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

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

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

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

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

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

چگونه چنین تحقیقی انجام شده است، خود جای تأمل دارد.
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 دهیکچ
ویهن ر-یتفرهنگ ی ازهویتوانگفتبخش یم

خیت ا .م رتط ات تونیمابافرشعجیملیحت
،افتخ  ا وخ اش  انب  وخ ات  ت،پ  ررانی  اف  رش

ویب هگشش ته ن یاکن شتهتنهابااتیهنرمندانا
موخ اتتوب اینونپکهتاکیرینهنرومسیبا اپر
توانن دآن اهمنن انمیآنبهدن وحاالقانهیخم

فیازوظ   ایک   ی ونی   ازا.زن   د نگهدا ن   د
یگششته نین شتهمعرفیپژوهشگرانومحققانا

نمقال هیخ ا.آناتتیخیتتا یرانوهویفرشا
ایتابخانهکمطالعهکیاتاسبراتتتاتالششد 

یشنات ونم اخیهنر-یخیتا یهایژگیویدانیوم

نق  یعن یرانیننقوشفرشایترازمعروفیکی
یرانمو خبر ت یفرشایایخ حوز جغرافیهرات
شوخیننق معرفیایخیتا یهاشهیو گیرخقرا 
ت ااتا .رپات خخاخ ش وخیزتؤالتاًبهچندیونها

س ت؟یچینق  هرات أست؟منشیچینق هرات
1ند؟ادامکیانواعنق هرات


نق  ،ینق  هرات ،رانی ف رشا:یدیلک های هواژ
 .بافتیهاکتط،خ همیماه

                                                 
نیاا شناتیا شدلیالنفیسیکنامهاینمقالهبرگرفتهازپایان1

 .تقیآشو یاتتمحمدخکتربه اهنمایی
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 مقدمه
رانی ازنقوشمهمفرشایکیعنوانبهینق هرات

یعن یازانواعآنیکینعنوانوخ واقعیترجیبا ا
اینگ ا  ننق  ی ا.ش وخمیشنااته«خ همیماه»

ص و  ب ه)د متقابلیلازخوبرگامکمتشاتت
 اخ یعطاتاشا یلوفریمانندنیهگلبز گک(نهیقر
آنخوب رگیو ص حیبهگفتهعل .اندانگرفتهیم

لیبع دهاب هخوب رگتط دهک بوخ یاتاتاًخوماه
.اندشد 

نمه رخ نق  ی یآینموخه امشاهد لیبهخل
ت  راوعنص  ریمیدی  لص  و تجری  ازقطیهرات  
ت وانم ی،نیاخولف ی یم اهآنیعنینند کیهمراه

س میئت رایمی انمه ریی ننق   اخ آیاااتتگا 
لا تطاطب ایخلبهی تدنق هراتمینظربه.خانست

نیل وفرمط یوگ لنیهمن ونم اهیآبموجوخا 
ا ب وخ ونم اخی تآبخ حیمفهوما زشواهم

.اتتا یگرخش وزگا وتداومح، یزا
شوخامامیاواند یننق بانامهراتیهرچندا

هک تدمینظرستوبهیآنشهرهرا نألزوماًمطد
میزارات انق دکمرکهو خ شهرهرا کنق مش

خ یهنق هرات کنیاحتمالا.افتهباشدی واجبوخ 
رجن دویژ بی وهب )رانی شرقایبافندگیهاحوز 

گرگسترشیافتهوازآنجابهنقاطخیاملکت(قائنا 
. تدینظرنمدبهیبع،افتهباشدی

هک ات تیحدبهیهراتیتانعطافالگویقابل
یگریخیهامایهنق ،یاماهیبرگمایهنق یجابه

د ی امیه اوش ااهایاوش هیهاگل-بتهچون
هبرگیشطیتواندباحالتمیزیر نیپرگلوبرگو 

 ونی ازا.ن دک ااحاط هیزکگلبز گمر،د یام
نینایاخیاتاستااتا بنبریشما یبیهاینوآو 

ت وانخ م یازآن اییهاهنمونهکجاخشد ینق ا
.مشاهد نموخزیفرشمعاصراصفهانوتطر

لخو  ی واوایم و یننق خ اواارخو  تیا
رانی  جخ هن  رای   ایص  و  نقش  ب  هیص  فو

ش ترینزم انخ بی اصوصف رشخ آم دوازابه
ب هگرخی د ،رانمت داولیفرشایبافندگیهاحوز 

،ا منس  تان،قفق  از،گ  رهمن  ونهن دیخیش و هاک
.اتتزمنتقلشد ین...مصرو،هیتو ،هیکتر

روسیوت یحص و یچ ونعل یپژوهشگران
نپ ژوه م و خات تفاخ ی هنظراتشانخ اکپرهام

،ینق  هرات یقرا گرفت هخ ا ائ هت ااتا اص ل
رنق باه ماتف اقنظ ریثکرونحو تیانتخابواگ

 اهمانت ااتا یهراتیپرهامتااتا اصل.ندا ند
خ یوچه ا م اهیلازل وزکخ همومتش یماه

خ یبدونلوزینق هرات)نموخ یاطرافآنمعرف
هک  یخ ح  ال(ن  دا خیگ  اهیش  انجایفای  تعر

آنیهرات ب هبنی انننق  ی ایخ معرفیحصو 
انی  گ لخ مکی  رخ وآن اخوب رگوک  اش ا  

.خاندیم
قیدوت  الی  تولیه  او یش  ،یم  ی اقلیش  را

نی خ ف رمایراتییتطببروزتغبافندگانهرمنطقه
،ر ی انداز واگ،ا  فتهکبهیهامایهنق نق ازنظر

وموج باش ت دیگرخیبندو نگیطراحکتط
ها وخعام لکازآنشد یدآمدنانواعمختلفیپد

ش ما و ب هکمحلبافتنق مشییخ شناتایمهم
آنیخیوت ابقهت ا یفنق هراتیخ تعر.دیآمی

محققانوپژوهشگرانفرشنظ را ،رانیخ فرشا
نق لق ولاش ا  چن دهبهکاندا ائهنموخ یمتفاوت

.شوخمی
 

 (درهم یماه) ینقش هرات
نیت رجی از ایک ی«یاهرات ی خ ه میماه»نق 
هازاواا رعه دک رانات تی ایبافیقالیهانقشه
ج اخ  ازهم هیرانمتداولشد وب یخ ایصفو

رختتانوک،جانیآذ با،اراتانیشهرهاو وتتاها
،پره ام)ش وخمیگوناگونبافتهیهاو یفراهانبهش

ویوب ومیل یاایخ همنقش هیماه.(1731،191
یه انطرحیطاترینوزیترفیبافازجملهظریذهن

خ ه مابت داخ یطرحم اه.ر اتتکنق ومزی 
یه اانونک گ ریرجند ونقگرفتوازآنجابهخیب

،پ اوآذ ی ض ویحش مت)افتیفرش ا یبافندگ
 اب اخوط رزیرانطرحهراتیمرخما.(1731،111

ش ترخ ش مالیهبکطرحنخست،بافتندمیمتفاو 
مانن دیل وزیهاشاملگل،ولاتتارانمتدی ربا
ابرگاطرافآنق را گرفت هییهچها ماهکاتت
مت داولات تشترخ ارات انیهبکنوعخوم.اتت
.(64تایب،اخوا خز)لاتتکنشیفاقدا

متناتبب ااخوا ومن اطقمختل فینق هرات
ازآنییه اابخ یلنق کشد ویخچا تحوالت

یب ومازآنه ایهبعض کاتتگرفتهیمختلفیاتام
خ ن وعیلخاش تنااتصاص اتیبهخلیوبرااتت
چ ونگل دا ییه ان امیل کبی کوترهامایهنق 
مرغو،یبوتهماه،یز ماهی -ستهکشیهرات،یهرات
.اتتبهاوخگرفتهیماه
 
 ینه نقش هراتیشیپ

ریش هخ اعم اقات اطی یران یازنق وشایا یبس
کم کاننق وشی ش نااتبن.رانبات تانخا ن دیا

ریب ات ییبهت رنق وشوآش ناییشناتابهیانیشا
وج  وخ.رخک  اواه  دیتح  ولآنه  اخ آه  ا هن  ر

لص و ی ازقطینمهرخ نق  هرات ییآینموخها
یماهیعنیینند وکیتراوعنصرهمراهیمیدیتجر

س میئترایمیانمهرییآبهننق  ایانایبننیاخولفی
هک نبوخ اتتینمهرباو براییخ آ».گرخاندبرمی
یخ ونآبمتولدش د ات توخوم اه(تر یم)مهر
ازایمجس مه،آو ن دیرونمی اازآببینویخلف

ن اخ خوط رفیخلف یهخوم اهکاتتیمهرباق
.(1711،61،یحصو )«خهدمیچهر اونشان




 : چهره مهر بین دو ماهی مهرابه تنوراردن1تصویر 


توان دخ نوعخیگرا تطاطنق هراتیبامهرمی

خ نق  چ راک هم اهی» تالتمهرنهفتهباش د 
گ ریا وخ اب هتم اموماهیخ همنق وات طه

کمال تاند ات ت.چ ونب اکم کی کگ رخش
عاملچها گوش اب هعام لم دو تواتتیکاوا ،

کندواینتط دیلچه ا گ وشب هخای ر تطدیلمی
خهدکهیک یازآنه انزخی کب همعانیبسیا یمی

کن دومقصوخیاتتکهمهرب رایآنقرب انیم ی
همانپیروزیططیعت وحانیبرططیع تجس مانی

(.1711،11٥اتت)کاظم،
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پژوهش، فرآیندی زمان بر و هزینه بر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست 
دغدغه  پژوهشی،  حوزه های  دیگر  در  محققان  دیگر  همانند  نیز  می شوند  کنکاش  و  تحقیق  فضای 

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

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

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

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

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

چگونه چنین تحقیقی انجام شده است، خود جای تأمل دارد.
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 مقدمه
رانی ازنقوشمهمفرشایکیعنوانبهینق هرات

یعن یازانواعآنیکینعنوانوخ واقعیترجیبا ا
اینگ ا  ننق  ی ا.ش وخمیشنااته«خ همیماه»

ص و  ب ه)د متقابلیلازخوبرگامکمتشاتت
 اخ یعطاتاشا یلوفریمانندنیهگلبز گک(نهیقر
آنخوب رگیو ص حیبهگفتهعل .اندانگرفتهیم

لیبع دهاب هخوب رگتط دهک بوخ یاتاتاًخوماه
.اندشد 

نمه رخ نق  ی یآینموخه امشاهد لیبهخل
ت  راوعنص  ریمیدی  لص  و تجری  ازقطیهرات  
ت وانم ی،نیاخولف ی یم اهآنیعنینند کیهمراه

س میئت رایمی انمه ریی ننق   اخ آیاااتتگا 
لا تطاطب ایخلبهی تدنق هراتمینظربه.خانست

نیل وفرمط یوگ لنیهمن ونم اهیآبموجوخا 
ا ب وخ ونم اخی تآبخ حیمفهوما زشواهم

.اتتا یگرخش وزگا وتداومح، یزا
شوخامامیاواند یننق بانامهراتیهرچندا

هک تدمینظرستوبهیآنشهرهرا نألزوماًمطد
میزارات انق دکمرکهو خ شهرهرا کنق مش

خ یهنق هرات کنیاحتمالا.افتهباشدی واجبوخ 
رجن دویژ بی وهب )رانی شرقایبافندگیهاحوز 

گرگسترشیافتهوازآنجابهنقاطخیاملکت(قائنا 
. تدینظرنمدبهیبع،افتهباشدی

هک ات تیحدبهیهراتیتانعطافالگویقابل
یگریخیهامایهنق ،یاماهیبرگمایهنق یجابه

د ی امیه اوش ااهایاوش هیهاگل-بتهچون
هبرگیشطیتواندباحالتمیزیر نیپرگلوبرگو 

 ونی ازا.ن دک ااحاط هیزکگلبز گمر،د یام
نینایاخیاتاستااتا بنبریشما یبیهاینوآو 

ت وانخ م یازآن اییهاهنمونهکجاخشد ینق ا
.مشاهد نموخزیفرشمعاصراصفهانوتطر

لخو  ی واوایم و یننق خ اواارخو  تیا
رانی  جخ هن  رای   ایص  و  نقش  ب  هیص  فو

ش ترینزم انخ بی اصوصف رشخ آم دوازابه
ب هگرخی د ،رانمت داولیفرشایبافندگیهاحوز 

،ا منس  تان،قفق  از،گ  رهمن  ونهن دیخیش و هاک
.اتتزمنتقلشد ین...مصرو،هیتو ،هیکتر

روسیوت یحص و یچ ونعل یپژوهشگران
نپ ژوه م و خات تفاخ ی هنظراتشانخ اکپرهام

،ینق  هرات یقرا گرفت هخ ا ائ هت ااتا اص ل
رنق باه ماتف اقنظ ریثکرونحو تیانتخابواگ

 اهمانت ااتا یهراتیپرهامتااتا اصل.ندا ند
خ یوچه ا م اهیلازل وزکخ همومتش یماه

خ یبدونلوزینق هرات)نموخ یاطرافآنمعرف
هک  یخ ح  ال(ن  دا خیگ  اهیش  انجایفای  تعر

آنیهرات ب هبنی انننق  ی ایخ معرفیحصو 
انی  گ لخ مکی  رخ وآن اخوب رگوک  اش ا  

.خاندیم
قیدوت  الی  تولیه  او یش  ،یم  ی اقلیش  را

نی خ ف رمایراتییتطببروزتغبافندگانهرمنطقه
،ر ی انداز واگ،ا  فتهکبهیهامایهنق نق ازنظر

وموج باش ت دیگرخیبندو نگیطراحکتط
ها وخعام لکازآنشد یدآمدنانواعمختلفیپد

ش ما و ب هکمحلبافتنق مشییخ شناتایمهم
آنیخیوت ابقهت ا یفنق هراتیخ تعر.دیآمی

محققانوپژوهشگرانفرشنظ را ،رانیخ فرشا
نق لق ولاش ا  چن دهبهکاندا ائهنموخ یمتفاوت

.شوخمی
 

 (درهم یماه) ینقش هرات
نیت رجی از ایک ی«یاهرات ی خ ه میماه»نق 
هازاواا رعه دک رانات تی ایبافیقالیهانقشه
ج اخ  ازهم هیرانمتداولشد وب یخ ایصفو

رختتانوک،جانیآذ با،اراتانیشهرهاو وتتاها
،پره ام)ش وخمیگوناگونبافتهیهاو یفراهانبهش

ویوب ومیل یاایخ همنقش هیماه.(1731،191
یه انطرحیطاترینوزیترفیبافازجملهظریذهن

خ ه مابت داخ یطرحم اه.ر اتتکنق ومزی 
یه اانونک گ ریرجند ونقگرفتوازآنجابهخیب

،پ اوآذ ی ض ویحش مت)افتیفرش ا یبافندگ
 اب اخوط رزیرانطرحهراتیمرخما.(1731،111

ش ترخ ش مالیهبکطرحنخست،بافتندمیمتفاو 
مانن دیل وزیهاشاملگل،ولاتتارانمتدی ربا
ابرگاطرافآنق را گرفت هییهچها ماهکاتت
مت داولات تشترخ ارات انیهبکنوعخوم.اتت
.(64تایب،اخوا خز)لاتتکنشیفاقدا

متناتبب ااخوا ومن اطقمختل فینق هرات
ازآنییه اابخ یلنق کشد ویخچا تحوالت

یب ومازآنه ایهبعض کاتتگرفتهیمختلفیاتام
خ ن وعیلخاش تنااتصاص اتیبهخلیوبرااتت
چ ونگل دا ییه ان امیل کبی کوترهامایهنق 
مرغو،یبوتهماه،یز ماهی -ستهکشیهرات،یهرات
.اتتبهاوخگرفتهیماه
 
 ینه نقش هراتیشیپ

ریش هخ اعم اقات اطی یران یازنق وشایا یبس
کم کاننق وشی ش نااتبن.رانبات تانخا ن دیا

ریب ات ییبهت رنق وشوآش ناییشناتابهیانیشا
وج  وخ.رخک  اواه  دیتح  ولآنه  اخ آه  ا هن  ر

لص و ی ازقطینمهرخ نق  هرات ییآینموخها
یماهیعنیینند وکیتراوعنصرهمراهیمیدیتجر

س میئترایمیانمهرییآبهننق  ایانایبننیاخولفی
هک نبوخ اتتینمهرباو براییخ آ».گرخاندبرمی
یخ ونآبمتولدش د ات توخوم اه(تر یم)مهر
ازایمجس مه،آو ن دیرونمی اازآببینویخلف

ن اخ خوط رفیخلف یهخوم اهکاتتیمهرباق
.(1711،61،یحصو )«خهدمیچهر اونشان




 : چهره مهر بین دو ماهی مهرابه تنوراردن1تصویر 


توان دخ نوعخیگرا تطاطنق هراتیبامهرمی

خ نق  چ راک هم اهی» تالتمهرنهفتهباش د 
گ ریا وخ اب هتم اموماهیخ همنق وات طه

کمال تاند ات ت.چ ونب اکم کی کگ رخش
عاملچها گوش اب هعام لم دو تواتتیکاوا ،

کندواینتط دیلچه ا گ وشب هخای ر تطدیلمی
خهدکهیک یازآنه انزخی کب همعانیبسیا یمی

کن دومقصوخیاتتکهمهرب رایآنقرب انیم ی
همانپیروزیططیعت وحانیبرططیع تجس مانی

(.1711،11٥اتت)کاظم،
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پرخازیازاتطو  مهرب هچن دینش کلتصویر
صو  گرفتهاتت،برایمربوطب هتول دمه رو
برایمربوطبه تالتاوخ جهانآفرین ات ت.

برجس تهنمونهتجسممهرخ ط اقبس تانخ نق  
مازخت تاه و ام زخاگیریا خش یرخومراتمتاج

آشکا اتت.خ ایننق برجستهمهرخ حالیک ه
هایبرتمخ تاجیازاشعهاو شیدبرتروشااه

ختتخا خ ویگلنیلوفرایستاخ وبرای نص حنه
ناظراتت.




دوم در  ریاردشوو یریووگ برجسووته تووا  نقووش: 2تصووویر 

 بستان طاق


ص و  نظریهخیگریا تطاطنق هراتی اب ا
کندوتا یخپیدای ای ننق  فلکیحو بیانمی

خاند،زی راخ ای نت ا یخمیالخیمی611 احدوخ
صو  فلکیحملبهح و تحوی لیافت هات ت

خه دک ه(.فو خ،احتمالم ی1734،17)حصو ی،
ه ایعش ایریب ا خ ف رشنق هراتیبرایاولین

ت هه اییش کلگرفصو  ل وزیبلوچوترکمنبه
اتتکهچها طرفبیرونیاضالعآن اچها برگ

(.1919،34اند)فو خ،مانندخ برگرفتهماهی

 
 نمادشناسی نقش هراتی 

نماخاص طالح،ات می اتص ویریآش ناخ زن دگی
هاتتکهاف زونب رمفه ومآش کا و وزمر انسان

اینی زهس تقرا خاخی،خا ایخاللتمعناییوی ژ 
ت  واناز(.مظه  رنماخه  ا ام  ی1734،19)یون  گ

 ت دنظ رم یططیعتیامنتزعازططیعتخانست.به
خلیلا تطاطباموجوخا آبیهمن وننق هراتیبه

م اهیوگ لنیل وفرمط ینا زشواهمی تآبخ 
گرخش وزگ ا وت داوم-حیا بوخ ونماخزای 

حیا باشد.
وهاتمطلش روع،آ  ازماهیخ ا لبفرهنگ

با و یات ت.-ایزیهرو نماخاوشطختی،حاصل
کوپرخوماهی امع رفنیروه ایم اخیومعن وی

یکهبهتمتپایینش نااماهی»نویسدخاندومیمی
جان وحخ ماخ ات تکندتصویرگرحرکتبیمی

کن دمع رفآزاخیکهبهتمتباالشنام یاوماهی
مبازگش تشدن وحوماخ خ همپینید بههنگ ا

(.1739،764خوبا  بهاصلآ ازیناتت)کوپر،
تواندباچندینمسئلههامیاتاتاًچرا ماهی

م رتط باش دک هیک یازآنه اا تط اطب انم اخی ا
نی روییان گک ه»الگوییینویان گات ت.کهن

تواندمعرفشکلیشطیهبهماهی اتتگرخخا خمی
کشانباش دونی رویومظهرمرخ،تکاپو،گرماوکه

یینکهخ اینجاماهیچپگ رخنق  آن اب ازی
تواندمعرفومظهرزیطاییزنانه،آ ام کند،میمی

(.مجموع   ه1711،117وزم   ینباش   د)ک   اظم،
توان دچران دم یهاییکهبهخو یکگلمیماهی

شایدمرکزی ت»حاکیازمرکزیتووحدانیتباشد
الایننقوش، یشهخ تفک ربخشیدنبهگیا خ امث

ماایرانیانخاشتهباش دک هگی ا ازاهمیت یبنی اخین
براو خا اتتوترتلسلهخوخم انجهانی ان ااز

،1711کاظمخانند)می«مشیومشیانه»گیا نخستین
111.)




 : بیرون آمدن میترا از گل نیلوفر3تصویر 


چها اتبتواندنشانلوزیخ نق ماهیخ هممی

مه رگرخونهمهرباشدزیرااعتقاخبرای نات تک ه
گشتهوف روغوتوا برگرخونهمهر،گرخجهانمی

ش  کنانوپاش  ید وب  اپیم  ان وش  نایی ام  ی
گویانخ نطرخوپیکا بوخ اتت)بختو تاش،خ وغ
1731،179.)

ایات تمتش کلازخوب رگنق هراتینگا  
طو یک هامت داخصو  قرینه(به)بهامید متقابل
هایکفرمبیضیایج اخک رخ وگ لتروخمبرگ

اند.عطاتی اخ میانگرفتهبز گیمانندنیلوفریاشا 
ح دیات تک هقابلیتانعطافالگ ویهرات یب ه

هایخیگ ریمایهمایهبرگیاماهینق جاینق به
د ه ایامی ایوش ااهه ایاوش هچونبته،گل

توان دهمانن دب رگپرگلوب رگو ی ر نی زم ی
 و،امید ،گلبز گمرکزی ااحاطهکن د.ازای ن

شما یبراتاستااتا بنیاخیناینهایبینوآو ی
ت وانخ م یه ایآن ا،نق ایجاخشد کهنمون ه

 ت دنظ رم یفرشمعاصرایرانمشاهد نم وخ.ب ه
نگ   ا گری،نق    هرات   یازخو  تیم   و یخ 

کا ی،نساجیت نتی،ت رامیکوآ ایی،کاشیکتاب
ایتوانداشا  فرش واجیافتهاتتونامهراتیمی

بهاینخو انپراهمیتازتا یخهنرایرانباشد.


 نقش ماهی درهم در جغرافیایی فرش ایران
 . ماهی تبریز 1

ب افونق ماهیتطریزکهخ انواعهرات یش هری
ه ایخا وج وخخا خ،خ قال بزنوعل وزیمعموالًا
ایولن  کت  رنجت  اخ ی  اچن  دم  تن)ب  اواگی  ر 
تمامیت ط زمین ه اهایمنحنیوخالطری(،مرزبند

صو  االص هش د ات توجزیی ا پرکرخ ،به
ت  رینان  واعم  اهیتطری  ز،چن  دانین  دا خ.مع  روف

طریزماهیوماهیما االنهستند.واگیر ماهیت یز 
مربعوشاملاجزاییچونخوماهی)برگیش کل(،

هایمط دأوم اهی)ب رب االوپ ایینهاو ننهگل
ه اوه ا،ل وزیپ ر)ب ینم اهیلوزی(،گلهش ت

پ رکوچ ک)خ ه ایپ نجهایواگیر (وگ لگوشه
مایهماهیها(اتت.نوعقرا گیرینق طرفینلوزی
حال تآنه اصو  مو باتتول شاخ واگیر به

صو  چراان)تداعیحال تبهخو گلمرکزیبه
کند.گرخش(اتتوفرممدو ی اایجاخمی
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پژوهش، فرآیندی زمان بر و هزینه بر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست 
دغدغه  پژوهشی،  حوزه های  دیگر  در  محققان  دیگر  همانند  نیز  می شوند  کنکاش  و  تحقیق  فضای 

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

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

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

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

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

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

محمدرضا عابد
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پرخازیازاتطو  مهرب هچن دینش کلتصویر
صو  گرفتهاتت،برایمربوطب هتول دمه رو
برایمربوطبه تالتاوخ جهانآفرین ات ت.

برجس تهنمونهتجسممهرخ ط اقبس تانخ نق  
مازخت تاه و ام زخاگیریا خش یرخومراتمتاج

آشکا اتت.خ ایننق برجستهمهرخ حالیک ه
هایبرتمخ تاجیازاشعهاو شیدبرتروشااه

ختتخا خ ویگلنیلوفرایستاخ وبرای نص حنه
ناظراتت.




دوم در  ریاردشوو یریووگ برجسووته تووا  نقووش: 2تصووویر 

 بستان طاق


ص و  نظریهخیگریا تطاطنق هراتی اب ا
کندوتا یخپیدای ای ننق  فلکیحو بیانمی

خاند،زی راخ ای نت ا یخمیالخیمی611 احدوخ
صو  فلکیحملبهح و تحوی لیافت هات ت

خه دک ه(.فو خ،احتمالم ی1734،17)حصو ی،
ه ایعش ایریب ا خ ف رشنق هراتیبرایاولین

ت هه اییش کلگرفصو  ل وزیبلوچوترکمنبه
اتتکهچها طرفبیرونیاضالعآن اچها برگ

(.1919،34اند)فو خ،مانندخ برگرفتهماهی

 
 نمادشناسی نقش هراتی 

نماخاص طالح،ات می اتص ویریآش ناخ زن دگی
هاتتکهاف زونب رمفه ومآش کا و وزمر انسان

اینی زهس تقرا خاخی،خا ایخاللتمعناییوی ژ 
ت  واناز(.مظه  رنماخه  ا ام  ی1734،19)یون  گ

 ت دنظ رم یططیعتیامنتزعازططیعتخانست.به
خلیلا تطاطباموجوخا آبیهمن وننق هراتیبه

م اهیوگ لنیل وفرمط ینا زشواهمی تآبخ 
گرخش وزگ ا وت داوم-حیا بوخ ونماخزای 

حیا باشد.
وهاتمطلش روع،آ  ازماهیخ ا لبفرهنگ

با و یات ت.-ایزیهرو نماخاوشطختی،حاصل
کوپرخوماهی امع رفنیروه ایم اخیومعن وی

یکهبهتمتپایینش نااماهی»نویسدخاندومیمی
جان وحخ ماخ ات تکندتصویرگرحرکتبیمی

کن دمع رفآزاخیکهبهتمتباالشنام یاوماهی
مبازگش تشدن وحوماخ خ همپینید بههنگ ا

(.1739،764خوبا  بهاصلآ ازیناتت)کوپر،
تواندباچندینمسئلههامیاتاتاًچرا ماهی

م رتط باش دک هیک یازآنه اا تط اطب انم اخی ا
نی روییان گک ه»الگوییینویان گات ت.کهن

تواندمعرفشکلیشطیهبهماهی اتتگرخخا خمی
کشانباش دونی رویومظهرمرخ،تکاپو،گرماوکه

یینکهخ اینجاماهیچپگ رخنق  آن اب ازی
تواندمعرفومظهرزیطاییزنانه،آ ام کند،میمی

(.مجموع   ه1711،117وزم   ینباش   د)ک   اظم،
توان دچران دم یهاییکهبهخو یکگلمیماهی

شایدمرکزی ت»حاکیازمرکزیتووحدانیتباشد
الایننقوش، یشهخ تفک ربخشیدنبهگیا خ امث

ماایرانیانخاشتهباش دک هگی ا ازاهمیت یبنی اخین
براو خا اتتوترتلسلهخوخم انجهانی ان ااز

،1711کاظمخانند)می«مشیومشیانه»گیا نخستین
111.)




 : بیرون آمدن میترا از گل نیلوفر3تصویر 


چها اتبتواندنشانلوزیخ نق ماهیخ هممی

مه رگرخونهمهرباشدزیرااعتقاخبرای نات تک ه
گشتهوف روغوتوا برگرخونهمهر،گرخجهانمی

ش  کنانوپاش  ید وب  اپیم  ان وش  نایی ام  ی
گویانخ نطرخوپیکا بوخ اتت)بختو تاش،خ وغ
1731،179.)

ایات تمتش کلازخوب رگنق هراتینگا  
طو یک هامت داخصو  قرینه(به)بهامید متقابل
هایکفرمبیضیایج اخک رخ وگ لتروخمبرگ

اند.عطاتی اخ میانگرفتهبز گیمانندنیلوفریاشا 
ح دیات تک هقابلیتانعطافالگ ویهرات یب ه

هایخیگ ریمایهمایهبرگیاماهینق جاینق به
د ه ایامی ایوش ااهه ایاوش هچونبته،گل

توان دهمانن دب رگپرگلوب رگو ی ر نی زم ی
 و،امید ،گلبز گمرکزی ااحاطهکن د.ازای ن

شما یبراتاستااتا بنیاخیناینهایبینوآو ی
ت وانخ م یه ایآن ا،نق ایجاخشد کهنمون ه

 ت دنظ رم یفرشمعاصرایرانمشاهد نم وخ.ب ه
نگ   ا گری،نق    هرات   یازخو  تیم   و یخ 

کا ی،نساجیت نتی،ت رامیکوآ ایی،کاشیکتاب
ایتوانداشا  فرش واجیافتهاتتونامهراتیمی

بهاینخو انپراهمیتازتا یخهنرایرانباشد.


 نقش ماهی درهم در جغرافیایی فرش ایران
 . ماهی تبریز 1

ب افونق ماهیتطریزکهخ انواعهرات یش هری
ه ایخا وج وخخا خ،خ قال بزنوعل وزیمعموالًا
ایولن  کت  رنجت  اخ ی  اچن  دم  تن)ب  اواگی  ر 
تمامیت ط زمین ه اهایمنحنیوخالطری(،مرزبند

صو  االص هش د ات توجزیی ا پرکرخ ،به
ت  رینان  واعم  اهیتطری  ز،چن  دانین  دا خ.مع  روف

طریزماهیوماهیما االنهستند.واگیر ماهیت یز 
مربعوشاملاجزاییچونخوماهی)برگیش کل(،

هایمط دأوم اهی)ب رب االوپ ایینهاو ننهگل
ه اوه ا،ل وزیپ ر)ب ینم اهیلوزی(،گلهش ت

پ رکوچ ک)خ ه ایپ نجهایواگیر (وگ لگوشه
مایهماهیها(اتت.نوعقرا گیرینق طرفینلوزی
حال تآنه اصو  مو باتتول شاخ واگیر به

صو  چراان)تداعیحال تبهخو گلمرکزیبه
کند.گرخش(اتتوفرممدو ی اایجاخمی

 


Goljam [23] ed 6.indd   95 12/4/2014   1:36:20 PM



دوفصلنامه
علمی - پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 23
بهار و تابستان 1392

96

 
 . ماهی خوی 2

ماهیاویازنظرظاهریشطاهتبسیا یبهم اهی
ن  وعیهم  انت  وانگف  تک  هب  هتطری  زخا خوم  ی

ص و  کا  فت هخ م اهیتطری ز اب هالگوهایبه
کا برخ اتت.وباجزییا کمتربهترتر،االصه یز
نحویک هخ اه ر ی زش دنوح شفجزیی ا ،به

ه ایبس یا  ی زیخی د هاب هش کلبرگن هماهی
هایهندتیطرفینل وزیشوند.جالباینکهگلمی

های یزیکهازآنه امنش عبش د ،نم اییبابرگ
شطیهبهماهیب اخمواض  ونمای انخا خ.خ ن وع

ه اوه ایب ینم اهیازماهیا وی،گ لخیگری
ایگون ه نگنیزهستند،بههایکنا شانکههم ننه

هایض ربد یاندکه خیفخ یک اتتاقرا گرفته
ای ااندوخ نماییکلی،ط رحاش تیتشکیلخاخ 

اند.خ زمینهایجاخکرخ 

 
 
 . ماهی اردبیل3

وم  اهیا خبی  لخ ت  هت  طک)ش  هری، وت  تایی
خا اتت.ای نشوخوازنوعلوزیعشایری(اجرامی

ایهایلنکترنج،ترنج یوواگی ر نق خ قالب

ه ایلن کترنج یوشوخ.واگیر خ طرحاجرامی
پوش اند.ان داز واگی ر ایتراترزمینه امیواگیر 

نسطتبهفرشب ز گات توش کلینزخی کب ه
خ واگی  ر گی  ریم  اهیمس  تطیلخا خ.ن  وعق  را 

ص و  ه ایش هریو وت تاییا خبی لب هنمونه
ص و  ه ایعش ایریب همو بوخ براینمونه

ه اچن دانعموخیات ت.حال تقرا گی ریم اهی
 تدوفرمآنب هحال تبیض ینظرنمیچراانبه

ه ایعش ایریازهاخ نمون هتراتت.ماهینزخیک
وه مفاص  لهزی اخیخا ن  دوان داز آنه  اخ ش  ت

امید ،بااط وطشکس تهوحالتشانامید یانیمه
صو  کامالًکشید اتتوگل ی زگرخانوبهنیمه

باپشتماهیقرا گرفتهاتت.

 
 
 مشایخی( . ماهی سراب )4

ماهیمشایخیخ اصلمتعلقبهشهرت رابات ت
کهخ مناطقخیگ ریهمن ونآذ بایج انش رقیو

ش وخ.م اهیمش ایخیم یاتتانمرکزینی زبافت ه
نظ رتلفیقیازتطکشهریو وت تاییات توب ه

ل ولخ ایج اخآنم ؤهر تدکهشیو باف تن یممی
باشد.تعاخل نگیو عایتتناتبخ طراحییکی

،1731)شاعری،هایماهیمشایخیاتتازویژگی
ترنجچندم تن(.ایننق معموالًخ طرحلنک19

ه اب اشوخکه نگزمینهمتنز(میالمرکاجرا)متحد
هممتفاو اتت.

 


 . ماهی فراهان5

بافیاتتانمرک زیهایمشهو قالیفراهانازکانون
ه ایاص لیآنوازاتتکهنق  م اهیازط رح

ش  وخ.ت  رینان  واعم  اهیمحس  وبم  یمع  روف
ه ایمن اطقهایمعاصرفراه انش طیهق الیقالینه

ومالی ر(ات ت،ول یخ همجوا )تا وق،تف رش
هایزیاخیب اقالین هت ا وقخا خ.مجموعشطاهت

باای نتف او ک هقالین هت ا وقخوپ وخو ی ز
پ وخ،تراتتخ ح الیک هق الیفراه انت کبافت

تروزمینهآنا لبآبیتیر یاقرمزخا ایپرزکوتا 
ت رات ته ایآنب ز گمایهگلیتیر اتتونق 

(.1919،13)فو خ،
ماهیفراهانبهخوتطکشهریو وت تاییخ 

شوخوباعناوینیچونم اهیخا بافتهمیانواعلوزی
خ همفراهان،ماهیزنطو یفراهانوم رغوم اهی

مای هشوخ.خ نق  م اهیفراه ان،نق  عرضهمی
هایکوچکباانحنایمختصروماهیخ قالببرگ

صو  مو بویامو بگرخشانتهایینوکآنبه
متمایلبهعموخیبهخو گلمرکزیکهبااط وطی
بهآنمتصلشد اتت،حالتچ را مالیم ی ا

ص و  مس تطیلعم وخیکند.واگیر ب هتداعیمی
ه  ایلن  کت  رنج،ترنج  یوک  وچکیخ قال  ب

ایتراترمتن اپوشاند اتت.واگیر 

 . ماهی لیلیان6
نشینخ جنوبا اکلیلیانمتشکلازچندخ ا منی

ناحیهب هباف تباشد.اینایبهنامکمر (می)منطقه
 نگ(پوخ)صو تیصو  تکبافبههایا منیقالی

زمانباشهر خا خ.اوجتولیدقالیخ اینمنطقههم
ب وخ ات ت.-آمریک ایی-ه ایت ا وقبافتقالی

نق هراتییکیازنق وشمت دوالکم ر ولیلی ان
ض لعیب ااتتکهخ قالیترنجی)ترنجشطههف ت

ب  هت  طکعش  ایریوخ ن  وعخا (حواش  یخندان  ه
ش وخ.االص هب وخنط رح،ع دمخا اجرامیلوزی

وی ژ ه اب همایهحضو جزییا وبز گبوخننق 
هایمه مای ننق  ب وخ وحت یماهیازویژگی

ه ایمایهماهیاتت.گلهانیزبهخ شتینق  ننه
طرفینلوزینیزنیلوفرتاخ وفاقدجزییا اتتو

قشقاییخ اطرافگ لخ ونل وزیهایبساننق 
 یسیق را هایکوچکخوکنخمایهایننق ،نق 

کند.گرفتهکهنق فرفر  اتداعیمی



 
 . ماهی درهم همدان 7

نق هراتیخ شهرهمدانو وتتاهایاط رافآن
ه ایباعنوانماهیخ همهمدانمعروفب هت طک

ش  وخ.م  اهیخ ه  مش  هریو وت  تاییبافت  هم  ی
صو  االصهشد ومعموالًاز وتتاییهمدانبه

مایهماهیخ خا اتت.نوعقرا گیرینق نوعلوزی
ث راًصو  مو بویاعم وخیات تواکواگیر به

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

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

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

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

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

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

چگونه چنین تحقیقی انجام شده است، خود جای تأمل دارد.
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 . ماهی خوی 2

ماهیاویازنظرظاهریشطاهتبسیا یبهم اهی
ن  وعیهم  انت  وانگف  تک  هب  هتطری  زخا خوم  ی

ص و  کا  فت هخ م اهیتطری ز اب هالگوهایبه
کا برخ اتت.وباجزییا کمتربهترتر،االصه یز
نحویک هخ اه ر ی زش دنوح شفجزیی ا ،به

ه ایبس یا  ی زیخی د هاب هش کلبرگن هماهی
هایهندتیطرفینل وزیشوند.جالباینکهگلمی

های یزیکهازآنه امنش عبش د ،نم اییبابرگ
شطیهبهماهیب اخمواض  ونمای انخا خ.خ ن وع

ه اوه ایب ینم اهیازماهیا وی،گ لخیگری
ایگون ه نگنیزهستند،بههایکنا شانکههم ننه

هایض ربد یاندکه خیفخ یک اتتاقرا گرفته
ای ااندوخ نماییکلی،ط رحاش تیتشکیلخاخ 

اند.خ زمینهایجاخکرخ 

 
 
 . ماهی اردبیل3

وم  اهیا خبی  لخ ت  هت  طک)ش  هری، وت  تایی
خا اتت.ای نشوخوازنوعلوزیعشایری(اجرامی

ایهایلنکترنج،ترنج یوواگی ر نق خ قالب

ه ایلن کترنج یوشوخ.واگیر خ طرحاجرامی
پوش اند.ان داز واگی ر ایتراترزمینه امیواگیر 

نسطتبهفرشب ز گات توش کلینزخی کب ه
خ واگی  ر گی  ریم  اهیمس  تطیلخا خ.ن  وعق  را 

ص و  ه ایش هریو وت تاییا خبی لب هنمونه
ص و  ه ایعش ایریب همو بوخ براینمونه

ه اچن دانعموخیات ت.حال تقرا گی ریم اهی
 تدوفرمآنب هحال تبیض ینظرنمیچراانبه

ه ایعش ایریازهاخ نمون هتراتت.ماهینزخیک
وه مفاص  لهزی اخیخا ن  دوان داز آنه  اخ ش  ت

امید ،بااط وطشکس تهوحالتشانامید یانیمه
صو  کامالًکشید اتتوگل ی زگرخانوبهنیمه

باپشتماهیقرا گرفتهاتت.

 
 
 مشایخی( . ماهی سراب )4

ماهیمشایخیخ اصلمتعلقبهشهرت رابات ت
کهخ مناطقخیگ ریهمن ونآذ بایج انش رقیو

ش وخ.م اهیمش ایخیم یاتتانمرکزینی زبافت ه
نظ رتلفیقیازتطکشهریو وت تاییات توب ه

ل ولخ ایج اخآنم ؤهر تدکهشیو باف تن یممی
باشد.تعاخل نگیو عایتتناتبخ طراحییکی

،1731)شاعری،هایماهیمشایخیاتتازویژگی
ترنجچندم تن(.ایننق معموالًخ طرحلنک19

ه اب اشوخکه نگزمینهمتنز(میالمرکاجرا)متحد
هممتفاو اتت.

 


 . ماهی فراهان5

بافیاتتانمرک زیهایمشهو قالیفراهانازکانون
ه ایاص لیآنوازاتتکهنق  م اهیازط رح

ش  وخ.ت  رینان  واعم  اهیمحس  وبم  یمع  روف
ه ایمن اطقهایمعاصرفراه انش طیهق الیقالینه

ومالی ر(ات ت،ول یخ همجوا )تا وق،تف رش
هایزیاخیب اقالین هت ا وقخا خ.مجموعشطاهت

باای نتف او ک هقالین هت ا وقخوپ وخو ی ز
پ وخ،تراتتخ ح الیک هق الیفراه انت کبافت

تروزمینهآنا لبآبیتیر یاقرمزخا ایپرزکوتا 
ت رات ته ایآنب ز گمایهگلیتیر اتتونق 

(.1919،13)فو خ،
ماهیفراهانبهخوتطکشهریو وت تاییخ 

شوخوباعناوینیچونم اهیخا بافتهمیانواعلوزی
خ همفراهان،ماهیزنطو یفراهانوم رغوم اهی

مای هشوخ.خ نق  م اهیفراه ان،نق  عرضهمی
هایکوچکباانحنایمختصروماهیخ قالببرگ

صو  مو بویامو بگرخشانتهایینوکآنبه
متمایلبهعموخیبهخو گلمرکزیکهبااط وطی
بهآنمتصلشد اتت،حالتچ را مالیم ی ا

ص و  مس تطیلعم وخیکند.واگیر ب هتداعیمی
ه  ایلن  کت  رنج،ترنج  یوک  وچکیخ قال  ب

ایتراترمتن اپوشاند اتت.واگیر 

 . ماهی لیلیان6
نشینخ جنوبا اکلیلیانمتشکلازچندخ ا منی

ناحیهب هباف تباشد.اینایبهنامکمر (می)منطقه
 نگ(پوخ)صو تیصو  تکبافبههایا منیقالی

زمانباشهر خا خ.اوجتولیدقالیخ اینمنطقههم
ب وخ ات ت.-آمریک ایی-ه ایت ا وقبافتقالی

نق هراتییکیازنق وشمت دوالکم ر ولیلی ان
ض لعیب ااتتکهخ قالیترنجی)ترنجشطههف ت

ب  هت  طکعش  ایریوخ ن  وعخا (حواش  یخندان  ه
ش وخ.االص هب وخنط رح،ع دمخا اجرامیلوزی

وی ژ ه اب همایهحضو جزییا وبز گبوخننق 
هایمه مای ننق  ب وخ وحت یماهیازویژگی

ه ایمایهماهیاتت.گلهانیزبهخ شتینق  ننه
طرفینلوزینیزنیلوفرتاخ وفاقدجزییا اتتو

قشقاییخ اطرافگ لخ ونل وزیهایبساننق 
 یسیق را هایکوچکخوکنخمایهایننق ،نق 

کند.گرفتهکهنق فرفر  اتداعیمی



 
 . ماهی درهم همدان 7

نق هراتیخ شهرهمدانو وتتاهایاط رافآن
ه ایباعنوانماهیخ همهمدانمعروفب هت طک

ش  وخ.م  اهیخ ه  مش  هریو وت  تاییبافت  هم  ی
صو  االصهشد ومعموالًاز وتتاییهمدانبه

مایهماهیخ خا اتت.نوعقرا گیرینق نوعلوزی
ث راًصو  مو بویاعم وخیات تواکواگیر به

هاوفاصلهآنهاازگلمی انی،ت طبگیریماهیقرا 
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ایجاخفرمبیضیکشید اتت.اینواگیرنسطتاًبز گ
ه ایلن کت رنج،شکلبوخ وخ قال بومستطیل

ص و  ایتط زمینه ابهترنجی،لنکیوواگیر 
ایک هزمین هک موگونهکند،بهمتراکممنق می یر

فیوا الیبس یا ات ت.خ بی خا ایفضاهایمن
ایخ ت ط گون هه انق  هرات یب هبراینمونه
ه ایمرب وطب هیابدکهیک یازل وزیگسترشمی

نق هراتیباچها ماهیاط راف چن انش اا 
گی رخ.شوخکهجایگا ترنجوت  ابهعهد م یمی

ه ایبل وچمعرف یت رخ هرات یاینویژگیپ ی 
گرخید.


 

 
 سنه . ماهی 8

ترینانواعماهیماهیتنه)ماهیتنندج(ازمعروف
ش وخ.اتتکهبهخوشیو  یزوخ ش تبافت هم ی

ماهیوم اهی ی ز ازنط و یماهیخ شت اتگ
تد یجکوچکشد وگویند.انداز نق ماهیبهمی

بهنق شااصهتنهتطدیلگرخید اتت.ماهیتنه
 وت تاییخ ن وعهایعش ایریومعموالًخ تطک

شوخ.ماهیت نهبس یا االص هوخا اجرامیلوزی
مای هم اهیآنگی رینق  تجریدیات توق را 

صو  مو بوخ م وا خیم و بنزخی کب هبه
افقیاتت.حالتماهینسطتبهگلمرک زینس طتاً

کن د.تع داخچراانوفرمیتقریطاًبیضیایج اخم ی
خلی ل ی زب وخنب هخهند خ متنهایتشکیللوزی

نق ،زیاخاتت.ماهیزنطو ی،کوچ کب احال ت
امید ومتمایلبهصافوبااطوطشکستهونیمه

صو  فشرخ اتت.واگیر آنبهش کلمس تطیلبه
هایلن ک،وازانواعنسطتاًکوچکاتتوخ قالب

ایتراترمتنوخ برایتهترنج،ترنجیوواگیر 
پوش اندوخ ان واعیازمتن ام یموا ختنهااجزای

تاخ ،نقوشماهیمتراکم،ترنجییالنکترنجکف
کند.جلو ااصیایجاخمی


 
 . ماهی بیجار9

تااتا ماهیبیجا شطاهتزیاخیبهماهیتنهخا خ
ت ر،مایهم اهیص و  چ اقبااینتفاو کهنق 

هایت نهترویاتعداخکمترینسطتبهماهیخ شت
ه ایکا  فتهاتت.ماهیبیجا ب هت طکخ متنبه

خا وشهری، وت تاییوعش ایریخ ان واعل وزی
ترینم اهیبیج ا شوخ.معروفبدونلوزیبافتهمی

نامخا خ.واگیر م اهیبیج ا «ماهیحلواییبیجا »
ه ایآنازنظ ران داز ونسطتاًبز گاتتوم اهی

ج زقاییشطاهتخا خ.بهخا بوخنبهماهیقشخندانه
ها،خوگل ی زیکگلخ شتوگرخخ مرکزماهی

هاق را گرفت هک هب هگ لمرک زیهممابینماهی
متصلاتت.ماهیافشا بیجا ازخیگران واعم اهی

ت رنجوه ایلن کبیجا اتتک هخ قال بط رح
ش وخ.نق  م اهیبیج ا  ی زوترنجیپی اخ م ی

هایکوچکوچاقهستند.نهصو  برگهابهماهی

شایدبتوانگفتکهبهتریننوعهراتیبیجا توت  
طایفهافشا خ شمالبیجا خ حوالیتک ابیاف ت

شوخ.می


 

 . ماهی اشترینان )تا  و ماهی(11
نوعینق هراتیخ ناحیهاش ترینانلرت تانبافت ه

شوخکهباعن وانت اجوم اهیمع روفات ت.می
م اهیعش ایریوازن وعهرات یب دونتطکاین

ت رنجپی اخ لوزیاتتکهخ ت ااتا کل یلن ک
هایایننوعلوزیعطا تنداز:گلمایهشوخ.نق می
ت ریعطات یکوچ کعطاتیتاجمانندگ لش ا شا 

ض لعی،م اهیوگ لمعم والًهاییش خ ونقاب
هایخ شتب اف رمپرکوچکمابینآن.ماهیهشت

خا کهازهممید واطوطشکستهخندانهکشید ،ا
هایایننق ات ت.فاصلهزیاخیخا ندازمشخصه

عطات ینح ویازگ لش ا هاب هخ ایننق ،ماهی
اندکهباالوپایینگلمرکزیقرا بز گاا جشد 

هابس یا اند.انداز گلمرکزینسطتبهماهیگرفته
طتب هآن،گیریماهینسکوچکاتتونحو قرا 

کندوحالتچرا م اهیب هفرمبیضیایجاخمی
خو گلچندانمحسوسنیست.

 
 . ماهی ساروق11

تا وقن ام وت تاییخ ات تانمرک زیات تک ه
بسیا یازمحصوال ایناتتانبهاینن اماوان د 

هایشوخ.نق ماهیازنقوشاصلیومهمفرشمی
ش وخ.فت هم یتا وقاتتکهبهتطک وت تاییبا

آب اخنمون ه وتتایویسن وعخ ج هخووقی اس»
بافن  د.تم  امخ ج  هی  کهرات  یت  ا وق ام  ی
متق ا نبافت همحصوال تا وقخوپوخوباگر ن ا

.نق ماهیت ا وقاز(1919،93)فو خ،«شوندمی
خا ،بسیا  یز،ظریف،مت راکموفش رخ انواعلوزی

نق  ه اینف یسو ی زپا چهکنند بوخ کهتداعی
مای هم اهیب هخو گ لگیرینق  نوعقرا اتت.

مای هصو  مو ب،چراانومنحنیاتت.نق به
ص و  کوچ ک،با ی کوکوت ا ب ات رماهیبه

مانند،بهحالتامی د وب ااط وطشکس تهلوزی
هایماهینق بستهاتت.نق نیلوفرآبیخ فرش

وتجری دیخو  تات انیتا وقبهشیو هندت ی
اتتفاخ شد اتت.


 . ماهی علمدار 12

علمدا  وتتاییبینمالی روبروج رخق را گرفت ه
بافیآنبهبروجرخشطاهتواتتواصای فرش

ایبس یا تمایلبیشتریخا خ.م اهیعلم دا گون ه
پشیریف راوانازت طکااصازماهیونتیجهتأهیر
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پژوهش، فرآیندی زمان بر و هزینه بر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست 
دغدغه  پژوهشی،  حوزه های  دیگر  در  محققان  دیگر  همانند  نیز  می شوند  کنکاش  و  تحقیق  فضای 

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

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

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

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

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

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

محمدرضا عابد

سرمقاله
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ایجاخفرمبیضیکشید اتت.اینواگیرنسطتاًبز گ
ه ایلن کت رنج،شکلبوخ وخ قال بومستطیل

ص و  ایتط زمینه ابهترنجی،لنکیوواگیر 
ایک هزمین هک موگونهکند،بهمتراکممنق می یر

فیوا الیبس یا ات ت.خ بی خا ایفضاهایمن
ایخ ت ط گون هه انق  هرات یب هبراینمونه
ه ایمرب وطب هیابدکهیک یازل وزیگسترشمی

نق هراتیباچها ماهیاط راف چن انش اا 
گی رخ.شوخکهجایگا ترنجوت  ابهعهد م یمی

ه ایبل وچمعرف یت رخ هرات یاینویژگیپ ی 
گرخید.


 

 
 سنه . ماهی 8

ترینانواعماهیماهیتنه)ماهیتنندج(ازمعروف
ش وخ.اتتکهبهخوشیو  یزوخ ش تبافت هم ی

ماهیوم اهی ی ز ازنط و یماهیخ شت اتگ
تد یجکوچکشد وگویند.انداز نق ماهیبهمی

بهنق شااصهتنهتطدیلگرخید اتت.ماهیتنه
 وت تاییخ ن وعهایعش ایریومعموالًخ تطک

شوخ.ماهیت نهبس یا االص هوخا اجرامیلوزی
مای هم اهیآنگی رینق  تجریدیات توق را 

صو  مو بوخ م وا خیم و بنزخی کب هبه
افقیاتت.حالتماهینسطتبهگلمرک زینس طتاً

کن د.تع داخچراانوفرمیتقریطاًبیضیایج اخم ی
خلی ل ی زب وخنب هخهند خ متنهایتشکیللوزی

نق ،زیاخاتت.ماهیزنطو ی،کوچ کب احال ت
امید ومتمایلبهصافوبااطوطشکستهونیمه

صو  فشرخ اتت.واگیر آنبهش کلمس تطیلبه
هایلن ک،وازانواعنسطتاًکوچکاتتوخ قالب

ایتراترمتنوخ برایتهترنج،ترنجیوواگیر 
پوش اندوخ ان واعیازمتن ام یموا ختنهااجزای

تاخ ،نقوشماهیمتراکم،ترنجییالنکترنجکف
کند.جلو ااصیایجاخمی


 
 . ماهی بیجار9

تااتا ماهیبیجا شطاهتزیاخیبهماهیتنهخا خ
ت ر،مایهم اهیص و  چ اقبااینتفاو کهنق 

هایت نهترویاتعداخکمترینسطتبهماهیخ شت
ه ایکا  فتهاتت.ماهیبیجا ب هت طکخ متنبه

خا وشهری، وت تاییوعش ایریخ ان واعل وزی
ترینم اهیبیج ا شوخ.معروفبدونلوزیبافتهمی

نامخا خ.واگیر م اهیبیج ا «ماهیحلواییبیجا »
ه ایآنازنظ ران داز ونسطتاًبز گاتتوم اهی

ج زقاییشطاهتخا خ.بهخا بوخنبهماهیقشخندانه
ها،خوگل ی زیکگلخ شتوگرخخ مرکزماهی

هاق را گرفت هک هب هگ لمرک زیهممابینماهی
متصلاتت.ماهیافشا بیجا ازخیگران واعم اهی

ت رنجوه ایلن کبیجا اتتک هخ قال بط رح
ش وخ.نق  م اهیبیج ا  ی زوترنجیپی اخ م ی

هایکوچکوچاقهستند.نهصو  برگهابهماهی

شایدبتوانگفتکهبهتریننوعهراتیبیجا توت  
طایفهافشا خ شمالبیجا خ حوالیتک ابیاف ت

شوخ.می


 

 . ماهی اشترینان )تا  و ماهی(11
نوعینق هراتیخ ناحیهاش ترینانلرت تانبافت ه

شوخکهباعن وانت اجوم اهیمع روفات ت.می
م اهیعش ایریوازن وعهرات یب دونتطکاین

ت رنجپی اخ لوزیاتتکهخ ت ااتا کل یلن ک
هایایننوعلوزیعطا تنداز:گلمایهشوخ.نق می
ت ریعطات یکوچ کعطاتیتاجمانندگ لش ا شا 

ض لعی،م اهیوگ لمعم والًهاییش خ ونقاب
هایخ شتب اف رمپرکوچکمابینآن.ماهیهشت

خا کهازهممید واطوطشکستهخندانهکشید ،ا
هایایننق ات ت.فاصلهزیاخیخا ندازمشخصه

عطات ینح ویازگ لش ا هاب هخ ایننق ،ماهی
اندکهباالوپایینگلمرکزیقرا بز گاا جشد 

هابس یا اند.انداز گلمرکزینسطتبهماهیگرفته
طتب هآن،گیریماهینسکوچکاتتونحو قرا 

کندوحالتچرا م اهیب هفرمبیضیایجاخمی
خو گلچندانمحسوسنیست.

 
 . ماهی ساروق11

تا وقن ام وت تاییخ ات تانمرک زیات تک ه
بسیا یازمحصوال ایناتتانبهاینن اماوان د 

هایشوخ.نق ماهیازنقوشاصلیومهمفرشمی
ش وخ.فت هم یتا وقاتتکهبهتطک وت تاییبا

آب اخنمون ه وتتایویسن وعخ ج هخووقی اس»
بافن  د.تم  امخ ج  هی  کهرات  یت  ا وق ام  ی
متق ا نبافت همحصوال تا وقخوپوخوباگر ن ا

.نق ماهیت ا وقاز(1919،93)فو خ،«شوندمی
خا ،بسیا  یز،ظریف،مت راکموفش رخ انواعلوزی

نق  ه اینف یسو ی زپا چهکنند بوخ کهتداعی
مای هم اهیب هخو گ لگیرینق  نوعقرا اتت.

مای هصو  مو ب،چراانومنحنیاتت.نق به
ص و  کوچ ک،با ی کوکوت ا ب ات رماهیبه

مانند،بهحالتامی د وب ااط وطشکس تهلوزی
هایماهینق بستهاتت.نق نیلوفرآبیخ فرش

وتجری دیخو  تات انیتا وقبهشیو هندت ی
اتتفاخ شد اتت.


 . ماهی علمدار 12

علمدا  وتتاییبینمالی روبروج رخق را گرفت ه
بافیآنبهبروجرخشطاهتواتتواصای فرش

ایبس یا تمایلبیشتریخا خ.م اهیعلم دا گون ه
پشیریف راوانازت طکااصازماهیونتیجهتأهیر
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100

کستهوباف تعش ایریات تانپرخازیکامالًشنق 
طو یکهخ هیچجایخیگریای نهمداناتت،به

شوخ.ایننق ازنظرنوعااصازهراتیخید نمی
ن  وعوت  طکطراح  ی،هرات  یهندت  ی)شکس  ته(

خا وش وخک هخ قال بط رحلن کمحسوبم ی
شوخ.پوخوباگر متقا نبافتهمیصو  تکبه

ا ب هخوبخ  ک امالًواگیر بز گماهیعلمد
واض قاب لتفکی کات ت.خ ی کط رف خی ف

اندهمپیوتتهخ امتداخعموخیقرا گرفتههابهلوزی
وخ طرفخیگرتنهایکبرگیاماهیقرا خا خکه

ه ایای نمنطق همایهفرمآنبهتطعیتازتایرنق 
ماننداتت.خیگراج زایواگی ر Lکامالًشکستهو

گلبرپشتبرگ،خوگ لگ رخوخول وزییکنیم
صو  ضربد یخ طرفینم اهیوی ککوچکبه

بتهبینآنهاتت.زوایدیااطوطص افیب هخ ونو
مانن دوبیرونماهیمتص لات تک هنم اییش انه

مای هخ ونخا بهلوزیبخش ید ات ت.نق  خندانه
ص و  ی کخ می انهامتفاو ات توب هلوزی

وخ.شتکرا می
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آباخخ جنوب ربیات تانهم دانخ مس یرحسین
 ا جوکا بهتویس رکانق را خا خ.خ ای نمنطق ه

آب اخبافت هنوعینق هراتیمعروفبهماهیحسین
ت رین ایج«مالینه»و«آصاخوقی»شوخکهپسازمی

آب  اخب  هت  طکنق   منطق  هات  ت.م  اهیحس  ین
شوخ.خا اجرامیخ انواعهراتیلوزی وتتایی

آباخعطا تن دماهیحسینهایمایهمهمتریننق 
پ ر،گ لچه ا پ رای،هش تازماهی،گ لت تا  

مای هم اهیخا ایت  رش کلول وزی.نق   ل وزی
مانن  دوخم  یمتص  لب  هگ  لمرک  زیات  تفل   

 تدازآنمنشعبشد اتت.نظرمیطو یکهبهبه
انداز متوت وبااطوطصافترتیماینماهیخ 

صو  م و بشد اتتونسطتبهگلمرکزی،به
وتقریطاًچس طید ب هآنق را خا خ.واگی ر ازنظ ر

شکلات توخ قال بلن کانداز متوت ومربع
ایتم امت ط زمین ه اب اترنج،ترنجیوواگی ر 

خآب اتراکمکمپوشاند اتت.معموالًخ ماهیحسین
آب اخک هخا اینق وشازنق ترنجا اصحس ین

شوخ.ایاتتاتتفاخ میاتلیمیواتاییویژ 



 
 

 . ماهی مالیر 14
ت روبافتماهیمالیربهنسطتماهیهمدانخ شت

مایهتراتت.ضمناًنق ازنظرشیو طراحیشکسته
ت  رازان  واعهم  دانات  ت.خ ان  واعآننی زب  ز گ

خ ابعاخبسیا کوچ کمانن دز عوعشایریکهآن
ه ایب االوشوخ،معموالًل وزینیموکنا  بافتهمی

ه اوش وندوم اهیصو  نیمهبافت هم یپایینبه
هایخ شتخ بسترف رشاوخنم اییبیش تریگل

خا هس تندهاترنجکنند.برایازانواعاینقالینهمی
لو ت رنجهایمرکزی،جویااینکهنحو آ ای گل

طو مث ال،گ لمرک زیتوت  کند،به اتداعیمی
شوخ.هایاطراف متصلمیاطوطیبهشکوفه
هایخا ایفرمک امالًشکس تهوخ مالیر،ماهی

هایبز گیخاش تهکشید هستند،بدنهوخمآنهاخانه
وحرکتآنهابهخو گلبیضیاتت.ق را گ رفتن

گلبرپشتیکیازخوماهیخ حالگرخش،خ نیم
شوخ.ن وعیازم اهیهایاینمنطقهخید میهراتی

مالیرمعروفبهط رحش رکتف رشازکیفی تو
خقتباالییخ زمینهطرح،بافتو ن گبرا و خا 

اتت.


 
 

 . ماهی جوکار 15
بخ   جوک  ا ک  هخ گشش  ته وت  تاییخ مس  یر

ایتااصا وخ اازنق  مالیربوخ ، و-همدان
ط  و نس  طیازنظ  ره  ایآنب  هم  اهیخا خوبافت  ه

آب اخق را خا خ.م اهیمر وبیتبعدازماهیحسین
خا ات ت.جوکا بهتطکعشایریوازانواعل وزی

ت وانب هوج وخخوهایماهیجوکا میازمشخصه
برگکوچکچس طید ب هگ لمرک زیوهمنن ین

ت رازگ لمرک زیخ ز گهایمربع یب وجوخگل
ط  رفینآنوخ امت  داخقط  رواگی  ر اش  ا  ک  رخ.

صو  مو بق را هایماهیخ واگیر بهمایهنق 
شکلاتت،ب هگ لمرک زیگرفته،خا ایترلوزی

 ت دک هازآنمنش عبش د نظرم یچسطید وبه
ش کلونس طتاًکوچ کات توباشد.واگیر مرب ع

ه ایف راوانخ زاو خ نق  خلیلبراو خا یابه
نظ رمایهاصلی،نق نس طتاًش لوغب هالینق البه
ت رنجبافت ههایلن کآید.واگیر خ قالبطرحمی
ت رازت رنجق الیشوخوترنجآنشطیهوب ز گمی

آباخاتت.حسین


 . ماهی طایمه 16

طایمه وتتاییاتتخ جن وبمالی روخ مس یر
م اهیقرا خا خ.ماهیطایمهبهپنج همالیربها اک

نیزمعروفاتت.طایمهبهخلیلهمجوا یب اا اک
ه ایآنمط ابقازتطکشهریتأهیرپشیرفتهوبافته

باف توخا ایظراف تط رحونقشه،خوپ وخ، ی ز
هاینق اتت.خ واقعقالیطایمهازمعدوخقالینه

م اهیمای هبافهمداناتت.نق  خوپوخوشهری
بافت،خ هایگرخانتطکشهریبافرممتداولبرگ

صو  مو بقرا گرفتهوچرا آنبهواگیر به
کن د.واگی ر خو گلمرکزیفرممدو یایجاخم ی

شکلماهیطایمهباگسترشم و بخ قال بمربع
ترنجتمامیتط  اپوشاند اتت.طرحلنک
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پژوهش، فرآیندی زمان بر و هزینه بر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست 
دغدغه  پژوهشی،  حوزه های  دیگر  در  محققان  دیگر  همانند  نیز  می شوند  کنکاش  و  تحقیق  فضای 

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

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

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

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

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

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

محمدرضا عابد
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طو یکهخ هیچجایخیگریای نهمداناتت،به

شوخ.ایننق ازنظرنوعااصازهراتیخید نمی
ن  وعوت  طکطراح  ی،هرات  یهندت  ی)شکس  ته(

خا وش وخک هخ قال بط رحلن کمحسوبم ی
شوخ.پوخوباگر متقا نبافتهمیصو  تکبه

ا ب هخوبخ  ک امالًواگیر بز گماهیعلمد
واض قاب لتفکی کات ت.خ ی کط رف خی ف

اندهمپیوتتهخ امتداخعموخیقرا گرفتههابهلوزی
وخ طرفخیگرتنهایکبرگیاماهیقرا خا خکه

ه ایای نمنطق همایهفرمآنبهتطعیتازتایرنق 
ماننداتت.خیگراج زایواگی ر Lکامالًشکستهو

گلبرپشتبرگ،خوگ لگ رخوخول وزییکنیم
صو  ضربد یخ طرفینم اهیوی ککوچکبه

بتهبینآنهاتت.زوایدیااطوطص افیب هخ ونو
مانن دوبیرونماهیمتص لات تک هنم اییش انه

مای هخ ونخا بهلوزیبخش ید ات ت.نق  خندانه
ص و  ی کخ می انهامتفاو ات توب هلوزی

وخ.شتکرا می
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آباخخ جنوب ربیات تانهم دانخ مس یرحسین
 ا جوکا بهتویس رکانق را خا خ.خ ای نمنطق ه

آب اخبافت هنوعینق هراتیمعروفبهماهیحسین
ت رین ایج«مالینه»و«آصاخوقی»شوخکهپسازمی

آب  اخب  هت  طکنق   منطق  هات  ت.م  اهیحس  ین
شوخ.خا اجرامیخ انواعهراتیلوزی وتتایی

آباخعطا تن دماهیحسینهایمایهمهمتریننق 
پ ر،گ لچه ا پ رای،هش تازماهی،گ لت تا  

مای هم اهیخا ایت  رش کلول وزی.نق   ل وزی
مانن  دوخم  یمتص  لب  هگ  لمرک  زیات  تفل   

 تدازآنمنشعبشد اتت.نظرمیطو یکهبهبه
انداز متوت وبااطوطصافترتیماینماهیخ 

صو  م و بشد اتتونسطتبهگلمرکزی،به
وتقریطاًچس طید ب هآنق را خا خ.واگی ر ازنظ ر

شکلات توخ قال بلن کانداز متوت ومربع
ایتم امت ط زمین ه اب اترنج،ترنجیوواگی ر 

خآب اتراکمکمپوشاند اتت.معموالًخ ماهیحسین
آب اخک هخا اینق وشازنق ترنجا اصحس ین

شوخ.ایاتتاتتفاخ میاتلیمیواتاییویژ 



 
 

 . ماهی مالیر 14
ت روبافتماهیمالیربهنسطتماهیهمدانخ شت

مایهتراتت.ضمناًنق ازنظرشیو طراحیشکسته
ت  رازان  واعهم  دانات  ت.خ ان  واعآننی زب  ز گ

خ ابعاخبسیا کوچ کمانن دز عوعشایریکهآن
ه ایب االوشوخ،معموالًل وزینیموکنا  بافتهمی

ه اوش وندوم اهیصو  نیمهبافت هم یپایینبه
هایخ شتخ بسترف رشاوخنم اییبیش تریگل

خا هس تندهاترنجکنند.برایازانواعاینقالینهمی
لو ت رنجهایمرکزی،جویااینکهنحو آ ای گل

طو مث ال،گ لمرک زیتوت  کند،به اتداعیمی
شوخ.هایاطراف متصلمیاطوطیبهشکوفه
هایخا ایفرمک امالًشکس تهوخ مالیر،ماهی

هایبز گیخاش تهکشید هستند،بدنهوخمآنهاخانه
وحرکتآنهابهخو گلبیضیاتت.ق را گ رفتن

گلبرپشتیکیازخوماهیخ حالگرخش،خ نیم
شوخ.ن وعیازم اهیهایاینمنطقهخید میهراتی

مالیرمعروفبهط رحش رکتف رشازکیفی تو
خقتباالییخ زمینهطرح،بافتو ن گبرا و خا 

اتت.


 
 

 . ماهی جوکار 15
بخ   جوک  ا ک  هخ گشش  ته وت  تاییخ مس  یر

ایتااصا وخ اازنق  مالیربوخ ، و-همدان
ط  و نس  طیازنظ  ره  ایآنب  هم  اهیخا خوبافت  ه

آب اخق را خا خ.م اهیمر وبیتبعدازماهیحسین
خا ات ت.جوکا بهتطکعشایریوازانواعل وزی

ت وانب هوج وخخوهایماهیجوکا میازمشخصه
برگکوچکچس طید ب هگ لمرک زیوهمنن ین

ت رازگ لمرک زیخ ز گهایمربع یب وجوخگل
ط  رفینآنوخ امت  داخقط  رواگی  ر اش  ا  ک  رخ.

صو  مو بق را هایماهیخ واگیر بهمایهنق 
شکلاتت،ب هگ لمرک زیگرفته،خا ایترلوزی

 ت دک هازآنمنش عبش د نظرم یچسطید وبه
ش کلونس طتاًکوچ کات توباشد.واگیر مرب ع

ه ایف راوانخ زاو خ نق  خلیلبراو خا یابه
نظ رمایهاصلی،نق نس طتاًش لوغب هالینق البه
ت رنجبافت ههایلن کآید.واگیر خ قالبطرحمی
ت رازت رنجق الیشوخوترنجآنشطیهوب ز گمی

آباخاتت.حسین


 . ماهی طایمه 16

طایمه وتتاییاتتخ جن وبمالی روخ مس یر
م اهیقرا خا خ.ماهیطایمهبهپنج همالیربها اک

نیزمعروفاتت.طایمهبهخلیلهمجوا یب اا اک
ه ایآنمط ابقازتطکشهریتأهیرپشیرفتهوبافته

باف توخا ایظراف تط رحونقشه،خوپ وخ، ی ز
هاینق اتت.خ واقعقالیطایمهازمعدوخقالینه

م اهیمای هبافهمداناتت.نق  خوپوخوشهری
بافت،خ هایگرخانتطکشهریبافرممتداولبرگ

صو  مو بقرا گرفتهوچرا آنبهواگیر به
کن د.واگی ر خو گلمرکزیفرممدو یایجاخم ی

شکلماهیطایمهباگسترشم و بخ قال بمربع
ترنجتمامیتط  اپوشاند اتت.طرحلنک
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 خان بالغی  . ماهی موسی17
ا انبال  یخ ش مالمالی رییبهنامموتی وتتا

نوعیازنق هراتی ابهتطکعشایریوخ نوعی
خا عرض  هک  رخ ات  ت.ای  ننق   ،ت  ایرل  وزی
ه ایم اهیعش ایریمالی ر اخا خب اای نویژگی

تفاو کهبهطرزآشکا ی،گلمرکزواگیر توت  
ترن د،احاط هچها برگکهیکجفتآنهاکوچ ک

شد اتت.


 

 . ماهی بیرجند18
نوعیهراتیخ بیرجندو وتتاهایموخوخ ا  

شوخکهیکیازماهی)ماهیموخ(بافتهمیبهنام یز 
گ رخخ.هایاصلیو البمنطقهمحس وبم یطرح

ت  رنجای  ننق   خ قال  بط  رحترات  ری،لن  ک
نماهی،او شیدی(وترنجی)تهمتن،پنجمت) یز 

گرخخ.ماهیموخهمب هت طکوهفتمتن(اجرامی
ش وخوازشهریوهمبهتطک وتتاییبافت هم ی

گی ریم اهیخا ات ت.ن وعق را نوعهراتیلوزی
صو  م و بی انسطتبهگلمرکزیخ واگیر به

مو بنزخیکبهعموخیاتتوحالتآنچرا ان
اتتوفرممدو یایج اخک رخ ات ت.واگی ر خ 

ترنج ی)ب ات رنجاو ش یدی(وه ایلن کقالب
ای،ترات  رم  تن اپوش  اند وان  داز آنواگی  ر 

مای های نم اهیکوچکوبهشکلمربعاتت.نق 

خ انداز کوچ ک،فش رخ ،ب احال تامی د وب ا
اطوطگرخانترتیمشد اتت.



 
 

 خانی بلوچ . ماهی ساالر19
نش ین،بل وچتریننق  هرات یخ ن واحیمعروف

ایب های نن ام(اانی)متعلقب هطایف هماهیتاال 
هایاتت.ایننق ازنظرمیزاناهمیت،جزءطرح

فرعیوبهنس طتت ایرنق وشهمن ونخ ات ی،
شوخ.ایننق همن ونت ایر ایجمحسوبمی یر

نقوشبل وچب هت طکعش ایریوازن وعهرات ی
ه ایمای هخا اتتکهلوزیآنازن وعنق  لوزی

خا (ق وچیی اخندان همحلیمنطقه)خا ایزوایدکله
گیریم اهینس طتب هگ لکند.نوعقرا تطعیتمی

مرکزیخ برایموا خمو بوموا خیافقیاتت
ه ا ووزی رگ لق را طو یک هگ وییم اهیبه

 ت دک هنظرمیاندوحتیخ برایموا خبهگرفته
ان دت ااینک هآن اگرفت ههاخ کنا گلق را ماهی

خ برگرفتهباشند.بنابراینتداعیحالتچ را خ 
هابهخو گل،فرمایننوعبسیا ضعیفاتت.ماهی

کنند.بیضیوخ برایموا خفرمخایر ایجاخمی



 . ماهی قشقایی21
خا ب وخ وب اعن واناینماهیازنوعهراتیل وزی

تک هب هت طکماهیخ همقش قاییمع روفات 
ه ایش وخ.ای ننق  خ قال بعشایریاج رام ی

مایه وخ.نق کا میترنج،ترنجیوگلدانیبهلنک
خا بااطوطکامالًشکس تهوماهیخ شتوخندانه

شوخ.حالتیصافباامیدگیک مخا  تممیزاویه
همرا بافرمک امالًکش ید وا  راقش د ازخیگ ر

ات ت.خمم اهیب هگ لمشخصا ماهیقش قایی
هایشکستهوب همرکزیمتصلوترماهیبهتاقه

مر ی(هایهندتیمخت فرشقشقایی)کلهنگا  
گلقرا خا خوخممتصلاتت.برپشتآنهایکنیم

آنب  هت  متخاا  لش  کممتمای  لات  ت.اش  کال
هایحیوانیوگیاهیتجریدینیزمایههندتی،نق 

گی ری وخ.ن وعق را کا م یخ کنا نق ماهیبه
ماهینسطتبهگلخ واگیر ،مو باتتوحال ت

مایهماهیچندانت داعیبوخننق آنبهخلیلصاف
کند.چرا نمی

هایبافن دگیعش ایری، وت تاییوانواعشیو 
شهریخ تحوال ای ننق  ت أهیرمهم یخاش ته

طو یکهنق هراتیخ ه رک دامازای ناتت،به
هابهتطکااصیاجراش د ات ت.خ ت طکشیو 

ت  ر،متق  ا نب  اب  اف،نقش  ههرات  یم  نظمش  هری
تروجزییا خقیق یترت یمش د های یزمایهنق 

هایهراتیشهریباع  اتت.تنوع نگیخ نقشه
گون ههایمختلفخ ای نهاومتنپدیدآمدنجلو 

ه  ایعش  ایریوه  اش  د ات  ت.خ ش  یو ف  رش
ه  ایهرات  یازنظ  موانتظ  امب  افنقش  هایی وت  ت

کمتریبراو خا ندوتق ا ننق  چن دان عای ت
ترندوخ جزیی ا هاخ شتمایهنشد اتتونق 

بندینی زخ ای نآنهاخقتکمتریشد اتت. نگ
تراتت.خ هرحالنق هرات یخ هامحدوخفرش

هایبسیا شد اتتمسیرگسترشاوخخا ایگونه
کهخ جدولزیرقابلمشاهد اتت.
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پژوهش، فرآیندی زمان بر و هزینه بر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست 
دغدغه  پژوهشی،  حوزه های  دیگر  در  محققان  دیگر  همانند  نیز  می شوند  کنکاش  و  تحقیق  فضای 

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

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

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

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

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

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

محمدرضا عابد
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 خان بالغی  . ماهی موسی17
ا انبال  یخ ش مالمالی رییبهنامموتی وتتا

نوعیازنق هراتی ابهتطکعشایریوخ نوعی
خا عرض  هک  رخ ات  ت.ای  ننق   ،ت  ایرل  وزی
ه ایم اهیعش ایریمالی ر اخا خب اای نویژگی

تفاو کهبهطرزآشکا ی،گلمرکزواگیر توت  
ترن د،احاط هچها برگکهیکجفتآنهاکوچ ک

شد اتت.


 

 . ماهی بیرجند18
نوعیهراتیخ بیرجندو وتتاهایموخوخ ا  

شوخکهیکیازماهی)ماهیموخ(بافتهمیبهنام یز 
گ رخخ.هایاصلیو البمنطقهمحس وبم یطرح

ت  رنجای  ننق   خ قال  بط  رحترات  ری،لن  ک
نماهی،او شیدی(وترنجی)تهمتن،پنجمت) یز 

گرخخ.ماهیموخهمب هت طکوهفتمتن(اجرامی
ش وخوازشهریوهمبهتطک وتتاییبافت هم ی

گی ریم اهیخا ات ت.ن وعق را نوعهراتیلوزی
صو  م و بی انسطتبهگلمرکزیخ واگیر به

مو بنزخیکبهعموخیاتتوحالتآنچرا ان
اتتوفرممدو یایج اخک رخ ات ت.واگی ر خ 

ترنج ی)ب ات رنجاو ش یدی(وه ایلن کقالب
ای،ترات  رم  تن اپوش  اند وان  داز آنواگی  ر 

مای های نم اهیکوچکوبهشکلمربعاتت.نق 

خ انداز کوچ ک،فش رخ ،ب احال تامی د وب ا
اطوطگرخانترتیمشد اتت.



 
 

 خانی بلوچ . ماهی ساالر19
نش ین،بل وچتریننق  هرات یخ ن واحیمعروف

ایب های نن ام(اانی)متعلقب هطایف هماهیتاال 
هایاتت.ایننق ازنظرمیزاناهمیت،جزءطرح

فرعیوبهنس طتت ایرنق وشهمن ونخ ات ی،
شوخ.ایننق همن ونت ایر ایجمحسوبمی یر

نقوشبل وچب هت طکعش ایریوازن وعهرات ی
ه ایمای هخا اتتکهلوزیآنازن وعنق  لوزی

خا (ق وچیی اخندان همحلیمنطقه)خا ایزوایدکله
گیریم اهینس طتب هگ لکند.نوعقرا تطعیتمی

مرکزیخ برایموا خمو بوموا خیافقیاتت
ه ا ووزی رگ لق را طو یک هگ وییم اهیبه

 ت دک هنظرمیاندوحتیخ برایموا خبهگرفته
ان دت ااینک هآن اگرفت ههاخ کنا گلق را ماهی

خ برگرفتهباشند.بنابراینتداعیحالتچ را خ 
هابهخو گل،فرمایننوعبسیا ضعیفاتت.ماهی

کنند.بیضیوخ برایموا خفرمخایر ایجاخمی



 . ماهی قشقایی21
خا ب وخ وب اعن واناینماهیازنوعهراتیل وزی

تک هب هت طکماهیخ همقش قاییمع روفات 
ه ایش وخ.ای ننق  خ قال بعشایریاج رام ی

مایه وخ.نق کا میترنج،ترنجیوگلدانیبهلنک
خا بااطوطکامالًشکس تهوماهیخ شتوخندانه

شوخ.حالتیصافباامیدگیک مخا  تممیزاویه
همرا بافرمک امالًکش ید وا  راقش د ازخیگ ر

ات ت.خمم اهیب هگ لمشخصا ماهیقش قایی
هایشکستهوب همرکزیمتصلوترماهیبهتاقه

مر ی(هایهندتیمخت فرشقشقایی)کلهنگا  
گلقرا خا خوخممتصلاتت.برپشتآنهایکنیم

آنب  هت  متخاا  لش  کممتمای  لات  ت.اش  کال
هایحیوانیوگیاهیتجریدینیزمایههندتی،نق 

گی ری وخ.ن وعق را کا م یخ کنا نق ماهیبه
ماهینسطتبهگلخ واگیر ،مو باتتوحال ت

مایهماهیچندانت داعیبوخننق آنبهخلیلصاف
کند.چرا نمی

هایبافن دگیعش ایری، وت تاییوانواعشیو 
شهریخ تحوال ای ننق  ت أهیرمهم یخاش ته

طو یکهنق هراتیخ ه رک دامازای ناتت،به
هابهتطکااصیاجراش د ات ت.خ ت طکشیو 

ت  ر،متق  ا نب  اب  اف،نقش  ههرات  یم  نظمش  هری
تروجزییا خقیق یترت یمش د های یزمایهنق 

هایهراتیشهریباع  اتت.تنوع نگیخ نقشه
گون ههایمختلفخ ای نهاومتنپدیدآمدنجلو 

ه  ایعش  ایریوه  اش  د ات  ت.خ ش  یو ف  رش
ه  ایهرات  یازنظ  موانتظ  امب  افنقش  هایی وت  ت

کمتریبراو خا ندوتق ا ننق  چن دان عای ت
ترندوخ جزیی ا هاخ شتمایهنشد اتتونق 

بندینی زخ ای نآنهاخقتکمتریشد اتت. نگ
تراتت.خ هرحالنق هرات یخ هامحدوخفرش

هایبسیا شد اتتمسیرگسترشاوخخا ایگونه
کهخ جدولزیرقابلمشاهد اتت.
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پژوهش، فرآیندی زمان بر و هزینه بر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست 
دغدغه  پژوهشی،  حوزه های  دیگر  در  محققان  دیگر  همانند  نیز  می شوند  کنکاش  و  تحقیق  فضای 

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

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

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

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

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

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

محمدرضا عابد

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

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

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

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

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

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

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

محمدرضا عابد
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 گیری نتیجه

اینکهتصو کنیمنق هراتیویاهرنق جاافت اخ 
نتیجهاید اولیهوشخصیط راحی امنطق هخیگری

 ت د.آه ا نظ رم یااصیباشد،خو ازواقعیتبه

ک ا ی،ت فالیونس اجینگا گری،معما ی،کاشی
خو انصفویوقطلازآن،ا تط اطنق  هرات یب ا

هاییازآنت اخو انص فویاتطو  مهر اکه گه
خهد.نق هراتیبهخلیلا تط اطباقیبوخ ،نشانمی

باموجوخا آبیهمنونماهیوگ لنیل وفرمط ین
مفهوموا زشواهمیتآبخ حیا بوخ ونم اخ

 وزگا وتداومحیا اتت.گرخش-زای 
اگرفرض واجنق هراتی اازمنطقهاراتان
قدیمبامرکزیتهرا بپشیریم،متوجهگسترشاین
نق ازشرقبهمرک ز،جن وبو  ربت اش مال

طو نطاشد، ربیایراناواهیمشد.حتیاگرهماین
نق   هرات  یب  هخلی  لت  اخگیوبرا  و خا یاز

ناتیمطرحش د آننن انم و خشهایزیطاییا زش
توجهبافندگانمناطقمختلفقرا گرفتهک هتقریط اً

بافیاجراشد وخچا تحوالتیخ تمامیمراکزقالی
ب افیه رمتناتبباشرای ،امکانا وت طکق الی

منطقهگرخید ات ت.آنن همس لمات تهنرمن دان
تطکهرمنطقه،نق هراتی ابهزبانذهنصاحب
ایم رتط هایمنطقهاند.ویژگی وایتکرخ اوی 

باهنربافتازجملهنوعم واخاولی ه، ن گ،ش یو 
لول(میزانش لوت فتیلول،تمامبافت)تخت،نیم

باف  ت،پوخکش  ی،قال  بوت  ااتا طراح  یت  أهیر
مستقیمیبرنحو ا ائهنق  هرات یخاش تهات ت.

وشهریهایبافندگیعشایری، وتتاییانواعشیو 
طو یک هخ تحوال ایننق تأهیرمهمیخاشتهبه

ه اب هت طکنقشههراتیخ هرکدامازای نش یو 
ااصیاجراش د ات ت.نق  هرات یازمرزه ای
ایراننیزگشش تهوتقریط اًخ کلی هکش و هاتولی د

کنند قالیمو ختقلیدقرا گرفتهاتت.
اند ائهکرخ یکیازاولینتفسیرهاییکهازهنرا

ه ااندازهنرنظامیازنشانهاواتتهایناتتکهمی
وخ نتیجهزبانیااصبسازند.ب ا یزب انوت یله
ا تطاطاتت،پسزبانیکعاملهمطستگیات تو
وقتیهن ری کزب انباش د،ی کاب زا همطس تگی

ط و ت وانای ناجتماعیهمهس ت.بن ابرای نم ی
عنوانیکزب انخ همبهگیریکرخنق ماهینتیجه

توانستهنق مهمیخ همطستگیاجتم اعیجامع ه
توان دای نهمطس تگی اخ ایرانیخاشتهباشدومی

ترکرخ وگسترشخهد.طولزمانقوی
نق   هرات  یخ مس  یرگس  ترشا  وخخا ای

هایبسیا یشد ات تش ایدبت وانخوگون هگونه
قایلشد.خ گونهاصلیشرقو ربایرانبرایآن

شرقیلوزی)حوض،ل وزی(وج وخن دا خک هخ 
کمفراموششد شد وکمگونهبافتهمیاراتاناین

خا اتتکهخ ش رقای راناتت گونه ربیلوزی
همگسترشیافتهاتت.


 فهرست منابع

ال هپاخ،حسنوحشمتی ضوی،فضلآذ  -
،مؤتسهمطالع ا نامهایرانفرش(1741)

وتحقیقا فرهنگی،تهران.
،ق   الیای   ران(1741اخواز،تیس   یل) -

خاتصطا،فرهنگسرا،تهران.مهین
هوی تم اهیخ (»1713الهی،محطوب ه) -

.11،شگلجام،«فرشایرانی
آمی  زنش  ان از(1731بخت  و ت  اش،ن) -

،نش رگرخونهاو ش یدی اگرخون همه ر
مؤلف،تهران.

(1717)الدینوخیگ رانیدجاللبصام،ت -
اتک ا،،ب افیای ران ویایبهشتهنرقالی

جلدخوم،تهران.
ه ایباف تخت ت(1731پرهام،تیروس) -

کطی  ر،،امی  رعش  ایریو وت  تاییف  ا س
تهران.
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پژوهش، فرآیندی زمان بر و هزینه بر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست 
دغدغه  پژوهشی،  حوزه های  دیگر  در  محققان  دیگر  همانند  نیز  می شوند  کنکاش  و  تحقیق  فضای 

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

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

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

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

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

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

اینکهتصو کنیمنق هراتیویاهرنق جاافت اخ 
نتیجهاید اولیهوشخصیط راحی امنطق هخیگری

 ت د.آه ا نظ رم یااصیباشد،خو ازواقعیتبه

ک ا ی،ت فالیونس اجینگا گری،معما ی،کاشی
خو انصفویوقطلازآن،ا تط اطنق  هرات یب ا

هاییازآنت اخو انص فویاتطو  مهر اکه گه
خهد.نق هراتیبهخلیلا تط اطباقیبوخ ،نشانمی

باموجوخا آبیهمنونماهیوگ لنیل وفرمط ین
مفهوموا زشواهمیتآبخ حیا بوخ ونم اخ

 وزگا وتداومحیا اتت.گرخش-زای 
اگرفرض واجنق هراتی اازمنطقهاراتان
قدیمبامرکزیتهرا بپشیریم،متوجهگسترشاین
نق ازشرقبهمرک ز،جن وبو  ربت اش مال

طو نطاشد، ربیایراناواهیمشد.حتیاگرهماین
نق   هرات  یب  هخلی  لت  اخگیوبرا  و خا یاز

ناتیمطرحش د آننن انم و خشهایزیطاییا زش
توجهبافندگانمناطقمختلفقرا گرفتهک هتقریط اً

بافیاجراشد وخچا تحوالتیخ تمامیمراکزقالی
ب افیه رمتناتبباشرای ،امکانا وت طکق الی

منطقهگرخید ات ت.آنن همس لمات تهنرمن دان
تطکهرمنطقه،نق هراتی ابهزبانذهنصاحب
ایم رتط هایمنطقهاند.ویژگی وایتکرخ اوی 

باهنربافتازجملهنوعم واخاولی ه، ن گ،ش یو 
لول(میزانش لوت فتیلول،تمامبافت)تخت،نیم

باف  ت،پوخکش  ی،قال  بوت  ااتا طراح  یت  أهیر
مستقیمیبرنحو ا ائهنق  هرات یخاش تهات ت.

وشهریهایبافندگیعشایری، وتتاییانواعشیو 
طو یک هخ تحوال ایننق تأهیرمهمیخاشتهبه

ه اب هت طکنقشههراتیخ هرکدامازای نش یو 
ااصیاجراش د ات ت.نق  هرات یازمرزه ای
ایراننیزگشش تهوتقریط اًخ کلی هکش و هاتولی د

کنند قالیمو ختقلیدقرا گرفتهاتت.
اند ائهکرخ یکیازاولینتفسیرهاییکهازهنرا

ه ااندازهنرنظامیازنشانهاواتتهایناتتکهمی
وخ نتیجهزبانیااصبسازند.ب ا یزب انوت یله
ا تطاطاتت،پسزبانیکعاملهمطستگیات تو
وقتیهن ری کزب انباش د،ی کاب زا همطس تگی

ط و ت وانای ناجتماعیهمهس ت.بن ابرای نم ی
عنوانیکزب انخ همبهگیریکرخنق ماهینتیجه

توانستهنق مهمیخ همطستگیاجتم اعیجامع ه
توان دای نهمطس تگی اخ ایرانیخاشتهباشدومی

ترکرخ وگسترشخهد.طولزمانقوی
نق   هرات  یخ مس  یرگس  ترشا  وخخا ای

هایبسیا یشد ات تش ایدبت وانخوگون هگونه
قایلشد.خ گونهاصلیشرقو ربایرانبرایآن

شرقیلوزی)حوض،ل وزی(وج وخن دا خک هخ 
کمفراموششد شد وکمگونهبافتهمیاراتاناین

خا اتتکهخ ش رقای راناتت گونه ربیلوزی
همگسترشیافتهاتت.
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