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مقدمه و بیان مسئله
بافتقالیبهوسعتجغرافیایپهناورایراندرطی
قالیهای هویتی ویژگیهای شكلگیری باعث قرنها،
و فرهنگی قومی، ویژگیهای با متناسب منطقه هر
جغرافیاییشدهاست.شناختمبانیوقواعدشكلدهنده،
شخصیتاینقالیهاوتبیینعواملمتعددموجدآنها
که است مباحثی از یكی روشمند و علمی بهصورت
توجهپژوهشگرانفرشرابهخودجلبکردهاست.با
اینحال،غفلتازروشهایمطالعةعلمیوتفسیرهای
بخش یافتههای تا است شده باعث وصفی و ذوقی
الزم پایایی و روایی از پژوهشها این  از عمدهای

برخوردارنباشند.
فرش طرحهای از متفاوت خوانشهای طرفی از
ایرانوساختارهایمتفاوتآندرحوزههایعشایری،
حوزة محققان تا است شده باعث شهری و روستایی
طرحونقشدرشناختدگرگونیهاومهاجرتنقوش،
باشند. نداشته نظر اتفاق غیره و اصالتها تشخیِص
یافتههای تعمیم در توفیق عدم باعث عواملی چنین
علمی روشهای معتقدند، برخی است. شده پژوهشها
فراگیروسنجهپذیردرپژوهشهایحوزةطرحونقش
آنان»سالها نظر از بهکارگرفتهنشدهاست. قالیها
استکهادبیاتنوشتاریدرزمینهطرحونقشفرشبه
گونهایعجیببدونساختاروتوأمبانواقصبسیارارائه
میگرددوهریکازبزرگانصاحبقلمدراینحوزهاز
ظنخود»چهدرستوچهنادرست-برآنافزودهاند...
قالی نقش و طرح طبقهبندی و شناخت جهت لذا
هستیم« محكم و متقن ساختارهای نیازمند
)اربابی،57:1۳87(.اینپژوهشگرانهموارهبراهمیت
بر مبتنی نظاممند و علمی روشهای کاربست
مطالعات در قاعدهمند و تحلیلی سازوکارهای
روشهای این از یكی داشتهاند. تأکید فرششناسی
»سبکشناسی« دانش سازوکارهای از استفاده علمی،
است.توجهبهگستردگیجغرافیایتولیدقالیوتنوع
درمؤلفههایفنیوبصریقالیهایایران،فراهمبودن
دانش قابلیتهای کارگیری به برای مساعد زمینة
و جغرافیایی تاریخی، مطالعات در را سبکشناسی
حال این با میدهد. نشان ایران قالیهای اسنادی

مطالعات انجام لزوم بر پژوهشگران تأکید علیرغم
قالی مختلف ابعاد شناخت جهت در سبكی روشمند
ایران،فقدانیکروشنظاممندومدوندراینزمینه

بهخوبیاحساسمیشود.
شخصی و پراکندگی حاضر پژوهش اصلی مسئلة
نگرشهای رویكردهای و اصطالحات مفاهیم، بودن
مبانی و الگو یک غیاب در فرش مطالعات در سبكی
نظریمشخصدراینزمینهمیباشد.اینشرایطباعث
یافتههای تعمیم و تأیید ارزیابی، تا است شده
کافی و الزم اعتبار و دقت از انجامشده پژوهشهای
وچگونگی ماهیت اینكه، به توجه با نباشد. برخوردار
یافتنصفاتسبکونیزچگونگیتغییرسبکها،محور
مطالعاتسبكیراتشكیلمیدهند،ازاینروسؤاالت
و مفاهیم الف( از: عبارتند حاضر پژوهش اصلی
فرش در سبکشناسی دانش تخصصی اصطالحات
کدامند؟ب(چهارچوبانجاممطالعاتسبكیروشمند
در مؤثر عوامل پ( کدامند؟ قالیها نقش و طرح در

تحوالتسبکهایطراحیقالیکدامند؟
و مفاهیم تعریف باز نخست، نیز پژوهش از هدف
بر مبتنی سبکشناسی دانش تخصصی اصطالحات
ویژگیهایقالیدستبافت،رسیدنبهیکچهارچوب
علمیوفرآیندیروشمندجهتانجاممطالعاتسبكی
درطرحونقشقالیهاودرادامهشناساییعوملموثر

درتحوالتسبكیدرقالیهایایرانمیباشد.

پیشینة تحقیق
متفكرانمغربزمیندستکمازقرن1۹میالدی
عمدة کردهاند. پردازی نظریه سبک دربارة تاکنون
حوزة در دانشسبکشناسی، نظری و علمی بنیانهای
ادبیاتوزبانشناسیسامانیافتهاست.ازطرفی»دانش
تاریخی مطالعات و است نوپا ایران در فرششناسی
باپیشینهصدوپنجاه ایران خاورشناساندربارةقالی
سالهبهپژوهشگرانایرانیروشعلمیپژوهشتاریخی
هرچند .)۶4 :1۳۹۶ )شادلو،شیرازی، میآموزد« را
زمین مشرق قالیهای گونهشناسی تاریخی پیشینة
مربوطبهاروپایمرکزینیمةدومقرننوزدهممیباشد
نیز ایرانی پژوهشگران اخیر سالهای در ولی
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در رساندهاند. انجام به زمینه این در را پژوهشهایی
ادامهبراساستوالیزمانیمهمترینپژوهشهایانجام
شدهکهمطالعاتسبكیرابهلحاظنظریوموضوعی
دستمایةپژوهشهایخودقراردادهاندویافتههایآنها
درتكمیلپژوهشحاضرموثربودهاند،معرفیشدهاند.

شادلو و شیرازی )1396(، در مقاله ای تحلیلی به بررسی 
رویکرد خاورشناسان در تاریخ نگاری فرش ایران  در دوره 
نشان  اینان  پرداخته اند.  میالدی   1950 الی   1850 زمانی 
داده اند، تاریخ نگاری قالی های شرقی در مغرب زمین عمدتًا 
بر مطالعه و گونه شناسی قالی ها، مبتنی بر مؤلفه های سبکی 
همچون نوع طرح، نوع نقش مایه و جغرافیای بافت و... در 
دو مکتب اصلی و متمایز »وین« اتریش و »برلین« آلمان 
شکل گرفته است. در این پژوهش نویسندگان به معرفی 
دو  این  شاخص  پژوهشگران  از  یك  هر  آثار  و  کار  شیوة 

مکتب پرداخته اند. )جدول 1(.

صحراگردوشیرازی)1۳۹۳(،درپژوهشیباعنوان
»تاریخسبکشناسیدرتاریخنگاریهنرمغربزمین«،
کاربرد و مفهوم به توجه تاریخی سیر بررسی ضمن
بهمعرفیروششناسیو تاریخهنر، سبکشناسیدر
نوعبرخوردهریکازمتفكرانشاخصمطالعاتسبک
درحوزةهنرپرداختهاند.نویسندگاننتیجهگرفتهاندکه

ازقرنهیجدهمتاکنوناندیشهوخواستهنرمنددر
و دوران روح تأثیر به نسبت هنری، آثار سبکشناس
ساختارهایاجتماعیوفرهنگیاهمیتبیشترییافته

است.
ژوله)1۳۹۲(،درکتابیباعنوانشناختفرش،
بر تأکید با فكری؛ زیرساختهای و نظری مبانی برخی
سلسلةصفویوتحوالتقالیبافیهدفخودازنگارش
حوزة در مهم موضوع چند توضیح و شرح را کتاب
جایگاه بر تأکید جمله از فرششناسی مطالعات
ارایه لزوم و علمی رشتة یک عنوان به فرششناسی
نظریههایجدیددراینحوزهبیانکردهاست.نویسنده
درحالیعنوانگفتارهایاولوسومکتابرابه»زیر
دانش در مكتب و »سبک و فكری« ساختهای
فرششناسی«اختصاصدادهاستکهمحتوایمحدود
وکماینگفتارها)کمتراز۳صفحه(،فرصتپرداختن
بهاینموضوعرابهنویسندهندادهاست.لذادراینکتاب
صرفاًبراهمیتمطالعاتنظریدرحوزةقالیهاتأکید

شدهاست.
میرزاامینی)1۳۹۲(،نیزدرپژوهشخودباعنوان
»سبکشناسیقالیایران؛بررسیویژگیهایقالیهای
مناطقایران«بهبیانبرخیویژگیهایفنیوبصری

جدول1. ویژگی ها و پیروان اصلی دو مکتب علمی فرش شناسی، »وین« و »برلین« )ماخذ: شادلو شیرازی: 1396: 62(.
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ایران قالی تولید اصلی مناطق قالیهای در شاخص
انجام برلزوم پرداختهاست.نویسندهدرمقدمةمقاله
مطالعاتروشمندبرایسبکشناسیقالیایران،تأکید

کردهاست.
فتوحی)1۳۹0(،درکتابیباعنوانسبکشناسی؛
نظریهها،رویكردهاوروشهابهبررسیتاریخیوتحلیلی
انواعرویكردهاونظریههایمطرحدردانشسبکشناسی
نویسندههدف است. پرداخته ادبیات و زبان درحوزة
مثابة به سبکشناسی نقش احیای را کتاب اصلی
میانجیدانشهایزبانیوادبیوپشتوانةنقدروشمند
اینكهعمدةمولفههاومبانی باتوجهبه دانستهاست.
ویژه به و ادبیات حوزة در سبکشناسی دانش
یافتهوسپسبهسایر زبانشناسینهادینهشده،قوام
حوزههایعلمیراهیافتهاند،لذااینکتاببهعنوانیكی
ازمنابعمهممقالةحاضردرمباحثنظریبهکارگرفته

شدهاست.
خانلری)1۳85(،درمقالهایباعنوان»مقدمهایبر
سبکشناسی به صفویه« دورة قالی سبکشناسی
قالیهایدورةصفویپرداختهاست.ویضمنتأکیدبر
ایران، قالی بهتر شناخت در سبكی مطالعات اهمیت
رنگ و نقشمایه نقش، به توجه بایستی دارد عقیده
قالیها سبکشناسی مبنای آنها تحول سیر و قالیها
باشد.ازنظرایننویسنده»رهیافتمطمئنبرایتغییر
مسیربررسیتاریخیدربارةقالیایرانتحلیلنقوشو
نقشمایههاوردیابیسیردگرگونیوشكلیابینهایی
آنهااست.چنینروشیبرماهیتقالیمتمرکزاستو
میکند« جلوگیری تحقیقات رفتن بیراهه از
قالیهای طراحی سبک پژوهش این )همان:1۶0(.
متمرکز طرح با قالیهای دسته، چهار به را صفوی
)افشان(، سراسری طرح دارای قالیهای )ترنجدار(،
و )محرابی( نامتقارن یا طرفه یک طرح با قالیهای

قالیهایتصویریتقسیمنمودهاست.
ارزشمندقالی ازکتاب ادواردز)1۳۶7(،درفصلی
ایران،سبکهایطراحیقالیایرانرابهدونوعیاسبک
کاماًلمتفاوِتشكستهوگردانتقسیمنمودهاست.وی
انواعدوگانه با را ایندونوعسبکطراحی بروز علت
اصلیبافتهایعشایریوشهریمرتبطدانستهاست.

بوتهای هراتی، گروه ۹ به را قالی طرحهای انواع وی
)کاج(،خرچنگی،گلحنایی،لچکترنجی،میناخانی،
شاهعباسی،بیدمجنونوجوشقانیتقسیمنمودهاست.

آزادی)1۳54(،درمقالهایکوتاهبهمعرفیروش
سبکپژوهشی»ژولیسلسینگ«ازبنیانگذارانمكتب
»برلین«درفرششناسیونویسندةاولینکتابعلمی
این در وی است. پرداخته شرقی فرشهای دربارة
فرشهای مطالعة نوع در تمایز لزوم دربارة پژوهش
عشایریباروستاییوشهرینكاتیراارایهکردهاست.
این  از  یك  هر  می دهد،  نشان  فوق  مطالعات  برآیند 
پژوهش ها ضمن تأکید بر اهمیت و لزوم توجه به مطالعات 
سبك شناسانه در مواجهه با قالی ها به ویژه در حوزة طرح و 
نقش، روش مشخص و جامعی را که برآمده از مبانی نظری 
مطالعات سبکی باشد در پیش نگرفته اند. لذا می توان گفت 
روش شناسی  فرش شناسی،  دانش  نسبی  توسعة  علی رغم 
مشخص و علمی برای انجام مطالعات سبکی، به گونه ای 
که در آن تعریف عملیاتی و حوزة شمول واژگان تخصصی  
مشخص شده و فرآیند روش مندی برای مطالعات سبکی 
معرفی شده باشد، به انجام نرسیده است. لذا ضروری است 
با انجام پژوهش هایی مبتنی بر مبانی دانش سبك شناسی به 
تدوین معیارها و چهارچوبه ای نظری این شاخة پژوهشی در 
حوزة فرش دستبافت ایران اقدام شود. از این رو پژوهش 
حاضر با درك این نیاز و تالش در جهت کمك به رفع این 
پیشین،  پژوهش های  یافته های  از  استفاده  ضمن  خالء، 

مستقل از آنها دنبال شده است.

روش تحقیق
بكارگیری و جمعآوری نوع لحاظ به پژوهش این
دادههادرگروهپژوهشهایکیفیقرارداردوازآنجایی
کهنتایجتحقیقمیتواننددرمطالعهوطبقهبندیطرح
ونقشقالیهابهکارگرفتهشوند،لذاپژوهشبهلحاظ
نظرروش از نوعپژوهشهایکاربردیاست. از هدف
پژوهشوگزارشیافتههانیزتحقیقازنوعپژوهشهای
توصیفی-تحلیلیمیباشد.اطالعاتودادههایپژوهش
بااستفادهازمنابعکتابخانهایوتجربیاتبیستساله
زیستهومیدانیمحققدرحوزههایپژوهش،طراحیو

تولیدقالیدستبافتایرانبهدستآمدهاست.



23

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� روش شناری مشالعار رب  یر طر  و نقش  الی ایران

4. گزارش یافنه ها
4. 1. رب  شناری فرش

سبکشناسیصورتهایمتنوعظهوروبروزهنرها
وامكانسنجیاجرایاینهنرهادربافتارهایمختلف
اجتماعیویافرهنگیرابررسیونتایجعلمیدراین
با تا میکوشد نیز سبکشناس میدهد. ارایه زمینه
طراحیوپیادهسازیاصولعلمیوروشمند،انتخابها
وهنجارهایفرهنگیهنرمندانمستقلویاگروههای
هنرییکدورهیامنطقهرادرآثارشانآشكارسازد.این
ظهور، فرآیندهای به مربوط مطالعات حوزة در دانش
بلوغوافولسبکها،جریانتولیدودریافتمعنی،نقد
وتحلیلهایساختاریکاربردشایانیدارد.ازنظربرخی
سبکشناسان»اهمیتسبکدرمطالعاتتاریخهنردر
میتوان مدارک حداقل با آن طریق از که است این
بیشتریناطالعاترابرمبنایخوداثرهنریبهدست
روشهای سایر با قیاس در علت همین به آورد.
و داشته بیشتری عمومیت هنر تاریخ طبقهبندی
در .)۹۶ شیرازی،1۳۹۳: )صحراگرد، است« کارآمدتر
دانش قابلیت و جایگاه اهمیت، اخیر سالهای
سبکشناسیتااندازهایبرایپژوهشگرانحوزةفرش
آشكارشدهاستکهبرخیعقیدهدارند»سبکشناسی
فرشبایدمقدمةورودبهمباحثفرشبافیمناطقایران
اصلی کارکردهای اینان .)157 )ژوله،1۳۹۲: شود«
شاخة دو به را علمی سبکشناسی دانش از استفاده
پژوهشگران این نظر از میکنند. تقسیم اصلی
»سبکشناسیعلمیازدوزاویةاحیایمیراثفرهنگی
ایرانوتالشبرایتثبیتوبرندسازیدرعرصةتجارت
)میرزا است« اهمیت حائز فرش خارجی و داخلی
امینی،۹0:1۳۹۲(.باتوجهبهاینكهدردهههایاخیربه
علتغلبةجنبههایتجاریبرمؤلفههایسبكی،اختالط
ویاافولبرخیسبکهایطراحیوتولیدقالیبویژهدر
مناطقشهریدرحالرویدادناست،لذاسبکشناسی
و مهم امری ایران قالیهای بصری و فنی مؤلفههای
و سنتی مبانی احیای و ترویج شناخت، در حیاتی

فرهنگیاینهنربومیواصیلایرانیاست.

یر رب  شناری  اکشالحار  و  مااهیم   .1  .1  .4

فرش
و واژگان تعریف ضرورت بر همواره پژوهشگران
اصطالحاتتخصصیهردانشیقبلازشروعمطالعات
درچارچوبآندانشتأکیددارند.آنانتأکیددارنددر
پژوهشهایعلمی»بایدبتوانیمواژههایموردبحثمان
راتعریفکنیمواگرنتوانیمواژههایمانراتعریفکنیم
گو و گفت چیزی چه دربارة نمیدانیم راستی به
میکنیم«)هنفلینگ،1:1۳77(.بهسبباعتباریبودن
علوم در سبکشناسی دانش کاربرد و سبک مفهوم
مختلف،تعریفواصولدرستآنمتناسببانوعمتن
موردمطالعههموارهموردبحثبودهاست.دراینبخش
سعیشدهاستتاتعریفوچهارچوبهریکازمفاهیم
با مناسب سبکشناسی دانش اصلی اصطالحات و
از شود. ارائة دستبافت قالیهای ذاتی ویژگیهای
آنجاییکهبرخیازاینمفاهیمدرمتونعمومیحوزة
فرشگاهابهجایهمدیگربهکارگرفتهمیشوندلذا
در آنها صحیح کارگیری به و مفاهیم این با آشنایی
غنای باعث فرش سبکشناسی تخصصی متون

پژوهشهاواعتبارعلمیآنهاخواهدشد.
رب :سبک1واژهایاستعربیازریشه»َسَبَک«
بهمعنیذوبکردنودرقالبریختن.اینواژهبعدها
بهروشخاصشكلدادنبهحروفدرنوشتارهاتعبیر
»سبک طرفی از .)۲۳ )فتوحی،1۳۹0: است شده
انسانی فعالیتهای تمامی در تقریباً عنصریاستکه
تاآداب زبانگرفته ازکاربرد ازهنروجوددارد، فارغ
صرفغذا.سبکبهشكلیحیاتیولینهیگانه،درهنر
اینرو، از .)15۶ :1۳84 )داتون، است« اهمیت حائز
و متمایز صفات یا الگوها معنا، عامترین در سبک
مشخصچیزیامجموعهایازاشیااست.اینالگوهایا
صفاتمشخصراویژگیهایاصفاتسبكیمیخوانیم.
حالاینصفاتاگردریکاثرهنریباشند،سبکآن
اثر؛اگردرآثاریکهنرمندباشند،سبکآنهنرمند؛
آن باشند،سبک دوره یک یا منطقه یک آثار در اگر
شیرازی، )صحراگرد، میدهد شكل را دوره یا منطقه
8۹:1۳۹۳(.درزمینةدانشفرششناسی،ژوله،منظور
ازسبکرا»ساختارخاصدرونیوبیرونیفرش،متأثر
ازمجموعةعواملمحیطی،جغرافیاییوبومیکهباعث
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ظاهری و فیزیكی نظر از چه فرش، یک میشود
بافت(، )اسلوب درونی نظر از چه و )ریختشناسی(
سایر از و شود فردی به منحصر ویژگیهای دارای
است. دانسته )1۹ :1۳۹۲( باشد« متمایز فرشها
میتوانگفتسبکدرفرشبرآیندویژگیهایبرآمده
ازمؤلفههایجغرافیایی،فرهنگیواجتماعیاستکهدر
و ساختارها اولیه، مواد قبیل از فنی مؤلفههای قالب
و طرح قبیل از بصری مولفههای و بافت تكنیکهای
نقشورنگقالیهاظهوروبروزیافتهاست.سبکدر
دانشفرششناسینیزماننددیگرهنرها،دردوگونه
»سبکگروهی«و»سبکفردی«قابلمطالعهاست.

ارزشهای که سنتی جوامع در گروهی: رب  
جمعیبرامیالفردیحاکمیتدارد،قراردادهایسنتی
دیده قالی سنتی طراحی در آنچه همانند - هنرها
و شدهاند پذیرفته مقدس اصول حد در - میشود
ناهمسوییباهنجارهاینهادینهشدهبهمنزلةعصیان
سنتی قراردادهای این است. جمعی ارزشهای علیه
»مجموعهایازقواعدوقراردادهایموجودبودهوتعیین
فرهنگیخاص کنندهآنچیزیهستندکهدرسنت
که اندازه همان واقع در دارد. وجود گفتنش امكان
هنرمندباموادفنیتولیدهنریسروکاردارد،بههمان
اندازهباموادفنیوقراردادهایزیباییشناسیسروکار
دارد«)ولف،۶۳:1۳۶7(.درایننظامهاهنرمند،آراءو
اندیشههایفردیرابانشانههایمعینوازپیشتعیین
از گروهی سبک به رو این از مینماید. بیان شده
هنرمنداناعمازطراحانویابافندگان،کهمربوطبه
و مشابه سبک یک به و هستند منطقه یا عصر یک
همسانیآثارخودراپدیدآورند،عنوانسبکگروهی
اطالقمیشود.نگاهیبهسبکهاومكتبهایهنریدر
طراحیقالیویادیگرهنرهایایرانیوخارجینشان
تاثیر تحت هنری سبکهای چگونه که میدهد
گفتمانهایفلسفی،سیاسیواجتماعیمسلطبرهر
دورهایشكلگرفتهاندوباتغییرشرایطیادشدهتمام
یابخشیازهویتوشاخصههایسبكیخودراازدست
دادهاند.مانندسبکطراحانفرشدرباریصفوی،سبک
فرش طراحان سبک فرش، سهامی شرکت طراحان

تبریزعصرقاجارو....

نوع در قالی، طراح فردی سبک فریی: رب  
شكل ایران قالی طراحی کلی نظام از وی گزینش
میگیرد.یکفردقادرنیستتمامساختارهاومفردات
طراحیقالیرایكجادرطرحخویشبهکارگیرد.کاربرد
از تلفیقی یا یک انتخاب و نقشمایهها از گروهی
ساختارهایمحدوِدشناختهشدهدرکنشیکهنرمند،
نگرش، تأثیر تحت عادت این اوست. عادت محصول
اعتقادات،اقلیم،طبقهاجتماعی،تحصیالتو...هنرمند
قراردارد.ازآنجاکههرطراح،بنابهخصایصشخصی،
ساختارهاوموتیفهایخاصیرابیشتربهکارمیبرد،لذا
نتایجمطالعهاینانتخابهامعنادارخواهدبود.براساس
مطالعهایننوعازانتخابهاییکفرد،سبکشخصی
اوآشكارمیشود.درادامهبراساسیافتههایحاصلاز
و دستهبندی به میتوان فردی سبکهای مطالعة
میان بینامتنی روابط شناخت و سبكی گونهشناسی
سبکهایهنریمختلفپرداخت.درعینحالمقایسة
میانسبکهایفردیوگروهینشانمیدهد،دستیابی
هنجارهای از گرفتن زاویه مستلزم شخصی سبک به
)مانند است نوآوری بهسوی وحرکت عمومی سبک
رواج اما میشود(. دیده تبریز قالی طراحی در آنچه
ویژگیهایی پایداری و تداوم معنای به عمومی سبک
قراردادهای شكل به منطقه یا دوره یک در که است
هنریدرآمدهاند)مانندآنچهدرطراحیقالیاصفهان

دیدهمیشود(.
رب  شناری فرش:سبکشناسیدرمعنیساده
ومتداولشعبارتاستاز»بررسیسبک«کهباوجود
تعریفی میتوان دشواری به بودن، متداول و سادگی
دانش با مرتبط متون بررسی داد. ارائه آن از دقیق
این از متنوعی تعاریف میدهد نشان سبکشناسی
ارایهشده بابسترهایبهکارگیریآن دانشمتناسب
از است عبارت زبانشناسی در سبکشناسی است.
»دانششناساییشیوةکاربردزباندرسخنیکفرد،
یکگروهیادریکمتنیاگروهیازمتنها.بنیادکار
ایندانشبرتمایز،گوناگونیوگزینشزبانیدرالیههای
زبان)آوایی،واژگان،نحوی،معناییوکاربردی(استوار
است«)فتوحی،۹1:1۳۹0-۹۲(.باتوجهبهتعریفارایه
شدهازمفهومسبکشناسیدرزبانشناسی-بهعنوان
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دانش- این بكارگیری حوزة علمیترین و مهمترین
کرد: تعریف چنین را فرش در سبکشناسی میتوان
دانششناساییوطبقهبندیمبتنیبرمؤلفههایفنیو
دوره گروه، فرد، یک توسط تولیدی قالیهای بصری
تاریخیویامنطقهایخاصکهمتأثرازمجموعهعوامل
شكل اجتماعی، و جغرافیایی فرهنگی، جغرافیایی،
گرفتهوباعثتمایزقالیهاچهازنظرفنیوچهازنظر

بصرینسبتبهانواعدیگرشدهاست.
سر پشت از بعد هنرمندان برخی هنری: شیوة 
گذاشتنمرحلةتقلیدازکاراساتید،برایدستیابیبه
زبانوبیانشخصیوهنرِیمتناسبباروحیاتخویش
دستبهابداعاتیمیزنندکهباعثتمایزنسبیکنش
هنریآنهانسبتبههمنوعانمیشود.اینمرحلهکه
و بوده شخصی سبک به رسیدن از قبل مرحلهای
بسامدی با فردی تمایزهای و تفاوتها از رگههایی
شیوة را میشود دیده هنرمند آثار در اندک )تكرار(
استاد شیوة مثل میگویند. هنرمند آن خاص هنری
ساالریدرمكتبمعاصرتبریزیاشیوةاستاددادخواهدر
مكتبمعاصراصفهان.شیوةهنریدرصورتتكاملو
تداومازطرفهنرمند-کهعموماًباانحرافازمعیارهای
رایجوفراگیرهمراهاست-ومشروطبهاقبالازطرف
نیز مستقل شخصی سبک به است ممكن مخاطبان

بیانجامد،مانندسبکعیسیبهادری.
مكنب:مكتبرابهمعنی»بازتابویژگیهایآثار
مشتمل تولیدکننده، یا بافنده طراح، یک هنری
برآموزهها،گرایشاتوعالیقفردیکهساختاردرونیو
بیرونیفرشبویژهطرحورنگ،بهتمامیازآنمتأثر
میشود«دانستهاند)ژوله،۲0:1۳۹۲(.بهعبارتی،رابطة
هنرمندانبااسالف،همعصرانوپیروانشانکهالگوهای
عنوان با است، مشاهده قابل آنها کارهای در مشابه
مكتب بهزاد، مكتب مانند میشود. شناخته مكتب
مطالعات . و... فرشچیان مكتب شاهرخی، حسنخان
بیشترنشانمیدهدمكتب۲براینشاندادناشتراکات
میانهنرهاییکشهر،کشوریاسرزمینخاستگاهاثر
مانند است. رفته کار به نیز دورهایخاص در هنری
قالیهای یا و صفوی عصر اصفهان مكتب قالیهای

مكتبتبریزدورةمعاصر.

به تكنیک یا اسلوب تكنی : یا  ارلوب 
آموزشیترینجنبةهنردراجرایدقایقفنیاثرهنری
گفتهمیشود.اسلوبخوبکهحاصلتمرینوممارست
درکاربستابزارومصالحمعینتوسطهنرمنداست،را
برای هنری ابزار و وسیله از استفاده در کافی توانایی
دستیابیبهبیانروانورسانیزتعریفکردهاند)پاکباز،
مكتب در قالی نقاشان مثال، طور به .)۲7 :1۳7۹
قالی طرحهای کردن خوانا برای معاصر دورة اصفهان
کردن نقطهگزاری و رنگ عبارتی به و بافندگان برای
طرحهایقالیناگزیرهستندتاتكنیکهایرنگسازی
بارنگدانههایمعدنیواستفادهازاینرنگهایخاصرا
بیاموزند.ازآنجاییکهبهکارگیریصحیحاینتكنیکها
نیازبهممارستوتمرینطوالنیمدتنزداساتیددارد،
در نقطهکاری و رنگ استاندارد تكنیک یا اسلوب لذا
مكتباصفهاننیازبهیادگیریکاربستصحیحابزارهای
هنریدراجرایدقیقظرایفاینهنرمیباشد.بنابراین،
اسلوبیاتكنیکرنگونقطهکاریدرمكتبطراحی
قالیاصفهانمتفاوتازمكتبطراحیقالیتبریزدنبال

میشود.
ازسبک روش هنری:مفهومروشهنریجامعتر
بیان شیوة و جهاننگری نوع برگیرندة در و شخصی
و زمانی فواصل در مختلف هنرمندان است. عامتری
مكانیمتفاوتممكناستروشهنریواحدیرابهکار
گرفتهباشند.مانندآنچهدرموردروشکارهنرمندان
عنوان به میشود. دیده قالی طراحی کالسیک سبک
صفوی، دورة در عموماً اصفهان قالی طراحان مثال،
پهلویویاحتیدورهکنونی-برخالفطراحانقالی
تبریز-عموماًروشهایمشابهویكسانیرادرطرحهای
همان بر مبتنی اغلب که میگیرند کار به خویش
یا ایران قالی طالیی دورة در شده نهادینه روشهای
هماندورةصفویمیباشد.ازاینروامروزهطراحیقالی
در میگویند. قالیکالسیک طراحی روش را اصفهان
عینحالاگرفردیدریکشهردیگرویادورةزمانی
دیگریهمانقواعدومبانیطراحیقالینهادینهشده
درعصرصفویرابهکاربگیردروشهنریوینیزذیل

عنوانروشکالسیکطبقهبندیمیشود.
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4. 2. فرآیند مشالعار رب  
بصری و فنی مؤلفههای باالی تنوع به توجه با
ساختاری ویژگیهای از برآمده که ایران قالیهای
جغرافیایی در تولیدکننده جوامع اقلیمی و فرهنگی
یک نمیتوان میباشند، شهری و روستایی عشایری،
روشمشخصبرایمطالعةسبكیهمةجنبههایاین
قالیهاپیشنهادداد.ازطرفیقالیهایتولیدشدهدرهر
تفاوتهای سهگانه جغرافیایی حوزههای این از یک
ساختاریپنهانوآشكارینیزباهمدارند.بهطورمثال،
تبریز، حوزههای در شهری قالیهای نقش و طرح
تفاوتهای سبکشناختی لحاظ به کرمان و اصفهان
پنهانوآشكاربسیاریباهمدارندلذابرایانجاممطالعه
سبكیدرقالیهایهریکازاینشهرها،نیازمنداصالح

ومناسبسازیروشپیشنهادیهستیم.
ازآنجاییکههیچدانشیدرخالءشكلنمیگیرد
ورشدوتوسعههردانشیبردانشهایقبلیومیانجی
استواراستلذادرادامهبراساسمبانیاستخراجشده
ازروششناسیمطالعاتسبکدرسایرشاخههایهنر
-ازجملهزبانشناسیوادبیات-فرآیندانجاممطالعات
سبكیدرحوزةطرحونقشقالیهاباتاکیدبرقالیهای

شهریپیشنهادشدهاست۳.
محققان،متاثرازپارادایمهایفرهنگیواجتماعی،
تكوینی4، رویكردهای جمله از متنوعی رویكردهای
تاریخی5وساختاری۶رابرایپژوهشهایسبکشناسانه
معرفیکردهاند)فتوحی،1۲5:1۳۹1(.علیرغمتنوع
وسیع دایرة از نشان که سبکشناسی رویكردهای در
شمولیتایندانشدارد،بنیاناصلیاینرویكردهابر
شناساییواستخراجمؤلفههایسبکسازاستواراست.
پسازاینمرحلهاستکهگامهایبعدیمتناسببا
رویكرداتخاذشدهجهتتفسیروتبیینکیفیدادههای
حاصلبهکارگرفتهمیشوند.لذاتدوینشیوةنظاممند
وگامبهگامجهتشناختصفاتوویژگیهایعناصر
با ادامه است.در برخوردار باالیی اهمیت از سبکساز
گام به گام فرآیند کلیات نخست ضرورت، این درک
تحلیلوطبقهبندیطرحونقشقالیهاودرادامهمعیار

شناساییعناصرسبکسازمعرفیشدهاست.

4. 2. 1 تعیین جامعه آماری یا پیكرة مشالعاتی: 
نخستینمرحلهدرکارتحلیلسبكیویاهرگونه
از مطالعاتی پیكرة انتخاب محور، متن علمی پژوهش
با متناسب تحقیق نمونه آماری جامعة تعیین طریق
سبکشناس است. پژوهش مكانی و زمانی محدوده
بایستیبخشازیکجامعةآماریبزرگتررابهعنوان
جامعةنمونةآماریبهگونهایکهبهخوبیمعرفوگویای
کلجامعهباشد،بهعنوانجامعةآمارینمونهانتخابو
موردتوصیف،تحلیل،ارزیابیوتفسیرقراردهد.انتخاب
جامعة با متناسب و علمی روش به بایستی نمونهها
آماریپژوهشباشدبهطوریكهنتایجقابلیتتعمیمبه
با نمیتوان مثال طور به باشد. داشته را جامعه کل
همدان، استان معاصر قالیهای از نمونه ۳0 مطالعة
متنوع قالیهای نقش و ازطرح سبکشناسیجامعی
شهری،روستاییوعشایریایناستانرابهدستداد.
به نمونه جامعة تحدید به منوط کار این موفق انجام
نیز و عشایری یا و روستایی شهری، قالیهای
کنار در تحقیق جغرافیایی و تاریخی محدودسازی

افزایشقابلتوجهتعدادنمونههاخواهدبود.


به  از رشح تحلیل نقش مایه ها  4. 2. 2. حرکت 
تحلیل را نارهای ترکیب: 

بهطورکلیکارتحلیلعلمیسبکشناسیاستقرایی
وازجزءبهکلبودهوازبررسیعناصرونقشمایههای
کوچکآغازوبهجانبواحدهایجامعترپیشمیرود.
شیوةکاردرسبکشناسیطرحهایقالیبهاینصورت
کیفی و کمی تنوع و موقعیت تحلیل از که، است
نقشمایههاومفرداتدرآثارمنفردیکهنرمندآغازو
یک آثار مجموعة قیاس و ارزیابی و تحلیل بهسمت
هنرمندیایکدورةتاریخیپیشمیرود.برایناساس
بررسی و مطالعه در تحلیل سطوح گفت، میتوان
طرحهایقالیبویژهطرحهایشهریمیتواند،بهترتیب

شاملمواردزیرباشد.
الف.تحلیلدرسطحفرمونحوهبیاننقشمایههای
انواعگلهاواسلیمیها.در منفردمانند:برگ،غنچه،
انتزاعییا اینسطحتوجهبهنحوةاجراینقشمانند
واقعگرا،انواعرنگگزاریتختیاپردازشده،فرمنقوش،
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نحوةشروعیااتمامنقشونیزتكنیکتكثیروتكمیل
به مثالمیتوان بهطور باشد. راهگشا نقوشمیتواند
مطرح طراحان از )پاسبان( تبریزی آقایجعفر عالقة
معاصرتبریزبهاجرایدرشتوصریحنقوشومفردات
بافرمورنگپردازیطبیعتگراازقبیلبرگها،غنچهها
رستم استاد اصرار و سماجت و )تصویر1( گلها و
با برگی اسلیمی نقشمایههای از استفاده در شیرازی
از توسازیهایی با پیرامونی پرشمار و ریز دندانههای
گلهایگردوغنچههایبههمپیوسته)نویدینژادو

یزدانپناه،4۹:1۳۹۶(اشارهکرد.)تصویر۲(
فرمی و بیانساختاری نحوة درسطح تحلیل ب.
مانند اثر ترکیبی وعناصر دستةگلها،دستةبرگها
ترکیبهایاسلیمی.دراینسطحسبکشناسبافراتر
نحوة بررسی به منفرد، نقوش تحلیل سطح از رفتن
و ساده ترکیبهای تشكیل و نقوش این ترکیب
برگها دسته یا و دستهگلها قالب در پیچیدهای
میپردازد.مطالعهدرمجموعآثاربنامتبریزیازطراحان
مطرحقالیتبریزنشانمیدهداستفادهازدستهگلهای
طبیعتگراوعمقنماومنشعبازترنجکهبهزمینه

)مشكی، تیره رنگهای و شدهاند کشیده نیز قالی
زرشكی،الکی(متنقالیهاازشاخههایاصلیآثاراین

طراحمیباشند.)تصویر۳(.
ساختار و فرم ترکیب، نحوة سطح در تحلیل پ.
اسپیرالهاوگردشهایختاییواسلیمی.دراینسطح
محققتوجهخودراعمدتاًصرفمطالعةمتنوزمینةاثر
آثار بهدنبالشناساییمؤلفههایشاخصدر نمودهو
در خاص هنری مكتب یک هنرمندان یا و هنرمند
گردشهای انواع از ترکیبی با طرح زمینة پوشاندن
اسلیمیوختاییاست.بهطورمثالبررسیویژگیهای
میدهد، نشان اصفهان مكتب قالی طرحهای سبكی
استفادةهمزمانازدوگردشاسلیمی-ختاییویادو
گردشختاییاصلیوفرعیکهاصطالحاًخوابوبیدار
در شاخص سبكی ویژگیهای از میشود نامیده نیز
ترکیبزمینهقالیهایمكتباصفهاننسبتبهقالیهای

مكتبتبریزبهشمارمیآید.)تصویر4(.
ت.تحلیلدرسطحنوعقاببندی،ساختاروترکیب
عناصراصلیطرحمانندلچک،ترنج،سرترنجوحاشیه.
قالی، طراحی در کالسیک مبانی و اصول از یكی

تصویر 1.  اجرای طبیعت گرایانة فرم و رنگ نقوش، آقای تبریزی. بخشی از اثر.
 منبع: )نگارنده(

تصویر2. اسلیمی های برگی توسازی شده، استاد رستم شیرازی. منبع: )نویدی نژاد و یزدان پناه،1396: 50(.
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در اصلی عناصر این متناسب و صحیح جایگزاری
ساختارطرحاست.لذاتوجهبهفرماینعناصروحضور
وغیابهریکازآنهادرکلیتطرحونحوةهمنشینی
وتناسبباسایرعناصرمیتوانددراینسطحموردتوجه
سبکشناسقرارگیرد.بهطورمثالبهدلیلتحولدر
بسترهایاجتماعیوفرهنگینظامطراحیوتولیدقالی
تبریز،بسیاریازاینعناصریادشدهمطابقباهنجارهای
همین لذا نمیشوند جایگزاری و طراحی سنتی،
مكتب در فراگیر شاخصهای عنوان به هنجارگریزی
طراحیقالیمعاصرتبریزمیتواندموردتوجهپژوهشگر

سبکشناسواقعشود.)تصویر5(.
محل و نوع شامل اثر محتوایی سطح در تحلیل
کاربرداثر.قالیایراندرگذرزمانمتناسبباجغرافیا،
فرهنگوفضاهایمعماریکارکردهایمتنوعیرایافته
است.بهطوریکهبازتاباینکارکردهایمتنوعدرفرم

ابعادوحتی نقش، و قبیلطرح از قالیها ومحتوای
آنهامشهوداست.وجوداصطالحاتیچون رنگآمیزی
پردهای،محرابی،سجادهای،کناره،شكارگاهوتابلویی
درادبیاتقالیایراننشانمیدهدتوجهبهمختصات
آثار تحلیل در میتواند قالیها کارکردی و محتوایی

راهنمایسبکشناسباشد.
چگونگی و کامل اثر یک مقیاس در تحلیل ث.
ترکیبوبیانساختاریهریکازعناصرقبلیدریک
کلیتواحد.یكیازویژگیهایهنرهایایرانیبهویژه
طرحهایقالیبهکارگیریاصلوحدتدرعینکثرت
درتزییناثرمیباشد.درطراحیقالیهاساختاراصلی
و... باغی محرمات، محرابی، لچکترنج، مانند اثر
زیرساختوراهنمایالزمبرایترکیبنگارههایمنفرد
به توجه تحلیل از سطح این در میآورند. فراهم را
چگونگیترکیباینعناصرمنفردوکیفیتپیوندهای

تصویر3. دسته گل های برآمده از ترنج که فضای زمینه را پوشانده اند.  اثر بنام تبریزی، منبع )نگارنده(.

تصویر4. متن قالی اصفهان با گردش های اصلی و فرعی ختایی. منبع )نگارنده(
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بصریوفنیمیانآنهامنطبقباساختارانتخابشده،
موردتوجهمحققخواهدبود.

ج.تحلیلدرسطحمطالعةتمامیابخشیازآثاریک
از رفتن فراتر با میتواند محققسبکشناس هنرمند.
در غالب شاخصههای مطالعة به منفرد، آثار تحلیل
مجموعةآثاریکهنرمندجهترسیدنبهزبانوبیان
انجام بپردازد. هنرمند شخصی شیوة عبارتی به و
مطالعاتتطبیقیجهتشناختدقایقوظرایففنیو
گروهی تحلیل دیگر کارکردهای از هنرمندان سبكی
بامقایسه بهطورمثال،درپژوهشی طرحهامیباشد.
تطبیقیمجموعةآثاردوتنازاساتیدشاخصطراحی
این نقشمایهسازی شگردهای اصفهان، مكتب قالی
و نویدینژاد )ر.ک. معرفیشدهاند و اساتیدشناسایی

یزدانپناه،1۳۹۶(.
ح.تحلیلدرسطحمطالعةآثاریکدوره،گروهیا
به یافتههایحاصل تعمیم قابلیت بررسی شهرجهت
اوقات گاهی جغرافیای. منطقة یا تاریخی دورة یک
آثار کل به خود یافتههای تعمیم پی در پژوهشگر
طراحیقالییکشهریادورةتاریخیاست.درچنین
و متناسب آماری جامعة انتخاب با بایستی شرایطی
آثارهنرمندانمنفرد، تحلیل از رفتن فراتر با مطلوب
ویژگیهایشاخصوبرآیندیکلآثارجامعهآماریرا
شناساییوموردتوجهقرارگیرد.بهطورمثالمیرزایی
وهمكاران)1۳۹5(درپژوهشیباانجاممطالعهبرروی

اصفهان و تبریز اخیر دهة قالیهای از گروهی
شاخصههایاصلیطرحهایایندومنطقهراشناسایی

ومعرفیکردهاند.
خ.تحلیلهایکالندرسطحآثاریکنوعگفتمان
رایج تحلیلهای کنار در محقق، گاهی ایدئولوژی. یا
سبكیدرپیشناسایینشانههاییازیکگفتمانغالبو
یامستترمانندگفتمانملیگرایی،اسالمی،شیعیدر
انجام با بدینمنظور،پژوهشگر قالیاست. طرحهای
یا گفتمان مورد در کافی و الزم نظری مطالعات
و مصادیق شناسایی پی در نظر مورد ایدئولوژی
یا دوره قالییک درطرحهای آن تصویری نشانههای
منطقهبرمیآید.بهطورمثالافروغوبراتی)1۳۹۲(،در
هویت نمادهای و عناصر تا کردهاند تالش پژوهشی
اسالمیدرقالیهایایرانراشناساییومعرفینمایند.


عناصر رب  راز: عناکر  شنارایی   .3  .2  .4
که هستند عناصر و سازهها از دسته آن سبکساز
برجستگیمعناداریدرساختاردرونیوبیرونیقالیهای
یکدوره،منطقهویاهنرمندنسبتبهنمونههایدیگر
دارند.اینعناصردروجوهفنی،بصریومحتواییقالیها
ایفاینقشمیکنند.درمطالعاتسبكیطرحونقش
قالیها،بعدازمرحلةتحلیلنقشمایهها،کارشناخت
عناصرسبکسازآغازمیشود.سبکسازبودنعناصردر
تعیین زیر اصلی شاخص دو اساس بر قالیها طرح

تصویر 5. قالی تبریز با طرح استاد ساالری. هنجارگریزی در ترکیب عناصر اصلی طرح مشهود است. منبع )نگارنده(
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میشود.
به و شود دیده قالیها در متناوبی طور الف-به
الزمة باشد. زمانمند تكرار و بسامد دارای عبارتی
شكلگیریسبکدرطراحیقالی،وجودبسامد)تكرار(
و اندک کاربرد نه و است سبکساز مؤلفههای باالی
رخدادهایاتفاقیدرطرحقالی.»بسامدیامیزانتكرار
تفسیر کلید سبکشناسی علم در سبكی ویژگیهای
سبکاست.تكراروتداومدرحقیقتمهمترینعامل
قصدی و آگاهانه گاه گرچه است. سبک شكلگیری
مثال طور به .)4۹ )فتوحی،1۳۹0: گیرد« صورت
تعداد در صرفاً ویژگیهایخاص برخی که درصورتی
محدودیازآثاریکهنرمندیایکدورهبهکاررفتهو
اقبالتوسطمخاطبان ازجملهعدم بهدالیلمختلف
تداوموتكرارنداشتهباشد،دراینهنگامسبکشكل
هنرمند آن هنری شیوة سطح از نوآوریها و نگرفته

خاصفراترنرفتهاند.
شیوة از خروج باشد: فراهنجار و غیرعادی ب.
طراحیقالِیمعیاروموردپذیرشنخبگان-کهگاماول
گونه دو به است- سبک شكلگیری مسیر در
میدهد. رخ »هنجارستیزی« و »فراهنجاری«
فراهنجاری،یعنیخروجیکهبرپایةهنجارهاینظام
قبلیودرامتدادوچارچوبآنشكلگرفتهوبههنری
خالق سبک شكلگیری و قالی طراحی بیشتر شدن
قالی طراحی مكتب در آنچه مانند میانجامد. فردی

اصفهاناستادبهادریدرعینحفظاصالتهاباخالقیت
خودفرمنقشمایههایمنفردراازحالتمعمولخود
خارجنمودهوآنهاراباآناتومیحیواناتدرهمآمیخته
ازآنجاییکهاینساختارشكنیماحصلسالها است.
تجربهومهارتوتسلطبهطراحیسنتیونشاندهنده
است آنها کارکرد و فرمها نقوش، از وی عمیق درک
شیوة این لذا ،)47 :1۳۹۶ یزدانپناه، و )نویدینژاد
ایران قالی کالسیک طراحی اصول بر مبتنی نوآورِی

فراهنجارینامیدهمیشود.
که خروجی یعنی هنجارستیزی مقابل، سمت در
مقطعیبودهوبهجانبآشفتگیوتخریبکاملنظام
نیز ازطرفمخاطبان و قالیمیگراید سنتیطراحی
مورداقبالواقعنمیشود.کسانیکهبههنجارستیزی
جدید شكلهای ابداع به موفق کمتر میآورند، روی
ازهنجارگریزیدر نمونهای  تصویر۶ هنریمیشوند.
آن در که میدهد نشان را قم شهری ریزبافت قالی
رعایتاندازهاستانداردترنجولزومداشتنحاشیهکهاز
نادیدهگرفته است، ایران قالی مبانیطراحی و اصول
استقبال عدم علت به ابداعاتی چنین است. شده
مخاطباندارایبسامدوتكرارنیستند،لذابهشكلگیری

سبکنیزمنجرنمیشوند.
موجود هنجارهای از رفتن فراتر با هنرمند زمانی
دستبهابداعشیوههایبدیعدرچهارچوبنظامقبلی
جهتدار، برجستهسازیها که صورتی در میزند.

تصویر6.  هنجارگریزی در قالی پرده ای قم با حذف حاشیه و ابعاد نامتعارف ترنج مشهود است. منبع )نگارنده(.
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هدفمندودارایبسامدباشندارزشمندهستند.عناصری
کهپژوهشگرسبکشناسبهعنوانمؤلفههایمحوریو
تمایزبخشسبکطراحییکدوره،گروهیافردازیک
یاگروهیازآثارانتخابوتحلیلخودرابرآناستوار
میسازد،بایستینسبتبهاصولمعیاروشناختهشده
طرحهایمرسومقالی،غیرعادیوبهعبارتیفراهنجار

باشند.
تبییننقش 4. 2. 4. تاسیر عناکر رب  راز:
عناصرسبکسازدرکلیتاثروتفسیروارزیابیآنهاگام
آثارطراحی مهمیدرجهتتدوینضوابطسبكیدر
منظور این به است. هنرمندان از گروهی یا یک
پژوهشگرپرسشهاییراطراحیوکارتحلیلوتفسیر
ازجمله ادامهداد. بایافتنپاسخمناسببرایآنها را
پرسشهاییکهمیتوانددراینزمینهراهگشایمحقق

باشد،میتوانبهمواردزیراشارهکرد.
-چهنوععناصرسبكیبرجستهایدرطرحونقش
)شناسایی میشود؟ مشاهده مطالعه مورد قالی

فراهنجارها(.
-کدامیکازمشخصههایشناساییشدهخاصاین

طراحهستند؟)کشففردیت(.
میان پیوند برقراری در سبکساز عناصر -آیا
اگر دارند؟ نقش اثر محتوایی و ساختاری مولفههای
پاسخبلهباشداینکارچگونهرویدادهاست؟)تبیینو

تفسیرپیوندفرمومحتوا(.
-آیامیتوانمعیاریبرایطبقهبندیاینشاخصها
تعریفکرد؟)تدوینقواعدطبقهبندیطرحهاونقوش(
به باتوجه 4. 2. 5. رنجش تقابل های ربكی:
باعث دیگر انواع با سبک یک قیاس و مقابله اینكه
شناختبهترویژگیهاوبرجستگیهایآنمیشود.به
از سبک یک »بررسی سبکشناسی در دلیلی همین
طریقمطابقهآنباویژگیهایسبکمقابلازاهمیت
خاصیبرخورداراست.چراکهمشخصههاوممیزههای
یکسبکازطریقتطبیقومقابلهباسبکمتقابلآن
.)۲1۳: 1۳۹0 )فتوحی، است« شناسایی قابل بهتر
همانطورکهدرپژوهشهایتخصصیوتطبیقیدیده
میشود،اینکاردرسبکشناسیطرحونقشقالیاز
طریقتقابلسبک،شیوهیاروشیکطراحنسبتبه

طراحدیگرویاقالیهاییکجغرافیانسبتبهجغرافیای
دیگرقابلانجاماست.

گونهشناسی، رب  ها: نام گذاری   .6  .2  .4
و شخصی سبکهای نامگذاری و توصیف ردهبندی،
عمومیطیفگستردهایازطبقهبندیهاوعنوانهارا
به قالیها مختلف حوزههای در سبکشناسی برای
ارمغانآوردهاست.بعدازشناساییمؤلفههایسبکساز
احتمالیدرآثارموردمطالعهودرصورتبرخورداری
اینآثارازهویتواستانداردالزم،سبکشناساییشده
قالی طراحی سبکهای نامگذاری میشود. نامگذاری
میتواندبراساسشاخصهایمختلفیصورتگیرد.از
جمله:نامهنرمند)سبکعیسیبهادری(،زمانآفرینش
اثر)سبکقاجار(،جغرافیایتولیداثر)سبکاصفهان(،
نوعمخاطباناثر)سبکدربارییااشرافی(،موضوعاثر
یا )سبککالسیک هنری بیان نوع )سبکشكارگاه(،
کردهاند تالش نیز پژوهشگران از برخی مدرن(.
طرحهاییکمنطقهرابراساسویژگیهایشاخصدر
آنچه مانند کنند. نامگزاری زمانی دوره طرحهاییک
طرحهای نامگزاری مورد در )1۳۶7( ادواردز سیسیل
قالیکرمانتحتعناوینیچوندورةترمه،بهارستان،

گوبلنوکالسیکانجامدادهاست.

4. 3. عوامل تغییر رب 
باشناساییسبِکمستقلودرمواردینوظهوردر
چرایی از پرسش گروهی، یا منفرد هنرمندان آثار
تغییراتسبكیوعواملزمینهسازاینتغییراتبهمیان
میآید.ازاینرو،شناختعواملتكوینوتغییرسبک
هموارهموردتوجهپژوهشگرانبودهاست.سبکشناسان،
ظهورعناصرسبکسازرامتاثرازدوعاملروانشناختی
)عواملفردیودرونی(وجامعهشناختی)عواملبیرونی

ومحیطی(میدانند.
به هنرمند واکنش نوع به روانشناختی عوامل
این کیفیت دارند. اشاره پیشرو مشكالت و چالشها
واکنشمتأثرازویژگیهایروانیوجهاننگریهنرمند
ازقبیلروحیاتفردی،استعدادهنری،تحصیالت،سن
وجنسیتمیباشندکهدراثرهنرمندبازتابمییابند.
سبکهای تكامل میتوان ویژگیها این مطالعة با
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آثار و هنرمندان هنری زندگی جریان در را شخصی
هنریآنهاردیابیودرتبیینوتحلیلآثارمورداستفاده
در میانرشتهای مطالعات دامنة گسترش با داد. قرار
تأثیر جهت در متعددی پژوهشهای اخیر سالهای
آثار سبكی و هنری کیفیات در روانشناختی عوامل
حوزة در جمله، از است. رسیده انجام به هنرمندان
مطالعاتفرشمیرزایی)1۳۹5(درپژوهشیبهبررسی
عواملروانشناختیواجتماعیمؤثردرتكوینوتغییر

طرحهایقالیتبریزپرداختهاست.
عواملجامعهشناختینیزگروهیازعواملازقبیل؛
نیز و تاریخی جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی، بافت
عواملفناورانههستندکهبهسهمخوددرشكلگیری
و اجتماعی بافتار تأثیر مورد در دارند. تأثیر سبک
هر معتقدند برخی سبکها، شكلگیری در تاریخی
دورهایذوق،سلیقه،عقایدوذهنیتهایخاصیرابر
مردمآندورهغالبمیکند.اینگونهاستکههرسبک
یا معین تاریخی ازدورة نشانی اساسخود در هنری
مردمیمعینرابههمراهدارد.)پاکباز،۲۹7:1۳7۹-
۲۹8(.گاردنرنیزعقیدهدارد،زمانآفرینشاثرهنری
ازنظر بنیادیندرمطالعاتسبکشناختیدارد. نقش
وی»پژوهندگانهنر،چونهنررادرابعادتاریخیاش
موردبررسیقرارمیدهند،متقاعدمیشوندکهاهمیت،

زمان از تابعی هنری اثر هر ویژه جذابیت و کیفیت
آفرینشآناست«)گاردنر،14:1۳81(.مصادیقچنین
مشاهده قابل همواره نیز دستبافت قالی در نگاهی
است.بهعنوانمثال»تغییرازیکحرفةروستاییبه
شهریدردورةصفوی،بهکلیقالبوتعریفجدیدی
بهشكلبندیوترکیبنگارههاوحتیرنگآمیزیداده
عوامل تأثیر مورد در .)10 :1۳87 )اسپنانی، است«
روشهای از »آگاهی دارند عقیده برخی نیز، فناورانه
بهترتولیدبهطرزمقاومتناپذیریسبکتولیدمصنوعات
راتغییرمیدهد...روشبهتربهمحضاینكهشناختهو
راتغییرمیدهد«)صحراگرد، اثر تولید رامشدسبک
شیرازی،۹5:1۳۹۳(.بهطورمثالمیتوانبهورودانواع
کاغذها،ابزارهاوحتینرمافزارهایطراحیورنگآمیزی
نوپدیدبهحوزةطراحیقالیوجایگزینیآنهاباابزارهاو
قالی شیوههایسنتیطراحیورنگآمیزینقشههای
اشارهکردکهتأثیراتعمیقیدرشكلگیریسبکهای
طراحیورنگبندیقالیهایشهریبویژهدرمناطقی
مانندتبریزوقمدرمقایسهبامنطقهاصفهانوکرمان

برجاینهادهاند.
در نیز محیطی عوامل و جغرافیایی موقعیت 
شكلگیریسبکهابسیارتاثیرگذاراستودرمطالعة
انواعسبکهایطراحیقالیازجایگاهباالییبرخوردار

تصویر7. قالی اصفهان با طرح اقتباسی از گنبد مسجد امام )شاه عباس(، منبع )نگارنده(.
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است.ازاینروبرخیپژوهشگراننقشعاملجغرافیا
رادربروزتغییراتسبكیدرمؤلفههایفنیوبصری
و میرزایی )ر.ک. دادهاند. قرار مطالعه مورد قالیها
همكاران،1۳۹5وباباجمالیوهمكاران،1۳۹۳(.دراین
تاثیرات چگونه که است شده داده نشان پژوهشها
اقلیمیومحیطیمتأثرازبافتجغرافیاییدرنوعمواد
اولیهبكاررفتهدرتولیدقالیها،ابعادقالیها،نوعطرحها
وشیوةرنگآمیزیآنها،و...تأثیرگذاربودهاست.بهطور
تأثیر از نشان اصفهان قالیهای بصری مطالعة مثال
گستردةعواملمحیطیوجغرافیاییمنطقهازجملهآثار

معماریدرطرحقالیهادارد.)تصویر7(.
بهطورکلیپژوهشگرسبکشناسدرتبیینعوامل
تغییروتحولسبک،برشناختروندتكویندرمسیر
زندگیهنریوآثارمختلفیکیاگروهیازهنرمندان،
شناختعواملفردیوروانیدردگرگونیسبکهاونیز
بروز در مؤثر اجتماعی و جغرافیایی عوامل شناخت

تحوالتسبكیتمرکزدارد.

ننیجه گیری
نیز و فرش حوزة پژوهشگران نظرات بررسی
دانش داد، نشان پیشین پژوهشهای یافتههای
فرششناسیازفقدانروشهایساختارمندوعلمیدر
سامانبندیمطالعاتنظریرنجمیبرد.ازاینروبخش
قابلتوجهیازپژوهشهایحوزةفرشازنوعمطالعات
و نظری مطالعات یافتههای و بوده فنی یا و توصیفی
سایر با مقایسه در کافی اعتبار و جامعیت از تحلیلی
پژوهش از هدف نیستند. برخوردار علمی حوزههای
حاضربازتعریفمفاهیمواصطالحاتتخصصیدانش
سبکشناسیمبتنیبرویژگیهایقالیهایدستبافت
ودرادامهامكانسنجیارائهیکشیوةنظاممندجهت
انجاممطالعاتسبكیدرحوزةطرحونقشقالیهابا
تأکیدبرقالیهایشهریبود.بدینمنظورنخستبه
طرحسؤاالتپژوهشباتمرکزبرالف(شناختمفاهیم
ومتغیرهایتخصصیدانشسبکشناسی،ب(مراحل
انجاممطالعاتسبكیروشمنددرطرحونقشقالیهاو
ج(عواملمحرکدرظهوروافولسبکهاپرداختهشد.
پسازبررسیسوابقمطالعاتانجامشدهدرزمینة

سبکشناسیوباتوجهبهاهمیتتعریفمفاهیمفنیو
تخصصیدردانشهاینظری،بهبومیسازیوتعریف
و تخصصی واژگان و متغیرها عملیاتی و مفهومی
پرکاربرددرسبکشناسیپرداختهشد.تحلیلمراحل
داد نشان سبک مطالعات انجام روشمند و عملیاتی
سبکشناسماهربایستیدرمرحلةنخستباتهیةیک
جامعةنمونةآماریفراگیر،گویاومتناسبباکلجامعه
و امكانات کل از آمارگیری و دستهبندی به آماری
طریق از کار این بپردازد. آثار در موجود قابلیتهای
مطالعةبصریوانسباآثاروشناختعناصرنقشمند،
بهصورتاستقراییوازسطحشناختصفاتسبکساز
سطح به و شروع نقشمایهها مانند منفرد عناصر در
تقابلهای و قالی طراحی کامل ساختارهای شناخت

سبكیپیشمیرود.
باتوجهبهاینكهدرمطالعةسبکهاعالوهبرتوصیف
و تفسیری پشتوانة از بایستی تحلیلها صفاتسبک،
بایستی سبکشناس لذا باشند، برخوردار هم تبیینی
به سبک صفات شناخت و تفكیک مرحلة از پس
شناساییپیوندهایموجودمیاناجزایسازندةسبکو
متغیرهایمختلفدرونیوبیرونیاثربپردازد.دراین
و افول ادامه در و بلوغ تكوین، تولد، چرایی مرحله
دگرگونیسبکهایمختلفطراحیقالیموردمطالعه
قرارمیگیرد.مطالعاتنشاندادند،مجموعهایازعوامل
و دارند نقش تغییرات این بروز در بیرونی و درونی
شناختکاملاینعواملوتوصیففرآیندینقشآنها،
در محقق معرفتی اندوختههای کارگیری به مستلزم
ارتباطباشناختفنیوبصریقالیهاونیزآشناییبا
مباحثاجتماعی،تاریخیوفرهنگیمتناسببازمان
تولیدآثارمیباشد.بدونایناطالعاتسبکشناسبه
یعنی پژوهش نخست مرحلة از گذر به قادر سختی
و تفسیر شامل که باالتر مراحل به وضعیت، توصیف
تبیینیافتههااست،خواهدبود.بهعبارتیمیتوانگفت
دانشسبکشناسیقالیهایهریکازمناطقجغرافیایی
ایراننیازمندآشناییباچهارچوبهایمعناییهریکاز
و نظاممند روش اتخاذ و حوزه این تخصصی مفاهیم
مدونعلمیدرکنارتسلطکافیبهشیوههایترکیب
مواداولیه،فنونبافتوفرمشناسینقشههایقالیهر
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منطقهمیباشد.اینمهمخوددرنتیجةتجاربعملیو
انجاممطالعاتوسیعمیدانیوکتابخانهایدستیافتنی

است.
درخاتمهیادآوریایننكتهضروریاستکهفقدان
سبکشناسی نظری مبانی دربارة نظری پژوهشهای
فرشوبایستههایآن،باعثفقدانمطالعاتروشمندو
علمیدراینحوزهشدهاست.ازاینرومطالعاتسبكی
روشمندبهتدوینوارائةالگوهاینظاممندوسنجهپذیر
سطح ارتقای کار، این موفق انجام شد. خواهد منجر
دیگر و تكمیلی تحصیالت پایاننامههای علمی
پژوهشهایحوزهفرشرادرپیداشتهومسیرکسِب
برای را دانشگاهی علمی رشتة یک اعتبار و شأن
بدیهی ساخت. خواهد هموار فرششناسی مطالعات
در شده معرفی چهارچوبهای کارگیری به با است
پژوهشحاضرجهتانجاممطالعاتمصداقیومیدانی
وآشكارشدنکمبودهاونواقصاحتمالیمیتواندر
جهترفعآنهاوتكمیلروششناسیمطالعاتسبکدر
قالیهاگامبرداشت.باتوجهبهتمرکزپژوهشحاضربر
مؤلفههایبصریقالیهایشهریبهویژهطرحونقش،
پیشنهادمیشودپژوهشهایمشابهباتمرکزبرطرحو
نقشقالیهایروستاییوعشایریویاحوزههایفنی
قالیهاجهتشناختومعرفیمؤلفههایسبکسازدر

اینحوزههابهانجامبرسد.

پی نوشت ها
1. Style
2. School
۳.باپیادهسازیاینمراحلدرپژوهشهایعملیوآشكارشدن
زمینه این در را الزم اصالحات میتوان آن کاستیهای

اتخاذکرد.
4.سبکشناسیتكوینیرویكردیمؤلفمداراستکهدرپی
خاستگاه آشكارسازی و مؤلف فردیت تبیین و شناخت
روانشناختیواجتماعیاینویژگیهاازطریقانسباآثار

مولفاست.
رویكردهای کاربرد از است عبارت تاریخی سبکشناسی .5
تاریخیبهمنظوربررسیتحوالتسبكیدرگونةخاصیاز
هنرهاوتبیینشكلگیریوعملكردفرهنگیواجتماعی
اثر(. تولد زماِن )روح خویش تولید زمانی بستر در متن

و کهن متون بازشناسی برای رویكرد این از همچنین
آشكارسازیاصولوقراردادهاییکاثرهنری،آشكارسازی
و ریشهها سهم آشكارسازی همچنین و بینامتنی روابط
پیكرههایپیشینیکمتنونیزمیزانسهممؤلفدرخلق

یکاثرمیتواناستفادهکرد.
دیدگاههای از متأثر صورتگرا یا ساختاری سبکشناسی .۶
ساختارگرایانقرنبیستمبودهوبرایناصلاستواراست
کهعناصرمنفردوسازههایمعناداربایستیازطریقنحوه
برقراریارتباطهایمتقابلباهمموردمطالعهواقعشوند.
سربستهای شی همچون را اثر ساختاری سبکشناسی
مینگردوسبکشناسرابهبررسیدرونیسازههایآنو
ساختاری تناسبات و فرعی اجزای میان روابط کشف

بخشهایفرعیواصلیاثرفرامیخواند.
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