آسیبشناسی طراحی فــرشهای رایج
و نــوآوری در آنــها

سید محم دحسین رحمتی
کارشناسی ارشد نقاشی و عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان
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چکیده

آسی بشناس��ی و تالش کرد تا نقشههایی ه مپایة آثار

یک��ی از مهمت رین ع وامل مرغ وبی��ت فرشهای ای رانی،

گذش��ته بهوجود آورد .این بررسی نشان م یدهد عیوب

کیفیت ط راحی آنهاس��ت .چگون��ه م یتوان ارزشهای

فرشهای ناموفق جدید ناش��ی از نارس��ایی فرهنگی،

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

ضعف ط راحی ،ترکیب و پیک ربندی آنهاس��ت .در انتها

نقشههای جدید بهکار برد تا ضمن نوآوری ،ارزشهای

سعی م یشود با ارائه ق واعد پایه بهدست آمده ،بایدها و

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

نبایدهای نوآوری در ط راحی فرش ارائه گردد.

م یش��ود به کمک اصول و مبانی هنرهای تجس��می،
خصوصیات اصلی و ثابت نقش��ههای اصیل شناسایی

واژهه�ای کلی�دی :طراح��ی فرش ،ن��وآوری ،مبانی

گردد تا بتوان ب��ه کمک این ق وانین ،طرحهای جدید را

هنرهای تجسمی

مقدمه
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ف��رش و بالطبع طراحی آن ،ش��اخهای از هنرهای

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

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

ایرانیان را در موقعیت دش��واری قرار داده است .حفظ

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

این جایگاه و استمرار حیات هنری و فرهنگی و حتی

نقاش��ی و غیره جدا میکنند و برای این منظور دالیل

اقتصادی فرش ایرانی ،برای ما خواس��تهای اس��ت که

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

کمکم بهصورت آرزو در میآید .درک این ش��رایط و

قابل تش��کیک اس��ت و چنین تفکیکی را خدش��هدار

تالش برای برونرفت از آن ،موضوع اندیشهس��وزی

میکند ،ا ّما یک اختالف را نمیتوان نادیده گرفت .در

متوجه
اس��ت که بخش زیادی از جامعه فرهنگی ما را
ّ

هنرهای سنتی طراحی و ساخت اثر مبتنی بر سنتهای

خود کرده اس��ت .یکی از بحثهای مطرح شده ،این

طوالنی ساخت شیء است که مثل چهارچوبی فعالیت

است که فرش ایرانی برای استمرار حیات خود و حفظ

هنرمند را دربر میگیرد ،اما در هنرهای زیبا ،هنرمندان

جای��گاه جهانیاش نیاز به باززایی در طراحی دارد .اما

کمتر مقید به س��نتها هستند و بعضی مواقع شکستن

نکته اصلی این اس��ت ک��ه چگونه میتوان به این مهم

آنه��ا را الزم میدانند .در صنایع دس��تی ،هنرمند طی

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

گذراندن دوران طوالنی کارآموزی زیر نظر استادکاران

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

کمکم به رموز آن حرفه آش��نا میش��ود .این روشها

تعیین میش��ود؟ نگارش این مقاله با طرح دیدگاههای

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

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

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

بررسی قرار دهد و برای رسیدن به راهکار الزم ،گامی

اقتصادی و حتی سیاس��ی آن جامع��ه را معین میکند.

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

«صفت سنّتی ،گویای آن دسته از تج ّلیات و نمودهای

پیرام��ون آن ،بزرگتر از آن اس��ت که این مقاله ،ادعای

تمدّ ن س��نتی است که بهطور مس��تقیم یا غیرمستقیم،

طرح کلیه مباحث آن و ارائة الگویی کامل از وضعیت

اصول روحانی آن تمدن را جلوهگر میس��ازد( ».نصر،

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

.)69 ،1375

جمعبندی و شفافس��ازی بعضی نظریات ارائه شده،

این تمدن مبتنی بر نوع خاصی از علوم جهانشناسی،

قدم کوچکی را در راه رس��یدن ب��ه وضعیت مطلوب

ریاضی��ات ،عرفان و ...به وجود آمدهاس��ت و اهمیت

بردارد .از آن جملة مباحثی که پیرامون هنرهای سنتی

هنرهای س��نتی و از جمله فرش نیز به این دلیل است

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

ک��ه تصویری را از این جهان کام��ل که برآمده از این

است.

اندیشه نظری است ،به نمایش میگذارد .فرهنگ ایرانی

توانس��ته مبانی و طراحی خاصی را پایهگذاری کند که

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

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

شرایط فعلی س��ه گروه فرش تولید میشوند که آنها

فنّی در طول سالیان دراز اصالح شده و جهانی کامل و

را میتوان این گونه گروهبندی کرد:

خودبسنده و زایا پدید آورده که سنتهای کارآموزی،
خلق اثر و نوآوری و ...را به مرور و متناسب با نیازهای

الف -تقلید از الگوهای گذشته و فرشهای قدیمی

خویش بهوجود آورده است .هنرمند در بستر این اصول

نقوش اصیل فرشهای ایرانی که بیشتر از روی مناطق

تربیت میشود و دس��ت به نوآوری میزند و به دلیل

بافت آنها نامگذاری ش��ده و شهرت یافتهاند اهمیت

این که نوآوریاش دارای خصوصیات هنری ،س��نتی

و ارزش هنری بسیاری دارند ،این نقشهها نشاندهندة

و فرهنگی بومی است ،ناهنجاری محسوب نمیشود.

تاریخ و فرهنگ ایران در دوران شکوفایی تمدّ ن ایرانی

برای مثال در مورد ف��رش میتوان گفت که الگوهای

هستند .بخش عمدهای از ارزشهای هنری و مفهومی

گذش��ته حاصل س��الها آزمون و خط��ای طراحان و

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

بافندگان بوده و پس از صدها نمونة بافته شده ،اصالح

متأس��فانه به دلیل ش��رایط پیش آمده ،بسیاری از آنها

و کامل ش��ده است .میتوانیم بگوییم که این وضعیت

دیگر تولید نمیشوند و یا با افت طراحی و رنگآمیزی

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

و باف��ت تهیه میش��وند .الزم اس��ت این نقش��هها با

ک��ه هنرمندان هنوز از مالکه��ای فرهنگ ملی تغذیه

کیفی��ت باال تولید ش��وند تا همواره منب��ع بیکرانی از

میکردند و در همان فضای هنری نیز تولید میکردند

دان��ش ،مهارت و نقوش ب��ا خصوصیات اصیل فرش

ام��ا این جه��ان کامل و خودبس��نده در دورۀ جدید و

ایرانی باش��ند تا در مع��رض دید جامعه و بهخصوص

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

دستاندرکاران تولید فرش قرار گیرند.

اس��ت .این تمدن به دالیل مختلف که جای پرداختن
به آن نیس��ت از تطبیق خود با وضعیت جدید بازماند.

ب -تابلو فرش

این نابس��امانی وقتی تشدید ش��د که فرهنگ بیگانه و

تابلو فرشهای تولید ش��ده در صنعت فرشبافی امروز

محصوالت هنری و فرهنگی آنها ّ
جذابیت بیش��تری

ایران اگرچه نش��اندهندة مهارت و فنّاوری در صنعت

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

فرشبافی است اما متناسب با الگوهای اصیل و فرهنگی

عقبماندگ��ی تالش کردند تا آن جهان کامل و مثالین

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

نقوش ایران��ی را با عناصر تازه ترکی��ب کنند و یا در

دیر باز تمایلی برای بازنمایی طبیعت نداشته و استعداد

س��اماندهی تازهای ارائه دهند تا با سلیقه جدید تطبیق

بیپایانی برای تزئین از خود نشان داده است.
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«شاید خصلت متمایز هنر ساسانی جنبة تزئینی آن

اندکی تغییر کرده اس��ت ،فرشهای نسبت ًا قابل قبولی

باش��د که بعدها بر هنر اس�لامی اثر گذاشت .در دورة

بهدس��ت آمده اما در مواردی که تغییرات بنیادی بوده،

ساس��انی طرح به تقارن بیش��تری گرایید و کاربس��ت

نتیجة مطلوب بهدست نیامده است .وضعیت پیشآمده

طرحه��ای مدور و ترنج��ی رواج یاف��ت .غالب ًا نقش

یعن��ی محافظهکاری در ایجاد تحوالت بیشتر و نتیجۀ

جان��وران ،پرن��دگان و گیاه��ان را در ترکیب زوجی،

نامطلوب بهدس��ت آمده از تغییرات بنیادی ،بحران را

رودررو و یا پش��ت به پشت به کار میبردند( ».پاکباز،

بیش از پیش نمایان کرد و عکسالعملهایی را موجب

.)768 ،1378

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

بدیهی است نمیتوان جلوی تولید تابلو فرشهای

کس��انی که در تولید فرش تصمیمسازی میکنند ،قادر

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

به درک خصوصیات بنیادی فرشهای گذش��ته نیستند

فرشهای اصیل ایرانی گرفت.

و توانایی ایجاد تحوالت را در آن ندارند .این امر دور
از انتظار هم نیست زیرا وضعیت پیش آمده برای فرش
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ج -ن��وآوری در طراح��ی نق��وش در چارچ��وب

در حوزههای فرهنگی دیگ��ر نیز چون معماری ،چند

نقشههای گذشته

دهة قبل از فرش بهوجود آمده و عکسالعملهایی را

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

پدید آورده بود.

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

وقتی در  30ـ  40س��ال اخیر هنرهای بومی متأثّر

تحوالت و تغییرات متناس��ب با زمان و نیازهای پیش

از ش��رایط تاریخی پیش آمده ،دوران افول و کاستی را

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

تجرب��ه کرد ،عکسالعمل ملی را پدید آورد .در جامعۀ

جلوگیری از گسست کامل با آنچه تاکنون بوده است،

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

باید بخشی از خصوصیات بنیادی نقوش حفظ گردد و

آن راهاندازی رشتههای صنایع دستی از جمله فرش در

در بخش دیگری تغییرات صورت گیرد .بدیهی است

دانشگاه و برگزاری برنامههای پژوهشی و نمایشگاهی

مشکلترین و حس��استرین مسئله در همین جا پیش

صورت گرفت که همۀ اینه��ا ،عکسالعملی در مقابل

میآید .وانه��ادن بعضی الگوها در طراحی نقوش و یا

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

ساماندهی اجزا و اضافه کردن آرایههای جدید و غیره،

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

تالشهایی است که تاکنون انجام شده است .نتیجه این

مورد فرش ایران��ی را میتوان در همین زمینه ارزیابی

تالشها نشان میدهد که در مواردی که تغییرات اندک

نمود .از آن جمله میتوان به کتاب کوچک اما ارزشمند

بوده و الگوی اصلی طراحی و یا آرایهها و چیدمان آنها

علی حصوری با عنوان مبانی ط راحی س��نتی در ای ران

اش��اره کرد .وی در شرایطی اقدام به پژوهش و انتشار

«در ف��رش دو ویژگی متف��اوت وجود دارد ،یکی

این کت��اب کرده که وضعیت بحران��ی را درک نموده

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

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

فراهم سازی امکانات ،چ ّلهکشی ،گرهزنی و ...است که

س��نتی و بالطبع مبان��ی حاکم بر خل��ق و درک آنها،

گونههای مختلف آن هزاران سال است که بدون تغییر

تعریفی چنین از مبانی هنرهای سنتی ارائه میدهد:

و تح��ول بر جای ماندهان��د و دیگری ،طرح و نقش و

«در طراحی س��نتی مبناها یعنی اندیشهها ،آئینها،
باورها و فلس��فهها ،س��نتی هس��تند .یعنی از قواعد و
ضوابط مشخص تاریخی و کهن استفاده میکنند که ما
آنها را بخشی از سنت میشماریم( ».حصوری،1381 ،
 .)7و سپس با اندوه و حسرت وضعیت طراحی فرش
را در شرایط کنونی این گونه توصیف میکند:

رن��گ که در قلمرو هنر اس��ت و تغییر و تحولپذیر».
(آیتالهی.)3 ،1385 ،
و در ادام��ه در مورد طراحی فرش چنین ابراز نظر
میکند:
«هن��ر فرش ایران بیمار اس��ت و ...در نزد گروهی
دیگر ،در شکل تقلید ناشایست و نتیجهبرداری ضعیف

«متأسفانه در ایران کار طراحی سنتی به دو انحراف
ّ

از آثار ارزش��مند گذشتگان آشکار میشود .برخی هم

کش��یده شده اس��ت یکی تکرار بیروح گذشته و دوم

ب��ا برگردان کردن عکسهای رنگ��ی از بناها ،منظرهها

نوآوریهای ناس��ازگار با س��نت که معلول نشناختن

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

سنت است»( .همان)8 ،

فرش لطمه میزنند و بیماری او را تش��دید میکنند».

ب��ر طب��ق توضیح وی هدف از ن��گارش کتاب نیز

(همان).

همین است تا با ارائة سنتهای طراحی فرش و مبانی

دکتر آیتاللهی طرح و نقش را خارج از س��نت و

آنه��ا و بهکارگیری این قوانین ،طراحان بتوانند تکرار

تحولپذیر میداند اما حد و میزان این تحول را تعیین

بیروحی از گذشته نداشته باشند و نوآوریهای سازگار

نمیکند .آی��ا این تحول میتوان��د در تمامی بخشها

با سنت انجام دهند .بنابراین علی حصوری برای حفظ

روی ده��د؟ و ی��ا اینک��ه بعضی قواعد بنی��ادی برای

ت��داوم حیات فرهنگی و هنری ف��رش ایرانی در عین

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

پذیرش تحوالت ،قوانی��ن و قواعد ثابتی را که آنها را

میتوانی��م ایرانی بودن ،خیالی بودن و تزئینی بودن آن

س��نت مینامد الزم و ضروری میداند .دکتر حبیبا...

را حفظ کنیم؟ و یا این ،دغدغهای بیمورد است؟ اگر

آیتالله��ی نیز از منظر دیگری وضعیت طراحی فرش

تداوم خصوصیات فوق الزم اس��ت چگونه باید آنها

را ارزیابی نموده و ضمن اشاره به نسبت سنت با فرش

شناس��ایی ،قاعدهمند و سپس رعایت گردند؟ به گمان

به نکته مهمی اشاره میکند:

من وقتی دکتر آیتاللهی بر ایرانی بودن نقاشی از یک

فصلنامه
علمی پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 10
تابستان 1387

51

منظ��رة طبیعت تأکید میکن��د و آن را ارزش میداند،

وضعیت موجود نیست ،اما قصد دارد به مدد قواعد و

بدیهی اس��ت به چنین رویک��ردی در طراحی نقوش

بعضی قوانین بدیهی و پذیرفته شده در مبانی هنرهای

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

تجس��می اطالعات صحیحی از فرشه��ای ارزنده و
ّ

نکته قابل طرح این است که شناخت و رعایت مبانی

طرحهای امروزی را مورد ارزیابی قرار داده و طراحی

قواعدی که این هویت را تداوم بخشد معتقد است.
هنرهای سنتی آن گونه که علی حصوری در نظر دارد

اصی��ل ارائه ده��د تا بتوان به وس��یله آنها ،فرشها و
آنها را آسیبشناسی کرد.

و یا ایجاد تحول در آن که مورد نظر آیتاللهی اس��ت
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یک��ی از مهمترین دانشه��ا و تواناییها برای طراحی

خصوصیات اصلی نقوش فرش

فرش است ،ولی آیا کافی است؟ آیا بهکارگیری اصول

اگر بخواهیم فارغ از انواع نقوش فرش و طرح مباحث

فوق که بیش��تر مبتنی بر س��اماندهی و طراحی است،

فرهنگی ،خصوصیات اصلی نقوش فرشهای اصیل را

کار آسانی است؟ آیا رعایت اصول فوق و حتی درک

فهرستبندی کنیم میتوانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

صحیح آنها بدون داش��تن دانشهای مقدماتی میس��ر

 -1سازماندهی یا پیکربندی بر پایه نظم هندسی

است؟ به نظر راقم این سطور مبانی هنرهای سنتی ارائه

وجود نظم هندسی و ساماندهی منظم در طراحی فرش

شده ،شرط الزم اس��ت اما کافی نیست .زیرا طراحان

ایرانی امری بدیهی است و احتیاج به استدالل و اثبات

احتی��اج به اطالعات ابتداییت��ر و پایهای نیز دارند که

ندارد .نظم هندسی در طرحهای فوق به شکلهای زیر

تجسمی میتوان آن را
بیش��تر در حوزة مبانی هنرهای ّ

تجلی نموده است:

فهرستبندی کرد .مگر اینکه به درستی درک کنیم که

 -1-1تأکید برخط کناره به شکل تکرار حاشیهها

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

حاش��یههای ف��رش که بالاس��تثنا در تمام نقش��ههای

شده است و گام به سطح باالتری برداشته شده است.

اصیل ایرانی وج��ود دارد ،عناصر گوناگون آرایهها را

درک ای��ن نکته که ای��ن قواعد مقدمات��ی را طراحان

در چهارچوب��ی منظ��م قرار میدهد .در واقع حاش��یه

میدانند و رعایت میکنند ،در مورد طراحان گذش��ته

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

که طبق همان سنتهای کارآموزی تربیت شده بودند

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

قابل قبول اس��ت ا ّما اینکه طراحان امروز این قواعد را

هم تفکیک میکند( .تصویر  2 ،1و )3

بداند ،بعید به نظر میرسد.

باغه��ای ایران��ی چه در ص��ورت حقیقی خود چه

ای��ن مقاله به هیچ روی مدّ ع��ی پرداختن به مبانی

در اش��کال مجازی مثل قالی و کاش��ی و ...نمادهایی از

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

بهشت گمشده و روزگاری از دست رفته هستند که در

آن هنوز عنصر پاکی با عنصر آلودگی در هم نیامیخته ـ

-تکرار آرایههای ساده مثل انواع بوته ،مرغی،

دوران پیش از هبوط و آغاز دوران هاویه ،باغها بهشتی

و...

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

-تکرار آرایههای مرکب مثل نقش��ة رودبار،

ناقدسی را از هم مشخص میکند( .فکوهی)1382 ،

خشتی و...

 -2-1ساماندهی بر پایه قرینه

الگوهای فاقد ساماندهی بر پایه هندسی بسیار نادر

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

هستند که از آن جمله میتوان به بعضی طرحهای گبه

فرشهای ایرانی با الگوی قرینه طراحی و بافته ش��ده

اش��اره کنیم که از موضوع بحث ما خارج اس��ت و یا

است(.تصویر  4و )5

طرحهای تابلو فرش که ب��ر پایه دورنما و چهره تهیه

-س��اماندهی بر پایة قرینه مرکزی چون نقشة

شده است( .تصویر  6و)7

لچک ترنج
-ساماندهی بر پایة قرینة محوری چون نقشة

 -2وضوح در آرایهها و طراحی

محرابی و امثال آن.

یک��ی از خصوصی��ات نقوش ایران��ی از جمله نقوش

 -3-1ساماندهی نقشمایهها بر پایة ریتم یا تکرار

فرش ،واضح ب��ودن آنها اس��ت .در طراحی آرایهها

که عبارتند از:

هم��واره نقوش اگ��ر چه از طبیعت الهام گرفته ش��ده
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تصویر  -1مسجد امام اصفهان

تصویر  -2نمای ورودی باغ ماهان کرمان

تصویر  -3کاشیکاری هفترنگ دوره قاجار ،کاشان
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تصویر  -4قالیچه طرح محرابی با الگوی قرینهمحوری
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تصویر  -5قالی لچک ترنج اصفهان با الگوی قرینهمحوری
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تصویر  -6قالیچه رودبار با تکرار نقشمایة مرکب

اما به س��وی نوعی نظم هندس��ی و وض��وح میل داده

همیشه با دقت و روشنی و وضوح توأم است( .ویلبر،

شدهاند .ایجاد نقشی واضح و بهدور از هر نوع ابهام از

.)33 ،1346

اهداف طراح��ان در بخشهای مختلف هنرهای بومی
از جمله طراحان فرش بوده است:

 -3چکیدهنگاری نقوش

«روش��نی و وض��وح نی��ز به اندازة نی��رو و حیات

چکیدهن��گاری نیز به ش��کل دیگ��ری وضوح نقوش

اهمیت دارد .روش��نی بهراس��تی از لوازم اصلی است.

را افزای��ش داده و ابه��ام را از آنها زای��ل میکند .در

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

چکیدهنگاری س��عی میش��ود ت��ا خصوصیات اصلی

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

شکل دریافت ش��ود و مورد تأکید قرار گیرد تا شکل

اصلی روشن باشد( ».پوپ.)45 ،1355 ،

به لحاظ تجسمی غنیتر گردد و بیان صریحتری بیابد.

قالیهای اصیل سرشار از وضوح و روشنی هستند.

روئین پاکباز چکیدهنگاری را چنین تعریف میکند:

این اصل در طراحی و حتّی رنگآمیزی رعایت ش��ده

«بازنمای��ی ویژگیه��ای اساس��ی و بازش��ناختی

است و همواره از هر فاصله و یا جهتی که به قالیهای

چیزه��ای طبیع��ی بر طبق یک ش��یوه ق��راردادی .در

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

اینگونه بازنمایی معموالً روشهای سادهسازی تکرار

وضوح قابل درک هس��تند( .تصویر  )8هنر تزئینی به

منظم ،قرینهس��ازی ،تغییر تناسبات و اغراق صوری به

هر ش��کل و با هر واس��طهای که به نمای��ش در آید،

کار برده میشود( ».پاکباز.)194 ،1378 ،

تصویر  -7قالیچه رحیملو با تکرار نقشمایة بوته

تصویر  -8وضوح فوقالعاده در فرشی از شمال ایران
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نق��وش فرشه��ای اصی��ل ،تمام�� ًا ب��ا رویک��رد

طراحی ش��دهاندُ .گلهای شاه عباسی و
چکیدهنگاری ّ
انواع نقوش گیاهی ،جانوری و حتّی انسانی مؤیّد این
طراحی نقوش هس��تند( .تصویر) 9یکی از
قاع��ده در ّ

دالیلی ک��ه تابلوفرشهای بافته ش��دۀ جدید را نوعی
طراحی فرش ایران��ی میدانند این
انحراف از س��نّت ّ
است که آثار فوق فاقد چکیدهنگاری هستند.

«در زینتکاری عالوه بر آنکه باید خطوط جاندار
با رنگهای مناسب را به شکل زیبا درآورد باید توانایی

و قدرت زیاد برای تش��خیص قسمت اصلی داشت تا
بتوان از میان اش��کال مختلف فق��ط مهمترین آنها را
برگزید و ساده کرد( ».پوپ.)14 ،1355 ،
 -4وحدتبخشی به عناصر تصویر
همچون دیگر هنرهای تجس��می ،در نقوش فرش نیز
هدف اصلی در ساماندهی ،دستیابی به وحدت عناصر
تصویری است.
«مهمترین و شاید تنها اصل سازمان دادن به عناصر
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تصویر  -9انواع نقوش چکیدهنگاریشده در فرش ایرانی
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تصویر  -10فرش شلمزار نمونه مناسبی برای نشان دادن وحدتبخشی نقشمایههای مختلف برای رسیدن به وحدت عناصر تصویری است.

بصری اصل وحدت[ ]1است .ریتم ،تعادل ،تناسب و

قوام میگرفت .این مجموع��ه در طول زمان تغییراتی

حرک��ت صرف ًا راههایی مختلفی ب��رای نیل به وحدت

متناس��ب با حیاتش مییافت و عوامل بیرونی یا در آن

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

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

در یک محدودة معین به منزلة یک کل دیده ش��وند و

آن هضم میشد .سیروس پرهام در کتاب شاهکارهای

اجزاء متشکله کل با یکدیگر همبستگی داشته باشند».

فرشبافی فارس در این مورد چنین ابراز نظر میکند:

(پاکباز)
تجس��می در
هدف از طرح مباحث مبانی هنرهای ّ
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«نقشمایههای فارس که از نسلی به نسلی دست به
دست گشته بهطور مداوم و به برکت سنتهای دیرین

آنالیز آثار هنری و تجزیه و تحلیل نقوش ،دس��تیابی به

پیوس��ته ،پشتگرم به گنجینة نگارین پایانناپذیری بوده

وحدت عناصر در یک اثر تجسمی است .رعایت این

است که میتوان آن را «نگارخانه خزان ة اشتراکی» نامید.

قاعده در طراحی فرش اهمیت بیش��تری مییابد .زیرا

چنین اس��ت که بسی نقش مایهها طی نسلهای پیاپی

نقشههای فرش از اجزای مختلف و آرایههای متفاوت

جز به مقدار اندک تغییر نیافتهاند و چنین مینماید که

تشکیل شده است و وحدتبخشی به این جزئیات در

برخی نیز در همان حال که دس��تخوش تط ّور و تح ّول

جهت بهدست آوردن نقشی یکپارچه اهمیت بیشتری

گش��ته ،عناصر بنیادی خود را همچنان نگاه داشتهاند».

مییابد .تأکید بر مبانی هنرهای س��نتی تأکیدی مجدد

(پرهام.)13 ،1375 ،

بر این قوانین است و گام فراتری را نیز به قوانین فوق
اضافه میکند.

اظهارنظ��ر فوق اگرچ��ه در مورد فرشهای فارس
گفته ش��ده اما در مورد فرشه��ای مناطق دیگر ایران

گام اول در آسیبشناس��ی طراحی فرش شناخت

نیز صحت دارد .بدیهی است طراحان و تولیدکنندگان

عواملی است که وحدت اجزاء و آرایهها را خدشهدار

ام��روز ف��رش ،رابطه ضعیفت��ری با ای��ن گنجینه و

میکند .این عوامل که هریک به نحوی به وحدت مورد

بنیاده��ای فکری و فرهنگی هن��ر ایرانی دارند و مزید

نظر آس��یب میرساند به اضافه نارسایی در طراحی را

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

اینگونه فهرستبندی میکنیم.

فرهنگ غیرایرانی هس��تند .طراح و تولیدکنندة فرش،
ام��روزه در معرض تصاوی��ر تلویزیون��ی ،مطبوعاتی

نارسایی فرهنگی

و س��ینمایی هس��تند که همة آنها ب��رای او و اصالت

طراح��ان فرش در گذش��ته دنیایی انباش��ته از آرایهها
داش��تند که متعلق به ی��ک فرهنگ تصویری بود که از

مضر است .تصور اینکه این فرد با دانش و
طراحیاش
ّ

درکی که دارد قادر باشد در باززایی و خلق طرحهای

طبیعت اط��راف آنها و یا باورهای اس��اطیری مایه و

نو ،خود را از تأثیرات زیانآور تصویری معاصر حفظ

نماید ،س��ادهلوحانه به نظر میرس��د .برای اثبات این

است و دور از ذهن نیست که طراحان و تولیدکنندگان

موضوع به دو نمونه اشاره مینمایم :

سعی نمایند تغییراتی مبتنی بر آرایههای بیگانه در کار

الف ـ در دهة  60بنایی به نام مجتمع امام خمینی

خود ایجاد کنند و متأسفانه سلیقة مشتریان جدید یعنی

با فرم س��نتوریهای رمی در کنار یکی از شاهکارهای

اعراب حاشیه خلیج فارس و یا بعضی مشتریان شرق

معماری قرن هفتم هـ .ق .در انتهای خیابان چهارمردان

آسیا که فاقد بینش هنری و ارزشهای تصویری هستند

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

در دامن زدن به طراحی و تولید این فرشها مؤثر بوده

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

است .فرشهای دورنما و ظرافتهای افراطی در بافت

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

فرش ،عرصه را بر ارزشهای زیباییشناسی و بنیادی

ساختمانی سخنرانی میکند ،من از فرم آن خوشم آمد

هنری و اصیل تنگ کرده اس��ت .آرتور اپهام پوپ در

و همان را اینجا اجرا کردم! بیچاره نمیدانس��ت که او

ده��ة دوم قرن حاضر با درک درس��تی که از هنر ایران

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

دارد این خطر را اینگونه گوشزد کرده است.

است.

«ت��ا زمانی که صنعتگ��ران و خریداران در ایران و

ب ـ در یکی از نمایش��گاههای فرش ،فرشی دیدم

غالب ًا در خارجه تصور کنند که درجه و میزان کار هنری

در نهایت ظرافت بافت با طرحی بیاندازهریز و مبهم

بیش��تر از روی مهارت و زحمت و ریزهکاری است تا

و رنگآمیزی فوقالعاده تی��ره .وقتی از تولیدکننده آن

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

پرس��یدم چگونه میتوان آن هم��ه رنگآمیزی بدیع و

زمان که پیشهوران عمر خود را برای کارهای کوچک

هماهن��گ و صراحت در طراحی نق��وش را وانهاد و

رن��جآور تلف میکنند ...این مس��ئله صحت ندارد که

چنین فرش��ی تولید کرد؟ وی سلیقه مشتری خارجی

مث ً
ال بهترین قالی آن اس��ت ک��ه در هر مربع بزرگترین

یعنی ژاپنیها را دلیل آورد .اگرچه بنده به درستی این

عده گره به کار رفته باشد( ».پوپ.)60 ،1355 ،

ادعا شک دارم اما در صورت درستی ،پیروی از سلیقۀ

و ای��ن همان مش��کلی اس��ت که ام��روزه یکی از

مش��تری خارجی یعنی کنار نهادن الگوهای جاویدان

انحرافات اصلی فرشبافی ایران اس��ت .یعنی ظرافت

طراح��ی و رنگآمیزی فرش ایرانی و بیس��لیقگی و

بیان��دازه در طراحی و بافت تا حدی که نقش به ابهام

کجاندیشی را به جای آن نشاندن.

میگراید .زی��را همانگونه که در باال نیز از قول ویلبر

پیشرفتهای صنعتی و علمی غرب و انباشته شدن

نقل شد ،هنر تزئینی به هر شکل و با هر واسطهای که

جامع��ه از محصوالت آنها که زندگی را آس��ان کرده

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

الاقل در ظاهر ،نوعی ارزش به فرهنگ غربی بخشیده

توأم است.
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طرحی نو و مبتنی بر ارزشهای نقوش گذش��ته از
یک شخص توقعی بیجاست؛ همانطور که در گذشته

نارس��اییهای طراحی را میتوان چنین فهرستبندی

نیز چنین امری محقق نشده ،زیرا طرحهای گذشته نیز

کرد.

در زمانهای طوالنی با آزمون و خطای بسیار به تکامل

 -1نارسایی در طراحی آرایهها

رسیدهاند .لذا برای دس��تیابی به طرحهای نو که در

آرایهه��ا در نقوش ف��رش به واحده��ای کوچک هر

حد و اندازة نقش��ههای گذشته و در امتداد فرشهای

نقش گفته میش��ود .از ترکیب چند ج��زء و یا تکرار

کهن باش��د ،بای��د کمیتههایی متش��کل از اف��رادی با

واحدهای س��اده ،آرایههای بزرگت��ری پدید میآیند

تخصصهای مختلف تش��کیل گ��ردد و با هم فکری

که اجزای پیکرههای بزرگتری هس��تند و یا خود نقش

روی یک طرح کار کنند تا به طرح دلخواه دست یابند.

اصلی را پدید میآورند .برای مثال در یک نقش ش��اه

فق��ط در این صورت میتوان ق��درت طراحی ،مبانی

عباس��ی انواع گل،برگ ،بند و اس��لیمی و ،...در یک

تجسمی و سنتی و تأثیرات منفی را کنترل کرد
هنرهای ّ

طرح ش��کارگاه ،بوته ،درخت ،فیگور ،اس��ب و شکار

و با درک صحیح از وضعیت دنیای معاصر در طراحی
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نارسایی در طراحی

و رنگآمیزی موفق بود.

و ...و در طرح رودبار انواع گل ،مرغ ،آرایه شانهای و...
اجزای طرح را تشکیل میدهند ،ضعف و نارسایی در
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تصویر  -11انواع ضعف طراحی که از فرشهای جدید تصویربرداری شده است.

طراحی اجزا ،مفهوم پیچیدهای نیس��ت .در اینجا سعی

زبان کلیتر استفاده از آرایههای ساده و چکیدهنگاری

میش��ود چند نمونه طراح��ی ضعیف که از فرشهای

ش��ده در کنار آرایههای چکیدهنگاری نش��ده ،ترکیبی

جدید گرفته شده است ارائه شود( .تصویر )11

ناموف��ق پدی��د آورده و به وح��دت عناصر تصویری،
صدمه میزند( .تصویر )12

 -2نارسایی در ترکیب آرایهها

 -2-2ناهمگونی آرایهها از نظر اندازه

نارس��ایی در ترکی��ب آرایهها میتوان��د انواع مختلفی

در طراحی س��نتی ایران فارغ از اندازه طبیعی ،آرایهها

داشته باشد:

از نظر اندازه به هم نزدیک ش��دهاند .برای همین آرایه

 -1-2ترکیب آرایههای ناهمگون از نظر شخصیت

اسبسوار و یک خروس تفاوت چندانی با هم ندارند.

از لحاظ ش��خصیت ،آرایه میتواند شکسته و زاویهدار

زیرا طراح به مرور درک کرده اس��ت که آرایه بیش از

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

اندازه کوچ��ک در کنار یک آرایه بزرگ ،بیش��تر یک

ی��ا آرایههایی که دوبعدی یعنی مس��طح هس��تند و یا

زائده است تا جزئی در تعامل با آن .بنابراین واحدهای

برجستهنما یا سهبعدی هستند .نمیتوان این نقوش را

مختلف را با اندازههای نزدیک به هم طراحی کردهاند.

با ش��خصیتهای مختلف در یک طرح جمع کرد .به

(تصویر )13
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تصویر  -12ترکیب نقشمایههای ناهمگون از نظر شخصیت

تصویر  -13ناهمگونی نقشمایهها از نظر اندازه و ساده و مرکببودن

 -3-2ناهمگون��ی آرایهه��ا از نظر س��اده و مرکب

تحت عنوان مبانی هنرهای س��نتی ارائه میگردد ،ناظر

بودن

به ترکیببن��دی و ابعاد و اندازهها در طراحی و بافت

نمیتوان آرایههای پیچیده با جزئیات بسیار را در کنار

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

آرایههای ساده قرار داد .در این صورت آرایهها تعامل

سنتی و بحثهای پیرامون آن از دیدگاه مبانی هنرهای

کمتری با هم دارند و در س��اختن یک نقش کلیتر با

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

هم مش��ارکت کمتری میکنند ،به همین دلیل وحدت

میتوانیم مجددا ً بر ای��ن نکته تأکید کنیم که مهمترین

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

مسئلۀ تهدیدکنندة پیکربندی ،عواملی است که وحدت

تجسمی است تأمین نمیشود( .تصویر )13

آن را تهدید میکند که از جملة این عوامل میتوانیم به
موارد زیر اشاره کنیم:

نارسایی در پیکربندی

.1

(تصویر )14

به غیر از طراحی و هماهنگی اجزاء یعنی آرایهها ،نوع
ترکی��ب آنها که صورت کلی نق��ش را پدید میآورد
فصلنامه
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در کیفی��ت طراحی ،نقش اصلی را ایفا میکند و آنچه

1بینظم��ی در ترتی��ب و چینش آرایهها.

.2

2خلوت و جلوت ناموزون در آرایهها و
زمینه( .تصویر )15
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تصویر 14

تصویر 15

.3
.4
.5

3وفور آرایهها یعنی تراکم بیش از اندازۀ

مقاله فهرستبندی شد به شکل قاعده و میزان در نظر

آنها( .تصویر )16

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

4بیتناس��ب بودن ن��وع آرایه ب��ا زمینه.

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

(تصویر )17

هنر ،این نکته را مورد تأکید قرار میدهیم که با قواعد

5س��اماندهی و ی��ا پیکربن��دی مبتنی بر

فوق تنها میتوان آسیبشناس��ی کرد وگرنه خلق یک

دورنما و طبیعت

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

بدیهی اس��ت بهغیر از مورد پنجم در موارد دیگر،

ش��رایط دیگری هم دارد .یعن��ی رعایت در آموزههای

وح��دت کلی تصویر دچار خدش��ه میش��ود و برای

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

همین باید از آنها پرهیز شود.

کافی نیست.

ح��ال میتوانیم به مش��کل طرح ش��ده در ابتدای
ای��ن مقاله بازگردیم و آن اینک��ه حد و میزان تغییرات

نوآوری در طراحی فرش

در الگوهای گذش��ته نقوش فرش چیست؟ میتوانیم

فرش ایرانی جزئی از زندگی ایرانیان بوده است ،این نوع

قواعد اس��تخراج شده از فرشهای اصیل را که در این

زندگی خصوصیات خود را بر جنبههای مختلف طراحی

تصویر 16

تصویر 17
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و تولید فرش تحمیل نموده است؛ چنانکه زندگی عشایری

و اللههای واژگون که بومی ایران است هنوز نقشهای

و شهری در تولید فرشهای کوچک اندازه و بزرگ تأثیر

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

مهمی گذاشته اس��ت .تأثیراتی از این نوع را میتوان در

جای آن در میان طرحهای رایج خالی است.

انتخ��اب مواد اولی��ه ،اندازه ،نوع باف��ت و رنگآمیزی و

ب) نوآوری در طراحی موضوعات گذشته

طراحی جستجو کرد که تأثیر مهمی در شناخت و بالطبع

فرهنگ ایرانی انباش��ته از مضامین کهن و نو اس��ت که

نوآوری طراحی ف��رش دارد .زندگی امروز از جنبههای

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

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

اما بس��یاری از آنها چنین توفیق��ی نیافتهاند .برای مثال

آپارتمان��ی ،فرو ریختن اندیش��ههای مبتن��ی بر زندگی

ب��اور ایرانی در اندیش��ه فردوس و باغهای اس��اطیری

کش��اورزی و دامپروری در بخش عم��دهای از جامعه،

جلوههای مختلفی در طراحی داشتهاند که نقشه گلستان

رواج روحیه ش��هروندی بهجای پیوندهای خانوادگی و

و باغی نتیجۀ آن اس��ت .ام��ا موضوعهایی دیگر چون

روستایی و غیره ،نیازهای جدیدی را فراروی استفاده از

نوروز ،سفره هفت سین ،طبیعتگردی در  13فروردین،

فرش قرار داده است که یک نمونه از آن استفاده از فرش

جشن مهرگان ،نیایش برای طلب باران و محصول زیاد

در تزئینات داخلی است .این کاربرد جدید رنگآمیزی و

و غیره موضوعاتی هس��تند که در فرهنگ ایرانی وجود

طراح��ی تازهای را موجب میگردد .با این مقدمه به نظر

دارند اما کمتر دس��تمایه طراحی فرش قرار گرفت ه و یا

نگارنده در بخش طراحی فرش و خلق موضوعات تازه

هرگز چنین نش��ده اس��ت .میتوان برای هر یک از این

باید نوآوری صورت گیرد.

مضامین طرحهای تازهای طراحی نمود که جان تازهای

الف) نوآوری در آرایهه��ا و پیکربندی موضوعات

به طراحی فرش و رونق بازار آن میبخشد.

گذشته

ج) طراحی فرش با موضوعات نو

نقشههای چهار باغ ،گلستان ،بُته و غیره الگوهایی کهن

عالوه بر مضامین کهن ک��ه در فرهنگ ایرانی معمول

در طراحی فرش محسوب میشوند که به دلیل اهمیت

بوده اس��ت ،می ت��وان مضامین ت��ازهای را نیز به این

آنها هنوز الگوهایی رایج در طراحی ب ه شمار میآیند.

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

بای��د طرحهای چهارباغ و گلس��تان تازهای طراحی و

در موارد نادر در طراحی گبه مورد استفاده قرار گرفته

پیکربن��دی کرد .لزوم ًا طرح بت��ه نباید به آنچه تاکنون

اس��ت در صورتی که این موضوع میتواند دس��تمایه

بوده اس��ت محدود باش��د .میتوان بتههایی تازه حتی

چندین طرح با موضوعهای خواس��تگاری ،عروس��ی،

ب��ا الهام از گیاهان آپارتمانی طراح��ی کرد .برای مثال

جش��ن و غیره قرار گیرد و این س��نت کهنِ همراهی

علیرغم زیبایی و اهمی��ت گلهایی چون نیلوفر آبی

ع��روس و داماد را به خانه بخت ک��ه همواره با هدیه

فرشی نو همراه بوده است ،با طرحی متناسب همراهی

نتیجهگیری

کرد .موضوعات تازهای مثل زیارت ،سفر حج ،پیروزی

-برای بهدست آوردن نقوش کامل و بینقص

بر دش��من و غیره نیز میتواند انگیزهای برای طراحی

و جلوگی��ری از تأثیرات فرهنگی نامطلوب،

فرشهای جدید باشد.

باید گروهی متشکل از تخصصهای مختلف

ن��وآوری در ایج��اد طرحه��ای ف��رش میتوان��د

روی یک نقش��ه کار کنند و بعید است یک

بس��یار گسترده باش��د .برای مثال میتوان با آرایههای

نفر بتواند از عهده این کار برآید.

مخصوصی نیز اقدام به طراحی فرش نمود .آرایههایی

-حاش��یههای متنوع ،سنتی پایدار در طراحی

از فرهنگه��ای کهن و یا جدید و آرایه بهکار رفته در

فرش اس��ت .میتوان حاش��یههای جدیدی

فرهنگهای کهن چون تمدن سیلک و شوش در ایران

طراحی کرد اما نباید از اهمیت آن کاست.

و یا تمدن مصری میتواند دس��تمایه بافت فرشهای

-میتوان آرایهه��ای تازهای به گنجینة نقوش

تازهای برای مصارف خاص باشد .استفاده از پرندگان

اضافه کرد اما باید در طراحی آنها وضوح،

و حیوان��ات مختلف نی��ز در طراحی ف��رش محدود

چکیدهنگاری و سادهسازی رعایت گردد.

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

-میتوان با ترکیب آرایهها و اجزای کوچکتر

نقوش حیواناتی چون سیمرغ ،پروانه ،طاووس ،مرغ و

آرایههای بزرگت��ر و کاملی را پدید آورد به

خروس و غیره طرحهای تازهای پدید آورد.

ش��رط آنکه ای��ن کار هدفمند باش��د و در

استفاده از فرهنگ تصویری معاصر در ایجاد نقوش

ترکیب اجزا ،قواعد فوق یعنی هماهنگی از

فرش میتواند ابعاد بیشماری داشته باشد .مثل استفاده

نظر شخصیت ،اندازه و ساده و مرکب بودن

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

آنها رعایت گردد.

عن��وان گفتگوی تمدنها و موضوعات دیگری مثل آن.

-میت��وان در پیکربن��دی ،الگوه��ای جدید

شرط الزم برای ایجاد نقوش فوق رعایت الگوهایی است

را پیری��زی ک��رد به ش��رط آن ک��ه قواعد

ک��ه پیش از این تحت عن��وان خصوصیات فرش ایران

چندگانهای ک��ه برش��مردیم رعایت گردد.

فهرستبندی گردید .بدیهی اس��ت میتوان الگوهایی

چنانچه در الگوی لچ��ک ترنج محدودیت

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

وجود دارد اما با استفاده از انواع قرینهسازی

طوالنی شدن مقاله و نیازی که به ارائه تصاویر طراحی

و همچنی��ن الگ��وی تک��رار در پیکربندی،

و چکیدهنگاری شده و ترکیب در این زمینه وجود دارد،

میت��وان به طرحهای بیش��ماری دس��ت

این کار را به فرصت دیگری موکول میکنم.

یافت.
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