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  شهرستان دماوند یبا الهام از نقوش سنت

  2پور رسولی سمیه، 1عطیه یوزباشی
  

  چکیده
 ها زاده امامرود. بناهاي مذهبی  یبه شمار م يا فرهنگ هر جامعه ینیع ياز نمودها شاكپو

هاي هنري و نقوش  طرحمملو از نقوش تزیینی پرباري است که به سبب برخورداري از 
شود و الگو و کمکی براي ایجاد و توسعه استفاده  پوشاك زنانهتواند در طراحی  ، مینمادین

صادي کشور باشد. این مقاله کوششی است براي مطالعه و شناخت اشتغال و پیشرفت اقت
هاي اعتقادي و مفاهیم پنهان و نمادین نقوش سنتی  هاي بصري، ریشه هویت، ویژگی

ها در طراحی پوشاك زنانه. روش انجام تحقیق بر مبناي ماهیت  شهرستان دماوند و کاربرد آن
اي و میدانی) است.  رت ترکیبی (کتابخانهتوصیفیـ  تحلیلی و شیوه گردآوري اطالعات به صو

 اینترنت و، راسکن برداري)، مشاهده، دوربین (عکاسی و فیلمشامل  ها داده ابزار گردآوري
زادۀ شهرستان دماوند استان تهران  شود. جامعه آماري این پژوهش، پنج امام می برداري فیش

ج نقش شاخص را از مجموعه گیري به شکل انتخابی است. در این پژوهش، پن و روش نمونه
هاي تصویري و سه نمونه طراحی  هاي مورد مطالعه انتخاب و سپس براي هریک نمونه نمونه

هاي این شهرستان ارائه  زاده پوشاك زنانه (مانتو، کیف و کفش) با الهام از نقوش سنتی امام
عنوان  ، بهشده است. نتایج حاصل از این مطالعه، گویاي آن است که منطقۀ مورد مطالعه

هاي کاربردي نقوش را در حد  بخشی کوچک از پهنه فرهنگی ایران، توانایی ارائه نمونه
اي در خود دارد و طراحی پوشاك نیز قابلیت ترکیب و تغییر را داراست و قابل تعمیم  گسترده

  هاي فرهنگی است. به دیگر مناطق کشور و حوزه
تان دماوند، الگوهاي پوشاك زادگان شهرس نقوش سنتی، امام: واژگان کلیدي

  زنانه، هویت بصري ایرانی، کارآفرینی.
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  مقدمه و بیان مسئله
هنرهایی چون  ۀتواند مورد استفاد ها می رفته آن کار ها و نقوش به در یک اثر معماري، تزیینات، طرح

محلی  هاي فرهنگ ها به دلیل برخورداري از ویژگی زاده . امامقرار گیردگرافیک و طراحی لباس 
و  منطقه ناساکن ۀ، بیش از دیگر بناهاي اس�می مورد احترام و ع�قتر آسانهاي  شفاهی و دسترسی

ها، مانع از آن نشده است که بستر کافی براي  زاده . حجم کوچک بناهاي امامهستنددیگر مشتاقان 
بناهاي اس�می و ها نیز همانند سایر  هنرنمایی هنرمندان باورمند باشد؛ بلکه اغلب این ساختمان

  .اند شدهکاري تزیین  کاري و آینه بري، کاشی زیارتگاهی، با آجرکاري، گچ
هاي تزیینی خود بنا و نیز عناصر و  بر جنبۀ معماري بناهاي آرامگاهی، به جنبه در طول زمان، ع�وه

ها،  زاده مان امام). ساخت48: 1392شد (نیستانی و علیئی،  رفته در داخل آن توجه فراوان می کار اجزاي به
 تدریج تبدیل به محل نشو و نماي هنرهاي مرتبط با معماري شد و هر هنرمندي در پی آن بود که به به

بر  واسطۀ ایمان خود بر مقام مذهبیِ خفته در آن بارگاه تقرب جوید. هنرمندان ایرانی در طول تاریخ ع�وه
کوشیدند مفاهیم پیچیدۀ مذهبی، سیاسی،  شته مینو تزیین آثار با اشکال گیاهی، جانوري، انسانی و خط

  ).55: 1394ترین شکل ممکن بیان کنند (کمندلو و احمدپناه،  نظامی و فرهنگی را به ساده
پردازان  ترین منبع فکري طراحان و نقش تواند مهم هاي برگرفته از طبیعت می اشکال و فرم

ها براي طراحی پوشاك باشد. آنان بر این باور  ز آنخ�قانه ا ۀکارآفرین ایرانی در تزیین بناها و استفاد
. کنند میپیوند جهان علوي و سفلی و یا مادي و معنوي را برقرار  ۀبودند که با کاربرد این نقوش، زمین

ترین دلیل رویکرد هنرمندان به استفاده از نقوش نماد در کار خود، وجود مفاهیمی نمادگرایانه  عمده
جستند. نمادها به این  ها تشبث می هاي خود به آن و آموزه ها و فقها در تمثیل در اس�م بود که عرفا

توانند یک اندیشه بزرگ مذهبی، فلسفی یا سیاسی را در خود  گیرند که می جهت مورد اقبال قرار می
به طور مثال، نقشی انتزاعی از یک درخت  کنند؛آسانی به شخص دیگري منتقل  حمل کرده و به

وحدانیت و یا نماد خورشید، اشاره به  کنداره بر شجره طیبه یا درخت طوبی در فردوس تواند اش می
اهللا نور السموات و «ده را با آیه قرآنی نکه مصدر نور و زندگی است و ضمیر بینداشته باشد الهی 
  .ارتباط دهد» ا�رض
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و داراي نقوش تزیین  نبودههاي شهرستان دماوند مستثنی  زاده معماري بناهاي امام ،در این میان
: نقوش گیاهی، نقوش هندسی، نقوش شان کرد بندي چهار دسته طبقهدر توان  که می هستندمتنوعی 

. مشاهده هستند نیز قابلنقوش سنتی شهرستان دماوند . این چهار دسته در ها نگاره حیوانی و خط
امروزه به دلیل د که آین به شمار میجوامع  یهویت هايها و نماد که پوشاك از مشخصه آنجا از

ویژه  بهجوامع بیشترِ ، در آن رخ داده استهاي تولید پوشاك، تغییر و تحو�تی در  شدن شیوه صنعتی
صدد آن  حاضر در. پژوهش شود احساس میایران نیاز به الگویی متناسب با فرهنگ و اقلیم کشور 

مفهومی،  ۀایرانی و مطالع ـ گیري هنر اس�می که با مطالعه و بررسی جایگاه نقوش در شکلاست 
خلق الگویی  هب ،ها تنوع آنبا استفاده از هاي شهرستان دماوند و  زاده بصري و نمادین نقوش سنتی امام

  .اقدام کندایرانی و ایجاد کارآفرینی  ـ تولید پوشاك زنانه اس�میدر مناسب 

  پژوهش هاي پرسش و اهداف
 هنرهاي در ویژه به ایرانی غنی و کهن میراث در پژوهش و کاوش نیازمند پوشاك، طراحی ۀمطالع
 اند توانسته ،دارند معماري تزیینات در جمله از که غنایی و شکوه با ایران، سنتی هنرهاي. است سنتی
 از حفاظت و احترام و شناخت .بگذارند زنانه پوشاك طراحی ویژه به پوشاك طراحی بر اتیتأثیر
 و بارز وجوه شناخت سویی از بلکهنیست،  ها آن یکم و ديما ابعاد به صرف توجه فرهنگی میراث
 از گیري بهره و استفاده هاي راه یافتن براي کنکاش دیگر، سوي از و ها، آن معنوي و کیفی هاي ویژگی

 کوشش ۀثمر و وردهار اس�می،ـ  ایرانی راز و ررمزپ هاي مایه نقش .است روزمره زندگی در ها آن
 هنر ،دوچندان ت�ش و شوریدگی عشق، با که است اندیشمندانی و مندانهنر از متمادي هاي نسل
  .اند درآمیخته علمی و عرفانی، فلسفی مفاهیم با را خود

 و ها دیدگاهي ارتقا و رشد در اي ویژه سهم تواند میي ایرانی ـ اس�می ها مایه نقش شناخت
 طراحی به پیشینیان تجارب انتقال و بازشناسی و باشد معاصر نهنرمندا روي به تازه هاي افق بازشدن
 پی در را مدرن هنر بالندگی و شده موروثی معنوي هاي سرمایه نابودي از جلوگیري موجب نقوش،
 در را ما مسئولیت پیشتازي، مدعی کشورهاي و ایران بین فرهنگی هاي تفاوت داشت. خواهد
 مسئولیت، این رساندن فرجام به و انجام .سازد می دوچندان یادشده، فرهنگی میراث معرفی و شناخت
 تا ها آنجدایی  یا تحول سیر و ایران سنتی هنرهاي گیري شکل فضاي به تاریخی آگاهی نیازمند
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  .است کارآفرین افرادي از استفادهنیازمند  ها ایده این درآوردنِ اجرا به و کنونی روزگار
، آن رفع هاي حل راه جمله از و بیکاري توسعه الدرح جوامع مشک�ت ترین مهم از یکی
 استفاده اجتماعی رفاه و اشتغال ایجاد کشور، اقتصاد رشد براي توان می کارآفرینی از است. کارآفرینی

 هاي فرض پیش داشتن و ها مایه نقش در موجود هاي توانایی و ها قابلیت به نداشتن اشراف .کرد
 جستار دانست. کار تازه طراحان کامیابینا د�یل از یکی را �میاسـ  ایرانی نمادهاي با نامتناسب
 است. چند هایی پرسش به پاسخگویی پی در دیگري، تاریخی و علمی بررسی هر مانند حاضر،

  یند:گو پاسخ ها پرسش بدین کوشند می نویسندگان
ی ایران را گیري هنر اس�م اهمیت نقوش و جایگاه آن در طراحی پوشاك زنانه در روند شکل. 1

  توان تحلیل و ارزیابی کرد؟ چگونه می
  توان الگوهاي پوشاك زنانه را تقویت کرد؟ چگونه با کارآفرینی می. 2
 ؟کدامندهاي شهرستان دماوند  زاده هاي مفهومی، بصري و نمادین نقوش سنتی امام ویژگی. 3

  پیشینه پژوهش
 ییها اما پژوهش ،استانجام نشده ین مقاله شده، تاکنون پژوهشی با موضوع ا هاي انجام برابر بررسی

  ، بدین شرح هستند:اند  دادهقرار بررسی که بخشی از موضوع را مورد 
فارغ از اندیشه نام؛ نگاهی به کتاب شناخت پوشاك ایرانی « در مقالۀ )1396( بابایی. پروین 1

پردازد.  ه راضیه یاسینی میبه قلم سید» شناخت پوشاك ایرانی«، به نقد کتاب »کارکردزنان: زیبایی و 
یاسینی به بررسی پوشاك زنانه ایرانی در پهنه ایران بزرگ از دو زاویه تاریخی و جغرافیایی پرداخته و 

تولید پوشاکی ایرانی اي براي باز سپس اصول حاکم بر طراحی این پوشش را به منظور ایجاد عرصه
د و پوشاك تسلط کافی داشته و با نگاهی م ۀ. وي بر مسائل روز حاکم بر حوزکند طرح میاس�می 

  جامع دارد.و متنی موجز  ،کتاب روندي متمرکز .استکرده تحلیل  و بینانه مطالب را تجزیه واقع
بررسی مبانی نظري طراحی مد « در مقالۀ خود با عنوانِ )1393پروین بابایی و فاطمه اکبري (

دکوراتیو پرداخته و نقوش غالب در طراحی ، به طراحی »اس�میـ  لباس زنانه در الگوي ایرانی
  .اند گرا، انتزاعی، تاریخی، هندسی و نوشتاري تقسیم کرده نقوش طبیعت ۀپوشاك را به پنج دست

، مبانی و معانی »انیرا سنتی يهنرهادر  دنماو  نقش رتطوو  لتحو «سیر)، در کتاب 1389پردیس بهمنی (
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  گرفته از طبیعت، نمادهاي گیاهی و حیوانی را بررسی کرده است.نقوش و نمادهاي ایرانی، نمادهاي هندسی بر
هاي گرافیکی عناصر  بررسی قابلیت« اش با عنوانِ نامه در پایان )1388محمدقاسم حسینی (

نگاهی گذرا به پیشینه  ،»بر تزیینات حرم حضرت معصومه (س) تأکیدتجسمی در ابنیه مذهبی قم، با 
پردازد. در انتها نیز با  ها می مایه این نقش ۀسازند عوامل و عناصربیان ه ابنیه دارد و سپس باین تاریخی 

  شمارد. هاي گرافیکی نقوش را برمی معرفی موردي هر نقش، مختصري از قابلیت

 مفاهیم نظري

  پوشاك. 1
بعدها  یولداشته است،  یعیبدن در برابر عوامل طب داشتنِ و مصون نگه یپوشاك در ابتدا جنبه حفاظت

 ه استکرد دایپ يتر نقش برجسته یو فرهنگ یاجتماع يها تی، فعالیوجه به اعتقادات مذهببا ت
 یپوشش و لباس از جمله مسائل ۀمقول .)15: 1395؛ اباذري و طیبی، 108: 1396پور،  (کریمی و رایان

ء و جز ضروري يازینبه صورت بوده و  تباطبا آن در ار یدر زندگانسان است که همواره 
هر جامعه  تیاز جمع یمین زنان تقریباً .)123: 1381(نوري،  است ستهیبه آن نگرپذیر حیات نا جدایی
 زیان نسان یستود ییبایو ز ییخودآرا یعیطب زایاز لباس به ن يریگ و بهره ششپو. دهند یم لیرا تشک
راحی طرفته در  کار هب يها تیها و جذاب ییبایدر افراد و ز پوششی يتنوع الگوها .دهد یپاسخ م
در  طیفرهنگ حاکم بر مح و ها زهیانگ، یق. افراد با توجه به س�استمسئله بیانگر همین  ها لباس
به  آن قیاز طر يگر د و با جلوهنکن یعمال نظر ما شان لباس مورد ع�قه سشکل، رنگ و جن ابانتخ

اس�م از  میالشش زنان در احکام و تعدهند. پو یشان پاسخ م ندرودوستی  زیباییو  ییحس خودآرا
زنان و مردان  انیبرخوردار است که در کنار مباحث و موضوعات مربوط به روابط م خاصی تیاهم

توان در  یمپوشش زن مسلمان را  ي مطلوبهااریمع یکل طور هشود. ب یآن مطرح م یو مسائل شرع
  .)123: 1381(نوري، کرد  کلمه حجاب خ�صه

  یمصرفپوشش زنان در بازار  جیرا يالگوها. 2
  ؛زنان يمتعارف و مشترك پوشش ظاهر يها و الگوها قالب) الف
  ؛شوند یکار گرفته مه مشترك بي که در قالب الگوها ریمتنوع و متغ يها ها و طرح مدل) ب
  .)129: 1381(نوري،  روند میبه کار  یطیخاص مح طیکه در شرا ییها ها و طرح مدل) ج
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 جامعه ما کام�ً یفرهنگ تیان با توجه به هوزن يمشترك پوشش ظاهر يهاوو الگ ها قالب
 یربومیو مناطق غ يها در نقاط شهر محدود است و استفاده از آن قیمصادداراي شده و  فیتعر

از  کی . در هرفشک ،جوراب، شلوار، يروسر ،مقنعه، مانتو، الگوها عبارتند از: چادر نی. ااستمتداول 
ها و  مدل، یو مکان یزمان طیبا توجه به شراتوان  یممتعارف و مشترك  يها و الگوها قالب نیا

  ت.کار گرفه ببا الهام از نقوش سنتی شهرستان دماوند را  يا متنوع و گسترده يها طرح

  پوشاك و وابستگی اقتصادي. 3
 عنوان بهمد  دهیخود از پد يبه اهداف اقتصاد لین يداران در عرصه پوشاك برا هیاز سرما ياریبس«

و جذاب در  تازه يکنند. ارائه الگوها یاستفاده م شتریو فروش ب يجلب مشتر يرامناسب ب یاهرم
 دارانیخر نظرشوند،  یارائه م یو غرب یضدارزش يها و در قالب يدیتقل که عموماً نیمع یمقاطع زمان

آنکه پوشش از  بیش، گفت باید وزمرا سلبا هربادر .)123: 1381(نوري،  »ندنک یرا به خود جلب م
 جامعهدر  دمُ يمعنااز آنچه . ستا بیگانه کام�ًو  فرهنگی تهاجم هگاو  تبلیغو  تصویر، ی باشدمناسب
 نیایرا غنی فرهنگ سساابر همآن  ؛باشد شتهدا سلبا حیاطر که ستا يدمُد، گیر ارقر مدنظر باید ما

 ـ نقوش ایرانی يالگو یمعرفدر مؤثر و کارآمد  يابزار غاتیتبل .)139: 1394(پایدارفرد و دیگران، 
 يها الگوها و قالب ی. معرفاستد مدر قالب  استفاده از آن يجامعه و جلب نظر افراد برابه  اس�می

 ژهیو هو ب نترنتیاون، یزیو تلو ویاز جمله راد یارتباط جمع لیها و وسا رسانه قیپوشش از طر دیجد
در جامعه  یس و پوشش خاصشدن لبا داز جمله عوامل م غیرهی وخارج يها ها و شبکه ماهواره
الگو،  کیشدن  دم يپوشاك برا ۀو عرض دیتول گذاران استیاندرکاران و س دست یگاه البتهاست. 

کنند  یو ارائه م جیاقشار مرفه جامعه، ترو انیبا� در م يها متیمحدود و با ق یصورت هابتدا آن را ب
  .)123: 1381(نوري، 

  پیشرفت نیایرااسالمی ـ  يلگوا. 4
 بچورچهاو در اس�می  شناختیهستیو  ختیاشنفتمعر مبانی بر مبتنی پیشرفت نیایرااس�می  يلگوا«

 تحلیلو  تبییندر  وتتفا موجب بچورچهاو  مبانی یندر ا وتتفا. ستااخ�ق اس�می و  قحقو
). این الگو زمانی 16: 1397(قاسمی و دیگران، » شود می هادهبرو را بمطلو ضعیتو و دموجو یطاشر

 يها عرصه تمامکه موضع خود را در بایستد  یغربه توسع يتواند در برابر الگو یم یابد و توسعه می
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تمام  وگرنهبپردازد؛  مبتکرانهمستقل و  يساز يو مورد سازي به مفهوم وکند مشخص  یاجتماع یزندگ
عرصه ه در از جمل؛ نخواهد شد مسئله حلمانند و در عمل،  یم یو مبهم باق یکل، فکراتتمباحث و 
  ).65: 1396پرداخت (جمشیدي،  شرفتیپه مقولمطالعۀ به  دیفرهنگ با
 عایتر با جامعهو  دفر نیو روااخ�قی  منیتا یکدنز طتباو ار، پوشش يلگوا یندنما جهو«

 پوشش يلگوا ايبر تکالیفی ضعو به مرا یناو  دهبواس�م  ینید منظا مدنظر ارههمو، پوشش محکاا
اگر بتوان  .)46: 1393(دهقانیان و خیري، ست» ا اردهگذ تأثیر جامعهو  دفر ینید تهوی برو ه نجامیدا

بدیهی پدیده مد در عرصه پوشاك را به مسیري سوق داد که میان هویت ایرانی و هویت  ۀنتیج
غیرایرانی تمایز ایجاد کند و سبب سنگینی کفه هویت ایران در الگوهاي پوششی شود، از این پدیده 

شدت نیازمند تحولی فرهنگی  پوشاك زنان، به ویژه بهپوشاك  ۀسیار سود جست. اکنون حوزتوان ب می
  .)56: 1395بر مبناي هویت ایرانی اس�می است (یاسینی، 

  و طراحی پوشاك کارآفرینی ۀرابط. 5
تأثیري که توسعه کارآفرینی بر اقتصاد کشور دارد، بسیار بااهمیت است. محققان بر این باورند که 

ها  توانند مانع رسیدن نظام اقتصادي به تعادل ایستا شوند و چون بهترین استفاده را از فرصت رآفرینان میکا
هاي مناسب براي فعالیت  کنند. یکی از زمینه سازي براي کلیت نظام اقتصادي می برند، اقدام به فرصت می

توان با کمک کارآفرینی  غال می). براي ایجاد اشت23- 28، 1395نور:  سازي است (قاسمی اقتصادي بومی
هاي تخصصی را در زمینۀ  ها بتوانند رشته که دانشگاه صورتی سازي کرد. در هاي تحصیلی را بومی زمینه

دهند  دیدۀ آن رشته، کار و طرح ارائه می کارآفرینی تعبیه کنند، در نهایت افراد کارآفرینِ آموزش
ها و امکانات بومی شروع به  ، کارآفرین با استفاده از تواناییها ). در این نوع فعالیت29: 1391(عبدالملکی، 
هاي اجتماعی و فرهنگی جوامع مختلف است، تنوع  کند. طراحی پوشاك که متأثر از نگرش فعالیت می

بسیار با�یی دارد. فرایند طراحی پوشاك از عناصري همچون جنس پارچه، چاپ پارچه، تزیینات روي 
شود. طراحی پوشاك فعالیتی هنري است؛ بنابراین  ي، ایده و اهمیت رنگ تشکیل میگیر لباس، الگو، اندازه

هاي خ�ق و  کارآفرین باید داراي شخصیتی خ�ق و هنري باشد و بتواند از پارچه و منسوجات به شیوه
هاي بومی و ملی در طراحی  توان از نقش اصیل استفاده کند. براي اعت�ي فرهنگ ایرانی ـ اس�می می

هایی  توان با سازمان هاي بیگانه می ها، به جاي طرح وشاك استفاده کرد. براي استفاده از این نوع طرحپ
  همچون میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگري همکاري کرد.
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 و طراحی پوشاك يفرهنگ با معمار ۀرابط. 6

مؤثر است.  آناعی فرهنگی و اجتم ۀهاي تاریخی و فرهنگی یک ملت براي ترسیم آیند شناخت ریشه
آنکه الگوي پوشش بیش از  .ستها ملتبررسی پوشاك  ،ها ریشهاین ها براي شناخت  یکی از روش

پذیرد. لباس مانند  ها و عادات اثر می پذیر باشد، از باورها، ارزشتأثیراز اقلیم و اوضاع اقتصادي 
ك یک جامعه در واقع تغییر توان گفت تغییر پوشا میاست؛ بنابراین نمادي از فرهنگ جوامع  ،پرچم

اي به  اي باشد که ضربه فرهنگ آن جامعه است. طراحی و تولید پوشاك در یک جامعه باید به گونه
فرهنگ و هویت اس�می نزند و سبب فراموشی پیشینه و اصالت ایرانی نشود (پایدارفرد و دیگران، 

عادات ات، یاخ�قن، یا، هنرها، قوانها، باوره از دانش يا دهیچیپ ۀمجموع فرهنگ« .)136- 137: 1394
به نام  يگریبعد دفرهنگ . شود فیتعر شیاز جامعه خو يکه فرد عضوشود  تعریف میو هرچه 
 ها در ارزش شهینوع فرهنگ، ر نی. ااستغیره ها، بناها و و منظور از آن، ساختماندارد  زین يبعد ماد

پور،  (کریمی و رایان »شود یم انینما يعمارو م یارتباط فرهنگ ۀجا حلق نیباورها دارد و از هم و
1396 :111(.  

ها را به سمت  فرهنگ هستند، همواره انسان ۀکنند هایی که خاستگاه و تغذیه اصول و ارزش
شوند. این  هایشان ظاهر می و به صورت لباس بر جامعه و بر اعمال و فرآوردهکرده خویش جذب 

شان، سیما و  هایشان، آثار هنري یکدیگر، فرآورده ها با انسان ۀطها، بر راب متأثر از اصول و ارزش اعمالِ
ها و با طبیعت  روابطی که با سایر انسان تمامیشان و خ�صه بر  شان، بر لباس کالبد شهر و ساختمان

 یطیاز مح یبخش عنوان به يمعمار .)66: 1394گذارند (یوزباشی،  هاي خویش دارند، اثر می و ساخته
 يادیز یو اجتماع يهنر، یارزش، یمذهب يحاصل نکات و پندارها ،شود یساخته مکه توسط انسان 

 يفرهنگ معنو ینیعصاره و نمود عو ها  آن ياز فرهنگ ماد یبخش مهم یهر ملت ياست. معمار
، بینی جهانفرهنگ، هنر،  هیپوشش بر پا يالگو .)111: 1396پور،  (کریمی و رایان »است شانیا
ها و اقوام  ها و تمدن فرهنگ ریبا سا نیسرزم نیو روابط ا یاسیو اوضاع س شتیمع ۀویبوم، ش ستیز

بخشد  یم تیهو، یرانیپوشش ا عنوان بهاست که آن را  يا هیما شکل گرفته و همواره متضمن درون
  .)241: 1393(بابایی و اکبري، 
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  . نقوش سنتی7
ترین  گیرد، یکی از مهم اس�می ریشه می جویی هنرمندان مسلمان که از تعالیم گرایی و تعالی اندیشۀ کمال

اي براي  آید. هنرمند مسلمان هر طرح و نقشی را وسیله ارکان ماندگاري هنرهاي اس�می به شمار می
جوي  و داند. در اینجا هنرمند با تکیه بر معرفت و شهود قلبی، در جست عبادت و آرامش درونی خود می

ترین شکل ترسیم کند (خاکباز الوندیان و علومی،  ن و مناسبتری آن است که مفاهیم عمیق را با ساده
 کردن بناها، رسالت مهم و بزرگی نقشینه هاي طبیعی براي گزینش شکل هنرمندان ایرانی، در). 46: 1391

 ۀهاي مورد استفاد رو، نقش این از ؛میان جهان مادي و معنوي بود شان، ایجاد پیوند عهده داشتند و آرمان بر
د ان نرفته تنها به منظور آراستن اشیا و ابنیه به کار اند و شکل گرفته اس�می براساس مفاهیمی ارهآنان همو

)Youzbashi & Emamifar, 2016: 10-20(.  ،در حقیقت، همین نقوش و تزیینات مجلل و باشکوه
مذهبی معرفی کرده ترین، زیباترین و گیراترین هنرها در اماکن  ترین، جذاب ها را یکی از معنوي زاده امام

  )Youzbashi & Eghbali, 2016: 10-12(است. 

  . نقوش سنتی شهرستان دماوند استان تهران8
هاي  هاي مهم هنر و تمدن است که از پیش از تاریخ تاکنون مورد توجه گروه معماري یکی از شاخه

 ،طی این دوران در تکامل و گسترش آن به عمل آمده است. يمختلف انسانی قرار گرفته و سعی وافر
اي براي ظهور هنرهاي مختلف و نمایش شکوه و  بر رفع نیازهاي کاربردي، عرصه معماري ع�وه

شدن  ). تزیینات وابسته به معماري سبب افزوده22: 1388فر،  (شایسته بوده است نیز عظمت صاحبان آن
شود  ات آثار مشخص میشود. با توجه به تزیین ارزش و ایجاد هماهنگی و کارآمدي فضاي معماري می

: 1395فر،  (یوزباشی و امامی اند گیري و دوام اهداف معماري اس�می داشته که نقش اساسی در شکل
تزیینات وابسته به آن  ویژه هاي گوناگون هنرهاي اس�می، معماري اس�می و به ). از میان شاخه42

ویژه در اماکن مذهبی مانند  بنیه اس�می بهمانده از هنرهاي تزیینی در ا جایگاه شاخصی دارد. آثار برجاي
فرد و ژرفاي تجسمی هستند (خاکباز الوندیان و  به مساجد و بقاع متبرکه، واجد روحیات منحصر

بندي  سازي و ترکیب هایی همچون تکرار، تکثیر، قرینه ). معماران مسلمان با مؤلفه45: 1391علومی، 
اند  اهی، گرایش شدیدي به تزیین و آرایه داشته و کوشیدههاي هندسی و گی ها و طرح مایه مداوم نقش

  .)Dalu Jones, 1978: 161عظمت و شکوه معماري را با زیبایی و ظرافت درآمیزند (
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ها و  بندي همگی آن ها، تزیینات و نمادها در معماري اس�می بسیار متکثرند و جمع مایه نقش
مانند شهرستان  اي مورد مطالعه به ناحیه ۀشدن منطق  نماید اما با محدود دشوار می شان مرزبندي بین

سازد. شهرستان دماوند داراي آثار تاریخی و بناهاي  مرتفع میاي  اندازهرو را تا  دماوند، مانع پیشِ
متعددي هست که داراي نقوش سنتی زیبا و چشمگیري هستند. از جمله آثار تاریخی شهرستان 

ها نیز از  که در نقاط مختلف شهرستان وجود دارد و اغلب آن استآن هاي متعدد  زاده دماوند امام
هاي یادشده، داراي نقوش  زاده . امامداردزاده  امام 39. این شهرستان هستندس�جقه  ۀبناهاي دور

ها را  زاده مهم و کلیدي نقوش امام هاي در تحقیق حاضر، ویژگی تزیینی بسیار زیبا و متنوعی هستند.
هاي فنی  هاي تصویري و طراحی به همراه ویژگی ، با نمونههستندخص نقش شا پنجکه شامل 

شده، نقوش  . بنا به تحقیقات انجامایم کردهبندي  دسته ،در قالب یک جدول براي هر نقش ،کدام هر
، د: نقوش گیاهینشو دسته تقسیم میچهار هاي شهرستان دماوند استان تهران به  زاده تزیینی امام

  نگاره. خط، و یوانینقوش ح، نقوش هندسی

 روش پژوهش

تحلیل  و ايـ  میدانی) استفاده شده است. تجزیه هاي پژوهش، از روش ترکیبی (کتابخانه در گردآوري اط�عات و داده
مشاهده، شامل  ها داده ها کیفی بوده و از روش پژوهش توصیفیـ  تحلیلی بهره گرفته شده است. ابزار گردآوري داده

گیري نیز انتخابی بوده و  است. روش نمونه برداري فیش اینترنت و، راسکن برداري)، لمدوربین (عکاسی و فی
به روش میدانی عکاسی به عمل آمد. به زاده)  امام 39(هاي شهرستان دماوند  زاده منظور، ابتدا از تمامی نقوش امام بدین

بندي شدند، سپس  صري آن صورتهاي مفهومی و ب علت تعدد نقوش هندسی و گیاهی، پنج نقش انتخاب و ویژگی
براي هر نقش سه طرح پوشاك زنانه با الهام از این نقوش طراحی شد. در تمام مراحل طراحی ت�ش شده است که 

نفسه حامل فضاي  ها که فی زاده طرح جدید ارتباط خود را با نقوش سنتی حفظ کند؛ البته ویژگی ساختاري نقوش امام
ها به شکل سنتی و دستی  لی موفقیت در این زمینه بوده است. طراحی برخی نشانهبصري متفاوتی هستند، عامل اص

هاي کاربردي طراحی استفاده شده است. براي بازسازي، تکثیر،  افزار انجام گرفته و سپس براي اجراي نهایی از نرم
استفاده شده  2از فوتوشاپو براي طراحی پوشاك  1افزار گرافیکی کرل دراو کردن و ترکیب نقوش نیز از نرم استلیزه

  اند. است. همچنین نمادهاي این نقوش بررسی شده

                                                      
1. Corel draw 
2. Photoshop 
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  هاي پژوهش یافته
  گیري هنر اسالمیـ  ایرانی . اهمیت و جایگاه نقوش در طراحی پوشاك زنانه در روند شکل1

یم بین می، دانسته است و اگر از منظر اس�م، به مطالعۀ آن بپردازیم اس�م، انسان را موجودي هدفمند
کند. الگوي اس�می  اي که طراحی شده است، ایفاي نقش می که انسان براساس الگوي توسعه

شناختی اس�می و داراي قوانینی چون حقوق و اخ�ق  شناختی و هستی معرفتبر  مبتنیپیشرفت 
  :کردین یبراساس دو شاخص تعتوان  میبودن الگو را  . ایرانیاستاس�می 

  ؛تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی، اقلیمی و سیاسیانطباق الگو با شرایط . 1
آن را به وجود آورده باشد (پورسعید و که بودن طراحان؛ یعنی فکر و ابتکارِ ایرانی  ایرانی. 2

  .)8- 9: 1393عاشوري، 
. شاهد آن هستیم زین یرانیا يها در لباس که بودن آن است ینیی، تزیرانیهنر ا يها یژگیاز و یکی
که در هر منطقه و هر  ییتا جا ؛متنوع است اریلباس زنانه بس ۀدربار ویژه شاك بهپو نییتز يها روش

در سراسر پارچه و  ای ناتییتز نیشود. ا یم استفادهلباس  نییتز يبرا یمتفاوت يها دوره، از روش
به کار لباس ۀ ها و لب نیآست مانند دور یقه، دور بازو، سر ییها ا در بخشیشوند  یلباس تکرار م

  ).255: 1393(بابایی و اکبري، شود  یمتناسب با ساختار لباس طراح دیبخش با نی. اروند می
  توان به پنج دسته کلی تقسیم کرد: نقوش غالب در طراحی پوشاك را می

  ها، جانوران و مناظر؛ گرا: انسان، گیاهان، گل نقوش طبیعت. 1
  نقوش انتزاعی: عناصرِ بیانگر طبیعت به صورت غیرمستقیم؛. 2
  نقوش تاریخی: استفاده از عناصر تاریخی مانند بناها؛. 3
  نقوش هندسی: استفاده از اشکال هندسی مانند مربع، دایره، مثلث وغیره؛. 4
  ).246: 1393نقوش نوشتاري: استفاده از حروف و نوشتار (بابایی و اکبري، . 5

  . تقویت الگوهاي پوشاك زنانه به واسطه کارآفرینی2
 ،فرهنگ یک کشور داشته باشد و بر مبناي همین فرهنگ ازابتدا باید شناخت کافی  کارآفرین نمونه

تا در ها سعی کند  ضمن توجه به فرهنگ سایر ملت ،شروع به تولید داخلی کند و در مرحله بعد
 يهارکاوکسب .)25- 28: 1395نور،  (قاسمیکند ایرانی را معرفی  ـ فرهنگ اس�میصادرات، 
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شد ر دبعاا شناخت .میشوند بمحسو جهانی دقتصادر ا شدر حیاتی ايزجاز ا متوسطو  کوچک
(طالبی و عبدلی ست ا ارثیرگذتأ فرینیرآکا سعۀتواز  هاي حمایت سیاستین وتددر ، رکاو کسب
از ، ضرورت دارد فرینرآکا دفر در یژگیهاوضمن اینکه وجود برخی  .)75: 1392آبادي،  محمد

و  رتقدآوردن  ستدبه، ندگیز بهتر یطاشرن دمهیاکر، به استق�ل ت�ش براي دستیابیه، نگیزاجمله: 
، جامعه ايبر دنبو مفیدي، سالمند نمادر ز شخصی ندگیز بمطلو یطاشر مینتأ، جامعهدر  رعتباا
(طالبی و عبدلی . شخصیي ناییهااتوو  هاادستعدوز ابرو  شناخت، قبلی شغلاز  يضایترنا

این پژوهش ت�ش که مطرح شد، ایده و طرح کلی و مقدماتی  طبق مباحثی .)87: 1392آبادي،  محمد
هاي شهرستان دماوند) در  زاده استفاده از نقوش سنتی معماري (امام دربراي ایجاد بستري مناسب 

ایرانی را  ـ زمان با احیا و بسط این نقوش، الگوي اس�می بتوان هماست تا طراحی پوشاك زنانه 
که سنخیتی با هویت زنان جامعه یافت دهاي مدرن غربی براي م گسترش داده و جایگزین مناسبی
تولید رساند و  ۀرا به مرحل اي خ�قانه ۀتوان اید یند کارآفرینی میاایرانی ندارند. در این راستا طی فر
  .دادکار شد و محصو�ت بومی را به بازار ارائه  و از طریق آن سبب گسترش کسب

  هاي شهرستان دماوند زاده مادین نقوش سنتی امامهاي مفهومی، بصري و ن . ویژگی3
امروزه در  آید. به شمار میهاي جوامع و نمادي از هویت اجتماعی ملل  پوشاك یکی از مشخصه

. بر استمحسوس  ،الگویی متناسب با فرهنگ اقلیم کشورضرورت داشتنِ ایران ویژه  بهجوامع بیشترِ 
هاي شهرستان دماوند در طراحی پوشاك  زاده عماري امامنقوش سنتی برگرفته از بناهاي م ،این اساس

سه طراحی پوشاك زنانه با الهام از نقوش سنتی همراه در ادامه، اند.  مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفته
 شود. میارائه به طور خ�صه با معرفی و نمادهاي نقش 
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  . کاربرد نقوش در طراحی پوشاك زنانه1شماره جدول 

 زاده ام امامن  ردیف
طراحی 
 نشانه

 عکاسی از نقش
 کاربرد در طراحی
  پوشاك زنانه

 نوع نقش
مکان 

 قشن

1  

زاده عبداهللا و  امام .1
 عبیداهللا(ع) محله درویش

زاده فضه  امام .2
 افزا خاتون(س) محله روح

زاده قاسم(ع) محله  امام .3
 اوره

تن(ع) محله  هزاده س امام .4
  چالکا

 زاده عیسی(ع) امام .5
 زیارت يروستا

تن(ع)  زاده هفت امام .6
 محله درویش

 

 

 

  

نگاره  خط
(درخت 

 انجیر)

تاج 
 ضریح

2  
زادگان عبداهللا و  امام

حله درویش معبیداهللا(ع) 
 شهر دماوند

 

 

 

  

 گیاهی
تاج 
 ضریح

3  
العابدین(ع)  زاده زین امام

  ن زا يروستا

 

   

 گیاهی
با�ي 
 ضریح

4  
 محلهزاده محمد(ع)  امام

 جی�رد

 

   

 گیاهی
دیوار 
 داخلی
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 زاده ام امامن  ردیف
طراحی 
 نشانه

 عکاسی از نقش
 کاربرد در طراحی
  پوشاك زنانه

 نوع نقش
مکان 

 قشن

5  
شهر  زاده هاشم(ع) امام

 دماوند

 

   
  

 گیاهی
در 
 حرم

6  
محله زاده محمد(ع)  امام

 جی�رد

 

   

 گیاهی
دیوار 
 داخلی

7  

زاده ابراهیم(ع)  امام
و  دشتک يروستا

زادگان دوبرار(ع)  امام
 مراء يروستا

 

   

گیاهی (گل 
 �له)

در 
 اصلی

8  
الدین  شمسزاده  امام

 محمد(ع) دماوند

 

  

 

  

 در هندسی

 تجزیه و تحلیل

  پر (شمسه) هشت ۀستار ،زاده عبداهللا(ع) نقش دیوار داخلی امام. 1
است. چرخیدن دو مربع به وجود آمده  پر از است. شکل کاشی هشت رپ ین کاشی به صورت هشتا

اند. نقش به رنگ  فام، نقاشی شده هاي گلدار ختایی بوده و به طریق زرین ها داراي طرح این کاشی
هاي مذهبی در  هاي بدون پیکره براي موقعیت آن آبی �جوردي است. این کاشی ۀزمین سفید و پس

بندي آن در  بندي قرینه استفاده شده و ترکیب . در ساختار طراحی نقش از ترکیباند نظر گرفته شده
کاري اهمیت  ه در بناهاي تاریخی ایران، کاشیرفت کار از میان هنرهاي تزیینی بهکل بنا افقی است. 
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د. آور شمار به اس�می دوران در ایران سنتی معماري نماد را آن توان می که جایی تا ؛بیشتري دارد
رمزي خورشید بوده است. همچنین از دیرباز مردم بر این باور بودند که بهشت  ۀپر، نشان کاشی هشت

است؛ پس شکل کلی کاشی نشانه بهشت،  به همیشه بازهشتم آن یعنی تو هشت در دارد که درِ
  .خورشید، نور و رهایی از تاریکی و ظلم است

محیط و  ۀهاي گردان و چرخشی که هم نقوش ختایی با عناصر متکثره اعم از برگ، غنچه، گل و ساقه
حه، گیرد، همچون ستارگان منتشرشده در آسمان صف نوازي خود دربرمی اطراف یک ترکیب را با چشم

 هاي گلدار و اسلیمی، در پردۀ هنرمند با طرح ذهن پیچیدۀکند.  عوالم دور دعوت میۀ انسان را به مشاهد
رنگین �جوردي و نمادینی به نام لعاب، غرق معنا و تزیین و رمز شده است. کاشی با لطافت و شفافیت 

خط و رنگ، عرفان نهفته در تفکر تواند در نهایت به مدد نقش و  بخشد و می خود، ماده را شرافت معنا می
اس�می و دینی را از مسطوره و پرده پنهان ماده خارج سازد و در منظر نگاه و فهم و دریافت بشري قرار 

  .)2(جدول شماره  دهد و معراج انسان را از ساحت زمین به ساحت آسمان میسر سازد

ورزان  ینهآ يزاده عبداهللا(ع) روستا هاي مفهومی و بصري نقوش امام ویژگی. 2شماره جدول 
  شهرستان دماوند و طراحی پوشاك زنانه

متري شرق تهران دماوند، سه  70تهران، شهرستان دماوند، بخش مرکزي، دهستان ابرشیوه،  (ع):زاده عبداهللا امام
   (ع)زاده عبداهللا خیابان امام (ره)،ورزان، خیابان امام خمینی راهی آبسرد، دور برگردان دوم روستاي آینه

  نقش
  

  دهنده: نقطه، خط، سطح عناصر بصري تشکیل

  قالب نقش  بندي ترکیب
روش 
  تزیین

  نوع مصالح
نوع 
  نشانه

  مکان نقش  رنگ  نام نقش  نوع نقش

  هندسی  نمادین  کاشی  میناکاري  مربع  افقی
شمسه 
  ایرانی

آبی �جوردي، 
  سفید

دیوار 
  داخلی

  کاربرد نقوش در طراحی پوشاك
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 نقوش در طراحی مانتو  حی روسرينقوش در طرا  نقوش در طراحی کیف

      

  دماوند، گل ختایی (ع)زاده هاشم نقش ضریح امام. 2
ها، غنچه، برگ و ساقه تشکیل شده است. تمامی گل و اجزاي گل به سمت شکل  این نقش گیاهی از گل
بندي  و ترکیب بندي قرینه استفاده شده است در ساختار طراحی نقش از ترکیبکنند.  حلزونی حرکت می

یابند و  مفردات ختایی چون برگ و ساقه و غنچه با وجود گل معنی میآن در کل ضریح عمودي است. 
تجلی محبوب، از منظر اهل نظر  ثمر و آخرین جلوۀ مثابه اي از گل هستند. گل به جملگی نشان و اشاره

کمال  چیز را جلوۀ هاند، در مقام مجرد تجرید، هم است. هنرمندانی سالک که مبدع نقوش تذهیب بوده
هاي مجرد  اند. گل رو، گل را در مقام کمال اشکال در هیئتی مجرد به کار گرفته این اند و از معبود دیده

هاي  گیرند و در بین بندهاي اسلیمی و عشقه تذهیب که از طریق اسلیمی همسو با گردش آن شکل می
غنچه، فروبسته و پنهان و گاهی شکفته و  کنند، همه نشان تجلیاتی هستند که گاه چون ختایی جلوه می

اي دارند. گل همزاد  اي اشاره گون و مجرد بر اهل راز در هر مرتبه شوند و در این تجلیات گونه عیان می
 ). قاعدۀ140- 141: 1392تواند همدم گل شود (قمري،  نور است و سالکی که در طریق نور است می

است؛ شکل مقدسی که کمال اشکال است گویی هرجا » ایرهد«شکفتن گل نیز همچون ماه و خورشید بر 
اي از  هاي ختایی مرتبه شود. گل وار چون خورشید و ماه منتهی می شود، در ظرفی دایره روایت نور می
رو،  این اش از نور پر شده است؛ از گذارند؛ گرچه همچون جام هستی ها را به نمایش می ملکوت گل

ترسیم گل در وجوه  شود. قاعدۀ نماید و تصویر و نشان نور می مینمایش هستی نور در شکل خویش 
هاي ختایی به شکل  مختلفش در تذهیب نیز بر دایره استوار است و از تلفیق و ترکیب دوایر، انواع گل

  .)3(جدول شماره  شوند هاي مجرد ظاهر می غنچه و گل کامل و با جلوه
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  اشم(ع) شهرستان دماوند و طراحی پوشاك زنانهزاده ه هاي مفهومی و بصري نقوش امام ویژگی. 3جدول شماره 
کیلومتر استان تهران، شهرستان دماوند، بخش مرکزي، دهستان تارود، شهر دماوند، جاده هراز،  (ع):زاده هاشم امام

  شمال شرق تهران 55
  نقش

   

  دهنده: خط، سطح عناصر بصري تشکیل
قالب   بندي ترکیب

  نقش
روش 
  تزیین

  مکان نقش  رنگ  نام نقش  نوع نقش  انهنوع نش  نوع مصالح

هاي  کناره  اي قهوه  ختایی  گیاهی  نمادین  چوب  کاري منبت  مستطیل  عمودي
  ضریح

  کاربرد نقوش در طراحی پوشاك
 نقوش در طراحی مانتو  نقوش در طراحی روسري  نقوش در طراحی کیف

      

  نقش معقلی (ع)،زاده هاشم خارجی امام نقش دیوار. 3
نوع  به اینو اند  که کنار هم قرار گرفتهاست  با ابعاد بسیار کوچک هایی کاشیشامل اري ک کاشی این

اي، سیاه، سفید و  هاي آبی �جوردي، آبی فیروزه از رنگدر تهیۀ این کاشی گویند.  میمعقلی  ها کاشی
گیري ها جلو تلفیق کاشی با آجر در نماسازي از انبساط و انقباض کاشی خاکی استفاده شده است.

رسد. انواع خطوط مستقیم در  شدن لعاب کاشی به حداقل می کند. با این عمل پریدن و خرد می
درجه و شطرنجی از نقوشی هستند که  45محورهاي عمودي و افقی و گاه خطوط مورب با زاویه 
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کاشی معقلی به نوعی کاشی مزین به خطوط کوفی بنایی . شوند میکاري معقلی استفاده  در کاشی
شود. کوفی بنایی (معقلی)  ین سطوح مختلف در معماري سنتی استفاده مییشود که براي تز ه میگفت

کاربرد نیز نوع خط  .گر شده است ها جلوه نوعی کاربردي از خط کوفی است که در بناها و معماري
 ،طمانند سایر خطو و تر است به این خاطر که برش آن آسان ؛کاري و آجرکاري دارد زیادي در کاشی

به این خط ند. ا گذاشتهآن به همین سبب نام خط بنایی را بر  ؛وتاب زیادي ندارد کنج و کنار و پیچ
 . البتهشود بندي می آسان و متوسط و مشکل، دستهشکلِ به شده است و هاي مختلف پدیدار  صورت

  نیز بر آن نهاد.هاي منحصر، مربعی یا مستطیلی و متداخل  توان نام می
تفکر و تعقلی که خطاط باید براي ترسیم این به یکی معقلی که  :رود ا دو تلفظ به کار میواژه معقلی ب

اي است با  وزن محفل واژه معقل بر .شود صورت معقلی تلفظ می و دیگري به ،کند کار ببندد اشاره می  خط به
حیح صکنند که هر دو  و شکل تلفظ میریشه فارسی به معنی دیوار، قلعه و پناهگاه بلند. واژه بنایی را نیز به د

کند و دیگري بنایی که این خط را  ها می . یکی بِنایی که این خط را منسوب به ابنیه و ساختمانرسد به نظر می
  .)4(جدول شماره  اند کند که به احتمال زیاد طراحان این خط آنان بوده منتسب به معماران می

  ده هاشم(ع) شهرستان دماوند و طراحی پوشاك زنانهزا هاي مفهومی و بصري نقوش امام ویژگی. 4جدول شماره 
کیلومتر استان تهران، شهرستان دماوند، بخش مرکزي، دهستان تارود، شهر دماوند، جاده هراز،  (ع):زاده هاشم امام

  شمال شرق تهران 55
  نقش
  

  دهنده: نقطه، خط، سطح عناصر بصري تشکیل

  بندي ترکیب
قالب 
  نقش

روش 
  تزیین

  مکان نقش  رنگ  نام نقش  نوع نقش  نوع نشانه  لحنوع مصا

  معقلی  هندسی  نمادین  کاشی  يکار کاشی  مستطیل  عمودي
هاي  رنگ

  سنتی
دیوار 
  خارجی



  ۴۹  پور / عطیه یوزباشی، سمیه رسولیی ـ ایرانی پوشاك زنانه اسإلم يالگوها تیتقوکارآفرینی و 

 

ـ ایرانی پوشاك زنانه اسالم يالگوها تیتقوکارآفرینی و   شهرستان دماوند یبا الهام از نقوش سنتی 

  کاربرد نقوش در طراحی پوشاك
 نقوش در طراحی مانتو  نقوش در طراحی روسري  نقوش در طراحی کیف

      

  اسلیمی سربند (ع)،زاده میرمطهر داخلی امام نقش دیوار. 4
نقطه  آغازاستحکام و پوشانیدن بندهاي اسلیمی در نقطه  ،سربند اسلیمی نقشی است که براي اتصال

که با قرارگیري بر روي  استاز عناصر طبیعت  یشکلسربند رود.  انشعاب و نقطه تقارن به کار می
ز حالت و فرم همچنین دو بازوي هر اسلیمی ا است. بند حلزونی، گردش اسلیمی را به وجود آورده

بندي انواع  شود. در ترکیب طرح اسلیمی ایجاد می جقه، بتهت�قی دو  کند که گاه با پیروي می جقه بته
نقوش اسلیمی و ختایی آغاز حرکت بیشتر با یک گل بزرگ و یا یک سربند محکم و استوار است و 

تواند یادآور یکی از  میمر اشود. این  ختم می اي رسته انتهاي ساقه به غنچه یا برگ کوچک و تازه
هاي ما در زندگی باشد. گویی هنرمند مسلمان در ت�ش است تا تفکر دینی خود را  ترین نگرش مهم

تواند نماد و  گل بزرگ یا سربند میکند؛ بنابراین اي موزون و شاعرانه در طراحی خود بازگو  به گونه
وازن، آرامش، لطافت، پویایی و هماهنگی ت .)114: 1386سن،  آگاهی و استواري باشد (تام ۀسرچشم
هنري، حیاتی  یمادي و معنوي موضوع يبخشیدن به اجزا هایی هستند که براي وحدت ارزش

ویژگی حرکت منحنی مارپیچ یا اسلیمی،  .)185: 1381لر،  شوند (پورجعفر و موسوي محسوب می
رود و  تعالی به شمار می پس حرکت از لوازم رسیدن به ؛نیل به وحدت و معنی رو به کمال است

  .)5؛ جدول شماره 185: 1381لر،  شدن باید به دنبال حقیقت بود (پورجعفر و موسوي براي متعالی
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کهنه شهر  محله قلعه (ع)زاده میرمطهر هاي مفهومی و بصري نقوش امام ویژگی. 5شماره جدول 
  آبسرد شهرستان دماوند و طراحی پوشاك زنانه

آبرود، شهر آبسرد، بلوار  تهران، شهرستان دماوند، بخش مرکزي، دهستان جمع :(سید گتمیر) (ع)زاده میرمطهر امام
  کهنه کوچه توحید، محله قلعه (ع)،خیابان امام حسین (ره)،امام خمینی

  نقش
  

  دهنده: خط، حجم عناصر بصري تشکیل

  بندي ترکیب
قالب 
  نقش

روش 
  تزیین

نوع 
  مصالح

  شمکان نق  رنگ  نام نقش  نوع نقش  نوع نشانه

  سقف  سفید  اسلیمی  گیاهی  نمادین  گچ  بري گچ  لوزي  افقی
  کاربرد نقوش در طراحی پوشاك

 نقوش در طراحی مانتو  نقوش در طراحی روسري  نقوش در طراحی کیف

      

  ضلعی ششزاده میرمطهر(ع)،  اهللا(ع) و امام زادگان عبداهللا خلیل . نقش دیوار داخلی امام5
اي است که آن را احاطه  مساوي با نصف قطر دایره ،ا�ض�ع متساوي ضلعی ششهر ضلع شکل 

از یک مستطیل سیاه و آن از اض�ع  یک هراي است و  به رنگ آبی فیروزه ضلعی ششکند. خود  می
هاي مذهبی عموماً پایه هندسی و تجریدي  نقوش متأثر از اندیشهدو مثلث سفید تشکیل شده است. 

به مضامین مذهبی اشاره  ـ ها برداشت کرد توان از آن که می گونه آن ـ دارند و به صورت رمزي
 هاي دماوند زاده امامپر، در  ششهاي  و گل ضلعی ششدر اشکال هندسی  ششکنند. عددي همانند  می

  ها به کار رفته است. کاشی همچونینات وابسته به بنا یو در تز



  ۵۱  پور / عطیه یوزباشی، سمیه رسولیی ـ ایرانی پوشاك زنانه اسإلم يالگوها تیتقوکارآفرینی و 

 

ـ ایرانی پوشاك زنانه اسالم يالگوها تیتقوکارآفرینی و   شهرستان دماوند یبا الهام از نقوش سنتی 

ترین و جادارترین اشکال است  گوش پهن شکل شش«آمده است:  »بحار السمأ و العالم«در کتاب 
ماند و شکل �نه زنبور دراز و بلند است و گرد، و مربع را  هاي تنگی بیکاره می زیرا از مربع گوشه
هایی تهی  ها رخنه در بیرون آن ،ساخت هایش تهی نمانند و اگر ختنه گرد می وانهاده تا گوشه

با اینکه هیچ شکلی از اشکال  ؛هم نچسبند هها را گرد هم فراهم آري ب ماندند، زیرا چون دایره می
رخنه باشند همان شکل مسدس است،  کردن اشکال که بی دار جادارتر از گرد نباشد، و در فراهم گوشه

  .)6؛ جدول شماره 172: 1385(ع�مه مجلسی، » و این خاصیت این شکل است

زاده  امام و (ع)هللا خلیلهللا عبدا گانزاد امامهاي مفهومی و بصري نقوش  ویژگی. 6شماره جدول 
  کهنه شهرستان دماوند و طراحی پوشاك زنانه محله قلعه (ع)میرمطهر

آبرود، شهر آبسرد، خیابان  تهران، شهرستان دماوند، بخش مرکزي، دهستان جمع :(سید گتمیر) (ع)زاده میرمطهر امام
  کهنه کوچه توحید، محله قلعه (ع)،امام حسین

شهریور، جنب  17ن تارود، شهر دماوند، محله درویش، میدان تهران، شهرستان دماوند، بخش مرکزي، دهستا
  مدرسه راهنمایی درویشیان

  نقش
  

  دهنده: نقطه، خط، سطح عناصر بصري تشکیل

  بندي ترکیب
قالب 
  نقش

روش 
  تزیین

نوع 
  مصالح

نوع 
  نشانه

  مکان نقش  رنگ  نام نقش  نوع نقش

  ضلعی شش  هندسی  نمادین  کاشی  کاري کاشی  دایره  افقی
اي، سفید،  یروزهف

  سیاه
  دیوار داخلی

  کاربرد نقوش در طراحی پوشاك
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 نقوش در طراحی مانتو  نقوش در طراحی روسري  نقوش در طراحی کیف

      

  رانیلباس در ا شیمحل نما يبرگزار. 6
 جیو ترو يبا هدف الگوساز رانیا ید و لباس اس�مم ی، کارگروه سامانده1393ماه سال  ریدر ت

 يها لباس ۀزند شینما يبرگزار يرا برا »یپوش به«و  »ولتیو«، »مدینو«سه مرکز  ،اسبپوشش من
 ،شده است ییکه شناسا طیاز مرکز واجد شرا يلباس در تعداد شیکرد. نما یمعرف یو اس�م یرانیا

زنده  يها شینما يامکان برگزار شده و با توجه به اینکه گفتهشود. با توجه به مطالب  یبرگزار م
 ها باشه احداث نشده است شینما نیمختص ا صرفاًکه  یاما هنوز هم مکاناست، اهم شده فر

  .)111: 1396پور،  (کریمی و رایان

  گیري بحث و نتیجه
این مطالب شرح به به ترتیب  هاي آن پرسشدر جهت پاسخ به ، هاي پژوهش با توجه به یافته

قوش و جایگاه آن در طراحی پوشاك اهمیت ن پرداخته شده است. در قسمت نخست و در زمینۀ
 یهای گنجینه، معماري مذهبی نقوش سنتی، باید گفت که گیري هنر اس�می ایران زنانه در روند شکل

هاي  که در طول دورههستند قالب هنرهاي تجسمی  شده در ساده غنی از نقوش بیانگر مفاهیم وا�ي
را در شناخت  ها ما این گنجینه دوبارۀ و بازسازي اند. بازیافت مانده ی تکوین یافته و به یادگارتاریخ

یک  ۀنگاه موشکافان ،دیگر سوي رساند. از هرچه بیشتر اصول و مبانی فرهنگ و سنت جامعه یاري می
قرون طی تواند بیانگر مهارت و تبحر هنرمندان ایرانی در ارتباطات بصري  می طراح به این نقوش

ها براي  توان از آن راحتی می است که بهاي  اندازهرانی به گستردگی نقوش تاریخی ایگذشته باشد. 
ات ویرانگر نفوذ نمادهاي بیگانه بر پیکر تأثیرانتقال مفاهیم فرهنگی و علمی مدرن سود جست و از 



  ۵۳  پور / عطیه یوزباشی، سمیه رسولیی ـ ایرانی پوشاك زنانه اسإلم يالگوها تیتقوکارآفرینی و 

 

ـ ایرانی پوشاك زنانه اسالم يالگوها تیتقوکارآفرینی و   شهرستان دماوند یبا الهام از نقوش سنتی 

�زم است  و اهالی هنر نیست ۀفرهنگ خودي جلوگیري کرد. انجام این وظیفه نیز تنها بر عهد
هایی براي کاربرد  خودي توسط مدیران جامعه ایجاد شده و مشوقهاي استقبال از فرهنگ  زمینه
  ثمر نماند. هاي فرهنگی داخلی در نظر گرفته شوند تا رنج کوشندگان این وادي، بی نشانه

هاي تحقیقاتی مناسب،  سازي زمینه بومیو با کارآفرینی در زمینۀ تقویت الگوهاي پوشاك زنانه، 
که با آموزش عالی در مقاطع تحصیلی، گروهی طرح و ایده نو  ريطو ایجاد اشتغال کرد، بهتوان  می

رسانند و  را به اجرا می  کنند و گروه دیگر آن دهی می ها را سامان دهند و گروه بعدي آن ایده ارائه می
  کنند. را به بازار جهانی معرفی میتولیدات  ،در نهایت گروه آخر با تبلیغات نو و بازاریابی اصولی

هاي شهرستان دماوند باید  زاده هاي مفهومی، بصري و نمادین نقوش سنتی امام یژگیدر زمینۀ و
 ـ یاس�م يها سنت يایاحبراي  يریکردن مس باز جهت یو مقدمات یکل یطرح این موضوع، گفت
 زیو ن نیسرزم نیا يها ها، اسطوره بر اساس باورها، ارزش یهنر بوم يها ییبایو استفاده از ز ایرانی
لباس  هک مینکته را مورد توجه قرار ده نیا دیبا ،اساس نیاست. بر ا یلباس سنت يه کارکردهاتوجه ب

از  ياریشده است و بس یطراح یرانیا يهنر معمار ویژه هنرها و به ریاصول سا يبر مبنا، یرانیا
و  نهباشناسایاز کارکرد ز یقیاما لباس زنانه تلف ،لحاظ شده است زیدر لباس ن يمعمار يها یژگیو

 یاس�م ـ یرانیا رهنگمطلوب ف یدگیو پوش ییبایلباس ز نیا ناتییرمزپردازانه است. ساختار و تز
  غفلت نشده است. زین آن يکاربرد يها تیحال از قابل نیکند و درع یم نیرا تأم

و کاهش  ییزا نهفته در کشور که اشتغال ياستعدادها يریکارگ با استفاده از منابع موجود و به
 يتوان از نابود یبه اقتصاد کشور، م انیکمک شابر  ع�وهشود،  یموجب م زیرا ن يکاریبمعضل 
شود که پوشش افراد جوامع در هر  یوضوح مشاهده م نکته به نیکرد. ا يریجلوگپوشاك صنعت 

گوناگون حاکم بر جامعه داشته و لباس  طیفنون و شرا و هنرها گریبا د يریتعامل انکارناپذ ،دوره
 يها نهیزم جادیلزوم انباید  نیهمچن است. یکاف تیتوجه و عنا نیازمندها  فرهنگ و هنر ملت انعنو به

شهرستان . فراموش شود یشده توسط طراحان داخل یپوشاك طراح گذاشتنِ شینما بهبراي �زم 
و  یو ساخت مرکز طراح یکه طراحاست لباس  شینمابراي مناسب  ییمکان و فضانیازمند  دماوند

  .شود می شنهادیپشده،  بیانبه اهداف  لیدر جهت ن يبستر عنوان بهلباس  شینما
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  منابعفهرست 
  کتاب

شاه به  نیپوشاك بانوان قاجار قبل و بعد از سفر ناصرالد یقیمطالعه تطب« ،)1396اهللا ( طیبی، حبیب ؛اباذري، مانا
، علمی ـ ترویجی پژوهش هنردوفصلنامه ، »و لباس تجدد بانوان)ی : لباس سنتي(مطالعه مورد فرنگ
  .15- 30، صص 13، شماره 7سال 

، »فارغ از اندیشه نام: نگاهی به کتاب شناخت پوشاك ایرانی زنان: زیبایی و کارکرد« ،)1396بابایی، پروین (
  .51- 58، صص 14و  13، شماره نقد کتاب هنر

 ،»اس�می ـ اس زنانه در الگوي ایرانیبررسی مبانی نظري طراحی مد لب« ،)1393اکبري، فاطمه ( ؛بابایی، پروین
  .241- 258، صص 2 و 1، شماره نقد کتاب هنر

طراحی لباس ملی با الهام از پوشاك سنتی « ،)1394محجوبی، فاطمه ( ؛پایدارفرد، آرزو؛ نامورمطلق، بهمن
  .133- 150، صص 64، شماره مطالعات ملی، »مردم خراسان جنوبی

هاي حرکت دورانی مارپیچ، اسلیمی نماد  بررسی ویژگی« ،)1381ف (لر، اشر موسوي ؛پورجعفر، محمدرضا
، شماره 12پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا، سال  ـ ، فصلنامه علمی»تقدس، وحدت و زیبایی

  .184- 207، صص 43
تدوین مدلی براي گزینش کارکنان بر مبناي الگوي اس�می « ،)1393عاشوري، جواد ( ؛مسعود پورسعید، سید
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