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 رچالِش تُ یخشت یقال یشناس ییبایبر ز یدرآمد

 1ياصغر جوان

 2جيران اصغرایزدی

 3يافسانه قان

 4محسن صفا چالش تری

 

 چكیده 

ستباف ا  يقال یهاطرح شد  قاتيو تحق يرانید س  رمورد نظ ینهيه در زمانجام  شنا ه نام محل  ب شتر يو ب ي، بر محور مکتب 

.  كننديآن را انتخاب م ،يدر مناطق مختلف بر حسب نام محل بافت قال زين رانیمردم ا یادیبافت، مشهور شده و تا حد ز 

شان، نائ    يقال صفهان، چالش تر، كا س    یيبایز یهايژگیو ... . اما در مورد و نيا صوص قال  ؛قمناط يقال يشنا   یهايبه خ

شت  ستند، كمتر آثار  يجهان تيمعروف یچالش تر كه از لحاظ طرح، نقش، رنگ و نوع بافت دارا يخ . با ودش يم افتیيه

كه:  میريگدر نظر ب انکته ر نیا دیبا شود، يم يخشت  يقال يشناس   یيبایكه صحبت از ز  يتوجه به موضوع مورد نظر، زمان 

صه    شاخ ست كه: م    نیا گرید ريدر نظر گرفت؟ به تعب دیبا يالق یيبایز یبرا یيهاچه  ص  توانيسوال مطرح ا   یيبایول زا

  یيبایز خیتار يسـوال كل  يسـوال به نوع  نیبه آن داد؟ ا یيبایحاكم كرد و حکم ز يخشـت  يتخته قال کیرا بر  يشـناسـ  

س   ست و آن ا  يشنا سط موضوع تحق   یبرا ست؟ يچ بایو امر ز یيبایز نکهیا ژوهش  پ نیاز اهداف ا يکیكه و از آنجا  قيب

 يبرخ یاه دگاهیعبارت، د نیا یلغو ميمنطقه چالش تراست، با ارائه مفاه  يخشت  يدر حوزه قال یيبایقصد بر شناخت ز  

  خواهد شد. در قسمت   يبررس اند، مهم پرداخته نیبه فلسفه )در شرق و غرب( بد   شیكه عمومآ با گرا ياز صاحب نظران 

ش     یريگ جهينت سوال تحق ضمن صحه گذا  يرونيو گروه ببه د يخشت  يدر قال یيبایكه ز ميابیينکته را در م نیا ق،يتن بر 

س  يو درون ست. در تحل  یبند ميقابل تق س    یيبایز ليا شت  یهايقال يشنا «  فرم ایت صور » کردیمنطقه چالش تر، رو يخ

ست، مورد كاوش قرار گرفته است.    ا يرونيموضوع طرح، نقش و رنگ كه جزء عوامل ب  تار،جس  نیمورد نظر بوده و در ا

                                                 
  :A.javani@aui.acir Email.دانشگاه هنر اصفهان. يگروه نقاش اريدانش. 5

  :Izadi@ut.ac.irEmail.استادیارگروهانسانشناسيدانشگاهتهران.6

  :Ghane54@hotmail.comEmailه هنر اصفهان.پژوهش هنر، دانشگا یدكتر یدانشجو .7

 Email: M.safa77@gmail.com. يبازرگان تیریكارشناس ارشد مد. 8
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  یهايقال ریسا  يشناس   یيبایز يجهت بررس  داریاصول و اركان پا  يآن، ارائه برخ جیعالوه بر نتا قيحاصل تحق  نیترمهم

 .  باشديمتفاوت م یهاچالش تر با طرح

 زیبایي، صورت، چالش تر، قالي خشتي :اژهو دیكل
 مقدمه

 توانديمجهت حائز اهميت است كه توجه زیبایي شناسانه به یک اثر هنری     تحليل زیبایي شناسانه یک اثر از آن  

به درک          نان را  عه، آ جام تأثيری مطلوب بر نگرش افراد  چالش تر از    ،یک اثر هنری  های ارزشبا  ند.  فرا خوا

ستاهای  ستان    مركزیحومه بخش  رو صله   شهركرد شهر شده    مركزشمال غربي   كيلومتری8و در فا ستان واقع  ا

ست  شتي یکي از     هایيقالي. ا شه های خ صيل با نق شد ميطرحهای منطقه چالش تر  ترینا شته های  با  كه از گذ

دور تا كنون، با طرح و رنگ خاص خود، همواره مورد توجه تاجران بوده، هســت و خواهد بود. قالي خشــتي  

ش  سفانه زنگار بي توجهي بر    ي چالش تر، از جمله آثار پر ارز ست كه متأ زیبا و واالی آن، جنبه ای  هایارزشا

داده وسبب غفلت از آن شده است. یکي از موثرترین راه های معطوف كردن توجهات به توسعه  به آن شئ گونه

شتي منطقه مورد نظر، كه به لحاظ زیبایي و   ست،     هایارزشوترویج قالي خ صر به فرد ا نهفته و واالی آن منح

سان      شنا ست آوردن آگاهي و داوری زیبایي  ضه  بد ست. در بيان   هایزیبایيه آن و در نتيجه عر  هایزیبایيآن ا

ــاس كيفيات زیبا تعریف  ــد كه عوامل زیبا بر اسـ ــاوت و نقادی انجام خواهد شـ قالي منطقه مذكور، نوعي قضـ

شد  سته كردن برخي  ؛ خواهند  شتي    هازیبایيبدین گونه كه با برج شکار و پنهان موجود در قالي خ ، جلوه های آ

اخت شن هاآناما نسبت به ؛ كه ممکن است دیدگان و ذهن مخاطبان ساليان طوالني با آن قرین بوده؛ راچالش تر 

دقيق نداشــته باشــد، در یک قياس از نهفتگي بيرون آورده و در مورد آن قضــاوت كنيم. در مرحله ارزیابي قالي 

ش و عناصر  ، به هم پيوستگي تمام نقو كه قرابت، سازگاری  یابيمميزیبا، در  هایكيفيتدستباف خشتي بر مبنای   

ی انجام شده بر رو هایجهت این امر، بررسيان طراح یا بافندگان است. ددليلي بر اشراف و بينش آگاهانه هنرمن

كه در  باشد ميمتری(  12تخته قالي خشتي چالش تر )قدیم و جدید( در اندازه های مختلف)از ذرع و نيم تا   20

 .اندشدهارائه  هاآندودیت، برخي از تنظيم مقاله به دليل مح
 روش تحقیق

 يقتحق ميدان در حضور از پس.  استگرفته انجام ایكتابخانه و ميداني روش به مقاله این هایداده گردآوری   

 از كه متری دوازده تا نيم ذرعو از متفاوت ابعاد در خشتي قالي تخته 20 حدود از مشاركتي، مشاهدة شيوة به

 بافندگان،) كليدی مطلعين با مصاحبه دركنار. شد عکسبرداری بودند، اولویت در بصری كيفيت و قدمت لحاظ

 تب،ك همچون فرهنگي اسناد  (بودند برخوردار زمينه این در بيشتری تجربة از كه مسن افراد و تجار طراحان،
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 ایهداده نهایت در. گرفت قرار مطالعه مورد منطقه به خصوص قلعةچالش تر، در موجود كتبي اسناد و مقاالت

 .گرفتند قرار بررسي مورد توصيفي شيوة به شده آوری جمع
 تعاریف زیبایي

زیبایي نمودی از پدیده است كه پس از ادراک توسط حواس و انتقال به مركز اندیشه یا مشاهده ادراک كننده،  

زیبا » مطابق تعریف فرهنگ فارسي عميد انگيزد.های اندوخته شده را در مخاطب برميهایي مبتني بر تجربهواكنش

به معني زیبنده، نيکو، خوب، خوبرو، خالف زشت، زیبایي، زیبا بودن و خوبي، زیبایي شناسي: شناختن زیبایي، 

بحث  شودمي، علمي كه در باره زیبایي و احساساتي كه از مشاهده زیبایي در انسان پيدا هازیبایيشناسایي انواع 

(. زیبایي، لذت حاصل شده از درک اثر زیبا توسط حواس 1337، 1381)عميد،  «باشدميال و علم الجم كندمي

 است و دانش شناختن این زیبایي، همان زیبایي شناسي است.  یباطني و ظاهر

كاری  هر. »داندميافالطون زیبا و برداشت انسان را از زیبایي در كيفيت اعمال انساني یا وجه كاربردی زندگي 

، )افالطون، رساله مهمان« جه زیبایي انجام داده شود زیباست. و اگر به طرز زشتي انجام شود زشت استكه به و

و نه  تربزرگ، نه رودميزیبایي هميشه هست نه از بين : »كندمي(.او زیبایي را این گونه تعریف 36

ا باشد و یا اكنون زیب ؛ر زشت، طبيعت آن چنين نيست كه از یک لحاظ زیبا باشد و از لحاظ دیگشودترميكوچک

وقت دیگر زیبا نباشد یا در مقایسه با یک چيز زیبا باشد و در مقایسه با دیگری زشت باشد یا در یک مکان زیبا 

)همان، « باشد و در مکاني دیگر زشت. زیبایي چيزی است كه با خود و برای خود ابدی و مطلق وجود دارد

154.) 

به معنای حساسيت و استعداد دریافت بوسيله حواس مشتق  aisthetikoهز واژواژه استتيک)زیبایي شناسي( ا

شده است. زیبایي شناسي علمي بنيان نظری انواع هنر است كه اولين بار الکساندر بومگارتن و شاگردش فردریش 

شناسي در قرن هجدهم آن را به عنوان دانشي ویژه نام گذاری نمود. زیبایي  Aesthetical ولف، مصنف كتاب 

 صورت انعکاس ترینتواندكاملميدانش قوانين عمومي هنر و علم ماهيت آفرینش هنری دانست و هنر  توانميرا 

راه شروع كار بر حول این مسئله است كه: چه  ترینمهم (.12، 1386یافته زیبایي از واقعيت باشد )دریایي، 

 تعاریفي را بایستي در باب زیبایي بيان كنيم؟

را صرفا كيفيتي ساده در نظر بگيریم، تنها به راه درک آن از طریق شهود اكتفا كردیم در حالي در قبال  اگر زیبایي

موضوعات و مقایسه مسائل زیبا شناسانه به توجيه منطقي نيازمند است.برای درک زیبا شناسانه یک موضوع عوامل 

 هاییژگيوتشخيص اثر زیبا،  هایمالکیبایي و عاطفي و منطقي را باید در نظر گرفت. بدین معني كه برای ادراک ز

چه اگر از دیدگاههای مختلف با ارزیابي زبان اثر برخورد نمائيم،  ؛اساسي و مشتركي را در اثر باید بررسي نمود
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 هایيارزشمتفاوت گردیده و ما را به بيراهه خواهد كشاند چون ما در پي آنيم تا  هایبرداشتاختالفات نظر موجد 

زیباشناختي عرضه نمایيم كه قابل توجيه بوده و مقایسه زیبایي شناختي را امکان پذیر نموده  هایداوریای كلي بر

مد  دتواننميزیبا شناختي تمامي عوامل  هایبررسيو در مضمون كلي داوری به وفاق و وحدت نظر بيانجامد.در 

ن اوليه قرار دهيم و همه مطالب ممکن را در نظر قرار گيرند تا بدان حد كه بایستي خود را در موقعيت مخاطبا

 ، نوع تفکر و نگرشهاآنبه هنر، ادبيات، موسيقي تا خاستگاه اجتماعي  هاآنباره آنان بدانيم و از ميزان عالیق 

و ... مطلع شویم. پس برای دریافت معيارهای زیبا شناختي باید درباره جامعه و زمانه ای كه اثر هنری  هاآندیني 

 آفریده شده است، آگاهي كسب كنيم. در آن
 بررسي مختصر زیبایي از دیدگاه متفكرین شرق و غرب 

زیبایي از نظر متفکرین شرقي)به خصوص دانشمندان ایراني و اسالمي( با آنچه راجع به زیبایي شناسي در غرب 

بایي متحقق هنر مقام ظهور بطون است كه در آن حس و زی» وجود دارد، متفاوت است. در این دیدگاه

(. در تعریف هنر كه به لحاظ موضوعي به گروه هنرهای تجسمي و بصری و به لحاظ 6، 1383)پازوكي، «شودمي

نرمندان توضيحات بسياری توسط فالسفه، ادبا، ه، محتوایي به گروه هنر های تزئينيو كاربردی قابل تفکيک است

بي شمار است و در واقع گذشته از افرادی  انددادهیي نظر و ... بيان شده است. تعداد فالسفه ای كه در مورد زیبا

نظير ماركس، لوكاچ، بنيامين، دریداروز به روز افراد بسياری به وسعت دامنه و كاربرد تعاریف زیبایي اضافه 

: هنر كوششي است برای آفرینش صور لذت بخش. این صور حس زیبایي ما را گویدمي. هربرت رید كنندمي

كه ما نوعي وحدت یا هماهنگي حاصل از روابط صوری در  شودميو حس زیبایي وقتي ارضاء  دكنميارضاء 

 (.2، 1352مدركات حسي خود دریافت كرده باشيم)رید،

زیبا چيزی است كه رها از غرض و بهره موجد لذت گردد. به عبارت دیگر زیبا : »گویدميكانت در تعریف زیبا 

و غایتي  (Smallwood, 1996,253)«از بهره و سود، بي مفهوم و همگاني آن است كه لذت را بيافریند. رها

مندی در صورت آن در هنر باید عاری از قواعد تحکمي به نظر آید غایت.(244، 1377باشد بدون هدف)ضيمران،

د. وی آیكنيد یک امر واقعي به نظر ميكه گویي محصولي از طبيعت صرف است. یعني وقتي به آن نگاه مي

این است كه  زنيد صحبت ازیعني شما وقتي از زیبایي طبيعي حرف مي، زیبایي طبيعي، چيزی زیباست» گوید:مي

اما آیا  .(Crowther, 1996, 111)«اما زیبایي هنر تصوری زیبا از یک چيز است ،چيزی هست كه زیباست

 ؟ دكنميتعریف زیبایي كانتي در برخورد با قالي این هنر سنتي و كاربردی، صدق 

ان زبان بي». از آن جهت هنر است كه شودميصنعت جزء هنر های سنتي محسوب -این هنر ؛قالي دستباف ایران

 كنديمتخيل به واقعيت است و نوعي الگوی زباني است كه برحسب نوع خود از قواعد و ابزار خاصي استفاده 
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 تزئيني را با خود ندارد بلکه به نوعي آميختگي حرفه یا یجنبهتا برای ادراک مردم قابل فهم باشد. این هنر تنها 

است كه قدرت تأثير گذاری بر عواطف و معقوالت مردم را داشته و بر دانسته های آنان حتي به صورت تجربي 

و با حقيقت و دستيابي  هجنبه ملکوتي داشت»(و از آن رو سنت است كه 1386،4)دریائي،  «كندميو حسي اضافه 

ت هنر سنتي به حقایقي مربوط اس«. . دیدگاه سنت با معنای امر قدسي و باطني در ارتباط استبه آن ارتباط دارد

از طریق شيوه های  تواندميكاربردی دارد و  یجنبهكه وجهي از آن حقایق با هنر به بيان آمده است.این هنر 

 ت و معرفت در ارتباط است، ازآفرینش نظير نمادگرایي معرفت را انتقال دهد و به همين لحاظ كه با عالم حقيق

ثر . صنعتگر سنتي با كسب بصيرت باطني، اگرددميامر قدسي جدایي ناپذیر بوده و واجد عامل زیبایي شناسي 

 (.همان)بخشدميهنری معناداری را تحقق 

ل ادخطوط و تعو قرینه تناسب  ،: زیبایي آثار هنری ازنظر پاک و خالص بودن، ظرافتگویدنيز ميشوپنهاور 

لفي پيتر اسميت انواع مختهمچنين  ست.ا قواست و رعایت آئين صرفه جویي كه كمترین كوشش قاعده مسلم آن

 :برای احساس زیبایي قائل و معتقد به دو نظام زیبا شناختي است

طور  هتعادل و تناسب را بيننده ب، نظم، : نظامي است كه بر اساس تعادل و هماهنگينظام اول زیبا شناختي

 دهد.ميو آن را زیبا تشخيص  كندمير و همين طور كه هست درک خودكا

:برای احساس زیبایي كردن بایستي اجزاء زیادی را در كنار هم دید كه این اجزاء به دليل نظام دوم زیبا شناختي

ر گ حال این زیبایي گاه فقط در ظاهری زیبا جلوهپيچيدگي آشفته ای كه دارند از نظر عقلي نظام پذیر نيستند.

و گاه نيز هر دو را در  یابدميدرست و اصيل تجلي  ،و گاه در جوهر اندیشه و عملکردی به غایت مفيدشود مي

 .خود دارد

تناسب ، از تقارن های خشتيقاليآیا همه  اام «تقارن، تناسب و تعين»عبارت است از: نيز زیبایي از دیدگاه ارسطو 

، مصداق ندارد. چرا كه در بسياری رخشتي چالش ت هایقاليمورد و تعين برخوردارند؟ این مهم به خصوص در 

مشاهده برخي خشت ها مواقع حالت ذهني بافي و عدم رعایت برخي خصوصيات تجسمي نظير تقارن در 

 .شودمي
 انواع زیبایي

بيروني و ب.  (Subjective)نظریاتي كه در باب زیبایي عنوان شده است، بر دو نوع اند. الف. دروني یا ذهني 

زیبایي چيزی نيست كه در عالم خارج وجود »صاحبان نظریه های دروني معتقدند كه  (.Objectiveیا عيني )

داشته باشد و بتوان آن را با شرایط و موازین معيني تعریف كرد، بلکه كيفيتي است كه ذهن انسان در برابر بعضي 
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معتقد بود كه زیبایي در  1(. كروچه66، 1384هي، حاج محمد حسيني و آیت ال»)كندميمحسوسات از خود ایجاد 

فت ذاتي و این ص دهدمينفس بيننده است، زیرا نتيجه فعاليت روحي كسي است كه زیبایي را به اشياء نسبت 

زیبایي یکي از صفات عيني موجودات »(. صاحبان نظریه های بيروني نيز معتقدند كه 5، 1344اشيا نيست)كروچه،

، همان گونه كه معلومات دیگر را هم بر كندميواعد و اصول معيني آن را درک قه كمک است و ذهن انسان ب

اشاره  2به نظریات مایکل دو فرن توانمي. از ميان طرفداران این گروه كندميدرک  هاآنحسب قوانين مربوط به 

ود ن است كه وجنمود: تفاوت اساسي در جهان بيان شده هر شي مربوط به زیبایي شناسي و شخصيت خاص آ

. همچنين یک نظریه آميزدميهشياری و آگاهي ما در هم  (pour-soi)في نفسه یک تصویر را با وجود لذاته 

ل حاص هاآن: زیبایي عبارت است از هم دردی با اشيای خارج یا نسبت دادن احساسات خود به گویدميمابيني 

اصيت واقعي آن نيست، بلکه فرع آن است كه چيزی را به ، به این معني كه اثر زیبایي اشياء تنها فرع خشودمي

ني و عيني. هخاطر ما بياورند و چه احساساتي را در خاطر ما بر انگيزند كه البته این یک تركيبي است بين تعبير ذ

حساس زیرا از طرفي آن فعاليت روح كه منتهي به ا ؛باشد ترنزدیکشاید چنين تعبيری به حقيقت  يبه گفته برخ

. پس شودينماصوال تحریک  –بخوانيم « زشت»آن را  توانيمميكه  –، در برابر بعضي محسوسات شودميبایي زی

محسوسات برای آنکه آن فعاليت را بر انگيزند، باید شرایطي داشته باشند و از طرف دیگر یک چيز كه فعاليت 

شرطي كه  . عالوه برانگيزدنمياليتي را بر ، غالبأ در دیگران چنين فعكندميروحي زیبایي را در یک فرد تحریک 

محمد )« باید محسوس باشد، استعداد خاصي هم باید در ذهن صاحب حس باشد تا از آن محصوص تأثير پذیرد

 (.67، 1384حسيني و آیت الهي، 
 خشتي هایقاليزیبایي طرح و نقش 

 ر نظر گرفت. كميت، كيفيت و اندازه نقوشد شان عوامل زیبایي تریناصلياز  توانميخشتي را  هاینقوشقالي   

استفاده  و قلمدان )بزرگ و كوچک(ها،حاشيه)متن(هاخشتاز جمله اصولي هستند كه در طراحي و بافت 

. استفاده در هر كدام باعث برجسته كردن طرح متن یا حاشيه نسبت به یکدیگر و در هماهنگي با هم شوندمي

شتر متفاوت و بي هایشکلفنده، با استفاده از یک شکل و تکرار آن و یا . در بحث كميت، طراح یا باشوندمي

سعي بر آن دارد تا فضاهای مورد نظر را به وسيله نقوش مورد نظر بپوشاند و در یک دید كلي متوجه خواهيم 

 شد كه تراكم، تمركز، تعادل)نقش و رنگ(، شلوغي و خلوتي چگونه به زیبایي و هماهنگي بين اجزای متن و

كمک كرده است. در بحث كيفيت، نيز طراح یا بافنده با چيره دستي و به به كار بردن طرح و نقشي  هاحاشيه

 تررگبزگاه نقوش حاشيه  هانگارهمتفاوت فضای زمينه از حاشيه را جدا نموده است و از نظر ابعاد بکار گيری 

                                                 
 (1952-1866فیلسوف ایتالیایی).1

2 .Micheal Dufrene  
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كه یک ششم كل عرض است  هاحاشيهاستاندارد رعایت  (.28، 1385افتد)دریائي، مياز متن و برعکس هم اتفاق 

نا بين، منسجم و بي هایارتباط.این باشدميو اندازه طول قالي كه یک و نيم برابر عرض قالي است، از دیگر عوامل 

. یکي دیگر از نکات جالب توجه در قالي خشتي چالش تر، استفاده از شودميباعث بروز زیبایي در قالي خشتي 

در قالب یک  هاحاشيهبکار رفته در  ش. واگيره ها و نقوهاستهاحاشيهطرحبه خصوص در ، 1نسبت طالیي

ار های در گذشته و تا قبل از رنسانس یکي از معي» اندشدهمستطيل با ابعادی كه دارای تناسب طالیي هستند بافته 

. یک اثر وقتي بود« پویای آسماني تناسب ثابت یا»یا « عدد طالیي»زیبایي اثر هنری به لحاظ تناسب و تعادل، ایده 

زیبای جاودان ناميده شود كه دارای هماهنگي )هارموني( باشد. عدد طالیي به نوعي ویژگي عمومي  توانستمي

ي دارای مارپيچ، نسبت طالی هایصدف. عالوه برآن، در طبيعت، به ویژه در برخي از انواع شدمياثر زیبا محسوب 

به چشم  هاحاشيه، در بيشتر چالش تردر قالي این نسبت ( 100 ،1385 ،)سوانه« خوردميبه چشم 

 (.1خورد)تصویرمي

 
 . حاشيه قالي خشتي چالش تر1تصویر

 .1393مجموعه عکس شخصي،  مأخذ:

نکته ای كه بســيار حائز اهميت اســت، توجه بافنده به رعایت این نســبت، بدون داشــتن هيچ نوع آگاهي از این 

زیبایي، در بافت قالي، به صــورتي  هلم ریاضــي اســت. بافنده به لحاظ درک خردمندان نســبت و ناآگاهي از ع

صور اصلي زیبایي، نظم و همسازی و    : »گویدميناخودآگاه و خودكار این نسبت را رعایت كرده است. ارسطو    

شياء زیبا                شناختن ا صي در  ضيات ارزش خا صفت به ریا سه  شتن این  ست. دا شني ا شد ميرو  ،ر)مددپو.« بخ

با و           1387،233 قالي چالش تر، رعایت نظم در تکرار نقوش و پراكندگي زی ( از دیگر نکات ارزنده موجود در 

 . هاست، قلمدان وحاشيهبکار رفته در متن هایرنگمتناسب 

ان يب زیربه شــرح  توانميخشــتي چالش تر را  هایقاليبرخي از عوامل زیبایي شــناســي در با این توضــيحات، 

 .نمود

 خشتي چالش تر  هایقاليدر  "نقش"حدت در كثرت در عنصر . و1

                                                 
د. مثال وقتي این دوجزء اندازه طول باشند، نسبت مجموع دو طول تقسيم بر اندازه یک عدد طالیي بر اساس نوعي رابطه بين دو جزء به وجود مي آی» 1

 (100، 1385)سوانه، «.  1.618طول برابر است بانسبت طول اول به طول دوم. عدد طالیي برابر است با  
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ذاتي، به هماهنگي، تعادل و ستایش در چيزهای مرتبط با خود ميل  یقریحههنرمند بافنده به موجب هوش و 

دارد تا بدین وسيله به زیبایي واقعي دست یابد و چون دامان طبيعت سرسبز منطقه از بهترین الگوهای این شناخت 

ابراین آن را در محورهای اصلي زندگي خود قرار داده و به نوعي بازتاب آن را با تفسير، تحليل و تجارب است، بن

خشتي این كيفيت بيشتر در دو عنصر  هایقالي. در سازدميخویش  هایكشمکشگوناگون رهنمون فرآیندها و 

است كه به سه صورت ذیل . عنصر شکل یا نقش در عين كثرت دارای وحدتي خوردميرنگ و نقش به چشم 

 قابل بررسي است.
 . نیمه منحني و زاویه دار بودن نقوش1-1

. به عنوان شودمينيمه گردان و زاویه دار بودن نقوش بيش از هر عاملي باعث وحدت و هارموني در قالي منطقه 

ي يفيت بصری نوعگر در یک فضا، قالي،گليم، سفال و سوزن دوزی در كنار هم قرار گيرند، بر اثر كا»مثال 

و در عين این همه هماهنگي و یکي بودن، نوعي تنوع، كثرت و فراواني در نوع خود یعني  شودميهماهنگي دیده 

 (.120، 1378درگي،«)خوردميدر اشکال و زوایای هندسي مختلف به چشم 

 . گسترش یک نقش)خشت( در كل1-2

كه این كيفيت همان گسترش نقش است كه نقش  دكنميعالوه بر نقوش كه به نوعي وحدت و تنوعي ایجاد  

 و )قلمدان(انتخاب شده و نقوش دیگر چه در اطراف نقش اصلي "مادر"( یا نقش هاخشتاصلي)فضای مربعي 

 .شودميچه در حاشيه با توجه به آن نقش ظاهر 
 . تكرار یک نقش مایه در خشت1-3

سته نظير درخت بيد مجنون، سرو و كاج به صورت منطقه یاد شده، نقشمایه های مشهور و برج هایقاليدر 

 قالي چالش تر به وفور تکرار شده است. هایخشتبسيار خالصه شده و چکيده انگاری در اكثر 
 . وحدت و تنوع در عنصر رنگ در قالي خشتي  2

صری متعدد در ایجاد كيفيت وحدت  هایصورت رنگ نيز مانند نقش به  ست. انتخ      ،ب سي ا سا ب اتنوع مهم و ا

ست كه به وفور در طبيعت یافت   هایرنگ نمونه های وحدت در كثرت در  ترینمهم. شود ميزیبا به گونه ای ا

ــر رنگ عبارتند از :    و وحدت به    ها نقش. تنوع در رنگ  2-2 وقالي   یزمينه . وحدت رنگي در كل   1-2عنصـ

 خط. یوسيله
 گي(. وحدت رنگي در كل زمینه قالي )تقسیم قالي به سطوح رن2-1

زیبایي چشم نواز سطوح رنگي متفاوت در هر یک از خشت ها به تنهایي و فارغ از در نظر آوردن نقشمایه های     

سطوحي به رنگ های      ست كه خالقيت هنرمند را در تفکيک  شت ، نظير جدولي رنگين و جذاب ا درون هر خ

 گوناگون و زیبا نشان مي دهد.
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ي به صورتي كنار رنگ دیگر قرار گرفته كه ضمن نشان دادن ارزش    هميشه در بهترین نمونه های قالي، هر رنگ  

و جایگاه رنگي خود، خصوصيات و ارزشهای رنگي دیگر فضا ها را نيز منعکس مي سازد. چنين استفاده ای در       

ــدن با مکنونات قلبي بافنده یا طراح را دارد )دریایي ،   ــو ش ــر و چيدمان رنگي قالي، قابليت همس گزینش عناص

1386 ، 163). 

ــود.              ــتي كمتر دیده مي شـ با توجه به محدود بودن طيف رنگي، زمينه های رنگي تکراری در قالي های خشـ

ندگان     ــت های رنگي باف نه رنگي آنچنان             خشـ ند كه تکرار یک زمي قالي پراكنده مي كن نه  به نحوی در زمي را 

ایي مي رسد و همين باعث زیب  محسوس نيست.با تركيب و رنگ بندی های مختلف، تکرار خشتها كمتر به نظر   

طرح قالي های خشتي مي شود. رنگ زمينه قاليها، طوری انتخاب مي شوند كه تکرار آنها از حالت لچک و ترنج 

تبعيت مي كند. در وسط قاليهای  خشتي، چند خشت همرنگ به طور لوزی قرار مي گيرند ) در اصطالح محلي     

سط      سيني( و به همين ترتيب به اطراف قالي پيش  شه های قالي چهار لچک و در و مي رود تا جائي كه در گو

شتها یا قابها پدیدار مي گردد    شکل با ترتيب قرار گرفتن خ ص قالي ، یک ترنج لوزی  طالح . به این چيدمان در ا

 (.2صویرت)بومي رَشنه ای گفته مي شود

  
 . قالي خشتي2تصویر 

 .1385 فرش، عکس اتحادیهبایگاني مأخذ:
 

 خشتي هایقاليدر و نقوش خشت ها  ركیب بندی رنگ. ت2-1-1

 :شوندميبه چند صورت مشاهده  و نقوش در چالش تر از لحاظ تركيب بندی رنگي هایخشتيقالي
 ایقرینه خشتيالف: 
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 تركيببندیزیبایيهاخشتمتن  برایوبافندگان با انتخاب چند رنگ  شودمياستفاده  بيشترنوع قالي در چالش تر  این

كه در كل قالي فرم لچک و ترنج القاء و  گيردميبه گونه ای صورت  هاخشت. رنگ بندی كنندميتخاب را ان

 (.2تصویر) شودميدیده 
 محرابي خشتيب: 

 ایه. نقوش و نگاره شودميمقدس بافته  هایمکانمساجد و  برایدارد به سفارش و  قداستيکهطرح به خاطر  این

برده  كارمقدس به  هایمکاندر  هایجانوریباشدزیراطرحميت از پرندگان و به ندر گياهآن همگي از گل و 

شد. در  بافته پيش سال 30 حدود اسحاقيان محترم خانم یکي از این قالي های خشتي محرابي توسط. شودنمي

 و طره باشد و حاشيه، به صورت هندسي ميباف بي بي های قالي هایخشتاز  اینقالي،خشت هایزمينه

 (.3صویرت) است بوده يجدید و متفاوت با سایر قالي هانيزطرح

 
 خشتي محرابي(. 3)تصویر

 .1386 بایگانيعکساتحادیهفرش،مأخذ :

 یا خشت غلط تخش تکج: 

ه در زمينه ك هایيخشت. بدین معني كه نقوش تمام شودميزمينه این نوع قالي به صورت طرح سرتاسری بافته 

 (.4)تصویر  شودنميطرح تکراری دیده  متفاوت و هيچگونه شود،ميبافته 
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 (. تک خشت غلط4)تصویر

 .1386 فرش،عکس اتحادیه  بایگانيمأخذ:
 خط   یوسیلهو وحدت به  هانقش. تنوع در رنگ 2-2

عوامل  أثيرتبافنده و  درونياحساسات  كنندهبازگو  ،بهترینگرفته در قالي بکارگوناگون  رنگ هایو  ها،طرحنقوش

افته دست لذا ب كندميتفاوت  مکانيو  زماني تأثيرشرایطافراد تحت  هایبرداشت. چرا كه باشدمي بر او محيطي

و  شکستهطرح های.نقوش، باشدمتمایزميمناطق از هم  سایرمنطقه با  یکمحصول  كالًو  دیگربافنده با بافنده  یک

و  باشنددرونيخاصيميحالت  یکمبينهر  ،و نباتات حيواناتساده شده  تصاویرو  مالیم یا تيره ،رنگهایگردان یا

 برد. پيبافنده و نيات او  روحيدست بافته تا حدی به وضعيت  یکاز مشاهده  توانمي

 رداشتهایب ،تمایالت،قومي، اعتقادات هایتأثيرميراثتحت  شودكهميترسيم  طراحيتوسط  ،و قوی اصيلطرح  

 عيني نيازهایاست كه برای برآوردن  ایمنطقه  سانهایان هنریو ذوق  هابينش ،و در چار چوب فرهنگ فکری

 کریفو تالطمات  ماليمطامع  اقتصادی،و به هيچ عنوان تابع نوسانات  كنندمي تکاپوتالش و  خویش ذهنيو 

 نصر احمد ميرزا ،چون طراحانيقبل از ظهور  كه،است  اینمنطقه  هایدرمورد نقشه  اهميتحائز  نکته .نيستند

با  با گذشت زمان و كه، شکسته و ساده داشت هندسي شيوهنقوش  اكثریتقبالً ؛ والقاسم آزادهاب حدودیو تا 

بيرن  نظریه فابر ،بيشتر شده است. موید این مطلب هاآن پيچيدگيشده و  كمنقوش  سادگيحضور طراحان، از 

 .شودمينقل قول  گ،در رن كتابخالقيتاز  ،در باره رنگ ونقش

و  اهشکلناچار است  كندكهميحس  ميبيند و معينيبه طرق  ،مستقل از رنگ شکل،اظ را از لح اشياءانسان 

 ،تندنامنظم هس اندكي كهرا  هایيشکلانتظار داشته باشد.  هاآنرا از  مطلوبيو تعادل و تقارن  كندرا ساده  هانقش

. به كند عدم تعادل را تحمل یا شکليبيبتواند  رسدكهنميو به نظر  بينيدميمنظم  تصویرهاو در پس  دیدآنيدر 

 نزميو آن را به عوامل جاذبه  كندمي تعيين مركزی نقطه بيند،مي كهآنچه  برایطور مثال: چشم انسان همواره 
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ه است ب صریححساس است. آنچه ساده و  هاتناوبو  هاها،تناسببعضيآرایش. چشم انسان به دهدميارتباط 

 ،اناست كه انس اینمهم  بسيار نکته یکاست.  ترجذابچشم  برایاست  غيرصریحو  پيچيدهمراتب از آنچه 

نگ قرار ر تأثيرتحت  كندتوجه  چيزدیگریبه  آنکهاز  پيشو  یابدميدر  شکلواسطه تر از  بيرنگ را زودتر و 

ند هست واحدی چيز هاآن دویهر  كرد،زیرادر آن واحد به طور همزمان مالحظه  بایدرا  شکلو  رنگ .گيردمي

 به ندرت اتفاق گذارد،مي تأثيردر آن  محيطاست و  گيرنده(.از آنجایي كه ذهن انسان 242و  241 ،1374 ،)نکوئي

. در ادامه برخي از نقاط قوت در قالي های خشتي بوجود آیند تصادفيدر قالي به صورت  هاتركيبكه  افتدمي

 منطقه چالش تر به اختصار عنوان مي گردد. 

منطقه كه  سردسيری بودن بکار رفته است. صرف نظر از شرایط اقليمي و مگر هایرنگنطقه بيشتر در قاليهای م●

یابد. زميتمركسرد  هایرنگاز  خيليبيشترگرم  هایبينندهرویرنگچشم  شود،ميتمایل به رنگهای گرم را سبب 

از  یکيو  بردميلذت  ساده و مشخص هایترتيبو  ها،شکل ها،رنگاز  آدمي،بيان شد چشم  كههمانطور 

و طرحهای ساده  هارنگتعداد  نهمين محدود بود كهن هایقالي گو هماهنگي بين طرح و رن خصوصيات

 باشد.مي

 طرح هایهماهنگ با  بسيار هارنگنوع  این كهاست  هارنگمنطقه پخته بودن  قالي های دیگر ازخصوصيت ●

از  شپيمانده و در دسترس دارد  باقي برایشخامه های رنگي كه  از موارد بافنده از بسياری.در  باشندميمنطقه 

 زمانيکهو  دهدميقرار  بررسيرا مورد  هاآن هماهنگيهم گذارد و  كناررا  ها،رنگورود به مرحله اجرای بافت

 یها گزینهو آنگاه  دهدميانجام  كامل عاطفيعمل را با آسودگي خاطر و شدت  این كند،ميبافت را شروع  كار

د در موجو كيفيت این بيانكه ذهن و زبان به طور كامل قادر به  رسندميرنگي انتخاب شده به چنان تعادلي 

 نيست. هماهنگي

غالباً  عت،طبيبسان  هبافند كهاست  كنارهمدیگردر  مکمل رنگ هایمنطقه استفاده از  یازدیگر نقاط قوت قاليها●

و  هاپروانهال ب ، لکههایآبيرویزرد مركزیتنارنجييابا  آبيبنفش و  يگيرد.گل هایوحشكارميمتقابل را به  رنگ های

 هاتركيب.اینفام هایزریندر برابر صخره  ارغوانيقرمز و  ،گل هایهمراه هستند لکههاینارنجيبا  هپرندگان ك

 بخشيدهلذت  ،هستند طبيعتانيسبا  افرادیکهشمار به  هایبيسده  كهطياست  طبيعتاز  هایهماهنگي

 (.5صویر)تاست
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 (. خشت انگور5)تصویر

 .1393مجموعه عکس شخصي،  مأخذ:

و خرد در كنار رنگهای تکه ای است.  مينياتوری صورت بهقالي منطقه استفاده از رنگ  دیگرخصوصياتاز ●

اهد داشت بر ذهن بيننده خو بيشتری تأثيررواني( تربزرگ)سطح  صورتتکهای هابهرنگاستفاده ار  خصوصيت

 (.6شود)تصویرنميبدون واسطه بر دل نشسته و خرد  بيشترمنفرد در وسعت  صورت بهرنگ  زیرا،

 
 (. خشت زنگوله ای یا بته ای6)تصویر

 .1393مجموعه عکس شخصي،  مأخذ:

در دورگيریهای نقوش در طراحي و  مشکيقاليهای منطقه استفاده از رنگ یا خامه  خصوصياتاز  یکيدیگر ●

 (.7د)تصویرنمایميو پخته تر  ترنمایانرا  هاآنمثبت گذارده و  تاثيرگرم  یرنگ هایروبر  مشکيرنگ . بافت است

 
 (. خشت طاووس7)تصویر

 .1393مجموعه عکس شخصي،  مأخذ:
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در قالي منطقه رنگ قرمز و تناليته های  حاكمرنگ غالب و  شوددیدهميمختلف  هایدر نمونه  كههمانطور  ●

 داز رنگ زر ،كهرنگ زرد ،(قارائيخاموش )قرمز  هایقرمز  ،رنجي )شمشادی(نا ،تيره و روشن صورتيآن نظير 

تا  هسفيدكو  رنگهایخنثي،سياه. بعد نوبت به  شودميوسعت استفاده  هاوجایکممركزگلخاص در  مواردیدر 

به  .سپسشديماستفاده  رنگيمشکياز پشم خود  هاآناز  مشکيو گرفتن رنگ  تركيباتگياهياز استفاده از  پيش

مغز  ایسبزتيره و بعد از آن سبز روشن  ،(مينائيبز س) بسيارتيرهسبز  ،متنوع هایبا درجه  رسيمميسرد  رنگهای

و  ( ساریخم تخساری= ت) وآبيآسماني( نفتيروشن ) ،آبيتيره آبيشامل :  آبيرنگ  هایای،طيفپسته 

 هایژگيویزیابي اوليه با یک تخته قالي .به طور كلي، در برخورد و اردیگررنگ  تعدادیو  هایرنگهایکرمطيف

. بيروني )طرح و نقش، رنگ، ابعاد، مواد اوليه، شستشو و عمليات و مناطق 1فرمي شاخص در دو گروه قراردادی 

. دروني)شيوه های بافت، دار و ابزار، مرمت و رفو، تآثيرات قوانين مربوط به قالي، تأثير 2جغرافيایي بافت( و 

شود كه در این مقاله فقط به ساختار طرح و رنگ در قالي خشتي ميبر قالي( در نظر گرفته  سایر هنرها و حرف

 چالش تر اشاره شده است. 

انواع نقوش متفاوتي كه در انواع نقشه های خشتي منطقه به صورت مجزا یا در تركيب با  بررسيدر مطالعه و 

قسيم را قراردادی به چهار دسته كلي ت هانگارهاین  توانميشدكه  گيرند،نتيجهگيریميیکدیگر مورد استفاده قرار 

 هم داشته باشد، این تقسيم بندی عبارت است از:  داخليزیرمجموعه های  تواندمي هركدام كهكرد 

 
 پرندگان انساني                        

 پایانچهار نباتي                                ن       جاندارا شکلالف(  

 آبزیان حيواني   

 خزندگان                                        

 طبيعي         

 هاجان بي شکلب( 

 مصنوعي                     

 خيالي شکلج( 

 

 ثل جاندار و بي جان (متلفيقي از دو شکل )                                   

 د ( شکل تلفيقي           

 و خيالي(  نجا بي)مثل جاندار و  شکلازسه  تلفيقي                               
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 جانداران شكلالف(  

 شکارچي:  انساني. 1-الف

 حيواني. 2-الف

 طوطي . ،گنجشک ،. پرندگان : طاووس1-2-الف

 .آهو  ،پلنگ ،ببر ،: گوزن پایان. چهار 2-2 -الف

 .ماهي:  آبزیان. 3-2 -الف

 . خزندگان : مار .4-2-الف

 نباتي. 3-الف

 گل انار، انگور و... ،دسته گل ،یا نيلوفر رگل دوازده پ ،گل هشت پر ،: گل چهار پر وميوه. گل 1-3-الف

 مجنون و ..... ،بيددرخت انار ،: درخت سرو گياه. 2-3-الف
 هاشكلبیجانب( 

 طبيعينهر آب  ،خورشيد،كوه،جویيا: ستاره هشت پر طبيعي. 1-ب

 و ... يقيچي، سين ،قندان ،وضح ب،: محرا مصنوعي.2-ب
 شكلخیاليج( 

 و .... عباسيگل شاه  فرشته،:  عرفاني. 1-ج 
 شكلتلفیقيد( 

 و ...   ،درخت طرفينیا دو پرنده  دوحيوان:  شکلاز دو  تلفيقي. 1-د 

 برخي از اینحوض و...(.   ،باغ ،دیواردرخت ،پرنده ،ماهي،آب جوی: باغ ) شکلاز چهار  تلفيقي. 2-د      

 شود.نقوش در تصویر قالي خشتي زیر مشاهده مي
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 قالي خشتي احيا شده چالش تر(. 8)تصویر

 .1386 فرش ، مجموعه عکس اتحادیه مأخذ :

 زیبایي حاشیه

قالي  يكسهرگز  وليتاكنونندارد  شودكهحاشيهميبافته  هایيزمينقاليمغرب و مشرق  كشورهایاز  بسياریدر 

طرح  ندكهكنزیربنایالزميتلقيميو  پایهرا به عنوان اساس و  ،زیراایرانيانحاشيهاست حاشيهندیدهرا بدون  ایران

 بينندهظر ن كهسبب خواهد شد  حاشيهفقدان  كهمعتقدند  ایرانطراحان قالي در  د.بر اثر آن جلوه گر شو زمينهباید

در  يهاینحاش. به عالوه ردنگيمورد توجه قرار  اساسيبه عنوان قسمت مهم و  اصليطرح  نتيجهمنحرف شود و در 

 نيمهو  چپ نيمهباشد. ترنيزحاشيهباریک، دو و سه یکاست و  كهحاشيهاصليشامل قسمت وسط  بایدهر طرف 

 يشپدر مذاهب  ،است ایرانيانما  بصریاز هنر  ایگوشه  كهدر قالي  قرینگيمثل هم باشد  بایدعيناراست قالي 

 (. 1385،44،است)چيت سازیان یافتهسوق  كمالو  تعاليم به داشته است و پس از اسال نيزریشهاز اسالم 

آن  اوليهاز اصول  ایرانمناطق  هایهایدیگرقاليهمچون  تركهچالش  هایهایاصليقالياز مشخصه  یکي

 آنکهر عالوه ب زیرانبوده است؛  حاشيهآن است. قاليچالش تر هرگز بدون  طراحيدر  دائميحاشيه،حضور باشدمي

با حاشيه جلوه گر شده و رسوم و قواعد خود از جمله تعادل و تقارن را  زمينهاست، طرح  یالزميزیربنااساس و 

خانم دریایي در كتاب زیبایي شناسي در قالي دستباف ایران برخي از فواید استفاده از حاشيه در طراحي  .داراست

 عنوان كردند: بدین گونه قالي را 

و مانند قابي طرح را محصور  بخشدميبه كل طرح وحدت و هماهنگي  .حاشيه قالي با تمركز بر نقوش زمينه1

 .كندمي
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ه ك كندمي. استفاده از حاشيه های متقارن و یک اندازه دور تا دور زمينه خطوط مستقيم افقي و عمودی ایجاد 2

 .سازدميبرخي از عيوب مانند سَره داشتن با دقت بر حاشيه خود را نمایان 

چون از این  سازد،ميقدرت و مهارت طراح قالي را در انتخاب نقش و رنگ مناسب عيان . بکارگيری حاشيه 3

 بصری بيشتری بر مخاطب تآثير خواهد گذاشت. یطریق جلوه ها

ه برخي ك شودمي.حاشيه باعث شودميتعادل و قرینگي  ،باعث نظم ،. حاشيه به عنوان تکميل كننده طرح زمينه4

پيکره های حيواني و ... در حالتي ناتمام بتوانند در متن قرار بگيرند. به بياني دیگر  ها،ها،ساقهگلنقوش مانند 

با  .بدین صورت كهشودميو باعث افزایش قدرت تخيل و تجسم بيننده  دهدميحاشيه حالت روایتي به طرح 

كه  یابدميدر  و شوديمادامه روایت در تخيل بيننده كامل  ،دیدن نيمه پيکره اسبي كه بر حاشيه داخلي نقش بسته

 اشيه ( ادامه داشته است. حطرح در پس این قاب )

 .كاربرد حاشيه یادآور فرهنگ و سنت دیرینه ایرانيان در ایجاد باغهای تمثيلي و مقدس است.5

 برخي از حاشيه های شناخته شده در منطقه و در اصطالح محلي عبارتند از : 

 بزرگ  حاشیههایانواع 

 ایماهيچه حاشيه. 4 اژدریدهان  حاشيه. 3 بزنيباد  حاشيه. 2 خرگوشي حاشيه .1

 .ایزنگوله  حاشيه. 7 گوزني حاشيه. 6 لندني حاشيه .5

 
 و دهن اژدری                       حاشيه ماهيچه ای

 
 و گوزني حاشيه بته ای

 
 حاشيه گل شيپوری

 
 .1387مأخذ: عکس از نگارنگان،  و گل لندني حاشيه بادبزني
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 كوچک هایحاشیهانواع 

 ایماهيچه یا ایبته  حاشيه. 3 سيبي حاشيه. 2 ایپاگربه  حاشيه .1

 (. رصاویت. حاشيه گيالسي )6 اژدریدهن  حاشيه. 5 يلندن حاشيه .3

 

 
 یا سيبي حاشيه پاگربه ای

 
 حاشيه بته ای یا ماهيچه ای

 
 حاشيه گل لندني

 
 وگيالسي حاشيه ماهي

 .1387گان،دعکس از نگارن مأخذ:

 
 نتیجه گیری

بيق توان بر قالي تطهمان طور كه مالحظه شد بسياری از نظریات مدرن و جدید در حيطه زیبایي شناسي را نمي  

ر اصول به تعبيری دیگ چاره ای جز نگریستن در صورت نيست.قالي خشتي چالش تر  برای رؤیت زیبایيداد. 

طرح، )يم داد به شرطي كه مشخصات دروني و به خصوص بيروني توان بر قالي خشتي تعمزیبایي شناسي را مي

ول اص رعایتقالي عالوه بر یا بافنده هنرمند طراح  نقش، رنگ، نحوه بافت و ...( را از لحاظ فرمي بررسي كرد.

و استنباط نموده و با توجه به مضمون و  درکرا بر اساس فرهنگ منطقه خود  نقش مایههر  هویت، فنيطراحي

 بوميو فرهنگ  تاثيرآیينمناسب طرح قرارمي دهد.این هنرمندان در هر زمان تحت  جایرا  نگاره، هر كاركرد

طرح، به  شکليضمن توجه به ظواهر، تناسب و قواعد  اینوسيلهخود به استفاده از نقوشي در قالي پرداخته و به 
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 پردازند. بافنده یا طراح قالي خشتيمي عرفاني یا فرهنگي مضامينبر اساس  هاطرح محتوایمضمون و  سازیغني

كه به تعبير جدیدتر مولف متن است، یکي از عوامل تأثير گذار بر زیبایي قالي است. اینکه این قالي خشتي در 

ارا و زیبایي خود را در صورتي د كدام منطقه بافته شده، برای خریدار كامال مبرهن است و قالي خشتي اثر اوليه

 كند.گاه خود توليد شود و این نکته تأثير مولف متن را به خوبي آشکار ميخواهد بود كه در خاست

 منابع
 . ترجمه رضا كاویاني ومحمد حسن لطفي، تهران، ابن سينا.رساله مهمانيافالطون،بيتا.   .1

 بایگاني عکس اتحادیه تعاوني های فرش دستباف روستایي استان چهارمحال و بختياری. .2

 ، تهران، فرهنگستان هنر.10ریخي گری و نسبت آن با بنيادهای نظری تاریخ هنر، خيال، شماره (. تا1383پازوكي، شهرام. ) .3

 ، تهران، اميركبير.فرهنگ فارسي عميد(. 1381عميد، حسن. ) .4

. پایان نامه كارشناسي ارشد)چاپ نشده(، فرم و رنگ در هنرهای تزئيني سيستان و بلوچستان (.1379رگي، عباس.)د  .5

 درس.دانشگاه تربيت م

 ایران. فرش، چاپ اول، تهران، انتشارات مركز ملي زیبایي شناسي در قالي دستباف ایران(. 1386. )دریایي، نازیال .6

 شماره چهار و پنج.  ،پژوهشي گلجام –فصلنامه علمي ، زیبایي شناسي در قالي دستباف ایران(. 1385. )دریایي، نازیال .7

شماره چهار و  ،پژوهشي گلجام –ي وتأثير آن در قالي ایران، فصلنامه علمي نماد گرای (. 1385.)چيت سازیان، امير حسين .8

 پنج. 

 -فصلنامه علمي  ،روستایي ایران هایقاليهمایون و حبيب اهلل، زیبایي شناسي (. 1384. )حاج محمد حسيني و آیت الهي .9

 پژوهشي گلجام، شماره یک.

 ران، اميركبير، چاپ اول.، سروش حبيبي، تههنر و اجتماع(.  1352رید، هربرت. )  .10

 ،مترجم، ابوالقاسمي، محمدرضا، تهران، نشر ماهي. مباني زیبایي شناسي(. 1388سوانه، پير. ) .11

 ، تهران، كانون.هنر و زیبایي(. 1377ضيمران، محمد. ) .12

 ، تهران.1341، مباني زیبایي شناسي هنر(. 1341كروچه، بندتو. ) .13

 ، تهران، سوره مهر. کران درباره هنرآشنایي با آرای متف(. 1387مددپور، محمد) .14

مطالعات جامع قالي دستباف استان چهارمحال و بختياری،طرح تحقيقي )چاپ نشده(، (. 1374. )کوئي اصفهاني، محسنن  .15

 سازمان جهاد كشاورزی استان.

 

16.  Crowther, Paul. (1996). The signtificance of kant's pure aesthetic judgement, British 

Journal of Aesthetics, Vol 36, No 2, April. 

 
17. Smallwood, Philip.(1996). Problems in the definition of critism. British Journal of 

Aesthetics, Vol. 36, No. 3, July. 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

