
  

  

  

  

  

  فرش از نگاه پژوهشگران خارجي

  

  شيرين صور اسرافيل

  مدير انجمن پژوهشگران و هنرمندان دوستدار قالي

  
  

علت جهل و ناداني حكام وقت  اگرچه تأسف از دست رفتن ميراثهاي با ارزش و ملي ما به
هاي شناسي و شناخت ارزش شك ما، دانش فرش گاه بتوان فراموش كرد بي اي نيست كه هيچ مسئله

شناسي و حتي بازيابي ارزش فرشهاي گذشته خويش را مديون پژوهشگران  هنري و زيبا
هنردوست يا حداقل تجار باذوقي هستيم كه با نگاهي همراه با مهر و عالقه به اين ميراث با ارزش 

  .است  بشري پرداختند و كتابهايي به يادگار نهادند كه امروز خود به اثري هنري تبديل شده ةجامع
اگر زماني نوشتن يا خلق چنين آثاري در مورد فرش نوعي كار هنري جذاب و ضروري   

است نگاه  رسد كه با اوضاعي كه براي فرش در دنياي امروز پيش آمده  نظر مي شد ولي به تلقي مي
تواند جوابگوي نيازهاي كااليي باشد كه در مقابل  صرفاً هنري يا زيباشناسي به فرش دستبافت نمي

با همين قياس ديده . نمايد پذير مي پناه و آسيب ي مطلقاً صنعتي و عوارض آن سخت بيدنيا
شود كه نگاه صرفاً تجاري يا اقتصادي يا سنتي نيز به فرش دستبافت زيانهاي سنگيني را وارد  مي

  .سازد است و مي ساخته 
برخورداري از اما بايد ديد نگاه كارشناسان خارجي به اين پديده استثنايي كه با وجود   
گران و كارشناسان فرش تفاوت چنداني با  كه معموالً از نظر تحليل(ترين شرايط توليد  ابتدايي
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داراي ويژگيهاي مورد نياز ) است شرايط توليد در دوران آغاز پيدايش و گسترش خويش نكرده 
افت پرداخته، در جمع كساني كه به تحليل فرش دستب. است دنياي امروز را نيز هست چگونه بوده 

  :اند به گروههاي زير بايد اشاره كرد يا آثار و كتابهايي دربارة آن نوشته
هاي   و نمونه صورت نوعي هنر مطلق نگريسته گروهي از كساني هستند كه به فرش به  

هاي  ترين نوشته از اولين و معروف. اند هاي عصر صفوي قرار داده موردنظر خود را براساس نمونه
 و سپس ١٨٩٢ كه در سالهاي قالبهاي كهن مشرق زمينن نوع دو جلد كتاب معروف غربي از اي

 از اين دو كتاب در وين ١٩٢٦ -١٩٢٨اي كه در  در نسخه. است  در وين به چاپ رسيده ١٩٠٨در 
شناس بنام، يعني فريدريش زاره و هرمان ترانكوالد مقدمة جالبي  انتشار يافته دو محقق و فرش

در ميان كتابهاي با ارزش تحقيقي، مجموعة چند . ز در نوع خود جذاب استاند كه هنو نوشته
اش   نوشته آبراهام پوپ و گروه همكاران فرهنگيشاهكارهاي هنر ايرانجلدي و با ارزش 
  .جايگاهي واال دارد

اند كه ارزش فرشهاي كهن و با ارزش ايراني را  اين هنرشناسان و هنردوستان كساني بوده  
ها و گالريهاي دنيا شدند و اين فرشها را  و باعث معرفي و افزايش حضور آن در موزهاند  دريافته

اين نوع نگاه عمدتاً براساس ارزيابي و نگرش . در كنار آثار بزرگ هنرمندان دنيا قرار دادند
ريزي مشخص و از پيش  يافته و غالباً شهري است كه از مشخصات آنها، برنامه فرشهاي سازمان

. براي بافت با استفاده از طراحان و استادكاران مجرب و بافندگان بالنسبه ماهر استشده  تعيين
 ةگونه فرشها معموالً به پشتوانة سرماية كارفرمايان قدرتمند، از امكانات مناسب و مواد اولي اين

  .است مند بوده  باكيفيت بهره
گون و متعلق به  هها فرشهاي كوچك پارچه و با نقوش گون اگرچه گاه در اين مجموعه  

شود، در بررسي اين فرشها معموالً  هاي شخصي نيز ديده مي بافته  مناطق مختلف يا دست
كار رفته از جمله جنس پشم يا ابريشم يا  پژوهشگر با اطمينان نسبي از آنكه جنس و مواد به

 و كيفيت رنگ در حد مطلوب و قابل قبول است، نگاه خود را بر ويژگيهاي هنري و تاريخي
  .كند شناسي نقوش و رنگهاي فرش معطوف مي اي و در نهايت زيبا تعلق منطقه
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 آبراهام پوپ در آغاز بررسي خويش در كتاب ششم از مجموعه ،پژوهشگر برجسته  
براي چندين قرن در غرب، فرش ايران بهترين معيار شناخت «: گويد شاهكارهاي هنر ايران مي

برانگيزي از قرون پانزده و شانزده كه زيبايي و   و تحسينبفرشهاي جذا. شد هنر ايراني تلقي مي
شد  روحي كه در غرب توليد مي پوشهاي بي شكوه آنها به آساني و بالواسطه در مقايسه با كف

  .»قابل دريافت بود
ها و هنرهاي كهن  ساخته بايد افزود كه نگاه انسانهاي عصر جديد و فوق مدرن به دست  

سوي هنرهاي بكر و زيبا و انساني  كند بلكه رو به فت را ارزش تلقي ميسنتي نه تنها فرش دستبا
 زمين  پوستان نقاط ديگر كره پوستان و رنگين فريقا و آسيا يا فرهنگ و تمدن سرخآساكنان بومي 

هايي است كه در آن حضور  مندانه و مهرورزانه به گذشته اين نگاه حاصل نياز حسرت. نيز دارد
شد و انسان مدرن به بهانة پيشرفت خود دست به   و فرهنگ ارزش تلقي ميانسان در ايجاد هنر

نابودي و انهدام آنها زد تا زندگي و حيات خود را زير سيطره و نفوذ روح مكانيكي و سرد ماشين 
  . و صنعت قرار دهد

طبيعي است كه مخالفت يا نفي پيشرفتهاي صنعتي امري غيرعقاليي است ولي رويكرد   
بخش و برخوردار از  م نوعي زندگي زيبا و آرا و روبه افزايش انسانهاي جوامع صنعتي بهنيازمندانه 

واقعيتي ترديدناپذير است و فرش دستبافت )  زندگيةولو در حاشي(گرما و ارزش حضور انسان 
تبلور اين نگاه را در ارزش هنري فرشهاي يگانه . از بازيگران اصلي صحنة اين وجه زندگي است

توان ديد كه بهترين آنها گاه در حراجهاي با كيفيت و هنري نظير سوتبي و   ايراني مينظير و بي
هرچند حضور فرش ايراني در . شود كريستي در ميان عاشقان اين هنر زيبا دست به دست مي
 است، طبيعي است كه اين نگاه كه به  چنين جايگاهي همواره ماية افتخار و سربلندي ايرانيان بوده

است، عمدتاً نگاه به گذشته دارد و  ترين نوع بررسي فرشهاي ايران سايه افكنده   گستردههرحال بر
تعصب و مسئوليتي نسبت به سرنوشت و موجوديت اين هنر در دنياي امروز حداقل در گفتار 

  .نشان ندهد
 دليل كنندگان فرشهاي ايران در دنيا هستند و به گروه دوم درواقع تجار و خريداران و عرضه  

هايي از فرش ايراني  اي خويش دست به تهية كتابها يا مجموعه دلبستگي شخصي يا نياز حرفه
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. توان ديد هاي جالبي از فرشهاي زيبا و با ارزش را مي اند كه در اين كتابها نيز غالباً مجموعه زده
اظر بر ولي از آنجا كه در اين كتابها نيز عموماً غيرعلمي به فرش نگاه شده و قضاوت عمدتاً ن

است، گاهي اشتباهات عمده و فاحشي در  هايي است كه در اختيار نويسندگان آنها بوده  نمونه
شود كه توجه به آنها  برخورد با فرشهاي ايراني يا مقايسة آنها با فرشهاي كشورهاي ديگر ديده مي

يت و تاريخ نوعي هو  كتابهايي از اين دست كه بهةنظر از ارزش ارائ صرف. طلبد دقت بسياري مي
دهد، در بسياري از آنها ساية تعصب و عالقة صاحب  هنر فرشهاي زيباي ايراني را نمايش مي

معموالً صاحب مجموعه، فرش . توان احساس كرد خوبي مي را بهشده هاي ارائه  مجموعه بر نمونه
  . داند  موجود فرش ميةخود را تنها و بهترين نمون

 ةبينان گونه كتابها، نه تنها آنها را از يك بررسي واقع اين مادي و تجاري اگرچه پنهان  هدف  
دارد گاه با ذكر تعاريفي نظير اولين يا بهترين نمونه يا تحميل نظرهاي  علمي و فني به دور مي

شود؛ البته كتابهايي  غيرمستند و افواهي موجب نوعي تحريف در تاريخ يا موقعيت فرش مي
تهيه شود ولي به هرحال از آنجا كه غالب اين كتابها براساس گونه ممكن است در ايران نيز  اين

گذاري بيشتري  است قابليت تأثير هاي شخصي موجود در كشورهاي خارجي تهيه شده   مجموعه
  .دارد
گروه سوم از پژوهشگران خارجي، كساني هستند كه عالوه بر هدفي تجاري با نگاهي   
و با بررسي برخي مسائل محتوايي و كيفي به نكات اند  تر به فرش ايران نگريسته بينانه واقع

زا دربارة فرش  اند و گاه نگراني خود را نسبت به رشد برخي عوامل آسيب مطرحي توجه كرده
توان به علل بسياري از گرفتاريهاي امروز فرش  خوبي مي اند كه با مطالعة آنها به ايران بيان كرده

  .است، پي برد  ايران، كه آغاز آن در همان زمانها بوده
يكي از اين پژوهشگران، سيسيل ادواردز است كه كتاب معروف او قالي ايران، كه در دهة   

گرانه با هدف تجاري در جستجوهاي  سالهاي چهل ميالدي نوشته شده، اگرچه حاصل پروسه
نقاط مهم قاليبافي ايران است درنهايت گزارش جامعي از وضعيت فرش ايران در نيم قرن پيش و 

حق  هاي مخرب در بافت فرش ايران ارائه داده و به گيري و كاربرد بسياري از شيوه آغاز شكل
  .است بيني كرده  بسياري از مسائل امروز فرش ايران را پيش
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تفكر حاكم بر اين تحقيق و بررسي با آنكه به هدايت انگيزة تجاري، مسير حيات و جوشش   
ي فرشهاي جستجوكند تنها معطوف به  يگيري ميفرش دستبافت ايران را در بسياري نقاط پ

لوكس و نفيس و هنري پااليش يافته و هدايت شدة شهري نيست، بلكه ارزش هنري را در مراكز 
اي و فرهنگ   روستايي و عشايري كه در چشمة ذوق و فرهنگ تودهةتوليد فرشهاي كوچك پارچ

تواند  معني به مفهوم كامل كلمه مياين . كند  ميجستجو نيز ه استمتنوع ملي و قومي شكل گرفت
  . بر فرش دستبافت ايراني كه هنري كاربردي است تطابق يابد

آميز و ستايشگر هنرشناسان و  بدون آنكه بخواهيم ارزش تحقيقات و نگاه تحسين  
دوستان خارجي را در معرفي ارزش و هويت فرش ايران در جهان نفي كنيم ناچار از تكرار  فرش

. زا است كه نگاه مطلق تجاري بر فرش مطلق هنري بر فرش همان اندازه آسيبآنيم كه نگاه 
هيچ ترديدي تأثيرگذارترين گروه كتابها و پژوهشهاي خارجي بر ايرانيان مربوط به گروه اول  بي

نوعي تلقي خاص از هنر فرش منجر شد كه در ارتباط تنگاتنگ با هنر نقاشي  است كه ناخواسته به
حداقل دو نتيجه . ني است و ساختاري از نوع فرشهاي ظريف و گرانبها داردو مينياتور ايرا

  :دستاورد اين نوع نگرش است
تر فرش بومي ايران يعني بدنة اصلي توليد  تر و گسترده اول آنكه در اين تعريف، بخش عظيم  

 گروهي از فرشهاي روستايي و عشايري زيبا و غني با نقوش پويا و ةفرش كه دربرگيرند
  .گنجد شناسي ياد شده نمي اي و تحول يابنده هستند در معيارهاي زيبا ركليشهغي

 انسان است كه ةتر، ناديده گرفتن نقش و ارزش مستقيم و بالواسط مسئلة ديگر و بسيار مهم  
 سوم و ةنتيج. سراي فرشهاي مردمي و غيرفرمايشي در اين ارزيابي است روايتگر خالق و بديهه
بها شمردن ارزش ساختاري و كيفي فرش دستبافت است،  يات ياد شده، بيشايد غيرمستقيم نظر

واسطه اين  نام سقوط كيفيت فرش دستبافت ايران كه امروز شاهد آن هستيم نتيجة بي اي به فاجعه
  . تفكر است

ناپذير  كننده، جزيي تفكيك فرش دستبافت ايران هنري كاربردي است كه در آن انساِن توليد  
اين نوع اومانيسم براساس حضور مادي و ذاتي انسان در هنر است كه بايد آن را با (از فرش است 

فرشهاي متنوع و ) اومانيسم نوع غربي كه بيشتر درباره و در ارتباط با انسان است متفاوت شمرد
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نام شهرهايي نظير مالير يا  تكراري كه با نامهاي مشخصي نظير قشقايي و يا بلوچي و حتي به
نوعي حامل بار فرهنگي و هويت خالق خويش هستند بنابراين  شوند به ره شناخته ميبيجار و غي

كنند كه عوامل تكنيكي و  توان دريافت كه توليدكنندگان يا گروههايي كه ناآگاهانه سعي مي مي
جاي اين كيفيت و قابليت فرهنگي جايگزين كنند تا چه حد به زيان فرش عمل  صنعتي را به

  .كنند مي
آنكه فرش دستبافت كااليي فرهنگي است با ويژگيهاي اقتصادي، هنري، زيباشناسي نهايت   

اي بسيار فراتر از توليدات لوكس و كارگاهي و محدود شهري قرار دارد و  و غيره كه در محدوده
هاي  در هر نوع قضاوتي با فرش اعم از هنر يا از اقتصاد، آموزش يا پژوهش و غيره بايد گونه

ارز نگريسته شود و مورد حمايت قرار گيرد و چنانچه به   ارزشهاي بومي آنها هممختلف توليد و
به فرشهاي ) از نوع فرشهاي ريزباف يا تابلو و غيره(بهانة حمايت از فرشهاي خاص يا مثالً هنري 

آيد ديگر در صفحات تاريخ هنر جهان و  اي ايران غفلت شود، در قرنهايي كه مي متوسط و توده
نام فرش دستبافت ايران وجود نخواهد داشت تا  اي به اي جاودان ميراثهاي بشري پديدهه بازمانده

اي از آن مفتخر و شادمان باشند يا در كتابهاي  پژوهشگران و عاشقان هنر فرش از دانستن قطعه
  .خود از آن با تحسين و ستايش ياد كنند


