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بافان شهرستان هریس و فعالیت غالب این منطقه یعنی هدف از این پژوهش بررسی روابط بین پایداري اقتصادي قالی:هدف 

ارائه راهکارهایی در قالب یک طرح معماري جهت از  بافی و نیز کشف نقاط ضعف و قوت آن و رفع این مشکالت وفرش و قالی

  .گیردبعدي اهداف این پژوهش قرار می يمیان برداشتن و یا تسهیل این موانع نیز در مرحله

اي به طی مطالعات کتابخانه که اي استتوصیفی تحلیلی از نوع نظري کتابخانهحاضر  يمطالعه:شناسی پژوهش روش

از . باشدمیاساس هدف به صورت کاربردي پژوهش حاضر، بر. پردازدمیهاي موثر در پایداري اقتصاد فرش برآورد مولفه

و از طریق مشاهده و تنظیم پرسشنامه نظر  سویی دیگر، از نظر ماهیت و روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی است

  .استرا تجمیع نموده کاربران و افراد حاضر و فعال در زمینه صنعت فرش در شهرستان هریس

هاي انجام یافته در این پژوهش براي هرکدام از زیر معیارها و هاي انجام شده و آزمونبا توجه بهمطالعات و بررسی:ها یافته

تبع آن مفهوم پایداري در صنعت فرش شهرستان نمره مکتسبه که به اثبات پایداري معیارهاي اصلی و به نهایتًامعیارهاي اصلی 

حاصل گردید که به معناي پایداري این صنعت در شهرستان هریس است و طبق مطالب ذکر شده  3.80هریس با نمره میانگین 

.گذاري را دارداین صنعت پتانسیل سرمایه

گذاري و ترغیب هاي قدیمی، ارزشهتبافنهایت، ایجاد خانه فرش، عالوه بر نگهداري و حفاظت از دستدر:گیري نتیجه

تواند در از میان برداشتن مشکالت عدیده در مسیر تولید فرش هریس و همچنین اشتغال گذاري، میکنندگان براي سرمایهبازدید

الالن از بازار گذاري مناسب و عادالنه و کوتاه کردن دست دهاي استاندارد، قیمتطرح و نقشه يمردم منطقه، با استفاده از ارائه

یابی دوباره شهرستان هریس و پیرو آن بازار دست نهایتًافرش، در ایجاد امنیت شغلی براي شاغلین در این عرصه موثر بوده و 

  .ایران به مقام اول و رونق این هنر را مهیا کند

  اقتصادي ي، فرش هریس، خانه فرش، توسعهيپایداري اقتصاد:هاي کلیدي واژه

  

  

  

  

  



  مقدمه-1- 1

شرقی، از  کیلومتري شمال شرق تبریز مرکز استان آذربایجان 75شهرستان هریس به مرکزیت هریس واقع در 

هریس هاي  قالی. استبوده راز شهرت جهانی برخوردا فرد بهمنحصرهایی با طرح و نقش  ید قالیي تول دیرباز به واسطه

هاي مشهور پرطاقت و  قالی. ها سنگین و بادوام هستند این قالی. گردند بایجان محسوب میرهاي آذ ین نوع قالیربهت

» هریس«به عنوان فرش  دم جهان آن رارهاي متمایز و در عین حال ارزان به این ناحیه تعلق دارد و م سرشار از ویژگی

  .شناسند می

  فرش- 1-1  - 1

دهخدا، (افکنده یا گستردنی  بساط: شود، همانگفته می» ویسترگ«ان پهلوي که در زب» فرش«عربی  يهواژ

» گهوارگی«و » مادر بودن«و » گستردن«اش اتیکه صفت ذ» زمین«سترانند تا همچون گکه بر زمین می است) 1377

از طرف زمین، ). 48اریات، بگستردیم و چه نیکو مهدي، سوره ذ وزمین را(نشینان تقدیم نماید است، آرامش را به فرش

هر . عرش است يبنابراین فرش، آیینه. عکس آسمان است و هر اثر زمینی منشأیی آسمانی دارد یا تصویري از آن است

  .)1388چیت سازیان، (نقش بر صورت فرش، رمز و رازي از آسمان دارد

و الجرم،  فته استباگرهکه ) نقالی/غالین(غالی / ها و اعم از قالی فرش در زبان فارسی مشتمل بر انواع گستردنی

در زبان انگلیسی واژه . و خواب ندارد زشود و پر و پرزدار؛ و نیز گلیم و جاجیم و زیلو که بدون گره بافته می خوابدار

هاي گلیمی، و هرگاه بخواهند بر  بافتهاعم است از قالی دستcarpet ،rugخاصی که دقیقا معادل قالی باشد نیست و 

.برندکار میرا به)knotted rug/ carpet(یا  )pile carpet/rug(اصطالح بودن فرش تصریح کنندبافته گره

اقتصاد-1-2  - 1

تخصیص بهینه به  بشرياقتصاد دانشی است که با در نظر گرفتن کمبود کاال و ابزار تولید و نیازهاي نامحدود 

. هاستحداکثر شدن رضایت و مطلوبیت انسان پرسش بنیادین براي دانش اقتصاد مسئله. پردازدکاالها و تولیدات می

کند که با صرف حداقل تالش یا هزینه، حداکثر نتیجه به رفع نیازهاي خود دارد، سعی میانسان با توجه به تمایلی که 

ا بنابراین، اقتصاد علمی است که رفتار و رابطه انسان را ب. استاین راه و روش، اصل اقتصاد نامیده شده. را بدست آورد

مادي فردي و این مطالعه باید به بهبود رفاه . کندمییابد، مطالعه اشیاء مادي مورد نیاز او که به رایگان در طبیعت نمی

  .)1382فر، سلیمی(اجتماعی بشر کمک کند 

  پایداري- 1-3  - 1

- به معناي نگه Tinere(و ) به معناي از پایین به باال sus(و از دو جزء  )sustinere(از ریشه التین )sustain(فعل 

این فعل با . استمیالدي در زبان انگلیسی به کار گرفته شده 1290تشکیل شده و از سال ) داشتن، حفظ کردن

در توصیف شرایط، حالت و یا چیزي  )sustainable(است و صفت آمیخته ”حمایت، پشتبانی و تداوم“مفاهیمی از قبیل 

  .استمعاش، همچنان تداوم یافته تأمینیا به واسطه کمک یا رود که مورد پشتیبانی قرار گرفته به کار می

است فاقد معناي امروزي آن است و بر انتخاب شده )sustainability(بنابراین واژه پایداري که به عنوان معادل 

  .داوم یابدتواند در آینده تنظر است عبارت است از آنچه میمعناي واژه پایداري که امروزه مد. حفظ و ثبات تکیه دارد

محیطی، اقتصادي و نگهداري دراز مدت از رفاه و شرایط مناسب است که ابعاد زیست ،براي انسان، پایداري

  .)Sutton, 2004(گیرد و متضمن مفهوم نظارت، مسئول مدیریت استفاده از منابع استاجتماعی را در بر می

توسعه . باشدمطرح شده، نظریه توسعه پایدار می هاي نسبتا جدید که در مباحث معماري و شهرسازيیکی از ایده

بیانیه (اي است که نیازهاي حال انسان را با توجه به توانایی نسل آینده در دریافت نیازهایش مد نظر داردپایدار توسعه
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  .)1987کمسیون جهانی محیط زیست و توسعه آینده، 

و هدف از آن باال بردن سطح کیفیت  1-2شکل اي است کیفی و متوجه کیفیات زندگی استتوسعه پایدار توسعه

 - 2پایداري محیطی،  -1. توسعه پایدار در سه حیطه داراي مضامین عمیقی است. باشدزندگی براي آیندگان می

.)1380کیومرثی و دیگران، (تماعیپایداري اج-3ایداري اقتصادي، پ

).OECD, 2001: (دار،ماخذیپایتوسعهیشاخصها- 1-2شکل 

سازد بدون اي است که نیازهاي کنونی جهان را مرتفع میتوسعه پایدار، توسعه: استدر تعریف توسعه پایدار آمده

از این رو موضوعات ). Van, 1998(یابی به نیازهایشان با مشکل مواجه نمایدرا در دستهاي آینده آنکه توانایی نسل

اصلی مطرح در توسعه پایدار عبارت از اقتصاد و جامعه و محیط زیست هستند و به این ترتیب در معرفی نسخه بومی 

هاي اقتصادي و جامعه و ویژگیي توسعه پایدار براي هر کشوري توجه به دو موضوع فرهنگ و محیط که تعریف کننده

مفهوم توسعه پایدار ناظر . باشند از اهمیت باالیی برخوردار استها در هر جامعه میانسان با آن يمحیط زیست و رابطه

هاي اقتصادي به کار گرفته تواند و باید در فعالیتبر این واقعیت انکار ناپذیر است که مالحضات مربوط به اکولوژي می

برد کیفیت همه هاي ایجاد محیطی منطقی است که در آن ادعاي توسعه به منظور پیشهمالحظات شامل ایداین .شود

  ).1373رادکلیف، (گیرد هاي زندگی مورد چالش قرار میجنبه

  مسألهبیان - 2- 1

دار  اي یکدر هر خانه تقریباًطوري که به. اقتصاد شهرستان هریس تا چندي پیش متکی به تولید و فروش قالی بود

یابد ولی هیچگاه قطع است و امروزه نیز با نوسانات بازار فرش، اقبال مردم نسبت به بافت قالی تغییر میقالی برپا بوده

  .شودنمی

-باشدکهموجباتاشتغالجمععدیدهایهمچونهریس،جزءمواردیمیزاییتوسطاینهنراصیلدرمنطقهمبحثاشتغال

- یتولیدیکفرشازپشممواداولیهتأمینازابتدایکاربرای. استوانرافراهمکردهایازمردماینشهرستانازبزرگوکوچک،زنومرد،پیروج

-کشی،تولیدخامهوتولیددارگرفتهتامراحلطراحیوبافتفرشکهفعالیتهنرمندانهشویی،رنگرزي،چلهریسی،پشمچینی،پشم

-اشتغالحتیاین. کندکثیریازمردماینمرزوبوماشتغاالیجادمیرقشگیرد،همهوهمهبرایبرمیبافرادریطراحوقالی

.شودزاییدرمراحلفروشفرشدربازارهایداخلیوخارجینیزادامهداشتهومنجربهایجادمشاغلیدراینزمینهمی

-باشندبههنگامپیري،ازکاربافیمیبافکهبهصورتخانگیمشغولبهقالیهریس،اکثرهنرمندانقالیشهرستانبرطبقآمار
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. گیردهیچوجهقرارنمیراختیاربازماندگانبهرودودایازبینمیهابهگونههایآنافتادگیویاحتیفوت،کلیهتجاربواندوخته

. تربپیمایدشودتاتولیداینفرشنفیسراهتکاملوبهبودکیفیتخودراهرچهسریعدرحالیکهاگراینتجارب،ثبتوضبطشود،باعثمی

-پذیردوازمیزانباقیفرماصورتمییتولیدفرشدرایرانبهصورتخویشسهمعمدههمچنین 

-غیرهاییکهبهصورتاماهمینمیزاناندکنیزدرکارگاه.شودسفارشدادهمیدهندگان،ماندههمکهبسیارناچیزاست،توسطسفارش

-چراکهاحداثاین. شودندرتدیدهمیهاییبابافتمتمرکزدرایرانبهصورتاصولیکارگاهشودوبهشوند،بافتهمیادارهمیمتمرکز

  .شودهانهبهلحاظمادیونهبهلحاظمعنویازسویدولتحمایتنمیگونهکارگاه

-یباالییواقعگردیدهفرشمنطقهبردودرصنعتصادراتنیزدررتبهصورتخانگیبهپیشمییکیازمناطقیکهتولیدفرشخودرابه

- بافیخانگیقابالجرانمیهایقالیهایصنعتیسازگاربوده،ولیبهصورتعملیدرکارگاهقوانینمختلفیکهباشرایطکارگاه. یهریساست

-بینرفتهوبهکارگاههایینهچنداندوربهتدریجازبافیمتمرکزموجوددرگذشتههایقالیباشد،باعثشدهتاکلیهکارگاه

-هایتولیدمتمرکزفرشازطرفینیزذکرایننکتهضروریاستکهدرکارگاه. هایخانگیبابازدهیبسیارکمتبدیلشوند

-هایبافتخانگیاصوالقالیدرکارگاه. پذیراستبافیعالوهبرراندمانباالیکاري،کنترلونظارتبرکیفیتتولیدنیزبهسهولتامکان

-تکافیویابهعبارتیبهتر،عدماطالعبافانبدلیلمحدودیتاطالعاتوعدمدسترسیبهاطالعا

-هایبافت،پرداختوشستشویفرشبهمشکلبرخوردمییمناسب،شیوهرسانی،درانتخابمواداولیه،طرح،نقشهویاحتیانتخاباندازه

هایبزرگ،تهیهکهدرکارگاهدرحالی. سریمعایبوباقیمتینازلبهبازارارائهدهندهایخودرابایکشودتافرشکنندواینباعثمی

-المللیطرحونقشهواندازهگیرد،ویاارتباطوکسباطالعاتالزمازبازاربینبیشتریصورتمییمواداولیهباتخصص

-هایمناسبتهیه،بافتهوعرضهمی

  .باشدشودکهاینامرخودبهمعنایافزایشکیفیتکار،افزایشقیمتمحصولتولیدیوبههمانمیزاننیزافزایشکارمی

فرش شهرستان هریس و همچنین اشتغال گذار بر تولید اخت و بررسی عوامل و موانع تاثیراین پژوهش سعی در شن

دنبال آن راهکارهایی براي از میان هباشد و بر توسعه اقتصادي شهرستان هریس میمردم این منطقه و تاثیر آن ب

فرش با  يریزي بر روي نقاط قوت آن در قالب طرح خانهقاط ضعف و همچنین تقویت و برنامهبرداشتن این موانع و ن

  .صادي ارائه خواهد شدرویکرد پایداري اقت

  ضرورت و اهمیت پژوهش-3- 1

که طوريه بود، بهتا چندي پیش آوازه فرش ایرانی، سراسر جهان از اروپا تا آمریکا و حتی شرق دور را در نوردید

رنوشت فرش دستباف اینک ساما هم. هاي معتبر جهان استتاریخی ایران زمین زینت بخش موزههاي بسیاري از فرش

اي جز اضمحالل در انتظار این هنر اصیل در صورت ادامه روند کنونی آینده کهانگیزي دارد، بطوريغم ایران حکایت

  .ایرانی نخواهد بود

است، ایران باید وضعیت تجارت و ارتباطات تجاري خود را با اد و بازرگانی جهانی تغییر یافتهبا توجه به اینکه اقتص

ه استفاده از شبک. امروزه دیگر صادرات فرش به شکل سنتی امکان پذیر نیستسیستم جدید جهانی متناسب کند، زیرا 

  .هاستاي یکی از این راهاینترنت و ارتباطات خاص رایانه

. هایی براي تبیین این هنر ایرانی در جهان و برتر از آن آشنا ساختن ایرانیان ضروري استدر این راستا ایجاد پایگاه

است که این در حالی. به این موضوع اختصاص دارد که پاسخگوي تنوع و گستردگی آن نیست اما تنها دو موزه در ایران

باشند، و هنوز بافی میاي در فرشز مناطق ایران که داراي سبک ویژهبسیاري از کارشناسان معتقدند که در هر کدام ا

قم، منطقه فارس، خراسان و همچنین  شوند مانند کاشان، تبریز، اصفهان،افی به صورت کالن در آن انجام میبفرش

هایی تشکیل شود تا باید موزه.. .، جوشقان، ساروق وباشند نظیر هریسبافی ایران میشهرهایی که مهد فرش و فرش

هاي نفیس منطقه و همچنین دانش و هنر فرش مربوط به هر فرهنگ در اختیار و معرض دید گردشگران قرار فرش

ها اغلب به شهرهایی مثل اصفهان، تبریز، با توجه به اینکه آن. ربوط به آن منطقه آشنا شوندگیرد تا با هنر و فرهنگ م
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هاي مربوط به فرش وجود داشته باشد تا گردشگران به نند، باید در این شهرها نیز موزهکسفر می.. .و شیراز، و مشهد

  . بافته ایران آشنا شوندراحتی با این دست

- رغیب بازدیدگذاري و تهاي قدیمی، ارزشبافهرش، عالوه بر نگهداري و حفاظت از دستدر نهایت، ایجاد خانه ف

تواند در از میان برداشتن مشکالت عدیده در مسیر تولید قالی هریس و همچنین گذاري، میکنندگان براي سرمایه

گذاري مناسب و عادالنه و کوتاه کردن هاي استاندارد، قیمتطرح و نقشه يمنطقه، با استفاده از ارائهاشتغال مردم 

شهرستان  يیابی دوبارهدست نهایتاًدست دالالن از بازار فرش، در ایجاد امنیت شغلی براي شاغلین در این عرصه و 

  .هریس و پیرو آن بازار ایران به مقام اول و رونق این هنر را مهیا کند

پژوهشیپیشینه- 4- 1

 .)1372علمی، (استد و معماري انجام پذیرفتهي آن با اقتصاش و رابطهفر يکنون مطالعات زیادي در زمینهتا

تحلیل اقتصادي عوامل موثر بر صادرات  .)1379بریم نژاد، ترکمانی، (اثرات تمرکزگرایی بر توسعه صادرات فرش ایران 

باف فرش دستهاي تعاونیاجتماعی-يزاییاقتصادبررسیعوامالشتغال .)1393عباسی، اسدي، جعفري، (فرش در ایران 

بافی، ها به لحاظ میزان تولید، درآمد حاصل از قالیبافان عضو و غیر عضو تعاونیبین قالی: استانهمدانیروستاها

بافی، میزان تعامل اجتماعی، میزان آگاهی بافی، دسترسی به مواد اولیه و ابزار قالیدسترسی به وام و تسهیالت قالی

هاي فرش توان گفت تعاونیدر مجموع می. داري وجود داردبافی تفاوت معنیتخصصی قالیاجتماعی و دانش و آگاهی 

اند بافان این استان داشتهاجتماعی قالی-باف روستایی استان همدان نقش موثري در بهبود وضعیت اقتصاديدست

بررسی . )1379ن، ایچیت ساز(باف در توسعه مناطق روستایی جایگاه فرش دست .)1385زیارتی نصرآبادي، (

نقش فرهنگ اشتغال وکار . )1386ان، یچیت ساز(اجتماعیواقتصادیموثربرگسترشهنرفرشکاشان- هاي فرهنگینهیزم

هاي کوچک و بندي عوامل موثر بر رشد بنگاهشناسایی و اولویت .)1393کاتب، (بافییت قالیرون از خانه در وضعیب

عنوان تنها الملی و جایگاه ملی بهباف ایران با برند بیندستصنعت فرش : فرش يصادر کننده) SME’s(متوسط

گویی به تقاضاي محصولی است که با توان نیروي انسانی ماهر و هنرمند ایرانی و با استفاده از منابع بومی ضمن پاسخ

سایر است و علی رغم این که سهم صادراتی آن نسبت به داخلی، جلب مشتریان بسیاري را در جهان موجب شده

کاالهاي داخلی روند کاهشی دارد، ولی نخبگان و بعضی از فعاالن این صنعت در چند سال گذشته همچنان گوي 

هاي چشمگیري را در توسعه و رشد این محصول اند و موفقیتسبقت را نسبت به رقباي داخلی و خارجی ربوده

هاي کوچک و متوسط صنعت فرش در تجارت بنگاهبندي عوامل تاثیرگذار بر رشد شناسایی و اولویت. اندداشته

نفعان بخش خصوصی و تعاونی و تواند براي سایر فعاالن و ذيالمللی و میزان تاثیر هر یک از متغیرها میبین

س در بستر یازشناسی پردب .)1388ان، یچیت ساز(گذاران حوزه صنعت فرش موثر واقع شود ریزان و سیاستبرنامه

گویاترین آثار هنري ایران بوده که ریشه در فرهنگ و تمدن » فرش«و » باغ«: رانیعماري و فرش ام يانهیگرانماد

سازي و در واقع هم هنرمندان باغ. ترین عالیق و عواطف، اعتقادات و باورهاي انسانی مأنوس هستندداشته و با طبیعی

ها را به منظور تجلی ماهرانه و مطلوب ترین تالشبافی و طراحی فرش، زیباترین و ممتازی و هم هنرمندان فرشیآراباغ

نتیجه آنکه هنرهاي سنتی در . گیرندکار میذوق، فکر، احساس، رمز و رازهاي درونی و ذهنی خود و باورهاي مردم به

تختی، سامانیان، افهمی، (نمایندگویند و بر حقیقت واحدي داللت میعین تنوع در صورت، از یک معنا سخن می

شناسی قالی نشانه .)1388، و همکاران فرشید نیک(هاي محرابی دوره صفویهبررسی و تحلیل هندسی فرش .)1388

» فرشی از عرش«از نقش: فرش باغی .)1386محمودي نژاد و دیگران، (بازتاب معماري مسجد در نقش فرش: محرابی

هاي دوران هاي ایرانی، خاصه فرشفرشهاي بهشتی در مفهومی تمثیلی از بهشت و باغ: »عرشی بر فرش«تا طرح 

است و نشان از همت واالي طراح فرش ایرانی هاي دوران اسالمی بودهها و پردیسشود که ملهم از باغصفوي دیده می

در تصویر کردن و تجسم بخشیدن به مفاهیم واالي معنوي و بهشتی در حد ادراك و استعداد انسان زمینی دارد 
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فرش -بازخوانی نظام معماري باغ ایرانی در باغ .)1387شاهچراغی، اسالمی، (فرش -باغ و باغ-فرش .)1383موریر، (

آن  يترین تجسم از باغ پس از تجسم معمارانهفرش ایرانی کالبدي: شناختی ادراك محیطایرانی با تأکید بر نظریه بوم

تر باغ ایرانی در تند براي بازشناسی دقیقاز یکسو بازنمایی باغ در فرش شواهد و مدارکی مس. درفرهنگ ایرانی است

هاي تاریخی براساس عوامل طبیعی و انسانی بر دهد و از سوي دیگر تخریب و نابودي باغاختیار محققان قرار می

فرش ایرانی از -تداعیِباغ در باغ-بازشناسی نظامِ ادراکی .ها افزوده استها از طریق مطالعه فرشاهمیت بازخوانی آن

ی محصور در میان هاي باغی یا باغفرش يفرش یا نمادي از باغ، حاشیه .)1383دادگر، (ایج این تحقیق است جمله نت

  .باغ مینویی فردوس و طرح قالی ایرانی) 1376حصوري، (دیوارها

  پژوهش هايسؤال-5- 1

و  تأمینشهرستان هریس را  بافانقالیاقتصادي و پایداري اقتصادي  يتوان با طراحی معماري، توسعهچگونه می

  تضمین نمود؟

معماري  يوري تولید فرش در شهرستان هریس بخصوص در زمینهاقتصادي و بهره يمل موثر بر توسعهعوا

کدامند؟

  پژوهش هايفرضیه-6- 1

آثار دستباف ارزشمند و همچنین فروش و ارزشگذاري تولیدات شهرستان  يتواند محلی براي ارائهفرش می يخانه

  .باشد

  .کنندگان فرش را بهبود بخشدکنندگان و مصرفتواند ارتباط بین تولیدفرش می يخانه

  پژوهش اهداف- 7- 1

بافان شهرستان هریس و فعالیت غالب این منطقه هدف از این پژوهش بررسی روابط بین پایداري اقتصادي قالی

  .باشدی در این زمینه میبافی و نیز کشف نقاط ضعف و قوت آن و ارائه راهکارهاییعنی فرش و قالی

از . شوددلیل صادراتی بودن فرش ایران و نیز فرش هریس ابتدا به عوامل موثر بر تجارت فرش ایران پرداخته میبه

تواند جایگاه قالی ها میتوجه به آن جمله عواملی که بازارهاي فرش در اروپا و امریکا را تحت تاثیر قرار داده و یقیناً

  :توان به عوامل زیر اشاره کردموقعیت بهتري قرار دهد میایران را در 

قیمت  

عدم توجه به دکوراسیون و قالی  

نحوه عرضه و فروش قالی  

عدم توجه به دانش تبلیغات  

قوانین و مقررات  

کنندهریزي نسبت به اوضاع اقتصادي کشورهاي واردعدم توجه و برنامه  

کنندهکاهش جمعیت مصرف  

تحوالت سیاسی  

 دولتحمایت  

فاصله تا بازار مصرف  

راهکارهایی در قالب یک طرح معماري جهت از میان برداشتن و یا تسهیل این موانع نیز  يرفع این مشکالت و ارائه

  .گیردبعدي اهداف این پژوهش قرار می يدر مرحله
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  مبانی و پیشینه تحقیق-2

  ایرانشناخت فرش - 2-1

هاي  قالی. هنر ایران در مغرب زمین به مدت چند قرن بیش از هر چیز به قالی ایرانی نامدار و شناسا بوده است

گردان خارجی از همین مالحظه در چشم فرستادگان و جهانایران در تجمالت زندگی درباري سهم بسزا داشت و به

گفتند، و اغلب نیز با ستایش  ي پانزدهم مسیحی به بعد همواره از آن سخن می سده زي فراوان برخوردار بود، و ا جاذبه

زیبایی . توانستند به آسانی به همراه آورند اي بود که مسافران می گذشته از این، قالی ایرانی چشمگیرترین تحفه. بسیار

  .ساخت هاي مغرب زمینی را نمایان می مقداري و حقارت فرش ها به همان نگاه نخست بی و شکوه این ارمغان

هاي چهاردهم و  ستد قرار گرفت و در سده و کم از اواخر قرون وسطی، جزو اقالم داد زمین، دست مشرقفرش 

زدهم مسیحی بر صورت اموال اشراف و ثروتمندان افزوده گشت و نیز به آثار نقاشان اروپایی راه یافت، اما این پان

هاي شرقی  این نیز هست که فرش. تر بودندآمد که به اروپا نزدیک هاي خاور نزدیک فراهم می ها عمدتا از سرزمین فرش

ها کمابیش خشن و خالی از ظرافت، و نیز دلگیر  داشت و طرح آن هاي معدود بازار اروپا همه بافته از پشم بود و رنگ

هاي عالی آن به راستی  اي، که نمونه هاي قاهره هاي ایرانی، حتی قالی بافتهبود و فاقد تابناکی و ظرافت دلپسند دست

هاي  در برابر قالی] قویونلو به ایران آمد سفیر ونیزي که در زمان اوزون حسن آق[ممتاز است، از نظر جوزوفا باربارو 

  .هایی که به محض ورود به ایران چشمانش را خیره کرد و او را به وجد آورد باختقالی شکوهمند ایران رنگ می

ي این  از جمله. بهاتر افزوده شدتر و گران هاي نفیس هاي ایرانی با به دسترس آمدن نمونه جاه و منزلت آغازین فرش

هاي ممتازتري  فرش. آمد بود که مقدار زیاد به اروپا می» لهستانی«بفت مشهور به  سیم هاي زربفت و بافتهها دست نمونه

هایی اعال  بافتهآراست و همچنین دست ي مستقیم داشتند می هاي سلطنتی کشورهایی را که با ایران رابطه نیز کاخ

هاي نقاشی آنان بر قدر و  ر پردهها د شد که نشان دادن مکرر آن توسط هنرمندان متمکن، از جمله روینس، خریده می

هاي ایرانی به مقدار زیاد  لهستان و دانمارك و هلند و پرتغال به وارد کردن فرش. افزود ها می منزلت این فرش

این  زهایی به تقلید ا کردند فرش تالش میشاهانی چون لوئی چهاردهم بیهوده پرداختند، در همان حال که پاد

پوپ، (ساخت قالی ایرانی را دوچندان می ورشان بافته شود، که این خود ستایش و تکریمهمتا در کش هاي بی گستردنی

1387(.  
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زمینی بر این باورند که ایرانیان، استادان بدون رقیب رنگ در  مشرقتمام پژوهشگران هنرهاي تجسمی و تزیین 

هاي سرخ از نوع تیره، سبز، در قالی پازیریک، رنگ. اندفرش بوده ها و اعصار، اعم از پارچه، مینیاتور وآثار جاودانی سده

ي مهارت ایرانیان در رنگرزي است که هنوز هم با ثبات باقی است و نشانهآبی، زرد کم رنگ، نارنجی و غیره به کار رفته

  .)1384چیت سازیان، (ها قبل از آن دوران است مدت از

هاي گیاهی، معدنی و حیوانی داشته هاي مختلفی را براي رنگینهگوناگون، قابلیتایران با توجه به شرایط اقلیمی 

ایران را . ي سیلک و شوش، نشانگر این مطلب استآثار بدست آمده در تپه. گرفته استکه مورد استفاده قرار می



  .)105: همان(رف دارد ي مصاند و اسپرك از پنج هزار سال پیش در ایران سابقهخاستگاه اصلی رنگ روناس دانسته

که شرکت انگلیسی فرش زیگلر در ایران دایر ) ق. ه 1301(میالدي  1883بعد از انقالب صنعتی اروپا و از سال 

هاي شیمیایی به تدریج مرسوم شد و توسط تجار یهودي وارد بازار رنگ شد؛ این روند علی رغم وضع شد، رنگ

ي بیست قرن حاضر و پس از جنگ جهانی دوم استفاده از یافت و از دهه ي قاجار ادامههایی در اواخر دورهممنوعیت

  .)106: همان(هاي سنتی ایران شدي رنگ آمیزيهآن در ایران شدت یافت و به تدریج جایگزین عمد

ها، اندکی فرارند و البته رنگ. هاي فرش از ادوار قدیم استاولین ویژگی معروف رنگ آمیزي فرش ایران، ثبات رنگ

یرانی شده هاي اهمین فرار بودن، جزیی است که موجب پدید آمدن چنین پختگی، مطبوعیت و جا افتادگی در قالی

هاي مورد نظر، آن مواد رنگی رنگ .قص بودن آن استرنگرزي متداول در ایران همان نا ياست؛ در واقع حسن شیوه

هماهنگی و فروغ و درخشندگی و تاللو طبیعی را است که ممکن است به مرور زمان رنگ باخته و در عمق قالی آن 

  .)106: همان(شوندتر میها مالیمته است، رنگکار رفها در ایران بهدر این روش که قرن. ایجاد کند

اي نیز متفاوت است که عمدتا متاثر از شرایط فرهنگی و اقلیمی است و از آمیزي فرش ایران به لحاظ منطقهرنگ

شد مثال در همدان و هریس رنگ روناس، در اراك ي آن نیز شناخته میفرش در گذشته، منطقه ي رنگطریق مشاهده

ئین رنگ آباد و نواحی آن رنگ دوغی، در مشهد و اطراف آن قرمز الکی، در کرمان کرم و نخودي و دز قم و ناو مشک

  .)107: همان(کنندسفید بیشتر مصرف می

  و طرح اساس نقشه بندي فرش ایرانی بردسته- 2- 1  -2

ها و نقش  این طرح. ن طرح و نقش خویش هستندهاي ایران بخش اصلی جنبه هنري خویش را مدیوبافتهدست

در این میان . اند ها نقش بسته بافتیگر منتقل شده و بر روي دستها از نسلی به نسل دها در طی قرون و هزاره مایه

رود، اغلب حول طرح و شمار میز این هنر ملی سرزمین بهاباف ایران نیز که نمود کاملی هاي هنري فرش دستجنبه

حت تاثیر فرهنگ حاکم تکامل ها که در طول دوران تاریخی و تاین طرح. گیرد نقش زیباي آن مورد مطالعه قرار می

  .)1388میرزائی، ( اند هاي بعدي منتقل شده هاي مختلفی به نسل اند، به شیوه یافته

  :، چند نکته حائز اهمیت و قابل توجه استدر ساختار طرح فرش ایران

.هاستنمادگرایی و رمزگرایی از ویژگی بارز عمده آن.1

.بر انتظام هندسی استوار بوده و نظم آن هندسی است معموًال.2

که با چهار جهت اصلی و چهار اقلیم » مستطیل«هاي ایران توسط قابی چهارگوش یا تعین عمده فرش.3

.گیردکعبه و مسجد مسلمانان تناظر دارد، صورت می يباستانی مبناي مربع گونه

.استه افکندهیبر طرح آن سا» توازن«و یا » تقارن«اصل .4

هاي یا حاشیه» حاشیه«بوم یا متن، با  معموالً. بوم و حاشه است: طرح هر فرش داراي دو بخش اصلی.5

.شودرسد، قاب گرفته میمکرر و متوالی که گاهی به هفت عدد می

سرمشق ) ي دو بعديشیوه(گیري از منطق ژرفانمایی خطی و بهره) پرسپکتیو(از ژرفانمایی فضایی پرهیز .6

.طراحان آن است

.)1388چیت سازیان، (گرایی بر طرح آن غالب استیز ذرهشناسی گریز از خالء و نبایییز.7

است، آرتور آپهام پوپ شده گذشته از فرش پازیریک که با توجه به طرح آن، نوعی فرش باغی یا گلستان خوانده

به شکلی همراه شکوه، تنوع و اغلب  )صفوي(بزرگ  يهاي ایرانی دورهقالی يهمه تقریباً«هنرشناس شهیر معتقد است 

- شکل تصویري خود را میترین ها، مفهوم باغ کاملدر بزرگترین قالی. کنندان مییرا ب» باغ«اي زنده، مفهوم به شیوه

کند، حتی اگر طراح چنان خواسته باشد، چنین باغی ز ترسیم یک باغ کامل واقعی جلوگیري میطراحی باغ ا .یابد

بهاري بود که ) یا بهارستان خسروبهار (خسروقالی . ..کند نه یک باغ منفرد راهاي صوري و جهانی را بیان میویژگی
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دلخواه  )باغ(بافی به همان هزار سال بعد قالی... بودبخشیده یبایی باشکوه خود را به کاخ زگرفتار و زندانی شده بود و 

  ).1376حصوري، (» راه بدو دست خزان که بردزاري است ولیکن نه چنانالله: کهاعتراف کرد 

 تشریکدر اوایل قرن شانزده بود که بافندگان ایرانی در : نویسدکورت اردمان فرش شناس مشهور آلمانی نیز می

هاي قابل قیاس با فرش بهار ساخت تا فرشابند که آنان را قادر مییهایی دست ند به مهارتمساعی با نقاشان توانست

ها درختان در این فرش. هاي تبریز، قزوین و کاشان زمینه کار، تبدیل به باغ شدخلق نمایند، در بسیاري از فرش خسرو

ها در ال به الي اند و پرندهتصویر کشیده شده جوشد بههایی میها چشمهبه گل نشسته و سروهایی انبوه که در پاي آن

  ).1387اردمان، (ولند ف در زیر درختان به جست و خیز مشغاند و حیوانات مختلها پناه گرفتهشاخه

میالدي در شمال غربی و غرب ایرانبه ویژه در کردستان  18صفویه، این طرح با تغییراتی در قرن  يپس از دوره

در » بهار خسرو«رسد که ادامه حیات به نظر می: نویسدکورت اردمان در این زمینه می. بافته شدتداوم یافت و در قالی 

هاي شمال اي دیگر از فرشها یادآور گونهاین... هاي متعلق به قرن شانزدهم و هیجدهم ممکن شده استبستر فرش

ها طرح باغ شرقی را از باال به زمینه این فرش. استها باقی ماندهایران در قرن هیجدهم است که هنوز تعدادي از آن

  ).1378ردمان، ا(» گذاردیایش منم

هاي معروف به نقش باغچه که در قرن طرح باغ در قالی«: خانم ویکتوریا سکویل وست نیز در این رابطه نوشته است

هاي داراي ت که اکثر قالیدیماند نیز معتقد اس). 1336سیزده خاورشناس، (» رفته استبافته شده به کار  18و  17

غربی ایران و یا در دانست و ممکن است در شمال) دوازدهم هجري(نقش باغ را باید متعلق به قرن هیجدهم میالدي 

  ).1365دیماند، (ه شده باشد قفقاز بافت

 ين با نگارهي قاجار به بعد، مطلبی راجع به وجود فرش با طرح باغی در ایرامحققان فرش و منابع مکتوب، از دوره

تنها دکتر پرهام . انداند و در واقع به این وسیله این طرح را متروك برشمردهچهارباغ و طرح سنتی باغی مطرح ننموده

هاي فرش طایفه ترك زبان بهارلوي فارس یابی طرح و نگارهعشایري و روستایی فارس در ریشه يهادر کتاب دستبافت

هاي باغی صفویه و ي عشایري آنان را به طرح باغی قالیاند، یک نمونه طرح قالیچهکه از بهار کردستان مهاجرت کرده

  .)1371پرهام، (نماید قاجاریه منسوب می

 يبافی ایران چاپ اتکاء بافت تبریز از سدهاي از طرح قالی باغی شبیه طرح سنتی چهار باغ در کتاب هنر قالینمونه

کتاب . رسد تلفیقی از طرح باغی و طرح خشتی باشد که حالت باغی بر آن غالب استنظر میمعاصر چاپ شده که به

فرش، در طرح این . »تمام این فرش مانند گلستانی است«مذکور در توضیح این قالی ابریشمی معاصر نوشته است 

ها تشابه با طرح هندسی ها در خانههاي متعدد فرش، وجود درختان و گلها، حاشیهراهبندي، ترنج در مرکز چهارکرت

یاه نقش ها به جاي جوي آب و ماهی، کتیبه و گل و گهاي منتهی به ترنجکند، هر چند که در راهباغ را گواهی می

).1357رودن، (بسته است 
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فا یا یقش مهمها نطرح يریگداالن زمان و ذهن در شکل. کندیعبور م یمختلف يهاذهن انسان یک نقش از صافی

گونه که ها و اقوام مختلف هستند، همانملت یمحصول تبادالت فرهنگ یها و نقوش قالاز طرح ياریبس. کنندیم

ها و اقوام مختلف مبادله ملت نیب.. .ها، آداب و رسوم وشیها، گور داستانینظ یو اجتماع یت فرهنگاز محصوال ياریبس

ها نقش. ستندین ین قاعده مستثنیز از ایها نرند، نقشیگیبه خود م یلهجه محلرنگ و بو و ر ین مسیگردند و در ایم

جامعه خود در یازهایفرزند ن یهر نقش. گردندیر و تحول مییگر دچار تغیبه محل دیز در نقل و انتقاالت خود از محلین

متفاوت  ي، عملکردیندگگر متناسب با نوع زین طرح و نقش در جوامع دید هم ایگردد، شایخاص محسوب م یزمان

طرح . کنندیم يروین قاعده پیز از ایس نیهر شکسته يهاطرح. و عرضه گردد یگر معرفید یامبا ن یداشته باشد و حت

رات صورت گرفته ییاند و به مرور با تغل کردهیه به طرح شکسته تبدین ناحیگردان را بافندگان ا یترنج شاه عباسلچک



وجود ارتباط . ه استفرش عرضه شد يریبه فرهنگ تصو ياتازه يبصریها، الگوهادر طرحو ابداعات نو  یبه روش ذهن

بافندگان . ز استیتامل برانگیااسطوره يهاهیس و بن مایهر یقال در.. .و يک، للک، سوقوردبمثل گو ییهاهین نقش مایب

عزیزي (اندع پرداختهیبد يهاهیاز نقش ما يابه خلق مجموعهع ه و انتزایاز عامل تشب يریگن حوزه، با بهرهیباف ایذهن

  .)1387و نوائی، 

  :شودامال متفاوت تقسیم میطرح قالی در ایران به طور معمول به دو سبک ک

یا هندسی(هاي با خطوط شکسته طرح(

 1368ادواردز سیسیل، ()یا منحنی(طرح با خطوط گردان(.

توان  ریب را میدر طرح هندسی سه گونه خط راست افقی، عمودي و اُ. ترند قدیمیها  هاي شکسته از دیگر نوع طرح

در برابر . رودهاي روستایی و عشایري بکار می پردازي امروزه در طراحی قالی ایران، بیشتر در قالی ي نقش این شیوه. دید

ها به کمک خط  و در آن نگاره شود تر بکار گرفته می هاي شهري و مرغوب طرح شکسته، طرح گردان بیشتر در بافت

.)1384سازیان، چیت (شودنشان داده می
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یافت دو سبب  ، این اندردانستند میساله  حداکثر هزاربافی را هنر و صنعتی پیش قالی يهنرشناسان تا چند دهه

 زي خوابدار، و دیگر عدم صراحت متون کهن، اعم ا بافته گره هاي باستانی فرش یکی در دست نبودن نمونه: داشت

گفتند ها سخن می هایی که از آن ي گره بافت بودن فرش یونانی و اوستایی و پهلوي و فارسی و عربی و چینی، درباره

  .)1387پوپ، (

ل رساند با پیدا شدن سا 2500تر برد و به  بافی را دست کم هزار و پانصد سال عقبکشف قالی پازیریکتاریخ قالی

هاي باستانی  مفرغ و عصر آهن در آسیاي میانه و ایرانو محوطه عصربافی در گورهاي زنان اواخر هاي مخصوص قالی ابزار

اي  هاي گره بافته پارهمفرغ محقق گشت، فرش عصربافی از اوایل وجود قالی ي دوم ي سوم و هزاره رهایران از اواخر هزا

هاي  هاي نخستین مسیحی یافت شد تداوم این هنر و صنعت را در دوره هاي باستانی سده طههاي محو که در کاوش

  .)1387پوپ، (رسدت کم به چهار هزار سال پیش میبافی دسبعدي به اثبات رساند و مدلل گشت که آغاز قالی

  ایران باستان-3-1  - 1  -2

ي ران و به زمانی پیش از پایان سدهرا به ایاي موجود نیست که بتوان آنپارهحتی فرش چون هیچ فرش کامل یا

به کلی وابسته است به منابع مکتوب و به  تقریباًي این هنر ترین دورهیقدیم ينهم هجري نسبت داد، تاریخچه

هنرهاي تزئینی مرتبط  مصر،النهرین و هاي دیگر، چون آسیاي میانه، بینهاي یافته شده در سرزمینخصوصیات نمونه

  .)1387پوپ، (چگونگی ظواهر این هنر فراهم آوردتواند در هر دوره شواهدي بر نیز می

زمان در باشد که شاید همبایست در تاریخی بسیار کهن آغاز شدههنر بافتن منسوج براي گستردن بر زمین می

است شاید همیشه در بودهآغاز این رویداد چگونه و کجا و چه موقع که سراما تعیین این. باشدنقاط متعدد تحقق یافته

هاي درگاهی منقوش بر تواندر فرشنخستین بازنمایی یک فرش خوش طرح را می. قلمرو حدس و گمان باقی بماند

ي لوور ، که اکنون در موزه)واقع در شمال شرقی موصل(ي معروف خرساباد به ویژه در آن قطعه. سنگ آشوري یافت

اي زیبا به هاي چهارگوش و با حاشیهي خود به صورت مکرر در قابر زمینههاي چهاربر را داست این فرش سنگی گل

این صورت یک فرش تمام عیار است که در آن زمان دور به خوبی مصور شده است و . دهدنقش نیلوفر آبی نشان می

شابه باشدله مهزار ساتوان یافت که در طرح به این فرش کهن سههاي کردي جدیدي میها و گلیمهنوز هم فرش

  .)1387پوپ، (

توانستند دست یابند و جمله بر محصوالت تجملی بابل میهخامنشی بر منابع تمام آسیاي غربی و از عصرایرانیان 

ها در البته ممکن است این فرش. استهاي بابلی نام برده شدهها به ویژه از فرشدست هم یافته بودند، که در میان آن
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هاي بابلی و از گلیم] تخت زرین[پوشش«: نویسدزیرا که آریان در توصیف آرامگاه کوروش میباشد، ایران بافته شده

بابلی خوانده اما منشا  صریحاًها را در این عبارت، چون گلیم» .هاي ارغوانی استترین بافتهیر آن از ظریفزهاي فرش

  .)1387پوپ، (باشدا ایرانی بودههاست، حداقل این احتمال وجود دارد که آن فرشها را ذکر نکردهفرش

  ساسانیان يدوره-3-2  - 1  -2

ساسانیان  عصردست نیامده است، اما در مورد اشکانی به عصربافی در ایران ي فرشتاکنون هیچ نوع اطالعی درباره

-tapبه چینی (هاي پشمی از فرش) م Sui()590-617سویی (ي در سالنامه. اشارات مکتوب قابل توجهی وجود دارد

tan( بین راست که اعتبااست که مؤید آن است که در آن زمان صنعت مهمی وجود داشتهساخت ایران سخن رفته-

  .)1387پوپ، (استدست آورده بودهالمللی هم به

حسب دوم که معروف به طاقدیس بود بر خسروتختگاه . استسلطنتی حائز اهمیت بسیار بوده يفرش در ابنیه

  .)1387پوپ، (استاست با سی تخته فرش گوناگون مفروش بودهشرحی که از آن داده شده

اما وضعیت هنر . باشد، این مقدار اطالع ناچیز استبایست در آن روزگار داشتهبا توجه به اهمیتی که این صنعت می

یستاق در آن عهد دشوار نهایی بدان سبک و سیاست که تصور وجود فرشقدري شناخته شدهساسانی به طور کلی به

  .)1387پوپ، (
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که بیش آمد، همچنانشمار میهاي تجمل و نیز از ضروریات زندگی بهي اسالمی فرش از نشانهاز همان ابتداي دوره

هاي بر بالش«: آمده] ي بهشتیاندرباره) [سوره الحجر(در قرآن کریم . بار در قرآن و حدیث ذکر آن رفته استاز یک

- قیمت فرمانروایان بزرگ بودهي اموال گرانفرش در خاور نزدیک همواره در زمره. »زنندهاي نیکو تکیه میسبز و فرش

  .)1387پوپ، (است 

شد در چین هم شهرت داشت، و جا صادر میهایی که از آناست، فرشبافی بودهسوریه ظاهرا از مراکز مهم فرش

که لغت قالی که در زبان فارسی به معناي دیگر آن. نیز معروف بود] النهریندوشهر قدیم بین[هاي نعمانیه و حیره فرش

اما . بافتندگرفته شده است که در آنجا فرش می» قالیقال«گویند از نام شهري در ارمنستان به نام فرش پرزدار است، می

هاي سده] عربی زبان[نویسان عرب افیبافی برپا کرده بود و جغردر هر ایالتی مراکز بزرگ فرش تقریباًایران پیش از آن 

ي اند، گرچه دربارهي اماکن بافت و تجارت فرش براي ما به یادگار گذاشتهنخستین اسالمی، اطالعات بسیاري درباره

  .اندند یا به اختصار گرائیدهااي ساکتدهندهها به نحو آزارها و چگونگی خود فرشویژگی

زیلو به مقدار زیاد در خوي، برگري، ارجیح، . شدان مقدار کثیري فرش بافته میي چهارم هجري در آذربایجدر سده

شود که سطحی هموار و تخت بافت و ي زیلو امروز به فرشی اطالق میکلمه. شداخالط، نخجوان و بدلیس تهیه می

هایی سفید است و کتیبه به رنگ آبی و معموالًهاي امروزي شود؛ نمونهبدون پرز دارد و عمدتا براي مساجد درست می

. کرددر کنار دریاي خزر روناس و پالس به مقدار زیاد تولید می] مغان[موقان. ها دارندبه خط کوفی در حاشیه

ترین شود و متداولهاي خوب هنوز هم در موقان بافته میفرش. ي خشن پشمی استبافتهبه معناي دست] پاالز[پالس

  .)1387پوپ، (هاي سبک هخامنشی است گلوارههاي موقانی ي فرشطرح حاشیه

ر بوده یا شاید هم این هاي هندسی حائز اهمیت بسیاهاي فرش طرحآید که در نقشمیاز این وصف به وضوح بر

از عمارت سامرا گرفته تا عهد سلجوقیان، تزئینات گچبري الگوي زیبایی براي . استتنها طرح متداول بودهنوع طراحی 

البته در تطبیق این دو هنر با . هاي زیبایی بافتتوان فرشها میاست و امروز هم از روي همین طرحدهبافان بوفرش

  .)1387پوپ، (توان انتظار داشت یکدیگر، به هر نحو که باشد، اطمینان خاطر کامل و تام نمی
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اما . نداآوري ساکتي فرش در عهد سلجوقی به نحو شگفتدست افتاده است دربارهحال بههتابکه آثار مکتوبی 



بافی صورت توان یقین کرد که در این زمان تجدید حیاتی در فرشها میحسب آندالیل کافی در دست است که بر

گونه که وطن اصلی خود سلجوقیان بود و تجارب است، همانآسیاي میانه شاید وطن اصلی این هنر بوده. بودگرفته

قالی این از این گذشته، در افواه مردم جوشقان. استي این هنر شدهبدست آمده در آن منطقه باعث احیاي دوباره

ي پنجم هجري در این ناحیه بافی را در آن ناحیه از ترکان آموختند که در سدهگویند فرشسنت جا افتاده است که می

ي هفتم هجري تألیف کرد، به را در اوایل سده] البلدانمعجم[یاقوت حموي که کتاب خود . اسکان یافته بودند موقتاً

  .استخبر داده] آبادان[بافند، و مورخ دیگري از تولید فرش در عباداناست که در شهر تبریز فرش میطور قاطع گفته

ي هفتم هجري، که در این زمان در تاریخ ا به آخر سدهاز این زمان به بعد ما اطالعی از بافت فرش نداریم ت

دهند؛ مثال خوریم گرچه غالبا این اشارات کم محتوا هستند و اطالع زیادي به ما نمیمیایلخانیان به اشارات مکرري بر

پوپ، (بود  ها فرشي آني لوازم مختلف براي مساجد که از جملهخان مرکزي تأسیس کرد براي تهیهاند که غازانآورده

1387(.  

در غزنه و ) یاززدهم و دوازدهم میالدي(محتمل است سالطین بزرگ سلجوقی که در قرون ششم و هفتم هجري 

اند، نتوانسته باشند امکانات هنر  کردند و بانی عمارات بزرگ و مشوق هنرهاي نقاشی و خطاطی بوده هرات سلطنت می

هاي معاصر آنان کمتر به قالی اشاره شده است ولی البته جاي تعجب  وشتهبافندگان قالی را کامال درك کنند زیرا در ن

باشند، ولی قالی نکرده نیست که فاتحین مغول یعنی چنگیزخان، هالکو و تیمور که پس از سلجوقیان آمدند توجهی به

بافی صنعت قالیشهور تیمور یعنی شاهرخ شود که در زمان فرزند ماز روي قرائنی که موجود است چنین مستفاد می

قالی هم ) دهم هجري(حدي مورد توجه مقامات باال قرار گرفت زیرا در چند مینیاتور متعلق به قرن پانزدهم میالدي تا

دهد این صنعت هنوز مراحل ها بیشتر عبارت از خطوط مستقیم است که نشان مینقشه این قالی. استنقاشی شده

  .استتکامل را نپیموده بوده

اما . است، اطالعات کمی وجود داردها باقی نماندهي ایلخانی، به این دلیل که آثاري از آنهاي دورهفرشدرخصوص 

ي ایلخانان، در دوره. دست آوردتوان اطالعات اندکی بهبا بررسی منابع، کتب ادبی، تاریخی، جغرافیایی و آثار نقاشی می

به همین سبب نیز بسیاري از هنرمندان و صنعتگران به این . ردیدآذربایجان بزرگترین مرکز فرهنگی و سیاسی ایران گ

بافان اشاره کرد که توان به قالیمندان میراز میان این هن. منطقه آمدند تا از امکانات موجود در پایتخت استفاده کنند

شد طقه به غرب وارد میفرش و قالی ایران از طریق این من. ي حمایت و توجه بزرگان به کار خود ادامه دادنددر سایه

  .)1386طالب پور، (

عالوه بر شاهرخ یک سلطان دیگر مغول یعنی اوزون حسن . فرهنگ بودندها مردمی باهاي بعدي یعنی ایلخانمغول

» جوزافا باربارو«که مردي روشنفکر بوده بطوري) میالدي 1477تا  1466هجري،  882تا  871(قویونلو از سلسله آق

  .استهاي عالی مفروش بودههاي اوزون حسن با قالیدهد کاخونیز در باروي در تبریز شرح میسفیر جمهوري 

س از خور این صنعت باشد فقط پبافی و شناسائی و توجه کاملی که دربا این حال حمایت پادشاهان از صنعت قالی

  .)1336سیزده خاورشناس، (استقرار سلسله صفوي آغاز شد

  صفویه يدوره-3-5  - 1  -2

ن و یمندترههمواره به عنوان شکو يصفو عصریران در دوران اسالمیخ ایاز متفکران و مورخان تار ياریر بسبه باو

ن ینو يهارساختیجاد زین دوره با ایدر ا. استشناخته شده يدولت مرکز تیباحاکمیمذهب–ین حکومت ملیمقتدرتر

رخ  يصفو عصرجامعه  یات اجتماعیشگرف در ح ی، تحولیو فرهنگ ي، اقتصادیاسیمختلف س يهادر عرصه یحکومت

آن نقش  ییاجرا يهارساختیاقتصاد و تجارت و فراهم نمودن ز يهاان، مولفهیصفو یات اجتماعیح ییایپودر . داد

 .شده استیمحسوب م يکالن شاهان صفو يگذاراستیدر س یاصل يهاتیکه از اولو يفا کرده، به طوریرا ا یمهم

- د فرشین تولیشم، کتان، پنبه و همچنیر ابریه مواد خام نظیمل در صنعت فرش با وجود مراکز تهأقابل ت يهاتیظرف
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 يبالفعل نمودن تجارت کاال يالزم را برا ين دوره، بسترهایا ياقتصاد يشهرها یبافندگ يهاممتاز در کارگاه يها

  . فرش فراهم ساخت يراهبرد

صفوي و از  عصري هنرمندان و بافندگان ي ذوق و سلیقهدهندهفرش به عنوان کاالیی راهبردي از یک سو نشان 

- تنوع سبک. شده استسویی دیگر سفیر فرهنگی و تمدنی ایران دوران اسالمی در تعامل با سایر کشورها محسوب می

آمدزا و بافی صفویان را به صنعتی درهاي روستایی و شهري، هنر فرشها و تولید انبوه در کارگاهمایههاي هنري، نقش

تر صنعت عوامل تاثیرگذار بر رشد و توسعه هنر و یا به تعبیر صحیح. جهانی براي تاجران و مباشران دربار تبدیل کرد

  .)1388تقوي، (ري و رویکردهاي سیاسی جستجو کردهاي فنی و هنصفوي را باید در دو بخش ویژگی عصرفرش در 

ي سالطین خارجی بودند باستثناي شاهرخ و اوزون حسن همهکه ذکر شد پادشاهان قبل از صفویه، شاید بطوري

کامال ایرانی نداشتند اما از نخستین شاهان ایرانی که پس از هشتصد سال تسلط  روستاییبه یک صنعت  ياکه عالقه

انی رفت که به منظور جلب عالقه و توجه رعایاي خود از این صنعت خالص ایراجنبی بر ایران حکومت کردند انتظار می

بافی هرچه ي این پادشاهان به صنعت قالیعلت عالقه. که براي رساندن الهامات هنري بسیار مناسب بود حمایت کنند

ي ایشان بوده است دور اندیشی و باشد و اعم از اینکه مقاصد سیاسی یا ذوق هنري هر دو سبب این تشویق و عالقه

بافی بسیار شایان تقدیر و اس، در توجه به امکانات صنعت قالیخصوص شاه طهماسب و شاه عبتیزبینی این سالطین به

ي بافی از مقام یک پیشهتوجه است در اثر عالقه و توجه و تشویق شاهان صفوي در عرض مدت کوتاهی صنعت قالی

زینت  ها وهایی که امروز زینت موزهمشهورترین قالی. ي عالی یک هنر و صنعت ظریف ارتقاء یافتروستائی به مرتبه

ي طوالنی سلطنت شاه طهماسب و شاه عباس بافته در دوره هاي خصوصی باختر زمین است مسلماًبخش مجموعه

 هایان معرفی کرده و طرح آنهاست که ایرانیان را استادان مسلم طراحی و بافندگی فرش به جهاناین قالی. استشده

بافی به حد اعالي ترقی در زمان شاه طهماسب صنعت قالی. استمکرر در سراسر گیتی و در انواع منسوجات تقلید شده

  .)1336سیزده خاورشناس،(باس به حد اعالي اشتهار خود رسید ي شاه عو در دوره

گذاري با سیاست. شودب درباري به هنري مردمی تبدیل میبافی از قالبا آغاز فرمانروایی شاه عباس اول، هنر فرش

و فراهم کردن فضاي مساعد سیاسی و اقتصادي براي کسب و کار، تولید انبوه فرش در کالن اقتصادي شاه عباس اول 

- به تولید منسوجات مشغول می هاي روستایی و شهريهاي سلطنتی همگام با کارگاهگیرد و کارگاهدستور کار قرار می

  .)1388تقوي، (شوند
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که ) میالدي 1779تا  1750/ هجري 1193تا  1164خان زند ي سلطنت کریمبافی در دورهاز تجدید صنعت قالی

سرجان . اراتی در دست نیستشگونه قرائن و اسواد بود و شیراز را مقر سلطنت خود قرار داد هیچمردي مهربان ولی بی

ر رگانی و هنزملکم، که تاریخ مفصل این دوره را نوشته و یک فصل تمام را صرف بحث در محصوالت و مصنوعات و با

ي دقیقی اینکه چنین نویسنده. گویدي قالی ایران چیزي نمیاست، دربارهایران در اواخر قرن هیجدهم میالدي کرده

- ن به حداکثر تنزل رسیده بودهرساند که صنعت مزبور در آن زمابافی در ایران نکرده، میاي به صنعت قالیهیچ اشاره

  .)1336سیزده خاورشناس،(است
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خان زند صورت گرفت سبب شد که دورانی ي قاجاریه و تحکیم موقعیت آن که پس از مرگ کریمتاسیس سلسله

. بافی داده شودوجود آید و فرصت تجدید حیاتی هم به صنعت قالیطوالنی آرامش و ثبات و صلحی نسبی در ایران به

شاه با موفقیت کاملی رسوم وسنن شاه و مظفرالدینشاه ناصرالدیني قاجاریه یعنی فتحعلیي سلسلهسه پادشاه عمده

ثبات پیروي از این سنن قدیمی مانع شد که ایران از منافع مشکوك و بی. کهن پادشاهان ایران را تعقیب کردند

ي زیادي ارزش دیگري از قبیل ثبات و تا درجهمند گردد، بلکه فوائد عظیم و پرتحوالت و اصالحات باختر زمین بهره



ي با آنکه در اوایل قرن نوزدهم میالدي ملکم ضمن شرح صنایع ایران چیزي درباره. اري امنیت نصیب ایران شدبرقر

اند اهمیت گوید، ولی سیاحان متعدد دیگري که در عرض پنجاه سال پس از آن تاریخ به ایران سفر کردهبافی نمیقالی

  .اندبافی و توجه مردم ایران را بدان متذکر شدهصنعت قالی

جا وجود آمده بود، دوران طالئی آن اثر خود را بر این صنعت بهاي که در این صنعت بهولی تحول اساسی و عمده

ه شود اثر مزبور بجاي که در ایران قالی بافتتا زمانی شود و ظاهراًگذاشت و مدت سه قرن است که این اثر دیده می

  .)1336سیزده خاورشناس،(خواهد ماند

  فرش ایرانی جغرافیاي-4- 1  -2

را مورد توجه قرار داد و ي فرش ایران رسا نخواهد بود مگر اینکه قبال وسعت جغرافیایی آناي دربارههیچ مطالعه

اي از اقالم تولیدي جهان ، کمتر رشتهمصرفسپس مختصات ایران را به آن افزود؛ چه از لحاظ تولید و چه از لحاظ 

اي طوالنی از سابقه) ي پرزدارفرش گره خورده(صنعت فرش و بافتن قالی . تاسچنین وسعت جغرافیایی را اشغال کرده

هاي طبیعی براي نیاز ها و رنگکه زنان و کودکان عشایر با استفاده از پشم گلهبا توجه به آن. در ایران برخوردار است

پس از یکجانشینی گسترش دادند و با  ها که ابتدا چادرنشین بودند، این هنر رابافتند، بنابراین آریاییقبیله قالی می

سیوري، (ت خود بوجود آوردند هاي مختلفی را با توجه به آداب و رسوم و اعتقاداها و نقشي خود طرحذوق و سلیقه

1374(.  

کرمان، : توان به این شهرها اشاره نمودي خود دارد می ویژگی مخصوص به منطقهها از نقاطی که در ایران طرح آن

، زنجان، قائنات و کاشمر، هریسکاشان، تبریز، اصفهان، مشهد، ساروق اراك، سنه سنندج، بیجار، جوشقان، همدان، 

چیت (نقاط زابل و سیستان، صحنه و یزد بختیاري، قشقایی، افشار، بلوچ، ترکمن، و: نائین، قم، شیراز، و همچنین ایالت

.)1384سازیان، 
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این ایالت داراي طبیعتی . بافیوضعیت و شرایط اقلیمی آذربایجان براي هر هنري مناسب است، از جمله براي فرش

شوند که چندان هایی میهاي گوناگون است که در جاهایی منتهی به کوههاي آباد و دشتغنی، چمنزارهاي وسیع، دره

اي رمساعد ب شوند و این وضعیت غالباًاي کشیده میهاي خوش منظرهو به دامنهسربر فلک کشیده و خوفناك نیستند 

هوایی مناسب سبب تولید وبخش بوده است و مقدار کثیري از منابع اساسی همراه با آبپرورش فرهنگی زنده و جان

  .)1387پوپ، (شده استثروت می

تر آذربایجان خود سرزمین ي کوچکمنطقه شود و حتیشامل مناطق بسیار می» شمال غربی ایران«اصطالح 

هاي گوناگون فرهنگی و نژادي است و از این رو بسیار طبیعی است که تعدادي از انواع بزرگی است و متضمن گروه

توان محل اي، کم و بیش از هم متمایزند و میاین مکاتب هنري منطقه. ش در این منطقه پیدا شده باشدرگوناگون ف

ر، برخی از انواع را مثال حاض عصرهاي در مورد فرش. طور کلی و در بعضی موارد به طور دقیق تعیین کردها را بهآن

بافی ذکر شده است و در منسوب در متون کهن، تبریز به عنوان مرکز فرش. توان به قراباغ یا قراواغ منسوب داشتمی

اند و در تواریخ محلی از یک کارگاه ن به اجماع رسیدهشناسافرش) یعنی تبریز(ها به مرکز کردن گروه بزرگی از فرش

مشغول بوده ] بافیفرش[به کار ي دهم هجري سلطنتی نام به میان آمده است که در سلطانیه در اوایل سده

  .)1387پوپ، (است

  فرش هریس-6- 1  -2

رقی، از ششرق تبریز مرکز استان آذربایجان کیلومتري شمال 75شهرستان هریس به مرکزیت هریس واقع در 
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  .فرد از شهرت جهانی برخوردار بوده استبه هایی با طرح و نقش منحصري تولید قالیدیرباز به واسطه

. شرقی واقع شده است بافی ایران شهرستان هریس است که در استان آذربایجانیکی از مراکز مهم و معروف فرش

هاي هریس فرش. دهدبافی در این منطقه خبر میشي دیرین فرها و نقوش قالی هریس، از قدمت و سابقهبررسی طرح

ي کوچکی به نام اورنگ که در شود و یا از طرح بافته شدهدست بافندگان محلی بافته میباف بهصورت ذهنیاغلب به

هاي این منطقه که اغلب فرش. گیرندهاي جدید بهره میگردد، به عنوان الگو در بافت فرشکنار دار قالی نصب می

با نوع گره  30- 20شمار باف با رجهاي درشته است، جزء فرشجشامل هریس، گراوان، سراب، مهربان، بخشایش و قرا

طرح معروف این ناحیه . گرددتولید می 60-50شمار هاي ابریشمی با رجو در موادي قالیچه. آیدمتقارن به حساب می

  .)1387عزیزي و نوائی، (شود محلی گوشه گوبک شناخته می ترنج شکسته است که با نامطرح لچک
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 يهاگردان در کنار استفاده از رنگهندسی و نیمهي داشتن طرح و نقش نیمهها به واسطهعمده شهرت این قالی

ی به ي وسعت، جمعیت و موقعیت جغرافیایی و سیاسشهر هریس به واسطه. گیاهی حاصل از طبیعت منطقه است

هاي تولیدي طرح فرش. استعنوان مرکز شهرستان همواره از اهمیت خاصی در تولید فرش این منطقه برخوردار بوده

گرچه . تولید تجار و بازرگانان محلی مستقر در این شهر است يهادر روستاها و مناطق همجوار همواره متاثر از سفارش

ي ي یک حوزهتان کاسته شده، ولی اهمیت این منطقه به منزلهامروزه از کیفیت و حجم تولید فرش در این شهرس

هاي بزرگتر از شش متر مربع و با رج هاي تولیدي عمدتا در اندازهفرش. استبافی ایران هنوز حفظ شدهممتاز قالی

  .)1388،میرزائی(شوندر هر هفت سانتی متر تهیه میگره د 25الی  18شمار 

است در این را مورد مطالعه قرار دادههاي آنقرن بیستم با حضور در این منطقه فرش يسیسیل ادواردز که در نیمه

این ناحیه به تغییر خطوط منحنی به مستقیم یا تبدیل طرح گردان به شکسته را  بافانقالیتمایل «: نویسدمورد می

ن طرح عبارت است یا. نشان دهند است از بافندگان خواسته شود که طرح خود راکافی. توان به وضوح مشاهده کردمی

این طرح . ي ربع قالی با عدم مهارت بر روي آن کشیده شده استاینچ که نقشه 9در  6از یک تکه چلوار به اندازه 

).1368ادواردز، (» همین شکسته استآورند گردان است در حالی که وقتی آن را بر روي قالی می

ي روستایی هریس که در حوزه بافانقالیان به هندسی را در میان این تمایل شدید نسبت به تبدیل خطوط گرد

بازنمایی مظاهر طبیعت به آن صورتی که . هاي هنر روستایی جستجو کردتوان در ویژگیگیرند، میتولید فرش قرار می

ا در نظر هزیرا بازنمایی مستقیم و عین به عین نقش مایه. جایی ندارد تقریباًپسندد در هنر روستایی جامعه شهري می

روستایی دوست دارد چیزي به زندگی خود «. استاي نداشتهند سازي محیط زندگی فایدهروستاییان هرگز براي خوشای

  ). 1384رید، (» واقعیت زشت قرار دهداي در برابر عالوه کند، نه اینکه آینه

هاي سفارشی تجار تبریز، آنها را به طرح بافندگان هریس به علت ناتوانی در انتقال نقوش گردان طرحاین نظریه که 

هاي هنر روستایی به شمار از ویژگی) هندسی کردن نقوش گردان(بازد؛ زیرا این کار هندسی تبدیل کردند رنگ می

  .)1388میرزائی، (ت دانش فنی بافندگان روستارود نه به عنوان محدودیمی

توان در باال بردن قدرت خیال و وسعت نقش پردازي ذهن خالق اي را میهاي پارچهترین تاثیر استفاده از نقشهمهم

گیرد که وي همواره میل دارد با توجه به اینکه هنر هنرمند روستایی از آنجا سرچشمه می. هنرمندان بافنده دانست

ربردي روزمره زندگی مانند لباس، کوزه، فرش و غیره عالوه کند، رنگ شادي و نقوش دلخواه خویش را به اشیاء کا

- بدین ترتیب هر کدام از آن. کنندهایشان پیاده میبافندگان فرش روستا نیز همواره نقش مطلوب خود را بر روي بافته

  .)1388میرزائی، (گیرد ها هویت مستقل از دیگري به خود می

ها را مقید و ملزم به رعایت امانت داري و انتقال جزء به جزء ه بافندههاي چاپی و شطرنجی کاستفاده از نقشه

  هنرمندان بافنده  ي خیالهاي ذهنی و قوهنماید، دیگر مجالی براي ظهور و بروز خالقیتها مینقوش به گستره فرش
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Abstract
Research Aim: The purpose of this study was to investigate the relationship between the economic 
sustainability of carpeters in Heris County and the dominant activity of this region, carpet weaving, as 
well as to explore its strengths and weaknesses, and to providing solutions in the form of an 
architectural design to eliminate or facilitate these obstacles will also be the focus of the research in the 
next stage.
Research methode:This descriptive analytic study is a theoretical type of library. This descriptive-
analytic research is a type of theoretical study that has been conducted in library studies to evaluate the 
effective factors in the sustainability of carpet economics and has been defined as applied according to 
the purpose. On the other hand, in terms of the nature and method of the research, a survey is 
descriptive of the type, and through observing and setting up the questionnaire of users and those active 
in the field of carpet industry in Heris County has been integrated.
Finding: According to the researches and the tests performed in this research for each of the following 
criteria, the final score is obtained, which proves the sustainability of the main criteria and hence the 
concept of sustainability with a score The average was 3.80 in the Heris County carpet industry that 
means the sustainability of this industry in Heris County. and According to the contents mentioned, this 
industry has potential for investment.
Conclusion: Finally, the creation of a carpet house can, in addition to maintaining and protecting old 
carpets, valued and encouraged visitors to invest in eliminating many problems in the direction of 
Harris carpet production as well as the employment of the people of the region. This can be achieved by 
providing standard designs, fair pricing, and shortening the hands of the dealers from the carpet market 
to create job security for those working in the business. Finally, Heris and Iran come to the forefront of 
this art.
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