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ها استفاده از آن تحلیل دیداری)بصری( نقوش آثار سفالی تَل باکون و 

  در طراحی پارچه

 چکیده
اند، نظری این هنر بومی تمرکز داشته گران همواره بر مطالعاتباکون، پژوهشهای پیشاتاریخی تلدر رصد سفالینه بیان مسئله:

گری ایران، منطقه باکون و تل)تپه( های سفالترین کانوناست. از مهمجنبه کاربردی و کارآفرینانه آن غالباً مورد غفلت واقع شده اما

توجه این آثار در  باکون، یکی از وجوه بالقوه و ظرفیت قابلهای تلهای هنری و زیباشناختی سفالباشد. ارزشمعروف آن می

چون طراحی پارچه است. از این های امروزی همپردازی هنرها و حرفهها در نقشگیری از آنها و بهرهکاربردی کردن این ارزش

های دیداری برجسته و نهفته در خود، برای حضور و بازطراحی مجدد واسطه قابلیتباکون بهتل های سفالها و نقشرهگذر طرح

ترین هنرهای بومی و سنتی است، انتخاب گردیده است. بر این مبنا پرسش اصلی پژوهش پارچه که خود یکی از دیرینهبر زمینه 

 ها در طراحی پارچه استفاده کرد؟توان از آنباکون کدام است و چگونه میهای تلاین است که انواع نقوش ترسیمی بر بدنه سفال

 های کاربردی دیگر، هدف اصلی این پژوهش است. تر با نقوش سفال و بررسی تخصصی این نقوش در زمینهآشنایی بیش هدف:

ست و روش از نوع پژوهش پژوهشاین  :شروش پژوه صیفی آن های کیفی و کاربردی ا شیوه گردآوری داده-تو ست.  ها تحلیلی ا

 ای است. نیز از نوع کتابخانه

ترین باکون تماماً دارای فرم انتزاع و خالصه شده به کمینهنقوش سفال تل ،عبارت است از پژوهشهای برخی از یافته ها:یافته

چنین این نقوش به چهار طبقه گیاهی، شوند. همآمیز( دیده میشکل ممکن است که به دو صورت اشکال عادی و غیرعادی)اغراق

که چه این گردند.بندی میهی(، انسانی و اشکال هندسی، تقسیمجانوری شامل حیوانات، پرندگان، خزندگان، حشرات و ماکیان)ما

ای(، آراسته نموده )اُخرایی، سیاه و قهوه سه رنگ محدودساخته خویش را عالوه بر نقوش کمینه، با دو الی گر، دستهنرمند سفال

  است.
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 مقدمه
عناصر فرهنگی ایران بوده  تریننخستین و از مهمجهان و انسان ترین هنرهای کاربردی گری، یکی از دیرینسفال

پردازی و آوردگاه ها از آغاز آفرینش، بوم نقشرود. بدنه سفالینهشمار میکه همواره از زوایای مهم رصد تمدنی به

 رسیدن بدین مفاهیم را داشتهاست که از بستر تزئین تمنای ها و تمایالت انسان بودهباورها، اعتقادات، اندیشه

آمیز، گویای ادارک و اندیشه قوی و های اغراقها و بعضاً با حالت. نقوش انتزاعی و تجریدی بر بدنه سفالینهستا

گری است خالقانه مردمان نخستین است. این نقوش امروزه میراث ارزشمند تصویری و تجسمی هنر بومی سفال

های هنری و ای از ارزشعنوان گنجینهتواند بهکه از طریق بازطراحی و بکارگیری در زمینه هنرهای امروزی، می

فرهنگی، صیانت و باعث ایجاد بستری برای خالقیت و نوآوری هنری در هنر معاصر گردد. تل باکون، یکی از 

های نظیر از سفالینهای بیهای مختلف، گنجینهشناسی ایران است که در پی کاوشهای تاریخی و باستانسایت

آورد هنرمندان آن روزگار بود، به جامعه و تمدن ایران ارائه کرد. نقوش تجریدی ا که دستمنقوش پیشاتاریخی ر

ای از میراث هنری تمدن گذشته ایران است که با های تصویری و گنجینهو انتزاعی در سفال تل باکون، ارزش

نای ابتکار، تعدیل و تغییر در فرم و ای را بر مبتواند آثار بدیع و تازههای پیدا و پنهان خود میها و قابلیتظرفیت

ساختار نقوش، تولید نماید. طراحی و دیزاین با تعریف و کارکرد امروزی، از پدیده مهم و نوظهور در عرصه هنرهای 

ای دیرین است که تجسمی است که مبنا و بنیاد بسیاری از هنرهاست. پارچه، یکی از تولیدات کاربردی با پیشینه

است. امروزه های مختلف بودهپردازی مورد استفاده هنرمندان در دورهعنوان بوم نقاشی و نقشبههمواره زمینه آن 

های عنوان یکی از پدیدهتر، طراحی یا دیزاین پارچه بهتر و کاربردیهای خاصو در عصر تکثیر هنرها به زیرمجموعه

های کارکری و انست با استفاده از ظرفیتجدید و نوظهور هنری و اقتصادی پا به عرصه هنر معاصر گذاشت و تو

صنعت پارچه، یکی از -پردازی در هنرزیباشناختی، به یکی از آبشخورهای طراحی تبدیل گردد. طراحی و نقش

ای در اقبال آن از سوی های طراحان این حرفه در بُعد زیباشناختی است که نقش تعیین کنندهترین دغدغهمهم

چون ی دنیای مدرن دارد. از این رهگذر نقوش اصیل و سنتی در هنرهای بومی همکننده امروزی و مشترمصرف

های پردازی پارچهتوانند در طراحی و نقشهای تل باکون باتوجه به ظرفیت دیداری و زیباشناختی خود میسفالینه

های نقوش سفالینهامروزی، سهم قابل توجهی داشته باشند. از این رو پرسش اصلی این مقاله آن است که انواع 

چنین در این مقاله هدف ها در طراحی پارچه استفاده کرد؟ همتوان از آنکه چگونه میتل باکون کدام است و این

ها، با بازطراحی، تعدیل و تغییر نقش یا بندی آنهای تل باکون و طبقهآن است تا ضمن معرفی نقوش سفالینه

 راحی پارچه استفاده گردد. بخشی از آن، از این گنجینه تصویری در ط
 

 روش پژوهش
ای ها کتابخانهچنین شیوه گردآوری دادهتحلیلی است. هم -این پژوهش از نوع کاربردی و روش تحقیق توصیفی

افزارهای بندی، با استفاده از نرماست. در فرآیند پژوهش، نخست نقوش مورد مطالعه قرارگرفت و سپس ضمن طبقه

ها وِکتور)خطی و گرافیکی( شد و در نهایت بر روی بوم پارچه و با کالبد و ساختار آن فتوشاپ و ایلستریتور،

های خالقانه توسط نویسندگان، بندیگون با رنگهای متنوع و گونهبندیها در ترکیبکارگیری متناسب از آنبه

 پردازی شد.های طراحی شده، نقشها یا در حقیقت پارچهطرح

 



 

 ن اهوازنامه، دانشکده هنر؛ دانشگاه شهید چمرافصل

ها در طراحی پارچهتحلیل دیداری)بصری( نقوش آثار سفالی تَل باکون و استفاده از آن  

  ۱۴۰۰بهار، ۳2، شمارهدهمدوره 

77 

 
 

 پیشینه پژوهش
منابعی در  منابع در ارتباط با موضوع حاضر، ضرورت نگارش این مقاله را بیش از پیش عیان ساخت. لیکنبود 

تحلیل »قاله مگردد. ها اشاره میارتباط با سفال تل باکون و نقوش آن به نگارش درآمده است که در زیر بدان

که در آن  ،(۲۴-۷، ۱۳۹۸ ،طالییکاخکی و ، صالحیناجی)«های منقوش تل باکونساختار بصری سفالینه

ی انسانی و نمادها»اند. در مقاله نویسندگان به معرفی و تحلیل ساختار بصری نقوش سفال تل باکون پرداخته

ن های مکشوفه در سه منطقه تل باکون فارس، تپه سیلک کاشان و تپه گیاحیوانی موجود در سفالینه

یقی به بررسی و معرفی که در آن نویسندگان با رویکردی تطب (،۱-۱۴ ،۱۳۹۳،، بهمنی و سامانیاندادور)«نهاوند

 ده خواهد شد. از نقوش تل باکون در طراحی پارچه استفاپیشِ رو، مقاله اما در اند. نقوش سه منطقه پرداخته
 

 تبارشناسی واژه، جغرافیا، قدمت ،تل باکون
باستانی باشد و به  نام آن شاید بازتابی از شأن و مرتبههای باستانی است که یکی از نادرترین محوطه»تل باکون، 

مع واژه صورت جشده که بهخوانده می «بگون»است. این نام در اصطالح محلی معنی تپه خدایان تفسیر شده

در تلفظ  واژه تل (.۲6، ۱۳۸۳)علیزاده، «استبودهای برای نام خدا بوده و در ایران باستان هم واژه «بغ»یا  «بک»

 مرودشت در در فالتشکل از دو تپه نزدیک به هم تمباکون  )تپه(تلباشد. معنی تپه میبومی استان فارس به

 ۱۸/۴/۱۳۱۱در تاریخ  ۱۸۷این سایت به شماره  دارد. قرار جمشید تخت نزدیکی در جنوبی استان فارس و بخش

 مورد کاوش قرار «ارنست هرتسفلد»ط توس ۱۳۱۲در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و در سال 

سعت این منطقه و. آثار تاریخی یافت شده در این تپه متعلق به پنج هزار سال پیش از میالد است. (۱)تصویرگرفت

م،  ۱۹۲۸ل نخستین بار ارنست هرتسفلد در سا» ۱باشدپنجاه و چهار هزار متر مربع بوده و دارای خاک رس می

لکساندر ادونالد مک کان و »م،  ۱۹۳۲جا انجام داد. سپس در سال حفریاتی در آناز این محل دیدن کرد و 

یک هیأت  م، نیز ۱۹۵6جا کردند. در سال شناسی شیکاگو اقدام به حفاری در آناز مؤسسه شرق «النگسدورف

آورد این تجا زدند. تمام اطالعاتی که از گذشته این منطقه موجود است دسهایی در آنژاپنی دست به کاوش

  .(۲۴ ،۱۳۸۳علیزاده،)«استها کاوش

 

 

  .1تصویر 

  .هنگام حفاریتل باکون به

 iranvabakun.blogfa.comمنبع: 
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 آثار سفالی مکشوفه از تل باکون
فته در آن نخودی کار رهای بهساز بوده و رنگگر این است که این آثار دستهای مکشوفه از تل باکون بیانسفال

ظروف  به توانیمپیشاتاریخی یافت شده در این تَل سفالی ای تیره است. از جمله اشیاء سیاه تا قهوهو طیفی از 

های طی، لیوانهای پهن مخروهای دهان باز و گشاد و تنگ، سبوهای گردن با لبه برگشته به بیرون، کاسهو کاسه

باکون نقوش لتهای بدنه سفالشاره داشت. های آشپزی، اای و بلند با پایه مدور، تخت و کوتاه و دیگاستوانه

های فراوانی پیدا شده که چنین مجسمهفراوانی از ستارگان و اجرام آسمانی را بر خود دارند. در تل باکون هم

 .(۲)تصویرهستندکا به همراه نقش گردونه خورشید یا سواستی گان مادر()الههزنان هایو تندیس هاعموماً پیکره
 

    
 .2ویر اتص

 iranvabakun.blogfa.com منبع:. گان مادر( مشکوفه از تل باکونهای زنان)الههپیکره

 واکاوی ابعاد نقوش سفال تل باکون
نوعی های متها و ارزشچون سایر دیگر هنرهای تجسمی دارای نقوشی است که از جنبهسفال تل باکون هم

ی نقوش در دو گیرد. واکاوفراخور مورد بررسی و مطالعه قرار میبرخوردار است که درموقع تحلیل و واکاوی به 

هایی موعهها خود به زیرمجگیرد که هر یک از این مؤلفهسطح کیفی یا تفسیری و عینی یا توصیفی صورت می

)شکل و  فرمی های. در این مقاله، تمرکز بر واکاوی عینی و توصیفی شامل جنبه(۱ نمودار)گرددبندی میتقسیم

ای صوری و هشناختی)مواد و مصالح(، است که در واقع ارزشها( و فنحجم ظروف(، تزئینی)انواع نقوش و رنگ

 گیرد. دیداری آثار رادر برمی

 
 
 

 های تل باکونهای صوری و دیداری نقوش سفالینهارزش
های گوناگون در ساخت و تزئین، از زوایای متعددی قابل بررسی دلیل عناصر و مؤلفههای منقوش ایرانی بهسفالینه

کننده بخشی از فرهنگ تصویری و سنت هنری سرزمین ایران است. ضمن و مطالعه هستند و این موضوع بیان

 تاریخی، هویتی

 فرهنگی، اجتماعی

 معنایی، مفهومی، نمادشناختی

 باکونواکاوی نقوش سفال تل

 واکاوی کیفی)تفسیری(

 شناختیزیباییدیداری، 

 واکاوی عینی)توصیفی(

 تزئینات

 هاانواع نقوش و رنگ

تار  سااااخ

 هاها و حجمشکل

 شناختیفن

 مواد و مصالح

 .گاننگارند :منبع. واکاوی ابعاد مختلف سفال تل باکون .1 نمودار
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)موسوی و  های ایرانی استاوم و تکامل سنتکارگیری، تدشیوه کار هنرمندان ایرانی در به ةدهندکه نشاناین

آزمایی، بازتاب های ذوقها و عرصهترین محملها از آغاز پیدایش، یکی از مهمزمینه سفالینه. (6۸ ،۱۳۸۷رجبی،

پردازی و رنگین کردن رو بُعد زیباشناختی که شامل طراحی، نقشاز این. گر بودهاندیشه و خیال هنرمندان سفال

رود. بر این پایه تزئین شمار میباکون بههای تل ترین ابعاد مورد بحث در سفالباشد، یکی از مهمیسطح سفال م

های ثابت در فرآیند تلطیف و زیباساختن، جریان ادراک احساس و ها، یکی از سنتو آراستن بدنه زمخت سفالینه

ای صوری، فرمی و شکلی است که در کنار هاین جنبه همان ارزشاست. گر بودهآزمایی هنرمند سفالمحمل ذوق

بخشد. دو عنصر فرم های مکمل اثر هنری را انتظام میشناختی، ارزشابعاد محتوایی و مفاهیم نمادین و بُعد فن

ای ایفا نموده و در تناسب یکدیگرند. لیک در تحلیل نقوش و محتوا همواره در تحلیل یک اثر هنری، نقش سازنده

گرایی( و آنالیز فرمی نقوش است. تأکید بر فرم و صورت یا کون تمرکز بر تصویرگرایی)شکلهای تل باسفالینه

رویکردی است به هنر که به جای تأکید بر محتوا، بر اهمیت شکل به منزله سرچشمه جاذبه ذهنی »گرایی شکل

ساختار ظاهری اثر، تحلیل ». در حقیقت (۸، ۱۳۹۸کاخکی و طالیی، ناجی، صالحی)« فشاردمیاثر هنری پا 

های هنری، سبک و فرم، که مستقل از معنا معطوف شده است و به روابط میان آوریسوی فننگرشی است که به

. (۱۵۵، ۱۳۸۳باغی،)قره «بندی و سطوح رنگی و قائم به ذات بودن اثر هنری تأکید داردعناصر بصری و ترکیب

گیری از فضای مثبت گونه(، مربع و مستطیل بهرهزنی)اسپیرالچون حلهای متنوع همبندیریتم و تکرار، ترکیب

های محدود سیاه، قرمز، های محدود و پرهیز از فضای خالی)پر کردن فضا تا حد ممکن( و رنگبندیو منفی، قاب

ی هارود. در سفالینهشمار میهای صوری سفال تل باکون بهای و گاهاً بنفش، از مختصات دیداری و ارزشهقهو

به  طورکلی به که تصویرگری روش. »پردازی غالبًا در فضاها و کادرهای افقی صورت گرفتهتل باکون، شیوه نقش

است. در بسیاری  تصویر کادر نقوش در چیدمان کلی ساختار شامل است، بندیتقسیم قابل غیرنواری و نواری نوع

ناجی، )« اندشده تکرار هاآن در هامایهنقش که است از ظروف، تصویر متشکل از یک یاچند نوار افقی یا عمودی

، چنین هنرمند از انواع نقوش هندسی، گیاهی، جانوری)حیوانی پردگان. هم(۱۳، ۱۳۹۸صالحی کاخکی و طالیی، 

 . است صورت تجریدی و انتزاعی، بهره بردهخزندگان و حشرات( و انسانی به

 

 باکون های تلکیفیتی دیداری و نمادین در نقوش سفالینه انتزاع،
های تصویرسازی و طراحی در هنر است که از ترین شیوهترین و دیریننگاری، یکی از مهمگری و چکیدهانتزاع

گیر و به پویایی دوره پیشاتاریخی و آغاز طراحی بر بدنه نخستین آثار سفالین، ظهور یافت و با گذر زمان چشم

در هنر انتزاعی)آبستره(، هیچ صورت یا شکل طبیعی در جهان در آن قابل شناسایی نیست و فقط از رنگ »ید. رس

انتزاع در هنر و  .( ,1993Atkins ,54) «گیردهای تمثیلی و غیرطبیعی برای بیان مفاهیم خود بهره میو فرم

جبری و تحت شرایط بوده یا تالشی آگاهانه، در هر که فرآیندی خوانگیخته، ناآگاهانه، آفرینش نقوش، فارغ از این

و با  شود که هنرمند با حضور در مسیر انتزاعصورت از آن به نوعی کیفیت و تجربه هنری و خاصه درونی یاد می

چون ما، در کار خود هنرمندان بدوی هم»آفرینش نقوش انتزاعی، در حقیقت در پی حیات درونی خویش بود. 

 ،۱۳۸۷)کاندینسکی، «بیان حقایق درونی و در نتیجه طرد همه مالحظات فرم ظاهری بودندتنها در جستجوی 

بینی و هنرمند باتوجه به نوع برداشت خود از موضوع، جهان»پردازی به صورت انتزاعی در شیوه نقش(. ۳۹

ها و تر ویژگیهای زمانی و مکانی، درصدد خلق و ابداع عناصر نمادین است و سعی در شناخت هرچه بیشویژگی

گوی ذهن و احساس وی و مخاطب از های موضوع دارد تا بدین وسیله عناصر، تا حد امکان بتواند پاسخجنبه
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باکون با آفرینش نقوشی برخاسته از ذهن و ذوق گر تلسفال .(6۵ ،۱۳۹0مقدم و یاحقی،)کفشچیان «موضوع باشد

. نقوشی که صرفاً تقلید ناب از موضوع است پیرامون نگریستهو ادراک دیداری، از دریچه جهان خویش به محیط 

ای برگزیده از جهان است که در محدوده عناصر نمادین و در قالبی طبیعی و عناصر طبیعت نیست، بلکه لحظه

انتزاعی و تجریدی ارائه شده و تفکری فراتر در پس آن نهفته است و مخاطب به سهم ادراک، فرهنگ و دانش 

ترین یافته از عناصر طبیعت است که به خالصهباکون، شیوههای تلکند. نقوش سفالینهارتباط برقرار می خود با اثر

 . است ئه گشتهابیان تصویری، ار

 

 باکونهای سفال تلآل در طراحی و آفرینش نقشهندسه ایده ،هندسه ناخودآگاه
ن آورده است. این درک از مفاهیم هندسی را به ارمغا، تاریخ بشر برای وی دو نوع «هوارد ویتلی ایوز»از دیدگاه 

قابل  «میهندسه عل»و  «هندسه ناخودآگاه»بندی دوگانه درک که در بستر تاریخ تکامل یافته است، در دسته

ه یک روش هندسه علمی نتیجه استخراج قواعد از مشاهدات مجزا و منفرد هندسی بود که همگی ب»تبیین است. 

ن هندسه علمی های کلی قواعد هندسی نام گرفتند. این مرحله عالی و پیشرفته هماحلن راهقابل حل بودند. ای

توانایی بشر  ة در اصل ساداما هندسه ناخودآگاه توسط بشر کهن شکل گرفت و ظاهراً(. ۱-۴ ،۱۳۸۳)ایوز، «است

صله، عمود، مفاهیمی چون فاها ریشه داشت. در این میان ها و اندازهدر شناخت اشکال طبیعی و مقایسه شکل

ه هندسی چون ها، مفاهیم و اشکال سادها شکل گرفت و تعیین حدود زمینتوازی، در اثر ساخت دیوارها و خانه

لگوها مورد امستطیل، مربع و مثلث را پدید آورد. هندسه ناخودآگاه توسط بشر کهن در ساخت اشیاء تزئینی و 

توان به هندسه یم. از این نوع هندسه (۵۳ ،۱۳۹۳به نقل از ایوز، سامانی ، فاضل و)محمدزاده «استفاده قرارگرفت

ذاب است. در واقع ای جادویی، جگونهحاصل تعالی یافتن هندسه در ذهن آدمی و به»آل یاد کرد از این رو که ایده

کند، بدین یل مآل را به جهان تحمیاین نوع هندسه حاصل مواجهه انسان با جهان است. ذهن انسان هندسه ایده

عت وجود ندارد. گر نظم انسان و میل او برای رسیدن به فرمی کامل است که در طبیآل بیانمعنا که هندسه ایده

تعلق ندارد و  کند، به دنیای فیزیکیاین نوع هندسه که در ذهن انسان و در محدوده معینی از ریاضیات عمل می

ری و تناسباتی چون ر آن شامل دایره، مربع، زوایای قائمه، تقارن محوالبته کامالً هم وابسته به ذهن نیست. عناص

 ،۱۳۹۳ز ایوز،محمدزاده، فاضل و سامانی به نقل ا) «های پیچیده و غیره استیک دوم، یک سوم، دو سوم و نسبت

آید و تنها می وجودآل به این دلیل است که در جهان تنها توسط انسان بهجذابیت هندسه ایده»که چه این .(۵۴

ن رهگذر و در ای . از(۱۴۸ ،۱۳۸6)سیمون، «ها را بسازدتواند بدون درنظر گرفتن دشواری این اشکال، آناو می

ها، تسلط بر باکون در طراحی و ترسیم بر بدنه سفالینهگر تلآل، تمام تالش هنرمند سفالقالب هندسه ایده

جود نداشته. تر در طبیعت وبه نقص بوده که نمود آن پیشها، دریافت نظم و رسیدن به شکلی کامل و محدودیت

حمیل کند. وی تتواند میل خود را به جهان گر( میجا سفالدر واقع از طریق این هندسه است که انسان)در این

ورد نظر های مچه را ترسیم کرده، حاصل دریافت او از جهان پیرامونش و تراوش ذهن اوست.که پدیدههر آن

آل و ناخودآگاه در هایی از هندسه ایده، نمونه۳ویراتصر بستر هندسه با وجهی نمادین نمودار کرده. در خویش را د

 . شودقالب اشکال انتزاعی از جهان درونی و مورد نظر هنرمند دیده می
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.۳ویراتص  

نگارندگان: منبع. باکونآل و ناخودآگاه در سفال تلهایی از هندسه ایدهجلوه  

 های تل باکونبندی نقوش سفالینهطبقه شناسایی و
که ذهن و ذوق  پردازی سفال تل باکون بر مبنای اندیشه خیالین خود، تا جاییهنرمند در عرصه زیباسازی و نقش

نتزاع، بر بدنه های طبیعت را در ساحت هندسی و منظومه تجرید و ااو را همراهی نموده، طبیعت، عناصر و پدیده

های فرعی عهاست. از این رهگذر، نقوش سفال تل باکون به چهار طبقه اصلی و زیرمجمودهسفال خلق و عرضه کر

 . استنشان داده شده ،۱جدول گردد که در بندی میتقسیم
 

 نگارندگانهای سفال تل باکون. منبع: مایهنقش بندیطبقه .1جدول

جایگاه جانوران در نزد واسطه اهمیت و باکون دارند و این بههای تلترین حضور را در سفالطبقه جانوران بیش

در سیر پرستش بشر » بر این اعتقاد است که ۲«ارنست کاسیرر»است. مردمان و به طبع هنرمندان آن عصر بوده

شمرد، مانند پرستش انواع پرستید و مقدس میای، جانوران را میابتدایی، شاهد آن هستیم که بشر در مرحله

مرور، این کند. بهای یاد میعنوان خدایان لحظهها بهشد. وی از آنرو میها روبهچیزهایی که در محیطش با آن

-۷6، ۱۹۲۵)کاسیرر، یابدشان در زندگی، سوق میسوی خدایان کارکردی، براساس کارکرد و منافعنوع پرستش به

ی ترس از جانوران براساس منافع بسیارشان در ارتباط با تغذیه، پوشش، ابزار و غیره، از سوی»رو . از این(۷۵
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 های انتزاعیدرخت، گل و بوته گیاهی

 ادر)الهه(م-مردان و زنان اغراق شده، زن  انسانی

نقوش 

 هندسی

زاگی و دار شکسته، زیگمربع، مستطیل، مثلث، چهارخانه، صلیب، هالل ماه، خطوط موج

 منحنی، ستارگان، ماه 

 جانوری

 دار جانوران وحشی شاخ گراز، گرگ، اسب، االغ، سگ،بزکوهی، گوزن، میش،  حیوانات

 لکخوار، لکپلیکان، مرغ ماهی پرندگان

 الکپشت، مار، مارمولک،  خزندگان

 رتیل، سرگین غلطان حشرات

 ماهی ماکیان
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های عبارتی قدرتشدند و فرمی جادویی و بهها، پرستش شده و مقدس شمره میبار آنخویی یا صفات مرگدرنده

ها تر از خویش، خود را در قالب جانوران و سپس جانشین آنالهی یافتند. اما به مرور زمان بشر با درک بیش

 . (۱6۸-۱6۹، ۱۳۹۱)ملک و مختاریان، «کندمی

 

 های انسانی مایهنقش. 1

یه یعنی سفال، ساز اولمایه انسان، جزء نخستین تصاویری است که بشر ابتدا بر بدنه غارها و سپس آثار دستنقش

گر اصلی نشکُعنوان عنصر و های نخستین، بههای تمدنطراحی و نقاشی نمود. نقش انسان همواره در تصویرسازی

ت بشر، حضوری های قربانی، جشن و سوگ در پردازش روایزارکننده آیینگر و یا برگو در جایگاه شکارگر، نیایش

ترین کی از مهمهای تولید سفال پیش از تاریخ، یاست. آثار سفالی تل باکون نسبت به سایر کانونپر رنگ داشته

روی ». ستاآمیز های متنوع عادی و غیرعادی و اغراقگر کردن نقوش انسانی در اشکال و حالتهای جلوهمحمل

. زانوها خم شده کردتوان مشاهدههایی را که لبریز از حیات و جنبش هستند، میباکون طرح انسانهای تلسفالینه

جام مراسم نماید که مشغول اناست و چنین میها دو دست خود را بر پشت نفر جلو قرار دادهو هر یک از آن

مر باریک کهای پهن و با قامت بلند و شانه که غالباًصورت منفرد است مذهبی یا رقص گروهی هستند و یا به

ذهبی مردمان آداب و رسوم، فرهنگ و مراسم م رسد هدف از ترسیم آن بیان افکار،نظر میبه»است کهترسیم شده

های مایهشمتنوعی از نق ، تعداد۳جدول . در (66 ،۱۳۷۹)کیانی،  «کشدتصویر میآن زمان است که هنرمند به

 است. بیانی تجریدی و انتزاعی نشان داده شده انسانی با

 

 های بزکوهیمایهنقش. 2

هبان درخت نماد زندگی، خالق انرژی و نگ»ها و دیگر آثار هنری ها و سفالبزکوهی در عصر باستان بر صخره

پیروزی، ازدیاد ، عنوان سرچشمه نزول بارانچنین نمادی از ماه و بهو هم (۲۱۸ ،۱۳۷۹)کوپر، «زندگی، خدای باران

 از پُر ظرف که است این دوران مبین این جامانده بر سفالینه ظروف بر است. بزکوهیمحصول و باروری بوده

-رشتهف مظهر بزکوهی» که داشتند اعتقاد باستان مردم .(۱6۳ ،۱۳۸۲)ریاضی، «دوچندان گردد محصول و نعمت

از  برخی در را امر این توانمی که است زمین فرستاده به هاآن حیات ادامه جهت به پروردگار که ایی است

بتدایی و نیز ااند. در ترسیم خط عیالمی ها به صورت لوزی ترسیم شدهجامانده دید که شاخهای نقوش بهطراحی

آب، که در قالب بزکوهی  هآناهیتا اله»که چه این. (۵۸-۸۷ ،۱۳۹۱طوسی،)افضل «میانی، لوزی نماد تقدس است

رفت و همواره ار میشماست. این حیوان پر زور از دیرباز مرکز قدرت بهباران بوده مجسم شده، گاه نیز مظهر فرشته

 ( ۳)جدول (۱0 ،۱۳۸0)پوپ، «استرفتهشمار میمه بوده و به همین سبب مهم بهجلودار رَ

 

 های اسب)و االغ( مایهنقش. ۳
روح و مرکبی برای انتفال روح مردگان از روشنایی زمین به  نیکوترین حیوان است. روباینده ترین ونجیب»اسب 

ترین نوع مال و دارایی ها عالیدر بین آریائی». این حیوان(۲۲۹ ،۱۳۷۱)گریشمن، «دنیای تاریک زیر زمین است

است و البته اسب سفید گرفته شدهکار ویژه ایزد خورشید بهعنوان هدیه برای ایزدان بهبوده و برخی اوقات به

ترین حیوان در آیین آریایی مهم»اسب  .(۲۸ ،۱۳۷6شهبازی،شاپور) «رفتهشمار میترین اسب بهبهترین و مقدس
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چون اسب بالدار به همان نسبت معمول و گاه معرف خورشید صورت انواع گوناگونی هممعرف خورشید است و به

 .(۳()جدول ۹۸۳ ،۱۳۸۷اکرمن،)پوپ و  «استبازنمایی شده

 

 های پرندگانمایهنقش. ۴

ویژه آن است، بههای دور بودهپردازی هنرمندان از گذشتهها در طراحی و نقشمایهترین نقشپرنده، یکی از رایج

تمدن، ا ظهور برفته عنوان بخشی از تغذیه انسان نخستین در برنامه شکار وی قرارگرفت و سپس رفتههنگام که به

پرنده »قرارگرفت.  مایه حکیمان و ادیبان و عرفا و هنرمندانعنوان نماد روح انسانی، دستفلسفه، دین و عرفان به

 «انددانسته ناپذیری روحبختی و نشانه گوهر زوالنماد عشق، بهار، سادگی، خلوص، صلح، هماهنگی، امید و خوش

عنوان نماد به صورتیها را بهوانایی پرندگان برای پرواز، آنت»باید گفت . (۵۴۲ ،۲، ج۱۳۸۲)گربران و شوالیه،

عنای رهایی از مها بیانگر روح هستند، زیرا پرواز به چنین آنکند. همآوران بین زمین و آسمان مطرح میپیام

پرنده ریدی باکون، نقش انتزاعی و تجهای تلدر سفال .(۵۸ ،۱۳۸۸بوروس،و  )فورد «سمانی استهای جمحدودیت

ز وجود آب فراوان اپرندگان آبی نشان  .(۳)جدول  استپردازی شدهآمیز و بعضاً غریب، نقشدر اشکال متنوع، اغراق

 .دراز عالوه بر آب با ماه هم در ارتباط بودندداشته و پرندگان گردن

 

 های خزندگانمایهنقش. ۵
طبیعی،  باورهای انسان نخستین نسبت به جایگاهواسطه خزندگان شامل گروه مهمی از جانوران هستند که به

ین میان، مار ادر  .(۳)جدول استپردازی شدهها نقشچون سفالای همواره بر آثار هنری همای و افسانهاسطوره

دایی داشته های ابتای در نزد مردمان تمدنترین خزنده است که جایگاهی آیینی و اسطورهترین و برجستهمهم

ا ماه در ارتباط شود بکند و از این لحاظ که پیدا و ناپیدا میموجی شکل بدنش، موج آب را تداعی میحالت » است.

و چاون تجدیاد  شاود، بای مارگ اساتانادازد، یعنای نوباه باه نوباه احیاا میو یاا چاون کاه پوسات می است

اا مااه و ریازش باااران، ببناا باه ارتبااط  بر این، عالوه .شاود، بنابارایان از نیروهاا و قاوای مااه اساتحیاات می

اطر خاز سویی به یابااد،بااا رشااد گیاهااان نیااز مرتبااط شااده و بااا دنیااای زیریاان نیااز ارتباااط می

روری، ار بخشنده باگردد و بدین اعتبار، مخیزی نیز مرتبط میو نماد باران، با باروری و حاصل ۳داشتن فرم فالوس

خیازی، : آب، حاصل دارای مفاهیماای ماننااد»مااار  .(Frazer,1919, V1,.66) «دانایی و حتا جاودانگی است

فاهیمای چاون م، قادرت و از ساویی باا سالمتیبااروری، زن، آلات ذکاور، درخات، مااه، تجدیاد حیاات، عقال، 

 .(Mattison, 1999, 14-31) «خوردو غیره پیوند می پلیادی، خیانات، خطار، گنااه، شایطان، مارگ

 

 های حشراتمایهنقش. ۶
سیاری از ب. (۳)جدول شدترسند ولی در دوران کهن به این موجودات بسیار توجه میتر مردم از حشرات میبیش

الهی  خرداند، که نشانگر تجدید حیات، جاودانگی و حشرات با خدایان، ارواح و دنیای زیرین مرتبط شده

است. فتن بودهتوانایی استثنایی او با ها اهمیت زیادی داشته و احتماالًعنکبوت برای بسیاری از فرهنگ»است.

ماد کار است. مورچه نهای گیاهی دارد، نماد شانس شدهدوزک با نقش خوبی که برای از بین بردن آفتکفش

 ,Mattison)«ارتباط با بال، مصیبت و خرابی داردچنین زندگی اجتماعی است. ملخ کوشی و همشدید، سخت

1999, 61-62) 
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 و گرگ های سگمایهنقش. ۷
 ار بوددانسته و مظهر وفاداری، حفاظت و شکهای قدیم، سگ را به عنوان حیوان مونس و رفیق میاز زمان

، دارای حس بویایی دلیر، باوفادانستند، که بسیار جوامع اولیه این حیوان را با دنیای روح مرتبط میدر . (۳)جدول

گرگ »ایی است.ها نماد آب و حس بویکند. نقش سگ بر سفالینهو شنوایی قوی است که بیماری را از خانه دور می

پیشگی و  گری و خیانتاست. روباه نماد نرم سخن گفتن، حیلهمظهر مراقبت مادرانه، شجاعت یا پیروزی بوده

 (Mattison, 1999, 52)«استباز تجسم کیفیات یک حقه

 

 های هندسیمایهنقش. ۸
های های پیشاتاریخی نظیر سفالینهترین عناصر تزئینی است که در سفالاشکال یا نمادهای هندسی، از مهم

چون هایی هماشکال هندسی منظم همانند دایره، مربع، مثلث یا ترکیب. »(۳)جدول کار رفته استباکون بهتل

 «شوندپَر، اشکال مانداال، چلیپا و غیره، نمادهای هندسی هنر ایران محسوب میهای ششسطوح شطرنجی، ستاره

صورت ترکیبی و کارگیری نقوش هندسی بهدرآثار سفالی به. درآثار سفالی (6۷ ،۱۳۹0مقدم و یاحقی،)کفشچیان

سمبلیک، برای تزئین های نمادین و ابداع نقوش خاص انتزاعی و تجریدی رواج داشته و هموراه ضمن حفظ ارزش

های ترین اشکال و نقوش هندسی رایج در سفالترین و رایجچند نمونه از مهم .فضاها مورد استفاده قرارگرفته

باکون عبارت است از : نقش مثلث، مربع، دایره، چلیپا و خطوط زیگزاگی شکسته و ممتد، پیشاتاریخی و خاصه تل

 ، آمده است. ۲جدول که در

 نگارندگان :منبع. باکونهای تلپردازی شده بر بدنه سفالت اشکال)نمادهای( هندسی رایج و نقشمختصا. ۲جدول
 توضیحات تصویر نقش هندسی

 

 

 مثلث

 

ا انگاشاااتی زیرفیثاغورث، مثلث را آغاز پیشااارفت به معنای کیهانی آن می

ش پَر ساخت. نقتوان از آن اشکال هندسی مانند مستطیل و ستاره ششمی

لث، آنمهم  ختمث بدل ساااا به طلسااام نیز م یل، را  . (۸6 ،۱۳۸۸)شااام

 در نمادشااناساای نقوش پیشاااتاریخی ایران، مثلث نماینده مفهوم»چنینهم
سمان می شدآ ست»که چه این (.۱0۴6، ۱۳۸۷)پوپ،  «با صری ا  کوه از عنا

 (.۱0۸، ۱۳۷۲)الیاده،  «شودکه با مثلث نمایش داده می

 

 

 مربع

 

های از اشاااکال هندسااای و بنیادین در نقوش سااافالینهمربع یا چهار ربع، 

ن پیشاتاریخی است که از منظر تجسمی، نمادی از استحکام، صالبت و سکو

نه فالب ماده اساااات. مربع بر سااا قدرت زمین و  تداعیو مظهور  گر ها 
 زمین)کشاورزی( است. 

 

 

 دایره

 

هان »دایره تابی از ج باز های بشاااری،  ماد   «اساااتیکی از رازآمیزترین ن

(Adkinson, 2009, 566) . گونی، یکدساااتی و نماد کمال، هم»این نقش

س(۱6 ،۱۳۸0)هال، «زمان اسات  ت. دایره)نماد آسامان کیهانی و عالم معنا
 .(۱6۵ ،۱۳۸۵)شوالیه،
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 توضیحات تصویر نقش هندسی

 

 

 چلیپا)صلیب(

 

شید و  شانه گردش چرخ زمانه بیکران»نماد خور ساختار مظهر و ن و  در هر 

ست و روند آن به چهره: زایش و  ست، پیو شاد، ب ست، گ ست و نی میرش، ه
 نیکند. نه آغازی دارد و نه پایاچرخد و همه چیز را خرد میگسااساات. می

 (.۱۸۴ ،۱۳۵6)بخورتاش،

 

خطوط شکسته 

زیگزاگی و 

 ممتد

 

صورت پیوسته نمودار  شکسته یا منحنی که در دسته چنتایی و به  خطوط 

آب نماد »حیات اسااات. اسااات نماد آب روان، جوشاااش و جریان این مایه 

زندگی، پاکی و رساااتگاری، راز آفرینش، باروری و رشاااد، تجدید حیات و 
 .(۲0 ،۱۳۷۷پور،)اسماعیل «دگردیسی است

 

 (۳۱۹-۳۳۱، ۱۳۲،هعلیزاد )باکونبندی شده در سفال تلنقوش طبقه .۳جدول 
 تصویر هامایهنقش

 

 انسانی
 

 

 حیوانی

 )بزکوهی،

اسب، گرگ، 

  سگ(

 

 پرندگان

 

 

 خزندگان

 

 حشرات
 

 هنر طراحی و بافندگی پارچه 
زمان های اولیه و همطراحی پارچه، فرآیند ایجاد نقش با استفاده از فنون متنوع بر روی پارچه است که در تمدن

های نقشها و رفته رو به تکامل نهاد. طرحطورخاص قالی و پارچه، ظهور یافت و رفتهبا تولید منساااوجات و به

و  ملخمهای کاربردی در لباس پادشاااهان، درباریان و طبقه اشااراف که از جنس ابریشاام، متنوع بر روی پارچه

بافی و به طبع طراحی حریر بود، گویای این مهم سااات. بر مبنای آثار برجای مانده در هنر و تمدن ایران، پارچه
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مهارت و »رود. شاامار میو هم در دوران اسااالمی به پارچه یکی از هنرها و فنون برجسااته هم در دوران باسااتان

. (۱۵ ،۱۳۹0دیدی،ح)دادور و  «ای بسااایار طوالنی برخوردار اساااتابتکار ایرانیان در هنر بافندگی از پیشاااینه

 کندراه را در شوش و هزاره چهارم پ.م تأیید میراه (منقوش)هایبافی و پارچهوجود پارچه ۴ای که باربرگونهبه

  (Barber, 1991, 1641). شأ گیترین پارچهیکی از کهن»که چه این شوفه از فالت ایران، من اهی و بافتی های مک

 .(۳0 ،۱۳۸0)سیدسجادی، «سال پ.م است ۲۷00ظریف دارد که متعلق به تمدن شهر سوخته و قدمت آن 

ی آن روزگار یعنی هاسایر ملل و تمدنهای باکیفیت و به نوعی زربافت ایران از طریق تجارت و بازرگانی به پارچه

ها و طرح نه از پارچهجا دو نموهای ایشان رواج و تقلید شد. در اینروم، بیزانس، مصر و غیره راه یافت و در پارچه

طبع طراحی به وبافی ها از دو عصر درخشان و طالیی تمدن ایران)باستان و اسالمی(، در هنر پارچهها آنو نقش

 . (۵ و ۴ویر ا)تص شودمیپارچه، ذکر 

 

  
 .۴ویراتص

 www.christies.com/img/LotImages :منبع. های ساسانیدار و شیر در پارچههای اسب بالمایهنقش 

 

     

  

 

 

 .۵ویراتص
های مخمل از دوران صفوی با طرح سواران پارچه 

صفوی و اسارت رهبر گرجی)راست(، طرح خسرو 

شیرین)میانه(، شاهزاده پرنده)باز( بر دست و و 
جوان درویش)میانه(، طرح شکارگاه و گرفت 

 Metmuseum.org/art/collectin: منبع .گیر)چپ(
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آن دوره، از  بافاندرک عمیق پارچه دهندههای ساسانی نشانوجود تنوع در طرح و رنگ بافته»در عصر ساسانی 

با کیفیت  ایران است. در آن دوره انواع منسوجات ابریشمی، پشمی و کتانیفرهنگ قومی و محیط زندگی مردم 

 «ی داشتها و نقوش جذاب، در بسیاری از کشورها مشتاقان فراوانشد و به علت ظرافت طرحمناسب تهیه می

نوآوری  یکدیگر و های مختلف باهای پیچیده، ترکیب رنگماهرانه از بافته استفاده»چنین . هم(۴، ۱۳۸۱)ریاضی،

نعت نساجی شاه عباس به تجارت و بازرگانی، ص نظیری شد و عالقهدر طراحی پارچه موجب تولید منسوجات بی

سوجات و ها منهای متعدد بافندگی در اصفهان و شهرهای دیگر که در آنکشور را رونق داد. تأسیس کارگاه

ا را افزایش بههای نفیس و گرانتولید پارچهشد، میزان های ابریشمی تحت نظارت دقیق ناظران بافته میشال

  .(۱۳۷-۱۳۸، ۱۳6۳)سیوری،« داد

 

 باکون در طراحی پارچههای سفال تلمایهکارگیری نقشبه
ترین مهم عنوان یکی ازچنین سادگی بهدر تنوع عناصر دیداری و هم باکونهای تلظرفیت باالی نقوش سفال

وری در کیفیت آثار، باعث شد که در طراحی پارچه بر مبنای خالقیت و نوآهای تجسمی و زیباشناختی این ویژگی

های ا و نمونهها درآفرینش الگوهها و رنگمایهبندی نقشنشینی، وحدت و ترکیبدیداری، ساختار و چینش، هم

بومی سفال  تی وهای تصویریِ سنها از سنتها طراحی و عرضه گردد که در طراحی آنهایی از پارچهجدید، نمونه

و کیفیات  های طراحی شده، سعی شد تا عناصراست. در نمونهتل باکون با خوانشی جدید و نو استفاده گشته

انون دو های طالیی، قهای تجسمی و زیباشناختی طرح کمک کند شامل نسبتدیداری و هر عنصری که به جنبه

ه نمودار وحدت ت، نقطه و خط و سطح و هر اصولی کها، فضاهای منفی، تقارن، نامتقارن، پخش و انتشار، بافسوم

های متنوع در ز رنگچنین در فرآیند طراحی، استفاده اکار گرفته شود. همها باشد، بهمایهو تناسب اشکال و نقش

 مایه قرارگرفت. های دوران باستان و اسالمی، دستها و پارچهسفال

 

 هانمونهبندی در طراحی پردازی و رنگچگونگی نقش
آثار هنری و  دهی به ساختار و شالودهبندی همواره دو مؤلفه اساسی در زیباشناختی و شکلپردازی و رنگنقش

طراحی  چه درآن»در ارتباط با اهمیت فرم در طراحی معتقد است : ، ۵اچ بیکرشود. است. تجسمی محسوب می

یز با ذات نهای کارکردی خود را باشد و خواستهمهم است، طراحی فرمی است که بتواند حامی مفهوم و پیامی 

بعاد متنوع فرهنگی بایست اآل میپردازی ایده. بر این مبنا، در طراحی و نقش(۸ ،۱۳۸6بیکر،)اچ «خود تطبیق دهد

ین رهگذر در شامل بُعد محتوایی و معناشناختی، اساطیری و تجسمی شامل فرم و رنگ، مورد نظر قراگیرد. از ا

راحی و طدر طور ذاتی حفظ و نمودار گشته است. طور ضمنی و صریح، ابعاد یاد شده بهپیش رو، بهفرآیند 

یداری و زیباشناختی های دو بر مبنای عناصر و کیفیت باکونهای تلها با استفاده از نقوش سفالپردازی پارچهنقش

ها و ایجاد ایهمنشینی نقشهای متنوع، هممندی از فضای مثبت و منفی، فرم کلی سفال، رنگچون تکرار، بهرههم

به تشریح و  برداری شد. در زیرها، بهرههای متنوعی در جهت طراحی نمونههای متنوع، از شیوهبندیترکیب

 ومورد تأکید  که در فرآیند طراحی، اهتمام به مبانی و قواعد تجسمی،شود. ضمن اینها پرداخته میتوصیف آن

 است. اهتمام بوده
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 ها(مایهنقش)نقش. 1

 ها مایهگیری از تک نقشبهره. 1-1

ای مُنقّش کردن هترین شیوهپردازی، یکی از مطلوبعنوان محور نقشمایه بهطراحی پارچه با استفاده از یک نقش

تأکیدی اقع هم وباشد. تکرار، بسط و توسعه یک نقش در سرتاسر زمینه پارچه، بههای دور میمنسوجات از گذشته

سمی و آیند کردن متن پارچه است. از منظر تجبر اهمیت و ماندگار کردن آن نقش در ذهن بیننده و خوش

اری، بهتر صورت نواز و برقراری ارتباط دیدمایه، چشمپردازی فضای پارچه با یک نقششناختی نیز، نقشزیبایی

رار و خلق یک صورت تکدر در فضای بوم پارچه بهمایه و بازی با آن گیرد. در این شیوه، صرفاً از یک نقشمی

ار اُریب، ساخت ای، شعاعی با ریتم منظم، نامنظم عمودی، افقی،بندی پخش و انتشار، دایرهساختار و یا ترکیب

 ی پارچه کف ساده هایی نیز، فضاشد. اگرچه در نمونهنشین کردن یک، دو و یا سه رنگ بهره بردهشبکه لوزی و هم

مایه ندازه نقشاها ابعاد و است. در برخی نمونهه از نقش تنها به یک نوار کوچک و باریک، بسنده شدهو استفاد

ی شده نشان داده های طراح، نمونه6ویراتصهای مختلف طراحی گشته. در مایهیکسان و یا تغییر یافته یا به رنگ

  .است شده

 
.۶ویراتص   

نگارندگانه. منبع: بندی انتشار در زمینمایه و استفاده از عنصر دیداری تکرار و ترکیبها بر مبنای تک نقشطراحی نمونه  
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ارزی بصری، هم»هاست. باکون خلق فضای مثبت و منفی بر بدنه سفالاز عوامل مهم کیفی و دیداری در نقوش تل

اختار سحرکت و چرخش در بین فضای مثبت و منفی ویژگی منحصر به فرد بسیاری از تصاویر این دوره است. 

ارند. روش تصویرگری تر وجود دگرایانه، بیشجانوری اغراق شده و حالت مایههایی با نقشغیرنواری و یا در نمونه

صاویر را با تترین مایه، بیشهای پرنقش یک ردیفه با دو نقشهای باکون، نواری است و نمونهدر غالب نمونه

 (.۷، ۱۳۹۷کاخکی و طالیی)ناجی، صالحیاند ی تشکیل دادههندس کارگیری سطوح پیچیدهبه

 

 
 
 

. ۷ویراتص  
های طراحی شده بر نمونه

مایه و مبنای بکارگیری دو نقش

. تر و فضای مثبت و منفیبیش

نگارندگان.: منبع  
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 مایهگیری از دو یا چند نقش. بهره1-2
ست. در این شیوه اساختار طراحی پارچه مورد نظر قرار گرفتهمایه در در این حالت، استفاده از دو یا چند نقش 

که اند. چه ایننشین شدهها با حفظ ساختار اولیه در یک هماهنگی و چینش متعارف، در کنار یکدیگر هممایهنقش

ک طلوب، از یمها و ارائه طرحی کارگیری نقشسانی و نایکسانی در بهطراح سعی کرده است بر مبنای اصل ناهم

ی، همراهی عنصر آفرینندگکه در این پردازی بهره ببرد. ضمن اینها در نقشمایهتر از سایر نقشمایه بیشنقش

  .(۷یروا)تص های متنوع خنثی، گرم و سرد در پردازش سطح پارچه نقش بسیار برجسته استمایهرنگ و رنگ

 

 
 هاپرازی شده بر روی سفالگیری از فضای نقشبهره. 1-۳

شود. یکی از ها جهت طراحی پارچه استفاده میه بر روی سفالدپردازی شاز کل فضای نقش در این شیوه،

نمایی بر بدنه رخ فردی است که از منظر دیداری و تجسمی،فضای منحصربهباکون های تلفالسهای ویژگی

دالیل مختلف از بین ها، بخشی از نقش بدنه بهجایی که در زمان کشف این آثار، در برخی از سفالکند. از آنمی

 یو حتشناس سعی نموده قسمت آسیب دیده و پاک شده را بر مبنای شواهد رفته است، لیک محقق یا باستان

  .۸ویراتص

های طراحی شده بر مبنای نمونه

قطعات بازمانده سفال و کارگیری هب
فضای مثبت و منفی حاصل از 

  نگارندگان: منبع. بازطراحی سفال
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صورت ناقص و دست که خود نقش بهخالقیت ذهنی خویش، در امتداد نقش بازطراحی و بازآفرینی نماید یا این

ها دارای دو بخش رنگی)یا تیره( و سفید گردد که برخی از نقشنخورده باقی مانده است. از این رو مشاهده می

گی و رنگ پریدیگی گراییده ه کهنگی، رنگ و رو رفتههایی است که بها دارای رنگهستند. یا برخی دیگر از سفال

ها غیرمعمول برخوردار هستند و این ویژگی هایآمیز، نامأنوس، کشیدگیاست. در کل نقوش از یک فرم اغراق

دهد. بر این پایه، سومین شیوه طراحی پارچه، باکون را شکل میهای تلبخشی از ابعاد کیفی هنری و صوری سفال

 . (۸ویرا)تص های یاد شده در این آثار استو استفاده از ویژگی کارگیریبه

 

 بندی(رنگ)رنگ .2
یباشناختی زباشد که بخش باکون، شامل نقش و رنگ میطورخاص تلهای ایرانی و بهعناصر تزئینی در سفالینه

 هایمولفه و اصرعن دلیلبه ایرانی منقوش هایسفالینه»دهد. های تصویری این آثار را شکل میو نمودی از ارزش

 از بخشی دهکنن بیان موضوع این و هستند مطالعه و بررسی قابل متعددی زوایای از تزیین، و درساخت گوناگون

 به در یایران هنرمندان کار شیوه دهندهنشان که این ضمن است، ایران سرزمین هنری سنت و تصویری فرهنگ

ثار گزینش رنگ در آ. (6۷ ،۱۳۸۷)موسااوی و رجبی، «اساات ایرانی هنری هایساانت وتکامل تداوم کارگیری،

ها و تقاء کیفیتصورت غیرعادی، همواره باعث ارصورت آگاهانه و چه بههنری ایران در همه ادوار تاریخی چه به

ستارزش شناختی در این د شناختی، نمادین و معنا صوری، زیبا ست. ساختههای  شته ا هویت  نقش با رنگها گ

ضای اثر هنری عمق میمی سته و آنیابد. رنگ به ف شد، از زمختی آن کا نگاهی به آثار  نماید. بارا تلطیف میبخ

ستین هم سفالینههنری و کاربردی نخ سطوح باکون و تالشی که هنرمند در رنگهای تلچون  ثر نموده اپردازی 

ت مختصر( در صور)به گیری از رنگن، بهرهباکوهای برجسته سفال تلاز ویژگیگردد. است، این مهم آشکار می

هنرمند  ،۹ویراتصهای ذهنی هنرمند است. در سازی هرچه بهتر باورها، عالیق و آرمانبندی و عینیترسیم، رنگ

اساات. در  با اسااتفاده از دو رنگ ساایاه و اُخرایی بر زمینه ساافال، ذهنیات و تمنیّات خویش را عرضااه نموده

 . است ، آمده۴که در جدولهای متنوع رنگی استفاده شد ها و طیفانواع رنگهای یاد شده از نمونه

 

    
 .نگارندگانباکون. منبع: گر تلنقش رنگ در عینی کردن ذهنیات هنرمند سفال . ۹ویراتص

های طراحی شاااده، دو مؤلفه در نظر گرفته شاااد. نخسااات بر مبنای پارچه بندی نمونهانتخاب رنگ برای رنگ

گون استوار های گونهکه ماهیت پارچه بر رنگخالقیت و ابتکار که در این شیوه سعی بر آن بوده تا باتوجه به این

ست، از طیف ضاد در رنگهای همهای متنوعی از رنگا ستفاده گردد. اگرچه در این بندی نمونهخانواده یا مت ها ا

های رنگی های تجسمی و دیداری و پرهیز از چیدمانجنبه ها، رعایت و توجه بهنشینی رنگفرآیند و به نوعی هم

شاااودی مورد توجه و در بندی میکه باعث برهم زدن جلوه هنری و ارتباط دیداری مخاطب با بوم طراحی و رنگ
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های طراحی شااده، از اهمیت باالیی ها نساابت به هم در پارچهمایهها و نقشگیری رنگجهتدسااتور کار بوده. 

ها رو که توجه به ابعاد دیداری در زمینه پارچه برای مخاطب بسیار حائز اهمیت است. رنگت. از اینبرخوردار اس

کنند که به حرکت و گردش چشم بیننده در درون کادر با ریتم ها، جهتی را ایجاد میمایهدر قالب اشکال و نقش

شم سب کمک کرده و بر گیرایی و چ شناختی اری ارتباط بیشتر، برقرنوازی و مهمو هارمونی منا صر زیبا تر عنا

 مدل ویژه در تعیین میزان اساااتفاده از طیف رنگی، ازمند بهاز این رو و برای اساااتفاده قاعده افزاید.پارچه، می
های همه طرح اساات.شااده اسااتفادهکاربرد دارد، گرافیک و تصااویرسااازی  افزارهایکه در نرم CMYK 6رنگی

شد. در رد میشود، نمودی از این رویکباال دیده میهای ای که در بخشخالقانه های مدل انواع تنالیته ،۴جدولبا

تنالیته  ۸۳ها، شااود. در طراحی نمونهها اسااتفاده گردیده، مشاااهده میها در طراحی نمونهکه از آن cmykرنگی

که کار گرفته شد. دوم اینهای مشخصی از چهار رنگ استفاده شد(، به)برای در هر طیف، از میزان درصد متنوع

سفالی تل سمی و دیداری تر از ظرفیتبرداری هر چه بیشباکون، اما برای بهرهعلیرغم محدود بودن آثار  های تج

سفالها و نقشطرح سفالهایی از طرحباکون، نمودنههای تلهای  ساختار طراحی  شنهادی بر مبنای  ها، های پی

. (۹)تصویر بندی روی سفال بدون تغییر بر زمینه پارچه بازطراحی گردیدهپردازی شد. یعنی نقش و ترکیبنقش

 است. ها نیز استفاده شدهکار رفته در سفالینه)سیاه و اُخرایی( به های محدوددر این میان از رنگ
 نگارندگان :منبع. CMYK یهای پارچه بر مبنای مدل رنگهای رنگی مورد استفاده درطراحی نمونهمختصات تنالیته. ۴جدول 

 نتیجه
ها، مطالعه و بینی، باورها و ذهنیات آنهای شناخت جوامع پیشاتاریخی و باستانی و دریافت جهانیکی از شیوه

زیباشناختی)صوری و تجسمی، نمادین( طورخاص ابعاد بررسی آثار سفالی این جوامع از منظرهای مختلف و به

که باعث شناخت هرچه بهتر ابعاد است. تمرکز و توجه بر این جنبه، دو رهیافت را به دنبال دارد. نخست این

های دیداری و تجسمی نهفته که ارزشهای جوامع یاد شده خواهد بود و دوم اینفرهنگی و میراث هنری تمدن

ها در برداری و الگوبرداری از آنین آثار، شرایط مساعد و مطلوبی را جهت بهرههای اها و رنگها، نقشدر طرح

های ترسیمی باکون و طرح و نقشآورد. از این رهگذر، آثار سفالی تلهای امروزی، فراهم میسایر هنرها و پدیده

های ترین مراکز و خاستگاهرینهباکون یکی از دیتلدنبال دارد. های ذکر شده را بهها، نمودی از رهیافتبر بدنه آن

های تل باکون، قرار دارد. سفال تخت جمشیددر نزدیکی  استان فارساست که در گری در ایران بودهسفال و سفال

ترین سفال جهان، سفال که فرهیختهچه این. های هندسی و انتزاعی گوناگون استنخودی رنگ و مشحون از طرح

7 11233445667 1 7
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باکون، از مقاصد ری و زیباشناختی آثار سفالی تلترین جنبه صوعنوان بنیادیها بهمنقوش تل باکون است. نقش

نقوش و به عنوان عنصر بندی، به انجام رسید. مقاله بود که در قالب مطالعه، شناسایی، تحلیل و بررسی و طبقه

ها، تمایالت، آرزوها، اصول، فنون و ها، بیانگر مفاهیمی چون، اعتقادات، باورها، اندیشهاصلی تزیینی در سفالینه

که انواع نقوش بر این مبنا بخش نخست پرسش اصلی مقاله) طراحی است. ةویژه در زمینهای هنری بهرتمها

صورت انتزاعی و در دو باکون از منظر فرم کلی، متنوع و به؟(، نقوش سفال تلهای تل باکون کدام استسفالینه

شوند که شامل نقوش گیاهی، می بندیآمیز( بوده و به چند دسته کلی طبقهشکل عادی و غیر عادی)اغراق

ال که مربوط به ؤباشد. بخش دوم سجانوی)حیوانات، پرندگان، خزندگان، حشرات و ماکیان( و اشکال هندسی می

چون گیری از مبانی، اصول و قواعد تجسمی همجنبه عملی و کاربردی مقاله بود، در یک فرآیند منظم و با بهره

ها نشین کردن انواع رنگکارگیری و همها و نیز بهمثبت و منفی ترسیمی بر سفالبندی، فضای تقارن، انواع ترکیب

ها(، مایه، فضای کلی سفالها، دو و یا چند نقشمایهگیری از تک نقشهای رنگی، در سه مرحله)بهرهو تنالیته

ها، با استفاده از مدل ونهبندی نمپردازی و رنگچنین در بخش رنگهای مورد نظر طراحی و ارائه گردید. همنمونه

تنالیته و طیف رنگی بهره برده شد. نکته پایانی و ضروری در این مقاله، یادآوری این پیام  ۸۳، از (CMYK)رنگی 

های ها و ارزشگری و نقوش تزئینی آن، یکی از گنجینهاست که هنرهای بومی، سنتی و کاربردی نظیر سفال

ها در ایجاد خالقیت و گیری از ابعاد صوری آنالیی در استفاده و بهرهمیراث هنری است که دارای ظرفیت با

 نوآوری تولیدات امروزی است.
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صنعت چاپ و مخفف چهار رنگ  .6 سیblack)زرد( و yellow)ارغوانی(، magentaای(، )فیروزهcyanمد رنگی پرکاربرد در  ست. ) اه(، ا

شااود. به ان رنگ میها باعث تولید هزارهای جوهر مورد اسااتفاده در چاپ چهار رنگ اشاااره دارند. ترکیب این رنگها به رنگاین رنگ

گیرد. قرار می ی مورد اسااتفادهگرهای رنگشااود. این مدل رنگی در اغلب چاپهمین دلیل گاهی اوقات چاپ رنگ کامل نیز نامیده می
 های این مدل استفاده شود.شود که از رنگهایی که قرار است چاپ شوند، پیشنهاد میویژه در طرحبه
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