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چکیده
فرش  بافی  خصوصاً  ايران -  بافی  فرش   هنر  تاكنون 
عشايری و روستايی- از وجوه گوناگونی چون زيبايی 
 شناسی، رمزگرايی، طبيعت گرايی و ... بررسی شده است. 
اما با نگرش متفاوت جامعه  شناس آلمانی »جورج زيمل« 
به »جامعه و اثر هنری«، می توان وجهی فرامتنی و بين  رشته 

 ای از اين هنر، در ارتباط با جامعه مطرح كرد. 
وی معتقد است كه سرمنشأ همه اصول زيبايی شناختی 
در اصل »تقارن« نهفته است و اين گرايش به تقارن با نوع 

اداره جامعه رابطه دارد. 
اين تحقيق بنيادين برای پاسخ گويی به اين سؤال بوده كه 
آيا ارتباطی بين معيارهای زيبايی  شناسی با اوضاع جامعه 

وجود دارد يا خير. 
توصيفی-  روش های  از  استفاده  با  پاسخ،  يافتن  برای 
تحليلی و ابزار اسنادی و كتابخانه  ای، گردآوری مطالب و 

تبيين مبانی بخش نظری انجام شد. جامعه و نقوش قاليچه 
 های عشاير افشاری كرمان به عنوان نمونه در نظر گرفته 
شده است تا در تطبيق با آراء زيمل و به ويژه با اتكا به 

نظريه بازتاب، بررسی شود.
 لذا مقاله حاضر در عين پرداختن به نقش و حاشيه فرش، 
انعكاس جامعه و نوع اداره آن را بر موزون و متقارن بودن 
هنرفرش  بافی جوامع عشايری جست  وجو می كند. در 
مجموع، رويكردهای زيبايی  شناسی جامعه شناختی زيمل 
مصداق  كشورمان  سنّتی  هنر  اين  و  جامعه  ارتباط  در 
می يابد. هنوز در نمونه  هايی از جوامع روستايی و عشايری 
هماهنگ از نظر سياسی و اجتماعی، ساختار فرش عشايری 
همچنان بر نظم و تقارن است؛ در حالی كه جامعه كاماًل 
فردگرايانه مدرن، هنر را به سوی عدم تقارن سوق  داده 
است كه نمونه عينی آن در فرش   های مدرن مشاهده می  
شود. هم چنين برخورداری از نگاهی تلفيقی بين زيبايی  
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شناسی و جامعه شناسی نسبت به حضور »قاب يك اثر 
هنری و به عبارتی حاشيه فرش« و تلقِی ركن اساسی بودن 
آن، باعث می  شود جامعه به مثابه اثری هنری، دارای كليتی 

انسجام يافته شود.

واژگان کلیدی: فرش، رويكرد بازتاب، اجتماع، زيمل، 
عشاير افشار.

مقدمه
اخير  دهه های  در  بين رشته  ای  حيطه های  به  پرداختن 
است.  شده  گوناگون  دانش های  كيفی  ارتقای  موجب 
نيز مورد توجه تمامی محافل  اين مسئله در عالم هنر 
برگزاری  به  منجر  و  است  گرفته  قرار  دنيا  دانشگاهی 
گردهمايی های بين المللی شده است؛ لذا سرعت انتشار 
مبانی  تبيين  راستای سودمندی  در  مربوط،  انديشه های 
بين- حركت های  جمله  از  می باشد.  هنر  انواع  نظری 
كه  می باشد  هنر  و  جامعه شناسی  بين  تعامل  رشته ای، 
عناوين دروسی را در هر دو رشته به خود اختصاص 

داده است. 
نتيجه  شد،  خواهد  پرداخته  آن  به  مقاله  اين  در  آن چه 
زيمل«،  »جورج  آراء  باب  در  است  نوآورانه  كنكاشی 
جامعه شناس آلمانی كه در قرن نوزدهم زندگی مي كرده و 
از جمله اولين صاحب  نظرانی بوده است كه با شيوه ای 
فردی، به جامعه همچون اثر هنری نگاه می  كند و آن 
را موضوع زيبايی  شناختی قرار می  دهد. زيمل مقاالت 
زيبايی  شناختی خود را در كتاب بسيار معروفش به نام 
مسائل  او  كتاب،  اين  در  می  كند.  مطرح  پول«  »فلسفه 
زيبايی  شناختی و جامعه شناسی را به هم مرتبط كرده و 
بين آن ها رابطه  ای منطقی قائل شده است. از جمله مسائلی 
كه اين جامعه  شناس شهير مطرح می كند، اصل »تقارن 

در هنر«، به عنوان نخستين گام زيبايی  شناختی است. از 
آن جا كه بشر در نخستين مواجهه خود با طبيعت سعی در 
متقارن كردن آن داشته است؛ وی هنر بشر ابتدايی را مهم 
می شمارد و معتقد است كه حتّی تمايالت سياسی افراد، 
مرتبط با ميل به تقارن يا عدم تقارن است. زيمل در باب 
زيبايی  شناختی قاب تابلو نيز سخن از نقش حياتی آن 
به ميان مي آورد و معتقد است حدود اثر هنری بايد كاماًل 
بسته باشد تا بيننده بتواند آن را جدا از محيط اطرافش 
دريابد و با آن ارتباط برقرار كند. تطابق اين نگرش با 

خصوصيات فرش ايرانی، قابل تأمل است. 
بازتاب  رويكرد  تعميم  قابليت  پژوهش،  اوليه  فرض 
جامعه  ارتباط  تبيين  به  تا  است  هنری  آثار  در  جامعه 
با هنرها بپردازد. جامعه آماری اين تحقيق، برای يافتن 
موردی  مطالعه  يك  عنوان  به  فوق  رويكرد  با  انطباق 
آثار  بر  زيمل  رويكرد  تطبيق   در  است.  شده  انتخاب 
هنری، فرش   های ايرانی با جنبه های مهّمی از رعايت 
تقارن و حاشيه گذاری جلب توجه می  كنند؛ زيرا حتی 
در طرح فرش   هايی كه سرتاسری بوده و نقوش قرينه 
ندارند، اين قرينگی را می  توان در حواشی يا نگاره  های 
با  منزله محدوده ای  به  نيز  كرد. حاشيه  مشاهده  فرعی 
طرح  های لطيف و چشم  نواز از فرش محافظت می  كند. 
در بخش توصيفی اين تحقيق، جمع  آوری اطالعات به 
روش اسنادی و با استفاده از منابع كتابخانه  ای صورت 
گرفته است. گردآوری 9 نمونه از فرش   های افشاری و 
دسته بندی ويژگی ها در بخش تحليلی، اثبات فرضيه فوق 
را ميّسر كرده است. علت انتخاب جامعه آماری فوق اين 
بوده كه در ميان فرش  های ايرانی، فرش   های عشايری و 
روستايی بيش از فرش  های شهری به سرشت اوليّه بشر 
و نوع اداره جامعه نزديكند؛ از اين رو در اين پژوهش، 
قاليچه  های عشايری افشار كرمان كه از جمله ايالت مهم 
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ايران هستند مورد توصيف و قضاوت قرار گرفته است. 

هنر  جامعه  شناسی  در  زیمل1«  »جورج  رویکرد 
)زیبایی  شناسی جامعه  شناختی( :

جورج زيمل در مارس 1858 در مركز برلين زاده شد. 
وی به تحصيل تاريخ و فلسفه در دانشگاه برلين پرداخت 
و در سال 1881 در رشته فلسفه دكترا گرفت. زيمل از 
دانش گسترده ای در زمينه  های تاريخ و فلسفه گرفته 
تا روانشناسی و علوم اجتماعی برخوردار بود، بيش از 
دويست مقاله به چاپ رسانيد و مقاله  های ديگری نيز 
پس از مرگش در 28 سپتامبر 1918 انتشار يافت )كوزر، 
برای  1373: 268-276(. »زيمل شيوه ای بسيار فردی 
بررسی جهان داشت؛ شيوه ای كه توسط آن می  كوشيد 
جامعه را همچون موضوعی زيبايی  شناختی و هم زمان 
مانند يك اثر هنری بررسی كند.« )زيمل، 1386، پشت 
جلد( اين نحوه حركت تعاملی، خود حاكی از نگرش 
با  تلفيق  در  هنر  به موضوع جامعه  شناسی  خاص وی 
و  زيبايی  شناسی  ابعاد  به  نگاه  است.  زيبايی  شناسی 
تعامالت اجتماعی... يكی از ويژگی  های شاخص جامعه  
شناختی زيمل است، تا آن جا كه يكی از شاگردانش اظهار 
»اثر هنری« است.  از نظر زيمل، جامعه خود  كرده كه 
اين توجّه به ابعاد زيبايی  شناختی زندگی اجتماعی در 
مقاله مهم او »زیبایی  شناسی جامعه    شناختی2« )1896( 
انعكاس يافت. او در اين مقاله نه تنها به كاويدن وجوه 
بلكه  مي پردازد،  اجتماعی  تناسب روابط  تناسب و عدم 
همان طور كه عنوان مقاله حاكی از آن است، راهی جديد 
زيبايی  مي  دهد.  نشان  جامعه    شناختی  پژوهش  برای 
به  را  جامعه  شناختی  »مقوالت  جامعه   شناختی   شناسی 

  George Simmel  1
  Sociological Aesthetics  2

اشكال جامعه به منزله يك كل گسترش مي دهد كه شامل 
)فريزبی،  است.«  زيبايی  شناسی  كليت  مثابه  به  جامعه 
1386: 19( »به ديگر بيان، اگر هر كدام از اجزا در يك 
مجموعه به خواسته   های خودش عمل كند، كل مجموعه 
بي فايده و ناهماهنگ می  شود. از لحاظ زيبايی   شناسی، اين 
تضاد و ناهماهنگی بازتاب درون مايه    ها و اختالالتی است 
كه در اجتماع، سياست، مذهب، خانواده، اقتصاد، سازمان 

های اجتماعی و افراد جامعه شكل می  گيرد.«
 )simmel, 2002: 494(

و  اتحاد  به  متمايل  جامعه  وضع  در  بازتاب  رويكرد 
و  متقارن  هنری  آثار  در  انعكاس  به صورت  يكدستی، 

متوازن نمود می  يابد.
از نظر زيمل، تناقضات درون مدرنيته می  توانند در اثر 
هنری استعال يابند و اين دليلی است برای توجهی كه او 
به حوزه زيبايی  شناختی مي كند؛ هم در زندگی روزمره 
از همة  بيش  بزرگ هنری- در حقيقت  آثار  در  و هم 

معاصران جامعه   شناسش. 
جامعه   شناسی او در بعد زيبايی شناسی در تعامل اجتماعی 
آشكار می  شود، جنبه ای كه بی  واسطه در زندگی روزمره 
چارچوب  های  از  مركب  ظاهراً  و  شود  نمی   مشاهده 

تعاملی متفاوت و متقاطع است. 
بنابراين زيمل می  تواند مجموعه   ها و تركيب  بندی   های 
زيبايی  شناختی كه هر دو در »سطح يكنواخت زندگی 
روزمره« وجود دارند ولی غالباً در آن مخفی   اند را فاش 
اين نگاه كل   با  سازد )فريزبی، 1386: 47-48(. زيمل 
 گرايانه و جامع است كه كليت متقارن اثر را بازتابی از 
كليت متقارن و متعادل در اداره جامعه می داند. او زيبايی 
را بر اساس همين، اصل تقارن دانسته و حتی گرايش 
  های سياسی آدميان را بر اساس همين ميل يا بی   ميلی 
به تقارن تعريف می  كند و در اين حالت وجهی زيبايی 
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  شناختی می   بيند. البته اثبات يا رد اين موضوع دارای ابعاد 
روان شناسانه است و نياز به پژوهشی مستقل دارد.

بنابراين زيمل بين ميل به تقارن با صور حكومت و ميل 
تناسب  يا جامعه  فردگرايی حكومت  با  تقارن  به عدم 
می   ديده و به اين كه جامعه كلی است كه بايد با ايجاد 
هماهنگی و تقارن ميان اجزايش آن را به يك اثر هنری 
فرهنگ  كه  حالی  ...در  است.  بوده  معتقد  كرد  تبديل 
اين  نمی   گنجد.  هيچ  در  و  است  بي شكل  اساساً  مدرن 
مسئله شايد بدين جهت است كه فرهنگ مدرن ذاتاً ضد 
شكل بوده و پيوندی بنيادين با آزادی فردگرايانه دارد 
)بهيان، 1387/2008(. زيمل همچنين معتقد است كه به 
منظور هماهنگ كردن اشيا با عقايدی كه فرد در ذهن 
دارد، بايستی آن ها را به صورت متقارن شكل داد تا اجزا 
در كل سازمانی، به طور مساوی دور يك محور )نقطه 
مركزی-هدف( نظم يابند. وی ريتم )نظم( را به معنی 
تقارن )هماهنگی( در زمان معرفی كرده است. همان طور 
كه تقارن همان ريتم در فضا است، اگر يك فرد خطوطی 
خود  دوره ای  نوسانات  دادن  نشان  منظور  به  منظم 
درونی  تقارن  دارای  و  هماهنگ  فردی  كند،  ترسيم  را 
است. هر دوی آن ها )تقارن و ريتم( دو شكل متفاوت از 
يك مفهوم پايه هستند؛ ريتم يا ضرب آهنگ در ابتدای 
شكل گيری مواد خام، شنيده و تقارن آن چيزی است كه 
ديده می شود )simmel, 2002: 499(. طبق نظر زيمل، 
همگی  عشق،  دين،  علم،  هنر،  تاريخ،  جامعه،  قانون، 
هستي،  شناخت،  واقعيت،  مورد  در  امر  همين  فرم اند. 
و ارزش هم صادق است. اگر تاريخ، علم، و شناخت 
فرم اند آن گاه در ميان فرم  ها بايد روابط وابستگی منطقی 
يی وجود داشته باشد. به عبارت ديگر، فرم هايی وجود 

دارند كه خصيصة ذيل را دارند: 
که  یابد  قوام  فرم  این  وسیلۀ  به  مي تواند  محتوایی  فقط 

پیشاپیش به وسیله فرمی دیگر قوام یافته باشد. 

براي مثال، تنها موضوعی می تواند ذيل شاكله    ی مفهومي 
گرفته  قرار  شناخت  ذيل صورت  كه  گيرد  قرار  تاريخ 
باشد. نتيجه آن است كه جنبة خاصی از واقعيِت قوام 
صورتی  منظر  از  است  ممكن  فرم  يك  توسط  يافته 
ديگري حكم »مادۀ خام« يا »واقعيت محض« بيابد )زيمل، 
1386: 26(. جامعه و هنر فرش بافی عشاير افشاری، دو 

فرم هستند كه وابستگی منطقی بين آن ها وجود دارد. 
نظم، هماهنگی و يكپارچگی حاكم بر جامعه عشايری، 
محتوايی است كه به وسيله فرم جامعه شكل می گيرد و 
به تبع آن در فرم هنر فرش بافی به صورت تقارن، تكرار، 
حاشيه، و مرزبندی قوام می يابد كه حكم مادۀ خام را 

برای اين فرم )هنر فرش بافی( دارد.
يكی از نظريه پردازان فرش در كشورمان نيز از نظم به 
عنوان حسّی فطری سخن به ميان مي آورد و معتقد است 
انسان موجودی است نظم  ساز؛ يعنی گذشته از نظمی 
كه طبيعت به او داده، خود او اين نظم را كشف كرده، 
برای ساده كردن  نتيجه  در  دريافته و  آن را  سودمندی 
كار خود نظم  های ديگری آفريده است. به اين ترتيب 
هر انسان سالم و متعادل، نه تنها دارای حس نظم، يعنی 
دريافت و فهم نظم است، بلكه سخت پايبند آن و در 

تصوير شماره 1- نقشه پراكندگی ايل افشار در ايران
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پی ايجاد نظم هم هست. طبيعی است كه نظم  ها از نظر 
شكل، كاربرد و معنا يكسان نباشند.

 روشن است كه در انسان، نظم اساساً فطری است اما 
آزمايش  های زندگی و  گاه تاريخی در آن اثر مي گذارد 
و آن را به يك فرهنگ يا بخش مهمی از فرهنگ يك 
قوم تبديل مي كند، به طوری كه اگر فردی در آن قوم از 
آن حس پيروی نكند، بي درنگ آشكار می  شود و تقارن 
از بارزترين نمادهای نظم است. نظم در ملّتی با سابقه و 
تاريخ  دار و طی آزمون  های مكرر تاريخی و جغرافيايی، 
به فهم و درك گسترده و ژرفی تبديل می  شود كه گاه 
مقاصد زندگی را تحت تأثير قرار مي دهد. به اين ترتيب 
حّس نظم ملی همراه جريانات اجتماعی و تاريخی تغيير 
می  پذيرد و اگر آن جريانات به انحطاط و زوال بكشد، 
اين حس هم زوال مي پذيرد؛ طوری كه در هنرها شاهد 
قطع عالقه از تقارن می  شويم )حصوری، 1385: 81- 
آثار  در  تقارن  به  توجه  نوع  كه  می شود  79(. مالحظه 
هنری و ارتباط آن با مطالعات اجتماعی هنر در بين هر 
دو صاحب نظران فوق، اشتراك معنی دارد؛ و نيز همين 
 طور كه مشاهده می  شود، جامعه بايد در شرايط خاصی 
از بهره  گيری از نظم و ريتم و تقارن درونی باشد تا در 
شكل آثار هنری نيز چنين نظم و تقارنی نمايان شود؛ 
زيرا عدم ميل به تقارن، كه منبعث از نوعی فردگرايی 
در كل يا اجزاء جامعه است، شكلی از بی  نظمی و عدم 

هماهنگی را در پی مي آورد.
در مجموع، جورج زيمل بيش از ديگران به مقوله هنر و 
مخصوصاً هنرهای تجسمی پرداخته و معتقد است هنر 
در جامعه با عواملی چون اقتصاد، فرهنگ و سياست، 
موازی است و می توان اذعان داشت كه هركدام از اين 
عوامل به نوبه خود روی هنرها و شكل گيری نظريه ها 

تأثير می گذارند.

تاریخچه و نظام اجتماعی ایل افشار
افشار نام يك گروه بزرگ قومی-عشايری از اقوام ترك 
ايالت  نيرومندترين  از  اين قوم يكی  ايران است.  زبان 
امروزه  است.  مي رفته  به شمار  ايران  تاريخ  در  ترك زبان 
ايران  روستاهای  و  شهرها  در  افشار  طايفه  های  بيشتر 
آن ها  از  كوچكی  گروه  های  فقط  و  يافته  اند  اسكان 
شيوه چادرنشينی و كوچندگی خود را حفظ كرده  اند 
و ييالق و قشالق می  كنند )بلوك  باشی، 1379: 492(. 
تاريخ دقيق مهاجرت افشارها به كرمان و مبدأ مهاجرت 
آن ها روشن نيست؛ قديمی  ترين خبر از كوچ افشارها به 
كرمان از زمان به قدرت رسيدن شاه اسماعيل اول به بعد 
بوده است. نخستين گروه افشار ظاهراً طايفه قاسملو بود 
كه در حدود سال 916 ق. به كرمان مهاجرت كردند. 
افشار كرمان تا زمان كريم خان زند قدرت داشتند )همان: 

 .)496
افشار در سرتاسر كشور،  ايل  در نقشة زير، پراكندگی 
با لكه های خاكستری مشخص شده و نشانگر حضور 

عمده آن ها در استان كرمان است. 
نظام اجتماعی ايل افشار به مانند عشاير ديگر، بر پايه 
انسجام و يكپارچگی است. ايشان بنا بر شرايط زندگی و 
اجتماعی خود در طول نسل  های متمادی اين گونه تربيت 
شده  اند تا با هم متحد و هم  پيمان باشند؛ زيرا در غير اين 
صورت يارای مقابله با سختی ها و دشمنان را نخواهند 
داشت. بنابراين، تك روی، فردگرايی و تفرق در بينشان 
معنی ندارد و اين نظام به صورت غريزی در بين اين 
بيشتر  اكنون  است.  ديگر عشاير كوچنده حاكم  و  ايل 
بودند، يكجانشين شده  اند  ايالتی كه در كرمان ساكن 
و برخی نيز نيمه كوچنده هستند و به زندگی ييالقی- 
به  آن ها  ميان  در  ايلياتی  نظام  می  دهند.  ادامه  قشالقی 
صورت گذشته وجود ندارد ولی آثار بازمانده از دوران 
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طايفه  هر  و  شود  می   ديده  آن ها  ميان  در  پدرساالری 
رئيسی دارد كه او را سلطان خطاب می  كنند.

 بنابراين اتحاد و يكپارچگی هنوز در زوايای مختلف 
قوانين  تابع  همگی  و  می  خورد  چشم  به  زندگی شان 

حاكم بر طايفه هستند.

فرش   های افشاری
اگرچه در حال حاضر تعداد قابل توجهی از افشارهای 
كوچ  رو يك جا  نشين شده  اند، اما سنت فرش  بافی آن ها 
همچنان مطابق زمان كوچ  نشينی باقی است. »شهرهای 
شهربابك، سيرجان، بافت، رابر و نواحی غرب جيرفت 

مهم ترين مراكز بافت قاليچه  های افشارند.
زندگی  دارای  هنوز  كه  افشار  ايل  عشاير  از  دسته  آن 
كوچ  نشينی هستند و در دشت  های بين سيرجان و بافت 
عشايری  توليدات  از  ديگری  بخش  می كنند،  زندگی 
نام  با  به خود اختصاص می  دهند كه  استان كرمان را 
بازار سيرجان عرضه می  شوند.«  به  افشار  قاليچه  های 
به  شهربابك  افشارهای   )166  -165  :1381 )ژوله، 
صورت نيمه كوچ  نشين بوده و در نواحی جنوب و مركز 

اين شهر ساكن می  باشند. 
با  افشار  ايل  دست بافته های  جمله  از  سنتی  هنرهای 
داخلی  نيازهای  از  بخشی  يك سو  از  اقتصادی،  اهداف 
خانواده ها را برآورده می  كند و از سوی ديگر به منظور 
می   عرضه  بازار  به  خانواده  نيازمندی  های  ديگر  رفع 
شود. دست بافته ها شامل انواع مايحتاج زندگی است. از 
جمله گليم، خورجين، نمك دان، رختخواب پيچ، آينه  دان،     
رو زينی و بسياری لوازم معمولی كه خانواده عشايری به 
ابزارها  با ساده  ترين  زينت آن توجه نشان می  دهند و 

مجموعه  ای شگفت  انگيز و زيبا ايجاد می  كنند. 
اما از همه مهم تر، بافت انواع زيرانداز و قاليچه است كه 

آن را به اشكال و اندازه  های گوناگون می  بافند و اوج 
هنر و صنعت ايل محسوب می  شود. در بررسی قاليچه 
 های افشاری، خصوصيات ناشی از شكل زندگی طبيعی 
بدين صورت مشاهده می  شود كه جنبه هنری فرش   ها 
ملهم از طبيعت و مظاهر طبيعی است؛ اين خود نشانی 
از تجلی سادگی و بی  پيرايگی زندگی سنتی افشارها می  
در عرضه  موفقيت  عمدۀ  عامل  نيز  امر  همين  و  باشد 

محصوالت به جوامع ديگر است.
فرش بافی افشاری ذاتاً يك هنر سنتی است كه در عين 
و  تند  تغييرات  دست خوش  ندرت  به  تأثير پذيری، 
اساسی می  گردد. قدرت شكل  پردازی اين قوم محدود 
نگار های  و  نقش   است؛  بوده  اطرافشان  مشاهدات  به 
بسياری در طی قرن ها با اندك تغييری به كار برده شده و 
نگاره  های بسياری هم بی كم و كاست در طول چند صد 

سال استفاده شده است.
 با اين همه نمی  توان اظهار كرد كه پويايی و تحّركی كه 
الزمه هنر است در آن ها به چشم نمی  خورد، بسياری 
از نگاره  ها و نقشمايه ها نشان از تأثير ديگر حوزه  های 
مكانی در بافندگی دارد كه احتماالً اين تلفيق  ها در اثر 
حركت ساليانه عشاير و روابط آن ها با ديگران صورت 
گرفته است. الزم به ذكر است كه اين فرايند فرش بافی، 
جمعی بوده و توسط يك نفر انجام نمی  شود، در عين 
حال چندين نسل بايد روی آن كار كنند و هر كدام به 
فراخور سليقه خود چيزی بيفزايند يا بكاهند تا ماندگاری 
از  از نظر ساخت و تهيه فرش، هر يك  حاصل شود. 
گروه مردان و زنان نقش و وظيفه  ای بر عهده دارند و 
نتيجة خوب منوط بر اين است كه هر يك وظيفه خود را 
به درستی انجام دهد و همگی اتحاد خود را حفظ كنند. 
چنين فرايند جمعی با روح فردگرايی سازگاری ندارد 
و با اتحاد رايج در اين گونه جوامع قابل دست يابی است. 
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تصوير شماره 3- قاليچه افشاری با طرح شول، 160 در 193، اواخر قرن نوزدهم

تصوير شماره 2- قاليچه افشاری با طرح گل حشمت )حشمتی رضوی، 1387: 53(
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تصوير شماره 4- قاليچه افشاری با طرح سه كله 
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تصوير شماره 5- قاليچه افشاری با طرح تصويری 

تصوير شماره 6- قاليچه افشاری با طرح موسی خانی 
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تصوير شماره 7_ قاليچه افشاری با طرح دوگل
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تصوير شماره 8- قاليچه افشاری با طرح بته ای، موجود در موزه فرش ايران 
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تصوير شماره 9- قاليچه افشاری با طرح مکه ای )آرشيو شخصی نگارندگان( 
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تصوير شماره 10- قاليچه افشاری با طرح جنگلی، 215 در 186
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توصيف و تحليل ويژگي های ظاهری قاليچه  های افشار 
اعتدال،  به آدمی احساس  متقارن  يا  هر مجموعة زوج 
آرامش، ايستايی و اطمينان مي دهد. ويژگی بارز طرح های 
در  كه  طوری  به  است؛  آن ها  بودن  متقارن  افشاری 
نقش های جزئی تا طرح كلی فرش، انواع تقارن چهار 
طرفه، دو طرفه، واگيره ای و جزيی قابل تشخيص است. 
حتی اين طرح های روستايی و عشايری كه با ذوق  آزمايی 
و تفنن شكل گرفته  اند و به دليل بداهه  سازی ممكن است 
تقارن كامل در اجزايشان رعايت نشود، فضاهای متقارن 
كلی ايجاد مي كنند، بدين گونه كه در كليات تقارن دارند 
اما گاهی در جزئيات ندارند و اين خود نشانه نوعی بلوغ 
با آزادگی است كه منجر به جلب توجه  هنری همراه 

بيننده و در عين حال، عدم يكنواختی اثر می شود. 
و  سنّتی  سبك  استفادۀ  مورد  طرح  های  ديگر،  ويژگی 
كهن در نقش  پردازی قالی  های افشاری است كه »شيوه 
است  تركيبی  و  می شود  ناميده  مختلف«  يا  اشكالی 
درهم از شكل  ها و نگاره  ها و نقشمايه های گوناگون و 
پراكنده كه  برخالف شاخ و برگ و گل رابطه مستقيم و 
آشكار با يكديگر ندارند... ويژگی اساسی نقش اشكالی 
در »هندسی« بودن نگاره  ها... و نيز »ذهنی   بافی« است، 
يعنی اين كه نگاره  ها و نقشمايه های سنتی كه كم و بيش 
همسان و تغييرناپذير هستند در كنار هم و در جايی كه 
بافنده مي خواهد، جای می  گيرند. .... به سبب همين وسيع 
بودن دامنه خيال  پردازی در طراحی و رنگ  آميزی، همه 
می  چرخد.       بی  پروايی خيال  و  آزادگی  محور  بر  چيز 
با اين همه، هرج و مرج و آشفتگی در قالی  ها ديده نمی  
شود چرا كه تناسب و توازن خطوط و نگاره  ها رعايت 
می  شود. )پرهام، 1364، ج 1: 95( قاليچه  های تصاوير 

شماره 4، 5، 7 و 9 از اين دسته  اند.  
هنرهای  بررسی  با  نيز  فرش ها  حاشيه  قاب  مورد  در 

برده می  شود  اين مسئله پی  به  ادوار گذشته  تجسمی 
و  پوشاك  ظروف،  مثل  توليدات  ديگر  در  انسان  كه 
نقوش معماری نيز كادری را برای معطوف نمودن بيشتر 
ديد بيننده در پيرامون نقوش قرار داده است؛ حتی در 
قديمی ترين سفالينه  های منقوش از تمدن  های سيلك و 
شوش، حاشيه باريك و موّاجی ديده می  شود كه نماد 
آب است. بنابراين قائل شدن حاشيه يا كادر برای هر 
اثری هنری، شكلی از نظم و هماهنگی به آن می  دهد كه 
ذهن خاّلق بشر از ابتدا به آن تمايل داشته تا با تمركز، 
به محدوده مورد توجه بپردازد و اين نكته در فرش های 

ايرانی و عشايری به عنوان يك اصل، عموميت دارد.
طرح  های قاليچه  های افشاری از تنوع و گوناگونی فراوانی 
برخوردارند كه تعداد آن ها به 27 گونه می  رسد، اما 9 
طرح را مي توان در زمره اصيل  ترين آن ها ذكر نمود. اين 9 

طرح به نام  های زير شناخته می  شوند:

 1- طرح گل حشمت 2- طرح شول )بندی( 3- طرح سه  

کله 4- طرح موسی  خانی 5- طرح تصویری 6- طرح دوگل 

7- طرح بته  ای 8- طرح مکه  ای 9- طرح جنگلی.

بنابراين در مقالة حاضر، نمونه فرش های مربوط به اين 
زير  كيفيت های  ترتيب  با  كدام  هر  نه گانه،  دسته  بندی 

مورد بررسی و تحليل قرار می  گيرد.
الف(توصیف طرح 

ب(نوع تقارن 
ج(تعداد و نام حاشيه 

د(نوع حاشيه در بستن محدودۀ نقوش فرش 
ه( رنگ های غالب

1- طرح گل حشمت: 
بزرگ در مركز  ترنج شش ضلعی  اين طرح،  شاخصة 
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قاليچه بوده كه گاهی تقريباً تمامی متن قاليچه را با حفظ 
تقارن در متن فرش برگرفته است. داخل ترنج معموالً 
با  بعضاً  لوزی و  بته   جقه، گلدانی،  نگاره   هايی چون  با 
اشكال هندسی و حيوانی پر می  شود و در اطراف ترنج 
نيز نقش   های مختلف كار می  شود. تقارن در اين فرش 
به صورت مركزی يا يك چهارم است، اگرچه در برخی 
نمونه   ها، تقارن محوری يا يك دوم نيز مشاهده می شود. 
اين تقارن به طور كلی در طرح فرش به چشم مي خورد، 
اما گاهی در نگاره   های جزئی جابه   جايی صورت می  
گيرد و متناسب با فضای اشكال و ابعادشان، تغييراتی 
می   يابند.تعداد حاشيه در نمونه   های مختلف قاليچه  های 
افشاری متفاوت است و عمدتاً بين 3 تا 7 عدد متغير 
است. برای مثال در نمونة حاشيه فرش مندرج زير از 
طرح گل حشمت، حاشيه شامل سه زنجيره و دو حاشيه 
بزرگ است كه طرح حاشيه بيرونی خوشه انگوری و 

طرح حاشيه درونی مورب نام دارد.
صورت             به  حاشيه  های  طرح  انواع  تمامی  تقريباً 
واگيره ای دور تا دور قاليچه تكرار می  شوند، بنابراين 
حاشيه  ها حتّی در مقياسی كوچك تر از يك دوم يا يك 

چهارم قرينه محسوب می شوند. 
در نهايت حاشيه با فرم  های سلسله  واری كه در نگاه 
بيننده ايجاد می  كند حس خودبسندگی را القا می  كند. 
طرح  اين  از  مختلف  نمونه  های  در  غالب  رنگ  های 
روناسی، الكی و سرمه ای است، ضمن اين كه رنگ  های 
ديگری چون كرم، قهوه   ای و طاليی در البه  الی آن ها به 

چشم می  خورد.  

2- طرح شول )بندی(: 
)لرها(  افشار  ايل شول در شمار عشاير غير  »هر چند 
به شمار می  رود، اما يكی از نقشه  های قديمی و اصيل 

است.  شده  بافته  منطقه  اين  در  »بندی«  نام  به  افشار 
ساختار اصلی طرح بر مبنای رديف قاب  های متصل به 
يكديگر می  باشد كه طرح خشتی را يادآوری می  نمايد. 
برای جلوگيری از يكنواختی بيش از اندازه طرح، رنگ 
زمينه قاب  ها به صورت يك در ميان تغيير  می  كند.« 
به  هم  طرح  كل  در  تقارن   )483  :1386 )حسين خانی، 
به  ديگر  نمونه های  برخی  در  هم  و  مركزی  صورت 

صورت محوری نيز كار می  شود. 
است،  متفاوت  مختلف  نمونه  های  در  حاشيه  پهنای 
در تصوير شماره 3، اين قاليچه دو حاشيه به همراه 4 
زنجيره دارد كه حاشيه بيرونی با طرح پيكانی )مداخل( 
و تضاد رنگی كه دارد از نظر بصری ايجاد برجستگی 

كرده و نقش و نگاره  های داخلی را قاب گرفته است. 
همچنين استفاده از رنگ  های گرم و تندی چون قهوه  ای، 
روناسی و طاليی برای متن قاليچه موجب شده كه تضاد 
سياه و سفيد حاشيه چندين برابر ديده شود. )تصوير 3(

3- طرح سه   کله: 
»رايج   ترين گونه نقشه   های قالی افشاری است كه بافت آن 
با تفاوت   هايی اندك در نقش  پردازی، در مناطق سه گانه 
افشارنشين كرمان رواج دارد.نام  گذاری اين نقشه بر پايه 
ساختار طرح آن است كه سه كنگره چليپا مانند در انتهای 
عرضی زمينه قالی قرار می  گيرد، به گونه  ای كه بافندگان 
منطقه هر كدام از آن ها را يك »كلّه« به شمار می  آورند. 
همچنين حاشيه طولی زمينه نيز حالتی تورفته )مداخل( 
دارد كه در برخی گونه   های سه    كله، با تورفتگی عرضی آن 
برابری می  كند. قاب   های ميانی زمينه نيز به گونه  ای سلسله   
وار و جدا از هم در راستای طول زمينه قرار گرفته   اند.« 
)همان، ص 479( »در فاصله بين كله   ها نيز قاب   های لوزی   
شكل با نقوش قالب مانند )مرغی- قوچكی( قرار گرفته 
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است. وجود رديف نقش   های گياهی- هندسی معروف به 
آبشار در كناره طولی دو طرف زمينه قالی، از ويژگی  های 
قالی  های سه   كله... است.« )همان، ص 480( در طرح كلی 
يك تقارن مركزی حكم فرما است، حاشيه به شيوه شاخه 
شكسته و با اتصال بند هايی شبيه اسليمی و گل، شكل يافته 
است و رنگ كرم برای پس  زمينه حاشيه در تقابل با رنگ 

 های گرم و تند الكی و سرمه   ای است. )تصوير 4(

4- طرح تصویری: 
همان گونه كه از نامش پيدا است، از تصوير افراد مهمی 
چون نادرشاه افشار برای مركز فرش استفاده می  كنند. 
بافنده افشاری حتّی در اين طرح سراسری نيز تقارن و 
نظم را اعمال می  كند و با آوردن نقوش حيوانی و گياهی 
كه در جهت طولی كامالً روبه  روی هم قرار دارند، تعادل 

را برقرار می  كند.
در نمونه زير از حاشيه »لته  سيبی« )در اصطالح محلی 
سيبو( استفاده شده كه واگيره آن شامل يك شكوفه با 
دو برگ در طرفين می  باشد كه دورتادور فرش را در 
و  برابر  را چند  تضاد  رنگ سفيد حاشيه،  می  گيرد.  بر 
نگاه را معطوف به درون مي كند. رنگ  های گرم چون 
روناسی و كرم و طاليی در كل قاليچه غالب هستند كه 
در عين تندی، تابناكی و پر شر و شوری، به خوبی در 
كنار يكديگر قرار گرفته و سرشار از آرامش و نجابت 

هستند. )تصوير 5(

5- طرح موسی  خانی: 
موسی خان از بزرگان و افراد سرشناس بوده و اظهارات 
با گل  ها  اين نقش مايه  اين است كه  از  مردمی حاكی 
و برگ  های درشت كه تداعی  گر دسته گل رز بوده و 
در سرتاسر فرش تكرار می  شود، طرح لباس وی بوده 

است؛ از آن جا كه اين طرح به صورت واگيره ای در متن 
قاليچه قرار می  گيرد می  توان برای آن تقارنی محوری 
قائل شد. گاهی از چند حاشيه يك اندازه با نگاره  های 
تضاد  به خاطر  كه  استفاده می  شود  و هندسی  گياهی 
كار و سلسله  وار بودن، حتی اگر فضای  رنگی با متنِ 
كمی را اشغال كرده باشد؛ از اهميّتشان كاسته نمی  شود. 
در اين جا با استفاده از رنگ روناسی برای زمينه و آوردن 
رنگ  های سرد در خالل آن، حالتی متبلور و انسجام يافته 

مشاهده می  شود. )تصوير 6(

 6- طرح دوگل: 
اين طرح، دو ترنج بزرگ و لوزی شكل در  مشخصة 
مركز قاليچه است كه قسمت داخلی ترنج و لچكی با 
انواع طرح های هندسی و گياهی پر می  شود. اصطالحًا 
به اين طرح »دوگل پاريزی« نيز گفته می  شود. همچنين 
نيز  »سه  گل«  به  باشد  عدد  ترنج  ها سه  اين  تعداد  اگر 
و  است  مركزی  طرح،  اين  در  تقارن  است.  معروف 
نقشمايه های فرعی نيز با تكرارشان اين نظم و هماهنگی 
را دو چندان می  كنند. در مواردی كه حتّی تعداد حاشيه 
محدود باشد، پهنای آن كم باشد و رنگ متضادی با زمينه 
نداشته باشد، همين قرينگی و تكرار فرم  های هندسی 
است كه جريان يكپارچه  و متمركزی برای نگاه بيننده 
ايجاد می  كند تا فرش را مستقل از محيط اطرافش به 
خاطر سپارد. الكی، سرمه  ای، كرم به همراه مقدر كمی 
آبی، رنگ  هايی خالص، مجرد و صريح هستند كه روح 

بی قرار بيابان گردی را به آسانی وصف می  كنند. 
)تصوير 7(

7- طرح بته  ای: 
از  بافی خود  نمونه  های فرش   افشارها در قديمی ترين 
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دو ترنج مركزی

حاشيه لوزی
ی، سرمه  ای، كرم الك
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ش افشاری و ويژگی شكلیِ طرح  های آن
جدول 1- انواع طرح  های اصيل مورد استفاده در فر

م جدول از نگارندگان ه و تنظي تهي
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طرح بته  جقه، آن هم در اندازه  ها و شكل  های مختلف 
استفاده كرده اند. از آن جا كه نگاره بته به صورت واگيره 
در متن فرش قرار مي گيرد، گاه به صورت سرتاسری و 

گاه به صورت تقارن محوری تكرار می  شود.
افزايش  حواشی  تعداد  كه  چند  هر  نيز  نمونه  اين  در 
يافته، همچنان حاشيه بيرونی آن طور كه گفته شد، در 
عين سادگی و تنها با اختالف رنگ محدوده ای بسته را 
با نظم  ايجاد كرده است. همان تعداد رنگ های محدود 
خاصی در بته  ها به كار مي روند و حضور رنگ های سرد 
در كنار رنگ های گرم در يك قالی افشاری تمام عيار، در 
لحظاتی هيجان و در لحظاتی ديگر آرامش را به همراه 

دارد. 

8- طرح مکه  ای: 
»قالی  های نقش مكه ای در بسياری از نقاط شهربابك در 

گونه  هايی متفاوت بافته می  شوند. 
ساختار اصلی طرح آن عبارت است از: دو الی سه قاب 
هشت ضلعی متصل به يكديگر در زمينه قالی، به همراه 
اشكال چليپا مانند در مركز قاب  ها، زمينه اصلی قالی و 
اطراف قاب  ها، كه تماماً توسط رديف  های مورب »بته 
شايد   )475  -474 )همان:  است.«  گرديده  پر  بادامی« 
زائران خانة  ريز، حكم  نقش مايه های  اين  بتوان گفت 
خدا را دارند.  در اصطالح محلی به اين طرح »حور مك 
ه ای« نيز گفته می  شود. تقارن در اين دسته طرح  ها به 
صورت مركزی است. در اين نمونه نيز از همان حاشيه 
معروف لته  سيبی )سيبو( استفاده شده كه به لحاظ تضاد 
رنگی كه با زمينه دارد و فرم های مارپيچی كه در كليت 
است. رنگ   دارای وحدت درونی  كرده،  ايجاد  حاشيه 
های غالب همان روناسی، الكی و كرم در كنار مقدار 

اندك آبی، سبز و سفيد هستند. )تصوير 9(

9- طرح جنگلی: 
به  نقش  مايه سروی شكل  اساس  بر  »چارچوب طرح 
همراه نيم قاب   های مشبك كه در درون شبكه  های آن 
نقش  های مرغی جا گرفته، در پايه آن استوار گرديده 
و  گياهی  های  نقش   از  رديف  هايی  همچنين  است. 
نقش  مايه های  ميانی  فاصله  در  شكل(  )مرغی  حيوانی 
اصلی به چشم می   خورد. نقش  های سرو مانند )كه تعداد 
آن ها يك يا بيشتر می  باشد( به صورت قرينه بافته شده  
مشبك  مانند،  قاب  های  روی  بر  آن ها  قرارگيری  و  اند 
»گلدانی«  و  »درختی«  طرح  از  را  نقش  اين  وام  گيری 
تداعی می  نمايد... دو رديف نقش گرفته در كناره  های 
از قالی  های  طولی زمينه قالی، در كناره زمينه بسياری 
معروف به »سه  كله« نيز تصوير گرديده است. ... حاشيه 
»بازوبندی« ميانی در منطقه شهربابك معروف به حاشيه 
»حسين عباسی« می  باشد« )همان: 477( تقارن حاكم بر 
اين نمونه ها، محوری و متكی بر يك دوم تكرار شونده 
است. تكرار واگيرۀ حاشيه در عين ايجاد تقارن بيشتر، 
موجب تمايز حاشيه ناشی از تضاد رنگی نسبت به زمينه 
در اين نمونه شده است. جدای از رنگ كرم كه برای 
متن قاليچه به  كار برده شده، رنگ   های الكی، قهوه   ای و 

روناسی احاطه دارند. )تصوير 10(
چنانچه در اين نمونه ها مشاهده شد، غلبه و حكومت 
تقارن در نقوش سنتی مربوط به آثار عشاير افشار قابل 
مالحظه است. اين ويژگی برای قومی كه در مجاورت 
طبيعت و با ساختار حكومتی متحد و يك دست زيست 
می كنند، اين واقعيت را بيان می كند كه »ذهن خالق بشر 
نابهنجاری  ها و هرج  و مرج  های موجود  با  هنگامی كه 
در طبيعت روبه   رو می  شود، خيلی سريع و منطقی به 
صورت يك سيستم عمل می  كند. بدين ترتيب تقارن، 
اشيا و  بيان  برای  و  بشر  برای  سليم  عقل  نشانة  اولين 
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پذيرش آن ها است؛ از اين رو با زبان انسان های اوليه و 
حتّی ساختارهای اجتماعی آن ها نسبت به افراد متمدن 
بوده  تر  هماهنگ    موجود،  اجتماعی  ساختارهای  و 
بيان ديگر، حضور  به   )simmel, 2002: 499(».است
هماهنگی  و  نظم  از  حاكی  ريتم  و  تقارن  حداكثری 
است و همان گونه كه در آثار هنری از جمله فرش قابل 
مالحظه است، در كليت اين گونه جوامع نيز جريان دارد.

تحلیل قاب و حاشیۀ فرش با رویکرد زیمل
گذر  نقطه  عنصری  هر  هستی،  طبيعت  در  كه  آن جا  از 
به  فقط  دارند،  جريان  بی  وقفه  كه  است  رويداد هايی 
طبيعی  فرايندهای  مجموعه  در  جزيی  عنصری  عنوان 
معنادار است. در آثار هنری نيز، مجموعه اجزايی اعم از 
اشكال و عناصر موجود است و جوهر يك اثر هنری، در 
عين داشتن كليت واحد كه شامل اجزای متعدد مستقل 
می باشد، با محدوده ای از پيرامون جدا می شود. همين 
هنری  »اثر  كه  می  دارد  عنوان  اين گونه  زيمل  را  معنی 
به  بسته  و  كليتی خودبسنده  از واحدها است«،  احدی 
بيرونی  برايش  كه  آن چه  همه  مقابل  در  خودش  روی 

هستند. 
از آن اين گونه نتيجه می  گيرد كه حدود اثر هنری معنايی 
دارد كاماًل متفاوت از معنای حدود چيزهای طبيعی؛ در 
حالی كه حدود چيزهای طبيعی محل تأثير و تأثر متقابل 
درونی و بيرونی با محيطشان هستند، حدود آثار هنری 
كاماًل بسته است و بسته بودن به سوی بيرون، تمركز 
وحدت  بخش به سوی درون را جمع می  كند. به گفته 
زيمل، »قاب تابلو« اين كاركرد دوگانه و ايجاد »حدود« 
و  درونی«  »وحدت  بنابراين  می  كند.  ايفا  خوبی  به  را 
يك  بی  واسطه  زندگی«،  تمامی  از  شده  جدا  »واقعيت 
چيزند كه از دو زاويه متفاوت ديده شده  اند و فقط به 

لطف اين خود بسندگی است كه اثر هنری می  تواند بيننده 
را اقناع كند. از سويی زيمل قاب را نماد وحدت درونی 
می   آن  روی  كه  نگاهی  كه  معنی  بدين  می  داند.  تابلو 
افتد را به سوی درون تابلو می  لغزاند. رابطه ميان تابلو 
برجسته  با  می  شود.  تشديد  از همه طرف  مركزش  و 
 سازی بخش بيرونی قاب نسبت به بخش درونی  اش، اثر 
شيارهای قاب به طور قابل مالحظه  ای تقويت می  شود، 
به طوری كه چهار كنج قاب سطوح همگرايی را تشكيل 
تابلو جريان  قاب  بسيار مهم است كه طرح  می  دهند. 
پيوستة نگاه را طوری امكان  پذير كند كه نگاه هميشه 
بنابراين زيمل معتقد  بازگردد.  به سوی خودش  بتواند 
است كه قاب هرگز نبايد با پيكربندی  اش شكاف يا پلی 
عرضه كند كه از آن جا دنيا بتواند به تابلو بازگردد يا تابلو 
به دنيای خارج وارد شود )واندنبرگ، 1386: 72-71(. 
همان گونه كه در فرش   های ايرانی، حاشيه هميشه و از 
همان ابتدا ركن اصلی و موجب استقالل درونی نقش 
فرش بوده است؛ حتی در فرش پازيريك كه به عنوان 
قديمی  ترين فرش از آن ياد می  شود، حاشيه عنصر و 
عاملی مهم به  شمار می  آيد. حاشيه  های فرش همچون 
قابی نقش درون فرش را احاطه كرده  اند و از زمينة فرش 

مراقبت می  كنند. 
فرش با حاشيه، نظر بيننده را منحرف نمی  كند و چشم 
را به مركز فرش می  كشاند؛ همان طور كه قاب تابلو باعث 
انسجام بصری آن می  شود. به ويژه چون نقش فرش 
واقع  گرايانه نبوده و از فرم  هايی كاماًل انتزاعی و تجزيه 
است  شده  باعث  حاشيه  وجود  می شود،  تشكيل  شده 
كه نظم و هماهنگی به خوبی در طراحی فرش وجود 
داشته باشد. ايجاد نظم در فرش، خود اولين اصل برای 
مهم ترين  حاشيه  كه  چرا  است؛  آن  در  حاشيه  حضور 
عامل نظم  دهنده است. از اين منظر می  توان ابعاد زيبايی  
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شناسی كه زيمل برای قاب تابلو قائل شده است را به 
حاشيه فرش تعميم داد، زيرا آن چه وی برای استقالل و 
كفايت اثر هنری مهم می  داند قابل انطباق با ضرورتی 
است كه حاشيه ها برای فرش دارند و بسان مرز كشورها 
و جوامع، برای تعيين محدوده به  كار گرفته می شود. از 
آن جا كه زيمل برای كيفيت و چگونگی قاب اثر هنری 
نيز شاخصه هايی را در نظر می  گيرد و آن  را در تأثيرات 
زيبايی  شناسانه  ای كه برای خود اثر دارد حائز اهميت 
می  داند، می  توان چنين نتيجه گرفت با اين كه قاب يا 
حاشيه نسبت به متن كار، نقش فرعی دارند، اگر با دقت 
و انديشه انتخاب نشوند ممكن است بيننده را از اصل 

موضوع غافل كند. 
در عين حال حتی هنگامی كه اين حصار، هماهنگ با 
هستی درون اثر با شد؛ اثری در كل، منسجم و خودبسنده 
است كه آدمی را از دنيای اطرافش بی  نياز گرداند. زيمل 
از قابی سخن به ميان می  آورد برجسته با عناصر بصری 
ساده كه نگاه را به درون می  لغزاند و چهار گوشه قاب به 
منزله سطوحی هم گرا است تا در اين هدايت به درون، 

سهمی مهم داشته باشند.
اين كيفيت برجستگی را در فرش افشاری می  توان با 
تغيير رنگ و استفاده از رنگ  های متضاد مشاهده كرد. 
فرش   های  مانند  چندان  عشايری  فرش   های  اگرچه 
شهری در قيد و بند ابعاد و تعداد حاشيه  ها نيستند، در 
آن ها نيز می  توان شاهد شاخصه  هايی از جمله حاشيه 
بود.  از زنجيره، حاشيه فرعی و حاشيه اصلی  متشكل 
زنجيره به عنوان اولين بازدارنده مطرح می  شود و اجازه 
ورود عنصر زائد را به درون فرش نمی  دهد. حاشيه  های 
فرعی در دو طرف حاشيه اصلی و با رنگی متضاد قرار 
گرفته  اند و حاشيه اصلی كه وظيفه اصلی محافظت را بر 
عهده دارد، با طرح  هايی ساده و متقارن دورتادور فرش 

ديده می شود.  
هر آ ن چه كه در طبيعت حضور دارد و منبع الهام هنرمند 
در  غيره  و  حيوان  درخت،  گل،  قبيل  از  است؛  بافنده 
ارتباط با محيط اطرافش معنی دار می  شود؛ اما در يك 
قاليچه افشاری تمامی نگاره  ها هويّتی مستقل می  يابند 
طرفی     از  كه  می  شوند  بسنده  خود  كليتی  به  تبديل  و 
تداعی گر منبع الهام خود هستند و از طرف ديگر شباهتی 
به آن ندارند. اين مسئله موجب می  گردد تا تمامی توّجه 
متوجه درون  شود و همچون جهانی  و ذهن مخاطب 
پر نقش و نگار، بيننده را در خود فرو  برد. حاشيه سهم 
مهم و به سزايی در اين القای تمركز دارد، گوئی تمامی 
در  قاب  و  حاشيه  واسطة  به  آن  نگاره  های  و  عناصر 

تالشند كه چشم را به مركز فرش هدايت كنند. 
بنابراين در نگاهی كلی، مشخصه مهم طرح  های افشاری 
در مجزا بودن نگاره  ها است كه تمامی متن فرش را پر 
می كند و حاشيه با خطوطی راست و پابرجا اين فضای 
داخلی را از محيط اطراف متمايز می  كند و همانند سدی 

است تا اثر هنری بتواند قائم به ذات، بيان  گردد. 

نتیجه گیری
قرن ها وزن و نظم در شعر فارسی حضور داشته است، 
فضای مساجد دارای چهار ايوان و دو گلدسته بوده اند و 
نقش تذهيب و فرش به صورت يك دوم و يك چهارم 
بوده است؛ همگی هماهنگ با سرشت سنتی مردمانی 
بوده است كه در ارتباط با يكديگر كار می  كرده  اند. در 
چنين جامعه ای معمار، نقاش، كارگر، شاعر و عارف در 

يك راستا حركت می  كنند و از هم تأثير می  پذيرند.
اما به محض آغاز عصر جديد و ظهور مدرنيسم كه   
گزينه  های  و  مختلف  گونه  های  پذيرش   در  را  جهان 
به  متمايل  ذهنيت  در  ساخت،  سرگردان  متضاد  ظاهراً 
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غلبة »تقارن و توازن« در عالم هنر نيز تجديد نظرهايی 
صورت گرفت. 

در اين دنيای جديد كه هر روز دستاوردهای جديدی 
دارد، ديگر به ندرت مي توان شاهد حضور آن انسجام و 
هماهنگی پيشين بود. فضای هنر مدرن، كاماًل فردگرايانه 
است و هنرمند ديگر در انديشه نياز جامعه و هماهنگی با 
آن نيست؛ از اين رو مشاهده می  شود اين حضور تقارن، 
هميشگی نبوده است. گاهی به صورت بازتابی از شرايط 
اجتماعی بروز می يابد و گاهی حذف می شود. به ويژه 
در برخی محصوالت نوين، با اشكال هنری جديد كه 
تداعی گر نوعی بی نظمی هستند ظهور دارد، ليكن در 
عين حال از سوی برخی افراد، بر محصوالت دارای نظم 
بصری و تقارن ارجحيت می يابند كه با احتساب نظريه 
)بازتاب( مورد اشاره، می تواند حاكی از عدم نظم و ريتم 

درونی فرد و يا جامعه باشد.
با تكيه بر مطالعات اجتماعی هنر، طرح  ها و نگاره  های 
منظم و متقارن در هنرفرش  بافی عشاير حاكی از فضای 
ايشان است؛ اجتماعی كه بدون نظم  بر اجتماع  حاكم 
و يكپارچگی نمی  توانسته زنده بماند، بنابراين انعكاس 
مناسب اين الگوهای زيستی عشايری، وجهی شاخص 

در هنر عشاير است.
از سويی ديگر افشارهای روستانشين و كوچ رو تحت تأثير 
معاشرت با طبيعت هستند و درس  های آموخته از آن را در 
زندگی و هنر خود به كار می  گيرند؛ اما نه به صورت واقعی 
بلكه با نمادپردازی كه نشان از خالقيّت و ذوق هنری 
دارد، تا به درك محيط پيرامون كمك كند و بُعد ديگری از 

جهان  بينی ايشان را آشكار می  سازد. 
همين  طور بيش از هزار سال هنر دينی و اسالمی ايران، 
مملو از نمونه  هايی است كه در آن ها »نظم، تقارن، انسجام 
و هماهنگی« از اجزای الينفك محسوب می  شوند. در 

دست بافته های  همه  مشترك  وجه  سال،  هزاران  طول 
پرندگان، صور هندسی  نقوش  از  استفاده  در  عشايری 
ويژه  ای  توازن  با  كه  است  بوده  درختان  نگاره  های  و 
در درازا و پهنای آن تكرار می  شود. فرش  افشاری نيز 
سادگی  با  كه  است  برخوردار  مشابهی  ويژگی  های  از 
انديشه  ی  و  از ذهن خالّق  نشان  پيراستگی خاصّی  و 

جستجوگر بافنده  اش دارد. 
در  ريشه  ذهنی  باف،  غالباً  اين طرح های  است  بديهی 

باورهای قومی هر منطقه دارد. 
هنوز در البه  الی نقشمايه های افشاری ردپای آثار هنری 
پيش از تاريخ را مي توان مشاهده كرد كه نسل به نسل 

منتقل شده  اند. 
از آن جا كه بر اشيا كاربردی نقش می  بندند، علت استمرار 
آن ها در تمامی زمان  ها و مكان  ها قابل ادراك می  باشد. 
با وجود اين كه هنر فرش، ذاتی سنتی داشته و حس نظم 
و توازن در درونش به شكلی نهادينه مشاهده می شود، با 
پيدايش الگوهايی مدرن در بطن اين هنر ديگر حاشيه، 
ترنج، تقارن و توازن وجود ندارد، بلكه تنها تقليدی از 

هنر آزادگرايانه مدرن می  نمايد.
اين مقاله  اما همان گونه كه در نمونه  های مندرج در   
به  عشايری  و  روستايی  هنر  هم  هنوز  شد،  مالحظه 
فطرت ابتدايی بشر نزديك است و همانند ديگر هنرها 

درگير فضای هنر مدرن نشده است. 
توافقی  حاصل  هم  هنوز  عشايری  نگاره  های  بنابراين 
جمعی هستند كه در فضايی سرشار از همدلی و انسجام 

اجتماعی و سياسی شكل گرفته  اند. 
يك  نام  از  سخن  افشاری  فرش  طرح  های  خلق  در 
هنرمند يا طراح نيست، بلكه هر كس بنا بر ذوق و سليقه 
خويش نقشی افزوده است و چون اين آثار با باورهای 
قومی پيوند خورده، پس نگاره  های پيشين به نشانه تأييد 
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و تداوم تكرار شده  اند.
برخورداری از نگاهی زيبايی  شناسانه نسبت به حضور 
»قاب يك اثر هنری و به عبارتی حاشية فرش« و تلقِی 
ركن اساسی بودن آن، نيز باعث می  شود اثر هنری دارای 
كليتی انسجام يافته و بدون نياز به محيط اطرافش بشود.
 در مجموع، رويكرده ای زيبايی  شناسی جامعه شناختی 
مصداق  كشورمان  سنّتی  هنر  نيز  و  جامعه  در  زيمل 
می يابد، زيرا اصل زيبايی  شناسِی مبتنی بر رعايت تقارن 
و حاكی از نظم و هماهنگی ارتباطات اجتماعی، قابل 
تبيين به نظر می رسد. جمع بندی تصويری ذيل، بيانگر 
كليتی در راستای مندرجات فوق است كه در آثار هنری 
طور  به  نتايجش  كه  شده  تحليل  نمونه  های  قبيل  از 

خالصه در ذيل می  آيد، بيان می شود.
ظهور  نتايج  از  بارزی  مصاديق  فوق،  نمونة  طرح های 
است  طبيعت  با  مواجهه  در  بشر  خاّلق  ذهن  از  يافته 
كه ناخودآگاه در جهت ايجاد تعادل و چشم  نوازی، به 

صورت منظم و متقارن، درج و ثبت اشكال می  كند.
9 طرح اصلی و رايج منطقه كرمان با ويژگی های اصيل 
تقارن،  افشاری نشانگر غلبة نظم و  فرش   های عشاير 
اعم از محوری و يا مركزی و نيز محوری ناشی از تكرار 

واگيره ها، در حاشيه و نقش اصلی و فرعی است. 
زندگی  الزمه  همدلی  و  يكپارچگی  كه  منطقه ای  در 
يكجانشينی  زندگی  آن،  تداوم  در  و  كوچ رو  عشايری 
است، همواره نام يك فرد به عنوان سلطان در اجتماع 
ايل افشاری مطرح بوده و با وجود يك جانشينی فعلی بر 
تعداد قابل توجهی از افراد، همچنان فضای پدرساالری 

در درون، حاكم بوده است. 
حس ضرورت حركت  های جمعی و پيروی از بزرگان 
قوم همچنان باقی است و لذا زيبايی  شناسِی مبتنی بر 
رعايت تقارن، نظم و هماهنگی در ارتباط با ارتباطات 

نتيجه جامعه  در  نظر می رسد.  به  تبيين  قابل  اجتماعی 
عشايری كه همانند انسان  های ابتدايی در دامان طبيعت 
اطرافش  محيط  و  اشيا  با  كه  هنگامی  می  كند،  زندگی 
برخورد مي كند، می  خواهد آن ها را با آن چه در ذهن دارد 
هماهنگ كند؛ پس آن ها را به صورتی موزون و متقارن 

و برخوردار از نظمی چشم گير نشان می  دهد. 
جامعه   زيبايی شناسی  به  نسبت  زيمل  آراء  به  توجه  با 
 شناختی، می  توان نظم موجود در هنر عشايری را پاسخ 
ذهن خاّلق بشر نسبت به محيط آشفته اطرافش دانست. 
جورج زيمل جامعه  شناس آلمانی حدود يك سده قبل، 
اصل تقارن را منشأ همة درون مايه های زيبايی  شناسی 
در هنر و جامعه دانسته كه بين جامعه و اثر هنری تعامل 
به وجود آورده و به ديگر بيان، جامعه را به مثابه كليت 

زيبايی  شناختی مطرح می  كند. 
در واقع زيمل بين كيفيت اداره جوامع و ميل به تقارن 
و يا ميل به عدم تقارن، تناسب ديده و نيز معتقد است 
كه ذهنيّت بشر به  گونه ای ناخودآگاه، هماهنگ و موزون 
عمل می  كند. چرا كه هنر انسان  های ابتدايی و تمدن 
 های اوليّه متقارن و نظم  يافته بوده است؛ اما در دنيای 
مدرن كه رابطه مستقيم با آزادی فردی دارد، اين نظم  ها 
و تقارن  ها برهم زده می  شوند. با قابليت تعميم ويژگی 
ايران،  دينی  جامعة  چون  محور  تعهد  جوامع  مشترك 
تبعيت از نظم و تعادل در اجتماع با حفظ مرزها موجب 
بروز بازتاب آن در آثار هنری و داشتن حاشيه و قاب 

تمركز دهنده بوده و ضرورت بصری نيز می  يابد. 
ليكن با ورود اين هنر به دنيای مدرن و فردگرايی حاكم 
بر ذهنيت مدرنيسم، به سوی عدم تقارن سوق می  يابد 
و نتيجة آن فرش   های ماشينی و نوينی می  شود كه در 

آن ها ديگر هيچ نشانی از حاشيه، ترنج و لچك نيست.
جوامعی  هنوز  مدرن،  دنيای  همين  در  اين ها  همه  با   
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را  خود  اصالت  و  هويّت  كه  دارند  حضور  اين چنينی 
حفظ كرده  اند. به شكلی كه طرح های گل حشمت، شول 
يا بندی، سه  كله، موسی  خانی، تصويری، جنگلی، بته  ای، 
مكه  ای و مرغی، از جمله طرح  های اصيل فرش اين قوم 
هستند كه در تمامی نقش و حاشيه آن ها، انواع تقارن 
 های محوری، مركزی و جزئی، يك اصل محسوب می  
شود و اين نظم و هماهنگی در طی ساليان متمادی بدون 
منتقل شده است؛ همان طور كه  به سينه  تغيير و سينه 
در ذهن بافنده افشاری، حاشيه همچون قاب محكم و 
پابرجايی است كه از نگاره  های ظريف و شكنندۀ فرش 
حراست می  كند و بيننده را در اين دنيای پر نقش و رنگ 

مستغرق كرده و اقناع می نمايد. 
بازتاب  رويكرد  تعميم  قابليت  پژوهش،  اوليه  فرض 
جامعه در آثار هنری با نگاهی كل گرايانه و جامع بوده 
است كه گرايش به تقارن اثر را بازتابی از كليت متقارن 

و متعادل در اداره جامعه تلقی می كند.
دست مايه  بازتاب،  نظريه  و  زيمل  ديدگاه  بنابراين   
پرداختن به چرايی كيفيت نقش و حاشيه فرش، تنها از 
جنبة »ريشه يابی تقارن در زيبايی  شناسی جوامع متحد و 
سنتی« برای تحليل فرش ها قرار گرفته است؛ و نيز زمانی 
آثار هنری«  در  بازتاب جامعه  »رويكرد  از  كه صحبت 
است، حضور نظريه جامعه شناسانه زيمل معنی دوباره 

می يابد. 
لذا در كنار اشاره به ضرورت پژوهشی پيرامون ارتباط 
بين ويژگی شخصيتی افراد و گرايش به تقارن و يا ميل به 
عدم تقارن، توجه به ابعاد نظريه زيمل در چارچوب های 
جامعه   شناختی هنر دوران نوين نيز به عنوان موضوعات 
دو  هر  كه  می شود  پيشنهاد  محققان  برای  آتی  مناسب 
ابعاد  بهتر  درك  در  و  هستند  بين  رشته ای  حيطه هايی 

فرامتنی هنر، مدد رسان خواهند بود.
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