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 « تصویر اعتراض با زبانِ بلندِ فرشِ جنگ، فریادِ»  

 ی شاخصبررسی نقوش فرش جنگ افغانستان و نگاهی تحلیلی به نقوشِ یک نمونه
  

  ابوالقاسم نعمت شهر بابکی -2  پورمحسن کیهان-1

 چکیده  

انسانی را دهد وجوهِ مختلفِ زندگیای که رُخ جنگ به عنوانِ یک فرآیندِاجتماعی در هر جامعه

های تولیداتِ هنری است. و گاه این تولیدات ها، زمینهی این حوزهدهد. از جملهتحتِ تأثیر قرار می

آثار  شود. ازیِ روز تولید نمیهنریِ شناخته شدهالزاماً توسط هنرمندانِ آکادمیک و با رویکرد و زبانِ

 اند و دراند موضوع جنگ را بازتاب دادهپیش از تاریخ تا امروز آدمیان به هر شکل که توانسته

ند. از آخرین ادات، بخشِ نامطلوب آن را به امید توقف و تغییر به تصویر کشیدهبسیاری از این تولی

ایی ههای اینگونه آثار که توسط مردمان عادی و سنتی در اعالمِ انزجار از جنگ بیان شده فرشنمونه

ره اهای جنگ، به عنوانِ موضوعی آزاردهنده مورد اشاست که در افغانستان بافته شده و در آنها اِلمان

قرار گرفته است. پرسش آن است که آیا بافندگان و تولیدکنندگان فرشِ سنتی در افغانستان، بدون 

اند؟ و آیا توان بازخوانی و ای به این مهم دست یافتههایِ هنری، چگونه و با چه سامانهآموزش

رح در ش و طبندی در این گونه آثار امکانپذیر است؟ با این نگاه پس از بررسی مختصرِ نقدسته

نتیجتاً با  و شد هایی که به فرشِ جنگ در افغانستان مشهورند پرداختهبافی، به بررسی نمونهقالی

 .شده استی ایجاد شده در این زمینه تحلیل هنری رهیافتِ به دست آمده یکی از آثار برجسته

 ی طرح قالبافی، افغانستان، فرشِ جنگ، گرافیک، قالی  ها:کلید واژه

                                                      
 arts.usb.ac.ir@poorkeyhan.m : Email        )نویسنده مسئول( مربی رشته مرمت دانشگاه سیستان و بلوچستان -۱۱

 shahrbabaki@arts.usb.ac.ir :  Email                 مربی رشته فرش دانشگاه سیستان و بلوچستان -2

 2۶/۱2/۹۶ :یرشپذ یختار                              ۱۵/۴/۹۶: یافتدر یختار                

۱۱ 

 

mailto:shahrbabaki@arts.usb.ac.ir


2 مطالعات شبه قاره فصلنامهدو                                                               | 212

1
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 مقدمه -1

های ذوقی بشر در طول تاریخ حیات و فرهنگ و تمدن است که ترین برساختهها از قدیمیبافته

هم که و شاخ و برگ نازک درختان در  افیالپیچیدن  به همشوند از انواع بسیاری را شامل می

حیوانی مثل مو، پشم و  تبدیل الیاف آلیِ تا کردیمو زیرانداز و برخی ظروف را تولید  هابامپوشش 

اختی شننمود. در مطالعاتِ فرهنگی و انسانها را میسر میها و بافتهابریشم که تولیدِ انواع پارچه

اند. اما در این میان نوعی از بافته، آورده حساببهها را در شمارِ آثار هنری بسیاری از این ساخته

سیار ای بساخته "قالی"ای منحصر است. د نمونهی تولید و هدفِ تولیوجود دارد که به لحاظ شیوه

است. آنچه شاید این محصول را در میانِ تمامِ محصوالتِ  ذکرشدههای در میان نمونه توجهقابل

قشار به ترین اترین و سادهدیگرِ انسان گذشته متمایز می کند آن است که قالیِ سنتی از میانِ عامی

موارد ـ حتی در این زمان ـ نیازمند صنایعِ پیچیده نیست. بر آید و تولید آن در بسیاری دست می

ترین زبانِ ارتباطی یعنی گرافیک را برای بیان انتخاب کرده و همین اساس، تولید کنندگان آن ساده

 اند.به آن پرداخته

 بیان مساله وسواالت تحقیق -1-1

استثناء، همواره پژوهشگران معتقدند در مسیر تولید فرش در طول تاریخ به جز چند مورد 

ینی، فهم و بها به شکل ساده و با توجه به توان تولید و پشتوانه فنی و علمی و صد البته جهانفرش

ن شناسانه و درک ذهنیت بافندگاباورِ ذهنیت بافنده ساخته شده است و این موضوع در برخورد مردم

ه شی قابل بررسی است که پیشینهای این دستاورد در فربسیار مؤثر و مهم است. در یکی از نمونه

آن پیوندهای بسیار با فرهنگ ایران زمین دارد. فرش دستباف سنتی افغانستان که چنان با فرش 

شی نماید. اما نقسیستان نزدیکی دارد که در پاره ای موارد بازشناخت این دو از هم بسیار مشکل می

 ها وو یگانه است و آن طرح بر روی این فرش قابل رؤیت است که بدون شک منحصر به فرد

های سالهای اخیر این کشور است. این که چرا این نقوش و اِلمانهای مربوط به تسلیحات و جنگ

 توان این آثار را دسته بندی کرد یا خیر؟    اند و آیا میها ایجاد گردیدهنقوش بر این فرش

 اهداف و ضرورت تحقیق -2-1

نندگان ی تولیدکتری از درکِ هنرمندانهدارد، پیگیری فهم دقیقآنچه در این نوشتار مورد نظر قرار 

 هاشان به زبان تصویر و به تعبیری گرافیک است. در این  های سنتی از مفهومِ طرح و بیانِ ایدهفرش
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ود، شهای سنتی و محلی نقش میها بر فرشوارهنکته کسی تشکیک نکرده که آنچه به عنوانِ طرح

تغییر  ها بدونرامونی و فضای ذهنی بافندگان است. این موضوع در طول سدهبرگرفته از محیط پی

در زیست و حیاتِ فرهنگی مردمانِ سنتی، بدون تغییرات عمده و تقریباً با همان مفاهیم باقی مانده 

 توان با آثار گذشته مقایسه و فهم کرد.ها را میو تکرار شده است. به شکلی که جدیدترین بافته

تواند توضیح دهنده برخی شود که چرایی آنها مییان اما، گاهی عناصری دیده میدر این م

 ترین زندگی را ارائهحوادث و اتفاقات در زندگی آن مردم است. با علم به اینکه این جوامع سنتی

بندی آنها به فهم و تحلیل بهتر های تازه در این زندگی و قابلیت گروهوارهدهند، حضور طرحمی

 ها کمک شایان خواهد نمود.قشاین ن

   روش تفصیلی تحقیق  -3-1

ا ای و میدانی بهای پژوهش کتابخانهدر بازشناسی موضوع، با توجه به خاص بودن آن از روش

ای سنتی و هتحلیلی استفاده شده است. بازشناسی موضوعیتِ نقوش در فرش –رویکرد توصیفی 

ده های آزموده شورت گرفته و همچنین روشاصیل در بسترهای فرهنگی، با تکیه بر مطالعات ص

العاتی های مطهای بررسی نقش و بافت فرش با تکیه بر داشتهانجام گرفت. به این معنا که روش

ت. سپس ـ صورت پذیرفنقشِ جنگ در فرش پیشین و تطبیق و بررسی و کاربست آنها در موضوع ـ

هایِ با موضوع جنگ پرداخته شد ز فرشهای موجود ای بهتر به بررسی نمونهجهت دریافت نتیجه

ساخت انتخاب و های گویایی که امکان دسته بندی را فراهم میهای بسیار نمونهو از میان نمونه

های پژوهش در آنها به تحلیل رسید.  و البته در تحلیل  آنها با نگاه هنرهای تجسمی و عناصر یافته

ذیر ی هنرهای بصری امکان پاین آثار به شکلی تازه و از دریچه وابسته ادامه یافت تا توان تحلیلِ

گردد. این روش که بسیار تازه است، فرش سنتی را از یک ابزار کارکردی و کاربردی به سطح یک 

 بخشد. اثر هنری با درونمایه های سرشار و غنیِ فرهنگی ارتقا می

 پیشینه تحقیق -4-1

ویژه ایران دارد، در طول چند دهه مورد رق و بهای که در هنر شفرش به لحاظ جایگاه ویژه

-و بررسی ی پژوهشتحقیق و پژوهش بوده که بیشتر آنها نیز مطالعاتِ ارزشمندی بوده است. گستره

های انجام شده در ایران و خارج از آن، پیرامون موضوع فرش، شامل ساختار و تکنیکهای بافت، 

فرش بوده است. اگرچه ارتباط و بررسی گرافیک ی طرحِ رنگرزی و بیشتر مطالعات در حوزه
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های قشقایی صورت گرفته است، اما نگاهی طراحی نیز در برخی موارد در ایران مثل؛ گبه و قالیچه

المللی روی آن است یعنی فرشِ جنگ، ویژه نمونه و موضوعی که شناختی بیناز این دست به

نشان از ایستادگی در برابر آن را  یکیدر . که مشخصاً در دو مقاله موردِ بررسی قرار گرفته است

رهای که گاه با نگ انددانستهویرانگریها و مشکالت جنگ و از سوی دیگر،گویای حس وطنپرستی 

مذهبی آمیخته شده است. نگاه و پایه های اعتقادی جامعه ی درگیر با جنگ در شکل گیری و 

)غالمزاده فرد,  .نبه ی تقدس بخشیده استماندگاری قالی جنگنقشی به سزا را داراست و بدان ج

سه دهه جنگ  "تجلیِ قدسیت و ایستادگی"آن را و (۱۳۹۵جوکار،  لیو جل یخدام رضایمژده؛ عل

و مقاله دیگر در بررسی خود، تحول نقش در فرشِ جنگ را مسائل اجتماعی  هدر افغانستان دانست

اوم سنت فرش بافی افغانستان مشاهده نسل اول فرش جنگ، هنوز تددر  و سیاسی پیوند داده است.

در نسل دوم فرش های جنگ که اغلب توسط پناهندگان افغان بافته شده است، به تدریج . می شود

تصویر سالح ها و ادوات نظامی در کنار نقوش سنتی بافته شده و در نسل سوم فرش جنگ که 

ن را نمایش می دهد، جلوه ای در آمریکا و عواقب آ 200۱طرح و نقش آن حوادث یازدهم سپتامبر 

کشاورز، حسام؛ ) .به شدت سیاسی به خود می گیرد و در مقابل با کاهش کیفیت مواجه می گردد

جز این دو اثر، تنها به چند مطلب کوتاه ژورنالیستی و خبری بسنده ( 65: 1391محسن،  ،یمراث

 ارائه شده، هنوز نیازمند مطالعاتی دیگر نیز هست.    شده است که بدونِ شک عالوه بر مطالبِ

 های اجرا شده روی فرشوارهچیستیِ نقوش و طرح-2

لین است، او دشدهیتولی تمدنی و فرهنگی قالی در کدام حوزه بار نینخستگذشته از اینکه 

اند دانسته (۱)تصویر شماره ی جدیِ یافت شده از این نوع را اثری موسوم به قالی پازیریکنمونه

ی نظرات، شواهد است. که در میان همه آمدهدستبهی نزدیک سیبری که در یک حفاری در منطقه

ی فرهنگی ایران و عصر هخامنشی برساند بیشتر است و با این و قرائنی که آن را متعلق به حوزه

 و یا از شدهداعابدر ایران  دارگره صورتبه شدهبافتهتوان احتمال داد که قالی فرض میپیش

فت که گ طورقطعبهی شمالی با کوچ قبایل به این بخش رسیده باشد. اما شاید نتوان هانیسرزم

-نقوش و طرح همهنیا با (kendrich,1922: 9) بافت قالی دقیقاً در چه زمانی آغاز گردیده است.

جه توان نتیی میدشوارهبی دقیق و پخته هستند که ااندازهبهدر قالی پازیریک  اجراشدههای واره

تولید،  یزایش طرح، در این شیوه باشد شدهساخته و بدون پیشینه در این دوره ابداع و بدعتاً گرفت، 

ه این پرسش مطرح است ک گریدعبارتبهاز مباحثی مهم در بستر مطالعات فرهنگی و هنری است. 
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ی مختلف درکنارِ هم منجر به هارنگ بایی، شناساقابلی اجرا و بافت نقوش بار اندیشهچگونه اول

 ـارائه نظر هرگونهوجود ندارد و  ارتباطنیدرای  پاسخی قطعی ایجاد یک اثر واحد گردید؟ ارائه

ها در مناطق مرکزی و شرقی ی بافتهـ بدون توجه به پیشینه ی فرهنگی ایراندر حوزه کمدست

پیش از عصر  (2)تصویر شماره ایران

باشد و  تواند دور از واقعیتهخامنشی، می

تواند ی آینده میهاپژوهشالبته آنچه در 

در  ه مطالعهروشنگر این پرسش باشد. چراک

هر حوزه از هنر ایران بستگی تام به 

مطالعات جانبی دارد و این مطالعات ابزار 

گیری و روشنگری مناسبی برای نتیجه

قابل توجه است  (.28 :۱۳۹2)ژوله،است. 

فرهنگی ایران عصر هخامنشی که جغرافیای

از هند تا مدیترانه است. به استناد کتیبه 

بیستون نام هند نخستین بار در زمره یکی 

های هخامنشی آمده از ساتراپ

( و سپس در تخت 8۹: ۱۳۷8است.)پیرنیا، 

از سوی دیگر  جمشید و نقش رستم.

های رُخنجی ها در شرق)افعانستان ساتراپ

کاپادوکیه در ترکیه امروز و امروز( تا 

این سیرِ فرهنگی و تأثیر و تأثُّر را   مصریان.

-همواره در طول تاریخ و در آثار بسیار می

توان مورد بررسی قرار داد. آنچنان که شواهد 

ی دهند؛ بافندگان هندی در دورهنشان می

ساسانی از شهرهای بهاروچ، منداسور و پتین 

شاپور، شوش و شوشتر به فعالیت بپردازند. همچنین، درباری جندی هایدعوت شدند تا در کرگاه

ی ابریشم به هند و چین و آسیای میانه رفتند تا فنون بافندگی بومی بافندگان ایرانی از مسیر جاده

  هاینخستین نمونه از : فرش پازیریک که 1تصویر شماره 

  شود.یافت شده در جهان شناخته میقالی 

 www.wikipedia.org 

های یافت شده قطعه ای از پارچه:  2تصویر شماره 

 بر     در محوطه شهر سوخته          عکس : مازیار نیک

http://www.wikipedia.org/
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ی موضوعِ اصلیِ این گفتار، نوعی ویژه از هرروبه. (Agraval, 2003: 36 آن مناطق را بیاموزند.)

ها و قالیچه هاهای بسیاری از قالیبر روی فرش است که در نمونه راشدهاجنقوش موجود و 

 اریبسی هاپژوهشهایی که آشنای چشم و ذوق مردمانِ سازنده هستند. خودنمایی دارند. طرح

ابت اند ثترین شکل بروز یافتهها برای اجرا به سادهگرفته، این موضوع  را که این طرح صورت

ها و اند. همین موضوع ما را با مفهومی با عنوان شناخت و درک گرافیکی از اشکال، فرمنموده

های معمولِ هر محیط آکادمیک دهد، که در آثار مردمانی ساده و دور از آموزشها پیوند میطرح

های یدر قال ژهیوبههای بسیار ها و قالیاند. این موضوع در فرشچنین دقیق به این مفهوم پرداخته

ذیر پو پیگیری است که حتی امکان نوعی بازخوانی و تحلیل را امکان بحثقابلعشایری و روستایی 

رسانند. حتی در بسیاری موارد به دلیل را به تحلیل می اریعتمامیک اثر هنری  کهچنانآنسازد، می

 مراتبهبورت گرفته ی آنان، تحلیلِ صسادگی زیست و برخورد سازندگان این آثار، با جهانِ شناخته

 سپهرِ ذهنی. نیرازایغدر محیطی  شدهساختهتر به واقعیت است تا یک اثرِ هنری نزدیک

مطالعات تاریخ هنر و تحلیل  موضوع وجود نقوش و طرح در آثار هنری، بحثی بسیار جدی در

ه داد. گذشتتوان از چند وجه مورد بررسی قرار آثار هنری است. پرواضح است که آثارِ هنری را می

از مفهوم و ایده، و بخش معناییِ اثر که بسیار اهمیت دارد، شکل، فرم، اندازه، مواد و مصالح مورد 

 یرند.گاستفاده و کارکرد از مواردی هستند که در تحلیل آثار هنری مورد واکاوی و بررسی قرار می

وسط سطح یک شئ و یا ت توسط سازنده بر جادشدهیاکه در این میان نقش یعنی تصویرِ ترسیم یا 

در طول  ها وها از موارد دیگر دارای اعتبار و البته تنوع بیشتری است. در طول هزارهبافنده در بافته

ها و بر روی اشیاء در بافته اجراشدههای ترسیمی و های بسیار از نقش و طرحبشر، نمونهحیات

توان مورد بررسی قرار داد. چیستی و چرایی مختلف و هرآنچه که امکان ایجاد نقش داشته را می

ته تواند دالیل مختلفی داشی بشر میفرهنگستیزی انتخاب یک سوژه برای طرح و نقش، در حوزه

رد و هدف اند. چه با رویکرا تأثیر مستقیم محیط و طبیعت دانسته هاآنبخشی از  نظرانصاحبباشد. 

اب ها. بازتنمود قدرت این عوامل و تمایالتِ انسانی بازی طبیعی و چه به بهانهثبت یک پدیده

ها ن؛ ایگرید عبارتبهموارد هستند.  دست نیا ازتصاویرِکوه، دشت و رودها بر روی آثار مختلف 

براهیمی اشود.)های طبیعی هستند که با زبان زیبایی و زشتی بیان میهایی در برابر اُبژهواکنش

گیاهی که حد واسطی بین زیست انسانی و طبیعت و البته حیات  (  همچنین نقوش22: ۱۳۹۳ناغانی،

نمادها  عنوانبهکند. ارائه یا ثبت تصویری برخی از گیاهان حیوانی است از همین قاعده پیروی می
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و یا بیان اهمیت آن در زیست طبیعی و فرهنگی بشر در جغرافیای مختلف ریشه در همین موضوع 

ی این آثار نیز به همین ترتیب ایجاد گردیده است. وجود در همهنقش و تصویر حیوانات م .دارد

و  اند مثل؛ بز، اسب، گاو، ماهیچه حیواناتی که در زندگی و حیات تولیدکنندگان مؤثر و مفید بوده

وجود  شانیوزندگدر ذهن  هاآنبرخی پرندگان و چه حیوانات و جانورانی که احتماالً هراسی از 

ای از نقوش موجودات خیالی و ترکیبی. پاره صاویر مار، عقاب و حتی برخیداشته است. مانند؛ ت

های انتزاعی ای در نظر گرفت که این نماد و نشان دادن ایدهتوان نماد و نشانهروی آثار را نیز، می

ها برخی از این طرح ( Comaraswamy,1977:47)کند.از چیزی نامریی الگوبرداری و تقلید می

ی و کامالً شناخترواننیز دالیل 

توان تعدادی از ذهنی دارند و می

را نمودِ ذهنیات عمومی و  هاآن

بوم دانست و مردمان یک زیست

های برای مطالعه آنان باید زمینه

 یی که تحت تأثیرِ همهشناختروان

 مدنظر قرارباالست  ذکرشدهموارد 

ی در بررسی هر اثر طورکلبهداد.

دو جنبه از وجود آن  ]فرش[

ی که ای است نخست جنبهبررسقابل

است همچون  درکقابلبا حواس 

 ها دارد. )افروغ،رنگ و نقش و جنس و کیفیت و سپس تصور و تصویری که پیامی ورای رنگ

در ذهن و جان مردمان یک  کردهرسوبی نوعبهالگوهای (. از تأثیر جغرافیا تا کهن۱۳۱:  ۱۳۹0

 شناسایی و قابل شدهشناختهالگوهای ها و کهنوارهی این موضوع، تداوم برخی طرحسامان. نمونه

اند و در هر در تولیدات فرهنگی و هنری بسیاری از مناطق است که برای هزاران سال تکرار شده

، لر، های ترکمن، بلوچهایی که در فرهنگاند. همچون طرحبستری به جهت تزئین به کارگرفته شده

در بخشی  ت.اسقشقایی، کرد، کرمانج، بختیاری، سیستانی و دیگر اقوام قابل پیگیری و شناسایی 

شود نه موارد موجود در محیطِ طبیعی و ها آنچه دلیل اصلی قلمداد میدیگر از این آفرینش

وان تمی ارتباطنیدرای یک اثر است. موضوعات قابل دیدن، بلکه آمال و آرزوهای مردمانِ آفریننده

ایران حدود  -سیبخشی از یک فرش با طرح شاه عبا:  3تصویر شماره 
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های موجودِ بسیار، در ارتباط با ها و نقشبه طرح

گلزار و نقشِ پرندگان و  آرایی و گل وباغ و باغ

اشاره کرد  دستنیازاهایِ پرگل و مواردی دشت

ه اند. خاصهای بسیار به تجلی رسیدهکه در فرش

که سرزمین تولید این محصوالت، جغرافیایی 

همچون ایران است که در بیشتر موارد، از بستر و 

-اقلیمی خشک برخوردار است. بسیاری از طرح

از عصر صفوی  به بعد  کمهای فرش، دستِ 

 د.انهای شهری  بر این سیاق بودهخاصه در فرش

اگرچه برخی از پژوهشگران ( ۳)تصویر شماره 

ه ی دارند کاوبوتهگلهای اعتقاد به نو بودن طرح

رو در رویِ نقوش سنتی، روستایی و عشایری 

ایستاد و معتقدند که در ایران، دستاورد مدیریتی 

هانِ)صفوی( آن را تا ای شاو حکومت سلیقه

(اما، ۴0 :۱۳۹2مرحله نابودی مطلق پیش برد )ژوله،

های تاریخی همچون، فرشِ موسوم به بهار یا بهارستان از زبان طبری و یا بلعمی شاهدی گزارش

های دور در ایران رواج داشته دیگر بر این موضوع است که طرح باغ و گل و بوستان از گذشته

نوی نیز میاز پژوهشگران این عرصه نماد و یادی از پردیس یا باِغ بهشتاست. به تعبیر بسیاری 

-حطر شناسانه بهنماید، نگاهِ مردممی تأملقابلمنظر دیگری که توجه به این نقوش را .باشدتواند می

و تثبیتِ برخی نمادها از اعتقاداِت مذهبی،  درآوردنهای روی فرش است. این نقوش، به تصویر 

باورهایِ دینی و قومی، نیازهایِ حیاتی و زیستی است. در برخی موارد پرداختن به مفهومِ باورهایی 

ا آیند و ب که ریشه در فرهنِگ بومی و قومی دارد و ممکن است در نگاه امروز بدون کارکرد به نظر

های خُرافی خلط گردد. اما نمادها چیزی فراتر از یک نقش ساده که دارای یک معنی برخی نگاه

 وقتی انسان برای"گوید: که کارل گوستاو یونگ می گونههمانشود. راست است، شناخته میسر

گردد، چراکه میشود، دست به دامن نماد ها با مشکل روبرو میای مفاهیم در نشانهگنجانیدن پاره

به  هارنگ( اساساً در این فرآیند نقوش و ۱۴ :۱۳۹2)یونگ، "دهد.نماد قدرت بیان را افزایش می

قالیچه موسوم به ِخرَسک، شاهسونی؛ :  4تصویر شماره 

 ،    عکس : نگارنده 1310متر، حدود سال  5,2*1.5
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نشان و عالمت  عنوانبهچیزی فراتر از صِرفِ نقش و رنگ بدل خواهند شد حتی، خّط نوشتاری 

 ه بافتِ نوعی قالیکنند. برای نمونسواد نیز آن را درک و فهم میشوند که مخاطبان بیتلقی می

ی آوه که اگرچه از منظرِ رنگ و نقش با های ایلِ شاهسون، در منطقهایِ از بافتهکوچک سجاده

ـ آن را از انواع مشابه  ی اهللـ کلمهمشابهت تام دارد اما تنها با ایجاد یک اِلِمان  تربزرگهای قالی

شوند و از آن این کلمه متوجه منظور میسازد و حتی افراد بدون سواد نیز با دیدن شکل جدا می

.)تصویر ندکناستفاده می ، پهن کردن روی قبر متوفی و قبور در بقاعِ متبرکهنمازخواندنتنها برای 

 (۵و تصویر شماره  ۴شماره 

 کاررفتهبههای برخی دیگر از نقوش و طرح

در فرش هستند که با مفهوم طلسم و نوعی 

ی در ارتباط هستند که در بسیاری از سحرورز

های اصیل، روستایی و عشایری ها و فرشقالی

شود. برای مثال: نقشِ پرندگان و مار و دیده می

-نابار منظوربهعقرب برای دفعِ بالیا، آب و ماهی 

ای برای خواهی در مناطق کویری، نقش پنجه

ها که به طلسم، ذکر برخی کلمات و یا فرم

اعتقادات و باورهای دینی و مذهبی اشاره دارند 

( و حتی به کاربردنِ برخی ۱۷ :۱۳۹۳)شهربابکی،

روزی بختی و یا تیرهبه مفهوم نیک  هارنگ

و بخشهای دیگر فرش به کار گرفته  نهیدرزم

 شده است. 

همواره این موضوع را از نظر  ریهرتقدبه

-دور نخواهیم کرد که در بسیاری از این نقش

ها تجرید، تلخیص و استیلیزه کردن آفرینی

نقشِ موضوعات، همواره صورت گرفته است. 

جهت  ترهای آسانبافنده، به شکلی ساده به فرم موردنظربه این معنا که احجام و اشیاء و موجودات 

و جزئیات )کلمه   شاهسونی ای،سجاده : قالیچه 5تصویر شماره 

 نگارنده عکس :       1310حدود سال  متر 1*1.5اهلل(؛  
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-ندد. در پژوهشبهای مشابه نقش میو بر سطح فرش، قالی، گلیم و سایر دستبافته شدهلیتبدبافت 

 اند. های بسیاری محققان این موضوع را پیگیری نموده و اثبات نموده

، قالی، گلیم و...( بیشتر افراد عادی در اگرچه بافندگان و تولیدکنندگان این محصوالت)فرش

ور پردازی بر محدانیم در تولید این آثار، طراحی و نقشاند و میی روستایی و عشایری بودهجامعه

های کوچنده و یا و طایفه  که از آمیزش فرهنگ ایالت -گشتی سنتی و باستانی میهاهیمانقش

هنری و نیمه هنری داشت که  شدهسادهو ماهیت  -پدیدار شده بود هاآنهای ییالق و قشالق محل

( ۴0 :۱۳۷2. )پرهام،شدیمنبود و غالباً به شیوه ذهنی بافته  شدهنییتعیش نیازمند نقشه و طرح از پ

آموزشی در ارتباط با برخی مسائل خاص هنر گرافیک و  گونهچیهو شاید به نظر برخی محققان 

اند، و اساساً رویکردِ خالقان این آثار با مفاهیم هنر به شکلِ آکادمیک یکی طراحی و رنگ نداشته

یک محصول هنری، نه الزاماً در ذهن  عنوانبهیر یکی از مردم شناسانِ فرهنگی، قالی نیست. به تعب

و  نندگانکمصرفیکسان، بلکه تنها نزد برخی  صورتبهبافنده و بر اساسِ خواست او و نه دقیقاً 

 ی اثر،دکنندهیتول( و به معنایِ دیگر ۶2: ۱۳۹0شود. )زال،مخاطبان است که به اثر هنری تبدیل می

  های بسیارینمونه [هیچ دریافت و شناختی نسبت به هنری بودن اثرِ در دست تولید، به ذهن ندارد.

 اارزشبیی هافرشنشین مثال آورد که از توان در میان طوایف و قبایل کوچاز این دست رفتار را می

 حالنیدرع. ]کنند.دستی استفاده میاشیائی کاربردی و دمِ عنوانبهو نفیس از منظر کارشناسان، 

توان آموزش و فراگرفتن نوعی سواد بصری سنتی از طبیعت و محیط زندگی را در نمی وجهچیهبه

 گریدانیبهبی دانست. بررسقابلارزش و دور از مفاهیمِ دقیق و این آثار نادیده گرفت و این آثار را بی

به عدم شناخت و دریافت مفاهیم نداشتن آموزش آکادمیک به معنای مصطلح، مردم بومی را متهم 

ا مفاهیم ب هاآدمدر بسیاری از موارد ارتباط این  عکسبهکند، که دقیقاً در بطن اثر نمی شدهگنجانده

و مضامین موجود در آثار، بسیار بیش از هر مخاطب دیگر است. البته که آنچه توانمندی و قدرت 

 ، رنگرزی و فرآیندمورداستفادهی هارنگنتخاب ، امورداستفادهی مواد نقوش، تهیه گونهنیاخلق 

تولید آثار به شکلی طبیعی و سنتی در طول سالیان متوالی از نسلی به نسلی رسیده و همچون بسیاری 

ی پژوهش است. نهیدرزمهای دیگر سنتی، با همان الگو تداوم یافت، خود امری جدی از داشته

افیایی مختلف که البته ارتباطات متعدد در آن های جغرچنانکه برخی تولیدات سنتی در حوزه

ین اقوام و در ب تکرارشوندهی است، بیانگر بدون مرز بودن و مبین اشتراکات فرهنگی ریگیپقابل

 ی بشری است.هانسل
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 ارتباطات فرهنگی و پراکندگی جغرافیایی طرح و نقش -3

سنتی فرش  دکنندگانیتولفرهنگی و تأثیر و تأثر عالیق وسالیق  دادوستدمشخص ارتباط و  طوربه

ای هیی و بحث است. به شکلی که شاید از خصیصهشناساقابلها و نقوش ی اجرای طرحدر حوزه

ی سند تا غرب چین، از غرب باشد. از دره هافرهنگحصول در بسیاری گیر بودن این مفرش همه

ات توان تأثیرایران تا ترکیه این پراکندگی را می

ای همایهبسیاری را در بن میرمستقیغمستقیم و 

ی و دقت قرار داد. در همین موردبررسفرهنگی 

بسیاری را در  یشدهبافتههای توان نمونهارتباط می

 امتافغانستان و پاکستان سراغ گرفت که با شباهت 

بندی و اجرای طرح با ی رنگو قابل تطبیق از نحوه

های جغرافیای همسایه قالی تنهانههای ایران قالی

یعنی سیستان و بلوچستان، بلکه نقاط مرکزی ایران 

-توان کپیه، میآن جملهاز  (۶)تصویر شماره است.

های قدیم کردی قوچان)کرمانجی( و شهایی از فر

های پاکستانی مشاهده عشایر شرق کشور را در قالی

نمود که از لحاظ بافت نیز کامالً قابل شناسایی 

( همان گونه که گذشت 2۱۵ :۱۳۹0هستند. )ژوله،

ی جغرافیایی شرق کشور ها تنها به محدودهاین کپیه

یر ی اخی دههشود بلکه در دو سه دههمحدود نمی

ه ی کار بسیاری از بافندگان پاکستانی بودهای قدیم اراک، ساوه، ساروق و قم نیز سرلوحهبافت طرح

به دلیل مهاجرت  ( و این2۱۵ :۱۳۹0که از نظر فروش و بازار با استقبال مواجه شده است. )پیشین،

تاها و شهرهای ها با وجود جنگ در کشورشان به ایران و ساکن شدن در روستعداد زیادی از افغانی

مناطق مرکزی مثل اصفهان، اراک، قم، کاشان و ساوه بود که از وضعیت نسبی بهتری در ارتباط با 

شغل و کار برخوردار است. از جمله این فعالیتها قالی بافی زنان و دختران بود که ضمن آشنایی با 

ن یا مهاجرت به پاکستان ایهای این منطقه، پس از بازگشت به افغانستان و های موجود در قالیطرح

  ی تولید را ادامه دادند.شغل  و شیوه

حدود  متر 1*1.5؛   فرش سیستان،:  6تصویر شماره 

 www.iranrug.com           1310سال 

http://www.iranrug.com/
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نکته نیز قابل توجه است که به دلیل مشکالت موجود در حکومت و دولتِ کشور همسایه این 

 یافغانستان و کوتاه بودن دست دولت در دخالت مستقیم بر این سامانه هنوز یکسان سازی در زمینه

به همین دلیل هنوز تنوع کار و طرح در آنسوی مرزها بیشتر به چشم طرح وتولید پدید نیامده و 

 .آیدمی

 های افغانستاندر فرش و قالی طرح و نقش-4

 ی ایرانهافغانستان به عنوان یکی از کشورهای همسایه ایران، در گذشته از بخشهای مهم در حوز

هم از میراثی آن را به بخشی م آمده است و اشتراکات بسیار زبانی، فرهنگی وفرهنگی به حساب می

ای در مباحث فرهنگی از بررسی زبان پارسی مطالعات فرهنگی بدل ساخته است. چنانکه هر مطالعه

دیگر  یها و معماری و هنرهای کاربردی و تزئینی، بدون بررسی و پیگیری پارهتا شناخت اسطوره

ی در باففرش و فرش .ری و ابتر استدهد، یکسونگآن که امروز خاک افغانستان به حیات ادامه می

ا های بسیار این هنرفن بها و خویشاوندیافغانستان نیز از این قاعده بیرون نیست و پیوستگی

 یاش در سیستان و خراسان ناگسستنی و غیر قابل انکار است. این موضوع از حوزهبخشهای ایرانی

ی نههایی با زمیاست؛ تعلق خاطر به قالی شود. از آنجملهی بافت را شامل میرنگ تا نقش و شیوه

های ایران در مناطق مختلف. ای و زرد و سرخ که یادگار سنت سکایی است در قالیآبی، فیروزه

یابد که در بدانیم بیشتر آثار قابل ( این موضوع البته زمانی اهمیت افزون می۱۶ :۱۳۷۱)حصوری،

عدم  گردد و به دلیلر در این سرزمین تولید میاعتنا در این بخش هنوز توسط روستائیان و عشای

لیدی و های توهای دولتی یا بنگاهسازی طرح و نقش که عموماً توسط بخشحضور سیستم یکسان

ای هگیرد، اتفاق نیفتاده است امکان بازخوانی و پیگیری بسیاری از ویژگیاقتصادی بزرگ صورت می

 .دهدبه دست میاصیل و مشترک میان اقوام جغرافیای شرق را 

 فرش یرو بافته شده  طرح و نقش جنگ-5

های تولید شده در افغانستان، در چهار دهه یکی از صدها طرح شناخته شده در میان نقوشِ فرش

ه آید که بی بافت فرش به حساب میهای کمتر آشنا در گذشتهوارهاخیر نقشی است که از طرح

ماهیت اصلی خود به معنای فرشی اصیل دور شده است شدت تکرار شده و در برخی موارد نیز از 

ی تصویر نه چندان دلچسب و آزار اما به همین میزان قابل تأمل و توجه است. این نقش ارائه

ی شوم خود را بر مردمان این دیار ی جنگ است که نزدیک به پنج دهه است که سایهدهنده
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ر ای پی نظامی خارجی و داخلی به گونهافزارهای نیروهانقش و تصویر جنگ گسترانیده است.

که با استناد  انداند و به فرش جنگ موسوم شدهتعداد، در فرشهای بافته شده در افغانستان نقش بسته

به اصول پیش گفته، تو گویی بخشی از زندگی مردم گردیده است اما بدون اغراق در بسیاری از 

راض و فریاد نیست که البته همین عامل باعث ها حضور نقش این عناصر چیزی جز اعتاین نمونه

تی های سنشد فریاد خاموش بسیاری از مردم این سرزمین به گوش جهانیان برسد. اگرچه بافته

نیای ـ نقش و رنگ دکم تا پیش از صنعتی شدن تولید فرشدستـمردمان ساده روستایی و عشایر

-اند نه برای ابالغ باورها و پنداشتزاری نکردهگاه از هنر استفاده ابخیالین مردمانی است که هیچ

( و هرچه بوده در زیست جهان ۱۳۴:  ۱۳۹۳ناغانی،ابراهیمی هایشان و نه برای دست یافتن به بازار)

 .خودشان مورد نظر بوده و کارآمد

در  شود وتوان گفت که فرش جنگ که البته صرفاً به فرش و قالی محدود نمیبه طور کلی می

 های اجرایی به چهار دستهها را دید، در افغانستان از نظر طرحتوان نظایر آنبافته ها می بسیاری از

 .شوندکلی تقسیم می

ی نخست از این فرشها، توسط بافندگان و تولیدکنندگانی تهیه و ارائه شده که دسته - 1-5      

ت مندی از این فرصفرش و تمایل بازار، در صدد بهره گونه از نقشِصرفاً پس از شهرت نسبی این

ایی ه هستند و حتی شاید برخی از تولیدکنندگان هرگز در افغانستان زندگی نکرده باشند و یا افغان

 نند کپذیرند، به طور عام در خارج از افغانستان زندگی میهایی را میکه سفارش بافت چنین نقش

 از  ری تصاوی  ها، تنها گروه از فرششود. در اینها در پاکستان تولید می این نوع از بافته و عمدتاً 

ری از است و اث ی فرش را پر کرده بافته شدهسالح و گاهی ابزار دیگر جنگی به شکلی که زمینه

ی فرشهای اصیل، که در این جغرافیا یعنی ایران و افغانستان وجود های شناخته شدهرعایت سنت

های موجود در بافت قالی و فرش ها و طرح شود که به نظر کارشناسان برخی اِلمانمیداشته دیده ن

 ]هزاره اول ق.م [های سکایی در جهان باستانتوان به بافتهرا حتی می ]وافغانستانایران [سیستان

های دقیق در طراحی (. همچون به کارگیری رنگهای خاص، ردیف8، ۱۳۷۱پیوند داد. )حصوری،

ند در کها و متن را مشخص میها، که حاشیهفرش سنتی بر اساس اصول شناخته شده در این فرش

نمایی در نقش به وضوح دیده شود. با این همه در بیشتر این نقوش تالش در واقعآنها دیده نمی

مدت در این کشور  های طوالنیهای روسی که در جنگاین نقش ها عمدتاً تصاویر سالح .شودمی

 (۷)تصویر شماره آید.وجود داشته را به تصویر کشیده که به شکلی ساده انگارانه به چشم می
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بالگردها، هواپیما، انواع اسلحه از قبیلِ کالشنیکف، برنو، آر.پی.جی، سالح سبک برای مثال تصاویر 

ای هها به شکل منفرد و یا در برخی موارد ترکیبی و به همراهی تسلیحاتی همچون مینکمری و تانک

ها و دامنه دار شدن جنگ بعد از خروج نیروهای شوروی ی درگیریبا ادامه ها.انفجاری و نارنجک

های نظامی داخلی و آغاز جنگهای داخلی و سپس ورود نیروهی ناتو و آمریکایی ور گروهو حض

های ی نقشسپتامبر، تصاویر هواپیماهای بدون سرنشین و پهبادها نیز از جمله ۱۱ی بعد از حادثه

 .های موسوم به فرش جنگ استبافته شده در این دسته از فرش

توان آنها را نوعی تابلو فرش نیز با موضوع جنگ به های جنگ، که میگروه دوم از فرش-2-5

حساب آورد، بیشتر دارای محتوای ملی و میهنی برای افغانستان و برخی حوادث تأثیر گذار در 

ی فرشهای این رسته نیز، پیرو همان تقاضای بازار ی اخیر این کشور هستند. عمدهتاریخ دو سه دهه

در طرح و نقش آنها نیز چندان از سنتهای فرش و قالی بافی و شهرت فرش جنگِ افغانستان بوده و 

ور ی کشها، عموماً تصاویر نقشهآید. محتوای این گونه از فرشدر افغانستان اثری به چشم نمی

ی کشور هاافغانستان، تقسیمات سیاسی والیتهای افغانستان، شخصیتهای ملی و مبارزین جنگ

ای در پاره یار.اه مسعود، ژنرال دوستُم، داوودشاه، حکمتاهلل خان، احمدشهستند. همچون؛ امان

 ها نصباند همچون تابلو به دیوار خانههای کوچک بافته شدهها که عمدتاً در اندازهموارد این فرش

 .توان دیدهایی از این تابلو فرشها را در منازل مهاجرین افغانی در ایران نیز میشود. نمونهمی

نقش بافته شده از  : 7تصویر شماره 

 بالگرد بر روی یک خورجین، افغانستان

   www.bantmag.com 

http://www.bantmag.com/
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سپتامبر و حمله به برجهای دوقلوی تجارت جهانی است، که دسِت  ۱۱و البته فرشهایی با موضوع  

دانستند و گروه کم در نظر دو گروه قابل توجه بود. گروهی که آن را یک دستاورد مبارزاتی می

 (8.)تصویر شماره دانندی حضور نظامیان خارجی در کشور میدیگر که این حادثه را شوم و بهانه

ای اصیل و حرفه این فرشها، تولیداتِ شاخصی هستند که توسط بافندگان   بخش سوم از- 3-5

 ی فرشهای موسوم به فرشهای اولیهتوان آنها را از نمونهاند. این دسته از تولیدات که میتولید شده

بخش  در جنگ در افغانستان دانست، دارای ارزش و اعتبارند. زیرا به وضوح ویژگیهای فرش اصیل

 یکه ابعاد این فرشها همان ابعاد شناخته شدهعالوه بر این .شودها دیده میطراحی و بافت در آن

 ها در آن قابل قیاس با فرشهایها و نقشوارههای سنتی است، انتخاب رنگ و به کارگیری طرحفرش

-هوارها و طرحاِلمان ها،تنها تفاوت در این است که به جای طرح تاریخی و اصیل این منطقه است.

ی سنتی در افغانستان که عموماً هندسی و یا نقوش استلیزه شده از طبیعت و های شناخته شده

 جنگی بهره گرفته شده است. زندگی روزمره بود، تصاویر و نقش ابزار و ادوات و تسلیحات

سپتامبر و حمله به برجهای تجارت جهانی. سفارشی  11فرش جنگ با نقش روایتی از  : 8تصویر شماره 

بودن و اجرا بر اساس نقشه و یا دست کم عکس، در این فرش امری مشخص است. دقت و تمرکز بر ماجرای 

وع ضتواند مؤید این موسقوط فردی از ساختمان که در عکسها و فیلمها نیز به سختی قابل تشخیص بود، می

ی زیتون که نماد صلح است آشنا بودن بافنده با این مفاهیم نو و یا سفارشی باشد. همچنین نقش کبوتر و شاخه

   www.bantmag.com                                                                      کند.بودن طرح را مؤکد می

http://www.bantmag.com/
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هایی چون انواع اسلحه، خودروهای نظامی، نقش 

نَفَربَر، تانک، بالگرد و هواپیما به طور قابل توجهی 

شود. بافت این ها دیده میی این نقشدر زمینه

های مشخص نقوش به شکل منظم و در ردیف

و اجرای دقیق حاشیه و های اصیل همچون طرح

زمینه و بافت خطوط جدا کننده که تقریباً در 

های تمامی فرشهای اصیل وجود دارد و از ویژگی

ها است. گاهی نیز نقش آدمهایی این دسته از فرش

گرفتار آمده در چنگال این ابزار و این فاجعه به 

ای دردناک و ضجرآور، به تصویر درآمده گونه

 (۹)تصویر شماره است.

ترین نوع گروه چهارم که باید آن را اصیل-4-5

فرش جنگ در افغانستان دانست، آن تعداد از 

ها بر اساس هایی هستند که حضور نقشفرش

ی بافت همان اسلوب گذشته و شناخته شده

یند به بهای سنتی صورت گرفته است. یعنی هرآنچه که بافنده در محیط پیرامون به چشم میفرش

تصویر کشیده است و البته به شکل ذهنی و بدون نقشه. در این فرشها در کنار سایر عناصر آشنا،  

ی فرش)عموماً روستاییان و عشایر( ندارد، دیده های جدیدی که نسبتی با زندگی مردمِ بافندهنقش

ر کلی حضور غیها با تأکید بر روی این موضوعات، به شی خالقِ اینگونه فرششود. بافندهمی

ی دهد و حضور این عناصر را در زندگی روزمرهضروری و نابجا بودن آن را مورد اشاره قرار می

 ی روستایی ازگونه نیز گفت که مردمان ساده توان اینخود، هرچند آزاردهنده، پذیرفته است. می

وی ایی و سحرورزی رگشته و به نوعی نمادگر امیدنا شان رخت بربندنداینکه این عناصر از زندگی

، متجلی ساخته شان را به شکلی در نقش فرشیهانیز خواسته انگونه که اجدادش آورده و همان

بدون اینکه به فضایی خارج از محیط و  اند.کرده هاشان را در نقوش فرش ارائهبودند، آرمان

 .فرش بیابند با این شیوه، بازاری برایشان بیندیشند و یا بخواهند که  جغرافیای زندگی

 

فرش بافته شده در افغانستان  : 9تصویر شماره 

های بومی در ترکیب با وارهبا موضوع جنگ، طرح

         www.pinterest.comبالگردها نقش شده
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های فرش جنگ، که باید آنها را دارای مفاهیم اصیل و ارزشهای هنری در حقیقت اولین نمونه     

شناختی و فرهنگی دانست این دسته از فرشها هستند. به رغم اهمیت این و اسنادی از نظرگاه مردم

آثار، متأسفانه به دلیل نیاز به شناخت دقیق و توجه 

ل اند و به همین دلیویژه، کمتر مورد شناسایی بوده

های اول و دوم به عنوان ه شده در دستهآثار بافت

اند. اگرچه نقش غالب فرش جنگ معرفی گردیده

در این دو دسته موضوعات جنگ و مفاهیم مرتبط 

ها است، اما از درجه اعتبار به معنای فرش در فرش

  (۱0)تصویر شماره اصیل به دور هستند.

ی آثار، تنها گروه سوم و چهارم از میان همه   

اصول بافت سنتی از حیث نقش، طرح  هستندکه

و رنگ را به طور دقیق رعایت نموده و البته دسته 

ترین این نوع از تولیدات هستند که آخر شاخص

معنای واقعی انزجار از جنگ را با زبان هنر به 

اند. ثبتِ این موضوع بر روی فرش ظهور رسانیده

ای تلخ فریادی بلند است از استیصال مردم به گونه

ر برابر این وضعیت نابسامان. به این شکل که د

امیدی به بهبود اوضاع و خروج این عناصر از متن 

زندگی ندارند و بدین ترتیب آنها را به عنوان تصاویری که همواره پیش چشم خواهند داشت به 

 .اندتصویر کشیده

 بررسی فرش جنگِ نمونه -6

( که به  ۱۱ی در افغانستان )تصویر شماره های شاخص از فرش با مضمون جنگیکی ازنمونه    

 یشکلی اتفاقی در بازار فرش زاهدان، در میانِ دیگر آثار توسط یکی از کارشناسان و طراحانِ خبره

شود، یک قالی بسیار شاخص و زیبا ی خصوصی نگهداری میفرش کشف شد و اکنون در مجموعه

ه به آن خواهیم داشت. به طور معمول ارزیابی ی چهارم است، که در سطور آتی نگاهی کوتااز دسته

فرش جنگ افغانستان، ترکیب  : 10 تصویر شماره

نقوشِ هندسی، گیاهی و پرندگان و آدمها در کنار هم، 

زندگی روزمره را در کنار شرایط جنگی به نمایش 

  www.hali.com              گذارد. می

http://www.hali.com/
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بایست با توجه به و بررسی قالی و فرش، می

کیفیت و نوع مصالح به کار رفته در اثر، کیفیت 

ندی ببافت، قدرت طراحی، کیفیت رنگرزی، رنگ

ی فرشهای و ماهیت کلی طرح که آن را جزو دسته

روستایی و عشایری )سنتی( و یا شهری )صنعتی( 

گیرد. اما در بسیاری موارد دهد، صورت می قرار

شناسان در ایران در اغلب کارشناسان و فرش

مواجهه با یک فرش تاریخی و در برخی موارد 

-ای همان راهی را در پیش میبسیار مهم موزه

گیرند که گاهی در مواجهه با یک فرش معمولی 

شود و اساس ارزیابی و ارزشیابی برای طی می

وتی ندارد. در واقع رویکرد علمی و آنان هیچ تفا

ا ها معنهنری در تشخیص فرش و طبقه بندی آن

تصویر کلی . (۱۵ :۱۳۹2و مفهومی ندارد...)ژوله،

اثر مورد نظر، بستری طبیعی از محیطی است که 

مدار را در خود دارد. از نشانِگان زیستی طبیعت

جانورانِ اهلی و غیر اهلی که در این محیط به حضور گلها، گیاهان و درختان مختلف تا پرندگان و 

ای ههاست، عناصر و اِلِمانبرند. اما در عین حالی که چادر عشایر در این بستر تصویر هزارهسر می

ا را به شکل هآیند. بافنده که به سیاق تولید اصیل فرش، تمامی نقشناآشنا با محیط نیز به چشم می

استیلیزه( شده اجرا کرده، این عناصر ناآشنا را نیز به عنوان جزء کامالً گرافیکی، ذهنی و تلخیص)

ی زندگی به تصویر کشیده است و در عین حال با انتخاب دقیق محل قرارگیری این پذیرفته شده

  عناصر و همچنین پرتعداد نمودن آنها زائد و مزاحم بودنشان را به وضوح بیان کرده است.

ه بافی این منطقای تیره از رنگهای پرکاربرد در فرشای و قهوهی آبی، سرمههای تیره اگرچه رنگ

شود اما، بافنده با هوشمندی تمام زمینه را که فضای شروع و پایان کار است، با رنگ سبز می قلمداد

توان معنای آن را اشاره به سرزمین توان آن را دید، اجرا کرده که میهای معدودی میکه در فرش

. ای معنای زندگی در آن مستتر استپربرکت، سبز و محل اسکان عشایر در بهار دانست که به گونه

فرش جنگ، در این فرش  : 11تصویر شماره 

منحصر به فرد، نقوش بومی و سنتی به تمامی و اصیل 

وم ی دبه کار برده شده به طوریکه نقش جنگ در الیه

 از دریافت قرار گرفته است.    عکس: نگارنده  



     229 |  تصویر اعتراض با زبانِ بلندِ فرشِ جنگ، فریادِ 

ت، ای در نقش ترنج میانی که به نسبدر کنار این کاربستِ رنگِ سبز در زمینه، استفاده از رنگ سرمه

رسد، ی فرش را به خود اختصاص داده و در حال گسترش نیز به نظر میی زمینهبخش عمده

 در سراسر فرش ر شرایط جنگی است.ی روشنی به تیره و تار شدن اوضاع و روزگار مردم داشاره

پرسوناژهای انسانی نقش شده، در فضای بسته قرار دارند به جز چهار نقش که آنها نیز در فضا و 

قریب تحت تأثیر ماجرا قرار خواهند گرفت. دقت در نمایش تجهیزاِت اند که عنموقعیتی بافته شده

 ه هستند. بالگردها در شرایط متفاوت تصویرنظامی همچون بالگردها، تانک و نفربرها نیز قابل توج

ها نمای جانبی و در تعدادی نمای روبروی آنها بافته شده است که خود اند. در برخی از نقششده

داللت بر اشراف بافنده در فهم موضوع گرافیک دارد. در تمامی این عنصر تصویر شده نیز دو 

ها و نفربرها از تجهیزات دیگر تصویر ردها، تانکپرسوناژ انسانی جا داده شده است. عالوه بر بالگ

شده بر زمینه فرش هستند. که نمایش پرسوناژ انسانی سوار بر آنها نیز همچون بالگردها هوشمندانه 

بندی نیز از بابت حضور ادوات و تجهیزات نظامی قابل انجام شده است. درکلیت فرش نوعی پالن

دارای زمینه سبز رنگ، که نقوش گیاهی، انسانی و حیوانی  بازخوانی است. به این شکل که در بخشِ

بافته شده، تنها بالگردها از ادوات نظامی حضور دارند. در بخش دوم که قسمت ترنجِ تیره رنگ را 

دهد و با خطوط قرمز و سفید از بخش سبز رنگ جدا شده است، گیاهان، پرندگان و تشکیل می

اند و پرسوناژها انسانی اجرا شده، انحصاراً درون ها نقش شدهنکی تاادوات نظامیِ بالگردها بعالوه

اند. بخش سوم از این پالن بندی که قسمت چلیپایی میانی بالگردها و روی تانکها به تصویر درآمده

ابل است. قاست، خودروهای نظامیِ نفربر، پرندگان، گیاهان و چهار پرسوناژ انسانی تصویر شده 

 اند و این شاید، نوعی آزادیی سبز رنگِ لچکی تنها بالگردها تصویر شدهتوجه است که در فضا

ای رنگ هیچ چهارپا دهد. اینکه در تمام قسمت سورمهعمل و حرکت این عنصر نظامی را نشان می

گر گریختن چهارپایان از منطقه جنگی و نظامی است و البته آزادی حرکت پرندگان یی نیست، بیان

ها است. از نکاتی قابل توجه دیگر ، ایجاد اختالف لیل عبورآزادتر آنان از محدودهدر این منطقه به د

ی حرکت چرخها و هم بخش فوقانی درست و ترسیم دقیق گرافیکی، هم در بخش ادوات و شیوه

ه اند در حالی کها ترسیم شدهها به شکل کامل و با شنیی تانک و نفربر است. تانکدو وسیله

ایی و های روستکند، تنوع طرحگونه که بولستون اشاره می همان گانه.های ششتیکنفربرها با الس

توان آن را به ناحیه جغرافیایی خاصی ارتباط داد تا به تنهایی در ای هستند که نمیعشایری به گونه

شود که یک کلیت خاص ها پاسخی جامع ارائه دهند. همچنین شاهدی دیده نمیمورد منشأ طرح
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گان های بافندهای عشایری باستانی، از منبع خاص و فرهنگی دست نخورده برای طرحطرح را برای

های عشایری بیفزاید. های فرشای دیگر را به طرحتواند تکهعشایری ارائه دهد. اما هر کشفی می

( شاید به طور دقیق نتوان گفت که این فرش در کدام منطقه از افغانستان ۱۴۶: ۱۳8۷)بویلستون، 

افته شده است. اما به لحاظِ نوع طراحی و خطوطی که مابین منطقه درگیر جنگ و بخش تقریباً امنِ ب

ـ به این معنا که جنگ هنوز اندای و سبز بیان گردیدهمشخص شده در فرش که با رنگهای سورمه

ت به دلیل قدم ـ اوال:ًی درگیری هستنداز مرزهایی عبور نکرده است و برخی مناطق بیرون محدوده

دهد و ثانیاً: با و نوع طرح، این فرش ماجرای حضور نیروهای شوروی در این سرزمین را نشان می

توان حدس زد که که این اثر در های مختلف، میتوجه به اجرای پرتعداد نقش طاووس در بخش

ی در این ی شوروای در جنوبغرب افغانستان تولید شده باشد که عالوه بر حضور کمتر نیروهامنطقه

تر برخوردار هستند و البته در قسمتهایی از این هایی نسبتاً پررونقمناطق در زمان جنگ، از دشت

  .شد که در این اثر نقش شده استی زیبای طاووس نیز دیده میوالیتها پرنده

 

 های موسوم به فرش چنگ در افغانستانبررسی نمونه ای و دسته بندی فرش

 تصویر نقش رده بندی ردیف

در این نمونه نقوش کالشنیکف اسلحه شناخته شده روسی که در اکثر  دسته اول ۱

جنگها مورد استفاده است، به شکلی غالب به تصویر درآمده است. در 

هایی به نشانه موشک یا راکت نقش شده است. در ی فرش، طرححاشیه

 ه شده اند.  ها بافتمیانه و زمینه فرش نیز به تعداد هواپیما و تانک

 

ها فرشی که در بخش حاشیه به رنگها و ی دیگری از این فرشدر نمونه دسته دوم 2

های سنتی توجه داشته و سپس در دو قسمت باال و پایین آن نقش طرح

لو توان آن را به عنوان تابشود. تصویر کلی زمینه که میهواپیما دیده می

فرش در نظر گرفت، تصویر احمدشاه مسعود یکی از مبارزین ملی 

 افغانستان در دوران نبرد با شوروی تصویر شده است. 
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 نتیجه -7

ی تمام نمای ها و آیینهزبانِ گویاِی خواستهنرهای صناعی و کاربردی همواره در طول تاریخ، 

انگارانه است که اند. سادهمردمانی است که به ساخت و تولید و خلقِ آنها مبادرت ورزیده آرمانِ

سازندگان بسیاری از این آثار را انسانهای فاقدِ هرگونه توان در ارائه نوعی بیان و برقراری ارتباط با 

طبان مردمانی ساده و همجنسِ خود آفرینندگانِ آثار باشند و چه مخاطبان بدانیم. چه این مخا

 ی قابل توجه آن است که زبانانسانهای متفاوت از حیثِ دانش، فرهنگ، نژاد، زبان و جغرافیا. نکته

برداری دارد و با کاربستِ آن، توان بیان منویات و تمناهایِ عامالن هنری، در هر سطحی امکان بهره

رسد کسی در این موضوع تردید داشته باشد که در آثار هنری تجسمی، به نظر نمی به آن را دارد.

اصل و اساس وجودِ دانش یا سواد بصری است که در دو سوی این معادله باید جریان داشته باشد. 

ها دیشهای از مفاهیم و انو خالق اثر است که با اشراف بر این اصول، پاره ی نخست تولید کنندهسویه

کند. در بخش دیگر، فهم این زبان توسط مخاطب و توانمدی به طرف دیگر این جریان منتقل می را

یابد. در مبحث فرش، آنچه کنندگان است که اهمیت میدرک این مفاهیم توسط کاربران و مصرف

 ژه درویبرداری به طور عمده و بهدهد، ظرف زمانی و مکانی تولید و بهرهی تاریخی نشان میسبقه

شده  ها و ذهنیات نقشدنیای سنتی، یکسان و یگانه و در یک سطح بوده است. به این معنا که پیام

رود های دسته سوم و اصیل به شمار میدر فرش مقابل که جزو فرش دسته سوم ۳

های این حوزه رعایت شده. فرش دارای اصول و اسلوب کامل فرش

حاشیه باریک و پهن و زمینه است. که از لحاظ رنگ و نقوش بسیار به 

فرشهای اصیل نزدیک است و تنها در بخش زمینه تصاویر هشتگانه 

 بالگردها به شکلی منظم طراحی و بافته شده است.

 

 

 

 

 

 

بررسی است به طور کلی با ی دیگر که در این دسته قابل فرش نمونه دسته چهارم ۴

یل های اصاصول بافت فرش سنتی از حیث طرحِ کلی، رنگ و نقشمایه

ها و همینطور هواپیماهای مطابق است اما نقوشی همچون تانک، اسلحه

 روسی در کنار نقشمایه های اصیل به کار گرفته شده است.
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هم ی مردم به درستی فشدند، به وسیلهآشنا تصویر میهای ثابت و چشموارهبر فرش که با طرح

ل اگردید. به عبارت دیگر خط درست رسانه؛ تفکر)خیال(، اجرا و دریافت)تأثیر( تمام و کممی

ء های سنتی نیز تحلیل جزگرفت. بنابراین در خوانشِ آثاری به نظر ساده، همچون فرشصورت می

اهی پذیر و ضروری است. با چنین نگبومِ اصلیِ تولید اثر امکانبه جزء با شناخت و بررسی زیست

قاء ارت شناختیآثار ساخته شده توسط مردمانِ ساده، تا حد یک اثر هنری و غنی از مفاهیم فرهنگ

ی فرش مورد اشاره، های پیش تا نمونهیابد  و تولید کنندگانِ این آثار از نقاشان غارهای هزارهمی

ی مورد بحث یعنی در نمونه .شناسی و هنری نخواهند بودهای دور از فهم زبانِ زیبادیگر انسان

ه که مردماِن سنتی آنچ معناجنگِ افغانستان به درستی در همین راستا عمل شده است. به اینفرشِ 

 اند و بهاند را در فرش بازتاب دادهدر زندگی روزانه مورد پسندشان بوده و آنچه ازآن آسیب دیده

ی طول زندگیِ فرهنگیِ بشر، آنچه مطلوب و نامطلوبشان بوده زبان نقش)گرافیک(، همچون همه

های دیگر بازگو به انساندر فرش پرداخته و در واقع اعتراض خود به جنگ را با زبان تصویر 

ک داده شد، بین آثار اصیل و غیر آن امکان تفکیگونه که در بررسی بیشتر نشان اند. البته همانکرده

ان بندی و تفکیک فرش جنگ افغانستدر نتیجه ی این بررسی، امکان دسته .بندی وجود داردو دسته

 مد در چهار رده هستند:با توجه به نقوش فراهم گردیده که همانگونه که در متن آ

فرشهای بدون اصالت که تنها به دلیل شهرت فرش جنگ تصاویری از ادوات نظامی را  -۱

 د.انبه تصویر کشیده اند که بیشترشان نیز خارج از خاک افغانستان تولید شده

فرشهای دیگری که موضوع جنگ را با محوریت افراد و عناوین مربوط به آن شامل  -2

 سپتامبر... ۱۱هان نظامی و نقشه افغانستان و موضوع میشوند مثل؛ فرماند

فرشهای جنگ دارای اصالت در طرح، رنگ و نقش که سراسر موضوع جنگ را بازتاب  -۳

 دهند. می

هایی که اصیلترین نوع فرش جنگ هستند و از اولین نمونه ها محسوب شده و توسط بافندگان  فرش

 شده اند.روستایی و بدون نقشه از پیش تعیین شده بافته 
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