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منظر نظریه آشنایی زدایی اشکلوفسکی با ی تغییر و تحوّلات نیاز امروز فرش ایرانی از مطالعه

 زادهتأکید بر آثار رسام عرب

 0، فرهاد باباجمالی2، ایمان زکریایی کرمانی7زهرا اکبری قورتانی

 چکیده

مخاطب را به ادراکی درونی  دارای ابعادی است که ذهن آن،های بصری فرش دستباف درجوامع، جلوه گذشته از رویکرد ابزاریِ

 ایجاد برای ،جهان ادبیات در اشکلوفسکی توسطابتدا که «زداییآشنایی» دهد.به خوانش و درکی متفاوت سوق می او او ر پیوند

به  ،وهگیری این شی. بکارشودهم مورد استقبال واقع هنردر  ،کارآمد یتکنیک عنوان به توانست ،شد ابداع اثریک به توجه جلب

 را هنر این ،زندگی سبک و تفکر نوع در تغییر با همگام توانستداده، بنحوی که تاثیر قرارباف ایران را نیز تحت نوعی فرش دست

و با  هاز پیشگامان چنین بینشی بود هنرمند تبریزی زادهعرب رسام. دهد حرکت مدرنیته سوی به خود سنتی هایویژگی همه با

ا همین زدایی داده است. این پژوهش سعی دارد باییبه این نیاز در جهت مفهوم آشنپاسخ درخور توجهی  ،بدیعخلق آثاری

ق را با خلا مخاطب ذهن توانمی چگونه و چرا»که دهد پاسخ اساسی پرسش این به و پرداختهزاده عرب به بررسی آثار ،مفهوم

یران افرش های سنتی درسبکمتفاوت از ت موضوعی زندگی، وادار به تلاشی ذهنی برای دریاف رد وقفهبیتوجه به تغییرات 

توصبف و تحلیل درحد )تعدد بصری، و تطبیقیهای مسنجش اسخ به این پرسش از روش اسنادی،. برای پ«ورهنمون ساخت

 هنیذ لذت درکبه مفهوم تلاش برای خوانش متفاوت،  های جدیدبیانگر آن است که نگرش استفاده شده است. نتایج (ضرورت

ازد. ایدار سپ همینانسرزمین،  این هویتی هنر تریناصلی زمره در را کالا این تواندیم ایرانی، دستباف فرش بصری هایجلوه از

، و با پاسخ به نیازهای جوامع، ورود فرش را به عصر مدرنبته زاده با شکستن بعضی از ساختارهای سنتیگونه که آثار عربهمان

 فراهم ساخت.

 زاده. اشکلوفسکی، رسام عربآشنایی زدایی، فرش دستباف، واژگان کلیدی: 
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 مقدمه

معرّف فرهنگ، سنت، ظرافت طبع و  ربازیاست که از د یتیبا هو یمردم لیهنر اص گانهیقرن سابقه،  21با  رانیا یبافیقال هنر 

 یار قالآث نیدتریو جد کیریمعروف پاز یبافته ها چون قال نیتر یمیبوده است. قد انیبه جهان ،یرانیهنرمندان ا ینکته سنج

 زیسحرانگ ییبای(. ز7060 ،یمیدارند )حل دیتأک ،یمشترک یهنر هایهستند که بر ارزش ینگاسناد معتبر فره یهمگ ران،یا یباف

اراست. د یمردم یهنرها انیرا در م گاهیجا نیتوان گفت والاتر یاست که م ایبه گونه ران،یا نیسرزم هایرنگ و نقش دستبافته

از فرهنگ و هنر ساکنان روستاها، شهرها و مردمان  یبخش گر یهمواره تجل رانیفلات ا ختاری گذر در هادستبافته یحضور و بقا

تفاوت، در  نیکه ا یزندگاز  ینژاد و فرهنگ مختلف م،یبا اقل یمردمان. (16: 7069 ،یشود)ارباب یآن محسوب م لیو قبا ریعشا

 یدر زندگ هشیکه ر یا شهیبه عنوان هنر و پ زیشان به وضوح قابل مشاهده است. فرش دستباف ن قهیو نوع سل انآن یسبک زندگ

 شیخو گاندآورندیو پد شیدایو اصالت مکان پ تیهو انگریاثر، ب کینبوده و خود به عنوان  یقاعده مستبن نیداشته، از ا انیرانیا

 است.

ادت شدن، هم برای مصرف کننده و هم برای پدیدآورنده و از طرفی تغییر عو  ، عامتکرارکبرت، به جهت  رفتهرفتههنر  نیاما ا

در سبک زندگی افراد، موجب شده تا آنگونه که شایسته است، دیدگان همه را متوجه خود نسازد. بدون شک بسیاری از مخاطبان، 

از  شتریب ،به فرش نیرینگاه ساکنند. همین امر موجب شده تا آشنای ایرانی گذر میهای نقشبدون تأمل و درنگی از کنار فرش

 بیاید. با این حساب، برای تغییر دیدگاه، باید تغییر روشارزشمند به شمار  ییکالا ایصنعت  کیهنر خارج گشته و به صورت  دید

جربه ت نیو هم نندبییمردم م ریساتر از  یشخص ایوهشی به و تررا ژرف یزندگ ،یهنر یمردمان با نگرش یبرخ انیم نیا درداد. 

 زادهرسام عرب افراد نیا یسازد. از نمونه یرا در فرد زنده م دیجد یها تیو توان و قابل دهیانجام یبه تجربه عرفان یبه نوع ،یحس

که طرفدار  یبکشد تا مخاطبان ریمتفاوت به تصو ایرا به گونه قیخود توانسته حقا تمندقدر کلک با که استهنرمند به نام تبریز 

در مقابل صف  یعده ا ،یدیهمواره در برابر هر کار جد یو خاص هستند را به دنبال خود بکشاند. البته از طرف رآشنایغ یآثار

ی ونبوده، اما اگر به هدف  یقاعده مستبن نیاز ا زیکنند. عرب زاده ن یم انینوظهور ب یوهیکشند و مخالفت خود را با ش یم

آشنایی »و مضامینی ارزشمند بوده که آنها را به شیوه ای بدیع تحت عنوان  میمفاه انیدرصدد ب شانیکه ا مینیبیم م،یگربن

ته بوده رش نیبزرگ در برابر جامعه هنرمندان ا یخدمت ،شیوه نیا شینما یکه انتخاب فرش برابه نمایش گذاشته است. « زدایی

 اما سوال این است که؛ است.

 یوعموض افتیدر یبرا یذهن یوادار به تلاش ،یدر زندگ وقفهیب راتییذهن مخاطب خلاق را با توجه به تغ توانیچگونه مچرا و »

                                                                     «رهنمون ساختو رانیدر فرش ا یسنت هاینامتعارف و فاصله گرفته از سبک
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 ظراز ن قیتحق نیبه دستاورد خود جهت دهد. ا که با پاسخ به این پرسش به عنوان نیاز معاصر فرش ایرانیامید است محقق 

 .درحد ضرورت( استفاده شده است لی)توصبف و تحلیقیو تطب ،یمتعدد بصر هایسنجش ،ای()کتابخانهیروش اسناد

 پیشینه تحقیق

برای نخستین بار را ( یساز بی)غرییزدا ییمفهوم آشنا «دیتمه یه هنر به مباب»به نام  یادر رساله (، 7779اشکلوفسکی )

پردازان صورتگرا از رومن  هینظر گریبه کار گرفت. بعدها د stranneja یروس یواژه ا ی هیرا بر پا احاصطلوی این  .عنوان کرد

 به هنرى آثار به نگرش یوهشی اگر که بود معتقد او. (7099مقدم، یاستفاده کردند )علو هینظر نیاز ا زین انوفیتیو ت اکوبسنی

 .شود مى عادى زندگى و از بین رفته هنرى آثار به نسبت نو نگرشىپس امکان  ،موجب عادت گردد که شود اىگونه

به نگارش درآورده که شهریار  «شناختیهای سبکآشنایی زدایی از منظر پژوهش»را تحت عنوان  یکتاب ،(7706ویس )محمد

ای فراگیر زدایی جلوهاین پژوهش بر این مفهوم تأکید دارد که آشنایی اند.( آن را ترجمه کرده7074نیازی و سعدالله همایونی )

اده یگیرد و از این رهگذر زمینه کاهش غلو و زی هستی و بشر را فرا میشود، بلکه کل پهنهاست که تنها به اسلوب مربوط نمی

 شود.دارند، فراهم میروی کسانی که در سوق دادن اشیا به سمت جمود و ایستایی قدم برمی

 ساختار فرش های رسام نام دارد،« زادههای رسام عربی قالیبررسی ساخت گرایانه» کهای (، در مقاله7061جراحی طلب )

 .دگیردر نظر می زادهعربی خود فرآیند آشنازدایی را بر نظام آثار را مورد بررسی قرار داده است. ایشان در مقاله زادهعرب

ار این پرداخته و اکبر آث ایشان به توصیف کلی از آثار «رسام عرب زاده بدایع نگار فرش ایرانی»با نام در کتابی  ،(7061سرمدی)

 و پیام هر اثر دست پیدا کند.. وی بیشتر سعی داشته تا به مفهوم هنرمند را در یک مجموعه به تصویر کشیده است

 که به صورت یک« سپهری و توماس استرن الیوت بررسی عقاید شکلوفسکی در اشعار سهراب»(، در 7073ممتحن و همکاران )

 بانمخاط؛ نگاه کندبه آن نو و با دیدگاهى  پاک کندمضامین و مفاهیم قدیمی  چهرهسعی دارند غبار عادات را از مقاله ارائه شده، 

د لذّت که این خوبرسند درک این مضامین و مفاهیم پیییده  بهزیاد تا با چالش  مجبور کنده این مسیر بکشانند و آن ها را را ب

 .آوردبه وجود میو درکی را

، معتقد است که آشنایی زدایی «آشنایی زدایی و نقش آن در خلق شعر»(، در مقاله ای با عنوان 7072رضایی هفتادر و همکاران)

شود. آنها انواع آشنایی زدایی را توصیف کرده و معیارهای از مألوف و آشناست، خروجی که در پی آن شگفتی حاصل میخروج 

  آشنایی زدایی را در شعر و نبر را به طور کامل توصیف کردند.
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های کیه بر دیدگاهبا ت« آشنایی زدایی و برجسته سازی در آثار مهدی اخوان ثالث» (، در مقاله7071بیرانوند و همکاران)

زدایی و برجسته سازی اشعار توانای این شاعر ادب فارسی را از جنبه های مختلف زبانی مورد ها در زمینه آشناییفرمالیست

 بررسی قرار داده است.

 مبانی نظری تحقیق

طرح و رنگ فرش دستباف ایرانی به عنوان پاسخ به نیاز امروز فرش، خود زاده به منظور شناخت نوعی تحول در بررسی آثار عرب

 مستلزم تعریف چند واژه برای دریافت مفهوم مورد نظر است، که این واژگان عبارتند از؛ 

، آرزو هخواستنظیر  یشناسمنابع مرجع روانتوان به معنای آن در متفاوتی برای این واژه ذکر شده که از آن میان می یمعان نیاز:

 هیر کلاست که د یحالت زیشده است و ن فیتعر زیو نقص ن بیعنوان ع به از،ین اند.و انتظارات، اطلاق کرده لیو آرمان، توقّعات، م

  وجود دارد. یریادگیمراحل 

 فرد درصدد شودیموجب م ازیو وجود ن شودیاست که توسط فرد احساس م یکمبوداما آنیه که در این تحقیق مورد نظر است، 

دنبال دارد: به شرویحل پ نشده باشد، شخص، دو راه نیتأم یازین یوقت .(7062)قاسمی، دیجهت رفع آن برآ یکردن راه دایپ

 .(7067پور، )اسماعیلرا کاهش دهدنموده و شدّت آن لیرا تعد ازین ینحو کند و تلاش کند که به نیرا تأم ازیباشد، که ن یزیچ

زبان  یگروه ستمیقرن ب لیاوا در. (23:  7096 ه،یوتادی)ا دندیمخالفان آن را آفر سمیاست که مانند کوب یاصطلاح :سمیفرمال

آن به  یآن مطرح کردند که اعضا یزبان یها یژگیو و اتیدر مورد ادب یمهم یها هیگرد هم آمدند، که نظر هیشناس در روس

بحث آشنایی زدایی و هنجار گریزی، از مباحث اصلی نقد  .(73: 7063 ،یری)شمعروف شدند انیصورت گرا ایها  ستینام فرمال

 (.731: 7099علوی مقدم ،)فرمالیستی به شمار می رود که در سالهای اخیر طرفداران زیادی به خود اختصاص داده است

دبی از تکنیک های ایعنی تازه و نو، غریبه و متفاوت کردن آن چه آشنا و شناخته شده است و در اصطلاح یکی  آشنایی زدایی:

ترین نظریه های این مکتب محسوب است، که اولین بار در مکتب شکل گرایان )فرمالیست های( روس مطرح شد و یکی از مهم

هدف از ایجاد آشنایی زدایی در یک اثر ادبی، جلب توجه ذهن مخاطب به موضوع است؛  (.731: 7099می شود )علوی مقدم ، 

هرچه تلاش ذهنی ما برای دریافت یک  یک موضوع، ذهن او به تلاش و کوشش بیشتر مجبور شود. به گونه ای که برای ادراک

د می خو ییافت. چنان که شکلوفسکی در مقالهلذت ناشی از درک آن نیز افزایش خواهد  موضوع نامتعارف بیشتر شود، طبعاً

تولید می کند تا احساس لذت را طولانی کند؛ هاست. مشکل شگرد هنر ناآشنا کردن موضوعات و مشکل کردن صورت»گوید: 

: 7063شیری،«)زیرا، فرایند درک حسی، یک پایان جمال شناسیک هنری و لذت بخش دارد و هرچه طولانی تر باشد، زیباتر است.

7.) 
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 مبحث اصلی

 بیان شود؛ در ابتدا بهتر است تا مفهموم آشنایی زدایی در قالب دو مبال متفاوت اما ملموس در روزمرگی افراد 

 وارد این صدا قابلهتازافراد کنند، صدای دریا را نمی شنوند؛ حال آن که برای کسانی که در کنار دریا زندگی می»مبال اول:   

شود که حتی ها خالی از لطف نیست، چگونه میشنیدن صدای دریا که برای اکبر انسان (.716: 7063 سا،ی)شم« تشخیص است

 کنند. ی عادت و تکرار را برای این مسئله عنوان میشنوند. که اصطلاحاً واژهآن را نمیای در همسایگیش، عده

 چرا کنیم،نگاه نمیبه آنها دوباره و با دقت  لیدل نیکرده و به هم ضبطرا ثبت و  زهایچ دما عموما در حافظه و ناخودآگاه خو

 انگرینما یآورد، به خوبیخود م یدر مقاله یکه اشلوفسک یتولستومبال از دومین ذکر  .میشناسیآنها را مکنیم که فکر میکه 

 باشد؛میثبت و ضبط ناخودآگاه  نیا

ن را آورم که آ ادیو نتوانستم به  دمیرس مکتیگشتم که به ن یطرف و آن طرف م نیکردم و ا یم یریرا گردگ یاتاق داشتم»

چون ناخودآگاه  یعنیآورم .  ادیتوانستم به یعادت و ناخودآگاه است نم یها از روحرکت نینه. چون ا ایکرده بودم  یریگردگ

 را مشخص کرد. تیشد واقع یتماشا کرده بود، آن وقت م یاریبودم. اگر فرد هوش کردهبود که عمل ن نیعمل کرده بودم، مبل ا

ت رود، آن وق شیاز مردم ناخودآگاه پ یاریبس یدهیییپ یهاینکند، اگر کل زندگعمل ناخودآگاه  اینگاه نکند  یاما اگر کس

 .(7063اشکلوفسکی، «)گاه نبوده است  یه ییچنان است که گو ییها یزندگان نیچن

یر تواند تا حد زیادی بر جذابیت اثر، تأثتوان به این نکته پی برد که تکرار و خودکار شدن کارها، میهای بالا، میبا توجه به مبال

  نواز دریا باشد خواه یک تخته فرش دستباف ایرانی.ای گوشگذار باشد. خواه این اثر صد

آنهاست.  یی عناصر ادبیات، تأثیر غریبه کننده یا آشنایی زدایندهبه بیان دیگر شکلوفسکی اعلام می کند که فصل مشترک همه

آگاهی مان را نسبت به محیط تکرار به عنوان جزئی از زندگی، به سرعت زندگی ما انسان ها را عادت زده می کند، چندان که 

سازد واین هنر است که با به کارگیری تمهیدات بازدارنده یا کند کننده، به اشیا جانی تازه می بخشد و آنها را اطراف مرده می

 (.9: 7063کند)تری،تر میتر و نزدیکقابل درک تر و آگاهی ما را نسبت به آن ها کامل

 یخودکار م یشود و کارکرد یم لیبه عادت تبد ،یهر ادراک حس .گشتالت دارد یشناسدر روان  شهیر ،ییزدا ییمفهوم آشنا

د. نبگذارکنار  یشکل رههای زندگی را به عادت به هنرمندان یاد بدهد کهاست که  نیهنر ا یکارکرد اصل (.7061 ،ی)احمدابدی

 آشنا ورا نا های آشنازیچ یهمهاین است که ر شگرد هنشود هنر وجود داشته باشد، احساس است. از جمله دلایلی که باعث می

 یها یبند بیو ترک استفاده کردهآشنا  یرسام از نقش ها .کند یم ابیرید ورا دشوار  یرو ادراک حس نیاز اسازد،  یمبهم م

 نمونه ی. براآفریندمی دیطرح جدچندین که از آنها  شکنداز هم میینان آنرا  جیرا یهای. او طراحایجاد می کندرا  مختلفی
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ر د ترنج همیشگیکه محل   ی، در حالای رانده شدهاز جایگاه همیشگی خود برداشته و به گوشهاز آثار  یدر برخ ترنجنقش 

ها که به خود یا گاهی حاشیهاست. و به طور کلی اصول طراحی آن، همیشه بر همین پایه استوار بوده  فرش، مرکزیت آن بوده

ها در آثار عربزاده صرفاً حاشیه نیست و که تا وسط فرش پیش روی کنند و گاهاً تا نصفه رها شوند. حاشیه این اجازه را داده

 ریتوان به موارد ز یمرسام آثار  نیموجود در ا یهایاز برجستگکند. برخلاف سایر آثار، در بیان مفهوم نقش مهمی را ایفا می

 ؛اشاره کرد

گرفته  کار به استبنا  صورت به او از قبل که ای شیوه شود. می گذاری پایه بافی غلط رب زاده عرب کار بنیانغلط بافی:  -7

 چنان شیوه این در .گرددمی ظاهر قاعده صورت به ،زادهعرب هنرِ در آمد،می پیش سهو طریق به نیز گاهی و شدمی

 شگفت را جویان عیب و گیران ایراد آمده، وجود به زیبای که کندمی عمل اندیشمندی و استادی و مهارت با زادهعرب

 (.7061سرمدی، ( کند می خاموشرا  زده

 بافی در حاشیه فرش عربزادهغلط  -2 ریتصو                                                                           

در واقع شکستن دیوار حاشیه ها و رها کردن نگاره از تحجر حصار شکنی: او نقش را از حصار حاشیه آزاد می کند،  -2

کند. را از چهارچوب تعریف شده خارج میها راه طبیعی خود را ادامه دهد و آندهد تا گذشته، به نقش اجازه می سنت

 که در این دنیا هی  حصاری قادر به محدود کردن نیست. ایبه گونه

 



 

727 

 

 

نامنظم و برخلاف سنت استفاده از نوشته در متن به صورت  -0

 .جیرا

 ادجی)دو طرح مختلف( با هم که سبب ا یدو نقش متن بیترک -4

 (60: 7061)جراحی طلب،شود. یم کنواختی ریغ ییطرح ها

 تغییر محیطی فرش از فرم های تعریف شده. -1

 ترکیب رجشمارهای متفاوت در یک فرش. -0

 ثر.اهای گوناگون در یک های مختلف و گرهاستفاده از دستبافته -9

و مهم تر از همه داشتن پیام و هدف در اثر که حاکی از ذهنیات  -6

هنرمند و اجتماعی است که وی در آن زندگی کرده است. این 

 خوردار باشد.  پردازان و مفهومی گرایان از تأثیرپذیری بالایی برتواند برای بسیاری از نمادمسئله می

 

 

 

و خاص  دیجد شیکرده است. نما جادیا نیریآثار خود و سا انیبرجسته را م یتفاوت وه،یش نیعرب زاده با استفاده از ا قتیدر حق

 ینکته پ نیناگفته نماند که با دقت در آثار عرب زاده به ا زینکته ن نیاست. البته ذکر ا دهیگرد نندگانیباعث توجه ب که از طرح

فرم  گرید انیپردازد، به ب یمفهوم و محتوا م انیب یسپس به چگونگو تفاوت در طرح و نقش  جادیدر ابتدا به ا یکه و میبر یم

موجب  یداشته باشد و حت یمتفاوت یریگجهت اندتویرب زاده مموجود در آثار ع وتتفا نیشود. ا یم لیاز محتوا تبد یبه بخش

 زادهتغییر فرم محیطی آثار عرب -4یر تصو زادهاستفاده از نوشته در اثار عرب -0 ریتصو

 قالی چهل متن عربزاده -0 ریتصو
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 یبررس یلازم برا دگاهیشود و د یشناخته م یاثر هنر کی یها، به مبابهفرش لیقب نیفرش شود. چرا که ا یبرا یکاربر رییتغ

که به آن  ییزدا ییآشنا یکرد؛ وجه اول قاعده یتوان بررس یتفاوت را در دو وجه م جادیا نیا .باشدیم یهنر دیآثار، به د نیا

 مطرح اکوبسونی یکه در گفته ینیو همنش ینیجانش یمحورها. ینیو جانش ینیهمنشی قاعده و در وجه دوم اشاره کردیم

ه هر خاص ک یمقوله کی یدهنده لیعبارت است از عناصر تشک ینیمحور جانش ای میاست که پارادا  یقابل توض نیاست، چن

است از  بارتع زین ینینظام قرار دارند. محور همنش ایشان در آن مقوله  ژهیمتفاوت دارند و بر حسب نقش و یمفهوم کی

به طور کلی کاربرد (. 7062مران،یداشته باشند)ض یخط یتیشده و ماه بیبا هم ترک یمنطق یاناصر که به گونهاز ع یارهیزنج

تر از وجه دوم به مبال زیر عنوان تشابه با یکدیگر عمل می کند. برای درک ملموسو انتخاب محور جانشینی درهم نشینی در 

 شود؛می

 ،ییختا یقرار دارند و نقش ها ینیدر محور همنشسایر عناصر دوم و  و اول ی هینقش متن، نقش حاشعمدتًا  یقال کیدر 

در  کیارگانطرح  کیکردن  نیبا جانش ،گردانبا طرح  فرش کیدر فرض کنید  .ینیدر محور جانش و غیره  یهندس ،یمیاسل

 نیگزیرا جا یگریمنظور د ای امیتوان پ یم -آن  یشناسانه  ییبایجدا از بحث ز - مرکزدر  بالبه طور م یعنی ،ینیمحور همنش

( را از )تشابه یاصل هم ارز -است  یشعر اتیکه همان ادب - ینقش شعر»که:  با تحلیل جمله یاکوبسون کرد.  یطرح قبل امیپ

 کیرش ف کیها در متن  انتخاب نقش»، پس با این حساب «افکندی( فرا مینی)همنشبی( بر محور ترکینیمحور انتخاب )جانش

برساند  خواهدیاست که م یو مفهوم یبار براساس انتخاب معن کی( و ینیفرش )همنش یاصول طراح بار براساس عرف

 (. 7061طلب، یجراح «)انتخاب می شود(ینی)جانش

 ه و خودبود یسنت یها یقال نسبت به متفاوت ییبافته ها ی نیزظاهر حیثو اجرا شده اند، از  یکه توسط رسام طراح ییها یقال

به بیان دیگر، این فرش ها به دلیل بافت و مواد اولیه قالی نامیده می شوند، ولی از طرفی . آورندنوعی آشنایی زدایی را پدید می

 کند. ابتکاری بافنده و همینین نقش های ناآشنا نما، خود نوعی آشنازدایی را حاصل میتعدد شیوه های کهن و 

 نتیجه گیری 

ر و سبک در نوع تفکّ رییتغ لیبه دل یرانیفرش دستباف ا ،در عصر حاضرتوان نتیجه گرفت این است که در نهایت آنیه را که می

ان خود در جهان و تو گاهیحفو جا یشدن، در حرکت هستند، برا تهمدرنی سمت به بودن گراسنت از که هاانسان تیاکبر یِزندگ

-آشنایی ندیفرآ. دباشیمختلف م یها نبهاز ج یو تحولات رییتغ ازمندین ،یداخل ونیاز دکوراس یبه عنوان بخش بان،یمقابله با رق

کل خود را به ش ستیبا یم دن لزوماًنو ش یکه برا یصنعت -باشد؛ هنر  یفرش باف عیدر صنا یتواند محرک تحولات یم زدایی

چرا که عناصر آشنازدا در متن به صورت  انددر تبادل مائدا ییزدا ییو آشنا ییآشنا یندهایفرآ دیترد یآورد. بدر یدیجد یها

 .شوند یو آشنا م دهندیخود را از دست م یریو چشم گ یکوتاه مدت دارند و با گذشت زمان برجستگ یکل، اثر کی
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 نوشت هاپی

 یایخود را با پدر هنرمند و نقاش خود در دن یبه جهان گشود کودک چشم زیدر تبر7270ابوالفت  رسام عرب زاده در سال  دیس 

در دامان پر مهر پدر که سرآمد همه هنرها بود با مجسمه  و کم شتاب به آموختن طرح و شناختن رنگ پرداخت و لیپر تخ

 ییرنگ زد و در سفرها یصدها طرح را بر بوم نقاش یدوران جوان در شد. ناو خط آش یکاش یشعروادب، طراح ،یقیموس ،یساز

ا آن برآمد ت یفرش هنر دیفراوان درصدد تول اتیکسب تجرب پرداخت و یو طراح ینقاش یعمل لیکه به تهران داشت به تحص

ا به ر اتیو ادب هدر طرح فلسف یهنر یهای فرش با نوآور یسنتها قیشد. او با تلف یبافته م یزمان فرش ها طبق روال سنت

صف  کیمخالفان و موافقان در  یآثار و شیچندهزارساله فرش شد و با نما یدر زندگ یدیجد یباعث دگرگون کارش آورد و

و فلسفه و عرفان بر او گشوده شد و شمس و مولانا  اتیادب یمرزها دتری. با خلق آثار جدستادندیدر مقابل هم ا دیجد یبند

 شدند و انگشتان پر هنر او در قالب فرش سخن آغاز کردند. ظاهرهمیون ماه و آفتاب بر او 

 منابع

 .تهران نشر مرکز، ،تا متن یریتصو یها از نشانه ،(7061)بابک ،یاحمد-

 .94تا 19، از ص 77نقش فرش ایران، شماره ، ارزیابی شیوه های طبقه بندی طرح و (7069)ژنیب ،یارباب-

اراک، ، چاپ  یانتشارات دانشگاه آزاد اسلام یاراک، با همکار ،یابیبازار (،7067)مانیپ ،یانیآشت یحسن و غفار پور،لیاسماع -

 .70اول، ص

و  ییپساساختگرا ،ییساختگرا ،یدر فرزان سجود ،یفرهاد ساسان یترجمه  ،فن یابهبهنر به م (،7063)کتوریو ی،اشلوفسک-

  .یهنر یحوزه  ،یتهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلام ،یمطالعات ادب

 تهران. ی مهشید نونهالی، انتشارات نیلوفر،های ادبی در قرن بیستم، ترجمه(، نظریه7096ایوتادیه، ژان )-

تا 64، از ص 76و  79شماره ،کتاب ماه هنر ،رسام عرب زاده  یها یقال یانهیساخت گرا یبررس ،(7061)تک یطلب، آ یجراح-

67 . 

  .تهران پ چهارم،، چانیتمر-انیب-، زبان(7060)نیمحمدحس ،یمیحل -

 رسام عرب زاده بدایع نگار فرش ایرانی، انتشارات یساولی. (،7061)سرمدی، عباس-

 (، نقد ادبی، نشر فردوس، تهران.7063شمیسا، سیروس) -



 

724 

 

 .79تا 6، از ص 17زدایی در آفرینش زبان ادبی، آموزش زبان و ادب فارسی، شماره آشنایی (، نقش7063شیری، علی اکبر )-

 تهران.، هنر، نشر قصه یشناس نشانه (،7062)محمد، مرانیض-

 .تهران ، چاپ اول، أت،یهنشر  ،یرفتار سازمان یهایتئور (،7062)بهروز ،یقاسم -

 .تهران ،گرایی(، انتشارات سمتگرایی و ساختارمعاصر)صورتهای نقد ادبی نظریه، (7099علوی مقدم، مهیار)-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


