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چکيده

در عرص��ه فرش دس��تباف ای��ران، مناطق��ی گوناگون 

ب��ا دیرین��ه ای متفاوت وج��ود دارند كه برخ��ی از آنها 

همچنان ناش��ناخته باقی مانده یا به فراموش��ی سپرده 

ش��ده اند. یكی از این م��وارد منطقه باس��تانی »ایج« و 

فرش هور ش��ریعتمدار اس��ت كه در زمان��ی نه چندان 

دور، از شاهكارهای بی نظیر فرش بافی فارس محسوب 

می شد. بی تردید از جمله پژوهش های ضروری در پهنه 

فرش دستباف، بیرون كش��یدن و آشكار نمودن چنین 

گنجینه های فرهنگی از زیر غبار ها و ناپیدا های روزگار 

است. پژوهش حاضر با هدف معرفی این هویت پنهان 

ب��ا همه ویژگی های��ش و از جمله خصوصیات طرح و 

مفاهیم نهفته در آرایه ه��ای نمادین آن صورت پذیرفته 

است و با استفاده از مطالعه میدانی و كتابخانه ای تالش 

كرده توانمندی ه��ای هنرمندان خالق و بافندگان گمنام 

ای��ن فرش خاص را در معرض مطالعه پژوهش��گران و 

عالقه مندان ف��رش این مرز و بوم قرار دهد. ناگفته های 

آشكار شده در این جستار، می تواند به افزایش داده های 

مورد نیاز در برنامه ریزی ها و پژوهش های كاربردی فرش 

ایران مس��اعدت نماید. همچنین ای��ن تحقیق اصیل، 

از امحاء اطالعات فرش مورد نظر پیش��گیری نموده و 

زمینه ه��ای احیاء و رونق دوب��اره آن را در منطقه ایج و 

استهبان فارس فراهم می كند.

واژه های کليدی: هور ش��ریعتمدار، ش��هر ایج، فرش 

دستباف، طرح و نقش، نماد گرایی

هــور شریعتمدار،
هویتی پنهان در عرصه فرش دستباف

دکتر امير حسين چيت سازیان
استادیار دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان

امينه نظری اصطهباناتی
دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشگاه هنر اصفهان
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مقدمه

هور ش��ریعتمدار]1[ كه احتماالً نامی است ناآشنا برای 

اهل فرش، دیر زمانی از ش��اهكار های فرش بافی فارس 

محس��وب می گردیده اس��ت. بافت این شاهكار گمنام 

و فراموش شده، در شهر ایج صورت می پذیرفته است. 

این شهر از شهرهای باستانی و تاریخی استان فارس و 

از زمانی دور جایگاه بافت فرش هور ش��ریعتمدار بوده، 

شهری كه ش��اید كمتر كس��ی با نام آن مأنوس باشد. 

ف��رش اصیل هور ش��ریعتمدار دارای طرحی بی نظیر و 

ممتاز است. 

     نقش مایه ه��ای فرش ه��ای فارس سراس��ر نمادند، 

نمادهایی كه هر یك چندین معنا و مفهوم دربردارند. از 

آنجایی كه فرش هور شریعتمدار نیز عضوی از جامعه 

فرش فارس به شمار می رود، می توان نمادهای گوناگونی 

را در طرح این فرش مش��اهده كرد، نمادهایی كه اغلب 

آنها در فرش های فارس مشتركند.

     آش��نایی ب��ا نحوه بافت این ف��رش نیز می تواند از 

منس��وخ ش��دن آن جلوگیری كرده، آن را به عنوان یك 

هن��ر و صنعت مل��ی، همچنان كه از پیش��ینیان ما به 

ارث رس��یده در اختیار آین��دگان قرار دهد. در مورد این 

ف��رش تاكنون تحقیق مس��تقلی ص��ورت نگرفته، تنها 

اس��تاد س��یروس پرهام، محقق گرانقدر و فرش شناس 

ایران، اش��اراتی مختصر در این مورد دارند كه در كتاب 

شاهكارهای فرش��بافی فارس ذكر شده است. بنابراین 
مطالعه حاضر عمدتًا به صورت میدانی است.

نگاهی به شهر ایج

- س��ابقه تاریخ��ی: اولین مت��ون كه��ن جغرافیایی، 

تقسیمات سیاسی س��رزمین فارس را در قبل از اسالم 

به پنج كوره )ایالت( تقسیم كرده اند:

كوره اردشیر شامل ش��هر جور)گور یا فیروز  1 .

آباد( و توابع آن.

كوره استخر شامل شهر استخر و پاسارگاد و  2 .

تخت جمشید )جلگه مرودشت(.

كوره دارابگرد شامل شهر دارابگرد و توابع آن  3 .

از جمله ایگ )ایج( و استهبان]2[.

كوره شاپور ش��امل شهر بیشابور )كازرون( و  4 .

توابع آن. 

كوره قباد شامل ارجان )بهبهان( و توابع آن. . 5

     بعد از اسالم و در زمان خلفا این تقسیمات شامل 

استخر، شاپور )بیشابور( اردش��یر خوره، دارابگرد، اركان 

)ارجان( و پسا )فسا( ]3[ بوده كه در قرون بعد به چهار 

ایالت محدودتر ش��ده اس��ت. ایالت ش��بانكاره، شیراز، 

كهگیلویه و الرستان. در تقسیم بندی اخیر، استهبان در 

ایالت ش��بانكاره قرار داشته اس��ت. پایتخت شبانكاره، 

شهر »ایگ« بوده )756-448 ه.ق.( كه اعراب به آن»ایج« 

می گفته اند و بعد از خرابی آن، قصبه »اصطهبانات«]4[ 

)شهرس��تان اس��تهبان كنونی( در چهار فرس��خی میان 

غرب و ش��مال آن آباد ش��ده اس��ت. )كیان��ی، 1376، 

3-5( براس��اس نوش��ته دائره المعارف بزرگ اسالمی، از 

س��ال470.ق. كه در نزدیكی ای��ج، دژ دار االمان به فرمان 

نظام الدین حسن بن ابراهیم از ملوك شبانكاره ساخته 
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ش��ده، اهمیت ویژه یافته و تا چند سده مركز حكومت 

ملوك ش��بانكاره فارس بوده است. )دائره المعارف بزرگ 

اس��المی، 1380، 4170(. لغتنامه دهخ��دا ذیل لغت ایج 

)ایگ( آورده است: در قدیم شهری معتبر بود و چندین 

صد سال پایتخت ملوك شبانكاره بود. هوایی در كمال 

اعت��دال دارد... انار ایج از تم��ام انار های فارس بلكه از 

تمام انار های ممالك ایران بهتر است. )دهخدا، 1377(

- اقلیم جغرافیایی و طبیعی ایج]5[: ایج شهری است 

در جنوب شرقی شهرستان استهبان در استان فارس كه تا 

مركز این شهرس��تان 30 كیلومتر فاصله دارد و منطقه ای 

اس��ت با مس��احتی حدود 872 كیلومتر مربع. شهر ایج 

دارای 1171 خانوار و 5783 نفر جمعیت است كه از این 

تع��داد 2944 نفر مرد و 2839 نفر زن هس��تند. با وجود 

2290 هكتار س��طح باغی و 5600 هكتار س��طح زراعی، 

اغلب مردم این شهر به كشاورزی و عالوه بر آن، دامداری 

مش��غول هس��تند. حدود 100 بافنده نیز در ایج مشغول 

به كار هستند. مردم زحمتكش این شهر در باغ های خود 

محصوالت��ی نظیر پرتق��ال، نارنگی، لیمو ت��رش، انجیر، 

زیت��ون و انار و در زمین های كشاورزی ش��ان گندم، جو، 

ذرت، برنج، چغندر، محصوالت جالیزی، كلزا و هندوانه 

ب��ه بار می آورند. تنها رودخانه دائمی ایج به نام رودبار]6[ 

همچنان جریان دارد و چش��مه های بُ��دره]7[، بُناب]8[ 

و نوداب]9[ با گذش��ت س��ال های زیاد هنوز هم از دل 

زمین می جوش��ند و زمین ها را سیراب می كنند. منطقه 

ایج ش��امل10 روستا است به نام های: درب قلعه، باغشاد، 

درب امامزاده، پل شكس��ته، دهوی��ه]10[، انجیرك]11[، 

آب بند]12[، آبنارك]13[، تنگ ایج]14[ و چاه دراز]15[. 

     در ای��ج ع��ده ای از مردم ایل خمس��ه عرب مزیدی 

تصویر شماره 1: نقشه استهبان )مأخذ: مدیریت جهاد كشاورزی استهبان(
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زندگی می كنند كه حدود100 س��ال پیش در این منطقه 

س��اكن ش��دند. چندین طایفه و تیره از این ایل در ایج 

روزگار می گذرانند. زبان اصلی مردم این منطقه فارس��ی 

است، البته زبان اصلی مردم ایل عربی بوده كه امروزه تا 

حدودی رو به فراموشی گذارده است و تقریبًا همه مردم 

منطقه به زبان فارس��ی صحبت می كنند. خط رس��می 

این منطقه نیز خط فارسی است. 

     در حال حاضر در بین بافندگان منطقه ایج، مراسم 

خاصی برای ش��روع بافت و پایی��ن آوردن قالی از دار 

وجود ندارد. تمام روزهای هفته به جز جمعه ها به بافت 

قالی می پردازند، ولی شاید در زمان های گذشته آیین ها 

و مراس��م با ش��كوهی وجود داشته كه گذشت زمان به 

آنها رنگ فراموشی زده باشد. 

     در مجم��وع در مقایس��ه با ش��هرها و روس��تاهای 

اطراف، وضعی��ت اقتصادی مردم ایج چندان مناس��ب 

نیست و در س��طح متوسطی قرار دارد. شهر ایج هنوز 

هم همان س��ادگی و صف��ای بومی و محل��ی خود را 

حف��ظ كرده اس��ت. همین مردم س��اده و با صفای ایج، 

دیرزمانی بافندگان فرش هور ش��ریعتمدار بوده اند كه از 

شاهكار های فرش بافی فارس محسوب می شود. بافت 

آن ش��اهكارهای قدیمی تقریبًا به فراموشی سپرده شده 

و چن��د نمونه ای هم كه بافته می ش��ود، تحول بس��یار 

یافته و از اصل خویش بسی دور افتاده و مهجورند. 

باورها و عقاید مردم از گذشته تا حال در منطقه ایج

از لح��اظ دینی، مردم این ناحیه از دیرباز تاكنون ادیان و 

مذاهب متعددی را تجرب��ه كرده اند. به گونه ای كه آثار 

باس��تانی منطقه و متون تاریخی موج��ود این حقیقت 

را بازگو می كنند. آثار زرتش��تی عصر ساسانی و دوران 

كهن ت��ر از آن در منطق��ه ای��ج )مانن��د چش��مه بدره( 

نشان دهنده حضور دین زرتشت در این منطقه هستند. 

مس��جد س��نگی ایج نیز بر بنایی مرب��وط به پیش از 

اسالم ش��كل گرفته و محراب به آن افزوده شده است. 

)دائره المعارف بزرگ اسالمی، 1380، 4170(

     با فتح فسا و دارابگرد در سال20 هجری قمری به دست 

سپاه اسالم، تفكر اسالمی جایگزین اعتقادات زرتشتی در 

منطقه گردید، اما این جایگزینی تا مدت ها شكلی مطلق 

و فراگیر نداش��ت؛ به گونه ای كه تا قرن 4 ه.ق. همچنان 

آثاری از حیات دین زرتشتی در آنجا به چشم می خورد.  در 

قرن 4 و 5 ه.ق. هر چند سلسله های غزنوی و سلجوقی 

به تبعیت از عباسیان تعصب شدیدی در ترویج مذهب 

تسنن و سركوبی مذاهب دیگر به خصوص شیعه داشتند 

اما منابع آن عصر حكایت از گرایش شبانكاره به تشیع 

اسماعیلی می كند. 

     حمایت ش��بانكارگان از فراریان اس��ماعیلی مسلمًا 

مس��ئله ای اس��ت كه به بررسی گس��ترده ای نیاز دارد. 

به طور خالصه در این مورد می توان گفت كه بهره برداری 

ش��بانكارگان از توانایی ه��ای نظام��ی اس��ماعیلیان و 

همچنین تضعیف قدرت سیاسی دیلمیان در فارس – 

كه آنها را از دشمنان بسیار نزدیك خود می دانستند - از 

یك طرف و بهره برداری اس��ماعیلیان از شرایط طبیعی 

منطقه ش��بانكاره مانند ارتفاعات و قلعه های استوار در 
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آن برای ادامه مبارزه با حكومت های غیر شیعی و ترویج 

و تبلیغ تفكرشان از طرف دیگر شاید از عواملی بودند 

كه می توانس��تند عامل پیوند میان این دو گروه باشند. 

عامل دیگر ش��اید نزدیكی تفكر ملی شبانكاره و تفكر 

سیاسی اس��ماعیلیان باش��د. به هر حال این پیوند به 

هر دلی��ل بود در این منطق��ه پایگاهی را جهت حفظ 

اندیشه های اسماعیلی و تبلیغ آن به وجود آورد.

     با هجوم مغوالن به سرزمین های اسالمی و واژگونی 

حكومت عباس��یان، از محدودیت های مذهبی و فشار 

شدیدی كه بر ش��یعیان و اعتقادات ش��ان وارد می شد 

كاس��ته گردید. این امر توجه به شیعه گری را رونق داد، 

به خصوص كه بس��یاری از رؤس��ای صوفی��ه از بزرگان 

ش��یعه بودند. تفكر صوفی گری هرچند از قرن 2 ه.ق. 

آغاز ش��ده بود اما در قرن 7 ه.ق. به اوج خود رس��ید و 

خی��ل عظیمی از ایرانیان را به خود جلب كرد. گرایش 

به صوفی گری در منطقه اس��تهبان و ایج حتی چندین 

قرن بعد به صورت محدود و پراكنده مشاهده می شود. 

     در عصر س��لطه مظفریان بر ف��ارس )قرن 8 ه.ق.( 

آن ها دژ دار االمان را تصرف و ایج را ویران كردند. حكام 

این سلسله در ترویج و رشد فرقه شافعی سعی فراوان 

كردن��د به گونه ای ك��ه در فارس اكثریت مردم ش��افعی 

مذهب گش��ته و اندك گروهی حنفی یا ش��یعه وجود 

داش��تند. ای��ج و اصطهبان��ات در این زمان از ش��رایط 

اجتماع��ی و مذهبی وق��ت متأثر بودن��د چنانكه تمام 

ش��خصیت های مهم این دوره كه در منابع نامی از آنان 

برده شده است شافعی مذهب اند.

     از اوایل قرن10 ه.ق. سلسله صفویه با استیال بر تمامیت 

وس��یعی از ایران از وجهه دین��ی عمیق در میان مردم نیز 

برخوردار شد. این حكومت كه با پشتوانه تفكر صوفی گری 

اولین فعالیت های سیاسی- مذهبی خود را آغاز كرده بود با 

رسمی كردن مذهب »شیعه اثنی عشری« حركت جدیدی 

را در تاریخ مذهبی ایران به وجود آورد. استهبان و ایج از این 

دوره س��یر مذهبی خود را حول محور تفكر شیعی قوام 

بخشیدند به گونه ای كه تعلقات عمیقی به مذهب شیعه 

اثنی عش��ری پیدا كرد. شاید این امر به خاطر فعالیت های 

عمران و آبادی ای باشد كه در این عصر به صورت وسیعی 

در منطقه به خصوص در قصبه اصطهبانات به نام شاهان 

صف��وی صورت پذیرفت زیرا این چی��زی بود كه مردمان 

این س��رزمین هرگز از حكومت های گذشته ندیده بودند. 

البته مسلم اس��ت كه تالش های تبلیغی داعیان شیعی 

اسماعیلی در قرون گذشته و همچنین فضای باز مذهبی 

جدیدی كه اكنون به وجود آمده بود نیز در این امر بی تأثیر 

نبوده است. )كیانی، 1376، 101-104(. در حال حاضر مردم 

این منطقه شیعه اثنی عشری هستند و در ماه های محرم و 

صفر و رمضان مراسم ویژه ای دارند.

تاریخچه و طرح فرش هور شریعتمدار

یكی از خوانین اواخر دوره قاجار كه در منطقه استهبان و 

ایج نفوذ و اعتبار زیادی داشت و مورد اعتماد مذهبی مردم 

نیز به شمار می رفت مرحوم میرزا حسین صادقی ملقب 

به شریعتمدار فرزند مرحوم میرزا محمد رضا صادقی بود. 

بنا به اظهارات آقای محمد رضا آل ابراهیم]16[، پژوهشگر 
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استهباناتی، در آن زمان تعدادی از عرب های ایالت خمسه 

نس��بت به رضا خ��ان میر پنج یاغی ش��ده بودند. مرحوم 

شریعتمدار از دولت وقت برای این عده تأمین گرفته و آنها 

را در ایج ساكن نمود. مرحوم شریعتمدار در ایج زمین های 

كشاورزی بس��یاری داشت كه مردهای ایل خمسه را روی 

این زمین ها به كار مش��غول كرد. بر طبق گفته های پسر 

مرحوم ش��ریعتمدار، جناب آقای حس��ن خان صادقی در 

حدود س��ال 1300 ه. ش. مرحوم پدرشان در سفری كه به 

خانه خدا داشتند با خود پرده ای به ارمغان آوردند. این پرده 

را به میان مردم ایل خمس��ه كه در ایج ساكن شده بودند 

برده و از زنان آنها خواس��تند كه طرح پ��رده را روی فرش 

پیاده كنند كه آن فرش همان هور شریعتمدار است. البته 

بر ما معلوم نیست كه آن پرده دقیقاً مربوط به چه منطقه ای 

بوده، احتماالً مرحوم ش��ریعتمدار در راه عبور خود به مكه 

در یكی از مناطق كشورمان آن را خریداری كرده اند و زنان 

خوش ذوق ایل خمس��ه ش��اید با الهام گرفتن از آن پرده 

و با كمك دس��تان توانمند و ذوق بی پایان خویش چنین 

شاهكار بی نظیری را خلق كردند. 

     زنان ایل خمس��ه عرب مزی��دی به طور مكرر طرح 

این فرش را به س��فارش شریعتمدار می بافتند كه از آن 

پس به هور ش��ریعتمدار شهره گشت. این قالی ها ابتدا 

برای اس��تفاده خان��واده خان و اطرافی��ان بوده و گاهی 

هم به صورت هدایا به خویش��اوندان تقدیم می ش��ده و 

مازاد آنها هم به فروش می رسیده است. استاد سیروس 

پرهام درباره طرح این فرش می نویسد: »طرح فرش هور 

ش��ریعتمدار، سبك هندس��ی و تجرید یافته ترنج های 

چه��ار گل خاصی اس��ت كه در قالی باف��ی ایل بهار لو 

كاربرد مكرر داش��ته و بافندگان ایل افشار كرمان و ایل 

قشقایی نیز آن را به تفنن بافته اند. به استناد یك فرش 

بس��یار كهن گیان بوانات، احتمال آن هست كه اصل 

ترنج ه��ای چهارگل گردان و غیر هندس��ی از طرح های 

اصیل و قدیم گیان باش��د. بافندگان منطقه استهبانات 

و به خصوص ش��هرك ایج )ایگ، پایتخت شبانكارگان( 

از زمان های دور این طرح خاص را برگرفته و به ش��یوه 

هندسی متحول ساخته اند.« )پرهام، 1375، 148(.

     در م��ورد رون��ق ای��ن فرش آق��ای آل ابراهی��م، بنا به 

بررسی های خویش اوج بافت آن فرش را حدود سال 1317 

ه. ش. می دانند كه سالیانه 20 تا 23 قطعه 3 گزی )6 متری( 

تولید می شده است. این فرش پس از فوت شریعتمدار در 

س��ال 1322 ه. ش.، همچنان بافته می شد اما به تدریج از 

طرح و نقش اولیه خود فاصله گرفته است. 

     امالی درس��ت و ریش��ه لغوی كلمه هور مش��خص 

نشده است. آقای سیروس پرهام در كتاب دستبافت های 

عش��ایری و روس��تایی فارس )جلد 1( ای��ن كلمه را به 
صورت »حور« نوش��ته و به معنای ط��رح و نقش به كار 

برده اند )پره��ام، 1370، 54(؛ اما در محل بافت این فرش 

اغلب، امالی این كلمه را به صورت»هور« می دانند]17[ به 

همان معنای طرح و نقشه و چون برای خان شریعتمدار 

بافته ش��ده به این نام خوانده ش��ده اس��ت. در هر حال، 

فرش هور شریعتمدار از ش��اهكار های فرش بافی فارس 

به شمار می رفته كه متأس��فانه امروزه آن طرح و نقش در 

حال فراموشی اس��ت و آنچه در حال حاضر به نام هور 
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شریعتمدار بافته می شود، از طرح و رنگ خود بسیار دور 

شده و آن را نمی توان كاماًل منطبق با طرح اولیه دانست. 

ویژگی های این فرش 

- رنگرزی و طراحی: بافنده هور ش��ریعتمدار با دستان 

توانمند خود پش��م های فرش را رنگ می كرد. با هموار 

كردن سختی های بسیار، گیاهان محلی را تهیه كرده و 

به رنگ��رزی می پرداخت. بافنده امروز نه تنها چندان به 

رنگرزی نمی پردازد، بلكه رنگ های شیمیایی و جوهری 

را بر جای رنگ های درخشان و پر تأللؤ گیاهی نشانده 

اس��ت. رنگ هایی كه زنده بودن��د و زندگی می كردند. 

هفت رنگ جانبخش طبیعی، زیب هور شریعتمدار بود: 

الكی، سرمه ای، مشكی، سفید، دوغی، آبی تیره، قهوه ای 

متمایل به قرمز. این رنگ ها را از مواد طبیعی به دس��ت 

می آوردند مانند: روناس، نیل، پوس��ت گردو، پوست انار، 

اس��پرك، برگ مو و... غالب این رنگ های اصیل فرش 

نیز در گذر زمان مرده اند و رنگ های نارنجی، سبز، آبی 

كم رنگ و... به ناشایس��ت بر جای آنها نشس��ته است 

كه همه جوهری هس��تند. زن��ان ایلیاتی عرب رنگ ها 

و فام ه��ای تیره به كار برده و رنگ های تند و روش��ن را 

نمی پسندند. 

     همانطور كه اس��تاد پرهام نوشته اند، طرح این فرش 

س��بكی هندس��ی و تجرید یافته از ترنج های چهار گل 

است. همچنین ساختار كلی آن شامل بومی با ترنجی 

نس��بتًا بزرگ با لچك است كه س��ه حاشیه آن را قاب 

گرفته اس��ت. ف��رش اصیل هور ش��ریعتمدار دارای دو 

حاش��یه باریك و یك حاش��یه پهن بود. حاش��یه های 

باریك همیشه به رنگ سفید یا كرم بودند، همان رنگی 

كه م��رز فضاهای ف��رش و بعضًا نقش ها را تش��كیل 

م��ی داد. یك ترنج بزرگ بخش عم��ده ای از متن فرش 

را پوش��ش م��ی داد ك��ه درون آن، ترن��ج كوچكی قرار 

می گرف��ت. معموالً حاش��یه پهن و لچك ه��ا و ترنج 

مركزی ك��ه كوچك بودند با یك درج��ه رنگی و ترنج 

بزرگ و زمینه نیز با یك درجه دیگر از همان رنگ بافته 

می ش��دند. زمینه این ف��رش دارای دو رنگ اصلی بود: 

الكی و س��رمه ای. مثاًل اگر فرش زمینه الكی محسوب 

می ش��د، ترنج بزرگ و زمین��ه را با تیره ترین درجه رنگ 

الكی كه به مش��كی نزدیك بود می بافتند و لچك ها و 

حاشیه پهن و ترنج كوچك مركزی را با الكی روشن تر. 

در مورد رنگ س��رمه ای هم به همین ترتیب رنگب ندی 

صورت می گرفت. 

     نقش مایه ه��ای حاش��یه های باری��ك را در منطق��ه 

ایج، به زبان محلی گل و پای قزاق می گویند. حاش��یه 

اصلی فرش نیز از بوته های گل و درخت سرو تشكیل 

ش��ده اس��ت. نقش مایه اصلی كه در لچك های فرش 

خودنمایی می كند همان نماد كله مرغی است. در ترنج 

كوچك مركزی، نقشی شبیه حوضچه مستطیل شكلی 

ق��رار گرفته كه اطراف آن گل و بوت��ه وجود دارد. متن 

و ترن��ج بزرگ را سراس��ر گل و بوت��ه و نقش مایه های 

مختلف پوشانده كه هر یك نماد خاصی است. 

- مواد اولیه: بافنده هور شریعتمدار پشم گوسفندانش 

را چیده و دس��ت ریس می كرد و برای چله و پرز و پود 
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فرش به كار می برد. هرچند امروز هم می تواند به همان 

س��یاق به پیش رود اما سختی آن را به جان نخریده و 

پش��م ماشین ریس به كار می برد. فرش هور شریعتمدار 

تمام پشم بوده و در گذشته از پشم دست ریس استفاده 

می ش��د اما امروزه پشم ها ماشین ریس هستند و گاهی 

هم چله پنبه ای است. 

- ش��یوه و س��بک بافت: این فرش با ش��یوه و سبك 

نیم لول بافته می ش��ود. به این صورت كه دو پود پشمی 

دارد كه هر دو به یك ضخامت هس��تند )ضخامت هر 

پود تقریباً دو برابر ضخامت پرز فرش است(. پس از هر 

رج بافت، یك پود از زیر ضرب رد شده و سفت كشیده 

می شود س��پس با ایجاد ضرب به وسیله هاف، پود دوم 

عبور می كند كه مواج است یعنی چله ها را دور می زند. 

گره ها از پش��ت فرش به صورت ∞ دیده می شود، یعنی 

ی��ك گره بزرگ كه در كنار خ��ود یك نیم گره دارد. این 

نوع بافت را ش��یوه و سبك نیم لول می گویند. بعد از هر 

رج بافت و رد كردن دو پود از وسیله ای به نام َسرَند]18[ 

استفاده می شود. س��رند نوار پارچه ای بلند یا نخ پشمی 

كلفتی اس��ت كه بعد از رد ش��دن پود دوم از محل پود 

عبور می كند و كوبیده می شود تا پودها و گره ها در جای 

خود قرار گیرند. معموالً در بافت فرش های تمام پش��م 

این شیوه به كار می رود. چون پشم انعطاف زیادی دارد با 

كمك س��رند كه در مناطق دیگ��ر تب كوب]19[ نامیده 

می شود پود و گره ها را كاماًل در جای خود می نشانند تا 

بافت متراكم تر شود. 

- رج ش��مار: رج ش��ماری حدود 18 تا 20 رج در گره 7 

س��انتی متری دارد كه در گذش��ته ریز بافت تر بوده است 

و احتماالً در گذش��ته رج ش��ماری حدود 30 تا 35 در 7 

سانتی متر داشته است. 

- ن��وع گره: گره این فرش، گره متقارن یا آذری اس��ت 

كه البته بافنده هور شریعتمدار بر خالف آذری بافان، از 

ق��الب در بافت فرش اس��تفاده نمی كند بلكه با كمك 

انگش��تانش چله ها را به جلو كش��یده و گره می زند و 

این باعث می ش��ود كه این فرش نس��بت به فرش های 

قالب بافت نرمتر باش��د، چون دیگر نیازی نیس��ت كه 

چله ها را بسیار سفت كند. 

- ن��وع چله کش��ی: در بافت این فرش از چله كش��ی 

عشایری استفاده می شود كه نظام بسیار ساده ای دارد. 

- ابعاد فرش: در گذش��ته معموالً ابعادی كه فرش هور 

ش��ریعتمدار بافته می ش��ده به این صورت بوده: 3×2، 

4×3،2×1،6×2/5 متر. امروزه بیش��تر ابعادی كه اتحادیه 

فرش دس��تباف به بافندگان س��فارش می دهد ش��امل: 

2×1،3× 2و2/5×1 متر است. 

- قیمت ف��رش: فرش هور ش��ریعتمدار با ابعاد 3×2 

متر در بازار معم��والً به قیمت 700-650 هزار تومان و 

ب��ا ابعاد 2×1 متر به قیم��ت 300 هزار تومان به فروش 

می رس��د. بافندگانی كه با سرمایه خود فرش می بافند، 

اگر پش��م دس��ت ریس به كار ببرند از بازار فس��ا تهیه 

می كنند و اگر پشم مورد استفاده شان ماشین ریس باشد 

از اتحادیه فرش دستباف خریداری می كنند كه اتحادیه 

نیز این پش��م ها را از كاشان تهیه می نماید. بنا به گفته 

بافندگان منطقه ایج، به طور متوس��ط هر بافنده در كنار 
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ام��ور خانه، روزانه 5 تا 6 رج فرش می بافد. بافنده برای 

بافت یك فرش با ابعاد 2× 1 متر با متوس��ط بافتی كه 

ذكر ش��د می تواند بافت فرش را 40 تا 50 روزه به پایان 

برساند.

     طب��ق اظهارات این بافندگان، قیمت 1 كیلو پش��م 

دس��ت ریس خام در بازار 45000 ریال است. برای بافت 

یك فرش هور ش��ریعتمدار تمام پشم با ابعاد 2×1 متر 

حدود 8 كیلو پشم مورد نیاز است )مجموع چله و پرز 

و پود(. اگر پش��م ها دس��ت ریس در نظر گرفته شود با 

حساب هر كیلو پشم 45000 ریال جمعًا حدود 360000 

هزار ریال مواد اولیه مورد مصرف است. با توجه به اینكه 

امروزه اغلب رنگ ها در هور شریعتمدار جوهری است، 

مبلغ ناچیزی هم بابت رنگ در نظر گرفته می شود. 

- وسایل وابزار بافت در فرش هور شریعتمدار به شرح 

زیر است: 

ابزاری با كاربرد دفتین كه برای  کرکیت:]20[ . 1

كوبیدن پود و گره ها و قرار دادن آنها در جای 

خود به كار می رود. )تصویر شماره 2(

کاردک:]21[. 2 س��اده و ب��دون قالب اس��ت. 

)تصویر شماره 3(

) قیچی: ساده. )تصویر شماره 4. 3

ابزاری كه به وس��یله آن پرز ها را در  اره:]22[ . 4

هر رج ش��انه می كنند. به این وس��یله پرزها 

تا حدودی صاف ش��ده و در جای خود قرار 

می گیرند، پرزهای اضافی خامه ها گرفته شده 

و تا حدودی هم به پیش كشی گره ها كمك 

می كند. )تصویر شماره 5(

ش��اخ بز کوهی یا پازن:. 5 ش��اخ بز از جمله 

ابزاری اس��ت كه از زمان های بس��یار دور و 

طبق یك سنت به عنوان یكی از وسایل مورد 

اس��تفاده در فرش بافی عشایر كاربرد خاصی 

داشته اس��ت. چون در دارهای افقی جابه جا 

ك��ردن چ��وب هاف با دس��ت ب��رای بافنده 

مش��كل است لذا با نوك ش��اخ كه به داخل 

برگشته چوب هاف را به سمت خود كشیده 

و با پشت آن كه حالت انحنا دارد هاف را به 

سمت عقب هل می دهد. )تصویر شماره 6(

تم��ام دار ه��ا افقی و زمینی اس��ت كه در  دار: . 6

اصط��الح ب��ه دار افق��ی در ای��ن منطقه »تن 

داری«]23[ می گویند. جنس دار ها در گذش��ته 

چوبی بوده اما امروزه فلزی است چون دار فلزی 

اس��تحكام بیش��تری دارد و نصب آن برایشان 

آس��ان تر اس��ت و از بعضی عیوب فرش نیز 

پیشگیری می كند. اگر قالی هنگام بافت دارای 

عیب كجی شود یعنی لبه های طولی فرش به 

داخل رود بافنده سعی می كند این عیب را روی 

دار برط��رف نماید. اگر این عیب رفع نش��ود، 

هنگام فروش از قیمت قالی كاسته می شود. 

- وضعیت تولید و فروش: در حال حاضر به جز تعدادی 

از فرش ها كه بافنده، آن را با س��رمایه خود می بافد بقیه 

به سفارش اداره بازرگانی برای اتحادیه های فرش دستباف 
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ف��ارس و یزد بافته می ش��ود. از این تع��داد فرش حدود 

40 درصد مصرف داخلی داش��ته و بقیه صادر می شوند. 

تا س��ال های  1379-80 كه تولید و تقاضای فرش هور 

ش��ریعتمدار زیادتر بود س��االنه ح��دود 600 متر مربع از 

این فرش در ایج تهیه می ش��د كه متأسفانه امروزه میزان 

ناچیزی تولید این فرش در منطقه وجود دارد.

     در ش��هر ایج معموالً افراد باالی 20 س��ال به بافت 

فرش مش��غولند و گاه��ی افرادی با س��نین 60 الی70 

س��الگی هم به بافت می پردازن��د. جوان تر ها به خاطر 

درس و مدرس��ه كار باف��ت انجام نمی دهن��د. فرزندان 

بافن��دگان كمتر حاضرن��د بافندگی را به عنوان ش��غل 

خ��ود انتخاب كنند، اكثراً تحصیل ك��رده و به كارهای 

اداری مش��غولند. گذش��ته از آن بافت ف��رش در منطقه 

رونق چندانی ندارد و از این رهگذر درآمد كافی نصیب 

بافندگان نمی گردد. بافندگان منطقه، از ركود بازار فروش 

گله مندند. خریداران داخلی فرش هور شریعتمدار مردم 

فس��ا، اس��تهبان و عده قلیلی از مردم ش��یراز و درصد 

بسیار كمی از مردم یزد هستند. 

آسيب شناسی و راهکار ها

به علت فقدان تبلیغات و بازاریابی مناس��ب، این فرش 

در بقیه مناطق ایران ش��ناخته نش��ده و این خود دلیلی 
تصویر شماره 2: كركیت )مأخذ: نگارندگان(

تصویر شماره 5: اره )مأخذ: نگارندگان(تصویر شماره 3: كاردك )مأخذ: نگارندگان(

تصویر شماره 6: شاخ بز كوهی )مأخذ: نگارندگان(تصویر شماره 4: قیچی )مأخذ: نگارندگان(
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بر رك��ود بازار فروش آن اس��ت. بی توجهی مس��ئوالن 

شهرس��تان استهبان و استان فارس به این فرش گرانبها 

و حمایت نكردن آنها از بافندگان هور ش��ریعتمدار نیز 

بهانه ای دیگر برای ركود بافت این فرش است. همه این 

عوامل دست به دست هم داده و هور شریعتمدار را كه 

روزی روزگاری از عجایب بافت منطقه فارس بوده تا سر 

حد نابودی به پیش می برد. 

    هیچ گون��ه كارگاه باف��ت جمع��ی و متمركز در این 

ش��هر وجود ندارد چون تمام بافن��دگان منطقه خانم ها 

بوده و به خاطر دلبس��تگی به خان��ه و خانواده، حاضر 

نیس��تند آغوش گ��رم خانواده را رها ك��رده و به كارگاه 

برون��د. معم��والً در خانه، یك اتاق را ب��ه عنوان كارگاه 

بافت خود در نظر گرفته اند. آنهایی كه بضاعت كمتری 

داشته و بیش از یك اتاق برای زندگی ندارند یا بافت را 

كنار گذاشته و یا گوشه ای از حیاط خانه را به دار قالی 

اختصاص داده اند. هرچند با ابزارهای س��اده خود برای 

دارش��ان سایبانی س��اخته اند اما از گزند آفتاب و بارش 

باران در امان نیس��تند. ایجاد یك نمایندگی از اتحادیه 

فرش دستباف و یا شركت سهامی فرش در این منطقه 

و نیز ارایه تسهیالت برای ساخت و تجهیز كارگاه های 

خانگی بافندگان كم بضاعت، می تواند س��امان مناسبی 

را برای این فرش فراهم نماید.

نماد در هور شریعتمدار 

دش��ت هزار گل ه��ور ش��ریعتمدار ش��اید نش��انی از 

حاصل خیزی و پر باری س��رزمین بافن��ده دارد، بوته ها و 

گل های ریز و درش��ت در جای جای این دش��ت جلوه 

می فروشند. گل های هشت پر، دسته های پرگل، بوته های 

پرب��رگ، گل ه��ای چهار پ��ر و... كه گروه��ی در آغوش 

نقش های كله مرغی آرمیده اند، مرغانی كه قاصد بارانند 

و پیام رس��ان طراوت و حاصل خیزی. زنجیری از مرغان 

نش��ان از طلب ب��اران دارد از س��وی آفریننده نقش. پس 

از باران، خورش��ید اس��ت كه باز می درخشد، در هیئت 

گل های نیلوفر و ستاره های هشت پر قالی. گل هشت پر 

دو رنگ، از چهار فصل سال نیز نشان دارد، بهار، تابستان، 

پاییز و زمستان، و 4 كه عددی مقدس است.

     ش��اید از نگاه بافنده، چهار قس��مت فرش نشان از 

چه��ار باغ بهش��ت دارد، قاب قرآنی ك��ه در هر بخش 

از آن به چش��م می خورد می توان��د گواهی بر این مدعا 

بوده و وعده ف��ردوس برینی كه در آن آمده را بازنمایی 

كند؛ می تواند نماد چهار جهت اصلی دنیا باشد، یعنی 

به هر طرف كه رو كنیم رو به س��وی معبود اس��ت. یا 

شاید نش��ان از چهار عنصر اصلی جهان دارد، عناصر 

اربع��ه: آب و ب��اد و خاك و آتش. هم��ان عناصری كه 

جهان و هرچه در آن است از همین هاست. اطراف این 

باغ بهشت را درختان سرو پوشانده اند، درختی كه نماد 

نامیرایی و زندگی جاوید است؛ درخت زندگی. 

     ب��ه برك��ت بارش ب��اران و تابش آفت��اب، تأللؤ آب 

و كوهستان های آب خیز، چش��م را می نوازد. لوزی های 

ش��طرنجی با خانه هایی یكی سیاه و یكی سفید همان 

آب و هم��ان كوهس��تانند. ترنج عظی��م و باوقار فرش، 

صحن بزرگی از این دش��ت را فراگرفته با همه بارش ها 
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تصویر شماره 7: ربع سوم سده چهاردهم ه. ق.، ابعاد: 197×280 سانتی متر )مأخذ: پرهام، 1375(
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تصویر شماره 8: فرش هور شریعتمدار، قدمت: 25 -30سال، محل بافت: ایج، محل نگهداری: ایج - منزل یكی از بافنده ها )مأخذ: نگارندگان(
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تصویر شماره 9: فرش هور شریعتمدار، قدمت:  30 -35 سال، محل بافت: ایج )مأخذ: نگارندگان(

تصویر شماره 11: فرش هور شریعتمدار، قدمت: حدود 40 سال، محل بافت: ایج، تصویر شماره 10: فرش هور شریعتمدار، در حال بافت - ایج )مأخذ: نگارندگان(
محل نگهداری: استهبان، منزل آقای حسن خان صادقی )پسر مرحوم شریعتمدار( 

)مأخذ: نگارندگان(
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تصویر شماره 12: فرش هور شریعتمدار، قدمت: حدود 50 سال، محل بافت: ایج، محل نگهداری: استهبان، منزل آقای حسین خان صادقی )نوه مرحوم شریعتمدار(
)مأخذ: نگارندگان(
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و تابش ها. آفریننده نقش، كوه های باش��كوه را در قالب 

زنجیر هایی از اشكال سه گوش )مثلثی شكل( می نمایاند، 

كوه هایی كه دامانی پر از گل دارند. گویی آفریدگار نقش، 

در دامان كوه و پهنه دشت ساعتی هم به تفنن به شكار 

می پرداخته، پیكان ها و تیرها گویای این سخن اند.

     در حاش��یه بزرگ و اصلی فرش، نماد خوش اقبالی 

و دفع چشم زخم دور تا دور این پهن دشت را محصور 

كرده تا شاید این پهنه بی نظیر را از گزند چشم ناپاكان 

و نا مردم��ان به دور دارد. نقش ل��وزی در مركز با دو تیر 

یا پیكان در دو س��ویش كه نماد خوش اقبالی و باعث 

وفور نعمت در شكار و برداشت محصول است. نقش 

چشم در مركز، نشان دفع چشم زخم و پیكان ها نشان 

شكارند. در مركز این دشت و آن ترنج، تاالبی است كه 

گل های نیلوفرش تازه سر از آب به در كرده اند. گل های 

هشت پر در جوارش می تابند تا غنچه های نیلوفری به 

ناز، چتر خود برگشایند. باشد كه نیلوفر نیز خورشیدی 

گ��ردد به كمال و هر گلبرگ��ش پرتوی از آفتاب. »هور« 

نیز در ادبیات كهن ایران همان خورش��ید است كه در 

فرش می تواند كنایه ای از ستاره بخت و اقبال باشد.

نگاه بافنده هور شریعتمدار به نقش مایه های فرش

بافنده هور شریعتمدار هر نقش و نگار فرش را در هیئتی 

خاص دیده اس��ت. یكی را به ش��كل غراب، دیگری در 

قالب كتاب مقدس قرآن، آن یك به هیئت آدمك و... به 

یقین در نقاط دیگر، این نقش ها را به این نام نمی خوانند. 

بافنده نمی داند چرا ای��ن نقوش را به این نام می خواند، 

جدول شماره 1: تعدادی از نمادها در هور شریعتمدار )مأخذ: نگارندگان(
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گویی این نام ها از گذش��تگان به او رسیده ولی هیچ گاه 

برای او این سؤال پیش نیامده كه این نام ها چه مفهومی 

دارد. در ادام��ه به تعدادی از نقش مایه ه��ای فرش با نام 

محلی آنها اشاره گردیده است.

نتيجه گيری 

همان گونه كه در طی نوش��تار ذك��ر گردید، طرح فرش 

هور ش��ریعتمدار از نقش مایه هایی تشكیل شده كه هر 

ك��دام معانی عمیقی در دل خ��ود نهفته دارند. معانی و 

مفاهیمی كه با زندگی بافنده پیوسته اند. طرح آن طرحی 

است تقریباً فراموش ش��ده. نمونه هایی از این فرش كه 

امروزه در حال بافت است، اصالت و زیبایی طرح و رنگ 

خود را از دس��ت داده و از اصل خود بسیار دور شده اند. 

ویژگی ه��ای خاص ای��ن فرش آن را تا ح��دود زیادی از 

دیگ��ر فرش ها متمایز می كند. این فرش گره متقارن دارد 

ول��ی بر خالف آذری بافان از قالب در بافت آن اس��تفاده 

نمی ش��ود. در استان فارس اكثر قریب به اتفاق بافندگان 

گره متقارن از قالب اس��تفاده نمی كنن��د، این امر باعث 

می گردد فرش های به دست آمده نسبت به فرش هایی كه 

با قالب بافته می شود نرمتر باشند. از دیگر خصوصیات 

منحصر به فرد این دس��ت بافته، ترنج عظیم آن است كه 

بخ��ش عمده ای از زمینه فرش را به خود اختصاص داده 

است. سبك و شیوه بافت آن، نیم لول است كه در برخی 

مناطق دیگر فارس نیز به كار می رود. 

     بافن��دگان قدیم��ی و اصی��ل ای��ن ف��رش با گذر 

روزگار از می��ان رفته ان��د و بافن��دگان جدید با وجودی 

كه فرزندان همان بافندگان قدیمی هس��تند، روز به روز 

طرح این فرش را بیش��تر به فراموش��ی سپرده و از آن 

دور می گردن��د. از طرفی كم بودن دس��تمزد بافندگان و 

بی توجهی و حمایت نكردن مس��ئوالن استان فارس از 

بافت این فرش نیز از عواملی هس��تند كه این فرش را 

روز به روز به سوی فراموشی سوق می دهند.

     امید كه با تالش و توجه مسئوالن، بتوانیم از نابودی 

این شاهكار بی نظیر فارس ممانعت به عمل آورده و باز 

هم شاهد طرح های اصیل و بی همتای هور شریعتمدار 

بر دارهای قالی بافی شهر ایج باشیم.  

جدول شماره 2: نام محلی تعدادی از نقش مایه های هور شریعتمدار )مأخذ: نگارندگان(
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