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■ چکیده
در تعریف و شناخت اصالت فرش، اکتفا به ویژگی های 
نقش و مشخصات  و  از جمله رنگ و طرح  ظاهری 
فنی بافت مانند نوع گره و چله کشی و ... و غافل ماندن 
جامعه،  سنن  و  آداب  مانند  ناملموسی  ویژگی های  از 
آن  اقتصادی  و  اجتماعی  تاریخی،  وضعیت  و  بافت 
جامعه، موجب عدم شناخت کامل و جامع آن فرش و 

شاخصه های اصالت آن می شود. 
از  کامل تر  تعریفی  یافتن  هدف  با  پژوهش  این  در 
شاخصه های اصالت در فرش که عالوه بر ویژگی های 
کالبدی آن بستر شکل گیری فرش را هم در بر بگیرد، 
مفهوم اصالت در حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی 
اثر  ناملموس  هم  و  ملموس  شاخصه های  به  هم  که 
از  با استفاده  توجه دارد مبنای پژوهش قرار گرفته و 
روش تحقیق کیفی و راهبرد تحلیل محتوا و استنتاج 

تاریخ دریافت مقاله: 97/10/8
تاریخ پذیرش مقاله: 98/6/25

 تعریف شاخصه های اصالت فرش بر مبنای مفهوم 
از  حفاظت  بین المللی  کنوانسیون های  در  اصالت 
میراث فرهنگی و بناهای تاریخی*
سمیه صالحی )نویسنده ی مسئول(
مربی و عضو هیئت علمی گروه فرش، دانشکده ی هنر، دانشگاه اراک
S-Salehi@araku.ac.ir

حجت اله رشادی
مربی و عضو هیئت علمی گروه فرش، دانشکده ی هنر، دانشگاه اراک
حسین نوروزی قره قشالق
مربی و عضو هیئت علمی گروه صنایع دستی، دانشکده ی هنر، دانشگاه اراک

فرهنگی  میراث  در  اصالت  مفاهیم  تحلیل  به  منطقی 
طبق کنوانسیون های بین المللی پرداخته و سپس با بسط 
استخراج  به  نهایت  در  فرش  ویژگی های  به  آن  دادن 
و  ملموس  قالب  دو  در  فرش  اصالت  شاخصه های 

ناملموس پرداخته شده است. 
در نهایت چنین نتیجه شده است که فرش می تواند در 
جستجوی اصالت خود به مانند آثار میراث فرهنگی و 
تاریخی طبق آراء کنوانسیون های بین المللی حفاظت از 
ابعاد  بستر شکل گیری خود و در  فرهنگی در  میراث 
و  گرفته  قرار  تحلیل  مورد  بافت  منطقه ی  گوناگون 
شاخصه های ناملموس آن هم مورد کنکاش قرار گیرد.

 
واژه های کلیدی: اصالت، اصالت فرش، حفاظت آثار 

تاریخی، میراث فرهنگی

* این مقاله مستخرج از طرح مطالعاتی با عنوان شناسایی و تحلیل شاخصه های اصالت قالی سلطان آباد بر مبنای بافت، رنگ، طرح و نقشه )با تأکید بر نمونه های 
موجود در مجموعه ها و موزه ها( با حمایت دانشگاه اراک و با نظارت معاونت پژوهشی دانشگاه اراک است.
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■ مقدمه و بیان مسأله 
معموالً در شناخت یک فرش و تعیین اصالت آن تنها 
به مؤلفه های فیزیکی آن بسنده شده و فقط در پاره ای 
از موارد به نمادشناسی نقوش و ارتباط آن با آیین های 
غافل  موجب  مسأله  همین  که  می شود  اشاره  پیشین 
ماندن از بعد محتوایی فرش و ارتباط آن با بستر خود 
و شناخت جامع منطقه ی بافت می شود. در واقع فرش 
دارای الیه های متعددی از اطالعات است و اطالعات 
کالبدی فرش تنها بخشی از مؤلفه های شناخت اصالت 
به شناختی  برای دست یابی  و  برمی گیرد  در  را  فرش 
اطالعات  از  عمیق تری  الیه های  است  نیاز  جامع تر 
شکل دهنده ی  زمینه ی  یا  بستر  در  که  آن  به  مربوط 
شامل  الیه ها  این  شوند.  واکاوی  است  نهفته  فرش 
 ... اقتصادی، فرهنگی و  زمینه های سیاسی، اجتماعی، 
آن جامعه ای است که فرش به مانند یک کنش انسانی 
آمده  پدید  آن  در  بوم  یک  مردم  زندگی  از  بخشی  و 
اصالت  تعریف  کردن  معطوف  دیگر،  بیان  به  است. 
نادیده  با  آن،  ظاهری  و  مادی  وجوه  به  فرش  یک 
از  معناشناختی فرش  ارزش های محتوایی و  انگاشتن 
ارزش حقیقی آن کاسته و شناختی سطحی را به دست 
می دهد. اما در این میان چه نظراتی در بحث اصالت 
فرهنگی  میراث  آثار  دیگر  در  اصالت  یا  و  فرش  در 
مطرح شده است؟ آیا ویژگی های کالبدی را در تعریف 
کل  یک  از  جزئی  را  اثر  یا  و  می دانند  کافی  اصالت 
بستر خود  اثر در  بررسی  به  معتقد  منسجم شمرده و 
را  فرش  اصالت  مؤلفه های  می توان  چگونه  هستند؟ 
بر مبنای مفاهیم بین المللی اصالت در میراث فرهنگی 
تعریف  در  که  است  مسائلی  این ها  نمود؟  طبقه بندی 
چارچوب مفهومی شناخت اصالت  فرش با آن مواجه 
شده و پاسخ به آن ها می تواند نحوه ی نگرش و گزینش 

اطالعات دریافتی از یک فرش را تعیین نماید.

■ مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق
انتقال دهنده ی ارزش ها و بعد معنایی  به مثابه  اصالت 

میراث فرهنگی، مؤلفه ای کلیدی است که ماهیت کیفی 
به چارچوب  مفهوم، دست یابی  این  بودن  و چندالیه 
مشخص اصالت را با دشواری هایی مواجه ساخته است 
که تأثیر آن را می توان در فرآیند بازشناخت و ارزیابی 
نمود.  مشاهده  مختلف  بسترهای  در  میراث  اصالت 
بررسی سیر تحول میراث از مقیاس خرد به کالن، از 
مفهومی تک بعدی به چندبعدی، از کالبدمحــور بــه 
معنامحــور، از ملموس به ناملموس و از ثابت به متغیر 
دارد  اصالت  مفهوم  تعریف  در  پیچیدگی  ازین  نشان 

)فدائی نژاد و عشرتی، 1393: 77(.
عنوان  تحت  شده  ارائه  مقاله ی  در  یوکیلیتو  یوکا 
»مالحظاتی پیرامون اصالت و یکپارچگی در چارچوب 
میراث جهانی«، در رابطه با تبیین مؤلفه های تعیین کننده ی 
مؤلفه  است  معتقد  فرهنگی  میراث  حوزه ی  در  اصالت 
بر  عالوه  بستر«  اجتماعی  فرهنگی-  »اصالت مندی 
مؤلفه های »دگرگونی مواد و مصالــح« و توجه به جنبه ی 
»خالقیت« در عین تداوم و پیوستگی آن در طول نسل های 
 Jokilehto,( مختلف، در تعیین اصالت اثر مؤثر بوده اند
28 :2007(. از این رو، بر مبنای تعریف ارائه شده توسط 
یوکیلیتو مؤلفه های مؤثر به منظور ارزیابی مفهوم اصالت 
در حوزه میراث فرهنگی را می توان عالوه بر جنبه های 
مادی و کالبدی اثر به ابعاد فرهنگی- اجتماعی بستر آن 

سوق داد. 
بر خالف حوزه ی اصالت در فرش که تحقیقاتی 
در آن صورت نپذیرفته است در حوزه تعریف اصالت 
در میراث فرهنگی و حفاظت از آثار تاریخی تحقیقات 
مقاله ای تحت  از جمله در  انجام گرفته است  مفیدی 
در  اصالت  بازشناخت  مؤلفه های  »واکاوی  عنوان 
تکامل  سیر  به  خوبی  به  فرهنگی«  میراث  حفاظت 
نظریه های مختلف در تعریف اصالت در میراث فرهنگی 
پرداخته شده است. همچنین در مقاله ی دیگری تحت 
معماری  در  اصالت  مفهوم  بازتاب  و  »بررسی  عنوان 
معاصر ایران« در پی دست یافتن به سطحی از شناخت 
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و تعیین ابعاد اصالت، چهار ژانر اصلی اصالت بدیع و 
اصالت استثنایی و اصالت تأثیرگذار و اصالت ارجاعی 
به عنوان چارچوب مفهومی آن معرفی شده و همچنین 
در مقاله ی »تحلیل مسأله حقیقت و زمان در حفاظت و 
مرمت میراث فرهنگی« مسأله حقیقت در آثار تاریخی 
رویارویی  نحوه ی  و  زمان  بر  تمرکز  با  فرهنگی  و 
مرمت با آن ها با راهبرد پدیده شناسانه مورد موشکافی 

و تحلیل قرار می گیرد.

■ روش انجام پژوهش 
اصالت  بازشناخت  مؤلفه های  دریچه ی  از  مقاله  این 
درحوزه ی حفاظت از میراث فرهنگی بر اساس واکاوی 
اسناد و کنوانسیون های بین المللی و تحلیل دیدگاه های 
و  اصالت  چارچوب  تعریف  مسأله ی  صاحب نظران، 
مؤلفه های آن را در فرش پی می گیرد. در این راستا، با 
بازخوانی و واکاوی اسناد و کنوانسیون های بین المللی 
و نظریه های مرتبط با مفهوم اصالت در حوزه ی میراث 
به دیدگاه های مختلف در مفهوم  با توجه  فرهنگی و 
فرش  در  اصالت  شاخصه های  تعریف  به  اصالت، 
می پردازد. از این رو، روش تحقیق بر مبنای محتوای 
برگزیده  کیفی  نوع  از  هدف،  به  نیل  و  تحقیق  سؤال 
با روش تحلیلی مورد مطالعه قرار  شده و مسائل آن 
به  مشروط  واقعیت  دیدگاه،  این  براساس  گرفته اند. 
و  تحلیل  و  علمی  داده های  براساس  انسان  تجربه 
براساس  می تواند  انسان  است.  آن ها  منطقی  استنتاج 
مطالعات گسترده و تحلیل داده های کیفی فراهم شده، 
ذهن  در  را  مورد جستجو  واقعیت  به   مربوط  دانش 
موضوع  با  تعامل  طریق  از  پژوهشگر  بسازد.  خود 
Ad�( دمورد پژوهش می تواند به شناخت آن نائل شو
cock, 2003: 36(. بدین ترتیب این مقاله با بهره گیری 
محتوا«  »تحلیل  تکنیک  و  منطقی  استدالل  راهبرد  از 
و  بازخوانی  با  ابتدا  تا  دارد  منطقی« سعی  »استنتاج  و 
اصالت  نظریه های  و  بین المللی  اسناد  دسته بندی 
واکاوی  به  فرهنگی،  میراث  از  حفاظت  مباحث  در 

محتوایی آن ها بپردازد و سپس از طریق شاخصه های 
مؤثر در بازشناخت مفهوم اصالت در میراث فرهنگی 
بستری را برای تدوین چارچوب مفهومی اصالت در 
و  مطالعه  تاکتیک های  از  آورد. همچنین  فراهم  فرش 
مشاهده ی اسنادی با استناد به مطالب مندرج در کتب، 
مقاالت و اسناد معتبر به عنوان ابزارهای تحقیق استفاده 

شده است. 

• سیر تحول مفهوم اصالت در میراث فرهنگی از 
ملموس به سوی ناملموس  

مفهوم  پیرامون  متعددی  مباحث  تاکنون  گذشته  از 
نقطه ی  از  اصالت  مفهوم  است؛  شده  مطرح  اصالت 
در  و  است  شده  آغاز  کالبدی  صرفًا  نگرشی  با  آغاز 
اسناد اولیه بیشتر بر حفظ اصالت مواد و مصالح و ابعاد 
مدعی  این  شاهد  است،  داشته  تأکید  میراث  کالبدی 
بخشی از مفاد منشور ونیز در سال 1964 است که از 
اهمیت »ارزش های تاریخی« با عنوان اصالت یاد نموده 
است. اما واقعیت این است کــه ارزش های تاریخی، 
برای شناخت  از وجوه اصالت دارد و  به یکی  اشاره 
باید الیه های اطالعاتی مختلفی  ابعاد گوناگون دیگر، 
به دست آورد. کمیته ی میراث جهانی در سال 1978 
چهار معیار »طرح«، »مواد و مصالح«، »فن ساخت« و 
میراثی  ساختارهای  اصالت  ارزیابی  برای  را  »زمینه« 
آن زمان دستورالعمل های محدودی  در  نمود.  معرفی 
به منظور احراز آزمون اصالت برای کاندید نمودن آثار 
در فهرست میراث جهانی وجود داشت که غالبًا بر بعد 
ملموس اصالت اشاره داشتند تا ناملموس )فدائی نژاد 

و عشرتی، 1393: 78(.
بررسی معیارهای گوناگون به کار رفته برای ارزیابی 
از  یک  هر  تمرکز  نشانگر  آثارتاریخی،  اصالت مندی 
بود. در هر یک  اثر  از  برخصوصیات محدودی  آن ها 
که  یکپارچه  منزله ی یک کل  به  اثر  برخوردها،  ازاین 
عالوه بر داشتن پیکر مادی دارای کارکردهای فرهنگی 
و روابط متقابل با گروه های انسانی است، مورد توجه 
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قرار نگرفته و الجرم بخشی از اثر نادیده گرفته شده 
و فدای بخش های دیگری می شد. بدین ترتیب فقدان 
نگاهی جامع که بتواند اثر را با حداکثر اصالت حفظ 

کند همچنان احساس می شد )پدرام، 1390: 7(. 
نشست های  از  تعدادی   ،1990 دهه ی  طول  در 
میراث  حوزه ی  در  را  اصالت  موضوع  تخصصی، 
فرهنگی مورد توجه قرار دادند. از آن جمله می توان به 
نشست » برگن« در سال 1994 اشاره کرد که زمینه ی 
فراهم  سال  همان  در  نارا«   « نشست  برای  را  الزم 
چارچوب   .)78  :1393 عشرتی،  و  نژاد  )فدائی  نمود 
به  توجه  راستای  در  دیگر  گامی  نارا  پیشنهادی 
جنبه های ناملموس اصالت در کنار جنبه های ملموس 
نارا«   «  .)Van Balen, 2008: 48( به شمار می آید  آن 
دنبال  به  که  مفهومی  چارچوب  توسعه ی  ضرورت 
توسعه ی معیارهایی ثابت برای ارزیابی اصالت باشد را 
مطرح کرده و اهمیت صراحت ارتباط بین ارزش های 
 Mitchell,( است  نموده  تقویت  را  اصالت  و  میراث 

.)2008: 27
و  فرهنگی«  »تنوع  مفاهیم  نارا  منشور  تدریج  به 
فرهنگ های  که  دنیایی  در  را  جوامع  بومی«  فرهنگ 
قرار  توجه  مورد  است  شدن  جهانی  درحال  متنوع 
می دهد و بر اهمیت »ارزش های فرهنگی- اجتماعی« 
تبیین مفهوم اصالت  معیاری کلیدی در  مثابه  به  بستر 
مبتنی  رو،  این  از  می گذارد.  حفاظت صحه  فرآیند  و 
بر سند نارا مفهوم اصالت از جنبه ی ملموس به سوی 
ناملموس گسترش یافت. به  عالوه، سند نارا با تأکید بر 
ویژگی های »فرهنگ بومی« و »تنوع فرهنگی« جوامع 
ضمن توجه به ابعاد ثبات و تداوم، بر بعد تغییر مفهوم 
جوامع  فرهنگی  تنوع  بر  تأکید  واسطه ی  به  اصالت 
گذارد  صحه  مختلف  زمانی  دوره های  و  بسترها  در 
.اصالت از منشور ونیز تا نارا، از مفهومی کالبدمحور 
چندالیه  و  معنامحور  کالبد-  مفهومی  به  تک الیه  و 
تغییر محتوا داد، این تغییر خود نشان از طبیعت پویای 
اصالت در گذر زمان دارد و بیانگر بعد تغییر در اصالت 

است )فدائی نژاد و عشرتی، 1393: 79(. در ادامه در 
 1996 سال  در  آنتونیو  سن  جمله  از  کشورها  سایر 
یادمان ها  بین المللی  )شورای  ایکوموس  ملی  کمیته ی 
اصالت  مفهوم  پیرامون  متحده(  ایاالت  محوطه ی  و 
مواردی را مطرح نمود. این بیانیه اصالت را از هفت 
دیدگاه مختلف مورد حمایت قرار می دهد: اصالت و 
هویت، اصالت و تاریخ، اصالت و مصالح، اصالت و 
ارزش های اجتماعی، اصالت در مکان های پویا و ایستا، 
.)Araoz, 2009: 37( اصالت و پایش، اصالت و اقتصاد

از این رو می توان شاهد حرکت پیش رونده ی اسناد 
جنبه های  بر  تأکید  در  بین المللی  کنوانسیون های  و 
ناملموس در کنار جنبه های ملموس و ابعاد تغییر، ثبات 
و تداوم در کنار هم در سیر تکاملی مفهوم اصالت بود 
)فدائی نژاد و عشرتی، 1393: 79(. کنوانسیون میراث 
جهانی 2005 معیارهایی پیرامون اصالت در رهنمودهای 
اجرایی به منظور سنجش مؤلفه ی اصالت معرفی نمود؛ 
این معیارها عبارت است از 1- شکل و طراحی 2- مواد 
و مصالح 3- استفاده و کارکرد 4- سنت ها، تکنیک ها 
میراث  جنبه های  سایر  و  زبان   -6 زمینه  و  بستر   -5
ناملموس 7- روح و احساس و سایر فاکتورهای داخلی 

.)UNESCO, 2005: 82( و خارجی
براین اساس معیارهای مطرح شده به منظور ارزیابی 
اصالت در کنوانسیون میراث جهانی سال 2005 نشانگر 
در  هستند.  ناملموس  جنبه های  سوی  به  سیرتکاملی 
سال های اخیر برخی از اسناد منتشره از جمله منشور 
فرآیند  در  اصالت  مفهوم  تکوین  با   2008 ایکوموس 
حفاظت و مورد تأکید قرار دادن مفاهیم روح و معنای 
اثر و تأکید بر مفهوم »زمینه های فرهنگی« بیانگر توجه 
این رو  از  است،  میراث  معنایی  و  ناملموس  ابعاد  به 
می توان نتیجه گرفت در سال های اخیر، مفهوم اصالت 
فراتر از جنبه های ملموس میراث حرکت نموده و به 
شده  مطرح  ناملموس  و  اجتماعی  ساختارهایی  مثابه 

است )فدائی نژاد و عشرتی، 1393: 80(.
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جدول 1- استخراج و تحلیل مفهوم اصالت در فرش برمبنای مصوبات منشورها، توصیه نامه ها و قطع نامه های بین المللی میراث فرهنگی

فعالیت هامفهوم اصالت در فرش بر مبنای مصوبات نهادسال ردیف

شناخت دقیق کالبد فرش های در دسترس داکومومو11990

بررسی نوع گره و مکانیزم بافت و شیوه ی 
رنگرزی و چله کشی و مواد و مصالح 
و رج شمار و ویژگی های طرح و رنگ 

فرش هایی که قابل مشاهده هستند. 

توصیه نامه 21994
مادرید

- حفظ اصالت فنون مراحل مختلف تهیه ی 
فرش

- تداوم استفاده از فرش به عنوان زیرانداز جهت 
حفظ جایگاه اصیل آن در زندگی معاصر  

- حفظ نوع گره در هر منطقه مثاًل گره 
ترکی در تبریز

- تأکید بر جنبه ی کاربردی فرش نسبت به 
جنبه ی تزئینی و دکوراتیو آن 

قطعنامه ی 31931
آتن 

- حفظ اصالت فرش با تأکید بر مستندسازی
- حفظ کارگاه های رنگرزی و قالی بافی و ... 

)کالبد محیط(

- مستندسازی فرش یک منطقه از طریق 
فیلم و عکس و ...

- توجه به محیط شکل دهنده ی فرش اما 
تمرکز بر کالبد محیط است نه جامعه ی 
بافت و فرهنگ و آداب و رسوم آن منطقه

قطعنامه ی 41964
ونیز

- حساسیت بر اصالت فنون مراحل مختلف 
تولید 

- زمینه گرایی و عدم بررسی فرش به عنوان یک 
عنصر منفرد 

- ارزیابی فرش بر مبنای رعایت فنون 
اصیل و سنتی منطقه

- شناخت بستر شکل گیری فرش

گردهمایی 51967
ایکوموس

- تأکید بر جنبه ی معنوی و فرهنگی فرش
- تأکید بر افتخار ملی فرش های با ارزش و 

افزایش تبادالت فرهنگی

- ارزش نهادن بر تفاوت های فرش 
هر منطقه و ارزیابی فرش هر منطقه با 
ویژگی های همان سبک و عدم نظام 

یکپارچه ی ارزیابی مثاًل بر مبنای رج شمار 
یا مواد اولیه و ...

منشور مرمت 61972
ایتالیا

شبیه سازی و بازبافی فرش های موزه ای و 
تاریخی

پروژه های بازبافی فرش های موزه ای با 
تشابه صد در صد در تمام جوانب فیزیکی 

و بصری فرش

تأکید بر تنوع اصالت های فرهنگی و اتحاد آن ها بیانیه ی ازاکا71993

عدم قیاس فرش کرمان با فرش تبریز 
و دیدن آن ها در کنار هم نه در تقابل با 

یکدیگر و عدم رواج سنن تولید فرش یک 
منطقه در منطقه ی دیگر

ملموسکالبد منفردبوم و بسترتنوع فرهنگیروح و معناناملموس

نمودار 1- سیر تحول مفهوم اصالت در میراث فرهنگی از ملموس به سوی ناملموس )نگارندگان(
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• نظریه های مفهوم اصالت در میراث فرهنگی
از  مفاهیمی  پیرامون  فیلسوفان  قرن ها،  طول  در 
جمله تداوم، تغییر و مفهوم حقیقت، بحث نموده اند. 
همه ی این مفاهیم به منظور درک مفهوم اصالت با هم 
مرتبط هستند. مفهوم اصالت با مفاهیم تداوم، تغییر و 
حقیقت در ارتباط است )Jokileht, 2006: 2(. پاره ای 
به چنین  تلویحًا  بونللي  اندیشمندان همچون رناتو  از 
تنها یک  موضوعی اشاره نموده اند: » میراث فرهنگی 
سند تاریخي نیست بلکه بیش از آن کنشي برآمده از 
یک خاستگاه معنوي است. این بازشناسی نه بر اساس 
یک  اساس  بر  بلکه  نشانه ها  و  فرم ها  جمود  و  ثبات 
نوع خوانش همدالنه و هرمنوتیکی ممکن خواهد بود 

.)Carbonara,1997: 356(
حیطه ی  در  اصالت  مفهوم  نظریه پردازان  دیگر  از 

ادامه ی جدول 1- استخراج و تحلیل مفهوم اصالت در فرش برمبنای مصوبات منشورها، توصیه نامه ها و قطع نامه های بین المللی میراث فرهنگی

فعالیت هامفهوم اصالت در فرش بر مبنای مصوباتنهادسالردیف

سند نارا81994

- داوری در باب ارزش و اصالت بر مبنای زمان 
و مکان شکل گیری فرش

- اصالت متکی بر فرم، طرح، مواد و مصالح، 
کاربرد، عملکرد، فنون و سنت، زمینه، روح و 

احساس

- اهمیت ارزیابی فرش در بستر آن و عدم 
برتری فرش های صفوی نسبت به گبه ها 
صرفًا به جهت ظرافت یا استفاده از ابریشم

- توجه به جنبه ی هنری فرش و روح و 
احساس افراد دخیل در تولید فرش در 

کنار ویژگی های ظاهری فرش

مجمع عمومی 92000
ایکوموس

- آنچه نمادی از دوره ی خاص زندگی بشر است 
ارزش حفظ دارد

دیدن فرش به عنوان بخشی از زندگی انسان ها 
در گذر زمان با تمام ویژگی های بستر تاریخی، 
سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، دینی و ... و تأکید 

بر بعد نمادین فرش 

همایش 102001
یونسکو

تعیین جهت گیری ها و اهداف یونسکو در زمینه ی 
شناسایی فرش های مدرن به عنوان میراثی برای آینده

تولید فرش های معاصر در راستای سیر تحول 
فرش هر منطقه و عدم نگاه خطی به فرش و 

نیاز به تعیین چارچوب انگیزه ها و اهداف تولید 
فرش عالوه بر انگیزه ی تجاری 

منشور ثبت 112004
آثار جهانی

حفظ و انتقال آثار با ارزش بی کم و کاست به نسل 
بعدی

تولید فرش معاصر در ادامه ی سرگذشت تولید 
فرش با تأکید بر جوانب ناملموس آن

تأکید بر مفاهیم روح و معنای فرشایکوموس122008
تأکید بر جوانب هنری و معنوی فرش و 

شناخت روح و فضایی که یک فرش عالوه بر 
ابعاد مادی خود القا می کند.

)نگارندگان با برداشت از نیلی، دیبا و مهدوی نژاد، 1391: 79(

مفهوم  آن ها  هستند.  باگی  و  اندرو  فرهنگی  میراث 
تبیین  بومی  فرهنگی  بسترهای  با  رابطه  در  را  اصالت 
نموده اند. اندرو و باگی در رابطه با مفهوم اصالت بر 
اندر  مردم  زنده ی  سنت های  و  فرهنگ  نقش  اهمیت 
بستر قرارگیری شان درگذر زمان تأکید دارند. بنابراین 
ابعاد ناملموس به همراه ابعاد ملموس از دیدگاه اندرو 
قرار  توجه  مورد  اصالت  مفهوم  ارزیابی  در  باگی  و 

.)Andrew & Buggey, 2008: 67( گرفته اند
گوستاو آرائوز از نظریه پردازان مفهوم اصالت نیز، 
اصالت  مفهوم  آنتونیو،  سن  بیانیه ی  مفاد  بر  تأکید  با 
در آثار میراث فرهنگی را بر اساس دو جنبه ی اصلی 
 Araoz,( می نماید  دسته بندی  ناملموس  و  ملموس 

.)2008: 37
هستند  نظریه پردازانی  از  همکارانش  و  زانچتی 
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مادی  بعد  اصلی،  از سه جنبه ی  را  اصالت  مفهوم  که 
و  دقت  مورد  بیانی  بعد  و  ساختاری  بعد  فیزیکی،  و 
بررسی قرار داده اند. شناخت اصالت از نظر ابعاد مادی 
و ساختاری بــه صورت تنگاتنگی با بعد بیانی اصالت 
مرتبط است . به عبارتی بعد بیانی و غیرمادی اصالت 
با بعد ناملموس و یا فرآیند شکل گیری میراث فرهنگی 
 Zancheti, Flaviana & است  مرتبط  زمان  طول  در 

.))Rosane, 2009: 166
مک تیلد راسلر نیز مفهوم اصالت در قلمرو میراث 
فرهنگی را با تأکید برنقش توأمان مؤلفه های ناملموس 

.)Rossler, 2008: 48( و ملموس تبیین می نماید

• مفهوم اصالت در فرش 
میراث  در  اصالت  مفهوم  نظریه های  تکامل  روند 
فرهنگی، نشان از طرح جنبه های ناملموس و اهمیت 
که  چرا  دارد،  ملموس  جنبه های  به  نسبت  آن  یافتن 
شدن  تنیده  از  فرهنگی  میراث  شکل گیری  بسترهای 
جنبه های ملموس و ناملموس تعامل انسان با طبیعت 
درگذر زمان پدید می آیند که نمود آن در منطقه بافت 
بررسی  در  ترتیب  بدین   است.  بررسی  قابل  فرش 

روند  این  از  می توان  نیز  فرش  اصالت  شاخصه های 
به همین  را  اصالت فرش  الگو گرفته و شاخصه های 
واکاوی  ناملموس  و  ملموس  منظر  دو  این  از  شیوه 

نمود:
الف( شاخصه های ناملموس فرش 

1- انسان )جنسیت، سن، تحصیالت، جایگاه اجتماعی 
و نقش وی در فرآیند تولید و ...(
2- منطقه ی بافت )جامعه و اقلیم(

3- فرهنگ )سنت، نماد و دین و آیین و باورها و ...(  
4- اقتصاد )اهداف اقتصادی، تجارت و ...( 

5- سیاست )حکومت و تصمیمات و روابط سیاسی 
و قوانین و ...(

ب( شاخصه های ملموس فرش
1- مواد و مصالح )خامه، پود و چله ی فرش(

2- ابزار )دار، قیچی، قالب، سیخ پودکشی، دفه، شانه 
و ...(

3- تکنیک ) نوع مکانیزم بافت، نوع چله کشی و نوع 
گره و ...( 

4- فرم و یا شاخصه های بصری )اندازه، رنگ، نقشه و 
چیدمان و روابط و تناسبات بصری(

نمودار 2- شاخصه های اصالت فرش )نگارندگان(
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الف( شاخصه های ناملموس فرش:
ویژگی هایی  به  فرش،  ناملموس  شاخصه های 
می پردازد که از بطن و بستر شکل گیری فرش نشأت 
منطقه  ی  از  شاخصه ها  این  تمامی  بنیان  و  می گیرد 
بافت برمی خیزد. این بستر می تواند در ابعاد گوناگون 
فرهنگی، تاریخی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و ... 
یک  ویژگی های  بر  ابعاد  ازین  یک  هر  شود.  تعریف 
فرش تأثیرگذار است مانند جامعه ای که فرش در آن 
فرش  یک  با  روستایی  فرش  یک  مثاًل  می شود؛  بافته 
آن  شکل گیری  بستر  از  که  دارد  تفاوت هایی  شهری 
آداب  حتی  یا  و  برمی خیزد  آن  بافت  منطقه ی  یعنی 
بوده  متفاوت  دیگر  روستای  با  روستا  یک  سنن  و 
و  می کند  پیدا  نمود  آن ها  فرش  در  تفاوت ها  این  و 
متفاوت  سردسیر  مناطق  با  گرمسیر  مناطق  فرش  یا 
است. همچنین هدف از بافت و یا فرآیند تولید فرش 
نهد،  برجای  نشانه هایی  شده  بافته  فرش  بر  می تواند 
مثاًل در خویش بافی بافنده برای خود بافته و خود را 
مختار به تغییر رنگ یا نقوش می داند اما در سفارش 
نقشه  به  صددرصدی  پایبندی  به  ناچار  بافنده  بافت، 

بوده و جایگاه او در فرآیند بافت متحول می شود. 
جایگاه  تحصیالت،  سن،  )جنسیت،  انسان   -1

اجتماعی و نقش وی در فرآیند تولید و ...(
تا  پشم چینی  از  فرش  تولید  پروسه ی  در  انسان 
ریسندگی و رنگرزی و طراحی و بافت و پرداخت و 
... نقش مهمی دارد. این که این  فروش و تجارت و 
انسان زن باشد یا مرد، دختری باشد جوان که آزادانه 
پیرزنی  یا  قالی می بافد  برای جهیزیه ی خود در خانه 
می بافد  قالی  کارگاه،  در  تاجر  فرد  که تحت سفارش 
هرکدام بر نقش انسانی آن فرد در نتیجه ی نهایی تولید 

فرش اثرگذار است. 
2- منطقه ی بافت )جامعه و اقلیم(

اشاره  انسانی  جامعه ی  به  می تواند  بافت  منطقه ی 
کند و یا به محیط جغرافیایی و شرایط اقلیمی. 

الف( جامعه:

که  می گذارد  تأثیر  فرش  بر  چنان  بافت  جامعه ی 
برمبنای  طبقه بندی  نوع  یک  فرش،  سبک شناسی  در 
جامعه  ی بافت وجود دارد: 1- شهری 2- روستایی 3- 
عشایری )ژوله، 1381: 157( عالوه بر آن قشر طبقاتی 
که در حوزه ی فرش فعالند هم بر فرش مؤثر خواهد 
بود. گاهی قالی در دربار به سفارش شاه بافته می شود 
یا برای هدیه به سازمان ملل، گاه برای گاهواره کودکی 

که بافنده ی عشایر آبستن است. 
ب( اقلیم و جغرافیا:

قالی  آتشین  سرخ  رنگ  در  بصری  تأثیرات  از 
اقلیم سردسیر کوهستانی کردستان تا تأثیرات کالبدی 
مانند تغییر ارتفاع پرز و رج شمار قالی و قطر فرش از 
مناطق سردسیر تا گرمسیر، استفاده از گیاهان رنگزای 
خودروی ویژه ی یک منطقه و یا تأثیر درجه سختی 
ویژگی های  یا  و  منطقه  یک  رنگرزی  فرآیند  در  آب 
مختص هر نوع پشم از نژادهای متفاوت گوسفند و... 
هرکدام از تأثیرات اقلیم و آب و هوا بر فرش حکایت 

می کند )جهانشاهی افشار، 1380: 23-5(. 
3- فرهنگ )سنت، نماد، دین و آیین و باورها و 

)...
باگی،  و  اندرو  نظر  از  شد  گفته  که  طور  همان 
اصالت بیش از آن که درباره ی اثر باشد، درباره ی مردم 
درطی  که  زنده ای  یعنی سنت های  است  فرهنگ ها  و 
می شوند  داشته  بزرگ  زندگی  روزمره ی  فعالیت های 
تفاوت هاي   .)Andrew & Buggey, 2008: 67(
فرهنگي در بستر شکل گیري فرش بر محصول نهایي 
نقوش و طرح هاي فرش  از  بسیاري  تأثیرگذار است، 
خود  تحوالت  تاریخ  طول  در  و  داشته  نمادین  وجه 
ادیان و آداب و رسوم سیر نموده اند.  آیین ها و  از  را 
در  میترائیسم  آیین  با  ماهي درهم  نقش  ارتباط  مانند 
ایران باستان و همچنین تفاوت های قومي مانند تفاوت 
نقوش و رنگ قالي هاي طایفه هاي مختلف در ایل هاي 
بختیاري یا قشقایي که برگرفته از فرهنگ و آداب و 
نیز  ایشان  بر فرش  رسوم هر طایفه است و مي تواند 
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نشاني متمایز برجاي گذارد )پرهام، 1370: 170-53(.
4- اقتصاد )اهداف اقتصادی، تجارت و ...(

پشم  مانند  محصوالت  مازاد  با  ابتدا  در  فرش 
رنگرزي  براي  گیاهان  و  کوچ نشین  انسان  گوسفندان 
زیرانداز  به  خانواده  نیاز  برآورده کردن  جهت  صرفًا 
گرم و نرم تهیه مي شده است و سپس به تدریج خرید 
رنگ  آن  اقتصادي  وجه  و  گرفته  شکل  آن  فروش  و 
دیگر  کشورهاي  با  آمد  و  رفت  با  سپس  مي پذیرد. 
با عالقه ی  به صورت هدیه و سوغات و سپس  ابتدا 
مطرح  فرش  صادرات  ایران،  فرش  به  خارجي ها 
مي شود و بنا به سالیق کشورهای هدف تغییر می یابد، 
بنابراین نقش اقتصادي فرش و بستر صادراتي آن در 
منطقه ی بافت بر اصالت ها تأثیرگذار بوده و در طول 
بویی  و  رنگ  تجاري  و  اقتصادي  نوسانات  با  تاریخ 

متفاوت یافته است )صادقی، 1392: 20-88(. 
روابط  و  تصمیمات  و  )حکومت  سیاست   -5

سیاسی و قوانین و ...(
پس از پررنگ شدن نقش اقتصادي فرش، قوانین 
حکومتي و سیاست ها بیش از پیش بر بستر شکل گیري 
مثاًل  و  بوده  مؤثر  فرش  آن  بافت  منطقه ی  در  فرش 
ورود  موجب  قاجار  سیاسی  اوضاع  که  طور  همان 
می شود،  ایران  به  زیگلر  چون  چندملیتی  شرکت های 
آن ها  فعالیت  بر  فراواني  تأثیر  هم  دوم  جهاني  جنگ 
مي شود  زیگلر  شرکت  شدن  منحل  موجب  و  داشته 

)حشمتی رضوی، 1387: 242(.
ب( شاخصه های ملموس فرش

شاخصه های  همانند  نیز  ملموس  شاخصه های 
و  داشته  فرش  بافت  ی  منطقه  در  ریشه  ناملموس 
مربوط به بعد کالبدی و مادی فرش شده و از آنجا که 
فرش ایران از شهری به شهر دیگر و حتی از روستایی 
به روستای دیگر تفاوت دارد، از تنوع باالیی برخوردار 
است. این شاخصه ها را می توان بر این مبنا دسته بندی 

نمود:

1- مواد و مصالح )خامه، پود و چله ی فرش، مواد 
مصرفی در رنگرزی و عملیات تکمیلی و ...(

نوع  لحاظ  به  فرش،  در  رفته  کار  به  اولیه ی  مواد 
جنس آن یعنی پشم، پنبه و یا ابریشم و همچنین قطر و 
ضخامت و نحوه ی ریسندگی و تعداد الی نخ و جهت 
تابیدن آن ها و یا استفاده از رنگ شیمیایی و یا گیاهی 
در رنگرزی از تنوع باالیی برخوردار است و می تواند 

از شناسه های فرش در یک منطقه بافت باشد. 
2- ابزار )دار، قیچی، قالب، سیخ پودکشی، شانه و 

چرخ نخ ریسی و ابزار رنگرزی و طراحی و ...(
ابزار بافت به لحاظ جنس آن مثاًل چوب یا فلز، یا 
نوع قرارگیری آن مثل دار افقی یا عمودی، یا ریسندگی 
از یک  استفاده  یا عدم  استفاده  یا  و  یا دستی  ماشینی 
وسیله مثل قالب یا شانه، هرکدام تأثیراتی در نتیجه ی 
نهایی فرش خواهد داشت که می تواند در اصالت قالی 

آن منطقه مؤثر باشد. 
نوع  بافت،  مکانیزم  )نوع  تکنیک  و  اسلوب   -3
و  ریسندگی  نوع  رنگرزی،  نوع  گره،  نوع  چله کشی، 

عملیات تکمیلی و شور و پرداخت...( 
لول  مثل  آن  مکانیزم های  چله دوانی،  یا  چله کشی 
آذری،  یا  فارسی  گره  پود،  تعداد  تخت بافی،  یا  بافی 
عملیات  ابرشی،  رنگ  مثل  رنگرزی  تکنیک های 
 ... و  برجسته  پرداخت های  یا  طالشور  مثل  تکمیلی 

هرکدام می تواند بر اصالت فرش منطقه مؤثر باشد.  
رنگ،  )اندازه،  بصری  شاخصه های  یا  و  فرم   -4

طرح و نقشه و چیدمان و روابط و تناسبات بصری(
جزئیات  یا  و  طرح  کلی  قالب  و  ساختار  اندازه، 
و  آن ها  بین  بصری  روابط  سپس  و  نقش مایه ها  مثل 
به  خاصی  ویژگی  هریک  آن  چیدمان  و  رنگ پردازی 
فرش بخشیده و بسیاری از نقوش و یا رنگ ها مختص 
یک منطقه بوده و از وجوه تمایز این فرش ها از دیگر 
فرش ها است. مثل رنگ دوغی در قالی ساروق و یا 

نقش آلماگل در قالی ترکمن. 
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■ نتیجه گیری 
به  معموالً  فرش  اصالت  شاخصه های  تعریف  در 
و  نقش  و  طرح  و  رنگ  از  آن  ظاهری  ویژگی های 
به  اکتفا شده و کمتر  بافت  اندازه و مشخصات فنی 
شکل دهنده ی  بستر  در  آن  غیرکالبدی  ویژگی های 
شناخت  برای  که  است  نیاز  و  می شود  توجه  فرش 
دقیق تر فرش، آن را در متن پیدایش خود بازشناخت 
و حتی ریشه ویژگی های ظاهری آن را در الیه های 
قراردادن  مبنا  با  ترتیب،  بدین  بازجست.  عمیق تری 
آراء  بر  تکیه  با  و  فرهنگی  میراث  اصالت در  مفهوم 
نظریه پردازان در کنوانسیون های بین المللی حفاظت 
این  تکاملی  روند  تاریخی،  و  فرهنگی  میراث  از 
آیین نامه ها در شناخت اصالت از ویژگی های کالبدی 
میراث  ناملموس  ویژگی های  افزودن  تدریج  به  تا 

فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته است. 
مرور محتوای اسناد بین المللی بیانگر نوعی توافق 
فرهنگی  میراث  در  اصالت  مفهوم  اهمیت  پیرامون 
است. بازخوانی این اسناد نشان می دهد مفهوم اصالت 
شده  آغاز  کالبدی  صرفًا  نگرشی  با  آغاز  نقطه ی  از 
مواد  اصالت  حفظ  بر  بیشتر  اولیه  اسناد  در  و  است 
است  داشته  تأکید  میراث  کالبدی  ابعاد  و  مصالح  و 
اشاره  تاریخی،  ارزش های  که  است  این  واقعیت  اما 
ابعاد  به یکی از وجوه اصالت دارد و برای شناخت 
به  مختلفی  اطالعاتی  الیه های  باید  دیگر،  گوناگون 
دست آورد. بدین ترتیب به  تدریج به مفهوم اصالت 
بستر  شناخت  میراث،  ظاهری  ویژگی های  بر  عالوه 
بافت  منطقه ی  همان  اینجا  در  که  آن  شکل دهنده ی 
فرش است، تحت عنوان ویژگی های ناملموس میراث 

افزوده شده که از اهمیت باالیی برخوردار است. 
بر این اساس و با محوریت این تعاریف می توان 
در جستجوی مفهوم اصالت در فرش عالوه بر بررسی 
کالبد آن به صورت منفرد و جدا افتاده از بستر خود، 
زمینه های  که  گرفت  نظر  در  را  وسیع تر  گستره ای 
غیرکالبدی شکل دهنده ی فرش را در بر بگیرد، چرا که 
فرش از جمله آثاری است که از بطن یک بوم نشأت 
افکار و احساسات مردمی که آن را پدید  با  گرفته و 
پیوند  ایشان  زندگی  از  عمیقی  الیه های  در  می آورند 
اساس  و  پایه  گفت  می توان  که  چنان  است؛  خورده 
پیدایش تمامی ویژگی های ملموس و ناملموس فرش 
منطقه  هر  فرش  و  بازگشته  فرش  بافت  منطقه ی  به 
حاوی اطالعات تاریخی، فرهنگی و معیشتی فراوانی 
از نحوه ی زندگی و تفکر مردم آن منطقه است. بدین 
فرش  یک  اصالت  های  شاخصه  تعریف  در  ترتیب 
بین المللی  کنوانسیون های  رویکرد  طبق  می توان  هم، 
و  جامع  نگاهی  در  فرهنگی  میراث  آثار  از  حفاظت 
نموده  واکاوی  بستر خود  را در  آن  به فرش،  کامل تر 
و این مؤلفه ها را در دو دسته ی ملموس و ناملموس 
جای داد که شاخصه های ملموس فرش، ویژگی های 
ابزار و فنون و موارد  کالبدی آن از مواد و مصالح و 
ناملموس فرش  بصری را در برگرفته و شاخصه های 
شامل مؤلفه های شکل دهنده ی فرش در بستر تاریخی، 
می شود  اقلیمی خود  و  سیاسی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
و  )جامعه  بافت  منطقه ی  انسان،  عناوین  قالب  در  که 
اقلیم(، سیاست، اقتصاد و فرهنگ قابل جستجو است. 

■ منابع 
- پدرام، بهنام، محمدرضا اولیاء و رضا وحیدزاده. )1390(. ارزیابی اصالت در فرآیند حفاظت از آثار تاریخی 

ایران. مرمت، آثار و بافت های تاریخی، فرهنگی، 1)2(، 12-2. 
- پرهام، سیروس. )1371(. دست بافته های عشایری و روستایی فارس. تهران: انتشارات امیرکبیر. 
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Abstract
in defining and recognizing the originality of the carpet, it is necessary to adhere to the features of 
the appearance, including the color, design and function of the texture, such as the type of knot and 
tufts etc. Neglecting the intangible features such as the traditions of the community and the histor�
ical, social and economic status of that society leads to a complete lack of comprehension of the 
carpet and its characteristics.
This study is to find a more complete definition of the originality factors of the carpet, one which 
includes its physical features and embraces the carpet forming concept. The concept of originality 
in the protection if cultural and historical heritage, which considers both tangible and intangible fac�
tors, is the basis of this research. Based on the qualitative research method and the content analysis 
strategy and logical deduction, the analysis of the concepts of authenticity in the cultural heritage 
has been studied in accordance with the international conventions, and then by expanding it to the 
characteristics of the carpet, resulting in the division of factors of authenticity of carpet authenticity 
in two types pf factors: Tangible and Intangible. 
 Finally, it is concluded that the carpet can be analyzed in search of its authenticity like the cultural 
and historical heritage, based on the opinions of the International Cultural Heritage Conservation 
Convention in its formation and the weaving region. Its intangible factors can be investigated, too.
Key words:

Authenticity, Originality of the Carpet, Preservation of Historical Monuments, Cultural Heritage

This paper is extracted form a research proposal entitled “Recognition and analysis of authenticity factors of Sultanabad 
Carpet based on its tissue, color, pattern and design, insisting on the existing carpets in museums and collections”, with 
subscription of Arak University.
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