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بررسی تأثير کيفی دستمال نقشه ها
در طرح و نقش قالی های هریس

عبداهلل ميرزایی
کارشناسی ارشد صنایع دستی، عضو هيئت علمی دانشگاه هنر اسالمی تبریز

چکيده 

ف��رش ایران بخش اصلی جنبه هن��ری خود را مدیون 

طرح و نقش خویش است. راه های انتقال این طرح ها 

بر روی فرش های بافته شده به طرق مختلفی از جمله 

استفاده از دس��تمال نقشه ها صورت می گیرد. دستمال 

نقشه ها به عنوان واس��طه ای میان ذهن هنرمند طراح و 

دس��تان بافنده هنرمند عمل می نماین��د. این طرح های 

روی پارچه عالوه بر نقش ذاتی خود به عنوان الگوهای 

بافت فرش ها، قدرت خیال و نقش پردازی بافندگان را 

ب��اال برده و با تنوع بخش��یدن به تولیدات فرش منطقه 

در حف��ظ و تداوم میراث ارزش��مند نقش مایه ها نقش 

محوری ایفا می كنند. رواج نقشه های شطرنجی جدید 

باع��ث كم رنگ ش��دن حضور دس��تمال نقش��ه ها در 

فرهنگ قالی بافی هریس ش��ده و تن��وع در طرح ها و 

نقش مایه های فرش را به شدت كاهش داده است.

واژه های کليدی: دستمال نقشه، قالی هریس، طرح و 

نقش، الگوهای بافت. 
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مقدمه

دست بافته های ایران بخش اصلی جنبة هنری خویش 

را مدیون طرح و نقش خویش هستند. این طرح ها و 

نقش مایه ها در طی قرون و هزاره ها از نس��لی به نسل 

دیگر منتقل شده و بر روی دست بافت ها نقش بسته اند. 

در این میان جنبه های هنری فرش دس��ت بافت ایران 

نیز كه نمود كاملی از هنر ملی این س��رزمین به شمار 

م��ی رود، اغل��ب حول طرح و نق��ش زیبای آن مورد 

مطالعه ق��رار می گیرد. این طرح ها كه در طول دوران 

تاریخی و تحت تأثیر فرهنگ حاكم تكامل یافته اند، به 

ش��یوه های مختلفی به نسل های بعدی منتقل شده اند. 

در قرون گذش��ته و زمانی كه فرهنگ شفاهی سیطرة 

خ��ود را بر فرهنگ و هنر جامعة قالی باف گس��ترانده 

بود و باف��ت فرش ها با هدف برآورده كردن نیازهای 

درون خانواده انج��ام می گرفت، انتقال نقش مایه ها از 

م��ادران به فرزندان به صورت س��ینه به س��ینه بود. با 

توس��عه فرهنگ قالی بافی در میان جوامع و راه یافتن 

فرش ه��ا به دربار حاكمان محلی و س��الطین كم كم 

تمایالت و خواس��ت های جوامع ش��هری و صاحبان 

مكنت و مق��ام به جامعة تولید كننده القا ش��د. برای 

انتق��ال و تفهیم تمایالت ذهنی س��فارش دهندگان به 

جوامع بافنده، بس��تری الزم بود تا ایده های مورد نظر 

ب��ر روی آن پیاده ش��ود و بافندگان ب��ا پیروی از این 

الگوها به بافت فرش اقدام كنند. این كار به شیوه های 

مختلفی قابل اجرا بود ولی به نظر می رسد با توجه به 

محدودیت های فراوان برای تهیه و اس��تفاده از كاغذ 

مناس��ب و زوال زودگذر آن بهترین بستر برای پیاده 

كردن نق��وش و طرح ها در ابتدا ترس��یم آنها برروی 

پارچه ه��ا به وس��یله ابزارهای مناس��ب طراحی بوده 

باشد.]1[

     با رواج كاغذهای ش��طرنجی در اوایل قرن بیستم 

اس��تفاده از شیوه های س��نتی انتقال نقوش یعنی انتقال 

س��ینه به سینه و اس��تفاده از الگوهای طراحی پیشین، 

مانند اورنگ، دستور و دس��تمال نقشه ها به طور كامل 

فراموش نش��د و این ش��یوه كم و بی��ش در برخی از 

مناطق روس��تایی بافت ایران به حیات خود ادامه داده 

است. 

     این پژوهش به روش میدانی و حضور در منطقه و 

مصاحبه با بافندگان و تولید كنندگان فرش هریس و با 

جمع آوری، بررسی و تطبیق نقشه های پارچه ای فرش 

هریس - كه الگوهای طراحی و بافت فرش های نفیس 

و هنرمندانة این حوزة مهم بافندگی ایران در سال های 

متم��ادی ب��وده - با قالی ه��ای ام��روزی و نمونه های 

قدیمی تر، در جهت پاس��خگویی به دو سؤال اساسی 

زیر انجام شده است:

جایگاه و نق��ش الگوهای باف��ت پارچه ای  1 .

هریس در حفظ و پویایی گنجینة ارزش��مند 

نقوش منطقه چیست؟ 

تأثی��ر رواج نقش��ه های ش��طرنجی و چاپی  2 .

ام��روزی در كیفیت و تنوع طرح فرش های 

منطقه چگونه است؟ 
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معرفی منطقه قالی بافی هریس

شهرس��تان هریس ب��ه مركزیت هریس واق��ع در 75 

كیلومتری ش��مال شرق تبریز مركز اس��تان آذربایجان 

ش��رقی، از دیرباز به واس��طة تولید قالی هایی با طرح و 

نقش منحصر به فرد از ش��هرت جهانی برخوردار بوده 

است. 

     عمده ش��هرت این قالی ها به واس��طة داشتن طرح 

و نق��ش نیمه هندس��ی و نیمه گردان در كنار اس��تفاده 

از رنگ ه��ای گیاهی حاصل از طبیعت منطقه اس��ت. 

ش��هر هریس به واسطة وس��عت، جمعیت و موقعیت 

جغرافیایی و سیاس��ی به عنوان مركز شهرستان همواره 

از اهمیت خاصی در تولید فرش این منطقه برخوردار 

بوده اس��ت. ط��رح فرش های تولیدی در روس��تاها و 

مناطق همج��وار همواره متأثر از س��فارش های تولید 

تجار و بازرگانان محلی مس��تقر در این ش��هر اس��ت. 

گرچ��ه امروزه از كیفیت و حج��م تولید فرش در این 

شهرستان كاسته شده، ولی اهمیت این منطقه به منزلة 

یك حوزة ممتاز قالی بافی ایران هنوز حفظ شده است. 

فرش های تولی��دی عمدتًا در اندازه ه��ای بزرگ تر از 

ش��ش متر مربع و با رج ش��مار 18 الی 25 گره در هر 

هفت سانتی متر تهیه می شوند. 

دستمال نقشه ها

دستمال نقشه ها كه در زبان محلی به آنها »چشنی«]2[ 

نیز می گویند عبارتند از: یك تكه پارچه چلوار س��اده 

س��فید رنگ در ان��دازة 30×20 س��انتی متر تا 40×30 

س��انتی متر كه طرح و نقش��ه مورد نظ��ر جهت بافت 

قالی بر روی آن كش��یده شده اس��ت )تصویر 1(. این 

الگوهای طراحی بافت فرش حداقل در طول یك قرن 

گذش��ته در منطقة قالی بافی هریس به عنوان نقشة قالی 

به طور گسترده مورد استفاده قرار می گرفت. طرح این 

دس��تمال ها به صورت یك چهارم و به وسیلة قلم مو و 

مركب و یا با استفاده از قلم های جوهری )روان نویس( 

ترس��یم و رنگ داخ��ل گل ها و زمینة لچ��ك و ترنج 

به وس��یلة قلم مو گذاشته ش��ده و زمینة طرح به همراه 

بخش هایی از لچك و ترنج كه باید همرنگ متن فرش 

باش��د بدون رنگ باقی می ماند. طرح ها بدون حاش��یه 

بوده و حاشیه مورد نظر به صورت مجزا كشیده می شد 

)تصوی��ر 2 و 3( و یا به صورت ذهن��ی بافت و بدون 

نقش��ه بر روی قالی ها پیاده می شد.]3[ نكتة قابل تأمل 

در بافت طرح این دس��تمال ها این اس��ت كه خطوط 

تش��كیل دهندة این طرح ها هم��واره به صورت گردان 

و منحنی اس��ت ولی پس از بافت بر روی فرش، این 

خطوط به صورت نیمه هندس��ی و نیمه گردان نمود پیدا 

می كنند.]4[ سیس��یل ادواردز كه در نیمة قرن بیستم با 

حضور در این منطقه فرش های آن را مورد مطالعه قرار 

داده اس��ت در این مورد می نویس��د: »تمایل قالی بافان 

این ناحیه به تغییر خطوط منحنی به مس��تقیم یا تبدیل 

طرح گردان به شكس��ته را می توان به وضوح مشاهده 

كرد. كافی اس��ت از بافندگان خواس��ته شود كه طرح 

خود را نش��ان دهند. این طرح عبارتس��ت از یك تكه 

چلوار به اندازة 6 در 9 اینچ كه نقش��ة ربع قالی با عدم 
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تصویر 1: دستمال نقشه با طرح معروف به صمد خان )برای تطبیق ن.ك. به تصویر 8( )مأخذ: نگارنده(
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مهارت بر روی آن كشیده شده است. این طرح گردان 

اس��ت در حالی كه وقتی آن را بر روی قالی می آورند 

همیشه شكسته است« )ادواردز، 1368: 43(.

     رواج طرح های پارچه ای در س��ال های میانی قرن 

بیس��تم به اندازه ای بوده كه بافندگان منطقه فقط از این 

الگوها استفاده می كردند و بافت از روی نقشة كاغذی 

یا گوش دادن به استاد كار را مورد استهزا قرار می دادند. 

اینان قادر بودند با نگاه گاه به گاه به طرح الگو، قالی را 

به هر قطعی ببافند. این خود مهارتی بود شگفت انگیز، 

مهارتی غریزی و حسی در طرح ریزی كه جز در میان 

تصویر 1: دستمال نقشه با ط تصویر 3: فرش هریس با طرح افشان و حاشیه كلمی )طرح حاشیه با طرح تصویر 2 قابل مقایسه است(. )مأخذ: محمدرضا شاه پروری(
رح معروف به صمد خان )برای تطبیق ن.ك. به تصویر 8( )مأخذ: نگارنده(

تصویر 2: طرح حاشیه معروف به كلمی در قالی هریس كه به صورت مستقل از طرح اصلی طراحی و مورد استفاده بافندگان برای بافت قالی های مختلف قرار می گیرد. )مأخذ: نگارنده(
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قالی بافان هریس و منطقة قالی بافی »اوشاك« در تركیه 

در جای دیگری دیده نش��ده اس��ت )همان، 78(. این 

تمایل شدید نسبت به تبدیل خطوط گردان به هندسی 

را در میان قالی بافان هریس - كه در حوزة روس��تایی 

تولید فرش قرار می گیرن��د - می توان در ویژگی های 

هنر روستایی جست وجو كرد. بازنمایی مظاهر طبیعت 

ب��ه آن صورتی كه جامعة ش��هری می پس��ندد در هنر 

روس��تایی تقریبًا جایی ندارد. زیرا بازنمایی مستقیم و 

عین به عین نقش مایه ها در نظر روستاییان هرگز برای 

خوشایند س��ازی محیط زندگی فایده ای نداشته است. 

»روستایی دوس��ت دارد چیزی به زندگی خود عالوه 

كند، نه اینكه آینه ای در برابر واقعیت زشت قرار دهد« 

)رید، 1384: 65(. بنابراین هنر روستایی ایران كه فرش 

نمود كامل آن است، همواره تمایل شگفت انگیزی در 

جهت انتزاع نقوش و حتی س��اده كردن اس��لوب های 

بافت از خود نش��ان می دهد. ب��ا پذیرفتن این ویژگی 

هنر روستایی و نیز با توجه به سابقة طوالنی استفاده از 

طرح های گردان روی پارچه ها برای بافت فرش هایی با 

نقوش شكسته، این نظریه كه بافندگان هریس به علت 

ناتوان��ی در انتقال نقوش گردان طرح های سفارش��ی 

تجار تبریز، آنها را به طرح هندسی تبدیل كردند رنگ 

می بازد؛ زیرا این كار )هندسی كردن نقوش گردان( از 

ویژگی های هنر روس��تایی به شمار می رود نه به عنوان 

محدودیت دانش فنی بافندگان روستا. 

     فرهنگ استفادة وسیع و فراگیر از دستمال نقشه ها 

از آنجا ریش��ه می گیرد كه س��ابقًا رس��م بر این بوده 

ه��ر طایفه، محله و ی��ا بافنده متمك��ن و حتی تاجر 

محلی ب��رای تمایز تولیدات خود از انواع دیگر اقدام 

تصویر 5: فرش تبریز با طرح جوشقانی )مأخذ: ادواردز، 1367، 60(تصویر 4: دستمال نقشه هریس با طرح واگیره ای )جوشقانی( )مأخذ: نگارنده(
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به س��فارش طراحی نقشة جدید می كرد. این نقشه ها 

با تنوع بس��یار توسط اس��اتید طراح محلی طراحی و 

در اختی��ار بافندگان قرار می گرفت. از این روس��ت 

ك��ه در میان طرح های متنوع ف��رش هریس كه غالب 

آنه��ا را الگوی لچك ترنج تش��كیل می دهد، نام های 

فرع��ی و محلی فراوانی از جمله، صمدخان، تاجری، 

اس��ماعیل بیك، عل��ی اص��الن، چلنگ��ر، صب��وری، 

صنعتگ��ر، عظیم خانی و... به چش��م می خورد كه هر 

كدام معرف نام شخصی است. طراحان این نقشه ها با 

استفاده از ذوق هنری و تأثیرپذیری از نقوش گیاهی 

طبیع��ت اطراف به ایجاد طرح های زیبا و بدیع همت 

گمارده ان��د. در پاره ای از موارد نیز با توجه به تطبیق 

برخی نمونه ها و ش��واهد در دسترس، به نظر می رسد 

استادان طراح هریس��ی از طرح فرش های شهری )و 

ی��ا بالعكس( الگوبرداری و طرح جدیدی برای بافت 

قال��ی با خصوصیات فرش هریس ارائه می كردند. هر 

چند پس از بافت، بازشناس��ی این دو از همدیگر كار 

آس��انی نبود )تصویر 4 و 5(.

     اس��تفاده از دس��تمال نقش��ه ها تأثیرات فراوانی در 

كیفی��ت و پویای��ی ط��رح فرش های هری��س و حفظ 

جای��گاه هنری و حت��ی تجاری آنها داش��ته كه رواج 

نقش��ه های جدید كاغ��ذی و رایان��ه ای، موقعیت برتر 

تولیدات هری��س را به خطر انداخته اس��ت. در ادامه 

مهمترین تأثیرات اس��تفاده از این الگوها با اش��اره به 

برخی اثرات سوء ناشی از رواج نقشه های جدید مورد 

بررسی قرار گرفته است.

1. بـاال بردن قـدرت خيال و دامنـه نقش پردازی 

بافندگان

مهمترین تأثیر استفاده از نقشه های پارچه ای را می توان 

در باال بردن قدرت خیال و وسعت نقش پردازی ذهن 

خالق هنرمندان بافنده دانس��ت. با توجه به اینكه هنر 

هنرمند روس��تایی از آنجا سرچش��مه می گیرد كه وی 

همواره میل دارد رنگ شادی و نقوش دلخواه خویش 

را به اشیاء كاربردی روزمره زندگی مانند لباس، كوزه، 

فرش و غیره ع��الوه كند، بافندگان فرش روس��تا نیز 

همواره نق��ش مطلوب خود را بر روی بافته هایش��ان 

پی��اده می كنند. بدی��ن ترتیب هر ك��دام از آنها هویت 

مستقل از دیگری به خود می گیرد. استفاده از دستمال 

نقش��ه ها برای بافت - كه در اندازه ای بسیار كوچك تر 

از نقش��ه های كاغذی است كه ممكن است برای بافت 

همان قالی به كار رود - باعث می شود بخش زیادی از 

ریز نقش ه��ا و نگاره های فرعی مورد نیاز برای تكمیل 

بافت فرش به ناچار توس��ط طراح نادیده گرفته شود. 

بنابراین ذهن خالق بافنده فرش عالوه بر س��اده كردن 

و انتزاع نمودن نقوش گ��ردان، همواره درگیر ابداع و 

به كارگیری نقش مایه هایی اس��ت ك��ه بتواند فضاهای 

خالی بین نقش های اصلی فرش را بپوشاند. این ابداع، 

انتخ��اب و جایگزینی نقوش با بزرگ تر ش��دن اندازه 

فرش بافته شده از روی یك نقشه ثابت، خیال پردازی 

و تصویرسازی بافندگان را بیشتر درگیر می كند. تكرار 

م��داوم ای��ن كار در كنار بافت حاش��یه های فرش كه 

اغلب به صورت ذهنی صورت می گیرد، باعث می شود 
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تا ذهن بافن��دگان همواره ط��راوت و پویایی خود را 

حفظ كند. این شادابی و خالقیت به فرش ها نیز منتقل 

و باعث تعلق خاطر بافندگان به تولیدات خود شده و 

تداوم این مس��یر در نهایت ب��ه بهبود كیفیت محصول 

نهایی منجر می شود.

     استفاده از نقشه های چاپی و شطرنجی كه بافنده ها 

را مقی��د و ملزم به رعایت امانت داری و انتقال جزء به 

جزء نقوش به گس��تره فرش ها می نماید، دیگر مجالی 

ب��رای ظهور و بروز خالقیت ه��ای ذهنی و قوه خیال 

هنرمندان بافنده باقی نمی گذارد.

2. تنوع بخشيدن به گستره نقشه های فرش 

اس��تقالل و آزادی عمل بافندگان طرح چش��نی ها در 

اضافه كردن نقش مایه های مورد نظر و حذف احتمالی 

برخ��ی از نگاره ها، چنان تنوعی ب��ه این نوع تولیدات 

بخش��یده كه فرش های تولی��دی حتی در یك طایفه و 

خانواده به ندرت، كاماًل ش��بیه به هم است. بافت فرش 

با اندازه های مختلف از روی یك نقشه ثابت نیز عاملی 

مضاعف در تنوع بخشیدن به این تولیدات شده است. 

وجود نقش��ه های مخصوص در هر طایفه و محله كه 

با صرف هزینه و وقت اندكی تهیه شده است، تنوع و 

گس��تردگی فراوانی به طرح های فرش منطقه داده بود؛ 

به ط��وری كه تنها در هریس بیش از بیس��ت نوع طرح 

مختلف بافته می ش��د. كمرنگ ش��دن حضور دستمال 

نقش��ه ها در فرآیند تولید فرش منجر به جایگزینی آنها 

با نقشه های چاپی اجرا شده توسط طراحان تبریز شده 

است. از آنجا كه سفارش های طراحی نقشه های جدید 

شطرنجی برای بافندگان خانگی مقرون به صرفه نیست، 

لذا نسخه برداری از روی یك نمونه طرح در دسترس 

به وس��یله چاپ مجدد به شدت رواج یافته و نتیجه این 

كار محدود ش��دن بیش از 80 درصد طرح های فرش 

هریس به دو نقشه تاجری و صمدخان شده است.

3. جلوگيـری از نسـخه برداری طرح های هریس 

توسط سایرین

ویژگ��ی ممتاز ط��رح و نق��ش در قالی ه��ای هریس 

همواره باعث س��ازگاری این طرح ها با انواع سلیقه ها 

و خواس��ت های خری��داران داخل��ی و خارجی بدون 

تغییر در س��اختار تركیب و نوع نقوش ش��ده اس��ت. 

طی س��ال های متمادی، بافت فرش ها از روی دستمال 

نقش��ه ها باعث شده بود این نقش های زیبا و دكوراتیو 

در انحص��ار قالی باف��ان منطق��ه بمان��د و دیگر رقبای 

داخلی و خارجی توان تقلید و نمونه بافی این تولیدات 

را با كیفیت مطلوب نداش��ته باش��ند؛ زیرا جایگزینی 

ذهنی نقوش نیازمند مهارت و اس��تعدادی بود كه فقط 

بافن��دگان منطق��ه از آن برخوردار بودن��د )چون این 

نقش ه��ا هویت منطقه ای داش��ته و در بس��تر فرهنگی 

حاكم ب��ر محیط خود ق��وام و بقاء یافت��ه بودند(. در 

س��ال های اخیر با رواج نقش��ه های كاغذی شطرنجی، 

دیگر بافت فرش های یك منطقه برای بافندگان س��ایر 

مناطق كار پرطاقت و س��ختی نیست، زیرا در دسترس 

بودن نقش��ه كامل فرش ها باعث شده تا تولید كنندگان 
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تصویر 6: فرش با طرح هریس و بافت تبریز با رج شمار 50 )مأخذ: نگارنده( 
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داخلی و خارجی از جمله تجار تبریز كه روزی داعیه 

رواج قالی بافی نوین را در هریس داش��تند، به تقلید از 

طرح های ف��رش هریس پرداخته و ای��ن طرح ها را با 

ظرافت بس��یار و در مقیاس وسیع تولید و روانه بازار 

نمایند )تصویر 6 و 7(.

4. حفظ و ترویج فرهنگ واژگانی نقوش

استفاده از نقشه های كوچك پارچه ای با تعداد محدودی 

نقش مایه برای بافت فرش هایی با ابعاد بزرگ، نیازمند 

به خاطر سپردن تعداد زیادی نقش مایه مستقل است، تا 

به فراخور نیاز و با تصمیم بافنده بر گستره فرش نقش 

ببن��دد. از آنجا كه انتقال این نقش مایه ها به نس��ل های 

بعدی نیز باید به صورت شفاهی و سینه به سینه انجام 

پذی��رد، لذا الزمه ای��ن كار نام گذاری هریك از نقوش 

و نگاره ها می باش��د. این نام ها در برخی موارد حاوی 

مفهوم و بار معنایی غنی متأثر از فرهنگ و اس��اطیر و 

حتی آرزوهای بافندگان منطقه اس��ت. با پیگیری این 

نام ها و اصطالح ها در مسیر تاریخ می توان به ریشه های 

قومی، فرهنگی و اس��اطیری هر یك از نقش مایه ها پی 

برد. نام ها و اصطالح هایی همچون طیلس��یم )طلسم(، 

س��و )آب(، گول )استخر آب - ترنج(، بالوق و شاماما 

)ماهی و ش��كوفه(، هریك مفه��وم و خاطره ای را در 

ذهن متبادر می س��ازند ك��ه ریش��ه های آن را باید در 

اساطیر این سرزمین جستجو كرد.]5[

     رواج طرح های آماده شطرنجی به ویژه با طرح های 

تكراری و محدود به چند نقش مایه بی روح باعث شده 

بافندگان فرش ها ناخواسته از یادگیری فرهنگ، مفاهیم 

و حتی نام بومی نقش مایه ها غافل مانده و تحت سیطره 

تصویر 7: فرش با طرح هریس و بافت كشور هند )مأخذ: امیر مسعود هاشمی(
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فرهنگ ش��هری، مفاهیم و بار معنایی این نقش مایه ها 

در گذر تاریخ به فراموشی سپرده شود. 

نتيجه گيری

با توجه به مباحث مطرح ش��ده در این پژوهش و در 

جهت پاسخ دادن به س��ؤاالت ابتدای تحقیق می توان 

چنین برداشت كرد كه: دستمال نقشه ها كه امروزه نیز 

نمونه های فراوان آن در میان خانواده های هریس یافت 

می شود همواره نقش محوری در حفظ، پویایی، تنوع و 

رونق بخشی به طرح و نقش قالی های هریس داشته اند. 

ذوق و خالقیت سرشار بافندگان، انتزاعی كردن نقوش 

و اضاف��ه كردن نقش مایه های ذهنی به طرح های فرش 

باع��ث به وجود آوردن تركیب ه��ای بدیعی از طرح و 

نقش در قالی های هریس ش��ده كه شهرت آنها به ویژه 

در یكصد س��ال اخیر در میان عالقمندان به هنر فرش 

در سراسر جهان فراگیر شده است.

     ورود نقشه های كاغذی شطرنجی چه از نوع سنتی و چه 

رایانه ای و چاپی به منطقه، علی رغم راحتی بافت این گونه 

طرح ها برای نس��ل جوان، آسیب های جبران ناپذیری به 

تنوع و خالقیت نقوش فرش منطقه وارد س��اخته است. 

رواج این نوع طرح ها از رونق نقشه های پارچه ای كاسته و 

باعث كم رنگ شدن مفاهیم و ارزش های واالی فرهنگی 

و بوم��ی  نهفته در دل نقش مایه ها و محدود ش��دن تنوع 

نقوش طرح ها شده است.

     جمع آوری و آرشیو سازی طرح های در حال فراموشی 

به همراه مفاهیم نمادین نقش مایه ها می تواند كاری ارزشمند 

در جهت حفظ این طرح ها و اس��تفاده پژوهش��گران و 

عالقه مندان فرهنگ و هنر فرش بافی هریس باشد.

تصویر 8 : فرش هریس با طرح صمدخان )ن.ك. به تصویر 1( و حاشیه 
سماوری یا چایدان )مأخذ: نگارنده(

تصویر 9 : فرش هریس با حاشیه بالوق شاماما )مأخذ: نگارنده( 
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پی نوشت ها 
بعدها فرآیند انتقال طرح ها از ذهن طراح تا گس��تره  1 .
فرش های بافته شده به ش��یوه های مختلفی از جمله 
بافتن قس��مت های اصلی طرح مورد نظر به صورت 
نمونه های كوچك تر دنبال شد كه در مناطق مختلف 
با نام هایی از قبیل اورنگ، واگیره یا دس��تور خوانده 
شده است. با رشد هنرهای ظریف به ویژه نگارگری 
و تذهیب و لزوم انتق��ال بی نقص و كامل طرح های 
نگارگران و مذهبانی چون س��لطان بهزاد و س��لطان 
محمد ب��ر روی فرش ها در دوره تیموری و صفوی، 
لزوم استفاده از شیوه های كامل تر و دقیق تر برای این 
كار احساس شد. این احساس نیاز به ابداع نقشه های 
كاغذی طرح فرش و ش��طرنجی نمودن آنها توس��ط 
اس��تادان جدول كش انجامید. با پیشرفت تكنولوژی 
چاپ در اوایل قرن بیستم كاغذهای شطرنجی بزرگ 
در اندازه های مختلف چاپ و در دس��ترس طراحان 
فرش ب��رای خلق طرح هایی ب��ا ظرافت های دلخواه 

قرار گرفت.
2. Cheshni

عمده قالی های هریس دارای دو حاش��یه معروف و  2 .
رایج هستند، حاشیه سماوری یا »چایدان« و »حاشیه 
بالوق شاماما« كه بافندگان طرح های پارچه ای آنها را 

به صورت ذهنی می بافند. تصویر )8 و 9(
برخالف تصور رایج مبنی بر هندسی بودن طرح های  3 .
فرش هریس، این طرح ها نه به صورت هندسی، بلكه 

به صورت نیمه گردان هستند. 
در جهت تأیید نظریه منشعب شدن اغلب طرح های  4 .
فرش ای��ران از جمله نقوش گلس��تان، باغی، لچك 
ترنج، و غیره از طرح فردوس های آیین كهن ایران، با 
تطبیق ویژگی های وصف شده از این باغ ها با نام های 
رایج در طرح و نق��وش قالی های هریس می توان به 

نتایج جالبی دست یافت.
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