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چكيده
عيسی1بهادری1)1365-11284ه.ش.(1و1جواد1رستم1شيرازی1)1384-11298ه.ش.(،1نسل1اول1طراحان1فرش1
هنرستان1هنرهای1زيبای1اصفهان1)تأسيس1131511ه.ش.(1هستند1كه1هريك1در1اين1زمينه،1روش1طراحی1انحصاری1
را1دارند1كه1در191مرحله1شامل1تعيين1ايده،1قالب1طرح،1نحوه1تکرار،1تقسيم1بندی1طرح،1فرم1غالب،1تعداد1و1نوع1
گردش1ها،1تعيين1نقش11مايه1های1اصلی1و1فرعی1و1ساخت1وساز1نهايی1قابل1تطبيق1هستند؛1نقش111مايه11سازی1در1اين1
بين1به1عنوان1نحوه1چگونگی1ترسيم1و1جايگذاری1نقوش1اسليمی،1ختايی1)گل1های1شاه1عباسی،1خوشه1ها،1گل1های1
گرد(،1پرندگان1و1حيوانات،1نقشی1كليدی1در1تمايز1سبك1فردی1اين1دو1طراح1دارد.1در1اين1مقاله1سعی1شده1كه1
روش1طراحی1اين1دو1طراح1به1ويژه1در1حوزه1نقش11مايه11سازی1موردبررسی1قرار1گيرد1و1به1اين1سؤال1پاسخ1داده1
شود1كه1شگردهای1نقش11مايه11سازی1اين1دو1هنرمند،1چه1شباهت1ها1و1تفاوت1هايی1با1يکديگر1دارند.1مقاله1حاضر1
به1روش1تطبيقی1سامان1يافته1و1اطالعات1آن1از1طريق1مطالعه1كتابخانه1ای1و1مصاحبه1تهيه1شده1است.1اين1مقاله1
در1نوع1خود1اولين1مقاله1ای1است1كه1به1جزئيات1شگردهای1نقش11مايه11سازی1طراحان1نسل1اول1هنرستان1هنرهای1
زيبای1اصفهان1می1پردازد1و1از1اين1حيث1ضروری1می1نمايد.1نتايج1تحقيق1نشان1می1دهد1كه1چهار1تکنيك1تغيير1
ابعاد،1تركيب1سازی،1موضوعيت1بخشی1به1اجزا1و1تکثير1اجزا1در1ايجاد1نقش11مايه1های1اصلی1و1فرعی1در1آثار1اين1دو1
هنرمند1قابل1شناسايی1است.1شگرد1نقش11مايه11سازی1جواد1رستم1شيرازی1مبتنی1بر1ساخت1اسليمی1های1پردندانه،1
خوشه1های1بزرگ،1گل1های1گرد1با1گلبرگ1های1زياد1و1استفاده1مکرر1از1گل1های1برگ1مو1است.1حال1آنکه1شگرد1
عيسی1بهادری1مبتنی1بر1طراحی1حيوانات1به1صورت1مجرد1يا1در1تركيب1با1نقوش1اسليمی1و1ختايی1است1و1با1
بهره1گيری1از1گونه1های1متنوع1حيوانات،1ترسيم1نقاشانه1آناتومی1آنها1از1زوايای1غيرمرسوم1و1بهره1گيری1از1خطوط1
ماليم1جهت1ترسيم1ظريف1اين1نقوش1در1نقطه1مقابل1نقش11مايه11سازی1نسبتا1ًخشن،1درشت1و1اغراق1آميز1جواد1

رستم1شيرازی1قرار1می1گيرد.

بهادری،1 زيبا1اصفهان،1سبك1شناسی1فرش1اصفهان،1نقش11مايه1سازی،1عيسی1 كليد واژه ها:1هنرستان1هنرهای1
جواد1رستم1شيرازی

مطالعه تطبیقی روش عیسی بهادری و جواد رستم شیرازی در 
طراحی فرش اصفهان با تأکید بر شگردهای نقش  مایه سازی آنها
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مقدمه

مفهوم1»روش«1در1طراحی1سنتی1و1از1جمله1در1طراحی1
فرش،1پيوند1مشخصی1با1مفهوم1»سبك1فردی«1طراح1دارد.1
به1عبارت1ديگر1با1تأكيد1بر1مراحلی1كه1هريك1از1طراحان1
صاحب1سبك1طراحی1فرش1در1ساماندهی1طرح1خود1از1ابتدا1
تا1انتها1دنبال1كرده1اند1به1شاخصه1هايی1می1توان1دست1يافت1
كه1سبب1تمايز1سبك1فردی1اين1طراح1با1طراح1ديگر1می1شود.1
اين1شاخصه1ها1شامل1ساختار1كلی1طرح،1نحوه1تركيب1نقوش،1
تقسيم1بندی1زمينه1و1حاشيه1و1پراكندگی1عناصر1غيرثابت1كه1
معلول1عواملی1همچون1سليقه،1نوع1آموزش،1روحيات1هنرمند،1
مطالعات1و1آرمان1های1طراحان1فرش1است1می1شود.1شناخت1
اين1اصول1حاكم1سبب1شناسايی1ايده1حاكم1بر1نوآوری1هر1
طراح1می1شود1كه1با1تأسی1بر1آنها1می1توان1به1تجزيه1و1تحليل1
دقيقی1از1داليل1نوآوری1و1تمايز1طراحان1فرش1نسبت1به1
يکديگر1دست1يافت.1عيسی1بهادری1و1جواد1رستم1شيرازی1
به1عنوان1دو1چهره1شاخص1طراحی1فرش1اصفهان1نيز1هريك1
روش1منحصربه1فردی1در1طراحی1فرش1دارند1كه1می1توان1
از1حيث1شباهت1و1 را1 آنها1 با1معرفی1شاخصه1های1تحليل،1
تفاوت1بررسی1كرد.1اين1دو1هنرمند1وابسته1به1فضای1هنری1
هنرستان1هنرهای1زيبای1اصفهان1هستند؛1چنانچه1عيسی1
بهادری1مؤسس1و1مدرس1اين1مدرسه1و1جواد1رستم1شيرازی1
اولين1محصل1آن1است1كه1بعد1از1طی1دوره1شش1ساله1به1مقام1
هنرآموزی1می1رسد1و1پا1به1پای1استاد1خود1در1طراحی1فرش1
حركت1می1كند.1مقاله11پيش1رو1با1طرح1اين1سؤال1كه1شيوه1
طراحی1اين1دو1طراح1فرش1به1ويژه1از1حيث1شگردهای1آنها1در1
نقش11مايه11سازی1چگونه1قابل1تطبيق1است؛1تالش1دارد1تا1ضمن1
معرفی1نحوه1ساماندهی1اجزای1فرش،1به1هدف1معرفی1دقيق1تر1
شگرد1نقش11مايه11سازی1و1تکنيك1های1حاكم1بر1آن1دست1يابد.

پيشينه تحقيق
عيسی1 قالی1 طراحی1 روش1 در1 موضوع1 »اهميت1 مقاله1
بهادری«1نوشته1محمد1مظفری1زاده1يزدی1و1سعيد1زاويه1
)1392(1و1همچنين1مقاله1»بررسی1روش1طراحی1و1مطالعه1
ويژگی1های1طراحی1قالی1جواد1رستم1شيرازی«،1تأليف1محمد1
مظفری1زاده1يزدی،1كاوه1نويدی1نژاد1و1ياسر1باقری1)1393(،1
پژوهش1هايی1هستند1كه1ارتباط1مستقيم1با1موضوع1اين1مقاله1
تکيه1بر1تشريح1مفهوم1»روش«1در1 با1 دارند،1مقاله1نخست1
طراحی1فرش1تالش1دارد1تا1تأثير1»موضوع«1را1در1شکل1گيری1
روش1طراحی1عيسی1بهادری1تبيين1كند.1در1همين1راستا1
ويژگی1های1فرش1های1موضوع1مند1اين1هنرمند1را1بررسی1كرده1
و1مراحل1نه1گانه1طراحی1فرش1از1ايده1تا1ساخت1وساز1را1معرفی1

می1نمايد؛1سپس1با1ارائه1نمونه1هايی1از1فرش1های1عيسی1بهادری1
به1اين1نتيجه1می1رسد1كه1اين1هنرمند1با1دستمايه1قرار1دادن1
موضوعات1ادبی،1تاريخی،1اساطيری1و1همچنين1با1برقراری1
ارتباط1خارق1العاده1ميان1هنرهای1تصويری1از1جمله1نقاشی1
طبيعت1گرا1با1فرش1سعی1دارد1كه1از1فرش1به1مثابه1يك1رسانه1
استفاده1كند.1بهره1گيری1از1عمق1نمايی،1حركت1و1چرخش،1
جهت1دار1كردن1طراحی1فرش،1رعايت1قرينگی،1استفاده1از1
نقوش1و1اسپيرال1های1ختايی1و1استفاده1از1نقوش1انسانی1و1
حيوانی1و1اسطوره1ای1در1آثار1او1ديده1می1شود.1مؤلفين1تنها1با1
ذكر1اين1نکته1كه1»بهادری1از1هم1كناری1چند1عنصر1بعضا1ًآشنا1
اقدام1به1نقش11مايه1سازی1و1ابداع1اجزای1يك1نقش11مايه1جديد1
كرده«1)مظفری1زاده1و1همکاران،261:13921(1در1تالش1است1
تا1به1مرحله1نقش11مايه1سازی1در1آثار1اين1هنرمند1توجه1نشان1
بدهند.1مقاله1»بررسی1روش1طراحی1و1مطالعه1ويژگی1های1
طراحی1قالی1جواد1رستم1شيرازی«1)1393(1نيز1با1روندی1
مشابه1مقاله1قبلی،1به1ويژگی1های1كلی1مکتب1طراحی1فرش1
اصفهان1مانند1شيوه1خاص1طراحی1لچك،1زمينه1سازی،1متداخل1
بودن1گردش1ها1و1قرارگيری1عموما1ًمنفرد1گل1اشاره1كرده1و1
عواملی1چون1فرم1و1ساختار1كلی1فرش،1نحوه1تركيب1نقوش1
با1يکديگر،1تقسيم1بندی1زمينه1و1حاشيه1و1نهايتا1ًپراكندگی1
عناصر1غيرثابت1را1از1عوامل1مؤثر1در1ايجاد1سبك1شخصی1هر1
هنرمند1می1داند.1اين1مقاله،1فرش1های1جواد1رستم1شيرازی1را1
به11دو1دسته1الف:1لچك1و1ترنج1و1ب:1محرابی1تقسيم1می1كند1
و1سپس1با1ارائه1نمونه1هايی1از1هريك1سعی1دارد1به1شباهت1ها1
و1تفاوت1های1شيوه1طراحی1اين1هنرمند1با1عيسی1بهادری1نيز1
بپردازد.1مجموعه1بررسی1ها1نشان1می1دهد1كه1رستم1شيرازی1با1
توجه1به1عناصر1تشعير1در1قاب1بندی،1سر1حيوانات1را1به1قسمت1
مركزی1ترنج1سوق1داده،1از1پرندگان1در1قاب1بندی1لچك1ها1
استفاده1نموده1و1با1هم1كناری1پرندگان1تالش1در1ايجاد1تمايز1
در1سطوح1داشته1است.1تعبيه1بندهايی1برای1انباشتن1نقوش1
جانوری1يا1نقوش1سنتی،1ترسيم1سلسله1وار1و1فشرده1نقوش1
جانوری1و1تقارن1سنتی1و1عمودی1نيز1در1آثار1او1ديده1می1شود.1
مؤلفين1به1وضوح1و1به1طور1مشخص1به1شگردهای1نقش11مايه1
سازی1اين1هنرمند1نمی1پردازند1و1در1دو1مورد1به1آن1اشاراتی1
دارند؛1مانند1عدم1رعايت1تناسبات1در1ترسيم1نقوش1جانوری1
يا1اولويت1بخشيدن1به1نقوش1جانوری1در1مقايسه1با1نقوش1
اسليمی1و1ختايی1)همو،671:13931(.1اما1وجه1تمايز1مقاله1پيش1
روی1با1پژوهش1های1پيشين1اين1است1كه1اين1مقاله1بر1مبحث1
نقش11مايه1سازی1تأكيد1داشته1و1سعی1كرده1زوايای1آن1را1در1
نمونه1آثار1دو1طراح1موردمطالعه1بکاود1و1از1اين1حيث1از1بيان1

كلی1مقاالت1مذكور1فاصله1گرفته1است.
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روش تحقيق

روش1اين1تحقيق1از1نظر1هدف،1كاربردی1و1از1نظر1روش،1
تطبيقی1است.1گردآوری1اطالعات1از1يك1سو1متکی1به1منابع1
كتابخانه1ای1بوده1و1از1سوی1ديگر1با1استفاده1از1مصاحبه1با1
استادان1بازمانده1از1هنرستان1هنرهای1زيبا1اصفهان1به1ويژه1
نزديکان1جواد1رستم1شيرازی1سامان1يافته1است.1پژوهش1پيش1
رو1با1توجه1به1مسئله1محور1بودن1آن1بر1فرضيه1خاصی1تأكيد1
ندارد1و1با1دسته1بندی1ويژگی1های1نقش11مايه1سازی1و1رديابی1
آن1ها1در1آثار1عيسی1بهادری1و1جواد1رستم1شيرازی1در1تالش1
است1تا1وجوه1افتراق1و1اشتراك1آنها1را1بررسی1و1مشخص1نمايد.
اين1مقاله1با1خالصه1ای1درباره1هنرستان1هنرهای1زيبای1
اصفهان1و1معرفی1عيسی1بهادری1و1جواد1رستم1شيرازی1آغاز1
می1شود1و1بعد1از1معرفی1مراحل1نه1گانه1طراحی1فرش1به1تطبيق1
با1معرفی1 شيوه1طراحی1اين1دو1هنرمند1پرداخته1و1نهايتا1ً
تکنيك1های1حاكم1بر1نقش11مايه1سازی1سعی1در1تبيين1آنها1در1

آثار1طراحی1فرش1اين1دو1هنرمند1برگزيده1دارد.

آشنايی با هنرستان هنرهای زيبا

هنرستان1هنرهای1زيبای1اصفهان،1زير1نظر1وزارت1فرهنگ1
و1پيشه1حکومت1پهلوی،1در1تاريخ1دی1ماه113151ه.ش.1)ابوعطا،11
221:1357(1و1به1سرپرستی1شخصی1آلمانی1به1نام1»ويلهم1
ماير«1با1سه1رشته1فلزكاری،1نجاری1و1نقاشی1آغاز1شد.1اين1
مدرسه1در1ابتدا1به1عنوان1زيرمجموعه1ای1از1هنرستان1دولتی1
)صنعتی(1محسوب1می1شد؛1كه1بعد1از1سه1سال1و1با1اضافه1
شدن1رشته1های1متعدد1به1مديريت1»عيسی1بهادری«1و1پس1
از1طی1فراز1و1نشيب1از1هنرستان1دولتی1تفکيك1شد1و1از1آن1
پس1هنرستان1هنرهای1زيبا1نام1گرفت.1جواد1رستم1شيرازی،1
اولين1هنرجوی1ثبت1نامی1در1هنرستان1هنرهای1زيبا1است.1
مديريت1عيسی1بهادری1از1يك1سو1به1افزايش1تعداد1رشته1های1
هنرستان1متمركز1بود1و1از1سوی1ديگر1به1استفاده1از1هنرجويان1
ممتاز1به1عنوان1هنرآموز1تأكيد1داشت؛1به1نحوی1كه1جذب1
اولين1گروه1فارغ1التحصيالن1به1عنوان1مدرس1هنرستان1در1سال1
11332ه.ش.1اتفاق1افتاد1)يزدان1پناه،13851(.1هنرجويان1اوليه1
هنرستان1از1جمله1جواد1افتکاری1و1رستم1شيرازی1برای1آموزش1
در1سيکل1اول1و1دوم1مينياتور1و1تذهيب،1امير1هوشنگ1جزی1زاده1
در1آموزش1نقاشی1قالی1و1عباسعلی1پورصفا1در1طبيعت1سازی1
به1كار1گرفته1شدند.1)ابوعطا،761:13571(1هنرستان1هنرهای1
زيبا1اصفهان1دو1چهره1شاخص1در1طراحی1فرش1دارد؛1يکی1
عيسی1بهادری1و1ديگری1رستم1شيرازی1كه1به1طور1مختصر1

معرفی1می1شوند.

آشنايی با عيسی بهادری

عيسی1بهادری،1نقاش1طبيعت1ساز،1نگارگر،1طراح1فرش،1
طراح1كاشی،1معرق،1منبت،1خاتم1و1قلم1زنی1)دادخواه،1:13861
6(1در1تاريخ1231دی1ماه112841ه.ش.1در1روستای1آقچه1كهريز1
بخش1بزچلو1اراك1به1دنيا1آمد1)افتخاری،171:13751(.1اصول1
نقاشی1كالسيك،1طبيعت1سازی1و1پرسپکتيو1را1در1مدرسه1صنايع1
مستظرفه1)كمال1الملك(1و1در1محضر1استادانی1نظير1»اسماعيل1
آشتيانی«،1»علی1محمد1حيدريان«1و1»حسين1شيخ«1آموخت.1
مينياتور1و1نقشه1قالی1را1از1»حسين1طاهرزاده1بهزاد«1)بنيانگذار1
مدرسه1صنايع1قديمه1در1سال113091ه.ش.(1فراگرفت.1وی1
در1سال1های113091تا113141ه.ش.1در1طراحی1كاخ1مرمر1با1
الهام1از1گنبد1شيخ1لطف1اهلل1شركت1كرد1و1سرانجام1به1علت1
اختالف1نظر1با1طاهرزاده1بهزاد1در1سال113151ه.ش.1عازم1
اصفهان1شد1تا1دومين1كانون1تعليم1هنر1بعد1از1مدرسه1صنايع1
قديمه1را1در1اصفهان1بنيان1بگذارد1)همان:171(.1بهادری1بعد1
از1سی1سال1رياست1بر1هنرستان1هنرهای1زيبا1در1سال113471
ه.ش.1بازنشسته1شد1)دادخواه،61:13831(.1مرمت1كتيبه1پايين1
گنبد1مسجد1امام1از1كارهای1او1است1)سجادی1نائينی،1:13851
77(.1در1سال113201ه.ش.1در1مسابقه1طراحی1بهترين1نقشه1
قالی1كه1بين1استادان1مشهور1و1به1نام1كشور1برگزار1شد1رتبه1
اول1را1به1دست1آورد1)افتخاری،211:13751(.1بهادری1در1سال1
11358ه.ش.1به1فرانسه1رفت1و1در1سال113651ه.ش.1در1همان1
كشور1درگذشت1و1در1گورستان1پرالشز1دفن1شد1)همو،1:13811
93(1فرش1های1بشريت،1شکار1چرخ،1ستاره1دريايی،1تنازع1بقا،1
تشعير1و1پروانه1ها1)دادخواه،61:13831(1و1نقشه1فرش1موسوم1
به1روباه1و1خروس1)سجادی1نائينی،781:13851(1از1جمله1آثار1

او1است1)تصاوير111تا31(.

آشنايی با جواد رستم شيرازی

جواد1رستم1شيرازی،1در1سال112981ه.ش.1و1در1محله1
چهارسوق1اصفهان1به1دنيا1آمد.1سال113151ه.ش.1وارد1هنرستان1
هنرهای1زيبا1شد1و1از1سال113221ه.ش.1به1عنوان1هنرآموز1در1
آنجا1مشغول1تدريس1شد1.1سال113261ش1وارد1دانشکده1هنر1
دانشگاه1تهران1شد1و1زير1نظر1علی1محمد1حيدريان،1آفتانداليان1
و1حسن1فروغی1آموزش1ديد.1يك1سال1بعد،1جهت1طراحی1
نقشه1فرش1به1استخدام1شركت1»رويال1كارپت1فاكتوری«1در1
انگليس1در1آمد.1سپس1در1همان1سال1به1ايران1بازگشته1و1به1
استخدام1وزارت1فرهنگ1و1پيشه1درآمد1و1رسما1ًمعلم1هنرستان1
هنرهای1زيبا1شد.1سال113431ه.ش.1به1اتفاق1حسين1بهزاد1در1
نمايشگاه1ژاپن1شركت1كرد1و1سال113491ه.ش.1ترسيم1»نقشه1
فرش1شورای1ملی1ايران«1در1ابعاد1111متر1در1111متر1را1آغاز1
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نمود؛1كه1دو1سال1به1طول1انجاميد.1وی1در1سال113541ه.ش.1
بازنشسته1شد؛1سال113761ه.ش.1نشان1درجه1يك1هنری1را1از1
وزارت1ارشاد1دريافت1نمود1و1نهايتا1ًدر1ششم1خردادماه113841
دار1فانی1را1وداع1گفت1)يزدانپناه،41:13851(.1رستم1شيرازی1
عالوه1بر1طراحی1فرش1و1نگارگری،1در1حوزه1مرمت1آثار1تاريخی1
نيز1فعال1بوده1است؛1چنانچه1با1ورود1هيأت1ايزمئو1به1ايران1
به1همکاری1با1آنها1دعوت1شد1و1چند1مورد1از1ديوارنگاره1های1
چهلستون1را1مرمت1نمود1)وطن1دوست1و1همکاران،731:13921(.1
همچنين1طراحی1قنديل1های1هتل1عباسی1نيز1از1جمله1آثار1او1
است1)يزدان1پناه،13841(.1فرش1مجلس1شورای1ملی،1قاليچه1
با1نقش11طاووس،1فرش1ها1با1نقشه1لچك1و1ترنج1از1جمله1آثار1
طراحی1اين1هنرمند1است1كه1اكثرا1ًتوسط1فيض1اهلل1صفدرزاده1

حقيقی1بافته1شده1اند1.2)تصاوير141و51(.

بهادری و جواد رستم  تطبيق روش طراحی عيسی 
شيرازی

»روش«1در1طراحی1فرش،1به1روند1آشکارسازی1ايده1توسط1
طراح1گفته1می1شود1كه1از1انتخاب1ايده1و1موضوع1طراحی1
شروع1شده1و1با1ساخت1و1ساز1نهايی1پايان1می1يابد.1هرچند1در1آثار1
برخی1طراحان1ممکن1است1بعضی1از1مراحل1تغيير1كند،1همه1
هنرمندان1طراح1قالی1مراحل1نه1گانه1طراحی1را1طی1می1كنند1
كه1عبارت1اند1از11-1انتخاب1ايده1)موضوعی1و1غير1موضوعی(1
2-1انتخاب1قالب1طرح1)لچك1و1ترنج،1افشان1و1...(31-1تعيين1
كادر1و1نحوه1تکرار1)تعيين1اندازه،1رج1شمار1و1نوع1تقارن(1-41
تقسيم1بندی1طرح51-1تعيين1فرم1عناصر1غالب61-1تعيين1تعداد1
و1نوع1گردش1ها71-1تعيين1محل1نقش11مايه1های1اصلی1)اسليمی1
و1ختايی(81-1تعيين1محل1نقش11مايه1های1فرعی1)پرندگان1و1
حيوانات(91-1ساخت1وساز1)مظفری1زاده1و1همکاران،1:13931
54(.1بر1همين1مبنا1می1توان1روش1طراحی1عيسی1بهادری1و1
جواد1رستم1شيرازی1را1مقايسه1نمود1كه1موارد1آن1در1جدول1
11تنظيم1شده1است؛1با1اين1توضيح1كه1شگردهای1نقش11مايه1
سازی1به1صورت1مجزا1بررسی1شده1اند1و1در1اين1جدول1از1آنها1

صرف1نظر1شده1است.

مقايسه شگردهای نقش  مايه سازی عيسی بهادری و 
جواد رستم شيرازی

نقش11مايه(Motif) 1در1لغت1به1معنای1مايه1اصلی1و1بارز1
در1يك1اثر1هنری1است؛1به1عنصر1يا1تركيبی1از1عناصر1بصری1
گفته1می1شود1كه1در1يك1تركيب1بندی1تکرار1می1شود1و1در1بيان1
هنرمند1برجستگی1و1ويژگی1دارد1)پاكباز،5981:13861(.1اين1
اصطالح1در1هنرهای1سنتی1مانند1طراحی1فرش،1عبارت1است1

هنرستان1 اوليه1 هنرجوی1 شش1 جمع1 در1 بهادری1 عيسی1 1.1 تصوير1
هنرهای1زيبای1اصفهان.1نفر1سوم1ايستاده1از1سمت1راست1جواد1رستم1

شيرازی1است.11)تاكی،131:13851(

تصوير1.21عيسی1بهادری1مدير1و1مؤسس1هنرستان1هنرهای1
زيبا1اصفهان1)تاكی،801:13851(

عيسی1 اثر1 چرخ1 شکار1 فرش1 1.3 تصوير1
بهادری11)صوراسرافيل،2181:13811(
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از1تکميل1نقوش1اصلی1همچون1ختايی1و1اسليمی1با1عناصری1
چون1انواع1گل1ها،1غنچه1ها1و1خوشه1ها،1برگ1ها،1سرچنگ1های1
اسليمی1و1نقوش1جانوری.1نقش11مايه1سازی1در1دو1گروه1اصلی1
و1فرعی1و1طی1مراحل1هفتم1و1هشتم1از1مراحل1نه1گانه1طراحی1
فرش1انجام1می1شود1)تصوير61(.1طراح1فرش1از1يك1سو1بعد1
از1تعيين1تعداد1و1نوع1گردش1ها،1به1تعيين1نوع1نقش11مايه1های1
اصلی1شامل1اسليمی1ها1و1ختايی1ها1می1پردازد1و1از1سوی1ديگر1
نقش11مايه1های1فرعی،1اعم1از1محل1قرارگيری1حيوانات1و1گياهان1
را1تعيين1می1كند.1اساسا1ًبعد1از1مرحله1نقش11مايه1سازی1نوبت1به1
ساخت1وساز1نهايی1می1رسد1)تصوير11(.1چهار1تکنيك1ويژه1در1
ايجاد1نقش11مايه1های1اصلی1و1فرعی1در1كار1طراحان1موردبحث1
قابل1شناسايی1است1كه1عبارت1اند1از:11-1تغيير1ابعاد21-1تکثير1

اجزا311-1تركيب1سازی41–1موضوعيت1بخشی1به1اجزا.
تکنيك1»تغيير1ابعاد«1برای1ساخت1خوشه1های1خاص1و1
منحصربه1فرد1در1ابعاد1كوچك1تا1بزرگ1استفاده1می1شود1)تصوير1
7(.1تکنيك1»تکثير1اجزا«1با1ترسيم1گل1های1شاه1عباسی1با1
تزيينات1متکثر1 با1 يا1برگ1های1كنگره1ای1 گلبرگ1های1زياد1
قابل1شناسايی1است1)تصوير81(.1تکنيك1»موضوعيت1بخشی1
به1اجزا«1شامل1نقش11مايه1سازی1در1فرش1های1موضوعی1است1
به1نحوی1كه1نقش11مايه1با1تمركز1بر1موضوعی1خاص1تعريف1
قابل1رؤيت1 می1شود1مانند1آنچه1در1فرش1»ستاره1دريايی«1
است1)تصوير91(.1تکنيك1»تركيب1سازی«1شامل1تركيب1
نقش11مايه1اصلی1و1فرعی1است1مانند1ساخت1اسليمی1با1هيبت1
يك1حيوان،1لچك1سازی1با1طرح1آبزيان،1برگ1سازی1با1نقش11

ماهی1و1غيره1)تصوير101(.
1نقش11مايه1سازی1در1مورد1نقوش1اسليمی،1عموما1ًدر1طراحی1
سرچنگ1های1اسليمی1ديده1می1شود1كه1گاه1از1نوع1برگی1است1
و1گاه1جنسی1متفاوت1دارد.1نقش11مايه1سازی1ختايی1شامل1

طراحی1انواع1خوشه1های1مرسوم1در1طراحی1سنتی،1گل1های1
شاه1عباسی1موسوم1به1برگ1مو1يا1برگ1چنار1و1انواع1گل1های1
گرد1رايج1در1طراحی1فرش1است.1نقش11مايه1سازی1در1گروه1
فرعی1نيز1شامل1طراحی1ويژه1آناتومی1پرندگان1و1حيوانات1
است.1نقش11مايه1سازی1عيسی1بهادری1و1جواد1رستم1شيرازی1
از1اين1حيث1مشابه1است1كه1هردو1هنرمند1طراح1فرش1از1
اصفهان1 معمول1ترين1فرم1عادی1موجود1در1طراحی1فرش1
استفاده1كرده1و1با1شگردهای1مختص1خود1آنها1را1از1حالت1
معمول1خارج1كرده1اند1و1اين1در1حالی1است1كه1بر1حفظ1اصالت1ها1
در1طراحی1ريزنقش11ها1نيز1تأكيد1دارند.1اين1ساختارشکنی1
ماحصل1سال1ها1تجربه1و1مهارت1و1تسلط1به1طراحی1سنتی1و1
نشان1دهنده1درك1عميق1آنها1از1نقوش،1فرم1ها1و1كاركرد1آنها1
است.1در1مقايسه1شگردهای1نقش11مايه1سازی1عيسی1بهادری1و1
جواد1رستم1شيرازی1از1روش1ها1و1اصول1تركيب1بندی1كلی1آثار1
آنها1چشم1پوشی1شده1و1تمركز1تنها1بر1ريزنقش11ها1و1روش1های1

ترسيم1هريك1از1آنها1است.

مقايسه شگردهای نقش مايه سازی در مورد نقش مايه های 
اصلی

شگردهای نقش مايه سازی در مورد اسليمی ها
نقوش1اسليمی،1يکی1از1نقوش1پركاربرد1در1طراحی1قالی1
شهری1مناطق1مختلف1ايران1و1به1خصوص1اصفهان1هستند1كه1
از1دو1بخش1قاب1اسليمی1و1چنگ1اسليمی1تشکيل1می1شود.1
سرچنگ1های1اسليمی1فرم1های1متنوعی1همچون1اسليمی1های1

گلدار،1برگی،1پيچکدار،1اناری،1فيلی1و1...1دارند.
جواد1رستم1شيرازی1عالقه1خاصی1به1اسليمی1برگی1داشته،1

تصوير1.41جواد1رستم1شيرازی،1طراح1فرش1و1اولين1هنرجوی1هنرستان1
هنرهای1زيبای1اصفهان1)تاكی،851:13851(

تصوير1.51فرش1شکار1سيمرغ1اثر1جواد1رستم1
شيرازی11)صوراسرافيل،2201:13811(
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جدول1.11تطبيق1مراحل1طراحی1فرش1بين1عيسی1بهادری1و1جواد1رستم1شيرازی

جواد رستم شيرازی عيسی بهادری مراحل طراحی

1.1طرح1ها1عموما1ًفارغ1از1موضوع1اند1و1تزئينی1هستند.
1.2در1صورت1گرايش1به1طراحی1موضوع1مند،1موضوعات1مرسوم1در1
طراحی1قالی1استفاده1می1شود؛1به1خصوص1گرفت1و1گير1در1تركيبات1
مختلف1با1تأكيد1بر1ايجاد1تنوع1و1نوآوری1در1تركيب1بندی1های1مرسوم

مانند1 قالی1 نامرسوم1در1طراحی1 اساس1موضوعات1 بر1 1.1
پروانه1ها،1ستاره1دريايی،1شکار1چرخ

1.2استفاده1از1موضوعات1مرسوم1همچون1گرفت1و1گير
ايده

عموما1ًلچك1ترنج،1محرابی1ترنجی1و1استفاده1كمتر1از1واگيره1ای1 گرايش1به1طرح1های1ترنجی1و1دارای1قاب1همچون1افشان1
ترنج1دار1و1لچك1ترنج،1جهت1نمايش1موضوع1در1اين1فضاها قالب1طرح

1.1از1نظر1ابعاد1تابع1ابعاد1سنتی1و1مرسوم1.21ايجاد1تقارن1ساده1و1كامل1به1
شيوه1سنتی1.31جهت1دار1نبودن1طرح1ها1به1جز1در1تركيب1های1محرابی

1.1از1نظر1ابعاد1وفادار1به1ابعاد1سنتی1و1مرسوم1.21نحوه1تکرار1
به1دو1شيوه:1الف(1تقارن1ساده1و1به1شيوه1مرسوم1ب(1ايجاد1
تقارن1كلی1و1نه1به1طور1كامل1و1شامل1جزئيات1.31جهت1دار1
بودن1طرح1در1كادر1موردنظر1بر1اساس1موضوع1حتی1در1

طرح1های1متقارنی1چون1لچك1و1ترنج

كادر1و1نحوه1تکرار

1.1زمينه،1مهم1ترين1بخش1طرح1است1.21بيشترين1تمركز1بر1تقسيم1
فضای1زمينه1به1شيوه1نامعمول1است1چراكه1هدف1وی1ايجاد1تفاوت1
خالقانه1در1طراحی1زمينه1است1.31زمينه1به1دو1روش1تقسيم1بندی1
می1شود:1الف(1شيوه1سنتی1و1مرسوم1به1شکل1اليه1ای.1ب(1شيوه1
شخصی1وی1با1استفاده1از1هم1نشينی1سطوح1مختلف1برای1طراحی1
نقوش1در1فضاهای1تعيين1شده1بدون1اليه1ای1بودن.1.4در1تعيين1ابعاد1
بخش1های1اصلی1خصوصا1ًترنج1چندان1تابع1روش1های1مرسوم1نيست1

و1گاه1بسيار1بزرگ1تر1از1اندازه1های1رايج1طراحی1می1شوند

1.1فضاهای1محصوری1چون1ترنج،1لچك1و1قاب1به1دليل1
موضوعی1بودن1و1اولويت1طرح1ها،1مهم1ترين1بخش1طرح1است1
كه1موضوع1محوری1در1آنها1نمايش1داده1می1شود1.21در1تعيين1
اندازه1و1فرم1فضاهای1اصلی1عموما1ًپيرو1روش1های1مرسوم1
نيست1و1بر1اساس1موضوع1اقدام1می1كند1.31تقسيم1بندی1
نامعمولی1در1زمينه1فرش1صورت1نمی1گيرد1و1كل1زمينه1
يك1فرم1واحد1ديده1می1شود؛1آن1هم1بدون1ايجاد1فضاهايی1

چندگانه1)همچون1رستم1به1جز1در1شکار1چرخ(

تقسيم1بندی1طرح

1.1كليت1فرم1ها1برگرفته1از1فرم1های1سنتی1رايج1است1اما1در1طراحی1
جزئيات1تفاوت1هايی1با1فرم1های1مرسوم1وجود1دارد1.21در1طراحی1
فرم1بيرونی1و1درونی1لچك1و1ترنج1تفاوت1هايی1با1روش1های1معمول1
ديده1می1شود1مثاًل1از1قاب1های1در1هم1تنيده1تودرتو1استفاده1می1شود1

يا1قاب1هايی1بيرون1ترنج1و1چسبيده1به1آن1طراحی1می1شود.

1.1بر1اساس1موضوع1انتخاب1می1شود1ولی1از1نظر1شکل1كلی1
اگرچه1شباهت1هايی1با1فرم1های1رايج1دارند1ولی1در1اجرای1
نهايی1تفاوت1هايی1با1توجه1به1نياز1موضوع1در1آنها1ايجاد1
می1شود.1.2ابتدا1فرم1آن1گروه1از1عناصر1تعيين1می1گردد1كه1
بيشترين1نقش11را1در1بيان1موضوع1دارند1.31عموما1ًعناصر1
مذكور1در1اندازه1ها1ی1بزرگ1تری1نسبت1به1ساير1نقوش1طراحی1
می1شوند1.41نوع1واگيره1بندی1فضاهايی1چون1ترنج1متفاوت1
است1و1دارای1محور1تقارن1معمول1نيستند1و1گاه1اصاًل1تقارنی1
وجود1ندارد1و1طرح1به1صورت1سرتاسری1آماده1شده1است1

مثل1ستاره1دريايی1و1شکار1چرخ

تعيين1فرم1عناصر1
غالب

1.1تعداد1گردش1ها1در1آثار1وی1بسيار1متنوع1است1و1از1دو1تا1پنج1
گردش1را1شامل1می1شود.1.21در1زمينه1از1هر1دو1نوع1گردش1اسپيرال1
و1شاخه1رقصان1استفاده1می1شود.1.31تنوع1تركيب1بندی1با1استفاده1
از1انواع1گردش1ها1در1آثار1وی1بسيار1زياد1است1و1مهارت1بااليی1در1

استفاده1از1آنها1در1هر1فضايی1وجود1دارد.

1.1در1زمينه1عموما1ًاز1يك1يا1دو1گردش1به1شکل1مرسوم1
اليه1ای1استفاده1می1شود.1.21عموما1ًتقارن1كامل1در1طراحی1
گردش1ها1در1زمينه1طرح1وجود1ندارد1و1فقط1در1كليات1تا1
حدودی1تقارن1ديده1می1شود.1.31هم1از1گردش1های1اسپيرال1

و1هم1از1شاخه1های1رقصان1استفاده1می1شود.

تعداد1و1نوع1
گردش1ها

به1تفضيل1در1ادامه1مقاله1شرح1داده1می1شود. به1تفضيل1در1ادامه1مقاله1شرح1داده1می1شود. نقش11مايه1سازی

با1وجود1استفاده1از1تزئينات1مرسوم1در1ساخت1وساز1نقوش،1او1با1
ايجاد1تغييراتی1در1جزئيات1اجرايی1آنها1باعث1متفاوت1شدن1نقوش1

در1ساخت1وساز1نهايی1می1شود.

1.1از1تزئينات1معمولی1و1مرسوم1در1ساخت1وساز1نهايی1نقوش1
مختلف1استفاده1می1شود. ساخت1وساز

)نگارندگان(
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به1شکلی1كه1اين1نوع1اسليمی،1در1زمينه1و1متن1اصلی1فرش1
بنا1به1امکان1استفاده1شده1و1در1اولويت1قرار1گرفته1است؛1
همچون1بسياری1از1نقوشی1كه1در1آثار1وی1به1شکل1متفاوتی1
كار1شده1است،1اسليمی1ها1نيز1با1تفاوت1هايی1طراحی11شده1اند1
كه1منجر1به1شناخت1روش1خاص1وی1می1شود.1اين1طراح1
فرش،1از1برگ1های1پردندانه1در1طراحی1اسليمی1های1برگی1
استفاده1نموده؛1به1شکلی1كه1دندانه1ها1فقط1لبه1بيرونی1برگ1
را1می1پوشانند؛1بدون1اينکه1ريشه11آنها1به1داخل1برگ1كشيده1
شود1تا1از1فضای1ميانی1برای1قرار1دادن1تزئينات1مناسب1جهت1
ايجاد1تنوع1رنگی1و1فرمی1استفاده1كند.1رشته1ای1به1هم1پيوسته1
از1فرم1های1دايره1شکل،1تزئينی1است1كه1جواد1رستم1شيرازی1
به1طور1معمول1داخل1برگ1ها1استفاده1نموده1است.1اين1رشته1
به1شکل1به1هم1چسبيده1شبيه1دانه1های1تسبيح1فضای1ميانی1
برگ1را1پر1می1كند1و1گاه1به1همين1شکل1از1غنچه1های1پيوسته1
نيز1استفاده1نموده1است.1اين1شيوه1ساخت1وساز1اسليمی1برگی،1
اين1دسته1از1نقوش1را1در1آثار1وی1متمايز1از1ديگر1طراحان1
می1كند.1الزم1به1ذكر1است1كه1در1طراحی1برگ1كنگری1های1
بزرگ1آخر1گردش1ها1نيز1طراح1از1همين1شيوه1استفاده1نموده1
كه1از1پرداختن1به1آن1صرف1نظر1می1شود1)تصاوير1111تا131(.
شگرد1نقش1مايه1سازی1عيسی1بهادری1در1طراحی1نقوش1
اسليمی1مبتنی1بر1دو1روش1است.1نخست1طراحی1آنها1با1استفاده1
از1روش1های1مرسوم1و1رايج1بين1طراحان1فرش1كه1بسيار1ساده1
و1معمولی1است1و1دوم1با1استفاده1از1نقوش1حيوانات1است.1در1

اين1روش1بهادری1با1دو1مشکل1روبروست1كه1به1خوبی1از1عهده1
آنها1برآمده1است؛1نخست1اينکه1بايد1فرم1مرسوم1نقش1مايه1
دچار1نقص1نشود1و1دوم1اينکه1در1عين1حفظ1فرم1نقش1مايه،1بايد1
آناتومی1حيوان1موردنظر1نيز1حفظ1شود1و1به1شکل1نامفهومی1
در1جهت1نقش1مايه1سازی،1بدشکل1)دفورمه(1نشود.1نمونه1های1
بارز1چنين1روشی1را1می1توان1در1طرح11افشان1ترنج1دار1اسليمی1
و1ختايی1ديد1كه1در1گردش1های1اسليمی1زمينه1برای1ساختن1
فرم1سرچنگ1ها1در1قالب1اسليمی1برگی،1از1فرم1دو1روباه1با1
ايجاد1تغييراتی1در1فرم1و1آناتومی1آنها1جهت1هماهنگی1با1فرم1
اسليمی1استفاده1شده1است.1بهادری1در1فرش1بشريت1نيز1از1
همين1شيوه1نقش1مايه1سازی1جهت1به1تصوير1كشيدن1اندام1

انسانی1سود1جسته1است1)تصاوير1141تا161(.

شگردهای نقش مايه سازی در مورد ختايی ها

الف( انواع خوشه های مرسوم در طراحی سنتی
خوشه1های1بزرگ1معموال1ًدر1انتهای1گردش1های1حلزونی1
در1مکتب1طراحی1قالی1اصفهان1استفاده1می1شوند؛1زيرا1در1اين1
بخش،1فضای1بيشتری1وجود1دارد.1از1غنچه1ها1نيز1در1فضاهای1
كوچك1تر1و1البه1الی1نقوش1ختايی1به1فراخور1فضا1و1نوع1نقوش1
اطراف1آن1استفاده1می1شود.1رستم1شيرازی1عالوه1بر1كاربرد1
نقوش1مذكور1به1شکل1رايج1و1مرسوم،1از1شيوه1انحصاری1خود1
استفاده1نموده1كه1در1آثار1ساير1طراحان1مشاهده1نمی1شود؛1
بدين1ترتيب1كه1خوشه1ها1را1در1ابعاد1بسيار1بزرگ1و1كشيده1با1

تصوير1.61مراحل1نقش11مايه1سازی1برگ1
كنگری11)نگارندگان(

تصوير1.71تکنيك1تغيير1ابعاد1در1نقش11مايه1
(URL:2)11سازی

در11 اجزا1 تکثير1 تکنيك1 1.8 تصوير1
نقش11مايه1سازی1)نگارندگان(

در1 تركيب1سازی1 تکنيك1 1.9 تصوير1
نقش11مايه1سازی1)نگارندگان(

تصوير1.101تکنيك1موضوع1بخشی1
در1نقش11مايه1سازی1)نگارندگان(
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انواع1گل1ها1و1غنچه1ها1طراحی1نموده؛1به1شکلی1كه1ديگر1كاربرد1
رايج1فضاسازی1فضاهای1كوچك1را1از1دست1داده1و1برای1پر1
كردن1بخش1هايی1از1زمينه1و1داخل1فضاهای1اصلی1استفاده1شده1
است1)تصاوير1171و181(.1وی1غنچه1های1گل1را1نيز1به1شيوه1ای1
كاماًل1منحصربه1فرد1كار1می1كند؛1برای1اين1منظور1غنچه1را1به1
دو1بخش1سرهم1سوار1تقسيم1می1كند،1بخش1اول1شامل1پايه1
غنچه1می1شود1كه1عموما1ًخود1با1يك1گل1يا1غنچه1ای1ساده1با1
گلبرگ1هايی1در1ميان1ساخته1می1شود1و1سپس1گلبرگ1های1
غنچه1بدون1كاسبرگ1به1شکل1مستقيم1و1به1تعداد1نامتعارف1
بر1روی1هم1سوار1شده1و1روی1بخش1اول1غنچه1كه1بزرگ1تر1

است1قرار1می1گيرند1)تصاوير1191و201(.
بهادری1در1استفاده1از1نقش1مايه1های1مبتنی1بر1انواع1خوشه1های1

مرسوم1در1طراحی1سنتی1از1روش1فردی1و1خاصی1پيروی1
نکرده1است.1اساسا1ًدر1مقايسه1با1كاربرد1بسيار1زياد1و1نامتعارف1
خوشه1ها1در1آثار1رستم1شيرازی،1اين1دسته1از1نقوش1برای1
بهادری1از1اهميت1چندانی1برخوردار1نيستند1و1زياد1در1آثار1
وی1كاربردی1ندارند،1با1اين1حال1در1همين1موارد1موجود1وی1
برخالف1خوشه1های1رايج1در1مکتب1اصفهان1و1طراحان1آن1كه1
عمدتا1ًاز1گل1هايی1نسبتا1ًدرشت1يا1متوسط1استفاده1كرده1اند،1
تمايل1داشته1تا1از1گل1های1ريز1در1طراحی1آن1ها1بهره1جويد.1
در1ساير1موارد1نکته11قابل1توجهی1در1طراحی1خوشه1های1وی1

وجود1ندارد1)تصاوير1211تا241(.

تصاوير1111تا1.1131ترسيم1پردندانه1اسليمی1ها1به1عنوان1شگرد1نقش1مايه1سازی1جواد1رستم1شيرازی

(URL: 1)1.131تصوير تصوير121.)نگارندگان( (URL: 1).111تصوير

تصوير1161. تصوير1151. تصوير1141.

تصاوير1141تا1.161شگردهای1عيسی1بهادری1در1نقش1مايه1سازی1اسليمی1ها1)نگارندگان(

تصوير1.20)ملول،2171:13841( تصوير1191.)ملول،2171:13841( (URL: 2).1181تصوير تصوير1171.)ملول،217:1384(

تصاوير1171و1.181نقش1مايه1سازی1رستم1شيرازی1با1ترسيم1خوشه1های1بزرگ،1به1هم1پيوسته1و1سر1هم1سوار1در1آثار1رستم1شيرازی

تصاوير1191و1.201ترسيم1غنچه1های1فاقد1كاسبرگ1به1شکل1سر1هم1سوار1و1قرارگرفته1روی1گلی1درشت،1در1آثار1رستم1شيرازی
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ب( گل های شاه عباسی
»شاه1عباسی«،1يکی1از1مهم1ترين1و1رايج1ترين1گل1ها1در1
طراحی1سنتی1است1كه1با1ساختار1متقارن1با1بخشی1مركزی1و1
گلبرگ1هايی1در1اطراف،1بزرگ1ترين1گل1ها1را1شامل1می1شود.1
زير1گونه1های1متعددی1از1اين1نوع1گل1همچون1برگ1مو1يا1

برگ1چنار،1اناری1و1پيازی1وجود1دارد.
استفاده1مکرر1از1گل1های1عباسی1برگ1مو1در1اندازه1و1فرم1های1
بسيار1متنوع،1يکی1از1ويژگی1های1بارز1شگرد1جواد1رستم1شيرازی1
در1نقش1مايه1سازی1ختايی1هاست؛1دليل1نامگذاری1اين1گل،1
شباهت1فرم1كلی1آن1به1برگ1مو1يا1برگ1چنار1با1گلبرگ1هايی1
كنگره1دار1است.1طراح1مذكور1برای1جلوگيری1از1تکرار1و1يکنواختی1
اين1نوع1گل1ها1كه1به1طور1ذاتی1دارای1فرم1خشك1و1خشنی1
هستند،1توجه1و1خالقيت1خود1را1معطوف1به1توسازی1داخل1
گل1و1تنوع1در1تعداد1و1فرم1اجرايی1گلبرگ1های1گل1كرده1و1از1
اين1طريق1در1عين1تکرار1يك1نوع1خاص1گل1باعث1متنوع1شدن1
فرم1های1اجرايی1شده1كه1در1نهايت1باعث1شده1تا1از1مالل1آور1

بودن1آنها1در1اثر1تکرار1جلوگيری11شود1)تصاوير1251تا271(.
شگرد1عيسی1بهادری1در1نقش1مايه1سازی1ختايی1ها،1بر1مبنای1
طراحی1گل1های1شاه1عباسی1را1بايد1در1راستای1موضوعی1بودن1
كارهای1او1شناخت؛1بدين1معنی1كه1او1سعی1می1كند1ساختار1
گل1های1عباسی1را1با1حفظ1اصالت1آن1جهت1بيان1موضوع1تغيير1

دهد.1به1عنوان1مثال1در1طرح1ستاره1دريايی1برای1نشان1دادن1
موضوع1كه1موجودات1آبزی1و1ماهيان1است1او1گلبرگ1های1
گل1های1عباسی1را1تبديل1به1ماهی1می1كند1و1در1نهايت1چنين1
به1نظر1می1رسد1كه1گل1به1وسيله1تجمعی1از1ماهيان1كوچك1
نشان1داده1شده1است.1در1حركتی1مشابه1در1طرح1های1ديگر1
وی1گل1های1عباسی1را1در1قالب1موجوداتی1همچون1حلزون1يا1

پروانه1طراحی1می1كند1)تصاوير1281تا301(.

ج( انواع گل های گرد رايج در طراحی سنتی
خانواده11گل1های1گرد1از1رايج1ترين1گونه1های1گل1در1طراحی1
سنتی1و1طراحی1قالی1هستند.1از1نظر1اندازه،1اين1گل1ها1جزو1
گل1های1كوچك1در1روش1مرسوم1طراحی1مکتب1اصفهان1
قلمداد1می1شوند1كه1به1وفور1در1آثار1همه11طراحان1فرش1ديده1
می1شوند؛1جواد1رستم1شيرازی1نيز1از1اين1قاعده1مستثنی1نيست،1
اما1در1آثار1وی1تفاوت1هايی1در1فرم1های1مرسوم1اجرايی1از1اين1

گل1ها1ديده1می1شود.
بدين1معنی1كه1وی1از1اين1گل1ها1در1اندازه1های1مختلف1
استفاده1می1كند،1از1ريز1در1خوشه1ها1تا1درشت1معادل1گل1های1
عباسی.1جدای1از1تنوع1اندازه1وی1معموال1ًاين1گونه1از1نقوش1را1با1
تعداد1زياد1گلبرگ1اجرا1می1كند1كه1چندان1مرسوم1نيست،1گاه1
تعداد1گلبرگ1ها1بين1101تا1161عدد1متغير1است؛1به1خصوص1
زمانی1اين1گل1گرد1در1اندازه1های1بزرگ1معادل1گل1عباسی1كار1

تصوير1.241تصوير231.تصوير221.تصوير211.

تصاوير1211و1.221نقش1مايه1سازی1عيسی1بهادری1با1تبعيت1از1فرم1های1رايج1خوشه1ها1در1طراحی1سنتی1)نگارندگان(

تصاوير1231و1.241ترسيم1غنچه1های1منطبق1بر1فرم1رايج1در1طراحی1سنتی1توسط1عيسی1بهادری1)نگارندگان(

(URL: 1)1.251تصوير(URL: 1).1261تصوير1271.)ملول،2171:13841(تصوير

تصاوير1251تا1.271گل1های1برگ1مو1يا1برگ1چنار1با1فرم1ها1و1توسازی1های1متنوع1در1آثار1رستم1شيرازی
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می1شود1كه1امکان1اجرای1گلبرگ1های1زياد1وجود1داشته1باشد.1
نوع1گل1های1گرد1مورداستفاده1در1كارهای1وی1با1ويژگی1های1
موجود1نيز1گاه1فرفره1ای1و1گاه1با1گلبرگ1های1ساده1و1متقارن1

است1)تصاوير1311تا331(.
بهادری1در1طراحی1گل1های1گرد1شيوه11چندان1متفاوتی1از1
ساير1طراحان1ندارد.1داليلی1برای1اين1موضوع1متصور1است1كه1
مهم1ترين1آنها1كوچك1بودن1اندازه11گل1جهت1استفاده1از1آنها1
برای1بيان1موضوع1است.1برای1او1موضوع1در1درجه11اول1اهميت1
قرار1دارد1و1در1اين1راستا1وی1همواره1سعی1می1كند1از1كليات1تا1
جزئيات1طرح1همچون1نقش1مايه1ها1را1برای1بيان1موضوع1استفاده1
كند.1برای1رسيدن1به1اين1منظور1اولويت1با1فضاهای1بزرگ1است1
كه1محل1كافی1برای1بيان1وجود1داشته1باشد1و1سپس1به1تدريج1
به1سراغ1فضاها1و1نقش1مايه1های1كوچك1تر1می1رود.1از1بين1نقوش1
ختايی،1عباسی1ها1با1توجه1به1درشتی1اندازه1كارايی1بيشتری1

برای1بيان1موضوع1دارند1ولی1نقوش1كوچکی1همچون1گل1های1
گرد1فضای1كافی1جهت1بيان1موضوع1را1ندارد؛1بنابراين1بهادری1
عالقه11خاصی1به1آن1ها1ندارد1و1در1طراحی1آنها1از1روش1های1

مرسوم1پيروی1می1كند1)تصاوير1341تا361(.

مقايسه شگردهای نقش مايه سازی در مورد نقش مايه های 
فرعی

الف( طراحی پرندگان
پرندگان1دسته1ای1ديگر1از1نقوشی1هستند1كه1در1طراحی1
قالی1گاه1و1بيگاه1در1البه1الی1نقوش1مختلف1در1حاالت1مختلف1
طراحی1می1شوند.1پرندگانی1كه1رستم1شيرازی1در1طرح1های1
قالی1خود1استفاده1كرده1از1نظر1فرم1و1آناتومی1كلی1مشابه1
نمونه1های1كارشده1در1مينياتورها1و1تشعيرهای1ايرانی1است؛1
و1از1حيث1نوع1تزئينات1مورداستفاده،1از1طراحی1قالی1مکتب1

تصوير1301.تصوير1291.تصوير1281.

تصاوير1281تا1.301ترسيم1شاه1عباسی1توسط1عيسی1بهادری1با1حفظ1اصالت1روش1های1مرسوم1و1در1جهت1موضوع1محوری1)نگارندگان(

(URL :1)1.311تصوير1.321)نگارندگان(تصوير(URL: 1)1.331تصوير

تصاوير1311تا1.331ترسيم1گل1های1گرد1ساده1و1فرفرهای1با1گلبرگ1های1زياد1در1آثار1رستم1شيرازی1)نگارندگان(

تصوير361.تصوير1351.تصوير341.
تصاوير1341تا1.361ترسيم1گل1های1گرد1مطابق1شيوه1مرسوم1در1طراحی1سنتی1توسط1عيسی1بهادری1)نگارندگان(
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اصفهان1پيروی1می1كند.1وی1در1طراحی1پرندگان1به1خصوص1
در1طراحی1پرندگان1شکاری1تأكيد1بر1قدرت1و1صالبت1نقش11
داشته1است.1اين1در1حالی1است1كه1در1مقايسه1با1پرنده1هايی1
كه1عيسی1بهادری1طراحی1كرده،1اندكی1خشن1تر1و1درشت1تر1
طراحی11شده1اند.1تأكيد1بيشتری1در1طراحی1برخی1اجزای1
پرنده1صورت1گرفته1و1گاه1از1حاالت1خاصی1پيروی1كرده1اند.1
به1عنوان1مثال1بدن1پرندگان1درشت1ديده1می1شود1و1فرم1منقار،1
پاها1و1بال1های1پرنده1اندكی1درشت1تر1و1خشن1تر1از1حد1معمول1
طراحی1شده1اند.1منقار1بااليی1پرندگان1شکاری1همچون1عقاب1
يا1سيمرغ1از1سمت1داخل1دهان1دارای1يك1برجستگی1است1
كه1برای1تأكيد1بيشتر1بر1قدرت1پرنده1عموما1ًبه1اين1شکل1
كار1شده1است.1تمامی1شاه1پرها1در1طراحی1بال1ها،1از1قسمت1
نزديك1بدن1تا1شاه1پرهای1بزرگ1انتهايی1قابل1تشخيص1اند1و1
يك1به1يك1طراحی1شده1اند.1اين1در1حالی1است1كه1بهادری1
تنها1شاه1پرهای1اصلی1را1طراحی1كرده1و1از1پرهای1كوچك1تر1
صرف1نظر1نموده1است.1رستم1شيرازی1برای1ترسيم1جزئيات1
و1تزئينات1بال1پرندگان1درشت1هميشه1از1چهار1پالن1استفاده1
نموده1است؛1عموما1ًپالن1اول1شامل1برگ1كنگری1يك1طرفه1
با1پرهای1ريز1پولك1مانند1است،1در1پالن1دوم1پرهای1كشيده1
فلس1مانند1پشت1سرهم1قرار1گرفته1اند1كه1هرچه1از1سمت1
بدن1به1نوك1بال1نزديك1تر1می1شوند1كوچك1تر1می1شوند.1در1
پالن1سوم1شاه1پرهای1نوك1تيز1نسبتا1ًكوتاهی1كار1شده1اند1كه1
زمينه11خيزش1شاه1پرهای1اصلی1از1زير1آنها1را1فراهم1می1كند.1در1
قسمت1پشت1پرنده1ها1در1صورتی1كه1فضای1كافی1وجود1داشته1
از1پولك1های1نوك1تيز1كه1به1ترتيب1زير1هم1قرار1می1گيرند1برای1
تزئين1استفاده1شده1و1برای1سينه1و1شکم1پرندگان1هميشه1
از1خطوط1تزئينی1ريز1و1يا1خطوط1شکسته1استفاده1گرديده1
است1و1به1ندرت1بدن1پرنده1به1صورت1ساده1كار1شده1است1

)تصاوير1371تا391(.
بهترين1مشخصه1های1نقش1مايه1سازی1خاص1بهادری1را1در1
طراحی1نقش1مايه1های1فرعی1از1جمله1پرندگان،1چهارپايان1و1

درندگان1بايد1جستجو1كرد.1برای1اين1منظور1وی1دو1روش1را1
به1كار1برده1است؛1نخست1طراحی1مستقيم1و1واضح1موجودات1
و1دوم1استفاده1از1آنها1در1طراحی1نقوشی1همچون1اسليمی1و1
ختايی.1عالقه1زياد1وی1به1استفاده1از1نقوش1حيوانی1تا1آنجا1ادامه1
پيدا1كرده1كه1به1ندرت1می1توان1طرحی1از1وی1مشاهده1كرد1كه1
در1آن1نتوان1نشانی1از1نقوش1حيوانی1پيدا1كرد.1انواع1پرندگان،1
چهارپايان1و1درندگان1و1حتی1حشراتی1نظير1پروانه1و1حلزون1
نيز1در1آثار1وی1قابل1شناسايی1است.1حيوانات1مورداستفاده1
بهادری1شامل1گونه1های1بسيار1متنوعی1شامل1پلنگ،1ببر،1
خرس،1ميمون،1شير،1قوچ،1آهو،1روباه،1خرگوش،1سيمرغ،1
اژدها،1كبك،1قرقاول،1اردك،1عقاب1و1بسياری1پرندگان1ديگر1
و1همين1طور1انواع1ماهيان1و1آبزيان1گوناگون1است.1در1آثار1
هيچ1طراح1ديگری1نمی1توان1چنين1تنوعی1از1نقوش1حيوانی1

و1جانوری1را1مشاهده1كرد1)تصاوير1401تا421(.
بهادری1در1طراحی1پرندگان1روشی1متفاوت1از1رستم1شيرازی1
دارد.1آناتومی1كلی1پرندگان1طراحی1شده1توسط1عيسی1بهادری1
همچون1جواد1رستم1شيرازی1برگرفته1از1دوره11صفوی1است1اما1
در1پاره1ای1موارد1بسيار1متفاوت1از1گونه1پرندگانی1است1كه1رستم1
شيرازی1از1تزيينات1دوره1صفوی1اخذ1كرده1است.1به1طور1كلی1
پرندگان1وی1از1نظر1سيمای1ظاهری1از1ظرافت1بااليی1برخوردارند1
كه1اين1ظرافت1به1خصوص1در1سر1و1گردن1پرنده1به1خوبی1خود1
را1نشان1می1دهد.1بهادری1برخالف1رستم1شيرازی1معموال1ً
توجه1زيادی1به1تزئينات1روی1بدن1پرنده1ندارد1و1در1بسياری1
موارد1هيچ1گونه1عنصر1تزئينی1روی1بدن1قرار1نمی1دهد1و1تنها1از1
يك1رنگ1ساده1برای1جلوه1دادن1به1بدن1استفاده1می1كند؛1وی1
بال1ها1را1برای1كمتر1به1چشم1آمدن1بدن1عاری1از1تزئين1پرنده،1
به1شکلی1روی1تن1قرار1می1دهد1كه1بيشترين1سطح1بدن1را1
بپوشاند1و1با1قرار1دادن1تزئينات1روی1بال1سعی1در1جبران1اين1
مورد1دارد.1نکته1مهم1ديگر1در1اين1بخش،1عالقه1بهادری1به1
تصوير1كردن1پرندگان1از1زوايای1نامتعارف1است1كه1كمتر1در1
طراحی1سنتی1و1قالی1به1آن1توجه1شده1است.1اين1مورد1احتماال1ً

تصوير1.391)ملول،217:1384(تصوير1.381)نگارندگان(تصوير1.1371)نگارندگان(

تصاوير1371تا1.391شگردهای1جواد1رستم1شيرازی1در1نقش1مايه1سازی1پرندگان
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به1نقاش1بودن1وی1برمی1گردد1كه1پيش1از1گرايش1او1به1طراحی1
قالی1در1آن1رشته1مشغول1به1فعاليت1بوده1است.1به1نحوی1كه1
تسلط1وی1به1آناتومی1باعث1تصويرشدن1پرندگان1از1زوايای1
موردبحث1شده1است.1پرندگان1و1حيوانات1در1طراحی1قالی،1
عموما1ًاز1زاويه1جانبی1تصوير1می1شوند1زيرا1هم1ساده1تر1است1
و1هم1بهتر1می1تواند1معرف1حيوان1موردنظر1باشد.1مورد1بعدی1
در1طراحی1پرندگان1بهادری1مربوط1به1نوع1تزئينات1بال1ها1به1
خصوص1در1پرندگان1بزرگ1همچون1قرقاول1و1سيمرغ1است.1
وی1به1عکس1رستم1شيرازی1كه1بال1ها1را1با1اليه1های1تزئينی1
زياد1و1تأكيد1بر1شاه1پرها1طراحی1می1كند،1برخوردی1بسيار1ساده1
با1بال1ها1دارد.1برای1اين1منظور1وی1پيش1از1كشيدن1شاه1پرها1
يك1رديف1پرهای1پولکی1شکل1درشت1طراحی1می1كند1و1از1

زير1آنها1شاه1پرهای1سمت1نوك1بال1را1می1كشد1و1از1كشيدن1
شاه1پرهای1ريزتر1بال1سمت1بدن1صرف1نظر1می1كند.1در1تزئين1
بال1های1پرندگان1كوچك،1وی1گاه1از1فرم1های1مرسوم1سنتی1
نيز1استفاده1نمی1كند1و1با1چند1خط1ساده1يا1فرم1های1منحنی1
بال1ها1را1پر1می1كند1و1گاه1حتی1از1كشيدن1پرها1نيز1خودداری1

می1كند1)تصاوير1431تا451(.

ب( طراحی چهارپايان و درندگان
همان1درشتی1و1خشونت1نسبی1ای1كه1در1طراحی1پرندگان1
جواد1رستم1شيرازی1ديده1می1شود1در1طراحی1چهارپايانی1
همچون1قوچ،1آهو1و1خرگوش1و1درندگانی1چون1ببر،1پلنگ،1
روباه1و1گرگ1نيز1وجود1دارد1)تصاوير1461تا491(.1اندكی1اغراق1

تصوير421.تصوير411.تصوير401.

تصاوير1401تا1.421شگردهای1عيسی1بهادری1در1نقش1مايه1سازی1پرندگان1با1استفاده1از1زوايای1ترسيم1نامتعارف )نگارندگان(

تصوير451.تصوير441.تصوير431.

تصاوير1431تا1.451ويژگی1پرندگان1در1آثار1عيسی1بهادری1با1ترسيم1خالصه1بال1ها،1ترسيم1شاه1پرهای1اصلی1و1تزئينات1پولکی1درشت1روی1بال1)نگارندگان(

تصوير1.491)همان(تصوير1.481)ملول،217:1384(تصوير1.471(URL: 2)تصوير1.461)ملول،217:1384(

تصاوير1461تا1.491نقش1مايه1سازی1رستم1شيرازی1در1مورد1حيوانات1شامل1اغراق1در1انحناهای1خطوط1اصلی1بدن،1پنجه1ها1و1اجزای1چهره1)نگارندگان(
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در1طراحی1برخی1از1اجزای1حيوانات1مذكور1مثل1پنجه1ها1و1
اجزای1صورت1وجود1دارد؛1البته1گاه1نيز1در1طراحی1اندام1های1
بدن1نيز1خطوطی1با1منحنی1های1اغراق1آميز1ديده1می1شود.1
اين1در1حالی1است1كه1عيسی1بهادری1در1طراحی1حيوانات1از1
ظرافت1و1مالحت1بيشتری1بهره1برده1است1و1از1خطوط1منحنی1

ظريف1و1ماليم1استفاده1كرده1است.
عيسی1بهادری1نيز1در1طراحی1چهارپايان1و1درندگان،1تقريبا1ً
مشابه1طراحی1پرندگانش1عمل1می1كند؛1بدين1معنی1كه1همان1
ظرافت1در1طراحی1را1دارا1است.1با1اين1توضيح1كه1خطوط1بدن1
اين1چهارپايان1و1درندگان،1منحنی1های1لطيف1تری1نسب1به1

حيوانات1ترسيمی1توسط1رستم1شيرازی1دارد.1جالب1اينجا1است1
كه1در1طرح1های1بهادری1با1وجود1آنکه1تزيين1بدن1حيوانات1
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Abstract

This article aims to introduce and study of “drawing methods” in “Eisa bahadori” and 
“Javad Rostam Shirazi” works and also “Isfahan fine arts high school”. This high school 
was the most important artistic place for educating of traditional arts, especially carpet 
designing. They were the first generation of Isfahan fine art high school carpet designer. 
This study tries to show how they did their artistic works and what were their methods, 
also try to answer to this question what are the similarities and differences between their 
methods? This is the first study to review their works with this view point. Detailed analysis 
of their works shows their usage nine steps in their works. The most important points are 
their methods for drawing “eslimi” and “khatayi” motives, each one of these artists have 
their personal method. Animal and birds motives are very decisive in understanding each 
method. The results of the study show they use four techniques: Conceptual motives, 
element composition, changing motives size and duplication of elements in their works. 
Rostam shirazi’s methods based on drawing stuffy eslimid, big cluster, round flowers 
with many petals and grape leaf flowers. Eisa bahadoris method based on usage animal 
motives and combining that with khatayi and eslimid motives.He loves drawing several 
types of animal from unusual view point angle with soft outer lines and this is in contrast 
to Rostam’s methods with exaggerated and violent lines and states.

Key words: Isfahan fine art high school, Isfahan carpet stylistic, carpet designing method, 
mortifying, Eisa bahadori,Javad rostam shirazi.

Comparative Study of “javad rostam shirazi” and “Eisa 
bahadori” Methods in Isfahan carpet designing with an 
Emphasis on Mortifying Methods.
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