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چکيده 

یك��ی از مهمترین عوامل مرغوبي��ت فرش های ایرانی، 

كيفيت طراحی آنهاس��ت. چگون��ه می توان ارزش های 

هن��ری و فرهنگی ای��ن نقوش را شناس��ایی كرد و در 

نقشه های جدید به كار برد تا ضمن نوآوری، ارزش های 

هنری و فرهنگی آنها حفظ گردد؟ در این مقاله س��عی 

می ش��ود به كمك اصول و مبانی هنرهای تجس��می، 

خصوصيات اصلی و ثابت نقش��ه های اصيل شناسایی 

گردد تا بتوان ب��ه كمك این قوانين، طرح های جدید را 

آسيب شناس��ی و تالش كرد تا نقشه هایی هم پایة آثار 

گذش��ته به وجود آورد. این بررسی نشان می دهد عيوب 

فرش های ناموفق جدید ناش��ی از نارس��ایی فرهنگی، 

ضعف طراحی، تركيب و پيكر بندی آنهاس��ت. در انتها 

سعی می شود با ارائه قواعد پایه به دست آمده، باید ها و 

نباید های نوآوری در طراحی فرش ارائه گردد. 

واژه هـای کليـدی: طراح��ی فرش، ن��وآوری، مبانی 

هنرهای تجسمی 

آسيب شناسی طراحی فــرش های رایج
 و نــوآوری در آنــها

سيد محمد حسين رحمتی
کارشناسی ارشد نقاشی و عضو هيئت علمی دانشگاه کاشان 
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مقدمه

جای��گاه بی بدیل فرش ایرانی در هنر ایران و جهان، ما 

ایرانيان را در موقعيت دش��واری قرار داده است. حفظ 

این جایگاه و استمرار حيات هنری و فرهنگی و حتی 

اقتصادی فرش ایرانی، برای ما خواس��ته ای اس��ت كه 

كم كم به صورت آرزو در می آید. درك این ش��رایط و 

تالش برای برون رفت از آن، موضوع اندیشه س��وزی 

اس��ت كه بخش زیادی از جامعه فرهنگی ما را متوّجه 

خود كرده اس��ت. یكی از بحث های مطرح شده، این 

است كه فرش ایرانی برای استمرار حيات خود و حفظ 

جای��گاه جهانی اش نياز به باززایی در طراحی دارد. اما 

نكته اصلی این اس��ت ك��ه چگونه می توان به این مهم 

دس��ت یافت؟ آیا برای نوآوری و باززایی باید حدی 

قائل شد ؟ در این صورت، این حد كجاست و چگونه 

تعيين می ش��ود؟ نگارش این مقاله با طرح دیدگاه های 

مختلف س��عی دارد نوآوری در طراحی فرش را مورد 

بررسی قرار دهد و برای رسيدن به راه كار الزم، گامی 

ب��ه جلو بردارد. بدیهی اس��ت فرش ای��ران و مباحث 

پيرام��ون آن، بزرگتر از آن اس��ت كه این مقاله، ادعای 

طرح كليه مباحث آن و ارائة الگویی كامل از وضعيت 

حاضر و مطلوب را داش��ته باش��د، اما ت��الش دارد با 

جمع بندی و شفاف س��ازی بعضی نظریات ارائه شده، 

قدم كوچكی را در راه رس��يدن ب��ه وضعيت مطلوب 

بردارد. از آن جملة مباحثی كه پيرامون هنرهای سنتی 

و هنره��ای زیبا و وجوه اختالف این دو مطرح ش��ده 

است.

     ف��رش و بالطبع طراحی آن، ش��اخه ای از هنرهای 

بوم��ی و یا هنرهای صناعی محس��وب می ش��ود. این 

هنرها را از ش��اخة دیگر هنرها یعنی هنرهای زیبا مثل 

نقاش��ی و غيره جدا می كنند و برای این منظور دالیل 

مختلفی ارائه ش��ده است. اگر چه بعضی از این دالیل 

قابل تش��كيك اس��ت و چنين تفكيكی را خدش��ه دار 

می كند، اّما یك اختالف را نمی توان نادیده گرفت. در 

هنرهای سنتی طراحی و ساخت اثر مبتنی بر سنت های 

طوالنی ساخت شیء است كه مثل چهارچوبی فعاليت 

هنرمند را دربر می گيرد، اما در هنرهای زیبا، هنرمندان 

كمتر مقيد به س��نت  ها هستند و بعضی مواقع شكستن 

آن ه��ا را الزم می دانند. در صنایع دس��تی، هنرمند طی 

گذراندن دوران طوالنی كارآموزی زیر نظر استادكاران 

كم كم به رموز آن حرفه آش��نا می ش��ود. این روش ها 

و رویكردهای طراحی و س��اخت، سنتی است وابسته 

به جهانی بزرگتر كه س��اختارهای فرهنگی، اجتماعی، 

اقتصادی و حتی سياس��ی آن جامع��ه را معين می كند. 

»صفت سنّتی، گویای آن دسته از تجّليات و نمودهای 

تمّدن س��نتی است كه به طور مس��تقيم یا غيرمستقيم، 

اصول روحانی آن تمدن را جلوه گر می س��ازد.« )نصر، 

 .)69 ،1375

     این تمدن مبتنی بر نوع خاصی از علوم جهان شناسی، 

ریاضي��ات، عرفان و... به وجود آمده  اس��ت و اهميت 

هنرهای س��نتی و از جمله فرش نيز به این دليل است 

ك��ه تصویری را از این جهان كام��ل كه برآمده از این 

اندیشه نظری است، به نمایش می گذارد. فرهنگ ایرانی 
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توانس��ته مبانی و طراحی خاصی را پایه گذاری كند كه 

زبان گویای این تمدن ش��ده اس��ت. این رویكردهای 

فنّی در طول ساليان دراز اصالح شده و جهانی كامل و 

خود بسنده و زایا پدید آورده كه سنت های كارآموزی، 

خلق اثر و نوآوری و... را به مرور و متناسب با نيازهای 

خویش به وجود آورده است. هنرمند در بستر این اصول 

تربيت می شود و دس��ت به نوآوری می زند و به دليل 

این كه نوآوری اش دارای خصوصيات هنری، س��نتی 

و فرهنگی بومی است، ناهنجاری محسوب نمی شود. 

برای مثال در مورد ف��رش می توان گفت كه الگوهای 

گذش��ته حاصل س��ال ها آزمون و خط��ای طراحان و 

بافندگان بوده و پس از صدها نمونة بافته شده، اصالح 

و كامل ش��ده است. می توانيم بگویيم كه این وضعيت 

تا اواخر دورة قاجار و پهلوی اول ادامه داش��ت، چرا 

ك��ه هنرمندان هنوز از مالك ه��ای فرهنگ ملی تغذیه 

می كردند و در همان فضای هنری نيز توليد می كردند 

ام��ا این جه��ان كامل و خود بس��نده در دورة جدید و 

متأث��ر از روابط فرهنگی با غرب دچار اختالل ش��ده 

اس��ت. این تمدن به دالیل مختلف كه جای پرداختن 

به آن نيس��ت از تطبيق خود با وضعيت جدید بازماند. 

این نابس��امانی وقتی تشدید ش��د كه فرهنگ بيگانه و 

محصوالت هنری و فرهنگی آن ها جّذابيت بيش��تری 

در جامع��ه یافتند و هنرمندان نيز برای مقابله و جبران 

عقب ماندگ��ی تالش كردند تا آن جهان كامل و مثالين 

نقوش ایران��ی را با عناصر تازه تركي��ب كنند و یا در 

س��اماندهی تازه ای ارائه دهند تا با سليقه جدید تطبيق 

یاب��د و بازار جدیدی برای خود دس��ت و پا كنند. در 

شرایط فعلی س��ه گروه فرش توليد می شوند كه آن ها 

را می توان این گونه گروه بندی كرد:

الف- تقلید از الگوهای گذشته و فرش های قدیمی

نقوش اصيل فرش های ایرانی كه بيش تر از روی مناطق 

بافت آن ها نامگذاری ش��ده و شهرت یافته اند اهميت 

و ارزش هنری بسياری دارند، این نقشه ها نشان دهندة 

تاریخ و فرهنگ ایران در دوران شكوفایی تمّدن ایرانی 

هستند. بخش عمده ای از ارزش های هنری و مفهومی 

فرش ایرانی متعلق به فرش های روس��تایی اس��ت اما 

متأس��فانه به دليل ش��رایط پيش آمده، بسياری از آن ها 

دیگر توليد نمی شوند و یا با افت طراحی و رنگ آميزی 

و باف��ت تهيه می ش��وند. الزم اس��ت این نقش��ه ها با 

كيفي��ت باال توليد ش��وند تا همواره منب��ع بی كرانی از 

دان��ش، مهارت و نقوش ب��ا خصوصيات اصيل فرش 

ایرانی باش��ند تا در مع��رض دید جامعه و به خصوص 

دست اندركاران توليد فرش قرار گيرند.

ب- تابلو فرش

تابلو فرش های توليد ش��ده در صنعت فرش بافی امروز 

ایران اگرچه نش��ان دهندة مهارت و فنّاوری در صنعت 

فرش بافی است اما متناسب با الگوهای اصيل و فرهنگی 

فرش ایرانی و حتّی هنر ایرانی نيست. زیرا هنر ایرانی از 

دیر باز تمایلی برای بازنمایی طبيعت نداشته و استعداد 

بی پایانی برای تزئين از خود نشان داده است.
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     »شاید خصلت متمایز هنر ساسانی جنبة تزئينی آن 

باش��د كه بعدها بر هنر اس��المی اثر گذاشت. در دورة 

ساس��انی طرح به تقارن بيش��تری گرایيد و كاربس��ت 

طرح ه��ای مدور و ترنج��ی رواج یاف��ت. غالبًا نقش 

جان��وران، پرن��دگان و گياه��ان را در تركيب زوجی، 

رودررو و یا پش��ت به پشت به كار می بردند.« )پاكباز، 

  .)768 ،1378

     بدیهی است نمی توان جلوی توليد تابلو فرش های 

ف��وق را گرفت اما بای��د جلوی تأثير نف��وذ آن را در 

فرش های اصيل ایرانی گرفت.

 

ج- ن��وآوری در طراح��ی نق��وش در چارچ��وب 

نقشه های گذشته

اق��دام واقعی، ت��الش برای اس��تمرار نقوش فرش در 

چارچ��وب خصوصيات گذش��ته  به هم��راه پذیرفتن 

تحوالت و تغييرات متناس��ب با زمان و نيازهای پيش 

آم��ده در زندگ��ی جدید اس��ت. در این راس��تا برای 

جلوگيری از گسست كامل با آنچه تاكنون بوده است، 

باید بخشی از خصوصيات بنيادی نقوش حفظ گردد و 

در بخش دیگری تغييرات صورت گيرد. بدیهی است 

مشكل ترین و حس��اس ترین مسئله در همين جا پيش 

می آید. وا نه��ادن بعضی الگو ها در طراحی نقوش و یا 

ساماندهی اجزا و اضافه كردن آرایه های جدید و غيره، 

تالش هایی است كه تاكنون انجام شده است. نتيجه این 

تالش ها نشان می دهد كه در مواردی كه تغييرات اندك 

بوده و الگوی اصلی طراحی و یا آرایه ها و چيدمان آن ها 

اندكی تغيير كرده اس��ت، فرش های نسبتًا قابل قبولی 

به دس��ت آمده اما در مواردی كه تغييرات بنيادی بوده، 

نتيجة مطلوب به دست نيامده است. وضعيت پيش آمده 

یعن��ی محافظه كاری در ایجاد تحوالت بيش تر و نتيجة 

نامطلوب به دس��ت آمده از تغييرات بنيادی، بحران را 

بيش از پيش نمایان كرد و عكس العمل هایی را موجب 

گردی��د زیرا نش��ان داد كه طراح��ان، بافندگان و همه 

كس��انی كه در توليد فرش تصميم سازی می كنند، قادر 

به درك خصوصيات بنيادی فرش های گذش��ته نيستند 

و توانایی ایجاد تحوالت را در آن ندارند. این امر دور 

از انتظار هم نيست زیرا وضعيت پيش آمده برای فرش 

در حوزه های فرهنگی دیگ��ر نيز چون معماری، چند 

دهة قبل از فرش به وجود آمده و عكس العمل هایی را 

پدید آورده بود.

     وقتی در 30 � 40 س��ال اخير هنرهای بومی متأثّر 

از ش��رایط تاریخی پيش آمده، دوران افول و كاستی را 

تجرب��ه كرد، عكس العمل ملی را پدید آورد. در جامعة 

ما التفاتی ك��ه به هنرهای صناعی پدید آمد و به دنبال 

آن راه اندازی رشته های صنایع دستی از جمله فرش در 

دانشگاه و برگزاری برنامه های پژوهشی و نمایشگاهی 

صورت گرفت كه همة اینه��ا، عكس العملی در مقابل 

ق��رار گرفتن در وضعيت جدی��د بود. نگارش مقاالت 

متع��دد با موضوع هنرهای صناع��ی و چاپ كتاب در 

مورد فرش ایران��ی را می توان در همين زمينه ارزیابی 

نمود. از آن جمله می توان به كتاب كوچك اما ارزشمند 

علی حصوری با عنوان مبانی طراحی س��نتی در ایران 
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اش��اره كرد. وی در شرایطی اقدام به پژوهش و انتشار 

این كت��اب كرده كه وضعيت بحران��ی را درك نموده 

اس��ت. ایش��ان ضمن تفكيك هنرهای زیبا و هنرهای 

س��نتی و بالطبع مبان��ی حاكم بر خل��ق و درك آن ها، 

تعریفی چنين از مبانی هنرهای سنتی ارائه می دهد:

     »در طراحی س��نتی  مبناها یعنی اندیشه ها، آئين ها، 

باورها و فلس��فه ها، س��نتی هس��تند. یعنی از قواعد و 

ضوابط مشخص تاریخی و كهن استفاده می كنند كه ما 

آن ها را بخشی از سنت می شماریم.« )حصوری، 1381، 

7(. و سپس با اندوه و حسرت وضعيت طراحی فرش 

را در شرایط كنونی این گونه توصيف می كند:

     »متأّسفانه در ایران كار طراحی سنتی به دو انحراف 

كش��يده شده اس��ت یكی تكرار بی روح گذشته و دوم 

نوآوری های ناس��ازگار با س��نت كه معلول نشناختن 

سنت است«. )همان، 8(

     ب��ر طب��ق توضيح وی هدف از ن��گارش كتاب نيز 

همين است تا با ارائة سنت های طراحی فرش و مبانی 

آن ه��ا و به كارگيری این قوانين، طراحان بتوانند تكرار 

بی روحی از گذشته نداشته باشند و نوآوری های سازگار 

با سنت انجام دهند. بنابراین علی حصوری برای حفظ 

ت��داوم حيات فرهنگی و هنری ف��رش ایرانی در عين 

پذیرش تحوالت، قواني��ن و قواعد ثابتی را كه آنها را 

س��نت می نامد الزم و ضروری می داند. دكتر حبيب ا... 

آیت الله��ی نيز از منظر دیگری وضعيت طراحی فرش 

را ارزیابی نموده و ضمن اشاره به نسبت سنت با فرش 

به نكته مهمی اشاره می كند:

     »در ف��رش دو ویژگی متف��اوت وجود دارد، یكی 

آن كه در قلمرو س��نت است و آن صنعت بافندگی، از 

فراهم سازی امكانات، چّله كشی، گره زنی و... است كه 

گونه های مختلف آن هزاران سال است كه بدون تغيير 

و تح��ول بر جای مانده ان��د و دیگری، طرح و نقش و 

رن��گ كه در قلمرو هنر اس��ت و تغيير و تحول پذیر«. 

)آیت الهی، 1385، 3(.

     و در ادام��ه در مورد طراحی فرش چنين ابراز نظر 

می كند:

     »هن��ر فرش ایران بيمار اس��ت و... در نزد گروهی 

دیگر، در شكل تقليد ناشایست و نتيجه برداری ضعيف 

از آثار ارزش��مند گذشتگان آشكار می شود. برخی هم 

ب��ا برگردان كردن عكس های رنگ��ی از بناها، منظره ها 

و اش��خاص و... ب��ر روی دار قالی و بافت��ن آن ها به 

فرش لطمه می زنند و بيماری او را تش��دید می كنند.« 

)همان(.

     دكتر آیت اللهی طرح و نقش را خارج از س��نت و 

تحول پذیر می داند اما حد و ميزان این تحول را تعيين 

نمی كند. آی��ا این تحول می توان��د در تمامی بخش ها 

روی ده��د؟ و ی��ا اینك��ه بعضی قواعد بني��ادی برای 

اس��تمرار هنر فرش ایران بای��د رعایت گردد؟ چگونه 

می تواني��م ایرانی بودن، خيالی بودن و تزئينی بودن آن 

را حفظ كنيم؟ و یا این، دغدغه ای بی مورد است؟ اگر 

تداوم خصوصيات فوق الزم اس��ت چگونه باید آن ها 

شناس��ایی، قاعده مند و سپس رعایت گردند؟ به گمان 

من وقتی دكتر آیت اللهی بر ایرانی بودن نقاشی از یك 
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منظ��رة طبيعت تأكيد می كن��د و آن را ارزش می داند، 

بدیهی اس��ت به چنين رویك��ردی در طراحی نقوش 

نيز قائل اس��ت. بنابراین احتماالً ایش��ان نيز بر رعایت 

قواعدی كه این هویت را تداوم بخشد معتقد است.

     نكته قابل طرح این است كه شناخت و رعایت مبانی 

هنرهای سنتی آن گونه كه علی حصوری در نظر دارد 

و یا ایجاد تحول در آن كه مورد نظر آیت اللهی اس��ت 

یك��ی از مهمترین دانش ه��ا و توانایی ها برای طراحی 

فرش است، ولی آیا كافی است؟ آیا به كارگيری اصول 

فوق كه بيش��تر مبتنی بر س��اماندهی و طراحی است، 

كار آسانی است؟ آیا رعایت اصول فوق و حتی درك 

صحيح آن ها بدون داش��تن دانش های مقدماتی ميس��ر 

است؟ به نظر راقم این سطور مبانی هنرهای سنتی ارائه 

شده، شرط الزم اس��ت اما كافی نيست. زیرا طراحان 

احتي��اج به اطالعات ابتدایی ت��ر و پایه ای نيز دارند كه 

بيش��تر در حوزة مبانی هنرهای تجّسمی می توان آن را 

فهرست بندی كرد. مگر اینكه به درستی درك كنيم كه 

ای��ن اصول در مبانی هنرهای س��نتی، قوانينی پذیرفته 

شده است و گام به سطح باالتری برداشته شده است. 

درك ای��ن نكته كه ای��ن قواعد مقدمات��ی را طراحان 

می دانند و رعایت می كنند، در مورد طراحان گذش��ته 

كه طبق همان سنت های كارآموزی تربيت شده بودند 

قابل قبول اس��ت اّما اینكه طراحان امروز این قواعد را 

بداند، بعيد به نظر می رسد.

     ای��ن مقاله به هيچ روی مّدع��ی پرداختن به مبانی 

هنره��ای س��نتی و به دس��ت آوردن الگ��وی كامل از 

وضعيت موجود نيست، اما قصد دارد به مدد قواعد و 

بعضی قوانين بدیهی و پذیرفته شده در مبانی هنرهای 

تجّس��می اطالعات صحيحی از فرش ه��ای ارزنده و 

اصي��ل ارائه ده��د تا بتوان به وس��يله آن ها، فرش ها و 

طرح های امروزی را مورد ارزیابی قرار داده و طراحی 

آن ها را آسيب شناسی كرد.

خصوصيات اصلی نقوش فرش

اگر بخواهيم فارغ از انواع نقوش فرش و طرح مباحث 

فرهنگی، خصوصيات اصلی نقوش فرش های اصيل را 

فهرست بندی كنيم می توانيم به موارد زیر اشاره كنيم:

1- سازماندهی یا پیکربندی بر پایه نظم هندسی

وجود نظم هندسی و ساماندهی منظم در طراحی فرش 

ایرانی امری بدیهی است و احتياج به استدالل و اثبات 

ندارد. نظم هندسی در طرح های فوق به شكل های زیر 

تجلی نموده است:

1-1- تأکید برخط کناره به شکل تکرار حاشیه ها

حاش��يه های ف��رش كه بال اس��تثنا در تمام نقش��ه های 

اصيل ایرانی وج��ود دارد، عناصر گوناگون آرایه ها را 

در چهارچوب��ی منظ��م قرار می دهد. در واقع حاش��يه 

همچون س��ردر در معم��اری و دیوار ب��اغ كه الگوی 

اصلی در نقشة گلس��تان است دو ساحت وجود را از 

هم تفكيك می كند. )تصویر 1، 2 و 3(

     باغ ه��ای ایران��ی چه در ص��ورت حقيقی خود چه 

در اش��كال مجازی مثل قالی و كاش��ی و... نمادهایی از 

بهشت گمشده و روزگاری از دست رفته هستند كه در 
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آن هنوز عنصر پاكی با عنصر آلودگی در هم نياميخته � 

دوران پيش از هبوط و آغاز دوران هاویه، باغ ها بهشتی 

محص��ور در چهار دیواری هس��تند كه مرز قدس��ی و 

ناقدسی را از هم مشخص می كند. )فكوهی، 1382(

1-2- ساماندهی بر پایه قرینه

ب��ا صراح��ت می ت��وان گفت ح��دود هش��تاد درصد 

فرش های ایرانی با الگوی قرینه طراحی و بافته ش��ده 

است.)تصویر 4 و 5( 

	 س��اماندهی بر پایة قرینه مركزی چون نقشة 

لچك ترنج

	 ساماندهی بر پایة قرینة محوری چون نقشة 

محرابی و امثال آن.

1-3- ساماندهی نقش مایه ها بر پایة ریتم یا تکرار

كه عبارتند از:

	 تكرار آرایه های ساده مثل انواع بوته، مرغی، 

و...

	 تكرار آرایه  های مركب مثل نقش��ة رودبار، 

خشتی و...

     الگوهای فاقد ساماندهی بر پایه هندسی بسيار نادر 

هستند كه از آن جمله می توان به بعضی طرح های گبه 

اش��اره كنيم كه از موضوع بحث ما خارج اس��ت و یا 

طرح های تابلو فرش كه ب��ر پایه دورنما و چهره تهيه 

شده است. )تصویر 6 و7(

2- وضوح در آرایه ها و طراحی

یك��ی از خصوصي��ات نقوش ایران��ی از جمله نقوش 

فرش، واضح ب��ودن آن ها اس��ت. در طراحی آرایه ها 

هم��واره نقوش اگ��ر چه از طبيعت الهام گرفته ش��ده 

تصویر 3- كاشيكاری هفت رنگ دوره قاجار، كاشان تصویر 2- نمای ورودی باغ ماهان كرمان

 تصویر 1- مسجد امام اصفهان
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تصویر 4- قاليچه طرح محرابی با الگوی قرینه محوری
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تصویر 5- قالی لچك ترنج اصفهان با الگوی قرینه محوری
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تصویر 6- قاليچه رودبار با تكرار نقش مایة مركب
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اما به س��وی نوعی نظم هندس��ی و وض��وح ميل داده 

شده اند. ایجاد نقشی واضح و به دور از هر نوع ابهام از 

اهداف طراح��ان در بخش های مختلف هنرهای بومی 

از جمله طراحان فرش بوده است:

     »روش��نی و وض��وح ني��ز به اندازة ني��رو و حيات 

اهميت دارد. روش��نی به راس��تی از لوازم اصلی است. 

زیرا درهم و برهم بودن، نش��انة ضعف و سستی است 

و... در هر طرح الزم است كه مضمون اصلی و فحوی 

اصلی روشن باشد.« )پوپ، 1355، 45(.

     قالی های اصيل سرشار از وضوح و روشنی هستند. 

این اصل در طراحی و حتّی رنگ آميزی رعایت ش��ده 

است و همواره از هر فاصله و یا جهتی كه به قالی های 

فوق نگریس��ته ش��ود، الگوهای اصلی به روش��نی و 

وضوح قابل درك هس��تند. )تصویر 8( هنر تزئينی به 

هر ش��كل و با هر واس��طه ای كه به نمای��ش در آید، 

هميشه با دقت و روشنی و وضوح توأم است. )ویلبر، 

.)33 ،1346

3- چکیده نگاری نقوش

چكيده ن��گاری نيز به ش��كل دیگ��ری وضوح نقوش 

را افزای��ش داده و ابه��ام را از آن ها زای��ل می كند. در 

چكيده نگاری س��عی می ش��ود ت��ا خصوصيات اصلی 

شكل دریافت ش��ود و مورد تأكيد قرار گيرد تا شكل 

به لحاظ تجسمی غنی تر گردد و بيان صریح تری بيابد. 

روئين پاكباز چكيده نگاری را چنين تعریف می كند:

     »بازنمای��ی ویژگی ه��ای اساس��ی و بازش��ناختی 

چيزه��ای طبيع��ی بر طبق یك ش��يوه ق��راردادی. در 

این گونه بازنمایی معموالً روش های ساده سازی تكرار 

منظم، قرینه س��ازی، تغيير تناسبات و اغراق صوری به 

كار برده می شود.« )پاكباز، 1378، 194(.

تصویر 8- وضوح فوق العاده در فرشی از شمال ایرانتصویر 7- قاليچه رحيم لو با تكرار نقش مایة بوته
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     نق��وش فرش ه��ای اصي��ل، تمام��ًا ب��ا رویك��رد 

چكيده نگاری طّراحی ش��ده اند. ُگل های شاه عباسی و 

انواع نقوش گياهی، جانوری و حتّی انسانی مؤیّد این 

قاع��ده در طّراحی نقوش هس��تند. )تصویر9 (یكی از 

دالیلی ك��ه تابلوفرش های بافته ش��دة جدید را نوعی 

انحراف از س��نّت طّراحی فرش ایران��ی می دانند این 

است كه آثار فوق فاقد چكيده نگاری هستند.

     »در زینت كاری عالوه بر آنكه باید خطوط جاندار 

با رنگ های مناسب را به شكل زیبا درآورد باید توانایی 

و قدرت زیاد برای تش��خيص قسمت اصلی داشت تا 

بتوان از ميان اش��كال مختلف فق��ط مهمترین آن ها را 

برگزید و ساده كرد.« )پوپ، 1355، 14(.

4- وحدت بخشی به عناصر تصویر

همچون دیگر هنرهای تجس��می، در نقوش فرش نيز 

هدف اصلی در ساماندهی، دستيابی به وحدت عناصر 

تصویری است.

     »مهمترین و شاید تنها اصل سازمان دادن به عناصر 

تصویر 9- انواع نقوش چكيده نگاری شده در فرش ایرانی
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تصویر 10- فرش شلمزار نمونه مناسبی برای نشان  دادن وحدت بخشی نقش مایه های مختلف برای رسيدن به وحدت عناصر تصویری است.
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بصری اصل وحدت]1[ است. ریتم، تعادل، تناسب و 

حرك��ت صرفًا راه هایی مختلفی ب��رای نيل به وحدت 

هس��تند. مقصود از وحدت آن است كه عناصر بصری 

در یك محدودة  معين به منزلة یك كل دیده ش��وند و 

اجزاء متشكله كل با یكدیگر همبستگی داشته باشند.« 

)پاكباز(

     هدف از طرح مباحث مبانی هنرهای تجّس��می در 

آناليز آثار هنری و تجزیه و تحليل نقوش، دس��تيابی به 

وحدت عناصر در یك اثر تجسمی است. رعایت این 

قاعده در طراحی فرش اهميت بيش��تری می یابد. زیرا 

نقشه های فرش از اجزای مختلف و آرایه های متفاوت 

تشكيل شده است و وحدت بخشی به این جزئيات در 

جهت به دست آوردن نقشی یكپارچه اهميت بيشتری 

می یابد. تأكيد بر مبانی هنرهای س��نتی تأكيدی مجدد 

بر این قوانين است و گام فراتری را نيز به قوانين فوق 

اضافه می كند.

     گام اول در آسيب شناس��ی طراحی فرش شناخت 

عواملی است كه وحدت اجزاء و آرایه ها را خدشه دار 

می كند. این عوامل كه هریك به نحوی به وحدت مورد 

نظر آس��يب می رساند به اضافه نارسایی در طراحی را 

اینگونه فهرست بندی می كنيم.

نارسایی فرهنگی

طراح��ان فرش در گذش��ته دنيایی انباش��ته از آرایه ها 

داش��تند كه متعلق به ی��ك فرهنگ تصویری بود كه از 

طبيعت اط��راف آن ها و یا باورهای اس��اطيری مایه و 

قوام می گرفت. این مجموع��ه در طول زمان تغييراتی 

متناس��ب با حياتش می یافت و عوامل بيرونی یا در آن 

تأثيرگذار نبود و یا در اثر وارد شدن به آن مجموعه در 

آن هضم می شد. سيروس پرهام در كتاب شاهكارهای 

فرش بافی فارس در این مورد چنين ابراز نظر می كند:
     »نقشمایه های فارس كه از نسلی به نسلی دست به 

دست گشته به طور مداوم و به بركت سنت های دیرین 

پيوس��ته، پشتگرم به گنجينة نگارین پایان ناپذیری بوده 

است كه می توان آن را »نگارخانه خزانة  اشتراكی« ناميد. 

چنين اس��ت كه بسی نقش مایه ها طی نسل های پياپی 

جز به مقدار اندك تغيير نيافته اند و چنين می نماید كه 

برخی نيز در همان حال كه دس��تخوش تطّور و تحّول 

گش��ته، عناصر بنيادی خود را همچنان نگاه داشته اند.« 

)پرهام، 1375، 13(.

     اظهارنظ��ر فوق اگرچ��ه در مورد فرش های فارس 

گفته ش��ده اما در مورد فرش ه��ای مناطق دیگر ایران 

نيز صحت دارد. بدیهی است طراحان و توليدكنندگان 

ام��روز ف��رش، رابطه ضعيف ت��ری با ای��ن گنجينه و 

بنياده��ای فكری و فرهنگی هن��ر ایرانی دارند و مزید 

ب��ر آن هر روز متأثر از آرایه ه��ا، الگوها و محصوالت 

فرهنگ غير ایرانی هس��تند. طراح و توليد كنندة فرش، 

ام��روزه در معرض تصاوی��ر تلویزیون��ی، مطبوعاتی 

و س��ينمایی هس��تند كه همة  آن ها ب��رای او و اصالت 

طراحی اش مضّر است. تصور اینكه این فرد با دانش و 

دركی كه دارد قادر باشد در باززایی و خلق طرح های 

نو، خود را از تأثيرات زیان آور تصویری معاصر حفظ 
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نماید، س��اده لوحانه به نظر می رس��د. برای اثبات این 

موضوع به دو نمونه اشاره می نمایم :

     الف �  در دهة 60 بنایی به نام مجتمع امام خمينی 

با فرم س��نتوری های رمی در كنار یكی از شاهكارهای 

معماری قرن هفتم ه�. ق. در انتهای خيابان چهارمردان 

ق��م احداث گردید. وقت��ی از معمار بن��ای فوق دليل 

اس��تفاده از این فرم را پرسيدم ایشان باصراحت گفت: 

در تلویزی��ون دیدم یكی از مقام��ات غربی در جلوی 

ساختمانی سخنرانی می كند، من از فرم آن خوشم آمد 

و همان را اینجا اجرا كردم! بيچاره نمی دانس��ت كه او 

الگویی رمی را بر تارك معماری معاصر ایران نش��انده 

است.

     ب � در یكی از نمایش��گاه های فرش، فرشی دیدم 

در نهایت ظرافت بافت با طرحی بی اندازه  ریز و مبهم 

و رنگ آميزی فوق العاده تي��ره. وقتی از توليدكننده آن 

پرس��يدم چگونه می توان آن هم��ه رنگ آميزی بدیع و 

هماهن��گ و صراحت در طراحی نق��وش را وا نهاد و 

چنين فرش��ی توليد كرد؟ وی سليقه مشتری خارجی 

یعنی ژاپنی ها را دليل آورد. اگرچه بنده به درستی این 

ادعا شك دارم اما در صورت درستی، پيروی از سليقة 

مش��تری خارجی یعنی كنار نهادن الگوهای جاویدان 

طراح��ی و رنگ آميزی فرش ایرانی و بی س��ليقگی و 

كج اندیشی را به جای آن نشاندن.

     پيشرفت های صنعتی و علمی غرب و انباشته شدن 

جامع��ه از محصوالت آن ها كه زندگی را آس��ان كرده 

الاقل در ظاهر، نوعی ارزش به فرهنگ غربی بخشيده 

است و دور از ذهن نيست كه طراحان و توليدكنندگان 

سعی نمایند تغييراتی مبتنی بر آرایه های بيگانه در كار 

خود ایجاد كنند و متأسفانه سليقة مشتریان جدید یعنی 

اعراب حاشيه خليج فارس و یا بعضی مشتریان شرق 

آسيا كه فاقد بينش هنری و ارزش های تصویری هستند 

در دامن زدن به طراحی و توليد این فرش ها مؤثر بوده 

است. فرش های دورنما و ظرافت های افراطی در بافت 

فرش، عرصه را بر ارزش های زیبایی شناسی و بنيادی 

هنری و اصيل تنگ كرده اس��ت. آرتور اپهام پوپ در 

ده��ة دوم قرن حاضر با درك درس��تی كه از هنر ایران 

دارد این خطر را این گونه گوشزد كرده است.

     »ت��ا زمانی كه صنعتگ��ران و خریداران در ایران و 

غالبًا در خارجه تصور كنند كه درجه و ميزان كار هنری 

بيش��تر از روی مهارت و زحمت و ریزه كاری است تا 

از روی خصایص اساس��ی رنگ آميزی و نقش��ه، تا آن 

زمان كه پيشه وران عمر خود را برای كارهای كوچك 

رن��ج آور تلف می كنند... این مس��ئله صحت ندارد كه 

مثاًل بهترین قالی آن اس��ت ك��ه در هر مربع بزرگترین 

عده گره به كار رفته باشد.« )پوپ، 1355، 60(.

     و ای��ن همان مش��كلی اس��ت كه ام��روزه یكی از 

انحرافات اصلی فرش بافی ایران اس��ت. یعنی ظرافت 

بی ان��دازه در طراحی و بافت تا حدی كه نقش به ابهام 

می گراید. زی��را همان گونه كه در باال نيز از قول ویلبر 

نقل شد، هنر تزئينی به هر شكل و با هر واسطه ای كه 

به نمایش در آید، هميش��ه با دقت و روشنی و وضوح 

توأم است. 
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     طرحی نو و مبتنی بر ارزش های نقوش گذش��ته از 

یك شخص توقعی بی جاست؛ همان طور كه در گذشته 

نيز چنين امری محقق نشده، زیرا طرح های گذشته نيز 

در زمان های طوالنی با آزمون و خطای بسيار به تكامل 

رسيده اند. لذا برای دس��ت یابی به طرح های نو كه در 

حد و اندازة نقش��ه های گذشته و در امتداد فرش های 

كهن باش��د، بای��د كميته هایی متش��كل از اف��رادی با 

تخصص های مختلف تش��كيل گ��ردد و با هم فكری 

روی یك طرح كار كنند تا به طرح دلخواه دست یابند. 

فق��ط در این صورت می توان ق��درت طراحی، مبانی 

هنرهای تجّسمی و سنتی و تأثيرات منفی را كنترل كرد 

و با درك صحيح از وضعيت دنيای معاصر در طراحی 

و رنگ آميزی موفق بود.

نارسایی در طراحی

نارس��ایی های طراحی را می توان چنين فهرست بندی 

كرد.

1- نارسایی در طراحی آرایه ها

آرایه ه��ا در نقوش ف��رش به واحده��ای كوچك هر 

نقش گفته می ش��ود. از تركيب چند ج��زء و یا تكرار 

واحدهای س��اده، آرایه های بزرگ ت��ری پدید می آیند 

كه اجزای پيكره های بزرگتری هس��تند و یا خود نقش 

اصلی را پدید می آورند. برای مثال در یك نقش ش��اه 

عباس��ی انواع گل،  برگ، بند و اس��ليمی و...، در یك 

طرح ش��كارگاه، بوته، درخت، فيگور، اس��ب و شكار 

و... و در طرح رودبار انواع گل، مرغ، آرایه شانه ای و... 

اجزای طرح را تشكيل می دهند، ضعف و نارسایی در 

تصویر 11- انواع ضعف طراحی كه از فرش های جدید تصویربرداری شده است.
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طراحی اجزا،  مفهوم پيچيده ای نيس��ت. در اینجا سعی 

می ش��ود چند نمونه طراح��ی ضعيف كه از فرش های 

جدید گرفته شده است ارائه شود. )تصویر 11(

2- نارسایی در ترکیب آرایه ها 

نارس��ایی در تركي��ب آرایه ها می توان��د انواع مختلفی 

داشته باشد:

2-1- ترکیب آرایه های ناهمگون از نظر شخصیت

از لحاظ ش��خصيت، آرایه می تواند شكسته و زاویه دار 

باش��د و یا با خطوطی منحنی طراحی ش��ده باش��د و 

ی��ا آرایه هایی كه دوبعدی یعنی مس��طح هس��تند و یا 

برجسته نما یا سه بعدی هستند. نمی توان این نقوش را 

با ش��خصيت های مختلف در یك طرح جمع كرد. به 

زبان كلی تر استفاده از آرایه های ساده و چكيده نگاری 

ش��ده در كنار آرایه های چكيده نگاری نش��ده، تركيبی 

ناموف��ق پدی��د آورده و به وح��دت عناصر تصویری، 

صدمه می زند. )تصویر 12(

2-2- ناهمگونی آرایه ها از نظر اندازه

در طراحی س��نتی ایران فارغ از اندازه طبيعی، آرایه ها 

از نظر اندازه به هم نزدیك ش��ده اند. برای همين آرایه 

اسب سوار و یك خروس تفاوت چندانی با هم ندارند. 

زیرا طراح به مرور درك كرده اس��ت كه آرایه بيش از 

اندازه كوچ��ك در كنار یك آرایه بزرگ، بيش��تر یك 

زائده است تا جزئی در تعامل با آن. بنابراین واحدهای 

مختلف را با اندازه های نزدیك به هم طراحی كرده اند. 

)تصویر 13( 

تصویر 13- ناهمگونی نقش مایه ها از نظر اندازه و ساده و مركب بودنتصویر 12- تركيب نقش مایه های ناهمگون از نظر شخصيت
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2-3- ناهمگون��ی آرایه ه��ا از نظر س��اده و مرکب 

بودن

نمی توان آرایه های پيچيده با جزئيات بسيار را در كنار 

آرایه های ساده قرار داد. در این صورت آرایه ها تعامل 

كمتری با هم دارند و در س��اختن یك نقش كلی تر با 

هم مش��اركت كمتری می كنند، به همين دليل وحدت 

عناص��ر بص��ری كه ه��دف اصلی در مبان��ی هنرهای 

تجسمی است تأمين نمی شود. )تصویر 13(

نارسایی در پيکر بندی

به غير از طراحی و هماهنگی اجزاء یعنی آرایه ها، نوع 

تركي��ب آن ها كه صورت كلی نق��ش را پدید می آورد 

در كيفي��ت طراحی، نقش اصلی را ایفا می كند و آنچه 

تحت عنوان مبانی هنرهای س��نتی ارائه می گردد، ناظر 

به تركيب بن��دی و ابعاد و اندازه ها در طراحی و بافت 

فرش اس��ت. اما اگر بخواهيم ف��ارغ از مبانی هنرهای 

سنتی و بحث های پيرامون آن از دیدگاه مبانی هنرهای 

تجس��می، طراحی ف��رش را مورد مطالع��ه قرار دهيم 

ً  بر ای��ن نكته تأكيد كنيم كه مهمترین  می توانيم مجددا

مسئلة تهدید كنندة پيكر بندی، عواملی است كه وحدت 

آن را تهدید می كند كه از جملة این عوامل می توانيم به 

موارد زیر اشاره كنيم:

بی نظم��ی در ترتي��ب و چينش آرایه ها.  1 .

)تصویر 14(

خلوت و جلوت نا موزون در آرایه ها و  2 .

زمينه. )تصویر 15(

تصویر 15تصویر 14



فصلنامه
علمی پژوهشی

انجمن علمی
فرش ایران
شماره 10

تابستان 1387

65

وفور آرایه ها یعنی تراكم بيش از اندازة. 3 

آنها. )تصویر 16(

بی تناس��ب بودن ن��وع آرایه ب��ا زمينه.  4 .

)تصویر 17(

س��اماندهی و ی��ا پيكر بن��دی مبتنی بر  5 .

دورنما و طبيعت

     بدیهی اس��ت به غير از مورد پنجم در موارد دیگر، 

وح��دت كلی تصویر دچار خدش��ه می  ش��ود و برای 

همين باید از آن ها پرهيز شود. 

     ح��ال می توانيم به مش��كل طرح ش��ده در ابتدای 

ای��ن مقاله باز گردیم و آن اینك��ه حد و ميزان تغييرات 

در الگوهای گذش��ته نقوش فرش چيست؟ می توانيم 

قواعد اس��تخراج شده از فرش های اصيل را كه در این 

مقاله فهرست بندی شد به شكل قاعده و ميزان در نظر 

بگيری��م و در محدودة آن، ن��وآوری را آزاد بگذاریم. 

بدیهی اس��ت چون هر روش آموزشی دیگر در حوزه 

هنر، این نكته را مورد تأكيد قرار می دهيم كه با قواعد 

فوق تنها می توان آسيب شناس��ی كرد وگر نه خلق یك 

اثر هن��ری و ن��وآوری در خلق آثار فوق بس��تگی به 

ش��رایط دیگری هم دارد. یعن��ی رعایت در آموزه های 

مبانی هنرهای بومی و تجس��می اصول الزم است اما 

كافی نيست.

نوآوری در طراحی فرش

فرش ایرانی جزئی از زندگی ایرانيان بوده است، این نوع 

زندگی خصوصيات خود را بر جنبه های مختلف طراحی 

تصویر 17تصویر 16
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و توليد فرش تحميل نموده است؛ چنانكه زندگی عشایری 

و شهری در توليد فرش های كوچك اندازه و بزرگ تأثير 

مهمی گذاشته اس��ت. تأثيراتی از این نوع را می توان در 

انتخ��اب مواد اولي��ه، اندازه، نوع باف��ت و رنگ آميزی و 

طراحی جستجو كرد كه تأثير مهمی در شناخت و بالطبع 

نوآوری طراحی ف��رش دارد. زندگی امروز از جنبه های 

مختلف با آنچه در گذش��ته بوده، متفاوت است. زندگی 

آپارتمان��ی، فرو ریختن اندیش��ه های مبتن��ی بر زندگی 

كش��اورزی و دامپروری در بخش عم��ده ای از جامعه، 

رواج روحيه ش��هروندی به جای پيوندهای خانوادگی و 

روستایی و غيره، نيازهای جدیدی را فرا روی استفاده از 

فرش قرار داده است كه یك نمونه از آن استفاده از فرش 

در تزئينات داخلی است. این كاربرد جدید رنگ آميزی و 

طراح��ی تازه ای را موجب می گردد. با این مقدمه به نظر 

نگارنده در بخش طراحی فرش و خلق موضوعات تازه 

باید نوآوری صورت گيرد.

الف( نوآوری در آرایه ه��ا و پیکر بندی موضوعات 

گذشته

نقشه های چهار باغ، گلستان، بُته و غيره الگو هایی كهن 

در طراحی فرش محسوب می شوند كه به دليل اهميت 

آنها هنوز الگوهایی رایج در طراحی به  شمار می آیند. 

بای��د طرح های چهار باغ و گلس��تان تازه ای طراحی و 

پيكر بن��دی كرد. لزومًا طرح بت��ه نباید به آنچه تاكنون 

بوده اس��ت محدود باش��د. می توان بته هایی تازه حتی 

ب��ا الهام از گياهان آپارتمانی طراح��ی كرد. برای مثال 

علی رغم زیبایی و اهمي��ت گل هایی چون نيلوفر آبی 

و الله های واژگون كه بومی ایران است هنوز نقشه ای 

ارائه نشده است كه با الهام از آنها طراحی شده باشد و 

جای آن در ميان طرح های رایج خالی است.

ب( نوآوری در طراحی موضوعات گذشته

فرهنگ ایرانی انباش��ته از مضامين كهن و نو اس��ت كه 

بعضی از آنها موضوع طراحی فرش قرار گرفته اس��ت 

اما بس��ياری از آنها چنين توفيق��ی نيافته اند. برای مثال 

ب��اور ایرانی در اندیش��ه فردوس و باغ های اس��اطيری 

جلوه های مختلفی در طراحی داشته اند كه نقشه گلستان 

و باغی نتيجة آن اس��ت. ام��ا موضوع هایی دیگر چون 

نوروز، سفره هفت سين، طبيعت گردی در 13 فروردین، 

جشن مهرگان، نيایش برای طلب باران و محصول زیاد 

و غيره موضوعاتی هس��تند كه در فرهنگ ایرانی وجود 

دارند اما كمتر دس��تمایه طراحی فرش قرار گرفته  و یا 

هرگز چنين نش��ده اس��ت. می توان برای هر یك از این 

مضامين طرح های تازه ای طراحی نمود كه جان تازه ای 

به طراحی فرش و رونق بازار آن می بخشد.

ج( طراحی فرش با موضوعات نو

عالوه بر مضامين كهن ك��ه در فرهنگ ایرانی معمول 

بوده اس��ت، می ت��وان مضامين ت��ازه ای را نيز به این 

گنجينه اضافه نمود. برای مثال موضوع عروس��ی فقط 

در موارد نادر در طراحی گبه مورد استفاده قرار گرفته 

اس��ت در صورتی كه این موضوع می تواند دس��تمایه 

چندین طرح با موضوع های خواس��تگاری، عروس��ی، 

جش��ن و غيره قرار گيرد و این س��نت كهِن همراهی 

ع��روس و داماد را به خانه بخت ك��ه همواره با هدیه 
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فرشی نو همراه بوده است، با طرحی متناسب همراهی 

كرد. موضوعات تازه ای مثل زیارت، سفر حج، پيروزی 

بر دش��من و غيره نيز می تواند انگيزه ای برای طراحی 

فرش های جدید باشد.

     ن��وآوری در ایج��اد طرح ه��ای ف��رش می توان��د 

بس��يار گسترده باش��د. برای مثال می توان با آرایه های 

مخصوصی نيز اقدام به طراحی فرش نمود. آرایه هایی 

از فرهنگ ه��ای كهن و یا جدید و آرایه به كار رفته در 

فرهنگ های كهن چون تمدن سيلك و شوش در ایران 

و یا تمدن مصری می تواند دس��تمایه بافت فرش های 

تازه ای برای مصارف خاص باشد. استفاده از پرندگان 

و حيوان��ات مختلف ني��ز در طراحی ف��رش محدود 

بوده اس��ت و تنوع زیادی ندارد. می توان با استفاده از 

نقوش حيواناتی چون سيمرغ، پروانه، طاووس، مرغ و 

خروس و غيره طرح های تازه ای پدید آورد.

     استفاده از فرهنگ تصویری معاصر در ایجاد نقوش 

فرش می تواند ابعاد بی شماری داشته باشد. مثل استفاده 

از عالئم كش��ورها و یا پرچم آنها برای ایجاد طراحی با 

عن��وان گفتگوی تمدن ها و موضوعات دیگری مثل آن. 

شرط الزم برای ایجاد نقوش فوق رعایت الگو هایی است 

ك��ه پيش از این تحت عن��وان خصوصيات فرش ایران 

فهرست بندی گردید. بدیهی اس��ت می توان الگو هایی 

تصوی��ری برای ای��ن بخش ارائه نمود. ام��ا با توجه به 

طوالنی شدن مقاله و نيازی كه به ارائه تصاویر طراحی 

و چكيده نگاری شده و تركيب در این زمينه وجود دارد، 

این كار را به فرصت دیگری موكول می كنم.

نتيجه گيری

	 برای به دست آوردن نقوش كامل و بی نقص 

و جلوگي��ری از تأثيرات فرهنگی نامطلوب، 

باید گروهی متشكل از تخصص های مختلف 

روی یك نقش��ه كار كنند و بعيد است یك 

نفر بتواند از عهده این كار برآید.

	 حاش��يه های متنوع، سنتی پایدار در طراحی 

فرش اس��ت. می توان حاش��يه های جدیدی 

طراحی كرد اما نباید از اهميت آن كاست.

	 می توان آرایه ه��ای تازه ای به گنجينة نقوش 

اضافه كرد اما باید در طراحی آن ها وضوح، 

چكيده نگاری و ساده سازی رعایت گردد.

	 می توان با تركيب آرایه ها و اجزای كوچكتر 

آرایه های بزرگت��ر و كاملی را پدید آورد به 

ش��رط آن كه ای��ن كار هدفمند باش��د و در 

تركيب اجزا، قواعد فوق یعنی هماهنگی از 

نظر شخصيت، اندازه و ساده و مركب بودن 

آن ها رعایت گردد.

	 می ت��وان در پيكر بن��دی، الگوه��ای جدید 

را پی ری��زی ك��رد به ش��رط آن ك��ه قواعد 

چند گانه ای ك��ه برش��مردیم رعایت گردد. 

چنانچه در الگوی لچ��ك ترنج محدودیت 

وجود دارد اما با استفاده از انواع قرینه سازی 

و همچني��ن الگ��وی تك��رار در پيكر بندی، 

می ت��وان به طرح های بی ش��ماری دس��ت 

یافت. 
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