
پژوهش، فرآیندی زمان بر و هزینه بر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست 
دغدغه  پژوهشی،  حوزه های  دیگر  در  محققان  دیگر  همانند  نیز  می شوند  کنکاش  و  تحقیق  فضای 

هزینه ها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص - هرچند اندک - برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشته ها و 
بستر های گوناگون لحاظ کرده است و بودجه های پژوهشی فرش دست باف را نیز می توان در مرکز 

ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال می شود، جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغه های پژوهشی در هنر- صنعت فرش دست باف ایران به گستردگی 
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین 
فرش دست باف، از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات 
بازار را شامل می شود. طبیعی است که بودجه اندک پژوهش، توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و 

پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویت بندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش این جاست که این اولویت بندی بر چه اساسی صورت می پذیرد؟ چه راهکاری برای 
پاسخ دادن به نیاز و دغدغه های پژوهشی ارکان مختلف هنر- صنعت فرش ایران تدارک دیده شده 
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم می برند؟ این بودجه اندک باید 

صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهش های بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
نیز  و  شده  انجام  ایران  فرش  ملی  مرکز  به دست  که  تحقیقاتی  محورهای  و  عناوین  بر  مروری 
فراخوان های ساالنه ای که در این مرکز برای انجام پروژه های تحقیقاتی داده می شود، نشانگر این نکته 
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویت های پژوهشی به چشم نمی خورد و یا تعیین 
اولویت ها راه ناصوابی را می پیماید که نمی تواند به درستی پاسخگوی اصلی ترین نیازهای این حوزه 
باشد. برای نمونه در آخرین پژوهش های به انجام رسیده در این مرکز، بررسی وضعیت صوری و 
شکلی کارگاه های رنگرزی در برخی استان های کشور به عنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است 

که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی، اولویت آن محل سؤال و تردید است.
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجه های ناچیز 
پژوهشی بیش از سایر حوزه ها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویت های 
پژوهشی، راه درست را برگزید. نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه، کلیه طرح های 
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه 

چگونه چنین تحقیقی انجام شده است، خود جای تأمل دارد.

محمدرضا عابد
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در  وجودی نقش شکار بررسی ماهیت
 های دوره صفویه فرش

 
 ینیرزاامیم ید محمد مهدیس

 اشانکت فرش دانشگاه یریارشد مد یارشناسک یدانشجو

 یمحمدرضا شاهپرور
 زیتبر یفرش دانشگاه هنر اسالم یارشد رنگرز یارشناسک یدانشجو

 
 
 
 
 
 
 
 

 دهیچک
ه سبب افکاا    قاایاج دااد ی       ب ربازید از انسان

این آشانای   اباای حیات با پجیجه شکا  آشنا بوده   
د  اد ا  گوناگون به اشاکا  گونااگون  ادا اه یاف اه     

   بجیه  است  اوله شکا  د  هنرهای  است. از این
گوناگون به طار    ناوق  اناکااا یاباج. فار  از      

 اناجه   دمله هنرهای  است که باه اسا ناد آراا  باا      
 وضااوش شااکا   ا پااص از قیاار خاا وی د   ااود 
گنجانجه است   د  این قیر تا د داه  فیاه هناری    

  به کاالی  تجمل    اشراف  بجیل گش ه  یاف ه ءا تاا
 د  ه د  فار   بار  شاکا   ناش  دود تی اه .است

 کاا  ا  الب اه    قماجه  لیا دل د  باه  تواناج     هیخ و
   دا    بام   ریتیو اناکاا  یککه  باشج    ا ت
ی  نمااا  ااج ت  ی د بااا ی هااا شااکا گاه د  شاااهانه
 اطیریاس می  اه انیبی گرید   فر ی    بر شاهان

 انجاا   ااتیتحا با که استی ادیخ   جیخ  قرفان  
 هماوا ه نماادین   می  ااه  ،هیخ وی ها فر  د  شجه
 از اسات.   باوده  آن نااو  ی  داود  لیدال از  بخش
 بهشات    باا   ازی ا  تجل هموا ه فر  ناش  طرف
 شکا  خحنه  دود لذا. است بوده انیرانیای برا قجن
 باا  هماراه  یریتیاو  نخسات  نگااه  د  کاه  فر  د 

  لا یدل چاه  جینما     تجاق  ای می ونر    شونت

Goljam [24] ed 2.indd   97 12/23/2014   11:46:59 PM



دوفصلنامه
علمی - پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 24
پاییز و زمستان 1392

98

 د  نااش  نیا ا لیا تحل  کلا  هجف با  االه نیا دا د؟
 سارانجا   باه  پرساش  نیا ا پاسخ به  ابیدس    فر 
  بر ا  د  هرچناج  دهاج    ا  نشاان  جین اا  که جهی س

   شااهانه ی  نما  ج ت نیبی  انادا  ا تباط ها نمونه
 باه  توداه  باا  ا ا ،دا د  دود فر  بر شکا گاه طرح
 ریتیاو ی   ای ریتیو ا ائه د  طراح هنر نج ت  
 باا  فار   د  شاکا   نااش  قیتل     نیز      امول
   رهایشا  اژدها، مر ،یس فرش گان، همچونی قناخر

 ناااش باار جیااکأت   کوچاا  یهااا بااا  بااا  واناااتیح
 لیا دل  طمئنااا  ریشا  توسا   گاا   شکا    ریگ   گرفت
 اسات  شااهانه   حیت ر دمی میچ ناش نیای  دود
  اوا د  از. دا د آن باا  هام ی  هاا   پوشاان  هم الب ه که

ی   مپرداز    نمادشناس به توده قیتحا نیا کا برد
 کاه  اسات   نیتمئ ریغ قناخر از الها  با فر   طراح

   هما  نااش  فار  ی  انو   هو ز ینه  د  توانج   
 مین فر   ااخر  طراحآن  د  د ت با   باشج داش ه
     باه   االاه  نیا. یابج    تر    هو ی  بو    نگ
 اط قاااتی گاردآ        باا      یتوخا - لا یتحل

ی هاا  فار   از نموناه  هشات   شااهجه   ی ا ک ابخانه
 انجاا   هیخا و  د  ه باه    الق شکا    هو  با  رتب 
 .است شجه

 
 ه،یخا و  شاکا ،  شاکا گاه،  فار ،  ی:دیکل های هواژ

 .قرفان
 

 مقدمه
های انجا  شجه د   یاو  تحلیال نااو      بر س 

حاک  از هموا ه   خ لفهای  فر  د   ناطق   د  ه
است که این ناو  د  آداب،  ساو    با  هاای    آن

داش ه است. ایان   یشه کننجه آن  افراد بافنجه یا تولیج

با  ها به اشکا   خ لف که گاه باز وان  آن نیاز باه  
آن  او  دا د   آداب،  سو    فرهناگ د ک شرای    

  د  بر    اوا د  است شجه  بر   ی فر   ناکص 
تحایااات    همچناان  نمایج  بسیا  پیچیجه   گنگ   

هااای قشااایری    باار   ی آن ادا ااه دا د. د  فاار 
ین اناکااا  های   س ای  ا باف   بر   نمونه ذهن 

  باج ن د ال   تیارف     اا سا ایم با  ها   قاایاج  
بر   ی فر   شخص رالث   قمو اا د  اشکا  ساده

 .ه استشج ناش   
هاای  باا    فار  کاه  هاای شاهری    ا ا د  کا گااه 

 شاجه،   لاق  ا    های  ا  طرح   نااش  پیچیجگ 
  دا ای اسالوب    شجه طرح فر  از پیش طراح  

ها با  قایات   ا طرح واقج  اخ  بوده است. د  اینج
شناساانه   شاایج باا  طالااه   دانشا        اخو  زیبای 
باار   ی فاار     اابافنااجه  ساا ایم آنچااهفراتاار از 

شاجه      ا    اناکص زده،  نا ودآگاه بر آن ناش  ا  
قمل خرفاا از   ی ناشه از پیش طراح  شجه بافنجه 

 داده است. گره زدن  ا انجا    
یااب    های شهری   یا د باا ی  یشاه   لذا د  باف ه
تار شاجن    شجن   پیچیاجه  تر تخیی ناو  به دلیل 

باف   اح ما  س ا ش   دود طرح   ناش   از طرف 
آنهاا از    هاای  کاه طارح    د  فر . استتر  آن  شکل

شجه   د  تاریف آن دیگر کاالی  باا      تایینپیش 
کا برد د  همان  حج ده دغرافیای  یا فرهنگ  نبوده 

.. آ یخ اه  .  تجملا   ،  با قوا ال سیاسا ، تجاا ی   
یااب     یشاه که گ  ه شج  طو  همانلذا  ،است شجه   

باا   بایاج ای نیسات     طرح   ناش آن دیگر کا  ساده
   داودی طارح     اهیتفرض این قوا ل به کشف 

 ناش آن بپردازیم.

 یا   هو  شاکا   های شکا گاه د   یو  طرح
ضار  ی  بر   ی فر  توده به نک ه باال از ایان     

هاای انجاا  شاجه     است که فر  د  غالاب بر سا   
  بهشت باوده اسات   یاا    قجن تاکنون تجل  از با  

ا ائاه تیاویری از   های آن  حجا ل هجف اغلب طرح
هاای ز ینا     باا نشاانه   ن شاهری ذهنا   طاابق    اآ 

 .. باوده اسات  .  دانجا ان، آب، با ، همچون د  ت
. تودااه بااه ساانت دیرینااه (55، 8315نجشاااا ی،  )

شکا  که قا  ه بار ساویه  اادی د  اد ا   خ لاف      
، 8311 ،پاو  آ انا    )خبا    اهیم نمادین یاف ه است

آ یم شاکا    های  شونت خحنهتیویر نمودن    (55
باااا تماااا    د یاااق هااام باااه شاااکل  طبیاااا   آن

های طراح  بر   ی فار  باا  هاا ت        حج دیت
ساازی حیواناات   حااالت     زدن  د  شابیه  د     ثا 

داش ه باشاج؟  توانس ه      انسان  چه  ان      هو 
شناس   نشانههای قرفان     آ وزه آیا د  قیر خ وی

د  د با    ذهن هنر ناج طاراح آن ن اوذ       یتا حج
ترکیباا  چنااین ج د  پااص ب واناا سااود داشاا ه تااا  

 ا د  هناری   ژ ف   بصشجه   د یق   اهیم حساب
آیاا   اناج؟ بگنج ،انجاز بودن دمئ  از آن اسات  یرکه ز
توان تیو  کرد فرش  که بج ن حمایت   همینه  نم 

یافات   گاه فرخت تولیاج شاجن نما     د با  شایج هیچ
 ا    بیش ر تحت س ا     آ ا  شاه بوده تا ذهن 

هنر نج د باا  کاه بخواهاج  نویاات  اود  ا د  آن      
 نمایان سازد؟ 

است که گااه د  ت سایر هار ارار      سؤاالت ها  این
باه   یوخااا فار     ،هنری  ربوط به د  ان تا یخ 

بااه     د  ایاان نوشاا ا   لااذا ؛سااج   اا ذهنمااان 
سا  بر این اسات تاا پاساخ  د     توخی   -تحلیل 
   .شود ههای فو  ا ائ به پرسش  و 

 پیشینه تحقیق
شکا  به   هو  کل  آن به د  خو ت بر   ی فار   

شکا  حیواناات باه دسات     نخست است؛ ناش شجه
انسان   دیگری شکا  حیوان توسا  حیاوان  دیگار    

گیاار  ااار ف اساات. د     کااه بااه نااا  ناااش گرفاات
هاای   د   االاه باه ناا     گیار    گرفات  یو  ناش 

 «د  ه خا ویه   د  فار   گیار    گرفات تجل  ناو  »
  ایاه  نااش   اهیم نمادین »(   94، 8311نژاد،  )تاوی
 «د  ه خ وی های  ال د  چها  نمونه از  گیر   گرفت

باه   یا   هار انجا  شجه که  (58، 8314 ) نجشاا ی،
  فر ا  نااش    شناسا   نمااد بیش ر به تحلیل  ،نسبت
هاا قمو ااا   د  آن ایان نااش  انج    پردا  ه گیر   گرفت

نمادی از کشاکش   د گیری ن اص ا اا ه باا ن اص     
د   یو    هو   ا  . است  طمئنه ت سیر شجه

نیام   یان  شاکا  حیواناات باه دسات انساان      شکا 
های شکا  د  طالاه تطبیا  دلوه » تحایا  با قنوان

، 8311)خبا  پاو آ ان ،   «های خ ویه    ادا  فر 
د  این بر س  نیام بیشا ر باه     .شجه است انجا  (55
ای   فر   ناش شاکا گاه بار   ی    های  اایسه دنبه

فر  خا ویه    اداا  پردا  اه شاجه   د  نهایات      
هاای خا ویه  اج ت     د  فار  که ن یجه گرف ه شجه 
هاای   های شکا گاه بیش ر از فار   نمادپردازی فر 
همچنین بر س  دا ا  د   یاو   .  ادا یه است

 طالاه   بر سا   » اوله شکا  د  هنر ایران با قنوان 
 «ناو  شکا  د  هنر ایران )تاا پایاان د  ه خا ویه(   

( انجا  شجه است که از این چهاا   8، 8311) حب ، 
    و د د  این تحایق بهره گرف ه شجه است.
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پژوهش، فرآیندی زمان بر و هزینه بر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست 
دغدغه  پژوهشی،  حوزه های  دیگر  در  محققان  دیگر  همانند  نیز  می شوند  کنکاش  و  تحقیق  فضای 

هزینه ها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص - هرچند اندک - برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشته ها و 
بستر های گوناگون لحاظ کرده است و بودجه های پژوهشی فرش دست باف را نیز می توان در مرکز 

ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال می شود، جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغه های پژوهشی در هنر- صنعت فرش دست باف ایران به گستردگی 
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین 
فرش دست باف، از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات 
بازار را شامل می شود. طبیعی است که بودجه اندک پژوهش، توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و 

پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویت بندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش این جاست که این اولویت بندی بر چه اساسی صورت می پذیرد؟ چه راهکاری برای 
پاسخ دادن به نیاز و دغدغه های پژوهشی ارکان مختلف هنر- صنعت فرش ایران تدارک دیده شده 
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم می برند؟ این بودجه اندک باید 

صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهش های بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
نیز  و  شده  انجام  ایران  فرش  ملی  مرکز  به دست  که  تحقیقاتی  محورهای  و  عناوین  بر  مروری 
فراخوان های ساالنه ای که در این مرکز برای انجام پروژه های تحقیقاتی داده می شود، نشانگر این نکته 
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویت های پژوهشی به چشم نمی خورد و یا تعیین 
اولویت ها راه ناصوابی را می پیماید که نمی تواند به درستی پاسخگوی اصلی ترین نیازهای این حوزه 
باشد. برای نمونه در آخرین پژوهش های به انجام رسیده در این مرکز، بررسی وضعیت صوری و 
شکلی کارگاه های رنگرزی در برخی استان های کشور به عنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است 

که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی، اولویت آن محل سؤال و تردید است.
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجه های ناچیز 
پژوهشی بیش از سایر حوزه ها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویت های 
پژوهشی، راه درست را برگزید. نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه، کلیه طرح های 
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه 

چگونه چنین تحقیقی انجام شده است، خود جای تأمل دارد.

محمدرضا عابد
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 د  نااش  نیا ا لیا تحل  کلا  هجف با  االه نیا دا د؟
 سارانجا   باه  پرساش  نیا ا پاسخ به  ابیدس    فر 
  بر ا  د  هرچناج  دهاج    ا  نشاان  جین اا  که جهی س

   شااهانه ی  نما  ج ت نیبی  انادا  ا تباط ها نمونه
 باه  توداه  باا  ا ا ،دا د  دود فر  بر شکا گاه طرح
 ریتیاو ی   ای ریتیو ا ائه د  طراح هنر نج ت  
 باا  فار   د  شاکا   نااش  قیتل     نیز      امول
   رهایشا  اژدها، مر ،یس فرش گان، همچونی قناخر

 ناااش باار جیااکأت   کوچاا  یهااا بااا  بااا  واناااتیح
 لیا دل  طمئنااا  ریشا  توسا   گاا   شکا    ریگ   گرفت
 اسات  شااهانه   حیت ر دمی میچ ناش نیای  دود
  اوا د  از. دا د آن باا  هام ی  هاا   پوشاان  هم الب ه که

ی   مپرداز    نمادشناس به توده قیتحا نیا کا برد
 کاه  اسات   نیتمئ ریغ قناخر از الها  با فر   طراح

   هما  نااش  فار  ی  انو   هو ز ینه  د  توانج   
 مین فر   ااخر  طراحآن  د  د ت با   باشج داش ه
     باه   االاه  نیا. یابج    تر    هو ی  بو    نگ
 اط قاااتی گاردآ        باا      یتوخا - لا یتحل

ی هاا  فار   از نموناه  هشات   شااهجه   ی ا ک ابخانه
 انجاا   هیخا و  د  ه باه    الق شکا    هو  با  رتب 
 .است شجه

 
 ه،یخا و  شاکا ،  شاکا گاه،  فار ،  ی:دیکل های هواژ

 .قرفان
 

 مقدمه
های انجا  شجه د   یاو  تحلیال نااو      بر س 

حاک  از هموا ه   خ لفهای  فر  د   ناطق   د  ه
است که این ناو  د  آداب،  ساو    با  هاای    آن

داش ه است. ایان   یشه کننجه آن  افراد بافنجه یا تولیج

با  ها به اشکا   خ لف که گاه باز وان  آن نیاز باه  
آن  او  دا د   آداب،  سو    فرهناگ د ک شرای    

  د  بر    اوا د  است شجه  بر   ی فر   ناکص 
تحایااات    همچناان  نمایج  بسیا  پیچیجه   گنگ   

هااای قشااایری    باار   ی آن ادا ااه دا د. د  فاار 
ین اناکااا  های   س ای  ا باف   بر   نمونه ذهن 

  باج ن د ال   تیارف     اا سا ایم با  ها   قاایاج  
بر   ی فر   شخص رالث   قمو اا د  اشکا  ساده

 .ه استشج ناش   
هاای  باا    فار  کاه  هاای شاهری    ا ا د  کا گااه 

 شاجه،   لاق  ا    های  ا  طرح   نااش  پیچیجگ 
  دا ای اسالوب    شجه طرح فر  از پیش طراح  

ها با  قایات   ا طرح واقج  اخ  بوده است. د  اینج
شناساانه   شاایج باا  طالااه   دانشا        اخو  زیبای 
باار   ی فاار     اابافنااجه  ساا ایم آنچااهفراتاار از 

شاجه      ا    اناکص زده،  نا ودآگاه بر آن ناش  ا  
قمل خرفاا از   ی ناشه از پیش طراح  شجه بافنجه 

 داده است. گره زدن  ا انجا    
یااب    های شهری   یا د باا ی  یشاه   لذا د  باف ه
تار شاجن    شجن   پیچیاجه  تر تخیی ناو  به دلیل 

باف   اح ما  س ا ش   دود طرح   ناش   از طرف 
آنهاا از    هاای  کاه طارح    د  فر . استتر  آن  شکل

شجه   د  تاریف آن دیگر کاالی  باا      تایینپیش 
کا برد د  همان  حج ده دغرافیای  یا فرهنگ  نبوده 

.. آ یخ اه  .  تجملا   ،  با قوا ال سیاسا ، تجاا ی   
یااب     یشاه که گ  ه شج  طو  همانلذا  ،است شجه   

باا   بایاج ای نیسات     طرح   ناش آن دیگر کا  ساده
   داودی طارح     اهیتفرض این قوا ل به کشف 

 ناش آن بپردازیم.

 یا   هو  شاکا   های شکا گاه د   یو  طرح
ضار  ی  بر   ی فر  توده به نک ه باال از ایان     

هاای انجاا  شاجه     است که فر  د  غالاب بر سا   
  بهشت باوده اسات   یاا    قجن تاکنون تجل  از با  

ا ائاه تیاویری از   های آن  حجا ل هجف اغلب طرح
هاای ز ینا     باا نشاانه   ن شاهری ذهنا   طاابق    اآ 

 .. باوده اسات  .  دانجا ان، آب، با ، همچون د  ت
. تودااه بااه ساانت دیرینااه (55، 8315نجشاااا ی،  )

شکا  که قا  ه بار ساویه  اادی د  اد ا   خ لاف      
، 8311 ،پاو  آ انا    )خبا    اهیم نمادین یاف ه است

آ یم شاکا    های  شونت خحنهتیویر نمودن    (55
باااا تماااا    د یاااق هااام باااه شاااکل  طبیاااا   آن

های طراح  بر   ی فار  باا  هاا ت        حج دیت
ساازی حیواناات   حااالت     زدن  د  شابیه  د     ثا 

داش ه باشاج؟  توانس ه      انسان  چه  ان      هو 
شناس   نشانههای قرفان     آ وزه آیا د  قیر خ وی

د  د با    ذهن هنر ناج طاراح آن ن اوذ       یتا حج
ترکیباا  چنااین ج د  پااص ب واناا سااود داشاا ه تااا  

 ا د  هناری   ژ ف   بصشجه   د یق   اهیم حساب
آیاا   اناج؟ بگنج ،انجاز بودن دمئ  از آن اسات  یرکه ز
توان تیو  کرد فرش  که بج ن حمایت   همینه  نم 

یافات   گاه فرخت تولیاج شاجن نما     د با  شایج هیچ
 ا    بیش ر تحت س ا     آ ا  شاه بوده تا ذهن 

هنر نج د باا  کاه بخواهاج  نویاات  اود  ا د  آن      
 نمایان سازد؟ 

است که گااه د  ت سایر هار ارار      سؤاالت ها  این
باه   یوخااا فار     ،هنری  ربوط به د  ان تا یخ 

بااه     د  ایاان نوشاا ا   لااذا ؛سااج   اا ذهنمااان 
سا  بر این اسات تاا پاساخ  د     توخی   -تحلیل 
   .شود ههای فو  ا ائ به پرسش  و 

 پیشینه تحقیق
شکا  به   هو  کل  آن به د  خو ت بر   ی فار   

شکا  حیواناات باه دسات     نخست است؛ ناش شجه
انسان   دیگری شکا  حیوان توسا  حیاوان  دیگار    

گیاار  ااار ف اساات. د     کااه بااه نااا  ناااش گرفاات
هاای   د   االاه باه ناا     گیار    گرفات  یو  ناش 

 «د  ه خا ویه   د  فار   گیار    گرفات تجل  ناو  »
  ایاه  نااش   اهیم نمادین »(   94، 8311نژاد،  )تاوی
 «د  ه خ وی های  ال د  چها  نمونه از  گیر   گرفت

باه   یا   هار انجا  شجه که  (58، 8314 ) نجشاا ی،
  فر ا  نااش    شناسا   نمااد بیش ر به تحلیل  ،نسبت
هاا قمو ااا   د  آن ایان نااش  انج    پردا  ه گیر   گرفت

نمادی از کشاکش   د گیری ن اص ا اا ه باا ن اص     
د   یو    هو   ا  . است  طمئنه ت سیر شجه

نیام   یان  شاکا  حیواناات باه دسات انساان      شکا 
های شکا  د  طالاه تطبیا  دلوه » تحایا  با قنوان

، 8311)خبا  پاو آ ان ،   «های خ ویه    ادا  فر 
د  این بر س  نیام بیشا ر باه     .شجه است انجا  (55
ای   فر   ناش شاکا گاه بار   ی    های  اایسه دنبه

فر  خا ویه    اداا  پردا  اه شاجه   د  نهایات      
هاای خا ویه  اج ت     د  فار  که ن یجه گرف ه شجه 
هاای   های شکا گاه بیش ر از فار   نمادپردازی فر 
همچنین بر س  دا ا  د   یاو   .  ادا یه است

 طالاه   بر سا   » اوله شکا  د  هنر ایران با قنوان 
 «ناو  شکا  د  هنر ایران )تاا پایاان د  ه خا ویه(   

( انجا  شجه است که از این چهاا   8، 8311) حب ، 
    و د د  این تحایق بهره گرف ه شجه است.
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 تعاریف
خایج     آد  یاا حیاوان  شکا  به  ان   یاج کشا ن   

(. 89391، 8311)دهخاااجا،  کاااردن حیاااوان اسااات
نخجیر، هر حیوان  که خایج   ،همچنین به  ان  خیج

  لاماه چارب      غا ت ،شود، هر چیم  ایگان، یغما
. خایج  یاج    هسات ( نیم 5555، 8311) این،  نر 

ر ر   جرد به  ان  شکا  کردن   باه دا  اناجا  ن   
حیوان شکا  شجه اقم  است   اغلب آن  ا اسم برای

از ح   گوشت برای  و دن یا حرا  گوشت بارای  
، 8313کننج )حاج سیج داوادی،    نظو  دیگر ذکر   

344.) 
شکا گاه یا  حل شکا ، دای خیج کاردن، آنجاا   

خیجگاه )دهخاجا،     نخجیرگاه ،که خیج فرا ان باشج
. شااکا چ  بااه  اناا  آنکااه  اساات (89355، 8311

، خایاد، شاکا گر ) ااین،    شغلش شکا  دانو  است
 آ  ده شجه است.  نیم ( 5555، 8311

های باف ه شجه د  سب  شاکا گاه  اماوالا    فر 
های  از شکا    طبیات هسا نج.    جسم کننجه خحنه

های  که د  این گر ه    ربوط باه ز اان    تاجاد فر 
 ساج   تخ اه  ا    81اناج باه    بناجی شاجه   خ ویه طباه
ها شکا ی  دست  ال به این  8 (.51، 8314)نییری، 
  ایاه  نااش  (.883، 8313شاود )آذ پااد،    نیم گ  ه   

های  خ لف د  این طرح، بایش از هار طارح     حیوان
دیگر کا برد دا د. د  این طرح سوا ان  باه تیاویر   

شونج که با تیر   کمان   کمنج   شمشایر   کشیجه   
هاا نیام    تازناج. طارح ز یناه لچا      د  پ  شکا   ا  

اناجا    های کوچ  ها   حیوان با گلای ظریف  گونه به
نحوی کاه د    به (99، 8311شود )دانشگر،  ین   ئتم

ای  های  خ لف طرح ی  سوا کا  باا  سایله    سمت
کمان یا نیمه  شاغو  شاکا  آهاو   یاا        تیرهماننج 

همچناین از   (.58، 8345سایر دانو ان است )ژ لاه،  
های ایان طارح  داود  نااظر طبیاا ،       دیگر  یژگ 

دنگل، چمنما     رغاما    ساوا ان  اسات کاه باا      
های فاا ر باه هماراه تیار   کماان   نیامه د         لباا

نیام بااااا    گیار    گرفات تاایب شکا  هس نج. طارح  
 ب، شاود )بیاا ،   قنوان قناخر طرح  شااهجه  ا    به

ای  خ ل ا   ها  بنجی دس هطرح شکا گاه  (.54، 8313
، دا  تارنج شکا گاه د   ا ، شاکا گاه    :دا د از  بیل

شکا گاه  ااب ، شاکا گاه لچا  تارنج   شاکا گاه      
 (.59، 8319سراسری )یا  ی، 

هاای شاکا گاه    حشم    ضوی د  توضیح فر 
گرچه ناش  نظره شکا  د  ایران پایش از  »گویج:    

نیااتو ی   اج  یهاای    اس   د  دیوا نگا ی   طرح
اح مااالا از د  ان  داش ه است  ل  این ناش د   ال  

خ وی آغاز شج. اسااا ایان طارح نگاا ه د   ا       
است باه اضاافه  نظاره شاکا    نااش پرناجگان         

های شکا ی د  حا  گریم   شاکا چ  پیااده    حیوان
، 8311)حشام    ضاوی،   « یا سوا ه با تیر   کماان 

558   555.) 
هاای  باا   هاو  شاکا  یانا        فر طو  کل   به

شکا  شجن دانجا ی توس  داناجا  دیگار   یاا باا     
زا هاای    یاا بیشاه   ،  هو  شکا گاه یان   حوطه، با 

هاای   فار   باین  باشاج  که د  آن شکا   دود داش ه
هاای  کاه    شود   فار    فو  دیجه    د  ه خ ویه به

دا ای چنین تیویری نباشنج نسبت به این گار ه د   
کااه از اخااط ح  طااو  همااانا ا اا 5.ساا نجا لیاات ه
های  نابه  خ لاف   بنجی های شکا گاه د  طباه فر 

هاای شاکا گاه باه آن     آیج فر      رتب  با فر  بر
شاود کاه انساان د  پا       های  گ  ه    دس ه از فر 

کمان، نیمه، شمشیر   سایر اباما آالت     تیرشکا  با 

 گیار    گرفتدنگ  است. د  اینجا ناش   ار ف به 
دا ی  ساان   ا د  حاا  ناماش باا سام      که قمو اا گربه

باه  انا     (51، 8314 ،شااا ی  ) ناج  دهاج  نشان   
فرش  که این ناش  ا داش ه باشاج  به   نیست شکا  

د  این تحایاق شاکا  باه    گوینج.  فر  شکا گاه نم 
  هو  کل  آن یان  شکا  حیوان توس  انساان   یاا   

زیارا   هاو  شاکا      .هر دانجا  دیگری  طرح است
از  توانج د  د  فر   ذکو   یاجا  داشا ه باشاج.      

هاای  کاه انساان     د  طارح  گیار    گرفتطرف   دود 
کناج کاه    این نظریه  ا  طرح    شکا گر  دود دا د
یاا   3 مکن است شکر گیر   گرفتد  حیوان شکا گر 
  آ وز شکا چیان د  شکا  باشج. حیوان دست

 
 در ایرانتاریخچه شکار جایگاه و 
ای است که بشر از اب جا به ادباا  باا آن    شکا  پجیجه

شاکا     ایجااد     به گاواه  تاا یخ   آشنا بوده است
  از های باس ان  و د توده باوده   ها از ز ان شکا گاه

تاأ ین  ااا  آد ا         اسطه بههمان هنگا ، شکا  
آ ااجه   د   شااما   اا  ادا ااه نساال  ی  اااجا بااه 

های  ذهب  نخس ین از  وضوقات  ایج   ت  نااش 
د  اسااطیر ایاران   . (Gilhus, 2006, 121)بوده است 

های  از کیو رث   هوشنگ آ  ده شجه که باا   داس ان
گذا ان تمجن  هوشنگ از بنیان انج. شکا  آشنای  داش ه

دساا و  داد بایااج ددان   دااانو ان زیانکااا  کشاا ه   

    داود آیاج   نج   دای  ا ن    ناساب باه   انجه شو
 س یم با دانجا ان زیانکا  س یمی الز     اجا باود. 

های  از شکا  اهریمن به دسات  ی     ایت همچنین
های حماس  ناال شاجه    ای  اجا د  داس ان گونه به

. پاص از هوشانگ،   (Pemberton, 2010, 85)اسات  
یکاا  از  قنااوان بااهاز پادشاااهان ایراناا   دمشاایج 

 ا به  و شت از گوشت چا پایان ا جا اتش سا  ن 
د  پا   کردن دانجا ان    اهل پص از .  رد  آ و ت

تحاول    ایجاد یکجانشین    گس ر  کشاا  زی  آن
دیگر  جبو  نباود   آد   ج؛ زیرا د  ا ر شکا  پجیج آ

آ  دن  ااو اک از گوشاات شااکا   دساات بااهباارای 
  ساکن توانست د  داای   ناساب    کنج      اس  اده
هاا ا ارا     ت داناه ج   از پر    دانجا ان   کشگمین

ه شاکا  کاه هماوا ه    نیازی با  ه اا  کنج   د  ن یج
 لاذا  .نجاشات  ،آ اج     شما  بهبرای دانش  تهجیجی
نمااادین      اناااید  نظاار  اارد   تااج یج بااهشااکا  

پادشااهان   اشاراف  او  کاه     سمبلی  یافات   باه   
تری داشا نج   فرخت   فراغت بیش ر   زنجگ  آسوده

  آن  ا کاا  بم گاان    ح شامان     9ا  یا  یافت
دانس نج. کا  قمجه این  ح شامان  ز    بام  باود      
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پژوهش، فرآیندی زمان بر و هزینه بر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست 
دغدغه  پژوهشی،  حوزه های  دیگر  در  محققان  دیگر  همانند  نیز  می شوند  کنکاش  و  تحقیق  فضای 

هزینه ها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص - هرچند اندک - برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشته ها و 
بستر های گوناگون لحاظ کرده است و بودجه های پژوهشی فرش دست باف را نیز می توان در مرکز 

ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال می شود، جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغه های پژوهشی در هنر- صنعت فرش دست باف ایران به گستردگی 
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین 
فرش دست باف، از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات 
بازار را شامل می شود. طبیعی است که بودجه اندک پژوهش، توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و 

پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویت بندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش این جاست که این اولویت بندی بر چه اساسی صورت می پذیرد؟ چه راهکاری برای 
پاسخ دادن به نیاز و دغدغه های پژوهشی ارکان مختلف هنر- صنعت فرش ایران تدارک دیده شده 
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم می برند؟ این بودجه اندک باید 

صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهش های بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
نیز  و  شده  انجام  ایران  فرش  ملی  مرکز  به دست  که  تحقیقاتی  محورهای  و  عناوین  بر  مروری 
فراخوان های ساالنه ای که در این مرکز برای انجام پروژه های تحقیقاتی داده می شود، نشانگر این نکته 
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویت های پژوهشی به چشم نمی خورد و یا تعیین 
اولویت ها راه ناصوابی را می پیماید که نمی تواند به درستی پاسخگوی اصلی ترین نیازهای این حوزه 
باشد. برای نمونه در آخرین پژوهش های به انجام رسیده در این مرکز، بررسی وضعیت صوری و 
شکلی کارگاه های رنگرزی در برخی استان های کشور به عنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است 

که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی، اولویت آن محل سؤال و تردید است.
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجه های ناچیز 
پژوهشی بیش از سایر حوزه ها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویت های 
پژوهشی، راه درست را برگزید. نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه، کلیه طرح های 
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه 

چگونه چنین تحقیقی انجام شده است، خود جای تأمل دارد.

محمدرضا عابد
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(. 89391، 8311)دهخاااجا،  کاااردن حیاااوان اسااات
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حیوان شکا  شجه اقم  است   اغلب آن  ا اسم برای
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های  خ لف د  این طرح، بایش از هار طارح     حیوان
دیگر کا برد دا د. د  این طرح سوا ان  باه تیاویر   
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دنگل، چمنما     رغاما    ساوا ان  اسات کاه باا      
های فاا ر باه هماراه تیار   کماان   نیامه د         لباا

نیام بااااا    گیار    گرفات تاایب شکا  هس نج. طارح  
 ب، شاود )بیاا ،   قنوان قناخر طرح  شااهجه  ا    به

ای  خ ل ا   ها  بنجی دس هطرح شکا گاه  (.54، 8313
، دا  تارنج شکا گاه د   ا ، شاکا گاه    :دا د از  بیل

شکا گاه  ااب ، شاکا گاه لچا  تارنج   شاکا گاه      
 (.59، 8319سراسری )یا  ی، 

هاای شاکا گاه    حشم    ضوی د  توضیح فر 
گرچه ناش  نظره شکا  د  ایران پایش از  »گویج:    

نیااتو ی   اج  یهاای    اس   د  دیوا نگا ی   طرح
اح مااالا از د  ان  داش ه است  ل  این ناش د   ال  

خ وی آغاز شج. اسااا ایان طارح نگاا ه د   ا       
است باه اضاافه  نظاره شاکا    نااش پرناجگان         

های شکا ی د  حا  گریم   شاکا چ  پیااده    حیوان
، 8311)حشام    ضاوی،   « یا سوا ه با تیر   کماان 

558   555.) 
هاای  باا   هاو  شاکا  یانا        فر طو  کل   به

شکا  شجن دانجا ی توس  داناجا  دیگار   یاا باا     
زا هاای    یاا بیشاه   ،  هو  شکا گاه یان   حوطه، با 

هاای   فار   باین  باشاج  که د  آن شکا   دود داش ه
هاای  کاه    شود   فار    فو  دیجه    د  ه خ ویه به

دا ای چنین تیویری نباشنج نسبت به این گار ه د   
کااه از اخااط ح  طااو  همااانا ا اا 5.ساا نجا لیاات ه
های  نابه  خ لاف   بنجی های شکا گاه د  طباه فر 

هاای شاکا گاه باه آن     آیج فر      رتب  با فر  بر
شاود کاه انساان د  پا       های  گ  ه    دس ه از فر 

کمان، نیمه، شمشیر   سایر اباما آالت     تیرشکا  با 

 گیار    گرفتدنگ  است. د  اینجا ناش   ار ف به 
دا ی  ساان   ا د  حاا  ناماش باا سام      که قمو اا گربه

باه  انا     (51، 8314 ،شااا ی  ) ناج  دهاج  نشان   
فرش  که این ناش  ا داش ه باشاج  به   نیست شکا  

د  این تحایاق شاکا  باه    گوینج.  فر  شکا گاه نم 
  هو  کل  آن یان  شکا  حیوان توس  انساان   یاا   

زیارا   هاو  شاکا      .هر دانجا  دیگری  طرح است
از  توانج د  د  فر   ذکو   یاجا  داشا ه باشاج.      

هاای  کاه انساان     د  طارح  گیار    گرفتطرف   دود 
کناج کاه    این نظریه  ا  طرح    شکا گر  دود دا د
یاا   3 مکن است شکر گیر   گرفتد  حیوان شکا گر 
  آ وز شکا چیان د  شکا  باشج. حیوان دست

 
 در ایرانتاریخچه شکار جایگاه و 
ای است که بشر از اب جا به ادباا  باا آن    شکا  پجیجه

شاکا     ایجااد     به گاواه  تاا یخ   آشنا بوده است
  از های باس ان  و د توده باوده   ها از ز ان شکا گاه

تاأ ین  ااا  آد ا         اسطه بههمان هنگا ، شکا  
آ ااجه   د   شااما   اا  ادا ااه نساال  ی  اااجا بااه 

های  ذهب  نخس ین از  وضوقات  ایج   ت  نااش 
د  اسااطیر ایاران   . (Gilhus, 2006, 121)بوده است 

های  از کیو رث   هوشنگ آ  ده شجه که باا   داس ان
گذا ان تمجن  هوشنگ از بنیان انج. شکا  آشنای  داش ه

دساا و  داد بایااج ددان   دااانو ان زیانکااا  کشاا ه   

    داود آیاج   نج   دای  ا ن    ناساب باه   انجه شو
 س یم با دانجا ان زیانکا  س یمی الز     اجا باود. 

های  از شکا  اهریمن به دسات  ی     ایت همچنین
های حماس  ناال شاجه    ای  اجا د  داس ان گونه به

. پاص از هوشانگ،   (Pemberton, 2010, 85)اسات  
یکاا  از  قنااوان بااهاز پادشاااهان ایراناا   دمشاایج 

 ا به  و شت از گوشت چا پایان ا جا اتش سا  ن 
د  پا   کردن دانجا ان    اهل پص از .  رد  آ و ت

تحاول    ایجاد یکجانشین    گس ر  کشاا  زی  آن
دیگر  جبو  نباود   آد   ج؛ زیرا د  ا ر شکا  پجیج آ

آ  دن  ااو اک از گوشاات شااکا   دساات بااهباارای 
  ساکن توانست د  داای   ناساب    کنج      اس  اده
هاا ا ارا     ت داناه ج   از پر    دانجا ان   کشگمین

ه شاکا  کاه هماوا ه    نیازی با  ه اا  کنج   د  ن یج
 لاذا  .نجاشات  ،آ اج     شما  بهبرای دانش  تهجیجی
نمااادین      اناااید  نظاار  اارد   تااج یج بااهشااکا  

پادشااهان   اشاراف  او  کاه     سمبلی  یافات   باه   
تری داشا نج   فرخت   فراغت بیش ر   زنجگ  آسوده

  آن  ا کاا  بم گاان    ح شامان     9ا  یا  یافت
دانس نج. کا  قمجه این  ح شامان  ز    بام  باود      
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 ای داریوش، داریوش در حال شکار، هخامنشیان، موزه بریتانیا استوانه: مهر 1 تصویر
 (121، 1931)گریسون و کول روت، 

 
بنا بر آیین ز تشات کساان    که د  ز ان هخا نشیان 

 ساانجنج  او د ن ارت       ا پایان آسیب   هچ که به
، شاکا  حاال   ت ننا       گرف ناج  ن رین  مدا  را    

 ،(191، 8318 ب، )قباجاله ،  سرگر   داش ه اسات 
لذا شکا  تنها د   یاو  داانو ان  کاه  خاالف     

داشا ه    ا ز  اق ااادی  ای  اجا  بودنج دنبه 5 یر
هاای    امو  د  نگاا ه  طو  به   پادشاه  . از ایناست

ایاان قیاار د   الااب شااکا گر اهااریمن   نماینااجه  
اهو ا مدا تیویر شجه است که با نیر های شر دست 

د  ایان قیار   . (8به گریبان   نماش اسات )تیاویر   
 بسایا  بام  ،  های  اجا  ا کاه   فرد ا پادشاهان،

 د  اات   دااانو ان بااود،  انباشاا ه از گاال   گیاااه، 
طارح شاکا گاه د     که های  ود  را  دادنج شکا گاه
هاای باسا ان  هخا نشا      ین فارد ا به هم ا فر  

 (.551   555، 8315)حیااو ی،  کننااج  ن سااب  اا 
دای  انجه از هخا نشایان   ا  بربا بر س  آرهمچنین 

شود کاه شاکا  د   الاب چهاا  گار ه        شخص   
گاراز  ای، بم کاوه      حیوان  شیر،  ودودات افسانه

 (33   38، 8314هااا،  ) اضاا اساات  شاا ه اارا  دا
 (.5 تیویر)

 

 
: فرش شکارگاه میالن، اواخر سده نهم هجری 2تصویر 

، موزه پولدی 631 ×961شمسی، شمال غربی ایران، 
 (93، 1919پتزولی. )بصام الف، 

سویه  جس  شکا  د  د  ان اشکان  قا  ه بار   
  باا اسااطیر     کا برد  ادی همچناان ادا اه داشا ه    

کاه   ای گوناه  بههای  هری د  ا تباط بوده است.  آیین
کاه باه ایان قیار     های د  اا  پوا  د  دیوا  نگا ه
حاا  کشا ن گاا      ی ارا  اجای  هار د     تالق دا د، 

  اسااطیری از   نماادین    تیویر شجه است که   ای
همچنین د  دا اه پاا ت   . آیج    شما  بهاین د  ان 

ود کاه   ات   دنگجو   سوا ی ب  رد نجیب   آزاده
، 8359 گذ انج )نسوی،  ود  ا د  دنگ   شکا    

فیلوساا راتوا د   یااو  شااکا  د  ز ااان (. 8-4
هاای    حاش  شاهان اشاکان  باا   »گویج  اشکانیان   
نا  فرد ا داش نج که د  آنجاهاا  ارا،     سیا  به

    ه  باا آنهااا داشاا نج   بااا بباار   پلنااگ نگاااه  اا 
د  شاهنا ه . (355، 8315 الف، ،شبخ )تاج« شجنج   

سوا ی، شاکا  کاردن   تیار اناجا  ن از اف خاا ات      
  از کا های شایس ه پادشااهان   1پادشاهان بوده است

شمرده شجه   برابر خ ات  چاون بخشاش   داناش    
 (.4، 8359)نسوی،  1آ جه است

شاهره   گرایا   باه تجمال   حکو ت ساسانیان کاه 
شکا   ا نیم با شکوه   تجمل همراه کرد   باه   ،است

  د بااا   ااویش داد. آن  نگاا  از قظماات   داا 
شاهان شاکا  باود   بارای    قمجه   ت ریح   شغولیت

داانو ان   هاا   ر گااه   د   4این کا  ترتیبا  داشا نج  
. (88، 8359کردناج )نساوی،    شکا ی زیاد دمه  ا  

ا   نویسج: هنگا   که هر ل دس گرد کریس ن سن   
غا ت کرد ق  ه بر غنایم بسیا ، د  با   یر  سر  

گ  نج شا ر ر ، گاو  ر،    فرد ا     ا آنپر یم که 
)غار ی،  ، تذ  ، شیر   پلنگ فرا ان یافات  طا  ا
8359 ،855.)  

دایگاه  فیه شکا  د  این قیر سبب شج تاا د   
گنجاو  کاه    های  نظیار   یان  ناخب د با ی  نیب
ا قناوان  آ  د   فاردی با    اج ات شکا   ا فراهم   

باش ( کاه  سائولیت نگهاجا ی       باش  ) وشچ  شاه
ریسا ین سان،   هاا  ا داشات )ک   حراست از شاکا گاه 

همچنین د  ایان ز اان شاکا      ( پجیج آیج.94، 8315
  با  ج ت   دال  ی قجین باود کاه    تا آن حج  هم

 انا  شاکا  کنناجه     لاب ه  مین پادشاه ساسان  باه 
دلیل تبحر  ا  د  شاکا    حیوانات   بهرا  پنجم به

 (.35گو  به بهرا  گو   ار ف بود )همان، 
هاای    شود تا خاحنه  دایگاه  فیه شکا  سبب   

.. نااش شاجه   .هاا    ، ساکه  فاز شکا  بر   ی ظار 
طااا  بساا ان از  همچنااین ناااو  بردساا ه . باشااج
  قاین  ترین تیا یر شکا  شاه  است که د شا ص
کهاان الگااوی   اارتب  بااا نمااایش    گرایاا ،   ا ااه
کشاج )داد     ناپذیری پادشاه  ا به تیویر    شکست

 (.35، 8345 ،فر    سر ی
بساایا   ل ااا نیاام بااه شااکا    ساالماناند  بااین 

 گونه  سایل شکا   اننج سگ، ه همهکق  منج بودنج 
.  لکشاه سلجو   شکا گری نا اجا   نجباز   ببر داش 
هااا    هاما  دانااجا  شاکا  کاارد   از شااد    باود   ده 

 نا هاا ساا ت. پادشااهان سالجو  ،      آنهاا  های کله
همااین ترتیااب  ایوبیااان، اتابکااان    مالیاا  نیاام بااه

شکا گاه   شکا بان   سگ   باز   شاهین داش نج   
 ف ناج )نساوی،    د  هنگا  فراغت به شکا    بم   ا  

حااجی  شااکا  بااهد  سااجه د   هجااری  .(85، 8359
شااارهای  بااا  ااامون   ءا فراگیاار بااوده کااه شااار 

 یاااشااار نخجیرگااان   ا  یاخاا  شااکا  بااا قنااوان
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پژوهش، فرآیندی زمان بر و هزینه بر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست 
دغدغه  پژوهشی،  حوزه های  دیگر  در  محققان  دیگر  همانند  نیز  می شوند  کنکاش  و  تحقیق  فضای 

هزینه ها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص - هرچند اندک - برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشته ها و 
بستر های گوناگون لحاظ کرده است و بودجه های پژوهشی فرش دست باف را نیز می توان در مرکز 

ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال می شود، جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغه های پژوهشی در هنر- صنعت فرش دست باف ایران به گستردگی 
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین 
فرش دست باف، از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات 
بازار را شامل می شود. طبیعی است که بودجه اندک پژوهش، توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و 

پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویت بندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش این جاست که این اولویت بندی بر چه اساسی صورت می پذیرد؟ چه راهکاری برای 
پاسخ دادن به نیاز و دغدغه های پژوهشی ارکان مختلف هنر- صنعت فرش ایران تدارک دیده شده 
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم می برند؟ این بودجه اندک باید 

صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهش های بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
نیز  و  شده  انجام  ایران  فرش  ملی  مرکز  به دست  که  تحقیقاتی  محورهای  و  عناوین  بر  مروری 
فراخوان های ساالنه ای که در این مرکز برای انجام پروژه های تحقیقاتی داده می شود، نشانگر این نکته 
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویت های پژوهشی به چشم نمی خورد و یا تعیین 
اولویت ها راه ناصوابی را می پیماید که نمی تواند به درستی پاسخگوی اصلی ترین نیازهای این حوزه 
باشد. برای نمونه در آخرین پژوهش های به انجام رسیده در این مرکز، بررسی وضعیت صوری و 
شکلی کارگاه های رنگرزی در برخی استان های کشور به عنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است 

که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی، اولویت آن محل سؤال و تردید است.
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجه های ناچیز 
پژوهشی بیش از سایر حوزه ها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویت های 
پژوهشی، راه درست را برگزید. نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه، کلیه طرح های 
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه 

چگونه چنین تحقیقی انجام شده است، خود جای تأمل دارد.

محمدرضا عابد
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 ای داریوش، داریوش در حال شکار، هخامنشیان، موزه بریتانیا استوانه: مهر 1 تصویر
 (121، 1931)گریسون و کول روت، 

 
بنا بر آیین ز تشات کساان    که د  ز ان هخا نشیان 

 ساانجنج  او د ن ارت       ا پایان آسیب   هچ که به
، شاکا  حاال   ت ننا       گرف ناج  ن رین  مدا  را    

 ،(191، 8318 ب، )قباجاله ،  سرگر   داش ه اسات 
لذا شکا  تنها د   یاو  داانو ان  کاه  خاالف     

داشا ه    ا ز  اق ااادی  ای  اجا  بودنج دنبه 5 یر
هاای    امو  د  نگاا ه  طو  به   پادشاه  . از ایناست

ایاان قیاار د   الااب شااکا گر اهااریمن   نماینااجه  
اهو ا مدا تیویر شجه است که با نیر های شر دست 

د  ایان قیار   . (8به گریبان   نماش اسات )تیاویر   
 بسایا  بام  ،  های  اجا  ا کاه   فرد ا پادشاهان،

 د  اات   دااانو ان بااود،  انباشاا ه از گاال   گیاااه، 
طارح شاکا گاه د     که های  ود  را  دادنج شکا گاه
هاای باسا ان  هخا نشا      ین فارد ا به هم ا فر  

 (.551   555، 8315)حیااو ی،  کننااج  ن سااب  اا 
دای  انجه از هخا نشایان   ا  بربا بر س  آرهمچنین 

شود کاه شاکا  د   الاب چهاا  گار ه        شخص   
گاراز  ای، بم کاوه      حیوان  شیر،  ودودات افسانه

 (33   38، 8314هااا،  ) اضاا اساات  شاا ه اارا  دا
 (.5 تیویر)

 

 
: فرش شکارگاه میالن، اواخر سده نهم هجری 2تصویر 

، موزه پولدی 631 ×961شمسی، شمال غربی ایران، 
 (93، 1919پتزولی. )بصام الف، 

سویه  جس  شکا  د  د  ان اشکان  قا  ه بار   
  باا اسااطیر     کا برد  ادی همچناان ادا اه داشا ه    

کاه   ای گوناه  بههای  هری د  ا تباط بوده است.  آیین
کاه باه ایان قیار     های د  اا  پوا  د  دیوا  نگا ه
حاا  کشا ن گاا      ی ارا  اجای  هار د     تالق دا د، 

  اسااطیری از   نماادین    تیویر شجه است که   ای
همچنین د  دا اه پاا ت   . آیج    شما  بهاین د  ان 

ود کاه   ات   دنگجو   سوا ی ب  رد نجیب   آزاده
، 8359 گذ انج )نسوی،  ود  ا د  دنگ   شکا    

فیلوساا راتوا د   یااو  شااکا  د  ز ااان (. 8-4
هاای    حاش  شاهان اشاکان  باا   »گویج  اشکانیان   
نا  فرد ا داش نج که د  آنجاهاا  ارا،     سیا  به

    ه  باا آنهااا داشاا نج   بااا بباار   پلنااگ نگاااه  اا 
د  شاهنا ه . (355، 8315 الف، ،شبخ )تاج« شجنج   

سوا ی، شاکا  کاردن   تیار اناجا  ن از اف خاا ات      
  از کا های شایس ه پادشااهان   1پادشاهان بوده است

شمرده شجه   برابر خ ات  چاون بخشاش   داناش    
 (.4، 8359)نسوی،  1آ جه است

شاهره   گرایا   باه تجمال   حکو ت ساسانیان کاه 
شکا   ا نیم با شکوه   تجمل همراه کرد   باه   ،است

  د بااا   ااویش داد. آن  نگاا  از قظماات   داا 
شاهان شاکا  باود   بارای    قمجه   ت ریح   شغولیت

داانو ان   هاا   ر گااه   د   4این کا  ترتیبا  داشا نج  
. (88، 8359کردناج )نساوی،    شکا ی زیاد دمه  ا  

ا   نویسج: هنگا   که هر ل دس گرد کریس ن سن   
غا ت کرد ق  ه بر غنایم بسیا ، د  با   یر  سر  

گ  نج شا ر ر ، گاو  ر،    فرد ا     ا آنپر یم که 
)غار ی،  ، تذ  ، شیر   پلنگ فرا ان یافات  طا  ا
8359 ،855.)  

دایگاه  فیه شکا  د  این قیر سبب شج تاا د   
گنجاو  کاه    های  نظیار   یان  ناخب د با ی  نیب
ا قناوان  آ  د   فاردی با    اج ات شکا   ا فراهم   

باش ( کاه  سائولیت نگهاجا ی       باش  ) وشچ  شاه
ریسا ین سان،   هاا  ا داشات )ک   حراست از شاکا گاه 

همچنین د  ایان ز اان شاکا      ( پجیج آیج.94، 8315
  با  ج ت   دال  ی قجین باود کاه    تا آن حج  هم

 انا  شاکا  کنناجه     لاب ه  مین پادشاه ساسان  باه 
دلیل تبحر  ا  د  شاکا    حیوانات   بهرا  پنجم به

 (.35گو  به بهرا  گو   ار ف بود )همان، 
هاای    شود تا خاحنه  دایگاه  فیه شکا  سبب   

.. نااش شاجه   .هاا    ، ساکه  فاز شکا  بر   ی ظار 
طااا  بساا ان از  همچنااین ناااو  بردساا ه . باشااج
  قاین  ترین تیا یر شکا  شاه  است که د شا ص
کهاان الگااوی   اارتب  بااا نمااایش    گرایاا ،   ا ااه
کشاج )داد     ناپذیری پادشاه  ا به تیویر    شکست

 (.35، 8345 ،فر    سر ی
بساایا   ل ااا نیاام بااه شااکا    ساالماناند  بااین 

 گونه  سایل شکا   اننج سگ، ه همهکق  منج بودنج 
.  لکشاه سلجو   شکا گری نا اجا   نجباز   ببر داش 
هااا    هاما  دانااجا  شاکا  کاارد   از شااد    باود   ده 

 نا هاا ساا ت. پادشااهان سالجو  ،      آنهاا  های کله
همااین ترتیااب  ایوبیااان، اتابکااان    مالیاا  نیاام بااه

شکا گاه   شکا بان   سگ   باز   شاهین داش نج   
 ف ناج )نساوی،    د  هنگا  فراغت به شکا    بم   ا  

حااجی  شااکا  بااهد  سااجه د   هجااری  .(85، 8359
شااارهای  بااا  ااامون   ءا فراگیاار بااوده کااه شااار 

 یاااشااار نخجیرگااان   ا  یاخاا  شااکا  بااا قنااوان
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 ل اا  د  بین که همگ  نشان از اهمیت شکا   (931
 .  ا رای قرب دا د

 

 
 : فرش شکارگاه موزه هنرهای صناعی وین، نیمه9تصویر 

 .929 × 611دوم سده دهم هجری، 
 (32، 1919)بصام الف، 

 

به ارین    () رحارت پیاا ب با این حا  هرچنج 
د انا    تیراناجازی    ها  ا د  پیش  جا نج اسب بازی
حجیث دیگر د  د  ل  (  85، 8355)پاینجه،  دانج   

انج که از پ  شکا  نر یج که بیم ضار  اسات    فر وده
انج طلب شکا   لب  بر شما یا د  دای  دیگر فر وده

 ،بخش گردد )تاج    ودب فساد د    کرده  ا سیاه 
   .(854   851، 8315 ب

 سیا د  هر خو ت شکا  با این  اج ات   این 
ن  ا آتنها به پادشاهان   کساان  کاه اسا اجاد تهیاه     

داش نج ا  یاا  داشات   طبااات دیگار اد مااش      
توانای  آن  ا نجاش نج   به همین   ی شکا  اساباب  
قظمت پادشاهان بود    رد   ها ت پادشاهان   ا را 

نگریسا نج. د  شااهنا ه     ا د  این ا ر با اقجاب  ا  

کثرت ساخن   از  اوله شکا    دنگا  ی بهفرد س  
  از شاکا  پادشااهان   پهلواناان      یان آ جه اسات  به

تااجاد زیاادی اساب،    ط   راسم  تشری ات  همراه 
دا    حیوانات شکا ی نظیر شیر    بنجه،  ردان س ح

ای  یاد شجه است که ق  ه بر این کا  ان، قجه پلنگ
بااوی قنبااران   د  پااص شاااه د  حرکاات بودنااج   

افشانجنج تا بوی لطی   به  شاا   ساج      زق ران   
افکنجناج تاا بااد گارد      ای دیگر آب بر ز ین  ا   هقج
، 8359نگیمد    اطر شااه آز ده نشاود )غار ی،    انی

از  د  ایان حماساه  نظااو   گ  نا  اسات کااه    (.853
پهلوانااان ایراناا  بااه ت ااایل   دنگااا  ی   شااکا 

  ارادف  اژه هنار     حکایات    ایت شجه   شاکا   
، 8319اسات )حکمات،     خ ص ایرانیان بیاان شاجه  

 (.8 . 5 ری  تیو 3 . 8 تیویر)( 811
 

 
های شکار، در متن فرش : صحنه2-1تصویر   

 
 : فرشتگان در حال ضیافت،9-1تصویر 

 بخشی از حاشیه فرش

د  د با  خ ویه بخش   دود داش ه کاه  ئایص   
 ن ئیص شکا چیا شجه که باش  نا یجه    آن  یرشکا 
پلنگاان،   یاوز  جا ی   ظی ه نظا ت بر نگه هد با  بود
های  که این حیوانات د  آنجاا نگهاجا ی    بازها   با 

، 8351)نهچیاری،   ا بر قهجه داش ه اسات  شجنج    
قباااا بااه نااال از   د   یااو  شااکا  شاااه  (.15

اشاا ات  باه    85بی       قباجال  اح فاو ن    اسکنج 
گذ ان  شجه است که  قظمت   غایت قیش    و 
هاا هام د یا      انساان برای این ت ریح شاهانه از دان 

حساب الحکام   »باا ه ناال شاجه     کردنج. د  ایان  نم 
هما  کص از بیاه پاص   بیاه پایش د  آن       ریب س 

 حل که ز س ان شاجیج   بار دت هاوا   سار ا باه      
قباا به ات اا     نمله سج سجیج بود حاضر شج   شاه

د  دنگل  انکوه شکا  دلپسنج کرده از  88 ان  انان
،  وک،  ارا   پلناگ     دانو ان   ثل گا  کوه 

سااایر حیوانااات  حشاا  آن  اااجا  خاایج شااج کااه  
 حاسب   هم  یاا از تاجاد آن باه قجام    یاو     
 ا رف گردیج   د  آن شکا گاه قرض کردنج که د  

   ساالمانان از   ؤ نااانهااما    ه  یااج ن اار آد  از 
 چراغا ، ) «خج ات سر ا   بر دت هوا ه ک شجنج

با ت نگ سر پار نیام    همچنین به شکا  .(915 ،8319
  ز دگار شاکا گاه از فر اج     »اشا ات  شاجه اسات   

پادشاه دمجاه زیب   زینت یاف ه چون به  یاان د ه  
د آ جنج حکم فر ودنج که ت نگچیاان باه کاا   اود     
 شغو  شونج گو  گرد ن از خجای س یج  هاره    
ت نگ کر گشت   از د د با  ت تما  دنگل تیاره    

 .(919 همان،« )تا  گشت
 

 
: فرش شکارگاه هنرهای زیبا بوستن، اواخر 4تصویر 

 (33، 1919. )بصام الف، 236×411سده نهم هجری، 
 

ی هاا  تا  نیه فرانسوی د باا ه تجمال شاکا گاه   
  ج:نویس    قیر خ وی

 باا   هیچ دس گاه تجمل   د ل  باالتر  دنیا د »
  و اه  د از حشمت   تجمال شااه ایاران     تر قظمت

توان تیاو  کارد کاه تماا  بم گاان       شکا   ف ن نم 
  ی ه بازی ب ی  هرشجه    سوا  ا د با  د   ایت 

 .(59، 8355)نرا  ، « گیرنج دست   
باه شاکا      افر شاهان های    ق  ه چنین  راسم

ذهاان د با یااان    ابساا گان بااه د بااا   ا باار آن    
هاا یاا آراا  هناری   زین ا   ا       داشت تا پیشکش   

تا شاه یا  تولیج کننج امون شکا   ا رتب  یا  ناش ب
تار     نامد آناان  اباو    شاونج  شاهمادگان  شانودتر  

   ک ابخانه شاه  نیم به  لق آرا ی باا   از این باشنج.
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پژوهش، فرآیندی زمان بر و هزینه بر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست 
دغدغه  پژوهشی،  حوزه های  دیگر  در  محققان  دیگر  همانند  نیز  می شوند  کنکاش  و  تحقیق  فضای 

هزینه ها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص - هرچند اندک - برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشته ها و 
بستر های گوناگون لحاظ کرده است و بودجه های پژوهشی فرش دست باف را نیز می توان در مرکز 

ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال می شود، جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغه های پژوهشی در هنر- صنعت فرش دست باف ایران به گستردگی 
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین 
فرش دست باف، از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات 
بازار را شامل می شود. طبیعی است که بودجه اندک پژوهش، توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و 

پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویت بندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش این جاست که این اولویت بندی بر چه اساسی صورت می پذیرد؟ چه راهکاری برای 
پاسخ دادن به نیاز و دغدغه های پژوهشی ارکان مختلف هنر- صنعت فرش ایران تدارک دیده شده 
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم می برند؟ این بودجه اندک باید 

صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهش های بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
نیز  و  شده  انجام  ایران  فرش  ملی  مرکز  به دست  که  تحقیقاتی  محورهای  و  عناوین  بر  مروری 
فراخوان های ساالنه ای که در این مرکز برای انجام پروژه های تحقیقاتی داده می شود، نشانگر این نکته 
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویت های پژوهشی به چشم نمی خورد و یا تعیین 
اولویت ها راه ناصوابی را می پیماید که نمی تواند به درستی پاسخگوی اصلی ترین نیازهای این حوزه 
باشد. برای نمونه در آخرین پژوهش های به انجام رسیده در این مرکز، بررسی وضعیت صوری و 
شکلی کارگاه های رنگرزی در برخی استان های کشور به عنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است 

که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی، اولویت آن محل سؤال و تردید است.
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجه های ناچیز 
پژوهشی بیش از سایر حوزه ها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویت های 
پژوهشی، راه درست را برگزید. نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه، کلیه طرح های 
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه 

چگونه چنین تحقیقی انجام شده است، خود جای تأمل دارد.

محمدرضا عابد
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 ل اا  د  بین که همگ  نشان از اهمیت شکا   (931
 .  ا رای قرب دا د

 

 
 : فرش شکارگاه موزه هنرهای صناعی وین، نیمه9تصویر 

 .929 × 611دوم سده دهم هجری، 
 (32، 1919)بصام الف، 

 

به ارین    () رحارت پیاا ب با این حا  هرچنج 
د انا    تیراناجازی    ها  ا د  پیش  جا نج اسب بازی
حجیث دیگر د  د  ل  (  85، 8355)پاینجه،  دانج   

انج که از پ  شکا  نر یج که بیم ضار  اسات    فر وده
انج طلب شکا   لب  بر شما یا د  دای  دیگر فر وده

 ،بخش گردد )تاج    ودب فساد د    کرده  ا سیاه 
   .(854   851، 8315 ب

 سیا د  هر خو ت شکا  با این  اج ات   این 
ن  ا آتنها به پادشاهان   کساان  کاه اسا اجاد تهیاه     

داش نج ا  یاا  داشات   طبااات دیگار اد مااش      
توانای  آن  ا نجاش نج   به همین   ی شکا  اساباب  
قظمت پادشاهان بود    رد   ها ت پادشاهان   ا را 

نگریسا نج. د  شااهنا ه     ا د  این ا ر با اقجاب  ا  

کثرت ساخن   از  اوله شکا    دنگا  ی بهفرد س  
  از شاکا  پادشااهان   پهلواناان      یان آ جه اسات  به

تااجاد زیاادی اساب،    ط   راسم  تشری ات  همراه 
دا    حیوانات شکا ی نظیر شیر    بنجه،  ردان س ح

ای  یاد شجه است که ق  ه بر این کا  ان، قجه پلنگ
بااوی قنبااران   د  پااص شاااه د  حرکاات بودنااج   

افشانجنج تا بوی لطی   به  شاا   ساج      زق ران   
افکنجناج تاا بااد گارد      ای دیگر آب بر ز ین  ا   هقج
، 8359نگیمد    اطر شااه آز ده نشاود )غار ی،    انی

از  د  ایان حماساه  نظااو   گ  نا  اسات کااه    (.853
پهلوانااان ایراناا  بااه ت ااایل   دنگااا  ی   شااکا 

  ارادف  اژه هنار     حکایات    ایت شجه   شاکا   
، 8319اسات )حکمات،     خ ص ایرانیان بیاان شاجه  

 (.8 . 5 ری  تیو 3 . 8 تیویر)( 811
 

 
های شکار، در متن فرش : صحنه2-1تصویر   

 
 : فرشتگان در حال ضیافت،9-1تصویر 

 بخشی از حاشیه فرش

د  د با  خ ویه بخش   دود داش ه کاه  ئایص   
 ن ئیص شکا چیا شجه که باش  نا یجه    آن  یرشکا 
پلنگاان،   یاوز  جا ی   ظی ه نظا ت بر نگه هد با  بود
های  که این حیوانات د  آنجاا نگهاجا ی    بازها   با 

، 8351)نهچیاری،   ا بر قهجه داش ه اسات  شجنج    
قباااا بااه نااال از   د   یااو  شااکا  شاااه  (.15

اشاا ات  باه    85بی       قباجال  اح فاو ن    اسکنج 
گذ ان  شجه است که  قظمت   غایت قیش    و 
هاا هام د یا      انساان برای این ت ریح شاهانه از دان 

حساب الحکام   »باا ه ناال شاجه     کردنج. د  ایان  نم 
هما  کص از بیاه پاص   بیاه پایش د  آن       ریب س 

 حل که ز س ان شاجیج   بار دت هاوا   سار ا باه      
قباا به ات اا     نمله سج سجیج بود حاضر شج   شاه

د  دنگل  انکوه شکا  دلپسنج کرده از  88 ان  انان
،  وک،  ارا   پلناگ     دانو ان   ثل گا  کوه 

سااایر حیوانااات  حشاا  آن  اااجا  خاایج شااج کااه  
 حاسب   هم  یاا از تاجاد آن باه قجام    یاو     
 ا رف گردیج   د  آن شکا گاه قرض کردنج که د  

   ساالمانان از   ؤ نااانهااما    ه  یااج ن اار آد  از 
 چراغا ، ) «خج ات سر ا   بر دت هوا ه ک شجنج

با ت نگ سر پار نیام    همچنین به شکا  .(915 ،8319
  ز دگار شاکا گاه از فر اج     »اشا ات  شاجه اسات   

پادشاه دمجاه زیب   زینت یاف ه چون به  یاان د ه  
د آ جنج حکم فر ودنج که ت نگچیاان باه کاا   اود     
 شغو  شونج گو  گرد ن از خجای س یج  هاره    
ت نگ کر گشت   از د د با  ت تما  دنگل تیاره    

 .(919 همان،« )تا  گشت
 

 
: فرش شکارگاه هنرهای زیبا بوستن، اواخر 4تصویر 

 (33، 1919. )بصام الف، 236×411سده نهم هجری، 
 

ی هاا  تا  نیه فرانسوی د باا ه تجمال شاکا گاه   
  ج:نویس    قیر خ وی

 باا   هیچ دس گاه تجمل   د ل  باالتر  دنیا د »
  و اه  د از حشمت   تجمال شااه ایاران     تر قظمت

توان تیاو  کارد کاه تماا  بم گاان       شکا   ف ن نم 
  ی ه بازی ب ی  هرشجه    سوا  ا د با  د   ایت 

 .(59، 8355)نرا  ، « گیرنج دست   
باه شاکا      افر شاهان های    ق  ه چنین  راسم

ذهاان د با یااان    ابساا گان بااه د بااا   ا باار آن    
هاا یاا آراا  هناری   زین ا   ا       داشت تا پیشکش   

تا شاه یا  تولیج کننج امون شکا   ا رتب  یا  ناش ب
تار     نامد آناان  اباو    شاونج  شاهمادگان  شانودتر  
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هیم شکا  شاهانه  شغو  شج  وضوقات شکا      ا
هنر ناجان خا وی باا الهاا  از      ،  د  این هنرنماای  

قرفان     اهیم قرفان  آرا ی د   الب نگاا گری    
نااش  ایران  آفریجنج کاه قا  ه بار   ایات شاکا       

باا حااو  فرشا گان،    شاهانه، آ  ان شاهری ذهنا    
. ن اوذ  کشایج    به تیویر  ا .. .حیوانات اساطیری  

های د با ی  نجار   ان   نگا گران د  کا گاهاین نااش
های فرشا    اأرر از ایان هنرهاا شاج       به  لق طرح

( که همگ  حا ل   ااهیم قرفاان    53، 8345)ژ له، 
یگار  داز طرفا   . با تأکیج بر آ ا    س ا   شاه بود

د  د  ه  کاالی  د با ی قنوان بهفر  نیم  های کا گاه
توانس ه  حل  برای تجلا  ایان  واسات        خ ویه
  هنر نج د با  نیم برای اینکه نظر شااه  باشج شاهانه 

شکا  شااهانه    مکننحو  هر  ا بیش ر دلب نمایج به
باا ایان حاا      .نموده است ا بر   ی فر   ناکص 

نی    شن است که شاکا  هماوا ه باین ایرانیاان       
  با تجمل ای شنا  ه شجه  ا وا   خ لف ایران پجیجه
 فرا ان همراه بوده است.  

 
 مفاهیم مرتبط با شکار

شاود:   نمادگرای  شکا  از د  دنبه بر س   ا  طبیا اا 
کشاا ن حیااوان کااه نشااانه از بااین بااردن دهاال      

های پلیج اسات؛ از ساوی دیگار دسا جوی      گرایش
گرف ن  دپای  جا نج   خیج ا  )شاوالیه،   خیج   پ 

تواناج نماادی از    شکا چ  نیم    .(15   18، 8315
 را بااه   یااا نماااد فاالیاات   تکاارا    پیگیااری     

 اناجن   ی چر اه    ها   ا اده بارای باا     ناپایجا ی
چنین های الئوتسه  آ وزهیک  از تجسج د با ه باشج. 

سوا ی   شکا  خرفاا به برآش  ن  لاب   بود که اسب
کنج. بنابراین بیانگر این  اناست کاه   انسان کم    

د  ن  اود انساان   د  دشمن انسان، یانا  آ ز هاا   
از هماااین   ی شاااکا چ  بااام   باااه  اسااات   
دا ی از آ ز هااا  انااا  نا ویشاا نناپااذیری    ساایری
. شکا چ  نماد تاایاب  (558، 8314شود )سرلو،    

 (.554، 8314است )کوپر،  اهجاف دنیوی
 

 
 های عاشقانه، اواخر : قالی مناظری از داستان3تصویر 

، موزه هنرهای تزئینی 271 ×973، سده دهم هجری
 (31، 1919پاریس. )بصام الف، 

 
ا ا  خاد  )ش( شکا  کردن د   واب  ا بر پانج  

داناج: ا   ساخن لطیاف، د   دادن بوساه،       ده   
پنجم  ا  )ابان سایرین،    سو   ن ات، چها   فرزنج،

(. د  ایاان بااین چهااا   ااو د خاارفاا بااه  953، 8318
حیواناات     انا   هشکا  ب   اهیم   ادی اشا ه دا د.

  حیاات آن   هسا نج ج از ا وا   باحه نکه  ال  نجا 
باا  د   ارآن   د     5آیاج   قمل  ا    سیله شکا  به به

کا   ف ه اسات )حااج سایج داوادی،      سو ه  ائجه به

 85سااو ه  ائااجه  49(.  جا نااج د  آیااه  344، 8313
ای اهل ایمان  جا شاما  ا باه چیامی از    »فر ایج:    

آز ایج که د  دس را شاما   تیرهاای شاما     خیج   
ترساج   آینج تا بجانج که چه کس  از  جا د  باطن   

از این باج از حج د اله  تجاا ز کناج ا     که هرپص 
ریم، ) ارآن کا   « ا سخت قذاب د دناک  واهج بود

د  آیه باج باه  ناه شاکا  بیاباان د        ( 853، 8345
دانیم حاج   قماره       فر ایج. حالت احرا  اشا ه   

از قبادات  اسات کاه انساان  ا از دهاان  ااده داجا       
 فار  از  انویات   وسازد   ا   ا د   حیطا   ملا     
هاا،   . تمنیات زناجگ   اادی، دناگ   داجا     برد   

لاذات  اادی د    هاای دنسا       ها، هوا  یو ت
  ناج   انساان    کلا  کناا   ا      راسم حج   قمره به

نظار   زناج. باه   نوق   یاضت  شر ش اله  دست    به
هماین    سج تحریم خیج د  حاا  احارا  نیام باه       

د  نظار   (.519، 8315 نظو  است ) کا   شایرازی،  
ن خایج   والنا د  قالم  ااان  خایادان  بارای گارف     

دنیا که خیادنج ا ا خیاد ا او   اهل  (8)انج:  پنهان شجه
 (5) ؛انج نه اخل حایا  آنان خیاد سایه  جازی   غیر

انبیااء   (3) ؛که خیاد اهل غ ل نج شیطان   ن ص ا ا ه
 رغان   ضه اله  هس نج ا ا کاتب  حا        ا لیاء

کناج باا تکارا   حا ، باه        ا ی  ح  که  یا   ا  
  ساج  غر  اناه دیگاران  ا باه     حکمت   نو  آن   

کاه خایاد    ساال    قاا ف   (9) ؛کشاانج  گمراه    
 طاو   باه . (534   531، 8311)تاداجین ،   اناج   اان 
 انا  ناوق  توداه     شکا    خیج   خیادی باه کل  

لااذا آن خاایج    ،افسا گساایخ ه بااه  ادیااات اساات 
دا ی    اانه پاردا  ن    شکا ی که باقاث  ویشا ن  

شود شکا ی قا فانه است که   حض به دنیا  ان    
کااص اگاار د  پاا  خاایج   شااکا   انویااات از  هاار

هواهای ن ساان    ی گرداناج باه  ایاود   اخال      
شاکا   باودن   سج. این   هو  با توده به فراگیار     

د  ذهن قاا ف     شاهانه که د  باال به آن اشا ه شج
خارفاا  ها   اشکا   بیش ر د   الب تمثیل هنر نج ز انه

 .بسات    آرا  هنری   ادبیات ناش  حیوان  بر   ی
ا ا چرا حیوانات تا باه ایان حاج د  بیاان   ااهیم       

  ؟کننج   انسان     د پیجا 
د  پجیج آ جن   اون قرفاان      حیوانات هموا ه 

باا نااش     بم گاان   ناج ا هناش  پر  نگ داش تمثیل  
    باار شاایوای   همااوا ه  ااود کاا  حیوانااات د  

د  نظاا   . جانا  ال هم بودن سخن  ویش افام ده  سهل
ارااری بردااای   حیوانااات از قیاایان   گناااه لااات 

هرچه هست اطاقت   نیست   بر   ف قالم انسان 
هماین سابب    باه  است    اوش   تسالیم   انایااد.  

   شااامو  هااجایت تکاااوین     لاااات   حیوانااات 
حاق   آیات هماه   آنهاا   خیو  پر  دگا نج   فال

  ا لیای اله  د  تربیات     اشیوه تالیم  قرف .است
 ری هموا ه  و د توده بوده اسات. اخ ح دا اه بش

قین  که از حیطاه حاص    غیر  بر و د انسان با حاایق
است   تنها با تاال   ا اده باطن    ظاهری  ی بیر ن

 مکن است یا  تجرباه   حاان      گیرد،     خو ت
 اناا     هاو  اکمال        ود فرد،برای باشج که تنها 

با ذائاه ن سان  اد اک شود    داش ه باشج   خرفاا  اتم
 دیگاری،    وه ناطاه از بیان حا    ان اا  آن ذائاه باه 

یا آنکه تاا حاجی    قادم    اخر باشج؛ کما هو حاه،
 واهج بر شایوای  آن       ا ا گوینجه  ابل بیان هست،

تر   ویش  ا بر شنونجه  ابل فهم  سخن تا ا الا بی مایج
بیاان  اود   اأرر       شانونجه  ا د  شانودن   رانیاا کنج،
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پژوهش، فرآیندی زمان بر و هزینه بر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست 
دغدغه  پژوهشی،  حوزه های  دیگر  در  محققان  دیگر  همانند  نیز  می شوند  کنکاش  و  تحقیق  فضای 

هزینه ها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص - هرچند اندک - برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشته ها و 
بستر های گوناگون لحاظ کرده است و بودجه های پژوهشی فرش دست باف را نیز می توان در مرکز 

ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال می شود، جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغه های پژوهشی در هنر- صنعت فرش دست باف ایران به گستردگی 
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین 
فرش دست باف، از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات 
بازار را شامل می شود. طبیعی است که بودجه اندک پژوهش، توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و 

پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویت بندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش این جاست که این اولویت بندی بر چه اساسی صورت می پذیرد؟ چه راهکاری برای 
پاسخ دادن به نیاز و دغدغه های پژوهشی ارکان مختلف هنر- صنعت فرش ایران تدارک دیده شده 
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم می برند؟ این بودجه اندک باید 

صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهش های بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
نیز  و  شده  انجام  ایران  فرش  ملی  مرکز  به دست  که  تحقیقاتی  محورهای  و  عناوین  بر  مروری 
فراخوان های ساالنه ای که در این مرکز برای انجام پروژه های تحقیقاتی داده می شود، نشانگر این نکته 
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویت های پژوهشی به چشم نمی خورد و یا تعیین 
اولویت ها راه ناصوابی را می پیماید که نمی تواند به درستی پاسخگوی اصلی ترین نیازهای این حوزه 
باشد. برای نمونه در آخرین پژوهش های به انجام رسیده در این مرکز، بررسی وضعیت صوری و 
شکلی کارگاه های رنگرزی در برخی استان های کشور به عنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است 

که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی، اولویت آن محل سؤال و تردید است.
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجه های ناچیز 
پژوهشی بیش از سایر حوزه ها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویت های 
پژوهشی، راه درست را برگزید. نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه، کلیه طرح های 
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه 

چگونه چنین تحقیقی انجام شده است، خود جای تأمل دارد.

محمدرضا عابد
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هیم شکا  شاهانه  شغو  شج  وضوقات شکا      ا
هنر ناجان خا وی باا الهاا  از      ،  د  این هنرنماای  

قرفان     اهیم قرفان  آرا ی د   الب نگاا گری    
نااش  ایران  آفریجنج کاه قا  ه بار   ایات شاکا       

باا حااو  فرشا گان،    شاهانه، آ  ان شاهری ذهنا    
. ن اوذ  کشایج    به تیویر  ا .. .حیوانات اساطیری  

های د با ی  نجار   ان   نگا گران د  کا گاهاین نااش
های فرشا    اأرر از ایان هنرهاا شاج       به  لق طرح

( که همگ  حا ل   ااهیم قرفاان    53، 8345)ژ له، 
یگار  داز طرفا   . با تأکیج بر آ ا    س ا   شاه بود

د  د  ه  کاالی  د با ی قنوان بهفر  نیم  های کا گاه
توانس ه  حل  برای تجلا  ایان  واسات        خ ویه
  هنر نج د با  نیم برای اینکه نظر شااه  باشج شاهانه 

شکا  شااهانه    مکننحو  هر  ا بیش ر دلب نمایج به
باا ایان حاا      .نموده است ا بر   ی فر   ناکص 

نی    شن است که شاکا  هماوا ه باین ایرانیاان       
  با تجمل ای شنا  ه شجه  ا وا   خ لف ایران پجیجه
 فرا ان همراه بوده است.  

 
 مفاهیم مرتبط با شکار

شاود:   نمادگرای  شکا  از د  دنبه بر س   ا  طبیا اا 
کشاا ن حیااوان کااه نشااانه از بااین بااردن دهاال      

های پلیج اسات؛ از ساوی دیگار دسا جوی      گرایش
گرف ن  دپای  جا نج   خیج ا  )شاوالیه،   خیج   پ 

تواناج نماادی از    شکا چ  نیم    .(15   18، 8315
 را بااه   یااا نماااد فاالیاات   تکاارا    پیگیااری     

 اناجن   ی چر اه    ها   ا اده بارای باا     ناپایجا ی
چنین های الئوتسه  آ وزهیک  از تجسج د با ه باشج. 

سوا ی   شکا  خرفاا به برآش  ن  لاب   بود که اسب
کنج. بنابراین بیانگر این  اناست کاه   انسان کم    

د  ن  اود انساان   د  دشمن انسان، یانا  آ ز هاا   
از هماااین   ی شاااکا چ  بااام   باااه  اسااات   
دا ی از آ ز هااا  انااا  نا ویشاا نناپااذیری    ساایری
. شکا چ  نماد تاایاب  (558، 8314شود )سرلو،    

 (.554، 8314است )کوپر،  اهجاف دنیوی
 

 
 های عاشقانه، اواخر : قالی مناظری از داستان3تصویر 

، موزه هنرهای تزئینی 271 ×973، سده دهم هجری
 (31، 1919پاریس. )بصام الف، 

 
ا ا  خاد  )ش( شکا  کردن د   واب  ا بر پانج  

داناج: ا   ساخن لطیاف، د   دادن بوساه،       ده   
پنجم  ا  )ابان سایرین،    سو   ن ات، چها   فرزنج،

(. د  ایاان بااین چهااا   ااو د خاارفاا بااه  953، 8318
حیواناات     انا   هشکا  ب   اهیم   ادی اشا ه دا د.

  حیاات آن   هسا نج ج از ا وا   باحه نکه  ال  نجا 
باا  د   ارآن   د     5آیاج   قمل  ا    سیله شکا  به به

کا   ف ه اسات )حااج سایج داوادی،      سو ه  ائجه به

 85سااو ه  ائااجه  49(.  جا نااج د  آیااه  344، 8313
ای اهل ایمان  جا شاما  ا باه چیامی از    »فر ایج:    

آز ایج که د  دس را شاما   تیرهاای شاما     خیج   
ترساج   آینج تا بجانج که چه کس  از  جا د  باطن   

از این باج از حج د اله  تجاا ز کناج ا     که هرپص 
ریم، ) ارآن کا   « ا سخت قذاب د دناک  واهج بود

د  آیه باج باه  ناه شاکا  بیاباان د        ( 853، 8345
دانیم حاج   قماره       فر ایج. حالت احرا  اشا ه   

از قبادات  اسات کاه انساان  ا از دهاان  ااده داجا       
 فار  از  انویات   وسازد   ا   ا د   حیطا   ملا     
هاا،   . تمنیات زناجگ   اادی، دناگ   داجا     برد   

لاذات  اادی د    هاای دنسا       ها، هوا  یو ت
  ناج   انساان    کلا  کناا   ا      راسم حج   قمره به

نظار   زناج. باه   نوق   یاضت  شر ش اله  دست    به
هماین    سج تحریم خیج د  حاا  احارا  نیام باه       

د  نظار   (.519، 8315 نظو  است ) کا   شایرازی،  
ن خایج   والنا د  قالم  ااان  خایادان  بارای گارف     

دنیا که خیادنج ا ا خیاد ا او   اهل  (8)انج:  پنهان شجه
 (5) ؛انج نه اخل حایا  آنان خیاد سایه  جازی   غیر

انبیااء   (3) ؛که خیاد اهل غ ل نج شیطان   ن ص ا ا ه
 رغان   ضه اله  هس نج ا ا کاتب  حا        ا لیاء

کناج باا تکارا   حا ، باه        ا ی  ح  که  یا   ا  
  ساج  غر  اناه دیگاران  ا باه     حکمت   نو  آن   

کاه خایاد    ساال    قاا ف   (9) ؛کشاانج  گمراه    
 طاو   باه . (534   531، 8311)تاداجین ،   اناج   اان 
 انا  ناوق  توداه     شکا    خیج   خیادی باه کل  

لااذا آن خاایج    ،افسا گساایخ ه بااه  ادیااات اساات 
دا ی    اانه پاردا  ن    شکا ی که باقاث  ویشا ن  

شود شکا ی قا فانه است که   حض به دنیا  ان    
کااص اگاار د  پاا  خاایج   شااکا   انویااات از  هاار

هواهای ن ساان    ی گرداناج باه  ایاود   اخال      
شاکا   باودن   سج. این   هو  با توده به فراگیار     

د  ذهن قاا ف     شاهانه که د  باال به آن اشا ه شج
خارفاا  ها   اشکا   بیش ر د   الب تمثیل هنر نج ز انه

 .بسات    آرا  هنری   ادبیات ناش  حیوان  بر   ی
ا ا چرا حیوانات تا باه ایان حاج د  بیاان   ااهیم       

  ؟کننج   انسان     د پیجا 
د  پجیج آ جن   اون قرفاان      حیوانات هموا ه 

باا نااش     بم گاان   ناج ا هناش  پر  نگ داش تمثیل  
    باار شاایوای   همااوا ه  ااود کاا  حیوانااات د  

د  نظاا   . جانا  ال هم بودن سخن  ویش افام ده  سهل
ارااری بردااای   حیوانااات از قیاایان   گناااه لااات 

هرچه هست اطاقت   نیست   بر   ف قالم انسان 
هماین سابب    باه  است    اوش   تسالیم   انایااد.  

   شااامو  هااجایت تکاااوین     لاااات   حیوانااات 
حاق   آیات هماه   آنهاا   خیو  پر  دگا نج   فال

  ا لیای اله  د  تربیات     اشیوه تالیم  قرف .است
 ری هموا ه  و د توده بوده اسات. اخ ح دا اه بش

قین  که از حیطاه حاص    غیر  بر و د انسان با حاایق
است   تنها با تاال   ا اده باطن    ظاهری  ی بیر ن

 مکن است یا  تجرباه   حاان      گیرد،     خو ت
 اناا     هاو  اکمال        ود فرد،برای باشج که تنها 

با ذائاه ن سان  اد اک شود    داش ه باشج   خرفاا  اتم
 دیگاری،    وه ناطاه از بیان حا    ان اا  آن ذائاه باه 

یا آنکه تاا حاجی    قادم    اخر باشج؛ کما هو حاه،
 واهج بر شایوای  آن       ا ا گوینجه  ابل بیان هست،

تر   ویش  ا بر شنونجه  ابل فهم  سخن تا ا الا بی مایج
بیاان  اود   اأرر       شانونجه  ا د  شانودن   رانیاا کنج،
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های  شخییت  د  تمثیل  مکن است  سانج. یا ی   
)بیاگ    اخا  باشانج    یاا اشایای   حیوانات، ها، انسان

 (.5 . 5   8 . 5ر یتیو) (18   55، 8313باباپو ، 
 

 
: سیمرغ در پرواز، بخشی از متن قالی3-1 تصویر  
 

 
: کاربرد پرندگان شکاری در شکار،3-2تصویر   

 بخشی از حاشیه
 

لااذا   هااو  شااکا    بیااان نمااادین آن د   الااب 
 ف ا های حیوان     فاو  آن د  هنرهاای تمئینا       

نمایاج.   ادبیات   ک   قا فان  اااو     نطاا   ا    
 غاام   ااود قلاا  فاار  نیاام د  بیااان   اااهیم    

های فن  که نسبت به ساایر هنرهاا نظیار      حج دیت
د  ایان ز یناه بسایا      دا د  ... آ ایا   نااش    ک اب
ناش داانو ان   گونه ظاهر شجه است. پر ج ت     م

 شا ص   پر ناگ بار   ینحو   اهیم شکا  به بیان  
هاای   ناوش      گواه آن نموناه  که یاف هحاو   فر 
بار   ی   شکا   خ لف حاالتتکرا  حیوانات د   پر

   .است فر 

 رآن کریم د   اایسه اهل دنیا با حیواناات حاج   
داناج.   چها پایان  ا   رتبه تر از   ا پایین آنها  دودی

طلباان نسابت باه      والنا د    م ازلیت   اس لیت دنیا
گویاج: حیواناات    ا  باوی گار   ا       حیوانات   
باشج د   کننج از چراگاه هرچنج سرسبم  احساا   

شونج ا ا اهل دنیا که گر  ادل    اای الها   ا     
کنناج )تاداجین ،    نج چراگاه دنیاا  ا تارک نما    بین   

8311 ،555). 
فرا ان  نماد گویج:  د  همین  یو  یونگ   

حیوان د   یان ادیان   هنرهاای تماا   د  ان تنهاا    
دهج تا چاه   بلکه نشان    ،بیانگر اهمیت نماد نیست

تاا باا  ح اوای   انا       رای انسان  هم اسات انجازه ب
 اود ناه     ودی نماد، یان  غریمه د بیا یمد. حیوان به

 وب است   نه بج. حیوان تنهاا بخشا  از طبیاات    
توانج از چیمی لذت ببرد که د  طبیا ش  است   نم 

 دود نجا د. باه بیاان دیگار حیاوان از غرایام  اود       
 ر اوز  کنج. غرایمی کاه اغلاب بارای  اا      پیر ی   

ا ا د  زناجگ   ود اان هام  داود دا د.      ،نمایج   
« حیاوان »غریمه اساا طبیات انسان  است. الب ه اگر 

د  ن انسان )که   ان غریمی  ی اسات( تشاخیص   
داده نشود   با زنجگ  فارد د نیاا یمد  مکان اسات     

ای است که تواناای     طرناک شود. انسان تنها آفریجه
ا د  قاین حاا     د. ا ا ره شجن بر غرایم  ود  ا داچی
دا  کناج    ا سرکوب، دگرسان   دریحه آنها توانج   

تار از    ا  کاه     حیوان  طرنااک  گاه هیچدانیم      
شود نیست. بنابراین غرایم سارکوب شاجه    ز م    

شاونج    ی  ا باه تبااه      تواننج بر انسان چیاره    
 (.353، 8319بکشاننج )یونگ، 

بار غرایام      ناوق  چیرگا    لذا   هو  شکا  باه 
شود کاه هام  طرنااک    توانج  ان   ن سانیات نیم   

کاه شاکا     طو  همان ؛دهنجه انسان است   هم  های 
  یاا د   د بار دا د  با حیوانات هماوا ه  طراتا   ا   

خو ت پیر زی انساان بار حیاوان   ثال شایر ا ج      
کا یاب  ح   برای بم گ  همچون شاه است. با ایان  

ا   حاج د باه بیاان    ن  جا حا   یج ناجا یم د  ایا  
که از بج  حیات بشر بپردازیم گونه شکا     اهیم   م
کاه   ا ا ذکر این نک اه ضار  ی اسات    ،انج با ا  بوده

از نگااه  کاه   طو  همان  یا  -شکا    هو   د گونه 
د   ناشگانه دا د که این چنج - ولوی یادآ   شجیم 

 ا  هنر ناج  فر  د  ه خ ویه به شکل  با تأکیج 
 ناکص است گونه  آنچه ت ریح  بم    ایبر چیمی 

نک اه کاه دا     شاکوه     ذکر ایان  با الب ه شود.    
 راسم شاهانه شکا  بر ناش بس ن آن بر   ی فر  

تأریر  کل  سایر هنرهای تمئین    تجمل  ب  طو  به  
های  با توده خارف   که نمونه طو  همان ،نبوده است

 .نمای  شاهانه  دود دا د به شاه    ج ت
 

 های صفویه بررسی شکار در فرش
با د  ه ط ی  هنر ایران  یادف است قیر خ وی 

کل   و د حمایات بسایا     طو  بههنر  این قیرد    
  فر ،  نسودات، نگاا گری  ف ه رپادشاهان  را  گ

 رخا  داشا ه اسات     پا   س ایشگران   حا یان پر ... 
گ  اه  فار  باه   د  ایان د  ه  (. 884، 8315)پاکباز، 

 اساطه حمایات پادشااهان       باه   حااانبسیا ی از 
بنجی زیباا توم اان  اواد     بر و دا ی از طرح    نگ

د  ان شاک  گ   اویش  ا تجرباه    ا لیه با کی یات  
شکل   نسجم د   . د  این قیر تولیج فر  بهکنج   

  طراح  آن توس  شود  انجا    های شهری  کا گاه
  باجیه   گیارد   طراحان   نااشان د با ی شکل  ا  

هاا     است که د  چناین شارایط  بسایا ی از طارح    

سایر هنرها باال ص نگا گری به  ا ن   های  ایه ناش
های پجیجا ی طارح   یابنج. این ا ر ز ینه    هفر   ا

هاای شااه    بجیه   شا ی  نظیر گل های  ایه ناش  
قباس ، د   ان گوناگون، حیوانات  ا ا    اسااطیر  

آ  د )اسااپنان ،   اا هم شاایر   ساایمر   ا فاارانظیاار 
8311 ،84).  

کاه باین  ارن     ا  انجه از این قیرد های به فر 
انااج  ا د   شااانمدهم   ه ااجهم  اای دی تولیااج شااجه

از ایان   نماینج.   تخ ه برآ  د  5555تا  8555حج د 
تخ ه  شهو    تااجاد بیشا ری ن ایص       555تاجاد 

کاه   (4، 8351)اد ا دز،  شاود   رغوب  حسوب  ا  
یا  د  ه تاا یخ  گنجیناه     بااف   فر برای بر س  

هاای   . د  این بین فر گردد   ا زشمنجی  حسوب 
هاای     ح    اال   گیر   گرفت وسو  به شکا گاه   
یاجه     هاو    نوق  باه پج  که بهباغ    دانو ی نیم 
توانج  او د  طالااه    ،   دا داشا ه شکا    شکا گاه 

 .این تحایق  را  بگیرد
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پژوهش، فرآیندی زمان بر و هزینه بر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست 
دغدغه  پژوهشی،  حوزه های  دیگر  در  محققان  دیگر  همانند  نیز  می شوند  کنکاش  و  تحقیق  فضای 

هزینه ها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص - هرچند اندک - برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشته ها و 
بستر های گوناگون لحاظ کرده است و بودجه های پژوهشی فرش دست باف را نیز می توان در مرکز 

ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال می شود، جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغه های پژوهشی در هنر- صنعت فرش دست باف ایران به گستردگی 
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین 
فرش دست باف، از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات 
بازار را شامل می شود. طبیعی است که بودجه اندک پژوهش، توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و 

پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویت بندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش این جاست که این اولویت بندی بر چه اساسی صورت می پذیرد؟ چه راهکاری برای 
پاسخ دادن به نیاز و دغدغه های پژوهشی ارکان مختلف هنر- صنعت فرش ایران تدارک دیده شده 
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم می برند؟ این بودجه اندک باید 

صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهش های بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
نیز  و  شده  انجام  ایران  فرش  ملی  مرکز  به دست  که  تحقیقاتی  محورهای  و  عناوین  بر  مروری 
فراخوان های ساالنه ای که در این مرکز برای انجام پروژه های تحقیقاتی داده می شود، نشانگر این نکته 
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویت های پژوهشی به چشم نمی خورد و یا تعیین 
اولویت ها راه ناصوابی را می پیماید که نمی تواند به درستی پاسخگوی اصلی ترین نیازهای این حوزه 
باشد. برای نمونه در آخرین پژوهش های به انجام رسیده در این مرکز، بررسی وضعیت صوری و 
شکلی کارگاه های رنگرزی در برخی استان های کشور به عنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است 

که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی، اولویت آن محل سؤال و تردید است.
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجه های ناچیز 
پژوهشی بیش از سایر حوزه ها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویت های 
پژوهشی، راه درست را برگزید. نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه، کلیه طرح های 
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه 

چگونه چنین تحقیقی انجام شده است، خود جای تأمل دارد.

محمدرضا عابد
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های  شخییت  د  تمثیل  مکن است  سانج. یا ی   
)بیاگ    اخا  باشانج    یاا اشایای   حیوانات، ها، انسان

 (.5 . 5   8 . 5ر یتیو) (18   55، 8313باباپو ، 
 

 
: سیمرغ در پرواز، بخشی از متن قالی3-1 تصویر  
 

 
: کاربرد پرندگان شکاری در شکار،3-2تصویر   

 بخشی از حاشیه
 

لااذا   هااو  شااکا    بیااان نمااادین آن د   الااب 
 ف ا های حیوان     فاو  آن د  هنرهاای تمئینا       

نمایاج.   ادبیات   ک   قا فان  اااو     نطاا   ا    
 غاام   ااود قلاا  فاار  نیاام د  بیااان   اااهیم    

های فن  که نسبت به ساایر هنرهاا نظیار      حج دیت
د  ایان ز یناه بسایا      دا د  ... آ ایا   نااش    ک اب
ناش داانو ان   گونه ظاهر شجه است. پر ج ت     م

 شا ص   پر ناگ بار   ینحو   اهیم شکا  به بیان  
هاای   ناوش      گواه آن نموناه  که یاف هحاو   فر 
بار   ی   شکا   خ لف حاالتتکرا  حیوانات د   پر

   .است فر 

 رآن کریم د   اایسه اهل دنیا با حیواناات حاج   
داناج.   چها پایان  ا   رتبه تر از   ا پایین آنها  دودی

طلباان نسابت باه      والنا د    م ازلیت   اس لیت دنیا
گویاج: حیواناات    ا  باوی گار   ا       حیوانات   
باشج د   کننج از چراگاه هرچنج سرسبم  احساا   

شونج ا ا اهل دنیا که گر  ادل    اای الها   ا     
کنناج )تاداجین ،    نج چراگاه دنیاا  ا تارک نما    بین   

8311 ،555). 
فرا ان  نماد گویج:  د  همین  یو  یونگ   

حیوان د   یان ادیان   هنرهاای تماا   د  ان تنهاا    
دهج تا چاه   بلکه نشان    ،بیانگر اهمیت نماد نیست

تاا باا  ح اوای   انا       رای انسان  هم اسات انجازه ب
 اود ناه     ودی نماد، یان  غریمه د بیا یمد. حیوان به

 وب است   نه بج. حیوان تنهاا بخشا  از طبیاات    
توانج از چیمی لذت ببرد که د  طبیا ش  است   نم 

 دود نجا د. باه بیاان دیگار حیاوان از غرایام  اود       
 ر اوز  کنج. غرایمی کاه اغلاب بارای  اا      پیر ی   

ا ا د  زناجگ   ود اان هام  داود دا د.      ،نمایج   
« حیاوان »غریمه اساا طبیات انسان  است. الب ه اگر 

د  ن انسان )که   ان غریمی  ی اسات( تشاخیص   
داده نشود   با زنجگ  فارد د نیاا یمد  مکان اسات     

ای است که تواناای     طرناک شود. انسان تنها آفریجه
ا د  قاین حاا     د. ا ا ره شجن بر غرایم  ود  ا داچی
دا  کناج    ا سرکوب، دگرسان   دریحه آنها توانج   

تار از    ا  کاه     حیوان  طرنااک  گاه هیچدانیم      
شود نیست. بنابراین غرایم سارکوب شاجه    ز م    

شاونج    ی  ا باه تبااه      تواننج بر انسان چیاره    
 (.353، 8319بکشاننج )یونگ، 

بار غرایام      ناوق  چیرگا    لذا   هو  شکا  باه 
شود کاه هام  طرنااک    توانج  ان   ن سانیات نیم   

کاه شاکا     طو  همان ؛دهنجه انسان است   هم  های 
  یاا د   د بار دا د  با حیوانات هماوا ه  طراتا   ا   

خو ت پیر زی انساان بار حیاوان   ثال شایر ا ج      
کا یاب  ح   برای بم گ  همچون شاه است. با ایان  

ا   حاج د باه بیاان    ن  جا حا   یج ناجا یم د  ایا  
که از بج  حیات بشر بپردازیم گونه شکا     اهیم   م
کاه   ا ا ذکر این نک اه ضار  ی اسات    ،انج با ا  بوده

از نگااه  کاه   طو  همان  یا  -شکا    هو   د گونه 
د   ناشگانه دا د که این چنج - ولوی یادآ   شجیم 

 ا  هنر ناج  فر  د  ه خ ویه به شکل  با تأکیج 
 ناکص است گونه  آنچه ت ریح  بم    ایبر چیمی 

نک اه کاه دا     شاکوه     ذکر ایان  با الب ه شود.    
 راسم شاهانه شکا  بر ناش بس ن آن بر   ی فر  

تأریر  کل  سایر هنرهای تمئین    تجمل  ب  طو  به  
های  با توده خارف   که نمونه طو  همان ،نبوده است

 .نمای  شاهانه  دود دا د به شاه    ج ت
 

 های صفویه بررسی شکار در فرش
با د  ه ط ی  هنر ایران  یادف است قیر خ وی 

کل   و د حمایات بسایا     طو  بههنر  این قیرد    
  فر ،  نسودات، نگاا گری  ف ه رپادشاهان  را  گ

 رخا  داشا ه اسات     پا   س ایشگران   حا یان پر ... 
گ  اه  فار  باه   د  ایان د  ه  (. 884، 8315)پاکباز، 

 اساطه حمایات پادشااهان       باه   حااانبسیا ی از 
بنجی زیباا توم اان  اواد     بر و دا ی از طرح    نگ

د  ان شاک  گ   اویش  ا تجرباه    ا لیه با کی یات  
شکل   نسجم د   . د  این قیر تولیج فر  بهکنج   

  طراح  آن توس  شود  انجا    های شهری  کا گاه
  باجیه   گیارد   طراحان   نااشان د با ی شکل  ا  

هاا     است که د  چناین شارایط  بسایا ی از طارح    

سایر هنرها باال ص نگا گری به  ا ن   های  ایه ناش
های پجیجا ی طارح   یابنج. این ا ر ز ینه    هفر   ا

هاای شااه    بجیه   شا ی  نظیر گل های  ایه ناش  
قباس ، د   ان گوناگون، حیوانات  ا ا    اسااطیر  

آ  د )اسااپنان ،   اا هم شاایر   ساایمر   ا فاارانظیاار 
8311 ،84).  

کاه باین  ارن     ا  انجه از این قیرد های به فر 
انااج  ا د   شااانمدهم   ه ااجهم  اای دی تولیااج شااجه

از ایان   نماینج.   تخ ه برآ  د  5555تا  8555حج د 
تخ ه  شهو    تااجاد بیشا ری ن ایص       555تاجاد 

کاه   (4، 8351)اد ا دز،  شاود   رغوب  حسوب  ا  
یا  د  ه تاا یخ  گنجیناه     بااف   فر برای بر س  

هاای   . د  این بین فر گردد   ا زشمنجی  حسوب 
هاای     ح    اال   گیر   گرفت وسو  به شکا گاه   
یاجه     هاو    نوق  باه پج  که بهباغ    دانو ی نیم 
توانج  او د  طالااه    ،   دا داشا ه شکا    شکا گاه 

 .این تحایق  را  بگیرد
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 های مورد مطالعه معرفی نمونه
هاای   د  این تحایق هشت نموناه  او دی از فار    

شکا گاه قیر خ وی  او د بر سا    بحاث  ارا      
گرف ااه اساات. نخساا ین نمونااه ایاان تحایااق فاار   

 ی ن اسات  پولجی پ م ل   ودود د   وزه شکا گاه 
 (.5)تیاویر   به ا ایل  رن نهم هجری تالاق دا د  که

داا   دا  باه  این فر  که یک  از چهاا  فار  تاا یخ   
ای  سابب  داود ک یباه    از قیر خ وی است به  انجه

د   رکم فر  با نا  دا   باجین ناا  شاهرت یاف اه     
د   الب لچا    ا است. فر   ذکو  طرح شکا گاه 

  ترنج با ترنج  شانمده پار   لچکا  باا یا   باه      
به همراه حیوانات گوناگون  نگ  ای ترنج،   ن  سر ه
کثیری از گذا د. ناو    ن  ال  تاجاد  به نمایش   
از نااو  گیااه  باا      ملاو  ا د   حیط   شکا گران

د  حااا    آلاات شااکا ی د  پاا  شااکا   ااویش  
د  ایان  یاان تااجادی از     دهاج.  تاز نشان      تا ت

   انااج شااکا گران د  دا  اف اااده دساات بااهحیوانااات 
تیاویر  )هس نج ای دیگر د  حا  گریم از خحنه  قجه
ای از  هقا د  لچ    ترنج ایان فار   جمو    ( 8 . 5

. به تیویر کشیجه شجه اسات پرنجگان د  حا  پر از 
  ن، حاشیه این فر  قاا ی از نااو     بر  فا ا 

هاای   گیااه    ک یباه   های  ایه ناششکا  است   به 
ا  یا   نگ  ای   ز د بم   د  ز ینه  ر م، سر ه

   .یاف ه است
فر  شکا گاه  ح وظ د   اوزه  تیویر دیگری 
همانناج   هکا ( 3)تیاویر  کشاج    ین  ا به تیویر   

از طرح شکا گاه د   الب لچ    ترنج  فر  پیشین
 رن دهام  ا اس  به  .  ج ت این  ال بر و دا  است

ساازی ابریشام      غن   اسطه   بهگردد  بر  هجری 
ی ای ن ایص قیار خا و   ها  گ ب ون د  ز اره  اال   

 ،آیج که باه قایاجه بر ا  از کا شناساان        شما  به
طراح این  اال  سالطان  حماج از نگاا گران د باا       

ا  اژدهاای  د  ترنج این  ال  چه قیر خ وی است.
با ناو  گیااه  ترنجا     توم  یکجیگرد ت شجه با 

است که  شابه آن د  لچ  فر  تکارا    آ  دهپجیج 
ه  ا اشجه است. همچناین د   ا ن شاکا گران  باا د    

ن خ وی با شمشایر   یاا نیامه د  حاا  شاکا       ا رد
حیوانات گوناگون هماننج آهو، گراز   گاوزن نشاان   

که د  این  یاان حیواناات فراز ینا  همانناج      انج داده
سیمر    اژدها نیام  ابال  شااهجه اسات. از نکاات      

د  حاا    حاو  تاجاد کثیاری فرشا ه   س ه دیگربرد
 ناگ ایان فار      د  حاشیه بام     الکا   ضیافت 
که به گواه تحایاات انجاا  شاجه    (8 . 3)تیویر  است

کنناجه     تاجاق  کهن الگوی  از ادیان پیش از اسا    
   ناااش فر هاار د  د  ان اساا    اساات )کیااانمهر

   (.53، 8314، همکا ان
 

 
در حال شکار با تفنگ سر پر، : شکارگر 6-1تصویر 

 بخشی از متن قالی
 

فر  زیبا   ابریشمین  ح وظ د   وزه هنرهاای  
( از طارح لچا    تارنج    9 یرتیاو زیبای بوسا ن ) 

شکا گاه  بر و دا  است که  حل بافات آن  ا باه   
، 8313اخ هان، طراح  آن  ا به آ اا  یارک )بیاا ،    

نیمه ا   ساجه دهام هجاری    (    ج ت آن  ا به 55
نظاار از  خاارفکننااج. فاار   ااذکو     ن سااب  اا 

باا  از نظر  نگ    الب کلا  طراحا     هایش، ت ا ت
. ترنج   لچ  ایان  های  نیم دا د شباهت ال  پیشین 

نماش باین سایمر    اژدهاا  ا     3 ال  هماننج تیویر 
همچنین د    ن این فر  شکا گران   دهج. نشان   

  پ  حیوانات گوناگون نظیر آهو دبا آالت شکا  که 
  د  شاجه  یات د یاق پردا  اه   با دمئهس نج   گراز 

اناج. حاشایه ایان فار       شاجه نشاان داده    ن فر  
هااای  د  حااا   هااای پیشااین، آد  فاار  باار  ف

ا د  حا  نوا  ن ای دیگر    یگسا ی   طرب   قجه
هاای   حاشیه این فر  با سنت؛ لذا دهج ساز نشان   

 طربان    نوا  ن یگسا ی قیر خ وی که با  شکا 
ای  د  این فر  نمود پرنجه.  طابات دا دهمراه بوده 

تواناج   اساطیری د  ترکیب با  راسام  ز    بام   ا    
 گر فاای  فراز ین  د  نمد بیننجه باشج. تجاق 

هاای قاشااانه    از داسا ان یب فر د فر   ناظری 
بردسا ه قیار   های  از دیگر فر  (5 یرتیو) ایران 

  تمئینا اکنون د   اوزه هنرهاای    خ وی است که هم
شاجه،   اخا هان تولیاج  د   ،شاود  پا یص نگهجا ی   

گاردد   از   باز   دهم هجری  ا ا ر سجه ج  ش به 
بر و دا   طرفه ی  طرح شکا گاه د   الب سراسری

آیاج،    ا   این فر  همانگونه که از ناا ش بار  است. 
 ناگ باه    ای   نا  سار ه  د  های  قاشااانه  ا   داس ان
کناج.  سامت نخسات ایان      افا    ایت     خو ت

حاا  تماشاای شایرین باه      ال   سر  پر یام  ا د   
هایش  شوی  ویش د  حال  که لباا   هنگا  شست

دهج. پص   ا بر د     آ یمان کرده است، نمایش   
از این  سمت فار  گر ها  از شاکا گران د  پا      

  نظیار شمشایر     هاای  شکا   ویش به همراه س ح

انج. سپص د   سمت دیگر لیل   کمان نشان داده شجه
ای بر   ی فیل    جنون  ح اار   د    سوا  بر ا ابه

 ساامت چهااا   هماننااج  ساامت د   شااکا گران   
 انج که  ده تمایم  سمت چهاا    داود   تیویر شجه

های فر  اسات   ههای د  حا  پر از د  گوش سیمر 
تیویرساازی ایان فار     همچنین د   (.8 . 5)تیویر 

توده به سنت شکا    کا برد پرنجگان شکا ی نظیر 
باز که د   سمت نخست فر  بار دسات شاکا گر    

(، یکا   5 . 5ر بر اسب دای گرف ه است )تیوی سوا 
از نکات  ابل توده د  این فر  است. حاشایه ایان   

هااای بم گاا  بر ااو دا  اساات کااه  فاار  از ک یبااه
هاای د    د  نشان د  گر ه فرش گان بالاجا    انساان  

هاا نااش    هاا   د   اا ج از ک یباه    حا  بوییجن گال 
ترسایم  د   یان گل   گیاهان گوناگون ی گیر   گرفت

 (.1 ریتیو) شجه است
 ح اوظ  د       ترنج   یزیبافر   5تیویر 

ا ا ار  دهج که  ج  ش باه    ا نشان   د   وزه لو   
از  الاب تارنج د      گاردد   سجه دهم هجری بااز   

 ناگ   ای سار ه    ن  قا ی از  داود لچا     ترنج، 
بر ااو دا  اساات. تاارنج  رکاامی ایاان  ااال  ناااش  

کاه باه سابب  داود      دهج   ی  ا نشان گیر   گرفت
ترنج فار   چها  قجد د  اجاد ت اگیره، این ناش به 
ترنج بیر ن  این فار  د  حیاوان    تکرا  شجه است.

د  حا  ناماش   ا اساطیری ایران یان  اژدها   سیمر  
 نگ د   یان گیاهان نشان  ای  ر م ز ینه د  یکجیگر

 گیار    گرفتاز ناو     ن این فر  تل یا . دهج   
حیواناات  نظیار    است کاه قا  ه بار آن   ه   شکا گا

گوناه  ا  ا   آهاو ترسایم شاجه اسات کاه هیچ     ط
  ملاو ا تباط  با  حی  پیرا ون نجا نج   د  فااای   

 نک ه بردسا ه . هس نجرا یجن  شغو  از گیاهان به  

Goljam [24] ed 2.indd   110 12/23/2014   11:47:04 PM



پژوهش، فرآیندی زمان بر و هزینه بر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست 
دغدغه  پژوهشی،  حوزه های  دیگر  در  محققان  دیگر  همانند  نیز  می شوند  کنکاش  و  تحقیق  فضای 

هزینه ها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص - هرچند اندک - برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشته ها و 
بستر های گوناگون لحاظ کرده است و بودجه های پژوهشی فرش دست باف را نیز می توان در مرکز 

ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال می شود، جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغه های پژوهشی در هنر- صنعت فرش دست باف ایران به گستردگی 
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین 
فرش دست باف، از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات 
بازار را شامل می شود. طبیعی است که بودجه اندک پژوهش، توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و 

پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویت بندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش این جاست که این اولویت بندی بر چه اساسی صورت می پذیرد؟ چه راهکاری برای 
پاسخ دادن به نیاز و دغدغه های پژوهشی ارکان مختلف هنر- صنعت فرش ایران تدارک دیده شده 
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم می برند؟ این بودجه اندک باید 

صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهش های بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
نیز  و  شده  انجام  ایران  فرش  ملی  مرکز  به دست  که  تحقیقاتی  محورهای  و  عناوین  بر  مروری 
فراخوان های ساالنه ای که در این مرکز برای انجام پروژه های تحقیقاتی داده می شود، نشانگر این نکته 
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویت های پژوهشی به چشم نمی خورد و یا تعیین 
اولویت ها راه ناصوابی را می پیماید که نمی تواند به درستی پاسخگوی اصلی ترین نیازهای این حوزه 
باشد. برای نمونه در آخرین پژوهش های به انجام رسیده در این مرکز، بررسی وضعیت صوری و 
شکلی کارگاه های رنگرزی در برخی استان های کشور به عنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است 

که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی، اولویت آن محل سؤال و تردید است.
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجه های ناچیز 
پژوهشی بیش از سایر حوزه ها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویت های 
پژوهشی، راه درست را برگزید. نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه، کلیه طرح های 
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه 

چگونه چنین تحقیقی انجام شده است، خود جای تأمل دارد.

محمدرضا عابد
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 های مورد مطالعه معرفی نمونه
هاای   د  این تحایق هشت نموناه  او دی از فار    

شکا گاه قیر خ وی  او د بر سا    بحاث  ارا      
گرف ااه اساات. نخساا ین نمونااه ایاان تحایااق فاار   

 ی ن اسات  پولجی پ م ل   ودود د   وزه شکا گاه 
 (.5)تیاویر   به ا ایل  رن نهم هجری تالاق دا د  که

داا   دا  باه  این فر  که یک  از چهاا  فار  تاا یخ   
ای  سابب  داود ک یباه    از قیر خ وی است به  انجه

د   رکم فر  با نا  دا   باجین ناا  شاهرت یاف اه     
د   الب لچا    ا است. فر   ذکو  طرح شکا گاه 

  ترنج با ترنج  شانمده پار   لچکا  باا یا   باه      
به همراه حیوانات گوناگون  نگ  ای ترنج،   ن  سر ه
کثیری از گذا د. ناو    ن  ال  تاجاد  به نمایش   
از نااو  گیااه  باا      ملاو  ا د   حیط   شکا گران

د  حااا    آلاات شااکا ی د  پاا  شااکا   ااویش  
د  ایان  یاان تااجادی از     دهاج.  تاز نشان      تا ت

   انااج شااکا گران د  دا  اف اااده دساات بااهحیوانااات 
تیاویر  )هس نج ای دیگر د  حا  گریم از خحنه  قجه
ای از  هقا د  لچ    ترنج ایان فار   جمو    ( 8 . 5

. به تیویر کشیجه شجه اسات پرنجگان د  حا  پر از 
  ن، حاشیه این فر  قاا ی از نااو     بر  فا ا 

هاای   گیااه    ک یباه   های  ایه ناششکا  است   به 
ا  یا   نگ  ای   ز د بم   د  ز ینه  ر م، سر ه

   .یاف ه است
فر  شکا گاه  ح وظ د   اوزه  تیویر دیگری 
همانناج   هکا ( 3)تیاویر  کشاج    ین  ا به تیویر   

از طرح شکا گاه د   الب لچ    ترنج  فر  پیشین
 رن دهام  ا اس  به  .  ج ت این  ال بر و دا  است

ساازی ابریشام      غن   اسطه   بهگردد  بر  هجری 
ی ای ن ایص قیار خا و   ها  گ ب ون د  ز اره  اال   

 ،آیج که باه قایاجه بر ا  از کا شناساان        شما  به
طراح این  اال  سالطان  حماج از نگاا گران د باا       

ا  اژدهاای  د  ترنج این  ال  چه قیر خ وی است.
با ناو  گیااه  ترنجا     توم  یکجیگرد ت شجه با 

است که  شابه آن د  لچ  فر  تکارا    آ  دهپجیج 
ه  ا اشجه است. همچناین د   ا ن شاکا گران  باا د    

ن خ وی با شمشایر   یاا نیامه د  حاا  شاکا       ا رد
حیوانات گوناگون هماننج آهو، گراز   گاوزن نشاان   

که د  این  یاان حیواناات فراز ینا  همانناج      انج داده
سیمر    اژدها نیام  ابال  شااهجه اسات. از نکاات      

د  حاا    حاو  تاجاد کثیاری فرشا ه   س ه دیگربرد
 ناگ ایان فار      د  حاشیه بام     الکا   ضیافت 
که به گواه تحایاات انجاا  شاجه    (8 . 3)تیویر  است

کنناجه     تاجاق  کهن الگوی  از ادیان پیش از اسا    
   ناااش فر هاار د  د  ان اساا    اساات )کیااانمهر

   (.53، 8314، همکا ان
 

 
در حال شکار با تفنگ سر پر، : شکارگر 6-1تصویر 

 بخشی از متن قالی
 

فر  زیبا   ابریشمین  ح وظ د   وزه هنرهاای  
( از طارح لچا    تارنج    9 یرتیاو زیبای بوسا ن ) 

شکا گاه  بر و دا  است که  حل بافات آن  ا باه   
، 8313اخ هان، طراح  آن  ا به آ اا  یارک )بیاا ،    

نیمه ا   ساجه دهام هجاری    (    ج ت آن  ا به 55
نظاار از  خاارفکننااج. فاار   ااذکو     ن سااب  اا 

باا  از نظر  نگ    الب کلا  طراحا     هایش، ت ا ت
. ترنج   لچ  ایان  های  نیم دا د شباهت ال  پیشین 

نماش باین سایمر    اژدهاا  ا     3 ال  هماننج تیویر 
همچنین د    ن این فر  شکا گران   دهج. نشان   

  پ  حیوانات گوناگون نظیر آهو دبا آالت شکا  که 
  د  شاجه  یات د یاق پردا  اه   با دمئهس نج   گراز 

اناج. حاشایه ایان فار       شاجه نشاان داده    ن فر  
هااای  د  حااا   هااای پیشااین، آد  فاار  باار  ف

ا د  حا  نوا  ن ای دیگر    یگسا ی   طرب   قجه
هاای   حاشیه این فر  با سنت؛ لذا دهج ساز نشان   

 طربان    نوا  ن یگسا ی قیر خ وی که با  شکا 
ای  د  این فر  نمود پرنجه.  طابات دا دهمراه بوده 

تواناج   اساطیری د  ترکیب با  راسام  ز    بام   ا    
 گر فاای  فراز ین  د  نمد بیننجه باشج. تجاق 

هاای قاشااانه    از داسا ان یب فر د فر   ناظری 
بردسا ه قیار   های  از دیگر فر  (5 یرتیو) ایران 

  تمئینا اکنون د   اوزه هنرهاای    خ وی است که هم
شاجه،   اخا هان تولیاج  د   ،شاود  پا یص نگهجا ی   

گاردد   از   باز   دهم هجری  ا ا ر سجه ج  ش به 
بر و دا   طرفه ی  طرح شکا گاه د   الب سراسری

آیاج،    ا   این فر  همانگونه که از ناا ش بار  است. 
 ناگ باه    ای   نا  سار ه  د  های  قاشااانه  ا   داس ان
کناج.  سامت نخسات ایان      افا    ایت     خو ت

حاا  تماشاای شایرین باه      ال   سر  پر یام  ا د   
هایش  شوی  ویش د  حال  که لباا   هنگا  شست

دهج. پص   ا بر د     آ یمان کرده است، نمایش   
از این  سمت فار  گر ها  از شاکا گران د  پا      

  نظیار شمشایر     هاای  شکا   ویش به همراه س ح

انج. سپص د   سمت دیگر لیل   کمان نشان داده شجه
ای بر   ی فیل    جنون  ح اار   د    سوا  بر ا ابه

 ساامت چهااا   هماننااج  ساامت د   شااکا گران   
 انج که  ده تمایم  سمت چهاا    داود   تیویر شجه

های فر  اسات   ههای د  حا  پر از د  گوش سیمر 
تیویرساازی ایان فار     همچنین د   (.8 . 5)تیویر 

توده به سنت شکا    کا برد پرنجگان شکا ی نظیر 
باز که د   سمت نخست فر  بار دسات شاکا گر    

(، یکا   5 . 5ر بر اسب دای گرف ه است )تیوی سوا 
از نکات  ابل توده د  این فر  است. حاشایه ایان   

هااای بم گاا  بر ااو دا  اساات کااه  فاار  از ک یبااه
هاای د    د  نشان د  گر ه فرش گان بالاجا    انساان  

هاا نااش    هاا   د   اا ج از ک یباه    حا  بوییجن گال 
ترسایم  د   یان گل   گیاهان گوناگون ی گیر   گرفت

 (.1 ریتیو) شجه است
 ح اوظ  د       ترنج   یزیبافر   5تیویر 

ا ا ار  دهج که  ج  ش باه    ا نشان   د   وزه لو   
از  الاب تارنج د      گاردد   سجه دهم هجری بااز   

 ناگ   ای سار ه    ن  قا ی از  داود لچا     ترنج، 
بر ااو دا  اساات. تاارنج  رکاامی ایاان  ااال  ناااش  

کاه باه سابب  داود      دهج   ی  ا نشان گیر   گرفت
ترنج فار   چها  قجد د  اجاد ت اگیره، این ناش به 
ترنج بیر ن  این فار  د  حیاوان    تکرا  شجه است.

د  حا  ناماش   ا اساطیری ایران یان  اژدها   سیمر  
 نگ د   یان گیاهان نشان  ای  ر م ز ینه د  یکجیگر

 گیار    گرفتاز ناو     ن این فر  تل یا . دهج   
حیواناات  نظیار    است کاه قا  ه بار آن   ه   شکا گا

گوناه  ا  ا   آهاو ترسایم شاجه اسات کاه هیچ     ط
  ملاو ا تباط  با  حی  پیرا ون نجا نج   د  فااای   

 نک ه بردسا ه . هس نجرا یجن  شغو  از گیاهان به  
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این فر   دود شکا گری باا آلات شاکا ی ناوین     
قیر خ وی یان  ت نگ سارپر اسات کاه باا آن د      

(. 8 . 5حا  شکا  نماایش داده شاجه اسات )تیاویر     
ای  د  ز ینه    ن با حاشیه این فر  د  تااد  نگ  

 را  گرف ه است که نااش آن  ا همچاون     نگ الک 
یاوان اسااطیری   ترنج بیر ن  فر ، ناماش باین د  ح  

گار   که  ود تجلا  اشغا  کرده  یان  سیمر    اژدها
             اسااات  ااااهیم نماااادین ناااماش  یااار   شااار    

(Dell, 2012, 308).  
(، فرشا  از  1فر   و د بحاث دیگار )تیاویر    

 و است که د   وزه  یهاو نا  سانگوژک گر ه  شهو  به
گار ه  هاای   باه  سام اکثار  اال      شود   ح اظت   

 الاب لچا       سانگوژکو از ناو  شاکا گاه  د  
ترنج بر و دا  است    ج  ش به ا ایل ساجه دهام   

 رکم ترنج این فر  با نماش باین  . گردد هجری باز  
تاارنج ایاان فاار  کااه یکاا  از  ساایمر    اژدهااا   

 شاما   بههای  ودود د  این گر ه  های فر  شا یه
ایان تیاویر   . (8 . 1)تیویر  اشغا  شجه استآیج،    

وژکو د   رکم ترنج   یا حاشایه  ها سانگ که د  فر 
 فو   ابل  شاهجه است،  لهم از   اهیم  نماادین   به

هااای گوناااگون نظیاار  هااای ادیااان   آیااین   آ ااوزه
توتمیسم،  ی رائیسم، ز تشا یت   اسا   اسات کاه     

های گونااگون   سبب کثرت کا برد این ناش د  فر 
همچناین د  فااای   . (Purdon, 1996, 76)شاود     

از ترنج چها   اب  دود دا د که د   ااب تکارا ی   
  د  د   اااب دیگاار د  بااوده تیااویری د  فرشاا ه 

. داده شاجه اسات  انسان د  حا  نوا  ن سااز نشاان   
ترسیم شجه است   های د  ن ترنج این فر  اسلیم 

نااو  گیااه    داانو ان       اساطه  باه شان که د  ن
همچنین د  ک یباه  اابین تارنج      اشغا  شجه است. 

ساازی   ای د  حا  نوا  ن سرترنج این فر  نوازنجه
فرشا گان  د  حاا       د  سر ترنج این فار   دیگر

 ناگ   ای . د   ا ن سار ه  اناج  داده شاجه ضیافت نشان 
 گیار    گرفتتنها ناو  فر  شکا گاه لچ    ترنج 

د  پا    ساان  گوناگون  از حیواناات گرباه   های گر ه
از گیاهان به تیویر   ملودا  د  فاای   حیوانات سم

  ن این فر  کاه د    بر  فا ا  کشیجه شجه است.
، د  لچ  شود دیجه نم انسان حاو  ای از  آن نشانه

د  ز ینه کر  با آالت شاکا ی  این فر  شکا گران  
ات اهلا    د ناجگان   شکا  حیوانا  گوناگون د  حا 

هاا د    انج که به سبب  اگیره بودن، لچ  ترسیم شجه
همچناین د   ااب    اناج.  چها  سوی فر  تکرا  شجه

ین فر  طا  س   لون نمایش داده   یل به لچ  ا
 ااب   یلهباه  سا  شجه است که از  حای  پیرا اونش   

گون، گوی  د  جه   با  را یجن د  فاای  گل جما ش
ایان  حاشایه   حیط     ا ت  را  گرف اه اسات. د    

هاای   های دیگر فار   که از شا یههای    ابفر  
،  ابل  شااهجه اسات کاه    است  ن سب به سانگوژکو

، د  گیار    گرفات ه ناوش    اا ت   باه سا   ود  د  ن
ادارا     د  حا  نواز  حیواناتطا  ا   فرش گان

اژدهاا     هاا ناماش     د   اا ج از ایان  ااب    انج شجه
 نشان داده شاجه اسات   نگ  ای الک  د  ز ینهسیمر  

 (.  8 . 1 ریتیو)
 

 
از مجموعه ) : فرش لچک ترنج درختی7تصویر 

، 371× 116سانگوژکو(، اوایل سده دهم هجری قمری، 
 (1216، 1917آنجلس )پوپ،  موزه کانتی لس

 

 
: نزاع سیمرغ و اژدها، مرکز ترنج7-1تصویر   

فر  دیگاری کاه د  ایان تحایاق آ  ده شاجه،      
های دانو ی ابریشم  د   الب سراسری اسات    ال 
دهام   ن    ج  ش ا اس  سجهکاشا  حل بافت آنکه 

 داه  (. 1 یرتیاو ) هجری تخماین زده شاجه اسات   
 گیر   گرفتتمایم این فر ، کا برد انحیا ی ناو  

ن  د    قج  کا برد ناو  انساا د    ن  الک   نگ 

های پیشین است. این فار  د   الاب     یاا با فر 
از گیاهان    ا ت  ا   ملوفاای  طرفه  سراسری ی 
کشج. د   رکم  ا ن ایان فار  شاکا       به تیویر   

(   د  اطراف  حی  8 . 1آهوی  توس  اژدها )تیویر 
. د  ایان  اناج  حیوانات دیگر د  پ  شکا  ناش شاجه 

 ابال   8 . 1چاه د  تیاویر   همانناج آن   یان حیواناات  
کوچا     هاای   حیواناات  باا باا     ،هسا نج  شاهجه 

باا  نااو  ایان فار      تماایم  کاه سابب  غیر امو  
حاشایه ایان فار  د     ج. نشاو   ا  های پیشاین    ال 
د  فااای  سااکن د   یاان      ناگ  ای سار ه ای  ز ینه
هاای کوچا     قباسا    گال   های شاه ای از گل دس ه

قاا ی  تیویر شجه است که د   یانشان د  طا  ا 
 از هرگونه اضطراب   تشویش فاای حاکم بر  ا ن 

 (.8 . 1 ریتیو)انج  داده شجهنشان 
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پژوهش، فرآیندی زمان بر و هزینه بر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست 
دغدغه  پژوهشی،  حوزه های  دیگر  در  محققان  دیگر  همانند  نیز  می شوند  کنکاش  و  تحقیق  فضای 

هزینه ها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص - هرچند اندک - برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشته ها و 
بستر های گوناگون لحاظ کرده است و بودجه های پژوهشی فرش دست باف را نیز می توان در مرکز 

ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال می شود، جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغه های پژوهشی در هنر- صنعت فرش دست باف ایران به گستردگی 
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین 
فرش دست باف، از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات 
بازار را شامل می شود. طبیعی است که بودجه اندک پژوهش، توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و 

پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویت بندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش این جاست که این اولویت بندی بر چه اساسی صورت می پذیرد؟ چه راهکاری برای 
پاسخ دادن به نیاز و دغدغه های پژوهشی ارکان مختلف هنر- صنعت فرش ایران تدارک دیده شده 
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم می برند؟ این بودجه اندک باید 

صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهش های بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
نیز  و  شده  انجام  ایران  فرش  ملی  مرکز  به دست  که  تحقیقاتی  محورهای  و  عناوین  بر  مروری 
فراخوان های ساالنه ای که در این مرکز برای انجام پروژه های تحقیقاتی داده می شود، نشانگر این نکته 
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویت های پژوهشی به چشم نمی خورد و یا تعیین 
اولویت ها راه ناصوابی را می پیماید که نمی تواند به درستی پاسخگوی اصلی ترین نیازهای این حوزه 
باشد. برای نمونه در آخرین پژوهش های به انجام رسیده در این مرکز، بررسی وضعیت صوری و 
شکلی کارگاه های رنگرزی در برخی استان های کشور به عنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است 

که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی، اولویت آن محل سؤال و تردید است.
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجه های ناچیز 
پژوهشی بیش از سایر حوزه ها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویت های 
پژوهشی، راه درست را برگزید. نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه، کلیه طرح های 
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه 

چگونه چنین تحقیقی انجام شده است، خود جای تأمل دارد.

محمدرضا عابد
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این فر   دود شکا گری باا آلات شاکا ی ناوین     
قیر خ وی یان  ت نگ سارپر اسات کاه باا آن د      

(. 8 . 5حا  شکا  نماایش داده شاجه اسات )تیاویر     
ای  د  ز ینه    ن با حاشیه این فر  د  تااد  نگ  

 را  گرف ه است که نااش آن  ا همچاون     نگ الک 
یاوان اسااطیری   ترنج بیر ن  فر ، ناماش باین د  ح  

گار   که  ود تجلا  اشغا  کرده  یان  سیمر    اژدها
             اسااات  ااااهیم نماااادین ناااماش  یااار   شااار    

(Dell, 2012, 308).  
(، فرشا  از  1فر   و د بحاث دیگار )تیاویر    

 و است که د   وزه  یهاو نا  سانگوژک گر ه  شهو  به
گار ه  هاای   باه  سام اکثار  اال      شود   ح اظت   

 الاب لچا       سانگوژکو از ناو  شاکا گاه  د  
ترنج بر و دا  است    ج  ش به ا ایل ساجه دهام   

 رکم ترنج این فر  با نماش باین  . گردد هجری باز  
تاارنج ایاان فاار  کااه یکاا  از  ساایمر    اژدهااا   

 شاما   بههای  ودود د  این گر ه  های فر  شا یه
ایان تیاویر   . (8 . 1)تیویر  اشغا  شجه استآیج،    

وژکو د   رکم ترنج   یا حاشایه  ها سانگ که د  فر 
 فو   ابل  شاهجه است،  لهم از   اهیم  نماادین   به

هااای گوناااگون نظیاار  هااای ادیااان   آیااین   آ ااوزه
توتمیسم،  ی رائیسم، ز تشا یت   اسا   اسات کاه     

های گونااگون   سبب کثرت کا برد این ناش د  فر 
همچناین د  فااای   . (Purdon, 1996, 76)شاود     

از ترنج چها   اب  دود دا د که د   ااب تکارا ی   
  د  د   اااب دیگاار د  بااوده تیااویری د  فرشاا ه 

. داده شاجه اسات  انسان د  حا  نوا  ن سااز نشاان   
ترسیم شجه است   های د  ن ترنج این فر  اسلیم 

نااو  گیااه    داانو ان       اساطه  باه شان که د  ن
همچنین د  ک یباه  اابین تارنج      اشغا  شجه است. 

ساازی   ای د  حا  نوا  ن سرترنج این فر  نوازنجه
فرشا گان  د  حاا       د  سر ترنج این فار   دیگر

 ناگ   ای . د   ا ن سار ه  اناج  داده شاجه ضیافت نشان 
 گیار    گرفتتنها ناو  فر  شکا گاه لچ    ترنج 

د  پا    ساان  گوناگون  از حیواناات گرباه   های گر ه
از گیاهان به تیویر   ملودا  د  فاای   حیوانات سم

  ن این فر  کاه د    بر  فا ا  کشیجه شجه است.
، د  لچ  شود دیجه نم انسان حاو  ای از  آن نشانه

د  ز ینه کر  با آالت شاکا ی  این فر  شکا گران  
ات اهلا    د ناجگان   شکا  حیوانا  گوناگون د  حا 

هاا د    انج که به سبب  اگیره بودن، لچ  ترسیم شجه
همچناین د   ااب    اناج.  چها  سوی فر  تکرا  شجه

ین فر  طا  س   لون نمایش داده   یل به لچ  ا
 ااب   یلهباه  سا  شجه است که از  حای  پیرا اونش   

گون، گوی  د  جه   با  را یجن د  فاای  گل جما ش
ایان  حاشایه   حیط     ا ت  را  گرف اه اسات. د    

هاای   های دیگر فار   که از شا یههای    ابفر  
،  ابل  شااهجه اسات کاه    است  ن سب به سانگوژکو

، د  گیار    گرفات ه ناوش    اا ت   باه سا   ود  د  ن
ادارا     د  حا  نواز  حیواناتطا  ا   فرش گان

اژدهاا     هاا ناماش     د   اا ج از ایان  ااب    انج شجه
 نشان داده شاجه اسات   نگ  ای الک  د  ز ینهسیمر  

 (.  8 . 1 ریتیو)
 

 
از مجموعه ) : فرش لچک ترنج درختی7تصویر 

، 371× 116سانگوژکو(، اوایل سده دهم هجری قمری، 
 (1216، 1917آنجلس )پوپ،  موزه کانتی لس

 

 
: نزاع سیمرغ و اژدها، مرکز ترنج7-1تصویر   

فر  دیگاری کاه د  ایان تحایاق آ  ده شاجه،      
های دانو ی ابریشم  د   الب سراسری اسات    ال 
دهام   ن    ج  ش ا اس  سجهکاشا  حل بافت آنکه 

 داه  (. 1 یرتیاو ) هجری تخماین زده شاجه اسات   
 گیر   گرفتتمایم این فر ، کا برد انحیا ی ناو  

ن  د    قج  کا برد ناو  انساا د    ن  الک   نگ 

های پیشین است. این فار  د   الاب     یاا با فر 
از گیاهان    ا ت  ا   ملوفاای  طرفه  سراسری ی 
کشج. د   رکم  ا ن ایان فار  شاکا       به تیویر   

(   د  اطراف  حی  8 . 1آهوی  توس  اژدها )تیویر 
. د  ایان  اناج  حیوانات دیگر د  پ  شکا  ناش شاجه 

 ابال   8 . 1چاه د  تیاویر   همانناج آن   یان حیواناات  
کوچا     هاای   حیواناات  باا باا     ،هسا نج  شاهجه 

باا  نااو  ایان فار      تماایم  کاه سابب  غیر امو  
حاشایه ایان فار  د     ج. نشاو   ا  های پیشاین    ال 
د  فااای  سااکن د   یاان      ناگ  ای سار ه ای  ز ینه
هاای کوچا     قباسا    گال   های شاه ای از گل دس ه

قاا ی  تیویر شجه است که د   یانشان د  طا  ا 
 از هرگونه اضطراب   تشویش فاای حاکم بر  ا ن 

 (.8 . 1 ریتیو)انج  داده شجهنشان 
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: شکار آهو توسط اژدها، بخشی از متن1-1تصویر   

دهاج    ا نشان     ال  دانو ی د     4تیویر 
آنجلص  ح وظ است  اکنون د   وزه کان   لص که هم
  گاردد   بااز    ا ایل سجه دهم هجاری به   ج  ش  

ترنج این فر   .است شما  غرب ایران حل باف ش 
ای پرنجگان د  حا  پر از به هماراه    جموقهاز   ملو
فار   ناحیه د  ز ینه  ر م نگ این  است که آهوی 

ر  ا ن ایان فار  همانناج ساای      گنجانجه شجه است.
  ا گیر   گرفتاین تحایق طرح  ودود د  های  فر 
سااان  دا    گربااه حیوانااات ساامای از   جموقااهبااا 

از گیاهااان بااه تیااویر   ملااوگوناااگون د  فاااای  
 ال  سیمرغ  د  حا  پر از    ن بر فرازکه کشج    

ایان فار   داود     ده تمایم  .نشان داده شجه است
د  ( کاه  8 . 4حیوان  فراز ین  د    ن است )تیاویر  

های پیشین  داود ناجا د    اهیات آن کاا  ا      نمونه
 ،د  لچ  این فر  د  فرشا ه .  شخص نشجه است
ای    دیگاری ایسا اده د  ز یناه   یک  د  حا  پار از  

. حاشیه این فار  همانناج   انج  نگ ترسیم شجه الک 
( گاال   5فاار  شااکا گاه  ااوزه  اای ن )تیااویر  

حیوانات، فرش ه   یا به د   از  ا های گوناگون   اب
 گذا د. انسان به نمایش   

 

 تجزیه و تحلیل
بااا بر ساا  هشاات نمونااه  ااو د  طالاااه از  یااان   

هااای شااا ص قیاار خاا وی کااه هاار یاا    فاار 
 حو یت شکا  د  تیا یر   ای حا ل   اهیم  گونه به

از حیاث  توان قناخر   ناو   وداود  ا   ،   هس نج
  ماایم    جاما   باه د  گار ه   سا  ا     اان  کلا   

 بنجی نمود. طباه
 

 
: فرش جانوری درختی، اوایل سده دهم 3فرش شماره 

 (1121، 1917هجری قمری. )پوپ، 
 

کاه باا باه     نخس ین گر ه نااو  طبیاا  اسات   
هم به شاکل    ز ین  آن های  ایه شتیویر کشیجن نا

ه که کاا برد  دس یابج. این  آالیش   ساده تجل     ب 
باااال ص د    د  ه خا ویه   یهاا  د  فار  زیاادی  
طبیاا    شاا ل قناخار  ، دا ناج های ا ائه شاجه   نمونه
آالت شاکا ی   ،ای هماننج انساان شاکا چ    گس رده

نظیر شمشیر، کمنج، نیمه   ت ناگ،  راسام طارب      
بم ، پرنجگان شاکا ی   آزاد نظیار بااز   طاا  ا،     

. نااو   هسا نج .. .پا نظیر غما ، شیر   دانو ان چها 
تالیاجی از قناخار    تاوان   ا   ن گر ه  ودود د  ای

از  راسام شاکا    اشاکا        اأرر  کهست نادطبیا  
باا   ،د  این گار ه  .است و د نظر ز ان د  حاکم آن 
ا اا  ج، نا اللات دا  بر  یاادیق ز ینا  د  ناو  اینکه 

طبیاا ، اسااطیری   نماادین     هموا ه به   ااهیم فارا  
  قمو اااا ناااو  دااانو ی نظیاار  کننااج   اا اشااا ه 

طا  ا، شیر، گا ، د  ت، پرنجه   اهیم    مایم از 
جقا  بر این   این  ود گواه  انج  ظاهر  ویش یاف ه

هاای    اساطه پاژ هش   نیام باه   آنهاا  بر   از  است 
از دهاات گونااگون      شناسا   نمااد از حیث   اجد 

 .انج  را  گرف ه و د بر س  
ای دیگر از ناو   را   دس هد   اابل این گر ه، 

دا د که از  اا ین فراز ینا     اا  ای  بر او دا     
 ادی نظیر فرشا گان  غیر های  ایه ناش   شا ل است

های  سان(، سیمر ، اژدها، حیوانات  با با  )انسان پری
هاای   هاا   فار    کوچ  به هماراه دسات   پاا، گال    

بر   ف گر ه نخست . است.. .ان ماق    اسلیم   
 لهاام از   اااهیم قرفااان ، تااوان   اا ناااو   ا  ایاان

   د  های دین  دانست که ناش  از اساطیری   آ وزه
خانه سلطن  ، بر او دا ی  هنر نجان   قا فان به ک اب

حق ابراز افکا شان د  هنرهای ، از شأن    نملت باال
گوناگون هماننج فر    د  پ  آن نمادگرای   ب نا   

گر ه   ودود د  این. همچنین ناو  استبر قرفان 
از پیونج فرهنگ     انای  پیش   به طر  گوناگون  

پص از اس   بر و دا  است که حاو  انسان بالجا  
های قیر خا وی همانناج  اال      د  بسیا ی از فر 
( 8 . 3هنرهای خناق   ین )تیاویر   ودود د   وزه 

ای   جا  نموناه   نج    انون به شکل  کا  ا نظا هم  آن
ساان د  ایان    پیونج است. ناش انساان فرشا ه   از این

کاه  دانست گر ناش فر هر  تجاق توان   ا   ها  فر 
  د  ان پاایش از اساا    تااأریراتاح ماااالا بیااانگر 

  ایاه  نااش از  یااا   .باال ص قیر هخا نش  است
هاای   های  نظیار  نااظری از داسا ان     ودود د   ال 
( با ناش فر هار  وداود د   هار    5قاشاانه )تیویر 

 ای ن یجاه نیم چناین  ( 8ای هخا نش  )تیویر  اس وانه
شود. همچنین از آنجا که ناش فر هار د    حاخل   

شاجه اسات،    ادیان پیش از اس    اجا پنجاش ه  ا  
 هنر نجان آگاه  اینکه بر باشج  توانج دلیل    این ا ر 

باا تغییراتا  د    الگاو    طله قیر خ وی از این کهن
بهره گرف ه   ز ینه تاویت   اهیم قرفاان     فر  آن 

 انج.  اجا  ا د  فر  فراهم کرده
 

 
سانان،  ای و گربه : تصویری از حیوان افسانه3-1تصویر 

 بخشی از متن فرش
 

های  همانناج   های ا ائه شجه، نمونه د   یان فر 
گار ه  قناخار ز ینا    شود کاه    شاهجه    5تیویر 

کاا    باه ناو   اا  ای    فراز ینا    نخست  ا بج ن 
 گرف ااه اساات. ایاان فاار  کااه از حیااث  دااود نااا 

طراح   یا بافنجه د   رکام   قنوان بهالجین دا    غیاث
 اداج  ، اسات ای ناد    بردس ه  فر    ترنج نمونه

الجین داا     هم حاو  غیاث    آن است هم  نک ه 
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پژوهش، فرآیندی زمان بر و هزینه بر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست 
دغدغه  پژوهشی،  حوزه های  دیگر  در  محققان  دیگر  همانند  نیز  می شوند  کنکاش  و  تحقیق  فضای 

هزینه ها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص - هرچند اندک - برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشته ها و 
بستر های گوناگون لحاظ کرده است و بودجه های پژوهشی فرش دست باف را نیز می توان در مرکز 

ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال می شود، جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغه های پژوهشی در هنر- صنعت فرش دست باف ایران به گستردگی 
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین 
فرش دست باف، از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات 
بازار را شامل می شود. طبیعی است که بودجه اندک پژوهش، توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و 

پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویت بندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش این جاست که این اولویت بندی بر چه اساسی صورت می پذیرد؟ چه راهکاری برای 
پاسخ دادن به نیاز و دغدغه های پژوهشی ارکان مختلف هنر- صنعت فرش ایران تدارک دیده شده 
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم می برند؟ این بودجه اندک باید 

صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهش های بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
نیز  و  شده  انجام  ایران  فرش  ملی  مرکز  به دست  که  تحقیقاتی  محورهای  و  عناوین  بر  مروری 
فراخوان های ساالنه ای که در این مرکز برای انجام پروژه های تحقیقاتی داده می شود، نشانگر این نکته 
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویت های پژوهشی به چشم نمی خورد و یا تعیین 
اولویت ها راه ناصوابی را می پیماید که نمی تواند به درستی پاسخگوی اصلی ترین نیازهای این حوزه 
باشد. برای نمونه در آخرین پژوهش های به انجام رسیده در این مرکز، بررسی وضعیت صوری و 
شکلی کارگاه های رنگرزی در برخی استان های کشور به عنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است 

که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی، اولویت آن محل سؤال و تردید است.
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجه های ناچیز 
پژوهشی بیش از سایر حوزه ها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویت های 
پژوهشی، راه درست را برگزید. نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه، کلیه طرح های 
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه 

چگونه چنین تحقیقی انجام شده است، خود جای تأمل دارد.

محمدرضا عابد
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: شکار آهو توسط اژدها، بخشی از متن1-1تصویر   

دهاج    ا نشان     ال  دانو ی د     4تیویر 
آنجلص  ح وظ است  اکنون د   وزه کان   لص که هم
  گاردد   بااز    ا ایل سجه دهم هجاری به   ج  ش  

ترنج این فر   .است شما  غرب ایران حل باف ش 
ای پرنجگان د  حا  پر از به هماراه    جموقهاز   ملو
فار   ناحیه د  ز ینه  ر م نگ این  است که آهوی 

ر  ا ن ایان فار  همانناج ساای      گنجانجه شجه است.
  ا گیر   گرفتاین تحایق طرح  ودود د  های  فر 
سااان  دا    گربااه حیوانااات ساامای از   جموقااهبااا 

از گیاهااان بااه تیااویر   ملااوگوناااگون د  فاااای  
 ال  سیمرغ  د  حا  پر از    ن بر فرازکه کشج    

ایان فار   داود     ده تمایم  .نشان داده شجه است
د  ( کاه  8 . 4حیوان  فراز ین  د    ن است )تیاویر  

های پیشین  داود ناجا د    اهیات آن کاا  ا      نمونه
 ،د  لچ  این فر  د  فرشا ه .  شخص نشجه است
ای    دیگاری ایسا اده د  ز یناه   یک  د  حا  پار از  

. حاشیه این فار  همانناج   انج  نگ ترسیم شجه الک 
( گاال   5فاار  شااکا گاه  ااوزه  اای ن )تیااویر  

حیوانات، فرش ه   یا به د   از  ا های گوناگون   اب
 گذا د. انسان به نمایش   

 

 تجزیه و تحلیل
بااا بر ساا  هشاات نمونااه  ااو د  طالاااه از  یااان   

هااای شااا ص قیاار خاا وی کااه هاار یاا    فاار 
 حو یت شکا  د  تیا یر   ای حا ل   اهیم  گونه به

از حیاث  توان قناخر   ناو   وداود  ا   ،   هس نج
  ماایم    جاما   باه د  گار ه   سا  ا     اان  کلا   

 بنجی نمود. طباه
 

 
: فرش جانوری درختی، اوایل سده دهم 3فرش شماره 

 (1121، 1917هجری قمری. )پوپ، 
 

کاه باا باه     نخس ین گر ه نااو  طبیاا  اسات   
هم به شاکل    ز ین  آن های  ایه شتیویر کشیجن نا

ه که کاا برد  دس یابج. این  آالیش   ساده تجل     ب 
باااال ص د    د  ه خا ویه   یهاا  د  فار  زیاادی  
طبیاا    شاا ل قناخار  ، دا ناج های ا ائه شاجه   نمونه
آالت شاکا ی   ،ای هماننج انساان شاکا چ    گس رده

نظیر شمشیر، کمنج، نیمه   ت ناگ،  راسام طارب      
بم ، پرنجگان شاکا ی   آزاد نظیار بااز   طاا  ا،     

. نااو   هسا نج .. .پا نظیر غما ، شیر   دانو ان چها 
تالیاجی از قناخار    تاوان   ا   ن گر ه  ودود د  ای

از  راسام شاکا    اشاکا        اأرر  کهست نادطبیا  
باا   ،د  این گار ه  .است و د نظر ز ان د  حاکم آن 
ا اا  ج، نا اللات دا  بر  یاادیق ز ینا  د  ناو  اینکه 

طبیاا ، اسااطیری   نماادین     هموا ه به   ااهیم فارا  
  قمو اااا ناااو  دااانو ی نظیاار  کننااج   اا اشااا ه 

طا  ا، شیر، گا ، د  ت، پرنجه   اهیم    مایم از 
جقا  بر این   این  ود گواه  انج  ظاهر  ویش یاف ه

هاای    اساطه پاژ هش   نیام باه   آنهاا  بر   از  است 
از دهاات گونااگون      شناسا   نمااد از حیث   اجد 

 .انج  را  گرف ه و د بر س  
ای دیگر از ناو   را   دس هد   اابل این گر ه، 

دا د که از  اا ین فراز ینا     اا  ای  بر او دا     
 ادی نظیر فرشا گان  غیر های  ایه ناش   شا ل است

های  سان(، سیمر ، اژدها، حیوانات  با با  )انسان پری
هاای   هاا   فار    کوچ  به هماراه دسات   پاا، گال    

بر   ف گر ه نخست . است.. .ان ماق    اسلیم   
 لهاام از   اااهیم قرفااان ، تااوان   اا ناااو   ا  ایاان

   د  های دین  دانست که ناش  از اساطیری   آ وزه
خانه سلطن  ، بر او دا ی  هنر نجان   قا فان به ک اب

حق ابراز افکا شان د  هنرهای ، از شأن    نملت باال
گوناگون هماننج فر    د  پ  آن نمادگرای   ب نا   

گر ه   ودود د  این. همچنین ناو  استبر قرفان 
از پیونج فرهنگ     انای  پیش   به طر  گوناگون  

پص از اس   بر و دا  است که حاو  انسان بالجا  
های قیر خا وی همانناج  اال      د  بسیا ی از فر 
( 8 . 3هنرهای خناق   ین )تیاویر   ودود د   وزه 

ای   جا  نموناه   نج    انون به شکل  کا  ا نظا هم  آن
ساان د  ایان    پیونج است. ناش انساان فرشا ه   از این

کاه  دانست گر ناش فر هر  تجاق توان   ا   ها  فر 
  د  ان پاایش از اساا    تااأریراتاح ماااالا بیااانگر 

  ایاه  نااش از  یااا   .باال ص قیر هخا نش  است
هاای   های  نظیار  نااظری از داسا ان     ودود د   ال 
( با ناش فر هار  وداود د   هار    5قاشاانه )تیویر 

 ای ن یجاه نیم چناین  ( 8ای هخا نش  )تیویر  اس وانه
شود. همچنین از آنجا که ناش فر هار د    حاخل   

شاجه اسات،    ادیان پیش از اس    اجا پنجاش ه  ا  
 هنر نجان آگاه  اینکه بر باشج  توانج دلیل    این ا ر 

باا تغییراتا  د    الگاو    طله قیر خ وی از این کهن
بهره گرف ه   ز ینه تاویت   اهیم قرفاان     فر  آن 

 انج.  اجا  ا د  فر  فراهم کرده
 

 
سانان،  ای و گربه : تصویری از حیوان افسانه3-1تصویر 

 بخشی از متن فرش
 

های  همانناج   های ا ائه شجه، نمونه د   یان فر 
گار ه  قناخار ز ینا    شود کاه    شاهجه    5تیویر 

کاا    باه ناو   اا  ای    فراز ینا    نخست  ا بج ن 
 گرف ااه اساات. ایاان فاار  کااه از حیااث  دااود نااا 

طراح   یا بافنجه د   رکام   قنوان بهالجین دا    غیاث
 اداج  ، اسات ای ناد    بردس ه  فر    ترنج نمونه

الجین داا     هم حاو  غیاث    آن است هم  نک ه 
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تواناج دلیلا  بار     د   رکم فر    ترنج است که  ا  
زیرا پادشاه با دلوا بار   باشج؛تواضه   فر تن   ی 

 گااه نگرف ه   آ   نا  غیاث  را   ، بر   ی رکم ترنج
   اسات  اف اه ی   ا  باا یز باص   شکا گاه د   ا  ود

  ا هنر ناج  ،گار ید قناخار  از میپره با دهنجه س ا  
 نماوده ی شاکا   خرفاای ا خحنه اناکاا به  لم  تنها
 می سا ا ی جیکأت نمونه نیا هم باز حا  نیا با. است
 .نجا د شاه بر

 ریااب بااه ات ااا   ،نمونااه  ااذکو باار  ف ا ااا 
بسا ه باه ناوش طارح   نحاوه       و د اشا ه های  فر 

د  فااهای گوناگون نظیر   ن،   چیج ان به تناسب 
از تل یاق   ترکیاب هار د  گار ه از     .. .حاشیه   یاا 

انج. ا ا ناطه قط   د  هر د  گر ه  سود دس هناو  
، طبیاا   فارا   ااهیم   دا د   آن  داود  ها  ایه ناشاز 

تماا    د   فاو    ای   نمادین اسات کاه باه    اسطو ه
 شجه است.  اس  اده  تیا یر

هاای   با این حا  با ت   هنر ناج طاراح، طارح   
از اسا  اده  د  قاین  فر  حا ل   اهیم شکا  ح ا   

  ااهیم   ای  باه  ای  گوناه  باه قناخر طبیا    ز ین  
 ا یاباج.  یاادیق ایان تا          دست دهان  ادی 

که  دستد  فااها   ناو  گوناگون فر  توان    
ای بار   رساو  های کوچ    غیر  نمونه آن ایجاد با 

 دااود دانااجا ی  یااا  ( 8 . 1پایااان )تیااویر   چهااا 
ای   ناشناا د   یان فاا   چها پایان طبیا   افسانه
هاای ا ائاه    ( دانست که ق  ه بر فار  8 . 4 )تیویر

های حا ل   اهیم  شجه د  این تحایق، د  سایر فر 

.  ابل  شاهجه اسات نیم شکا    الق به قیر خ وی 
بناجی   قناخار    ترکیاب کاه   سائله  ایان  بر س  ا ا 

هااا چگونااه تابیاار، ت ساایر     کااا بردی ایاان فاار 
 طلبج. ج،  ود  جال  دیگر   نشو شناس     نماد

 غم کا برد انحیاا ی نااو   اادی د      ا ا قل 
هاا قما ا باا چناین      با بر س  ساایر  اال    ،5تیویر 

شااهج ترکیاب   شاویم   هماوا ه     و دی  واده نم 
فااای       لاق  ناو  ز ینا  باا قناخار  اا  ای     

بنجی حکایات از هاجف    . این ترکیبهس یمفراز ین  
این طرح با اسااطیر   رتب  سا  ن هنر نج د  دهت 

ناه دلاب توداه    دا د های دینا    قرفاان       آ وزه
.  یشخص پادشاه   یا اناکاا  راسم طرب   بم  

    نماایش  ی  پادشااه  بر از سوی دیگر قج  تأکیج 
باه د   از تشاویش       ایت قمل شکا  د  فاای  

  سبب بوده توانج بیانگر   اهیم قرفان   اضطراب   
کاه  اسات    شان   لاذا  ؛ایجاد فاای  فراز ین  شود

هنر نج طراح فر  خ ویه با ترکیب قناخر  خ لاف  
هم کم نیسات باا  اامون       آنها که تاجاد ا  ای  

ح   ت ناگ )فار  شاما ه      قناخر  رتب  با شکا  
دا د از شاکا   ( سا  د  الاای   هو    اا  ای   8 56

 ر از آن هم  یان شاهان   که د  آن ز ان   ح   پیش
شاهمادگان ا ری بسیا   ایج بوده است. به بیان دیگر 
این  اوله  ایاج د  دا ااه تمثیال   فرخا   بارای      

هماننج قا فان آ  د تا    هنر نجان طراح فر  پیش 
ت بیااان   اااهیم از ایاان ناااو  د  دهاا  سااالکان 

  ا  ای    نمادین بهره گیرنج.
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پژوهش، فرآیندی زمان بر و هزینه بر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست 
دغدغه  پژوهشی،  حوزه های  دیگر  در  محققان  دیگر  همانند  نیز  می شوند  کنکاش  و  تحقیق  فضای 

هزینه ها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص - هرچند اندک - برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشته ها و 
بستر های گوناگون لحاظ کرده است و بودجه های پژوهشی فرش دست باف را نیز می توان در مرکز 

ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال می شود، جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغه های پژوهشی در هنر- صنعت فرش دست باف ایران به گستردگی 
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین 
فرش دست باف، از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات 
بازار را شامل می شود. طبیعی است که بودجه اندک پژوهش، توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و 

پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویت بندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش این جاست که این اولویت بندی بر چه اساسی صورت می پذیرد؟ چه راهکاری برای 
پاسخ دادن به نیاز و دغدغه های پژوهشی ارکان مختلف هنر- صنعت فرش ایران تدارک دیده شده 
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم می برند؟ این بودجه اندک باید 

صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهش های بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
نیز  و  شده  انجام  ایران  فرش  ملی  مرکز  به دست  که  تحقیقاتی  محورهای  و  عناوین  بر  مروری 
فراخوان های ساالنه ای که در این مرکز برای انجام پروژه های تحقیقاتی داده می شود، نشانگر این نکته 
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویت های پژوهشی به چشم نمی خورد و یا تعیین 
اولویت ها راه ناصوابی را می پیماید که نمی تواند به درستی پاسخگوی اصلی ترین نیازهای این حوزه 
باشد. برای نمونه در آخرین پژوهش های به انجام رسیده در این مرکز، بررسی وضعیت صوری و 
شکلی کارگاه های رنگرزی در برخی استان های کشور به عنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است 

که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی، اولویت آن محل سؤال و تردید است.
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجه های ناچیز 
پژوهشی بیش از سایر حوزه ها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویت های 
پژوهشی، راه درست را برگزید. نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه، کلیه طرح های 
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه 

چگونه چنین تحقیقی انجام شده است، خود جای تأمل دارد.

محمدرضا عابد

سرمقاله

دوفصلنامه
علمی - پژوهشی

انجمن علمی
فرش ایران
شماره 24

پاییز و زمستان 1392
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تواناج دلیلا  بار     د   رکم فر    ترنج است که  ا  
زیرا پادشاه با دلوا بار   باشج؛تواضه   فر تن   ی 

 گااه نگرف ه   آ   نا  غیاث  را   ، بر   ی رکم ترنج
   اسات  اف اه ی   ا  باا یز باص   شکا گاه د   ا  ود

  ا هنر ناج  ،گار ید قناخار  از میپره با دهنجه س ا  
 نماوده ی شاکا   خرفاای ا خحنه اناکاا به  لم  تنها
 می سا ا ی جیکأت نمونه نیا هم باز حا  نیا با. است
 .نجا د شاه بر

 ریااب بااه ات ااا   ،نمونااه  ااذکو باار  ف ا ااا 
بسا ه باه ناوش طارح   نحاوه       و د اشا ه های  فر 

د  فااهای گوناگون نظیر   ن،   چیج ان به تناسب 
از تل یاق   ترکیاب هار د  گار ه از     .. .حاشیه   یاا 

انج. ا ا ناطه قط   د  هر د  گر ه  سود دس هناو  
، طبیاا   فارا   ااهیم   دا د   آن  داود  ها  ایه ناشاز 

تماا    د   فاو    ای   نمادین اسات کاه باه    اسطو ه
 شجه است.  اس  اده  تیا یر

هاای   با این حا  با ت   هنر ناج طاراح، طارح   
از اسا  اده  د  قاین  فر  حا ل   اهیم شکا  ح ا   

  ااهیم   ای  باه  ای  گوناه  باه قناخر طبیا    ز ین  
 ا یاباج.  یاادیق ایان تا          دست دهان  ادی 

که  دستد  فااها   ناو  گوناگون فر  توان    
ای بار   رساو  های کوچ    غیر  نمونه آن ایجاد با 

 دااود دانااجا ی  یااا  ( 8 . 1پایااان )تیااویر   چهااا 
ای   ناشناا د   یان فاا   چها پایان طبیا   افسانه
هاای ا ائاه    ( دانست که ق  ه بر فار  8 . 4 )تیویر

های حا ل   اهیم  شجه د  این تحایق، د  سایر فر 

.  ابل  شاهجه اسات نیم شکا    الق به قیر خ وی 
بناجی   قناخار    ترکیاب کاه   سائله  ایان  بر س  ا ا 

هااا چگونااه تابیاار، ت ساایر     کااا بردی ایاان فاار 
 طلبج. ج،  ود  جال  دیگر   نشو شناس     نماد

 غم کا برد انحیاا ی نااو   اادی د      ا ا قل 
هاا قما ا باا چناین      با بر س  ساایر  اال    ،5تیویر 

شااهج ترکیاب   شاویم   هماوا ه     و دی  واده نم 
فااای       لاق  ناو  ز ینا  باا قناخار  اا  ای     

بنجی حکایات از هاجف    . این ترکیبهس یمفراز ین  
این طرح با اسااطیر   رتب  سا  ن هنر نج د  دهت 

ناه دلاب توداه    دا د های دینا    قرفاان       آ وزه
.  یشخص پادشاه   یا اناکاا  راسم طرب   بم  

    نماایش  ی  پادشااه  بر از سوی دیگر قج  تأکیج 
باه د   از تشاویش       ایت قمل شکا  د  فاای  

  سبب بوده توانج بیانگر   اهیم قرفان   اضطراب   
کاه  اسات    شان   لاذا  ؛ایجاد فاای  فراز ین  شود

هنر نج طراح فر  خ ویه با ترکیب قناخر  خ لاف  
هم کم نیسات باا  اامون       آنها که تاجاد ا  ای  

ح   ت ناگ )فار  شاما ه      قناخر  رتب  با شکا  
دا د از شاکا   ( سا  د  الاای   هو    اا  ای   8 56

 ر از آن هم  یان شاهان   که د  آن ز ان   ح   پیش
شاهمادگان ا ری بسیا   ایج بوده است. به بیان دیگر 
این  اوله  ایاج د  دا ااه تمثیال   فرخا   بارای      

هماننج قا فان آ  د تا    هنر نجان طراح فر  پیش 
ت بیااان   اااهیم از ایاان ناااو  د  دهاا  سااالکان 

  ا  ای    نمادین بهره گیرنج.
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 گیری نتیجه
 اوله شکا  د  طاو  تاا یخ   بودن با توده به فراگیر 

باا   غالبااا کاه  شاهان   شااهمادگان ایرانا    ، ءبین ا را
ناش بسا ن آن  گرای  بسیا  همراه بوده است،  تجمل

ا ااری  د  اد ا  گوناااگون تمئیناا باار   ی هنرهااای 
بجیه  است کاه قمو ااا نشاان از  اج ت   شاوکت      

  ای ا  از     یاا  ای ، اق اادات  ا  اساطو ه شاهانه
ظهاو   . ا اا  دا د های گونااگون   دود شکا  د  ز ان

د  ناش شکا    حیواناات شاکا ی بار   ی فار      
گیاارد،   اا بااه  ااود د  ه خاا ویه خااو ت    مااایم 

 های ن ایص ایان د  ه   ی از فر بسیا  ای که گونه به
 است. به  ناظری با   هو  شکا   ناش

 حااو   الاب غ طاو   بهها  ناطه اش راک این طرح
گونه انسان د   به د  است کهخیادی د  کمین شکا  

دانو ی د  طلب داانو  دیگاری د     پ  دانو    یا
 .شجه استچمنما    یا  رغما ی نمه تیویر 

هااای  د  بر ساا  کلاا    هااو  شااکا  د  فاار 
 طاو   باه ، ناو  کاا بردی  گیر   گرفتشکا گاه   یا 

باه د   سام    اا ت    از نظر  اان    سا  ا    ا 
شود کاه هار یا  نااش حاائم اهمیات          تاسیم   
هاا   . ایان طارح  جنده ا ائه    د  این  ال  همسان   ا
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پژوهش، فرآیندی زمان بر و هزینه بر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست 
دغدغه  پژوهشی،  حوزه های  دیگر  در  محققان  دیگر  همانند  نیز  می شوند  کنکاش  و  تحقیق  فضای 

هزینه ها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص - هرچند اندک - برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشته ها و 
بستر های گوناگون لحاظ کرده است و بودجه های پژوهشی فرش دست باف را نیز می توان در مرکز 

ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال می شود، جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغه های پژوهشی در هنر- صنعت فرش دست باف ایران به گستردگی 
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین 
فرش دست باف، از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات 
بازار را شامل می شود. طبیعی است که بودجه اندک پژوهش، توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و 

پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویت بندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش این جاست که این اولویت بندی بر چه اساسی صورت می پذیرد؟ چه راهکاری برای 
پاسخ دادن به نیاز و دغدغه های پژوهشی ارکان مختلف هنر- صنعت فرش ایران تدارک دیده شده 
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم می برند؟ این بودجه اندک باید 

صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهش های بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
نیز  و  شده  انجام  ایران  فرش  ملی  مرکز  به دست  که  تحقیقاتی  محورهای  و  عناوین  بر  مروری 
فراخوان های ساالنه ای که در این مرکز برای انجام پروژه های تحقیقاتی داده می شود، نشانگر این نکته 
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویت های پژوهشی به چشم نمی خورد و یا تعیین 
اولویت ها راه ناصوابی را می پیماید که نمی تواند به درستی پاسخگوی اصلی ترین نیازهای این حوزه 
باشد. برای نمونه در آخرین پژوهش های به انجام رسیده در این مرکز، بررسی وضعیت صوری و 
شکلی کارگاه های رنگرزی در برخی استان های کشور به عنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است 

که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی، اولویت آن محل سؤال و تردید است.
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجه های ناچیز 
پژوهشی بیش از سایر حوزه ها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویت های 
پژوهشی، راه درست را برگزید. نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه، کلیه طرح های 
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه 

چگونه چنین تحقیقی انجام شده است، خود جای تأمل دارد.

محمدرضا عابد
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 گیری نتیجه
 اوله شکا  د  طاو  تاا یخ   بودن با توده به فراگیر 

باا   غالبااا کاه  شاهان   شااهمادگان ایرانا    ، ءبین ا را
ناش بسا ن آن  گرای  بسیا  همراه بوده است،  تجمل

ا ااری  د  اد ا  گوناااگون تمئیناا باار   ی هنرهااای 
بجیه  است کاه قمو ااا نشاان از  اج ت   شاوکت      

  ای ا  از     یاا  ای ، اق اادات  ا  اساطو ه شاهانه
ظهاو   . ا اا  دا د های گونااگون   دود شکا  د  ز ان

د  ناش شکا    حیواناات شاکا ی بار   ی فار      
گیاارد،   اا بااه  ااود د  ه خاا ویه خااو ت    مااایم 

 های ن ایص ایان د  ه   ی از فر بسیا  ای که گونه به
 است. به  ناظری با   هو  شکا   ناش

 حااو   الاب غ طاو   بهها  ناطه اش راک این طرح
گونه انسان د   به د  است کهخیادی د  کمین شکا  

دانو ی د  طلب داانو  دیگاری د     پ  دانو    یا
 .شجه استچمنما    یا  رغما ی نمه تیویر 

هااای  د  بر ساا  کلاا    هااو  شااکا  د  فاار 
 طاو   باه ، ناو  کاا بردی  گیر   گرفتشکا گاه   یا 

باه د   سام    اا ت    از نظر  اان    سا  ا    ا 
شود کاه هار یا  نااش حاائم اهمیات          تاسیم   
هاا   . ایان طارح  جنده ا ائه    د  این  ال  همسان   ا
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کا برد ناوش  نظیر انسان د  حاا  شاکا ،     اسطه به
ای  اادی       داانو ان طبیاا  دنباه    طارب  راسم 
 ا  ای   های   ایه ناشبه سبب اس  اده از  یا ز ین   

یاا داناجا ان باا     ساان    هماننج سیمر ، انسان فرش ه
ای  ا  ای     ریاب باه قاالم     های کوچ  سویه با 

یان نااو  د  فااای     هر دسا ه از ا . انج یاف هاف ک 
باا حیواناات  همانناج    تاوم   ها   گیاهاان   از گل  ملو

اسا  اده   و د  -که د  شکا  ناش  نجا د  -طا  ا 
  دهناج   نشان    ا  تشابه د  گر هانج که   را  گرف ه

بااه د   از تشااویش      فاااای  آ ا ،  د   جمااوش 
. از ده ا  دیگار قاج     نجنک  آب  ا تجاق      اجا

 دشاه   بازتاب تجما ت  ایاج د   پا حاو تأکیج بر 
های شکا  د    غم آنچه د  فر  قل  -شکا   راسم 

  الها  از اساطیر   نااو    -دا د  د  ه  ادا   دود
پایش از اسا   نظیار نااش فر هار   شاکا         آیین 
دشاهان هخا نش  بر تاجا    اان  این گار ه از  پا

 افمایج. های قیر خ وی    فر 
ن یجاه گرف اه   با توده باه  اوا د  اذکو  چناین     

هاای   شود که اناکاا ناش شکا  بر   ی فار     
د  دهت  خرفاا طراح اسطه ت   هنر نج  خ وی به
باا بام     تاوم  شاهانه   د   شکا   راسم بازنمای  

همانناج تمثیال   ایان طارح   ، بلکاه  اسات پجیج نیا جه 
برای غلبه بر دهال، ناادان      است قرفان  کوشش  

 ربات انساان باه      شکا  تمنیات ن ساان     اادی   
د  فار   کاه  ف  االی انسان  اهجاکما ،  انویت   

  یشه  ااان   اود  از حیث این  هم  .شود   جل    
با اساطیر   ناو  پیش از اس      الب شکا   ایج 

قیار خا وی    د  هنر فر   نیست ا تباط  ب قیر 
 تبلو  یاف ه است.

 

 ها نوشت پی
بنااجی خاارفاا  ربااوط بااه آن دساا ه از   ایاان طباااه .8

انسان شکا گر   حیوان د  آنها های  است که  فر 
ها  مکن اسات نااش    خیج است. الب ه د  این طرح

   نیم  دود داش ه باشج. گیر   گرفت
دا  نیام   حیاوان هاای داانو ی یاا     گونه فر  به این .5

 گوینج.   
 شونج. حیوانات  که برای شکا  تالیم داده    .3
ای که  سر پر یم د با ه بهرا  چاوبین باه    د  نا ه .9

 پرسج:   نویسج    کا آگاهان   
تو  ود دان  که  یر   چون دوانست/ به دشات    

 کوه بر نخجیرگانست
د  ت کرات ز تش   شایر د  خاف  خال اان  یار      .5

شااود  ه لاااب دزد  واناجه  اا  گیارد   باا   ارا   اا  
( از هماین   ی شاکا    591، الاف 8318)قبجاله ، 

ای د   شیر د  بر   آرا  هخا نش  به شاکل  یاژه  
 حج ی  فال  اجا نمایش داده شجه است.

چو گش اسب ننشست ی  شاهریا / باه  ز    باه     .5
 بم    به  می   شکا 

ز  ز    ز بخشش ز بم    شکا / ز داناش دهاان    .1
 ا شج پر از یادگ

ظاهراا خیج باا دا  د  ایاران کم ار   اجا   باوده         .1
شکا گران این طریااه  ا د   از آیاین داوانمردی    

 (.55، 8359دانس نج )نسوی،    
به کردا  شاهان نشینج باه باا / اباا یاوز د  دشات      

 دویج شکا  )شاهنا ه فرد س (
چگونه نشینج به هنگا  با / بارف ن کناج هایچ  می    

 شکا 
 ج:گوین د  پاسخ   

گه  شادی گه  نخجیر کاردن/ گها  بااده گها      
 بوسه شمردن ) یص    ا ین(

نجا د کا  دم نخجیر کردن/ نشس ن با بم گان بااده  
  و دن

بی   نش   خیو  شااه قبااا باوده       اسکنج  .4
دا  دیاوان   نگا    تحویل    قبجال  اح فو ن    ایه

 د  گی ن بوده است.
هنج سا ان کاه د    فرس اده شاه سالیم فر ان ر اای    .85

قبااا بارای بام          به همراه شاه .ها 8551سا  

شکا  ز س ان از  م ین به سمت گی ن حرکات    
د  آنجا  جت  به  نظو  شکا   انجناج   پاص از آن   
 برای شکا  بها ه به سمت  ازنج ان  هسپا  شجنج.

سو ه  ائجه ناال شاجه اسات     49د  شأن نم   آیه  .88
 (    سلمانان د  ساا   هنگا   که پیا بر اس   )

حجیبیه برای قمره با حا  احرا  حرکت کردنج، د  
   شاجنج،   ه یان  اه با حیوانات  حش  فرا ان    ب

هاا    ا با دست   نیامه  آنها توانس نج ای که    گونه به
شکا  کننج. این شکا ها به  ج ی زیااد بودناج کاه    

هااا   از  انااج د   بااه د    رکااب باااا  نوشاا ه
کردناج ) کاا      هاا  فات   آ اج  ا      هنمدی   یم
 .(515   518، 8315شیرازی، 

  هاو  اسات د      ه دادن ی ئمثیل د  اخط ح ا ات .85
ا اا    الب  نطا  که د  ظاهر دا  بر   هو  نیسات، 

د   برد. به   هو  پ   توان با توسل بر خو   یا    
: اناج  د گوناه دانسا ه   ادب ا  پای  تمثیل  ا قمو ااا 

یا توخی   است باا    داس ان کوتاه  یال : فابل (الف
هاای آن   شخیایت   هجف تالیم ا     کاه اغلاب  

حکای   کوتاه با نکاات  : پا ابل (ب   ؛انج حیوانات
آن   هااای آ وزنااجه ا   اا  کااه اغلااب شخیاایت 

 .(885، 8351)پو نا جا یان،  ها هس نج انسان
 اموالا  شخیات   یا سا  تولیج فار  ح ا  د     .83

های باالی    پایین   حاشیه یا بخش د  ه  ااخر د 
 شود. فر  نوش ه   

 
 منابعفهرست 
( تردماه  هاجی الها     8345)  رآن کاریم  -

 .،  مان شا ات کاتبان  ح  ای،  مشه
کلیات ( 8318ابن سیرین   دانیا  پیغمبر ) -

، چاپ د  ،  وسسه ان شا ات  تابیر  واب
 .،  م(جا ا  قیر )ق

، ایاااران اااال  ( 8351اد ا دز، سیسااایل ) -
د اات خاابا، چاااپ د  ،   تردمااه  هااین 

 .، تهرانان شا ات فرهنگسرا

اهلل حشام    ضاوی    آذ پاد، حسن   فال -
، چااااپ د  ، فرشااانا ه ایاااران ( 8313)

ه قلااو  انسااان     طالاااات   پژ هشااگا
  .، تهرانفرهنگ 

فر  خ وی »( 8311) اسپنان ،  حمجقل  -
، «از  نظااار ناااوآ  ی د  طااارح   نااااش

 .4، شما ه پژ هش  گلجا فیلنا ه قلم  
الااجین   همکااا ان   ساایج داا    ،بیااا  -

  یای بهشات هنار  الیبااف     ( الف8313)
 .، تهران، دلج ا  ، ساز ان اتکاایران

الااجین   همکااا ان   ساایج داا    ،بیااا  -
یااای بهشاات هناار  الیباااف   ؤ ( ب8313)

 .، تهرانساز ان اتکا، دلج سو ، ایران
  ااوز »( 8313بیااگ باباااپو ، یوسااف )   -

 جلااه کیهااان ، «قرفااان    زبااان حیااوان 
 .585، شما ه فرهنگ 

، نااشاا  ایراناا  ( 8315پاکباااز،   یااین )  -
 .، تهرانان شا ات ز ین   سیمین

کلمااات  یااا  ( 8355پاینااجه، ابوالااساام ) -
، چاپ یازدهم، ان شا ات پیا بر اکر  ) (

 .تهران ،دا یجان
( 8311پوپ، آ تو  آپها    فیلیص آکر ن ) -

، تردمااه نجااف  هناار ایااران ساایری د  
د یابنج ی   دیگاران،  یارایش زیار نظار     
سیر ا پرها ، دلج د ازدهام، ان شاا ات   

 .تهران ،قلم    فرهنگ 
  اااام   ( 8351پو نا ااااجا یان، تااااا  ) -

، چااپ  های   می د  ادب فا سا   داس ان
 .تهران ،سو ، ان شا ات قلم  فرهنگ 
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پژوهش، فرآیندی زمان بر و هزینه بر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست 
دغدغه  پژوهشی،  حوزه های  دیگر  در  محققان  دیگر  همانند  نیز  می شوند  کنکاش  و  تحقیق  فضای 

هزینه ها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص - هرچند اندک - برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشته ها و 
بستر های گوناگون لحاظ کرده است و بودجه های پژوهشی فرش دست باف را نیز می توان در مرکز 

ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال می شود، جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغه های پژوهشی در هنر- صنعت فرش دست باف ایران به گستردگی 
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین 
فرش دست باف، از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات 
بازار را شامل می شود. طبیعی است که بودجه اندک پژوهش، توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و 

پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویت بندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش این جاست که این اولویت بندی بر چه اساسی صورت می پذیرد؟ چه راهکاری برای 
پاسخ دادن به نیاز و دغدغه های پژوهشی ارکان مختلف هنر- صنعت فرش ایران تدارک دیده شده 
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم می برند؟ این بودجه اندک باید 

صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهش های بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
نیز  و  شده  انجام  ایران  فرش  ملی  مرکز  به دست  که  تحقیقاتی  محورهای  و  عناوین  بر  مروری 
فراخوان های ساالنه ای که در این مرکز برای انجام پروژه های تحقیقاتی داده می شود، نشانگر این نکته 
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویت های پژوهشی به چشم نمی خورد و یا تعیین 
اولویت ها راه ناصوابی را می پیماید که نمی تواند به درستی پاسخگوی اصلی ترین نیازهای این حوزه 
باشد. برای نمونه در آخرین پژوهش های به انجام رسیده در این مرکز، بررسی وضعیت صوری و 
شکلی کارگاه های رنگرزی در برخی استان های کشور به عنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است 

که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی، اولویت آن محل سؤال و تردید است.
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجه های ناچیز 
پژوهشی بیش از سایر حوزه ها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویت های 
پژوهشی، راه درست را برگزید. نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه، کلیه طرح های 
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه 

چگونه چنین تحقیقی انجام شده است، خود جای تأمل دارد.

محمدرضا عابد
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کا برد ناوش  نظیر انسان د  حاا  شاکا ،     اسطه به
ای  اادی       داانو ان طبیاا  دنباه    طارب  راسم 
 ا  ای   های   ایه ناشبه سبب اس  اده از  یا ز ین   

یاا داناجا ان باا     ساان    هماننج سیمر ، انسان فرش ه
ای  ا  ای     ریاب باه قاالم     های کوچ  سویه با 

یان نااو  د  فااای     هر دسا ه از ا . انج یاف هاف ک 
باا حیواناات  همانناج    تاوم   ها   گیاهاان   از گل  ملو

اسا  اده   و د  -که د  شکا  ناش  نجا د  -طا  ا 
  دهناج   نشان    ا  تشابه د  گر هانج که   را  گرف ه

بااه د   از تشااویش      فاااای  آ ا ،  د   جمااوش 
. از ده ا  دیگار قاج     نجنک  آب  ا تجاق      اجا

 دشاه   بازتاب تجما ت  ایاج د   پا حاو تأکیج بر 
های شکا  د    غم آنچه د  فر  قل  -شکا   راسم 

  الها  از اساطیر   نااو    -دا د  د  ه  ادا   دود
پایش از اسا   نظیار نااش فر هار   شاکا         آیین 
دشاهان هخا نش  بر تاجا    اان  این گار ه از  پا

 افمایج. های قیر خ وی    فر 
ن یجاه گرف اه   با توده باه  اوا د  اذکو  چناین     

هاای   شود که اناکاا ناش شکا  بر   ی فار     
د  دهت  خرفاا طراح اسطه ت   هنر نج  خ وی به
باا بام     تاوم  شاهانه   د   شکا   راسم بازنمای  

همانناج تمثیال   ایان طارح   ، بلکاه  اسات پجیج نیا جه 
برای غلبه بر دهال، ناادان      است قرفان  کوشش  

 ربات انساان باه      شکا  تمنیات ن ساان     اادی   
د  فار   کاه  ف  االی انسان  اهجاکما ،  انویت   

  یشه  ااان   اود  از حیث این  هم  .شود   جل    
با اساطیر   ناو  پیش از اس      الب شکا   ایج 

قیار خا وی    د  هنر فر   نیست ا تباط  ب قیر 
 تبلو  یاف ه است.

 

 ها نوشت پی
بنااجی خاارفاا  ربااوط بااه آن دساا ه از   ایاان طباااه .8

انسان شکا گر   حیوان د  آنها های  است که  فر 
ها  مکن اسات نااش    خیج است. الب ه د  این طرح

   نیم  دود داش ه باشج. گیر   گرفت
دا  نیام   حیاوان هاای داانو ی یاا     گونه فر  به این .5

 گوینج.   
 شونج. حیوانات  که برای شکا  تالیم داده    .3
ای که  سر پر یم د با ه بهرا  چاوبین باه    د  نا ه .9

 پرسج:   نویسج    کا آگاهان   
تو  ود دان  که  یر   چون دوانست/ به دشات    

 کوه بر نخجیرگانست
د  ت کرات ز تش   شایر د  خاف  خال اان  یار      .5

شااود  ه لاااب دزد  واناجه  اا  گیارد   باا   ارا   اا  
( از هماین   ی شاکا    591، الاف 8318)قبجاله ، 

ای د   شیر د  بر   آرا  هخا نش  به شاکل  یاژه  
 حج ی  فال  اجا نمایش داده شجه است.

چو گش اسب ننشست ی  شاهریا / باه  ز    باه     .5
 بم    به  می   شکا 

ز  ز    ز بخشش ز بم    شکا / ز داناش دهاان    .1
 ا شج پر از یادگ

ظاهراا خیج باا دا  د  ایاران کم ار   اجا   باوده         .1
شکا گران این طریااه  ا د   از آیاین داوانمردی    

 (.55، 8359دانس نج )نسوی،    
به کردا  شاهان نشینج باه باا / اباا یاوز د  دشات      

 دویج شکا  )شاهنا ه فرد س (
چگونه نشینج به هنگا  با / بارف ن کناج هایچ  می    

 شکا 
 ج:گوین د  پاسخ   

گه  شادی گه  نخجیر کاردن/ گها  بااده گها      
 بوسه شمردن ) یص    ا ین(

نجا د کا  دم نخجیر کردن/ نشس ن با بم گان بااده  
  و دن

بی   نش   خیو  شااه قبااا باوده       اسکنج  .4
دا  دیاوان   نگا    تحویل    قبجال  اح فو ن    ایه

 د  گی ن بوده است.
هنج سا ان کاه د    فرس اده شاه سالیم فر ان ر اای    .85

قبااا بارای بام          به همراه شاه .ها 8551سا  

شکا  ز س ان از  م ین به سمت گی ن حرکات    
د  آنجا  جت  به  نظو  شکا   انجناج   پاص از آن   
 برای شکا  بها ه به سمت  ازنج ان  هسپا  شجنج.

سو ه  ائجه ناال شاجه اسات     49د  شأن نم   آیه  .88
 (    سلمانان د  ساا   هنگا   که پیا بر اس   )

حجیبیه برای قمره با حا  احرا  حرکت کردنج، د  
   شاجنج،   ه یان  اه با حیوانات  حش  فرا ان    ب

هاا    ا با دست   نیامه  آنها توانس نج ای که    گونه به
شکا  کننج. این شکا ها به  ج ی زیااد بودناج کاه    

هااا   از  انااج د   بااه د    رکااب باااا  نوشاا ه
کردناج ) کاا      هاا  فات   آ اج  ا      هنمدی   یم
 .(515   518، 8315شیرازی، 

  هاو  اسات د      ه دادن ی ئمثیل د  اخط ح ا ات .85
ا اا    الب  نطا  که د  ظاهر دا  بر   هو  نیسات، 

د   برد. به   هو  پ   توان با توسل بر خو   یا    
: اناج  د گوناه دانسا ه   ادب ا  پای  تمثیل  ا قمو ااا 

یا توخی   است باا    داس ان کوتاه  یال : فابل (الف
هاای آن   شخیایت   هجف تالیم ا     کاه اغلاب  

حکای   کوتاه با نکاات  : پا ابل (ب   ؛انج حیوانات
آن   هااای آ وزنااجه ا   اا  کااه اغلااب شخیاایت 

 .(885، 8351)پو نا جا یان،  ها هس نج انسان
 اموالا  شخیات   یا سا  تولیج فار  ح ا  د     .83

های باالی    پایین   حاشیه یا بخش د  ه  ااخر د 
 شود. فر  نوش ه   

 
 منابعفهرست 
( تردماه  هاجی الها     8345)  رآن کاریم  -

 .،  مان شا ات کاتبان  ح  ای،  مشه
کلیات ( 8318ابن سیرین   دانیا  پیغمبر ) -

، چاپ د  ،  وسسه ان شا ات  تابیر  واب
 .،  م(جا ا  قیر )ق

، ایاااران اااال  ( 8351اد ا دز، سیسااایل ) -
د اات خاابا، چاااپ د  ،   تردمااه  هااین 

 .، تهرانان شا ات فرهنگسرا

اهلل حشام    ضاوی    آذ پاد، حسن   فال -
، چااااپ د  ، فرشااانا ه ایاااران ( 8313)

ه قلااو  انسااان     طالاااات   پژ هشااگا
  .، تهرانفرهنگ 

فر  خ وی »( 8311) اسپنان ،  حمجقل  -
، «از  نظااار ناااوآ  ی د  طااارح   نااااش

 .4، شما ه پژ هش  گلجا فیلنا ه قلم  
الااجین   همکااا ان   ساایج داا    ،بیااا  -

  یای بهشات هنار  الیبااف     ( الف8313)
 .، تهران، دلج ا  ، ساز ان اتکاایران

الااجین   همکااا ان   ساایج داا    ،بیااا  -
یااای بهشاات هناار  الیباااف   ؤ ( ب8313)

 .، تهرانساز ان اتکا، دلج سو ، ایران
  ااوز »( 8313بیااگ باباااپو ، یوسااف )   -

 جلااه کیهااان ، «قرفااان    زبااان حیااوان 
 .585، شما ه فرهنگ 

، نااشاا  ایراناا  ( 8315پاکباااز،   یااین )  -
 .، تهرانان شا ات ز ین   سیمین

کلمااات  یااا  ( 8355پاینااجه، ابوالااساام ) -
، چاپ یازدهم، ان شا ات پیا بر اکر  ) (

 .تهران ،دا یجان
( 8311پوپ، آ تو  آپها    فیلیص آکر ن ) -

، تردمااه نجااف  هناار ایااران ساایری د  
د یابنج ی   دیگاران،  یارایش زیار نظار     
سیر ا پرها ، دلج د ازدهام، ان شاا ات   

 .تهران ،قلم    فرهنگ 
  اااام   ( 8351پو نا ااااجا یان، تااااا  ) -

، چااپ  های   می د  ادب فا سا   داس ان
 .تهران ،سو ، ان شا ات قلم  فرهنگ 
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تااا یخ ( الااف8315بخااش، حساان ) تاااج -
، دلاج  پمشک  ایاران باسا ان  دا پمشک    

 .تهران ،ی ، ان شا ات دانشگاه تهران
تاااا یخ ( ب8315بخاااش، حسااان ) تااااج -

، دلاج  دا پمشک    پمشک  ایاران باسا ان  
 .تهران ،د  ، ان شا ات دانشگاه تهران

فرهناگ نمادهاا     ( 8311تادجین ، قل  ) -
، چاااپ د  ، هااا د  انجیشااه  والنااا نشااانه
 .تهران ،سر  

تجلا  نااو    »( 8311ناژاد، بهاا ه )   تاوی -
، «د  ه خاا ویه  د  فاار  گیاار   گرفاات
 .4 شما ه، گلجا  قلم  پژ هش  فیلنا ه

شکا  ز سا ان     »( 8319چراغ ،  حیم ) -
، شاما ه  نشریه چیس ا، «قباا نو  زی شاه

885   881. 
( 8313حاج سیج داوادی، احماج خاج  )    -

، به اه ما  کا ران فان  الماا ف تشیه دایره
ه ، دلاج دهام، نشار    بهاءالجین  ر شا  

 .تهران ،شهیج سایج  حب 
تاا یخ  ( 8311اهلل ) حشم    ضوی، فاال  -

، فر  سیر تحو    تطو  فرشاباف  ایاران  
 .تهران ،ان شا ات سمت

بااا   ینااوی  »( 8315حیااو ی، قلاا  )  -
،  جله کلا  ، «فرد ا   طرح  ال  ایران 

 .14شما ه 
حکمات   هنار   ( 8319) حکمت، نیراهلل -

، ان شا ات فرهنگسا ان  قرفان ابن قرب د  
 .تهران ،هنر

پیااجایش شااار »( 8314 ساار ی، زهاارا ) -
نخجیرگان  د  ادبیات قرب    بر سا  آن  

 جله دانشکجه ، «تا پایان سجه سو  هجری
، ادبیااات   قلااو  انسااان  دانشااگاه تهااران

 .855شما ه 
فاار، شااه    داد  ، ابوالااساام    ساار ی  -

نااش شاکا  د     طالاه تطبیاا   »( 8345)
، «النهارین  هنر ایاران باسا ان باا هنار باین     

د فیاالنا ه قلماا  پژ هشاا   طالاااات   
 .8، شما ه تطبیا  هنر

دانشاانا ه فاار  ( 8311دانشااگر، احمااج ) -
 ،، ک اب د  ،  رکم  ل  فار  ایاران  ایران
 .تهران

، نا ه دهخجا لغت( 8311اکبر ) دهخجا، قل  -
دلج نهم، چاپ د  ،  وسسه ان شاا ات    

 .تهران ،دانشگاه تهرانچاپ 
پژ هشا  د  فار    ( 8345ژ له، تاو ج )  -

 .تهران ،، چاپ د  ، ان شا ات یسا ل ایران
، شاانا ت فاار  ( 8345ژ لااه، تااو ج )  -

 .تهران ،ان شا ات یسا ل 
فرهنااگ ( 8314ساارلو،  ااوان اد ا د  )  -

، تردمه  هرانگیم ا حجی، ان شا ات نمادها
 .تهران ،دس ان

فرهنگ ( 8315شوالیه، ژان   آلن گربران ) -
ائل ، دلااج ، تردمااه سااودابه فااانمادهااا

 .تهران ،چها  ، ان شا ات دیحون
 طالاه »( 8311پااو آ ان ، طیبااه )  خاابا  -

های  های شکا  د  فر  تطبیا  دلوه
 شاما ه ، د فیلنا ه نگره، «خ ویه    ادا 

85. 

نا اه   فرهناگ ( الاف 8318قبجاله ،  نیژه ) -
، دلاااج ا  ، ادب پا سااا  داااانو ان د 

 .تهران ،ان شا ات پژ هنجه
نا ااه  فرهنااگ( ب8318قبااجاله ،  نیااژه ) -

، دلاااج د  ، داااانو ان د  ادب پا سااا 
 .تهران ،ان شا ات پژ هنجه

خایج   آداب آن د   »( 8359غر ی، قل  ) -
،  جلااه هناار    اارد ، «شاااهنا ه فرد ساا 

 .859   853شما ه 
 گما   شاکا های ( 8314 اضیها، فاطمه ) -

، سااز ان اساناد     ناخرالجین شااه  اداا   
، ابخانااه  لاا  دمهااو ی اساا    ایاارانک 

 .تهران
ایااران د  ( 8315کریساا ین ساان، آ تااو  ) -

، تردمااه  شاایج یاساام ، ز ااان ساسااانیان
 .تهران ،چاپ ه  م، ان شا ات دنیای ک اب

فرهناگ  یاو    ( 8314کوپر، دا  سا  )   -
ردماه  لیحاه کرباسایان،    ، تنمادهای سن  

 .تهران ،فرشادنشر 
نااش  »( 8314کیانمهر،  بااد   همکاا ان )   -

، فیالنا ه گلجاا   ، «فرش ه د  فر  ایاران 
 .85شما ه 

 ا گاا ت   ،کاو    ت گریسون،  اا ک     -
 یبار داا    هخا نشا  یارر  هرها( 8345)

تخاات  یبااا   یهااا نبشاا ه  انااجه باار گاال
ناا       الاجین نیا    ، تردمه کما جیدمش

 ،تهاران  قل  بهااد ی، ان شاا ات دانشاگاه   
 .تهران

 طالااااه   »( 8311 حبااا ، حمیج ضاااا ) -
بر س  ناو  شکا  د  هنر ایران )تا پایان 

نا ه کا شناس  ا شاج   پایان، «د  ه خ ویه(
، دانشکجه هنار دانشاگاه    ش ه پژ هش هنر
 تربیت  ج ا.

فرهنااگ فا ساا  ( 8311 اااین،  حمااج ) -
، دلاج د  ، چااپ بیسات   ششام،      این

 .تهران ، وسسه ان شا ات ا یرکبیر
برگمیااجه ( 8315 کااا   شاایرازی، ناخاار ) -

، تنظیم   تحایق احماج قلا    ت سیر نمونه
 ،یهبابای ، دلاج یا ، دا الک ااب االسا      

 .تهران
هاای تماجن    دلاوه »( 8355نرا  ، حسن ) -

 جله هنر ، «هخا نش  د  آرا  قهج خ وی
 .851، شما ه    رد 

( 8359نسوی، ابوالحسن قل  بان احماج )   -
نگا     تیاحیح قلا  غار ی،    ، بازنا ه

ان شااا ات  زا ت فرهنااگ   هناار  رکاام  
  .، تهرانشناس  ایران  رد 

افسااانه ( 8314نیاایری،  حمااج دااواد )  -
، فرهنگسااارای دا یاااجان فااار  ایاااران

 .تهران ، یردش  
انااج آن ( 8315نهچیااری، قبجالحسااین )  -

، ، ان شااا ات ناااش  و شاایج    زگااا ان
 .اخ هان

، تمجن ایران ایران   ( 8353هوا ، کلمان ) -
تردمه حسان انوشاه،  وسساه ان شاا ات     

 .تهران ،ا یرکبیر
تجل  قرفان د  »( 8315شاا ی، قل  )  نج -

، فیالنا ه نگاره  ، «های قیار خا وی    ال 
 .3   5شما ه 

Goljam [24] ed 2.indd   122 12/23/2014   11:47:07 PM



پژوهش، فرآیندی زمان بر و هزینه بر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست 
دغدغه  پژوهشی،  حوزه های  دیگر  در  محققان  دیگر  همانند  نیز  می شوند  کنکاش  و  تحقیق  فضای 

هزینه ها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص - هرچند اندک - برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشته ها و 
بستر های گوناگون لحاظ کرده است و بودجه های پژوهشی فرش دست باف را نیز می توان در مرکز 

ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال می شود، جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغه های پژوهشی در هنر- صنعت فرش دست باف ایران به گستردگی 
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین 
فرش دست باف، از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات 
بازار را شامل می شود. طبیعی است که بودجه اندک پژوهش، توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و 

پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویت بندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش این جاست که این اولویت بندی بر چه اساسی صورت می پذیرد؟ چه راهکاری برای 
پاسخ دادن به نیاز و دغدغه های پژوهشی ارکان مختلف هنر- صنعت فرش ایران تدارک دیده شده 
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم می برند؟ این بودجه اندک باید 

صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهش های بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
نیز  و  شده  انجام  ایران  فرش  ملی  مرکز  به دست  که  تحقیقاتی  محورهای  و  عناوین  بر  مروری 
فراخوان های ساالنه ای که در این مرکز برای انجام پروژه های تحقیقاتی داده می شود، نشانگر این نکته 
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویت های پژوهشی به چشم نمی خورد و یا تعیین 
اولویت ها راه ناصوابی را می پیماید که نمی تواند به درستی پاسخگوی اصلی ترین نیازهای این حوزه 
باشد. برای نمونه در آخرین پژوهش های به انجام رسیده در این مرکز، بررسی وضعیت صوری و 
شکلی کارگاه های رنگرزی در برخی استان های کشور به عنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است 

که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی، اولویت آن محل سؤال و تردید است.
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجه های ناچیز 
پژوهشی بیش از سایر حوزه ها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویت های 
پژوهشی، راه درست را برگزید. نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه، کلیه طرح های 
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه 

چگونه چنین تحقیقی انجام شده است، خود جای تأمل دارد.

محمدرضا عابد
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تااا یخ ( الااف8315بخااش، حساان ) تاااج -
، دلاج  پمشک  ایاران باسا ان  دا پمشک    

 .تهران ،ی ، ان شا ات دانشگاه تهران
تاااا یخ ( ب8315بخاااش، حسااان ) تااااج -

، دلاج  دا پمشک    پمشک  ایاران باسا ان  
 .تهران ،د  ، ان شا ات دانشگاه تهران

فرهناگ نمادهاا     ( 8311تادجین ، قل  ) -
، چاااپ د  ، هااا د  انجیشااه  والنااا نشااانه
 .تهران ،سر  

تجلا  نااو    »( 8311ناژاد، بهاا ه )   تاوی -
، «د  ه خاا ویه  د  فاار  گیاار   گرفاات
 .4 شما ه، گلجا  قلم  پژ هش  فیلنا ه

شکا  ز سا ان     »( 8319چراغ ،  حیم ) -
، شاما ه  نشریه چیس ا، «قباا نو  زی شاه

885   881. 
( 8313حاج سیج داوادی، احماج خاج  )    -

، به اه ما  کا ران فان  الماا ف تشیه دایره
ه ، دلاج دهام، نشار    بهاءالجین  ر شا  

 .تهران ،شهیج سایج  حب 
تاا یخ  ( 8311اهلل ) حشم    ضوی، فاال  -

، فر  سیر تحو    تطو  فرشاباف  ایاران  
 .تهران ،ان شا ات سمت

بااا   ینااوی  »( 8315حیااو ی، قلاا  )  -
،  جله کلا  ، «فرد ا   طرح  ال  ایران 

 .14شما ه 
حکمات   هنار   ( 8319) حکمت، نیراهلل -

، ان شا ات فرهنگسا ان  قرفان ابن قرب د  
 .تهران ،هنر

پیااجایش شااار »( 8314 ساار ی، زهاارا ) -
نخجیرگان  د  ادبیات قرب    بر سا  آن  

 جله دانشکجه ، «تا پایان سجه سو  هجری
، ادبیااات   قلااو  انسااان  دانشااگاه تهااران

 .855شما ه 
فاار، شااه    داد  ، ابوالااساام    ساار ی  -

نااش شاکا  د     طالاه تطبیاا   »( 8345)
، «النهارین  هنر ایاران باسا ان باا هنار باین     

د فیاالنا ه قلماا  پژ هشاا   طالاااات   
 .8، شما ه تطبیا  هنر

دانشاانا ه فاار  ( 8311دانشااگر، احمااج ) -
 ،، ک اب د  ،  رکم  ل  فار  ایاران  ایران
 .تهران

، نا ه دهخجا لغت( 8311اکبر ) دهخجا، قل  -
دلج نهم، چاپ د  ،  وسسه ان شاا ات    

 .تهران ،دانشگاه تهرانچاپ 
پژ هشا  د  فار    ( 8345ژ له، تاو ج )  -

 .تهران ،، چاپ د  ، ان شا ات یسا ل ایران
، شاانا ت فاار  ( 8345ژ لااه، تااو ج )  -

 .تهران ،ان شا ات یسا ل 
فرهنااگ ( 8314ساارلو،  ااوان اد ا د  )  -

، تردمه  هرانگیم ا حجی، ان شا ات نمادها
 .تهران ،دس ان

فرهنگ ( 8315شوالیه، ژان   آلن گربران ) -
ائل ، دلااج ، تردمااه سااودابه فااانمادهااا

 .تهران ،چها  ، ان شا ات دیحون
 طالاه »( 8311پااو آ ان ، طیبااه )  خاابا  -

های  های شکا  د  فر  تطبیا  دلوه
 شاما ه ، د فیلنا ه نگره، «خ ویه    ادا 

85. 

نا اه   فرهناگ ( الاف 8318قبجاله ،  نیژه ) -
، دلاااج ا  ، ادب پا سااا  داااانو ان د 

 .تهران ،ان شا ات پژ هنجه
نا ااه  فرهنااگ( ب8318قبااجاله ،  نیااژه ) -

، دلاااج د  ، داااانو ان د  ادب پا سااا 
 .تهران ،ان شا ات پژ هنجه

خایج   آداب آن د   »( 8359غر ی، قل  ) -
،  جلااه هناار    اارد ، «شاااهنا ه فرد ساا 

 .859   853شما ه 
 گما   شاکا های ( 8314 اضیها، فاطمه ) -

، سااز ان اساناد     ناخرالجین شااه  اداا   
، ابخانااه  لاا  دمهااو ی اساا    ایاارانک 

 .تهران
ایااران د  ( 8315کریساا ین ساان، آ تااو  ) -

، تردمااه  شاایج یاساام ، ز ااان ساسااانیان
 .تهران ،چاپ ه  م، ان شا ات دنیای ک اب

فرهناگ  یاو    ( 8314کوپر، دا  سا  )   -
ردماه  لیحاه کرباسایان،    ، تنمادهای سن  

 .تهران ،فرشادنشر 
نااش  »( 8314کیانمهر،  بااد   همکاا ان )   -

، فیالنا ه گلجاا   ، «فرش ه د  فر  ایاران 
 .85شما ه 

 ا گاا ت   ،کاو    ت گریسون،  اا ک     -
 یبار داا    هخا نشا  یارر  هرها( 8345)

تخاات  یبااا   یهااا نبشاا ه  انااجه باار گاال
ناا       الاجین نیا    ، تردمه کما جیدمش

 ،تهاران  قل  بهااد ی، ان شاا ات دانشاگاه   
 .تهران

 طالااااه   »( 8311 حبااا ، حمیج ضاااا ) -
بر س  ناو  شکا  د  هنر ایران )تا پایان 

نا ه کا شناس  ا شاج   پایان، «د  ه خ ویه(
، دانشکجه هنار دانشاگاه    ش ه پژ هش هنر
 تربیت  ج ا.

فرهنااگ فا ساا  ( 8311 اااین،  حمااج ) -
، دلاج د  ، چااپ بیسات   ششام،      این

 .تهران ، وسسه ان شا ات ا یرکبیر
برگمیااجه ( 8315 کااا   شاایرازی، ناخاار ) -

، تنظیم   تحایق احماج قلا    ت سیر نمونه
 ،یهبابای ، دلاج یا ، دا الک ااب االسا      

 .تهران
هاای تماجن    دلاوه »( 8355نرا  ، حسن ) -

 جله هنر ، «هخا نش  د  آرا  قهج خ وی
 .851، شما ه    رد 

( 8359نسوی، ابوالحسن قل  بان احماج )   -
نگا     تیاحیح قلا  غار ی،    ، بازنا ه

ان شااا ات  زا ت فرهنااگ   هناار  رکاام  
  .، تهرانشناس  ایران  رد 

افسااانه ( 8314نیاایری،  حمااج دااواد )  -
، فرهنگسااارای دا یاااجان فااار  ایاااران

 .تهران ، یردش  
انااج آن ( 8315نهچیااری، قبجالحسااین )  -

، ، ان شااا ات ناااش  و شاایج    زگااا ان
 .اخ هان

، تمجن ایران ایران   ( 8353هوا ، کلمان ) -
تردمه حسان انوشاه،  وسساه ان شاا ات     

 .تهران ،ا یرکبیر
تجل  قرفان د  »( 8315شاا ی، قل  )  نج -

، فیالنا ه نگاره  ، «های قیار خا وی    ال 
 .3   5شما ه 
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دایگاه قرفاان   »( 8314 نجشاا ی، قل  )-
د  چهاا  نموناه از    گیار    گرفات   ایه ناش
د فیالنا ه دلاوه   ، «های د  ه خ ویه  ال 
.3، د   دجیج شما ه هنر

 بااان  شاانا ت ( 8319یااا  ی، حسااین )-
 .تهران ،نشر  داء،  ال  ایران

انسااان   ( 8319یونااگ، کااا   گوساا ا  )-
، تردماه  حماود سالطانیه،    هاایش  سمبو 

.تهران ،چاپ پنجم، ان شا ات دا  
- Dell, Christopher (2012) Mythology,

Thames & Hudson Ltd, United 
Kingdom. 

- Gilhus, Ingvild Sælid (2006) Animal, 
Gods and Humans, Taylor & Francis 
Group, London and New York.  

- Pemberton, John (2010) Myths & 
Legends, England: Canary press. 

- Purdon, Nicholas (1996) Carpet and 
Textile Patterns, London: Hali 
publication Ltd. 

عوامل توسعه  یبند هبو رت ییشناسا
ران در یا باف دستفرش بازار 

 یجهان یبازارها
 

 نعلچی کاشی فاطمه
  ، واحد نراقیدانشگاه آزاد اسالم ،یت بازرگانیریارشد مد یارشناسک آموخته دانش

 دکتر محسن رسولیان
 ، واحد نراق،یدانشگاه آزاد اسالم یت علمئیعضو هاستادیار گروه مدیریت و 

 ین بوجاریتر حسکد
 اشانک، واحد یدانشگاه آزاد اسالم یت علمئیعضو هاستادیار گروه علوم پایه و 

 
 
 
 
 
 

 دهیچک
 توساه  ااازا    عواما   ییشناساا هدف از این تحقیق 

و  یجهااا  یازا هاااا ان د  یااا ااااف دساا فاا   
 خب گاان  ف  از  021 کالً .اس  اندی این عوام   تب 

آو د شاا ک  د  ااا نندگان فاا   کفاا   و داااد 
داشتند.  و  تحقیق از  ظ  هدف کا ا دی و از  ظ  

کاا  اااا ا    اساا   و  علاای از شاااخ  یییای اای 
 یا تخاب جامه  آماا   کمال و  ام  ی سشآو ی  گ د

آ ها اوده اس .  یها یژگیاودن اف اد و و د  دست س
ع یجدول توز) آما  تودیفیاین تحقیق اا استفاده از 

 و آمااا ( یآمااا  یاهاا  یااودا ، شاااخ  ،یف اوا اا
 آزماون  0،  فیاسای -ولیوگ وفک آزمون) یاستنباط

T، یآ اال  س،یوالا  الک وسا ک آزمون دمن،یف  آزمون  
و ( ا  ا  سی ا تباا  میاان متری هاا ی داختا      تو کفا

 ا جااا  و اطالعااا  تحلیاا  و تج یاا  ااا ای ضاایناً
 شاده  اساتفاده  SPSS افا ا    ا    از فاو   یها آزمون
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