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29 چکيده

عمده ترین عناصر زیبایی شناسی فرش همانا طرح، رنگ 

و نقش آن اس��ت كه به آن هویت می بخش��د. طراحان 

طی چندین سده توانس��ته اند زیباترین و دل انگيزترین 

طرح ها را به صورت نقش��ة فرش اجرا نمایند و این امر 

تا به امروز ادامه دارد. عمر اس��تفاده از رایانه در طراحی 

فرش به بيش از س��ه دهه نمی رس��د و در مقایس��ه با 

طراحی با دست كاماًل جوان است، با این حال توانسته 

امكانات وس��يعی را پيش روی  ما ق��رار دهد؛ گرچه به 

دليل اس��تقبال نش��دن گس��ترده از رایانه در زمينه های 

مختلف توليد فرش، حضور آن كمرنگ به نظر می رسد 

و باید در پی پاس��خ گفتن به چالش های ميان فضای 

س��نتی طراحی با دست و رایانه باشيم. در این زمينه با 

سؤاالتی از این دست مواجهيم: آیا ورود رایانه به عرصه 

طراحی س��نتی به اصالت های ای��ن هنر لطمه می زند؟ 

و یا اساس��ًا حضور رایانه در این حوزه ضروری است؟ 

همچني��ن در صورتی كه انبوه��ی از نقوش و طرح ها 

در رایانه ذخيره ش��ده باشد و دیگری نيازی به یادگيری 

طراحی با دس��ت احساس نش��ود آنگاه رابطه استاد و 

ش��اگردی آس��يب نمی بيند؟ روش تحقي��ق این مقاله 

به صورت مطالعه موردی بوده و به منظور ش��ناخت هر 

یك از روش های یاد ش��ده در طراحی فرش، نياز بوده 

اس��ت به بررسی تاریخی روند ش��كل گيری طراحی با 

دس��ت، تأثير ابزار در سرعت بخشی به توليد طرح های 

نقش رایــانه در طراحی فــرش
 )در سه دهـه اخير(

علی رضا خواجـه احمد عطاری
دانشجوی دوره دکتری دانشگاه شاهد



فصلنامه
علمی پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 10
تابستان 1387

30

فرش و همچنين طراحی با استفاده از رایانه در مقایسه 

با طراحی با دست پرداخته شود. بدین منظور اطالعات 

الزم از طریق مطالعه كتابخانه ای و مصاحبه با اس��تادان 

فن جمع آوری گردید. از مطالعه منابع یاد ش��ده چنين 

ب��ر می آید كه هر یك از روش های دس��تی و رایانه ای 

در طراح��ی فرش مناس��بات خاص خود را داراس��ت 

كه باعث ش��ده وج��وه افتراق و اش��تراك ميان این دو 

روشن گردد. با وجود این، امكانات و برنامه هایی كه در 

نرم افزارهای رایانه ای پيش بينی شده بن مایه های تفكر و 

روش های طراحی با دست را دنبال می كند. ویژگی بارز 

رایانه در سرعت بخشی به توليد، هم در موضوع طراحی 

و هم در زمينه های دیگر فرش چون محاس��بات اوليه، 

بافت و بازاریابی اس��ت. به نظر می رسد تمایل نداشتن 

طراحان سنتی فرش در استفاده از رایانه فی نفسه ربطی 

به كاربرد رایانه به عنوان ابزار ندارد، و دالیل این بی ميلی 

را باید در جای دیگری جستجو كرد. مهم این است كه 

جایگاه رایانه در طراحی فرش درست تعریف شود.

واژه هـای کليدی: فرش، طراحی ف��رش، نرم افزارهای 

طراحی، رایانه 

مقدمه 

هرچن��د به نظر می رس��د اولي��ن فرش ه��ای]1[ بافته 

ش��ده نيازی به طراحی فرش بر روی كاغذ نداش��ته و 

فرش های عش��ایری كه به ش��كل ذهنی بافته می شود 

مؤید این مدعاس��ت، اّما بافت ف��رش در ادامة تحول و 

تكام��ل خود نياز ب��ه تكثير و ثبت داش��ته و آن زمان 

كه اس��تادان طراح��ی در حجره های خ��ود به طراحی 

پرداخته اند موجبات ثبت و ضبط آثار طراحی را فراهم 

نموده اند؛ و علی رغم اینكه سابقه اوراق چاپی شطرنجی 

را به كمتر از یك س��ده می رس��انند اما به نظر می رسد 

این نياز خيلی زودتر احس��اس شده و افرادی مشخصًا 

به جدول كشی با دست بر روی طرح آماده پرداخته اند.

     اگ��ر این مس��ئله را به عنوان ی��ك ویژگی بپذیریم 

آن��گاه بای��د آن را وجه ممي��زه جوامع س��كونت یافته 

بداني��م كه امكان��ات جم��ع آوری و بایگانی طراحی و 

نقشه را داشته اند و بعيد به نظر می رسد عشایر به فكر 

ثب��ت و ضبط طرح ه��ای خود بوده باش��ند و بایگانی 

آنها در حقيقت به صورت س��ينه به س��ينه اتفاق افتاده 

اس��ت. مؤید این مس��ئله نوع طرح هایی اس��ت كه در 

بافته هایش��ان هویداس��ت. فرش در مناطق عشایری و 

بعضًا روس��تایی به صورت ذهنی یا حفظی بافته شده و 

بيشتر فرم های شكسته و هندسی را شامل می شود در 

حالی كه فرش های ش��هری براساس نقشه و با استفاده 

از طرح ه��ای اس��ليمی و گل و ب��رگ و تاب��لو بافته 

می شود.]2[

     امروزه طراحی فرش و ثبت و بایگانی آن وضعيت های 
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گوناگون��ی را به خ��ود گرفته و به عل��ت تكامل ابزار و 

حضور رایانه امكان س��رعت و نظم بخش��ی به طراحی 

بيش��تر شده است. عمر استفاده از نرم افزارهای رایانه ای 

جهت طراحی فرش از دو یا س��ه دهه نمی گذرد و در 

مقایس��ه با طراحی فرش به كمك دس��ت و به شكل 

س��نتی تفاوت های قابل توجه��ی دارد. هرچند ممكن 

اس��ت مجامع طرفدار طراحی سنتی اس��تفاده از رایانه 

را ب��رای اجرای طرح نفی كنن��د و دالیلی منطقی )یا به 

ظاه��ر منطقی( برای طرد آن ارائه كنند اّما حضور رایانه 

در اكثر فعاليت های بشری و از جمله هنر می تواند ما 

را در پيش��برد اهدافمان یاری رساند، خاصه وقتی كه با 

این وس��يله به عنوان یك ابزار برخورد كنيم و بدانيم و 

بخواهي��م برای ذهن فعال ط��راح ارزش دیگری را قائل 

شویم.

     از آنجا كه حضور رایانه در این رش��ته جوان اس��ت 

تحقيقات چندانی در این زمينه كه بتواند بازتاب تأثير 

آن را بر روند حركت طراحی فرش نش��ان دهد صورت 

نگرفته است. لذا در بيشتر كتاب هایی كه به تازگی در 

زمينه فرش چاپ شده توجه چندانی به این بخش نشده 

و ج��ا دارد كه پس از هر ده��ه فعاليت بتوان وضعيت 

موجود را شناس��ایی نمود. اختصاص دو تا چهار واحد 

كاربرد رایانه در رش��ته دانش��گاهی فرش نيز نش��ان از 

اهميت و توجه مس��ئوالن به حضور رایانه در این زمينه 

دارد و از آنج��ا كه ان��واع نرم افزارهای متنوع گرافيكی و 

اختصاصی نس��اجی و فرش برای طرح و ثبت و ضبط 

طراح��ی فرش به وجود آمده، طراح��ان جوان می توانند 

با به كارگيری امكان��ات این ابزار در كنار طراحی فرش 

با دس��ت و به صورت آزاد فضای گس��ترده ای را پيش 

روی خود ترس��يم نمایند. سرعت در طراحی، امكانات 

تغيير ده��ی در طرح، ثبت و ضبط آث��ار در حجم باال 

از ی��ك طرف و حضور رایان��ه در امر بافت و توليد و 

محاس��به مواد و مصالح مورد ني��از بافت و همچنين 

بازاریاب��ی الكترونيكی در دنيای ام��روز از طرف دیگر 

نقش و اهميت رایانه را بهتر نشان می دهد. 

     آنچ��ه ك��ه در بين طراح��ان و توليد كنندگان فرش 

می توان��د قابل توجه باش��د نحوه برخورد ب��ا این ابزار 

اس��ت. مهم این اس��ت كه آن را در كنار خود ببينند و 

نه در مقابل خود. بدین جهت الزم اس��ت كه مطالعات 

گس��ترده تری در خصوص كارب��رد رایانه در فرش انجام 

شود تا امكانات این وسيله بهتر شناخته شود.

n کاربرد دست در طراحی فرش

سابقه طراحی با دست در فرش 

از آن زمان كه فرش بافته ش��د، عنص��ر طراحی نيز با 

آن عجين بود. لذا هویت و زیبایی یك فرش براس��اس 

طرح و رنگ آن مش��خص می گردد. نقش��ه و رنگ دو 

ویژگی مهمی هستند كه به فرش زیبایی و ارزش هنری 

می بخش��ند. اولين بافته های قالی شاید نياز به نقشه و 

طراحی نداش��ته اس��ت.]3[ بافنده با استفاده از خطوط 

مس��تقيم به بافت اشكال هندسی پرداخته و بعضًا اگر 

طرح اس��ب، بز، پرنده و یا درخت، كوه و خورش��يد را 

استفاده كرده به صورتی ساده و تك نقش در بافت اجرا 
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ش��ده، همان گونه كه در طبيعت به صورت عناصری با 

سازو كار مجزا اّما در وحدتی الیتجزا با یكدیگر حضور 

دارن��د. این گونه طرح ها بيش��تر در مناطق عش��ایری و 

روستایی اجرا ش��ده، ضمن آنكه در این مناطق به دليل 

كوچ عش��ایر و نبود فضایی برای ثبت و ضبط نقش��ه، 

فرش های بافته ش��ده بدون طرح و نقش��ه و براس��اس 

حافظه بافنده توليد می شوند )تصویر 1(.

     اّم��ا در ادام��ة تاریخ فرش، آن هنگام كه بافت فرش 

در ش��هرها مرس��وم گردید، انواع مختلف طرح و نقشه 

اجرا ش��د كه از این ميان نقشه های گردان )گل و برگ 

و اس��ليمی( و نقشه های تصویری بيش��تر مورد توجه 

ق��رار گرفت )تصویر2(. این نوع ط��رح كه از طرح های 

اسليمی و گل و بته به صورت تودرتو و توریقی بر روی 

دایره گردان استفاده می شد به دليل گستردگی و تنوع در 

نق��ش و رنگ - كه براس��اس هر منطقه متفاوت بود - 

گوناگونی بس��يار یافت و نياز به ثبت و بایگانی نقشه 

در ش��هر به وجود آمد )صوراس��رافيل، 1371، 82 و94(. 

دالیل زیر را می توان برای این مسئله برشمرد:

نياز به وجود فرش هایی با نقش��ه های معين   .1  

و شناخته شده 

باف��ت فرش تح��ت نظارت و نظ��ام معين   .2  

كارگاهی 

بافت فرش های بزرگ و یكپارچه   .3  

بافت فرش به طور گروهی   .4  

امكان كنترل بافت و بازسازی  .5  

ض��رورت انتقال ذوق، خالقيت و نوآوری بر   .6  

روی نقشه 

ضرورت ثبت و انتقال نقش��ه به نس��ل های   .7  

بعدی 

     در گذشته طراحان ماهر قبل از اجرای نهایی نقشه 

ابتدا طرح نمونه را به صورت 30×20 كش��يده و پس از 

تأیي��د آن را به ان��دازه قالی بزرگ ك��رده و برای بافت 

تصویر 2تصویر 1
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رنگ آميزی می كردند )تصوی��ر 3(. بعدها طرح بر روی 

كاغذ طراحی می شد و بيشتر رسم بود كه نقاش نقشه 

دلخواه را نقاش��ی می كرد و بع��د كار را به جدول كش 

می سپرد تا با مركب و خط كش و قلم فلزی، خط های 

عمودی و افقی كش��يده و نقش��ه را جدول بندی كند، 

به طوری كه هر خانه نم��ودار یك گره بود )تصویر 4(. 

ای��ن وضعيت هرچن��د برای نقش��ه كش و جدول كش 

به راحتی صورت می پذیرفت ولی برای بافنده مشكالتی 

را به همراه داشت. به عنوان مثال گاه موجب می شد یك 

گره در دو چهارخانه قرار گيرد و این مسئله برای بافت 

دش��وار بود. برای رفع این مشكل، اوایل هر گره از طرح 

را یا اس��تفاده از سنجاق سوراخ می كردند تا هر سوراخ 

نمایانگر یك گره باش��د ول��ی در مدتی اندك به جای 

استفاده از سنجاق به نقطه كردن طرح پرداختند ابتدا با 

مداد یا جوهر و بعدها به وس��يله رنگ )سيسيل ادواردز، 

.)44 ،1357

     ه��ر چند كش��يدن جدول با دس��ت، قلم فلزی و 

خط كش ب��ر روی پارچه، كاغذ و ی��ا لوحه های حلبی 

قدمتی 100 ساله دارد ليكن استفاده از كاغذهای چاپی 

جدول در فاصله سالهای 1315 تا 1320 هجری شمسی 

اتف��اق افتاد و ای��ن كار بيش از نيم��ی از زمانی را كه 

طراحان صرف آماده س��اختن كاغذ طراحی می نمودند 

كاه��ش داد.]4[ )ژول��ه، 1381، 50؛ ورزی، 1355، 215(. 

اولين گام ها در جهت توليد نقش��ه های چاپی به قصد 

نظ��م بخش��يدن، یكنواخت ك��ردن ش��يوه های توليد، 

س��هولت در تكثير، پائين آوردن قيم��ت و توليد انبوه 

بود.

تصویر 4تصویر 3
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ویژگی های نقشه فرش 

استفاده از نقشه فرش ویژگی هایی را شامل می شود كه 

عبارتند از:

دو بعدی بودن   .1  

ریزه كاری و پر كاری   .2  

آرام��ش و هماهنگ��ی طرح ه��ا در عي��ن   .3  

آميختگی و شلوغ بودن آنها 

ام��كان اس��تفاده از اصل تق��ارن و تكرار در   .4  

 و واگيره ای 
2
1

4
1 , نقشه های 

ام��كان بزرگ و كوچك ك��ردن طرح بر روی   .5  

نقش��ه فرش براساس ابعاد و رج شمار فرش 

در صورت سفارش 

امكان ثبت و نگهداری نقش��ه در بایگانی و   .6  

استفاده از نقشه ها در طرح های بعدی 

مراحل انجام نقشه فرش 

طراح در ابتدا طرح اوليه را براس��اس س��فارش بر روی 

كاغ��ذ اج��را نموده و پس از تأیي��د آن را بر روی كاغذ 

ش��طرنجی انتقال می دهد )تصوی��ر 5(. طرح می تواند 

 و یا واگيره ایی اجرا گردد و پس از طراحی، 
1
1

2
1

4
1 ,,

جهت رن��گ و نقطه در مناطق مختلف به س��ه روش 

عمل می نمایند.

     در روش اول ط��رح اج��را ش��ده ب��ر روی كاغ��ذ 

شطرنجی، قطعه قطعه  ش��ده و بر روی فيبر چسبانده 

می شود، سپس قش��ری از صمغ بر روی كاغذ می زنند 

تا الیه ای روی كاغذ ایجاد ش��ود كه هم مانع نفوذ رنگ 

در كاغذ می ش��ود و هم در صورت اشتباهات احتمالی 

در به كارگي��ری ی��ك رنگ امكان برداش��تن رنگ وجود 

داش��ته باش��د. این روش در اصفهان مرس��وم است. در 

روش دوم كاغذ طراحی ش��ده مس��تقيمًا بر روی پارچه 

متقال، چرم مصنوعی و یا گالينگور چسبانده می شود. 

مزیت این كار آن اس��ت كه طرح به ص��ورت یكپارچه 

تصویر 6تصویر 5
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باقی مان��ده و می توان ط��رح را لوله كرده، در محفظه ای 

نگه داش��ت، این روش در اراك مرسوم است. و در روش 

س��وم گاهی اوقات كاغذ طراحی قطعه قطعه می ش��ود 

ولی چسبانده نمی شود كه در كاشان طرح به این شكل 

آماده می گردد.

     پس از طراحی و آماده سازی طرح، كار رنگ و نقطه 

آغاز می گردد]5[ )تصویر 7(. برای رنگ آميزی نقش��ه از 

پودر های رنگی معدنی و یا پيگمنتی استفاده نموده به 

نسبت مشخص از صمغ و مقداری شيره انگور یا نبات 

اس��تفاده می نمایند كه نقش چس��بندگی )بست رنگ( 

را دارد. رنگ آمي��زی نقش��ة فرش به دو ص��ورت انجام 

می پذیرد:

رنگ آميزی و نقطه كردن نقش��ه كه در كليه   .1  

مناطق كشور اجرا می گردد.

ش��ماره گذاری نقش��ه ب��دون رنگ آميزی كه   .2  

هر ش��ماره نماینده یك رنگ است و مزیت 

آن این اس��ت كه هر بار با تغيير ش��ماره ها 

می توان رنگ ف��رش را تغيير داد و این كار 

در تبریز معمول است.

خوانش طرح فرش به دست بافنده 

به هنگام بافت قالی ش��يوه های مختلفی برای خواندن 

نقشه وجود دارد كه عبارتند از:

نقش��ه پس از آماده شدن به دست استاد كار   .1  

ماهر در كارگاه بافته می شود. در این حالت 

هرچ��ه رنگ ها یكنواخت تر و ش��فاف تر بر 

روی كاغذ شطرنجی اجرا شده باشند، بافنده 

راحت تر می تواند نقشه را اجرا نماید.

در نقشه های واگيره ای و یا قرینه ای، استادكار   .2  

در یك طرف دار نشسته و یك بافنده دیگر 

قرینه وی می نش��يند و هرچه كه اس��تادكار 

ب��ه آواز می خواند و اج��را می نماید، بافنده 

دوم نيز اج��را می كند. در این حالت این دو 

بافن��ده فقط طرح را اج��را می كنند و زمينه 

طرح و مت��ن ف��رش را نيز بافنده ای دیگر 

می بافد. ]6[

مزایا و معایب استفاده از نقشه شطرنجی 

مزایای استفاده از نقشه شطرنجی عبارتند از:

به نظم درآوردن طرح ها   .1  

تصویر 8تصویر 7
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ثب��ت طرح ه��ا و ام��كان برگيری ای��ده از   .2  

طرح های ثبت شده 

سهولت در بافت براساس نقشه و رج شمار   .3  

امكان توليد و تكثير یك نقشه واحد   .4  

ام��كان به تصویر درآوردن مجازی فرش قبل   .5  

از بافت در حد طرح 

عالوه بر مزایای نقش��ه فرش معایبی نيز بر آن مترتب 

است كه عبارتند از:

مح��دود كننده تنوع و خالقيت نقش��ه های   .1  

بومی و محلی و یكنواخت شدن آن 

امكان كپی و عدم تنوع و خالقيت نقشه های   .2  

بومی و محلی و یكنواخت شدن آنها 

امكان انتقال آسان این نقشه ها به كشورهای   .3  

رقيب 

محدود كنن��ده بافنده به دليل وابس��تگی به   .4  

نقشه 

n کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در طراحی فرش 

تغيير در ابزار مورد استفاده

شاید بتوان شروع نوعی تغيير در روند توليد نقشه های 

فرش را در استفاده از دستگاه پلی كپی و زیراكس دانست. 

در ابت��دا از یك طرح اجرا ش��ده روی كاغ��ذ به تعداد 

چند عدد روی كاغذ شطرنجی كپی می كردند و سپس 

مبادرت به رنگ آميزی با رنگهای مختلف می كردند، اّما 

بعده��ا با آمدن كپی رنگی نياز ب��ه رنگ آميزی و نقطه 

ك��ردن هم از ميان رفت و صرفًا همان طرح مرتبًا توليد 

می ش��د. اس��تفاده از این روش ها باعث كاهش كيفيت 

و تنوع باف��ت و طرح فرش می گردد و به تدریج ارزش 

طراحی فرش و ذوق آزمایی برای خلق نقشه های جدید 

و رنگ آميزی متنوع به دس��ت فراموشی سپرده می شود. 

تنها مزیت دس��تگاه زیراكس این اس��ت كه توليد انبوه 

نقش��ه با كمترین هزینه می تواند برای بافندگان مستقل 

سودمند باشد. همچنين زیراكس سرعت در توليد طرح 

)هرچند تكراری( را موجب می گردد.

تصویر 10تصویر 9
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سابقه استفاده از نرم افزار فرش 

اّما سابقه استفاده واقعی از نرم افزارهای فرش به سه دهه 

اخير می رسد. نمونه این نرم افزارها نرم افزار نگار بود كه 

تحت سيس��تم DOS كار می ك��رد و احتماالً از برنامه 

نرم افزاری نس��اجی در امر س��اخت برنامه آن اس��تفاده 

ش��ده بود. این نرم افزار در طی سال های 1367 تا 1370 

به بازار ارائه ش��د. در آن زم��ان هنوز نرم افزارهایی چون 

فتوش��اپ به وجود نيامده بود. ام��روزه برخی از طراحان 

فرش كه با نرم افزارهای رایانه ای كار می كنند از فتوشاپ 

برای طراحی اس��تفاده می كنند عالوه بر آن نرم افزارهای 

جدید تری نيز به بازار آمده از جمله نرم افزار نقش س��از 

و بوریا. )قشقایی و خردمند، مصاحبه(

ویژگی های طراحی با نرم افزارهای رایانه ای

بسياری از ویژگی هایی كه در طراحی فرش با نرم افزارهای 

رایانه ای وجود دارد بر اس��اس نيازهای طراحی در فرش 

برنامه ریزی ش��ده است. عمده ترین مميزه رایانه سرعت 

در انجام دستوراتی است كه طراح به آن می دهد، سرعت 

در جابجایی طرح، رنگ، قرینه سازی و سرعت در تغيير 

اشتباهات به عمل آمده است. بيشترین كاربرد رایانه در 

زمينه های: 1. طراحی و رنگ و نقطه، 2. ذخيره س��ازی 

اطالع��ات، 3. چ��اپ، 4. بافت و تولي��د و 5. بازاریابی 

است.

ویژگی هایی ك��ه در زمينه طراحی و رنگ و نقطه قابل 

توجه است عبارتند از:

	 دارای مجموع��ه ای از ابزارهای طراحی نظير 
قلم ترس��يم اس��پيرال جهت رسم طرح های 

اس��ليمی به ط��ور خودكار، قلم حس��اس به 

فش��ار، ابزار ترس��يم خطوط منحن��ی، ابزار 

ترسيم متقارن برای لچك، ترنج و... ]7[

	 امكان تعری��ف محيط كار و نحوه قرارگيری 
ابزارها، پالت رنگ و نوار ابزارهای مختلف 

	 قابليت تعریف خصوصيات ابزارها و تنظيم 
آن مطابق با نياز طرح نظير قطر قلم و ...

	 قابليت تكرار طرح، قرینه سازی، تغيير ابعاد طرح، 
چرخاندن عنصر انتخابی، ماسك كردن رنگهای 

مورد نظر، غيرفعال كردن الیه مورد نظر و غيره 
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	 قابليت جس��تجوی نقاط پراكن��ده در طرح 
ف��رش و اینكه به طراح این امكان را می دهد 

كه فضاه��ای پراكنده و خالی را شناس��ایی 

كند.

	 قابليت استخراج طرح فرش از تصاویری كه 
از فرش در حالت پرس��پكتيو عكس��برداری 

شده است )تصویر 8(.

	 قابليت تغيير در رج ش��مار نقشه فرش بدین 
شكل كه نقشه فرش 30 رجی را به 40 رجی 

تبدیل می كند. 

)  	Editing( قابليت اصالح طرح

	 قابليت رنگ گذاری به وس��يله ش��ماره بدون 
استفاده از رنگ یا با رنگ )تصاویر 9 و10(

	 قابليت طراحی فرش به صورت ش��ماره هر 
رن��گ در اولي��ن تكرار در ی��ك ردیف و در 

خانه های شطرنجی به صورت سياه و سفيد 

)تصویر 11(

	 قابلي��ت طراحی فرش به ص��ورت اعداد كه 
ضریب امنيت طراحی را باال می برد )تصویر 

)12

	 قابلي��ت جابجای��ی عناصر در نقش��ه ها و 
 Block move over( ط��رح  موتيف ه��ای 

)copy

	 قابلي��ت اصالح رنگ در هر زم��ان و امكان 
 )Recoloring( تعویض رنگ بندی در نقش��ه

تصویر 14تصویر 13



فصلنامه
علمی پژوهشی

انجمن علمی
فرش ایران
شماره 10

تابستان 1387

39

)حشمتی رضوی، 1382، 20-18(.

	 قابليت ایجاد انواع رنگ بندی از یك طرح با 
استفاده از 16 ميليون رنگ 

	 قابلي��ت شبيه س��ازی فرش پي��ش از توليد 
]8[ pile و Loopو sisal look ب��ه ح��االت

)تصویر 13(

	 قابليت انتقال یك طرح در اندازه ها و اشكال 
مختلف فرش )تصویر 14(

	 قابليت گذاش��تن خطوط شطرنجی بر روی 
طرح های��ی ك��ه روی كاغذ طراحی ش��ده و 

اسكن شده اند. 

	 امكان بازیابی طرح های قدیمی 
	 ایجاد تصاویر مجازی از فرش در محيط های 
س��ه بعدی مختلف به صورت كام��اًل واقعی 

)تصویر 15(.

ویژگی هایی كه در زمينه ذخيره سازی اطالعات می توان 

بر شمرد:

	 قابلي��ت نگهداری مادام العم��ر طرح ها بدون 
از بين رفتن ط��رح و به روش ایجاد فایل كد 

شده 

	 قابليت ذخيره س��ازی هزاران عنصر طراحی 
نظير انواع گل، حاش��يه، ترنج، اسليمی و ... 

كه به س����ادگی در هر طرح قابل اس��تفاده 

است.]9[ 

	 ام��كان جم��ع آوری ه��زاران نقش��ه در چند 
دیس��كت كوچك رایانه ای و ام��كان تكثير 

؛   6-55  ،1382 )بص��ي���ری،  راح�����ت 

 )http://www.boria.com

ویژگی هایی كه در زمينه چاپ قابل ذكر است:

	 قابليت چاپ نقشه در اندازه های مختلف 

تصویر 15
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	 قابليت چاپ رنگی و س��ياه س��فيد هر نوع 
نقشه در كمترین زمان ممكن 

مراحل اجرای نقشه در رایانه 

جهت اجرای نقش��ه فرش در رایان��ه چهار مرحله وجود 

دارد: 1. طراحی، 2. ویرایش، 3. رنگ گذاری و 4. چاپ 

1- طراحی )Design(: در مرحله طراحی، طرح به دو 

صورت آماده می شود:

1-1- طراحی با دس��ت صورت گرفته، تكميل شده و 

سپس اسكن )Scan( می گردد.

1-2- طرح در آرش��يو نرم افزار وج��ود دارد و طراح از 

طرح های موجود نقشه فرش را آماده می كند.]10[

2- ویرای��ش )Edit(: در ای��ن مرحله طرح وارد ش��ده 

ویرایش می شود كه شامل مراحل زیر است:

2-1- انتقال طرح به برنامه طراحی فرش و روی صفحه 

شطرنجی )import(. طرح در این مرحله بر روی صفحه 

شطرنجی دیده می شود. 

2-2- در صورتی كه طرح با اس��تفاده از دستگاه اسكنر 

)Scanner( عكس برداری ش��ود، همه اشكاالت طراحی 

از جمل��ه اث��رات پاك كن بر روی ط��رح رایانه ای دیده 

می ش��ود و بعضًا طرح نامنظم اس��ت. ب��رای رفع این 

مش��كالت و همچنين نقطه چين كردن طرح، طراح با 

اس��تفاده از ابزار ترس��يم دس��تی كه به شكل یك مداد 

اس��ت طرح را تنظيم و نقطه چين می كند )تصاویر 16 

و 17(.

2-3- در این حال ب��رای اینكه طرح به صورت طرحی 

كام��ل و بی عيب و نقص درآی��د، در صورتی كه دوایر 

بندهای اسليمی و ختایی و گل ها نامنظم باشد طراح با 

استفاده از ابزار ترسيم منحنی با تعيين مختصاِت ابتدا 

و انته��ای قوس، دوایر را تنظيم می نماید در این حالت 

تصویر 17تصویر 16
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طرح به صورت دو رنگ دیده می شود 

3- مرحله رنگ گذاری 

 )fill white color( ب��ا اس��تفاده از ابزار پخ��ش رن��گ

می ت��وان هر بخش��ی از طرح را رنگ آمي��زی كرد.]11[ 

هربار كه بخواهيم بخش��ی از طرح را رنگ آميزی كنيم 

باید س��طح محدودی را كه ميان بندها محصور ش��ده 

رنگ كنيم در صورتی كه س��طوح محدود نشده باشند 

رنگ به قسمت های دیگر نفوذ می كند )تصویر 18(.

)Print( 4- پرینت

در مرحل��ه چاپ در هر اندازه ك��ه بخواهيم می توانيم 

طرح آماده ش��ده را چاپ نمایيم. ضمنًا رایانه این امكان 

را می ده��د كه از مجموع��ه رنگ هایی كه در یك قالی 

استفاده می ش��ود، نمونه رنگ ها را با عنوان جعبه رنگ 

چاپ كند تا در چاپگر های مختلف از این نمونه، استفاده 

ش��ود. عالوه بر آن رایانه می توان��د از طرح رنگ آميزی 

شده جهت استفاده تبليغاتی نمونه های نقشه آماده كند 

كه هم بر روی صفحات وب مورد اس��تفاده دارد و هم 

می توان آنها را در اندازه كوچك چاپ نمود و به عنوان 

آلبوم جهت ارائه به سفارش دهنده نشان داد.

خوانش طرح در نقشه های چاپ شده با نرم افزار 

عالوه بر مواردی كه در قس��مت خوانش طرح در مورد 

نقش��ه هایی كه با دس��ت طراحی و رنگ و نقطه شده 

مطرح گش��ت، دو مس��ئله دیگر در نقشه های رایانه ای 

قابل طرح اس��ت. اول اینكه نقش��ه های چاپ ش��ده با 

رنگ بندی یكنواخت و شفاف چاپ می شود به نحوی 

كه صفحه ش��طرنجی كاماًل از زیر رنگها دیده می شود 

و بافنده به راحتی در زمان بافت نقش��ه را می خواند و 

دوم اینك��ه كامپيوتر می تواند به گون��ه ای عمل كند كه 

امكان بافت را برای نابينایان فراهم سازد كه این نقشه ها 

به صورت صوتی ارائه می گردند. دس��تگاه شامل جعبه 

كارت خ��وان، كارت و قالبی اس��ت كه به جعبه كارت 

خوان وصل و دكمه ای روی آن تعبيه ش��ده و هر بار كه 

بافنده روی دكمه فشار می دهد جعبه تعداد گره و رنگ 

مورد نظر را اعالم می دارد و شخص نابينا بر اثر تجربه 

و فراس��ت ذاتی خود نخ خامه مذكور را برای گره زدن 

جدا كرده، بافت را انجام می دهد ]12[ )تصاویر 19، 20، 

 .)22 ،21
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نتيجه گيری 

هرچند اس��تفاده از رایانه در طراحی فرش در س��ه دهه 

اخير به طور فزاینده ای پيش رفته و این مسئله خصوصًا 

نمودش را در استفاده از برنامه های نرم افزاری در طراحی 

فرش ماشينی نشان داده، ليكن قيمت باالی یك برنامه 

نرم افزاری باعث ش��ده كه هنوز هم بسياری از طراحان 

فرش رغبت به داش��تن این برنامه ها را نداش��ته باشند. 

به عالوه برخی را نيز عقيده بر آن است كه نرم افزارهای 

رایانه ای خالقيت طراح را كور می كند و بعضًا اگر این 

نرم افزارها به دست طراحان مبتدی بيافتد باعث می شود 

كه طرح های نابجا و نامطلوبی توليد ش��ود. با این حال 

نمی ت��وان ارزش های كار با نرم افزار را كتمان كرد. رایانه 

یك ابزار اس��ت و تغيير در ابزار لزوم��ًا تغيير در ذات 

و معنی اش��كال و رنگها و ضرب آهنگ آنها نيس��ت. 

الزم اس��ت ضمن توجه به حدود توانایی رایانه، فرهنگ 

درست استفاده از آن نيز به وجود آید. با توجه به امكانات 

گسترده ای كه نرم افزارها در تمامی اركان توليد فرش در 

اختيار ما می گذارند، نفی آن به دور از منطق جهان امروز 

اس��ت. مهم این است كه توليدكنندگان فرش با نظارت 

بر اس��تفاده صحيح از این نرم افزارها كنترل سفارش ها، 

طراحی و توليد فرش را به عهده گيرند.

 

ف��رش واژه ای اس��ت عربی كه اس��م مفعول  11 .

آن مفروش و صيغه مبالغه و اس��م فاعل آن 

فراش اس��ت. در زبان عربی به مفهوم زمين 

و در مقاب��ل عرش یا گس��ترده به كار رفته و 

همچني��ن به معن��ای زیر ان��داز و كف پوش 

اس��ت، اعم از اینكه جن��س كف پوش نمد، 

گليم، زیلو، قالی و فرش ماش��ينی یا دستی 

باشد. لذا از این پس هر جا صحبت از فرش 

به ميان می آید منظور قالی است كه از ميان 

مفروش��ات دیگر، جهت مطالعه طراحی آن 

برگزیده شده است.

قابل ذكر اس��ت كه طرح هایی وجود دارد كه  21 .

در مناطق ش��هری اجرا شده و خصوصيات 

طرح ه��ای عش��ایری را داراس��ت همچ��ون 
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طرح های تركمن كه در ش��هر اجرا می ش��ود 

و طرح های آن هندس��ی است و بعضًا بدون 

نقشه هم اجرا می شود.

از مطالعه قالی مكش��وفه پازیریك چنين بر  31 .

می آید كه امكان وجود نقشه در آن زمان نيز 

به دليل تكرار نقوش قرینه و دقت در اجرای 

طرح ها و خطوط قالی وجود داشته است كه 

در اینجا مجال بررس��ی بيشتر در این زمينه 

وجود ندارد.

آق��ای محمد ج��واد نصيری اظه��ار می دارد  41 .

شركتی به نام شركت زیگلر در ادامه فعاليت 

خود دس��ت به تولي��د فرش در ش��هرهای 

اراك، كرم��ان و تبری��ز زده كه این فرش ها را 

براس��اس طرح های اجرا ش��ده بر روی كاغذ 

ش��طرنجی توليد نموده اس��ت و با این ادعا 

قدمت كاغذهای شطرنجی را به 1262 ه�.ش 

یعنی 124 سال پيش رسانده است )نصيری، 

.)155 ،1374

گاهی اوق��ات برای دقت و نظم بخش��ی به  51 .

ط��رح قبل از رنگ آميزی ابت��دا طرح را نقطه 

كرده و سپس مبادرت به رنگ آميزی می كنند. 

)تصویر 6(

ع��الوه بر این دو نمون��ه خوانش طرح، انواع  61 .

دیگ��ر خوانش در تبریز وج��ود دارد كه درآن 

بافن��ده به روش های مختلف اقدام می نماید. 

عمده ترین روش��ها این اس��ت ك��ه: 1. طراح 

روی كاغذه��ای ش��طرنجی نقاش��ی كرده و 

ب��دون نقطه چين به دس��ت بافنده می دهد و 

بافن��ده مبادرت به بافت فرش می نماید و 2. 

طراح روی كاغذهای با شطرنج یك سانت در 

یك سانت نقاشی كرده سپس به همين شكل 

روی چله عالمت گذاری می شود و بافنده عينًا 

طرح مورد نظر را روی دار عالمت گذاری شده 

می بافد.

هرچن��د كه برخ��ی نرم افزاره��ا مدعی طرح  71 .

دوای��ر و خطوط منحنی با قلم هس��تند اّما 
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هن��وز طراحی با دس��ت از اعتب��ار و وجهه 

خاصی برخ��وردار اس��ت و طراحان ترجيح 

می دهند طرح اوليه با دس��ت انجام گرفته و 

س��پس طرح آماده شده اسكن گردد. ظرافت 

و لطافت در طراحی با دست قابل مقایسه با 

طرح های كامپيوتری نيست.

: پ��رز، كرك، خامه ف��رش، گاه به آن در  81 .Pile

اصطالح گوش��ت فرش نيز گفته می ش��ود 

ك��ه در حقيقت قس��مت آزاد ن��خ در باالی 

گره اس��ت و ارتفاع آن بس��ته به نوع و محل 

بافت فرش از چند ميليمتر تا چند س��انتی 

متر می رس��د. Loop: پرزهای حلقوی است. 

این نوع پرز فقط توس��ط بافت های ماشينی 

مثل فرش ماش��ينی به وجود آمده و به هر دو 

صورت تركی و فارس��ی بافته می ش��ود. اگر 

حلقه ها پ��س از اتمام كار بریده نش��وند به 

آن پرز حلقوی اطالق می شود همانند سطح 

حوله. )نگاه كنيد به: عصاره، اميرحس��ين و 

آقاكابلی، س��يدعلی، واژگان فرش، صص 60 

و77(.

نرم افزار بوریا عنوانی دارد به نام »كتابخانه« كه  91 .

چندین هزار نقش و نقش��مایه را در فایلهای 

مربوطه نگهداری می كند و طراح با توجه به 

سليقه خود می تواند از این نقوش در طراحی 

خود استفاده نماید.

در این مرحله رایانه می تواند طرح را تا عرض  101 .

90 سانتی متر اسكن نماید 

در هر رایانه با چاپگر متفاوت باید تست رنگ  111 .

كرد تا رنگ های دلخواه به دست آید و این به 

علت پودر رنگ ه��ای متفاوت و چاپگر های 

متفاوت شركت های سازنده آنهاست. در هر 

ح��ال چاپگر های ليزری كيفي��ت بهتری در 

چاپ نقشه  های رنگ شده دارند.

عكس ها از مركز توان بخشی فاطمه زهرا در   .12  

اصفهان گرفته شده است.
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