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بررسی و تحلیل ارتباط عناصر طبیعت با طرح و نقش فرش ستارهدریایی

چکیده
آثار بر جای مانده از استاد عیسی بهادری در رشتههای مختلف هنرهای سنتی ،از خالقیت و توانایی منحصر
بهفرد این هنرمند معاصر ،بهخصوص در زمینه طراحی نقشه فرش ،حکایت میکند که فرش ستاره دریایی ،یکی
از این جمله آثار است .هدف این مقاله ،مطالعه عناصر شاخص و ابداعات موجود در طرح و نقش این فرش و
مقایسه ارتباط آنها با عناصر موجود در طبیعت است؛ لذا پرسش اصلی این پژوهش ،در باب چیستی و چگونگی
عناصر شاخص فرش ستارهدریایی خواهد بود .این مقاله ،روش توصیفی -تحلیلی دارد و روش گردآوری دادهها
با استناد به منابع مکتوب ،شفاهی (مصاحبه) و مشاهدات نگارندگان است .نتایج مطالعات حاکی از آن بوده که
طرحها و نقوش فرش مذکور ،ارتباط تنگاتنگی با عناصر طبیعت داشته و عمدتاً شامل انواع جانوران دریایی
مانند ماهی ،جلبک ،حلزون ،ستاره دریایی ،عروس دریایی ،شقایق دریایی و  ...هستند که در قالب عناصر و
ترکیببندیهایی متنوع ،بهشیوهای نوگرایانه و انتزاعی ،متناسب با اصول حاکم بر طراحی سنتی و نقشه فرش،
به زیبایی هر چه تمامتر بهاجرا درآمده و فرش ستاره دریایی را به نمونه منحصر بهفرد و خالقانهای در زمینه
طراحی نقشه فرش تبدیل نمودهاند.
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استاد عیسی بهادری ،هنرمندی آشنا به مبانی هنر ایران
و جهان بود که با توجه به نقشمایههای سنتی و پایبندی
به اصول و مبانی هنر ایران ،دست به ابتکار و نوآوری زد
و با ترکیب اسلیمی و ختایی و  ،...نقشهایی بدیع و تازه
با مضامین عرفانی ،فلسفی و اسطورهای طراحی نمود که
در تاریخ هنر طراحی فرش ،بیسابقه است .وی همچنین
نقاش طبیعتساز ،نگارگر ،طراح کاشی ،معرق چوب ،خاتم
و قلمزنی و سایر هنرهای سنتی ایران بود که از نظر خالقیت
و نوآوری در فرش ،سرآمد طراحان معاصر بهشمار میرود .از
آثار ماندگار ایشان در زمینه طراحی فرش میتوان به بشریت،
شکار چرخ ،تنازع بقا ،دریا و  ...اشاره نمود که زینتبخش
موزههای ایران و جهان هستند .در این مقاله ابتدا قصد
داریم تا به تجزیهوتحلیل یکی از طرح فرشهای مشهور
استاد بهادری بهنام "دریا/ستارهدریایی" بپردازیم؛ لذا هدف
اصلی این تحقیق ،به بررسی ساختاری و گونهشناسی انواع
نقشمایههای فرش ستارهدریایی و مقایسه آنها با نمونه واقعی
این نقشمایهها در طبیعت ،بهمنظور تبیین روند طراحی،
تغییر و تحوالت و ابداعات در فرش مذکور ،اختصاص دارد و
در صدد پاسخگویی به سؤاالت زیر است:
انواع نقشمایههای فرش ستارهدریایی را به چند گروه
کلی میتوان طبقهبندی نمود؟ رایجترین و پرکاربردترین
نقوش و ترکیببندیهای موجود در این فرش کدام هستند؟
نقشمایههای فرش ستارهدریایی به چه میزان از نمونههای
واقعی در طبیعت ،الگوبرداری شده و ابداعات طراح چگونه
در آن بهاجرا درآمدهاند؟
با توجه به اینکه فرش ستاره دریایی اکنون در موزه
هنرستان هنرهای زیبای اصفهان نگهداری میشود ،لذا روش
یافتهاندوزی منبع تصویری در این مقاله ،از طریق مشاهده
میدانی نگارندگان و گردآوری اطالعات الزم نیز با استفاده
از منابع کتابخانهای و مصاحبه انجام شده است .در ادامه،
نقشمایههای فرش مذکور ،دستهبندی و بهروش دستی،
طراحی و آنالیز شده و با نمونههای واقعی در طبیعت تطبیق
داده شدهاند.
پیشینه تحقیق
در مورد بیوگرافی و خدمات استاد عیسی بهادری در
ارتقای هنر معاصر ایران ،در برخی کتب و مقاالتِ نشریات
چند سال اخیر ،مطالبی چاپ شده که تقریباً در همه موارد،
به آثار ایشان اشاره مختصری شده است؛ از جمله این منابع
میتوان به کتابهای "هنرستان هنرهای زیبای اصفهان"

تألیف و نگارش استاد رضا ابوعطا (" ،)1357طراحان
بزرگ فرش ایران" اثر شیرین صوراسرافیل (،)1380
"بهارستان :دریچهای به قالی ایران" از غالمعلی ملول
(" ،)1384نگارگری ایران دوره معاصر 1300-1350
ه.ش ".نوشته سید محمود افتخاری ( )1381و "بیوگرافی
و ویژگیهای آثار عیسی بهادری" اثر جعفرقلی دادخواه
( )1383در ماهنامه نقش و فرش اشاره نمود که در آثار
مذکور ،برخی تصاویر از فرشهای بافتهشده با طرح استاد
بهادری ،همراه با زندگینامه ایشان آورده شدهاند .مظفریزاده
یزدی و زاویه ( )1392در مقالهای ،به اهمیت موضوع در
روش طراحی قالی استاد عیسی بهادری پرداختهاند که
برگرفته از پایاننامه نویسنده اول با عنوان "مطالعه و
شناسایی روش طراحی فرش در آثار چهار استاد طراح معاصر
اصفهان " است .در این مقاله ،آثار طراحی فرش بهادری ،به
دو گروه موضوعی و غیرموضوعی تقسیم میشوند و تأثیر
موضوع در روش طراحی و سامانبندی وی ،به استفاده
آگاهانه و عامدانه از قالبهای سنتی فرش ،فضاسازی،
ابداع و کاربست نقشمایههای نامتداول منجر شده است.
در سالهای اخیر ،نویدینژاد و یزدانپناه ( )1396نیز در
مقاله خود با عنوان "مطالعۀ تطبیقی روش عیسی بهادری و
جواد رستم شیرازی در طراحی فرش اصفهان " ،شگردهای
نقشمایهسازی عیسی بهادری و جواد رستم شیرازی را
مورد مقایسه قرار داده و چند تصویر از نقشمایههای فرش
ستاره دریایی نیز در این مقاله وجود دارند .اما بهجز منابع
فوق و مقاله مذکور که تا حدی به موضوع این پژوهش
نزدیک هستند ،تا کنون بهصورت تخصصی و علمی در
زمینه طرح و نقش فرش ستاره دریایی ،بهمنظور تبیین
ویژگیهای بارز هنری این اثر که منجر شده تا این فرش
بهعنوان یکی از ماندگارترین فرشهای هنری ایران در
دوره معاصر تلقی شود ،تجزیهوتحلیل و پژوهشی در خور
انجام نپذیرفته و این مسأله با توجه به اهمیت آثار این
استاد برجسته ،قابلتأمل است .لذا وجه تمایز این مقاله
با نمونههای پیشین ،تمرکز بر روی یک اثر از آثار طراحی
فرش استاد بهادری و بررسی طرح و نقش آن در ارتباط با
عناصر طبیعت و استفاده از طرحهای خطی از ساختار فرش
ستاره دریایی و نقشمایههای آن بهمنظور خوانایی بهتر
نقوش است .قابلذکر است که استاد بهادری در طراحی
و انتخاب مضامین ،از چنان وسعتی برخوردار است که
با نگارش چند مقاله ،حق مطلب ادا نمیشود؛ از اینرو،
تجزیهوتحلیل آثار وی ،نگارش مقاالت متعددی را میطلبد.

روش تحقیق

درباره شیوه طراحی استاد بهادری میتوان گفت که وی برای
هر طرح ،بر اساس موضوع مورد نظر ،عناصر و نقشمایههای
خاصی را ابداع میکرد؛ از جمله نقش "سیمرغ و اژدها" در
فرش تشعیر ،گرفت و گیرهای "شیر و گاو" و "سیمرغ و
اژدها" و سایر حیوانات در فرش تنازع بقا ،نقوش انسانی با
تزئین نقشمایههای گل و بُته (استیل ایرانی) در فرش بشریت،
نقوش پروانهها در فرش پروانهها و نقوشی که در فرش ستاره
دریایی بهکار رفتهاند .درباره مراحل طراحی توسط ایشان نیز
میتوان به این موارد اشاره نمود؛  .1درباره موضوع ،مطالعه و
اندیشه مینمود .2 ،از منابع کتابخانهای و  ...مرتبط با موضوع
مورد نظر ،بهره گرفته و آنها را بررسی میکرد .3 ،اسکیس
طرح را در اندازه کوچک (معموالً یک دهم) ترسیم مینمود،
 .4طرح اسکیس کوچک را پس از اطمینان و رضایت ،در
اندازه اصلی با ذغال ،روی کاغذ سفید ساده طراحی میکرد،
 .5طرح ذغالی را با مداد بر روی کاغذ سفید و با استفاده
از میز نور ،پاکنویس میکرد .6 ،طرح نهایی را روی کاغذ
شطرنجی که بر پارچه چلوار سفید بهوسیله نشاسته گندم
بوم شده بود ،توسط کاربُن کپی مینمود (مصاحبه با استاد
جعفرقلی دادخواه ،اصفهان( )1396 ،تصویر .)1
از جمله آثار و ابداعات استاد بهادری در زمینه هنرهای
سنتی ایران ،میتوان به طرحهای گل ،برگ و پرنده بهجای
اشكال هندسی بر روی خاتم ،اجرای پرترهبافی بهشیوه نقاشی
برای نخستین بار در اصفهان ،طرح کاشیکاری موزه هنرهای
ملی ایران و نمای هنرستان هنرهای زیبای اصفهان ،نقشههای
کاش ی ،منبت ،طرحهای در و پنجره و سایر تزئینات کاخ
مرمر ،طرح کاشیکاری گلدسته بارگاه حضرت سیدالشهدا
طراحی گچبریِ اتاق
(ع) و گنبد حضرت شاهچراغ در شیراز و
ِ
اصفهانیها در ساختمان موزه تهران ،اشاره کرد .برخی از آثار

تصویر  .1قسمتی از طراحی با ذغال ،اثر استاد عیسی بهادری (آرشیو
شخصی استاد جعفرقلی دادخواه)1396 ،
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روش این پژوهش کیفی ،مطالعه موردی بهصورت اسنادی
و میدانی بوده که بهشیوه توصیفی -تحلیلی انجام شده است.
روش گردآوری مطالب و بهره بردن از آنها در این پژوهش،
بر اساس مطالعات کتابخانهای ،مصاحبه و تحقیقات میدانی
(عکاسی) ،از طریق بررسی فرش ستارهدریایی موجود در
موزه هنرستان هنرهای زیبای اصفهان است که بهمنظور
تحلیل ویژگیهای نقوش و ترکیببندیها ،طرحها بهصورت
خطی و بهشیوه دستی ،بازترسیم شدهاند .قابل ذکر است که
عمده مطالب تخصصی این مقاله با استفاده از مطالعه میدانی
نگارندگان (مشاهده -مصاحبه) بوده ،لذا بخش هایی از متن،
فاقد ارجاعات است.

طراحی فرش ایشان نیز عبارتند از فرش معروف "بشریت /تولد
انسان»" ،شکار چرخ»" ،دریا /ستارهدریایی»" ،تنازع بقا»،
"تشعیر» و"پروانهها» (افتخاری90-93 :1381 ،؛ صوراسرافیل،
220-223 :1380؛ دادخواه 6 :1383 ،و  .)7در ادامه باید
اذعان نمود ،از آنجا که هر یک از آثار استاد بهادری دارای
ابداعات و ویژگیهای بصری با موضوعات خاصی هستند،
همین باعث شده تا سبک هنری منحصر بهفردی را بتوان
برای این هنرمند در نظر گرفت؛ بهنحوی که حتی شاگردان
ایش ان که اغلب هنرمندان شاخصی بودند ،نبوغ و قدرت
تخیل استاد را نداشته و غالباً نتوانستهاند سبک و شیوه وی
را تداوم بخشند .در ذیل بهاختصار ،به معرفی برخی از این
ویژگیهای سبکی خواهیم پرداخت تا مقدمهای بر شناخت
آثار ایشان بهشمار آید.
	-انتخاب موضوعات خاص در آثار :در طول تاریخ ،بعضاً
هنرمندانی وجود داشتهاند که با مضامین عرفانی طراحی
کردهاند ،اما انتخاب موضوعات خاص توسط ایشان مبتنی
بر تاریخ ،فرهنگ ،عقاید فلسفی و عرفانی ،باورهای دینی
و اعتقادی و استفاده از نمادها در طرحهای موضوعی
مانند طرح کاشی بیمارستان عیسی بن مریم در اصفهان
(تصویر  ،)2فرش بشریت ،فرش تنازع بقا ،فرش ستاره
دریایی و  ،...وی را از دیگر هنرمندان همدوره متمایز
ساخته است.
	-ابداع نقشمایههای خاص متناسب با موضوعات انتخابی:
طراحی و ابداع نقشمایههای خاص متناسب با موضوع
انتخابشده بهشیوهای خالقانه؛ مانند نقشمایه اژدها
در فرش تشعیر ،نقشمایه شاهین در فرش شکار چرخ،
نقشمایه گل ختایی بهشکل پروانه در فرش پروانهها
و ( ...تصویر  .)3استفاده از نقشمایههای رایج در دیگر
هنرها؛ از جمله نگارگری در خدمت طراحی فرش و کاربرد
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طرحهای گردان در خاتمسازی (تصویر  .)4همچنین
وی بهدلیل تحصیل در مدرسه کمالالملک و مهارت
در نقاشی و شناخت سایر هنرها ،نقشمایههای دارای
آناتومی (حیوان ،پرنده ،انسان) را بهشیوهای هنرمندانه و
به زیباترین نحو ممکن ،در آثار خویش بهکار برده است.
	-استفاده از قالبهای نو در ترکیببندی و ساختار آثار:
از جمله این قالبهای نو میتوان به ویژگی قرینه در
بیقرینگی مانند فرش تنازع بقا ،طرح غیرقرینه سراسری
مانند فرش خروس و روباه (آزادی( )60 :1354 ،تصویر
 ،)5عدم قرارگیری ترنج در مرکز فرش ،فقدان حاشیه
در برخی آثار ،اختصاص فضاهای بیشتر به حاشیه اصلی
بهجهت ایجاد ترکیببندی مناسبتر و قدرت مانور
بیشتر ،اشاره نمود.
	-عدم پایبندی به طرح و نقش منطقهای خاص :ایشان،

به سبک ملی بر پایه تفکرات ایرانی اعتقاد داشت و
باألخص در طراحی فرش ،سبک منطقه خاصی را در
نظر نمیگرفت.
	-استفاده از تزئینات هنری آثار دورههای مختلف :برداشت
هنرمندانه از نقوش ایران باستان و دوران اسالمی در
طراحی آثار (تصویر  ،)6که بر مطالعات عمیق و گستردهای
مبتنی بود .ایشان حتی بازسازی و ُکپیبرداری از نقشههای
فرشهای کالسیک را قبول نداشته ،بلکه طراح را مجاز
به مطالعه و تأثیرپذیری از آثار گذشتگان میدانست و
معتقد بود که هر هنرمندی باید سبک خاص خود را
بیابد ،دنبال کند و نوآوری داشته باشد.
	-استفاده از رنگهای شاد ،پُررنگ و زنده در فرش،
متناسب با نوع طرح و موضوع :از جمله رنگهای شاد
و زنده در آثار ایشان میتوان به رنگهای زر ِد طالیی،
صورتی ،سبز ،آبی و قرم ِز الکی اشاره نمود .عالوه بر
آن ،وی در فرش خروس و روباه (تصویر  ،)5استفاده
از رنگهایی با طیف خاکستری و قهوهای را نیز تجربه
کرده است.
	-خلق آثار نوآورانه با پایبندی به اصول و مبانی هنرهای
ایرانی و پرهیز از طرحهای تکراری و فاقد خالقیت.
توصیف فرش دریا (موجود در موزه هنرستان هنرهای
زیبای اصفهان)

تصویر  .2قسمتی از کاشیکاری نمای بیرونی بیمارستان عیسی بن مریم
در اصفهان (نگارندگان)

تصویر  .3نقشمایههای اژدها ،شاهین و گل ختایی (نگارندگان)

موزه هنرستان هنرهای زیبای اصفهان ،گنجینهای ارزشمند
از آثار هنرمندان معاصر در رشتههای مختلف هنری نظیر
نقاشی ،زریبافی ،فرش ،خاتم ،معرق و  ...را در خود جای
داده است که نشان از غنای هنر معاصر در اصفهان دارد .از
جمله آثار برجسته این موزه ،فرشهای بافتهشده در خالل
سالهای  1335تا  1385هجری شمسی بوده که در کارگاه
قالیبافی فرشهای ریزباف و قالیچههای ابتکاری و بسیار
نفیس ،بافته میشدند .نقشه اغلب این فرشها توسط استاد
بهادری تهیه و به سرپرستی غالمعلی صفدرزاده حقیقی و

دوفصلنامه علمی -ترويجي پژوهش هنر

تصویر  .4قسمتی از میز خاتم با طرح گردان ،ترکیب گلهای ختایی و
پرنده (نگارندگان)

5

تحلیل فرش ستارهدریایی
در ذیل ،ابتدا ویژگیهای ساختاری فرش ستاره دریایی
بررسی خواهند شد و در ادامه ،عناصر و نقشمایههای زمینه
و سپس عناصر و نقشمایههای حاشیه و ارتباط آنها با عناصر
طبیعت ،مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.
ویژگیهای ساختاری فرش ستاره دریایی
ساختار اصلی طرح زمینه ،شامل لچک محرابی و زمینه
سراسری (یک یکم) بوده که بهصورت قرینه در بیقرینگی،
طراحی شده و حاشیه فرش نیز بهصورت یک چهارم است.
نحوه ترکیببندی طرح زمینه ،در بر دارنده ساقه ختایی بوده
که از جلبک (مرجان) دریایی در کف دریا نشأت گرفته و
به طرف باال رشد نموده و سپس در قوس انتهایی بهصورت
شکسته درآمده و به طرف پایین تداوم یافته است.
از مهمترین ویژگیهای ترکیببندی در فرش ستاره دریایی
میتوان به این نکته اشاره کرد که بر خالف طرحهای ترنجی
که ترنج دقیقاً در مرکز زمینه قرار دارد ،ترنج این فرش (ستاره
دریایی) در وسط کادر قرار نگرفته و در محلی پایینتر از
نیمه طولی واقع شده و بدین صورت ،فضای منفی زمینه
در اطراف ترنج را متعادل نموده است .همچنین سر ترنج
(عروس دریایی) و ته ترنج (ماهی خاویاری) نیز متناسب با
اندازه ترنج و فضای زمینه ،این تعادل را تقویت کرده است.
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توسط هنرمندان چیرهدست بافته میشد (ابوعطا:1357 ،
 .)78یکی از نمونههای شاخص موجود در این مجموعه ،فرش
موسوم به "ستاره دریایی» است.
نقشه این فرش توسط استاد عیسی بهادری در سال 1335
هجری شمسی طراحی و در مرحله اول ،زمینه بهرنگ سبز-
آبی روشن (برگ سنجدی) رنگآمیزی و بافته شد که رنگ
انتخابشده برای زمینه ،رنگ آب دریا را تداعی مینمود .در
حال حاضر ،این نمونه که اولین نمونه بافتهشده فرش ستاره
دریایی است ،در موزه هنرهای ملی ایران نگهداری میشود
(تصویر  .)7مجددا ً در سال  1340هجری شمسی ،بهمنظور
نشان دادن عمق دریا ،رنگ سبز روشن زمینه به سبز تیره
مینایی و رنگ لچک محرابی از رنگ سبز مینایی به سبز روشن
تغییر داده شد که رنگ زمینه ،عمق دریا را تداعی مینمود
اسپ َرک ،گندل و نیل
(تصویر  )8و برای رنگرزی زمینهها ،از َ
استفاده شده است (مصاحبه با استاد جعفرقلی دادخواه،
اصفهان.)1397 ،
قابلذکر است که در کتیبه انتهایی هر دو نمونه نامبرده نیز
نام طراح ،مجری و محل بافت ،نقش بسته است (جدول .)1

تصویر  .5فرش خروس و روباه (موزه هنرستان هنرهای زیبا ،تصویر از
نگارندگان)

تصویر  .6نقشه حاشیه فرش ،برداشتی هنرمندانه از نقوش دوران سلجوقی،
ایلخانی و صفوی (شرکت سهامی فرش ایران ،تصویر از نگارندگان)

بررسی و تحلیل ارتباط عناصر طبیعت با طرح و نقش فرش
ستارهدریایی عیسی بهادری

حاشیه در اندازه یک چهارم فرش ،با استفاده از قاب اسلیمی
در گوشه و قاب مثلثی در وسط طراحی شده و همچنین شیوه
رنگبندی حاشیه و فضای منفی کناره با رنگ و طرح زمینه،
نوعی تعادل و هماهنگی ایجاد نموده است (تصاویر  8و .) 9
ویژگیهای طرح و نقش فرش ستاره دریایی
اغلب عناصر بهکار گرفته شده در این فرش ،برگرفته
از طبیعت و انواع موجودات دریایی هستند؛ از آن جمله
میتوان به انواع ماهی که بیشترین کاربرد را در طراحی و
تلفیق نقشمایهها در اثر بر عهده دارند ،اشاره نمود .همچنین
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انواع عروس دریایی ،ستاره دریایی ،حلزونها ،شقایق دریایی،
مرجانها و جلبکها نیز بهنحوی خالقانه و منحصر بهفرد
بهصورت نقشمایههای کالسیک فرش ،بهاجرا درآمدهاند.
این نقوش ،همراه بند ختایی در زمینه و بندهای اسلیمی
و ختایی حاشیه و نیز همراه با دیگر عناصر نقوش سنتی؛
مانند اسلیمی توسازی دار ،اسلیمی برگی و نقوش ختایی در
حاشیه ،مجموعه نقشمایههای این فرش را تشکیل میدهند.
در ادامه ،به بررسی و تحلیل هر یک از عناصر و نقشمایههای
شاخص فرش ستاره دریایی پرداخته شده و سعی شده است
تا روند معرفی آنها نیز متناسب با ترتیب مراحل طراحی و
سامانبندی فرش محرابی صورت پذیرد .همچنین بهجهت
درک هر چه بیشتر مخاطبان ،کلیه عناصر و نقشمایههای
فرش ستارهدریایی بهصورت طرح خطی بهاجرا درآمده و
تعدادی از آنها با تصاویری از نمونههای واقعی موجودات
دریایی در طبیعت تطبیق داده شدهاند.
عناصر و نقشمایههای زمینه

تصویر  .7اولین نمونه بافتهشده فرش دریا/ستاره دریایی ،طرح عیسی
بهادری (موزه هنرهای ملی ایران در تهران /نگارندگان)

ترنج :ترنج فرش بهشکل ستارهدریایی با تزئین گل و برگ
ختایی بهرنگ الکی (قرمز دانه) هماهنگ با رنگ حاشیه ،در
تلفیق با ماهی و غاز وحشی 1طراحی شده است .این ستاره
دریایی بر اساس پنج ضلعی منتظم با بازوهای چرخشی ،بهنحوی
در زمینه جایگزین شده است که یکی از بازوها در رأس و رو
به باال قرار دارد .با این روش ،نقش ،حرکت خورشیدگونهای
را تداعی میکند که ایستایی و تعادل خود را نیز حفظ کرده
که این فرش بهدرستی نام خود را از این نقش گرفته است.
از اینرو ،بهلحاظ شیوه طراحی و نحوه ترکیب سه نقشمایه
مذکور (ستارهدریایی ،ماهی ،غاز وحشی) ،میتوان ترنج را یکی
از شاخصترین عناصر این فرش دانست (تصاویر  10و .)11
سر ترنج :سر ترنج ،از نقش سه نوع عروس دریایی بهرنگهای
نقرهای و طالیی تشکیل شده که حالت قرینه در بیقرینگی
را نشان میدهد (تصاویر  12و  .)13همچنین ،ته ترنج نیز
نقش ماهی خاویاری بهرنگ آبی بوده که با هنرمندی تمام
طراحی شده است (تصاویر  14و .)15

جدول  .1ویژگیهای کلی فرش ستاره دریایی
محل بافت

رنگها

پود

چله

پرز

گره

رجشمار

ابعاد

کارگاه قالیبافی
هنرستان هنرهای
زیبای اصفهان

طبیعی
و
گیاهی

نخ
پنبهای

ابریشم
طبیعی

پشم
مرینوس
(کرک)

نامتقارن
فارسی

 70گره در 6/5
سانتیمتر طول و
عرض 27 /گره در
اینچ

110 ×166
سانتیمتر

موضوع طرح

دریا
(ستاره
دریایی)
(نگارندگان)

تصویر  .8فرش ذرع و نیم ،دریا/ستاره دریایی ،طرح عیسی بهادری (موزه
هنرستان هنرهای زیبای اصفهان /نگارندگان)

تصویر  .9آنالیز خطی فرش ستاره دریایی (نگارندگان)
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حاشیه اصلی (پهن) بهصورت یک چهارم همراه با کناره
بهرنگ سرمهای (نیلی) و بهصورت حاشیه و کناره سرخود،
طراحی شده و فاقد حاشیه باریک اولیه است؛ بهگونهای که
در مجموع ،کام ً
ال فرم یک قاب را تداعی میکند و رنگبندی
حاشیه نیز بر این مسأله تأکید دارد .رنگ ُطره ،کِرمرنگ بوده
که بهآرامی ،حاشیه را از زمینه متمایز نموده است .عناصر اصلی
حاشیه عبارتند از الف) قابهای اسلیمی برگی در گوشهها و
ب) قابهای مثلثیشکل در میانه عرض که درون آن نقش
یک اردک است .نقشمایهها نیز شامل الف) اسلیمی برگی،
اسلیمی ماری و ب) گل و برگ ختایی هستند .حاشیه باریک
ُ
(طره) نیز بهرنگ کرم روشن ،با نقشمایه ماهی و گل و برگ
ختایی تکرارشونده ،آراسته شده است (تصاویر  34تا .)36
قابلذکر است که نقشمایه اردک ،در قاب پایینی حاشیه در
حالت فرود آمدن و در قاب باالیی ،در حال پرواز است و طراح
مایل بوده تا با این تمایز ،ابتدا و انتهای فرش را نشان دهد.

عناصر و نقشمایههای حاشیه
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لچک محرابی :گوشه محرابی فرش بهصورت قرینه با
رنگ سبز سنجدی ،از نوعی عروس دریایی شکل گرفته که
با استفاده از اسلیمی همراه با گلهای چند پر و ساقه نازک
ختایی ،از نقطه میانی عرض در باال شروع شده است و نقش
جداکننده گوشه لچک از زمینه را بر عهده دارد (تصویر .)16
یک نوع شقایق دریایی انتزاعیشده نیز فضای داخلی گوشه
لچک را بهزیبایی پر کرده است (تصاویر  17و .)18
نقشمایههای شاخص زمینه :نقشمایههای گل ،برگ
و غنچه که با الهام از انواع ماهی و دیگر موجودات دریایی
بهزیبایی طراحی شده ،در فضای زمینه بر روی ساقه ختایی
طبق اصول ترکیببندی طراحی سنتی جای گرفته و از لحاظ
فرم ،تزئینات و رنگآمیزی ،تناسب و هماهنگی مطلوبی با سایر
عناصر موجود در فرش ستاره دریایی ایجاد نمودهاند؛ بهعنوان
مثال ،در ابتدای زمینه فرش ،سه نقش بهترتیب از راست به
چپ شامل جلبک دریایی بهشکل درختچه (تصاویر  19و
 ،)21جلبک یا مرجان دریایی بهعنوان پایه ختایی (تصویر
 )22و مرجان (جلبک) دریایی بهشکل برگهای شعلهای
(تصاویر  20و  )23قرار گرفتهاند .سایر نقشمایههای زمینه
نیز عبارتند از برگهای شبه ماهی از جمله دسته برگهای
دندانهدار ملهم از ماهی آزاد (قزلآال) ،ماهیهای کوچک بهجای

طوق ،گلهای چند پر و غنچه برگرفته از شقایق دریایی ،شبه
گلهای شاه عباسی با ترکیب انواع ماهی و استفاده از حلزون
بهجای گلهای گِرد یا پیچک روی ساقه (تصاویر  24تا .)33
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بررسی و تحلیل ارتباط عناصر طبیعت با طرح و نقش فرش
ستارهدریایی عیسی بهادری

تصویر  .11طرح خطی ستاره دریایی در ترکیب با ماهی و غاز وحشی
(ترنج) (نگارندگان)

تصویر  .10نوعی ستاره دریایی(URL: 1) 2

8

(الف)

(ب)

تصویر ( 12الف) و (ب) .انواع عروس دریایی (URL: 2) 3

تصویر  .14نوعی ماهی خاویاری(URL: 3) 4

تصویر  .13طرح خطی سه نمونه عروس دریایی بهشکل
سر ترنج (نگارندگان)

تصویر  .15طرح خطی ماهی خاویاری (ته ترنج) (نگارندگان)
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تصویر  .16عروس دریایی ،طرح خطی قسمتی از جداکننده لچک از زمینه
(نگارندگان)

(الف)

تصویر ( 17الف) و (ب) .شقایق دریایی )(URL: 4

تصویر  .19جلبک دریایی(Wisehart et al, 2012: 244) 5

(ب)

تصویر  .18شقایق دریایی ،طرح خطی
بخشی از نقش داخلی گوشه لچک
(نگارندگان)

تصویر  .20مرجان دریایی(URL: 5) 6
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بررسی و تحلیل ارتباط عناصر طبیعت با طرح و نقش فرش
ستارهدریایی عیسی بهادری

تصویر  .21طرح خطی (احتماالً) نوعی
جلبک دریایی بهشکل درختچه (نگارندگان)

تصویر  .22طرح خطی جلبک یا مرجان دریایی (پایه
ختایی) (نگارندگان)

تصویر  .23طرح خطی مرجان یا جلبک
دریایی بهشکل برگهای شعلهای (نگارندگان)
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تصویر  .24ماهی آزاد ،قزلآال خالدار(URL: 6) 7

تصویر  .25طرح خطی نقش ماهی (دسته برگهای دندانهدار) با تزئین
پولک در پشت ماهی (نگارندگان)

تصویر  .26طرح خطی ماهی بهجای طوق (نگارندگان)

تصویر  .27طرح خطی نقش برگ با ترکیب سه ماهی (نگارندگان)

تصویر  .28شقایق دریایی(URL: 7) 8

تصویر  .29طرح خطی شقایق دریایی
(بهشکل گل چند پر و غنچه) (نگارندگان)
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تصاویر  30و  .31طرح خطی شبه گلهای شاه عباسی با ترکیب انواع ماهی (نگارندگان)

11

(ب)

(الف)

تصویر ( 32الف) و (ب) .دو نمونه از حلزونها(URL: 8) 9

(الف)

(ب)

تصویر ( 33الف و ب و ج) .طرح خطی حلزون بهجای گلهای گرد یا پیچک روی ساقه (نگارندگان)

تصاویر  34و  .35طرح خطی قاب مثلثیشکل باالیی و پایینی حاشیه با نقش اردک (نگارندگان)

(ج)

تصویر  .36طرح خطی نقش ماهی و ساقه
ختایی در حاشیه باریک ُ
(طره) (نگارندگان)

نتیجهگیری
بررسی و تحلیل ارتباط عناصر طبیعت با طرح و نقش فرش
ستارهدریایی عیسی بهادری
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با مطالعه و بررسی طرح و نقش فرش ستارهدریایی ،زیباییهای نهفته در آن بیش از پیش آشکار شده و لذا
درک بهتری به مخاطب میدهند و بر جذابیتهای آن میافزایند .ویژگیهای ساختاری و نقشمایههای موجود
در زمینه و حاشیه این فرش عبارتند از  .1قرارگیری ترنج فرش در پایینتر از نیمه طولی (بهجای مرکز زمینه)،
 .2کاربرد یک ساقه ختایی بهمنظور پُر کردن زمینه .3 ،استفاده از عناصر الهامگرفته از طبیعت با هنرمندی تمام
بهشیوهای نوگرایانه و انتزاعی .4 ،کاربرد ستاره دریایی بهجای ترنج .5 ،استفاده از عروس دریایی بهعنوان سر ترنج،
 .6کاربرد ماهی خاویاری بهعنوان ته ترنج .7 ،ساختوساز نقشمایههای شناختهشده در فرش (گل ،برگ و )...
با استفاده از موجودات دریایی .8 ،استفاده از حاشیه و کناره سرخود .9 ،استفاده از رنگهای شاد و اشباعشده،
 .10کاربرد رنگهای طبیعی و گیاهی که از آرامش خاصی برخوردار هستند .11 ،تباین رنگ سرد (سبز -آبی
زمینه) و رنگ گرم (رنگ الکی ترنج و حاشیه) .در مجموع میتوان گفت عناصر و نقشمایههای فرش ستاره
دریایی ،بهنحوی طراحی و اجرا شده که برای بیننده در وهله اول و بهگونهای متناسب با اصول و قواعد این رشته
هنری ،در هم آمیخته و اثر مذکور را به یکی از کمنظیرترین فرشهایی تبدیل کردهاند که امروزه پس از گذشت
قریب به نیم قرن ،هنوز نمونهای مشابه آن خلق نشده است .این امر ،نشان از تسلط و نگاه زیباشناختی استادی
است که فراتر از اندیشه حاکم بر زمان خود ،به عینیت بخشیدن ایدهها و آمال خویش در عرصه هنرهای سنتی
میپرداخت؛ لذا معرفی و بررسی آثاری از این دست میتواند عالوه بر بازنمایی وجوه ممتاز و شاخص آثاری که بر
اساس اصول و قواعد طراحی سنتی ایران ابداع شدهاند ،بهترین سرمشق و الگو برای آموزش و فراگیری هنرجویان
در هر مقطع و با هر سلیقهای باشد .با توجه به اینکه غالباً این نقشها با حفظ اصالت و مبانی هنرهای سنتی
ایران طراحی شده و در عین حال از نوآوری و خالقیت منحصر بهفرد نیز برخوردار بوده ،از اینرو میتوانند مبنایی
برای آموزش این رشته قرار گیرند؛ بنابراین ضرورت دارد در این راستا ،طرح و نقش برخی فرشهای موجود،
مورد بررسی موشکافانه و تجزیهوتحلیل قرار گیرد تا دانشجویان و فراگیرندگان طراحی سنتی ایران ،از شیوه و
رمز و راز کارهای استاد بهادری آگاهی يافته و هنر خود را نیز ارتقا بخشند.
سپاسگزاری
در این فرصت الزم است تا از جناب آقای دکتر سعید افشارزاده ،استاد گروه زیستشناسی دانشگاه اصفهان ،بهجهت
راهنماییهای علمی ایشان در رابطه با زیست و گونهشناسی موجودات دریایی و همچنین استاد جعفرقلی دادخواه ،بهواسطه
در اختیار گذاردن اطالعات شفاهی خود در ارتباط با آثار و شیوه کار استاد بهادری ،تشکر و قدردانی شود.
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Studying and Analyzing the Relationship of Nature
Elements with the Design and Patterns of Setareh
Daryaye Designed by Isa Bahadori
Ali Dadkhah* Bahareh Taghavi Nejad**

Abstract
The remaining works of Isa Bahadori, in different fields of traditional arts, shows
the unique creativity and capability of this contemporary artist, especially in terms of
designing carpets such as Setareh Daryaye. The purpose of this article is to study the
elements and innovations in the design and patterns of this carpet and compare their
relationship with elements in nature. Therefore, the main question of this research is about
what and how the indicator elements of the carpet will be. This paper has been written
through a descriptive-analytical method and the data has been collected based on written,
oral and interview materials and writers' observations. The results of the studies indicate
that the designs and patterns of the mentioned carpet are closely related to the elements
of nature and they include mainly various sea creatures like fish, seaweed, snail, starfish,
jellyfish, sea anemone, etc. created in terms of different elements and compositions, in
an innovative and abstract mode, that are created beautifully based on the principles
governing the traditional designing of the carpet and have turned this carpet into a unique
and innovative example of carpet design.
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