بررسی ویژگیهای نقشپردازی،
سرمقاله

رنگآمیزی و بافتار قالی-خورجینهای
عرب جَبّاره فارس

پژوهش ،فرآیندی زمانبر و هزینهبر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست
فضای تحقیق و کنکاش میشوند نیز همانند دیگر محققان در دیگر حوزههای پژوهشی ،دغدغه
هزینهها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص  -هرچند اندک  -برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشتهها و
شیرازی
اصغر
علی
دکتر
مرکز
توان در
نیز می
باف را
بسترهای گوناگون لحاظ کرده است و بودجههای پژوهشی فرش دست
دانشگاه شاهد تهران
دانشکدۀ هنر،
دنبال هنر
گروهوپژوهش
هیئت علمی
ملی فرش ایران و آنچه در معاونت استادیار
جست.
میشود،
پیگیری
عضومرکز
تحقیقاتواین
گسترة عظیم نیازها و دغدغههای پژوهشی در هنر -صنعت فرش دستباف ایران به گستردگی
حسام کشاورز
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین
دانشجوی دکترای پژوهش هنر ،دانشکدۀ هنر ،دانشگاه تربیت مدرس
فرش دستباف ،از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات
بازار را شامل میشود .طبیعی است که بودجه اندک پژوهش ،توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و
دکتر حبیباله آیتاللهی
پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویتبندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
دانشیار و عضو هیئت علمی گروه پژوهش هنر دانشکدۀ هنر ،دانشگاه شاهد تهران
حال پرسش اینجاست که این اولویتبندی بر چه اساسی صورت میپذیرد؟ چه راهکاری برای
پاسخ دادن به نیاز و دغدغههای پژوهشی ارکان مختلف هنر -صنعت فرش ایران تدارک دیده شده
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم میبرند؟ این بودجه اندک باید
صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهشهای بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
مروری بر عناوین و محورهای تحقیقاتی که بهدست مرکز ملی فرش ایران انجام شده و نیز
فراخوانهای ساالنهای که در این مرکز برای انجام پروژههای تحقیقاتی داده میشود ،نشانگر این نکته
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویتهای پژوهشی به چشم نمیخورد و یا تعیین
اولویتها راه ناصوابی را میپیماید که نمیتواند بهدرستی پاسخگوی اصلیترین نیازهای این حوزه
باشد .برای نمونه در آخرین پژوهشهای به انجام رسیده در این مرکز ،بررسی وضعیت صوری و
کوچروی ،بافت برخی دست بافتهای محفظ ای ناز
چکیده
شکلی کارگاههای رنگرزی در برخی استانهای کشور بهعنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است
اهمیت خمسه
مجموعهعیناتحادیه
ناگفته زیهر
فارس که
است.قهایی-
تردیداسهت.
سؤالراهویافت
مردمان
بافندگیآناینمحل
سنت اولویت
داشتن چنین بطرحی،
پیداست در
ایل عرب که
کهنهی دارد.
بسهاار
ای ایهل
مهمترین بافت
اینترین
خورجانبررایج
ناچیز
محفظههای
کردن بودجه
مهم وکه هزینه
تذکاری دوباره است
تأکید و
بهافی تنها
فرشنوشتار
سنت این
ب شمار میرود،مراد از
های
ضروریهاست
است و
وسواس
نیازمند
ایل کاز سایر
اینبیش
پژوهشی
مجموعه
حوزههازیهر
همگی در
طایف های بافندۀ
اولویتدار و
بازخوانیهها پههرز
دسهباهتبافههته
هت .ایههنگون
هرب اسه
تدبیر و عه
بهافی توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه ،کلیه طرحهای
نکته قابل
برگزید.
را
درست
راه
پژوهشی،
عربهای جَبّاره قرار میگارند ،فرهنه فهرش
گرهبافت و از جهن قهایی هسهتند و در دوینگه یها
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه
شده در
فراگرفت و
صدر اسالم
فارس باستان را
دارد.صورت چهارگوش برای حمل بار بافت
تأمل و ب
تکینگ
طهوخود جای
است،
تحقیقی انجام
چگونهدرچنین
سدهها ب شهاوۀ خهوی در آن تحهو و دگرگهونی
مهیشههوند .هههد ایههن مقایه مطایعه ویژگههیهههای
عابد
محمدرضا
ایجههاد کههردهانههد .بهه اقتضههای معاشههت شههبانی و
خورجانهای
نق پردازی ،رن آمازی و بافتار قایی-
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ایل عرب فارس بوده است .روش تحقاه به شهاوۀ

توصههافی-تحلالههی بههوده و گههردآوری اطالعههات

ب صورت ترکابی -کتابخان ای و پژوه مادانی -ب
سرانجام رساده اسهت .نتهایج ایهن پهژوه آشهاار

ساخت ک اسلوب بافت غایب این دست بافتها گرۀ
متقارن شمارۀ  ،3پودهای دوگان و شارازۀ چند رنه

است .از طرفی شاوۀ رن آمازی تاره انهدر تاهره که

سههنت ایههل عههرب ب ه حسههاب مههیآیههد در قههایی-
خورجانها ناز با و کم ب کار رفته اسهت .شهاوۀ
نق پردازی این بافت ها در دو گروه جای مهیگاهرد.

در گروه او ک آنها اساس نقش بر نقه

مایه ههای

ریههز و درشههتی اسههتوار شههده ک ه ب ه شههاوۀ مههنظم
(شب منظم) یا نامنظم در کنار هم یک طرح را تشاال
دوفصلنامه
علمی  -پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 24
پاییز و زمستان 1392
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داده و شامل دو نق

مرغ و درخهت و تمهاممرغهی

میشود .در مقابل در گروه دوم ک آنهها یهک نقه

کلی و اغلب منتظم بر فضای طراحی حهاکم بهوده و

نق مای ها بر اساس آن چاهده مهیشهود و پهییرای
نق های شهریبافت فهارس و دیگهر منهاط شهده

است .بافندگان عرب طرحهایی ماننهد چههارمهاهی،

گل سوری ،بت ای ،بازوبندی و محرمات را ب شهاوۀ
خوی

بست اند.

ایلااتی کرده و در قایی-خورجانهها به کهار

1

واژههااای کلیاادی قههایی-خههورجان ،عههرب جَبّهاره،
اتحادی خمس  ،فارس.

 .1این مقای از طرح پژوهشی مورد حمایت «صندوق حمایهت
از پژوهشگران و فناوران کشهور ،ریاسهت جمههوری معاونهت
علمی و فنآوری» با عنوان «مطایع سار تحهو دسهتبافتههای
عشههایری و روسههتایی در منطقهه بَوانههات و قانقاههری فههارس»
استخراج شده است.
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مقدمه
هرچند کافات مهاجرت طایف های عرب ب سرزمان

فارس روشن ناست ،اما آشاار اسهت که در دوران
اسالمی عربها نخستان کوچروانی بودند ک در این
سرزمان مقام شهدند .ایهن مردمهان از حهدود صهدر
اسههالم و پ ه

از ورود تازیههان ب ه ایههران تهها دوران

عباساان ب تدریج و گهروهگهروه از حهدود صهحرای
نجد و عمان و یمام عربسهتان خهود را به نهواحی

فارس رساندهانهد (فسهایی .)1753 ،1331 ،بنهابراین
مهاجرت این اقوام سدههها پها

بوده است ک پ

از ترکهان قشهقایی

از چندی شرایط زیستمحاطی و

اقتضائات معاشت شبانی سهبب کهوچ آنهها در ماهان
یاالقها و قشالقهای فارس شده است.
با

تاریخ ایل عرب در فارس از دورۀ صفوی کهم و
روشن است و در اواخر سدۀ سازدهم هجهری

ایل عرب ب همراه چهار ایل دیگر (بهاریو ،اینایو ،نفر
و باصههری) زیرمجموع ه اتحادی ه نااسههتوار خمس ه

میگردد تا از قدرت روزافزون قشقاییها جلهوگاری

شود .عربها در طی زمان با مردم بومی فارس پاوند
ایجاد کردند و در نتاج دچهار تحهوتت گویشهی و

زبانی شدند ،چنانچ امروزه همانند ساکنان بومی این

سرزمان ب شمار میآیند .مناط یاالقهی طایفه هها و

تارههای ایل عرب فارس شهرسهتانههای بَوانهات و

خارَّمباد در شما و نواحی قشالقی آنان فسا ،داراب،

نی ریهز ،پاسهارگاد و تر در شهرق و جنهوب شهرق
فارس است.

طایف های عرب ناز به ماننهد قشهقاییهها سهنت

فههرشبههافی دور و درازی دارنههد ،هرچنههد از نظههر
تاریخی و فرهنگی باید این سنت را از بوماان فارس

و یرها برگرفت باشند .بخ

اصلی ایل عرب فهارس
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از تلفا دو ایل عربی یهج جَبّارَه و شهابانی هویهت

یافت است .سنت فرشبافی عربهای فارس مربهو

ب بافندگان ایل جَبّاره است و فرشبافی ایل شهابانی
بساار اندک است .از مهمترین طایف های بافنهدۀ ایهل

جَبّاره باید ب ابوایمحمدی ،مزیدی ،غنهی ،یهواردانی،

شاری و کوچی اشاره کرد .بنابراین در این جُسهتار و

پیشینۀ تحقیق
بافت های ایل عرب فارس همواره برای فرششناسان

سرمقاله

غربی و شرقی محل ابهام بوده است ،چرا ک اتحادی
خمس  -که ایهل عهرب در زیهر مجموعه آن قهرار

مهیگاهرد  -یهک مجموعه واحهد و یاپارچه و در
نتاج دارای ویژگیهای فرشبافی یاسان ناست که

سنتهای بافندگی ایالت آن در زیر همان مجموعه
ب ویژه در تحلال نمون ها ،هر کجا از بافت ههای ایهل
پژوهشگرانی
هزینهبر
پژوهش،
دسته عنههوان مثهها
فرشگاههرد .ب
حوزةقههرار
هژوهکه درواحههد
است.است و مههورد په
زمانببرّارهوبوده
فرآیندیهای جَ
منظور عرب
عرب یاد شده
دغدغه
پژوهشی،
های
حوزه
دیگر
در
محققان
دیگر
همانند
نیز
شوند
می
کنکاش
و
تحقیق
فضای
شاوههای نق پردازی ایالت اینایو و بهاریو با وجود
بافت های عهرب فهارس محهدودۀ گسهتردهای از
هزینهها را دارند.
وجوه اشتراک ،تفاوتهای اساسی با ایل عهرب دارد.
کنهاره تها
سهمیقایاچ و
هموارهقایی و
دولت نظار
زیراندازهای گرهبافت
هرچند اندک  -برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشتهها و
خاص -
شناسیدرفهارس
نخستان پژوه
بنابراین از
قهایی-
کردهنظار
محفظ ای
غارزیرانداز
مرکز
فرشمیتوان
های نیز
دستباف را
پژوهشی فرش
بودجههای
است و
گوناگونو لحاظ
هایهای
دست بافتبستر
دنبال می
پیگیری و
قلاانداندررا معاونت
ایرانو و آنچه
ملی ،فرش
جست.و فهرشبهافی
اتحادیهشود،خمسه
همهواره
تحقیقات اینتا بمرکزامهروز
دربرمیگاهرد.
نمادان
خورجان ،چنت
گستردگی
به
ایران
باف
دست
فرش
صنعت
هنر-
در
پژوهشی
های
دغدغه
و
نیازها
عظیم
گسترة
ایالت آن محل ابهام بوده است .چنان است که گهاه
هد مقای حاضر این است ک ضمن معرفی قهایی-
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین
و باگاه اغلب فرششناسان ب اطالق نهام خمسه به
عههرب
هههای ایههل
فههارس،بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات
رنگرزی و
طراحی و
طایفههباف ،از
هههایدست
خههورجانفرش
توانعرب بسنده
بافت
یک دست
ماننههد
طبیعیههتهه
شود.ههتباف
هن دس
شامل ایه
مختل ه
ویژگههیهههای
قهایی-و
دربهارۀفراوان
کنند.گسترة
می این
پاسخگویی به
پژوهش،
بودجه اندک
استها که
می
بازار را
رفت.
پژوهشی
محورهای
و
عناوین
بندی
اولویت
سراغ
به
باید
ناگزیر
و
ندارد
را
پراکنده
خورجانهای ایل عرب ناز این ابهام با و کهم تها
نق پردازی و رن آمازی و اسهلوب بافهت آنهها را
برای
راهکاری
چه
پذیرد؟
می
صورت
اساسی
چه
بر
بندی
اولویت
حال پرسش اینجاست که این
ده های اخار -و حتی تا همان امروز -وجود داشت
بررسههی کنههد .بههدینمنظههور در ایههن پههژوه روش
پاسخ دادن به نیاز و دغدغههای پژوهشی ارکان مختلف هنر -صنعت فرش 1ایران تدارک دیده شده
اندک به
بودجهراجه
اینکتهابی
برند؟ در
دیویدمیبلهک
بودجهبرای نمون
اسهت واندازه ازاست.
گوناگون هرشهده
ارکانکهار بسهت
تحلالی ب
تحقا ِ توصافی
باید
پژوهشی سهم
یک تا چه
است؟ -این
نمونهه هههایی از قههایی-
هههایقرارفههارس،
دسههتدربافتهه
کتابخانه ای
تحقیقات به صه
اطالعههات ناههز
دارند؟...
اولویت
پژوهشوهای بنیادی
هورتشود یا
کاربردی
گهردآوریصرف
نیز
و
شده
انجام
ایران
فرش
ملی
مرکز
دست
به
که
تحقیقاتی
محورهای
و
عناوین
بر
مروری
خورجانهای عرب و دیگر ایلهای خمس را آورده
مادانی انجام شده است.
نکته
این
نشانگر
شود،
می
داده
تحقیقاتی
های
پروژه
انجام
برای
مرکز
این
در
که
ای
ساالنه
فراخوانهای
و تقریباً هم را خمسه خوانهده اسهت و آنگهاه که
با توج ب اینا مفهوم بافتهار در ایهن مقایه در
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویتهای پژوهشی به چشم نمیخورد و یا تعیین
بافهت ایهل
ترینعرب را
خورجان
شده یک قایی
نمیتوانددقابه تر
دست بافتها
خصوص ساختار
اسهت،
می رفته
ناصوابیبه راکهار
حوزه
نیازهای این
پاسخگوی-اصلی
درستی
پیماید که
اولویتها راه
اسهت (
دانسهت
باصری
& Loveless,
مرکز1979,،
خواههد
کمهک
باشهتر آن
مفهوم بهبرایدرک
Blackو
صوری
بررسی وضعیت
در این
رسیده
های به انجام
پژوهش
آخرین
نمونه در
شرح این باشد.
1
است
رسیده
فرجام
به
مطالعاتی
طرح
عنوان
به
کشور
های
استان
برخی
در
رنگرزی
های
کارگاه
شکلی
 .)38-44پتههر ا .اسههتون دقاه تههر از بلههک بههوده و
کرد .در حقاقت آنچ ک نگارندگان ب عنهوان بافتهار
است.
تردید
و
سؤال
محل
آن
اولویت
طرحی،
چنین
که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن
دست بافتهای عرب خمس و برخی نق مای ههای
در ایههن مقایهه مطمهه نظههر قههرار دادهانههد ،خههود
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجههای ناچیز
اولویتههای
بازخوانی نمونه
استامابادر آوردن
است،
شناسایی کرده
تدبیر و آن را
نیازمندآنهها
آمادهسازی
سایرنحوۀ
بیشاویااز و
پژوهشیمواد
ویژگیهایی مانند
های
ضروری
وسواس است و
حوزهها
مانهده
نقهوش
استوکهطبقطبقبندی
خورجان
قابلو توجهقایی-
های
ناکهامطرح
آن کلیه
بودجه،
قانون
دیگر این
اسهلوبنکته
،)..برگزید.
درست .را
شاوۀراه
پژوهشی،
بافهت
تاباهدن و
(تعداد تی نخ،
اینکه
حال
برسند؛
نیز
جمهوری
ریاست
فناوری
علمی
معاونت
تأیید
به
باید
انجام
از
قبل
تحقیقاتی
اسههت ( .)Stone, 2007, 244-245نویسههنده برخههی
نوع گره (در صورت گرهبافت بهودن) ،تهراکم بافهت،
دارد.
تأمل
جای
خود
چگونه چنین تحقیقی انجام شده است،
حاشا های مشهور بافت های ایل عرب را نشهان داده
تعداد پود و کافات آن و ناز نحوۀ پودکشی را شامل
میشود.

12/23/2014 11:46:28 PM

دوفصلنامه
علمی  -پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 24
پاییز و زمستان 1392

29

محمدرضا عابد

Goljam [24] ed 2.indd 29

است ،اما تحلال صحاحی از منشأ این حاشا ها ارائ

و گههرهبافتهه ناسههت) از برخههی دسههتبافههتهههای

بههدون تردیههد عایمانهه تههرین تحلاههل از قههایی-
خورجانهای ایل عرب -هرچند خالصه و کوتهاه-

قلااندان ب خوبی انجام نگرفت است و هم در تحت
یوای اصطالح واحد قایی-خورجان آمده است .واژۀ

3

بارکشی و حمل (ب وسال انسان یها حاهوان) به کهار

اینجاست ک ب سبب گستردگی موضهوع کتهاب که
دربارۀ فرشبافی عشایری و روستایی سرزمان فارس

مینویسد« :دو کاس ک از طرفی به ههم یاهی شهده
باشد؛ دو جوا ک نامی از دهانه ههر دو را به ههم

نقوش قایی-خورجانهای ایل عرب را نداشت است.

خورجان) .در مقابل دست بافتهایی چون مفرش یا

نمیدهد (.)Stone, 2007, 244-245

از دکتر ساروس پرهام است که تعهدادی از قهایی-

خورجانهای ایل عهرب را در کتهاب وزیهن خهود

تشری کرده است (پرهام .)161-172 ،1351 ،ناته

است ،پرهام مجا طبق بندی دقا و شناسایی کامهل

امهها ایههن هنرشههناس آگههاه ایرانههی بهها به دسههت دادن
شناخت دقاقی از ایل عرب و ویژگیهای فرشبهافی
دوفصلنامه
علمی  -پژوهشی
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آن بستری مناسب برای پژوه

است .این پژوه

حاضر ب دست داده

عالوه بهر شهناخت ویژگهیههای

بافندگی و رن آمازی قهایی-خهورجانههای عهرب،

خورجان باانگر دسهت بافهتههایی اسهت که بهرای
میروند چنانا عالم دهخهدا در تعریه

ایهن واژه

دوزند؛ بار جامه ؛ بهاردان» (دهخهدا ،1337 ،مهدخل

قلااندان ب طور معمو در محل ثابتی برای نگهداری
اشااء قرار داده میشوند .بنابراین نگارندۀ این سطور،

اصطالح قایی-خورجان را برابر «دسهت بافهتههایی
دوینگ یا تکینگ  ،گرهبافت و پرزدار ک برای حمهل

بار بافته مهیشهود» در نظهر گرفته اسهت .سهاختار

طرحههای منحصهر به فهرد ایهن دسهت بافهتهها را
شناسایی و ب شاوهای نو طبق بندی نموده است.

باشترین قایی-خورجانهای منطق فارس ب صهورت
جفتی است ک در آن دوینگ چهارگوش میبافنهد و

قالی-خورجین
دکتر ساروس پرهام قایی-خهورجان را «اصهطالحی

بافت دیگر محفظ های عشایری پرزدار ک نهام آنهها

عام برای دسهت بهافتی از جهن

از پشت با آستری از جن

گلام به ههم مهیدوزنهد.

گفت شد در ماان ایل عرب رواج کمتری دارد.

قهایی ،گهرهبافته و

طراحی و نق پردازی قایی-خورجانها ب سبب

جادادن و نگهداری چازها و ن برای فرش کردن یها

برمیگردد از نظر ساختار کلی طرح تفاوت آشااری

پرزدار ...،ب شال کاس و انبان و برای حمل کردن و
نشستن بر آن» تعری

کرده است (پرهام.)1 ،1351 ،

انههدازههههای خههاصشههان که به نههوع کههاربرد آنههها

بها طراحههی قهایی و قایاچه دارد؛ هرچنهد عناصههر و

ب نظر میرسد در این تعری تفااک تک-خورجان
ک توسط فرد حمل میشود و خورجانههای جفتهی

نق مای های قاییبافی یک طایف یا تاره ممان است
ب وفور در خورجانهای آن شناخت شود .از طرفهی،

بزرگتر از  57سانتیمتر مرب ک در فارس ب جهز در

خورجانبافی منحصر است.

بارکشی حاوانهات و جهوا (خهورجانههای جفتهی
ماان ایل عرب اغلب ب اسلوب سوزنی بافت میشود
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بافتار و شیوۀ رنگآمیزی قالی-خورجینهای ایل
عرب فارس
ایل عرب فهارس و طایفه ههای مختله آن از نظهر
قایی-خورجانبافی بساار شاخص هستند و ب نهوعی

عرض بخ پرزدار خورجان مشاهده میشهود و از
آنسو در درشتبافت ترین حایت کمتر از  17گره در

عرب قایی-خورجانهای زیهاد و متنهوعی به دسهت

خورجان ب شال محرمات جناقی (محرمات اریب)

گره محدودهای از  1757تا  1757گره در دسهیمتهر

محمدرضا عابد

با قشقاییها برابری مهیکننهد .در واقه از بافنهدگان

مرب را دربرمیگارد .ب عبارت دیگر در ظری ترین

سرمقاله

دست بافتها حدود  77گره در ههر  5سهانتیمتهر از

 5سههانتیمتههر وجههود نههدارد .سههمت بههاز هههر ینگ ه

آمده است ک ویژگیهای منحصر ب فردی ناز دارنهد
و ب اسلوب شِشِ دِرمِ (نوعی از اسلوب گلامبافهت
عشهایری
ههای
پژوهش ،قهایی-
ک آنها را از دیگهر
فرش
حوزة
هزینهبر
خهورجان و
فرآیندی زمانبر
دست و زیر یک تار
میگیرد
دو تار
پژوهشگرانیپودکهازدرروی
است و ک در آن
دغدغه
رویهای
در کهدیگردوحوزه
می می
کنکاش
نقا تحقیق
فضای
ایران ومتمایز
فارس و دیگر
پژوهشی،به یهک
دسهتبافهت
محققان ای
دیگررود ب گون
سازد.شوند نیز همانند می
هزینهها را دارند.
قایی-خورجانها مانند دیگهر دسهت بافهتههای
اسهت)
امورجها شهده
کردنهادرجاب
ویی رن
رشتهدرهادوو
پژوهشی در
استهزینه
دولت همواره سهمی خاص  -هرچند اندکنق -برای
پشهم
شهوند و
گوناگونبافت
های تمامپشم
بسترحا
عرب در هم
درههای
خورجان
فرش .آستر
پژوهشیمیشود
های بافت
بودجه رن
مرکز
قایی-میتوان
گلامیرا نیز
دستباف
است و
لحاظمهیکرده
معاونتمنهاط
کوهستانی
ب کار رفت ناز
می وشود،
پیگیری و
خاص در
اقلامو آنچه
سببایران
ملیب فرش
جست.است و رنه
یکرن
متعاردنبالساده
مرکز طور
تحقیقات اینعربی ب
یطاه پژوهشی در هنر -صنعت فرش دستباف ایران به گستردگی
بساارهای
خرمباددغدغه
نیازها و
گسترة عظیم
بوانات و
یاالقی عربها مانند
قرمز و زرشای مایل به قههوهای دارد .شهارازۀ ایهن
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین
است ،ب گون ای ک در فارس تنها پشم منطق نی
ابزار وچندنیزرن بافته
صورت
رایج تر
ریهزبافت بافت
تحقیقات
حایت بدار و
موادیناولیه و
گرفتههاتادرتهیه
فرش دستباف ،از طراحی و رنگرزی و
تهار را
طبیعیرشهت
بافتهها
دست
بافیاینطایف
ویژگی در
اندکشود ک
بودجه می
عهربو
هایفراوان
گسترة
قاییبه
پاسخگویی
پژوهش،اینتوان
است که
شود.
این می
است.رادرشامل
برتر از آن بازار
سراغپشهم
همهواره
نداردچلو در
بنابراین
رن نمیکنند و
پژوهشی رفت.
محورهای
آنههاباید به
ناگزیر
پراکنده را
خورد.
عناوینب وچشم می
بندی آشاارا
اولویت ناز
اولویتبندی بر چه اساسی صورت میپذیرد؟ چه راهکاری برای
جاست
پرسشبااین
سهارکهیهااینقههوهای
عاجی
حالمخلو
خودرن قهوهای
شاوۀ رن آمازی قایی-خورجانهای ایهل عهرب
پاسخ دادن به نیاز و دغدغههای پژوهشی ارکان مختلف هنر -صنعت فرش ایران تدارک دیده شده
مخلو با نخهودی اسهت که به صهورت  Sدر دوت
ویژگهی
است .ب
پژوهشیتاره
بودجهتاره اندر
اندازه ازفارس
باید
دیگهراندک
عبارتبودجه
برند؟ این
سهم می
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه
سهار
قرمهز
کاربردی ب
صرف .پود
تاباده شده است
دارند؟ ...کنهار ههم قهرار دادن
قرار بافته هها
اولویتایهن
بنیادیرندر آمازی
پژوهشهای بارز
رنهشود یا
کاربردی
تحقیقات
مهیشهود.
عناوینZوتاباهده
مروری ببرصورت
رن آمازی و در دوت
گرفتهنیز
شده و
نحوی کانجام
فرش ایران
محورهای
ظهاهر
ملیاست ب
مرکزسار
دستتاره و
که بههای
تحقیقاتی رن
برای انجام پروژههای تحقیقاتی داده میشود ،نشانگر این نکته
ایهلمرکز
ههایاین
خهورجانکه در
های-ساالنهای
عهرب
فراخوانقهایی
بخ بزرگهی از
و تاره و تاری ب دست بافت میبخشد .ایهن ویژگهی
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویتهای پژوهشی به چشم نمیخورد و یا تعیین
دوپوده است که اویهی مسهتقام و ضهخام و دومهی
نحهواینبهارزی
ترینناهز به
عهرب
درستیو قایاچ
نمیتوانددربهقاییها
حوزه
نیازهای
ههایاصلی
پاسخگوی
اولویتها راه ناصوابی را میپیماید که
Z
تهاب
آخرین ناهز
در یا خام
نمونه پرز
براینخهای
است.
مواج و نازک
پرههام «
ساروس
است کاینبنا ب
دریافتنی
شهایدو
صوری
وضعیت
مرکز،گفتبررسی
رسیده در
پژوهشهای به انجام
باشد.
است
رسیده
به فرجام
مطالعاتی
کشور به
رنگرزی
کارگاههای
برخی ایههن
در بافههت
هلوب
هسههتند .اسه
شکلی دوت
شههال دارنههد و
باشهد و
فاهری
گهرای
طرحبانهی و
عنوانجهان
گون ای
استانهای نشان
ههایچنین طرحی ،اولویت آن محل سؤال و تردید است.
قایاچهداشتن
عین واهمیت
پیداست در
که ناگفته
قهاییهها
همان سهبک
خورجانها ب
بازتاب زندگی سخت و معاشت تنه مردمهان ایهل
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجههای ناچیز
عربی است .بدین ترتاب ک گرۀ متقهارن شهمارۀ - 3
اولویترفهاه
بازخوانی مقابهل
است کبا در نقط
ضروری)171
(پرهامو،1351 ،
تدبیر و عرب
های
وسواس» است
پژوهشی بیش از سایر حوزهها نیازمند
تهار
برگزید.خامه
راستراباتتر از
ک در آن خام تار
گارد.های
کلیهمیطرح
طبق قانون
نکته قابل توجه دیگر
سمتدرست
پژوهشی ،راه
بودجه،قرار
طربناک آنها
است کهآمازی
این و رن
قشقاییها
معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه
اصلی باید
شاخص انجام
تحقیقاتی قبل از
تأییدسهت و
به آنها
بافتهار
سمت چپ است-
خود جای تأمل دارد.
است،
شده
انجام
تحقیقی
چنین
چگونه دستبافت ب کهار مهیرود .تهراکم
در ساختار نامیو
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نقش ها و نقش مایه های قالی-خورجین های ایل
عرب فارس
تنوع طرح و نق یای از ویژگیههای بهارز قهایی-
خورجانهای عربی در فارس است .بها از سهازده
طرح مختل

در این بافته هها بازشهناختنی اسهت و

دستکم یازده شاوۀ حاشا پردازی ناز در آنهها دیهده

می شود .بنابراین کار طبق بندی ایهن نقهوش دشهوار
است ،ب خصوص ک ههر یهک متفهاوت از دیگهری

است .یای از مهمترین نقه مایه ههایی که اسهاس

32

ناسههت کهه نقهه مایهه مرغههی در دیگههر قههایی-

خورجان های عرب کاربرد ندارد ،بلا این نق مای
در طرحهای ذکر شده ب عنوان عنصر اصلی شهناخت
میشود.

طرح مرغ و درخت
طههرح مههرغ و درخههت شههامل مرغههان سههاده شههدۀ
روب روی یادیگر است ک در دو سوی یک درخت

قایی-خورجانهای ایهل عهرب را تشهاال مهیدههد

انتزاعی جای دارند .روشن شده است ک پاشان ایهن

در اغلب موارد شال چندضلعی ب خود گرفته و بها
دم دندان ای و ارهای و با مخرو مانند ،سر به زیهر

درخت مقدس یا درخت زندگی است ک گاه شهال
آتشدان ناز ب خهود گرفته اسهت .درخهت زنهدگی

مرغان ساده شده است؛ مرغان دوپا یا چهارپهایی که
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درخت و دیگری طرح تماممرغی .ایهن بهدان معنهی

نق

مای ب دوران ساساناان میرسد و درخت همان

دارند (تصویر  .)1این نق مایه  ،عهالوه بهر قهایی-

موجود در دست بافتهای ایل عرب از جمل قهایی-

قایاچ های عربی ناز است .فراوانی نق مایه مرغهی
در قاییها و قایاچ های فارس بنا ب نظر پژوهشگران

آتشدان .این درخت-آتشدان مرکزی با سر و گهردن

خورجان ها ،یای از شاخص های اصهلی قهایی هها و

خورجانهای آن ،هم ب درخت ماننهد اسهت و ههم

ب سبب جنب نمادین این نق مای است ک میتوانهد

شاوهیافت مرغانی تزئان شهده اسهت که چشهم ههم
دارند .این تزئانات ب نام کل مرغی شناخت مهیشهود.

نماد باران و طلسم بارانخواهی باشد (پرهام،1351 ،

.)7

7

از این نظر مرغان شاوهیافت در طرح مرغ و درخهت
میتواند تصوری بازمانده از موبدان نگهبان آت

بهر

روی سا ها و دیگهر آثهار هنهری فهارس در دوران
پا

از اسالم باشد.

طایف عرب غنی (ابوایغنی) و طایف وابست ب آن

یعنی یهواردانی -که از حهدود یهک سهده پها

در

زیر مجموع طایفه غنهی قهرار گرفته اسهت -تنهها

تصویر  .1نقشمایۀ مرغی در دستبافتهای ایل عرب
فارس (مأخذ ترسیم توسط نگارندگان)

نق مای مرغی در قایی-خورجانهای عهرب در

دوگون طرح قابل تشخاص است :یای طرح مهرغ و
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بافندگانی هسهتند که در ایهل عهرب طهرح مهرغ و
درخت را بر دست بافتهای خوی دارنهد .تفهاوت
نق پردازی این طرح ماان بافندگان غنی و یواردانی

ب این شال است ک درخهت-آتشهدان مرکهزی در

دستبافتهای عهرب غنهی بریهده بریهده و جهدا از
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یادیگر است ،حا آنا در نزد یواردانیها این نق

ب شال درختی بیپایان درآمده اسهت و در سراسهر
دستبافت امتداد دارد (تصویر .)1

سرمقاله

شاوۀ «قهر و آشتی» است ک یک ردی
در ردی

رو ب ههم و

بعد پشت ب یادیگر هسهتند (تصهویر .)7

حاشا درونی و بارونی «کنگره ای» کوه نماد است ک

در باشتر دسهتبافهتههای عهرب فهارس به چشهم
می خورد .حاشا اصلی ب ویژه در اضالع عمودی آن
گون ای ساده شده از نق

«ماهی-نامگل» اسهت که

دستویژۀ طایف ههای
فرشفارس
عربهای
پژوهشگرانیفرش
پژوهش ،فرآیندی زمانبر و هزینهبر است و در سنت
بافی حوزة
که در
دغدغه
پژوهشی،
دیگررنحوزه
محققان
فضای تحقیق و کنکاش میشوند نیز همانند دیگر
طاووسهی،
هایسهبز پهر
ههای
غنیدراست.
یواردانی و
هزینهها را دارند.
آجری
نفتی ،زرد
ارغوانی فام،
زرشای
نخودیو
در ورشتهها
پژوهشی
آبی امور
کردن در
برای هزینه
دولت همواره سهمی خاص  -هرچند اندک -
دربافهت
دسهت
دستتاره
فرشظاهر
سرم ای
های زمان
بسترهای گوناگون لحاظ کرده است و بودجه بر
مرکز
اینتوان
گونی بنیز می
باف را
پژوهشی
جست.
شود،
می
دنبال
و
پیگیری
مرکز
ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات اینبخشاده است و آن را ب سنت رن آمازی تاره انهدر
گسترة عظیم نیازها و دغدغههای پژوهشی در هنر -صنعت فرش دستباف ایران به گستردگی
زنجیرهشههارازۀ
گوناگوندهههد.
پاونههد مههی
هربهه
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع اینتاههرۀ عه
تأمین
هارسارکان
هایو فههمه
است
محصول
تحقیقات
محرمات ابزار و
اولیه و دار و
تهیه مواد
فرش دستباف ،از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته
نیز اسهلوب
جناقی به
بافت نوار
چهاررنتا و
بازار را شامل میشود .طبیعی است که بودجه اندک پژوهش ،توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و
شِشِ درمِ دو رن در سمت باز قهایی-خهورجان از
پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویتبندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
دیگر طایف
چههای
ویژگی
است.راهکاری برای
عرب چه
هایپذیرد؟
صورت می
اساسی
حال پرسش اینجاست که این اولویتبندی بر
پاسخ دادن به نیاز و دغدغههای پژوهشی ارکان مختلف هنر -صنعت فرش ایران تدارک دیده شده
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم میبرند؟ این بودجه اندک باید
صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهشهای بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
مروری بر عناوین و محورهای تحقیقاتی که بهدست مرکز ملی فرش ایران انجام شده و نیز
فراخوانهای ساالنهای که در این مرکز برای انجام پروژههای تحقیقاتی داده میشود ،نشانگر این نکته
مرغ و
در طرح
گوییمرکزی
آتشدان
درختدر تعیین اولویتهای پژوهشی به چشم نمیخورد و یا تعیین
هدفمند
جامع و
سیاستی
درختکه
تصویر  .2است
دستبافت
و
)
پایین
تصویر
(
غنی
عرب
در دستبافت
اولویتها راه ناصوابی را میپیماید که نمیتواند بهدرستی پاسخگوی اصلیترین نیازهای این حوزه
لواردانی (تصویر باال) (مأخذ پرهام)222 ،1731 ،
باشد .برای نمونه در آخرین پژوهشهای به انجام رسیده در این مرکز ،بررسی وضعیت صوری و
شکلی کارگاههای رنگرزی در برخی استانهای کشور بهعنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است
اهمیتنمونهه
هویر  3از
تصههه
ناگفتهههورجان
هایی-خهه
داشتنه چنین طرحی ،اولویت آن محل سؤال و تردید است.
عین
پیداست در
قههه که
تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجههای ناچیز
تنهاکتأکید
طایفاز این
دستبافتهایمراد
طرحو مهرغ و
نوشتاراست
یواردانی
پژوهشی بیش از سایر حوزهها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویتهای
اینجهارادرخهت
درخت بر خهود
بها توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه ،کلیه طرحهای
زنهدگیقابل
برگزید .نکته
دارد.راهدردرست
پژوهشی،
معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه
تحقیقاتیدرقبل
تأییدای قرار
باید ببهگون
انجامبافت
ماان از دست
تزئانات کل مرغی
چگونه چنین تحقیقی انجام شده است ،خود جای تأمل دارد.
گرفت ک گویی امتداد بیپایانی دارد .در دو سوی آن
تصویر  .7رویۀ قالی-خورجین عرب لواردانی ،طرح مرغ و
مرغان شاوهیافت سر ب زیر دارند .چادمان مرغهها به
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دوفصلنامه
علمی  -پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 24
پاییز و زمستان 1392
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سانتیمتر
درخت ،اوایل سدۀ چهاردهم هجری32×06 ،
عابد
محمدرضا
(مأخذ نگارندگان)
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بازوبندی است ک در کنار حاشا های ماهی-نامگل،

پل ای ،مرغی چپ و راست ،حهور 7تیه ای و حهور

یهههواردانی وافرتهههرین حاشههها ههههای موجهههود در
دست بافتهای ایل عرب هستند (ن.ک تصهویر .)17
در اینجا رن های قرمز سار ،زرد آجری و آبی نفتی

بر زمان سرم ای شمایی تاهره به ماننهد نمونه قبهل
تصویر  .4جزئی از تصویر  ،7چیدمان مرغها بهشیوۀ قهر
و آشتی در قالی-خورجین عرب لواردانی

یای از قایی-خورجانهای طایف غنی ک نقه

مرغ و درخت را بهر خهود دارد در تصهویر  7دیهده
میشود .درخت-آتشدانههای ایهن قهایی-خهورجان
منقط و چهارگان هستند ک در اطرا

دوفصلنامه
علمی  -پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 24
پاییز و زمستان 1392

34

ترنج مرکزی

جای گرفت اند .این تهرنج چلاپهای مرکهزی ،هرچنهد
بخ

مهمی از زمان دست بافت را ب خود اختصاص

داده است ،اما خود تحت تأثار نق مهرغ و درخهت
قرار گرفت و حتی درون آن ناز ب این نقه آراسهت
شده است .از سوی دیگر ،نق

چهارپای اسبسان  -ک بای

مای خهروسماکاهان

از گل است و دمه

از نگههارۀ بتهه ای -در اطههرا درختههان زیههرین از
ویژگیهای منحصر ب فرد طایفه عهرب غنهی اسهت

(تصویر  .)6یایشدن مهرغ (نمهاد بهارانخهواهی) و
چهارپای اسبسهان را بایهد در اسهطورهههای کههن
ساایی و ایرانی و در یشتها در پاوند با با گردونه

ناهاهههد جسهههتجو کهههرد (پهههورداود.)167 ،1376 ،
حاشا های درونی و بارونهی دسهت بافهت به نقه

دارد.

طرح تماممرغی
طرح تماممرغی سراسر پوشاده از ماکاانهایی اسهت

ک ب طور معمو در ردی های قههر و آشهتی (یهک
ردی در یکسو و ردی بعد در سوی دیگر) و یها

ب ه ماههزان کمتههر ب ه صههورت پراکنههده و نههامنظم در
جهتهای مختل

چاده شدهاند (تصویر  .)3در این

قههایی-خههورجان سههنت رن ه آماههزی تاههرهفههام در
ماکاانهایی ب رن های قرمز سار ،زرد آجری ،سهبز
پرطاووسی ،آبی نفتی ،قهوهای و نخهودی جلهوهگهر

شده است که بهر زمانهی به رنه

گرفت اند .گزین

رن

سهرم ای جهای

ماکاانها و شاوۀ چادمان آنها

سبب شده ک ماکاانهای همرنه در یهک خهط در
ردی های مورب قرار گارند و ظاهری محرمهاتوار
ب قایی-خورجان بخشند .نق

حاشا اصلی که بها

دو نوار باریک حاشها کنگهرهای محصهور شهده به

نق
نق

مرغی چپ و راست مشهور است و وافرتهرین
حاشا ای در قایی-خورجانهای طایف های ایل

عرب است (تصویر .)2

چَپَلق است ک در گلامبافی فارس ناهز کهاربرد دارد
(تصویر  .)5حاشا اصلی ،پرداختی هندسی از نقه
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سرمقاله
پژوهش ،فرآیندی زمانبر و هزینهبر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست
فضای تحقیق و کنکاش میشوند نیز همانند دیگر محققان در دیگر حوزههای پژوهشی ،دغدغه
هزینهها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص  -هرچند اندک  -برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشتهها و
بسترهای گوناگون لحاظ کرده است و بودجههای پژوهشی فرش دستباف را نیز میتوان در مرکز
ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال میشود ،جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغههای پژوهشی در هنر -صنعت فرش دستباف ایران به گستردگی
 06سانتی
هجری×00 ،
محصولسدۀ
درخت ،نیمۀ اول
مرغ و
خورجین عرب
رویۀ قالی
تصویر .2
زنجیرهمترتأمین
گوناگون
چهاردهم ارکان
است و همه
توزیع این
طرح و
غنی،تکمیل
تولید تا
متنوع-و متکثر
فرآیند
(مأخذ نگارندگان
گرفته) تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات
فرش دستباف ،از طراحی و رنگرزی و بافت
بازار را شامل میشود .طبیعی است که بودجه اندک پژوهش ،توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و
پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویتبندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش اینجاست که این اولویتبندی بر چه اساسی صورت میپذیرد؟ چه راهکاری برای
پاسخ دادن به نیاز و دغدغههای پژوهشی ارکان مختلف هنر -صنعت فرش ایران تدارک دیده شده
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم میبرند؟ این بودجه اندک باید
صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهشهای بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
مروری بر عناوین و محورهای تحقیقاتی که بهدست مرکز ملی فرش ایران انجام شده و نیز
فراخوانهای ساالنهای که در این مرکز برای انجام پروژههای تحقیقاتی داده میشود ،نشانگر این نکته
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویتهای پژوهشی به چشم نمیخورد و یا تعیین
اولویتها راه ناصوابی را میپیماید که نمیتواند بهدرستی پاسخگوی اصلیترین نیازهای این حوزه
باشد .برای نمونه در آخرین پژوهشهای به انجام رسیده در این مرکز ،بررسی وضعیت صوری و
خورجینبهعرب
قالی-
سان در
چهارپای
ماکیان
(خروس
های تصویر 2
جزئی از
تصویر .0
غنی)رسیده است
فرجام
مطالعاتی
طرح
اسبعنوان
کشور به
هایهای
استان
برخی
رنگرزی در
کارگاه
شکلی
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 بودجههای ناچیز
پژوهشی بیش از سایر حوزهها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویتهای
پژوهشی ،راه درست را برگزید .نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه ،کلیه طرحهای
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.

دوفصلنامه
علمی  -پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 24
پاییز و زمستان 1392
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تصویر  .3نقش چپلقه (مأخذ نگارندگان)

محمدرضا عابد
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تصویر  .6رویۀ خورجین عرب ابوالمحمدی ،طرح تماممرغی ،اوایل سدۀ چهاردهم هجری 22×02 ،سانتیمتر
(مأخذ نگارندگان)

دوفصلنامه
علمی  -پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 24
پاییز و زمستان 1392

36

تصویر  .9جزئی از تصویر ( 6حاشیۀ مرغی چپ و راست در میان حاشیۀ فرعی کنگرهای)

تصویر  .16رویۀ خورجین عرب ابوالمحمدی ،طرح تماممرغی،دهۀ سوم سدۀ چهاردهم هجری 22×04 ،سانتیمتر
(مأخذ نگارندگان)
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طرح تماممرغی در قایی-خورجانها گهاه شهامل

یک ترنج مرکزی هندسی هشتپااانی میشهود که

در آن صورت رن بندی ماکاانها نظم دقاقی نداشت
و پراکنده است (تصویر  .)17قهایی-خهورجانههای
تماممرغی در ایل عرب به نظهر دسهت بافهت طایفه

عرب ابوایمحمدی اسهت که از سهویی تنهها طایفه

اسبسان (تصویر  )6باید از دست بافهتههای کههن

سرمقاله

طایف های یواردانی یا غنی یا دست بافتی ایتقهاطی بهر

اساس سنتهای این دو طایف باشند.

طرح چهارماهی
طرح ماهی درهم یا هراتهی که بها نهامههای مشهاب

دیگری ناز ناماده میشود ،نقشهی شهناخت شهده در
عرب ناز هستند ک قاییها و قایاچ های تمهاممرغهی
دست
حوزة وفرش
پژوهشگرانی
منهاط ههمجهوار
برخهی
در ایهران
فرشکهبافی
میبافند .پژوهش ،فرآیندی زمانبر و هزینهبر است و فرهن
دغدغه
حوزههای
مانند محققان
همانند دیگر
کنکاش
تحقیق و
فضای
پژوهشی ،نقهوش
مهاهی درههم و
دیگرشهاید
افغانستاندراست.
شونده نیزآنههها
می که ب
محههور
ماکاهان-
هرحهههای
به جههز طه
هزینهها را دارند.
وابست ب آن را بتوان تنها نقشی دانست ک در تمامی
ههای ایهل
خهورجان
قایی-
طرحهای
هرچند اندک  -برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشتهها و
خاص -
سهمی
همواره
پرداختام ،دیگردولت
گسهتردگیدربافته
بهدین
ایهران
بهافی
فهرش
جغرافاای
است ،وگهل
چهارمهاهی
گوناگونکههن،
هایترنجهدار
بستر از:
عرب عبارتنهد
مرکز
نیز میتوان
باف را
دست
فرش
پژوهشی
بودجههای
لحاظ کرده
فارسدنبال می
پیگیری و
تحقیقات اینمیمرکز
خرچنگهیدرومعاونت
ایران و آنچه
ملی فرش
جست .فهرشبها
شود،و طایفه
قشهقاییهها
شود .در
محرمهات .در
بازوبندی،
سوری ،بت ای،
گستردگی
به
ایران
باف
دست
فرش
صنعت
هنر-
در
پژوهشی
های
دغدغه
و
نیازها
عظیم
گسترة
مشهور آن یعنی کشاویی ،بهترین قاییها و قایاچ ها
این ماان کماابتهرین دسهت بافهتههای محفظه ای
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین
را با این نق بافته انهد .در قایاچه هها و قهاییههای
کهناز میشود.
مربو ب طرح
طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات
ترنجدارباف،
فرش دست
خهوریم .امها
توان این نقه
پژوهش،کمتر ب
عرب بافت
فراواندرو
برمهی گسترة
پاسخگویی به این
بازار را شامل میشود .طبیعی است که بودجه اندک
رفت.
پژوهشی
محورهای
و
عناوین
بندی
پراکنده را
کهنندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویت مقابل ،باشترین تجلی ایهن نقه در ایهل عهرب بهر
طرح ترنجدار
برای
راهکاری
چه
پذیرد؟
می
صورت
اساسی
چه
بر
بندی
اولویت
این
که
جاست
این
پرسش
حال
روی قایی-خهورجانهها اسهت .په از طهرحههای
برای سهویت شهناخت نهام ایهن طهرح را «ترنجهدار
پاسخ دادن به نیاز و دغدغههای پژوهشی ارکان مختلف هنر -صنعت فرش ایران تدارک دیده شده
اندکهایی-
بودجهدر قهه
این که ه
طرحهههی
هاربردترین
هی ،پرکهه
یاهیاندازه ازمرغهه
گهیاری دو
کهن» نهادهایم.
باید
میبرند؟
پژوهشی سهم
بودجه
دارد:تا چه
علهت یک
گوناگون هر
است؟اینایننامارکان
فارس ب کهار مهیرود طهرح
های
عرب
خورجانهای
نمون یاها در
تحقیقات کهن
صرفخورجانها
آنا این قایی-
دارند؟...
قرار
اولویت
ایلهای بنیادی در
پژوهش
ترین شود
کاربردی
مرکز ملی فرش ایران انجام شده و نیز
دست
به
که
تحقیقاتی
محورهای
و
عناوین
بر
مروری
چهارماهی است.
عرب هستند .دیگر آنا اساس ایهن طهرح را تهرنج
نکته
این
نشانگر
شود،
می
داده
تحقیقاتی
های
پروژه
انجام
برای
فراخوانهای ساالنهای که در این مرکز
دست بافت تصویر  13نمون ای نوعی از بسهااری
عظام شه گوشه ای تشهاال مهیدههد که بخه
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویتهای پژوهشی به چشم نمیخورد و یا تعیین
چهارمهاهی
بها نقه
عرب
خورجانهای
قایی-
اسهت
میگرفته
ناصوابیرا رادربهر
دسهت بافهت
عمدهای از زمان
حوزه
نیازهای این
بافتترین
اصلی
پاسخگوی
درستی
نمیتواند به
پیماید که
اولویتها راه
وضعیتتفهاوت
بررسی انهدکی
صهورت و بها
همهان
است ک ب
باشهد.
آن ب کار
چندانی
صوریدرو
این مرکز،
رسیده در
هایاز به انجام
آخرینرفتپژوهش
نمونهدر در
مای برای
بیآنا نق باشد.
است
رسیده
فرجام
به
مطالعاتی
طرح
عنوان
به
کشور
های
استان
برخی
در
رنگرزی
های
کارگاه
شکلی
رن آمازی یا نق مای های فرعهی بافته مهیشهوند.
قایی-خورجانههای ترنجهدار کههن در ایهل عهرب
است.
تردید
و
سؤال
محل
آن
اولویت
طرحی،
چنین
که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن
این گون طرح در اتحادی خمسه در ماهان بافنهدگان
نمون های بساار کمی ب جا مانهده اسهت که قهایی-
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجههای ناچیز
اولویت امهها
بازخوانیهیشههود
هز دیههده مه
هوبی) نا
استنفوههر جنه
وسواسنفههر (
تدبیر و ایههل
داخلهی
طهرح
آنهاست.
خورجان تصویر
های
استه با
ضروری
نیازمند
حوزهها
یایازازسایر
11بیش
پژوهشی
وجه
کلیهچند
عرب
های ایل
چهارماهیهای
محاط بهر
درستایرااست ک
شاوه یافت
ترنج شامل درختان
های
طرح
بودجه،
طایفقانون
بافتطبق
است که
قابل توجه دیگر این
برگزید .نکته
پژوهشی ،راه
اینکه
حال
برسند؛
نیز
جمهوری
ریاست
فناوری
علمی
معاونت
تأیید
به
باید
انجام
از
قبل
تحقیقاتی
تمایز دارند :رنه سهفاد مهاهیهها ،شهلوغی زمانه
یک نگارۀ دوازدهضلعی مرکهزی هسهتند .ایهن گونه
دارد.
تأمل
جای
خود
چگونه چنین تحقیقی انجام شده است،
دست بافت چنانچ سراسر فضهای ماهان مهاهیهها و
قایی-خورجانها به حاهم حاشها اصهلی «مهاهی-
سهازند،
اطرا آنها را آکنده از نقهوش اشهاایی مهی
نامگل» (تصویر  )11و نق مای خروسماکاهانههای
عابد
محمدرضا
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دوفصلنامه
علمی  -پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 24
پاییز و زمستان 1392
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ظرافت و نرمهی مهاهیهها و ناهز اسهتفاده از حاشها

فرعی کنگرهای در اطرا

حاشا اصلی مرغی چهپ

و راست .تهرنج هشهتپهر ایهن قهایی-خهورجانهها

همواره یک نگارۀ هشتپااانی را در خود جای داده

اسهت که در درون آن گونه ای نقه مایه گردونه
6

خورشاد باستانی قرار دارد (تصویر .)17

دوفصلنامه
علمی  -پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 24
پاییز و زمستان 1392
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تصویر  .11رویۀ قالی-خورجین غنی/لواردانی ،دهۀ ششم تا هشتم قرن سیزدهم ه.ق
(مأخذ پرهام)206 ،1731 ،

تصویر  .12حاشیۀ ماهی-نیمگل (مأخذ نگارندگان)
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سرمقاله
پژوهش ،فرآیندی زمانبر و هزینهبر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست
فضای تحقیق و کنکاش میشوند نیز همانند دیگر محققان در دیگر حوزههای پژوهشی ،دغدغه
هزینهها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص  -هرچند اندک  -برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشتهها و
بسترهای گوناگون لحاظ کرده است و بودجههای پژوهشی فرش دستباف را نیز میتوان در مرکز
ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال میشود ،جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغههای پژوهشی در هنر -صنعت فرش دستباف ایران به گستردگی
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین
فرش دستباف ،از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات
بازار را شامل میشود .طبیعی است که بودجه اندک پژوهش ،توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و
پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویتبندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش اینجاست که این اولویتبندی بر چه اساسی صورت میپذیرد؟ چه راهکاری برای
پاسخ دادن به نیاز و دغدغههای پژوهشی ارکان مختلف هنر -صنعت فرش ایران تدارک دیده شده
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم میبرند؟ این بودجه اندک باید
صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهشهای بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
تصویر  .17قالی-خورجین عرب غنی ،دهۀ سوم تا چهارم قرن چهاردهم ه.ق (مأخذ پرهام)201 ،1731 ،
مروری بر عناوین و محورهای تحقیقاتی که بهدست مرکز ملی فرش ایران انجام شده و نیز
فراخوانهای ساالنهای که در این مرکز برای انجام پروژههای تحقیقاتی داده میشود ،نشانگر این نکته
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویتهای پژوهشی به چشم نمیخورد و یا تعیین
اولویتها راه ناصوابی را میپیماید که نمیتواند بهدرستی پاسخگوی اصلیترین نیازهای این حوزه
باشد .برای نمونه در آخرین پژوهشهای به انجام رسیده در این مرکز ،بررسی وضعیت صوری و
شکلی کارگاههای رنگرزی در برخی استانهای کشور بهعنوان 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 بودجههای ناچیز
پژوهشی بیش از سایر حوزهها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویتهای
پژوهشی ،راه درست را برگزید .نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه ،کلیه طرحهای
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.

دوفصلنامه
علمی  -پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 24
پاییز و زمستان 1392
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محمدرضا عابد

تصویر  .14ترنج مرکزی در قالی-خورجینهای چهارماهی ایل عرب (مأخذ نگارندگان)
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ماهیهای نق

چهارماهی در اینجها سهادهتهر و

هندسیتر از ماهیهای نق

ماهی درههم کشهاویی

رنه آماههزی عههربهههای مزیههدی روشههنفههامتههر از

هستند .سر آنها مشخص ناست و رنه آماهزی آنهها
ناز ب مانند شاوۀ طراحی ساده و بیآتی است .در

عربهای غنی است و رن سهبز پرطاووسهی را در
جایجای قایی-خورجان ب کار میبندند .دوم ایناه

جلوۀ ماهیهای کشاویی ،ریزهکاریهای رن آمازی

گاه در زمان دست بافت ناز ب کار میبرند .از سهویی

قایی-خورجانهای عرب به جهای رنه آماهزی پهر

در فضای بان ماهیها متمرکز شهده اسهت؛ هرچنهد
تاره اندر تارگی دستبافتهای عرب ،نگهاه تازبانهی
را برای تفااک رن های سهار بهر زمانه سهورم ای

میطلبد.

در ماان طایف های ایهل عهرب ،بافنهدگان عهرب

مزیدی و عرب غنی اغلب این قایی-خهورجانههای
چهارماهی را بافت اند .دست بافت نمون قبل یاهی از

دوفصلنامه
علمی  -پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 24
پاییز و زمستان 1392

مزیدی و غنی دارای تفاوتهایی است :نخست آنا

بافت ه هههای عههرب غنههی اسههت .تصههویر  17قههایی-
خورجان عرب مزیدی را با نق

چهارمهاهی نشهان

میدهد .پرداخت طرح چهارماهی در ماان عربهای

بافندگان مزیدی نق

گردونه خورشهاد مرکهزی را

شاوۀ نقه پهردازی نگهارۀ هشهتپااهانی در تهرنج
هشتپر مرکزی در ماان مزیدیها انتزاعیتر است و
سر پااانها ب سمت داخل برگشت است .در نهایت
در قایی-خورجانهای مزیدی حاشا اطهرا
دست بافت تارار نق

زمانه

مای کل مرغیههای پشهت به

پشت با سر خماده است که بهر روی پایه ای چنهد
ضلعی نصب شده است .ب طور کلی پرداخت نقه

چهارمههاهی در ماههان بافنههدگان مزیههدی سههادهتههر و

بیپارای تر از نمون های عرب غنی است.
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تصویر  .12رویۀ قالی-خورجین عرب مزیدی ،طرح چهارماهی ،اوایل سدۀ چهاردهم هجری (مأخذ نگارندگان)
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طرح گل سوری
ب احتما قریب ب یقان طهرح گهل سهوری یها گهل

سرمقاله

از ایلااتی کهردن ،آن را در دسهت بافهتههای

گههلهههای سههر بههر زمانه قههابماننههدی به شههال

محمهههدی را بافنهههدگان طایفههه ابوایمحمهههدی از
پارچ های گلدوزی شدۀ سدۀ یازدهم هجری گرفته

وپ

خوی

ب کار بردهاند (تصویر  .)16نق

گل سهوری

بافندگان طایفه ابوایمحمهدی ایهن طهرح را به

دوگون ب کار میبرند ک شاوۀ نخست کهنتر اسهت
و شههاوۀ دوم اخارتههر و رایههجتههر .در شههاوۀ نخسههت
هشتضلعی جای میگارند ک رن

زمان قابها ب

در فارس ب گلفرن شناخت شده است.
رنه ههای سهفاد عههاجی و یهک یها دو رنه
فرش دست
حوزة
ای ،که
پژوهشگرانی
طاووسی) است .تصویر
سبز پر
قهوهدرای یا
پژوهش ،فرآیندی زمانبر و هزینهبر است و (سورم
فضای تحقیق و کنکاش میشوند نیز همانند دیگر محققان در دیگر حوزههای پژوهشی ،دغدغه
 15یای از قایی-خورجانهایی است که به شهاوۀ
هزینهها را دارند.
اصهلی
است .حاشها
پردازی
نخست
ایهنو
رشتهها
پژوهشی در
شده امور
کردن در
براینقهزینه
دولت همواره سهمی خاص  -هرچند اندک -
توانکهدرشهاید
اسهت
بافتیهرا ای
حور
دست بافت
مرکز
نیز می
مشهور بدست
پژوهشی فرش
بسترهای گوناگون لحاظ کرده است و بودجههای
جست.
شود،
می
دنبال
و
پیگیری
مرکز
ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات اینتصویری شاوهیافت از یک بوت تی و گل آن باشد و
پژوهشی در هنر -صنعت فرش دستباف ایران به گستردگی
یازدهمهای
سدۀدغدغه
نیازها و
عظیم
گسترة
هجری،
اصفهان،
گلدوزی
تصویر  .10تافتۀ
یا برگرفت از تی -شمعدانهای قدیم است ک حباب
متکثرآتنتولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین
و
متنوع
فرآیند
موزۀ بناکی
تصویرو)13
شباهت
فرش دستباف ،از طراحی و رنگرزی و بافت آنها ب
نیز .تحقیقات
داشت (و ابزار
اولیه و دار
تی مواد
گرفته تاگلتهیه
(مأخذ )http://www.benaki.gr/index.asp?lang=en
بازار را شامل میشود .طبیعی است که بودجه اندک پژوهش ،توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و
پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویتبندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش اینجاست که این اولویتبندی بر چه اساسی صورت میپذیرد؟ چه راهکاری برای
پاسخ دادن به نیاز و دغدغههای پژوهشی ارکان مختلف هنر -صنعت فرش ایران تدارک دیده شده
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم میبرند؟ این بودجه اندک باید
صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهشهای بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
مروری بر عناوین و محورهای تحقیقاتی که بهدست مرکز ملی فرش ایران انجام شده و نیز
فراخوانهای ساالنهای که در این مرکز برای انجام پروژههای تحقیقاتی داده میشود ،نشانگر این نکته
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویتهای پژوهشی به چشم نمیخورد و یا تعیین
اولویتها راه ناصوابی را میپیماید که نمیتواند بهدرستی پاسخگوی اصلیترین نیازهای این حوزه
باشد .برای نمونه در آخرین پژوهشهای به انجام رسیده در این مرکز ،بررسی وضعیت صوری و
شکلی کارگاههای رنگرزی در برخی استانهای کشور بهعنوان 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 بودجههای ناچیز
پژوهشی بیش از سایر حوزهها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویتهای
پژوهشی ،راه درست را برگزید .نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه ،کلیه طرحهای
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.
تصویر  .13رویۀ قالی-خورجین عرب ابوالمحمدی ،طرح گل سوری ،دهۀ آخر قرن سیزدهم
تا دهۀ اول قرن چهاردهم ه.ق 36×36 ،سانتیمتر (مأخذ نگارندگان)
محمدرضا
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دوفصلنامه
علمی  -پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
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تصویر  .16جزئی از تصویر ( 13حاشیۀ حور اللهای در قالی-خورجین عرب ابوالمحمدی)

در شاوۀ دوم و اخارتر قابههای هشهتضهلعی
پرداخت کمتری دارد ،ب گون ای ک شبا ای پاچاهده

و افشان از شا و برگهای ریزنق
را میپوشاند (تصویر  .)12نقه

متن دست بافت

حاشها ای در ایهن

شاوه ب طور معمو مرغی چپ و راست است.

است به گونه ای که امهروزه بها از شصهت نهوع
متفههاوت از آن در فههرشبههافی ایههران و منطق ه هههای
همجوار مانند قفقاز قابل شناسایی است .رایهجتهرین

شال کاربرد بت در فرشبهافی ،تاهرار آن در زمانه

دست بافت ب صورت ردی های افقهی ،عمهودی یها

مورب است ک تصهوری از نقه

محرمهات ایجهاد

میکند .در این مورد گاه طرح را محرمهات بته ناهز

دوفصلنامه
علمی  -پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 24
پاییز و زمستان 1392

میخوانند .روشن شده است ک نق

باستانی بت در

اصههل سههرو بههوده و تحههو سههرو به نگههارۀ بته ای
فرآیندی است بساار طوتنی ک سرآغاز آن ب دوران
آشوری و عاالمی برمهیگهردد و ایهن دگرگهونی تها

42

حدود دوران قاجار ناز همچنهان ادامه دارد .در ههر

حا ویژگی نمادین نق مایه بته ای آشهاار اسهت.
امههروزه در سههنت بافنههدگی ایههل عههرب ،عههالوه بههر

بت جق  ،ش گونه بته بها اسهامی بته عقهابی ،بته
آشاان ای یا بت تن ای ،بت جوج ای ،بته دندانه ای،

بت قبادی و بت بادامی بازشهناختنی اسهت .برخهی از
تصویر  .19رویۀ قالی-خورجین عرب ابوالمحمدی ،نقش
گل سوری ،دهۀ پنجم قرن چهاردهم هجری (مأخذ
پرهام)229 ،1731 ،

طرح بتهای
طرح بت ای ب سبب پراکندگی کاربرد و رون دیهرین

سا  ،دستخوش تحو و دگرگونی پردامنه ای شهده
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اینههها ماننههد بت ه قبههادی و بت ه جوج ه ای در ماههان
قشقاییها ناهز -و به ویهژه طایفه کشهاویی -بافته
میشود.

تصویر  17یک قایی-خورجان عرب مزیهدی را

با طرح بت آشهاان ای به شهاوۀ قههر و آشهتی نشهان

میدهد .بت عقهابی و بته آشهاان ای از ویژگهیههای
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دست بافتهای عرب ابوایمحمدی و عهرب مزیهدی

طایف ها کاربرد باشهتری دارد .تصهویرهای  13و 17

ذهن متبادر میسازد ک مشغو غیا دادن به جوجه
خوی است .در این قهایی-خهورجان رنه آماهزی

سرمقاله

تاره اندر تاره ب رن های قرمز سوخت  ،قهوهای سار

خورجان های ایل عرب را نشهان مهی دههد .حاشها
قایی-خورجان تصویر  17ب چهاربت مشههور اسهت
ک از سنتهای فرشبافی ایل عرب ب شمار میرود.

است .بت آشاان ای ،عقهابی نشسهت در آشهاان را در

و سرم ای جلوۀ برجست ای دارد .حاشا اصهلی ایهن

دوگون ه دیگههر از طههرح بت ه ای موجههود در قههایی-

دست بافت به نقه پله ای یاهی از متهداو تهرین
است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست
بافنهدگیهزینه
سهنتزمانبر و
فرآیندی
پژوهش،
ایهلبرعهرب
ای در
نق های حاشها
.)11تحقیق و کنکاش میشوند نیز همانند دیگر محققان در دیگر حوزههای پژوهشی ،دغدغه
فضای
است (تصویر
هزینهها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص  -هرچند اندک  -برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشتهها و
بسترهای گوناگون لحاظ کرده است و بودجههای پژوهشی فرش دستباف را نیز میتوان در مرکز
ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال میشود ،جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغههای پژوهشی در هنر -صنعت فرش دستباف ایران به گستردگی
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین
فرش دستباف ،از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات
بازار را شامل میشود .طبیعی است که بودجه اندک پژوهش ،توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و
پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویتبندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش اینجاست که این اولویتبندی بر چه اساسی صورت میپذیرد؟ چه راهکاری برای
پاسخ دادن به نیاز و دغدغههای پژوهشی ارکان مختلف هنر -صنعت فرش ایران تدارک دیده شده
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم میبرند؟ این بودجه اندک باید
صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهشهای بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
طرح بته
عرب مزیدی،
خورجین
تصویر  .26رویۀ قالی
تحقیقاتی که بهدست مرکز ملی فرش ایران انجام شده و نیز
محورهای
عناوین و
مروری -بر
سوم
آشیانهای ،دهۀ
هجریبرای انجام پروژههای تحقیقاتی داده میشود ،نشانگر این نکته
چهاردهم مرکز
قرنکه در این
چهارمای
هایتا ساالنه
فراخوان
)
206
،
1731
پرهام،
مأخذ
(
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویتهای پژوهشی به چشم نمیخورد و یا تعیین
اولویتها راه ناصوابی را میپیماید که نمیتواند بهدرستی پاسخگوی اصلیترین نیازهای این حوزه
قهایی
فهرد بهر
منحصهر به
های -به انجام رسیده در این مرکز ،بررسی وضعیت صوری و
پژوهش
آخرین
نقشهینمونه در
ای برای
بت دندانباشد.
استانهای کشور بهعنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است
رود در
رنگرزی
کارگاههای
شکلی
برخی .)11
(تصهویر
شهمار مهی
عرب ب
خورجان های
داشتندرچنین طرحی ،اولویت آن محل سؤال و تردید است.
اهمیت
عین
در
پیداست
ناگفته
زیرا ب جز که
قایی-خهورجان هها در هها کجها چه
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجههای ناچیز
نیازمندههای
دستبافت
سایر در
عربیاز و چ
قاییها و قایاچ
تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویتهای
حوزهها
هایبیش
پژوهشی
برای آن
راه نظاری
فارس
قشقایی و یرهای
نداریم .قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه ،کلیه طرحهای
برگزید .نکته
درست را
پژوهشی،
معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه
دست تأیید
بایدباید به
انجام
تحقیقاتی قبل از
بافت طایف
خورجان ها
این گون قایی-
دارد.
تأمل
جای
خود
است،
شده
انجام
تحقیقی
چنین
غنههی یهها یهچگونه
تصویر  .21حاشیۀ پلهای (مأخذ نگارندگان)
هواردانی باشههد چههرا ک ه حاشهها پههردازی
دستبافت تصویر  11حور تی ای است که در ایهن
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دوفصلنامه
علمی  -پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 24
پاییز و زمستان 1392

تصویر  .22رویۀ قالی-خورجین غنی/لواردانی ،طرح بته دندانهای ،اوایل سدۀ چهاردهم هجری 49×42 ،سانتیمتر
(مأخذ نگارندگان)

44

تصویر  .27رویۀ قالی-خورجین ایل عرب ،طرح بته قبادی ،نیمۀ سدۀ چهاردهم هجری 39×09 ،سانتیمتر
(مأخذ نگارندگان)
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سرمقاله
پژوهش ،فرآیندی زمانبر و هزینهبر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست
فضای تحقیق و کنکاش میشوند نیز همانند دیگر محققان در دیگر حوزههای پژوهشی ،دغدغه
هزینهها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص  -هرچند اندک  -برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشتهها و
بسترهای گوناگون لحاظ کرده است و بودجههای پژوهشی فرش دستباف را نیز میتوان در مرکز
ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال میشود ،جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغههای پژوهشی در هنر -صنعت فرش دستباف ایران به گستردگی
تأمین
گوناگون06زنجیره
چهاردهمارکان
سدۀ و همه
سوماست
محصول
جوجهاین
توزیع
تکمیل
تولید تا
متنوع -و
فرآیند
سانتیمتر
هجری×06 ،
ای ،دهۀ
طرحوبته
کوچی،
متکثر عرب
خورجین
رویۀ قالی
تصویر .24
نگارندگان) تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات
(مأخذبافت گرفته
فرش دستباف ،از طراحی و رنگرزی و
بازار را شامل میشود .طبیعی است که بودجه اندک پژوهش ،توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و
پژوهشی رفت.
محورهای
عناوین
پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویتبندی
سهازدهم هجهری
دوازدههم و
در وسدههای
کردستان
طرح بازوبندی
اولویتبندی بر چه اساسی صورت میپذیرد؟ چه راهکاری برای
این
که
جاست
این
پرسش
حال
بههازوبنههدی در اصههل یههک نقه حاشهها ای دانسههت
نشان از منشأ مدنی و غار عشایری آن دارد (تصهویر
پاسخ دادن به نیاز و دغدغههای پژوهشی ارکان مختلف هنر -صنعت فرش ایران تدارک دیده شده
شهاخص
این از
است؟یای
میشود چنانچ
حاشها
در نمون
ههایاندازه از.)16
باید
ساختاراندک
کردستانایندربودجه
کهنمیبرند؟
هایسهم
پژوهشی
بودجه
قایاچهتا چه
ههایهر یک
گوناگون
ارکان
ایهن یانقه مایه
داشتن این
بازوبندی باولویت
پژوهشهای بنیادی در
اسهت .شود
حاشاکاربردی
تحقیقات
عرببافت صرف
دارند؟ ...ماهی به کهار رفته
جای بتقرارجق ها نق
نقه نیز
شده و
ایران
خهودملی
اینمرکز
استبه کدست
تحقیقاتی که
محورهای
مروری بر
شهاخ از
عناوین کو چهار
مرکز است
ترکابی شامل گلی در
انجامرا بها
حاشها
ارتبهافرشایهن
فراخوانهای ساالنهای که در این مرکز برای انجام پروژههای تحقیقاتی داده میشود ،نشانگر این نکته
آن منشعب شهده اسهت .در اغلهب مهوارد دو نقه
هراتی محتملتر مهیسهازد .نگارنهدگان ایهن سهطور
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویتهای پژوهشی به چشم نمیخورد و یا تعیین
صهورت
نگاره به
درهادوراهشاخک
بت جق ای ساده
این نقه
برگرفته از
بازوبنهدی
درستیحاشها ای
نمیتواندنق به مایه
حوزه
ترینرا نیازهای
پاسخگوی اصلی
پیماید که
این را می
ناصوابی
اولویت
پژوهشایهن
اسهت .تاهرار
برای داده
باشد .قرار
ایستاده و وارون
ایهلو
صوری
ورود ببررسی
رسیدهدانندرد کاین بامرکز،
های به انجام
شهده آخرین
نمونه در
وضعیتبهافی
سنت فهرش
هراتی می
است
رسیده
فرجام
به
مطالعاتی
طرح
عنوان
به
کشور
های
استان
برخی
در
رنگرزی
های
کارگاه
شکلی
نق مای در حاشا اصلی فرشهای طایف های عرب
عرب ،جز قهایی-خهورجان فرصهت خودنمهایی در
که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی ،اولویت آن محل سؤال و تردید است.
ابوایمحمدی و مزیدی یک حاشا متوازن و متعهاد
زمان و متن دیگر دست بافت ها را ناافت و به همهان
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجههای ناچیز
نیازمندزمان
بازوبندوار
سایرقابی
صورت
پژوهشیک ب
را تشاال میدهد
اولویت به
بازخوانی ماهیها
استدرباطی زمان،
دگرگونی
تدبیر و سبب
های
تحو و وضروری
وسواسبااست
حوزهها
بیش از
راهتصویر
گارد (
فرش را دربرمی
های
بودجه ،کلیه
سهاختار توجهبتدیگر
شهباهتنکته قابل
درست17را) .برگزید.
پژوهشی،
طرحشهده
رانهده
قانون حاشها
طبقنق ب
است وکهخود
این گشت
تبدیل
اینکه
حال
برسند؛
نیز
جمهوری
ریاست
فناوری
علمی
معاونت
تأیید
به
باید
انجام
از
قبل
تحقیقاتی
کلی این حاشا با نق ماهی درههم (هراتهی) قابهل
اسههت .توضهها اینا ه مههاهی درهههم ناههز ب ه ماننههد
چگونه چنین تحقیقی انجام شده است ،خود جای تأمل دارد.
تأمههل اس هت .از سههوی دیگههر ،مشههاهدۀ ایههن نق ه
بازوبندی نقشی است که ههم در حاشها و ههم در

حاشا ای در برخی قاییهای شههریبافهت کاشهان و
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زمان دستبافتها ب کار میرود.

دوفصلنامه
علمی  -پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 24
پاییز و زمستان 1392
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در قایی -خورجانهای ابوایمحمدی و مزیهدی،

طههرح بازوبنههدی ب ه وجهههی هنرمندان ه ب ه زمانهه

دست بافهت آورده شهده و در ردیه ههای عمهودی

طرحی منحصر ب فرد و پرتحرک ایجاد کهرده اسهت

(تصویر .)15

تصویر  .22حاشیۀ بازوبندی در ایل عرب فارس (مأخذ نگارندگان)

دوفصلنامه
علمی  -پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 24
پاییز و زمستان 1392

تصویر  .20حاشیۀ بازوبندی بر قالیچۀ سنندج ،اواخر قرن سیزدهم هجری ،موزۀ فرش تهران (مأخذ نگارندگان)
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تصویر  .23قالی-خورجین ابوالمحمدی/مزیدی ،طرح بازوبندی ،دهۀ چهارم سدۀ چهاردهم هجری 27×04 ،سانتیمتر
(مأخذ نگارندگان)
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طرح خرچنگی
نق مای اصلی این طهرح به خرچنگهی بها پاههای
5

چند تاره از طایف عرب غنی است ک شاخصتهرین

سرمقاله

آنها عرب عابهدی و عهرب یهواردانی هسهتند .ناته

متعدد شهباهت دارد که از بهات دیهده شهده اسهت.
تارار این نق مای در قهایی-خهورجانههای عربهی

جایب توج در این قایی-خورجانها این اسهت که
ابعاد بزرگ آنهها به جهوا شهتر مهیخهورد .شهاوۀ

در فضای خایی ب وجود آمده و از تارار خرچن ها

شباهتهای بسهااری دارد ویهی بافنهدگان عابهدی از

ب همراه یک نق

مای فرعی هندسی چهاربازویی ک

نق پردازی طرح محرمات در ماهان ایهن دو طایفه

بافته مهیشهود ،یهک طهرح منسهجم و هماهنه را
رن های ب نسبت روشنفهام ماننهد سهبز زیتهونی و
پژوهشگرانی
فرآیندی) .بزمانبر
هزینهبرمرغهی
حامو حاشا
پژوهش،تصویر 13
تشاال میدهد (
فرشنقهدستمحرمهات بههره
در رنحوزةآمازی
جگریکهبرای
است و قرمز
دغدغه
پژوهشی،
یایدرازدیگر
محققان
تصویر بشوند
کنکاش می
تحقیق
دستو بافت
فضای در
چپ و راست ک
حوزهساده
مشتقات
دیگرگارند و
کهارنیزرفتههمانند می
سوری را
هایشدۀ گل
هزینهها را دارند.
است ،این طرح میتواند از نق پردازیهای منحصر
برند (
بافت ب کار
بارونی
نوارهای
تصویرو
رشتهها
میدر
پژوهشی
دستامور
کردن در
هزینه
دولت همواره سهمی خاص  -هرچند اندکدر -برای
لحاظباشد.
گوناگون غنی
هایهای طایف
بسترتاره
ب فرد یای از
درماننهد
توانتاهره
ههای
فرشهای
پژوهشینمون
 .)12اما در
مرکز
یواردانیرارننیز می
دستباف
کرده است و بودجههای
مرکز
جست.غایب است و
شود ،آجری
می زرد
دنبالای و
پیگیری،وسرم
ای سوخت
ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات اینقهوه
طرح محرماتگسترة عظیم نیازها و دغدغههای پژوهشی در هنر -صنعت فرش دستباف ایران به گستردگی
نق مای ها سراسهر هندسهی و شهاوه یافته هسهتند
توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین
تکمیل و
متکثر
فرآیند متنوع
نهواری
تولیدراهتاراه و
ساختار
اساسو آن
طرح محرمات ک
تصویرتا )37
تهیه .مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات
فرش دستباف ،از طراحی و رنگرزی و بافت (گرفته
منحصهر
ایل عرب
است ،در قایی
که بهبودجه اندک پژوهش ،توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و
طبیعی است
هایشود.
خورجانمی
بازار -را شامل
پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویتبندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش اینجاست که این اولویتبندی بر چه اساسی صورت میپذیرد؟ چه راهکاری برای
پاسخ دادن به نیاز و دغدغههای پژوهشی ارکان مختلف هنر -صنعت فرش ایران تدارک دیده شده
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم میبرند؟ این بودجه اندک باید
صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهشهای بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
مروری بر عناوین و محورهای تحقیقاتی که بهدست مرکز ملی فرش ایران انجام شده و نیز
فراخوانهای ساالنهای که در این مرکز برای انجام پروژههای تحقیقاتی داده میشود ،نشانگر این نکته
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویتهای پژوهشی به چشم نمیخورد و یا تعیین
اولویتها راه ناصوابی را میپیماید که نمیتواند بهدرستی پاسخگوی اصلیترین نیازهای این حوزه
باشد .برای نمونه در آخرین پژوهشهای به انجام رسیده در این مرکز ،بررسی وضعیت صوری و
شکلی کارگاههای رنگرزی در برخی استانهای کشور بهعنوان 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 بودجههای ناچیز
پژوهشی بیش از سایر حوزهها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویتهای
پژوهشی ،راه درست را برگزید .نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه ،کلیه طرحهای
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.

دوفصلنامه
علمی  -پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 24
پاییز و زمستان 1392
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تصویر  .26رویۀ قالی-خورجین عرب غنی ،طرح خرچنگی ،دهۀ اول سدۀ چهاردهم هجری 02×06 ،سانتیمتر
(مأخذ نگارندگان)
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دوفصلنامه
علمی  -پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 24
پاییز و زمستان 1392

تصویر  .29رویۀ قالی-خورجین عرب عابدی ،طرح محرمات ،نیمۀ سدۀ چهاردهم هجری 92×32 ،سانتیمتر
(مأخذ نگارندگان)

48

تصویر  .76رویۀ قالی-خورجین عرب لواردانی ،طرح محرمات ،دهۀ سوم سدۀ چهاردهم هجری 94×127 ،سانتیمتر
(مأخذ نگارندگان)
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تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش
بهها توجهه بهه شههاوههههای نقهه پههردازی قههایی-

اما در این مقای استفاده از واژه طهرح بهرای معرفهی

جزئی تشاالدهندۀ آن نق  ،آنگاه میتوان دو دست

نق -بناان ها و چ نق مای -بناانها ههر دو معهر

طرح و نق

از نظر نگارندگان ب یک معنها هسهتند،

سرمقاله

خورجانهای ایل عرب ک شرح آن رفت ،اگر نق
را شمای دست بافت بهدانام و نقه مایه را عناصهر

گروهها ،جهت رف ابهام و عدم اخهتال آن بها واژه
نق -بناان استفاده شده است (آشاار است که چه

مای -بناان و نق -بناان را بهرای

هستند ،یای شمای کلهی یها

کلی طرحهای نق

یک گون طرح یا نق

نقشمایه بنیان

عرب غنی ،یواردانی

گرۀ متقارن شمارۀ ،3
دوپوده ،شارازۀ چندرن

تاره اندر تاره

ماهی-نامگل ،بازوبندی
هندسی ،کنگرهای

نقشمایه بنیان

ابوایمحمدی

گرۀ متقارن شمارۀ ،3
دو پوده ،شارازۀ
چندرن

تاره اندر تاره
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مرغی چپ و راست،
کنگرهای ،چهار بت

قایی-خورجانهای عرب فارس در نظهر گرفهت .در
«نق =طرح» ندارد و دیگری بر اسهاس یهک طهرح
حوزة فرش دست
پژوهشگرانی که
اسههاسهزینهبر
زمانبر و
فرآیندی
نقشهه بههر
بناههان
پژوهش ،مایهه -
طههرحهههای نقهه
یافت دراست).
است و کلی سامان
دغدغه
دیگر حوزه
محققان در
کنکاش می
تحقیق و
شوند ب نیزشاوۀ
است ک
درشتی استوار
فضایریز و
نق مای هایی
پژوهشی ،قههایی-
هایطههرحهههای
تفااههک
شههمارۀ 1
همانند دیگرجههدو
هزینهها را دارند.
نامنظم یا منظم (شب منظم) در کنار هم یک طهرح را
امور فههارس
عههرب
اسههاسو
پژوهشیرادربههررشتهها
ایههل در
هههایکردن
خههورجانهزینه
دولت همواره سهمی خاص  -هرچند اندک  -برای
کرده یهک
های نقلحاظ-بناان
های طرح
اند .در
تشاال داده
میدهد.
بافنقرا نیزبناان
بناان و
پژوهشینق مای
طبق بندی
مرکز
نشان در
میتوان
فرش -دست
نقه بودجههای
است و
گوناگون
بستر
هایمینق هشود،پهجست.
دنبال
پیگیری
فضای آنچه
فرشبرایران و
معاونتبهوده و
در حهاکم
طراحی
ملیمنتظم
کلی و اغلب
هردازی ،بافنههدگی و
ویژگهوهیهه
مرکزههی،
تحقیقات ایناز طرف
پژوهشی در هنر -صنعت فرش دستباف ایران به گستردگی
های
دغدغه
و
نیازها
عظیم
گسترة
نق مای ها بر اساس آن چاده میشوند .به عبهارت
رن آمازی این قایی-خورجانها ب همراه طایف ههای
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین
دیگههر ،در دسههت دوم نقهه یهها طههرح  -کهه یههک
موادشده
مرور
است.دار و ابزار و نیز تحقیقات
اولیه و
بافندۀ تاآنهاتهیه
فرش دستباف ،از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته
است–کهثابهت
طبیعیاسهت
قاعدهمند
سامان
چشمانداز کلی
بودجه اندک پژوهش ،توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و
یافتمیوشود.
شامل
بازار را
اولویتبندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
سراغ
باید به
ندارد و
هرچند
اند( .
ناگزیرگرفت
آن جای
پراکندههارادر د
بوده و نق مای
حال پرسش اینجاست که این اولویتبندی بر چه اساسی صورت میپذیرد؟ چه راهکاری برای
تدارک دیده شده
ایران
فرش
صنعت
قالی-هنر-
مختلف
ارکان
دغدغه-های
نیاز و
فارس
عرب
های ایل
خورجین
بنیان در
پژوهشیمایه-
بنیان و نقش
بندی نقش
دادن.1بهطبقه
پاسخجدول
برند؟ این بودجه اندک باید
(مأخذسهم می
پژوهشی
بودجه
بافتار،تا چه
هر یک
ارکان
نگارندگان)
پردازی
اندازه وازحاشیه
رنگآمیزی
گوناگونهای
همراه شیوه
است؟ این به
دارند؟...
شیوۀ
پژوهشهای بنیادی در اولویت قرار شیوۀ
طبقهبندی صرف تحقیقات کاربردی شود یاطایفه یا
خورجینمحورهای تحقیقاتی که به بافتار
قالی-
نام
پردازینیز
حاشیهشده و
ایران انجام
فرش
ملی
مرکز
دست
عناوین و
طرح بر
مروری
رنگآمیزی
تیرۀ بافنده
نقوش
فراخوانهای ساالنهای که در این مرکز برای انجام پروژههای تحقیقاتی داده میشود ،نشانگر این نکته
مرغ و درخت
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویتهای پژوهشی به چشم نمیخورد و یا تعیین
اولویتها راه ناصوابی را میپیماید که نمیتواند بهدرستی پاسخگوی اصلیترین نیازهای این حوزه
باشد .برای نمونه در آخرین پژوهشهای به انجام رسیده در این مرکز ،بررسی وضعیت صوری و
شکلی کارگاههای رنگرزی در برخی استانهای کشور بهعنوان 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 بودجههای ناچیز
سایر حوزهها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویتهای
تمام از
پژوهشی بیش
مرغی
پژوهشی ،راه درست را برگزید .نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه ،کلیه طرحهای
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.

دوفصلنامه
علمی  -پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 24
پاییز و زمستان 1392
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نقش بنیان

عرب غنی/یواردانی

گرۀ متقارن شمارۀ  ،3دوپوده،
شارازۀ چندرن

نقش بنیان

عرب غنی ،مزیدی

متقارن شمارۀ  ،3دوپوده،
شارازۀ چندرن (عرب
غنی) ،نامتقارن شمارۀ  ،1دو
پوده ،شارازۀ دو رن (عرب
مزیدی)

تاره اندر تاره (عرب غنی)،
(روشنفام (عرب مزیدی)

نقش بنیان

ابوایمحمدی،

گرۀ متقارن شمارۀ  ،3دوپوده،
شارازۀ چندرن

تاره اندر تاره

نقش بنیان

مزیدی ،ابوایمحمدی،
کوچی

گرۀ نامتقارن شمارۀ  1یا
متقارن شمارۀ  ،3دوپوده،
شارازۀ دو رن یا
چندرن

نقش بنیان

ابوایمحمدی ،مزیدی

گرۀ نامتقارن شمارۀ  1یا متقارن
شمارۀ  ،3دوپوده ،شارازۀ دو
رن یا چندرن

تاره اندر تاره

غنچ ای
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تاره اندر تاره

بازوبندی

پل ای ،کنگرهای ،حور
تی ای ،مرغی چپ و
راست ،کنگرهای

بته

تاره اندر تاره

نقوش

مرغی چپ و راست،
کنگرهای

50

نام طرح قالی-خورجین

طایفه یا
طبقهبندی

ترنجدار کهن

تیرۀ بافنده

بافتار

شیوۀ

حور تی ای ،مرغی چپ و
راست ،کنگرهای

دوفصلنامه
علمی  -پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 24
پاییز و زمستان 1392

گل سوری

رنگآمیزی

حاشیهپردازی

ماهی-نامگل

چهارماهی

شیوۀ

طبقهبندی
نقوش

نام طرح قالی-خورجین

تیرۀ بافنده

سرمقاله

رنگآمیزی

حاشیهپردازی

نقش بنیان

عرب غنی

تاره اندر تاره

مرغی چپ و راست،
کنگرهای

گرۀ متقارن شمارۀ ،3
دوپوده ،شارازۀ چندرن

خرچنگی

طایفه یا

بافتار

شیوۀ

شیوۀ

نقش بنیان

عرب عابدی ،یواردانی

گرۀ متقارن شمارۀ  ،3دوپوده،
شارازۀ چندرن

روشنفام (عرب عابدی) ،تاره
اندر تاره (یواردانی)
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گل سوری شاوه یافت  ،نق
آب ،ماهی نام-گل

پژوهش ،فرآیندی زمانبر و هزینهبر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست
محرمات
فضای تحقیق و کنکاش میشوند نیز همانند دیگر محققان در دیگر حوزههای پژوهشی ،دغدغه
هزینهها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص  -هرچند اندک  -برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشتهها و
بسترهای گوناگون لحاظ کرده است و بودجههای پژوهشی فرش دستباف را نیز میتوان در مرکز
ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال میشود ،جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغههای پژوهشی در هنر -صنعت فرش دستباف ایران به گستردگی
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین
فرش دستباف ،از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات
اسهت.و
تاهرهفراوان
گسترة
تاهرهاین
پاسخگویی به
ایل توان
بودجه اندک پژوهش،
طبیعی است
شهاوهکهههای
شود.پهژوه
شاملدرمیایهن
با توجهبازاربه راآناه
انهدر
عرب فهارس،
پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویتبندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
نق پردازی قایی-خورجانها را ب دو گهروه اصهلی
اسلوب بافندگی و شاوۀ حاشا پردازی ناهز
حال پرسش اینجاست که این اولویتبندی بر چه اساسی صورت میپذیرد؟ چه راهکاری برای
کردیم ،اکنون ب
بناان وتقسام
پاسخ و نق
نق مای -بناان
بافندگی
شده در
صنعتشناخت
ویژگیهایی
شده
سنتدیده
تدارک
فرش ایران
پژوهشی ارکان مختلف هنر-
دغدغههای
دادن به -نیاز
پردازیم:
شمارۀ  1می
تحلال دادههای
شود.
محسوب
یک تا چه اندازه از بودجه ایل
بودجه اندک باید
برند؟میاین
عربسهم می
پژوهشی
گوناگون هر
جدو ارکان
است؟ این
دارند؟...
کاربردی ،شود یا
تحقیقات
مزیدی و عابدی ک شهاوۀ
قرارهای
اولویتعرب
پژوهشوهای بنیادی.7در ب جز
ابوایمحمههدی
هرب غنههی
صرفطایف ه عه
 .1س ه
مروری بر عناوین و محورهای تحقیقاتی که بهدست مرکز ملی فرش ایران انجام شده و نیز
رنهه آماههزی روشههنفههام را در قههایی-
مزیدی و ناز طایف وابست عرب غنی یعنی
فراخوانهای ساالنهای که در این مرکز برای انجام پروژههای تحقیقاتی داده میشود ،نشانگر این نکته
خوردخهوهوییا در
بناههان
چشم -
های نق ه
هایهورجانهه
در تعیین اولویت خه
ههای
خهورجان
قایی-
گویی عمدۀ
که بخ
یواردانی
تعیین
نمی
پژوهشی به
هدفمند
جامع و
سیاستی
است
حوزه
دیگهر این
نهد،نیازهای
ترین
اولویت
طایفه هها
اصلیدادها
پاسخگویقهرار
ناصوابی را میپیماید که نمیتواند بهدرستیدستور کار
عربها راراهبافت اند.
ایل
صوریهتو
مرکز،
این
هن؛ به انجام
های
آخرین
نمونه-در
 .1باشد.
وضعیتههره دسه
بررسی انههدر تا
هاوۀ تاههره
هان شه
رسیده هدرهمه
ب
پژوهشکهه
ترنجهدار
بناهان (
برای نقه
طهرحههای
شکلی کارگاههای رنگرزی در برخی استانهای کشور بهعنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است
یازیدهاند.
چهارماهی؛ گهل سهوری؛ بته ؛ بازوبنهدی؛
که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی ،اولویت آن محل سؤال و تردید است.
تذکاری دوباره .7
مقایسهه بهها
محرمههات)
نقه -
خورجان
بافت قایی
ناچیز
ههایهای
بودجه
هزینه -کردن
اسلوبمهم که
است بر این
تنهادرتأکید و
خرچنگههی واین نوشتار
مراد از
های
سهنتاولویت
بازخوانی
است با
تدبیر و وسواس است و
نیازمند
حوزهها
پژوهشی
درخهت؛
مرغ و
سایربناان (
بیش ازمای -
های نق
طرح
بافنهدگی
غایب در
ضروریشاوۀ
بناان همان
های
کلیه طرح
گهرۀبودجه،
قانون
عرب طبق
است که
درست -را
پژوهشی،
نکته ایهل
برگزید.ههای
خهورجان
مرغی)،راهدر قایی
تمام
شهمارۀ ،3
متقهارن
یعنهی «
قابل توجه دیگر این ایل
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه
عرب فارس رون باشتری دارد.
دوپههوده ،شههارازۀ چنههدرنه » اسههت مگههر
چگونه چنین تحقیقی انجام شده است ،خود جای تأمل دارد.
 .3شههاوۀ رنه آماههزی قههایی-خههورجانهههای
بافت های عرب مزیدی ک عالوه بهر شهاوۀ
محمدرضا عابد
نق مای -بناان سراسر ب سنت رن آمازی

دوفصلنامه
علمی  -پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 24
پاییز و زمستان 1392
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بافت ذکر شده ،از گرۀ نامتقارن شمارۀ  1و

شارازهپاچی دو رن

ناز بهره میگارد.

 .6نق حاشا ای مرغی چهپ و راسهت که
اطههرا آن بهها حاشهها فرعههی کنگههرهای
محصور شده است ،یک حاشا رایج برای

قایی-خورجانهای ایل عرب است .یاهی

دیگر از حاشا ههای منحصهر به فهرد ایهن

قایی-خورجانها حهور تیه ای اسهت که
می تواند در تعاان هویت این دست بافتها
نق

مؤثری داشت باشد.

طرحهای نق -بناان در قایی-خورجانهای ایل
عرب باشترین کاربرد را دارنهد .به جهز چنهد مهورد
دوفصلنامه
علمی  -پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 24
پاییز و زمستان 1392
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استثنائی ،دستکم هفت طرح مستقل و دامنه دار در

این گروه قابل شناسایی است ک در این ماان برخهی

طرحها رواج باشهتری دارنهد ،چنانچه در ایهلههای

دیگر اتحادی خمس ناز با و کم دیده میشوند .از
سوی دیگر ،ویژگهیههای طهرحههای نقه -بناهان،
بههرخال

گههروه نقه مایه -بناههان ،قابلاههت انطبههاق

باشتری با طرح و نق

دست بافتهای شهری دارند.

هرچند ماهات قایی-خهورجان یهک بافته عشهایری

دور از مدنات شهری است که به حاهم ضهرورت

برای کاربرد محفظ ای خل شده است ،امها شهگفت
آنا ه بافنههدگان طایف ه هههای ایههل عههرب ایههنگون ه

سهلتهر یافته و ایهن نقهوش وارداتهی را به شهاوۀ
ایلااتی نموده است.

خوی

نتیجهگیری
هرچند دستبافهتههای محفظه ای ماننهد نماهدان،

چنت و قلااندان ب مازان محدود به وسهال بافنهدگان
ایل عرب فارس بافته مهیشهود ،امها سهنت قهایی-
خورجانبافی در ماهان طایفه ههای ایهن ایهل بسهاار

دامنه دار و گسههترده اسههت .اسههلوب بافههت و شههاوۀ
رن ه آماههزی ایههن دسههتبافههتههها ب ه همههان روا

زیراندازهای قایی و قایاچ عربهی اسهت .به عبهارت
دیگر در رن آمازی گرای ب رن های تاره و سهار

و «تاره اندر تارگی» وجه بهارز آنهاسهت و اسهلوب

بافت گهرۀ متقهارن شهمارۀ  3بها پودههای دوگانه و

شارازۀ چند رن  ،سنتی خللناپهییر در سهاختار ایهن
قایی-خورجانها ب شمار میرود .امها نقه پهردازی
این دست بافتها با وجود استفاده از برخی نقه هها

و نق
پا

مای های زیراندازهای عربی راه جداگان ای در

گرفت است و ب طرح و نق

دست بافتههای

شهریبافت منطق فهارس و برخهی دیگهر از منهاط

بافندگی ایران مانند کاشان و کردستان نزدیهک شهده
است .در حایی ک طرحهای نق

مایه -بناهان (و در

حقاقت ایلااتی و عشایری) مانند طرح تماممرغهی و

دست بافتها را در مقایس با زیراندازها محمل بساار

مرغ و درخت در گروهی از این قایی-خهورجانهها
دیده میشود ،گروه بزرگتر این دست بافتها دارای

خاص و کوچک دست بافهتههای محفظه ای باشهد

«نقهه -بناههان» اسههت .بافنههدگان عههرب

مناسبتری برای بهرهگاری از نقهوش شههریبافهت
یافت اند .شهاید یاهی از اسهباب ایهن پدیهده ،انهدازۀ

زیرا بافندۀ عشایری  -که همه چاهز را ذهنهیبهافی

میکند -استفاده از نقوش شهریبافت و حتی نقوش

12/23/2014 11:46:40 PM

هنرهای مختل

دیگر مناط را در این دست بافتها

نق پردازی منتظم و شب شهری و ب اصهطالح ایهن
پههژوه

نق

مای های شهری مانند گل سوری ،چههارمهاهی،

بت ه  ،محرمههات و بههازوبنههدی را ب ه شههاوۀ خههوی
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عرب بد شهده باشهد( .بهرای آگهاهی از اسهتدت
برگردانده (ایلااتی نموده) و در قایی-خورجانها به
اوپهی ن.ک:
شاوۀ نق -بناان ب کار بسهت انهد .در نتاجه تغااهر و
 .)Laurence King, London, p. 100در ورامان این
تحو نقه ههای سهنتی و ایههام گهرفتن از نقهوش
نق مای در برخی دستبافتهای کردی ب کار رفته
غارسنتی و عشایریکردن آنها در ایل عرب ،بها از
است ک میتواند تحت تأثار عربههای آن منطقه
ر داده باشد (بهرای نمونه ن.ک :تنهاویی ،پرویهز
هم در قایی-خورجانهای آنها جلوهگر شده اسهت.
( )1337دستبافتهای عشایری و روستایی ورامان،
در حقاقت قایی-خورجانهای نق -بناان ایل عرب
یسههاویی ،تهههران ،نمون ه  .)63عههربهههای منطق ه
فههارس نمونهه ای بههارز از بههازآفرینی شههاوههههای
ورامان ک بی تردید بعضی از ظریه تهرین قهایی-
حوزة
است و پژوهشگرانی که
هزینهبر
زمانبر
فرآیندی
پژوهش،
دست انهد ،به احتمها
فرش را بافته
این منطقه
درهای
خورجان
هوچرو و
عشهوهایر که
وسههال
ههری به
نقه پههردازی شه
دغدغه
حوزهوهای
بسهااردردر دیگر
حفههمانند دیگر محققان
بها نیز
شوند
می
کنکاش
و
تحقیق
پژوهشی،سهدههههای
افشهار در طههی
دوران زنههد
فضای ب سهمت جامعه مهدنی
مظهری از کش
هزینهها را دارند.
دوازده و سازده هجری کهوچ اجبهاری به ورامهان
تفار سنتی است.
)1366و
رشتهها
ساسهتانی،در
افشهارپژوهشی
در امور
ایهرج (
کردنن.ک:
هزینهانهد( .
دولت همواره سهمی خاص  -هرچند اندک  -برای داشت

سرمقاله

Opie, James (1992) Tribal Rugs,

مرکز
چادرمی
بافایلراها،نیز
فرشبردست
بسترهای گوناگون لحاظ کرده است و بودجههای پژوهشی
توان ودرطوایه
نشانان
شناخت
مقدم ای
جست.
شود،
می
دنبال
و
پیگیری
ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز عشههایری ایههران ،جلههد دوم ،ثههامناتئم ه  ،تهههران،
پینوشتها
های 1.
David
گسترة عظیم نیازها و Black
صنعت فرش دستباف ایران به گستردگی
دغدغه
پژوهشی در هنر.)1113 -
2. Peter F. Stone
تأمین
گوناگون
است و
تکمیل و
دستبافتتا
متکثر تولید
زنجیره تحهو
خرچنگهی را
ارکان مای
همهغربی نق
محققان
محصولبرخی
توزیع این .5
عشهایری و
ههای
متنوع (و)1351
فرآیندساروس
 .3پرهام،
چانی بهرای آن
دانست و
موادشاه
تهیه گل
صهص.بافت گرفته تا یافت
تحقیقات
منشأ نیز
ابزار و
عباسیدار و
اولیه و
رنگرزی و
و
طراحی
از
باف،
دست
فرش
روستایی فارس ،جلد دوم ،امارکبار ،تهران،
شهاهعباسهی
شدهاند در
متصور
فراوان درو
نقه گسترة
که این
حایی به
پاسخگویی
توان
.161شامل میشود .طبیعی است که بودجه اندک پژوهش،
بازار -را
172
قشقایی به همهان
پژوهشیمانند
عشایر فارس
دستبافتهای
رفت.
محورهای
سراغ :اولویتبندی عناوین و
به
باید
ناگزیر
و
ندارد
را
پراکنده
 .7پوپ ناز بر این مطلب صح نهاده است .ن.ک
راهکاری شهده
چه و خالصه
شاسهت
می ویی
صورتبافت
صورت شهری
برای
پذیرد؟
اولویتبندی بر چه اساسی
که این
جاست
Phyllisپرسش این
 (1971) Aحال
Pope, Arthur
Upham
& Ackerman,
Survey of Persian Art, Tokyo, 848.
:
ن.ک
دیدگاه
این
از
آگاهی
(برای
شود.
می
یافت
پاسخ دادن به نیاز و دغدغههای پژوهشی ارکان مختلف هنر -صنعت فرش ایران تدارک دیده شده
 .7حور (بر وزن غور) در فرهن فرشبافی فارس یها
Black,
David
& Loveless,
Clive
اندازه از بودجه Woven
باید
اندک
بودجه
برند؟ این
)(1979می
پژوهشی سهم
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه
Gardens,” “Nomad and Village Rugs of the
برای یک طرح و نقش خاص ب کار مهیرود ماننهد
Fars Province of Southern
Persia,
David
Black
صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهشهای بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
Oriental Carpets, London, 1979, Plate 43.
«حور شریعتمداری» و «حور یواردانی» ،یا سرمشه
مروری بر عناوین و محورهای تحقیقاتی که بهدست مرکز ملی فرش ایران انجام شده و نیز
و ایگههویی از جههن دسهههتبافههت اسههت کهه
فراخوانهای ساالنهای که در این مرکز برای انجام پروژههای تحقیقاتی داده میشود ،نشانگر این نکته
نق مای های اصلی بر آن بافت شهده اسهت .حهور
منابعپژوهشی به چشم نمیخورد و یا تعیین
فهرستهای
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویت
میتواند متناظر با یف «واگره» در فرشبافی شهری
نمیتواند به -
اینای بهر
نیازهایمقدم
ترین)1331
ایرج (
ساستانی،
درستیافشار
حوزه
اصلی
پاسخگوی
اولویتها راه ناصوابی را میپیماید که
باشد هرچند واگره مفهوم گستردهتری دارد.
صوری و
بررسی
باشد .برای نمونه در آخرین پژوهشهای به انجام رسیدهشهدر این
وضعیتو طوایه
چادرنشههانان
مرکز،ههها،
هناخت ایههل
 .6آشاار است ک ترنج هشهتپهر موجهود در قهایی-
است
رسیده
هخ فرجام
مطالعاتیهبه
شکلی کارگاههای رنگرزی در برخی استانهای کشور بهعنوان
هد دوم،
سهوم ،جله
طرحایهران ،نس
عشهایری
خورجانهای عرب فارس پا از تلفا بها نقه
که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی ،اولویت آن محل سؤال و تردید است.
چهارماهی ب صورت مستقل در کنار نقوش اشاایی
ثامناتئم  ،تهران.
تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجههای ناچیز
مراد از این نوشتار تنها تأکید و
ب کار میرفت است .جامز اوپی ایهن تهرنج را یهک
اولویتههای
دسهتبافهت
)1351
اروس (
پرهام ،س
های
بازخوانی
است با
ضروری
تدبیر و وسواس -است و
نیازمند
پژوهشی بیش از سایر حوزهها
ترنج انتقایی از توسهع گهل «تاه » در فهرشبهافی
های
بودجه،
قانون
است که
پژوهشی ،راه درست را برگزید .نکته
طرحدوم،
کلیهجلههد
هارس،
هتایی فه
طبقروسه
هایری و
قابل توجه دیگر این عشه
ترکمن میداند ک صحا ناسهت زیهرا نقه مایه
جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه
ریاست
فناوری
علمی
معاونت
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید
امارکبار ،تهران.
گردون خورشاد مرکزی قدمت دیرینهی در فهارس
خود جای تأمل دارد.
چگونه چنین تحقیقی انجام شده است،
دارد و از طرفی شمایل گل تا ترکمنی ناز آنقهدر
 پورداود ،ابراهام ( )1376یشت ها ،دانشگاهمتفههاوت اسههت ک ه در ههها مرحل ه ای از تحههو
نمیتواند ب ترنج هشهتپهر قهایی-خهورجانههای
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تهران ،تهران.

دوفصلنامه
علمی  -پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 24
پاییز و زمستان 1392

53

محمدرضا عابد

Goljam [24] ed 2.indd 53

 تنهاویی ،پرویهز ( )1337دسههتبافهتهههایروسههتایی و عشههایری ورامههان ،یسههاویی،
-

تهران.
دهخدا ،علیاکبر ( )1337یغتنام (نسهخ

-

فسههایی ،ماههرزا حسههن فسههایی ()1331

ایاتروناای) ،بنااد یغتنام دهخدا ،تهران.

فارسههنام ناصههری (جلههد دوم) ،ویراسههتار
منصور رستگار فسایی ،امارکبار ،تهران.

دوفصلنامه
علمی  -پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 24
پاییز و زمستان 1392
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