گاه  های  هستند و شاخه 

  ن ی که خود نشان از استقالل ا   است،   ی ترک   ز ی نقوش ن   ن ی از ا   ی که نام تعداد   دهند ی صورت گرفته نشان م   نه ی زم   ن ی ا 

 . ( ۲)جدول شماره   آورده شده است   ر ی ناظم در ز سر ک ی جدول نقوش فرش    دارد.   گر ی د   های فرش از فرش 
 

 ناظم سر  ک ی نقوش    یی شناسا   -۲  جدول 

 قطار آلما اوچ آلما  نقش تپه نقش نعلبکی 

 
   

لچک میان  و   هادر 

قرار  پرده  وسط  در 

 دارد

قرار   فرش  پایینی  قسمت  در 

تپه و وروی   به صورت  و  دارد 

 آن حالت پلکانی دارد. 

حاشیه   و  متن  در 

می و استفاده  شود 

به صورت سه گل  

 . استو سه سیب 

گل  در    های مانند  گلدانی  در  افشان 

گل   شاخه  و  دارد  قرار  گلدان  باالی 

استو   آمده  بیرون  گلدان  از  فقط  مرکز 

 هستند. ها به آن وصل  بقیه گل 

 )نگارندگان( 
 

 ( ی )گل نعلبک   ی آلماس   ی نعلبک 

اولدوز    ا ی خان، گونش و    ی ترکان به تنگر   ی ا ی دانست که در دن   ک ی نزد   کا ی به سواست   توان ی را م   ی نعلبک   نقش 

  ده ی »چهار عنصر« نام  ا ی ترک »چرخ فلک«   ی ا ی در دن   کا ی . سواست است معروف    ز ی گونش( ن   ی سمبولو )تانگر 

  های فرش   ی . با بررس است جزو نقوش مستقل و خاص فرش ناظم    ز ی نقش ن  ن ی ا   . ب( ۱۶ر  ی )تصو   شود ی م 

گلدان  ناظم و  از شبه  اعم  ا   توان ی م   ره ی و هزار گل و غ   ی محراب   ی مشابه  پ   ن ی به  نقش    ی موضوع  که  برد 

اصل   است   یی قشقا   -ی ترک   کامالا  ی نقش   الف( ۱۷ر ی )تصو   ی نعلبک  عناصر  به صورت    ن ی ا   ی و جزو  فرش 

 الف وب(.    ۱۶ر  ی )تصو   د ی د   توان ی م   یی قشقا   های   نوع از فرش   ن ی در نگاه اول در ا   ، مشخص و  شاخص  
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 ( www.klim.com/image)   ب   ۱۶ر  ی تصو   )نگارندگان( الف    ۱۶ر  ی تصو                   
 

  های سرو در کناره   مه ی ن   های درخت  شود ی م   ها ی و محراب   ها ی نقش باگلدان  ن ی که باعث تفاوت ا   ی گر ی د  نقش 

و پژوهش در مورد    ی . با بررس است   ی محراب   های محراب در فرش   های و ستون   ی درخت   ا ی و    ی گلدان   های فرش 

دو شکل اطراف    دانند، ی م   ن فرش ناظم را نماد سه جا   نکه ی و با توجه به ا   ی دان ی نقش فرش ناظم دربخش م 

در نقوش    که   ن ی دانست. با در نظر گرفتن ا   توان ی م   -است   ی که محافظ درخت زندگ -گلدان را نماد اژدها  

  ی و گلدان   ی درخت  های از فرش   هایی نمونه  ی استفاده شده، ول  ی وان ی و گل افشان کمتر نقش ح   ی درخت   ی گلدان 

 قرار دارند.    ی ا گلدان مرکز ی در اطراف درخت    ها وان ی وجود دارد که از جفت ح 

 نقش تپه 

آن را    تر ف ی و فقط نمونه ضع   شود ی نم   ده ی د   ی و گلدان   ی محراب   های که در طرح   است مختص ناظم    ز ی نقش ن   ن ی ا 

دارد. نقش    ای اسطوره   شه ی و ر   است طرح در باور ترکان باستان مقدس    ن ی . ا د ی د   توان ی در فرش هزارگل هندو م 

کوه   ن ی و همچن  دانند، می  مقدس  را  اتوکن  کوه  ها دارد، و آن  ها مان شا  د ی در عقا  شه ی کوه مقدس که ر  -تپه  ا ی کوه 

نماد    شوند، ی که در آن قرار دارند و با اعداد فرد نشان داده م   هایی مردم کوه مقدس، و درخت   شتر ی قاف در باور ب 

 (.  ۱۷ر  ی )تصو   هستد جنگل مقدس  

 

 
 
 

 )نگارندگان(   ۱۷  ر ی تصو 
 

 اوچ آلما 

  ا ی   رال ی هم است و حرکت اسپ ه متصل ب   ی که نقش   شود ی م   ده ی سه گل در فرش ناظم د   ا ی   ب ی سه س   نقش 

که عالوه بر   هستند دار( سه گل به هم متصل  س ی گ  ب ی آلما )س   ی ساچل  ا ی افشان ندارد و اوچ آلما )سه گل( 

 (. ۱۸ر  ی )تصو   شود می   بافته   ها هم در فرش   ه ی در حاش   ی متن گاه 



 

    ۱۴۰۰ ماه آبان   ۲۰و    ۱9  / ران ی فرش ا   ان ی آموختگان و دانشجو پژوهشگران، دانش   ی علم   ی دستاوردها   ی مل   ش ی هما   ن ی نجم پ      ۳۱6
 
 

 قطار آلما 

ن   ن ی ا  نقوش   ز ی نقش  ناظم    ی جزء  که فقط مخصوص فرش  ه   است است  در  گلدان   چ ی و  از    ده ی د   ها ی کدام 

  شده ف ی رد   های ب ی منظور از قطار آلما س   ی . ول ست ی ن   شباهت ی ب   پری پنج   های به گل   ه مای . شکل نقش شود ی نم 

نام  ه مشابه ب  های ه ی ما از نقش   ی گر ی د  ف ی رد   گر ی د   ی و در بعض   ف ی رد   ک ی ناظم    های فرش   ی که در بعض   است 

 (.  ۱۹ر  ی )تصو   دانند ی م   ز ی زده ن گاز   ب ی وجود دارد که آن را نماد س   دوش ان ی 

 
 
 

 

 
 

 )نگارندگان(   ۱۹  ر ی تصو          )نگارندگان(   ۱۸  ر ی تصو                        
 

 ی ر ی گ جه ی نت 

بررس   با  انواع فرش   ی توجه و  انواع فرش   ی گلدان   های نقوش  ناظم قشقا ای سجاده   ا ی )   ی محراب   های و    یی ( و 

ا ی م  ب   جه ی نت   ن ی توان  تفک ه  را  چند  هر  که  آورد  آسان    ن ی ا   ک ی دست  نقوش  از  بررس   ی ول   نیست دسته    ی با 

گلدان    ی دارا   ی محراب   های رش . اکثر ف افت ی نقوش دست    ن ی ا   ک ی تفک   ی برا   ی مطلوب   ج ی به نتا   توان ی م   ها ه ی ما نقش 

  ز ی به محراب هستند. فرش ناظم را ن   ه ی دار شب و جهت   ه ی سو ک ی   های لچک   ی دارا   ی گلدان   های ی و اکثر قال   هستند 

با بررس   دانستند، ی م   ای سجاده   ا ی   ی محراب   ای عدّه ا   ی پرهام  ناظم  ا   کند، ی را رد م   ه ی فرض   ن ی اندازه فرش    ن ی در 

  آن   ی ار ی دانست. و عدّه بس   وان ی نم   ی محراب   های ناظم را از فرش سر ک ی فرش    ه ی ض فر   ن ی با استناد بر ا   ز ی پژوهش ن 

به منطقه جوشقان و عصر    ی گلدان   های فرش   . دانند ی م   گلدانی   را  از جمله پوپ، مربوط  اکثر پژوهشگران  را 

. فرش  شود ی رد م   ی فرش گلدان   های ه ی ما نقش   ی ادواردز با بررس   ل ی س ی پوپ توسط س   ه ی نظر   ن ی . ا دانند ی م   ی صفو 

فرش، که    ن ی مستقل ا   های ه ی ما نقش   ی ول   ست، ی ن   ها ی به گلدان   شباهت ی ب   ی با توجه به گلدان مرکز   ز ی ناظم ن سر ک ی 

فرش در    ن ی ا   ی اصل   های ه مای از نقش   ی ک ی است که گلدان هم    ن ی از ا   ی حاک   کند، می   خود   به   مختص   را   اصالت آن 

  ه ی از صفو   ش ی ادواردز به قدمت ب   ل ی س ی س   ان ی و با ب   اشد داشته ب   ی شتر ی قدمت ب   تواند ی و م   است نقوش    ه ی کنار بق 

  جه ی نت   ن ی بد   ی مشابه و نقوش متفاوت از انواع گلدان   های فرش   یی محتوا   ی . با بررس م رسی ی م   ی نقوش فرش گلدان 

 که:   م رسی ی م 

و    است   د« ی »خورش   ا ی آن »گونش«    گر دی   نام   و   دارد   قرار   لچک   و   ها پرده   انه ی است که در م   ی گل   ی نعلبک   نقش 

 . است مربوط    ی دپرست ی خورش   ی که به باورها   ای نماد اسطوره 



 ۳۱7        کاشان یگلدان یهای با قال ییناظم قشقا سرک ی ینقوش طرح قال یفرم یبررس  
 

زده  گاز   های ب ی س   ا ی   ها از گل   ف ی دو رد   ا ی   ف ی رد   ک ی که تعداد    م رسی ی م   ح ی توض   ن ی در نقش »قطار آلما« به ا 

 . هستند مشابه فاقد آن    های فرش   ه ی و بق   است که فقط در فرش ناظم موجود    هستند 

چون هم    کند ی جدا م   گر ی د   های بافته که فرش ناظم را از دست   است آلما نقش مخصوص فرش ناظم  اوچ 

 . شود ی بافته م   ه ی و هم در حاش   نه ی در زم 

آن قرار    روی   بر   ها بوته   و   ها و گل   شود ی ناظم و شبه ناظم بافته م   های تنها در فرش   ای کوه اسطوره   ا ی   تپه 

 . د روی ی م   نه ی درخت از خوده زم   ا ی شده گل    ی بررس   های فرش   ه ی در بق   . دارد 

به شناخت    توان ی م   ی شناس در بخش اسطوره   یی و معنا   یی ناظم از نظر محتوا سر ک ی نقوش فرش    ی بررس   با 

  ن ی به ا  نه ی زم   ن ی در ا   ی برآن است پژوهشگران آت  د ی که ام  د ی نقوش و قدمت و اصالت آن رس   ی محتوا  شتر ی ب 

 مهم بپردازند. 
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 چکیده 

نفیس نیمه اول سده دهم هجری قمری به    آثار   جمله   از   اردبیل که به شیخ صفی نیز شهرت دارد؛   فرش 

این   بصری   و   ساختاری   خاص   های ویژگی   دارای   که   رود ی م شمار   کتیبه    فرش   است.  داشتن  واسطه  به 

ابعاد و رنگ  نقش،  بافنده، طرح و  نام  و  بافت  تاریخ  بندی، همواره موردتوجه محققان داخلی و  حاوی 

ی بصری نهفته در  ها ارزش فرش اردبیل به منظور آشکار نمودن    تحلیل   و   تجزیه   خارجی بوده است، لذا 

بدیع،  اثر  مقاله   هدف   این    منابع   میدانی،   تحقیقات   به   استناد   با   اطالعات   گردآوری   . رود ی م   شمار   به   این 

  تحقیق،   این   اصلی   پرسش   به   پاسخگویی   صدد   در   و   قرارگرفته   بررسی   و   کنکاش   مورد   شفاهی   و   مکتوب 

  آن  از  حاکی   مطالعات  نتایج .  است  مذکور  فرش  در  نقش،  و   طرح  ساختاری   های ویژگی   بارزترین  زمینه  در 

(؛ چگونگی ترکیب گردش بندهای  ها ل ی قند و    ها کالله که نحوه چیدمان عناصر زمینه )ترنج، گوشه،    است 

نمونه   بندی موجود؛ و هم چنین رنگ   ختایی در زمینه    از   ی دوره صفوی؛ ها فرش تنوع    رغم علی   را   این 

 . سازد ی م   آشکار   این اثر   ممتازی را در طراحی   های بصری و ویژگی   ساخته   متمایز   سایرین 

 

 بندی رنگ   نقش،   طرح،   ساختار   اردبیل )شیخ صفی(،   فرش   ها: های کلیدی واژه 
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 مقدمه 

دهندگان و وجود هنرمندان  در دوره صفوی که با حمایت پادشاهان، سفارش   بافی قالی   عظمت   و   شگفتی   دوره 

ی متعددی در شهرهای مختلف ایران شکل گرفت؛ گنجینه منحصر به  ها کارگاه توانای عرصه هنرهای سنتی، در  

های طرح و نقش و چه از نظر  ی ارزشمند را به جهانیان عرضه نمود که چه به لحاظ ویژگی ها فرش فردی از  

ی  ها موزه بخش  ی نفیس امروزه زینت ها فرش نیک و فن بافت؛ سرآمد هنرهای هم عصر خود بود. اکثر این  تک 

دار )با  گذاری شده است. فرش اردبیل که پس از فرش ترنج دنیا است و معموالا بر اساس نوع طرح )نقشه( نام 

الدین جامی(؛ دومین  )اثر غیاث   ق   هف.   ۹۲۹ی شکارگاه(، موجود در موزه پلدی پتسولی میالن به تاریخ  ها صحنه 

  صوفی   و   ، در دوره شاه طهماسب اول و برای اهداء به مقبره عارف شود ی م دار دوره صفوی محسوب  فرش کتیبه 

  یا   صفویه   به   او   نام   به   انتساب   سبب   این سلسله به   سالطین   )که   الدین اردبیلی، شیخ صفی   ایرانی به نام   مشهور 

ی ویکتوریا و آلبرت  ها موزه (؛ بافته شد. این فرش که به صورت جفت بوده امروزه در اند شده  موسوم  صفویان 

  تا   داریم   قصد   مقاله   این   . در شود ی م لندن و مجموعه پل گّتی که اکنون در موزه لس آنجلس قرار دارد، نگهداری  

ز گردش بندهای زمینه و  با ارائه آنالیز خطی ا   نقش پرداخته و   طرح و   های فرش اردبیل از حیث ویژگی   تحلیل   به 

  تحقیق،   این  اصلی  هدف  کید نمائیم. لذا أ سایر عناصر فرش مذکور، بر اهمیت آن به عنوان یک نمونه شاخص ت 

و عناصر    ها ی بند های بصری ترکیب  ویژگی   تبیین   منظور   بررسی ساختار و نقوش به کار رفته در فرش اردبیل، به 

 : است   زیر سؤاالت    به   پاسخگویی   صدد   در   و   م شده انجا تحلیلی    -است که به روش تاریخی 

های  مایه نقش   ن ی تر شاخص هایی برخوردار است؟  نحوه چیدمان عناصر زمینه در فرش اردبیل از چه ویژگی 

فرش اردبیل، به چه میزان بر جذابیت    ی ها بخش   تمام در    ها رنگ موجود در این فرش کدام است؟ نحوه توزیع  

عارف  از تعابیر عرفانی در تفسیر فرش اردبیل که برای مقبره یک    توان ی م بصری آن اثرگذار بوده است؟ چگونه  

  مشاهده   طریق   از   مقاله،   این   در   تصویری   منابع   اندوزی   یافته   الدین اردبیلی( بافته شده، بهره برد؟ روش شیخ صفی ) 

 است.   شده   م انجا   مصاحبه   و   ی ا انه کتابخ   منابع   از   استفاده   با   نیز   الزم   اطالعات   ردآوری گ   و   نگارنده   میدانی 

 پیشینه تحقیق 

از فرش اردبیل به   ها آن در بیشتر  که  بافی و سابقه تاریخی آن نگاشته شده، ی متعددی در رابطه با فرش ها کتاب 

ه است. در  شد عنوان یک اثر هنری برجسته و سند تاریخی معتبر مربوط، به دوره شاه طهماسب صفوی اشاره  

الدین  دار، ارتباط آن با مقبره شیخ صفی این منابع غالباا به توصیف کلی اثر، محل نگهداری فعلی، کتیبه تاریخ 

ی  ا مقاله ( در  ۱۳۷۹لر اشاره شده است. به عنوان مثال دیماند ) اردبیلی و خروج فرش از کشور توسط کمپانی زیگ 

  ن ی مشهورتر و    ن ی تر س ی نف ؛ از فرش اردبیل به عنوان یکی از  "ی عصر صفوی ها فرش و    ها بافته "تحت عنوان  
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های گیاهی؛ در مقایسه با  مایه نقش عصر صفوی نام برده و معتقد است که توجه به جزئیات در ترسیم    ی ها فرش 

ی تبریز به  ها کارگاه ی فنی در  ها شرفت ی پ له نشان از  أ ی عهد شاه اسماعیل صفوی افزایش یافته که این مس ها فرش 

و پیچیدگی خطوط در این اثر مرتفع    ها قوس ، به نحوی که مشکالتی از قبیل محدودیت در اجرای  د ی آ ی م شمار  

( نیز، به توصیف این فرش مشهور  ۱۳۸۰پوپ و همکاران )   ف ی تأل شده است. در کتاب شاهکارهای هنر ایران  

. در این منبع، ترنج طالیی فرش  اند دانسته پرداخته شده و طرح این قالی را با عقاید و تصورات ایرانیان منطبق  

که در    ها گل بر زمینه آسمانی نیمه شب پرتو افکنده است. هم چنین وجود    مثابه خورشیدی توصیف شده که به 

( نیز درباره  ۱۳۹۱ه، به باغ بهشت تشبیه شده است. ژوله ) شد سراسر فرش به زیبایی و در نهایت استادی پراکنده  

ویژگی  فرش اردبیل معتقد است که این فرش احتماالا به سفارش شاه طهماسب بافته نشده، چرا که طرح آن،  

ی شاهی را ندارد و سلیقه طراحان سلطنتی دخالتی در آن نداشته است.  ها کارگاه ی بافته شده در  ها فرش دیگر  

 وی هم چنین با ذکر دالیلی چند، به تحلیل فرش اردبیل پرداخته است. 

 روش تحقیق 

توصیفی و شیوه گردآوری اطالعات به صورت میدانی )مصاحبه(،    -تحقیق حاضر با استفاده از روش تاریخی 

 م گرفته است. انجا های معتبر اینترنتی  وسایت ی  ا انه کتابخ 

 ی دوره صفوی ها فرش 

که    یی ها نفیس و با ارزش ایرانی است اکثر قالی   ی ها دوره صفویه، دوره شگفتی، گسترش بازرگانی و تولید قالی 

در این دوره، نبوغ فکری و هنری    ، متعلق به این دوره هستند. شوند ی داری م معتبر جهان نگه   ی ها امروزه در موزه 

هنرمندان، طرح قالی را چنان بارور کرد که امروزه پس از چند صدسال، هنوز طرح قالی، تقلید ناقصی از کار  

ایرانی از اهمیت زیادی    ی ها ی هاست. به همین دلیل قدرت و عملکرد و سیاست فرمانروایان صفوی در تاریخ قال آن 

  توان ی م آن را    ی ها طرح   اساس   بر   دوران   این   در   شده بافته   ی ها فرش  (. ۹۳:  ۱۳۸۶)چوبک و قاسمی،    برخوردار است 

  لهستانی،   باغی،   بوته،   و   درخت   هراتی،   گلدار   شکارگاه،   گلدانی،   دار، ترنج   ترنج،   و   لچک   گردان،   طرح   ی: ها گروه   در 

ی لچک و ترنج از  ها قالی ،  ها گروه از این    . نمود   بندی طبقه   عباسی زیر   شاه   ی ها طرح   و   تصویری   ی ها نقشه   و   ها طرح 

  ضمن .  گردد برمی   ایران   قالی   در   باغی   ی ها طرح   و   گلستان   نقوش   به   طرح   این   فروانی و تنوع برخوردار است و منشأ 

  موردتوجه  جا آن  از  و  شده  دیده  نفیس  کتب  و ها  قرآن  جلد   روی  بر  ابتدا  طرح  این  اصل  که  معتقدند  برخی  آن که 

 .  است   یافته   راه   ایران   قالی   به   مربوط   ضوابط   و   اصول   رعایت   با   و   گرفته   قرار   قالی   طراحان 

ی موجود در موزه پولدی پزولی  ها قالی به    توان ی م ی معروف با طرح لچک و ترنج و یا ترنج،  ها قالی از جمله  

مشابهی    نسبتاااز ابعاد    ها قالی (. این  ۳-۱ویکتوریا و آلبرت لندن اشاره نمود )تصاویر    میالن، موزه میهو ژاپن وموزه 
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،  سرترنج   دوبرابر( و محل قرارگیری عناصر موجود در زمینه )ترنج،   باای تقر برخوردار بوده )نسبت طول به عرض=  

(. در ادامه به  ۳-۱  تصاویر ی منسجم، حساب شده و مرتبط با یکدیگر تنظیم شده است ) ا گونه قندیل و لچک( به  

 های ساختاری و طرح و نقش در قالی اردبیل پرداخته خواهد شد. بررسی ویژگی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 )نگارنده(  ی لچک و ترنج و ترنجیهافرشساختار سه نمونه از  -۳- ۱اشکال 

 

 ( ق   هف.   ۹۷۸-۹۳۹) بافی در زمان شاه طهماسب صفوی  مروری بر سابقه تاریخی فرش 

  شاه   صفوی )پسر   اول   طهماسب   شاه   عهد   در   بافی قالی   ایران؛   فرش   گران تحلیل   و   به عقیده اکثر محققین 

  نام   عباس   زمان شاه سپس در    ( و ۱۷:  ۱۳۸۱)ژوله،    شد نائل    پیشرفت   و   ترقی   مدارج   ترین عالی   به   اسماعیل( 

طوالنی  .  رسید   جهانی   اعالی   حد   به   ایران   فرش  ) دوران  شاه   ۵۰حکومت  واسطه    طهماسب   سال(  به 

وی به هنر )طراحی(، بستر مناسبی   مندی جویی او با ازبکان و هم چنین عالقه صلح   و   کار سیاست محافظه 

  در   یی ها کارگاه   تبریز؛   بر   عالوه   وی   زمان   در   بافی فراهم آورد. را برای توسعه و رونق هنرها به ویژه قالی 

قالی شکارگاه شمال غرب  -۱تصویر  
 ۹۱۲الدین جامی، ایران با کتیبه غیاث

 متر  ۶ /۹۲*۶۰/۳هجری قمری؛ ابعاد 

قالی ترنجی جانوری،   -۲تصویر 
نیمه سده دهم هجری قمری؛ ابعاد  

 متر  ۵ /۰۵*۴۰/۲

قالی لچک و ترنج   -۳تصویر 
جانوری شکارگاه، اواخر سده دهم  

 متر  ۶ /۴۰*۲۲/۳هجری؛ ابعاد 
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بود و هم چنین   س ی تأس   هرات   و   شوشتر   همدان،   کاشان،   قزوین،    و   نقاشان   ترین بزرگ   از   تن   سه   شده 

  مرسوم   شکارگاه   دار و نقش  ترنج  ی ها قالی   اشتغال داشتند. در این دوره  قالی   طراحی  امر   به   ایرانی  طراحان 

  در   که   شاهکارهایی   جمله   از   گرفت.   قوت   قالی   ی ها نقش   نیز در   کاران   تذهیب   ی ها طرح   از   اقتباس   و   شد 

  و   ویکتوریا   موزه   در   امروزه   است که   اردبیل   قالی   یا   الدین صفی   شیخ   قالی   شده؛   بافته   طهماسب   شاه   عهد 

  به   هدیه   برای   و   طهماسب   شاه   سفارش   به   که   است   فرش   جفت   یک   لنگه از   یک   دارد   جای   لندن   در   آلبرت 

است و بافنده آن، مقصود کاشانی، نام خود و تاریخ   شده  بافته   کاشان   اردبیل، احتماالا در  در   اجدادش  مقبره 

 . ( ۴  شکل )   ( ۲۰۹:  ۱۳۸۰( روی آن ثبت کرده است )پوپ و دیگران،  ق   هف.   ۹۴۴اتمام فرش را ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 های شاخص در طرح و نقش فرش اردبیل تجزیه و تحلیل ویژگی 
 

 مشخصات فرش اردبیل )نمونه اول/ موجود در موزه ویکتوریا و آلبرت لندن(   -۱جدول  

 توصیف اثر 

 نقشه 
 و    ابعاد 

 شمار رج 
 گره 

 ،  پرز 

 و    چله 

 پود 

 عمل  تاریخ  ها رنگ 
محل  

 بافت 
 محل نگهداری 

لچک  

و  

 ترنج 

۵۳۴    ×۱۱۵۲  

 متر سانتی 

در هر اینچ  

 مربع 

 گره   ۱۹× ۱۷

 فارسی 

 پشم 

 ابریشم 

 ابریشم 

طبیعی و  

 گیاهی 

 ق   هف.   ۹۴۶

۱۵۳۹ /

 م   ۱۵۴۰

مقصود  

 کاشانی 

احتماالا  

 کاشان 

موزه ویکتوریا و  

 آلبرت 
Islamic Middle 

East, room 42, 

case 21 

 الدین اردبیلی و محل قرار گیری فرش اردبیل در آنپالن مقبره شیخ صفی -۴ شکل
http://www.vam.ac.uk/content/articles/h/History-of-the-ardabil-carpet / 
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. ترنج  درخشد ی م در شب تیره در آسمان    ها گل که    دهد ی م ی متن، باغ معلقی را در فضا نشان  ها ه ی ما نقش 

آبی که گویی    -ی است به رنگ سبز ا برکه و ترنج میانی آن؛    است آن به رنگ زرد طالیی به نشانه خورشید  

آبی ساخته و در این میان ترنج؛ گل   -انعکاس نور خورشید با رنگ آبی آن ترکیب شده است و آن را سبز 

ی زمینه  ها قاب (. این شیوه ترکیب نقوش میان ترنج را در  ۴)تصویر    ی نیلوفر آبی در آب شناورند ها برگ و  

  فرش   این   تسمیه   که در دوره صفویه تکامل یافته است. وجه   م ی کن ی م قالی معروف به پازیریک نیز مشاهده 

  اسم   که )   الدین صفی   شیخ   مقبرة   که   است   اردبیل   در   مکانی   به   متعلق   که   است   جهت   آن   از   اردبیل   قالی   با 

  زیگلر »  به   موسوم   ی ا انه تجارتخ را   قالی  این . است  بوده  اسماعیل   شاه   و   ( شده   مشق   او  نام   از   صفوی  سلسلة 

آورد و سپس به موزه ویکتوریا و آلبرت لندن انتقال یافته است )نصیری،    دست به   تبریز   مقیم   « شرکاء   و 

افنده/ طراح  است به همراه نام ب   حافظ   غزلیات   از   یکی   مطلع   که   زیر  (. کتیبة ۱۱: ۱۳۵۸؛ ادواردز، ۱۹: ۱۳۸۹

 . ( ۵( )تصویر  ۱۳:  ۱۳۶۶صوراسرافیل،   ؛ Alcouffe,1996:125است )   شده   بافته   آن   بر   و سال تولید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 های ساختاری ویژگی 

( و کالله متصل به ان نیز  ها ترنج ، بلکه از رئوس ) گذرد ی م ( نه تنها از مرکز ترنج  BDو    ACخطوط قطری ) 

از    ها ل ی قند درجه، به انتهای    ۴۵که امتداد شعاع دیگری از گوشه لچک، تحت زاویه    ن آ   ضمن   . کند ی م عبور  

 (. ۶  شکل )   شود ی م منتهی   ( A,B,C,D)   نقاط 

 های زمینه مایه عناصر و نقش 

 متن کتیبه فرش اردبیل  -۵تصویر 
 نیست  گاهی حواله در این بجز سرمرا       نیست پناهی جهان در توام آستان جز

 ۹۴۶ سنه کاشانی عمل بنده درگاه مقصود
 (۴۳: ۱۳۹۱)متن کتیبه: ژوله، 

نوع بافت )فارسی(،   -۵شکل 
 تعداد پودها )سه پوده( 
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  درباره هر یک از این   زیر ، قندیل و لچک است که در  سرترنج   شامل ترنج،  رفته در متن عناصر به کار  

 بندی و رنگ توضیح داده شده است. ها، تناسبات، ترکیب مایه عناصر از حیث نقش 

ی را در عناصر زمینه بر عهده دارد در کل در سه الیه طرح و نقش اصلی  ا عمده ترنج فرش که نقش  ترنج:  

ختایی. ترنج اصلی )فرم بیرونی( به رنگ طالیی و    -۳اسلیمی ماری،    -۲بند اسلیمی،    -۱  ایجاد شده است: 

یک ترنج میانی به رنگ آبی سبز است. ترنج اصلی؛ یک دوم عرض زمینه )متن( را به خود اختصاص داده،  

داخل ترنج شامل: بند    ی ها طرح .  رد ی گ ی م در حالی که ترنج میانی فضایی کمتر از یک سوم ترنج اصلی را دربر  

اسلیمی به رنگ الکی، اسلیمی ماری به رنگ آبی روشن و ساقه ختایی است. محیط ترنج اصلی )دور ترنج(  

از   به واسطه مداخل  ی پیچک ها ی م ی اسل متشکل  ترک یک سی و دوم طراحی شده و  در  که  داری است 

 (. ۶پر درآورده است )تصویر    کوچکی که در آن تعبیه شده، فرم ترنج را به صورت یک شمسه شانزده 

 

 

 

 

 

 
 

 ترنج فرش اردبیل، )موزه ویکتوریا و آلبرت لندن(  -۶ ریتصو            ساختارفرش اردبیل، )نگارنده( -۶شکل 

 

ترنج مرکزی به صورت دایره   : ها کالله  که تداعی شانزده سرترنج )کالله( در اطراف    ی ها اشعه کننده  وار قرارگرفته 

ها که ابعادی در حدود یک چهارم قطر ترنج را داراست با سه طرح )دو طرح تقریباا مشابه(  خورشید است. این سرترنج 

بندی متفاوت جلوه بصری زیبایی به فرش اردبیل داده است. از دو سرترنج باالیی و پائینی فرش، قندیلی  و رنگ 

 (. ۹-۷بی را در زمینه فرش پدید آورده است )تصاویر  آویخته که عالوه بر زیبایی، توازن و تعادل بصری مناس 

با چهار زنجیر از دو طرف ترنج مرکزی؛ با نقوش اسلیمی و ختایی در دسته و زمینه    دو قندیل آویخته :  ها ل ی قند 

و دو طوق تزئینی که طوق کوچکتر در گلوگاه قندیل و طوق بزرگتر در قسمت تحتانی آن قرار گرفته    ها ل ی قند 

ی انجام شده یکسان نبوده و اختالف  ها مرمت به دلیل    ها ل ی قند که اندازه و فرم    م ی شو ی م است. مجدداا یاداور  

 (. ۱۱و    ۱۰فاحشی دارد )تصاویر  
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 در فرش اردبیل، )موزه ویکتوریا و آلبرت لندن( هاآنتوع و  هاکالله -۹-۷ ریتصاو

 
 

 

 

 

 
 در فرش اردبیل، )موزه ویکتوریا و آلبرت لندن(  هاآنو تفاوت ابعاد   هالی قند -۱۱و  ۱۰تصاویر 

 

طرح گوشه به صورت یک چهارم طرح وسط )ترنج( بوده که در چهار گوشه فرش تکرار شده  گوشه )لچک(:  

ی  ا نه ی زم ی ظریفی است که به صورت یک دوم در  ها گل دار و ساقه ختایی با  و شامل بند اسلیمی توسازی 

شده   م انجا ی ها مرمت ی پائینی فرش به علت ها لچک طالیی رنگ، طراحی شده است. البته قابل ذکر است که 

 (. ۱۳و    ۱۲)تطبیق دو نمونه لچک باالیی و پائینی( )تصاویر    کند ی نم ناقص بوده و از قاعده مذکور پیروی  

 

 

 
 

 

 آلبرت لندن(  در فرش اردبیل، )موزه ویکتوریا و هاآنو تفاوت   ی باالیی و پایینیهالچک -۱۳و  ۱۲تصاویر 
 

ی برگی )برگ مویی( بزرگی را دربر گرفته و بند  ها گل   تر م ی ضخ متشکل از دو بند ختایی، که بند  زمینه:  

با   کوچک ها گل نازک؛  میان  ی  از  موافق،  حرکات  با  زمینه  ختایی  بندهای  است.  شده  آراسته  ختایی  تر 

بند اصلی از پائین قندیل شروع شده و در سرتاسر زمینه گردش    . اند شده ی حلزونی یکدیگر رد  ها قوس 
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باال و پائین در  ۷نموده است )شکل   بند فرعی به صورت آزاد شروع شده، و به طرف  (، در حالی که 

با خط چین مشخص شده است. بندهای    ها شکل (. محل شروع هر دو ساقه در  ۸حرکت است )شکل  

های نیمه در اطراف فرش قرار  گ الکی( مماس شده، از این رو گل ختایی زمینه با طره لب زمینه )به رن 

های برگ مویی شاخص زمینه، که به شیوه نگارگران آن دوره با  مایه نقش تعدادی از    زیر گرفته است. در  

 (. ۹)شکل    شود شکار  آ بهتر    مایه نقش ه تا تنوع این  شد ی ُکند طراحی و بافته شده است، ارائه  ها دندانه 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 های به کار رفته در زمینه )نگارنده( برگ مویی -۹شکل 
 

 های حاشیه مایه نقش عناصر و  

)قاب قابی( است که دارای دو قاب، یکی به شکل مدور )دالبری( و    ی ا به ی کت شامل طرح  حاشیه پهن:  

دیگری به شکل بازوبند است که به صورت یک در میان در طول حاشیه تکرار شده است. قاب مدور به  

دار و ساقه ختایی؛ و قاب بازوبندی به رنگ قرمز و با اسلیمی ماری و  رنگ طالیی با نقوش اسلیمی پیچک 

طراح  ختایی  که  ساقه  است  ذکر  )قابل  است.  شده  نیم  ها قاب ی  توسط  مدور،  شکل  ها ره ی دا ی  قابی  ی 

آنالیز طرح خطی ساقه   -۸شکل 
ختایی فرعی که از پشت کالله 

 )نگارنده(  شودمی لچک آغاز

آنالیز طرح خطی ساقه   -۷شکل 
ختایی اصلی که از انتهای قندیل  

 )نگارنده(  شودمیآغاز 

یک  -۱۴ ریتصو، ۱۳۹۱)ژوله، 
 چهارم زمینه فرش اردبیل 

 تصویر مرکز کتاب( 
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 ی موجود در حاشیه فرش اردبیل، )موزه ویکتوریا و آلبرت لندن(هاقاب: ۱۶ ریتصو

  

 

ی  ا سرمه ی مذکور، زمینه به رنگ  ها قاب کوچک منقوش به عرض حاشیه متصل شده است(. در حدفاصل  

 (. ۱۵در نظر گرفته شده که با گردش یک ساقه ختایی به زیبایی پر شده است )تصویر  

 

 

 

 

 

 
 ی موجود در حاشیه فرش اردبیل، )موزه ویکتوریا و آلبرت لندن(هاقاب: ۱۵ ریتصو

 

دار است که به شیوه انعکاسی  متشکل از گردش یک بند اسلیمی گل :  )لبه فرش( حاشیه باریک بیرونی  

 . کند ی م به رنگ الکی خودنمایی    ی ا نه ی زم ی است که در  ا روزه ی ف دار، آبی  تکرار شده است. رنگ اسلیمی گل 

شامل اسلیمی ماری )که به صورت یک در میان رو به باال و پائین قرار گرفته( و  حاشیه باریک درونی:  

 ی به رنگ کرم، به صورت انعکاسی تکرار شده است. ا نه ی زم یک ساقه نازک ختایی است که در  

 سرهم سوار( طراحی شده است. متشکل از یک ساقه ختایی بوده که به صورت انتقالی ) طره:  

 
 

 

 

 

نج و  ر ی روحانی به اثر بخشیده است و زرد طالیی ت ا جنبه بندی، رنگ آبی زمینه  از نظر رنگ   گیری: نتیجه 

ی آویخته شده که هم چون چراغی منبع نور  ها ل ی قند . هم چنین  د ی افزا ی م گوشه )لچک( بر تقدس آن  

که بر روحانیت آن    رود ی م هستند و عدم وجود نقوش جانوری در این فرش، از دیگر عواملی به شمار  

، از  ها لچک ی است که خطوط قطری زمینه و خطوط شعاعی  ا گونه بندی زمینه نیز به  افزوده است. سامان 

ی موجود در ترنج، اسلیمی  ها ی م ی اسل در ارتباط است.    ها ل ی قند ا محل قرارگیری  و ب   گذرد ی م مرکز ترنج  

های  مایه نقش ، از جمله  اند شده های شاه عباسی ترکیب  ی برگی متنوع که با گل ها گل ماری و هم چنین  

ی ختایی روی دو بند )ساقه( متفاوت که یکی از سرترنج  ها گل . ترکیب  رود ی م شاخص این فرش به شمار  
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های شاخص  لچک آغاز شده، از جمله ویژگی ء ندیل( ریشه گرفته و دومی به صورت آزاد از پشت کالله )ق 

 . رود ی م ترکیب بندی نقوش زمینه فرش اردبیل به شمار  

 

 فهرست منابع 
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 رویین پاکباز، تهران: آگاه. 
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 (. شاهکارهای هنر ایران، اقتباس و نگارش پرویز ناتل خانلری، تهران: علمی و فرهنگی. ۱۳۸۰پوپ و همکاران. ) 
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        ۳۳۱ 
 

 شناسیتحلیل طرح و نقش قالی سنقر و کلیایی با رویکرد سبک 

 استادیار گروه فرش دانشگاه هنر اصفهان  ایمان زکریایی کرمانی،
i.zakariaee@aui.ac.ir 

 اصفهان  ش دانشگاه هنردانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش فر ،زهرا زارعی عمله )نویسنده مسئول( 
zahra.zareiamleh@gmail.com 

 

 چکیده  

بهای کشورمان  اهمیت به اصالت و ارزش هنرهای بومی، باعث توجه به حفظ و نگهداری از این میراث گران 

عشایری و روستایی است زیرا که با فرهنگ، سنت، احساسات و    های ترین این هنرها، فرش شود. از شاخص می 

های روستایی  که در دسته قالی   "سنقر و کلیایی "ها عجین شده است. ثبت جهانی فرش دستباف  عواطف انسان 

ها در یکی از  گیرد، مشوقی در پژوهش سبک قالی آن پدیدار کرد که هدف آن یافتن این روش و اندیشه قرار می 

ها پاسخ داده شود که آیا  مهم بافت قالی ایران است. با توجه به این هدف الزم است که به این پرسش   های کانون 

هایی است که این منطقه دارای سبک خاصی در بافت  سنقر و کلیایی در طرح و نقش قالی دارای چنان ویژگی 

یا کشورهای همسایه هم قابل  های مناطق دیگر ایران  بافته قالی دانسته شود؟ و آیا این خصوصیات در دست 

تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است و اطالعات آن به روش    -مشاهده هستند؟ روش این پژوهش، توصیفی 

گیری غیراحتمالی هدفمند مشخص شده  ای گردآوری شده و جامعه آماری آن از طریق نمونه کتابخانه   -اسنادی  

لیل داشتن روشی مشخص و مرحله به مرحله در  شناسی عملی به د است. برای تحقق هدف پژوهش، سبک 

طرح قالی سنقر و کلیایی    ۲۰مطالعاتی که خود منتخبی از میان    نمونه   ۴وصول به نتیجه، به خدمت گرفته شد تا  

ها استخراج شد  ها از کالبد قالی های خاص آن هستند به تجزیه و تحلیل به این روش تن دهند. نقوش و ویژگی 

های سایر نقاط، این نتیجه حاصل آمد که قالی سنقر و  ها با طرح ها و تطبیق آن یل این ویژگی و در نهایت با تحل 

 کلیایی از نظر طراحی دارای سبک خاص خود است. 

 

 شناسی، قالی، نقش، قالی کردی، سنقر و کلیایی سبک :  های کلیدی واژه 

 

mailto:i.zakariaee@aui.ac.ir
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 مقدمه 

ویژگی این قالی است. قالی    ترین قالی ایران محفل آمیزش طرح و نقش با رنگ است و این گیراترین و عام 

در تار و پودهای رنگارنگ است. آدمی چنان خلق شده که    حاصل دمیدن احساس و اندیشه هنرمند بافنده 

حتی در سر انگشتان هم متفاوت باشد پس دور از انتظار نیست که هر هنرمندی از روش و سلیقه و نظر  

یس از دیرباز، به دلیل تنوع در طرح، رنگ، تکنیک  خاص خود را در آفرینش اثرش استفاده کند. این هنر نف 

فردی است که در داخل و خارج  ه  بافت و مواد اولیه سرآمد جهان بوده است و حاصل آن خلق آثار منحصر ب 

های  های گذشته به تدریج طرح و نقش فرش سفانه در دهه أ از کشورخواهان بسیاری پیدا کرده است؛ ولی مت 

ها که  ها و برتری های روستایی به حاشیه رانده شدند و بر آن ویژگی د و قالی باف قدر بیشتری دیدن شهری 

های روستایی و عشایری بودند، گرد فراموشی نشست. خوشبختانه امروزه بار دیگر  بافته نشات گرفته از دست 

ا است،  ه باف روستاییان و عشایر که حاصل میل به سادگی و منحصر به فرد بودن این طرح های ذهنی به نقش 

 ها بیشتر شده است.  بافته روی خوش نشان داده شده و تمایل برای شناخت و تولید این دست 

های شناخته شده و در حال  ای ضروری در گسترش و احیای اصالت له أ شناسی قالی ایران، مس مطالعه سبک 

دلیل گسترش    لف به های مخت شدن سبک فراموشی این هنر کهن و ارزشمند ایران است، چرا که در هم آمیخته 

شود که یک  شدن روند تجاری مطلق و نادیده گرفتن ابعاد فرهنگی و هنری قالی، موجب می ارتباطات و حاکم 

شود به مرور آن منطقه اصالت  ای که خود صاحب اصالت است رواج یابد و همین امر باعث می سبک در منطقه 

اسی از دو منظر احیای میراث فرهنگی ایران و تالش  شن خود را از دست بدهد و به ورطه فراموشی افتد. سبک 

 (. ۹۰:  ۱۳۹۲برای تثبیت و برندسازی در عرصه تجارت داخلی و خارجی فرش، واجد اهمیت است )میرزاامینی،  

های  شناسی عملی نقوش قالی سنقر و کلیایی با استفاده از تحلیل جزئی و کلی طرح هدف این پژوهش، سبک 

گیری شده است. در این تحقیق، اصالت فرم در بررسی طرح و نقش قالی سنقر و  نه های مطالعاتی نمو پیکره 

له است که با شناخت طرح و نقش قالی  أ کلیایی مبنا قرار گرفته است. پژوهش حاضر در پی پاسخ این مس 

های مطالعاتی و تطبیق و  بندی نقوش نمونه های خاص آن از طریق تحلیل و بررسی و دسته سنقر و ویژگی 

 های مجاور آن، به سبک خاص این منطقه دست یابد. بافته قایسه این نقوش با دست م 

باف صاحب  این پژوهش در پی پاسخ این سوال است که آیا سنقر و کلیایی در طرح و نقش فرش دست 

های خاص آن را،  سبک منحصر به خود است؟ ویژگی طرح و نقش قالی این منطقه چیست؟ آیا ویژگی 

 در سایر مناطق نیز مشاهده کرد؟   توان می 

  



 ۳۳۳        یشناس سبک  کردیبا رو ییایسنقر و کل  یطرح و نقش قال لیتحل  
 

 پیشینه 

 های مناطق مختلف ایران پرداخته است ( به شرح طرح و نقش قالی ۱۹۴۸)   ۱ادواردز در کتاب »قالی ایران«،  

 های بندی تحت عناوین بافت سنه، بافت بیجار و بافت قالیچه های کردستان با طرح سه دسته و در بخش بافته 

( در کتاب »طرح  ۲۰۰۷)   ۲بندی سوم قرار داده است. فورد ر و کلیایی را در دسته عشایری کردستان، قالی سنق 

های ایران از جمله  « با انتشار تصاویر متعددی از فرش ۳فرش شرقی: راهنمای نقوش، الگوها و نمادهای سنتی 

ها پرداخته است. بخش دیگری از این  مختلف به انواع حاشیه و زمینه این فرش   های های کردی در بخش فرش 

اختصاص دارد.    ۵و کشور رومانی   ۴جوار ایران و شهرهای آنان از جمله الدیک های کشورهای هم کتاب به فرش 

ی مفیدی از  رغم ارائه آنالیزها ( در کتاب »هنرهای بومی در صنایع دستی باختران« علی ۱۳۶۳جزمی و همکاران ) 

 سال قابل اسناد برای وضعیت کنونی نیست.   ۴۰اند که به دلیل گذشت حدود  نقوش، آمارهایی هم ذکر کرده 

( در مقاله »مفهوم نمادین در نقوش قالی سنقر«، قالی منطقه مذکور را با رویکرد نمادشناسی مورد تحلیل  ۱۳۸۴صدری ) 

های  ( در جلد دوم کتاب »قالی ۱۳۸۹کرده است. صوراسرافیل )   شدن نقوش آن را بررسی قرار داده و عوامل انتزاعی 

کردی«، فرش کرمانشاه را به صورت مختصر مورد  بررسی قرار داده و راهکارها و پیشنهادهایی برای آینده آن ارائه  

 ها، به صورت کامل نپرداخته است. ها و نقش کرده است ولی به دلیل گستردگی مطالب به جزئیات طرح 

( در کتابی به نام »در جستجوی هنر باستانی بافندگی در فرش کردی« با روش پژوهشی،  ۱۳۹۲) ای  همزه 

های بومی استان کرمانشاه در حوزه فرش را معرفی و همچنین  شناسی و آوانگاری، واژه شناسی، زبان مفهوم 

کوشیده  نویسنده  است.  کرده  نقل  بافت  مورد  در  منطقه  بومی  دانش  شفاهی  فرهنگ  از  که    مطالبی  است 

 تصاویری از نقوش فرش همراه نام محلی آن قرار دهد ولی متاسفانه این تصاویر دارای کیفیت مناسب نیستند. 

توان گفت یکی از منابع مهم در این زمینه است، در  ( در کتاب »قالی سنقر« که می ۱۳۹۸احمدی و یاوری ) 

اند. نویسندگان در این کتاب عالوه  ه بافی این منطقه پرداخت شش فصل به صورت جامع و تخصصی به قالی 

ها؛ در مورد آداب و  بافته های فنی بافت و طرح و نقش دست بر بررسی شرایط عمومی شهر سنقر، ویژگی 

ترانه آیین  و  اشعار  قالی ها، الالیی و  بافت  مورد  در  تحقیق    های محلی  به  میدانی  به صورت  منطقه  این 

 اند. مراه ترجمه فارسی، به نگارش درآورده پرداخته و نتایج آن را به زبان کردی ه 
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آیت  و  حسینی  محمد  »زیبایی ۱۳۸۴)  اللهی حاج  مقاله  در  فرش (  از  شناسی  یکی  ایران«  روستایی  های 

(  ۱۳۸۳فر ) داند. شایسته مشکالت مهجور ماندن فرش روستایی را عدم تفکیک حوزه فرش روستایی می 

این منطقه، به عنوان یک فرش روستایی با پیشینه عشایری معرفی    بافی در سنقر« قالی در مقاله »هنر قالی 

شناسی  کرده و به تنگناهای موجود در صنعت قالی، در این منطقه نیز پرداخته است. در مقاله »تبیین جامعه 

 ( از روش الماس فرهنگی،  ۱۳۹۷های عشایری و روستایی ایران«، یاوری و همکاران ) بافی در قالی یادگاری 

نتیجه   های روستایی بخصوص منطقه کرمانشاه را بررسی کرده و به این های بافته شده بر روی قالی نوشته 

 کنند.  رسیده که بافندگان این سبک، هنرمندانی هستند که احساسات خود را در فرش وارد می 

 روش تحقیق 

بندی قالی  نظری است و به دلیل امکان استفاده از نتایج حاصله جهت بررسی و طبقه  -پژوهش حاضر بنیادی 

گیرد. در این پژوهش از روش  های کاربردی قرار می از منظر هدف در گروه پژوهش   "سنقر و کلیایی "منطقه  

، به جستجو  ای شناسی منطقه ها استفاده شده و با رویکرد سبک تحلیلی برای مطالعه و بررسی نمونه   -توصیفی 

ی  و کشف صفات سبکی قالی منطقه سنقر و کلیایی در استان کرمانشاه پرداخته شده است. اطالعات به شیوه 

 اینترنتی گردآوری شده است.   سایت و وب   ، نشریات ها، مقاالت ای با مراجعه به کتاب کتابخانه   –اسنادی 

آوری و در  و کلیایی، بر اساس شیوه طراحی جمع   های قالی سنقر مورد از طرح   ۲۰ها، برای انتخاب نمونه 

طرح   ۵ لچک گروه  ترنج ترنج های  واگیره دار،  دسته دار،  تصویری  و  سراسری  به  ای،  سپس  شد.  بندی 

نمونه مطالعاتی قالی   ۴های سبکی و تقابلی با طرح قالی مناطق دیگر پرداخته و در انتها  جستجوی ویژگی 

های مربوط به سبک قالی سنقر به  سینی به دلیل دارا بودن ویژگی و قهوه کبابی  آباد، کیونانی، سیخ حسین 

از شاخصه روش نمونه  نمونه دارای یکی  انتخاب شدند؛ که هر  های سبکی  گیری غیر احتمالی هدفمند 

از طرف تولیدکننده به بافنده    ها مواردی که صرفاا طرح و نقش قالی سنقر و کلیایی است. در انتخاب نمونه 

 اند کنار گذاشته شدند. اف تجاری پیشنهاد  و بافته شده با اهد 

 شناسی مبانی نظری سبک 

امروزه برای رسیدن به محتوای اثر و کشف دنیای وجودی صاحب آن، رشته مستقلی در تحلیل آثار هنری  

مطرح شده است. سبک داشتن یعنی بیان یا نگارش آنچه در اندیشه    "سبک شناسی "و ادبی تحت عنوان  

 (. ۹:۱۳۷۲گذرد و هر پدیده یا اثر هنری و فرهنگی، حامل نوعی سبک است )عبادیان،  ی آدمی م 

گیری از اصول و  بندی است، بخش نظری با بهره شناسی در دو دسته کلی نظری و عملی قابل طبقه سبک 

پردازد و در بخش عملی آثار خلق شده  های تئوری و مفاهیم نظری سبک شناسی می مبانی نظری به بحث 
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ویژگی ب  آن ررسی و  مکشوف  و  مشهود  ارزش وجوه  و  می ها  تحلیل  )فتوحی،  ها  (. عمل  ۹۳:  ۱۳۹۰شود 

گذاری سبک از دوره یونان باستان تا به امروز ادامه داشته و  بندی، توصیف و نام های سبکی، رده شناخت گونه 

ها دارای  گذاری، سبک های شخصی صورت گرفته است. با وجود این نام بیشتر بر پایه احساسات و برداشت 

های خاصی هستند که عبارت از نام خالق، زمان آفرینش، محیط و محل جغرافیایی، نوع مخاطبین،  شاخص 

 (.  ۲۱۶-۲۰۹)همان،   هدف و موضوع اثر است 

های تولید  های فنی و دیداری قالی بندی استوار بر ویژگی شناسی در فرش، به دانش شناخت و طبقه سبک 

 شود که تحت تاثیر عوامل مختلف  یا گروهی در دوره تاریخی یا منطقه خاص گفته می   شده به صورت فردی 

 (. ۲۵:  ۱۳۹۹کند )میرزایی،  ها نسبت به انواع دیگر، تفاوت و تمایز ایجاد می جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی در آن 

 در فرش از لحاظ درونی و بیرونی قابل بررسی است. ساختار درونی فرش مانند   شناسی از دید ژوله، سبک 

کشی و امثال آن و ساختار بیرونی مانند طرح، رنگ و نازکی و ضخامت فرش. الزاماتی که  پودکشی، چله 

شود عبارتند از مسائل اقلیمی، آب و هوایی، جغرافیایی. حتی نوع کاربرد  باعث به وجود آمدن سبک می 

:  ۱۳۹۴شود در خصوصیات آن مانند رنگ و فیزیک تفاوت ایجاد شود )سلطانی گوکی، انداز باعث می زیر 

بندی انواع هنرها، محققان همواره بر  شناسی در مطالعه و گونه (. »با توجه به توانمندی دانش سبک ۱۵-۱۶

 (. ۱۹:  ۱۳۹۹ی،  اند« )میرزای کید داشته أ ها ت ضرورت به کارگیری قابلیت این دانش در شناخت قالی 

های اصلی فرش ایران به گفته بسیاری از پژوهشگران این رشته به سه دسته سبک عشایری، روستایی و  سبک 

شود  هایی یافت می (. در سراسر ایران کمتر بافته ۱۸-۱۷:  ۱۳۹۴شود )سلطانی گوکی،  بندی می شهری تقسیم 

ف داشته باشد. این سه نوع عبارت از بافت سنه،  که مثل سه نوع بافت کردستان تا این اندازه با یکدیگر اختال 

در شهر سنه، نوع دوم  در بیجار و    های عشایری کردستان است. نوع اول منحصراابافت بیجار و بافت قالیچه 

روستاهای اطراف آن و نوع سوم شامل قبایلی مانند کلیایی، گورانی، سنجابی و جافی است که اکنون مستقر  

 (. ۱۳۶:  ۱۹۴۸های روستایی خود به بافتن قالیچه اشتغال دارند )ادواردز،  در چادرها و خانه اند. این قبایل  شده 

شناسی بسامد مطلوب از  شناسی در روش، بر اساس بسامدهای منظم استوار است. در تحلیل سبک سبک 

ا یک  گر یک ویژگی پایدار روحی و فکری و ی تکرارهای برجسته و دارای معنا ایجاد شده است، که نشان 

. به همین دلیل باید تکرارهای مناسب و ارزشمند، بررسی و آمارگیری شود تا نتیجه مطلوب را  است عادت  

 (. ۲۰۹:  ۱۳۹۰ایجاد کنند )فتوحی،  

ی مطالعاتی، حرکت از  مرحله مشخص کردن پیکره   ۶صورت گام به گام در  ه  فرآیند مطالعات سبک بایستی ب 

نقش  تحلیل  ساخت مایه سطح  تحلیل  به  سبک ها  عناصر  شناسایی  ترکیب،  آن ارهای  تفسیر  و  سنجش  ساز  ها، 
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گذاری سبک انجام شود و پس از آن برای جستجوی عوامل پیدایش و روند  شناسی و نام های سبکی، گونه تقابل 

دگردیسی سبک، شناخت مسیر زندگی هنرمند یا گروه هنرمندان و عوامل فردی و روانی در دگرگونی سبک و  

   (. ۱( )نمودار  ۳۳-۲۶:  ۱۳۹۹جغرافیایی و اجتماعی در تحوالت سبکی ضروری است )میرزایی،    شناخت تاثیرات 
 

 

 شناسی عملی گانه سبک۶مراحل -۱نمودار 

 

 

 
 )نگارندگان( 

 

 و کلیایی  جغرافیا و وجه تسمیه شهرستان سنقر 

استان کرمانشاه، در غرب ایران است. اگر شهرهای همدان، کرمانشاه    های سنقر و کلیایی یکی از شهرستان 

و سنندج را به عنوان رئوس یک مثلث در نظر گرفته شود، شهرستان سنقر و کلیایی در مرکز این مثلث و  

در شمال شرق استان کرمانشاه قرار دارد. سنقر از شمال به شهرستان قروه در استان کردستان، از جنوب به  

نور، از شرق به اسدآباد در استان همدان و از غرب به شهرستان کامیاران دراستان کردستان محدود  بخش دی 

 (. ۱۷:  ۱۳۹۸شده است )احمدی و یاوری،  

و به معنای نوعی مرغ شکاری خوش خط و خال است یا پرنده شکاری از جنس مرغ که   ترکی  سنقر اسمی 

تر است. کلمه ُکلیایی  تر و بسیار تیزپر و چاالک واع دیگر بازها قوی کردند چرا که از ان پادشاهان بوسیله آن شکار می 

شود. قسمت کردنشین این ناحیه نام خود را  به محل سکونت طوایف کرد زبان ایل کلیایی در غرب سنقر اطالق می 

تشکیل  از اسم ایل کلیایی گرفته و به کلیایی معروف شده است. چون این شهرستان از دو قسمت سنقر و کلیایی 

 (. ۱۸:  ۱۳۹۸نقل در احمدی و یاوری،    ۱۳۸۸یدی،  ؤ شده این شهرستان سنقر و کلیایی نامیده شده است )م 

 و کلیایی سنقر   تحلیل و بررسی قالی 

قرار دارد که شامل همدان و    ها غرب ایران در سه بخش شمالی، جنوبی و مرکزی بازار پرمنفعت دستبافته 

. یکی از پنج منطقه  (Bennett, 2004: 224)شود. در غرب همدان، کلیایی از مراکز مهم است  کردستان می 

های تولید شده در غرب همدان  اصلی تجاری فرش کردی، سنقر و کلیایی است. کلیایی حتی گاهی به فرش 

ایی دارای رنگ روشن قابل مشاهده است؛ که به خوبی  های کلی شود و بافته هم به طور عام نسبت داده می 

.  (Ford, 2007: 243)شود  اند. این قبیله از بزرگترین تولیدکنندگان فرش در میان کردها محسوب می رنگ شده 
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است    ای شامل روستاهای کلیایی و شهر کوچک سنقر های عشایری کردستان در ناحیه مرکز اصلی تهیه قالیچه 

رود و گروه دوم در شمال غربی کلیایی واقع گردیده  و مرکز آن  که نبض بازار این صنعت به شمار می 

های ناحیه کلیایی در سال بالغ بر چندین هزار تخته بوده است ولی  آباد است.  بیست سال قبل فرآورده شیرین 

 (.  ۱۴۳:  ۱۹۴۸به تدریج این میزان کاهش یافت )ادواردز،  

ها پیش در بین روستاییان و عشایر سنقر و کلیایی به عنوان یک فعالیت جنبی، با ارزش و  از سال   بافی قالی 

شده است.  های بومی در روستاهای خاص منطقه بافته  شده و با استفاده از نقشه خودمصرفی محسوب  

کیونانی، حسین بافته  نقشه  مانند  این روستاها  نام  به  اکبرآبادی معروف شد ها  و  اتفاق  آبادی  این  دلیل  ند. 

 (. ۱۶۳-۱۶۲:  ۱۳۶۳ها باشد )جزمی و همکاران،  ممکن است تقدم یا مهارت بیشتر بافندگان این روستا 

شود. محل  نوع فرش مختلف که هر کدام مربوط به یک شهرستان است، بافته می   ۳۰تا   ۲۵در ایران حدود 

غم در اختیار داشتن  نقشه بافت،  ر بافنده علی های آن است. در بیشتر موارد  کننده ویژگی ها تداعی این بافته 

های بافت فرش هم این اتفاق  کند؛ حتی در کارگاه مطابق ذوق و سلیقه خود تغییراتی را در آن ایجاد می 

شبیهه به یکدیگر    های ایرانی اگر به صورت جفت هم بافته شوند، کامالا دهد. به همین دلیل فرش رخ می 

توان ذوق و خالقیت بافنده و طراح را در آن مشاهده کرد. این ویژگی یکی  می   نیستند و مانند تابلو نقاشی 

 (. ۳۲۰-۳۱۸:  ۱۳۶۳از امتیازات بزرگ و یکی از دالیل تنوع فرش ایران است )بنجامین،  

های منطقه سابقه  های طراحی است. بسیاری از طرح های رایج در قالی سنقر شامل نقوش ذهنی و نقشه نقشه 

آباد شهرت  ها مانند حسین های مجاورند و برخی از آن ثر از روستاها و استان أ رند و برخی مت و قدمت محلی دا 

 (. ۹۸:  ۱۳۸۳فر،  جهانی دارد )شایسته 

های سایر مناطق کشور از دو بخش زمینه و حاشیه تشکیل شده است. در فرهنگ  قالی سنقر به مانند قالی 

باشد. مانند »گل اکبرآباد« که منظور نقش کلی قالی  می   اصطالحات قالی کرمانشاه واژه »گل« به معنای نقش 

ها در قالی  نقش   ی ریزه های موجود در قالی است. مجموعه ی »ریزه گل« به معنای خرده نقش است و واژه 

 (. ۱۸۰-۱۷۸:  ۱۳۶۳ها به طرح خاصی اختصاص دارد )جزمی و دیگران،  سنقر وجود دارد که برخی از آن 

فرش  سنت  ایرانی، به  در طرح   های  حتی  و  است  اصلی  اجزاء  از  یکی  ذهنی حاشیه  قابل  های  هم  باف 

های حاشیه فرش  ها در طراحی فرش، طرح (. به دلیل نگرش آزاد آن ۳۴:  ۱۳۸۴مشاهده است )صدری،  

نمی  باالیی است و  تنوع  برای آن قائل شد )حاج  توان دسته روستایی و عشایری دارای  بندی مشخصی 

 (. ۱)جدول    ( ۷۷:  ۱۳۸۴محمد حسینی،  

  



 

    ۱۴۰۰ ماه آبان   ۲۰و    ۱9  / ران ی فرش ا   ان ی آموختگان و دانشجو پژوهشگران، دانش   ی علم   ی دستاوردها   ی مل   ش ی هما   ن ی نجم پ      ۳۳8
 
 

 

 ها حاشیه   -۱جدول  

 آنالیز خطی حاشیه  تصویر حاشیه  نام حاشیه  ردیف 

۱ 
حاشیه اره و شمامه  

 کامی یا دوست 

 

 
(Ford, 2007: 44) 

 

۲ 
حاشیه کشتی، شانه  

 و چشم گاو 

 
 

  (Ford, 2007: 48) 

 

۳ 
حاشیه طاووس  

 نگهبان 

 

 
(Ford, 2007: 45) 

 

۴ 
نوع دیگری از  

 شمامه حاشیه اره  

 
 

 ( ۹۲:  ۱۳۹۸)احمدی و یاوری،  

 

 )نگارندگان( 
 

های  برند که شامل حاشیه اصلی و حاشیه در سنقر و کلیایی، اصطالح محلی »پروایز« را برای حاشیه به کار می 

به عنوان حاشیه بومی نام برد و برخی    توان ها را می (. تعدادی از آن ۳۴:  ۱۳۸۴باریک اطراف آن است )صدری،  

 جوار اقتباس شده است. نیز از مناطق هم 

های بومی، حاشیه »دوستکامی« یا به اصطالح محلی »اره و شمامه« است. حاشیه قالی  یکی از این حاشیه 

هده  توان در مناطق دیگر مشا های سنقر است که مشابه آن را نمی آباد جزء منحصر به فردترین حاشیه حسین 

های، شانه و کشتی، منگوله، چشم گاو )سه نقطه(، شتر و  کرد. نقوش این حاشیه دارای تفاسیر گوناگون به نام 

بافی و نقوش انتزاعی که چندین مرحله از صورت واقعی خودشان دور  مسجد است. استفاده از سنت ذهنی 

 (.  ۱۰۳:  ۱۳۹۸  اند، درک و تصویر این نقوش را دشوار کرده است )احمدی و یاوری، شده 

توان گفت که فرم معتبرترین  پردازد؛ در واقع می گیری اثر هنری می فرم در معنای کلی به چگونگی شکل 

ترین  حلقه ارتباطی بین اثر هنری و سبک خاص آن است به همین دلیل، واژه فرم کاربرد وسیعی دارد و دقیق 

سبکی در این پژوهش فرم )طرح و نقش   لفه اصلی ؤ (. م ۲۰-۱۷:  ۱۳۹۸ معنای آن همان شکل است )جنسن، 

های در دسترس پیکره مطالعاتی این پژوهش )قالی سنقر و  لفه از میان نقشه ؤ و بر اساس این م   است قالی(  

 نمونه مطالعاتی برگزیده    ۴( و سپس  ۲دسته قرار داده شد )جدول    ۵نمونه مطالعاتی انتخاب و در    ۲۰کلیایی(،  

 (. ۳های سبکی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت )جدول  لفه ؤ جهت شناخت سبک و تعمیم م 
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 های بافته شده در سنقر و کلیایی بندی نقوش قالی تقسیم   -۲جدول  

 ردیف 
 دار ترنج 

 سراسری  تصویری  ای واگیره  ترنج لچک 
 حوضی  دو ترنج  تک ترنج 

 کیونانی  ۱
دوگل  

 آباد اکبر 
 چهارفصل  شاهی هوشنگ  کبابی سیخ  سینی قهوه  لنجاب 

 لنگر کشتی  ۲
دوگل  

 تیری هفت 
  شکارگاه  دارگل  سماوری  

   سروی  آباد حسین    بالغ داش گل تک  ۳

   شاپرکی  سیدعبداللهی    یه گلی  ۴

   بازوبندی  سرخی گل     ۵

 )نگارندگان( 
 

 های مطالعاتی معرفی نمونه   -۳جدول  

  

 تصویر  ویژگی  نام نمونه مطالعاتی  ردیف 

۱ 
 ترنج: لچک طرح  

 آباد قالی حسین 

آباد در  نقشه نام خود را از روستای حسین 

ترین  ترین و اصلی نزدیکی سنقر گرفته و رایج 

است. طرح این    آباد نقشه کلیایی، طرح حسین 

قالی به سبک هندسی و لچک ترنج است که  

ترنج آن به ترنج ساعتی معروف است. حاشیه  

مخصوص این طرح، شانه و کشتی است. زمینه  

آن از تکرار نقش واگیره ماهی درهم یا هراتی  

،  ۱۳۹۸پوشیده شده است )احمدی و یاوری،  

۹۶-۱۰۳ .) 

 

 

 

 

آباد )احمدی و  قالی حسین   -۱تصویر  

 ( ۲۵، تصویر ۱۳۹۸ری،  یاو 

۲ 

ای: قالی  واگیره   طرح 

کبابی )اره شمامه  سیخ 

 ای( پنکه   -

ای است که تمام متن، با  طرحی هندسی واگیره 

شود. نام این طرح بر  واگیره طرح پوشش داده می 

اساس قراردادن نام اشیاء پیرامون بر روی طرح  

 (. ۱۲۳  : استوار است )همان 

 

 

 
 

کبابی )احمدی و  سیخ قالی    -۲تصویر  

 ( ۲۴، تصویر ۱۳۹۸یاوری،  
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 )نگارندگان( 

 تصویر  ویژگی  نام نمونه مطالعاتی  ردیف 

۳ 

 دار ترنج   طرح 

 )تک ترنج( 

 قالی کیونانی 

)تخت جمشید یا  

 باف( خانم 

است. طرح کلی    روستای محل بافت، کیونان 

این نقشه این قالی را یک قاب مرکزی کشیده  

در مرکز و چهار نقش هندسی موسوم به  

دهد  ی متن تشکیل می »یقدان« در چهارگوشه 

هایی مانند  و در برخی موارد شامل خرده نقش 

  ۲آفتابه، چراغ، وزنه، یخدان است. همچنین در  

فرم دیگر با دو قاب مرکزی همراه خرده  

صلی و یک قاب مرکزی به همراه  های ا نقش 

شود. حاشیه متدوال  طرح درختی نیز بافته می 

 ( ۱۰۵  : . )همان است کامی  دوست 

 

 
 

 

  قالی تخت جمشید دوقاب   -۳تصویر  
 (www.carpetvista.com .)   

 
 
 
 
 

 
 

  مایه قالی تخت جمشید با نقش   -۴تصویر  
 (. ۱۲۳:  ۱۳۸۹گیاهی )صوراسرافیل،  

 

 

 
 

قالی تخت جمشید با یک     -۵تصویر  
قاب مرکزی )احمدی و یاوری،  

 (. ۵ر  ، تصوی ۱۳۹۸

۴ 

ای: قالی  واگیره   طرح 

  -کبابی )اره شمامه  سیخ 

 ای( پنکه 

ای است که تمام متن، با  طرحی هندسی واگیره 

طرح    شود. نام این واگیره طرح پوشش داده می 

بر اساس قراردادن نام اشیاء پیرامون بر روی  

 (. ۱۲۳  : طرح استوار است )همان 

 

 

 
 

کبابی )احمدی و  قالی سیخ   -۶تصویر  

 ( ۲۴، تصویر ۱۳۹۸یاوری،  

۵ 

ترنج: قالی  لچک   طرح 

سینی و قالی  قهوه 

 سماوری 

قالی    های ها فرم لچک ویژگی خاص این قالی 

است که به شکل شتر نشسته هستند. ترنج  

های بزرگ پیوسته، که  مربع شکل با سرترنج 

تداعی کننده فرم سینی است و گاهی در  

اطراف آن نقش دست هم کار شده است.  

برخی بر این باور هستند که قالی سماوری فرم  

سینی شکسته است )همان،  خمیده طرح قهوه 

۱۱۸ .) 

 

 

 
 

سینی  قالی قهوه   -۷تصویر  
 (www.carpetvista.com .) 

 

 

 
 

قالی سماوری    -۸تصویر  
 (www.carpetvista.com .) 

 نگارندگان    :منبع 
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 (. ۷-۴نمونه مطالعاتی به انجام رسید )جداول    ۴برای    های آن مراحل کشف صفات سبکی و تحلیل ویژگی 
 

 آباد ساز قالی حسین شناسایی و تحلیل عناصر سبک   -۴جدول  

  ردیف عنصر سبکی  ها ویژگی آنالیز خطی
شده است.   زمینه با طرح ماهی درهم یا هراتی پوشیده 

های مناطق دیگر  آباد از قالی زمینه هراتی قالی حسین 

 تر است. درشت 

 ۱ زمینه 

 
آباد، حاشیه کشتی، شانه  حاشیه مخصوص قالی حسین 

حاشیه  از  یکی  عنوان  به  و  است  گاو  چشم  های  و 

می قالی  شناخت  کردی  حاشیه های  امروزه  های  شود. 

 شود. دیگری هم برای قالی بافته می 

 ۲ حاشیه 

 
ساعتی   ترنج  به  و  هندسی  آباد  حسین  قالی  ترنج 

معروف است و ویژگی خاص آن، سرترنج هندسی به  

 شکل برگ یا درخت است. 

 ۳ ترنج 

 
پله  صورت  به  که  لچک  است  قسمتی  چند  و  ای 

نقش فرم  ریز  و  خاص  هم های  نقش  های  چون 

 حیوانات در آن قرار دارد. 

 ۴ لچک 

 )نگارندگان( 
 

 کبابی ساز قالی سیخشناسایی و تحلیل عناصر سبک -۵جدول 

  ردیف  عنصر سبکی  ها ویژگی  آنالیز خطی 
شامل   طرح  این  زمینه  خاص  فرم 

طراحی شده با نقوش برگ و    ای واگیره 

نماد   را  برگ  برخی  که  است  گل 

تشبیه   انار  به  را  گل  و  سرو  درخت 

 (. ۳۶:  ۱۳۸۴)صدری،   اند کرده 

 ۱ زمینه 

 
این  اره  خاص  و  بومی  )حاشیه  شمامه 

 طرح است(. 
 ۲ حاشیه 

 )نگارندگان( 
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 خانم باف(   -ساز قالی کیونانی )تخت جمشید شناسایی و تحلیل عناصر سبک   -۶جدول  

 ردیف  عنصر سبکی  ها ویژگی  آنالیز خطی 
 

 ۱ ترنج  فرم خاص ترنج یا قاب مرکزی 

 

های هندسی که در چهارگوشه  فرم 
متن قرار دارد و به یخدان معروف  

 است. 

های  گوشه 
 طرح 

۲ 

 

 ۳ ها خرده نقش  چراغ 

 

 

 
 ۴ ها خرده نقش  شال، وزنه، موتیف گیاهی، آفتابه 

 )نگارندگان( 
 

 سینی ساز قالی قهوه شناسایی و تحلیل عناصر سبک   -۷جدول  

 ردیف  عنصر سبکی  ها ویژگی  آنالیز خطی 
 

 ۱ لچک  دارای فرمی به شکل شتر شکسته 

 

 ۲ ترنج  ترنج مربع شکل با سرترنج بزرگ پیوسته 

 نگارندگان( )
 

 

های اول و دوم در مناطق همجوار، دیگر  های مشابه نمونه های سبکی با جستجوی طرح در مرحله سنجش تقابل 

(. برای  ۹-۸ها در جدول قرار گرفته است. )جداول  ساز آن شهرهای ایران و کشورهای همسایه، عناصر سبک 

زمینه هراتی از شهرهای بیجار، برچلوی همدان،    های هندسی لچک ترنج با آباد، از قالی تقابل طرح قالی حسین 

 زنجان و سنندج استفاده شد.  

 

 نگارندگان    :منبع 
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آباد، هر منطقه نسخه  های پرکاربرد منطقه غرب کشور، طرح زمینه هراتی است که از تبریز تا خرم از جمله نقش 

شود. اگر چه اجرای ساده روستایی  کردی در انواع مختلف ظاهر می   ای های قبیله خاص خود را دارد و در فرش 

ای در بافندگی  گر تنوع گسترده نقوش در این طرح مشترک است ولی تقریباا از هر نظر متفاوت هستند و نمایان 

های استان مرکزی، همدان و سایر  های کردی چهره ارتباطی بین فرش فرش   . (Ford, 2007: 86)کردی هستند  

آباد سنقر شهرت  های منطقه از جمله ماهی بیجار، جوزان مالیر و حسین ر ایران هستند و برخی از طرح عشای 

آباد همدان بافته  (. در همدان نیز این طرح لچک ترنج، به نام حسین ۲۷-۲۶:  ۱۳۸۹جهانی دارند )صوراسرافیل،  

ح انحصاری یکی از دو منطقه سنقر  آباد طر نظران گفته شده است که حسین شود. به نقل از برخی از صاحب می 

بافی در این  یا همدان بوده است. طرح مذکور از گذشته تا به امروز سیری تکاملی متأثر از گستردگی فرهنگ قالی 

یاوری،   و  )احمدی  است  داشته  حسین ۹۶:  ۱۳۹۸مناطق  قالی  حاشیه  فردترین  (.  به  منحصر  از  سنقر  آباد 

 (. ۱۰۳  :مناطق دیگر مشابهتی ندارد )همان   های قالی این منطقه است که با حاشیه 

های کیونانی )قالی با طرح یک قاب مرکزی، دو قاب  نمونه از قالی   ۳ساز  در ادامه همین مرحله، عناصر سبک 

و الدیک در جدول بعدی قرار گرفته است. در    ۱ای رومانیا، دوزملتی های سجاده مرکزی و فرم گیاهی( با قالی 

 سینی به دلیل نیافتن نمونه مشابه، جدول تقابل ایجاد نشده است.  طرح قهوه خصوص طرح سیخ کبابی و  
 

 آباد( )قالی حسین   ۱  های سبکی در نمونه مطالعاتی شماره سنجش تقابل   -۸جدول  

 حاشیه 
ریزنقش در  

 لچک 
 لچک و ترنج  زمینه 

آنالیز لچک  

 و ترنج 

مطالعاتی    نمونه 

 های آن و تقابل 

ردی 

 ف 

کشتی و  و    شانه 

های  دیگر حاشیه 

 کردی 

انواع  

حیوانات،  

 گیاهان 

زمینه  

هراتی  

 درشت 

ترنج  ای با ریز نقش لچک پله 

هندسی خاص )ساعتی(،  

 سرترنج برگی شکل 

  

۱ 

حاشیه با خطوط  

شکسته و خطوط  

خمیده متداول  

است. در مناطق  

کردی از  

بدون  

وجود ریز  

نقش در  

 لچک 

زمینه  

هراتی یا  

ماهی  

درهم  

 ریزتر 

لچک با خطوط خمیده  

ترنج با    بدون ریز نقش 

خطوط خمیده بدون  

 سرترنج برگی شکل 

 

 

 

 

 
قالی    -۷ر  تصوی 

 ,Ford)بیجار 
2007: 88) 

۲ 

 
1 Dosemelati 
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های  حاشیه 

متعددی استفاده  

 شود. می 

 

 

 

 

 

 

 
قالی  -۸  تصویر 

 برچلوی همدان 
www.carpetvist

a.com ) 

۳ 

 

 

 

 
 

: قالی  ۹تصویر 
 ,Ford)زنجان 

2007: 91) 

۴ 

لچک هندسی ساده بدون  

ترنج هندسی،    ریزنقش 

متفاوت با سنقر بدون  

 سرترنج 

 

 

 

 

 
 ۱۰ر  تصوی 

قالی سنندج 
(Ford, 2007: 

92) 

۵ 

 ( نگارندگان)
 

 )قالی کیونان(   ۲های سبکی در نمونه مطالعاتی شماره سنجش تقابل   -۹جدول  

 های فرعی خرده نقش  خرده نقش اصلی  آنالیز فرم ترنج مرکزی  های آن مطالعاتی و تقابل   نمونه  ردیف 

۱ 

 

 

 

 چراغ، آفتابه و شال  یخدان و وزنه 

 

 

 

 چراغ و شال  یخدان 

  
 و آفتابه   گیاه  وزنه 
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۲ 

 

 
قالی رومانی    -۱۱ر  تصوی 

.(Ford, 2007: 133) 

 

 گیاه، چراغ و آفتابه  یخدان  و وزنه 

۳  

 
 

  قالی دوزملتی   -۱۲  تصویر 
.(Ford, 2007: 130) 

 

 گیاه و آفتابه  

۴  

 
 

قالی الدیک    -۱۳  تصویر 
(Ford, 2007: 131) 

 

 گیاه و چراغ  یخدان  و وزنه 

 

ای ترکیه و رومانی، شباهت خاصی در قاب مرکزی  های سجاده های قالی کیونان با قالی در نتیجه تقابل طرح 

 هایی قابل مشاهده است.  های مورد اشاره، شباهت های اصلی و فرعی طرح شود اما در ریزنقش دیده نمی 

نیز محسوب می   شناسی سبک   ۶در مرحله   آن  آخرین مرحله  که  یافته عملی  این پژوهش  شود، طبق  های 

به  می  را  سنقر  قالی  طرح  سنقر    ۲توان  اختصاصی  و  بومی  نقوش  نخست  دسته  کرد.  تقسیم  کلی  دسته 

دارای شباهت محسوب می  که  نقوشی هستند  دیگر هستند، ولی  شوند و دسته دوم  مناطق  نقوش  با  هایی 

 (.  ۱۰شود )جدول  ها می سنقر موجب تمایز طرح آن با سایر طرح   های خاص نقوش ویژگی 

 
 گذاری سبک شناسی و نام : گونه ۱۰جدول  

 های دارای مشابهت طرح  های بومی و انحصاری طرح  ردیف 

 آباد حسین  سیخ کبابی  ۱

 لنگر کشتی  سینی قهوه  ۲

 تخت جمشید  سماوری  ۳

 بازوبندی  دوگل اکبر آباد  ۴

 شاپرکی  هفت تیری   دوگل  ۵

 سروی  دارگل  ۶
 لنجاب   ۷
 تک گل داش بالغ   ۸

 )نگارندگان( 
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شناختی و  ثیر دو دسته عوامل درونی یعنی فردی و روان أ ساز تحت ت شناسان پیدایش عناصر سبک به اعتقاد سبک 

(. با تغییرات چشمگیر هنر صنعت فرش از یک  ۳۱:  ۱۳۹۹قرار دارد )میرزایی    شناختی بیرونی و محیطی یا جامعه 

شوند که منطقه سنقر و  سو و تغییر سلیقه و دیدگاه هنرمندان این عرصه، همواره صفات سبکی دچار تغییرات می 

ود در اسناد  های موج کلیایی نیز از این امر مستثنی نیست. شناسایی صفات سبکی در این پژوهش به استناد نمونه 

های مرجع صورت پذیرفته است و امکان دستیابی به برخی نتایج متمایز با مشاهدات میدانی از وضعیت  و کتاب 

 بافی منطقه دور از انتظار نیست. حاضر قالی 

 گیری )شرح کامل صفات سبکی( نتیجه 

طرح  دارای  عشایری  پیشینه  با  سنقر  اس قالی  زیبا  هندسی  نقوش  جمله  از  مختلفی  دسته  های  در  و  ت 

های سنقر شامل حاشیه، ترنج، لچک و ریز نقش است که در  گیرد. طرح قالی های روستایی قرار می قالی 

هایی چون شانه کشتی، چشم گاو، اره  ها با نام بعضی موارد اختصاصی و بومی این منطقه هستند. حاشیه 

ها با  کردی مورد استفاده است. ترنج   ها در مناطق شوند که برخی از آن شمامه و طاووس نگهبان شناخته می 

های متنوع،  ها با سرترنج شوند که از ترکیب آن اشکال متنوع چندضلعی، مربع، لوزی یا بیضی مشاهده می 

مانند هستند که گاهی با    ای صورت هندسی و پله ه  ها بیشتر ب اند. لچک به ظاهری منحصر به فرد دست یافته 

می ایجاد شکل  کلیایی  و  سنقر  قالی  بارز  ویژگی  به  بدل  نشسته،  شتر  مانند  انتزاعی  دیگر  شوند.  های  از 

ها است و بافنده خالق با گشاده دستی از طریق  های طرح قالی این منطقه، استفاده فراون از ریزنقش ویژگی 

کاسی از هرآنچه در پیرامون خود دیده، بافته است. حاصل  استفاده از ریزنقش در زمینه، لچک و ترنج انع 

این روش به همراه ذوق هنری بافندگان هنرمند منطقه در به ترجمه درآوردن تجربه زیسته خود و طبیعت  

 سینی شده است.  های بومی سنقر مانند طرح سیخ کبابی و قهوه در فرش، باعث ایجاد نقشه 

های همدان و کردستان و پیشینه آن به عنوان بازار  یی، مجاورت با استان موقعیت جغرافیایی خاص سنقر و کلیا 

ثیراتی در قالی منطقه یاد شده است و این اثرات در  أ مهم فروش و صادرات فرش در غرب کشور، نیز دارای ت 

ه  های شهری امروزه مالک نبوده، بیشتر قابل مشاهد گذشته که زندگی عشایری رونق بیشتری داشته و مرزبندی 

هایی در  است. روابط میان فرهنگی که در بین اقوام منطقه و کشورهای مجاور، وجود داشته، باعث بروز شباهت 

ناپذیر بوده است. بعضی از  قالی مناطق مورد اشاره شده و بافت نقوش مشترک در منطقه امری عادی و اجتناب 

های  بافته توان دست شود ولی می بافته می های قالی در مناطق دیگری چون همدان، کردستان و زنجان نیز  طرح 

های  های خاص نقوش سنقر، تمایز بافته های جزئی از هم تمیز داد. با این وجود ویژگی هر منطقه را با تفاوت 

آباد سنقر است که  گر ساخته است که نمونه بارز آن قالی حسین این منطقه را از سایر مناطق پررنگ و جلوه 



 ۳۴7        یشناس سبک  کردیبا رو ییایسنقر و کل  یطرح و نقش قال لیتحل  
 

طرح لچک ترنج با زمینه هراتی در غرب ایران، به دلیل حاشیه خاص، ترنج ساعتی،  رغم رواج داشتن  علی 

های منطقه جدا شده است و  های متعدد در لچک، از سایر طرح های برگی شکل و وجود ریزنقش سرترنج 

 شهرتی جهانی دارد. 

یل آن به روش  های قالی سنقر و تجزیه و تحل آوری اطالعات در مورد طرح با این اوصاف و پس از جمع 

شناسی عملی، به این نتیجه دست یافته شد که منطقه سنقر و کلیایی صاحب سبک روستایی خاص  سبک 

 بخش قابل توصیف است:   ۲خود است که سبک مذکور در  

های بومی معروفی مانند  های بومی که منحصر به این منطقه است و دومین بخش طرح بخش نخست طرح 

شوند  ها دارند و در سایر مناطق مثل همدان و کردستان نیز بافته می یر طرح هایی با سا هراتی که شباهت 

 شود. های منحصر به فرد این منطقه مشاهده می ها شاخصه ولی در آن 

 

 فهرست منابع 

 (. قالی سنقر و کلیایی. همدان: آکسایا. ۱۳۹۸احمدی، روجا و یاوری، فریبا )   -

 ی صبا، مهین دخت. تهران: انجمن دوستداران کتاب. (. قالی ایران. ترجمه ۱۳۶۲)   ادواردز، سیسیل   -

 ی کردبچه، محمدحسین. تهران: انتشارات جاویدان. (. ایران و ایرانیان. ترجمه ۱۳۶۳بنجامین، س، ج، و )   -

ناسی  ش (. هنرهای بومی در صنایع دستی باختران. کرمانشاه: مرکز مردم ۱۳۶۳جزمی، محمد و همکاران )   -

 وزارت فرهنگ و آموزش عالی.  

 ی آواکیان، بتی. تهران: سمت. (. تجزیه و تحلیل آثار هنرهای تجسمی. ترجمه ۱۳۹۸جنسن، چارلز )   -

های روستایی ایران. دوفصلنامه  شناسی فرش اهلل. زیبایی اللهی، حبیب حاج محمد حسینی، همایون و آیت   -

 . ۹۴-۶۱،  ۱،  ۱۳۸۴گلجام،  

نقشه (. سبک ۱۳۹۴یم ) سلطانی گوکی، مر   - کرمان.  شناسی  های فرش موجود در شرکت سهامی فرش 

 تهران: دانشگاه هنر. 

،   ۸۸و   ۷۷، ۱۳۸۳بافی در سنقر کلیایی. کتاب ماه هنر، بهمن و اسفند  (. هنر قالی ۱۳۸۳فر، مهناز ) شایسته   -

۹۶-۱۰۴ . 

 . ۳۲-۴۱،  ۱،  ۱۳۸۴مه گلجام،  (. مفاهیم نمادین در نقوش قالی سنقر. دوفصلنا ۱۳۸۴صدری، مهرداد )   -

 : فرش کرمانشاه. تهران: آفتاب اندیشه. ۲های کردی  (. فرش ۱۳۸۹صوراسرافیل، شیرین )   -

 شناسی در ادبیات. تهران: جهاد دانشگاهی. (. درآمدی بر سبک ۱۳۷۲عبادیان، محمود )   -

 ها. تهران: سخن. ها، رویکردها و روش شناسی نظریه (. سبک ۱۳۹۰فتوحی، محمود )   -
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،  ۲،  ۱۳۹۲شناسی قالی ایران. فصلنامه پژوهش هنر، تابستان  (، سبک ۱۳۹۲مهدی ) میرزاامینی، سید محمد   -

۸۹-۹۶ . 

شناسی مطالعات سبک در طرح و نقش قالی ایران. فصلنامه کیمیای هنر،  (. روش ۱۳۹۹میرزایی، عبداهلل )  -

 . ۳۵-۱۹،  ۳۷،  ۱۳۹۹زمستان  

 هنر باستانی بافندگی در فرش کردی. کرمانشاه: دانشگاه رازی.   (، در جستجوی ۱۳۹۲ای، محمدرضا ) همزه   -

های عشایری و روستایی  شناسی یادگاری بافی در قالی (. تبیین جامعه ۱۳۹۷یاوری، فریبا و همکاران )   -

 . ۸۲-۶۳،   ۳۳،   ۱۳۹۷ایران )مطالعه موردی: قالی کرمانشاه(. دوفصلنامه گلجام، بهار و تابستان  

- Bennett, Ian. (2004). Rugs & carpets of the world. London: Greenwich Editions. 

- Ford, P.R.J. (2007). Oriental Carpet Design A Guide to Traditional Motifs, Patterns 

and Symbols. London: Thames & Hudson 

- website: 
https://www.carpetvista.com 
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 افزایش صادرات فرش ایران  تجارت الکترونیک دربررسی رویکردهای نوین 

 مربی، گروه صنایع دستی دانشکده هنر، دانشگاه اراک ،  ی عشر عاطفه اثنی  

f-asnaashari@araku.ac.ir 

 

 چکیده 

  کارهای ی اخیر، در این مقاله راه ها سال باف ایران در  با توجه به سیر نزولی تولید و صادرات فرش دست 

باف به جای شیوه سنتی آن مورد تجزیه و  نوین تجارت و استفاده از شیوه تجارت الکترونیکی فرش دست 

و   الکترونیکی  تجارت  افزون  رشد روز  به  توجه  با  دیگر،  از طرف  است.  گرفته  قرار  ی  ها ت ی مز تحلیل 

گذشته در زمینه صادرات فرش    ی ها سال ی  ها ی ماندگ که برای جبران عقب    است رقابتی حاصل از آن الزم  

ی نوین تجارت به کار گرفته شود تا بتوانیم باز هم در این رقابت تنگاتنگ تجارت،  ها وه ی ش باف،  دست 

ی  ها روش باف کشور را در صدر قرار دهیم. همچنین در مقاله سعی بر این است که  صادرات فرش دست 

 . شود ر کنندگان فرش ارائه  باف برای صاد نوین تجارت و تجارت الکترونیکی فرش دست 

توصیفی  حاضر  روش    -پژوهش  اساس  بر  مطالب  گردآوری  و  است  نتایج  ا انه کتابخ تحلیلی  است.  ی 

سنتی کسب    ی ها وه ی با توجه به جایگاه تجارت الکترونیک در تحول ش که،    دهد ی م حاصل از پژوهش نشان  

آنالین  تخصصی  بازارهای  گسترش  لزوم  اقتصاد جهانی،  توسعه  و  کار  بخش   و  تمامی  تجاری  در  های 

نیز با وجود تمام موانع پیشرو تولید و عرضه، در راستای حفظ حیات خود و    فرش . لذا  د ی نما ی آشکار م 

ریزی  با مدیریت و برنامه   توان ی م   و   نیست حضور پررنگ در بازارهای داخلی و جهانی از این مقوله مستثنا  

کشور  فرش  های موجود در حوزه  ا شناخت پتانسیل مناسب از بسترها و امکانات موجود بهره جست و ب 

 . پدید آورد   فرش های اقتصادی چشمگیری در زمینه صادرات  فرصت 

 

 فرش ایران، صادرات فرش، تجارت الکترونیک، فرش و صنایع دستی :  های کلیدی واژه 
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 مقدمه 

که  چه  آن ها به  ن ا خالء ناشی از نیاز انس   تواند ی م   ویژه فرش ه و ب   صنایع دستی   ، امروزه با گسترش زندگی ماشینی 

گونه است که نیاز به حضور    ها دارد را برآورده سازد و این توسط دست خلق شده، زیباست و ریشه در سنت 

. اما با توجه به کاهش سطح تولید و دشواری فرایند تهیه، امکان  شود ی به وضوح در زندگی مردم احساس م   فرش 

سویی دیگر با گسترش جوامع    .رسد ی ها با قیمتی مناسب آسان به نظر نم این بافته دسترسی مردم به نوع اصیل  

نیازهای زندگی مدرن نبوده و با ظهور اینترنت و    ن ی سنتی تجارت به تنهایی پاسخگوی تأم   ی ها وه ی شهری دیگر ش 

و   ها وه ی در ش  تجارت متحول شده است. تجارت الکترونیکی انقالبی  ی ها وه ی اخیر ش  ی ها تجاری شدن آن در دهه 

جویی را در بهترین وجه جامه عمل پوشانده است. بدیهی  تجاری گذشته ایجاد کرده و سرعت و صرفه   ی ها ه ی رو 

نیز برای حفظ حیات و جایگاه خود در زندگی بشر امروزی ناگزیر از ورود به این  فرش  است در چنین شرایطی  

اطالعات و ارتباطات کشور با رشد قابل توجه ضریب نفوذ  شده از سازمان فناوری  به گواه آمار ارائه  . عرصه است 

است که با وجود    . این در حالی هستیم اینترنت در کشور شاهد روند رو به رشد بازارهای الکترونیک در کشورمان  

کمتر بر روی این موضوع تمرکز    فرش چنین روند رو به رشد بازارهای تجارت مجازی در کشورمان، در حوزه  

  توانند ی های تخصصی در این زمینه در فضای مجازی م اندازی و گسترش پایگاه   راه   .درخور توجهی شده است 

 . نقش شایانی در حفظ، معرفی و عرضه مطلوب این هنر در دنیای امروز داشته باشند 

 روش تحقیق 

 . اند شده ی گردآوری  ا انه کتابخ شده در آن به روش  و مطالب ارائه    است تحلیلی    -پژوهش ارائه شده توصیفی 

 له و معرفی نمونه و اطالعات أ بیان مس   -الف 

در سطح دنیا و نیز ایران حاکم است تفاوت شگرفی با    ها ن ا بدون تردید شرایطی که امروز بر بسیاری از سازم 

های متعددی روبرو هستند، گرایش به سمت جهانی شدن،  ها با چالش ن ا گذشته پیدا کرده است. امروزه سازم 

گرایی، استفاده روزافزون از اینترنت و تجارت الکترونیکی، شدت و  تغییر و تحوالت تکنولوژیکی، مشتری 

ها در  ها را افزایش داده است. در واقع اینترنت و تجارت الکترونیکی برای شرکت ن ا تنوع رقابت بین سازم 

ارائه محصوالت و خدمات و   با مشتریان و سهامداران،  تعامل  ایجاد درآمد و  از صنایع به روش  بسیاری 

ملی  صنایع دستی در اقتصاد  فرش و حال با توجه به نقش مهم و مؤثر  .ه است شد فروش الکترونیکی تبدیل 

خصوص در زمینه تجارت الکترونیک و بازاریابی و یا حتی در  به   ، و وجود امکانات شگرف فناوری اطالعات 

کارهای اساسی  از راه  تواند ی نتیجه گرفت که فناوری اطالعات و تجارت الکترونیک م   توان ی زمینه آموزش، م 



 ۳5۳        رانیصادرات فرش ا شیدر افزا کیتجارت الکترون نینو  یکردهایرو یبررس  
 

ی تجارت الکترونیک و تا چه  ها ه جنب باید دید کدامیک از    اما   . باشد   فروش و صادرات فرش و مهم توسعه  

 حد درپیشبرد اهداف فروش و صادرات فرش مؤثر هستند. 

 اهداف پژوهش 

 بررسی رویکردهای نوین تجارت الکترونیک درافزایش صادرات فرش ایران :  هدف اصلی 

  ارزیابی میزان نفوذ تجارت الکترونیک در بازار فروش فرش :  اهداف فرعی 

 سنتی فرش و ورود به بازارهای الکترونیک و جهانی گذر از کسب و کارهای  

 فرضیات 

 ثیر مثبت دارد. أ بافت ت ی دست ها فرش اجرای تجارت الکترونیک در توسعه فروش  

 ثیر مثبت دارد. أ بافت ایران ت های دست اجرای تجارت الکترونیک در توسعه صادرات فرش 

 پیشینه پژوهش 

پایان   ( ۱۳۸۷)یزدانیان,   تجارت    نامه در  طریق  از  دستی  تجارت صنایع  »توسعه  عنوان  با  ارشد خود  کارشناسی 

الکترونیک« به ارائه مدلی به منظور توسعه تجارت صنایع دستی از طریق تجارت الکترونیک پرداخته است. نتایج  

رائه مدلی  دهد که تجارت الکترونیک در توسعه تجارت صنایع دستی تأثیر مثبت داشته و به ا این پژوهش نشان می 

ی اینترنتی، اجرای  ها فروشگاه پنج وجهی که متشکل از شرکت خصوصی تجارت الکترونیک صنایع دستی، ایجاد  

 ی اعتباری، بازاریابی مناسب و حمل و نقل مناسب است، پرداخته شده است. ها کارت بانکداری الکترونیک و  

بررسی موانع تجارت الکترونیک در حوزه  "پژوهش خود با عنوان    در   ( ۱۳۹۵سلیمانی,    و )احمدی عسگر  

کارهایی از جمله استفاده از  و با استفاده از نتایج حاصل از تحقیق راه   "های داری ویژه بافته ه  صنایع دستی ب 

سازی و... جهت مرتفع شدن موانع موجود  تجهیزات و ابزارهای مخابراتی الزم، وضع قوانین دقیق، فرهنگ 

 ه است. شد پیشنهاد  

ای به ارائه مدلی برای انتخاب استراتژی  در مقاله   ( ۱۳۹۶جاویدی مشتقین,   و  ر خاناپشتانی, بصیر ابیانه پو )فرج 

به   SWOTاند. در این مطالعه با استفاده از ماتریس پرداخته  بافت تجارت الکترونیک در صادرات فرش دست 

های حاکم در صادرات فرش دست بافت  تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف و همچنین تهدیدها و فرصت 

تکنیک   آنتروپی شانون و  استفاده روش  با  و  پرداخته  الکترونیک  بستر تجارت  اوزان    Topsisدر  تعیین  به 

 پردازد. شده می   های شناسایی بندی استراتژی )اهمیت( وجوه و معیارهای این ماتریس و همچنین رتبه 

( در مقاله خود نقش تجارت الکترونیک در ایجاد بازارهای جهانی برای صنایع  ۱۳۹۲اله پور,  ولی   و   پور اله )ولی 

ی  برا های حراج آنالین فضایی ایده آل  اند که سایت به این نتیجه رسیده   ها آن اند.  دستی را مورد پژوهش قرار داده 
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اندازی یک حساب  ورود به بازارهای خارجی برای کسب و کارهای کوچک با بودجه محدود است. اما تنها راه 

کاربری در سایت حراج آنالین برای موفقیت در کسب و کار آنالین کافی نیست. باید قبل از شروع تجارت  

یکی از دالیل اصلی است که کسب    ریزی ریزی استراتژیک وجود داشته باشد. عدم برنامه الکترونیک یک برنامه 

  ی بند لویت او تحقیقی با عنوان  در    ( ۱۳۹۵مدیری,    و )پورمند  کند.  و کارهای کوچک را با شکست مواجه می 

  ت طالعا از ا   ده ستفا ا   با   ، FMCDM  با رویکرد   ن نیا ا ند ز   ستی د   صنایع   وش فر   بر   نیک و لکتر ا   رت تجا مؤثر    مل ا عو 

تاثیرگذار بر فروش صنایع دستی    شاخص   ۲۴و روش فازی دلفی،    خبرگان   از   نظرسنجی و    ه شد   دآوری گر 

  هی د وزن   ای بر و    زی فا   یمتل از روش د   مل ا عو   بین   نی درو   بط روا   سی ر بر   جهت .  کردند   اج ستخر ا زندانیان را  

  ترین مهم   که   ند داد   ن نشا   ی این پژوهش ها افته ی .  شد   ده ستفا ا   زی فا   ای شبکه   تحلیل و    تجزیه از    مل ا یرعو و ز   مل ا عو 

  ، مالی   عامل   ، گانی زر با   عامل   ، حمایتی   عامل از:    تند ر عبا   به ترتیب   ن نیا ا ند ز   ستی د   صنایع   وش فر   بر   ار ثیرگذ أ ت   مل ا عو 

 .نسانی ا   منابع   عامل و    یرساخت ز   عامل   ژی، تکنولو   عامل   ، یابی زار با   ت خدما   عامل 

 بحث 

 تجارت الکترونیک 

و   اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  محور  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  مختلف  امروزه  کشورهای  فرهنگی 

است  در  .  قرارگرفته  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  انقالب  عینی  نمودهای  از  یکی  الکترونیکی  تجارت 

فاصله   ی ها عرصه  الکترونیکی  در محیط  مکانی    ی ها ت ی جغرافیایی و محدود   ی ها اقتصادی است.  زمانی و 

. تجارت الکترونیکی با رفع موانع فرا  شود ی م م انجا منتفی و مبادالت تجاری بر پایه اطالعات الکترونیکی  

  ی امدها ی . تجارت الکترونیکی از مزایا و پ د ی نما ی روند تجارت جهانی را تسریع م   ، روی تجارت بین الملل 

منابع   قیمت  کاهش  بازار،  گسترش  قبیل  از  مهمی  هز اقتصادی  کاهش  وری،  بهره  ارتقای    ی ها نه ی تولید، 

مزایای  .  مبادالتی، ایجاد اشتغال و کاهش تورم برخوردار بوده و در رشد درونزای اقتصادی نقش محوری دارد 

یافته بلکه کشورهای در حال توسعه نیز از  فراوان تجارت الکترونیکی سبب شده که نه تنها کشورهای توسعه 

 المللی استفاده نمایند. رقابت در عرصه داخلی و بین آن به عنوان ابزاری برای  

جز انزوا در عرصه اقتصاد جهانی بدنبال نخواهد داشت. گسترش    ی ا جه ی نبود راهبرد تجارت الکترونیکی نت 

اقتصادی و پذیرش تدریجی   ی ها گیری آن توسط بنگاه کار به روز افزون حجم تجارت الکترونیکی در جهان، 

 . اقتصادی و تجاری است   ی ها ن بیانگر مزایای بالقوه تجارت الکترونیکی در عرصه کنندگا آن از سوی مصرف 

 . اقتصادی متصور نیست   ی ها ت ی بنابراین راهی جز تالش مستمر برای استفاده از آن در فعال 
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رایانه و فرآیند اطالعات در    ر ی تأث انقالب اینترنت از جهت گسترش اطالعات، توسعه هوش مصنوعی و    ر ی تأث 

گذاری و استراتژی نبوده، بلکه اینترنت از طریق ایجاد یک شبکه جهانی برای توزیع  گیری، سیاست تصمیم 

ننده و بازار کار و مشاغل  ک کاالها وخدمات بر تجارت، اقتصاد، صنعت، بازار کاالها و خدمات، رفتار مصرف 

 . (Drucker 2002)ی زندگی بشر غیرقابل انکار است  ها جنبه اینترنت بر همه    ر ی تأث گذاشته است. البته    ر ی تأث 

)به عنوان    ها شبکه به استفاده از اینترنت و سایر  (  E-Commerce)   بر طبق تعریف توربان، تجارت الکترونیک 

 ,Turban) ، کاالها و خدمات اشاره دارد. ها داده ( برای خرید، فروش، حمل و نقل یا تجارت  مثال اینترانت 

Mdean, & Wetherbe, 2002). 

که موفقیت تجارت الکترونیکی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه    دهد ی تحقیقات تجربی نشان م 

ب  کشور ه  پیشرو  این  در  الکترونیکی  بسترهای  مناسب  شرایط  شامل  خاطر  الکترونیکی  بسترهای  است.  ها 

دولت و درجه تسهیل    ی ها ت ی های فناوری اطالعات، فعال مبتنی بر اینترنت، کیفیت زیرساخت   ی ها فرصت 

  پایین، یکی از بسترهای   ی ها نه ی تجاری است. دسترسی افراد و تجار به ابزارهای ارتباطاتی با کیفیت برتر و هز 

اجتماعی و فرهنگی از    ی ها رساخت ی کنندگان درکنار ز پذیرش تجار و مصرف .  مهم تجارت الکترونیکی است 

های گسترش تجارت الکترونیکی محسوب  الکترونیکی از سایر پیش شرط   قبیل نیروی انسانی ماهر و سواد 

رهای جدید، حمایت از  . محیط قانونی و سیاسی شامل قوانین اینترنتی، آسان بودن ایجاد کسب و کا شود ی م 

های فناوری برای  دولت از زیرساخت   ی ها ت ی گذاری و حما های شخصی و مالکیت فکری و سرمایه دارائی 

 . توسعه و ترویج تجارت الکترونیکی حیاتی است 

زیرساخت فنی، مسائل    ی ها نه ی بنابراین برای توسعه تجارت الکترونیکی به مجموعه اقدامات اساسی در زم 

دولتی نیاز    ی ها ت ی سازی و آموزش و تحصیل، حمایت از بخش خصوصی و حما راتی، آگاه قانونی و مقر 

گیری  کار به ها که نقش محوری در  کنندگان و بنگاه است تا شرایط برای فعالیت فعاالن اقتصادی یعنی مصرف 

در مدت کوتاهی که از آغاز عمر تجارت الکترونیک    . ( ۱۳۸۰)زرگر,    شود تجارت الکترونیکی دارند، فراهم  

ب گذرد ی در جهان معاصر م  به دلیل فراهم بودن بسترها و شرایط الزم رشد  این فعالیت  را در    ی ا سابقه ی ، 

انگیزی در سطح جهان  در آینده نزدیک با سرعت شگفت   شود ی است و پیش بینی م کشورهای پیشرفته داشته 

یابد  م   توسعه  به  مجموع  کردن  در  فراهم  آگاهی،  ایجاد  راهبرد  سه  الکترونیکی  تجارت  گسترش  نظور 

های تشویقی کسب و کار  های فنی و ساختار قانونی اتخاذ شده است و به موازات آن از سیاست زیرساخت 

المللی در ترویج و    بین   ی ها ن ا سازم   ی ها ت ی الکترونیکی، دولت الکترونیکی، تسهیل تجاری و مشارکت در فعال 

 . ( ۱۳۹۲پور,  اله ولی و    پور  اله )ولی   تجارت الکترونیکی استفاده شده است توسعه  
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 ی تجارت الکترونیک: ها مدل انواع  

طبقه  بین شرکت براساس  ارتباط  و  معامالت  ماهیت  به  توجه  با  که  در  بندی  تجارت  ها ت ی فعال کنندگان  ی 

 (Turban, et al. 2018)، انواع تجارت الکترونیکی عبارتند از:  رد ی گ ی م الکترونیکی صورت  

کنندگان در  در این نوع از تجارت الکترونیکی، شرکت   (: 1B2Bتجارت الکترونیکی بنگاه با بنگاه )  -

 . دهند ی م از حجم تجارت الکترونیکی را تشکیل    % ۸۵بوده و هم اکنون    ها بنگاه ی مربوطه،  ها ت ی فعال 

این نوع از تجارت الکترونیکی مربوط به معامالت    (: 2C2Bتجارت الکترونیکی بنگاه با مشتری )  -

-eو خریداران انفرادی بوده و به همین دلیل این نوع از تجارت به    ها بنگاه خرده فروشی کاالها و خدمات بین  

tailing   .معروف است 

این نوع از تجارت الکترونیکی شامل فروش کاالها    (: 3B2Cتجارت الکترونیکی مشتری با بنگاه )  -

 از طریق اینترنت است.   ها ن ا سازم و خدمات توسط افراد به  

این نوع از تجارت    (: Intrabusiness ECکسب و کار داخلی )   صورت به تجارت الکترونیکی   -

و اطالعات بین    ی درون سازمانی است که مستلزم مبادله کاالها، خدمات ها ت ی فعال الکترونیکی شامل تمام  

 . است واحدهای داخلی مختلف و افراد سازمان  

-  ( کارکنان  با  بنگاه  الکترونیکی  خود  (:  4E2Bتجارت  که  نوع  این  تجارت  ا طبقه در  از  ی 

کسب و کار داخلی سازمان است، خدمات، اطالعات یا محصوالت در اختیار کارکنان   صورت به الکترونیکی  

از طریق سیستم حقوق و دست رد ی گ ی م انفرادی قرار    صورت به  مزد آنالین  ، مثل پرداخت حقوق کارکنان 

 سازمان. 

از تجارت الکترونیکی شامل معامالتی    بندی این طبقه (:  5C2Cتجارت الکترونیکی مشتری با مشتری )  -

با یکدیگر  است که مصرف  های شخصی توسط یک  ، مثل فروش دارایی دهند ی م م  انجا کنندگان بطور مستقیم 

 . رند ی گ ی م ی آنالین نیز در این طبقه قرار  ها ی حراج کننده دیگر. معامالت صورت گرفته در  کننده به مصرف مصرف 

  صورت به ی جامعه  ها گروه همکاری افراد یا  (:  CCهمکاری تجاری ) تجارت الکترونیکی به شکل   -

ی مختلف  ها ن ا مک شرکای تجاری در  که  این معروف است، مثل    ۶آنالین با یکدیگر به همکاری یا مشارکت تجاری 

 
1 Business-to-Business 
2 Business-to-Consumer 
3 Consumer-to-Business 
4 Business-to-Employee 
5 Consumer-to-Consumer 
6 Collaborative Commerce 
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طور مرتب با یکدیگر ارتباط داشته  ه  آنالین و ب   صورت به بر روی طراحی یک محصول با یکدیگر کار کرده و  

 بینی پرداخته و نتایج را با هم مبادله کنند. باشند و یا شرکای تجاری با یکدیگر در مورد تقاضای بازار به پیش 

-  ( الکترونیکی  کاالها،    (: 1E.govدولت  دولتی،  واحدهای  الکترونیکی،  تجارت  از  نوع  این  در 

( خریداری کرده و خدمات خود را از این طریق به  C2Gیا از مردم )   ( B2Gها ) خدمات یا اطالعات را از بنگاه 

 . کنند ی م متقاضیان ارائه  

 ( ۱۳۸۷یزدانیان, توسعه تجارت صنایع دستی از طریق تجارت الکترونیک,  دسته )   ۹ی تجارت الکترونیک در  ها مدل 
 

 

 انواع مدل تجارت الکترونیکی   -۱جدول  

 دولت  بنگاه  کننده مصرف  

 ها مبادله بین دولت   G2G مبادله اطالعاتی   G2B مبادله اطالعاتی   G2C دولت 

 مالیات   B2G تجارت الکترونیکی   B2B تجارت الکترونیکی   B2C بنگاه 
 پرداخت مالیات   C2G ها مقایسه قیمت   C2B بازارهای خارجی   C2C کننده مصرف 

 

 تجارت الکترونیک در ایران 

است. اما اهمیت فناوری اطالعات باعث شده تا    مراحل اولیه تجارت الکترونیک در ایران بسیار نوپا و در  

نظر    تدوین و اجرای قوانین و لوایح مورد نیاز در این عرصه همواره مد نظر مسئوالن ایران باشد. اما به 

های آموزشی متعدد هنوز میزان آگاهی افراد و تجار کشور از  ها و کارگاه با وجود برگزاری دوره   رسد ی م 

جدیدترین آماری  .  ( ۱۳۸۷)صحرائیان,   ه از امکانات موجود برای تجارت الکترونیک کم است نحوه استفاد 

م  را مشخص  الکترونیک  ایران در حوزه تجارت  الن دولتی در  ئو ، اظهارات برخی مس سازد ی که جایگاه 

سال   در  که  است  شده  گفته  اساس  براین  است.  الکترونیک  تجارت  همایش  ا ۲۰۱۰ششمین  در    ران ی ، 

  ۱۹۳در میان    ۱۰۰قرار داشته که این جایگاه در حال حاضر به رتبه    ۱۰۲لکترونیک در جایگاه  تجارت ا 

کننده به نظر  کشور مورد بررسی رسیده است اما این بهبود با توجه به امکانات و توانمندیهای کشور راضی 

ن هجدهم جهانی و در  ؛ چرا که طبق آمار مجمع جهانی اقتصاد، ایران از نظر اندازه بازار در مکا رسد ی نم 

مکان نخست کشورهای منطقه قرار دارد و این بازار بزرگ مسلماا حجم باالتری از تجارت الکترونیکی را  

 . تجارت الکترونیک به هیچ عنوان شایسته آن نیست   در   ۱۰۰که رتبه    کند ی طلب م 

 رقابتی شدن کاالها و   به اعتقاد اکثر کارشناسان حوزه اقتصادی، تجارت الکترونیک ضرورتی است که موجب 

 
1 E-Government 
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. این در حالی است که با توجه به آمارهای جهانی، جایگاه ایران در زمینه  شود ی ها م کاهش قیمت تمام شده آن 

اینترنتی مربوط    ی ها ت ی درصد از سا   ۸۲که بیش از    شود ی گفته م  .تجارت الکترونیک چندان قابل مالحظه نیست 

به تجارت است اما کشور ما به دالیل متعدد تاکنون نتوانسته است از امکانات و تسهیالت اقتصادی و تجاری  

جوان و جویای کار، در راه آموزش و ایجاد شغل از   درصد جمعیت   ۶۰اینترنت استفاده ببرد. ایران با داشتن  

میلیون شغل    ۸است که از راه تجارات اینترنتی تا به حال  رنگ عمل کرده است. این در حالی  طریق اینترنت کم 

های مورد  تهیه زیرساخت  .است ها در کشورهای کانادا، ایاالت متحده و استرالیا آمده است که بیشتر آن وجود به 

بانک  در  فعالیت نیاز  و  است  گرفته  قرار  امر  مسئوالن  موردتوجه  که خوشبختانه  است  از ضروریاتی  های  ها 

م شده است.  انجا در سیستم بانکی کشور برای ارائه بانکداری الکترونیک و دیگر خدمات نوین بانکی    ی ا گسترده 

البته مشکالت فرهنگی نیز در عدم توسعه تجارت الکترویکی نقش داشته است. تجارت الکترونیکی نیازمند  

تر از فرهنگ استفاده از  ل و مقبو  تر ده ی فرهنگی خاص است. در جامعه ما هنوز فرهنگ خرید نقدی بسیار پسند 

 (. ۱۳۸۱)صنایعی,    اعتباری و خرید و فروش اینترنتی است   ی ها کارت 

افراد را وادار به استفاده از تجارت الکترونیکی خواهد کرد. فقدان آگاهی عمومی در    طلبی البته حس راحت 

مستمر و الزم از جمله مسائل مهم در    ی ها تجارت الکترونیکی و عدم آموزش   ی ها خصوص فواید و استفاده 

حوزه تجارت    شاید به استناد برخی آمار ایران جایگاه مطلوبی در .  استقرار تجارت الکترونیکی در کشور است 

  دهند ی م م انجا هایی که کاربران از طریق اینترنت الکترونیکی نداشته باشد اما با یک نگاه گذرا به میزان فعالیت 

  دریافت که کشور رشد خوبی در زمینه تجارت الکترونیک داشته است  توان ی یا رشد بانکداری الکترونیک، م 

الکترونیک در کشور فوق انجا های  شاید زیرساخت   . ( ۱۳۸۰  ، )زرگر  به دلیل عدم  م تجارت  اما  العاده نباشد 

 .ها بدون استفاده مانده است سازی مناسب، بسیاری از همین زیرساخت رسانی و فرهنگ اطالع 

 مزایای تجارت الکترونیک 

به پنج دسته تقسیم کرد که شامل بستر مناسب    توان ی طورکلی مزایای استفاده از تجارت الکترونیکی را م به 

واسطه  رفتن  بین  از  ارتباطی،  و  برای  اطالعاتی  بازارهای جدید  پیدایش  و  خریداران  قدرت  افزایش  ها، 

مؤسسات  تولید  پیدایش  و  قوی  پشتیبانی  خدمات  و  درخواستی  محصوالت  کردن  سفارشی  کنندگان، 

سراسری   رقابت  و  پا  نو  از    ی ها چالش   (. ۱۳۸۱)صنایعی,    است اقتصادی  همچنین  الکترونیک  تجارت 

آن چالش  با  الکترونیک  تجارت  در حوزه  که  م هایی  هستیم  مواجه  به    توان ی ها  کافی  دسترسی  عدم  به 

از فروش، نحوه  ها ی گذار است ی اطالعات شامل س  به گارانتی وخدمات پس  ، قوانین و اطالعات مربوط 

آن، شیوه تأیید تبادل پول با    ی ا ه ی نحوه پرداخت و مسائل حاش تحویل دادن محصول و قوانین مربوط به آن،  
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ناشناخته آن بر روابط اجتماعی انسان اشاره    ر ی برداری و تأث کاال و قوانین لغو خرید، مسائل مربوط به کاله 

 (Drucker, 2002)  نمود 

 بندی جهانی کاربران اینترنت در ایران و رتبه 

ایران دومین کشوری در خاورمیانه بود که به اینترنت متصل شد. آخرین آمارها از تعداد کاربران  ،  ۱۹۹۳در سال  

درصد کاربران اینترنت در گروه    ۴۰؛  کنند ی درصد مردم از اینترنت استفاده م   ۶۰که    دهد ی اینترنت در ایران نشان م 

 .ال به اینترنت در ایران است سال قرار دارند و اینترنت همراه بیشترین پارامتر اتص   ۲۹تا    ۲۰سنی  

  ۶۷را    ۲۰۲۱تعداد کاربران اینترنت ایران در سال   Stats World Internet آمار منتشر شده بر روی وبسایت 

  ۱۸۸  باای از کاربران اینترنت در کل خاورمیانه )تقر   یک سوم میلیون نفر اعالم کرده است. تعدادی که در حدود  

 .میلیون نفر( را تشکیل داده است 
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Figure 1  اینترنت در ایران  کاربران 
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مزبور به سال   ارائه شده در سایت  آمار  بر اساس آخرین  اینترنت در جهان  کاربران  تعداد کل  همچنین 

درصد از کاربران به    ۵۱/ ۸% نفر محاسبه شده است که از این میان   ۵.۰۵۳.۹۱۱.۷۲۲  میالدی برابر با   ۲۰۲۱

اروپا،    ۱۴/ ۸% آسیا،   به  آمر   ۶/ ۳% درصد  به  آمریکای التین،    ۹/ % ۵یکای شمالی،  درصد  به    ۱۲/ ۸% درصد 

 .درصد به اقیانوسیه اختصاص دارند   ۰/ ۶% درصد به خاورمیانه و    ۳/ ۷% درصد به آفریقا،  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 (Internet World States, 2021)  کاربران اینترنت در جهان 
 

اینترنت خاورمیانه بر اساس آمار وبسایت   یک سوم حدود   به کشور ایران   Stats World Internet از کاربران 

میلیون کاربر اینترنتی به    ۶۷نفر کاربر اینترنت این بخش از جهان،    ۱۸۸.۱۳۲.۱۹۸اختصاص دارد. به بیانی دیگر از  

پس از  .  رود ی خاورمیانه به شمار م کشور ایران اختصاص دارند، از این رو کشور ایران پرکاربرترین کشور در  

 .نفر برآورد شده است   ۳۱.۸۶۵.۶۵۲ایران کشور عربستان دارای باالترین آمار است و تعداد کاربران اینترنتی این  



 ۳6۱        رانیصادرات فرش ا شیدر افزا کیتجارت الکترون نینو  یکردهایرو یبررس  
 

از تولید ناخالص ملی ایران، رقم چندانی نیست که بتوان از آن به عنوان    و فرش   درصدی صنایع دستی  ۹/ ۲سهم  

  فرش و صنایع دستی ای است که باید برای آینده  اهمیت دارد، برنامه چه  آن دستاورد قابل توجه یاد کرد. اما  

باقی  رشته زنده صنایع دستی همچنان در رتبه سوم جهان    ۳۷۰ریزی کرد تا کشورمان با برخورداری از  طرح 

قابلیت   تواند ی م  فرش یی که جا آن از  .نماند و به سهم شایسته خود از این بازار کوچک اما پر درآمد دست یابد 

کمک شایانی به    تواند ی ین حوزه م ر المللی د رسانی گسترده بین باالیی در جذب گردشگر داشته باشد، اطالع 

 . توسعه صنعت گردشگری کشور نیز باشد 

در سطح جهان متقاضی دارند، به شرط این که بخوبی معرفی و بازاریابی    ویژه فرش ه  و ب   صنایع دستی ایران 

اکثر نظرها را به خود جلب کند، اما مشکل اصلی در شناسایی    تواند ی ایران به دلیل تنوع و کیفیت م   فرش شوند.  

زایی این صنعت از بسیاری از صنایع  . با توجه به این که سودآوری و اشتغال هاست بازاراهای هدف و نیاز آن 

موجود باالتر است بایستی ضمن برطرف نمودن موانع و مشکالت موجود و فراهم نمودن زیرساختها و بستر  

ار  مناسب صادرات به ترویج فرهنگ استفاده از صنایع دستی در منازل ایرانیان نیز پرداخت. چراکه وقتی باز 

. به عبارت دیگر در حال  شود ی کند، بازار خارجی خود به خود مهیا م   ن ی داخلی نیازهای تولیدکنندگان را تأم 

حاضر چون برخی از محصوالت تولیدکنندگان در داخل ایران ناشناخته بوده و متقاضی ندارند، در بازارهای  

اند و تولید را متوقف  ه دست فراموشی سپرده ها را ب خارجی هم گمنام باقی مانده و در نتیجه تولیدکنندگان آن 

فرش    ی گونه که مردم ایران اگر به کاال   ایران از ابتدا به حمایت مردم نیازمند بوده، این   صنعت فرش کردهاند.  

فقط به دید کاالی لوکس و گران قیمت بنگرند، به شکل طبیعی باعث کاهش تولید خواهند شد، چون تقاضا  

. عالوه بر این که صنایع دستی توان تولید ثروت و اشتغالزایی  کند ی تولید خود کم م   نیست، تولیدکننده هم از 

 .باالیی دارد، سفیران فرهنگی کشورمان خارج از مرزها نیز هستند 

 فرش نقاط ضعف کنونی در صادرات  

است. تمامی محصوالت تجاری از سیستم توزیع    فرش ترین مشکل در شیوه توزیع  شاید بتوان گفت اصلی 

صنایع دستی که  فرش و  ، حال آن که  کنند ی ها هزینه م ها تومان بابت توزیع آن رخوردارند و تولیدکنندگان میلیون ب 

ها و  میلیونها دالر سودآوری داشته و صدها هزار فرصت شغلی ایجاد کند، هنوز در پستوی کارگاه   تواند ی م 

آوری محصوالت و ارسال  کار معرفی و جمع .  شمار سطح شهرها منتظر معرفی شدن هستند های انگشت مغازه 

ر باشند. این سیستم هنوز در  هایی موظف به این کا ها به بازار هدف، کار تولیدکننده نیست؛ بلکه بایستی تشکل آن 

صنایع دستی  فرش  طور اصولی و منسجم شکل نگرفته است و به همین دلیل باعث ضعف در عرضه  ایران به 

 . ( ۱۳۸۷)صحرائیان,    ایران شده است 
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صنایع دستی  فرش و  محصوالت    ی بند یکی دیگر از مشکالت عمده موجود در این بخش ضعف در بسته 

خاص بودن نوع سایز و    ل ی دل فاکتورهای صادرات در تمام کاالها است و به   ن تری مهم از    ی بند است. بسته 

صنایع دستی فعالیت منظم و اصولی در این خصوص صورت نگرفته است. ضعف عمده  فرش و  شکل انواع  

که همین موضوع    ی صورت   به   ، تولیدات ایران علیرغم کیفیت باال نوع و انتخاب بسته بندیهای صادراتی است 

  ی ها ی بند بسیاری از خریداران از خیر خرید محصوالت کشورمان بگذرند و به سراغ بسته   شود ی باعث م 

صنایع  فرش و البته یکی دیگر معضالت جدی . است  تر ت ی ف ی ک  ها بی که محتوی آن  حالی  تر بروند در لوکس 

توجهی در افکار عمومی  بی   دستی با مشکل   صنایع محصوالت هنری فرش و  دستی ضعف تبلیغات است.  

برای جامعه مشخص    ها آن ها بیشتر گفته شود تا اهمیت  مواجه است و باید در مورد این صنعت در رسانه 

  ها م ی ایفای نقش کنند. همچنین وجود تحر   فرش گیران کشور نیز به تدریج در حمایت از حوزه  شود و تصمیم 

صنایع دستی کشور شده و اقدامی نیز برای یافتن    فرش و موجب از دست رفتن بسیاری از بازارهای هدف  

به دلیل معضالت تحریم اغلب محصوالت صنایع  أ بازارهای جدید جهانی صورت نگرفته است. مت  سفانه 

صنایع دستی کشور  آثار هنری فرش و  . خروج چمدانی  شوند ی دستی به شکل چمدانی از کشور خارج م 

راتی شده و باعث در دست نبودن آمار دقیقی از صادرات  ها در فهرست کاالهای صاد موجب ثبت نشدن آن 

و البته کیفیت تولیدات جایگاه بسیار   هنری که میدانیم ایران از نظر تنوع تولیدات    طور همان   .ه است شد   ها آن 

یاد شده همواره باعث شده که    ی ها سفانه ضعف أ المللی دارد اما مت صنایع دستی بین صنعت فرش و  باالیی در  

در رقابت با تولیدات دیگر کشورها مثل  که  این مصنوعات تولیدی ایران یا بازارشان به کلی از دست بدهند یا  

 .چین یا افغانستان و هندوستان مغلوب شوند 

 بررسی عوامل کاهش روند صادرات فرش 

الت بسیاری شده که علل سیر نزولی  ی اخیر دچار تحو ها سال باف کشور در  تولید و صادرات فرش دست 

 به دو دسته تقسیم کرد.   توان ی م آن را  

سپتامبر، جنگ افغانستان و    ۱۱مانند رکود جهانی، حادثه    است علل خارجی که خارج از کنترل ما    -اول 

داشتن رقبای قدرتمند و زیرک مثل هند، پاکستان، نپال و غیره. همچنین پاندمیک کرونا که در حال حاضر  

 . هستند تمام جهان در حال دست و پنجه نرم کردن با این بیماری  

و تولید بیشتر به جای تولید بهتر، وجود  علل داخلی مانند افت کیفیت، پرداخت صرف به کمیت    -دوم 

پذیری، قوانین  ی موازی دولتی و شبه دولتی در تجارت و تولید فرش، نداشتن قدرت سفارش ها ن ا سازم 
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پور  )فرج   غیر کارشناسی و متغیر، عدم شناخت سلیقه مشتریان، عدم شناخت نسبت به عملکرد رقبا و غیره 

 ( ۱۳۹۶قین,  جاویدی مشت و    خاناپشتانی, بصیر ابیانه 

 باف ایران نکات کلیدی در زمینه فرش دست 

 کیفیت باال و اصیل بودن فرش ایرانی 

به عنوان یک عامل کلیدی در بازار جهانی و رقابت با    تواند ی م کیفیت و اصالت فرش ایرانی، بی شک  

یکی از    ه باشد. اما سیاست غیر اصولی و شتاب زده چند سال اخیر در این زمینه، آن را ب   کنندگان دیگر تولید 

 مشکالت این صنعت تبدیل کرده است. 

همواره هنر و صنعت از نظر تولید با یکدیگر در توازن معکوس قرار داشتند، بدین معنی که هر جا سرعت  

هنری کاسته شده است و بالعکس. در زمینه فرش  و تعداد تولید افزایش یافته به همان میزان از کیفیت  

ی مختلف کشور که به  ها بخش باف نیز، عالوه بر همگانی شدن این صنعت در شهرها، روستاها و  دست 

ه، عدم کنترل  شد صنعت   –صورت غیر اصولی باعث وارد آمدن ضربات غیر قابل جبران به پیکره این هنر 

، شده و  market dampingان، به نوعی باعث شکست قیمت،  کنندگ مناسب بازار و هماهنگی میان تولید 

  ( ۱۳۸۷)صحرائیان,    اند کرده ، در مواردی کیفیت را فدای قیمت  تر ارزان کنندگان به جهت تولید کاالیی  تولید 

چند هزار ساله برخوردار بوده، با تبدیل شدن به یک کاالی مصرفی   بدین شکل، قالی ایرانی که از اصالیت 

فی  است.  داده  دست  از  را  خود  تاریخی  هویت  و  ارزش  عادی،  یک  و  وجود  صورت  در  الواقع، 

گذاری مناسب، متولیان امر به هیچ وجه خود را درگیر رقابت با محصوالتی از کشورهایی چون  سیاست 

کار، همان گونه که بسیاری از کارشناسان این صنعت نیز  بین، بهترین راه . در این  کردند ی نم چین و هند  

. بدین ترتیب با اتخاذ یک سیاست شفاف، امکان  است متمایز کردن قالی صنعتی و هنری    دارند ی م اذعان  

سیتم گیری  بهره  استراتژی  از  مبنای  بر  الکترونیک  تجارت  نمایندگانی  B2Bهای  به  عمده  فروش  برای   ،

در  راه   منتخب  و  قالی صنعتی  فروش  دنیا، جهت  در  شده  مبنای  مناطق مشخص  بر  پایگاه  یک  اندازی 

راه    ن ی تر ی عمل به عنوان یکی از بهترین و    تواند ی م فروشی به خریداران جزء،  ، برای خرده C2Bاستراتژی  

این طبق نظریه علمی تام   باف باشد. کارهای موجود جهت به کارگیری تجارت الکترونیک در فرش دست 

که باید برای فروش آن    رد ی گ ی قرار م   یی دستی در سبد مجموعه کاالها   ع ی گذار علم فروش، صنا هاپکینز پایه 

عد نمود که آنان به داشتن  متقا   کنندگان صاحب قدرت خرید را کرد و طیف مصرف   "ایجاد نیاز "در جامعه  

 ( ۱۳۸۷)صحرائیان,    تعدادی از محصوالت صنایع دستی نیازمند هستند 

  



   ۱۴۰۰ه  ما آبان   ۲۰و    ۱9  / ران ی فرش ا   ان ی آموختگان و دانشجو پژوهشگران، دانش   ی علم   ی دستاوردها   ی مل   ش ی هما   ن ی نجم پ      ۳6۴

 ی بازاریابی و توزیع ها روش سنتی بودن بازار فروش،  

باف نیز از سنتی بودن شدید  ی تولیدی کشور، مدیریت صنعت فرش دست ها بخش همانند دیگر صنایع و  

ی بازاریابی و اطالع رسانی بسیار قدیمی و غیر کارآمد، عدم  ها روش .  برد ی م مختلف آن رنج    ی ها بخش 

ی مشتری مداری و مواردی از  ها روش و   ها ستم ی س رسانی دقیق و جامع، عدم آشنایی فروشندگان با  اطالع 

بررسی    گونه که . همان است این دست، یکی از بزرگترین مشکالت موجود بر سر راه توسعه این صنعت  

ی  ها بخش اهداف فناوری اطالعات، کمک به توسعه صنایع دیگر و نوسازی    ن ی تر ی اصل کردیم، یکی از  

 . است مختلف چرخه تولید، شامل مدیریت تولید، بازاریابی و خدمات پس از فروش  

تولید   طورکلی به  بخش  متولیان  نیاز  احساس  عدم  و  صنعت  این  حد  از  بیش  بودن  سنتی  به  توجه    ، با 

بهترین نقطه شروع برای نوسازی و    ، ITی مدیریتی مبتنی بر  ها ستم ی س ی نوین و کاربرد  ها روش کارگیری  به 

بین    طورکلی نقاط تماس ، بخش فروش، بازاریابی، خدمات پس از فروش و به ها ستم ی س به کارگیری این  

و انتظارات    ها دگاه ی د . جایی که فروشنده در تماس مستقیم با خریدار، از نظرات،  است خریدار و فروشنده  

  است ی یا بین المللی ناگزیر از ارائه خدمات بهتر  ا منطقه وی اطالع دارد و در رقابت با دیگر فروشندگان  

 . ( ۱۳۹۲پور,  اله ولی و    پور اله )ولی 

رغم قیمت باال و لوکس  که علی   م ی بر ی م ی فرش، به این نکته پی  ها فروشگاه م شده از  انجا در بررسی اجمالی  

 . اند نکرده بودن این کاال، بسیاری از فروشندگان، از حداقل امکانات الزم برای جلب نظر مشتری نیز استفاده  

 پیشنهادها 

به موارد بحث شده در مقاله،   پیشنهاداتی که جهت بهبود فروش فرش    ن ی تر ی اصل و    ترین مهم با توجه 

 : هستند ذکر کرد، بدین شرح    توان ی م ی نوین تجارت الکترونیک  ها روش باف با استفاده از  دست 

 ی همه مردم در سطح کشور به اینترنت ( دسترس ۱

ذاران دولت بردارند، بردن اینترنت به درون جامعه است. این  ریزان و سیاست گ اولین گامی که باید برنامه 

. به منظور گذر  شود ریزی و اجرا  اقدام نه تنها در مناطق شهری، بلکه در مناطق روستایی نیز بایستی برنامه 

گذاری کالنی برای ایجاد و گسترش شبکه ملی داخلی  ریزی دقیق و سرمایه از مراحل دوم و سوم، برنامه 

 . است آوری اطالع رسانی است الزم  ی فن ها رساخت ی ز ارکان و    که یکی از 

 ملی اعتباری   مؤسسات ایجاد    ( ۲

ملی اعتباری جهت انتقال الکترونیکی پول با ارائه ابزار پرداخت مانند کارت اعتباری، کارت بدهی،    مؤسسات ایجاد  

ی  ها کارت مالی که صنعت و اعتبار  مؤسسات چک های الکترونیکی و غیره، به منظور تسویه حساب و نیز ایجاد 
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بانکداری الکترونیکی و همچنین ایجاد  های الکترونیکی و غیره را تأیید کند و کالا ایجاد و گسترش  مشتریان، چک 

اعتباری طی فرایند کاری که طی آن    مؤسسات استانداردهای پرداخت برای برقراری هماهنگی بین بانک و دیگر  

 عمل نمایند.   (EFT)به روش تعیین شده، جهت انتقال الکترونیکی وجوه    ها بانک مالی و    مؤسسات کلیه  

 ی ارائه دهنده خدمات اینترنتی بخش خصوصی. ها شرکت قابت  ( ایجاد بسترهای مناسب جهت حضور و ر ۳

( وضع مجموعه قوانین و مقررات همه جانبه در مورد تجارت الکترونیکی و جلوگیری از سوء استفاده و  ۴

، امری بسیار حیاتی برای اعتماد عموم به اینترنت و تجارت الکترونیکی است و تضمینی  جرائم گیری  پی 

برای حفظ حقوق افراد جامعه و همچنین حفظ حریم شخصی است. همچنین این عامل یکی از شروط  

 . است کشور    ITی خارجی در بخش صنعت  ها ی گذار اصلی سرمایه 

مورد تجارت الکترونیکی و جلوگیری از سوء استفاده و    ( وضع مجموعه قوانین و مقررات همه جانبه در ۵

امری بسیار حیاتی برای اعتماد عموم به اینترنت و تجارت الکترونیکی است و تضمینی    جرائم گیری  پی 

برای حفظ حقوق افراد جامعه و همچنین حفظ حریم شخصی است. همچنین این عامل یکی از شروط  

 . است کشور    ITش صنعت  ی خارجی در بخ ها ی گذار اصلی سرمایه  

تأیید ۶ مراجع  ایجاد  برای  (  مراجع  این  بازرگانان.  صالحیت  تأیید  ها بنگاه کننده  جهت  الکترونیکی  ی 

 . کنند ی م ی دیجیتالی صادر  ها نامه صالحیت، گواهی 

  ها شرکت . این  پردازند ی م  ها مرسوله ی پستی که به توزیع  ها شرکت ی پیشرفته توزیع مانند  ها ستم ی س ( ایجاد  ۷

 باید به صورت خصوصی فعالیت نمایند و دولت فقط بستر ورود به سرمایه گذاری را آماده سازد. 

 ی مصوب تجارت الکترونیکی کشور. ها است ی س ( تخصیص بودجه الزم برای به اجرا درآمدن  ۸

 کاری ملی جهت بهبود وضعیت کنونی. تعیین راه   ( ۹

ایجاد شده در چند سال اخیر، دیگر باید به فکر جهت گیری کلی، مدیریت منسجم و بهبود    با توجه به مشالت 

باف باشیم. در صورتی که بهبود نسبی بازار در مقاطع زمانی کوتاه ما را از حل  فرایند تولید و عرضه فرش دست 

 للی نخواهیم داشت. الم اساسی مشکل باز دارد، دیگر شانسی برای یافتن رتبه شایسته خود در بازار بین 

 فروشگاه الکترونیکی ملی.   ( ۱۰

  افزار مناسبی جهت تهیه بانک اطالعات فرش، و یا ی فرش کشور از نرم ها فروشگاه در صورت استفاده  

به سادگی سایتی    توان ی م زیر نظر یک مقام رسمی،    أ ملزم کردن تولید کنندگان به تهیه این اطالعات در مبد 

ی ایران در اینترنت ایجاد کرد. بدین ترتیب با صرف هزینه نسبتاا مناسبی  ها ی فروش فرش    تمام   متحد برای 

و به علت بعد ملی مسئله، باعث افزایش    شود می اندازی  بازار الکترونیکی جامع فرش ایران در اینترنت راه 
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. هم چنین با توجه به عدم حضور رقیبان مطرح، در این  شود می باف  المللی صنعت فرش دست وجه بین 

 بخش، امکان پیشرفت و توسعه بسیاری فراهم است. 

 ی مدیریت ارتباط با مشتری؛ ها ستم ی س به کارگیری    ( ۱۱

، آرام آرام در حال تبدیل شدن به ابزرای برای تمایز برنده از  CRMی مدیریت ارتباط با مشتری، ها ستم ی س 

سازی یک سیستم بومی و منطبق با  . در این بین در صورت طراحی و پیاده هستند المللی  ین بازنده در بازار ب 

 باف ایران برداشت خواهد شد. المللی فرش دست نیازهای این صنعت، گام مهمی جهت بهبود بازار بین 

جدید،  با توجه به اهمیت تجارت الکترونیکی در اقتصاد جهانی و رشد قابل مالحظه آن در ابتدای هزاره  

 به شرح زیر بیان نمود:   توان ی م ضرورت استفاده از بازاریابی اینترنتی را در امر صادرات  

 ارتباط مستقیم بین خریدار و فروشنده بدون محدودیت زمانی و مکانی. 

 دسترسی سریع به اطالعات در حجم وسیع 

 صرفه جویی از زمان و مکان )ایجاد جوامع مجازی( 

 بازاریابی نسبت به بازاریابی سنتی   ی ها نه ی هز پایین آمدن  

 جهانی بودن )در دسترس بودن در سطح جهانی( 

که با استفاده از فن آوری اینترنت باعث تسهیل در قیمت گذاری، طراحی و تأیین    طوری گرایی، به مشتری 

 . ابد ی ی م شده و بدین ترتیب مشتری گرایی روز به روز افزایش    on-lineمشخصات کاالها به صورت  

 گیری نتیجه 

سنتی کسب و کار و توسعه اقتصاد جهانی، لزوم    ی ها وه ی با توجه به جایگاه تجارت الکترونیک در تحول ش 

نیز با وجود تمام   فرش . لذا د ی نما ی های تجاری آشکار م گسترش بازارهای تخصصی آنالین در تمامی بخش 

موانع پیشرو تولید و عرضه، در راستای حفظ حیات خود و حضور پررنگ در بازارهای داخلی و جهانی از  

از   است.  زمینه  این  در  ویژه  توجه  نیازمند  و  نبوده  مستثنا  مقوله  زیرساخت   یی جا آن این  تجارت  که  های 

نکداری الکترونیک در حال توسعه و بهبود بوده  الکترونیک در کشور از جمله کیفیت دسترسی به اینترنت و با 

و آمار باالی کاربران اینترنت در کشور به عنوان بستر مناسبی در جهت گسترش تجارت الکترونیک فراهم  

م  برنامه   توان ی است،  و  مدیریت  شناخت  با  با  و  بهره جست  موجود  امکانات  و  بسترها  از  مناسب  ریزی 

های اقتصادی چشمگیری در زمینه صادرات صنایع دستی  شور فرصت ک فرش های موجود در حوزه پتانسیل 

های تخصصی آنالین در حوزه صنایع دستی مهم و کلیدی  اندازی پایگاه در این راستا لزوم راه .  پدید آورد 

های اقتصادی مناسب عالوه بر آگاهی از اصول تجارت، نیازمند دانش تخصصی  که ایجاد فرصت   . چرا هستند 
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. به واسطه  ریزی مدون در این حوزه تخصصی نیز است های موجود و همچنین برنامه انسیل و اطالع از پت 

زایی خواهد بود.  گذاری و اشتغال موارد ذکر شده فوق، صادرات افزایش یافته، که خود باعث افزایش سرمایه 

به  رو    فرش که   مناطق مختلف صاحب سبک از سویی دیگر با شناسایی، معرفی و رونق بخشیدن به بازار  

به بیانی دیگر، با بهره جستن  .  ها ترغیب نمود هنرمندان را در احیاء و بازتولید آن   توان ی اند، م گذاشته   فراموشی 

با عرضه صنایع دستی اصیل ایرانی منطبق با سلیقه    توان ی از ابزارهای موجود در دنیای تجارت الکترونیک م 

تولید شده توسط اقوام ایرانی در پِس روستاها و مناطق دورافتاده    فرش جامعه امروز هم از محصور ماندن  

  ج ی نتا   شت. ثری بردا ؤ جلوگیری نمود و هم در جهت باال بردن سهم این بخش در توسعه اقتصادی کشورگام م 

یات مطرح شده یعنی تأثیر مثبت تجارت الکترونیک در توسعه فروش و توسعه  حاصل از این پژوهش، فرض 

 . کند ی م   د یی تأ بافت ایران را  های دست صادرات فرش 
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 چکیده

،  اند شده ه  ارائ کارها نیز  بینی و راه اخیر با ذکر دالیل آن پیش   دهه بافی در تحقیقات دو  وضعیت رو به افول قالی 

باف  تأمین فرش دست   ره ی زنج ی  ها حلقه کامل اجرایی نشده است و    طور کارها به اما به علت سوء مدیریت راه 

باف اکنون با  کسب و کار فرش دست   نده ی آ کماکان به صورت سنتی در ارتباط با یکدیگرند. از دیگر سو  

 .شود ی م ی مکانیکی بافت به شدت تهدید  ها دستگاه ظهور و گسترش  

های  تأمین آن و خلق ارزش   ره ی زنج با فناوری و مدیریت هوشمند    بافی های قالی تبیین امکان احیای ارزش 

 مند کیفی )مقدماتی( هدف این پژوهش است. روش تحقیق مرور نظام   ور شدن در بافندگان« جدید با »غوطه 

گلجام است.    فصلنامه آماری اصلی نیز مقاالت منتشر شده در دو    جامعه ی است و  ا رشته با رویکردی میان  

خبر و    ۱۵میزگرد علمی،   ۲نشست علمی،    ۱سند باالدستی،   ۳طرح پژوهشی،  ۵مقاله،    ۳۸بررسی محتوای  

باف برخی تعارضات کماکان وجود دارد  تأمین فرش دست   ره ی زنج شرکت نشان داد در    ۳رصد عملکرد  

ی حل تعارض و فناوری، برای کاهش  ها ک ی تکن مزد کم )باوجود امکان استفاده از  دست  -مانند؛ سختی زیاد 

باف )از طریق  بافان( و کاهش قیمت نهایی فرش دست مزد قالی یزان سختی کار و باال بردن میزان دست م 

 تأمین(.   ره ی زنج و کاهش مدت زمان تولید با مدیریت    ها واسطه حذف  

از کارکردهای  گیری  بهره باف و  تأمین فرش دست   ره ی زنج تحلیل نتایج مشخص کرد با مدیریت هوشمند  

بافی و مدت زمان بافت را کاهش داد  همزمان مقداری از سختی کار قالی   توان ی م تجهیزات بهینه    چندگانه 

باف برای هوشمندی آن ایجاد کرد. برای  تأمین فرش دست   ره ی زنج و در عین حال ارتباطاتی برخط در کل 

ی جدید با تمرکز  ها آن، الزم است ارزش   شده های شناخته  بافی، عالوه بر احیای ارزش قالی   دوباره رونق  

باف با هدف کاهش بیگانگی از  ی رقابتی فرش دست ها ت ی مز بر بافندگان به عنوان مرکز ثقل برای دیگر  

 ها خلق کرد. کار در بین آن 

 

 تأمین، فناوری   ره ی زنج باف،  باف، فرش دست ارزش، قالی   ی کلیدی: ها واژه 
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 مقدمه و بیان مسئله 

ی  ها ت ی اولو باف همزمان کارکردهای متعددی )فرهنگی، هنری، اقتصادی و ...( داشته و دارد که  فرش دست 

هر   در  کارکردها  جاب   دوره این  اربابی   اند شده جا  ه زمانی،  افشار،    )ژوله،  کشاورز  خوشبختانه  ۱۳۹۳و   .)

. به  اند داده این کسب و کار را مورد مطالعه قرار    نده ی آ پژوهشگران این حیطه، توأمان گذشته، حال و )کمتر(  

  -ی بودن این هنر ا رشته ی بودن تحقیقات صورت گرفته، بین  ا ره ی جز یکی از دالیل ناقص و    رسد ی م نظر  

 تأمین آن قرار دارد.   ره ی زنج شغل در    ۳۰از    بیش   شود ی م صنعت است، چراکه گفته  

گذشته )در منطقه خراسان؛ شمالی، رضوی    دهه و تغییرات« قالی ایران در دو    ها ی دگرگون »موجودیففت و نیز  

نیز   و  شرایط  علل،  تأثیر  چگونگی  تبیین  هدف  با  تحقیق  یک  در  جنوبی(  در    ها ت ی عامل و  )کارگزاران( 

ی بررسی شد و نتایج آن  ا شاخصه ی و  ا مؤلفه حصول در سفطوح ابعادی،  ی این م ها ی دگرگون و    ها ت ی موجود 

ی )علل و شرایط( آن دارد؛ اما  ها علت تنگاتنگی با    رابطه نشان داد موجودیت یک قالی در شرایط معمول،  

)کارگزاران(    ها ت ی عامل و تغییرات قالی در ابعاد مختلف آن در دوران اخیر بیشتر متأثر از فعالیت    ها ی دگرگون 

 (. ۱۲۱:  ۱۳۹۶پور، مراثی و مریدی،  )مقنی   .بوده است 

ی سنتی و قدیمی یاد  ا ه انه سام باف که امروزه از آن با عنوان  تأمین فرش دست   ره ی زنج جدا از نقش کارگزاران در  

  ها )حتی در حال حاضر( ی شگرفی در خود دارد که یکی از آن ها ت ی قابل گفت این زنجیره    توان ی م ،  شود ی م 

الی همین  باف در البه ی فرش دست ها ارزش امکان خالصه شدن کل زنجیره، در یک فرد یا خانواده است.  

. بیان  شوند ی م ها خلق  باف، تعدادی از آن ارزش و با تولید هر یک تخته فرش دست   رد ی گ ی م تأمین شکل    ره ی زنج 

 ها کم و بیش یاد شده است. هدف این مطالعه نیست، چراکه از آن   باف های قبلی و فعلی فرش دست ارزش 

  ره ی زنج تکنولوژی و فناوری و نقش بارز آن در کسب و کارها و زندگی مردم،    توسعه با گذشت زمان و  

نیز از فناوری تأثیر پذیرفته است. ورود فناوری در ریسندگی نخ،  تأمین، تولید و فروش فرش دست  باف 

طراحی و نقاشی، پرداخت، بازاریابی، تبلیغات، فروش و صادرات قابل مشاهده است.    کشی، رنگرزی، چله 

کشی با استفاده از  . در چله کنند ی م ریس استفاده ریس و هم از نخ ماشین امروزه تولیدکنندگان هم از نخ دست 

ی سنتی و  کشی افزایش یافته است. با وجود گرایش به رنگرز ابزارهای مکانیکی، سرعت عمل و نظم چله 

استفاده از رنگزاهای طبیعی، امروزه رنگرزی مکانیزه و استفاده از رنگزاهای شیمیایی کامالا جای خود را باز  

افزارها برای  استفاده از رایانه و نرم   درباره ی دارد. با وجود اختالف نظر زیاد  ا کننده کرده است و نقش تعیین 

 باف را بدون رایانه تصور کرد. ی فرش دست ها طرح تولید    توان ی نم ی جدید، امروزه  ها نقشه و    ها طرح تولید  
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و همچنین    کنند ی م استفاده از دارهای ارگونومیک که بدون تغییر در سبک بافت به حفظ سالمت بافنده کمک  

کمک    ها قالب  بافت  سرعت  افزایش  به  که  ابزارهایی  جمله    رسانند ی م و  فرش  گیری  بهره ی  ها نمونه از 

باف نیز به مرور از ابزارهای  بافت است. در مراحل پایانی تولید فرش دست   مرحله ی در  باف از فناور دست 

الزم وجود دارد. در فرآیندهای نهایی    زه ی انگ جدید استفاده شده است و در این فرآیند در استفاده از فناوری  

ی  ها ی فناور ش از باف، با توجه به سطح آگاهی فعاالن این بخ مرتبط با فروش، صادارت و تبلیغ فرش دست 

باف  ی اینترنتی مختلف که به معرفی فرش دست ها گاه ی پا اندازی خصوص فروش الکترونیکی و راه جدید ابه 

 (. ۱۱.۱۲  : ۱۳۹۱)مرداسی،    شود ی م ، استفاده  پردازند ی م 

که   این  با  سو  دیگر  دست   ره ی زنج از  فرش  نیازهای    باف تأمین  کماکان  اما  است،  بوده  فناوری  از  متأثر 

. عوامل  شود ی نم خصوص بافندگان و مشتریان داخلی و خارجی به نحو مطلوب برآورده  ه  نفعان آن ب ذی 

باف در بازار داخلی و همچنین عوامل مؤثر بر کاهش مصرف در بازار خارجی  کاهش خرید فرش دست 

کارهای رونق  ، با »عنوان راه ۱۳۹۸نشست علمی در اوایل سال    که منجر به کاهش تولید شده است، در یک 

 ه شده است: ارائ باف ایرانی در دوران تحریم«، به شرح زیر  تولید فرش دست 

  در ،  ماشینی جدید   ی ها فرش   زیبایی ،  نبودن با سلیقه و دکور مدرن   هماهنگ ،  نامناسب   قیمت بازار داخلی؛  

  ی ها و لطافت بیشتر فرش   نرمی ،  ماشینی   ی ها متنوع فرش   ی ها اندازه ،  ماشینی   ی ها دسترس بودن بیشتر فرش 

 (. ۳۲  : ۱۳۹۰و صدیقی ارفعی،    میرزاامینی )   ماشینی 

خارجی؛   برنامه ها تحریم بازار  عدم  و  مدیریت  سوء  فرش ریزی،  ،  نقوش  بودن  گریز  تکراری  و  ایرانی  های 

های  المللی به دلیل هزینه بین   ی ها شگاه ی عدم حضور مستمر در نما ،  جدید   ی ها طرح کنندگان از کاربست  تولید 

کارگاه ،  باال  کم  قالی تعداد  متمرکز  بازار های  به  تولیدات  موقع  به  تحویل  و  در  ،  بافی  مستمر  حضور  عدم 

 (. ۱۳۹۸)ایمانی،   ی الملل ن ی ب   ی ها شگاه ی نما 

و خارجی برای    به منظور حفظ و گسترش بازار داخلی نیز به ترتیب زیر    کارهایی در آن نشست علمی راه 

 : د ش پیشنهاد  باف ایرانی در دوران تحریم  رونق تولید فرش دست 

  ها ه ی صالح قوانین و هماهنگی بین قوانین اتحاد ، ا های تمام شده کاهش قیمت از طریق کاهش هزینه بازار داخلی؛  

شهرداری  ت و  برای  کارگاه أ ها  دست   ی ها سیس  فرش  ،  باف فرش  تولیدکنندگان  از  حمایت  و  مالیات  حذف 

بافندگان بیمه ،  باف دست  دست ،  کردن  فرش  تولیدکنندگان  به  بانکی  تسهیالت  و  وام  شدن  نمادین ،  باف ارائه 

 (. ۱۳۹۸)همان،    تر باف با تبلیغات گسترده مصرف فرش دست 
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های دموتکس و  شرکت مداوم در نمایشگاه اوراسیا،  جایگزینی کشورهای حوزة خلیج فارس و  بازار خارجی؛  

گذاری بر  سرمایه ،  تمرکز ویژه برای نمایش فرش ایرانی در تبلیغات تلویزیونی ی،  الملل ن ی ب   ی ها شگاه ی سایر نما 

  در   سازی توانایی موجود ایرانیان برجسته ،  ایرانی در تصاویر مجالت طراحی داخلی   باف دست   بازتاب فرش 

جهان،  دست   ی ها فرش   ترین بزرگ   بافت   و   طراحی  فرش   حمایت باف  طراحان  از  برای    باف دست   اصولی 

 (. ۱۳۹۸)همان،    انسانی به کشورهای رقیب   ی ها ه ی جلوگیری از مهاجرت سرما 

مزد کم = بیگانگی از کار( و  بافی )سختی زیاد + دست از بین موارد بیان شده در باال؛ بررسی تعارض درونی قالی 

ی اضافی و تحمیل شده + مدت زمان تولید زیاد = افزایش  ها نه ی هز ونی متأثر از کارگزاران ) برخی تعارضات بیر 

بافی با تمرکز بر  قیمت نهایی(، موضوعات مرتبط با این مطالعه با هدف بررسی امکان احیای ارزشهای قالی 

مند  روش تحقیق مرور نظام تأمین، با    ره ی زنج آن از طریق فناوری و مدیریت هوشمند    دوباره بافندگان برای رونق  

 ی است. ا رشته کیفی )مقدماتی( و رویکردی میان  

 روش تحقیق 

مرور   وه ی ش . شود ی م مند کیفی تلقی مرور نظام  مطالعه این مطالعه از نوع توصیفی است و با توجه به روش اجرا 

مطالعات پیشین است که جستجو در منابع با هدف یافتن یا استخراج    ه ی ثانو مند نوعی مطالعه و تحلیل  نظام 

مرتبط با هدفی معین به شیوه و راهبردی کامالا تعریف شده و شفاف )دربان آستانه، رضوانی،    ه ی اول مطالعات  

الریجانی،   محمدزاده  و  لنگرودی  فراتحلیل صورت  ۱۵۲  : ۱۳۹۷مطیعی  و  کمی  کیفی،  انواع؛  از  یکی  در   ،)

رو برای کاهش    ی مطالعات اولیه دارای جامعیت باشند، از این ها افته . در این شیوه سعی بر این است تا ی رد ی گ ی م 

 مند کیفی )مقدماتی( استفاده شد. مرور نظام   مطالعه مطرح شده در تحقیق، از روش    ده ی ا سوگیری در  

 معیارهای ورود و خروج 

باف و موضوعات مرتبط با  تأمین فرش دست   ره ی زنج ها  اخیر هستند و موضوع آن   دهه مربوط به دو   منابع 

 آن است. 

پژوهشی و قابل دانلود هستند و از    -مقاالت به زبان فارسی، دارای ساختار، منتشر شده در نشریات علمی 

 نظر شد. ه شده است صرف ارائ   ها کنفرانس و    ها ش ی هما مقاالتی که در  

ی مجلس شورای اسالمی  ها پژوهش پژوهشی، مربوط به مرکز ملی فرش و مرکز    ی ها طرح سند باالدستی و  

 ی پژوهشی غیر ملی استفاده نشد. ها طرح است و از اسناد و  

  ها دانشگاه ت علمی  أ ها عضو هی ی علمی مورد استفاده، قابل دانلود و سخنرانان آن زگردها ی م محتوای نشست و  

 که دو ویژگی گفته شده را نداشتند حذف شدند.   ها و میزگردهایی هستند و نشست 
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( است که برگرفته از پژوهشی با  کاال و خدمات ایران )ایران کد   ی گذار مرکز ملی شماره خبر مورد استفاده، از  

 آزمایی نشده استفاده نشد. همان موضوع در این مرکز است و از اخبار راست 

دانش   ها شرکت انتخاب   مبنای  آن بر  بودن  )اختراعات    ها بنیان  فناوری  از  استفاده  نوع  و  میزان  به  توجه  با  و 

یی که به  ها شرکت ها در سطح کشور بود.  سازی شده( و بانک اطالعات مشتریان آنالین و دقیق آن تجاری 

 صورت سنتی مشغول به فعالیت هستند برای این مطالعه مورد رصد قرار نگرفت. 

 شناسایی و انتخاب مطالعات 

اصلی   جامعه  از    آماری  حاصل  پژوهشی  مقاالت  مطالعه،  در خصوص  ها پژوهش این  کیفی  و  کمی  ی 

-عملی   ه ی نشر گلجام به عنوان تنها   دوفصلنامه ی مرتبط با آن، در  ها چالش باف و تأمین فرش دست  ره ی زنج 

دست  فرش  ارزیابی،    باف پژوهشی  فرآیند  شدن  طوالنی  و  مقاالت  کمی  محدودیت  است.  کشور  در 

  حوزه مطالعاتی، محدود شدن آن به    گستره ها در این نشریه به دالیل؛ تخصصی بودن  پذیرش و انتشار آن 

(، باعث شد  ۱۸۶  : ۱۳۹۷باف و لزوم چاپ مقاالتی با کیفیت پژوهشی و مطلوب )میرزایی،  فرش دست 

ایجاد همبستگ  باالدستی،  برای  اسناد  از  اولیه  اطالعات  بین  تکمیل ها طرح ی  مقاالت  و  پژوهشی    کننده ی 

 . شود پژوهشی مدیریتی نیز استفاده  -علمی   ه ی نشر منتخب در دو  

ی علیتی و عاملیتی )شکل یافته بر مبنای تعامالت و مناسبات میان علل، شرایط و  ها مؤلفه بخشی از ابعاد و  

، به همین  شود ی م باف نادیده گرفته و مطالعات مرتبط با فرش دست  ها پژوهش از کارگزاران تولید(، در بسیاری 

پور، مراثی و مریدی،  )مقنی   د شو ی م ها ارائه  ی آن ها ی دگرگون ی مبهم و ناقصی از موجودیت و  ها ل ی تحل علت  

جز قالب مقاله به منابع خاکستری  ه رو برای بروز بودن اطالعات اولیه و کاهش ابهامات، ب   (، از این ۱۲۱ : ۱۳۹۶

( نیز مراجعه شد تا تحلیل، با  ها شرکت ها و میزگردهای علمی، اخبار معتبر و رصد عملکرد  )محتوای نشست 

 فضای فعلی این کسب و کار، ارتباط معنادارتری داشته باشد. 

 ها داده استخراج  

تأمین فرش    ره ی زنج با محوریت  آماری تحقیق،    جامعه روش کار به این صورت بود که پس از انتخاب  

خبر و    ۱۵میزگرد علمی،    ۲نشست علمی،    ۱سند باالدستی،    ۳طرح پژوهشی،    ۵مقاله،    ۳۸باف، به  دست 

  ره ی زنج و راهکارها در بستر    ها چالش شرکت مراجعه شد و نتایج استخراج شد. سپس    ۳رصد عملکرد  

تأمین فرش    ره ی زنج تأمین، تطبیق داده شد و بعد از بررسی مقدماتی؛ نقش بافندگان، فناوری و مدیریت  

 (. ۱تحقیق مد نظر قرار گرفت )نمودار    ادامه باف، برای  دست 
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 ( ۱۳۹۹تعداد منابع به تکفیک نوع و تعداد انتخاب شده )نگارنده،    -۱نمودار  

 

 ارزیابی کیفیت 

مطرح شده در تحقیق مجدداا توسط نگارنده مورد ارزیابی قرار گرفت و با تأکید بر    ده ی ا پس از بررسی منابع،  

باف و به عنوان درآمدی بر موضوع برای اطالع سایر پژوهشگران  حفظ برخی میراث ناملموس در فرش دست 

میزگرد    ۲نشست علمی،    ۱،  سند باالدستی   ۱طرح پژوهشی،    ۳مقاله،    ۱۴و سرآغازی جهت مطالعات بعدی،  

شرکت که مرتبط با موضوع تحقیق بودند انتخاب شدند. سپس با تحلیل نتایج    ۲خبر و رصد عملکرد    ۱علمی،  

 با هدف این مطالعه اطمینان حاصل شد.   ها داده ها، از ارتباط  پی در پی به محتوای آن   مراجعه و  

 باف ی فرش دست ها چالش 

  کالن( و درون ) باالدستی   ی ها کلی؛ چالش   دسته   باف کشور به دو صنعت فرش دست   -هنر عمده مشکالت  

باالدستی به نبود یک برنامه راهبردی مشخص تحت نظر یک    ی ها . چالش شود ی بخشی )عملیاتی( تقسیم م 

بخشی به  درون   ی ها اجرایی الزم در یک بازه زمانبندی شده اشاره دارد و چالش   ی ها متولی واحد با ضمانت 

مشکالت عملیاتی از فرایند تولید و عرضه یعنی تأمین مواد اولیه، تولید فرش تا توزیع و بازاریابی و فروش را  

 (. ۲  : ۱۳۹۵)شجاعی،    شود ی شامل م 

این دو   توسعه ی ها چالش . د شو ی م ایی، تقسیم ؛ شهری و روست دسته باف به دو بندی فرش دست در یک تقسیم 

گذاری«،  ؛ »ضعف مدیریت و سیاست دهد ی م نشان    ها افته دسته اشتراکات و اختالفات مهمی با یکدیگر دارند. ی 

نامناسب نظام     ی ها ت ی محدود موانع و  » ی تولید«،  ها ت ی محدود خدمات بیمه و مالی«، »موانع و    ارائه »کارکرد 

باف روستایی مطرح  صنعت فرش دست   -هنر   توسعه ی اساسی  ها چالش فروش« و »افول بافندگی« به عنوان  

 (. ۸۳  : ۱۳۹۷هستند )ورمزیاری، رازانی و مرادی،  
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بر   فناوری  تأثیر مطلوب  نشانگر عدم  اولیه  این تأمین فرش دست   ره ی زنج نتایج مطالعات  از  با  باف بود،  رو 

باف به عنوان یک محصول  بافی به عنوان یک شغل و فرش دست های قالی ش تحلیل کیفی، امکان احیای ارز 

تأمین    ره ی زنج ی جدید با استفاده از فناوری و مدیریت هوشمند  ها ارزش )فرهنگی، هنری و اقتصادی( و خلق  

 آن گزارش داده شد. 

 تحقیق   نه ی ش ی پ چارچوب نظری و  

 باف تأمین فرش دست   ره ی زنج 

ی ابتدایی زنجیره که کشاورز و سپس  ها قسمت از    توان ی م باف را  صنعت فرش دست   -تأمین در هنر   ره ی زنج 

نهایی هستند    کننده ی انتهایی آن که عمده فروش، خرده فروش و مصرف ها قسمت دامدار است شروع کرد و به  

نخ، رنگرزی، )طراحی(، بافت،    ه ی ته پشم،    ه ی ته غذای دام،    ه ی ته یی که در  ها ن ا سازم تمام افراد و   رسید. در واقع 

(،  ۱شکل  )   دهند ی م باف را تشکیل  تأمین فرش دست   ره ی زنج تکمیل، فروش و مصرف فرش در ارتباط هستند،  

 (. ۶۲  : ۱۳۹۳)مزروعی نصرآبادی، الفت، امیری و خاتمی فیروزآبادی،  

پاسخگوی نیاز تجاری و امروزی  دارد،    مشکالت زیرساختی و پرهزینه   که در کشور    باف دست   مین فرش تأ   ره ی زنج 

رغم  . علی شده است   آن   قیمت نهایی   مورد و متعدد موجود، باعث افزایش های بی گری واسطه   نیست و بازار جهانی  

برای    ی ا اراده ،  باف صنعت فرش دست   -هنر انسانی ماهر و فنی و بسیار غنی در مشاغل مختلف    ه ی وجود سرما 

 (. ۱۳۹۶)وندشعاری،    شود ی ت توان فعاالن این حوزه دیده نم از این سرمایه در جهت تقوی گیری  بهره 

 

 

 

 

 

 

 
 ( ۱۳۸۷باف )فرزین،  تأمین فرش دست   ره ی زنج ی  ها حلقه   -۱شکل  

 

باف )با روش  تأمین فرش دست   ره ی زنج پیرو این مطلب، یک تحقیق با هدف مشخص کردن توانمندسازی  

KMO   نمونه کفایت  بررسی  ماتریس  انجا گیری(  برای  بودن  مناسب  بررسی  تحقیق  آن  در  است.  شده  م 

همبستگی برای شناسایی ساختار )همانی نبودن ماتریس( توسط آزمون بارتلت صورت گرفت و مقدار آلفای  
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و بارتلت بیانگر مناسب بودن    KMOو نتایج آزمون    ۰.۹۴۶نامه برابر با  کرونباخ برای بررسی پایایی پرسش 

سازها به صورت جدول زیر  برای تحلیل عاملی بود. در نهایت بعد از تحلیل عاملی اکتشافی، توانمند   ها داده 

 (. ۶۷  : ۱۳۹۳نصرآبادی، الفت، امیری و خاتمی فیروزآبادی،  بندی شده است )مزروعی ( دسته ۱جدول  ) 

 

 نتایج تحلیل عامل اکتشافی    -۱جدول  

 ( ۱۳۹۳نصرآبادی و همکاران،  )مزروعی 
 

نشان داد و    ۰.۷۷، برای مدیریت و رهبری با بار عاملی  بیشترین ارتباط را از بین توانمندسازها   گیری نتیجه 

اندازه  ت دانش و اطالعات، مدیریت ظرفیت، استراتژی، اصول اخالقی و  ی گیری، مدیر کمک و همکاری، 

 (. ۷۰ی بعدی قرار گرفتند )همان،  ها رده روابط در  

تول  رقیب  کشورهای  حاضر  زمان  پاکستان  باف دست   فرش   دکننده ی در  و  هند  همانند  عنوان  ،  به  را  خود 

  ی ها و خود را همراه با دغدغه   کنند ی کننده قالی و محصولی که دوستدار طبیعت هم است معرفی م تولید 

هم  داده   جهانی  نشان  آن ،  اند راستا  ارتقای وضعیت  شاهد  روز  هر  همین جهت  هدف  به  بازارهای  در  ها 

 (. ۱۳۹۶)وندشعاری،    صادراتی هم هستیم 

محرک    ۱۷متغیر ذکر شده در پرسشنامه، بعد از تجزیه و تحلیل    ۳۴مرتبط با این موضوع، در تحقیقی دیگر از بین  

 (. ۶۵،  ۱۳۹۶نصرآبادی و جعفری گهرویی،  (، )مزروعی ۲جدول  باف تأیید شد ) تأمین سبز فرش دست   ره ی زنج 
 

 ت و رهبری ی مدیر 
ریزی، منبع، ساخت و تحویل،  منابع سازمان، رهبری، توانایی تحلیل در برنامه   ریزی برنامه 

منبع  کیفیت،  مدیریت  انسانی،  منابع  انجمن  مدیریت  از  استفاده  نوآوری،    مشاوره یابی، 
 بین آموزشی، زیرساخت سازمانی   ه ی باتجر تأمین، مدیران    ره ی زنج 

مدیریت دانش و  
 اطالعات 

اطال  تکنولوژی  دانش،  دانش،  مدیریت  و  اطالعات  وضوح  اطالعات،  اشتراکات  عات، 
 تأمین، توانایی دیدن تقاضا   ره ی زنج آموزش  

 کمک و همکاری 
حمایت   سازمانی،  درون  روابط  شرکا،  توانایی  مدیران،  و  کارگران  حمایت  هماهنگی، 

 ی گسترده ا فه ی وظ زیرساختی و دولتی، حمایت  
 تأمین، تعهد   ره ی زنج ی حل تعارض، رفتار  ها ک ی تکن صداقت،   اصول اخالقی 

 ارتباطات 
و عرضه  روابط خریدار  تنظیم عرضه ارتباطات، همکاری،  یکپارچگی  کننده،    ره ی زنج کننده، 

 تأمین 

اندازه گیری  
 عملکرد 

 گیری عملکرد، مستندسازی فرآیند ی جامع و دقیق، اندازه ها سنجه 

 هماهنگی مدیریت ظرفیت و موجودی سیاست موجودی، حذف عدم قطعیت موجودی،   مدیریت ظرفیت 
 تأمین و عدم قطعیت موجودی   ره ی زنج پذیری، استراتژی، تنظیم استراتژی  فرهنگ رقابت  استراتژی 
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 باف  تأمین سبز فرش دست   ره ی زنج ی  ها محرک   -۲جدول  

 شاخص کد   محرک 
 D1 قیمت 

 D2 رقابت 

 D3 قطبی کردن بازار 

 D4 بندی بخش 

 D5 مقررات و الزامات قانونی 

 D6 تکنولوژی اطالعات جدید 

 D7 مشتریان 

 D8 محصول   فشرده   چرخه 

 D9 نیاز به اطالعات بهتر 

 D10 حمل و نقل 

 D11 میزان بلوغ روابط بین سازمانی 

 D12 جهانی سازی اقتصاد 

 D13 تسهیالت 

 D14 موجودی 

 D15 ی بنگاه ها ت ی فعال مشروعیت و مقبولیت  

 D16 ایجاد نوآوری و کسب مزیت رقابتی در صنعت 

 D17 ضوابط و الزامات قانونی سایر کشورها 

 ( ۱۳۹۶نصرآبادی و جعفری گهرویی،  )مزروعی 
 

به    AHPروش  ها با  محرک دسته بندی شده و اهمیت آن   ۵سپس با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی،  

 (: ۶۶  : (، )همان ۳جدول  )   شد ترتیب زیر محاسبه  

 
 باف  دست تأمین سبز فرش    ره ی زنج ی  ها محرک نتایج و میزان اهمیت    -۳جدول  

 ها شاخص  اهمیت  عامل 
 محصول، ایجاد نوآوری و کسب مزیت رقابتی در صنعت   فشرده   چرخه رقابت، مشتریان، قیمت،   ۰.۳۲ مقررات 
 سازی اقتصاد بندی، جهانی قطبی کردن بازار، بخش  ۰.۰۳ بازاریابی 
 تکنولوژی اطالعات جدید، نیاز به اطالعات بهتر، میزان بلوغ روابط بین سازمانی  ۰.۲۲ لجستیک 
 تسهیالت، موجودی حمل و نقل،   ۰.۳۲ اطالعات 
 مقررات و الزامات قانونی، ضوابط و الزامات قانونی سایر کشورها  ۰.۱۱ رقابت 

 ( ۱۳۹۶نصرآبادی و جعفری گهرویی،  مزروعی ) 
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مناسب است و با    است، ماتریس   ۰.۱که کمتر از    یی جا آن است و از    ۰.۰۹۸مقدار نرخ ناسازگاری برابر با  

توجه به جدول فوق مشخص شد که اطالعات، مقررات، رقابت، لجستیک و بازاریابی به ترتیب ارتباط  

 (. ۶۷  : بیشتری دارند )همان 

تأمین آن، تالش شد    ره ی زنج ی  ها حلقه باف« با نگاه به  در تحقیقی با عنوان »چالش فناوری در فرش دست 

های بافت دستی و فرهنگی و هنری آن( با فناوری کشف  )به همراه ویژگی  باف نسبت و ارتباط فرش دست 

  "باف یک فرصت است یا تهدید؟ آیا فناوری برای فرش دست "شده و به این پرسش پاسخ داده شود که  

باف، ویژه و پیچیده  تأمین، تولید، توزیع و فروش فرش دست   ره ی زنج (. شرایط امروز  ۱۰  : ۱۳۹۱)مرداسی،  

یی چون کوچک شدن بازار داخلی، رقابت قیمتی، کاهش تعداد بافندگان، کاهش  ها ت ی واقع آن    بوده و دلیل 

گذاری و وابستگی به بازارهای اروپایی و آمریکا است. اشتراکات این پنج بخش را باید در مدیریت  سرمایه 

پیرامون تولید و    ی ها دگاه ی د باورها و    تولید و همچنین   شده باف و به عبارتی قیمت تمام  اقتصاد فرش دست 

 (. ۱۱  : باف جستجو کرد )همان مصرف فرش دست 

باف چه به  تأمین فرش دست   ره ی زنج در    توان ی م که در باال به چند مورد اشاره شد، موارد زیادی را    طور همان 

در   موردی  مثال وضعیت  ا منطقه صورت  عنوان  به  داد.  قرار  مطالعه  کلی، مورد  به صورت  ی خاص، چه 

 جداگانه مورد مطالعه قرار گیرد.   تواند ی م تأمین، هر کدام    ره ی زنج باف در  فرش دست   ی تولیدی ها نظام 

بهینه در   نظام  که دارای  باف )خویش فرش دست   نه ی زم یک  نظامی است  کارفرمایی(،  فرمایی، مشارکتی، 

ی  ها شاخص اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی و کیفیتی باشد. چنین عملکردی با    ی ها نه ی زم عملکرد باال در  

ریزی و  متنوع و متعددی چون رضایت شغلی، وضعیت درآمدی بافندگان، آموزش و دانش فنی، برنامه 

و   فنون  کارگیری  به  بازدهی  ها روش نظارت،  افزوده،  ارزش  سواد،  میزان  ارگونومیک،  عوامل  ی جدید، 

ک  و  تولید  گیری  عوامل  اندازه  تولیدی  محصول  یا  شود ی م یفیت  نظام  هر  نظر    وه ی ش .  از  که  تولیدی 

  به عنوان یک نظام تولیدی مطلوب و بهینه   تواند ی م ی مذکور دارای عملکرد باالتری باشد، طبعاا  ها شاخص 

 (. ۶۷:  ۱۳۸۸نوشی و رفیعی دارانی،  باف مطرح باشد )مظهری، شاه صنعت فرش دست   -در هنر 

اولیه، تولید و توزیع فرش    دهد ی م نتایج یک تحقیق دیگر نشان   تأمین مواد  نظام  که هرچند وضعیت فعلی 

باف مبتنی بر نظام فشاری است )بدین معنی که کمتر به سلیقه و  تأمین فرش دست  ره ی زنج باف بر اساس دست 

باف امکان تبدیل نظام تأمین، تولید  سازی فعالن فرش دست ریزی و آگاه (، اما با برنامه شود ی م نظر مشتری توجه  

(. طبق نتایج به دست آمده از  ۴۲  :۱۳۸۷و توزیع مبتنی بر فشاری به کششی وجود دارد )آسایش و فرجی،  

بندی عوامل مؤثر بر تبدیل نظام تأمین، تولید و توزیع فشاری به کششی، طراحی  اولویت   نه ی زم آزمون فریدمن، در  
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پذیری در جایگاه نخست،  محوری، از نظر میزان امکان  باف به صورت مشتری نظام تولید و توزیع فرش دست 

گیری مواد  کار به دوم، امکان    رتبه مشتری در    قه ی سل باف به صورت سفارشی و مطابق  امکان طراحی فرش دست 

مشتری در جایگاه سوم، امکان    قه ی سل باف به صورت سفارشی مطابق  درخواستی در تولید فرش دست   ه ی اول 

گذاری بر اساس سطح  م قیمت انجا چهارم و    رتبه گذاری بر اساس مشارکت مشتری در فرآیند تولید در  قیمت 

 (. ۵۵:  آخر قرار دارد )همان   رتبه کننده در جایگاه و  درآمد مصرف 

 باف فرش دست  ی تولید ها ی استراتژ 

توسط مرکز ملی فرش ایران تهیه    ۱۳۸۹که در سال    باف صنعت فرش دست   -در سند راهبردی ملی هنر 

 ی تولید )به صورت ناقص(، به صورت زیر آورده شده است: ها ی استراتژ شده است،  

 ی مدیریت متمرکز ها شبکه ترغیب بافندگان به جذب در  

 سازی به کارگیری استانداردهای تولید. ترویج و فرهنگ   -

 وری تولید افزایش بهره 

 ابزارهای بخش تولید. تجهیزات و    توسعه   -

 . "ها ترین "طراحی نظام برگزاری جشنواره    -

 تولید   ره ی زنج بافان و سایر عناصر  ارتقای رفاه و منزلت اجتماعی قالی 

 ی و سازمان تأمین اجتماعی برای امور بیمه. ا حرفه ایجاد هماهنگی با سازمان آموزش فنی و    -

 بافان. ایجاد هماهنگی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای امور بهداشت قالی   -

 تمرکز بر کیفیت، خالقیت و نوآوری تولید 

 تجهیزات و ابزارهای بخش تولید.   توسعه   -

 (. ۱۳۸۹باف )مرکز ملی فرش،  صنعت فرش دست   -استانداردهای مربوط به محصوالت تولیدی هنر   ه ی ته   -

 ورشدن در بافندگان غوطه 

بافی جزو مشاغل سخت و زیان آور  قالی "باف این است که  ی اصلی درون بخشی در فرش دست ها چالش از  

و به شدت به نیروی    شود ی م باف کار سختی تلقی  (. بافت فرش دست ۳۵  : ۱۳۸۳زاده،  )معتمد   "شود ی م محسوب  

. درآمد پایین  شود ی م مزد کم نیز اضافه  کار، دست   (. در مقابل این سختی ۱۱  : ۱۳۹۱انسانی وابسته است )مرداسی،  

باف در میان بافندگان  با درآمد باالتر باعث شده که توجه به بافت فرش دست   تر آسان ها به کارهای  آن   عالقه بافندگان و  

سختی  (. این تعارض یعنی  ۱۱  : کاهش یابد و امید به فعالیت نسل جدید به عنوان بافنده به حداقل ممکن برسد )همان 

 . باشد   یی بافان در سطح باال ی قال   ن ی در ب   ، از کار   ی گانگ ی ب مزد کم، باعث شده است  کار و در عین حال دست 
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در آن  ر  کا   م ی تقس   گر ی نبوده و از طرف د   ی مهارت چندان   ازمند ی است که ن   ی تکرار   ت ی فعال   ک ی   ، بافی کار قالی 

ندارد  پاک   وجود  و  تکراری  ۴۷  : ۱۳۸۶سرشت،  )حاجیانی  فعالیتی  به صورت  که  مشاغلی  اکنون  م  انجا (. 

یادگیری ماشین در معرض تهدید برای    شوند ی م  در لیست مشاغلی هستند که توسط هوش مصنوعی و 

شده    ن یی که ابزارها و فنون آن از قبل تع   رود ی محض به شمار م   ی د ی کار    ک بافی نیز ی نابودی قرار دارند. قالی 

  ا ی صورت مه   در   که   ی طور به   ، کند   ل ی تبد   گانه ی شغل ب   ک ی بافی را به  کار قالی   تواند ی م   ها ی ژگ ی و   ن ی ا و    است 

از همه مهمتر درآمد حاصل از آن نه  .  نکنند   ی درنگ   ن ی شغل، شاغالن در آن کمتر   ر یی تغ   ی برا   ط ی شدن شرا 

 (. ۴۷  : د )همان فر   ی ازها ی صورت گرفته است و نه متناسب با ن   ت ی متناسب با فعال 

باف بیش از هر زمان دیگری خودنمایی  تأمین فرش دست   ره ی زنج در حال حاضر نقش و اهمیت بافندگان در  

ی مکانیکی بافت  ها دستگاه و از دیگر سو    شود ی م ها کاسته  ، چراکه از یک سو روز به روز از تعداد آن کند ی م 

و مدت زمان و    ها گره رقابتی دیگر از سبک طراحی، جنس نخ و نوع رنگرزی تا نوع    ی ها ت ی مز تمام    توانند ی م 

باف توسط بافنده، تنها مزیت رقابتی باقیمانده  گفت اکنون بافت فرش دست   توان ی م قیمت کمتر را داشته باشند.  

باف سخت و با  است. این بدان معناست که تاکنون هرچند کار بافت فرش دست   ها ی فناور در مواجهه با این  

. شرایط  کرد ی م ، و این موضوع نیاز به بافنده را اجباری  شد ی م م  انحا مزد کم بود، اما صرفاا توسط انسان  دست 

بافی که حاضر است  همان قالی   تواند ی م طور بررسی کرد که فناوری  دیگر این   ه ی زاو از یک    توان ی م فعلی را  

 م دهد، تهدید به حذف از چرخه تولید کند. انجا مزدی کم  کاری سخت و تکراری را در ازای دست 

  : ۱۳۹۱در کنار این تحوالت، موضوعات اقتصادی و شرایط فرهنگی هم بر مشکالت افزوده است )مرداسی،  

مکانیکی بافت    ی ها دستگاه بافت، ظاهراا از طریق فناوری    مرحله بر بودن  (. کمبود بافنده و همچنین زمان ۱۱

استراتژی رقابتی تمایز )دستی بودن بافت(، به عنوان بهترین استراتژی در تأمین  "حل شده است، اما به خاطر 

 (. ۱۵  : ، مورد قبول اغلب صاحب نظران قرار نگرفته است )همان "باف مزیت رقابتی در فرش دست 

ثقل بر بافت یا همان عملیاتی متمرکز    نقطه باف،  در پاسخ به سؤال فرصت یا تهدید بودن فناوری برای فرش دست 

باف و فعاالن آن در  (. همچنان کلیت فرش دست ۱۰  : )همان   شود می م  انجا باف(  است که توسط عنصر انسانی )قالی 

و    اند کرده ی جدید و تغییرات پی در پی، فضای سنتی خود را حفظ  ها ی فناور ی شگرف و  ها شرفت ی پ مقایسه با  

باف با شرایط روز دنیا و تحوالت سریع آن، ضریب این  تأمین فرش دست   ره ی زنج میزان نفوذ فناوری در    سه ی مقا 

. تغییرات مذکور اثر چندانی در زمانبر بودن تولید دستی فرش، کاربر بودن  دهد ی م نفوذ را بسیار کند و ضعیف نشان  

باف در مراحل  تأمین فرش دست   ره ی زنج از    که   طور همان ی کارگری آن نگذاشته است.  ها نه ی هز آن و سهم باالی  

، استفاده از ابزارهای جدید، اصالح ابزارهای موجود و استفاده از فناوری در  شود ی م قبل و بعد از بافت مشخص 
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ی که بر اساس گزارش اداره  ا گونه ل بوده، به او گذشته در کشور متد  دهه باف طی چند تأمین فرش دست  ره ی زنج 

باف ثبت شده است.  فرش دست   حوزه مورد اختراع در    ۱۰۰ند سال اخیر قریب  کل مالکیت صنعتی طی چ 

ثبت   تقریباا    شده اختراعات  شامل    ره ی زنج   همه مذکور  را  فروش  و  توزیع  تولید،  در شود ی م تأمین،  که    حالی   . 

گذشته ساخته    دهه به جای بافنده و در مقیاس چندین گره همزمان، فرش ببافد طی سه    تواند ی م یی که  ها دستگاه 

جایگزین واقعی بافندگان شوند و عنصر انسانی بافت را حذف نمایند.    اند نتوانسته هیچگاه    ها دستگاه ، اما این  اند شده 

از    ها دستگاه ی تولید شده، نگرانی سازندگان این  ها فرش و    ها دستگاه این موضوع و عدم معرفی این    عمده علت  

بازار   در  تولیدی خود  فرش  موفقیت  اقبال  عدم  عدم  با  چراکه  دست   جامعه است،  )تولیدکنندگان،  فرش  باف 

 (. ۱۲  : )همان   اند شده صادرکنندگان، هنرمندان و اندیشمندان عالقمند در این حوزه( مواجهه  

باالی بافنده    نه ی هز عواملی مانند کمبود بافنده و    درکنار   ها دستگاه می این  ئ البته باید اذعان کرد، بهبود و پیشرفت دا 

باف، این شرایط را دگرگون کرده است و در آینده باید شاهد تحول در این  فرش دست   شده در قیمت تمام  

بود )همان  که فرش دست ۱۳  : عرصه  کرد  اشاره  باید  این موضوع  پیرو  به عنوان یک  (.  باف ضمن مصرف 

که با ذوق و خالقیت و هنرمندی    شود ی م صول فرهنگی و هنری شناخته  پوش، اساساا به عنوان یک مح کف 

  بندد ی م باف نقش  مؤلفه در ذهن خریدار جهت خرید فرش دست   ترین مهم و همراه آن چیزی که    شود ی م تولید  

آفرینی   نقش  او  گیری  تصمیم  در  ویژگی   کند ی م و  بر  آن،  عالوه  کیفی  فرش    مؤلفه های  فرهنگی  و  هنری 

باف و ارتباط آن با هنر دست و خالقیت و کنش ذهنی طراح و بافنده و ... است. همین امر است که سبب  دست 

باف ایران نسبت به سایر  ی دست ها فرش اول و علت تنوع باالی هنری    درجه ها در  تمایز آن از سایر کفپوش 

رو در    باف است. از این ن مرکزی تمایز فرش دست اصلی و کانو   هسته دوم شده است. این    دردرجه رقبا،  

کنندگان خارجی با در نظر گرفتن این واقعیت که  ی مکانیکی بافت و آگاهی مصرف ها دستگاه صورت ورود  

تولید  ها فرش  توسط عنصر غیرانسانی  اساساا  ایران  اساسی فرش  شوند ی م ی  تمایز  رفتن وجه  بین  از  باعث   ،

باف ایرانی رو به  خصوص فرش ماشینی شده و کم کم اعتبار فرش دست   ها به پوش باف از سایر کف دست 

 (. ۱۵  : سراشیبی خواهد گذاشت )همان 

از فناوری    توان ی م باف  تولید، تأمین و فروش فرش دست   ره ی زنج به استثنای بافت در سایر    رسد ی م ه نظر  

م  انجا گذاری مناسبی با حمایت تحقیقاتی و مالی دولت  به خوبی استفاده کرد و در این راستا باید سرمایه 

وری در این زنجیره نهایت  گران ایران جهت افزایش بهره و نبوغ هنرمندان و صنعت   ها ت ی خالق شود و از  

 (. ۱۶  : همچنان به مسیر خود ادامه دهد )همان   بافت با استفاده از بافندگان   حلقه برداری صورت گیرد و  بهره 
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سرعت بافت فرش را باالتر برد و در    توان ی م بافت نیز با تغییر در برخی ابزار و تجهیزات    مرحله حتی در  

کرد، بدون   کم  بافندگان  کار  از سختی  برود. »هاف  ماهیت دست که  این عین حال  بین  از  آن  بودن  باف 

پژوهش نقشه  یک  در  هوشمند«  سال    خوان  اصالح،  ۱۳۹۴در  صورت  در  که  است  شده  طراحی   ،

تا با کاهش میزان سختی کار، سرعت بافت به   شود ی م برداری از آن، این امکان فراهم  سازی و بهره تجاری 

(. این دستگاه در عین حال که  ۴۵  : ۱۳۹۷میزان قابل توجهی افزایش پیدا کند )افتخاری، مجابی و اشعاری، 

مرکز ثقل برای ایجاد هوشمندی با امکان ایجاد    تواند ی م ،  رد ی گ ی م خوانی مورد استفاده قرار  در کار نقشه 

 باف نیز باشد. تأمین فرش دست   ره ی زنج ارتباطاتی برخط، در کل  

 باف تأمین فرش دست   ره ی زنج  مدیریت هوشمند 

رقابت  بر  رقابتی  هوشمندی  هنر نقش  دست   -پذیری  فرش  بعد  صنعت  سه  در  تحقیق  یک  در  کشور  باف 

استراتژیک، هوشمندی تکنولوژیک )تحقیقات بنیادی و کاربردی متعدد، کتب و مقاالت    -هوشمندی اجتماعی 

بافی به بافندگان( و هوشمندی بازار مورد تجزیه و تحلیل  منتشر شده، باال بودن کیفیت آموزش آخرین فنون قالی 

فته است. نتیجه این بود که هرچند این صنعت از لحاظ هوشمندی تکنولوژیکی در موقعیت مطلوبی به  قرار گر 

پذیری صنعت فرش  استراتژیک که بیشترین نقش را بر رقابت   -، اما از لحاظ هوشمندی اجتماعی برد ی م سر  

،  شود ی م بینی  درات پیش میزان صا   ساله باف ایفا کرده در سطح مطلوبی قرار ندارد. با توجه به نزول هر  دست 

دوم تأثیرگذارترین عامل هوشمندی رقابتی قرار دارد در صورت عدم استفاده از    رتبه هوشمندی بازار نیز که در  

ی   نده ی آ کارها در  راه  به  با توجه  و  ؛ دید سنتی مدیران  ها افته نزدیک به سطح زیر متوسط سقوط خواهد کرد. 

تکنولوژیک و دیدگاه مبتنی بر منابع و همچنین غفلت از سایر ابعاد  ن و تمرکز بیش از حد بر هوشمندی  مسئوال 

استراتژیک، موجب نزول هر چه بیشتر صادارت در سالیان    -هوشمندی، همچون هوشمندی بازار و اجتماعی 

 (. ۹۵-۹۶  : ۱۳۹۰اخیر است )حیدری و سعیدی،  

تأمین در اختیار دارند، به صورت    ره ی زنج ی هوشمند  ها ستم ی س یی که  ها ی فناور یی که تکنولوژی و  جا آن از  

از این امکان در حد نیاز برای تبدیل نظام تولید و    توان ی م ،  شوند ی م ی خرید متصل  ها کانال کامالا مستقیم به  

تأمین    ره ی زنج باف مبتنی بر فشاری به کششی استفاده کرد. از دیگر سو مدیریت هوشمند  توزیع فرش دست 

را کاهش داده و سوددهی را افزایش دهد. این کاهش    ها نه ی هز   تواند ی م   ها واسطه باف با حذف  فرش دست 

مزد بافندگان با هدف کم کردن بیگانگی از کار افزود و از  ی مشخص، بر دست ها نسبت در    توان ی م را    ها نه ی هز 

 مشتریان کم کرد.   حلقه باف با هدف گسترش  قیمت نهایی فرش دست 
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بهتر، استفاده از    گیری برای تصمیم   ها داده ، استفاده از حجم زیادی از  باف تأمین فرش دست   ره ی زنج مدیریت هوشمند  

تکنولوژی پیشرفته و به دست آوردن بینش کامل در طول عملیات است. به بیان دیگر برای مدیریت هوشمند  

ی بافت، مراکز توزیع، فروشگاه و پورتال  ها کارگاه در انبار،    ها بخش باف الزم است تمام  تأمین فرش دست   ره ی زنج 

اطالعات    مبادله تمامی مراکز ذکر شده باید توانایی   اط داشته باشند. تجارت الکترونیک به یکدیگر متصل بوده و ارتب 

 و سفارشات مجدد را در صورت نیاز داشته باشند تا از تقاضای مشتریان در هر مکان و زمانی مطلع شوند. 

 برای بهبود عملیات   ها تم ی الگور و    ها داده استفاده از کالن  

پیش  توصیفی،  تحلیل  از  استفاده  مورد شامل  نگهداری  این  و  اختالالت  کاهش  با هدف  آماری  گویانه و 

، نشان داد  ۱۳۹۰(. نتایج یک تحقیق در سال  ۱۳۹۷)قرشی،   شود ی م و تسهیالت در اوج بهره وری   ابزارها 

ی دولتی و خصوصی درگیر فرش  ها ن ا سازم افزاری در افزاری و نرم ی سخت ها رساخت ی ز رغم کمبود  علی 

و  دست  طراحی  دست ها ستم ی س   توسعه باف،  فرش  مدیریت  اطالعاتی  و  ی  سازمانی  فنی،  نظر  از  باف 

 (. ۵۱  : ۱۳۹۰پذیر است )اسالمی، حسینی و غریبی،  اقتصادی امکان 

 ی الزم به فناوری یادگیری ماشین ها ن ی ماش تجهیز ابزارها و  

سازی شوند  تا تمام تجهیزات به صورت مداوم و خودکار بهینه   شود ی م در این مورد یادگیری ماشین منجر  

یابی مشتریان در کسب و کار طراحی لباس و مد، حتی در  (. اکنون هوش مصنوعی در سلیقه ۱۳۹۷)قرشی،  

داری  باف ارتباط معنا که فرش دست   یی جا آن ی نوآفرین وارد شده است و از  ها شرکت داخل کشور از طریق  

بازاریابی فرش    حلقه در حال حاضر از یادگیری ماشین در    توان ی م   رسد ی م دارد به نظر    با مد و دکوراسیون 

باف را باید مورد  تأمین فرش دست   ره ی زنج ی  ها حلقه برداری کرد. یادگیری ماشین در سایر  باف بهره دست 

 جانبه و دقیق قرار داد. بررسی همه 

 ها بخش سازی برخی مراحل و  در صورت امکان اتومات 

سازی مراحل به کاهش زمان، از جمله زمان نیروی کار با هدف تکمیل فرآیندها و بهبود و  در این مورد اتومات 

تأمین    ره ی زنج ی  ها حلقه (. در حال حاضر در برخی از  ۱۳۹۷)همان،    کند ی م تأمین کمک    ره ی زنج ارتقای عملکرد  

یی در  ها شرکت باف،  فرش دست   ه ی اول د  تأمین موا   حلقه . در  شد ی م دیده    ها بخش سازی  باف اتومات فرش دست 

  نه ی هز کشور فعال هستند که از سیستم انبارداری با موجودی صفر نهایت استفاده را کرده و به صورت برخط با  

 . کنند ی م ه  ارائ مناسب، در سطحی گسترده خدمات )تجهیزات، طرح، نخ، پشم و ابریشم(  
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 اجرای سیستم مبتنی بر اینترنت اشیاء 

ی تأمین چند کاناله با توجه به  ها ره ی زنج ی مبتنی بر اینترنت اشیاء برای مدیریت پیچیدگی  ها ستم ی س گیری  کار به 

جهانی   ماهیت  و  )همان،    ها آن ذات  است  ضروری   )... و  بالقوه  مشتریان  نقل،  و  برخی  ۱۳۹۷)حمل   .)

رنت استفاده کنند. طراحی دارهای  باف این قابلیت را دارند که از اینت تجهیزات مورد استفاده در فرش دست 

بافی ارگونومیک متصل به اینترنت و استفاده از امکانات فراهم شده، چندان دور از ذهن نیست. در حال  قالی 

افزارهای اندروید نقشه خوان، قابلیت اتصال به  خوان و نرم ی نقشه ها دستگاه ی بافت متصل به  ها قالب حاضر  

از این    توان ی م ،  شود ی م بافی هم استفاده  که در حال حاضر از اینترنت در قالی یی  جا آن اینترنت را دارند. از  

 برداری کرد. فناوری به صورت حداکثری بهره 

 چین برای بهبود دید و ردیابی بالک و     RFIDاستفاده از 

ی بزرگ رقابت کرد )همان،  ها شرکت را کاهش داد و با    ها نه ی هز   توان ی م در این مورد با بهبود قابلیت ردیابی،  

های اطالعاتی توزیع  گذاری اطالعات در بانک بلوکی، روشی نوین در به اشتراک   ره ی زنج چین یا  (. بالک ۱۳۹۷

داده   شده  فناوری  این  در  است.  یک غیرمتمرکز  و  شده  رمزنگاری  از    ها  یک  هر  برای  اطالعات  از  نسخه 

، مدیرعامل  ۱۳۹۷. در اسفند ماه  هستند   شود. این اطالعات غیرقابل کپی و تغییر کنندگان آن ارسال می استفاده 

ایرانی در    باف بخشی به فرش دست هویت   پروژه   ارائه گذاری کاال و خدمات ایران )ایران کد( از  مرکز ملی شماره 

یی که شناسایی، ردیابی و نگهداری اطالعات مربوط به فرش  جا آن خبر داد. از    ۱اس  اجالس جهانی جی  

توجهی برخوردار است، مرکز ملی  های پیچیده و جایگاه ارزشمند خود، از امنیت قابل باف به دلیل ظرافت دست 

باف را در گام  ه از طریق آن بتوان فرش دست پلتفرمی است ک   توسعه گذاری کاال و خدمات ایران در حال  شماره 

  شود ی م م  انجا   ۱اس  ی شناسایی جی  دها ی کل از  گیری  بهره دار کرد. این مهم با  نخست شناسایی و سپس شناسنامه 

طراحی نقشه تا بافت و تحویل    مرحله و پس از آن ردیابی این محصول ایرانی امری آسان خواهد بود. ردیابی از  

شود. در این پلتفرم تصمیم گرفته شد تا با استفاده از فناوری روز بالک چین، امنیت اطالعات  م می انجا به خریدار  

 (. ۱۳۹۷باف را شامل شود )پاریاب،  تأمین فرش دست   ره ی زنج ی  ها حلقه توجهی حفظ و تمام  در سطح قابل 

 گیری و نتیجه   ها افته ی ارائه  

از  ه  چ رغم آن باف است، چون علی توجهی در مورد فرش دست این پژوهش حاوی نکات قابل   ی ها افته ی  که 

(، به نظر  ۱۳۹۳)ژوله، اربابی و کشاورز افشار،    شود ی م باف ایران یاد  وضعیت نامناسب و نامساعد فرش دست 

رد. در این مطالعه به علت  ها را آشکار ک آن   توان ی م تأمین آن نهفته است که    ره ی زنج های جدیدی در  ارزش   رسد ی م 

باف، با هدف  واگرایی و همگرایی عمیق در مطالعات گذشته به دلیل حفظ برخی میراث ناملموس در فرش دست 

https://lockpost.ir/blog/rfid-tags-in-logistics/
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مند کیفی  تأمین، رویکرد مرور نظام   ره ی زنج بافی با فناوری و مدیریت هوشمند  های قالی بررسی امکان احیای ارزش 

 آوری و تحلیل شده است. دف پیش درآمد برای مطالعات بعدی جمع با ه   ها داده )مقدماتی( انتخاب شد و  

رغم تدوین سند راهبردی ملی از  باف، در حال حاضر علی صنعت فرش دست   -ی باال دستی هنر ها چالش   دسته در  

  "ها آن   سیاسی بودن انتخاب و انتصاب مدیران "گیر، و همچنین سوی متولی آن، به دلیل تعدد مراکز دولتی تصمیم 

. در این مورد با اصالحات در  شود ی م و موازی کاری های زیادی مشاهده    ها ت ی ر ی مد (، سوء  ۱۳۹۶وندشعاری،  ) 

هنر  ملی  راهبردی  دست   -سند  فرش  به صنعت  در  باف،  دادن  ها ی استراتژ خصوص  و  تولید  به  مربوط  ی 

اساس شایسته ساالری با    ی اجرایی الزم به یک متولی واحد و همچنین انتصاب مدیران و کارشناسان بر ها ضمانت 

باف در مقاطع مختلف تحصیلی، بعد از باال  فرش دست  رشته التحصیالن گیری حداکثری از خیل عظیم فارغ کار به 

 از بسیاری انحرافات عمیق و مخرب جلوگیری کرد.   توان ی م ها،  سو با صنعت در آن ی هم ها ی توانمند بردن  

تأمین آن است که برای    ره ی زنج باف، سنتی و قدیمی بودن  صنعت فرش دست -هنر   ی باالدستی ها چالش از دیگر  

نبود   نخستین مشکل  )به هوشمند(،  این حالت  از  آن  کردن  آماری راست ها داده خارج  آزمایی شده است  ی 

(. مرکز ملی فرش ایران در این زمینه نیز عملکرد مناسبی نداشته و در حال حاضر سیستم  ۱۳۹۶)وندشعاری،  

تأمین وجود ندارد. این در حالی    ره ی زنج باف جهت استفاده برای هوشمند سازی  العاتی مدیریت فرش دست اط 

اندازی سیستم اطالعات مدیریت و تصمیم  نشان داد یک سناریوی پیشنهادی برای تحقیق، راه   ها ی بررس است که  

قبل برای اجرا زیر نظر    ها دت م باف، بر اساس هوشمندی کسب و کار،  ی فرش دست ها داده یار بر روی انبار  

  شود ی م (. از اینرو پیشنهاد ۷۰ : ۱۳۸۹ه شده است )اسالمی، حسینی و غریبی،  ارائ مرکز ملی فرش ایران تنظیم و 

بافی منتخب، مورد  قالی   منطقه این سناریو مورد بازبینی و بروز رسانی قرار گرفته و برای تحقیقات بیشتر در چند  

استفاده از علم داده برای حل مشکل مشتریان درکسب و کارها، جایگزین هم    تجربه استفاده قرار گیرد. برای  

بسیاری از مشکالت فرش    توان ی م ی قابل اتکاء،  ها داده آوری  رو در صورت جمع ترازی وجود ندارد، از این 

  شده بیمه    هزار قالیباف   ۳۰۰از اطالعات برخط بیش از    توان ی م باف را به دقت شناسایی کرد. برای شروع  دست 

باف بهره برد و  تأمین فرش دست   ره ی زنج سنجی هوشمندی  کوتاه مدت و چابک برای امکان   برنامه فعلی در یک  

 بافی تعمیم داد. ی قالی ها نظام بافان و  آماری را به دیگر قالی   جامعه سپس به مرور  

با استفاده از    دهد ی م کم، تحلیل نتایج نشان    مزد دست   -بافی یعنی سختی زیاد ی درونی قالی ها چالش در مورد  

بافی )بیگانگی از  همزمان مقداری از سختی کار قالی   توان ی م فناوری و بهینه کردن برخی ابزار و تجهیزات،  

باف  تأمین فرش دست  ره ی زنج کار( و مدت زمان بافت را کاهش داد و در عین حال ارتباطاتی برخط در کل 

ک  ایجاد  آن  هوشمندی  این برای  از  پیشنهاد    رد.  به    شود ی م رو  ویژه  توجه  سند  ها ی استراتژ با  در  تولید  ی 
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افزایش بهره صنعت فرش دست   -راهبردی ملی هنر  تولید ) باف؛  ابزارهای بخش    توسعه وری  تجهیزات و 

قالی  اجتماعی  منزلت  و  رفاه  ارتقای  کنار  در  تولید،  نوآوری  و  خالقیت  بر  تمرکز  طریق  تولید(،  از  بافان، 

بین قریب  ها پروژه سازی  م شده و همچنین تجاری انجا ی کاربردی  ها پژوهش اسایی  شن    ۱۰۰ی منتخب از 

 ی امور تولید و تحقیق و ترویج مرکز ملی فرش جبران شود. ها معاونت های  اختراع ثبت شده، کم کاری 

تجهیزات بهینه، در    چندگانه از کارکردهای  گیری  بهره باف و  تأمین فرش دست   ره ی زنج با مدیریت هوشمند  

در    توان ی م نهایت   کارگزاران را  از نقش مخرب  اقتصادی ها طه ی ح آن قسمت  فرهنگی و هنری )عدم    -ی 

ی اضافی به نفع خود که در موارد زیادی  ها نه ی هز مزد عادالنه به بافندگان( و همچنین تحمیل  پرداخت دست 

باف شده است را حذف یا تعدیل  مت نهایی فرش دست مشتریان و افزایش بی مورد قی  قه ی سل منجر به تغییر 

م  انجا مزدی همسو با کار مزد بافت )دست دار میزان دست کرد. بدین صورت که در بین مشتریان، تفاوت معنا 

باف ایران، در مقایسه با دیگر  بافی همراه با قیمت نهایی مناسب فرش دست شاغالن به کار قالی   عالقه شده( و  

های جدید  باف ایرانی شناخته شود. خلق ارزش های فرش دست ننده، به عنوان دیگر ارزش ک کشورهای تولید 

،  رند ی گ ی م باف ایرانی قرار های قبلی که همگی حول هویت فرش دست باف در کنار ارزش برای فرش دست 

 باف شود. بافی و فرش دست قالی   دوباره منجر به رونق    تواند ی م 

 

 منابع فهرست  

ارائه    باف به منظور بررسی نظام تولید و توزیع فرش دست (،  ۱۳۸۷اهلل و فرجی، مرتضی، ) آسایش، نعمت   -

 . ۴۱-۵۶،  ۱۱گلجام، شماره    ه ی نشر ،  (Pull)به کششی    (Push)با تکیه بر تبدیل نظام فشاری    کار مناسب راه 

محی   - غریبی،  و  فرهاد  سید  حسینی،  یحیی،  ) الدین اسالمی،  اطالعات  ۱۳۹۰،  سیستم  کاربرد  و  طراحی   ،)

 . ۵۱-۷۱،  ۴(، شماره  )مدرس علوم انسانی   مدیریت در ایران   ی ها پژوهش   ه ی نشر باف ایران،  مدیریت فرش دست 

خوان« و  (، طراحی »هاف نقشه ۱۳۹۷افتخاری، سید مصطفی، مجابی، سید علی و اشعاری، محمود، )   -

 . ۴۵-۲۹،  ۳۴گلجام، شماره    ه ی نشر باف،  بافت فرش دست بررسی میزان تأثیر آن در کیفیت و سرعت  

«،  باف ایرانی در دوران تحریم تولید فرش دست  رونق   کارهای راه : » نشست علمی (،  ۱۳۹۸ایمانی، الهه، )   -

 https://www.ricac.ac.ir/meeting/408  ، قابل دسترسی در آدرس: ۱۳۹۸  مهر   ۲بازیابی شده در  

ایرانی در بستر بالک دار شدن فرش دست (، شناسنامه ۱۳۹۷پاریاب، سید حسین، )   - با هدف  باف  چین 

 ، قابل دسترسی در آدرس: ۱۳۹۸  شهریور   ۱۲بازیابی شده در  ی تقلبی،  ها فرش جلوگیری از تولید و فروش  
https://www.irna.ir/news/83222919 
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بافی در  ی قالی ها کارگاه بافان و  ی (، نیازهای بهداشتی قال ۱۳۸۶حاجیانی، ابراهیم و پاک سرشت، سلیمان، )   -

 . ۵۶-۴۳،  ۸گلجام، شماره    ه ی نشر ایران،  

پذیری صنعت  (، بررسی تأثیر هوشمندی رقابتی بر رقابت ۱۳۹۰حیدری، سید عباس و سعیدی، نیما، )   -

 . ۸۳-۹۸،  ۱۹گلجام، شماره    ه ی نشر فرش کشور،  

دربان آستانه، علیرضا، رضوانی، محمد رضا، مطیعی لنگرودی، سید حسن، محمدزاده الریجانی، فاطمه،    -

ارزیابی عملکرد مدیریت  (، مرور نظام ۱۳۹۷)  تأمین گردشگری    ره ی زنج مند و فراتحلیل کیفی فرایندهای 

 . ۱۴۹-۱۷۰،  ۲، شماره  ۷  دوره گردشگری و توسعه،    ه ی نشر روستایی،  

بیژن، کشاورز افشار، مهدی، ) ژوله، تورج، ارب   - امروز ا   ت ی وضع   زگرد ی م (،  ۱۳۹۳ابی،  : فرش؛  ران ی فرش 

 ، قابل دسترسی در آدرس: ۱۳۹۸  شهریور   ۱۰بازیابی شده در  کاالیی اقتصادی یا اثری هنری؟  
http://ensani.ir/fa/article/331113 

،  رفت از رکود   کارهای برون ها و راه انداز، چالش  باف ایران، چشم فرش دست (، ۱۳۹۵شجاعی، سعید، )   -

مرکز   اسالمی،  ها پژوهش تهران،  شورای  مجلس  پژوهش ی  تولیدی یربنایی  ز   ی ها معاونت  امور  ر  دفت ،  و 

 .مطالعات انرژی، صنعت و معدن 

ایران، تهران، مرکز تحقیقات    باف استراتژیک بازاریابی فرش دست   برنامه (،  ۱۳۸۷فرزین، محمدرضا، )   -

 باف ایران. فرش دست 

 . ۹-۱۶،  ۲۱گلجام، شماره    ه ی نشر باف،  آوری در فرش دست (، چالش فن ۱۳۹۱مرداسی، فیصل، )   -

 باف. صنعت فرش دست   -(، تهران، سند راهبردی ملی هنر ۱۳۸۹مرکز ملی فرش )   -

(،  ۱۳۹۳می فیروزآبادی، سید محمد علی، ) نصرآبادی، اسماعیل، الفت، لعیا، امیری، مقصود و خات مزروعی   -

گلجام،    ه ی نشر باف ایران،  تأمین صنعت فرش دست   ره ی زنج بندی توانمندسازهای عملکرد  شناسایی و دسته 

 . ۶۱-۸۸،  ۲۶شماره  

تأمین سبز: مورد   ره ی زنج ی  ها محرک   ارائه (،  ۱۳۹۶نصرآبادی، اسماعیل و جعفری گهرویی، طیبه، ) مزروعی   -

 . ۵۹-۷۰،  ۳۱گلجام، شماره    ه ی نشر باف،  صنعت فرش دست   -مطالعه هنر 

باف با  ی تولیدی فرش دست ها نظام (، ارزیابی  ۱۳۸۸نوشی، ناصر و رفیعی دارانی، هادی، ) مظهری، محمد، شاه   -

 . ۵۹-۷۲،  ۱۳گلجام، شماره    ه ی نشر موردی آذربایجان شرقی،    مطالعه ی چند معیاری:  ها ک ی تکن استفاده از  

(، بررسی تبیین شرایط ارگونومیک و آنتروپومترمیک بافت قالی و طراحی ابزار  ۱۳۸۳معتمدزاده، مجید، )  -

 .بافت مناسب )آذریایجان شرقی، اصفهان، کرمان، تهران(، تهران، انتشارات: مرکز ملی فرش 
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ی  ها ی دگرگون ت در  لیّ ام ع ت و  علّی(، تحلیل  ۱۳۹۶ی، محسن و مریدی، محمد رضا، ) پور، مجید رضا، مراث مقنی   -

گلجام،   ه ی نشر اخیر قالی ایران )مناطق مورد مطالعه: خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی(،   دهه دو 

 . ۱۲۱-۱۳۴،  ۳۲شماره  

باف  ر بر فروش فرش دست (، عوامل مؤث ۱۳۹۰میرزامینی، سید محمد مهدی و صدیقی ارفعی، فریبرز، )   -

 . ۲۹-۳۸،  ۲۰گلجام، شماره    ه ی نشر و ماشینی در بازار ایران،  

پژوهشی گلجام،    -علمی   فصلنامه نخست دو    شماره   ۳۰(، تحلیل محتوای مقاالت  ۱۳۹۷میرزایی، عبداله، )   -

 . ۱۸۱-۱۹۹،  ۳۳گلجام، شماره    ه ی نشر 

بازیابی  آن را اجرا کرد؟    توان ی م تأمین چیست و چگونه    ره ی زنج (، مدیریت هوشمند  ۱۳۹۷قرشی، شبنم، )   -

در   آدرس: ۱۳۹۸  شهریور   ۱۲شده  در  دسترسی  قابل   ،  https://lockpost.ir/blog/what-is-intelligent-

supply-chain-management/ 

-هنر   توسعه کارهای  و راه   ها چالش (، واکاوی  ۱۳۹۷ورمزیاری، حجت، رازانی، بهروز، مرادی، مصطفی، )   -

 . ۸۳-۱۰۳،  ۳۳گلجام، شماره    ه ی نشر گذاری،  باف روستایی ایران؛ دستاوردهایی برای سیاست ست صنعت فرش د 

  ۱۰بازیابی شده در  ی فرش ایران در بازار جهانی«،  ها چالش (، میزگرد: »بررسی  ۱۳۹۶وندشعاری، علی، )   -

 https://www.irna.ir/news/82810568  ، قابل دسترسی در آدرس: ۱۳۹۸  شهریور 

https://lockpost.ir/blog/what-is-intelligent-supply-chain-management/
https://lockpost.ir/blog/what-is-intelligent-supply-chain-management/
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 چکیده 

ایران پرآوازه و مشهور    های ای از تعالی رسید که در میان تمامی سبک قالی کرمان در مقطعی از تاریخ به درجه 

های ایرانی  شد؛ و بر این اساس در بازار جهانی فرش نیز هواخواهان بسیاری پیدا کرد، تا جایی که در مثل 

ی  که همزمان با دوره   -جایی برای خود باز نمود و نماد کیفیت، دوام و زیبایی به شمار آمد. این دوران را 

ن دوران طالیی قالی کرمان به حساب آورد. اما روی دیگر سکه  توا می   -پهلوی ، و خصوصاا پهلوی اول است 

های صورت گرفته در مورد قالی کرمان مغفول ماند؛ و آن رنج و مشقتی بود که از این  در بسیاری از پژوهش 

شد. در این مقاله سعی شد تا به تاریخ فرش کرمان، از  های قالی کرمان می شهرت و اعتبار نصیب بافنده 

قشر در مقایسه با شرایط تولیدکنندگان نگاهی انداخته شود تا بتوان بر مبنای اسناد موجود، و    دیدگاه این 

مصاحبه با خود بافندگان به بررسی تطبیقی وضعیت آنان با تولیدکنندگان پرداخت و به این سوااٌلت اساسی  

شد، چیزی نیز  کنندگان می پاسخ داد که، آیا از شهرت، اعتبار و سود کالن اقتصادی که نصیب کشور و تولید 

گشت؟ و اصوالٌ آیا این رونق تٌاثیری در وضعیت معیشتی و بهبود زندگی بافندگان نیز  نصیب بافندگان می 

 .ترین هدف مقاله است که از نظر خواهد گذشت های مذکور مهم داشته است؟ یافتن پاسخ برای پرسش 

د که در اکثر موارد جز رنج و سختی، چیزی  ها این نتیجه حاصل آم با بررسی مدارک موجود و مصاحبه 

شد. این امر نیز دالیل متعددی داشته است که برخی از آنان به تولیدکنندگان،  عاید این قشر از اجتماع نمی 

های کالن کشوری و برخی نیز به خود بافندگان و شرایط فرهنگی حاکم بر قشر  گذاری برخی به سیاست 

 .گردد اجتماعی آنان برمی 

 

 قالی کرمان، عصر پهلوی، بافندگان قالی، تولیدکنندگان قالی   : های کلیدی واژه 

 

mailto:najmezolfaghari@yahoo.com
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 چارچوب نظری 

وسیع مادی و قدمت تاریخی، هنوز ناشناخته مانده که البته بابت    های رغم غنای معنوی و ارزش کرمان، علی 

هایی که  های روشنی که در خاک رفتند و ارزش آن تاوان سنگینی نیز پرداخته است. زیرا بسیار بودند اندیشه 

های نامناسب زندگی، برای پرورش استعدادها همواره مانع  نابود شدند. بنابراین طبیعی است که در موقعیت 

ها  ها و اندیشه ود داشته باشد. آن چه که به بهانه این فرصت، از نظر خواهد گذشت، تکیه بر نابودی ارزش وج 

و استعدادهایی دارد که مربوط به قشر خاصی از جامعه یعنی بافندگان است؛ و رسیدن به پاسخ سوااٌلتی از  

بافندگا  روانی  و  ابعاد جسمانی  بر  فرش  بافت  تااثیرات   : که  قبیل  نحوه این  است؟  بوده  مدیریت  ن چه  ی 

 های بافندگی و مناسبات اقتصادی و رفتاری بافندگان به چه ترتیب بوده است؟  کارگاه 

آوری خاطرات بافندگان  ی حاضر ، بازگویی و جمع ترین اهداف این پژوهش در مقاله به شکل دقیق، مهم 

 آنان، در نظر گرفته شده است.  های تاریخ فرش کرمان از دیدگاه  و پی بردن به مسائل و ناگفته 

روست که در اکثر قریب  ضرورت انجام این تحقیق در مورد بافندگان فرش کرمان و همین طور ایران، از این 

به اتفاق تحقیقات انجام گرفته، گویا بافندگان و تااثیر عمیق آنان بر قالی ایران به کلی فراموش شده و جز  

ی آن به این قرار است که در اکثر  اند؛ به عبارت دیگر، پیشینه ر نگرفته اشاراتی بسیار اندک مورد توجه قرا 

های تخصصی مرتبط، همچون طراحان بزرگ فرش، قالی ایران، تاریخ فرش  موارد تحقیقی، حتی در کتاب 

و...، تا کنون از زاویه دید بافندگان پژوهشی صورت نگرفته و بیشتر به تاریخ   پژوهشی در فرش ایران  ایران، 

مناطق، سبک الی ق  ویژگی بافی  ذکر  قالی و  همین شناسی  فنی، و  و  البته    های ظاهری  و  تولیدکنندگان  طور 

توان  محور می طراحان معتبر بسنده شده است. هر چند در این میان در برخی مقاالت، به موارد محدوِد بافنده 

رود اسناد مورد استفاده در این مقاله در  رسند. همچنین گمان نمی برخورد، که البته جامع و کافی به نظر نمی 

منابع دیگری ذکر شده باشند. به خصوص اسنادی که از مرکز اسناد ملی کرمان به دست آمد. بنابراین از این  

 .تواند حرفی نو برای گفتن داشته باشد منظر نیز، این پژوهش می 

 روش تحقیق 

، و با تکیه بر مصاحبه با بافندگان قدیمی صورت  ی میدانی گردآوری بخشی از مطالب پژوهش پیش رو به شیوه 

پذیرفت. سعی شد تا اکثر بافندگان انتخاب شده، متعلق به همان عصر طالیی یعنی دوران پهلوی دوم باشند، بقیه  

های ظریف بسیاری در  ها انتخاب شدند که به میزان پدران و مادرانشان، خاطرات ناگفته و نکته نیز از فرزندان آن 

ها با اسناد و مدارک   مصاحبه ی تحقیق نیز، به تحلیل و تطبیق نکات برگرفته از  نگارندگان قرار دادند. ادامه   اختیار 

ی تولید  هدف آگاهی یافتن از نحوه   تطبیقی، با   -موجود اختصاص یافت. در نتیجه در این مقاله از روش تحلیلی 

 .ه شد ها استفاد ها و روابط انسانی حاکم بر آن و مدیریت کارگاه 



 ۳9۱        کرمان یقال یی بافندگان در دوران طال  یو اجتماع  یاقتصاد ،یفرهنگ  طی بر شرا یمرور
 

 ها و تحلیل یافته 

شویم که  ها با موارد متعددی روبرو می طور مصاحبه حین بررسی اسناد و مدارک مربوط به قالی کرمان و همین 

موجود، مجبور    های اند اما در این فرصت کوتاه و با توجه به محدودیت ها مفید وقابل توجه اگرچه بسیاری از آن 

توان این مطالب را در دو  به انتخاب و گزینش در جهت درک و شناخت بهتر از موضوع هستیم. به طور کلی می 

ی مورد نظر« و سپس »تٌاثیر صادرات فرش در زمان  بخش کلی ارائه کرد. نخست »مشکالت بافندگان در دوره 

 مورد بحث بر بافندگان« 

 قالی کرمان    مشکالت بافندگان در دوران طالیی 

ها و مطالعات انجام شده بر اساس مصاحبه با بافندگان و اسناد موجود، مشخص  در این رابطه پس از بررسی 

اند. بنابراین با اشاره به این موارد  تر از سایر موارد هستند و به طور مداوم تکرار شده شد که چند مورد شاخص 

بندی، نسبی بوده و  ائه خواهد شد. باید دانست که این بخش ها در مورد هر موضوع، مطالب ار بندی آن و دسته 

 پوشانی دارند.  شوند و یا هم در بعضی موارد، به دلیل وجود اشتراکاتی با یکدیگر ادغام می 

 ها( بافان و محیط کار آن بهداشت )قالی   -     بیماری/ از کار افتادگی    -        بیمه   -       دستمزد   -

 سایر مسائل )فرهنگ، سالمت روانی...(    -         آنان اطفال و عواقب کاری  

توان موضوعات فوق را که جزء عوامل تااثیرگذار بر تغییر شرایط اقتصادی  با مطالعه در این خصوص می 

ها و خود بافندگان. با ابراز تااسف باید گفت  روند به دو قشر نسبت داد؛ تولیدکننده بافندگان به شمار می 

تول همان  که  زندگی  قدر  یک  ایجاد  در  بافندگان  به  مربوط  مسائل  در  کارشکنی  با  کارفرما  یا  و  یدکننده 

ی فرهنگ حاکم  اند؛ این سهم بیشتر در زمینه اند، خود قالیبافان نیز سهم داشته آلود برای آنان مقصر بوده رنج 

 واهد شد( ها بوده است. )به این نکته در جای خود بیشتر پرداخته خ بر فضای مسموِم زندگی آن 

تمرکز  شود.  ی موارد فوق است اشاره می ی همه ها که به تنهایی در بردارنده در ابتدا به متمرکز بودن کارگاه 

بندی موضوعات فوق  ، اگر چه در طبقه ۱ی پنجاه شمسی است که جدیت طرح آن مربوط به دهه  ها کارگاه 

برخوردار بوده است. متن زیر مربوط به اسناد حدود ده    ای بافان، از اهمیت ویژه قرار نگرفته، اما برای قالی 

 دهد: سال قبل از جدی شدن این طرح، یعنی اوایل دهه چهل است که به خوبی این موضوع را شرح می 

 بافی به این طریق است که بافندگان  اکثراا از زنان و کودکان هستند. های قالی »اصول سیستم در اکثر دستگاه 

های مزبور  در منازل خود در دهات و قصبات دور از شهر، به شغل بافندگی اشتغال دارند. چون خانه   ها آن 

های  وجه مناسب با شرایط زندگی و کار و اصول بهداشت نیست، اغلب رنجور و دارای بیماری به هیچ 

 
 .شد.شمسی آغاز  ۵۰ی ها برای اولین بار در زمان شاه عباس و در برخی از شهرها ایجاد شد. اما در تاریخ معاصر، در دههتمرکز کارگاه - 1
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بدین طریق که مواد اولیه  کنند. ها و یا اربابان کار می شوند. این بافندگان برای صاحبان دستگاه گوناگون می 

  گیرند. در حالی که این کارگران هم و لوازم کار را از آنان دریافت و در قبال کار انجام یافته اجرت می 

نمی  و  نکرده  خدمت  قبول  خاصی  شرایط  تحت  چون  و  نبوده  عهده مداوم  زمان  هر  و  انجام  کنند  دار 

د و در یک جا متمرکز نیستند تا بتوان توقع بهبود  شوند. بنابراین کارفرمای ثابتی ندارن اشخاص مختلف می 

 ( ۳۸۰  : ۱۳۸۱)علی اکبری بایگی،    حال آنان را از او نمود..« 

پردازد بلکه حاکی از لزوم اجرای آن است. به هر حال  متن فوق مستقیماا به طرح متمرکز کردن کارگاه ها نمی 

. اسناد باقی  شد بعد از این گفتگوها شروع  ها به صورت جدی از یک دهه  سعی بر اجرای طرح تمرکز کارگاه 

ی اجرای این طرح، با شرکت  هایی که مربوط به بررسی نحوه دهد که، طی مکاتبات و کمیسیون مانده نشان می 

تام  کرمان نمایندگان  فرش  صنعت  کارفرمایان  صورت    ۱االختیار  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت  نمایندگان  و 

شد که همه، حکایت  مزد کارگران و ....عنوان می در مورد اصالح ابزار و محل کار، دست   گرفت، موارد زیادی می 

 ( ۲پردازد ، به این موضوع می ۱از وسعت خرابی وضع کارگران تا زماِن قبل از آن دارند. )سند شماره  

اهد شد؛ اما قبل از  ای است که در ادامه به آن پرداخته خو مرور کوتاهی بر عوامل موثر بر زندگی بافندگان نکته 

آورده می  تاریخی  ترتیب  به صورت  منتخب  مطالب  که  باید گفت  یادآوری معضالت  آن  شوند و هدف، 

 ها است. های متمادی و پابرجایی آن مربوط در سال 

 دستمزد 

برای درک بهتر و درست این موضوع از دو مسیر مطالعات پیگیری شد؛ مصاحبه با بافندگان و بررسی اسناد.  

های انجام شده، به خصوص از نظر ریالی به دلیل عدم حضور ذهن بافندگان و یا  جا که در مصاحبه از آن 

مزدها میسر نبود، به ناچار بر اسناد  اظهار نظرهای همراه با شک و تردید، امکان تعیین درست و دقیق دست 

چه از مدارک موجود  شود. چنان ها اشاره می ای از آن یافت شده در این زمینه تکیه شد که در ادامه به پاره 

های زندگی بافندگان نبوده و این  گوی هزینه مزدها ناکافی بوده و در بسیاری موارد جواب آید، دست برمی 

هایی از  ند که برای روشن شدن موضوع، به بخش ا افراد، برای تاامین معاش خود دچار مشکالت بسیاری بوده 

 شود. متن این اسناد و مطالب اشاره می 

  نشان بافان در کرمان با مراکز دیگر قدری تفاوت دارد. واحد کار در این ایالت،  روش پرداخت دستمزد قالی » 

هزار گره    ۱۶۰۰۰ریال برای هر صد نشان و یا    ۳۴نرخ دستمزد،   ۱۹۴۸. در سال  است گره    ۱۶۰است که شامل  

 
چند تن از این کارفرمایان مشهور عبارت بودند از: علی ارجمند، احمد هنرمند، محمدعلی یاسایی، محمد علی رشفیدفرخی، اژدری و حسفین  - 1

 ی قانون گذاری مشاهده کرد.کنندگان را در نحوهتوان قدرت و نفوذ تولیدهنری. در اسناد مربوط، به وضوح می
 .صفحات آخر ضمیمه شده است ی شایسته، تصاویر اسناد. بهکمبود فصای مناسب برای ارائه به دلیل - 2
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انست چهل ریال در آمد  تو باف در یک روز با یک وردست خوب می که یک سرکارگر قالی   طوری بود، به 

 ( ۲۳۵  : ۱۳۶۷« )ادواردز،  ۱داشته باشد 

شمسی است، به خوبی گویاست که دو نفر در قبال روزی چند    ۱۳۲۷-۲۸های  مطلب فوق که مربوط به سال 

توان دریافت  درآمد داشته باشند. با یک حساب و کتاب ساده می   ۲ریال  ۳۴وانستند روی هم  ت ساعت کار می 

این دو نفر )یک سرکارگر و یک وردست( باید ده رج    ، ۳۵شمار  متری( با رج   ۱۲)   ۳* ۴فرش    مثالا برای یک 

 گیرد. های طوالنی را در بر می بافتند تا چهار تومان درآمد داشته باشند؛ که از نظر زمانی نیز ساعت می 

ها  مزد بافنده دست مور بخشداری راور و کوهبنان به میزان  أ شمسی، م   ۱۳۲۹در سندی دیگر مربوط به سال  

مزد برای یک بافنده ماهر به ازای هر نشان چهارده یا شانزده ریال بوده  اشاره کرده و بیان داشته میزان دست 

بافنده  اگر  گیرد. همچنین  ای که مهارت زیادی ندارد ببافد، برای هر نشان هشت ریال مزد می است. اما 

ریال و    ۳۰۰شدند، سال اول  به اجیری گذاشته می   های پنج تا هفت ساله که به مدت یکی دو سال بچه 

ای استان  )آرشیو سازمان اسناد ملی و کتابخانه   شده است.  ریال به والدین او پرداخت می   ۵۰۰سال دوم  

 (   ۹۹  -۲۹۳  -۳۲۹۲کرمان، شماره پرونده:  

توان نتیجه گرفت که میزان  ارزش پول آن زمان با اکنون، و با وجود ارزش بیشتر پول در آن زمان، می   با مقایسه 

مزد ناچیز بوده است؛ از خالل گفتگوها نیز پیداست که مزد بافندگان، گاه به صورت خوراکی نیز  پرداخت دست 

ها  ست. برخی از بافندگان نیز در مصاحبه ها همراه بوده ا شده است که البته با نارضایتی برخی از آن پرداخت می 

بافی مزدی  ها به قالی شان بافندگی بیاموزند نه تنها برای فرستادن آن که کودکان   چنین اظهار داشتند که، برای این 

 ، ماهان(  ۱۳۹۲بینان، بافنده،  اند. )نیره خواب داده کردند، بلکه خوراکی به صورت روزانه به استادکاران می دریافت نمی 

 مزد خود شمسی، شاهد اعتراض شدید بافندگان به میزان دست   ۱۳۴۲در سندی دیگر متعلق به سال  

به قدری کم است که    مزدی که کارفرما بر ما تعیین کرده، »دست   که در آن چنین بیان شده که:   هستیم 

برقرار نیست. هر فردی    هیچ مان،  ی اوقات به گرسنگی و مستااصلی دچار هستیم. امورات خانوادگی همیشه 

مزد بگیریم. در صورتی که هر کدام دارای  ریال دست   ۶۸ساعت تکمیل کار کنیم، اما حدود    ۱۰باید اقالا  

سخنرانی  در  هستیم.  عائله  سر  این چند  از  که  شده  گفته  حقوق  به   ها  به  پنج  و  بیست  باید صدی  بعد 

این موضوع  قالی  به  اما فقط شرکت فرش  به این  بافان اضافه شود،  به کلی  ما  اقدام نموده و کارفرمایان 

 
حفدس زد کفه منظفور  تفوانیادواردز، م یآمده در کتاب آقا حاتینسبت به توض  ،یبا توجه به مستندتر بودن سند اشاره شده در پاراگراف بعد-  1

 است. رانیا یمعروف کتاب قال یِاز اشتباهات سهو نیکمتر از آن و احتماالُ ده نشان بوده است و ا یصد نشان، عدد یجناب ادواردز به جا

توانسفت رج می ۱۰ریال ذکر شده است. اما برای یک روز کاری که بافنده حداکثر یک نشان برابر بفا تقریبفا   ۳۴که اینجا نیز  به خصوص این - 2
 ببافد، نه صد نشان!
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اند. با وجود این که چندین بار خواسته مان را با آنان در میان گذاردیم، اما جواب  موضوع توجه نکرده 

خواهیم.« )آرشیو سازمان اسناد ملی  خواهد این کار را انجام دهد اما ما نمی شنیده ایم که شرکت فرش می 

 ( ۹۹  -۲۹۳  -۵۴۳ان. شماره پرونده:  ای استان کرم و کتابخانه 

شمسی وجود دارد که مربوط به  ۱۳۵۲مزد بافنده، سندی دیگر مربوط به سال برای وقوف بیشتر به میزان دست 

میزان قابل توجهی از بهای    مزد در مناطق مختلف کشور است که در آن، ی پرداخت دست چگونگی، و نحوه 

مزد بافت فرش است! اما باید توجه داشت که این میزان، بسیاری از  تمام شده برای فرش، ظاهراا مربوط به دست 

اوقات به معنای پرداخت حق واقعی بافندگان نبوده است. به عبارت بهتر،کارفرماها یا همین مقدار مزدی را که بر  

آمار بوده است. این نظر    اند، و یا حق بافندگان بیشتر از این کرده باف پرداخت نمی اساس آمار اعالم شده، به قالی 

اما برای جلوگیری از اطاله    ناشی از مطالعاتی است که بر اساس منابع موجود در این زمینه صورت گرفته است. 

 کند. مطلب زیر تا حدودی این موضوع را روشن می .  شود ها خودداری می کالم، از ذکر آن 

 ریال   ۳۰۰۰د، متری  فروشن می   ریال   ۱۵۰۰۰جفت که در بازار متری    ۱۰۰برای قالی  

 "      ۲۰۰۰     "            "    ۱۰۰۰۰یا    ۹۰۰۰     "               "جفت       ۹۰قالی     "  

 ( ۷۳۸:  ۱۳۸۱)علی اکبری بایگی،  "    ۱۲۰۰   "             "      ۸۰۰۰تا    ۷۰۰۰     "         "جفت        ۸۰قالی     "  

بافان، گریبانگیر  نظر از قالی نامناسب بازار و کمبود پول،  صرف   جالب توجه است که گاه به ندرت وضعیت 

 . ۱شده است ها نیز می صاحبان کارگاه 

 بیمه 

های  ی کتاب در این خصوص آن قدر ناله و شکایت و داستان وجود دارد که گویی برای نقل آنان، به تهیه 

هایی مربوط است که  توجهی رویدادهای تلخ، به بی چند جلدی نیاز است. بخش زیادی از دالیل ایجاد این  

طبق اسناد موجود که    شده است. از طرف کارفرمایان )خصوصی و دولتی( نسبت به بافندگان بیچاره می 

شمسی بوده است    ۱۳۲۲برای این پژوهش تحت مطالعه قرار گرفتند، شروع بحث بیمه در کرمان از سال 

بیمه کارگران، کمیسیونی مرکب از تولید کنندگان مشهوری چون  که برای تدوین و اجرای سریع در امر  

بافی، متصدی شرکت بیمه، مهندس رضوی  »ارجمند، تیمویاناکی رئیس شرکت فرش، رئیس شرکت قالی 

استاندار تشکیل شده بود و پس از انجام مذاکرات موافقت   با حضور  کار،  که،    شد فرهمند رئیس اداره 

 
داشتن. مردم هم فکر میکردن که اومدن دست از خرید بر میفهمیدن مردم پول ندارن که هیچی بخورن. می» بعضی از تجار سیاست داشتن. می  - 1

ها از  باال، خیلی باال می فروخت...این شد که بعضیرفت به قیمت  شدن ارزون بفروشن. تاجر هم میشون ارزش نداره. در نتیجه مجبور میواقعاا قالی
بردن. خود من چون مجبور شدم مزد کارگرایی که برام بافتن رو بدم، زودتر به راه قالی به جاهای خوبی رسیدن، وگرنه از کارگری راه به جایی نمی

 کرمان( ،۱۳۹۲خواست، بفروشمشون.« )محمد فرمیتنی، بافنده، همون قیمت پائینی که تاجر می
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قالی  در شه کارگران  که  بیمه شوند.  بافی  قانون  دارند طبق  اشتغال  کرمان  و  ر  ملی  اسناد  )آرشیو سازمان 

 ( ۹۹  -۲۹۳  -۳۲۹۲کتابخانه استان کرمان. شماره پرونده:  

دارد، هر  ی کار به استانداری آمده است که بیان می در ارتباط با همین موضوع، مطالبی در گزارش اداره 

ی کارگران اهمیت حیاتی دارد، اما  به قانون بیمه، برای همه های مربوط  نامه چند اجرای قانون کار و آئین 

 ! )همان( باف میسر نیست ی کارگران قالی اجرای این قانون درباره 

  بافان از لیست بیمه شوندگان، رکود بازار قالی بیان ترین عامل برای خط خوردن اسم قالی در ادامه نیز اصلی 

در نهایت    . بیمه، با توجه به میزان مزد کارگران بسیار ناچیز است شده است و این که وجه پرداختی برای  

ی کار با استانداری، تنها اقدام انجام گرفته در این مورد، اکتفا به تشکیل  نیز طی مکاتبات عدیده بین اداره 

  باف بوده است. اهمیت این سند، صرف نظر از دالیلی که ی کارگران قالی کمیسیونی با موضوع اجرای بیمه 

مزدی است که به گمان وزارت کار  توان برای رکود مقطعی بازار قالِی آن زمان آورد، یادآوری دست می 

 ی خود گویی هیچ مشکلی ندارد!  قدر مطلوب است که بافنده برای پرداخت حق بیمه آن 

فی شهر کرمان،  با های قالی ی کار، آمده است که ضمن بازرسی از بنگاه همچنین در گزارشی دیگر از بازرس اداره 

اند. بازرس در ادامه مطلب  این نتیجه حاصل شده که چهل نفر از کارگران شرکت فرش این شهر، هنوز بیمه نشده 

ها را آورده است.  ی شرکت )مبنی بر بیمه کردن فوری این افراد(، لیست اسامی آن خود، بعد از تعهد شفاهی نماینده 

 کن و رنگرز نیز صحبت شده است. پاک ندگی نیست. بلکه از پشم ی آنان باف البته باید دانست که شغل همه 

ی خود  اهمیت این سند، جدا از موضوع بیمه در این است که مشاغل مرتبط با بافندگی نیز ]البته نه به اندازه 

است؛ از    ی این سند آمده، حاوی نکات جالبی اند. مطالبی که در ادامه بافی شده آن[ گرفتار تبعات منفی قالی 

های زیاد از میان چهل کارگر یاد شده ،در نهایت تنها تقاضای  که شرکت باالخره بعد از یادآوری   جمله این 

گوید  های زیادی می ها و نامه نفر از آنان را به اداره بیمه ارائه داد. همین طور از تذکرهای زیاد، آگهی   ۸ی  بیمه 

 ایان، و اقدام آنان برای بیمه بافندگان آمده است. که در طول سالیان بعد جهت یادآوری به کارفرم 

ی بافندگان از امتیاز بیمه، توجه به اظهار وجود شرکت فرش، در  ی عدم استفاده ی صحبت درباره قبل از ادامه 

جا که شرکت سهامی فرش ایران  خالی از لطف نیست. در گزارش  مربوط به آن آمده است: از آن  ۱۳۳۶سال 

بافان داشته است، و برای این امر بیش از دیگران  است، همیشه سعی بر رفاه و آسایش قالی   ی دولتی یک موسسه 

های فرش از پرداخت حق بیمه ]که در میزان  کند. وضوح این امر از این نکته پیداست که دیگر تولیدی تالش می 

خود کارگران را نیز    اند. اما شرکت فرش حتی پرداخت سهم ثر است[ خودداری کرده ؤ بهای تمام شده فرش، م 

 ( ۳۷۹:  ۱۳۸۱ای ارائه نموده است. )علی اکبری بایگی،  های ویژه به عهده گرفته، و در این راه نیز به آنان کمک 
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توان آن را رد  چه که مطمئناا نمی ی ادعاهای شرکت فرش شک برد، اما آن توان به صحت همه به طور قطع نمی 

های انجام شده، برخی از بافندگان عالوه بر  از طرف این شرکت است. در مصاحبه   کرد، عدم دوام انجام وظیفه 

نظر از تولیدکنندگان  داشتند؛ بدین معنی که صرف های مشابه با ادعای شرکت، خالف آن را هم ابراز می صحبت 

رکت را بیمه  کرده و یا تنها بافندگان داخل ش دیگر، شرکت فرش هم از زیر بار مسئولیت بیمه شانی خالی می 

 ، کرمان( ۱۳۹۲صالحی، بافنده،  اند. )نیره ده کرده بافی می نموده است، نه کسانی که خارج از آن قالی می 

ه، تنها ناشی از حال خوب و مقطعی  شد شود اگر در مقاطع کوتاهی هم بهبودی حاصل  بنابراین حس می 

 های شرکت همچنان باقی بوده است.  لطفی مسئولین بوده است. اما باید تااکید کرد که پس از آن، حکایت بی 

ی  شود که حاوی تقاضاهای بیشتر وزارت کار از همه هایی ارجاع داده می در ادامه، خواننده به شماره نامه 

، وزارت اقتصاد با  ؛ اما در آن میان است بافان  ی فالی ی اظهار نظرنسبت به طرح بیمه ها، مبنی بر ارائه وزارتخانه 

بافان داشته  توانست در رفع مشکالت صنعت فرش و نجات فرش وجود نقش کامالا ضروری و مهمی که می 

بنابراین  ترین همکاری باشد، از انجام کوچک  اکتفا کرده است.  اقدام تبلیغاتی  تنها به یک  ها دریغ داشته و 

 د توجه این وزارتخانه قرار نگرفته بود.  ود که درماندگی و عسرت کارگران فرش هنوز مور ش تصور می 

بیمه  راه  سد  زیادی  عوامل  که  پیداست  وگفتگوها  اسناد  دیگر  میان  از جمله  در  است.  بوده  بافندگان  ی 

آن  دسیسه سادگی  و... ها،  کالهبرداری  بیمه،  محاسن  و  ازقوانین  آگاهی  عدم  کارفرما،  در    همچنین     ۱ی 

زاده بود و خود نیز خیلی  هایی که البته از همان اول، ارباب ارتباط با همین موضوع، پاسخ یکی از بافنده 

ای وجود نداشت. و  گوید که اصاٌل بیمه رسد. وی چنین می الزم به نظر می   شد جماعت  زود جزء ارباب 

بودند؛ در عوض در هنگام بروز بیماری  بافش نیز بیمه ن خود او نیز بیمه نبوده است. بنابراین کارگران قالی 

ها  کرده است. به عقیده وی در چنین شرایطی هیچ دلیلی برای بیمه کردن آن ها کمک می به آن و مشکالت  

 زرند(   ، ۱۳۹۲پور، بافنده، است. )اکبر عرب  وجود نداشته 

 امراض/ از کار افتادگی 

است(    مقاله ای که مورد بحث این  وص دوره باید دانست که در این باره، در کل تاریخ صنعت فرش ) به خص 

   ی بسیار دیده شده و تعدادشان آن قدر هست که به راحتی بتوان به پایدار ماندن مشکالت بافنده در همه 

 
کرد که برین فالن جا. چون باهاش کردند. اینها دیگه اصالا رئیس بیمه بهشون سفارش نمیها دستشون تو هم بود، بیمه نمی»ماامور بیمه با ارباب - 1

گفتند صد تومن میدیم بهتفون، آمدند بیمه کنند. ولی کارفرما ها به ما میشناختند« )محمد دارابی( » از بیمه میرفتن که نمیرفیق بودند، جاهایی می
ی بیمه آمدند، شفاگردها رو پنهفان کفن، گفت اگه از طرف ادارهزاده( »ارباب خدا نیامرز به من میامضا کنید و بگید که بیمه نمی خواید« )علی جم

شد دیگه بیمه ودند. ارباب که عوض می، کرمان( »بیمه شدم. ولی پابندش نب۱۳۹۲اجازه نده بفهمن. بیمه چیز خوبی نیست!« )قاسم حسینی، بافنده، 
سال  ۶۰اش رو رد نکردند. از غصه مرد، واقعاا دق کرد و مرد. اش رو خوردند، حق بیمه، ماهان( »حق بیمه۱۳۹۲شد.« )نیره روحانی، بافنده،  قطع می

داد که بیمفه چیفز خفوبی اسفت. فکفر قلمان قد نمی، کرمان( »ع۱۳۹۲شد. ولی...« )اصغر مددی، بافنده،  قالی بافت. یعنی به ظاهر، حق بیمه رد می
آمد، استادکار در رو ، زرند(  »همون روزی که ماامور بیمه می۱۳۹۲برند یا ... « )فاطمه حاج عباسی، بافنده، کردیم اگر بیمه باشیم مارو زندان میمی
 ، ماهان(۱۳۹۲گفت امروز تعطیله! «  )علی کشاورز، بافنده، می و بستمی
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 زاده، بافنده قالی آمده است: خان مدائن شمسی، از زبان علی   ۱۳۳۰در یکی از مدارک سال  ها پی برد.  دوره 

ام. فعالا  در رفسنجان به بافندگی اشتغال و سه فرزند خود را در این راه از دست داده   »...سی سال است که 

نمایم با شرکت  ریال حقوق دارم. استدعا می   ۲۶ی کثرت سن، از چشم محروم و فقط ماهیانه  به واسطه 

شش نفر عائله    فرش کرمان مذاکره و دستور فرمائید به من که عمر خود را در این راه تلف کرده و دارای 

م منظور فرمایید.«)آرشیو اسناد ملی و  ، دستگیری نموده و حقوقی که کفاف زندگیم را نماید درباره هستم 

 ( ۹۹  -۲۴۴  -۲۴استان کرمان. شماره پرونده:    ای کتابخانه 

  در رابطه با همین موضوع امراض و ازکار افتادگی، در اسنادی که به دست آمد نمونه جالبی پیدا شد که به 

ی مردم خواسته شده تا توجه بیشتری به قشر بافنده  شکل اعالمیه نگارش یافته است. در این سند از همه 

آن  تمامی  چراکه  سال شود  اثر  در  بیماری ها  دچار  اصولی،  غیر  بافندگی  متمادی  مزمن  های  و  حاد  های 

ت از مردم خواسته شده با  کنند. در نهای ی اقتصادی نیز دست و پنجه نرم می اند و با مشکالت عدیده شده 

رجوع به وجدان خود و پیروی از اصول اخالقی و انسانی، هر کس در حد وسع خود به این قشر درد  

   (   ۵۶۸  : ۸۱)علی اکبری بایگی  کشیده از اجتماع کمک کند.  

مطالعه همان  که  می قدر  درد  به  را  نوعدوستی  انسان  هر  دل  سند،  این  میزان ی  همان  به  سنگدلی    آورد، 

شود. مدارک زیادی در این باره  مکیدند، نمایان می ذره خون این بیچارگان را می سودجویانی که گویی ذره 

پردازد؛ مخصوصاا شهرهایی که از لحاظ نوع  ها می ها و  هم گسترش آن موجود است که هم به بیماری 

موضوع در سند دیگری به شکلی  فضای حاکم بر کار به یکدیگر شبیه بودند. برای درک بهتر عمق اهمیت  

شود، و این  انتقادی اشاره شده که، نظام ارباب و رعیتی در زمینه تولید قالی هنوز امر بسیار عادی تلقی می 

کنند و روزانه حدود  از کودکان خردسال تا افراد مسن شصت، هفتاد ساله را استثمار می  اربابان به اصطالح 

   (   ۷۳۸  : )همان . کشند دوازده ساعت از آنان کار می 

 بافان، کارگاه...( بهداشت )قالی 
شمسی و از یک تولیدی فرش که شامل سه نوع کارگاه بوده است یاد    ۱۳۳۵در آغاز این بخش از سال  

، در یک اصطبل قدیمی واقع شده بود. در ادامه نیز  ها های آن زمان محل کارگاه شود.  طبق گزارش می 

رطوبت زیاد، فقدان نور کافی، گرم نشدن محل کار در هنگام زمستان و هوای ناسالم از مشخصات این  

اند که دست از  رسد تنها کسانی حاضر به کار در این شرایط بوده ها شمرده شده است. به نظر می کارگاه 

که در  از کار و زندگی، فقط روز را به شب رساندن است. خصوصاا این جان شسته، و گویی هدف آنان  

 ها بدین قرار است: ی آن ای اشاره شده که خالصه ادامه این سند به نکات پراکنده 

 ست. ا   ی اوقات سال هویدا وفور وجود مگس در این کارگاه، در همه   -
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 اند. وبات حاصل از آن، قطر زیادی به خود گرفته ها و رس ی کارگرها یک مستراح وجود دارد که آلودگی برای همه   -

محل غذاخوری کارگران در پشت دار قالی است، به نحوی که پرزهای موجود در هوا، به راحتی روی    -

 . شود ی بیمار آنان می ی انگور که همان ناهار این بافندگان است نشسته و داخل معده نان و حبه 

 .  یست العاده متعفن است به طوری که قابل شرب ن آید که فوق آب آشامیدنی کارگاه نیز از چاهی بیرون می   -

کار، فوق   - کارگرها در هنگام  نه می جایگاه  بر چیزی دارند و  تکیه  نه  است. زیرا  ناراحت  توانند  العاده 

   های پاهای خود در حین کار کم کنند! اندکی از پیچیدگی 

ی عدم رعایت بهداشت در  له أ رسد، ادغام مس ی این گونه مدارک به نظر می ی که با مطالعه ی دیگر نکته 

هایی که از غیر بهداشتی بودن  ها و امراض ناشی از آن است. به عبارت بهتر، بیماری ی از کارافتادگی حیطه 

ها تشدید  اری های تولید فرش، این بیم گرفته است، در محیط نامناسب کارگاه محیط زندگی سرچشمه می 

شدند. این مهم برای بافندگانی که محیط زندگی  و به دنبال آن، افراد زودتر از حالت طبیعی از کار افتاده می 

نمونه  بیشتری داشته است. یکی از هزاران  به اهالی روستای  و کارشان یکی بوده، شدت  این دردها،  ی 

(.  ۲بافی بوده است )سند شماره  ها قالی گردد که شغل اکثر آن شهرستان رفسنجان( برمی   )در نزدیکی   داوران 

اند که، با وجود  های خود به مسائل و مشکالت بهداشتی خود اشاره کرده و گفته ها در یکی از اعتراض آن 

آب جاری    ی مردم، در خانه هستند. هنوز همه ر شو ازدیاد جمعیت هنوز در این روستا فاقد حمام و رخت 

کنند و این آب به قدری آلوده است که سالمت مردم را به خطر انداخته و روز به روز بر تعداد  حمام می 

امراض مسری افزوده می  اهالی  مبتالیان به  به  این مورد  نهایت از مسئولین خواسته شده تا در  شود. در 

)آرشیو سازمان اسناد    ت دهند. کمک شود تا جمعیت دو هزار نفره روستا را از خطر مرگ تدریجی نجا 

 (  ۹۹  -۲۹۳  -۵۷۹ای استان کرمان. شماره پرونده:  ملی و کتابخانه 

بافی به تصویب  (، نظامنامه بهداشت کارخانه های قالی ۱۳۰۸تر از آن ) سال  این در حالی است که خیلی قبل 

 (  ۹۹  -۲۹۳  -۳۳۰۰. شماره پرونده:  ای استان کرمان )آرشیو سارمان اسناد ملی و کتابخانه   رسیده بود. 

 اطفال 

ای فرزند خود نصراهلل معروف به »نمکو« را دادم به اجیر  »اینجانب یداهلل فرزند بمانعلی، شهرت کوهپایه 

صد و بیست تومان  هزار و دویست ریال که عبارت از یک بافی به مدت چهار سال و مبلغ یک شغل قالی 

خانه بدون هیچ عذر و  باف ال دوم صد و هفتاد تومان صاحب قالی س   شد باشد نقداا وصول کردم و قرار  

کند که از سال دوم، سالی  خانه تعهد می ف  با ای به اینجانب عندالمطالبه بپردازد، در ضمن صاحب قالی بهانه 

دو دست لباس که عبارت از دو پیراهن و دو شلوار که یک دست از جنس کرباس و یک دست از جنس  
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سال سوم سالی یک جفت گیوه و از سال چهارم یک کت نو برای اجیر شده مذکور تهیه   متقال باشد و از 

اجیر    . ضمناا است خانه  باف نماید و رسید دریافت دارد و نان و خوراک اجیر شده هم بر ذمه صاحب قالی 

شده حق ندارد در ظرف این چهار سال تا انقضای مدت، کار خود را ترک نماید یا جای دیگر به کار  

که از عهده کار برنیاید باید ولی او، متعهد علیه ضرر و   شود بپردازد، و اگر تخطی کند و یا به مرضی دچار 

 ( ۴۰  : ۱۳۸۴)مرادی کرمانی،    خانه را تمام و کمال و عندالمطالبه مسترد دارد.« باف زیان صاحب قالی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ۱۳۹۰:۳۰۸  ساله در اثر کار غیر اصولی و مداوم )تجدد،   ۷۵بیماری و تغییر شکل ستون فقرات بافنده    -۱تصویر  
 

های ناشی از آن است. هر چند این متن از یک  ی اطفال و ناراحتی آن چه آمد، بهترین سرآغاز برای مقوله 

انتخاب   داستانی  حرفه شده رمان  خوانندگان  بیشتر  اما  کتاب ،  گونه  این  که  ای  فضایی  به  خوبی  به  ها، 

دانند که او از نزدیک شاهد بسیاری از ماجراهای  در آن زندگی کرده آشنا هستند، و می   ی کتاب نویسنده 

شمسی صورت گرفته، به دالیل    ۱۳۴۷شبیه به این قطعه بوده است؛ دریکی از مکاتباتی هم که در سال  

که  ماندگی کرمان و همچنین نکاتی پرداخته شده است که جای توجه دارد. در این سند اشاره شده  عقب 

باف، پنج تا هفت ساله هستند که از پیش از طلوع آفتاب تا بعد از تاریکی هوا مشغول به  اکثر کارگران قالی 

ی دیگری هم با صورت و چشمان زرِد همراه با  ها کودکان شش ماهه تا سه ساله کار هستند. عالوه بر آن 

که بتوانند درآمد بیشتری    ، برای این ها طور اشاره شده که خانواده همین   ۹شوند زخم! در کارگاه دیده می 

داشته باشند، مرتباا در فکر ازدیاد فرزند بوده تا بتوانند پس از رسیدن کودکان به سن پنج یا شش سالگی،  

 چند ریالی به درآمد خود اضافه کنند. برای استفاده از کودکان خردسال، بسیار دیده شده که کارفرمایان این 

   ( ۵۱۴  : ۸۱. )علی اکبری بایگی،  ها شود ردند تا پس از تولد تحویل آن طبقه، اطفال را در شکم مادر اجیر می 
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یید چنین اسنادی، یکی از بافندگان مطالب مشابهی را ابراز داشت؛ به گفته وی بافندگان  أ در این باره و در ت 

کشید.  توانست از آن ها کار می و کارفرما، تاجایی که می   کردند کودکان خود را اجیر دست کارفرمایان می 

اطالع   کودک  خانواده  به  تنها  کارفرما  کودکان،  فوت  حتی  یا  و  بیماری  بروز  در صورت  حین  این  در 

 ، کرمان( ۱۳۹۲دادند تا باقی کارها و کفن و دفن را انجام دهند. )عبدالرضا احمدی، بافنده،  می 

شده است  گرفتند نیز تعیین می کار می ه  برای افرادی که کودکان و اطفال را ب های قانونی هم  البته مجازات 

 ( ۶۸۵:  ۱۳۸۱علی اکبری بایگی،    .) آمد که معموالا به اجرا در نمی 

 

 
 ( ۱۳۹۰:۲۱۰بافی برای بافندگی )نیکپور، کارگیری کودکان خردسال در کارگاه های قالی ه ب   -۲تصویر  

 

 سایر مسائل )فرهنگ،...(  

هایی هستند که هر ذهنی را به سمت بطن زندگی، قلب اجتماع، زیر  فرهنگ، سنت، میراث، باورها... همه واژه 

هایی که در هر مکان که باشند یک وجه اشتراک دارند که همان  برند. آدم هایش می ها و آدم پوست آبادی 

ر  یا  شهر  در  زندگی  فرهنگ  چه  اگر  است.  تفاوت فرهنگ  هم  با  زمانی[  مقطع  یک  در  ]حتی  هایی  وستا 

آیند، یک شکل است و یک  بخور تا نمیری!« به حساب می » اند، اما وضعیت زندگی آنان که جزء گروه  داشته 

ترین زحمت به ثمر رسیدن  بافانی هستند که مهم دغدغه در آن جاری است. این گروه در این جا، همان قالی 

طور که در ابتدا نیز اشاره شد، سبب ایجاد بخشی از اثرات این  ها بوده است. همان فرش به گردن آن   یک 

گردد.  خصوص برمی ه  اند که این نیز به فرهنگ جاری در زندگی این قشر ب ها بوده زحمت سنگین، خود آن 

آخرین روز حاملگی در پای دار  شود. زنان باردار حتی تا  تر می ی جزئیات اسناد پررنگ این دیدگاه با مطالعه 

. البته  شدند مشغول بافت فرش می  مشغول کار بوده و بدتر از آن، تنها شش روز پس از زایمان خود، مجدداا 

پاهایشان تغییر شکل داده و در    -آن هم به صورت نادرست  -های زیاد  بسیار بودند زنانی که در اثر نشستن 

 . ۱آمد فرزندانشان نیز مرده به دنیا می   مردند و های جانکاه خود می حین زایمان 
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توان از بعد سالمت روانی هم نگاه کرد. مسلماا کار کردن، تعدادی از نیازهای آدمی مانند پیوند  به این موضوع می 

؛ اما این نتایج در مورد مشاغلی با شرایط  سازد نفس را برآورده می   به   اجتماعی، احساس ارزشمندی و اعتماد 

استاندارد صادق است. در شرایطی متفاوت ممکن است کار، منبع فشار روانی نیز باشد. در مشاغلی همچون  

که البالی اسنادی    شود های روانی زیادی می های مداوم شغلی، موجب ابتالی فرد به بیماری بافی، استرس قالی 

که    شود ین تنیدگی و فشارهای عصبِی شدید، در کارکنان به پیدایش حالتی منجر می که ارائه شد آشکار است. ا 

باف،  شود. چنین فردی دائم خسته است، پرخاشگری دارد، بدگمان، منفی اصطالحاا »تحلیل رفتگی« نامیده می 

ار، لزوم  حوصله است همچنین، قرار گرفتن در محیط آلوده، حجم کاری زیاد، ساعات طوالنی ک رنج و بی زود 

تر از همه عدم  سرعت عمل در کار، دقیق و حساس بودن کار، نبود نور کافی، سرما یا گرمای محیط کار، و مهم 

تر از  کند. این امر در خصوص کارگران زن، پررنگ بافان را بیش از حد دچار فرسودگی می امنیت شغلی، قالی 

 (  ۱۳۸۸فرد، فرشته/ علوی، سید سلمان،  بقیه است. )جنتی 

این شغل اشاره   از دیگر جوانب فرهنگی  اینجا به برخی  یافتن پاسخ به سوال   شده در  هایی  و سعی در 

 و یا چرا با وجود   رفتند؟ چرا به سراغ مشاغل دیگر نمی ؛ از جمله این که  شد   شود که در این راستا ایجاد می 

 دادند؟  به کار خود ادامه می   تمام مشکالت و مشقات موجود هنوز بافندگان 

های انجام شده قابل توجه است؛ بافندگان این کار را با وجود تمام  چند نکته از بین گفتگوها و مصاحبه 

اند.  داده ها مرسوم بوده ترجیح می مشکالتش از نظر درآمد به بسیاری مشاغل دیگر که بین قشر فرهنگی آن 

آن  از  برخی  مثال  عنوان  دا به  اظهار  کرده ها  آزمایش  را  مختلفی  مشاغل  که  نان،  شتند  پختن  اند همچون 

کدام به صرفه نبود و همین امر باعث اشتغال    درست کردن ترشی و رشته بری. اما از نظر اقتصادی هیچ 

 ، گلبافت( ۱۳۹۲زاده، بافنده، شده است. ) اکبر مهدی بافی می ها به قالی مجدد آن 

شناختند. و با اشاره به نداشتن زمین برای کشاورزی،  ری را برای امرار معاش نمی ها راه دیگ در این بین، برخی از آن 

، کرمان(  ۱۳۹۲زاده، بافنده،  اند. )علی جم آورده بافی روی می و یا عدم رونق کارهای ساختمانی، به ناچار به قالی 

ی شخصی به کار بافندگی  ی محدودی نیز با عالقه دادند و عده نیز از سر ترس و اجبار به این کار تن می  ای عده 

بافی برداشته و به سراغ مشاغل دیگر  اند، زودتر از بقیه دست از قالی ی نسبی به کار داشته ها که عالقه پرداختند. آن می 

اند؛ و به  ی خود دار قالی داشته اند که در کودکی در خانه گانی بوده مندان، جزء آن دسته از بافند اند! این عالقه رفته 

ها، مربوط به  گیری ها. بنابراین بسیاری از این مشکالت مذکور و تصمیم کردند نه غریبه عبارت بهتر برای پدر کار می 

که ناشی از عادات غلط    بار بوده گیری، و یا تن دادن و عادت به زندگی مشقت ها در تصمیم عدم آگاهی و ناتوانی آن 

زندگی و عرف نادرست فرهنگی این قشر از اجتماع بوده است. جالب است که یکی از بافندگان چنین ابراز کرد که  
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کردند که زندگی تنها همین است  ی بهتری هم زندگی کرد؛ و تصور می توان به شیوه دانستند که می نمی   ها اصوالاآن 

 کرمان(   ، ۱۳۹۲و بس. )محمد دارابی، بافنده، 

 ثیر آن بر بافندگان قدیم  أ وضعیت کلی صادرات فرش کرمان و ت 

 مسائل کالن سیاسی و اقتصادی 

قرار بگیرند، خوب    توانند جزء عوامل تٌاثیرگذار بر تغییر شرایط اقتصادی بافندگان مسائل سیاسی نیز می   جا که از آن 

که بنابر اصلی شناخته شده،    است که در آغاز به این جنبه از مسائل سیاسی و ارتباط آن با اقتصاد اشاره کرد. این 

گرایی  مردم همیشه هنگام برخورد با تهاجمات و فشارهای اجتماعی و سیاسی )و نه فقط اقتصادی!(، به نوعی درون 

آورند.  و صنایع کوچک، که ارتباط مستقیم زیادی با حضور در اجتماع ندارند رو می   ها تمایل دارند، بنابراین به حرفه 

از این   . ( ۳۱۴ : ۱۳۸۱شود )صوراسرافیل، توجهی برخوردار می در وضعیت خفقان، این صنایع از رشد قابل  معموالا

د نیروهای متفقین بود. ورود  ی تولید فرش کرمان شد، ورو ای منجر به اوج دوباره منظر، یکی از اتفاقاتی که در دوره 

 ۱ها بود. های اختصاصی و منازل مسکونی بسیار و در نتیجه مفروش کردن آن این نیروها ملزم به ایجاد خانه 

 ثیر صادرات بر بافندگان  أ ت 

مثل »نقش    ها پراخت. مسائلی توان به طور مفصل به هر یک از آن در این باب مسائل زیادی وجود دارند که می 

عدم کیفیت  های خارجی بر صادرات« ، »نقش  ثیر حضور شرکت أ های گوناگون«، »ت صادرات فرش در بحران 

ی بسیار  مزد بافندگان اشاره دست   ها در جا به این موارد و تااثیر آن ها در افول صادرات فرش« و.... اما در این فرش 

روع صادرات فرش به شکل مدرن و امروزی اشاره کرد. در  ود. اما قبل از آن مناسب است به زمان ش ش کوتاهی می 

ای که  شد. در دوره دوران قاجار، فرش به عنوان اولین کاالی صادراتی کشور ) حتی پیش از نفت( شناخته می 

ی مملکت بودند، و با دریافت  جانبه پذیری در حال ویرانی همه کفایتی خود و عدم مسئولیت شاهان قاجار با بی 

ها  الن از کشورهای اروپایی شالوده اقتصادی کشور را به نابودی نزدیک کرده بودند، فرش به کمک آن های ک وام 

عالقه، دستور    زده نمود که او با شاه را ذوق   رسید. کسب درآمدهای بسیار از طریق صادرات فرش، چنان ناصرالدین 

 ( ۵  و ۴  :   ۱۳۷۹)ژوله،     صادر کرد.   های ایرانی ثبت لحظات شکوهمند صادرات را بر روی اولین کارت پستال 

های خارجی پیاپی  شاه به بعد، شرکت   طبق مدارک موجود، از اواسط قاجار و از زمان حکومت ناصرالدین 

آمد. اما ذکر این نکته  ترین بازار فرش کرمان به حساب می گذاری کردند و آمریکا بزرگ درکرمان سرمایه 

که  فرودهای زیادی قرار گرفت.    ضروری است  در اوج و  تولیدکنندگان آن همواره  اوضاع  صادرات و 

به سال    طوری به  مربوط  اسناد  در  در حال    ۱۳۰۷که  اقتصادی مملکت  که، وضعیت  گفته شده  شمسی 
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یر  أث چه که جای یادآوری دارد ارتباط و ت . آن است حاضر مستلزم نهایت جدیت و دقت در ازدیاد صادرات  

صا  هنگامی  وضعیت  وضعیت  این  که  گفت  باید  موضوع  شدن  روشن  برای  است.  بافندگان  بر  درات 

بافان در  مزد قالی ها در میان باشد. بدین معنی که »باال رفتن دست مزد بافنده شود که پای دست تر می پررنگ 

افزایش بهای تمام شده  مزد بافندگان به  شده است. زیرا دست مواقع زیادی منجر به پایین آمدن صادرات می 

؛  است انجامد، اهمیت این موضوع بیشتر از بابت حفظ و گسترش بازار فرش ایران در خارج از کشور  می 

زیرا در صورت افزایش بهای فرش، همین مشتریان اندک هم از دست خواهند رفت. برای افزایش دستمزد  

اشد نه این که به مقدار کم قانع شد. زیرا در این  ای عمل کرد که این افزایش،  برای آنان کافی ب باید به گونه 

ها ثابت باقی بماند، تا  مزد آن ؛ بنابراین بهتر است فعاٌل دست شد ها بهبودی حاصل نخواهد  صورت برای آن 

 ( ۶۹۴  : ۱۳۸۱)علی اکبری بایگی،    از نظر صادرات نیز مشکلی پیش نیاید!« 

ی فرش  ه و به فکر افتادند برای رونق صادرات، باید بهای تمام شده سفانه تولیدکنندگان به این نیز اکتفا نکرد أ اما مت 

را پایین آورد. در نتیجه در برخی مراکز بافت استان کرمان، فکر پایین آوردن این قیمت تمام شده، منجر به  

انتظار صادرات ا شد ی نامرغوب و درنتیجه، پایین آمدن کیفیت فرش  استفاده از مواد اولیه  ین  . اما بر خالف 

باره، در اسناد موجود نظریات متفاوتی ارائه شده است؛  ها ممنوع و در نتیجه نزول شدیدی پیدا کرد. در این فرش 

کند، چراکه معتقد است چنین  تلقی می   ۱ها را »اشتباه بزرگ« یکی از نظرات مخالف، ممنوعیت صدور این فرش 

توانست فروش  می  ، به این دلیل که از نظرقیمت قابل رقابت با فرش سایر کشورها هستند، های نامرغوبی فرش 

گره نام بردند و به  شیب کرمان به عنوان قالی بی خوبی داشته باشد. حتی در مقطعی به دلیل ناآگاهی، از قالی کمان 

 که فرش کرمان در طول    شد ها، باعث از دست رفتن بازاری  صادرات آن لطمه زدند. ممنوعیت صدور این فرش 

 ها از ی آن، به شهرت قالی کرمان آسیب وارد شد، کارگران بیکار و قالی سالیان دراز به دست آورده بود. در نتیجه 

 (   ۵و    ۴  : ۱۳۹۲) فرخ بهمنیار،  .  رده خارج شدند 

ند، چنین نظری  ها که در گذشته به این دلیل موجب افت صادرات شد ی بازرگانان حاضر و آن به طور حتم، همه 

ها استوار بوده است. البته باید دانست که بسیاری از  کاست فرش   و   کم ها بر ثبات کیفیت بی ی آن ندارند و عقیده 

ی اولیه برای تولید  ترین ماده گشته است. صدور این مهم اوقات، عدم کیفیت مواد اولیه به صدور پشم  برمی 

های مکرر شرکت سهامی فرش، مبنی بر  شده بود که منجر به درخواست   بافان گیر قالی فرش، به نحوی گریبان 

. در اسناد مربوط به آن آمده است که نیاز بیش از حد  شد جلوگیری از صدور پشم کرمان از مسئولین باالتر  

از منطقه، موجب مشکالت و گرفتاری قالی  آزاد و بالمانع آن  از طرفی صدور  به پشم، و  های  بافان کرمانی 

 
 اشتباه بزرگ، به گمان صاحب این گفته است و نگارندگان در تعبیر این عبارت دخلی ندارند. - 1
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کردند این  ی برای آنان شده است. حتی در مورد بافندگانی نیز که خود به طور مستقل اقدام به تولید می وخیم 

مشکل وجود داشته است. چرا که عدم وجود پشم، باعث وقفه در کار آنان و در نتیجه بیکاری و از دست رفتن  

 (  ۲۷۵تا     ۲۷۲  : ۱۳۸۱اکبری بایگی،    شده است.)علی همان مقدار ناچیز درآمدشان می 

های مختلف، گاه باعث شده بود تا مسئولین  در انتها الزم به ذکر است که وجود مشکالت بسیار بافندگان از جنبه 

باف را متوقف، و فرش ماشینی را به شکل تمام و کمال  به این فکر باشند که به طور کلی صنعت قالی دست 

خاتمه  شاید  تا  کنند،  آن  و جایگزین  مسائل  بر  باشد  حل   ای  ظاهر  به  دست مشکالت  فرش  و  نشدنی  باف 

بافی و مشاغل مرتبط با  الخصوص بافندگان. در برخی از اسناد در همین رابطه اشاره شده که اگرچه که قالی علی 

آن ممر درآمد بسیاری از اقشار اجتماعی در کشور است،  اما مشکالتی که پیش آمده، مسئولین را به فکر واداشته  

باف و زوال تدریجی آن، بهتر است که برای پیشرفت بیشتر، به  به سراشیبی تولید فرش دست   است که با توجه 

ای هم برعکس، عقیده  بافان پایان داد. عده فرش ماشینی روی آورد و البته به شرایط سخت و ناگوار زندگی قالی 

ایرانی بوده است. اما  باف ایرانی، حتی بیش از ادبیات فارسی معرف ذوق و هنر  دارند که شهرت فرش دست 

نابودی  چیزی که کارفرمایان و صاحب  نباید باعث  کاران این کارگران باید بدانند این است که این حمایت، 

از طریق عدم  عده  نابودی  این  زیرا  کار هستند.  به  اطفال خردسال خود، مشغول  با  که حتی  زیادی شود  ی 

گیرد؛ و از طرفی همواره در  کافی، بهداشت و ... صورت می های اجتماعی، مانند مزد  برخورداری آنان از حمایت 

 ( ۴۹۶  : ۱۳۸۱باشند.)علی اکبری بایگی،  های گوناگون می معرض بیماری 

زمانی که تحوالت بسیار زیاد و فراز و فرودهای    -ی اخیر، بعد از سالیان متمادی جالب توجه است که نکته 

اند که نباید به  مسئولین بوده؛ و بیان داشته   های ل ا ؤ هنوز هم از س   -های تولید فرش رخ داد ی جنبه پرشمار در همه 

ی صنایع سنگین و پتروشیمی و  کید کرد که باید به فکر توسعه أ این نکته بیش از حد و به دور واقعیات موجود ت 

اگر برای جمعیت میلیونی شاغل در    آن بود و اینکه دنیا، دنیای صنعتی است و نه سنتی. بلکه باید اندیشید امثال  

مدت، جایگزین درآمد حاصل از صادرات فرش کرد  توان درآمد دیگری را در کوتاه باف ایران، می فرش دست 

ز رفاه نسبی امروز جامعه، حاصل  صورت، باید دانست که بخشی ا   باید بالفاصله وارد عمل شد؛ و در غیر این 

های تحمیل شده به برخی شاغلین در  باف است. اگرچه شرایط و دشواری های شاغلین در فرش دست فعالیت 

   ( ۶و ۵:  ۱۳۷۹مل بیشتری دارد. )ژوله،  أ این صنعت جای تفکر و ت 

 گیری  نتیجه 

مشکالت    طور همان  کرمان،  قالی  شکوه  و  رونق  افتخار،  سالیان  همان  در  که  است  مشخص  شد،  دیده  که 

ای با رونق و اعتبار قالی  شده است که هیچ هماهنگی اقتصادی، جسمانی و روانی بسیاری به بافندگان تحمیل می 



 ۴۰5        کرمان یقال یی بافندگان در دوران طال  یو اجتماع  یاقتصاد ،یفرهنگ  طی بر شرا یمرور
 

ندارد. صرف  زمان مورد بحث  در مدت  م کرمان  نتیجه  در  که  بافنده، چیزی  از مسائل  اسناد  نظر  طالعه دقیق 

اند که به دالیل مختلف از  ، مسبب بخش کوچکی از این شرایط دشوار، خود بافندگان بوده کند توجه می جلب 

فرسا را برای خود فراهم  ی به وجود آمدن و تداوم زندگی سخت و طاقت جمله ناآگاهی و یا سادگی، زمینه 

از طرفی به    سخت و دشوار در زمان مورد بحث، به شکل امری بدیهی در آمده بود.   کار   اند؛ تا جایی که کرده می 

بافی و صد البته نیاز تولیدکنندگان به بافندگان کوچک و بزرگ، افراد به  دلیل کمبود کارهای دیگر و رونق فرش 

که با بافندگان    شدند. از خالل گفتگوهایی آورش می نوعی مجبور به انتخاب این شغل، با همه دردسرهای خفت 

ها سراغ آن رفتند، کشاورزی  بافی، تنها کار دیگری که بعضی صورت گرفت این نتیجه حاصل شد که غیر از قالی 

رفت. به خصوص برای کودکانی که  فرسایی به شمار می های اربابان بود که آن نیز کار طاقت و کار بر روی زمین 

بافی از نظر آنان امتیازاتی همچون بیمه داشت که آن  بودند. اما فرش   به دلیل فقر خانواده، به هرحال مجبور به کار 

 رفتند. طور که ذکر آن رفت، کارفرمایان زیر بار آن نمی نیز همان 

این همه و بسیار موانع دیگر، مواردی هستند که کارفرمایان تولید  فرش، باید خود را ملزم به رعایت حقوق  

ز در مواردی به شدت نادر، هرگز روی نداد. نه در کرمان و روستاهای دور  کردند که این اتفاق ج بافندگان می 

 باف بوده است.  ی مراکزی که نام آنان همواره بیانگر شهرت و اعتبار فرش دست ی آن، که در همه افتاده 

 

 فهرست منابع 

 ای استان کرمان آرشیو سازمان اسناد ملی و کتابخانه   -

 ، قالی ایران، ترجمه: صبا، مهین دخت، انجمن دوستداران کتاب، چاپ دوم، تهران ۱۳۶۷،  ادواردز، سیسیل   -

 ، کرمان ۶، قالی و صنایع دستی ایران، شماره  ۱۳۹۲بهمنیار، فرخ عبدالکریم،   -

 شناسی، چاپ اول، کرمان باف ایران، مرکز کرمان المعارف فرش دست ة ، دایر ۱۳۹۰تجدد، حسین،    -

 ، تهران ۱۲، گلجام، شماره  ۱۳۸۸علوی، سید سلمان،  / فرشته فرد،  جنتی   -

 ، تهران ۳۴و    ۳۳، شماره  ۱۳۷۹ژوله، تورج، قالی ایران،    -

 ، طراحان بزرگ فرش ایران، پیکان، چاپ اول، تهران ۱۳۸۱صوراسرافیل، شیرین،    -

 ، اسنادی از صنعت فرش ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، تهران  ۱۳۸۱، علی اکبر،  علی اکبری بایگی   -

 خانه، معین، چاپ هفتم، تهران  باف ، بچه های قالی ۱۳۸۴مرادی کرمانی، هوشنگ،    -

 شناسی، چاپ اول، کرمان های قدیمی کرمان، مرکز کرمان ، عکس ۱۳۹۰پور، مجید،  نیک   -
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در ایجاد سبک طراحی   ی نقش عوامل اجتماعی، سیاسی و اقتصادیِ عصر قاجارمطالعه

 خان شاهرخی« »حسن 

 کارشناس ارشد فرش از دانشگاه کاشان. استاد مدعو دانشگاه شهید باهنر کرمان   ، نجمه ذوالفقاری 

najmezolfaghari@yahoo.com 

 

 چکیده 
ی قاجار  روبرو بوده است. دوره   هایی ی بشری در طول تاریخ خود با فراز و نشیب فرش به عنوان نمودی از اندیشه 

شود، تأثیرات فراوانی بر هنر این سرزمین گذاشففت و مسیر تاریخ هنر  ای محسوب می که منشاء تحوالت گسترده 

ی طراحی فرش نیز، در این دوره تغییر یافت و  در همین راستا، مقوله   .ای تغییر داد ایران را به صورت گسففترده 

ی خود را داشتند و سهم زیادی از محبوبیت فرش کرمان در  د که هر کدام سبک ویژه هایی ش شاهد ایجاد خاندان 

خان«  ترین افراد این خاندان نیز، »حسن ترین آنها، »خاندان شاهرخی«؛ و از مهم زمان قدیم، مدیون آنان است. برجسته 

عی که مصادف است با به  دراین اجمال، جستارهایی از مقط   .شود ی قاجارمحسوب می است که از هنرمندان دوره 

قدرت رسیدن ناصرالدین شاه تا اواخر این دوره، مورد بررسی قرار گرفت؛ و سعی در مرور تحوالت سیاسی،  

 .خان شاهرخی بوده است گیری سبک حسن اجتماعی و اقتصادی ایران، و تأثیر آنان در شکل 
تحلیلی ارائه شد. نتایج    -ر شکل توصیفی ای به دست آمد و در نهایت د اطالعات مورد نیاز، از روش کتابخانه 

ایران نشان داد دگرگونی  بففه  ازجمله چاپ    -های سیاسی اجتماعی و سرازیر شدن مظاهر تمدن و صنعت 

ساز بازنگری  شد، زمینه های غربی ناشی می و همچنین تأثیرات فرهنگِی زیادی که از اندیشه  -سنگی و عکاسی 

و به خصوص    -حی فرش شد. البته به جهت ارتباطی که هنرهای این دوره ای در مباحث هنر، و البته طرا عمده 

بخشی از تغییرات طراحی فرش را ناشی تحوالتی    توان با هم داشتند، می   –هنر نگارگری و نقاشی با فرش 

 .دانست که در نقاشی ایرانی پدید آمد 
 

-اقتصادی  -جتماعی  تحوالت  قاجار؛  ی دوره  کرمان؛  فرش  طراحی  شاهرخی؛  خان حسن :  های کلیدی واژه 

 ...و  سیاسی 

 
 

mailto:najmezolfaghari@yahoo.com
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 مقدمه 
ی معنوی عمیقی دارند،  ی ظاهری زیبا و هم جنبه های اصیل ایرانی، که هم جنبه نقوش موجود در فرش 

المعارفی از نقوش زیبا، با تنوعی به  ة اند. دایر میراثی است که از هزاران سال قبل بر این صفحه نقش بسته 
اند. هنرمندان خوش ذوق  که در طول تاریخ این سرزمین، با فرش آشنا بوده   ی آدمیانی وسعت افکار و اندیشه 

اند که اکنون، جهانی از نقوش به دست ما رسیده است که  ایرانی، دنیای طراحی فرش را به جایی رسانده 
عالوه بر این،    ی هنر، فرهنگ، سنت و آداب و رسوم هر منطقه است. های ملی و دربردارنده راوی داستان 

ویژگی شف  ایجاد  به  منجر  نیز،  دوران  هر  هنری  روح  و  اقتصادی  سیاسی،  اجتمفاعی،  و  رایط  خاص  های 
هنرمندانی  خصوص  کنند؛ به د که از طریق هنرمندان، مجال ارائه شدن و ارزشمندی پیدا می شو هایی می سبک 

هایی را بر دوش کشیدند تا  ؛ آنها که نسل به نسل، آنقدر مسئولیت اند کرده که در یک خاندان هنری زندگی می 
 روند.   ی فرش هر منطقه به شمار می های مهم در هویت فرهنگی جامعه لفه ؤ امروزه به عنوان یکی از م 

اصلی  از  یکی  عنوان  به  همواره  که  کرمان  فرش  تاریخ  راستا،  همین  ایران  در  فرش  بافت  مناطق  ترین 
تواند در جهت  ها می های شاخص آن هنرمندان زیادی را پرورش داده که شناخت نمونه  شده، محسوب می 

بیشتر محققان، شروع طراحی قالی را در  خاندان شاهرخی که  اند  از آن جمله   ثر باشد. ؤ اعتالی این هنر م 
می  خاندان  این  مدیون  برجسته کرمان  خاندان،  دانند.  این  هنرمند  شاهرخی حسن ترین  به    خان  که  است 

 ای در طراحی فرش کرمان قلمداد نمود. توان او را نابغه ت می أ جر 
اند و نیاز است که با شناخت  شناسی هنوز ناشناخته فرش   های هنری در حوزه خاندان این در حالی است که  

ر را  تواند ضرورت کا های فرهنگی یک جامعه شکوفا شود. همین نکته به تنهایی می ها، بخشی از ظرفیت آن 
از سوی  . است ی هر زمینه ای ترین عوامل در راه توسعه تحقیق و پژوهش از ریشه ایجاب نماید. به طور کلی، 

تواند روشنگرتر باشد. زیرا از  شود، نگریستن به تاریخ آن می دیگر هنگامی که در باب مفهوم خاصی تحقیق می 
می  راه  که این  آگاه شد  تصوراتی  از  یافته   توان  راه  مفهوم  آن  بطن  این به  می اند.  مطالعات  زمینه گونه  ی  تواند 

عمیق تحلیل  در حوزه های  واقعیات  تر  گرفتن  نظر  در  بنابراین،  سازد.  فراهم  را  نقش  و  طرح  اجتماعِی  های 
 ثر برای تجزیه و تحلیل یک سبک، الزامی است.  ؤ اجتماعی و...، به عنوان اصلی م   -تاریخی 

هایی از سبک    ین مقاله، ضمن معرفی این خاندان و هنرمندان آن در قالب مبانی نظری، نمونه از این رو در ا 
سپس دیگر مطالب در دو بخش کلی از نظر خواهند  .  شد های آثار او ارائه خواهد  خان« و ویژگی »حسن 

گذشت. بخش اول، خود شامل دو جزء است. »مروری بر تاریخ فرش کرمان و تغییراتی که به خصوص،  
طراحی آن به خود دید« و »تحوالت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی آن دوره«. بخش دوم نیز، به مطابقت اثرات  

ی  خان اختصاص داده شده است. قابل ذکر است که همه ی از آثار حسن های تاشی از تحوالت مذکور با نمونه 
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ترین گزینه برای نمایش  ترین و کامل « انتخاب شده است که مناسب ۱های مورد نظر ار کتاب »بهارستان نمونه 
 آثار این هنرمند بود. 

های سبک او، سعی  خان شاهرخی و ویژگی بنابراین در این مجال، با هدف معرفی شایسته از آثار حسن 
اند؟« پاسخ داده  ثر بوده ؤ االتی قبیل اینکه »چه عواملی در ایجاد سبک این هنرمند م ؤ است که به س  شده 

این  دیگر  ت که »نحوه   شود.  داشته است؟«  أ ی  بستگی  کلی،  ثیرپذیری به چه عوامل دیگری  به طور  یا  و 
 ثیرپذیری به چه شکل بوده است؟« أ ثر مورد نظر و چرایی و چگونگی این ت ؤ بندی عوامل م »دسته 

 مبانی نظری 

 خاندان شاهرخی  

های  که در اصل از طوایف و خانواده   شود آغاز می خان شاهرخی  قلی نجف ی خاندان شاهرخی، با  سرسلسله 

خان دارای  قلی بزرگ بلوچستان در دوران قاجار بود که بعدها اخالف وی به کرمان مهاجرت کردند. نجف 

ی هنر  شاهرخی به عرصه   خان خان و محسن هشت فرزند بود که از میان آنها دو تن به اسامی عبدالحسین 

 ( ۸۳:  ۱۳۹۲)ژوله،  نگارگری و نقاشی وارد شدند. 

ی هنر داشته، آثاری به دست نیامده است؛ زیرا که  تری در عرصه خان حضور کمرنگ جا که عبدالحسین از آن 

خان شاهرخی را  اما محسن  (fa.wikipedia.org)گویا بیشتر در طبابت و داروسازی سنتی مشغول بوده است.  

ه.ش متولد شد و از ایام    ۱۲۰۸او در سال    فرش کرمان قلمداد کرد.   باید آغازگر جنبش بزرگ هنر بافندگی 

مند شد که پس از مدتی  سازی عالقه مرغ و فرنگی   و   های گل جوانی چنان به هنر نگارگری، به ویژه سبک 

ی کار  سازی پیدا کرد و در شیوه ای به هنر قلمدان شهرت بسیاری در این زمینه کسب نمود. وی گرایش ویژه 

با  های جواهرات، استادی تمام یافت. بدین ترتیب بود که  آینه و جعبه   لمدان و آثار الکی، نظیر قاب نقاشی ق 

( او  ۸۳:  ۱۳۹۲طرح اولین نقش قالی، به عنوان پیشگام و پیشکسوت نقاشان قالی کرمان لقب گرفت. )ژوله، 

   (fa.wikipedia.org)رود.  زنی نیز به شمار می که دیگر قلم از کف ننهاد، مبدع سبک نقطه 

خان، پس از پدر به هنر طراحی فرش  خان و امیر خان شاهرخی، دو تن به اسامی حسن از میان فرزندان محسن 

کشی را  . امیرخان نیز به کار طراحی فرش مشغول شد اما به زودی آن را کنار گذاشت و جدول ۲کرمان وارد شدند 

به    ۴خان . اما حسن ۳د، دنبال کرد شو کشی فرش محسوب می قشه ای گمنام از طراحی و ن که تا اکنون هم شاخه 

 
 ی غالمعلی ملولای رو به قالی ایران. نوشتهبهارستان؛ دریچه - 1
 ی زیادی داشت.تصویرسازی عالقهسازی و نقاشی روی چوب بود و به هنر ظیر در قلمدانخان همچون پدر، استادی بیالبته حسن - ۲

 الدین بهزاد، مشغول به این کار بودند. ی صفوی بود که با ریاست کمال کشان هنرمندان دوره ی کار جدول در واقع، کار او در ادامه  -۳
ی افراد  نیک است که به معرفی همه ترین موضوع این تحقیق است، توضیحات کامل ارائه خواهد شد؛ اما در ابتدا  ی سبک ایشان که اصلی درباره   -  ۴

 این خاندان پرداخت. 
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زیبا و خاصی همراه بود، لقب معلم   های پردازی که با نوآوری ی خاص طراحی و نقش جهت مهارت باال و شیوه 

ه .ش در کرمان متولد شد و    ۱۲۴۱وی در سال    ( ۸۵  :۱۳۹۲)ژوله،  دوم نقاشان کرمان را به خود اختصاص داد.  

نقشه  و  طراحی  در  کمپانی  چنان  در  همکاری  برای  او  از  بارها  ادواردز  سیسیل  که  یافت  شهرت  فرش  کشی 

گاه این دعوت را  د که البته به جهت خلقیات و منش خاص خود، هیچ تولیدکنندگان قالی شرق دعوت به عمل آور 

 ( ۸۳: نپذیرفت. )همان 

 سال از عمر خود را به کار طراحی نقشه فرش پرداخت   ۳۰وی هنرمندی شاعر و خود ساخته بود که قریب به  

 (fa.wikipedia.org)  سالگی دار فانی را وداع گفت.   ۷۸در سن    ۱۳۱۹آذر ماه    ۲۵و سرانجام در  

خان در کار طراحی فرش استادانی به  خان و محمدعلی های هاشم از میان فرزندان حسن خان نیز دو تن به نام 

به استخدام آن در آمد.    ۱سیس کمپانی قالی شرق أ ه.ش متولد شد و از بدو ت   ۱۲۷۳خان در  هاشم   نام بودند. 

جوپار   و  ماهان  در  این شرکت  ریاست شعب  به  بعدها  و  بود  بزرگ  استادی  فرش،  طراحی  در  نیز  وی 

خان  در مقام خود باقی ماند. محمدعلی   ۱۳۴۰منصوب شد. پس از تشکیل شرکت سهامی فرش ایران تا سال  

همان آغاز جوانی به طراحی فرش   ه.ش متولد شد و ار   ۱۲۸۲نیز طراحی عارف و درویش بود که در سال  

 ( ۸۷:  )همان   پرداخت و صدها اثر برجسته از خود بر جای گذاشت. 

های احمدخان، باقرخان و محمدخان نیز، راه  خان(، سه تن به نام خان )برادر محسن از میان فرزندان عبدالحسین 

ترین و هنرمندترین طراح کرمان  خان، بزرگ دیگر هنرمندان خاندان خود را ادامه دادند. احمدخان پس از حسن 

به مقام استادی در ان رشته قائل شدند. وی به جهت مهارت و  است که ده  از شاگردان وی، بعدها  ها تن 

خالقیت فراوان در طراحی، به استخدام کمپانی قالی شرق در آمد و تا آخر عمر، به عنوان سرپرست گروه  

خان، چنان در مکتب خود تربیت  و حسین  ۳خان های حسن او فرزندان خود را به نام  ۲طراحان به کار پرداخت. 

خان، خانم عشرت  نمود که هر یک از آنان نیز به مقام استادی طراحی فرش رسیدند. از میان فرزندان حسن 

 ( ۸۷:  ۱۳۹۲شاهرخی نیز، زیر نظر پدر خود به کار طراحی فرش و سپس تدریس در این زمینه پرداخت. )ژوله،  

سیس کمپانی قالی  أ دوز ماهان بود، پس از ت ترین استاد پته باقرخان شاهرخی، برادر احمدخان هم که بزرگ 

گذاری داشت، همانند امیرخان  شرق به استخدام آن در آمد، ولی پس از مدتی به جهت مهارتی که در گرده 

فرش پرداخت. از محمدخان، برادر احمدخان و باقرخان،    ی کشی برای نقشه )پسرعموی خود( به کار جدول 

 باف در ماهان بود، اطالع دیگری در دست نیست. )همان( غیر از اینکه مدتی یکی از کارفرمایان قالی 

 
 گیری این کمپانی هم، در صفحات آینده خواهد آمد.  ی شکل مطالب مربوط به نحوه  - ۱
 یافتگان این هنرمند هستند.  محمود ارجمند کرمانی، اصغر نفیسی و صادق راد و بسیاری دیگر، از پرورش  - ۲
   ( با کمپانی قالی شرق، همکاری داشت.۱۳۰۷-۱۳۲۰خان دوم که او نیز به مدت سیزده سال، )معروف به حسن  - ۳
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 پیشینه و روش تحقیق 

درک و بررسی فرایند تغییرات ساختاری در هنرهای تصویریِ زمان قاجار، مستلزم شناخت مناظر فرهنگی،  

این دوران است. صرف اجتم  انواع جوانب  اعی و تحوالت سیاسی در طول  مورد  که در  مطالعاتی  از  نظر 

ی مکانی خاصی  گونه تحوالت در محدوده   هنرهای این عصر هستند، تحقیقاتی نیز وجود دارد که به این 

تحوالت تجارت  توان به »   ی موضوع این پژوهش وجود دارد، می اند. از آن همه، مطالبی که درباره پرداخته 

که    ی منصوره اتحادیه و رسول پروان اشاره کرد و دیگر این ی قاجاریه« نوشته باف ایران در دوره فرش دست 

های سیاسی بر تحوالت فرش کرمان در عصر قاجار« نیز در گروه این دست مطالعات  ثیر قدرت أ »بررسی ت 

ضا شعیری و شهرزاد فروغی به نگارش در آمده،  قرار دارد. این مقاله که توسط ایمان زکریایی کرمانی، حمیدر 

ثیر  أ ای ت . اما در کمتر مقاله شد کید دارد و از آن در پژوهش پیش رو استفاده  أ بر عصر نوزایِی فرش کرمان ت 

بررسی شده است.    -طراحی فرش یک منطقه   ی به خصوص در زمینه   –عوامل گوناگون بر ایجاد یک سبک  

رو این مقاله، و بر اساس روش  که این سبک، در یک خاندان هنری پرورش یافته باشد. از این عالوه این 

 ای برای گفتن داشته باشد. تواند حرف تازه تحلیلی می   -توصیفی 

 ها و تحلیل یافته 

 خان شاهرخی و سبک طراحی وی حسن 

ای که طی  پدیده ی فرش معاصر کرمان، مدیون قلم خاندان شاهرخی است.  به طور کلی تحوالت عمده 

اواخر ف آن، طرح  و  اواسط  رایج  کالسیِک  لچک ۱۳های  »افشان،  مانند  شاه   ه.ش  دارای  و  ترنج  عباسی 

به »گل مایه نقش  « دگرگون شدند.  سازی های فرنگی های برگرفته از شیوه برگ   و   های ختایی و اسلیمی« 

 ،  ۱  ۱وقفه داشتند. تصویر  ای که حداقل از قرون دهم و یازدهم ه.ش در هنر نقاشی ایران، حضوری بی شیوه 

 

 

 

 

 

 
 

 ( ۸۳:  ۱۳۹۲سازی با سبک و سیاق طراحی فرش در کرمان دانسته شده است. )ژوله،  ی فرنگی اولین بازتاب شیوه 

 
رقمی ارائه  گذاری تصاویرِ مبانی نظری به صورت تکهای اصلی، شمارهه بخشبه دلیل قرار گرفتن این تصویر در مبانی نظری و وارد نشدن ب  -  1

 .شده است نه ترکیبی
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،  های آن زمان است که با تحوالت بعدی سازِی نقاشی سازی در فرنگی ، که بیانگر نوعی ایرانی ۲طور در تصویر    همین 

ای نو در طراحی فرش کرمان بود که به تدریج با نام  تحولی که آغازگر شیوه های دیگری در قالی کرمان یافت.  گونه 

 ایران و ادبیات فرش کرمان تبدیل شد. )همان(  شناسی  های مهم در دانش فرش کار«، به یکی از واژه »سبزی 

  -که همه در طراحی فرش دست داشتند   –به این ترتیب، دور از انتظار نبود که هنرمندی از همین خاندان 

 مرغ دستی تمام   و   سازی و گل خان که در هنر فرنگی سازی را به روی نقوش فرش بیاورد. »حسن فرنگی 

افی، او نیز  ب داشت، همزمان با رکود هنر و صنعت نساجی کرمان و رویکرد بافندگان منسوجات به فرش 

کار خود، مروج مکتب جدیدی در میان    ی ذوق خود را در این هنر به کار بست و توانست با انتقال شیوه 

های  کار« که به نحوی در تمامی نقشه های »سبزی ی مشهور به نقشه   طراحان کرمانی شود. در واقع، شیوه 

 ( ۸۵:  )همان ی او بود.«  فرش کرمان فراگیر شد، حاصل تالش و قلم هنرمندانه 

گشایی  بدیل بود، »انتقال چهره دی بی سازی و تصویرگری هم استا جا که وی در چهره عالوه بر این، از آن 

های کار او در  توان از مشهورترین ابداعات و شیوه کار« را می ی سبزی به شیوه نقاشی قلمدان در میان نقشه 

 ی اوج این تحول و انتقال دانست.  توان به عنوان یک شاهکار، نقطه را می   ۳طراحی فرش دانست. تصویر  

اثر، چهره  این  که حسن   و   در میان گل   گشایی در  قلمدان برگ  و... خان در  کار می   ها  با تحولی  به  گرفت، 

  ( ۸۹:  های فرش منتقل کرده است. )همان سنجیده به روی نقشه 

مرغ و    و   سازی و گل خان را در سبک فرنگی ، دقت در جزئیات این تصویر و تسلط کامل حسن ۴تصویر  

 (  ۹۰: دهد. )همان قلم و پرداز او را به خوبی نشان می   ی همچنین شیوه 
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ای  ای روشن است. چرا که هنر هر سرزمینی، رابطه یابی به آینده گشای دست توجه به تاریخ سپری شده، همیشه راه 

ها و  گیری سبک ثر بر شکل ؤ و بررسی عوامل م   ها و بوم دارد. بنابراین توجه به ریشه   ناگسستنی با تاریخ آن مرز 

 نماید. ی قاجار، بسیار ضروری می شکنی و آغاز تجددگرایی در دوره های نوین هنری، با توجه به سنت روش 

  و به   -ی فرش کرمان در عصر قاجار ، در ادامه و در قالب بخش اول، مختصری در باب »تاریخچه رو   از همین 

آن  طراحی  می -خصوص  ارائه  »اصلی شو «  بر  شد  خواهد  مروری  سپس  و  م د  عوامل  ا ؤ ترین  در  جاد  ی ثر 

،  شد خان ارائه  ای که از چگونگی پیدایش سبک حسن زمینه تغییرات مذکور« البته تا کنون نیز، با معرفی پیش 

ی دارد که در نقاشی آن  اکنون به روشنی پیداست که ایجاد این سبک، بیش از هر چیز دیگر به تحوالتی بستگ 

ثیرگذار در  أ ثر در تغییرات اساسی نقاشی پرداخت تا فاکتورهای ت ؤ زمان پدید آمد. حال بایست به عوامل م 

مشخص شوند. ناگفته پیداست که این عوامل، گاه به طور    -خان ویژه حسن به   -ایجاد سبک خاندان شاهرخی 

شتند و گاهی نیز، تغییرات ابتدا در نقاشی شکل گرفت  ثیر گذا أ زمان هم بر نقاشی و هم بر طراحی فرش ت هم 

 ی فرش هم حضور یافتند.  رپذیری هنرها از یکدیگر«، بر صفحه أثی ثیرگذاری و ت أ و سپس به تبع سنت »ت 

 1ی طراحی فرش کرمان در عصر قاجار تاریخچه 

چنین به نظر  ای چندصدساله دارد و  سابقه در ایران    بافی بافی در کرمان، همانند سایر مراکز اصلیِ قالی صنعت قالی 

توان به  می رسد که این هنر قبل از عصر صفویه در این شهر وجود داشته، اما اولین اوج هنر فرش کرمان را می 

، تاریخ کرمان در  تر ( به طور مشخص ۱۸:  ۱۳۹۱  ، خود این دوره نسبت داد. )زکریایی کرمانی، شعیری، فروغی 

یابد. قرار گرفتن طراحان  شناسی با روی کار آمدن گنجعلیخان زیک در عصر صفوی اهمیت می ی فرش حوزه 

ها هر چه بهتر تخیل هنری خود را به تصویر بکشند. عالوه بر این، با  فرش در فضایی پویا، موجب شد تا آن 

شیوه  باف رشد  مهارت  افزایش  همچنین  و  بافت  در  فنی  شایسته های  جایگاه  به  هنر،  این  به  ندگان  رسید.  ای 

های سلطنتی تبدیل شد و این  سیس کارگاه أ ترین مراکز ت عباس کبیر، به یکی از مهم   که با تدبیر شاه   خصوص این 

 ( ۲۱:  ۱۳۹۱  ، های کرمان در این عصر است. )زکریایی کرمانی، شعیری، فروغی امر بیانگر مرغوبیت و کیفیت بافته 

ویه و جنایات محمود افغان در ایران، اوضاع صنایع در ایران، نابسامان شد و کرمان نیز از این  پس از عصر صف 

( اما هنر فرش در کرمان، همچنان حیات درخشان خود را ادامه داد؛ به  ۲۲:  ها در امان نماند. )همان آسیب 

تا جایی که    ( ۲۱:  )همان  است. بافی بوده  ترین مراکز فرش طوری که در دوران افشاریه و زندیه نیز از پررونق 

شود.  ه.ش آماده ورود به عصر طالیی این هنر در عصر قاجار می ۱۲۷۱تا    ۲ه.ش ۱۲۳۰های  در فاصله سال 

 
این تیترتنها یک منبع  جا که منبع مورد استفاده در زیرمجموعه از آن  -۱ ارائه می استی  بار اول  و در دفعات    شود، مشخصات کامل منبع فقط در 

 بعدی، یه ذکر شماره صفحه اکتفا شده است. 
 اند.شمسی تبدیل شده ها به قمری است و در اینجا به هجریی سالدر منبع مورد نظر، شماره -۲
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دومین عصر رونق فرش کرمان را در دوره قاجاریه مشاهده کرد که به طور عمومی، فرش    توان بنابراین می 

های فرش خود را تجربه  ترین دوره ایران از رونق قابل توجهی برخوردار شده وکرمان نیز یکی از درخشان 

یا »عصر طالیی«  که به اعتقاد بسیاری »دوران نوزایی« و    شود ( و به تدریج وارد دورانی می ۲۳:  کند؛ )همان می 

های خارجی چند ملیتی بیشترین  گذاری تجار تبریزی و شرکت ( در این دوران، با سرمایه ۱۹:  . )همان ۱نام دارد 

های  شود. تقاضای بازارهای اروپایی برای فرش های شهری و روستایی کرمان ایجاد می تحوالت در فرش 

های کهنه، وادار به تولید    بریزی، عالوه بر خرید قالی رسد که تجار ت به آن اندازه می   -به ویژه ایرانی   -شرقی 

های تولیدی کرمان که ناشی است از  . در نتیجه افزایش کمی قالی شدند بافی مانند کرمان  در مناطق سنتی قالی 

 (  ۲۴:  افزایش تعداد دارهای قالی در این منطقه، حاصل شده است. )همان 

توان  که در کیفیت و میزان تولید فرش کرمان ایجاد شد، می ی نوزایی را بر اساس تغییرات چشمگیری  دوره 

ی کرمانی به دست آمده که افتخار هنر قالی ایران و کرمان  سابقه دانست. از این عصر هزاران قالی و قالیچه بی 

یا بهارستان«    کار شوند. این دوره را بر اساس تحوالت طرح و نقش، به سه عصر »ترمه«، »سبزی محسوب می 

 شوند.  زمان هر یک، به شرح زیر بیان می   اند که تاریخ و مدت و »بازگشت« تقسیم کرده 

 ه.ش ۱۲۹۲ه.ش تا  ۱۲۸۶عصر بهارستان:                              ه.ش ۱۲۸۶ه.ش تا  ۱۲۷۱عصر ترمه:  

 ه.ش ۱۳۱۲ه.ش تا  ۱۲۹۲عصر بازگشت:  

شود و با شروع  : این دوره با شروع دومین حضور عبدالحسین میرزافرمانفرما در کرمان آغاز می عصر ترمه 

کند و در نتیجه بیشتر  بافِی کرمان افت می یابد. زمانی که صنعت شال حکومت احمدشاه قاجار پایان می 

یز، مقارن با همین  خان شاهرخی ن آورند. شروع کار محسن بافی روی می های قالی هنرمندان آن، به کارگاه 

رفت. او به همراه دیگر هنرمندان طراح و  دوره بود که عالوه بر کار نقاشی، از طراحاِن شال نیز به شمار می 

های ترمه را بر روی فرش انتقال دادند و با ابن کار، تحولی اساسی در فرش کرمان  بافنده، نقوش پارچه 

حاشیه  کردند.  ا ایجاد  تکراری  توالی  باریک،  ترکیب های  بته،  نقوش  بهره بندی ز  شلوغ،  از  های  گیری 

شناسی طراحی فرش در این دوره است. انواع بته مانند بته  های زیبایی های شال، از جمله ویژگی مایه نقش 

ها،  گوزنی و عالوه بر این ؛ بته مادر و بچه؛ بته قهر و آشتی؛ بته میری و انواع بته شاخ جقه کشمیری؛ بته 

شدند، بر تار  های ترمه بافته می ای هم که همگی در شال خروس، داوودی و پروانه عباسی، تاج های شاه گل 

 ( ۲۵:  ۱۳۹۱  ، . زکریایی کرمانی، شعیری، فروغی ۲های کرمان نشست و پود قالی و قالیچه 

 های آغازین این عصر، عدم توجه به سالیِق بازارهای خارجی بود. اما با نزدیک شدن به ترین ویژگی سال مهم 

 
 رسد.میالدی( به پایان می۱۹۳۳ه.ش  ) ۱۳۱۲شود و با بحران اقتصادی آمریکا این دوره با مرگ ناصرالدین شاه آغاز می - ۱
ی کرمفان رواج پوشی نیست. این نقوش که ابتدا در عصفر ترمفههای ایلیاتی و عشایری قابل چشمثیر گسترش این نقوش در کرمان، بر فرشأت  -  ۲

  آباد و اراک نیز مورد استفاده قرار گرفت.طانلهای سیافت، در مناطقی مانند کاشان، سنه، بیجار و تبریز و بعدها در فرش
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 -های چندملیتی وارد کرمان شدند زمانی که به تدریج نمایندگان خارجِی شرکت   -های پایانی این عصر سال 

 ( ۲۶:  شود. )همان یرات بازارهای غربی در فرش کرمان نمایان می أث ت 

ی تولید فرش کرمان است که شاید بتوان از میان  های این دوره، ورود حاکمان محلی به عرصه از دیگر مشخصه 

 ( ۲۵:  )همان   ترین دانست. الدوله« مهم »عالءالملک« و »رکن   الملک«، »بهجت   ها »عبدالحسین میرزا فرمانفرما«، آن 

بار دوم در کرمان حضور  همان  طور که اشاره شد در آغاز این عصر، عبدالحسین میرزا فرمانفرما، برای 

ناصرالدین شاه قاجار کشته می  شاه، رشد صنعت    شود و با شروع حکومت مظفرالدین یافت. زمانی که 

در کرمان سرعت گرفت. میرزا فرمانفرما، یکی از حامیان تولید و تجارت قالی کرمان محسوب    بافی قالی 

ه.ش، باز هم با  ۱۲۸۲ی او در سال  طوری که حتی بعد از رفتن او از کرمان و بازگشت دوباره شد؛ به می 

   ( ۲۶و   ۲۵:  ان )هم   بخشد. ها، اقتصاد قالی کرمان را رونق می سفارش تعدادی قالی و قالیچه و تجارت آن 

مصادف    ااکه تقریب  رود؛ در حالی الملک نیز از اعصار درخشان قالی کرمان به شمار می دوران حکومتی بهجت 

آلی برخوردار نیست.  شاه و عصر مشروطه بود و اوضاع سیاسی مملکت از شرایط ایده   با حکومت محمدعلی 

 ( ۲۷:  )همان 

های زیادی از  این ایام برای بافت قالی، سفارش در دوره عالءالملک هم فرش کرمان رونق داشت. در  

  -که همگی غیر کرمانی بودند   -ترین مسااله برای این حاکمان سمت حاکمان وجود داشت؛ زیرا جذاب 

 ( ۲۸:  قالی کرمان بود )همان 

کاهش تقاضا در بازارهای جهانی، رکود و کساد شدیدی در    ی الدوله، به واسطه اما در آغاز حکومت رکن 

گیر، کل بازارهای  بازار قالی ایران و به تبع آن کرمان پدید آمد. عالوه بر آن نیز، یک بیماری وبای همه 

اقتصادی کرمان را تعطیل کرد. زیرا حتی تجار هم به خارج از شهر فرار کردند. اما این وضعیت زیاد دوام  

  ه.ش، بعد از رفع بیماری و رونق بازار جهانی فرش، فرش کرمان نیز جان گرفت. به ۱۲۸۳ر سال  نیاورد و د 

های ناشی از مشروطه، صادرات فرش ایران و کرمان به باالترین حد خود  طوری که بر خالف ناآرامی 

 ( ۲۹:  ۱۳۹۱،  زکریایی کرمانی، شعیری، فروغی )   رسید. 

گوناگون از نقوش ترمه، دیگر جوابگوی بازار رو به رشد کرمان نبود و طراحان رو    های اقتباس   عصر بهارستان: 

های ترمه خارج شد و به  برداری از نقوش پارچه ها آوردند. طراحی فرش از روند گرته به تنوع بیشتر در طرح 

شتند. به این  های عصر ترمه هنوز وجود دا الگوهای سنتی بازگشت؛ با این تفاوت که هنوز بسیاری از ویژگی 

ی نوزایی تاریخ فرش کرمان پدید آمد که عصر بهارستان نام گرفت.  ترتیب بود که جنبشی جدید در دوره 

خان  خان شاهرخی بود که با همراهی احمدخان شاهرخی و زمان   دار این جنبش، رهبری نابغه به نام حسن پرچم 
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های شلوغ؛  فرش کرمان را تغییر دادند. زمینه   ی چهره   ۱-ترین هنرمندان این عصر بودند که شاخص   –میرحسینی 

بندی متنوع؛ انواع بته؛ پرندگان مختلف )بلبل؛ قناری؛ کبوتر؛ هدهد؛ عقاب؛ شاهین؛ طاووس؛ قرقاول؛ کبک  رنگ 

های مختلفی  های ریز، پر شده باشد( و صورت ویژه درخت سرو که با آرایه گیری از نقوش درختی به و...(؛ بهره 

های ختایی و  کارگیری شاخه و گل نقش این دوره است. عالوه بر آن، به   و   های طرح   ان، از ویژگی از باغ و بوست 

مهم مایه تقش  و  اسلیمی،  بندهای  از  بیش  ابتکاری  پیکره های  و  تصویرگری  رواج  همه  از  دیگر  تر  از  نگاری، 

گیری فراوان از نقوش باغ  این عصر، به عصر بهارستان نیز، ناشی از بهره   گذاری ست. نام ا   ها مشخصات این طرح 

 . )همان( است ها  و بوستان و گلزار در طرح فرش 

، از دیگر رویدادهای این  ۲سازی ورود فرش کرمان، به اصفهان و حکومت چهار حاکم بختیاری بر کرمان زمینه 

سفارش تولید تعدادی قالی پرداختند. به طور کلی، حضور  ها، به  عصر است. این حاکمان نیز، بنا به رسم قبلی 

ها به یک هدف سودآور تبدیل کند.  توانست صنعت فرش در این منطقه را برای آن حاکمان بختیاری در کرمان، می 

 ( ۳۰:  را در کرمان و عصر بازگشت فراهم ساختند. )همان ۳های بختیاری ی ورود سایر خان ها همچنین زمینه آن 

های کالسیک، به همراه عناصر  نقش   و   گذار و تقاضای طرح   های سرمایه حصور خارجی   بازگشت: عصر  

ترتیب ساختار اقتصادی فرش کرمان،  ( و بدین ۲۹  تصویری موجب تحوالت دوباره در فرش کرمان شد )ص 

نگ جهانی  ترین رویداد قرن بیستم، ج . مهم شد المللی تبدیل  به بازارهای غربی وابسته شد و به صنعتی بین 

ثیرات، تحت عنوان عصر  أ ثیر گذاشت و این ت أ نقش فرش کرمان ث   و   اول بود که به طور کامل، روی طرح 

 گذاری شده است. )همان( بازگشت نام 

از رونق افتاد؛ به    -و به تبع آن کرمان   -ه.ش(، چند سالی فرش ایران ۱۲۹۳میالدی )   ۱۹۱۴در آغاز جنگ در سال  

سوی  ندین شرکت خارجی در کرمان، تشکیالت خود را تعطیل کرده بودند. از  طوری که به حد توقف رسید. چ 

  قیمت کرمانی نداشتند.  های گران های مخروبه، نیازی به فرش دیگر، اروپا تقریباا ویران شده بود و ساختمان 

تر و  ها را مالیم   شدند تا بتوانند با عملیات شیمیایی، رنگ   هایی ها خواستار فرش اما به تدریج، آمریکایی 

توانستند این عملیات را تحمل کنند، جای  های ظریف که نمی تر کنند. در نتیجه فرش پرزها را درخشان 

تری نیز بودند. به همین  های درشت   تر دادند. عالوه بر ضخامت، خواهان طرح های ضخیم خود را فرش 

های  ترنج؛ اسلیمی؛ شکارگاه؛ ترنج   و   های درشت صفوی از جمله لچک ی، به طرح دلیل، طراحان کرمان 

که کمی    -ویژه لندن به   –قابی رو آوردند. از طرف دیگر، بازار اروپا های واگیره و قاب کوچک مکرر؛ طرح 

 
 گیری عصر بازگشت بسیار مواثر بود.م در وین به چاپ رسیده بود، در شکل ۱۸۹۶زمین که در سال مشرقهای کهن کتاب قالی - 1
 خان که سردار اسعد سوم لقب گرفت. سردار محتشم بختیاری، سردار ظفر بختیاری، سردار محتشم بختیاری و جعفرقلی - ۲
 السلطنه بختیاریخان بختیاری و شهابقلی مرتضی - ۳
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ها  کالسیک کرمان بود. از همین رو آمریکایی   های های جنگ فراغت پیدا کرده بودند، طالب فرش از آسیب 

 (  ۳۱:  فرستادند! )همان کردند و به بازار اروپا می نما می   های متوسط را کهنه   برخی فرش 

ه.ش( ادامه داشت. برخی بر  ۱۲۹۹میالدی )   ۱۹۲۰هرحال این وضعیت تا اواخر بحران اقتصادی در دهه  ه  ب 
عقیده  فرش این  بهترین  که  در  اند  کرمان  توسعه های  شد.  ایجاد  دوره  فعالیت این  شرکت ی  ای  ه های 

بروس« که در بازار آمریکا نفوذ بسیاری داشتند، کنترل اقتصاد فرش کرمان را به دست  »او.سی.ام« و »عطیه 

ی  کردند و تنها سلیقه گرفته بودند؛ که البته هرگز به فرش کرمان، به چشم کاالیی هنری و سنتی نگاه نمی 

 . )همان( ۱ها اهمیت داشت و اروپا برای آن   بازارهای آمریکا 

ی شرق ایران  با انقراض دولت قاجاریه و برپایی حکومت پهلوی، همچنان توجه به قالی کرمان و حوزه 
گذاران خارجی و داخلی بود. این وضعیت  ی سرمایه بود، اما سیر تحول سازمانی فرش ایران، هنوز بر پایه 

ل  های خارجی توسط رضا شاه ادامه داشت و سرانجام در سا کت ه.ش و دستور خروج شر ۱۳۱۲تا سال  

 های خارجی بساط خود را برچیدند. )همان(  سیس شرکت سهامی فرش ایران، شرکت أ ه.ش، با ت ۱۳۱۴

   مروری بر اثرات ناشی از تحوالت جامعه بر هنرهای تصویری در عصر قاجار   

)قرن   ه.ش  اوایل قرن سیزده  و  دوازده  قرن  مهم ۱۹در طول  عامل شکل م(،  را  ترین  ایران  در  هنر  گیری 
کم به یک  ثیرپذیری از هنر اروپا به شمارآورد. زمانی که هنر با رهایی یافتن از حصار دربار، کم أ توان ت می 

ای نوین ارتباط بصری با جدیت  ه . هنرمندان ایرانی به منظور جستجوی راه شد ی اجتماعی تبدیل می پدیده 
مطالعه  دهه به  حدود  از  پرداختند.  اروپا  هنر  دهه   ۱۱۷۰ی  ی  تا  ۱۲۱۰ی  تا  هجدهم  قرن  )اواخر  ه.ش 

تجربه   ۱۸۴۰حدود  به  هنرمندان  پیکره م(،  و  بعدی  سه  بازنمایی  عمق،  مانند  جدید  عناصر  نمایی  ی 

    )www.aftabir.com(دادند. ی رنگ و روغن روی بوم ادامه  گرایانه وهمچنین شیوه طبیعت 

  عباس و جانشینان گردد. توجه شاه البته که برخورد مستقیم ایرانیان با نقاشی غربی به دوران صفویه باز می 
او به نقاشی اروپایففی، انگیزه را برای برخی از نقاشان کشورهای اروپایففی برای سفر به ایران ایجاد کرد تا  

د. در این دوره، کار نقاشان ایرانی تنها به  شون مند  ضمن تقرب به درگاه شاه، ازهنرپروری ایرانیان نیز بهره 

کاخ  ساختن  با  بلکه  نشد؛  محدود  مصورسازی  و  سمت  باغ ها،  نگارگری  به  آنان  توجه  مساجد،  و  ها 

ها نیز کشیده شد. از این دوران چندین نقاشی بزرگ دیواری نیز بر جای مانده که نفوذ اروپای  دیوارنگاری 

 ( ۴۳:  ۱۳۹۳)مقبلی و گلچین، دهد.  غربی را نشان می 

 
بافی  گره بافی، بی را هم از قبیل غلط   های فرش رین آفت تی همین تقاضای زیاد آمریکا و اروپا، به دلیل ایجاد سرعت در کار، بزرگ البته به واسطه   -  ۱

 بافی به همراه داشت.  و جفتی 

http://www.aftabir.com/
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  جدا  رود. می   شمار  به   ۱گرایی مدرن  آغاز   -اروپا   با  ایران  بیشتر  ارتباط  دلیل  به  -صفویان  ی دوره  کلی،  طور  به 

  از  نقاشی   و  شد   بیشتر  مادی  دنیای   کردن  تصویر   به  گرایش  ادبی،   های داستان   و  عرفانی  مذهبی،  اعتقادات   از 

   . ija.cgpublisher.com)(  کرد   پیدا   اهمیت   گذشته   از   بیشتر   روزمره،   اتفاقات   و   واقعی   های شخصیت 

ها را به  ترین هنرمندان را در پایتخت گرد آورد و آن شاه برجسته   های عصر قاجار نیز، فتحعلی سال خستین  ن 

نقاشی پرده  های فرمانروایی او  های نوساخته گماشت. نخستین سال های بزرگ، برای نصب در کاخ کار 

در دربار ایران جریان    فرانسه   و   انگلستان   اروپا بود و کشمکشی سیاسی میان   در   ناپلئون   های جنگ زمان با  هم 

موران اروپایی در  أ ها و م شد و پس از آن بود که دیپلمات  ها هم روس  شاه، درگیر جنگ با   داشت. فتحعلی 

ی نقاشی  . بیشتر اطالعات دست اول ما درباره ۲قلمرو شاه را زیر پا گذاشتند تهران استقرار یافتند و سراسر  

 (www.artpaintingconference.ir)های این گردشگران استوار است.  ی گزارش این دوره، بر پایه 

  شده   اعزام   ایران   به   نظامی   و   سیاسی   اهداف   منظور   به   کردند،   سفر   ایران   به   که   هنرمندان   این   از   بسیاری   البته 

  حکم   ها نقاشی   و   طراحی   این   نتیجه،   در   بود.   پذیرفته   صورت   اطالعات   آوری جمع   جهت   ها آن   سفر   و   بودند 

  هنرمندان   این   اقامت   بود.   ضروری   واقعیت،   اساس   بر   و   دقیق   زییات ج   ثبت   و   داشتند   را   تصویری   های گزارش 

  اروپایی   هنرمندان   های تکنیک   با   ایرانی   نقاشان   و   درباریان،   قاجار،   پادشاهان   از   برخی   که   شد   باعث   ایران   در 

  (ija.cgpublisher.com)  ۳شوند.   آشنا   نزدیک   از   و   بهتر 

کوشیدند از این طریق،  لبته نقاشی در اوایل این دوره، تنها در اختیار شاه و درباریان و اشراف بود. آنان می ا 

نگاری، موضوع اصلی نقاشی این دوره شد. و این هنر، در  شکوه و جالل خود را نمایان کنند. بنابراین پیکره 

 رسید.    دربار فتحعلی شاه قاجار به بالندگی 

نمایی در نقاشی  های واقع کم سبک و سیاق اروپایی در آثار نقاشان فزونی گرفت و جنبه بعد از فتحعلی شاه، کم 

روشن و پرسپکتیو، شاخص شد. در زمان قاجار به دنبال رواج رنگ و روغن به جای  همراه با اسلوب سایه 

ر فرهنگی از غرب بود، عالم سنتی  ی ث أ پردازی که محصول ت روشن و حجم رنگ و مطرح شدن پرسپکتیو، سایه آب 

   ( ۵۸  : ۱۳۹۵)نوری و کامرانی،    اش کنار نهاده شد. پردازانه های خیال ی ویژگی و انتزاعی نقاشی ایران با همه 

 
های  دهد. این واژه در دوره رایج است« معنا می چه امروز، در تمایز با ادوار قبل  به معنای »آن   Modoی التین  اصطالح »مدرن«، مشتق از ریشه   -  ۱

گیرد. چیرگی  های پیش از خود قرار می ها و اندیشه های معاصر از سنتی به کار رفته است. مدرنیسم در مقابل با سنت مختلف، برای متمایزکردن شیوه 
ی ریزی کرد؛ از قبیل دستاوردهای نوین در زمینه چشمگیری را پفی ای وسیع، تغییرات در حوزه   -های مدرنیسم از ویژگی   -نظام هستی  تمام انسان بر  

 های گروهی، وسایل ارتباطجمعی، اختراع دوربین عکاسی و...  ی رسانهتکنولوژی و در عرصه 
 های اروپایی برقرار نشده بودای میان ایران و قدرت گاه پیش از این چنین تماس نزدیک و پیوستههیچ  - ۲
  مردان، دولت   ها،  سالح  سربازان،   مختلف،  اقوام   مردم   از   طرح   هزار  یک   از  بیش  فرانسوی،   شناس  قوم   و  نقاش   دوهوسه،   امیل   ئیسلو  مثال   عنوان   به  ۳

  دربار   به  بارها  او  کرد.  تهیه  هف.ق.(  ۱۲۷۵-۱۲۷۸  م.،  ۱۸۵۷ف ۱۸۶۱)  هف.ش.  ۱۲۳۷-۱۲۴۰  هایسال  طی  در  اماکن  دیگر  و  هاپل  ها،دروازه   ها،مقبره 
 پرداخت.  تدریس  به  دارالفنون ی  مدرسه  نظامی بخش در معلم عنوان  به  حتی  و شد  دعوت  شاه  ناصرالدین
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ریشه  تحوالت  این  بر  مؤثر  عوامل  کلی  طور  می به  گروه،  سه  در  را  به  ای  »گرایش  کرد:  توان خالصه 

 ( ۶۵  : ۱۳۹۰زاده، فر و صباغ ی چاپ و عکس« )شایسته محور« و »ظهور پدیده نر، »تفکر انسان گرایی« در ه واقع 

این تحوالت می از مهم  نتایج  از نحوه ترین  با مخاطب، تغیر توان  ارتباط هنر  سلیقه هنری و همچنین    ی 

 گردد.  چگونگی تولید آثار هنری یاد کرد که بیش از همه به پیشرفت تکنولوژی برمی 

توضیح رابطه  ایران در  هنر  که در مورد ویژگی  آنچه  باید گفت،  با مخاطب  اثر هنری  به خصوص    -ی 

خصوص  ه  ب   -ویری رسد، این است که آثار هنری تص   در طول تاریخ هنر آن به نظر می   -هنرهای تصویری 

ی دربار قرار داشته است. در  همواره در اختیار پادشاهان و در محدوده  -ها ها، کتاب و دیوارنگاره نگارگری 

بهره. البته به  ها بی نتیجه مخاطب این آثار هنری، فقط همان تعداد اندک درباریان بودند و افراد جامعه از آن 

ی تولید  نحوه   این بود که اساساا   -یژه تصویر برای پادشاه به و   -غیر از مبحث انحصاری بودن برخی امور 

ها زمان نیاز داشته باشد و به دلیل نبود ابزارهای  شد که ساخت یک اثر، مدت آثار هنری در ایران باعث می 

 ( ۹:  ۱۳۹۴. )کشاورز افشار،  ۱تری را نداشته باشند تکنیکی، امکان تولید انبوه 

از اواسط دوران حکومت قاجار و با به    ور اقتصادی ایران که تقریباا اما توجه به صنعت و پیشرفت در ام 

قدرت رسیدن ناصرالدین شاه آغاز شده بود تحوالت بسیاری را در سیستم آموزشی، هنر، و علوم ایجاد  

خاندان قاجار به ورود هنر، علوم، و اختراعات غرب، هنرمندان نیز توجه بیشتری    ی . به دلیل عالقه ۲  کرد 

های جدید و  ی هنرهای تصویری از جمله عکاسی، چاپ سنگی، تکنیک به کسب تجارب تازه در زمینه 

ی متوسط  ها، ثبت زندگی مردم طبقه موضوعات متنوع برای نقاشی نشان دادند. از ارزشمندترین این تجربه 

. عالوه بر این، گرایش به نمایش شخصیت  است ایین جامعه، اتفاقات به وقوع پیوسته در همان زمان،  و پ 

ها موفق شدند تا خصوصیات  افراد در نقاشی چهره و در ضمن بیان احساسات خود نقاش ایجاد شد. آن 

مره را در  درونی افراد )و نه فقط شکل ظاهری آن(، احساسات و تفکرات خود، و همچنین موضوعات روز 

ب حیطه  واقعی  افراد  ثبت  اهمیت  همچنین  بخشند.  قدرت  ایران  در  بصری  هنرهای  خصوص  ه  ی 

تر  مردان و شاهزادگان، و به تصویر کشیدن یک فرد به عنوان واحدی مستقل از یک مجموعه، رایج دولت 

 (ija.cgpublisher.com) .  شد شد و به سمبلی از اهمیت فردگرایی در نزد حامیان هنر تبدیل  

های اجتماعی  ی تغییر ارزش رشد تدریجی این عقاید و تجربه های نوین در نزد هنرمندان و هنرنوازان پایه 

ایجاد شرایطی متفاوت برای خلق آثار هنری   به  و فرهنگی هنرهای تصویری شد. دراین زمان، گرایش 

 
 .  شد واضح است که در باب اهمیت این اختراع مهم، توضیحاتی در جای خود ارائه خواهد    ها از بین رفت. اما با اختراع چاپ سنگی،این محدودیت   -  ۱
ی افراد الیقی است که اندکی قبل از به قدرت رسیدن ناصرالدین شاه ایجاد شده بود. مشهورترین این افراد که  البته چنین رویکردی با وجود برخ - ۲

  السلطنه فتحعلی شاه قاجار است.شاید بتوان او را آغازگر این اصالحات نامید، عباس میرزا، نایب 

http://ija.cgpublisher.com/produc


 

    ۱۴۰۰ ماه آبان   ۲۰و    ۱9  / ران ی فرش ا   ان ی آموختگان و دانشجو پژوهشگران، دانش   ی علم   ی دستاوردها   ی مل   ش ی هما   ن ی نجم پ      ۴۲۰
 
 

یافت   هنرمن گسترش  به  و  توجه  رشد  بر  تأکید  خود  تغییر  این  یافتند.  بیشتری  استقالل  تدریج  به  دان 

 ija.cgpublisher.com)  .) ی هنری بود فردگرایی در جامعه 

  چگونگی   به   غربی،   صنعتی   و   هنری   آوردهای ره   بیرونِی  ثیرات آ ت   و   نمودها   دیگر   به   اشاره   ضمن   ادامه،   در 

 . شود می   پرداخته   آنها   از   ایرانیان   ی استفاده 

شود که دارای  هایی می گیری  پدیده تالقی و ارتباطات میان فرهنگی، موجب خلق و شکل   سازی: فرنگی 

ای  پدیده سازی« ( »فرنگی ۴۴:  ۱۳۹۵شناسی، زبان و بیان ترکیبی و پویا هستند. )مسعودی امین،  ساختار زیبایی 

ثیرات در عصر قاجار بود و باعث شد بسیاری از هنرمندان به این امر  أ ی گسترش این ت فرهنگی که در نتیجه 

 ( ۴۷  : ۱۳۹۳)مقبلی و گلچین، روی آوردند. 

ایرانی آن قوی است. ایرانیان همواره    ی ای از هنر ترکیبی است که وجهه سازی گونه ی فرنگی در واقع شیوه 

ثیرات غربی را در خود حل کرده، با ظرافت و مهارت خاص همه چیز را به قالب خودی برگردانده و به  أ ت 

اند. ذوق و استعداد ایرانیان در طول تاریخ نسبت به پذیرش افکار و عقاید نو )دین،  اصطالح ایرانیزه کرده 

های غیره به  عناصر تزئینی و نمادین، حتی در برخورد با رسوم و فرهنگ   فلسفه، عرفان( هنرهای وارداتی، 

پاالیش آن گونه  به  ابتدا  که  بوده  کرده ای  ایرانی عرضه  نهایت محصولی  پرداخته و در  که    ، اند ها  در حالی 

امل  های اصلی هنر ایرانی، در اغلب موارد پایدار و در جای خود باقی است. این ویژگی نشانه قوت تع بنیان 

 (   ۴۵:   ۱۳۹۵)مسعودی امین،    اند. بین فرهنگی است که ایرانیان همواره به بهترین نحو با آن برخورد داشته 

های تجاری دریایی، سرعت در  ی راه توسعه  -مبتنی بر تجارت ابریشم -همچنین شکوفایی اقتصادی ایران  

سازی هستند. این  و فرنگی نگاری  نقل کاالها از جمله پیامدهای هنری در رشد و گسترش تک   و   حمل 

 ها بیانگر دنیای پیرامون انسان و وسعت تنوعات آن هستند. )همان( نگاره تک 

  تغییرات   ایجاد   برای   دیگری   عامل   ایران   در   اروپا   هنری   های مدرسه   سبک   به   هنر   مدارس   حضور   مدارس اروپایی: 

  با  و  برداشت  راه  این  در  بزرگی  قدم   ایتالیا،  از  بازگشت  از  پس  الملک  صنیع  رود. می  شمار  به  تصویری  هنرهای  در 

  از   جدیدی   نسل   و   ساخت   آشنا   اروپا   هنر   بزرگان   با   را   بسیاری   افراد   اروپایی   ی شیوه   به   هنر   ی مدرسه   سیس أ ت 

  و   ایتالیا   از   بازدید   از   پس   وی   نمود.   دنبال   را   الملک صنیع   راه   نیز،   الملک کمال   او،   از   پس   کرد.   تربیت   را   ان هنرمند 

  و   تهران   در   هف.ش ۱۲۹۰  سال   در   را   مستظرفه«   »صنایع   ی مدرسه   هف.ش(   ۱۲۷۶/ ۷۷ف ۱۲۸۱)   های سال   در   فرانسه 

  نشانگر   که   داشت   ایرانی   سنتی   هنرهای   هم   و   اروپایی   نقاشی   آموزش   برای   هایی کالس   هم   مدرسه   این   نمود.   سیس أ ت 

  قرن   ابتدای   از   همچنین،   .است   اروپا   در   مرسوم   هنر   و   ایران   سنتی   هنر   کردن   همگام   اهمیت   از   الملک کمال   آگاهی 

  (ija.cgpublisher.com)  . نمودند   اعزام   اروپا   به   هنر   تحصیل   برای   را   هنرمندان   قاجار   پادشاهان   هجدهم، 
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-۲۹  های   سال   حدود   در   فلورانس   و   روم   ونیز،   شهرهای   از   بازدیدش   از   پس   شاه،   ناصرالدین   سنگی:   چاپ 

  شکلی   به   صفویه   دوران   در   که   را   صنعت   این   و   کرد   وارد   ایران   به   سنگی   چاپ   برای   را   الزم   ابزار   ۱۲۲۶

 )همان(    داد.   وسعت   بود   شده   آغاز   محدود   بسیار 

  ی گرایانه   واقع   نقاشی   سبک   که   این   اول   گذارد:   دوره   درآن   ایرانی   ی جامعه   بر   اساسی   یر أث ت   دو   پدیده   این 

  در  موجود   های نقاشی  اصل   دیدن   به   قادر   که   جامعه،   پایین   ی طبقه   حتی  و  متوسط   ی طبقه   مردم   به   را   اروپایی 

  هنرهای   به   نسبت   را  عمومی   آگاهی  که   این   دوم   و   نمود   معرفی   نبودند   اشرافی   های خانه   و   سلطنتی   قصرهای 

  ها روزنامه   و   ها مجله   در   خصوص به   که   آثاری   بخشید.   ارتقا   عقاید،   و   وقایع   بیان   برای   ابزاری   عنوان   به   تصویری 

  نقش   از   توجهی قابل   مثال   شدند   می   چاپ   وف( معر   افراد   ی چهره تک   )کاریکاتور،   گوناگون   های صورت   به 

 ( ۱۲:  )همان   . هستند   اجتماعی   یا   سیاسی   پیام   یک   انتقال   برای   تصویری   هنرهای 

به این اختراع مهم اضافه کرد.    هایی که با چاپ سنگی ایجاد شده بودند، حسن دیگری ها، کتاب عالوه بر نقاشی 

کتاب  این  تازه تصاویر  و  ساده  بیان  بود ها،  آن  استفاده   . ی  برای  دیگری  عامل  تصاویر،  این  هنرمندان  سادگی  ی 

   ( ۱۳:  ۱۳۹۴)کشاورز افشار،    ها بود. بافان از صفحات مصور این کتاب کارسازان و قالی های دیگر از جمله  قلم رشته 

کارهای تجددگرایی قلمداد  هنر ایران از سنت به سوی تجدد درحرکت بود و عکاسی یکی از راه   ی جامعه   عکاسی: 

ساز تحوالت بسیاری در فرهنگ و هنر  ارتباط با دیگر کشورها و ورود اختراعاتی چون عکاسی به ایران، زمینه   شد. 

دوران ولیعهدی ناصرالدین میرزا    تاریخ ورود عکس و عکاسی در ایران به   ( ۶۲:  ۱۳۹۵کشور شد. )نوری و کامرانی،  

های نظامی و سیاسی و  ت ئ هایی که عکاسان هی گردد. ناصرالدین شاه با مشاهده عکس و سپس پادشاهی او باز می 

 ۱( ۱۳۹۱زاده،  شد. )حسن زده می گردان و اروپائیان با خود به ایران آورده بودند شگفت جهان 

ثیففری عمیق بر هنر ایرن  أ ی قاجار ظهور کرد و ت تکنولوژیک مهم بود که در دوره   ی عکاسی دومین پدیده 

ی خاص که  گذاشت. با آمدن عکاسی به ایران، »تصویر« سرنوشت جدیدی پیدا کرد و از انحصار یک طبقه 

پسند  ها پیش بر آن مسفلط بودند، درآمد و همانند چاپ سنگی باعث رواج تصویر در میان مردم شد و  از قرن 

که همانند چاپ سنگی باعث بازتولید آن دسته    هنری آنان را نیز به سمت تصویر سوق داد و دست آخر این 

 ( ۱۶:  ۱۳۹۴از آثارهنری شد که تا پیش از آن یگانه بودند. )کشاورز افشار،  

ابتدای حضورش در ایران به عنوان ابزاری جهت به تصویر کشیدن واقعیات چهره و اندام،   عکاسی در 

نقاشی و طراحی از  .  ( ۶۴  : ۱۳۹۵)نوری و کامرانی،  ای از هنر را به وجود آورد.  اربرد پیدا کرد و سبک تازه ک 

شد و کار  ثبت می   ی موردنیاز جهت نقاشی روی عکس، بسیار مورد استقبال نقاشان قرار گرفت؛ زیرا لحظه 

 
 این منبع، اینترنتی است و لذا شماره صفحه ذکر نشده است. - ۱
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بهترین جایگزین برای استفاده از مدل، در طراحی و نقاشی    توانست کرد. پس عکاسی می تر می ترسیم را آسان 

ها و افراد، در اختیار نقاشان  دوران قاجار باشد. ثبت عناصر تصویری، زمان را برای ساخت و پرداخت صحنه 

قرارمی  براجرای دقیق چهره و طراحان  توانستند عالوه  آنان  بپردازند.  برعکس  منطبق  اجرای  به  تا  ها و  داد 
عکاسی تنها چند دهه    . زئیات صورت، تغییرات را جدا از واقعیت، آزادانه تصویر کنند. )همان( پرداخت ج 

پففس از اختراع چاپ سنگی بود که طی آن، دست برای نخسفتین بار در فرآیند بازتولید تصویری، از بار  

پیدا کرد. )  کشاورز  وظایف هنری بس مهمی خالصی یافت و فرآیند باز تولید تصویری سرعت عظیمی 

غربی ۱۹:  ۱۳۹۴افشار،   پیشتاز  همتایان  خالف  بر  ایرانی  هنرمندان  عکاسی،  (  اختراع  با  همزمان  که  شان، 

از آثارشان حذف کرده بودند، مجذوب تصاویر دقیق دوربین شدند و روش  گرایی عکس طبیعت  گونه را 
تغییر دادند. بسیاری عکاسی را همچون ابزاری ضروری    رایانه گ پردازی را به سبک واقع آلیستی در چهره ایده 

دادند. دورنماسازی؛ به کار بردن سایه  برای ارتقای نقاشی ایرانی به سطح نقاشی اروپایی مورد توجه قرار می 

ی تصویر جهان هنری دوران قاجار را دگرگون و آن را  همه از عکس ناشی شد. این پدیده، سلیقه   روشن و ... 

 ( ۱۹:  ۱۳۹۴)کشاورز افشار،    گرا معطوف کرد. ش به تصویر واقع به سمت گرای 

 خان شاهرخی  هایی ازآثار حسن تطبیق پیامدهای ناشی از تغییرات عصر قاجار، با نمونه 

  توان ادعا کرد بخش مهمی به حدی است که می   -بافی خصوص نقاشی و قالی به   -ثیر عکاسی بر هنر دوران قاجار أ ت 

عکاسی مصادف است با اوج    در واقع، تاریخ ورود   . از تحوالت و رویدادهای این دو هنر، از ورود آن است )همان( 
های  ویژه در قالیچه ای وارد هنرهای تصویری شود و به های تصویری و این موجب شد که موضوعات تازه قالیچه 

د. البته باید  شون خان ارائه و تحلیل می هایی از آثار حسن با این مقدمه، اکنون نمونه   . )همان(   ۱»نقش شاهی«اثر بگذارد 

مانده که اغلب آنها فاقد امضا هستند. بنابراین شناخت آثار او  ی فرش باقی دانست از ایشان تعداد قابل توجهی نقشه 

 ( ۸۳:  ۱۳۸۵ی قلم او نیاز دارد. )ژوله،  ، به مهارت و شناخت کافی از شیوه از میان آثار شاگردانش 

های کرمانی هستند. جالب توجه است  ها و اطراف بیضی، برگرفته از طرح شال های حاشیه آرایه   : 1-3تصویر  

ها را به  گونه طرح که سیسیل ادواردز نیز در کتاب قالی ایران، با نمایش تصویر فرشی مشابه این فرش، این 

   خان شاهرخی نسبت داده است. حسن 

کار معروف است، از ابداعات ایشان است. این فرش، یکی از  عالوه بر این، طرح داخل بیضی هم که به سبزی 
 همچنین   ( ۱۲۲:  ۱۳۸۵ملول،  )   . ۲هایی است که در اوایل قرن بیستم میالدی بافته شده است  ترین فرش ریزبافت 

 
ها  های تصویری، قبل از ورود عکاسی هم وجود داشتند؛ اما عکاسی موجب رویکرد جدیدی در آنی این است که قالیچه دهنده این امر نشان   -  ۱

خان  های دارای طرح تصویری« متفاوت است. چیزی که بخش مهمی از سبک حسن های تصویری« با »قالی شد. البته بدیهی است که موضوع »قالیچه 
   دهد.تشکیل می شاهرخی را 

ها »علی کرمانی« است که بعدها لقب »علی هنری« به خود گرفت. این هنرمند، از بافندگان نادر و بسیار الیق کرمان  ی اغلب این فرش بافنده   -  ۲
   ی قاجاریه دانست.ی تولیدکنندگان کرمانی در اواخر دوره توان او را به تنهایی در نقطه بوده که می 
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از شکل بیضی در طراحی فرش را می  استفاده  یا کارت پستال رواج  از پیامدهای ورود عکس و  هایی  توان 

این امر و به طور کلی،    ( ۷۰:  ۱۳۹۰پور،  فر و صباغ آوردند.)شایسته دانست که هنرمندان اروپایی با خود به ایران می 

   ( ۱۷:  ۱۳۹۵سازیان و لندی،  )چیت   های هنرمندان قاجاری تبدیل شد. بندی به یکی از عادت قاب 

ترین  تن از بزرگان جهان گنجانده شده، یکی از ریزبافت   ۵۴این قالیچه نیز که در متن آن، تصویر  :  2-3تصویر  

 (  ۱۲۶:  ۱۳۸۵است. )ملول،    به قالیچه بخشیده   های متن، هویتی خاص تولیدات زمان خود است. ترکیب رنگ 

گفته شد، با انبوه شدن تصویر به    گونه که قبالاثیرات چاپ سنگی نسبت داد. همان أ توان به ت طراحی این فرش را می 

ترین این هنرها    ثیر قرار گرفتند. مهم أ های هنری دیگر تحت ت مدد چاپ سنگی و در دسترس قرارگیری آن، شکل 

یاری از کتب و حتی  بافی بود. با ورود چاپ به ایران، کتب مصور رواج زیادی یافت و به دنبال آن در بس هنر فرش 

ها، وزرا  های چاپ داخله، تصاویر مختلفی از افراد و اشففخاص صاحب نام نظیر شاهان قاجار، صدر اعظم روزنامه 

، در معرض دید همگان به ویژه هنرمندان  ها پستال و ...که بعد به مدد کتب، روزنامه و سایر موارد چاپی )نظیر کارت 

   ( ۱۴:  ۱۳۹۴بافی قرار گرفت. )کشاورز افشار،  سازی و فرش کار و کاشی های قلم عام و کوچه بازار، مثل کارگاه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
بافته شده و طرح آن، از گوبلنی    ۲و فرمایش دیلمقانی   ۱خان این فرش به سفارش محمدرضا   : 3-3تصویر 

نقاشی  به  مربوط  که  شده  چهاردهم  گرفته  لویی  زمان  در  رافائل،  از  است های  یکی  تصویر،  این  در   .

 ( ۱۲۸:  ۱۳۸۵های روم )رقص الهه( به نمایش در آمده است. )ملول،  افسانه 

کرمان گرفته شده است. طراح    های از طرح شال   -با کمی تغییرات   –ی این فرش نیز طرح متن و حاشیه   : 4-3تصویر  

در این    ( ۱۳۴:  ۱۳۸۵زاری پدید آورده است. )ملول،  گیری از طیف رنگی زرد تا سبز سیر، چمن در پایین تصویر، با بهره 

 
دار و  ه.ش« از اهالی بستک )از توابع هرمزگان(، آشنا به علوم فارسی و عربی و شخصی مردم   ۱۲۵۷-۱۳۲۲الممالک« )محمدرضا خان »سطوت   -  ۱

 شود.   ی او سپرده میاش، حکومت مناطق الر، بندر لنگه و... به عهدهمدار بوده که با توجه به شایستگیسیاست
پناه« مشهور به »دیلمقانی« با محمد حسن دیلمقانی که اهل تبریز بود، در کرمان شرکتی داشتند. او تجارت قالی کرمان را به دست  »احمد یزدان   -  ۲

   ه.ش به قتل رسید. ۱۳۲۲های بسیار مرغوب، نقش مهمی در معرفی شایسته از فرش کرمان ایفا کرد؛ اما سرانجام توسط دشمنانش در سال  گرفت و با تولید فرش 
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  -پیشین   های البته عالوه بر تداوم سنت   –ها فرش نیز، به خوبی پیداست که در دوره قاجار، تغییراتی در نقوش قالی 

 (  ۶:  ۱۳۹۴سازیان و لندی،  پردازی و طبیعت رفت. )چیت ایجاد شد که طی آن، گرایش به سوی منظره 

ترین نقوش    های کرمان در متن این فرش به کار رفته، به عنوان یکی از مهم جقه که به فرم شال همچنین بته 

ایران است  تزئینی در طی زمانه به صورت فراگیر مورداستفاده  .  گیاهی رایج در هنرهای سنتی  این عنصر 

های مختلف، راه تکامل و زیبایی را سپری کرده است. البته واضح  هنرمندان قرارگرفته و در گذر از فرهنگ 

های متفاوت،  اش فاصله گرفته و به گونه است که با حفظ هویت خود و با خالقیت هنرمند، از طبیعت اولیه 

 ( ۶۹:  ۱۳۹۰پور،    فر وصباغ بازتاب داشته است. )شایسته   -از جمله کرمان   –ختلف در مناطق م 

است، با   ۲-۳است و اسامی قید شده در حاشیه، همانند فرش شماره  ای این فرش از نوع پرده  : 5-3تصویر 

(  ۱۲۶:  ۱۳۸۵این تفاوت که به جای نام حضرت عیسی، نام حضرت محمد)ص( قید شده است. )ملول،  

 ی نتایج رواج چاپ سنگی است. دهنده بودن این فرش، نشان   ای پرده 

ی  هایی نوظهور، در زمینه اسی بففه عنوان پدیده گونه که پیشتر ذکر آن رفت، چاپ سنگی نیز همانند عک همان 

شناسی خود  ها را با معیارهای زیبایی که آن   نمایی بسیار مؤثر افتادند و هنرمندان ضمن این سازی و واقع شبیه 

ی تصویری در  گیری سلیقه استقبال کردند. این دو به تدریج بر مفهوم هنر و شکل   ها هماهنگ یافتند از آن 

ت  ایران  به أ جامعه  را،  دوران خود  مختلف  هنرهای  و  بر جای گذاشت  عمیق  فرش ثیری  را  خصوص  بافی 

 . ( ۲۰:  ۱۳۹۴خوش تغییر کرد )کشاورز افشار،  دست 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کردند، با توجه  که شاهزادگان قاجار و سران ایل بختیاری که بر کرمان حکومت می  ای در دوره   : 6-3تصویر  

دادند. این فرش از جمله آن   های ویژه می ها سفارش تولید فرش به آگاهی از توانایی بافندگان کرمانی، به آن 
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ی متن  . بقیه « گرفته شده است ۱ی ونیز های ساالنه ست که طرح آن از یک نقاشی موسوم به »جشن ا  ها فرش 

 (  ۱۳۸  : ۱۳۸۵اند.)ملول،  های کرمان پر کرده های مربوط به شال را نیز، طرح 

داستانی شورانگیز و عاشقانه از ادبیات ایران، در قالب این فرش شانزده متری پیاده شده است.    : 7-3تصویر  

طراح، با تغییرات و  در واقع، طرح آن از فرشی گرفته شده که مدت زیادی قبل از این بافته شده بوده و  
. در نهایت، فرشی با  ۲ای جدید برای آن آفریده، فرش را طراحی کرده است اصالحاتی که در آن داده و حاشیه 

ی نظامی و مثنوی  های خمسه ای که حکایت از داستان مجنون و حاشیه   و   های لیلی متنی برگرفته از داستان 
 ( ۱۴۰:  ۱۳۸۵دارد، بافته شده است. )ملول،  

مجنون، خسرو و شیرین، بیژن و منیژه، رستم   و  های لیلی در زمانی که این فرش طراحی و بافته شده، داستان 
ها را  جا که بیشتر مردم این حکایت انگیز دیگر، نقل محافل بوده است و از آن ها داستان دل و سهراب و ده 

 )همان(    ندیده است. دانستند، طراح حتی یک بیت را در توضیح تصاویر الزم  می 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

خان شاهرخی  های سبک حسن ی این فرش نیز، نشانگر ویژگی آمیزی متن و حاشیه طراحی و رنگ :  8-3تصویر  

ی سبزرنگ بیضی وسط فرش  عباس همراه با لباس و زیورآالت مخصوص به خود، با جدا شدن از زمینه است. شاه 
ی درختان، قابل توجه است و با آمدن کمی از آنها به داخل کادر بیضی،  خاصی یافته است. ظرافت ساقه  ی جلوه 

ثیر مهم عکاسی بر جریان فرش در  أ عباس از پشت آن همه شاخ و برگ پیدا شده است. همچنین دیگر ت گویی شاه 
گرایی و رسیدن به  مجذوب »واقع   ثیر عکاسی به شدت أ عصر قاجار ایران در این فرش پیداست. جریانی که تحت ت 

 (  ۶۳:  ۱۳۹۵)نوری و کامرانی،    شباهت در تصویر است«. 

 
 کشیده شده است. ۱۷۱۸این نقاشی توسط آنتوان واتو در سال  - ۱
 شود. ی هنرهای دکوراتیو پاریس نگهداری میاکنون در موزه این فرش در قرن شانزدهم میالدی بافته شده و هم - ۲
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ی  ها را داراست. »تهیه است و همان ویژگی   ۵-۳و    ۲-۳های  سبک طراحی این فرش، همانند فرش :  9-3ر  تصوی 

ایران،    ۱۰۹تصاویر   پادشاهان  از  از مشاهیر جهان و    ۵۴تن  از حجاری   ۱۶تن  مربوط تصویر  ی  به دوره   های 
ی فرش، کاری بس دشوار و درخور تحسین است. انجام چنین  هخامنشی و ساسانی برای طراحی متن و حاشیه 

باید  .  آید« خان شاهرخی برمی مند به تاریخ و نگارگری، همچون حسن ه کاری، از طراحی ورزیده، با مطالعه و عالق 
   ( ۱۵۴  :۱۳۸۵)ملول،    گرفته شده است. «  ۱از کتاب »آثار عجم  دانست که تصاویر حاشیه، 

ی فرش را پر کرده است. طراح، این تصاویر را در  تصاویر گوناگون از عشایر ایران، متن و حاشیه   : 10-3تصویر 

   ( ۱۳۸۵:۱۷۰زندگی ایلیاتی با طبیعت را القا کند. )ملول،    ای قرار داده تا جداناپذبری میان درخت و گیاهان به گونه 

 

طراح فرش با متون ادب فارسی از جمله هفت پیکر نظامی گنجوی آشنا بوده است و یکی از    : 11-3تصویر  

  های آن را در طرح فرش پیاده کرده است. داستانی که در آن »بهرام گور« در هفت روز هفته، از هفت داستان 

  که لباس بهرام در هر  جالب توجه این   شنید. ها می از هفت کشور بودند، در زیر هفت گنبد داستان دختر که  

 ( ۱۷۶  :. )همان ۲بود رنگ گنبد همان روز می روزی باید هم 

شود که باز هم میان کادر بیضی طراحی، و به صورت  در این فرش، تصویر احمد شاه دیده می   : 12-3تصویر  

اند. )ملول،  جقه، اطراف کادر بیضی را گرفته است. ترکیبی از شانزده پرنده و بیش از پنجاه بته برجسته بافته شده  

۱۳۸۵:  ۱۷۸ )   

 دهند انسان به عنوان موضوع اصلی در هنرهای قاجار، ها، از دیگر نمودهایی هسنند که نشان می این نمونه فرش 

 
 ی شیرازی« است. الدولهی »فرصتاین کتاب، نوشته - ۱
 ای در روز چهارشنبه؛ گنبد سپید در روز جمعه و...فیروزهشنبه؛ گنبد گنبد سرخ در روز سه - ۲
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ها و مضامین هنر اروپایی و به طور  یرپذیری از فرم ای که به دنبال تأث تواند نقش محوری داشته باشد. پدیده می 

گونه بود که انسان، به عنوان  کلی، فرهنگ و تفکر حاکم بر جوامع غربی، به درون هنر ایران رخنه کرد. همین 

از جایگاه ویژه  این سبک که روش موضوعی مستقل در هنرها  پردازی، و  های طبیعت ای برخوردار شد. در 

ی  خشانی با هم سازگار شده است؛ پیکر انسان اهمیت اساسی دارد. این سبک در زمینه دهی به طرز در زینت 

 ( ۷۳:  ۱۳۹۰،  پور فر و صباغ و پیکرنگاری ظاهر شد. )شایسته  ی تصویرگری ها نیز، با پدیده قالی 

شود. به همان نسبت که  قدیم کرمان یا نواحی دیگر دیده نمی   های مانند این فرش، در طرح :  13-3تصویر  

ها از  برگ   و   ها در واحد سطح به کار رفته است. این گل اند، تعداد بیشتری از آن تر شده ها کوچک برگ   و   گل 

خان موجب  . رنگ متن فرش، سبز تیره انتخاب شده است و نبوغ حسن اند آمیزی بدیع طراحی و رنگ نظر  

 (  ۱۸۰:  ۱۳۸۵در اجزای سرخ و کرم و بژ و نارنجی رنگ شده است. )ملول،    ای جلوه 

 

 
با رواج طبیعت طبیعت  که  نقوشی  پرواضح است؛ همان  این فرش  در  اسلیمی گرایی  به جای  ها و  نگاری، 

های چندپر، رز، میخک، زنبق و اقاقیا( وارد نقوش فرش شدند.  تر )گل ساده هایی  ها نشستند و گل ختایی 

 ( ۴۵  : ۱۳۹۵عین )مسعودی امین،  به گرایی و انعکاس عین بر طبیعت   نگاهی مبتنی 

گویند؛ که آن نیز به فراخور خود تحت تأثیر هنر غرب قرار  ی قاجارمی این همه از اهمیت تزئینات در دوره 

 چه بدیهی است این که نقوش در هنر ند در دوره قاجار مبتنی بر هنر غربی است. البته آن گیرد؛ و نگاه هنرم می 

ایرانی تنها جنبه تزئینی ندارند؛ بلکه نماینده معانی و مفاهیم فرهنگی هستند که هنر را به عنوان زبان خود    

ذوق      اند. برگزیده  واقع،  شیوه هنر در  از  تقلید  در  ایفرانی  بهره غربی    های مند  با  نماند.او  از  محصور  گیری 

ی مستقلی بود که مبین خاستگاه ملی او باشد.  هنر و    هنگی یت فر هو شخصیت تاریخی خود، در جستجوی  
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ایران وجود داشفته و شاید بتوان بخش اعظمی از غنای    هنر اره در تاریخ  همو اقوام دیگر،  هنر ثیرپذیری از  أ ت 

ایرانیان، همیشه ایفن تأثیرات را جذب کرده   هنگی ؛ اما اقتدار فر ها دانست تصویری ایران را ناشی ازهمان هنر 

 خود متجلی سازد. )همان( هنر  ی ایرانی، در  همخوان با ذائقه و سپس آن را با برداشتی  

 گیری نتیجه 

  آوِری ذوق سرشار و تخیالت شگفت   ی اعصار نتیجه انعکاس تخیالت هنرمندان بر روی آثار مادی، در همه 

نتایج    ها و عالیق خود را از طریق آثار خود به دیگران منتقل کنند. هنرمندانی بوده است که در تالش هستند تا ایده 

های  این مقاله نیز نشان داد که ارتباطات بین فرهنگِی مختلف، اعم از روابط اقتصادی، سیاسی و... در پیدایش شیوه 

های تجاری و اقتصادی در  گونه بوده و سیاست فرش نیز همین جدید هنری، تأثیر عمیقی داشته است. در مورد  

های  مایه ها و نقش ویژه در طرح به   -روند که سبب تغییراتی در فرش ایرانی دوران قاجار، از عوامل مهمی به شمار می 

ی  که توسعه  طوری . البته باید یادآوری کرده اساس این تحوالت در عصر صفوی قرار داشته است. به اند شده  -آن 

... تجارت و بازرگانی، گسترش راه  سبب تشویق تجارت داخلی و خارجی در جهت    ها، افزایش ارتباطات و 

نمادهای فرهنگی و هنری  گیری مراودات تجاری و بازرگانی، مبادالت در  ها شد. در راستای شکل گذاری سرمایه 

های موجود در فرش  هم به وقوع پیوست و رویکرد جدید شاهان، تولیدکنندگان و بافندگان را بر آن داشت تا طرح 

 دهندگان، تولید کنند.  های سفارش بر اساس خواسته   -البته با تأکید بر اصالت خویش   -را 

توانسته خود را با تحوالت فرهنگی و سیاسی  ی کرمان و فرش آن، که همواره به خوبی  خصوص در منطقه به 

شود که  تر معلوم می ایران همراه کند. طراحان قالی نیز که از چنین تأثیراتی بر کنار نبودند. با نگرشی دقیق 

های تازه وارد از اروپا اقتباس  پستال شکل را، از کارت های طبیعی همراه با قاب بیضی طراحان در فرش، منظره 

 . شد   های تصویری ای که به تدریج منجر به ظهور قالی سابقه بر آن، مضامین تصویری بی کردند. عالوه  

پیشرفت تکنولوژی در غرب و ورود آن البته مهم  به  این امر،  ایران برمی ترین دلیل  به  این  ها  از جمله  گردد. 

ثیری فراوان بر هنر  أ از صنعت چاپ سنگی و عکاسی یاد کرد. این دو پدیده، ت   توان ثیرگذار بر هنر، می أ واردات ت 

ای  که سیر تاریخ هنر ایران را به صورت گسترده   طوری گذاشت. به   -و به تبع آن، طراحی فرش   -این سرزمین 

ایجاد سبک  مواردی، موجب  در  داد و  مناطق  تغییر  در طراحی فرش  از جمله سبک »حسن شد هایی  خان  . 

 ی کرمان در عصر قاجار.  خی« هنرمند برجسته شاهر 

کار و یا نقوش برگرفته  گشایی در میان طرح سبزی خان، چهره ترین ویژگی آثار حسن آنچه که از متن برآمد، مهم 

شال  سبزی از  طرح  ابداع  و  ترمه  عصر  در  شال،  نقوش  از  استفاده  است.  کرمان  داشتن    -کار های  با  البته 

شود. چیزی که در اثر روابط تجاری و سیاسی پیش آمد.  ه عصر بهارستان نسبت داده می ب   -ای از قبل زمینه پیش 



 ۴۲9       «ی خان شاهرخ »حسن ی سبک طراح   جاد ی عصر قاجار در ا   ِیو اقتصاد   ی اس ی س   ، ی نقش عوامل اجتماع   ی مطالعه  
 

سازی در خلق  ثیرپذیری وی از روش کار پدر خود، باید گفت گرایش به فرنگی أ از طرف دیگر، با توجه به ت 

ابتدا    خان این گرایش را خان شاهرخی( است. هرچند که محسن های فرش، ناشی از سبک پدر او )محسن طرح 

رفت  مرغ داد، با تحوالتی که می   و   خان بر روی این نقوش گل ها پیاده کرد، اما تغییراتی که حسن بر روی قلمدان 

خان  ی حسن و بدین ترتیب سبک ویژه  شد ای دیگر تبدیل شود )ترمه به بهارستان( همزمان ای به دوره تا دوره 

بنابراین نقش هر یک از عوامل تجاری، اقتصادی و سیاسی    . گرا« در میان نقوش طبیعت   گشایی پدید آمد؛ »چهره 

های سیاسی  تر شدن روابط کشورها، بهانه آسان   ، ها در تغییرات بنیادین در ایجاد این سبک پیداست. گسترش راه 

در نتیجه آشنایی با سبک هنر  و به تبع آن ورود هنرمندان اروپایی از یک طرف و اعزام هنرمندان ایرانی به اروپا و  

 . سازی در ادبیات فرش ایران و البته کرمان و...   ای به نام فرنگی اروپا، ورود واژه 

خان نیز  ی خانوادگی و زمینه برای پذیرش این سبک هنری، در ایجاد گرایش حسن بدیهی است که وجود سابقه 

ای از شرایط خاص زمانی و مکانی  ز آن نتیجه ثیر نبوده است. به طور کلی، هر سبک هنری و مشخصات بار أ ت بی 

ها و برخاسته از موقعیت، شرایط  ها، بازتابی از نیازها و عالیق انسان ها و مفاهیم آن . این سبک هستند همان دوره  

 کند.  یابد و حاصل درک او از جهانی است که در آن زندگی می و رفتارهایی هستند که هنرمند، خود را در آن می 

ها هستند که در فرآیند همین  های فرهنگی و هنری محصول روابط بین فرهنگ ید دانست بسیاری از پدیده البته با 

مفهومی که مرزها را    . اند. در واقع به قولی »هویت، پیوسته نیازمند نگاه دیگری است رابطه، شکل خود را بازیافته 

دیگر برکنار مانده و راه انزوا در پیش بگیرد.    های تواند از نظام و هیچ نظام فرهنگی یا هنری نمی   ریزد فرو می 

ناپذیر است. اگر چه مقاومت در برابر دیگری  های فرهنگی امری اجتناب برخورد و تماس فرهنگی بین نظام 

 توان گفت که تاریخ هنر نشان داده این مقاومت ناپایدار بوده است«.   همیشه به طرق مختلف وجود داشته، اما می 

گرایی است که در به  نوعی از طراحی معنا خان شاهرخی«  رمان نیز، به ویژه در سبک »حسن طراحی فرش در ک 

 ها را در خدمت موضوع به کار بسته است. های گوناگون هراسی نداشته و آن خدمت گرفتن اسلوب 

 

 فهرست منابع 

های قاجار  نگاهی بر عناصر نمادین کاشی نگاره .  ( ۱۳۹۵سازیان، امیرحسین؛ مٌومنی لندی، مهناز. ) چیت   -

 .  ۱۹تا    ۴،  ۱۱ترویجی نگارینه هنر اسالمی،    -فصلنامه علمی     ،   کرمان )مطالعه موردی ده اثر( 

های سیاسی بر  ( بررسی تٌاثیر قدرت ۱۳۹۱زکریایی کرمانی، ایمان؛ شعیری، حمیدرضا؛ فروغی، شهرزاد. )   -

با  قاجار،  عصر  در  کرمان  فرش  کرمان« أ ت   تحوالت  فرش  در  نوزایی  بر عصر  مطالعات  دو   : کید  فصلنامه 

 ۳۵تا    ۱۷،  ( ۴)   ۲تطبیقی هنر،  
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  . ۱۳۹۲های فکری. تهران، چاپ اول،  (. شناخت فرش؛ برخی مبانی نظری و زیرساخت ۱۳۹۲ژوله، تورج. )   -

 انتشارات یساولی 

وره قاجار )موجود در موزه فرش  های تصویری د بررسی قالی  ( ۱۳۹۰پور، طیبه. ) فر، مهنار؛ صباغ شایسته   -

 .   ۷۴تا    ۶۳،  ۱۸پژوهشی  باغ نظر،    -فصلنامه علمی   . ایران( 

:    های تصویری« (. »تکثیر تصویر توسففط چاپ سنگی و تاثیر آن بر قالیچه ۱۳۹۴مهدی. )   کشاورز افشار،   -

 . ۲۱تا    ۵،    ۲۷پژوهشی فرش ایران(،    -)انجمن علمی گلجام  

سازی در نگارگری مکتب اصفهان: رویکردی فرهنگی«. نشریه  (. »فرنگی ۱۳۹۵) مسعودی امین، زهرا.    -

 ۴۶تا    ۳۹،  ( ۳۸)   ۱۳پژوهشی باغ نظر.    -علمی 

 . ۵۳تا    ۴۰  ، ۶های جریان نوگرای ایران«. فصلنامه چیدمان.  (. »تبیین ریشه ۱۳۹۳مقبلی، آناهیتا؛ گلچین، شیما. )   -

 : نشر زرین و سیمین ۱۳۸۵ای به قالی ایران. تهران، چاپ اول،  ملول، غالمعلی. بهارستان: دریچه   -

-   ( بهنام.  کامرانی،  ساراسادات؛  »واقع ۱۳۹۵نوری،  دوران  (.  سنگی  چاپ  و  نقاشی  تا  عکاسی  از  نمایی 

 ۷۰تا    ۵۷،  ۲دوفصلنامه مبانی نظری هنرهای تجسمی،    . قاجار« 
- www.wikipedia.org 

- http://www.aftabir.com 

- http://ija.cgpublisher.com/produc 

- http://www.artpaintingconference.ir 
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۴۳۱ 

 زنان اروپایی   یهاسفرنامهباف ایرانی در بازخوانی نگاهی به فرش دست 

   باف، دانشگاه هنر اسالمی تبریز دانشجوی ارشد فرش دست   ، پریسا محمدزاده 
pari.mohamadzade@gmail.com 

 

 چکیده 

باف با توجه به ماهیت تولید و کاربردش در فرهنگ ایران طی گذر زمان چه به صورت فیزیکی  فرش دست 

و چه فرهنگی، اقتصادی رد پای اندکی باقی گذاشته است لذا برای پژوهش در این حوزه نیاز به منابع مختلفی  

ه در این میان از قرن هیجدهم به  ، ک است نگاران یکی از این منابع  ی سفرنامه نویسان و تاریخ ها نوشته است.  

جلد از    ۷بازخوانی  با  این پژوهش نظری  یی نیز برای زنان جهت نوشتن سفرنامه ایجاد شد.  ها فرصت بعد  

در ها سفرنامه  زنان    دسترس  ی  آن  نویسندگان  کردند   و   بوده که  ایران سفر  ب به  نگاه و سهولت  ه ،  نوع  دلیل 

، درمان و زایمان و ...( که  حمام  عروسی، خاص ) ی خصوصی و ها و مناسبت  ها ی اندرون حضور این زنان در 

به بازنمایی و چگونگی توصیف فرش و اهمیت    به عنوان امتیاز مهمی در نظرگرفته شده است، تالش دارد 

موضوع آن با توجه به دفعات اشاره پاسخ دهد. شیوه گردآوری اطالعات در این پژوهش مطالعه اسنادی و  

یک  ا نه ا کتابخ  و  توصیفی ی  است.   -تحقیق  در    دهد ی م نشان    ج ی نتا   تحلیلی  بررسی  ها سفرنامه که  مورد  ی 

از    مرتبه   ۲۵۹  مجموعاا زیرانداز  عنوان  به  فرش  در  ها جنبه به  و...  رنگرزی  مواداولیه،  بافت،  مختلف  ی 

فوا  که مادام دیوال   جشن و اعیاد، مجازات، دهه محرم، هدیه و پیشکش و تجارت اشاره شده است   ی ها مراسم 

 بیشترین فراوانی از این اشارات را داشتند.   و ایزابال برد 

 

 : فرش، سفرنامه، زنان سفرنامه نویس. های کلیدی واژه 
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 مقدمه 

 گرفته  صورت  سفرهای  اهداف   توان ی م  ، اند شده  نوشته  ایران  درباره  که  یی ها سفرنامه  از  ی ا اهه ی س  به  نگاه  یک  با  فقط 

 از .  دانست  ماجراجویانه  اهداف  برخی  و  هنری  علمی و  نظامی،  اقتصادی،  سیاسی،  مذهبی،  اهداف  شامل  عمدتاا  را 

 مقاله  عنوان  هزاران  و  کتاب  جلد  صدها  از  بیش  امروز  تا  شد،  ایران نگاشته  درباره  سفرنامه  نخستین  که  دوازدهم  قرن 

 تاورنیه،  سفرنامه  و  شاردن  سیاحتنامه  همچون  ، ها آن  از  برخی  که  است،  درآمده  تحریر  به رشته  سرزمین  این  درباره 

 برخی چه  ن ا چن  که  گفت  باید  اغراق  بدون   .ند هس   بسیار  ی ها ارزش  واجد  جزییات،  از  نویسنده  آگاهی  به دلیل 

 ویژه ه ب  ادوار،  و  اعصار  بعضی  در  ایران  اقتصادی  و  سیاسی  تاریخ   مطالعه  نداشت،  وجود  سیاحان  دقیق  ی ها نوشته 

 آمدند،  ایران  به  هفدهم  قرن  دوم  نیمه  در  ویژه ه ب  که  جهانگردان،  از  گروه  این  زیرا  ابهام نبود  از  خالی  صفویه،  دوره 

  .( ۳۰:۱۳۸۹)طبسی،   .بودند  گذرانده  خاصی  مأموریت  برای  را  الزم  ی ها آموزش  و  داشتند  آگاهی  ایران  اغلب درباره 

 کوتاه  اقامت  جمله  از  دالیلی،  به  بنا  باز هم  اما  هستند،  کاملی  و  دقیق  ی ها گزارش  عمدتاا ها سفرنامه  قبیل  این  اگرچه 

 ی ها سفرنامه  ... خودی و  فرهنگ  به  نسبت  حد  از  تعصب بیش  فارسی،  زبان  ی ها ظرافت  به  اشراف  عدم  مدت، 

گیری  و  ناصواب،  اظهارات و   اطالعات  دارای  بیش  و  کم  ایشان  است   عجوالنه  و  نامعقول  های  نتیجه 

گزارش   . ( ۳۰:۱۳۸۹)طبسی،  این  نوشته  بیشتر  مردان  توسط  شده  چاپ  نیز    اند شده های  دوران  این  در  اما 

که تا پیش از    رسد ی م های زنان، چه برای مسافرت چه برای چاپ سفرنامه در حال افزایش بود. به نظر  فرصت 

( نوشته  م   ۱۷۳۹نوشته شده توسط نویسنده زن چاپ شده است: سفری به روسیه )   سفرنامه ، تنها یک  ۱۷۶۳سال  

به شدت افزایش یافت و    م   ۱۸۰۰تعداد زنان سفرنامه نویس پس از سال    . ( ۸۸:۱۳۹۶الیزابت جاستین )تامپسون، 

نیز از این مسافران و   دلیل ورود دانش نوین  به درعصر قاجار که    خصوصاابی نصیب نماند    ها سفرنامه ایران 

 بود.   ای برخورد ویژه   از جایگاه   ران ی ا   ، اروپایی و نگاه انتقادی سیاحان به جامعه ایران 

 معرف  و  شده  شناخته  جهان  در   که   های بارز فرهنگ و تمدن ایرانی است از ویژگی   "باف فرش دست "از سوی دیگر  

 . ( ۹۴:۱۳۹۴پور، )رحیم   دارند  خود  شناسنامه  در  را  تاریخی دیرینه  که  است  توانمند  مردمانی  از  کهن  تمدنی  و  هویت 

 و  بوده  ممکن  مانده متون باقی  کمک  به  فیزیکی  شواهد  نبودن  دسترس  در  با  ایران  فرش  کهن  تاریخ  زدن  ورق 

 برای   ( ۹۷:۱۳۹۴پور، دریافت )رحیم  را  بافته این دست  اهمیت  ایرانی،  تمدن  از  مشخصی  ی ها دوره  بازبینی  با  توان ی م 

 توجه  ها آن  به  باید  محقق  یک  که  دارد  وجود  مختلفی  کنون منابع  تا  آغاز  از  ایران  در  فرش  صنعت  مورد  در  تحقیق 

 :از  عبارتند  طورکلی به  منابع  این   .کند 

 نگاران تاریخ  و  سفرنامه نویسان  ی ها نوشته  -ب                                      شناسان باستان  ی ها افته ی  -الف 

 گذشته  دوران  از  مانده های باقی عکس  و  ها نگاره  ، ها ی نقاش  -ج 
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 شود ی م  نگهداری  فرش  ی ها موزه  که در  هایی ه بافت دست  و  ها فرش  -د 

 . ( ۵۵:۱۳۹۱اسالمی )کمندلو،  هنر  و  فرش  ی ها کتاب   ُخبره و  و  افراد کارشناس  فرش،  بازار  -ه 

  ف ی االرض )تأل ، صوره ( نامعلوم   سنده ی المغرب )نو ی المشرق ال من   العالم ها عبارتند از: حدود سفرنامه   ن ی از ا   ی برخ 

  ، ی( حمو   اقوت ی البلدان ) ، معجم ی( بن احمد مقدس   محمد )ابوعبدا...   م ی معرفه االقال   ی ف   م ی ، احسن التقاس ( حوقل   ابن 

)   م ی تقو  نز ( ابوالفداء البلدان  مستوف ة ه ،  )حمدا...  تدر   ی( ن ی قزو ی  القلوب  به  زمان  گذشت  با  از    ی افراد   ج ی و.... 

ا   یی اروپا ی  کشورها  تجار   ران ی به  مقاصد  که  کردند  برخ   ی استعمار   ا ی و    ی مذهب   ، ی سفر  آن   ی داشتند.  ها  از 

  ی در مورد فرش باف   ران ی ا   شاهان   ی ها است ی س   ا ی و    ی د ی در مورد محصوالت تول   ی ق ی دق خوب و   ار ی بس   ی ها گزارش 

 . ( ۵۵:۱۳۹۱)کمندلو،   اند خود به ثبت رسانده   ی ها را در کتاب 

ها  از آن   ی شده است، تعداد   ف ی تأل   ی ران ی ا   نگاران خ ی به دست تار   ران ی ا   خ ی که در مورد تار   یی ها کتاب   ن ی ب   در 

  ی ها خراج   ا ی و    دربار   ع ی کتابها در هنگام ذکر وقا   ن ی است، مورخان ا   ی ران ی ا   ی ها فرش   در مورد   ی مطالب   ی دارا 

ها  کتاب   ن ی از ا   ی است. برخ   شده ی بافته م   ی ران ی مختلف ا   ی در نواح   که دارند   یی ها به فرش   ی اشارات   ی ران ی حکام ا 

  ۳۸۱-۴۶۹ی  هق ی )ابوالفضل ب   ی هق ی ب   خ ی ، تار ( ه.ق   ۲۲۴-۳۱۰  ی طبر   ر ی محمد بن جر )   ی طبر   خ ی عبارتند از: تار 

ترکمان    گ ی )اسکندر ب   ی عباس   ی عالم آرا   خ ی ، تار ( ه.ق   ۸۳۳)حافظ اَبرو در گذشته به سال    خ ی التوار ة زبد   ه.ق(، 

 ( ۵۶،۱۳۹۱کمندلو، )   (. ه.ق   ۱۳۱۳/ ۱۲۹۵الدوله  ع ی خان صن الشمس )محمد حسن ، مطلع ( ه.ق   ۹۶۸-۱۰۴۳  ی منش 

باف  زن، نحوه پرداخت و توصیف فرش دست   بازخوانی کتب سفرنامه نویسان  در این نوشته سعی شده با 

 مورد بررسی قرار گیرد: زیر  ی  ها مؤلفه دلیل  ایران از نگاه آنان به 

  زایمان و  حمام    ، درمان   ، های خصوصی آن زمان مثل عروسی حضور راحت زنان در اندرونی و مناسبت   -۱

 ( ۱)حضور چشم در چشم 

رانه  زیراکا جنسی مطالب خود را    ی ها شه ی زنان برای دور ماندن از از انتقادات و کل ) زنان به مسائل  خاص  نگاه    -۲

 . ( ۱۳۹۶:۳۳۱( )تامپسون، ۲کردند مانند گراهام عرضه می 

)مردان توسط    ها. از آن   اندرونی و زنان در معابر و حتی عکس گرفتن   ی ها ن ا نگاه کردن راحت به کارو   -۳

 . ( ن را پایین بندازند فراشان مجبور بودند پشت بکنند یا سرشا 

برخی از  ) سفرنامه مردان   ر و به نوعی تکمیل پازل ناقص سف زنان به وقایع روزانه    تر ق ی و دق   تر ی نگاه جزئ   -۴

   ، روزمره   که مسافران زن با تمرکز بر جزئیات زندگی خانگی و فروع زندگی ند  معتقد فمینسیت  نویسندگان  

بوده و    تر تر و هوشمندانه بسیاری از مردان دقیق ی  ها از گزارش   ارائه کردند   ها از سایر فرهنگ   یی که ها گزارش 

 . ( ۲۴۸:۱۳۹۶مشخصات زنانه دارد( )تامپسون، 
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    ۱۴۰۰ ماه آبان   ۲۰و    ۱9  / ران ی فرش ا   ان ی آموختگان و دانشجو پژوهشگران، دانش   ی علم   ی دستاوردها   ی مل   ش ی هما   ن ی نجم پ      ۴۳۴
 
 

در    ان زن جایگاه ویژه دختران و  )   یی میل دیدن زن فرنگی به زن ایرانی و شوق زنان حرم در دیدن زنان اروپا   -۵

 . ( ۱۳۹۲: خانی ی قاض   و   ( )بارانی ایرانی اسالمی  فرهنگ 

 روحیات به خاطر    نسبت به مصائب بومیان به خصوص مشکالت زنان بومی   تر بشردوستانه داشتن موضع    -۶

 . ( ۳۲۰:۱۳۹۶)تامپسون،   ظریف زنانه 

  بندی امورمطابق از تصویرها( )بارانی، ارائه تصویر باز از شرق توسط زنان و تصویر بسته مردان )بنابر دسته   –۷

 . ( ۱۳۹۲، خانی ی قاض 

 . ( ۱۳۹۶)تامپسون، نظرات خود در سفر به همسران و سایر همکاران مذکر خود  دادن    نسبت   -۸

تغییردادن    -۹ تاثیرگذاردن و  نبوده و در پی  زنان بر خالف مردان در پی قهرمان پروری و مصلح اجتماعی 

 . ( ۱۳۹۶)تامپسون،   ( وضعیت بودند )سخنان آنان از دید انسانی است 

برای    ۱گذشتن از مرزهای فرهنگی و نسبت گرایی   شد ی رشان موجب م در آثا  دوگانگی و عدم قطعیت   -۱۰

 . ( ۱۳۹۱  ، ی روان ی انوش   و   آتشی تر شود ) ها آسان آن 

نژادی   زنان   -۱۱ استعمارشدگان    ازدیدگاه  درزمره  جنسیتی  ازدیدگاه  ولی  استعمارگران    و   )آتشی درجرگه 

 ( ۱۳۹۱  ، ی روان ی انوش 

 که پژوهش حاضر تالش دارد به آن پاسخ دهد عبارتند از:   یی ها پرسش   ، با توضیحات بیان شده 

 بین چگونگی توصیف از فرش و نوع حضور این زنان چه ارتباطی وجود دارد؟ (  ۱

 اف برای این زنان با توجه به دفعات اشاره به چه صورت بوده است؟ ب درجه اهمیت مساله فرش دست (  ۲

 است؟ چگونه بوده    ها سفرنامه بازنمایی فرش در این  (  ۳

 یکسان وجود دارد یا خیر؟   ای ه آیا برای کاربردهای اشاره شده در ساختار امروز نیز معادل (  ۴

 روش تحقیق 

اروپایی،   سفرنامه  با مطالعه  تاریخی،  روش  بر  مبتنی  پژوهش،  این   اسناد مکتوب، از ویژگی  عنوان  به   زنان 

 .  اند شده  بازخوانی  و  برگزیده  پژوهشگر  قضاوت اساس   بر  است. کتب  گرفته  بهره  ( )مؤنث   سندگان ی نو  مشترک 

 فراهم  اطالعات  تا  شده  سعی  حال،  هر  در  است.  ی استوار ا نه ا کتابخ  و  اسنادی  مطالعه  بر  اطالعات  گردآوری 

 .گیرند  قرار  تحلیل  مورد  کیفی  عمدتاا  ی ها روش  با  هستند،  برخوردار  مطلوبی  ۳وپایایی   ۲ی روای  از  که  آمده، 

  

 
 گرایی استو این همان نسبیت پنداردیم بد شخصی او سازگار نباشد، یهاخواستهو آنچه را با  نامدیمهر کس آنچه را دوست دارد خوب  1
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3
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 ه سفرنام 

 پیش  از  ایران، بیش  تاریخ  درباره  موجود  اسناد  ترین مهم  از  یکی  عنوان  به  ها سفرنامه  اخیر،  ی ها سال  در 

 شدن  روشن  در  تواند ی م  ها سفرنامه مطالب   تحلیل  و  بازخوانی  ترجمه،  شک  بدون   .اند گرفته  قرار  موردتوجه 

 از  دور  به  که  آنان  ویژه ه ب  نویسان،  سفرنامه  آثار   .توجهی بنماید  شایان  کمک  ما  پیشینه  تاریک  نقاط  از  بخشی 

را  مشاهدات  سیاسی،  اغراض  و  اهداف   علل  سازی روشن  در  هم  ، اند آورده  در  تحریر  رشته  به  خود 

بررسی  هم  و  اجتماعی،  رویدادهای   اوراق  میان  از   .باشند  مفید  توانند ی م  فرهنگی،  دگرگونی  سیر  در 

 و  جامعه  اقتصادی،  اوضاع  و  معیشت  شیوه  مردمان،  اخالقی  ی ها ی ژگ ی و  و  و رسوم  آداب  توان ی م  ها سفرنامه 

 تاریخی،  بناهای  و  آثار  واردات،  و  صادرات  طبیعی،  منابع  وهوا،  آب  و  جغرافیایی  آن، موقعیت  اداره  نحوه 

بنابراین،  باز  را  دیگری  کالن  و  خرد  نکات  وبسیار  در  و  بررسی  اهمیت  و  ضرورت  در  جست.   تدقیق 

 در  مندرج  اهمیت مطالب  و  سرزمین،  این  تاریخ  درباره  مکتوب  منابع  قّلت  جهت  به  ، ها سفرنامه  بازخوانی 

 ( ۲۶:۱۳۸۹)طبسی،   .داشت  روا  تردیدی  توان ی نم  ، ها آن 

کسب کرد که تا قرن نوزدهم ادامه داشت در    سفرنامه نویسی در قرن هیجدهم گسترش یافت و محبوبتی 

سفر   دوران  خوانده    ها نوشته این  ادبی  لذت  هم  و  فکری  منفعت    ( ۸۲:۱۳۹۶تامپسون، )   . شدند ی م برای 

تحوالت کلیدی سفرنامه و سفرنامه نویسی در قرن هیجدهم واوایل قرن نوزدهم تحت دو عنوان    توان ی م 

 ( ۸۳:۱۳۹۶ون، تامپس )   اصلی تقسیم کرد اکتشاف و گردشگری. 

 سال  که چند  بود  خاطر  این  به  شاید  که  است  ایرانی  ی ها فرش  به  اشاره بیشتر  ها سفرنامه  این  در  مثبت  نکته 

 های فرش  نمایشگاه  اولین (  ق  ه   ۱۳۱۳-۱۲۶۴و    م   ۱۸۹۶-۱۸۴۸)   قاجار  شاه  ناصرالدین  سلطنت  از  پس 

 در  فرش  نمایشگاه  ( دومین   م   ۱۸۷۲/    ه.ق   ۱۲۹۰)   بعد  سال  چندین  ( و   م   ۱۸۵۱.ق / ه   ۱۲۶۷)   شرقی درلندن 

 کاربرد  و  بازرگانی  گسترش  اروپاییان و  به  ایران  قالی  شناساندن  باعث  نمایشگاه  دو  این   .شود ی م  برگزار  وین 

 ی ها کارگاه  به  اشاره  ها سفرنامه  اکثر  در  خاطر  همین  به   .شود می  زمین  مردم مغرب  میان  در  آن  عمومی 

 ( ۵۵:۱۳۹۱)کمندلو،  .شود ی م ایران   در  فرش  تولید  شیوه  و  بافندگی 

 زنان و سفرنامه نویسی 

ها، زنانی از تمام سطوح جامعه، اغلب همسران، پدران و برادرانشان را درسفرها همراهی کردند؛  در همه دوره 
ان هم عصرشان و آیندگان نادیده گرفته شده  نظر ب اگرچه، حضور زنان در این سفرها اغلب توسط صاح 

های همراه دیپلماتیک و اشرافی را  بخشی از هیئت ؛  ، در طول تاریخ، زنان مهاجر بودند است. به این ترتیب 
مردان را همراهی  ، پرستار و حتی گاهی سرباز و ملوان  ، ها به عنوان طفیلی لشکر اند؛ و در جنگ تشکیل داده 

  ، مذهبی   ارت ی ز   ی، ها سنت سفری که    ی ها ها، زنان اغلب از فرصت کردند. در این میان در بسیاری فرهنگ 
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  داد ی سفرهای زیارتی گاهی به زنان اجازه م که  این با     ( ۳۸۰،۱۳۹۶تامپسون، )   . اند استفاده کردند فراهم آورده 
نمایند. در قرن   که با ندیم سفر   کردند ی بدون همراهی مردان سفر کنند معموالا جوامع مردساالر، زنان را ملزم م 

قل در فرهنگ غرب، رو به کاهش گذاشت و به تنهایی سفر کردن زنان  حدا   ها ت ی نوزدهم این گونه محدود 
 ( ۳۸۱:۱۳۹۶تامپسون، )   . ی مشکل نبود ب ، اگرچه کامالا  شد ی تر م روز به روز پذیرفته 

گفت که پیش    توان ی ها، مجموعه وسیعی از سفر نوشته تولید کردند احتماالا م این زنان مسافر، در طول قرن 
هفدهم احتمال به رشته تحریر در آوردن تجربیات و افکار زنان مسافر بسیار کمتر از    عصر از افاق اواخر  

  ، تحصیلی محدودتر در دسترس زنان و در نتیجه   ی ها این مسئله تا حد زیادی به دلیل فرصت   . مردان بود 
ستان، قرون  از زنان مسافر از دوران با   یی ها با این حال گزارش   . سواد آنان در این دوره بود   تر ن یی سطح پا 

سپس،  .  برجای مانده است   ۲و مارجری کمپ   ۱چون اجیریا   یی ها ت ی توسط شخص   ، وسطی و عصر مدرن 
یافت  افزایش  چشمگیری  طرز  به  زنان  سواد  نرخ  هجدهم  قرن  و  هفدهم  قرن  اواخر  در  تعداد    ، وقتی 

تبدیل شدند، فزاینده  نویس هم  به سفرنامه  مسافر  زنان  از  گزارش   ای  اغلب  به شکل    های سفر اما  آنان 
بودند اشکالی چون    که به جای عموم مردم برای استفاده شخصی نوشته شده   شوند ی دیده م   یی ها نوشته 

نوزدهم هم  (  ۳۸۳،۱۳۹۶نامه و دفترخاطرات. )تامپسون،  زنان سفرنامه نویس قرن هجدهم و  از  بسیاری 
  اینها   کردند ی م   ادعا   بودن   شده   نویسی سفرنامه   حوزه   وارد   که انتقادات نسبت به زنان    ز برای دور ماندن ا 

 ( ۲۹۸:۱۳۹۶. )تامپسون، بوده که به چاپ رساندند   یا دفترچه خاطرات  شان خصوصی   مکاتبات   اساساا

 زنان اروپایی مسافر ایران 

 م(   1871-1803لیدی شیل ) 
است. مری شیل دختر    ناصرالدین شاه   در اوائل دوره پادشاهی   انگلستان   سفیر   جاستین شیل   همسر   ۳این زن 

  ۷کرد. او به همراه همسرش از  ایرلند کار می   داری خزانه   ایرلندی به نام استفان وولف بود که در   بارون   یک 
ها ازشمال غرب ایران  ورود و خروج آن بوده و    ایران   در   ( ماه   ۱۰و    سال   ۳)   ۱۸۵۳ژوئن  اواسط  تا    ۱۸۴۹  اوت 
ازجمله بوده است   ( )جلفا  درباری  زنان  برخی  با  او  این  بر  افزون  ارتباط    ناصرالدین شاه   ادر م   مهدعلیا   .  در 
از خاطرات سفر خود    از زندگی و آداب و رسوم ایران   هایی جلوه   کتابی با عنوان   ۱۸۵۶او در سال    .است بوده 

حاوی    کتاب این  .  شود ی م شناخته    خاطرات لیدی شیل   در ایران با عنوان   کتاب مذکور در ایران منتشر کرد  
 که  این نکته    .در دوره قاجار است   زنان ایرانی   نکات بسیاری در مورد آداب و رسوم ایرانیان و وضع زندگی 

موقعیت و شغل همسر( پرداخته تا نگاهی مردم  زمان ) سیاسی و اتفاقات اجتماعی آن    مسائل شیل بیشتر بر  
 وده است. شناسانه و اغلب سفرهای ایشان محدود به مرکز و شمال ایران ب 

 
1
 Egeria 

2
 Margery kempe 

3
 Lady Mary Leonora Woulfe Sheil 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 ( م   1884-1820مادام کارال سرنا ) 

ایتالیایی با لئون سرنا ونیزی ۱این زن     جهانگرد کارولین هارتوگ در سن بسیار جوانی با کسب تابعیت 

ازدواج کرد و با او به زندگی در انگلیس رفت. به دنبال یک بیماری جدی، پزشکان به او دستور دادند  

. اولین مقصد وی  کند ی م سالگی شروع به کشف جهان   ۵۳، در سن  ۱۸۷۳ی تیمز را ترک کند، او در ها مه 

ی  ها نامه طرز چشمگیری در  وین بود، جایی که او بیشتر در نمایشگاه جهانی متمرکز شد، که بعداا آن را به  

خود از اتریش توصیف کرد. سفرهای وی سپس در مصر، سوریه، ترکیه، سرزمین مقدس، لبنان و یونان  

افتخاری انجمن آموزش زنان   جا آن ادامه یافت و در   ی  ها نامه ، انتخاب شد. وی سپس  ۲به عنوان عضو 

قبایل    ن ی تر ی مخف تا  ند ی گز ی م اقامت   جا آن و به قفقاز عزیمت کرده و دو سال در   سد ی نو ی م یونانی خود را  

او خود را در میانه جنگ روسیه و ترکیه دید. پس از    ۱۸۷۷دریای خزر و سیاه را مطالعه کند. در سال  

بیمار   به کشورش    شود ی م جنگ، سرنا  او  بازگشت  مانع  را مجبور    شود ی م که  او  ایران    کند ی م و  به  که 

 سفرکند. دوکتاب او در مورد ایران؛ 

 . ۱۸۸۳مردان و اشیا در ایران، پاریس،    -

 . ۱۸۹۰یک اروپایی در ایران، پاریس،    -

 م(   1916-1851مادام دیوالفوا ) 

فرانسوی همراه همسر خود مارسل اوگوست دیوالفوا که مهندس راه ساختمان بوده از سوی دولت    ۳این زن  

ایران سفر کرد. او مطالعات و مشاهدات اجتماعی و  م کاوش جا آن فرانسه برای   های باستان شناسی سه بار به 

آوری و در دو کتاب جداگانه  شناسی همسرش و تجربیات خود را به صورت یاداشت روزانه جمع ی باستان ها افته ی 

هایی که  ها و عکس و نقاشی   ها طرح ، حاوی  لده ک   و   شوش   و   ایران   کتاب اول با نام مسافرت دیوالفوا در انتشار داد؛  

آشنایی با  )  قاجاریه  یکی از منابع مفید برای تحقیق در تاریخ دوره است و ها و اشخاص تهیه کرده ن ا مؤلف از مک 

  این کتاب که رود.  شمار می   به   ( ناصرالدین شاه   های سلطنت ویژه سال ه ب )   ( ران ی اعی و اقتصادی مردم ا اوضاع اجتم 

میالدی از شمال غربی ایران    ۱۸۸۱  ل ی آور   ۴او از   رسیده، حاصل سفر اول   به چاپ میالدی در پاریس    ۱۸۸۷سال  

 خوزستان( است. )   ران ی ا میالدی در جنوب    ۱۸۸۲فوریه    ۲۰ماه در    ۱۳)جلفا( و پس از  

 . گیرد را در بر می   ۱۸۸۶تا    ۱۸۸۴های  هاست و سال های سفر دوم و سوم آن کتاب دوم مشتمل بر یادداشت 

  

 
1
 Caroline Hartog 

2
 Syllogus 

3Jane dieulafoy  
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 مادام دیوالفوا   -۲  ر ی تصو                                                      مادام کارال سرنا   -۱  ر ی تصو                          
 

 م(   1831-1904) 1ایزابال لوسی برد 
فرانسفه،  هنر وعلومی نظیر ادبیات، نقاشفی،    در زمینفه   بود که   وی دختفر یفک روحانی بفه نام ادوارد بفرد 

شناسفی بافتفی،  التین، شفیمی و زیسفت، از تحصیفالت خوبفی برخفوردار بود. او در نهایت در رشفته گیاه 
را   الت ی تحص  صاحفب   خود  زمینه  ایفن  در  و  رسفانید  اتمفام  عکاسفی  شد نظر  بفه  به  همچنیفن  وی   .

که   ش هم بفود، ازدواج کفرد. پزشفک معالفج خواهر  که   م بفا بیشفاپ جفان  ۱۸۸۱او در سفال    . پرداخت ی م 
سالگی سفرهایش را آغاز نمود. یکی از آثار منتشر شده    ۵۹در سن    م   ۱۸۸۶ففوت همسفرش در سفال  بعد از  

مفورد از آن به ایفران و    ۲۵نامفه بفه چاپ رسفیده کفه    ۳۵در قالفب    ایزابال به نام سفرهای ایران و کردستان؛ 
زمآن   ی ها جاده  و  ایزابف آن  که  دوره هایی  و  کفه   یی ها ال در صحفرا  تجدید   را  به سفر    بفرای  در شفهر  قوا 

 .، اختصاص داده شفده اسفت برده ی م 
 .فوریه، همراه ماژور ساویر  ۲۶ژانویه تا   ۱۰تهران به نگارش در آمده، از   -حد فاصل بغداد   : ۱-۷  ی ها نامه 

 .می، به رشته تحریر در آمده است   ۱۸  -فوریه   ۲۶: در تهران، حد فاصل  ۸-۱۰  ی ها نامه 
 .آوریل نوشته شده است   ۱-۳۰در اصفهان، حد فاصل    : ۱۱-۱۴  ی ها نامه 
آگوست    ۹تا    ی م   ۱قبایل بختیاری است که حد فاصل    -بروجرد   -در برگیرنده اصفهان   : ۱۴-۲۰  ی ها نامه 

 .همراه ماژور ساویر سپری شده است 
 .در مسیر بروجرد به سمت همدان نوشته شده است   : ۲۱-۲۲  ی ها نامه 
 .آگوست به نگارش در آمده است   ۲۶تا    ۹: در همدان و از  ۲۳-۲۴  ی ها نامه 
  .اکتبر به رشففته تحریر در آمده است   ۵سففپتامبر تا    ۱۵از    گیرد و ی  ارومیه را در برم   -همدان   ۲۵-۲۶  ی ها نامه 
اکتبر نوشففته شده؛ یعنی قبل از آنکه عازم ترکیه، وان و    ۱۴تا    ۷: در ارومیه و حد فاصل  ۲۷-۲۸  ی ها نامه 

 از اسففتانبول با گرفتن قطار اکسپرس اورینت   ( ش   ۱۲۶۹م )  ۱۸۹۰طرابوزان شففود و در نهایت در سال 

 ( ۱۳۹۲)اسکارس، .  شود راهی وطن خود  

 
1 Isabella Bird 
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 م(   1952-1866کالرا رایس ) 

سر یکی از ماموران عضو هیات مذهبی و تبلیغی مسیحی ساکن جلفای اصفهان است.  و هم   ۱زنی انگلیسی 

کند، اما به احتمال  که چهار مرتبه به ایران سفر کرده، به صراحت از شغل و حرفه رسمی خود یاد نمی  وی 

او در خالل سال  بیمارستان مبلغان خدماتی به عهده داشته است. سفرهای  های پیش و پس از  زیاد در 

  "زنان ایرانی و راه و رسم زندگی آنان کتاب  " .نگ جهانی اول و اواخر دوره قاجار صورت گرفته است ج 

که در دوران مختلفی در ایران    است مشخص    ها نوشته ها اقامت او در ایران بوده زیرا به خوبی از  نتیجه سال 

 ( ۲)آخرین بار خروج او از ایران با اتومبیل فورد بوده   حضور داشته است 

  . است درمورد کارها و خدمات مری استوارت برد در ایران    "مری برد در ایران "این اقامت کتاب   اثر دیگر او از تجربیات 

 ( است کتاب مذکور ضمن بازخوانی در جداول آورده نشده زیرا اشارات موضوعی فرش به نقل قول از مری برد  ) 

 م(   1859-1914)   3ی استوارت برد مر 

 عضو شد.   (CMS 4جامعه ) که دوره پزشکی رسمی ندیده بود ولی در  او اولین مبلغ پزشکی بود که با این 

، روحانیون، سیاستمداران، مسافران، کاوشگران و نیکوکاران مسیحی  ها اسقف ی متشکل از ا خانواده وی در  

، در  ۱۸۹۱وی تا قبل ازسال    . برد بود   ی مار   ی عمو دختر  (  و کاوشگر   سنده ی مسافر، نو ) برد    زابال ی ا   متولد شد. 

استوک   در  کارگر  زنان  آموزش  کالج  در  ماهه  چند  مطالعه  با  ایران  به  عزیمت،  از  قبل  و  بود  انگلستان 

سه بار به ایران سفر کرده و از جمله کارهای ارزشمند اش افتتاح داروخانه    آماده شد.   ۵نیوینگتون انگلیس 

 و کرمان بوده است.   زد ی   در اصفهان، 

 

 

 

 

 
 

 

 : ماری برد ۴  ر ی تصو                                                          ایزابال برد   -۳  ر ی تصو                           

 
1
 Clara Colliver Hammond Rice 

سفواری  یهالیاتومب. وی شودیمالدوله، نخست وزیر عصر احمدشاه کسی است که از او به عنوان نخستین واردکننده اتومبیل در ایران یاد وثوق  2
 را وارد ایران کرد کالچی فورد کروکی

3
 Mary Rebecca Stewart Bird 

4
 The Church Mission Societ 

5The Willows 
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 بحث 

  مکتوباتشان آورده شده در بیان موضوع فرش در    ۱اول هدف سفر این زنان، که در جدول    سؤال در پاسخ به  

 موقعیت سیاسی و شغلی همسر خود بیشتر به اتفاقات سیاسی و  اهمیت است. لیدی شیل بدلیل  حائز بسیار 

اجتماعی پرداخته و سفرهایش محدود به چند شهر بوده و معاشرت نزدیک با مردم عادی نداشته در مقابل  

و همسرش که با هدف کاوش به ایران سفر کردند نسبت به نوع سفرشان )عدم اقامت طوالنی    مادام دیوالفوا 

و موشکافانه    تر ق ی دق ثابت در گذر از شهرها و روستاها و مشاهده زندگی عموم مردم ایران از نزدیک( نگاهی  

مصائب کمتر نسبت به  حکومتی و دوستی با پزشک ناصرالدین شاه سفری با    نامه داشتند اما این زوج با توصیه 

. دو زن دیگر کالرا رایس و ماری برد که در  اند کرده ایزابال برد که در نقش گردشگر وارد ایران شده تجربه  

نقش خواهران کلیسا درجلفای اصفهان ساکن بودند نگاهی انسان دوستانه و خیرخواهانه نسبت به ایران و  

طور مثال موضوع کار کودکان و زنان، شرایط وخیم برخی  به  ( به دلیل اقامت بلند مدت )   زنان ایرانی داشتند. 

لزوم قوانین کار در جهت  کارگاه  بافندگان و  های دایر آن زمان در شهرهای کاشان و کرمان، سالمت جسمی 

 . شود ی م ی این دو دیده  ها نوشته سالمت زنان و کودکان در  

برحسب شرایط پیش آمده به ایران سفر کرده بدون    اتفاقی و در پی تصمیمی   کامالاکارال سرنا، گردشگری تنها که  

و منازل مردم و نحوه    ها ی اندرون هیچ قصد سیاسی، خیرخواهانه و یا منافع کشوری، اغلب اشارات اش به فرش در  

 استفاده است و در هیچ قسمت تخصصی به فرش )رنگرزی و مزد و کارگاه هاو ...( اشاره نکرده است. 

  ر ی تأث و تجربیات بی    ها نوشته در این    ۱جدول    ۸  و   ۷این سیاحان زن، در ردیف    مرز ورود وخروج از ایران 

نبوده است. ایزابال برد تنها کسی است که از کرمانشاه وارد ایران شده و منطقه لرستان را دیده است و مادام  

و از اقوام عرب جنوب    رساند ی م را در بنادر جنوبی ایران به پایان    اش ه تنها زنی است که سفر   دیوالفوا 

ها به منطقه  وی اطالعات خوبی در مورد فرش ایران داشته است زیرا بارها با دیدن فرش  ، سد ی نو ی م ایران 

جغرافیایی بافت آن نیز اشاره کرده وحتی مبادرت به خرید فرش نیز نموده است. داشتن دوربین امتیاز  

 بوده است.   ها ی اندرون برای او در ثبت تصاویر زنان و  بزرگی  

دوم است که به ترتیب    سؤال با اشاره به دفعات تکرار کلمه فرش در راستای پاسخ به    ۲جدول شماره  

 . است فراوانی )مادام دیوالفوا، ایزابال برد، سرنا، لیدی شیل و ماری برد(  

بندی شده است و  جمع   ها سفرنامه ی فرش در  بازنمایی موضوع   سؤال جهت پاسخ به    ۳در جدول شماره  

 . شود   چه این زنان به صورت تخصصی از فرش مشاهده و بیان نموده ذکر سعی شده آن 
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است و    ها سفرنامه آورده شده که اشاره به کاربردهای فرش در    ۴چهارم جدول شماره    سؤال پاسخ به    برای 

 و وقف فرش با توجه ارزش    د ی تول   مبحث تجارت، .  ساختار امروزی استفاده از فرش است   مقایسه آن با 

ایرانیان   ی ا ه ی سرما ذاتی و   به حضور فرش درزندگی  اشارات  بیشترین  تاملی دارد.  قابل   آن هنوز نقش 

 مذهبی است.  اندرونی )منازل( و مراسم 

 
 مشخصات نویسندگان   -۱جدول  

ف 
ردی

 

  ی د ی ل  موضوع 
 ل ی ش 

 برد   مری  کالرا رایس  ایزابال برد  والفوا ی مادام د  کارال سرنا 

 س ی انگل  انگلیس  انگلیس  فرانسوی  ایتالیایی  انگلیس  کشور  ۱

سال سفربه   ۲
 ایران 

۱۸۴۹ ۱۸۷۷-
۱۸۷۸ 

 ۱۸۸۱بار اول  
-۱۸۸۴بار دوم  

۱۸۸۶ 
۱۸۹۰ 

بار اول  
۱۸۹۷-۱۸۹۱ 

 ۱۸۹۸بار دوم  
بار سوم  
۱۹۱۷ 

-۱۸۹۷بار اول  
۱۸۹۱ 

-۱۹۰۴بار دوم  
۱۸۹۹ 

-۱۹۱۴بار سوم  
۱۹۱۱ 

۳ 
محل  

سکونت در  
 ایران 

 تهران 

تهران،  
اطراف  
تهران و  

 شمال ایران 

 مسافر  مسافر 

سال جلفای    ۶
 اصفهان 

سال کرمان    ۵
 و یزد 

سال    ۲
 اصفهان 

 جلفای اصفهان 
 یزد –کرمان  

 مدت سفر  4
سال و    ۳

 سال   ۱ ده ماه 
  سال   ۱سفر اول  

 - سال   ۱۳ سال   ۱ و یک ماه 

شغل   هدف سفر  5
 همسر 

ماجراجوی 
 خیرخواهانه  خیرخواهانه  ماجراجویی  کاوش  ی 

همکارش   همسر  تنها  همسر  همراه  6
 ماژور 

 تنها  همسر 

مرز ورود   7
 به ایران 

شمال  
غرب  

)جلفا و  
 ( ارس 

شمال ایران  
)دریای  

 ( خزر 

شمال غرب  
 ( )جلفا و ارس 

کرمانشاه و  
 دامنه زاگرس 

- - 

مرز خروج   ۸
 از ایران 

شمال  
غرب  

)جلفا و  
 ( ارس 

شمال ایران  
)دریای  

 ( خزر 

جنوب  
 )خوزستان( 

غرب  شمال  
 ( ارومیه ) 

شمال ایران  
 ( )دریای خزر 

- 
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ف 
ردی

 

 موضوع 
  ی د ی ل 

ل ی ش   
والفوا ی مادام د  کارال سرنا  برد   مری  کالرا رایس  ایزابال برد    

 نام کتاب  ۹

Glimp

ses of 

Life 

and 

Manne

rs in 

Persia 

Hommes 

et choses 

in Perse 

1- 

Laperse;lach

aldee et la 

susiane 

2- At Susa, 

the Ancient 

Capital of the 

Kings of 

Persia 

1Journeys 

in Persia 

and 

Kurdistan 

1-Persian 

women 

and their 

ways 

2-mery 

bird in 

Persia 

3-Shirin 

Persian 

women and 

creed their 

creed 

۱۰ 
نام کتاب  

 ( )ترجمه 

خاطرا 
  ت لیدی 

 شیل 

ها و  آدم 
در    ها ن ی آئ 

 ن ایرا 

خاطرات  
کاوشهای  

 باستانی شوش 
 

سفرهای ایران  
 و کردستان 

 

زنان    -  ۱
ایرانی و راه  
رسم زندگی  

 آنان 
مری برد    -  ۲

 در ایران 

زنان ایرانی و  
 عقایدشان 

۱۱ 

مترجم و  

سال  

 ترجمه 

حسین  
ابوترابیان  
تهران  
۱۳۶۸ 

علی اصغر  
سعیدی  
تهران  
۱۳۶۲ 

علی محمد فره  
وشی تهران  

۱۳۷۱ 
اسداله آزاد   -

 - ۱۳۶۶تهران  

۱۲ 
دوره  

 حکومت 

اوایل  
ناصرالدی 
 ن شاه 

دهه سوم  
حکومت  
ناصرالدین  

 شاه 

دهه سوم  
حکومت  

 ناصرالدین شاه 

دهه چهارم  
حکومت  
 الدین شاه 

اواخر  
ناصرالدین  
شاه و اوایل  
مظفرالدین  

 شاه 
دوسال در  
دوره احمد  

 شاه 

ناصرالدین  اواخر  
مظفرالدین   -شاه 

 شاه تا احمدشاه 

 

 باف دفعات اشاره به کلمه فرش به عنوان دست   –۲جدول  

ف 
ردی

 

 موضوع 
لیدی  

 شیل 

کارال  

 سرنا 

  والفوا ی د مادام  

 (۱ ) 

مادام  

  والفوا ی د 

 (۲ ) 

ایزابال  

 برد 

کالرا  

 رایس 

ماری  

 برد 

 carpet-carpetsفرش   ۱

-rug-rugs) ) 

۲۷ ۲۲ ۹۱ ۱۹۳ ۷۵۴ ۴۶ ۴ 

 
 ( این کتاب چهارمین کتاب وی است.۱۸۹۱چاپ رسانده وبا توجه به تاریخ چاپ )کتاب به  ۵الیزابت برد  1
 )دامنه دماوند که فرشی از گل( کلمه فرش دو بار در قالب استعاره بیان شده 2
 )دشت شقایق( بار در قالب استعاره بیان شده یککلمه فرش  3
 (و فرشی از گندم )دامنه دماوند  کلمه فرش دو بار در قالب استعاره بیان شده 4
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 ها سفرنامه بازنمود فرش در    –۳جدول  

 

 

 اشاره نویسنده به کاربرد فرش   –۴جدول  

 

  

ف 
ردی

 

 موضوع 
لیدی  

 شیل 

کارال  

 سرنا 

مادام دیوالفوا  

 (۱ ) 

مادام دیوالفوا  

 (۲ ) 

ایزابال  

 برد 

کالرا  

 رایس 
 مری برد 

 *  *  *   *  *   بافت  ۱

  *  *   *    ابزاربافت  ۲

  *  *   *    ابعاد  ۳

  *  *  *     طرح و نقش  ۴

  *  *   *  *   جغرافیای بافت  ۵

  *  *   *    رنگرزی  ۶

  *  -   *   مزد دست  ۷

  *  *   -   شمار رج  ۸

  *  *   *    مواد اولیه  ۹

  *  *      قیمت فرش  ۱۰

ف 
ردی

 

 موضوع 
لیدی  

 شیل 

کارال  

 سرنا 

مادام  

 دیوالفوا 

مادام  

 دیوالفوا 

ایزابال  

 برد 

  س ی را کالرا  

 (۱ ) 

ماری  

 برد 

  *  *  *  *  *   گردش سفر و   ۱

       *  تنبیه  ۲

    *  *    قضاوت  ۳

      *   حمام  ۴

  *    *  *  *  مراسم مذهبی  ۵

۶ 
فوت(  )   ی سوگوار 

 وعروسی 
  *  *   *   

 *  *  *  *  *  *  *  اندرونی  ۷

  *  *  *  *    تجارت  ۸

     *  *   وقف  ۹

  *  *   *    تولید  ۱۰
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 گیری نتیجه 

باف ازنگاه و زبان این زنان  در مورد مطالعه موردی فرش دست   ها سفرنامه از نکات جالب و قابل توجه این  

 به موارد زیر اشاره نمود:   توان ی م 

خانوادگی تعمدی و برای دور ماندن از چشم زخم    ی نقوش فرش در هنگام بافت ها ی نظم بی    ✓

 بوده است. )ماری برد و کالرا رایس( 

بر   ✓ از    ها ی اندرون فرش عالوه  ایرانیان حتی سفر آخرت وپس  ناپذیر در مسافرت  جز جدایی 

 فوت بوده است. 

 . کردند ی م پس از آب و جارو یک حصیر یا نمد کهنه زیر فرش باز   ✓

مسجد   طور همان  ✓ داخل  کفش  با  راه    شدند ی نم   که  کفش  با  هم  فرش  روی    . رفتند ی نم بر 

 ( س ی را   دیوالفوا، ) 

 تولید ابریشم در گیالن وبافت ابریشم در یزد رونق داشته است.   –تجارت نیل  ✓

 . شد ی م بر خالف قالی ترکیه از تصاویر حیوانی و انسانی در نقوش قالی ایرانی استفاده   ✓

 . کردند ی م بافی  ه برای صادرات فرش بافی در اواخر دوره قاجاریه ک ی قالی ها کارگاه  ✓

 ناپذیر مراسم محرم و تعزیه خوانی بوده است. فرش جز جدایی  ✓

 ی که بالی جان فرش شده بوده. ا مسئله رنگرزی گیاهی و خطای استفاده از رنگ جوهری   ✓

دیواالفوا(  کردستان ) های ظریف  یی وفرش قشقا   ی، ار ی بخت   ، فراهان   به جغرافیای بافت فرش در کرمان،  ✓

 اشاره دارد. 

 باف در ایل بختیاری بوده است. بی ی بی ها فرش  ✓

 پیشنهادها 

که    س ی برد و کالرا را   زابال ی ، ا ووالفوا ی د   ی ها کتاب در  فرش    مطالب اشاره شده به   تر ق ی دق   ی بررس تطبیق و  

  ( قرن )خاصه دوران قاجار   ن ی که از فرش ا   و منابعی   ها سفرنامه   ر ی اند با سا ارائه کرده   ی تر اطالعات مفصل 

ن   یی که در این نوشتار آمده ها بافته دست   ر ی سا   . موضوعیت در دسترس ومکتوب است  ناد ی نبا   ز ی را    ده ی د 

 و ...   ر ی حص   لو، ی ، نمد، ز م ی ، مفرش، گل ن ی گرفت؛ خورج 
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 ۴۴7 
 

 شناخت و بررسی کاربرد هنر فرش در گروه منسوجات پر اهمیت و کارکرد آن از منظر دنیای امروز 

   ی نساج   ی تکنولوژ   ی مهندس   ی دکترا   ی دانشحو   ، منصورزاده   ی مهد 
Mahdi.ava2000@yahoo.com 

 

 چکیده 

و اوج هنر ایرانی در به هم آمیختن    ذوق   عمیق در آداب و رسوم و سنن آن جامعه دارد.   شه ی ر   هنر هر جامعه، 

صنعت عظیم و گسترده نساجی از باب نیاز به مصالحی    تار و پود و بافت قالی است که وابستگی آن به 

تبلور و تعالی این    دوستی و صبر و تالش   هنر   دار در کنار ذوق هنری، ، گیاهان رنگ نخ   همچون پشم مرغوب، 

نگاه جهانیان را که در حال حاضر در عصر پرتکاپوی    و   را در دنیای امروز رقم زده است.   منسوج ارزشمند 

 صنعت و تکنولوژی است به شدت به خود جلب نموده است 

  ن ی تأم ان به فکر  که انس   رسد ی م زیرانداز و تاریخچه فرش به زمانی    قدمت   در هر دو حوزه صنعت و هنر، 

دار به عنوان پوشش اسب مورد استفاده  فرش گره   قطعه   در دوران قبل از اسالم، چه  ن ا چن   آسایش خود افتاد. 

نامی ری که پازی   گرفت ی م قرار   ی معروف این دوره و حسسن  ها قالی و یا بهار خسرو یکی از    شد ی م ه  د ک 

های آب  ها و پرندگان و جوی ی آراسته با گل فرد که نمایانگر باغ به شهرت آن به جهت نقش و نگار منحصر 

بوده   از   است. روان  که  بعدی است  اقتصادی و هنری  ها جنبه همچنین فرش محصولی چند  اجتماعی،  ی 

است.   برخوردار  رسوم،  ها فرش متعددی  و  آداب  زندگی،  سبک  با  تنگاتنگی  ارتباط  ایرانی  ،  ات ی خالق ی 

دارند. فرش ایرانی نمادی از فرهنگ و هویت ملی است که نشانگر اصالت    ها ن ا انس روحیات و تاریخ زندگی  

ی ایرانی عجین شده است که گاه جنبه کاربردی دارند و گاه  ها فرش هنری این کاال است. هنر با تار و پود  

نشان   را  تأثیر جهانی شدن به شکل هنرهای جدید خود  باغ  دهند ی م تحت  ایرانی،  ها فرش .  ی  ها فرش ی 

ی تلفیقی و... همه نشان از وجود هنر در طراحی و بافندگی  ها فرش ی نقش برجسته،  ها فرش ی،  باف حجم 

ن  ا ، تابلوهای »و  ها سجاده ،  ها فرش . تابلو  شود ی م ی گسترده از فرش  ها استفاده فرش دارند. در کنار این هنرها،  

هستند. فرش از روزگار گذشته تاکنون با زندگی    ها فرش کارکردهای    ی از ا ده ی گز و... تنها    ها فرش یکاد«، مبل  

.  شود ی م مایه پرداخته  است. در این تحقیق به بررسی هنرها و کارکردهای این صنعت گران   ایرانیان عجین شده 

. چنین  رد ی گ ی م م  جا آن تحلیلی و با استفاده از نتایج حاصل از مطالعات مختلف    -این تحقیق به روش توصیفی 

 است.   شمار ی ب و کارکردهای آن بسیار    ها فرش که هنرهای موجود در طراحی    رسد ی م به نظر  
 

 فرش، هنر، کارکرد، هنر جدید :  های کلیدی واژه 
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 مقدمه 

ی گذشته تاکنون، فرش است. این هنر ریشه در فرهنگ  ها ن ا دور از جمله هنرهای سنتی و کاربردی ایرانیان از  

و شاید به خاطر همین دلیل   اند کرده عنوان زیرانداز استفاده و تاریخ ایرانیان دارد. ایرانیان از گذشته فرش را به 

بافی را  وجود دارد. هنر فرش   ها موزه و    ها مجموعه و    ها کتاب کاربردی، کمتر مطلبی راجع به گذشته آن در  

زیرا در هنرهایی چون معماری، نقاشی و خوشنویسی هنرمندانی که  ؛  باید جدا از سایر هنرهای ایرانی دانست 

ها به یادگار مانده است. گاهی حتی امضای  کال مختلف نامی از آن ، به اش اند گذاشته آثاری از خود به جای  

ی شاهانه و مرقعات از این هنرمندان سخن به  ها نامه این هنرمندان در پای آثارشان وجود دارد. گاهی حتی در  

 . ( ۱۳۹۷کمندلو،  ) ی این اتفاقات کمتر رخ داده است  باف فرش اما در زمینه هنر  ؛  میان آمده است 

که در آن  به چشم  ها فرش   چه  ایرانی  هنر بی خورد ی م ی  تاکنون دارای    باف فرش نظیر  ،  آغاز  از  هنر  است. 

زیرا با همه ابعاد زندگی بشر، با انواع طرز رفتار و فکر بشر ارتباط مستقیمی برقرار  ؛  مفهومی گسترده است 

هنر همگام با  کند. هنر سرچشمه گرفته از زندگی اجتماعی بشر است. در ساخت ابزاری چون فرش،  می 

ی انسانی است. هنر رمز و رازهایی را در دل نقوش باز  ها اسطوره انسان قدم برداشته است. هنر نشانی از  

 . ( ۱۳۸۹،  رافائل ) ی از پیچیدگی زندگی اجتماعی انسان است  ا نه ا نش که    کند ی م 

را که به شکل ذهنی و بدون تقلید از    باف در فرش مشاهده کرد. فرش دست   توان ی م ی هنر را  ها نشانه تمام  

به عقیده بورکهارت اصلی که    (. ۱۳۸۹،  پرهام ) هنری عظیم نام نهاد    توان ی م ،  شود ی م ه، بافته  شد نقشی از قبل تهیه  

داشته    ی خوان هم ، سازگاری و  پردازد ی م اقتضا دارد هنر با قوانین مالزه هر جسم و موضوعی که هنرمند به آن  

ی معرف شخصیت ممتاز بافنده  باف فرش بافی نیز وجود دارد. هنر  بافی و قالی باشد، در هنرهای فرعی چون فرش 

به اشکالی هندسی بر وفق   او دارد. محدود شدن  و وجود    ی هنری در سطحی مستوی بند ب ی ترک و جامعه 

سزایی در شناخت  ه ب   ر ی تأث نر فرش  ه   ن ی همچن   (. ۱۳۹۳،  بوکهارت ) نشانی از باروری هنر در فرش است    ، تصاویر 

بهتر از آن برای شناخت عمقی یک    ی ا جاذبه و آداب و رسوم دارد که هیچ تحلیل یا وسیله و یا    ها فرهنگ 

که هیچ چیز به اندازه    کند ی م تصریح    بوکهارت چه  ن ا فرهنگ به این شکل شناخته شده و در دسترس نیست چن 

آثار هنری در یک فرهنگ،  نزدیک نمی کند   ما   یک  به آن فرهنگ  آثار هنری .  را  نمایانگر    به دید بوکهارت 

مقدس و از جمله یک قالی یا   ل ی شما  یک تصویر،  تواند ی م هستند که این آثار هنری  ها فرهنگ و کانون "مرکز "

صرفاا  ی  ها ل ی تحل که    اند ی اساس یانگر یک کیفیت یا عامل  و یا حتی یک طرح ابتدایی باشدچنین آثاری ب   فرش 

 (. ۱۳۱۹  بوکهارت، )   ست ی ن ها  به درک و دریافت آن   قادر   تاریخی یا یا تحلیل شرایط اجتماعی، 
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متفاوت فرهنگی،    ی ها جنبه ی از شکوفای، فرهنگ و هویت ایران است. فرش از ا نه ا نش هنر فرش در ایران 

چون   متفاوتی  کارکردهای  زیباشناختی  و  هنر  هویتی،  مهاجرت،  زا اشتغال اقتصادی،  از  پیشگیری  یی، 

ی اجتماعی، افزایش تولید ناخالص داخلی، کمک هزینه زندگی و جاودانگی صنایع و هنرهای  ساز سالم 

به دنبال داشته است و به  از اهم عنوان هنری اصیل و گران دستی را  ی در مطالعات علمی  ا ژه ی و یت  قدر 

هدف اصلی در این پژوهش این است که با تمرکز بر    (. ۱۳۹۴  ، ی رضو ی حشمت   و   آذرپاد ) برخوردار است  

م گرفته به بررسی هنرهای کارکردی و جدید در فرش ایرانی پرداخته شود و در عین حال  جا آن تحقیقات 

 . شد کارکردهای جدید این هنر نیز بیان  

 هنرهای فرش 

با ایرانیان است و بخشی از هویت اجتماعی و فرهنگی ایرانیان را    دار شه ی ر فرش دارای پیوندی عمیق و  

ی برخوردار است. فرش  ا ژه ی و در زندگی ایرانیان از جایگاه    ه ی ما گران عنوان میراثی  تشکیل داده است و به 

است که در طول هر دوره با  ی مختلف تاریخ  ها دوره تجسمی زنده از هنر ایرانیان در طول    دهنده نشان 

نقوشی    توان ی م نقوش هندسی، گاهی    توان ی م ها گاهی  ه است. در فرش شد نقش و طرحی جدید نمایان  

داشتن این هنر و گسترش  نقوشی جدید و دوار را دید. همین نقوش سبب زنده نگه   توان ی م کهن و گاهی 

 (. ۱۳۸۹  ، ی مان ی ا   و   نژاد ی پورمند، مهدو ) و توسعه آن در همه ادوار شده است  

عنوان  به   پنبه . نخست در رنگرزی الیاف، پشم و  شود ی م هنر در تولید یک فرش به اشکال گوناگون ظاهر  

اولیه ظاهر   ایجاد  آمیزی به . در مرحله دوم در رنگ شود ی م مواد  با نقش و  تناسب بخشیدن رنگ  منظور 

. در مرحله بعد، هنر در طراحی و ایجاد نقش و نگارها وارد  دهد ی م هارمونی و تموج رنگ خود را نشان  

زنی و صنعت بافندگی برای بافتن  در نوع فن گره  آخر و در   شود می و سبب خلق ابداعات هنری   شود ی م 

 (. ۱۳۹۰  ، ی حامد )   شود ی م فرش ظاهر  

از هنر را مشاهده نمود. از جمله هنرهای کارکردی    یی ها جلوه   توان ی م هر فرش ایرانی را که به آن توجه نمود،  

ی جهانی  ها فرش ی ایرانی، ایجاد باغ فرش است. باغ فرش در زمره ها فرش خصوص به  ها فرش و جدید در 

و بهشتی قرار دارد و بافنده آگاه است که این فرش دارای بازتابی بیرونی است. خاستگاه هنری این نوع فرش  

باغ فرش، فرشی پر از گل،    (. ۱۳۹۴  ، ی رضو ی آذرپاد و حشمت ) لق و بهشت است  ، پیوند با مط عشق وصال  

ی موجود  ها طرح ی از بهشت و نمادی از آرامش است. تمام  ا ی تجل درخت، جوی آب و حیوانات است که  

و هنر    ها فرش این نوع  (.  ۱۳۹۱،  ان ی نادعل   ی و وندشعار ) دهد  در این فرش، تجلی از الطاف خداوند را نشان می 

از نوع هنری دارای شهرت زیادی    ها فرش ها از دوره صفوی رواج پیدا کرد. این نوع از  ار رفته در آن به ک 
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پور هند،  ی مختلف در جهان همچون موزه هنرهای زیبای وین، موزه جای ها موزه ای که در  گونه هستند به 

(.  ۱۳۹۴، انصاری و میرحسینی،  آبادی فیض )   شوند ی م موزه پنسیلوانیا آمریکا، موزه فرش ایران و... نگهداری  

 ( مشاهده نمود. ۱)   تصویر در    توان ی م تصویری از یک باغ فرش را  

مشکل   توان ی م گاه   دارای  نقاش  و  نگارگر  نمود.  مشاهده  را  فرش  با  نقاشی  و  نقاش  میان  و  پیوند  پسندی 

ی بیشتر است.  بند ب ی ترک ی و  ساز هماهنگ منظور  حساسیت زیاد در انتخاب رنگ است و دارای توانایی زیادی به 

از هنر نگارگر و نقاش استفاده نماید. در مواردی که اقدام بافنده و    باف فرش سبب شود تا یک    تواند ی م همین امر  

  س ی پار ی بسیار هنری چون فرش کراکو که در موزه  ها فرش وزن است،  نقاش و نگارگر متوازن و تا حدودی هم 

و سبب ایجاد    شود ی م باف ایجاد  کار و فرش یز پیوندی میان تذهیب . در برخی مواقع ن شود ی م قرار دارد ایجاد  

دلپذیر   جمله  شود می اثری  از  میان  ها فرش .  پیوند  حاصل  که  تذهیب   باف فرش یی  است،  و  به    توان ی م کار 

 . ( ۱۳۹۵پوپ،  و یا قالی ترنج موزه ویکتوریا آلبرت اشاره نمود )   تن ی متروپول ی قابی  ها قالی ی اردبیل،  ها فرش 

 

 

 

 

 

 
 

 (. ۱۳۹۴آبادی، انصاری و میرحسینی،  )فیض : تصویری از یک باغ فرش ایرانی  ۱  تصویر 
 

و   ها ن ا انس ه است و سالیق شد در دوره جدید و جهانی شدن، هنر مدرن و جدید جایگزین هنرهای سنتی 

ایجاد   سبب  جدید  هنرهای  آمدن  کار  در  ها طرح روی  جدید  ایرانی  ها فرش ی  جمله  شد ی  از  است.  ه 

است  بعدی  ی سه ها فرش بعدی و طراحی  ی تولید حاضر وجود دارد، هنر سه ها فرش هنرهای جدید که در  

ی  ها فرش ی از ا نمونه   توان ی م ( ۲)   تصویر   در   (. ۱۳۸۶توفیقی،  )  شوند ی م بافی شناخته که تحت عنوان حجم 

 بافی را مشاهده نمود. حجم 

.  هستند بافی  ی حجم ها فرش ی نقش برجسته از جمله هنرهای مدرن است که تا حدودی شبیه به  ها فرش 

  ها فرش . گاهی میزان برجستگی در این  رند ی گ ی م تابلو مورد استفاده قرار    عنوان عموماا به   ها فرش این نوع  
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که جلوه خاصی را به فرش    شود ی م برجستگی دیده    ها گل و در کنار    ها ه ی حاش بسیار کم بوده و تنها در  

 (. ۱۳۸۹  ، ی مان ی و ا   نژاد ی )پورمند، مهدو   دهد ی م 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 ( ۱۳۸۶)توفیقی،  بافی  : تصویری از یک فرش حجم ۲  تصویر 
 

از جمله دیگر اقدامات هنری جدید در ایجاد فرش، تلفیق چندین نقش در یکدیگر است. به شکلی که  

کم    ها فرش یک فرش در فرش دیگر بافته شده است. البته قابل ذکر است که تعداد این    شود ی م تصور  

چنین   جمله  از  در  ها طرح به    توان ی م یی  ها فرش است.  نمود.  اشاره  زاده  عرب    توان ی م (  ۳)   تصویر ی 

 . )همان( را مشاهده نمود    ها فرش تصویری از این نوع  

 

 

 

 
 
 
 

 ( ۱۳۸۹  ، ی مان ی و ا   نژاد ی )پورمند، مهدو با تلفیق چند نمونه فرش    ی ها فرش ی از  ا نمونه :  ۳تصویر  

 

 کارکردهای فرش 

و جسمی دارای دو ارزش است. ارزش نخستین آن ارزش کاربردی و دیگری ارزش    ء طورکلی هر شی به 

اما  ؛  ء و یا جسم است شی   نمادین است. منظور از ارزش کارکردی، رفع نیاز مادی و یا فیزیکی توسط آن 

منظور از ارزش نمادین این است که آن جسم عالوه بر ارزش کارکردی، دارای خصوصیاتی باشد که نیازمند  
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براساس تاریخ، زندگی عشایری و روستایی آغاز    . ( (Beckert & Aspers, 2011نی فراتر از تأمین است  معا 

ظهور فرش است و ایجاد آن براساس نیاز این افراد بود. با گذشت زمان و با توجه به عالقه بشر و همچنین  

کاالهای ایرانی معرفی نمود که   ترین مهم یکی از  توان ی م هنر و ذوق وی، هنر فرش رواج پیدا کرد. فرش را 

رو هم دارای جایگاه هنری و دارای جایگاه مصرفی است. همین امر  . ازاین شود می به سایر نقاط جهان صادر 

 سزایی برخوردار باشد. تا شناخت کارکردهای مختلف آن از اهمیت به   شود می سبب  

ی  ها فرش .  شود ی م ی ثروتمندان به تعداد زیاد یافت  ها خانه طور مثال در  فرش دارای کارکردهای زیادی است. به 

میالدی    ۱۵. عالوه بر این از آغاز قرن  کند ی م ی را به خود خیره  ا ننده ی ب ی متفاوت بافت که چشم هر  ها ک ی تکن با  

به  منسوجات  در    ها فرش خصوص  تاکنون  مهمی  بسیار  نقش  خصوص جشن  به   ها جشن و    ها مراسم دارای 

مر فقط مختص به ایران و کشورهای خاورمیانه نبوده، بلکه در میان کشورهای اروپایی مانند  پیروزی دارند. این ا 

نیز این امر در میان مردم طبقات باالی جامعه در این کشور رایج بوده است. در اروپا و پس از دوره   ایتالیا 

نمایش ثروت و نشان دادن  ی اشرافی پیدا کرد، گرایش به  ها خانواده رنسانس که ثروت اهمیت زیادی در میان  

عنوان  طورکلی داشتن فرش به به ی بافته شده در ایران بروز پیدا کرد.  ها فرش خصوص  ی رنگارنگ به ها فرش 

 (. Bogansky, 2013) ی ثروت و خاص بودن در میان مردم اروپا است  ها نشانه کاالیی لوکس یکی از  

ی افراد فقیرنشین فرش و  ها خانه ی ایرانی و حتی در  ها خانه ، از دوره عباسیان در  طبق نظر تامس هربرت 

که  این خصوص  . به شود ی م پوشانده   ها فرش قالی وجود داشته است و معموالا تمام فضای کف اتاق از این 

یی است که از  ها ن ا مک . مساجد نیز از جمله شود ی م یی بافته  ها فرش و    ها قالی   ها اتاق در آن دوران به اندازه 

اند و  یی که متناسب با این محیط بافته شده ها فرش .  اند شده ی گرانمایه مفروش  ها فرش آن زمان تاکنون با  

دین ا نه ا نش  از  به ی  نیز  عمومی  بناهای  سایر  این  بر  عالوه  هستند.  .  شوند ی م آراسته    ها فرش وسیله  داری 

به دست فردی    ها فرش های سلطنتی،  مساجد و کاخ   قدر بوده است که در آن  اهمیت قالی و فرش در ابتدا 

ها را نیز به عهده بگیرد. از گذشته  ها، مسئولیت مرمت آن ی از آن دار نگه تا عالوه بر    شد ی م امین سپرده  

.  شوند ی م و مانند تابلویی به دیوار آویخته  شوند ی نم ی گرانمایه و زینتی برای زیر پا استفاده ها فرش تاکنون  

قدر زیاد بود که  آن   ها فرش   تابلو . در دوران گذشته اهمیت  نامند ی م یی را تابلو فرش نیز  ها فرش این چنین  

. این در حالی است که در جهان اسالم استفاده از  گرفتند ی م ی خاص بر روی دیوار قرار  ها مراسم تنها در  

له لوازم با ارزش فرد  ای که سجاده از جم گونه فرش با نام سجاده برای خواندن نماز بسیار رایج است. به 

 . ( ۱۳۹۵)پوپ،    شود ی م نمازگذار محسوب  
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در زمره    بافی ، فرش شود عنوان یکی از کارکردهای نوین فرش در ایران آغاز  که تجارت فرش به پیش از آن 

گرفت. این صنعت امروزه نیز با  صنایع خانگی بود و در زمره کارهای جنبی و مشغولیات زنان و کودکان قرار می 

بافی متعدد، محیط مناسبی را برای اشتغال و جلوگیری از بیکاری قشر زیادی از افراد  ی فرش ها کارگاه گسترش 

یی که عموماا در  ها مبل عنوان زیرانداز و تابلو فرش نیست. در  . در دوره جدید کارکرد فرش تنها به د ی نما ی م فراهم  

 [. همان ]   شوند ی م و با نام مبل فرش شناخته    شوند ی م ، از فرش استفاده  شوند ی م استان کرمان تهیه  

با توجه به    ها فرش طور مثال تعدادی از  با توجه به طرح و نقشه دارای کارکردهای متفاوتی هستند. به   ها فرش 

مناسب  همچنین  ها ه ی ابن   طرح  هستند.  دینی  و  مذهبی  تاریخی،  دارای    ها فرش ی  نیز  الیاف  براساس جنس 

ی برای کارکردهای  ا پنبه ی چله ابریشمی، چله پشمی و چله ها فرش مثال  طور به کارکردهای متفاوتی هستند. 

 (. ۱۳۹۵)عدالتی،  شوند  ی م مختلف بافته  

ها به دنبال دارد که  نام خاصی را برای آن   ها فرش . گاهی ابعاد  شوند ی م مختلف بافته    ی ها اندازه در    ها فرش 

متر و کمتر است و از ابعاد    ۳در    ۲طور مثال قالیچه فرشی در ابعاد  . به شود ی م سبب ایجاد کارکردهای مختلف  

  ۹۰در    ۶۰ابعاد حدودی  ی در  ا چه ی قال چنین پشتی،  . هم شود ی م عنوان قالیچه دیواری استفاده  ترآن به کوچک 

 [. همان ]   رد ی گ ی م منظور تکیه دادن و نشستن مورد استفاده قرار  ی به ا له ی وس عنوان متکا و  متر است و به سانتی 

را    ها فرش براساس بازار هدف نیز دارای کارکردهای متفاوتی هستند. براساس بازار هدف،    ها فرش عالوه بر این  

ی نمود. فرش بازاری دارای  بند م ی تقس ی فرهنگی و هنری فرش مرغوب  ها فرش بازاری،    ی ها فرش به    توان ی م 

ی فرهنگی و  ها فرش اما  ؛  شوند ی م   فروخته آمیزی معمولی است و در قیمت متوسط در بازار  طرح، بافت و رنگ 

خالقیت  آمیزی، طرح، کیفیت بافت، شخص بافنده، مواد اولیه، نقشه،  ی متفاوت چون رنگ ها جنبه هنری از  

به    توان ی م   ها فرش هنری و... دارای قابلیت و ارزش فرهنگی و هنری باالیی در جامعه هستند. از جمله این  

ی معمولی و بازاری دارای برتری  ها فرش ی مرغوب نیز نسبت به  ها فرش ی و عتیقه اشاره کرد.  ا موزه ی  ها فرش 

ی بازاری بهتر است. همین امر  ها فرش بت به  نس   ها فرش هستند و جنس، طراحی، کیفیت مواد و بافت این نوع  

 [. همان ]   شود می داخلی و خارجی    شناسان فرش ها در بین  سبب محبوبیت آن 

در میان مردم دارد و مردم همواره    ی ا ژه ی و آثار ایرانیان، جایگاه    ترین مهم عنوان یکی از  طورکلی فرش به به 

خصوص در زندگی ایرانیان نیز  در فکر استفاده و حفاظت و مرمت آن هستند. کارکردهای متنوع فرش به 

 ریشه در همین جایگاه ویژه دارد. 
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 ی ر ی گ جه ی نت 

به کار بردن    نواز جز با فرش هنری جدانشدنی از زندگی ایرانیان از دیرباز تاکنون است. این کاالی زیبا و چشم 

. گاه هنر سبب ایجاد  کند ی م . هنر نقش اصلی را در تولید یک فرش ایفا  د ی آ ی نم ذوق و هنر بافنده به وجود  

هنر سبب زیبایی چشم   شود ی م   ها فرش انواع مختلف   گاه  باغ    تواند ی م . هنر  شود می نوازآن  و  ایجاد  سبب 

که نماد و تصویری از بهشت و  شود  و حیوانات    آب که مملو از طرح گل، درخت، جوی    شود یی  ها فرش 

  توان ی م ی جدید ها طرح . از جمله این  شود می ی جدید و نو ها طرح وصال به عشق است و گاه سبب ایجاد 

و    اشاره نمود. ذوق هنری   ها فرش ی تلفیقی و تابلو  ها فرش ی نقش برجسته،  ها فرش ی،  باف حجم ی  ها فرش به  

. فرش فارغ از ارزش  شود ی م   ها فرش ی هنری متفاوت سبب ایجاد کارکردهای مختلفی برای  ها فرش ایجاد  

هنر(    نظرگرفتن مفاهیم هنر کاربردی و هنر برای   ودر   به خصوص با دارا بودن جایگاه هنری، )   ی ن یی تز هنری و  

ی اجتماعی، افزایش تولید  ساز لم سا یی، پیشگیری از مهاجرت،  زا اشتغال سبب ایجاد کارکردهای متفاوتی چون  

. فرش در زندگی انسان دارای کاربردهای مختلفی است.  شود می ناخالص داخلی، کمک هزینه زندگی و...هم  

، سجاده و... اشاره نمود. امید  ها فرش ، تابلو  ها چه ی قال ،  ها ی پشت ،  ها فرش به مبل    توان ی م از جمله این کاربردها  

 . شود است که با توجه به این هنر و کاالی مهم، اهمیت آن بر همگان آشکار  

 

 منابع فهرست  

(. فرشنامه ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  ۱۳۹۴آذرپاد، ح.، حشمتی رضوی، ر. )   -

 تهران: انتشارات علم. 

 ، ترجمه جالل ستاری، تهران: انتشارات سروش. ها روش اصول و  (. هنر مقدس،  ۱۳۹۳بورکهارت، ت. )   -

 سروش.   انتشارات   : تهران   نیا. مسعود رجب   ترجمه   اسالمی زبان و بیان.   هنر   (. ۱۳۱۹)   . توس ی ت   بوکهارت،   -

 (. فرش و هنر در گذر زمان، همایش امور فرهنگی سازمان میراث فرهنگی. ۱۳۸۹پرهام، س. )   -

 جایگاه قالی در هنر ایران، ترجمه مصطفی ذاکری، تهران: انتشارات دیبا.   ( و ۱۳۹۵پوپ، آ. )   -

-   ( ا.  ایمانی،  م.،  نژاد،  نقش طرح ۱۳۸۹پورمند، ح.، مهدوی  فرش  (.  گسترش  و  توسعه  در  های جدید 

 . ۱۱-۲۶:  ۱۰(  ۱۷پژوهشی انجمن علمی فرش ایران، ) -باف، فصلنامه علمی دست 

ی، مجموعه  شناس جامعه باف و عوامل مؤثر بر آن از دیدگاه  دست   (. نوآوری در فرش ۱۳۸۶توفیقی، پ. )   -

 مقاالت دومین سمینار ملی تحقیقات فرش. 
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باف، همایش ملی هنر، فرهنگ، تاریخ و تولید  شناختی فرش دست (. مطالعه جامعه ۱۳۹۰حامدی، ع. )   -

 باف ایران و جهان. فرش دست 

شناسی هنر )پرودون، مارکس، پیکاسو(، ترجمه اکبر معصوم  (. سه پژوهش در جامعه ۱۳۸۹، م. ) رافائل   -

 بیگی، تهران: انتشارات آگاه. 

باف ایران برای سنجش تغییرات  (. ارائه الگویی مفهومی از آمیخته کاالیی فرش دست ۱۳۹۵عدالتی، ح. )  -

 . ۱۵-۳۶(:  ۷۹ی بازرگانی، ) ها ی بررس تقاضا در بازارها، مجله  

(. هندسه مشترک در باغ و فرش ایرانی، فصلنامه  ۱۳۹۴فیض آبادی، م.، انصاری، م.، میرحسینی، م. )   -

 . ۲۷-۳۸:  ۹(  ۵علمی نگارینه هنر اسالمی، ) 

 . ۵۴-۵۸:  ۴(  ۳(. پژوهشی در رابطه با فرش ایران، مجله هنر آستان، ) ۱۳۹۷کمندلو، ح. )   -

 . ۸۵-۹۶:  ۴(  ۳ی عصر صفوی، مجله نگره، ) ها قالی (. تجلی عرفان در  ۱۳۹۱، ا. ) وند شعاری، ع.، نادعلیان   -

- Beckert, J., &Aspers, P. (Eds.). (2011). The worth of goods: Valuation and pricing in the 

economy. Oxford University Press. 

- Bogansky, A. E. (2013). Interwoven globe: the worldwide textile trade, 1500-1800. 

Metropolitan Museum of Art. 
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 ایرانیان کاربرد و جایگاه قالی در مراسم آیینی

   ز ی تبر   ی ارشد فرش دانشکده فرش دانشگاه هنر اسالم   ی کارشناس   ی دانشجو   ، مسئول(   سنده ی )نو   رزاپور ی م بهنام  
mirzapour_b@yahoo.com 

 ز ی تبر   ی دانشکده فرش دانشگاه هنر اسالم   ار ی دانش   ، ی وندشعار علی  
a.vandshoari@tabriziau.ac.ir 

 

 چکیده 

ی سنتی هر  ها ن یی آ مختلف ایرانی، باعث به وجود آمدن رسومات متفاوتی در    ی ها فرهنگ وجود اقوام و  

  ها جشن استفاده قالی در مراسم مذهبی و    ها ن یی آ قوم نسبت به سایر اقوام ایرانی شده است. یکی از این  

ی نهفته و معنوی قالی و  ها ت ی قابل است که کاربردهای فراوانی دارد. هدف اصلی این پژوهش: آشنایی با  

یی از مراسم فرهنگی و آیینی که در ارتباط با قالی بوده و نشانگر آداب و سنن  ها نمونه  معرفی و بررسی 

مورد نظر نگارندگان    سؤال ، است. در این راستا پاسخ به این  است  ی خاص از تاریخ ا دوره یک منطقه و یا 

ماهیت    چگونه است؟   ( ها شن مذهبی وج )   مراسم آیینی   فرهنگی در   عد بُ   از   قالی وجایگاه  کاربرد  است که:  

آوری اطالعات در تحقیق حاضر  تحلیلی است. همچنین روش جمع  _این تحقیق براساس روش توصیفی 

. و اطالعات به دست آمده به صورت کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته  است ی  ا نه ا کتابخ به صورت  

است. نتایج به دست آمده در مورد کاربرد قالی در مراسم آیینی چنین است که، قالی عالوه بر پوشاندن  

 ی نمادین و مناسکی نیز باشد. کاربردها دارای    تواند ی م سطوح، به فراخور زمان و مکان  

 

 قالی، کاربرد، جایگاه، مراسم، ایرانیان :  های کلیدی واژه 
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 مقدمه 

صنایع  .  رسد ی ای ریشه در آداب و رسوم و سنن آن جامعه دارد که با گذر زمان به کمال م هنر هرجامعه 

به گواه تاریخ و اسناد و مدارک    ایرانیان   اقوام و جوامع بشری است. و هنر  گر تاریخ و تمدن  تجلی   دستی 

هنری و صنایع دستی آثار جاودان از خود   ی ها نه ی در زم  از تمدن و فرهنگ غنی برخوردار بوده و   ، موجود 

گذاشته  یادگار  به قالی   اند. به  شاخص   بافی  مستقل،  صنعتی  عمیق    ن ی تر عنوان  ریشه  ایران،  کاربردی  هنر 

 داشته است.  این سرزمین   درفرهنگ غنی و باور 

به عنوان کفپوش رواج داشته و کاربرد آن طی گذر زمان صرفاا از    ها یی ا ی آر ی دور، قالی در بین ها گذشته در  

یک کاالی مصرفی خارج شده و به عنوان کاالیی تزیینی و نفیس نیز مورد استفاده قرارگرفته است. از این رو  

  درتجمالت   ی ایران ها قالی گویند:  می   "هنر ایران سیری در  "است که آرتور پوپ و فیلیس اکرمن در کتاب  

بلکه    ، قالی در فرهنگ ایرانیان تنها یک زیرانداز و یا پوشش نیست .  اند داشته   ی سزای ه ب   سهم   درباری   زندگی 

  قالی   . روند ی شمار م هنری و برگی برای شناسایی هویت و سند ملی جامعه به   -یک شاخص و معیار فرهنگی 

است که تار و پودش از روح و روان، عشق    ی ا بافته دست ی اقتصادی و مصرفی باشد،  فراتر از آن که یک کاال 

عالوه بر منظر زیبایی و اقتصادی،    به پاخاسته و یک ملت  و فرهنگ  و هنر، هویت و خرد، باور و ایمان درونی  

که فارغ از هرگونه محدودیت زمانی و مکانی این    . منطقه تاریخی باشد   یک سفیرفرهنگی وآیینی    تواند ی م 

در    تواند ی همچنین م   . شود ایران زمین    ن رسوم و سنن مردما   المعارف جامعی از آداب و ة توانایی را دارد که دایر 

گذشته باحال وآیندگان نقش    ی ها شناسی و ایجاد پل ارتباطی بین نسل منطقه از بعد مردم   یک حفظ هویت  

کن ه ب  ایفا  دارای    د. سزایی  ایرانی  تاریخی،  کاربردها قالی  فرهنگی،  کاالیی،  از: هنری، صنعتی،  اعم  فراوانی  ی 

ی نهفته و معنوی قالی و معرفی و  ها ت ی قابل این پژوهش، آشنایی با    . هدف اصلی است پژوهشی و موارد دیگر  

اب و سنن یک منطقه و یا  یی از مراسم فرهنگی وآیینی که در ارتباط با قالی بوده و نشانگر آد ها نمونه بررسی  

و  کاربرد  مورد نظر نگارندگان است که:    سؤال ، است. در این راستا پاسخ به این  است ی خاص از تاریخ  ا دوره 

 چگونه است؟   ( ها مراسم )مذهبی و جشن   در و آیینی  بعد فرهنگی    از   قالی جایگاه  

 اشاره کرد:   توان ی م کاربرد قالی در مراسم آیینی به تحقیقات پژوهشگران زیر    در پیشینه تحقیِق

  شناسی انسان   رویکرد   چالِشتُر با   خشتی   ی ها قالی   کاربردهای   تحلیل   و   بازشناسی "( در مقاله  ۱۳۹۷افسانه قانی ) 

مناسکی قالی  ی خشتی چالشتر چهارمحال و بختیاری، به کاربرد  ها قالی ، ضمن مطالعه و بررسی کاربرد  "هنر 

  ایفا   است،   سطوح   پوشاندن   که   را،   اصلی خویش   نقش   پهن شده   خانه   در   هنگامی که   تا   اشاره کرده است: قالی 

  قالی   همان .  شود ی م   محسوب   نیز   خانه   تزیین   و   زیبایی   از   همواره بخشی   که   آن   ضمن   مصرفی(،   )وجه   کند ی م 
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  ابد ی ی م   متفاوتی   کاربرد   و   شده   تزیینی   فضای   وارد   باره یک   شد،   دیوار آویخته   جشن بر   روز که  این   به محض 

  و   حضور یافته   طرح و نقش،   در   تغییر   بدون   سوگواری،   و   عروسی   مراسم   در   قالی   همان   باز .  )کاربردتزیینی( 

 مناسکی(.   )کاربرد   رد ی گ ی م   خود   به   ی تر ق ی عم   معانی   بار   این 

فضای   مخاطب،   برخورد   نوع   به   بنا   که   هستند   مصرفی   گروه   ی ها قالی   همان   مناسکی   ی ها قالی    مناسکی   وارد 

  ( ۱:  مراسم   یک   در   قالی   گاهی .  شکنند ی م را    روزمره   چرخه زمانی   که   دارند   اشاره   زمانی   به   خود   خودی   به   و   شوند ی م 

( گاهی هرگز از کاربرد مناسکی  ۲و    دهد ی م   کاربرد  دوباره تغییر   سم  مرا   از   بعد   و  شود ی م   داده   شرکت   کوتاه مدت 

 مثال زد.   توان ی م را    « و در مورد قالی دوم »قالی وقفی   « . در مورد قالی اول »قالی مزار شود ی نم خود خارج  

  ی ها سنت   و  ها ن یی آ شناختی،  مردم   پژوهش   "ی با عنوان ا مقاله ( در ۱۳۹۶در پژوهش دیگری مریم صبری ) 

( و در راستای کاربرد قالی در مراسم  ۱۳۸۸به نقل از متین قزلجه )   "رمضان   مبارک   ماه   در ها  ترکمن   فرهنگی 

ماه رمضان عنوان   از  در   دارد ی م استقبال  م ترکمن   بین   در   رمضان   مبارک   ماه   از   استقبال   که:    به   توان ی ها 

  ین، نش ترکمن   مناطق   از   بسیاری   در   . کرد   تکایا اشاره   و   مساجد   مانند   مقّدس   اماکن   و   کاشانه   و   خانه   نظافت 

  مسجد   جمعی،   دسته   شکل   رمضان، به   ماه   حلول   از   قبل جمعه    آخرین   ترکمن   دختران   و   زنان   که   است   رسم 

به آن    نمد   و   قالیچه   جنس   از   یی ها سجاده   نیز ها  خانواده   از   برخی .  ند ی نما ی م نظافت    را   خود   محل  را که 

 . کنند ی م »نمازلیق« می گوییند، به مسجد محل خود اهدا  

اشاره به روی کار آمدن دولت   با  "تکیه دولت و مراسم مذهبی آن  "( در مقاله ۱۳۹۲افشاررضایی ) گلجان و 

  در   را   دولت   صفوی و رسمی شدن مذهب شیعه در ایران، به مراسمات مذهبی آن دوران اشاره دارند: تکیة 

  )سرپرست   دربار   النظاره نایب .  کردند ی م آماده  خوانی تعزیه   برای  محرم،  اول   به  مانده  چندروز  الحجه، ذی   اواخر 

  تکیه   چادر   نخست، .  کردند ی م   آماده   را   تکیه   فراشان،   و   و کارکنان   البکا ناظم   همکاری   با   تشریفاتی(،   امور   مدیر   و 

شکل    سقف   روی   را    و   دیوارها   بر   سیاه،   ی ها پارچه   سپس   و   کردند ی م   تمیز   را   تکیه   ، دند ی کش ی م هاللی 

و    رنگارنگ   ی ها پارچه   قالیچه،   قالی،   با   را   شاه   مخصوص   جایگاه   و   دند ی کش ی م   آن   طاق نماهای   جرزهای 

  آنان   اختیار   در   طاق نماها را   که   بود   کسانی   عهده   بر   دیگر   طاق نماهای   بستن   و   آرایش .  آراستند ی م   چلچراغ 

 (. ها وزارتخانه   از   یکی   یا   والیات   حکام   نظیر   بودند )افرادی   گذاشته 

 له ئ بیان مس 

ی سنتی هر قوم  ها ن یی آ متفاوتی در    ی مختلف ایرانی، باعث به وجود آمدن رسوم ها فرهنگ وجود اقوام و  

است که   ها جشن استفاده قالی در مراسم مذهبی و  ها ن یی آ نسبت به سایر اقوام ایرانی شده است. یکی از این 

به   باتوجه  استفاده    نه ی ش ی پ کاربردهای فراوانی دارد و در هر منطقه  این  کنند ی م تاریخی خود از آن  . که در 
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تری، باعث هرچه بیشتر  یی از آن پرداخته شده است و قطعاا تحقیقات تکمیلی وگسترده ها نمونه پژوهش به  

یی در  ها ن یی آ در سایر نقاط ایران زمین خواهد شد که به دلیل مکتوب نبودن چنین   ی دیده شدن چنین مراسم 

د  در  جامعی  اطالعات  و  است  فراموشی  خطر  در  حاضر  مس حال  نیست.  پژوهش،  ئ ست  این  اصلی  له 

شناسی و شناخت سبک زندگی است، که به درک هرچه  بازشناسی و تحلیل چنین مراسماتی از بعد مردم 

کم    ی دردست فراموشی ویا ها سنت . و در پی آن، باعث احیاء  کند ی م ی جامعه کمک  ها سنت و    ها ن یی آ بیشتر  

که،    د ی آ ی م پیش    سؤال واقع خواهد شد. حال این    مؤثر رنگ شده که در ارتباط با کاربرد آیینی قالی است،  

مورد    ۷آیینی    _ی کاربرد در پژوهش حاضر به بررسی    چگونه است؟   ی در چنین مراسم   قالی و جایگاه  کاربرد  

اشاره    توان ی م ده است که به موارد زیر  ، پرداخته ش کند ی م سزایی را ایفا  ه قالی نقش ب   ها آن که در    ی از مراسم 

قشقایی،  ۱کرد:   عشایر  در  خواستگاری  قالی  قاجار،  ۲(  دوره  در  عروس  قالی  قالی  ها ن یی آ (  ۳(  بافت  ی 

شویان در مشهد اردهال  ( آیین قالی ۵ع( بر روی میت،  رضا ) ی حرم امام  ها قالی ( غبارتکانی  ۴باف،  بی بی 

 ی نذری و وقفی. ها قالی (  ۷(،  ( آیین سوگواری )قالی مزار ۶کاشان،  

 روش تحقیق 

آوری اطالعات در تحقیق حاضر  تحلیلی است. همچنین روش جمع   _ماهیت این تحقیق براساس روش توصیفی 

 . و اطالعات به دست آمده به صورت کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. است ی  ا نه ا کتابخ به صورت  

با توجه به محدود بودن منابع مکتوب در این عنوان از پژوهش، تالش نگارندگان بر این بوده است که با  

ی  ها ن یی آ   انجام رعایت جوانب امانتداری علمی در این تحقیق به شناسایی و معرفی مراسم مرتبط با قالی و  

رو  این  از  بپردازند  محلی  استخراج   بومی    ی ها داده از    قالی   اربردهای ک   مفاهیم   درباره   توضیحاتی   برای 

 . اند کرده   استفاده   بومی   فرهنگ 

بیشتر، مفاهیم به    چه   هر   تا   تالش بر این بوده ها  قالی   کاربرد آیینی   معنایی   معنوی و   کیفی ابعاد   در تحلیل 

نخستین بار در    برای   یی ها افته باشند. بر همین اساس ی   تر مناطق مذکور نزدیک   بومی   درک   به   دست آمده 

 داده شده است.   ارائه   متون مکتوب قالب  

 بحث 

پرداخته شده است. که   اند بوده نمونه از مراسم آیینی که در ارتباط با قالی   ۷در پژوهش حاضر، به بررسی 

 (. ۱نمودار  )   ه است شد گرفته شده نمودار زیر ارائه  انجام  بندی  طبق طبقه 
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 نگارندگان( : کاربرد قالی در مراسم آیینی ) ۱نمودار  

 

 قالی خواستگاری 

استان فارس رسم بر این بود که وقتی به خواستگاری    قشقایی میان عشایر ی نه چندان دور،  ها درگذشته 

د و بعد نظر خود را  ن با بزرگان فامیل مشورت کن تا  خواست  ها فرصت می از آن   رفتند، پدر دختر دختری می 

ها گاهی چند ماه طول  ند. این فکر و مشورت کردن ن اعالم ک   خود   درباره قبول یا رد خواستگاری دختر 

  خود   خواستگار آمده بود یک قالیچه برای همسر آینده   او   کشید. در طول این مّدت دختری که برای می 

همسرش باید مثل یک    داد کار نشان می با این که  انداخت  را می   ی دختر روی این قالیچه نقش شیر  . بافت می 

  زائده شکل و حالت و قیافه شیر و همچنین جزئیات تزیینی آن تماماا    شیر قوی، شجاع و جنگجو باشد. 

و کاری به    اند داشته که این بافندگان قصد نشان دادن یک نماد را    جا آن تخیل زنان بافنده بوده است و از  

شیر   ظاهری  و  جسمانی  تصوی اند نداشته واقعیت  شکل  از  قدرت  ،  منبع  یک  تجسم  منظور  به  شیر  ری 

دختر تصمیم نهایی را    خانواده وقتی    (. ۱۵  : ۱۳۵۶)تناولی،    کردند ی م ماندگار و مردانگی و شهامت استفاده  

اگر  و    فرستادند چادر خانواده پسر می   اه ی عنوان جواب به س شد و آن را به گرفتند، قالیچه هم تمام می می 

و اگر جواب   ( ۱)تصویر    بافت اج بودند، دختر دم شیر را به سمت باال می خانواده دختر راضی به این ازدو 

 (. ۲  ر ی تصو )   شد منفی بود، دم شیر به سمت پایین بافته می 
 

 
 

کاربرد قالی در مراسم 
آیینی

هدیه

قالی خواستگاری  

قالی عروس باف

قالی بی بی باف

مناسکی

قالی حرم

جمعه قالی

قالی مزار

قالی نذری و وقفی



 

    ۱۴۰۰ ماه آبان   ۲۰و    ۱9  / ران ی فرش ا   ان ی آموختگان و دانشجو پژوهشگران، دانش   ی علم   ی دستاوردها   ی مل   ش ی هما   ن ی نجم پ      ۴6۲
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 رسم زیبای قشقایی تباران ایران                                                ایران   تباران رسم زیبای قشقایی        
 

های قالیچه هم  و رنگ   بود   ، نقش شیر، قوی و در حال نعره زدن داشتند هایی که جواب مثبت  نقش قالیچه 

و یا آهو  شانسی چند گیاه، پرنده و چند بز  شد. گاهی به نشانه برکت و خوش های شاد و سرزنده کار می رنگ 

گاهاا  دندان و  ها الغر، بی ، شیر روی آن شتند هایی که جواب منفی دا شد. اّما قالیچه هم روی قالیچه کار می 

دا   بود یال  بی  قالیچه . رنگ شت و ظاهری ترسیده  این  تیره  های  معموالا  در  .  بودند ها هم  قوم قشقایی حتی 

بودن جواب  منفی  خواستگار  صورت  برای  قالیچه  یک  هم  باز  به  ا فرست می ،  احترام  عشایر  فرهنگ  در  ند. 

 . شد می انجام  ،  بودند   هایی که به خواستگاری آمده دیگران بسیار اهمیت دارد و این کار هم نشانه احترام به آن 

 قالی عروس 

  بافتند ی م قالی   که دوشیزگان ایرانی در ایام نامزدی برای خویش در دوره قاجار    . است   قالی کی از اقالم جهیزیه،  ی 

روی بافتن این فرش   میزان وفاداری به شوهر، حوصله، دقت در کار و درجه سازش روحی عروس را از 

اروپاییان را برای دختران داشته و تا زمانی که زنده بودند، از آن    این قالیچه حکم حلقه طالی   . دادند ی تشخیص م 

کاو    و   قبل از خواستگاری مورد کند   ، ق و غیره دختر از نظر وفاداری و اخال   (. ۱۳۳۵دالمانی،  . ) کردند ی حفاظت م 

  بنابراین چگونگی بافتن قالی معیار مناسبی برای سنجش اخالقیات عروس نبوده و شاید   . است   گرفته ی قرار م 

 (. ۳  ر ی )تصو   . کننده میزان صبر و یا سلیقه عروس بوده، اما معیار اصلی نبوده است یکی از عوامل تعیین 

داشتند و آیین گره زنی نوعروسان، رسمی بود که هر    ی ا ژه ی ی بافت فرش، آداب و زنان درگذشته برا همچنین  

  ی ا در این آیین، نوعروسان با ذکر آیه و حدیث، گره .  دانست ی نوعروس تازه وارد به خانه، آن را افتخار خود م 

 . اند هویت بخش به فرهنگ ایران زمین شده   ، یعنی عضوی از خانواده هنر انداختند ی بر رخ دار قالی م 

  یا   و   نامزد   دختر   که   یی ها خانواده   که   است   این   گلستان   منطقه   ی ها ترکمن   سنن   و   آداب   ترین جالب   از   یکی 

  که   دخترشان   جهیزیه   باید   بشوند   فرستاده   شوهر   خانه   به   رمضان   مبارک   ماه   اتمام   از   بعد   کرده دارند و   عقد 
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  فرش   یا   ترکمنی   قالی   عروس،   باید   خاطر   همین   وبه   کنند   تهیه   شوند را   داماد   خانواده   عروس   است   قرار 

 (. ۵۸:  ۱۳۹۶برای خانه خود ببافد. )صبری،    باف دست   صورت   به   ترکمنی 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 ( https://www.incc.ir/news/IDincc/5802)   قالی عروس   -۳تصویر  

 

 باف بی قالی بی 

  این   بودند،   ارتباط   در   غرب   ی ها دولت   با   چالشتر در چهارمحال و بختیاری ی  ها خآن قاجار،    حکومت   زمان   در 

  در  اروپائی  فرهنگ  تأثیرات  طوری که به  شد،  آنان  بین  در   اشرافی  زندگی  و  حس تجملگرائی  رواج  باعث  مسأله 

  به   محدود   باف بی بی   ی ها قالی بافت   (. دوران ۱۳۷۴سینایی،  )   باف از نقوش تا رنگ مشهود است بی ی بی ها قالی 

  درهم آمیخته  خوانین  و شوکت  باقدرت  باف بی بی  ی ها قالی  شکوفایی  و  رونق  طوری که بوده به  خاص  ی ا برهه 

  همسرانشان،   و   یافته   خاتمه   خوانین   بین رفتن   از   با   رضاشاه   زمان   در   و   شروع   ناصرالدین شاه   زمان   در   چراکه   بود، 

  در   هنر   این   امتیاز   که   است   آن   تحول   و   تغییر   این   علت اصلی .  ندادند   سفارش   دیگر   نیز   را   باف بی بی   ی ها قالی 

  بهره بی   تجمالت  و   هنرها  این   از   عادی   مردم   و   قرارداشت   ها( بی به تبع آن بی   و   )خوانین   خاص   گروهی   دست 

و قرائت قرآن و ذکر نام ائمه    شد ی خاصی بافته م   ی ها ن یی باف، در پای دار هر قالی با آ بی بی   ی ها فرش   . بودند 

پس از بافته شدن، فرش بافته شده با آیینی معنوی، از دار پایین کشیده    و   گرفته ی اطهار نیز در این آیین صورت م 

و    ها طرح همچنین    دواندند ی و فرد سبک پا را روی قالی م   پختند ی )بریدن قالی( را م   و آش قالی بران   شد ی م 

تا قالی بافته    رفت ی باف منحصر به فرد بود و پس از بافت هر قالی نقشه آن از بین م بی بی   ی ها قالی   ی ها نقشه 

منحصر  بماند به شده،  باقی  نیز،   فروپاشی   از   بعد (.  https://www.irna.ir/news/80437518)   فرد    توسط   خوانین 

 (. ۴تصویر  )   . شده ی م   داده   خاص   ی ها قالی   نوع   این   برای   یی ها سفارش   بازماندگانشان،   برخی 
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 ( ۸۴  ، ۱۳۶۸  )تناولی، باف  بی بی   قالی   -۴تصویر  

 

 : شدند ی م به دومنظور تولید    ها قالی این  

  اقدام   داشتند،   که   از موقعیتی  استفاده   با   داشتند   بی بی  لقب   که   کسانی   و   خوانین،   خواهران   همسران،   ( مادران، ۱

  مواد   ، کردند ی م   تولید   هدیه   یا   شخصی   راجهت مصارف ها  قالی   ها، بی بی   که   جا آن از   ؛ کردند ی م   فرش   تولید   به 

  باالیی  ارزش ها قالی  نوع  این  منظور  همین   به . کردند ی م   انتخاب  با دقت  نیز   را  ها طرح   و  مرغوبترین  از  را   اولیه 

 مشهور شدند.   منطقه   در   و به زودی   گرفته   خود   به 

  ها ن ی بهتر   دربافتن   سعی   هرکدام   داشت،   وجود   عروس   و   شوهر   مادر   بین   که   رقابتی   خاطر   به   منطقه   ( در ۲

بافته شده،    ی ها قالی   نوع   این   به   که   شوهر بود.   مادر   با   پیروزی   بیشتر،   کاری   تجربه   خاطر   به   درنهایت   که   داشتند 

 (. ۱۷۵،  ۱۳۹۷)قانی،   گفتند ی م   باف بی بی 

 قالی حرم 

  اطهار، ارادت خاصی به امامان   ائمه ایرانیان پس از ورود اسالم به ایران، به دلیل پیروی از دین مبین اسالم و  

 خصوص پس از اتمام آن، سعی از این رو بسیاری از ایشان حین زیارت، پیش و یا به .  اولیای الهی دارند و  

ای تمیز، به نقاط مختلف  تکه پارچه  در مالیدن سر و صورت خود و یا اجسام خاصی مانند انگشتری و یا 

نوعی تبرک حرم شده و بتوانند پس از سفر به شهر و دیارشان، از این تبرک  کنند تا به مانند ضریح می 

مند شوند. این چارچوب    های مقدس نیز بهره استفاده نموده و از اعجازات اولیای الهی حتی دور از حرم 

تنها امام مدفون در ایران، یعنی امام رضا )ع( نیز صادق است. مردم ایران از دیرباز ارادت    در مورد حرمِ 

اند و در مراسم گوناگون و اعیاد )همانند عید نوروز( برای تبرک  بسیاری به حرم این امام بزرگوار داشته 

 شوند.  سال و ایام خود، به زیارت حرم ایشان مشرف می 
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  آیند و به نوعی تبرک به شمار می ازم و ابزارهای گوناگونی وجود دارد که هر یک به در حرم امام رضا )ع(، لو 

های حرم امام رضا )ع(،  شوند. یکی از لوازم و زیبایی خوشی زائران آن محسوب می این حرم و دل   بنده ی ز   ی نوع 

همانند    باف است که به سفارش آستان قدس رضوی و توسط تولیدکنندگانی های دست ای از فرش مجموعه 

که ساالنه  یی جا آن دوران پهلوی اول( و کارگاه بافت قالی آستان قدس رضوی تولید شده است. از   عمواوغلی )در 

دهند، افراد زیادی بر روی  می انجام  شوند و مراسم مذهبی زیارت را  بسیاری به حرم امام رضا )ع( مشرف می 

ها گرد و  کنند. به همین دلیل این فرش ت می های حرم رفت و آمد داشته و بر روی آن نشست و برخاس فرش 

غبار زیادی دارند؛ اما در فرهنگ شیعیان، ارادتمندان ائمه اطهار بر این باورند که زیارت از حرم امام رضا )ع(،  

رو، بسیاری  آید. ازاین نوعی تقدس و تبرک به شمار می عملی مقدس و خاک پای زائران حرم آن حضرت نیز، به 

کردند تا  خود، آنان را به حرم امام رضا )ع( منتقل می   میت اکن منطقه، از قدیم تا کنون، پیش از دفن  از ایرانیان س 

 ای برای آخرت وی باشد.  مند شده و توشه از تبرک و تقدس این امام معصوم بهره 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ( https://www.aparat.com/v/pRJlTع( بر روی میت ) ی حرم امام رضا ) ها غبارتکانی قالی   -۵  ر ی تصو 
 

و فرشی از آستان قدس رضوی )ع( را بر    دادند ی م قرار  را بر روی زمین    یت در این عمل سنتی و اصیل، فرد م 

تصویر  تا به غبار حرم امام رضا )ع( مزین شده و در زمره زائران امام هشتم قرار گیرد. )   تکاندند روی وی می 

و این  .  کردند این عمل می   انجام این سنت از دیرباز چنان جامع و فراگیر بود که روزانه صدها نفر اقدام به    (. ۵

لوازم  ایرانیان دارد که در میان  گوناگون حرم امام رضا )ع( برای تبرک متوفیان    نشان از تقدس فرش نزد 

  و   ندارد حرم بر روی میت چندان رواج    ی ها تکاندن خاک قالی   . اما در حال حاضر شده است استفاده می 

حرم را روی میت   معطر  ی ها که به جای گرد، گالب معطر یا گل  کنند ی خادمان بارگاه منور رضوی توصیه م 

 (. https://www.irna.ir/news/82755146)    قرار دهند و آن را معطر سازند 



 

    ۱۴۰۰ ماه آبان   ۲۰و    ۱9  / ران ی فرش ا   ان ی آموختگان و دانشجو پژوهشگران، دانش   ی علم   ی دستاوردها   ی مل   ش ی هما   ن ی نجم پ      ۴66
 
 

 ان )جمعه قالی( شوی قالی آیین  

سال بعد از واقعه    ۵۵یعنی    ه.ق   ۱۱۶جمادی الثانی در سال    ۲۷محمد باقر )ع(    شهادت حضرت سلطانعلی بن 

مردم و اهالی فین    است.   با بریدن سر از بدن اتفاق افتاده   عاشورا در کربال و کامالا شبیه حضرت سیدالشهدا 

رفتند پس از شنیدن  به شمار می ایشان  کنندگان آن حضرت به این خطه بودند و از حامیان  دعوت   کاشان که 

حضرت را دور جنازه ایشان    ی ا ، قالی سجاده داشتند جنگی که با لشکریان کفر    در   خبر شهادت آن حضرت 

صورت  بدین .  قرار دادند   ۱بارکرسف    چشمه گویان« در کنار  حسین ه دوش گرفته و »حسین پیچیدند و آن را ب 

  منظور   ای نیز به هایی که در دست داشتند، با کفار مشغول نبرد شدند و عده ای از اهالی فین با سالح که عده 

ها بتوانند  اران دیگر آن تا ی   کردند چرخیدند و دشمنان را از اطراف جنازه پراکنده می می   آن حفظ جنازه به دور  

 قالی غرق به خون را در آب نهر شستشو دهند. 

که در بین اهالی به »جمعه قالی«    در دومین جمعه مهرماه درروستای خاوه اردهال کاشان    از آن سال به بعد 

است  شتاب ،  معروف  ارزیابی  کتاب  در  نیز  احمد  آل  اردهال زده  و جالل  مشهد  در  »مهرگان  مقاله  آن  در   »

به یاد حوادث و رویدادهای مربوط به شهادت و جنگ و گریزهای مربوط به نحوه خاکسپاری    راتوصیف کرده، 

  که   ند و قالی ه د گویان« در هوا تکان می حسین های خود را »حسین دستی   چوب زائرین    جنازه آن حضرت، 

در صحن عامربن ناصر فینی    که   فین   اهالی .  بندند ی م ی  سبز   ی ها را با پارچه   است از پیکر مطهر امامزاده    ی نماد 

)ع( با آداب خاصی در صحن صفا تجمع    ن ی کنند و پس از رفت و برگشت به صحن امامزاده حس اجتماع می 

زنی و سخنرانی متولیان امامزاده )ع( و معتمدان قریه خاوه، قالی مقدس  خوانی و سینه روضه   انجام کرده و بعد از  

طوری که کمتر کسی  دهند که این لحظات بسیار با شکوه و دیدنی است به می   را به معتمدان و اهالی فین تحویل 

داخل حرم    د. زائران قالی را از های آن قرار نگیر تاثیر زیبایی تحت   ، است که مراسم تحویل قالی را شاهد باشد 

سین، یاحسین« برای به  و با بانگ »یاح   ند ی آ ی جوانان فینی با دیدن قالی به شور و هیجان م   . آورند ی امامزاده بیرون م 

شستشوی آن    تا آن را از بزرگان فینی تحویل گرفته و به محل   برند ی به سوی آن هجوم م   دست آوردن قالی، 

  گذرد )ع( می   ن ی العابد زین   )ع( از فرزندان امام   ن ی نهر آبی که از داخل صحن امامزاده حس   تا آن را در   انتقال دهند 

دستان    به   قالی در طول مراسم میان انبوه چوب   د. دهن   وشو )ع( معروف است، شست   ن ی و به نهر امامزاده حس 

که هیچکس غیر از اهالی فین حق دست زدن به قالی و حمل آن را ندارد    طوری به   شود ی فینی حرکت داده م 

با    قالی،   وشو پس از شست   (. ۶  ر ی تصو )   . شویان را همراهی کند زنی قالی با عزاداری و سینه   توانند ی بلکه فقط م 

مراسم قالیشویان در فضایی  .  شود ی م داده  تحویل معتمدان خاوه و خادمان امامزاده  قالی  تشریفات خاصی مجدداا  

 (. ۷تصویر  )   یابد آلود پایان می آکنده از غم و افسوس و در برابر هزاران چشم اشک 
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 حضور انبوه زائران در مراسم   -۷  ر ی تصو                                    صحن امامزاده    ان، ی شو   ی مراسم قال   -۶  ر ی تصو         
 ( ۱۷:  ۱۳۸۵  ، یی رشکرا ی م )                                                         بن محمد باقر )ع(    ی سلطانعل              

 (http://www.qomna.com/paper/subject/47273 /   مشهد اردهال   ان ی شو ی قال ) 
 

های حاشیه  خصوص از آبادی ها هزار نفر زن و مرد از شهرها و روستاهای ایران، به در روز جمعه قالی ده 

  نشینان آیند. حاشیه شویان و تماشای آداب آن در مشهد اردهال گردهم می کویر، برای حضور در مناسک قالی 

)ع( را در آغاز هر پاییز از فرایض   ی کویر این منطقه حضور در مناسک قالیشویان و زیارت امامزاده سلطانعل 

انگارند. این زائران مؤمن ثواب زیارت امامزاده و حضور در مراسم قالیشویان را با زیارت  مذهبی خود می 

 . دانند درکربال برابر می وحضور    ع( )   ن ی مرقد مطهر جد بزرگوارش، حضرت امام حس 
(http://www.persiancarpetassociation.com/mashhad_ardahal_ghalishouyan_13105.html) 

خاصی در بازسازی ملموس و محسوس    این مراسم حماسی که هر سال با حال و هوای باشکوه و معنوی 

شود در فهرست آثار ناملموس و میراث معنوی یونسکو نیز  صورت نمادین برگزارمی تاریخ حماسی اردهال به 

 . ( /http://www.qomna.com/paper/subject/47273)   به ثبت رسیده است 

شویان در مشهد اردهال کاشان و  اری مراسم سنتی مذهبی قالی ز کاشانی در باب برگ  ب شعری از استاد صائ 

 سروده شده است:   چگونگی این مراسم 

 جوی شاهزاده حسین 

 آن را با زالل اشک 

 دهد ی م شستشو  

 این قالی نیست 

 رمز شگفت حقایق است 

 تارش، حریر جمال عشق 

http://www.persiancarpetassociation.com/mashhad_ardahal_ghalishouyan_13105.html
http://www.qomna.com/paper/subject/47273/
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 هاست ی خوب   خالصه   ترانه و پودش،  

 این قالی نیست 

 نقشی از ارژنگ شهادت است 

 و تصویری از قامت واالی شرافت 

 این قالی هست 

 . ) http://www.persiancarpetassociation.com/mashhad_ardahal_ghalishouyan_13105.html(   اما این قالی نیست 

 قالی مزار 

کشور   نقاط  اکثر  برگزار  ها ن یی آ در  را  آن  متوفی  بازماندگان  که  دارد  وجود  متوفیان  برای  سوگواری  ی 

مزار پس از درگذشت متوفی است که به »قالی مزار«   سر  بر   قالی   کردن   پهن   ، ها ن یی آ . از جمله این کنند ی م 

معروف است که در مراسم عزاداری و مجالس روز سوم و هفتم که هنوز سنگ قبر برای نصب آماده  

که در مناطق مختلفی از جمله آذربایجان رایج است، حتی در مناطقی مانند خراسان با    رد ی گ ی م م  انجا نیست  

اول و در مواردی هر شب جمعه تا    سالگرد   و   چهلم   لی در مجالس وجود نصب سنگ قبر، همچنان از قا 

 . کنند ی م چهلم بر روی مزار متوفی استفاده  

پاش و شمع  تزیین روی قالی با قرآن، سجاده حاوی مهر و تسبیح، قاب عکس، گالب   متوفی با   خانواده 

مانند    سیاه، خرما،  به  در مراسم را دور مزار گرد    و حاضرین   اند آراسته ی  ا سفره حلوا و میوه که قالی را 

، سعی در برگزاری هرچه بهتر مراسم و بیان تشکر و پذیرایی از مهمانان که برای همدردی و  اند آورده 

 (. ۸را دارند )تصویر    اند شده عرض تسلیت در مراسم حاضر  
 

 
 ( ۱۸۰،  ۱۳۹۷)قانی،    متوفی   ابدی   خانة   از   نمادی   قبر   بر   قالی   -۸تصویر  

 

http://www.persiancarpetassociation.com/mashhad_ardahal_ghalishouyan_13105.html
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  جایگاه   از   نشانی   تا   شد ی م   پهن   ارزش   با   و   قیمت   گران   ی ها قالی ثروتمندان    یا   ارباب   قبر   در گذشته بر 

 (. ۱۸۸  : ۱۳۹۷)نوری و کاتب،  .  باشد   متوفی   اجتماعی و اقتصادی 

  تکه تکه   قبر   بر   شدن   پهن   از   پس   که   برد ی م   نام   گور   فرش   از   "مبانی فرش   شناخت "  کتاب   تورج ژوله در 

انفاق   چشم   دفع   برای احتماالا    که   شود ی م   داده   شخصی   به   قطعه   هر   و   شود ی م  و    انجام   صدقه   و   زخم 

 (. ۱۳۹۲  است. )ژوله،   شده ی م 

آیینی  مراسم  در  قالی  برکاربرد  مبنی  اشاراتی  نیز  فردوسی  شاهنامه  آن    _در  با  که  است  شده  مذهبی 

حضور پرنیان یا دیبای زرد رنگ و دیبای  .  اند داشته ی م ی بزرگان را تزیین کرده وآنان را گرامی  ها تابوت 

به  تز خسروی  در  گستردنی،  نوعی  گرام ی عنوان  دارند.  کاربرد  متوفی  تابوت  دلیر    ی ین  پهلوانان  داشتن 

قیمت استفاده  های شکیل و گران های نبرد که جان خود را از دست داده یا بر تابوت پادشاهان از بافته ن ا مید 

پوشی گستردنی بر  عنوان کف   ه بارز این کاربرد دیبای خسروی است که به اند که در این میان وج کرده می 

تخت پادشاهان نیز کاربرد دارد. بر تخت سهراب، رستم، اسفندیار و بهرام نمونه مواردی است که به دیبای  

از دیبای زربفت تنها در گرامی داشتن مادر سیاوش توسط کاووس شاه که غیر  . خسروی اشاره شده است 

 (. ۱۰۷:  ۱۳۹۴رحیم پور،  )   . سم عزا است، استفاده شده است از مرا 

 قالی نذری و وقفی 

ی نذری: که به جهت  ها قالی (  ۱.  شوند ی م از لحاظ نیت بافت و اهدا به دو گروه تقسیم    ها قالی این گروه از  

، که در اکثر موارد برای بهبودی بیماری ویا تغییر شرایط زندگی شخص به اماکن  برآورده شدن حاجتی 

عنوان هدیه و پیشکش  ی وقفی: که به ها قالی ( ۲.  شوند ی م متبرکه مانند مساجد، امامزاده و یا حرم ائمه اهدا 

واقف    و به برکت نمازگزاردن زائرین بر روی آن، سبب کسب ثواب برای   شود ی م به امکان متبرکه وقف  

  قالی،   میان   در  یا   باال  در  است،   شفا یافته   فرد  یا   ائمه   اسم   عموماا  که   ی ا نوشته با ها  قالی   از  دسته  . این شود ی م 

 (. ۱۸۰:۱۳۹۷. )قانی،  اند یی شناسا   قابل 

 گیری و پیشنهادها نتیجه 

.  ابند ی ی م   ظهور   مشخصی   رفتارهای   و   اعمال   قالب   در   که   هستند   قوم   یک   باورهای   و   اندیشه   تجسم   ها ن یی آ 

است. نقش  ها  ن ا انس   سایر   با   ارتباط   ایجاد   عامل   و   ها سنت   و   دانش   انتقال   ی برای ا له ی وس   ها ن یی آ   اجرای 

سزایی دارد حال همان قالی به فراخور  ه اصلی قالی پوشاندن سطوح بوده و در زیبایی و تزیین خانه نقش ب 

و مکان   مواردی چون: سمبل  کاربردها دارای    تواند ی م زمان  به  پژوهش  این  در  که  باشد  نیز  دیگری  ی 

های  پاسخگویی به خواستگاران در عشایر قشقایی، نماد حلقه ازدواج برای نوعروسان در دوره قاجار، آییین 
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باف، مراسم غبارتکانی قالی بر روی میت در حرم  بی ی بی ها قالی   کشی قالی در خاص دوره بافت و پایین 

ع( در مشهد اردهال کاشان، نماد سفره بر روی مزار و به  )   ی سلطانعل نماد پیکر مطهر امامزاده  امام رضا )ع(،  

 عنوان نذر برای شفای بیماران اشاره شده است. 

تا    شود ی م حضور قالی از روز تولد نوزاد که در بعضی از طوایف به عنوان هدیه تولد به خانواده نوزاد اهدا  

ی فراوانی است که در طول زندگی انسان و در  کاربردها ، دارای  شود ی م روز مرگ انسان که بر روی مزار پهن  

که نشان از اهمیت حضور این هنر دستی در میان ایرانیان است.  است  مراسمات غم و شادی همراه شخص  

که دارای مفاهیم اجتماعی  ی پیشینیان شده  ها سنت همچنین نکوداشت و احیاء چنین مراسماتی باعث حفظ  

بسیاری در دل خود هستند از جمله احترام به خواستگاران در عشایر قشقایی که با وجود جواب منفی به  

که نشانه احترام به بزرگان است، ویا نوعروسانی که پس از حضور در خانه    فرستند ی م  ، قالی برای آنان ها آن 

مندان قالی باف  زمره خانواده هنر ، خود را در  است مراه آیین خاصی  ی بر رخ دار قالی انداخته که ه ا گره داماد،  

این رنج و    خواهد ی م که گویی    کند ی م ، ویا قالی مزار که حاضرین را به دور خود جمع  دهد ی م ایران قرار  

 به واسطه همبستگی و اتحاد گره خورده به دور خودش را التیام بخشد.   را وصیبت وارد شده  

: با وجود این که منابع مکتوب بسیار اندکی در مورد کاربرد و جایگاه قالی در  ود ش می همچنین پیشنهاد  

ی به این  ا اشاره مراسم آیینی در دست است با این حال تالش بر این بود که با رعایت امانتداری علمی  

یی  ها ن یی آ و    ، که در نهایت به احیاء چنین مراسم تر جامع ی  ها پژوهش مراسم شود تا سرآغازی باشد برای  

 ختم شود، تا در اعتالی هر چه بیشتر قالی ایرانی برگ زرین دیگری رقم بخورد. 
 ت نوش پی 

  ی ها ن یی آ یی بوده و هست که در  ها رسم یی با نام ها، باورها، و  ها ن ا مک و روستاهای اطراف اردهال دارای    ها ی آباد مجموعه    -۱

نیز تداوم ی   اند داشته کهن ایرانی، از جمله آیین مهر، تقدس   ، که از این شمار است: چشمه و  اند افته و برخی در دوره اسالمی 

نیاسر و   به  باِرکرسف، غار نیاسر، دو کوه شیرآیین و مارآیین که از نشلج یکی روی  نیاسر، چشمه شاهزاده حسین در  آتشگاه 

 (. ۷  : ۱۳۸۵رایی،  میرشک )   دیگری روی به مشهد دارد 
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-   ( سپیده  افشاررضائی،  مهدی؛  تکیة ۱۳۹۳گلجان،    علوم   ی ها پژوهش آن،    مذهبی   مراسم   و   دولت   (. 
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 بافی از شمول قانون کار های بزرگ و متمرکز قالی ارزیابی مستثنی شدن بافندگان مجتمع 

 دانشگاه تهران   ی اس ی حقوق و علوم س   دانشکده   ی گروه حقوق عموم   ار ی استاد   ، نادر میرزاده کوهشاهی 

mirzadeh@ut.ac.ir 

 

 چکیده 

های جدی قانون کار و  بافی از جمله گروهی از کارگران هستند که نیاز به حمایت های قالی کارگران کارگاه 

ها  صد سال قبل نخستین مقررات کار در خصوص این کارگاه حقوق کار دارند. به همین دلیل بیش از یک 

قانون  کارگاه   ۶۹در سال    گذار وضع شد.  در  کارگران شاغل  کار  قانون  قالی در تصویب  از  های  را  بافی 

اداره    قانون حمایت از تأسیس و   ۴در ماده    ۱۳۸۰شمول قانون کار خارج ندانست اما متعاقب آن در سال  

یادشده کارگر محسوب نشده و بنابراین    های ، افراد شاغل در مجتمع بافی های بزرگ و متمرکز قالی مجتمع 

از حمایت  تبع آن  به  کار و  قانون  به  از شمول  نظر  کارگران خارج شدند.  به  قانونی مربوط  که  این های 

ها صورت گرفته است، هدف این مقاله این  مستثنی شدن کارگران از قانون کار با پیمانکار تلقی کردن آن 

له را نقد و بررسی و ارزیابی کند. روش  ئ رایط پیمانکاری این مس بوده که براساس موازین حقوق کار و ش 

.  شد م  ا انج های حقوقی تحقیق  تحقیق توصیفی و تحلیلی بوده و با استفاده از منابع دست اول در پژوهش 

می بررسی  نشان  مجتمع ها  در  شاغل  بافندگان  پیمانکار،  تشخیص  و  تمایز  معیارهای  مبنای  بر  های  دهد 

ها مصداق ندارد. نتیجه  های پیمانکار در خصوص آن تی شبیه به کارگر دارند و ویژگی بزرگ بیشتر وضعی 

انگیزه مستثنی نمودن بافندگان مجتمع که  این  با  بافی  قالی  اقتصادی  های  مبانی  انجا های  با  م شده است و 

 حقوق کار و موازین حاکم بر پیمانکاری مطابقت ندارد. 

 

 بافی، قانون کار، شمول های قالی بافندگان، مجتمع مستثنی شدن،    های کلیدی: واژه 
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 مقدمه 

از اهداف اصلی حقوق کار حمایت از کارگر و تحقق عدالت اجتماعی است. صنعتی شدن جوامع، ایجاد  

های بزرگ در کنار نتایج مثبت، مشکالت و شرایط نامساعدی را برای کارگران رقم زد.  ها و کارگاه کارخانه 

شد و در نهایت  وقوع این مشکالت سبب اعتراضات کارگران، اعتراض برخی مکاتب سیاسی و اجتماعی  

ها به عنوان حافظ نظم عمومی اقدام به مداخله در روابط کار نمودند و سعی کردند با وضع موازین  دولت 

حمایتی از شرایط نامساعد کار کاسته و شرایط بهتری را برای کارگران در ابعاد مختلف مزد، مدت کار، ایمنی  

بود که حقوق کار به عنوان یک حقوق حمایتی شکل  های گروهی فراهم کنند. این گونه  و بهداشت و فعالیت 

گرفت و تکوین یافت. در ایران هم پس از مشروطه به تدریج مقررات و قوانین مربوط به روابط کار تصویب  

برخی افراد به دلیل  که  این شد و حقوق کار شکل گرفت. قانون کار منبع اصلی حقوق کار است. نظر به  

های قانون کار برای  ول قوانین استخدامی بخش دولتی بودن، اعمال حمایت داشتن امنیت شغلی بهتر و مشم 

غیر ضروری   ) آنان  همه حمایت است  اعمال  یا  و  دولت(  کارمندان  مواجه  مانند  مشکل  با  ) ها  مثل  است 

از فعالیت کارگاه  قانونگذار برخی  یا  های خانوادگی(،  از شمول تمام  اقتضائات مختلف  به  را بنا  افراد  یا  ها 

متی از قانون کار مستثنی نموده است. اما در مواردی قانونگذار برخی افراد را از شمول قانون کار خارج  قس 

توان برای آن دالیل توجیهی مناسب یافت. یکی از این موارد که به موجب  ساخته است که به سختی می 

و »  تأسیس  از  مجتمع   قانون حمایت  قالی اداره  متمرکز  و  بزرگ  مجلس    ۱۳۸۰/ ۱۲/   ۲۲« مصوب  بافی های 

های  مجتمع در  بافندگان شاغل  ،  اند شده طور کامل و دائمی مستثنی  شورای اسالمی از شمول قانون کار به 

در ابعاد    تواند مستثنی شدن بافندگان از شمول قانون کار می که  این هستند. نظر به  بزرگ و متمرکز    بافی قالی 

مختلف حقوق این افراد را در معرض تضییع قرار دهد، در این مقاله از منظر حقوق کار موضوع را بررسی  

شدن  می  مستثنی  آیا  که  است  این  این خصوص  در  طرح  قابل  اساسی  پرسش  شاغل کنیم.    در   بافندگان 

 بقت دارد؟ چرا؟ از شمول قانون کار، با مبانی و موازین حقوق کار مطا   بافی های قالی مجتمع 

وکارگاه  کار  حقوق  حوزه  در  موجود  ادبیات  قالی بررسی  می های  نشان  در  بافی  پژوهشی  کار  که  دهد 

خصوص موضوع یادشده صورت نگرفته است و نیاز است که ابعاد این موضوع بررسی و ارزیابی شود.  

قانو  از شمول  بافندگان  مستثنی شدن  با  که  است  این  موضوع  به  پرداختن  کار،  اهمیت  تمام    ها آن ن  از 

شوند. پس از مقدمه،  های حقوق کار و دست آوردهای حقوق کار در دو قرن گذشته محروم می حمایت 

 . اند شده گیری ارائه  م نتیجه ا انج مطالب مقاله در زیر عناوین کلی روش کار، بحث و سر 

  



 ۴75          از شمول قانون کار   ی باف ی بزرگ و متمرکز قال   ی ها شدن بافندگان مجتمع   ی مستثن   ی اب ی ارز   
 

 روش کار 

. قوانین و  شد در این تحقیق با توجه به ماهیت حقوقی آن ابتدا قوانین و مقررات مرتبط با موضوع شناسایی  

های حقوقی به عنوان منابع دست  مقررات که در علم حقوق در زمره منابع این علم هستند، در پژوهش 

قوقی امری ضروری است.  های ح وهش ژ ها در پ شوند و شناسایی، بررسی و استفاده از آن اول شناخته می 

توان از قانون کار مصوب  از جمله این قوانین و مقررات که مرتبط با موضوع پژوهش حاضر هستند می 

  ۱۳۸۰/ ۱۲/   ۲۲« مصوب  بافی های بزرگ و متمرکز قالی اداره مجتمع   قانون حمایت از تأسیس و ، » ۱۳۶۹

های بزرگ و متمرکز  اداره مجتمع   قانون حمایت از تأسیس و   مجلس شورای اسالمی، آیین نامه اجرایی 

هیأت وزیران اشاره کرد. شرایط عمومی پیمان که بر قراردادهای پیمانکاری با    ۸۵/ ۶/ ۱۵مصوب    بافی قالی 

بخش دولتی حاکم است و ابعاد مختلف قرارداد پیمانکاری در آن مشخص شده است از دیگر مقررات  

قانون    آیین نامه اجرایی   ۱ماده    تبصره که  این نظر به    مرتبط است که مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین 

پیمانکاری    داشته »چارچوب قرارداد مقرر    بافی های بزرگ و متمرکز قالی حمایت از تأسیس واداره مجتمع 

توسط مرکز  شوند  مشغول به کار می بافی  های بزرگ و متمرکز قالی مجتمع که به موجب آن بافندگان در  

.« و  ها جهت ارائه به متقاضیان قرار خواهد گرفت ن ا در اختیار سازمان بازرگانی است ملی فرش ایران تهیه و 

این نمونه قرارداد توسط مرکز ملی فرش تهیه شده است، در پژوهش حاضر به بررسی این قرارداد نمونه  

پژوهش  منابع دست دوم  از  اول،  منابع دست  کنار  پرداخته شده است. در  واقع  هم  در  که  های حقوقی 

، استفاده شده است. افزون بر منابع داخلی، منابع  اند شده نابعی هستند که درباره منابع دست اول نوشته  م 

های حقوقی هم بررسی  خارجی مرتبط هم استفاده شده و وجوه تمایز کارگران و پیمانکاران در سایر نظام 

ها  ش گردآوری داده ای است و رو یسه مقا تحلیلی، کیفی و تا حدی    -شده است. روش تحقیق توصیفی 

 ی است. ا انه کتابخ روش اسنادی و  

 بحث 

 بافی از دیدگاه حقوق کار های قالی ها و کارگاه اهمیت تاریخی مجتمع 

در ایران دارای سابقه طوالنی است. در دوران مشروطه به بعد هم که قوانین و مقررات مختلف   بافی فرش 

بافی به  (، صنعت فرش ۱۳  : ۱۳۷۱فلور، است ) های کارگری  ه است، و آغاز فعالیت جنبش شد در ایران وضع  

های  گاه ها و کار شد و کارخانه دلیل رونق تجارت خارجی فرش ایران در زمره صنایع اصلی محسوب می 

(. در کرمان هم  ۵ : ۱۳۸۹ ، پروان  و بودند )اتحادیه بافی در نقاط مختلف ایران مشغول فعالیت مختلف فرش 

های خارجی هم در کنار تجار ایرانی در صنعت  بافی رو به افزایش بود و شرکت های مختلف قالی دستگاه 
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ه همین جایگاه مهم قالی بافی در ایران،  ( با توجه ب ۸۶: ۱۳۹۴نیکخواه و رضوانی، )  بافی فعالیت داشتند. قالی 

  هایی که مقرراتی در خصوص آن وضع شد، قالی بافی بود. در حوزه روابط کار یکی از نخستین حوزه 

مربوط به کارگران   های نامه ( آن گونه که یکی از مورخین اسناد مربوط به نخستین نظام ۶۴  : ۱۳۹۶هاشمی، ) 

قالی باف کرمان را بررسی کرده است، با پیگیری سازمان بین المللی کار از ایران نخستین مقررات در حوزه  

داخلی و خارجی( در سطح  ) بافی  قالی   های انه روابط کار و حقوق کار پس از مشروطه درخصوص کارخ 

المللی  ازین روزهای تأسیس سازمان بین ایران در همان آغ که  این کرمان به تصویب رسیده است. توضیح  

به عضویت آن درآمده بود و بدین ترتیب، سازمان مزبور وضعیت کارگری و شرایط کار در ایران را    کار 

المللی کار قرار گرفت، صنعت  مورد بررسی قرار داد. اولین صنعتی که بدین لحاظ موردتوجه سازمان بین 

صنعت  به عنوان    از کشور   خارج در  توان شناخته شده بودن  را می   . از جمله دالیل این امر بافی بود قالی 

بافی  صنعت قالی و همچنین به این دلیل که در    داد بخش عمده صادرات ایران را تشکیل می ایران که  اصلی  

 مشغول کار بودند، دانست. تعداد زیادی نیروی کارگر  

  بافی کرمان های قالی کارگران کارگاه   نامناسب یت  هایی درباره وضع پس از دریافت گزارش المللی کار  بین سازمان  

( مورد  ۱۹۲۰ت مدیره )اکتبر  ئ مسأله را در پنجمین جلسه هی  ، دادند که بیشترشان را زنان و کودکان تشکیل می 

( به دولت وقت ایران  ۱۹۲۰اکتبر    ۳۱، رییس دفتر سازمان مزبور در تلگرافی ) در نتیجه آلبرتوماس .  بحث قرار داد 

دهد. وی ضمن بیان شرایط نامناسب محیط کار  بافی« هشدار می های قالی راجع به اجیر کردن اطفال در کارخانه » 

که نسبت به    خواهد و مشکالت جسمانی ناشی از آن که گریبانگیر این کارگران در کرمان شده بود، از دولت می 

.  نهایت تالش خود را در جهت بهبود اوضاع ایشان مبذول دارد   و المللی کار پایبند باشد  تعهداتش در سازمان بین 

شود. از جمله محتوای  ی تهیه می ا نامه نظام ظاهراا با پیگیری صورت گرفته در همین خصوص در ایالت کرمان  

سال و    ۸کمتر از    ان پسر گیری  کار به ساعت، ممنوعیت    ۸  توان به محدودیت ساعات کار به نامه می این نظام 

، والی بعدی  در زمان والگیری تیمورتاش تعطیلی روزهای جمعه اشاره کرد. متعاقباا    سال،   ۱۰کمتر از    ان دختر 

تا    ۹۴  : ۱۳۸۳پ  ططری، )   . شد باف تنظیم  « برای کارگران قالی ی ا نامه ش.( مجدداا »آیین   ۱۳۰۳ف    ۱۳۰۲رمان ) ک 

صادر شده است با صراحت بیشتری به برخی موازین حمایتی پرداخته    ۱۳۰۲در فرمان والی کرمان که در    . ( ۱۰۳

توان به ممنوعیت به کار گماردن کارگران بیمار، ممنوعیت تأسیس کارگاه در زیرزمین و  شده است. از جمله می 

که بیان  چنان   . ( ۷۴  : ۱۳۹۵ها اشاره داشت )عراقی،  های مرطوب و بازرسی ماهانه مأمور بهداشت از کارگاه اتاق 

ه  شد باف وضع  بافی در ایران، نخستین مقررات کار در ایران درباره کارگران قالی شد به دلیل سابقه و اهمیت قالی 

http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/5163
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بافان،  صد سال پس از وضع نخستین مقررات در حمایت از قالی است. اما در ادامه خواهیم دید که حدود یک 

 های حقوق کار محروم کرده است.  قانونگذار آنان را از حمایت 

 بافی از شمول قانون کار های قالی ها و کارگاه مستثنی شدن مجتمع 

واع کارگران است. برای تحقق این هدف باید همه کسانی  هدف حقوق کار و فلسفه وجودی آن حمایت از ان 

بینی استثناهای  که وضعیت آنان با تعریف کارگر انطباق دارد، مشمول قانون کار باشند. اما این هدف با پیش 

زیاد برای قانون کار به چالش کشیده شده است و بنا به گفته یکی از محققین در ایران امروز با وجود پیشینه  

از  ا دهه چند   یکی  کار،  قوانین  وضع  سراسری  ی اساس ی  پوشش  نبود  مسأله  قوانین  این  مشکالت  ترین 

خود دایره شمول قانون کار و    ۵و    ۱در مواد    ۱۳۶۹( قانون کار مصوب  ۱۰۸  : ۱۳۹۷خیراللهی،  )   . هاست آن 

کار   قانون  یک  ماده  موجب  به  است.  کرده  مشخص  را  کار  قانون  کارگران،   تمام » مشمولین    کارفرمایان، 

  ۵.« ماده  هستند ی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون  خدمات   ی، صنعت   ها، مؤسسات تولیدی، کارگاه 

ها  کارگران، کارفرمایان و نمایندگان قانون آنان و کارآموزان و نیز کارگاه   تمام » دارد:  ر نیز مقرر می قانون کا 

.« بنابراین با توجه به مواد مزبور انتظار این است که همه کارگران مشمول  هستند مشمول مقررات این قانون  

. قانونگذار در فصل دوازدهم قانون  اند شده قانون کار باشند. اما همواره گروهی از افراد از شمول آن مستثنی  

مواد   در  و  نظیر    ۱۹۱تا    ۱۸۸کار  را  و  مواردی  قوانین  سایر  یا  کشوری  استخدام  قانون  مشمول  اشخاص 

را از شمول قانون کار مستثنی نموده یا اجازه   خانوادگی ی ها مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه 

یا    ( ، در بخش کشاورزی ها  )برخی فعالیت   کامل   طور را از شمول قانون کار به ها  داده است که هیأت وزیران آن 

 ( از شمول قانون کار مستثنی نماید. های کوچک کمتر از ده نفر خاص )کارگاه در موارد  

ها از شمول قانون  بافی یا افراد شاغل در آن های قالی ی به مستثنی شدن کارگاه ا اشاره اما در قانون کار هیچ 

  قانون حمایت از تأسیس و یک دهه بعد از تصویب قانون کار، در قانونی به نام    حدود ه است.  کار نشد 

قالی اداره مجتمع  متمرکز  بزرگ و  بافندگان شاغل در  بافی های  قالی مجتمع ،  با    بافی های  که  ترفند  این  با 

های حقوق  ، کارگر شناخته نشدند و از شمول قانون کار خارج و از حمایت کنند قرارداد پیمانکاری کار می 

 پردازیم. کار محروم شدند. در ادامه به بررسی این امر می 

 شدن بافندگان شرایط مستثنی 

مجلس    ۱۳۸۰/ ۱۲/   ۲۲« مصوب  بافی های بزرگ و متمرکز قالی قانون حمایت از تأسیس واداره مجتمع »   ۴ماده  

  بافی که در چارچوب یک قرارداد های قالی »بافندگان شاغل در این گونه مجتمع دارد  می   شورای اسالمی مقرر 

گفتنی است در    .« شوند نمی   بگیر، کارمند و یا کارگر تلقی حقوق کنند به عنوان پیمانکاری با صاحب کارگاه کار می 
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وای این ماده به الیحه دولت  بینی نشده بود و در مجلس شورای اسالمی محت الیحه پیشنهادی دولت این امر پیش 

 اضافه شد. 

از    پیمانکاری   یک قرارداد بافی مورد نظر و اشتغال در چارچوب  ی های قال برابر ماده مزبور، بافنده بودن، شاغل در مجتمع 

 شوند. افراد مزبور کارگر تلقی نشده و از شمول قانون کار خارج می   ها جمله شرایطی است که با جمع آن 

 بافنده بودن 

مشغول    بافی های بزرگ و متمرکز قالی مجتمع اولین شرط مستثنی بودن این است که فرد به عنوان بافنده در  

کار باشد.  ب اداره مجتمع   قانون حمایت از تأسیس و   آیین نامه اجرایی   ۱  ماده به موجب    به  زرگ و  های 

شود که حداقل دارای پانزده سال سن بوده و براساس قرارداد با  بافی بافنده به فردی اطالق می متمرکز قالی 

مجتمع  در  فعالیت  از  معینی  میزان  با  مشترکاا(  یا  )منفرداا  کارگاه  قالی صاحب  آیین های  مشمول    نامه بافی 

 .ال داشته باشد به بافت قالی، گلیم، جاجیم، ورنی و نظایر آن اشتغ   یادشده 

 بافی بزرگ و متمرکز بودن های قالی شاغل در مجتمع 

بافی  های قالی کند بلکه بافنده باید در یکی از مجتمع باف بودن به تنهایی برای مستثنی بودن کفایت نمی قالی 

های یادشده به سراغ  باشد و اشتغال داشته باشد. برای شناخت مجتمع   موضوع قانون مشغول به بافندگی 

 رویم. نامه اجرایی آن می قانون و آیین 

  بافی )شامل: قالی، گلیم، جاجیم، ورنی و...( های قالی »مشخصات مجتمع قانون یادشده    ۱برابر تبصره ماده  

قانون    آیین نامه اجرایی   ۸۵/ ۶/ ۱۵ن در تاریخ  ت وزیرا ئ .« هی شود نامه اجرائی این قانون تعیین می براساس آیین 

نامه  آیین  ۲را تصویب نمود. به موجب ماده    بافی های بزرگ و متمرکز قالی اداره مجتمع   حمایت از تأسیس و 

 « قالی کارگاه یادشده،  مندر های  تولید محصوالت  به  مبادرت  که  )   ج بافی  ماده  به صورت ۱در  باف  دست   ( 

مزایای مندرج در قانون    بافی شناخته شده و از ، در صورت داشتن شرایط زیر به عنوان مجتمع قالی کنند می 

 : شوند ف برخوردار می ۱۳۸۰مصوب    -ی باف های بزرگ و متمرکز قالی حمایت از تأسیس و اداره مجتمع 

( متر  ۲۰۰یست ) دو   مربع با سطح زیربنای حداقل ( متر ۳۳۰سی )   و   صد در زمینی به مساحت حداقل سی   -الف 

مربع سایر موارد شامل مدیریت مجتمع،    ( متر ۷۰( متر مربع سالن بافت و هفتاد ) ۱۳۰صد و سی ) مربع شامل یک 

با رعایت استانداردهای نور، روشنایی، تهویه، امکانات بهداشتی و    تأسیسات، انبار و خدمات جانبی و غیره بوده و 

 . مصوب شورای عالی حفاظت فنی تأسیس و اداره شوند ضوابط ایمنی و بهداشت کار    ایمنی مطابق با 

تر و ظرفیت  پایین   شمار سی و پنج و ( متر مربع رج ۱۰۰صد ) حداقل میزان ظرفیت تولید ساالنه یک   -ب 

پنج رج با حداقل بیست و چهار نفر بافنده    شمار باالتر از سی و ( متر مربع برای رج ۷۰تولید ساالنه هفتاد ) 

هایی که در روستاها با حداقل پنجاه  کارگاه »   ماده یادشده  ۲تبصره برابر  . « مشخصات یاد شده باشد متناسب با 
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یا می   ( مشخصات فضا و متراژ % ۵۰درصد )  ایجاد شده  )الف( و )ب(  بندهای  شوند، مشمول  مذکور در 

 .« خواهند بود   نامه مقررات این آیین 

بافی با مشخصات فوق مشغول به کار هستند، کارگر  ای قالی ه بنابراین افرادی که به عنوان بافنده در کارگاه 

 شوند. محسوب نمی 

 پیمانکاری   یک قرارداد اشتغال در چارچوب  

بافی  های قالی ی که در قانون یادشده برای مستثنی نمودن بافندگان کارگاه ا نه ا به قالب حقوقی و در واقع  

یا مقاطعه « است.  پیمانکاری   یک قرارداد اشتغال در چارچوب  » استفاده شده،   کاری، قراردادی  پیمانکاری 

و در  ازا  یا مابه م عمل و یا فروش کاالئی را با شرایط معین در قبال بهاء  ا انج است که به موجب آن، کارفرما  

ممکن  پیمان  کند. موضوع  مقاطعه کار واگذار می پیمانکار یا  مدت معینی به شخص یا اشخاص معین به نام  

 .م عمل دیگری باشد ا انج سازی یا تهیه و تدارک کاال یا  اختمان یا حمل و نقل یا راه است ایجاد س 

از    بافی های قالی ببینیم توسل قانونگذار به قرارداد پیمانکاری برای مستثنی کردن بافندگان کارگاه که  این برای  

شمول قانون کار چقدر قابل توجیه و پذیرفتنی است، باید وجوه تمایز پیمانکار و کارگر را بررسی کنیم.  

بعد شاخص  بند  در  منظور  این  بافندگان  برای  انطباق وضعیت  و همچنین  کارگر  از  پیمانکار  تمایز  های 

 کنیم. ها مطرح و ارزیابی می بافی را با آن های قالی مجتمع 

 بافی: پیمانکار یا کارگر های قالی افراد شاغل در مجتمع وضعیت  

ها و معیارهایی مطرح شده است.  برای تشخیص پیمانکاران از کارگران در ایران و سایر کشورها، شاخص 

های بزرگ  توان دریافت که وضعیت افراد شاغل در مجتمع این معیارها می   ترین مهم با بررسی    جا در این 

 وضعیت پیمانکاران انطباق دارد یا کارگران؟ بافی بیشتر با  قالی 

 کار و تبعیت حقوقی کارگر   انجام استقالل پیمانکار در  

ترین وجوه تمایز و تشخیص قرارداد پیمانکاری این است که پیمانکار در انجام کاری که به  از جمله مهم 

بنا به تشخیص  م آن است، استقالل دارد. زمان حضور و انجام کار  انجا موجب قرارداد پیمانکاری متعهد به  

به نتیجه و   در مقابل، تبعیت    م کار آزادی عمل دارد. انجا و تصمیم اوست. و در انتخاب روش رسیدن 

یا تعریف   کارگر و  که در تعریف  به نحوی  است.  کارگر  از غیر  کارگر  حقوقی مالک اصلی تشخیص 

در    ۱۳۳۷قانون کار مصوب    ۱شود. در همین خصوص در ماده  ن امر اشاره می قرارداد کار به نحوی به ای 

کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان به دستور کارفرما در مقابل  » تعریف کارگر آمده بود: 

یت  به دستور کارفرما« نشانگر توجه قانونگذار به معیار تبع عبارت » کند.« که  دریافت حقوق یا مزد کار می 
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کارگر از  » گونه تعریف کرده است:  هم با تغییر اندکی کارگر را این   ۱۳۶۹قانون کار    ۲حقوقی بود و ماده  

السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و  لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق 

رفرما« نشانگر رابطه تبعی بین  به درخواست کا » که عبارت    . کند« سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می 

شود. برای مثال در حقوق  کارگر و کارفرما است. این امر در حقوق کار کشورهای دیگر هم مشاهده می 

 ( Centel, 2017: 33) کار ترکیه در تعریف قرارداد کار به عنصر تبعیت اشاره شده است.  

کارگر( نظارت کند، به  ) یعنی کارفرما( بر کار طرف دیگر  ) حقوقی زمانی وجود دارد که یک طرف    تبعت 

(  ۱۱۵  : ۱۳۹۵کار دستور دهد و نتایج به دست آمده را بررسی کند. )عراقی،    انجام   او در مورد چگونگی 

ر خصوص ابعاد  برای تحقق تبعیت حقوقی، تبعیت فنی کارگر از کارفرما یعنی اطاعت کارگر از کارفرما د 

و جزئیات فنی موضوع ضروری نیست. در همین خصوص گفته شده برای تحقق تبعیت حقوقی، تبعیت  

کارگر از کارفرما در زمینه تعهد اصلی کارگر که همان کار تخصصی او است، الزامی نیست. برای مثال  

تعهد اصلی    داروها ز  ها و تجوی پزشکی که به استخدام بیمارستان خصوصی درآمده است، تشخیص بیماری 

ی با حالت تبعیت، تعارضی  ا حرفه اوست که در تعهد اصلی نیازی به تبعیت از کارفرما ندارد. و استقالل  

ندارند. همین که برای مثال پزشک از مقررات اداری بیمارستان تبعیت کند، برای تحقق تبعیت حقوقی او  

زشکان و معلمان برای تحقق تبعیت حقوقی کفایت  افرادی نظیر پ  « تبعیت اداری » کافی است. به بیان دیگر 

کند. نیازی نیست که نظارت کارفرما بر کارگر مستقیم باشد تا تبعیت حقوقی محقق شود. بلکه نظارت  می 

توان گفت تبعیت حقوقی کارگر در آن است که  اعم از نظارت مستقیم و غیر مستقیم است. در مجموع می 

های  با استفاده از امکانات آن، محل، وسایل کار و غیره در ساعت   در چهارچوب سازمان اداری کارگاه 

م دهد. )عراقی،  انجا مقرر اداری کارهایی را که از لحاظ پست سازمانی یا برابر قرارداد کار بر عهده اوست، 

به بیان دیگر همین که کارگر تحت مدیریت کلی کارفرما یا نمایندگانش وظایفی که  (  ۱۲۰  -۱۱۵  : ۱۳۹۵

دهد برای تحقق تبعیت حقوقی و در نتیجه برای کارگر  انجام  قرارداد و مقررات کارگاه برعهده دارد را  برابر  

کافی است.   او  که طی آن، خالصه    طور به تبعیت حقوقی  محسوب شدن  از حالتی  کسی    عبارت است 

 . ( ۷۰  : ۱۳۹۲رفیعی،  )   تحت اداره و نظارت مستقیم و یا غیرمستقیم دیگری کار کند 

عنوان یکی از  کند به ی مختلف شاخص تبعیت حقوقی و کنترل کارفرما بر شخصی که کار می در کشورها 

. از جمله در انگلستان یکی از معیارهایی که در رویه  رود معیارهای مهم تشخیص کارگر از پیمانکار به کار می 

  .( Bonino, 2017: 450)  شود همین معیار میزان کنترل کارفرما است قضایی برای تشخیص کارگر استفاده می 

استفاده   پیمانکاران مستقل  از  کارگر  در تشخیص  که  است  معیارهایی  از  یکی  کنترل  عامل  هم  آمریکا  در 
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در رأس معیارهای تشخیص    کار توسط کارفرما   ات ی کنترل اعمال شده بر جزئ   زان ی م شود. در این کشور  می 

پیمانکار قرار دارد  از  استرالیا  (Sander, 2017:73). کارگر  از جمله در  شاخص   همچنین در سایر کشورها 

در همین    (Vranken, 2009: 63).  شود برای تشخیص کارگر از کارفرما استفاده می   کنترل به عنوان مالکی 

  گر که کار دارد  وجود  شود و رابطه کاری  فردی کارگر محسوب می   وقتی ، فقط  خصوص در حقوق کار چین 

 Xie, 2015:3).از تجارت کارفرما باشد. )   ی بخش   گر کارفرما باشد و کار کار   ت ی ر ی تحت کنترل و مد 

گفتنی است میزان، نوع و چگونگی نظارت و کنترل کارفرما بسته به مهارت و تخصص کارگر و نوع شغل و  

تواند متفاوت باشد. کارگرانی که تخصص باالیی دارند و در مشاغل تخصصی میزان  همچنین تعداد کارگران می 

ری دارند میزان کنترل معموالا  نظارت و کنترل کارفرما کمتر است. در مشاغل ساده و کارگرانی که مهارت کمت 

های کوچک بیشتر مستقیم  های بزرگ نظارت کارفرما غالباا غیر مستقیم است و در کارگاه شدیدتر است. در کارگاه 

 کار نسبت به سایر کارگران بیشتر است.   انحام توان گفت درجه استقالل کارگران ماهر و متخصص در  است. می 

کار مانند پیمانکاران استقالل دارند یا شبیه کارگران استقالل ندارند    انجام بافی در  قالی های  حال ببینیم بافندگان مجتمع 

اداره   قانون حمایت از تأسیس و   آیین نامه اجرایی   ۱ماده    تبصره و تحت تبعیت صاحب کار هستند؟ به موجب  

های بزرگ  مجتمع   فندگان در پیمانکاری که به موجب آن با   چارچوب قرارداد   ، بافی های بزرگ و متمرکز قالی مجتمع 

ها  ن ا توسط مرکز ملی فرش ایران تهیه و در اختیار سازمان بازرگانی است شوند  مشغول به کار می بافی  و متمرکز قالی 

این قرارداد نمونه توسط مرکز ملی فرش تهیه و منتشر شده است.   . جهت ارائه به متقاضیان قرار خواهد گرفت 

 کند. بافی کمک می های قالی به شناخت بهتر وضعیت بافندگان مجتمع   بررسی مفاد این قرارداد نمونه 

  توسط مرکز ملی فرش ایران « تنظیم شده  مابین بافنده و صاحب کارگاه قرارداد تولید فرش فی نمونه » ف    ۴ف ۳در بند  

»ساعات شروع و خاتمه کار بافنده از ساعت ............ الی ............. تعیین و بافنده مکلف به حضور به    آمده است: 

تواند در صورت لزوم با هماهنگی صاحب کارگاه  »بافنده می بند مزبور    تبصره « به موجب  موقع در محل کار است. 

د بافنده در تنظیم ساعات کار و زمان حضور اختیاری  شو که مالحظه می چنان «یا نماینده وی کارگاه را ترک نماید. 

هم باید با هماهنگی صاحب کار    خود   ندارد بلکه مکلف به حضور به موقع در محل کار است. خروج از محل کار 

کار، تعیین ساعات    انجام   و در واقع تأیید صاحب کارگاه باشد. بنابراین بافندگان مزبور استقاللی را که پیمانکاران در 

 ر و ... از آن برخوردارند، ندارند و برعکس مانند کارگر مکلف به تبعیت از صاحب کارگاه هستند. کا 

 معیار تجهیزات و امکانات 

ابزار، تجهیزات و امکاناتی که برای   کار موضوع پیمان الزم است را خودش فراهم    انجام معموالا پیمانکار 

یمانکار با وسایل، تجهیزات و امکات خودش کار  کار نیست. پ کند و در این خصوص وابسته به صاحب می 
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موضوع پیمان از وظایف پیمانکار است.    انجام دهد. به بیان دیگر تجهیز کارگاه برای  می   انجام   موضوع پیمان را 

شرایط عمومی پیمان    ۲۰های بخش دولتی این امر به صراحت در ماده  برای مثال در خصوص پیمانکاری 

  یز طورکلی، تجه آب، برق، سوخت و مخابرات، و به   ین تأم »   بند الف ماده یادشده بینی شده است. برابر  پیش 

بند    . « کامل کارگاه، به نحوی که برای اجرای کار طبق اسناد و مدارک پیمان الزم است، به عهده پیمانکار است 

آالت و  ین نیروی انسانی، مصالح و تجهیزات، ماش   ین تأم دارد: » ب ماده مزبور هم در تکمیل بند الف مقرر می 

  . اند کرده تردیدی به صراحت این امر را مطرح  دانان هم بدون هرگونه  حقوق   « ... ابزار به عهده پیمانکار است 

( این در حالی است که کارگر شخصاا تعهدی برای فراهم کردن تجهیزات و  ۱۱۷  : ۱۳۹۰اسماعلی هریسی، ) 

کار از تعهدات    انجام لوازمی که برای کار نیاز است، ندارد بلکه تهیه تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای  

دهد. برخالف پیمانکار،  می   انجام ل فراهم شده از سوی کارفرما وظایف خود را  کارفرما است و کارگر با وسای 

کار ندارد و تأمین سرمایه و امکانات  انجام  کارگر هیچ تعهدی برای تأمین تجهیزات و امکانات الزم برای  

 کار از تعهدات کارفرما است. انجام    مورد نیاز برای 

»صاحب کارگاه متعهد  «،  مابین بافنده و صاحب کارگاه فرش فی   قرارداد تولید نمونه »   ۵ماده    ۱بند  به موجب  

است پس از عقد قرارداد با بافنده سریعاا نسبت به تهیه و در اختیار گذاشتن مواد اولیه، دار، ابزار و نقشه مورد  

کار وسایل و  بافی مورد نظر بر خالف قرارداد پیمانکاری که پیمان های قالی « بنابراین در مجتمع لزوم اقدام نماید. 

و در اختیار گذاشتن مواد اولیه، دار،  کند، این صاحب کارگاه است که متعهد به فراهم کردن  ابزار کار را فراهم می 

هیچ تعهدی برای تهیه ابزار و    جا بافندگان نیاز است. یعنی دقیقاا شبیه وضعیت کارگر در این ابزار و نقشه مورد  

 وسایل کار ندارند. پس با معیار تجهیزات و امکانات وضعیت بافندگان منطبق بر کارگران است نه پیمانکاران. 

 امکان استخدام نیروی کار از سوی پیمانکار و امکان واگذاری بخشی از کار به دیگران 

که در این  دهد ) دام افراد دیگر کار موضوع پیمان را انجام  تواند با استخ ها، معموالا پیمانکار می در پیمانکاری 

شرایط عمومی    ۲۰  و   ۱۷شود(. به همین دلیل در مواد  خودش کارفرمای موضوع حقوق کار تلقی می  صورت 

به تفصیل به    ۱۷پیمان، استخدام و تأمین نیروی انسانی در زمره تعهدات پیمانکار ذکر شده است. به ویژه در ماده  

عملیات موضوع پیمان پرداخته است و موازینی برای حمایت از    انجام افراد از سوی پیمانکار برای  استخدام  

کارگران استخدام شده از سوی پیمانکار مقرر کرده است. در همین خصوص بند ب ماده یادشده اشعار داشته  

ها به  ائی کافی برای آن نیروی انسانی مورد نیاز و محل سکونت مناسب، آب آشامیدنی و روشن   ین تأم است که » 

 . « عهده پیمانکار است 
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کار را به پیمانکار دیگری    انجام تواند با رعایت شرایطی بخشی از  در پیمانکاری معموالا پیمانکار می که  این نکته دیگر  

واگذار کند. درست برعکس قرارداد کار و وضعیت کارگر که در آن    شود که به اصطالح پیمانکار فرعی نامیده می 

م دهد و تعهد کارگر قائم به  انجا آن است    انجام باید شخصاا کاری را که به موجب قرارداد کار متعهد به    کارگر 

شرایط عمومی    ۲۴در همین خصوص ماده    ( Bonino,2017:451) شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست.  

 بینی کرده است. پیمان شرایط واگذاری قسمتی از عملیات موضوع پیمان به پیمانکاران جزء را پیش 

قرارداد تولید فرش  ماده نمونه »   ۴بافی چگونه است. به موجب بند  های قالی اما ببینیم وضعیت بافندگان کارگاه 

شود شخصاا نسبت به بافت در محل کارگاه  بافنده متعهد می ده است » « آم مابین بافنده و صاحب کارگاه فی 

دهد که وضعیت  این امر نشان می   . « اقدام نموده و از واگذاری کار خود به اشخاص دیگر خودداری نماید 

ست  بافی با پیمانکاری انطباق ندارد بلکه دقیقاا مانند کارگر تعهد آنان قائم به شخص ا های قالی بافندگان کارگاه 

 دهند و حق واگذاری کار خود به شخص دیگری را ندارند. انجام  و شخصاا باید وظایف خود را  

 تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله 

است  کار  نتیجه  و  محصول  پیمانکاری،  قرارداد  تعهد    . ( ۱۸۳  : ۱۳۹۵عراقی، )   موضوع  معموالا  دیگر  بیان  به 

ا  نتایج حاصل  کند، اما معموالا کارگر  ز کارش ما به از دریافت می پیمانکار تعهد به نتیجه است و در قبال 

کند. اما این معیار مطلق نیست و برابر قانون  دهد، مزد دریافت می می   انجام براساس ساعات و مدت کاری که  

شده یعنی همان نتیجه پرداخت کرد. براساس این معیار اگرچه    انجام توان مزد کارگران را بر مبنای کار  کار می 

اما الزاماا قرارداد پیمانکاری تنها قالب    اند کرده بینی  ازای کار بافندگان را بر اساس نتیجه کار پیش ابه پرداخت م 

 با استفاده از ظرفیت قانون کار، حقوق آنان را بر مبنای نتایج   توان حقوقی برای حصول این هدف نیست و می 

 شود. حاصل از کار و به صورت کارمزد پرداخت کرد. تفصیل این موضوع در بند مستقلی بررسی می 

 ازای کار به نحوه پرداخت ما 

ما  پرداخت  کار  به نحوه  از    تواند شده هم می   انجام ازای  کارگر  در تشخیص  که  باشد  از معیارهایی  یکی 

در قرارداد پیمانکاری پرداخت مبلغ قرارداد به  طور متعارف  ه ب   . (Sander, 2017:469)  کند پیمانکار کمک می 

مزد و  دست ،  گر کار   خصوص ولی در  .  شود تعهد می مرحله  جا و مقطوع و یا در چندین  صورت مبلغی یک 

کارگر   کارکرد  اساس  بر  زمانی  سب مورد  ح حقوق  بازه  یا ماهانه    بار روز یک   پانزده   ی، هفتگ   روزانه، در 

شود )ماده  . در صورتی که به صورت ماهانه پرداخت شود، حقوق نامیده می شود محاسبه و پرداخت می 

 شود. مبلغ پیمان، حقوق پیمانکار نامیده نمی   گاه ی که در قرارداد پیمانکاری، هیچ درحال   . ( قانون کار   ۳۷
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مزد بافت فرش با  »دست « آمده است:  مابین بافنده و صاحب کارگاه قرارداد تولید فرش فی نمونه »   ۵ماده    ۴بند  

  طبق عرف محل به ازای تعداد ........... گره مبلغ ............. ریال بوده   ۴ماده    ۱توجه به مقدار بافت قید شده در بند  

مزد بافنده را با در نظر گرفتن کارکرد آن ماه در پایان هر ماه محاسبه و  و صاحب کارگاه مکلف است دست 

نماید بایستی برای    یر ماه تأخ مزد بافنده بیشتر از یک صاحب کارگاه در پرداخت دست چه  ن ا پرداخت نماید چن 

در پرداخت حقوق محاسبه و به بافنده    یر مزد پرداخت نشده را به عنوان تأخ از دست   % ۵مقدار    یر هرماه تأخ 

از واژه   . « پرداخت کند  پایان ماه، مشابهت وضیعت  مزد و حقوق و پرداخت دست های دست استفاده  مزد در 

 دهد. در قراردادهای پیمانکاری واژهای مزبور متعارف نیست. بافندگان با وضعیت کارگران را نشان می 

 سایر معیارها 

کننده باشد. برای مثال کسی که به مدت طوالنی در  تواند تعیین مواردی می مدت خدمت: مدت خدمت در  

 حال ارائه خدمت به دیگری است، برای مثال سه سال، به احتمال بسیار زیاد او کارگر است نه پیمانکار. 

  به   ، دهد مربوط به وظایف اصلی یا امور اصلی صاحب کار است می   انجام نوع کار: در صورتی که فرد کاری را که  

 امور بانکی در یک شعبه بانک خصوصی.   انجام احتمال زیاد او یک کارگر )کارمند( است نه پیمانکار. برای مثال  

تواند به تمایز پیمانکار از کارگر کمک کند. به بیان  حضور مستمر: نحوه و میزان حضور در محل کار می 

هایی هستند که  محل کار از جمله شاخص حضور منظم در  فه وظی ، کار  زمان  چک ،  ثابت   کار  دیگر ساعات 

 ( Lerch, 2017:439)   شود نه پیمانکار. ها، فرد کارگر یا مستخدم محسوب می در صورت رعایت آن 

مابین بافنده و صاحب  قرارداد تولید فرش فی در  چه  آن مستمر و نوع کار،    حضور   بر مبنای معیارهای مدت، 

بافی به صورت طوالنی مدت و مستمر  های قالی گان مجتمع آمده است، حاکی از این است که بافند   کارگاه 

 های یادشده است، مشغول به کار هستند. یعنی کار و کار اصلی در مجتمع   ترین مهم و در کار بافندگی که  

 مانند یک کارگر به کار بافندگی اشتغال دارند. 

کارگاه  بافندگان  برای  شده  ترسیم  وضعیت  مجموع  قالی در  وضعیت    بافی های  با  تنها  نه  شده  مستثنی 

های  ی از پیمانکاران که در برخی نظام ا دسته خوانی و مطابقت ندارد بلکه حتی شبیه  پیمانکاران مستقل هم 

پیمانکاران وابسته شناخته  به عنوان  پیمانکارانی است که برای یک  می   حقوقی    ی کارفرما شوند و منظور 

 نیز نیست.   (Vranken, 2009: 49)هستند ) او وابسته    کنند و از نظر اقتصادی به اصلی( کار می ) 

 بافی از شمول قانون کار های قالی ها و کارگاه آثار مستثنی شدن مجتمع 

متعدد و متنوعی را از کارگران به عمل آورده است. با مستثنی شدن    های قانونگذار با تصویب قانون کار حمایت 

از همه حمایت های قالی ها و کارگاه بافندگان مجتمع  افراد  کار، این  از شمول قانون  قانون  بافی  های مقرر در 
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حقوق کار از   های حمایت  ترین مهم شدن بیشتر موضوع، برخی از  تر ملموس بهره خواهند بود. برای یادشده بی 

که همه استناداتی که  نشینیم. گفتنی است نظر به این را با بررسی مواد مختلف قانون کار به نظاره می کارگران  

 شود مطرح می 

 به مواد مختلف قانون کار است، از تکرار عبارت قانون کار در کنار شماره مواد خودداری شده است. 

هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت  لکیت کارگاه و عدم تأثیر  یت از استمرار رابطه شغلی با تغییر ما حما 

کارگاه،    کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در مؤسسه دیگر، ملی شدن 

جزء    ، ( ۱۲ماده ) ها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است فوت مالک و امثال این 

  در مواردی که    تعلیق قرارداد کار ، شناسایی نهاد  ( ۱۳ماده  از کارفرما ) لبات کارگر  شناختن مطا ممتاز  دیون  

تا    ۱۴مواد  ) و استمرار رابطه قراردادی پس از حالت تعلیق    تعهدات یکی از طرفین موقتاا متوقف شود   انجام 

مدت موقت و  فه قراردادهای  یک طر   ، ممنوعیت فسخ ( ۲۱ماده  ) بینی طرق خاتمه قرارداد کار  ، پیش ( ۲۰

، مقرر کردن تشریفات خاص برای اخراج کارگر و مقابله با اخراج ناموجه کارگر  ( ۲۵)ماده    ین کار مع   انجام 

هر نوع تغییر عمده در  بودن  محل    اعالم موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی   (، مشروط به  ۲۷ماده  ) 

معمول   عرف  خالف  بر  که  کار  ) شرایط  باشد  کار  محل  یا  و  از    ، ( ۲۶ماده  کارگاه  کارگر  برخورداری 

و    ۲۴مواد  ) (، پرداخت حق سنوات و مزایای پایان کار به کارگران  ۲۳ماده  ) های تأمین اجتماعی  حمایت 

،  ( ۴۲،  ۴۱و    ۴۰مواد  مزد ) (، حمایت از مزد و تعیین حداقل مزد کارگران و لزوم پرداخت نقدی حداقل  ۲۷

ا  برداشت  )مواد  محدودیت  کارگر  مزد  فوق ( ۴۵و    ۴۴ز  انواع  پرداخت  ) العاده ،  لزوم  ۴۷و    ۴۶مواد  ها   ،)

بینی پرداخت  (، پیش ۵۲و    ۵۱مواد  روزانه ) ، تعیین حداکثر ساعات کار  ( ۴۹و    ۴۸مواد  مشاغل ) بندی  طبقه 

نوبت  فوق  فوق ۵۶ماده  )   ی کار العاده  در  (،  کار  ) العاده  اضافه  ۵۸ماده  شب  بینی  پیش ،  ( ۵۹ماده  )   ی کار (، 

(، حمایت خاص  ۷۴تا   ۶۴)مواد   ها مرخصی در نظر گرفتن انواع   (، ۶۲مزد )ماده تعطیل هفتگی با پرداخت 

کارگران   ) از  کارگران    ، ( ۷۸تا    ۷۵مواد  زن  از  ) حمایت  پیش ۸۴تا    ۸۰مواد  نوجوان  مقررات  (،  بینی 

أسیس نهاد تخصصی  ( و ت ۹۵تا    ۸۵)مواد    حفاظت فنی و بهداشت کار   گیرانه درخصوص ایمنی، سخت 

و همچنین کارشناسان بهداشت کار برای نظارت بر رعایت قانون کار به ویژه موازین ایمنی و    بازرسی کار 

( و در نظر گرفتن اختیارات گسترده برای بازرسان کار و  ۱۰۵تا    ۹۶مواد  کار ) حفاظت فنی و بهداشت  

، ایفای نقش وزارت کار در آموزش  ( ۱۰۵ماده  مشخص ) ها با تشریفات  بهداشت کار حتی تعطیلی کارگاه 

) نیروی   از  ( ۱۱۱تا    ۱۰۷مواد  کار  ) ، حمایت خاص  انواع    ، ( ۱۱۸تا    ۱۱۲مواد  کارآموزان  تأسیس  امکان 

منافع    گری های کار تشکل  از  امکان  ۱۳۷تا    ۱۳۰مواد  کارگران ) برای حمایت  انعقاد  مذاکرات و    انجام (، 
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کار ن ا پیم  )مواد    های دسته جمعی  کار  انواع  (، پیش ۱۴۶تا    ۱۳۹در خصوص شرایط  ارائه  خدمات  بینی 

  الف مراجع حل اخت (، امکان حل و فصل اختالفات کارگر و کارفرما در ۱۵۶تا   ۱۴۷مواد  رفاهی کارگران ) 

متشکل    شورای عالی کار (، ایجاد  ۱۶۶تا   ۱۵۷های تشخیص و حل اختالف )مواد اختصاصی شامل هیأت 

( و  ۱۷۰تا    ۱۶۷از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برای تهیه مقررات مربوط به روابط کار )مواد  

کار  مقرر در قانون  مقرر شدن انواع ضمانت اجراها از جمله ضمانت اجرای کیفری برای نقض موازین  

 های مقرر در قانون کار هستند. (، از جمله حمایت ۱۷۶تا    ۱۷۱مواد  ) 

که برای نمونه بیان شد، قانون کار حاوی موازین حمایتی متعددی از نیروی کار است. با مستثنی شدن  چنان 

های مزبور محروم  افراد از شمول قانون یادشده یا کارگر شناخته نشدن فردی، افراد یادشده از تمام حمایت 

آنان کارگر شناخته  که  این بافی نیز با توجه به  های بزرگ و متمرکز قالی شوند. درخصوص کارگران مجتمع می 

های یادشده  شود. بنابراین مستثنی شدن افراد شاغل در مجتمع های فوق شامل حال آنان نمی ، حمایت اند نشده 

را برای آنان به همراه دارد و آنان از تمام دست آوردهای بشری در حوزه حقوق کار از    آثار بسیار زیانباری 

 . اند شده ین آن حمایت از نیروی کار است، محروم  تر عمده گیری حقوق کار تا کنون که  ابتدای شکل 

 ازا به صورت کارمزد ظرفیت حقوق کار برای پاسخ به وضعیت بافندگان از طریق پرداخت مابه 

این  بافندگان مجتمع تا  این رو  های قالی جای کار مشخص شد که وضعیت  از  بافی شبیه کارگران است. 

آنان را مشمول    بافی های بزرگ و متمرکز قالی اداره مجتمع  حمایت از تأسیس و   توان با اصالح قانون می 

های بزرگ  مع های آن دانست. در کنار دالیل اقتصادی مربوط به منافع صاحبان مجت قانون کار و حمایت 

قالی بافی، با توجه به قالب حقوقی انتخاب شده برای آنان یعنی پیمانکاری، شاید یکی از دالیلی که سبب  

توجه به نتیجه و محصول کار بوده است و معیار    خروج بافندگان یادشده از شمول قانون کار بوده است، 

خواهیم ظرفیت قانون کار برای توجه به این  آن. در این بند می  ازای به قراردادن نتیجه کار برای پرداخت ما 

پرداخت حق  از طرق  یکی  به  منظور  این  برای  کنیم.  بررسی  را  بر  دغدغه  پرداخت  که  کارگران  الزحمه 

 پردازیم. اساس نتیجه کار یا محصول تولید شده و به اصطالح کارمزد است، می 

کار و یا محصول تولید شده باشد،    انجام بر اساس میزان    مزد   تی که در صور   قانون کار،   ۳۵ماده    ۱تبصره  برابر  

های کارمزدی، مزد  نامه اجرایی ضوابط و مزایا و مشاغل قابل شمول به نظام آیین »  ۲شود. ماده نامیده می  کارمزد 

ست. برابر  ی از کارمزد ارائه داده ا تر کامل « تعریف قانون کار  ۳۵ماده  ۲ساعتی و کارمزد ساعتی موضوع تبصره 

یادشده   بابت  تبصره  که  مزدی  از  است  عبارت  قابل    انجام »کارمزد  کمی  نظر  از  که  مشخص  کاری  مقدار 

  نامه مزبور آیین   ۴اده  م   تبصره برابر    . شود« ی گیری یا شمارش باشد به ازای هر واحد کار تعیین و پرداخت م اندازه 
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نباید کمتر از حداقل مزد قانونی به نسبت    شود ی م مجموع مزد و کارمزدی که بر اساس این آیین نامه پرداخت  » 

ارجاع کار اضافی به کارگران کارمزدی عالوه بر ساعات عادی کار و نیز کار نوبتی و   . « ساعات عادی کار باشد 

اضافه کاری، نوبت کاری یا شب    العاده مأخذ محاسبه فوق   . است کار در شب برای آنان تابع مقررات مربوطه  

به جای روز جمعه روز دیگری به  چه  ن ا چن   نامه( آیین   ۵ماده  )   کاری کارگران کارمزد، نرخ کارمزد آنان است. 

عنوان تعطیل هفتگی توافق شده باشد نرخ کارمزد و نیز مزد ثابت )در مورد قرارداد کار ترکیبی( در روز جمعه  

نحوه محاسبه مزد روزهای تعطیل و جمعه و    نامه، آیین   ۷ماده  به موجب    . نامه(   آیین   ۶  ماده ) شود  ی اضافه م   ۴۰%

  نامه، آیین   ۹ماده  به موجب    . است قانون کار    ۴۳روزهای تعطیل رسمی و مرخصی کارگران کارمزد تابع ماده  

  ۳۲  ، ۳۱،  ۲۹،  ۲۷،  ۲،  ۱۸مأخذ محاسبه مزد، حقوق، حق سنوات و خسارات و مزایای پایان کار موضوع مواد  

پرداحتی  میانگین مجموع  به    روز کارکرد کارگر است.   ۹۰ها در آخرین  قانون کار در مورد کارگران کارمزد 

های مزدی یا بالعکس در مورد تمام یا قسمتی از  »تغییر نظام کارمزدی به سایر نظام   یادشده نامه  آیین   ۱۱موجب ماده  

ن صنفی و یا نمایندگان قانونی کارگران کارگاه به  م کار یا انج کارکنان در کارگاه بایستی پس از تأیید شورای اسالمی  

در صورتی که به موجب عرف و رویه دیگری    ، آیین نامه   ۱۰ماده  « برابر  .تصویب وزارت کار و امور اجتماعی برسد 

در این آیین نامه مقرر شده است جاری باشد، عرف و رویه مذکور برای  چه  آن در کارگاه مزد مزایای بیش از  

 جاری است.   شوند ی کارگران مشمول و همچنین کارگرانی که بعداا به صورت کارمزدی در کارگاه استخدام م 

افزون بر کارمزد عادی که موازین مربوط به آن بیان شد، نوع دیگری از کارمزد به نام کارمزد ساعتی هم در  

م کار و نتیجه حاصل از کار  انجا در کارمزد ساعتی هر دو معیار ساعات    بینی شده است. نون کار پیش قا 

بر اساس محصول  مزد  چه  ن ا چن   قانون کار،   ۳۵ماده    ۱تبصره  شود. برابر  برای تعیین مزد در نظر گرفته می 

آیین    ۲۱به موجب ماده    .شود می م کار در زمان معین باشد، کارمزد ساعتی، نامیده  انجا تولید شده و یا میزان  

کار مشخص در    انجام قانون کار »کارمزد ساعتی، مزدی است که در مقابل    ۳۵ماده    ۲نامه اجرایی تبصره  

. در قرارداد مزد ساعتی باید میزان و مقدار کار متناسب با زمان مشخص  شود ی زمان مشخص پرداخت م 

.« این نوع مزد ترکیبی از مزد ساعتی و کارمزد است. پرداخت مزد به صورت کارمزد ساعتی مستلزم  باشد 

 کار است.   انجام شده با توجه به زمان    انجام دقت زیاد و سنجش میزان کار  

، مزایای رفاهی از قبیل حق مسکن، حق  در نظام کارمزد ساعتی، کارفرما مکلف است عالوه بر کار کارمزد 

  . نامه( آیین   ۲۳ماده  )   مندی را به نسبت ساعات کار محاسبه و به کارگران پرداخت نماید خواربار و کمک عائله 

به تناسب ساعات عادی کار در شبانه روز نباید کمتر از مزد    هستند مزد کارگرانی که مشمول نظام کارمزد ساعتی  

ها جنبه مستمر دارد و یا به  هایی که فعالیت آن در کارگاه آیین نامه(    ۲۴ماده  )   دی باشد. مشاغل در نظام روز مز 
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کارگران مشمول کارمزد ساعتی حق استفاده از مرخصی و تعطیالت رسمی با    کنند ی م   فعالیت   صورت فصلی 

کارمزد هر روز  هر گاه نوع کار طوری باشد که تعداد ساعات کار عادی و مجموع    استفاده از مزد را دارند. 

مساوی باشند مزد ایام مذکور معاول کارمزد روزهای کار است. در غیر این صورت مأخذ محاسبه میانگین  

مبلغ دریافتی در هر حال نباید کمتر از حداقل    کارمزد ساعتی کارگر در روزهای کار آخرین ماه کار خواهد بود. 

قانون   ۲۶های مزدی در اجرای ماده ارمزد ساعتی به سایر نظام نظام ک  ییر تغ  . ( نامه آیین  ۲۵ماده )  مزد قانونی باشد 

  به   . ( نامه آیین   ۲۸  ماده )   پذیر است کار با موافقت کارکنان مشمول و تأیید وزارت کار و امور اجتماعی امکان 

ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل  »   قانون کار،   ۳۵ماده    ۲تبصره    موجب 

تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید  قابل شمول موضوع این ماده که با پیشنهاد شورای عالی کار به 

 . . حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید« شود می تعیین  

 توان به همان هدفی که با پیمانکار تلقی کردن ا استفاده از نظام کارمزدی در پرداخت مزد بافندگان، می ب 

و با توجه به    ت اف ی   شود، دست بافندگان از حیث رابطه بین محصول تولید شده و مزدی که پرداخت می 

 ست. ظرفیت مناسب قانون کار، از این حیث نیازی به توسل به قرارداد پیمانکاری نی 

 گیری نتیجه 

هایی بودند  بافی در زمره نخستین گروه که مالحظه شد از حیث تاریخی در ایران افراد شاغل در صنعت قالی چنان 

. اما با گذشت چند دهه قانونگذار با تمسک به قرارداد  شد ها وضع  که از منظر حقوق کار مقرراتی در حمایت از آن 

های آن محروم  بافی را از شمول حقوق کار خارج کرده و از حمایت های بزرگ قالی پیمانکاری بافندگان مجتمع 

های  واقعیت موضوع این است که بافندگان یادشده به صورت نیروی کار برای کارگاه که  این نموده است. اما نظر به  

ای  یده عد به موازین حاکم بر پیمانکاری وفادار بمانند و در موارد    اند نتوانسته کنند، در مقررات مربوط  بافی کار می قالی 

توان به صراحت به این  احکامی برای بافندگان منظور شده که همان احکام مربوط به کارگران است. از این رو می 

های حقوق کار  ی برای محروم کردن بافندگان مزبور از حمایت نتیجه رسید تمسک قانونگذار به قرارداد پیمانکار 

های صاحبان  فاقد مبنای نظری محکم و مغایر فلسفه حقوق کار است و صرفاا ایجاد یک مفر برای کاهش هزینه 

بافی بوده است. امری که مغایر نقشی است که دولت در حمایت از نیروی کار و تنظیم روابط کار  های قالی کارگاه 

ها را باید درنظر گرفت و با  هده دارد و غیرقابل توجیه است. ماهیت واقعی روابط بافندگان و صاحبان کارگاه برع 

عناوین ساختگی و پوششی نباید بافندگان را که ماهیتاا کارگر هستند، به عنوان پیمانکار تلقی کرد و با این امر آنان را  

د. نظر به وجود ظرفیت الزم در قانون کار برای تنظیم شرایط  در برابر کارفرمایان بدون هرگونه حمایت رها کر 

تنها تفاوتی که در  که این بافندگان با موازین آن، این امر دوچندان غیر ضرور و غیر قابل توجیه است. یعنی نظر به 
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توان با  لحاظ شده، نتیجه محور بودن کار آنان است، می   نامه و قرارداد پیمانکاری نمونه برای بافندگان قانون، آیین 

استفاده از ظرفیت قانون کار و با پرداخت حقوق و مزد آنان بر مبنای کارمزدی یا کارمزد ساعتی همچنان با کارگر  

ار  ها و مزایای قانون ک تلقی کردن آنان ویژگی نتیجه محور بودن را هم حفظ کرد و بی جهت بافندگان را از حمایت 

قانون حمایت از    ۴شود قانونگذار با اصالح ماده  گذشت پیشنهاد می چه  آن و حقوق کار محروم ننمود. با عنایت به  

، حکم مقرر در ماده مزبور مبنی بر  ۱۳۸۰/ ۱۲/   ۲۲« مصوب  بافی های بزرگ و متمرکز قالی تأسیس واداره مجتمع 

را الغا نماید و با سازوکارهای دیگری به    بافی مرکز قالی های بزرگ و مت مجتمع کارگر تلقی نکردن بافندگان شاغل در  

 د. ز های یادشده بپردا حمایت از صاحبان مجتمع 
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 باف دست   کننده فرش بر رفتار مصرف   ی اب ی بازار   ی ها خته ی آم   ر ی تأث 

 دانشگاه هنر اسالمی تبریز فرش  دانشجوی کارشناسی ارشد    ، )نویسنده مسئول(   یاسین بابائی 
ya.babaei@tabriziau.ac.ir 

 دانشیار دانشکده فرش، دانشگاه هنر اسالمی تبریز   ، علی وندشعاری 
a.vandshoari@tabriziau.ac.ir 

 

 چکیده 

در وضعیت کنونی بازار فرش ایرانی ازنظر رونق اقتصادی و سهم بازار صادراتی این    یی ها باوجود ضعف 

محصول فرش ایرانی از    ی ها ، کارکردها و مشخصه ها یی ها، توانا محصول، همچنان بررسی و شناسایی قوت 

به   ی ها جنبه  از    ی ها ت ی ارزیابی قابل   منظور گوناگون،  ایرانی و در جهت تعریف مجدد  بازارشناختی فرش 

ی آن، برای بازگشت به دوره رونق اقتصادی در روند توسعه اقتصادی کشور، ضروری و  الی چرخه عمر کا 

به این پرسش   باف ی بازاریابی فرش دست ها خته ی آم این پژوهش بر این است تا با بررسی ابعاد   مهم است. 

باف استفاده کرد؟  فرش دست   کننده مصرف در رفتار   ی بازاریابی ها خته ی آم از   توان ی م پاسخ دهد که چگونه 

پذیر    منظور سنجش کننده فرش است. به بر رفتار مصرف   ی اب ی بازار   ی ها خته ی آم   ر ی تأث بررسی  مقاله،  این  هدف  

کیوی و  »   از الگوی مفهومی   ی ر ی گ ا بهره کردن متغیرهای کیفی تحقیق، به ساخت مدل تحلیلی پژوهش ب 

به   « کامپنهود  است،  شده  فرش » کردن    ی بند طبقه   که ی نحو مبادرت  محصول  آمیخته  به  « عناصر  منجر   ،

از این الگوی  . در نتیجه  شد برای فرش،    « یی ال کا   ی ها ها و شاخص مفهوم، ابعاد، مؤلفه » شناسایی و تبیین  

مؤلفه  سنجش  برای  تقا   ی ها مفهومی  با  در مرتبط  فرش  و    ی ها فروش   ضای  است  شده  استفاده  مختلف 

رفته در  بیشترین فراوانی نوع فرش فروش  اساس آن ه تا بر شد عاتی ضبط  ال اط  ی ها ها در بانک عات آن ال اط 

مختلف    ی ها شناسایی گردد و براساس روند تغییرات مربوط به مؤلفه   ( داخلی و خارجی )   بازارهای مختلف 

 . گرفته شود مناسب    ی ر ی گ م ی در مورد هر بازار، تصم 

 

 باف. ، فرش دست کننده مصرف ، رفتار  آمیخته بازاریابی :  های کلیدی واژه 
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 مقدمه 

  ی ها ت ی از فعال   ی ا واسطه مجموعه تالش سازمان، برای ارضای نیازهای مشتریان به   کننده ی مفهوم بازاریابی تداع 

یابی به اهداف  استراتژی بازاریابی بیانگر روشی است که سازمان جهت دست   که ی طور هماهنگ شده است؛ به 

م  دست ند ی گز ی بر  است. جهت  موارد  این  از  یکی  هدف،  بازار  تحلیل  هدف .  بازار  به  برای    یابی  مناسب 

مناسب ایجاد و آن را حفظ کرد. در بازاریابی پیشرفته، یکی از مفاهیم    « آمیخته بازاریابی » محصوالت، باید  

کنترل است که سازمان  است. آمیخته بازاریابی، مجموعه متغیرهای قابل   « آمیخته بازاریابی » صلی همین مفهوم  ا 

، آمیخته بازاریابی متشکل  گر ی د عبارت به   . ابد ی ی ها برای نیازهای بازار هدف خود، پاسخ مناسب م با ترکیب آن 

. بر اساس نظر پیتر دراکر، هدف بازاریابی این است که  گذارد ی بر تقاضای محصول ما اثر م چه  آن است از 

مشتری را شناخته و نیازهای او را درک کرده به صورتی که کاال یا خدمت با نیازهای مشتری منطبق گردد، تا  

 (. ۱۳۸۴)آذرپاد و حشمتی،    بتواند محصول خود را بفروشد 

نیازها  » با    « آن   ی ها ی ژگ ی محصول و و » بیشتر ناظر بر میزان تطابق بین    « محصول » بازاریابی، عامل    خته ی درآم 

  ی ها ی ژگ ی بازاریابی، آن بخش از و  خته ی آم   است. به هر صورت، منظور از محصول در  « مشتری  ی ها وخواسته 

منجر به اصالح مشکالت    تواند ی تصمیمات مربوط به آن م   که ی نحو فیزیکی و کارکردی محصول است؛ به 

محصول، افزایش کارایی، افزایش ایمنی، طراحی زیباتر محصول، بهبود شرایط گارانتی و غیره شود. به تعبیری  

ها و نیازهای  مردم، خواسته  . منجر به موفقیت یا شکست محصول در بازار شود  تواند ی دیگر، تصمیماتی که م 

 (. ۱۳۹۲)پرهیزگار،    کنند ی م   حصوالت ارضا خود را با م 

ها برطرف  ن ا که بتواند خواسته یا نیازی را از انس   شود می در بازاریابی، محصول به هر چیز پیشنهادی اطالق  

  ( ۳خدمات،    ( ۲کاالها،  (  ۱ : اطالق نمود   « محصول » واژه    توان ی گانه زیر م نماید. بنابراین، به هر یک از موارد ده 

  ( ۷اجتماعی،    ی ها ت ی شغلی و موقع   ی ها گاه ی ها و یا جا ن ا مک   ( ۶اشخاص،  (  ۵وقایع و رویدادها،    ( ۴تجارب،  

 . ( ۱۳۹۳)نهو،    ها ده ی ا  ( ۱۰  اطالعات، و   ( ۹ها،  ن ا سازم (  ۸اموال،  

هدف دهد، محصول موفقی  ار  را تحویل خرید   « رضایتی » و   « ارزش » از دیدگاه بازاریابی، محصولی که بتواند  

ارزش  » که بیشترین    د ی نما ی ود. خریدار و مشتری از بین محصوالت مختلف، محصولی را انتخاب م خواهد ب 

 (. ۱۳۸۹سازیان،  سازیان و چیت )چیت   را برای او به ارمغان بیاورد   « و رضایت 

مشتری است؛ یعنی نسبت بین آن چیزی که مشتری از دست    ی ها ها و ستاده جا منظور از ارزش، نسبت داده در این 

. در هر معادله ارزش، مشتری برای به دست آوردن منافع،  آورد ی و در مقابل آن، چیزی را به دست م   دهد ی م 

، همان منفعت، مطلوبیت، سودمندی، کاربردپذیری، و یا  « منافع محصول » . منظور از  شود ی را متقبل م   یی ها نه ی هز 
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شامل: منافع اصلی و رسمی، و نیز  )   « منافع » تر، ارزش برابر با: نسبت  به عبارت کامل .  ی از محصول است مزایای ناش 

 . ( ۱۳۹۰)اربابی،    است (  پولی، زمانی، انرژی، مادی و فیزیکی   ی ها نه ی هز :  شامل )   « ها نه ی هز » به    ( منافع احساسی 

   یشنهادی خود برای مشتری، با پ   ارزش محصول   در مورد باالبردن   تواند ی بر پایه این نسبت، بازاریاب م 

  ی ر ی گ م ی هدف تشویق وی به ترجیح دادن محصول موردنظر نسبت به محصوالت رقبا، به طریق زیر تصم 

  ( ۳را کاهش دهد.    خود   شده محصول و قیمت تمام   ها نه ی هز (  ۲را افزایش دهد.    خود   منافع محصول  ( ۱:  نماید 

  که ی طور ، به ها نه ی زمان منافع و هز افزایش هم   ( ۴را کاهش دهد.    ها نه ی برده و هز   زمان، منافع را باال طور هم به 

  ها نه ی کاهش هز   که ی طور ، به ها نه ی زمان منافع و هز کاهش هم  ( ۵. باشد   ها نه ی افزایش منافع بیشتر از افزایش هز 

 (. ۱۳۹۲الوداری،  بیشتر از کاهش منافع باشد ) 

از الگوی    ی ر ی گ کننده فرش، با بهره بر رفتار مصرف   ی اب ی بازار   ی ها خته ی آم   ر ی تأث بررسی  منظور  در این مقاله، به 

برای فرش    « یی ال کا   ی ها و شاخص   ها مفهوم، ابعاد، مؤلفه » به شناسایی و تبیین    « کیوی و کامپنهود »   مفهومی 

 . شده است باف ایرانی، پرداخته دست 

 ها روش 

م دادن کار و اجرای هدف بر اساس  ا انج  . برنامه است م دادن کار و یا طرز اجرای هدف و  ا انج روش، شیوه  

و یافتن    ها وه ی به معنی شناخت ش   ی شناس . بنابراین، فلسفه وجودی مفهوم روش رد ی گ ی اصول و قواعدی صورت م 

م کارهای درست است؛  ا انج   ی ها وه ی ها و ش مند راه ، به معنی شناخت نظام ی شناس راه اصلی هر کاری است. روش 

، که معکوس  دهد ی در اختیار ما قرار م   « کارهای درست » برای شناخت    یی ها مالک   ی شناس ، روش گر ی د عبارت به 

 . دهد ی در اختیار ما قرار م   « م دادن کارها جا ان درست  » مفهوم منطق است؛ زیرا منطق، معیارهایی برای  

  ی شناس روش  . ة درست، چیزی برای گفتن ندارد برای اندیش   که ی نحو منطق، شیوة صحیح اندیشیدن است به 

منطق با مفهوم  » ، و  « با مفهوم اثربخشی » . لذا ازنظر معیارهای مدیریت:  کند ی این نقص منطق را جبران م 

 (. ۱۳۹۳)کاتلر،    در ارتباط هستند   « کارایی 

فرش است؛ زیرا نویسنده    نه ی پژوهش ارتقاء و توسعة دانش در زم   ی ر ی گ است و جهت   ی ر ی پژوهش تفس   ن ی ا   م ی پارادا 

باف ایرانی  یی فرش دست ال کا   ی ها ت ی تبیین رویکردی اثربخش برای معرفی و ترویج قابل » در این مقاله، به دنبال  

،  « ها، نیازها و الگوهای زیستی خواسته ت نوپدید در سبک زندگی،  ال است، تا بتواند متناسب با تغییرات و تحو 

 بازار هدف در افقی بلندمدت، ارائه دهد.   نگر نده ی آ   پاسخی مناسب و مورد انتظار به نیازها و تقاضای فزایند و 

تحقیق  » این پژوهش بر اساس ماهیت و روش، از نوع    است.   یی پژوهش استقرا   کرد ی و رو   کیفی نوع پژوهش  

هست، به تشریح و تبیین  چه  آن از   وه بر تصویرسازی ال است؛ زیرا در این نوع تحقیق، ع   « تحلیلی   -توصیفی 
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ابعاد ال د  و  تحقیق  مسئله  وضعیت  چرایی  و  بودن  م   یل چگونه  به پردازد ی آن  در    که ی نحو ؛  دخالتی  محقق 

 . کند ی یا کنترل نم   ی کار ها را دست موقعیت، وضعیت و نقش متغیرها نداشته و آن 

اط  محیط  عات  ال گردآوری  کتابخ و  روش  بر  مبتنی  پژوهش،  این  و    ی ا نه ا در  خبرگان  برخی  نظر  ارائه  و 

عنوان وسیله و  پژوهشگران از مدل به   . باف به روش اسنادی، است دستاوردهای پژوهشی محققان فرش دست 

برای تحلیل و ساده کردن روابط پیچیده میان عوامل متفاوت و گوناگون جهت بهبود بخشیدن به    ی افزار نرم 

، و  رد ی پذ ی عنوان حقیقت م است که محقق به   یی ها فرض ش ی . مدل یا الگو، سلسله پ کنند ی استفاده م   ی ر ی گ م ی تصم 

مدل، صرفاا واقعیت را منعکس    که یی جا آن . از دهد ی آن تحت تأثیر قرار م ی  ها ده ی ادراک وی را از موضوع و پد 

و در برابر حوادث و    کند ی یا قسمتی از وقایع و حوادث، حساس م   ی ، پس محقق را صرفاا نسبت به جزئ کند ی م 

کم   ی ها ت ی واقع  م دیگر،  آرمسترانگ،   سازد ی توجه  به   (. ۱۳۹۴)کاتلر و  مقاله،  این  طبقه در  عناصر  »   ی بند منظور 

به    ، ۱همانند نمودار    « کیوی و کامپنهود »   از الگوی مفهومی   ی ر ی گ ، با بهره « باف ایرانی آمیخته محصول فرش دست 

 . شده است باف ایرانی، پرداخته برای فرش دست   « یی ال کا   ی ها و شاخص   ها مفهوم، ابعاد، مؤلفه » شناسایی و تبیین  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 ( ۲۰۱۴) بیانگر مدل تحلیلی کیوی و کامپنهود    -۱نمودار  

 ها افته ی 

  ی اب ی بازار   ی ها خته ی آم   ر ی تأث »بررسی  ابزاری برای    عنوان به   ( ۲۰۱۴)   « کیوی و کامپنهود »   در این مقاله از مدل تحلیلی 

الگوی مفهومی آمیخته بازاریابی  » با عنوان  ۲؛ بر این اساس، نمودار شود ی استفاده م  « کننده فرش بر رفتار مصرف 

دست  محصول فرش  آمیخته  عناصر  بر  تأکید  با  ایرانی  م   « بافت  تحلیلی شود ی ترسیم  مدل  مطابق  و  »   .  کیوی 

«  باف ایرانی محصول فرش دست » باف ایرانی: شناخت  فرش دست   از تبیین استراتژی محصول ، هدف  « کامپنهود 



 ۴95          باف کننده فرش دست بر رفتار مصرف   ی اب ی بازار   ی ها خته ی آم   ر ی تأث  
 

است؛ بر این اساس،    « ها ها و شاخص ابعاد، مؤلفه » عنوان  آن به   دهنده ل ی ، و نیز عناصر تشک « مفهوم پایه » عنوان  به 

 . شود ی ، ترسیم م « باف ایرانی فرش دست   الگوی مفهومی آمیخته محصول » با عنوان    ۳  نمودار 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 بر عناصر آمیخته محصول   د ی باف ایرانی با تأک الگوی مفهومی آمیخته بازاریابی فرش دست   -۲نمودار  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 باف ایرانی الگوی مفهومی آمیخته محصول فرش دست   -۳نمودار  
 

ده » بنابراین،   ابعاد  بر  مبتنی  محصول  دست   گانه استراتژی  فرش  کاالیی  ایرانی آمیخته  زیر    « باف  شرح  به 

 : شود ی م   ی بند طبقه 



 

    ۱۴۰۰ ماه آبان   ۲۰و    ۱9  / ران ی فرش ا   ان ی آموختگان و دانشجو پژوهشگران، دانش   ی علم   ی دستاوردها   ی مل   ش ی هما   ن ی نجم پ      ۴96
 
 

 کاالیی فرش مبتنی بر طرح و نقشه   ی ها ت ی اول ـ قابل   بعد 

اول  گرفته   یی ها طرح   -مؤلفه  الهام  طبیعی  عوامل  از  است،  که  طبقه شده  گروه شاخص،  سه    ی بند به 

 . ها و اشیاء ها، جسم ها، سطح اصلی، خط   مایه نقش طرح فرش ایران با    ( ۱  شاخص  : شوند ی م 

 . اصلی، صورت حقیقی یا خیالی جانوران   مایه نقش طرح فرش ایران با    ( ۲  شاخص 

 . اصلی، طبیعت سبز و مشهور به آن   مایه نقش طرح فرش ایران با    ( ۳  شاخص 

دوم  دست   یی ها طرح   -مؤلفه  اساس  بر  نام   ی آوردها که  شاخص،    شده،   ی گذار بشری  گروه  پنج  به 

 : شوند ی م   ی بند طبقه 

 . طرح فرش ایران، مشهور به نام ابنیه تاریخی، دینی، مذهبی   ( ۱  شاخص 

 . ها ن ا طرح فرش ایران، مشهور به نام شهرها و مک   ( ۲  شاخص 

 . آن   مایه نقش ایران، مشهور به نقش و    ی ها طرح فرش   (   ۳  شاخص 

 . ایر، اقوام و افراد طرح فرش ایران، مشهور به نام ایالت و عش   ( ۴  شاخص 

 . طرح فرش ایران، مشهور به نام تلفیقی و اقتباسی   ( ۵  شاخص 

به  فرش دست   ی ها نقشه   -مؤلفه سوم  ایران  یا گروه    ۱۹باف  خرده  ) اصلی و چندین    ی ها طرح شاخص 

 : است   شده ی بند ، طبقه « شرکت سهامی فرش ایران »   ی بند م ی فرعی بر اساس تقس   ی ها طرح گروه    ( شاخص یا 

  ی ها طرح  ( ۳  شاخص ی، عباس شاه   ی ها طرح  ( ۲  شاخص ، می ال آثار باستانی و ابنیه اس   ی ها طرح (  ۱ شاخص 

 اسلیمی 

  ( ۸  شاخص ی،  ا بته   ( ۷  شاخص ی(،  رها ی واگ )   بندی   ( ۶  شاخص ،  اقتباسی   ( ۵  شاخص ،  افشان   ( ۴  شاخص 

  ( ۱۲  شاخص (،  خشتی ) قابی    ( ۱۱  شاخص ،  شکارگاه (  ۱۰شاخص  (،  بخارا ) ترکمن    ( ۹  شاخص ،  درختی 

ت،  محرما   ( ۱۶شاخص  ،  محرابی   ( ۱۵شاخص  ،  ماهی درهم   ( ۱۴شاخص  ،  گلدانی   ( ۱۳  شاخص ،  گلفرنگ 

 . تلفیقی   ( ۱۹شاخص  ،  ایلی و عشایری   ی ها طرح   ( ۱۸شاخص  ،  هندسی   ( ۱۷شاخص  

 کاالیی فرش مبتنی بر نوع گره   ی ها ت ی قابل   -م عد دو ب 

  ی بند ایرانی بر اساس نوع گره، به چهار مؤلفه و چندین شاخص، به شرح زیر طبقه   باف دست   ی ها فرش 

 : شوند ی م 

یا گره فارسی  نامتقارن  اراک،    ی باف بیشتر در مناطق جغرافیای فرش   باف؛ مؤلفه اول: گره  کاشان، اصفهان، 

جز در ایران، در کشورهای افغانستان، پاکستان،  متداول بوده است. همچنین، به   مشهد، کرمان، بیرجند و نایین 

هندوستان، نپال، تبت و چین مورد کاربرد است. درگره نامتقارن، نخ خامه یا نخ پرز، تنها به دور یک نخ تار  
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نخ  ) ری از نخ خامه  . بدین طریق که بافنده ابتدا مقدا گذرد ی پیچیده و سر دیگر آن از پشت نخ تار دومی آزاد م 

چاقوی فارسی باف را به دست راست دارد با دو انگشت سبابه و میانی دست    که ی را جدا کرده درحال   ( پرز 

سرانگشت سبابه دست راست، یک جفت نخ چله    له ی وس . سپس، به دارد ی چپ، سرخامه جداشده را نگه م 

  از بین انگشتان دست چپ بیرون آمده، آن حدود دو سانتیمتر خامه  که  این را جلو آورده و ضمن    ( زیر و رو ) 

را از روی نخ چله دوم به  (  نخ پرز ) را از پشت نخ چله اول رد نموده و پس از خم کردن سر آن، نخ خامه  

. این  آورد ی سمت پشت آن عبور داده و از ما بین دو نخ تار به سمت روی فرش جلو کشیده و کامالا پایین م 

لبه کارکردند. گره فارسی را گره    له ی وس ، سپس به رد ی گ ی ت راست صورت م کار با انگشت میانی و سبابه دس 

طور متقارن به دور هر دو نخ تار پیچیده  ، زیرا گره به نامند ی ، سرنخ پرز اضافی را میب نامتقارن م ( همان چاقو ) 

 (. ۱۳۹۰)حسینی و پرهیزگار،    شود ی و تنها به دور یک نخ تار پیچیده م   شود ی نم 

؛ ولی در بافت فرش با  شود ی سطح فرش م   ی ها ها بین نخ فارسی، موجب یکنواخت شدن فاصله   بافت فرش با گره 

 : شود ی م   ی بند این مؤلفه به دو شاخص زیر طبقه .  شود ی گره ترکی، فواصلی بین هر ریشه خاب فرش ایجاد م 

 گره نامتقارن راست   ( ۱  شاخص 

 گره نامتقارن چپ؛   ( ۲  شاخص 

شمال شرقی ایران، همدان، گرگان و    ی باف بیشتر در مناطق فرش   مؤلفه دوم: گره متقارن یا گره ترکیباف؛ 

عشایر فارس متداول است. همچنین در کشورهای ترکیه، ارمنستان، و آذربایجان مورد کاربرد است. گره  

مه یا نخ پرز را در دست چپ  . بدین ترتیب که بافنده نخ خا شود می متقارن، روی دو نخ تار رو و زیر، اجرا  

. هر یک از دو سر نخ  دهد ی تار رو و زیر، قرار م  ی ها صورت عمود یا خط مستقیم بر روی نخ گرفته و به 

طرف  ها از بین دو نخ تار بیرون آمده، به تار رفته، پس از پیچیدن به دور آن  ی ها خامه به پشت یکی از نخ 

تر  ها محکم و نسبت به سایر بافت   رد ی گ ی م م انجا این نوع گره، بیشتر به کمک قالب   . شود ی بافنده کشیده م 

 : شود ی م   ی بند این مؤلفه به دو شاخص زیر طبقه .  است 

 گره متقارن راست   ( ۱  شاخص 

 گره متقارن چپ   ( ۲  شاخص 

تقلبی،    ی ها . گره شود ی ها، نوعی تقلب محسوب م بافت فرش با این نوع گره   تقلبی؛   ی ها مؤلفه سوم: گره 

، زیرا چگالی فرش تغییر  د ی آ ی ها، پایین م ترکی و فارسی را ندارد. ارزش فرش با این نوع گره   ی ها دوام گره 

 : شود ی م   ی بند . این مؤلفه به سه شاخص زیر طبقه ابد ی ی م 

 (. شکل  U داری شکل، یا ) گره آویز    ( ۳  گره جفتی؛ شاخص   ( ۲  شاخص   ؛ ( بافی گره بی ) گره کمانشی    ( ۱شاخص  



 

    ۱۴۰۰ ماه آبان   ۲۰و    ۱9  / ران ی فرش ا   ان ی آموختگان و دانشجو پژوهشگران، دانش   ی علم   ی دستاوردها   ی مل   ش ی هما   ن ی نجم پ      ۴98
 
 

هنری توسط هنرمندان بزرگ    ی ها متقارن و نامتقارن، گره   ی ها از ترکیب گره هنری؛    ی ها مؤلفه چهارم: گره 

شده است. از انواع  زاده، ابداع و استفاده باف ایرانی نظیر: مرحوم افسری کاشانی و رسام عرب فرش دست 

مؤلفه   . شود ی بافی استفاده م هنری و حجمی  ی ها ، برجسته بافی، فرش ی باف ر ی هنری، بیشتر در تصو  ی ها گره 

 : شود ی م   ی بند شاخص زیر طبقه   ۱۲هنری، به    ی ها گره 

(  ۴  گره کمکی؛ شاخص   ( ۳  گره اسپانیایی؛ شاخص   (   ۲؛ شاخص  ( گره پیچی )   ی تار تک   گره   ( ۱  شاخص 

 گره زینتی؛ 

مغلوب؛  ( گره    ۸  گره قرضی؛ شاخص   (   ۷  گره دورنگ؛ شاخص   ( ۶  شاخص   گره معکوس؛   ( ۵  شاخص 

 . گره مضاعف   ( ۱۲  ؛ شاخص ( گره پل ۱۱  ؛ شاخص ر ی گ ان ی گره م   ( ۱۰  گره خاص سنه؛ شاخص  ( ۹  شاخص 

 کاالیی فرش مبتنی بر جنس الیاف   ی ها ت ی قابل   -م عد سو ب 

در فرش شامل: نخ تار، نخ پود، و نخ پرز، به سه    باف ایرانی ازنظر جنس الیاف مورداستفاده فرش دست 

 : شوند ی م   ی بند مؤلفه اصلی و چند شاخص فرعی، طبقه 

. نخ تار، نخی که کامل موازی و  ند ی گو ی نخ تار را نخ تون، ریشه و چله م   مؤلفه اول: جنس الیاف نخ تار؛ 

دیگر فرش انتخاب    ی ها با نخ  . نخ تار را متناسب شود ی م   ی« کش چله » طور عمودی بردار قالی یکنواخت، به 

 : شود ی م   ی بند . این مؤلفه به سه شاخص زیر طبقه ند ی نما ی م 

 . چله ابریشمی   ی ها فرش   ( ۱  شاخص 

 . چله پشمی   ی ها فرش   ( ۲  شاخص 

 ی. ا چله پنبه   ی ها فرش   ( ۳  شاخص 

تار    ی ها نخ پود، نخی که بعد از بافت هر یک رج گره فرش، از میان نخ مؤلفه دوم: جنس الیاف نخ پود؛  

. جنس  « دوانند ی پود م »   ، یا اصطالحاا دهند ی طور افقی با دست یا سیخ پودکشی عبور م و به   ان ی درم ک ی صورت  به 

 : شود ی م   ی بند تر است. این مؤلفه به سه شاخص زیر طبقه ، کم تابتر و خام تر م ی ها، ضخ نخ پود نسبت به سایر نخ 

 . پود ابریشمی   ( ۱  شاخص 

 . پود پشمی   ( ۲  شاخص 

 ی. ا پود پنبه   ( ۳  شاخص 

که برای بافت رویه اصلی یا خواب فرش    یی ها نخ خامه، نخ   ؛ ( خامه ) مؤلفه سوم: جنس الیاف نخ پرز  

. این مؤلفه به چهار  رود ی باف، به کار م فرش دست   تخته ک ی جهت نمایان شدن ترکیب نقش و رنگ در  

ترکیبی از دو یا چند  (  ۴خامه کرکی،    ( ۳خامه ابریشمی،    ( ۲خامه پشمی،  (  ۱ : شود ی م   ی بند شاخص طبقه 



 ۴99          باف کننده فرش دست بر رفتار مصرف   ی اب ی بازار   ی ها خته ی آم   ر ی تأث  
 

پشمی و  » ، یا  « الیاف کرکی و ابریشمی » منظور تلفیقی از  ؛  ( پشمی، کرکی و یا ابریشمی ) نوع جنس الیاف  

 . باف است دار، فرش دست ، برای بافتن بخش گوشتی و پرزدار یا خواب « پشمی و کرکی » ، یا  « ابریشمی 

 کاالیی فرش مبتنی بر نوع رنگ الیاف   ی ها ت ی قابل   –عد چهارم ب 

دست  ازنظر  فرش  ایرانی  رنگ » باف  یا    « منشاء  رنگ » و  آن  « طیف  چند  الیاف  و  اصلی  مؤلفه  دو  به  ها، 

 : شوند ی م   ی بند شاخص فرعی طبقه 

رفته در الیاف آن، به دو شاخص    کار به  « نوع منشأ رنگ یا ماهیت رنگ »   مؤلفه اول: انواع فرش بر اساس 

 : شوند ی م   ی بند فرعی طبقه 

منظور الیاف نخ خامه  ) بافی که از الیافی  دست   ی ها با رنگ مصنوعی؛ منظور فرش   یی ها فرش   ( ۱  شاخص 

 . شوند ی ، بافته م ( شده توسط موادی با منشأ شیمیایی ، رنگ گر ی د عبارت به ) بارنگ مصنوعی   ( فرش 

،  گر ی د عبارت به ) بافی که از الیافی با رنگ طبیعی  دست   ی ها با رنگ طبیعی؛ منظور فرش   ی ها فرش   ( ۲  شاخص 

 . شوند ی ، بافته م ( توسط موادی با منشأ گیاهی، جانوری یا معدنی   شده رنگ 

کاررفته در الیاف نخ خامه آن، به چندین شاخص  به «  طیف رنگ یا پیوستار رنگ » مؤلفه دوم: انواع فرش بر اساس  

ایران بسیار متنوع بوده و هر    باف دست   ی ها کاررفته در الیاف فرش به   ی ها . طیف رنگ شوند ی م   ی بند فرعی طبقه 

 . نوع رنگ را شناسایی نمود   ۷۲  توان ی م   که ی طور شاخص دارای انواع درجات رنگی از سیر تا روشن است، به 

 کاالیی فرش مبتنی بر تعداد/نوع پود   ی ها ت ی قابل   -عد پنجم ب 

  ی بند کاررفته در فرش، به چهار مؤلفه اصلی طبقه ایرانی بر اساس تعداد پود و نوع پود به   باف دست   ی ها فرش 

 : شوند ی م 

  ی ها . نمونه شوند ی بافته م   ی بافی که با یک ردیف پودگذار دست   ی ها فرش تک پود؛    ی ها مؤلفه اول: فرش 

 . ت بختیاری، ترکمن، قشقایی ال عشایر و ای   ی ها : بافته شوند ی م   ی بند زیر طبقه   ی ها معروف آن به شاخص 

. بافتن فرش  شوند ی بافی که با دو ردیف پودگذاری بافته م دست  ی ها فرش  دو پود؛  ی ها مؤلفه دوم: فرش 

 . با این روش، طریقه معمول پودگذاری در ایران است 

فرش  سوم:  پود؛    ی ها مؤلفه  م دست   ی ها فرش سه  بافته  پودگذاری  ردیف  سه  با  که  از  ند شو ی بافی   .

 . معروف آن فرش بیجار است   ی ها نمونه 

فرش؛  پود  نخ  نوع  چهارم:  نخ   مخلفه  به   ی ها انواع  نحوه  و  ضخامت  ازنظر  فرش    ی ر ی کارگ پود  در 

 (. ۱۳۸۹)استون،    رو   : پود ضخیم یا پود زیر، پود نازک یا پود شوند ی م   ی بند باف، به دو شاخص طبقه دست 

 کاالیی فرش مبتنی بر اندازه   ی ها ت ی قابل   -عد ششم ب 
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 : باف، اثرگذار باشند فرش دست   تخته ک ی   ( طول و عرض ) در طراحی اندازه    توانند ی عوامل زیر م 

 بافی ایران بافی در مناطق مختلف جغرافیای فرش فرش   ی ها ت ی خصوصیات و قابل (  ۱

 کنندگان داخلی و خارجی الگوی مصرف مسکن و ابعاد منازل مسکونی مصرف (  ۲

 ع سفارش برای بافت فرش نو (  ۳

  ی ها باف در دوره سلیقه و سبک زندگی و الگوی مصرف در بازار هدف داخلی و خارجی فرش دست (  ۴

 زمانی مختلف 

 ی. الملل ن ی وضعیت اقتصادی داخلی و ب (  ۵

مؤلفه اصلی و چندین شاخص فرعی    باف دست   ی ها فرش  به دو  ابعاد فرش،  و  اندازه  اساس  بر  ایرانی 

 : شوند ی م   ی بند طبقه 

. ابعاد قالی در  شوند ی مترمربع بافته م   ۳  بیش از   ی ها بافی که در اندازه دست   ی ها فرش   قالی:   ( مؤلفه اول 

ظر اندازه، به چند شاخص  ف هستند. قالی از ن ال مناطق مختلف جغرافیای فرشبافی ایران، دارای کمی اخت 

 : شوند ی م   ی بند طبقه 

 . قالی شش مترمربعی: منظور فرشی با طول سه متر و عرض دو متر است   ( ۱  شاخص 

 . متر است   ۲/ ۵متر و عرض    ۳/ ۵قالی نه مترمربعی: منظور فرشی با طول    ( ۲  شاخص 

 . متر و عرض سه متر است   ۴  قالی دوازده مترمربعی: منظور فرشی با طول   ( ۳شاخص  

 . تر و حتی بزرگ   ی مترمربع   ۲۴،  ی مترمربع   ۲۰،  ی مترمربع   ۱۵  عنوان نمونه قالی قالی با ابعاد دیگر: به   ( ۴شاخص  

. انواع  شوند ی مترمربع و کمتر از آن بافته م   ۳ی  ها بافی که در اندازه دست   ی ها فرش   قالیچه:   ( مؤلفه دوم 

 : شوند ی م   ی بند و ابعاد گوناگون، به هشت شاخص طبقه   ها قالیچه بر اساس اندازه 

بافی، از نظر  که متناسب با ابعاد معمول آن در منطقه جغرافیای فرش   ی ا چه ی ؛ قال ی ا قالیچه پرده   ( ۱  شاخص 

کاشان، ابعاد    ی باف تر از حد معمول باشد. مثال در منطقه جغرافیای فرش بزرگ   ( قد و پهنا ) طول و عرض  

  ۲/ ۸۰در    ۱/ ۸۰عنوان نمونه، نوعی قالیچه دیواری با ابعاد  متر است. به   ۲/ ۲۰در    ۱/ ۴۰  ل طورمعمو قالیچه به 

 . ند ی گو ی م   ی ا متر را قالیچه پرده 

. معموالا این نوع قالیچه را  شود ی سانتیمتر بافته م   ۹۰در    ۶۰  ی ب ی که در ابعاد تقر   ی ا چه ی پشتی؛ قال   ( ۲  شاخص 

و    شود ی به شکل مکعب مستطیل، دوخته م   ( د اسفنج فشرده مانن ) دار  عنوان رویه، بر روی کاالیی حجم به 

 . شود ی عنوان شی برای تکیه دادن و یا نشستن بر آن استفاده م به 

 . شود ی دراز و باریک، که با طولی دو یا سه برابر عرض آن بافته م   ی ا چه ی سرانداز؛ قال   ( ۳  شاخص 



 5۰۱          باف کننده فرش دست بر رفتار مصرف   ی اب ی بازار   ی ها خته ی آم   ر ی تأث  
 

. معموالا  شود ی متر بافته م  ۲/ ۱۰در    ۱/ ۳۵  ی ب ی که در ابعاد تقر   ی ا چه ی دوذرزعی یا سجادهای؛ قال   ( ۴  شاخص 

 . ند ی گو ی این نوع فرش را قالیچه م 

بافته    ۱/ ۵۰در    ۱تقریبی    تر از قالیچه است و در ابعاد بافی که کوچک ذرزع و نیم؛ فرش دست   ( ۵  شاخص 

 است.   ۱۶۸  در   ۱۱۲ابعد    و در مناطق ترکی باف   ۱۵۶در    ۱۰۴در مناطق فارسی باف ابعاد    معموالاکه    شود ی م 

تر از ذرزع ونیم، که در  بافی کوچک ذرزع و چارک، یا پنج چارک، یا ذرزع و ربع؛ فرشی دست (  ۶  شاخص 

 . شود ی متر بافته م   ۱/ ۳۰در    ۸۰ابعاد  

 . شود ی متر بافته م سانتی   ۴۰، در  ۹۰  ی ال   ۱۰۰بافی که در ابعاد  خرک؛ فرش دست   ( ۷  شاخص 

متر  سانتی   ۷تا    ۶/ ۵  اندازه یک شانزدهم ذرزع، و مساوی بافی که به پنجه یا گره؛ فرش دست   ( ۸  شاخص 

 . شود ی بافته م 

 کاالیی فرش مبتنی بر نوع کاربرد   ی ها ت ی قابل   -بعد هفتم 

و    ها ت ی باف را برای مقاصد، مطلوب کنندگان شامل: نهایی، تجاری و یا صنعتی، فرش دست انواع مصرف 

باف ایران ازنظر نوع کاربرد آن، به سه  . فرش دست کنند ی کاربردهای مختلفی سفارش داده و یا خریداری م 

 : شود ی م   ی بند مؤلفه اصلی و چندین شاخص فرعی طبقه 

بافی که برای مصرف نهایی، و طبق هفت شاخص  دست   ی ها فرش   مصرفی؛   ی ها مؤلفه اول: انواع فرش 

  ( ۴فرش قالیچه یا دو ذرزع،  (  ۳،  ی ا ه ی فرش کناره یا حاش (  ۲یا ذرزع چارک،    فرش پادری (  ۱:  شوند ی بافته م 

فرش    ( ۷فرش پشتی یا مبلی،  (  ۶فرش تابلویی یا منظره و یا عکس،    ( ۵فرش قالی یا فرش کفپوش اتاق،  

 ی. گرد و یا چندضلع 

هدف  بازار  اساس  بر  فرش  انواع  دوم:  مشتری )   مؤلفه  نوع  بر  دست   ی ها فرش   ؛ ( یا  که  اساس  بافی 

سفارش، سلیقه، سبک زندگی، ارزش و مطلوبیت مورد مطالبه مشتری یا مشتریان بازار هدف، بافته و در  

 : شود می   ی بند . این مؤلفه، به سه شاخص اصلی طبقه شوند ی بازار عرضه م 

دست   -۱ فرش  بازاری؛  رنگ فرش  طرح،  ازنظر  که  فرش   ی ز ی آم بافی  این  است.  معمولی  بافت،    ی ها و 

، بنابراین، خریداران بیشتری را در بازار  شوند ی و عرضه م   ی گذار مت ی متوسط در بازار ق   ی مت ی باف باق دست 

 . در واحد گره است   ۳۵تا    ۲۱ها معموالا از  شمار این فرش . رج ند ی نما ی جلب م 

نوع فرش   ی ها فرش   -۲ این  فرهنگی و هنری؛  ارزش  از جنبه دست   ی ها دارای  مانند:    ی ها باف  مختلفی 

بافی،  ، شیوه و کیفیت بافت، مواد اولیه، شخص نقاش و یا بافنده، جغرافیای فرش ی ز ی آم طرح، نقشه، رنگ 
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قیت هنری و فنآورانه؛ دارای ارزش، قابلیت و مطلوبیت فرهنگی و هنری برای  ال قدمت بافت، نوآوری و خ 

 : شود ی م   ی بند خص دسته شاخص دوم به چهار نوع خرده شا  .جامعه است 

باف ارزشمندی که با طراحی و بافتی هنرمندانه توسط مواد اولیه مرغوب،  الف. فرش نفیس: فرش دست 

قدمت بافت، هنری بودن طراحی و بافت،  » بافی که ازنظر  ب. فرش موزهای: فرش دست  . شود ی بافته م 

 . لیت نگهداری در موزه است ، دارای قاب « العاده مواد اولیه و ارزش تاریخی آن مرغوبیت خارق 

مت، نوع بافت، طرح و مواد  ال بافی کهنه، با قدمت حداقل یک قرن که ازنظر س ج. فرش عتیقه: فرش دست 

 . اولیه، دارای ارزش نگهداری است 

و    ی رعاد ی غ   « ابعاد، شکل، طرح، مواد اولیه و بافت » بافی که ازنظر فرش استثنایی یا ابتکاری: فرش دست د.  

 . خاص بوده و دارای عملیات تزئینی باشد 

معمولی و بازاری، به لحاظ جنس و کیفیت مواد    ی ها بافی که نسبت به قالی فرش مرغوب؛ فرش دست   -۳

 . رد ی گ ی شناسان داخلی و خارجی قرار م   موردپسند فرش   ی طورکل اولیه، طراحی و بافت، برتری داشته و به 

انواع فرش بر اساس هدف ب  نوع  دست   ی ها فرش   افت؛ مؤلفه سوم:  به دو  بافت  بر اساس هدف  باف 

 : شوند ی م   ی بند شاخص طبقه 

تجاری؛ فرش دست  استاندارد، و حالتی  الف. فرش  دارای وضعیتی  اندازه  و  بافت  ازنظر طرح،  که  بافی 

 . ه است شد عادی، مشخص و یکنواخت است و در طراحی آن سلیقه همگان یا اکثر مشتریان لحاظ  

بافی که ازهرجهت بیانگر ِاعمال خواسته و سلیقه هنرمند طراح است. هنرمند  رش دست ب. فرش هنری؛ ف 

 . دهد ی مشخص قرار نم   ی ا خود را در چارچوب ضابطه   وجه چ ی ه طراح فرش، به 

 کاالیی فرش مبتنی بر مکان بافت   ی ها ت ی قابل   –بعد هشتم 

 : شود ی م   ی بند مکان بافت، به سه مؤلفه اصلی طبقه   باف ایرانی ازنظر فرش دست 

  ی ها که اکثراا در اندازه   ن ی نش بافت عشایر کوچ دست   ی ها فرش   بافت؛ ر ی ایلیاتی یا عشا   ی ها مؤلفه اول: فرش 

و بر دارهای افقی و ساده، با الیافی طبیعی و اکثراا گره ترکی و برخی گره فارسی، بر    هستند کوچک و کناره  

 . شود ی دلخواه و اغلب هندسی و ذهنی بافته م   ی ها اساس نقشه 

فرش  دوم:  روستایی   ی ها مؤلفه  یا  شیوه  دست   ی ها فرش   بافت؛   روستایی  طبق  و  روستا  در  که  بافتی 

اند. زمانی  شده روستایی بر اساس اندازه و مورد مصرف انتخاب   ی ها اسامی فرش  . شوند ی بافته م   ی ا ژه ی و 

اند ولی امروزه تحت تأثیر تولیدات بازاری، یکنواخت  خاصی بوده   ی ها ی ژگ ی ازنظر طرح و ترکیب، دارای و 

 . روستایی بافت، از نوع ثابت هستند   ی ها بافی فرش اند و درخطر انحطاط قرار دارند. دار قالی شده 
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بزرگ، عمومی، کوچک و یا    ی ها که در کارگاه   ی باف فرش دست   بافت؛   مؤلفه سوم: فرش شهری یا شهری 

حو  یا  شهر  در  م انفرادی  بافته  آن  هنرمند،  شود ی مه  و  ماهر  طراحان  وجود  علت  به  پیش    ی ها طرح . 

شهری،  آماده  پررونق  بازار  مناسب،  کار  محیط  پیشرفته،  کار  وسایل  متنوع،  و  مرغوب  اولیه  مواد  شده، 

فرش عالقه   گذاران ه ی سرما  شهری؛  امکانات  سایر  و  بافته   ی ها مند  به  نسبت  بافت  و    ی ا شهری  ایلیاتی 

عنوان نمونه، کاشان یکی از مراکز مهم  ، بافت دارای اقبال بیشتری است. به ی ز ی آم روستایی ازنظر طرح، رنگ 

 . شهری بافت است   ی ها فرش 

 کاالیی فرش مبتنی بر کیفیت و مرغوبیت   ی ها ت ی قابل   -بعد نهم 

مؤلفه   ۶م یا عیوب بافی، به باف ایرانی ازنظر ریز یا درشت بافی، و نیز سال کیفیت و مرغوبیت فرش دست 

 : شود ی م   ی بند اصلی طبقه 

شمار آن  باف بیشتر باشد، رج هر چه تعداد گره در واحد سطح فرش دست   مؤلفه اول: فرش ریزبافت؛ 

. تعداد گره را در واحد سطح  د ی افزا ی باف م تر بوده و بر استحکام، دوام و مرغوبیت فرش دست ال فرش با 

در    یا   ، و ( سانتیمتر   ۷در    ۷ترکی بافت    ی ها سانتیمتر و برای فرش   ۶/ ۵در    ۶/ ۵فارسی بافت    ی ها برای فرش ) 

شمار  متر برای فرش با گره ترکی، رج سانتی   ۷سانتیمتر برای فرش با گره فارسی، یا    ۶/ ۵  عرضی مقیاس  

. گره واحد سنجش تراکم یا رج  شود ی در واحد گره بیان م   ها شه ی ؛ که بر اساس شمارش تعداد ر ند ی گو ی م 

رج باشد در گروه مؤلفه اول قرار    ۶۵بافی که دارای بیش از  باف است. معموالا فرش دست فرش دست 

 . باف در مؤلفه اول، فرشی است که با الیاف ابریشمی بافته شود . بهترین نوع فرش دست رد ی گ ی م 

 . رج نباشد   ۶۵ن در واحد گره، بیش از  شمار آ بافی که رج فرش دست   مؤلفه دوم: فرش نیمه ریزبافت؛ 

شمار کم  بافت و دارای رج شمار، درشت بافی که ازنظر رج فرش دست   بافت؛ مؤلفه سوم: فرش درشت 

 . در واحد گره است رج    ۳۰تا    ۱۵بین  آن    شمار باشد. معموالا رج 

و کیفیت    ی بند بافت بوده و برای طراحی، رنگ بافی که درشت فرش دست   مؤلفه چهارم: فرش خرسک؛ 

بافت آن دقت به عمل نیامده است؛ حتی ممکن است در بافت این گروه فرش، برای جنس الیاف پود یا  

پنبه  نخ  از  آن  ارزان است   ی ا پرز  قیمتی  استفاده شود، و دارای  بلند  پرز  با  یا پشم درجه سه و چهار    و 

 (. ۱۳۹۴)اسماعیلپور،  

، ثبات رنگ، بافت، اندازه و  ی بند ح و نقش، رنگ بافی که ازنظر طر فرش دست   مؤلفه پنجم: فرش سالم؛ 

 . مواد مصرفی، بدون هرگونه عیب و نقص باشد 
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، ثبات رنگ، بافت، اندازه و  ی بند بافی که ازنظر طرح و نقش، رنگ ؛ فرش دست فرش معیوب   مؤلفه ششم: 

،  ی ر کا بافی که دست دست   ی ها مواد مصرفی، دارای عیب و نقص جزئی یا کلی باشد. همچنین به فرش 

 .ند ی گو ی و یا دورنگی کاری شده، فرش معیوب م   ی رفوگر 

 یی فرش مبتنی بر شکل هندسی ال کا   ی ها ت ی قابل   -بعد دهم 

؛ که ازنظر شکل هندسی، به شش  شود ی متفاوتی طراحی و بافته م   ی ها باف ایرانی در شکل فرش دست 

 : شود ی م   ی بند مؤلفه اصلی طبقه 

بافته شود.  دست فرش    چهارگوش؛   ی ها مؤلفه اول: فرش  بافی که به شکل مربع یا مستطیل طراحی و 

 . بافند ی باف را به این شکل طراحی کرده و م اغلب، فرش دست 

 . بافی که به شکل دایره طراحی و بافته شود فرش دست   گرد؛   ی ها مؤلفه دوم: فرش 

 . بافی که به شکل بیضی طراحی و بافته شود فرش دست   بیضی؛   ی ها مؤلفه سوم: فرش 

منظور شش، هشت و یا  ی ) بافی که به شکل چندضلع فرش دست   ؛ ی چندضلع   ی ها مؤلفه چهارم: فرش 

 . طراحی و بافته شود   ی( چندضلع 

فرش  پنجم:  دست   دار؛ حجم   ی ها مؤلفه  به فرش  شکل حجمی،  به  که  اشیاء    گر ی د عبارت بافی  شکل  به 

که تصور شود بر    ی ا گونه کوزه؛ به عنوان نمونه، بافت فرش به شکل  . به شود ی طراحی و بافته م   ی چندبعد 

 . شده است روی یا بر دور ظرف کوزه، این فرش بافته 

فرش  ششم:  م ها مؤلفه  برجسته؛ ی  نقش  یا  و  دست   حفور  و  فرش  برجسته  نقش  شکل  به  که  بافی 

یعنی بدون  ) از درگیری تاروپود    ( منظور بوم یا متن فرش ) که زمینه آن    ی دار حفره   ی ها ، فرش گر ی د عبارت به 

باف محور و یا  . فرش دست شود ی صورت برجسته بافته م شده و پرز فقط در ناحیه نقوش و به بافته (  ز پر 

 : شود ی م   ی بند نقش برجسته، به دو نوع شاخص دسته 

آن دارای طرح و    ی کرو ی که فقط    ی ا باف نقش برجسته ؛ فرش دست کرو ی فرش نقش برجسته    ( ۱شاخص  

 . نقش محفور بافته شده است 

که دو روی آن دارای طرح و    ی ا باف نقش برجسته فرش نقش برجسته دو رو؛ فرش دست   ( ۲شاخص  

 . نقش محفور بافته شده است 

 گیری نتیجه 

فرش دست   موجود در وضعیت    یی ها با وجود ضعف  بازار    باف بازار  و سهم  اقتصادی  رونق  نظر  از  ایرانی 

محصول فرش    ی ها ، کارکردها و مشخصه ها یی ها، توانا صادراتی این محصول، همچنان بررسی و شناسایی قوت 
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باف ایرانی و در  بازارشناختی فرش دست   ی ها ت ی گوناگون، به منظور ارزیابی قابل   ی ها باف ایرانی از جنبه دست 

ی آن، برای بازگشت به دوره رونق اقتصادی در روند توسعه اقتصادی  الی عمر کا جهت تعریف مجدد از چرخه  

گوناگون قابل شناسایی و    ی ها باف ایرانی از جنبه یی فرش دست ال کا   ی ها ت ی کشور، ضروری و مهم است. قابل 

است  است و    بررسی  موظف  بازاریابی  محصو   میزان   مدیر  به  نیاز  زمان  بازار،  ویژگی ال تقاضای  و  های  ت 

که اهداف مورد نظر به بهترین نحو تحقق یابند. در این    همگن سازد با هم    ی ا ت مورد تقاضا را به گونه ال صو مح 

استراتژی بازاریابی    جدایی ناپذیر   کارهای اساسی به کارگیری آمیخته بازاریابی، به عنوان جزء راستا، یکی از راه 

 . دهد ی و تغییرات تقاضا در بازار م   به نیازها   ی پاسخ مناسب نتیجه حاصل از این ترکیب  است؛ که  

مطلوب    گیری از متغیرهای قابل کنترل و ابزاری کارآمد و مؤثر در جهت تصمیم   ی ا آمیخته بازاریابی، مجموعه 

های محصول، قیمت، توزیع و ترویج فروش، در راستای تحقق هدف بازاریابی یعنی شناختن  درباره ویژگی 

ه و فروش محصول  شد یا خدمت با نیازهای مشتری منطبق    ال وی که کا مشتری و درک نیازهای او است، به نح 

 . گذارد ی که بر تقاضای محصول ما اثر م چه  آن صورت پذیرد. به عبارت دیگر، آمیخته بازاریابی متشکل است از  

منظور از محصول    . بود در این مقاله از بین اجزای اصلی چهارگانه آمیخته بازاریابی، عامل محصول مدنظر 

فیزیکی و کارکردی محصول است. تصمیمات مربوط به این بخش   ی ها ت ی در آمیخته بازاریابی، بخش قابل 

فزایش ایمنی، طراحی  ت محصول، افزایش کارایی، ا ال ح مشک ال منجر به اص   تواند ی از آمیخته بازاریابی م 

منجر به موفقیت یا شکست    توانند ی تصمیماتی که م  . زیباتر محصول، بهبود شرایط گارانتی و غیره شود 

به عنوان عنصری پیشگام در آمیزه بازاریابی مطرح است درحالی    « محصول » محصول در بازار شود. عنصر  

 که عناصر قیمت، ترویج و توزیع، از عناصر پشتیبان هستند. 

  ی ها ت ی این مقاله هدف از طرح موضوع پژوهش، تبیین رویکردی اثربخش برای معرفی و ترویج قابل   در 

باف ایرانی از طریق ارائه پاسخ مناسب و مورد انتظار به نیازها و تقاضای فزایند و آینده  یی فرش دست ال کا 

ت نو پدید در سبک  ال حو نگری است که بازار هدف مبتنی بر افقی بلندمدت و نیز متناسب با تغییرات و ت 

 ها، نیازها و الگوهای زیستی مشتریان، به دنبال تحقق آن است. زندگی، خواسته 

  ی ر ی گ پذیر کردن متغیرهای کیفی تحقیق، به ساخت مدل تحلیلی پژوهش با بهره   بنابراین، به منظور سنجش 

مفهومی  الگوی  کامپنهود »   از  و  به   « کیوی  است،  شده  آمیخته  » کردن    ی بند طبقه   که ی نحو مبادرت  عناصر 

  « یی ال کا   ی ها ها و شاخص مفهوم، ابعاد، مؤلفه » ، منجر به شناسایی و تبیین  « باف ایرانی محصول فرش دست 

باف ایرانی،  . به تعبیر دیگر، هدف از تبیین استراتژی محصول فرش دست شد باف ایرانی، برای فرش دست 



 

    ۱۴۰۰ ماه آبان   ۲۰و    ۱9  / ران ی فرش ا   ان ی آموختگان و دانشجو پژوهشگران، دانش   ی علم   ی دستاوردها   ی مل   ش ی هما   ن ی نجم پ      5۰6
 
 

ابعاد،  » عنوان  آن به   دهنده ل ی و نیز عناصر تشک   « مفهوم پایه »   عنوان به   « باف ایرانی محصول فرش دست » معرفی  

 ، است. « کیوی و کامپنهود »   بر اساس مدل تحلیلی «  باف ایرانی ی فرش دست الی کا   ی ها ها و شاخص مؤلفه 

باف ایرانی جهت بازگشت به  یی فرش دست ال زم برای داشتن تعریفی مجدد از چرخه عمر کا ال   شرط ش ی پ 

آن  اقتصادی  رونق  برای    دوره  اقدام  مقاومتی،  اقتصاد  و  اقتصادی  توسعه  فرآیند  تبیین  » در  و  شناخت 

الگوی مفهومی آمیخته بازاریابی  » است: ابتدا مبادرت به طراحی    « باف ایرانی یی فرش دست ال کا  ی ها ت ی قابل 

دست  محصول فرش  آمیخته  عناصر  بر  مبتنی  ایرانی  بر   « بافت  تأکید  و  » با  محصول  بین  تطابق  میزان 

یی  ال کا   ی ها ت ی کرده؛ و سپس برای معرفی و تبیین قابل   « مشتریان   ی ها آن با نیازها و خواسته   ی ها ی ژگ ی و 

کرده    « باف ایرانی یی فرش دست ال الگوی مفهومی آمیخته کا » باف ایرانی مبادرت به طراحی  فرش دست 

،  « باف ایرانی یی فرش دست ال کا   ی ها ت ی قابل »  از   عد است. با توجه به گستردگی حجم مطالب، صرفاا به ده ب 

 شده است. پرداخته   « باف ایرانی یی فرش دست ال آمیخته کا » گانه  تحت عنوان ابعاد ده 

این الگوی مفهومی برای سنجش مؤلفه  تقاضای فرش دست   ی ها از  با  مختلف    ی ها فروش   باف در مرتبط 

ه تا بر اساس ِآن بیشترین فراوانی نوع  شد عاتی ضبط  ال اط   ی ها ها در بانک عات آن ال شده است و اط   استفاده 

و بر اساس روند تغییرات مربوط به    شود شناسایی    ( داخلی و خارجی )   فروش رفته در بازارهای مختلف فرش 

 شود. مناسب اتخاذ    ی ر ی گ م ی مختلف در مورد هر بازار، تصم   ی ها مؤلفه 

 ی پژوهشگران در راستای این پژوهش: شنهادها ی پ 

باف است تا  ی فرش دست اب ی بازار ی  ها خته ی آم ی و ارائه مدل فروش بر اساس  چارچوب مفهوم  (۱

 صنعت فراهم کرد. -بتوان فروشی بر پایه اصول بازاریابی را برای تولیدکنندگان این هنر 

تبلیغات پیشبردی   ی ها خته ی آم شناسایی دیگر عوامل   (۲ از جمله: قیمت، ترفیع و  فرش    بازاریابی 

 باف. باف برای ساخت یک مدل استراتژیک فروش فرش دست دست 
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 . ۱۳۸۴تهران، چاپ دوم،  

 انتشارات دانشگاه هنر    : تهران مرمت قالی و زیرانداز،  (  ۱۳۹۰) اربابی، بیژن،    -

 . ۱۹،  ۱مجله جهان فرش، نشریه اتحادیه صنف فرش ماشینی و موکت تهران،  (.  ۱۳۹۱) ها در فرش،  انواع گره   -

 نور،  ، انتشارات دانشگاه پیام ( رشته مدیریت بازرگانی ) بازاریابی و مدیریت بازار    (. ۱۳۹۲)   الوداری، حسن،   -
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کا   (. ۱۳۶۴)   بازار جهانی فرش،  - بازار جهانی  انتشارات    ی ها ها، موسسه مطالعات و پژوهش ال از سری 

   . ۲بازرگانی، تهران، شماره  

روش تحقیق پیشرفته در مدیریت با رویکرد  (.  ۱۳۹۲) افروزی؛ علیاکبر؛   پرهیزگار، محمدمهدی؛ آقاجانی  -

 . کاربردی؛ تهران؛ نشر دانشگاه پیام نور 

صفرزاده و مهدی خادمی    نت ی فرهنگی و حس  اکبر ی کلیدی مدیریت، عل   ی ها مدل (.  ۱۳۹۳) نهو، استیون،   -

 . ، انتشارات رسا ( مترجم ) 

چیت چیت   - امیرحسین؛  علیرضا،  سازیان سازیان،  رتبه (.  ۱۳۸۹) ،  و  بازاریابی    ی ها مؤلفه   ی بند طراحی  آمیخته 

 . ۱۷باف ایران، فصلنامه علمی پژوهشی گلجام، انتشارات انجمن عملی فرش ایران، شماره  داخلی فرش دست 

پرهیزگار، محمدمهد   - الگوی آمیخته  (.  ۱۳۹۰) ؛ عباسی اسفنجانی،  ی حسینی، میرزا حسن؛  ارائه  حسین، 

 . ۴۷بازرگانی، شماره    ی ها ی وکار، نشریه بررس پیچیده و آشفته کسب   ی ها ط ی رای مح بازاریابی ب 

   . نشر فوژان   : تهران نویسی،    نامه ان ی روش تحقیق با رویکردی به پا (.  ۱۳۹۵) مرضا،  ال خاکی، غ   -

 . ، نشر آموخته، اصفهان ( مترجم ) اصول بازاریابی، بهمن فروزنده  (.  ۱۳۹۴) کاتلر، فیلیپ؛ آرمسترانگ، گری،    -

فیلیپ،    - تجز (.  ۱۳۹۳) کاتلر،  بازاریابی،  برنامه ل ی وتحل ه ی مدیریت  فروزنده  ی ز ی ر ،  بهمن  کنترل،  و  اجرا   ،

 . ، نشر آموخته، اصفهان ( مترجم ) 

کامپنهود،    - و  ریمون  ) وان لوک کیوی،  عبدالحسین  ۱۳۹۲،  ترجمه  اجتماعی.  علوم  در  تحقیق  روش   .)

 ، چاپ دوازدهم تهران: توتیا. گهر ک ی ن 
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 چکیده 

  نماندن  عقب  برای  صنایع  و ها ن ا سازم   همه  ابزار فناوری اطالعات   و  اینترنت   از   استفاده  گسترش  به  توجه   با 

  خود   وکار   درکسب   جدید   ابزارهای   ها و روش   از   استفاده   به   ملزم   رقابتی   جایگاه   حفظ   و   خود   رقابت   از 

از   باف دست   فرش   صنعت   که   هستند  راه   مستثنی   آن   نیز  کارهای  نیست. مساله اصلی موانع و چگونگی 

و تجارت  بازاریابی   ه بررسی ب  پژوهش این . است از ابزار فناوری در فروش فرش  گیری  بهره عملیاتی برای 

مارکتینگ  دیجیتال  و  به   الکترونیکی  نوین با  فناوری  و  علوم  به   کارگیری  فرش    تر نه ی و  تجارت  زمینه  در 

. الف؛  زیر است   سؤاالت ارائه نموده است. این تحقیق در پی پاسخ دادن به   ن را و عوامل مؤثر بر آ پرداخته  

  در   هایی کاستی   و   موانع   برد و چه   بهره   تجارت   نوین   ی ها روش   از   توان ی م   چگونه   فرش   صنعت   -هنر   در 

و    است به شیوه کیفی    ها ل ی تحل   ی و ا توسعه دارد؟ نوع تحقیق    وجود   ما   کشور   در   مارکتینگ   دیجیتال   مسیر 

توسعه تجارت الکترونیکی  که    دهد ی م ی است. نتایج تحقیق نشان  ا نه ا کتابخ آوری اطالعات به شیوه  جمع 

این مسأله   به  نگاهی همه جانبه و سیستمی  بر فراهم    است نیازمند  مهم، عالوه  این  به  برای دستیابی  و 

زیرساخت  به ساختن  و  آموزش  دولت،  سمت  از  مناسب  بستر  و  توانا مهارت   کارگیری ها  و    ی ها یی ها 

 ، از ملزومات است. تخصصی جدید 

 

 ، دیجیتال مارکتینگ. الکترونیک   تجارت باف،  دست   فرش   : های کلیدی واژه 
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 مقدمه 

شده اینترنت به  در دنیای مدرن امروز، تکنولوژی به سرعت در حال گسترش است و این موضوع سبب 

  موضوع   این   زیادی   کارهای   و   کسب .  بگذارد   اثر   ما   رفتارهای   برتمام   و   شود   از زندگی ما تبدیل   مهمی   بخش 

سنتی    کسب   فضای   با   فضا   این   کردن   مدیریت   اما   ، اند شده   آنالین   فضای   وارد   و   شده   متوجه   را  کار  و 

جدیدی   به توانمندی  کننده متفاوت است به همین دلیل نیازمند متفاوت است، زیرا رفتار خریدار و مصرف 

  استفاده از اینترنت و کسب   . است   که شامل بازاریابی وتبلیغات دیجیتال و ...، است    به نام دیجیتال مارکتینگ 

  وکارها   برای کسب مزیت رقابتی در کسب   ی ا له ی وس   ها، به وکارهای حاصل از این فناوری توسط شرکت 

  ی ها وه ی تبدیل شده است. تحوالت جدید قرن بیست و یکم و جهانی شدن بازار و به دنبال آن، بروز ش 

که    وجود آمده   پیشرفت سریع و همه جانبه علم و فناوری به   ر ی جدید تجارت و بازاریابی که تحت تأث 

ما را در    تواند ی ک م خردمندانه از فناوری تجارت الکترونی گیری  بهره   تجارت فرش نیز از آن مستثنی نیست. 

تر در عرصه تجارت جهانی یاری داده و به تقویت جایگاه کشور در  بهبود کارایی تجاری و حضور فعال 

باف  از دیدگاه مدیریت، فرش دست .  ( ۱۳۸۸)جعفرنژاد و دیگران،   و جهانی کمک کند   ی ا بازارهای منطقه 

ه به توسعه توان رقابتی این صنعت و عدم  زیادی در بخش بازاریابی داشته و فقدان توج   ی ها ایران، ضعف 

های بلندمدت، موجب شده است که این صنعت، نتواند توان رقابتی خود را به شکل  ریزی کید بر برنامه أ ت 

تنها شامل    از تجارت الکترونیک است و نه  تر ق ی وکار الکترونیکی گسترده و عم   کسب  دایمی افزایش دهد. 

وکاری،    مشارکت شرکای کسب   ل ارائه خدمات به مشتریان، فروش محصوالت است بلکه شام   و   خرید 

  وکار الکترونیکی،   کسب  . شود ی سازمانی م   سازمانی، مبادالت الکترونیکی درون   آموزش الکترونیکی درون 

.  وکار است   اطالعاتی برای حمایت از تجارت و بهبود فرایند کسب   ی ها ی کاربرد اینترنت و دیگر فناور 

الکترونیکی و    تجارت   با فرآیند و اصول مسئول  مدیران  که  این ، مگر  شود ی نم   ق الکترونیکی محق   تجارت 

  . ند اش کافی داشته ب   ی نای آش تجارت الکترونیکی  عنوان ستون فقرات  اوت آن با بازار سنتی و اینترنتی به ف ت 

پیش ت بایس  پی   ی  تجارت گیر کار به و    ی ساز ده ا از  امکان   ی  به  و    ی ساز پیاده   ، سنجی الکترونیکی،  تجارت 

که  بازاریابی   چرا  پرداخت،  فناور   ی گیر کار به الکترونیکی  نیازمند    ی هرگونه  ات  عملی م  جا ان جدید 

پیاده امکان  از  پیش  فناور   ی گیر کار به و    ی ساز سنجی  امکان   ی آن  که  بستر  سنجی  است،  نمودن  فراهم  و 

 . واهد بود خ ی ن ثن نیز از این امر مست   فرش   حوزه در    الکترونیکی تجارت  

و هنوز جنبه    شود ی باف در ایران به صورت علمی دنبال نم که بازاریابی فرش دست   دهد ی نشان م   ها ی بررس 

فرش  تولید  از  و پس  دارد  ا   ی برا  ، سنتی  مشتریان  م ق یافتن  و  .  شود ی دام  تبلیغات  زمینه  در  معموالا  رفتارها 
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این درحالی است که    جهانی نیست و ی  باف ایران کماکان سنتی بوده و مناسب بازارها بازاریابی فرش دست 

نیازمند تبلیغاتی است    گرفت ی رار م ق مورد معامله    جهانی   که از دیرباز در بازار باف ایران به دلیل آن فرش دست 

ابعاد تبلیغاتی، ملحوظ    تمام این امر مستلزم هماهنگی در    ق ب کند و تحق کس را  آن    ع که بتواند جایگاه رفی 

اده از  ف با و است ق خریدار و کنترل رفتار ر   ی ها به تغییرات گروه   ه مشتریان، توج ی  ها ت ی داشتن نیازها و حساس 

بازاریابی، عرضه  ت در زمینه  وجود برخی مشکال (.  ۱۳۸۶وحسینی،    ی آباد شم ) است    ت نوین مبادال   ی ها وه ی ش 

اندرکاران  دست   ی د برا ا ت زی ال مشتریان در بازارها جهانی باعث شده تا مشک   ه ت پس از فروش ب ا و ارائه خدم 

دست  فرش  علی صنعت  و  شود  ایجاد  ایران  تولید    باف  نزولی  سایر  شاهد  اصیل،  محصولی  عرضه  رغم 

دست  فرش  سال وصادرات  در  ایران  به   ی ها باف  و  باشیم  ن اخیر  ر طورکلی  دیگر  به  خارجی    ی با ق سبت 

باف  ت که فرش دست قعی با در نظر گرفتن این وا (.  ۱۳۸۸، و دیگران رنژاد  ف جع ) ار گیریم  قر   تر درجایگاه پائین 

یت، نقشه و طرح،  ف ت سایر کشورها نیز از لحاظ کی یت، تغییر نکرده و محصوال ف یمت و کی ق ایران از نظر  

دریافت که    توان ی م ، ت داخلی کشور ما نیستند ال به محصو خاصی  ی برتر  ی یمت دارا ق انسانی ماهر و  ی نیرو 

و بازاریابان فرش و    بازاریان   ه زم ب ال   ی ها کمبود آموزش   بازاریابی و   ، ت این صنعت، عدم تبلیغات ال عمده مشک 

نزولی   روند  در  مهمی  نقش  این صنعت،  در  بازاریابی  است. ضعف  بازار  افزایش سهم  و  فروش  افزایش 

و عدم  ی  تصاد ق عمده مشکل صنعت فرش ایران تحریم سیاسی و ا   اشته است. باف د صادرات فرش دست 

  است   ت توسعه بازار ومحصوال   ی استراتژ   قع ایت تبلیغات بازاریابی برا افزایش صادرات و مشتریان و در وا ف ک 

و  ق ح )  کاشانی  برا .  ( ۱۳۹۶،  دیگران شناس  در   ی هر سازمانی  اس ق ر   ی دنیا   بقا  مستلزم  و  تف ابتی،  فنون  از  اده 

توجه به    با  . نوین در عصر امروز است   تجارت الکترونیک   بی الکترونیکی و کاربرد اصولی ا بازاری   ی ها روش 

فناور  فراگیر  ب الع اط   ی رشد  و  بازاریابی ه  ات  مشک   ویژه  از جمله  بازار ال الکترونیکی  است   ت  از  ف فرش،  اده 

 . باف است اریابی نوین در بازار فرش دست نین عدم توجه به باز چ بازاریابی سنتی در عصر دیجیتال و هم 

 له ئ بیان مس 

  طوالنی   قدمت   و   شود ی م   محسوب   جامعه   پردرآمد   ی ها تجارت   جزء   ایران   کشور   در   باز   دیر   از   فرش   تجارت 

  کشورهای   به   فرش   صادرات   است،   فرش   تولید   طراحی و   درخشان دوره    که   صفوی دوره    از   که   طوری به   دارد 

  اقتصاد   از   چشمگیری   سهم   و   است  گرفته   خود   به   جدیدی   شکل   امروزه   که   گرفته ی م   صورت   هند   و   اروپایی 

بیشترین آمار صادرات و معامالت    ۷۵  -۷۴های  . تجارت فرش در سال است   داده   اختصاص   خود   به   را   کشور 

در این میان    رد به اهمیت تجارت فرش پی ب   توانیم فرض می با این پیش   بوده است. را به خود اختصاص داده  

جدید تجارت و داد و ستد   ی ها ستم ی ها و س با پیشرفت فناوری در زمینه فناوری باعث به وجود آمدن روش 
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و   پیشرفته  کشور  ابتدا  که  است  آن شده  از  یافته   پس  توسعه  را    ی ها ت ی فعال   کشورهای  و  با  خود  فنون 

الزم    ی ها از فناوری اطالعات یکی از حلقه گیری  بهره شک،    بی   . اند جدید تجارت همگام ساخته   ی ها روش 

اینترنت در ایران و محدود   برای افزایش کارایی تجاری در اقتصاد ملی است.  متعدد در    ی ها ت ی نو پابودن 

دسترسی مستمر و فراگیر به شبکه جهانی اینترنت هم به لحاظ ساختاری و هم سرعت و دامنه نفوذ و نیز  

  در نظام طراحی،   ی ا ده ی چنین پد   ی ها ت ی ماندن قابل   گذشته، باعث مهجور   ی ها بران در سال دانش اندک کار 

   (. ۱۳۹۳)وندشعاری واسدزاده،   اخیر بوده است   ی ها عرضه فرش تا سال   و   تولید 

  ی ، عرضه و ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان در بازارها ی ت در زمینه بازاریاب کال وجود برخی مش 

مشک  تا  شده  باعث  برا ال جهانی  زیاد  دست دست   ی ت  فرش  و  اندرکاران صنعت  شود  ایجاد  ایران  باف 

  ی ها باف ایران در سال صادرات فرش دست   ی تولید و ل اصیل، شاهد سیر نزو   ت رغم عرضه محصوال علی 

فروش  رهایی کشور از اقتصاد تک محصولی و وابستگی به درآمدهای ارزی حاصل از  راه  .  اخیر باشیم 

یابی به    دست   و   نفت و همچنین برآورده کردن نیازهای روزافزون ارزی کشور، توسعه صادرات غیرنفتی 

که در تولید صنایع دستی به ویژه فرش    که در کشور ایران به دلیل مزیت نسبی   است بازارهای جهانی  

خش وجود دارد، اهمیت و  زایی باالیی که در این ب باف بفه علت وجود منابع انسانی فراوان و اشتغال دست 

 که:   شود ی م مطرح    سؤاالت . حال این  سازد ی تر م ضرورت بازاریابی و صادرات این محصول را مشخص 

 برد؟   بهره   تجارت   نوین   ی ها روش   از   توان ی م   چگونه   فرش   صنعت   . در ۱

 دارد؟   وجود   ما   کشور   در   مارکتینگ   دیجیتال   مسیر   در   هایی کاستی   و   موانع . چه  ۲

 محوریت دارد:   ر پژوهش اهداف زی در این  

 فرش   تجارت   در   الکترونیکی   تجارت   از   استفاده   پیشرفت   موانع   بررسی   و   . شناسایی ۱

 فرش   تجارت   امر   در   فناوری   و   الکترونیک   تجارت   از   بری بیشتر بهره   جهت   در   مناسب   های روش   و   کارها راه ارائه  .  ۲

 ق ی روش تحق 

  ی است. ا نه ا کتابخ آوری اطالعات به شیوه  و جمع   است به شیوه کیفی    ها ل ی تحل ی بوده و  ا توسعه نوع تحقیق  

پژوهش به    ن ی فرش ارائه شده است. ا   ک ی مؤثر در تجارت الکترون   ی ها کارها و روش پژوهش راه   ن ی در ا 

  ن ی را هدف قرار داده است که با ا   ی ران ی پرداخته است و منحصراا تجارت فرش ا   ک ی امر تجارت الکترون 

 برسد.   جه ی به نت   تر ع ی پژوهش مخاطب سر   ره ی محدود کردن دا 
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 بحث 

  به کشورهای گوناگون   را   خود   محصوالت   که   داشتند   را   فرصت   این   بزرگ   گذشته، تنها صادرکنندگان   در 

  فروشندگان  حتی  و  جزء  صادرکنندگان  الکترونیکی،   تجارت   شیوه  از  استفاده  با  حاضر  حال  در  اما  کنند،  صادر 

  در   را   خود   حضور   و   فروش   میزان   تجارت،   جدید   ی ها روش   از   استفاده   با   که   ابند ی ی م   را   فرصت   این   هم 

  فرش   صنعت   در   نوظهور   و   قدیمی   رقبای   فشارهای   روز افزون   افزایش   طرفی   از .  دهند   افزایش   جانی   بازارهای 

  کشورهای   با   هم گام   و   نبوده   دلخوش   بازاریابی   سنتی   و   قدیمی   ی ها روش   به   دیگر   که   دارد ی م   آن   بر   را   ما 

ی،  ب گسترده بازاریا ی  ها پژوهش   نشویم.   ناپذیر جبران   ی ها خسارت   متوجه   این   از   بیش   تا   رویم   پیش   پیشرفته 

تجار با فنون بازاریابی اینترنتی، تجارت الکترونیک و    ی ساز هدف، آشنا   ی مشتریان بازارها   ی نیازها   ی شناسای 

گره از    تواند ی جانبه تبلیغات و بازاریابی م توسعه همه   وع ، تحقیقات بازاریابی و در مجم ی لملل ا بازرگانی بین 

صادرکنندگان  بین  جایگاه اصلی خود  ت جدید این صنعت باز کرده و موجبات صعود مجدد ایران به ال مشک 

سرتاس  در  آورد فرش  فراهم  را  جهان  سعید، ق ح )   ار  و  کاشانی  س   ها ی استراتژ (.  ۱۳۹۶شناس    ی ها است ی و 

تجارت الکترونیک به تنهایی برای تشویق استفاده از تجارت الکترونیک در کشور کافی نیست. اگر مردم و  

یابند، تجارت الکترونیک در    به سطحی از آگاهی و اعتماد و درک مزایای تجارت الکترونیک دست   ها ن ا سازم 

الزم    ی ها نهایت به یک واقعیت تبدیل خواهد شد. فقدان آگاهی از فواید تجارت الکترونیک و نبود آموزش 

نت در کشور عمدتاا برای  برای استفاده از آن، از جمله مسائل بسیار مهم در استقرار آن در کشور است. اینتر 

الزم    ی ها ی عنوان یک ابزار کارآمد برای داد و ستد و ارتقای آگاه   و کمتر به   شود ی سرگرمی و بازی استفاده م 

و از طرفی درصد باالیی از جامعه هنوز نحوه کار با    رود ی کار م   مختلف خصوصاا تجارت به   ی ها در حوزه 

ها و مزایای تجارت الکترونیک و نحوه استفاده از  در زمینه فرصت کنندگان  . آموزش مصرف دانند ی رایانه را نم 

جدید و تجارت الکترونیک است.    ی ها ی اینترنت و رایانه یک شرط اساسی برای ایجاد تقاضا برای فناور 

تجارت الکترونیکی، یکی از ضروریات تجارت الکترونیک    ی ها آموزش نیروی انسانی با مهارت باال در بخش 

هایی را فرآهم  ساخت ی به کارگیری این فناوری نوین باید زیر برا  (. ۱۳۹۷، گلچهره نودهی )  شود ی محسوب م 

برخی از زیر ساختارهای اصلی تجارت  آورده و عالوه بر آن برنامه واستراتژی برای اجرای آن داشته باشیم.  

ی  طراح   -الکترونیکی   کاتالوگ   -افزار نرم   و   سرور   وب   پشتیبانی   -سرور   وب   -شبکه :  الکترونیکی عبارتند از 

در ابعادی دیگر، زیرساختار مورد نیاز برای  .  افزار تعامالت ساخت سیستم و نرم   ، افزار صفحات وب و نرم 

م  را  الکترونیکی  تجارت  نمود   توان ی توسعه  بیان  زیر  صورت  اطمینان :  بفه  قابل  برق    ی ها شبکه   -نیروی 

شرکت پهنا   دارای   باید   ارتباطی   کیفیت   با   و   استاندارد  ساختن  مرتبط  برای  مناسب  و  عریض  باند  و  ی  ها 
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  ی ها ستم ی ارتباطی، س   ی ها ها به شبکه کنندگان و کارکنان شرکت کنندگان باشند. دسترسی آسان مصرف مصرف 

ها به صورتی که  سازی داده ها و استانداردهای ذخیره ها همراه با برنامه کامپیوتری منسجم داخلی برای شرکت 

کنندگان باشد، تسهیالت کامپیوتری استاندارد برای دسترسی کارکنان  به شرکای تجاری و مصرف قابل اتصال  

کنندگان،  ها و مصرف کنندگان، تسهیالت اعتباری و بانکی مناسب برای شرکت شرکت و دسترسی مصرف 

  ی ها ستم ی س   ها و ارتباطات، متخصصان فنی برای اجرا و عملیاتی کردن سازی داده امنیتی، ذخیره   ی ها ستم ی س 

انداز کارآمد و مناسب، ارزیابی و  تجارت الکترونیکی، زیرساختار حمل و نقل مناسب، مدیریت متعهد، چشم 

  ی ک ی تجارت الکترون  اصالح فرآیندهای تجاری داخلی و خارجی، نمونه اولیه فازبندی شده برای اجرای دقیفق 

فرش،    حوزه (. در این میان برای پیشبرد تجارت الکترونیک در کشورمان و در  ۱۳۸۸و دوستان،   )جعفرنژاد 

 و موانعی وجود دارد که نیازمند بررسی و رسیدگی است.   ها ی کاست 

 باف دست   گسترش و توسعه تجارت الکترونیکی در زمینه صنعت فرش موانع  

 فنی و مخابراتی و پستی   های آماده و کافی نبودن زیرساخت .  ۱

 ملی   اطالعاتی   بانک   ایجاد   عدم   ‐حقوقی الزم برای اقتصاد الکترونیکی   ی ها رساخت ی کمبود ز .  ۲

الکترونیکی در قوانین و  ی  حقوقی و قانونی فعلی نظیر عدم مقبولیت اسناد و امضاها   ی ها رساخت ی ز .  ۳

نیاز در این امر نظیر    مقررات مورد   قوانین و   تمام مقررات جاری کشور ناکافی و نامناسب است و باید  

شخصی، قانون امضای دیجیتال، جرائم الکترونیکی،  ی  ها قانون تجارت الکترونیکی، قانون حمایت از داده 

 . وجوه، تدوین و تصویب شوند   انتقال الکترونیکی   قانون مالکیت معنوی و قانون نقل 

 ها بازرگانی، اقتصاد، بانک مرکزی و رسانه   ی ها نظام آموزشی، وزارتخانه   سازی رسانی و فرهنگ طالع . ا ۴

 شکالت کشور در زمینه تولید دانش . م ۵

سرمایه انسانی که منظور همان تربیت نیروی ماهر و متخصص انسانی    ی ها رساخت ی امناسب بودن ز . ن ۶

 است )مهارت، احساس مسئولیت، پاسخگویی( 

 دم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی . ع ۷

 اجرایفی آن در کشور   ی ها سم ی دان توسعه فرهنگ حقوق مالکیت معنفوی و فقفدان مکان . فق ۸

ناپذیری بخش خفصوصی بفرای ورود به عرصه  ر و ریسک ولتی بودن بخش عظیمی از اقتصاد کشو . د ۹

 (. ۱۳۸۸دوستان    و   )جعفرنژاد   ی ک ی تجارت الکترون 

کارهای اجرایی گسترش این تجارت نوین  ی تجارت الکترونیک، راه ها ی کاست حال پس از شناخت موانع و  

 : م ی کن ی م را اشاره  
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 اجرایی برای رفع موانع در راستای گسترش تجارت الکترونیک در ایران   کارهای راه 

 : یجاد بسترهای مناسب ارتباطات الف( ا 

 . ها داده   ی ک ی و سرعت باال در تبادل الکترون   ی من ی ستفاده از استانداردهای دارای ا ا 

 . ک ی اجرای تجارت الکترون   نه ی در زم   ی و مقررات   ن ی وضع قوان 

 . ی ارتباط جمع   ی ها با استفاده از رسانه   ک ی تجارت الکترون   ی ها نه ی در زم   ی آموزش همگان 

 . ک ی کنندگان تجارت الکترون استفاده   کاربران و   ارتقاء سطح دانش 

سرما  و  تع   گذاری ه ی دخالت  و  ارگ   ف ی وظا   ن یی دولت  برای  وزارت    ل ی دخ   ی دولت   ی ها ن ا مشخص  مانند 

 . ... ها و اطالعات و بانک   فناوری   ارتباطات و 

  جاد ی و ا   م ی و هم با س   م ی س ی ب   ق ی هم از طر   ، انتقال داده   نه ی در زم   گذاری ه ی مخابرات و سرما   نه ی تحول در زم 

 . ارتباط در کشور   مناسب   بستر 

 . مختلف   ی ها بخش   ف ی وظا   ن یی راتژی و راهبردهای الزم از سوی دولت و تع ت اس   ن ی تدو 

 ی: ات ی و مال   ی و بازرگان   ی رفع موانع گمرک   ب( 

 . و بلند مدت   مدت   ان ی مدت، م   کوتاه   ی ها ی بند زمان   ی ط   نه ی زم   ن ی مشکالت موجود در ا   ی و بررس   زی ی ر رنامه ب 

 . ی و بازرگان   ی ات ی و مال   ی گمرک   رساختار ی ز   نه ی در زم   شرو ی ستفاده از تجارب کشورهای پ ا 

 . ی گمرک   ستم ی کردن س   نه ی ه ب 

 . ی گمرک   ستم ی فع انحصار س ر 

 . ی و توسعه تجارت خارج   ی فع موانع تجارت خارج ر 

 (. ۱۳۹۷، گلچهره نودهی )   ک ی و مقررات مربوط به تجارت الکترون   ن ی و استاندارد نمودن قوان   ن ی و تدو   ه ی ه ت 

مختلف و در    های هنوز دارای نقاط ضعفی درزمینه   ها ی نظر از تمامی برتر   صرف   ها ی استفاده از این فناور 

انتقال اطالعات بر روی بستر    و   پایین نقل   شخصی و سرعت   ی ها انه ی سرتاسر دنیا است. توانایی دسترسی به را 

وجود و نظر به گسترش    این   . با سازد ی رو م یابی به پایگاه اینترنتی را با مشکالتی روبه اینترنت، امکان دست 

ها، و نقش  الکترونیک و تجارت الکترونیک در جهان و گریزناپذیر بودن استفاده از آن  وکارهای  سریع کسب 

ها و کشور در منطقه و جهان و  نوین در حفظ، تقویت و توسعه موقعیت رقابتی بنگاه   ی ها ی گونه فناور این 

سترده و همچنین  سازی گ ها، الزم است جهت اجرا و پیاده کارگیری آن های ناشی از اجرا و به   جویی صرفه 

ریزی دقیق، منسجم و راهبردی در سطح خرد و کالن  ها اقدام برنامه کارگیری آن راه به  رفع موانع موجود در 

 (. ۱۳۹۹  )ارباب،   مدت و بلندمدت در کشور شود   مدت، میان   زمانی کوتاه   ی ها برای دوره 
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وابسته است؛ به عبارت دیگر  تجارت الکترونیکی خصوصیاتی دارد که به ابزار، روش و بستر عملیاتی آن  

  ی ها عات در بستر شبکه ال آوری اط   عملیات تجاری با استفاده از ابزارهای ارتباطی الکترونیکی و فن   انجام 

زمانی و مکانی و به صورت مستقیم و بدون واسطه، این   ی ها ت ی از جمله اینترنت به دور از محدود  ی ا نه ا ی را 

ویژگی  از  را  م تجارت  برخوردار  خاصی  ع  . سازد ی های  ویژگی ال به  از  برخی  و  وه  کلیدی  و  اصلی  های 

پشتیبانی از وسایل الکترونیکی گوناگون، پشتیبانی از   : عملکردی تجارت الکترونیکی شامل مواردی از جمله 

، رابطه میان  ...(  ، صوت و GIFانیمیشن، گیف ) گوناگون، پشتیبانی ازمحتویات غنی  ی ها عات و داده ال منابع اط 

انسانی   شبه  محاوره  محاوره ال برخ ) کاربران،  روبات   ی ها ف  رفتاری  که  داشته سنتی  ماشینی  و  ،  ( اند گونه 

کاربرپسند و  ، رابطه  ( عات مطلوب به کاربران ال ارائه اط ) عات  ال یادگیری هوشمند، مدیریت عرضه پیش از اط 

،  ( ها آن   ی ها باعث هدایت و راهنمایی کاربران و بقای مشتریان و پردازش درخواست ) دهنده نشان تجاری  ارائه 

سازی  سازی کاربردهای گوناگون، آماده تایان سنتی خود، یکپارچه  نسبت به هم   تر ی های عملکردی غن ویژگی 

فرایند تجارت، به خصوص در نوع تجارت شرکت   ر ت ع ی م سر ا انج م کار کاربر که باعث ا انج پاسخ و  تر ع ی سر 

های الکترونیکی، دسترسی به کاربردی  ، پشتیبانی از پرداخت کند ی ثانیه تجاوز نم   ۳تا   ۲کننده که از  با مصرف 

  ، و دوستان رحیمی ) اشاره کرد    ، شود ی سازی فرایندهای تجاری م که سبب ساده   طوری انعطاف به  امن و قابل 

وری هرچه بیشتر از تجارت الکترونیک و هم گام بودن با پیشرفت  که اشاره شد برای بهره   طور (. همان ۱۳۹۸

 : شود ی م سازی این مهم هستیم که شامل موارد زیر  فناوری، مستلزم فراهم آوردن بستر مناسب برای امکان 

 . آالت و تجهیزات و تسهیالت ابزار فنی: شامل ابزارها، ماشین 

 . ... ، تجربه، خالقیت و  نیروی انسانی: شامل مهارت 

 . و اطالعات   ها بزار اطالعاتی: شامل مدارک، آمارها، داده ا 

 (. ۱۳۹۹)ارباب،   قبل از طریق مدیریت   ی ها ها و نهادهایی برای ادغام مؤثر مؤلفه ن ا ابزارسازمانی: شامل سازم 

 جمله:   از را در بر خواهد داشت    سزایی ه ی ب ها جه ی نت وری مناسب از آن  ورود به این عرصه و بهر 

 . فروش   و   یغات تر، تبل گسترده یع  توز   یق رشد فروش از طر 

 . دادن   ن ی آنال   ان ی مشتر   به بیشتر    بهره و    افزودن ارزش 

 . ها تگو و شناخت آن ف گ   جاد ی ا   ، سؤاالت دن  ی ها، پرس آن   ی اب ی با رد   ان ی شدن به مشتر   تر ک ی نزد 

  ش ی افزا   جه ی در نت   و   پست ،  یی اجرا   ت ی ر ی تراکنش فروش و مد  غات، ی تبل ،  خدمات  ی ها نه ی در هز   یی جو صرفه 

 . ها در تراکنش   وری بهره 

 . ها ارزش   ت ی ن تجار و تقو ا نش   ن الی توسعه آن 
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موفق شدن    درعین  معنی  به  الکترونیکی  تجارت  دنیای  به  ورود  برنامه   نیست حال  در صورت  ریزی  و 

اما این به معنی نه گفتن نیست چراکه از بعد    ، به همراه داشته باشد   تواند ی ضعیف شکست جدی را نیز م 

 . رسد ی ناپذیر به نظر م دیگر ورود به این محیط اجتناب 

 گیری و پیشنهادها نتیجه 

تجارت الکترونیکی یکی از ابعاد کسب و کار الکترونیکی است. کسب و کار الکترونیکی عالوه بر تجارت  

. در هر  رد ی گ ی ها را نیز دربر م و ارتباطات بین شرکت   ها ی فا مشتریان و همکار الکترونیکی، مدیریت روابط ب 

  وجفه کاربردی کسب و کار، تجارت است که تحت عنفوان سطح میانی، بفین   ن ی تر و گسترده   ترین مهم صورت  

م  قرار  بررسی  مورد  الکترونیکی  بازاریابی  و  کار  مفاهیم و    رد ی گ ی کسب و  بفه  پرداختن  زمینه الزم جهت  تا 

با انتقال  .  شود نسبت به موانع توسعه این مفاهیم در ایران فراهم    تر ح ی کارکردهای تجارت الکترونیکی و درک صح 

وری است، آموزش و یادگیری  منبع بهره   ترین مهم از اقتصاد صنعتی به اقتصاد مبتنی بر دانش که در آن اطالعات  

مداوم و متناسب با اقتصاد جدید نه تنها برای مدیران بلکه حتی برای کارگران ساده نیز یک ضرورت تلقی  

  ی ها یی ها و توانا ، مهارت شود ی . همچنان که صنعت، تجارت و خدمات به تکنولوژی جدید منتقل م شود ی م 

ری مناسب از  و یابی و بهره اقدام برای دست   ترین مهم .  که باید فرا گرفته شوند   شوند ی ح م مطر   تخصصی جدیدی 

 ها و بستر مناسب از سمت دولت برای این تجارت هست. ساختن زیرساخت   فراهم   تجارت الکترونیک، 

، فقدان  است اعتماد مشتری  فاکتورهای موفقیت در تجارت الکترونیک مسئله  ترین مهم که یکی از  جا آن   از 

و    است توجه در رشد تجارت الکترونیک    الکترونیک از موانع قابل   ی ها ی آن و عدم امنیت کامل تکنولوژ 

امنیتی    ی ها رساخت ی . بنابراین ایجاد ز شود   وکار   مدت ممکن است موجب حذف آن کسب   در طوالنی 

.  شود می عنوان اولین اولویت پیشنهاد    ری از بروز حوادث بسیار حائز اهمیت و به مناسب جهت جلوگی 

تکنولوژ  به  تراکنش   یی ها ی اعتماد  م   ی ها که  پشتیبانی  را  الکترونیک  اعتماد    کنند ی تجارت  جلب  برای 

تکنولوژ   کنندگان مصرف  به  اعتماد  افزایش  و  ایجاد  برای  است.  برخوردار  اهمیت حیاتی    مورد   ی ها ی از 

وجود داشته باشد. با استقرار سیستم مدیریت ریسک    ها ی استفاده باید امنیت در استفاده از این تکنولوژ 

ر   توان ی م  تراکنش   ها سک ی اثرات  در  اعتماد  ایجاد  معیار  رسانید.  حداقل  به  را  تهدیدها  تجارت    ی ها و 

الکترونیک خواهد داشت تا    تجارت زمینه    فعال در   ی ها گیری شرکت   الکترونیک، نقش اساسی در تصمیم 

سو و افزایش سطح    اندازی این خدمات نمایند. آموزش صحیح به کاربران از یک از این طریق اقدام به راه 

در حوزه  کارکنان  کسب   ی ها علمی  ایجاد  برای  اطالعات  الکترو   فناوری  از  وکار  پیشرفت  با  توأم  نیکی 

با توجه به  (.  ۱۳۹۹، ارباب )   است خصوص در حوزه قضایی و دولت    دیگر این پژوهش به   های پیشنهاد 
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م  شده،  برشمرده  همه   توان ی موارد  نگاهی  نیازمند  الکترونیکی  تجارت  توسعه  که  گرفت  و  نتیجه  جانبه 

اصلی است    ی ها ی ازمند ی ن که از  الکترونیکی   و تنها از طریق توسعه متوازن   است له  ئ سیستمی به این مس 

 . شد   مند   بهره   ، تجارت و کسب و کار در پی دارد در    که   از اثرات مثبتی   توان ی م 

 

 منابع فهرست  

عصر    ت ی ر ی مد ، نشریه  کارها تحقق تجارت الکترونیکی در ایران و راه   ی ها چالش   (، ۱۳۹۹)   ارباب، طاهره،   -

   ، ۹-۱  (، ۱)   ۳  ، پیشرفت 

،  ( ۱۳۸۸) پناه، سید رحیم صفوی میرمحله و مهدی اجلی قشالجوقی،   جعفرنژاد، احمد، علی سجادی   -

  باف دست   فرش   صادرات توسعه  نه ی کارگیری تجارت الکترونیکی در زم به  کارهای راه  بررسی موانع و ارائه 

 . ۳۴-  ۱  ، ۵۲،  پژوهش نامه بازرگانی   نامه فصل ایران.  

صنعت    ی استراتژیک برا   ی ریز برنامه ،  ( ۱۳۹۶) شناس کاشانی، فریده؛ سعید، نیما؛ حسن پاور پازوار، محمود،  ق ح   -

   . ۶۲۵شماره    ، ماهنامه نساجی امروز   SWOTاده از ماتریس ف با است WTO ر  درآستانه عضویت د   فرش کشور 

بررسی عوامل مؤثر در پذیرش تجارت  (،  ۱۳۹۸نظر )   ، دهمرد و    زهرا   ، آبادی   ن ی حس   ، مسعود   ، رحیمی صادق   -

 ،  ۳شماره    گلجام،   . باف الکترونیکی جهت توسعه اقتصاد مبتنی بر فرش دست 

ایرانی:    باف بازاریابی صادراتی فرش دست   (، ۱۳۸۶) آبادی، محمدعلی و خداداد حسینی، سید حمید  شم  -

 ،  ۳-۱  ، ۴۳،  بازرگانی   نامه پژوهش   فصلنامه .  شناسی بررسی عوامل مؤثر و آسیب 

 ۲۹۰-۲۵۳  ، ( ۶۸) ۱۸  ایران.   در   کارها راه   و ها  : چالش الکترونیک   (، تجارت ۱۳۹۷  مهدی )بهار   نودهی، سید   گلچهره   -

اسدزاده،   - علی؛  تجارت   ی ا مقدمه   (، ۱۳۹۳)   احمد   وندشعاری،  دست   بر  فرش  تبریز:  .  باف الکترونیکی 

 می تبریز ال دانشگاه هنر اس 
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 بررسی قالی ویلهلم دوم با رویکرد نشانه شناسی و بینامتنیت

 هنر کارشناس ارشد پژوهش  ،  مریم رکنی زاده 
M60rokni@yahoo.com 

 

 چکیده 

تصویری ایران با موضوعات غربی که در دوره قاجار پدیدار شدند حامل بار معنایی و هویتی و    ی ها قالی 

تأثرات   و  تاریخی  و  هویتی  معناهای  و  بومی  و  محیطی  زیست  معیارهای  که  بودند  ایرانی  فرهنگی 

بینافرهنگی    ی معنایی ها داللت ها گنجانده شده بود. در این مقاله به بررسی و تحلیل این  بینافرهنگی در آن 

شناسی فردینان دو سوسور و بعد تحلیل بینامتنی پرداخته  در طرح و نقشه قالی ویلهلم دوم، با رویکرد نشانه 

ی بینافرهنگی در طرح و نقش قالی ویلهلم دوم در  ها مؤلفه پژوهش حاضر این است که    پرسش   شده است. 

توصیفی  روش  با  منظور  این  به  کدامند؟  قاجار  و    -دوره  اسنادی تحلیلی  روش  با  مطالب    -گردآوری 

نهایت این نتیجه حاصل شد که قالی تصویری ویلهلم دوم، به دلیل بروز    در   ی استفاده شده است. ا نه ا کتابخ 

روابط   که  است.  برخوردار  توجهی  قابل  جایگاه  از  پژوهش  زمینه  عنوان  به  بینافرهنگی،  دوران  در یک 

 ظام ساختاری ارزشی جدید شده است. بینافرهنگی در این قالی، منجر به شکل گیری ن 

 

 بینامتنیت، بینافرهنگی، نشانه شناسی، قالی ویلهلم دوم :  های کلیدی واژه 
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 مقدمه 

. در این دوره،  شود ی م ی تاریخی در تاریخ ایران محسوب  ها دوره دوره ناصرالدین شاه از چالش برانگیزترین  

ی  ها ش ی گرا ی از  ا گسترده و تعامالت جدید فرهنگی و هنری و آشنایی جامعه هنری ایران با حجم    تقابالت 

ی جدید هویتی شود. »هنر دوره قاجار، هنر بینابینی  ها ف ی بازتعر هنر ایرانی دست خوش    فکری جدید باعث شد 

(. در  ۵۹  : ۱۳۸۷)شفیع زاده، که در حال آمدن قرار داشت«  چه  آن که در حال رفتن بود و  چه  آن است، هنری میان  

ی هنری بودند که در جریان این  ها شاخه ی تصویری، با پیشینه بسیار پربار در هنر ایران، یکی از  ها قالی این میان  

ی  ها فرهنگ با  که  این ی ایران در عین  ها قالی ی داشتند. طرح  ا گسترده از جهات گوناگون تغییرات    ها ی دگرگون 

را در خود    ها آن و    کنند ی م فرهنگ خود را حفظ    رند ی پذ ی م و برخی از عناصر مفید را    شوند ی م جدید روبرو  

که تغییرات اجتماعی، اقتصادی و    شود ی م یی  ها دوره ی فرهنگی مربوط به  ها ارزش .. بحث حفظ  کنند ی م محو  

بحث بسیار مهمی  . بنابراین مسئله  گردند ی م و به تبع آن آثار هنری دچار تغییر    دهد ی م فرهنگی در جامعه رخ  

ی ایران در دوران گذر تاریخی، تا چه حد توان مکالمه با جهان را داشته است  ها قالی که بررسی شود طرح    است 

ی باعث این جذب و در عین حال حفظ هویت  ا شاکله ها را در خود جذب کرده و چه عاملی و چه  و چقدر آن 

ارتباط بینافرهنگی بین فرهنگ ایرانی و    نه ی زم ی که دارای  شده است. در این زمینه قالی ویلهلم دوم با مضمون غرب 

ی تصویری قاجار انتخاب شده است در مقاله حاضر از نظریه سوسور و بینامتنیت  ها قالی اروپایی است. در  

بسنجسم که آیا یک اثر دارای ریشه است یا خیر. بحث    م ی توان ی م استفاده شده است. براساس نظریه بینامتنیت،  

ی یکسان نداشته  ها صورت تداوم داشته باشد، اما    تواند ی م ؛ یک مساله ای  د ی گو ی م اری در بینامتنیت  اسطوره تب 

و باعث هم    شوند ی م ی پیشین در متن جدید جانشین  ها متن سنجید که چگونه    توان ی م باشد و با نظریه سوسور  

  و   تداوم و یا گسست یک فرهنگ را سنجید.   توان ی م بنابراین با نظریه بینامتنیت    گردند ی م نشینی و ساختار جدید  

 به خوانشی صحیح از طرح قالی ویلهلم دوم دست یافت. 

 پیشینه تحقیق 

ی تصویری ایران،  ها چه ی قال ، کتابی توسط پرویز تناولی با عنوان » اند پرداخته ی تصویری  ها قالی   در میان کتب که به 

سازی و تصویربافی در ایران در آن بیان شده  « گردآوری شده است که مطالب مفصلی از تاریخ تصویر ۱۳۶۸

به بررسی و  تناول   است.  از بعد صوری  تنها  »بررسی  ا مقاله   . پردازد ی م   ها آن ی  ها تفاوت و    ها تطابق ی  نام  با  ی 

فر و طیبه صباغ پور در مجله  « توسط مهناز شایسته ۱۳۹۰ی تصویری )موجود در موزه فرش ایران(،  ها قالی 

ی تصویری  ها قالی نظراتی شبیه به نظرات پرویز تناولی را در ارتباط با رواج    باای تقر که  گلجام نوشته شده است  

نامه دیگری با عنوان سیر تحول تصویربافی در فرش ایران از دیر باز تا امروز توسط  . همچنین پایان اند داشته اذعان  



 5۲۳         ت ی نامتن ی و ب   ی نشانه شناس   کرد ی دوم با رو   لهلم ی و   ی قال   ی بررس  
 

به تحریر در آمده است. نویسندگان این آثار پژوهشی    ۱۳۹۰در دانشگاه تربیت مدرس سال    رشادی   اله حجت 

ی  ا عمده ی تصویری، به خصوص تصویر مربوط به شاهان که بخش  ها قالی معتقدند یکی دیگر از عوامل رواج  

گیری  هنگامه شکل   ، تأثیرات نظام گفتمان دوره قاجاری بوده است؛ روزگاری که شوند ی م را شامل    ها قالی از این  

مقاله حاضر به بررسی فرایند گفتگوی بیافرهنگی در قالی ویلهلم    اما   هویت ایرانی در برابر سایر کشورها بود. 

. تا به حال در مورد این قالی که  پردازد ی م دوم، یکی از نفایس و اسناد تاریخی مجموعه موزه آستان قدس است  

 . است   م نشده انجا یبه است، تحقیق مکتوبی  یکی از نفایس و اسناد تاریخی و دارای کت 

 بینامتنیت 

مطرح کرد. اگرچه قبل از وی در آراء دیگر اندیشمندان چون    ۲را ژولیا کریستوا   ۱نخستین بار اصطالح بینامتنیت 

در متون اشاره شده بود؛ اما این کریستوا بود که با مطالعه    ۵و چندصدایی   ۴به نوعی گفتگومندی   ۳میخائیل باختین 

ساسانی،  )   آراء این نویسنده و منتقد روس برای اولین بار اصطالح بینامتنیت را به واژگان نقد معاصر اضافه کرد. 

(. این رویکرد نوین افق روشنی در نقد ادبی گشود به نحوی که نقد متون هدفمندتر از پیش شد.  ۴۴  : ۱۳۹۳

ی متفاوتی  ها ه ی ال ینامتنیت یعنی خواندن متن با توجه به متون دیگر، بر این اساس متن حاصلی از هم نشینی  ب 

یک متن یک فضای چند بعدی  »  : د ی گو ی م . بارت در این باره اند شده است که به واسطه عملکرد رمزگان ایجاد 

Barthes))   « ی گوناگون ها متن است، از بین   روالن بارت معتقد است بینامتنیت موجب پویایی و    . 1977:146̧ 

و    کند ی م و هیچ متنی عاری از بینامتن نیست. بارت به وضوح این موضوع را اعالم    شود ی م چند صدایی در متن  

(. »یک متن یک فضای چند بعدی است، از بین  ۸۵،  ۱۳۸۶: »هر متنی بینامتن است« )نامور مطلق،  د ی گو ی م 

بنابراین در یک متن )اثر(، معنا بسیار گسترده و نامحدود خواهد بود.  (. Barthes، 1977:146) ی گوناگون« ها متن 

و همواره در یک روابط میان متنی است که متن نوین    است ی دیگر  ها متن بنابراین متن همواره دارای ردپایی از  

  کنند ی نم ی مشابهی تولید  ها شه ی اند (. بارت معتقد است که متون،  ۷۸:  ۱۳۸۸)نامورمطلق، کنگرانی،    شود ی م خلق  

معنا را    تواند ی نم   مؤلف ی مختلف در آن در گردشند. بارت معتقد است که  ها زبآن بلکه متن فضایی است که  

ی مختلف را مورد بررسی قرار دهد. به عقیده  ها نشانه تعیین کند. بلکه خواننده باید در تحلیل یک اثر، رمزگان و  

بافته شد  متن  وی رمزگان باعث درهم  از رمزگان شوند ی م ن  نتیجه هر عبارتی متشکل  تنیده  ، در  های درهم 

 
1 .Intertextuality 
2.Julia Kristeva 
3.Mikhail Mikhailovich Bakhtine 
4.Dialogism 
5.polyphony 
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به این ترتیب وی، هر متنی را از به هم بافته    (. Barthes، 1970:18)   ها ممکن نیست بسیاری است که بیان همه آن 

 عبارتند از:   م ی کن ی م که یک مورد را ذکر    دانست ی م ی متنی  ها داللت شدن پنج رمزگان برای ایجاد  

که از جانب    کند ی م این رمزگان به شکل صدایی اخالقی، جمعی، بی نام و مقتدر تجلی    رمزگان فرهنگی: 

متن  د ی گو ی م خرد سخن   ارجاع  مجرای  و  .  اسطوره شناسی  قلمرو  و  دانش عمومی  به  و  است  بیرون  به 

پذیر  و باعث واقعی و باور   شود ی م به عبارتی میان متون مختلف بینامتنیت ایجاد    شود ی م ایدئولوژی مربوط  

، زیرا خرد باورهایی طبیعی و فرهنگی هستند. البته رمزگان فرهنگی در مناطق مختلف  شود ی م جلوه دادن متن  

.  سازد ی م ، متفاوت هستند. این رمزگان قابلیت فهم متن را فراهم  رند ی گ ی م با توجه به فرهنگی که در آن شکل  

را ناشی از اسطوره  به ویژه در مطالعات بینامتنی    -بنابراین بارت توجه به موضوع و تأثیر و تأثر در علوم 

ریشه و نسب  که  این همواره از    ها ن ا انس که    پندارد ی م و چنین    داند ی م خویشاوندی، نسب و نسب شناسی  

ی سنتی  ها جامعه ی گوناگون در  ها شکل و این اسطوره همواره به    برند ی م خود و یا چیزی را بشناسند، لذت  

بارت درباره متون نوشتاری است، اما سخنان  (. هر چند روی سخنان  ۷۸  : ۱۳۹۰حضور دارد )نامور مطلق،  

. به عنوان نمونه  کند ی م ی تصویری صدق  ها قالی ، کامالا درباره آثار عینی و  ها متن و پیش    ها نشانه وی درباره  

بافت  در  که  زمانی  هستند،  نشانه  یک  همگی  و...  درخت  محراب،  قرار  قندیل،  مختلفی  ،  رند ی گ ی م های 

ی دیگر در روابطی که نسبت به هم در محورهای جانشینی و  ها نشانه انگیزند و  ی مختلفی برمی ها داللت 

 . سازند ی م ، تأویل را ممکن  ها نشانه ی از  ا بافته ، به صورت  کنند ی م نشینی برقرار  هم 

 بینامتنیت میان فرهنگی 

به دو صورت با هم مرتبط    ها متن پذیر است: درزمانی و همزمانی.  هنری به دو شکل کلی امکان   تأثر و    ر ی تأث 

دو متن حاضر  که  این یا    گذارد ی م   ر ی تأث یک متن گذشته بر متن حاضر    ا ی   . گذارند ی م   ر ی تأث و بر همدیگر    شوند ی م 

یکدیگر   امکان گذارند ی م   ر ی تأث بر  دو شکل  به  تأثیرات  این  همچنین  به .  یا  است:  به پذیر  یا  مستقیم  طور  طور 

ی پیشین خود است و ویژگی خود را مرهون تمام  ها متن میراث دار تمام    غیرمستقیم. به عبارت دیگر یک متن 

(. از سوی  URL: 2،  ۱۳۹۰ها را در خود دارد )نامورمطلق،  یی است که همانند پیشینیان خود گذشته آن ها متن 

تنیت  از یک فرهنگ یا از دو یا چند فرهنگ گوناگون باشند. بر همین اساس بینام   توانند ی م ی مرتبط  ها متن دیگر  

، یاید به این موضوع توجه شود که روابط میان فرهنگی را نباید تنها در ارتباط  د ی آ ی م درون فرهنگی به میان  

  توان ی نم در تمام شجره متنی موردتوجه قرار داد. در نتیجه متنی را    توان ی م واسطه محدود کرد بلکه  مستقیم و بی 

حال   باشد.  بوده  فرهنگی  میان  روابط  از  دور  به  که  است«    توان ی م یافت  بینافرهنگی  متنی  »هر  که  گفت 

ی هنری از دیر باز وجود داشته است، اما از  ها متن (. چنین رابطه میان فرهنگی در   URL:2، ۱۳۹۰)نامورمطلق،  
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و بیشتر    تر گسترده   ها متن میان فرهنگی  دوران صنعتی شدن دنیا، که پیامد جهانی شدن را به همراه داشت، روابط  

  متأثر شده است. بینامتنیت درون فرهنگی ناب و خالص وجود ندارد و هر متنی به نوعی در طول تاریخ پیشینش  

از عناصر میان فرهنگی  گیری  بهره عالوه بر عناصر درونی خود با توجه به    ها متن ی دیگر بوده است.  ها فرهنگ از  

های مشخص سروکار داشته و بیشتر معطوف به  از نظر بارت امر بینامتنی کمتر با بینامتن  . شوند ی م غنی و بارور 

  شود ی م ی گویش را شامل  ها وه ی ش و    ها شه ی کل های قالبی،    پنداشت   ، ها ن ا گفتم کل رمزگان فرهنگی است که انواع  

(. در دورانی مانند قاجار که روابط ایران و غرب بسیار گسترده شده بود، از متن آثار هنری  ۱۱۰  : ۱۳۸۵)آلن،  

 ها قابل تشخیص است. از غرب بود و فرهنگ غربی به خوبی در آن   متأثر گرفته تا رفتار مردم  

 نشینی شناسی سوسور و نگرش جانشینی و هم نشانه 

فردنینان  هم  اصطالحات  از  جانشینی  و  سوسور  نشینی  »دوره  است دو  کتاب  در  ساختارگرا،  بنیانگذار  وی   .

علمی را در نظر گرفت که به بررسی نقش    توان ی م : » سد ی نو ی م منتشر شد،    ۱۹۱۶شناسی عمومی« که در سال  زبان 

و چه قوانینی برآن    اند شده از چه تشکیل    سازد ی م شناسی بر ما مشخص  . نشانه پردازد ی م در زندگی جامعه    ها نشانه 

(. سوسور نشانه را همچون ساختاری مشتمل بر دو جزء »دال )تصویر  ۲۴-۲۳  : ۱۳۷۸ها حاکم است« )سوسور،  

(. از دید  ۱۸  : ۱۳۸۷« )سجودی،  دانست ی م (  کند ی م صوتی( و مدلول )تصویر مفهومی؛ مفهومی که دال به آن داللت  

. تصور  دهد ی م بلکه یک مفهوم را به یک تصور صوتی پیوند    ی را به یک نام، ئ ش   ک نشانه زبانی نه ی   -او »نشانه 

فیزیکی داشته باشد، بلکه اثر ذهنی این آواست و حواس ما نمایشی از آن را ارائه    جنبه صوتی آوایی مادی نیست که  

»مدلول چیزی است مرتبط با کنش ذهنی هر کسی که با نشانه    کند ی م (. او تاکید  ۹۶  : ۱۳۷۸« )سوسور،  دهد ی م 

. به این اعتبار، نشانه ابزار ارتباط میان دو ذهن است که نّیت ایجاد ارتباط با یکدیگر را داشته باشند«  شود ی م ارو  روی 

، تمایزی که او  داند ی م را عامل ارتباط میان اذهان کنشگران اجتماعی    ها نشانه (. بنابراین سوسور  ۱۵  : ۱۳۷۹)احمدی،  

شدن نگاهش و تأثیر آن بر فلسفه ساختارگرایی    تر روشن به    شود ی م گفتار( قائل  پارول ) میان النگ )نظام زبان( و  

گفتار  النگ(، در جوهر خود اجتماعی و مستقل از فرد است. اما  زبان ) : »نظام  د ی گو ی م . او دربارةالنگ  کند ی م کمک  

  اراده وابسته به  ترکیبات فردی است که    رنده ی برگ پارول( حاصل جمع آن چیزی است که مردم می گویند و در  ) 

ی است که  ا شده (. النگ تابع گوینده نیست بلکه نظام اجتماعی درونی  ۲۸-۲۹  : ۱۳۷۸سخنگوست« )سوسور،  

ها از آن  که پارول   کند ی م ی عمل  ا نه ی گنج ، النگ همچون  دهد ی م امکانات بالقوة زبان را در اختیار گویشوران آن قرار  

و در درون نظام زبان همه چیز    دهند ی م در اصل به یکدیگر ارجاع    ا ه نشانه . از دید سوسور  کنند ی م برداری  بهره 

ی موجود  ها نشانه ی یک قالی باید به سایر  ها نشانه ( بنابراین در بررسی  ۱۲۱:  ۱۳۷۸وابسته به روابط است )سوسور،  

. وی  ابند ی ی م متقابل با یکدیگر قرار دارند و در کنار یکدیگر معنا    ر ی تأث در    ها نشانه در آن، نیز توجه شود، چرا که این  
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و معنا زمانی حادث    است   ها ی ن ی جانش نشینی و  ناشی از هم   ها تفاوت و    هاست دال معتقد است معنا ناشی از تفاوت  

ر راستای دو محور  گاه معنا د کنار هم بنشینند و یک رابطه با هم داشته باشند، آن   ها نشانه ی از  ا مجموعه که    شود ی م 

ی متن تصویری با استفاده از دیدگاه مناسب  ها نشانه . برای پی بردن به معنای  شود ی م نشینی و جانشینی منتشر  هم 

استفاده کرد. در سطرهای بعدی قالی ویلهلم دوم با توجه به مباحث    توان ی م شناسی جهت تأویل و تفسیر  نشانه 

 . د ر ی گ ی م مطروحه مورد تحلیل و بررسی قرار  

 بررسی بینامتنیت و ساختارگرایی نظام تصویری قالی ویلهلم دوم 

، در هنگام بررسی آن، تنها به ساختار ظاهری آن توجه نشود، بلکه در  شود ی م نگرش بینامتنی به این قالی موجب  

. در نتیجه با به کارگیری نظام جانشینی  شود ی پنهانی و ضمنی و بینافرهنگی نیز توجه  ها ه ی ال خوانش متن آن، به  

این طریق  و از    شد ی گوناگون  ها ن ا زم در کنار یکدیگر؛ موجب بسط و توسعه معنا در طول    توان ی م نشینی  و هم 

دیگر شد. این اثر دارای دو نظام   ی ها فرهنگ ی ها متن ی جذب شده از ها ه ی ال ی فرهنگی ایرانی و ها ه ی ال متوجه 

ی تصویری اثر وجود  ها نظام   . اند گرفته ی و کالمی و تصویری است که به زیبایی در کنار یکدیگر قرار  ا ه ا نش 

ویلهلم دوم، تاج پادشاهی، الهه جنگ، گیاه زیتون در متن فرش و  ، بیسمارک،  ها الت ی ا محراب، نقش عقاب، آرم  

یی به زبان فارسی و خط نستعلیق که شامل تاریخ  ها به ی کت ی کالمی قالی شامل  ها نظام ی آن هستند.  ها ه ی حاش 

 ها و فتوحات، تاریخ تولد وبه سلطنت رسیدن ویلهلم دوم و اسم بافنده بافته شده است. جنگ 

 هلم دوم شناسنامه قالی ویل 

بافنده: ابوقیرهاغ و    -.ق.  ه   ۱۴قرن  .ش، اوایل  ه   ۱۳تاریخ بافت: اواخر قرن    -محل بافت: تبریز    -طرح و نقش: تصویری 

جنس تار، پود، پرز:    -سانتی متر    ۲۷۰* ۴۰۸ابعاد:    -سانتی متر    ۷گره در    ۴۵شمار:  رج   -نوع گره: متقارن    -قره سی  

 (. ۱۰۲  :۱۳۸۸ضرابی،  )   محل نگهداری: موزه آستان قدس.   -شیمیایی نوع رنگ: طبیعی و    -پنبه، پنبه، پشم  

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( ۱۰۲  :۱۳۸۸ضرابی، ق ) . ه   ۱۴قالی ویلهلم دوم، محل بافت تبریز،    -. ۱  ر ی تصو 
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 نظام تصویری درون متنی و بیرون متنی 

و در این قالی نظام تصویری،    شود ی م به دو قسمت زمینه و حاشیه تقسیم    نظام تصویری قالی ویلهلم دوم 

از نظام کالمی ست. تصاویر اصلی زمینه فرش یا متن اصلی، سه فیگور غربی با لباس و آرایش متمایز از    تر غالب 

تی، بیسماک،  . در این قالی شاه غربی با پوششی نظامی و تاج سلطن اند شده یکدیگر در زمینه قالی محرابی جانشین  

 . شود ی م و آرم و مشخصه ایاالت خوانش    عقاب   ، محراب   الهه جنگ، برگ زیتون، کره زمین، 

در قالی ویلهلم دوم پادشاه با حالتی مقتدرانه در مرکز قالی محرابی، جانشین گلدان یا درخت مقدس شده  

ابی با گلدان( یکی از  ی محر قال   . ۲  ر ی تصو )   ند ی آ ی م ی مقدس و الهی به شمار  ها دال است؛ که هر دو از  

.  است ی قاجار، قرار گیری تصویر پادشاه در ساختار محرابی  ها قالی ساختارهای جانشینی    ن ی تر شاخص 

عنوان   به  و    ن ی تر مقدس محراب  مهرپرستی  دوران  در  مساجد    ترین مهم جایگاه  در  اسالم  از  بعد  مکان 

کمندلو شود ی م اسالمی شناخته   تغییر ساختار    ،  این  ها قالی درباره  قاجار معتقد است  ی محرابی در دوره 

ابعاد   تغییر  از:  با سه تغییر همراه بوده است که عبارتند  استفاده از طرح    ها فرش طرح در دوره قاجار  و 

(. دوم استفاده از رسم الخط و اشعار فارسی به جای آیات  ۱۵۰* ۱از سجاده )   تر بزرگ ی  ها قطع محراب در  

و افراد مهم دینی، اساطیری و مملکتی در زیر    ها ت ی شخص احادیث عربی و سوم به کار بردن تصویر  و  

ی  ها ارزش (. ویلهلم دوم پادشاه آلمان در این قالی در درون محراب واجد  ۳۸:  ۱۳۸۸کمندلو،  ) نقش طاق  

در اتصال نظام سلطه    ی قدرت سعی ها نشانه محراب با   نشینی . بافنده این آثار، با هم شود ی م دینی و مذهبی 

 خود را افزون نمایند.   به شرع و دین دارند، تا از این طریق مشروعیت 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ( ۲۳۸  : ۱۳۷۱صوراسرافیل،  گلدان ) ی محرابی با  قال   -۲  ر ی تصو 
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یک مقام مذهبی بوده و یک مرشد اعظم   ی باسنانی ها تمدن شاه و مقام سلطنت نه تنها در ایران بلکه در تمامی  

:  ۱۳۸۸، مرکز ثقل نیروهای اجتماعی بوده است« )بهار، شمیسا،  ها تمدن است. »شاه در تمامی    شده ی م شمرده  

. اشپیل خورشید  شود ی م (. پادشاه مرکز نور و مالک باروری، مظهر برکت و سالمت و بقای جامعه محسوب  ۷۳

(. در این قالی دو فرهنگ غربی و شرقی در هم پیچیده و به این ترتیب  ۹۴ : ۱۳۸۲)رجبی،  داند ی م را فر شاهی 

از ذهنیت هویت فرهنگی خود عمل  گفتگوی دو فرهنگ ایجاد شده است. در این قالی، بافنده نتوانسته دور  

نماید بنابراین پادشاه غربی را جانشین پادشاه قاجاری کرده و او را در مرکز توجه قرار داده اطراف او را با تصویر  

ی  ا نه ا نش ارتباط بینامتنی درون   ن ی تر شاخص رنگ بیسمارک و الهه جنگ در ترکیبی سه تایی قرار داده است.  کم 

ی و  ا اسطوره اشاره به متون    که   است رگیری تصویر امپراتور آلمان به جای درخت زندگی  این قالی، ساختار قرا 

تاریخ اسالمی ایران و مدلول درخت زندگی و درخت طوبی دارد. که نماد تجدید حیات و بی مرگی است.  

س چاپ گراور و  تصویر امپراتور آلمان ویلهلم دوم که تا قبل از این در متون دیگر و در قالب تابلو نقاشی و سپ 

و کارت پستال و اسکناس و سکه در جامعه انتشار یافته بود، این بار در متن قالی ایرانی    ها کتاب بعد از طریق  

که منقارش باز است    شود ی م نمایش داده شد. در باال و وسط زمین قالی ویلهلم دوم، تصویر عقاب بزرگی دیده  

ک تاج شاهی بزرگ با تزئینات سلطنتی و نشان صلیب بین  که یک تاج شاهی بر سر دارد با نشان صلیب و ی 

گرفته است. تصویر عقاب جانشین قندیل در ساختار قالی محرابی شده است که جزء عنصرهای    ش ی ها پنجه 

 ( ۳)   ر ی تصو   به معنی تجلی نور الهی است.   شود ی م محسوب    ها قالی ثابت در این  

 

 

 

 
 

 بخشی از قالی ویلهلم   -۳  ر ی تصو 
 

  ر ی تصو که به سمت راست در حرکت است. )   شود ی م در باال و در سمت چپ تصویر عقاب در حال پرواز دیده  

نمادپردازی ۱ با  رایجی  به صورت  ابهام قدرت؛ عقاب  بدون  و  شناخته شده جهانی  نماد  آسمانی و    (. عقاب: 

. عقاب عالمت قدرت، این پادشاه پرندگان یعنی  ابد ی ی م خورشیدی در ارتباط است و با پادشاهی و خدایان پیوند  

دادور،  )   عقاب در حال پرواز همه موجودات روی زمین را زیر نفوذ خود دارد که نشانه تفوق و برتری اوست. 

ش عقاب نشان رسمی دولت آلمان است. در هنر  عقاب در ارتباط با قدرت و رهبری. نق   (، ۱۱۰-۱۱۱:  ۱۳۸۵

.  رود ی م (، در عالئم دولتی و خانوادگی به کار  ۵۲  : ۱۳۹۳سلطانی، )   عیسوی عقاب نماد صعود مسیح به آسمتن است. 
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عنوان  به   و   و با عروج مرتبط است.   دهد ی م ، نزدیکی به خداوند را نشان  رد ی گ ی م عقاب در حالی که در آسمان اوج  

و همچنین نشان دهنده    شود ی م عرفانی، عقاب به صورت متداولی پیام آور الهی در نظر گرفته  نمادی از قدرت  

ی باالتر از دنیای مادی را دارد تا حقایق  ها عرصه حفاظت از امور معنوی است که حکایت از توانایی صعود به  

صویر پیشین، الهه جنگ یا قدرت  در سمت راست ت   عقاب به عنوان پرچم ملی ایران بود.   نماد   معنوی پنهان را ببیند. 

 (. ۱  ر ی تصو ی از برگ زیتون را با دست راستش باالی سر ویلهلم نگه داشته است. ) ا حلقه 

که تاجی بالدار بر سر کرده سپری در    در وسط فرش سمت راست تصویر فیگور الهه جنگ یا قدرت در حالی 

ی از برگ زیتون را با دست راستش  ا حلقه دست چپ با نقش ملی عقاب امپراتوری آلمان و عالمت صلیب و 

ی شده  ا نه ا افس باالی سر ویلهلم نگه داشته است که در این اثر با توجه به ساختار محرابی قالی جانشین جانور  

نگهبانان درخت زندگی )و  ( در وسط فرش سمت چپ  ۱  ر ی تصو . ) روند ی م یلهلم دوم( به شمار  است. که 

گیری اوست. بیسمارک  نشان دهنده کناره  تصویر فیگور بیسمارک که شمشیری دو دستی به طرف پایین گرفته 

 العاده سیاس و هوشمند بود و  ( صدراعظم آلمان بود. او فردی صریح، سرسخت، مقاوم، فوق م   ۱۸۹۵-۱۸۱۵) 

 . ویلهلم دوم در زمان امپراطوریش اتوفون بیسمارک دانست ی م اجرای کارهای مهم را فقط با »خون و آهن« میسر  

 (. ۱  ر ی تصو حال بافته است ) را بر کنار کرد شاید به همین دلیل بافنده تصویر او را با رنگ خاکستری و بی 

دوم، آخرین قیصر آلمان و پادشاه پروس با پوششی نظامی به سبک غربی و    در مرکز فرش فیگور تصویر ویلهلم 

   تاجی با نشان عقاب و صلیب در حالی که دوربینی با نقوش عقاب و تاج در دست راست و فبضه شمشیر در 

دست چپ مقتدرانه بر روی کره زمین ایستاده است که نشانه حرص و طمع وی به کشورکشایی در زمان  

ی نظامی مزین به مدال به تصویر در  ها لباس جا پادشاه آلمان مانند بیشتر شاهان قاجاری با  در این  سلطنتش بود. 

آمده است. که مختص فرهنگ اروپایی است. از دوران قاجار به بعد اکثر پادشاهان با لباس نظامی در مجالس  

ن بوده است. چهره ویلهلم با  برای جنگ با دشم   ها آن که به معنای همیشه آماده بودن    شدند ی م رسمی ظاهر  

پردازی به سبک رئالیسم که از هنر غرب اقتباس شده و در تمام هنرهای دوره قاجار مرسوم بود بافته  شباهت 

یی که پیش متن نظام تصویری قالی ویلهلم دوم بود تابلو نقاشی اروپای بود که مورد  ها رسانه ی از  ک ی   شده است. 

 ( ۴  ر ی تصو ) تقلید طراح فرش قرار گرفته است.  

ی  ها طرح صورت واگیره با  ها به التین بافته شده که به در نظام تصویری حاشیه بزرگ آرم و نشانه هر ایالت با نام آن 

ی  ها پرچم   عکس   . شامل پرچم زاکسن، پرچم هسن، پرچم بایرن،.. اند شده مایه صلیب به هم وصل  متفاوت با نقش 

رگ قالی ویلهلم دوم است. و نام ایاالت آلمانی نوشته شده است.  ایاالت آلمان پیش متن نظام تصویری حاشیه بز 

 دوزبانه بودن نظام کالمی حاشیه قالی گویای وجود دو مخاطب و دو فرهنگ یکی فارسی و دیگری آلمانی است. 



 
 

    ۱۴۰۰ ماه آبان   ۲۰و    ۱9  / ران ی فرش ا   ان ی آموختگان و دانشجو پژوهشگران، دانش   ی علم   ی دستاوردها   ی مل   ش ی هما   ن ی نجم پ      5۳۰
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بخشی از فرش ویلهلم   -نقاشی ویلهلم دوم   تابلو   -۴  ر ی تصو 
 

 

 پرچم ایاالت آلمان   -۱جدول  

   

   

 ( بخشی از قالی ویلهلم دوم ) 
 

  توان ی م   ها رسانه . از جمله این  کند ی م ی دیگری ارتباط بینامتنی ایجاد  ها رسانه نظام تصویری قالی ویلهلم دوم، با  

  پردازی اصلی این متون چهره   موضوع   نام برد.   سکه   پردازی دوره قاجار، عکس، اسکناس، چهره   ها ی نقاش انواع  

 امپراتور آلمان ویلهلم دوم است. این متون، پیش متن تصویری قالی ویلهلم دوم قرار گرفته است. 
 

 

 

 
 

 

 نگارنده( دوم ) پیش متن نظام تصویری قالی ویلهلم    -۱  شکل 

  

نظام تصویری قالی ویلهلم دوم  

 در متن و حاشیه بزرگ 

نقاشی اروپایی و تصویر 

  ی ایاالت آلمانهاپرچم 

 نگاریچهره 

 پیش متن



 5۳۱         ت ی نامتن ی و ب   ی نشانه شناس   کرد ی دوم با رو   لهلم ی و   ی قال   ی بررس  
 

 بررسی بینامتنیت نظام کالمی قالی ویلهلم دوم 

که   است  باور  این  بر  بینامتنیت  پایه  » نظریه  بر  متنی  پیشین خود شکل  ها متن هر   ,Cancogni)) «  رد ی گ ی م ی 

در    ها نشانه مستقل تولید و یا حتی دریافت گردد. تعبیر متن با تقابل برخی    کامالاهیچ متنی نیست که     1985:203

. قالی ویلهلم دوم دارای نظام کالمی هست. که برای رسیدن  است پذیر  برابر هم و یا اتصال به متون دیگر امکان 

ن اطالعاتی  نگاری دارند. همچنی ی و تاریخ ا شناسنامه به خوانش صحیح اهمیت زیادی دارند، نوشتارها نقش  

اختیار   در  فرش  تصاویر  محتوای  در گذارند ی م درخصوص    دورحاشیه   دورتا   در   کتیبه   حاشیه،   کالمی   نظام   . 

در حاشیه کوچک    اند شده  نوشته  نستعلیق   خط  به  و  زرد   زمینه  در  مشکی   رنگ  به  عبارات  این . شود ی م  خوانش 

ی قاجاری رواج یافته بود. نام  ها قالی سمت چپ فرش، دومین عبارت که به خط نستعلیق، که در ابن دوره در 

 ( ۱  ر ی )تصو   از طرف ابو قیرهاغ و قره سی«. »   شود ی م بافنده نوشته شده است در این نوشته خوانش  

 

 

 
 خشی از قالی ویلهلم دوم ب   -۵  ر ی تصو 

 

در ادامه خوانش زبان کالمی در حاشیه کوچک پایین فرش عبارت »جلوس اعلی حضرت ویلهلم دوم  

«، با رنگ مشکی روی زمینه زرد همچنین در حاشیه سمت راست عبارتی دیگر با همین تاریخ آمده  ۱۸۸۸

 ویلهلم بزرگ«   است »امپراتو آلمان 

   

 
 

 بخشی از قالی ویلهلم دوم   -. ۶  ر ی تصو 
 

روز والدت اعلحضرت  است » در حاشیه کوچک سمت راست قالی تاریخ تولد ویلهلم دوم بافته شده  

 « ۱۸۵۹ژانویه    ۲۷امپراطور آلمان ویلهلم دوم  
 

 
 بخشی از قالی ویلهلم دوم   -۷  ر ی تصو 
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ام  در کاخ ولیعهد در برلین آلمان به دنیا آمد و پدر وی شاهزاده فردریک ویلی   ۱۸۵۹ژانویه    ۲۷ویلهلم در  

بود و مادرش پرنسس ویکتوریا بود. این امر باعث شد ویلهلم جوان به وارث تخت پادشاهی آلمان و نوه  

تبدیل شود.  اثر سرطان گلو در گذشت، قیصر یا  ۱۸۸۸سال    در   ملکه انگلیس  بر  ، ویلهلم وقتی پدرش 

آلمان شد.  به    در   امپراتور  آمده است مربوط  که  نظام کالمی  قالی سایر  و فتوحات خاندان    ها جنگ این 

 مانند:   است ی  الد ی م   ۱۹۱۸تا    ۱۷۰۱سلطنتی پروس و امپراتور آلمان از سال  
 

 و فتوحات امپراتور آلمان   ها جنگ   -۲جدول  

 

 

 ۱۸۷۰ماه اوت    ۱۶جنگ وورت  

 

 

 ۱۸۷۰ی زمستانی جنرال  ها جنگ 

 

 

 ۱۸۷۰جنگ سه دان سپتامبر  

 
 

 ماه اوت   ۱۸جنگ غر اوه لوت  

 
 

 اوت   ۲۵اوت  ضبط نامور  
 ( ی از قالی ویلهلم دوم بخش ) 

 

پیش متن نظام کالمی قالی ویلهلم دوم تاریخ    م ی ر ی گ ی م با بررسی نظام کالمی حاشیه قالی ویلهلم دوم نتیجه  

ی امپراتوری آلمان کاغذ  اس ی س   جا دیگر رسانه متن وقایع تاریخی، امپراتوری آلمان قرار گرفته است، در این 

استوار    ی ا نه ا رس رابطه    ش ی ها متن و پود و پرز آن است پس بین متن قالی و پیش  و رسانه متن قالی تار  

است. وقایع تاریخی، سیاسی امپراتوری آلمان متعلق به رشته تاریخ آلمان هست اما قالی جزء حوزه هنری  

نستعلیق  د ی آ ی م شمار  به  با خط  نظام کالمی  امپراطور غربی و  به  تاریخی مربوط  این رویدادها و وقایع   .

ایرانی و پیش متن غربی    ایرانی نوشته شده  بین متن فرش  عبارتی    به   رابطه ملیتی استوار است. بنابراین 

 روابط بینا فرهنگی در نظام این قالی شکل گرفته است. 
 

 

 
 

 

 ( دوم )نگارنده   لهلم ی و   ی قال   ی متن نظام کالم   ش ی پ   -۲شکل 
 

 

نظام کالمی قالی ویلهلم دوم در 
 حاشیه بزرگ 

 تاریخ امپراتوری آلمان
 ش متنپی
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 نگارنده( دوم ) ی ساختارگرایی قالی ویلهلم  بررس   -۳شکل  

 

 گیری نتیجه 

در این پژوهش در نهایت باعث خوانش جدید از متن قالی ویلهلم دوم شد. به سخنی دیگر    ها ل ی تحل نتیجه  

دوم قابل توجه است در این قالی ارتباطات فرهنگی به سمت تحوالت و تعامالت    در قالی ویلهلم چه  آن 

و متون بینافرهنگی و تحوالت اجتماعی و سیاسی حاکم نتوانسته منجر    ها نشانه طوری که  مثبت بوده است. به 

درست متون  نشینی  جا و با جانشینی و هم به جدایی از هویت ایرانی و ملی شود، بلکه با برقراری صحیح و به 

ی مختلف، نوعی تعامل چند سویه بین نقوش گذشته ایرانی و نقوش به روز شده  ها ن ا مک مختلف از دوران و  

ایجاد شده است.  قاجار  تأثیر فرهنگ غربی عصر  اروپایی    در   تحت  تصاویر  با جانشینی  قالی ویلهلم دوم 

محرابی در این قالی، معنا در فرهنگ  )نقوش روایی انسانی( به جای نقوش سنتی قالی ایرانی و حفظ ساختار  

 ایرانی حفظ شده است و تنها ساختار ظاهری متن قالی، بنابر شرایط جدید تغییر کرده است. 
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 ساختار جانشینی
دوم به جای درخت   جانشینی ویلهلم

مقدس، جانشینی شاه اروپایی به جای  
 شاه قاجار

 نشینیساختار هم

ی  نیهمنش ویلهلم دوم با متن محرابی،نشینی هم
نظام کالمی و نظام تصویری در کنار هم، 

 نشینی مضمون غربی در متن قالی ایرانیهم
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) ع ی شف   - پریناز. رجبی، محمدعلی.  تصویر«    ( ۱۳۸۷زاده،  نمایش شکوه  قاجار،  درباری )رسمی(  »نقاشی 

 . ۶۹-۵۹،  ۶،  نگره 

 (. طراحان بزرگ قرش ایران: سیری در مراحل تحول طراحی فرش. تهران: سروش. ۱۳۷۱، شیرین. ) ل ی صوراسراف   -
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محرابی موزه فرش آستان قدس رضوی و بررسی قالی    ی ها قالی (. »نگاهی به  ۱۳۸۸)   ، حسین کمندلو   -

 . ۳۹-۱۹،  ۱۲،  هفت شهر عشق«. نگره 

نامه علوم انسانی  . پژوهش ها متن . ترامتنیت مطالعه روابط یک متن با دیگر  ( ب ۱۳۸۶)   مطلق، بهمن. نامور   -

۵۶ ،  ۸۳-۹۸ . 

شناسی  اندیشی نشانه ین هم ی ماهاواره ای.مقاالت دوم ها متن . پیرامتنیت یا ( ب ۱۳۸۵)   مطلق، بهمن. نامور  -

 .. ۲۱۲-۱۹۵  ، تهران: انتشارات فرهنگستان هنر   هنر، به اهتمام حمید رضا شعیری، 

 . ۴۷-۳۱  ، ۲(. علل پیوستگی متنی و فرامتنی. فصلنامه ادبیات و هنر دینی،  ۱۳۹۰)   مطلق، بهمن، و منیژه کنگرانی.   نامور   -

 و کاربردها. تهران: انتشارات سخن.   ها ه ی نظر . درآمدی بر بینامتنیت،  ( الف ۱۳۹۰)   مطلق، بهمن، نامور   -

 :URL  2ز  (، مطالعه میان فرهنگی متن همراه باد در دل تنهایی کویر. به دست آمده ا ۱۳۹۰مطلق، بهمن، ) نامور   -

 . ۹۴-۷۳  ، ۱۲  ، بیناگفتمانی«. فرهنگستان هنر   (. »از تحلیل بینامتنی تا تحلیل ۱۳۸۸مطلق، بهمن؛ کنگرانی، منیژه. ) نامور   -
  - Barthes  ̧R.¸1977. Image- Music-Text  ̧Stephen Heath. London: Fontana. 

  - Cancogni  ̧A.¸1985.The Mirage in the Mirror  ̧Franch: Nabokov’s Ada and Its French Pre-

Text. 
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  البروج در فلزکاری عصر سلجوقی به منظور طراحی شناسی نمادهای منطقهظرفیت

 ۱باف معاصر فرش دست 

   ی، دانشگاه هنر اصفهان دست ع ی صنا استادیار دانشکده    )نویسنده مسئول(،   دکتر ایمان زکریایی کرمانی 
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 کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشکده مطالعات عالی و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان   ل ی التحص فارغ   ، زیدی محبوبه شاه 
Mahbubeh_shahzeidi@yahoo.com 

 دانشکده صنایع دستی، دانشگاه هنر اصفهان هیئت علمی گروه کتابت و نگارگری،    ، سعید عباسی 
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ی نقوش نجومی در وسایل  ر ی کارگ به یکی از هنرهای دوران اوج هنر ایران اسالمی است که با   فلزکاری سلجوقی 

جدیدی به دنیای علم نیز باز نموده    چه ی در بخشیده،    ها آن فلزی و تزئینات ظروف عالوه بر ارزش افزونی که به  

شناسی نقوش نجومی از منظر بصری، فرهنگی، هویتی، نمادشناسی و  است. هدف از این مقاله بررسی ظرفیت 

ی، با نگرش  ا تازه ی  بند ب ی ترک به جهت نوآوری، خالقیت و  باف  ی آن در طراحی فرش دست ر ی کارگ به همچنین  

باف معاصر ایران فراهم خواهد نمود. مطالعات پیشین به  ی، جایگاه متفاوتی برای عرضه فرش دست ا رشته نا ی ب 

جنس و نوع و نحوه ساخت، پرداخته است. روش    ازنظر ی، انواع فلزات سلجوقی  صور فلک بررسی مفاهیم  

ی  ها نمونه ی و مشاهده  ا نه ا کتابخ تاریخی، توصیفی، تحلیلی با استفاده از منابع    صورت به تحقیق در این مقاله  

ی بر آثار فلزکاری  صور فلک ی  ها نمونه که    کند ی م ی صورت گرفته است. در این پژوهش نتایج مشخص  ا موزه 

  شده   استفاده تعداد محدود    فرش به   ژه ی و به در انواع هنرها،    کاررفته به ی  ها نمونه بسیار زیاد و متنوع هستند. ولی  

ی  نجوم،  ها افته است.  مفاهیم  فلزکاری،  سلجوقی،  تاریخی  دوره  با  بیشتر  آشنایی  راستای  در  تحقیق  این  ی 

ی انواع نمادها و  ر ی کارگ به فرش در    آموختگان دانش آشنایی    طور ن ی هم ،  ها آن ی  ها ت ی ظرف و انواع    البروج منطقه 

 است.   شده واقع ی تکرار،  ها چهارچوب ها و ایجاد نوآوری و شکست  ه بافِتدست مفاهیم آسمانی بر  
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 مقدمه 

از   سلجوقی  است ها دوره دوره  ایران  تاریخ  در  درخشان  که ی  تمام    ؛  در  پیشرفت  علمی،  ها نه ی زم شامل  ی 

های مختلف علوم و فنون، ظهور  نه ی زم   در کشورداری، سلطنت، تجارت، صنعت و هنر بوده است. این پیشرفت  

هنرهای آن    ن ی تر شاخص . یکی از  ماندند   ادگار ی به  شاعران و دانشمندان بسیار و خلق هنرهای نابی که از آن دوره  

در نقوش، جنس    ها اسطرالب انواع فلز و آلیاژهای فلزی، انواع ظروف، گوی و    نه ی درزم دوران فلزکاری است که  

صنعت در دوران خود تا به امروز ایجاد کرده است.    -کردن این هنر   فرد منحصربه   درراه و ابعاد متنوع قدم بزرگی  

ی شرعی  ها ساعت ابعاد مختلفی از زندگی کاربرد داشت؛ از و در  گرفت می قرار  موردتوجه علم نجوم نیز بسیار 

مبارک رمضان، طلوع و غروب خورشید، روزهای سعد و نحس جهت جنگ و شناخت    ماه گرفته تا نشان دادن  

ی ماندگاری این نقوش استفاده بر فلزاتی بود که امکان نابودی  ها راه بود. یکی از    استفاده   مورد افالک و سیارات،  

و برای تزیین و زیباسازی آن باید از برترین،    شده ساخته داشتند. فلزات از عناصر بسیار ارزشمندی  بسیار کمی  

   . شد ی م طرح، نقش و نمادها استفاده    ن ی تر مفهوم و با    ن ی تر خاص 

نابودی این علوم، پیشینه و مفاهیم مرتبط با آن جلوگیری    باارزش نقوش نجومی بر فلزات    بردن   کار به  از 

ی  برندها   ن ی معتبرتر باف یکی از  . از طرف دیگر فرش دست شد ی م و باعث جلوه بیشتر این نمادها    کرد ی م 

اصالت    ها حکومت در سطح جهانی و از اولین منابع صادرات ایران بوده است؛ که در تمام ادوار و    شده شناخته 

و رو به تکرار نهاده است. فرش ایران در    داده ازدست ود را حفظ کرده، امروزه آن قوت سابق را  و تازگی خ 

ی خاص، اشکال، مواد اولیه و ابعاد متنوع بوده و کاربردهای خاصی دارد.  ها ی ژگ ی و ی دارای  ا منطقه هر دوره و  

نوآوری در همه   تولیدات دیگر  و فرش    افته ی کاهش باف  دست   فرش   با ی مرتبط  ها نه ی زم امروزه  ماشینی و 

  سؤاالت از  است.   قرارداِدو آن را در معرض انحطاط    شود ی م کشورها، رقیبی برای این هنر ایرانی محسوب  

به هنرمند صنعتگر دوره سلجوقی با حکاکی چنین نقوش معناداری در پی    توان ی م در این پژوهش    شده مطرح 

یی را عنوان دارد و چه هدفی داشته است؟ آیا با ایجاد ارتباط میان فرش و اجرام فلکی  ها ام ی پ آن بوده که چه 

بافت  در سطح جهانی ایجاد نمود و آیا به اصالت فرش دست   ها ی نوآور بازار مناسبی برای این دست    توان ی م 

 نخواهد شد؟  ی باعث انتقال غلط مفاهیم اجرام آسمانی  نوآور ی وارد نخواهد شد؟ و این  ا ضربه ایرانی  

شناسی بصری، فرهنگی، هویتی و نمادشناسی نقوش نجومی و شناخت و  از اهداف مهم در این پژوهش ظرفیت 

ی از این نقوش  ا تازه در دوران سلجوقی و ترکیب و تلفیق    ها آن بررسی جایگاه آن بر روی فلزات، مفهوم و کاربرد  

یی در  ها ی نوآور با ایجاد که این ورت این پژوهش بافت معاصر است. از دالیل اهمیت و ضر بر روی فرش دست 

های متفاوت چون نقوش  طرح و نقش آن با استفاده از نقوش و موتیف در    ازجمله ی تولید فرش  ها نه ی زم همه  
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ی در  مؤثر قدم   توان ی م بر روی فلزات سلجوقی موجود است؛    ها آن ی دقیقی از  ها نمونه نجومی و صور فلکی که  

به ماندگاری این نقوش کمک    توان ی م ، همچنین  برداشت   ارزش   نابودی این هنر صنعت با جهت جلوگیری از  

تلفیق بیشتر هنرها و نقوش ناهمگون کوشا    درراه شایان کرد و با ایجاد طرح و نقشی آسمانی بر روی هنری زمینی  

م این پژوهش به  انجا در    امروزی ایجاد نمود. ضرورت دیگر   قه ی باسل ی جهت خلق بیشتر آثاری متناسب  ا نه ی زم بود و  

باف در  دست   بافرش فرش، در جهت پیوند صنایع و هنرها    آموختگان دانش جهت ایجاد راهی برای محققان و  

باف ایرانی  ی و ایجاد نوآوری و تنوعی که با حفظ اصالت فرش دست بند ب ی ترک مواردی چون: طرح، رنگ، جنس،  

آن در دنیا دارای اهمیت    شده شناخته ی  الگوها فرش ایرانی و    ارزش   با م گیرد. در این راستا توجه به نقش  جا ان 

ی و شناخت و بررسی نقوش از زوایای  ا موزه ی  ها نمونه بسیاری است. نوآوری در جهت حفظ اصالت، استفاده از  

 صورت گرفته است.   هرکدام مختلف با توجه به مفهوم و کاربرد  

 تحقیق   پیشینه 

در این زمینه، کتاب    ها کتاب تحقیقات و    جمله   از در زمینه هنر سلجوقی تاکنون مطالعات متنوعی صورت گرفته است؛  

علمی که به بررسی    ابزارآالت از مجموعه ناصر خلیلی با عنوان    ۱۱سیری در هنر ایران از پروفسور پوپ، جلد  

شناسان مسلمان در عصر طالیی اسالمی از  مقاله ستاره پرداخته است.  ها ی گو نجومی از انواع اسطرالب و  ابزارآالت 

ی آن پرداخته است؛ مقاله تحلیل و بررسی مفاهیم نجومی  ها نه ی زم که به بررسی علم نجوم در همه    ۱آیگریم کورژومبایوا 

لیرضا  شکل و صور تزئینی آثار فلزی دوره سلجوقی مطالعه موردی: آبریز برنجی نوشته محمد افروغ و دکتر ع   عنوان به 

بر ظروف و اشیاء فلزی همراه با    شده ن یی تز ی  ها به ی کت نوروزی طلب که در آن به بررسی انواع صور فلکی و نقوش و  

زاده شیرازی که دوران  اهلل ت ی آ تصاویر و جداول پرداخته است. مقاله بررسی هنر فلزکاری در دوران سلجوقی از مهدی  

یی از  ها نمونه بر دوره سلجوقی پرداخته و با بررسی    د ی تأک به فلزکاری دوران اسالمی با   تر ق ی دق سلجوقی را بررسی و  

 ان نقوش، انواع فلز، ترکیب و آلیاژهای فلزی را بررسی نموده است.  فلزات آن دور 

  ابوالقاسم ی میانه نوشته  ها سده فلزکاری سلجوقی در قرن پنجم هجری بر فلزکاری غرب    رات ی تأث مقاله مطالعه  

ی  ها سده دادور و نگار زجاجی. مقاله بررسی تطبیقی صورالکواکب در نسخه صور الکواکب و آثار فلزی  

تا هفتم هجری از مهناز مختاری گیگلو و دکتر مهدی محمدزاده. مقاله بررسی زیبایی الگوها و اشکال  پنجم  

در فلزکاری سلسله سلجوقیان از اشرف السادت موسوی الر و آزاده مرادی به زبان انگلیسی. مقاله فلزکاری  

رد و اصغر توکلی. تحلیل  سلجوقی هنری اسالمی با هویت ایرانی نوشته مهدی رازانی، حمیدرضا بخشنده ف 

ی  ا مطالعه مقاله  زاده؛  ی فلکی روی اشیای فلزی دوره سلجوقی نوشته اختر حسین ها صورت نقوش نجومی و  

بر نقوش نجومی در فلزکاری دوره سلجوقی و فرش دوره قاجار نوشته شیما ناصریان اصل و سید علی  

 
1 Aigerim Korzhumbayeva 
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پرداخته و سه نمونه از   گانه دوازده ی ها برج فلزکاری دوران سلجوقی، مفاهیم نجومی و    مجابی که به بررسی 

نمادهای    نامه ان ی پا نقوش آثار فلزی سلجوقی و فرشی با نقش اسطرالب از دوران قاجار را مقایسه کرده است؛  

، ادبیات،  ها ن یی آ  جانی که به بررسی کامل نجوم در ده باف نوشته زهرا ده ی بر فرش دست صور فلک نجومی و 

ی فرش اسطرالب کاشان  معنا کاو و نقوش در هنرهای صناعی پرداخته است. مقاله    ها طلسم فلکی،  صور  

زکریایی کرمانی و سمیرا شریفی نیز به بررسی قالی با طرح اسطرالب مربوط به عصر قاجار    نوشته ایمان 

رش را کامل بررسی و صور فلکی را نیز بر  بر این ف   هرکدام صور فلکی و جای قرارگیری    پرداخته و نمادهای 

ی و  ها کتابخآن ی از منابع  ر ی گ بهره بینی عنوان نموده است مقاله حاضر با  ی نمادین و طالع ها ی ژگ ی و اساس  

مطالعات تصویری،  ها ت ی سا  این عناوین و  با  معتبر  این    طور به ی  فلزت  به مطالعه دوره سلجوقی،  خاص 

 . پردازد ی م زات و همچنین مطالعاتی پیرامون فرش ایران  دوران، نقش اجرام فلزی بر روی فل 

 روش تحقیق 

ی تاریخی، تحلیلی  ها پژوهش روش در دسته    ازنظر ی و  ا توسعه   -ی کاربردی ها پژوهش هدف جزء    ازنظر این پژوهش  

ی  ا موزه ی  ها نمونه ی، مصاحبه و مشاهده  ا نه ا کتابخ ی اطالعات با استفاده از منابع  گردآور . روش  رد ی گ ی م و توصیفی قرار  

 تحلیلی قرار دارد. کیفی و در دسته توصیفی    صورت به نیز    ها داده صورت گرفته است. روش تحلیل  

 سلجوقیان 

  سده در اوایل    ها آن و صحراگرد ترکمن در آسیای مرکزی بودند که حکومت    ن ی چادرنش سلجوقیان از طوایف  

هجری ادامه    ۵۵۲( تا مرگ سلطان سنجر در سال  ۸۵:  ۱۳۸۶هیلن برند،  ) (،  ی الد ی م   ۱۰۳۷ه.ق یا    ۴۲۹پنجم ه.ق ) 

(. در این زمان فضای علمی، سیاسی جهان اسالم و فرهنگ ایرانی با ظهور  ۶۵:  ۱۳۶۲زاده شیرازی،  اهلل ت ی آ یافت ) 

خاقانى و نظامى  ی، حکیم عمر خیام،  و کشوردار الملک در سیاسففت  ی نادری چون خواجه نظام ها ت ی شخص 

در ادبیات، محمدحسن صباح فیلسوف، ناصرخسرو قبادیانی، امام محمد غزالی و دیگر بزرگان؛ بستر مناسبی  

برای رشد و تعالی علمی، فرهنگی و هنری ایجاد نمودند. این فضا باعث شد تا سالطین و ثروتمندان همواره  

جدیدی در هنرها و صنایع    وه ی ش ور سففبک و  حامی و پشتیبان هنرمندان و صنعتگران باشند که موجب ظه 

در زمینه هنری دارای فضل و کمال نبودند اما در سراسر کشور از مهارت  که  این با شففد. امرا و سالطین سلجوقی  

استفاده و   بازورث،  ) (،  ۱۶۷:  ۱۳۶۲زاده شیرازی،  اهلل ت ی )آ   نمودند ی م را تشویق و تحسین    ها آن و هنر بومیان 

)رای ۲۰۲:  ۱۳۸۰ کتج،  (،  پاکباز  در  ۴۱و    ۴۰:  ۱۳۹۷گانی،  هنری  تحوالت  فلزکاری،  ها عرصه (.  معماری،  ی 

نساجی،  ساز شه ی ش ی،  گر سفال  و بر گچ ی،  کرد  بروز  سکه  ساخت  و  نگارگری  فرش،  به    ی،  نسففبت  هنرها 

 (. ۱۶۰:  ۱۳۸۱و دیگران،    بازوت )   شد ابداعاتی حاصل    ها آن و در اغلب    تر کامل ی قبل  ها دوره 
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 فرش 

به  و از ابزارهای مخصوص بافت که از گورهای حفاری    شود می   باز ی در ایران به عهد مفرغ  باف فرش تاریخ  

اشکانیان و    شده مشخص آمدند    دست  بعد چون هخامنشیان،  در دوران  یا    بعدازآن است.  اسالمی  در دوران 

موجود هستند؛    ها نگاره در    ها فرش و یا آثاری از ابزارآالت، یا تصاویری از    مانده ی باق یی از فرش هر دوره  ها نمونه 

(. فرش ایران در هر حکومت،  ۴:  ۱۳۹۰ژوله،  ) همه نشان از قدمت و عظمت این هنر در سرزمین ایران دارند  

با    دوره فرهنگ و   متنوع    ها روش مختلف،  انواع  ی و  پرداز رمز طرح هر فرش،    طالعه م   با است.    دشده ی تول و 

ی،  عباس شاه ی  ها طرح ی فرش شامل:  ها طرح . انواع  شود ی م نمادگرایی نقوش آشکار و ارزش هنری آن آشکار  

آثار باستانی و ابنیه، افشان، واگیره ای، درختی، شکارگاه، گلدانی، محرابی، محرمات و... هستند. طراحان ایرانی  

گیاهان، پرندگان و    شده ساده ؛ در هر دو حالت از اشکال  اند گرفته خارجی الهام    را از طبیعت یا منابع   ها طرح 

. همچنین نمادهای رمزی، نمادین و  اند شده که در طول زمان دستخوش تغییر و تحول    شده استفاده حیوانات  

جایگاه نقوش نجومی، بروج    ؛ که ( ۶۰:  ۱۳۶۹ادواردز،  است ) رفته    کار به باف  اساطیری نیز در نقوش فرش دست 

هستند. اتینگ هاوزن و بسیاری سلجوقیان را    رنگ کم یی از افالک و ستارگان در این میان  ها ن ا داست فلکی و  

از دوران  ۱۱۵:  ۱۳۸۹)افروغ، شاه نظری، شوکتی،    دانند ی م بنیانگزاران فرش اسالمی   تنها قالی بجای مانده   .)

قونیه  ا قطعه سلجوقی   از  که  است  نگهداری    آمده دست به ی  استانبول  موزه  در  اکنون  زاده  اهلل ت ی )آ   شود ی م و 

(. طبیعت خاستگاه اولیه الهام هنرمند است. هنرمند باید زبان برقراری و ایجاد ارتباط را بداند  ۱۶۷:  ۱۳۶۲شیرازی،  

تا با درک اشکال طبیعت، نقوش تصویر شده در هستی را رقم بزند. وی با کسب معرفت الهی، عالمی فراتر از  

با محیط    واسطه ی ب ، هنرمند ارتباط مستقیم و  بافی قالی هنر  (. در  ۴۳۲:  ۱۳۸۰نصر،  )   کند ی م عالم ماده را دریافت  

از این نقوش و موتیف ها، مواد    هرکدام باف عشایری، روستایی؛  ی ذهنی ها طرح ؛ مانند  کند ی م پیرامون برقرار  

و موقعیت زندگی و احواالت    ورسوم آداب و بافت، همه مربوط به جغرافیای همان منطقه، آیین،    ز ی آم رنگ اولیه،  

 . شوند ی م رمند  هن 

 فلزکاری سلجوقی 

به  ؛ از آن زمان بهترین سندهای تاریخی  شد   آن به دلیل نداشتن استقامت و اسفتحکام دائمفِی سفال، فلز جایگزین  

، ارتباط  ی ر ی پذ شکل مادی، عینی و تنوع    برنمود فلز عالوه  (.  ۱۶۷:  ۱۳۶۲زاده شیرازی،  اهلل ت ی اند )آ آمده   وجود 

امشاسپند  ) خرافی ادامه یافته است    ظاهر به مستقیم با ذهنیت و تفکر انسان دارد و به شکل یک اعتقاد و باورِ  

شکوه   و  ایزدی  سلطنت  قدرت  نمودار  مینوی  جهان  در  است؛  معنوی  و  مادی  نیروی  دربردارنده  شهریور 

در دوران سلجوقی اوج و شففکوفایی    ((. ۵۶۷:  ۱۳۸۳عفیفی، ) و در جهان مادی نگهبان فلزات است    شهریاری 

در   برخی    به وجود فلزکاری    نه ی زم هنففری  از کمک  آسففیای صغیر  ایران، عراق و  هنرمندان محلی  آمد؛ و 
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مسففیحی   ) بهره    کاران کنده   ژه ی و به هنرمندان  یافتن    ها آن (.  Kathleen Kuiper, 2010:180گرفتند  اندیشه  در 

در دوره سلجوقی، فلزکاری   (. ۱۶۹:  ۱۳۶۲زاده شیرازی،  اهلل ت ی )آ برای بیان احساسات خود بودند    ی ا تازه رمزهای  

ی اسالمی تولید شد. آثار فلزی با استفاده از  ها جنبه با جالل و ابهت و ظرافت فلزکاری ساسانی و ترکیب با  

و  ها روش  مختلف  صنعتی  حکاکی،  ی کوب نقره ی،  زن قلم ی،  گر خته ی ر ی،  ر ی گ قالب ی  ها فن ی  ی،  کار مرصع ، 

یی با خط کوفی یا  ها به ی کت ی و روش نیلو تولید شدند. تصاویری از انسان،  ناکار ی م ی،  کار چکش ی،  کار برجسته 

شکار و صور    ی ها صحنه ی رزمی و جنگجویان، رقصندگان،  ها صحنه نسخ، نقوش گیاهی، نقوش هندسی،  

، ابزارهای  عود سوزها ،  ها شمعدآن ،  سوزها ه ی پ . این آثار شامل اند بسته فلکی و اجرام آسمانی بر این فلزات نقش  

متعلق به    تر ساده مخصوص طبقه اشراف و اشیاء    ونگار پرنقش هستند. در این دوره اشیاء    ها اسطرالب جنگی و  

اصفهان، همدان، شیراز، خراسان مشغول به کار بودند؛ موصل  عامه مردم بودند. هنرمندان این صنعت در هرات،  

 ی  کوب نقره ی فلزی، طال و  کار ف ی ظر مرکز    ن ی تر بزرگ 

بود. در شریعت اسالم ظروف تمام طال و تمام نقره ممنوع و حرام بود، به همین دلیل هنرمندان ظروف مس و  

 (. ۱۷۲:  ۱۳۶۲یرازی،  زاده ش اهلل ت ی آ )   کردند ی م برنز ساخته و با طال و نقره تزیین  

 نقوش تزئینى اشیاى فلزی در عصر سلجوقی 

نتزاعی، ترنجی،  ا از: نقففوش گیاهی، حیوانی، انسففانی، خطی، هندسففی،    اند عبارت ی ایففن نقففوش  طورکل به 

و نیز مضامین روحانی، مذهبی، عرفانی، تاریخی، اساطیری و نجومی که بر سطح فلزات    ده ی چ ی پ درهم نقوش  

(. در دوران سلجوقی، نقوش، عالئم و تصاویر نجومی بر آثار فلزی، عالئم  ۸۰:  ۱۳۷۶بیانی، ) رفته است    کار به 

اسالم تعدادی از   پیش از گرایش و قبول دین  ها عرب . شد ی م ی خوانده ا نه ا افس جادویی، سحرآمیز، اساطیری و 

دارای زندگی و حوادث   ها انسآن و مانند یونانیان معتقد بودند که این خدایان مثل  کردند ی م ستارگان را پرستش 

ی  شناس ستاره ی از  ا شعبه هستند و این معلومات را    ره ی و غ ناشی از آن مانند جنگ و صلح، ازدواج، دوستی، انتقام  

(. بازتاب این  ۲۸:  ۵۷۳۱  بود )بیانی،   گرفته شکل اساطیری برمبنای همین عقاید  ی  ها افسانه و غالب    دانستند ی م 

 ی نمادین و تزئینی بر آثار فلزی دوره سلجوقی انعکاس یافته است. ها نقش   صورت به   ها اسطوره و    ها افسانه 

 البروج منطقه نجوم و  

در   ( و ۱۳۸۴ گران ی و د  کرمن ی قرار گرفت )ب  موردتوجه  ان ی ران ی که توسط ا  است  ی علوم  ن ی علم نجوم جزء اول 

، عمر  ی رون ی ، ب ی چون عبدالرحمن صوف   ی و منجمان   ی ابو مشعر بلخ   چون   ی دانشمندان   له ی وس به   ی دوره اسالم 

:  ۱۳۸۶رفیعی و شیرازی،  ) هجری به جهان عرضه شد   ۷تا    ۴ی  ها در سده   ی و ابوسهل کوه   ی ، خوارزم ام ی خ 

در دوران اسالمی به دلیل ضرورت در زندگی مسلمانان نظیر آگاهی از زمان    نجوم و ابزار نجومی (.  ۱۱۳

بینی، سعد و نحس بودن روزها، تغییر رفتار سیارات و  یابی، دریانوردی و طالع طلوع و غروب خورشید و قبله 
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، اعظم  زاده خ ی ش (، ) ۱۰۰:  ۱۳۷۹شین دشتگل،  ) ی علمی تبدیل شد.  ها ده ی پد   ترین مهم اجرام آسمانی به یکی از  

با یکدیگر و نسبت    ها برج نسبت    -ها برج   -احکام نجوم: ستارگان   ی ها مؤلفه   ترین مهم از   ( ۳:  ۱۳۹۷زاده،  

است؛ ستارگان اصلی هفت عدد هستند: زحل، مشتری، مریخ، شمس، زهره، عطارد و ماه    ها برج ستارگان با  

 یک فلک منسوب و هر فلک دارای خصوصیاتی است.    هرکدام که به  

آناهید(: فلک  ) عطارد(: فلک علم و معرفت و حیله، فلک زهره  ) فلک ماه: فلک زمان و دلیل چیزها، فلک تیر  

مهر(: فلک پادشاهی، قدرت، نور و حشمت، فلک مریخ  ) فلک شمس  خرمی و اعتدال و رطوبت و تری،  

هومزد(: فلک جان و خرد و حرکت و توانگری و فلک زحل  )   ی مشتر بهرام(: فلک آتش و دشمنی، فلک  ) 

  ی ها ی ژگ ی و به هر ستاره    (. ۵۸و    ۲۱:  ۱۳۸۳اخوان زنجانی،  ) کیوان(: فلک خشکی و سردی و سکون هستند  ) 

  ها ی ژگ ی و و نسبت آن با دیگر ستارگان بستگی دارد. این    ها برج که به محل هر ستاره در    رد ی گ ی م متفاوتی تعلق  

بستگی به طبع ستاره، نر و ماده بودن، روزی و شبی، سعد و نحس بودن، داللت بر قوای نفسانی، سال عمر،  

 (.  ۳۶۷  -۳۹۲:  ۱۳۸۶، بیرونی،  ۶۴  -۷۲:  ۱۳۸۳اخوان زنجانی،  ) خوی و خصلت، چهره، بیماری و غیره دارد  

نام دارد    البروج منطقه مسیر حرکت زمین به دور خورشید است و  ست. برج  ا   ی قصر و حصار عال   ی به معن :  ها برج 

 درجه    ۳۶۰دوازدهم    ک ی   و   شده م ی درجه تقس   ی که به س   ی از قوس   و   کند ی م که از جلو دوازده صورت فلکی عبور  

 ، است   ی شمس   ی ها ماه   ا ی   ی از صور فلک   ی ک ی نام  ه  و هر قسمت ب   دهد ی م را شکل  در آن منطقه    ی بزرگ   ره ی دا دور  

اثرمی گذارند.  ا ستاره یی دارند و روی خواص  ها ی ژگ ی و   هرکدام این دوازده صورت  .  شده ل ی تشک  ی آن برج 

روح  ) به ترتیب: حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو و حوت هستند    ها برج 

عدد در    ۴۸در نیمکره شمالی و    ها آن عدد    ۴۰صورت فلکی وجود دارد که    ۸۸ی  طورکل به (.  ۹۵:  ۱۳۸۹الهی،  

تعداد  اند قرارگرفته نیمکره جنوبی   از    ۱۲.  هر    طور به نیز    ها آن عدد  در  در    م ی دون مشترک  و    البروج ره ی دا کره 

نسبت  ۱۱۲:  ۱۳۷۶ی،  دار )خزانه   اند قرارگرفته  با    ها برج (.  ستارگان  نسبت  آخر  در  و  یکدیگر  : خانه  ها برج با 

که خانه آن ستاره است؛ وقتی ستاره در خانه خود قرار گیرد    شود ی م یی نسبت داده  ها برج سیارات: به هر ستاره  

خانه    . لو و د   ی برج جد   خانه زحل: ،  برج سرطان   خانه ماه:   ، برج اسد   خانه آفتاب: صی است.  ی خا اثرها دارای  

برج    ی: خانه مشتر ،  برج جوزا و سنبله   خانه عطارد: ،  زان ی برج ثور و م   خانه زهره:   برج حمل و عقرب.   : خ ی مر 

  -۱۱۸:  ۱۳۸۳المنجمین،  روضه )   (. ۱۳۸۹فرد، توکلی،    بخشنده   (، )رازانی، ۲۵۶:  ۱۳۵۷مصفا،  )   قوس و حوت 

: هر ستاره در درجات خاص از برخی بروج دارای شرف است و این شرف در  ها خانه (. شرف ستارگان در  ۱۲۰

 (.  ۱۷-۱۵:  ۱۳۹۶جانی،  ده (. )ده ۲۱:  ۱۳۸۳المنجمین،  روضه )   شود ی م م اعمال جادویی لحاظ  انجا 

اگر بین ستارگان خطوط خیالی بکشند، به اشکالی شبیه به انسان یا تصاویر  ستاره شناسان یونان دریافتند که  

  ها آن یی به  ها نام عدد از این تصاویر را ترسیم و    وهشت چهل   ها آن .  شود ی م ی و جانوری تبدیل  ا اسطوره 
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  رات ی تأث است که با    یی گو ش ی پ بینی نوعی  ی بسیار نزدیک است. طالع شناس ستاره بینی و  رابطه طالع دادند.  

بر اساس جایگاه و موقعیت   را  زمینی  دارد و رویدادهای  انسانی سروکار  امور  بر    ها آن فرضی ستارگان 

. طالع بینی در تولیدات هنری اسالمی نقش به سزایی داشته و آثاری با  کند ی م ی  ن ی ب ش ی پ نسبت به یکدیگر  

، اعظم  زاده خ ی ش (. ) ۱۰۰:  ۱۳۷۹شین دشتگل،  ) جنبه تزئینی و مفاهیم کیهانی جادویی تشکیل داده است.  

. این  د ی بخش ی م   ء ی ش سیارات موجود بر هر اثر هنری، خاصیت بالگردانی و طلسمی به  (.  ۳:  ۱۳۹۷زاده،  

جهت نگاه داشت صاحب خود از بیماری، بخت بد، شکست و افول جایگاه، حائز قدرتی کیهانی    اشیاء 

زاده،  زاده خ ی )ش بودند.   اعظم  تصاویر  (.  ۲:  ۱۳۹۷،  حکمرانان،    عنوان به این  برای  که  آثاری  بر  تزئینات 

 (. ۱۶-۷:  ۱۳۹۷)کاربونی،    رفت ی م   کار به ،  شد ی م شاهزادگان و شهروندان صاحب نفوذ ساخته  
 

 
 ( ۱۳۹۷، اعظم زاده،  زاده خ ی ش بخشی از قلمدان دوره سلجوقی )   -۱تصویر  

 

 اثری فلزی:   بر   باال توضیحات تصویر  

 تصاویر به ترتیب از سمت راست: عطارد، زحل، مشتری، خورشید، مریخ، زهره و ماه هستند. 

شخصی چهارزانو نشسته که قلمی در دست راست و طوماری در    صورت به سیاره عطارد: نقش این سیاره 

 دست چپ دارد. خانه عطارد برج سنبله و جوزا است. 

گردی در دست    ء ی ش نشسته و داسی در دست راست و   چهارزانو بر    دار ش ی ر مرد   صورت به سیاره زحل: 

 . دانند ی م چپ دارد. زحل را خدای دهقانان و خرمن ریزی  

(. نقش آن  ۱۳۵۷مصفی،  است ) ی فارسی مشتری  ها نام اورمزد و رامش    -هرمزد   -سیاره مشتری: زادوش 

 نشسته و یک بطری در دست راست دارد.   چهارزانو که    دار ش ی ر مرد    صورت به 

خورشید: از ابتدای طلوع تمدن توجه انسان را به خود جلب کرد و باعث پرستش خورشید شد. بر اساس  

 است.   شده داده یی چون خرد، بزرگواری، غرور، پاکیزگی و بردباری به خورشید نسبت  ها صفت احکام نجومی  

در دست دیگر  ی  ا ده ی سربر و    کدست نشسته و شمشیری بر ی   چهارزانو جنگجویی    صورت به سیاره مریخ:  

 دارد. مریخ سیاره جنگجویان و لشکریان است. خانه مریخ برج حمل و عقرب است. 

نشسته در حال نواختن چنگ که در باالی سرش عالمت برج میزان   چهارزانو زنی   صورت به سیاره زهره:  

 )ترازو( قرار دارد. خانه این سیاره دو برج ثور و میزان هستند. 
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سیاره ماه: ماه مانند خورشید نزد اقوام کهن مورد پرستش بوده است. شرف ماه در برج سرطان و تصویر  

،  زاده خ ی )ش صورت خود گرفته است    برگرد نقش بسته که هالل ماه را    چهارزانو پیکره زنی    صورت به آن  

 (. ۸-۶:  ۱۳۹۷زاده،  اعظم 

 آیاتی از قرآن که اشاره به صور آسمانی دارد: 

ی  راست به . اند شده او رام  فرمان به و ستارگان  برای شما شب و روز و خورشید و ماه را رام ساخت و  •

 . ( ۱۲سوره نحل، آیه    ، )قرآن   ی بر یکتایی خدا در تدبیر جهان است ها نشآن   شند ی اند ی م برای مردمی که    ها ن ی ا در  

ی خشکی و دریا راه یابید.  ها ی ک ی تار در    ها آن   له ی وس به اوست که ستارگان را برای شما پدید آورده تا   •

 (. ۹۷قرآن، سوره انعام، آیه  )   م ی ا کرده ی بیان  روشن به   دانند ی م ی یکتایی خود را برای مردمی که  ها نشانه ی ما  راست به 

قرآن، سوره  )   اند درحرکت است، پیوسته    مقررشده خورشید و ماه بر طبق حسابی که از سوی او  •

 (. ۵الرحمن، آیه  

 گانه    ۱۲معانی و مفاهیم بروج    -۱جدول  

 معانی  نماد تصویری  نام بروج 

  فروردین( حمل ) 
Aries 

 
 (. ۲۵۶:  ۱۳۶۷مصفا،  ) منقلب، ربیعی، گرم و آتشی، خانه مریخ  

 (. ۷۶۴:  ۱۳۹۸نژاد،  ی              سنگ: حجرالدن و الماس )حسین پرطاووس نماد گیاهی: ِدرَمنه و   نماد گیاهی و معدنی 
 (. ۳۲۵:  ۱۳۱۶بیرونی،  سفر ) ، مردانه و عاشق  آلود خشم ،  منش بزرگ ، ملک طلب،  گو سخن  خندان،  خصوصیات متولدین 

 اردیبهشت( ثور ) 
Taurus 

همان:  تحرک ) سنگینی، ثقالت، ضخامت، کندی، استحکام، غلظت و عدم    حالت   با  
 (. ۳۴۶( خانه زهره و شرف قمر در شب ) ۳۲۷

 (. ۷۶۵:  ۱۳۹۸حسین نژاد،  )   روزه ی و ف سنگ: یاقوت                 و شبدر   پسند شاه نماد گیاهی: گل   نماد گیاهی و معدنی 

و   رنگر ی و ز  چشم اه ی دراز و س ، گردن بلند ی شان ی خرد، پ  ی ابرو  ی ، بردبار، مکار و دارا ش ی کاهل، دوراند  خصوصیات متولدین 
 (. ۳۲۷همان  )   پهن و سر بر آورده است   ی ن ی ب 

 خرداد( ) جوزا  
Gemini 

معلمان   ص برج  گران،  شمارش  ک ادان ی ،  رقاصان،  گران؛    مانه ی )پ   االن ی ،  لهو  کننده 
 )همان(. شرف عطارد    ، ( اطان ی نقاشان و خ 

 (. ۷۶۵:  ۱۳۹۸ماهور                       سنگ: عقیق )حسین نژاد،    گل   نماد گیاهی:  نماد گیاهی و معدنی 

و    ی با حافظه قو   ی آسمان   ی ها و خداوند لهو و دوستدار دانش و علم   م ی و کر   زه ی صاحب طالع، پاک  خصوصیات متولدین 
 یی )همان(. و دورو   است ی س   ی دارا 

 تیر( ) سرطان  
Cancer 

 (. خانه ماه. ۳۲۸:  ۱۳۱۶بیرونی،  )   اران ی کنان و آب   ی بان و جو   ی برج کشت  

 (. ۷۶۵:  ۱۳۹۸نژاد،  سنگ: حجرالقمر، مروارید، زمرد )حسن                  هماور   گل   نماد گیاهی:  نماد گیاهی و معدنی 

 (. ۱۲۱:  ۱۳۵۷مصفا،  ) یی )به گفته سنایی: پنج پای دورو(  و دورو   ی و کاهل   ی گنگ  خصوصیات متولدین 

 معانی  نماد تصویری  نام بروج 

 مرداد( ) اسد  
Leo 

شعاع   عت ی طب   یی شکوفا   خورش   ی ها با  و  و    د ی گرم  ضرابان  و  سواران  خداوند 
 (. ۳۸۷  و   ۳۸۳همان،  )   ادان ی ص 

 (. ۷۶۵:  ۱۳۹۸نژاد،  حسین ) مریمسنگ: کرکند، کهربا، عقیق زرد    پنجه   گل   نماد گیاهی:  نماد گیاهی و معدنی 
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 ( ۱۲۰  : ۲۵۳۶غزنی،    و   ۱۳۸۸کالنتری سرچشمه، ) 

 

جاه ی زندگ   ی شاد  خصوصیات متولدین  ترق ،  ی طلب ،  و  دل ی غرور  جفاکار   ی دل و شجاعت، سخت   ی ر ی ،  فراموش   ی و  ی  و 
 (. ۳۸۷  و   ۳۸۳همان،  ) 

 سنبله )شهریور( 
Virgo 

وز   مردم،  مهتران، صاحب ران ی طبقات  نو ،  و    سندگان ی منصبان، صاحبان حشمت، 
 (. ۳۳۸و    ۳۳۷)همان،  رقاصان  

 (. ۷۶۵:  ۱۳۹۸نژاد،  حسین ) سنگ: عقیق، گلگون، یشم                       نماد گیاهی: گل نعناع  نماد گیاهی و معدنی 

  ی دان ی ق ی و موس  ی کوب ی ، پا ی ، باز ی توأم با حکمت، سبک  ی اردان ی ، بس یی کوگو ی ، ن ی طبع  ک ی سخاوت، ن  خصوصیات متولدین 
 (. ۳۳۸و    ۳۳۷همان،  ) 

 مهر( ) میزان  
Libra 

  طبقه متوسط مردم   ز ی و ن   ان ی ، مهتران، رقاصان، سرودگو ران ی ، دب نان ی و ام   ران ی برج وز  
 (. ۷۷۴:  ۱۳۵۷)مصفی،  

 (. ۷۶۵:  ۱۳۹۸نژاد،  حسین ) ، الجورد  رنگ هفت سنگ:                        ی زن چمن نماد گیاهی: گل   نماد گیاهی و معدنی 

اند  خصوصیات متولدین  بخشنده   شه ی با  و  جوانمرد  ادب،  عادل،  ،  و  و  و  مردم کامل  معتدل  بااندام،  و  شاعر  دوست، 
 (. ۷۷۴:  ۱۳۵۷مصفی،  )   به گندم گونه و سرمه چشم   ل ی ما   د ی صورت و سپ خوش 

 آبان( ) عقرب  
Scorpio 

 (. ۲۳۸و    ۳۲۷:  ۱۳۱۶)بیرونی،    خ ی خانه مر   ن ی و دوم   ی جنوب   ی ها از صورت  

 (. ۷۶۵:  ۱۳۹۸حسین نژاد،  ) سنگ: لعل، زمرد                           نماد گیاهی: گل درمنه  نماد گیاهی و معدنی 

سخاوت و   دارای   حال ن ی و درع ی نادان  و  و تکبر  ی ، کاهل ی شرم ی و ب  یی ناهنجار، ترشرو  ی برخوردها  خصوصیات متولدین 
 (. ۲۳۸و    ۳۲۷:  ۱۳۱۶بیرونی،  )   شجاعت 

 آذر( ) قوس  
Sagittarius 

جهان   ی هندس   بس فراموش گرد،  و  و  بس   شه ی اند   ار ی کار  و  جهان  کار    خطا   ار ی به 
 (. ۶۰۶:  ۱۳۵۷مصفی،  ) 

 (. ۷۶۵:  ۱۳۹۸حسین نژاد،  ) سنگ: کرکند                          نماد گیاهی: گل آناغالیس  نماد گیاهی و معدنی 

 (. ۶۰۶:  ۱۳۵۷مصفی،  )   خورش و معجب   زه ی ملک طلب، رازدار، بخشنده، مکار، متعصب، پاک  خصوصیات متولدین 

 دی( ) جدی  
Capricorn 

 (. ۳۳۳و    ۳۳۲:  ۱۳۱۶بیرونی،  )   ، بندگان، چاکران و غالمان ادان ی خداوند ص  

 (. ۷۶۵:  ۱۳۹۸حسین نژاد،  ) سنگ: یشم، یاقوت سرخ               نماد گیاهی: گل ترشک، مره التاج  نماد گیاهی و معدنی 

:  ۱۳۱۶بیرونی،  )  ش ی آلود و بداند خشم ، دوست دارنده حکمت   ی، در رأ  ی ر ی گ سخت  ی، کار فراموش  خصوصیات متولدین 
 (. ۳۳۳و    ۳۳۲

 بهمن( ) دلو  
Aquarius 

و    فروشان ی نر و ماده و م ،  طبقه بندگان   و ساقی.   آب   زنده ی ر   ، ز ی ساکب الماء، آبر  
 (. ۳۳۴،  ۳۳۰،  ۳۲۸،  ۳۲۵همان،  )   گران   نه ی آبگ 

 (. ۷۶۵:  ۱۳۹۸حسین نژاد،  ) سنگ: بیجاده، زرکون                      رازیانه نماد گیاهی: گل آالله و   نماد گیاهی و معدنی 

بخ   گر شه ی اند  خصوصیات متولدین  بددل، م ل ی و گردکننده طعام،  به دراز   انه ی ، پر خواسته،    ی، شان ی ، خرد پ ک ی نزد   ی اندام 
 (. ۳۳۴،  ۳۳۰،  ۳۲۸،  ۳۲۵همان،  )   رنگر ی ، سبز لب و ز ی د ی از سپ   ش ی ب   ی اه ی سرمه چشم با س 

 اسفند( ) حوت  
Pisces 

)   ر یی تحول سال و تغ   ان ی ب دومین خانه مشتری،    نماد  ۲۱۴:  ۱۳۵۷مصفی،  فصل   )
زکریایی  )   ی معنو عقل و خرد، تجدید حیات و دو ماهی نماد نیروهای مادی و  

 کرمانی، شریفی(. 
 ( ۷۶۵:  ۱۳۹۸نژاد،  حسین ) سنگ: َحَمست                      ، ُحُبقک زرآوند نماد گیاهی: گل   نماد گیاهی و معدنی 

خو، پاکیزه و سخی، خداوند آرزوها، بسیار خطا، نادان و میانه اندوه، کار وفا، مردانه )زکریایی  نیم  خصوصیات متولدین 
 کرمانی، شریفی(. 
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 بر آثار فلزی سلجوقی   البروج منطقه نقوش  

ی فلکی در ترکیب با نقوش هندسی و  ها صورت یی از  ها نقش تعدادی از آثار فلزی دوران سلجوقی توسط  

  هرماه ی  ها ستاره در کنار تصویر اصلی فرم قرارگیری    مایه نقش است. درک بهتر از هر    شده ن یی تز گیاهی،  

 آمده است.   ۲در جدول شماره    هرماه هستند. این تصاویر در کنار خصوصیات    درک قابل 

 

 ی فلکی بر فلزات سلجوقی  ها صورت   مایه نقش   -۲جدول  
 مایه نقش  ها ستاره فرم   نام برج 

 برج حمل )بره، گوسفند( 
 

 ( ۱۳۹۴چارترند،  ) 
 

فرد    صورت به مبارزه یا حمله؛ دوم   نر آماده ی؛ یک بره یا گوسفند طلب مبارزه یی و  جو زه ی ست   باحالت نقش این برج به دو صورت  
 (. ۱۴:  ۱۳۸۹،  محمد زاده قهاری گیگلو،  )   ده ی سربر مبارز سوار بر قوچ در دستی شمشیر و دست دیگر  

 گاو، گاو نر( ) برج ثور  

 ( ۱۳۹۴چارترند،  ) 
 

  ی ر ی در تصو .  بربط بر آن سوار است   ا ی در حال نواختن عود  نقش این برج به دو صورت یک گاو نر تنها و دوم گاو نری که زنی  
 (. ۱۴:  ۱۳۸۹قهاری گیگلو، محمدزاده،  ) ی است  حالل ماه در سمت راست فوقان 

 ( توأمان دوپیکر،  ) برج جوزا  
 

 ( ۱۳۹۴چارترند،  ) 
 

دست چماق    ک ی که هرکدام با    ستاده ی ا   کر ی دوپ دوم    و   س ی تند   ا ی چهارزانو نشسته با دو سر    ی ا کره ی پ   ی ک ی نقش به دو صورت  این  
 (. ۱۵:  ۱۳۸۹،  محمدزاده قهاری گیگلو،  )   کشند ی خود م   ن ی راب   ی طومار   ا ی اند و پارچه  است گرفته   س ی تند   ا ی که دو سر  

 خرچنگ( ) برج سرطان  

 ( ۱۳۹۴چارترند،  ) 
 

داشته  نگه ش  سر   ی را باال   ماه   اره ی نماد س   ی عن ی که هالل ماه    ی خرچنگ   ا ی )مدور( قرارگرفته    ی که در قاب هندس   ی نقش خرچنگ 
 (. ۱۵:  ۱۳۸۹،  محمدزاده قهاری گیگلو،  ) 

 شیر( ) برج اسد  
  

  ( ۱۳۹۴چارترند،  ) 
  ا ی   ن ی تن   ی صورت فلک   و   بازکرده   د ی طرف خورش به دارد. در تصویر چپ اژدهایی که دهان  سر    ی در باال   ی د ی که خورش   ی ر ی ش 
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.  است  ر ی در حال طلوع از پشت ش   د ی نقش خورش   ی ر ی در تصاو  . دهد ی کسوف رخ م او توسط  د ی خورش  دن ی که با بلع است اژدها 
 (. ۱۵:  ۱۳۸۹،  محمد زاده قهاری گیگلو،  ) 

 برج سنبله )خوشه، گندم( 

 ( ۱۳۹۴چارترند،  ) 

 

  کره ی دو پ   ا ی   ؛ داشته است ها دو خوشه گندم را نگه طرف باال خم کرده و با آن خود را به   ی دو بازو   و چهارزانو نشسته    که   ی ا کره ی پ 
اند  داشته را نگه   ی نهال   ا ی اند خوشه  طرف باال خم کرده راست که به   دست و در    خته ی دست چپ خود را آو   که ی درحال   ی انسان 

 (. ۱۵:  ۱۳۸۹،  محمد زاده قهاری گیگلو،  ) 

 ترازو( ) برج میزان  

  ( ۱۳۹۴چارترند،  ) 
قهاری گیگلو،  ترازو خم کرده است )   ی ها کفه   ی سو چهارزانو نشسته و دودست خود را به   و   قرارگرفته   ترازو   ر ی که ز   ی ا کره ی پ 

 (. ۱۵:  ۱۳۸۹،  محمدزاده 

 برج عقرب )کژدم( 

  ( ۱۳۹۴چارترند،  ) 

به   ی هندس   ا ی دو عقرب درون قاب مدور    ا ی و    ی صورت عقرب تک به    کنند ی حرکت م   ی صورت دوران که خالف جهت هم 
 (. ۱۵:  ۱۳۸۹،  محمدزاده قهاری گیگلو،  ) 

 نیم اسب، کماندار( ) برج قوس  

  ( ۱۳۹۴چارترند،  ) 

از    ی ر ی انسان که ت   مه ی گربه سان و ن   وان ی )ح   ر ی ش   مه ی ن   ا ی   کند ی م سر اژدها پرتاب    طرف به ی تیر  باکمان پا ایستاده و    ۴که بر    ی اسب   م ی ن 
 (. ۱۶:  ۱۳۸۹،  محمدزاده قهاری گیگلو،  ) (.  عقب به سر اژدها نشانه رفته است 

 ی( )بز ماه برج جدی  

 ( ۱۳۹۴چارترند،  ) 
 

مشک    ا ی بر آن سوار است و ظرف آب   دار ش ی که مرد مسن ر  ی دار بز نر شاخ پا ایستاده و یا به شکل    ۴ ی بز نر که بر رو یکی  
 (. ۱۶:  ۱۳۸۹،  محمد زاده قهاری گیگلو،  )   نگرد ی دست چپ به عقب م   در   همراه با چوب 

 آب ریز( ) برج دلو  
  

  ( ۱۳۹۴چارترند،  ) 
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 ( ۱۳۹۷  : اعظم زاده   زاده، خ ی ش ) 

 

 ها فرش در    البروج منطقه کاربرد نمادهای  

ی اساطیری  ها ن ا داست ی قالی و در قالب مفاهیم کیهانی،  ها نقشه طراحان فرش تصاویری از صور فلکی در  

چیدمان تصاویر نمادین در متن، حاشیه و لچک ترنج، توانستند آثار ماندگاری خلق    صورت به ی  ا نه ا افس و  

گل هشت  نمادهایی چون  از  فلکی    عنوان به پر:  کنند.  بیانگر صورت  ماهی:  هشت  نقش  نماد خورشید، 

، نقش گرفت و گیر غلبه شیر بر گاو: برج اسد و برج ثور، سیمرغ و اژدها: از مالزمان سیاره زحل،  حوت 

یی با  ها قالی یی از  ها نمونه .  اند درآمده صورت فلکی به تصویر    ۱۲یی با نقش  ها قالی   ت ی درنها نقش عقرب و  

 تصاویر دوازده صورت فلکی: 

را حمل   البروج منطقه ز آیین یهود؛ و دو فرشته این فرش از گروه یهودی باف است. با صور فلکی ا  •

 (. ۱۰۱:  ۱۳۹۶ده ده جانی،  ) سوره حاقه و اشاره به فرشتگان حامل عرش خداوند دارد    ۱۷که اشاره به آیه    کنند ی م 

 

 
 ( ۱۱۵  : ۱۳۹۲ژوله،  )   ۱۴قالیچه کاشان، نامتقارن، مجموعه شخصی تورج ژوله، تهران، دهه دوم قرن    -۲تصویر  

 

ی چینی و  ها سال ی با طرح اسطرالب از دوران قاجار که در قسمت داخل ترنج اسامی  ا چه ی قال  •

است. خورشید و    شده نوشته و بیرون ترنج، تصاویر صور فلکی و اسامی به فارسی و عربی    ها آن تصاویر  

خ نماد  سرترنج و اشکال چهار سیاره )عطارد نماد دبیر فلک، مشتری نماد عمر طوالنی، مری   عنوان به ماه  

  (. ۱۰۲:  ۱۳۹۶جانی،  ده ده )   است   درآمده به تصویر    ها لچک جنگاور و زهره خنیاگر( در  

  . است کنار او    ا ی در پشت سر    ی ظرف آب   که ی درحال ؛  از چاه است   سمان ی ر   ا ی آب با لوله    دن ی در حال کش   دار ش ی شخص ر   شکل به  
 (. ۱۶:  ۱۳۸۹،  محمد زاده قهاری گیگلو،  )   دارد   ن ی چاه حالت نماد   ی بر رو   ی ا نقش پرنده 

 ماهی( ) برج حوت  

 ( ۱۳۹۴چارترند،  ) 
 

، در  ی ماه   که ی نشسته درحال   ی ا کره ی پ   ا ی   ؛ در حال شنا هستند   و دورانی   که خالف جهت هم   ی هندس   ا ی درون قاب مدور    ی دو ماه 
 (. ۱۶:  ۱۳۸۹،  محمدزاده قهاری گیگلو،  آن قرار دارد )   ی جلو   ا ی دو طرف و  
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زکریایی  ) هجری، مأخذ و محل نگهداری موزه فرش    ۱۳قالیچه با نقش صور فلکی و سیارات منظومه شمسی، سده    -۳ویر  تص 

 ( ۱۰۲:  ۱۳۹۶جانی،  ده ده )   کرمانی، شریفی( 

 
است؛ و هر صورت    شده ی طراح   چهارفصل قالی لچک ترنج که در هر لچک دورنمای منظره   •

 (. ۱۰۴:  ۱۳۹۶جانی،  ده ده ) زمینه قرار دارد    دورتادور فلکی در قابی جداگانه  

جانی،  ده ده )   اند بسته یی اطراف ترنج نقش  ها قاب دار تبریز با طرح صور فلکی که در  قالی ترنج  •

۱۳۹۶  :۱۰۴ .) 

 

 

 

 

 

 

 

با  قالیچه سرتاسری با زمینه آسمان پرستاره که صور فلکی به ترتیب از قسمت باال و سمت راست فرش   •

ی  ها قاب ی ساعت(. نام هر برج در  ها عقربه )برعکس    ابد ی ی م با برج حوت خاتمه    جا ن ا هم حمل شروع و    برج 

 (. ۱۰۵:  ۱۳۹۶جانی،  ده ده ) و خورشید نیز در حال طلوع از قسمت باالی فرش است    شده نوشته درون حاشیه  

هجری )دوره قاجار(. در این نمونه طرح تصاویر    ۱۳قالی بافت تبریز، با طرح چهارفصل، نیمه دوم قرن   •

 است.   چهارفصل در    ها ن ا انس قاب زمینه تصاویری از کشاورزان و تالش    ۴صور فلکی دور ترنج قرار دارند. در  

 

متر(، پهلوی    ۳در    ۲) قالی بافت تبریز، اندازه    -۵تصویر  
اول، محل نگهداری: مجموعه خصوصی سعید رونقیان  

 ( ۱۰۴:  ۱۳۹۶جانی،  ده ده ) تبریزی، آمریکا،  

 

متر( اوایل    ۴در    ۳) قالی بافت تبریز، اندازه    -۴  ر ی صو ت 
پهلوی، محل نگهداری: مجموعه خصوصی سعید  

 ( ۱۰۴:  ۱۳۹۶جانی،  ده ده ) رونقیان تبریزی، آمریکا،  
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 ( ۱۰۵:  ۱۳۹۶جانی،  ده ده )   قالیچه صور فلکی، کرمان، دوره قاجار، مجموعه خصوصی سعید رونقیان تبریزی، آمریکا،   -۶  ر ی تصو 

 

 
 
 
 
 
 

 
(، دوره قاجار، محل نگهداری: موزه فرش آستان قدس رضوی  متر ی سانت   ۳۰۰در    ۲۱۸) ، ابعاد  چهارفصل قالی تصویری    -۷تصویر  

(https://museum.razavi.ir/fa/category) 
 

 ی فلکی بر فلزات سلجوقی شامل: ها صورت شناسی تصاویر  ظرفیت 

 شناسی بصری ظرفیت 

یعنی  است؛    ی جار وجوه آن    همه و این کیفیت در    هاست ی دگ ی پوش ی  هنر گشودگ مارتین هایدگر معتقد است:  

(  ۱۸:  ۱۳۸۲رضوی،  )   شود ی م اگر کیفیات پنهان ماده با حضور در آثار هنری آشکار شد، آنگاه کار، کار هنری  

الهامات   و  با طبیعت  باستان  هنرمندان  از آن  ا ژه ی و ارتباط عمیق صنعتگران و  فراخور دوران خود  به  که  ی 

به لحاظ  گرفتند ی م  پیدایش آثاری شد که  به تکامل  شناس یی با ی ز ی  ها ارزش ، موجب  ی، کاربردی و بصری 

ی متنوع به خود گرفتند. هنرمند برای منعکس کردن اعتقاد،  ها فرم شده و    تر کامل  از اعصار   درگذر رسیدند و  

به   یافتن  راه  و  نماد،  ها ه ی ما بن قدرت  و  رمز  قالب  در  طبیعی  موجودات  تا  های   صورت به ی  بود  نیازمند  ی 

تصورات عامل اصلی    ب ی ترت ن ی ا به ی عاطفی و تجریدی خود را به آن ملبس گرداند.  ها واکنش احساسات و  

را تصویر کرده، معانی را دیده و فرم جدید ارائه    ها مشاهده   رقابل ی غ   دهند ی م خالقیت است و به ما اجازه  
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و ایجاد نوآوری در ارتباط    دهد ی م یز را بما نشان  ی خالق بودن در جهان و دیدن زیر سطح هر چ ها راه دهیم.  

 .   (Valters Paintner, 2007: 6-2)رد ی گ ی م با رمز و راز صورت  

، مسائل  سازد ی م ی بصری، راه وسیعی از معانی و نمادها را منتقل  ها صورت روش انتقال اطالعات از طریق  

را   مخاطب    فهم قابل نامفهوم  باعث جلب  بصری  جذابیت  فلزی    . شود ی م و  مفاهیم    دربردارنده   تنها نه آثار 

از جهان    ها آن ی  تلق عمیقی از ذهنیات هنری سازندگان خود هستند؛ بلکه اخبار موثقی از اعتقادات و طرز  

نرمندان آن  بر این آثار، اطالعاتی از دانش طراحی و دید بصری ه   بامطالعه .  دارند ی م هستی را به ما اعالن  

در حاالت، عواطف، کیفیات نفسانی، کیفیات    و تصرف انتزاعی گری یا دخل  . در  د ی آ ی م   به دست دوران را  

از   باید  است،  )عینی(  که  فرم  یا  و  )ذهنی(  فرم ها صورت بصری  پاالیش  به  و  رفت  فراتر  طبیعی  ی  ها ی 

را حذف نمود تا به جوهره ذاتی فرم که حاوی مفاهیم رمزی و    ی رضرور ی غ رئالیستی پرداخت؛ جزئیات  

است   را    (. ۳۶۸:  ۱۳۸۲ضمیران،  )   افت ی دست نمادین  هنر  این  فلزی،  تزئینات  در  نکات  این    ازنظر رعایت 

ی گیاهی  بندها ترکیب حیوانات با    .تصویری جایگاه مناسبی برای ثبت تصاویر اجرام آسمانی قرار داده است 

و    اند رفته   کار به برجسته    صورت به ی ظروف  ها دسته یا    ها ه ی حاش هندسی، حیواناتی که در  و اسلیمی، نقوش  

از همه نقوش و ترکیبات اجرام فلکی، همه نشان از دقت و هنر باالی هنرمندان سلجوقی دارد که یا در    تر مهم 

ن نقوش دقت کمتری  اما امروزه به ای اند؛  درآمده و یا به خدمت سلجوقیان    اند بوده خود حکومت سلجوقی  

ی  ها رنگ وسعت زیاد نقوش و    ل ی به دل . فرش  شوند ی م یی خالی از ایده و ناپخته ایجاد  ها طرح مبذول شده و  

ی مختلف عالوه  ها فرهنگ و    ها دوره رفته در آن دارای اهمیت است و ترکیب خالقانه نقوش، صنایع،    کار به 

مخاطب، باعث جلوگیری از نابودی و فراموشی نقوش و هنر    قه ی باسل ی همگام  شناس یی با ی ز دید    باال بردن بر  

باف که از  ارزش معنوی، ارزش مادی بیشتری برای فرش دست  باال بردن تاریخی شده و عالوه بر    دوره هر  

 . شود ی م نمادهای ایران است قائل  

 شناسی فرهنگی ظرفیت 

و شامل آدابی    شده ل ی تشک فرهنگ تجلی کمال و تعالی در انسان و جامعه که از رفتارها و باورهای یک جامعه  

که الگوی افراد به جهت نمایان ساختن روح جامعه است. همچنین فرهنگ اطالعات علوم مختلف،    شود ی م 

روحی یک ملت را نیز نمایان  و زبان و حیات    ابد ی ی م الگوهای رفتاری که توسط عالئم و سمبول ها انتقال  

اما هسته اصلی فرهنگ یک جامعه، عقاید دینی و سنتی آن جامعه است؛ و بر این اساس یک جامعه  ؛  سازد ی م 

،  ۱۱۹  :۱۳۸۰ی ادبی، هنری، سیاسی، علمی اقتصادی و غیره )فردرو، حمیدی، یعقوبی،  ها فرهنگ از    شده ل ی تشک 

۱۲۳  ،۱۲۴  .) 
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ی فرهنگی جهان اسالم تبدیل شد. مردم به اندیشه و  ها کانون ه یکی از معتبرترین  با گسترش اسالم آسیای میانه ب 

ی متون ادبی،  ها نه ی زم فرهنگ اسالمی روی آوردند و شاعران، دانشمندان و هنرمندان نبوغ فکری خود را در  

بروز دادند  ها نه ی زم تاریخی، شعر،   آف (.  ۱۳۸۲نورجو،  ) ی علمی، هنری و سلطنت و کشورداری  رینش  ریشه 

در حیات  چه  آن از   م ی رمستق ی غ ی واقعی است و بازنمودی مستقیم یا  ها ده ی پد ی تزئینی در  ها طرح و    ها مایه نقش 

، رفتارها و  ها ارزش ( نظام فرهنگی هر جامعه از باورها،  ۱۹۰۸)بوآس،    دهد ی م فرهنگی و اجتماعی انسان رخ  

ی فرهنگی و اجتماعی جامعه  ها ت ی واقع و تزئینات در هر اثر، عالوه بر نمایش    ها طرح است.    شده ل ی تشک غیره  

تفسیر نمادهای   نقوش،  نیز    ک ی تکن رفته، شناخت مواد و مصالح و    کار به تولید، دیدگاهی به جهت شناخت 

  هستند. ظهور دین اسالم هنر و صنایع را دچار تحول و تغییر نمود. هنرهای این دوران از حالت اختصاصی 

درباری خارج و در خدمت پیشبرد اهداف دینی قرار گرفتند. دوره سلجوقی با مذهب تسنن از ادوار مهم اسالم  

  ازجمله تحوالت تاریخی، فرهنگی، هنری و علمی بوده است؛ نمادگرایی در آثار هنری این دوران  ساز نه ی زم که 

خود فلز، ماندگاری بسیار زیاد نسبت به    زیادی همچون اهمیت   ل ی به دال .  نمود ی م ی ایفا  ر ی چشمگ فلزکاری نقش  

  به وجود ی دین اسالم هنرمندان تحوالت چشمگیری در آثار هنری خود  ها ت ی محدود   ل ی به دل دیگر مواد اولیه و  

آوردند. فضای فرهنگی جامعه باعث شد سالطین و ثروتمندان حامیان هنر باشند و هنرمندانی از مناطق مختلف  

  ها ت ی محدود و این    کردند ی م بزنند که همه مسلمان نبودند اما پیرو قوانین اسالم کار  دست به خلق و تولید هنری  

هنر فلزکاری چون دیگر آثار  .  ( ۵۷،  ۵۶،  ۵۵  :۱۳۸۹باعث بروز خالقیت بیشتر شد )رازانی، بخشنده فرد، توکلی،  

ی  ها دگاه ی د رفته بر فلزات،    کار به آیینی و مذهبی است. نقوش    ی ها دگاه ی د و    ها شه ی اند   دهنده انعکاس هنری ایران  

ی  شناس ستاره با پیشرفت علوم    (. ۱۳۸۹نوروزی طلب، افروغ،  )   کند ی م مختلف هنرمند و جامعه حاکم را منعکس  

ابعاد    همه و مطالعه افالک و کواکب در دوران اسالمی و درک اهمیت آن در فرهنگ جامعه، این شاخه از علم در  

، نقوش هندسی، گیاهی، حیوانی و انسانی در فراخور  ها به ی کت گی مسلمانان نفوذ کرد. این اشکال در ترکیب با  زند 

. با اشاعه این نقوش در آثار دیگر، بدون از بین  شدند ی م با زبان، فرهنگ، اعتقاد و باورهای مردم آن روزگار تولید  

فرهنگ دوران سلجوقی را زنده    توان ی م باف(،  ش دست ی در فر بند ب ی ترک ی  ها اصالت مانند  اثر ) بردن هویت هر  

 نگاه داشت و در ترویج و معرفی تاریخ ایران کوشا بود. 

 شناسی هویتی ظرفیت 

هویت آن جامعه درک خواهد شد. زندگی انسان از دوران باستان    ت ی درنها ی فرهنگی یک جامعه  ها ت ی هو با درک  

بوده است. در کنار هویتی که هر شخص از فرهنگ، جامعه، باورها و اعتقادات خود و    ن ی عج تا امروز با طبیعت  

هستند. از عواملی که واسطه ارتباط    رگذار ی تأث ی این هویت  ر ی گ شکل ، عوامل محیطی نیز در  کند ی م اطرافیان کسب  
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احساسات و درونیات وی است، زبان رمز، تمثیل است. هر شخص به جهت    گر ان ی ب انسان با محیط اطراف و  

 ترسیم کند.   تاای نها نزدیک و    ها آن ی ذهنی خود را به  ها سوژه است   یی نیازمند ها ابژه بخشیدن به   تجسم 

. آسمان، خورشید، ماه، ستارگان،  پرداختند ی م ملل دنیای قدیم ابتدا به ستایش مظاهر طبیعت  همه ایرانیان همانند 

قائل بودند، به همین دلیل    ها آن و خدایانی برای    شد ی م یی پرستش  تنها به آب، آتش، خاک، باد و غیره؛ هر یک 

هر نقش و    "  شان ی ا ذا در نظر  به همراه داشته باشند. ل   ها آن در زندگی روزمره خود نشانی از    کردند ی م سعی  

( جنبه  ۲: ۱۳۸۷ی برای راز و نیاز و آرامش نیروی باطنی بود. )پوپ، ا ه ی ما ی به جهت پرستش و ا له ی وس شکلی 

روحانی هنرهای باستان به جهت نیاز انسان در ارتباط با نیروهای ماورائی و تقویت و تثبیت قدرت خود بوده  

ی اجتماعی، سیاسی، علمی و فرهنگی صورت گرفت، رشد  ها شرفت ی پ است. هنرهای گوناگون پدید آمدند،  

بر   گذاشت. عالوه  اثر  هنری  تزئینات  و  هنرهای جدید  بر خلق  که  و  ها ن ا الم شهرنشینی  گیاهان  طبیعت،  ی 

یی  سرا داستان را با تصاویر مختلفی ترسیم نمود.    ها آن موجودات ترکیبی، انسان به سراغ ستارگان و اجرام رفت و  

بهره جست. آثار فلزی با تصاویری از اجرام فلکی،    ها آن ی کرد و در علم، دین و سرنوشت از  ساز ره اسطو و  

از   تجربه  ها جنبه جدایی  نوعی  بصری،  و  مصرفی  کاربردی،  علمی،  قرار  باشناخت ی ز ی  مخاطب  اختیار  در  ی 

ا از دیگر صنایع  ؛ این موارد هویت هنر آن سرزمین هستند. هویت فلزکاری سلجوقی است که آن ر دهند ی م 

ی علمی  ها شرفت ی پ خود متمایز نموده است. این نقوش خاصیت فلزات را از هنر باالتر و وارد دنیای    دوره هم 

باف معاصر عالوه بر ایجاد نوآوری و تنوع در نقوش فرش، باعث  . استفاده از این نقوش بر فرش دست اند کرده 

. حفظ اصالت فرش هر منطقه و به فراخور آن  ایجاد هویت جدیدی در نوآوری طراحی فرش خواهد شد 

نقوش   این  از  متنوعی  با  ها ی بند   بارنگ ترکیبات  آثاری  خلق  برای  متمایزی  جایگاه  متناسب،  ی  ها ت ی هو یی 

 ی در هنرها خواهد بود. شناس ستاره ی دوباره از علوم  ر ی گ بهره ی از هنرها و  ا رشته   نا ی ب ی  ها استفاده تاریخی،  

 نمادشناسانه 

نماد در لغت به معنای نماینده، سمبل )فرهنگ معین( و نمود است. نماد عبارت است از هر چیزی که بتوان با آن  

واژه یا تصاویر،  ":  کند ی م (. یونگ نیز عنوان  ۸۰:  ۱۳۷۱رابرتسون،  ) چیز دیگری را معرفی کرد    دار ی معن   طور به 

(. دکتر  ۸:  ۱۳۶۶هوهنه گر،  )   "مستقیم خود باشند   زمانی نماد هستند که متضمن چیزی در ماورای معنای آشکار و 

انسان نیست؛ وجهی از حقیقت وجود    وپرداخته ساخته نماد مبتنی بر قراردادهای  ":  دارد ی م حسین نصر نیز عنوان  

ادراک   از  (. پویایی و  ۳۶:  ۱۳۸۰ی،  خدا رحم )   ". کند ی م عمل    ها انسآن چیزهاست و به همین جهت مستقل 

(.  ۴۱  -۳۸:  ۱۳۸۵،  سازان ت ی )چ ی قبل است  ها دوره از    تر پررنگ می بسیار قوی و  حرکت در نمادگرایی اسال 

درک معنای هر چیزی در تحلیل نمادهای آن میسر است. نماد بر چیزی داللت دارد که برای ما گنگ، ناشناخته  
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شوالیه   ژان  گفته  به  است.  پنهان  شناس یا  دنیای  "فرانسوی:    نماد  نماد،  بدون  و    فس تن رقابل ی غ دنیایی  است 

(. انسان موجودی اجتماعی است که نیاز  ۸:  ۱۳۸۶فضایلی،  ) .  "موجب مرگ معنوی انسان خواهد شد   سرعت به 

از نمادها است. نمادها اغلب    ی ر ی گ بهره به تعامل، تبادل، اندیشه و ارتباط با همنوعان دارد و همین ارتباط نیازمند  

:  ۱۳۹۴، پور حسن فوالدی،  ) هستند    ها حماسه و    ها قصه ی،  ها افسآن در دنیای اساطیری،    وندها ی پ بیانگر تضادها و 

را مبهم ساخته یا بیان    ها آن ی زبان  ها ت ی محدود (. نماد از ابزارهای برقراری ارتباط با حقایقی است که  ۱۳۵،  ۱۳۴

به    ر ی پذ امکان ی علمی  ها تجربه مانند زمانی که  مشکل است؛    ها آن مناسب   نیاز  نیستند. شناخت هنر اسالمی 

نمادین   زبان  سلجوقی  دوره  هنری  زبان  دارد.  هنری  اثر  هر  های  سمبول  و  نمادها  رمزگشایی  و  شناخت 

می  ایرانی اسال   بافرهنگ (. ترکان سلجوقی که  ۱۳۹۶،  )اکبرزاده هنرمندان در یک تمدن دینی است    مورداستفاده 

ی از هنر  ا تازه ی ها جلوه ؛ در پیشرفت هنرها و کردند ی م بودند و رهبرانی هنردوست جامعه را اداره  خته ی آم درهم 

همایتگر بودند. هنرمندان نیز در پیروی از هنرهای گذشتگان، نقوش و نمادهای بسیاری در آثار خود استفاده  

در    مورداستفاده اندگارترین در بین دیگر مواد و مصالح  که این نمادها بر فلزاتی حک شوند که م   کردند و بهتر آن 

و استفاده از این نمادها، حالت رازآلودی    شده گرفته ی فلکی که از علم نجوم  ها صورت هنرها بودند. نمادهای  

باعث دوری نیروهای بد و موجودات اهریمنی که از فلز گریزان    طور ن ی هم .  کردند ی م ایجاد    دشده ی تول برای آثار  

نمادپردازی شده در  شدند ی م بودند   با مفاهیم  نقوشی  از  استفاده دوباره  ی مدرن؛ هویت، فرهنگ و  ها فرش . 

با ادغام نمادها و    توان ی م مخاطب قرار خواهد گرفت.    موردتوجه را تضمین خواهد کرد و    ها فرش اصالت ایرانی  

آمیز های امروزی، در کنار حفظ اصالت فرش    بارنگ ی مدرن  ها ی بند ب ی ترک ی فلکی در  ها صورت یی از  ها نشانه 

ی اجرام بر فلزات سلجوقی داشت و  ها طرح ی به نقوش و  ا تازه باف، دستیابی به بازارهای مصرف و نگاه  دست 

 از فراموشی و پیشرفتی که در آن زمان در علوم اجرام و افالک صورت گرفته، جلوگیری نمود. 

 ی هنر نا ی ب ی  ها نگرش 

رفته در توصیف یک موضوع نشانه معناشناسی اطالق    کار به ی بیشتر به مجموعه فرآیندهای  شناس نشانه تحلیل در  

. برای مطالعه عناصر یک اثر و روابط درون اثری، از روش تحلیل و خوانش نمادهای یک اثر استفاده  شود ی م 

است. بدون    گرفته شکل ی پیشین خود  ها متن هر متنی بر پایه    شود ی م که در بینامتنیت گفته    طور همان .  شود ی م 

و این    کند ی م ی استفاده  ها نشآن گون  ی گونا ها نظام ی، از  هنر   نا ی ب . روابط  شد ی نم این روابط، هیچ هنری تولید  

ی مخصوص به  ها متن ی دارای  ها نشآن . هر نظام  سازند ی م با رمزگان خود ارتباط و انتقال پیام را میسر    ها نظام 

و    ها متن هستند. ارتباط میان    ها نظام ی بسیاری نسبت به دیگر  ها نشانه خود است. هنرها در این نظام دارای  

ی  ها نشآن ، بلکه در موارد بسیاری از چند نظام رد ی پذ ی نم م انجا ی ها نشآن نظام خاص   همواره در یک  ها گفتمآن 



 
 

    ۱۴۰۰ ماه آبان   ۲۰و    ۱9  / ران ی فرش ا   ان ی آموختگان و دانشجو پژوهشگران، دانش   ی علم   ی دستاوردها   ی مل   ش ی هما   ن ی نجم پ      55۴
 
 

و نمایش از شعر    . مثل اقتباس سینمایی از ادبیات و ادبیات از نقاشی و موسیقی شود ی م بهره مند    زمان هم   طور به 

آن را    د ی آ ی م هنری با وضعیت جدیدی به وجود    که ی هنگام .  کنند ی م روابط بینانشانه ای استفاده    گونه ن ی ازا همگی  

  ها رسانه ی متنوع از دیگر هنرها و  ها نشانه زیرا در آن  ؛  نامند ی م ی یا بینا هنری  ا نه ا نش ی، بینا  گفتمان   نا ی ب ،  رسانه بینا  

  ام هرکد است. در تحلیل بین چند هنر، چند متن و چند هنر در میان است و باید به دنیای    قرارگرفته   مورداستفاده 

ی در جریان است که معناهای هر تصویر  ا وه ی ش ( در مبحث بینامتنیت  ۸۵-۷۶:  ۱۳۸۷نامور مطلق،  داشت ) توجه  

  معناها . در این روش  شوند ی م به آن تصویر بلکه به معناهای دیگر تصاویر و هنرها نیز مربوط    تنها نه یا هنر خاص  

ز به دنبال رمزگانی است که در زیر سطح ظاهری  ی نی شناس نشانه .  شوند ی م در یک اثر هنری به یکدیگر مرتبط  

  دشده ی تول ی خاص از جهان اجتماعی که اثر در آن  ها دگاه ی د وجود دارند. در این نگرش، معانی به    ها نشانه 

و تحلیل گفتمان،    شوند ی م اجتماعی برساخته    صورت به چیزی هستند که    منزله به بیشتر    ها گفتمآن .  شود می باز 

چیزهای واقعی،    منزله به که    دهد ی م ی قرار  موردبررس ی خاص را  ها ت ی روا یا    ها دگاه ی د نحوه برساخته شدن آن  

. این  شوند ی م ی  بند مفصل ،  ها ه ی رو از طریق طیف وسیعی از تصاویر، متون و    ها ن ا گفتم حقیقی یا طبیعی هستند.  

زی  دقت  که  است  به خوانشی  متکی  گفتمان  به  تحلیل  پرداختن  متضمن  که  روشی  و  دارد  به جزئیات  ادی 

 (.  ۲۹۸،  ۲۶۷،  ۲۵۹  و   ۲۵۸:  ۱۳۹۴اجتماعی تولید گفتمانی است )رز،    نه ی زم ی معینی از بافت و  ها جنبه 

نمادهای    خصوص رفته در فلزات سلجوقی ابه   کار به و نمادهای    ها نشانه برای درک بهتر و دریافت معانی همه  

داشتند و    ها آن ، نوع نگرش و باوری که در دوران سلجوقی به  ها آن نجومی، باید به مفهوم این نمادها، تاریخچه  

است، پی برد. درک کاملی از علم نجوم و دلیل استفاده این عالئم بر سطح    شده ی م   انجام   ها آن تفاسیری که از  

  بافرش . همچنین به جهت تلفیق این هنر  شود می باز لجوقی  فلزات آن دوران که به دیدگاه اسالمی در دوران س 

، باید فرش معاصر و سلیقه امروز در تهیه فرش را نیز شناخت تا  ها نشانه و   عالئم معاصر در کنار شناخت همه 

 ی صورت پذیرد. تر مناسب تلفیق بهتر و  

 ی ر ی گ جه ی نت 

و    ها ساختمآن امروزه در صنعت تولید و صادرات فرش کشورهای بسیاری مشغول هستند. تنوع سالیق، ابعاد  

ی جدید؛ نیاز به خالقیت بیشتر در همه مراحل تولید فرش دارد و این امر رقابت تنگاتنگی در میان  ها ون ی دکوراس 

ی مختلف تاریخی با پیشرفت، تنوع و ابداعات  ا ه دوره ایجاد نموده است. انواع هنرها و تزئینات در    دکنندگان ی تول 

یکدیگر، با در نظر گرفتن سالیق متنوع، هم باعث    با جدید همراه بوده است. تلفیق این هنرها، تزئینات و مواد اولیه  

  اند شده ، هم از نابودی این هنرها و موتیف ها که همه رمز و نمادپردازی شود ی م آوردن بازارهای جهانی    به دست 

خواهد شد. استفاده از نقوش نجومی بر    زمان هم   طور به و باعث معرفی چندین هنر اصیل ایرانی    کند ی م ری  جلوگی 
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،  شده ی م هنری نظاره    د ی باد طرح فرش عالوه بر موارد باال، باعث ثبت اطالعات علمی نجومی که از دیرباز در ایران  

مفاهیم در    انتقال ی این آثار و اهمیتی که در  خواهد شد. در این پژوهش، ظرفیت شناسی بصری: که به مفهوم بصر 

همه نقوش را به    رساخت ی ز شناسی فرهنگی و هویتی: که  ، پرداخت. ظرفیت اند داشته بین اقشار مختلف جامعه  

ی  ها ت ی ظرف ؛ و برای شناخت  بازگرداند   دهنده سفارش هویت، فرهنگ جامعه، اعتقادات و باور هنرمندان و حکام  

اید جامعه، فرهنگ و دین آن دوران را شناخت تا بتوان نقوش نجومی را بررسی و جایگاه آن  نمادشناسی آثار فلزی ب 

درک    و   ابد ی ی م ی معنا  هنر نا ی ب در دوران سلجوقی را بررسی نمود. در انتها نگرش    آن بر فلزات و مفهوم و کاربرد  

ی این پژوهش پاسخ داد: هدف  ها پرسش به  توان ی م . با همه این توضیحات شود ی م بهتری از این ترکیب حاصل 

  به خاطر فلزکاران سلجوقی: اهمیت این نقوش از دید اسالمی و جایگاه آن در زندگی روزانه، ثبت بر فلزات  

نشان قدرت علم و قلم هنرمندان و صنعتگران و    طور ن ی هم هترین هدیه و پیشکش بوده است؛  ب ماندگاری بیشتر و  

ی فرهنگی و اجتماعی سلجوقیان به سراسر دنیا بوده است. در  ها ن یی آ اعتقادات و    گسترش و اشاعه باورها،   ت ی درنها 

 و ابعاد، تنوع کمی دارند.    ز ی آم رنگ ی،  بند ب ی ترک ؛  شده استفاده   کرات به باف ایرانی، نقوش تکراری  فرش دست 

ساده در بازارهای داخلی و جهانی،    ی زها ی آم رنگ ی خلوت و  ها طرح بر اساس سالیق امروزی در تنوع ابعاد،  

کمتر   استفاده محدود و  دلیل  به  نجومی  نقوش  از  استفاده  نوآوری هستند.  تنوع و  در فرش،    شده ده ی د پذیرای 

ی  ر ی قرارگ از فرم    تواند ی م ی مختلفی طراحی کرد. هنرمند  ها فرم در    توان ی م موضوعی جذاب و نوآورانه است که  

ی  ها عقربه ور فلکی را چیدمان کند و یا از اولین ماه شروع و در جهت حرکت  ستارگان در آسمان استفاده و ص 

یی با ابعاد  ها فرش هر برج را در    توان ی م ساعت در زمینه یا حاشیه به همراه نام یا بدون نام هر برج طراحی کند.  

و خریدار به    مانند تولید   ی و پازل ا تکه ی  ها فرش   صورت به برج را    ۱۲کوچک جهت هدیه تولد تولید کرد و یا  

طرح صور    توان ی م   طور ن ی هم کند.    جابجا را    ها پازل و چیدمان دکوراسیون منزلش،    هرماه سلیقه خود، بر اساس  

ی  ها قالب ، داخل حاشیه( و در  ها لچک داخل ترنج، اطراف ترنج، داخل  ) ی مختلف فرش  ها قسمت فلکی را در  

باغی، خشتی،  ) مختلف طرح   ترنج،  لچک  در  واگیره افشان،  ...( و  و  مربع،  ) ی مختلف فرش  ها قالب ای  دایره، 

صور فلکی را در    توان ی م ی متفاوت و ...( تولید کرد. به جهت رعایت اصالت فرش هر منطقه،  ها برش یی به  ها پازل 

از رنگ، نمادهای تصویری، نمادهای گیاهی و    توان ی م قالب طرح مناطق جغرافیایی ایران تولید کرد. همچنین  

  توان ی م کامل منتقل شود. همچنین    طور به دنی و خصوصیات هر برج نیز در طراحی بهره برد تا مفاهیم هر برج  مع 

و با استفاده از ابریشم و    قرارداد رفته در فلزات سلجوقی را در آسمان شب پرستاره    کار به از اجرام    هرکدام طرح  

. عالوه بر نوآورهایی  قرارداد   مورداستفاده تابلو    عنوان ه ب ی متفاوت به فرش داد و  ا جلوه ی نئون، در شب  ها چراغ حتی  

هویت، فرهنگ و تفکرات هنرمندان آن دوران را نیز انتقال    زمان هم در فرش، استفاده از نقش اجرام فلزی سلجوقی  
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گذشته فرش، ایجاد خالقیت و نوآوری کرده و با سالیق    ی ها اصالت با حفظ  م ی توان ی م خواهد داد. بر این اساس 

 روز حرکت نمود. 
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 (. نمادپردازی در هنر اسالمی، سرویس هنر اسالمی. ۱۳۹۶)   ، محمد سعید. اکبرزاده   -

 . ۳  ، فصلنامه هنر (. بررسی هنر فلزکاری در دوران سلجوقی،  ۱۳۶۲)   زاده شیرازی، باقر. اهلل ت ی آ   -

 (. سلجوقیان، مترجم: یعقوب آژند، چاپ سیزدهم. تهران: مولی. ۱۳۸۱)   بازوت و دیگران.   -

ی قراردادی  ها طرح ی در تاریخ  ا مطالعه ی آالسکا:  ها ی جاسوزن ی تزئینی  ها طرح (.  ۱۹۰۸)   بوآس، فرانتس.   -

 . متحده االت ی ا ، مجموعه مقاالت موزه ملی  متحده االت ی ا مواد موزه ملی    اساس بر  

 .. ۵  و   ۴شماره    ، گلجام (. نمادگرایی و تأثیر در فرش ایران،  ۱۳۸۵)   . ن ی رحس ی ام ،  ان ی ساز ت ی چ   -

ی فلکی روی اشیای فلزی دوره سلجوقی،  ها صورت (. تحلیل نقوش نجومی و ۱۳۹۸)  نژاد، اختر. حسین  -

 ی و تاریخ هنر ایران. شناس باستان اولین کنفرانس ملی دوساالنه  

اسالمی، مجموعه مقاالت اولین همایش هنر اسالمی، تهران:  (. نمادگرایی در هنر ۱۳۸۱)   خزایی، محمد.   -

 موسسه مطالعات هنر اسالمی. 

نگار.   - ابوالقاسم؛ زجاجی،  تأثیرات فلزکاری سلجوقی در قرن پنجم هجری بر    مطالعه (.  ۱۳۹۴)   دادور، 

 .  ۱۴شماره  ،  جلوه هنر ی میانه،  ها سده فلزکاری غرب  

 ی از موزه فرش ایران. ا مجموعه ن:  (. فرش ایران، تهرا ۱۳۸۰)   دادگر، لیال.   -

 .  ۵و    ۴شماره  ،  فصلنامه علمی پژوهشی گلجام باف ایران،  (. زیبایی در فرش دست ۱۳۸۵)   دریائی، نازیال.   -
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کارشناسی ارشد،   نامه ان ی پا باف،  ی بر فرش دست صور فلک (. نمادهای نجومی و ۱۳۹۶)   جانی، زهرا. ده ده  -

 دانشگاه کاشان. 

سلجفوقی هنرى اسالمى با    (. فلزکفاری ۱۳۸۹)   مهدی؛ بخشنده فرد، حمیدرضا؛ توکلی، اصغر. رازانی،    -

 . ۴شماره    ۵سال    ، فصلنامه تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی هویت ایرانى،  

 ی فرش اسطرالب کاشان، مقاله کالسی در دست چاپ. معنا کاو زکریایی کرمانی، ایمان، شریفی، سمیرا،    -

ژیلیان.   - اکبرزاده جهرمی،    ن ی الد جالل ی تحلیل تصویر، مترجم: سید  شناس روش (. روش و  ۱۳۹۴)   رز، 

 تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات. 

 (. پژوهشی در فرش ایران، تهران: یساولی. ۱۳۹۰)   ژوله، تورج.   -

(. احجام فلزی دوران اولیه اسالمی تا اواخر دوره  ۱۳۸۵)   زاده؛ خزایی، محمدرضا.   اهلل ح ی ذب ،  سما کوش   -

 .  ۴شماره    ، نشریه مطالعات هنر اسالمی سلجوقی،  

ی فلکی در  ها صورت (. مفاهیم و وجوه تشابه و تمایز نقوش ۱۳۷۹)  ، مریم؛ اعظم زاده، محمد. زاده خ ی ش   -

 ی گردشگری، فرهنگ و هنر. الملل ن ی ب آثار دوره سلجوقی، دومین کنفرانس  

 (. اساطیر و فرهنگ ایران، تهران: توس. ۱۳۸۳)   عفیفی، رحیم.   -

 (. جامعه و فرهنگ، جلد اول. تهران: آرون. ۱۳۸۰)   فرد رو، محسن؛ حمیدی، سهراب؛ یعقوبی، رضا.   -

نشریه  نماد و مرگ معنوی انسان: ارتباط آیین، اسطوره و نماد،  (. جهان بدون  ۱۳۸۶)   فضایلی، سودابه.   -

 .  ۵۳شماره    ، آزما مهر 

 (. قرآن کریم، چاپ پنجم. قم: دفتر نشر معارف. ۱۳۸۶)   . محمدرضا صفوی: سید    -

ی در نسخه صورالکواکب و  صور فلک (. بررسی تطبیقی  ۱۳۸۹)   ، مهدی. زاده محمد قهاری گیگلو، مهناز؛    -

 .  ۱۴شماره    ۵سال  ،  پژوهشی نگره   -فصلنامه تحلیلی ی پنجم تا هفتم هجری،  ها سده آثار فلزی  

ی فلکی بر روی آثار هنری دوره اسالمی،  ها صورت (. در تعقیب ستارگان: نقش  ۱۳۹۸)   کاربونی، استفانو.   -

 مترجم: امیر همایونی، اصفهان: گابه. 

  ، نامه فرهنگستان هنر نشریه پژوهش ی،  گفتمان   نا ی ب (. از تحلیل بینامتنی تا تحلیل  ۱۳۸۸)   بهمن. نامور مطلق،    -

 .  ۱۲شماره  

 . قم: پژوهه. ۴(. هویت راستین فرهنگی آسیای میانه، شماره  ۱۳۸۲)   نورجو، جعفر.   -

 : روزنه. . تهران ۴چاپ  (. هنر و معماری اسالمی، مترجم: اردشیر اشراقی،  ۱۳۸۶)   هیلن برند، رابرت.   -
- Christine Valters Paintner, Ph.D, (2007). The Relationship Between Spirituality and Artistic - 

---- Expression: Cultivating the Capacity for Imaginin, SPIRITUALITY IN HIGHER 

EDUCATION, VOLUME 3, ISSUE 2. 
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- http://www.electrummagazine.com/2012/11/muslim-astronomers-in-the-islamic-golden-age/ 

- https://www.spirituality.ucla.edu/docs/newsletters/3/paintner_jan07.pdf 

- http://www.islamicartz.com/story/0R5Ft47R747Z12VwK4-

UVy0QiB_UySX3nObLVuFLGB8 

- https://www.pasokh.org/fa/Question/View/ 

- https://museum.razavi.ir/fa/category/ 

- https://www.essiecarpets.com/product/tabriz-four-seasons/ 

- (https://museum.razavi.ir/fa/category) 
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 بازنمود مفاهیم نمادین روایت شیخ صنعان و دختر ترسا در فرش تصویری همدان 

 هنر اصفهان   دانشگاه   دستی، صنایع   دانشکده   کارشناسی ارشد فرش، دانشجوی    ، نرگس شیرانی 
Narges.shirani14@gmail.com 
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 چکیده 

دهنده مفاهیم  عنوان رسانه انتقال شود و فرش به ها و فرهنگ به فرش منتقل می ادبیات از راه پندارها، قصه 

برخاسته از ویژگی هنری و عامیانه فرش  مورد    منتقل کند که این   فرهنگ را نسل به نسل تواند هنر و  می 

تجاری قالی بیشتر از جنبه هنری توجه شده است، لذا مسئله اصلی این است که  وجود به جنبه  این   است. با 

توان مفاهیمی که در فرش شیخ صنعان وجود دارد را به مخاطب نشان داد. نمادشناسی قالی و  چگونه می 

  و   نمادشناسی   روش   از   صنعان   فرش شیخ   بررسی   . م شناسی است رمزنگاری شعر یکی از ارکان مهم مفهو 

کنار   هنر   دو   این   مفاهیم   تواند می   رمزنگاری   روش   از   عطار   شعر   بررسی  در  در  دهد   نشان   هم   را    این . 

و چه    بوده   عطار چه   شعر  در  صنعان   شیخ   وجوه مهم داستان   که   است  شده داده پاسخ  سؤال  این   به   پژوهش 

مفاهیم، هدف اصلی   این  با بیان وجوه مشترکی بین این داستان و فرش تصویری شیخ صنعان وجود دارد؟ 

به  است  صنعان  شیخ  فرش  در  نهفته  مفاهیم  استخراج  برای دست که  است.    از   ها داده   آوری جمع   آمده 

  داد،   نشان   ج ی . نتا است   شده استفاده   تطبیقی   مطالعه   روش   از   نتایج   آوردن   دست   به   و برای   اسنادی   مطالعات 

شعر،    در   . هستند وجوه عرفانی، تعلیمی، اخالقی و روایی  عطار هر دو دارای    شعر   و   صنعان   فرش شیخ 

اما در    شود می کند ولی با عرفان درونی دوباره بر ترین مرحله نزول می شیخ از اوج زهد ظاهری به پست 

 شده است. تسلیم شدن شیخ در مقابل دختر نمایش داده   فرش فقط پالن 

 

 سازی، رمزنگاری. صنعان، مفهوم   شیخ   عطار، فرش   صنعان   شیخ   شناسی، داستان   نماد   : های کلیدی واژه 
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 مقدمه 

صورت پویا  کند و هنر و فرهنگ را به فرش نوعی رسانه صامت است که مفاهیم زیادی را به مخاطب منتقل می 

کند، اما مشکلی که وجود دارد این است که فرش همواره کاالی تجاری  منتقل می   نسل به نسل   در بستر زمان 

نگریسته شده است و می   بوده و  اقتصادی  منظر  از  آن  اق به  باعث می توان گفت جنبه  هنر  پیام  تصادی  شود 

ممکن است صادرات فرش،    مثال   عنوان درستی صورت نگیرد و همچنین دچار انحراف شود، به شده به منتقل 

بافندگان را به سمتی سوق دهد که تغییرات در نقوش سنتی ایجاد کنند که این نیز ممکن است مفاهیم ادبی پنهان  

  . شود ها منحرف ن تواند کمک کند که مفاهیم پایه در فرش عه ادبی فرش می ها را تغییر دهد، لذا مطال در این نقش 

  دیگر  با  مقایسه  در  که  هاست آن  کم تعداد   شده،  تصویری  های قالیچه  شناسایی  در  تأخیر  باعث  که  عللی  از  ی ک ی 

  که   کسانی   یا   بافان قالی   شخصی   سلیقه   به   چون   و   است   بوده   شمار انگشت   و   محدود   ایران، همیشه   سنتی   های قالی 

  دوازدهم   سده   اواخر   در   ها قالیچه   ن ی . ا است   پیداکرده   تجارتی   جنبه   شده، می بافته    اند، داده می   سفارش   را   ها آن 

شکل    آمده، می   پدید   ایران   در   هنری   مختلف   های رشته   در   که   تحوالتی   دنبال   به   و (  میالدی   هجدهم )   ی هجر 

  و   چاپی   تصاویر مثل    جدید،   امکانات   گرفتن   خدمت   به ضمن    زمان،   آن   هنری   های پدیده   دیگر   با   همگام   و   گرفتند 

  های قالیچه "  نام   به   قرن   دو   این   در   بافان قالی   کار . حاصل  آمدند   نائل   ایران   بافی قالی   در   ای تازه   بیان   عکس، به 

  تصویری   های قالی   روی   بر   مطالعه   لذا  . ( ۹  : ۱۳۶۸  تناولی، )   است   ه شد   معروف   "تصویری   های قالیچه "  "صورتی 

  نشان   پژوهش   این   اصلی . هدف  ها فراهم کند فرش   و   ها قالی   نوع   این   برای شناسایی بیشتر   مناسب   نه ی زم   تواند می 

  فرش   در   اصلی   نمادهای  ارائه   همچنین .  است   صنعان   شیخ   قالی   در   صنعان   شیخ   شعر   از   شده منتقل   مفاهیم   دادن 

  روش   با   پژوهش   این   در .  است   آن   به   یافتن   دست   دنبال   به   پژوهش   این   که   است   دیگری   هدف   صنعان   شیخ 

خواهد به آن  می   پژوهش   این   که   اصلی   سؤال .  است   شده بیان   بیشتر   عطار   صنعان   شیخ   شعر   مفاهیم   رمزنگاری، 

و چه وجوه مشترکی بین این    بوده   عطار چه   شعر   در   صنعان   شیخ   مهم داستان   وجوه   که   است   این   دهد   پاسخ 

گویی به این سؤال به سؤاالت دیگر نیز  راستای پاسخ   در   تصویری شیخ صنعان وجود دارد؟ داستان و فرش  

  را   مفهومی   چه   نمادها   این   از   هرکدام   و   است   رفته   کار به   نمادها   کدام   صنعان   شیخ   شده است که در فرش داده پاسخ 

  ن ی ا   است؟   نشده   اشاره   آن  به   صنعان  شیخ   فرش   در   ولی   دارد   وجود   عطار   شعر   در   مفاهیمی چه    کند؟ می   منتقل 

  و   هنرمند   تفکر   به   توجه   با   دیگر   شکل   به   شکلی   از   هنر   انتقال   که   است   ضروری   و   الزم   منظر   این   از   پژوهش 

  مثل  محیطی  شرایط  تأثیر  تحت  دیگر  زمان  به  زمانی  از  هنر  انتقال  همچنین  و  یابد می  تغییر  هنری  های چارچوب 

  شعر   از   صنعان   شیخ   مفاهیم   انتقال   در   ها دگرگونی   این   از   ای نمونه   که   گیرد می   قرار ...  و   سیاست   فرهنگ،   اقتصاد، 

است. هدف اصلی این پژوهش نشان دادن مفاهیم عمیق عرفانی در    آمده   وجود   به   صنعان   شیخ   فرش   به   عطار 
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تواند فلسفه، عرفان و هنر را  فرش شیخ صنعان بامطالعه شعر عطار است که چگونه یک قالی تصویری می 

 صورت عامیانه بیان کند و تلنگری باشد برای عموم تا برای دریافت حقیقت به ادبیات و هنر متوسل شوند. به 

 تحقیق   روش 

  منابع   که   است   کرده   استفاده   اسنادی   و   ای نه ا کتابخ   روش   از   اطالعات   و   ها داده   آوری جمع   برای   تحقیق   این 

 . است   آمده دست مقاالت مختلف و اینترنت به   و   ها کتاب   به   مراجعه   طریق   از   موردنیاز 

  مفاهیم   مورد   هر   تحلیل   با   موردنظر،   فرش   و   شعر   بررسی   اطالعات و   و   ها داده   آوری جمع   از   بعد   همچنین 

  این  تطبیقی  روش   از  استفاده  با  یکدیگر   با  مفاهیم   این   مقایسه   برای .  شد   بندی طبقه  شعر   و   فرش   در   موجود 

 . شد   بندی طبقه   متفاوت   و   مشابه   گروه   به   مفاهیم 

  در   موجود   مفاهیم   است یعنی   شده   استفاده   ای مقایسه   تحلیلی   روش   از   تحقیق   هدف   به   یافتن   دست   برای 

  در   . است   شده بیان   ها شباهت   و   ها تفاوت   شده و   مقایسه   صنعان   شیخ   قالی   در   موجود   مفاهیم   با   عطار   شعر 

  شده استفاده   نمادشناسی   روش   از   پژوهش است پژوهش برای شناسایی مفاهیم که عنصر اصلی این    این 

  جامعه   . است   شده   استفاده   عطار   صنعان   شیخ   شعر   در   مفاهیم   شناساندن   برای   رمزنگاری   از روش   و   است 

  قرارگرفته   مطالعه   و   بررسی   مورد   نیز   همان   که   است   بوده   صنعان   قالی شیخ   تنها   این تحقیق،   برای   آماری 

 . است   شده   بیان   شعر   این   روی   بر   شده م جا ان   مطالعات   عطار،   شیخ   شعر   تفسیر   برای   همچنین   و   است 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 ( ۱۴۰۰نگارنده،  )   تحقیق   نمودار روش   -۱  ر ی تصو 

 

 پیشینه پژوهش 

، توبه  ا ی مقوله عشق، رؤ   بررسی   عناصر دگردیسی در داستان شیخ صنعان و دختر ترسا، به   ( در مقاله ۱۳۹۶رحمانی، ) 

نقش مهم و حیاتی در    ا ی رؤ که: عنصر    ست به این نتیجه رسیده ا و    ی پرداخته س عناصر دگردی   عنوان به و مرگ  

پویایی   در  عشق  دارد،  شخصیتی  موقع   ها ت ی شخص دگردیسی  دارد،  تحول    ت ی اهمیت  در  اساسی  نقش  گناه 

تحلیل قالی شیخ صنعان با روش  
 پالن(  ۳بندی به نمادشناسی )تقسیم

 

تفسیر شعر عطار با روش  
 رمزنگاری 

استخراج 
مفاهیم از  
 قالی و شعر 

 تشابه مفاهیم 

 تفاوت مفاهیم 
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و    طایفی   داستان نقش مهمی دارد.   ی ها ت ی شخص داستان دارد و جذبه حق در ایجاد دگردیسی    ی ها ت ی شخص 

  د ی تأک عطار با    ر ی الط منطق داستان شیخ صنعان در    ی معناشناخت   -با عنوان نقد نشانه   ی ا مقاله ( در  ۱۳۹۶، ) ی االسالم خ ی ش 

از پیش    ی ا برنامه عطار بر آن است که با استفاده از    کنند ی م گفتمانی، با استفاده از تحلیل و نقد محتوا بیان    ی ها نظام بر  

(  ۱۳۹۵)   ، فالحی نژاد   و   امانی   د. تبدیل کن نامساعد اولیه را به وضعیت مساعد در پایان حکایت    ت ی ، وضع شده ن یی تع 

. که  اند کرده در مقاله بررسی حرکت و تقابل در حکایت شیخ صنعان، حرکت از منظر درونی و بیرونی را بررسی 

حرکت بیرونی  و بالعکس    ی ورز عشق به    ی دار ن ی د حرکت از کعبه به روم و بالعکس حرکت درونی و حرکت از  

، زن و مرد و زهد و معرفت. کفر شیخ و دختر  ها ها، خواب ن ا تقابل اعتقادی، مک   عنصر تقابل شامل:   ن ی است. همچن 

 با یکدیگر تقابل بیرونی است.   ها ت ی شخص تقابل درونی و تقابل  ها  آن   داری ترسا و دین 

بر داستان شیخ    با عنوان تحلیل بینامتنی   ی ا مقاله ( در  ۱۳۹۳، ) رضا ی عل   د ی حجازی، س   -السادات حجازی، بهجت 

و نظریه بینامتنیت ژولیا    پردازد ی م دو داستان    سه ی صنعان با نظری به داستان حضرت موسی و خضر )ع(، به مقا 

گرایی زبان است، در آخر به نتایجی دست  کریستوا را مطرح کرده که شامل دو رکن عدم استقالل متن و مکالمه 

، اما در داستان حضرت خضر تنها اصل  کند ی م بینامتنیت صدق    : در داستان شیخ صنعان هر دو اصل نظریه ابد ی ی م 

دارد. در این مقاله همچنین به    ی متن درون گرایی زبان وجود دارد و داستان حضرت خضر کارکرد ارتباطی  مکالمه 

 . پردازد ی م تحلیل بینامتنی    اساس   بر داستان شیخ صنعان از داستان حضرت موسی و خضر    رات ی تأث 

با عنوان بررسی نمایش معنا در صورت حرکت شیخ صنعان در    ی ا مقاله ( در  ۱۳۹۱)   ، پور   نوروز و    جمشیدیان 

هم مضمون خود شده، پرداخته    ی ها ت ی روا ، به بیان عواملی که باعث برجسته شدن این روایت با  ر ی الط منطق 

ن نیز توجه کرده و  که عطار در این داستان عالوه بر چه گفتن، به چگونه گفت   رسد ی م است. و به این نتیجه  

(  ۱۳۸۴مجیدی، )   خوبی از داستان ارائه داده است.   ی رساز ی تصو   ن ی ذهنی را عینی کرده است. همچن   ی ها مضمون 

کرده    ل ی وتحل ه ی تجز   ی شناس خت ی ر   داستان را از منظر   ن ی داستان شیخ صنعان، ا   ی شناس خت ی ر با عنوان    ی ا مقاله در  

ساختار مقایسه کرده و به این نتیجه رسیده است که این داستان با داستان عبدالرزاق    ازنظر مشابه    ی ها داستآن و با  

 دیگر تفاوت چشمگیری با ساختار داستان شیخ صنعان دارند.   ی ها ن ا داست همانند است و    ار ی صنعانی، بس 

، تالش برای  "اسطوره فراموشی و تذکر "با عنوان مآخذ داستان شیخ صنعان،   ی ا مقاله ( در  ۱۳۸۷)   ، فر شایگان 

عطار است دارد. و بیان کرده که    ر ی الط منطق معروف   ی ها ن ا داست خذ داستان شیخ صنعان که یکی از  أ معرفی م 

(  ۱۳۷۸ستاری، )   بوده است. "ماتسیندرانات و گوراخنات "منبع عطار برای سرایش این داستان، اسطوره هندی 

 . پردازد ی م در کتاب پژوهشی در قصه شیخ صنعان و دختر ترسا، به بیان کامل این داستان  
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 داستان شیخ صنعان 

زیادی    دان ی مر   بود که به دلیل زهد و ایمان باال،   خویش   زمانه   مردم   پیشوای   و   کمال صاحب   پیری   صنعان   شیخ 

  روم   به   مریدانش   با   کند. پس شب پیاپی در خواب دید که مقیم روم شده و بر یک بت سجده می   چند   داشت، 

  . دهد می  دست  از  را  خود  ایمان  و  دین  شود و می  او  عاشق  و   بیند می   را  دختر ترسایی  جا آن  در  و  کند می   سفر 

  البه   و   عجز   دختر   وصال   برای   ماه   یک   از  بیش   او   . آید درمی  ترسایان   روش   و   لباس  به   و   بندد می   زنار   میان   بر 

  امتحان   مورد   را   او   سپس   کند و می   را رد   او   کرشمه   و   ناز   با   دختر   کند، می   عشق   اظهار   او   به   شیخ   چون .  کند می 

  و   خمر   نوشیدن   قرآن،   سوختن   بت،   بر   کردن   سجده :  گذارد می   شرط   چهار   شیخ   برای   دختر .  دهد می   قرار 

  خوکبانی   او   برای   دختر   کابین   جای به   نیز   سال   یک   شروط،   این   اجرای   بر   عالوه   ایمان. شیخ   از   شستن   دست 

از  جا ان سر   شیخ   . گردند بازمی   خود   دیار   به   و   شوند می   ناامید   شیخ   بازگشت   از   مریدان .  کند می  خود    کرده م 

  دختر   بیند؛ می   دختر   که   خوابی   با   بار   شود. این می   معنوی   شیخی   و دوباره   آزاد   دختر   عشق   قید   از   پشیمان، 

  به   آفتاب   که   بیند می   خواب   در   دختر .  شود می   مسلمان   و   رود می   شیخ   دیار   به   او   با   و   شود می   شیخ   عاشق 

 .  ( ۱۳۹۱سودا،   آتش )   شود   روان   شیخ   با   گوید می   او   به   و   افتاده   کنارش 

  دهند، می   روی   آن   در   که   حوادثی   و   وقایع   و   دارد   تمثیلی   یا   رمزی   معنایی   و   قالب   صنعان   شیخ   عرفانی   داستان 

  به   محتمل   که چنان آن   نه   شدند،   واقع   بایست ی م   عطار،   ایمان   و   منطق   و   عقیده   و   نظر   طبق   که   آیند می   پیش   چنان آن 

  را  توصیف   بیشترین  و  است  نگفته  سخن  زیاد  قهرمانان  دیگر  مورد  در  . عطار ( ۱۳۸۷ستاری، اند ) پیوسته می  وقوع 

  در   که   خورشید   ازجمله   ها انسآن   غیر   هم   اند انسان   هم  قهرمانان   داستان   این   در   . دارد   ترسا  دختر   و   شیخ   مورد   در 

  واقع   عرفانی   های داستآن   در   که   اتفاقی   هر   درواقع   . شود می   او   راهنمای   و   گوید می   ترسا سخن   دختر   با   خواب 

  صنعان   شیخ   داستان   در .  است   الهی   قضای   و برمبنای   تقدیر   یاری به    عرفا،   تقدیرگرای   ذهن   به   توجه   شود، با 

  خویش   وجود   در   خواب   دیدن   با   که   نیازی   احساس   پی   در   داستان قهرمان    عرفانی،   های ن ا داست   سایر   همانند 

  از   گذشتن   که   رسد می   خویش   خواب   معنی   به   مراحلی   گذراندن   از   پس   و .  پردازد می   جستجو   کند، به می   احساس 

 . ( ۱۳۸۴مجیدی، )   است   خداوند   عاشقانه   شناخت   و   عرفان   به   رسیدن   و   زهد 

اند زیرا دلیل  اند هیچ کمکی به ایشان نکرده کرده در این داستان مریدانی که کورکورانه از شیخ اطاعت می 

عرفان واقعی شیخ را نفهمیده بودند که عرفان ایشان بیشتر به دلیل وجود مبارک پیامبر بوده است ولی مرید  

  "حافظ    ایشان بازگردد و به قول   واقعی به ایشان کمک کرد و همچنین نهایتاا عشق واقعی کمک کرد که 

 عشق به ایشان کمک کرد دوباره راه خویش یابد و دختر ترسا را تسلیم خود کند.   "عشقت رسد به فریاد  
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 شناسی فرش شیخ صنعان )توصیف پیکره مطالعاتی( مفهوم 

شده است. امکان دارد  بوده و اوایل قرن چهاردهم هجری قمری بافته   متر ی سانت   ۲۷۵×  ۱۶۸این قالیچه دارای ابعاد  

خارج از حاشیه    در   هایی که در باال و پایین قالیچه، شده باشد زیرا نگاره این قالیچه از روی یک پرده قلمکار بافته 

(. نزدیکی ابعاد  ۲شماره تصویر )  شود. های قلمکار دیده می رسومی است که در برخی از پرده   از  اند، شده ترسیم 

بافان را به خود  قلمکار به ابعاد قالیچه، و همچنین برخی از وجوه مشترک دیگر مثل حاشیه، توجه قالی   های پرده 

 (. ۱۳۶۸قرار گرفت )تناولی، بافان  های تصویری، مدل کار فرش جلب کرد و پرده 

رخالف اکثر  توان به حفظ ساختار هندسی طرح و الگوبرداری از داستان اشاره کرد. ب های این قالیچه می از ویژگی 

که عمدتاا    بندی از روبرو سازی آن صورت نگرفته است. ترکیب زیادی برای قرینه   کوشش   های تصویری، قالیچه 

 شود. این قالی هم دیده می   در   خورد، مذهبی به چشم می های  نگاری در شمایل 

 قرمز   ، قرمز   زرشکی،   قرمز   یشمی،   سبز   زیتونی،   سبز   ی سیر، آب   کاررفته در آن سیزده رنگ شامل: های به رنگ 

 .  ی و سفید است نخود   ی روشن، شکالت   ی سیر، شکالت   ای مایل به مشکی، قهوه   ی، نارنج   ی، صورت   روشن، 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

های داستان را ازلحاظ  ها این است که طراح و بافنده، شخصیت های تصویری در تمام سبک ویژگی مشترک قالی 

به چهره  بیشتر  لباس،  و  کرده چه  آن صورت  پردازی  تصویر  بوده  رایج  خود  دوره  ک چه  آن   ها آن   اند. در  ه  را 

کردند و بر قالی نقش  شد، با برداشت و دیدگاه شخصی خود عجین می شان ثبت می ه شنیدند و در حافظ می 

  ایرانی   فرش   زیباشناختی   بیان   در   ه ی حاش   مختلف و زمینه است.   اندازه متشکل از سه حاشیه با دو    چه ی قال   زدند. می 

این قالیچه حاشیه    . در دارد   عهده   بر   را   قالی   نقش   و   طرح   وحدت   و   استحکام   کارکرد   که   است   مهم   بسیار   عنصری 

  قرن   ل ی صنعان، همدان، اوا   خ ی ش   ی قال   -۲  ر ی تصو 

 ( ۲۵۳:   ۱۳۶۸ی، چهاردهم )تناول 

  ل ی اوا   ، اصفهان پرده قلمکار،    مالقات لیلی و مجنون،،   -۳  ر ی تصو 
  متر ی سانت   ۲۴۰× ۱۳۵هجری قمری،    قرن چهاردهم 

 ( ۶۷:۱۳۶۸  ی )تناول 
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طره(  )   ک ی بار حاشیه    ذات نقش شده است و شامل یک حاشیه پهن، دو به قائم   و   صورت منفرد مستقل از متن و به 

به لحاظ   که  سیبو( نام دارد، )  ی ب ی س کاربرده شده، حاشیه لته به  ه ی حاش  باف در باال و پایین فرش است. و دو گلیم 

  ی وحدت درونی است. در دارا   های مارپیچی که در کلیت حاشیه ایجاد کرده، با زمینه دارد و فرم تضاد رنگی که  

  از   که باعث شده متن   است   شده استفاده   متن   به   نسبت   ریزتری   و نقوش   تر روشن   های رنگ   از   قالیچه   این   حاشیه 

  دیگر   با   معنایی   ارتباط   و   نیستند   اثرگذار   معنایی   های افق   درک   در که  این   به   توجه   تر شود و با برجسته   بصری   لحاظ 

 دارند.   ای آرایه   و   تزیینی   کارکرد   ندارند، صرفاا  قالیچه   این   های نشانه 

قالیچه محرابی است،  این  از سه بخش تشکیل )   نه ی زم   ساختار کلی  متن و در طرفین    ی باال   شده است. متن( 

  دارد، طرح محراب،   قرار   بارو   و   برج   و   شهر   نمای   شود، و در پایین آن دور نگهبان دیده می   سوار محراب دو اسب 

  به   ترسا   دختر   و   صنعان   دو شخصیت اصلی داستان یعنی شیخ   کره ی پ   گاه و مکان مقدس است. سجده   ادآور ی 

  جزئیات   با   و   اند وسط متن قالی قرارگرفته   در (  عمودی )   ی اصل   محور   دارند روی   که   جایگاهی   برتری   لحاظ 

 (.  ۴)تصویر شماره    اند شده   تصویرگری   بیشتری 

  و  شیخ  بودن  مهم  بر  داللت  که  اند داده  اختصاص  خود  به  هم  را  متن  وسعت  ها، بیشترین پیکره  تفاوت  بر  عالوه 

یاران شیخ و همراهان دختر مسیحی به    کره ی پ  کنار این دو پیکره اصلی،   . در نفر است   دو   این   بر   تمرکز   و   دختر 

 و   فرعی عناصر    عناصر،   دیگر   و   اطالعات است   هسته   و   اصلی   عنصر   تصویر،   مرکزی   عنصر   آید. اصوالاچشم می 

 ها وجود دارد. اهمیتی سوژه اند، تقابلی بین اهمیت و کم وابسته 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 طرح    ر، ی تصو   ی پالن کل   -۵  ر ی تصو                   قرن چهاردهم    ل ی همدان، اوا صنعان،    خ ی ش   ی قال   -۴  ر ی تصو     

 ( ۱۴۰۰، نگارنده ی ) محراب                                                        (  ۱۳۶۸:۲۵۳  ی )تناول                           
 

  تصویر  عمق  به  را  دوم، چشم  قسمت   به  نسبت  ها آن  کمتر  وسعت  و  تصویر  سوم   و  اول  قسمت   در  خالی  فضای 

   القا   را   سنگینی   پایین، حس   عناصر   و   سبکی   حس   دارند   قرار   تصویر   باالی   در   که   کند. ایجاد عناصری می   هدایت 
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 زمینه در پس   است.   اماره   نفس   مظهر   خوک   وجود دارند، که   ها ها و خوکبان آن خوک   گله   تصویر   پایین   کنند. در می 

 بیایند. نظر    شده تا توجه مخاطب به داستان جلب شود و عناصر داستان برجسته به   فرش از رنگ تیره استفاده 

از   موضوع   معرفی   برای   هنرمند   و   بوده   دار کتیبه   قالیچه   این    . است   کرده   استفاده   نویسی کتیبه   فضای   فرش، 

تیره/   دوگانه های  تقابل  رنگ  روشن،  متن/رنگ  حاشیه،  نزدیکی/  ریز،  مایه نقش دوری،  های  مایه نقش های 

های گرم و بیشتر از  کاررفته در این قالیچه رنگ به های  اکثر رنگ   توان در این اثر مشاهده کرد. درشت را می 

  ن ی همچن   همه رنگ قرمز است که احتماالا بیانگر مفهوم داستان که عشق شیخ به دختر ترسا است، است. 

  های دیگر، همراهی یاران با ها نسبت به بخش کاررفته که گردش چشم دارد. درشتی پیکره ای به گونه ها به رنگ 

دارد،    محقری   وضعیت   و   افتاده   زانو به   شیخ اللت بر برتری شیخ ازلحاظ جایگاه دارد.  شیخ( د )   ی اصل شخصیت  

شراب به شیخ است. جام شراب اشاره به خروج شیخ از دین اسالم    جام   تکبر در حال دادن   و   غرور   پر   دختر 

که نگران حال شیخ خویش هستند.   در   دارد.  یارانش حضور دارند  کامل  "کنار شیخ  انسان  و  ترسا سمبل 

)ستاری،    "شده است. سالکی است که قوه استعداد در او پنهان   سمبل   کارفرمای عالم مکان است... و شیخ، 

  دختری   عاشق   یا   شود   عشق   گرفتار   روم   کشور   در   مسلمان   زاهد   که   هایی گونه حکایت این   از (.  ۱۴۲:  ۱۳۷۸

  بیزانس   و  ایران  های جنگ  و  صلیبی  های جنگ  محیط   دهد می   نشان  که  یافت  توان می  زیادی   تعداد  شود،  ترسا 

  شیخ   داستان  از قبیل  یی ها ن ا . داست است   گذاشته   تأثیر   فارسی   ادبیات   بر   بود   او  از   پیش  و   غزالی   عهد   مقارن   که 

  ها عشق   گونه این   که   دهد می   نشان   کند می   بیان   را   ترسایی   دین   با   دختری   به   مسلمان   شیخ   یک   عشق   که   صنعان 

 ببرد.   بین   از   را   وی   ی معنو   جایگاه   و   کند   کوچک   خوکبانی   و   بندی   زنار   و   کفر   تا   را   فرد   تواند می 

 رمز 

دینی، مطالعه ادیان و    رمز دومین محور در پژوهش الیاده است. الیاده اعتقاد دارد که بهترین راه فهم رمزپردازی 

الیاده    مذاهب قوم شناختی است. پیش از هر چیز، وقوف به ارزش رمز و ارزش باطنی اهمیت دارد لذا ازنظر 

از وجود است و »تجربه و ادراک قداست، با کوشش انسان برای ساختن جهانی معنادار پیوندی    ای پاره قداست  

یز از بین نرفته است و عناصر رمزی و قدسی در جهان امروز  قداست، حتی امروز ن   رو ازاین ناگسستنی دارد«.  

رمز از دیدگاه الیاده    .بخشد می   واقعیت . قداست است که جهان  شوند می مبدل ظاهر    ای جامه و یا با    اند پنهان 

که انسان را به باور وجود وحدت در جهان هستی    ای وسیله برای ارتباط انسان با نیروی متعال است.    ای وسیله 

 (. ۱۳۸۱)ستاری،   د نمای   همبستگی   احساس   آن   با   و   کند   کشف   را   قدسی   امر   انسان   شود می . رمز موجب  دارد ی وام 

 

  



 567         همدان   ی ر ی صنعان و دختر ترسا در فرش تصو   خ ی ش   ت ی روا   ن ی نماد   م ی بازنمود مفاه  
 

 شیخ صنعان و بیان رمزی صوفیه 

 نشانه 

  نامیده نشانه    شود،   تلقی   خودش   از   غیر   چیزی   به   گر اشاره   یا   دهنده ارجاع   گر، داللت   عنوان به   که   چیزی   هر 

  آن   به   یا   و   است   آن   ونشان   رود می   کار به   دیگر   چیز   جای به   که   است   چیزی نماد    . ( ۱۳۸۷چندلر، ) شود  می 

 . ( ۱۳۸۷هال، )   دارد   داللت 

  محور   انسان  توان گفت معرفت اند، لذا می عرفا بیش از دیگران به شناخت انسان توجه کرده که این به دلیل 

نظر گرفته شود،    در   انسان   شخصیت   بودن   دووجهی   بر   عرفا   تأکید   اگر   . است   عرفانی   متون   تمامی   اصلی 

  شبیه   انسان   شخصیت   ساخت   به   ها پدیده   ه ی بق   از   بیش   آن،   دوسویگی   دلیل   به   رمز   توان گفت ساخت می 

و عرفا به این وسیله    کردند های درونی استفاده می به این دلیل صوفیه از زبان رمزی برای بیان تجربه .  است 

به این وسیله با تقیه    ن ی همچن   . ( ۳۴  ، ۳۱  : ۱۳۷۱  الهیجی، .  ک . ر )   داشتند اسرار غیبی را از اغیار پنهان نگه می 

  عرفا،   نزد   رمز   محبوبیت   که   گفت   باید   اما   . ( ۳۴  -۳۱.  همان .  ک .  ر )   کردند صوفیانه جان خود را حفظ می 

  گونه دیگر، همان   سخن   به .  است   درونی   ناگزیر   امر   یک   از   ناشی باشد،    بیرونی   عاملی   معلول   که آن   از   بیش 

  جدایی   عین   در   که   دارد ناخودآگاه(    روح، )   غیرملموس   وجهی   و (  خودآگاه   تن، ملموس )   وجهی   انسان   که 

  را  انسانی  ت ی هو  دیگر،   زبانی  ده ی پد   هر   از  بهتر   که  دارد   غیرملموس  و  ملموس   وجهه  دو   نیز  اند، رمز پیوسته 

  خویشاوندی  احساس   ی نوع   دهد، می  سوق  رمز   زبان   از   استفاده   به   را   عرفا چه آن   واقع  در   . کند می   نمایندگی 

  در  که   جایی   ی عن ی   اوست؛  خودآگاه   روان   نده ی نما است،    پذیر تأویل  که   رمز  مبهم  یا  پنهان  وجه   . است   رمز   با 

  بیان قابل   روزمره،   منطقی   زبان   با   غیرمعمول   تجربیات   این   و   دهد می   رخ   عارف   برای   غیرمعمول   تجربیاتی   آن 

  و   است   داده رخ   خاص،   ای لحظه  در   هم آن  عارف   برای چون    است؛  شخصی   طرف ازیک  تجربه   این   . نیست 

  کجا   به   و   آمده  کجا   از که این  مانند   بشر   کلی   مسائل   به   چون   است؛  مکانی  -فرازمانی  و   عام   دیگر،   جهت   از 

  های ریشه   که   مسئله   این « در  توقف نگارنده »   گمان   به   که   است   دلیل   همین   به .  دهد می   پاسخ   رفت،   خواهد 

   چیست؟   -صنعان   شیخ   مانند   -رمزی   داستان   یک   تاریخی 

  و   ها آدم   با   تاریخی   خاص محدوده    یک   در   آن   کردن   محصور   و   زمان گستره    در   آن   پویایی   و   زنده   حیات   گرفتن 

ا است   مشخص   حوادث،   و   ها ن ا مک    باعث   و   شود می   داستان   های باشخصیت   خواننده   دلی یک   از   مانع   امر   ن ی . 

  درنتیجه .  شود   کاسته   دانند، می   خود   به   متعلق   را   آن   که   کسانی   تعداد   از   و   تر کوچک   رمز،   نفوذ   میدان   که   شود می 

  است   امری   این   و   شود می   کمتر   خواننده   برای   داده رخ   رمزی   داستان   قهرمان   برای چه  آن   مشابه،   ای تجربه   بروز   احتمال 

به تأویل   متن   یک   عنوان به   رمزی   داستان   یک   با   برخورد   برعکس،   عرفاست؛   سنت   خالف   که    که   شرطی   پذیر 
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  امکان   و   است   فراگیر   و ۱باز متن   یک   عنوان به   آن   حیات   تضمین   کند،   حمایت   را   شده ارائه   تأویل   متن، درون   های نشانه 

:  گوید می   عطار   آثار   درباره   ، . معنی   همین   به   توجه   با   ۲. برتلس آورد می   فراهم   جدید خواننده   برای   را   تجربه   آن   وقوع 

  های سرزمین   در   و   مکان   و   زمان   از   بیرون   تر بیش   داستان   این   رخدادهای   و   بینیم نمی   گرایی واقع   عطار   آثار   در   ما » 

  داستان   در   را   عشق   مفهوم   نگارنده،   گمان   به   که   است   دلیل   همین   به (  ۱۰۰  : ۱۳۷۶  برتلس .« ) است   های افسآن   نامعلوم 

  که   ماجرایی   یعنی   کرد؛   وجو جست   ابدی،   ازلی   ماجرای   یک   عنوان به   آن   رمزهای   با   ارتباط   در   باید   صنعان   شیخ 

  دیگر،  سوی  از  زمانی.  و  مکانی  خاص محدوده  یک  در  مشخص  داستانی  عنوان به  نه . است  وقوع  حال  در  همواره 

  های وادی   از   وادی   یک   عنوان به   فقط   را   آن   که   دهد نمی   اجازه   ما   به   الطیر منطق   در   صنعان   شیخ   داستان   جایگاه 

  باعث   که   است   ای گونه به   داستان   این   از   عطار   تلقی   که   رسد می   نظر   به   بلکه   کنیم،   تلقی   منظومه،   کل   گانه، هفت 

 باشد.   داشته   نظر   الطیر منطق   های ن ا داست   سایر   از   متفاوت   داستانی   عنوان به   صنعان   شیخ   به   نیز   خواننده   شود می 

 مفهومی پژوهش   نه ی ش ی پ 

 عطار   شعر   رمزپردازی 

  داستان   این   در  عارف   و  دنیاست  ازلی  نمون  عطار   شعر   در   روم   که درحالی  است   بهشت   ازلی  سرنمون   کعبه 

  در   ترسا   دختر   دیدن   از   بعد   که   است   آدم   خود   سلف   داستان   این   در   شیخ .  است   هستی   محور   سرنمون 

  آدم   اقامت   از   نمودی   کعبه   در   شیخ   اقامت   گفت   توان می   لذا .  است   دنیا   از   نمادی   که   رود می   روم   به   خواب 

  که   رؤیا . یافت  را   آن   توان می  ها فرشته   عبادت  در   که   است   غریزی   عبادت   محل   بهشت   که   است   بهشت   در 

  نقاب   از   آمد   بیرون .  دهد می   سوق   خود   سمت   به   را   ایشان   که   اوست   ناخودآگاه   از   سرآغازی   بیند می   شیخ 

  این   از   نشانی   نیز   شیخ   خوکبانی .  کند می   یاد   نقاب   هادن وآن   عنوان به   آن   از   یونگ   که   خودساخته   تقدس 

  مآبانه   تقدس   غرور   از   رهایی   از   نشانی   این   ولی   رسد می   نظر   به   مآبی تقدس   اول   نظر   در   که   است   رهایی 

  در  چه   بیرونی   الیه   در   چه  شیخ   م انجا سر . است  نفس  مهار  از  نشانی   خوکبانی  که  کرد  فراموش  نباید .  اوست 

  آغوش  به  و   بازمیابد  را   خود   چیست   یار   کمک   به   عشق   تجربه  از   پس   او   است   همراه  با خوشی  رمزی  الیه 

 . شود می باز   حرم   به   دوباره   و   شود می بر   پیامبر 

.  بخشد  رهایی  تنهایی  از  را   او  تا   شده خلق   آدم  به   کمک   برای   انجیل   طبق  که   حواست   از   نمودی  ترسا  دختر 

  پیوند   لذا   شناسد می   را   دخترترسا   خواب   در   شیخ که  این   به   توجه   با   که   کرد   را بیان   این   توان می   رمزنگاری   در 

 . ( ۱۳۹۱سودا،   آتش )   است   بوده   ها آن   بین   ازلی 

 زیر است:   قرار به (  شناسی ریخت بر اساس حوادث اصلی ) در شعر عطار  اجزای قصه  
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درحد  سر    قهرمان  به  اجتماعی  و  علمی  دینی،  منزلت  روحی    . برد می کمال  آشوب  یک  گرفتار  قهرمان 

)توسط عواملی درونی و بیرونی:    شود می قهرمان از مسیر عادی زندگی خارج    شود )با دیدن خواب(. می 

  . شود می ناشی از آن گرفتار    مصائب قهرمان در عشق )یک دختر( و گناه و    خواب دیدن شیخ صنعان(. 

قهرمان کارهای متعددی برخالف    . شود می )معشوق و ابلیس(   ی گر ی د   های خواسته تسلیم   تدریج به ن قهرما 

عرف   و  اخالق  و  معنوی   . دهد می م  انجا دین  و  روحی  حیث  از    معهود   معیارهای   اساس   بر   –قهرمان 

راه    . کند می   سقوط   -روزگار  پایان  در  و    پرخوف قهرمان  خطر  و    باوجود و  رهایی  به  بسیار،  گناهان 

 رسد. رستگاری خالف انتظار می 

فقط پالن   قهرمان تسلیم خواسته   نمایش داده   ۵در فرش شیخ صنعان  یعنی  های معشوق و  شده است 

جامعه دورنگه دارد   ابلیس شده است و این نیز به دلیل این است که در قرن چهارده با عرفان که فرد را از 

ود و هرکسی بتواند به جامعه بیشتر خدمت کند فرد بهتری است و مفاهیمی  ش کاری درست تلقی نمی 

 شده است. مانند عرفان عملی مطرح 

دو اثر را بیان نمود که در هر دو اثر، دعوت انسان به کشتن    های شباهت   ها و توان از این منظر تفاوت لذا می 

به  از زهد و مسلط شدن  ناشی  از موضوع خوکبانی شیخ    خودپرستی و غرور  اماره است. عطار،  نفس 

 گوید: در نهاد هرکسی صد خوک نفس وجود دارد. صنعان نتیجه کلی گرفته می 

 خوک باید سوخت یا زنار بست              در نهاد هرکسی صد خوک هست                         

می  قرن  بنابراین  در  که  صنعان  شیخ  فرش  که  کرد  بیان  است بافته   ۱۴توان  عطار    شده  شعر  یادآوری  با 

دارد و با نشان دادن عاقبت شیخ  نیشابوری مخاطب را از هر نوع خودخواهی و خودپرستی و غرور بازمی 

چه  آن ایگاهی توان حفظ عزت و بزرگی خود را ندارد و نباید به  کند که هیچ فردی با هر ج صنعان بیان می 

شمار  بی  های ن تا داس حق و باطل است.   مبارزه یکی از مضامین مکرر در متون دینی که هست مغرور شود.  

مقابله با شر )و    های راه درونی و بیرونی میان نیروهای خیر و شر و    های جدال رمزی و واقعی در باب  

بهشت(    اصطالح به  و  مستقیم  و صراط  رستگاری  راه  و    شده نقل دینی،  تجارب  چنین  گزارش  و  است 

آثار بزرگ ادبیات جهان   های  حاکی از دغدغه   مسئله . این  است   بوده مبارزاتی، موضوع و مضمون مکرر 

انسان )  ذهنیت و جدال درونی  این زمینه است و  تاریخ    عقل   مبارزه همیشگی بشری در  با  را  و نفس( 

 ( او  پیوند می   مبارزه زندگی  باطل(  در  حق و  توجه  درخور  مضامین  از  یکی  عرفان،    عرصه زند.  و  دین 

  های روایت است که هم در    مسئله مربوط به این    های ن ا داست و    ها نمونه احتمال گمراهی پس از هدایت و  
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گاه تراژدی و    الطیر منطق داستان شیخ صنعان در  فراوان دارد.    های نمونه ادبی    برجسته عامیانه و هم در آثار  

 .آثار ادبی معتبر در این زمینه است   ازجمله گاه اسطوره؛  

  شعر برخی تفسیرها، سرگذشت اجتماعی هم در    بر   بنا عالوه بر تأکید بر سرگذشت فردی و نوعی بشر،  

اجت الطیر منطق   مرغان در   سیروسفر است. سرگذشت و    عطار موردتوجه  از وضعیت  ، سفر و تحول  ماع 

  ۱۰۹: ۱۳۷۹که همراه با شناخت و الزامات اخالقی و حقوقی است )منزوی،   یافته کمال ابتدایی به وضعیتی 

بعد(  از    . به  یکی  مقام عشق  از  گذر  به تصویر    ترین مهم و  را  آن  داستان  این  که  است  مقامات طریقت 

نشده است و تنها مرحله    بیان   ، که در قالی به وجود آمده است   این تغییر و تحول در پالنی   . که کشد می 

دین تجربی با دین موروثی متفاوت است در  به تصویر کشیده شده است.    نهایی شکست و تسلیم شدن 

بینجامد    "دیگر شدن "باید به    "دانستن "است که   شده مطرح از زبان بزرگان این راه   مسئله عرفان بارها این  

  تجربه او پس از    داری دین گرفت این است که    توان می بر اساس داستان شیخ صنعان    یکی از نتایجی که 

را    داری دین هم قدر و قیمت    پس ازاین تجربه، خواهد بود. او    ازاین پیش حاصل از این داستان متفاوت با  

 (. ۱۳۸۹تقوی، دارد )   تری درست از خطرات درک بهتر و  که  این و هم    داند می 

 های پژوهش یافته 

شده و همچنین  در جدول زیر بیان   شده در فرش و داستان شیخ صنعان های بیان ور خالصه شخصیت ط به 

 شده که برای توصیف مفاهیم از آن استفاده خواهد شد.   پالت رنگی فرش نیز استخراج 
 

 ها و مفاهیم توصیف شخصیت   -۱جدول  

 کاررفته در فرش به رنگ   مفهوم در فرش  در شعر عطار   مفهوم  شخصیت   عنوان  ردیف 

 شیخ صنعان  ۱

فرد مغروری که لحظه شکسته  
مشاهده   را  غرورش  شدن 

ایمان    برگشت   کنیم، می  به 
 دلی دوباره و روشن 

لحظه   که  مغروری  فرد 
را   غرورش  شدن  شکسته 

 کنیم مشاهده می 
 آبی نماد آرامش درون 

  دختر ترسا  ۲

خواسته  نفسانی    های نماد 
به   توجه  با  انسان  که  است 

می خودبزرگ  خواهد  بینی 
 مالک آن شود 

قرمز نماد غرور و  
 فخرفروشی 

 مریدان  ۳

ی که از  گروه   دسته هستند،   دو 
تقلید می  کنند  شیخ کورکورانه 

ایمان   سبب  به  که  گروهی  و 
 کنند را رها می   خ ی ش   واقعی، 

گروهی که تا آخر همراه شیخ  
می  تقلید  صنعان  نماد  مانند، 

 کورکورانه است 
 آبی 
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 کاررفته در فرش رنگ به  مفهوم در فرش  در شعر عطار   مفهوم  شخصیت   عنوان  ردیف 

 خوکبان  ۴

دنیوی    فردی  رذایل  اسیر  که 
این  جا همان  شده است و در 

عنوان  شیخ صنعان است که به 
به دختر ترسا خدمت    خوکبان 

 کند می 

دنیوی    فردی  رذایل  اسیر  که 
جا همان  شده است و در این 

عنوان  شیخ صنعان است که به 
خوکبان به دختر ترسا خدمت  

 کند می 

 قرمز 

 خوک  ۵
بندها،  رذایل    اسارت   نماد  و 
 دنیوی است 

بندها،  رذایل    اسارت   نماد  و 
 دنیوی است 

ها که نشان  انواع رنگ 
هر فردی    دهد می 

تواند ذلیل شود چه  می 
 شیخ باشد یا دختر ترسا 

 ( ۱۴۰۰، نگارنده   ی تحقیق، ها افته ی ) 

 

 

 

 
 

 

 ( ۱۴۰۰نگارنده، )   کاررفته در فرش های به پالت رنگ   -۶  ر ی تصو 

 

است شیخ صنعان در شعر عطار دارای سه مرحله    شده که در مفاهیم نظر بیان   طور همان برای تحلیل مقایسه  

می  عبادت  را  خداوند  که  است  نشین  کعبه  عابد  و  زاهد  فردی  شعر  ابتدای  در  است،  کند،  شخصیتی 

بعد از    شده و عبادت را رها کرده است و تسلیم   شخصیت دوم وی عاشق دختری است که در مقابل دنیا 

لذا در مرحله سوم وی شخصی است که    رسد مقام عارف می   آید، از مقام زاهد به تحوالتی که به وجود می 

 دنیا را رها کرده است و عارفی است که دوباره تسلیم خدا شده است. 
 

 کدگذاری شعر عطار   -۲جدول  

 ( ۱۴۰۰های تحقیق، نگارنده، یافته ) 

 وجه  عنوان  ردیف 

 روایی   _تعلیمی  مرحله زهد  شخصیت اول ،  ۱کد  

 روایی  مرحله غرور و عشق و تسلیم  شخصیت دوم ،  ۲کد  

 تعلیمی   _اخالقی و روایی  عرفان   عشق و  شخصیت سوم ،  ۳کد  
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که شیخ صنعان تسلیم دختر    ای ولی در فرش فقط شخصیت دوم ایشان به تصویر کشیده شده است یعنی مرحله 

شیخ دو گروه هستند، گروه اول پیروانی هستند که    روان ی پ   شده است و فردی درمانده و اسیر است. در کنار این، 

اند ولی گروه دوم کورکورانه شیخ را  کنند لذا در فرش در کنار ایشان به روم رفته کورکورانه شیخ را پیروی می 

اند و سرگردان در  شده است از ایشان جداشده ای که شیخ تسلیم در مرحله کنند و سوار بر اسب  عبادت نمی 

اند و هنوز در جستجوی حقیقت هستند. خوک نماد پستی و درماندگی در مقابل دنیا است  باالی فرش قرارگرفته 

ها به تصویر کشیده شده است ولی خوکبانی شیخ به تصویر کشیده نشده است. اسب نماد  که در فرش خوک 

توانند مریدان شیخ یا سربازان روم باشند که در فرش در دو جایگاه  جایی است که سواران آن می ت و جابه حرک 

دل هرچند سرگردان هستند ولی تسلیم شیخ  اند و هر دو باالتر از شیخ صنعان هستند زیرا مریدان زنده قرارگرفته 

ستجو و حرکت است. کعبه در فرش در جایگاه  ها در ج و هنوز اندیشه آن   اند، دنبال حقیقت هستند صنعان نشده 

باالتر از روم قرارگرفته که میعادگاه خداوند و مردم است و شیخ در مرحله تسلیم در مرکز فرش قرارگرفته است  

شیخ در    چند نفر از مریدان بین کعبه و   دوباره به کعبه برگردد که  این تواند تا مرحله خوکبانی فرود بیاید یا  که می 

ویر هستند که جایگاه باالتر از مرحله تسلیم شیخ دارند ولی مریدانی نیز هستند که از شیخ دنیازده  باالی تص 

دهد شیخ در دوران  کنند. رنگ سیاه نماد تاریکی است و رنگ زمینه فرش سیاه است که نشان می اطاعات می 

ست که نماد تجمالت و غرور  تاریکی است و از معنویات دور شده است. لباس دختر رومی و ندیمان او قرمز ا 

 آمده را در جدول زیر خالصه نمود. دست باید نتایج به می 
 

 مقایسه قالی و شعر شیخ صنعان   -۳جدول  

 ( ۱۴۰۰ه، تحقیق، نگارند   های یافته ) 

 بندی وجوه طبقه  آمده دست نتایج به  تحلیل   روش  عنوان 

مفاهیم مشترک  
 در قالی و شعر 

بینامتنی، نماد  
شناسی و  
 رمزنگاری 

و حضور با    ترسا به خاطر عشق دختر    خروج از دین 
 خاری در حضور دختر ترسا 

اخالقی، تعلیمی،  
 روایی 

مفاهیمی که در  
قالی بیشتر به آن  
 توجه شده است 

متنی،  درون 
 نمادشناسی 

شکستن غرور دینی، تسلیم شدن، وفاداری مریدان،  
 خوکبانی 

 اخالقی، تعلیمی 

مفاهیمی که در  
شعر بیشتر به آن  
 توجه شده است 

فرامتنی،  
 رمزنگاری 

غیراز یک مورد،  وفایی مریدان به سابقه دینی شیخ، بی 
بازگشت به دین، خیال و خواب، خوکبانی که رمز  
آن شکستن بت غرور و مهار نفس تعبیر شده است.  

سان حوا برای  رمزنگاری حضور دختر ترسا به 
 حضور معراجی شیخ و خضوع و تواضع ایشان 

 عرفانی، روایی 
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 گیری نتیجه 

  داری دین   مفهوم   دو   هر   عطار   شعر   و   صنعان   شیخ   قالی   هرچند   گفت   توان می   شده م جا ان   مطالعه   به   توجه   با 

  کنند می   توصیف   را   شیخی   و   اند که ممکن است در آینده از دست برود بیان کرده   ظاهری را   و   سطحی 

  دهد، می   دست   از   را   خود   و دین   شود می   عشق   یک   دچار   آینده   در   ولی   داشت   مریدانی   ها سال که  این با 

  شعر   در   که   است   داده   نشان   بیشتر   را   زیر   موارد   گرفته،   تأثیر   از شعر عطار   که   صنعان   شیخ   قالی   گفت   توان می 

  دین   به   نیز   ترسا   دختر   و   شود می باز   خود   دین   به   شیخ   نهایت   شعر   در   ازجمله   است،   شده بیان   تر کم   عطار 

شده است و  است ولی در قالی شیخ تسلیم   خود   دین   با   وصال   و   روشنی   شیخ   داستان   عاقبت   و   آید می   شیخ 

کنند و  دختر مغرورانه ایشان را خوکبان و ساقی خود کرده است و مریدان کورکورانه به ایشان التماس می 

  او   برای   و   رود می   م رو   به   شیخ   مریدان   برگشتن   از   بعد   شیخ   یاران   از   یکی   همچنین .  هنوز تسلیم او هستند 

که این مرید، نماد از تقلید عاقالنه است و برخالف مریدان دیگر که نمادی از تقلید کورکورانه   کند می   دعا 

است. که مرید اصلی به ذات عرفان شیخ که وجود مقدس پیامبر و دین ایشان است پی برده است لذا  

را در خواب  گردند مرید اصلی پیامبر  زمانی که مریدان دیگر به سمت کعبه که جزئی از دین است برمی 

 کند که در قالی هیچ اثر از این مرید نیست. بیند و به سمت شیخ حرکت می می 

  شده ارائه   بیشتر   ایشان   شدن   تسلیم   و   شیخ   خوکبانی   موجود   نمادهای   به   توجه   شده در قالی با پالن ارائه   در 

  نمایش   قط ف   همچنین .  نیست   معلوم   کار   عاقبت   و   است   نشده   داده   نمایش   صنعان   شیخ   داستان   کل   و   است 

شناسی قالی نشان داد    تحلیل نماد   . اند نگفته   ترک   را   ایشان   و   هستند   شیخ   نگران   مریدان   که   است   شده داده 

انتخاب  پالن  می که  نشان  را  بخشی  آن  تنها  و  از شعر است  پیکره  یک  فقط  قالی  از  که شیخ  شده  دهد 

اند هنوز پیرو ایشان هستند و خبری از مرید  که کورکورانه از شیخ پیروی کرده  مریدانی  شده است و تسلیم 

 واقعی که خواب پیامبر را دیده است در این پالن نیست. 

انسان باید با در    شده است به آن اشاره   رمزنگاری   که در تحلیل فرا متنی از روش   طور همان ازنظر اخالقی  

به نماد آن است از غرور و تکبر دوری گزیند و همیشه جایگاه  نظر گرفتن مرکز هستی که در این شعر کع 

حق بر باطل    ت ی نها   خداوند بلندمرتبه و مقام هست.   تعالی بسنجد که   و   خود را نسبت به خداوند تبارک 

کعبه و روم    راجعون خواهد بود. همچنین در بعد عرفان  الیه  انا  و   هلل   غلبه خواهد کرد و انسان نشانی از انا 

خواب    دهنده است و نهایت حضور پیامبر در معنی ندارد و روح مقدس پیامبر است که نجات   کدام هیچ 

  این  مخفی است. در نجات داد و نشانی از طواف دلی بود که کعبه   نرفته است ایشان را  مریدی که با شیخ 

  ادبیات   در   عشق   جایگاه   تا   شده داده   نمایش   است   دختر   به   شیخ   کامل   تسلیم   که   عاشقی   اوج   مرحله   فرش 
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داستان  شود.    بیان   تصویری   صورت به   غنائی  با    نقطه در  منطبق  کامالا  داستانی،    های آرمآن آغاز و فضای 

عطف تمام کماالت    نقطه و    ها برتری دوران شاعر است. در دوران عطار و در عالم اسالم کعبه مظهر تمام  

 شده است. انتخاب   تنها یک پالن   ولی در فرش   ( شود می است )و داستان از جوار کعبه آغاز  

توان گفت که فرش با اشاره به مفاهیم عمیق عرفانی و ادبی برگرفته از ادبیات بین مردم دوباره مردم  لذا می 

هر فردی با دیدن این فرش در ذهن خود این    که طوری را به بازخوانی و مرور این ادبیات پرداخته است به 

کند که داستان چیست؟ و چون داستان شیخ صنعان یک داستان معروف بین مردم است  سؤال را مرور می 

شود این داستان، داستان عزت و آزمون شیخی است که دچار غرور  صورت تداعی پاسخ داده می به آن به 

ت رمزنگارانه تأثیرات محیط، روش برگشت به خویشتن  صور و هوس کشته است ولی در عمق داستان به 

توان گفت وجه  لذا می   شده است و برای دریافت این موضوع فرد نیاز به تأمل بیشتر دارد. و... نیاز بیان 

  دهد. در شعر از عزت به ذلت رسیدن شیخ شده و فقط لحظه تسلیم را نشان می عرفانی در فرش کمتر دیده 

 شده است. او نشان داده   و دوباره به عزت رسیدن 

عنوان شخصی که در اوج قدرت و عزت  تری دارد و شیخ صنعان به وجه اخالقی در فرش مفهوم روشن 

های نفسانی از طریق دختر ترسا شده و  خاطر غرور و تکبر دچار هوا و هوس و خواسته   به   ناگهان   بوده، 

ست و این تصویری است که در فرش به  ها عنوان یک اسیر کامل یعنی خوکبان در خدمت خوک نهایتاا به 

 نمایش درآمدهاست. 

شده و شاعر تمام جزئیات را بیان  صورت گسترده بیان تر است زیرا مفاهیم به وجه تعلیمی در شعر جزئی 

از    دن ی رس   گونه نیست و ماندگارتر است و مخاطب با دیدن فرش تصویری، کرده است ولی در فرش این 

وجه روایی در شعر بیشتر است زیرا    گیرد. بیند اما جزئیات را یاد نمی می   عزت به ذلت به دلیل غرور را 

پالن و تصویر کلی از لحظه تسلیم    در فرش تنها یک   اما  وگوها و رفتارها را به قلم آورده، شاعر تمام گفت 

ای  نامه در این پژوهش با توجه به روش تحقیق از روش تحلیل میدانی و پرسش   شدن شیخ صنعان است. 

در    شود نشده است که پیشنهاد می   استفاده  شود، استفاده می  متنی ان در تحلیل متنی و بین نظر به نظر صاح  که 

 پژوهش آینده از این روش نیز استفاده شود. 

نظر طراحان فرش را برای طراحی فرش برای شعر شیخ صنعان    های آینده توان در پژوهش همچنین می 

در حال حاضر    مثال  عنوان جویا شد و تأثیرات فرهنگی و محیطی در طراحی قالی را بیشتر بررسی نمود به 

فرش  می تابلو  بافته  صنعان  شیخ  شعر  از  مینیاتوری  همچنین های    مثل   اشعاری   شود می   پیشنهاد   شود. 

 شود.   بافته   و   طراحی   امی اعتص   پروین   مست   و   محتسب 
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 نوشت پی 

  مختلف تصویر کرده باشند.  نقوش  وسیله قالب و مهر، ساده و مازور شده از کرباس و کتان و غیره که بر آن به  پارچه  قلمکار:  -۱

 (. ۲۷ص    ، ۱۳۵۳  تهران   دوم،   جلد   فرهنگ معین، ) 

 

   منابع فهرست  

  دانشگاه   ادب   بوستان   مجله   صنعان،   شیخ   داستان   رمزشناختی   تحلیل   ، ( ۱۳۹۱)   ی. محمدعل   سودا،   آتش   -

 (. ۲) ۴شیراز، 

 . ی ردشت ی . تهران: م ایران   فرش   در   شناسی و نشانه   (. نماد ۱۳۹۳محمد. )   افروغ،   -

 . ر بی ک ر ی تهران: ام   ایزدی،   سیروس . ترجمه  تصوف   ادبیات   و (. تصوف  ۱۳۷۶. ) ادواردویچ   ی وگن ی   برتلس،   -

 . فرهنگی   و   ی . تهران: علم فارسی   ادب   رمزی   های ن ا داست   و (. رمز  ۱۳۶۷. ) ی تق   پورنامداریان،   -

تا    از   (. ۱۳۸۹)   . محمد   تقوی،   - گوته(، روم ) کعبه  فاوست  تطبیقی داستان شیخ صنعان و    مجله   بررسی 

 ۱-۲۸(، ۶) ۲های زبان و ادبیات فارسی، پژوهش 

 سروش. . تهران:  ایران   تصویری   های چه ی (. قال ۱۳۶۸. ) ز ی پرو   تناولی،   -

 . مهر   سوره تهران:    پارسا،   مهدی . ترجمه  شناسی نشانه   ی (. مبان ۱۳۸۷. ) ال ی دان   چندلر،   -

 "ی فرش شناس جامعه "باقی (. نقش مذهب در فرش ۱۳۸۹)   . اهلل نصرت   سپهر،   -

 . مرکز . تهران: نشر  ترسا   دختر   و   صنعان   شیخ   قصه   در   ی (. پژوهش ۱۳۷۸جالل. )   ستاری،   -

 مرکز.   نشر   :( اسطوره و رمز در اندیشه میرچا الیاده، تهران ۱۳۸۱ستاری؛ جالل )   -

 . ر ی رکب ی . تهران: ام ازلی   خاطرات   و   ذهنی   های (. بت ۱۳۷۱. ) وش ی دار   شایگان،   -

 . اندیشه   سپهر . قم:  ایران   های فرش   نقش   و   آرایه   تصویری   نامه (. فرهنگ ۱۳۸۷. ) علی سفر    خطیب،   شعبانی   -

 . ا ی تهران: آس   پور،   باقر   ایرج . ترجمه  خواب   ر ی (. تعب ۱۳۸۷. ) گموند ی ز   فروید،   -

 . ی تهران: سعد   سمیعی،   کیوان . با مقدمه  راز   گلشن (. شرح  ۱۳۷۱محمد. )   الهیجی،   -

 . ۱۶۳  -۱۴۵.  ۷  ادبی   های . پژوهش صنعان   شیخ   داستان   شناسی خت ی (. ر ۱۳۸۴)   . فاطمه   مجیدی،   -

,  سوم , چاپ  بهزادی  رقیه . ترجمه  غرب  و   شرق  هنر   در   نمادها   ای مایه نقش   فرهنگ (. ۱۳۸۷. ) مز ی ج   هال،  -

 , تهران. معاصر   فرهنگ انتشارات  

 : صیادی سحر. تهران   ی سنتی. باهنرها یی  آشنا   (. ۱۳۸۲)   . ن ی حس   یاوری،   -
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موزه   یالکرستیآ)قالی محرابی   واکاوی ساختار قالی محرابی از منظر نماد شناسی

 رضوی(آستان قدس 

 هنر   کاربردی، دانشگاه   هنرهای   دانشکده   فرش،   پژوهش   ارشد   کارشناسی   دانشجوی   )نویسنده مسئول(،   پور حریر غریب 

harir.gharibpoor@gmail.com 

   دانشگاه هنر   ، ی کاربرد   ی گروه فرش، دانشکده هنرها   ی مرب   ، ی علم   ئت ی عضو ه   ، لهی ا محمدرضا خیر 
  Kheirollahi.r@art.ac.ir 

 

 چکیده 

به    در صور گوناگون ی دانست که معانی واحد فرهنگ ایرانی را  ا نه یی آ   توان ی هنرهای سنتی گوناگون ایران را م 

ی از باورهای ایرانی اسالمی است. قالی  ا زه ی آم به مفاهیمی مشترک داللت دارند که  ها  . همه آن کشد ی م تصویر  

از    متأثر دهنده مفاهیم و نمادهای فرهنگ ایرانی باید دانست. طرح قالی محرابی  زتاب ایرانی بارزترین مکان و با 

و نمادهای ایرانی و اسالمی به آن اضافه   ها مایه نقش ی مساجد ایرانی طراحی شده و به مرور زمان ها محراب 

در    به وجود آورده است.   د ی نما ی م که تصویری از دروازه بهشت را تداعی   یی و ملکوتی ا ی رؤ و طرحی    شده 

قالی محرابی از لحاظ انواع طرح و فرم مورد بررسی قرار گرفته است. سپس    مقاله حاضر مرحله نخست؛ 

ی( موجود در موزه آستان قدس رضوی به لحاظ طرح و نقش و مفاهیم و نمادهای  الکرس ت ی آ )قالی محرابی  

ی به کار رفته را با توجه به معانی و باورهای  ها مایه نقش آن را مورد مطالعه قرار داده و در نهایت  موجود در  

های محرابی به لحاظ فرم  از این رو مقاله حاضر ضمن معرفی انواع قالی   ایرانی تحلیل نموده است.   –اسالمی 

بنابراین   کنون خواهد پرداخت.  و ساختار کلی، به بررسی تاریخی چگونگی شکل گرفتن این طرح از آغاز تا 

ی محرابی چیست؟ دالیل به کار  ها قالی رفته در    کار به ی  ها ه ی ما اصلی مقاله: معانی موجود در نقش    سؤاالت به  

  و آیات و اشعار چیست؟،   ها به ی کت و    ها مایه نقش چه بوده؟ علت ترکیب    ها محراب بردن این نقوش در ساختار  

م شده است. روش  جا ان ا روش تحقیق توصیفی و با رویکرد تطبیقی و تحلیلی  این مقاله ب   پاسخ خواهد داد.   را 

به صورت   اطالعات  است.  ا نه ا کتابخ گردآوری  بوده  میدانی  مطالعات  مقاالت موجود و  کتب و  مطالعه  ی، 

ریشه در فرهنگ ایرانی داشته و با    ها قالی نقوش و نمادهای به کار رفته در این    تمام   دهد ی م مطالعات نشان  

سو، که همانا به تصویر کشیدن باغ بهشت ایرانی اسالمی است، با هنر ایرانی  فرهنگ اسالمی با هدفی هم 

 است.   شده هنر ناب ایرانی اسالمی    گاه جلوه پیوند خورده و به زیباترین نحو،  
 

 

 نمادشناسی، موزه آستان قدس رضوی. ی. طرح و نقش.  محراب ی قال  : های کلیدی واژه 
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 مقدمه: 

در قدیم از  » فرش است که از محراِب نماز و تزئینات آن الهام گرفته است.    طرح از    ی ا گونه قالی محرابی  

و به    اند گرفته ی است که به عنوان سجاده مورد استفاده قرار م   شده ی استفاده م   یی ها چه ی این طرح، برای قال 

محرابی عبارتند از: محرابی    ی ها طرح اند. برخی از انواع  و جانمازی مشهور بوده   ی ا همین دلیل به سجاده 

محرابی ستون  قند درختی،  گلدانی، محرابی  محرابی  )رادینا،  دار ل ی دار،  »طرح ۱۳۹۴:۲۵-۳۴«    در   اصلی   (. 

بر ها قالی گروه   محرابی  در . است   محراب   مبنای   ی    قبیل   از   تزییناتی   با   را   محراب   معموالا  ها طرح   این   .. 

  که   بزرگی   های ستون   با   را   محراب   طرف   دو   گاه   و   پوشانند می   کوچک   های درختچه   حتی   و   گلدان   قندیل، 

 (. ۴۵:  ۱۳۸۱)ژوله،   « دهند می   نشان   دارد   قرار   آن   روی   بر   محراب   سقف 

بافت هایی است که از اوایل ظهور اسففالم به منظور استفاده در مراسم  از جمله دست ی  ا سففجاده قالی محرابی یا 

به، طرح محراب و یا    مزین ی  ا ازچه دوره که  این اما    شد ی و بافته م   کوچک، طراحی ی  ها در اندازه   مذهبی مسلمانان 

از دوره ایلخانی آثار زیادی با  .  شود می به دوران قبل از اسالم باز  نیست و احتماالا    به درستی مشخص   طاق شده 

محرابی این دوران باقی نمانده و اطالعات    ی ها است، با این حال اما آثار مستندی از فرش   جا مانده نقش محراب به 

که  این نابراین در این مقاله ضمن  . ب ها است سفرنامه   به   تا این دوره مربوط   موجود در مورد سجاده یا قالی نمازی 

  کار به . علت  دهد ی م ایرانی مورد بررسی قرار    –طرح محرابی از لحاظ طرح و نقش و مفاهیم آن در فرهنگ اسالمی  

ی محرابی به تصویر کشیدن باغ بهشت ایرانی اسالمی است، که با  ها قالی و معانی موجود در    ها مایه نقش بردن این  

 است.   شده هنر ناب ایرانی اسالمی    گاه جلوه ده و به زیباترین نحو،  هنر ایرانی پیوند خور 

 پیشینه تحقیق: 

بافی ایرانی جایگاهی خاص  که پیشتر گفته شد، این نوع از طرح و نقش قالی در تاریخ هنر قالی  طور همان 

م شده در این خصوص  جا ان های  داشته و همواره موردتوجه محققین واقع گشته است. از جمله پژوهش 

 اشاره نمود:   زیر ی  ها نمونه به    توان ی م 

  قالی   و بررسی   رضوی   قدس   آستان   فرش   موزه   محرابی   ی ها قالی   به   نگاهی عنوان » ی با  ا مقاله کمندلو در  

محرابی موزه استان قدس رضوی و ساختار قالی )هفت شهر عشق(   های ( و قالی ۱۳۸۸عشق«)   شهر   هفت 

  مسجد  معماری  بازتاب : محرابی   قالی   شناسی نشانه » را مورد مطالعه قرار داده است. نیک فرزانه و همکاران 

  هندسی   تحلیل   و  بررسی عنوان » ی با ا مقاله . تختی و همکاران در اند نموده فراهم   ( را ۱۳۸۸فرش«)  نقش   در 

حوزه  ۱۳۸۸)   صفویه«   دوره   حرابی م   ی ها فرش  این  به  همکاران  اسکندرپور .  اند پرداخته (  و  »رمز  خرمی 

. کمندلو در  اند نموده ( را بررسی  ۱۳۸۹)   « می در ایران ال های محرابی دوره اس ها و فرش نقوش در سجاده 
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  دوران   تا   صفویه   عصر   از   ایرانی   ی ها فرش   در (  نور   تجلی )   قندیل   مایه نقش   بررسی » سه مقاله دیگر با عناوین  

  ی ها سجاده   به   نگاهی   با )   رضوی   قدس   آستان   فرش   موزه   درختی   محرابی   سجاده   بررسی » ( ۱۳۹۱معاصر«) 

  محرابی   قالی :  موردی   نمونه   قاجار،   عصر   در   مشهد   فرش   بازشناسی »   ( و ۱۳۹۳« ) ( صفویه   دوران   شاخص 

( مطالعات  ۱۳۹۵« ) ( رضوی   قدس   آستان   فرش   موزه   دار   قندیل   عباسی   شاه   افشان -محرابی )   رو   دو   ی ا پرده 

  و   طرح   تطبیقی   خود را ادامه داده است. همچنین مطالعات حاجی زاده و همکاران تحت عنوان »مطالعه 

 ( قابل ذکر است. ۱۳۹۵قاجار« )   و   صفویه   دوره   محرابی   ی ها فرش   در   نقش 

محرابی به  های پژوهش پیش رو، در راستای مطالعات مذکور، تالش نموده عالوه بر واکاوی ساختار قالی 

ی  الکرس ت ی آ قالی محرابی ) طور خاص  لحاظ نمادشناسی و مطالعه تاریخ و چگونگی پیدایش این طرح، به 

 و از منظر نمادشناسی مورد بررسی و مطالعه قرار دهد.   ها ه ی ما را به لحاظ نقش    ( موزه آستان قدس رضوی 

 روش تحقیق 

با رویکرد   به  جا ان تحلیلی  این مقاله با روش تحقیق توصیفی و  م شده است. روش گردآوری اطالعات 

  ها قالی نقوش و نمادهای به کار رفته در این  تمام    دهد ی م ی بوده است. مطالعات نشان  ا نه ا کتابخ صورت  

ریشه در فرهنگ ایرانی داشته و با فرهنگ اسالمی با هدفی هم سو، که همانا به تصویر کشیدن باغ بهشت  

 است. شده  گاه هنر ناب ایرانی اسالمی  اترین نحو پیوند خورده و جلوه ایرانی اسالمی است به زیب 

 محرابی ی طرح  ها قالی   به تاریخ   نگاهی 

  میراث   شده   مسلمان   تازه   ایرانیان .  است   مهرپرستی   آیین   به   مربوط   که   از   شده   گرفته   یی ها مهرابه   از   محراب   واژه 

  پرستش   و   نماز   برپایی   از   نوینی   تعریف   و   نظم   و   کردند   وارد   اسالم   آیین   به   را   خود   گذشته   ی ها نسل   هنری 

  از   و   کردند   استقبال   ایرانیان   هنر   این   از   نشین بادیه   اعراب   آموختند.   مسلمانان   دیگر   به   خداوند   جمعی   دسته 

  ظاهری ها  محراب  شد، دیواره  قبل  از   زیباتر   مساجد  نمای   و  کردند  استقبال  مساجد  در  شده  ساخته  ی ها مهرابه 

  ی ها ی لچک   این  به  همین   خاطر ه ب  و  بود  باال برخوردار  گوشه  در  لچکی  دو  از  و  داشت   ایرانی  ی ها فرش  شبیه 

 (.  ۱( )تصویر شماره:  ۱۳-۱۲:  ۱۳۸۸)همان،    شود ی م   گفته   فرش   محراب   ، ها فرش   در 

  ق ی دق   خ ی که بتوان با استناد به آن تار   ی با نقش محراب   ی قال   ، ی تا قبل از سلسله صفو   ی اسالم   ه ی اول   ی ها از سده 

ا  از  فرش   ن ی استفاده  در  را  طرح  و  ن   ی ران ی ا   ی ها نقش  دست  در  کرد،  برخ ست ی مشخص  در  اما  از    ی . 

  ی سند   تواند ی نم  ز ی ن  ن ی ا   لبته هر چند کوتاه به کلمه سجاده شده که ا  یی ها شعر اشاره   ی ها ها وکتاب سفرنامه 

اعتماد باشد که آ  برا   که ن ی ا   ا ی دار هستند,  ها گره بافته ست د   ن ی ا   ا ی محکم و قابل    ی حتماا از نقش محراب 

فاقد    شود، ی م   د ی تول   ا ی که در دوران معاصر بافته و    یی ها سجاده   ی برخ   را ی ها استفاده شده است. ز آن   ن ی تزئ 
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سجاده  مانند  هستند,  محراب  گل   ی نماز   ی ها طرح  جنس  از  سنندج  شهر  در    ا ی و    شود، ی م   ه ی ته   م ی که 

کف ساده است اطراف    ی متن آن بدون نقش بوده و دارا   شود، ی م   ی دار که در موزه ملک نگه   ی ا سجاده 

 (. ۲شماره:    ر ی و بافته شده است. )تصو   ی چهار لچک طراح   ی قال 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

بتوان گفت سفرنامه  کتاب شاید  ایرانی    ی ها ها ازجمله  پژوهشگران فرش  در آن   است مورد عالقه  ها  که 

تولید و به    جا آن که فرش در    ها شرح کوتاهی از مکان و محصوالتی شده است. در این کتاب   یی ها اشاره 

 (. ۴:  ۱۳۸۸است )کمندلو،    شده   داده   د ی رس ی فروش م 

محراب در دسترس نیست، اما از آن دوران    طرح   با   ایرانی   فرش   از   مستندی   مدرک   مغول   از عصر ایلخانان 

که هر    است   مانده در مساجد ایرانی، به یادگار باقی    ختایی   و   اسلیمی   بری شده زیبایی با تزئینات گچ   ی ها محراب 

بخش طراحان فرش آن عصر  الهام   نیز   دوران و   وطراحان آن   هنرمندان   وسلیقه   دهنده ذوق ها نشان کدام از آن 

نمود،    ی ر ی گ ی ها نقش محراب را در زیراندازهای ایرانی پ با مطالعه آن   توان ی اند. از منابع مهم دیگری که م بوده 

از    ایرانی، نگارگری  مختلف  مکاتب  در  »   . است   شده   خلق   ایرانی ت  نگارگران چیره دس است که توسط    یی ها نگاره 

  دیوارها  بر  یا  زمین و  برروی  که  ی است ی ا ه جمله عناصری که فضای اثر هر نگاره را زینت بخشیده دست بافته 

ترکیب    و با   تزئین ی واگیره و خشتی  ها طرح و    ختایی   و   با عناصر اسلیمی   ها بافته دست این   بیشتر   اند، قرارگرفته 

ای  ه بافته ها، نقاش از نقش محراب برای تزئین دست از این نگاره   اند. درتعدادی گوناگون اجرا شده   ی ها رنگ 

به نگاره بهرام گور در تاالر هفت پیکر اشاره کرد که برای دیوان    توان ی اثرش استفاده کرده است. به عنوان مثال م 

 قالیچه تمام ابریشم بافت سنندج   -۲تصویر                       محراب مسجد امیر چقماق یزد    -۱تصویر  

 ( ۳۶-۳۴  : ۱۳۸۴، مرتضوی قصاب سرایی، مرضیه )                          ( ۱۲:  ۱۳۹۵روانشادنیا، سمیه، ) 
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  روی   که   یی ها ه بافت دست نگاره،    این   در .  است   شده   سیم تر   شیراز   در   قمری،   هجری   ۸۱۳  سال   در امیر اسکندر  

 (. ۳)تصویر شماره:    ( ۹-۸:  ۱۳۹۱)زهتاب، فاطمه،   « شود ی م   دیده   دارند،   محراب   نقش   دیوار 

  اجرا شده و   هجری قمری، برای خمسه نظامی در مکتب هرات   ۸۴۱که در سال  است    ی ا نگاره نمونه دیگر  

در این نگاره که شرح داستان لیلی و مجنون در مدرسه  » دارای زیر اندازی با نقشی منحصر به فرد است.  

نکته جالب  تزیین شده است.  اند که با ردیفی از طاق  قرار گرفته   فرشی   بر روی   آموزان   است، استاد و دانش 

هر کدام از    قندیل زیر طاق   نقش   قرار گرفتن   ، شود ی در این زیر انداز که اصطالحاا سجاده صف نامیده م 

عناصراصلی است ها  سجاده  از  قندیل  نقش  است  یادآوری  به  الزم  رود«  می شمار   به   محرابی ی  ها طرح   ، 

 (. ۴)تصویر شماره:  (  ۱۲:  ۱۳۹۱)همان، 

 

 

 

 

 

 
 

 

هجری قمری نقاشی    ۸۴۰-۸۳۹امیر تیموری، شاهرخ در سال    دومین   برای   نامه میرحیدرکه درهرات معراج 

نگاره  نیز دارای  زیبا است، در    ی ا شده  نگاره  جذاب و  بر  (  ۵)تصویر شماره:  این  حضرت محمد)ص( 

  مایه نقش تزئین شده، نشسته است. متن این سجاده با تکرار یک  سرخ رنگ که با نقش محراب   ی ا سجاده 

   (. ۵-۴:  ۱۳۸۹نژاد، احمدی،  اسکندرپورخرمی، قاسمی )   . به صورت واگیره طراحی شده است 

مختلف، شاهد    ع ی از صنا   ی شاهان صفو   ت ی و حما   ران ی ا   ی ها راه   ت ی ثبات و امن   ل ی به دل   ه ی در دوران صفو 

  ن ی . از ا م ی هست   ی باف ازجمله صنعت فرش   ران ی و رنسانس فرهنگ و هنر ا   ی ران ی ا   ی هنرها   یی رونق و شکوفا 

  ی طرح محراب   ی را از آن دا   ی تخته فرش به دست آمده است که مقدار اندک   ۲۰۰۰تا    ۱۵۰۰دوران در حدود  

( مورد  ی عنوان سجاده نماز )جانماز ها به آن   به ی ها با توجه به ابعاد و نوع کت بافته دست   ن ی ا   تر ش ی است و ب 

   موزه   لیلی و مجنون در مدرسه   هرات   مکتب   -۴تصویر                 پیکر   بهرام گور در تاالر هفت نگاره    -۳تصویر  

 ۱۳۹۸نوبهار،    هنر مترو پولیتن نیویورک                                    ( ۱۵-۱  : ۱۳۷۱، فاطمه   )زهتاب، 
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  خ ی ( با توجه به تار ۶شماره:    ر ی ران، )تصو دو   ن ی مانده از ا   ی نمونه به جا   ن ی تر ی م ی . »قد گرفتند ی استفاده قرار م 

درشهر    لو ی فرش به صورت ز   ن ی با طرح سجاده صف است. ا   ی دست بافت   ی قمر   ی هجر   ۹۳۶آن    ی رو 

آن نام واقف،    ی و بر رو   متر ی سانت   ۲۴۰* ۱۶۷بافته شده است. ابعاد آن    ی اهلل ول مسجد شاه نعمت   ی تفت برا 

 (. ۵۶:  ۱۳۶۸  ل، ی س ی )ادواردز س   شود« ی م   ی نگهدار   ران ی ا اهدا و بافت نوشته شده و در موزه فرش    خ ی تار 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ( 16-2ص    1389،  رضا   )تهرانی،   از معراج نامه میرحیدر   برگی   -۵تصویر  
 

 

 

 

 

 

 
 ( ۵۶:  ۱۳۶۸)ادواردز، سیسیل،    . تهران   فرش   موزه   تفت، یزد مکان نگهداری   محل بافت   سجاده صف،   زیلو طرح   -: ۶تصویر  

 

  کشور را   ناامنی   هرج و مرج و   شد و به دنبال آن   به ایران منجر به انقراض سلسله صفویان   ها ن ا هجوم افغ 

به تدریج   فرا گرفت  برقرار   افشار ی  ها سلسله   حضور   با   و  نسبی  آرامش    هنر   دوران   این   . در شد   و زند 

اغلب صنایع و هنرهای ایرانی که دچار رکود بودند، به کار خود ادامه داد و تغییراتی در   برخالف  بافی قالی 

قدیمی موفق به خلق طرحی  ی  از الگوها  ایرانی با استفاده   باف ی طراحی و رنگ بندی آن به وجود آمد. قال 

  شد ناظم مشهور  و به نام محرابی هزار گل یا  شد ی مرکز ایران بافته م  این طرح در   شد،  جدید در هنر خود 

قالی   (. ۵:  ۱۳۸۸کمندلو،  )  از  نمایشگاه  برپایی چند  با  در کشورها   ی ها در دوران قاجار  اروپایی    ی ایرانی 

خارجی  ی  ها برخی از شرکت   به تدریج تجار ایرانی و   شد.   تر ش ی توجه خریدارن غربی به این محصول ب 
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  شیوه طراحی   در   تغییراتی  ترتیب  این   به  کردند،   س ی تأس   ایران   قالی بافی را درشهر های مختلف ی  ها کارگاه 

که   پدید   ایرانی   فرش   بندی رنگ   و  شرکت   ترین مهم شاید    آمد،  هجوم  آن  و   ی ها دلیل    ن ی تأم   اروپایی 

  دراواخر دوره قاجار و   . اوج گرفت   ماند و   باقی   مشتریان غربی بود و همین موضوع سبب قالی   ی ها خواسته 

در این    ، شد عالی تولید    با کیفیت یی  ها فرش   دیگرشهرها   و   مشهد تبریز   اوایل پهلوی شهرهای کرمان، کاشان 

ابعاد سجاده  اندازه  ها اندکی بزرگ دوران  این دوره    ی ها طراحی و بافته شد. در قالی   ۱۴۰× ۲۲۰تر و در 

قرار گرفت. پس از افول دوران قاجار    مورد استفاده   عربی   . اشعار و عبارات فارسی به جای آیات و روایات 

شمسی    ۱۳۱۰مان حکومت پهلوی، برای قطع دست بیگانگان از تولید فرش ابتدا شرکت قالی در سال  در ز 

شمسی شرکت    هجری   ۱۳۱۴خورد. درسال    شکست   ، که در این کار موفق نبود وپس از مدتی شد   س ی تأس 

لی  و تولید فرش را بر عهده گرفت و تا قبل ازپیروزی انقالب اسالمی به عنوان متو   س ی سهامی فرش تأس 

بندی به خوبی  درطراحی و رنگ   خالقیت   و   ایرانی   اصیل   عناصر   از گیری  بهره   . شد ی فرش ایرانی شناخته م 

آثار   دوره  در  م این  عیسی  شود ی مشاهده  امامی،  حسین  ارچنگ،  احمد  چون  استادانی  نیز  اصفهان  در   .

ها زیبا و تکرار نشدنی هستند. این بزرگان  در قالب محراب ترسیم کردند که برخی از آن   یی ها طرح بهادری  

 ( ۱۶-۱۵:  ۱۳۹۹. )ایلخان،  بهای خویش را به هنرمندان بعد از خود انتقال دادند گران   میراث 

 دار موزه آستان قدس رضوی ی محرابی قندیل ها قالی 

، متعلق  شوند ی جهان نگهداری م   ایران و   ی ها ایرانی که در موزه   ی ها قالی   ین همان طور که گفته شد بیشتر 

مجموعه فرش آستان قدس رضوی نیز از این قاعده مستثنی    صفویه و بعد از صفویه هستند. به دوران  

که    شوند ی م   ی گوناگون در ابعاد مختلف نگهدار   ی ها و نقش   ها طرح با    یی ها در این مجموعه قالی   نیست، 

  تعدادی   . اند شده ء  اهدا   مند به حضرت رضا )ع( به آستان مقدس رضوی شیعیان عالقه   ها توسط برخی از آن 

قالی  محراب ی  ها از  طرح  با  مجموعه  ترکیب   این  با  و  است،  شده  در    ی ها ی بند تزئین  زیبا  و  متفاوت 

این بخش قالی محرابی  است   شده   بافته   مختلف ی  ها اندازه  از منظر ساختار    آیت الکرسی   دار ل ی قند . در 

 . رد ی گ ی م اسی و نمادشناسی مورد بررسی قرار  شن 

 الکرسی(: آیت )   ی ل ی قند مشخصات قالی محرابی  

 ه.ق،   ۱۰ه.ش/ قرن    ۹قرن   تاریخ بافت:                                          »طرح و نقش: محرابی قندیلی 

 متر سانتی   ۷گره در    ۴۰شمار: رج                                                           متقارن   نوع گره: 

 نوع رنگ: طبیعی                                               متر ی سانت   ۱۱۸* ۱۵۷  : ابعاد 

 (. ۷)تصویر شماره:  (.  ۲۵:  ۱۳۸۸طوسی و همکاران،   پنبه( پود: )پنبه( پرز: )پشم(« )کفشدار )   : تار جنس 
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 ( ۲۵:  ۱۳۸۸)کفشدار طوسی و همکاران،  الکرسی(  قالی محرابی قندیلی )آیت   : ۷تصویر  

 

 الکرسی( آیت )   ی ل ی قند قالی محرابی  

طرح این سجاده زیبا، محرابی است که در ابتدای متن محراب آن یک گل شاه عباسی بزرگ، به قندیلی که  

است و در طرفین آن دو درخت قرار دارد، یک درخت سرشار از    شده از طاق محراب آویزان است متصل  

« بافته شده است و  »اهلل اکبر   به ی کت ی فراوان است. در پیشانی محراب  ها شکوفه میوه و درخت دیگر دارای  

سوره )ابراهیم( است. درون حاشیه کوچک دور    ۴۱و    ۴۰دارای آیات    دهد ی م نواری که محراب را تشکیل  

سوره )بقره( و در    ۲۵۷،۲۵۶،۲۵۵سوره )آل عمران( و در حاشیه بزرگ آن آیات    ۱۹و    ۱۸متن، آیات  

قالی بافت تبریز بوده و متعلق به  سوره )بقره( بافته شده است. این    ۲۸۶و    ۲۸۵حاشیه کوچک اول آیات  

کننده معلوم نیست. این قالی  ء دوره صفویه است. در اسناد و مدارک آستان قدس رضوی نام بافنده و اهدا 

الکرسی«  بقره( یعنی آیات معروف به »آیت سوره )   ۲۵۷،۲۵۶،۲۵۵دار به سبب وجود آیات  محرابی قندیل 

 معروف است.   ی« الکرس ت ی »آ   ی محراب نزد مسلمانان، به قالی  

ی بافته شده  ا قهوه ی با متنی کرم رنگ، با رنگ  ا ه ی حاش ی درکتیبه فوقانی قالی در  ا نگاره آیه مذکور با خط  

استفاده فرمی از  ، با  که در طراحی قالی به کار رفته  است  از جمله عناصر اسالمی زیبا   نگاره است. این خط 

از   تلفیقی  معقلی خطی  نگاه و   کوفی و  کننده،  با ساختاری دعوت  را    در متنی درخشان،  نمازگزار  قلب 

ی تیره و پوشیده و مزین به انواع  ا قهوه . قسمت پایینی حاشیه دارای متنی به رنگ  سازد ی م متوجه خود  

مضاعف    ر ی تأث های ختایی است و تیره بودن زمینه این قسمت در تضاد با رنگ روشن قسمت فوقانی  گل 

بیشتر آیت ی  گر جلوه بر   مبدل  هرچه  قالی  به عنصر اصلی  را  نگاره  این خط  .  سازد ی م الکرسی داشته و 

های نارنجی و زرد در  فضای داخلی محراب دارای رنگ الکی تیره بوده دو درخت شکوفه و انار به رنگ 
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نماد   به  محراب  جلوه  ها جلوه دو طرف  موعود  بهشت  از  و    ند ی نما ی م یی  نور  نماد  که  زرین  قندیلی  و 

 . اند گرفته ی پر بار و برکت خود در آغوش  ها شاخه روشنایی الهی است را میان  

 الکرسی آیت 

  صفات   و  خدا   نام  مرتبه  ۱۶که این   اند. دانسته   خداوند   جمال   و  جالل   صفات   از  ای مجموعه   را  الکرسی آیت 

)مکارم  .  اند خوانده   توحید   پیام   و   شعار   را   الکرسی   آیت   سبب   همین   به   است؛   شده   مطرح   آیه   این   در   او 

  و   علم   قیومیت،   حیات،   وحدانیت،   جمله   از   خداوند   ذات   صفات   شامل   هم   را   آیه   (. این ۳۳۷:  ۱۳۷۱شیرازی، 

  های واژه   ذیل   اند. مفسران دانسته   شفاعت   و   هستی   جهان   بر   مالکیت   مانند   او   فعل   صفات   شامل   هم   و   قدرت 

  به   هستی   تمام   وابستگی   خداوند،   حیات   درباره   مفصلی   مباحث   الکرسی   و   القیوم   الحی،   جمله   از   این آیه 

آیه ( ۳۳۶-۳۲۸:  ۱۳۷۱طباطبایی، ) اند  داده   ارائه   خداوند   عرش   و   کرسی   از   مراد   و   خداوند  این    ان ی م   در   . 

  بر   اسالم   م ی تعال   و معارف    همه آن است که    ، علت   و بوده    ی خاص   م ی تعظ   و موردتوجه    شه ی مسلمانان هم 

  ، ه ی آ  ن ی ا   در شده است.    ان ی ب   موجز   و   جامع به شکل   توحید   ی الکرس یت آ  در  و است    استوار   « توحید اساس » 

 (. ۷۵-۷۳:  ۱۴۱۱او )غزالی، افعال    و هم صفات    و شده    ف ی توص   خداوند هم ذات  

 درخت در آیین اسالم 

های قرآن کریم به کار رفته است. در عین  بار در آیه   ۲۷درخت در کالم عربی به معنی »شجر« است که  

کننده یکی از  های دیگری هم درباره درخت در قرآن وجود دارد که هر کدام بیان ت ها و عبار حال کلمه 

آیه قرآن کریم تکرار شده که این تعداد در    ۲۰های آن هستند. مثالا نام نخل یا درخت خرما در  ویژگی 

آمده    های »عنب« و »اعناب« مورد هیچ درخت دیگری سابقه ندارد. نام درخت انگور هم یازده بار با عبارت 

عین حال، زیتون هم درخت پربرکت و مهمی است که نامش شش بار در قرآن تکرار شده  در    .است 

 شود و هم به میوه آن. است. رمان به معنی انار هم به درخت انار گفته می 

این کلمه سه بار در قرآن آمده است، دو بار در مورد انار دنیایی و یک بار در مورد انار بهشتی. نام درخت  

سدر هم چهار مرتبه در قرآن آمده، یک بار در مورد سدر دنیایی، یک بار در مورد درخت سدر در بهشت  

 همان( )   . راج آن را مشاهده فرمود اهلل علیه و آله در شب مع و دو بار در مورد درختی که پیغمبر اکرم صلی 

 درخت زندگی و نقش درخت در فرهنگ ایران باستان 

  این   در .  است شده   استفاده   ها زمینه   دیگر   و   اسطوره   فلسفه،   مذهب،   علم،   در   که   است   مفهومی   زندگانی   درخت 

  حیات   تمام   که   است   اندیشه   این   دهنده نشان   که   شود می   داده   نشان   پرشاخه   درختی   شکل   به   زندگی   درخت   ها زمینه 

  و   ها، اسطوره   الهیات،   در   ست ای مایه بن :  دارد   گوناگون   انواع   زندگی   »درخت .  است   مربوط   هم   به   زمین   روی   بر 
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  دارد؛   اشاره   ما   سیاره   روی   بر   حیات   اجزای   تمام   متقابل   ارتباط   به   که   عرفانی   مفهوم   یک   جهان؛   در   مختلف   های فلسفه 

 . ( ۶:  ۱۳۹۲)طاهری،   « است   تکامل   در   موجودات   مشترک   تبار   برای   نموداری   علوم،   در   همچنین   و 

  شادابیش   که   درختی   است،   گاوکَرن   ایرانی  اندیشه   در  زندگانی   درخت   با   همبسته  مقدس  های نشانه  از   یکی 

  آفریند، می   کرت فراخ   دریای   در   را   گوکَرن   درخت   اهورامزدا   که   هنگامی .  است   گیتی   در   زندگی   تداوم   ضامن 

  در   اما .  کند   نابود   زمین   روی   بر   را   حیات   و   بجود   را   درخت   ریشه   تا   دارد می   گسیل   ای چلپاسه   اهریمن 

  و   چرخند می   ریشه   دور   به   پیوسته   که   دارند   خانه   کرماهی   دو   فراخکرت   اعماق   در   درخت   ریشه   اطراف 

  دیگر .  دارند می   نگاه   دور   آن   از   را   زاده اهریمن   موذی   حیوانات   دیگر   و   وزغ   آمده   خرد   مینوی   در   که چونان 

  این .  است   ( توهمک   همس   یا   تخمک   بس )   ویسپوبیش   درخت   ایرانی   های اسطوره   در   زندگی   درخت   نمونه 

  و   نهصد   ها آن  پای   از   که   شده   آفریده   کوه   ُنه   اش ساقه   در . است   رسته  کرت فراخ   دریای   میانه   در  نیز  درخت 

  همه   و   رود می   زمین   کشور   هفت   به   ها جوی   این   آب .  است   جاری   جوی   نه   و   نود   و   نهصد   و   هزار   نه   و   نود 

  که   هایی تخم   و   نشیند می   درخت   این   نزدیکی   در   مرغ   چینامروش .  گیرد می   سرچشمه   جا آن   از   زمین   های آب 

 ( ۸:  ۱۳۹۲همان، . ) پراکند می   آب   در   ریزد، می   فرو   درخت   از 

 درخت در قالی محرابی: 

ی  ها شه ی ر   که   سمبلی .  شود ی م   خوانده   جهان   محور   این بر    عالوه   است،   تداوم   و   شادابی   از   سمبلی   زندگی   درخت 

  اغلب در   سمبل   این   جهت   این   از .  کند می   متصل   به یکدیگر   را   ملکوتی   جهان   آن   ی ها شاخه   و   را   زیرین   جهان   آن 

  است به   ی ا اشاره   و   رد ی گ ی م   قرار   پرنده   جفت   یک   میان   گاهی در   و   شود ی م   دیده   ی ا سجاده   ی ها چه ی قال   محراب 

  به او   را   بهشت   دروازه   محراب .  است   مکه   سوی   به   دهی مؤمن جهت   محراب،   کاربرد   دوباره   حیات   و   وحدت 

ملکوتی برقرار    جهان   با   را   او   رابطه   و   است   مؤمن   برای   مکان امن   و   پناه   یک   محراب   حال   عین   در   ؛ دهد ی م   نشان 

  یک   با   زندگی   درخت   اغلب   مکان مقدس   این   است. در   درخت   به   نزدیک   مفهوم   نظر   . بدین سبب از کند ی م 

  نوک   از   گاه   و   جاودانه   زندگی   و  آب حیات   به   است   ای اشاره   آن   و   دارد   قرار   آب   حوضچه   همراه با   گل   گلدان 

 . ( ۵۸  :۱۳۸۵ نادعلیان،  وندشعاری، )  است  ملکوتی   نور   از   سمبلی   که   شود ی م   آویزان   محراب قندیلی   قوس 

در سمت راست    (. ۸تصویر شماره:  اند ) شده در قالی مورد مطالعه دو درخت در طرفین داخلی محراب طراحی  

  ی کوچک زرد و سبز. ها شکوفه در سمت چپ درختی با    و   ی انار و گلنارهای سرخ و زرد. ها وه ی م درختی با  

و شیوه طراحی    ساختار   ی درخت انار به رنگ سبز تیره و شاخسار درخت شکوفه نارنجی رنگ است. ها شاخه 

و    ها شاخه   دین بهزاد است. ال هر دو درخت بسیار ظریف و ملهم از نگارگری مکتب تبریز دوم و آثار کمال 

 . اند گرفته زرین را در آغوش    ل ی قند   نور،   منشأ   ثمرات هر دو درخت به رقص آمده از تجلی نور الهی، 
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 ( ۲۵:  ۱۳۸۸)کفشدار طوسی و همکاران،    محراب درخت انار و درخت شکوفه داخل    -: ۸تصویر  
 

 قندیل در فرهنگ ایرانی 

های فارسففی،  در فرهنگ لغت   ی آویزان است. عباس شاه در میان طاق محراب قندیلی زیبا و انتزاعی از گلی  

که در آن چراغ م » شففده است:    تعریف   گونه این   قندیل   ه واژ  و آن معرب    افروزد ی چراغ، چیزی است 

آویز، مشففعل    مصباح، چراغ »   . ( قندیل   ( مدخل ۱۳۷۲)   دهخدا، )   « سوز ه ی است، چراغدان، فانوس، پ   کندیل 

شففمعدان  »   . ( قندیل   ( مدخل ۱۳۶۲)   عمید، و ماه«)   که از سففقف آویزان کنند، قندیل چراغ کنایه از خورشید 

طبق تعاریف مذکور در فرهنگ ایرانی    ( قندیل   ( مدخل ۱۳۵۶)   معین. )   مخصوصاا که از سففقف آویزند« 

 است.   شده قندیل به معنای نماد نور و روشنایی تعبیر  

ی و به شکل اندک نقوش انسانی  هندس   ی، اه ی گ   نقوش تزیینی در هنر ایرانی اسالمی شامل نقوش حیوانی، 

  نات یی تز  است.   بیشتر توجه شده و هنر اسالمی بیشتر هنری انتزاعی   ء در هنر اسالمی به نقوش اشیا  اما   است. 

 بیشتر شامل تصویر اشیا تزیینی و همچنین انواع گل و گیاهان اسلیمی و ختایی است.   ها ل ی قند روی  

یی موجود است شامل ایات قران و سالم و درود و صلوات بر پیامبر و  ها به ی کت   ها ل ی قند همچنین بر روی  

قندیل را در    ت ی اهم   فرض مثال:   دهد ی م   ی موجود اطالعات دیگری نیز در اختیار ما قرار ها به ی کت   معصومین. 

قندیلی مفرغی و سیم    بدنه بر  »   همچنین زمان ومکان وقف آن را دریافت.   و   . سازد ی م نزد صوفیان بر ما آشکار  

  در  ، شود ی م به قرن نهم که هدیه شاه ملک بانو است و در موزه آستان قدس رضوی نگهداری    متعلق   کوب، 

 (. ۱۰۰:۱۳۸۱، ان ی محمد   فر، یی از آیه نور نوشته شده است.« )شایسته ها بخش   های قلمدانی، داخل ترنج 

 قندیل در قالی ایرانی 

ففای صناعی قرار  هنره   موردتوجه   ، شود ی م   نور مبارکه  ه  سففور ۱  ۳۵قندیل یا چراغ، با تفسففیر عرفانی که از آیه  » 

دوره رد ی گ ی م  در  حکام  و  سالطین  نتیجه  در  خود،    ی هففا ،  مذهبی  اعتقادات  به  توجه  با  تاریخی،  مختلف 

 
ها کوْکبٌ دُرِّی یوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَکةٍ زَیتُونَةٍ لَا شَرْقِیةٍ  زُّجَاجَةُ کآن ال زُجَاجَةٍ فِی الْمِصْبَاحُ  مِصْبَاحٌ های ف کمِشْکاةٍ نُورِهِ مَثَلُاللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  ۱

 عَلِیمٌ  شَیءٍ بِکلِّ وَاللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ اللَّهُ  وَیضْرِبُ  یشَاءُ مَنْ  لِنُورِهِ اللَّهُ یهْدِی نُورٍ عَلَی  نُورٌوَلَا غَرْبِیةٍ یکادُ زَیتُهَا یضِیءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ 
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صناعی، برای زیباتر دیده شففدن    هنرمندان .  دهند ی جهت سففاخت این وسففیله به صنعتگران م   یی ها سفارش 

. اغلب این وسففایل زیبا و  اند کرده ی ر را همراه با نقوش گیاهی تزیین م نو   ه ر سففو   ۳۵  ه ی آ   شان ی ها دسففت ساخته 

. با گذر  کردند ی م   ن ی های مسففاجد و مقابر را تأم ها و محراب در ورودی بناها، طاق سر گاه نفیس، روشففنایی  

کاشی، تذهیب، فرش و... به    های بندی را نیز در ترکیب   صر ری، این عن ا پذیری از معم ر ی زمان طراحان سففنتی با تأث 

  قندیل   مایه نقش های ایرانی با  مدارک مسففتندی از فرش   .شد توجه و اقبال مردم نیز واقع    کار بردند که مورد 

  صفویه،  عصر  های فرش  از  نه متفاوت . در دو گو رسد ی صفویه م  دوران  به  ها آن  از  برخی  قدمت  که  دارد  وجود 

ها هسففتند که کارکرد عبادی دارند و دیگری  ها سجاده آن   ترین مهم که    نمود   مشاهده   را   ایه م نقش   این   توان ی م 

 الدین اردبیلی تهیه و بافته  ست که در ابعاد بسیار بزرگی برای آرامگاه شیخ صفی ( ا )قالی اردبیل   ی قالی شیخ صف 

 صفوی بیشتر کارکرد صر  ع های  گفت قندیل در فرش   توان ی اشففاره شففده، م   ی ها شده است. با توجه به نمونه 

  نصر تر شده تا جایی که به یک ع رنگ عبادی و یا مذهبی داشففته، به تدریج با گذشت زمان این کارکرد کم 

 .  ( ۱:  ۱۳۹۱)کمندلو،   امروزی تبدیل شففده اسففت«   ی ها تزیینی در برخی از قالی 

در  قالی اردبیل مشهور به قالی شیخ صفی در اصل یک جفت قالی نفیس ایرانی با شهرت جهانی است که  

سطح قالی اردبیل از یک طرح    .بود بافته شده   آرامگاه جدش   برای   هماسب صفوی ط شاه    دوران پادشاهی 

در طول آن قرار دارد، پوشیده    چراغدان  در وسط آن که دو  شمسه  یکپارچه نسبتاا ساده با اجزا قرینه و یک 

ابعادی متفاوت داشته و به عمد    های بافته شده در این قالی . قابل ذکر است دو چراغدان یا قندیل است شده 

هفدهم و شمال غرب ایران بوده و دارای   یی مربوط به قرن یازدهم/ ها نمونه همسان نیستند. دو قالی دیگر 

موزه فرش ایارن نیز دوقالی با طرح قندیل وجود    در   سه قندیل و طراحی هندسی و سبک هریس است. 

دیگری متعلق به تبریز و قرن سیزدهم/نوزدهم است    ی متعلق به کاشان و قرن دوازدهم/هجدهم، ک ی   دارد: 

قندیل آمده در قالی مورد بحث، در پیروی از شیوه رایج در هنر ایرانی اسالمی،    . ( ۱۳۹۴، آکرمن   )پوپ، 

های شیری  دو قاب متداخل اسلیمی به رنگ   (. ۹)تصویر شماره:   تصویری است انتزاعی از قندیل یا چراغ. 

فوقانی فرمی شش ضلعی است که در ضلع    قاب   . اند داده ل را تشکیل  و زرد ذات روشنایی بخش قندی 

  شده ی به رنگهای سرخ و نارنجی به میان طاق محراب متصل  ا شعله های  ی از برگ ا مجموعه باالیی توسط  

اسلیمی سبز و سرخ تزیین شده است. قاب دوم قاب اسلیمی زرد رنگ    های با برگ   آن   ی ان ی م و فضای  

ها به قاب فوقانی  ها که با دو قالب کوچک در انتهای برگ برگ   ها و گل   از   ی ا مجموعه متشکل از    ، است 

 است.   شده های گرد و کوچک ختایی پر  با گل   آن ی ان ی م ه و فضای  شد متصل  

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8_%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B5%D9%81%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
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 ( ۲۵:  ۱۳۸۸کفشدار طوسی و همکاران،  ) قندیل در میانه محراب متصل به گل شاه عباسی    -۹تصویر  

 

 تمدن ایران و آیین زرتشت   نور در 

را برای آن مشففخص  نمادی  ها  ر آن ث توجه بوده و به همین دلیل در اک   ها مورد و تمدن   ها ن یی آ   نور در بیشر 

. بنا  دانسففتند ی م   او ه  را زایید   ر ( معتقد بودند و خیر و ش ایزد زروان  ) . ایرانیان پیش از زرتشت به وجود  اند کرده 

)اهریمن(   نو ی چیز وجود ندارد اهورا مزدا و انگره م چ ، زروان خدایی است که در زمانی که هی آیین زروانی  بر 

ها بیشتر  آن ست.  و جهان تاریکی در زیر قرار داشته ا   ال روشففنایی در با   این باور جهان   در   .را به دنیا آورد 

»ارج و مقام    . دند ی پرسففت ی را م   و برخی از حیوانات   ها ها و سففتاره مظاهر طبیعت مانند خورشففید، ماه، کوه 

  نه مقدس و به همین جهت گردو   کردند ی ید بدان پایه بود کففه پیکر هرمز را به خورشففید مانند م خورش 

  همه در آیین زرتشتی، آتش در  (. » ۱۵:  ۱۳۸۴رضایی،  )   و منزلتی خاص داشففت«   ارج   ایرانیان   بین   خورشففید 

آتش خانگی مقدس بوده است. پیروان آیین زرتشتی بر این عقیده بودند    تا   گرفته   خورشید   از  آن،  های شکل 

 . ( ۴:  ۱۳۸۵)هینلز،    « اند ده ی د ی آتش، خود را در پیشگاه خدا م   نیایش   با   و   سففت ا   نماد و نشان خدا که آتش  

 نور در آیین اسالم: 

    رتند از: در قففرآن کریم و همچنین روایات اسالمی از چند چیز به عنوان نور یاد شده که عبا 

  هدایت   -۳  بقره(   ه سور   ۲۵۷ایمان )آیه    -۲  اعراف(   ه سور   از   ۱۵۷  ه آی   و   مائده   ره سففو   از   ۱۵  ه ی آ )   قرآن مجید   -۱

  -۶  ( احزاب   ه سور   ۴۶  )آیه   پیامبر   شففخص   -۵  توبه(   سوره   ۳۲  ه ی آ ) اسالم    آئین  -۴انعام(    ره سو   ۱۲۲  )آیه   الهی 

خداونففد شما را نورهایی آفرید که گففرد عرش او  » اسففت    کففه در زیارت جامعه آمده   امامان و پیشففوایان 

»علم نوری است که خداوند در قلب هر کس که    : علم و دانش؛ در حدیث آمده اسففت   -۷  « حلقه زده بودید 

نور است که  » همچنین  .  ( ۲۷۲  : ۱۳۷۱مکارم شیرازی، « ) افکند   بخواهد  القاب خداوند متعال،  از  به معنی  یکی 

بار در  بخش است و این اسم در قرآن مجید برای ذات احدیت پروردگار تنها یک کننده و روشنی روشن، روشن 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%B2%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
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  نیز   )ص(  اسالم  پیامبر  کالم  در  ۱ ( ۱۰۰۸-۱۰۰۷:  ۱۳۸۲)محمدی،  کار رفته است«  نور به  ه سور  از  ۳۵شریفه  یه آ 

از آن چراغ در آن  نوری    که   وقتی   تا   کند   روشن   خدا   مساجد   از   مسجدی   را در   چراغی   کس   هر   و » که:    است   آمده 

  ۲( ۱۶۵:  ۱۳۷۸« )قائمی بافقی،  کنند عرش خداوند برای او طلب مغفرت می   مالن حا   الئکه مسجد باقی است، م 

از سوره نور، به وسیله حکیم و مفسر الهی امام   ۳۵پس از بیان تفسیر آیه  ها ی »رواج استفاده از قندیل در طراح 

ها و طرح محرابی تغییر کرده  محمد غزالی در تفسیر مشکوه النوار صورت گرفته و کم کم نقش قندیل در سجاده 

 ( ۳۶۵:  ۱۳۹۰دانشگر، ) .«  و چراغ آن شکل چلچراغ به خود گرفته است 

 ی عباس شاه ی  ها گل 

و زیباترین گل    ترین مهم   . معروف است ۴، شیخ صفی ۳گل اناری   های متفاوتی چون الله عباسی، نام   »این گل که به 

«  نمود   بیت طراحی سنتی معرفی را عروس و شاه  آن  توان ی طراحی سنتی و به ویژه فرش است که به جرات م 

به  عباس شاه ی  ها گل اساس رسم  »   . ( ۱۹۷:  ۱۳۸۲خلیقی،  )  اگر طراح صاحب    سازی نه ی قر ی  مبتنی است. حال 

  . ( ۳۰:  ۱۳۳۴عباسی را شکل بدهد خیلی بهتر است« )رفیعی،  سازی گل شاه مهارتی باشد و بتواند بدون قرینه 

  نیز  پلنگی  اناری، پنچه  گل  های نام  با  که . شود می  باز  اسالم  از  قبل  دوره  به  که  است  هایی گل  از  یکی  عباسی شاه 

  به   عباسی شاه   نقوش »   بوده است.   برخوردار   خاصی   تقدس   قدیم   ایرانیان   نزد   در   گل   این   چون است.  بوده    مشهور 

روند«  می  کار  به  فرش  های حاشیه  یا  فرش  زمینه  پر در  ۶پر،  ۵، پر  ۴ های شکل  در  مغلوب  و  غالب  صورت  دو 

  « کنند می   استفاده   ی اسلیمی بندها   گاهی   و   ی ختایی بندها   از   عباسی شاه   ی ها طرح   این   (. »در ۱۶۸:۱۳۹۲نیرومند، 

  باریک   های دسته   و   ها نقش   و   طرح   ختایی .  گیرد می   شکل   ختایی   های گردش   در   عباسی شاه گل    (. ۲۰:۱۳۸۱)ژوله، 

  ای نه ا پرو   یا   مرغی   گل   ختایی   توان نمی   را   ختایی   یک .  است   گیاهی   طبیعی   شاخه   از   نموداری   که   است،   گل   پیچ   و 

  عباسی رانمونه شاه   ختایی   یک   اصلی   های گل   و   درشت   و   ریز   های گل   تعداد   چون   خواند   عباسی شاه   گل   یا 

  معنا  ختایی  های گردش  با  عباسی شاه  ی ها طرح »  شود، نمی  تکرار  عباسی  شاه  گل  و  آرایه  فقط  اساساا. داد  تشکیل 

  و   حفظ   که .  دارند   را   بصری خود   و   تکنیکی   خاص   مبانی   و   ها قانون   ها اسلیمی   مانند   هم   ختایی   کند، می   پیدا 

  (. گل ۱۰۱:۱۳۸۷)شعبانی،   شود« می   عباسی   شاه   ی ها طرح   آثار   در   بداعت   و   لطافت،   زیبایی،   موجب   آن   رعایت 

 
آسمآن بخش  وجود)  نور  خدا ۱   میان   در  چراغ  آن  و  باشد  چراغی  روشففنی  آن  در  که  ماند  مشففکوتی  به  نورش  داسففتان.  اسففت  زمین  وها  ( 
  بدان   جهان   غرب   و   شرق   نیسففت،   غربی   و   شرقی  که  آن   با  که  زیتون   مبارک   درخت  از   روشن   و  درخشان   ایست ستاره   گویی  آن   تاللو  که   یاشه یش

  را   که  هر  خدا  و   گرفته  قرار   نففور  روی  بر  نور  آن   پرتو  که  بخشففد   روشففنی   را  جهانی خففود به  خود  برافروزد،  آنرا   آتشففی   که  آن  بی   و   فروزانست
 . (۳۵ هیآ  نور،  سوره کریم، قرآن) داناست امور  همه به  خدا  و زندی( م هوشففمند) مردم  برای خففدا را ها مثل  این  و  کند هدایت خود  نور به  خواهد

 السراج  ذلک  من  ضوء ذلک المسجد  فی دام  ما  له  یستغفرون العرش حمله   و تزل المالئکه  لم سراجا  اهلل مساجد من  مسجد  فی  اسرج  من و ۲
. اگر این توجه دنبال تقدیس گل انار در ایران زردشتی باستان هم نباشد؛ الاقل طفرح دلربفا و شودمیخوبی احساس ه تجرید یافته انار و گل آن ب  ۳

 (۳۵: ۱۳۳۶اقدسیه، )دایره مانند گل انار و خود آن و پیچ و خم خطوط منکسر تاج آن و سر بر کشیدن شعله وار آخرین آثار گلبرگها آن است. 
 ردیگیمی در فضای بیضی قرار عباسشاهو گل  گنجدیمی ارهیدادر فضای ی از هنرمندان معتقدند که گل شیخ صفی اعده ۴
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  و   کرده   جلب   خود   به   را   چین، مصری   مردمان   فکر   که   است   سال   هزاران   که   است   گلی   بافی فرش   در   عباسی شاه 

  در   است،   بوده   مردمان   این   بین   در   خورشید   نماد   و است  بوده    قبول   مورد   آسیا   در   قدیم   عهد   در   و   طراوت،   نشانه 

شده    بسته   نقش   اولیه   عباسی شاه   گل   که   خوریم می   بر   برنزی   جام   با   همدان   استان   آمده، از   دست   به   که   آثاری 

  باز   هخامنشیان   دوره   به   گل   این   که   گفت   توان می   اثر   این   از .  اند شده می   متصل   همدیگر   به   بند   یک   با   و است.  

  مشاهده  کرمان  مارلیک  مسجد  محراب  های بری گچ  در  توان می  را  عباسی   شاه  های گل  نمونه  ترین عالی . شود می 

ه است باالخص شاه عباسی  شد عباسی متوعی استفاده  ی شاه ها گل (. در این قالی گل از  ۴۳:۱۳۸۷کرد )همان، 

و به عنوان یه مهر و شاخص بر زمینه و متن مخرابی   است کامالا شاخص که رابط مابین قندیل و کتیبه اهلل اکبر  

  نقوش مورد استفاده در   توان ی م   ۱  شماره   جدول   در   کلی   شکل   به   ، شده   ذکر   مطالب   به   توجه   . با کند ی م   ی خودنمای 

 آورد.   زیر شکل    به   را   ها آن   به   ط مربو   نماد   و   الکرسی محرابی آیت   طرح 
 

 الکرسی  کار رفته در قالی محرابی آیت های به مایه نقش   -۱جدول  

 )نگارنده( 

 بندی رنگ  نوع فرم  محل قرارگیری  مایه نقش 
نماد و  
 نشانه 

 توضیحات 

 محراب 
داخل متن  

 مرکزی 
از   ملهم  انتزاعی  فرمی 
 محراب مساجد صفویه 

 الکی 
ی  ا دروازه 

 از بهشت 

  یی ها مهرابه   از   محراب   واژه 
  آیین   به   مربوط   که   از   شده   گرفته 

 است   مهرپرستی 

 پیشانی قالی  کتیبه 
بیرونی   و  باالیی  حاشیه 

 ی کف ساده. نوار   قالی. 

 کرم روشن 
گاره  خط 
 ی ا قهوه 

 توحید 
  از   ای مجموعه   لکرسی ا آیت 

 اند دانسته   جالل خداوند   صفات 

 قندیل 
میان داخلی طاق  

 محراب 
متداخل   قاب  دو 

 اسلیمی 
شیری و  

 زرد 
 نور الهی 

قندیل یا چراغ، با تفسفیر عرفانی  
آیه   از  نور   سوره   ۳۵که    مبارکه 

ی  ا ف هنره   توجه   مورد   ، شود ی م 
 رد ی گ ی صناعی قرار م 

 بندی رنگ  نوع فرم  محل قرارگیری  مایه نقش 
نماد و  
 نشانه 

 توضیحات 

 درخت 
فضای    طرفین 

 داخلی محراب 
و   شکوفه  درخت  دو 

 از مکتب تبریز   ملهم   انار 
  نارنجی، 

 سبز   ، زرد 
  و   شادابی 
 تداوم 

  ارتباط   به   که   عرفانی   مفهوم   یک 
  بر   حیات   اجزای   تمام   متقابل 
 دارد   اشاره   سیاره ما   روی 

ی  ها گل 
شاه  
 عباسی 

  پایین قندیل، 
ی میانی  فضا 

 محراب 

شکل،  بیضی    تخمک 
 یی ختا 

  نارنجی، 
 ، بنفش 

 صورتی 

  خورشید. 
 نیلوفر   گل 

نام  به  که  گل  متفاوتی  این  های 
عباسی،  الله  اناری   چون    گل 

 . معروف است   صفی شیخ 
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 گیری نتیجه 

  تازه   . ایرانیان است   مهرپرستی   آیین   به   مربوط   که   از   شده   گرفته   یی ها مهرابه   از   محراب   واژه   که گفته شد   طور همان 

ای زیبا مزین  کرده و مسجد را به محرابه   وارد   اسالم   آیین   به   را   خود   گذشته   ی ها نسل   هنری   میراث   شده   مسلمان 

نمازگزار    مؤمن ی از بهشت را به روی  ا دروازه های جانمازی وارد شد و  به طراحی قالی   ها محراب نمودند. این  

مرتبه به صفات جالل و جمال    ۱۶ی از صفات خداوند بوده و  ا مجموعه الکرسی  ت ی آ   گشود. طبق تفسیرهای آمده، 

پروردگار یکتاست. درخت نیز یکی از    کران ی ب شده است. این آیه بیانگر توحید و تصویرگر قدرت  خداوند ذکر  

درختان پرگل و شکوفه از مظاهر    و   مظاهر برجسته قدرت پروردگار در طبیعت است و درختان میوه مانند انار.. 

و بیانگر نور    رد ی گ ی م در فرهنگ ایرانی و آیین اسالم مفاهیمی مشترک را در بر    ل ی قند   . هستند بهشت در آیین اسالم  

.  ست ا   ی رستگار سوره نور خداوند نور بیکران حق و حقیقت و روشنگر راه    ۳۵  ه ی آ و روشنایی ست و طبق  

و    اند درآمده دست  الکرسی در خدمت طراح چیره ت آی دار مجموعه آیات و نقوش نقش بسته در قالی محرابی قندیل 

درجهت بیان توحید و یکتایی و قیمومیت و بخشش پروردگار در درگاه باغ بهشت تصویر گشته و در پرتو چراغ  

یکتاست، همانا وجود روشنایی   که   روشنگر هستی،  پروردگار  نقش    فروزان   بخش  به رنگ و طرح و  گشته و 

 . خوانند ی م را به عبادت یگانه معبود فرا    مؤمن آوای خوش اذان،    چون   ی زیبا، ا نه ا تر ملکوتی، همچون  

 

 منابع فهرست  

شهرهای اسالمی و پیرامون،    ی ها ظرایف و طرایف یا مضاف و منسوب   (. ۱۳۵۸. ) آبادی باویل، محمد   -

 . انجمن استادان زبان و ادبیات ؛  تبریز 

 . فرهنگسرا تهران:  مترجم مهین دخت صبا،  چاپ دوم،  قالی ایران،    (. ۱۳۶۸. ) ل ی سیس   ادواردز،   -

ها  رمز نقوش در سجاده (.  ۱۳۹۸نژاد رایینی، محسن، احمدی بدرالدین. ) اسکندرپورخرمی، پرویز، قاسمی   -

 . ( ۱۶)   ۵، گلجام،  می در ایران ال های محرابی دوره اس و فرش 

 . ۳۰ تا  ۳۶ ، ۳  ، نگار  و  ختایی. مجله نقش  . طرح ( ۱۳۳۶) ، هادی.  اقدسیه   -

  قاجار   دوره   از   ایران   ی ها قالی   رنگ   و   نقش   طرح،   بر   زیگلر   شرکت   حضور   ر ی تأث (.  ۱۳۹۹. ) سحر   ایلخان،   -

 . ۴۷تا    ۱۰  از   ، ( ۲)   ۱،  فصلنامفه علمفی مؤسسفه آمفوزش عالفی ففردوس   دوم   جهانی   جنگ   پایان   تا 

  اسعدی،   هومان   پالسید،   علیرضا :  رجمان ت م   دوم،   چاپ   ی در هنر ایران، ر ی س   (. ۱۳۹۵)   . پس ی ل ی ف   ، اکرمن   ، آرتور   پوپ،   -

  شادی   مرزبان،   پرویز   مقیسه،   مهدی   نفیسی،   دخت نوشین   چگینی، نوروززاده   ناصر   شیرازی، زاده اهلل آیت   باقر 

  زهرا   حصوری،   علی   ذاکری،   مصطفی   رهنما،   هوشنگ   ریاضی،   محمدرضا   راد، شاکری   محمدعلی   جوادی، شفیعی 
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  : تهران   فر، روح   زهره   شاپورشهبازی،   علیرضا   کریمی،   فاطمه   شهمیرزادی، ملک   صادق   دریابندری،   نجف   باستی، 

 علمی و فرهنگی.   انتشارات 

میرحیدر،    نامه معراج   و   احمدموسی   نامه   معراج   در   ساختاری   عناصر   تطبیقی   ی بررس   (. ۱۳۸۹)   . رضا   تهرانی،   -

 . ۳۸  تا   ۲۳  (، ۱۴)   ۵نگره،  

قند   (. ۱۳۸۱)   . ال ی ل   ، ان ی محمد   ، مهناز   فر، شایسته   - در  مذهب  نمود  و    فصلنامه   ، ایرانی   ی ها ل ی جایگاه 

 . ۱۰۷تا    ۹۶  ، ۴،  سال اول   فرهنگستان، 

 . تهران: انتشارات عابد. ( چاپ اول ) . قلم و قالی، دفتر اول  ( ۱۳۸۲) خلیقی، علی.    -

 دلشاد.   نشر تهران:    فففرش،   جامع   فرهنگ .  ( ۱۳۹۰احمد. )   دانشگر،   -

 تهران.   دانشففگاه   چاپ اول، تهران: انتشارات   دهخدا،   نامه   لغت   (. ۱۳۷۷) اکبر.    علی   دهخدا،   -

 (. طراحی فرش، چاپ اول، تهران: انتشارات بهجت. ۱۳۹۴. ) با ی ز   رادینا،   -

 . تا ی ب ، تهران: انتشارات  ۱جهففان، چاپ اول، جلد    ادیان   (. تاریخ ۱۳۸۴عبدالعظیففم. )   رضایففی،   -

 سرای عادل. (. بهشت سعادت ابدی، قم: انتشارات کتاب ۱۳۹۲. ) جابر   رضوانی،   -

 . ۲۴  تا   ۳۰  ، ۱،  . مجله نقش و نگار، سال اول ( ۱۳۳۴رفیعی، عبدالکریم. )   -

و بافت اطراف، تهران:    زد ی چخماغ    ر ی مسجد ام   ی معمار   ل ی و تحل   ی (. بررس ۱۳۹۵. ) ه ی سم   ا، ی روانشادن   -

 . ۱۵تا    ۹  ران، ی در ا   ی جامع علوم مهندس   ی الملل ن ی مسابقه کنفرانس ب   ن ی اول 

 نامه، تهران: دانشگاه الزهرا. شناختی، پایان (. نقد نگارگری هفت پیکر با رویکرد نشانه ۱۳۹۱. ) فاطمه   زهتاب،   -

 . سهامی فرش ایران   شرکت : انتشارات  تهران   برگی از قالی خراسان، (.  ۱۳۷۵)   . ژوله، تورج   -

 . تهران: انتشارات یساولی   ، فرش ایران پژوهشی در  (.  ۱۳۸۱. ) ژوله، تورج   -

 . فرهنگی ی  ها دفتر پژوهش انتشارات    : ایران، تهران   تبریز خشتی استوار در معماری (.  ۱۳۷۶. ) زاده، حسین سلطان   -

 .سپهر اندیشه  : تهران   ، های ایرانی نامه تصویری آرایه و نقشه فرش فرهنگ   (. ۱۳۸۷)   ی. صفرعل   شعبانی خطیب،   -

  ۱۸نشریه هنرهای زیبا،    (. گیاه زندگی در ایران، میان رودان و مصر باستان، ۱۳۹۲صدرالدین. ) طاهری،    -

 . ۹تا    ۶،  ( ۲) 

 ، مشهد: انتشارات دارالکتاب اسالمیه. ۲(. المیزان، جلد  ۱۳۷۱باقر. )   طباطبایی،   -

 . امیرکبیر   چاپ بیست و دوم، تهران: انتشارات   (. ۱۳۶۲. ) عمید، حسن، فرهنگ عمید   -

 (. جواهر القران، جلد اول، قم: انتشارات کتابخانه مدرسه فقاهت. ۱۳۸۶. ) محمد   غزالی،   -
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نگاه ۱۳۹۰ستاره. )   ، ی فتح   - نگاره   ی (.  نظام   ی ل ی ل   ی ها بر  تا سده دهم    ی و مجنون خمسه  پنجم  از سده 

 نامه. ان ی پا   ، ی هجر 

دانشگاه  قم: انتشارات  نامه کارشناسی ارشد،  احکام فقهی در مساجد، پایان (.  ۱۳۷۸. ) ، نسرین ی بافق ی قائم   -

 . علوم قرآنی 

  مشهد: انتشارات های حرم،  همه فرش (.  ۱۳۸۸. ) عذرا ،  محمد باقر   منا،  سلطانی،   ، یوسفی ،  کفشدار طوسی   -

 . اداره کل روابط عمومی آستان قدس رضوی 

بررسی قالی    محرابی موزه فرش آستان قدس رضوی و   ی ها نگاهی به قالی (.  ۱۳۸۸کمندلو، حسین. )   -

 . ۴۰  تا   ۱۹  (، ۱۲)   ۴، تهران: نگره،  هفت شهر عشق 

  تا   صفویه   عصر   از   ایرانی   ی ها فرش   در (  نور   تجلی )   قندیل   مایه   نقش   بررسی   (. ۱۳۹۱کمندلو، حسین. )   -

 . ۲۷  تا   ۱۶  (، ۳-۲)   ۱ معاصر، نشریه آستان هنر،   دوران 

 . فراگفت انتشارات  فرهنگ آسمانگر،    (. ۱۳۸۲) .  حمدی، حسنعلی م   -

(. دیدار از موزه ملی ملک، تهران: سایت رسمی کتابخانه و موزه  ۱۳۸۴)   . ه ی مرتضوی قصابسرایی، مرض   -

 . ۳۶تا    ۳۴ملی ملک،  

 معین، چاپ هفتم. تهران؛ موسسه انتشارات امیر کبیر.   نامه (. لغت ۱۳۵۶معین، محمد )   -

 . میه ال دارالکتب اس انتشارات    : تهران   ( ۱۸و    ۱۴و    ۲جلدهای  نمونه ) تفسیر  (.  ۱۳۶۱صر. ) مکارم شففیرازی، نا   -

 بازتاب.   انتشارات   : تهران   بافی. هنر قالی   آموزش   (. ۱۳۹۲)   . پوراندخت   نیرومند،   -

فرشید،   - فرزانه،  )   حبیب   الهی آیت ,  رضا   افهمی   نیک    بازتاب :  محرابی   قالی   شناسی نشانه   (. ۱۳۸۸اله. 

 . ۲۷تا    ۹  (، ۱۴)   ۵گلجام،    فرش،   نقش   در   مسجد   معماری 

 . مرکز مطالعات و تحقیقات تهران: انتشارات  فرهنگ ادیان جهان، ویراستار پاشایی،  (.  ۱۳۸۵. ) آر هیلنز، جان   -

 . ۶۵تا    ۵۵،  ۳و    ۲(. تجلی عرفان در عصرصفویه، نگره،  ۱۳۸۵، احمد. ) وندشعاری، علی، نادعلیان   -
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arbabi@art.ac.ir 
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 چکیده 

به نقوش حاشیه، زیرمجموعه  اعتقادات و جغرافیای محل سکونت مردم مختلف  از آداب و رسوم،  شمار  ای 

هنری  نمادپردازی  با که    رود ی م  آثار  کرده   شان در  پیدا  از    نمود  یکی    حاشیه   شناخته شده   های مایه نقش است. 

از    ای واگیره ای منسوب به دوستکامی است که  ی ایران و قفقاز که ریشه در آیین مهرپرستی دارد، حاشیه ها قالی 

دو  کنگره   تکرار  یک    دار برگ  در و  نگاره  این  است.  گوناگون    جام  دالیل  به  هزاران سال  دستخوش  طول 

 بر اساس ساختار فرهنگی میان ایران و قفقاز و گفتمان مشترک دو منطقه، پرسش   . شده است   ایی ه دگرگونی 

های ایران و قفقاز از یکدیگر  دوستکامی در قالی   حاشیه   دهنده تأثیرپذیری عناصر تشکیل   نحوه  پژوهش،  اصلی 

های  مایه قش ن ساختار کلی و    با هدف مطالعه تطبیقی بوده و   رویکرد  با  توصیفی و  نوع  از است. پژوهش حاضر،  

این حاشیه در ایران و قفقاز، در پی عوامل تأثیرپذیری اقوام از باورهای یکدیگر و عناصر برگرفته از طبیعت بوده  

مشترک اقوام ساکن در ایران و    های اسمی و ساختاری این عناصر بر اساس ریشه و تفاوت   ها شباهت دنبال  ه  و ب 

بندی و حضور  پردازی، رنگ از لحاظ ساختار، نقش  های بسیار ی پژوهش حکایت از مشابهت ها افته قفقاز است. ی 

دارد که از عناصر   دو حوزه  هر  تولیدات  دوستکامی در   نظم، ریتم، تقارن، تعادل و توازن بصری در نقوش حاشیه 

 سنت  اساس  اما بر ؛  اند شده هاجرت و اعتقادات مردم مناطق مختلف مشتق  برگرفته از طبیعت، آداب و رسوم، م 

  رفته برای حاشیه  کار به جزئیات و اسامی  نقوش،  اجرای  ی شیوه  یی معدود در ها تفاوت  قوم،  منطقه و  هر  بافت 

 بافت، حائز اهمیت است.   منطقه  شناخت  در  ای نه ا نش   دوستکامی وجود دارد که به عنوان 

 

 و قفقاز، آیین مهرپرستی دوستکامی، برگ و جام، ایران  حاشیه قالی،    کلیدی:   های واژه 
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 مقدمه 

  گنجینه انتزاعی دارد.   هندسی وکامالا  نقوش تکرار شونده   قالی، عموماا ساختاری بر پایه حصار    عنوان ه ب حاشیه  

نمای طوایف مختلفی است که در  آینه تمام   این سرزمین داشته و قوش حاشیه قالی ایرانی ریشه در اساطیر  ن 

 نشان  اقوام  این  بافی قالی  هنر  رفته در  کار به های مایه نقش  . مطالعه کنند ی م این مرز و بوم زندگی کرده و  محدوده 

منطقه   هر  در  رایج  و فرهنگ  ها، تصویری از آداب، سنن بافته عناصر تشکیل دهنده فرم در این دست  که  دهد ی م 

بها  ماهیتی متمایز و گران  و  هنری  های شاخصه  دارای  خود،  قومی  و  فرهنگی  ریشه  اساس  بر  و این افراد  بوده 

نیز برآمده از آداب و رسوم، باورها و جغرافیای محل سکونت مردم    دهنده دوستکامی نقوش تشکیل   .هستند 

  گذر زمان با توازن ویژهای، اغلب   و در گر شده  جلوه   شان ی هنر آثار    گیری از نمادها در مختلف است که با بهره 

 اجباری اقوام مناطق   های گسترده و گاهااجابجایی   ر ی تأث تحت  و    فضای حاشیه کاربرد داشته   پهنای  و  درازا در  

مردم ایران و قفقاز است   میان  مشترک  هنرهای  ازجمله  بافی که قالی   آنجا . از  با تغییراتی همراه بوده است  مختلف، 

 شناخت و بررسی  معرفی،  شناسایی،  پژوهش،  ، هدف اصلی آمده ی م شمار  و قفقاز، بخشی از سرزمین ایران به 

های اقوام مناطق مختلف جغرافیای ایران  درونی اجزای آن در قالی   دوستکامی و روابط   ساختار کلی انواع حاشیه 

با    حاضر   ست. پژوهش ا   ها آن  در  تفاوت  و  تشابه  وجوه  یافتن  ای و همچنین نه ا مطالعات کتابخ  اساس  بر  و قفقاز 

های  و تفاوت   ها شباهت   ( الف   که،   سؤاالت است   این   به   پاسخ   دنبال ه  نقوش اجرا شده در این حاشیه ب   مطالعه 

اسمی و ساختاری اجزای دوستکامی بر اساس ریشه مشترک اقوام ساکن در ایران و قفقاز چگونه است؟ ب(  

  های مایه نقش بررسی    داشته است؟   یه حاش   ین نقوش ا   یری گ کار به در    یری اقوام چه تأث   ی و باورها   یعی عوامل طب 

شود و   برداشته  حاشیهی مذکور  شناخت  در  مؤثری  های تا گام  شود ی م  موجب  دوستکامی،  حاشیه  در  رفته  کار به 

 به  مواردی  در ها خواهد داشت.  شناخت بنیان نقوش، کمک شایانی در شناسایی بهتر و آشنایی با سیر تحول آن 

 .است  شده  اشاره  مناطق نیز  در دیگر  حاشیه  این  های مایه نقش  مشترک   ریشه 

 پژوهش   پیشینه 

و جامعی برای   مدون  مجموعه  که  دهد ی م  نشان  موضوع تحقیق  با  مرتبط   یافته  انتشار  و  مستند  منابع  بررسی 

 در  صورت پذیرفته  و در مطالعات  نشده  رفته، مشاهده   کار به دوستکامی    ها حاشیه هایی که درآن بافته دست 

مناطق مختلف، جسته گریخته به این حاشیه اشاره    های ها و ورنی ها و گاهی گلیم طرح و نقش قالی   زمینه 

 های میان اقوام مختلف در ایران و گاه در تطبیق با قفقاز مایه نقش نمونه تحقیقاتی که به بررسی    شده است. از 

 کردی  های قالی  نقش  و  طرح  تطبیقی ساختار  مطالعه "به پژوهش اکرم بخشی با عنوان    توان ی م است   پرداخته 

و نقش متن    مشترک طرح   ساختار   اشاره کرد که به بررسی   ۱۳۹۶در سال    "آذربایجان )قفقاز(   منطقه  با  خراسان 
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پرداخته و آن را حاشیه   خراسان   کردی   ی ها قالی   و حاشیه  آذربایجان  به  پرکاربرد در  ای و  شمار  آذربایجان 

  بلوچی   با   خراسان   کردی   های قالی   نقش   و   طرح   ساختار   تطبیقی   مطالعه " . بخشی و وندشعاری در آورد ی م 

نرگس   از مشابهت قابل توجه حاشیه ،  ۱۳۹۶در سال    "بلوچستان   و   سیستان  با  در قالی   ی گل  های خراسان 

  ساختار   بررسی ". آن دو همچنین، در  اند آورده بلوچی سیستان، سخن به میان  های  ای در قالی کجاوه   حاشیه 

ی را  گل نرگس   حاشیه ،  ۱۳۹۵در سال    "( شمالی   رضوی، )   خراسان   کردی   اصیل   های قالی   نقش   و   طرح   فرمی 

اجرا    کرد خراسان   ی بافندگ   ی ها در حوزه ی  اصل   یه عنوان حاش ه ب   که   دانند ی م ی  دوستکام   یه حاش   الگوی   همان 

، نقوش اردبیل و قفقاز  "آذربایجان   ه منطق  های ورنی  گلیم  در  نقش  و  طرح  بررسی "( نیز در  ۱۳۹۲خالقی ) .  شود ی م 

  رنگ   و   نقش  و   طرح   تطور   و   تحول   سیر   بررسی "( در  ۱۳۸۷را از نظر گذرانده است. عالوه بر آن، خیراللهی ) 

  یان مشترک م   ای مایه نقش عنوان  ه دانسته و ب   یاهی گ ای  یه حاش دوستکامی را   "عصر حاضر   در   اردبیل   استان   فرش 

 Azerbaijani-Caucasianمنابع خارجی، در کتاب    در حوزه   . کند ی م   ی با قفقاز معرف   یران غرب ا   شمال   ی ها بافته 

Rug  های  های تصویری قالی (، توضیحاتی مختصر در رابطه با طرح و رنگ نمونه ۲۰۰۱سیاوش آزادی )  نوشته

 ها ارائه شده است. آذربایجانی و محل بافت آن 

 پژوهش  شناسی روش 

در    است. تطبیقی   رویکرد  با  توصیفی  م آن، جا ان  روش نوع پژوهش بر اساس ماهیت، توصیفی تحلیلی بوده و  

اطالعات مربوط به    اندوزی یافته کیفی استفاده شده است.    اطالعات، شیوه  تحلیل  تجزیه  تفسیر نتایج حاصل از 

منابع و   طریق  منطقه و گردآوری منابع مستند تصویری، از  هر  در  بافی تاریخی اقوام و قالی   پیشینه  سوابق و 

 توجه   با   شده است.   آوری جمع ها از اینترنت  سایر عکس   است.  یافته  م جا ان و الکترونیکی    ی ا نه ا مطالعات کتابخ 

ایرانی    ی ها دوستکامی در قالی   مایه نقش نمونه    ۲۰پژوهش، نهایتٌا تعداد   تطبیقی  رویکرد  به گستردگی مناطق و 

 گرفته است.  قرار  بررسی  تحقیق مورد  انتخاب و در این   مند شکل هدف ه  قفقاز ب   ی ها نمونه در قالی   ۱۳و  

 : ۱دوستکامی 

)به گویش تهرانی(،    دوزکومی یا    دوسکومی دوستکامی، دوستگانی،    خصوص واژه  در  دهخدا   نامه لغت  در 

و    با دوستان یا به یاد ی بوده که  شراب   پیاله معنای  ه  در گذشته ب   نی یا دوستکامی ا دوستک شده: »  آورده  چنین 

که    شود ی م خوری اطالق  خوری و آب دار شربت به ظرف بزرگ و پایه   اند، اما امروزه مینوشیده آنان    سالمتی 

مورد استفاده  )مسجد، سقاخانه(  های عمومی  ن ا و مک   ، مراسم عروسی خوانی( )مانند روضه عزا    در مجالس 

 (.  ۱  ر ی تصو ( ) ۱۱۲۴۲:۱۳۷۳« )دهخدا،  تا تشنگان از آن بنوشند   ند ا میریخته و در آن آب یا شربت    گرفته ی قرار م 

 در   بوده است. این ظروف چند خروار آب یا یک ُکر و بیشتر    حدودااها  دوستکامی دهخدا، گنجایش این    به گفته 

 
1
 dustkāmi 
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و  ساخته شده    یکپارچه   از سنگ ،  شناخته شده   های دوستکامی   ن ی تر ی م ی قد   . شدند ی تر نیز ساخته م مقیاس کوچک 

عنوان   یا سنگ تحت  شده سنگابه    اب  » نامیده  در  اند.  مهرپرستان  که  است  دوستکامی گذرگاه معروف    ها 

 (. ۲( )تصویر  ۱۵:۱۳۵۵رفع تشنگی کنند.« )حامی،  تا    اند کرده ی و آن را پر از آب م   اند گذاشته ی م 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 www.wikihaj.com) ) سنگاب خوارزمشاهی    -۲تصویر         ( ۱۳۹۴کفیلی،    و   )اکبری دوستکامی    -۱تصویر  

 

 دوستکامی   مایه نقش حاشیه با  

ایرانی،  با  تمامیتی  قالی  که  ب محدوده  واحد است  فرش  ، نام حاشیه ه  ای  داخلی  آن   را  فضای  پیرامون  از 

موجب    . دارد ی م محفوظ   است،  فرش  درونی  وحدت  نماد  که  محصور  محیط  تمرکزی    شود ی م این 

  فرد   عمدتاا   و   اساساا هفت   فرش   روی   بر   به ویژه   ایران   در   حاشیه بخش به سمت متن فرش فراهم آید.  یگانه 

بیشتر یا کمتر از هفت حاشیه داشته باشند و   ایران   های فرش  که  شود ی م   مشاهده   اندکی نیز  موارد   در . است 

در مقایسه   عشایری و روستایی  ی ها فرش پردازی شوند. ( نقش ۱درباری یا سرخود   حاشیه )حاشیه گاه بی گه 

  ها آن نیستند و در ساختار نوارهای کناری    ها حاشیه  تعداد  و  ابعاد  بند  و  قید  در  های شهری، چندان فرش  با 

)اصلی( یافت. از    بزرگ   حاشیه   و   کوچک )فرعی(   حاشیه   زنجیره،   ر، لَویافته از  ای سازمان مجموعه   توان ی م 

آالمنجوق، مداخل )کوهه، سلسله(، و حتی   به سو )آب، راه،یول(،   توان ی م های قاب حاشیه  دیگر قسمت 

 . شوند ی م جنوبی، بخشی از حاشیه محسوب   مناطقی از جمله خراسان اشاره کرد که در  های قالی  ریشه 

  ها و گلیم   ها فرش   که اغلب در حاشیه  مایه نقش  دوستکامی، گیاهی است. اشکال متنوع این   موضوع حاشیه 

 مضّرس در   پهن  برگ  دو  از ،  هستند آن    شبیه به هراتی و در واقع تغییر یافته که    شود ی م و گفته    روند ی م   کار به 

 کار گرفته شده و اند. این عنصر بصری به عنوان یک الگوی قدیمی به پدید آمده  آتشدان  یا  جام  یک  طرف دو  

 
. شودمین بافته آن در متن از حاشیه  جداکننده خطوط  و رفته  پیش  "مداخل"ت  صوره  ب متن در که است فرش در حاشیه نوعی ،"خود سر حاشیه"  1

 ،شودی م جدا متن  از  هنرمندانه بسیار و ظریف اسلیمی هاینگاره   بن سایر یا هاپیچ  شاخه از زیبایی یهاطرح   با معموالا و است زیاد حاشیه این پهنای
 (. ۱۹۶:۱۳۷۲د )دانشگر، نامن  نیز "درباری حاشیه" را حاشیه گونه این

http://www.ichodoc.ir/
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   . شود ی م های اقوام و مناطق مختلفی از جمله ایران و قفقاز از آن بهره برده  بافته با اندک تفاوتی در دست 

سخنرانی  مجموعه  از  اول  میزگرد  در  حصوری  موضوع  دست  فرش  تحقیقات  مرکز  های دکتر  با  بافت 

  "از قفقاز به شیراز "و در میزگرد نوزدهم با موضوع    "ی تحقیق در فرش ایران با تأکید بر هراتی ها روش "

، نمادی از دو ماهی یا دلفین موجود در نقش هراتی  مایه نقش که »دو برگ پهن در این    دارد ی م چنین اظهار  

نقل  )   « رد ی گ ی م  ریشه نوشی در معابد مهری  باده و از آیین  است  ین مهر  )ماهی در هم( بوده و جام نیز نماد آی 

که به معنای جام شراب است   شود ی م (. از این حاشیه در فارس به دوستکامی تعبیر  ۱۳۸۷لهی، ا شده در خیر 

میخکی  تبر )اردبیل(،  و در مناطق مختلف ایران با اسامی نرگسی )خراسان(، بالتا آغزی به معنای دندانه یا لبه 

ای )سیستان(، سیخ کبابی )چهارمحال و بختیاری( و برگ و جام )مناطق شاهسون نشین(  )همدان(، کجاوه 

  ۱فیای قفقاز و مناطق دیگر نیز با عناوین مختلفی همچون شمعدان دوستکامی در جغرا   . حاشیه شود ی م شناخته  

و جام شراب    ۲باغ، مشعل )چراغ( در آذربایجان، قیچی بالیق )قیچی ماهی( در قوبا و ارز ترکمنستان در قره 

 حاشیه  عنوان ه ب  ر حاض  حال  در و    رد ی گ ی م )مشعل( و تیغ اره )برگ بلوط( در ارمنستان مورد استفاده قرار  

امروزه است شیروان   و  ا قوب  ی ها چه ی قال  به  مربوط  آذربایجان  جمهوری  در  اختصاصی  حاشیه،  »این   از  . 

 و  قزاق  فرش  که  هایی بخش  حتی  و  آذربایجان  جمهوری  تا  گرفته  بیجار   انگوران و  زنجان،  اطراف  روستاهای 

 (. ۳( )تصویر  همان « ) دهد ی م  نشان  مناطق را  این  بین  فرهنگی  ارتباط  ، تار و پود زده شده و شود ی م بافته   ارضی 

 

 

 

 

 
 

 ( ۱۳۸۱  ، ی )حصور ی  دوستکام   ه ی روند تحول حاش   -۳  ر ی تصو 

 

 مهر و ادبیات عرفانی   پیوند عناصر دوستکامی با اسطوره 

است. در    شده ی م های بعدی منتقل  یک راز به نسل   صورت به آیینی رازآمیز بوده و مفاهیم آیینی در آن   مهرپرستی 

 است. کشته شدن  شده  گرفته  کار به  آن  مبادی  و  مفاهیم  ارائه  در  زبان بصری  عنوان  با  نمادین  تصاویر این آیین،  

 الهام  منبع  مهر، از آن جمله است. اساطیر ایران در بسیاری از نقوش قالی ایرانی ریشه دوانده و  دست به  گاو 

 
1 Shamdan (candelabra) 
2 Erez in Türkmenistan 
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  از   پیروی   ای نمادپردازانه و با گونه ه  ای و آیینی، ب های اسطوره ن ا اند. همزیستی با طبیعت در کنار داست هنرمند بافنده 

. نقوش تجریدی دوستکامی، مصداق بارزی  ابد ی ی م ، در هنر و زندگی بافنده انعکاس  گرایی غیرواقع   سنت   قواعد 

  ساده   آمیز اغراق   صورت به یی است که اشکال طبیعی در آن با مدد ذهن خالق بافنده  ها بافته دار کردن    از سبک 

 . د ر ی گ ی م ای که در قالب نقوش شکسته و هندسی، برشی از گیاه و فرم جام شکل  به گونه   اند شده 

 الف( جام 

است. به    شده ی م داشته که در روشنایی آن، فردی به مقام پادشاهی یا پیامبری نائل    ّرجام، مفهومی نزدیک به ف 

دنبال درخواست زرتشت، آن را در  ه  ، آب زاللی است که اهورامزدا ب ّر(، نمود دیگر ف ۱۳۸۳اعتقاد هدایت ) 

)نقل شده در    نوشد ی م ، قرار داده و زرتشت نیز از آن  سازد ی م کف دست او که بعدها مفهوم جام را تداعی  

هایی چون حکمت، هوشیاری، نیرومندی و  اش ویژگی ، به دارنده ّر(. جام نیز مانند ف ۱۳۹۱امامی و مالگرد،  

گر آب، سنگ، پیاله و مانند آن شده  و جام در اساطیر ایرانی، تجلی   ّرپیروزی پیشکش کرده است. پیوند میان ف 

نبرد مهر و گاو، مهر برای نجات    اند. در اسطوره ها در آیین مهری و مراسم آن نیز وجود داشته این پیاله   است. 

از  تا از خون او حیات گیاهی و جانوری در زمین پدید آید.    کشد ی م سالی گاو را  زمین از قحطی و خشک 

بخشی داشته، خون گاو قربانی شده در نزد مهردینان  که گاو در باور پیروان میترا، تقدس و توانایی هستی   آنجا 

هایی  مقدس بوده و به نوعی با برکت، حیات و آفرینندگی پیوستگی داشته است. این عنصر حیاتبخش در جام 

 منتقل  جام  صاحب  به  همزمان با نوشیده شدن، تقدس آن،   و  برکت  و نام دوستکامی جای گرفته،  ه دار ب پایه 

جام شراب در ادوار بعد نیز باقی ماند. »جام و شراب مقدس آن، نمادی   صورت به مفهوم  است. این    شده ی م 

  در برگیرنده   تواند ی م خود    از آگاهی کامل بر اسرار است و در ادبیات عرفانی نیز در پیوندی تنگاتنگ با پیشینه 

(. نقش جام  همان اسرار نمایی و معرفت کامل از رموز ناپیدای جهان آفرینش باشد« ) مفاهیمی واال همچون  

 ها کاربرد دارد. ویژه در فرش ه  های سراسر ایران ب بافته مهر، در دست 

 ب( برگ )ماهی، دلفین( 

باردار شده بود، در اعماق  مهر یا میترا از پاکبانویی باکره به نام ناهید )آناهید، آناهیتا( که از آب دریاچه هامون  » 

 (. مادرش او را بر روی گل نیلوفر آبی که نماد عشق است قرار داد و دو ۱۳۹۲آب متولد شد« )حفظی یکتا،  

دلفین( او را به ساحل رساندند تا وظایف خویش را آغاز کند و جهان را غرق روشنایی سازد )احراری  ) ماهی  

نیا و  ا نماد خوشبختی، حاصلخیزی، ثروت و بارداری« )نفیسی ه (. »ماهی در اغلب فرهنگ ۳:۱۳۹۳و تیموری،  
ماهی، تأثیر مهمی در اساطیر    مایه نقش ( و دلفین نمادی از باران و برکت از سوی دریاست.  ۱۳۹۲آشوری،  

 بسیاری است. عالوه بر اسطوره تولد مهر، »در  نمادین  و  مستقیم  مفاهیم   ایران باستان داشته و دربرگیرنده 
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 مینوی  ماهی  از دو  اوستا  در  است. همچنین  شده  بیان  جهان  مؤنث  عنصر  چهار  فهرست  در  ماهی،  نیز  بندهشن 

اهریمن   آسیب  گوکرن )هوم سپید( در برابر  گیاه  و نگهبانی از  را به کار حراست  آنان  اورمزد  که  شود ی م  یاد 

 پشت  در  جهان  قرار داشتن  به  توان ی م ماهی نزد ایرانیان،    های بایستگی است. از دیگر نشانه  نموده  منصوب 

دلیل اکراهی که در  ه  (. با ورود اسالم نقش ماهی ب ۱۳۹۳ خدادادی،  احمدپناه، ، خانی صفی نمود« )  اشاره  ماهی 

جای خود را به دو برگ به جای    ویژه فرش وجود داشت، رفته رفته ه  ها ب بافته دست خلق نقوش حیوانی بر  

در طول زمان، رفته رفته انتزاع یافته و گاه به شکل نقوش   که  نقوشی بوده  ن ی تر متنوع  جزء  برگ، دو ماهی داد.  
گوناگون از جمله گل    های به تنهایی و یا در ترکیب بندی   مایه نقش است. این    شده دار مبدل  هندسی کنگره 

های  همچنین برگ .  شود ی م واگیره در متن اصلی بافته    صورت به ها و گاه  بافته دست   بوته و جام، در حاشیه 
 را  جهان  سطح  نمادپردازانه سه   صورت به ست؛ از این رو که تغییرات دائمی درخت،  هوا درخت، نمود عنصر  

 . رود ی م شمار  عنصر نیز به  چهار  گردآورنده  و  سازد ی م  مرتبط  اجزایش    وسیله  به 

 نیلوفر آبی )گل آبزاد، گل زندگی و آفرینش(:  ج( گل 
هستی بوده است.   در  مادینگی  از  تصوری  الهه آب، باروری و  ناهید  و  است  ناهید  گل  ایران،  اساطیر  نیلوفر در 

؛ از  رد ی گ ی م نشأت  آن  از  شده که هستی دانسته  زردشت  فّر نگهداری  جایگاه  ایرانی،  کهن  روایات  نیلوفر آبی در 

نیلوفر فرزند آب بوده و در میان    نزدیکی دارد.  پیوستگی  زایش ایزد مهر   مهری و اسطوره  آیین  با  رو، نیلوفر این 

آن   از  کیهان  که  بود  کهنی  اقیانوس  باستانی  نماد  است؛ زیرا آب   شده ی م ایرانیان، بسیار مقدس و پاک محسوب  
 که  آنجا از  . رفت ی م  شمار به  آن  زهدان  مثابه به  درحرکت بود،  آب  سطح  روی  بر  که  نیلوفر  است و  شده  آفریده 

(  ۱۳۸۹دارد. به باور بهمنی )  شباهت  خورشید  ، به شود ی م  بسته  غروب  هنگام  در  و  باز  دم سپیده  در  گل نیلوفر 

 شمار مرگی به شمسی و بی  حیات  تجدید  مظهر  نیلوفر  گل  رو  از این  و  حیات است  الهی  منبع  خود  »خورشید 

 (. ۱۳۹۴ست« )نقل شده در مبینی و شافعی،  ا   ، کمال و شکفتن معنوی ها ی روشنگر   همه  مظهر  . پس رفت ی م 

 ایران و دوستکامی 

 هر  بافت  سنت  اساس  بر اجرای دوستکامی در میان اقوام و مناطق مختلف ایران، از الگویی ثابت تبعیت کرده و  

 است. بافت، حائز اهمیت   منطقه  شناخت  در  ای نه ا نش   که به عنوان تمایزهایی به همراه دارد  اندک    قوم،  منطقه و 

 حاشیه گل نرگسی 

نرگسی   متداول از جمله حاشیه حاشیه  در    های  اصلی  کرد حوزه و  بافندگی  و    ۱خراسان   نشین های  بوده 

 همان   اصلی آن   ساختار   اما   است   همراه   جزئی   هایی تفاوت   با   رضوی   و   شمالی   خراسان   در   آن   پردازی نقش 

 
  از   جلوگیری   برای (  ق.  ه  ۱۰۱۰)  صفویه   دولت   اوایل   در   و   کنند ی م  زندگی   منطقه  این   شمالی   بخش   در  ،کُرمانج   به   معروف   خراسان   نواحی   کردهای   1

  در   قراچورلو  و شادلو  قوچان،  در  زعفرانلو  هاینام   با . این اقوام  شدند  داده  پهناور اسکان  استان  این  شمال  در  و  منتقل  خراسان به  ازبکان  تاز  و  تاخت
سنت   ها،بلوچ   و  ترکمانان  با  هاآن  مجاورت  دلیل  به   .(۱۳۷۵،۲۸۵  یساولی،)  شوندی م   تقسیم  متعددی  هایتیره   به  کدام   هر  بجنورد، از  های  الجرم 

 . اندکرده یی هابرداشت بافی این اقوام، قالی
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باف  این نقوش ذهنی .  استوار است   و تکرارشونده   نقوش هندسی   بر پایه بوده و  دوستکامی    الگوی حاشیه 

که این حاشیه    دارد ی م علی حصوری اظهار    . شوند ی م مشخص، بافته    بدون استفاده از نقشه   اا بوده و عمدت 

  هر   در   و   دارد   به موج   شبیه   آرایشی   که است    منتظم   و   شکسته   خطی   و   برگ   شکل ه  ب   هایی مایه نقش   شامل 

  . حاشیه ( ۷۷:۱۳۷۶  حصوری، )   رد ی گ ی م   قرار   مثلث   الگوی   در   شکلی   یا   مثلث   آن، یک   پایین   و   باال   به   رو   بطن 

 تشکیل شده که به   هایی گل   از   که ساختار طرح آن،   شود ی م َبران اشتباه گرفته    ُاستی ه  نرگسی، گاهی با حاشی 

 دورانی  قرینه  شیوه  با  میان  در  یک  و  متناوب  صورت 

  گل  دو  از   یک   هر  انتهای   از  کوچک  مثلث  طرح  دو   با  شکسته   هایی خط  و  رند ی گ ی م  فرا  را  ها حاشیه  سراسر 

 (. ۴)تصویر    شوند ی م   خارج 

 

 
 

 َبران   ُاستی   ی حاشیه                                      حاشیه گل نرگسی                                           

 ( ۱۳۹۵)بخشی و وندشعاری،    حاشیه در خراسان رضوی   -۴تصویر  
 

 ه حاشیه کجاو 

ب ای  ه مایه نقش از جمله    ، کجاوه  آن عموماا  در  برگ  که شکل  یا  ه  پرکاربرد سیستان است  شکل چنگک 

هم در  کجاوه در گذشته،   نقش عنوان جام قرار دارد. به   یک مثلث یا شکلی در الگوی مثلث  مرغک بوده و 

  از   . استفاده کند ی م   خودنمایی   اصلی   امروزه تنها در حاشیه   اما است    آمده ی م   قالی   لی ص ا   حاشیه در  متن و هم  

  در   اصلی  های شاخصه   ازجمله   متفاوت  پردازی نقش   با   زنجیره  نوارهای   در  تزیینی  نقوش  و  ای َکجاوه   نقش 

 (. ۵  ر ی تصو است )   بلوچی   های قالی 

 

 

 

 

 

 
 

 ( ۱۳۹۴پیام،  )احمدی   کجاوه   طراحی خطی از نگاره   -۵تصویر  
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 بند اره دو تک )گل و برگ( و آچار   حاشیه 

ممکن است به سبب نقشی باشد که در سهولت تأمین  ی اره بوده و اهمیت آن  ها دنده ملهم از  ۱اره )بند اره( 

قطع درختان بلوط و گیاهان    ساز که زمینه   سوخت بختیاری داشته و جانشین تبر شده است؛ اما پس از آن 

 (.  ۶)تصویر    شد گز شد، فاقد ارزش  

 
 

 

 
 

 ( ۱۳۷۶)قاضیانی،    نقش اره   -۶تصویر  
 

نامیدند تا جانشین    "اره دو تک "دوطرفه درآوردند و    صورت به گیری یک خط تقارن، آن را  کار به نیز با    ها ی ار ی بخت » 

های بختیاری  )آدم یا دو دم( شباهت خاصی به سیخ   ۲(. آچار ۱۳۷۶:۱۵۲شود« )قاضیانی،    شان ی زندگ سبزی محیط  

  جانشین شده . »این نام ممکن است از برخورد با آن دسته از عشایر که یک رود ی م   کار به داشته و در موارد متعددی  

وجه با آن سر و کار ندارند و به دلیل شباهت میان این نقش با آچار، آن را به  گرفته شده باشد؛ چون خود به هیچ   ، اند 

 (. ۷( )تصویر  همان . این نقش به آدم نیز تشبیه شده است« ) خوانند ی م این نام  

 
 
 

 
 ( ۱۳۷۶بند اره و آچار به همراه مداخل )قاضیانی،    -۷تصویر  

 جام یا دیرناخ )ناخن(   و   برگ   حاشیه 

قفقاز نیز به    های منطقه شمار آمده و در قالی به   شاهسونی   های قالی   حاشیه اصلی در   عنوان ه این حاشیه ب 

شاهسونی، در کنار گوناگونی نقوش    های قالی   این حاشیه در   ساختار   دهنده . عناصر تشکیل خورد ی م چشم 

  همچنان   ایران،   نقاط   سایر   در   ۳ها شاهسون   اسکان   و   مهاجرت   رفته در آن و با در نظر گرفتن جریان   کار به 

 
1 arra 

2âcâr  
شهر،  شهرهای  و   سبالن  ارتفاعات  هایدامنه شامل    غرب  شمال  نشینشاهسون   »مناطق  3   استان   اطراف  روستاهای   و  آباد  پارس   هشترود،  مشکین 

  ، ترجمه ۱۹۹۷« )استون،  دارند  قرار   وآذربایجان  ایران   مرزی   حوزه   در   و   قفقاز   شرقی  جنوب   در  که  اردبیل است   استان   شمال   مغان در   دشت   و  اردبیل 
  به   اینالو  ایل  از  تیرهای  هفارس هستند ک  استان  شرق  مناطق  در  مستقر  جنوب،  یهاشاهسون که »  داردی م ( اذعان  ۱۳۷۴(. بیگدلی )۳۳۱:۱۳۹۱اربابی،
بغدادی    هایسون   ایل ،  مرکزی   مناطق   ی هاشاهسون.  کنندی م  زندگی   نیریز  شهرستان   حدود  در  بختگان   دریاچه   جنوبی   درسواحل   و   ندیآ ی م  شمار 

  مناطق  تهران، استان )ییالق شاهسونها( درغرب خرقان   وکوههای قزوین روستایی مناطق »در که (۱۳۹۵وندشعاری و عسگری، هستند« )نقل شده در 
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)تصویر    توان ی م و    مانده   پایدار   و   ثابت  یافت  این حاشیه  برای  منطقه  هر سه  در  ثابت  این  ۸الگویی   .)

 . شوند ی م در این حاشیه اجرا    بخش و اصیل، به صورت تکرارشونده های هویت مایه نقش 

 

 
 

 نشین مرکز مناطق شاهسون                       نشین شمال غرب           مناطق شاهسون                    

 

 
 نشین جنوب مناطق شاهسون 

 ( ۱۳۹۵)وندشعاری و عسگری،    برگ و جام در قالی شاهسون   -۸تصویر  
 

 ی دوستکامی در ایران های حاشیه مایه نقش معرفی تصویری و بررسی  

ایران، طبقهب  اقوام مختلف در  پراکندگی  گرفتن وسعت جغرافیایی و  اساس    ها نمونه ندی  با در نظر  بر 

عناصر   تحلیل  تجزیه  و  پذیرفته  بافنده، صورت  اقوام  و  بافت  قالب    مایه نقش جغرافیای  در  دوستکامی، 

 (. ۲و    ۱ها فراهم آید )جداول  م گرفته است تا امکان بررسی بهتر نمونه ا انج جدول  

 قفقاز و دوستکامی 

 منطقه  این ایران است.   بی شمال غر  همسایگی  در  و  روسیه  در جنوب غربی  کوهستانی  ای منطقه  قفقاز 

که در    شود ی م  تقسیم  قفقاز(  )ماورای  جنوبی  و  شمالی  قفقاز  جداگانه   منطقه  دو  به  قفقاز  های کوه  توسط 

  از   بعد   و   دوره باستان   از   قبل   قفقاز   قرار دارند. »سرزمین  گرجستان  و  ارمنستان  آذربایجان،  جمهوری  آن، سه 

میالدی،   ۱۷و   ۱۶( و »در طول قرون ۱۳۸۷)عمونبی،  بوده«   ایران سرزمین   به   متعلق  همواره  اسالم   حضور 

بودند.   متصل  ایران  امپراتوری  سیاسی به  نظر  از  که  شود می  تجزیه  مستقلی   "۱خانات "به   موسوم  مناطقی  به 

  در  روسیه  و  ایران  متعدد  های جنگ  اما در اوج های متعددی بوده است؛  این محدوده همواره درگیر جنگ 

  ۱۲۰۶و    ۱۱۹۲ های )در سال ترکمنچای    گلستان و   معاهده   دو   طی قفقاز    که بود    قاجار   شاه فتحعلی   زمان 

 . ( ۲۴۷:۱۳۸۱)شعبانی،    درآمد«   سابق   شوروی   سپس   و   تزاری یه  روس   مالکیت   به خورشیدی(  
 

 
← 

شرق  شهرستان  روستاهای  و  ساوه  هایدشت  گرمسیر از  و  و    ورامین  جنوب  روستایی  مناطق  شهریار؛  وندشعاری  )عسگری،  دارند«  سکونت 
 (. ۱۳۹۷زاده، یعقوب 

1 Khanate 



 6۰5         ن ی برگِ قال   ن، یی جاِم آ  
 

   ران ی ا   ی ا ی در جغراف   ی دوستکام   ه ی ما نقش   ی ر ی تصو   ی معرف   -۱جدول  

 
 )نگارنده( 
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   ران ی ا   ی ا ی جغراف   در   ی دوستکام   و عناصر حاشیه   ساختار تحلیل    تجزیه و   -۲جدول  

 
 )نگارنده( 
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قفقاز به ویژه در ارمنستان و آذربایجان محسوب    بافی از جمله هنرهای مردمی قابل توجه در حوزه قالی 

  آنجا از  . » شدند ی م   بافته   هندسی   نقوش   با   عموماا   و   روشن   های رنگ   به   عمدتاا  ی این منطقه ها قالی .  شود ی م 

 نه  ای گذشته  در  ایران،  جنوب  در  فارس   خلیج  سواحل  تا  یاد شده  سه جمهوری  نقاط  ترین شمالی  از  که 

 سنتی  مناطق،  این  های سنت  از  بسیاری  شک بی  قرار داشتند،  ایران  حکومت پادشاهی  تحت  دور  چندان 

 بسیار  های فاصله  وجود  و  جغرافیایی  و  سیاسی  تقسیمات  وجود  رغم علی  نیز   اکنون  هم  که  است  مشترک 

 (. ۱۳۸۷کرد« )عمونبی،   مشاهده  مختلف  مناطق  در  را  شماری بی   های نمونه  توان ی م 

مشترک تاریخی،    است از پیشینه   باغی ایران که امروزه خاستگاه اصلی عشایر شاهسون و قره   غرب   مناطق شمال 

ویژه  ه  در دو حوزه ب   ها بافته فرهنگی و قومی با مناطق آسیای میانه و قفقاز برخوردارند. نزدیکی و اشتراک دست 

با    ها هر دو منطقه پدید آورده است. »اکثر نقوش شاهسون   های را بین بافته   هایی طرح و نقش شباهت   در زمینه 

ی قوم شاهسون و قفقاز به حدی است که امکان تمایز  ها بافته ی  ها شباهت آناتولی و قفقاز مشترک هستند. بعضی  

به  آن  به خصوص  ها  کنونی    تر ی م ی قد ی  ها بافته سختی ممکن است؛  مرزهای  که  زمانی است  به  مربوط  که 

یکی   قفقاز  و  شایسته اند بوده شاهسون  و  )محمودی  ) ۱۳۸۷فر، «  پرهام  دکتر  »حتی  ۱۳۸۱(.  است  معتقد  در  ( 

 فارس  عشایر  با  قفقاز  ی ها قالی  مشترک  های نگاره  به  توان ی م  واحدی دارند  که مسلک   هایی ریزنقش  خصوص 

 با  خاصی  تفاوت  که  بافند ی م  خود  فرش  در  را  هایی نگاره  عشایر فارس  از  زیادی  تعداد   .کرد  اشاره  ایران 

هر دو    های بافته دوستکامی نیز در دست   (. حاشیه ۱۳۸۷« )نقل شده در عمونبی،  ندارد  آن  قفقازی های  نمونه 

قفقاز نیز،    ی ها حاشیه در طراحی قالی اساساا    . شود ی م دیده    بندی جزیی در ساختار و ترکیب   هایی منطقه با تفاوت 

 اصلی  نقش  و  طرح  به  وابسته  آن   های و ویژگی   شود ی م نقوشی است که در طول و عرض کار اجرا    دربردارنده 

ب  کار  این نقوش در نوارهای حاشیه،  از حیث  ه است. ترکیب  عنوان بخشی حاوی مفاهیم رمزی و همچنین 

که با اسامی  -(  ۱آالمونجوک آالمونجوق ) حاشیه در قفقاز شامل سو،    بندی . طبقه است شناسی حائز اهمیت  زیبایی 

،  -شوند ی م )مژه، مژگان چشم( نیز شناخته    ۴)دانه کوچک( و مژمژا   ۳موشی(، گوآندولیا  دندان )   ۲سیچاندیشی 

 است.   ۶و باالخاشی   ، ۵مداخیل، زنجیره، آناخاشی )آراخاشی( 

 انواع  ، »ترکیبی از کند ی م یاد    ۷جام شراب  وستکامی در قفقاز که دکتر لوئیس از آن با عنوان حاشیه د   حاشیه 

و    ها ساده است که در منسوجات قفقاز، به ویژه قزاق  و بسیار  انتزاعی  کامالا صورت به برگ و جام   نقش 

 
1 Alamunjuk 
2 Sichandishi (mouth teeth) 
3 Guandulya (a small grain) 
4 Muzhmuzha (eyelash) 
5 Anakhashie or Arakhashie (middle or main border) 

6Balakhashie (small border)  
7 Wine-Glass Border 
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اما رایج شود ی م به اشکال مختلف ظاهر   ها رایج بوده و ن ا شیرو  با نقش تیغ   ترین ؛    ۱ماهی آن، در ترکیب 

   (. ۹( )تصویر  Lewis, 1913:138است« ) 

در جغرافیای قفقاز دیده   تیغ اره )برگ بلوط(   با اسامی مختلفی از جمله شمعدانی، گلبرگی و  حاشیه دوستکامی 
آذربایجان است    منطقه  ی ها قالی   در  کاررفته به  متداول   های حاشیه از جمله    ، ( مشعل ) شمعدان    حاشیه .  شود ی م 

   (. ۱۰)تصویر  

 
 

                  

 شمعدانلو )شمعدانی(                                                

 

 

 
 
 
 

 

)کاسه   حاشیه »  کاسبرگ گل   گلبرگی  بافته ،  در  و  بوده  متداول  منطقه،  شرقی  نواحی  در  نیز  قزاق    های ( 

دیده   آناتولی  دست   های مایه نقش (.  ۱۱)تصویر    شود ی م برگامای  در  حاشیه،  این  کردی    های بافته مشابه 
 (. ۱۳۸۷عراقی، به چندضلعی مشبک معروف هستند« )عمونبی،  

 
 

 
 

 ی برگ و کاسبرگ کرد عراق   ه ی حاش                                                   قفقاز   ی گلبرگ   ه ی حاش                 
 

 
 

 حاشیه و نیم حاشیه برگامای آناتولی 

 ( ۱۳۸۷)عمونبی،    کاسه گل   حاشیه   -۱۱تصویر  
 

 دوستکامی در قفقاز   های حاشیه مایه نقش معرفی تصویری و بررسی  

 ها بر اساس جغرافیای بافت و تا حد امکان سال بندی نمونه با در نظر گرفتن وسعت جغرافیایی قفقاز، طبقه 

م گرفته است تا  جا ان دوستکامی نیز در قالب جدول    مایه نقش بافت، صورت پذیرفته و تجزیه تحلیل عناصر  

 (. ۴و    ۳فراهم شود )جداول    ها امکان بررسی بهتر نمونه 

 
1 fish-bone 

دوستکامی    انواع ساختار حاشیه   -۹تصویر  
 (Lewis, 1913:138 ) 

 ( شمعدان )مشعل 

بخشی و  )  شمعدانی   حاشیه ساختار    -۱۰تصویر  
 ( ۱۳۹۶وندشعاری،  
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 قفقاز   ی ا ی جغراف   در   ی دوستکام   مایه نقش   معرفی تصویری   -۳جدول  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 ( نگارنده ) 
 

 های پژوهش ها و یافته تجزیه تحلیل داده 

مناطق    و روابط درونی اجزای آن در میان اقوام   ساختار کلی انواع حاشیه دوستکامی  در راستای بررسی 

  ق ی در جهت تطب   ی جدول   ه ی ها، به ته وجوه تشابه و تفاوت در آن   افتن ی و قفقاز و    ران ی ا   ی ا ی مختلف جغراف 

 (. ۵شد )جدول    ده ی ها اهتمام ورز نمونه 

 نتایج حاصل از تطبیق عناصر حاشیه دوستکامی در ایران و قفقاز 

او  به پرسش  پاسخ  راستای  پژوهش،  در  نمونه ها داده ل  تطبیق  از  بررسی قرار گرفت. ی حاصل  مورد    ها 

پردازی دوستکامی در ایران و  هایی در نقش های بسیار و اندک تفاوت شباهت   مبّین ها  تجزیه و تحلیل داده 

 در تمامی    ها دهنده حاشیه دوستکامی و رنگ آن حاکی از آن است که عناصر تشکیل   ها شباهت قفقاز است.  

 اند و در بعضی نقاط به یکدیگر های ایران و قفقاز، بر اساس نظمی معین، تکرار شده و انتقال یافته نمونه 

 
wine glass and leaf (or leaf and calyx) 1 

2wine glass (fire torch) and saw blade  
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؛ در نتیجه، این عناصر بصری از لحاظ نقش، اندازه و  اند آورده وجود  متصل شده و ترکیب کلی حاشیه را به 

  گیاهی   و   هندسی   انتزاعی،   های هر دو حوزه، نمونه کاررفته در  طور، نقوش به . همین هستند رنگ دارای ریتم  

 .  اند درآمده ها به نظم هندسی )مثلث، مربع، لوزی(  هستند. نقوش جام و برگ )ماهی( نیز در تمامی نمونه 

 

 قفقاز    ی ا ی در جغراف   ی دوستکام   ه ی ساختار و عناصر حاش   ل ی و تحل   ه ی تجز -۴جدول  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )نگارنده( 

 

ذکر    ان ی . شا سازد ی ها را فراهم م آن   ن ی نماد  ی ها هر شکل، جنبه   ی اصل   ی ها ی ژگ ی با حفظ و  ی نظام هندس   ن ی ا 

فرم هندس  نمونه   ی است  باالتر مثلث در  کارکرد  ذهن   ن، ی داشته است. همچن   ی ها،  به  توجه  بودن    باف ی با 

  ی است که تنها خطوط اصل   زده نقش    ی ا ها را به گونه ، بافنده در اشکال، دخل و تصرف داشته و آن ها نمونه 

بوده و    ی دهنده مختصات شکل اصل نشان   ، ی شده با حفظ سادگ   جاد ی شکل ا   رو، ن ی بماند. از ا   ی ها باق آن 

نماد به  بنابرا   ی متجل   ن ی صورت  است.  تمام   ن ی شده  ا   ران ی ا   ی ها نمونه   ی در  از  قفقاز،  برا و  خط،    ی بزار 

 و انتزاع نقوش بهره برده شده است.   ی ساز ساده 

 قفقاز  و ایران جغرافیای در دوستکامی مایهنقش ساختار و عناصر تطبیق  -۵ جدول
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 ( نگارنده ) 

 ( نگارنده ) 

 

اظهار داشت که اشکال این    توان ی م سازی اجزای دوستکامی در نظر بگیریم،  اگر عامل رنگ را در خالصه 

ها باقی بماند؛ از این رو، عنصر سطح در کنار عنصر  اند که تنها سطوح اصلی آن ای انتزاع یافته گونه ه حاشیه ب 

  طور، ایران بوده است. همین   های قفقاز و بیشتر نمونه   های تمامی نمونه خط، ابزاری در جهت تجرید اشکال  

دوستکامی، تضاد رنگی وجود دارد و جهت تمامی نقوش در هر دو حوزه، مخالف    در تمامی نقوش حاشیه 
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ای و معکوس انعکاس پیدا  صورت آینه ؛ از این رو اشکال به شود ی م آن چیزی است که در آینه نشان داده  

های متفاوت، تضادی در این اشکال پدید آورده که موجب ایجاد نیروی  اند و قرارگیری اشکال در جهت کرده 

به یک اندازه بوده  بندی عناصر در ترکیب دوستکامی و در فضای حاشیه  تقسیم ها شده است.  بیشتر در آن 

   توازن بصری شده است. بصری، منجر به ایجاد تعادل و  است و برهمکنش متقابل نیروهای  

سفید،   کرم،  الجوردی، ، الکی،  ای سورمه هر دو منطقه هم، شامل    های کاررفته در حاشیه به   مشترک   ی ها رنگ 

در    ها رنگ   نشینی هم   رسد ی م نظر  و به   هستند ای  پسته ای، خردلی، مشکی و مغز پرتقالی، کاهی، دوغی، قهوه 

باشد. نقش   های حاشیه  برخوردار  بیشتری  تنوع  از  نمونه   اندازی قفقاز  نیز، در  بلوچی   های حاشیه    ارمنستان، 

  ها سیستان و همچنین کردی، بلوچی و ترکمنی خراسان از ظرافت و پیچیدگی بیشتری نسبت به سایر نمونه 

ای  گونه ه  است ب  بوده  خراسان   های سیستان بیشتر از نمونه   بلوچی   های نمونه   برخوردار است. این ظرافت در 

ا از زنجیره تعدادی چنگک و  ه و برگ   آورند ی م دار الگویی مثلث مانند در حکم جام پدید  خطوط زاویه که  

های  شایان ذکر است اجرای نقوش دوستکامی در میان بلوچی   .شوند ی م درجه تشکیل    ۴۵  مرغک با زاویه 

  تواند ی م های سیستان دارد که ی خراسان، شباهت بسیار زیادی با بلوچی ها بافته خراسان ضمن تأثیرپذیری از 

بلوچی از سیستان به خراسان و یا موقعیت جغرافیایی سیستان باشد که    های جایی و اسکان بافنده ه دلیل جاب ه  ب 

ایران و    مختلف در   وسعت جغرافیایی و پراکندگی اقوام   رغم . همچنین، علی وندد ی پ ی م از شمال به خراسان  

  فرهنگ   از   مشترکی   ی ها شه ی ر   ه دهند که نشان   بوده   الگوی ثابت   یک   از   این حاشیه، برگرفته   نقش   و   طرح   قفقاز، 

  و   تفکرات   مبنای   بر   هندسی   و   شکسته   خطوط   کاربرد   مایه، این نقش   های ویژگی   جمله   از است.    آنان   هنر   و 

آنان    باورهای   سکونت و   محل   جغرافیای   و   محیط   تأثیرات   طبیعت،   در   موجود   عناصر   از   بافندگان   های دریافت 

شکل مثلث،  ه  ب   که عمدتاااست    حاشیه اجزای این    موجود   های تفاوت   از   برخی   گیری شکل   و   کارگیری به   در 

، زاویهدید برای جام از نمای روبرو است.  ایران و قفقاز   های در تمامی نمونه طور،  همین .  اند لوزی و مربع بوده 

  توان ی م دید برگ را    ، زاویه رد ی گ ی م به این موضوع که عنصر برگ در طبیعت، در جهات مختلفی قرار    باتوجه 

کار برده شده برای این حاشیه در مناطق مختلف و  با توجه به اسامی به  از روبرو، باال یا جانبی درنظر گرفت. 

ارائه شده در رابطه با اسطوره  که    شود ی م برداشت    گونه ی، این مهر   های همچنین با در نظر گرفتن مطالب 

 حاشیه دوستکامی، پیوندی ناگسسنتی با آیین مهر داشته باشد. 

با نقوش    ای در قفقاز، زائده   ها در بخش پایینی بیشتر جام گر آن است که  ها در هر دو منطقه نشان تحلیل تفاوت 

های بلوچی و ترکمن خراسان و  رفته است که به نوعی متفاوت تنها در نمونه   کار هندسی لوزی، مربع و مثلث به 

های ایرانی از تنوع بیشتری برخوردار بوده و در  پردازی برگ و جام در نمونه . همچنین، نقش شود ی م سیستان دیده  
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،  ای صورت کنگره ، سه شاخه و مانند آن و در برگ به گونه شکل(، مثلث    (U/Vدوشاخه    های صورت جام، به 

  ای بیشتر کنگره  ها عمدتاا دوشاخه و برگ  ها جام قفقاز،  های که در حاشیه  پلکانی، سر مرغان و غیره است؛ درحالی 

غرب ایران با طبیعت کوهستانی    های شمال طور، در مناطقی همچون ژرف کالت، در پرچین و حوزه هستند. همین 

بهره گرفته شده است. این امر در آذربایجان و ارمنستان    پردازی ز خطوطی با زوایا و شدت بیشتری در نقش و سرد، ا 

ایرانی، بیشتر از    های که در حاشیه   . دیگر آن شود ی م مند هستند نیز مشاهده  های قفقاز بهره که از حضور رشته کوه 

که تعداد نقوش متصل و منفصل در قفقاز، تقریباا به یک اندازه بوده است.    نقوش متصل استفاده شده است درحالی 

و در    اند جوار خود داشته ایرانی، پیوند و اتصال بیشتری با نقش هم   های ، نقوش مورد استفاده در حاشیه رو از این 

آزادی   با  ترکیب دوستکامی،  قرار  ساختار  کمتری  ایضاا  رند ی گ ی م عمل  در  ساده   مایه دست .  نقش  انتزاع  و  سازی 

های بلوچی سیستان، ابزار خط  همراه بیشتر نمونه ه  های کردی خراسان ب های بلوچی، ترکمن و یکی از نمونه نمونه 

اسامی   قفقاز، از خط و سطح توأمان استفاده شده است.  ی ها نمونه های ایران و تمامی بوده است اما در سایر نمونه 

 کار رفته برای این حاشیه نیز، در میان اقوام و مناطق مختلف ایران و قفقاز متفاوت است. به 

 گیری نتیجه 

 دو  هر  فرش  زیبایی  بر   تأثیرگذار  های شناسه  ازجمله  مردم ایران و قفقاز است.  میان  مشترک  هنرهای  ازجمله  بافی قالی 

 از  یک  هر  در  موجود  اجتماعی   و  فرهنگی  ساختار  از  که  است  آنان  های بافته دست   در  رفته   کار به  های مایه نقش منطقه،  

دوستکامی در کنار ماهی،    بوده است. حاشیه  بافندگان  میان  فرهنگی  های اصالت   بیانگر  پذیرفته و  سرچشمه  مناطق 
قفقاز نیز دیده شده و    که عالوه بر ایران، در اساطیر حوزه  هایی هستند مایه نقش  جمله  از  های نیلوفری و مانند آن، گل 

های قفقاز اثرگذارند و نفوذ خود  عنوان فرهنگ معنوی، بر قالی ه  ها ب مایه نقش . این  دارند  مهر ارتباطی تنگاتنگ  آئین  با 
  اشیاء   و   گیاهی   های اندام   دوستکامی از   در حاشیه .  دهند ی م ی سرخ و آبی الجوردی نشان  ها رنگ   صورت به را  
پیرامون    طبیعت   از   هایی نشانه   و   ها ه ی کنا   ها، نقش   که   ای به گونه   تزئینی بهره گرفته شده است؛   و   نمادین   عناصر   عنوان به 

هستند. ترسیم این نقش و نگارهای تجریدی در کالبدی هندسی و به شکل دو بعدی بوده و در    و باورهای بافنده 
 افراد  که  است  مفهومی  دربردارنده  ، شود ی م  که استفاده  نمادینی  نقش  هر ، تفکر و انگیزهای نهفته است. ها ورای آن 

نواز کردن  به چشم   توان ی م که از آن جمله    کنند ی م اندازی آن دنبال  دارند و اهداف مختلفی در نقش  اعتقاد  آن  به  بافنده 
قومیشان   باورهای  در  های طبیعی و عناصر نمادینی اشاره کرد که ریشه از طریق تار و پور زدن زیبایی   شان ی ها بافته 

درآوردن نیروهای   تسخیر شاید هدف دیگر آنان به    اند. ه شد  حفظ  به سینه  سینه  حال  تا به  گذشته  از  ها آن  اغلب  دارد و 
 و  امیال  به  یابی دست  و  شّر نیروهای  دفع  جهت  طلسم  عنوان به   نقوش تکرارشونده  برخی  طبیعت به واسطه استفاده از 

از نقوش چنگک و مرغک در تزئینات حاشیه    توان ی م عنوان مثال  ه است. ب   و کمال  عمر  طول  باروری،  آرزوها نظیر 
 طلسمی برای باران خواهی و حاصلخیزی است.    شود ی م دوستکامی یاد کرد که گفته  
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  اقوام   مهاجرت که    دهد ی م های پژوهش نشان  ها و یافته در راستای پاسخ به پرسش دوم پژوهش، نتایج حاصل از داده 

انتقال یابد که خود    نیز ها  ، حکایات و افسانه رسوم   و   آداب   ، اعتقادات  و  باورها   جمله   از   عواملی   تا   شد   موجب مختلف  

عناصر این    مشتقات   تلفیق   که ترکیب و با وجود آن ست.  ا   ها قالی  نقش  و  طرح  در  تغییرات  از  وقوع بسیاری  عامل 

 های شباهت  منطقه  دو  هر  در  دوستکامی  اصلی  ساختار حاشیه، منجر به تنوع نقوش در مناطق مختلف گشته است اما  

که مرزهای    تر ی م ی قد ی  ها بافته های اردبیل و قفقاز به خصوص در  بافته دست دارد. به عنوان مثال تشابهات   هم  با  فراوانی 

این اشتراکات که در    .ممکن است  به سختی  ها آن  تمایز  امکان  که  است  حدی  به  اند، بوده  یکی  شاهسون  و  قفقاز  جنوبی 

پذیری این دو منطقه از  ر ی تأث در ایران و قفقاز نیز نمودار شده است،    دوستکامی   نتایج حاصل از تطبیق عناصر حاشیه 

  گذرگاه و دروازه  عنوان  به  ایران  جایگاه  عوامل تأثیرپذیری،   ترین مهم . احتمال دارد یکی از  رساند ی م یکدیگر را به اثبات  

شده است. از دیگر   دیگر  نواحی به   ایرانی  و سالیق هنری  ها سنت  از  بسیاری  انتقال  میان شرق و غرب باشد که منجر به 

به مهاجرت اقوام قشقایی،    توان ی م در قفقاز از فرهنگ و تاریخ ایران زمین    مایه نقش دالیل تأثیرپذیری عناصر این  

جواری با  صفوی و مانند آن اشاره کرد. همچنین هم   بافی های فرش به قفقاز، شرکت در کارگاه  ها ترکمن لشگرکشی 

 اقوام،  دیگر  با  مراودات  و  قشالق  در  ها مناطق شمال غرب ایران و عشایر ایل شاهسون و اقامت طوالنی شاهسون 

همچنین،   های ایرانی بوده است. بافته های مشترک و متأثر از نقوش دست مایه نقش هایی با بافته بخش تولید دست الهام 

محدودیت    اند. افراد طوایف دیگر نیز در تأثیرپذیری نقوش قالی منطقه، مؤثر بوده  با  ازدواج  مانند  قومی  های نسبت  برخی 

یی را در بررسی  ها ت ی محدود دلیل شیوع ویروس کرونا در جهان، ه ها ب در سفر و عدم دسترسی به منابع و کتابخانه 

چراغ راه افرادی باشد که    تواند ی م پژوهش حاضر  اد کرد. بنابراین،  جامع این حاشیه در سایر نقاط برای نگارنده ایج 

  به بررسی و مطالعه   توان ی م همچنین  های دوستکامی در مناطق مختلف دارند.  جزئیات نگاره و تطبیق    تمایل به مطالعه 

ایل    های در قالی پلکانی    حاشیه   دارند از جمله نیم   ها که شباهت زیادی با دوستکامی تطبیقی دوستکامی با دیگر حاشیه 

 های با حاشیه  یکدیگر بوده و  درکنار  متقارن  صورت به  پیکان  چهار  از  متشکل   جنوب پرداخت که   و   مرکز   شاهسون در 

گیری آن، آثار  کار به و بررسی تقدم و تأخر    مایه نقش یابی این  در ریشه   مشابهت دارد.  فارس  های عشایری قالی  پلکانی 

 گشا باشند. راه   توانند ی م باستانی نیز  
 

 فهرست منابع 

(. تحقیقی در سیر تحول نقش ماهی در فرش. پورتال اتحادیه فرش  ۱۳۹۴احراری، عبداهلل و تیموری، زهرا. )   -

 . www.persiancarpetassociation.com/naghsheh_mahi_90925.htmlباف ایران در ژاپن. قابل دسترسی در  دست 

باف  ای بلوچ خراسان، همایش ملی فرش دست های سجاده (. طرح و نقش قالیچه ۱۳۹۴احمدی پیام، رضوان. )   -

 . ۶۱۸-۶۳۲رجند، آذرماه، انجمن علمی فرش ایران،  خراسان جنوبی، دانشگاه بی 

http://www.persiancarpetassociation.com/naghsheh_mahi_90925.html


 6۱5         ن ی برگِ قال   ن، یی جاِم آ  
 

  دوستکامی.  یک  روی  بر  رضوی  قدس  آستان  تاریخ  از  برگی   . ( ۱۳۹۴)   حشمت.  کفیلی،   و   پریوش  اکبری،   -

 . ۱۲۹-۱۴۰  ، ۱۲۹  مشکوة، 

 (. تهران: جمال هنر. ۱۳۹۱. ترجمه بیژن اربابی. ) نامه فرش شرق فرهنگ (.  ۱۹۹۷استون، پیتر اف. )   -

پژوهشی    -. نشریه علمی اسالمی  عرفان  و  جم  جام  اسطوره (.  ۱۳۹۱. ) نوشین  مالگرد، و    نصراهلل  امامی، د   -

 . ۱-۲۴،    ۲۲  ( ۲)پیاپی    های ادب عرفانی )گوهر گویا(، سال ششم، پژوهش 

  کردی   اصیل   های قالی   نقش   و   طرح   فرمی   ساختار   بررسی   . ( ۱۳۹۵)   علی.  وندشعاری،   و   اکرم  بخشی،   -

 . ۶۳-۹۲  ، ۲۹  ایران،   فرش   علمی   انجمن   گلجام،   پژوهشی   -علمی   دوفصلنامه   . ( شمالی   رضوی، )   خراسان 

  خراسان   کردی   های قالی   نقش  و   طرح  ساختار   تطبیقی  مطالعه  . ( ۱۳۹۶)   علی.  وندشعاری،   و  اکرم  بخشی،  -

 . ۴-۱۶  ،   ( ۱۳)   ۴  اسالمی،   هنر   نگارینه   ترویجی   -علمی   فصلنامه   بلوچستان.   و   سیستان   بلوچی   با 

 با  خراسان  کردی  های قالی  نقش  و  طرح  ساختار  تطبیقی  مطالعه   . ( ۱۳۹۶)   علی.  وندشعاری،   و   بخشی، اکرم   -

 . ۱۵-۳۲  ، ۲۹  بزرگ،  خراسان  نامه پژوهش  پژوهشی   -علمی  فصلنامه   . ( قفقاز )   آذربایجان  منطقه 

 غ مهر. تهران: داورپناه. ا (. ب ۱۳۵۵حامی، احمد. )   -

 .مینیاتور. تهران: فرهنگان   بر   فرش   (. ۱۳۷۶حصوری، علی. )   -

 (. مبانی طراحی سنتی در ایران. تهران: چشمه. ۱۳۸۱حصوری، علی. )   -

 . ۷-۱۶،  ۱۰۳. حافظ،  میترائیسم  و  مهر  آیین  در  پژوهشی (.  ۱۳۹۲. ) امیر  یکتا،  حفظی   -

  در   اردبیل   استان   فرش   رنگ   و   نقش   و   طرح   تطور   و   تحول   سیر   (. بررسی ۱۳۸۷خیرالهی، محمدرضا. )   -

 . دانشکده هنرهای کاربردی   دانشگاه هنر تهران، ارشد،  کارشناسی    نامه حاضر. پایان   عصر 

 (. فرهنگ جامع فرش ایران. تهران: دی. ۱۳۷۲دانشگر، احمد. )   -

 نامه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. (. لغت ۱۳۷۳دهخدا، علی اکبر و دیگران. )   -

کارشناسی    نامه های عشایر بختیاری فارسان. پایان (. اصول طرح و نقش قالی ۱۳۹۲، سوگند. ) شبانی بروجنی   -

 ارشد، دانشگاه هنر اسالمی تبریز، دانشکده فرش، گروه فرش. 

المللی الهدی. )کتاب اصلی  (. کتاب ایران: گزیده تاریخ ایران. تهران: انتشارات بین ۱۳۹۰، رضا. ) شعبانی   -

 منتشر شده است(.   ۱۳۸۱در سال  

 قبور  سنگ  نقوش  شناسی نشانه (.  ۱۳۹۳. ) علی  خدادادی، و    ابوتراب  سید  پناه،  احمد و    نینا  خانی، صفی   -

 . ۶۷-۸۰،  ( ۶۰)   ۱۹تجسمی،   هنرهای - زیبا  هنرهای  . نشریه اصفهان  فوالد  تخت  قبرستان 
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 در  رفته   کار به  نمادهای  و  نقوش  بر  کید أ ت  با  ایذه  تاریخی  ابنیه  و  باستانی  آثار  بررسی (.  ۱۳۹۶. ) مازیار  . طهماسبی   -

 . ۵۹-۸۸(،  ۶)   ۸ انسانی، سال دوم، اسفند، شماره  علوم  و  هنر  در  پژوهش  دوماهنامه   .بختیاری  قوم  های بافته 

شاهسون   های قالی  نقش  و  طرح  بررسی  . ( ۱۳۹۷)   زاده، آزاده. یعقوب   و   علی  عسگری، مینا و وندشعاری،   -

 . ۹۴-۷۶  ، ۳۰ چهاردهم،  سال   هنر اسالمی،  مطالعات  پژوهشی   -علمی  نشریه   )نواحی مرکزی ایران(.  بغدادی 

های روستایی و عشایری خراسان )با مطالعه بر  (. بررسی رنگ و نقش در بافته ۱۳۹۱، سیده معصومه. ) عمادی   -

 هنر.   نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا )س(، دانشکده های بلوچ و ترکمن خراسان، پایان روی نقوش بافته 

  هنر   دانشگاه   ارشد، کارشناسی    نامه . پایان قفقاز   حوزه   های بافته   در   نقش   بررسی   . ( ۱۳۸۷)   فهیمه.   عمونبی،   -

 تهران، دانشکده هنر و معماری. 

ه(،  کشور )پژوهشگا   ی فرهنگ   یراث سازمان م . تهران:  ها و نقوش ، بافته ها ی ار ی بخت   (. ۱۳۷۶) فرحناز.    قاضیانی،   -

 معاونت معرفی و آموزش. 

مهدیه.   - نامه  پایان   قشقایی.  ایل  و  شاهِسَون  عشایر  گلیم  های موتیف  تطبیقی  مقایسه   . ( ۱۳۹۵)   کاظمی، 

 هنر، گروه پژوهش هنر.   دانشکده دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی،    ارشد،  کارشناسی 

 بر  تأکید  با  (ساسانی  هنر  در  مقدس  و  اساطیری  گیاهان  (. نقش ۱۳۹۴مبینی، مهتاب و شافعی، آزاده. )   -

 . ۴۵-۶۴،  ۱۴. جلوه هنر،  )بری گچ  و  فلزکاری  برجسته،  نقوش 

 دهه  سه  طی  قفقاز  اردبیل و  مناطق  ورنی  آثار  در  رنگ  و  نقش  طرح،  تطبیقی  (. مطالعه ۱۳۹۵محمدی، سیمین. )   -

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اسالمی تبریز، دانشکده فرش. مطالعات. پایان  بر  مبتنی  اثر  یک  ارائه  و  اخیر 

  دوفصلنامه   ایران،   جغرافیای   در   هم«   در   »ماهی   هراتی   نقش   . ( ۱۳۹۲)   تقی.   محمد   آشوری،   و   لیال   نیا، نفیسی   -

 . ۹۱-۱۱۰  ، ۲۳  ایران،   فرش   علمی   انجمن   گلجام،   پژوهشی   -علمی 

 ایران  شاهسون  های قالی  نقش  و  طرح  ساختار  تطبیقی  مطالعه  . ( ۱۳۹۵)  مینا.  عسگری،  و  علی  وندشعاری،  -

 . ۲۳-۱۱  ، ۱۱ ششم  سال   هنر،  تطبیقی  مطالعات  پژوهشی   -علمی  دوفصلنامه   جنوب(.  و  مرکز  غرب،  )شمال 

بر شناخت قالی ایران. تهران: فرهنگسرا )یساولی(. )کتاب اصلی در    ای (. مقدمه ۱۳۷۵یساولی، جواد. )   -

 منتشر شده است(.   ۱۳۷۰سال  

های ایل شاهسون و قفقاز،  بافته (. بررسی تطبیقی نقوش دست ۱۳۸۷فر، مهناز. ) محمودی، فتانه و شایسته   -

 . ۲۵-۴۰،  ۱۱ایران،    فرش   علمی   انجمن   گلجام،   پژوهشی   -علمی   فصلنامه 
  - Lewis, G. Griffin. (1913). The Practical Book of Oriental Rugs (4th ed.). Philadelphia,  

U.S.A.: J. B. Lippincott Company at The Washington Square Press (e-book) 

 

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/38a8ceca6a5ed36960a0974458e0d791/search/86e0f19266d3ce5b76cf83033ef27992
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 ۱بررسی نمادین نقوش گیاهی قالی قشقایی

   کارشناس ارشد پارچه و لباس   ، نویسنده مسئول( )   پور صدیقه هاشم 
atlas.hashempour@gmail.com 

   بخش هنر   ، ی دانشکده هنر و معمار   راز، ی دانشگاه ش   ار ی استاد   اشکان رحمانی، 
rahmani.ashkan@shirazu.ac.ir 

 مدرس مؤسسه آموزش عالی آپادانا ،  محبوبه الهی 
Mahboobe.elahe@gmail.com 

 

 چکیده 

اکثر قریب به    . بافی اشتغال دارند قالی   ها و ایل خمسه بیش از دیگر عشایر به هنر ی ی ویژه قشقا ه عشایر فارس ب 

ی قشقایی دارای نقوش هندسی و شکسته است. نقوش گیاهی بیشترین تعداد را از این نظر  ها قالی اتفاق  

یی که  ها قالی به دو دسته تقسیم نمود؛ الف(    توان ی م داراست. قالی قشقایی را از نظر نوع کاربرد نقوش گیاهی  

یی  ها قالی الی با طرح بته ترمه، بته قبادخانی ب( طرح زمینه آن فقط از تک نقوش گیاهی تشکیل شده مانند ق 

مانند طرح محرمات، ناظم، افشان. در نزد    شود می بندی طرح محسوب  که نقوش گیاهی، جزئی از ترکیب 

رفته در قالی دارای معنی و نماد خاصی است. هدف این مقاله شناسایی    کار به هرکدام از گیاهان    ها یی قشقا 

معانی نمادین هر  رفته در قالی قشقایی است، به این پرسش پاسخ خواهد داد؛    کار به نمادین نقوش گیاهی  

از نقوش گیاهی   روش تحقیق توصیفی و تحلیلی گردآوری    ؟ چیست ها  رفته در قالی قشقایی   کار به کدام 

مطالعات   پایه  بر  ی ا نه ا کتابخ اطالعات  است.  میدانی  تحقیقات  و  نشان  ها افته ی  تحقیق  تمامی    دهد ی م ی  که 

آزادگی، خرمی، همیشه بهاری، جاودانگی، بهشت، مظهر خورشید و آفتاب،  رفته با معنای    کار به نقوش گیاهی  

 همراه است.   آرامش، عشق، احساسات قوی، باربری و رویش، زندگی و حیات، سخت کوشی 

 

 ی، قالی، نقوش گیاهی، نماد ایل قشقای   کلیدی:   ی ها واژه 

 

 
های قشقایی و کاربرد آن در تزئینات لباس بررسی و نمادشناسی نقوش گیاهی قالیبا عنوان  کارشناسی ارشدنامه مقطع انیمقاله مستخرج از پا  نیا 1

 است.محبوبه الهی دکتر  و مشاوره اشکان رحمانیدکتر  ییبه راهنما مؤسسه آموزش عالی آپادانادر  روز بانوان
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 مقدمه 

زمین   ایران  کهن  هنرهای  از  یکی  قشقایی  »هنر فرش  به   -این  زنان  صنعت«  به دست  عمده    انجام طور 

.  رد ی گ ی ها از مرحله ابتدایی تا آخرین مرحله به دست زنان صورت م بافته طورکلی تولید دست . به شود ی م 

روی   بر  بافتن  برای  بافنده  و  است  افقی  عشایر  سایر  مانند  قشقایی  ایل  قالی  م دار  بیشتر  ند ی نش ی زمین   .

دارهای روستایی نیز افقی و گاه عمودی است. علت استفاده عشایر از دار افقی به این دلیل است که با  

به سهولت  نشینی آن زندگی کوچ  آن بر پشت چارپایان  داشته و حمل  اکثر رد ی گ ی م انجام  ها هماهنگی   .  

 . شود ی م   تهیه   پشم   از   ر سراس   و باف است  متنوع و فارسی   ی ها طرح دارای    ها قالیچه 

ذهنی نوعی بازآفرینی سنتی است    ی ها . این نقشه شود ی بافی« بافته م قشقایی معموالا به طریق »ذهنی   ی ها قالی 

که از    بدون آن   کنند ی پیشین به امروزیان رسیده است. بافندگان ایلی همان نقوش را تکرار م   ی ها که از نسل 

نقوش مورد استفاده  نقشه استفاده کنند. از این رو معموالا هیچ دو فرشی کامالا و عیناا شبیه یکدیگر نیست.  

ام از نقوش را به عنوان نماد  ها دارای پیوندهای ناگسستنی با دنیای پیرامون و گذشته خود دارد و هر کد آن 

ی قشقایی و نمادشناسی  ها قالی رفته در  کار به هدف از این مقاله شناسایی نقوش گیاهی   . برند ی م  کار به چیزی 

با روش توصیفی تحلیلی   این مقاله که  از نقوش است  از نقوش گیاهی  انجا این دسته  م شده به آن دسته 

ی  ها طرح نقوش گیاهی استفاده شده است و در ایل قشقایی جزء    تمامااکه در ترکیب بندی آن    پردازد ی م 

 . زیر است طور مشخص در پی پاسخ به سئواالت  . نگارندگان این مقاله به د ی آ ی م گیاهی به حساب  

 رفته در قالی قشقایی کدام هستند؟   کار به و نقوش گیاهی    ها طرح 

 ؟ چیست ها  معانی نمادین هر کدام از نقوش گیاهی در نزد قشقایی 

 پیشینه 

ها به صورت خالصه  به برخی از آن   زیر   در   اند کرده در رابطه با نقوش قالی قشقایی محققان زیادی قلم فرسایی  

ی ایل قشقایی فارس« به طرح  ها قالی در مقاله »بررسی طرح محرمات در   ( ۱۳۹۰. ندا رضایی آذر ) شود ی م اشاره  

پهن و    ی ها شکل و طرح محرمات با وجود طرحی راه راه به    کند ی م رفته در قالی قشقایی اشاره    کار به محرمات  

باریک، به صورت دو رنگ و چند رنگ و به بیان هر چند تصویری مفاهیمی چون آبشار، دریا و باغ و گلستان  

مطالعه  » ( در مقاله  ۱۳۹۱)   ان ی صادق   د ی حم   در طبیعت توسط بافنده هنرمند آن اشاره دارد. سیده مریم حسینی، 

ند و چالشتر« به نقوش خشتی مشترک  ی خشتی قالی بیرج ها نقشه گیاهی مشترک در    -تطبیقی نقوش هندسی 

ی  ها قالی و در بیرجند    پردازد ی م بیرجند و چالشتر. خشت درخت )بادام( خشت بید مجنون، خشت بته جقه و...  
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به مرور زمان با بومی شدن این قالی و احساس نیاز مردمان کویر به آب    شد ی م نقش خشتی ابتدا بسیار ساده بافته  

  فرزام   مهتاب مبینی،   ته و درخت، حیوان و پرنده به این نقوش اضافه شوند. و سرسبزی باعث شد گل و بو 

) ابراهیم  مقاله  ۱۳۹۱زاده  در  در  » (  گیاهی  نقوش  نمادین  بیجار، سنه ها قالی بررسی  کردی    ن ی تر معروف به    « ی 

و سرو در    طرح درختی، درخت بید و مجنون   ها آن   ن ی تر معروف که از    پردازد ی م   ها قالی رفته در    کار به ی  ها طرح 

های  ی کردی است. نقش درخت بید مجنون بر بیننده مفهومی جدا از مفهوم نقش سرو دارد. از ویژگی ها قالی 

 ی گیاهی قالی کردی، پوشانندگی در سراسر قالی است. ها طرح دیگر  

بته جقه« به معانی    مایه معانی نمادین نقش » ( در مقاله  ۱۳۹۴نژاد ) حامد ذویاور، مهنوش وحدتی، مهدی مکی 

  رد ی گ ی م که جقه به صورت نماد یا نقش مادری است که بر بدنه آن دیگر نقوش قرار    پردازد ی م متعدد بته جقه  

و با تکرار مکرر آن و دیگر نقوش جهت ایجاد تنوع و گوناگونی و تکمیل نقش مادر به کار رفته است و  

و، ماهی، شعله آتش، افسرو دیهیم گرفته تا معانی  همچنان استوار بر پاست. و از تشبیهات ظاهری به سر 

مطالعه تطبیقی  » ( در مقاله  ۱۳۹۴. مینا عسگری، علی وندشعاری ) پردازد ی م چون داهیه و داهی و...    تر ی باطن 

نقش   و  ایران ها قالی ساختار طرح  شاهسون  تشکیل   « ی  عناصر  از  به  متشکل  ناحیه  سه  هر  در  متن  دهنده 

و هندسی مشترک و فراوانی یک نقش نسبت به نقش دیگر پرداخته و نیز کاربرد    ی حیوانی، گیاهی ها نگاره 

ی گیاهی و حیوانی از جمله  ها نگاره ی حیوانی بیشتر در مناطق جنوب و تلفیق  ها نگاره ی متفاوت از  ها گونه 

ارتی  . ساناز بش پردازد ی م   است، ی مرغی و درخت، که خاص ایالت فارس از جمله اینالو و بهارلو  ها نگاره 

مقاله  ۱۳۹۵)  در  به طرح، نقش و رنگ  » (  قالی  ها قالی نگاهی دیگر  پنج طرح عمده  به  فارس«  ی قشقایی 

ی خاص  ها طرح  -۵طرح افشان  -۴ طرح ماهی در هم  -۳طرح محرمات  -۲طرح ناظم  -۱قشقایی شامل  

به  ها قالی و نقوش عمده    است  نیز  الف   ۴ی قشقایی    ( نقوش گیاهی ج   ( نقوش حیوانی ب   ( نقوش دسته 

 شود. تقسیم می   وابسته به آثار تاریخی شامل: طرح تخت جمشیدی، نشان ساسانی   ( نقوش د   هندسی 

ی ایل  ها قالی بررسی و مطالعه اصول طرح، نقش و رنگ  عنوان » ی با  ا نامه ( در پایان  ۱۳۹۵)   ی کاظم مهدی  

ی بافته شده  ها قالی لیل تشابه زیادی میان به د « قشقایی منطقه فیرزآباد فارس و ارائه یک اثر مبتنی بر مطالعات 

ی رایج منطقه فیروزآباد فارس بیشتر  ها طرح مورد بررسی قرار داده شده    ها قالی نمونه از این    ۲۰در این منطقه،  

استفاده شده و    ها قالی ساختار لچک و ترنج، حوض در حوض و ناظم را دارند. از نقوش متنوعی در این  

  ( در ۱۳۹۵. سید علی اصغر فالی ) شوند ی م اکثر تولیدات رایج این منطقه استفاده  هایی که در  همچنین رنگ 

های قدیم و چند  چند نمونه از فرش   « گری در فرش استان فارس گری و بیان روایت » ی با عنوان  ا نامه پایان 

ها که نحوه زندگی  منحصر به فرد آن   های بر به وجود آمدن ویژگی   مؤثر های جدید و عوامل  نمونه از فرش 
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. البته امروزه با تغییر ساختار  ست ا   ها ی ژگ ی و گیری این  عامل در شکل   ترین مهم عشایر و نظام زندگی ایلیاتی،  

همچنین   و  زندگی  نوع  کامران    ر ی تأث این  شده.  زیادی  تغییرات  دستخوش  مشتری  سفارش  و  بازار  سلیقه 

ی  ها قالی ی افشاری باف کرمان و  ها قالی   ه ی حاش پردازی  ارتباط نقش بررسی  » ( در مقاله  ۱۳۸۸)   ی خان حسین 

شباهت زیادی از  که  این ویژه  ه  ی دو منطقه پرداخته و ب ها قالی به بررسی حاشیه    « عشایری و روستایی فارس 

 ی خمسه و قشقایی وجود دارد. ها قالی پردازی حاشیه قالی افشار با  نظر نقش 

 نقوش در قالی عشایری   گیری آشنایی با شکل 

دستی ایل از تمام نظر    ع ی . صنا کنند ی م   استفاده   ی پرداز خاص خود در نقش   های از سبک   ران ی ا   ان عشایر باف قالی 

،  طرح ،  شکل   ، ی ها از لحاظ کاربر آن   ی ها بافت رو دست   ن ی . از ا با سنت و فرهنگ کوچ نشینی مطابقت دارد 

  رود ی بازار نم   قه ی به دنبال سل عشایر    ی است. قال   هنگ هما   عشایر   شه ی و اند   ی با زندگ   . دارد مناسب  نقش و ابعاد  

و قشالق    الق یی در    ها همبستگی و یکپارچگی آن و   ایلی . سنت و فرهنگ رد ی گ ی صادرات شکل نم   ی و در پ 

.  ( ۱۳۸۶:۳۷،  ی )اسپنان   در طرح و ساختار داشته باشد   ژه ی و   ی شکل   ی ر ی عشا   ی تا قال   آورد ی م   وجود به شرایطی را  

و سوماک تا گبه و   م ی از گل  ی ات ی ل ی ا  ی بافتها دست  ی دارد که در تمام  ی ع ی دامنه وس   ی ر ی عشا  ی ها نقش و   ها طرح 

بز    ا ی باران و    ک ی کهن است )امثال مرغان پ   ی ها نقوش در نگاره   ن ی از ا   بعضی . سرچشمه  د ی آ ی م به چشم    ی قال 

  اند افته ی   ن ی جنبه نماد   ی (. برخ درهم   ی ماه   مایه نقش باستان )همانند    ران ی ا   ی ها ن یی در آ   ی ا پاره   شه ی و قوچ( و ر 

  ی ها در گذر زمان فراخور حال خود جلوه   ی ر ی عشا   ی دارند. قال   ی ن یی تز   ی هم کاربرد   ی )مانند بته جقه( و تعداد 

  ی ذهن   ا ی   ی ن ی ع   ت ی واقع   ی بازنما   ی هرچه باشند نوع   ر ی تصاو   ن ی گذاشته است ا   ش ی را به نما   ی متنوع   ی ر ی تصو 

از مدلول باشند. در هنرها و    ی دال   توانند ی دارند، م   ش ی خو   ت ی که با واقع   ی ک نقاط اشترا   ل ی به دل   ر ی هستند. تصاو 

بازنما   ی رپداز ی تصو   ی ر ی عشا   ی ها بافته خاصه در دست   ، ی دست   ع ی صنا  ب   ی متفاوت   ی ها وه ی ش   یی و  از    ن ی دارد. 

از    ش ی ب چه  آن   ی ر ی عشا   ی ها دارند. در طرح قالی   ی تر مهم   ی ها گاه ی جا   ن، ی نماد   وه ی و ش   یی گرا انتزاع   ، ی ساز ه ی شب 

  ف ی اقوام، ط   ن ی ا   ی و گشاده دست   ی پرداز ال ی با خ   ب ی است که در ترک   د ی انتزاع و تجر   د، ی آ ی همه به چشم م 

   آورده است.   د ی ها و الگو را پد در نقش   بات ی از ترک   ی ع ی وس 

  چ ی کنند که ه   دا ی پ   ن ی نماد   ی ا جنبه   توانند ی م   ی انتزاع   ی ها مایه نقش است    ی مهم نمادساز   ی ها از راه   ی انتزاع   وه ی ش 

عرضه نکنند. در    ز ی ن   ی حال مفهوم خاص   ن ی )شباهت( با موضوع نداشته باشند و در ع   ی ارتباط ظاهر   ه گون 

  ن ی و نماد   ی انتزاع   ی جادو و طلسم، ظاهر   ی پنهان   ی ها هستند که به لحاظ جنبه   یی ها مایه نقش   ی ر ی عشا   ی ها قالی 

  ی و شکل ظاهر   ر ی تصو   ا ی نقش    ک ی   ی معن   ا ابهام در رابطه ب   ن ی اند و ا ابهام   ازمند ی ن   شه ی اند   ن ی و از بابت ا   اند افته ی 

و شکسته بودن نقوش،    ی رغم هندس ی ( عل یی روستا   ز ی )و ن   ی ر ی عشا   ی ها بافت آن اعمال شده است. در دست 
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فراوان   بات ی ترک  جاد ی امر باعث ا  ن ی برخوردارند که ا  گر ی به اشکال د  ل ی و تبد  ر یی کشش و تغ  ت ی ها از قابل نقش 

به کارگ شود ی م  بر    ی ر ی .  قال کند ی م   ل ی اشکال را تسه   د ی تجر که  این خطوط شکسته عالوه    ی ، طرح و نقش 

  ات ی ف ی ک  ن، ی . عالوه بر ا کند ی م   ز ی متما  ی و آن را از نوع شهر   دهد ی قرار م   ی را در طبقه و سبک خاص   ی ر ی عشا 

  ی ست. بررس ا   ها نقش   ب ی و ترک   ی نقش پرداز   ی ز ی ر ی پ   ی برا   ی طرح چهارچوب   ی و ساختار اصل   ی اساس   ی اجزا 

که سبک    کنند ی م   ی رو ی پ   ی ا شده   ت ی تثب   ی باف از ساختارها از اقوام قالی   ی ار ی بس   دهد ی مورد نشان م   ن ی در ا 

   (. ۳۹:  ۱۳۸۶)اسپنانی،  کند ی م ها را از بقیه قابل تشخیص  آن 

عشایری از دیرباز یک فعالیت صنعتی خانگی بوده است. با تنوع فراوان، کاربردهای عملی مشخص و    بافی قالی 

تولید    معموالا سادگی   ... کم  بازار  به  عرضه  که  ها فرآورده قابلیت  است  به حدی  خانگی  از    مطلقاای  عاری 

ه، مشخص نبودن پایان  ی کارگاهی است. عدم حضور کارفرما، نبود نظارت بر بافت، بافت بدون نقش ها جنبه 

های بارز تولید غیر کارگاهی  ی فصلی، از ویژگی ها یی جابجا بافت و تغییر شرایط فیزیکی محیط تولید در اثر  

در   محسوب  ها زمآن است.  روزمره  فعالیت  تولید  نوع  این  گذشته  عشایر  ها خانواده .  شد ی م ی  درامد  کم  ی 

ی ظریف و معمولی به  ها قالی ی که وضع بهتری داشتند،  ی ها خانواده و    بافتند ی م های درشت باف و گبه  قالی 

بافته   ایلی  بزرگان خاندان  از  شد ی م سفارش  قبل  کارگاه   وجود به .  با  آمدن  فیروزآباد،  تجاری    ن ی تر ارزش های 

  ها طرح . ( ۱۲۹: ۱۳۸۶، ی )آشور  کردند ی م ی خود توسط زنان طبقه ایلخانی تولید ها خانه ی قشقایی را در ها قالی 

است ها نقشه و   مورد  ذهنی«  ی  »غیر  و  »ذهنی«  به صورت  قشقایی  قالی  در  »ذهنی ها طرح .  است فاده  بافی«  ی 

.بر اساس نقوشی که در ذهن    شود ی م ذهنی و بدون استفاده از نقشه توسط عشایر و روستاییان بافته    صورت به 

نیز به    ها طرح . در این بین، برخی  ها قرن تکرار طرحی است به قدمت    عمدتاا خود دارند. بافت این نوع قالی  

بردن نقشه و طرح از پیش    کار به ی دیگری وجود دارد که با  ها طرح .  د ی آ ی م البداهه به چشم  صورت ابداعی و فی 

  -قدر )نیمی(   -: سرتا سری )تمام( شود ی م م  انجا که طراحی نقشه به چهار صورت    شود ی م طراحی شده بافته  

قالی قشقایی را انواع نقوش حیوانی، جمادات، گیاهی، انسانی و نقوش  واگیره. نقوش    -ربعی )یک چهارم( 

 معلوم نیست تشکیل شده است. در این بررسی به نقوش گیاهی پرداخته خواهد شد.   ها آن انتزاعی که ریشه الهام  

 نقوش گیاهی در قالی قشقایی 

.  رسد ی م ی قبل از میالد  ها هزاره استفاده از نقوش گیاهی پیشینه درازی در هنر ایران دارد و قدمت آن به  

ب  باستان در قالی ه  نقوش گیاهی از گذشته  ایرانیان  بافی ایران مرسوم بوده  دلیل مقدس بودن درخت نزد 

ا  ه درختچه ی از گل و گیاه و بوته و  ا مجموعه ها رایج است  است. نقش گیاهی که بیشتر در نزد قشقایی 

های عمودی عرصه  جدا از یکدیگر و یا متصل در ردیف های یکسان و گاه متفاوت،  ، که به صورت است 
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ها از عناصر گیاهی استفاده  یی که که در سراسر آن ها طرح .  ( ۳۰۹:  ۱۳۷۵،  ی ساول ی )  بخشند ی م قالی را زینت  

 است.   زیر به شرح    شده 

درهم:   -۱ ماهی  قشقایی    رود ی م احتمال   طرح  درهم  ماهی  قدیمی طرح  از    ر ی تأث نوع    ی ها سبک گرفته 

را مجبور به کوچ به سمت خراسان کرد و    ها فراهانی و کردستان باشد زمانی که نادر شاه افشار قشقایی 

باشند. نقش و طرح ماهی درهم را  آن  با خود به همراه آورده  به فارس این طرح را  بازگشت  ها موقع 

ندارند  کشکولی  نقش طرح دیگری  این  که جز  بولی  تیره  بافندگان  از همه  بیش  خواه بولی چغال  ها و 

خوانی طایفه عمله، بیشتر از دیگر  تر است و خواه بولی هاشم و کمیاب   تر ف ی ظر کشکول که )تولیداتشان( 

. بعد از طایفه کشکولی و تیره بولی، تیره کوهی از طایفه شش بلوکی که  رند ی گ ی م   کار به بافندگان قشقایی  

   مایه نقش در و رحیم لو و عرب چرپانلو نیز این طرح و  . بافندگان ایگ بافتند ی م   تر ساده این نقش را به شیوه  

دهنده این طرح را  (. اجزای تشکیل ۳۰۹:   ۱۳۷۹، ی ساول ی )   گرفتند ی م  کار به جسته گریخته  صورت به گاه  را گه 

 . اند داده عناصر گیاهی از جمله شاخ و برگ و گل تشکیل  

قشقایی که به صورت گسترده در حالت واگیره استفاده    ی ها قالی های رایج    مایه نقش ی: از  ا بته طرح    -۲

. بته با توجه به فرم آن نام های متفاوتی دارد. بته قبادخانی، بته ترمه، بته جقه، بته  است طرح بته    شود ی م 

 . شود ی م به شکل تکی و در کل زمینه تکرار    غالبااجوجه. این نقوش  

 

 

 

 

 
 

 

 

 ی )نگارندگان( ا بته طرح    -۲تصویر                                     طرح ماهی درهم )نگارندگان(   -۱صویر  ت 

 

رنگی است که هر    غالباااست  طرح محرمات: این طرح که درای نوارهای راه راه عمودی باریک و پهن    -۳

دارای رنگ جداگانه   تشکیل   است نوار  عناصر  نقو و  نوارها  این  از  کدام  در  دهنده هر  است.  گیاهی  ش 

 ی قشقایی دیده شده است. ها قالی مواردی بسیار نادر محرمات افقی نیز در  
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 طرح افشان )آرشیو نوشین نجاتی(   -۴تصویر                   طرح محرمات )نگارندگان(   -۳تصویر  

 

بافندگان قشقایی    -۴ بین  در  متداول  گیاهی  نقوش  افشان:  از  ا مجموعه طرح  گیاهان و    ها گل ی  و    ها بوته و 

و    تنند ی م هم پیوستگی دارند و در هم  ه  ب   ها شاخه و    ها گل ی افشان،  ها نقش با این تفاوت که در    است   ها درختچه 
ی ایران و بیشتر از همه کرمان معمول بوده و  شهرها ، این نقوش در اکثر  ند ی آ ی م به شکل پخش شده و افشان در  

و   ها شاخه و  ها گل در ساده کردن  توان ی م  ها سبک ی قشقایی فارس با دیگر ها قالی از دالیل متمایز بودن سبک 
که گفته شد مانند نقوش گیاهی مایه اصلی نقش   طور همان آمیزی آن باشد و نحوه آرایش نیمه هندسی و رنگ 

دارند و تمام  افشان شاخ و برگ و گل و گیاه است و تفاوت آن با نقوش افشان عناصر در افشان به هم پیوستگی  
که به نام نقوش گل  است  ی ناظم  ها گل ی نقوش افشان در مایه  ها نمونه . بیشتر  دهند ی م متن قالی را پوشش  

 (. ۳۰۹:  ۱۳۷۵،  ی ساول ی )   است ناظمی نام گرفته و نقش افشان مختص بافندگان قشقایی  

ه به نام نقش گلدانی معروف  ی ی قدیمی و مشهور است که از زمان صفو ها نقش و    ها طرح طرح ناظم: از نمونه    -۵

بافان قشقایی از  و در بین قالی   بافتند ی م ی متفاوتی  ها وه ی ش و نیز هندوستان به    شد ی م یی که قالی بافته  شهرها بوده و در  

  ن ی تر معروف از    توان ی م . نقش ناظم را  شد ی م طور مداوم توسط بافندگان کشکولی بافته  حدود دو قرن پیش به 
چندین موضع  که هم در چندین مجموعه بزرگ و معتبر خصوصی و هم در    قشقایی دانست   بافته دست ی  ها چه ی قال 

شناسان شیراز و در میان ایل  . این طرح در بین قالی است   ها نمونه   ن ی تر ت ی ف ی ک و با    ن ی تر ی م ی قد مشهور جهان صاحب  

ی دیگر به نام »گلدانی« یا »باغ گلدانی« و  شهرها در    است و نام قالی »ناظم« و یا »یک سر ناظم« مشهور  ه  قشقایی ب 
 (. ۱۴۶  : ۱۳۶۴پرهام، شود ) ی م « شناخته  در بازار تهران بنام قالی »حاج خانومی 

تا    -۶ آن  زوایای  که  با طرح وزیر مخصوص  قالیچه  بزرگ وسط  و  لوزی شکل  ترنج  وزیر مخصوص: 

های چندپر از مشخصات بارز  ی کوچک هندسی و گل ها نگاره حواشی طرفین قالیچه امتداد یافته، به همراه  

های کوچک که موازی اضالع  گل   . خطوط لوزی شکل و زنجیره وار و ردیف است   نقشه وزیر مخصوص 
های کوچک و در نهایت گل چندپر هندسی را در مرکز قالیچه  ، که ترنج مرکزی و گل شود ی م زی تکرار  لو 

 . کند ی م های هندسی را به تناوب تکرار  . و حواشی گل رند ی گ ی م در بر  
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 نگارندگان( : طرح وزیر مخصوص ) ۶تصویر                        طرح ناظم )آرشیو نوشین نجاتی(   -۵تصویر  

 

 قشقایی   نمادشناسی نقوش گیاهی در قالی 
  مَظَهر   نَماد )که (.  ۴۸  :   ، ۱۳۷۸نظری دارکولی، کند ) ای است که معنایی فراتر یا غیر از لفظ خود را القا می کلمه   نماد 

تواند  ها می ، مفهوم، چگونگی و جز این شیء   ، اندیشه   است که نشانگر یک   ای ه ان نش   ( هم نامیده شده   َسمبُل   و 

چیزی که به آن اشاره    با   قرارداد   طور طبیعی یا بر پایه ه ب   آن  تواند یک شیء مادی باشد که شکل نماد می   باشد. 
ای است که معانی مختلفی دارد.  نماد« کلمه »  . است  مزداپرستی  نماد  فروهر  کند پیوند داشته باشد. برای نمونه می 

. معموالا نماد  روند ی های تخصصی و نیز در زندگی روزمره به کار م ن ا اند، و در گفتم نمادها زندگی بشر را آکنده 

  به   را   معنایی   مشترکی   قراردادهای   یا   هنجارها به معنای نشانه یا نوعی کنش است که قرار است براساس مجموعه  

نتقال دهد. پس از آن جا که نماد جایگزین چیز دیگری است حامل و ناقل معناست، هرچند که  ا   دیگر   فردی 
میان نماد و آن چیز پیوندی ضروری وجود ندارد بنابراین کاربرد و معنای نماد تابع قرارداد است و این مفهومی  

 (. ۱۲  ، ۱۳۸۷ادگار، گرفت ) ی به کار م   شناسی خود است که پیرس در نشانه 

نام یا تصویری که ممکن است نماینده شیئی یا مفهمومی در زندگی روزانه باشد به    ک ی   نماد از یک اصطالح، 

بیان دیگریک کلمه یا یک شکل وقتی نماد است که به چیزی بیش از معنی آشکار و مستقیم خود داللت کند.  

تقس   توان ی م را    نمادها  گونه  سه  کرد. به  ساده  نمادها اول:    گونه   یم  پذیرش  گیرنده  بر  در  که  قراردادی  ی 

ی تصادفی که بر گرفته  نمادها پیوندهای مداومی است که عاری از هر مبنایی دیدنی و طبیعی است. گونه دوم:  

ی  نمادها ی تصادفی پدید آمده است. گونه سوم:  ها تماس که از طریق    موقتی است   صرفاای  ها ت ی وضع از  

 (. ۴۴:  ۱۳۸۹،  افروغ سازد ) ی م برقرار    اند ی نما ی م را  چه  آن ت که رابطه درونی میان نماد و  جهانی اس 

فرهنگ  میان  ارتباط  در  می نمادها  دست  به  دست  فرآیند  شوند ها  در  که  باشیم  پندار  این  بر  نباید  اما   ،

نیز منتقل و پذیرفته خواهد شد. برخی از نمادها به هنگام    آن   ای مهاجرت هر نماد تمام مفاهیم اسطوره 

  برند. بسیاری از نمادها اما در میهن جدید ها و معانی را نیز با خود به همراه می مهاجرت در کنار فرم، انگاره 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%A1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C
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یابند. نمادها گاه مفاهیم متفاوتی  های کهن مردمان حل شده و کارکرد و مفهومی تازه می ه میان اندیش   خود 

کنند. حتی در درون یک فرهنگ نیز نمادها در گذر از  های گوناگون بازنمایی می را برای بازماندگان فرهنگ 

ابتدا نیاز به پذیرش  تعریف از یک نماد  ر  ای بیابند. اما هر با نسلی به نسل دیگر ممکن است معانی تازه 

می  درونی  فرهنگ  یک  در  اجتماعی  قراردادهای  پایه  بر  نمادین  معانی  بنابراین  دارد.  شوند  جمعی 

های خودآگاهانه تکنولوژیک و فلسفی انسان باشد  پردازی نماد نه تنها باید بیانگر خیال  (. ۱۴  : ۱۳۹۶طاهری، ) 

باشد    همان تقلیدی از کلیت انسان و بازگوکننده    بلکه باید از ژرفای سرشت حیوانی او نیز خبر دهد: باید 

نمادین در نقش   (. ۴۵  : ۱۳۹۴عطافر، )  گیاهی را  ها ه ی ما معانی  آزادگی، خرمی، همیشه    توان ی م ی  معنی  به 

امنیت و آرامش، عشق، احساسات قوی،   بهاری، مردانگی، جاودانگی، بهشت، مظهر خورشید و آفتاب، 

 باربری و رویش، زندگی و حیات، سخت کوشی و ... نام برد. 

 نقوش گیاهی مورد مطالعه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طرح بته 

عشایر فارس بیشتر    است. پر وسط آن که گل هشت   بافتند ی م قبادخانی را بیشتر  قالی بته    معموالا  ها یی قشقا 

در جایگاه    معموالا  ها بته ی با نقش منظم هم دارند.  ها قالی اما    بافند ی م نقوش اشکالی رو به صورت پراکنده 
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ی قشقایی این نقش هم به صورت نقشه سراسری و هم  ها قالی و در   رند ی گ ی م شش و هشت گوش جای  

ی بته  ها ه ی ما . بافندگان قشقایی نقش شود ی م ی بی همتا قشقایی بافته ها ه ی ما صورت تک موتیف بین نقش به 

 . دانند ی م را نمادی از جاودانگی و آراستگی  

 خانی طرح صفی 

  مایه از نقش   شود ی م ها حس سرزندگی و هیجان را در فرد موجب  ی گرم و تند در گل ها رنگ استفاده از  

بته برای پر کردن قسمت لچک در این قالی استفاده شده. یکی از خصوصیات ویژه قالی قشقایی مدیون  

آن  از نقش و  کوچ و گذر  ایران هست خیلی  ایران    ها نگاره ها در سراسر  تا جنوب  از شمال غرب  رو 

لما گلی که نمادی از  بافان قشقایی آ مایه آلما گلی که برگفته از سیب دو نیمه شده است. قالی نقش  کشانده. 

 . دانند ی م طراوت و زندگی شاد و بته را نمادی از جاودانگی  
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 طرح یازده ترنج 

با اشکال لوزی و    ها ی دیگر آن را عقرب اکثر ترنج ا عده و    نامند ی م آن را نقش خرچنگی    ها ی بعض ها که  این ترنج 

. ترنج فضای مشخصی است که داخل آن  اند وسته ی ناپ ها به یکدیگر پیوسته و برخی  هشت ضلعی که برخی از آن 

  شود ی م هایی که استفاده  و رنگ   شود ی م کارگیری نقوشی که در ترنج استفاده  با به   رد ی گ ی م فضا نقوش شکل  

 بافان کشکولی معتقدند که . و قالی کنند ی م مانند یک کادر عمل    ها و ترنج   شود ی م فضای زمینه از بخش ترنج جدا  

 مایه سرو نمادی از قامت بلند باشد. مایه شیداهلل نمادی از آرامش و زندگی است و نقش شاید نقش 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لچک ترنج 

که اگر جمع شوند عددی مفرد را تداعی    شود ی م به صورت انفرادی در قالی قشقایی دیده    معموالا  ها ترنج 

از ترنج میانی   تر بزرگ  ها لچک   معموالا. شود ی نم و زوج شدن بیش از دو ترنج در قالی قشقایی دیده  کنند ی م 

بافندگان قشقایی بر    و   . اند هماهنگ   ها آن مایه موجود در  و دو به دو با یکدیگر پیوستگی دارند و به لحاظ نقش 
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وشیداهلل را نمادی از آرامش    است مایه گل بافته شده نمادی از آرامش و زیبایی و وفاداری  این باورند که نقش 

 . دانند ی م و زندگی و بته را نمادی از جاودانگی  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 طرح محرمات 

ی  ا نقشه .  ابد ی ی م یی که با خطوط موازی و عمودی مانند آبشاری از رنگ از باالی قالی به پایین امتداد  ها نقش 

گلدانی   ی ها نقش از نقش ناظم و   تر ی م ی قد بسیار ساده و تقسیم یک سطح به نوارهای باریک و نقش محرمات 

. محرمات چند رنگ  شود ی م مشابه است که به انواع راه راه پهن و باریک به شکل دو رنگ یا چند رنگ بافته  

تنها در ایل قشقایی و کردستان مرسوم است. گروهی از زنان قشقایی نوع دیگری از محرمات به نام محرمات  

وارهای رنگی سبب ایجاد کم شدن فشار بعدی از  جناقی را ابداع کردن و استفاده از نوارهای سفید رنگ مابین ن 

بافان عشایر  ی به کار رفته بیشتر گل و بوته است. قالی ها ه ی ما امتداد عمودی و هندسی نقش شده است. نقش 

مایه پشمی کتانی نمادی از  مایه دوش گلی نمادی از عشق و احساسات قوی و وفا داری و نقش نقش   قشقایی 

 . دانند ی م کوشی  زندگی طوالنی و سخت 
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 طرح قزل قیچی 

از   ماندن خیلی  باقی  قالی قشقایی  در  مهم  از موضوعات  بر روی  ها نگاره یکی  باستانی    -ی عشایر ها قالی ی 

نقش زمینه این قالی به صورت گل و تکرارشونده،   -و...  ها ها بر روی دیوارها و سفال رغم از بین رفتن آن علی 

  دهند ی م ی پهن و باریک احاطه شده است. بانوان قشقایی احتمال  ها ه ی حاش زمینه را در بر گرفته و به وسیله    کالا

 در زمینه این قالی نمادی از صبر و شکیبایی و از جنس آرامش باشد.   موتیف گل تکرارشونده   که 

 طرح ماهی در هم 

نقش قالی قشقایی است که حوزه بافت آن در گذشته به طوایف کشکولی منحصر    ن ی تر ی شهر طرح این قالی  

اما امروزه در بین دیگر طوایف ایل قشقایی متداول شده است. این نقش در قالب لچک و ترنج و    شده ی م 

.  شود ی م دار رسم  شکسته و زاویه   کامالا مایه ماهی درشت و دندانه دار یا خطوط  . نقش رود ی م گلدانی به کار  

خصات ماهی قشقایی است دم  کشیده و اغراق شده از دیگر مش   کامالاحالتی صاف با خمیدگی کم همراه با فرم  

ی شکسته است، طرح ماهی درهم که به صورت تجاری به نام  ها ساقه ماهی به گل مرکزی متصل و سر ماهی به  

از نظر بافندگان قشقایی نوعی برگ است که از طبیعت گرفته شده و آن را نمادی از زندگی و    دانند ی م ماهی  

 . دانند ی م حیاط و پاکی  
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 طرح دو سر ناظم 

  شود ی م طرح دو سر ناظم طرحی یک چهارم است این طرح به نام دو گلدان و چهار لچکی هم نامیده  

قالی    ها گل وجود   این  در  گیاهان  آرامش،    تواند ی م و  ایجاد  و  زندگی  به  مثبت  نگرش  از حس  نمادی 

احساس رضایت و شادی باشد و گل مظهر پاکی بوده و فطرت انسان را به سمت خوبی و زیبایی سوق  

 . نقش ناظم به عنوان یکی از آرزوهای زنان قشقایی بر قالی ناظم کشکولی نقش بسته است. دهد ی م 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ناظم طرح یک سر  

تشکیل    اند خورده پیوند    ها ی لچک ها محراب را ساخته و دو نیم سرو که به  این قالی از دو لچکی که پیوستگی آن 

طرحی بر    شود ی م . طرح ناظم طرحی یک دوم است که اغلب در میان طایفه کشکولی از ایل قشقایی بافته  شود ی م 

و    شود ی م دیده    ها نقش . رنگ قرمز در زمینه به اندازه  است  از یک گلدان هزار گل در خود جای داده   ی ا نه ی زم روی  

. بانوان  شود ی م   ها قالی رنگ در قالی ایران آن اندازه مهم است که در بعضی موارد معیاری برای شناسایی محل تولید  

 رفته در این قالی نمادی از شور و اشتیاق، تحسین و احترام باشد.   کار به مایه چاپق  که نقش   برند ی م باف گمان  قالی 
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 طرح عرب جنی 

با نقوش   ترنج که نقش گل و گلدانی در آن جای گرفته و اطراف ترنج و زمینه  این قالی در زمینه یک 

رفته در این طرح را نماد قامت    کار به بافان کشکولی سرو  جانوری و هندسی و گیاهی پر شده است. و قالی 

از    رسد ی م رح عرب جنی به نظر  . ط دانند ی م بند را نمادی از امنیت و آرامش و زیبایی  مایه آینه بلند و نقش 

و   اند داده  انجام شده و به سلیقه خود تغییراتی  متأثر از همسایگان عرب خمسه  ها یی قشقا یی است که ها طرح 

 . است دارای هویت خاص قشقایی  

 طرح چهار چاپق 

این    ها قالی نام داشته تشکیل شده که در اکثر    طرح این قالی عشایر که زمینه آن از چهارگوشه یک چایق 

از چهار رنگ تشکیل شده و فضای این چایق ها را نقوش هندسی و گیاهی و حیوانی پر   چهارچایق 

. و بافندگان قشقایی این باور را  گذارند ی م مثبت و طوالنی بر حال و هوای اشخاص  ر ی تأث   ها گل و  کنند ی م 

 در چهارچاپق نمادی از طراوت و زندگی شاد و زندگی طوالنی است.   کار رفته ی ریز به ها گل دارند که  
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 گیری نتیجه 

که محصولی چند بعدی بوده و دارای  ی ی جا  آن باف ایران، نماد فرهنگ، ذوق و هنر ایرانی است و از فرش دست 

و    ها طرح این مقاله به بررسی    در   . حائز اهمیت است . حفظ و صیانت از این صنعت بسیار  است مختلفی    ی ها جنبه 

  طرح   ماهی درهم،   طرح   ناظم،   طرح   ی گیاهی شامل طرح محرمات، طرح افشان، طرح وزیر مخصوص، ها ه ی ما نقش 

ی  ها طرح ی گیاهی  ها ه ی ما ها و تجزیه و تحلیل نقش بعد از شناسایی و آشنایی با آن   شده است. پرداخته    ، ی ا بته 

جنی،    عرب   ، چهارچاپق   ناظم، قزل قیچی،   دوسر   ترنج، محرمات، لچک و ترنج، بته، یک سر ناظم،   ازده ی   خانی، صفی 

  در   ایل قشقایی،   زنان   هنرمند   دستان   با   و   است   معنی   عالم   بوی   و   رنگ   و   خیال   از   اشارتی ماهی درهم قالی قشقایی که  

که در طبیعت و در میان گلها و گیاهان و درختان زندگی    ها شیوه زندگی آن .  بندد می   نقش   مادی   پودی   و   تار   قالب 

های خود  بافته که این نقوش گیاهی را در دست   شد ی م ی ذهنی برای هنرمندان  ها نگرش سبب ایجاد    کردند ی م 

استفاده کنند که به نام های آلما گلی، پشمی کتانی، بته قباد خانی، شیداهلل، دوش گلی، چاپق، بته، سرو، درخت  

  توان ی نم رفته در قالی    کار به . در مورد معانی نمادین هر یک از نقوش  کردند ی م اری  ذ زندگی و ... این نقوش را نام گ 

ی از عوامل را در تفسیر نقش خاص  ا مجموعه آن نقوش رسید بلکه باید    تمام ی قابل تعمیم به  ا جه ی نت با سهولت به  

و    آورند ی م انند خود موجود زنده و دارای روح و شعور به شمار  و درختان را م   ها گل ،  ها انسآن   مد نظر قرار داد. 

بیشتر از هر موجود دیگر با درخت همسان پنداری دارند و گل را مظهری از پاکی و فطرت که انسان را به سمت  

دوش    توان ی م که از معانی نمادین این نقوش گیاهی در بین عشایر قشقایی    دانند ی م   دهد ی م خوبی و زیبایی سوق  

از زندگی طوالنی، شیداهلل را نمادی از آرامش  گلی را نمادی از عشق و احساسات قوی، پشمی کتانی را نمادی  

زندگی، بته را نمادی از جاودانگی، درخت زندگی را نمادی از باروری و رویش، گل هشت پر را نمادی از مظهر  

خورشید و آفتاب، آلما گلی را نمادی از طراوت و زندگی شاد، چاپق را نمادی از شور و اشتیاق، آینه بند را نمادی  

و عشایر بر این باورند نقش مایه طرح ماهی درهم    دانند ی م آرامش، درخت سرو را نمادی از قامت بلند    از امنیت و 

 است برگرفته از طبیعت و نمادی از زندگی و حیات  
 

 منابع فهرست  

 ۶، شماره  ش نگر   فصلنامه   ( بررسی تطبیقی نقوش سنتی با طبیعت، ۱۳۸۷ی ) عل   ی، مراد   آشوری، محمدتقی،   -

 ( نماد و نشانه شناسی در فرش ایران، تهران، نشر جمال هنر ۱۳۸۹محمد )   افروغ،   -

ی قشقایی فارس، دومین کنفرانس  ها قالی ( نگاهی دیگر به طرح، نقش و رنگ  ۱۳۹۵ساناز ) بشارتی،    -

 ( ICH59)   ن ی نو ی  ها پژوهش اسالمی و تاکید بر    -المللی علوم انسانی با رویکرد بومی بین 

 ، انتشارات امیرکبیر تهران   های عشایری و روستایی فارس، بافته ( دست ۱۳۶۴)   روس ی س   پرهام،   -
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 بافی فارس، تهران، انتشارات سروش ی فرش شاهکارها (  ۱۳۷۵)   روس ی س   پرهام،   -

افشاری باف کرمان و  ها قالی ی  ها ه ی حاش ( بررسی ارتباط نقش پردازی  ۱۳۸۸کامران ) خانی،  حسین   - ی 

 عشایری و روستایی فارس، سومین همایش ملی تحقیقات فرش ایران   ی ها قالی 

آذر،    - ) رضایی  در  ۱۳۹۰ندا  محرمات  طرح  بررسی  فارس، ها قالی (  قشقایی  ایل    -علمی   فصلنامه   ی 

 ۹  مایه، شماره ی تجسمی نقش هنرها پژوهشی  

ی شاهسون ایران،  ها قالی ( مطالعه تطبیقی ساختار طرح و نقش  ۱۳۹۵، علی ) عسکری، مینا، وند شعاری   -
 ۱۱پژوهشی مطالعات تطبیقی هنر، شماره    -شمال غرب، مرکز جنوب، دو فصلنامه علمی 

  ی ایل قشقایی منطقه فیروزآباد ها قالی ( بررسی و مطالعه اصول طرح، نقش، رنگ  ۱۳۹۵کاظمی، مهدیه )   -
 مطالعات   و ارائه یک اثر مبتنی بر 

(  سنه   ی کردی )بیجار، ها قالی ( بررسی نمادین نقوش گیاهی در  ۱۳۹۱فرزام ) زاده،  ، ابراهیم مهتاب   مبینی،   -

 ۱۲  شماره   مایه، ی تجسمی نقش هنرها پژوهشی    -فصلنامه علمی 

 ، فرهنگسرا تهران   ی بر شناخت قالی ایران، ا ( مقدمه ۱۳۷۵جواد )   یساولی،   -
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 دوره قاجار بازتاب عرفان در فرش عالمان تصوف کرمان 

 گروه فرش دانشگاه هنر اصفهان   ار ی استاد   ، ی کرمان   یی ا ی زکر   مان ی دکتر ا 
i.zakariaee@aui.ac.ir 

 ارشد فرش دانشگاه هنر اصفهان   ی کارشناس   ، ی سعیدی سارا ساالر 

Saraa.salari@yahoo.com 

 

 چکیده 

  . شوند می   محسوب   دوران   این   هنری   تحوالت   و   نوظهور   ی ها ده ی پد   جزء   قاجار   دورة   در   تصویری   های قالی 

  و   عرفان   اهل   بزرگان   و   مذهبی   های شخصیت   تصویر   ها، بافتن قالی   این   موضوعات   جمله   از   راستا   این   در 

  از   شخصیت   چندین   حضور   دلیل   خاص، به   نمونة   یک که    تصوف،   عالمان   فرش   بررسی   در   . است   تصوف 

پرداخته    حاشیه   و   متن   کلی   ساختار   توصیف   به   ابتدا ،  شود ی م   تلقی   مشابه   های نمونه   بین   در   عرفان   عالم   بزرگان 

  از   . م گرفته است انجا فرش    در   بسته   نقش   عناصر   و   ها شخصیت   معرفی   متن،   تبیین   و   تفسیر   بر   سپس تمرکز   و 

 قاجار،   عصر   کرمان   در   تصوف   عالمان   فرش   بافت   که   رهیافت   نتیجه   این   به   توان ی م   پژوهش   این   های یافته 

  که   گوناگون   حوادث   و   وقایع   عصر   این   در که این  ضمن   است   خویش   زمانه  احوال   و   اوضاع   از  متأثر  شک بی 

  سیاسی، اجتماعی، فرهنگی   رویکرد   در   اساسی   تحوالتی   ایجاد   به   منجر   است ساخته   پدیدار   را   فرودهایی   و   فراز 

  و   ذهن   در   دیرباز   از   که   عرفانی   ناب   ی ها شه ی اند   با   مردم   ارتباط   تردید   بی   . است شده   دوران   این   هنری   و 

  پیدا   پیشین   های دوره   به   نسبت   واالتری   مقام   بلکه   نرفته   بین   از   تنها   نه  است، داشته   رسوخ   هایشان قلب 

  و   دوره   آن  عرفای   کشیدن   تصویر   به   با   فرش، و   این   پود   و  تار  بر   هرگره  زدن   با  کریمان   دیار   مردم  . است کرده 

  اعتراض  آن   پی   در  اند؛ همچنین داشته  اعالم  عرفان  اهل  بزرگان  به  نسبت   را  خود  تکریم   نوعی   به  پیشین  ادوار 

  روش   به   و   ای توسعه  نوع   از   حاضر  پژوهش  . اند کرده   ابراز   وقت   حاکمان  عدالتی   بی   به   را  خود   ناخرسندی   و 

 است.   ای انه کتابخ   صورت   به   اطالعات   گردآوری   روش   و   است گرفته   م ا انج   تحلیلی   -توصیفی 

 

 تصویری، عرفان، تصّوف، کرمان، قاجار   های قالی   : کلیدی   های ه واژ 
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 مقدمه 

سیاسی، اجتماعی،    های زمینه همة    در   شماری بی   تحوالت   و   حوادث   خوش   دست   قاجار   دورة   در   ایران   تاریخ 

  چاپ،   صنعت   ظهور   به   توان ی م   هنر   زمینة   در   تغییرات   این   جمله   از .  است بوده   هنری   و   فرهنگی   اقتصادی، 

  نام  با  هایی بافته دست  تولید  به  منجر   که  کرد  اشاره  باف دست  فرش  حوزه  به  اروپایی  های نقاشی   ورود  و  عکاسی 

  و   تصوف   عالم   بزرگان   ی ها چهره   تصویری، بافت   های فرش   موضوعات   جمله   از   . است شده   تصویری   های فرش 

  فرش   . شود می   تلقی   گروه   این   های فرش   از   حاضر   پژوهش   در   بررسی   مورد   نمونه   که   است   ها آن   آیینی   وسائل 

  تصوف   عالم   بزرگان   از   که   عرفانی   شخصیت   شش   ساختن   پدیدار   با   قاجار   دورة   کرمان   بافت   تصوف،   عالمان 

  بر   دار نام   عرفای   این   استقامت   و   معنوی کمال    منش،   تأثیر   و   قلبی   جایگاه   از   روشنی   درک   شوند، می   محسوب 

  باور   و   اعتقاد   از   ای ذره   خود   زمانة   تلخ   مصائب   با   یی ا ی رؤ   در   حتی ها  . آن دهد می   نشان   کریمان   دیار   مردمان 

  و  سیر  و  عرفان  به  تمایل  خود  ناخودآگاه   در   همواره  ایران  مردم   زیرا  نشد  کاسته  تصّوف  عالم  به  نسبت  شان قلبی 

 . اند داشته   اخالقی   سلوک 

دوره    کرمان   در   تصّوف   عالمان   فرش   چرا   که   هستیم   اصلی   سؤال   این   به   پاسخگویی   دنبال  به   پژوهش   این  در 

  این  روی  بر  شده  بافته  های شخصیت  آیا   که  دیگر  سؤال  دو  به  پاسخ  پی   در  همچنین و    است؟ شده  بافته  قاجار 

  فرش   این   بافت   مکان   و   موضوع   در   تناسبی   چه   که   این و    اند؟ شده   گزینش   قاجار دوره    شرایط   با   متناسب   فرش 

  وجود   بررسی   و   فرش   حاشیة   و   متن   درون   های شخصیت   واکاوی   صدد   در   مقاله   ن ی ا   است؟ داشته   وجود 

  حوادث   که   متنی   برون   رویدادهای   با   ها آن   ارتباط   در   کندوکاوی   ن ی همچن   متنی،   درون   عناصر   با   ها آن   ارتباط 

 . شود می   واقع   ضرورت   و   اهمیت   مورد   روی   این   از   و   شود؛ است می   اتالق   قاجار   دورة 

  پرداخته   تصویری   های قالیچه   از   تعدادی   بررسی   ایران«، به   تصویری   های »قالیچه   کتاب   در (  ۱۳۶۸)   در ابتدا تناولی 
  بررسی   ضمن . او  است نموده   معرفی   دراویش   های قالیچه   نام   با   را   ها آن   از   ها، تعدادی بافته دست   این   میان   در   که 

  دوم   دستة   و   دراویش   تصاویر   به   مربوط   اول   دستة   که   نموده   تقسیم   دسته کلی   دو   به   را   ها قالیچه   این   خود   مبسوط 

  عارفان   دیگر  از   بیش   شاه   نورعلی   تصویر   اول   دستة   بررسی   در   که   شود می   دیده   . است   ها آن  آیینی   وسائل   شامل 
  »بررسی   عنوان   تحت   ای مقاله   در (  ۱۳۹۰پور ) صباغ   و   فر   شایسته   ن ی . همچن است شده   واقع   بافندگان   موردتوجه 

  به   بین   این   در   که   اند پرداخته ها  فرش   این   بندی   دسته   و   جانبه   همه   مطالعه   به   قاجار«   دورة   تصویری   ی ها قالی 

( در  ۱۳۹۵ی، یعقوب زاده و وند شعاری ) آهن   اند. کرده   اشاره   دوره   این   عرفانی   و   معنوی   ی ها فرش   از   برخی 

ی نور علیشاهی« به بررسی هشت نمونه از  ها قالی ی درویشی دوره قاجار با تأکید بر  ها قالی پژوهش »مطالعه  

ی این  ها افته . ی اند کرده یی از این قبیل را در دو دسته متفاوت تقسیم  ها قالی ی تصویری دراویش پرداخته و  ها قالی 

ی تصویری با موضوع درویشی و تأثیرات آن بر فضای  ها قالی گیری  ش عوامل مؤثر بر ظهور و شکل پژوه 
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ی تصویری کرمان  ها قالی ی تحت عنوان »بازشناسی  ا مقاله ( در  ۱۳۹۶و یحیوی )   حانم   . صفاران، است جامعه  

ی قاجار پهلوی  ها ره دو ی تصویری کرمان در  ها قالی ی قاجار و پهلوی(« به بررسی و شناسایی انواع  ها دوره ) 

ی تصویری نیز  ها بافته دست های تصویری قالی کرمان در  که همان ویژگی   اند افته پرداختند و به نتیجه دست ی 
 لحاظ شده است. 

 ایران   در   تصّوف 

  از   که   ی کس   »فقیر، صوفی، :  است شده   معنا   چنین   درویش   واژة   معنای   فارسی   اسالمی و   المعارف دایرة   در 

  باب   از   گاهی   حتی   و   د ی جو ی م  کناره   تعلقات   قید   از  کل   به  یا  و   کند ی م   قناعت   مایه  اندک   به  دنیوی   تعلقات 

  است   کلی  لفظ   یک  حقیقت  در   درویش  لفظ   «. ... دهد ی م  در   تن   سؤال   و  دریوزگی  به   نفس   تهذیب  و  تحقیر 

  قائل   فقر   برای   فرقه   این   که   است   اهمیتی   خاطر   به   بیشتر   این   و   شود می   اطالق   صوفیه   اعضا   تمام   به   که 

  این   به   هم   صوفیه   انتساب   سبب   و   است شده ( گرفته  پشم   معنای   به )   صوف   از   صوفی   کلمه   ریشه   . هستند 

  صوفی   اصطالح   . است آمده  شمار  به  دنیا   تارکان  و   زاهدان   شعار   قدیم  از   که   بوده   ها آن  پوشی  نسب، پشمینه 

  وجود ( ص )  پیامبر  حیات  زمان   از   فرقه   این   پیروان  برخی  اعتقاد   به  و  است   شده  معمول   هجری  دوم  قرن  از 

  طریق   از   خداوند   با   بیشتر   نزدیکی   خواهان   و   نبودند   قانع   دینی   فرایض   م انجا   به   تنها   زمان   همان   از   و اند  داشته 

باید است   عارف   هر   نهایی   هدف   که   حق   وصال   برای   که   معتقدند   صوفیان   . بودند   پارسایی   و   ریاضت   ،  

گیرد؛  می   م انجا   خانقاه   در   صوفیان   مراسم   اغلب   . شود   برداشته   ها پرده   همه   تا   کشید   ها ریاضت   و   ها سختی 

  با   که   است   نشینی چله   و   داری زنده   زاری، شب ه ی گر   نماز، روزه، دعا،   چون   فرایضی   م انجا   برای   مکان   این 

 . ( ۱۳۶۸:۸۳تناولی،  )   شود می   داده   تعلیم   طریقت   سالکان   و   مریدان   به   مرشد   شیخ   نظارت 

  حضور   که   است   سال   هزار   از   بیش   و   است   بوده   عرفان   و   معنویت   مراکز   از   همواره   تاریخ   طول   در   ایران 

  عرفان   و   تصوّف   رویش   مهد   سرزمین   ایران، این   به   اسالم   ورود   از   پس   . دارد   استمرار   سرزمین   این   در   صوفیان 

  این   به   مولوی   و   تبریزی شمس   حالج، بایزید، خرقانی، عطار،   چون   هم   صوفیه   بزرگان   از   ی ار ی . بس شد   اسالمی 

  سرچشمة   عارفان   دیدگاه   از   و   است   اسالم   دین   اصلی   عناصر   از   عرفان   که   نیست   شکی   . دارند   تعلق   فرهنگ 

  . است   عارفان   عمل   و   اندیشه   سرمشق   او   رفتار   و   گفتار   که (  ص )   اکرم   پیامبر   و   سنت   و   قرآن   اسالمی   عرفان 

  و   ظهور   مرکز   خراسان،   ویژه   به   ایران   در   آن   از   پس   و   است   شده   آغاز   عراق   سرزمین   از   تصّوف   طلوع 

 . ابد ی ی م   انتقال   دیگر   نسل   به   نسلی   از   عارفان   متصل   زنجیرة   چنین   این   و   است   بوده   برزگ   عرفای   درخشش 

  فقر   و   کشور   ویرانی   . شد   استوار   ایران   در   پیش   از   بیش   تصوّف   نفوذ   قمری   هجری   نهم   تا   پنجم   قرن   فاصلة   در 

  عرفانی   تفکر   رواج   به   تیمور   لشکریان   و   هفتم   قرن   در   مغوالن   و   پنجم   قرن   در   سلجوقیان   هجوم   از   پس   عامه 

  پیرو   یک   هر   که   درآمدند   بزرگ   های سلسله   صورت   به   صوفیان   پراکنده   های خانقاه   دوره   این . در  کرد   کمک 
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  خود   نیز   ایشان   و   شد ی م   خوانده ها  آن   نام   به   سلسله   که   داشتند   اقطابی   و   اولیا   و   بوده   گری صوفی   از   طریقتی 

  که   است   شیعی   صوفیانة   های سلسله   از  اللّهیه، یکی   نعمت  (. ۱۳۱:  ۱۳۹۴شاهی، )  داشتند   شیوخی   یا   جانشینانی 

  سال   یکصد   و   شد   متولد   حلب   در   ق . ه   ۷۳۱  سال   در   ولی . شاه شود ی م   منسوب   ولی اهلل نعمت   آن، شاه   گذار بنیان 

  و   است   شیعی   متصوفه   مهم   رهبران   از   اهلل نعمت . شاه ( ۱۳۹۳پیروزان، مرادی،  )   افت ی   وفات   کرمان   ماهان   بعد، در 

 (. ۵۷:  ۱۳۸۸ترابی،    شاه   حسینی )   ست ی ز ی م   تیموری   دوره   در 

 قاجار   دوران   در   الّلهی نعمت   فرقة 

  این   مشایخ   توسط   ایران   اجتماعی   -سیاسی   اوضاع   با   ارزیابی   ایران، با   به   الّلهیه نعمت   مشایخ   دوباره   ورود 

  هند   به   طریقت   این   مشایخ   مهاجرت   از   پس   . گرفت م ا انج   صفویان   سقوط   از   پس   فترت   های سال   در   سلسله، 

  سلسلة   از   پس   . گشتند بازمی   ایران   به   الّلهی نعمت   وابستگان   که   بود   بار   نخستین   صفوی، این   دوره   اواخر   در 

  وجود   صوفیانه   تعالیم   برای   مناسبی   بود، فرصت   هراسانی   و   آشوب   و   جنگ   دچار   ایرانی   جامعه   که   صفویه 

  ایران   خاک   به   قدم آغامحمدخان    نشستن   تخت   بر   از   ش ی پ   دهه   دو   حدود   در   علیشاه   معصوم   بنابراین   . داشت 

  خان   کریم   دستور   به   عرفا   و   مردم   استقبال   از   پس   و   شد   شیراز   وارد   زند   خان   کریم   حکمرانی   ایام   در . او  نهاد 

  و   علیشاه پیوستند، فیض   وی   به   شیراز   در   که   مریدانی   جمله   از   . شد   اصفهان   رهسپار   و   اخراج   آنجا   از   زند 

  نعمت   طریقت   به   را   توجهی   قابل   عدة   نیز   اصفهان در    شیراز،   ترک   از   پس   علیشاه معصوم   . بودند   شاه ی نورعل 

اما   آشنا   الّلهیه  .  شد   رانده   نیز   آنجا   از   شکنجه،   اصفهان   حاکم   و   علما   تحریک   به   نیز   بار   این   ساخت، 

  . رفت   عتبات   به   و   برگزید   خود   جانب   از   خلیفه   عنوان   به   را   شاه ی نورعل حوادث،    این   از   پس   علیشاه معصوم 

  طریقت   رهبری  بعد  به   تاریخ  این . از بود   برخوردار   نیز  خوشی   صدای  و   شعر   فن   از   ایران، و   زاده نورعلیشاه 

  ایشان  با  عناد  و   نشد   کاسته  فقها  و  علما  دشمنی  از   چیزی  اما   . شد گذاشته  وی   عهده  بر  ایران  در   اللهیه   نعمت 

 (. ۱۴۶:  ۱۳۹۳، روزان ی پ   مرادی، )   یافت   ادامه   همچنان   کرمان   و   مشهد   در 

در   خوبی   همراهی   عرفا   و   صوفیه   با   زند   خان لطفعلی   آن   تبع   به   و   زندیه اصوالا     به   قاجارها   عوض   نداشتند، 

  برقرار   الفت   و   انس   ها آن   با   گوناگون   های راه   از   تا   کوشید می   و   داشت می   گرامی   را ها  آن   آغامحمدخان،   خصوص 

  در   شاه فتحعلی   مانند   به   قاجار   شاهان   از   یک چ ی . ه پرداخت   ستیز   به   صوفیه   با   شاه فتحعلی   او   جانشین   اما   . کند 

  اصحاب   نوع   از   اللّهیه   نعمت   شاه   تصوف   (. ۲۷:  ۱۳۹۲زاده،    گالب )   نبود   مصمم   اللّهی   نعمت   سلسله   با   دشمنی 

  صوفیانه   خط   ادامه   . پردازد ی م   تعالیم   اینگونه   بیان   به   پروا بی   که   شود ی م   محسوب   عاشقانه   های تصّوف   و   سکر 

  را   ایران   تصّوف   تاریخ   که   نورعلیشاه   خصوص   شد، به   دنبال   نورعلیشاه   و   علیشاه معصوم   دست  به   اهلل   نعمت شاه 

  جهت   در   اللّهیه   نعمت   طریقت   تعالیم   مطابق   و   ایران   شیعة   جامعة   در   مقبولیت   کسب   برای   و   بخشید   دگر   شوری 
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  تار   نوای   با   قرآن   خواندن   و   نورعلیشاه   اقدامات   (. ۳۲۴:  ۱۳۶۶کوب، زرین )   برداشت   گام   تصّوف   و   تشیع   تقریب 

  اول   عالم   نکوهش   و   مذّمت   در   اشعاری   سماع، سرودن   مجلس   در   اللّهیه   نعمت حضور    علیشاه،   مشتاق   توسط 

به   خلفایش   و   خداست   علیشاه معصوم   که   این   به   مریدانشان   اعتقاد   نیز   و   بهبهانی   آقامحمدعلی   ایران    مالئکه، 

  به   روحانیت   که   ایران   در ها  آن   تبلیغی   فعالیت   همچنین   . کرد   اضافه   سلوکشان   نوع   در   ها اللّهی نعمت   پروایی بی 

 . رسید   ممکن   حداقل   به   نورعلیشاه   رسیدن   قتل   به   ، با کردند ی م   یاد   آن   از   فساد   و   فتنه   عنوان 

  پس   یکی   را   اللّهیه نعمت   درویشان   رهبری ...  شاه   مجذوب   و   علیشاه   حسین   چون   دیگری   ی عرفا   نورعلیشاه،   از   پس 

.  کردند   ایجاد   سلسله   این   ادامه   برای   اساسی   و   مهم   تغییرات   خودشان   سلوک   در ها  . آن گرفتند   برعهده   دیگری   از 

  موجب   بودند، خودشان ها  آن   سخت   مخالفان   ردیف   در   طریقت   مشایخ   ورود   ابتدای   در   که   روحانیت جامعه  

  به   نزدیک  سیاستی  که   نیز  قاجار  سلطنت   . ساختند  قاجارفراهم   عصر  ایران  جامعة   در  را  حیاتشان  تجدید  و  برقراری 

 (. ۱۴۷:  ۱۳۹۳مرادی، پیروزان،  )   برخاست   الّلهی نعمت   عرفای   از   حمایت   داشت، به   درپیش   را   روحانیت 

 تصویری   های قالی 

  اختصاص   خود   به   را   ایران   ی ها طرح   از   خاصی   بخش   اخیر   سده   دو   طی   در   عکسی،   یا   تصویری   های قالی 

  تحوالتی  رو دنباله  در  قمری  هجری   دوازدهم  سده  اواخر  در  تصویری  های قالی  تناولی  پرویز   اعتقاد  به  . اند داده 

  ایران   بافی   قالی   در   تصویرسازی   که   هرچند   . آمدند   وجود   پیوست، به   وقوع   به   ایران   هنرهای   اغلب   در   که 

در    ها، قالی   این   معروفترین   از   . است شده   اشاره   ها آن   به   اسالم   صدر   تاریخ   بررسی   در که    دارد،   زیادی   قدمت 

  ها آن   روی   بر   فارسی   زبان   به   عبارتی   و   عبدالملک   بن   ولید   از   تصاویری   و   شده   دیده   المنتصر   خالفت   زمان 

  گسترش   با   صفوی   دوره   در   . نیست   دست   در   چیزی   دوره   آن   های قالی   از   متأسفانه   که   است بسته   نقش 

  و  طبیعی   های اندازه   شد، در می   استفاده  کتب   تزئین  برای  تر پیش  که   ی رساز ی تصو   هنری،   و   فکری   های جنبش 

  آمد ها  خوآن   تعزیه   ی ها پرده   و ها  امامزاده   گنبد، دیوار   ها، زیر بازارها، حمام   در سر    ها، کاخ   دیوار   روی   بر   بزرگ 

چاپ،    و   عکاسی   هنر   پیدایش   و   غربی   ی ها وه ی ش   نفوذ . با  شد   نمایان   دیگر   هنرهای   از   بسیاری   در   همچنین   و 

 (. ۱۳۹۰:۳۹ژوله، )   شد   ظاهر   دار   گره   های بافته   روی   بر   تصویرسازی   های زمزمه   اولین   رفته رفته 

  سازی   منظره   ترکیب   و   یازدهم   قرن   نقاشی   سنت   از   جانبه   همه   استفادة   با   قاجار   دورة   در   تصویرگری   سنت 

  این که    است،   غربی   جوامع   بر   حاکم   اومانیستی   تفّکر   از   متأثر   فرش   به   انسان   ورود   . است گرفته   شکل   اروپایی 

  عنوان   به   انسان   و   کرده   هدایت   مّدنیت   و   تجّدد   سوی   و   سمت   به   را   قاجار   هنر   غرب   از   الگوبرداری 

به ( ۱۷۹:  ۱۳۸۰میالنی، ) شد    ظاهر   هنرها   تمامی   در   مستقل   موضوعی    از   دسته   »دو :  تناولی   پرویز   اعتقاد   . 

  داشتند، یکی   تصویری   هنرهای   اشاعه   در   را   بیشتری   چهارده، سهم   و   سیزده   قرون   تصویرسازان   و   نقاشان 

 (. ۴۰:  ۱۳۹۰ژوله، )   مذهبی«   نقاشان   دیگری   و   ای نه ا خ قهوه   نقاشان 
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 : کلی   بندی   طبقه   یک   در   تصویری   های قالی   موضوعات 

  مذهبی   موضوعات .  ۳             کالسیک   ادبیات   و   حماسی   ی ها ن ا . داست ۲                   شاهان   تصاویر .  ۱

 صورت   خوش   و   زیبا   زنان .  ۵             صوفیان   تصاویر .  ۴             کریم   قرآن   دینی   ی ها داستآن   و 

 (. ۸۴:  ۱۳۶۸تناولی،  )   گوناگون   حیوانات .  ۶

 تصّوف شرحی از فرش عالمان  

  فرش   این   کند می   ثابت   که   دارد   ای ، نوشته ( ق . ه   ۱۲۷۸.() م   ۱۹۰۰) کرمان،    راور   بافت   تصوّف   عالمان   فرش 

  . است شده   بافته   مربع   متر (  ۳.۴۵*    ۲.۶۶)   ابعاد   در   زمان   آن   بزرگ   استادان   از   ی ک ی   ، جعفر محمّدابن   توسط 

  هایش فرش   امضای   برای   نام   همین   از   و   داد   تغییر   ارجمند   محمد   به   را   خود   نام   بعدها   که جعفر  محمّدابن 

   این   ه ی حاش   . کرد   استفاده 

  قرینه  آینه،   مانند   به  حاشیه  اجزای  تمام  و  است   قاجار  دوران  ی ها فرش  های حاشیه  ترین نقش  پر   از  یکی  فرش 

 (. sakhai,2008: 147)   کرد تقسیم   مشابه   قسمت   دو   به   را   آن   فرش   مرکز   از   توان ی که م   است،   شده 

 تصّوف   عالمان   فرش   کلی   ساختار 

  ایجاد   چهارم   یک   تکرار   الگوی   و   بزرگ   حاشیه   یک   )طّره( و   کوچک   حاشیة   حاشیه، یک   دو   با   فرش   این 

  و   شاخه   از   پوشیده   آن   جای جای   و   ندارد   وجود   تزئینات   از   خالی   جای   هیچ   کوچک   حاشیة   در   . است شده 

  شده   بندی تقسیم   ی ها دوره   از   یکی ) ترمه    عصر   در   فرش   این   شدن   بافته   از   نشان   تزئینات   این   . است   برگ 

  یک   صورت   به که    است،   شکل   ی ا ره ی دا   قاب   ۱۴  دارای   بزرگ   حاشیة   . است (  قاجار   عصر   در   کرمان   فرش 

  تاریخ   ولی   شاه   از   پس   که   نورعلیشاه   و   علیشاه الّلهی، معصوم نعمت   طریقت   بزرگ   عارف   دو   تصویر   میان   در 

  دیگر   و   حاشیه   در   دایره   قاب   انتخاب   دلیل   . است   بسته   نقش ها  قاب   ساختند؛ درون   دگرگون   را   ایران   تصّوف 

  نشان   را   پیوسته   حرکتی   همچنین   . است   آن   شده   محافظت   و   روحانی   و   قدسی   فرش، ایجاد فضای   جاهای 

  یادآور   تصوف   آیین   در   دایره   . کند ی م   القا   را   ی ان ی پا ی ب   مفهوم   و   است   ارتباط   در   نیز   الوهّیت   با   که   دهد ی م 

  نماد   دایره   ن ی . همچن است   معنوی   اهداف   برای   خلسه   حالت   با   همراه   بدن   چرخش   شامل   که   سماع   رقص 

  و   فرّ   اشراق،   شهودی،   معرفت   و   وجود   مرکز   کیهان،   قلب   ساکن،   خداوند، هستی   تجّلی   یعنی   خورشید 

  معنوی   جهان   مبّین   خورشید   وار   دایره   شکل   . است   متعالی   نور   مثالی   صورت   کالم   یک   در   و   سلطنت   شکوه، 

  که   ای گونه   فلک  چرخ   دّوار   حرکت  به  آن  قداست   از   بخشی   و  است  الهی   قدرت   با  کیهانی   رابطه  معّرف   و 

 (. ۱۵:  ۱۳۹۵زاده،    قریشی، حاجی . ) شود ی م   است، منتهی   زندگی   چرخ   گر تداعی 

  عناصر   این   یی . گو است شده   پر   هستند   شدیدی   آهنگ   ضرب   دارای   که   گیاهی   عناصر   با   بزرگ   حاشیة   زمینه 
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  . اند شده   برجسته   حاشیه   درون   در  و   اند ساخته   بیرون   متن   درون   از  را  خود   سریعشان   ریتم  و   تند  حرکات   با 

انسان   و   رمز   پر   یی ها حفره   چون   ها قاب   عکس ر ب    دو   این   تصویر   و   خواند ی م   فرا   خود   درون   به   را   راز، 

  متفاوت   عنصر  دو   این   آمدن   هم . کنار  کند می  وادار  معناها   با   رابطه   در   تفکر   و  سکوت  به  را  مخاطب  عارف، 

به   و   گیاهی   عناصر   یعنی  به   و   جنسیت   لحاظ   انسان،  اختالف  کند ی م   بیان   را   زدایی آشنایی   نوعی   معنا،   .

  شده   بیان   تجسمی   و   بصری   ابعاد   در   فشارعاطفی   و   شناختی   گستره   در   هم   و   آهنگ   ضرب   در   ها ل ی پتانس 

اند.  شده   پردازی نقش  فرش،   طّره  سان   به  گسترده،   تزئیناتی  با   ی و ا سلسله   صورت  به ها  لچک  متن   در   . است 

  فرم   این که    است،   شکل   بیضی   صورت   به   اند گرفته   قرار   آن   درون   در   نمادها   و   ها ت ی شخص   که   فرش متن  

  بیضی   زمینه   مشابه   ی ها نمونه   از   . است   قاجار   دورة   در   کرمان   فرش   ابداعات   و   خاص   های ویژگی   از   یکی 

 . کرد   اشاره   شاهرخی   خان حسن   قلم   به   سبزیکار   معروف   طرح   به   توان ی م   شکل 

  . است  عارفان   نزد  عدد  این  بودن  ارزشمند  دلیل  به   شک  بی   که   شود ی م   دیده   شخصیت  هفت  فرش   متن   در 

  را   عنصر   چهار   که   ماده   چهار   و (  مشترک   حس   و   منفعل   ر ی ضم   فعال،   عقل )   اخالق   اصل   سه   از   عدد   این 

  مهمی   نقش   نیز   اسالم   . است   شده   ، تشکیل اخالق(   زمین.   آب. عاطفه،   آتش. اراده،   هوا. آگاهی، )   دربردارد 

  طبقه   هفت   در   را   آسمان   و   زمین   خداوند   که   است آمده   قرآن   در   . است   شده   قائل   هفت   عدد   برای 

  اسالم   در   نیز   عرفانی   مراتب   سلسله ....    و   شود ی م   م انجا   بار   هفت   در   خانةکعبه   دور   طواف   یا   است آفریده 

هستند   پنهان  ولی   ۴۰۰۰ درجه  ن ی تر ن یی پا  و   است   خلقت   محور   یا   قطبیت   آن  باالترین   که   دارد  درجه  هفت 

  شده   ایجاد   شکل   ی ا ره ی دا   محور   نیز، حول   فرش   روی   بر   ها ت ی شخص   قرارگیری   . محل ( ۱۶۳:  ۱۳۹۲شیمل، ) 

  نعمت   سلسله   مؤسس ) ولی  اهلل نعمت شاه   تصویر محورها    تمامی   تماس   نقطه   دایره، درست   مرکز   در   . است 

  عالم   دو   تصویر   ولی   شاه   سر   باالی   در   . است   کمال   اوج   و   مرکزی   نقطه   دهندة نشان   که   گرفته   قرار   ( اللهیه 

  تصویر   راست   سمت   و   ی دبسطام ی ز ی با   چپ   اند، سمت نهاده   گام   عرفان   مسیر   در   او   از   پیش   که   بزرگ 

  دست   به   گل   شاخه   یک   که   همراه   فرشته   دو   تصویر   وی   طرف   دو . در  خورد ی م   چشم   به   تبریزی شمس 

قاجار،    دورة   در   الّلهی نعمت   طریقت   عرفای   از   تن   دو   ولی   شاه   تصویر   پایین   در   . شود ی م   مشاهده   دارند 

  و   متن   جای   همه   در   همچنین   . شوند ی م   دیده   علیشاه مشتاق   چپ   سمت   در   و   نورعلیشاه   راست   سمت 

  ما   نوعی   به   متن   درون   های شخصیت   برای . هنرمند  شود ی م   مشاهده   تصوف   آیین   با   مرتبط   های نشانه   حاشیه 

  در  بصری  لنگرگاهی   صورت  به  محدودیت  ن ی . ا است  شده  ذهن  آزادی  مانع   و   ساخته  ها کتیبه  به  محدود  را 

  ر ی . تصو باشند   نداشته  دیگری  برداشت   و   ذهنیت که   کرده،   معرفی   مخاطب   به   را  ها ت ی شخص  که   شده   فرش 

 . است   شده   پردازی نقش   است، بوده   مرسوم   قاجار   در   که   ی ا نه ا خ قهوه   های نقاشی   صورت   به   ها شخصیت 
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 میالدی   نوزدهم   سده   دراویش   قالی   -۱  تصویر 
 

 متن   گران کنش 

 بسطامی   بایزید   -

  ه ی در ناح   بسطام،   اهالی   ایرانی، از   صوفی   و   سروشان، زاهد، عارف   بن   عیسی   بن   بسطامی، طیفور   بایزید 

  و   ایرانی   تصّوف مطالعه    که   گفت   باید   او   شأن   و   قدر درباره    . بود (  امروز   شاهرود   کیلومتری   شش )   قومس 

  خصوص   ایران، به   عرفان   تاریخ   کلیدی   های مهره   از   یکی   وی   . نیست   کامل   بایزید   شناخت   بدون   اسالمی 

  قرن   ای عده   و   دوم   قرن   را   او   زندگی دوره    تصوف   تاریخ   (. محّققان ۱۰۹:  ۱۳۸۴حسینی،  )   است   خراسان 

  عمر   دوران   که   کند می   ثابت   دالیلی   اسالم، با   جهان   دانشنامة   خویی، در   زریاب   مرحوم   . دانند می   هجری   سوم 

 (. ۱۱است )همان:    هجری   هشتاد   و   یکصد   تا   یکصد   ی ها سال   بین   وی 

  تفرید   و   محبت، عشق، فنا، اتحاد، توحید، معرفت، تجرید   چون   موضوعاتی   شامل   بسطامی   بایزید   عرفان 

  استعاری   زبان   و   شطحیات   طور   همین   . شوند ی م   محسوب   تصّوف   کلیدی   مفاهیم   جز   همگی   که   شود ی م 

  وی  بیشتر   برجستگی   شود، موجب می   محسوب  عاشقانه  عرفان  ی ها ه ی پا   از بعدها   که  مسائلی  طرح   و  بایزید 

 (. ۸۵:  ۱۳۹۲هاشمی، قّوام،  )   است   شده   عرفا   میان   در 

  کند   بزرگ   اندازه   آن   را   او   وجود   تا   خواهد ی م   خدا   از   وی   که   است   این   بایزد   های جمله   مشهورترین   از   یکی 

  ی ها راه   از   یکی   او .  نشود   وارد   آن   به   خدا   بندگان   از   ی ا بنده   هیچ   این   از   پس   و   شود   پر   وی   از   دوزخ   تا 

او  داند ی م   وی   اولیای   به   تقّرب   را   خدا   به   شدن   نزدیک    خدا   به تر  گشاده   خلق   بر   که   »هر :  گوید می . 

  و   حدود   حفظ   است   ارزشمند چه  آن   و   ندارد   بهایی   و   ارزش   صوفیان   کارهای   بایزید   دیدگاه   از .  « تر ک ی نزد 

  در   خدا   از   بایزید   که   انسانی   مدل   گفت   توان ی م (.  ۱۰۸:  ۱۳۸۴حسینی، )   است   نهی   و   امر   و   شریعت   ادای 

شبیه   ذهن  با   محبوب   جستجوی   در که    است،   عاشق   یا   و   محب   های ویژگی   داشته،    سخن   او   است، 
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او د ی گو ی م  به   دوست   را   ،    حال   در   حال عین   در   و   اوست   شکرگزار   و   دهد ی م   تن   او   ی ها خواسته   دارد، 

 (. ۸۸:  ۱۳۹۲هاشمی، قّوام، )   هست   نیز   خود   به   نسبت   او،   محبت   درستی   آزمون 

 تبریزی شمس   -

  گفتارهای   از   . اند زده   تخمین   ق. . ه   ۵۸۲  سال   به   را   او   تولد   سال   که   هفتم   قرن   ی، شاعر ز ی محمدتبر ن ی الد شمس 

  دچار  و  بود   شده  اطرافیانش  با  را   خود  تفاوت   متوجه   کودکی  دوران  از  او   که  شود ی م   برداشت  چنین  شمس 

  حاصل   سرخوشی   نوعی   حال عین   در   و   دیگران   با   کردن   برقرار   ارتباط   در   توانایی   عدم   از   حاصل   احساسی 

  الدین رکن باف،    سله   ابوبکرتبریزی   شیخ :  توان ی م   شمس   استادان   از .  بود   شده   خاص   حاالت   تجربة   از 

  تضادها , روزگاِر  شمس   حیات   (. زمان ۳۱:  ۱۳۹۳سلطانی، مرادی،  ) برد    نام   خجندی   کمال   بابا   و   سجاسی 

  هم   و   کیشان   هم   جامعه، میان   در   گوناگون   اقوام   میان   نزاع   و   طبقاتی، اختالف   اختالف   است، روزگاِر  بوده 

  ها آن  داری   دین  و   بودند  قدرت   اسالمی، طالب   عرفان   و   تصّوف  مدعیان   از   بسیاری   که   روزگاری   . مسلکان 

 (. ۶۲۸:  ۱۳۶۲افالکی،  )   است   بوده   دارانه   دنیا 

  علم   به   رسیدن  پی   در   باید   بلکه  ماند   متوقف   حصولی   علم   در  نباید  که   آنست  از   حاکی   همه   شمس   سخنان 

  نفس   و   روح   و   دل   دریافتش   راه   و   شود می   میّسر   ریاضت   و   مجاهدت   با   طریق   این   که   رفت   پیش   حضوری 

  معرفت   اصل   این   به   توجه   با   . نیست   حق   جز   چیزی   هستی   حقیقت   و   اصل   شمس   دیدگاه   به   . است   آدمی 

  شمس   . عقل   و   علم   طریق   از   نه   شود می   میسر   باطنی   احساس   طریق   از   که   است   تعالی   حق   شهود   حقیقی 

  شناختن   با   تنها   سالک   که   بود   باور   این   بر   انسان   قدسی   روح   و   ناخودآگاه   ضمیر   از   آگاهی   و   اطالع   ضمن 

،  دانست ی م   خوار   را   دنیا که  این   ضمن   او  . شود   نائل  حق   معرفت   به   تواند ی م   خود   وجودی ناشناخته   زوایای 

 (. ۷۵:  ۱۳۹۶مدرسی،  )   بود   بیزار   نیز   درویی   و   نفاق   و   دروغین   عالمان   از 

 ولی   الل   نعمت   شاه   -

  گفته   باره   ن ی درا  او   خود   که   چنان   و   بوده  نورالّدین   او   اصلی   لقب  و   اهلل نعمت شاه  را  او   ولی، مورخان شاه  نام 

  مقام   مناسبت   به   که   دیگری   معروف   طلب(. القاب   می   هلل   از   دین   نور   لقب   دارد   دین   نور   اهلل )نعمت   : است 

  اند. خوانده   نیز  سید  را  ، او کرده ی م  تخّلص   سّید   شعر   در   چون   و   است  امیر  و   ولی، شاه اند  داده   او   به   والیت 

  حکوت   و   سلطنت   مناسبت   به   که   دارند   عقیده   محّققان   از   آمده، بعضی   او   نام   از   پیش   که   شاه   لقب درباره  

  در   اهلل نعمت   شاه   . باشد   شده   اضافه   بزرگوار   این   نام   ابتدای   به   مریدان   به   نسبت   اقطاب   باطنی   و   ظاهری 

  اهلل نعمت   سّید   نیز   گاهی   و   )سّید(   دیگری   اهلل( و )نعمت   است، یکی   بوده   تخّلص   دو   دارای   خود   اشعار 

 (. ۱۷  -  ۱۳:  ۱۳۷۴فرزام،  )   اند نامیده   اهلل نعمت   سّید   را   او   مورخان   بعضی   رو   این   از   و   گرفته   تخلص 

  بوده  پیرنورانی   و  وقت  مرشد  که  پدرش، میرعبداهلل   دامان  در  کودکی  از  او  . است  حلب  شهر  اهلل نعمت شاه  زادگاه 
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  به   ولی   شاه   از   که   منظومی   نسب   سلسلة   استناد   به   نیز   و   ها تذکره   مندرجات   به   بنا   . پرداخت   دانش   تحصیل   به   است 

  تذکره   اند. بوده   خویش   عهد   عرفای   و   علما   از   همه   او   نیاکان   و   بوده   کمال   و   فضل   اهل   وی   داریم، پدر   دست 

  و   بالغت   و   علوم   مبادی   وی   اند. دانسته   ق . ه   ۷۳۱  سال   االول   ربیع   ماه   چهاردهم   را   ولی شاه   تولد   تاریخ   نویسان 

  و  خوازرمی   الّدین جالل   سّید   و   مّکی  الّدین شمس   و   شیرازی   الّدین   رکن شیخ   نزد   ترتیب به   را  فقه   اصول   و   کالم 

  جهات   از   بود   برخوردار   آن   از   ولی شاه   که   معنوی (. کمال  ۳۴  -  ۱۸  همان: )   است فراگرفته   ایجی   الّدین   عضد   قاضی 

  حقیقت   جویندگان   و   سالکان   هدایت   و   ارشاد   به   و   مردم   تربیت   و   تعلیم   به   که   ساخت ی م   مؤظف   را   وی   اخالقی 

  با   ولی   شاه   رو   این   از   . است   بوده (  ص )   پیامبر   از   پیروی   و   حّقفرمان   از   او   متابعت   ولی   شاه   حقانّیت   دلیل   . بپردازد 

  و   مرام   رفت پیش   برای   وسایل   جمیع   امور، به   جوانب   کلّیه   گرفتن   نظر   در   و   مکانی   و   زمانی   مقتضیات   همه   رعایت 

  با   خود   عرفانی   خاّص  اعتقاد   اثر   بر   ولی (. شاه  ۱۴۸  -  ۱۴۷:  همان )   است   شده می   متوسل   خود   صوفیانة   مسلک 

  تاز یکّه   را   « خودش ... مشتاقان   مستقیم صراط    اهلل،   درگاه   به   را   سبل   انور   و   طرق   »اقرب   طلبی   انحصار   نوع   یک 

  و   تفکر   طرز   دلیل   به   که   خود   سوی   از   علنی دعوت   با   او   . است   کرده   معرفی   حّق  معرفت   طریق   و   عرفان   میدان 

  مقامات   و   کماالت   آوازه   و   کرد   پیدا   عظیمی   شهرت   زمان   اندک   بود، در   تصوّف   عالم   در   او   مثبت   و   خاص   شیوة 

  نفس   تهذیب   و   فیض   کسب   برای   نزدیک   و   دور   از   حقیقت   سالکان   و   مریدان   . رسید   همگان   گوش   به   او   معنوی 

  که   است   این   مهم نکته    . پرداختند می   صوفیانه   تعالیم   فراگرفتن   به   و   شتافتند ی م   حضورش   به   یقین   عالم   به   رسیدن   و 

  رد   حلقه   این   در   را   کسی   هرگز   و   کردند می   ارشاد   ذاتیش   استعداد   و   قابلیت   اساس   بر   را   مریدان   از   یک   هر   ولی شاه 

  و   ماه   چهار   و   سال   وسه   صد   از   بعد   ق . ه   ۸۳۴  سال   رجب   ۲۲  روز   در   م نجا ا سر   وی   (. ۱۶۰-۱۵۷:  )همان   کردند ی نم 

  سپرده   خاک   به   شکوهمندی   و   زیبا  تاریخی   بنای   در   کرمان   شهرستان   در   واقع   ماهان   در  کرد و   افول   روز   هشت 

 . است بوده   علما   آیین   بر که    اهلل،   نعمت   شاه   لباس   آیین   به   است   کرده   اشاره   فرزام   حمید   . شد 

  ی ا لباسچه   . پوشیدند می   دیگری   جامة   پیوند   ها سرآستین   و   طوق   با   صوف   جّبه   و   کرباس   جنس   از   پیراهنی   وی 

  دوش   بر   پشمین  ردا   و   بستند ی م   عمامه   با   را ...  سفیدی   دستار  و   دند ی کش ی م   بر   در   صوف   فرجی   و   بره  پوستین 

 (. ۵۶۲:  همان )   دند ی پوش ی ها م همه جامه   باالی   نمدین   کپنک   گاهی   گاه   و   آوردند ی م   پیش   در   انداخته   مبارک 

 نورعلیشاه   -

  رقی   علی   محمد   بن   عبدالحسین   رزا ی م بن ی موالنامحمدعل   ، ن ی الخلفاءالمتاخر فه ی خل   و   باهلل العارف   و   ن ی المرشد ة قدو 

  دارای   و   صوفیه   مطرح   ی ها ت ی شخص   جمله   از   ( ق . ه   ۱۲۱۱  متوفی شاه )   نورعلی   به الملقب    االصفهانی،   الطبسی 

  بزرگان   از   نیز   او که    خراسانی،   علیشاه   فیض   فرزند   وی   (. ۴۱:  ۱۳۹۲زاده،    گالب )   است   ای ویژه   جایگاه   و   مقام 

  سید   سوی   از   اعزامی   نمایندگام   جمع   در (. او  ۸۴:  ۱۳۶۸تناولی،  )   است   دوازدهم   قرن   در   اللهی نعمت   طریقت 

  در  ی درپ ی پ  های مسافرت  با  را  خود  رسالت  داشت، وی   الخلفائی  خلیفه  سمت  عراق  و  ایران  در  علیشاه  معصوم 
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  برخی   حتی   . پرداخت می   عرفانی   فرهنگ   گسترش   به   و   رساند ی م   م انجا   به   گوناگون   شهرهای   و   ایران   جای   جای 

  شاه ی . نورعل دارند  باز  هایشان هدف  از  را  اندیشانش هم  و  او  نتوانستند هرگز  ستیزان،  صوفی  و  تعّصب  صاحبان  از 

  گردن   به   را   او   ارادت   حلقه   و   دادند   کف   از   دل   او   چهره   روشنایی   دیدن   با   که   کسانی   بود، چه   خاصی   جاذبه   دارای 

  خان لطفعلی   هم   جا   آن   رفت، در   شیراز   به   بود   حال   پریشان   شدت   به   که   شاه ی نورعل   مشتاق،   واقعه   از   پس   . آویختند 

  و   دید   ها رنج   و   گرفت   قرار   ی مهر ی ب   مورد   نیز   شهر   این   در   تقدیر   هر ه  پرداخت، ب   عارف   این   آزار   و   اذیت   به   زند 

  پی   در   او   که   بود   شده   وانمود   حکومتی   دستگاه   طرفداران، در   و   مریدان   وجود   با   طرفی  از   . کرد   تحمل   ها ی سخت 

  به   ناگزیر   شیراز   ازترک   پس   او   . نیست   شریعت   به   پایبند   او   که   داشتند   اعتقاد   روحانیت   و   است   قدرت   کسب 

  ولی   پاشا   احمد   . گزید   اقامت   کربال   شهر   در   و   رفت   عراق   به   م نجا ا سر   و   پرداخت   ایران   شهرهای   در   گذار   و   گشت 

  مدت  وی  . بخشید  او  به  سّقایی  منصب  و  داد  ترتیب   برایش  بغداد  در  ی ا نه ا سّقاخ  و  کرد  ارادت  اظهار  او  به  بغداد 

  مرقد   جوار   در   و   درگذشت   موصل   در   ق . ه   ۱۲۱۲سال    در   م انجا سر   شاه ی . نورعل بود   مستقر   کربال   در   سال   پنج 

  و   اصول   گلستان، رساله   سبک   به   االسرار جامع   رساله   : به   توان ی م   او   آثار   جمله   از   . گرفت   آرام   یونس   حضرت 

  ... الشهداء   روضه   به   معروف   ومنظومه   الوصال   جنات   به   موسوم   منطق، مثنوی   در   ی , کبر البیان   خطبه   منظومه   , فروع 

 (. ۴۵  -  ۴۱:  ۱۳۹۲زاده،   گالب )   کرد   اشاره 

 علیشاه   مشتاق   -
  که  گشود  جهان   بر   دیده   خاک   این   از   گمنامی   گوشه   در   و (  ق . ه   ۱۱۷۱  سال  حدود )   دوازدهم   قرن   دوم   نیمه   در   وی 

  از  نیست، اما  شکی  بوده  حیدریه  تربت  اهل  او که این  در  . گذاشت  محمد  میرزا  را   او  تربتی، نام   مهدی  میرزا  پدرش 
  به   میان، آمدنش   این   در   . دارد   شهرت   « اصفهانی   مشتاق »   به   دلیل   همین   به   و   است   اصفهان   پرورده   مشتاق   دیگر   سوی 
  به   و   بردند   مکتب   به   را   او   که  بود   ساله  پنج   مشتاق   . داشت   دور   نظر   از   نباید   نیز   را   شهر   این   در   ماندگاریش   و   کرمان 
  میرزا   اما   . شد  مشغول   بافندگی  کار   به   و   داد   انصراف   تحصیل   ادامه   از   او   معلمان   سوی   از   مناسب   برخورد   عدم   دلیل 

  زمزمه   با   و   کرد   پیدا   راه   عرفان   و   معرفت   و   حکمت   مجالس   به   م انجا سر که  این   بود، تا   دیگری   هوای   و   حال   در   محمد 
  رویش   به   ی ا تازه   باب   و   شد   نمایان   او   در   موسیقی   شوق   که   بود   زمان   همین   در   . شد   آشنا   وادی   این   مرشدان   محبت 
  دلسوختگان   خویش   گرم   آوای   با   و   یافت   راه   سوگواری   و   زنی دسته   و   خوانی روضه   مجالس   در   او   . شد   گشوده 

  و  عارف  مشتاق  به  نسبت  عمومی  اشتیاق  و  موسیقی  پهنه  در  او  حضور  . بخشید  ی ا تازه  هوای  و  حال  را  عاشورایی 
  خوردش   به   سورمه   او   صوتی   ی تارها   بردن   بین   از   برای   که   آنجا   برانگیخت، تا   را   ها حسادت   و   ها هنرمند، رشک 

  روزگار   مشاهیر   از   که   رساند   جایی   به   را   خود   هنر   نوازندگی   در   و   نکرد   بسنده   خوانندگی   به   مشتاق   حال   این   با   . دادند 
  در   همواره   او   موسیقی، نام   وسیله   این   از گیری  بهره   برای   تر مناسب   زمینه   ایجاد   و   ستار   به   چهارم   سیم   افزودن   با   و   شد 
  و   شهر   بیرون   در   که   روزهایی   از   یکی   در   . است   معروف   مشتاق   سیم   به   ستار   چهارم   سیم   مانده و   جای   به   عرصه   این 
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  زمزمه   و  جست ی م   طبیعت   گستره   در   را   خویش   گمشده   نیز   او   که   رسید   پوشی   ژنده   مرد   ، به زد ی م   قدم   خلوت   در 
  به   که   دو   آن   دیدار   و   شاه   نورعلی   جز   نبود   کسی   گمشده . آن  کرد ی م   نیاز   و   راز   خویش   خدای   با   و   داشت   عارفانه 

 . نمود   او   شیدای   و   شیفته   دل   صد   نه   دل   یک   را   بود، مشتاق   موالنا   و   شمس   دیدار   مثال 
  فقر   به   او   محضر   در   مشتاق .  برد   شاه   فیضعلی   پدرش   نزد   به   را   او   دریافت   را   مشتاق   استعداد   که   شاه   علی   نور 

  راه   شاه ی عل دمعصوم ی س   بزرگ   عارف   مجلس   به   سپس   . شد   گشوده   او   زندگی   در   ی ا تازه   باب   و   درآمد   الهی   نعمت 
  سفرهای   از   پس   مشتاق   و   علیشاه   نور   (. ۷۴  -  ۵۹)همان:    کرد   طی   او   نزد   را   معرفت   و   کمال   مراحل   و   یافت 

  و   دارد   نام   عاشقان   سرزمین   که   ماهان   نام   به   مقصدی   . بود   جهان   تمام   برایشان   که   شدند   دیاری   راهی   گوناگون 
  نورعلی   و   مشتاق   یاران   حلقه . گسترش  است   آغشته   ولی   اهلل   نعمت   عرفان، شاه   بزم   شمع   وجود   عطر   به   خاکش 

  و   شوریدگان   تعداد   به   و   آمدند ی م   بزرگوار   دو   این   دیدار   به   داران   دوست   هم   جا   آن   در   و   کرد   کرمان   راهی   را   شاه 
  ساز   با   یس،   مبارک   سوره   چون   را   قرآن   آیات   چگونه   که   کنند ی م   یاد   او   هنر   شرح   از   ی ا عده   . شد ی م   افزوده   مریدان 

  دیری   و   بوده   عرفان   و   تّصوف   ی ها استوانه   از   او   حضور   که   بودند   باور   این   بر   او   مریدان   . کند ی م   زمزمه   خود 
  ق، . ه   ۱۲۰۶  سال   رمضان   ۲۷  در   م ا انج سر   . آورد   خواهد   در   مکتب   این   معتبر   پایگاه   عنوان   به   را   کرمان   که   گذرد ی نم 

  مشتاق   . شد   بود، نازل   برگزیده   عرفان  و   عشق   مسیر   در   را   خداجویی   که   ی ا ده ی شور   عارف   این   برسر   سنگ باران  
بی   امان ی ب   سنگباران   برابر   در    به   گاه   و   داشت   لب   بر   را   خویش   ذکر   برآرد، همچنان   فریادی   آنکه   جمعیت، 

  چشم   بر   دست   زمانی  هستم، و   شما   ی ها چشم   نگران   من   نزنید   سنگ :  داد ی م   ندا   انسانی   غیر   اقدام  این   یادآوری 
 (. ۸۵  -  ۷۹:  همان )   ببینم   را   شما   های چشم   خواهم ی نم ،  گفت ی م   و   گذاشت ی م 

 علیشاه معصوم   -

  سید   سوی   از   ق( . ه   ۱۱۷۳) سال    در   او   . است   اللّهی   نعمت فرقه    در   ها شخصیت   اثرگذارترین   از   یکی   علیشاه معصوم 
  ایران   قصد   به   هندوستان   دکن   از   و   شد   تبلیغ   مأمور   هندوستان   در   اللّهی   نعمت   سلسله   قطب   دکنی   رضا   علی   شاه 

  به   مدتی   از   پس   و   رفت   شیراز   به   م ا انج سر   و   مشهد   به   افغانستان   راه   از   و   عمان   دریای   طریق   از   . کرد   حرکت 
  فعالیت   مرکز   انتقال   صفویه، با   فروپاشی   از   پس   . پرداخت   بود؛   نمانده   جای   بر   نامی   جز   که   سلسله   این   بازسازی 
  وضع   این   و   شد   سپرده   فراموشی   به   هجری، تصوف   دهم   قرن   در   هندوستان   دکن   به   ازایران   اللّهی   نعمت سلسله  

  بود، چند   دشوار   چقدر   فضایی   چنین   در   علیشاه   معصوم   رسالت   که   است   طبیعی   . داشت   ادامه   زندیه   دورة   پایان   تا 
  این   از   نظراتی   پذیرش   برای   جامعه   آمادگی   مقوله، عدم   این   شدن   تصّوف، فراموش   عالم   در   سکوت   سال   صد 

  با   . گرفت ی م   صورت   بالمنازع   و   رقیب   بی ها  سال   که   هایی مخالفت   و   رو  و   پیش   تر، موانع مهم   همه   از   و   دست 
  جمله   از   . نهادند   ارج   را   تبار   واال   سید   آن   های حمایت   و   ها هدایت   و   گرویدند   او   ارادت   حلقه   به   ی ا عده   ها ن ی ا   همه 

  به   ملقب   اصفهانی   محمدعلی مأل    علیشاه، پسرش   فیض   به   معروف   طبسی   عبدالحسین مأل    توان ی م   ایشان   مریدان 
 . ( ۴۰  -  ۳۹:  همان کرد )   داشت، اشاره   لقب   علیشاه   مشتاق   که   مهدی مأل    و   نورعلیشاه 
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 عنوان   با   مرتبط   های ابژه 

  ضربدری   صورت  به  تبرزین  دو   است،  نمایان  متن  باالی   قسمت   در که    فرش،   این  آیینی وسایل   و نمادها   از 

،  ( دراویش   کاله )   طاقیه   چون   دیگری   نمادهای   همچنین .  است گرفته   قرار   ها آن   میانه   در   که   کشکول   یک   و 

  معنایی   دارای   کدام   هر   که   خورد می   چشم   به   متن   نقاط   دیگر   در   چنته   و (  پوستین )   آهو   یا   پلنگ   پوست 

 : است کرده   معنا   چنین   این   را نمادها    این   تصویری   های قالی   کتاب   در   تناولی   . هستند   خاصی 

  خوش   ابیاتی معموالا    کاله   امامی، روی دوازده   شیعة   دراویش   از   است   های ترک، نشآن   دوازده   طاقیة   : طاقیه   -

 . است   شده   نوشته   درویشی   طریقت   وصف   در 

  پوست   از   مقصود   . است   انسان   فعال   طبیعت عامل    تبرزین،   و   انسان   مفعول   و  پذیر طبیعت   نماد   : کشکول   -

  به   که   جاست   همان  دوم  . رود ی م  فرو  تفّکر   بحر   به   و  نشیند می   شخص   که   است   جایی   یکی : است   چیز   دو 

  چنته   یک   در   را   خویش   دارایی   یا   و   پوست   یک   اندازه   به   جایی   بودن   مالک   . برد می   پی   خویش   تمّلک   مقدار 

  و   است   صوفیان   آب   و   طعام   ظرف   حقیقت   در . کشکول  قناعت   و   فقر   از   است   ای مرحله   خود   دادن   جا 

 . شود می   ریخته   آن   باشد، در   درویش   احتیاج   مورد   که   نوشیدنی   یا   خوراکی   هرگونه 

  و   است   ساده   کلی   به   یا   و   شده   مزین   اشعاری   و   نقوش   به ها  آن   روی   که   است   فوالدی معموالا    : تبرزین   -

  دارای   که   است   چوب   نوعی   از معموالا  کنند،  می   حمل   تبرزین   جای   به   را   آن   دراویش   از   برخی   که   منتشا 

 . است   فراوان   و   بزرگ   ی ها جوش 

  . کشند ی م   دوش   رفتن، بر   هنگام   و   افکنند می   پا   زیر   به  خفتن  و  نشستن   هنگام  صوفیان   را   پوست   : پوستین   -

  فقر   ملک   را   خود   که   عارفی   . است   پلنگ   و   ببر   و   شیر   گاه   و   آهو   یا   گوسفند   پوست   از   دراویش   تخت   پوست 

 . گوید می   تخت   پوست   آن   به   و   داند می   خود   تخت   را   پوست   این   و   تاج   را   درویشی   ، طاقیه داند ی م   قناعت   و 

  درویشان   چنتة   در   . گذارد می   آن   در   را   خود   مایحتاج   بقیة   و   آویزد می   دوش   بر   که   است   ی ا سه ی ک   چنته:   -

 (. ۱۳۶۸:۸۵تناولی،  ) است    قناعت   و   فقر   این   اصلی   علت   دنیا   مال   از   ها آن   ، گریز شود ی نم   نوشته   چیزی معموالا  

 گیاهی   عناصر 

یادآور  که    ، شود ی م   دیده   محافظ   پرنده   دو   همراه   به   کوچکی درختچه    فرش، تصویر   متن   پایین   قسمت   در 

  و   ابدیت   که   هایی میوه   با   سبز   همیشه   درختی   که   زندگی   درخت   . است   زندگی   درخت   مقدس   نماد 

  از   ایرانی  ی درهنرها   مقدس  گیاهی   عنوان   به   ای، و اسطوره  ی نمادها  جز   همواره  دارد  همراه  به   را   جاودانگی 

  این   . د ی آ ی م   شمار   به   شرقی   های قالی   تزیینی   عناصر   ترین رایج   جزء   نقش   این   . شود می   دیده   کنون   تا   دیرباز 

  محافظ  حیوانات  یا  و  طرفین   در   کوچک  محافظ  درختچه  دو  با  بزرگ  درخت   تک   صورت  به  گاهی  سمبل 
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  این   مفهوم   که   است   روشن   . شود می   پردازی   نقش   رئالیستی   شکل   به   گاهی   و   استلیزه   شکل   به   ی گاه   آن، 

 (. ۱۲۵:  ۱۳۸۸پور،  کاظم    عابددوست، )   است   بهشت   آرزوی   برکت، باروری و   نماد: 

 شرحی از تصویرگری عالمان تصّوف در دیگر هنرها 

  . است گرفته   صورت   اخیر  سده   دو   در   که   ست ا   های پدیده  از   ها قالی   روی  بر   بزرگ   عالمان   این   صورت   بافتن 

  دستة   و   شده   مزین   صوفیان   ی رها ی تصو   به   که   هایی قالیچه   اول   دستة :  شوند می   تقسیم   دسته   دو   به   ها قالی   این 

  پلنگی   پوست   به   که ها  قالی   این   . دهند ی م   تشکیل   صوفیان   آیینی   وسایل   را   ها آن   موضوع   که   هایی قالیچه   دوم 

  در   . است   شده   تکرار   موارد   همة   در   باا ی تقر   که   هستند   مشابهی   بندی ترکیب   و   موضوع   ، دارای اند شده   معروف 

  میان   در   . شود می   مشاهده   گیرا   و   منظر   خوش   بسیار   قالبی   در   صوفیان   آیینی   و   روزمره   وسایل   ها آن   همة 

  . است   گرفته   قرار   بافان   قالی   موردتوجه   دیگری   درویش   هر   از   بیش   نورعلیشاه   اول، تصویر   دستة   ی ها قالی 

  زندگی   گذشته   صوفیان   سبک   به   که   است   عارفی   آخرین   و   است   اللّهی   نعمت   طریقت فرقه    از   نورعلیشاه 

 (. ۸۴:  ۱۳۶۸تناولی، ( ) ق . ه   ۱۲۱۲:  م )   . است بخشیده   خاصی   رونق   تصّوف   عالم   به   و   داشته   هیجانی   و   پرشور 

  چیره   هنرمند   جالیر   اسماعیل   اند پرداخته   تصّوف   عالم   مردان   نیک   چهره   تصویرگری   به   که   هنرمندانی   جمله   از 

  و   تجربه   کسب   و   دارالفنون   مدرسه   در   نقاشی   فنون   و   رموز   فراگیری   از   پس   او   . است   ناصری   دورة   دست 

  تابلو   در   جالیر   نگرش   و   تفکر   مشخص   نمونه   . سپارد می   آفرینی نقش   کار   به   زمان، دل   زبدة   استادان   نزد   مهارت 

  و   است   نواز  چشم چه  آن  نقاشی   این   در   . دید  توان است؛ می   شده   نقاشی  نورعلیشاه  تصویر  که   روغن  و   رنگ 

  اش وجودی   نقاش، حقیقت   دامنه   پر   خیال   عرصة   در   تنها   گویی   که   است   درویش   پیرامون، نقش   جهان   جاذب 

همچنین  شده   آشکار  پرواز   پرگل   ی ها شاخه است  از    تنهای   و   آرام   حضور   و   پرندگان   درختان،  عارف 

  نشان   برای   بافنده   کوشش   نورعلیشاهی   ی ها قالی   (. در ۴۴:  ۱۳۶۷هادی، ) نواز دیگر اثر است  ی چشم ها یی با ی ز 

  از   یکی   همراه   به   او   تصویر   همچنین   موارد   بعضی   ر د   . است نشسته   ثمر   به   عالم   این   صوری   ی ها یی با ی ز   دادن 

  خدمت   به   علیشاه   مشتاق   »چون   : اند آورده  صوفی   دو   این   برخورد درباره    . شود می   دیده   علیشاه یارانش، مشتاق 

  او   درباره   که   اشعاری   نورعلیشاهی   ی ها قالی   اغلب   در  (. ۱۳۶۸:۸۵تناولی، ) کرد«   دگرگون   حال   رسید   نورعلیشاه 

 : است   آمده   . است   خودش   سروده   اشعار   این احتماالا    که   است   شده   بافته   ها قالی   ه ی در حاش   شده،   سروده 

 باش   دوران فرمانده    شو،   ساقی   فرمانبر   باش   سلطان   معرکه   در   کن   خدمت   میکده   »در 

  (. ۸۵:  ۱۳۶۸تناولی، ) «  ... باش   فرمان بنده    یا   فرمانده   چو { باش }   یا   شد   نباید   بیکار   خواران ی م   حلقه   در 
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 گلستان کاخ    جالیر،   ل ی اسماع   علیشاه،   نور   شمایل   -۲  ر ی تصو 

 

 شرحی از رویدادهای برون متنی فرش عالمان تصّوف 

  دشنه   زخم   و اند  شده   پذیرا   را   ی امان ی ب   ی ها ی سخت روزگاران،    در   که است  مردمی    از فداکاری   سرشار   کرمان   تاریخ 

  و   دوست   همواره   که   ، مردمی اند برنداشته   خود   انسانی   منش   از   دست   هرگز   ، اما اند کرده   تحمل   را   بداندیشان 

  تیموری، سدة   دورة   در که    ولی، اهلل نعمت   شاه   حضور   (. ۹:  ۱۳۹۲زاده،   گالب )   اند کرده   یاد   نیکی   به ها  آن   از   دشمن 

  کرمان   مردم   در   عمیقی   ر ی تأث   کرد؛ نیز   سپری   آنجا   در   را   خود   عمر   پایانی   های سال   و   گزید   اقامت   کرمان   در   نهم 

  از   ها آن   مشکالت   حل   برای   مردم   با   نشینی   هم   و   بودن، معاشرت   مردمی   . است   کرده   ایجاد   تصّوف   عالم   به   نسبت 

 (. ۶۴:  ۱۳۸۸شاه ترابی،    حسینی )   داشت   تأثیر   او   محبوبیت   افزایش   در   شک   بی   که   بود   او   های ویژگی 

  داشته، توانسته   نشاط   از   سرشار   و آرام    مطمئن،   دلی اش  نه ا عارف   بلند   افکار   و   ها اندیشه   اثر   بر   که   ولی شاه 

  رو   به   رو   تاریخ   طول   در   که   تلخی   حوادث   و   دادها ی رو   به   مردمان   این   استقامت   و   صبر   الگوی   همواره 

:  ۱۳۷۴فرزام، )   سازد   رهسپار   حقیقت   جوی   و   جست   و   یقین   عالم   به   رسیدن   برای   را   ها آن   و   ، باشد اند شده 

مردم نوازی   مهمان   همة   با   اما   (. ۵۶۳   رویداد   به   ناگهان   بودیم   آن   شاهد   تاریخ   طول   در   که   کرمان   های 

  چنین   به   مردمان   این   چگونه   که   شویم می   مواجه   بزرگی   سؤال   عالمت   با   و   برمیخوریم   مشتاق   سنگسار 

  است   بوده   نفر   ۶۰  تا   ۵۰  حداکثر   اند زده   دست   کار   این   به   که   افرادی   تعداد   که   هرچند   ! اند زده   دست   کاری 

  سنگسار   از   پس   سال   یک   درست   . باشد   روزگاران   آن   نفری   هزار   ده   چند   جمعیت   نمونه   تواند نمی   که 

  هزاران   و   شد   تاریخ   خانه   چشم   آن  از   پس   سال   سه   و  شد   آغاز  کرمان  به  قاجار   آغامحمدخان  حملة   مشتاق 

 . شد   تبدیل   کوران   شهر   به   کرمان   و   شده   آورده   بیرون   دیار   این   مردم   چشم   جفت 

  نادان  افراد   سنگ   ضربات   وقتی   که   نبود  جهت ی ب نیست؟  تاریخ   انتقام   از   روشنی  بیا  حادثه   این  راستی  به  آیا 

  هستم   شما   های چشم   نگران   من   که   نزنید :  گفت می   و   د ی نال ی م   او   آمد می   فرو   مشتاق   صورت   و   سر   بر 

  در  کرمان   مردم  سامان   به   نا  اوضاع  و   قاجار، قحطی، فقر محمدخان    آغا  . حملة ( ۱۰ -  ۹:  ۱۳۹۲زاده، گالب ) 
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  دنیایی   های سختی   از   گذر   برای   راهی   تا   کرده   عجین   عرفان   عالم   با   را   ها آن   قلوب   ی ا گونه   به   قاجار   دورة 

  ها ی سخت   و   اند شده   متحمل   دوران   این   در   مردم   که   یی فرودها   و  فراز   همة   به  توجه   با   پس   . شود   باز   برایشان 

  تصّوف   عالمان   فرش   شدن  کردند، بافته   دریافت   روحانیت  جامعه   و   حکوت   جانب   از  که   هایی اعتنایی بی   و 

  عرفان   با  را  شان قلبی   اعتقاد   مردم  نوعی   به   . یست ن   زمانه  احوال   و   اوضاع   با  ارتباط  بی  قاجار   دورة  کرمان   در 

  دریا   را   صوفیان   خود   باور   در   و   کشند می   تصویر   به   را   است   داشته   وجود   هایشان دل   در   کنون   تا   گذشته   از   که 

 . اند کرده   تالش   خلق   رضایت   برای   و   حق   راه   در   خودشان   منافع   گرفتن   نظر   در   بدون   که   اند دانسته   دالنی 

 گیری نتیجه 

سیاسی،    ی ها حوزه   در   دوره   این   تحوالت   تمام   به   اندازی چشم    قاجار،   دورة   کرمان   بافت   تصوّف   عالمان   فرش 

  تار  با  گویی  فرودها  و  فراز  این  همة   . است   تصّوف  عالم  و  عرفان  حتی  و   اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، هنری 

  تصویر   عرفان، به   به   نگاهی   و   مذهبی   قالبی   در   را   روزگاران   آن   مردم   اوضاع   و   شده   عجین   فرش   این   پود   و 

  موضوعات   ، به شوند ی م   محسوب   دوران   این   هنری   تحوالت   از   یکی   که   تصویری   ی ها فرش   . است   کشیده 

ها  قالی   روی   بر   مذهبی   ی ها ت ی شخص   و   عرفا   تصویر   موضوعات بافتن   این   جمله   اند از شده   تقسیم   مختلفی 

افرادی   حوزه   برجستة   های شخصیت   کشیدن   تصویر   به   با   بررسی   مورد   نمونة   . است  :  چون   عرفان، 

نورعلیشاه،  اهلل نعمت تبریزی، شاه ی، شمس دبسطام ی ز ی با    جمع   از   علیشاه، محفلی معصوم   و   شاه ی عل مشتاق ولی، 

  به   توجه   با   . است   ساخته   نمایان   زمان   گذر   در   را   گری صوفی   و   تصّوف   گویی   و   کرده   ایجاد   عرفانی   عالمان 

  برای  عمر  همة  و  اند بوده  معنا  عالم   با  آشنایی   و  خلق  هدایت  و  ارشاد  پی  فرش، در  های شخصیت  همة که این 

  به   تردید بی   قاجار   عصر   کرمان   در   فرش   این   شدن   بافته   اند، پس برداشته   قدم   خلق   خشنودی   و   خدا   رضای 

 . است   شده ی م   قلمداد   زمانه   آشفته   اوضاع   از   رهایی   برای   امن   پناهگاهی   نشان 

  طریقت   صوفیان   خصوص   به   عارفان،   برای   و   اند داشته   عرفان   به   تمایل   خود   ناخودآگاه   در  همواره   ایران   مردم 

احترام نعمت    با   ارتباط ی ب   نیز   متن   بر   شده   بافته   های شخصیت   انتخاب   شک بی   . اند بوده   قائل   خاصی   اللّهیه 

  وی   . است   اللّهی   نعمت   طریقت   نماینده   عنوان   به   ولی   شاه   حضور   آن   ترین مهم   ؛ است ن   قاجار   عصر   اوضاع 

  و   ارشاد   به   همواره   اش ی عرفان   عقاید   دلیل   به   و   کرد   سپری   کرمان   در   را   خود   عمر   پایانی   سال   پنج   و   بیست 

ایران،    به   سال   چند   از   پس   اللّهیه   نعمت   طریقت   صوفیان   بازگشت   همچنین   . است   پرداخته   خود   مریدان   تربیت 

  علیشاه   مشتاق   و   نورعلیشاه   که   ایشان   مریدان   و   علیشاه معصوم   چون   عرفایی   و   افتاد   اتفاق   قاجار   دورة   در 

حضور پیدا کردند. در نهایت بافت فرش عالمان تصّوف کرمان به نوعی یک حرکت    عصر   این   ، در هستند 

صنعت کرمان دوره قاجار؛ به احوال جامعه در    ترین مهم اعتراضی غیر مستقیم از طریق بافت فرش به عنوان 
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آن عصر بود زیرا شرایط نامناسب زیستی، عدم قوانین حمایتی و فقدان شرایط مناسب اجتماعی منجر به  

 واکنشی به این طریق شده است. 
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 چکیده 

به جهت    و   بودن منطقه قفقاز و تعلق بخشی از آن به ایران تا قبل از دوره قاجاریه   جوار با توجه به هم 

تالقی فرهنگی و پیوستگی آن با ایران، بررسی    و   بافی از نظر فرش   یران به ویژه ا و  جایگاه خاص قفقاز  

ش  تواند اهمیت شایان توجهی داشته باشد. شناخت نقو می   بندی آن نقوش این ناحیه و شناخت و طبقه 

ریشه فرش  به  قفقاز  بازشناس های  و  ناشناخته   ی یابی  و  مبهم  به خصوص   مباحث  ایران،  درمناطق    فرش 

و در طی   ای دور نه ا زم قفقاز از   چرا که حوزه کننده خواهد بود. بسیار کمک  کشور ایران  جوار با قفقاز و هم 

پذیرای حکومت  متمادی  هخامنشیان، سلوکی سالیان  مادها،  اعراب،    ها و هایی چون  اشکانیان، ساسانیان، 

اژدها در فرهنگ و ادبیات  که  این . با توجه به  های سلجوقی، مغوالن و پادشاهان صفوی بوده است ترک 

ای دارد. بنابراین نقش اژدها به عنوان  ایران، روایات اسالمی و باورهای قومی تعاریف متفاوت و گسترده 

و    ایران   هنر   های اساطیری است که در مایه از بن   و   شود ی م   نقشی فراگیر در هنر ایران و سایر هنرها دیده 

در فرش شده است. فرش قفقاز نیز  ها و نقوشی تجلی بارزی داشته و منجر به ظهور ایده   ها سایر سرزمین 

های فرهنگی مشترک دارای اشتراکات و افتراقاتی با فرش ایران بوده است لذا بررسی نقوش  به دلیل ریشه 

ها، حائز اهمیت بوده است و در جهت شناخت فرهنگ و باورهای آنان کمک بسزایی  آن   مشترک و نمادین 

کند. هدف از این پژوهش تطبیق نقش اژدها و همچنین بررسی فرمی و نمادین اژدها در دو حوزه قفقاز  می 

فرش  نیز پاسخ داده شده است: آیا کاربرد نقش اژدها در    سؤال به این  که  این و ایران بوده است. ضمن  

جنبه تزئینی داشته یا هنرمند بر اساس مفاهیم نمادین آن را تصویر کرده است؟ روش پژوهش حاضر    صرفاا 

ابتدا به ذکر توضیحاتی در رابطه روابط بینافرهنگی و تاریخچه    -به شیوه تطبیقی  تحلیلی بوده است. در 

 عاتی پرداخته شده است. های مورد مطال قفقاز و ایران پرداختیم و سپس به بررسی و تطبیق نمونه 

 

 بافی، قالی قفقاز، قالی ایران، اژدها، مطالعه تطبیقی. قالی   : های کلیدی واژه 
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 مقدمه 

چنان غنی از مفاهیم و معانی اساطیری و عرفانی بوده است    ها ن ا فرش ایران در سیر حیات هنری خود در برخی زم 

های تزیینی و  تأویل و تفهیم، نیازمند بررسی و تطبیق مفهومی هستند و هنرمند تنها به جنبه   که این نقوش برای 

.  طور یقین، هدفی از آوردن برخی نقوش به صورت پیوسته و مداوم داشته است زیباشناختی آن نپرداخته، بلکه به 

  ایران   هنر   در   ون ها را از دیرباز تاکن توان آن اثرگذارترین نقوشی است که می   و   ترین مهم   از   ی نقوش حیوانی یک 

جغرافیایی و طبیعی    کننده موقعیت ای کهن، بیان دربرگیرنده مفاهیم دینی و اسطوره   که   نقوش   این .  نمود   مشاهده 

بوده، سالیان متمادی است که به    بقا   تنازع   و   طلبی   قدرت   همچنین   و   وی   ای مال و آرزوه آ محل زندگی بشر و  

تقوی نژاد،  بهترین نحو ممکن به دست بشر زمان خود طراحی و در هنرهای گوناگونی به اجرا درآمده است ) 

ی ایران در دوره صفوی، مانند سایر هنرهای این دوره نشان دهنده باالترین  ها بافته رفته در    کار به (. نقوش  ۴۹:  ۱۳۸۷

  متأثر وایران نیز به علت ارتباطات فرهنگی،    آزمایی، هنر و روح واالی فرهنگ و تمدن ایرانی است. قفقاز   سطح ذوق 

، تاثیراتی بر یکدیگر نیز  اند رفته ی پذ ی م   ر ی تأث   ها تمدن که از سایر    طور همان اند و  های هنری یکدیگر بوده از آفرینش 

  فرهنگی بسیار   های مشترک تاریخی و ریشه   هت وجود های این حوزه به ج بافته دست   شناخت نقوش اند.  داشته 

تاکنون در   و   اهمیت دارد  نیز  این ا انج این زمینه پژوهشی    درکشورمان  که  بین    در   نیاز   و   کمبود   م نگرفته است 

  طی روند پژوهشی به بکر و دست نخورده بودن این   در   شود و مندان حوزه فرش احساس می عالقه   و   دانشجویان 

مسائلی از جمله    برده شد؛ چون اغلب منابع مکتوب به اطالعات عمومی پیرامون حوزه قفقاز و   موضوع بیشتر پی 

محدود وکمی درمورد اطالعات    اند متاسفانه منابع فارسی تاریخچه، اطالعات جغرافیایی و گستردگی نژادی پرداخته 

در فرش قفقاز و ارمنستان و    اژدها   مایه نقش . گستردگی کاربرد  قفقاز وجود دارد   هنرهای دستی حوزه   عمومی و 

شد: آیا مفهوم نمادین نقش اژدها در    سؤال ی صفوی ایران باعث ایجاد این  ها فرش همزمانی با کاربرد این نقش در  

 با هم چه بوده است؟   ها آن دو حوزه یکسان است یا خیر؟ و علت تفاوت فرمی  

 روش تحقیق 

های  تحلیلی و نیز به لحاظ هدف در دسته پژوهش  -های تطبیقی پژوهش پیش رو به لحاظ روش در دسته پژوهش 

. گردآوری اطالعات در این نوشتار به صورت مطالعات اسنادی صورت گرفته  گیرد قرار می  کیفی با ماهیت بنیادی 

گیری این ارتباط پرداخته شده  است. در ابتدای این پژوهش به بررسی روابط بینافرهنگی و عوامل ایجاد و شکل 

ریخی همزمان بوده  های دو حوزه قفقاز و ایران با دوره تا هایی از بافته ا بر اساس انتخاب نمونه ه تحلیل ی  مبنا است.  

نمونه  تحلیل  سپس  هم است.  تطبیق  روش  اساس  بر  اطالعات  ها  و  است  گرفته  آمده    دست به وزنی صورت 

؛  است زیر    م گرفته است به شرح ا انج   پژوهش در روند این  چه  آن بندی شده است.  سازی طبقه مجموعه   صورت به 
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های  از حوزه   اساس تاریخچه مختصری   ده و بر این جانبه حوزه مورد نظر پرداخته ش در ابتدا به بررسی کلی و همه 

به    و ارمنستان   بافی قفقاز شاخص در فرش   ی ها طرح تر،  بررسی دقیق و مشخص   ه جهت پژوهش ارائه شده است. ب 

اعتقادی    های عمیق فرهنگی، است که خود نشانگر وجود ریشه   ارائه گشته   ایران نقوش آن با    همراه تطبیق و مقایسه 

کرد. رویکرد و متغیرهای    ای برخی نقوش کمک خواهد و به بازشناسی ریشه   است اشتراک و افتراق    های و جنبه 

 پژوهش بررسی فرم، محتوا و نماد نقش اژدها در دو حوزه مورد نظر انتخاب شده است. 

 پیشینه 

ون و قفقاز«  های ایل شاهس بافته بررسی تطبیقی نقوش دست » ای با عنوان ( درمقاله ۱۳۸۷)  ی محمود فر و شایسته 

های  ی روابط فرهنگی بین ایل شاهسون در ایران با منطقه قفقاز، به بررسی تطبیقی در بافته ها نه ی زم پس از معرفی  

  دوره تجلی نقوش گرفت و گیر در فرش  نام » ( در مقاله خود با  ۱۳۸۷نژاد ) تقوی   پردازد. این دو منطقه می 

شود و خصوصاا  های گرفت و گیر مشاهده می که در دوره صفوی بهترین نمونه   کند ی م گونه عنوان  صفوی« این 

( در کتاب پیش درآمدی بر  ۱۳۸۸)   یی فنا مجابی و   ها بوده است. رفته در آن فرش کار به ی  ها طرح اژدها یکی  

صری  تاریخ فرش جهان، ضمن معرفی و بررسی جغرافیا و تاریخچه اقوام ساکن در منطقه قفقاز و ارمنستان، مخت 

ای با  ( در مقاله ۱۳۸۹)   گران ی د سلطانی نژاد و   کند. ی مورد استفاده در آن منطقه اشاره می ها طرح نیز به معرفی  

ی  ها قالی های  مطالعه تطبیقی قالی ارمنستان و قالی ارمنی باف ایران« ضمن بررسی و توصیف ویژگی » عنوان  

و    دهد ی م رنگ، نماد و کاربرد مورد بررسی تطبیقی قرار    را با توجه به متغیرهایی مانند طرح،   ارمنی باف ایران آن 

  بافی ایرانی، و قالی ارمنستان، نمایانگر فرهنگ اصیل قالی   های باف بیش از حفظ ویژگی قالی ارمنی معتقد است  

اژدهایی قفقاز« به    های ی با عنوان »فرش ا مقاله ( در  ۲۰۱۹ابراهیموو )  . ای متفاوت از قالی ارمنستان است بافته 

ی اژدها نشان اشاره  ها فرش جوار در رابطه با الگوی  ی هم ها تمدن ی ارتباطی بین تمدن ایران و  ها شه ی ر معرفی  

(  ۲۰۲۰پولیو )  دهد. م می ا انج های چین و ایران )دوره صفویه( کرده و بررسی مختصری بر طرح اژدها در فرش 

بافی منطقه قفقاز  معتقد است که ارامنه از تاریخ فرش   « فرش اژدها   های بررسی مجدد ریشه عنوان » ای با  در مقاله 

. او معتقد  اند بوده هزاران سال در این منطقه ساکن و نیز در فن رنگرزی و بافندگی سرآمد  که  این اند با  حذف شده 

 شود. های منطقه قفقاز محسوب می در بافته   ها طرح است طرح اژدها از اولین  

بافی درحوزه قفقاز  م داده است، مطالبی در رابطه با قالی جا ان رنده پیرامون موضوع این پژوهش  هایی که نگا با بررسی 

آمده است. با توجه به این که حوزه قفقاز سالیان متمادی به عنوان بخشی از تمدن و کشور ایران به حساب    دست به 

هایی از این دست به  پژوهش  اتجام انکار است. آمده است، وجود اشتراکات فرهنگی و هنری در آن دو غیرقابل می 

کند. نگارنده با بررسی  ژوهشی کمک شایانی می های پ های معنایی و اشتراکات و یا افتراقات حوزه درک عمیق ریشه 
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ها را داشته و این  های اژدهانشان در ایران و حوزه قفقاز سعی در تطبیق و تحلیل آن مانده از فرش های باقی نمونه 

 ابهامات موجود در این زمینه را برطرف کند و مفهوم نمادین نقوش این مناطق را آشکار کند.   تواند ی م موضوع  

 بروز روابط بینافرهنگی   های زمینه 

های ششم تا چهارم قبل از میالد، قسمتی  شود در قرن امروزه آسیای مرکزی و قفقاز خوانده می چه  آن بخش بیشتر  

مسلمانان وجود داشت. با سقوط    ه وسیل   ها به وری هخامنشی بوده است. این منطقه قبل از فتح این سرزمین ط از امپرا 

مدت دو قرن زیر نفوذ خلفای اموی و عباسی بودند که با    ساسانی، ایران و آسیای مرکزی و قفقاز برای   ه سلسل 

خلفا خارج شدند و شهرهای مرو،    ه طاهریان، نفواحی طبرستان، کرمان و فرارود از زیر سلط   ه گیری سلسل شکل 

 (.  ۴۳۷:  ۱۳۹۶میرفخرایی و فیروزمندی،  مراکز علمی و ادبی جهان تبدیل شدند ) غد به بزرگترین  سمرقند، بخارا و ُس

های  تهاجمات و یورش ناحیه قفقاز مورد قفقاز یک ناحیه طبیعی بین آناتولی و آسیای مرکزی و ایران است » 

ی و  آمدن چندین گروه قوم   نتیجه این تهاجمات باعث به وجود   های دیرین بوده است که در زیادی از زمآن 

م هم این منطقه به    . ۱۶مثال در قرن    های مختلف و متفاوت دراین منطقه شده است. برای نژادی با فرهنگ 

احتماالا مردم    گرفت.   در تصرف روسیه تزاری قرار  م  . ۱۹  زیر تأثیرات محیط ایران رفت تا زمانی که در قرن 

م آموختند و این ذوق و سلیقه مورد   . ۱۱ن های سلجوقی در قر ترک   بافی را از قفقاز باستان، هنر عالمانه گره 

های  های بسیار روشن و نقش که مرکز برپایی تولید قالی بودند و از رنگ  قبول مردم محلی واقع شد؛ کسانی 

م    . ۱۶و    ۱۷  مانده زمانشان به قرون های باقی ترین نمونه کردند. از اینرو قدیمی می   هندسی و ساده شده استفاده 

. به رغم این  هستند های شایع گیاهی ایرانی  متعلق به بعد از دوره هنری متأثر از سبک   ابراین ن . ب شود می بر 

  های اصلی و هندسی است که از ترکان های قفقاز یادآور وفاداری و ایمان به نقش تأثرات، زبان قالی و  تأثیرات  

تولیدات    و تصدیق هستی اصلی   طور تکنیک بافتشان که گره متقارن بود، تأیید سلجوقی آموخته بودند و همین 

 (.  ۱۱۴:  ۱۹۹۹،  ۱«)میالنسی محلی قبل از مورد تأثیر فرهنگ ایرانی قرارگرفتن، است 

زمان فتحعلی شاه قاجار بخشی از سرزمین    منطقه قفقاز جنوبی کنونی از دوران حکمرانی مادها در ایران تا 

تاریخی، دینی و هنری بسیاری با یکدیگر دارند.    فرهنگی،   های مشترک ایران بوده است و به همین دلیل ریشه 

اقوام،  دارای  جنوبی  قفقاز  کنونی  زب   منطقه  و  مذاهب  تنوع    های ن ا نژادها،  باعث  امر  این  که  است  متعدد 

دو    این حوزه از دیرباز معبر اصلی ارتباطات زمینی بین که  این به دلیل  .  است   ه شد ی هنری در آثارشان  ا ه جلوه 

روسیه    ها به همراه حضور سالیق ترکمن   چین و   قاره آسیا و اروپا بوده است، ردپای تأثیرات ایران، آناتولی، 

در نواحی   فرشبافی  های این مناطق مشهود است. بر این اساس بافته ی، در دست تزاری و نفوذ عالیق اروپای 

 
1 Milanesi 
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تعلقات تاریخی و    به دلیل هم مرز بودن و   شود ی شرق و جنوب قفقاز که شامل مناطق جمهوری آذربایجان م 

ران  غربی ای   در نواحی شمال   شاهسون نیز ها و نقوش ایرانی است وحضور ایل فرهنگی، بیشتر تحت تأثیر بافته 

  توان ی ارس را در فرشهای قفقاز م ف هایی از نقوش عشایر بر این تأثیرات افزوده است؛ تا جایی که جلوه   ( مغان ) 

قفقاز به دلیل هم مرز بودن با ترکیه، بیشتر    مشاهده کرد. اما در همین راستا در نواحی مرکزی و غرب حوزه 

بخشهایی    نقوش در این مناطق هستیم که شامل  درشتی  های هندسی و شاهد تأثیرات آناتولیایی به ویژه جنبه 

ترکیه با خود تأثیرات و سالیق اروپایی به همراه داشته است؛   . از طرفی هم شود می از ارمنستان و گرجستان  

و بارز    ایی های موزه هولباین و مملینگ شهرت دارند. درحالی که قالی   ی لوتو، ها طرح همانند نقوشی که به  

شود، متأثر  های ختایی و اسلیمی، افشان و خرچنگی می اژدهایی، گل و برگ  ی ها طرح منطقه قفقاز که شامل  

بافی است که  های فرش کارگاه   بیشتر حالت دوار و منحنی دارند که این نیز به جهت   از ایران هستند و نقوش 

ا   در دوران صفوی  باغ و مناطق اطراف دایر شدند. بخشی  از ترکمن ز قالی در قره  متأثر  نیز  ها،  های قفقاز 

 (. ۲۱۴:  ۱۳۸۷عمونبی،  که بعد از تأثیرات ایران و آناتولی مطرح هستند )   هستند ها  بلوچ   کردهای عراقی و 

در زمان صفویه، حوزة آسیای مرکزی و قفقاز همچنان جزئی از سرزمین ایران بود؛ اما با تضعیف حکومت  

شدن مذهب    ویژه پس از رسمی   کامالا از ایران جدا شد. این جدایی به   صفویه، این منطقه از نظر سیاسی 

جدید غرب و نوزایی آن در سدة شانزدهم و    شد. این مسئله با آغاز تاریخ   تر ق ی روز عم   به ز  تشیع در ایران رو 

هجری نفوذ    اروپایی ازجمله روسیه همزمان بود. از قرن نهم   های گیری قدرت دولت عثمانی و قدرت   اوج 

ویژه با    ها در آسیای مرکزی گسترش یافت و از نفوذ فرهنگ ایرانی کاسته و بر نفوذ فرهنگ ترکی به ترک 

افزوده شد. بی   قدرت  این عوامل مشترک تاریخی، زبانی و فرهنگی می گرفتن دولت عثمانی  توانند  تردید 

 . اند های قبل وجود داشته و امروزه کم اثر شده حیات هویت مشترک باشند که در سده   ساز تجدید زمینه 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نقشه جغرافیایی ایران در دوران صفویه   -۱تصویر  
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 طرح و رنگ در قالی قفقاز 

بیشتر دارای رنگ عموماا قالی  این منطقه  اولیه است در صورتی که رنگ   های های  ایران    های خالص و  قالی 

روشنی و خلوص دارند.    های قفقاز تمایل به وضوح و »رنگ در بافته  هارمونیک نیز دارند   یبی و ک های تر رنگ 

و بیشتر از همه نیز قرمز تند و قوی    شود های این منطقه یافت می برای مثال رنگ قرمز روناسی که در همه بافته 

تر است  های منطقه آناتولی روشن نسبت به قالی  شود. نوع رنگ زرد در این منطقه باغ یافت می های قره در بافته 

های  همانند ایران است. رنگ سبز نیز در قالی   ( روشن   از نیلی تیره تا ) های رنگی آبی  ولی در مورد کلیه طیف 

کدر مثل سبز رنگ دریا است اما گاه نیز سبز  قفقاز، سبز    شود. بیشتر سبزهای دیده می   قفقاز به نسبت ایران، بیشتر 

بنفش نیز در قالی قفقاز نادر است. رنگ    های نارنجی و طور کلی رنگ شود. به نیز استفاده می   زیتونی و سیبی 

رنگ  .  های ایران مورد استفاده است زمینه اصلی کار و بیشتر از قالی به صورت کلی و گاه در نقش پس   سفید هم 

 (.  ۱۲۴:  ۲۰۰۴)استون،    « شود، کاربرد دارد نیز کمتر از مقداری که در ایران استفاده می   ای قهوه 

نقوش    پایه   ای که نقوش آن بر شوند. دسته به دو دسته تقسیم می   یش ها طرح و نقش قالی   به لحاظ منطقه قفقاز  

دام از این  ک   که هر   شود می ی منحنی و خطوط گردان  ها طرح ای که جزو  هندسی و شکسته است و دسته 

های  نقوشی با سرچشمه   توان در هر دو حالت شوند که می هایی بسیار متنوع تقسیم می ها به زیر مجموعه دسته 

به فردی دارند و در هر    های منحصر های یافت که هر کدام ویژگی حیوانی، گیاهی و نمادین و گاه افسآن 

های دیگری  نقوش نیز از تمدن   برخی از این گیرند.  های خاصی به خود می شوند حالت منطقه که بافته می 

اند که در طی گذر سالیان، محلی  شده  بافی این حوزه چون مغوالن، ترکان سلجوقی و آناتولی وارد هنر فرش 

گشتند که در هنر هر تمدنی وجود چنین    های اصیل و بومی درهم آمیختند و هم جنس اند و با نقش شده 

ها  ها و رنگ البته در این میان تحول و تغییر نقش   ای بخشیده است؛ که هایی به آن جلوه خاص و پرمایه ویژگی 

ها را  بافت و هم به لحاظ تغییر سالیق افرادی که قالی   های ویژه ناپذیر است هم به جهت تکنیک امری اجتناب 

ها دستخوش  رنگ   و   ها طرح جهت صادرات، برخی از این    ند. درحال حاضر نیز به باف کنند و می طراحی می 

های عمدة منطقه قفقاز به شرح زیر  نقش   و   ها طرح هر ترتیب    . به شود می سالیق برون مرزی و سفارشات  

  ( ای نه ا سرحیوانات افس ) ی  سک ها، تزئینات گروت بته   ، « ۱گوبپا » موسوم به    ها ها، سرترنج ها، ختایی اسلیمی   است: 

به و  کتیبه واق   ق ا موسوم  افشان،  گل   ها، ،  ترنج،    ی ها طرح ها، نقش  بندی، لچک و  خشتی موسوم به رومی 

 ها  ها که گاه هرکدام از این بافته اژدهایی و انواع گستردهای از نقوش حاشیة دست  شکارگاه، نقوش گیاهی و 

 (. ۳۹:  ۱۳۸۷عمونبی،  )   ی بد و گاه حالت دوار و منحن یا یعنی گاهی حالت هندسی می   گنجد در یک قالب می 

 
1Gubpa  
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حضور ایل شاهسون نیز    های ایران است از طرفی های این نواحی تحت تأثیر نقش کلی شرق قفقاز و دشت   طور به 

اند چراکه  تحت تأثیر نقشهای ترکیه بوده   تأثیرات افزوده است. مرکز و غرب منطقه قفقاز نیز   این   در این مناطق بر 

هایی  درحالی که قالی   هستند ین و مملینگ  ا لوتو، هولب   های این منطقه حالت هندسی دارد و وابسته به نقشهای نقش 

خرچنگی و افشان که از ایران متأثر هستند حالت دوار و منحنی دارند    ی ها طرح نظیر قالی اژدهایی و گیاهی و  

  نکته قابل ذکر این است که در منطقه قفقاز ممکن است قالی برای مثال موسوم به شیروان (.  ۱۲۵:  ۲۰۰۴استون،  ) 

نیز نشانگر   باشد اما به این معنی نیست که در شیروان بافته شده است بلکه منظور نقشه و طرح آن است و گاهی 

 . است   خرید و فروش   های محل بافت است که این به دلیل نقش تأثیرگذار تاجران و واسطه 

 طرح و رنگ قالی ارمنستان 

ارمنستان، هندسی محسوب  اژدها آ  ترین مهم   شود و می   طرح قالی   ( (Dragon Carpetن قالی نقش آب و 

که مضامین زیر را در بردارد: اشکال صلیبی،   ویشاپاگورگ )گوهر، آناهیتا( است  های دار و قالی  ه کتیب  ی ها قالی 

ها و درختان مختلف  گل و بوته، گل  ی گیاهی )شاخ و برگ، ها طرح نقش و نگار طبیعت یا   هشت ضلعی، 

حیوانات )اژدها، مار،  ،  بهشت(  سرخ، انگور، نخل زینتی، آذین گل سرخی و تصاویری از  گل سوسن، گل 

  جنگ ققنوس و اژدها،   گوسفند، عقاب، طاووس، کبوتر، بلبل، خروس، اردک و   گوزن، اسب، گاو، بزکوهی، 

مکان و تاریخ    مدور حاوی نقوش گوناگون،   ی ها ره ی حتی انسان و زنج   خورشید، ستاره،   یا عقاب و اژدها(، 

ارمنستان    های قدیمی است. قالی به رنگ قرمز سیر و مشخصه قالی   در وسط قالی   Sنماد    S.د  بافت قالی و نما 

  ه که زمین   قرار دارد   قالی ویشاپاگورگ   ، ای همچون قالی کتیبه  بندی با عناوینی با مضامین نام برده در یک طبقه 

قالی    های خورشیدی، گراف، آرتسواگورگ یا همچنین قالی   .و بوته پوشانده شده است   ها با گل این قالی 

  آرستاخ )دارای تصاویر ،  های ویشاپاگورگ( زیر مجموعه   )از   ی شرفتگ ی های دارای پ گلبرگ   ه عقابی با نقش ویژ 

  های مختلف کارتوشه )مزین به نقش صلیب در قسمت   های ققنوس(، هشت ضلعی، کارتوچ یا انسان و بال 

هایی که  های چینی(، آناهیتا و قالی قالی   )تحت تأثیر   ای )شبیه قالی تبریز،( نقش اژدها زمینه،( مهاجر، گل بوته 

نژاد و  سلطانی شود ) بندی می اند، تقسیم شده  های گورگ و هاکوپ کشیشیان طراحی   ، نقاشان همچون  توسط 

گازاریان،  ۳۱:  ۱۳۹۳دیگران،   نمونه رنگ   ه دربار (.  ۷۸-۴۴:  ۱۹۸۵؛  طبق  ارمنستان  قالی  تصویری های    های 

  الکی، سرمهای، قرمز، مشکی، سفید،   ی ها رنگ دارد.    گرایش به کاربرد رنگهای تیره   توان گفت که بیشتر می 

مورد    ی ها رنگ های این قالی است.  جمله رنگ   تیره از   ای ، سبز، آبی و قهوه ی ا قهوه طالیی، زرد، نارنجی،  

»کارمیز« هم به معنای قرمز به    ی ترک   ه واژ   . قالی ارمنستان، طبیعی )گیاهی، حیوانی( یا شیمیایی است   استفاده در 

دارد. نوعی رنگ قرمز دیگر که از    رنگ قرمز در ارمنستان که از کرم درست شده است، اشاره   مرغوبترین 
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اظهارات مورخ یونانی قرن پنجم قبل    رفت. طبق کار می ها به آمد، توسط ارمنی به دست می   مارینا   گیاهی به نام 

در تولید رنگ قرمز کاربرد    قرمز ارمنستانی، روناس بود که   ی ها رنگ   ترین مهم یکی از    هرودوت،   از میالد، 

بیان،    های شیرین ریشه   به آالله، نعناع، فرفیون، زعفران،   توان ی در قالی ارمنستان م   داشت. از مواد رنگزای دیگر 

 همان(. گردو اشاره کرد )   زرشک، پوست پیاز و برگ درخت 

 قالی اژدها 

های قرن  دوره تأثیرپذیری از ایران در آخرین سال که  های باستانی و متأثر از ایران است  ولین نوع از قالی ا 

های ساخته شده  مید. انواع قالی نجا ا در نهایت به خلق دو نمونه  م بود که   . ۱۹م تا شروع و ابتدای قرن    . ۱۶

شد یعنی دو  ها برای مشتریان غنی و ثروتمند بافته می ای درکارگاه ویژه  که با تخصص  های بزرگ در اندازه 

گیاهی بودند. نوع اژدهایی، نوعی یکتا و یگانه است که هدیه    ی ها طرح با    نوع قالی با طرح اژدها و قالی 

های  شد این قالی ایی در سرتاسر زمینه تکرار می نه ا حیوان افس   معروف بود که این   شد و به نام قالی اژدها می 

متر بود و بر پایه    ی سانت   ۴۵۰×۲۰۰  کشیده و باریک بودند و سایز متوسط آن در حدود   اژدهایی بزرگ و 

بند  با شبکه ای و رشته شبکه   ی طرح  واقع بود؛  به هم،  مرتبط  به صورت های درهم و برهم و  که    هایی 

  های کم پهنا و ساده شده در دو رنگ و تنظیم شده به صورت گرفتند. شاخ و برگ بلند فرم می   باریک و 

  با یک رنگ   Sهمینطور فضاهایی با فرم الماسی شکل که در داخل این فضاها، اژدهایی با شکل  رب و مو 

است تا    و اغلب حالت نقطه نقطه و توری مانند دارد که خیلی ساده و استیلیزه شده   شود می روشن طرح  

هندسی است و    طور محض و اکید همه ها و سایر گلها هم به آن حد که غیر قابل شناسایی است و نخل 

داخل دیگری و در    در شوند و بعضی اوقات هم  ها و ملحقات دریک تقاطع واقع می بعضی اوقات برگ 

های اژدها  شوند. بیشترین تولیدات قالی می   ع فضاهایی به شکل الماسی و خالی از اژدها و فرم اژدهایی واق 

ی شاخص و اصیل بسیار  ها طرح های پرزبلند و  باغ به دلیل تولید قالی   منطقه قره باغ است.  مربوط به قره 

که در دوره باشکوه هنری ایران   چرا   شود می ایران باز   به زمان تعلق این منطقه به   معروف است و این امر 

فرشبافی قره باغ  ی  ها کارگاه د. » بافی دایر ش های قالی از مناطقی بود که در آن کارگاه ی  ک ی دوره صفویه(  ) 

به   ۲۰و تا قرن    شد دایر   ( م  . ۱۶۲۹- ۱۵۸۸)  ی توسط شاه عباس اول صفوی در طی سالها  درباری بودند و 

  که به نام قالی اژدها و قالی گلدار بزرگ موسوم به چه آن تولید باالی قالی معروف بوده است.   سطح  اطر خ 

قوبا    وحوش قره باغ و احتماالا در کالسیک قفقازی معروف است در حول   های ای و قالی های شکوفه قالی 

های  قالی   رتی که بیشتر صو   توان به اواخر دوره صفوی نسبت داد در اژدها را می  ی ها اند. قالی شده بافته می 

 .( ۳۵۰:  ۱۹۹۶«)دی،  شوند م می   . ۱۸دار مربوط به قرن  شکوفه 
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 ها نقش اژدها در حاشیه 

مختلف و متنوع مشاهده    های های آناتولی، ایران و ترکمن و ... در ترکیب از دسته اشکالی است که در بافته   Sفرم  

شود. معموالا منشأ آنرا از فرم اژدها یا  می  های قوبا و شیروان نیز مشاهده در منطقه قفقاز در حاشیه قالی شود می 

های  رود. در بافته های روستایی به کار می در بافته   که مسلم است بیشتر چه  آن دانند. ولی  حرکت مواج آب می 

های شرق آناتولی و قونیه آناتولی به فرم  قالی   یه و یا در حاش   رود کار می   به   Sضلعی با طرح    ۸بلوچی نیز نقشی  

Z   طور واضح به شکل  ایالت خمسه ایران به   ی زمینة ها طرح رود و در  کار می   بهS   شود می   طرح . 
 

 

 درفرش قفقاز.   S  ه ی انواع حاش   -۲  ر ی تصو 

 
 های مطالعاتی حوزه قفقاز و ارمنستان. نمونه   -۱جدول  

 قالی اژدهانشان قفقاز 
 A2نمونه مطالعاتی   A1نمونه مطالعاتی  

فرش بافت  
 قفقاز 

 
فرش بافت  

 ارمنستان 

 

محل نگهداری موزه متروپولیتن    م   . ۱۷فرش متعلق یه قرن  
 نیویورک. 

محل نگهداری موزه ویکتوریا و    م   . ۱۷فرش متعلق به قرن  
 آلبرت لندن. 

  مایه نقش 
 A1 اژدها 

 

  مایه نقش 
 A2اژدها  

 

نقشه  
رفته  کار به 

 درحاشیه 
شده است و جز  های اژدها بافته می حاشیه معروف به چی چی، که به صورت پرتکرار در فرش 

 های قرن هفدهم میالدی بوده است. پرکاربردترین حاشیه 

 ( نگارندگان ) 
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 های اژدها در فرش حوزه قفقاز سایر نمونه   -۲جدول  

 های قفقاز اژدها در فرش   بررسی فرم قرارگیری موتیف 

 
 
 
 
 
 

 

 وری شده فرش اژدها آ ی جمع ها نمونه 

 ( نگارندگان ) 

 

 های فرش اژدها در حوزه قفقاز . سایر نمونه ۳جدول    

 )نگارندگان (       

  

 
1 Chondzoresk 

2Cloud Band  

 موتیف اژدها  مایه اژدها سوماک با نقش 

۱ 

  

همان اژدها تزئین شده است. محل نگهداری   یا   S سیله یا زیله قفقاز، نوعی سوماک است که با نقش معروف 

 فعلی موزه متروپولیتن نیویورک. 

 اشکال استیلیزه شده اژدها  ۱طرح معروف به چندزورسک 

۲ 

  

است. طرح آن    شده باغ بافته می است که بیشتر در نواحی قره   قفقاز با نام ُچندُزورسک   ی ها از بافته   ی قال   ن ی ا 

شوند. این طرح نیز یادآور  ها به صورت دوار تکرار می متشکل از اشکال استیلیزه شده اژدها است که در ترنج 

 نیز است.   ۲ابرچینی 
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 ی ابری ها طرح 

 ابری   های نیز در قالی   م   . ۱۹ و   ۱۸شد و در قرن  دوره شاه عباس صفوی بسیار استفاده می   های ابرها در قالی 

اعتقادات    شود که این طرح در ارتباط با شود به عبارتی گفته می این عناصر ابری دیده می  « ۱و »مالی بیلی 

آن، حالتی    مانند   Sآذربایجان، آب و شکل    های مذهبی است. هنوز در آسیای میانه و نواحی شرقی آب 

شد و به دنبال    مرتبط  ( رود و دریا ) نمادین دارد و به این ترتیب این حالت ابرهای در آسمان شناور با آب 

چراکه اژدها در    کردند ی را همراهی م این عناصر    ( مثل اژدها ) ها نزدیک بود  خود نقشهایی که به این فرم 

های  شرقی، اژدها به نام   باور مردم فرستاده خداوند به زمین و کنترل کننده آب و باران بود. در منابع مختلف 

گیوزخ  است:  نامیده شده  گیا ،  متفاوتی  »ائا   مخریسفند  خ، آبان  و  متولد شده  زمین  در  که  دیواژدها  و    « و 

شود و در منطقه  شناخته می   « گیوزخ » نامیده شده است. اما در آذربایجان بیشتر با نام  «  تورو » ویرترا« و  » 

نام   به  به «  روکزال » داغستان  آن  معنی  این واژه و  مرتبط است. در    طور که  ابرها  از  به تصاویری  مستقیم 

با کلمه  ن ا ادبیات و داست  به معنی  لوک گیو » شویم؛  مواجه می «  گوِونگیوزخ » ها حوزه قفقاز، معموالا  زخا« 

 (. ۲۲۰-۲۲۱:  ۱۹۸۳کریموو،  تناقض و کشمکش است )   رنگین کمان است. اما این با اعتقادات مذهبی در 

 های قفقاز و ارمنستان بررسی فرم اژدها در بافته 

های اژدها به صورت هندسی و استیلیزه شده بوده است. و این  های منطقه قفقاز و ارمنستان فرش در بافته 

های بافت روستایی در این مناطق است. در حالی که همزمان با تولیدات فرش قفقاز در  یوه نشانگر سنت و ش 

و    ها گل های درباری صفویه، شاهد تولیداتی بسیار باشکوه با  مناطقی چون دربار عثمانی در آناتولی و یا فرش 

کنند. اژدها در  ی می ها بسیار بسیار از خصوصیات هندسی خود پیرو گیاهان و نقوش گردان هستیم، این فرش 

. اکثریت قریب به اتفاق  اند شده ی م به خود گرفته است طراحی    Sاین منطقه با بدنی مارپیچی شکل که حالت  

دارای بدنی خالدار یا مزین به خطوط منحنی بر بدن خود هستند. اژدها در فرش قفقاز به صورت بسیار    ها آن 

آمیز نقش بسته است و این شاید نشان دهنده نمادین بودن آن در فرهنگ و هنر آنان است. درمواردی  اغراق 

. رنگ  اند شده یالی دیگر همراه  پشت به هم و در مواردی رو به روی هم قرار دارند و گاهی نیز با حیوانات خ 

ای تیره دیده  ی به تیره مانند قرمز یا قهوه ا نه ی زم ها در اکثر موارد سفید یا کرم نقش شده است که در  بدن آن 

نقش بسته است و به صورت تکراری در کل    Sشوند. در گلیمهای قفقاز اژدها به صورت واضح با حرف  می 

شوند. در  ها با دو رنگ سیاه یا سفید دیده می . هرکدام از آن اند شده ی طولی طرح  ها ف ی رد زمینه فرش در  

اژدها   ُچندزُورسک  ابرچینی هستند، دیده می   صورت به طرح  بسیار شبیه  که  انتزاعی  بسیار  شوند.  نوارهای 

 
1 Malibeyli 
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ی را در فرش به  ا شبکه دار که  ی دندانه ها برگ شامل    A2و    A1طورکلی ساختار اصلی فرش اژدها در نمونه  ه ب 

های نخلی، گلهای  مانند برگ   ی باقی مانده فرش فقط با نقوش گیاهی ها نمونه در بعضی از    اند آورده د  وجو 

اند. ولی در  عباسی اما حالت بسیار تجریدی واستیلیزه شده و نیز نقش اژدها در میان آن تزئین شده شبه شاه 

یا حیوانی که نیمی سیمرغ و  ۱لین شود مانند چی عناصر حیوانی به غیر از اژدها نیز مشاهده می  ها بعضی نمونه 

 شود. نیم دیگر آن آهو است، دیده می 

 مفهوم نمادین اژدها در قفقاز و ارمنستان 

النهرین  های بین از قدرت و جاودانگی، اولین بار در افسانه   های نگاری اژدها، به عنوان نمادی افسآن اولین شمایل 

یا موشخوشو«، نماد و شخصیت متعالی خدای    ۲های بابل باستان اژدها »موشوشو ثبت شده است. در اسطوره 

های مردوک که اژدهای موشوشو را در اختیار داشت به شرح زیر بود: منبع  ویژگی   ترین مهم بود.    «۳»َمردوک 

نیروهای شیطانی زندگی، حف  یا  نیروهای شر  برابر  در  دلیل  ۴اظت  به  تعیین سرنوشت.  و  قدرت جاودانگی   ،

نگاری اژدها  النهرین با آناتولی، قفقاز جنوبی و ایران، نمادسازی و شمایل ارتباطات سیاسی، نظامی و فرهنگی بین 

. اژدها شامل چهار ماده و  ابد ی ی م ترش  از اواخر هزاره دوم قبل از میالد در قلمرو فالت ایران و قفقاز جنوبی گس 

تزئین  عنصر اصلی تشکیل  با فلس  را  اژدها  دهنده زندگی بوده است. آب: مانند رودخانه و بدن ماهی، بدن 

های اژدها به او کمک  . زمین: پاهای اژدها برای راه رفتن بر روی زمین در نظر گرفته شده بود. هوا: بال اند کرده ی م 

در  (.  ۱-۲:  ۲۰۲۰ابراهیوو، شود ) کند در آسمان پرواز کند. آتش: نفس آتشین اژدها که از دهان او خارج می می 

،  ج ی را   ی باورها   طبق   جهان بود   تمام   نظر مردم، با تقدس بود، مورد عبادت بود و از    ی ارمنستان باستان، فرش مساو 

  ی ، نور، مبارزه برا ت ی ، ابد ی زندگ   ده ی است که نماد ا   ی مرکز   ون ی مدال   ک ی شامل    جهان .  فرش مظهر جهان است 

ها،  ، ستاره د ی ، آب، آتش، خورش ن ی زم   ی که نمادها   یی جهان است، جا   ی از فضا   ی فرش نماد .  عشق و خرد است 

  ه ی که نماد حاش   رسد می   ان ی به پا   ی فرش از هر طرف با نوار   ه ن ی زم .  قرار داشتند   و مردم در آن   وانات ی ، ح اهان ی گ 

به    ی ارمن   ی ها وجود، فرش   ن ی در جهان وجود دارد، اما با ا   ی ار ی بس   ت ی ف ی و با ک   با ی ز   ی ها فرش .  محافظ جهان است 

  و یا اطالعات  ا ی  خچه ی خاص، تار  ی معن  ک ی  ی ها حاو خود برجسته هستند، آن  "رمعمول ی غ " ی ها ی ژگ ی خاطر و 

  ی ها ده ی ، پد ت ع ی عناصر طب   ن ی و همچن   ت ی ، عشق، ابد ی زندگ   ی ارمن   ی ها فرش .  هستند   ی مخف   ی ها اغلب نشانه 

  های غار   ی ها ی اژدها در نقاش   ر ی تصو   د. ن کش ی م   ر ی خوب و بد را به تصو   ن ی مبارزه مداوم ب طور مثال  به   مختلف، 

  ی برا   ز ی چ   ک ی از محققان جهان است. اما    ی ار ی همچنان در کانون توجه بس   بافی و قالی   اتور ی ن ی ، م ی ، معمار ستان ارمن 
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ها به عنوان  اژدها در ارمنستان مهربان است و وجود آن در فرش  و آن این است که  رسد ی همه واضح به نظر م 

از    ا ی شده است    ده ی کش   ر ی که در فرشها به تصو   یی اژدها   شد بخ ی را تجسم م   ی از محافظت، قدرت و خوب   ی نماد 

.  جنگد ی م   ی به خاطر زندگ   ی طان ی ش   ی روها ی کند، به نام عشق با ن ی محافظت م   عت ی آب و طب   ا ی ، تولد تازه  ی زندگ 

است  شود، ویشاپا به معنی اژدها و گورگ به معنی فرش  اژدها در قالی ارمنستان با نام »ویشاپاگورگ« شناخته می 

حکمت، نگهبان بهشت و محافظ آب و هم    نماد خوبی، از نمادهای موجود در این قالی، اژدها که هم  (.  ۴همان: ) 

حرف اول نام خدا در    که  S یا با حرف   نماد تاریکی است. البته این نماد به صورت بسیار انتزاعی   شر به عنوان 

سلطانی  مار کوچک و آب هم هست )  نماد  رود و در قالی ارمنستان این حرف هست به کار می  زبان ارمنی نیز 

 (. ۱۳۸۹اکوپیان و هواساپیان،  ؛ ه ۵۵:  ۱۳۹۳نژاد،  

 نماد آب و اژدها 

ارمنستان    های تزیینی در ارمنستان با مفهوم افسانه، با اژدها یافت: نقشه  در ارتباط آب   توان ی مفهوم این نماد را م 

(  شهر اژدها )   « ویشاپاکاقاک » وجود داشت که    ( مار ) نام اُدز    ارمنستان شهری به   توان گفت: در ناحیة تارون می 

در  .  اساطیری ارمنی در این شهر قرار داشت   های واهاگن یکی از ایزدان شد و یکی از پرستشگاه نامیده می 

که در    ( ثعبان ) مار    ف   اژدها   بایستی اشاره کرد که تندیسهای سنگی آبزیان به هیئت   اهمیت آب در ارمنستان 

کیش پرستش    تردید با   اند بی ه کشف شد   ( دریاچة آیقر )   « وان و »متسامور   و دریاچة   « سوان » اطراف دریاچة  

ارمنی  و  ارمنستان  میان  در  دارند آب  ارتباط  کوهستانی    .ها  به  توجه  با  پژوهشگران  و  محققان  برخی 

ها  « آرمن » که   دارند ی و اعالم م  دهند ی نسبت م   سرزمین  بودنارمنستان پرستش آب را به کوچ قوم آرمن به این 

  (. ۱۸۲-۱۸۳: ۱۳۷۶، زاده ی نور ؛  ۵۱:  ۱۳۹۳نژاد،  سلطانی اند ) آب را با خود به این سرزمین آورده  آیین پرستش 

 های ایران بررسی فرم اژدها در فرش 

اژدها نشان  پرداخت به موضوعی است که اگرچه در  عصر صفوی  دهنده مهارت هنرمند  تنوع طرح  در 

.  های متعدد طراحی نماید د این موجود را در فرم توان ق او می ال واقعیت با آن مواجه نشده است اما ذهن خ 

اند که دارای یک جفت دست و پا  شده   صورت موجودی با بدن ماری شکل ترسیم های اژدها به اکثر فرم 

است. در برخی موارد نیز بدن شبیه سوسماری بزرگ یا تمساح مانند است که در این مورد طول بدن  

شده است و در اکثر موارد    زدن نشان داده   دهان باز و در حال نعره   های ماری شکل است. تر از نمونه کوتاه 

شعله  تزییناتی  دارای  اژدها  شانه بدن  روی  که  است  است سان  قرارگرفته  فرش    ی ها نمونه بیشتر    در   . ها 

(.  ۳  ر ی هم )تصو صفوی اژدها در تقابل با موجودی دیگر است مانند سیمرغ، شیر و یا دو اژدها در جدال با  

ی صفویه به صورت  ها فرش . اژدها در شود ی م ( در فرش دیده  ۴ ر ی منفرد )تصو در مواردی هم به صورت 
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توانسته به دلیل  . و این می شود ی قفقازی مشاهده می ها فرش چه در  گردان تصویر شده بر خالف آن   کامالا

های درباری صفوی باشد و یا شاید تاثیرات هنر چین که به صورت واضحی در هنرها و  تبعیت از شیوه 

جمله فرش ایران داشته است، باشد. به هرروی در ازدها در فرش قفقاز شیوه یافته و در فرش ایران به  من 

 صورت رئالیستی تصویر شده است. 

 
 ای مطالعاتی ایران ه نمونه  . ۴جدول  

 قالی اژدهانشان ایران 

 تصویر اژدها در فرش صفوی  فرش بازوبندی مزین به نقش اژدها و سیمرغ 

نمونه  

شماره  
B1 

 

 

 

 

 

  ن ی ا   ورک، ی و ی ن   تن ی موزه متروپول   ی فعل   ی محل نگهدار   ، ی الد ی م   ۱۶مربوط به قرن    ی صفو   فرش  ی فرش بازوبند 
در هریک از   . شود ی م   ی بافت در فرانسه نگهدار   ی خ ی فرش از طول آن کاسته شده اما نمونه کامل آن در موزه تار 

 این اشکال شبه ترنج اژدها در جدال با سیمرغ تصویر شده است. 

نمونه  

شماره  
B2 

  

میالدی، محل بافت کاشان.   ۱۶اژدها و سیمرغ متعلق به نیمه دوم قرن  مایه فرش مربوط به دربار صفوی با نقش 
 در این فرش نیزدر ترنج میانی جدال اژدها و سیمرغ تصویر شده است. 

 ( نگارندگان )       
 

 مفهوم نمادین اژدها در ایران 

نوشتاری باز مانده در آثار    روایات شفاهی و یا سنت   ه های کهن و باستانی بیشتر به واسط ن د تم   ی ها اسطوره 

است.  نموده  تجلی  به صورت   هنری،  همیشه  می   اسطوره  بلکه  نیست؛  روایت  و  به صورت  حکایت  تواند 

این  که  درآید  نگارین  و  آیین   تصویری  در  اساطیری  تصاویر  است.  نمادین  بیانی  تصویری،  شعائر،  بیان  ها، 

در شعر ایرانی، تأثیر    طور که اساطیر ایرانی شود. همان های ادبی و... متبلور می اشیاء هنری، تصویرسازی   ها، درفش 

دبّیات و هنر را بیشتر  این موضوع، ارتباط میان ا   اند که بسزایی گذاردند، در هنر ایرانی نیز به نحو بارزی متجلی 



 669            ه ی در دوره صفو   ران ی اژدهانشان قفقاز، ارمنستان و ا   ی ها ی قال   ی ق ی مطالعه تطب  
 

در ایران باستان، مانند دیگر کشورهای کهن همچون بابل، چین، مصر و  (.  ۴:  ۱۳۸۲خزائی و فربود،  )   اند ی نما می 

هندوستان روایات بدیعی درباره اژدها رواج داشته و دارد. به نظر کویاجی صاحب کتاب بنیادهای اسطوره و  

های ایران باستان  اژدها در اسطوره (.  ۲۲۴:  ۱۳۸۰کویاجی،  خویی است ) حماسه ایران، اژدها نشانه ددمنشی و دیو  

های اهریمنی  خو و بدکار است. نام اژدها در اوستا، جزء خرفستران ذکرشده و از پدیده   نیز موجودی اهریمن 

  « اک ه َد» در اوستا چندین بار با واژه    « ژی َا» در سانسکریت به معنای مار است.   « اهی » در اوستا و    « اژی » است.  

:  ۱۳۷۹رستگار فسایی، است )  هم به معنای اژدها و هم به معنای ضحاک آمده   « اژی دهاک » است. ترکیب  آمده 

های  ن استا اژدها در ادبیات فارسی با اشکال و مظاهر متفاوتی نمایان شده است. در روایات حماسی و د (.  ۶

  گرداند ی نعمت آسایش را به مردمان بازم   ، خشکسالی و شر است. قهرمان با از میان بردن او ال عامیانه، مظهر ب 

اژدها رابطه نزدیکی با آب و رودخانه دارد. بر دروازه خدای عیشتر، الهه    های ایرانی (. در قصه ۹۶۸:  ۱۳۸۵پاکباز،  ) 

  ی ها افسانه ی رنگ حک شده بود. در  ا روزه ی ف ی  ها نه ی سفال در    ۱برکت و باران، نقش اژدهایی موسوم به سیروش 

های بابلی اژدهایان چون  . در اسطوره کند ی م ایرانی اژدها همیشه بر سر رودخانه خوابیده و از گذر آب جلوگیری  

ی بر گردسر دارند. در عجایب المخلوقات قزوینی نیز اژدها به دو صورت بحری و بری دانسته  ا هاله ایزدان  

 (. ۲۹۶:  ۱۳۸۸مجابی،  است ) که باز با آب در ارتباط    اند شده 

 

 

 

 

 
 . اژدها به صورت منفرد ۴تصویر                                      . جدال دو اژدها با هم ۳تصویر                       

 

 مفهوم سیمرغ و اژدها 

و تنها از هنر چین از جنبه فرم    اند داشته   سیمرغ و اژدها از دیرباز در فرهنگ و هنر و اساطیر ایران نیز حضور 

صورت متقابل و یا گرفت و گیر    سیمرغ و اژدها در مواردی به   مایه نقش و ظاهر کلی آن برداشت شده است.  

اند. این تقابل و درگیری بیانگر مفاهیم متضادی است که در نهاد و سرشت بشریت و طبیعت نهاده  شده   ظاهر 

  نور و ظلمت، خوبی و بدی و اهورایی و اهریمنی؛ به  و تاریکی، روشنی    طورکلی مشتمل است به شده و به 

های چون  ش انسان برای فائق آمدن به نفس خویش همواره به شکل نبرد دو حیوان افسآن ال دیگر ت   عبارت 

 
1 Sirush 
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مفهوم اوستایی از مبارزه   (. ۱۰۰:  ۱۳۸۸پورآرانی، صباغ یافته است )   های صفویه تجلی سیمرغ و اژدها در قالی 

کند. شخصیت خوب و بد در  کنندگان در این نبرد کیهانی تبدیل می ، اژدها را به یکی از شرکت روشر ی خ بین 

نظامی  -کند. گسترش سیاسی قالب تصاویری از سیمرغ و اژدها، به تقدس و نمادگرایی این جنگ اشاره می 

تصویب نسبی و موقت مفهوم آریایی مبارزه با خیر و شر   هخامنشیان به قفقاز جنوبی و آسیای میانه منجر به 

های بزرگ درباری سه نوع متفاوت از اژدهایان تصویر  . در عصر صفویه، در فرش شود ی م اژدها و سیمرغ(  ) 

آمیز تصویر  اژدها با سیمرغ که به صورت مکمل و مسالمت   -۲نقوش رویارویی و مبارزه    -۱شده است. می 

در اوستا به    -۴(  ۲۰۲۰ابراهیموو،  اند ) ه صورت زوجی و بدون سیمرغ تصویر شده اژدهایان ب   -۳اند  شده 

شود. در گاتها و ونُدیداد و قسمتهای متأخر  ق می ال ی و پلیدی، دیو اط کار به نیروهای شر و مظاهر زشتی، خرا 

با نیروهای خیر    برند و البته شمار اهریمن اوستا همواره دیوان را با مردم بد، جانوران شرور و موذی نام می 

نمایش   به  متعددی  نمادهای  با  و  به طرق مختلف  نیروها  این  میان  نبرد جاودانی  و  برابر است. کشمکش 

به شکل اسب است.  گذارده شده   اهورایی  ) ،  نیروهای  پهلوانان  پرنده  یا  انسان، شیر و جنگاوران  سیمرغ(، 

اند که مظاهر خارجی  شده دیوان مجسم  به صورت    عمدتاا. از سوی دیگر نیروهای اهریمن  اند شده تصویر  

ها عالوه بر مظاهر و مصائب روزگار چون خشکسالی، زلزله و  روند، چرا که نام آن نفس اماره نیز به شمار می 

 (. ۱۷۰:  ۱۳۸۴؛ محمدی،  ۴۶:  ۱۳۹۲فر،  عبداله و شایسته دارد ) داللت    های نفس آدمی نیز گردباد بر پلشتی 

 افتراقات و اشتراکات 

از دو حوزه مورد مطالعه و تطبیق آن  اژدها در هرکدام  به تفاوت و شباهت می   ها با بررسی نقش    یی ها توان 

اما  )  پیدا کرد.  این است که در یک دوره مشخص، شاهد  که اهمیت پیدا می چه  آن هرچندکمتر( دست  کند 

در مشاهده    رسد ی م که به نظر  های بسیار زیادی در فرم و معنای نمادین این طرح هستیم. اولین چیزی  تفاوت 

پردازی در دوران صفویه بوده  ها است که متفاوت با شیوه نقش های اژدهانشان در این دو حوزه فرم بدن آن فرش 

 شود. ها نمایان می ها بیشتر از شباهت ها افتراقات و تفاوت های نمادین آن م بررسی در جنبه انجا است ولی با  

فرم بدن اژدها در فرش حوزه قفقاز بسیار تجریدی و استیلیزه  اظ فرم:  نقاط اشتراک و افتراق به لح   -

گردان و با بدنی با حرکات سیال تصویر شده است. در    کامالا ی اژدهانشان ایران که  ها فرش شده، برخالف  

است اما اژدها در فرش ایران دارای حجم و    شده های قفقاز اژدها بدون ُبعد تصویر می این نوع از فرش 

در مواردی شبیه به بدن    بعضاا هایی و یا  ُبعد بوده است. بر روی بدن اژدها هم در قفقاز و هم در ایران خال 

های  اینگونه عنوان کرد که اژدهای کار شده در ایران عهد صفوی، با بافته   توان ی م مار پولک دارد. درکل  

روابط فرهنگی این دو منطقه بسیار طوالنی و زیاد بوده  که  این متفاوت است و با    الاکام قفقاز و ارمنستان  

 اند. است، هیچگونه شباهتی حتی به لحاظ ظاهری نداشته 
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اژدها در فرش قفقاز و ارمنستان موجودی دارای  های نمادین:  نقاط اشتراک و افتراق به لحاظ جنبه   -

که نام خدا در ارمنستان    طور همان است.    ها ده ی آفر ظت از سایر  نیروهای خیر و دارای قدرت و نیروی محاف 

ی اژدهایی در آن دو حوزه با  ها فرش ،  کند ی م و مفهوم خوبی و نیکویی را القا    شود ی م شروع    Sبا حرف  

شکل مزین شده است. اژدها در فرهنگ ایران نماد ددمنشی و بدی بوده است و همواره در    Sنمادهای  

بافته   ها حضور منفی بافته  در  مانند سیمرغ تصویر  داشته و  نیروی خیر و خوبی  با  کنار موجودی  در  ها 

پردازی فرش بوده است و همواره در  های قفقاز اژدها عنصر اصلی و کلیدی نقش شده است. در فرش می 

به عنوان عنصری تکرار شونده، تمام سطح    باغ و قوبا های قره ( و یا مانند فرش ها ترنج مرکزیت فرش ) 

بافته  در  اژدها  بنابراین  است.  پوشانیده  را  فرش  داشته  زمینه  مقدس  جنبه  قفقاز  و  ارمنستان  حوزه  های 

های ایران که نمایانگر مفهوم و نیروی شر و بدی بوده است. در فرش قفقاز اگر اژدها با  برخالف فرش 

و در ایران اژدها وسیمرغ به معنایی نفس اماره و نفس مطمئنه بوده  سیمرغ همراه شود نماد باران خواهی  

 . اند بوده است. در نتیجه اژدها در این دو حوزه به لحاظ مفهوم و معنای نمادین بدون هیچگونه اشتراک  

 گیری نتیجه 

ص شاهد  طور مشخ ه  های ارمنستان، قفقاز و ایران، ب های اژدهانشان در حوزه با توجه به همزمانی بافت فرش 

ی که  ا دوره هستیم. در    ها آن پردازی  های تولید )روستایی و شهری( و هم به لحاظ نقش هایی هم در شیوه تفاوت 

هایی نیز  رود شباهت های درباری صفوی با نقوش بسیار چشمگیر و زیبا هستیم، انتظار می شاهد تولیدات فرش 

های خاص  که مسلم است قفقاز پیرو سنت چه  آن اما  های بافت این مناطق شاهد باشیم.  پردازی و شیوه در نقش 

ی که تحت  ها فرش های تولید درباری تقلید چندانی نکرده است.  ای خود بوده است و از شیوه محلی و منطقه 

و این شهرها از مناطق عمده تولید   اند شده ی م باغ تولید ، در مناطق قوبا و قره شود ی م عنوان )قالی اژدها( شناخته 

ها  اند و آن شده های اژدها محسوب می اند. ارمنستان به عنوان اولین تولیدکنندگان فرش فرش در حوزه قفقاز بوده 

. اژدها در فرهنگ منطقه قفقاز و ارمنستان موجودی پلید نبوده و  اند گرفته ی م کار به به عنوان تقدس، طرح اژدها را  

ها بیانگر نیروی خوبی و خیرخواهی  و برای آن   اند کرده ی نم استفاده    مایه نقش رای تزئین فرش از این  ب   صرفاا  ها آن 

اژدها در ارمنستان دارای    اند و ویشاپ( ارتباط مستقیمی با پرستش آب داشته ارمنستان ) در    اژدهاها بوده است.  

هانش آتش بیافروزد. در ایران پس ورود  از د   توانست ی م بالهای لک لک، سر یک گاو نر و بدن مار بود و گاهی  

نگاری و تصویرگری با ممنوعیت مواجه شده و کاربرد و مفهوم بعضی  ادیان توحیدی استفاده از هرگونه شمایل 

ها و گیاهان  های انسانی وحیوانی جای خود را به گل مایه نقش از تعالیم این ادیان قرار گرفت.  متأثر ها  مایه نقش 

اژدها نیز قبل از ورود اسالم به ایران وجود داشته و در    مایه نقش .  اند پوشانده ی م اسر فرش را  متنوعی داد که سرت 
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و تمدن بابل حضور چشمگیر داشته است و در انواع هنرها کاربرد داشته است. در دوره صفویه    النهرین بین 

های درباری در حالت نزاع یا تقابل با حیوانایی همچون سیمرغ، شیر و...هستیم این  شاهد نقش اژدها در فرش 

بینیم. با توجه  گ و نزاع نمی های قفقاز و ارمنستان اژدها را در حالت جن در حالی است که در هیچ کدام از فرش 

  کامالا آمده است، معنا و مفهوم نقش اژدها در ایران و قفقاز    دست به که از بررسی و تحلیل منابع موجود  چه  آن به  

 . اند بوده ی مختلفی از تولید را دارا  ها وه ی ش متفاوت بوده و همچنین هرکدام از این مناطق  
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نامه چاپ نشده کارشناسی ارشد.  ی حوزه قفقاز. پایان ها بافته (. بررسی نقش در  ۱۳۸۷)   مه ی فه عمونبی،    -

 دانشگاه هنر تهران. گروه پژوهش هنر. 
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 چکیده 

شود، کمیاب نیست و  کار برده می ه عناصر مفهومی در گستره تمدنی ایران که برای بیان ذهن خردمند انسان ب 

هایی که  مؤلفه  ترین مهم توان به این مورد اشاره نمود. از  در هنرهای دیرینه ایران از جمله فرش به وضوح می 

بوده است. این مفهوم با تکیه بر ماهیت    "خیال "بشر توانست هنرهای خود را با استفاده از آن شکوفا کند،  

شناسی خیال و نیز سعی بر ارائه  خویش با نفس انسان پیوندی عمیق دارد. هدف از نگارش این مقاله، ماهیت 

مصداق یافته است. دغدغه    آن برخی از مبانی این مؤلفه، در هنر فرش ایران بوده که در دوران صفویه در  

اصلی این پژوهش سعی در پاسخ به این سؤال است که طرح و نقش فرش صفوی چگونه و چه نسبتی با  

 باف ظهور یافته است تواند داشته باشد، و نیز این مفاهیم به چه صورت در فرش دست مؤلفه خیال می 

در طرح و نقش فرش صفوی    طرح گلستان پردازی بر  در این راستا خیال و جایگاه آن، از دیدگاه مفهوم 

عربی، از مکتب این دانشمند و با مطالعه موردی یکی از  ، و سعی شده بر مبنای آراء ابن شود بررسی می 

آمده    دست به این دوره، با استفاده از روش تحلیل مفهومی بررسی شود. با توجه به نتایج    گلستان   های فرش 

است که مفاهیم در  عالم مثال  چون،  ه، دارای مفاهیمی عمیق هم رسد، خیال در فرش این دور می   نظر به 

 اند. ها به صورت نمادپردازی شکل گرفته بافته دست و نقوش این    ها طرح وعه  م مج 

 

 صفوی   ، فرش ، بهشت،  عالم مثال ،  خیال   : های کلیدی واژه 

 
بفر آراء  دیف)بفا تأک یدر ففرش صففوبفاغی بر طفرح  الیحضور عنصر خ یبررسبا عنوان  کارشناسی ارشدنامه مقطع  انیمقاله مستخرج از پا  نیا  1

 است. ایمان زکریایی کرمانیدکتر  و مشاوره فرهاد باباجمالیدکتر  ییبه راهنما اصفهان هنردانشگاه  صنایع دستی در دانشکده (یعربابن
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 مقدمه 

بشریت در هنر پیش از اسالم و    تنها مربوط به دوره اسالمی و صفویه نبوده؛ بلکه از آغاز خیال    بحث وجود 

  زیادی پردازان  نظریه   ، صورتی است که هنری به   های نش در آفری در همه اقوام وجود داشته است. حضور خیال  

آن در   ماهیت  هنرمند  اند کرده ش  تال   شناخت  و  بوده  پرواز  جنس  از  هنر  در  خیال  که .  های  بال   است 

، آن  زمینی گذر کند   های یت از حدود واقع   زمانی که خیال   و   ؛ آورد می را با آن به پرواز در   خود   های نش آفری 

  ، است  ی زمانی بوده ها دوره در همه   خالقیت هنری شکل گرفته است. خیال پر پرواز هنرمند  لحظه است که 

هنرمند را بر    ی ا سازد و به گونه او را از بطن نفسانی به ظهور الهی رهنمون می در نهایت در دوره اسالمی که 

اصل در    ترین مهم مند  »قوه خیال هنر توان بیان نمود:  می   دهد. مرکب خود از فرش به عرش قدسی پرواز می 

 ( ۵۵:  ۱۳۸۵،  ی الهام   و   های هنری بوده است.« )مطهری آفرینش 

  حکیم عصر اسالمی بوده است، که در زمینه   ابن عربی   است. تجلی حاصل تخیل  این  خالقیت از تجلی و  

هایی  مشابهت  ، بین خیال و تجلی  تئوریزه نمودن و مباحث نظری عنصر خیال تالش نموده است. این حکیم 

است در   گرفته  زیرا نظر  موارد   هر   در   ،  این  در   امر   ، دوی  گرفته    محسوس   عالم   معقول  است.  صورت 

  بخشد، ی را جان م   ی عرفانی برای نمایش دادن خیال خود نمادها  مسلمان،  ( هنرمند ۱۳-۱۱: ۱۳۸۸، پور )صانع 

نسان در هنر ممنوع  ای که در دنیای اسالم تصویر ا دارد. این امر از دوره   معرفت درونی هنرمند که ریشه در  

های  و خیال به صورت   ؛ ، بیشتر آشکار شد. هنر فرش نیز در این زمان از قاعده هنرهای دیگر مستثنی نبوده شد 

فرش در دوره صفوی، در زیر سایه  رود،  تصور می هایی از نماد در این هنر هویدا شده است.  گوناگون با جلوه 

از    ، ها و تصورات انسان زمینی ی دهنده باورها و اندیشه ای از عرش الهی، تجل مذهب اسالم همچون آیینه 

خواهیم  ریف عالم مثال  . پس در راستای این پژوهش گذری بر تع ه است شد   های ماوراء فهم بشر واقعیت 

  ، شود به خلق هنری از جنس خیال هدایت می   ای با چه انگیزه   هنرمند طراح فرش که  این بررسی    و   داشت. 

نمود   ، ر این پژوهش د جویی و زیباشناسی ارتباط دارد. سؤال برانگیز است. این انگیزه معموالا با حقیقت  خود 

و   زیباشناسی  دیدگاه  از  دوره صفوی  ایرانی  فرش  در  دانشمندان  شد بررسی خواهد  پردازی  مفهوم خیال   .

مقوالت   بیان  در  سعی  نموده   مبحث متعددی  بین    ، اند خیال  در  محقق  د   ، نظریات این  که  عربی  ابن  یدگاه 

پژوهش    این   و با توجه به اهدافی که برای   بوده   سو با موضوع حاضر برجسته اسالمی، زیسته در اسپانیا، هم 

  و   . آمده مرتبط کرده، و به نتیجه کلی در این باب رسید   دست به توان آرای وی را به نتایج  ، می ه شد تدارک  

 و    ؛ این دیدگاه است   در   های مفهومی که خیال از کدام مقوله به این دغدغه پاسخ داده شود    ، سعی شده همچنین  

 بصری در فرش دوره صفوی به منصه ظهور رسیده است؟ به همین خاطر روش تحلیل   ی ها با چه مؤلفه 

 از آن برای پاسخ به سؤاالت بهره گرفت.   توان ی مفهومی روشی است که م 
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 روش تحقیق 

توصیفی  رو  پیش  پژوهش  در  تحقیق،  و    -روش  متنی  منابع  از  گرفتن  بهره  با  اطالعات  است.  تحلیلی 

محتوایی، مفاهیم به صورت    -شده است. در این روش به منظور توصیف عینی و کیفی   انجام تصویری  

که    دار نظام  است،  بدین صورت  فرش  نقش  و  محتوا در طرح  تحلیل  تحقیق  مطرح شده است. روش 

این پیام  پیامی برای مخاطبین خود هستند، کشف و درک  استفاده و  نقوش موجود در فرش، حامل  ها، 

آن  از  گنجاندن  یکی  نقوش  این  در  از    ترین مهم ها  پس  که  معناست  بدین  بوده،  فرش  طراحان  اهداف 

 قوش یک فرستنده که همان طراح بوده، و یک گیرنده که مخاطب اثر بوده، وجود دارد. طراحی این ن 

 بیان مساله 

، بوده است. آیا از قوه  اند آمده   وجود به هایی که از بدو حضور انسان  ها و آیین نظریه عالم مثال در فرهنگ 

 تصوری از بهشت متصور شد؟   توان به عنوان مثال خیال، و ابزارهای استفاده از آن و نیز آیات قرآن، می 

عربی آن است، که چون خداوند با نفخه روح خود، قابلیت  پاسخ این سؤال از زبان مکتب عرفانی ابن 

مثابه  در انسان را به ودیعه گذاشت، خیال را به   اش ی دن ی اش بر روی زمین و مظهریت عوامل ناد جانشینی 

ترین امور را  ترین تا معنوی ت و این صفت از مادی به انسان ارزانی داشته اس الهوت  جهت تجسم    ی ا نه ی زم 

شود. به این ترتیب جایگاه آن در حوزه فلسفه و هنر و زیرمجموعه آن طرح و نقش فرش در  شامل می 

. این  شود می های مختلف خصوصاا دوره صفویه به جهت پررنگ شدن تشیع و تصوف حائز اهمیت  دوره 

ی موجود  ها طرح پژوهش و بررسی نقوش و    ی ها افته ی پژوهش در تالش است تا حد امکان با استفاده از  

و مرتبط دانستن این نقوش با آیات قرآنی در این دوره توسط هنرمند مسلمان    در فرش ایرانی دوره صفوی 

مورد کنکاش قرار دهد.   ش آن را عالم مثال و نمای پردازی  مفهوم و   زیباشناسی   دگاه ی از د   مفهوم خیال  و نیز 

که پژوهشگران در زمینه مباحث    ، را فراهم خواهد ساخت   یی ها نه ی بنابراین اهمیت این گونه مباحث زم 

عمیق    ی ها شه ی چنین وجودشناسی خیال در طرح و نقش فرش ایران مداقه نموده و ر فلسفه هنر و هم 

 نمادها را در سایر هنرها نیز رهگیری نمایند. 

عوامل زیبایی اهمیت زیادی دارند، عینیت بخشی به صور خیالی که در ذهن  که  این هنری عالوه بر  در آثار  

های هنری که از  . آفریده هستند ی حائز اهمیت  باشناس ی ز هنرمند متجلی شده، نیز با استفاده از این عوامل  

پردازی شده در عالم  ، مانند امور خیال شوند ی م جنس خیال هستند، در این مرتبه از ادراک هنرمند حفظ  

ارتباطی که با    وسیله به پذیر نیست. اما عارفان به این تجلیات ذهنی  ها امکان ، که در واقعیت تصور آن ا ی رؤ 

. اگر بنا بر اطالعات  دهند عالم خیال متصل دارند عینیت بخشیده، و تا حد ادراک بشری آن را نزول می 
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تاریخی که از پررنگ بودن مذهب شیعه و حمایت حاکمان دوره صفوی از عرفا و قرار گرفتن عرفان و  

هنر در کنار یکدیگر در دست است، فرض بر این باشد که هنرمند صفوی عارف بوده، پس در این حالت  

گیرد، و همچنین برای  سرچشمه می های هنری او از ناخودآگاهش نسبت به عالم الهوت  است که آفریده 

کند. بررسی  اش، آثار هنری خویش را با نماد و عناصر زیباشناسی ترکیب می نمایش این ادراکات خیالی 

گیری  این مسئله که به چه صورت، هنرمند طراح فرش این دوره، به سمت خلق اثر هنری خویش با بهره 

 نیاز به رصد و مطالعه دارد. کند؟  ق پیدا می جویی سو از عناصر زیباشناسی و نماد و هدف حقیقت 

از دیدگاه عارفانه اثر هنری، حاصل خیال بشری است که حرکتی ورای زمان و مکان دارد. در این پژوهش    

باف ایرانی در دوره صفوی رصد خواهد شد، و مطالعاتی که در  پردازی در فرش دست مفهوم خیال و خیال 

پردازی در فرش دارند، زمینه تحقیق را فراهم  خیال و خیال   جایگاه عنصر   و (  عالم مثال )   ی م فلسف هو حیطه مف 

به  ن عربی  ب چون ا   دی خواهند ساخت لذا در این پژوهش سعی برآن خواهد بود موضوع از دیدگاه دانشمن 

 . خوبی تشریح شود ه پیگیری و مؤلفه یاد شده ب عنوان حکیمی اسالمی که سعی بر تئوریزه نمودن خیال داشته،  

 بحث 

، اعتقادات و مکاتب فکری عارفانی، از جمله ابن سینا و سهروردی و سپس  شد که پیش از این اشاره    طور همان 

زمانی که قوم مغول به ایران حمله کردند،    ۷بعد از آن، ابن عربی در هنر اسالم تأثیر شگرفی داشته است. تا قرن  

در ایران   گری نشین شده، و صوفی هنر اسالمی با بحرانی روبرو گشت که، باعث شد عارفان و هنرمندان گوشه 

رشد بیشتری کند، و در نهایت عرفان و تصّوف در اذهان مسلمانان به تعالی برسد، این نفوذ در هنر نیز متجّلی  

الدین اردبیلی بوده و با رهبری گروه  که، شاه اسماعیل اولین پادشاه صفوی که از نسل شیخ صفی . تا این شد 

انی از، اصالت خانوادگی و اعتقادی، و پایه و ریشه عارفانه و  ، با پشتیب یونلوها قو صوفی شیعه، در اواخر دوره آق 

گذار سلسله صفوی بوده، از  گرفتند. شاه اسماعیل که پایه   دست به داشتند، حکومت ایران را    ای که صوفی مآبانه 

لم  که خود نیز دستی در هنر داشته، از هنر و تفّکرات عارفانه نیز، حمایت چشمگیری داشتند. در کتاب عا   آنجا 

فرقه صفوی،  در  اصلی  محورهای  اسماعیل  شاه  از   آرای  اثنی عشری«،    فکری: خط    ۳  تشکیل شده  »شییعه 

شاه اسماعیل صفوی و در پی    شود؛ ی م   »وابستگی نزدیک شیعه با تصوف« و »پیوند شیعه با فرهنگ ایران باستان« 

گرفتن  بهره  ملی  وحدت  نمودن  برقرار  جهت  محورها  این  از  طهماسب  شاه  دوره  ایشان  در  پیوندها  این  د. 

:  ۱۳۸۳مهر،  داشت. )کیان   یر حکومت شاه طهماسب در امور هنری هم عالوه بر سیاست و امور اجتماعی نیز تأث 

ای که شاه،  (. تا دوران شاه عباس اول، طریقت تصّوف نفوذ چشمگیری در جامعه صفوی داشت، تا اندازه ۷۵

ه محور اصلی فرقه تصّوف، در همه وجوه درجه اول توجه،  رفت، و س مرشد اعظم و بزرگ صوفیان به شمار می 
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توان این گونه بیان نمود، ادراکات خیال از بدو بشریت و ایران  می گرفت؛ با توجه به اصل این سه محور،  قرار می 

طرح و نقش  آفرینی هنر حائز اهمیت بودند. از جانب دیگر هنر و زیر مجموعه آن،  باستان تا این دوره در نقش 

کارگاه فر  که در  این دوره  نقاش ش  تهیه می خانه ها و  درباری  در فرهنگ شیعه و تصّوف و  های  شد، ریشه 

در محوریت اصلی دین آسمانی    نیز  که در یک خط مشی، و   داشته،   همچنین اعتقادات و باورهای ایران باستان 

خ   اسالم  قوه  از  استفاده  نیز  و  بوده  مرتبط  یکدیگر  با  محور  سه  این  پس  کشیدن  بوده،  تصویر  به  در  یال 

ها دانست. هنرمند مسلمان در این زمان از این قوه بهره جسته تا  توان وجه مشترکی بین آن نامحسوسات را می 

 بتواند، آیات قرآنی و تعاریفی که از دنیای الهوت در آن آمده را تا مرتبه درک بشر، به تصویر بکشد. 

 در مفاهیم قدسی طرح و نقش فرش صفوی   خیال تحلیل وجود  

از هویدا شدن شیدایی و اتصال روح به مافوق تصور بوده و این شیدایی با نفس مسیحایی    ی ا نه ا هنر نش 

 . ( ۱۱:  ۱۳۷۴شود )آوینی،  عشق به درون پیکر هنر دمیده می 

که پیش از این اشاره شد، در مکتب عرفانی ابن عربی اعتقاد بر این است؛ هنرمند تا زمانی که    طور همان 

تواند در دنیای خلوت خود بدان تأمل ورزد، و این  جذب موضوعی نشود و خود را در آن غرق نکند، نمی 

وره صفوی به علت  که در د   آنجا پذیر است. از  در وجود هنرمند امکان   ( ۱) "جذبه "مهم، فقط با کمک نیروی  

الدین اردبیلی و سیاست سه  حضور پررنگ دراویش صوفی و در نهایت حاکم شدن نوادگان شیخ صفی 

اشاره   بدان  این  از  پیش  که  حکومت  این  به   ، شد محوری  نسبت  چشمگیرتر  مراتب  به  نقشی  عرفان 

در    در این دوره هنرمند صوفی مسلک    آید نظر می ، به پیشین خود داشته است، از همین جهت   ی ها دوره 

ای از حقایق نادیدنی جهان  های تازه به کمک نیروی جذبه خود همواره به دریافت   عرفان سرآمد بوده و 

تواند معانی  یابد. او با استفاده از قدرت خیالی وجودی خود می دست می با توجه به مفاهیم قرآن  هستی  

خیال این  توان گمان برد،  می به نمایش گذارد.    ی جهان ن ی صور محسوس ا   صورت به دنیای نامحسوس را  

توان با توجه  سازد. حال می را با صورت زمینی متجّلی می هنرمند مانند نوری نافذ بر عدم وارد گشته، و آن 

اثر هنری    ۲به مکتب ابن عربی به این مهم اشاره نمود، که هنرمند صفوی عارف بوده، زیرا در سایه هّمت  

یی که خیال در وجود هنرمند غیر عارف تنها توانایی خلق اثر را دارد،  جا آن ست. از  خود را خلق نموده ا 

است؛ اما با    وی آفریده خیالی وی، توانایی وجود در عالم خارج را داشته باشد و تنها در ضمیر  که  این بدون  

که    ، داشته باشد   هایی تواند آفریده هنرمند می   ؛ مند هستند حضور نیروی همت، که تنها عارفان از آن بهره 

باشند  داشته  نیز  خارجی  بودن وجود  خیالی  بر  وجود  عالوه  برای  مصداقی  عربی،  ابن  تعبیر  به  نیز  و  ؛ 

آن   از  مطلق حق و جزئی  و  بالذات  از وجود  برگرفته  را  این وجودات عینی  عربی  ابن  باشد.  بالعرض 
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ه در وجود هنرمند به شرط عارف  ک   ی وجود با خیال ها جلوه پیوندی بین    توان ی م دانسته، که در این جا  

تواند از دنیای او بیرون  آفریده هنرمند غیر عارف درگیر دنیای خیال اوست و نمی بودن آن برقرار نمود.  

از جهان خیالی خود به جهان   این مخلوق هنری خود را  این را دارد که  اما هنرمند عارف توانایی  آید، 

و شأن هدایت کثرت دنیوی به وحدت الهی را از آن خود  محسوس بیاورد و به آن صورت زمینی ببخشد،  

. این اصل اشاره به یگانه و معدوم بودن  شود می ؛ و بدین وسیله اصل وحدت وجود ابن عربی آشکار  کند 

 . شمارد ی م وجود بالذات حق تعالی داشته، و دیگر وجودات را مصادیقی بالعرض و عینی از این ذات  

تواند پرده از حقیقت جهانی بردارد و آن چه در  می   ، و آیات الهی در قرآن، ایزدی   "الهام "  هنرمند با استفاده از 

نوری که از عالم الهوت   صورت به   وی، بطن آن پنهان شده برای جهانیان آشکار سازد. این الهامات بر قلب  

را برای تشنگان معرفت الهی بازشناساندو    ها تابد و هدف آن این است که ناشناخته سرچشمه گرفته باشد، می 

بدین صورت مفاهیم قدسی توسط هنرمند عارف صفوی با خیال در هم آمیخته و شکل ظاهری آن در هنر از  

های دوره  از فرش   ی . در ادامه به بررسی و تحلیل خیال در طرح شود می جمله طرح و نقش فرش متجّلی  

 . شود ی چنین مطالعه متنی پرداخته م صفویه از جهت توصیف پیکره مطالعاتی و هم 

در نظام وحدت وجودی ابن عربی، از آن جا که عالم نمادی از تجلی شدن زیبایی مطلق است، پس نازیبا  » 

ی از این  ا جلوه . حق تعالی  م ی مان ی م در عالم وجود ندارد؛ و این ما هستیم که از درک کردن این مسئله عاجز  

عالم   و  مطلق  م ا نه یی آ زیبایی  از  دیگر  اش یی با ی ز تجلی شدن  ی  عبارت  به  و  امور وجودی  از  عالم  پس   ،

به وجود حق تعالی  چه  آن پس بنابراین نظریه هر    . ( ۱۲۱۶:  ۱۳۷۵ابن عربی،  )   « مصداقی بالعرض از وجودند 

  ی نهفته در ماوراء ها یی با ی ز منسوب و در آن متجلی شده باشد، جلوه و آیتی از حق است. و کشف این  

 . شود ی م از آیات الهی، محقق  گیری  بهره توسط هنرمند، و به مدد قدرت خیال وی و  

صوفی  که هنرمند   طور همان های نهفته در ماوراء به مدد قدرت خیال خود است.  کار هنرمند کشف زیبایی 

و  آفریند، زیرا کار ا در به تصویر کشیدن بهشت الهی در طرح فرش صورت مخیّله خود را زیبا می   مسلک، 

آفریند که بتوان آن را به معقوالت  فقط صورت بخشیدن به صور خیالی خود نیست؛ بلکه زیبایی را چنان می 

انسانی نیز نسبت داد. اما از آن جهت که در مکتب ابن عربی، زیبایی منحصر در امور جزئی که دارای صورت  

ت. و هنرمند زمانی در به تصویر  جسمانی است است، درک زیبایی جهان نادیدنی فقط به مدد خیال شدنی اس 

چیزی که    .کشیدن زیبایی با بهره جستن از خیال موفق خواهد شدکه قدرت و طهارت روحی داشته باشد 

است، و    شده کند، حقایقی است که از طرف حق به مانند نوری بر قلب وی نازل  از حواس مشاهده می   طراح 

نازل    وی   یر بهشت برین، از عالم ماوراء بر قلب مطهر از جمله تصو قرآنی،  این چنین است که مفاهیم قدسی  
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. هنرمندی که نفسی  بیند می   ا ی ها را در مرحله مکاشفه و یا رؤ نیز آن   عارف و    شود می شده و در خیال او آشکار  

ها به مدد خیال دریافت کرده و در عالم ماده به آن  پاکیزه دارد، مفاهیم قدسی را همراه با صور قدسی آن 

علت این خلقت هنری وی ارتباط خیال متصل انسانی به    توان گمان برد، می   دهد. و از طرفی جسمّیت می 

تر از خدا  ای پایین تواند در مرتبه می   هنر نیز داشته، عارف که دست در  . زیرا انسان  باشد   خیال منفصل ملکوتی 

می  این  باشد. و  داشته  را  هنری خود  ذهنی خود صورت دهد و خلق  مدّرک  از ضمیر  به  ارمغانی  تواند 

 چنین مظاهر زیبایی آن، برای مخاطبین وی باشد. های جهان، و هم ناخودآگاه انسانیِ هنرمند از نادیدنی 

فکر و    های یه ال   ین تر به نهفته   ی ا روزنه   تواند ی م ، از جمله در طرح و نقش فرش  ایرانی   نر در ه   گلستان نمایش باغ  

اصل    ی ها از مرتبه   ی ا طبیعت در آن مرتبه و همچنین    باشد؛ خیال و تفسیری اندیشمندانه از جهان بینی در اسالم  

به   ر کشیدن باغ بهشت بحث به تصوی البته . است و طی طریق در آن سلوکی در راه شناخت الهی  است،  وجود 

؛ زمانی که فرمانروایان هخامنشی از جمله خشایار شاه دستور ساخت به  شود می »به ایران باستان بر گفته پیرنیا  

  "وهشت "و یا    "بهشت   "ها را داد. پردیس نام دیگر بهشت است معنای    "پردیس "یا    "په اره دئسه    "اصطالح،  

(. این نمایش بهشت  ۵:  ۱۳۷۳)پیرنیا،    است« که تجسمی از باغی سراسر گل و بلبل    است برابر با بهترین زندگی  

توان خاستگاه طرح باغی گلستان ایران را، وصال عشق و  آسمانی از همان دوران به فرش ایرانی نیز نفوذ کرد. می 

و بلبل درخت و    پیوند با مطلق نادیدنی دانست. نمایشی از آرامشی که هنرمند عارف با به تصویر کشیدن گل 

توان  تطابق کامل این تجلّیات را در توصیفات قرآن نیز می چه  ن ا جوی آب، به آن جسمّیت بخشیده است؛ چن 

،  این دوره فرش ایران در    ها الگو گرفته است. مشاهده نمود. البته در دوره صفوی این طرح نمادین بهشت، از باغ 

  ۱۵با توصیفاتی که در قرآن آمده، مطابقت دارد. در آیه  در مفهوم گسترده خویش، مثالی از بهشت است؛ که  

وقت، قطع  هایی از آب زالل که هیچ : رودخانه شود می هایی، توصیف  سوره محمد، بهشت متشکل از رودخانه 

هار« آمده  هار من ماء غیر اسن« و... زیباترین توصیف بهشت در آیه »جنات تجری من تحتها اآلن شوند »آن نمی 

دائم در زیر    صورت به سرسبز که جوی آب    های یس دهنده عطفی از مناظر بهشتی و معنایی از پرد ن »نشا   است که 

 (. ۴۰۶-۳۴:  ۱۳۱۷)ابن بطوطه،  «  آن در جریان است   ی ها درختان و کاخ 

مطلق منحصر به حق  زیبایی  ؛ مکتب عرفانی ابن عربی، که این پژوهش بر دیدگاه آن استوار است با توجه به 

دارای صورت    که   در امور جزئی   ی اوست، و ها یی با ی ز ، پس آیتی از  یست ن ن عالم جدا از حق  تعالی است و ای 

خیال   قوه  با استفاده از  که در قران کریم، از آن نام برده شده درک این زیبایی . شود ی م متجلی جسمانی است 

در آفرینش    یش که از قوه مخّیله خو   ، شود هنرمند صفوی موفق می   ، ؛ و بدین جهت در این مهم شود می میّسر  

  از سوی حق بر قلبش   و نزول حقایق   این خلقت به گمان،    همچنین   . ماورا بر تار و پود فرش بهره جوید 
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توان، با در نظر گرفتن شرط عارف بودن  می بدین گونه است که    دارد.   طهارت روحی وی   ارتباط مستقیم با 

مفاهیم آسمانی از جمله تصویر بهشت، از عالم ماوراء بر  ه کرد،  هنرمند صفوی، با احتیاط به این موضوع اشار 

 کند. را مشاهده می   آن   ا ی و او نیز در مرحله مکاشفه و رؤ   شود می لقا و در خیال وی هویدا  ا   قلب هنرمند 

حق   گاه سوی تجلی ه ای رو ب به مدد خیال، طرح گلستان را چون دریچه صوفی ایرانی در دوره صفویه، هنرمند 

هایی که بر شاخسار درخت طوبی و جوی  با به تصویر کشیدن گل و بلبل   ؛ نمایش گذاشت بر تار و پود فرش به 

خیال خویش بر اثر خود رنگ و لعابی از عالم    گیری از هنرمند عارف با بهره   کند. ها گذر می آبی که از زیر آن 

قیقت پلی از فرش زمینی به عرش الهی  کشد، در ح و با نقش و نگاری که به تصویر می   ؛ پاشد الهوت می 

. و به نحوی  شود می آفریند، و موجب پرواز روح تشنه به خداشناسی انسان، به آن سوی ابرهای آبی آسمانی  می 

ای برای سیراب نمودن روح تشنه  سرچشمه   نیز   . و شود عامل ایجاد اتصال بین عالم خیال متصل و منفصل می 

اصلی که در بازنمایی بهشت الهی در فرش صفوی از خیال    مایه نقش . دو  است   او گاه پرواز خیال  هنرمند و تجّلی 

 ( ۱  یر بوده است. )تصو   و ماهی   پرنده   مایه نقش هنرمند گذر کرده و به کّرات تصویر شده است، درخت طوبی و  
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 مشخصات فنی   -۱جدول  

 ۱۳۷۱(،  نالو ی ن جوان و ا ال ارد ) 

 ))چهارباغ گلستان    فرش   در   مفهومی   نمادهای   ۲  جدول 

 تعداد گره  پرز و گره  پود  چله  طرح  ابعاد 
تعداد  

 رنگ 

۱۴۰ *۱۱۱  

 .م س 
 ابریشم  پنبه  ابریشم  باغی   -محرابی 

  ۶/ ۵گره در    ۶۰

  س.م، نوع گره: 

 نامتقارن 

 رنگ   ۱۳
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 توصیف پیکره مطالعاتی 

ترکیبی سراسری از باغ و    صورت به ی دارد؛ و در شهر کرمان  ا ه ن ا خالق فرد و  ه طراحی منحصر ب   بافته دست این  

دو نهر از آب به چهار قسمت مجزا شده، و در هر قسمتی از آن با    وسیله به محراب بافته شده است. زمینه آن  

اند. در محل  ی بهشت ها نمادی از پردیس  و پرندگان تزیین شده، که همه آن   ها بوته و    ها گل نقوشی از درختان و  

هار در مرکز فرش حوض آبی به شکل ستاره هشت پر نقش بسته است. به عبارتی این ستاره ترنج  تقاطع آن 

 دهد. ی م فرش را نشان  

باشد، و همچنین در صحن    تواند داشته ی م ی ایرانی حوض اهمیت زیادی داشته و نقش آیینه را  ها خانه در باغ و  

ماهی را    ۱۳مساجد نیز حوض در مرکز قرار دارد. نهرهای موجود در فرش در قسمت طول و عرض در مجموع  

  . در قسمتی از طاق محراب اند شده مرغابی به تصویر کشیده    ۲ی بزرگ همراه با  ها اندازه دهند، که در  ی م نشان  

یی که در این سجاده مورد  ها رنگ منقوش شده است. تمامی    « ه سبحان ربی االعلی و بحمد » ای با عبارت  یبه کت 

آبی تیره    سبز   ی، نارنجی، ا قهوه ی، آبی تیره،  ا سورمه استفاده قرار گرفته از نوع گیاهی بوده، از جمله: زرد، سفید، الکی،  

 که در این عصر بافته شده، شباهت زیادی وجود دارد.   ی پولونزی ها قالی . میان این فرش با  هستند و سبز زرد  

 مفهوم  نماد  نام  کوچک( ) تصویر  

 

 انسان عارف  ماهی 

از دیدگاه ابن عربی، نشانی از  
  ی ها مرتبه انسان الکامل که همه  

کمال را پشت سر گذارده، و به  
مقام اصلی خود یعنی ساکن بودن  

 در بهشت رسیده است. 

 

 نفس انسان  پرنده 

نفس انسان که صورت بالدار به  
خود گرفته، و بسوی موطن و  
جایگاه اصلی خویش که همان  
 قرب الهی است، رسیده است. 

 

 درخت 

درخت سدرالمنتهی و طوبی  
الهی و آسمان    که درعرش 

هفتم در خانه بهشتیان ریشه  
 دارد. 

درخت در عرفان صفوی مفهومی  
از حق و حیات جاودانه دارد؛ و در  

نظام وحدت ابن عربی، نیز  
تواند مصداقی از متجلی شدن  ی م 

ذات مطلق حق تعالی در کالبد  
 وجودات عینی مطرح شود. 
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شود این فرش دارای حاشیه اصلی و زنجیره بوده است. در حاشیه اصلی  ی م که مشاهده  طور همان همچنین، 

. در سمت  هستند از هم مجزا    کامالا ی و روناسی( نقش بسته است که  ا )سورمه آن طرحی مداخل و دورنگ  

عمل کمترین بافنده« و نیز در  عبارت » های بزرگ  حاشیه اصلی در قاب   راست، گوشه فرش قسمت باالی 

ای متصل شده، که با  یره زنج بافته شده است. به حاشیه اصلی    « محمد امین کرمانی » قسمت چپ آن، نام بافنده  

شود، که به همراه بندهای اسلیمی پهنی  ی م یی دیده ها لچک دو رنگ آبی و کرم بوده، و در باالی سجاده هم  

ی شاه  ها گل یی از  ها نقش ها با  ی لچک شوند. زمینه این  ی م ی و دندانه دارند، از متن فرش جدا  ا سورمه که رنگ  

 عباسی و شاخه و برگ ختایی مزین شده است. 

 مطالعه متنی 

استفاده شده در آثار هنری ایران از جمله در فرش صفوی همیشه از جنبه مفهومی، بار معنایی را    ی ها نقش 

. البته ذکر این نکته بسیار ضروری  هستند یل و واکاوی  تأو . که قابل  اند گنجانده نمادین در خودشان    صورت به 

رد نظر، ادعای شخص نویسنده  مو   مایه نقش ها به  بردن صددرصد و قاطعانه مفاهیم و اطالق آن   کار به است،  

یقین    صورت به شود، ولی این به معنای باز نمایاندن  ی م ، زیرا که در جهت شناختن مفهوم هر نماد تالش  نیست 

آورنده اثر است و به این وسیله  وجود به کامل در یک مصداق نیست؛ بلکه تالشی در جهت همفکری با شخص  

 با دنیای خیالی وی و قوه خیال او در جهت آفرینش هنرش و نیز آن نشانه همراه شده باشد.   گر تحلیل 

ی صفوی از دیدگاه ابن عربی  ها فرش های نمادین  مایه نقش تحقیق حاضر نیز تالشی در جهت بازنمایی نقش خیال در  

 یز و پنهان شده در فرش صفوی باشد. انگ ی به سمت افق بی نهایت از مفاهیم عرفانی، خیال ا پنجره است که شاید تنها  

 ماهی   -

یکی از این نقوش که از دیرزمان تا به امروز کاربرد نمادین و مفهومی زیادی در هنر ایران به خود اختصاص داده،  

ماهی نماد  » توان یافت.  ی م ی دوره صفوی  ها فرش ماهی بوده است، از جمله حضور این نقش را در    مایه نقش 

تکوین و حفظ حیات بوده، و نیز  » ( و همچنین نمادی از  ۱۰۰:  ۱۳۸۰حاصلخیزی و باروری است.« )جیمز هال، 

ها در کنار پرندگان با ایزدان در جهان  ی ماه یابند. ی م ی حیات شفا ها آب نشانی از مریدان و پارسایانی است که در 

 . ( ۳۴۲:  ۱۳۸۲تواند باشد« )جی. سی. کوپر، ی م به رستاخیز نیز    زیرین و آیین تدفین پیوند دارند، و مظهری از امید 

نهر شناورند در حوضی که مرکز فرش    ۴( که در  ۱ماهی )شکل    مایه نقش   ۱۳و اما در فرش مورد بررسی  

اسالمی که    –یل بر اساس مکتب عرفانی ابن عربی، قرار گرفته شده، با نظر بر فرهنگ عرفانی تأو ، مورد  است 

ی کامل بهشتی یا پیامبران و اولیای  ها ن ا انس فرما بوده، ماهی در این موضع نمادی از  در دوره صفوی حکم 

؛ که در مقام جستن حق، تعلق مادی خود را نیز  است خدا، انسان عارف و سالک که در مقام همت قرار گرفته  

پیماید. این انسان کامل بهشتی، در  مسیر حقیقت ره می از بین برده و جایگاهی جز به دریا ندارد؛ و نیز تنها در  
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و مطهر   داده  کوثر، غسل  این    شده حوض  اکبر،  دیدگاه شیخ  از  و    مایه نقش است.  کامل  انسان  از  نشانی 

 است.   شده همچنین وجهی از اهلل بوده، که مراتب سلوک را پیموده و غرق دردریایی از معرفت  

 پرنده   -

دهنده حضور خیال بر  ، مفهوم خیال انگیز پرنده، نشان شود ی مالحظه م  ۲-۴ تصویرجدول که در   طور همان 

همراه بودن آن همواره با مفهوم جان و نفس آدمی است، بدین معنی که نفس خود را    نیز   و   مایه نقش این  

 کند. بیند که بسوی عالم افالک که مّوطن اوست پرواز می ی بالدار می صورت به 

توان به جایگاه حقیقی و شایسته  ، را می صوفی و عارف پرنده در خیال هنرمند    جسم انسان به تشبیه کردن    

انسان  بودن    "خلیفه الهی    "و در حقیقت مقام    ، مرتبط دانست. روح انسان که همانا بهشت و قرِب حق است 

اره تسبیح  ، همو ی در فرهنگ اسالمی و اعتقادات ایرانیان به نوع   پرنده که  جا آن شود؛ همچنین از  را یادآور می 

 (. ۷۵۶-۷۵۷:  ۱۳۸۶گوی پروردگار است؛ لذا از جایگاه معنوی خاصی برخوردار است. )یاحقی، 

(. در  ۲-۴توان طاووس را نام برد )جدول از میان پرندگانی که در باغ بهشِت فرش صفوی نقش یافته، می 

  ی از ان به روایت تو فرهنگ اسالمی میان پرنده طاووس و پردیس همبستگی وجود دارد. از این دست می 

که بدنی از اسب و دمی از طاووس و سر   "براق "سوار بر  اشاره نمود، ایشان  پیامبر اسالم )ص( در معراج 

( که این خود نشانی از تجلی خیال بر  ۵۸:  ۱۳۸۵شده است. )وندشعاری و نادعلیان،   دارد توصیف   انسان 

در روایت مشهوری از پیامبر اسالم    نمایش این پرنده بهشتی توسط هنرمند صفوی بوده است. از طرفی 

 ( ۳۱۱:  ۱۳۷۸. )مجلسی، ند ا )ع( مظهر طاووس بهشت معرفی شده   ی )ص( و حضرت مهد 

طراح فرش در  از عمق خیالِ    ، طاووس و سیمرغ در میان پرندگان، بیشترین حضور را در بهشت تصویر شده 

هنرمند، از پرنده سیمرغ در فرش ایران در این دوران به نمایش  این  د. تصویری که از خیال  ن دار   این دوره 

  ، که این خود بوده است نیز های باستان های این پرنده در اسطوره گذاشته شده، هماهنگ و متناسب با ویژگی 

 باستان بر تفکرات دینی و اعتقادی صوفیان در این زمان دارد.   ی ایران ها اسطوره یر فرهنگ و  تأث   نشانی از 

 ت درخ   -

  ؛ همچنین حاکمان صفوی از مذهب اسالم داشتند   که   حمایتی   نیز   و   ، در دوره صفوی حاکم بودن مذهب تشیع 

از جمله این    یرگذار بوده است. تأث   دیدگاه هنرمندان صفوی   ؛ بر روایاتی که مربوط به اسالم و نمایش بهشت بود 

خیال را در بینش هنرمند طراح در به نمایش    یر توان تأث که می   ، روایات نمایش درختان طوبی و سدره المنتهی است 

 گذاشتن این درختان و حضور مسلم آن در بهشت برین مشاهده نمود که بر تار و پود فرش بافته شده است. 

سوره    ۲۹۰اند. نام درخت طوبی در آیه  وصف شده درختان بهشتی با نام طوبی و سدره المنتهی در قرآن  

که از نظر لغت به معنی تداوم نیکی و شادی و ... است. تفسیرهای پیرامون این    ، رعد استفاده شده است 
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بطن   در  نام درختی است  آمده شده است. طوبی  نیز  اکرم  از رسول  روایاتی  قرآن در  بر  درخت عالوه 

در بهشت نیست که   ی ا نه ا ( بوده و نیز به این اشاره شده که هیچ خ بهشت که ریشه آن در خانه پیامبر )ص 

 . ( ۷۵  :۱۳۵۰)الطبرسی،   باشد نشده  از درخت طوبی در آن کشیده شده    ی ا شاخه 

درختی است با نام سدره    ؛ درخت دیگر که از جمله درختان بهشتی بوده و در قرآن به رشته تفسیر در آمده 

هفتم در عرش الهی است و برگ آن بر تمام عالم سایه افکنده است.  آسمان    آن بر فراز که مکان  ،  المنتهی 

این درخت رسیدند شاهد ،  در روایاتی دیگر آمده است  به  پیامبر در شب معراج زمانی که  جوی    ۴  که 

  ۴  ی باغی گلستان صفوی ها فرش در  شده بود. از این جهت  سرازیر که از زیر این درخت    بهشتی بودند، 

 . است کننده این روایت و درخت سدرالمنتهی  توان مشاهده نمود، که تداعی ی انشعاب اصلی را م 

دهنده جایگاهی از حضور حق تعالی باشد، که  تواند نشان ی م درخت    مایه نقش با توجه به دیدگاه ابن عربی،  

 را گسترانیده است.   ی که بر تمام هستی سایه خود صورت به ذات مطلق خیر بوده، و پیوسته تداوم دارد.  

 توصیف پیکره مطالعاتی 

  ۹۹۰، موسوم به باغی بوده و بافته شده در هریس، تاریخ بافت آن  ۲فرش نمایش داده شده در تصویر  

همانند   فرش  این  طرح  است.  شمسی  و  ها طرح هجری  برگ  از  بوده  پر  سراسری  یا  شکارگاه  ی 

 اند. اتی که در متن فرش منقوش شده اند، همراه با حیوان هایی که سر به آسمان کشیده درخت 

 مطالعه متنی 

ی باغی دیگر در  ها قالی دهد، اما تفاوتی که این فرش با  ، طرحی ازقالی باغی را نشان می ۲تصویر شماره  

بیشتری را در برگرفته    های باغ نیست، و بخش   ۴اساس  فضای کل طرح بر  که  این این دوره ایجاد شده،  

هایی که فرش را به  هایی از جمله ماهی در آبراهه مایه نقش   ۱است. دز این فرش نیز مانند نمونه تصویر  

که در بخش پیشین مطرح شد ماهی در این موضع    طور همان شود. هایی تقسیم نموده، مشاهده می قسمت 

ر نمایش آن توسط هنرمند، نمادی از انسان کامل  نیز از دیدگاه شیخ اکبر با توجه به اعمال عنصر خیال د 

ور گشته و در حوض کوثر خود را تطهیر نموده است، این نقش از  است که در دریای معرفت الهی غوطه 

به ترنج وصل شده را می   جا آن  آفرینش متصل شده است؛ و در    مبدأ توان چنین مطرح نمود که به  که 

 که اشاره شد درختی    طور همان رخت طوبی نمایش داده شده،  های د ها شاخه راهه های اطراف آب قاب 

 ای یچه در است که ریشه در بهشت دارد، و با توجه به نمود عنصر خیال در منقوش شدن این طرح، قاب  

 ( ۲  یر )تصو   است رو به سوی بهشت الهی که توسط هنرمند و به سمت بیینده گشوده شده است. 
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 ( ۱۳۶۱:۵۹  وین )آروین،   دستی   هنرهای   موزه   میالدی،   ۱۶  هریس،قرن   باغی   قالی   -۲  صویر ت 
 

 ن ی موزه و   ی در فرش باغ   ی مفهوم   ی نمادها   -۳جدول شماره  

 

 مشخصات فنی   -۴  جدول 

 ( ۱۳۷۱،  نالو ی )اردالن جوان و ا 

 نماد  نام  کوچک( ) تصویر  

         

 انسان عارف  ماهی 

 مفهوم 
از انسانی است که، با پشت سر گذاشتن    از دیدگاه شیخ اکبرنمودی 

 هستی در حال حرکت است.   مبدأ رو به سمت    مراتب مادی انسانیت 

 
 نفس انسان  پرنده 

 مفهوم 

در    های صورت بالدار رو به سمت ماهی در این فرش نیز نفس آدم به 
آفرینش و    مبدأ حال شنا بوده که همگی اشاره بسوی ترنج که همان  

 ذات هستی بوده دارند. 
 درخت طوبی  درخت  

 مفهوم 
طور که اشاره شد، درخت نمایشی از حیات جاودانه و از بینش  همان 

 شیخ اکبر نشانی از مطلق و جاودانگی ذات حق تعالی است. 

 تعداد رنگ  تعداد گره  پرز و گره  پود  چله  طرح  ابعاد 

۱۸۷ *۱۵۱  

 .م س 
 پنبه  پنبه  باغی 

پشم و ملیله دوزی شده با  

نخ نقره و ابریشم زر  

 دوزی شده است. 

  ۶/ ۵گره در    ۶۰

  س.م، نوع گره: 

 نامتقارن 

 رنگ   ۱۲
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 گیری و پیشنهادها نتیجه 

 شده در این تحقیق، پژوهشگر گمان بر نتایج حاصله که به شرح زیر است دارد:   انجام های  با توجه به بررسی 

 سطح اول: 

 توان به نتایج کلی زیر اشاره نمود: بنا بر آراء ابن عربی عارف جهان اسالم در باب عنصر خیال می 

بودن، به معنای اولین تجلی حق بر خود و نیز تحقق یافتن هستی در پیشگاه الهی،    خیال در مقام مطلق 

 است، است. ای از عدم انعکاس یافته نخستین صورت که در آیینه 

غی  و  معنا  عالم  به  متصل  را  عالم محسوس  که  همان صورت  به  نیز  محسوس می ر خیال  این  کند، عکس 

و معنا را به سطحی از عالم حس نزول دهد؛ بدین علت که کار آن    تواند باشد، بدین معنا که عالم فرامادی می 

 تواند معانی از عالم ماوراء مدرک شود. تمثیل نمودن معانی در حس است. زیرا بدون این عمل انسان نمی 

 سطح دوم: 

، با توجه به آراء و نظریات ابن عربی، حضور خیال را در نقش عالم مثال فرش  گیری در این سطح از نتیجه 

 توان بیان نمود: دوره صفوی به شرح زیر می 

انسان کامل« در مکتب شیخ اکبر، مقام خلیفه اهلل است. رابط و واسطی  » طور که گفته شد، مقام    همان   . ۱

که پیش    طور همان ی شدن فیض الهی است.  گیرد. و راهی جهت جار است که در بین حق و خلق قرار می 

ای به این مقام دارد. از  ماهی و انسان بالدار، اشاره  مایه نقش از این اشاره شد، در نقوش فرش دوره صفوی  

دیدگاه ابن عربی بندگان هر کدام به نسبتی از استعداد خود که در ذات وی است، از اسما و صفات الهی  

کنند. به بیان دیگر عبادت  ن میزان نیز در مرحله عبادت اهلل توفیق حاصل می کنند. و به هما شناخت پیدا می 

استعداد ذاتی وی برمعرفت و شناخت اسما و  چه  آن خداوند ارتباط مستقیم با معرفت شخص دارد، هر  

  تواند حق را با جمیع صفاتش عبادت کند. چنین انسانی مقام ای واالتر می صفات الهی بیشتر باشد، در مرتبه 

 ماهی و پرنده(   مایه نقش انسان کامل را دارد، که دارای کمال معرفت بوده است. ) 

.  هستند ای از قوای روحانی که در درجه  هستند حقیقت انسان کامل در مکتب ابن عربی، همان انبیاء و رسوالن 

م دیگر نیز که در صورت ظاهر  اند. و مرد ای از قوای حسی تر قرار دارند در مرتبه ای پایین وارثان انبیاء که در مرتبه 

 های مذکور( حیوانات منقوش شده در فرش ) به شکل انسان ولی در حقیقت باطن حیوان هستند.  

ها از دیدگاه ابن  جنبه زیباشناسی نقوش در فرش صفوی و نقش عنصر خیال در به تصویر کشیدن آن   از   . ۲

به یکی از آراء وی اشاره نمود؛ در این آراء عشق حق تعالی نسبت به ایجاد عالم )جدای از    توان عربی می 

قدرت ایجاد( بدین صورت مورد بحث قرار گرفته است، که نفس انسان در ارتباط با انوار ذات احدیت  

ش  است. پس حضور عنصر خیال در زیباشناسی نقو حق یعنی دمیدن روح خداوندی، به آفرینش درآمده 



ی( عرب ابن ن ی الد ی بر آراء مح   د ی )با تأک ی بر طرح گلستان در فرش صفو   ال ی حضور عنصر خ   ی بررس        68۹   

، که خلقت و  باشد تواند در ارتباط مستقیم با فعل »امر«  فرش آفریده شده توسط نفس هنرمند صفوی، می 

 است.   تأمل اهلل قابل    « صفت جمال اساس » نیز آفرینش آدمی بر  

»حضرت حق تعالی به صفت جمال، هستی را ایجاد کرد، نفس انسان مخمر به تخمیر سبحانی است.« )ابن  

 ( ۲۱۶:  ۶۲۹،  عربی 

گرفتن از خیال خود  وصال الهی، نیز یکی دیگر از آراء ابن عربی بوده، که هنرمند صوفی با بهره   مسئله   . ۳

آن را با نقوشی تعبیر نموده، که وجود کشش انسان را به کمالی مطلوب یعنی به عبارتی همان عشق الهی  

 برای بقای در حق( اهلل  است. )فنای فی های روحانی را مفسر شده ای از فضیلت همراه با توشه 

 ( ۳۱:  ۶۲۹»فنا در این معنا، مردن از خویشتن و زیستن در خداوند است.«)ابن عربی، 

ازابن عربی که در فتوحات بدان اشاره نموده است،    با   . ۴ بیان  این  به  ظهور حق در وجود    هنر "توجه 

به صوفی مسلک    الوجود«؛ لذا هنر صفوی در نمایش نقوش فرش با توجه بالصنعه ظهر الحق فی » ،  "است 

 بودن هنرمند این دوره، جملگی نمایشی از تجلی حقیقت الهی و صورت خداست. 

باب نقش    در   ی منتشر شده، ها پژوهش م شده، و نیز کم بودن  نجا ا در این مرحله با در نظر گرفتن مطالعات 

عنصر خیال در هنر، و نیز عدم وجود مطالعه تاکیدی در ارتباط با حضور این نقش درطرح فرش صفوی،  

شود، پژوهش در این زمینه خاص بیشتر صورت گیرد. به عنوان مثال  از دیدگاه عرفا اسالمی پیشنهاد می 

م پذیرد. زیرا با توجه  نجا ا ،  بررسی خیال در نقوش فرش صفوی با توجه به مکتب عارف بزرگ ایران موالنا 

م شده و نیز اشارات زیادی که به حضور این عنصر  نجا ا هایی در طول مطالعات  به آثار وی، محقق به نظریه 

 در اثر جهانی وی مثنوی معنوی شده، بستری مناسب جهت تحقیق جامعی در این باب است. 

 
 ها نوشت ی پ 

که در آن وجدان فردی و شعور عارف یا هنرمند تحت تأثیر الهاماتی، فرو ریزد و انسان وجود خود را    شود جذبه به حالی گفته می   . ۱

 ( ۲۶۳:  ۱۳۷۲در وجودی متعالی مستغرق شده پیدا کند و احساس سعادت و پیروزی کند. )مددپور،  

که برخالف موجودات خیالی    نند ی ر آف ی نیرویی ویژه است که عارفان از آن برخوردار هستند و به کمک آن چیزهایی م  ، همت   . ۲

 . ( ۳۸۲:  ۱۳۸۹)ابن عربی،   وجود خارجی هم دارند. همت عبارتست از، تمرکز ذهن عارف بر چیزی که قصد خلق آن را دارد 
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