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چکيده

نقوش قالی مانند نقوش س��ایر هنرهای دس��تی ایران 

منابع تصویری بس��يار غنی و با ارزش��ی هس��تند كه 

می توانن��د در مواقع مناس��ب در طراحی آثار گرافيك 

امروز مورد اس��تفاده قرار گيرند. این نقوش در س��ير 

تاریخی قالی بافی عماًل مسير بسيار پر نشيب و فرازی 

را طی كرده و به نقوشی خالصه شده و زیبا با ساختار 

طراحی بسيار دقيق و منظم تبدیل شده و عماًل تكامل 

یافته اند. آشنایی كلی دانشجویان رشته گرافيك با این 

نقوش و آگاهی تخصصی از آنها امروز یك ضرورت 

فرهنگی محسوب شده و بی شك كاربرد و بهره گيری 

از آنها در ارتقاء س��واد بصری و ایجاد هویت فرهنگی 

نقش بسيار مهمی دارد. بدیهی است كه استفاده صحيح 

از این نقوش مستلزم شناخت صحيح آنها و تشخيص 

به موقع كاربرد ش��ان بوده و لذا مه��ارت و تجربه الزم 

طراح��ان گرافيك را در بهره ب��رداری از آنها می طلبد. 

بدون هر یك از این موارد، استفاده از نقوش به درستی 

انجام نش��ده، در نهایت باع��ث از بين رفتن جنبه های 

زیبایی و فرهنگی آن نقوش خواهد شد.

واژگان کليدی: نقوش قالی، طراحی گرافيك، هویت 

فرهنگی، سواد بصری 
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مقدمه

هنر قالی بافی در ایران به دليل سابقه طوالنی آن در این 

سرزمين موضوع بسيار گسترده ای است كه از جنبه های 

گوناگون می تواند مورد مطالعه و بررس��ی قرار گيرد. 

سابقه تاریخی، مناطق قالی بافی، انواع نقشه ها، و موارد 

بس��ياری از ای��ن قبيل همه و همه موضوعات بس��يار 

بااهميت و ارزش��مندی هس��تند كه ه��ر یك می تواند 

موضوع تحقيق جامعی در این زمينه باشد. آنچه كه از 

منظر طراح��ی در مورد نقوش قالی می توان گفت این 

نكته اس��ت كه اصوالً هر قالی مجموعه ای از نقوش و 

رنگ های بسيار متنوع و زیبایی است كه از كوچكترین 

تا كلی ترین نق��ش، در نهایت دقت و ظرافت طراحی 

و در نهای��ت اس��تادی و مهارت در كن��ار هم تنظيم و 

تركي��ب ش��ده و مجموعه ش��گفت آوری از زیبایی را 

به وجود آورده اند.

     اگرچه طراحان نقش��ه های قالی اكثراً افرادی عادی 

بوده، هيچ تحصيل و آموزش��ی به ش��كل دانش��گاهی 

در ای��ن زمينه نداش��ته و از مباحث نظری و تخصصی 

طراح��ی اطالعی ندارند اما مطالعه س��ير تاریخی هنر 

قالی بافی و روش كار و آموزش سنتی توأم با كار آنها 

نش��ان می دهد كه این روش از یك نظم و شيوة كاماًل 

س��ازمان یافته  برخوردار اس��ت كه در آن افراد عادی 

در یك دوره طوالنی ش��اگردی نزد استادی با تجربه، 

عم��اًل كار طراحی را به مرور ف��را می گرفته و بعد از 

سال ها س��ختی و رنج و تحمل نامالیمات در این راه 

تجربه الزم را به دس��ت می آوردند و خود به اس��تادی 

در این زمينه تبدیل می ش��دند. نتيجه كار این طراحان 

عادی و گمنام و روش كار س��نتی )اس��تاد شاگردی( 

آنها به وضوح نش��ان می دهد كه در این روش افراد با 

روح و قل��ب و عمق وجود خ��ود طراحی این نقوش 

را آموخت��ه و با ج��ان و دل خود به زبان نقش و رنگ 

و معيارهای طراحی و زیباشناس��ی الزم آگاه بوده اند. 

آنان از مسير و طریق دیگری از رمز و رازهای الزم در 

این زمين��ه آگاه گردیده، با تمام وجود زیبایی را درك 

نم��وده و به راحتی قادر بوده اند كه این نقوش متنوع را 

طراحی، ای��ن تركيب بندی های پيچيده را خلق، و این 

زیبایی های ش��گفت آور را به وجود آورند و آنها را در 

قالب نقشه های قالی آشكار و به همگان ارائه كنند.

ضرورت آشنایی طراحان گرافيک با نقوش قالی

آش��نایی با موضوع نقوش قالی برای طراحان گرافيك 

ام��روز از این جهت ضرورت داش��ته و دارای اهميت 

اس��ت كه این آش��نایی می تواند برای آنها پشتوانه ای 

علمی و تخصصی و منبعی عظيم و سرشار از فرهنگ 

تصویری س��رزمينی باش��د ك��ه در آن زندگ��ی و كار 

می كنن��د. نقوش و رنگ ها در قال��ی ایران هم از جنبه 

ترس��يمی و هم از جنب��ه ریش��ه های فرهنگی و زبان 

تصویری از رمز و رازهای بس��ياری برخوردار هستند 

كه هنرمندان قبلی این سرزمين با سال ها تجربه و رنج 

و س��ختی به این زبان تصویری دست یافته و آن را در 

قالب طرح های قالی ب��رای هنرمندان امروز به یادگار 

گذاش��ته اند. دكتر آیت اللهی در مقدم��ه مقاله خود در 
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مجله گلجام تحت عنوان »طبيعت گرایی و زیباشناسی 

فرش ایران« به این نكته اش��اره می كند كه: »همان گونه 

كه همه هنرها از اندیش��ه هنرمندان، فرهنگ و فلسفه 

دوران خ��ود تأثير می پذیرد، هنر ف��رش نيز از فضای 

فكری هنرمندش و از تمایالت و رویكردهای فرهنگی 

و زیباشناسانه محيطش متأثر می گردد.« )چيت سازیان 

و آیت اللهی، 1384، 16(. مطالعه، بررس��ی و شناخت 

این نقوش نشان می دهد كه این نقوش از جنبه طراحی 

دارای محاس��بات ترسيمی بسيار دقيق و علمی هستند 

كه از جنبه نظری ریش��ه های عميقی در فرهنگ بومی 

این سرزمين داشته و از جنبه زیباشناسی نيز برای مردم 

آشنا هستند.

     امروز هزاران اثر گرافيك اعم از پوستر و بسته بندی 

و جل��د كتاب و غيره ب��ه مناس��بت های مختلف و با 

موضوع��ات گوناگ��ون طراحی و چ��اپ و در جامعه 

ارائه می شوند. بی ش��ك در ميان این آثار، موضوعات 

و مناس��بت هایی هستند كه در طراحی آنها چه مستقيم 

و چه غيرمس��تقيم می توان از نقوش سنتی و من  جمله 

از نقوش قالی به عنوان نش��انه ها و الگوهای فرهنگی 

اس��تفاده كرد. ضرورت آشنایی و آگاهی از این نقوش 

از ای��ن جهت دارای اهميت اس��ت كه طراح گرافيك 

ام��روز باید از وج��ود چنين منابع تصوی��ری غنی و 

سرش��ار فرهنگی اطالع داش��ته، با این نقوش آشنا و 

از امكان و نحوه اس��تفاده از آنها آگاه باش��د تا بتواند 

در جریان كار هنری خود در ش��رایط مناس��ب از این 

منابع به بهترین شكل استفاده نموده و آثاری با هویت 

فرهنگی الزم خلق نموده و به جامعه ارائه بدهد. بسيار 

بدیهی است كه بی اطالعی از این منابع باعث می شود 

كه طراحان از یك پش��توانه فرهنگی سرش��ار محروم 

گردیده و الجرم تقليد از الگوهای ناآشنا و نامناسب و 

بيگانه در آثار هنری جامعه رواج یابد.

     این یك واقعيت اس��ت كه امروز دانشجویان رشته 

گرافيك چه باالجبار و چ��ه باالختيار، چه الزم و چه 

غي��ر الزم به طور كلی از صدها نقش، س��بك، ش��يوه، 

اصطالحات هنری، تابلوهای مشهور جهان، هنرمندان 

یونانی، ایتاليایی و اسپانيایی اطالع داشته ولی به ندرت 

از س��اده ترین نقوش قالی و نام نقشه های اصيل ایرانی 

و طراحان قدیمی آگاهی دارند.

شرایط الزم برای استفاده از نقوش

ام��روز برای اس��تفاده از نقوش قال��ی در آثار طراحی 

گرافيك، صرف توجه و عالقه ش��خصی و دسترس��ی 

به این نقوش )به عنوان منابع تصویری( كافی نيس��ت. 

بدیهی اس��ت كه هر طراح قادر به اس��تفاده صحيح از 

این نقوش نبوده و نمی تواند به ش��كل درست از آنها 

بهره برداری نماید. استفاده صحيح از این نقوش به طور 

كلی نياز به مقدمات و ش��رایطی دارد كه بدون فراهم 

بودن این مقدمات و ش��رایط استفاده از آنها به درستی 

انجام نش��ده و هرگز نمی تواند نتيجه مطلوبی داش��ته 

باش��د. عمده ترین ش��رایط الزمی كه طراح باید از آن 

برخوردار باشد عبارتند از: شناخت موضوع، شناخت 

نقوش، تجربه و مهارت كافی در طراحی گرافيك.
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     ش��اید در نگاه اول این ش��رایط بسيار ساده به نظر 

رس��يده و اكثر طراحان خود را واج��د آنها بدانند ولی 

با تش��ریح این ش��رایط عمق و اهميت شان بهتر آشكار 

خواهد ش��د. در اینجا اش��اره به این نكته الزم است كه 

وضعيت نابس��امان و آش��فته ای كه امروز در استفاده از 

نقوش س��نتی و مذهبی و به خصوص استفاده از نقوش 

قال��ی دیده می ش��ود، همه نتيج��ه ناآگاهی و اس��تفاده 

نادرست و نامناسبی است كه به دست طراحانی صورت 

می گيرد كه یا هيچ یك از این ش��رایط الزم را نداشته و 

ی��ا از بعضی از این ش��رایط برخوردارند اما س��ایر آنها 

را ندارند. ناآگاهی و كم تجربگی طراحان باعث ش��ده 

اس��ت كه با استفاده نادرس��ت و به كارگيری نامناسب، 

ه��م مخاطبان این آثار را به این نقوش بی عالقه كنند و 

هم تمام زحمات استادان و طراحان قدیمی این نقوش 

را از بي��ن ببرند و موجب ش��ده اند كه با ارائه الگوها و 

نمونه های نامناسب بدعت هایی بسياری رایج و صدمات 

جبران ناپذیری به فرهنگ اصيل و زیباشناسی نقوش و 

ارزش های فرهنگی این منابع غنی وارد گردد. 

شناخت موضوع

اولين شرط در چگونگی استفاده صحيح از نقوش قالی 

شناخت موضوع اس��ت. موضوعات از جنبه ارتباط با 

نقوش قالی و از جنبه امكان اس��تفاده از این نقوش به 

چند گروه تقسيم می شوند.

موضوعاتی با ارتباط مس��تقیم با نقوش: در گروهی 

از موضوع��ات، ماهيت موضوع به گونه ای اس��ت كه 

نسبت مس��تقيمی بين موضوع و نقوش وجود دارد. با 

مطرح شدن این گونه موضوعات، ناخودآگاه در ذهن 

مخاطب نقوش مربوط به آن تداعی ش��ده و مخاطب 

از طریق تصاویر و نقوش��ی كه قباًل در ذهن و حافظه 

خود دارد مفهوم موض��وع را بهتر درك می كند. برای 

مثال »پوس��تر نمایشگاه فرش های دس��تباف ایران« یا 

ط��رح جلد كتابی درباره »مناط��ق قالی بافی ایران« و یا 

نشانه »موزه فرش« همگی از جمله موضوعاتی هستند 

كه ماهيت آنها به گونه ای اس��ت كه به دليل وجود یك 

زمينه ذهنی و ش��ناخت عاميانه مخاطب از آنها، هنگام 

تصویر 3تصویر 2تصویر 1
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برخ��ورد با این گونه موضوع��ات نقوش و رنگ های 

قالی در ذهن او تداعی می شود.

     بدیهی است كه در طراحی یك اثر گرافيكی عوامل 

مختلفی در ش��كل گيری اثر نقش دارد. طراح اجباری 

به اس��تفاده از ای��ن نقوش قالی ن��دارد. ولی با آگاهی 

از وج��ود چنين زمينه ذهن��ی در مخاطب می تواند از 

چنين ارتباط مس��تقيمی بين موضوع و نقوش استفاده 

نموده و طرح خود را بر اساس استفاده از نقوش قالی 

پایه ری��زی نماید. برای مثال در تصویر 1 طراح تنها از 

بخش��ی از نقش یك اسليمی و تركيب آن با نقش یك 

گل ش��اه عباسی، در تصویر 2 از یك نقشه كلی لچك 

ترنج و تركيب آن با نقش یك حاش��يه و در تصویر 3 

فقط از یك نقش گل شاه عباسی بهره گرفته است.

موضوعاتی با ارتباط غیرمس��تقیم با نقوش: گاه بين 

موضوع و نقوش رابطه مس��تقيمی وجود نداشته ولی 

در ی��ك نگاه كلی تر نق��وش می توانند به نحوی مورد 

اس��تفاده قرار گيرند كه به درك بهتر موضوع و ایجاد 

ارتباط با مخاطب كمك كنند. برای مثال، ش��ركت آب 

معدنی كاشان )تصویر 4( نمونة موضوعی است كه نه 

عملكرد و فعاليت آن و نه حتی مكان آن هيچ ارتباطی 

ب��ا قالی و نقوش قالی ندارد. اگرچه طراح در برخورد 

با این موضوع عناصر تصویری بس��ياری را در اختيار 

داشته و آزادی عمل بسياری در انتخاب تصویر مناسب 

در طراحی نش��انه این مؤسسه وجود دارد اما علی رغم 

همه ای��ن امكانات بالقوه، بر اس��اس ی��ك تصميم و 

راهب��رد خ��اص در یك نگاه كلی به كلمه كاش��ان، از 

نقوش قالی اس��تفاده و در یك ارتباط غيرمس��تقيم از 

ش��هرت و آوازه قالی كاشان برای معرفی این مؤسسه 

بهره ب��رداری می كند. بدیهی اس��ت كه ه��ر طراح در 

برخورد با این موضوع می تواند روش متفاوتی داش��ته 

باشد. طبيعتًا در نگاه اول عملكرد تهيه آب معدنی این 

مؤسس��ه اس��ت كه می تواند توجه اكثر طراحان را به 

خود جلب كند و آنها بر اس��اس همين عملكرد، طرح 

را پایه ری��زی كرده و ش��كل دهند. اما هدف اصلی هر 

نش��انه تهيه عالمت و تصویری اس��ت ك��ه بتواند این 

معرفی را انجام دهد. طراح می تواند در جهت رسيدن 

به نش��انه مطلوب به منظور معرفی، شيوه های متفاوتی 

داشته باشد و بی شك تالش خواهد كرد كه این معرفی 

به بهترین شكل و زیباترین حالت انجام گردد. با توجه 

به هدف اصلی و وجود راه های مختلف برای رسيدن 

ب��ه این هدف، از جمله طراح می تواند مبنای كار خود 

را بر كلمه كاش��ان ق��رار داده و طرح خود را بر همين 

اس��اس پایه ریزی نماید. در چنين برخوردی، طراح به 

این نكته توجه دارد كه ش��هرت و آوازه قالی كاش��ان 

به طور مستقيم می تواند نش��انه ای برای معرفی كاشان 

باش��د. بنابراین در یك نگاه كل��ی به این موضوع و با 

انتخاب نقش مناس��بی از نقوش قالی، طراحی خود را 

آغاز می كند و اعم از اینكه این نقش را به تنهایی به كار 

ب��رد و یا آن را با طراحی حروف تلفيق و تركيب كند، 

در هر دو حالت نقش مورد اس��تفاده قرار گرفته كلمه 

كاشان را معرفی خواهد كرد و در نهایت معرفی كلمه 
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كاشان، در واقع معرفی نام مؤسسه خواهد بود و هدف 

اصلی از نظر تبليغاتی تأمين خواهد گردید.

جنبه تزیینی نقوش: در برخی مواقع موضوع به گونه ای 

اس��ت كه نه عملكرد و نه نام و نه هيچ ارتباط مستقيم 

و یا غير مس��تقيمی بين موضوع و نقوش وجود ندارد. 

در مواجه��ه با چنين موضوعی، هر طراح ش��يوه و راه 

متفاوت��ی را در پيش گرفته و نتایج متفاوتی نيز حاصل 

می ش��ود. اس��تفاده تزیينی از نقوش و بهره برداری از 

زیبایی نقوش در خصوص چنين موضوعاتی می تواند 

یكی از راه ه��ای تهيه طرح باش��د. موضوعاتی مانند: 

طرح برای بسته بندی یك محصول )دستمال كاغذی( 

طراحی یك كارت تبریك، كاغذ كادو، پوش��ه، كاشی 

و سراميك، تابلوهای فروشگاه، كاغذ دیواری و موارد 

بسياری از این قبيل همه موضوعاتی هستند كه می توان 

در طراحی آنها فقط جنبه تزیينی را اس��اس طرح قرار 

داد و این خود می تواند یكی از راه های تهيه طرح های 

زیبا و جذاب باشد. در تصویر شماره 5 كه برای كارت 

تبریك عيد نوروز طراحی ش��ده اس��ت با اس��تفاده از 

نقش گل شاه عباسی و تركيب چند نمونه از این نقش 

در یك ف��رم هماهنگ و ق��رار دادن آن در یك قاب، 

مجموعة ساده ولی زیبایی به وجود آمده است.

مسئله هویت

در ای��ن ميان، موضوع��ات گروهی عالوه بر داش��تن 

عملك��رد خاص و نام مش��خص و خصوصيات دیگر 

از ش��أن و منزل��ت خاص��ی برخوردار ب��وده و دارای 

هوی��ت متفاوتی در جامعه هس��تند. هویت این گروه 

از موضوعات نس��بت به س��ایر خصوصيات آنها یك 

ویژگی برتر محس��وب می شود و بر حسب اینكه این 
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ویژگی در چه س��طحی مطرح باش��د ارزش متفاوتی 

پيدا می كند. برای مثال شركت های هواپيمایی، راه آهن 

سراسری، اداره پست، دانشگاه ها و انجمن های فرهنگی 

همه از مواردی هس��تند ك��ه عملكرد آنها در س��طح 

كش��ور مطرح بوده و دارای یك هویت ملی هس��تند. 

شهرداری ها، شبكه های تلویزیون استانی، دانشگاه های 

محلی، به دليل محدودتر بودن فعاليتهای شان از هویت 

منطقه ای و محدود تری برخوردار هستند. مسلم است 

كه »مس��ئله هویت« ویژگی خاصی اس��ت كه در ابعاد 

مختلف ملی، منطق��ه ای، قومی، مذهبی و غيره مطرح 

می گردد. این ویژگی در هر س��طحی كه مطرح باش��د 

عاملی است كه می تواند در طراحی گرافيك مربوط به 

این موضوعات نقش تعيين كننده داشته باشد.

     اصوالً درك و تشخيص مسئله هویت و تشخيص 

سطح و حوزه مناس��ب این هویت و توجه به جایگاه 

آن خود مس��ئله ای بسيار عميق و در عين حال ظریف 

و حساس است كه متأسفانه در اكثر مواقع به این نكته 

توجه الزم نشده و به آن اهميتی داده نمی شود. بی شك 

مسئله شناخت موضوع، بررس��ی ابعاد روان شناسی و 

تبليغات��ی، تش��خيص خصوصي��ات قابل اس��تفاده در 

طراحی، ویژگی های بالق��وه، یافتن عمده ترین ویژگی 

و در نهایت انتخاب یك شيوه صحيح به عنوان بهترین 

راه ب��رای طراحی گرافيك كار دقي��ق و در عين حال 

مش��كلی است كه بس��ياری از طراحان مبتدی درك و 

تجربه كافی در تشخيص آن را ندارند. 

     برای مثال در طراحی نش��انه هواپيمایی ملی ایران 

)تصویر شماره 6 كه آقای اروميه آن را طراحی كرده اند( 

)انجمن طراحان گرافيك ایران، 50( و بی ش��ك یكی 

از زیباترین و موفق ترین نش��انه های طراحی ش��ده در 

سطح كشور است این زیبایی و موفقيت بيشتر از آنكه 

مدیون طراحی و تركيب بندی و اس��تحكام طراحی آن 

باش��د نتيجه انتخاب صحيح عامل تصویری و مناسب 

و تش��خيص به موقع طراح اس��ت كه در ایجاد هویت 

برای این نش��انه نقش عمده را داش��ته است. انتخاب 

تصویر شایسته و مناسب سر عقاب از نقوش تاریخی 

تخت جمش��يد و تغيير و اضاف��ه نمودن تصویر بال و 

در نهایت تلفيق اس��تادانه این اجزاء، مجموعه مذكور 

را به یك نش��انه جدید و باهویت تبدیل نموده است. 
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بدیهی اس��ت كه ای��ن انتخاب صحي��ح و تغييرات و 

تركيب درست در این نشانه حاكی از شناخت درست 

موضوع، توجه عميق طراح به ویژگی خاص و مطرح 

بودن مس��ئله هویت ملی در این نشانه است. تعلق این 

نشانه به كشوری با س��ابقه تاریخی و فرهنگی از یك 

طرف و توجه به عملكرد وس��يع این شركت در جهان 

و مطرح شدن این نشانه در بين نشانه های شركت های 

هواپيمایی س��ایر كش��ورها عوامل عمده ای هستند كه 

به عنوان رمز زیبایی و موفقيت این نش��انه محس��وب 

می ش��ود و آن را در ميان سایر نشانه ها منحصر به فرد 

و در س��طح كشور به عنوان یك نشانه ملی بسيار زیبا 

مطرح كرده است.

     نش��انه دانش��گاه تهران )با استفاده از نقش گچ بری 

ساسانيان(، نشانه موزه رضا عباسی )با استفاده از نقش 

اس��ليمی و تركي��ب آن با خط( )تصوی��ر 7( هر دو از 

مواردی هس��تند كه تفكر و اندیش��ه اصلی در آنها بر 

اس��اس توجه طراح به ش��أن و منزلت فرهنگی شكل 

گرفته و در آنها مس��ئله هویت در اولویت قرار گرفته 

است. در حالی كه نشانه های دیگری نيز از همين گروه 

وجود دارند كه علی رغم داشتن چنين ویژگی خاصی 

با بی توجهی طراح به ای��ن ویژگی، نتيجه مطلوبی در 

خور شأن و منزلت موضوع به دست نيامده است. 

     در كتاب فرش ایران نوش��ته شيرین صور اسرافيل 

آمده اس��ت كه: »نقوش فرش تجسمی زنده از فرهنگ 

و هنر سرزمين ایران است« )صور  اسرافيل، 40( و نيز 

در همان كتاب آمده: »تمام عوامل جذاب و مش��خص 

هنرهای تجس��می مثل، رنگ، ت��وازن،  نرمش حركات 

و فرم ها،  آرامش و نزدیك��ی به طبيعت، قدرت تخيل 

بي��رون از حد در گس��تره فرش های دس��تباف ميدان 

بزرگی برای خودنمایی یافته اند.« )صور  اسرافيل، 41(. 

بنابرای��ن به راحتی می توان پی ب��رد كه نقوش قالی در 

زبان و بيان طراحی گرافيك می تواند از جمله امكانات 

بالقوه ای باش��د كه تشخيص صحيح و استفاده مناسب 

از آنها می توان��د نقش مؤثری در ایجاد هویت در آثار 

گرافيك امروز داشته باشد.

شناخت نقوش

شناخت نقوش شرط الزم دیگری است كه طراح باید 

از آن آگاهی كافی داش��ته باش��د. در بخش ضرورت 

آگاهی از نقوش اشاره شد كه طراحان امروز از بسياری 

از سبك ها و شيوه ها، اصطالحات هنری، نام هنرمندان 

و از ای��ن قبي��ل در مورد هنر س��ایر كش��ورها اطالع 
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داش��ته ولی به ن��درت اطالعی از نقوش و نقش��ه های 

اصيل ایرانی و قواعد و اصول هندس��ی ترس��يم دقيق 

نقوش قالی دارند. نقوش قالی چه نقوش جزئی و چه 

نقشه های كلی نقوشی نيستند كه به طور اتفاقی ترسيم 

شده و از ابتدا به همين شكل و حالتی باشند كه امروز 

در اختيار ما هس��تند. این نقوش در س��ير تاریخی هنر 

قالی باف��ی تغيير و تحول پيدا كرده و تكامل یافته اند و 

در این مس��ير تكاملی به نقوش خالصه ش��ده و منظم 

و دارای اصول و قواع��د دقيقی از نظر طراحی تبدیل 

گردیده اند.

     ب��رای مثال گل ش��اه عباس��ی كه یك��ی از نقوش 

معروف و متنوع گل های نقش قالی است نشان می دهد 

كه طراحان قبلی تا چه حد در خالصه نمودن فرم ها و 

تركيب برگ ها دقيق و استادانه عمل كرده و توانسته اند 

همزمان با این خالصه نمودن فرم ها در ترس��يم آن، به 

نظم و الگو و قالب مش��خص نظام یافته ای دست پيدا 

كنند. این تغيير و تحول و نظم ترس��يمی تنها در مورد 

گل ش��اه عباس��ی نبوده و بی ش��ك در تمام نقوش به 

همين حالت اتفاق افتاده است. همچنان كه در تصویر 

ش��ماره 8 نش��ان داده شده اس��ت، در ترسيم گل شاه 

عباس��ی یك نقطه مركزی و دو محور عمودی و افقی 

وجود دارد كه به عنوان س��اختار كلی این گل همواره 

ثابت بوده و با تغيير فرم و تعداد گلبرگ ها صدها نوع 

متف��اوت از این گل پدید می آید كه در همه آنها همين 

نظم و هندس��ه ترس��يمی اصلی رعایت ش��ده و مورد 

استفاده در فرش ها قرار گرفته است.

     در تش��ریح بيش��تر ای��ن نكته می ت��وان گفت كه 

طراحان این نقوش بر مبنای عش��ق و عالقه وارد كار 

طراحی نقوش قالی ش��ده و ب��ا دل و جان این كار را 

دنب��ال كرده اند. آنها به مرور در جریان تجربه عملی و 

ب��ا ریاضت و مداوم��ت در كار طراحی، به موارد فنی 

طراحی پی برده و توانس��ته اند ب��ا پرهيز از تكرار یك 

نقش و یك نوع تركيب بندی ابداعات گوناگونی ایجاد 

نموده و با تغييرات دائم، طرح های متفاوت بسياری را 

به وجود آورند. اصوالً در طراحی نقوش قالی مس��ئله 

پرهيز از تكرار و ایجاد تنوع است كه باعث شده دائمًا 

ابداعات ت��ازه در طراحی و تركيب بندی نقوش ایجاد 

شود و زیبایی های شگفت آوری در این زمينه به وجود 

آید.

     بنابرای��ن اس��تفاده صحيح از این نقوش مس��تلزم 

ش��ناخت دقيق است و بی ش��ك طراحان امروز باید با 

ای��ن قواعد و اصول و مبانی اصلی كه در ترس��يم این 
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نقوش به كار رفته آش��نا باش��ند تا بتوانند با حفظ این 

اصول و قواعد و ش��خصيت هنری از آنها بهره برداری 

درستی انجام دهند. امروز از این نقوش در بسياری از 

آثار طراحی به ش��كلی نامناسب اس��تفاده شده و آشنا 

نبودن به این مبانی اساسی در ترسيم اصولی آنها باعث 

شده است كه نقوش مذكور تغيير، زیبایی و شخصيت 

اصل��ی خود را از دس��ت بدهند و به م��رور به نقوش 

ناقص و بی هویتی تبدیل ش��وند كه دیگر فاقد زیبایی 

قبلی باشند.

تجربه و مهارت در طراحی گرافيک

استفاده از نقوش در آثار طراحی گرافيك امروز، صرفًا 

ب��ه معنی كاربرد عينی و حضور فيزیكی نقوش در این 

آثار نيست. این نوع استفاده و بهره برداری بسيار شایع 

بوده و چ��ه در آثاری كه از نظر موضوع با این نقوش 

ارتباط داش��ته و یا نداشته باش��د به فراوانی رایج شده 

است؛ اما مسئله مهم داشتن تجربه كافی و توانایی الزم 

برای اس��تفاده صحيح و بهره برداری از نقوش و به كار 

بردن درست آنها در یك قالب جدید است.

     ش��ناخت اص��ول و قواع��د ترس��يمی و نيز درك 

صحي��ح از نكات فنی در زیباشناس��ی ای��ن نقوش به 

طراحان امروز كمك می كند كه بتوانند به ش��كل های 

مختل��ف از این نقوش بهره برداری نمایند و با رعایت 

و حفظ ش��خصيت و زیبایی آنها را در یك قالب نو و 

جدید ارائ��ه دهند. در بعضی از موارد و مناس��بت ها، 

طراح می تواند مس��تقيمًا از این نقوش استفاده كرده و 

در بعضی از مواقع این بهره برداری باید با تغيير و دخل 

و تصرفاتی صورت گيرد. در چنين ش��رایطی است كه 

طراح باید قواعد و س��اختار اصل��ی نقوش را در نظر 

گرفته، بتواند تغييرات الزم را به گونه ای انجام دهد كه 

شخصيت و هویت اصلی این نقوش كاماًل حفظ گردد 

و از بين نرود. این آگاهی یك شرط اساسی و از جمله 
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مقدمات الزمی اس��ت كه طراح بای��د از آن برخوردار 

باش��د تا بتواند در جهت درس��ت حرك��ت و به نتایج 

مطلوبی دس��ت پيدا كند. بنابرای��ن نوع و نيز محدوده 

اس��تفاده از نقوش و بهره برداری از این منابع تصویری 

تا آنجاست كه شخصيت نقوش از بين نرفته و با همان 

شخصيت در قالب و عملكرد تازه ای ارائه شوند.

     برای مثال تصویر شماره 9 نمونه هایی از نقش گل 

شاه عباسی است كه فرم گلبرگ ها در هر یك به گونة 

متفاوتی ساده شده و در هر یك تركيب بندی متفاوتی 

شكل گرفته اس��ت ولی علی رغم این تفاوت ها تمامی 

تغييرات در آنها به گونه ای انجام شده كه ساختار طراحی 

این گل و شخصيت تصویری آن حفظ گردیده است. 

طراحان نقش قالی با رعایت همين اصول و پایبندی به 

حفظ همين شخصيت این نقوش است كه توانسته اند 

گل های بس��ياری را طراحی و این نق��وش را با تنوع 

بسياری به وجود آورند.  

ترکيب نقوش با سایر عناصر

معموالً در آثار گرافيك نقوش به تنهایی مورد استفاده 

قرار نگرفته و اكثراً به عنوان بخشی از عناصر تصویری 

در كنار س��ایر عناصر در قالب جدیدی مانند پوس��تر، 

جل��د كتاب و یا س��ایر موارد ب��ه كار می روند. در هر 

حالت و قالبی كه این نقوش مورد استفاده قرار گيرند، 

ط��راح باید ب��ا آگاهی از مباحث نظ��ری و تخصصی 

گرافيك )تركيب بن��دی، صفحه آرایی، پالن بندی و ...( 

توانایی تلفيق و ایجاد هماهنگی بين این نقوش و سایر 

عناصر و تركيب آنها را در یك مجموعه داشته باشد.

     ام��روز در آث��ار فراوان��ی از نقوش قالی اس��تفاده 

ول��ی از آنجای��ی ك��ه تركيب بندی عناص��ر در آنها به 

خوبی انجام نش��ده در نتيجه ناهماهنگی های فراوانی 

در آنها دیده می ش��ود، كه ناشی از نداشتن تجربه الزم 

و كاف��ی در اس��تفاده صحي��ح از نق��وش و ضعف در 

مباحث فنی طراحی گرافيك اس��ت. بنابراین شناخت 

تصویر 15
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موضوع، رعایت اصول و قواعد نقوش، ایجاد تغيير و 

تبدیل ه��ای الزم، نحوه قرار گرفتن این نقوش در یك 

مجموع��ه جدید و ارتباط در تركيب بندی آنها موارد و 

نكات بسيار با اهميتی هستند كه نقش تعيين كننده ای در 

شكل گيری استفاده از نقوش قالی دارد. از آنجا كه همه 

طراحان دارای یك حد دانش تخصصی و تجربه كاری 

در این زمينه نيستند، تنها طراحانی می توانند از نقوش 

به بهترین و صحيح ترین ش��كل بهره برداری كرده، آثار 

موفقی به وجود آوردند كه مهارت الزم و تجربه كافی 

را در زمين��ه تخصص��ی طراحی گرافيك داش��ته و از 

تسلط كافی در این زمينه علمی برخوردار باشند.

چگونگی استفاده از نقوش

نوع اس��تفاده از نقوش در ه��ر اثر گرافيكی به گونه ای 

متفاوت انجام ش��ده و چگونگی استفاده از آن بستگی 

به عوامل متعددی چون ش��رایط موضوع، تش��خيص 

به موقع طراح، مهارت و تجربه الزم و قدرت خالقيت 

طراح دارد بنابراین نمی توان یك روش خاص را برای 

همه موارد مش��خص نمود با این حال برای درك بهتر 

از حالت ه��ای كلِی اس��تفاده از نقوش ب��ه چند نمونه 

اشاره می شود.

حالت استفاده مستقيم از نقوش جزئی

در این حالت اس��اس فكر استفاده از یك نقش بدون 

هيچ تغييری بوده و طراح با انتخاب یك نقش مناسب 

آن را به همان شكل اصلی به كار می برد. در این حالت 

طراح می تواند بر حسب تشخيص و دالیل زیبا شناختی 

از ی��ك یا دو و ی��ا از تركيب چند عدد از همين نقش 

ط��رح خود را به وج��ود آورد. برای مث��ال در تصویر 

ش��ماره 10 تنها از یك نقش استفاده شده در حالی كه 

در تصویر 11 تك��رار قرینة همان نقش تركيب بهتری 

را به وجود آورده اس��ت و در تصویر شماره 12 تكرار 

چهار تایی همان نق��ش تركيب زیبا و متعادلی را پدید 

نياورده ولی در تصوی��ر 13 این تكرار دارای تعادل و 

استحكام بوده و حالت زیبایی را ایجاد كرده است.

     در حالت دیگر از نوع استفاده مستقيم، طراح یك 

نقش س��نتی گل شاه عباسی را انتخاب )تصویر 14( و 

خطوط آن را س��اده ك��رده و در نتيجه تغييراتی در آن 

به وجود آورده ولی این تغييرات به گونه ای انجام شده 

است كه شخصيت اصلی آن حفظ ولی گرافيك تازه ای 

ارائه گردیده است. روش ساده سازی نقوش سنتی یكی 

از روش های قابل مالحظه ای اس��ت كه زنده یاد استاد 

مميز در كتاب نش��انه ها در توضيح طراحی نشانه های 

طراحی شده خود آن را بهترین روش استفاده از نقوش 

سنتی بيان می كند )مميز، 1362، 75(.

     در حالت دیگری )تصویر 15( طراح از یك نقش 

اس��تفاده می نمای��د و با اضافه ك��ردن عنصر تصویری 

دیگری آنها را به گون��ه ای تركيب و هماهنگ نموده، 

ط��رح تازه ای ایجاد می كند. در حالت دیگری )تصویر 

16( طراح می تواند تنها از نقش های كلی قالی استفاده 

كرده و یا با انتخاب یك نقش كلی و چند نقش جزئی، 

تركيب هماهنگ زیبایی را به وجود آورد.
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     در مواقعی طراح می تواند صرفًا از نقوش به عنوان 

عناصر تزیينی استفاده كرده و با ایجاد یك تركيب زیبا 

و چش��م نواز طرح زیبایی به وجود آورد )تصویر 17(. 

در این مواقع نقوش هيچ ارتباطی با موضوع نداشته و 

لزوم و نيازی هم به این ارتباط دیده نمی شود و هدف 

صرف��ًا ایجاد یك ط��رح تزیينی در ی��ك قالب جدید 

اس��ت. در این نمون��ه كه با اس��تفاده از نقش خالصه 

ش��ده ای از نقش گل شاه عباسی و تكرار آن به عنوان 

زمين��ه و اضافه ك��ردن نقاط مربع ش��كل رنگی ایجاد 

ش��ده، مجموعه تزیينی تازه ای به وجود آمده است كه 

از نظر نقش س��نتی و اصيل بوده ولی از نظر نوع ارائه 

مدرن است و جلوه ای تازه و متفاوت دارد.

     در م��واردی طراح می توان��د از تركيب یك نقش 

با خطوط خوشنویس��ی اثر هماهنگ شدة تازه ای ارائه 

ده��د )تصوی��ر 18(. در این حالت ط��راح می تواند با 

ش��ناخت از خطوط و نقوش به گونه ای آنها را تركيب 

كند كه نقش اس��تفاده ش��ده جدای از خط دیده نشده 

و مخاط��ب آنها را به عنوان یك مجموعه و یك نقش 

یكنواخت ببيند.

نتيجه گيری

به ط��ور كلی نق��وش قالی مانند س��ایر نقوش س��نتی 

منابع تصویری با ارزش��ی هستند كه می توانند پشتوانه 

فرهنگ��ی آثار گرافي��ك امروز ب��وده و در موقع لزوم 

به شكل مناسبی مورد اس��تفاده قرار گيرند. شناخت و 

آگاهی از این نقوش برای طراحان امروز یك ضرورت 

است و توجه به امكانات كاربردی آنها، همانا توجه به 

ارزش های فرهنگی س��رزمينی است كه هنرمندان قبل 

تصویر 16

تصویر 17
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در طول تاریخ با تالش هنری بس��ياری این نقوش را 

در آن به وج��ود آورده و برای طراحان امروز به یادگار 

باقی گذاشته اند.

     اس��تفاده از نقوش در آثار امروز مس��تلزم شناخت 

دقي��ق و به كارگيری صحيح این نقوش اس��ت. منظور 

از اس��تفاده از ای��ن نق��وش صرفًا حض��ور فيزیكی و 

وج��ود صوری آنها در آثار ام��روز نبوده و مقدمات و 

ش��رایط خاصی باید فراهم باشد تا بهره برداری از این 

نقوش به صورت درستی انجام شود. شناخت موضوع، 

شناخت دقيق نقوش، آگاهی از قواعد و اصول ترسيم 

و مبانی زیبا ش��ناختی نقوش و داشتن مهارت و تجربه 

كافی از اصول طراحی گرافيك بوده و توانایی تغيير و 

خالقيت از جمله شرایط استفاده درست از این نقوش 

به شمار می  رود. نقوش در حالت های گوناگونی قابل 

استفاده اس��ت و چگونگی این به كارگيری به مهارت 

طراح و تش��خيص موقعيت مناسب و شرایط موضوع 

بستگی دارد.

     نقوش قالی از نظر طراحی و ترس��يم دارای قواعد 

و اصول هندس��ی مشخص، از جنبه زیباشناسی دارای 

مبانی تعریف شده و در نهایت از جنبه فرهنگی دارای 

ش��خصيت و هویتی خاص هستند كه فقدان شناخت 

آنها، رعایت نكردن ای��ن اصول و تجربة كم در زمينه 

طراح��ی گرافيك باع��ث بهره گيری نادرس��ت از این 

نق��وش، رواج بدعت های��ی در طراحی و از بين رفتن 

زیبایی و هویت آنها خواهد شد. 
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