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چکيده

فرشينه های اروپایی و گليم های ایرانی از كاربردی ترین 

انواع منس��وجاِت تخت و ب��دون پرز در هر دو منطقه 

هستند كه در ظاهر به لحاظ طرح و نقش، رنگ آميزی 

و باف��ت تفاوت هایی دارن��د و كاركرد های خاصی را 

ب��ه خود اختصاص می دهن��د. بنابراین مطالعه بر روی 

آنها، با هدف شناس��ایی و تطبيق این دس��ت بافته های 

ارزش��مند صورت پذیرفت��ه كه می توان��د زمينه هایی 

را ب��رای تحول و بهبود گليم ایران��ی، با حفظ هویت 

هنری آن فراهم نماید. گليم های ایران و فرش��ينه های 

اروپا به دليل ویژگی های فرهنگی و معنوی خاص این 

مناطق، با اینكه از ابزار و مواد اوليه و فناوری مشابهی 

در بافت اس��تفاده می كنند، اما دارای طرح ها و نقوش 

متف��اوت و تركيبات گوناگون رنگ��ی و اندازه ها و نيز 

كاركرد های مختلفی هس��تند. به منظور نيل به اهداف 

مقاله از مطالعات كتابخانه ای، اس��نادی بهره گرفته شد 

و با بررسی و تطبيق این گروه از دست بافته های ایرانی 

و اروپایی، به وجوه اش��تراك و افتراق بسياری دست 

یافتيم.

واژه های کليدی: هنر فرش بافی، فرشينه های اروپایی، 

گليم های ایرانی، طرح و نقشه، رنگ آميزی، بافت. 

بررسی تطبيقی فرشينه های اروپا
با گليــم ایران

دکتر اميرحسين چيت سازیان
استادیار دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان
دکتر حبيب اهلل آیت اللهی
دانشيار دانشکده هنر، دانشگاه شاهد
درسا سازگار
کارشناس ارشد پژوهش هنر
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مقدمه

از جمل��ه  اروپ��ا  فرش��ينه های  و  ای��ران  گليم ه��ای 

دس��ت بافته هایی اس��ت كه هنوز عط��ر فرهنگ اصيل 

سرزمين هایش��ان از الب��ه الی تار و پ��ود و نقوش آنها 

به مش��ام می رسد. این گروه از دس��ت بافته ها، به دليل 

ویژگی ه��ای خ��اص خ��ود و زیبایی ه��ای منحص��ر 

به فردشان، همواره مورد توجه هنردوستان بوده است. 

     هنره��ا در حيط��ه فرهن��گ و محي��ط اجتماعی از 

تمایالت فكری و فرهنگی سرزمين شان تأثير می پذیرند 

و دست بافته ها كه در زمرة هنرهای صناعی قرار دارند 

ني��ز، از انواع رویكرد ها و اندیش��ه های مختلف در هر 

زم��ان به��ره برده، یا تح��ت تأثير جو غال��ب آیينی یا 

فرهنگی خاص آن منطقه قرار گرفته اند.

     طرح و نقش هر دو متأثر از اصول زیبایی شناسی بومی 

آن مناطق با مایه هایی دینی و گویای بخش��ی از فرهنگ، 

تاریخ و زندگی مردم بوده و ریش��ه در بينش و اعتقادات 

هر یك از آن مناطق دارد. فلس��فة غربی تأثير خود را در 

طبيعت گرایی و واقع گرایی طرح فرشينه ها جلوه گر كرده 

و بينش عرفانی ش��رقی، اثر خود را بر نماد گرایی نقوش 

بافته شده در گليم های ایرانی نشان داده است.

واژگان گليم و فرشينه

در این مقاله سعی گردیده با بهره گيری از نمونه های معتبر 

و در دسترس تصاویر گليم ایرانی و فرشينه اروپایی، ارتباط 

بين كاركرد های فرشينه های اروپایی و گليم ایرانی و شيوة 

باف��ت، طراحی و رنگ آميزی این دو نوع دس��ت بافته و 

مبانی زیبایی شناسی حاكم بر جنبة هنری آنها در دو منطقه 

به روش تطبيقی مورد بررسی قرار گرفته و وجوه اشتراك 

و افتراق آنها تا حد ممكن مشخص گردد.

- فرش��ینه: واژه ای اس��ت كه در زبان فرانس��ه به آن 

تاپيس��ری ]1[ و در زبان انگليس��ی به آن تاپيس��تری 

]2[ می گوین��د. ای��ن كلمه در زبان فرانس��ه به معنای 

مستور كردن، پوش��اندن دیوار و مبل و... می آید. فعل 

”tapisser“ در انگليسی از كلمه ”tapis“ به معنای فرش 

یا ”carpet“ اس��ت كه از كلمه یونانی ”tapet“ مش��تق 

شده است. ریشه لغوی این كلمه نيز نامشخص بوده و 

آن را به ایران نسبت داده اند.

     »از دی��دگاه تاریخ��ی هر نوع بافته دس��تی و حتی 

پارچه گل��دوزی ش��ده ضخيمی كه برای پوش��اندن 

دیواره��ا، كف اتاق، مبلمان و دیگ��ر اثاثيه منزل به كار 

می رفت، عمومًا تاپيس��تری )فرشينه( ناميده می شد. اما 

از ق��رن 18 و 19 ميالدی در اروپ��ا تعاریف تكنيكی 

آن را محدود تر س��اخته و تنها منسوجات دست بافت 

ضخي��م دو روی]3[ منقوش تصوی��ری را كه به عنوان 

دیوار آویز و پارچه های رو مبلی استفاده می شود، در بر 

.)Britannica, 1973, 1055( ».گرفت

- گلیم: »پوشش��ی معروف كه از موی بز و گوس��فند 

می بافند. جامه پشمين معروف كه از پشم ميش بافند.« 

)دهخ��دا، 1373، 19257(. همچني��ن: »گلي��م، نوعی 

فرش بدون پرز اس��ت كه با نخ پش��می ی��ا پنبه ای یا 

كنفی جه��ت زیر انداز یا تزئين ب��ا درگيری تار و پود 

بافته می شود.« )دانشگر، 1376، 470(.
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گليم های ایران

در تم��دن و فرهنگ ایرانی نق��اط مثبت و قابل توجه 

فراوان��ی یافت می ش��ود ك��ه همواره نظ��ر محققان و 

اندیش��مندان را به خود جل��ب كرده و برتری ما را در 

زمينه های مختلف هن��ری، فرهنگی، اجتماعی و حتی 

صنعتی بر آنان روشن ساخته است. 

     »بافت��ن از اولين هنرها و صنایع قبيله های پراكنده 

انسان ها بوده است. می توان گفت بافتن، پارچه و گليم 

تقریب��ًا از یك زمان رواج یافته اس��ت... اما - به دليل 

آسيب پذیر بودن الياف نباتی یا حيوانی - درباره قدمت 

توليد آنها اظهار  نظر قاطعانه و صریحی نمی توان كرد.« 

)حسن بيگی و صدر، 1364، 5(. همچنين وسایل بافتی 

كه در ط��ی حفاری های غار كمربن��د نزدیك دریاچه 

خزر )بهش��هر( در س��ال 1950 ميالدی به دست آمد، 

تاریخ نس��اجی ایران را ب��ه 6500  قبل از ميالد )200 

سال كمتر یا بيشتر( رساند و نشان داد كه از موی بز و 

گوسفند استفاده می شده است.

     ابزار بافندگی و وسایل فرش بافی در نقاط متعددی 

از ایران از عهد مفرغ به دس��ت آمده است كه پيدایش 

هنر گليم بافی و قالی بافی در ایران را حدوداً بين 1500 

ت��ا 2000 قبل از ميالد تعيين می نمای��د. در كنار قالی 

پازیریك، گليم دیوار كوب ش��بيه فرشينه های اروپایی 

امروزی نيز به دست آمده كه متعلق به 2500 سال پيش 

بوده و نقوش آن انسانی و روایی است. 

     از دورة ساسانی نيز قطعات كوچكی از دست بافته ها 

به دست آمده كه نقش گل و گياه آنها به شكل هندسی 

بافته شده اس��ت. متأس��فانه نمونه های قابل ذكری از 

توليدات صنعت بافندگی ایراِن صدر اس��الم در دست 

نيست، اما از آنجایی كه سایر صنایع در آن دوره دچار 

تحولی نش��ده اند تا از ش��يوه ساس��انی خارج شوند، 

می توان چنين استنباط نمود كه صنعت بافندگی نيز در 

قرون اوليه اسالمی از س��بك ساسانی پيروی می كرده 

است. با این حال این هنر از لحاظ فن بافندگی و تنوع 

در طرح و نقِش بافت در زمان س��لجوقيان پيش��رفت 

چش��مگيری كرده بود. اما »عصر طالیی بافندگی« در 

ایران، از س��ده دهم هجری آغاز ش��د. زندگی مجلل 

دربار صفوی باعث حركت��ی ناگهانی در هنر بافندگی 

ش��د. گليم صفوی چيزی كم از قال��ی ندارد و از نظر 

باف��ت، نقش و اج��را در نوع خود بی نظي��ر بوده و با 

الياف ابریش��م و گالبت��ون طال و نقره بافته می ش��ده 

اس��ت. نقوش این بافته ها را اغل��ب هنرمندان نگارگر 

دربار ش��اه طهماس��ب و ش��اه عباس طراحی كرده اند 

و طرح داس��تان های شاهنامه و خمس��ه نظامی، طرح 

شكارگاه، نقوش انسانی، حيوانی و سایر عناصر تزئينی 

و گل ه��ای زیب��ا در این آثار دیده می ش��ود. اما بافت 

این گليم های بس��يار ظریف به یكباره در قرن هفدهم 

ميالدی منس��وخ شده است. در دورة قاجار، سنه مركز 

بهتری��ن گليم های ایرانی بوده اس��ت كه با نقش ماهی 

و رنگ های درخش��ان و زیبا و متنوع بافته می ش��دند. 

عش��ایر نيز در ه��ر منطقه گليم باف��ی معمولی خود را 

داشتند و عمدتًا با طرح هندسی ذهنی، زمينة آنها را پر 

می كردن��د. تا اینكه در دورة پهلوی گليم ها ارج دوران 
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گذش��ته را بازیافتند و گليم بافی كه بافت و استفاده از 

آن محدود به روستاها و عشایر بود، در مناطق شهری 

رواج یافت و به صورت قسمتی از فعاليت های هنری 

كارگاه ه��ای وزارت فرهنگ و هنر - كه مركزی برای 

همكاری هنرمندان سنتی و نوپرداز بود - در آمد. 

     از سال 1355 شمسی نيز بافت گليم های تصویری 

در كارگاه باف��ت ميراث فرهنگ��ی )اداره كل هنرهای 

سنتی( آغاز می ش��ود. این گليم ها بافت بسيار ظریفی 

دارند و بيش��تر با نخ كرك بافته می ش��وند. برای بافتن 

این نوع گليم ه��ای تصویری، نقش مورد نظر را روی 

چل��ه تصویر می كنند و گلي��م را روی آن می بافند. در 

آن زمان بافندگان ماهری چون جمشيد امينی و لطيف 

تقدیری به بافت آثار نقاشانی چون ملك الشعرای صبا 

هم��ت كردند. به این نوع بافت به اش��تباه گوبلن بافی 

می گفتند كه نمونه هایی از آن امروزه در موزه ميراث و 

موزه هنرهای تزئينی تهران موجود است.

     از حركت هایی كه توانس��ت نقش بسيار مؤثری را 

در پيشرفت منطقی و اصولی هنر گليم بافی ایفا نماید، 

می توان به استفاده از گليم تصویری در تزئينات داخلی 

س��اختمان های عمومی و جایگزین كردن آن با نقاشی 

دیواری در معماری معاصر نام برد. شيوه ارائه این آثار 

به انتزاعی ترین شكل و با ش��يوه های كاماًل نوگرایانه، 

تغيير و تحولی را در این زمينه بشارت می داد.

     پ��س از انق��الب و از ميانه دهة 1360، كوشش��ی تازه 

در تمام رش��ته های هنری آغاز شده است. این كوشش را 

در رویكرد و احياء دوباره بافت گليم تصویری نيز شاهد 

هستيم. شمار هنرمندانی كه به ارائه آثار هنری با این رسانه 

می پردازن��د، اندك  اندك رو به افزایش اس��ت. اس��تادان 

جدیدی مانند شهرزاد غروی و ليال ثمری... با ارائه آثاری، با 

رسيدن به كيفيت های بصری بافت الياف گوناگون با فنون 

مختلف و ایجاد و خلق آثار حجم گونه و سه بعدی كه فضا 

را دربرمی گرفت، جستجو در مسير تازه ای را آغاز كردند. 

همچنين هنرمندانی نظير عاطفه صرافی، نسرین كيهان و 

زهرا جزایری گام های خوبی در این زمينه برداشتند.

فرشينه های اروپا

منس��وجات از پيچيده ترین هنرهای معاصر به ش��مار 

می آیند كه ریش��ه در هزاران س��ال قب��ل دارند؛ یعنی 

زمانی كه بش��ر برای اولين بار فنون بافندگی را كشف 

كرد. هنر بافندگی به شاخه های مختلفی تقسيم می شود 

كه یكی از مش��خص ترین آنها را می توان فرشينه بافی 

دانس��ت. س��ابقه فرش بافی و فرش��ينه بافی در اروپا و 

به ویژه اس��پانيا و فرانس��ه به زمان حضور مسلمانان و 

حاكميت آنها در این مناطق برمی گردد.

     »از دی��دگاه تاریخ��ی هر نوع بافته دس��تی و حتی 

پارچ��ه گلدوزی ش��ده ضخيمی كه برای پوش��انيدن 

دیواره��ا، كف اتاق، مبلمان و دیگ��ر اثاثيه منزل به كار 

می رفت، عمومًا فرش��ينه ناميده می شد. اما از قرن 18 

و19 در اروپا تعاریف تكنيكی، آن را محدودتر ساخته 

و تنها منسوجات دست باف منقوش یا تصویری را كه 

به عنوان دیوار آویز و یا پارچه های روی مبل اس��تفاده 

.)Britannica, 1973, 1055( ».می شد، در بر گرفت
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     فرش��ينه بافی تكنيك��ی اس��ت ك��ه در آن پود ها به 

ط��ور افقی در كنار ه��م قرار گرفت��ه و روی تارها را 

می پوش��انند. وجه تمایز آن با دیگر فنون بافندگی در 

این اس��ت كه بافته ای است پودی با پود های غير ممتد. 

این فن به دليل نزدیكی فن بافت آن به پارچه و سادگی 

نس��بی آن در مقایسه با فن گره  بافی، باید تاریخی بس 

كهن تر از قالی بافی داشته باشد.

     »ریش��ه فرش��ينه بافی در غ��رب به یونان باس��تان 

برمی گ��ردد. غربي��ان فرش��ينه را عنص��ر اساس��ی در 

تزئينات داخلی خانه های ثروتمندان و س��اختمان های 

مهم حكومتی دانس��ته و به عنوان مثال به نظر می رس��د 

كه دیوارهای پارتنون]4[ را با فرش��ينه ها می پوشاندند. 

رومی ه��ا نيز فرش��ينه بافی را ارج می نهادند، اما به نظر 

نمی رس��د كه خود كارگاهی برای بافت آن داش��ته و 

آنها قطعًا فرش��ينه هایی از ایران، مصر، هند و بابل وارد 

.)Phillips, 1994, 14( ».می كردند

     در ق��اره آس��يا این فن ب��ا نام گلي��م ]5[ در كنار 

دیگر فنون بافندگی كاربرد فراوان داش��ته و نمونه های 

بی نظيری از دس��ت باف های گليمی از مناطق مختلف 

این قاره به دست آمده است. 

     نمونه های قدیمی از فرشينه در كشورهای مختلف 

جهان باقی مانده اس��ت. قطع��ه ای مربوط به قرن اول 

مي��الدی در پرو ]6[ و آثار به ج��ا مانده از قبطی ها از 

قرن دوم تا نهم ميالدی در مصر از آن جمله است.

     باف��ت فرش��ينه های تصویری بعد از س��ال 1350 

مي��الدی، تح��ت حمای��ت عالقه مندان فرانس��وی و 

نجيب زادگان گس��ترش پيدا كرد. طرح آنها در دوران 

قرون وس��طا برگرفته از تصاویر نس��خ بيش��تر دارای 

مضامي��ن مذهبی ش��امل تصاویری روای��ی از انجيل، 

صحنه های��ی از عهد عتيق و جدید و زندگی قدیس ها 

بود و برای آویختن در كليسا ها كاربرد داشت.

     در طی قرن چهاردهم، بافنده ها ش��روع به جستجو 

برای پيدا كردن روش هایی كردند تا بتواند از رنگ های 

بيشتری برای خلق یك اثر واقعی تر استفاده كنند. آنها 

از خطوط موازی برای ایجاد س��ایه روش��ن و حركت 

از ی��ك رنگ به رنگ دیگر اس��تفاده كردند كه امكان 

سه بعدی كردن اثر را به آنها می داد.

     به عل��ت اهمي��ت پنجره ها در مكان های مذهبی در 

دوره گوتيك، فرش��ينه ها جای��گاه جدیدی پيدا كردند 

و آن دیواره��ای خال��ی در قصرها ب��ود و همين امر 

موجب ش��د تا طرح ها و موضوع��ات جدیدی ظهور 

كنن��د و طرح ها از تصاویر مذهبی به جنگ های نظامی 

و صحنه های شكار تغيير پيدا كرد.

     در سال 1515 انقالبی در طراحی فرشينه به وجود 

آمد. نقش هنرمندان در طراحی فرش��ينه بيشتر شده و 

فرش��ينه ها به نقاشی های بافته ش��ده تبدیل گردیدند. 

این كار نش��ان دهنده برتری گرفت��ن هنرمند از بافنده 

اس��ت و از آن ب��ه بعد ب��ود كه اهمي��ت و تأثير نقش 

طراح و طرح در بافت فرش��ينه بيشتر شد. با پيچيده تر 

ش��دن نقاش��ی ها )طرح ها(، بافنده ها نياز به استفاده از 

طيف رنگی بيشتری را احس��اس می كردند. بافندگان 

فرش��ينه در قرون وس��طی برای بافت فرشينه ای مانند 
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رس��تاخيزهای آنژه]7[ از بيس��ت رنگ استفاده كردند 

)البته ظرافت و پيچيدگی این فرشينه در آن زمان قابل 

تأمل اس��ت(، درحالی كه در قرن شانزدهم بافندگان از 

300 طيف رنگی و یا بيش��تر برای بافت یك فرش��ينه 

استفاده می كردند. )تصویر 1(

     »اوج شكوفایی فرشينه بافی در اروپا از زمان تأسيس 

كارگاه گوبلن ]8[ در پاریس، به س��ال 1662 ميالدی 

است كه نقاش��ان معروفی چون نيكال پوسن، فرانسوا 

بوشه، ش��ارل لوبرن ]9[ و فرانسيسكو گویا طرح های 

جالبی به این كارگاه ارائه دادند.« )ثمری، 1382، 24(. 

و این كارگاه منحصراً برای توليد فرش��ينه برای شاهان 

و هدایای سياس��ی تأسيس ش��ده بود. انقالب فرانسه 

در پایان قرن 18 ركود فرش��ينه بافی را در پی داشت تا 

اینك��ه در نيمه دوم قرن 19 دوب��اره این صنعت احياء 

شد.

     نظری��ه هنرمن��د- بافنده ش��خصی، از دل جنبش 

هنره��ا و صنایع انگلس��تان در اواخر س��ده 19 س��ر 

برآورد. این نظریه با تأس��يس مدرس��ه باهاوس]10[ 

در آلمان توس��ط والتر گروپيوس - كه هدفش ایجاد 

ارتب��اط بين هنر و صنعت بود و باعث به وجود آمدن 

جنب��ش نوگرا در هنر ش��د - و همچني��ن آثار جين 

لورش��اِت نق��اش ]11[ رش��د ك��رد. در كارگاه های 

بافندگ��ی باه��اوس، تجربه ه��ای جال��ب و ابداعات 

عملی افراطی صورت می پذیرفت. موضوعات ذهنی 

ابتدا انتزاعی شده سپس به تصویر درمی آمدند. با این 

جوهره ب��ود كه فرش��ينه و دیوار آویزهای فوق العاده 

)philips،1994، 44 تصویر 1: فرشينه رستاخيز كه در قرن 14 ميالدي در پاریس بافته شده است)مأخذ
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زیبایی طراحی و توليد شدند و از چارچوب متعارف 

هنرهای دس��تی خارج ش��ده و به اثر هنری مستقلی 

تبدیل گش��تند.

     هنرمند- بافندگان معاصر برای بيان نظریات مورد 

نظر خود به ش��يوه های گوناگون زیادی روی آوردند. 

برخی از سطح به عنوان مكانی برای به تصویر كشيدن 

منظره، رویا یا خاطره اس��تفاده می كنن��د. بقيه با انتزاع 

نقاشانه یا مجس��مه وارانه و با كشف شكل و فضا كار 

می كنند. بس��ياری دیگر از هنرمند- بافنده ها، وس��يله 

بيان و م��واد را در فرشينه هایش��ان ادغ��ام می كنند یا 

چيدمان هایی برپا می كنند. در دوس��االنه پنجم فرشينه 

در س��ال 1971 ميالدی در مورد كاركرد های فرش��ينه 

نوگ��را این عبارت تصویب ش��د: »كاربرد فرش��ينه یا 

ش��یء بافته ش��ده نيز آزاد بوده و می تواند به صورت: 

دیوار آویز، مجس��مه نرم، جدا كنن��ده فضا در معماری، 

عنصری از طراحی صحنه و یا فضای بيرونی و محيط 

زیست باشد.« )ثمری، 1376، 24(. زمانی كه نمایشگاه 

فرشينه های اروپایی، آرتاپستری، در سال 2005 ميالدی 

برپا ش��د، احساس می شد كه برای هنرمند- بافندگان، 

اش��تياق به بيان نظرات و عقاید و احساسات از طریق 

فرشينه ادامه دارد.

تطبيق فرشينه های اروپا با گليم های ایرانی

در بررس��ی و تطبي��ق گليم های ایرانی با فرش��ينه های 

اروپ��ا، آنه��ا را از نظ��ر معيارهای ش��كلی و ظاهری، 

محتوایی و كاركرد ها مورد بررسی قرار دادیم.

تصویر 2: دار عمودی كه در بافت گليم ایرانی مورد استفاده قرار می گيرد 
)مأخذ: جزایری، 1370، 11(

تصویر 3: دار عمودی كه در بافت فرشينه اروپایی مورد استفاده قرار می گيرد 
)Phillips, 1994, 118 :مأخذ(
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مواد اولیه: 

با توجه به بررس��ی هایی ك��ه در مورد مواد اوليه مورد 

اس��تفاده در گليم های ایران و فرشينه های اروپا انجام 

گرفت، می توان گفت كه ایرانيان و اروپایيان نيز مانند 

س��ایر ملل، مواد اوليه جهت تهيه دست بافته ها را خود 

تهيه می نمودند، كه اصلی ترین این مواد در بافت گليم و 

فرشينه همانا پشم حاصل از پرورش گوسفندان است. 

نژاد گوس��فند و كيفيت پشم خود یكی از شناسه های 

مرغوبيت و كيفيت و تفاوت در دس��ت بافته های توليد 

ش��ده توسط این اقوام است. موی شتر و بز، ابریشم و 

هر نوع نخی كه بتواند از بين تارها رد شود مثل طال و 

نقره در هر دو دست بافته كاربرد داشته است. در طول 

قرن بيستم و عمدتًا در فرش��ينه ها، از الياف مصنوعی 

و ه��ر نوع موادی كه قابليت رد ش��دن از بين تارها را 

تصویر 4: بافت چاك دار در گليم ایرانی 
)مأخذ: هال و ویووسكا، 1377، 49(

تصویر 5: بافت چاك دار فرشينه اروپایی 
)Hariss, 1993, 27 :مأخذ(

تصویر 6: بافت دم چلچله ای گليم ایرانی 
)مأخذ: هال و ویووسكا، 1377، 51(

تصویر 7: بافت دم چلچله ای فرشينه اروپایی 
) Hariss, 1993, 27 :مأخذ(
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داشته باشد نيز در بافت آنها استفاده می كنند.

ابزار بافندگی:

دار بافندگی از اصلی ترین ابزار های مورد اس��تفاده در 

بافت گليم های ایران و فرش��ينه های اروپا بوده است. 

در بررس��ی های انجام ش��ده دریافتيم كه شباهت های 

بس��ياری ميان ابزار گليم های ایران با فرشينه های اروپا 

وج��ود دارد. دار عمودی و افق��ی كه در هر دو تمدن 

مورد اس��تفاده ق��رار می گيرد، از جن��س فلز یا چوب 

بوده و به عنوان مثال در دارهای عمودی كه شامل دو 

تيرك عمودی و دو تيرك افقی هس��تند، تارها به دور 

تيرك های افقی پيچيده می ش��وند و بافنده یا بافندگان 

در مقابل دار می نش��ينند. بخشی از گليم كه تمام شده 

ب��ر روی تيرك پایينی پيچيده می ش��ود و بدین طریق 

كار هميش��ه در یك ارتفاع باقی می ماند. در دار مورد 

تصویر 8: بافت دو پيچی گليم های ایرانی 
)مأخذ: هال و ویووسكا، 1377، 51(

تصویر 9: فن بافت دو پيچی فرشينه های اروپایی 
)Hariss, 1993, 27 :مأخذ(

تصویر 10: بافت متعادل یا ساده در گليم ایران و در فرشينه اروپا 
)مأخذ: هال وویووسكا، 1377، 49(

تصویر 11: روش تك ارتباطه یا تك اتصال هم در گليم های ایران و هم در 
)Hariss, 1993, 27 :فرشينه های اروپا )مأخذ
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اس��تفاده چه در ایران و چه در اروپ��ا، تارها از باال به 

پایين كش��يده شده و به دور تيرك ها پيچيده می شوند. 

ولی در مطالعاتی كه در مورد بافت فرشينه ها در اروپا 

انجام شد، ذكری از دفتين كه در گليم بافی ایران مورد 

اس��تفاده قرار می گي��رد و كار خواباندن پودها بر روی 

یكدیگر را انجام می دهد، نشده است و به نظر می رسد 

بافنده تنها از دس��ت هایش هم برای رد كردن پودها و 

ه��م برای خواباندن آنها بر روی یكدیگر بهره می برده 

است، درحالی كه بافنده ایرانی از دفتين استفاده می كند. 

)تصویر 2 و 3(

فن بافت: 

ب��ا بررس��ی و تطبيقی كه در فنون بافت انجام ش��د به 

نتایج مش��ابهی دست یافتيم كه نمونه هایی از آن را در 

تصاویر زیر می بينيم: 

- در فن چاك دار می بينيم كه در بافِت هر دو دست بافته 

یك رنِگ پ��ود به دور آخرین تار پيچيده می ش��ود و 

پ��ود رنگ دیگر، از تار مجاور آغاز ش��ده و در نتيجه 

شكافی به وجود می آید و چون طوالنی بودن استفاده 

از یك تار باعث ایجاد شكاف باز و سستی دست بافته 

می گردد، از این رو در هر فاصله، تار، چند س��انتی متر 

به صورت مورب تار جابه جا می شود. )تصویر 4 و 5(

- در بافت دم چلچله ای )یا گليم باف تك قالب( چه در 

گليم های ایرانی و چه در فرشينه های اروپایی پودها با 

دو رنگ یا س��ه رنِگ متفاوت هنگام رسيدن به هم به 

تصویر 13: گليم ایرانی )مأخذ: گالك، 1977، 298(تصویر 12: فن بافت ورنی در گليم ایرانی، )مأخذ: هال و بارنارد، 1379، 18(



فصلنامه
علمی پژوهشی

انجمن علمی
فرش ایران
شماره 13

تابستان 1388

19

دور یك تار پيچيده می ش��ود. در واقع پودها بر روی 

یك تار منفرد قرار می گيرد. )تصویر 6 و 7(

- در بافت دو پيچی در هر دو دست بافته یك پود به دو 

پود مجاور قالب می شود. در واقع این تداخل بر روی 

تار انجام نمی گيرد و در هر دو، بافتی مستحكم و توپر 

و بدون چاك فراهم می سازد. )تصویر 8 و 9(

تصویر زیر نش��ان دهنده بافت متعادل یا ساده است كه 

در هر دو دس��ت باف كاربرد بسياری دارد، و در واقع 

عبور نخ های پود را از ميان نخ های تار نش��ان می دهد. 

)تصویر 10(

- روش ت��ك ارتباطه یا تك اتصال كه پودها در محل 

تداخ��ل دو رن��گ، تنها یك بار قالب می ش��وند. این 

تداخل بر روی تار انج��ام نمی گيرد، بلكه پودها ميان 

تاره��ا به هم )ب��ه پود مجاور( می پيوندند. این ش��يوه 

بافت هم در گليم های ایران و هم در فرشينه های اروپا 

بسيار كاربرد دارد. )تصویر 11(

     كليه این تصاویر نش��ان دهنده اس��تفاده از فنون 

مش��ابه باف��ت در گليم ه��ای ایرانی و فرش��ينه های 

اروپایی هس��تند. البته روش ه��ای دیگری نيز وجود 

دارد كه همگی مش��ابه موارد ذكر ش��ده بوده است. 

البته ما از ش��يوه هایی در باف��ت بعضی از گليم های 

ایرانی اس��تفاده می كنيم كه مشابه آن در فرشينه های 

اروپایی مشاهده نشده است، مانند شيوه بافت ورنی 

در گليم ایرانی كه اس��اس آن ب��ر پيچاندن پودها به 

)Phillips, 1994, 126 :(تصویر 14: فرشينه اروپایی )مأخذHilliard, 1996, 16 :تصویر 15: بخشی از نقوش قالی پازیریك )مأخذ
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دور تاره��ا در تناس��بات و جهات گوناگون اس��ت. 

)تصوی��ر  12(

رنگ:

با توجه به بررس��ی های انجام ش��ده اط��الع زیادی از 

روند رنگ آميزِی فرشينه های اروپایی در دست نيست 

ول��ی آنها همانند ایراني��ان در ابتدا از رنگ های طبيعی 

و مدتی پس از انقالب صنعتی، از رنگ های ش��يميایی 

برای رنگ كردن خامه های مصرفی اس��تفاده می كردند 

كه این یكی از وجوه تشابه فرشينه های آنها با گليم های 

ایران اس��ت. به علت متفاوت بودن ش��رایط اقليمی و 

موقعي��ت جغرافيایی و در نتيجه تن��وع گياهان و مواد 

رنگزای مختل��ف رنگ های متفاوتی توليد می ش��ود. 

عوام��ل دیگری ني��ز مانند نحوه عملي��ات رنگرزی و 

خامه های مصرفی و حتی آب مورد اس��تفاده بر روی 

رن��گ حاصله اثر می گذارد. ش��رایط فرهنگی نيز تأثير 

خاص خ��ود را دارد. این تفاوت ها موجب گوناگونی 

رن��گ در داخل ه��ر منطقه ش��ده و در نتيجه موجب 

اختالف رنگی در ایران و اروپا نيز می گردد. از طرفی، 

در رنگ آميزی گليم های ایرانی، بافنده های عش��ایری، 

به علت نداشتن تماس با خارج از محيط زندگی خود 

از درخش��ندگی طبيعت پيرامونشان الهام می گيرند، اما 

بدیهی است كه عالوه بر محيط زندگی، مواد رنگزای 

تصویر 16: فرشينه ای كه از گور های اوليه مسيحی در مصر كشف شده است. نگاره سوار در این اثر كوچك نمونه آشكاری از تأثير نقوش ابریشمينه های ساسانی بر 
)Phillips, 1994, 17 :فرشينه ها است. )مأخذ
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طبيعی موجود در اطرافشان و همچنين سليقه شخصی 

بافنده ها در انتخاب رنگ ها، بس��يار مؤثر است. اغلب 

قبای��ل رنگ های مخص��وص به خود را داش��ته اند. در 

برخ��ی از گليم ه��ای ایرانی برای ایج��اد عمق به جای 

اس��تفاده از طيف های رنگی زی��اد از رنگ های متضاد 

استفاده می كنند، و این در حاليست كه در فرشينه های 

اروپایی از طيف های رنگی بيشتری برای خلق یك اثر 

واقعی و سه بعدی بهره می گيرند.

     در دوران ق��رون وس��طی اروپایيان حركت از یك 

رنگ ب��ه رنگ دیگر را برای ایجاد سایه روش��ن مورد 

اس��تفاده ق��رار داده و ای��ن روش به آنها ای��ن امكان 

را م��ی داد كه یك اثر س��ه بعدی به وج��ود آورند. ولی 

با گذش��ت زم��ان بافنده ها ب��رای خلق فرش��ينه هایی 

با طرح های واقع گرایانه كه هر چه بيش��تر به نقاش��ی 

نزدیك باش��د از تركيب چند نخ ب��ا طيف های رنگی 

گوناگون در یك نخ استفاده كردند. اروپایيان با استفاده 

از طيف های رنگِی یك رنگ، هماهنگی ایجاد می كنند 

درحالی ك��ه ایرانيان از رنگ های تند و بعضًا متضاد در 

رنگ آميزی بافته هایشان بهره می گيرند و این تضاد در 

رنگ ها است كه گاهی ایجاد عمق می كند.

     از دیگ��ر دالی��ل عم��ده كه باع��ث به وجود آمدن 

تف��اوت در به كارگيری رنگ ه��ا در گليم های ایران و 

)Hilliard, 1999, 20 :تصویر 17: بخشی از نگارگری منسوب به قرن 14 ميالدی با نقش زیر انداز )مأخذ
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فرش��ينه های اروپایی می ش��ود را می توان، تفاوت در 

روش های فرهنگی، ش��يوه و محل زندگی و همچنين 

اختالف��ات آنها در مذهب و نگرش��ی ك��ه به زندگی 

دارن��د، دانس��ت. همگی موارد ذكر ش��ده بر س��الیق 

طراحان، بافندگان و نيز خریداران تأثير می گذارد و در 

نتيجه موجب تفاوتی می شود كه در گليم های ایران و 

فرش��ينه های اروپا بروز كرده و به راحتی قابل مشاهده 

است. )تصویر 13 و 14(

طرح ها و نقش ها )از نظر شکلی و محتوایی(

هرچن��د دس��ت بافته هایی كه از دوران هخامنش��ی در 

منطقه پازیریك یافت شده نشان دهنده استفاده از نقوش 

هندس��ی و غير هندسی است، اكثر نقوش و طرح ها در 

گليم های ایرانی از دوران هخامنش��ی تا دوران معاصر 

هندسی بوده و كمتر از خطوط منحنی در آنها استفاده 

شده است. )تصویر 15(

     از ای��ن دوران ت��ا قب��ل از ظهور اس��الم، نقوِش 

روی گليم ه��ا اكث��راً به ص��ورت طرح هایی از گل و 

گياه ساده ش��ده و نقوش هندس��ی كنگره دار بوده و 

گليمی ب��ا طرح ه��ای واقع گرایان��ه و طبيعت گرایانة 

روایی به ش��كلی كه در فرشينه های اروپایی مشاهده 

می كني��م، دی��ده نش��ده اس��ت. از س��ایر ممالك نيز 

بيشترین فرشينه هایی كه از دوران قبل از ميالد مسيح 

در دست اس��ت، فرشينه هایی مصری است كه گرچه 

در مصر بافته ش��ده است اما نقش و نگار آنها نه تنها 

برگرفته، بلكه تقليدی آشكار از ابریشمينه های ایرانی 

دوران ساس��انی اس��ت. در این بافته ها اگر چه غلبه 

ب��ا نقش هایی از ن��وع تصویر عقاب و ش��ير بوده اما 

عامل دوم آرایش آنها گل و گياه است كه حاشيه ها و 

فاصله بين نقش ها را پر می كند. )تصویر 16(

     در اوایل دوره اس��المی، ط��رح و نقش گليم ها از 

تصویر 18: گليم دوره صفویه كه در اواخر قرن شانزدهم با نقش صحنه ای از شكارگاه 
بافته شده و طراحی آن را هنرمندان نگارگر انجام داده  اند. )مأخذ: ثمری، 1373، 37(

تصویر 19: فرشينه حواریون كه در اوایل قرن 17 ميالدی از روی طرح رافائل 
)Phillips, 1994, 59 :بافته شد. )مأخذ
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صور انس��انی بهره ای نداشتند و در آنها نقوش گياهی 

و گل های س��اده ش��ده و بعضًا خيالی و نقش هایی كه 

گاه ساده تر از دوره پيش از اسالم بود، به كار می رفت. 

منس��وجات معدودی از دوره آل بوی��ه این مطلب را 

تأیي��د می كنند. در دوره س��لجوقی )ق��رن 5 هجری( 

اش��كال هندس��ی و خط كوف��ی و آرایه ه��ای گياهی 

به هم��راه نقوش حيوان��ی معمول می ش��ود كه بعضًا 

یادآور طرح هایی از دوره ساس��انی اس��ت. بهره گيری 

از این نقش ها و خوشنویس��ی و نگاره های نجومی در 

دوره های بعدی نيز رایج بود.

     نگاره های دوره تيموری متعلق به سده نهم هجری 

/ پانزدهم ميالدی نيز نشان می دهد كه دست بافته های 

ای��ران دارای نقش های هندس��ی، از جمله ردیف های 

تكراری هشت ضلعی های آميخته با ستاره های هشت پر، 

ش��كل های گره مانند، و نيز نقشمایه های مشتق از خط 

كوفی در حاشيه بوده اند. )تصویر 17(

     در دوره صفوی��ان، برق��رار ك��ردن ارتباط دربار با 

اروپایي��ان و همچني��ن حمایت پادش��اهان صفوی از 

بافندگان و ایج��اد كارگاه های بافت در دربار صفوی، 

باعث توليد گليم هایی بسيار ظریف با كاركرد تجسمی 

و تزئينی شد. و این در حالی است كه همزمان با دوره 

صفویه )قرن ش��انزدهم و هفدهم مي��الدی( در اروپا 

شاهد بافت فرشينه هایی هستيم كه با نقاشی به رقابت 

می پرداختند. در واقع نقاش��ان، طراحاِن این فرشينه ها 

بودند، مانند فرش��ينه حواریون ك��ه طرح آن را رافائِل 

نقاش طراحی كرده است. )تصویر 18 و 19(

     درحالی ك��ه بافن��دگان اروپای��ی س��عی در هرچه 

واقعی تر جلوه دادن طرح های بافته ش��ده در فرشينه ها 

و خلق اثری س��ه بعدی داش��تند، بافن��دگاِن گليم های 

ایران��ی از طرح های هندس��ِی تخت اس��تفاده كرده و 

تصویر 21: فرشينه اروپایی )مأخذ: Phillips, 1994, 37(تصویر 20: گليم ایرانی )مأخذ: هال و ویووسكا، 1379، 245(
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تصویر 22: گليم دوره صفوی با نقوش سنتی 
)مأخذ: ثمری، 1373، 38(
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تصویر 23: طرح اسليمی یك فرشينه اروپایی، 
)Phillips, 1994, 99 :مأخذ(
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گاه��ی برای ایجاد عمق در بافته ها رنگ های متضاد را 

به كار می بردند. )تصویر 20 و 21(

     در قرن هجدهم، طرح فرشينه ها با سبك جدیدی 

به نام اس��ليمی ظهور ك��رد، و این طرح ه��ا بدون در 

نظر گرفتن موقعيت زمانی بی ش��باهت به گليم هایی با 

طرح های اس��ليمی كه در دوران صفویه بافته می شد، 

نيستند. )تصویر 22 و 23( 

     در دوران پهلوی بار دیگر بافت گليم های تصویری 

احي��ا ش��ده و گليم هایی با طرح هایی از نقاش��ی ها در 

كارگاه ه��ای باف��ِت وزارت فرهنگ و هنر به دس��ت 

اس��تادان بزرگ گليم بافی خلق شد كه آنها را می توان 

رویكردی ب��ه دس��ت بافته های تصویری- تجس��می 

دانست. )تصویر 24 و 25(

     در دوران��ی كه ما س��عی در بافت��ن قاليچه هایی با 

تصاویر واقع گرایانه داش��ته ایم، در اروپای قرن بيستم 

ش��اهد بافت فرشينه هایی با طرح های انتزاعی و تا حد 

امكان س��اده شده بدون سعی در بهره مندی از مناظر و 

مرایا و با استفاده از فنون جدید بافت و مواد گوناگون 

برای ایجاد ساختارگرایی در این دست بافته ها هستيم. 

و البته در دوران معاصر ایران نيز برخی از اس��تادان به 

طراحی برای بافت گليم های نوگرا و پياده كردن طرح 

به طور مستقيم بر روی نخ چله به جای نقشه شطرنجی 

پرداختند و اس��تفاده از این دس��ت بافته ها در تزئينات 

داخلی ساختمان های عمومی و جایگزین شدن آنها با 

نقاشی دیواری در معماری معاصر با طرِح انتزاعی و با 

شيوه های كاماًل جدید، تغيير و تحوِل عظيمی در زمينه 

طراحی و بافت گليم را بش��ارت می داد. نوآوری های 

هنر معاصر و آزادی و رهایی هنرمندان از قيود و ایجاد 

سبك های مختلف، این هنر را نيز متأثر ساخته و آن را 

در زمره هنرهای تجس��می قرار داده است و علت این 

تصویر 24: گليم ایرانی بافته شده در قرن 20 
)مأخذ: گالك، 1977، 319(

تصویر 25: فرشينه اروپایی بافته شده در 1982
)Colcheste, 1991, 168 :مأخذ(
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تغييرات را می توان تأثير روابطی دانست كه در دوران 

پهلوی ایرانيان با اروپا داشته اند. )تصویر 26 و 27(

     با این همه جالب اس��ت كه در تمامی دوره ها، در 

اكثر گليم های ایرانی، تكرار و تقارن به ش��كل بارزی 

نمایان اس��ت. در واقع تكرار یك ن��گاره به دور یك 

ترنج به صورت زنجيری و یا س��تونی از مشخصه های 

بارز در گليم های ایرانی است. نقش های گليم، حاصل 

كنار هم چيدن منظم و متقارن ش��كل های هندس��ی از 

سه گوش تا هش��ت گوش هس��تند. گروهی، از تكرار 

متقاب��ل و متق��ارن یك نگاره خاص به ش��يوه چپ و 

راس��ت به  وجود می آیند و گروه��ی نيز، حاصل تلفيق 

چند ن��گاره متفاوت هس��تند. در بعض��ی از نگاره ها، 

جنبش و نوسان نقشمایه ها و خطوط مستقيم و شكسته 

نگاره های كاماًل هندسی و رنگ آميزی زیبا، بعد و حجم 

را جب��ران می كند. بافنده ها ب��رای ایجاد تنوع در طرح 

گليم ه��ا از تكرار و تركيب نقوش با یكدیگر اس��تفاده 

می كنند. پيوستگی و وحدت عناصر زیاد ولی پراكنده 

ب��وده و القاء كننده مفهومی برتر از مفهوم هر تك نگاره 

اس��ت، به صورتی ك��ه گاهی تكرار ی��ك رنگ و یك 

ش��كل و یك اندازه، نگاره ای دیگر به وجود می آورد. 

و این در حالی اس��ت كه در فرشينه های اروپا ویژگی 

تك��رار و تقارن به ش��كلی كه در گليم ایرانی آش��كار 

است، به ندرت دیده می شود. یكی از دالیل نبود تقارن 

در فرشينه های اروپا را می توان روایی بودن طرح های 

ب��ه كار رفته در آن دانس��ت. كاربرد تزئينی فرش��ينه ها 

به عنوان دیوار آویِز كليساها و قصرها می تواند از دالیل 

تأثيرگذار بر موضوعات بافته ش��ده باشد، به طور مثال 

طرح هایی روایی با موضوعات مذهبی ش��امل زندگی 

قدیس��ان، حواریون در كليساها و همچنين صحنه های 

ش��كار و جنگ در قصرها استفاده می شود. حال آنكه 

تصویر 26: گليم تصویری ایرانی
 )مأخذ: ثمری،1382، 26(

تصویر 27: فرشينه اروپایی 
)Constantin, & Lenor Larsen, 18 :مأخذ(
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تصویر 28: گليم قشقایی 
)مأخذ: هال و ویووسكا، 1379، 195(
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بافندگان گليم های ایران ب��ه علت كاربردی بودن این 

دس��ت بافته ها به عنوان زیرانداز، همواره طرح هایی را 

می بافتند كه ش��خص در هر جای گليم كه بنشيند دید 

كاملی از نقش ها داشته باش��ند. البته همانطور كه ذكر 

كردی��م در یك مقط��ع زمانی یعن��ی دوران صفویه ما 

ش��اهد ظهور گليم های ریزباف با كاركردی تزئينی نيز 

هستيم. )تصویر 28 و 29(

     »دامنه طرح ها و رنگ های ساده هندسی تا نقش های 

پيچيده در گليم ها، بس��يار وسيع است. قدمِت بسياری 

از نش��انه هایی ك��ه به طور كلی در گليم ه��ا به كار رفته 

مرب��وط به قرون پيش از اس��الم بوده و ریش��ه آنها به 

فرش های تخت باف آس��يای مركزی پيش از اسالم باز 

می گردد، گليم هایی كه ریش��ه آنها در باورهای زندگی 

ش��بانی اوليه صحرا نوردان نهفته اس��ت. ظهور مذهب 

اس��الم برای بس��ياری از تصاویر كهن ممنوعيت هایی 

را به وج��ود آورد. در اس��الم تجس��م خداون��د نه به 

ش��كل كلمه مكتوب و نه به صورت نقش آدمی وجود 

ندارد، اما یك فرشينه مس��يحی ممكن بود خداوند یا 

حواریون را نشان دهد به طوری كه تصاویری از چهره 

مس��يح و مریم مقدس را می توان بر روی فرشينه هایی 

كه برای پوشاندن دیوارهای كليسا به كار می رود، دید. 

حال آنكه چنين چيزی در گليم های ایرانی- اس��المی 

تصویر 29: فرشينه پشمی كه احتماالً در 1470 ميالدی در آلمان بافته شده است 
)Phillips, 1994, 32 :مأخذ(
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تصویر 30: نقش انسان در گليم ایرانی 
)مأخذ: هال و بارنارد، 1379، 71(



فصلنامه
علمی پژوهشی

انجمن علمی
فرش ایران
شماره 13

تابستان 1388

31

تصویر 31: فرشينه اروپایی كه نقوشش نماد مریم و مسيح است
)Phillips, 1994, 32 :مأخذ( 
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وجود ندارد. در هنر اسالمی بعضی از اشكاِل مجازی 

انس��انی و حيوانی مجاز اس��ت، ليكن زیر پا انداختن 

آنها بی احترامی محس��وب ش��ده، در نتيجه از كاربرد 

آنها در گليم خودداری می شود. اما بافندگان عشایری 

كه وابس��تگی زیادی با محيط طبيعی اطرافشان دارند، 

بخ��ش كاملی از یك تصویر واقعی را ارائه نمی دهند.« 

)هال و برنارد، 1379، 20(. و بيشتر از نقش هایی مانند 

دریاچه، رودخانه، گل ه��ا، برگ ها، درختان، حيوانات 

اهلی و جانوران وحش��ی و حشرات استفاده می كنند. 

آنها تصاویر اشيا خانگی خود مانند كتری، كوزه، شانه 

و... را ضميم��ه نقش های س��نتی خوی��ش می نمایند. 

در اس��الم نظریه هنر برای هن��ر جایگاهی ندارد و در 

نتيج��ه گليم، هم كاربرد عملی و هم جنبه تزئينی دارد. 

)تصویر 30 و 31(

     »نفوذ و س��لطه مذاهب و ادی��ان و افكار عرفانی 

یا فلس��فه عمدتًا طراحی گليم را به نماد گرایی یا ارائه 

تجریدی طرح و نقش سوق می داده تا به شبيه سازی و 

طبيعت گرایی.« )چيت سازیان.1384. 22(. »نقش ها از 

تصویر 32: نقش چشم در گليم ایرانی 
)مأخذ: هال و بارنارد، 1379، 69(

تصویر 33: فرشينه اروپایی با نقش اسب تك شاخ كه نماد رستگاری بشر است. 
)Phillips, 1994, 43 :مأخذ(
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نظر نماد گرایی ممكن است دارای معانی چندگانه ای 

باشند، مانند درخت زندگی كه آشنا ترین نقش روی 

گلي��م ب���وده و نقش چ�����ش��م نظر كه برای دفع 

اث��ر بِد نقش های دی����گ��ری مانند عق���رب كه بر 

روی گل���يم دیده می ش��ود، به كار رفت���ه اس��ت.« 

)ه��ال و بارن��ارد، 1379، 72(.

     در فرش��ينه ها نيز نماد گرایی دیده می شود. به عنوان 

مثال تصویری افس��انه ای از یك اسب تك شاخ كه در 

اكثر فرش��ينه های اروپا می توان مشاهده نمود و نمادی 

از رستگاری بشر است. )تصویر 32 و 33(

 کارکرد: 

فرش��ينه های اروپا و گليم های ایران كاركرد های نهان 

و آش��كار و متعددی دارند. اس��تفاده از فرش��ينه های 

تجسمی با تصاویری از موضوعات روایی مذهبی بر 

روی دیوار كليس��ا ها و همچنين كاربرد آنها بر دیوار 

قصر ها و حت��ی اماكن عمومی، نش��ان دهنده كاركرد 

تزئين��ی این بافته تجس��می بوده كه جهت پوش��اندن 

دیوارها به منظور گرم كردن فضای س��رد این اماكن 

تصویر 34: كاربرد گليم به عنوان زیرانداز 
)Hilliard, 1999, 84 :مأخذ(

تصویر 35: كاربرد فرشينه به عنوان پوشش اطراف تخت
)Phillips, 1994, 71 :مأخذ( 
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به كار می رود. البته چون فرش��ينه ها دس��ت باف هایی 

تزئينی و زیبا هس��تند از آنها ب��رای روكش مبلمان و 

دیگ��ر اثاثيه مانند كوس��ن و جلد انجي��ل و همچنين 

پوش��ش اطراف تخت برای ایج��اد فضای خصوصی 

و محافظت از س��رما و موارد بس��يار دیگر اس��تفاده 

می شود.

     گليم نيز دست بافی است كه برای تزئين هم به كار 

می رود اما در ابت��دا كاركرد عملی آن به این صورت 

بوده اس��ت كه به عن��وان زیر انداز برای پوش��اندن و 

گ��رم كردن مح��ل چادر های عش��ایر و جلوگيری از 

ورود ش��ن و ماسه به داخل اس��تفاده می شده است. 

به تدریج كارك��رد تزئينی آن موجب كاربرد ش��ان در 

محل های عمومی نظير قهوه خانه ها گردید. از آنها در 

تهيه لوازم زندگی مانند چادر شب، جوال، پشتی و... 

اس��تفاده می كنند. بافتن گليم به عنوان صنعتی دس��تی 

بين روستایيان و عش��ایر كه از قشر كم درآمد جامعه 

هس��تند، تقریبًا در تمام نواحی ایران س��ابقه طوالنی 

دارد و چون با كش��اورزی و دامداری كه از مش��اغل 

اصلی آنان اس��ت توأم و هم جوار می باش��د به صرفه 

و صالح اس��ت، زیرا وس��يله خوب��ی جهت مصرف 

فرآورده های دامی از قبيل پش��م اس��ت و ارزان تمام 

می ش��ود و همه این موارد تأكيدی بر كاربردی بودن 

این كاال ست.

     این در صورتی اس��ت كه اس��تفاده از فرش��ينه های 

اروپایی به عنوان كاالیی با ارزش و گرانبها، بيشتر در بين 

خانواده های اش��راف و نجيب زادگان رواج داشت و در 

دربار های رقابت طلب آن دوره، ارزش نهادن به یك اثر 

هنری یكی از عناصر مهم به شمار می آمد. اشراف زادگان، 

افراد ثروتمن��د و بازرگانانی كه اس��تطاعت مالی آن را 

داشتند كه تا چند س��ال برای بازگشت سرمایه هایشان 

صبر كنند، در كارگاه های فرش��ينه بافی س��رمایه  گذاری 

می كردند و بر تزئينی بودن این كاال تأكيد داش��تند. البته 

به مرور زمان استفاده از فرشينه ها در بين مردم عادی نيز 

رواج یافت. )تصویر 34 و 35( 

     تف��اوت در ابعاد یكی از نكاتی اس��ت كه می توان 

آن را نتيجه كاركرد متفاوت گليم و فرش��ينه دانس��ت. 

فرشينه ها به علت تزئينی بودن، قرنهاست با ابعاد بسيار 

وسيع و به عنوان پوشش��ی گرم برای دیوار كليسا ها و 

قصر ه��ا بافته می ش��دند. درحالی ك��ه گليم ها به علت 

كارك��رد عملی و عمدت��ًا به عنوان كف پ��وش از ابعاد 

استاندارد تری برخوردارند.

نتيجه گيری و پيشنهادها

پایداری فرهنگ و تم��دن در بين ایرانيان و اروپایيان، 

هزاران س��ال ثبات نسبی، رونق، شكوه و جالل هنری 

آن��ان، خصوص��ًا در زمينه هنر منس��وجات را س��بب 

گردیده است. 

     گليم ه��ای ای��ران و فرش��ينه های اروپ��ا ك��ه در 

زیر مجموعة دست بافته های داری قرار می گيرند دارای 

ویژگی های خاص در نقش، تكنيك بافت، ابزار و مواد 

اوليه هس��تند. بعد خالقيت در این گونه دس��ت بافته ها 

همواره پویا اس��ت و خصوصيات ظاهری و محتوای 
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این گ��روه از دس��ت بافته ها متأث��ر از ویژگی های آن 

مناطق است، تا آنجا كه می توان از آنها به عنوان عناصر 

و ابزار شناسایی دست بافته های آن مناطق بهره برد. 

     نهایت��ًا نتای��ج ای��ن مقاله مؤید این مطلب اس��ت 

كه فرش��ينه های اروپا و گليم های ایران در بررس��ی و 

مقایسه با هم دارای وجوه اشتراك و افتراق بسياری در 

كاركرد ها، شباهت های بس��ياری در فن بافت، ابزار و 

مواد اوليه و تفاوت محسوسی در طرح و رنگ هستند 

ك��ه آن را در طبيعت گرایان��ه بودن طرح های عمده در 

فرش��ينه های اروپایی و نماد گرایانه ب��ودن طرح ها در 

گليم های ایرانی به وضوح می توان مشاهده نمود.

     همه این موارد ریشه در فرهنگ و تاریخ كهن این 

دو منطقه دارند. هر دو دست بافته دارای صبغه ای كاماًل 

بومی بوده كه خاص هر منطقه هستند. باورهای دینی، 

آداب و رسوم، فرهنگ قومی، اقليم و... عواملی است 

كه می توانند در تفاوت های این دو نوع دست بافته زیبا 

تأثيرگذار باشند.

     ن��وع طرح، رنگ و ابعاد، ه��م در گليم ها و هم 

در فرش��ينه ها كه با س��ليقه فردِی خری��دار انتخاب 

می ش��ود، ب��ه فرهنگ زندگ��ی مردم��ان آن ناحيه و 

در نتيج��ه نح��وه چيدمان و تزئين فض��ای معماری 

آنها مربوط می ش��ود و همگی ای��ن قضایا رابطه ای 

مس��تقيم با محتوای ذهنی و فض��ای معنوی ایرانيان 

و اروپایيان دارد.

جدول شماره 1: تطبيق فرشينه های اروپا با گليم ایران )مأخذ: نگارندگان(

دستگاه مواد اولیهعنوان
بافندگی

کاربردطرح و نقشرنگشیوه بافت

پشم، پنبه، كتان،گليم ایران
ابریشم، طال و نقره

و هر نوع ليف 
طبيعی كه بتواند از 
بين تارها رد شود. 

دار عمودی 
و 

دار افقی

بافت ساده
بافت چاك دار

بافت تك ارتباطه
بافت دو ارتباطه
بافت دم كبوتری

بافت خميده
بافت سوماك

رنگ های تند،
متضاد،

نماد گرایانه

هندسی
نماد گرایانه
انتزاعی و 
تجریدی

زیرانداز و كفپوش، 
پوشش و نيز گرم كننده محل 
چادر های عشایر و جلوگيری 

از ورود شن و ماسه، حائل 
برای ایجاد حریم خصوصی،

تزئين كنندگی و آراستن

پشم، پنبه، كتان،فرشينه اروپا
ابریشم، طال و نقره

و هر نوع ليف 
طبيعی كه بتواند از 
بين تارها رد شود.

دار عمودی 
و 

دار افقی

بافت ساده
بافت چاك دار

بافت تك ارتباطه
بافت دو  ارتباطه
بافت دم كبوتری

بافت خميده

طيف رنگی 
زیاد، نسبتًا 

مالیم،
انتزاعی

منحنی و 
گردان

طبعيت گرایانه 
شبيه سازی و 

انتزاعی

كاربرد تجسمی-تزئينی،
پوشش و گرما بخشيدن به 

دیوار كليسا ها و قصر ها،
پوشش اطراف تخت برای 

ایجاد فضای خصوصی، 
روكش مبل و دیگر اثاثيه.
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پيشنهادها

تش��كيل كار گروه خاص گليم در مركز ملی   -  

فرش ایران ب��ا حضور نمایندگان س��ازمان 

ميراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، 

ش��ركت س��هامی فرش، كان��ون هماهنگی 

صنعت و دانش��گاه و انجم��ن علمی فرش، 

به منظور برنامه ری��زی و تدوین راهبردهای 

الزم ب��رای بهبود و توس��عه كّم��ی و كيفی 

گلي��م ایرانی و آموزش و تبليغ و گس��ترش 

بازارهای داخلی و خارجی آن.

حمایت مالی و معنوی نهادهای متولی فرش   -  

از پژوهش ها و ابداعات هنرمندان و محققان 

گليم.

تأس��يس مجتمع نمونه س��ازی و آموزش��ی   -  

و نمایش��گاه و م��وزه گليم ای��ران زیر نظر 

كار گروه گليم.

برگزاری دوس��االنه های ملی گليم و فرشينه   -  

ایران��ی به منظور ارج نهادن ب��ه ابتكارات و 

خالقيت ه��ای هنرمندان و ج��ذب جوانان 

عالقه مند و مستعد به عرصه این هنر اصيل 

ایرانی .

عموم��ی  مؤسس��ات  و  نهاده��ا  حمای��ت   -  

پر مخاطب چون ش��هرداری ها و رسانه های 

جمعی و مطبوعات و مؤسسات فرهنگی از 

طریق تبليغ و خرید آثار گليم و به كارگيری 

آن در س��اختمان ها و برنام��ه زیباس��ازی و 

غيره و نيز برگزاری كارگاه های آموزش��ی و 

ترویجی.

شناس��ایی و انتق��ال س��الیق و كاربردهای   -  

نوی��ن گليم و فرش��ينه در بازارهای داخلی 

و خارج��ی به توليدكنن��دگان و حمایت از 

صادرات و تبليغات زمينه ساز آن.
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پی نوشت ها
”Tapisserie“، ای��ن كلم��ه در فرهنگس��تان زب��ان و   .1  
ادب فارس��ی با واژه فرش��ينه هم سنگ و معادل شده 
اس��ت. همچني��ن در فرهنگ لغ��ت Babylon و در 
www.thefreedictionary.com/tapestrying فرش��ينه 

با كوبلن و tapestry معادل دانسته شده است.
2. Tapestry
3. reversible
4. Parthenon
5. Gelim, Kilim
6. Peru
7. Apocalypse of angers
8. Goblin
9. Charles Le Brun
10. Bauhaus

Jean Lurcat، كه فرشينه فرانسه را بعد از جنگ دوم   .11  
در همكاری با بافند گانی در اوبوسون )Aubusson( و 
عرضه آثار در دوساالنه های لوزان )Lausanne(، جان 

تازه ای بخشيده بود. 
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روستایی فارس، جلد اول و دوم تهران: امير كبير.
( »سيری در تاریخ تحول گليم های  ثمری، ليال )1373. 3
ای��ران در دوره صفویه«، مجله دس��ت ها و نقش ها، 

شماره 1 )ویژه نامه(، تابستان، تهران. 
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 ، س��رور، پروین )2536( گليم، جا جيم، نمد در ایران. 10
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شروه، چاپ اول، تهران: دنيای نو.
س��يری در  گالك، جی و س��ومی هيبرا موتو )1977( . 12

صنایع دستی ایران، تهران: بانك مركزی ایران.
، تهران:  مژگانی، سيدحس��ن )1380( گل های ابریشم. 13

سروش.
گليم های  هال، الس��تر و بارنارد، ني��كالس )1372( . 14
ته��ران:  دوم،  چ��اپ  افس��ر،  كرام��ت اهلل  ایران��ی، 

فرهنگسرا.
گليم  هال، الستر و ویووسكا، جوزه لوچيك )1377( . 15
)تاریخچه، طرح، بافت و شناسایی(، چاپ اول، تهران: 

نشر كارنگ.
16. Beutlich, Tadek (1967) The technique of woven 

tapestry, BT Batsford LTD.
17. Cavallo, Adolphs (1952) The Unicorn tapestries, 

The Metropolitan museum of art, New York.
18. Constantin, Mildred & Lenor Larsen, Jack (?) 

Beyond craft: the art fabric, Van Nosttrand 
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