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چکیده
بافته ای  افغانستان ظهور  پیامدهای جنگ طوالنی در  از 
به نام »فرش جنگ« است. در این مقاله سیر تحول فرش 
جنگ افغانستان با روش توصیفی- تحلیلی مورد مطالعه 
و  کتابخانه ای  به صورت  تحقیق  داده های  و  گرفته  قرار 
مشاهده ای گردآوری شده است. نتایج تحقیق نشان داد 
که فرش جنگ افغانستان از آغاز پیدایش تاکنون به سه 
نسل متفاوت قابل تقسیم است. در نسل اول فرش جنگ 
که به دورۀ جنگ شوروی با مجاهدین افغان باز می گردد، 
هنوز تداوم سنت فرش بافی افغانستان مشاهده می شود. 
اما از حدود 1990 تا به امروز نقش مایه های سنتی جلوۀ 
کمتری در این فرش داشته است. در نسل دوم فرش های 
جنگ که اغلب توسط پناهندگان افغان بافته شده است، 
به تدریج تصویر سالح ها و ادوات نظامی در کنار نقوش 
سنتی بافته شده و در نهایت سهم بیشتری از فضای فرش 
نسل سوم فرش جنگ  اختصاص می دهند.  به  خود  را 
که طرح و نقش آن حوادث یازدهم سپتامبر 2001 در 
آمریکا و عواقب آن را نمایش می دهد، جلوه  ای به شدت 
سیاسی به خود می گیرد و در مقابل با کاهش کیفیت مواجه 

می گردد.

پناهندگان  افغانستان،  جنگ،  فرش  کلیدی:  واژه های 
افغانی.

مقدمه
سنت های هنری کم و بیش به تبع تغییرات وابسته به زمان 
هر  طرفی  از  می شوند.  دگرگونی  دستخوش  مکان،  و 
آنچه که در یک بستر فرهنگی روی می دهد، به شیوه های 
گوناگون در آثار هنری بازتاب می یابد. چگونگی و میزان 
این بازتاب در پیوند مستقیم با ابعاد رویدادی ا ست که 
به وقوع پیوسته و یا ادامه دارد. گاهی ممکن است که تغییر 
نظام سیاسی در یک کشور سبب دگرگونی گرایش های 
هنری شود؛ و یا اینکه مهاجرت عده ای به حوزۀ فرهنگی 
دیگر موجب تأثیرات متقابل شود. اما گاهی ابعاد و شدت 
واقعه و انعکاس آن چنان است که به تمامی، مسیر هنری و 
فرهنگی یک جامعه را واژگون می سازد. جنگ و پیامدهای 
ناگزیر آن نیز از این جمله موارد است. در چند دهۀ اخیر 
هیچ کشوری به اندازۀ افغانستان تا این اندازه آتش جنگ 
اتحاد  از سال 1979 میالدی که  را به خود ندیده است. 
جماهیر شوروی سابق افغانستان را مورد تهاجم نظامی 
قرار داد، تا به امروز و جنگ طالبان با قدرت های داخلی و 
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خارجی، هنوز این کشور به ثبات و آرامش نرسیده است. 
در مقابل، آفرینش هنری در افغانستان در دورۀ جنگ بیش 
از همه در قالب دستبافت ها و زیر انداز هاست. در واقع 
مشهورترین و مورد عالقه ترین شکل هنری در سرزمین 
افغانستان فرش بافی است. تأثیر عمیق جنگ بر بخش های 
هنری و فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در افغانستان منجر 
به ظهور شیوه ای منحصر به فرد در نقش پردازی بافته ها 

گردیده است. 
پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به مطالعۀ 
و  افغانستان  در  جنگ  از  ملهم  بافته های  تحول  سیر 
چگونگی دگرگونی آنها در حدود چهار دهه جنگ طوالنی 
پرداخته و در مسیر پژوهش روش گردآوری کتابخانه ای و 
مشاهده ای در اولویت محققان قرار داشته است. اطالعات 
تحلیلی، حاصل تجزیه و تحلیل عناصر نقش پردازی نمونه 
بافته های مورد تحقیق است که در این تجزیه و تحلیل، 
وقایع تاریخی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نیز 

مورد نظر قرار گرفته است.

معرفی فرش جنگ
افغانستان  به  بافته های متأثر از جنگ، منحصر  هر چند 
نیست و در شیلی و پرو و ویتنام و تایلند و فلسطین و 
مصر و چند کشور دیگر نیز این نوع از آثار دیده شده 
است،]1[ اما نخست به سبب گستردگی ابعاد و طول مدت 
جنگ در افغانستان و حجم زیاد بافته های مرتبط با این 
جنگ و همچنین استمرار بافت آنها در حدود چهار دهه 
که هنوز نیز تداوم دارد، منظور از آنچه که عموماً در دانش 
فرش شناسی از آن با عنوان فرش های جنگ ]2[ نام برده 
می شود، بافته هایی هست که از اوایل دهۀ 1980 میالدی 
و در ارتباط و طول جنگ های پیاپی در افغانستان بافته 

شده اند.
به هنگام مشاهدۀ این فرش ها به روشنی آشکار می شود 
که اتفاقی بسیار تکان دهنده و محنت بار برای بافندگان آنها 
رخ داده است. این بافته ها برای آنها واکنش و پاسخی 
فرهنگ شان  در  مخرب  بی اندازه  و  مرگبار  رویدادی  به 
نیاز  یک   .)O'Bannon, 1997, 1( می شود  محسوب 
شفابخش درونی برای کار کردن در میان مصیبتی که به 
آن گرفتارند و به عنوان یک بیانیۀ سیاسی برای گفتگو با 

جهان دربارۀ این مصیبت از عواملی است تا بافندگان به 
بافت فرش جنگ بپردازند. همچنین بافت و فروش این 
فرش ها به عنوان یک راه نجات، می تواند به عنوان انگیزۀ 
اصلی بافت این فرش ها محسوب شود، اما تقریباً اثبات 
شده است که همۀ بافندگان انگیزۀ تجاری نداشته اند. نیجل 
لندن ]3[ معاون دانشکده هنر دانشگاه ملی استرالیا ]4[ 
که در زمینۀ فرش های جنگ مشغول مطالعه است، اعتقاد 
دارد که این فرش ها بیانگر »عالی ترین سنت هنر جنگ در 
سدۀ بیستم هستند« و اینکه »این روش بسیار فراگیرنده تر 
از روش هایی است که درآنها هنرمندان به جنگ واکنش 

.)Khadige, 2012( ».نشان داده اند
توجه به فرش جنگ به عنوان بخش مهمی از هنر معاصر 
افغانستان ضروری است. از سویی این بافته ها به عنوان 
هنر ناب زنان و کودکان و نیز اسناد تاریخی، فرهنگی و 
اجتماعی تحسین شده اند. برخی از این بافته ها »فرش های 
اعتراض« ]5[ لقب گرفته اند و برخی »فرش های پیروزی« 
]6[ و اگرچه به طور کلی به نام فرش های جنگ شناخته 
می شوند اما از آن ها با عنوان فرش های »ضدجنگ« ]7[ و 
 Bonyhady et( فرش های صلح« ]8[ نیز تعبیر شده است«

 .)al., 2003, 4

فرش جنگ افغانستان
فرش بافان افغان تقریباً بالفاصله پس از تهاجم شوروی 
به کشورشان در سال 1979 میالدی بافت فرش هایی را 
با نقش پردازی متأثر از جنگ آغاز کردند. برخی محققان 
اولین فرش های جنگ را حاصل نوآوری بلوچ های شمال 
 Bonyhady( می دانند  افغانستان  در  هرات  شهر  غربی 
et al., 2003, 6; Parsons, 1999, 170(. از سوی دیگر 
گستردگی بافته های جنگ در اردوگاه های پناهندگان افغانی 
در پاکستان گمان این بدعت را تا آنجا نیز می گستراند. 
فرش های جنگ به دست بافندگان مختلفی در داخل و 
خارج افغانستان بافته می شوند. مهمترین بافندگان در این 
میان قبایل بلوچ ، ترکمن  و ازبک  هستند. فراموش نشود که 
بسیاری از اقوام افغانستان کم و بیش در مقاطع مختلف به 
بافت فرش جنگ مبادرت کرده اند. در مقابل، در فرهنگ 
 Parsons,( ]10[ بافت فرش جایی ندارد ]مردم پشتون ]9
175-174 ,1999(. بخش مهم و چشمگیر بافته های جنگ 
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افغانستان به وسیلۀ پناهندگان افغانی ساکن در اردوگاه های 
پاکستان و به مقدار خیلی کمتر توسط پناهندگان افغانی  
ساکن در ایران و چند کشور دیگر بافته شده است. ساختار 
فرش جنگ یعنی شیوۀ بافت و مواد اولیه و نیز ابعاد رایج 
آن، کم و بیش همان است که در گذشته میان بافندگان 
افغانی مرسوم بوده است. این بدین معناست که بدعت 
فرش جنگ در سنت فرش بافی افغانستان بیشتر شامل 
در  دگرگونی  تا  است  بوده   رنگ آمیزی  و  نقش پردازی 
ویژگی  های فنی، نوع گره، مواد اولیۀ بافت و حتی ابعاد 

فرش. 

ویژگی های فنی فرش جنگ
پالس های  و  پادری ها  از  محدوده ای  جنگ  بافته های 
کوچک تا فرش های بزرگ را در بر می گیرد، اما غالب 
نقش پردازی  و کوچک تر هستند.  قالیچه  ابعاد  در  آن ها 
خاص این بافته ها و از طرفی سلیقۀ بافندگان و مخاطبان 
سبب شده تا هر آنچه از فرش جنگ افغانی سراغ داریم 
عموماً بافتۀ گره دار پرزدار باشد و گلیم بافی تنها منحصر 
به سر و ته این فرش هاست ]11[ و چون در طول مطالعه 
افغانی مشاهده نشد، می توان دریافت که  »گلیم جنگ« 
فراوانی این گونه بافته در مقایسه با قالی ها و قالیچه ها بسیار 

ناچیز است.]12[
مطالعۀ ساختار فنی فرش های جنگ آشکار می سازد 
که اغلب آنها با گرۀ نامتقارن یا به اصطالح فارسی ]13[ 
بافته شده است. تار و پود آنها از پشم بوده و برای تار، 
پس از پشم، پنبه به کار می برند. به یقین فرش های جنگ 
دست کم در اوایل رواج بافت آن، تمام پشم بوده است و 
آغاز استفاده از پنبه در فرش های جنگ حداکثر به آغاز 
دهۀ 1990 میالدی می رسد. استفاده از ابریشم در بافت 
اینگونه فرش ها بسیار نادر است؛ و منحصر به تعدادی 

نمونۀ سفارشی است.]14[ 
نقش پردازی و رنگ آمیزی فرش جنگ افغانستان در 
ارتباط مستقیم با رویداد های معاصر آن است. به عبارت 
دیگر هیچ بافته ای در هیچ دوره ای از تاریخ به اندازۀ فرش 
جنگ افغانستان رویداد های معاصر خود را بازتاب نداده 
است. از این رو برای ارائۀ یک طبقه بندی نظام مند از این 
بافته ها به ناچار وقایع دوران جنگ مالک قرار می گیرند؛ 

به طوری که برخی از این فرش ها حتی به نام این وقایع 
شناخته می شوند. از سوی دیگر، همچنان که در مقدمۀ 
این مقاله نیز اشاره شد، جنگ دامنگیر در افغانستان خود به 
چند دوره تقسیم می شود. بنابراین بهترین مبنای طبقه بندی 
دربارۀ نقش پردازی فرش جنگ افغانستان، توجه به ادوار 
مختلف جنگ در این سرزمین و چگونگی بازتاب آن 
در بافته هاست. حال با توجه به این نکته، فرش جنگ 
قرار  مطالعه  مورد  و  طبقه بندی  نسل  سه  در  افغانستان 

می گیرد.

نسل اول فرش های جنگ
مجاهدین  جنگ  دوران  به  جنگ  فرش های  اول  نسل 
برمی گردد.  میالدی(   1979-1989( شوروی  با  افغان 
این فرش ها هم بافت داخل افغانستان و به طور عمده و 
گسترده در خارج از افغانستان هستند. اولین گروه از نسل 
اول فرش های جنگ و در حقیقت اولین نمونه های فرش  
جنگ، در پاسخ به نیازهای یک گروه مصرف کنندۀ جدید 
یعنی  نیروهای اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان بافته 
شدند که وجود نوشته هایی شبیه به الفبای سیریلی ]15[ 
بلغارستان و غیره(  استفاده در شوروی و  )الفبای مورد 
روی برخی از فرش های جنگ اولیه، سندی بر درستی 
این ادعاست )Bonyhady et al., 2003, 4(. همچنان که 
گذشت این فرش های اولیه را به بلوچ های شمال غربی 
افغانستان و حدود هرات نسبت می دهند که زمینۀ فرهنگی 

.(Ibid, 6) برای ابداع و نوآوری داشتند
ویژگی  مهم نقش پردازی در این گروه این بود که تعداد 
محدودی نقش مایه ها و عناصر ملهم از جنگ مثل سالح 
جنگی و هواپیما در بین نقش مایه های سنتی پنهان شده 
بودند، به طوری که در نگاه اول به سختی به چشم می آمدند 
)تصویر 1(. واضح است که این فرش ها به سختی نشانی 
از جامعۀ نظامی افغانستان دارند. ویژگی دیگر این گروه 
تأثیراتی است که از برخی مناطق فرش بافی همجوار مانند 
ایران پذیرفتند )تصویر 2(. در طراحی این فرش ها تعادل 
و تقارن محکم و واضحی به چشم می خورد که ریشه در 
سنت کهن فرش بافی افغانستان )هرات( و مناطق شرقی 

ایران دارد.
همانطور که اشاره شد گروه دوم از نسل اول فرش های 
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جنگ، بافت خارج افغانستان است و تفاوت های بارزی با 
همتایان تقریباً معاصر و اصیل خود در داخل دارد. نکتۀ 
برای مقاصد تجاری  بافت فرش ها  این گروه،  بارز در 
است. پاکستان پس از شروع جنگ شوروی با مجاهدین، 
بزرگ ترین تجمع از پناهندگان افغانی را در خود جای 
داد. تا 1983 حدود سه میلیون نفر از جنگ زدگان افغانی 
در  و   ]16[ پاکستان  غربی  مرزی شمال  استان  در  تنها 
 Parsons, 1999,( اردوگاه هایی مانند »فیصل« مقیم بودند
174(. مهم ترین بافته های نسل اول فرش جنگ در خارج 
افغانستان در همین اردوگاه ها به دست اقوام مختلفی مانند 
بلوچ ها، ترکمن ها، ازبک ها و پس از چندی پشتون ها بافته 
می شد. در پاکستان، »پیشاَور« مرکز اصلی تجارت فرش 
جنگ بود. این شهر قبل از تهاجم شوروی نیز مرکز مهم 
خرید و فروش فرش های افغانی بود، زیرا دسترسی به 

آن راحت تر از هر شهر در خود افغانستان بود. پس از 
به  افغانی  فروشندگان فرش  از  تن  ده ها  شروع جنگ، 
این شهر گریختند و نتیجه آنکه تجارت فرش به سرعت 
بازار فرش کابل  در آن رشد کرده و پیشاور به زودی 
را که در آشوب جنگ به سر می برد، تحت الشعاع قرار 
داد )Bonyhady et al., 2003, 6(. شواهدی در دست 
است که پس از چندی در خود پیشاور یا در نزدیکی آن 
نیز کارگاه های کوچک بافت فرش به وجود آمده است 
)Spooner, 2001, 17(. پیشاور همچنین اساس و پایۀ 
مقاومت افغان ها در برابر شوروی بود و منطقه ای کلیدی 

برای مجاهدین افغان به شمار می رفت.
طرح و نقش فرش های جنگ پناهندگان که اولین بار 
به نوعی فرش جنگ افغانی با این فرش ها هویت می یابد، 
به چهار گروه تقسیم می شود. دستۀ اول یک یا چند تانک 

تصویر 2: طرح هراتی متأثر از جنوب شرقی ایران، فرش جنگ بلوچی، 
)O’Connell, 1997 :افغانستان، اوایل دهه 1980 )مأخذ

تصویر 1: فرش جنگ افغانی، اوایل دهة 1980، احتمااًل بلوچی 
)Bonyhady et al., 2003, 17 :مأخذ(
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و سالح را با پارچ های آب و گلدان ها )که نماد های سنتی 
خانواده و میهمان نوازی و محصوالت سنتی هستند( در 
کنار هم قرار داده است )تصویر 3(. دستۀ دوم شهرهایی 
پر از نقش های تجهیزات سنگین جنگی مانند هلیکوپترها 
و هواپیماهای جنگنده و یا همین شهرها را در محاصرۀ 
حاشیه هایی متشکل از تکرار تانک ها، نفربرها و هلیکوپترها 

نمایش می دهد )تصویر 4(. 
اسلحۀ  غالب  نقش مایۀ  سوم  دستۀ  فرش های  در 
کالشینکف است )تصویر 5(. این اسلحه در طی جنگ 
به کار  درگیر  گروه  دو  هر  به وسیلۀ  شوروی  با  افغان ها 
مقاومت  از  نمادی  به  مدتی  از  پس  اما  می شد،  گرفته 
مجاهدین افغانی تبدیل گشت. دستۀ چهارم از نسل اول 
سنگین  تسلیحات  شامل  پناهندگان،  جنگ  فرش های 

شوروی به ویژه نفربرهای زرهی، تانک ها و هلی کوپتر ها 
است که عموماً در ردیف ها و ستون های مرتب و منظم 
نقش شده اند )Bonyhady et al., 2003, 8(. در این گروه 
دیگر نقش پردازی سنتی افغانستان تا حدود زیادی کنار 
گذاشته شده و این فرش ها محلی برای نمایش تسلیحات 
نباید  اینجا  در   .)6 )تصویر  می شوند  شوروی  سنگین 
تأثیرات تجاری شدن فرش جنگ و پیامدهای آن فراموش 
شود. به خوبی می توان درک کرد که در اواسط دهۀ 1980 
میالدی فرش های جنگ به واسطۀ راه یافتن به بازار اروپا و 
آمریکا نظر بسیاری از مجموعه داران را به خود جلب کرده 
بودند. از طرفی اشتغال زایی که در اردوگاه های پناهندگی 
روی داده بود، تأثیر سلیقۀ مدیران تجاری و خریداران را 

در طرح و نقش فرش های جنگ به دنبال داشت. 

تصویر 4: شهر با جنگنده ها، اواخر دهة 1980، شیوة بلوچی، تمام پشم، 
مجموعة خصوصی، کانبرا، 136×87 سانتی متر 

) Bonyhady et al., 2003, 11:مأخذ(

تصویر 3: فرش جنگ پناهندگان با ابریق های آب و تسلیحات 
نظامی و حاشیة سنتی بلوچی، شیوة بلوچی، تار و پود از پشم، 
114× 201سانتی متر، اواسط دهة 1980، مجموعة خصوصی، 

) Bonyhady et al., 2003, 21:کانبرا )مأخذ
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فرش های اردوگاه های پناهندگان افغانی در پاکستان، 
برای خود افغان ها آینه ای تمام نما از این واقعیت بود که 
چگونه افغانستان به وسیلۀ جنگ دگرگون شده است. سید 
)یک  افغانستان  اسالمی  ملی  رهبر جبهۀ  گیالنی  احمد 
باره  این  گروه مجاهدین که در پیشاور مستقر بود( در 
می گوید: »تا ده سال پیش مردم این فرش ها را با هرم ها 
و شتر ها نقش می زدند، اما حاال تنها تانک ها، هواپیماهای 
 Bonyhady et al.,( »نظامی و بمب افکن ها دیده می شوند

 .)2003, 8

نسل دوم فرش های جنگ
پس از سال 1989 میالدی و خروج نیروهای شوروی از 
افغانستان، دورۀ دیگری از آشوب در این کشور آغاز شد. 

در واقع، رئیس جمهور مورد تأیید شوروی یعنی محمد 
نجیب اهلل که از 1986 روی کار آمده بود، پس از اتمام 
جنگ همچنان قدرت را در دست داشت و به همین سبب 
جنگ های داخلی در این کشور به وجود آمد. نجیب اهلل 
تا سال 1992 برقرار بود و بعد دولت وی سقوط کرد. 
افغانی به همین دورۀ چهار ساله  نسل دوم فرش جنگ 
برمی گردد و از وجوهی بسیار متمایز از فرش های پیشین 
است. این فرش ها یا در اردوگاه های پناهندگی پاکستان 
]17[ و یا در خود افغانستان بافته می شدند و در این زمان 
به ویژه در بین پناهندگان، مردان نیز در کنار زنان فرش 

می بافتند. 
یکی از مهمترین ویژگی های بافته های این دوره که 
البته برای اولین بار و به طور عمده در فرش جنگ دیده 

تصویر6: فرش جنگ افغانستان با ردیف هایی از تسلیحات 
نظامی،پناهندگان ترکمن، شمال پاکستان،دارای کتیبة 1983، تمام 

)O'Callaghan, 2002 :پشم. )مأخذ

تصویر 5: فرش جنگ افغانی با نقش کالشینکف و حاشیة نارنجک ها، بلوچ، 
) Spooner, 2001,15 :1989 )مأخذ
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می شود، متون انگلیسی گسترده و اغلب با نگارش اشتباه 
است که از سویی نشانۀ روشنی از بازار هدف آنها به شمار 
می رود. از سویی طرح و نقش فرش های این نسل تعادل 
و تقارن فرش های گذشته را ندارد. فرش های این دوره را 
می توان در چهار گروه قرار داد. مشهورترین دسته از این 
چهار گروه، بافته هایی هستند که شکست مسکو را جشن 
می گیرند )تصویر 7(. این بافته ها برخی تانک های شوروی 
را در حال خروج از نقشۀ افغانستان از راه جاده های شمال 
نشان می دهند و گاهی این عقب نشینی را در روی یک 
بزرگراه سالنگ ]18[ باشد )راه اصلی  جاده که احتماالً 
 Bonyhady( به نمایش می گذارند )عقب نشینی شوروی
et al., 2003, 15(. از نوشته های بافته شده در این فرش ها 
می توان به »قوای شوروی در حال خروج از افغانستان« و 
»شکست نهایی متجاوزان روسی« و »زنده باد مجاهدین 

افغانستان« اشاره کرد.
دستۀ دوم فرش هایی با چهرۀ شخصیت های مهم و 
تأثیرگذار در تاریخ افغانستان است که از جمله می توان 
به چهرۀ احمدشاه مسعود و امان اهلل خان ]19[ اشاره کرد 
موضوع  به سبب  تصویری  فرش های  این   .)8 )تصویر 
خاص آن بیشتر در خود افغانستان بافته می شدند. دستۀ 
سوم از این گروه، مبارزه با دست نشاندۀ شوروی محمد 
نجیب اهلل را به شیوه های گوناگون نشان می دهند. در این 
فرش ها برای اولین بار کنایه های سیاسی تند در اعتراض به 
وضع موجود در افغانستان دیده می شود. تا این زمان شاهد 
نیروهای  و  مجاهدین  اسلحه های  و  نفربرها  و  تانک ها 
بعد  به  این  از  اما  بودیم،  جنگ  فرش های  در  شوروی 
نگرش جدید و واقع گرایانه تری در بافته های جنگ وارد 
شده و فرش جنگ وجهۀ سیاسی تری به خود می گیرد. 
در بیشتر این فرش ها دستی با عالمت »داس و چکش« 
)نشان شوروی کمونیستی( فردی را درون نقشۀ افغانستان 
می گذارد )اشاره به دست نشانده بودن رئیس جمهور( و در 
افغان ها اسلحۀ خود را به طرف وی نشانه  مقابل تمام 

رفته اند )تصویر 9(.
دستۀ پایانی فرش های نسل دوم جنگ از جهتی با 
با  اینجا  در  هستند.  متفاوت  نسل  این  دیگر  فرش های 
نقش های تمثیلی و حماسی و با مایه هایی از ادبیات فارسی 
روبه رو هستیم که کنایه ای نیز در آنها به رویدادهای معاصر 

افغانستان وجود دارد )تصویر 10(. 
در حالی که در این مقطع زمانی بافت فرش جنگ 
مناطق  برخی  در  داشت،  ادامه  پاکستان  و  افغانستان  در 
نهایت  در  بازگشتند.  سنتی خویش  نقوش  به  بافندگان 
مجموعه داران و فروشندگان آثار هنری تقریباً فرش های 
جنگ را فراموش کردند. این کاهش عالقه تا حد زیادی 
با سقوط نجیب اهلل  بود.  آمریکا  متحدۀ  ایاالت  از سوی 
در سال 1992 میالدی، آمریکا افغانستان را رها کرده و 
کمک هایش را قطع نمود زیرا دیگر عاملی از شوروی 
در افغانستان نبود. رسانه های بین المللی تا 1995 عمومًا 
افغانستان را فراموش کردند، اما با روی کار آمدن طالبان 
و بعد مسئلۀ گروه القاعده و اسامه بن الدن دوباره نگاه 

رسانه ها به سوی افغانستان برگشت.

نسل سوم فرش های جنگ
حوادث یازدهم سپتامبر 2001 در آمریکا بار دیگر توجۀ 
تمامی رسانه های دنیا را به سوی افغانستان جلب نمود. 
وارد  القاعده  و  تروریسم  با  مبارزه  پی شعار  در  آمریکا 
افغانستان شد و فرش جنگ دوره ای دیگر از دگرگونی 
را نظاره گر بود. بزرگ ترین تقاضا برای فرش های جدید 
در کابل بوده است. سربازان آمریکایی و اعضای امنیت 
کابل  شهر  در  امدادگران  و  روزنامه نگاران  و  بین المللی 
بازاری بسیار غنی تر از سربازان شوروی به وجود آوردند. 
مهارت بافت و مواد اولیه در بسیاری از فرش های جدید 
ضعیف و نازل بوده و بیش از هر زمان دیگر به تولید انبوه 
نزدیک شده بود، چنانچه طرح های مشابه در تعداد زیاد و 

با تغییرات اندک تولید می شدند.
طرح و نقش نسل سوم فرش های جنگ، حول محور 
حوادث 11 سپتامبر و حمله به برج های مرکز تجارت جهانی 
در آمریکا و عواقب آن می چرخد. بیشتر این فرش ها که 
پس از سال 2001 میالدی بافت آنها شروع شد، جزئیات 
این حمله را نشان می دهند، همچنین زمینۀ بسیاری از این 
فرش ها به تسلیحات نظامی آمریکا اختصاص یافته است. 
در حالیکه که همچنان متون انگلیسی و اغلب با امالی 
اشتباه در آنها دیده می شود، فاصله گیری طرح و نقش از 
تقارن و تعادل، در این نسل نیز ادامه دارد. از طرفی برای 
اولین بار استفاده از تکنیک های مونتاژ سی.ان.ان ]20[ و نیز 
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تصویر 7: فرش جنگ پناهندگان افغان، خروج نیروهای شوروی، شیوة بلوچی، 
اوایل دهة 1990 میالدی، تمام پشم، مجموعة پیتر بال، برایسبن، 207×282 

)Bonyhady et al., 2003, 5 :سانتی متر )مأخذ

تصویر 9: فرش جنگ پناهندگان، نجیب اهلل دست نشاندة شوروی، 
بلوچی، اوایل دهة 1990، تمام پشم،  مجموعة خصوصی،کانبرا. 

)Spooner, 2001, 19 :مأخذ(

تصویر 10. فرش جنگ افغانی، شیوة بلوچی، نگرشی جدید به داستان 
لیلی و مجنون )مجنون در هیئت احمدشاه مسعود(، تمام پشم، اوایل 

دهة 1990. )مأخذ:مجموعه خصوصی افغانی(

تصویر 8: فرش جنگ افغانی، چهرة احمدشاه مسعود، اوایل دهة 1990، 
)Spooner, 2001, 13 :تمام پشم )مأخذ
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تصاویر بروشورهای تبلیغاتی آمریکایی که در افغانستان 
پخش می شد در این فرش ها به وضوح احساس می شود 

)تصاویر 11 و 12 و 13(.

در وسط این بافته ها پرچم های افغانستان و آمریکا 
این  و  شده اند  متصل  همدیگر  به  صلح  کبوتر  یک  با 
برای القای این مفهوم است که ایاالت متحده صلح را 
از  به ارمغان آورده است. دستۀ دیگری  افغانستان  برای 
ترور«  برابر  در  »جنگ  به عنوان  جدید  فرش های  این 
کوه  و  افغانستان  نقشۀ  با  همراه  که  می شوند  شناخته 
معروف تورابورا ]21[ هستند )تصویر 14(. این فرش ها 
سپتامبر  یازدهم  به حوادث  اختصاری  واژگان  از طریق 
ارجاع می دهند. نوشته هایی مانند WTC )مرکز تجارت 
 FDNY ادارۀ پلیس نیویورک( و( ]22[ NYPD ،)جهانی
]23[ )آتش نشانی نیویورک( از این باب هستند. اما این 

اختصاص  تسلیحات  نمایش  به  اول  درجۀ  در  فرش ها 
تانک ها  با  اولیه  فرش های جنگ  که  حالی  در  یافته اند. 
فرش ها  این  بودند،  شده  پر  شوروی  هلی کوپترهای  و 
تجهیزات آمریکا اعم از هواپیماهای جاسوسی و تفنگ 
M.16 را ستایش می کردند. در فرش های »جنگ در برابر 
ترور« مقدار جزئی تعادل و تقارن که ویژگی طراحی های 
اولیه بود دیده می شود. در واقع امر، این بافته ها به جای بیان 
احساسات بافندگان در مورد جنگ، دیدگاه های خریداران 
آمریکایی را منعکس می کردند. نوشته های این فرش ها 
نشان نمی دادند که »افغان ها از طالبان آزاد شدند« بلکه 
می گفتند که »افغان ها از دست تروریست ها خالص و آزاد 
شدند«.]24[ به همین ترتیب آنها »شکست طالبان با کمک 
آمریکا و بریتانیا« را ستایش نمی کردند، بلکه »شکست 
تروریسم با کمک آمریکا و بریتانیا« ]25[ را می ستودند. 
پیش از این اگر آرزوی عمر طوالنی برای مجاهدین افغان 
و نیروهای ائتالف شمال می کردند، اکنون فریاد »زنده باد 

سربازان آمریکایی« ]26[ سر می دادند. 

تصویر 13. فرش جنگ افغانی، مرکز تجارت جهانی در 11 سپتامبر 
تار پنبه ای و پرز پشمی، مجموعه پیتر بال،  افغانستان، 2002،   ،2001

)Bonyhady et al., 2003, 27 :برایسبن، 61×81 سانتی متر )مأخذ

تصویر 12. جزئیات تصویر 11 به صورتی دیگر 
)http://www.warrug.com/index1.php, 2012 :مأخذ(

تصویر 11. تصویری از یک اعالمیة آمریکایی بر ضد طالبان و القاعده 
که در افغانستان پخش می شد. در گوشة سمت چپ در پایین تصویر 

کبوتر صلحی در میان نقشة افغانستان و آمریکا پرواز می کند. این تصویر 
و تصاویری از این دست نقش مایة غالب فرش های این دوره می شوند. 

)http://www.warrug.com/index1.php, 2012 :مأخذ(
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تصویر 14. فرش »جنگ در برابر ترور«، افغانستان، شیوة ترکمنی، حدود 2002، پرز پشمی و تار پنبه ای. 
.) Bonyhady et al., 2003, 29:مأخذ(
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روشن است که فرش های نسل سوم جنگ آینه ای از 
تبلیغات غرب دربارۀ خودش هستند. در این فرش ها هیچ 
نشانی از سنت افغانی دیده نمی شود و در حقیقت تنها، 
موضوع این فرش ها است که ارتباط آنها را با افغانستان 
نشان می دهد. این فرش ها که از زمان نسل دوم خود با 
سیاست آمیخته شده بودند، در نسل سوم آشکارا هنری 
سیاسی و تبلیغاتی می شوند. از طرفی، محقق است که 
هر موقع افغانستان وارد خبرهای اصلی رسانه های غربی 
شده، فرش جنگ نیز رونق داشته است. فراموش نشود 
که فرش های جنگ دو دهۀ اخیر کم و بیش ممکن است 
رنگ و بوی سنتی داشته باشد که در این صورت توسط 
و  است  آفریده شده  انزوا  در  بچه ها  و  دختران  و  زنان 
در مقابل، بافته هایی نیز بدون هیچگونه نشانی از میراث 
فرش بافی خاص افغانستان، به وسیلۀ مردان در اردوگاه های 

پناهندگی بافته شده اند. 

نتیجه گیری
به  واکنشی  باید  را  افغانستان  در  جنگ  فرش  ظهور 
نظامی گری در این کشور بدانیم. این فرش ها در ارتباط 
از  معاصر خود هستند.  رویداد های  و  وقایع  با  مستقیم 
سویی نیاز معیشتی بافندگان و نبود شغل دیگر به سبب 
رکود اقتصادی در دوران جنگ از جمله عواملی است 
انجامیده است. در  که به ظهور و استمرار فرش جنگ 
اینجا مسئلۀ مهم تقابل بین فاصله های فرهنگی و تمایل 
به اصالت است که این امر در نسل اول فرش های جنگ 
به خوبی دیده می شود. فرش جنگ افغانستان خصوصاً در 
دو نسل اخیر آن به شیوۀ هنری رئالیسم اجتماعی بازتابی 
از تغییرات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی روی داده در این 
کشور است. از مطالعۀ سیر تحول فرش جنگ این واقعیت 
آشکار می شود که رونق و رکود این هنر در ادوار مختلف 
سرزمین  این  بودن  رسانه ای  از  متأثر  افغانستان،  تاریخ 
و توجه دنیا به رویدادهای آن بوده است. از جهتی در 
نسل های متفاوت فرش جنگ، چگونگی تأثیرات بازار 
نمایان  نقش فرش ها  و  بافت و طرح  کیفیت  بر  هدف 
است. در یک نگاه کلی با سیری در تحول و تطور سه 
نسل از فرش های جنگ افغانستان، تاریخ پر فراز و نشیب 

چند دهۀ اخیر این سرزمین را می توان به نظاره نشست. 

پی نوشت  ها
آرپیلرا  به  موسوم  دستبافت هایی  پرو  و  شیلی  در   .1
(Arpillera)، در تایلند تای لو (Tai Lue) و در فلسطین 
شال های سر با نقش پردازی متأثر از جنگ از این جمله 
 O'Bannon, G. به  ن.ک.  بیشتر  آگاهی  )برای  هستند 
 (1997) The Weavings of War: An Exhibition

.)Review, New York
2. The war rugs
3. Nigel Lendon
4. The Australian National University School of 
Art
5. Protest rugs
6. Victory rugs
7. Antiwar rugs
8. Peace rugs
9. Pashtun

10. در واقع این مردم نیز به سبب نیاز به بافت فرش 
جنگ روی آوردند، اما در فرهنگ سنتی آنها فرش بافی 

قابل ذکری وجود ندارد.
و  ایران  مانند  بافندگی  سنت های  بسیاری  در   .11
رج  چند  به مقدار  فرش  انتهای  و  ابتدا  افغانستان، 
ته  و  سر  تا  می شود  بافته  گلیم  و  بی پرز  به صورت 
گلیم باف  معموالً  سنت  این  گردد.  مستحکم  فرش 
نامیده می شود، )ن.ک. حصوری، علی )1371( فرش 
مناطق  در  اما  11(؛  ص  فرهنگان،  تهران:  سیستان، 

مختلف معادل های بومی گوناگون دارد.
12. بافته های جنگ در مناطق دیگر دنیا عموماً گره دار 
نیستند همچنانکه آرپیلرا در شیلی و پرو نوعی بافتۀ 

سوزن دوزی و چهل تکه است. 
13. در مورد انواع گره های مورد استفاده در فرش بافی 
ن.ک. پرهام، سیروس )1364( دستبافت های عشایری 
و روستایی فارس، جلد اول، تهران: امیرکبیر، ص 60؛ و 
در مورد نامگذاری به اصطالح ترکی و فارسی گرۀ قالی 
و اشکاالت و ابهامات این نامگذاری ن.ک. حصوری، 
علی )1371( فرش سیستان، تهران: فرهنگان، ص 12-

 .)16
14. نگارندۀ این سطور هیچ فرش جنگی را با پرز 
فرش  مورد  دو  به  تنها  و  ندیده  ابریشمی  پود  یا  و 
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جنگ با تار ابریشمی برخورده است که یکی به اواخر 
جنگ شوروی در حدود 1989 میالدی برمی گردد و 
نیروهای شوروی را در حال خروج از نقشۀ افغانستان 
نشان می دهد و دیگری فرشی مربوط به اوایل دهۀ 
1990 میالدی بوده و ردیف هایی افقی از نارنجک ها، 

مین ها و مواد منفجره دارد. 
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در آن انجام شده است.
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