
پژوهش، فرآیندی زمان بر و هزینه بر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست 
دغدغه  پژوهشی،  حوزه های  دیگر  در  محققان  دیگر  همانند  نیز  می شوند  کنکاش  و  تحقیق  فضای 

هزینه ها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص - هرچند اندک - برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشته ها و 
بستر های گوناگون لحاظ کرده است و بودجه های پژوهشی فرش دست باف را نیز می توان در مرکز 

ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال می شود، جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغه های پژوهشی در هنر- صنعت فرش دست باف ایران به گستردگی 
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین 
فرش دست باف، از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات 
بازار را شامل می شود. طبیعی است که بودجه اندک پژوهش، توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و 

پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویت بندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش این جاست که این اولویت بندی بر چه اساسی صورت می پذیرد؟ چه راهکاری برای 
پاسخ دادن به نیاز و دغدغه های پژوهشی ارکان مختلف هنر- صنعت فرش ایران تدارک دیده شده 
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم می برند؟ این بودجه اندک باید 

صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهش های بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
نیز  و  شده  انجام  ایران  فرش  ملی  مرکز  به دست  که  تحقیقاتی  محورهای  و  عناوین  بر  مروری 
فراخوان های ساالنه ای که در این مرکز برای انجام پروژه های تحقیقاتی داده می شود، نشانگر این نکته 
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویت های پژوهشی به چشم نمی خورد و یا تعیین 
اولویت ها راه ناصوابی را می پیماید که نمی تواند به درستی پاسخگوی اصلی ترین نیازهای این حوزه 
باشد. برای نمونه در آخرین پژوهش های به انجام رسیده در این مرکز، بررسی وضعیت صوری و 
شکلی کارگاه های رنگرزی در برخی استان های کشور به عنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است 

که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی، اولویت آن محل سؤال و تردید است.
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجه های ناچیز 
پژوهشی بیش از سایر حوزه ها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویت های 
پژوهشی، راه درست را برگزید. نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه، کلیه طرح های 
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه 

چگونه چنین تحقیقی انجام شده است، خود جای تأمل دارد.
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 صهررت  بهه طهرح  مناطقی از جغرافیای بافت آن کهه  

یکی از مهمترین امرر تحقیقهاتی  ، شرد می ذهنی بافته
 بازسهازی بندی،  دستهبا . استدر حرزه فرش کشرر 

ی هها  رفتهه در ایهن طهرح    کهار  بهی ها نسبت و تعیین
نسل به نسل از مادر به ، ذهنی که طی سالیان متمادی
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ی با متراژ ها نمرنه از قالی 04در این تحقیق . شرد می
ویسههت کههه کعیههه عناصههر    متههر مربهه   6بههیش از 
ده طرح آن مرجرد برده و قدمتی بهیش از  دهن تشکیل
ترسههط کارشناسههان محعههی در   سهها  داشههت  044

روسههتای ویسههت و روسههتاهای اطههراخ آن انتخههاب 
ی  از  ترین ابعاد طرلی و عرضی هر بزرگگردید و 

سپس با اسهتفاده از  . گیری شد اندازهآن عناصر طرح 
ی مختعههب بههین ههها ی عههددی گمانهههههها افههزار نههرم
ی طراحهی در  هها  عنهران سهامانه   هی بی ابعادها نسبت
و مههررد شههد قههالی ویسههت اسههتخرا   بنههدی سههامان

این اساس مشخب شد کهه   بر. قضاوت قرار گرفت
ذهنهی و   صهررت  بهه بعدی اسهت کهه    سامانه ت  06

دقیق در بافت قالی ترسط بافنده بهدون کمه     کامالً
همچنهین  . شهده اسهت   مهی  ای رعایهت  هرگرنه نقشه

قهالی ویسهت در هنرهام بافهت و      بافهت  ذهنیبافنده 
نسبت مشخب بهین عناصهر    0ذهنی برای  صررت به

ای را متناس  بها سهایر اجهزا      طرح ویست محدوده
 6نشهان داد کهه    ها این بررسی. کرده است می رعایت

وجهرد نسهبت و    در خصهر    محققانگمانه دیرر 
ی ههها مشههخب بههین عناصههر طههرح قههالیای  سههامانه
اگرچه این احتما  . تنیس ویست صحیح بافت ذهنی

بهین   بعهدی  دوی هها  وجرد دارد که با تعیهین نسهبت  
عناصر طهرح بتهران بهه آشهکار شهدن جایرهاه ایهن        

آمهده   دسهت  بهه ی ها نسبت. نیز کم  نمرد ها سامانه
ی ویسهت در ایهن تحقیهق    هها  قالی بندی سامانبرای 

شده و به تفکی  ارائه گردیهده   بندی دسته صررت به
 .  است

 
، بههافی  ذهنههی، ویسههت، قههالی :کلیاادیهااای  واژه

   بندی. سامان

 مقدمه .1
 بنهدی  رنه  و  هها  یطراحه  یها رهیل شیه و تحعیتجز
 در منهاطق  ویهژه  بهه مختعهب قهالی ایهران    ی هها  نقشه
یکی از مهمترین مسائل تحقیقهاتی در   [0]بافت ذهنی

متر به آن ترجهه شهده   که کحرزه فرش کشرر است 
تههرین  شهده  ناشهناخته . یکهی از مهجهررترین و   اسهت 
قهالی ایهران روسهتای ویسهت در      بافهت  ذهنیمناطق 

شتر در ییکه  ای در مقاله. نزدیکی شهر خرانسار است
انههرا   ،دیفصههعنامه نرههره بههه چهها  رسهه 01شههماره 
رایج و فرامرش شهده در قهالی    ها مایه و نقش ها طرح

-ریشهه محعهی   شهد و بندی  شناسایی و طبقهویست 
شده تا حهد   ییشناسا یها و طرح ها مایه نقشمردمی 

انهرا   شهد   یز سعیت نیدر نها. دیح گردیان تشرکام
 044در آنهها  نهشهتی   ی مررد اسهتفاده و هه   ها رن 

 . شرد بندی دسته ریسا  اخ
خرانسههار و گعپایرههان از منههاطقی در جغرافیههای 

شهان   شرند که اهمیهت  می اصفهان محسرب بافی قالی
بهه دوره معاصهر   بر خالخ مناطقی همچهرن کاشهان   

در این  بافی قالیبا این حا  تاریخ شرو  . گردد می باز
جز ی  یا دو منطقه  به نراحی مععرم نیست و احتماالً

بقیه ، خا  که سرابق و ییشینه ویژه و بیشتری دارند
 انهد  همجرار برده بافی قالیمناطق در واق  ییرو مراکز 

 از جمعههه ایههن منههاطق خهها  (.036 ،0830 ،ژولههه)
سهالیان  تران به روستای ویسهت اشهاره کهرد کهه      می

ترین قهالی حهرزه جنهرب و     یرآوازهزیادی است که 
غربی گعپایران را بها همهان ترکیه  اولیهه در      جنرب

 نماید می ترلید بافت ذهنی صررت بهطرح و نقش آن 
 . (031، 0830، ژوله)

اسهاس   ویسهت بهر   یاعتقاد بر این است که قهال 
گرشهه فهرش     و چههار   لچعی که در کش Lنقرش 

Goljam [23] ed 6.indd   46 12/4/2014   1:36:06 PM



پژوهش، فرآیندی زمان بر و هزینه بر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست 
دغدغه  پژوهشی،  حوزه های  دیگر  در  محققان  دیگر  همانند  نیز  می شوند  کنکاش  و  تحقیق  فضای 

هزینه ها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص - هرچند اندک - برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشته ها و 
بستر های گوناگون لحاظ کرده است و بودجه های پژوهشی فرش دست باف را نیز می توان در مرکز 

ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال می شود، جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغه های پژوهشی در هنر- صنعت فرش دست باف ایران به گستردگی 
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین 
فرش دست باف، از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات 
بازار را شامل می شود. طبیعی است که بودجه اندک پژوهش، توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و 

پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویت بندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش این جاست که این اولویت بندی بر چه اساسی صورت می پذیرد؟ چه راهکاری برای 
پاسخ دادن به نیاز و دغدغه های پژوهشی ارکان مختلف هنر- صنعت فرش ایران تدارک دیده شده 
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم می برند؟ این بودجه اندک باید 

صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهش های بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
نیز  و  شده  انجام  ایران  فرش  ملی  مرکز  به دست  که  تحقیقاتی  محورهای  و  عناوین  بر  مروری 
فراخوان های ساالنه ای که در این مرکز برای انجام پروژه های تحقیقاتی داده می شود، نشانگر این نکته 
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویت های پژوهشی به چشم نمی خورد و یا تعیین 
اولویت ها راه ناصوابی را می پیماید که نمی تواند به درستی پاسخگوی اصلی ترین نیازهای این حوزه 
باشد. برای نمونه در آخرین پژوهش های به انجام رسیده در این مرکز، بررسی وضعیت صوری و 
شکلی کارگاه های رنگرزی در برخی استان های کشور به عنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است 

که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی، اولویت آن محل سؤال و تردید است.
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجه های ناچیز 
پژوهشی بیش از سایر حوزه ها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویت های 
پژوهشی، راه درست را برگزید. نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه، کلیه طرح های 
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه 

چگونه چنین تحقیقی انجام شده است، خود جای تأمل دارد.
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ی با متراژ ها نمرنه از قالی 04در این تحقیق . شرد می
ویسههت کههه کعیههه عناصههر    متههر مربهه   6بههیش از 
ده طرح آن مرجرد برده و قدمتی بهیش از  دهن تشکیل
ترسههط کارشناسههان محعههی در   سهها  داشههت  044

روسههتای ویسههت و روسههتاهای اطههراخ آن انتخههاب 
ی  از  ترین ابعاد طرلی و عرضی هر بزرگگردید و 

سپس با اسهتفاده از  . گیری شد اندازهآن عناصر طرح 
ی مختعههب بههین ههها ی عههددی گمانهههههها افههزار نههرم
ی طراحهی در  هها  عنهران سهامانه   هی بی ابعادها نسبت
و مههررد شههد قههالی ویسههت اسههتخرا   بنههدی سههامان

این اساس مشخب شد کهه   بر. قضاوت قرار گرفت
ذهنهی و   صهررت  بهه بعدی اسهت کهه    سامانه ت  06

دقیق در بافت قالی ترسط بافنده بهدون کمه     کامالً
همچنهین  . شهده اسهت   مهی  ای رعایهت  هرگرنه نقشه

قهالی ویسهت در هنرهام بافهت و      بافهت  ذهنیبافنده 
نسبت مشخب بهین عناصهر    0ذهنی برای  صررت به

ای را متناس  بها سهایر اجهزا      طرح ویست محدوده
 6نشهان داد کهه    ها این بررسی. کرده است می رعایت

وجهرد نسهبت و    در خصهر    محققانگمانه دیرر 
ی ههها مشههخب بههین عناصههر طههرح قههالیای  سههامانه
اگرچه این احتما  . تنیس ویست صحیح بافت ذهنی

بهین   بعهدی  دوی هها  وجرد دارد که با تعیهین نسهبت  
عناصر طهرح بتهران بهه آشهکار شهدن جایرهاه ایهن        

آمهده   دسهت  بهه ی ها نسبت. نیز کم  نمرد ها سامانه
ی ویسهت در ایهن تحقیهق    هها  قالی بندی سامانبرای 

شده و به تفکی  ارائه گردیهده   بندی دسته صررت به
 .  است

 
، بههافی  ذهنههی، ویسههت، قههالی :کلیاادیهااای  واژه

   بندی. سامان

 مقدمه .1
 بنهدی  رنه  و  هها  یطراحه  یها رهیل شیه و تحعیتجز
 در منهاطق  ویهژه  بهه مختعهب قهالی ایهران    ی هها  نقشه
یکی از مهمترین مسائل تحقیقهاتی در   [0]بافت ذهنی

متر به آن ترجهه شهده   که کحرزه فرش کشرر است 
تههرین  شهده  ناشهناخته . یکهی از مهجهررترین و   اسهت 
قهالی ایهران روسهتای ویسهت در      بافهت  ذهنیمناطق 

شتر در ییکه  ای در مقاله. نزدیکی شهر خرانسار است
انههرا   ،دیفصههعنامه نرههره بههه چهها  رسهه 01شههماره 
رایج و فرامرش شهده در قهالی    ها مایه و نقش ها طرح

-ریشهه محعهی   شهد و بندی  شناسایی و طبقهویست 
شده تا حهد   ییشناسا یها و طرح ها مایه نقشمردمی 

انهرا   شهد   یز سعیت نیدر نها. دیح گردیان تشرکام
 044در آنهها  نهشهتی   ی مررد اسهتفاده و هه   ها رن 

 . شرد بندی دسته ریسا  اخ
خرانسههار و گعپایرههان از منههاطقی در جغرافیههای 

شهان   شرند که اهمیهت  می اصفهان محسرب بافی قالی
بهه دوره معاصهر   بر خالخ مناطقی همچهرن کاشهان   

در این  بافی قالیبا این حا  تاریخ شرو  . گردد می باز
جز ی  یا دو منطقه  به نراحی مععرم نیست و احتماالً

بقیه ، خا  که سرابق و ییشینه ویژه و بیشتری دارند
 انهد  همجرار برده بافی قالیمناطق در واق  ییرو مراکز 

 از جمعههه ایههن منههاطق خهها  (.036 ،0830 ،ژولههه)
سهالیان  تران به روستای ویسهت اشهاره کهرد کهه      می

ترین قهالی حهرزه جنهرب و     یرآوازهزیادی است که 
غربی گعپایران را بها همهان ترکیه  اولیهه در      جنرب

 نماید می ترلید بافت ذهنی صررت بهطرح و نقش آن 
 . (031، 0830، ژوله)

اسهاس   ویسهت بهر   یاعتقاد بر این است که قهال 
گرشهه فهرش     و چههار   لچعی که در کش Lنقرش 

ی صهعی  شکسهته و اشهکا     هها  همراه انهرا  فهرم   به
رود  کار مهی  بهحیرانی و گیاهی تجرید یافته در زمینه 

شهده   می ش در این منطقه بافتهیسا  ی 044از حدود 
   (.001، 0863، ادواردز) است

با مترسط است  یفرشاز نظر بافت  فرش ویست
متهر بها    یسانت 1در ( گره 00تا  01ن یب) 04شمار  ر 
و  ییشهم  ییهرز دوال ، ال 00افشهان  ای  ینبه یها چعه

در یکصد سها   ) کیال با گره تر 1افشان ای  یرد ینبه
، گهردان  راست صررت بهبا گره فارسی(  گذشته بعضاً
 یهها  دار یبهر رو  لهر    یو نه  دو یهرد ، بدون قهالب 

دارههای  کهه در یهنج سها  گذشهته     ) دار یرو راست
تبهدیل   به دارهای آهنی چهارچربهچربی چهارچربه 

که در آن کرجی  ترکی() کشی گردان با چعه (اند شده
و ابههزار فارسههی از میههان یارچههه تهها  شههرد مههی بسههته
. (نیسهت  مرب  متداو  متر 1تر از  بزرگ) یارچه بزرگ

ی ها در حرزه قالیقالی ویست شناسی  از لحاظ سب 

قاله    کهه در یه   . بافت قابل تقسی  اسهت  روستایی
و  یمجهاب ) شهرد  مهی  بافتهه نراخهت   مشخب و یه  

   (.00و00، 0814، ارانکهم
ار یهس از انجهام مطالعههات   کههن یه انجهام ا  یبهرا 

روسهتای  با مراجعه بهه   یدانیمات مطالع، یا تابخانهک
آبههاد و  حههاجی) لههر زبههان  یروسههتادو ویسههت و 

سهه  و  غربهی روسهتای ویسهت(    آباد در شهما   حسن
در  رود کهرت و خرشهه ، ارجن ) زبان ترک یروستا

 یهها  افتن فرشی و آناطراخ ست( یو یشرق روستا
و مصهاحبه بها بزرگهان    ، ر از آنهایه تصریته و یمیقد

، صههاحبان تجربههه  و مصههاحبه بهها روسههتا  یقههدما
ی ههها بههازار کننههدگان قههالی در فروشههندگان و ترلیههد

صههررت  اصههفهان ویههژه بهههگعپایرههان و ، خرانسههار
جغرافیایی و مناطق مهررد  مرقعیت  0شکل . رفتییذ

 .دهد می مطالعه قرار گرفته را نشان

 

 
 

 (39، 1931، ارانکو هم یمجابمأخذ: ) ی مورد مطالعه قرار گرفتهها : موقعیت روستا1شکل 
 

 یههها ق فههرشیههن تحقیههژوهش در ا واحههد ی
روسهتای  ، قیدان تحقیویست و م یمیمانده و قد یباق

حجهه  . اسههت چنههد روسههتای اطههراخ آنویسههت و 

ة یه عکشهامل  ز یه در این تحقیهق ن جامعة مررد مطالعه 
اله  طهرح و نقهش شهناخته     قه در کاست  ییها قالی
و شهده  د و بافته یترلر یسا  اخ 044در  ویست شده

Goljam [23] ed 6.indd   47 12/4/2014   1:36:07 PM



دوفصلنامه
علمی - پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 23
بهار و تابستان 1392

48

 یا حقرقی یقیاشخا  حق  در حا  حاضر در تمع
ی هها  نمرنهه از قهالی   04بر این اسهاس تعهداد   . است

 یمیقههد ینمرنههه قههال 044ان یههقههدیمی ویسههت از م
شهتر انتخهاب شهده بهرد و     یق ییه ه در تحقکه ست یو

از مسهاجد و  داشهت  مربه    متهر  6ش از یبه  یمسهاحت 
کهههرت و ، نهه رجا، ی شخصههی ویسههتههها خانههه
. و مررد بررسی قرار گرفهت شد رود شناسایی  خرشه
هدفمند و با  صررت بهی در نظر گرفته شده ها نمرنه

 . شدتکراری انتخاب  ی غیرها حذخ نمرنه
 

عناصار   و نحوه بررسی نسبت اندازه اجزاء.  1 . 1
 طرح در قالی ویست

 بافت در قالی ویسهت شهامل حاشهیه و مهتن     یاجزا
بافهت و همچنهین    یبرای بررسی نسبت اجزا. است

ه در ک شده نمرنه شناسایی 04نسبت عناصر طرح در 
اندازه و ابعهاد اجهزا  و   باید ، گردیدهمعرفی  0 شکل

 شده ینمرنه انتخاب 04. گیری گردد عناصر طرح اندازه
ه یه عکامل برده و کات طرح و نقش یاز نظر جزئ باید

. را دارا باشهد  0ل کشهده در شه   یمعرفه  یها قسمت
در  دهد که اصرالً می گرفته نشان ی صررتها بررسی
مرب  به جهت حفه    متر 6متراژ کمتر از یی با ها قالی

تهر   شناسی آنها برخی از عناصر فرعهی  ساختار زیبایی
همچرن دست تکی یا تکی بهاال( و  ) .گردد می حذخ
بنهابراین بهرای   . ن است فرم آنها تغییر نمایهد کیا مم

طهرح و نسهبت انهدازه عناصهر      یبررسی اندازه اجزا
نحهری   نمرنه فرش بهه  04طرح و نقش قالی ویست 

 مربه   متهر  6گهردد کهه متهراژی بهیش از      می انتخاب
در ویسهت قهالی   و الزم به ذکر است که  داشته باشد
 . شرد نمی مربعی بافته متر 1بیشتر از 

طهر  و   صهرفاً  هها  گیهری  در این انهدازه ن یهمچن
ترین ضع  در هر راسهتا و بهدون در    عرض در بزرگ

نظر نظر گرفتن شکل و قال  جز  یا عنصر طرح مد 
همانررنه کهه در  الزم به ترضیح است که . برده است

ساختار طرح مقاله ییشین نیز ترضیح داده شده است 
ی هها  ویست شامل چند ضععی بافت ذهنیهندسی و 

ی هها  نامنظ  نبرده و این امکان را کهه بتهران سهامانه   
 یریه گ انهدازه  یراحت بهبعدی را در این نر  طرح  ت 
باید در نظر داشت کهه شهیره   . نماید می فراه ، نمرد

قهالی بهر مبنهای     ی اجهزای هها  مرسرم بررسی نسبت
رو شیره تحعیهل   جبری( برده و از این) تحعیل عددی

در این مقاله نیز بر همهین اسهاس انتخهاب گردیهده     
 .  است

 
 ی نسبتی در فرشها و سامانه بندی سامان. 3

یی هها  معیار و در نهایت نسهبت ، مالک، ایجاد ضرابط
بر طراحی سنتی ایران حهاک  اسهت و بهتهرین    که را 

نمایهد   می ترکی  ممکن در ی  اندازه معین را ایجاد
نقشه ایرانی بستری  بندی . ساماننامند می بندی سامان

ایهن   (.10، 0830، حصرری) به محدودیت فضا دارد
ی آرایشهی در طراحهی سهنتی    هها  یا ضابطه ها قرارداد

راهنمها یها    عنهران  بهه مان  و محظرر شمرده نشهده و  
 شهرد  مهی  گرفتهه  کهار  بهه یشتیبان برای ابتکار و تنر  

تحقیقات بسیار روشهن کهرده    (.38، 0836، دریایی)
است که در صد سا  اخیر حتی ی  نفر از طراحهان  

و  هها  آشنا نیست و قهانرن  بندی سامانایران با اصر  
 ضرابط آن در صد سا  گذشته فرامرش شهده اسهت  

 یبرای بررسی انهدازه اجهزا   (.11، 0830، حصرری)
بافت و یا نسبت اندازه عناصهر طهرح و نقهش قهالی     
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پژوهش، فرآیندی زمان بر و هزینه بر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست 
دغدغه  پژوهشی،  حوزه های  دیگر  در  محققان  دیگر  همانند  نیز  می شوند  کنکاش  و  تحقیق  فضای 

هزینه ها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص - هرچند اندک - برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشته ها و 
بستر های گوناگون لحاظ کرده است و بودجه های پژوهشی فرش دست باف را نیز می توان در مرکز 

ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال می شود، جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغه های پژوهشی در هنر- صنعت فرش دست باف ایران به گستردگی 
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین 
فرش دست باف، از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات 
بازار را شامل می شود. طبیعی است که بودجه اندک پژوهش، توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و 

پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویت بندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش این جاست که این اولویت بندی بر چه اساسی صورت می پذیرد؟ چه راهکاری برای 
پاسخ دادن به نیاز و دغدغه های پژوهشی ارکان مختلف هنر- صنعت فرش ایران تدارک دیده شده 
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم می برند؟ این بودجه اندک باید 

صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهش های بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
نیز  و  شده  انجام  ایران  فرش  ملی  مرکز  به دست  که  تحقیقاتی  محورهای  و  عناوین  بر  مروری 
فراخوان های ساالنه ای که در این مرکز برای انجام پروژه های تحقیقاتی داده می شود، نشانگر این نکته 
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویت های پژوهشی به چشم نمی خورد و یا تعیین 
اولویت ها راه ناصوابی را می پیماید که نمی تواند به درستی پاسخگوی اصلی ترین نیازهای این حوزه 
باشد. برای نمونه در آخرین پژوهش های به انجام رسیده در این مرکز، بررسی وضعیت صوری و 
شکلی کارگاه های رنگرزی در برخی استان های کشور به عنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است 

که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی، اولویت آن محل سؤال و تردید است.
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجه های ناچیز 
پژوهشی بیش از سایر حوزه ها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویت های 
پژوهشی، راه درست را برگزید. نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه، کلیه طرح های 
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه 

چگونه چنین تحقیقی انجام شده است، خود جای تأمل دارد.

محمدرضا عابد

سرمقاله
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 یا حقرقی یقیاشخا  حق  در حا  حاضر در تمع
ی هها  نمرنهه از قهالی   04بر این اسهاس تعهداد   . است

 یمیقههد ینمرنههه قههال 044ان یههقههدیمی ویسههت از م
شهتر انتخهاب شهده بهرد و     یق ییه ه در تحقکه ست یو

از مسهاجد و  داشهت  مربه    متهر  6ش از یبه  یمسهاحت 
کهههرت و ، نهه رجا، ی شخصههی ویسههتههها خانههه
. و مررد بررسی قرار گرفهت شد رود شناسایی  خرشه
هدفمند و با  صررت بهی در نظر گرفته شده ها نمرنه

 . شدتکراری انتخاب  ی غیرها حذخ نمرنه
 

عناصار   و نحوه بررسی نسبت اندازه اجزاء.  1 . 1
 طرح در قالی ویست

 بافت در قالی ویسهت شهامل حاشهیه و مهتن     یاجزا
بافهت و همچنهین    یبرای بررسی نسبت اجزا. است

ه در ک شده نمرنه شناسایی 04نسبت عناصر طرح در 
اندازه و ابعهاد اجهزا  و   باید ، گردیدهمعرفی  0 شکل

 شده ینمرنه انتخاب 04. گیری گردد عناصر طرح اندازه
ه یه عکامل برده و کات طرح و نقش یاز نظر جزئ باید

. را دارا باشهد  0ل کشهده در شه   یمعرفه  یها قسمت
در  دهد که اصرالً می گرفته نشان ی صررتها بررسی
مرب  به جهت حفه    متر 6متراژ کمتر از یی با ها قالی

تهر   شناسی آنها برخی از عناصر فرعهی  ساختار زیبایی
همچرن دست تکی یا تکی بهاال( و  ) .گردد می حذخ
بنهابراین بهرای   . ن است فرم آنها تغییر نمایهد کیا مم

طهرح و نسهبت انهدازه عناصهر      یبررسی اندازه اجزا
نحهری   نمرنه فرش بهه  04طرح و نقش قالی ویست 

 مربه   متهر  6گهردد کهه متهراژی بهیش از      می انتخاب
در ویسهت قهالی   و الزم به ذکر است که  داشته باشد
 . شرد نمی مربعی بافته متر 1بیشتر از 

طهر  و   صهرفاً  هها  گیهری  در این انهدازه ن یهمچن
ترین ضع  در هر راسهتا و بهدون در    عرض در بزرگ

نظر نظر گرفتن شکل و قال  جز  یا عنصر طرح مد 
همانررنه کهه در  الزم به ترضیح است که . برده است

ساختار طرح مقاله ییشین نیز ترضیح داده شده است 
ی هها  ویست شامل چند ضععی بافت ذهنیهندسی و 

ی هها  نامنظ  نبرده و این امکان را کهه بتهران سهامانه   
 یریه گ انهدازه  یراحت بهبعدی را در این نر  طرح  ت 
باید در نظر داشت کهه شهیره   . نماید می فراه ، نمرد

قهالی بهر مبنهای     ی اجهزای هها  مرسرم بررسی نسبت
رو شیره تحعیهل   جبری( برده و از این) تحعیل عددی

در این مقاله نیز بر همهین اسهاس انتخهاب گردیهده     
 .  است

 
 ی نسبتی در فرشها و سامانه بندی سامان. 3

یی هها  معیار و در نهایت نسهبت ، مالک، ایجاد ضرابط
بر طراحی سنتی ایران حهاک  اسهت و بهتهرین    که را 

نمایهد   می ترکی  ممکن در ی  اندازه معین را ایجاد
نقشه ایرانی بستری  بندی . ساماننامند می بندی سامان

ایهن   (.10، 0830، حصرری) به محدودیت فضا دارد
ی آرایشهی در طراحهی سهنتی    هها  یا ضابطه ها قرارداد

راهنمها یها    عنهران  بهه مان  و محظرر شمرده نشهده و  
 شهرد  مهی  گرفتهه  کهار  بهه یشتیبان برای ابتکار و تنر  

تحقیقات بسیار روشهن کهرده    (.38، 0836، دریایی)
است که در صد سا  اخیر حتی ی  نفر از طراحهان  

و  هها  آشنا نیست و قهانرن  بندی سامانایران با اصر  
 ضرابط آن در صد سا  گذشته فرامرش شهده اسهت  

 یبرای بررسی انهدازه اجهزا   (.11، 0830، حصرری)
بافت و یا نسبت اندازه عناصهر طهرح و نقهش قهالی     

مترمربه    6یی با مساحت بیشتر از ها نمرنه باید صرفاً
   (.040، 0830، حصرری) را در نظر گرفت

 
 ساختار کلی طرح و نقش قالی ویست. 9

الب نشان داده -0قال  اصعی طرح ویست در شکل 
ی هها  از طرحای  نیز نمرنهب -0در شکل . شده است

ی ههها قهالی نقشهه  . ویسهت نمهایش داده شهده اسههت   
ی هها  قسهمت . چههارم اسهت   ویست یه   بافت ذهنی

اصعی و همیشری در طرح و نقشه قالی ویسهت کهه   
( 0) عبارتند از اند گذاری شده الب شماره-0در شکل
 تکهی ( 8) ؛بها  طالیهی(  ) با  خروسهی ( 0) ؛حرض

( 6)؛ قنهدان( ) قنهدون ( 0) ؛تکی وسهطی ( 0) ؛تکه()
( 04) و دست( 1) ؛نرک( 3) ؛دست تکی( 1) ؛قفع 

 .گل کاغذی

 

 
 (32، 1931، ارانکو هم یمجابمأخذ: )الف: قالب کلی طرح ویست  -3شکل 

 

 
 (32، 1931، ارانکو هم یمجابمأخذ: ) ویست ها از قالیای  نمونه :ب -3شکل 
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قالی در  شده بررسیی ها سامانهانواع  یمعرف. 4
 ویست بافت ذهنی

بعهدی و   بهه دو نهر  ته     هها  در این تحقیق سهامانه 
بعهدی   ته  ی ها سامانه. بندی گردیدند بعدی طبقه دو

گردد که از نسبت عهددی و   می یی اطالقها به سامانه
ی  طرح یا دو طرح  یدو بعد مجزا سانیک واحد با

. گرددحاصل ، که در راستای هندسی ه  قرار بریرند
نیز تناسهبات عهددی و    بعدی دوی ها منظرر از سامانه

دو سطح مجزا از دو طرح است کهه  سان یکبا واحد 
. از نظر فضای هندسی به مرازات یکدیرر قرار بریرد

ی هها  گمانه در خصهر  سهامانه   06در این بررسی 
 بافهت  ذهنهی قالی  بین عناصر طرحمرجرد  بعدی ت 

ی هها  سامانه گمانه در خصر  8 و همچنینویست 
بافههت قههالی  یبههین اجههزا بعههدی دوو  بعههدی تهه 
. مررد بررسی قهرار گرفتهه اسهت   ویست  بافت ذهنی

 زده شههده را نشههان گمانههه یههها سههامانه 06جههدو  
 . دهد می

برخی  یآمده برا دست بهج یحاصل از نتا یبررس
ی  گستره مشخب و معین را  صرفاً ها از این سامانه

اگهر  . دهد می نشان ها نسبتی  از  برای تغییرات هر
با رس  شرد  ها یراکندگی فراوانی تغییرات این نسبت

عبهارت   بهه . استای  زنررله صررت به  آرام یش ی 
ای  در بهازه  هها  ی این نسهبت ها دیرر حداکثر فراوانی

 تکهل تغییهرات همهان نسهب     %10کمتهر از   بزرگ و
 در ایهن بررسهی اصهطالحاً    هها  این نر  نسبت. است
 یبررسه امها  اند.  ی محدود کننده نامیده شدهها سامانه

برخهی دیرهر از    یآمده بهرا  دست بهج یحاصل از نتا
به ی  حهد مشهخب و معهین بهرای      دقیقاً ها سامانه

اگههر . اشهاره دارنههد  ههها یه  از نسههبت  تغییهرات هههر 
رس  شرد با  ها یراکندگی فراوانی تغییرات این نسبت

 خهت   هها  ی  شی  تنهد فقهط بهه حهداکثر فراوانهی     
ی ایهن  هها  عبارت دیرر حهداکثر فراوانهی   به. شرد می

کههل  %10بیشههتر از  محههدود وای  در بههازه ههها نسههبت
در این  ها این نر  نسبت. تغییرات همان نسبت است

در اند.  ی دقیق نامیده شدهها سامانه بررسی اصطالحاً
ی فرضی از اصهر   ها برای تحعیل سامانهق ین تحقیا

بسهیار ابتهدایی اسهتفاده     یدر سهطح و آمار ترصیفی 
 .  شده است

 
 نسبت عرض حاشیه به عرض فرش .  1 . 4

بهه   تنهر  فراوانهی نسهبت عهرض حاشهیه      0جدو  
 ویست نشان بافت ذهنیی ها در قالیرا عرض فرش 

که منظرر از عرض حاشیه مجمر  عرض دو  دهد می
بایهد در  . حاشیه در دو طرخ عرض فرش اسهت  ت 

بهردن   بافت ذهنینظر داشت که با عنایت به قدمت و 
مطهابق بها آنچهه کهه در بسهیاری از منهاطق       ها،  قالی
ی هها  عرض حاشیه، شرد می ایران مشاهده بافت ذهنی

. نیسهت  یکسان و برابهر  کامالً آنی ها فرش در کناره
آمده از ایهن جهدو  حهدود     دست بهاساس نتایج  بر
از ی مررد بررسی قهرار گرفتهه   ها از نمرنه فرش 30%

بهین   یفرشه  نسبت عرض حاشیه به عرض
5.3

تها   1

4
نسهبت   ضهمن اینکهه اساسهاً   انهد.   برخرردار برده 1

 شده ینمرنه انتخاب 04عرض حاشیه به عرض فرش 
بههین 

3
تهها  1

5.4
ی ههها آمههاره نیههز 0جههدو  . اسههت 1

ترصیفی نسبت عرض حاشهیه بهه عهرض فهرش در     
اساس نتایج این  بر. دهد می ی ویست را نشانها قالی

ی مررد بررسی قرار ها نمرنه اریمعجدو  انحراخ از 
دهنهده تغییهرات    قدری ناچیز است که نشهان  گرفته به

تهران مترسهط    می بنابراین. بسیار ک  این نسبت است
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پژوهش، فرآیندی زمان بر و هزینه بر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست 
دغدغه  پژوهشی،  حوزه های  دیگر  در  محققان  دیگر  همانند  نیز  می شوند  کنکاش  و  تحقیق  فضای 

هزینه ها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص - هرچند اندک - برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشته ها و 
بستر های گوناگون لحاظ کرده است و بودجه های پژوهشی فرش دست باف را نیز می توان در مرکز 

ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال می شود، جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغه های پژوهشی در هنر- صنعت فرش دست باف ایران به گستردگی 
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین 
فرش دست باف، از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات 
بازار را شامل می شود. طبیعی است که بودجه اندک پژوهش، توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و 

پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویت بندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش این جاست که این اولویت بندی بر چه اساسی صورت می پذیرد؟ چه راهکاری برای 
پاسخ دادن به نیاز و دغدغه های پژوهشی ارکان مختلف هنر- صنعت فرش ایران تدارک دیده شده 
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم می برند؟ این بودجه اندک باید 

صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهش های بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
نیز  و  شده  انجام  ایران  فرش  ملی  مرکز  به دست  که  تحقیقاتی  محورهای  و  عناوین  بر  مروری 
فراخوان های ساالنه ای که در این مرکز برای انجام پروژه های تحقیقاتی داده می شود، نشانگر این نکته 
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویت های پژوهشی به چشم نمی خورد و یا تعیین 
اولویت ها راه ناصوابی را می پیماید که نمی تواند به درستی پاسخگوی اصلی ترین نیازهای این حوزه 
باشد. برای نمونه در آخرین پژوهش های به انجام رسیده در این مرکز، بررسی وضعیت صوری و 
شکلی کارگاه های رنگرزی در برخی استان های کشور به عنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است 

که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی، اولویت آن محل سؤال و تردید است.
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجه های ناچیز 
پژوهشی بیش از سایر حوزه ها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویت های 
پژوهشی، راه درست را برگزید. نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه، کلیه طرح های 
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه 

چگونه چنین تحقیقی انجام شده است، خود جای تأمل دارد.

محمدرضا عابد
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قالی در  شده بررسیی ها سامانهانواع  یمعرف. 4
 ویست بافت ذهنی

بعهدی و   بهه دو نهر  ته     هها  در این تحقیق سهامانه 
بعهدی   ته  ی ها سامانه. بندی گردیدند بعدی طبقه دو

گردد که از نسبت عهددی و   می یی اطالقها به سامانه
ی  طرح یا دو طرح  یدو بعد مجزا سانیک واحد با

. گرددحاصل ، که در راستای هندسی ه  قرار بریرند
نیز تناسهبات عهددی و    بعدی دوی ها منظرر از سامانه

دو سطح مجزا از دو طرح است کهه  سان یکبا واحد 
. از نظر فضای هندسی به مرازات یکدیرر قرار بریرد

ی هها  گمانه در خصهر  سهامانه   06در این بررسی 
 بافهت  ذهنهی قالی  بین عناصر طرحمرجرد  بعدی ت 

ی هها  سامانه گمانه در خصر  8 و همچنینویست 
بافههت قههالی  یبههین اجههزا بعههدی دوو  بعههدی تهه 
. مررد بررسی قهرار گرفتهه اسهت   ویست  بافت ذهنی

 زده شههده را نشههان گمانههه یههها سههامانه 06جههدو  
 . دهد می

برخی  یآمده برا دست بهج یحاصل از نتا یبررس
ی  گستره مشخب و معین را  صرفاً ها از این سامانه

اگهر  . دهد می نشان ها نسبتی  از  برای تغییرات هر
با رس  شرد  ها یراکندگی فراوانی تغییرات این نسبت

عبهارت   بهه . استای  زنررله صررت به  آرام یش ی 
ای  در بهازه  هها  ی این نسهبت ها دیرر حداکثر فراوانی

 تکهل تغییهرات همهان نسهب     %10کمتهر از   بزرگ و
 در ایهن بررسهی اصهطالحاً    هها  این نر  نسبت. است
 یبررسه امها  اند.  ی محدود کننده نامیده شدهها سامانه

برخهی دیرهر از    یآمده بهرا  دست بهج یحاصل از نتا
به ی  حهد مشهخب و معهین بهرای      دقیقاً ها سامانه

اگههر . اشهاره دارنههد  ههها یه  از نسههبت  تغییهرات هههر 
رس  شرد با  ها یراکندگی فراوانی تغییرات این نسبت

 خهت   هها  ی  شی  تنهد فقهط بهه حهداکثر فراوانهی     
ی ایهن  هها  عبارت دیرر حهداکثر فراوانهی   به. شرد می

کههل  %10بیشههتر از  محههدود وای  در بههازه ههها نسههبت
در این  ها این نر  نسبت. تغییرات همان نسبت است

در اند.  ی دقیق نامیده شدهها سامانه بررسی اصطالحاً
ی فرضی از اصهر   ها برای تحعیل سامانهق ین تحقیا

بسهیار ابتهدایی اسهتفاده     یدر سهطح و آمار ترصیفی 
 .  شده است

 
 نسبت عرض حاشیه به عرض فرش .  1 . 4

بهه   تنهر  فراوانهی نسهبت عهرض حاشهیه      0جدو  
 ویست نشان بافت ذهنیی ها در قالیرا عرض فرش 

که منظرر از عرض حاشیه مجمر  عرض دو  دهد می
بایهد در  . حاشیه در دو طرخ عرض فرش اسهت  ت 

بهردن   بافت ذهنینظر داشت که با عنایت به قدمت و 
مطهابق بها آنچهه کهه در بسهیاری از منهاطق       ها،  قالی
ی هها  عرض حاشیه، شرد می ایران مشاهده بافت ذهنی

. نیسهت  یکسان و برابهر  کامالً آنی ها فرش در کناره
آمده از ایهن جهدو  حهدود     دست بهاساس نتایج  بر
از ی مررد بررسی قهرار گرفتهه   ها از نمرنه فرش 30%

بهین   یفرشه  نسبت عرض حاشیه به عرض
5.3

تها   1

4
نسهبت   ضهمن اینکهه اساسهاً   انهد.   برخرردار برده 1

 شده ینمرنه انتخاب 04عرض حاشیه به عرض فرش 
بههین 

3
تهها  1

5.4
ی ههها آمههاره نیههز 0جههدو  . اسههت 1

ترصیفی نسبت عرض حاشهیه بهه عهرض فهرش در     
اساس نتایج این  بر. دهد می ی ویست را نشانها قالی

ی مررد بررسی قرار ها نمرنه اریمعجدو  انحراخ از 
دهنهده تغییهرات    قدری ناچیز است که نشهان  گرفته به

تهران مترسهط    می بنابراین. بسیار ک  این نسبت است
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ی مهررد بررسهی قهرار    هها  آمده برای نمرنهه  دست به
شهاخب اصهعی نسهبت عهرض      عنهران  بهه گرفتهه را  

سهت  یو بافهت  ذهنهی  یقالحاشیه به عرض فرش در 
ی هها  نسبت اصیل در طراحهی  نیبنابرا. شناسایی کرد

ذهنی فرش ویسهت ایجهاد نسهبت    
4
بهین عهرض    1

بیشهترین فراوانهی در   . اسهت  حاشیه به عرض طهرح 

دهنهده   ی مررد بررسی قرار گرفته نیهز نشهان  ها نمرنه
نسبت 

4
برای میزان نسبت عرض حاشیه به عرض  1

بنابراین نسبت . است طرح
4
بین عرض حاشیه بهه   1

در قهالی   بعهدی  ته  عرض فرش ی  سامانه دقیهق  
 .  است ویست

 
 )مأخذ: نگارندگان( ی ویستها : تنوع فراوانی نسبت عرض حاشیه به عرض فرش در قالی1جدول 

 جم 
3
1 

5.3
1 

4
1 

5.4
 نسبت عرض حاشیه به عرض فرش 1

 فراوانی تعداد نسبت عرض حاشیه به عرض فرش 0 84 00 0 04
 

 )مأخذ: نگارندگان( ویست بافت ذهنیی ها ی توصیفی برای نسبت عرض حاشیه به عرض فرش در قالیها : آماره3جدول 
 نسبت عرض حاشیه به عرض فرش قالی 

4
 مترسط 1

4
 مد(/ حداکثر فراوانی) نما 1

 انحراخ معیار 0.024

5.4
 حداکثر فراوانی 1

3
 حداقل فراوانی 1

 
 حاشیه به طول فرش  عرضنسبت . 3 . 4

تنر  فراوانی نسبت عرض حاشیه بهه طهر     8جدو 
فههرش در قههالی هههای ویسههت را نشههان مههی دهههد.  

 10براساس نتایج بدست آمده از این جدو  حدود %
از نمرنه فرش های مررد بررسی قرار گرفتهه نسهبت   

عرض حاشیه به طرلشان بهین  
5.3

تها  1
4
قهرار مهی    1

اساسا نسبت عهرض حاشهیه بهه     گیرد. ضمن این که
طر  فرش های مررد بررسی قرار گرفتهه بهین   

5
تها  1

6
به شکل کهامال محسرسهی سهایر     است. همچنین 1

های بررسی شده در نسبت ههایی قهرار گرفتهه     نمرنه
اند که منفرد بردن و یا حتهی ذوق آزمهایی بافنهده را    

ههای   نیهز آمهاره   0سازند. جهدو    به ذهن تداعی می
ترصیفی برای نسبت عرض حاشیه به طر  فرش در 
قالی های ویست را نشان می دههد. براسهاس نتهایج    
این جدو  انحهراخ از مترسهط نمرنهه ههای مهررد      
بررسی قرار گرفته به قدری نهاچیز اسهت کهه نشهان     
دهنده تغییرات بسیار ک  این نسبت اسهت. بنهابراین   

دست آمده برای نمرنه های مهررد  می تران مترسط ب
بررسی قرار گرفته را بعنران شهاخب اصهعی نسهبت    
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پژوهش، فرآیندی زمان بر و هزینه بر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست 
دغدغه  پژوهشی،  حوزه های  دیگر  در  محققان  دیگر  همانند  نیز  می شوند  کنکاش  و  تحقیق  فضای 

هزینه ها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص - هرچند اندک - برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشته ها و 
بستر های گوناگون لحاظ کرده است و بودجه های پژوهشی فرش دست باف را نیز می توان در مرکز 

ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال می شود، جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغه های پژوهشی در هنر- صنعت فرش دست باف ایران به گستردگی 
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین 
فرش دست باف، از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات 
بازار را شامل می شود. طبیعی است که بودجه اندک پژوهش، توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و 

پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویت بندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش این جاست که این اولویت بندی بر چه اساسی صورت می پذیرد؟ چه راهکاری برای 
پاسخ دادن به نیاز و دغدغه های پژوهشی ارکان مختلف هنر- صنعت فرش ایران تدارک دیده شده 
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم می برند؟ این بودجه اندک باید 

صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهش های بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
نیز  و  شده  انجام  ایران  فرش  ملی  مرکز  به دست  که  تحقیقاتی  محورهای  و  عناوین  بر  مروری 
فراخوان های ساالنه ای که در این مرکز برای انجام پروژه های تحقیقاتی داده می شود، نشانگر این نکته 
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویت های پژوهشی به چشم نمی خورد و یا تعیین 
اولویت ها راه ناصوابی را می پیماید که نمی تواند به درستی پاسخگوی اصلی ترین نیازهای این حوزه 
باشد. برای نمونه در آخرین پژوهش های به انجام رسیده در این مرکز، بررسی وضعیت صوری و 
شکلی کارگاه های رنگرزی در برخی استان های کشور به عنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است 

که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی، اولویت آن محل سؤال و تردید است.
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجه های ناچیز 
پژوهشی بیش از سایر حوزه ها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویت های 
پژوهشی، راه درست را برگزید. نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه، کلیه طرح های 
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه 

چگونه چنین تحقیقی انجام شده است، خود جای تأمل دارد.

محمدرضا عابد
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ی مهررد بررسهی قهرار    هها  آمده برای نمرنهه  دست به
شهاخب اصهعی نسهبت عهرض      عنهران  بهه گرفتهه را  

سهت  یو بافهت  ذهنهی  یقالحاشیه به عرض فرش در 
ی هها  نسبت اصیل در طراحهی  نیبنابرا. شناسایی کرد

ذهنی فرش ویسهت ایجهاد نسهبت    
4
بهین عهرض    1

بیشهترین فراوانهی در   . اسهت  حاشیه به عرض طهرح 

دهنهده   ی مررد بررسی قرار گرفته نیهز نشهان  ها نمرنه
نسبت 

4
برای میزان نسبت عرض حاشیه به عرض  1

بنابراین نسبت . است طرح
4
بین عرض حاشیه بهه   1

در قهالی   بعهدی  ته  عرض فرش ی  سامانه دقیهق  
 .  است ویست

 
 )مأخذ: نگارندگان( ی ویستها : تنوع فراوانی نسبت عرض حاشیه به عرض فرش در قالی1جدول 

 جم 
3
1 

5.3
1 

4
1 

5.4
 نسبت عرض حاشیه به عرض فرش 1

 فراوانی تعداد نسبت عرض حاشیه به عرض فرش 0 84 00 0 04
 

 )مأخذ: نگارندگان( ویست بافت ذهنیی ها ی توصیفی برای نسبت عرض حاشیه به عرض فرش در قالیها : آماره3جدول 
 نسبت عرض حاشیه به عرض فرش قالی 

4
 مترسط 1

4
 مد(/ حداکثر فراوانی) نما 1

 انحراخ معیار 0.024

5.4
 حداکثر فراوانی 1

3
 حداقل فراوانی 1

 
 حاشیه به طول فرش  عرضنسبت . 3 . 4

تنر  فراوانی نسبت عرض حاشیه بهه طهر     8جدو 
فههرش در قههالی هههای ویسههت را نشههان مههی دهههد.  

 10براساس نتایج بدست آمده از این جدو  حدود %
از نمرنه فرش های مررد بررسی قرار گرفتهه نسهبت   

عرض حاشیه به طرلشان بهین  
5.3

تها  1
4
قهرار مهی    1

اساسا نسبت عهرض حاشهیه بهه     گیرد. ضمن این که
طر  فرش های مررد بررسی قرار گرفتهه بهین   

5
تها  1

6
به شکل کهامال محسرسهی سهایر     است. همچنین 1

های بررسی شده در نسبت ههایی قهرار گرفتهه     نمرنه
اند که منفرد بردن و یا حتهی ذوق آزمهایی بافنهده را    

ههای   نیهز آمهاره   0سازند. جهدو    به ذهن تداعی می
ترصیفی برای نسبت عرض حاشیه به طر  فرش در 
قالی های ویست را نشان می دههد. براسهاس نتهایج    
این جدو  انحهراخ از مترسهط نمرنهه ههای مهررد      
بررسی قرار گرفته به قدری نهاچیز اسهت کهه نشهان     
دهنده تغییرات بسیار ک  این نسبت اسهت. بنهابراین   

دست آمده برای نمرنه های مهررد  می تران مترسط ب
بررسی قرار گرفته را بعنران شهاخب اصهعی نسهبت    

عرض حاشیه به طر  فرش در منطقه شناسایی کرد. 
از این رو نسبت اصیل در طراحی های ذهنی فهرش  

ویست ایجاد نسبت 
5.5

بین عرض حاشیه به طهر    1
رنه های طرح می باشد. بیشترین فراوانی تکرار در نم

مررد بررسی قرار گرفته نیز نشان دهنده نسبت 
5.5

1 

برای میزان نسبت عرض حاشیه به طر  فهرش مهی   
باشد. . بنابراین نسبت 

5.5
بهین عهرض حاشهیه بهه      1

طر  فرش ی  سهامانه دقیهق ته  بعهدی در قهالی      
 باشد. ویست می

 
 )مأخذ: نگارندگان( ی ویستها حاشیه به طول طرح در قالی عرض: تنوع فراوانی نسبت 9جدول 

5.6
1 

6
1 

5.5
1 

5
1 

5.4
1 

4
نسبت عرض حاشیه  1

 به طر  فرش

فراوانی نسبت عرض  0 4 3 00 06 0
 حاشیه به طر  فرش

 
 )مأخذ: نگارندگان( ی ویستها حاشیه به طول طرح در قالی عرضی توصیفی برای نسبت ها آماره :4جدول 

 نسبت عرض حاشیه به طر  فرش قالی

5.5
 مترسط 1

5.5
 نما)مد(/ حداکثر فراوانی 1

 معیارانحراخ  0.019

4
 حداکثر فراوانی 1

5.6
 حداقل فراوانی 1

 
 نسبت مساحت حاشیه به مساحت فرش . 9 . 4

تنر  فراوانی نسهبت مسهاحت حاشهیه بهه      0جدو  
دهد.  فرش در قالی های ویست را نشان میمساحت 

 33این جدو  حدود %براساس نتایج بدست آمده از 
های مررد بررسی قهرار گرفتهه نسهبت     از نمرنه فرش

مساحت حاشیه به مساحتشان بین 
5.2

تا  1
3
قهرار   1

گیرد. ضمن این که اساسا نسبت مساحت حاشهیه   می
های مررد بررسی قرار گرفتهه بهین    به مساحت فرش

2
تا 1

3
های ترصیفی بهرای   نیز آماره 6است. جدو   1

های  فرش در قالینسبت مساحت حاشیه به مساحت 
ایهن جهدو     دهد. براساس نتهایج  ویست را نشان می

ههای مهررد بررسهی قهرار      انحراخ از مترسط نمرنهه 
دهنهده تغییهرات    گرفته به قدری ناچیز است که نشان

تهران مترسهط    بنابراین میبسیار ک  این نسبت است. 
های مررد بررسی قرار گرفته  بدست آمده برای نمرنه

را بعنران شاخب اصعی نسبت مسهاحت حاشهیه بهه    
مساحت فرش در منطقه شناسهایی کهرد. از ایهن رو    

ههای ذهنهی فهرش ویسهت      نسبت اصیل در طراحهی 
ایجاد نسبت 

3
بهین مسهاحت حاشهیه بهه مسهاحت       1
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ههای مهررد    اشد. بیشترین فراوانی در نمرنهب طرح می

دهنهده نسهبت    بررسی قرار گرفته نیز نشان
3
بهرای   1

میزان نسهبت مسهاحت حاشهیه بهه مسهاحت طهرح       
 باشد.   می
  

 
 ی ویستها در قالی فرشتنوع فراوانی نسبت مساحت حاشیه به مساحت  :2جدول 

 نگارندگان()مأخذ: 

3
1 

5.2
1 

2
 نسبت مساحت حاشیه به مساحت فرش 1

 فراوانی نسبت مساحت حاشیه به مساحت فرش 6 04 80
 

 ی ویستها ی توصیفی برای نسبت مساحت حاشیه به مساحت طرح در قالیها آماره :2جدول 
 )مأخذ: نگارندگان(

 نسبت مساحت حاشیه به مساحت فرش قالی 

3
 مترسط 1

3
 نما)مد(/ حداکثر فراوانی 1

 انحراخ معیار 0.033

3
 حداکثر فراوانی 1

2
 حداقل فراوانی 1

 
 حوض به عرض متننسبت عرض .  4 . 4

فراوانی نسبت عهرض حهرض بهه عهرض      1جدو  
نمرنهه بررسهی شهده را     04متن)زمینه اصعی( بهرای  

نشان می دهد. میانرین تغییرات نیز برابر
5.1

اسهت.   1
از  10حهدود %  1براساس نتهایج حاصهل از جهدو     

فرش ها نسبت عرض حرض به عرض متن آنها بین 

35.1
تا  1

75.1
تهر بهین    قرار می گیرند. به بیهان سهاده   1

از عرض متن فهرش را در میانهه زمینهه     10تا % %64
گیهرد.   مرتیب حرض در قالی اصیل ویست در بر می

با این حا  گستردگی فراوانی نسبت عرض حهرض  
به عرض متن)زمینه اصعی( از 

2.1
تا  1

9.1
می باشهد.   1

تران به وضرح دریافهت کهه ایهن نسهبت      بنابراین می
اگرچه ی  گستره مشهخب بهرای تغییهرات نسهبت     
عرض حرض به عرض متن را معرفی می نماید، اما 
دقیقا محدود و مشخب نیسهت. از ایهن رو سهامانه    

حهرض بهه عهرض مهتن یه  سهامانه        نسبت عرض
رش ذهنی بافت ویست کننده در سامانبندی فمحدود
 است.  

 
 
 

 فراوانی نسبت عرض حوض به عرض متن در قالی ویست :7جدول 
 )مأخذ: نگارندگان(

7.1
1  
 تا 

8.1
1 

6.1
1  
 تا

7.1
1 

5.1
1  
 تا

6.1
1 

4.1
1  
 تا
 

5.1
1 

3.1
1  
 تا
 

4.1
1 

2.1
1  
 تا
 

3.1
1 

1.1
1  
 تا
 

2.1
1 

نسبت عرض حرض به 
 عرض متن

فراوانی نسبت عرض  0 6 06 00 6 6 0
 حرض به عرض متن

 

 
 نسبت طول حوض به طول متن. 2 . 4

فراوانههی نسههبت طههر  حههرض بههه طههر   3جههدو  
نمرنهه بررسهی شهده را     04متن)زمینه اصعی( بهرای  

دهههد. میههانرین تغییههرات برابههر نشههان مههی
3
اسههت.  1

از  10حهدود %  3براساس نتهایج حاصهل از جهدو     
فرش ها نسبت طر  حرض به طر  متن شهان بهین   

5.3
تا  1

5.2
گیرند. به بیان سهاده تهر حهدود     قرار می 1

از طهر  مهتن فهرش را در میانهه زمینهه       04تا % %84

 گیهرد.  مرتیب حرض در قالی اصیل ویست در بر می
گستردگی فراوانهی نسهبت طهر  حهرض بهه طهر        

متن)زمینه اصعی( نیز بسیار محدود و  بهین  
2
تها  1

4
1

می باشد. بنابراین می تران به وضرح دریافت که این 
نسبت ی  سامانه دقیهق در سهامانبندی قهالی ذهنهی     

سههت بههرده کههه ترسههط بافنههده رعایههت    بافههت وی
 یده است.  گرد می

 
 : فراوانی نسبت عرض حوض به عرض متن در قالی ویست8جدول 

 )مأخذ: نگارندگان(

4
1 

5.3
1 

3
1 

5.2
1 

2
 نسبت طر  حرض به طر  متن 1

 فراوانی نسبت طر  حرض به طر  متن 0 03 00 3 0
 
 نسبت طول حوض به عرض حوض. 2 . 4

فراوانهی نسهبت طهر  حهرض بهه عهرض        1جدو  
دهد.  نمرنه بررسی شده را نشان می 04ی حرض برا

میانرین تغییهرات برابهر   
2.1

اسهت. براسهاس نتهایج     1
هها نسهبت    از فهرش  16حهدود %  1حاصل از جدو  

تها   0طر  حرض به عرض حرض شهان بهین   
25.1
1 

قرار می گیرند. اما هرگهز طهر  حهرض بها عهرض      

حرض برابر نشده و همیشه عرض حهرض کمهی از   
هها نیهز    از نمرنهه  64طر  حرض بزرگتر است. در %
ض تفهاوت بسهیار   تقریبا طر  حرض و عرض حهر 

ناچیزی با یکدیرر داشته و نسبت طهر  حهرض بهه    
عرض برابر با 

15.1
است. گستردگی فراوانی نسهبت   1

طر  حرض به عرض حهرض نیهز از   
15.1
تها   1

5.1
1 

از نمرنهه هها نیهز بها یه        00متغییر است. حهدود % 
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پژوهش، فرآیندی زمان بر و هزینه بر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست 
دغدغه  پژوهشی،  حوزه های  دیگر  در  محققان  دیگر  همانند  نیز  می شوند  کنکاش  و  تحقیق  فضای 

هزینه ها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص - هرچند اندک - برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشته ها و 
بستر های گوناگون لحاظ کرده است و بودجه های پژوهشی فرش دست باف را نیز می توان در مرکز 

ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال می شود، جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغه های پژوهشی در هنر- صنعت فرش دست باف ایران به گستردگی 
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین 
فرش دست باف، از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات 
بازار را شامل می شود. طبیعی است که بودجه اندک پژوهش، توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و 

پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویت بندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش این جاست که این اولویت بندی بر چه اساسی صورت می پذیرد؟ چه راهکاری برای 
پاسخ دادن به نیاز و دغدغه های پژوهشی ارکان مختلف هنر- صنعت فرش ایران تدارک دیده شده 
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم می برند؟ این بودجه اندک باید 

صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهش های بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
نیز  و  شده  انجام  ایران  فرش  ملی  مرکز  به دست  که  تحقیقاتی  محورهای  و  عناوین  بر  مروری 
فراخوان های ساالنه ای که در این مرکز برای انجام پروژه های تحقیقاتی داده می شود، نشانگر این نکته 
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویت های پژوهشی به چشم نمی خورد و یا تعیین 
اولویت ها راه ناصوابی را می پیماید که نمی تواند به درستی پاسخگوی اصلی ترین نیازهای این حوزه 
باشد. برای نمونه در آخرین پژوهش های به انجام رسیده در این مرکز، بررسی وضعیت صوری و 
شکلی کارگاه های رنگرزی در برخی استان های کشور به عنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است 

که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی، اولویت آن محل سؤال و تردید است.
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجه های ناچیز 
پژوهشی بیش از سایر حوزه ها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویت های 
پژوهشی، راه درست را برگزید. نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه، کلیه طرح های 
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه 

چگونه چنین تحقیقی انجام شده است، خود جای تأمل دارد.

محمدرضا عابد

سرمقاله
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ههای مهررد    اشد. بیشترین فراوانی در نمرنهب طرح می

دهنهده نسهبت    بررسی قرار گرفته نیز نشان
3
بهرای   1

میزان نسهبت مسهاحت حاشهیه بهه مسهاحت طهرح       
 باشد.   می
  

 
 ی ویستها در قالی فرشتنوع فراوانی نسبت مساحت حاشیه به مساحت  :2جدول 

 نگارندگان()مأخذ: 

3
1 

5.2
1 

2
 نسبت مساحت حاشیه به مساحت فرش 1

 فراوانی نسبت مساحت حاشیه به مساحت فرش 6 04 80
 

 ی ویستها ی توصیفی برای نسبت مساحت حاشیه به مساحت طرح در قالیها آماره :2جدول 
 )مأخذ: نگارندگان(

 نسبت مساحت حاشیه به مساحت فرش قالی 

3
 مترسط 1

3
 نما)مد(/ حداکثر فراوانی 1

 انحراخ معیار 0.033

3
 حداکثر فراوانی 1

2
 حداقل فراوانی 1

 
 حوض به عرض متننسبت عرض .  4 . 4

فراوانی نسبت عهرض حهرض بهه عهرض      1جدو  
نمرنهه بررسهی شهده را     04متن)زمینه اصعی( بهرای  

نشان می دهد. میانرین تغییرات نیز برابر
5.1

اسهت.   1
از  10حهدود %  1براساس نتهایج حاصهل از جهدو     

فرش ها نسبت عرض حرض به عرض متن آنها بین 

35.1
تا  1

75.1
تهر بهین    قرار می گیرند. به بیهان سهاده   1

از عرض متن فهرش را در میانهه زمینهه     10تا % %64
گیهرد.   مرتیب حرض در قالی اصیل ویست در بر می

با این حا  گستردگی فراوانی نسبت عرض حهرض  
به عرض متن)زمینه اصعی( از 

2.1
تا  1

9.1
می باشهد.   1

تران به وضرح دریافهت کهه ایهن نسهبت      بنابراین می
اگرچه ی  گستره مشهخب بهرای تغییهرات نسهبت     
عرض حرض به عرض متن را معرفی می نماید، اما 
دقیقا محدود و مشخب نیسهت. از ایهن رو سهامانه    

حهرض بهه عهرض مهتن یه  سهامانه        نسبت عرض
رش ذهنی بافت ویست کننده در سامانبندی فمحدود
 است.  

 
 
 

 فراوانی نسبت عرض حوض به عرض متن در قالی ویست :7جدول 
 )مأخذ: نگارندگان(

7.1
1  
 تا 

8.1
1 

6.1
1  
 تا

7.1
1 

5.1
1  
 تا

6.1
1 

4.1
1  
 تا
 

5.1
1 

3.1
1  
 تا
 

4.1
1 

2.1
1  
 تا
 

3.1
1 

1.1
1  
 تا
 

2.1
1 

نسبت عرض حرض به 
 عرض متن

فراوانی نسبت عرض  0 6 06 00 6 6 0
 حرض به عرض متن

 

 
 نسبت طول حوض به طول متن. 2 . 4

فراوانههی نسههبت طههر  حههرض بههه طههر   3جههدو  
نمرنهه بررسهی شهده را     04متن)زمینه اصعی( بهرای  

دهههد. میههانرین تغییههرات برابههر نشههان مههی
3
اسههت.  1

از  10حهدود %  3براساس نتهایج حاصهل از جهدو     
فرش ها نسبت طر  حرض به طر  متن شهان بهین   

5.3
تا  1

5.2
گیرند. به بیان سهاده تهر حهدود     قرار می 1

از طهر  مهتن فهرش را در میانهه زمینهه       04تا % %84

 گیهرد.  مرتیب حرض در قالی اصیل ویست در بر می
گستردگی فراوانهی نسهبت طهر  حهرض بهه طهر        

متن)زمینه اصعی( نیز بسیار محدود و  بهین  
2
تها  1

4
1

می باشد. بنابراین می تران به وضرح دریافت که این 
نسبت ی  سامانه دقیهق در سهامانبندی قهالی ذهنهی     

سههت بههرده کههه ترسههط بافنههده رعایههت    بافههت وی
 یده است.  گرد می

 
 : فراوانی نسبت عرض حوض به عرض متن در قالی ویست8جدول 

 )مأخذ: نگارندگان(

4
1 

5.3
1 

3
1 

5.2
1 

2
 نسبت طر  حرض به طر  متن 1

 فراوانی نسبت طر  حرض به طر  متن 0 03 00 3 0
 
 نسبت طول حوض به عرض حوض. 2 . 4

فراوانهی نسهبت طهر  حهرض بهه عهرض        1جدو  
دهد.  نمرنه بررسی شده را نشان می 04ی حرض برا

میانرین تغییهرات برابهر   
2.1

اسهت. براسهاس نتهایج     1
هها نسهبت    از فهرش  16حهدود %  1حاصل از جدو  

تها   0طر  حرض به عرض حرض شهان بهین   
25.1
1 

قرار می گیرند. اما هرگهز طهر  حهرض بها عهرض      

حرض برابر نشده و همیشه عرض حهرض کمهی از   
هها نیهز    از نمرنهه  64طر  حرض بزرگتر است. در %
ض تفهاوت بسهیار   تقریبا طر  حرض و عرض حهر 

ناچیزی با یکدیرر داشته و نسبت طهر  حهرض بهه    
عرض برابر با 

15.1
است. گستردگی فراوانی نسهبت   1

طر  حرض به عرض حهرض نیهز از   
15.1
تها   1

5.1
1 

از نمرنهه هها نیهز بها یه        00متغییر است. حهدود % 
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بقیه نمرنه هها نسهبت    16انحراخ فاحش نسبت به %
طر  حرض به عرض حرضشان بهین  

3.1
تها   1

45.1
1 

قرار می گیرد. دلیهل ایهن مرضهر  در کهاهش طهر       
حرض برای حف  نسبت طر  حرض به طر  مهتن  
است. بنابراین کامال مشخب است که الریت بافنهده  

یست در درجه او  حف  نسهبت  فرش ذهنی بافت و
طر  حرض به طر  متن برده و در صررتی کهه بهه   
هر دلیل از جمعه ذوق آزمهایی تغییهری در تناسهبات    

گردیده  ی بافت اعما  می کرده و مجبرر میقالی ذهن

تا نسبت طر  به عرض حرض اصعی زمینه طهرح را  
تغییهر دههد، بهه جههت حفه  معیارههای اصهعی در        

ت نسبت طر  حرض به طهر   سامانبندی قالی ویس
متن را برابر با 

3
نمهرده اسهت. بنهابراین     تنظی  مهی   1

سههامانه طههر  حههرض بههه عههرض مههتن اگرچههه از   
خصرصیات ی  سامانه دقیق برخهرردار اسهت، امها    
نسبت بهه سهامانه طهر  حهرض بهه طهر  مهتن در        

فههت ذهنههی فههرش ویسههت از الریههت  طراحههی و با
 ار برده است.  تری برخررد یایین

 
 فراوانی نسبت طول حوض به عرض حوض در قالی ویست :3جدول 

 )مأخذ: نگارندگان(

35.1
1 
 تا

45.1
1 

25.1
1  
 تا

35.1
1 

15.1
1  
 تا
 

25.1
1 

0  
 تا

15.1
1 

 نسبت طر  حرض به عرض حرض

 فراوانی نسبت طر  حرض به عرض حرض 84 3 0 3
 
 نسبت عرض متن به طول متن. 7 . 4

فراوانههی نسههبت عههرض مههتن بههه طههر   04جههدو  
نمرنهه بررسهی شهده را     04متن)زمینه اصعی( بهرای  

نشان مهی دههد. میهانرین تغییهرات نیهز برابهر       
65.1
1 

حهدود   04است. براساس نتهایج حاصهل از جهدو     
از فرش ها نسبت عرض متن به طر  متن شان  %10

بین 
55.1
تا  1

75.1
قرار می گیرند. به تنهایی نیز بیش  1

ها دارای نسبت  از نمرنه 10از %
65.1
عرض متن بهه   1

طر  متن هستند. این نسبت به شهدت تحهت تها یر    
رض طهرح  میزان عرض حاشهیه و نسهبت آن بها عه    

باشد. با این وصب بافنده ذهنی بهاخ ویسهت بها     می

ا  زدنی هر دو نسهبت و نسهبت   دقت و وسراسی مث
دو بعدی مساحت حاشیه به مساحت طرح را بادقت 
و کمترین انحراخ تنظی  می نمرده است. گسهتردگی  
فراوانی نسبت عرض متن به طر  متن)زمینه اصعی( 

از 
25.1
تا  1

7.1
است. اگرچه صرفا تعداد محهدودی   1

شهده را مهی تهران یافهت کهه      از نمرنه های بررسی 
دارای نسبت عرض متن به طر  متن کمتهر از  

55.1
1 

باشند. سامانه عرض متن به طر  مهتن را مهی تهران    
ی  سامانه دقیق در زیبایی شناسی فرش ذهنی بافت 

 ویست محسرب کرد. 

 
 

Goljam [23] ed 6.indd   56 12/4/2014   1:36:09 PM



پژوهش، فرآیندی زمان بر و هزینه بر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست 
دغدغه  پژوهشی،  حوزه های  دیگر  در  محققان  دیگر  همانند  نیز  می شوند  کنکاش  و  تحقیق  فضای 

هزینه ها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص - هرچند اندک - برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشته ها و 
بستر های گوناگون لحاظ کرده است و بودجه های پژوهشی فرش دست باف را نیز می توان در مرکز 

ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال می شود، جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغه های پژوهشی در هنر- صنعت فرش دست باف ایران به گستردگی 
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین 
فرش دست باف، از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات 
بازار را شامل می شود. طبیعی است که بودجه اندک پژوهش، توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و 

پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویت بندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش این جاست که این اولویت بندی بر چه اساسی صورت می پذیرد؟ چه راهکاری برای 
پاسخ دادن به نیاز و دغدغه های پژوهشی ارکان مختلف هنر- صنعت فرش ایران تدارک دیده شده 
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم می برند؟ این بودجه اندک باید 

صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهش های بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
نیز  و  شده  انجام  ایران  فرش  ملی  مرکز  به دست  که  تحقیقاتی  محورهای  و  عناوین  بر  مروری 
فراخوان های ساالنه ای که در این مرکز برای انجام پروژه های تحقیقاتی داده می شود، نشانگر این نکته 
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویت های پژوهشی به چشم نمی خورد و یا تعیین 
اولویت ها راه ناصوابی را می پیماید که نمی تواند به درستی پاسخگوی اصلی ترین نیازهای این حوزه 
باشد. برای نمونه در آخرین پژوهش های به انجام رسیده در این مرکز، بررسی وضعیت صوری و 
شکلی کارگاه های رنگرزی در برخی استان های کشور به عنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است 

که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی، اولویت آن محل سؤال و تردید است.
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجه های ناچیز 
پژوهشی بیش از سایر حوزه ها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویت های 
پژوهشی، راه درست را برگزید. نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه، کلیه طرح های 
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه 

چگونه چنین تحقیقی انجام شده است، خود جای تأمل دارد.

محمدرضا عابد

سرمقاله
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بقیه نمرنه هها نسهبت    16انحراخ فاحش نسبت به %
طر  حرض به عرض حرضشان بهین  

3.1
تها   1

45.1
1 

قرار می گیرد. دلیهل ایهن مرضهر  در کهاهش طهر       
حرض برای حف  نسبت طر  حرض به طر  مهتن  
است. بنابراین کامال مشخب است که الریت بافنهده  

یست در درجه او  حف  نسهبت  فرش ذهنی بافت و
طر  حرض به طر  متن برده و در صررتی کهه بهه   
هر دلیل از جمعه ذوق آزمهایی تغییهری در تناسهبات    

گردیده  ی بافت اعما  می کرده و مجبرر میقالی ذهن

تا نسبت طر  به عرض حرض اصعی زمینه طهرح را  
تغییهر دههد، بهه جههت حفه  معیارههای اصهعی در        

ت نسبت طر  حرض به طهر   سامانبندی قالی ویس
متن را برابر با 

3
نمهرده اسهت. بنهابراین     تنظی  مهی   1

سههامانه طههر  حههرض بههه عههرض مههتن اگرچههه از   
خصرصیات ی  سامانه دقیق برخهرردار اسهت، امها    
نسبت بهه سهامانه طهر  حهرض بهه طهر  مهتن در        

فههت ذهنههی فههرش ویسههت از الریههت  طراحههی و با
 ار برده است.  تری برخررد یایین

 
 فراوانی نسبت طول حوض به عرض حوض در قالی ویست :3جدول 

 )مأخذ: نگارندگان(

35.1
1 
 تا

45.1
1 

25.1
1  
 تا

35.1
1 

15.1
1  
 تا
 

25.1
1 

0  
 تا

15.1
1 

 نسبت طر  حرض به عرض حرض

 فراوانی نسبت طر  حرض به عرض حرض 84 3 0 3
 
 نسبت عرض متن به طول متن. 7 . 4

فراوانههی نسههبت عههرض مههتن بههه طههر   04جههدو  
نمرنهه بررسهی شهده را     04متن)زمینه اصعی( بهرای  

نشان مهی دههد. میهانرین تغییهرات نیهز برابهر       
65.1
1 

حهدود   04است. براساس نتهایج حاصهل از جهدو     
از فرش ها نسبت عرض متن به طر  متن شان  %10

بین 
55.1
تا  1

75.1
قرار می گیرند. به تنهایی نیز بیش  1

ها دارای نسبت  از نمرنه 10از %
65.1
عرض متن بهه   1

طر  متن هستند. این نسبت به شهدت تحهت تها یر    
رض طهرح  میزان عرض حاشهیه و نسهبت آن بها عه    

باشد. با این وصب بافنده ذهنی بهاخ ویسهت بها     می

ا  زدنی هر دو نسهبت و نسهبت   دقت و وسراسی مث
دو بعدی مساحت حاشیه به مساحت طرح را بادقت 
و کمترین انحراخ تنظی  می نمرده است. گسهتردگی  
فراوانی نسبت عرض متن به طر  متن)زمینه اصعی( 

از 
25.1
تا  1

7.1
است. اگرچه صرفا تعداد محهدودی   1

شهده را مهی تهران یافهت کهه      از نمرنه های بررسی 
دارای نسبت عرض متن به طر  متن کمتهر از  

55.1
1 

باشند. سامانه عرض متن به طر  مهتن را مهی تهران    
ی  سامانه دقیق در زیبایی شناسی فرش ذهنی بافت 

 ویست محسرب کرد. 

 
 

 متن در قالی ویست : فراوانی نسبت عرض متن به طول11جدول 
 )مأخذ: نگارندگان(

65.1
1  
 تا 

75.1
1 

55.1
1  
 تا

65.1
1 

45.1
1  
 تا

55.1
1 

35.1
1  
 تا 

45.1
1 

25.1
1  
 تا
 

35.1
1 

 نسبت عرض متن به طر  متن

 فراوانی نسبت عرض متن به طر  متن 0 0 0 83 1
 
 نسبت عرض بال خروسی به عرض حوض. 8  .4

فراوانی نسبت عهرض بها  خروسهی بهه      00جدو  
نمرنه بررسی شهده را نشهان    04عرض حرض برای 

می دهد. میانرین آماری تغییرات ایهن نسهبت برابهر    

3.1
تنهها   00است. براساس نتایج حاصل از جهدو    1

های بررسی شده دارای طهر    دو نمرنه از میان نمرنه
گی فراوانی این نسهبت  و عرض برابر هستند. گسترد

تا   0نیز بسیار وسی  و از 
2
می باشد. بررسی ههای   1

بیشتر نشان می دهد که اصهرال بافنهده ذهنهی بافهت     
ویست عرض با  خروسی را با عرض حرض تنظی  
نمی کند و نسبت یا سامانه خاصی در این خصر  

 تران بدست آورد.  را نمی

 
 : فراوانی نسبت عرض بال خروسی به عرض حوض در قالی ویست11جدول 

 )مأخذ: نگارندگان(

بیش از  

55.1
1 

45.1
1  
 تا 

55.1
1 

35.1
1  
 تا

45.1
1 

25.1
1  
 تا 

35.1
1 

15.1
1  
 تا 

25.1
1 

05.1
1 
 تا  

15.1
1 

0 
 تا
 

05.1
1 

نسبت عرض با  
خروسی به عرض 

 حرض

3 6 0 3 06 0 0 
فراوانی نسبت عرض 

عرض  با  خروسی به
 حرض

 

 
 نسبت عرض به طول بال خروسی .3 . 4

فراوانههی نسههبت عههرض بههه طههر  بهها    00جههدو  
نمرنههه بررسههی شههده را نشههان   04ی خروسههی بههرا

دهههد. میهانرین تغییههرات نیهز برابههر   مهی 
55.1
اسههت.  1

از  14در % 00براسههاس نتههایج حاصههل از جههدو    
تها   0ها نسبت عرض به طر  با  خروسی بین  فرش

9.1
تا  0)یا بین  1

2
گیرد. به بیان ساده و با  ( قرار می1

تران گفهت   ناچیز در نظر گرفتن اختالفات عددی می
که طر  و عرض با  خروسی هیچرهاه بها یکهدیرر    
برابر نمی شرند و همهراره عهرض بها  خروسهی از     
طر  با  خروسی بزرگتر است. میهزان ایهن بزرگهی    

برابر طر  با  خروسی است و از این  1.5حداکثر تا 
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میزان تجاوز نمهی نمایهد. گسهتردگی فراوانهی ایهن      
تا  0نسبت  بین 

5.2
متغییر است. امها فقهط حهدود     1

ها نسبتی بیش از نمرنه %04
2
1 (

9.1
( دارند کهه ایهن   1

میزان را می تران را نرعی استثنا و انحراخ از حدود 

معمر  تغییرات تعقی نمرد. نسبت عهرض بهه طهر     
با  خروسی را می تران ی  سامانه محدود کننده در 

 فرش ذهنی بافت ویست تعقی نمرد. 

 
 بال خروسی در قالی ویست: فراوانی نسبت عرض به طول 13جدول 

 )مأخذ: نگارندگان(

9.1
1  
 تا

5.2
1 

6.1
1  
 تا

9.1
1 

3.1
1  
 تا

6.1
1 

1 
 تا  

3.1
1 

 نسبت عرض به طر  با  خروسی

 فراوانی نسبت عرض به طر  با  خروسی 00 00 04 0
 
 نسبت طول بال خروسی به طول حوض. 11 . 4

فراوانی نسبت طر  با  خروسی به طهر    08جدو  
نمرنهه بررسهی شهده را نشهان مهی       04حرض برای 

دهد. میانرین آماری تغییرات این نسبت برابهر  
65.1
1 

حهاکی از وجهرد هرگرنهه تمرکهز     08است. جهدو   
عههددی بههر روی سههامانه ای مشههخب بههرای تنظههی  
نسبت طر  با  خروسهی بهه طهر  حهرض اسهت.      
گستردگی فراوانی این نسبت نیهز بسهیار وسهی  و از   

3.1
تا 1

6.1
هها در   نمرنهه  33متغییر است و حهدود %  1

ت قهرار دارنهد. در تعهداد نسهبتا     این حدود از تغییرا
کمی از داده ها نیز طر  با  خروسی بزرگتر از طر  

گیری  حرض در نظر گرفته شده است. در ی  نتیجه
کرتاه می تران بیان داشت کهه اصهرال بافنهده ذهنهی     
بافت ویست همانررنه که عرض با  خروسهی را بها   
عرض حرض تنظی  نمی نمرد، طر  با  خروسی را 

  تنظی  نمی نمرده است. بنهابراین  سهامانه   نیز با طر
خاصی را برای نسبت طر  بها  خروسهی بهه طهر      

 تران ارائه داد.  حرض نمی
 

 )مأخذ: نگارندگان( : فراوانی نسبت طول بال خروسی به طول حوض در قالی ویست19جدول 

 0بزرگتر از 
2
1 
 تا

3
1 

6.1
1  
 تا

2
1 

2.1
1  
 تا

6.1
1 

 نسبت طر  با  خروسی به طر  حرض

 فراوانی نسبت طر  با  خروسی به طر  حرض 0 03 06 0
 
 

 به عرض متننسبت عرض بال خروسی .  11.  4
فراوانی نسبت عهرض بها  خروسهی بهه      00جدو  

نمرنه بررسی شده  04عرض متن)زمینه اصعی( برای 
را نشان می دهد. میانرین تغییهرات نیهز برابهر    

95.1
1 
است که با کمی اغماض می تران آن را بصررت 

2
1 

در  00بیان نمرد. براساس نتهایج حاصهل از جهدو     
از فرش ها نسبت عرض با  خروسی به عرض  %34

متن بین 
8.1

تا  1
3
قرار می گیرند که از ایهن تعهداد    1

از نمرنه ها  دارای نسبت عرض بها  خروسهی    %64
به عرض متن

9.1
تا  1

3
ههای   هسهتند. اگهر از نمرنهه    1

بسیار ناچیز)صرفا ی  نمرنه( که نسبت عهرض بها    

خروسی به عرض متن آن زیر 
5.1

قرار گرفته است،  1
صرخ نظر شرد، حدود گسهتردگی تغییهرات نسهبت    

عرض با  خروسی بهه عهرض مهتن بهین     
5.1

تها  1
3
1 

 تنظی  شده است.
دههد   نتایج بدست آمده تا این لحظه کامال نشان مهی 

که سامانه اصعی برای تنظی  ذهنی ابعاد با  خروسی 
در طرح قالی های ویست ابعاد حرض نبهرده و بها    
خروسی متناس  با ابعاد و طر  و عرض متن تنظی  

شده است. نسبت عرض با  خروسهی بهه    و بافته می
عههرض مههتن را در سههامانبندی فههرش ذهنههی بافههت 
 ویست می تران ی  سامانه محدود کننده دانست.  

 
 )مأخذ: نگارندگان( : فراوانی نسبت عرض بال خروسی به عرض متن در قالی ویست14جدول 

9.1
1  
 تا

3
1 

8.1
1  
 تا 

9.1
1 

65.1
1 
 تا 

8.1
1 

45.1
1 
 تا 

65.1
1 

 نسبت عرض با  خروسی به عرض متن

 فراوانی نسبت عرض با  خروسی به عرض متن 0 6 3 80
 
 نسبت طول بال خروسی به طول متن. 13.  4

فراوانی نسبت طر  با  خروسی به طهر    00جدو  
نمرنهه بررسهی شهده را     04متن)زمینه اصعی( بهرای  

نشان مهی دههد. میهانرین تغییهرات برابهر      
5
اسهت.  1

از  14در % 00براسههاس نتههایج حاصههل از جههدو    
ها نسبت طر  با  خروسی به طهر  مهتن بهین     فرش

4
تا  1

6
های بررسی شده  گیرند. سایر نمرنه قرار می 1

باقی مانده( حتی در صررت انحهراخ  نسهبت    04)%
طر  با  خروسی به طر  متن در آنها بین

6
تا 1

5.7
1 

گیرد. بنابراین گسهتردگی نسهبت طهر  بها       می قرار
خروسی به طر  متن بسیار محدود و این نسبت ی  

 گردد.  سامانه دقیق تعقی می
 براساس نتهایج بدسهت آمهده تها ایهن لحظهه کهاماًل       
مشخب شده است که سامانه های طرلی نسهبت بهه   
سامانه های عرضی برای تنظی  اجهزا  طهرح ذهنهی    

ت بیشتری برخرردار است. بافت قالی ویست از الری
همچنین کعیه این تنظیمات با طهر  مهتن در الریهت    

 گیرند. می راو  قرا
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پژوهش، فرآیندی زمان بر و هزینه بر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست 
دغدغه  پژوهشی،  حوزه های  دیگر  در  محققان  دیگر  همانند  نیز  می شوند  کنکاش  و  تحقیق  فضای 

هزینه ها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص - هرچند اندک - برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشته ها و 
بستر های گوناگون لحاظ کرده است و بودجه های پژوهشی فرش دست باف را نیز می توان در مرکز 

ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال می شود، جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغه های پژوهشی در هنر- صنعت فرش دست باف ایران به گستردگی 
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین 
فرش دست باف، از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات 
بازار را شامل می شود. طبیعی است که بودجه اندک پژوهش، توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و 

پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویت بندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش این جاست که این اولویت بندی بر چه اساسی صورت می پذیرد؟ چه راهکاری برای 
پاسخ دادن به نیاز و دغدغه های پژوهشی ارکان مختلف هنر- صنعت فرش ایران تدارک دیده شده 
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم می برند؟ این بودجه اندک باید 

صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهش های بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
نیز  و  شده  انجام  ایران  فرش  ملی  مرکز  به دست  که  تحقیقاتی  محورهای  و  عناوین  بر  مروری 
فراخوان های ساالنه ای که در این مرکز برای انجام پروژه های تحقیقاتی داده می شود، نشانگر این نکته 
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویت های پژوهشی به چشم نمی خورد و یا تعیین 
اولویت ها راه ناصوابی را می پیماید که نمی تواند به درستی پاسخگوی اصلی ترین نیازهای این حوزه 
باشد. برای نمونه در آخرین پژوهش های به انجام رسیده در این مرکز، بررسی وضعیت صوری و 
شکلی کارگاه های رنگرزی در برخی استان های کشور به عنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است 

که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی، اولویت آن محل سؤال و تردید است.
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجه های ناچیز 
پژوهشی بیش از سایر حوزه ها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویت های 
پژوهشی، راه درست را برگزید. نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه، کلیه طرح های 
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه 

چگونه چنین تحقیقی انجام شده است، خود جای تأمل دارد.

محمدرضا عابد
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میزان تجاوز نمهی نمایهد. گسهتردگی فراوانهی ایهن      
تا  0نسبت  بین 

5.2
متغییر است. امها فقهط حهدود     1

ها نسبتی بیش از نمرنه %04
2
1 (

9.1
( دارند کهه ایهن   1

میزان را می تران را نرعی استثنا و انحراخ از حدود 

معمر  تغییرات تعقی نمرد. نسبت عهرض بهه طهر     
با  خروسی را می تران ی  سامانه محدود کننده در 

 فرش ذهنی بافت ویست تعقی نمرد. 

 
 بال خروسی در قالی ویست: فراوانی نسبت عرض به طول 13جدول 

 )مأخذ: نگارندگان(

9.1
1  
 تا

5.2
1 

6.1
1  
 تا

9.1
1 

3.1
1  
 تا

6.1
1 

1 
 تا  

3.1
1 

 نسبت عرض به طر  با  خروسی

 فراوانی نسبت عرض به طر  با  خروسی 00 00 04 0
 
 نسبت طول بال خروسی به طول حوض. 11 . 4

فراوانی نسبت طر  با  خروسی به طهر    08جدو  
نمرنهه بررسهی شهده را نشهان مهی       04حرض برای 

دهد. میانرین آماری تغییرات این نسبت برابهر  
65.1
1 

حهاکی از وجهرد هرگرنهه تمرکهز     08است. جهدو   
عههددی بههر روی سههامانه ای مشههخب بههرای تنظههی  
نسبت طر  با  خروسهی بهه طهر  حهرض اسهت.      
گستردگی فراوانی این نسبت نیهز بسهیار وسهی  و از   

3.1
تا 1

6.1
هها در   نمرنهه  33متغییر است و حهدود %  1

ت قهرار دارنهد. در تعهداد نسهبتا     این حدود از تغییرا
کمی از داده ها نیز طر  با  خروسی بزرگتر از طر  

گیری  حرض در نظر گرفته شده است. در ی  نتیجه
کرتاه می تران بیان داشت کهه اصهرال بافنهده ذهنهی     
بافت ویست همانررنه که عرض با  خروسهی را بها   
عرض حرض تنظی  نمی نمرد، طر  با  خروسی را 

  تنظی  نمی نمرده است. بنهابراین  سهامانه   نیز با طر
خاصی را برای نسبت طر  بها  خروسهی بهه طهر      

 تران ارائه داد.  حرض نمی
 

 )مأخذ: نگارندگان( : فراوانی نسبت طول بال خروسی به طول حوض در قالی ویست19جدول 

 0بزرگتر از 
2
1 
 تا

3
1 

6.1
1  
 تا

2
1 

2.1
1  
 تا

6.1
1 

 نسبت طر  با  خروسی به طر  حرض

 فراوانی نسبت طر  با  خروسی به طر  حرض 0 03 06 0
 
 

 به عرض متننسبت عرض بال خروسی .  11.  4
فراوانی نسبت عهرض بها  خروسهی بهه      00جدو  

نمرنه بررسی شده  04عرض متن)زمینه اصعی( برای 
را نشان می دهد. میانرین تغییهرات نیهز برابهر    

95.1
1 
است که با کمی اغماض می تران آن را بصررت 

2
1 

در  00بیان نمرد. براساس نتهایج حاصهل از جهدو     
از فرش ها نسبت عرض با  خروسی به عرض  %34

متن بین 
8.1

تا  1
3
قرار می گیرند که از ایهن تعهداد    1

از نمرنه ها  دارای نسبت عرض بها  خروسهی    %64
به عرض متن

9.1
تا  1

3
ههای   هسهتند. اگهر از نمرنهه    1

بسیار ناچیز)صرفا ی  نمرنه( که نسبت عهرض بها    

خروسی به عرض متن آن زیر 
5.1

قرار گرفته است،  1
صرخ نظر شرد، حدود گسهتردگی تغییهرات نسهبت    

عرض با  خروسی بهه عهرض مهتن بهین     
5.1

تها  1
3
1 

 تنظی  شده است.
دههد   نتایج بدست آمده تا این لحظه کامال نشان مهی 

که سامانه اصعی برای تنظی  ذهنی ابعاد با  خروسی 
در طرح قالی های ویست ابعاد حرض نبهرده و بها    
خروسی متناس  با ابعاد و طر  و عرض متن تنظی  

شده است. نسبت عرض با  خروسهی بهه    و بافته می
عههرض مههتن را در سههامانبندی فههرش ذهنههی بافههت 
 ویست می تران ی  سامانه محدود کننده دانست.  

 
 )مأخذ: نگارندگان( : فراوانی نسبت عرض بال خروسی به عرض متن در قالی ویست14جدول 

9.1
1  
 تا

3
1 

8.1
1  
 تا 

9.1
1 

65.1
1 
 تا 

8.1
1 

45.1
1 
 تا 

65.1
1 

 نسبت عرض با  خروسی به عرض متن

 فراوانی نسبت عرض با  خروسی به عرض متن 0 6 3 80
 
 نسبت طول بال خروسی به طول متن. 13.  4

فراوانی نسبت طر  با  خروسی به طهر    00جدو  
نمرنهه بررسهی شهده را     04متن)زمینه اصعی( بهرای  

نشان مهی دههد. میهانرین تغییهرات برابهر      
5
اسهت.  1

از  14در % 00براسههاس نتههایج حاصههل از جههدو    
ها نسبت طر  با  خروسی به طهر  مهتن بهین     فرش

4
تا  1

6
های بررسی شده  گیرند. سایر نمرنه قرار می 1

باقی مانده( حتی در صررت انحهراخ  نسهبت    04)%
طر  با  خروسی به طر  متن در آنها بین

6
تا 1

5.7
1 

گیرد. بنابراین گسهتردگی نسهبت طهر  بها       می قرار
خروسی به طر  متن بسیار محدود و این نسبت ی  

 گردد.  سامانه دقیق تعقی می
 براساس نتهایج بدسهت آمهده تها ایهن لحظهه کهاماًل       
مشخب شده است که سامانه های طرلی نسهبت بهه   
سامانه های عرضی برای تنظی  اجهزا  طهرح ذهنهی    

ت بیشتری برخرردار است. بافت قالی ویست از الری
همچنین کعیه این تنظیمات با طهر  مهتن در الریهت    

 گیرند. می راو  قرا
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 )مأخذ: نگارندگان( فراوانی نسبت طول بال خروسی به طول متن در قالی ویست :12جدول 

7
تا  1

5.7
1 

6
تا1

7
1 

4
تا1

6
 نسبت طر  با  خروسی به طر  متن 1

 فراوانی نسبت طر  با  خروسی به طر  متن 00 0 0
 

 
نساابت عاارض قناادان بااه عاارض بااال . 19 . 4

 خروسی
عرض قندان به عرض با   فراوانی نسبت 06جدو  

نمرنههه بررسههی شههده را نشههان   04ی خروسههی بههرا
دهد. میانرین تغییرات برابر  می

5.3
است. براسهاس   1

از  10در بههیش از  % 06نتههایج حاصههل از جههدو    
ها نسبت عرض قندان به عرض بها  خروسهی    فرش

بصررت ذهنی بین 
3
تها   1

5.4
تنظهی  و بافتهه شهده     1

مهررد(   0است. اگر از نمرنه های بسیار نهادری)فقط  
که نسبت عرض قندان به عرض با  خروسهی در آن  

2
است صرخ نظر گردد، گستردگی تغییرات نسبت  1

عرض قندان به عرض با  خروسهی بهین  
5.2

تها  1
5
1 

دهد کهه بهر خهالخ     خراهد برد. این مسئعه نشان می
با  خروسی که هیچررنه تناس  عرضهی یها طهرلی    

داد، قنهدان بها    قابل مالحظه ای با حرض نشان نمهی 

شهرد.   با  خروسی بصررت ذهنی هماهن  بافته مهی 
یس نسبت عرض قندان به عهرض بها  خروسهی را    

 تران ی  سامانه دقیق در نظر گرفت. می
های بررسی  دقت بیشتر بر روی ابعاد قندان در نمرنه

نمرنه تفاوت بهین   0شده نشان می دهد که صرفا در 
سانتی متر اسهت. در   0عرض و طر  قندان بیشتر از 

های دیرری هه  کهه تفهاوت عهرض و طهر        نمرنه
متر برد، حداکثر تفاوت بین  سانتی 0قندان بیش تر از 

انتی متههر سهه 04عههرض و طههر  قنههدان حههداکثر تهها 
افزایش می یابد. ضمن این که باید در نظر داشت در 

های بررسی شده تفهاوت بهین عهرض     از نمرنه %04
 متر برده است قندان و طر  قندان حداکثر ی  سانتی

 )عرض و طر  قندان تقریبا برابر هستند(. 
 

 
 )مأخذ: نگارندگان( در قالی ویستعرض قندان به عرض بال خروسی : فراوانی نسبت 12جدول 

5
1  
 تا

5.5
1 

4
1  

 تا

5
1 

3
1  
 تا

4
1 

2
1  
 تا

3
1 

 عرض قندان به عرض با  خروسینسبت 

 عرض قندان به عرض با  خروسیفراوانی نسبت  3 06 00 0
 
 نسبت عرض قندان به عرض حوض. 14 . 4

فراوانی نسبت عهرض قنهدان بهه عهرض      01جدو  
دهد.  نمرنه بررسی شده را نشان می 04ی حرض برا

میانرین تغییرات برابهر  
5.4

اسهت. براسهاس نتهایج     1
از فهرش هها    10در بهیش از  %  01حاصل از جدو  

نسبت عرض قندان به عرض حرض بصررت ذهنی 

بین 
3
تا  1

6
تنظی  و بافته شده است. این در حهالی   1

است که نسبت عرض قندان به عرض حهرض فقهط   
نه ها بین کل نمر 34در %

4
تا  1

5
است. گسهتردگی   1

تغییرات نسبت عرض قندان به عهرض حهرض بهین    

3
تا 1

9
متغییر است. اگرچه تعداد نمرنهه ههایی کهه     1
بیش از 

7
ن مسئعه ، بسیار نادر است. اینسبت دارند 1

مجددا نشان می دهد که بر خالخ با  خروسهی کهه   
تناسبی با حرض نداشهت، قنهدان بها بها  خروسهی      

شهرد. یهس    هماهن  بافتهه مهی   بصررت ذهنی کامالً
تهران   نسبت عرض قندان به عرض حرض را نیز می

 ی  سامانه دقیق در نظر گرفت.

 
 )مأخذ: نگارندگان( در قالی ویستعرض قندان به عرض حوض : فراوانی نسبت 17جدول 

8
تا1

9
1 

7
تا1

8
1 

6
تا1

7
1 

5
تا 1

6
1 

4
تا1

5
1 

3
تا 1

4
 عرض قندان به عرض حرضنسبت  1

 عرض قندان به عرض حرضفراوانی نسبت  0 80 1 0 0 0
 
 نسبت عرض قندان به عرض متن. 12 . 4

قندان به عرض متن فراوانی نسبت عرض  03جدو  
دهد. میانرین  نمرنه بررسی شده را نشان می 04برای 

تغییرات برابر 
7
اسهت. براسهاس نتهایج حاصهل از      1

ها نسبت عرض  از فرش 14در بیش از  % 03جدو  
قندان به عرض متن بصررت ذهنی بهین  

5.5
تها   1

8
1 
تنظی  و بافته شده اسهت. ایهن در حهالی اسهت کهه      
نسبت عرض قندان به عهرض مهتن کمتهر از نسهبت     

عههددی 
5
مشههاهده نرردیههد. گسههتردگی تغییههرات   1

نسبت عرض قندان به عرض حرض بین 
5.9

تها  1
2
1 

بهیش از   هایی که متغییر است. اگرچه تعداد نمرنه
9
1 
نسبت دارند، اندک است. این تناس  در مقایسهه بها   
سایر تناس  های مرتبط بها عهرض قنهدان براسهاس     
نتایج بدست آمده از اهمیت کمتری برخرردار است. 
تعرانس تغییرات این نسهبت خیعهی محهدود نیسهت.     

تران  بنابراین نسبت عرض قندان به عرض متن را می
 نه محدود کننده در نظر گرفت.ی  ساما

 
 )مأخذ: نگارندگان( در قالی ویستعرض قندان به عرض متن : فراوانی نسبت 18جدول 

9
تا 1

5.9
1 

7
تا1

9
1 

5
تا1

7
 عرض قندان به عرض متننسبت  1

 عرض قندان به عرض متنفراوانی نسبت  06 04 0
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پژوهش، فرآیندی زمان بر و هزینه بر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست 
دغدغه  پژوهشی،  حوزه های  دیگر  در  محققان  دیگر  همانند  نیز  می شوند  کنکاش  و  تحقیق  فضای 

هزینه ها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص - هرچند اندک - برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشته ها و 
بستر های گوناگون لحاظ کرده است و بودجه های پژوهشی فرش دست باف را نیز می توان در مرکز 

ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال می شود، جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغه های پژوهشی در هنر- صنعت فرش دست باف ایران به گستردگی 
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین 
فرش دست باف، از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات 
بازار را شامل می شود. طبیعی است که بودجه اندک پژوهش، توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و 

پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویت بندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش این جاست که این اولویت بندی بر چه اساسی صورت می پذیرد؟ چه راهکاری برای 
پاسخ دادن به نیاز و دغدغه های پژوهشی ارکان مختلف هنر- صنعت فرش ایران تدارک دیده شده 
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم می برند؟ این بودجه اندک باید 

صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهش های بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
نیز  و  شده  انجام  ایران  فرش  ملی  مرکز  به دست  که  تحقیقاتی  محورهای  و  عناوین  بر  مروری 
فراخوان های ساالنه ای که در این مرکز برای انجام پروژه های تحقیقاتی داده می شود، نشانگر این نکته 
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویت های پژوهشی به چشم نمی خورد و یا تعیین 
اولویت ها راه ناصوابی را می پیماید که نمی تواند به درستی پاسخگوی اصلی ترین نیازهای این حوزه 
باشد. برای نمونه در آخرین پژوهش های به انجام رسیده در این مرکز، بررسی وضعیت صوری و 
شکلی کارگاه های رنگرزی در برخی استان های کشور به عنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است 

که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی، اولویت آن محل سؤال و تردید است.
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجه های ناچیز 
پژوهشی بیش از سایر حوزه ها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویت های 
پژوهشی، راه درست را برگزید. نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه، کلیه طرح های 
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه 

چگونه چنین تحقیقی انجام شده است، خود جای تأمل دارد.

محمدرضا عابد
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 )مأخذ: نگارندگان( فراوانی نسبت طول بال خروسی به طول متن در قالی ویست :12جدول 

7
تا  1

5.7
1 

6
تا1

7
1 

4
تا1

6
 نسبت طر  با  خروسی به طر  متن 1

 فراوانی نسبت طر  با  خروسی به طر  متن 00 0 0
 

 
نساابت عاارض قناادان بااه عاارض بااال . 19 . 4

 خروسی
عرض قندان به عرض با   فراوانی نسبت 06جدو  

نمرنههه بررسههی شههده را نشههان   04ی خروسههی بههرا
دهد. میانرین تغییرات برابر  می

5.3
است. براسهاس   1

از  10در بههیش از  % 06نتههایج حاصههل از جههدو    
ها نسبت عرض قندان به عرض بها  خروسهی    فرش

بصررت ذهنی بین 
3
تها   1

5.4
تنظهی  و بافتهه شهده     1

مهررد(   0است. اگر از نمرنه های بسیار نهادری)فقط  
که نسبت عرض قندان به عرض با  خروسهی در آن  

2
است صرخ نظر گردد، گستردگی تغییرات نسبت  1

عرض قندان به عرض با  خروسهی بهین  
5.2

تها  1
5
1 

دهد کهه بهر خهالخ     خراهد برد. این مسئعه نشان می
با  خروسی که هیچررنه تناس  عرضهی یها طهرلی    

داد، قنهدان بها    قابل مالحظه ای با حرض نشان نمهی 

شهرد.   با  خروسی بصررت ذهنی هماهن  بافته مهی 
یس نسبت عرض قندان به عهرض بها  خروسهی را    

 تران ی  سامانه دقیق در نظر گرفت. می
های بررسی  دقت بیشتر بر روی ابعاد قندان در نمرنه

نمرنه تفاوت بهین   0شده نشان می دهد که صرفا در 
سانتی متر اسهت. در   0عرض و طر  قندان بیشتر از 

های دیرری هه  کهه تفهاوت عهرض و طهر        نمرنه
متر برد، حداکثر تفاوت بین  سانتی 0قندان بیش تر از 

انتی متههر سهه 04عههرض و طههر  قنههدان حههداکثر تهها 
افزایش می یابد. ضمن این که باید در نظر داشت در 

های بررسی شده تفهاوت بهین عهرض     از نمرنه %04
 متر برده است قندان و طر  قندان حداکثر ی  سانتی

 )عرض و طر  قندان تقریبا برابر هستند(. 
 

 
 )مأخذ: نگارندگان( در قالی ویستعرض قندان به عرض بال خروسی : فراوانی نسبت 12جدول 

5
1  
 تا

5.5
1 

4
1  

 تا

5
1 

3
1  
 تا

4
1 

2
1  
 تا

3
1 

 عرض قندان به عرض با  خروسینسبت 

 عرض قندان به عرض با  خروسیفراوانی نسبت  3 06 00 0
 
 نسبت عرض قندان به عرض حوض. 14 . 4

فراوانی نسبت عهرض قنهدان بهه عهرض      01جدو  
دهد.  نمرنه بررسی شده را نشان می 04ی حرض برا

میانرین تغییرات برابهر  
5.4

اسهت. براسهاس نتهایج     1
از فهرش هها    10در بهیش از  %  01حاصل از جدو  

نسبت عرض قندان به عرض حرض بصررت ذهنی 

بین 
3
تا  1

6
تنظی  و بافته شده است. این در حهالی   1

است که نسبت عرض قندان به عرض حهرض فقهط   
نه ها بین کل نمر 34در %

4
تا  1

5
است. گسهتردگی   1

تغییرات نسبت عرض قندان به عهرض حهرض بهین    

3
تا 1

9
متغییر است. اگرچه تعداد نمرنهه ههایی کهه     1
بیش از 

7
ن مسئعه ، بسیار نادر است. اینسبت دارند 1

مجددا نشان می دهد که بر خالخ با  خروسهی کهه   
تناسبی با حرض نداشهت، قنهدان بها بها  خروسهی      

شهرد. یهس    هماهن  بافتهه مهی   بصررت ذهنی کامالً
تهران   نسبت عرض قندان به عرض حرض را نیز می

 ی  سامانه دقیق در نظر گرفت.

 
 )مأخذ: نگارندگان( در قالی ویستعرض قندان به عرض حوض : فراوانی نسبت 17جدول 

8
تا1

9
1 

7
تا1

8
1 

6
تا1

7
1 

5
تا 1

6
1 

4
تا1

5
1 

3
تا 1

4
 عرض قندان به عرض حرضنسبت  1

 عرض قندان به عرض حرضفراوانی نسبت  0 80 1 0 0 0
 
 نسبت عرض قندان به عرض متن. 12 . 4

قندان به عرض متن فراوانی نسبت عرض  03جدو  
دهد. میانرین  نمرنه بررسی شده را نشان می 04برای 

تغییرات برابر 
7
اسهت. براسهاس نتهایج حاصهل از      1

ها نسبت عرض  از فرش 14در بیش از  % 03جدو  
قندان به عرض متن بصررت ذهنی بهین  

5.5
تها   1

8
1 
تنظی  و بافته شده اسهت. ایهن در حهالی اسهت کهه      
نسبت عرض قندان به عهرض مهتن کمتهر از نسهبت     

عههددی 
5
مشههاهده نرردیههد. گسههتردگی تغییههرات   1

نسبت عرض قندان به عرض حرض بین 
5.9

تها  1
2
1 

بهیش از   هایی که متغییر است. اگرچه تعداد نمرنه
9
1 
نسبت دارند، اندک است. این تناس  در مقایسهه بها   
سایر تناس  های مرتبط بها عهرض قنهدان براسهاس     
نتایج بدست آمده از اهمیت کمتری برخرردار است. 
تعرانس تغییرات این نسهبت خیعهی محهدود نیسهت.     

تران  بنابراین نسبت عرض قندان به عرض متن را می
 نه محدود کننده در نظر گرفت.ی  ساما

 
 )مأخذ: نگارندگان( در قالی ویستعرض قندان به عرض متن : فراوانی نسبت 18جدول 

9
تا 1

5.9
1 

7
تا1

9
1 

5
تا1

7
 عرض قندان به عرض متننسبت  1

 عرض قندان به عرض متنفراوانی نسبت  06 04 0
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 نسبت طول قندان به طول بال خروسی. 12 . 4
فراوانی نسبت طر  قندان بهه طهر  بها      01جدو  

ی شههده را نشههان نمرنههه بررسهه 04خروسههی بههرای 
تغییرات برابردهد. میانرین  می

5.2
اسهت. براسهاس    1

از فرش  10در بیش از  % 01نتایج حاصل از جدو  
ها نسبت طر  قندان به طر  با  خروسی بصهررت  

ذهنی بین 
2
تا  1

5.3
تنظی  و بافته شده اسهت. ایهن    1

در حالی است که نسبت طر  قنهدان بهه طهر  بها      
ها در محدوده بسیار کرچ   خروسی در مابقی نمرنه

4
تا  1

5.4
میهزان  بهاقی مانهده     3قرار مهی گیهرد. %   1
باشهد.   اچیز و نظر آماری قابهل اهمیهت نمهی   بسیار ن

ات نسبت طر  قندان بهه طهر  بها     گستردگی تغییر
خروسی بین 

2
تها  1

5.4
متغییهر اسهت. ایهن نسهبت      1

های طهرلی در قهالی    مجددا نشان می دهد که نسبت
های عرضی از  ذهنی باخ ویست در مقایسه با نسبت

الریت بیشتری برخرردار هستند. نسبت طر  قنهدان  
 باشد. ی  سامانه دقیق میبه طر  با  خروسی 

 
 )مأخذ: نگارندگان( در قالی ویستطول قندان به طول بال خروسی : فراوانی نسبت 13جدول 

4
تا 1

5
1 

3
تا1

4
1 

2
تا1

3
 طر  قندان به طر  با  خروسینسبت  1

 طر  قندان به طر  با  خروسیفراوانی نسبت  80 00 0
 

 
 نسبت طول قندان به طول حوض  .17 . 4

فراوانی نسبت طر  قندان به طر  حرض  04جدو  
دهد. میانرین  نمرنه بررسی شده را نشان می 04برای 

تغییرات برابر 
5.4

است. براساس نتهایج حاصهل از    1
ها نسهبت طهر     از فرش 14در بیش از  % 04جدو  

قندان به طر  حرض بصهررت ذهنهی بهین    
5.4

تها   1

5.5
تنظی  و بافته شده است. این در حالی است که  1

به طر  حرض بهر خهالخ سهایر    نسبت طر  قندان 
های طرلی در قالی ویست از اهمیهت و دقهت    نسبت

بسیار یایینی برخهرردار اسهت. گسهتردگی تغییهرات     
نسبت طر  قندان به طر  حرض بین 

2
تا 1

8
متغییر  1

است که بطرر واضح نشان دهنده گستردگی تغییرات 
نهدان بهه طهر     سهبت طهر  ق  در این نسبت اسهت. ن 

 کننده است.حرض ی  سامانه محدود

 
 )مأخذ: نگارندگان( در قالی ویستطول قندان به طول حوض فراوانی نسبت  :31جدول 

7
تا1

8
1 

6
تا1

7
1 

5
تا1

6
1 

4
تا 1

5
1 

3
تا1

4
1 

2
تا1

3
 طر  قندان به طر  حرضنسبت  1

 طر  حرضطر  قندان به فراوانی نسبت  6 0 06 03 0 0
 
 نسبت طول قندان به طول متن . 18 . 4

داده های بدست آمده از نسبت طر  قندان به طهر   
متن به قدری ناچیز و از نظر عددی کرچ  هسهتند  

که امکان بررسی آنهها تها دقهت یه  ههزارم وجهرد       
ندارد. حدود تغییرات در این نسبت حداکثر بهه  

10
1
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پژوهش، فرآیندی زمان بر و هزینه بر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست 
دغدغه  پژوهشی،  حوزه های  دیگر  در  محققان  دیگر  همانند  نیز  می شوند  کنکاش  و  تحقیق  فضای 

هزینه ها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص - هرچند اندک - برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشته ها و 
بستر های گوناگون لحاظ کرده است و بودجه های پژوهشی فرش دست باف را نیز می توان در مرکز 

ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال می شود، جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغه های پژوهشی در هنر- صنعت فرش دست باف ایران به گستردگی 
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین 
فرش دست باف، از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات 
بازار را شامل می شود. طبیعی است که بودجه اندک پژوهش، توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و 

پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویت بندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش این جاست که این اولویت بندی بر چه اساسی صورت می پذیرد؟ چه راهکاری برای 
پاسخ دادن به نیاز و دغدغه های پژوهشی ارکان مختلف هنر- صنعت فرش ایران تدارک دیده شده 
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم می برند؟ این بودجه اندک باید 

صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهش های بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
نیز  و  شده  انجام  ایران  فرش  ملی  مرکز  به دست  که  تحقیقاتی  محورهای  و  عناوین  بر  مروری 
فراخوان های ساالنه ای که در این مرکز برای انجام پروژه های تحقیقاتی داده می شود، نشانگر این نکته 
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویت های پژوهشی به چشم نمی خورد و یا تعیین 
اولویت ها راه ناصوابی را می پیماید که نمی تواند به درستی پاسخگوی اصلی ترین نیازهای این حوزه 
باشد. برای نمونه در آخرین پژوهش های به انجام رسیده در این مرکز، بررسی وضعیت صوری و 
شکلی کارگاه های رنگرزی در برخی استان های کشور به عنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است 

که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی، اولویت آن محل سؤال و تردید است.
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجه های ناچیز 
پژوهشی بیش از سایر حوزه ها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویت های 
پژوهشی، راه درست را برگزید. نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه، کلیه طرح های 
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه 

چگونه چنین تحقیقی انجام شده است، خود جای تأمل دارد.

محمدرضا عابد
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 نسبت طول قندان به طول بال خروسی. 12 . 4
فراوانی نسبت طر  قندان بهه طهر  بها      01جدو  

ی شههده را نشههان نمرنههه بررسهه 04خروسههی بههرای 
تغییرات برابردهد. میانرین  می

5.2
اسهت. براسهاس    1

از فرش  10در بیش از  % 01نتایج حاصل از جدو  
ها نسبت طر  قندان به طر  با  خروسی بصهررت  

ذهنی بین 
2
تا  1

5.3
تنظی  و بافته شده اسهت. ایهن    1

در حالی است که نسبت طر  قنهدان بهه طهر  بها      
ها در محدوده بسیار کرچ   خروسی در مابقی نمرنه

4
تا  1

5.4
میهزان  بهاقی مانهده     3قرار مهی گیهرد. %   1
باشهد.   اچیز و نظر آماری قابهل اهمیهت نمهی   بسیار ن

ات نسبت طر  قندان بهه طهر  بها     گستردگی تغییر
خروسی بین 

2
تها  1

5.4
متغییهر اسهت. ایهن نسهبت      1

های طهرلی در قهالی    مجددا نشان می دهد که نسبت
های عرضی از  ذهنی باخ ویست در مقایسه با نسبت

الریت بیشتری برخرردار هستند. نسبت طر  قنهدان  
 باشد. ی  سامانه دقیق میبه طر  با  خروسی 

 
 )مأخذ: نگارندگان( در قالی ویستطول قندان به طول بال خروسی : فراوانی نسبت 13جدول 

4
تا 1

5
1 

3
تا1

4
1 

2
تا1

3
 طر  قندان به طر  با  خروسینسبت  1

 طر  قندان به طر  با  خروسیفراوانی نسبت  80 00 0
 

 
 نسبت طول قندان به طول حوض  .17 . 4

فراوانی نسبت طر  قندان به طر  حرض  04جدو  
دهد. میانرین  نمرنه بررسی شده را نشان می 04برای 

تغییرات برابر 
5.4

است. براساس نتهایج حاصهل از    1
ها نسهبت طهر     از فرش 14در بیش از  % 04جدو  

قندان به طر  حرض بصهررت ذهنهی بهین    
5.4

تها   1

5.5
تنظی  و بافته شده است. این در حالی است که  1

به طر  حرض بهر خهالخ سهایر    نسبت طر  قندان 
های طرلی در قالی ویست از اهمیهت و دقهت    نسبت

بسیار یایینی برخهرردار اسهت. گسهتردگی تغییهرات     
نسبت طر  قندان به طر  حرض بین 

2
تا 1

8
متغییر  1

است که بطرر واضح نشان دهنده گستردگی تغییرات 
نهدان بهه طهر     سهبت طهر  ق  در این نسبت اسهت. ن 

 کننده است.حرض ی  سامانه محدود

 
 )مأخذ: نگارندگان( در قالی ویستطول قندان به طول حوض فراوانی نسبت  :31جدول 

7
تا1

8
1 

6
تا1

7
1 

5
تا1

6
1 

4
تا 1

5
1 

3
تا1

4
1 

2
تا1

3
 طر  قندان به طر  حرضنسبت  1

 طر  حرضطر  قندان به فراوانی نسبت  6 0 06 03 0 0
 
 نسبت طول قندان به طول متن . 18 . 4

داده های بدست آمده از نسبت طر  قندان به طهر   
متن به قدری ناچیز و از نظر عددی کرچ  هسهتند  

که امکان بررسی آنهها تها دقهت یه  ههزارم وجهرد       
ندارد. حدود تغییرات در این نسبت حداکثر بهه  

10
1

می رسد. بنابراین با اطمینان و دقهت قابهل اعتمهادی    
نمی تران از چنین نسبتی بعنران یه  سهامانه ذهنهی    
در طراحههی و بافههت قههالی ویسههت نههام بههرد. لههذا از 

گردد. چنهین   بررسی بیشتر این نسبت صرخ نظر می
ههای ذهنهی بافهت     سامانه ای به هیچ وجهه در قهالی  

 شرد. ویست حدس زده نمی
 
 نسبت عرض تکی به عرض متن  . 13 . 4

فراوانی نسبت عرض تکی به عرض مهتن   00جدو  
دهد. میانرین  نمرنه بررسی شده را نشان می 04برای 

تغییرات برابر 
3.1

است. براسهاس نتهایج حاصهل از     1
ها نسبت عهرض   از فرش 34در بیش از  % 00جدو 

تکی به عرض متن بصررت ذهنی بین 
2.1

تها   1
35.1
1 

تنظی  و بافته شده اسهت. ایهن در حهالی اسهت کهه      
نسبت عرض تکی به عرض مهتن حتهی در صهررت    
انحراخ آماری از این بازه تمایل به کهاهش داشهته و   

)چرلری تغییرات به سمت  به ندرت افزایش می یابد
راست است(. گستردگی تغییرات نسبت عرض تکی 

به عرض متن بین 
1.1

تا  1
45.1
متغییر است. اگرچهه   1

ههایی کهه بهیش از     تعداد نمرنه
4.1

نسهبت دارنهد ،    1
بسیار نادر است. نسبت عرض تکی به عرض متن را 

اغماض می تران ی  سهامانه دقیهق در نظهر     با کمی
 گرفت.

 
 در قالی ویستعرض تکی به عرض متن فراوانی نسبت  :31جدول 

 )مأخذ: نگارندگان(
بیش از 

4.1
1 

3.1
تا 1

4.1
1 

2.1
تا1

3.1
1 

1.1
تا1

2.1
 عرض تکی به عرض متننسبت  1

 عرض تکی به عرض متنفراوانی نسبت  3 00 06 0
 
 نسبت طول تکی به طول متن . 31 . 4

فراوانی نسبت طر  تکهی بهه طهر  مهتن      00جدو  
دهد. میانرین  شده را نشان مینمرنه بررسی  04برای 

تغییرات برابر 
4
اسهت. براسهاس نتهایج حاصهل از      1

از فرش ها نسبت طهر    10در بیش از  % 00جدو  
تکی به طر  متن بصهررت ذهنهی بهین    

3
تها   1

5.4
1 

ههای بررسهی    تنظی  و بافته شده است. مابقی نمرنهه 
شده نیز بها کمهی انحهراخ از ایهن میهزان در همهان       
حدود قرار می گیرند. این در حالی است که نسهبت  

کل نمرنهه بهین    00طر  تکی به طر  متن فقط در %

4
تا  1

5
است. گستردگی تغییرات نسبت طر  تکی  1

به طر  متن بهین  
3
تها  1

5.6
متغییهر اسهت. اگرچهه     1

تعداد نمرنه هایی که بیش از 
6
، بسهیار  نسبت دارند 1

دهند  ن سامانه و سامانه ییشین نشان مینادر است. ای
 متناس  با طر  و عرض متن و کهامالً  که تکی دقیقاً

. نسهبت طهر  تکهی بهه     شده اسهت  متناس  بافته می
 تران ی  سامانه دقیق معرفی نمرد. متن را می طر 
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 در قالی ویستطول تکی به طول متن فراوانی نسبت  :33جدول 
 )مأخذ: نگارندگان(

بیش از 

6
1 

5
1  

 تا

6
1 

4
1  
 تا

5
1 

3
1 
 تا

4
1 

 طر  تکی به طر  متننسبت 

 طر  تکی به طر  متنفراوانی نسبت  04 06 8 0
 
 نسبت طول به عرض تکی  . 31 . 4

فراوانی نسبت طر  به عرض تکی بهرای   08جدو  
دههد. میهانرین    نشهان مهی   نمرنه بررسی شهده را  04

تغییرات برابر 
2
اسهت. براسهاس نتهایج حاصهل از      1

ها نسبت طهر  بهه عهرض     در کعیه نمرنه 08جدو  
تکی بصررت ذهنی بین 

5.1
تا  1

5.2
تنظهی  و بافتهه    1

دهد کهه طهر     نشان می شده است. این سامانه کامالً
رت ذهنی متناس  بافته می بصر عرض تکی دقیقاً به

یه    . نسبت طر  تکی به طر  متن یقینهاً شده است
سامانه دقیق است. ایهن سهامانه شهاید یکهی از نهادر      

ههای امهروزین ویسهت     نسبت هایی باشد که در قالی
 گردد. می ظنیز لحا

 
 در قالی ویستطول به عرض تکی : فراوانی نسبت 39جدول 

 )مأخذ: نگارندگان(

2
تا1

3
تا 1 1

2
 طر  به عرض تکینسبت  1

 طر  به عرض تکیفراوانی نسبت  04 04
 
باه   تکی وسا(( ) نسبت عرض تکی باال  . 33 . 4

 عرض متن
فراوانی نسبت عرض تکی باال به عهرض   00جدو  

دههد.   نمرنه بررسی شده را نشهان مهی   04متن برای 
میانرین تغییهرات برابهر   

5.3
اسهت. براسهاس نتهایج     1

از فهرش هها    13در بهیش از  %  00حاصل از جدو  
نسبت عرض تکی باال به عرض متن بصررت ذهنهی  

بین 
3
تها   1

5.4
بافتهه شهده اسهت. مهابقی     تنظهی  و   1

ها نیز که بسیار اندک و ناچیز هسهتند بها کمهی     نمرنه
گیرنهد.   انحراخ از این میزان در همان حدود قرار می

این در حالی است که نسهبت عهرض تکهی بهاال بهه      
کهل نمرنهه بهین     13عرض متن فقط در %

3
تها   1

4
1 
است. گستردگی تغییرات نسبت طر  تکی بهه طهر    

متن بین 
3
تا 1

5.5
متغییر است. اگرچه همهان گرنهه    1

هایی که بیش از  که بیان شد تعداد نمرنه
5.4

نسبت  1
دارند، بسیار نادر است. این سامانه همچهرن سهامانه   

متناسه    نشان می دهد که تکی باال نیز دقیقهاً ییشین 
. نسهبت  عرض متن متناس  بافته می شهده اسهت  با 

عرض تکی باال بهه عهرض مهتن را مهی تهران یه        
 دقیق معرفی نمرد. سامانه کامالً

 در قالی ویست عرض تکی باال به عرض متن: فراوانی نسبت 34جدول 
 )مأخذ: نگارندگان(

بیش از 
5
1 

4
تا1

5
1 

3
تا1

4
 عرض تکی باال به عرض متننسبت  1

 عرض تکی باال به عرض متنفراوانی نسبت  81 04 0
  

 عرض تکی نسبت عرض تکی باال به.  39 . 4
فراوانی نسبت عرض تکی باال به عهرض   00جدو  

دههد.   نمرنه بررسی شده را نشهان مهی   04تکی برای 
میانرین تغییرات برابهر  

35.1
اسهت. براسهاس نتهایج     1

هههیچ نسههبت مشخصههی را   00حاصههل از جههدو   
تران برای تغییرات نسبت عهرض تکهی بهاال بهه      نمی

عرض تکی در نظر گرفت. با ایهن حها  گسهتردگی    

تغییرات نسبت طر  تکی به طر  مهتن بهین   
1.1

تها   1

6.1
دهد کهه   نشان می متغییر است. این سامانه کامالٌ 1

شهرد   عرض تکی باال متناس  با عرض متن بافته می
رض آن با عرض تکی نسهبت مشخصهی نهدارد.    و ع

تهران   نسبت عرض تکی باال به عهرض مهتن را نمهی   
 ی  سامانه معرفی نمرد.

 
 در قالی ویستعرض تکی باال به عرض تکی : فراوانی نسبت 32جدول 

 )مأخذ: نگارندگان(

بیش 

6.1
1 

5.1
1 
 تا

6.1
1 

4.1
1 
 تا

5.1
1 

3.1
1 
 تا

4.1
1 

2.1
1 
 تا

3.1
1 

1.1
1 
 تا

2.1
1 

1 
 تا

1.1
1 

عرض تکی باال به  عرضنسبت 
 عرض تکی

عرض تکی باال به فراوانی نسبت  0 6 6 06 6 6 6
 عرض تکی

 
 نسبت طول تکی باال به طول متن  . 34 . 4 

اعداد حاصل از نسبت طر  تکی باال بهه طهر  مهتن    
به قدری کرچ  هستند که امکان در نظر گهرفتن آن  
بعنران ی  سامانه برای بافنده ذهنهی بافهت ویسهت    
وجههرد نههدارد. بیشههترین نسههبت عههددی در بهتههرین 

شرایط 
5.5

است. اما در اکثر مرارد ایهن نسهبت تها     1

12
یابد که خرد بازه گسترده نسبت طر   افزایش می 1

دهد. بنهابراین و بها    تکی باال به طر  متن را نشان می
تهران سهامانه ای    ترجه به مرارد برشمرده شهده نمهی  

برای نسبت طر  تکهی بهاال بهه طهر  مهتن در نظهر       
 گرفت.

 
 نسبت طول تکی باال به طول تکی  . 32 . 4

اد آن قهدر بهزرگ   برخالخ نسبت ییشین این بار اعد
تران نسبتی برای ذهنی بهافی آنهها در    هستند که نمی

نظر گرفت. از سریی دیرر بازه تغییرات نیهز گسهتره   
(. 1.5تا  0.8 )بین دهد ای متغییر و وسی  را نشان می

نمرنهه وجهرد داشهت کهه      84در بررسی این سامانه 
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پژوهش، فرآیندی زمان بر و هزینه بر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست 
دغدغه  پژوهشی،  حوزه های  دیگر  در  محققان  دیگر  همانند  نیز  می شوند  کنکاش  و  تحقیق  فضای 

هزینه ها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص - هرچند اندک - برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشته ها و 
بستر های گوناگون لحاظ کرده است و بودجه های پژوهشی فرش دست باف را نیز می توان در مرکز 

ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال می شود، جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغه های پژوهشی در هنر- صنعت فرش دست باف ایران به گستردگی 
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین 
فرش دست باف، از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات 
بازار را شامل می شود. طبیعی است که بودجه اندک پژوهش، توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و 

پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویت بندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش این جاست که این اولویت بندی بر چه اساسی صورت می پذیرد؟ چه راهکاری برای 
پاسخ دادن به نیاز و دغدغه های پژوهشی ارکان مختلف هنر- صنعت فرش ایران تدارک دیده شده 
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم می برند؟ این بودجه اندک باید 

صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهش های بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
نیز  و  شده  انجام  ایران  فرش  ملی  مرکز  به دست  که  تحقیقاتی  محورهای  و  عناوین  بر  مروری 
فراخوان های ساالنه ای که در این مرکز برای انجام پروژه های تحقیقاتی داده می شود، نشانگر این نکته 
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویت های پژوهشی به چشم نمی خورد و یا تعیین 
اولویت ها راه ناصوابی را می پیماید که نمی تواند به درستی پاسخگوی اصلی ترین نیازهای این حوزه 
باشد. برای نمونه در آخرین پژوهش های به انجام رسیده در این مرکز، بررسی وضعیت صوری و 
شکلی کارگاه های رنگرزی در برخی استان های کشور به عنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است 

که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی، اولویت آن محل سؤال و تردید است.
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجه های ناچیز 
پژوهشی بیش از سایر حوزه ها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویت های 
پژوهشی، راه درست را برگزید. نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه، کلیه طرح های 
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه 

چگونه چنین تحقیقی انجام شده است، خود جای تأمل دارد.

محمدرضا عابد

سرمقاله
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 در قالی ویستطول تکی به طول متن فراوانی نسبت  :33جدول 
 )مأخذ: نگارندگان(

بیش از 

6
1 

5
1  

 تا

6
1 

4
1  
 تا

5
1 

3
1 
 تا

4
1 

 طر  تکی به طر  متننسبت 

 طر  تکی به طر  متنفراوانی نسبت  04 06 8 0
 
 نسبت طول به عرض تکی  . 31 . 4

فراوانی نسبت طر  به عرض تکی بهرای   08جدو  
دههد. میهانرین    نشهان مهی   نمرنه بررسی شهده را  04

تغییرات برابر 
2
اسهت. براسهاس نتهایج حاصهل از      1

ها نسبت طهر  بهه عهرض     در کعیه نمرنه 08جدو  
تکی بصررت ذهنی بین 

5.1
تا  1

5.2
تنظهی  و بافتهه    1

دهد کهه طهر     نشان می شده است. این سامانه کامالً
رت ذهنی متناس  بافته می بصر عرض تکی دقیقاً به

یه    . نسبت طر  تکی به طر  متن یقینهاً شده است
سامانه دقیق است. ایهن سهامانه شهاید یکهی از نهادر      

ههای امهروزین ویسهت     نسبت هایی باشد که در قالی
 گردد. می ظنیز لحا

 
 در قالی ویستطول به عرض تکی : فراوانی نسبت 39جدول 

 )مأخذ: نگارندگان(

2
تا1

3
تا 1 1

2
 طر  به عرض تکینسبت  1

 طر  به عرض تکیفراوانی نسبت  04 04
 
باه   تکی وسا(( ) نسبت عرض تکی باال  . 33 . 4

 عرض متن
فراوانی نسبت عرض تکی باال به عهرض   00جدو  

دههد.   نمرنه بررسی شده را نشهان مهی   04متن برای 
میانرین تغییهرات برابهر   

5.3
اسهت. براسهاس نتهایج     1

از فهرش هها    13در بهیش از  %  00حاصل از جدو  
نسبت عرض تکی باال به عرض متن بصررت ذهنهی  

بین 
3
تها   1

5.4
بافتهه شهده اسهت. مهابقی     تنظهی  و   1

ها نیز که بسیار اندک و ناچیز هسهتند بها کمهی     نمرنه
گیرنهد.   انحراخ از این میزان در همان حدود قرار می

این در حالی است که نسهبت عهرض تکهی بهاال بهه      
کهل نمرنهه بهین     13عرض متن فقط در %

3
تها   1

4
1 
است. گستردگی تغییرات نسبت طر  تکی بهه طهر    

متن بین 
3
تا 1

5.5
متغییر است. اگرچه همهان گرنهه    1

هایی که بیش از  که بیان شد تعداد نمرنه
5.4

نسبت  1
دارند، بسیار نادر است. این سامانه همچهرن سهامانه   

متناسه    نشان می دهد که تکی باال نیز دقیقهاً ییشین 
. نسهبت  عرض متن متناس  بافته می شهده اسهت  با 

عرض تکی باال بهه عهرض مهتن را مهی تهران یه        
 دقیق معرفی نمرد. سامانه کامالً

 در قالی ویست عرض تکی باال به عرض متن: فراوانی نسبت 34جدول 
 )مأخذ: نگارندگان(

بیش از 
5
1 

4
تا1

5
1 

3
تا1

4
 عرض تکی باال به عرض متننسبت  1

 عرض تکی باال به عرض متنفراوانی نسبت  81 04 0
  

 عرض تکی نسبت عرض تکی باال به.  39 . 4
فراوانی نسبت عرض تکی باال به عهرض   00جدو  

دههد.   نمرنه بررسی شده را نشهان مهی   04تکی برای 
میانرین تغییرات برابهر  

35.1
اسهت. براسهاس نتهایج     1

هههیچ نسههبت مشخصههی را   00حاصههل از جههدو   
تران برای تغییرات نسبت عهرض تکهی بهاال بهه      نمی

عرض تکی در نظر گرفت. با ایهن حها  گسهتردگی    

تغییرات نسبت طر  تکی به طر  مهتن بهین   
1.1

تها   1

6.1
دهد کهه   نشان می متغییر است. این سامانه کامالٌ 1

شهرد   عرض تکی باال متناس  با عرض متن بافته می
رض آن با عرض تکی نسهبت مشخصهی نهدارد.    و ع

تهران   نسبت عرض تکی باال به عهرض مهتن را نمهی   
 ی  سامانه معرفی نمرد.

 
 در قالی ویستعرض تکی باال به عرض تکی : فراوانی نسبت 32جدول 

 )مأخذ: نگارندگان(

بیش 

6.1
1 

5.1
1 
 تا

6.1
1 

4.1
1 
 تا

5.1
1 

3.1
1 
 تا

4.1
1 

2.1
1 
 تا

3.1
1 

1.1
1 
 تا

2.1
1 

1 
 تا

1.1
1 

عرض تکی باال به  عرضنسبت 
 عرض تکی

عرض تکی باال به فراوانی نسبت  0 6 6 06 6 6 6
 عرض تکی

 
 نسبت طول تکی باال به طول متن  . 34 . 4 

اعداد حاصل از نسبت طر  تکی باال بهه طهر  مهتن    
به قدری کرچ  هستند که امکان در نظر گهرفتن آن  
بعنران ی  سامانه برای بافنده ذهنهی بافهت ویسهت    
وجههرد نههدارد. بیشههترین نسههبت عههددی در بهتههرین 

شرایط 
5.5

است. اما در اکثر مرارد ایهن نسهبت تها     1

12
یابد که خرد بازه گسترده نسبت طر   افزایش می 1

دهد. بنهابراین و بها    تکی باال به طر  متن را نشان می
تهران سهامانه ای    ترجه به مرارد برشمرده شهده نمهی  

برای نسبت طر  تکهی بهاال بهه طهر  مهتن در نظهر       
 گرفت.

 
 نسبت طول تکی باال به طول تکی  . 32 . 4

اد آن قهدر بهزرگ   برخالخ نسبت ییشین این بار اعد
تران نسبتی برای ذهنی بهافی آنهها در    هستند که نمی

نظر گرفت. از سریی دیرر بازه تغییرات نیهز گسهتره   
(. 1.5تا  0.8 )بین دهد ای متغییر و وسی  را نشان می

نمرنهه وجهرد داشهت کهه      84در بررسی این سامانه 
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طر  تکیِ باال از طر  تکی بیشتر برد. این در حهالی  
نمرنه دیرر طر  تکهی از طهر  تکهیِ     04در برد که 

تران بیان داشت  باال بیشتر برد. بنابراین با اطمینان می
که طر  و عرض تکی باال بها طهر  و عهرض تکهی     

بهها طههر  و عههرض قههالی  هماهنهه  نشههده و صههرفاً
شرد. یس بین طر  تکی باال و تکی نیهز   هماهن  می

 بینی نمرد. تران نسبتی را ییش نمی
 
 تعداد متوس( دست در هر تکی  . 32 . 4

نمرنهه را   0نمرنه بررسی شده جمعها   04از مجمر  
دست بردنهد   0می تران یافت که در هر تکی دارای 

دسهت مشهاهده    8هها در ههر تکهی     و در سایر نمرنه
گردید. کاهش تعداد دست های هر تکی هیچ نسبتی 

 0کهه در   با متراژ و مساحت قالی نداشهت. کمها ایهن   
دست در ههر تکهی، ابعهاد نهه متهر و       0 نمرنه دارای

نمرنهه   0شش متر مرب  مشاهده می گردد. لهذا اگهر   
ذکر شده نرعی استثنا در این زمینه محسهرب گهردد،   

های با ابعاد بیشهتر از   تران بیان داشت که در قالی می
 باشد. دست می 8شش متر مرب  هر تکی دارای 

 
 

 گیری نتیجه. 2
ههای بررسهی شهده در    بندی سامانه  دسته 06جدو  
های قبل را نشان می دههد. الزم بهه ترضهیح     قسمت

است که در جدو  زیر اعداد بدست آمده با حهداقل  
تقری  بیان گردیده اند. براین اسهاس بررسهی ههای    

سهامانه ته  بعهدی     06انجام شده حاکی از رعایت 
است که بصررت ذهنی و کامال دقیق در بافت قهالی  

ای اسهتفاده   رگرنهه نقشهه  ترسط بافنده بدون کم  ه
می شده است. همچنهین بافنهده ذهنهی بافهت قهالی      
 0ویست در هنرهام بافهت و بصهررت ذهنهی بهرای      
ای  نسبت مشخب بین عناصر طرح ویست محهدوده 

کرده است. یقینها   را متناس  با سایر اجزا  رعایت می
های دو بعدی بهین   بررسی های بیشتر و تعیین نسبت

آشهکار شهدن جایرهاه ایهن      تراند به عناصر طرح می
ها  ن این که بررسیها کم  شایانی نماید. ضم سامانه

گمانه و حدس محققین بهرای وجهرد    6نشان داد که 
نسبت و سامانه ای مشخب بین عناصر طهرح قهالی   
های ذهنی بافت ویست صحیح نمی باشهد. الزم بهه   

سهامانه معرفهی    01باشد که از مجمهر    ترضیح نمی
هها   نه دو بعدی و مهابقی سهامانه  ی  ساما شده صرفاً

 ت  بعدی برده اند.
 

 شده بررسیی ها سامانه بندی دسته: 32جدول 
 )مأخذ: نگارندگان(

نر   نام سامانه)نسبت( ردیب
نر   نام سامانه ردیب میزان سامانه

 میزان سامانه

عرض حرض به عرض  0
 متن

 محدود
 کننده

35.1
1 
 تا 

75.1
1 

عرض قندان به عرض  00
 متن

 محدود
 کننده

5.5
1 
 تا
 

8
1 

طر  حرض به عرض  0
 دقیق حرض

3.1
طر  قندان به طر  با   06 1

 دقیق خروسی
5.2

1 

 دقیق طر  متن طر  حرض به 8
3
طر  قندان به طر   01 1

 حرض
محدود 
 کننده

2
1 
 تا
 

8
1 

 دقیق عرض متن به طر  متن 0
5.1

ییشنهاد  طر  قندان به طر  متن 03 1
 -- نمیرردد

عرض با  خروسی به  0
 عرض حرض

 ییشنهاد
 نمیرردد

1 
 تا

2
1 

عرض تکی به عرض  01
 دقیق متن

3.1
1 

 محدود عرض به طر  با  خروسی 6
 کننده

1 
 تا

2
1 

 دقیق طر  تکی به طر  متن 04
4
1 

نسبت طر  با  خروسی به  1
 طر  حرض

 ییشنهاد
عرض قندان به عرض  00 -- نمیرردد

 دقیق با  خروسی
5.3

1 

عرض با  خروسی به  3
 عرض متن

 محدود
 کننده

3
تا1

2
1 

عرض تکی باال به  00
 دقیق عرض متن

5.3
1 

طر  با  خروسی به طر   1
عرض تکی باال به  08 1.5 دقیق متن

 تکی عرض
 ییشنهاد
 -- نمیرردد

 ییشنهاد طر  تکی باال به طر  تکی 04
طر  تکی باال به طر   00 -- نمیرردد

 متن
 ییشنهاد
 -- نمیرردد

 دقیق طر  به عرض تکی 00 1 دقیق عرض قندان به طر  قندان 00
2
1 

عرض قندان به عرض  00
 دقیق حرض

5.4
 3 دقیق تعداد دست در هر تکی 06 1

عرض حاشیه به عرض  08
 دقیق فرش

4
مساحت حاشیه به  01 1

 دقیق مساحت طرح
3
1 

 دقیق عرض حاشیه به طر  فرش 00
5.5

1 03    
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پژوهش، فرآیندی زمان بر و هزینه بر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست 
دغدغه  پژوهشی،  حوزه های  دیگر  در  محققان  دیگر  همانند  نیز  می شوند  کنکاش  و  تحقیق  فضای 

هزینه ها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص - هرچند اندک - برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشته ها و 
بستر های گوناگون لحاظ کرده است و بودجه های پژوهشی فرش دست باف را نیز می توان در مرکز 

ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال می شود، جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغه های پژوهشی در هنر- صنعت فرش دست باف ایران به گستردگی 
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین 
فرش دست باف، از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات 
بازار را شامل می شود. طبیعی است که بودجه اندک پژوهش، توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و 

پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویت بندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش این جاست که این اولویت بندی بر چه اساسی صورت می پذیرد؟ چه راهکاری برای 
پاسخ دادن به نیاز و دغدغه های پژوهشی ارکان مختلف هنر- صنعت فرش ایران تدارک دیده شده 
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم می برند؟ این بودجه اندک باید 

صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهش های بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
نیز  و  شده  انجام  ایران  فرش  ملی  مرکز  به دست  که  تحقیقاتی  محورهای  و  عناوین  بر  مروری 
فراخوان های ساالنه ای که در این مرکز برای انجام پروژه های تحقیقاتی داده می شود، نشانگر این نکته 
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویت های پژوهشی به چشم نمی خورد و یا تعیین 
اولویت ها راه ناصوابی را می پیماید که نمی تواند به درستی پاسخگوی اصلی ترین نیازهای این حوزه 
باشد. برای نمونه در آخرین پژوهش های به انجام رسیده در این مرکز، بررسی وضعیت صوری و 
شکلی کارگاه های رنگرزی در برخی استان های کشور به عنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است 

که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی، اولویت آن محل سؤال و تردید است.
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجه های ناچیز 
پژوهشی بیش از سایر حوزه ها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویت های 
پژوهشی، راه درست را برگزید. نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه، کلیه طرح های 
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه 

چگونه چنین تحقیقی انجام شده است، خود جای تأمل دارد.

محمدرضا عابد

سرمقاله
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طر  تکیِ باال از طر  تکی بیشتر برد. این در حهالی  
نمرنه دیرر طر  تکهی از طهر  تکهیِ     04در برد که 

تران بیان داشت  باال بیشتر برد. بنابراین با اطمینان می
که طر  و عرض تکی باال بها طهر  و عهرض تکهی     

بهها طههر  و عههرض قههالی  هماهنهه  نشههده و صههرفاً
شرد. یس بین طر  تکی باال و تکی نیهز   هماهن  می

 بینی نمرد. تران نسبتی را ییش نمی
 
 تعداد متوس( دست در هر تکی  . 32 . 4

نمرنهه را   0نمرنه بررسی شده جمعها   04از مجمر  
دست بردنهد   0می تران یافت که در هر تکی دارای 

دسهت مشهاهده    8هها در ههر تکهی     و در سایر نمرنه
گردید. کاهش تعداد دست های هر تکی هیچ نسبتی 

 0کهه در   با متراژ و مساحت قالی نداشهت. کمها ایهن   
دست در ههر تکهی، ابعهاد نهه متهر و       0 نمرنه دارای

نمرنهه   0شش متر مرب  مشاهده می گردد. لهذا اگهر   
ذکر شده نرعی استثنا در این زمینه محسهرب گهردد،   

های با ابعاد بیشهتر از   تران بیان داشت که در قالی می
 باشد. دست می 8شش متر مرب  هر تکی دارای 

 
 

 گیری نتیجه. 2
ههای بررسهی شهده در    بندی سامانه  دسته 06جدو  
های قبل را نشان می دههد. الزم بهه ترضهیح     قسمت

است که در جدو  زیر اعداد بدست آمده با حهداقل  
تقری  بیان گردیده اند. براین اسهاس بررسهی ههای    

سهامانه ته  بعهدی     06انجام شده حاکی از رعایت 
است که بصررت ذهنی و کامال دقیق در بافت قهالی  

ای اسهتفاده   رگرنهه نقشهه  ترسط بافنده بدون کم  ه
می شده است. همچنهین بافنهده ذهنهی بافهت قهالی      
 0ویست در هنرهام بافهت و بصهررت ذهنهی بهرای      
ای  نسبت مشخب بین عناصر طرح ویست محهدوده 

کرده است. یقینها   را متناس  با سایر اجزا  رعایت می
های دو بعدی بهین   بررسی های بیشتر و تعیین نسبت

آشهکار شهدن جایرهاه ایهن      تراند به عناصر طرح می
ها  ن این که بررسیها کم  شایانی نماید. ضم سامانه

گمانه و حدس محققین بهرای وجهرد    6نشان داد که 
نسبت و سامانه ای مشخب بین عناصر طهرح قهالی   
های ذهنی بافت ویست صحیح نمی باشهد. الزم بهه   

سهامانه معرفهی    01باشد که از مجمهر    ترضیح نمی
هها   نه دو بعدی و مهابقی سهامانه  ی  ساما شده صرفاً

 ت  بعدی برده اند.
 

 شده بررسیی ها سامانه بندی دسته: 32جدول 
 )مأخذ: نگارندگان(

نر   نام سامانه)نسبت( ردیب
نر   نام سامانه ردیب میزان سامانه

 میزان سامانه

عرض حرض به عرض  0
 متن

 محدود
 کننده

35.1
1 
 تا 

75.1
1 

عرض قندان به عرض  00
 متن

 محدود
 کننده

5.5
1 
 تا
 

8
1 

طر  حرض به عرض  0
 دقیق حرض

3.1
طر  قندان به طر  با   06 1

 دقیق خروسی
5.2

1 

 دقیق طر  متن طر  حرض به 8
3
طر  قندان به طر   01 1

 حرض
محدود 
 کننده

2
1 
 تا
 

8
1 

 دقیق عرض متن به طر  متن 0
5.1

ییشنهاد  طر  قندان به طر  متن 03 1
 -- نمیرردد

عرض با  خروسی به  0
 عرض حرض

 ییشنهاد
 نمیرردد

1 
 تا

2
1 

عرض تکی به عرض  01
 دقیق متن

3.1
1 

 محدود عرض به طر  با  خروسی 6
 کننده

1 
 تا

2
1 

 دقیق طر  تکی به طر  متن 04
4
1 

نسبت طر  با  خروسی به  1
 طر  حرض

 ییشنهاد
عرض قندان به عرض  00 -- نمیرردد

 دقیق با  خروسی
5.3

1 

عرض با  خروسی به  3
 عرض متن

 محدود
 کننده

3
تا1

2
1 

عرض تکی باال به  00
 دقیق عرض متن

5.3
1 

طر  با  خروسی به طر   1
عرض تکی باال به  08 1.5 دقیق متن

 تکی عرض
 ییشنهاد
 -- نمیرردد

 ییشنهاد طر  تکی باال به طر  تکی 04
طر  تکی باال به طر   00 -- نمیرردد

 متن
 ییشنهاد
 -- نمیرردد

 دقیق طر  به عرض تکی 00 1 دقیق عرض قندان به طر  قندان 00
2
1 

عرض قندان به عرض  00
 دقیق حرض

5.4
 3 دقیق تعداد دست در هر تکی 06 1

عرض حاشیه به عرض  08
 دقیق فرش

4
مساحت حاشیه به  01 1

 دقیق مساحت طرح
3
1 

 دقیق عرض حاشیه به طر  فرش 00
5.5

1 03    
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اندازی تجارت  ارزیابی راهکارهای راه
 باف در ایران الکترونیک فرش دست

 
 مهدی میرزاامینی سید محمد

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فرش، دانشگاه کاشان

 دکتر ناصر یزدانی
 عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه شاهد

 پور شهدخت رحیم
 کاشاندانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فرش، دانشگاه 

 یاسر حنیفی
 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فرش، دانشگاه کاشان

 پور پرویز داودیان
 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت فرش دانشگاه کاشان

 
 
 
 
 
 
 

 چکیده
های  گسترش روزافزون تجارت الکترونیک در عرصه
مفه   جهانی کاالهای مختلف  و متوفیعی را مفام     

 کفه  اسفت  باف دست. از جمله این کاالها فرش است
های مختلفی در دنیا به تجارت بر خط آن  سایت وب

بففا ایففن دففای در ایففران تجففارت  . کووففه اقففهام مففی
صیرت جفهی وجفید    به باف دستالکترونیک فرش 

دهه که لفزوم   نتایج تحقیقات گذمته نشان می نهارد.
ولفی   ،اسفت و مفیفه   مفثرر ورود به این عرصه کامالً 

ایفن   .اسفت  ممکن نشه  تاکوین این امر بوا به دالیلی
بفا   تحلیلفی  -پیمایشفی  -تحقیق بفه روش تیصفیفی  

 مطالعففهو  نامففه پرسفف ابزارهففای مشففاهه ، تیزیفف  
 شفاهه  و تحلیف   بفا م  .ای انجام مه  اسفت  کتابخانه

هففای میفففق خففارجی در عرصففه  سففایت نمینففه وب

 . تشکر و قدردانی2
و تشههکر خههرد را از معاونههت وسههیعه سههپاس  بههدین

محتههرم یژوهشههی دانشههراه آزاد اسههالمی واحههد     
در اختیهار گذاشهتن بردجهه الزم    خهاطر   بهآباد  نجب

  . ینمای برای انجام این طرح تحقیقاتی را ابراز می
 

 ها نوشت پی
بافت بر اساس آنچه کهه   معاد  التین واژه ذهنی -

 The Oriental Rug Lexicon, Peterاز فرهن  
f. Stone, London: Thames and Hudson, 

برداشت شده است، در چکیده انرعیسهی   1997
 کار رفته است.   به

 
 منابعفهرست 

فرهنههه   ( 0861اداره جغرافیهههایی ارتهههش )  -
های کشرر جمههرری اسهالمی    جغرافیایی آبادی

 ، چا  او . 10، جعد اصفهان -ایران
فرهنههه   ( 0861اداره جغرافیهههایی ارتهههش )  -

های کشرر جمههرری اسهالمی    آبادیجغرافیایی 
 ، چا  او . 01، جعد گعپایران -ایران

،  ترجمههه م. قههالی ایههران( 0863ادواردز، س. ) -
 صبا، انتشارات فرهنرسرا، چا  دوم. 

، گعپایرهان در آینهه تهاریخ   ( 0838اشرافی، خ. ) -
 انتشارات چهارباغ، چا  او ، اصفهان. 

شههناخت اسههتان  ( 0810افشههار سیسههتانی، ا. )  -
 ، انتشارات هیرمند، چا  سرم. فهاناص

( 0818جهههههههابری،  .م. و قطبهههههههی، ب. )  -
فصهعنامه تخصصهی   ، «های قالی ایران ناشناخته»

، 0، شرکت سههامی فهرش ایهران، شهماره     فرش
 . 00-00سا  دوم، صفحه 

مبانی طراحهی سهنتی در   ( 0830حصرری،  . ) -
 ، دفتر نخست، نشر چشمه، چا  او . ایران

شناسههی در فههرش  زیبههایی( 0836دریههایی، ن. ) -
، مرکز معی فهرش ایهران، چها     دستبافت ایران

 او . 
، انتشارات لغتنامه دهخدا( 0811دهخدا، عالمه ) -

 دانشراه تهران، چا  دوم. 
، دورنمهههای خرانسهههار( 0861زههههدانی، خ. ) -

 انتشارات آشنا، چا  او ، اصفهان. 
، یژوهشههی در فههرش ایههران( 0830ژولههه، ت. ) -

 چا  او . انتشارات یساولی، 
هههای  نمادههها و سههنت( 0836فیههه، ک. ) سههالمی -

 ، انتشارات زرین مهر، چا  او . ایران
، اسههتانداری دیههار سههپاهان ( 0811عطههار،  . ) -

 اصفهان، چا  او ، اصفهان.  
العهههی، م.  مجههابی، س. .؛  فنههایی، ز و فههی   -

ههای   مایهه  هها و نقهش   بندی طرح طبقه( »0814)
، شهماره  ه نررهفصعنام، «بافت ویست قالی ذهنی

 . 80-00، صفحه 01
، )یهاوری(  «فهرش ویهس  ( »0811یی، ح. ) نی  -

، نامههه دیههپع  هنرسههتان فههرش یایههانگعپایرههان، 
 دبیرستان کار و دانش وحدت. 
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