
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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 چکیده
 یهاا  آثار و نقوش برجای مانده از تمدن بهبا نگاهی 
خواهاد  روشن این نکته ، زمین ة ایرانپهن گذشته در

ارزشامند نازد   هماواره  یکی از حیوانات  «بز»که  شد
غاذا و   تاممین بارای   زیارا از رریای  . است اقواماین 

هماواره   بوده و از ررف دیگر سودمند پوشاک انسان
 همچناین و اسات  داشاته  ای  تقاد  ویا ه   آناان نزد 

، خیازی  حاصا  ، خاواهی  آب، خاواهی  مرادنمادی از 
 بناابراین . نیاز باوده اسات   محاای    یرشتهباروری و 
های مختلف مانند  در رول تاریخ به شک  تصویر آن

، آثاار یلازی  ، ریتاه در راروف سایا ین    کار بهنقوش 
هماواره در   هاا  هبایتا  نقاشای غارهاا و دسات   ، هرهام

یکی  «بز» همای نقش. است حضور داشتهانسان  زندگی

ی اساتان  هاا  نماد  ریتاه در  کاار  به از مهمترین نقوش
 کهان  ایان نقاش  . دهاد  تشاکی  مای  نیز را کرمانشاه 

ی این ناحیاه محساوب   ها نمدنقوش اصلی ة شاخص
 نظیار  بای و نمد کرمانشااه را از هماننادهای آن    شده

محقق در این پ وهش در پای آن اسات کاه    . کند می
ی اساتان کرمانشااه   هاا  نماد را در نقوش  مایة بز نقش

ه این پرسش پاساخ دهاد   مورد واکاوی قرار داده و ب
ی ماذکور باه  اه    هاا  نمددر ررح   همای نقشکه این 

شود و هر کدام  اه میااهیمی را    یی دیده میها گونه
 مطا عااه دارد؟ مهمتاارین هاادف ایاان پاا وهش درباار

 کرمانشااه نمد  در نقوشه بز مای نقشانتزاعی  میاهیم
 های شکار نماد کرمانشااه   بندی در نقش نبازتاب آو 

-روش توصاییی ، روش تحقیق در این مقا اه . است
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 صاورت  باه تحلیلی و روش گردآوری ارالعاات آن  
 دسات  ة باه ین نتیجا مهمتر. است میدانی -ای کتابخانه

 مایة بز نقشاست که  آنتحقیق حاکی از آمده از این 
ارتباراات معناایی در    د یا   باه ی کرمانشاه ها نمددر 

های آب و درخات   همای نقشبا  یشناس اسطورهة حوز
 . زندگی پیوند عمیقی دارد

 
 . بز  همای نقش، کرمانشاه، نمدکلیدی: های هواژ
 

 مقدمه
باه   نیااز ساخت آن  و ن نوع یرش استیتر ساده نمد

ماا ی از   نماد  هماین د یا    باه . نادارد  یدستگاه خاص
ربق . آید حساب می بهی نساجی ها ین شیوهتر ابتدایی
، شاود  می که در ادامه به آن اشارهآمده  دست بهاسناد 

آسایای   ابتدادر  نمدخاستگاه که توان  نین گیت  می
 ادرنشاینان ایان ناحیاه را از     نماد . میانه بوده است

باا  . ه اسات کارد  رروبت و باد حی  مای ، سرما، گرما
هاای   نخستین شرایط تاریخی تو ید  باا   تو ید نمد

خارر  هبدون اینکه حیوان یا جانوری ب گرم و محای 
 جزمای . آماد  وجاود  باه ، پوستش شکار یا کشته شود

د یا  آشانا    بهمردمی که  سنگی دوره نو از»نویسد  می
 اناد  پشم سروکار داشته با با تربیت گوسیند آنها بودن

همچناین  . (67، 1363، )جزمای  «شناختند می نمد را
انادازها و   م به زیر. پ 2300 مدارک  ینی متعلق به»

اشاره ، هایی که از نمد ساخته شده است ها و سپر زره
در  اونن کشاف    1ای که سراورل استاین  وحه. دارد

یهرساات کانهااای داد و سااتد شااده میااان    ، کاارد
هندوستان و کشورهای دیگر را درباردارد و یکای از   

هاا یعنای گورهاای     از کورگاان . آن کانها نمد است
و در آسایای مرکازی    2ماننادی کاه در پازیریا     تپه

از زماان  کاه   آماده  دست بهمصنوعاتی ، حیاری شده
زده باقی مانده است و همین  هخامنشیان به حا ت یخ

ة آویاز  صاورت  باه دهند که نمد  مصنوعات نشان می
ی تزئینای کاه   هاا  نمدج  اسب و ، انداز زیر، دیواری

ش نقا  آنهاا  شک  غازهایی در حاال پارواز باه روی   
. (277، 1355، )گالک «اند مصرف یراوان داشته، شده

ی جناوب سایبری و در   شناسا  های باساتان  در کاوش
 1950در ساال   3«رودنکاو »محله پازیری  که توسط 

ای  در قباار رئاایی قبیلااه، ماایالدی صااورت گریاات
ششم پیش از  نمد مربوط به قرنای  قطعه، نشین کوچ

تاا   اکناون در ماوزه هرمی   میالد کشف شاده کاه هام   
شااود و  پترزبااورد در روساایه نگهااداری ماای  ساان

. آیاد  مای  حسااب  بهین نمونه نمدی موجود تر قدیمی
قسمتی از پوشش نمادین زیان و جا      این تکه نمد

، عالوه بر نمد از رال و که در ساخت آن است اسب
 باز سار  مایاة   نقاش باه شاک     کاری شده  وب کنده

 4.استیاده شده است
وجاود   د یا   باه  زکرمانشااه نیا  ة گذشت تاریخ در

نماد و نمادما ی روا    ، در امر دامداری دیرینة سابق
و پشاام  دامااداریزیاارا محصااونت ، داشااته اساات

. هاای کشاور اسات    ترین پشم جزء مرغوب کرمانشاه
ی در کرمانشاه دارای  هار مرکز اصلی است ما  نمد»

، گیالنغارب ، شایرین  که عبارتناد از شاهرهای قصار   
 .(59، 1363 ،)جزمای  «غرب و کرند غرب آباد اسالم

اماروزه ایان هنار در    ، دنیا  مختلاف  ه هر ند که ب
از رونق پیشاین خاود ایتااده و روناد      نواحی مذکور

کاه اماروز    راوری  هب، تو ید آن رو به یراموشی است
راور کلای    هشایرین با   ما ی در شهرساتان قصار   نمد

 .منسوخ شده است
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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
باه   نیااز ساخت آن  و ن نوع یرش استیتر ساده نمد

ماا ی از   نماد  هماین د یا    باه . نادارد  یدستگاه خاص
ربق . آید حساب می بهی نساجی ها ین شیوهتر ابتدایی
، شاود  می که در ادامه به آن اشارهآمده  دست بهاسناد 

آسایای   ابتدادر  نمدخاستگاه که توان  نین گیت  می
 ادرنشاینان ایان ناحیاه را از     نماد . میانه بوده است

باا  . ه اسات کارد  رروبت و باد حی  مای ، سرما، گرما
هاای   نخستین شرایط تاریخی تو ید  باا   تو ید نمد

خارر  هبدون اینکه حیوان یا جانوری ب گرم و محای 
 جزمای . آماد  وجاود  باه ، پوستش شکار یا کشته شود

د یا  آشانا    بهمردمی که  سنگی دوره نو از»نویسد  می
 اناد  پشم سروکار داشته با با تربیت گوسیند آنها بودن

همچناین  . (67، 1363، )جزمای  «شناختند می نمد را
انادازها و   م به زیر. پ 2300 مدارک  ینی متعلق به»

اشاره ، هایی که از نمد ساخته شده است ها و سپر زره
در  اونن کشاف    1ای که سراورل استاین  وحه. دارد

یهرساات کانهااای داد و سااتد شااده میااان    ، کاارد
هندوستان و کشورهای دیگر را درباردارد و یکای از   

هاا یعنای گورهاای     از کورگاان . آن کانها نمد است
و در آسایای مرکازی    2ماننادی کاه در پازیریا     تپه

از زماان  کاه   آماده  دست بهمصنوعاتی ، حیاری شده
زده باقی مانده است و همین  هخامنشیان به حا ت یخ

ة آویاز  صاورت  باه دهند که نمد  مصنوعات نشان می
ی تزئینای کاه   هاا  نمدج  اسب و ، انداز زیر، دیواری

ش نقا  آنهاا  شک  غازهایی در حاال پارواز باه روی   
. (277، 1355، )گالک «اند مصرف یراوان داشته، شده

ی جناوب سایبری و در   شناسا  های باساتان  در کاوش
 1950در ساال   3«رودنکاو »محله پازیری  که توسط 

ای  در قباار رئاایی قبیلااه، ماایالدی صااورت گریاات
ششم پیش از  نمد مربوط به قرنای  قطعه، نشین کوچ

تاا   اکناون در ماوزه هرمی   میالد کشف شاده کاه هام   
شااود و  پترزبااورد در روساایه نگهااداری ماای  ساان

. آیاد  مای  حسااب  بهین نمونه نمدی موجود تر قدیمی
قسمتی از پوشش نمادین زیان و جا      این تکه نمد

، عالوه بر نمد از رال و که در ساخت آن است اسب
 باز سار  مایاة   نقاش باه شاک     کاری شده  وب کنده

 4.استیاده شده است
وجاود   د یا   باه  زکرمانشااه نیا  ة گذشت تاریخ در

نماد و نمادما ی روا    ، در امر دامداری دیرینة سابق
و پشاام  دامااداریزیاارا محصااونت ، داشااته اساات

. هاای کشاور اسات    ترین پشم جزء مرغوب کرمانشاه
ی در کرمانشاه دارای  هار مرکز اصلی است ما  نمد»

، گیالنغارب ، شایرین  که عبارتناد از شاهرهای قصار   
 .(59، 1363 ،)جزمای  «غرب و کرند غرب آباد اسالم

اماروزه ایان هنار در    ، دنیا  مختلاف  ه هر ند که ب
از رونق پیشاین خاود ایتااده و روناد      نواحی مذکور

کاه اماروز    راوری  هب، تو ید آن رو به یراموشی است
راور کلای    هشایرین با   ما ی در شهرساتان قصار   نمد

 .منسوخ شده است

در  کناون  از دیربااز تاا   ما ی نمدبه نق  از دهخدا 
برخی از شهرهای ایاران نیاز رایا  و متاداول باوده      

مثال در نواحی دشت گرگان تا باب  و  عنوان . بهاست
 ی انجاااممااا  نمااددشاات نیااز  رامساار و کااالر آماا  و

نمد را جهت پوشش سقف و  ایالت ترکمن. شود می
ما ناد و ناوعی نماد     مای  اسکلت  وبی کلباه خاود  

داز و انا  بارای زیار   های گوناگون مرغوب نیز با نقش
ی در ماا   . نماد ساازند  میروش کردن کاف کلباه مای   

بختیااری نیاز رایا  باوده      بروجن و، نواحی اصیهان
ی کرمانشااه را از ساایر   هاا  نماد که ای  اما نکته. است
اساتیاده از  ، کناد  مای  نظیر ی آن در کشور بیها نمونه
است ی این منطقه ها نمد بندی در نقش «بز»مایة  نقش

 ذهااب  سرپ ، آباد غرب اسالم ،در مراکز کرمانشاه که
پساتانداری از   باز ». شاود  زده مای  نقش و کرند غرب

نشاخوارکنندگان  ة راست جزو زیر، شاخان تهیة خانواد
هاای اهلای    داران است کاه جازو دام   سمة و از راست

شود و از گوشت و شیر و پشم و کرک آن  می تربیت
ذکر  نزم به .(4693، 1377 ،)دهخدا« کنند می استیاده

در مکاان   باز شدن  ین مدارک اهلیتر است که قدیمی
گن  دره در نزدیکی کرمانشاه کشف شده که حادود  

 . دارد هزار سال قدمت 10
تارین و بیشاترین    ین و اصالی مهمتر بز همای نقش
 5«شاکار »ی کرمانشاه است که باه آن  ها نمدنقش در 

در  مایاة باز   نقاش ی هاا  ترین نمونه کهن از. گویند می
« یایتاه »ی مکشاویه در غاار   ها توان به نمونه ایران می

ی ناواحی تیماره   هاا  گااره ن سان   رستان و همچنین 
ریسنجان و دامغان و نیاز  ، اسیراین آباد صیی، خمین

امااا ، ی کهاان ایااران باسااتان اشاااره کااردهااا ساایا ینه
در کرمانشاااه را  ة باازتاارین نقااوش مکشااوی قاادیمی

ی هرساین و نیاز نقاوش    هاا  گااره ن سن توان در  می

دینااور ة مکشااویه از غااار  شاامه سااهراب در منطقاا
باه  آن  قادمت ، بیگلری کرمانشاه جست که به نق  از

ن سااال پاایش از ایاان ادوران ماقباا  تاااریخ و هاازار
و حکایات از توجاه    (52، 1386، )بیگلاری  رسد می

. داردای  اساطوره  موجاود مردم منطقه به ایان  ة دیرین
بر رروف سیا ین گذشته نیز شاید باه   بز کوهینماد 

این معنا بوده است که ررف پر از نعمت باشاد و یاا   
به آن معنا  ها نمدو  ها هبایت ررح بز کوهی روی دست

. بوده اسات کاه یرشاته از آن خاناه محایظات کناد      
یرانسوی در تحقیقاات   شنا  باستان «استنلی کوهن»

بااران در  کوهی نماد  بز»با عنوان ای  خود و در مقا ه
 خاواهی دانساته اسات    آن را نمااد آب « سیال ایرانی

زایش ، همچنین بز نماد باروری .(40، 1388، )کوهن
در میان ایرانیان باساتان باوده و ایان نمااد      و زندگی

مسایر خاود را اداماه    ، همچنان در رول هزاران سال
ی غربی ها اکنون در بخش که هم روری هب، داده است

بر روی دسات   مایة بز نقشاز  6هایی کشور خا کوبی
نمونه دیگر کااربرد  . شود می زنان عشایر منطقه دیده

که هنوز در کرمانشاه مورد استیاده قرار  همای نقشاین 
. ی این منطقه قاب  مشاهده اسات ها نمددر ، گیرد می

پاارداختن بااه میاااهیم نمااادین ایاان تحقیااق پاای از 
و ی آب هاا  همایا  نقاش و ارتبااط آن باا    باز ه مای نقش

ش ونقا  ی و بازتاب اینشناس گونهبه ، درخت زندگی
 . پردازد ی استان کرمانشاه میها نمددر 

 
 روش تحقیق

 -روش توصااییی، روش پاا وهش در ایاان مقا ااه  
 صااورت بااهتحلیلاای و روش گااردآوری ارالعااات  

مساتقیم  ة میدانی یعنی مطا عه و مراجعا  -ای کتابخانه
های نمدما ی استان کرمانشااه و پرساش از    به کارگاه
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نقاااوش و عکاسااای از ة نماادمانن محلااای درباااار 
آمااری ماورد   ة جامعا . های نمد منطقاه اسات   نمونه

 پ وهش عبارتند از: 
   ؛ی نقش شکار در شهر کرمانشاهها نمد -
ی نقااش شااکار در شهرسااتان   هااا نمااد -

  ؛غرب آباد اسالم
ی نقش شاکار در شهرساتان کرناد    ها نمد -

 و ؛غرب
ی نقااش شااکار در شهرسااتان   هااا ماادن -

 . گیالنغرب
روش تجزیه تحلی  ارالعات در ایان مقا اه نیاز    

محقق در این پ وهش در . استبوده کییی  صورت  به
ی هاا  نماد را در نقاوش   مایة بز نقشپی آن است که 

کااوی قارار داده و باه ایان      استان کرمانشاه ماورد وا 
ی ها نمددر ررح   همای نقشپرسش پاسخ دهد که این 

ود و هر کدام  ه ش یی دیده میها مذکور به  ه گونه
، هدف از انجام ایان پا وهش   دارد؟ میاهیمی را دربر

ه باز در نقاوش نماد    مای نقشمطا عه میاهیم انتزاعی 
های شاکار نماد    بندی کرمانشاه و بازتاب آن در نقش

 .کرمانشاه است
 

 پیشینه تحقیق
تحقیقاات   موضاوع نماد و نمادما ی   ة تاکنون درباار 

متعددی در داخا  و خاار  کشاور صاورت گریتاه      
جنبی  صورت بهبه موضوع یاد شده  آنها است که در

در میاان تحقیقاات   . و مختصر پرداختاه شاده اسات   
 جای گاالک   نوشاته تاوان باه بخشای از     می خارجی

به هنر  سیری در صنایع دستی ایرانبا عنوان ( 1355)
ه در ایان  این هنر اشاره کارد کا  ة نمدما ی و تاریخچ

کلای   صاورت  باه زمینه ارالعات میید و ارزشامندی  

بز در نقوش مایة  نقشارائه کرده است و ی در آن به 
با عناوان   دیگری نیز کتاب. استنشده ای  نمد اشاره

ة ی منطقا هاا  ة نماد ی ایران: پ وهشی در زمینا ها نمد
وساط  ( ت1386) پاور  جاوادی  نوشاته  گرگان و دشت

ایان  .  اپ رسیده است انتشارات یرهنگستان هنر به
گرگاان و  ة پ وهشی است کاه در منطقا  ة کتاب نتیج

 مسائ  زیر صورت گریته است:ة دربار دشت
مواد او یه و ررز ة های نزم در زمین بررسی .1

  ؛گرگانة نمد در منطقة تهی
 باردن  کار بهشناخت گیاهان رنگزا و روش  .2

  ؛ ودر رنگرزی آنها
ة های متاداول نماد در منطقا    بررسی نقش .3

 .  گرگان و دشت
، باز در هنار ایاران   مایاة   نقاش بررسای  ة در زمین

 -2009) 7اساامیت توسااطقاباا  تااوجهی  پاا وهش
 تطبیقی ه که در آن به بررسی تاریخشد انجام( 1984

او در . در آسیای میاناه پرداختاه اسات    همای نقشاین 
 8دباغة شواهد موجود در مقا به با استناد  تحقیقاین 

بز را مربوط به اریدو و مایة  نقشترین  کهن، (1965)
ساال پایش از    5250 حادود متعلق باه  قدمت آن را 

 یارد  کاه باه نقا  از ناصاری     در حاا ی . داند میالد می
در « یایتااه»ی غااار هااا گااارهن ساان قاادمت ، (1388)

 9توسط مارس  ات، ش.ها 1385 رستان که در سال 
 10ساانجی بل یکاای و بااه روش کااربن شاانا  دیرینااه

حادود  »از اریادو و   تار  بسایار کهان  ، صورت گریت
 ،یارد  ناصاری ) «سال پیش رقم خورده اسات  40000

ای دیگاار از اسااتنلی   همچنااین مقا ااه  .(207، 1388
 یرانساوی  شانا   پ وهشگر و باستان (1388) کوهن

« ایرانای   کاوهی نمااد بااران در سایال     باز »با عنوان 
کااوهن در ایاان مقا ااه بااه    11.نوشااته شااده اساات 
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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

دوفصلنامه
علمی - پژوهشی

انجمن علمی
فرش ایران
شماره 25

بهار و تابستان 1393

9

نقاااوش و عکاسااای از ة نماادمانن محلااای درباااار 
آمااری ماورد   ة جامعا . های نمد منطقاه اسات   نمونه

 پ وهش عبارتند از: 
   ؛ی نقش شکار در شهر کرمانشاهها نمد -
ی نقااش شااکار در شهرسااتان   هااا نمااد -

  ؛غرب آباد اسالم
ی نقش شاکار در شهرساتان کرناد    ها نمد -

 و ؛غرب
ی نقااش شااکار در شهرسااتان   هااا ماادن -

 . گیالنغرب
روش تجزیه تحلی  ارالعات در ایان مقا اه نیاز    

محقق در این پ وهش در . استبوده کییی  صورت  به
ی هاا  نماد را در نقاوش   مایة بز نقشپی آن است که 

کااوی قارار داده و باه ایان      استان کرمانشاه ماورد وا 
ی ها نمددر ررح   همای نقشپرسش پاسخ دهد که این 

ود و هر کدام  ه ش یی دیده میها مذکور به  ه گونه
، هدف از انجام ایان پا وهش   دارد؟ میاهیمی را دربر

ه باز در نقاوش نماد    مای نقشمطا عه میاهیم انتزاعی 
های شاکار نماد    بندی کرمانشاه و بازتاب آن در نقش

 .کرمانشاه است
 

 پیشینه تحقیق
تحقیقاات   موضاوع نماد و نمادما ی   ة تاکنون درباار 

متعددی در داخا  و خاار  کشاور صاورت گریتاه      
جنبی  صورت بهبه موضوع یاد شده  آنها است که در

در میاان تحقیقاات   . و مختصر پرداختاه شاده اسات   
 جای گاالک   نوشاته تاوان باه بخشای از     می خارجی

به هنر  سیری در صنایع دستی ایرانبا عنوان ( 1355)
ه در ایان  این هنر اشاره کارد کا  ة نمدما ی و تاریخچ

کلای   صاورت  باه زمینه ارالعات میید و ارزشامندی  

بز در نقوش مایة  نقشارائه کرده است و ی در آن به 
با عناوان   دیگری نیز کتاب. استنشده ای  نمد اشاره

ة ی منطقا هاا  ة نماد ی ایران: پ وهشی در زمینا ها نمد
وساط  ( ت1386) پاور  جاوادی  نوشاته  گرگان و دشت

ایان  .  اپ رسیده است انتشارات یرهنگستان هنر به
گرگاان و  ة پ وهشی است کاه در منطقا  ة کتاب نتیج

 مسائ  زیر صورت گریته است:ة دربار دشت
مواد او یه و ررز ة های نزم در زمین بررسی .1

  ؛گرگانة نمد در منطقة تهی
 باردن  کار بهشناخت گیاهان رنگزا و روش  .2

  ؛ ودر رنگرزی آنها
ة های متاداول نماد در منطقا    بررسی نقش .3

 .  گرگان و دشت
، باز در هنار ایاران   مایاة   نقاش بررسای  ة در زمین

 -2009) 7اساامیت توسااطقاباا  تااوجهی  پاا وهش
 تطبیقی ه که در آن به بررسی تاریخشد انجام( 1984

او در . در آسیای میاناه پرداختاه اسات    همای نقشاین 
 8دباغة شواهد موجود در مقا به با استناد  تحقیقاین 

بز را مربوط به اریدو و مایة  نقشترین  کهن، (1965)
ساال پایش از    5250 حادود متعلق باه  قدمت آن را 

 یارد  کاه باه نقا  از ناصاری     در حاا ی . داند میالد می
در « یایتااه»ی غااار هااا گااارهن ساان قاادمت ، (1388)

 9توسط مارس  ات، ش.ها 1385 رستان که در سال 
 10ساانجی بل یکاای و بااه روش کااربن شاانا  دیرینااه

حادود  »از اریادو و   تار  بسایار کهان  ، صورت گریت
 ،یارد  ناصاری ) «سال پیش رقم خورده اسات  40000

ای دیگاار از اسااتنلی   همچنااین مقا ااه  .(207، 1388
 یرانساوی  شانا   پ وهشگر و باستان (1388) کوهن

« ایرانای   کاوهی نمااد بااران در سایال     باز »با عنوان 
کااوهن در ایاان مقا ااه بااه    11.نوشااته شااده اساات 

پردازد  ی ایرانی میها قش در سیا ینهشناسی این ن نماد
خاواهی و بااران نازد     و از این منظر آن را نمااد آب 

  .(40، 1388، )کوهنداند  میجوامع کهن ایرانی 
ی کرمانشاه کاه  ها نمددر  مایة بز نقشاما بررسی 

شاود اقادامی اسات     مای  در این مقا ه به آن پرداخته
انادکی  های  آن پ وهشة دربار کنون تاعلمی و نو که 

توان باه ماوارد زیار     می برای نمونه. انجام شده است
در بخشاای از کتاااب ( 1363) جزماای اشاااره کاارد:

باه معریای    هنرهای بومی در صنایع دساتی بااختران  
باز در  مایاة   نقاش ی استان کرمانشااه و  ها نمدنقوش 

را ی تصاویری آن  ها نمونهپرداخته و ی منطقه ها نمد
اماا باه ایان    ، در  کارده  منارق مختلف کرمانشاهدر 

همچنین در ایان  . است کرده یاندک یها اشارهمسئله 
دانشگاهی منتشار نشاده نیاز در      نامه  ند پایانزمینه 

او این رساا ه مرباوط باه     . وجاود دارد دانشگاه هنار  
بررسی نقش و رنا   »با عنوان ( 1372) پیرهوشیاران

 است که در مقطع کارشناسای  «ی کرمانشاهها نمددر 
در . نگاشاته شاده اسات    نقاشی ایان دانشاگاه  ة رشت

های ماورد اساتیاده در    نقش، هنام پایانبخشی از این 
ی تصاویری  ها نمونهة ی استان کرمانشاه با ارائها نمد

 «بز»مایة  نقشدر این میان به . اند ربوره معریی شدهم
مختصاار و اجمااا ی  رااور بااهدر نمااد کرمانشاااه نیااز 

، ی از این تحقیاق های پرداخته شده است که در بخش
 .  مورد استیاده قرار گریته است

گردآوری و بررسی نقاوش  »دوم با عنوان ة رسا 
 ویناه  همتای  باه قلام   «ی اساتان کرمانشااهان  هاا  نمد

گراییا  نوشاته   ة در مقطع کارشناسی رشات  (1375)
 راور  باه در این رسا ه نیاز   «بز»مایة  نقش. شده است

مختصر در کنار سایر نقوش نماد کرمانشااه معریای    
 عطاف توجاه  ، اما وی گی بارز این رسا ه. شده است

ریته در نماد کرمانشااه    کار بهی ها همای نقشبه  مؤ ف
 باساتان و  ی کهان ایاران  هاا  مثابه نمادها و اسطوره به

 .  در این زمینه است آنها یابی نقوش ریشه همچنین
در مقطاع   (1378) مند سوم نیز توسط بهرهة رسا 

. نوشاته شاده اسات   نقاشای  ة کارشناسی ارشد رشات 
ی هاا  نماد   نقش و رن  بر گساتره »عنوان این رسا ه 

نقوش نمد کرمانشااه  ، در این رسا ه. است «کرمانشاه
تری مورد کااوش قارار    و جامع تر گسترده صورت به

، ارجاعاات دقیاق   وی گی ممتاز این رساا ه . اند گریته
معریای نقاوش و   ة تار در زمینا   روش تحقیق علمای 

منظور تجزیاه و   ههمچنین ترسیم خطی نقوش نمد ب
وی گی دیگر این رسا ه کاه آن را از  . ستآنها تحلی 
پرداختن به  گونگی ، کند می ی قبلی متمایزها نمونه

در کااادر و  عناصاار بصااریو  یاانش بناادی  ترکیااب
 . نقوش نمد این منطقه استة حاشی

دیگاری باا    پا وهش  این خصاو   همچنین در
باه   «ما ی استان کرمانشاه پ وهشی در هنر نمد»عنوان 

در . نوشاته شاده اسات    (1388) حیدری شکیب قلم
به شیوه ساخت نماد در کرمانشااه    صریاً، تحقیقاین 

باه نقاوش نماد کرمانشااه  ناادان     و شاده  اشااراتی  
مختصار  و یقط به ذکار  است نشده  معطوف توجهی

 .  استگردیده در  ند سطر اکتیا  آنها نام
 

و ارتب ا  نن ب ا    ب ز  همای   نقش مفاهیم نمادین
 ی نب و درخت زندگیها همای نقش

باا مضامون    بوده و نماد ایران باستان کوهی نقش بز
یراوانی نعمات و  ، زایندگی، خواهی مراد، خواهی آب

محایظت در ارتباط است و تعبیاری از یا  یرشاته    
از آن کما    هاا  ساختی  نجات اسات کاه در مواقاع   

توان  نین حد  زد کاه ریشاه    می. شود می خواسته
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 ی کهان ایاران باساتان بااز    هاا  این باور باه اساطوره  
 .  گردد می 

نزد ایرانیان باساتان زماانی    «بز»ه مای نقشاهمیت 
درصاد   90بایش از  »شاود کاه بادانیم     مشخص مای 

باز کاوهی   مایاة   نقاش ، های ایاران  گارهن سن نقوش 
در ایاران  « بز»نماد  .(132، 1388 ،یرد )ناصری «است

بوده و مجسمه برنازی  ای  از نمادهای اسطوره باستان
کشف شده در  رستان توساط گیرشامن )متعلاق باه     

ایان  . یاد هماین نکتاه اسات    ؤم( نیز م.قرن هشتم ق
ی اسات  باز ا نوع برهنه و  مجسمه ترکیبی از ی  رب

 قرار گاریتن ایان  . ا نوع قرار دارد که بر روی سر رب
 باز نشان بزرگای و جایگااه   ، ا نوع بر یراز سر رب بز

بر سینه را دستان خود  ا نوع کوهی است و  ون رب
. تواند نمادی از بااروری و زاینادگی باشاد    می، دارد

متعلق به هازاره   ها های متعددی از این مجسمه نمونه
وی ه در شمال غارب   هم در بیشتر نقاط ایران ب.اول ق

کوهی  بز، ساسانیانة در دور. ایران کشف شده است
 باز . نمادی از یرشته یا نگهبان ماه بوده است عنوان به

کوهی نماد حیوان ملی ایران شده و شخصیت او این  
سوخته سیستان از  شهر انیمیشن متحرک جهان را در

در  .(135، 1388 ،یارد  ناصاری ) «آن خود کرده است
ای  مناارره ، هاای پهلاوی   ترین منظومه یکی از قدیمی

 که در آن هار یا   « درخت خرما»و « بز»است میان 
رساانند باازگو    که به بشار مای  را ها و منایعی  خوبی

باه   کشاند و در یرجاام   کنند و به رخ دیگری مای  می
 . انجامد می« بز»پیروزی 

، ی اسااریری ایاران  هاا  بر اسا  یکی از داساتان 
 12.باوده اسات   «کیومرث»نخستین انسان روی زمین 

کیومرث حدود  ه  سال بر زماین زنادگی کارد و    
دست اهاریمن   در ایتاد و به ها سپی با اهریمن زشتی

دو قطره خون کیومرث بار  ، در این مبارزه. کشته شد
  کد و از آن ی  بوتاه ریاوا  دو شااخه    زمین می

پیچناد و از   می همدراین دو شاخه ریوا  . روید می
 «مشای »آن پسر زیباای جاوانی باه اسام     ة ی  شاخ

)ماری( و از شاخه دیگر آن دختر زیبای جاوانی باه   
 اون آنهاا   شاود و   می )ماریانه( متو د «مشیانه»اسم 

را باه  ای  خداوند یرشاته ، دانستند غذا خوردن را نمی
 «مشای »یرستد تا  می سیید رن  بز کوهیشک  ی  

 کاه  تاا زماانی   بز کوهیاین . را شیر بدهد «مشیانه»و 
تاا  . دهد می شیر آنها آموزند به غذا خوردن را می آنها

شاوند و   می بزرد، پی از گذشت سا یان  اینکه آنان
 . کنند می در روز سیزدهم یروردین ماه با هم ازدوا 

 بز کاوهی ، به باور مردم ایران باستان از این منظر
بقاا و  ، نجاات است که خداوند برای ای  مظهر یرشته

راین بنااب ، تاسا نسا  بشار یرساتاده     «حیاات »ة ادام
ة رابطاا عااالوه باار شاااید. نمااادی از زناادگی اساات

یکای از دنیا    ، با درخات در ربیعات   بزهمزیستی 
کاه   «درخت زندگی»در کنار  «بز»دیگر حضور نقش 

بسیار  های کهن ایرانی ها و نقوش سیا ینه مجسمهدر 
 ارا کاه هار دو     ،شود نیز همین نکته باشاد  دیده می

درخات  »نویساد   می پور خا قی. اند نمادی از زندگی
میان دو راهاب   زندگی که در تصاویر و نقوش کهن

قارار   باز ای مث  شیر و  و کاهن و یا دو جانور ایسانه
ای اسات کاه    مایاه  نورمز نیروی مقاد  و در ، دارد

هاا و   هاا و عارب   ا نهرین دارد و ایرانای  ریشه در بین
اند و برای  یادن   ها آن را به شرق دور برده بیزانسی

درخت بایاد باا هیونهاای نگهباان آن      های این میوه
 بنابراین در نظر وی .(96، 1380، خا قی )پور «جنگید

تواناد   می« بز»ه مای نقشوجود درخت زندگی بین دو 
« محاای  ة یرشات »در میهوم « بز»ای نیز به نماد  اشاره
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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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 ی کهان ایاران باساتان بااز    هاا  این باور باه اساطوره  
 .  گردد می 

نزد ایرانیان باساتان زماانی    «بز»ه مای نقشاهمیت 
درصاد   90بایش از  »شاود کاه بادانیم     مشخص مای 

باز کاوهی   مایاة   نقاش ، های ایاران  گارهن سن نقوش 
در ایاران  « بز»نماد  .(132، 1388 ،یرد )ناصری «است

بوده و مجسمه برنازی  ای  از نمادهای اسطوره باستان
کشف شده در  رستان توساط گیرشامن )متعلاق باه     

ایان  . یاد هماین نکتاه اسات    ؤم( نیز م.قرن هشتم ق
ی اسات  باز ا نوع برهنه و  مجسمه ترکیبی از ی  رب

 قرار گاریتن ایان  . ا نوع قرار دارد که بر روی سر رب
 باز نشان بزرگای و جایگااه   ، ا نوع بر یراز سر رب بز

بر سینه را دستان خود  ا نوع کوهی است و  ون رب
. تواند نمادی از بااروری و زاینادگی باشاد    می، دارد

متعلق به هازاره   ها های متعددی از این مجسمه نمونه
وی ه در شمال غارب   هم در بیشتر نقاط ایران ب.اول ق

کوهی  بز، ساسانیانة در دور. ایران کشف شده است
 باز . نمادی از یرشته یا نگهبان ماه بوده است عنوان به

کوهی نماد حیوان ملی ایران شده و شخصیت او این  
سوخته سیستان از  شهر انیمیشن متحرک جهان را در

در  .(135، 1388 ،یارد  ناصاری ) «آن خود کرده است
ای  مناارره ، هاای پهلاوی   ترین منظومه یکی از قدیمی

 که در آن هار یا   « درخت خرما»و « بز»است میان 
رساانند باازگو    که به بشار مای  را ها و منایعی  خوبی

باه   کشاند و در یرجاام   کنند و به رخ دیگری مای  می
 . انجامد می« بز»پیروزی 

، ی اسااریری ایاران  هاا  بر اسا  یکی از داساتان 
 12.باوده اسات   «کیومرث»نخستین انسان روی زمین 

کیومرث حدود  ه  سال بر زماین زنادگی کارد و    
دست اهاریمن   در ایتاد و به ها سپی با اهریمن زشتی

دو قطره خون کیومرث بار  ، در این مبارزه. کشته شد
  کد و از آن ی  بوتاه ریاوا  دو شااخه    زمین می

پیچناد و از   می همدراین دو شاخه ریوا  . روید می
 «مشای »آن پسر زیباای جاوانی باه اسام     ة ی  شاخ

)ماری( و از شاخه دیگر آن دختر زیبای جاوانی باه   
 اون آنهاا   شاود و   می )ماریانه( متو د «مشیانه»اسم 

را باه  ای  خداوند یرشاته ، دانستند غذا خوردن را نمی
 «مشای »یرستد تا  می سیید رن  بز کوهیشک  ی  

 کاه  تاا زماانی   بز کوهیاین . را شیر بدهد «مشیانه»و 
تاا  . دهد می شیر آنها آموزند به غذا خوردن را می آنها

شاوند و   می بزرد، پی از گذشت سا یان  اینکه آنان
 . کنند می در روز سیزدهم یروردین ماه با هم ازدوا 

 بز کاوهی ، به باور مردم ایران باستان از این منظر
بقاا و  ، نجاات است که خداوند برای ای  مظهر یرشته

راین بنااب ، تاسا نسا  بشار یرساتاده     «حیاات »ة ادام
ة رابطاا عااالوه باار شاااید. نمااادی از زناادگی اساات

یکای از دنیا    ، با درخات در ربیعات   بزهمزیستی 
کاه   «درخت زندگی»در کنار  «بز»دیگر حضور نقش 

بسیار  های کهن ایرانی ها و نقوش سیا ینه مجسمهدر 
 ارا کاه هار دو     ،شود نیز همین نکته باشاد  دیده می

درخات  »نویساد   می پور خا قی. اند نمادی از زندگی
میان دو راهاب   زندگی که در تصاویر و نقوش کهن

قارار   باز ای مث  شیر و  و کاهن و یا دو جانور ایسانه
ای اسات کاه    مایاه  نورمز نیروی مقاد  و در ، دارد

هاا و   هاا و عارب   ا نهرین دارد و ایرانای  ریشه در بین
اند و برای  یادن   ها آن را به شرق دور برده بیزانسی

درخت بایاد باا هیونهاای نگهباان آن      های این میوه
 بنابراین در نظر وی .(96، 1380، خا قی )پور «جنگید

تواناد   می« بز»ه مای نقشوجود درخت زندگی بین دو 
« محاای  ة یرشات »در میهوم « بز»ای نیز به نماد  اشاره

هاای درخات    محای  از میوهة این یرشت. قلمداد شود
 و «نادگی درخات ز » پیوند. کند زندگی محایظت می

دارد ضور ی کرمانشاه نیز حها نمدبندی  در نقش «بز»
 صورت بهرا  بزدو  ررح معمونً، بندی و در این نقش

 9)تصاویر  بینیم درخت زندگی میکنار در  متقارن و
 .(13تا 

درخات هماواره از مظااهر    » در رول تاریخ بشر
. تقدیی بوده و مورد ستایش انسان قرار گریته است

قاوه و روح تو یاد   ، بادوی بارای درختاان   در قبای  
و  انتوسا  و دعاا در برابار درختا    . ناد ا عظیمی قائ 

 باوده های ربیعت  منظور دسترسی به قدرت هگیاهان ب
و از آن برای یراوانی غالت و بهبودی زراعات  است 

و ایزایش گله و رمه و حتی زایش زناان عقایم مادد    
را باا  دختاران ناازا   ، ایاران  در بعضی نقاط. رلبند می

آورند و معتقدناد   های معینی به ازدوا  درمی درخت
در ایران سخن . صاحب اوند خواهد شد، که آن زن

رود که سرشتی مینویی دارد و معاروف   از سروی می
بااه ساارو کاشاامر اساات و در اوسااتا نیااز درخاات   

، همتای ویناه  ) «خاصایت درماانی دارد  « ویسپوبیش»
بسیاری از نقوش » خا قی پوربنا به گیته  .(32، 1375

های مختلف و از جمله تمادن   آمده از تمدن دست به
درختاان را جایگااه خادایان    ، هاا  آسوریان و مصاری 

اعتقااد باه وجاود خادایان در میاان      . دهاد  نشان می
 آنهاا  تقد ة درختان نیز باعث ستایش درختان و مای

 .(95، 1380، خا قی )پور «شده است می
کاه در   آنچاه ، ای عالوه بر معانی نمادین اسطوره

 ناایی مع ارتباط باعث ایجاد مانشاهی کرها نمدنقوش 
، ن شده اسات و اشتراکات آریته  کار بهی ها همای نقش

، تقدیی و پرستش مظااهر ربیعات مانناد آب   نوعی 
اساات کااه ریشااه در باورهااای ... حیااوان و، درخاات

کاه در   ماردم منطقاه دارد  قاومی  اجتماعی و یرهن  
عنصار  ، ایان عباادت  ». نقوش نمد تجلی یایته اسات 

و نیز باوده   ابتدایی مذاهب اقوام بدویة اصلی و ماد
در بسیاری از مظااهر آن صاورت دیگاری از هماان     

مظاااهر از آن اساات کااه  و ناشاای اساات 13تااوتمیزم
 ای ا عاده رور یوق هحیوانات و جانوران را بربیعت و 

کاه باه   « تناسخ»  عقیده. دانند می ثرؤدر زندگی بشر م
حلول و انتقال روح از بدن انسان به جسم حیوان یاا  

در  هناوز در ایاران و مخصوصااً   ، باور دارد با عکی
اهاا  حااق ة کرمانشاااه و کردسااتان و در یرقااة منطقاا

 .(32، 1375، )همتی «وجود دارد
بارای ایرانیاان باساتان     بز کاوهی نقش همچنین 

داشاته   نیاز  بوده که رویکردی مقاد   14نوعی بیانیه
یی قاب  مشاهده است ها ر نقشداست و این قداست 

را باه شاک   اوزی     بز کوهیی ها که هنرمندان شاخ
معنای  به و  وزی در خط ایالم کهن و میانه اند کشیده

جا که گذر  رو هر از همین. یعنی تقدیی است 15هیو
بینایم و   مای  را بز کاوهی ی یراوان ها نقش ،آب باشد

بیاانگر ارزش و  ایان  خواهی است و  مضمون آن آب
بادی  عنصار آب در نازد مردماان ایاران       اهمیت بای 

مکشاویه  مایاة   نقاش ین تر شاید قدیمی. است باستان
ی نزدی   شمه سهراب در کرمانشاه که در غار «بز»

ید هماین نکتاه   ؤشده است نیز م منطقه دینور کشف
ارتبااط تنگااتنگی باا    تواند  میه مای نقشاین که  باشد

حاشایه  »دیگار اینکاه   ة نکتا . میهوم آب داشته باشاد 
حرکاات ماوا  و    صاورت   باه ، هاا  نماد زنجیره اکثار  

آب ماوا   ة و مارپیچی است کاه نشاان   هشتی-هیتی
ها و در خاط   ترین زمان این عالمت در قدیمی. است

 ؛ریتاه اسات   کاار  باه  آببرای اشاره به نیز  تصویری
هاای سایل  و    بر روی سیا ینه همای نقشه این ک نان
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 4تا  3که مربوط به حدود  جام شوش نیز تپه گیان و
 موجود بوده و در آنجاا  است از میالد هزار سال قب 

ی هاا  نماد نقاوش  هنوز بر روی  ت وماد آب اسیز نن
بنابراین در  .(44، 1375، )همتی «ستا باقی مانشاهکر

و  درخات زنادگی  ، بزه مای نقشنقوش نمد کرمانشاه 
باا هام    هماواره ، هاای مشاترک   خاستگاه د ی  به آب

ترسایم  « باز »ه مایا  نقشجا  و هردارند  عمیقی پیوند
 کناار  در و یاا  شاده همراه « آب»مایة  نقشبا یا ، شده
 . شود ترسیم می «درخت زندگی» ی 

 
ی اس تان  ه ا  نم د در  «بز» های بندی نقشانواع 

 کرمانشاه
هایی که  ذهنی و از رریق آموزه صورت بهنقوش نمد 

سینه به سینه حیا  و منتقا     صورت بهاز گذشتگان 
و همچناین    سالیقه ، ا بته ذوق. شود تهیه می، اند شده

ر نیاز گااهی سابب    انادازی اساتادکا   مهارت در نقش
نقوش . گردد آیرینی نوین وی می تغییر نقوش و نقش

از ثر مروی نمد بیشتر برگریته از محیط زندگی و متا 
نمدمال است و این موضوع ة زمان و جغراییای منطق

ی کلی بر روی تماام هنرمنادان   تمثیر، در رول تاریخ
هنرمنادان نمادمال اساتان    . این عرصه گذاشته اسات 

کوشااند کااه درون کااادر نمااد را بااا   ماای کرمانشاااه
ین کنند تا یضای خاا ی در  ئی مختلف تزها همای نقش

ة نماد منطقا  موضاوع نقاوش   . کادر نمد باقی نماناد 
کرمانشاه نیز بیشتر گیاهان و جانورانی اسات کاه در   

 ینمهمتار محیط زندگی نمدمال وجود دارناد کاه از   
، بوتاه ، درخت، )شکار( بز یها همای نقشتوان  می آنها
گا   ، اسات(  آب پ و راسات )کاه نمایاانگر    ، گ 

بعضاای اشااکال همچنااین ماارغ )کبااوتر( و ، گلیماای
. مثلث را نام بردمربع و ، هندسی مانند دایره

گااهی   ی استان کرمانشااه ها نمددر  بزبندی  نقش
راوقی بار گاردن دارد     کاه معماونً   باز با ررح ی  

بنادی دو   نقش صورت بهشود و گاهی نیز  تصویر می
، ی دیگاری مانناد مارغ   ها همای نقشهمراه  به بزیا سه 

همراه اسات و بار ایان    ... راوو  و، زندگی درخت
نقاش  ، شکار و پرنده نقش ت »هایی  ون  اسا  نام

نقااش ، شااکار نقااش سااه ، شااکار و پرنااده  جیاات
شاکار و   جیات  و نقش زندگی شکار و درخت جیت

جاای نقاش    گاهی نیز به، اند خود گریتهبه  «برکه آب
گوزن اساتیاده شاده   مایة  نقشاز ، در نقوش شکار بز

 باز های  بندی به هر ی  از انواع نقش در ادامه. است
جداگاناه و باا    صورت بهی استان کرمانشاه ها نمددر 
 .شود پرداخته میتصویر  ند نمونه ة ارائ

 
شکار و پرنده نقش تک. 1

از درک ماادی   هماواره  کاه انساان  ساز  اسطوره ذهن
برای توجیه بسیاری از پرنادگان  ، ها عاجز بوده پدیده

در . ها غرق شده است اسطوره دنیای ارراف خود در
، نماد جان یا نیی اسات  یا مرغپرنده ، یرهن  ایران

بیناد کاه    ذاتی با ادار مای   صورت بهنیی خود را  او
کناد و   بسوی عا م ایالک که مورن اوست پرواز مای 

گذشاته   رمز مارغ ة نمون. این رمزی بسیار کهن است
در ادبیات نیز یاراوان دیاده   ، ی ایرانها هبایت نقوشاز 
، ناا مونة ناما ، یردوسیة از آن جمله شاهنام. شود می

، کاه از مارغ  است ... سنایی و، عطار، آثار سهروردی
 .  اند سیمرغ یاد کرده سان به

دیگار در  پرندگان همانناد بسایاری از جاانوران    
جاای  هاای دور   زماننبوده و از  تمثیر بی زندگی بشر

. اناد  باز کارده  در آداب و سنن اقوام مختلفخود را 
پرناده   صورت  بهموجوداتی خیا ی را  باستاندر ایران 

Goljam [25] ed 4.indd   12 2/8/2015   8:05:18 AM



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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 4تا  3که مربوط به حدود  جام شوش نیز تپه گیان و
 موجود بوده و در آنجاا  است از میالد هزار سال قب 

ی هاا  نماد نقاوش  هنوز بر روی  ت وماد آب اسیز نن
بنابراین در  .(44، 1375، )همتی «ستا باقی مانشاهکر

و  درخات زنادگی  ، بزه مای نقشنقوش نمد کرمانشاه 
باا هام    هماواره ، هاای مشاترک   خاستگاه د ی  به آب

ترسایم  « باز »ه مایا  نقشجا  و هردارند  عمیقی پیوند
 کناار  در و یاا  شاده همراه « آب»مایة  نقشبا یا ، شده
 . شود ترسیم می «درخت زندگی» ی 

 
ی اس تان  ه ا  نم د در  «بز» های بندی نقشانواع 

 کرمانشاه
هایی که  ذهنی و از رریق آموزه صورت بهنقوش نمد 

سینه به سینه حیا  و منتقا     صورت بهاز گذشتگان 
و همچناین    سالیقه ، ا بته ذوق. شود تهیه می، اند شده

ر نیاز گااهی سابب    انادازی اساتادکا   مهارت در نقش
نقوش . گردد آیرینی نوین وی می تغییر نقوش و نقش

از ثر مروی نمد بیشتر برگریته از محیط زندگی و متا 
نمدمال است و این موضوع ة زمان و جغراییای منطق

ی کلی بر روی تماام هنرمنادان   تمثیر، در رول تاریخ
هنرمنادان نمادمال اساتان    . این عرصه گذاشته اسات 

کوشااند کااه درون کااادر نمااد را بااا   ماای کرمانشاااه
ین کنند تا یضای خاا ی در  ئی مختلف تزها همای نقش

ة نماد منطقا  موضاوع نقاوش   . کادر نمد باقی نماناد 
کرمانشاه نیز بیشتر گیاهان و جانورانی اسات کاه در   

 ینمهمتار محیط زندگی نمدمال وجود دارناد کاه از   
، بوتاه ، درخت، )شکار( بز یها همای نقشتوان  می آنها
گا   ، اسات(  آب پ و راسات )کاه نمایاانگر    ، گ 

بعضاای اشااکال همچنااین ماارغ )کبااوتر( و ، گلیماای
. مثلث را نام بردمربع و ، هندسی مانند دایره

گااهی   ی استان کرمانشااه ها نمددر  بزبندی  نقش
راوقی بار گاردن دارد     کاه معماونً   باز با ررح ی  

بنادی دو   نقش صورت بهشود و گاهی نیز  تصویر می
، ی دیگاری مانناد مارغ   ها همای نقشهمراه  به بزیا سه 

همراه اسات و بار ایان    ... راوو  و، زندگی درخت
نقاش  ، شکار و پرنده نقش ت »هایی  ون  اسا  نام

نقااش ، شااکار نقااش سااه ، شااکار و پرنااده  جیاات
شاکار و   جیات  و نقش زندگی شکار و درخت جیت

جاای نقاش    گاهی نیز به، اند خود گریتهبه  «برکه آب
گوزن اساتیاده شاده   مایة  نقشاز ، در نقوش شکار بز

 باز های  بندی به هر ی  از انواع نقش در ادامه. است
جداگاناه و باا    صورت بهی استان کرمانشاه ها نمددر 
 .شود پرداخته میتصویر  ند نمونه ة ارائ

 
شکار و پرنده نقش تک. 1

از درک ماادی   هماواره  کاه انساان  ساز  اسطوره ذهن
برای توجیه بسیاری از پرنادگان  ، ها عاجز بوده پدیده

در . ها غرق شده است اسطوره دنیای ارراف خود در
، نماد جان یا نیی اسات  یا مرغپرنده ، یرهن  ایران

بیناد کاه    ذاتی با ادار مای   صورت بهنیی خود را  او
کناد و   بسوی عا م ایالک که مورن اوست پرواز مای 

گذشاته   رمز مارغ ة نمون. این رمزی بسیار کهن است
در ادبیات نیز یاراوان دیاده   ، ی ایرانها هبایت نقوشاز 
، ناا مونة ناما ، یردوسیة از آن جمله شاهنام. شود می

، کاه از مارغ  است ... سنایی و، عطار، آثار سهروردی
 .  اند سیمرغ یاد کرده سان به

دیگار در  پرندگان همانناد بسایاری از جاانوران    
جاای  هاای دور   زماننبوده و از  تمثیر بی زندگی بشر

. اناد  باز کارده  در آداب و سنن اقوام مختلفخود را 
پرناده   صورت  بهموجوداتی خیا ی را  باستاندر ایران 

مانند ، اند نیز داشته د قتة که جنب اند کرده مجسم می
باه  ، ها و مشکالت سختی هنگام هما و سیمرغ که در

 . اند رسانده مدد می انسان
کی تیااوت  اناد   با «شکار و پرنده ت » بندی نقش

 آبااد  شاهر کرمانشااه و شهرساتان اساالم    ی ها نمددر 
بیشاتر در ناوع    هاا  تیااوت ایان  . شود دیده می غرب

ایان  . سوار بر آن اسات ة و همچنین پرند «بز»ترسیم 
دم  صاورت  بهی شهر کرمانشاه گاهی ها نمددر  پرنده

اما در ، کند  تری و گاهی به شک  مرغ نمود پیدا می
این پرنده به شک  کبوتری  غرب آباد شهرستان اسالم

در بسایاری از  . شاود  مای  دیاده  باز سوار بار پشات   
پی   عنوان بهاز کبوتر ، آن جمله ایرانها و از  یرهن 

های کهن نشاان   وی ه اسطوره هب. بر یاد شده است نامه
 . اند نامیده نیز می« پی  ناهید»دهد که کبوتر را  می

در کنااار « بااز»مایااة  نقااشهمراهاای ة سااابقامااا 
هاا و   ریتاون ، بازوبناد باه   در ایاران « پرنده»مایة  نقش

با دار در عهاد هخامنشای    بزای  های اسطوره مجسمه
ایان  باه   با ایزودن باال پرنادگان   آنها رسد که در می

یزوده و ی  نماد اآن  ایزدی یرّهبر عظمت و ، حیوان
 این از هم اشکانی دوره در .است شده خلق ای اسطوره

مکشاویه از   شک  ساغرهای عاجیبه  توان می اسطوره
هنرمنااد نماادمال  . اشاااره کاارد  «نساااء»حیریااات 
، «باز » و «پرناده »مایاة   نقش ترکیب نیز با کرمانشاهی

مایاة   نقشو  زند می اسطورهآیرینش خلق و دست به 
ایالکی  و مقد  ،قدرتمند ای اسطوره نماد ی  به را «بز»

به ذکار   در ادامه. کند آیرینی می و بر نمد نقش تبدی 
 یهاا  نماد در  بنادی  نقاش  دسات  ایان از  یهای نمونه

 .شود می منارق مختلف استان کرمانشاه پرداخته
هاای نماد شاهر     یبند یکی از نقش، 1در تصویر 

و پرنده نمایش داده شده  شکار کرمانشاه با نقش ت 

رراحی این نمد باه شاک  مساتطی  عماودی     . است
، آنة تشکی  دهناد  ترین عنصر شود و اصلی اجرا می

 ریتاه  کاار  باه است کاه از ساایر نقاوش     مایة بز نقش
 ی ازتر ترسیم شده و قسمت بیشتر تر و روشن بزرد

دارای ساری   این باز . بر گریته است  کادر نمد را در
 نسابتاً ای  پاهایی باریا  و تناه  ، شاخی بلند، کو  

. بزرد است که با خطوری تیره ترسایم شاده اسات   
نماد قارار گریتاه و از خاط     ة پای بز بر روی حاشای 

 ناوار نسابتاً  . شده استزمین استیاده  عنوان بهحاشیه 
. وجااود دارد همایاا نقااشپهناای هاام دور گااردن ایاان 

های بز با دو انحنا به ررف بانی کاادر کشایده    شاخ
رخ  خاالف تناه کاه از نایم     بار  هاا  پاها و شاخ. است

رخ نمایانده شده است که  سه صورت به، تصویر شده
یاادآور نقاش    این اختالف نما در ترسیم تنه و پاهاا 

ها  تخت جمشید است که در آن صورتی ها برجسته
در . رسیم شده استرو ت هاز روب ایرادة رخ و تن از نیم

هاای تیاره    دیگر که با خاط  یها همای شنق کادر میانی
اصلی نماد  مایة  نقشهمه از شک  ، اند مشخص شده

مثال انحنای باین دو پاا    عنوان . بهکنند پیروی می (بز)
که همگای دارای  تنه و دم پرنده ، در گیاه بزو پشت 

رونده هساتند نماود پیادا     شک  و بان حرکت قوسی
 .  شود کرده و تکرار می

دو ، یبند های مهم دیگر در این نقش همای نقشاز 
و دیگری  مایة بز نقشپرنده هستند که یکی در بانی 

یضاای خاا ی سامت راسات     . آن قرار دارند زیردر 
پار شاده و    16بانی نمد با ررح پرناده )دم  تاری(  

یارم  . به سمت  پ تصویر اسات ، جهت دید هر دو
تبعیات   باز زیر پای دم  تری از انحنای پشت ة شاخ

 17ررح پرناده )دم باریا (  ، بزدر زیر شکم . کند می
شود که جهت این پرنده هم از جهت رارح   دیده می
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گااه ایان    تکیه، کند و مانند پرنده بانیی تبعیت می بز
که زیار پاهاای پرناده قارار     است ای  پرنده نیز شاخه

ررح پرندگان در این نمد پی از نقاش  . گریته است
 .دارای دومین مقام اهمیت است، شکار

ة نقوش پرکنناد  عنوان بهاز نقوش ریز گیاهی نیز 
حاشیه نیز متشک  از . یضای منیی استیاده شده است

خا  از خطاوط  ة نقوشی با ریتم مشخص و استیاد
یی در هاا  ا آن گ  و بته پ و راست است و همراه ب

در . شااود تاارین مسااتطی  حاشاایه دیااده ماای بیروناای
این نمد دارای یضای منیای و مثبات متناوع     مجموع

و پویا اسات و  پرنقش ، همراه با سطح تیره و روشن
بیشاتر  . شاود  وضاوح دیاده مای    عدم تقارن در آن به

م بارده شاده در ماتن داخلای نماد نار       کار بهخطوط 
حاشایه از  ، شاود  مای  هکه دیاد رور  هستند و ی همان

تکرار و ریتم خطوط خش   اپ و راسات شاک     
 یخود این مسئله باعث شاده کاه تناوع   . گریته است

های محکم حاشایه   زیبا بین خطوط نرم میانی و خط
ثر بارای اساتحکام   ؤعااملی ما   عنوان بهایجاد شود و 
 . ی نقش نمد در نظر گریته شودبند بیشتر ترکیب

ی هاا  نماد در  از این نقشدیگری ة گون 2تصویر 
بنادی نیاز    این نقاش . دهد شهر کرمانشاه را نشان می

، در کادر عمودی ترسیم شده است (1تصویر )مانند 
. اسات  بیشاتر با این تیاوت که کشیدگی عمودی آن 

ة با نمون موارد اختالیی که در نقش شکار این تصویر
در شک  شااخ و انحناای روی   ، شود پیشین دیده می

 اصاالً  بزروی پشت  در این نقش. استپشت شکار 
رو و  ههاا از روبا   خورد و شاخ  شم نمی خمیدگی به

 نماد در ایان  . با دو انحنای ساده ترسیم شاده اسات  
نماد   رارح  شده است که در تمکیدنیز  بزروی ریش 

بار ناوار پهان روی گاردن نیاز      . قبلی وجود نداشت

یاادآور   اضاایه شاده اسات کاه باه احتماال      ای  مهره
زخام   یاع  شام  داعتقادی است که عشایر منطقه باه  

توسط این مهره دارند و این اعتقااد در نقاوش نماد    
ریتاه ایان    کاار  بهدر عناصر . منطقه تجلی یایته است

 تاری(   یقط ی  پرنده )دم مایة بز نقشهمراه ، نقش
باریا  کاه    حضور دارد و پرنده دم بزبر روی پشت 

، رراحی شده باود  یة بزما نقشزیر پای  1در تصویر 
زمیناه  . جای خود را به یا  شااخه گا  داده اسات    

و تماامی  اسات  )یضای منیی( دارای رنگای روشان   
دارای رنگی تیره  یضای مثبت تصویر عنوان بهنقوش 
به تبعیات از شاک     بزنقش  در کادر مرکزی. هستند

غیار از   در این تصویر نیز. ایستا و کشیده است، کادر
 .  شود در ک  کادر دیده می قرینگی بی حاشیه

 

 
 نمد شهر کرمانشاه با نقش شکار و پرنده. 1 تصویر

 (36، 1372پیرهوشیاران، )مأخذ: 
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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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گااه ایان    تکیه، کند و مانند پرنده بانیی تبعیت می بز
که زیار پاهاای پرناده قارار     است ای  پرنده نیز شاخه

ررح پرندگان در این نمد پی از نقاش  . گریته است
 .دارای دومین مقام اهمیت است، شکار

ة نقوش پرکنناد  عنوان بهاز نقوش ریز گیاهی نیز 
حاشیه نیز متشک  از . یضای منیی استیاده شده است

خا  از خطاوط  ة نقوشی با ریتم مشخص و استیاد
یی در هاا  ا آن گ  و بته پ و راست است و همراه ب

در . شااود تاارین مسااتطی  حاشاایه دیااده ماای بیروناای
این نمد دارای یضای منیای و مثبات متناوع     مجموع

و پویا اسات و  پرنقش ، همراه با سطح تیره و روشن
بیشاتر  . شاود  وضاوح دیاده مای    عدم تقارن در آن به

م بارده شاده در ماتن داخلای نماد نار       کار بهخطوط 
حاشایه از  ، شاود  مای  هکه دیاد رور  هستند و ی همان

تکرار و ریتم خطوط خش   اپ و راسات شاک     
 یخود این مسئله باعث شاده کاه تناوع   . گریته است

های محکم حاشایه   زیبا بین خطوط نرم میانی و خط
ثر بارای اساتحکام   ؤعااملی ما   عنوان بهایجاد شود و 
 . ی نقش نمد در نظر گریته شودبند بیشتر ترکیب

ی هاا  نماد در  از این نقشدیگری ة گون 2تصویر 
بنادی نیاز    این نقاش . دهد شهر کرمانشاه را نشان می

، در کادر عمودی ترسیم شده است (1تصویر )مانند 
. اسات  بیشاتر با این تیاوت که کشیدگی عمودی آن 

ة با نمون موارد اختالیی که در نقش شکار این تصویر
در شک  شااخ و انحناای روی   ، شود پیشین دیده می

 اصاالً  بزروی پشت  در این نقش. استپشت شکار 
رو و  ههاا از روبا   خورد و شاخ  شم نمی خمیدگی به

 نماد در ایان  . با دو انحنای ساده ترسیم شاده اسات  
نماد   رارح  شده است که در تمکیدنیز  بزروی ریش 

بار ناوار پهان روی گاردن نیاز      . قبلی وجود نداشت

یاادآور   اضاایه شاده اسات کاه باه احتماال      ای  مهره
زخام   یاع  شام  داعتقادی است که عشایر منطقه باه  

توسط این مهره دارند و این اعتقااد در نقاوش نماد    
ریتاه ایان    کاار  بهدر عناصر . منطقه تجلی یایته است

 تاری(   یقط ی  پرنده )دم مایة بز نقشهمراه ، نقش
باریا  کاه    حضور دارد و پرنده دم بزبر روی پشت 

، رراحی شده باود  یة بزما نقشزیر پای  1در تصویر 
زمیناه  . جای خود را به یا  شااخه گا  داده اسات    

و تماامی  اسات  )یضای منیی( دارای رنگای روشان   
دارای رنگی تیره  یضای مثبت تصویر عنوان بهنقوش 
به تبعیات از شاک     بزنقش  در کادر مرکزی. هستند

غیار از   در این تصویر نیز. ایستا و کشیده است، کادر
 .  شود در ک  کادر دیده می قرینگی بی حاشیه

 

 
 نمد شهر کرمانشاه با نقش شکار و پرنده. 1 تصویر

 (36، 1372پیرهوشیاران، )مأخذ: 

 
 

 کرمانشاه با نقش شکار و پرنده نمد شهر. 2 تصویر
 (37، 1372 ،پیرهوشیاران)مأخذ: 

 
ی شکار و مارغ  بند نوع دیگری از نقش 3تصویر 
ی کاه در  بند در این نقش بزتصویر . دهد را نشان می

باه  ، سااخته شاده اسات    18های شهر کرمانشاه کارگاه
رنا  ترسایم شاده     ای قهوهای  رن  سیید و در زمینه

کادر نماد عماودی و اساتوار اسات و ای بار       . است
را در حا تی اساتوار   بزخالف سایر نقوش شکار که 

هنرمناد نمادمال در ایان    ، کشد می و ایستا به تصویر
او را در حاال   کردن دست راسات باز   با بلند تصویر

خرامیدن بار روی علیازار نقاش کارده اسات و باه       
مهم  ابکی و  انکی این حیاوان و تحارک    وی گی 

بار خاالف ساایر نقاوش     . او در ربیعت اشااره دارد 
 تری نیست بلکاه   دم ررح پرنده در این نمد، شکار

نادرت   باه  ی استان کرمانشاهها نمددر . مرغابی است
 بینایم و معماونً   مای  باز ابی را بر پشات  تصویر مرغ

. رود مای  کاار  باه ررح نمد ة جهت تزئین و در حاشی
ررح  هار مرغاابی دیگار را در   ، ا بته در این تصویر

 .  کنیم کادر نمد مشاهده میة گوش   هار
 

 
 

، نقش شکار و پرنده نمد شهر کرمانشاه با. 3 تصویر
 (رهیده)مأخذ:  کارگاه استاد مهران نجفیان

 
در  باز ازی اناد  دیگار از نقاش  ای  نمونه 4 تصویر

کاه مرباوط    دهد ی استان کرمانشاه را نشان میها نمد
در رراحای ایان   . آباد غرب اسات  به شهرستان اسالم

کبوتر بر پشت بز ساوار اسات و یضاای    ة پرند، نمد
نیز با ی  نقش گیااهی پار شاده     بزخا ی زیر شکم 

باریا  و   بز با پاهاای مایة  نقش، در این نقش. است
ها نیاز نزدیا     شک  رراحی شده و شاخ مستطی ة تن

 
 

 کرمانشاه با نقش شکار و پرنده نمد شهر. 2 تصویر
 (37، 1372 ،پیرهوشیاران)مأخذ: 

 
ی شکار و مارغ  بند نوع دیگری از نقش 3تصویر 
ی کاه در  بند در این نقش بزتصویر . دهد را نشان می

باه  ، سااخته شاده اسات    18های شهر کرمانشاه کارگاه
رنا  ترسایم شاده     ای قهوهای  رن  سیید و در زمینه

کادر نماد عماودی و اساتوار اسات و ای بار       . است
را در حا تی اساتوار   بزخالف سایر نقوش شکار که 

هنرمناد نمادمال در ایان    ، کشد می و ایستا به تصویر
او را در حاال   کردن دست راسات باز   با بلند تصویر

خرامیدن بار روی علیازار نقاش کارده اسات و باه       
مهم  ابکی و  انکی این حیاوان و تحارک    وی گی 

بار خاالف ساایر نقاوش     . او در ربیعت اشااره دارد 
 تری نیست بلکاه   دم ررح پرنده در این نمد، شکار

نادرت   باه  ی استان کرمانشاهها نمددر . مرغابی است
 بینایم و معماونً   مای  باز ابی را بر پشات  تصویر مرغ

. رود مای  کاار  باه ررح نمد ة جهت تزئین و در حاشی
ررح  هار مرغاابی دیگار را در   ، ا بته در این تصویر

 .  کنیم کادر نمد مشاهده میة گوش   هار
 

 
 

، نقش شکار و پرنده نمد شهر کرمانشاه با. 3 تصویر
 (رهیده)مأخذ:  کارگاه استاد مهران نجفیان

 
در  باز ازی اناد  دیگار از نقاش  ای  نمونه 4 تصویر

کاه مرباوط    دهد ی استان کرمانشاه را نشان میها نمد
در رراحای ایان   . آباد غرب اسات  به شهرستان اسالم

کبوتر بر پشت بز ساوار اسات و یضاای    ة پرند، نمد
نیز با ی  نقش گیااهی پار شاده     بزخا ی زیر شکم 

باریا  و   بز با پاهاای مایة  نقش، در این نقش. است
ها نیاز نزدیا     شک  رراحی شده و شاخ مستطی ة تن
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نزم باه توضایح   . قائمه ترسیم شاده اسات  ة به زاوی
-صاورت هیتای   به است که ررح حاشیه در این نمد

ی شاهر  هاا  نماد هشتی نبوده و از این منظر با ساایر  
ی دیگر ها نمداین حاشیه در . کرمانشاه متیاوت است

ی هاا  نماد یقاط باه    شاود و  منارق استان دیاده نمای  
 . دارداختصا  غرب   آباد اسالم

 

 
 

 و کبوتر شکار غرب با نقش تک نباد نمد اسالم. 4 تصویر
 (78، 1375 ،همتی وینه)مأخذ: 

 
 آباد و پرنده در اسالم شکار ی نقش ت ها نمددر 

شوند کاه   گاهی نیز دو پرنده )کبوتر( دیده می، غرب
های حیوان  شاخاین پرندگان بر روی ، صورت در این

در این تصویر بر گاردن   .(5)تصویر  شوند ترسیم می
شده است که ریشاه در    نقشای  ررح زنگو ه، شکار

 . یرهن  منطقه دارد

 

 
 

 کبوتر و شکار نقش تک غرب با نباد اسالم نمد. 5تصویر 
 (79، 1375 ،همتی وینه)مأخذ: 

 
و پرنده شکار نقش جفت. 2

ی شهرستان ها نمدیقط در ، بندی شکار این نوع نقش
ایان نماد     نقاش . شاود  غارب دیاده مای    آبااد  اساالم 

را مقاب  هم و به شکلی  بزررح دو ، قرینه صورت به
و بر روی  آنها دهد که دو کبوتر در مقاب  نمایش می

بر گردن بزهاای   .(6)تصویر  اند دو شاخه گ  نشسته
کاادر نماد در   . این نمد نیز زنگو ه ترسیم شده است

علاات پراکناادگی و گسااترش  هااار  بااه قااشایاان ن
ایقای انتخااب    صاورت  به ریته در آن کار بهمایة  نقش

-ررح حاشیه این نقاش کاه از ناوع هیتای    . شود می
اشاره به اهمیت آب و ارتبااط نماادین   ، است هشتی
 . دارد« بز»مایة  نقشآن با 
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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

دوفصلنامه
علمی - پژوهشی

انجمن علمی
فرش ایران
شماره 25

بهار و تابستان 1393

17

نزم باه توضایح   . قائمه ترسیم شاده اسات  ة به زاوی
-صاورت هیتای   به است که ررح حاشیه در این نمد

ی شاهر  هاا  نماد هشتی نبوده و از این منظر با ساایر  
ی دیگر ها نمداین حاشیه در . کرمانشاه متیاوت است

ی هاا  نماد یقاط باه    شاود و  منارق استان دیاده نمای  
 . دارداختصا  غرب   آباد اسالم

 

 
 

 و کبوتر شکار غرب با نقش تک نباد نمد اسالم. 4 تصویر
 (78، 1375 ،همتی وینه)مأخذ: 

 
 آباد و پرنده در اسالم شکار ی نقش ت ها نمددر 

شوند کاه   گاهی نیز دو پرنده )کبوتر( دیده می، غرب
های حیوان  شاخاین پرندگان بر روی ، صورت در این

در این تصویر بر گاردن   .(5)تصویر  شوند ترسیم می
شده است که ریشاه در    نقشای  ررح زنگو ه، شکار

 . یرهن  منطقه دارد

 

 
 

 کبوتر و شکار نقش تک غرب با نباد اسالم نمد. 5تصویر 
 (79، 1375 ،همتی وینه)مأخذ: 

 
و پرنده شکار نقش جفت. 2

ی شهرستان ها نمدیقط در ، بندی شکار این نوع نقش
ایان نماد     نقاش . شاود  غارب دیاده مای    آبااد  اساالم 

را مقاب  هم و به شکلی  بزررح دو ، قرینه صورت به
و بر روی  آنها دهد که دو کبوتر در مقاب  نمایش می

بر گردن بزهاای   .(6)تصویر  اند دو شاخه گ  نشسته
کاادر نماد در   . این نمد نیز زنگو ه ترسیم شده است

علاات پراکناادگی و گسااترش  هااار  بااه قااشایاان ن
ایقای انتخااب    صاورت  به ریته در آن کار بهمایة  نقش

-ررح حاشیه این نقاش کاه از ناوع هیتای    . شود می
اشاره به اهمیت آب و ارتبااط نماادین   ، است هشتی
 . دارد« بز»مایة  نقشآن با 

 
 (85، 1375 ،همتی وینه)مأخذ:  و کبوتر شکار غرب با نقش جفت نباد اسالم نمد. 6 تصویر

 
 شکار نقش سه. 3

ی شهر کرمانشااه  ها نمددر  بیشتری بند این نوع نقش
رارح ساه   ، بزشود و گاهی به همراه تصویر  می دیده

یا  نموناه از ایان     در ادامه. شود پرنده نیز دیده می
اصالی  مایاة   نقش. بینیم می 7بندی را در تصویر  نقش

راور کاه در    اسات و هماان   باز رارح  ، در این نقش
با ریتمی خاا  و باه یا      شود تصویر مشاهده می
 باز سه ، بندی این نمد در نقش. شود جهت تکرار می
در کادر مستطی  ایقای   پهن و استوار با پاهایی نسبتاً
باه سامت    مایة باز  نقشنگاه هر سه . اند تصویر شده
در باان و   معکو  صورت  بهسه مرغ نیز . جلو است

. خورناد   شام مای   ها باه بزدر جهت عکی حرکت 
 عناوان  بهتعدادی اشکال هندسی و نقوش گیاهی نیز 

. یضای منیی در کادر نمد هستندة پرکنند ها نقش ریز
کاه از بقیاه    19بارد بیادی(  ) یکی از نقوش گیااهی 

قرار گریتاه و ماانع   ها بزجلوی حرکت ، بلندتر است
نقوش حاشایه و اراراف   . خرو   شم از کادر است
عنصر ، در متن این کادر. آن مانند تصویر قب  هستند

وضاوح قابا     باه ، ها خطوط و رن ، ها ریتم در شک 
 .  مشاهده است

 
 

 
 (85، 1375 ،همتی وینه)مأخذ:  و کبوتر شکار غرب با نقش جفت نباد اسالم نمد. 6 تصویر

 
 شکار نقش سه. 3

ی شهر کرمانشااه  ها نمددر  بیشتری بند این نوع نقش
رارح ساه   ، بزشود و گاهی به همراه تصویر  می دیده

یا  نموناه از ایان     در ادامه. شود پرنده نیز دیده می
اصالی  مایاة   نقش. بینیم می 7بندی را در تصویر  نقش

راور کاه در    اسات و هماان   باز رارح  ، در این نقش
با ریتمی خاا  و باه یا      شود تصویر مشاهده می
 باز سه ، بندی این نمد در نقش. شود جهت تکرار می
در کادر مستطی  ایقای   پهن و استوار با پاهایی نسبتاً
باه سامت    مایة باز  نقشنگاه هر سه . اند تصویر شده
در باان و   معکو  صورت  بهسه مرغ نیز . جلو است

. خورناد   شام مای   ها باه بزدر جهت عکی حرکت 
 عناوان  بهتعدادی اشکال هندسی و نقوش گیاهی نیز 

. یضای منیی در کادر نمد هستندة پرکنند ها نقش ریز
کاه از بقیاه    19بارد بیادی(  ) یکی از نقوش گیااهی 

قرار گریتاه و ماانع   ها بزجلوی حرکت ، بلندتر است
نقوش حاشایه و اراراف   . خرو   شم از کادر است
عنصر ، در متن این کادر. آن مانند تصویر قب  هستند

وضاوح قابا     باه ، ها خطوط و رن ، ها ریتم در شک 
 .  مشاهده است

 
 

 
 (85، 1375 ،همتی وینه)مأخذ:  و کبوتر شکار غرب با نقش جفت نباد اسالم نمد. 6 تصویر

 
 شکار نقش سه. 3

ی شهر کرمانشااه  ها نمددر  بیشتری بند این نوع نقش
رارح ساه   ، بزشود و گاهی به همراه تصویر  می دیده

یا  نموناه از ایان     در ادامه. شود پرنده نیز دیده می
اصالی  مایاة   نقش. بینیم می 7بندی را در تصویر  نقش

راور کاه در    اسات و هماان   باز رارح  ، در این نقش
با ریتمی خاا  و باه یا      شود تصویر مشاهده می
 باز سه ، بندی این نمد در نقش. شود جهت تکرار می
در کادر مستطی  ایقای   پهن و استوار با پاهایی نسبتاً
باه سامت    مایة باز  نقشنگاه هر سه . اند تصویر شده
در باان و   معکو  صورت  بهسه مرغ نیز . جلو است

. خورناد   شام مای   ها باه بزدر جهت عکی حرکت 
 عناوان  بهتعدادی اشکال هندسی و نقوش گیاهی نیز 

. یضای منیی در کادر نمد هستندة پرکنند ها نقش ریز
کاه از بقیاه    19بارد بیادی(  ) یکی از نقوش گیااهی 

قرار گریتاه و ماانع   ها بزجلوی حرکت ، بلندتر است
نقوش حاشایه و اراراف   . خرو   شم از کادر است
عنصر ، در متن این کادر. آن مانند تصویر قب  هستند

وضاوح قابا     باه ، ها خطوط و رن ، ها ریتم در شک 
 .  مشاهده است
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 (40، 1372، هوشیاران پیر)مأخذ:  و مرغ شکار نمد شهر کرمانشاه با نقش سه. 7 تصویر
 

شاهر   شاکار  ی نقاش ساه  هاا  نمدنوع دیگری از 
 مان ساخته شده اسات آکرمانشاه که در کارگاه مشی 

در  مایة باز  نقش. نمایش داده شده است 8در تصویر 
رخ و با پاهایی باریا    نیم صورت به شکار  این نقش

پرناده در ایان   ، خالف تصویر قب  بر. اند ترسیم شده
گا  داده    جای خاود را باه  ناد شااخه    ، بندی نقش

 باز و ای سار   ، سر دو تا از بزها به سمت جلو. است
اول به سمت عقب ترسیم شده است و دید مخارب 

دوبااره باه بزهاا معطاوف      جای خرو  از کادر را به
کند و به این ترتیاب گاردش بصاری را در کاادر      می

نمد در این ة نقش حاشی همچنین. شود سبب مینمد 
 .  تصویر از نوع گ  گندمی است

 

 
 (90، 1375 ،همتی وینه)مأخذ:  کارگاه مشی نمان، شکار نمد شهر کرمانشاه با نقش سه. 8 تصویر
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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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 (40، 1372، هوشیاران پیر)مأخذ:  و مرغ شکار نمد شهر کرمانشاه با نقش سه. 7 تصویر
 

شاهر   شاکار  ی نقاش ساه  هاا  نمدنوع دیگری از 
 مان ساخته شده اسات آکرمانشاه که در کارگاه مشی 

در  مایة باز  نقش. نمایش داده شده است 8در تصویر 
رخ و با پاهایی باریا    نیم صورت به شکار  این نقش

پرناده در ایان   ، خالف تصویر قب  بر. اند ترسیم شده
گا  داده    جای خاود را باه  ناد شااخه    ، بندی نقش

 باز و ای سار   ، سر دو تا از بزها به سمت جلو. است
اول به سمت عقب ترسیم شده است و دید مخارب 

دوبااره باه بزهاا معطاوف      جای خرو  از کادر را به
کند و به این ترتیاب گاردش بصاری را در کاادر      می

نمد در این ة نقش حاشی همچنین. شود سبب مینمد 
 .  تصویر از نوع گ  گندمی است

 

 
 (90، 1375 ،همتی وینه)مأخذ:  کارگاه مشی نمان، شکار نمد شهر کرمانشاه با نقش سه. 8 تصویر

 زندگی و درخت شکار نقش جفت. 4
مرد هر سا ه درختان در زمستان و تو د مجدد آنهاا  

. ی ربیعت استها ین جلوهتر یکی از نمادین در بهار
در راول   توساط بشار   مشاهده استمرار ایان حا ات  

ساوی   گارای او را باه   ذهان آرماان  ، های متمادی قرن
کااه رمااز « رخاات زناادگید»ة پدیااد آوردن اسااطور

. اساات دادهمرگاای اساات سااوق   جاااودانگی و باای
ترین درخت در میان اقوام و ملا  گونااگون    مقد »
این درخت ، است که بنابر باور آنان« درخت زندگی»

در « معریت خوب و بد»همراه با درخت دوسوگرای 
 ورودیة کنار دراین نقش کهن . بهشت روییده است

 .شود های راق بستان کرمانشاه نیز دیده می ستون
هااای  و نگاااره یکاای از تصاااویری کااه در نقااش

مایاة   های مختلیی همراه با نقش گونه قدیمی ایرانی به
« درخات زنادگی  »مایاة   شاود، نقاش   ترسیم مای « بز»

های استان کرمانشاه هم نمود  است. این نقش در نمد
هاای   های مختلف آن به شاک   پیدا کرده و در کارگاه

شود. نمدمانن استان کرمانشاه این  گوناگون دیده می
که همان درخت زا زا ا  اسات   « وئی گ»درخت را 

« درخت زندگی»با  مایه کامالً خوانند، اما این نقش می
شاکار و درخات    جیات »بنادی   مطابقت دارد. نقاش 

غاارب،  بیشااتر در مراکااز نماادما ی کرنااد « زناادگی
هاای انادکی    گیالنغرب و شهر کرمانشااه باا تیااوت   

 شود.  میانجام 

علاات  یاادمان عناصاار  بناادی بااه در ایاان نقااش
صاورت ایقای در نظار     کادر نمد به مختلف، معمونً

ی  نمونه  9 عنوان نمونه در تصویر شود. به گریته می
بناادی کااه در شااهر کرمانشاااه ساااخته  از ایاان نقااش

شود، در ی  کادر ایقی نشان داده شده است. سه  می
نقش ی   ،نقش اصلی در حاشیه میانی موجود است

ورت قریناه  ص  درخت زندگی در وسط و دو بز که به
ها و گا    اند. ریزنقش روی یکدیگر تصویر شده هروب

صاورت    ها که پرکنندة یضای منیی هستند نیز به و بته
اناد. در ایان نموناه خصوصایات      قرینه رراحی شده

راهری نقش بز همان است که در مورد تصاویر اول  
توضیح داده شد، با این تیاوت که روی گاردن بزهاا   

ایه شده است. اندازة بزها در ای اض مهره 9 در تصویر
 ایاان تصااویر نیااز متناسااب بااا کااادر نمااد و نساابتاً 

 تر از تصویر اول ترسیم شده است. کو  
هااای بااز و درخاات زناادگی در ایاان  مایااه نقااش

تاارین قساامت تصااویر و باار  بناادی در روشاان نقااش
انااد. نقااوش  رناا  تصااویر شااده ای ای قهااوه زمینااه
ده است. این ای نیز مانند تصاویر قب  نقش ش حاشیه

تصویر دارای سکون و توازنی قابا  توجاه در کاادر    
بندی، مانع انحراف دیاد   است که ربق اصول ترکیب

 شود.   مخارب از بخش میانی تصویر می

 
 زندگی و درخت شکار نقش جفت. 4 

مرد هر سا ه درختان در زمستان و تو د مجدد آنهاا  
. ی ربیعت استها ین جلوهتر یکی از نمادین در بهار

در راول   توساط بشار   مشاهده استمرار ایان حا ات  
ساوی   گارای او را باه   ذهان آرماان  ، های متمادی قرن

کااه رمااز « رخاات زناادگید»ة پدیااد آوردن اسااطور
. اساات دادهمرگاای اساات سااوق   جاااودانگی و باای

ترین درخت در میان اقوام و ملا  گونااگون    مقد »
این درخت ، است که بنابر باور آنان« درخت زندگی»

در « معریت خوب و بد»همراه با درخت دوسوگرای 
 ورودیة کنار دراین نقش کهن . بهشت روییده است

 .شود های راق بستان کرمانشاه نیز دیده می ستون
هااای  و نگاااره یکاای از تصاااویری کااه در نقااش

مایاة   های مختلیی همراه با نقش گونه قدیمی ایرانی به
« درخات زنادگی  »مایاة   شاود، نقاش   ترسیم مای « بز»

های استان کرمانشاه هم نمود  است. این نقش در نمد
هاای   های مختلف آن به شاک   پیدا کرده و در کارگاه

شود. نمدمانن استان کرمانشاه این  گوناگون دیده می
که همان درخت زا زا ا  اسات   « وئی گ»درخت را 

« درخت زندگی»با  مایه کامالً خوانند، اما این نقش می
شاکار و درخات    جیات »بنادی   مطابقت دارد. نقاش 

غاارب،  بیشااتر در مراکااز نماادما ی کرنااد « زناادگی
هاای انادکی    گیالنغرب و شهر کرمانشااه باا تیااوت   

 شود.  میانجام 

علاات  یاادمان عناصاار  بناادی بااه در ایاان نقااش
صاورت ایقای در نظار     کادر نمد به مختلف، معمونً

ی  نمونه  9 عنوان نمونه در تصویر شود. به گریته می
بناادی کااه در شااهر کرمانشاااه ساااخته  از ایاان نقااش

شود، در ی  کادر ایقی نشان داده شده است. سه  می
نقش ی   ،نقش اصلی در حاشیه میانی موجود است

ورت قریناه  ص  درخت زندگی در وسط و دو بز که به
ها و گا    اند. ریزنقش روی یکدیگر تصویر شده هروب

صاورت    ها که پرکنندة یضای منیی هستند نیز به و بته
اناد. در ایان نموناه خصوصایات      قرینه رراحی شده

راهری نقش بز همان است که در مورد تصاویر اول  
توضیح داده شد، با این تیاوت که روی گاردن بزهاا   

ایه شده است. اندازة بزها در ای اض مهره 9 در تصویر
 ایاان تصااویر نیااز متناسااب بااا کااادر نمااد و نساابتاً 

 تر از تصویر اول ترسیم شده است. کو  
هااای بااز و درخاات زناادگی در ایاان  مایااه نقااش

تاارین قساامت تصااویر و باار  بناادی در روشاان نقااش
انااد. نقااوش  رناا  تصااویر شااده ای ای قهااوه زمینااه
ده است. این ای نیز مانند تصاویر قب  نقش ش حاشیه

تصویر دارای سکون و توازنی قابا  توجاه در کاادر    
بندی، مانع انحراف دیاد   است که ربق اصول ترکیب

 شود.   مخارب از بخش میانی تصویر می

 
 

 زندگی و درخت شکار نقش جفت. 4
مرد هر سا ه درختان در زمستان و تو د مجدد آنهاا  

. ی ربیعت استها ین جلوهتر یکی از نمادین در بهار
در راول   توساط بشار   مشاهده استمرار ایان حا ات  

ساوی   گارای او را باه   ذهان آرماان  ، های متمادی قرن
کااه رمااز « رخاات زناادگید»ة پدیااد آوردن اسااطور

. اساات دادهمرگاای اساات سااوق   جاااودانگی و باای
ترین درخت در میان اقوام و ملا  گونااگون    مقد »
این درخت ، است که بنابر باور آنان« درخت زندگی»

در « معریت خوب و بد»همراه با درخت دوسوگرای 
 ورودیة کنار دراین نقش کهن . بهشت روییده است

 .شود های راق بستان کرمانشاه نیز دیده می ستون
هااای  و نگاااره یکاای از تصاااویری کااه در نقااش

مایاة   های مختلیی همراه با نقش گونه قدیمی ایرانی به
« درخات زنادگی  »مایاة   شاود، نقاش   ترسیم مای « بز»

های استان کرمانشاه هم نمود  است. این نقش در نمد
هاای   های مختلف آن به شاک   پیدا کرده و در کارگاه

شود. نمدمانن استان کرمانشاه این  گوناگون دیده می
که همان درخت زا زا ا  اسات   « وئی گ»درخت را 

« درخت زندگی»با  مایه کامالً خوانند، اما این نقش می
شاکار و درخات    جیات »بنادی   مطابقت دارد. نقاش 

غاارب،  بیشااتر در مراکااز نماادما ی کرنااد « زناادگی
هاای انادکی    گیالنغرب و شهر کرمانشااه باا تیااوت   

 شود.  میانجام 

علاات  یاادمان عناصاار  بناادی بااه در ایاان نقااش
صاورت ایقای در نظار     کادر نمد به مختلف، معمونً

ی  نمونه  9 عنوان نمونه در تصویر شود. به گریته می
بناادی کااه در شااهر کرمانشاااه ساااخته  از ایاان نقااش

شود، در ی  کادر ایقی نشان داده شده است. سه  می
نقش ی   ،نقش اصلی در حاشیه میانی موجود است

ورت قریناه  ص  درخت زندگی در وسط و دو بز که به
ها و گا    اند. ریزنقش روی یکدیگر تصویر شده هروب

صاورت    ها که پرکنندة یضای منیی هستند نیز به و بته
اناد. در ایان نموناه خصوصایات      قرینه رراحی شده

راهری نقش بز همان است که در مورد تصاویر اول  
توضیح داده شد، با این تیاوت که روی گاردن بزهاا   

ایه شده است. اندازة بزها در ای اض مهره 9 در تصویر
 ایاان تصااویر نیااز متناسااب بااا کااادر نمااد و نساابتاً 

 تر از تصویر اول ترسیم شده است. کو  
هااای بااز و درخاات زناادگی در ایاان  مایااه نقااش

تاارین قساامت تصااویر و باار  بناادی در روشاان نقااش
انااد. نقااوش  رناا  تصااویر شااده ای ای قهااوه زمینااه
ده است. این ای نیز مانند تصاویر قب  نقش ش حاشیه

تصویر دارای سکون و توازنی قابا  توجاه در کاادر    
بندی، مانع انحراف دیاد   است که ربق اصول ترکیب

 شود.   مخارب از بخش میانی تصویر می
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 (38، 1372 ،پیرهوشیاران)مأخذ:  زندگی و درخت شکار نمد شهر کرمانشاه با نقش جفت. 9 تصویر
 

ناوع دیگاری از ایان     (10تصویر بعدی )تصویر 
در ایان نماد کاه در کارگااه     . دهاد  نقش را نشان می

سالیقه و  ، همگاام باا ذوق  ، دیگری تهیه شده اسات 
باه  . اند نقوش نیز تغییراتی پیدا کرده استادکارة روحی

ی هاا  نماد نرمی و انحنا و ررایتی در که  این صورت
با . شود در ررح این نمد دیده نمی، شد قبلی دیده می

این وجود نقش مسالط هماان اسات کاه زنادگی و      
ایان  . گریتاه اسات   بار  محیط استادکار نمادمال را در 

تصویر نیز مانناد تصاویر قبلای دارای کاادری ایقای      
قبلای  ة ی دیگر این نقش باا نمونا  ها از تیاوت. است
 عناوان  باه توان به روشن بودن زمیناه   ( می9 صویر)ت

در آن  باز  یها همای شیضای منیی و نیز تیره بودن نق
در بان دو  همچنین به جای نقوش گیاهی. اشاره کرد
. معکو  و قرینه ترسیم شده اسات  صورت  بهپرنده 

خطوط شکسته متیاون ، دیگر اینکه در نقوش حاشیه
 بیروناای حاشاایه هااای  انااد و نقااش  رراحاای شااده 

. شاوند  تر دیاده مای   تر و مشخص برجسته ،تر متیاوت
ة در این تصاویر باا نمونا    بزتیاوت دیگری که نقش 

هاا باه سامت عقاب     بزقبلی دارد این است که سار  
بلکه به رریین و ، ها به مرکز نیستبزبرگشته و نگاه 

سارها  ، در ایان نقاش  . ساوی حاشایه نماد اسات     به
تار از حاد معمااول و دم    پاهاا بسایار پهان   ، کو ا  

، نوار باریکی کاه باه رارف باان برگشاته      صورت به
شاده   تمکیاد روی ریش و دم بز نیاز  . اند تصویر شده

هاا همانناد مساتطیلی کشایده و پاهاا      بزبادن  . است
باه رارف پاایین     آنهاا   أهایی که ر مثلث صورت به

 . اند به تنه وص  شده است
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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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 (38، 1372 ،پیرهوشیاران)مأخذ:  زندگی و درخت شکار نمد شهر کرمانشاه با نقش جفت. 9 تصویر
 

ناوع دیگاری از ایان     (10تصویر بعدی )تصویر 
در ایان نماد کاه در کارگااه     . دهاد  نقش را نشان می

سالیقه و  ، همگاام باا ذوق  ، دیگری تهیه شده اسات 
باه  . اند نقوش نیز تغییراتی پیدا کرده استادکارة روحی

ی هاا  نماد نرمی و انحنا و ررایتی در که  این صورت
با . شود در ررح این نمد دیده نمی، شد قبلی دیده می

این وجود نقش مسالط هماان اسات کاه زنادگی و      
ایان  . گریتاه اسات   بار  محیط استادکار نمادمال را در 

تصویر نیز مانناد تصاویر قبلای دارای کاادری ایقای      
قبلای  ة ی دیگر این نقش باا نمونا  ها از تیاوت. است
 عناوان  باه توان به روشن بودن زمیناه   ( می9 صویر)ت

در آن  باز  یها همای شیضای منیی و نیز تیره بودن نق
در بان دو  همچنین به جای نقوش گیاهی. اشاره کرد
. معکو  و قرینه ترسیم شده اسات  صورت  بهپرنده 

خطوط شکسته متیاون ، دیگر اینکه در نقوش حاشیه
 بیروناای حاشاایه هااای  انااد و نقااش  رراحاای شااده 

. شاوند  تر دیاده مای   تر و مشخص برجسته ،تر متیاوت
ة در این تصاویر باا نمونا    بزتیاوت دیگری که نقش 

هاا باه سامت عقاب     بزقبلی دارد این است که سار  
بلکه به رریین و ، ها به مرکز نیستبزبرگشته و نگاه 

سارها  ، در ایان نقاش  . ساوی حاشایه نماد اسات     به
تار از حاد معمااول و دم    پاهاا بسایار پهان   ، کو ا  

، نوار باریکی کاه باه رارف باان برگشاته      صورت به
شاده   تمکیاد روی ریش و دم بز نیاز  . اند تصویر شده

هاا همانناد مساتطیلی کشایده و پاهاا      بزبادن  . است
باه رارف پاایین     آنهاا   أهایی که ر مثلث صورت به

 . اند به تنه وص  شده است

 
 

 
 

 (39، 1372 ،پیرهوشیاران)مأخذ:  زندگی و درخت شکار کرمانشاه با نقش جفت نمد شهر. 10 تصویر
 

انادازی   نیز ناوع دیگاری از نقاش    11 در تصویر
را مشااهده   زنادگی  و درخت شکار موسوم به جیت

 ی شاهر کرمانشااه تو یاد   هاا  در کارگااه کاه  کنیم  می
، شااخ کوتااه  ، با پشتی صااف  بزتصویر دو . شود می

روی هام   هکاه روبا  شکمی آویزان و پاهایی باریا   

باا نقاش هندساای و    و درخات زنادگی   اناد  ایساتاده 
بعیت تهمچنین به . ترسیم شده است آنها متقارن بین

یضاهای خا ی زیر شاکم  ، ی نمدبند از قانون ترکیب
یایتاه  با نقاوش گیااهی زینات    ، و بانی پشت شکار

 .است
 

 
 

 (رهیده)مأخذ:  کارگاه مشی نمان، زندگی و درخت شکار کرمانشاه با نقش جفت نمد شهر. 11تصویر 
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یکاای دیگاار از منااارق اسااتان کرمانشاااه کااه در 
اماروزه اثاری   گذشته دارای حریه نمدما ی بوده و ی 

ی آن در ساطح منطقاه دیاده    هاا  از این هنر و کارگاه
 12تصویر . شهرستان گیالنغرب بوده است، شود نمی

های نمدما ی این منطقه با نقاش   ازیاند یکی از نقش
 باز دو . دهد را نشان می زندگی و درخت شکار جیت

در دو رارف  ، کوتاه و پاهای سایاه  هایی سیید با شاخ

و زیر پای هر  اند هم ترسیم شدهروی  هدرخت و روب
کاه بار   ای  نقش زمینه. نقشی گیاهی حضور دارد ی 

گیااهی  مایاة   نقاش ها قرار دارد نیز باا  ناد   بزپشت 
همرنا   ، ها در این تصاویر بزسر . تزئین شده است

ناوار  ، نیاز  آنهاا  آمیزی شده و بر گاردن  بدنشان رن 
نقاش  . رن  و یا زنگو ه نیز ترسیم نشاده اسات   سیاه

 .  حاشیه در این نمد از نوع گ  گندمی است
 

 
 
 

 (80، 1363 ،جزمی)مأخذ:  زندگی و درخت شکار با نقش جفت گیالنغرب نمد. 12 تصویر
 

ازی اناد  ی کرند غرب نیز این نوع نقشها نمددر 
ی کرناد  هاا  نماد در  مایة باز  نقش، بینیم می ویور را به

های ترسایم شاده در    همای نقشتر از  بسیار ساده غرب
آنچاه در  . اساتان کرمانشااه اسات    مراکاز نمد ساایر  

و  شاکار  نقاش جیات  ، کنایم  مشاهده مای  13 تصویر
ی سااخته شاده در   هاا  نمدمربوط به  زندگی درخت

، در ایان رارح  . است شهرستان کرند غرب کرمانشاه

یار سااده شاده و جزئیاات رارح آن     بس مایة بز نقش
 20نقوش ساده و ابتدایی نوعی خورد و به  شم نمی به

هرسااین و  شاامه  21ای هااای صااخره در نقاشاای بااز
 رارح درخات  . آورناد  سهراب دینور را به یاد ما می

کناد از   نیز که دو شکار را از هم متماایز مای   زندگی
ادگی ترسایم  نبوده و در نهایت سا  یاین قاعده مستثن

 .  شده است
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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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یکاای دیگاار از منااارق اسااتان کرمانشاااه کااه در 
اماروزه اثاری   گذشته دارای حریه نمدما ی بوده و ی 

ی آن در ساطح منطقاه دیاده    هاا  از این هنر و کارگاه
 12تصویر . شهرستان گیالنغرب بوده است، شود نمی

های نمدما ی این منطقه با نقاش   ازیاند یکی از نقش
 باز دو . دهد را نشان می زندگی و درخت شکار جیت

در دو رارف  ، کوتاه و پاهای سایاه  هایی سیید با شاخ

و زیر پای هر  اند هم ترسیم شدهروی  هدرخت و روب
کاه بار   ای  نقش زمینه. نقشی گیاهی حضور دارد ی 

گیااهی  مایاة   نقاش ها قرار دارد نیز باا  ناد   بزپشت 
همرنا   ، ها در این تصاویر بزسر . تزئین شده است

ناوار  ، نیاز  آنهاا  آمیزی شده و بر گاردن  بدنشان رن 
نقاش  . رن  و یا زنگو ه نیز ترسیم نشاده اسات   سیاه

 .  حاشیه در این نمد از نوع گ  گندمی است
 

 
 
 

 (80، 1363 ،جزمی)مأخذ:  زندگی و درخت شکار با نقش جفت گیالنغرب نمد. 12 تصویر
 

ازی اناد  ی کرند غرب نیز این نوع نقشها نمددر 
ی کرناد  هاا  نماد در  مایة باز  نقش، بینیم می ویور را به

های ترسایم شاده در    همای نقشتر از  بسیار ساده غرب
آنچاه در  . اساتان کرمانشااه اسات    مراکاز نمد ساایر  

و  شاکار  نقاش جیات  ، کنایم  مشاهده مای  13 تصویر
ی سااخته شاده در   هاا  نمدمربوط به  زندگی درخت

، در ایان رارح  . است شهرستان کرند غرب کرمانشاه

یار سااده شاده و جزئیاات رارح آن     بس مایة بز نقش
 20نقوش ساده و ابتدایی نوعی خورد و به  شم نمی به

هرسااین و  شاامه  21ای هااای صااخره در نقاشاای بااز
 رارح درخات  . آورناد  سهراب دینور را به یاد ما می

کناد از   نیز که دو شکار را از هم متماایز مای   زندگی
ادگی ترسایم  نبوده و در نهایت سا  یاین قاعده مستثن

 .  شده است
 

 
 

 و درخت شکار نقش جفت با، کرند غرب نمد. 13 تصویر
 (70، 1363 ،جزمی)مأخذ:  زندگی

 
برکه نبو  شکار نقش جفت. 5

 هماواره  یکی از مظاهر ربیعت کاه در راول تااریخ   
آب از عناصری ». است« آب»مورد ستایش بشر بوده 

شاامار  هاسات کااه ناازد ایرانیااان مقاد  و ایاازدی باا  
تارین ایاام در ایاران     زیارا از قادیمی   ،ریته اسات  می

بینای کهان ساومری معتقاد باه نقاش        همانند جهاان 
رو  و از ایان  اناد  آیرینندگی آب در نظام جهاان باوده  

بارها در اوستا به اهمیت و تقادیی آن اشااره شاده    
آب سخن  ةدربار« تیر یشت»و « یشت آبان»در . است

، ناهیاد( ، آنیاش  بای معنی پاک و  )به« آناهیتا»ریته و 
بانوی بزرد آب و باروری ستایش شده  همچون ایزد

  .(45، 1375، )همتی «است

نزد ایرانیاان  « بز»مایة  نقشیکی از معانی نمادین 
خواهی بوده است و حضاور مشاترک دو    آب باستان

از  در هنار تصاویری ایاران   « باز »و « آب»ه مایا  نقش
. کناد  همراهی این دو نقش حکایت می دیرینة سابق

پیوناد   همایا  نقاش در نقوش نمد کرمانشاه نیز این دو 
و در یکااای از  شاااتهباااا یکااادیگر دا  مشاااترکی

برکاه  و  شکار جیت»های شکار موسوم به  بندی نقش
وضاوح قابا     هدر کناار یکادیگر با    آنها حضور« آب

 .  مشاهده است
ة شاایوایاان  در نقااوش شااکار نمااد کرمانشاااه  

غارب اختصاا     آبااد  ی اساالم ها نمدبه  بندی نقش
 14 رور کاه در تصاویر   همان در مرکز این نمد. دارد

ایان  . قرار گریته اسات  برکهررح ی  ، شود دیده می
در مرکاز و   22نیلویر همای نقشکه از ترکیب دو  ررح
نقاش  ، در پیرامون نیلویر تشکی  شده اسات  23زرینه

اسات  نمد را به دو قسمت مساوی تقسیم کرده  کلی
هاا   شکار. اند نقش شکار پر کردهکه رریین آن را دو 

و دارای  اناد  نمد رراحای شاده   رور قرینه در کادر به
باه   بیشاتر و پاهایی رریف و بلناد هساتند و    ها شاخ

ها بر روی  پای این شکار. بزهای اهلی شباهت دارند
در . اناد  نمد که نماد زمین است جاای گریتاه  ة حاشی

باه پاایین و    باز ها و پاهاای   شاخ بندی این نوع نقش
 . اند بانی کادر نمد متص 

از دو قسامت تشاکی  شاده     نیز این نمدة حاشی
« هیات و هشات  »قسمت اول با تکرار نقاش  . است

و قسامت دوم باا   نمادی از آب است که ایجاد شده 
وار  که باه حاا تی زنجیاره    24«توک مامر»تکرار نقش 

این تصاویر برگریتاه از کتااب    . اند هم متص  شده به
باوده کاه در    هنرهای بومی در صنایع دستی باختران

معریای کارده اسات و در    « ساینی »وسط را   نقش آن
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های بعدی نیاز کاه باه آن     نامه تمام تحقیقات و پایان
که  در حا ی. این اشتباه تکرار شده است، استناد شده
ه نیلاویر آبای کاه در وساط آن     مایا  نقاش با توجه به 
آبای  ة حوض یا برک ینقش میان احتمانً، ترسیم شده

ی بیشترة رابط« آبة برک»با « بز»همچنین . بوده است
ایان نکتاه   . ه ساینی مایا  نقاش تواند داشته باشد تا  می

تار خواهاد شاد کاه بادانیم در شاهر        زمانی روشان 

کاه آب  « سراب نیلویر»ای است به نام  کرمانشاه برکه
بسیار زن ی دارد و برای مردم کرمانشااه نیاز بسایار    

بنابراین با توجه به نقاش نیلاویر   . اهمیت استحائز 
باه آن  ای  اشاره، بندی این نقش احتمانً، آبی در وسط

منظور یرشتگان محای  آن  ها نیز بهبزسراب داشته و 
 . اند آب ترسیم شده

 

 
 

 (76، 1363 ،جزمی)مأخذ:  نببرکه و  شکار با نقش جفت، غرب نباد نمد اسالم. 14 تصویر
 

 گیری نتیجه
هاا و   ررییات  از بیشاتر توجاه و حمایات   ، شناسایی

کااه گاااه در نبااالی    ییهااا همایاا نقااشامکانااات 
، ایران رو به یراموشی اسات  منارق های یرهن  خرده

بخشای باه یرهنا      تواند در جهت اغنا و هویات  می
یکای از ایان   . کشورمان مییاد واقاع شاود   تصویری 

، گریتمورد بررسی قرار  پ وهشها که در این  آرایه
شاکار نماد    هاای  بندی شنقاست که در  مایة بز نقش

هاای مختلاف و در مراکاز     گوناه  باه  استان کرمانشااه 

 غارب  و کرناد  گیالنغرب، کرمانشاه، غرب آباد اسالم
تنهاا   ناه  هاا  هشا ها و نق این ررح. شود آیرینی می نقش

بلکه از برخی جهاات مقاد  و   ، تزئینی داشتهة جنب
های کهن ایان   و ریشه در اسطوره اند نمادین نیز بوده

، نماادی از مرادخاواهی   همای نقشاین . سرزمین دارند
باروری و یرشاته محاای    ، خیزی حاص ، خواهی آب

نزد ایرانیان باستان بوده است و نمدمانن کرمانشاه با 
 .  کشند میآن را به تصویر  و هنر خوداسطوره آیرینی 

های بعدی نیاز کاه باه آن     نامه تمام تحقیقات و پایان
که  در حا ی. این اشتباه تکرار شده است، استناد شده
ه نیلاویر آبای کاه در وساط آن     مایا  نقاش با توجه به 
آبای  ة حوض یا برک ینقش میان احتمانً، ترسیم شده

ی بیشترة رابط« آبة برک»با « بز»همچنین . بوده است
ایان نکتاه   . ه ساینی مایا  نقاش تواند داشته باشد تا  می

تار خواهاد شاد کاه بادانیم در شاهر        زمانی روشان 

کاه آب  « سراب نیلویر»ای است به نام  کرمانشاه برکه
بسیار زن ی دارد و برای مردم کرمانشااه نیاز بسایار    

بنابراین با توجه به نقاش نیلاویر   . اهمیت استحائز 
باه آن  ای  اشاره، بندی این نقش احتمانً، آبی در وسط

منظور یرشتگان محای  آن  ها نیز بهبزسراب داشته و 
 . اند آب ترسیم شده
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منظور یرشتگان محای  آن  ها نیز بهبزسراب داشته و 
 . اند آب ترسیم شده
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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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های بعدی نیاز کاه باه آن     نامه تمام تحقیقات و پایان
که  در حا ی. این اشتباه تکرار شده است، استناد شده
ه نیلاویر آبای کاه در وساط آن     مایا  نقاش با توجه به 
آبای  ة حوض یا برک ینقش میان احتمانً، ترسیم شده

ی بیشترة رابط« آبة برک»با « بز»همچنین . بوده است
ایان نکتاه   . ه ساینی مایا  نقاش تواند داشته باشد تا  می

تار خواهاد شاد کاه بادانیم در شاهر        زمانی روشان 

کاه آب  « سراب نیلویر»ای است به نام  کرمانشاه برکه
بسیار زن ی دارد و برای مردم کرمانشااه نیاز بسایار    

بنابراین با توجه به نقاش نیلاویر   . اهمیت استحائز 
باه آن  ای  اشاره، بندی این نقش احتمانً، آبی در وسط

منظور یرشتگان محای  آن  ها نیز بهبزسراب داشته و 
 . اند آب ترسیم شده

 

 
 

 (76، 1363 ،جزمی)مأخذ:  نببرکه و  شکار با نقش جفت، غرب نباد نمد اسالم. 14 تصویر
 

 گیری نتیجه
هاا و   ررییات  از بیشاتر توجاه و حمایات   ، شناسایی

کااه گاااه در نبااالی    ییهااا همایاا نقااشامکانااات 
، ایران رو به یراموشی اسات  منارق های یرهن  خرده

بخشای باه یرهنا      تواند در جهت اغنا و هویات  می
یکای از ایان   . کشورمان مییاد واقاع شاود   تصویری 

، گریتمورد بررسی قرار  پ وهشها که در این  آرایه
شاکار نماد    هاای  بندی شنقاست که در  مایة بز نقش

هاای مختلاف و در مراکاز     گوناه  باه  استان کرمانشااه 

 غارب  و کرناد  گیالنغرب، کرمانشاه، غرب آباد اسالم
تنهاا   ناه  هاا  هشا ها و نق این ررح. شود آیرینی می نقش

بلکه از برخی جهاات مقاد  و   ، تزئینی داشتهة جنب
های کهن ایان   و ریشه در اسطوره اند نمادین نیز بوده

، نماادی از مرادخاواهی   همای نقشاین . سرزمین دارند
باروری و یرشاته محاای    ، خیزی حاص ، خواهی آب

نزد ایرانیان باستان بوده است و نمدمانن کرمانشاه با 
 .  کشند میآن را به تصویر  و هنر خوداسطوره آیرینی 

هاا   که از دیرباز مورد توجه انساان  «بز» همای نقش
ای  گوناه  به در نقوش نمد استان کرمانشاه، بوده است

ترجمه و تیسایر ذهان   ة کند که زایید حضور پیدا می
، اساات آنهااا هنرمناادان نماادمال از ربیعاات پیرامااون

باورها  نخورده است و ریشه در کر و دستبنابراین ب
همچناین  . یرهن  اصی  مردم این مرز و باوم دارد  و

، دقت و سادگی در رراحی و حذف جزئیات تصویر
، ساازی نقاوش   اساطوره ، هاا  همایا  نقشغنا و اصا ت 

، هاا بزهاای متیااوت دیاد در ترسایم      همزمانی زاویه
بنادی و  یادیان    ی در نقشبند رعایت اصول ترکیب

هاای   از وی گی حسی و تجربی صورت بهها  همای نقش
 یهاا  نمدبندی نقوش شکار  نقشة بسیار مهم در شیو

 .  این منطقه است
 مهام باه ایان    محقق در ایان پا وهش  همچنین 

در نقاوش شاکار نماد     مایة باز  نقشکه  دست یایت
ة حاوز در معناایی   رتباراات ا د یا   به استان کرمانشاه

های آب و درخت زندگی  همای نقشبا  یشناس اسطوره
در برخاااای از همچنااااین . داردپیونااااد عمیقاااای 

و  تعظما منظور نشاان دادن   به های شکار بندی نقش
اسات  ای همراه شده  پرندهمایة  نقشبا  ایزدی آن یرّه

بار  در نقاوش نماد کرمانشااه     هاا  گونه اسطوره و این
با هم در ارتباط ای  یایته معنادار و سازمان اسا  نظام

 یهاا  نماد های شکار را در  بندی هستند و انواع نقش
 . آورند پدید میکرمانشاه 

 
 ها نوشت پی

1- Sir aurel stein 
2- Pazyryk 
3- S. I. Rudenko 

باه آدر    «هرمیتا »موجود در وبگاه اینترنتی موزه  -4
 ا کترونیکی

 http://www.hermitagemuseum.org/fcgi-
bin/db2www/descrPage. 
mac/descrPage?selLang=English&indexClass=ARC
HEOLOGICAL_EN&PID=1793^751&numView=1

&ID_NUM=4&thumbFile=%2Ftmplobs%2FC%245
TIX_40JNEGWAH1E6. 
jpg&embViewVer=noEmb&comeFrom=quick&sort
ing=no&thumbId=6&numResults=88&tmCond=felt
&searchIndex=TAGFILEN&author= 

 . (01/11/1392 )تاریخ دسترسی
ی استان کرمانشااه  ها نمدی شکار در ررح بند نقش -5

 . شود )ک ( و یا گوزن ارالق می مایة بز نقشبه 
6- Tattoo 
7- Richard Dibon-Smith 
8- Dabbagh 
9- Professor Marcel ot 

تخماین سان بار    »که عبارت است از  AMSروش  -10
نگاری جرم شاتاب گریتاه رادیاو کاربن       ریفة پای

هاا و   ترکجای مانده در  مربوط به مواد ارگانی  به
 .(375، 1388 ،)ناصری یرد « ها شکاف سن 

باه  ااپ    ایراناا ماهناماه   28این مقا اه در شاماره    -11
 .  رسیده است

نخساتین   عناوان  باه  ویدر شاهنامه یردوسی نیز از  -12
 .  پادشاه نام برده شده است

( حیااوان خااا  مااورد Ojibwaهناادیان او ایبااوا ) -13
و نامیاده   مای  (Totemپرستش خود را به نام توتم )

و  اناد  داده مای  خود و ایاراد آن را  ناین ناام   ة قبیل
ای اسات کاه ایان آئاین را      توتمیزم نارر بر عقیاده 

 . قبول دارد
14- Manifest 
15- HU 

 راوو  -16
در رراحی ایان مارغ از خطاوط رریاف و ناازک       -17

برای تزئین و پار کاردن    بیشتراستیاده شده و از آن 
 ،مناد  )بهاره  شود یضای منیی پایین کادر استیاده می

همچناااین در برخااای ماااوارد و در    .(80، 1378
ایان پرناده بار     های نمد شاهر کرمانشااه   بندی نقش

 .  سوار شده است بزپشت 
این نقش در کارگاه نمدما ی استاد مهران نجییان از  -18

از . نمدمانن خالق شهر کرمانشاه ساخته شده است
ررایات در رراحای و   ، ی کار این نمدمالها وی گی
 .  خرامیدن استدر حا ت  بزترسیم 

خطای عماودی    همای نقشاین ة عنصر تشکی  دهند -19
در راریین   ها( شاخه) های کوتاه دیگر است که خط

 .(82، 1378 ،مند بهره) «اند آن متص  شده
20- Primitive 
21- Rock Art  
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گیاهی است که مانند پیچ  به اشایاء   نیلویر ) و و( -22
، هاای آن  گا  . رود پیچد و باان مای   مجاور خود می

، پار  نی ، نیلوپرک، رن  است و نیلو کبود شیپوری و
 ،مناد  )بهاره  «نیلوپَ  و نیلویر نیز گیتاه شاده اسات   

1387 ،82). 
هماان خورشاید   ، در زبان کردی «زرینه»منظور از » -23

است که این اصطالح باین اساتادان نمادمال رایا      
مااردم ة کااه در گیتگوهاای عامیاناا  در حااا ی، اسات 

 ،مند )بهره «شود خوَر گیته می، کرمانشاه به خورشید
1378 ،88). 

یکای از  « تاوک ماامر  »نوک مرغ یا به زبان کاردی   -24
از تکارار آن   ها در نمد است که معماونً  نقش خرده
یاا   آنهاا  شاود کاه باا    های دیگری حاص  مای  نقش

ای بارای   شاود و یاا حاشایه    داخ  کادر نمد پر مای 
تاوک  »نقاش  . گیارد  های میانی نمد شک  مای  ررح
 نا   »نوک مرغ است که مانند ة خالصه شد« مامر
 هاا  نمدمیانی ة یکی از عناصر تزئینی و پرکنند« مامر

 .(80، 1378 ،مند )بهره آید می حساب به
 

 فهرست منابع
 (1386و همکاااران ) یریاادون، بیگلااری -

گاازارش بررساای نقااوش غااار  شاامه    »
مجلاه   ،«کرمانشاه-سهراب )مر آوزا( دینور

 ،شاماره ساوم  ، ساال ساوم  ، پ وهای  باستان
 . 54-50صص. 

نقش و رن  » (1378یرزاد ) سید، مند بهره -
تحات نظار    ،«ی کرمانشااه ها نمد  بر گستره

ه دوره ناماا پایااان ،دکتاار غالمعلاای حاااتم  
 . ، تهراندانشگاه هنر ،کارشناسی ارشد

درخاات » (1380مهاادخت )، خااا قی پااور -
آن در   زندگی و ارزش یرهنگی و نماادین 

 ،شماره اول، مجله مطا عات ایرانی، «باورها
 . 126-89صص. 

بررسای  » (1372بااقر )  محمد، هوشیاران پیر -
تحت  ،«ی کرمانشاهها نمدنقش و رن  در 

ه دوره ناماا پایااان ،نظاار دکتاار  اایال ثمااری 
 . ، تهراندانشگاه هنر ،کارشناسی

هنرهای  (1363محمد و همکاران )، جزمی -
انتشاارات   ،بومی در صنایع دستی بااختران 

ی وزارت یرهناا  و شناساا مرکااز مااردم 
 .  آموزش عا ی

ی هااا نمااد (1386محمااود )، پااور جااوادی -
ة ی منطقا هاا  نماد ة ایران: پ وهشی در زمین

، انتشارات یرهنگستان هنر ،گرگان و دشت
 .تهران

پ وهشای  » (1388رضاا ) ، حیدری شکیب -
نشاریه  ، «ما ی اساتان کرمانشااه   در هنر نمد

 . 51-48صص.  ،128ة شمار، ماه هنر

 ،نامه دهخدا  غت (1377اکبر ) علی، دهخدا -
 . ، تهرانانتشارات دانشگاه تهران ،جلد سوم

یرهناا  یارساای   (1353حساان )، عمیااد -
 . ، تهرانانتشارات امیرکبیر ،جلد دوم ،عمید

باز کاوهی نمااد    » (1388اساتنلی ) ، کوهن -
ترجمااه ناهیااد  ،«باااران در ساایال ایراناای 

شماره ، سال پنجم، ماهنامه ایرانا، سعادتیان
 . 41-40صص.  ،28

ساایری در صاانایع  (1355جاای )، گااالک -
 ،ترجمااه حمیااد عنایاات   ،دسااتی ایااران 

 . ، تهرانملی ایرانانتشارات بان  
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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

دوفصلنامه
علمی - پژوهشی

انجمن علمی
فرش ایران
شماره 25
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گیاهی است که مانند پیچ  به اشایاء   نیلویر ) و و( -22
، هاای آن  گا  . رود پیچد و باان مای   مجاور خود می

، پار  نی ، نیلوپرک، رن  است و نیلو کبود شیپوری و
 ،مناد  )بهاره  «نیلوپَ  و نیلویر نیز گیتاه شاده اسات   

1387 ،82). 
هماان خورشاید   ، در زبان کردی «زرینه»منظور از » -23

است که این اصطالح باین اساتادان نمادمال رایا      
مااردم ة کااه در گیتگوهاای عامیاناا  در حااا ی، اسات 

 ،مند )بهره «شود خوَر گیته می، کرمانشاه به خورشید
1378 ،88). 

یکای از  « تاوک ماامر  »نوک مرغ یا به زبان کاردی   -24
از تکارار آن   ها در نمد است که معماونً  نقش خرده
یاا   آنهاا  شاود کاه باا    های دیگری حاص  مای  نقش

ای بارای   شاود و یاا حاشایه    داخ  کادر نمد پر مای 
تاوک  »نقاش  . گیارد  های میانی نمد شک  مای  ررح
 نا   »نوک مرغ است که مانند ة خالصه شد« مامر
 هاا  نمدمیانی ة یکی از عناصر تزئینی و پرکنند« مامر

 .(80، 1378 ،مند )بهره آید می حساب به
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