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معرفــی روش طراحــی علــی اکــر فدایــی ،طــراح فــرش کرمــان در اواخــر
دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی
(برپایه مطالعه بیست و چهار نقشه افشان ترنجدار ،محفوظ در مجموعه شخصی)
چکیده:
روش فردی ،شناسایی ویژگیهای شــاخص در آثار طراحی یک هنرمند است که آثار
وی را از دیگــران متمایز میســازد .این روش با تکیــه بر تحلیل مراحــل نهگانه طراحی
فرش معرفی میشــود که عبارتند از :انتخاب ایــده و قالب؛ گزینــش کادر و نحوه تکرار؛
حاشیهســازی؛ تعییــن عناصــر غالــب و نــوع گردشهــا؛ نقشمایهســازی و ســاخت و
ســاز .این پژوهش با هدف مطالعه روش علی ا کبر فدایی و با تکیه بر بررســی بیست و
چهار نقشه افشان ترنجدار ،محفوظ در مجموعهای شــخصی ،تدوین شده است .از
آنجا که ،تا کنون پژوهش مستقلی درباره شناســایی و معرفی آثار این هنرمند انجام
نپذیرفته اســت ،این جســتار بر آن اســت تا بــه شــیوهای تحلیلی و توصیفــی ،نگاهی
منسجم به این موضوع بیاندازد .نگارندگان در این پژوهش بر آنند ،تا به این پرسش
پاســخ دهند که ،چــه ویژگیهایی بــا تکیه بر بررســی مراحــل نهگانه طراحــی فرش در
نمونههای مورد مطالعه جهت تبیین روش فردی این طراح قابل شناســایی اســت.

نوع مقاله :مطالعه موردی
تاریخ دریافت1398/10/20 :
تاریخ پذیرش1399/06/04 :
کاوه نویدی نژاد
مربی ،دانشکده آموزش عالی فرش راور،
دانشگاه شهید باهرن کرمان

Email: navidinezhad@uk.ac.ir

حسن یزدان پناه
(نویسنده مسئول) ،مربی ،دانشکده
صنایع دستی ،دانشگاه هرن اصفهان

Email:
h.yazdanpanah.ut@gmail.com

جستار حاضر از نظر هدف ،توسعهای بوده اســت و با استفاده از مطالعههای میدانی
و کتابخانهای تدوین شده است .یافتههای پژوهش ،حا کی از آن است که ،نقشمایهسازی ،برهم زدن عمدی تقارن ،کاربرد فراوان گل
فرنگ و استفاده از حاشــیههای متداخل با زمینه ،از جمله ویژگیهایی متمایزی اســت که در نمونههای مورد مطالعه ،قابل شناسایی
بوده است.

واژگان کلیدی :علی ا کبر فدایی ،روش طراحی ،افشان ترنجدار ،نقشمایهسازی
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مقدمه

در ایــن مقاله ضمــن ارائــه گزیــدهای از زندگی علی ا کبــر فدایی

ســابقه مســتند فرشبافی در شــهر کرمان را بنا بــه نمونههای

کرمانی بــه طبقهبنــدی و تبیین مشــخصات نقشــههای مورد

برجای مانده ،میتوان تا دوره صفویه عقب برد .اما تولید آن از

مطالعه میپردازند و ویژگیهای مستخرج از آنها را در هریک از

اواخر قاجاریه(نیمــه دوم قرن13ه .ق ).رونق گرفته(ســلطانی

مراحل نهگانه طراحی تشریح میکنند.

و کشــاورز افشــار .)46 :1395 ،بــه نحــوی کــه ایــن پویایــی تــا
اوایــل دوره پهلــوی و همزمــان بــا تاســیس شــرکت ســهامی

روش پژوهش

فــرش ایــران ادامــه یافتــه اســت(1زکریایی کرمانــی ،شــعیری و

روش پژوهش ،توصیفی -تحلیلی و از حیث هدف ،توسعهای

سجودی .)32 :1392 ،تاسیس شرکتهای بزرگ چند ملیتی

بــوده اســت .گــردآوری اطالعــات پایــهای دربــاره فرشهــای

در اواخر دوره قاجار در شــهر کرمان و ســایر نقاط ایــران ،مانند

افشــان و جایــگاه ایــن هنرمنــد در میــان طراحــان از طریــق

تبریز ،ارا ک و همدان(ژوله ،)163 :1381 ،ســبب شــد تا نســلی

مطالعه کتابخانــهای به دســت آمده اســت و از ســوی دیگر ،با

از طراحــان فــرش کرمــان به علــت نیــاز روز افــزون بــه طراحان

مراجعــه به آرشــیو شــخصی ،مراحــل نهگانــه طراحی فــرش در

حرفهای تحت نظارت شرکتهای نیرکو کاستلی ،قالی شرق،

تک تــک طر حهای افشــان ترنجدار بررســی شــده و در نهایت،

عطیه بروس و زیگلر شــکل بگیرد(2ادواردز .)230 :1368 ،بنابر

فهرســتی از ویژگیهــای مشــترک تهیــه شــده اســت .جامعــه

اسناد موجود ،نزدیک به صدوپنجاه طراح در نیمه دوم قاجار

آمــاری ایــن پژوهــش ،شــامل بیســت و چهــار نقشــه افشــان

تا اواســط حکومت پهلوی ،فقط در کرمان مشغول به طراحی

ترن ـجدار اســت .روش نمونهگیــری از نــوع هدفمنــد نمایــای

قالی بودهاند(صوراسرافیل.)314 :1381 ،

همگون بــوده اســت .ایــن نمونهگیــری بــا گزینش یــک نمونه

اغلــب پژوهشهای صــورت گرفتــه درباره فــرش کرمــان ،تنها

کوچک و همگون ،درصدد تشــریح ژرفای برخی از ویژگیهای

به بررســی طرح و رنگ فــرش این منطقه محدود شــده اســت

زیرگروه خود است.

و بــه طــور عملــی ،هیچگونــه تحقیقــی در زمینــه چگونگــی
سامانبخشــی طــرح از ســوی طراحان فــرش کرمــان و تبیین

پیشینهپژوهش

شــیوه فــردی آنهــا در دســترس نیســت .مفهــوم «روش» در

ســابقه پژوهشهــای مرتبــط با ایــن مقالــه را میتوان به ســه

طراحی ســنتی و از جمله در طراحی فرش ،پیوند مشــخصی با

دسته تقســیم کرد :الف) منبعی که به زندگینامه این هنرمند

مفهوم «ســبک فردی» طراح دارد؛ به عبارت دیگر ،میتوان با

میپــردازد ،ادواردز( ،)1368در کتــاب «قالــی ایــران» نــام علی

تأ کید بر مراحلی کــه هریک از طراحان صاحب ســبک طراحی

ا کبر فدایی را به عنوان طراح فرش کرمــان در جوار نام افرادی

فرش در ســاماندهی طرح خــود از ابتدا تا انتها دنبــال کردهاند

چون خانــواده شاهرخی(محســن خان ،احمد خان و حســن

به شاخصههایی دست یافت که سبب تمایز سبک فردی این

خان شاهرخی) بیان کرده اســت؛ 3و توضیح بیشتری درباره

طراح با طــراح دیگر میشــود .بر همین اســاس ،جســتار پیش

زندگــی و آثــار او نداده اســت؛ در ســایر منابع شــرحی دربــاره او

روی با تکیه بر مســاله شــناخت ســبک فردی یکــی از طراحان

وجود نــدارد .ب) پژوهشهایــی که ویژگیهای فــرش کرمان

نســل دوم فرش کرمان تدوین شده است و در پی پاسخگویی

در دوره قاجار و اوایل پهلوی را به طور مبســوط بیان کردهاند

بــه ایــن ســوال اســت کــه ،روش فــردی علــی ا کبــر فدایــی بــر

و بــه طبقهبندی انــواع نقشــهها و طر حهای فرش کرمــان و از

مبنــای دادههــای حاصــل از تحلیــل بیســت و چهــار نقشــه

جمله ،نقشــههای افشــان پرداختهانــد؛ مقاله «بررســی تاثیر

افشــان ترنجدار متعلق به او واجد چه ویژگیهایی اســت .این

قدرت سیاســی بر تحوالت فرش کرمان در عصر قاجار با تا کید

پژوهــش ،ضــرورت وا کاوی ایــن مهــم را آشــکار میســازد؛ زیــرا

بر عصر نوزایی در فرش کرمان» نوشــته ایمان زکریایی کرمانی

ـان طراحان فرش کرمان و از جمله علی
مشــخصات ،نام و نشـ ِ

و همــکاران( ،)1391دقیقتریــن پژوهشــی اســت کــه ادوار

ا کبــر فدایی ،بــه نــدرت در اســناد باقی مانــده از صنعــت فرش

گونا گون فرش ایــن منطقه را به هشــت دوره پیشا کالســیک،

ایــران در دوره قاجــار و پهلــوی بــه چشــم میخــورد؛ بنابراین،

کالســیک ،کالســیک متاخــر ،فتــرت ،پیشــانوزایی ،نوزایــی

تمرکــز بــر هریــک از ایــن طراحــان میتوانــد بــه متمایــز شــدن

متقدم ،نوزایی و عصر معاصر تقسیم کرده است .دوره نوزایی

تاریخچــه طراحان فــرش این منطقه مــدد رســاند .نگارندگان

نیــز در ایــن تفکیــک بــه بخشهــای عصــر ترمــه ،بهارســتان و
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بازگشت تقسیم میشود .طبقهبندیهای به کار رفته در این

علی ا کبر فدایی

مقاله ،مبنای دورهبندیهایی اســت کــه در مقاله پیش روی

آشنایی با علی ا کبر فدایی ،زوایای زندگی و فعالیتهای هنری

نیز به کار رفته است .در پایاننامه «سبکشناسی نقشههای

وی دشوار است؛ زیرا هیچگونه اطالع مکتوبی از زندگی ،روش

فرش موجود در شــرکت ســهامی فــرش کرمــان در اواخــر دوره

کار و فراز و فرودهای هنری اســتادان و شــا گردان وی در دست

قاجار و اوایل پهلوی» پژوهش مریم ســلطانی گوکی(،)1394

نیســت .با وجــود این ،بنــا بــه مصاحبههــای صــورت گرفته با

بــه تفصیــل دربــاره انــواع نقش ـههای افشــان ســخن رفتــه

اعضــای خانــواده و انطباق برخــی تواریخ میتــوان دریافت که

اســت 4.اطالعات مشــابهی نیز در پایاننامه «زیباییشناسی

وی از جمله طراحان طراز اول فرش کرمان در اواخر عصر قاجار

نقــوش قالــی کرمــان در دوره قاجــار و پهلــوی» نوشــته بهــاره

و نیمه نخست عصر پهلوی است .بر همین اساس ،آشنایی با

پوریزدانپنــاه( ،)1389یافــت میشــود 5.ج) پژوهشهایــی

این هنرمند در چهار مورد بررســی شده اســت که عبارتند از)1 :

کــه بــه روش فــردی طراحــان فــرش پرداختهانــد و ا گرچــه بــه

تولد و وفات؛  )2ادوار فعالیتهای هنری؛  )3معرفی اســتادان

طــور مســتقیم بــا موضــوع ایــن جســتار ارتبــاط ندارنــد؛ امــا

و شا گردان؛  )4همکاری با شرکتهای فرش.

میتوانند به عنوان پیشــینه این تحقیق قلمداد شوند؛ مقاله

 )1تولــد و وفــات :علــی ا کبــر فدایــی کرمانــی ،فرزنــد حســین

«اهمیــت موضــوع در روش طراحــی قالــی عیســی بهــادری»

و گوهــر ،بــه احتمــال متولــد شهرســتان زرنــد اســت .خانــدان

نوشــته محمد مظفــری زاده یــزدی و ســعید زاویــه( ،)1392با

فدایی کرمانــی از جملــه خاندانهای ســا کن کرمــان در اواخر

تکیه بر تشــریح مفهــوم «روش» در طراحی فرش تــاش دارد،

دوره قاجار و پهلوی تا زمان حال اســت .با وجود این از شــجره

تــا تاثیــر «موضــوع» را در شــکلگیری روش طراحــی عیســی

خانوادگی شــخص علی ا کبر فدایــی کرمانی ،اطــاع دقیقی در

بهادری تبیین کنــد؛ در همین راســتا ،نگارنده ایــن پژوهش،

دســت نیســت .از ســوی دیگر ،تاریخ تولد ایــن هنرمنــد نیز به

ویژگیهــای فرشهــای موضو عمنــد ایــن هنرمنــد را بررســی

طور دقیق مشخص نیست و اســنادی از سجل وی نیز موجود

کــرده و مراحــل نهگانــه طراحــی فــرش از ایده تا ســاخت و ســاز

نیســت؛ امــا بنــا بــه تاریــخ منــدرج روی ســنگ مــزارش ،فوت

را معرفــی میکنــد 6.مقالــه «بررســی روش طراحــی و مطالعــه

او در اســفندماه ســال 1338ه.ش .مصــادف بــا ســن هفتــاد و

ویژگیهــای طراحــی قالــی جــواد رســتم شــیرازی» ،نوشــته

چهارســالگیاش بــوده اســت؛ بنابرایــن ،میتــوان او را متولــد

محمــد مظفــری زاده یــزدی و همــکاران( ،)1393بــا رونــدی

1263ه.ش .دانســت .علت مرگ وی بنا به اظهار خانوادهاش

مشــابه مقالــه پیشــین ،بــه ویژگیهــای کلــی مکتــب طراحی

به احتمال حمله قلبی بوده اســت و هم اینک او در گورســتان

فرش اصفهان ،مانند شیوه ویژه طراحی لچک ،زمینهسازی،

جاده جوپار کرمان مدفون اســت(مصاحبه با سلطان فدایی،

متداخل بودن گردشهــا ،قرارگیــری عموما منفرد گل اشــاره

(7)1393تصاویر.)3-1

کــرده اســت و عواملی ،نظیــر فــرم و ســاختار کلی فــرش ،نحوه

)2ادوار فعالیــت هنــری :با توجه بــه اظهارات دختــر بزرگ علی

ترکیب نقوش بــا یکدیگــر ،تقســیمبندی زمینه و حاشــیه و در

ا کبر فدایی به نــام ســلطان (1303ه .ش1342/.ه .ق ،).این

نهایــت ،پرا کندگی عناصــر غیرثابــت را از عوامل موثــر در ایجاد

هنرمنــد در حــدود ســن  36-35ســالگی ازدواج کــرده اســت؛

ســبک شــخصی هر هنرمنــد دانســته اســت .با مــرور پیشــینه

یعنــی در حــدود  1298یــا 1299ه .ش 1337/.یــا 1338ه.

پژوهــش میتــوان بــه نیــاز مبــرم حــوزه تاریــخ فرششناســی

ق(.همــان) .بنابرایــن ،بایــد چندین ســال پیــش از ازدواج به

کرمان بــه اینگونــه مطالعــات تحلیلــی پی بــرد .وجــه نوآورانه

ثبــات شــغلی و مالــی در زمینــه طراحی رســیده باشــد .بــر این

این پژوهش ،تمرکــز بر تحلیل روش فــردی طراحی از طراحان

اســاس ،چنیــن به نظــر میرســد کــه وی دســت کم ،از ســنین

فرش کرمان است؛ که در کتب و منابع ،آثاری از او در دسترس

 30-25ســالگی مشــغول طراحی بــوده اســت؛ .بنابرایــن ،آغاز

نیســت و عمال شــاخصههای فردی شــیوه طراحــی او با وجود

طراحــی فــرش کرمــان توســط علــی ا کبــر فدایــی کرمانــی بــه

شــباهتهای محــرز آن تا کنــون بررســی نشــده اســت .گفتنــی

احتمــال ،در حــد فاصــل ســالهای 1288ه .ش1327/.ه.

اســت که همه نقشــه فرشهای منتشــر شــده در ایــن مقاله،

ق تــا 1293ه .ش1332/ه .ق .بــوده اســت .ا گــر اســتمرار و

برای نخستین بار ارائه میشود.

اوج فعالیت هنــری او در ســنین 40تا  60ســالگی در نظــر گرفته

8

شــود؛ میتــوان گفــت کــه وی در حــدود ســالهای 1303ه.
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ش1342/.ه .ق تــا1323ه .ش1363/ه .ق .بــه موقعیــت

نبود؛ امــا آنچــه مســلم اســت دوره آغازیــن فعالیت ایــن طراح

تثبیت شــده خود در این عرصه دست یافته اســت .با توجه به

فــرش بــا دوره فعالیــت تثبیتشــده هنرمنــدی چــون حســن

تقسیمبندیهای ایمان زکریایی کرمانی از ادوار فرش کرمان،

خان شــاهرخی به احتمال بســیار قابل انطباق بوده اســت.

«عصــر بهارســتان»1287(9ه.ش1327/ .ه.ق .تــا 1293ه.

طراحــان فــرش کرمــان را میتــوان به ســه نســل تقســیم کرد؛

ش1333/.ه .ق« ،).عصر بازگشت»1293(10ه .ش1333/ .ه.

نسل اول ،شامل محسن خان شــاهرخی(1211ه .ش1290-ه.

11

ش ).اســت؛ نســل دوم ،حســن خان شــاهرخی فرزند محسن

(1312ه .ش1351/.ه .ق تــا1324ه .ش1364/.ه.ق ).قابــل

خان و نسل سوم ،همگی شا گردان حســن خان و احمد خان

تقسیمبندی اســت(زکریایی کرمانی ،شعیری و فروغی:1391 ،

شاهرخی هستند؛ مانند زمانخان ،احمد علیخان کربالیی،

.)22

علی ا کبــر فدایی ،کاشــی نقاش ،حــاج محمد جعفــر ،عزیز اهلل

بــر ایــن اســاس ،شــروع طراحــی فــرش ایــن هنرمنــد در عصــر

بهارســتانی ،رضــا بهرهمنــد و حســین رســولی راوری .بــر ایــن

بهارستان اتفاق افتاده اســت و به طور طبیعی ،استمرار و بلوغ

اســاس ،علی ا کبر فدایی کرمانی در نسل ســوم طراحان فرش

فعالیت هنری او از عصر بازگشت گذر کرده اســت و بعد از پایان

کرمان قرار دارد.

دوره قاجــار تــا اوایــل دوره پهلــوی و در عصــر شــرکت فــرش نیز

 )4علی ا کبر فدایی و شرکتهای تولید کننده فرش :دوره بلوغ

ادامه یافته اســت .بنا به ادعــای دختر بزرگ علــی ا کبر فدایی،

کاری ایــن هنرمنــد ،مصادف بــا حضور چشــمگیر شــرکتهای

دوره بلــوغ کاری ایــن طــراح ،مقــارن بــا دوران اوج شــهرت و

خارجی ،نظیر قالی شــرق و عطیه بروس در ایران اســت .بابک

رونق قالــی این خطه بوده اســت(مصاحبه با ســلطان فدایی،

افشــار بــه شــرکت مصطفــی کمــال بــا نــام «طاوشــانچیان»

 .)1393ایــن موضوع از حیــث تاریخــی نیز منطقــی مینماید؛

اشــاره میکنــد کــه از پیشــگامان تولیــد قالــی در کرمــان بــوده

زیــرا در عصــر بازگشــت ،صنعــت فــرش کرمــان بــه یــک صنعت

است(افشــار .)54 :1380 ،ســطان فدایــی به همــکاری پدرش

بینالمللی پر طرفدار بدل میشــود(زکریایی کرمانی ،شــعیری

با احمد یزدان پناه نیز اشــاره کرده اســت و میگوید :علی ا کبر

و فروغی.)30 :1391 ،

فدایــی بعــد از حــدود هشــت ســال کار از شــرکت «دیلمقانی»

 )3اســتادان و شــا گردان علی ا کبر فدایی :نگارندگان ،علیرغم

بیــرون آمده اســت و در منزل شــخصی خــود ،واقــع در خیابان

پــرس و جوهــای فــراوان ،اطالعاتــی دربــاره اســتادان و نحــوه

امروزی دادبین کرمان ،اقدام به راهاندازی نقاشخانه شخصی

یادگیــری طراحی فــرش ،توســط علــی ا کبــر فدایــی کرمانی به

خــود مینمایــد و در آنجــا ،ضمــن طراحــی بــه آمــوزش افرادی

دســت نیاوردند و خانــواده نامبرده نیــز از این موضــوع آ گاهی

جهــت انجــام کار نقاشــی(رنگگذاری) و نقطه کــردن طر حها

نداشــتند .متاســفانه ،معدود شــا گردان این طراح نیز یا فوت

میپردازد(مصاحبه با ســلطان فدایــی )1393 ،بخش دیگری

شــده بودند یا همچون عباس نژاد ســروری 12بــه دلیل کهولت

از فعالیت هنری این طراح فرش کرمان به همکاری او با شرکت

ســن ،حافظه خوبی نداشــتند که مراجعه به آنها نیز سودمند

عطیه بــروس اختصــاص دارد؛ ایــن همــکاری مقارن بــا خروج

ق .تــا 1312ه .ش1351/ .ه .ق ).و «عصــر شــرکت فــرش»

تصویر :1علی ا کبر فدایی ،دوره قاجار
(ماخذ:آرشیوخانوادهفدایی).
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تصویر :2علی ا کبر فدایی ،دوره
پهلوی(ماخذ:آرشیوخانوادهفدایی).

13

14

15

تصویر:3مزار علیا کبرفدایی گورستان
جادهجوپار کرمان(ماخذ:نگارندگان).

تصویر:4جدولمشخصاتهریک
از نقشههایمحفوظدر مجموعه
خانوادهفدایی(ماخذ:نگارندگان).
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وی از شــرکت دیلمقانــی و فعالیت مســتقل در منزل شــخصی

البته این ادعا از سوی نگارندگان این پژوهش ،به طور مستقل

خود اســت .بنا به اظهارات دختر بزرگ علی ا کبر فدایی ،محل

قابل تایید نیست؛ هرچند شواهدی مبنی بر صحت آن وجود

این شــرکت در کرمان ،ابتــدا در خیابان بــرزو آمیغی(ایرانشــهر

دارد.

17

ســابق) ،پاییــن تــر از مدرســه ایرانشــهر در خان ـهای بــزرگ و
قدیمی قرار داشــته اســت؛ اســتاد فدایی کــه در ایــن دوران به

معرفی و طبقهبندی نقشــه فرشهای محفوظ در مجموعه

کل ا کبر16نیز شهرت داشته اســت ،به عنوان طراح و مدیر این

خانوادگی

شرکت به نمایندگی از صاحبان شرکت مذکور شروع به فعالیت

شــصت و چهــار نقشــه فــرش در مجموعــه خانــواده علــی ا کبر

میکند و تا زمان فوت در همین ســمت باقــی میماند .مهارت

18

فدایــی محفــوظ اســت؛ ایــن نقشــهها از حیــث قالب طــرح

علی ا کبر فدایی در طراحی تا بدانجا بود که این شرکت ،ضمن

بــه چهــار دســته کلــی تقســیم میشــوند :الــف) نقشــههای

عقد قرارداد با وی از او مهر و امضا میگیرد که وی به جز شــرکت

افشــان 19کــه جمعا ســی و شــش عــدد و شــامل انــواع افشــان

مذکــور برای افــراد و شــرکتهای دیگر بــه طراحی اقــدام نکند.

ســاده ،ترنــجدار،

در مجمــوع ،ســایر تولیدکنندگانــی که اســتاد فدایــی در طول

اســت تعداد بیســت و چهــار عدد آنهــا در قالب نقشــه افشــان

فعالیت هنری خود بــا آنها همکاری داشــته اســت؛ عبارتند از:

ترن ـجدار ترســیم شــدهاند .ب) نقشــههای لچــک و ترنــج کــه

رشید فرخی ،کاربخش ،خواجه حســینی ،هنرمند ،یاسایی و

جمعــا پانــزده عــدد و شــامل انــواع لچــک و ترنــج درختــی،

ارجمند(همان).

خوش ـهای ،کــف ســاده ،اســلیمی  -ختایــی و قابدار اســت.

فعالیت هنری علی ا کبر فدایی در عصر شرکت فرش همدوره با

ج) نقش ـههای وا گیرهــای کــه جمعــا ده عــدد و شــامل انــواع

حکومت پهلوی اول است .روایتی درباره طراحی فرش توسط

وا گیرهای چند ترنج ،ساده اســلیمی  -ختایی ،شاه عباسی،

این هنرمند برای ایــن خاندان وجود دارد .ســلطان فدایی در

قابقابی ،بــرگ فرنــگ ختایی قابدار اســت .د) نقشــههای

این باره میگوید :آقای رشــید فرخی از تولیدکنندگان مشهور و

محرابی که جمعا ســه عــدد و شــامل انــواع محرابــی درختی،

قدیمی کرمان جهت سفارش طرح برخی قالیهای کاخ سعد

محرابــی درختی پرنــده دار و بید مجنونی اســت .همه نقشــه

آباد تهــران -کــه تولید آنهــا از طرف دربــار پهلوی به او ســفارش

فرشهای باال در پا کتها یا کیســههایی قــرار دارند که ممهور

داده شــده بود -بــه اســتاد فدایــی مراجعه کــرد و بر ایــن نکته

به مهر شــرکت عطیه بروس بوده اســت و مشــخصات تک تک

تأ کید داشــته که ،طرح باید با نقوش گچبری ســقف تاالرهای

نقش ـهها بیان شــده اســت .نــام علــی ا کبــر فدایــی ،روی این

مورد نظر در کاخ ســعدآباد هماهنگ باشد و مشخص شود که
ً
طرح مخصوصا بــرای آن تاالر و فضا طراحی شــده اســت؛ که او

پا کتهــای کاغذی به زبان انگلیســی 22و به صــورت کل ا کبر

21

20

لچــکدار و درختــی اســت .گفتنــی

فدایی نوشته شده است(23تصاویر)8-5

نیز بــه همین ترتیــب ،طراحــی را به انجــام میرســاند(همان).

تصویر5

تصویر6

تصویر7

تصاویر باال ،مثالهایی از انواع چهارگانه نقشه فرشهای محفوظ در مجموعه خانواده وفایی به ترتیب
از سمت راست ،عبارتند از :نقشه افشان ساده(دو نمونه) ،لچک و ترنج و محرابی(ماخذ :نگارندگان).
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معرفی روش علی ا کبر فدایی در طراحی نقشههای افشان

)1قالــب طــرح :قالبهــای مرســوم در میــان طراحــان فــرش

ترنجدار

کرمان ،به چهار دســته کلی تقســیم میشــوند؛ کــه عبارتند از:

«روش» در طراحــی فــرش بــه رونــد آشکارســازی ایــده توســط

الــف) لچک ترنــج در انواع کــف پر و کــف ســاده؛ ب) محرابی در

طــراح گفتــه میشــود؛ کــه از گزینــش ایــده و موضــوع طراحــی

انواع محرابــی متقارن و نامتقارن که شــامل درختــی هزار گل،

آغاز شــده اســت و با ســاخت و ســاز نهایی پایــان مییابــد؛ این

ســروی و گلدانــی؛ ج) افشــان در قالبهــای سراســری و یــک

مراحــل ،بــه دو بخــش کلــی تقســیم میشــود؛ از مرحلــه اول

چهارم؛ د) طر حهــای وا گیرهای و چند ترنــج .علی ا کبر فدایی

تا چهــارم ،تقســیم فضــا و از مرحلــه پنجم بــه بعد ،فضاســازی

در بیشتر مــوارد ،از قالب لچــک ترنج و افشــان در طر حهایش

صورت میگیرد .نخســتین مرحله در اجرای طــرح ،ایده طراح

بهره میگرفته اســت؛ طر حهای درختــی و وا گیرهای در درجه

اســت که با ذهنیت وی به اجرا در میآید .گزینش قالب طرح،

دوم اهمیــت ،میــان طر حهــای ایــن هنرمنــد قــرار دارد .ایــن

دومین مرحله بهشمار میرود و منظور از آن ،قالب ترکیبهای

مســاله ،به احتمال از اولویت دادن به ســلیقه مشــتری جهت

مرسوم در طراحی قالی است .در ســومین مرحله ،کادر و ابعاد

فــروش بهتر طرح در بازار ناشــی میشــود .ســی و شــش نقشــه

نکــه روش تکــرار و تقارن
و انــدازه آن تعیین میشــود؛ ضمن ای 

افشــان شناســایی شــده در مجموعه خانواده فدایی ،شــامل

نقوش طرح نیز مشخص میشــود .در مرحله چهارم طراحی،

بیست و چهار نقشه افشــان ترنجدار ،پنج نقشه افشان ساده،

حدود حاشــیه تعیین و براســاس قالب طرح مورد نظر ،حدود

چهــار نقشــه افشــان لچــکدار و یــک نقشــه افشــان درختــی

عناصر غالب مشخص میشود .در پنج مرحله بعد ،فضاسازی

اســت کــه در تصویر شــماره شــش قابــل مشــاهده هســتند .با

طرح صورت میگیــرد .در انتخــاب و تعیین فــرم عناصر غالب،

ایــن توضیح کــه در ایــن تصویــر ،بخشهایــی از طرح ،توســط

شکل بیرونی و مرزبندی شده عناصر غالب در طرح به انضمام

نگارندگان جهــت تا کید بیشتر و ســهولت در تشــخیص قالب

اجــزای درونــی ایــن فرمهــا مشــخص میشــود .در ششــمین

نقشه با خط سیاه متمایز گشــتهاند(تصاویر .)12-9در همین

مرحلــه ،تعــداد و نــوع بندهــای اســپیرال یــا آزاد مشــخص

راستا ،مشخصات بیســت و چهار نقشــه افشــان ترنجدار مورد

میشــود .در مرحله هفتم ،محل نقشمایههــای عناصر ثابت

مطالعه نیز در جدول یک گنجانده شده است(جدول.)1

تعیین میشــود و با انشــعابات کوچک از بند اســپیرال ،نقوش

 )2کادر و نحــوه تکــرار :طر حهــای قرینــهدار ،همچــون ســایر

ریزتر ترســیم میشــوند .عناصر غیرثابت(آزاد) ،اغلب نقوشــی،

مناطــق در طراحــی فــرش کرمــان ،معمــول اســت؛ بــه نحوی

همچون ابر اســلیمی و نقوش جانوری هستند که اغلب نقش

کــه از تقــارن ســاده و آیینــهای پیــروی میکننــد؛ مگــر در موارد

مکمــل نقوش ثابــت را بــر عهــده دارنــد .ســاخت و ســاز نهایی

معدودی ،که طراح با هدف خاصــی ،مثل جلب توجه بیشتر

طرح ،آخریــن مرحلــه اجرای طرح اســت .اجــرا و اصــاح انواع

یا یاری رســاندن بــه زیبایی بیشتــر ،تقــارن معمــول را نادیده

نقوش ب ـهکار رفته در طــرح ،اعــم از عناصــر ثابــت و غیرثابت در

گرفته اســت؛ اما در آثــار علی ا کبر فدایــی ،ا گرچه ،انــدازه کادر و

محلهای تعیینشــده ،ســاخت نهایی طرح اســت(مظفری

روشهای تکــرار طرح ،پیــرو شــیوههای مرســوم طراحی قالی

زاده یزدی و زاویه)35 :1392 ،

اســت که خود تابــع بــازار تجــارت اســت؛ اما درپــارهای مــوارد،
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مثالهاییاز انواعچهارگانهنقشههایافشانمحفوظدر مجموعهخانوادهفداییبهترتیب
از سمت راست ،عبارتند از :افشان ترنجدار ،ساده ،لچکدار و درختی(ماخذ :نگارندگان).
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متفــاوت اســت .علــی ا کبــر فدایــی در طر حهــای دارای تقارن

اندازه ترنــج ،لچــک و قابها -که پیــرو قانون خاصی نیســت-

به دو شــیوه عمل میکنــد؛ اول اینکه ،در طراحــی گردشها و

حســی برخورد میکند؛ یعنــی بهنوعی ،بداهه پــردازی میکند

نقوش سعی میکند تا قاب یا دســته گلهای نصفه را به شیوه

و در لحظه تصمیم میگیرد .از ســوی دیگر ،برای شکلدادن به

معمول ،روی این محورها ایجــاد کند که در تکرار کامل شــود؛

فرم بیرونــی بخشهای مذکــور از فرمهای بســیار متنــوع و غیر

در این صــورت ،کار وی تفاوتی با ســایر طراحان نــدارد .حالت

تکراری اســتفاده میکند .به عنوان نمونه ،ا گرچه وی از همان

دوم ،شــیوه شــخصی اوســت کــه گاه ،در برخــی بخشهــای

نقوش ،همچــون برگ ،بــرگ فرنگ و اســلیمی بــرای فرمدهی

محورهــای تقــارن ،همچــون ترنــج یا قــاب یــا دســته گلها به

بــه فضاهــای مذکور بهــره میبــرد ،امــا در ترســیم آنها ســعی در

شــکل آ گاهانه ،تقــارن را بــه هم میریــزد و اجــزای مذکــور را به

تنوعبخشــیدن و ایجاد جذابیــت بصری برای مخاطــب دارد.

شکل سراسری و نه متقارن در محل تعیین شده خود طراحی

ترســیم همــه مــوارد مذکــور بــا قــدرت کامــل و رعایــت نهایــت

میکند؛ بنابراین ،درحالی که بیشتر بخشهای طرح از محور

زیبایی و تناسب و به دور از هر نوع خام دستی صورت میگیرد.

تقارن پیروی میکنند؛ در بخشهایی با به هم زدن آن ،ایجاد

روش حاشیهســازی فدایــی در همیــن بخــش تقســیمبندی

شتــری میکنــد؛ بــه طــور کلی،
پویایــی و جذابیــت بصــری بی 

فضا ،قابل توجه اســت؛ در برخی آثار وی از طراحی حاشــیه به

حالت اول ،یعنی تقــارن آینهای در آثار ایــن هنرمند به دو گروه

شکل ســاده و مرســوم خبری نیســت که شــامل تقسیمبندی

تقسیم میشــود؛ تقارن آینهای یک چهارم ،تقارن آینهای یک

بخشهــای گونا گــون حاشــیه پهــن و باریــک بــا اســتفاده از
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نمونههایی از انواع تقارن در آثار علی ا کبر فدایی؛ به ترتیب از سمت راست ،عبارتند از :تقارن آینهای یک چهارم؛ تقارن آینهای
یک دوم(دو تصویر وسط) و تکنیک برهم زدن تقارن در داخل قابی با فرم بیرونی متقارن(ماخذ :نگارندگان).

دوم .تمامی نقش ـههای افشــان ترنجدار محفوظ در مجموعه

خطوط مستقیم و واضح است .وی جهت طراحی این بخش

شــخصی خانــواده وی ،دارای تقــارن آین ـهای یــک چهــارم

بســیار عالقمنــد اســت از حواشــی بــزرگ ،پیچیــده و تودرتــو و

هستند(تصاویر.)16-13

پر طمطــراق اســتفاده کنــد .همین طــور خطوط مرزی ســاده

 )3تقسیمبندی طرح و حاشیهســازی :طراحان فرش کرمان

حاشیه را -که اغلب خطی کار میشود -به طور معمول در هم

در تقســیمبندی فضای طــرح ،متنــوع و پویا عمــل میکنند و

یشــکند و این کار را با اســتفاده از فرمها و نقوش سیال و پویا
م 

تنها بخش قابل قیاس شــیوه آنان با سایر ســبکهای شهری

انجــام میدهد کــه از درون حاشــیه بیــرون زدهانــد .فرمهایی

در محــل قرارگیــری قســمتهای اصلی طــرح ،همچــون ،ترنج،

مانند خوشه ،قاب ،بند اســلیمی و بته جقه و  . ...وی در مورد

لچک ،قاب ،حاشیه و زمینه است؛ اما این طراحان بعد از این

مرزهای داخل حاشیه که جدا کننده حواشی کوچک از بزرگ

مرحله ،هنگامی که شــروع به تعیین انــدازه بخشهای مذکور

هستند نیز به همین شیوه عمل میکند .تمامی این موارد ،در

و فرمدهــی به آنهــا میکنند ،بســیار متنــوع و متفــاوت و گاه،

نهایت سبب میشود تا حاشــیه از حالت متعارف خارج شده،

نامأنوس عمــل میکنند؛ بدیــن معنی کــه ،به جــای فرمولیزه

به بخشی جذاب از طرح تبدیل شود.

کردن آن از روشهای حسی و ذوقی استفاده میکنند .فدایی

حاشیهها در بیست و چهار نمونه افشان ترنجدار به گونههای

در تقســیمبندی و تعیین محل عناصر اصلی طرح در کادر و به

زیر تقسیم میشوند:

خصــوص در زمینه متنوع عمــل میکند؛ از یک ســو ،در تعیین

گــروه اول :حاشــیههای ســاده :الــف) حاشــیه ســاده قــابدار
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اســلیمی – ختایی(یــک مــورد)؛ ب) حاشــیه ســاده قــابدار

طراحی به چشم؛ و از اندازه بزرگتری برخوردارند و در مهمترین

اســلیمی -ختایــی گل فرنگ(یــک مــورد)؛ گــروه دوم:
حاشــیههای متداخــل :الــف) حاشــیه متداخــل اســلیمی-

شــامل ترنــج ،لچک و
بخشهــای طــرح اســتفاده میشــوند و
ِ

انواع قابها هســتند؛ ســلیمی ،ختایــی و برگ فرنــگ که مورد

ختایی(ســه مورد)؛ ب) حاشــیه متداخــل ختایی بــا بته جقه

اخیــر بــه دلیل تنــوع فرمــی بــاال ،کاربــرد بیشتــری دارد کــه در

و سرو(ســه مورد)؛ گروه ســوم :حاشــیههای متداخل قابدار:

شکل و قالبهای گونا گون قابل مشاهده است .تفاوت روش

جمعا بیســت مورد و شــامل الف) حاشــیه متداخل قابدار در

فدایی بــا دیگــران در تناســبات کامل و قــدرت اجرای اوســت؛

ترکیــب با ختایــی ،اســلیمی -ختایــی ،ختایــی -بــرگ فرنگ،

بدین معنی که او ،طراحی فرم این عناصر رایج و چشمآشــنا را

ختایــی -گل فرنــگ ،گل فرنــگ -بــرگ فرنــگ ،ختایــی -بتــه

با چنان قدرت و مهارتی انجام میدهد که در کار کمتر طراحی

جقــه؛ ب) حاشــیه متداخل قــابدار شکســته از محــور تقارن

قابــل مشــاهده اســت .برای ایــن منظــور ،او از هندســه بســیار

و حاشــیه متداخــل قــابدار شکســته در ترکیــب بــا اســلیمی

دقیقتری نســبت به ســایرین اســتفاده میکند .بــرای نمونه،

ختایــی .گفتنی اســت که فــرش شــماره  ،23حاشــیه نــدارد و

در طراحــی فــرم بیرونی ،عناصــری چون لچــک ،ترنــج و قاب از

البته ،حاشــیه در نقشــه شــماره  19به علت نقص نقشــه ،قابل

هندسه و تناســبات دقیقتری اســتفاده میکند که در نتیجه،

شناسایینیست(تصاویر.)24-17

به اســتحکام بیشتر ســاختار نقوش مذکور در آثار وی نســبت
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نمونههایی از انواع حاشیه در نقشههای مورد مطالعه از سمت راست ،عبارتند از :متداخل قابدار در ترکیب با ختایی برگ فرنگ ،متداخل
قابدار در ترکیب با ختایی گل فرنگ ،متداخل قابدار در ترکیب با گل فرنگ و برگ فرنگ و متداخل شکسته از محور تقارن(ماخذ :نگارندگان).

تصویر21

تصویر22

تصویر23

تصویر24

نمونههایی از انواع حاشیه در نقشههای مورد مطالعه از سمت راست ،عبارتند از :حاشیه ساده قابدار اسلیمی -ختایی ،حاشیه
ساده قابدار اسلیمی  -ختایی گل فرنگ ،متداخل اسلیمی -ختایی ،متداخل ختایی بته جقه و سرو(ماخذ :نگارندگان).

 )4تعییــن عناصــر غالــب :طراحــان فــرش کرمــان از نظــر ظاهر

به دیگران منجر شــده اســت که البته ،به وضوح آشکار نیست

فــرم بــا تغییــرات جزیــی مشــابه ســایر ســبکهای شــهری کار

و نیاز به چشــمان ورزیده دارد .این هندســه و تناسبات دقیق

میکننــد؛ امــا جهــت نشــان دادن فرمهــای آشــنا و مرســوم،

را میتوان در نقوش دیگر ،همچون خوشههای گل و گلهای

بــه طــور متفاوتی عمــل میکننــد .بــرای ایــن منظور ،ســه نوع

تکی درشت ،همچون شاه عباسیها نیز مشاهده کرد؛ محل،

نقشمایه ،جهت تعیین فرم عناصر غالب اســتفاده میشــود.

تعــداد و فواصــل و نظــم بیــن اجــزای آنهــا نســبت بــه یکدیگــر

ایــن عناصــر ،عناصری هســتند کــه پیــش از ســایر بخشها در

بســیار ســختگیرانه اســت .بعضی از فرمهــا در آثار او ،اســتفاده
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بیشتری دارند؛ همچون سرو ،بته جقه و انگور.

فار غ از محدویت اســتفاده میکند؛ تعداد گردشهــا نیز در آثار

عنصــر غالــب در بیســت و چهــار نقشــه مــورد مطالعــه بــه

وی قابــل توجه اســت؛ بدین معنی کــه از دو تا چنــد گردش به

دســتههای زیر تقســیم میشــوند :الف) عنصر غالب به شــکل

شــکل همزمان در طرح اســتفاده شده اســت و او ،خود را ملزم

یک قــاب در زمینه(یک مــورد)؛ ب) عنصر غالب به شــکل قاب

به پر کــردن فضا با تعــداد محــدود گردشها نمیکنــد و آزادانه

مرکزی ،همچون ترنج به تنهایی یا در کنار ســایر عناصر ،مانند

برخورد میکند .نقشــه فرشهــای مورد مطالعــه از حیث تنوع

ترنج و قاب ،ترنــج در کنار قاب و بتــه جقه ،ترنــج در کنار قاب و

گردشها به دستههای زیر بخش میشوند:

گلدان(بیست و سه مورد)(تصاویر.)29 - 25

الــف) گردشهــای ختایــی ،شــامل انــواع گــردش ختایــی بــه

نکتــه حایــز اهمیــت دیگــر در ایــن بخــش کــه نشــان از شــیوه

تنهایــی یــا در ترکیب بــا شــاخههای رقصــان و برگ فرنگ(ســه

شخصی فدایی دارد؛ تمایل وی به استفاده از قابهای معلق

مــورد)؛ ب) گردشهــای اســلیمی ،شــامل گــردش اســلیمی

در بخشهای گونا گون طرح ،به خصوص زمینه است .بدین

همــراه بــا خوشــههای گلهــای ریــز یا درشــت یــا متوســط(دو

شــکل که هر جا ،فضــای کافی وجــود داشــته اســت ،او از انواع

مورد)؛ ج) گردشهای اســلیمی و ختایی توأمان(چهارمورد)؛

قابهای کوچــک و بزرگ به صــورت معلق در الب ـهالی نقوش

د) گردشهــا بــه صــورت شــاخههای رقصــان متعدد(پنــج

ختایی اســتفاده کرده و با این شــگرد ،تنوع دوچندانــی از نظر

مورد)؛ ه) گردشها به صورت بندهای بــرگ فرنگ(پنج مورد)

طرح و رنگ به فضاهای مذکور بخشــیده است .در عین حال،

(تصاویر.)33 - 30

حضــور ایــن قابهــا موجــب میشــود ،تــا فضــای یکنواخت

 )6نقشمایهســازی :طراحان فرش کرمان ،همچون بسیاری

حاصل از گســترش پیوســته نقوش ختایی در زمینه شکســته

مناطق دیگر(اصفهان ،مشهد ،تبریز و کاشــان) ،ابتدا ،نقوش

شود.

اصلــی و درشــتتر ،همچــون گلهــای بــزرگ را تعییــن محــل

 )5تعــداد و نوع گردشهــا :طراحان فــرش کرمان ،اغلب ،ســه

میکننــد و ســپس ،ســایر نقــوش را در فضــای خالــی بیــن آنهــا

نوع بنــد را در آثار خود نشــان میدهند؛ گردشهــای حلزونی،

قرار میدهنــد؛ اما تفــاوت خــود را در زمینــه نشــان میدهند.

شــاخههای آزاد و رقصــان و در نهایــت ،دســته گل .هر کــدام از

ایــن بخــش از طــرح در برخــی مــوارد ،پوشــیده از نقــوش ریــز

مــوارد مذکــور ،دارای زیرگونههایــی اســت(تصاویر،31 ،30

ختایی میشــود کــه ریزتر از حــد معمول در ســایر ســبکهای

 .)34گــردش حلزونــی منظــم و نامنظــم و دســته گلهــای

مذکــور هســتند؛ بدیــن معنی کــه گاه ،گلهــا تبدیل بــه بافت
ً
میشــوند ،به جای اینکه مستقال دیده بشــوند .نقشمایهها

کلی ،گردشهای متنوعی در آثار فدایی دیده میشــود؛ مانند

در ایــن حالــت ،روی شــاخههایی قــرار میگیرنــد کــه در همــه

گردشهای منظم اسپیرال ،شاخههای آزاد رقصان .شیوه کار

جای طــرح ،پرا کنــده شــدهاند؛ بــه نحوی کــه به طــور واضح،

او به این صورت بوده اســت که برای نمونه ،ا گــر در کاری غلبه

هیچکــدام از آنهــا را نمیتوان به عنــوان نقشمایههــای اصلی

با گردشهای اسپیرال اســت ،در بخشهایی از کار هرچند به
ً
مقیاس محدود از شــاخههای رقصان نیز به شکلی کامال آزاد و

در نظــر گرفــت .از آنجــا کــه بســیاری از شــگردهای شــخصی

متقــارن و نامتقــارن ،برخــی از ایــن زیرگونههاســت .بــه طــور

تصویر25

تصویر26

فدایــی در طراحــی مربوط بــه بخش نقشمایهســازی اســت؛

تصویر27

تصویر28

نمونههایی از عنصر غالب در فرشهای مورد مطالعه به ترتیب از سمت راست ،عبارتند از :ترنج ساده ،با
قاب باریک دایره شکل در اطراف ،با بته جقه و قاب ،با بته جقه و با گلدان(ماخذ :نگارندگان).
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قتــری مــورد توجــه
الزم اســت تــا ایــن قســمت بــه شــکل دقی 

الف) نقشمایهسازی با استفاده از اسلیمیها

و بحــث قــرار گیــرد .نقشــه فرشهــای مــورد مطالعــه از حیــث

ایــن دســته از نقــوش در آثــار فدایــی بــه دو روش اســتفاده

نقشمایهســازی بــه دســتههای زیــر تقســیم میشــوند :الف)

میشوند؛ نخست ،اســلیمیهای درشت ،که به طور معمول،

نقشمایهسازی با استفاده از عناصر اسلیمی و ختایی ،شامل

در فضاهای بزرگ و اصلی همچون زمینه اســتفاده میشود؛ و

انواع اســلیمی و ختایی متداخل ،اســلیمی و ختایــی همراه با

سپس ،اســلیمیهای ریز ،که به طور معمول ،برای شکلدهی

خوشههای ریز(شــش مورد)؛ ب) نقشمایهســازی با استفاده

به فرم بیرونی عناصر درشــت ،همچون فرم گلدان ،قاب یا فرم

از عناصــر ختایی ،شــامل ختایــی همراه بــا برگ فرنــگ و قاب،

بیرونی لچک ،ترنج و حاشیه استفاده میشود .او هنگامی که

ختایــی همــراه بــا بــرگ فرنــگ و گل فرنــگ ،ختایــی همــراه بــا

از اســلیمیهای درشــت اســتفاده میکند؛ این نقوش را ابتدا،

خوش ـههای ریز ،ختایی همراه با خوشههای درشت و درخت

ترســیم و ســپس ،باقــی نقــوش ،همچــون ختاییهــا را بــا آن

انگــور ،ختایی بــه صــورت گردشهای متقــارن(ده مــورد)؛ ج)

هماهنگ میکند(تصاویر.)41 -39

نقشمایهســازی با اســتفاده از عنصر خوشــه به صورت گل ریز

این طراح ،اســلیمیهای ریز را در بســیاری موارد با برگ فرنگ

و متوســط به صورت تنهــا یا داخل لچــک و ترنج ،خوشــه روی

تلفیق میکند؛ که این امر ،موجب جذابیت بیشتر آنها شده

شــاخه درختان(هفــت مــورد)؛ د) دســته گلهــای معلــق در

و افزون بر این ،از حالت خشــک اســلیمی کاســته میشود و به

زمینه(یک مورد)(تصاویر.)38 -35

برگهای نقوش ختایی نزدیکتر میشــوند .بــه طور معمول،

تصویر30

تصویر32

تصویر31

تصویر34

تصویر33

تنوع گردش در نمونههای مورد مطالعه :تصویر ،30گردش شاخههای آزاد را نشان میدهد؛ تصویر ،31نمونهای از گردشهای اسپیرال است؛ تصویر ،33نشان دهنده ترکیب گردش
شاخههای آزاد و گردشهای اسپیرال است؛ تصویر ،34نمونهای از دسته گلهایی است که طراحان فرش کرمان برای پرکردن فضا استفاده میکنند(ماخذ :نگارندگان).

تصویر35

تصویر36

تصویر37

تصویر38

شگردهاینقشمایهسازیدر نمونههایموردمطالعه،بهترتیباز سمتراست،عبارتنداز:نقشمایهسازیاسلیمیوختاییمتداخل،
نقشمایهسازیختاییوبرگفرنگوقاب،نقشمایهسازیدسته گلهایریزومتوسط،نقشمایهسازیدسته گلهایمعلق(ماخذ:نگارندگان).

تصویر39

تصویر40
استفاده همزمان نقوش ریز و درشت و هماهنگی آنها در طراحی زمینه جهت ایجاد تنوع(ماخذ :نگارندگان).
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تصویر42

تصویر43

تصویر44

استفاده از اسلیمیهای ریز برگسان با ترا کم باال و تلفیق برخی از آنها با برگ فرنگ(ماخذ :نگارندگان).

در بخشهایی که از این اســلیمیها برای پر کردن داخل قاب

 )2اســتفاده از زنجیرههــای گل :یکــی دیگــر از شــگردهای

استفاده میکند ،آنها را نسبت به اسلیمیهای درشت ،بسیار

شــخصی فدایــی در طراحــی نقــوش ختایــی ،اســتفاده از

مترا کمتر طراحی میکند؛ که در نتیجه ،بسیار متمایز از دسته

نــوع خاصــی از خوشــههای گل اســت کــه بســیار شــباهت بــه

اول اســلیمیها میشــوند؛ بدیــن صــورت که ایــن ترا کــم و ریز

گردنبند پیدا میکنند .به این صورت که در میانه و وســط این

بودن اندازه در نگاه اول ،قابل تشــخیص اســت و نیــاز به دقت

خوش ـهها ،گلهای درشــت و هرچــه حرکت به ســمت طرفین

ندارد(تصاویر.)44 -42

سوق یابد؛ به تدریج کوچکتر و ریزتر میشوند ،تا اینکه خوشه

ب) نقشمایهسازی با استفاده از ختاییها

تمام شــود .به طور معمول ،ایــن خوشــهها در طر حهای برگ

 )1کاربــرد همزمــان گلهــای درشــت و ریــز در ترکیــب بنــدی:

فرنگ و گل فرنگ استفاده میشــود و به صورت معلق طراحی

ایــن کاربــرد همزمــان ،یکــی از شــگردهای کار فدایــی بــرای

میشــوند و از نظــر فرم و رنــگ ،متفاوت از ســایر نقــوش اطراف

نقشمایهســازی اســت و روش او بــه ایــن صــورت اســت کــه،

دیده میشوند(تصاویر.)50 -48

ابتــدا ،گلهــای درشــت و اصلــی تعییــن محــل میشــوند و

ج) نقشمایهسازی با استفاده ازانواع خوشهها

ســپس ،نقوش ریزتر در فضای خالی میان آنها قــرار میگیرند.

 )1خوش ـههای انگــور :فدایــی ،گرایــش وافــری بــه اســتفاده از

وی برخالف ســبک متداول کرمان که هنگامی که در زمینه از

خوشه و برگ انگور در طراحی دارد؛ این خوشهها را در بسیاری

خوشههای گل ریز استفاده میکنند ،دیگر از گلهای درشت

از بخشهای طرح ،مورد اســتفاده قرار میدهــد :گاه ،در ترنج

کمتر بهره میبرند ،از هر دو دســته این نقوش استفاده میکند

و گاه ،اطــراف آن؛ گاه ،در لچــک و بعضــی اوقــات ،در حاشــیه.

و به زیبایی ،آنهــا را در زمینه طرح هماهنــگ میکند .از آنجا

میزان حجــم و روش به کارگیری آنها را بر اســاس انــدازه فضای

که این مورد در بســیاری از آثار وی قابل مشــاهده اســت ،باید

موجود و شــکل فضا تعیین میکنــد؛ در نتیجــه ،گاه ،مترا کم و

آن را یکی از ویژگیهــای طراحی وی به شــمار آورد(تصاویر45

همچــون درختچــه دیــده میشــوند و گاه ،رونــده و کشــیده،

)47 -

همچون حاشیههای باریک(تصاویر.)53 - 51

تصویر45

تصویر46
استفاده از اسلیمیهای ریز برگسان با ترا کم باال و تلفیق برخی از آنها با برگ فرنگ(ماخذ :نگارندگان).
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تصویر48

تصویر50

تصویر49

نقشمایهسازی با کاربرد زنجیره گل در طر حهای گل فرنگ و برگ فرنگ با فرمی خاص و منحصر به فرد(ماخذ :نگارندگان).

تصویر51

تصویر53

تصویر52
کاربردانگور در بخشهایمختلفنمونههایموردمطالعه(ماخذ:نگارندگان).

تصویر54

تصویر55

تصویر56

تصویر57

استفاده از خوشههای بزرگ برگ کنگرهای به صورت متقارن و نامتقارن در زمینه برخی آثار مورد مطالعه(ماخذ :نگارندگان).

 )2خوشههای برگ کنگرهای :از دیگر نقوشی که نشان دهنده

لچک یــا محورهای تقارن وا گیره حاشــیه ،به خصوص ســمت

ســبک شــخصی فدایــی هســتند؛ بایــد بــه دســتههای بــرگ

زمینه طرح باشد؛ اما نکتهای که خوشههای فدایی را متمایز

کنگرهای درشــت اشــاره کرد که به دو صورت از آنهــا در طراحی

از ســایرین میکنــد؛ ابعــاد بســیار بــزرگ آنهــا ،روی محورهــای

اســتفاده میکند؛ نخســت ،روی محورهــای تقارن و بــار دوم،

تقارن اســت؛ بدون اینکه از نظر بصری جلب توجه کنند؛ چرا

آزاد و در میــان ســایر نقــوش ختایــی؛ ایــن دســته برگهــا گاه،

که با سایر نقوش همجوار از نظر رنگ و اندازه گلها تا حدودی

متقارن و گاه ،نامتقارن طراحی میشوند(تصاویر.)57 - 54

هماهنگ شده اســت؛ بدین منظور ،او برخالف سایر طراحان

 )3خوش ـههای گل بــزرگ روی محورهــای تقــارن :ایــن مورد،

-کــه خوشــهها را کوچــک و مترا کــم و از نظــر رنگــی متفــاوت از

آخرین مورد از ویژگیهای سبکســاز در آثار فدایی است ،که به

ســایر نقوش اطراف خود میگیرند ،تا بهتر دیده شوند -اندازه

طور موجز مــورد توجه قرار میگیرد .در ســبک مرســوم کرمان،

و ترا کــم و رنــگ خوشــهها را بــا ســایر نقــوش زمینــه همســان

روی محورهــای تقــارن از خوش ـههای گل متقــارن اســتفاده

میســازد؛ همیــن نکتــه موجــب میشــود تــا در نگاه نخســت،

میکنند؛ محــل قرارگیری ایــن خوش ـهها میتوانــد روی ترنج،

تماشــا گر متوجه ایــن موضوع نشــود .به هــر روی ،این شــگرد
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از روشهای بســیار خاص فدایی در طراحی اســت که شــایان

قابل مشاهده است که وی آنها را با مهارت تمام طراحی کرده

توجه بسیار است(تصاویر  58و .)59

است(تصاویر.)63 -60

ســاخت و ســاز :تفــاوت ســاخت و ســاز طراحــی فــرش کرمــان

نتیجهگیری

بــا ســایر مناطــق ،همچــون اصفهــان و کاشــان ،در جزییاتــی

علــی ا کبــر فدایــی کرمانــی ،متولــد1303ه.ش1342/.ه .ق،.

مانند فرم گل و برگ مورد اســتفاده ،به ویــژه در مورد تزیینات

هنرمند طراح فــرش در اواخــر دوره قاجار و اوایــل دوره پهلوی

مســتعمل جهــت تکمیــل فرآینــد ســاخت و ســاز اســت .ایــن

اســت .اطالعات این پژوهش با هدف معرفی روش فردی علی

موارد را میتــوان در گلهای عباســی و گلهای گرد درشــت و

ا کبر فدایی کرمانی بهعنوان چهره مهم ،اما ناشناخته طراحی

فرم برگها و خوش ـههای گل مالحظه کرد؛ اما ســاخت و ســاز

فرش کرمان تدوین شــده اســت .بدین منظور ،تعداد بیســت

آثار فدایــی در مــورد نقوش ختایــی ،متنوع اســت .بــرای این

و چهار نقشــه افشــان ترنــجدار از مجموعــه هفتاد نقشــه فرش

منظــور ،وی گاهــی ،از عباس ـیهای بســیار درشــت درآثــارش

محفوظ در مجموعــه خانوادگی ،گزینش شــده اســت تا روش

بهره میگیــرد که موجب شــباهت آثــارش با طراحــی اصفهان

فــردی او با تمرکز بــر آنها تبیین گــردد .در همین راســتا ،مراحل

تصویر59
تصویر58
نقشمایهسازی با استفاده از خوشههای گل بزرگ روی محورهای تقارن(ماخذ :گارندگان).

تصویر60

تصویر61

تصویر62

تصویر63

ساخت و ساز در نمونههای مورد مطالعه با تزیینات و توسازیهای ریز و پر جهت هماهنگی با نقوش اطراف(ماخذ :نگارندگان).

میشود؛ و گاه ،زمینه پر از خوشههای گل و برگ ریز میشود.

نهگانه طراحی فرش در مورد جامعه آماری مذکور مورد بررسی

وی همچنین ،در ســاخت و ســاز گلهای درشــت بــا توجه به

قرار گرفت و این نتایج بهدســت آمد :مهارت در ترســیم نقوش

ریز بودن نقــوش اطــراف اهتمــام دارد ،تــا حد امــکان ،داخل

بــا عنایت بــه وجــود تناســبات کامــل در آنهــا ،آزادی عمل در

اجــزای مختلــف گل ،همچــون گلبرگهــا ،تخمــه وســط گل

طراحی کلیــات ،رعایت نظــم دقیــق و ســختگیرانه در طراحی

و فضای بیــن گلبرگها را بــا تزیینات ریــز و ظریف پر کنــد؛ تا با

جزییــات و نقشمایهها ،بــه وضوح در آثــار مــورد مطالعه قابل

نقوش اطــراف ،هماهنگی بهتــری پیدا کنند .فرم و ســاخت و

مالحظه است .اســتفاده مکرر از برخی نقوش ،مانند سرو ،بته

ساز گلها و خوشههای ریز وی نیز بســیار متنوع است .در آثار

جقه،البته بــا کشــیدگی و تزییناتــی که ویــژه این طراح اســت؛

وی از خوش ـههای انگور تا انــواع گلهای ختایــی و گل فرنگ

برگ و میــوه انگور به حدی اســت که به طور مشــخص ،تبدیل
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جدول.1دستهبندیویژگیهایبیستوچهار نقشهافشانترنجدار موردمطالعه(ماخذ:نگارندگان).

شماره

قالب طرح

کادر و نحوه تکرار

روش حاشیهسازی

عناصر غالب

تعداد و نوع گردشها

نقشمایهها

1

افشان ترنجدار

یک چهارم
آیینهای ،ترنج
وسط سراسری

ختایی گل ریز با قابهای
درشت گل فرنگ

ترنج و قاب

دو گردش ختایی اسپیرال
درشت ،چند دسته گل
پرا کنده

ختایی و گل فرنگ

2

افشان ترنجدار

یک چهارم
آیینهای

ساده قابدار اسلیمی
ختایی

ترنج ،قاب

پنج گردش رقصان بزرگ
ختایی

گلهای درشت ختایی با
خوشههای درشت گل و
درخت انگور

3

افشان ترنجدار

یک چهارم
آیینهای

متداخل اسلیمی ختایی

سه ترنج

دو گردش ختایی اسپیرال
بزرگ با تعدادی دسته گل

گلهای درشته با
خوشههای متوسط و ریز
در اطراف

4

افشان ترنجدار

یک چهارم
آیینهای

متداخل برگ فرنگدار
ختایی

چند ترنج زمینه

ده شاخه رقصان متوسط

خوشههای گل متوسط
و ریز

5

افشان ترنجدار

یک چهارم
آیینهای

متداخل قابدار اسلیمی
ختایی

قاب

یک گردش اسلیمی ختایی
تلفیقی

چنگ اسلیمی،
خوشههای گل ،سرو

6

افشان ترنجدار

یک چهارم
آیینهای

مداخل ختایی بته جقهای
سروی

ترنج ،بتهجقههای
درشت

سه بند اسلیمی درشت ،دو
گردش اسپیرال ختایی

اسلیمیهای درشت،
گلهای درشت ختایی با
خوشههای ریز

7

افشان ترنجدار

یک چهارم
آیینهای

متداخل ختایی بته
جقهای

ترنج

چهار شاخه رقصان کوچک

خوشههای گل متوسط
و ریز

8

افشان ترنجدار

یک چهارم
آیینهای

متداخل اسلیمی ختایی
قابدار

ترنج

دو گردش اسپیرال بزرگ
اسلیمی ختایی تلفیقی

خوشههای گل درشت،
متوسط و ریز

9

افشان ترنجدار

یک چهارم
آیینهای

متداخل ختایی قابدار
بتهجقهای

ترنج

جهار گردش ختایی اسپیرال
و شاخه رقصان و چند دسته
گل بزرگ از سمت حاشیه

گلهای درشت ختایی
با خوشههای درشت،
متوسط و ریز در اطراف

10

افشان ترنجدار

یک چهارم
آیینهای

متداخل ختایی قابدار

ترنج ،قاب

دو گردش ختایی اسپیرال
متقارن

خوشههای متوسط و ریز با
دو گل درشت در میان

11

افشان ترنجدار

یک چهارم
آیینهای

متداخل قابدار اسلیمی
ختایی

ترنج ،قاب

چهار قاب و دو گردش
اسپیرال تلفیقی اسلیمی
ختایی

اسلیمی و ختایی تلفیقی

12

افشان ترنجدار

یک چهارم
آیینهای

متداخل برگ فرنگ و
ختایی

ترنج ،قاب باریک
مدور اطراف ترنج

بندهای متعدد برگ فرنگ با
ختاییهای مختصر پرا کنده

برگ فرنگ ،گل فرنگ
و ختاییهای مختصر
پرا کنده

13

افشان ترنجدار

یک چهارم
آیینهای

متداخل برگ فرنگ و
مختصر ختایی

ترنج ،قاب مدور
باریک اطراف ترنج

بندهای متعدد برگ فرنگ با
ختاییهای مختصر پرا کنده

برگ فرنگ ،ختاییهای
مختصر پرا کنده

14

افشان ترنجدار

یک چهارم
آیینهای

مداخل ختایی بتهجقهای
سروی

ترنج ،قاب ،بته
جقه

سه بند اسلیمی ،سه بند
ختایی

اسلیمیهای متوسط،
گلهای درشت ختایی با
خوشهای ریز در اطراف

15

افشان ترنجدار

یک چهارم
آیینهای

متداخل برگ فرنگ و گل
فرنگ قابدار

ترنج ،قاب معلق در
زمینه

بندهای متعدد برگ فرنگ با
مختصر ختایی پرا کنده

برگ فرنگ ،ختاییها و گل
فرنگهای مختصر پرا کنده

16

افشان ترنجدار

یک چهارم
آیینهای

متداخل قابدار شکسته از
محورهای تقارن ،اسلیمی
ختایی با گلهای متوسط

ترنج بزرگ و شش
قاب متوسط معلق
در زمینه

شاخههای رقصان متعدد،
خوشههای درشت گل
پرا کنده

خوشههای گل درشت و
متوسط

17

افشان ترنجدار

یک چهارم
آیینهای

متداخل قابدار شکسته از
محورهای تقارن ،اسلیمی
ختایی با خوشههای ریز و
تک گلهای درشت

ترنج و سه قاب
متوسط معلق در
زمینه

شاخههای متعدد رقصان
ختایی با دسته گلهای
درشت و ریز پرا کنده

خوشههای گل درشت و
متوسط و ریز

18

افشان ترنجدار

یک چهارم
آیینهای

متداخل قابدار شکسته از
محورهای تقارن ،اسلیمی
ختایی با خوشههای ریز و
متوسط

ترنج و سه قاب
متوسط معلق در
زمینه

شاخههای متعدد رقصان
ختایی با دسته گلهای
درشت و ریز پرا کنده

خوشههای گل درشت و
متوسط و ریز
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شماره

قالب طرح

کادر و نحوه تکرار

روش حاشیهسازی

عناصر غالب

تعداد و نوع گردشها

نقشمایهها

19

افشان ترنجدار

یک چهارم
آیینهای

ناقص ،نا معلوم

ترنج و چهار قاب
زمینه

گردشهای متعدد و مترا کم
برگ فرنگ با تک گلهای
مختصر ختایی پرا کنده

برگ فرنگ ،گل فرنگ و
مختصری ختایی

20

افشان ترنجدار

یک چهارم
آیینهای

متداخل قابدار برگ فرنگ
و ختایی

ترنج ،قاب باریک
مدور اطراف ترنج

بندهای متعدد برگ فرنگ با
تک گلهای درشت پرا کنده
ختایی

برگ فرنگ ،گلفرنگ
و ختاییهای مختصر
پرا کنده

21

افشان ترنجدار

یک چهارم
آیینهای

متداخل شکسته از
محورهای تقارن قابدار

ترنج

چهار دسته گل بزرگ معلق
در زمینه

خوشههای گل متوسط
و ریز

22

افشان ترنجدار

یک چهارم
آیینهای

متداخل اسلیمی ختایی

ترنج ،قاب ،گلدان

زمینه شبه وا گیره با بندهای
زخیم ،اسلیمیهای درشت
متقارن و هشت شاخه
رقصان ختایی متقارن

اسلیمی درشت،
خوشههای درشت و
متوسط و ریز گل
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افشان ترنجدار

یک چهارم
آیینهای

ندارد

ترنج

دو درخت در زمینه

خوشهای گل روی
شاخههای درختان

24

افشان ترنجدار

یک چهارم
آیینه ای

متداخل اسلیمی ختایی

ترنج ،بند برگ
فرنگ ،قابهای
میان بند

چهار گردش ختایی شاخه
رقصان ،یک بند پهن برگ
فرنگ با قابهایی در میان

خوشههای ختایی
متوسط و ریز ،برگ فرنگ

به امضا یــا کد شناســایی آثار ایــن طــراح در نمونههــای مذکور

قاب و لچک و گلدان نیز در این گروه از آثار مشهود است .وی از

میشــود .وی در آثــار خــود ،از زنجیرههــای گل بــزرگ بــا فرمی

بندها و گردشهای متنوع(گردشهای اسپیرال ،شاخههای

شــبیه گردنبنــد در ترنــج ،لچــک یــا حاشــیه اســتفاده میکند؛

رقصــان و گاه از تلفیــق این مــوارد) ،در طراحی زمینه اســتفاده

همچنیــن دســته گلهــای متقــارن بســیار بــزرگ را بــه نحوی

میکنــد و گاه ،از دســته گلهــای معلــق برای پــر کــردن زمینه

روی محورهــای تقارن حاشــیه در ســمت زمینه قــرار میدهد

بهره میگیرد .از دیگــر ویژگیهای شناساییشــده در آثار مورد

که این دســته گلها وارد زمینه میشــوند و بــدون آنکه جلب

مطالعــه ،میتــوان بــه توانایــی و مهــارت علــی ا کبــر فدایــی در

توجه نمایند ،بــا نقوش زمینــه هماهنگ میشــوند .علی ا کبر

طراحی انواع حواشی ســاده و پیچیده اشــاره کرد .گرایش وی

فدایی در بیســت و چهار نمونه نقشه افشــان ترنجداری که در

به طراحی حاشــیه بــا تداخل و شکســت خطوط مــرزی همراه

این مقاله ،بررســی شــدهاند ،به بر هم زدن عمدی تقارن روی

با قابهای متنوع و زیبا مشــهود اســت؛ به نحوی که حاشــیه

محورهــای تقــارن در بخشهایی از طــرح ،مبادرت م ـیورزد؛

از بخشهای جذاب و پرتحرک محســوب میشــود .اســتفاده

بــرای نمونــه ،ترنــج بــا فــرم بیرونــی متقــارن بــا طــرح داخلــی

از خوش ـههای بــرگ کنگــرهای بــه صــورت متقــارن و نامتقارن

نامتقــارن و سراســری را ترســیم مینمایــد و داخــل این فــرم را

در زمینــه طرح و یــا داخل بخشهــای اصلــی ،همچون لچک

بــا تزیینــات گونا گون پــر میکنــد؛ اســتفاده از قابهــای معلق

و حاشــیه ،اســتفاده از اســلیمیها در فرمها و تزیینــات متنوع

و پرا کنــده در زمینه و البهالی ســایر نقوش جهــت جلوگیری از

در اندازههای ریز تا بســیار درشــت نیز در بیســت و چهار نقشه

یکنواختی و ایجاد جذابیت بصری از دیگر ویژگیهایی است

افشــان ترنــجدار دیــده میشــود.کاربرد فــراوان بــرگ فرنــگ در

که در آثــار مورد مطالعه قابل تشــخیص اســت .کاربرد همزمان

اجــزای گونا گــون طــرح ،تا جایــی که ایــن طــراح در برخــی آثار

گلهای منفرد درشت ،خوشهها و گلهای ریز در زمینه طرح،

افشان مورد مطالعه ،تمام زمینه و حاشــیه را با استفاده از این

بهعنوان یکی از روشهای ترکیببندی ،برخورد ذوقی و حســی

نقوش طراحی میکنــد و عناصر ختایی و گل فرنگ را به شــکل

با طراحی در تعییــن اندازه عناصر اصلی طــرح ،همچون ترنج،

محدود در البهالی آنها قابل استفاده مینماید.
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پینوشت
 1.ایمان زکریایی کرمانی و همکاران ،این نظریه را به دور از واقعیت میدانند و معتقدند که بدون تردید ،فرش پیش از دوره صفوی در کرمان وجود داشته
است؛ اما اسناد متقن بر این ادعا ،بسیار اندک است(زکریایی کرمانی ،شعیری و فروغی.)21:1391،
 2.شــرکت آمریکایی قالی شــرق( )Eastern Rugو شــرکت عثمانــی -ایتالیایــی نیــر کاســتل( )Near Kastel coدر تبریز و کرمان فعالیت داشــتند .شــرکت
انگلیسی -یونانی( )O.C.Mمعروف به «شرکت شرق» در کرمان به تولید فرش اشتغال داشتند(آذرپاد و حشمتی .)89 :1385 ،شرکت عطیه برادرز(atiyeh
 )brothersنیز شرکتی انگلیسی بود که در اسناد خود از اسم عطیه بروس( )atiyeh brosنیز برای نام شرکت استفاده کرده است .عبارت «اخوان عطیه» در
آرم ترجمه شده فارسی این شرکت نیز روی قالیهایش بافته شده اســت(همان .)90:زیگلر( )ziglerنیز شرکتی انگلیسی بود که فعالیت اصلی آن در منطقه
سلطان آباد(ارا ک) بود؛ اما در تبریز و کرمان نیز فعالیت میکرد(لعبت فرد و ثواقب.)100:1395،
 3.نک ( .ادواردز.)296 :1368 ،
 4.نک( .سلطانی گوکی.)51-50:1394 ،
 5.نک( .پوریزدان پناه.)125:1389 ،
 6.نک( .مظفری زاده و زاویه.)26:1392 ،
7.نگارندگان در سال ،1393با سلطان فدایی کرمانی ،دختر علی ا کبر فدایی کرمانی در منزل پدری او ،مصاحبهای انجام دادهاند.
 8.بنا به اظهارات ســلطان فدایی کرمانی ،دختر بزرگ علی ا کبر فدایــی کرمانی ،وی بعد از دو فرزند ارشــد این هنرمند بــه دنیا میآید؛ امــا از آنجا که این دو
کودک در طفولیت فوت میکنند؛ بنابراین ،او به عنوان فرزند اول این طراح فرش کرمان شناخته میشود و در زمان مصاحبه 91 ،سال داشت .متاسفانه وی
در سال  1396پیش از انتشار مقاله در اثر کهولت سن فوت کرد
 9.عصر بهارســتان( 1333- 1327ه .ق) در فرش کرمان ،شــامل این ویژگیها اســت :دوره حضور خارجیان در فرش کرمان ،بهرهگیری از عناصر شــالهای
کرمان در طراحی فرش ،اســتفاده از زمینه شــلوغ در فرشهای این خطه ،دوره رواج نقشمای ه ســرو؛ همچنین شــاخههای ختایی در طراحــی فرش ،دوره
حضور حسن خان شــاهرخی ،احمد خان شــاهرخی و زمان میرحســینی به عنوان طراح ،دوره حکومت حا کمان بختیاری بر این منطقه(زکریایی کرمانی،
شعیری و فروغی.)29 :1391 ،
 10.عصر بازگشت( 1333ه .ق 1351-ه .ق ،).این ویژگی را دارد :تبدیل شدن صنعت فرش کرمان به یک صنعت بینالمللی،کاهش تولید از یک سو و رونق
دیگر باره آن با حضور سرمایهگذاران آمریکایی ،عصر فرش کرمان بعد از جنگ جهانی اول است؛ طراحان به طر حهای سنتی و کالسیک ،به ویژه ،طر حهای
درشت صفوی رجوع میکنند؛ مبنا قراردادن کتاب قالیهای کهن مشرق زمین به عنوان یک منبع تصویری جهت تولید نقشه فرش ،توسعه فعالیتهای
شرکتهای  OCMو (Atiye brosهمان.)31-30:
 11.عصر شــرکت فــرش( 1364 - 1351ه .ق ،).بــه دوره بعد از انقــراض قاجاریــه و آغاز پهلوی اشــاره دارد؛ رونــق ادامهدار فــرش کرمان ،خروج شــرکتهای
خارجی از این شهر بعد از بحران اقتصادی(1933م 1312/.ه .ش ،).تاسیس شرکت سهامی فرش ایران در سال(1314ه .ش().همان.)32-31:
12.عباس نژاد سروری متولد 1308ه .ش ،.در کرمان اســت؛ وی طراحی فرش کرمان را از سال 1320ه .ش ،.آغاز کرد .از محضر استادانی چون وفایی ،علی
ا کبر فدایی ،بهارستانی بهره برده است .او را مبدع نقش موسوم به سرام سروری میدانند(احمدی.)26:1393،
 13.حســن شــاهرخی متولد 1341یا 1346ه .ش .و وفات 1324ه .ش ،.خاندان شــاهرخی ،مهمترین خاندان طراح فرش کرمان از اواخــر قاجار تا انتهای
عصر پهلوی بودهاند و نسبت پدر و فرزندی آنها به این ترتیب است؛ نجف قلی شاهرخی ،عبدالحسین و محسن فرزندان او ،حسن خان و امیرخان فرزندان
محسن خان ،هاشم خان و محمدعلی خان فرزندان حسن خان .در این میان ،حسنخان ،افزون بر طراحی فرش به نقاشی گل و مرغ نیز اشتغال داشته
اســت و پدر وی نیز مینیاتوریست و نقاش قلمدان بوده اســت .فرزندان عبدالحســینخان ،احمدخان و باقرخان بودند و حســنخان دوم و حسینخان،
فرزندان احمدخان هستند(وین.)153-152:1397،
14.مصطفی کمال( 1330-1260ه .ش ).از جملــه بازرگانان ترک تبار عثمانی(ترکیه امروزی) بود که بعد از مهاجرت به کرمان از حدود ســال  1290شمســی
وارد عرصه تولید قالی شد و شرکت «طاوشانجیان» در این زمینه را تاسیس کرد(افشار.)49:1380،
 15.احمد یزدان پناه ،تولید کننده فرش کرمان که به علت شــرا کت با بازرگانی تبریزی به نام حاج محمد حســن دیلمقانی نام شرکت خود را «دیلمقانی»
نهــاد .این پســوند بعد از ایــن بر فامیــل او باقــی ماند و بــه احمد یــزدان پنــاه دیلمقانی یــا احمــد دیلمقانــی معــروف گشــت .وی در ســال 1322ش .به قتل
رسید(متدین417:1389،؛ نیکخواه و رضوانی.)92:1394،
 1 6.کل ا کبر در لهجه کرمانی به معنای کربالیی ا کبر است.
 17.نگارندگان طــی بازدیدی که از فرشهای مجموعه کاخهای ســعدآباد جهت بررســی این ادعا به عمــل آورند؛ با توجه به اطالعــات فرشهای موجود،
چنین فرشی از طراحان فرش کرمان پیدا نشد؛ اما فرشــی متعلق به اتاق خواب رضاشاه در کاخ سبز با ترکیب لچک ترنج کف ساده مشاهده شد که ترنج آن
تا حدودی شــباهت به فرم ترنج در آیینهکاریهای سقف داشــت که این فرش نیز طبق اطالعات مذکور متعلق به منطقه ســاروق ارا ک بوده است؛ هرچند
تیپشناسی کلی و نقوش مورد استفاده شــباهت تام به کرمان و شیوه و قلم فدایی داشــت .پس از بررسی این امر ،از سوی مســئوالن موزه ،این نکته بیان
شد که احتمال دقیق نبودن یا ناقص بودن اطالعات برخی فرشها وجود دارد .نکته حایز اهمیت که نباید در این میان مکتوم و مغفول بماند؛ این است که
برخی شرکتهای خارجی فعال در کرمان ،از جمله زیگلر ،شعباتی در ارا ک نیز داشتهاند و برخی از قالیهای این منطقه با استفاده از طر حهای کرمان بافته
شده است و توسط این شرکتها به آنجا برده میشده اســت که تیپ قالیهای معروف ساروق مشهور به «ســاروق آمریکایی» گواه این مدعاست .در این
صورت ،این احتمال به دور از ذهن نیســت که نمونه مذکور ،همان فرش مطروحه باشــد که توســط فدایی طراحی و به دلیل نامعلومی در ارا ک بافته شده
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است.
18.محققان تقســیمبندیهای متفاوتی از طرح فرش ایــران و در محدودهــای جزییتر از طرح فــرش کرمان ارائــه دادهاند که هریک مبنایــی را برای این
نامگذاریها انتخــاب کردهاند .طبق نظر «بیــژن اربایــی» در مقاله «ارزیابی شــیوه طبقهبندی طرح و نقــش فرش ایــران» هریک از بزرگان صاحــب قلم ،در
حوزه فرش ایران با ظن خود اقدام به طبقهبندی کردهاند .وی در همین راســتا ،ضمن برشمردن تقســیمبندیهای نوزدهگانه شرکت سهامی فرش ایران
تا کید دارد کــه این طبقهبندیها با تفاوتهایی جزیی توســط شــیرین صور اســرافیل در کتاب «فــرش ایران» و همچنیــن ،تورج ژوله در کتاب «پژوهشــی
در فرش ایران» اســتفاده شــدهاند .این طبقهبندی نوزدهگانه ،عبارتند از .1 :نقشــه آثار باســتانی و ابنیه اســامی؛  .۲نقشه شاه عباســی؛  .۳نقشه اسلیمی؛
 .4نقشه افشان؛  .5نقشــه اقتباسی؛  .6نقشــه بندی؛  .۷گروه بوتهای؛  .۸نقشه درختی؛  .۹نقشــه ترکمن؛  .۱۰نقشــه قابی(لچک ترنج سراسری)؛  .۱۱نقشه
قابی(اسلیمی ،قاب قرآنی)؛  .12نقشه گل فرنگ؛  .۱۳نقشه گلدانی؛  .14نقشه ماهی درهم؛  .۱۵گروه محرابی؛  .16نقشه محرمات؛  .۱۷نقشه هندسی؛ .۱۸
نقشه ایلیاتی؛  .۱۹نقشه تلفیقی(اربابی .)59 :1387 ،از دیگر سو ،طبقهبندی طرح فرش کرمان نیز تفاوتهای ماهوی در میان مولفان گونا گون دارد :برای
نمونه ،مریم سلطانی گوکی ،در رساله خود با عنوان «سبکشناسی نقشههای فرش موجود در شرکت سهامی فرش کرمان در اواخر دوره قاجار و اوایل دوره
پهلوی» معتقد است که نقشههای فرش این منطقه را میتوان با دو ساختار کلی طبقهبندی کرد :یکی با تکیه بر دورههای تاریخی که بر این اساس ،فرش
کرمان ،شــامل طر حهای زیر است .1 :بهارستان؛  .2کالســیک؛  .3متن پوشیده؛  .4گل افشــان؛ .5گوبلنی؛  .6باب آمریکایی(ســلطانی گوکی.)42 :1394 ،
دیگری با تکیه بر نوع طرح و نقش که بر این مبنا ،او معتقد به هفت دســته کلی اســت .1 :لچک ترنج ،شــامل کف ســاده ،قاب قرآنی ،خوشــه انگوری ،شیخ
صفی ،لچک ترنج ،رشیدفرخی ،دسته گلی ،گوبلن ،گل فرنگ ،ســرام؛  .2افشان ،شامل دسته گلی ،شاه عباسی ،اســلیمی ،جانوری؛  .3تصویری ،شامل
مشاهیر ،زیرخا کی ،داستانی و ادبیات کالسیک ایران ،ابنیه تاریخی و بنای باستانی؛  .4محرابی ،شامل درختی ،قندیلی ،هزارگل ،تصویری؛  .5سبزیکار،
شامل درختی ،چمنی؛  .6وا گیرهای ،شامل بتهجقه ،سراسری؛ .7گلدانی ،شامل انواع حاج خانمی ،ظلالسلطان؛  .8سایر نقشهها ،شامل خاتم ،باغی،
خشــتی ،قاب قابی(همان .)43 :بهــاره پوریزدان پناه در رســاله خود با عنــوان «زیبایی شناســی نقوش قالی کرمــان در دوره قاجار و پهلــوی» ،طبقهبندی
قالبها و طر حهای فرشهای کرمان را به شــیوه زیر پیشــنهاد میکند .1 :طرح بتهای؛  .2طرح محرمات؛  .3طرح ســبزیکار؛  .4متاثر از ســبزیکار ،شــامل
بهارستانی ،گلســتانی ،ســبزیکار لچک و ترنج ،هزارگل ،پرگل ســرام؛  .5افشان ،شامل شــاه عباســی ،حیواندار ،اســلیمی ،ختایی ،بندی؛  .6طرح لچک و
ترنج ،شــامل انواع کف ســاده و شــاه عباســی؛  .7طرح محرابی ،شــامل انواع محرابی گلدانی ،درختی ،باغی ،تصویری و هزارگل؛  .8طرح قابقابی؛  .9طرح
دســته گلی کومهای؛  .10طرح تصویری ،شــامل انواع تصویر پادشــاهان ،هنرمندان و عشــاق ،افراد موجود در نقش برجســتهها و ابنیه تاریخــی و کتابها،
آرموری یا آرمهای دولتی؛  .11طر حهای عصر گوبلن ،شــامل انواع طرح گل فرنگ با حاشــیه ســرخود ،طرح قاب قرآنی(ســتونی) ،طرح تلفیقی لچک ترنج و
ختایی(پوریزدان پناه.)140-119:1389،
 1919.طرح افشــان از قدیمیترین طر حهای فرش کرمان اســت« :واژه افشــان به معنی پرا کنده اســت و در طراحی نقشــه به مجموعهای از گل و گیاهان
و شــاخههای متصل و منفصل گفته میشــود که در سراســر متن قالی قرار گرفته اند»(وکیلی .)۳۴ :۱۳۸۲ ،در طر حهای فرش کرمــان ،انواع گونا گون نقش
شاه عباســی افشــان وجود دارد که به زیباترین و متنوع ترین شــکل نقش شــدهاند .در توضیح طرح افشــان میتوان گفت که ،طرح افشــان ،طرحی است
که گل و برگها به صورت پرا کنده در سراســر متن فرش پرا کنده شده و در عین حال ،یک اتصال و هماهنگی بین آنها دیده میشــود .این اتصال و ارتباط به
صورتبندهایی که شــكل حلزونی دارد ،در متن فرش ایجاد شده است که نظم ویژهای به فرش بخشیده اســت .این نمونه طرح افشان در کرمان ،توسط
خاندان شــاهرخی در ســالهای ۱۳۰۸ -۱۳۰۰ه .ش .به اوج خود رسید که اغلب از گلهای شــاه عباسی در این طر حها استفاده شــده است؛ اما نمونههای
دیگری از طرح افشان ،که خاص منطقه کرمان است ،به جای گلهای شاه عباسی از گلهای طبیعتگرا استفاده شده که روی این شاخههای حلزونیوار
روییدهاند و در برخی دیگر از این طر حهای افشــان ،گلهای ریز فرش کرمان روی ســاقهها و شــاخههای کوتاه طرح شــدهاند که هر کدام از این شاخهها از
هر جایی از متن ســر بر آوردهاند؛ اما در عین حال ،طرح از هماهنگی و انســجام خاصی برخوردار است .نقشــههای افشــان با توجه به اینکه روی چه آرایه یا
نقشــهای تا کید شــده باشــد ،نامگذاری میشوند(ســلطانیگوکی .)50 :1394 ،زمینه این طرح در فرشهای کرمان عصر بهارستان پرکار اســت؛ اما در دوره
بازگشت در ترکیب با گلهای شاه عباسی ،اسلیمی و ختایی و در زمینهای خلوتتر ظاهر میشود(پوریزدانپناه.)135:1389،
 20.افشان سراسری یا ساده ،افشانی است که در آن ،کل زمینه با اســتفاده از گردشهای ختایی و اسلیمی پر شده باشد و هیچ قاب ،ترنج یا لچکی وجود
نداشته باشد(ژوله.)21:1381،
 21.افشــان لچکدار و افشــان ترنج دار ،از نمونههــای متداول در طر حهای افشــان کرمان هســتند .در این گونه طر حهــا ،لچک و ترنج در انــدازه کوچکتر
است و متن فرش با طرح افشــان پر میشود« .در افشــان لچک ترنج ،نقش پرا کنده افشــان چنان خود نمایی میکند که گلی بزرگتر از حد معمول در نقشه
جای ترنج را گرفته و پیچهای ساده از اسلیمی و ختایی در چهار گوشه فرش به جای لچک مینشیند»(شــعبانی خطیب .)۱۰۹ :۱۳۸۷ ،گاهی ،ترنج حذف
میشود و تنها لچک باقی میماند که به آن افشــان لچکدار میگویند .در برخی موارد نیز ،لچکها حذف میشوند و طرح فقط با یک ترنج تزیین میشود
که به آن افشــان ترنجدار میگویند(ســلطانی گوکــی .)51 :1394 ،به طور کلی ،افشــان ترنجدار ،افشــانی اســت که در مرکــز آن ،یک ترنج باشــد و بقیه زمینه با
گردشهای ختایی و اســلیمی پر شــده اســت و افشــان لچکدار ،افشــانی اســت که در چهارگوشــه آن ،چهار لچک باشــد و زمینه آن با گردشهــای ختایی و
اسلیمیپرشدهباشد.
22. kalakbar fadaei.

23.یکی از مســایل قابل توجه در خصوص نقشــههای مــورد مطالعه ،این اســت که امضای علــی ا کبر فدایــی در جایی از نقشــه دیده نمیشــود .افزون بر
مولفههای سبکشــناختی ،وجود مهر شــرکت عطیه بروس و قیــد نام کل ا کبر فدایی در آن ،اســتناد نگارندگان به انتســاب نقشــههای مذکــور به علی ا کبر
فدایی است .اســتفاده از مهر و درج نام طراح ،نه تنها در شــرکت عطیه بروس ،بلکه در سایر شــرکتهای مشــابه آن دوران نیز معمول بوده است .در همین
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راستا میتوان به مقاله «بررسی جایگاه فرش کرمان در دوره قاجار» تالیف «هانیه نیکخواه» و «سارا رضایی» اشاره کرد .در این مقاله ،نمونهای از مهر شرکت
 OCMروی نقشههای قالی ارائه شده اســت(نیکخواه و رضوانی .)85 :1394 ،افزون بر این ،دو ویژگی مشــترک دیگر نیز در نحوه همکاری شرکتهای فرش
فعال در کرمان در دوره قاجار با طراحان فرش و مقوله طراحی فرش قابل شناسایی است که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد :نخست عقد قرارداد
با طراح جهت همکاری انحصاری با شــرکتهای مذکور و عدم طراحی برای سایر شرکتهاست .مهمترین ســند در این باره ،قرارداد احمدخان شاهرخی و
دو پسرش با شرکت تولیدکنندگان قالی شرق اســت که تورج ژوله ،تصویر این قرارداد را در کتاب شــناخت فرش ایران ،برخی مبانی نظری و زیر ساختهای
فکری ارائه داده اســت(ژوله .)87 :1392 ،ویژگی دوم ،تهیه کیسههای متعدد از فرشهای طراحی شــده و بایگانی منظم آنهاست .در همین باره ،سلطان
فدایی میگوید :پیش از رنگ و نقطه ،از طرح یک نسخه مدادی دیگر کپی میشده و در پا کتهایی کاغذی به صورت تازده قرار میگرفت و در بخش بایگانی
آرشیو میشد .این شیوه ،روشی بسیار منظم و غربی است که در شرکت عطیه نیز مرسوم بود(مصاحبه با سلطان فدایی.)1393،
منابع
احمدی،محمدرضا(«.)1393مصاحبهبااستادعباسسروری»،خبرنامهقالیوصنایعدستی کرمان،شماره.32-26،13ادواردز،سیسیل(.)1368قالیایران،ترجمهمهیندختصبا،تهران:فرهنگسرا.اربابی،بیژن(«.)1387ارزیابیشیوهطبقهبندیطرحونقشفرشایران» ،گلجام،شماره.74-57،11افشار،بابک(«.)1380سلطانفرش کرمان(گذریبرزندگیمصطفی کمال)» ،گنجینهاسناد،شماره 41و.56-50،42پوریزدانپناه ،بهاره( .)1389زیباییشناســی نقوش قالی کرمان از دوره قاجار تا پهلوی ،پایاننامه کارشناســی ارشــد پژوهش هنر ،تهران :دانشگاهالزهرا.
زکریایی کرمانی،ایمان؛شعیری،حمیدرضاوفروغی،شهرزاد(«.)1391بررسیتاثیرتغییراتقدرتسیاسیبرتحوالتفرش کرماندر عصرقاجار باتا کیدبرعصرنوزاییدر فرش کرمان»،مطالعاتتطبیقیهنر،شماره.36-17،4
زکریایی کرمانی،ایمان؛شعیری،حمیدرضاوسجودی،فرزان(«.)1392تحلیلنشانهمعناشناختیساز و کار روابطبینافرهنگیدر نظام گفتمانیفرشکرمان»،مطالعاتتطبیقیهنر،شماره.30-11،6
ژوله ،تورج( .)1381پژوهشیدر فرشایران ،تهران :یساولی.ژوله،تورج(.)1392شناختفرش:برخیمبانینظریوزیرساختهایفکری،تهران:یساولی.سلطانی،مریمو کشاورز افشار،مهدی(«.)1395مطالعهتطبیقیفرشفرانسهبافرشدوره گوبلن کرمان» ،گلجام،شماره.62-45،29ســلطانی گوکی ،مریم(« .)1394ســبک شناســی نقشهای فرش موجود در شــرکت ســهامی فــرش کرمان(اواخر قاجــار و اوایل پهلــوی)» ،پایاننامهکارشناسیارشد،تهران:دانشگاههنر.
شعبانیخطیب،صفرعلی(.)1387فرهنگنامهتصویریآرایهونقشفرشهایایران،تهران:سپهراندیشه.صوراسرافیل،شیرین(.)1381طراحانبزرگفرشایران،تهران:پیکان.لعبت فرد ،احمــد و ثواقب ،جهانبخش(« .)1395عوامل مؤثر بر رشــد صادرات فرش و پیامدهای اقتصــادی آن در ایران قــرن نوزدهم میالدی» ،تاریخایران ،دوره  ،9شماره (2پیاپی.126-87 ،)20
متدین،محمود(.)1389تاریخمفصل کرمان،تهران :گلی.مظفریزادهیزدی،محمدوزاویه،سعید(«.)1392اهمیتموضوعدر روشطراحیقالیعیسیبهادری»،مطالعاتهنراسالمی،شماره.30-25،19مظفریزاده یزدی ،محمد؛ باقری ،یاســر و نویدی نژاد،کاوه(« .)1393بررســی روش طراحی و مطالعه ویژگیهای طراحی قالی جواد رســتم شیرازی»،چیدمان ،شماره .67- 54 ،5
نصیری،محمدجواد(.)1389افسانهجاویدانفرشایران،تهران:فرهنگسرایمیردشتی.نیکخواه ،هانیه و رضوانی ،سارا(« .)1394بررســی جایگاه قالی کرمان در دوره قاجاریان» ،همایش ملی فرش دستباف خراسان جنوبی(بیرجند)-80 ،.95
وکیلی،ابوالفضل(.)1382شناختطر حهایفرشایرانوجهان،تهران:نیلوفر.-وین،آنتونی(.)1397سهشترانروانهبهاسمیرا،ترجمهیداهللوزهراآقاعباسی،تهران:فرهنگستانهنر.

www.SID.ir

26

Introducing the Design Method of the Kerman Carpet Designer Ali Akbar Fadaei in the Late Qajar and Early Pahlavi
Periods (Based on a Study of Twenty-four Afshan Medallion Designs, Preserved in Personal Collection)

Archive of SID

Introducing the Design Method of the Kerman Carpet
Designer Ali Akbar Fadaei in the Late Qajar and Early
Pahlavi Periods (Based on a Study of Twenty-four Afshan
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The method in carpet designing is the process of revealing the idea by the
Receive Date: 10 January 2020
designer, which begins with choosing the idea and the theme, and ends
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with the final construction. These stages are divided into two general parts
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location of main and secondary motifs, and the identifiable construction.
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This research is to study the personal method of “Ali Akbar Fadaei” (1884h.yazdanpanah.ut@gmail.com
1959 A.D) starting his work during the Baharestan Era and thus, and maturity of his artistic activity has continued after the Qajar dynasty to the early
Pahlavi’s, during the Persian Carpet Company period. According to his eldest daughter, his mature career coincided with the prosperous period of
carpet in this region. The highpoint of his career coincided with the presence of foreign companies e.g. Oriental Carpet Manufacturers (O.C.M( and
Atiye bros in Iran. This article has been accomplished based on reviewing 24
Afshan medallion designs out of 64 carpet maps preserved in his family collection, stored in envelopes with his name written on the back as “Kal-Akbar
Fadaei” in English. The maps are divided into 4 general categories of Afshan,
Medallion, Mihrabi, and Vagire, in terms of design. Afshan designs of this
collection are subcategorized as simple, medallion, corner, and tree.
The researches accomplished on the Kerman carpet generally refer to the
design and color in this region and to some extent the introduction of its
prominent manufacturers; but weavers, painters, or designers have been
neglected, except in a few cases. This disregard for designers was not only limited to their lives and artworks but also included their methods, so virtually no research on how to organize the design and no explanation on the individual methods are
available; thus, no independent research has been done on identifying and introducing Fadaei’s works. This paper is based
on investigating the method of this second-generation designer of the Kerman carpets, and seeks to answer this question:
What are the characteristics of Ali Akbar Fadaei’s method, based on the data obtained from the analysis of his 24 Afshan Medallion designs? This study reveals the need to investigate this issue since the characteristics, names, and addresses of Kerman carpet designers including Ali Akbar Fadaei are rarely seen in the remaining documents of the Iranian carpet industry in
the Qajar and Pahlavi periods. Therefore, focusing on each of these designers can help to differentiate the history of carpet
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designers in this region.
The research method here is descriptive-analytical, and in terms of purpose, it is developmental. Gathering basic information about Afshan carpets and the position of this artist among the designers has been obtained through a library study. On
the other hand, the nine-fold stages of design in each Afshan Medallion design were investigated by referring to the personal
archives, and finally, a list of common features has been prepared. The statistical population of this research includes 24 Afshan Medallion designs. Research findings show that the skill in drawing patterns is evident in the studied works, concerning
the existence of perfect proportions in them, freedom of action in designing the sketch, and the observance of precise and
strict order in designing details and motifs. Frequent use of some designs such as cypress, paisley (with the extension and
decorations that are specific to this designer), grape leaves, and fruits have become his signature or identification code in the
mentioned samples. Fadaei has attempted to disturb the symmetry in parts of the design on the axes of symmetry. The other
features recognizable in the studied works include using suspended and scattered frames in the background and between
other patterns to create visual appeal and prevent uniformity. Simultaneous use of large flowers and small clusters and flowers in the background, as one of the methods of composition, sensory interaction with the design in determining the size of
the main elements like a medallion, frame, corner, and vase are obvious in this group of works. He has used various bands
and rotations (spiral rotations, dancing branches, and sometimes a combination of them) in designing the background, and
sometimes has applied hanging bouquets to fill the background. The main other features identified include his skill and ability in designing simple and complex borders. Besides, his interest in designing the border with overlapping and breaking the
borderlines with various and beautiful frames is evident, so that the border is considered as one of the attractive and dynamic parts.
Key Words: Ali Akbar Fadaei, Personal Method, Kerman Carpet, Afshan Design.
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