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مقدمه

دایره المع��ارف]1[ یا دانش��نامه به اث��ری جامع اطالق 

می گردد كه حاوی زبده شاخه های دانش بشری است 

و ع��الوه بر صح��ت و جامعيت، می توان��د به عنوان 

مرجعی معتبر دانش و اطالعات موجود را در دسترس 

مخاطبان قرار دهد. در واقع دایره المعارف، اثر مرجعی 

است كه اصالحات جامعی را در مورد همه شاخه های 

دان��ش عرضه می كند و یا به صورت جامع به ش��اخه 

خاصی از دانش اختصاص دارد. هدف آن جس��تجوی 

عل��وم و اطالع��ات پراكن��ده در جهان، گ��ردآوری و 

انسجام بخش��ی و همچنين عرضه آنه��ا به عالقمندان 

و مخاطبان اس��ت. دایره المعارف نویس��ی كاری است 

توصيف��ی و واقع نگارانه كه اطالعات آن موثق و بدون 

ش��اخ و برگ تجزیه و تحليل اس��ت و به حفظيات و 

فرضيات اس��تناد نمی نماید بلكه از منابع دست اول و 

ب��دون پيش داوری، آخرین داده های یك دانش را ثبت 

و ضبط می كند.

     س��ابقه پيدای��ش آن در عرصه دان��ش، حداقل به 

س��ده دوم پيش از ميالد مسيح )ع( بر می گردد كه در 

روم درباره فن خطابه، كش��اورزی، بهداش��ت، دانش 

س��پاهی گری و قانون تدوین ش��د. س��پس در چين و 

ای��ران و برخی كش��ورهای دیگر ای��ن فعاليت تداوم 

گزارش علمــی

دایره المعارف فــرش 
و دانش فــرش شناسی ایران

دکتر اميرحسين چيت سازیان 
رئيس شورای علمی دایره المعارف فرش ایران و استادیار دانشگاه کاشان
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یافت و عالوه بر دانش��نامه های عمومی، دانشنامه های 

تخصصی نيز - كه به ش��اخه ای از دانش یا رشته های 

وابسته محدود بود - تهيه گردید.

     در ای��ران ای��ن حركت از دوره اس��المی و از قرن 

دوم و س��وم هج��ری آغ��از گردی��د. مجموعه های��ی 

همچ��ون دینك��رت - تدوین ش��ده در ق��رن دوم و 

سوم هجری، رس��ایل اخوان الصفا، احصاء العلوم اثر 

فارابی، قانون اثر ابوعلی سينا، ذخيره خوارزمشاهی اثر 

اس��ماعيل جرجانی، جامع العلوم اثر فخرالدین رازی 

و ... نمونه هایی از جریان دایره المعارف نویس��ی دوره 

اسالمی در ایران است.

     دایره المعارف نویس��ی در جهان در س��ده هيجدهم 

مي��الدی با تح��ول بزرگ��ی در ضابطه مند ش��دن فن 

خود روب��ه رو گردید و با تأليف كتاب شناس��ی جهان 

در ایتالي��ا و دایره المعارف در انگلس��تان كه دومی به 

دس��ت افرهيم چمبرز و زیر نظر دیدرو و با همكاری 

دانش��مندانی چون ولتر، روسو، منتسكيو، داالمبر و ... 

ترجمه و تأليف ش��د، الگ��وی نوینی یافت كه ذوق و 

س��ليقه شخصی مؤلف را تابع ضابطه و اصول معين و 

تعریف ش��ده ای نمود؛ اصولی كه تا امروز كم و بيش 

معتبر است.

     دایره المعارف نویسی با روش امروزی آن در ایران 

سابقه پنجاه س��اله دارد و ترجمه دایره المعارف اسالم 

آغازگر این جریان است. نخستين اثر تأليفی و تحقيقی 

برجس��ته در این زمينه نيز دایره المعارف فارسی است 

كه با سرپرس��تی مرحوم دكتر غالمحس��ين مصاحب 

تدوین ش��د. در دوران جمهوری اسالمی نيز مواردی 

همچون دایره المعارف بزرگ اس��المی در سال 1362 

این حركت را تداوم بخش��يد.]2[ در حال حاضر بنياد 

دانشنامه بزرگ فارسی زیر نظر وزارت علوم، تحقيقات 

و فناوری رسالت پيگيری تهيه دانشنامه های عمومی و 

تخصصی را در سطح كشور بر عهده گرفته است.

نقش و جایگاه دایره المعارف در نظام فرش کشور

در ایران هنرمندان و دس��ت اندركاران فرش، اطالعات 

و دانس��ته های هنرهای صناعی ف��رش را طی هزاران 

سال سينه به سينه و نسل به نسل آن به آیندگان منتقل 

كرده اند و تنها در موارد معدودی است كه در سفرنامه ها 

و ش��رح اموال و دارایی اماكن مذهبی و آموزش��ی و 

یا كاخ ها و پادش��اهان، مطالبی از ف��رش و كليات آن 

عنوان گردیده اس��ت. اس��ناد مصور و نيز آثار باستانی 

و تاریخی كشف ش��ده نيز منابعی هستند كه داده های 

مناس��بی را در این مقوله در ب��ر دارند. همه این موارد 

زمينه های مناسبی برای انسجام بخشی به اطالعات در 

یك نظم و س��امان منطقی به دست می دهد  اما با وجود 

این، تا حدود س��ال 1900 مي��الدی پژوهش و تأليف 

مشخصی در این زمينه نداشته ایم.]3[ این حركت از آن 

زمان عمدت��ًا از اروپا و امریكا آغاز می گردد و در این 

كشورها كتاب هایی در زمينه فرش های شرقی و ایرانی 

به نگارش در می آید كه تعداد آنها تا س��ال 1382 بالغ 

بر 1800 مورد می شود.

     در طی این مدت در ایران تأليفات بسيار محدودی 
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را ت��ا دهه پنجاه خورش��يدی داریم. از آن زمان به بعد 

حركت مناسب تری در این زمينه صورت می گيرد اما با 

این همه هنوز تعداد كتب معتبر داخلی در زمينه فرش 

دستباف به 100 مورد هم نمی رسد. این در حالی است 

كه حداقل در 10 دانش��گاه در مقطع كارشناس��ی و در 

10 مؤسسه آموزش عالی و دانشگاه در مقطع كاردانی، 

در رش��ته فرش دانشجو پذیرش می گردد و آموزش و 

پرورش نيز دانش آموزِ رش��ته فرش دارد. بدیهی است 

كه همه این محصالن و پيش از آنها اس��تادان و مربيان 

ذیربط، به اطالعات س��امان یافته علمی و هنری معتبر 

نياز دارند، و هيچ منبعی همانند فرهنگ نامه و لغت نامه 

و تعری��ف واژگان ف��رش پاس��خگوی ني��از جامع��ه 

علمی نيس��ت. از طرفی سياس��تگذاران، برنامه ریزان و 

دست اندركاران نظام فرش كشور در رده های مختلف 

مل��ی و اس��تانی و در موضوعات داخل��ی و خارجی 

جهت تصميم گيری و تصميم س��ازی برای فرش ایران 

به یك ركن اساس��ی یعنی اطالعات درس��ت، جامع، 

علمی و روزآمد در این زمينه نياز دارند. توليد كنندگان، 

بازرگانان، صادر كنندگان، كارشناس��ان و متخصصان، 

تهيه كنندگان مواد اوليه و ابزار وس��ایل و پژوهشگران 

فرش نيز از دیگر گروه هایی هستند كه چنين اطالعاتی 

می تواند مسير مناسبتری را در زمينه فعاليت  شان به آنها 

نشان دهد. بی شك تهيه و تدوین دایره المعارف فرش 

ایران یكی از مهم ترین و اساس��ی ترین راه های جبران 

این كمبود است.

اهداف و کارکرد های اساسی دایره المعارف فرش

نقش »اطالع��ات و داده ها« در فرآیند تصميم  س��ازی 

و تصميم  گيری، همچني��ن در فرآیند پژوهش، مطالعه 

و آم��وزش و باالخره در فرآینده��ای عملياتی توليد، 

توزی��ع و مص��رف و س��ایر عرصه ه��ا ب��ر هيچكس 

پوش��يده نيس��ت، اما آنچه اهميت بيشتری دارد وجود 

توأمان ویژگی ه��ای صحت، جامعيت و مرجعيت این 

اطالعات در یك وضعيت نظام مند و سامان یافته است. 

دایره المعارف فرش در پی رس��يدن به چنين جایگاهی 

در زمينه به دست آوردن و گرد آوری داده های پراكنده 

فرش ایران اس��ت. موارد زیر از جمله پيامدهای پدید 

آمدن این دایره المعارف است:

•ثبت هویت جنبه های مختلف این هنر اصيل  	

و پيشگيری از امحاء و از بين رفتن اطالعات 

و دانسته های موجود درباره فرش ایران؛

•گ��ردآوری اطالع��ات و شناس��نامه مناطق  	

مشهور فرش بافی و نيز مشخصات سبك ها 

و روش های آنها و همچنين مشخص نمودن 

جغرافيای فرش كش��ور و زادگاه های اصلی 

آن و جایگاه هر یك در توس��عه اجتماعی و 

اقتصادی؛

•جمع آوری و ثب��ت داده های تاریخی فرش  	

و مش��خصات فرش های نفيس باقيمانده در 

گنجينه های مختلف داخل و خارج؛

•ایج��اد ی��ك مرجع معتبر علم��ی و در عين  	

ح��ال مس��تند و حقوق��ی ب��رای محققان و 
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دانش پژوه��ان و نيز برای بهره ب��رداری در 

مجام��ع و مراج��ع تخصصی و رس��می در 

دف��اع از حقوق و مالكيت م��ادی و معنوی 

هنرمن��دان و توليدكنن��دگان، بازرگان��ان و 

صاحبان طرح ها و نقشه های اصيل ایران؛

•پدید آوردن مجموعه ای معتبر از دانس��ته ها  	

و اطالع��ات جهت بهره ب��رداری در تدوین 

در  ني��ز  و  روس��تایی  توس��عه  اس��تراتژی 

برنامه های كالن و خرد فرش كشور.

تهيه و تدوین یك دایره المعارف جامع می تواند به نظام 

فرش در موارد دیگری كه در پی می آید نيز كمك كند 

و اثرات مطلوبی بر آنها داشته باشد:

ایجاد زبان مشترك و فهم یكسان از مفاهيم   .1  

و واژه ه��ا در حوزه دانش فرش شناس��ی و 

شاخه های هنر صناعی فرش.

تعيين گستره و حيطه های مورد بحث در این   .2  

دانش توسط نخبگان و صاحب نظران فرش.

توس��عه و گسترش دانش و ابعادی از دانش   .3  

فرش شناسی كه در تحقيقات كاربردی مورد 

غفلت قرار گرفته است.

ایجاد بستر های الزم برای توسعه تحقيقات   .4  

در زمينه جنبه ها و مسایل گوناگون فرش.

فهم نقاط ضعف و نقصان هایی كه به خوبی   .5  

مورد مطالعه قرار نگرفته اند.

توليد علم و ایجاد وحدت رویه در تحقيقات   .6  

علم��ی و پایه ای از طریق گس��ترش نگرش 

علمی مشترك در بين پژوهشگران.

از  مخالف��ان  و  مدافع��ان  آوردن  بي��رون   .7  

بالتكليفی در قبال پش��توانه علمی و جایگاه 

فرش در دانش بشری.

پر ك��ردن نياز جامعه به داش��تن یك مرجع   .8  

تخصص��ی معتب��ر و جام��ع در زمينه فرش 

ایران.

     بدیهی است در نتيجة اثر گذاری های فوق و به ویژه 

در پی ایجاد زبان مش��ترك و فهم یكسان از واژه ها و 

مفاهيم و شاخه های هنر اصيل فرش، می توان به »ایجاد 

نقشه کلی و نگرش جامع پیرامون ابعاد مختلف رشته 

علمی فرش« دست پيدا نمود و به شالوده ریزی دانش 

فرش شناسی در ایران اطمينان یافت.

گـزارش کلـی مراحـل کار انجام شـده در زمينه 

دایره المعارف فرش

برق��راری تماس های مك��رر و ایجاد تفاهم   .1  

ميان انجمن و بنياد دانش��نامه بزرگ فارسی 

از آبان 1384.

انجام مالقات ها و مذكرات متعدد با نهادها و   .2  

شخصيت های ذیربط به منظور جلب حمایت 

م��ادی و معن��وی در این زمين��ه )از جمله 

با: مركز ملی فرش ایران، ش��ركت س��هامی 

فرش ایران، فرهنگستان هنر، سازمان ميراث 

فرهنگی و گردش��گردی، مؤسسه مطالعات 

و پژوهش های بازرگانی، معاونت پژوهشی 
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وزارت علوم، معاونت فرهنگی آستان قدس 

رضوی، كانون هماهنگ��ی و فناوری فرش 

ایران، دانش��گاه كاش��ان، معاونت ریاس��ت 

جمهوری و...(.

تهي��ه ط��رح پيش��نهادِی تهي��ه و تدوی��ن   .3  

دایره المعارف و مذاكرات ذیربط بين انجمن 

و بنياد.

جلب موافقت همكاری های مادی و معنوی   .4  

مركز ملی فرش ایران، مؤسس��ه مطالعات و 

پژوهش های بازرگان��ی، كانون هماهنگی و 

فناوری فرش ایران، دانشگاه كاشان، شركت 

سهامی فرش و حمایت معنوی فرهنگستان 

هنر.

انعقاد قرارداد تهي��ه و تدوین دایره المعارف   .5  

ميان انجمن و بني���اد در تاریخ 86/9/15 با 

حجم تقریبی 1000 صفحة 600 واژه ای.

رایزنی در خصوص تش��كيل شورای علمی   .6  

دایره المعارف كه در نهایت در اسفند 1386 

اولي��ن جلس��ه آن با حضور اعضای ش��ورا 

تش��كيل گردید. در این جلسه ضمن معارفه 

اعضاء و معرفی اه��داف، آموزش توجيهی 

الزم صورت گرفت.

مدخل یاب��ی و مدخل گزینی و تصویب آنها   .7  

در شورای علمی دایره المعارف پس از طی 

حداق��ل 10 جلس��ه و كار مس��تمر )كه كار 

كارشناس��ی آن در خ��ارج از جلس��ات نيز 

صورت پذیرفته است(.

س��اماندهی مداخ��ل اصل��ی و فرع��ی در   .8  

10 مح��ور: م��واد اولي��ه، ط��رح و نقش و 

زیبایی شناس��ی، دانش فنی و فناوری فرش، 

مرم��ت و تكمي��ل، رنگ��رزی، س��ازمان و 

مدیری��ت، اقتصاد و بازرگان��ی، فرهنگی و 

اجتماعی، تاریخ، جغرافيا و سبك شناس��ی. 

ضمن��ًا 138 مدخ��ل اصل��ی و 546 مدخل 

فرعی شناسایی، بررسی و تصویب گردید.

مقاله نویس��ی  آموزش��ی  كارگاه  برگ��زاری   .9  

دایره المعارف در تاریخ 87/2/6 در دانشگاه 

كاشان با حضور بيش از پنجاه نفر از استادان، 

پژوهش��گران و نيز اعضاء پيوسته و وابسته 

انجمن پس از اعالم فراخوان در دانشگاه ها 

و نيز كميته ها و واحدهای انجمن.

برگزاری جلس��ه مش��ترك ش��ورای علمی   .10  

دایره المعارف و مسئوالن گروه ها و كميته های 

تخصصی انجمن جهت هماهنگی فعاليت ها 

و جلب مشاركت اعضاء انجمن و شناسایی 

صاحب نظران و محققان فرش كشور.

فراخ��وان تهيه مقاله از طریق تهيه پوس��تر و   .11  

ارس��ال به هم��ه دانش��گاه ها و مراكز علمی 

تحقيقاتی و دس��ت اندركار ف��رش و مجامع 

عمومی و نيز از طریق مصاحبه مطبوعاتی و 

رسانه ای و اعالم در روزنامه ها و سایت ها و 

اطالع رسانی الزم در پایگاه رایانه ای انجمن و 
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.)www.bdbf.org.ir( و )www.icsa.ir( بنياد

تهيه ش��يوه نامه و ضوابط مقاله نویسی و نيز   .12  

تنظيم بسته الزم برای راهنمایی داوطلبان و 

مؤلفان مقاله ها.

بررسی و شناس��ایی محققان و پژوهشگران   .13  

ذیربط به منظور پوش��ش تحقيقاتی مداخل 

مختلف كه از دشوارترین مراحل اساسی در 

این فرآیند اس��ت. ضمنًا تعداد محدودی نيز 

از طریق سایت ها و اطالعيه ها اعالم آمادگی 

كرده اند.

تنظي��م و تطبي��ق عناوی��ن مداخ��ل و زیر   .14  

مداخل ه��ا با ن��وع تخص��ص و توانمندی 

محققان جهت پيشنهاد تدوین مقاله.

تش��كيل پرونده برای مداخ��ل و مؤلفان و   .15  

انجام مكاتبه برای پيش��نهاد مؤلف و حجم 

تأليف و مشخصات آن مقاله.

     الزم ب��ه ذكر اس��ت در همه ای��ن مراحل عالوه بر 

كمك اعضاء شورای علمی و معاونت پژوهشی بنياد، 

از كمك های اعضاء هيئت مدیره و مس��ئوالن گروه ها 

و كميته ه��ای انجمن به ویژه مس��ئول كميته آموزش و 

تحقيق��ات و نيز برخی از صاحب نظران دیگر بهره مند 

گردیده ای��م. همچنين مراحل دش��وار دیگری از قبيل 

داوری، ارزیاب��ی و پردازش مق��االت، پيگيری اصالح 

الزم، ویرایش ه��ای گوناگ��ون علم��ی، فن��ی، ادبی و 

بازبينی و بازخوانی در پيش است كه هر كدام به تالش 

و فعاليت های مستمر و جدی نياز دارد. 

پی نوشت ها
Encyclopedia1. 

به نقل از پيش گفتار دایره المعارف زن ایرانی.  .2  
بنا به گفته دكتر س��يروس پرهام، لس��ينگ در   .3  
س��ال 1870 م. و مامسفورد آمریكایی در سال 
1900م. اولين كتاب های غربی در زمينه فرش 

شرقی را تأليف كرده اند.
از اطالعات دانشنامه آموزش عالی نيز استفاده   .4  

شده است.
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