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چكيده
تحوالت گسترده اى كه در هنر ايران در دورة قاجار رخ 
داد، در نهايت به تصويرى شدن غالب گونه هاى هنرى 
منجر گرديد. فرش نيز همچون ساير صورت هاى هنرى 
فرش هاى  به  موسوم  فرش هاى  و  شد  تصاوير  پذيراى 
تصويرى در فرش بافى ايران به وجود آمدند. هرچند كه 
در اين گونه فرش ها تصوير غالباً در متن ظاهر مى شد و 
بيشترين تأثير را بر متن فرش ها بر جاى نهاد، اما در عين 
حال حاشيه و جايگاه آن نيز دستخوش تغيير و تحوالتى 
گرديد. نتايج اين پژوهش نشان مى دهد كه در اين دوره 
تصويرى،  فرش هاى  حاشيه هاى  شدن  تعديل  وجود  با 
به عنوان  همواره  و  است  نشده  حذف  هيچگاه  حاشيه 
جزئى ثابت و جدا ناشدنى به حساب مى آمده است. گرچه 
در پاره اى از فرش ها تناسبات رايج حاشيه رعايت نشده 
است، ولى همواره هويت محل بافت را به همراه داشته 
است. اين پژوهش به شيوة توصيفى ـ تحليلى صورت 
گرفته است. جامعة آمارى آن 79 فرش تصويرى دورة 
قاجار بوده و شيوة گردآورى اطالعات به صورت تركيب 

شيوة كتابخانه اى و مشاهده اى بوده است.1

حاشيه  قاجار،  دورة  تصويرى،  فرش  واژه هاى كليدى: 
بزرگ، حاشيه كوچك، تناسبات حاشيه.

مقدمه
صفويان  نظامى  و  تجارى  سياسى،  مبادالت  و  مراودات 
با اروپاييان، به ويژه بعد از شكست چالدران روز به روز 
گسترش و افزايش يافت كه در نهايت اين روابط در زمان 
انواع  مبادالت،  اين  در  رسيد.  خود  اوج  به  عباس  شاه 
كاالهاى بازرگانى وارد ايران مى شد كه نقاشى ها و تصاوير 
چاپى و گراوورها و كتب مصور اروپايى از جمله آنها بود 
و جريانى جديد از هنرهاى ديدارى را پيش روى نقاشان 
و جامعة ايرانى گشود كه در نهايت به تغيير و تحولى 
انجاميد.  صفوى  نگارگرى  خصوصاً  و  هنر  در  عظيم 
آثار رضا عباسى و موضوعاتى كه وى به آن ها پرداخته، 
شاهدى بر اين امر است. در ادامة اين روند، نقاشى رنگ 
روغن رونق زيادى يافت و بعضى از نقاشان آثار خود را 
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روى بوم، نقاشى كردند. نقاشى به ميان مردم كوچه و بازار 
كشيده شد و نوعى نقاشى عاميانه رشد پيدا كرد.

شاهان قاجاريه (به ويژه فتحعلى شاه) با تكيه بر ميراث 
نادر و هنر شكوفاى صفويان و تجربيات زنديه، تمايلى 
شديد به ايجاد دربارى شكوهمند و قدرتمند از خود نشان 
دادند و براى بازگرداندن قدرت و شوكت به دربار ايران 
از امكانات گوناگون و از جمله آثار هنرى بهره گرفتند 

(جاللى جعفرى، 1382، 22).
به طور  ديگر  بار  فتحعلى شاه،  حكومت  دوران  در 
حمايت  مختلف  شاخه هاى  در  هنر  توليد  از  گسترده 
شد. هنر در نزد او ابزارى بود تا از طريق آن، بازگشت 
قدرت و عظمت به ايران را توسط قاجاريان نشان دهد. 
حكومتى  دستگاه  به  مختلف  عرصه هاى  استادكاران 
فراخوانده شدند تا به اين اشتياق شاه جامه عمل بپوشانند. 
«به منظور تجليل از توفيق حكومت فتحعلى شاه و سلف 
او (آغا محمدخان) شيوه هنرى، ادبى و تجسمى مناسبى 
تدوين شد كه مشخصه دوره سلطنت فتحعلى شاه است. 
اين نمايش تجسمى قدرت كه فراتر از معيارهاى معمول 
پيشين پا گرفته بود، در برنامه اى هماهنگ به كار گرفته شد 
 Diba,) «تا روى كار آمدن سلطنت قاجار را اعالم كند
35 ,1999). «نام فتحعلى شاه، بيش از هر چيز مجموعه اى 
وسيع از چهره نگارى ها را در ذهن تداعى مى كند كه نه تنها 
به منظور تزئين كاخ هاى متعدد از آنها استفاده مى شد، بلكه 
شاه آنان را براى همتايان اروپايى خويش نيز مى فرستاد» 
گرايشى  اينكه  همه  از  مهمتر   .(Raby, 1999, 10-11)
بى سابقه به بازآفرينى سنت هاى هنرى دوران باستانى ايران 
 Jeremias,) به ويژه دوران هخامنشى و ساسانى پديد آمد

.(2010: 27
و  آشنايى  براى  خارج  به  ايرانى  دانشجويان  اعزام 
ورود  و  ترجمه  نهضت  آغاز  جديد،  فنون  با  فراگيرى 
چاپ و عكاسى به ايران از جمله اتفاقات مهم اين دوران 
خود  به نوبة  يك  هر  كه   ،(62  ،1382 (حسينى،  است 
سنگى  چاپ  ورود  با  داشته اند.  مختلفى  اثرگذارى هاى 
دوران  آن  فناورى  جديد  پديدة  كه  عكاسى  همچنين  و 
به حساب مى آمد و با فاصله زمانى اندكىـ  حدود 5 سال 
ـ از زمان اختراع آن، وارد ايران شد و مورد استفاده قرار 
گرفت (مراثى، 1379، 398) تحولى شگرف در زمينه هاى 

مختلف به وقوع پيوست.
در زمان ناصرالدين شاه عكاسى در ايران رواج فراوانى 
يافت كه عالقه شخص شاه به اين فن از جمله داليل آن 
بود و شاه به مدد آن مى توانست تصاويرش را به اقصى 
نقاط كشور بفرستد. نقاشان دربارى براى به دست آوردن 
تشويق شاه و رجال دولتى رقابتى سخت با هنر عكاسى 
را در پيش گرفتند و با دقت و صحت هر چه تمام تر به 
بازنمايى جزئيات و ريزه كارى ها پرداختند و چاپ سنگى 
اين امكان را مى داد تا اين تصاوير (عكس ها و نقاشى ها) 
با اندكى تغيير در مقياس وسيع چاپ شده و در دسترس 
عموم مردم قرار گيرد. هزينه پايين توليد كتاب هاى مصور 
به شيوه چاپ سنگى اين شرايط را فراهم كرد كه تصاوير 
اين كتاب ها كه تا آن زمان فقط در اختيار شاه و درباريان 

بود به ميان مردم كوچه و بازار بيايد.
نخستين تأثير عكاسى و چاپ سنگى بر هنر دوران 
قاجار، رواج يافتن تصاوير در مقياس انبوه و تغيير سليقه 
هنرى «هنرمندان» و «مردم» بود. اين دو پديده باعث شد 
تصاوير به صورت انبوه در اختيار مردم قرار گيرند و چون 
اين تصاوير در فرهنگ عامه پديده اى نو بود به سرعت 
همه گير شد. تكثير زياد تصاوير و سليقه مردم باعث شد 
هنرمندان نيز موضوعات مورد عالقه مردم را در آثار و 
توليدات هنرى خود به كار ببرند كه به نوبه خود به هرچه 
تصويرى شدن فضاى جامعه كمك مى كرد. با اين حجم 
فضاى  از  بخشى  نيز  قالى بافى  هنرها،  شدن  تصويرى 
خود را در اختيار تصاوير قرار داد و در نتيجه قاليچه هاى 
تصويرى پديد آمدند. هر چند مى توانيم قدمت حضور 
اولين تصاوير انسانى بر فرش (به عنوان نقش مايه ) را به 
پازيريك نسبت دهيم و در فرش هاى دورة صفوى نيز 
پيگيرى  شكارگاه  طرح  فرش هاى  در  را  انسانى  نقوش 
كنيم، اما نمى توان اين نمونه ها را به عنوان فرش تصويرى 
به حساب آورد، زيرا اين نقوش در اين فرش ها صرفاً در 
حكم نقوش تزئينى هستند و همسان و هم سنگ با ساير 
نقوش اسليمى و ختايى در تزئينات فرش نقش آفرينى 
مى كنند. آنچه كه مى توان بر آن ها نام فرش تصويرى نهاد، 
فرش هايى هستند كه توليد آن ها در دورة قاجار شروع 
شده و رواج پيدا كرده است. اين قاليچه هاى تصويرى را 
مى توان بر اساس موضوع تصويرى كه به آن پرداخته شده 
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در گروه هاى مختلفى دسته بندى كرد كه در هر دوره، به 
داليل مختلف، گروهى از اين قاليچه ها بيشتر مورد توجه 
بافندگان و سفارش دهندگان بوده اند. به طور كلى مى توان 
گفت شرايط اجتماعى، سياسى و فرهنگى چه در پيدايش 
نقش  تصويرى  قاليچه هاى  گسترش  و  رونق  در  چه  و 

اساسى و عمده اى را ايفا كرده است.
قاليچه هاى تصويرى دورة قاجار را از ديدگاه موضوع 

به طور كلى مى توان به 9 دسته تقسيم بندى كرد. 
1. قاليچه هاى نقش شاهى

2. قاليچه هاى برگرفته از مضامين ادبيات كهن ايران
سياسى  و  مذهبى  شخصيت هاى  قاليچه هاى   .3

(مشاهير)
4. قاليچه هاى تقليدى از مضامين غربى 

5. قاليچه هاى نقش زنان
6. قاليچه هاى شمايلى و موضوعات دينى
7. قاليچه هاى دراويش و رهبران تصوف

8. قاليچه هايى با نقش جانوران
مذهبى  آرامگاهى،  تاريخى،  بناهاى  قاليچه هاى   .9

(چهار فصل)

جايگاه حاشيه در فرش ايران 
در باب اهميت جايگاه حاشيه در فرش ايران، سيسيل 
از  بسيارى  «در  مى نويسد:  ايران  قالى  كتاب  در  ادواردز 
كشورهاى مغرب و مشرق زمين (مثل چين) قالى هايى 
بافته مى شود كه حاشيه ندارد. ولى تا كنون هرگز كسى 
قالى ايران را بدون حاشيه نديده است. زيرا ايرانيان حاشيه 
را به عنوان اساس و پايه و زيربناى الزمى تلقى مى كنند كه 
طرح زمينه بايد بر اثر آن جلوه گر شود» (ادواردز، 1368، 
44). دانشگر در كتاب فرهنگ جامع فرش ايران حاشيه را 
اين گونه تعريف مى كند: «قسمتى است از اطراف فرش كه 
به وسيلة خطوط مستقيم از بخش ميانى (متن، زمينه) آن 
جدا مى گردد و مانند قابى نقش و نگار زيباى متن را در بر 

مى گيرد» (دانشگر، 1372، 195).
حاشيه در فرش ايران داراى مفهوم و اهميت خاصى 
است به نحوى كه «طراحان قالى در ايران معتقدند كه 
فقدان حاشيه سبب خواهد شد نظر بيننده منحرف شود و 
در نتيجه طرح اصلى به عنوان قسمت مهم و اساسى مورد 

توجه قرار نگيرد» (ادواردز، 1368، 44).
معمول ترين و مرسوم ترين نوع حاشيه در فرش ايران 
پهن  حاشيه  يك  شامل  كه  است  قسمتى  سه  حاشيه اى 
و دو حاشيه باريك در دو طرف آن است. اين شكل و 
تركيب حاشيه در غالب شاهكارهاى فرش بافى ايران كه 
جزء فرش هاى كالسيك ايران به حساب مى آيند، رعايت 
شده است. در اين حاشيه مرسوم، كل عرض حاشيه يك 
سوم تا دو پنجم كل عرض فرش است. فرش هاى تصاوير 

شمارة 1 تا 3 نمونه هايى از اين فرش هاى نفيس هستند.
فرش تصوير 1 قالى شكارگاه مشهورى است كه در 
موزه پولدى پتزولى ميالن نگهدارى مى شود و به همين نام 
معروف گرديده است. تاريخ بافت اين قالى بنا به تاريخى 
كه در خود قالى آمده 929 ه.ق.  يا 949 ه.ق. بوده و آرتور 
پوپ تاريخ 929 ه.ق.  را صحيح مى داند (پوپ، 1387، 
كل  سوم  يك  حاشيه  عرض  كل  فرش  اين  در   .(2644
عرض فرش است. در فرش باغى موزه هنرهاى تزئينى 
پاريس (فرش تصوير 2) و فرش چلسى (فرش تصوير 
3) كل عرض حاشيه دو پنجم كل عرض فرش است. 
طاليى  عصر  فرش هاى  اكثر  در  اسلوب  و  قواعد  اين 
فرش بافى ايران نيز رعايت شده است و همچنان به عنوان 
متداول ترين و مرسوم ترين شيوه (قانون) اختصاص فضا 
در طراحى حاشيه در فرش ايران است. با ذكر اين پيشينه 
تصويرى  فرش هاى  حاشيه هاى  دسته بندى  و  مطالعه  به 

خواهيم پرداخت.

حاشيه در فرش هاى تصويرى دوره قاجار 
در دورة قاجار با رواج گستردة تصاوير، اكثر گونه هنرى، 
فضاى خود را به تصاوير و بازنمايى آن اختصاص دادند. 
در اين ميان فرش ـ به دليل شرايط توليد و كاربرد آن - 
خود  در  را  كه تصوير  بود  هنرى اى  گونة  شايد آخرين 
تصاوير بر متن  پذيرفت. هر چند در اين دوره، عموماً 
فرش ها ظاهر مى گرديد و همه يا بخشى از فضاى متن را 
اشغال مى كرد، اما با اين حال اين تصاوير در اختصاص 
فضا براى حاشيه ها نيز تأثيرگذار بود به نحوى كه طراح و 
بافندة فرش در پى آن بوده كه حداكثر فضاى ممكن را 
براى تصاوير در نظر بگيرد تا خودنمايى تصاوير هرچه 
فرش هايى  كه  مى شود  باعث  رويكرد  اين  گردد.  بيشتر 
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تصوير 1: بخشى از قالى شكارگاه موزه پولدى پتزولى ميالن، احتماًال تبريز،
 929 يا 949 ه.ق.  (مأخذ: پوپ، 1387، 1118)

تصوير 2: فرش باغى، بافت اصفهان، اوايل قرن 10 ه.ش.، موزه هنرهاى
 تزئينى پاريس (مأخذ: پوپ، 1387، 1140)

تصوير 3: بخشى از فرش چلسى، كاشان، نيمه اول قرن 10ه.ش.، موزه ويكتوريا 
و آلبرت لندن (مأخذ: پوپ، 1387، 1130)
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و  معمول  حاشيه هاى  متن،  بر  عالوه  كه  گردد  توليد 
متناسب گذشته را نيز نداشته باشند.

با مطالعة 79 فرش تصويرى دورة قاجار و با توجه 
به جايگاهى كه حاشيه در اين فرش ها دارد و همچنين 
رعايت و عدم رعايت اسلوب و قواعد سنتى و معمول 
طراحى حاشيه و تناسبات رايج آن مى توان حاشيه هاى اين 
دسته از فرش ها را به گونة زير در هفت گروه دسته بندى 

كرد.
1. حاشيه با تناسبات مرسوم و طرح سنتى

در اين گروه از فرش ها حاشيه از يك حاشيه بزرگ و 
دو حاشيه كوچك - در دو طرف آن - تشكيل يافته و با 

اسليمى ها، ختايى ها و نقش و نگار هاى رايج فضاى حاشيه 
طراحى شده است. اين فرش ها، على رغم طرح متن نو 
و سراسر جديدى كه دارند داراى حاشيه اى كامًال سنتى 
فرش  شناسنامة  حكم  در  واقع  در  كه  هستند  متداول  و 
عمل مى كند و با دقت در طرح و نقش حاشيه مى توان 
از محل بافت فرش مطلع گرديد. در اين فرش ها هرچند 
كه سراسر متن به بازنمايى تصاوير اختصاص يافته، اما 
و  اسلوب  و  سنتى  شمايل  و  شكل  حاشيه ها  همچنان 
قواعد مرسوم را حفظ كرده اند و حاوى طرح و نقش و 
هويت محل بافت خود هستند. فرش هاى تصاوير 4 و 5 

نمونه هايى از اين گروه هستند.

تصوير 4: فرش تصويرى هوشنگ شاهى، همدان، درگزين، اواخر قرن 13 ه.ق. (مأخذ: تناولى، 1368، 135)
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2. حاشيه با تناسبات مرسوم و طرح تصويرى
گروهى از حاشيه هاى فرش هاى تصويرى در عين حال كه 
قواعد طراحى حاشيه را رعايت كرده اند درست همچون 
اين  داده اند.  قرار  خويش  كار  موضوع  را  تصاوير  متن، 
گروه به نوبه خود دو دسته مى شود، دستة اول حاشيه هايى 
هستند كه كامًال تصويرى اند و دسته دوم حاشيه هايى كه 
واجد قاب تصوير هستند. فرش تصوير 6 نمونه اى نفيس 
از حاشيه هاى كامًال تصويرى است كه تناسبات رايج نيز 
در آن رعايت شده است. در اين قبيل حاشيه ها كل فضا 
مملو از تصاوير انسانى و حيوانى است، اما در البه الى 
پيكره ها و تصاوير، طراح آنجا كه مجالى ديده از گل و 
بوته ها ى سنتى نيز استفاده كرده است و رنگ و بوى فرش 
كرمان را در حاشيه به خوبى گنجانده است. فرش تصوير 
7 از دسته حاشيه هاى قاب تصويرى است در اين گونه 
كه  شده  طراحى  بزرگ  حاشيه  در  قاب هايى  حاشيه ها، 
حاوى تصاوير شخصيت هاى مختلف و مرتبط با تصاوير 
بين  فاصله  وجود  دليل  به  نيز  دسته  اين  در  است.  متن 
از  تا  مناسبى براى طراح فراهم مى شود  فضاى  قاب ها، 
نقش و نگارهاى سنتى در حاشيه استفاده كند.( تصوير7)

3. حاشيه با تناسبات مرسوم و كتيبه دار
را  ايران  كهن  ادبيات  مضامين  كه  تصويرى  فرش هاى 
چنين  داراى  غالباً  داده اند  قرار  خويش  كار  موضوع 
حاشيه اى هستند، حاشيه اى داراى تناسبات رايج و كتيبة 

حاوى اشعار. ( تصوير 8 و 9)

كتيبه ها غالباً حاوى ابياتى هستند كه داستان متن فرش 
را روايت مى كنند. اين كتيبه ها در درون حاشية بزرگ و 
حتى حاشيه هاى كوچك، تصوير متن را همراهى مى كنند. 
چنين فرش هايى عموماً شهرباف هستند چرا كه اجراى 
عمليات بافت چنين كتيبه هايى مستلزم دقت فراوانى است 
كه تنها در بافت شهرى يافت مى شود. عالوه بر اين، اساسًا 
چنين فرش هاى گرانبهايى، فرش هايى سفارشى بوده اند 
كه در گارگاه هاى شهرى بر روى دار مى رفته اند. نمونة 
فاخرى از اين نوع حاشيه در فرش تصوير 8 قابل مالحظه 
است. گروه ديگرى از اين حاشيه هاى كتيبه اى مربوط به 
فرش هاى مشاهير است كه نام شخصيت هاى به تصوير 
كشيده شده در متن، در شمسه هايى در حاشيه نوشته شده 

است كه فرش تصوير 9 نمونه اى از اين گروه است.

تصوير 5: كرمان، اوايل 14 ق.، تقديمى ركن الدوله، 81×101 سانتى متر (مأخذ: دادگر. الف، 1380، 16)
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تصوير 6: بخشى از فرش داستانى، كرمان، 1290 ه .ش.، 489×327 سانتى متر (مأخذ: ملول، 1384، 140)

تصوير 7: بخشى از فرش كرمان، اواخر سده 13 ه.ق.، 498×350 سانتى متر (مأخذ: دادگر، 1380ب، 129)
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تصوير 8: فرش تصويري با موضوع بهرام گور در شكارگاه، كاشان، 13 ه.ق.،  204×127 سانتى متر (مأخذ: دادگر،الف،1380: 12)
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تصوير 9: بخشى از فرش مشاهير، كرمان، حدود 1290 ه.ش.، 167×280 سانتى متر (مأخذ: ملول، 1384، 108)

4. حاشيه سه قسمتى و بدون تناسب
حاشيه هاى اين گروه نيز از سه نوار حاشيه تشكيل شده، 
اما تناسبات رايج در آنها رعايت نشده است. به گونه اى كه 
عموماً عرض حاشية بزرگ با عرض حاشيه هاى كوچك 
به يك اندازه هستند. در اين فرش هاى تصويرى طراح- 
بافنده به دليل اهميت تصاوير متن، مقدارى از فضاى حاشيه 

را هم به متن اختصاص داده  و حاشيه با حفظ تركيب تا 
حد امكان باريك شده و همچون قابى، متن را در بر گرفته 
است. در حقيقت طراحان- بافندگان دورة قاجار تا حد 
امكان از فضاى حاشيه مى كاستند و از اسلوب و تناسب 
رايج حاشيه عدول مى كردند، اما دست به حذف حاشيه 

نمى زدند. فرش تصوير10 داراى چنين حاشيه اى است. 

تصوير 10: بخشى از فرش، شيرين و فرهاد- ليلى و مجنون، اطراف همدان، كهك، 1331 ه.ق. (مأخذ: تناولى، 1368، 229)
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5. حاشيه بزرگ و يك حاشيه كوچك
همانطور كه از نام اين گروه برمى آيد اين فرش ها فقط داراى 
يك حاشيه بزرگ و يك حاشيه كوچك هستند و يك 
حاشيه كوچك به داليلى حذف شده كه محتمل ترين دليل 
چنين كارى، ايجاد فضاى بيشتر براى متن و تصويرپردازى 

است (تصوير 11).

6. حاشيه بزرگ تك
فرش  قاجار (نظير  دورة  تصويرى  فرش هاى  از  گروهى 
تصوير 12) تنها داراى يك حاشيه بزرگ هستند و فضاى 
حاشيه هاى باريك در متن ادغام شده است. اين تك حاشيه ها 
غالباً داراى هويت منطقة بافت خود بوده و مانند قابى پر 

نقش و نگار هستند كه متن گرانبهايى را دربر گرفته اند.

تصوير 11: بخشى از فرش، حضرت مريم و مسيح، بلوچ اطراف زابل، اوايل قرن 14ه. (مأخذ: تناولى، 1368، 241)

( www.spongobongo.com.Ltf.lt9450.Jpg.files\rb9962.htm:مأخذ) .تصوير 12: مشاهير، كرمان. اوايل قرن 14ه.ق
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7. حاشيه كوچك تك
يك حاشية كوچك، تنها حاشيه اى است كه اين دسته از 
فرش ها دارند، در نتيجه فضاى متن بازترى براى پرداختن 
فرش هاى  بافندة  طراح-  است.  اختيار  در  تصوير  به 
تصويرى همچنان دست به حذف كامل حاشيه نزده است 
چرا كه حاشيه را يكى از اصول و قواعد تقسيم فضا در 
فرش مى داند و در نهايِت حذف، يك حاشيه كوچك را 

براى فرش باقى مى گذارد تا متن را در بر بگيرد و باعث 
بهتر ديده شدن آن نيز گردد (فرش تصوير 13).

8. دوطرف حاشيه
فرش شمارة 14 نمونة نادرى است از فرش هاى تصويرى 
دورة قاجار كه تنها در باال و پايين داراى حاشيه است و 

از كل عرض آن براى تصويرپردازى استفاده شده است.

تصوير 14 (چپ): فرش تصويرى هوشنگ شاهى، مالير، اواخر 
13ه.ق. 145×84 سانتى متر (مأخذ: تناولى، 1368، 145)

تصوير 13 (راست): فرش هوشنگ شاهى، اطراف همدان، اوايل 14ه.ق. 81×113 
سانتى متر (مأخذ: تناولى، 1368، 143)
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با توجه به اين دسته بندى  حاشيه ها، مى توان براى 79 فرش  تصويرى دورة قاجار جدول شماره 1 را طراحى كرد.

فرش هاى روستايىفرش هاى شهرىدرصدتعدادانواع حاشيه

2936/71217حاشيه با تناسبات مرسوم و طرح سنتى
56/341كامًال تصويرىحاشيه با تناسبات مرسوم

810/162قاِب تصوير
ـــ911/49حاشيه با تناسبات مرسوم و كتيبه دار
1012/628حاشيه سه قسمتى و بدون تناسب

4513حاشيه بزرگ و يك حاشيه كوچك
911/436حاشيه بزرِگ تك

4522حاشيه كوچك تك
1ـــ11/2دوطرف حاشيه

793940جمع كل

با مطالعة جدول 1 و نمودارهاى زير (تصاوير 15 تا 17) 
يافته هاى زير قابل استخراج است.

29 فرش تصويرى جامعه آمارى ما (٪36/7)   -
سنتى  طرح  و  مرسوم  تناسبات  با  حاشيه  داراى 
مورد   17 و  شهرى باف  مورد   12 كه  هستند 
گفت  مى توان  حقيقت  در  هستند.  روستايى باف 
طراحى  در  قاجار  تصويرى  فرش ها ى  بيشتر 
حاشيه ها همان سبك و سياق فرش هاى قديمى 

ايران را ادامه داده اند.
حاشيه با تناسبات مرسوم و طرح تصويرى در   - 
رتبة دوم اين دسته بندى قرار دارد كه داراى دو 
زيرشاخة حاشيه هاى كامًال تصويرى (5 مورد) و 
حاشيه هاى قاب تصويرى (8 مورد) است. نكتة 
حائز اهميت اين است كه از اين 13 فرش، 10 
مورد شهرى باف و 3 مورد روستايى باف هستند 
ظرافت  و  دقت  در  مى توان  را  امر  اين  دليل  كه 

باالى بافت چنين فرش هايى دانست كه غالباً در 
كارگاه هاى فرش شهرى يافت مى شود.

در فرش هاى كتيبه دار نيز مشاهده مى كنيم هر   - 
9 نمونه، شهرى باف هستند و نمونة روستايى بافى 

يافت نشده است.
در مجموع، 13 فرش داراى يك نوار حاشيه   - 
بزرگ  حاشيه  يك  داراى  مورد   9 كه  هستند 
حاشيه  يك  داراى  نيز  ديگر  مورد   4 و  هستند 
كوچك هستند. همان طور كه در جدول 1 قابل 
مشاهده است غالب اين فرش هاى تك حاشيه اى، 
به  حاشيه  نوار  دو  حذف  هستند.  روستايى باف 
احتمال فراوان به منظور ايجاد فضاى بيشتر براى 
وجود  اين  با  است.  بوده  تصويرپردازى  و  متن 
همان تنها نوار حاشيه، به واسطة گل و بوته ها و 
نقش و نگار هاى سنتى اش معرف هويت و محل 

بافت فرش گرديده است. 

جدول 1: دسته بندى حاشية فرش هاى تصويرى دوره قاجار (مأخذ: يافته هاى تحقيق)
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تصوير 15: فراوانى انواع حاشيه در 79 فرش تصويرى دوره قاجار (مأخذ: يافته هاى تحقيق)

تصوير 16: فراوانى انواع حاشيه در 40 فرش تصويرى روستايى باف دوره قاجار (مأخذ: يافته هاى تحقيق)
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نتيجه گيرى
هنرى  مكتبى  شكل گيرى  با  ايران  در  قاجار  دورة  آغاز 
نوع  از  كه  مكتبى  است.  بوده  همراه  به فرد  منحصر  و 
نگاه شاهان قاجار به هنر و قابليت هاى آن و همچنين 
پيشرفت هاى فنى و باال رفتن سطح مراودات و مبادالت 
ايرانيان با غرب متأثر بوده است. در ادامة تحول غالب 
گونه هاى هنرى، فرش نيز مملو از تصاوير مى شود. ورود 
تصاوير به فرش گذشته از اين كه كاربرد فرش را از يك 
كاالى كاربردى به يك كاالى تزئينى و تجسمى تبديل 
مى كند باعث مى گردد در ساختار كلى و طراحى آن نيز 

تغييراتى به وجود آيد.
در مجموعة فرش هاى تصويرى كه مورد مطالعه قرار 
گرفت در اختصاص فضا براى حاشيه و نوع طراحى آن 
شاهد هفت گروه متفاوت هستيم كه فراوانى حاشيه هاى 
ساير  از  بيشتر  قديم  شيوة  و  اسلوب  با  سنتى  كامًال 
نمونه هاست. حتى در نمونه هايى كه موضوع متن، يك 
موضوع كامًال اقتباسى از تصاوير غربى است باز حاشيه ها 
شكل  ايرانى  كامًال  طراحى  و  قواعد  شيوه،  اسلوب،  با 

يافته اند. به عبارت ديگر طراح- بافندة قاجارى نه به حذف 
كامل حاشيه دست زده و نه هويت فرش تصويرى را از 
بين برده است و در فرشى كه موضوع متن آن اقتباسى از 
يك طرح غربى است نيز حاشيه را فرصتى يافته تا هويت 

منطقة بافت را در آن نمايان سازد.
تصويرى  متن  با  همگام  نيز  حاشيه ها  از  گروهى 
شده اند، اما همچنان اسكلت سنتى خود را حفظ نموده اند. 
در گروه ديگرى از حاشيه ها، كتيبه هايى وجود دارد كه 
بازگو كنندة داستان تصاوير متن است و متن فرش را در 
بيان موضوع يارى مى رساند و هم پاى متن به انتقال مفاهيم 

مى پردازد.
ورود تصاوير به متن فرش باعث مى شود كه طراح- 
بافندة فرش براى به دست آوردن فضاى كافى براى بيان 
مقصود تصويرى خويش، از فضاى حاشيه ها بكاهد و به 
فضاى متن بيفزايد. اين كاهش دادن فضاى حاشيه ها، در 
نمونه هايى باعث بى تناسب شدن حاشيه نسبت به متن 
شده است و در گروه ديگرى باعث حذف يك يا هر دو 

حاشيه كوچك گرديده است.

تصوير 17: فراوانى انواع حاشيه در 39 فرش تصويرى شهرى باف دوره قاجار (مأخذ: يافته هاى تحقيق)
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ورود  كه  گرفت  نتيجه  اين گونه  مى توان  بنابراين 
گستردة تصاوير به فرش هاى قاجار فقط در متن تأثيرگذار 
نبوده و به نوبة خود بر حاشيه ها نيز تأثير گذاشته است و 
موجب كوچك تر شدن فضاى حاشيه ها شده است. اما در 
عين حال و با وجود تمام اين تأثيرات، حاشيه ها همچنان 
محل بروز نقش و نگارهاى اصيل و هويت منطقة بافت 
فرش بوده و به عنوان اصلى غيرقابل حذف در طراحى و 
بافت فرش هاى تصويرى دورة قاجار به حساب مى آمده 

است. 
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