روش بهکارگیری نقــوش قالی
در طراحی گرافــیک

جواد پویان
دانشجوی دکتری رشته پژوهش هنر دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حبیباهلل آیتاللهی
دانشیار گروه پژوهش هنر دانشگاه شاهد

دکتر اکبر عالمی
دانشیار گروه انیمیشن دانشگاه تربیت مدرس
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چکیده

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

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

نقش بسیار مهمی دارد .بدیهی است که استفاده صحیح

منابع تصویری بس��یار غنی و با ارزش��ی هس��تند که

از این نقوش مستلزم شناخت صحیح آنها و تشخیص

میتوانن��د در مواقع مناس��ب در طراحی آثار گرافیک

بهموقع کاربردش��ان بوده و لذا مه��ارت و تجربه الزم

امروز مورد اس��تفاده قرار گیرند .این نقوش در س��یر

طراح��ان گرافیک را در بهرهب��رداری از آنها میطلبد.

تاریخی قالیبافی عم ً
ال مسیر بسیار پر نشیب و فرازی

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

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

انجام نش��ده ،در نهایت باع��ث از بین رفتن جنبههای

طراحی بسیار دقیق و منظم تبدیل شده و عم ً
ال تکامل

زیبایی و فرهنگی آن نقوش خواهد شد.

یافتهاند .آشنایی کلی دانشجویان رشته گرافیک با این
نقوش و آگاهی تخصصی از آنها امروز یک ضرورت

واژگان کلیدی :نقوش قالی ،طراحی گرافیک ،هویت

فرهنگی محسوب شده و بیشک کاربرد و بهرهگیری

فرهنگی ،سواد بصری
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مقدمه

در این زمینه تبدیل میش��دند .نتیجه کار این طراحان

هنر قالیبافی در ایران بهدلیل سابقه طوالنی آن در این

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

سرزمین موضوع بسیار گستردهای است که از جنبههای

آنها بهوضوح نش��ان میدهد که در این روش افراد با

گوناگون میتواند مورد مطالعه و بررس��ی قرار گیرد.

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

سابقه تاریخی ،مناطق قالیبافی ،انواع نقشهها ،و موارد

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

بس��یاری از ای��ن قبیل همه و همه موضوعات بس��یار

و معیارهای طراحی و زیباشناس��ی الزم آگاه بودهاند.

بااهمیت و ارزش��مندی هس��تند که ه��ر یک میتواند

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

موضوع تحقیق جامعی در این زمینه باشد .آنچه که از

این زمین��ه آگاه گردیده ،با تمام وجود زیبایی را درک

منظر طراح��ی در مورد نقوش قالی میتوان گفت این

نم��وده و بهراحتی قادر بودهاند که این نقوش متنوع را

نکته اس��ت که اصوالً هر قالی مجموعهای از نقوش و

طراحی ،ای��ن ترکیببندیهای پیچیده را خلق ،و این

رنگهای بسیار متنوع و زیبایی است که از کوچکترین

زیباییهای ش��گفتآور را بهوجود آورند و آنها را در

تا کلیترین نق��ش ،در نهایت دقت و ظرافت طراحی

قالب نقشههای قالی آشکار و به همگان ارائه کنند.

و در نهای��ت اس��تادی و مهارت در کن��ار هم تنظیم و
ترکی��ب ش��ده و مجموعه ش��گفتآوری از زیبایی را

ضرورت آشنایی طراحان گرافیک با نقوش قالی

بهوجود آوردهاند.

آش��نایی با موضوع نقوش قالی برای طراحان گرافیک

اگرچه طراحان نقش��ههای قالی اکثرا ً افرادی عادی

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

بوده ،هیچ تحصیل و آموزش��ی به ش��کل دانش��گاهی

اس��ت که این آش��نایی میتواند برای آنها پشتوانهای

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

علمی و تخصصی و منبعی عظیم و سرشار از فرهنگ

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

تصویری س��رزمینی باش��د ک��ه در آن زندگ��ی و کار

قالیبافی و روش کار و آموزش سنتی توأم با کار آنها

میکنن��د .نقوش و رنگها در قال��ی ایران هم از جنبه

نش��ان میدهد که این روش از یک نظم و شیوة کام ً
ال

ترس��یمی و هم از جنب��ه ریش��ههای فرهنگی و زبان

س��ازمان یافت ه برخوردار اس��ت که در آن افراد عادی

تصویری از رمز و رازهای بس��یاری برخوردار هستند

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

که هنرمندان قبلی این سرزمین با سالها تجربه و رنج

عم� ً
لا کار طراحی را به مرور ف��را میگرفته و بعد از

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

سالها س��ختی و رنج و تحمل نامالیمات در این راه

قالب طرحهای قالی ب��رای هنرمندان امروز به یادگار

تجربه الزم را بهدس��ت میآوردند و خود به اس��تادی

گذاش��تهاند .دکتر آیتاللهی در مقدم��ه مقاله خود در

مجله گلجام تحت عنوان «طبیعتگرایی و زیباشناسی

فرهنگی الزم خلق نموده و به جامعه ارائه بدهد .بسیار

فرش ایران» به این نکته اش��اره میکند که« :همانگونه

بدیهی است که بیاطالعی از این منابع باعث میشود

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

که طراحان از یک پش��توانه فرهنگی سرش��ار محروم

دوران خ��ود تأثیر میپذیرد ،هنر ف��رش نیز از فضای

گردیده و الجرم تقلید از الگوهای ناآشنا و نامناسب و

فکری هنرمندش و از تمایالت و رویکردهای فرهنگی

بیگانه در آثار هنری جامعه رواج یابد.

و زیباشناسانه محیطش متأثر میگردد( ».چیتسازیان

این یک واقعیت اس��ت که امروز دانشجویان رشته

و آیتاللهی .)16 ،1384 ،مطالعه ،بررس��ی و شناخت

گرافیک چه باالجبار و چ��ه باالختیار ،چه الزم و چه

این نقوش نشان میدهد که این نقوش از جنبه طراحی

غی��رالزم بهطور کلی از صدها نقش ،س��بک ،ش��یوه،

دارای محاس��بات ترسیمی بسیار دقیق و علمی هستند

اصطالحات هنری ،تابلوهای مشهور جهان ،هنرمندان

که از جنبه نظری ریش��ههای عمیقی در فرهنگ بومی

یونانی ،ایتالیایی و اسپانیایی اطالع داشته ولی بهندرت

این سرزمین داشته و از جنبه زیباشناسی نیز برای مردم

از س��ادهترین نقوش قالی و نام نقشههای اصیل ایرانی

آشنا هستند.

و طراحان قدیمی آگاهی دارند.

امروز هزاران اثر گرافیک اعم از پوستر و بستهبندی
و جل��د کتاب و غیره ب��ه مناس��بتهای مختلف و با

شرایط الزم برای استفاده از نقوش

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

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

ارائه میشوند .بیش��ک در میان این آثار ،موضوعات

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

و مناس��بتهایی هستند که در طراحی آنها چه مستقیم

به این نقوش (به عنوان منابع تصویری) کافی نیس��ت.

و چه غیرمس��تقیم میتوان از نقوش سنتی و منجمله

بدیهی اس��ت که هر طراح قادر به اس��تفاده صحیح از

از نقوش قالی به عنوان نش��انهها و الگوهای فرهنگی

این نقوش نبوده و نمیتواند به ش��کل درست از آنها

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

بهرهبرداری نماید .استفاده صحیح از این نقوش بهطور

از ای��ن جهت دارای اهمیت اس��ت که طراح گرافیک

کلی نیاز به مقدمات و ش��رایطی دارد که بدون فراهم

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

بودن این مقدمات و ش��رایط استفاده از آنها بهدرستی

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

انجام نش��ده و هرگز نمیتواند نتیجه مطلوبی داش��ته

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

باش��د .عمدهترین ش��رایط الزمی که طراح باید از آن

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

برخوردار باشد عبارتند از :شناخت موضوع ،شناخت

منابع به بهترین شکل استفاده نموده و آثاری با هویت

نقوش ،تجربه و مهارت کافی در طراحی گرافیک.
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ش��اید در نگاه اول این ش��رایط بسیار ساده به نظر

شناخت موضوع

رس��یده و اکثر طراحان خود را واج��د آنها بدانند ولی

اولین شرط در چگونگی استفاده صحیح از نقوش قالی

با تش��ریح این ش��رایط عمق و اهمیتشان بهتر آشکار

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

خواهد ش��د .در اینجا اش��اره به این نکته الزم است که

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

وضعیت نابس��امان و آش��فتهای که امروز در استفاده از

چند گروه تقسیم میشوند.

نقوش س��نتی و مذهبی و بهخصوص استفاده از نقوش
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قال��ی دیده میش��ود ،همه نتیج��ه ناآگاهی و اس��تفاده

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

نادرست و نامناسبی است که به دست طراحانی صورت

از موضوع��ات ،ماهیت موضوع به گونهای اس��ت که

میگیرد که یا هیچ یک از این ش��رایط الزم را نداشته و

نسبت مس��تقیمی بین موضوع و نقوش وجود دارد .با

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

مطرح شدن این گونه موضوعات ،ناخودآگاه در ذهن

را ندارند .ناآگاهی و کمتجربگی طراحان باعث ش��ده

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

اس��ت که با استفاده نادرس��ت و بهکارگیری نامناسب،

از طریق تصاویر و نقوش��ی که قب ً
ال در ذهن و حافظه

ه��م مخاطبان این آثار را به این نقوش بیعالقه کنند و

خود دارد مفهوم موض��وع را بهتر درک میکند .برای

هم تمام زحمات استادان و طراحان قدیمی این نقوش

مثال «پوس��تر نمایشگاه فرشهای دس��تباف ایران» یا

را از بی��ن ببرند و موجب ش��دهاند که با ارائه الگوها و

ط��رح جلد کتابی درباره «مناط��ق قالیبافی ایران» و یا

نمونههای نامناسب بدعتهایی بسیاری رایج و صدمات

نشانه «موزه فرش» همگی از جمله موضوعاتی هستند

جبرانناپذیری به فرهنگ اصیل و زیباشناسی نقوش و

که ماهیت آنها بهگونهای اس��ت که بهدلیل وجود یک

ارزشهای فرهنگی این منابع غنی وارد گردد.

زمینه ذهنی و ش��ناخت عامیانه مخاطب از آنها ،هنگام

تصویر 1

تصویر 2

تصویر 3

برخ��ورد با این گونه موضوع��ات نقوش و رنگهای

راهب��رد خ��اص در یک نگاه کلی به کلمه کاش��ان ،از

قالی در ذهن او تداعی میشود.

نقوش قالی اس��تفاده و در یک ارتباط غیرمس��تقیم از

بدیهی است که در طراحی یک اثر گرافیکی عوامل

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

مختلفی در ش��کلگیری اثر نقش دارد .طراح اجباری

بهرهب��رداری میکند .بدیهی اس��ت که ه��ر طراح در

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

برخورد با این موضوع میتواند روش متفاوتی داش��ته

از وج��ود چنین زمینه ذهن��ی در مخاطب میتواند از

باشد .طبیعت ًا در نگاه اول عملکرد تهیه آب معدنی این

چنین ارتباط مس��تقیمی بین موضوع و نقوش استفاده

مؤسس��ه اس��ت که میتواند توجه اکثر طراحان را به

نموده و طرح خود را بر اساس استفاده از نقوش قالی

خود جلب کند و آنها بر اس��اس همین عملکرد ،طرح

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

را پایهری��زی کرده و ش��کل دهند .اما هدف اصلی هر

بخش��ی از نقش یک اسلیمی و ترکیب آن با نقش یک

نش��انه تهیه عالمت و تصویری اس��ت ک��ه بتواند این

گل ش��اه عباسی ،در تصویر  2از یک نقشه کلی لچک

معرفی را انجام دهد .طراح میتواند در جهت رسیدن

ترنج و ترکیب آن با نقش یک حاش��یه و در تصویر 3

به نش��انه مطلوب بهمنظور معرفی ،شیوههای متفاوتی

فقط از یک نقش گل شاه عباسی بهره گرفته است.

داشته باشد و بیشک تالش خواهد کرد که این معرفی
به بهترین شکل و زیباترین حالت انجام گردد .با توجه

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

به هدف اصلی و وجود راههای مختلف برای رسیدن

موضوع و نقوش رابطه مس��تقیمی وجود نداشته ولی

ب��ه این هدف ،از جمله طراح میتواند مبنای کار خود

در ی��ک نگاه کلیتر نق��وش میتوانند به نحوی مورد

را بر کلمه کاش��ان ق��رار داده و طرح خود را بر همین

اس��تفاده قرار گیرند که به درک بهتر موضوع و ایجاد

اس��اس پایهریزی نماید .در چنین برخوردی ،طراح به

ارتباط با مخاطب کمک کنند .برای مثال ،ش��رکت آب

این نکته توجه دارد که ش��هرت و آوازه قالی کاش��ان

معدنی کاشان (تصویر  )4نمونة موضوعی است که نه

بهطور مستقیم میتواند نش��انهای برای معرفی کاشان

عملکرد و فعالیت آن و نه حتی مکان آن هیچ ارتباطی

باش��د .بنابراین در یک نگاه کل��ی به این موضوع و با

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

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

با این موضوع عناصر تصویری بس��یاری را در اختیار

آغاز میکند و اعم از اینکه این نقش را به تنهایی بهکار

داشته و آزادی عمل بسیاری در انتخاب تصویر مناسب

ب��رد و یا آن را با طراحی حروف تلفیق و ترکیب کند،

در طراحی نش��انه این مؤسسه وجود دارد اما علیرغم

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

همه ای��ن امکانات بالقوه ،بر اس��اس ی��ک تصمیم و

کاشان را معرفی خواهد کرد و در نهایت معرفی کلمه
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کاشان ،در واقع معرفی نام مؤسسه خواهد بود و هدف

طرح برای بستهبندی یک محصول (دستمال کاغذی)

اصلی از نظر تبلیغاتی تأمین خواهد گردید.

طراحی یک کارت تبریک ،کاغذ کادو ،پوش��ه ،کاشی
و سرامیک ،تابلوهای فروشگاه ،کاغذ دیواری و موارد
بسیاری از این قبیل همه موضوعاتی هستند که میتوان
در طراحی آنها فقط جنبه تزیینی را اس��اس طرح قرار
داد و این خود میتواند یکی از راههای تهیه طرحهای
زیبا و جذاب باشد .در تصویر شماره  5که برای کارت
تبریک عید نوروز طراحی ش��ده اس��ت با اس��تفاده از
نقش گل شاه عباسی و ترکیب چند نمونه از این نقش
در یک ف��رم هماهنگ و ق��رار دادن آن در یک قاب،

تصویر 4

مجموعة ساده ولی زیبایی بهوجود آمده است.
جنبه تزیینی نقوش :در برخی مواقع موضوع بهگونهای
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اس��ت که نه عملکرد و نه نام و نه هیچ ارتباط مستقیم

مسئله هویت

و یا غیرمس��تقیمی بین موضوع و نقوش وجود ندارد.

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

در مواجه��ه با چنین موضوعی ،هر طراح ش��یوه و راه

عملک��رد خاص و نام مش��خص و خصوصیات دیگر

متفاوت��ی را در پیش گرفته و نتایج متفاوتی نیز حاصل

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

میش��ود .اس��تفاده تزیینی از نقوش و بهرهبرداری از

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

زیبایی نقوش در خصوص چنین موضوعاتی میتواند

از موضوعات نس��بت به س��ایر خصوصیات آنها یک

یکی از راهه��ای تهیه طرح باش��د .موضوعاتی مانند:

ویژگی برتر محس��وب میشود و بر حسب اینکه این

تصویر 5

ویژگی در چه س��طحی مطرح باش��د ارزش متفاوتی

تبلیغات��ی ،تش��خیص خصوصی��ات قابل اس��تفاده در

پیدا میکند .برای مثال شرکتهای هواپیمایی ،راه آهن

طراحی ،ویژگیهای بالق��وه ،یافتن عمدهترین ویژگی

سراسری ،اداره پست ،دانشگاهها و انجمنهای فرهنگی

و در نهایت انتخاب یک شیوه صحیح به عنوان بهترین

همه از مواردی هس��تند ک��ه عملکرد آنها در س��طح

راه ب��رای طراحی گرافیک کار دقی��ق و در عین حال

کش��ور مطرح بوده و دارای یک هویت ملی هس��تند.

مش��کلی است که بس��یاری از طراحان مبتدی درک و

شهرداریها ،شبکههای تلویزیون استانی ،دانشگاههای

تجربه کافی در تشخیص آن را ندارند.

محلی ،بهدلیل محدودتر بودن فعالیتهایشان از هویت

برای مثال در طراحی نش��انه هواپیمایی ملی ایران

منطقهای و محدودتری برخوردار هستند .مسلم است

(تصویر شماره  6که آقای ارومیه آن را طراحی کردهاند)

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

(انجمن طراحان گرافیک ایران )50 ،و بیش��ک یکی

مختلف ملی ،منطق��های ،قومی ،مذهبی و غیره مطرح

از زیباترین و موفقترین نش��انههای طراحی ش��ده در

میگردد .این ویژگی در هر س��طحی که مطرح باش��د

سطح کشور است این زیبایی و موفقیت بیشتر از آنکه

عاملی است که میتواند در طراحی گرافیک مربوط به

مدیون طراحی و ترکیببندی و اس��تحکام طراحی آن

این موضوعات نقش تعیین کننده داشته باشد.

باش��د نتیجه انتخاب صحیح عامل تصویری و مناسب

اصوالً درک و تشخیص مسئله هویت و تشخیص

و تش��خیص بهموقع طراح اس��ت که در ایجاد هویت

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

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

آن خود مس��ئلهای بسیار عمیق و در عین حال ظریف

تصویر شایسته و مناسب سر عقاب از نقوش تاریخی

و حساس است که متأسفانه در اکثر مواقع به این نکته

تخت جمش��ید و تغییر و اضاف��ه نمودن تصویر بال و

توجه الزم نشده و به آن اهمیتی داده نمیشود .بیشک

در نهایت تلفیق اس��تادانه این اجزاء ،مجموعه مذکور

مسئله شناخت موضوع ،بررس��ی ابعاد روانشناسی و

را به یک نش��انه جدید و باهویت تبدیل نموده است.
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بدیهی اس��ت که ای��ن انتخاب صحی��ح و تغییرات و
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خور شأن و منزلت موضوع بهدست نیامده است.

ترکیب درست در این نشانه حاکی از شناخت درست

در کتاب فرش ایران نوش��ته شیرین صور اسرافیل

موضوع ،توجه عمیق طراح به ویژگی خاص و مطرح

آمده اس��ت که« :نقوش فرش تجسمی زنده از فرهنگ

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

و هنر سرزمین ایران است» (صوراسرافیل )40 ،و نیز

نشانه به کشوری با س��ابقه تاریخی و فرهنگی از یک

در همان کتاب آمده« :تمام عوامل جذاب و مش��خص

طرف و توجه به عملکرد وس��یع این شرکت در جهان

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

و مطرح شدن این نشانه در بین نشانههای شرکتهای

و فرمها ،آرامش و نزدیک��ی به طبیعت ،قدرت تخیل

هواپیمایی س��ایر کش��ورها عوامل عمدهای هستند که

بی��رون از حد در گس��تره فرشهای دس��تباف میدان

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

بزرگی برای خودنمایی یافتهاند( ».صوراسرافیل.)41 ،

میش��ود و آن را در میان سایر نشانهها منحصر بهفرد

بنابرای��ن بهراحتی میتوان پی ب��رد که نقوش قالی در

و در س��طح کشور به عنوان یک نشانه ملی بسیار زیبا

زبان و بیان طراحی گرافیک میتواند از جمله امکانات

مطرح کرده است.

بالقوهای باش��د که تشخیص صحیح و استفاده مناسب

نش��انه دانش��گاه تهران (با استفاده از نقش گچبری
ساسانیان) ،نشانه موزه رضا عباسی (با استفاده از نقش

از آنها میتوان��د نقش مؤثری در ایجاد هویت در آثار
گرافیک امروز داشته باشد.

اس��لیمی و ترکی��ب آن با خط) (تصوی��ر  )7هر دو از
مواردی هس��تند که تفکر و اندیش��ه اصلی در آنها بر

شناخت نقوش

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

شناخت نقوش شرط الزم دیگری است که طراح باید

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

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

است .در حالی که نشانههای دیگری نیز از همین گروه

آگاهی از نقوش اشاره شد که طراحان امروز از بسیاری

وجود دارند که علیرغم داشتن چنین ویژگی خاصی

از سبکها و شیوهها ،اصطالحات هنری ،نام هنرمندان

با بیتوجهی طراح به ای��ن ویژگی ،نتیجه مطلوبی در

و از ای��ن قبی��ل در مورد هنر س��ایر کش��ورها اطالع

تصویر 7

داش��ته ولی بهن��درت اطالعی از نقوش و نقش��ههای

وجود دارد که به عنوان س��اختار کلی این گل همواره

اصیل ایرانی و قواعد و اصول هندس��ی ترس��یم دقیق

ثابت بوده و با تغییر فرم و تعداد گلبرگها صدها نوع

نقوش قالی دارند .نقوش قالی چه نقوش جزئی و چه

متف��اوت از این گل پدید میآید که در همه آنها همین

نقشههای کلی نقوشی نیستند که بهطور اتفاقی ترسیم

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

شده و از ابتدا به همین شکل و حالتی باشند که امروز

استفاده در فرشها قرار گرفته است.

در اختیار ما هس��تند .این نقوش در س��یر تاریخی هنر

در تش��ریح بیش��تر ای��ن نکته میت��وان گفت که

قالیباف��ی تغییر و تحول پیدا کرده و تکامل یافتهاند و

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

در این مس��یر تکاملی به نقوش خالصه ش��ده و منظم

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

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

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

گردیدهاند.

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

ب��رای مثال گل ش��اه عباس��ی که یک��ی از نقوش

طراحی پی برده و توانس��تهاند ب��ا پرهیز از تکرار یک

معروف و متنوع گلهای نقش قالی است نشان میدهد

نقش و یک نوع ترکیببندی ابداعات گوناگونی ایجاد

که طراحان قبلی تا چه حد در خالصه نمودن فرمها و

نموده و با تغییرات دائم ،طرحهای متفاوت بسیاری را

ترکیب برگها دقیق و استادانه عمل کرده و توانستهاند

بهوجود آورند .اصوالً در طراحی نقوش قالی مس��ئله

همزمان با این خالصه نمودن فرمها در ترس��یم آن ،به

پرهیز از تکرار و ایجاد تنوع است که باعث شده دائم ًا

نظم و الگو و قالب مش��خص نظام یافتهای دست پیدا

ابداعات ت��ازه در طراحی و ترکیببندی نقوش ایجاد

کنند .این تغییر و تحول و نظم ترس��یمی تنها در مورد

شود و زیباییهای شگفتآوری در این زمینه بهوجود

گل ش��اه عباس��ی نبوده و بیش��ک در تمام نقوش به

آید.

همین حالت اتفاق افتاده است .همچنان که در تصویر

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

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

ش��ناخت دقیق است و بیش��ک طراحان امروز باید با

عباس��ی یک نقطه مرکزی و دو محور عمودی و افقی

ای��ن قواعد و اصول و مبانی اصلی که در ترس��یم این
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نقوش بهکار رفته آش��نا باش��ند تا بتوانند با حفظ این

است؛ اما مسئله مهم داشتن تجربه کافی و توانایی الزم

اصول و قواعد و ش��خصیت هنری از آنها بهرهبرداری

برای اس��تفاده صحیح و بهرهبرداری از نقوش و بهکار

درستی انجام دهند .امروز از این نقوش در بسیاری از

بردن درست آنها در یک قالب جدید است.

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

ش��ناخت اص��ول و قواع��د ترس��یمی و نیز درک

نبودن به این مبانی اساسی در ترسیم اصولی آنها باعث

صحی��ح از نکات فنی در زیباشناس��ی ای��ن نقوش به

شده است که نقوش مذکور تغییر ،زیبایی و شخصیت

طراحان امروز کمک میکند که بتوانند به ش��کلهای

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

مختل��ف از این نقوش بهرهبرداری نمایند و با رعایت

ناقص و بیهویتی تبدیل ش��وند که دیگر فاقد زیبایی

و حفظ ش��خصیت و زیبایی آنها را در یک قالب نو و

قبلی باشند.

جدید ارائ��ه دهند .در بعضی از موارد و مناس��بتها،
طراح میتواند مس��تقیم ًا از این نقوش استفاده کرده و
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تجربه و مهارت در طراحی گرافیک

در بعضی از مواقع این بهرهبرداری باید با تغییر و دخل

استفاده از نقوش در آثار طراحی گرافیک امروز ،صرف ًا

و تصرفاتی صورت گیرد .در چنین ش��رایطی است که

ب��ه معنی کاربرد عینی و حضور فیزیکی نقوش در این

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

آثار نیست .این نوع استفاده و بهرهبرداری بسیار شایع

گرفته ،بتواند تغییرات الزم را بهگونهای انجام دهد که

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

شخصیت و هویت اصلی این نقوش کام ً
ال حفظ گردد

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

و از بین نرود .این آگاهی یک شرط اساسی و از جمله
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مقدمات الزمی اس��ت که طراح بای��د از آن برخوردار

ترکیب نقوش با سایر عناصر

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

معموالً در آثار گرافیک نقوش به تنهایی مورد استفاده

مطلوبی دس��ت پیدا کند .بنابرای��ن نوع و نیز محدوده

قرار نگرفته و اکثرا ً به عنوان بخشی از عناصر تصویری

اس��تفاده از نقوش و بهرهبرداری از این منابع تصویری

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

تا آنجاست که شخصیت نقوش از بین نرفته و با همان

جل��د کتاب و یا س��ایر موارد ب��هکار میروند .در هر

شخصیت در قالب و عملکرد تازهای ارائه شوند.

حالت و قالبی که این نقوش مورد استفاده قرار گیرند،

برای مثال تصویر شماره  9نمونههایی از نقش گل

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

شاه عباسی است که فرم گلبرگها در هر یک به گونة

گرافیک (ترکیببن��دی ،صفحهآرایی ،پالنبندی و )...

متفاوتی ساده شده و در هر یک ترکیببندی متفاوتی

توانایی تلفیق و ایجاد هماهنگی بین این نقوش و سایر

شکل گرفته اس��ت ولی علیرغم این تفاوتها تمامی

عناصر و ترکیب آنها را در یک مجموعه داشته باشد.

تغییرات در آنها بهگونهای انجام شده که ساختار طراحی

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

این گل و شخصیت تصویری آن حفظ گردیده است.

ول��ی از آنجای��ی ک��ه ترکیببندی عناص��ر در آنها به

طراحان نقش قالی با رعایت همین اصول و پایبندی به

خوبی انجام نش��ده در نتیجه ناهماهنگیهای فراوانی

حفظ همین شخصیت این نقوش است که توانستهاند

در آنها دیده میش��ود ،که ناشی از نداشتن تجربه الزم

گلهای بس��یاری را طراحی و این نق��وش را با تنوع

و کاف��ی در اس��تفاده صحی��ح از نق��وش و ضعف در

بسیاری بهوجود آورند.

مباحث فنی طراحی گرافیک اس��ت .بنابراین شناخت

تصویر 14

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

طراح میتواند بر حسب تشخیص و دالیل زیباشناختی

تبدیله��ای الزم ،نحوه قرار گرفتن این نقوش در یک

از ی��ک یا دو و ی��ا از ترکیب چند عدد از همین نقش

مجموع��ه جدید و ارتباط در ترکیببندی آنها موارد و

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

نکات بسیار بااهمیتی هستند که نقش تعیینکنندهای در

ش��ماره  10تنها از یک نقش استفاده شده در حالی که

شکلگیری استفاده از نقوش قالی دارد .از آنجا که همه

در تصویر  11تک��رار قرینة همان نقش ترکیب بهتری

طراحان دارای یک حد دانش تخصصی و تجربه کاری

را بهوجود آورده اس��ت و در تصویر شماره  12تکرار

در این زمینه نیستند ،تنها طراحانی میتوانند از نقوش

چهارتایی همان نق��ش ترکیب زیبا و متعادلی را پدید

به بهترین و صحیحترین ش��کل بهرهبرداری کرده ،آثار

نیاورده ولی در تصوی��ر  13این تکرار دارای تعادل و

موفقی بهوجود آوردند که مهارت الزم و تجربه کافی

استحکام بوده و حالت زیبایی را ایجاد کرده است.

را در زمین��ه تخصص��ی طراحی گرافیک داش��ته و از
تسلط کافی در این زمینه علمی برخوردار باشند.

در حالت دیگر از نوع استفاده مستقیم ،طراح یک
نقش س��نتی گل شاه عباسی را انتخاب (تصویر  )14و
خطوط آن را س��اده ک��رده و در نتیجه تغییراتی در آن

فصلنامه
علمی پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 10
تابستان 1387

148

چگونگی استفاده از نقوش

بهوجود آورده ولی این تغییرات بهگونهای انجام شده

نوع اس��تفاده از نقوش در ه��ر اثر گرافیکی به گونهای

است که شخصیت اصلی آن حفظ ولی گرافیک تازهای

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

ارائه گردیده است .روش سادهسازی نقوش سنتی یکی

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

از روشهای قابل مالحظهای اس��ت که زنده یاد استاد

بهموقع طراح ،مهارت و تجربه الزم و قدرت خالقیت

ممیز در کتاب نش��انهها در توضیح طراحی نشانههای

طراح دارد بنابراین نمیتوان یک روش خاص را برای

طراحی شده خود آن را بهترین روش استفاده از نقوش

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

سنتی بیان میکند (ممیز.)75 ،1362 ،

از حالته��ای کلیِ اس��تفاده از نقوش ب��ه چند نمونه
اشاره میشود.

در حالت دیگری (تصویر  )15طراح از یک نقش
اس��تفاده مینمای��د و با اضافه ک��ردن عنصر تصویری
دیگری آنها را به گون��های ترکیب و هماهنگ نموده،

حالت استفاده مستقیم از نقوش جزئی

ط��رح تازهای ایجاد میکند .در حالت دیگری (تصویر

در این حالت اس��اس فکر استفاده از یک نقش بدون

 )16طراح میتواند تنها از نقشهای کلی قالی استفاده

هیچ تغییری بوده و طراح با انتخاب یک نقش مناسب

کرده و یا با انتخاب یک نقش کلی و چند نقش جزئی،

آن را به همان شکل اصلی بهکار میبرد .در این حالت

ترکیب هماهنگ زیبایی را بهوجود آورد.

تصویر 17

تصویر 18

تصویر 16

در مواقعی طراح میتواند صرف ًا از نقوش به عنوان

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

عناصر تزیینی استفاده کرده و با ایجاد یک ترکیب زیبا

ش��ناخت از خطوط و نقوش به گونهای آنها را ترکیب

و چش��منواز طرح زیبایی بهوجود آورد (تصویر .)17

کند که نقش اس��تفاده ش��ده جدای از خط دیده نشده

در این مواقع نقوش هیچ ارتباطی با موضوع نداشته و

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

لزوم و نیازی هم به این ارتباط دیده نمیشود و هدف

یکنواخت ببیند.

صرف�� ًا ایجاد یک ط��رح تزیینی در ی��ک قالب جدید
اس��ت .در این نمون��ه که با اس��تفاده از نقش خالصه

نتیجهگیری

ش��دهای از نقش گل شاه عباسی و تکرار آن به عنوان

بهط��ور کلی نق��وش قالی مانند س��ایر نقوش س��نتی

زمین��ه و اضافه ک��ردن نقاط مربع ش��کل رنگی ایجاد

منابع تصویری با ارزش��ی هستند که میتوانند پشتوانه

ش��ده ،مجموعه تزیینی تازهای بهوجود آمده است که

فرهنگ��ی آثار گرافی��ک امروز ب��وده و در موقع لزوم

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

بهشکل مناسبی مورد اس��تفاده قرار گیرند .شناخت و

مدرن است و جلوهای تازه و متفاوت دارد.

آگاهی از این نقوش برای طراحان امروز یک ضرورت

در م��واردی طراح میتوان��د از ترکیب یک نقش

است و توجه به امکانات کاربردی آنها ،همانا توجه به

با خطوط خوشنویس��ی اثر هماهنگ شدة تازهای ارائه

ارزشهای فرهنگی س��رزمینی است که هنرمندان قبل
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در طول تاریخ با تالش هنری بس��یاری این نقوش را
در آن بهوج��ود آورده و برای طراحان امروز به یادگار
باقی گذاشتهاند.
اس��تفاده از نقوش در آثار امروز مس��تلزم شناخت
دقی��ق و بهکارگیری صحیح این نقوش اس��ت .منظور
از اس��تفاده از ای��ن نق��وش صرف ًا حض��ور فیزیکی و
وج��ود صوری آنها در آثار ام��روز نبوده و مقدمات و
ش��رایط خاصی باید فراهم باشد تا بهرهبرداری از این
نقوش بهصورت درستی انجام شود .شناخت موضوع،
شناخت دقیق نقوش ،آگاهی از قواعد و اصول ترسیم
و مبانی زیباش��ناختی نقوش و داشتن مهارت و تجربه
کافی از اصول طراحی گرافیک بوده و توانایی تغییر و
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خالقیت از جمله شرایط استفاده درست از این نقوش
به شمار میرود .نقوش در حالتهای گوناگونی قابل
استفاده اس��ت و چگونگی این بهکارگیری به مهارت
طراح و تش��خیص موقعیت مناسب و شرایط موضوع
بستگی دارد.
نقوش قالی از نظر طراحی و ترس��یم دارای قواعد
و اصول هندس��ی مشخص ،از جنبه زیباشناسی دارای
مبانی تعریف شده و در نهایت از جنبه فرهنگی دارای
ش��خصیت و هویتی خاص هستند که فقدان شناخت
آنها ،رعایت نکردن ای��ن اصول و تجربة کم در زمینه
طراح��ی گرافیک باع��ث بهرهگیری نادرس��ت از این
نق��وش ،رواج بدعتهای��ی در طراحی و از بین رفتن
زیبایی و هویت آنها خواهد شد.
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