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 پیچ شیریکی گلیم در موجود نقش و طرح در گرافیک کاربرد
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 چکیده

رافیک در طرح و نقش و نمادهای گلیم شیریکی پیچ سیرجان انجام گردید. این پژوهش، به منظور کاربرد شناخت و تحلیل گ

های موجود و بررسی ارزشهای بصری این نقوش و چگونگی کاربرد آنها در  ها و طرح هدف از چنین پژوهشی، شناخت نقش مایه

روش کتابخانه ای و میدانی که با واز  باشد. طراحی نشانه برای موسسات فرهنگی و تجاری که فعالیتی مرتبط با گلیم دارند می

های  ها قابلیت رسد فرم و رنگ این نقش مایه استفاده از بررسی چند نمونه گلیم در سیرجان پرداخته شده است. به نظر می

های گلیم  توانند الهام بخش و راه گشای طراحان گرافیک باشد. نقوش و طرح گرافیکی الزم را برای طراحی نشانه دارد و می

گلیم شیریکی پیچ . های هندسی و بسیار ساده و زیبا آفریده شده اند، و مضامینی بس عمیق و ارزنده دارند ر بر پایه فرمافشا

های  ها دارد. امروزه، یکی از دغدغه های بافندگی عشایر کرمان، بخصوص افشارها و بچاقچی ای چند صد ساله در سنت سابقه

های رسیدن به این مقصود شناسایی و  ک ملی و با هویت ایرانی است و یکی از روشجامعه طراحان گرافیک دستیابی به گرافی

به کار گیری عناصر سنتی و بومی است. متأسفانه؛ تاکنون در عرصه گرافیک آثار اندکی با تکیه بر ارزشهای بصری نقوش گلیم 

ین بی توجهی باشد. در نتیجه اکثر چکیده ها، دالیل ا طراحی شده است. شاید عدم شناخت کافی از نقوش و ساختار بصری آن

های هندسی و نگارش خطوط عمودی، افقی، مورب که نوع تکنیک بافت، سبب ساز آن است دیده  ها در قالب فرم نگاری

ای انتزاعی و نمادین دارند؛ که چشمگیرترین ویژگی بصری آنها تقارن، ریتم، تلفیق فضای مثبت  ها ارائه شود. این نقش مایه می

ها بر قابلیت گرافیکی نقوش برای استفاده در طراحی نشانه تآکید  منفی و در برخی از نقوش عدم قرینگی است این ویژگی و

توان روش پر درآمدی هم برای کشور و هم  دهد که گلیم به عنوان یک صنعت پر درآمد، می ها نشان می کند. همچنین یافته می

طلبد مسأله اصلی  به معرفی آن به سرتاسر دنیا و همت سازمان میراث فرهنگی را می برای شهرستان سیرجان باشد که این نیاز

 تحقیق آرم های تصویری چگونه از نقوش پر استفاده در گلیم سیرجان الهام می گیرند. 
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