
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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 چکیده
ها و  نقشهبر اساس به امروز  فرش ایران از گذشته تا

یی هرا  بافت فررش . استبافته شده  یالگوهای مختلف
مرت  و   در اصرولی  بنردی  تقسرم  در ابعاد متناسب با 

 بروده  یاصرول  یمحاسراات از حضور  ای نشانه، نقوش
ا یر  با کمک ماناها و واحدها زمن فرشخارگان . است
و  نقشه، زمان خود به محاساه اندازه قالی های اسممق
مرراع اوامررب مربررون برره لن از جملرره اجرررع   ئجز

با توجه به اینکه پرووه  و  . پرداختند یم استادکاران
مانررای اصرروو و  چگررونگی در زممنرره ای مطالعرره

جررامو و  یشررکل برره نقشرره و ورن نقشررهمحاسررااع 
ه کر  پرووه    یر در ا ،روشمند صورع نگرفته است

برا   صرورع گرفتره   یدانمر و م یا تابخانره ک صورع به

پر  از بررسری سرمر    و  نگاهی از گذشته تا به حراو 
 هرای  احردها و مانرا  و جایگراه بره  ، تحوو نقشه فرش

 و ورن نقشرره، نقشرره محاسررااع در گمررری انرردازه
 نتمجره  در. ده اسرت پرداخته شر دهی استادکار  اُجرع
بره   یو دقمقر  نگاه ویروه وجود  بررسیمطالعه و ای  

و گرردد   مری لشرکار  فرش و اوامرب مربرون بره لن    
 هنراندیشه و دانشی که در ورای ای  ، خرد همچنم 
 پررم  رو مررا قرررار، و دارد وجررود داشررته کرراربردی

ایر  دانر     در انتقراو تجربره   احتمرا ا کره   گمررد  می
 . مؤثر افتد ای  هنرجهت احمای  تواند می ارزشمند

 
، محاسراه ، ورن نقشره ، نقشره قرالی   کلیدی: های واژه

 .استادکار، اجرع
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 مقدمه
  یترر  یاساسر  یرمبه تعا و یان اصلکاز ار یکی نقشه

 کنار درقابب توجه است که . استد فرش مبخ  تول
ب کرا شر  فررش  یکارزش  ااتاار و که یمهم اوامب

 یرو از فررش  کیر  یت ملر یر هو و اصالت، دهد یم
خارگان ای  ف  برا کمرک   . شود یم لن شناخته نقشه
، و واحدهای زمان خود به محاساه اندازه قالی ها مانا
جرع ااز جمله  اع اوامب مربون به لنجزئمو  نقشه

 . اند پرداخته استادکاران
پووه   که از لنجا و به اهممت موضوع با توجه
در ای  زممنره صرورع    جاموروشمند و ای  و مطالعه

دانر   بررسری پمشرمنه ایر      ای  پووه  به، هنگرفت
در . پرداخترره اسررتهنررری و اوامررب وابسررته برره لن 

سرمر  بره  جرامو  در ابتردا نگراهی   ، پووه  پرم  رو 
انداخترره  برراد در ایررران تحرروو نقشرره فرررش دسررت

 هرای  و مانا ها به واحد بحث در ادامهسپ   شود؛ می
و نقشره  ، گمری و کاربرد لن در محاسااع قالی اندازه

 .  شود می پرداخته استادکاراجرع 
قردمتی   ایرران  در بافرت فررش   با توجه بره اینکره  
نحروه  اطالااع ما دربراره   ،دارد چندی  هزاران ساله

و مستند به لثراری   محدود لن و نقشه قالی محاسااع
و  رخران ؤقلر  م  یا بره ، مانده تا به امروز باقی که است

سراختاری   و بررسری  مطالعره . ثات شده است لفانؤم
و بمنرا  ای  فر  از  دان  بررسی با تکمه بر ای  پووه 

خارگان ایر   با و مصاحاه مانده باقی اسناد ،ای کتابخانه
 . است گرفته صورع تحقمق ای  ممدانی بخ  در حرفه

 
 باف سیر تحول نقشه فرش دست. 1

 یو صرنعت  ید هنرمک تولیانوان  به 1باد فرش دست
انتقاو تجربره در  . ران استیا ی  هنرهایتر یمیاز قد

از مر ر تحوو لن نمس یبه بررس ی  دان  هنرینه امزم
 جردا  و یاساس بخ  کی انوان به فرش 2هنقش. دارد
 سرر  پشرت  را یطرو ن  تکامرب  و تحوو رمس ینشدن
 یقر مدق خریر تار توان ینم که همچنان .است تهرگذاش
زمران  توان  نمی، کرد  ممتع   فرشمبافت نخست یبرا

. افتی یقال ا نقشهی  نق  ماول یبرا زمن را یمشخص
 صرورع  بره ، هرا    اغلب بافت فرشیدر روزگاران قد

توان گفرت   یکه م یطور به بود، یریو اشا ییروستا
. ولد فرش شرکب گرفتره اسرت   رتبدو از  یباف ینرذه

تفاده از راسرر، پرر  از رواب بافررت فرررش در شررهرها
، 1831، متی رضررویر)حشرر دیرره متررداوو گردرنقشرر
21) . 

 151  از مبر  جرا مانرده   به یها   نقشهیتر یمیقد
نسرات    یبنابرا. (51، 1831، )ژوله ساو امر ندارند

ار طراحان و نقاشان فرش در روزگرار  ک یبه چگونگ
تروان   یمر   یر برا وجرود ا  . نداری دان  کافی   مشمپ

یرا   نقشه باد ذهنی یها جز فرشب ها گفت همه فرش
مطالعه . اند خود داشته یمتناسب با دوره زمان الگویی
 4«یرک ریپاز»یعنری   8جهان ی  قالیتر یمیقد یبر رو

 یرک ت نزدمر   حدس و گمان را بره واقع یا دتوان یم
فررش   ةنقشر  یرمگ بکخ شیجهت شناخت تار 5.ندک

 ینر مئتز یگر هنرهایاز د توان نمز می ها گر دورهیدر د
 6فیظر یو هنرها یارک یاشک، اتورمنمم، یمانند نقاش

مطالعره و  ، اتورمنمنمونه در هنر م یبرا. گرفت کمک
سره  یها و مقا اتورمنمبر م یقال یها نق  یتأمب بر رو

شرناخت  ، ها موجود در موزه یها لنها با نقشه یقمتطا
. دهرد  یدست مر  نقشه فرش به یرمگ از شکب یشترمب

 یهرا  و مسرتند روش  یر تحوو اساسر مس یبررس در
 تارهرای  یانتقاو نق  از ذه  طراح و هنرمند بر رو

، هرا  نقشره دسرتور  ) ی بافرت ها الگوتوان به  می، فرش

جرا مانرده    لثرار بره   .کررد اشراره  ( و جز اینها ها نقشه
انرروان الگوهررای بافررت  لموس و قابررب درب بررهرمرر
کره   باشرد یی ها یا نقشه ها نقشهدستور همان تواند  می

فررش   تارهرای  ی برر رنقشر  لنهرا  اه بره ربا نگر بافنده 
 . زند می
 
 )واگیره یا دستور( کورنَاُ -

خصرو    اغذ نقشه و بهکدر گذشته با توجه به ناود 
نرو   یارکر بافندگان دست به ابت، در مناطق دور افتاده

 یهرا  شان در حفظ طررح  توجه به االقه لنها با. زدند
ها از ذه     جهت انتقاو طرحمهمچنو  یخا  محل

 یها به بافت قسمت، هنرمند و طراح بر گستره فرش
فشررده   یلکو بره شر   کوچکها در ابعاد  طرح یاصل

ب مر از قا هرایی  ه در مناطق مختلف برا نرا   ک پرداختند
 انروان  به. ا دستور خوانده شده استیره مواگ، کورنَاُ

مختلرف   های همو ترنج با حاش کچند نمونه لچ مثاو
 ی)مراه  یاز طرح کلر ای  رهما واگیو  کوچکبزرگ و 
ب مترت  یبافتند و بد می نها( رایبته جقه و جز ا، دره 

مختلرررف جهرررت   یهرررا را از طررررحای  نقشررره
)ازیزی و لوردند  یوجود م به یبعد یها یبردار بهره
 کردستان،  یهر یباف یمنطقه قال. (38، 1831، نوایی

 اسرت  یلباد فارس از جمله منراطق  روزم)سنندب( و ف
ا یر دسرتور  ، کرنَر واز اُ هایی توان در لن نمونه یکه م
 .(2و  1 )شکب ره را مشاهده کردمواگ
 

 

 
منطقه  ،محرماتره( یواگ یا کرنَو)اُ دستور نقشه. 1 شکل

 (: آرشیو مرکز ملی فرش ایرانمأخذ) دشتیبافت: جا
 

 

 

 منطقه بافت: سنندج ،یطرح بته زمرددستور نقشه . 2 شکل
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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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 مقدمه
  یترر  یاساسر  یرمبه تعا و یان اصلکاز ار یکی نقشه

 کنار درقابب توجه است که . استد فرش مبخ  تول
ب کرا شر  فررش  یکارزش  ااتاار و که یمهم اوامب

 یرو از فررش  کیر  یت ملر یر هو و اصالت، دهد یم
خارگان ای  ف  برا کمرک   . شود یم لن شناخته نقشه
، و واحدهای زمان خود به محاساه اندازه قالی ها مانا
جرع ااز جمله  اع اوامب مربون به لنجزئمو  نقشه

 . اند پرداخته استادکاران
پووه   که از لنجا و به اهممت موضوع با توجه
در ای  زممنره صرورع    جاموروشمند و ای  و مطالعه

دانر   بررسری پمشرمنه ایر      ای  پووه  به، هنگرفت
در . پرداخترره اسررتهنررری و اوامررب وابسررته برره لن 

سرمر  بره  جرامو  در ابتردا نگراهی   ، پووه  پرم  رو 
انداخترره  برراد در ایررران تحرروو نقشرره فرررش دسررت

 هرای  و مانا ها به واحد بحث در ادامهسپ   شود؛ می
و نقشره  ، گمری و کاربرد لن در محاسااع قالی اندازه

 .  شود می پرداخته استادکاراجرع 
قردمتی   ایرران  در بافرت فررش   با توجه بره اینکره  
نحروه  اطالااع ما دربراره   ،دارد چندی  هزاران ساله

و مستند به لثراری   محدود لن و نقشه قالی محاسااع
و  رخران ؤقلر  م  یا بره ، مانده تا به امروز باقی که است

سراختاری   و بررسری  مطالعره . ثات شده است لفانؤم
و بمنرا  ای  فر  از  دان  بررسی با تکمه بر ای  پووه 

خارگان ایر   با و مصاحاه مانده باقی اسناد ،ای کتابخانه
 . است گرفته صورع تحقمق ای  ممدانی بخ  در حرفه

 
 باف سیر تحول نقشه فرش دست. 1

 یو صرنعت  ید هنرمک تولیانوان  به 1باد فرش دست
انتقاو تجربره در  . ران استیا ی  هنرهایتر یمیاز قد

از مر ر تحوو لن نمس یبه بررس ی  دان  هنرینه امزم
 جردا  و یاساس بخ  کی انوان به فرش 2هنقش. دارد
 سرر  پشرت  را یطرو ن  تکامرب  و تحوو رمس ینشدن
 یقر مدق خریر تار توان ینم که همچنان .است تهرگذاش
زمران  توان  نمی، کرد  ممتع   فرشمبافت نخست یبرا

. افتی یقال ا نقشهی  نق  ماول یبرا زمن را یمشخص
 صرورع  بره ، هرا    اغلب بافت فرشیدر روزگاران قد

توان گفرت   یکه م یطور به بود، یریو اشا ییروستا
. ولد فرش شرکب گرفتره اسرت   رتبدو از  یباف ینرذه

تفاده از راسرر، پرر  از رواب بافررت فرررش در شررهرها
، 1831، متی رضررویر)حشرر دیرره متررداوو گردرنقشرر
21) . 

 151  از مبر  جرا مانرده   به یها   نقشهیتر یمیقد
نسرات    یبنابرا. (51، 1831، )ژوله ساو امر ندارند

ار طراحان و نقاشان فرش در روزگرار  ک یبه چگونگ
تروان   یمر   یر برا وجرود ا  . نداری دان  کافی   مشمپ

یرا   نقشه باد ذهنی یها جز فرشب ها گفت همه فرش
مطالعه . اند خود داشته یمتناسب با دوره زمان الگویی
 4«یرک ریپاز»یعنری   8جهان ی  قالیتر یمیقد یبر رو

 یرک ت نزدمر   حدس و گمان را بره واقع یا دتوان یم
فررش   ةنقشر  یرمگ بکخ شیجهت شناخت تار 5.ندک

 ینر مئتز یگر هنرهایاز د توان نمز می ها گر دورهیدر د
 6فیظر یو هنرها یارک یاشک، اتورمنمم، یمانند نقاش

مطالعره و  ، اتورمنمنمونه در هنر م یبرا. گرفت کمک
سره  یها و مقا اتورمنمبر م یقال یها نق  یتأمب بر رو

شرناخت  ، ها موجود در موزه یها لنها با نقشه یقمتطا
. دهرد  یدست مر  نقشه فرش به یرمگ از شکب یشترمب

 یهرا  و مسرتند روش  یر تحوو اساسر مس یبررس در
 تارهرای  یانتقاو نق  از ذه  طراح و هنرمند بر رو

، هرا  نقشره دسرتور  ) ی بافرت ها الگوتوان به  می، فرش

جرا مانرده    لثرار بره   .کررد اشراره  ( و جز اینها ها نقشه
انرروان الگوهررای بافررت  لموس و قابررب درب بررهرمرر
کره   باشرد یی ها یا نقشه ها نقشهدستور همان تواند  می

فررش   تارهرای  ی برر رنقشر  لنهرا  اه بره ربا نگر بافنده 
 . زند می
 
 )واگیره یا دستور( کورنَاُ -

خصرو    اغذ نقشه و بهکدر گذشته با توجه به ناود 
نرو   یارکر بافندگان دست به ابت، در مناطق دور افتاده

 یهرا  شان در حفظ طررح  توجه به االقه لنها با. زدند
ها از ذه     جهت انتقاو طرحمهمچنو  یخا  محل

 یها به بافت قسمت، هنرمند و طراح بر گستره فرش
فشررده   یلکو بره شر   کوچکها در ابعاد  طرح یاصل

ب مر از قا هرایی  ه در مناطق مختلف برا نرا   ک پرداختند
 انروان  به. ا دستور خوانده شده استیره مواگ، کورنَاُ

مختلرف   های همو ترنج با حاش کچند نمونه لچ مثاو
 ی)مراه  یاز طرح کلر ای  رهما واگیو  کوچکبزرگ و 
ب مترت  یبافتند و بد می نها( رایبته جقه و جز ا، دره 

مختلرررف جهرررت   یهرررا را از طررررحای  نقشررره
)ازیزی و لوردند  یوجود م به یبعد یها یبردار بهره
 کردستان،  یهر یباف یمنطقه قال. (38، 1831، نوایی

 اسرت  یلباد فارس از جمله منراطق  روزم)سنندب( و ف
ا یر دسرتور  ، کرنَر واز اُ هایی توان در لن نمونه یکه م
 .(2و  1 )شکب ره را مشاهده کردمواگ
 

 

 
منطقه  ،محرماتره( یواگ یا کرنَو)اُ دستور نقشه. 1 شکل

 (: آرشیو مرکز ملی فرش ایرانمأخذ) دشتیبافت: جا
 

 

 

 منطقه بافت: سنندج ،یطرح بته زمرددستور نقشه . 2 شکل
 (رانیفرش ا یز ملکو مریآرش :مأخذ)
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 ها نقشه دستمال -
حداقب  - انتقاو طرح بر گستره فرش یها از راه کیی

 - یهر یباف یقرن گذشته در منطقه قال یکدر طوو 
ه کر ت یرک ه اارارع اسرت از   کر است  1نقشه دستماو

 نچیر ا 6×3در انردازه  د رنر   مپارچه چلوار ساده سف
مترررر ترررا  یسرررانت 21×81و از  (11، 1861، )ادواردز

طرح و نقشه مورد نظرر جهرت   که  متر یسانت 41×81
  یر طررح ا . ده شده استمشکلن  یبر رو یبافت قال
( و با اد  یربو قال یکچهار  ) یک صورع به ها نقشه

ا برا اسرتفاده از   یر ب و کر مو و مر له قل موس مهارع به
  و ملن ترسر  ی ( روینرو  )روان یجروهر  هرای  قل 

له موسر  و تررنج بره   کنه لچر مها و زم رن  داخب گب
همرراه   نره طررح بره   مزم. شده است یمو گذاشته م قل 

رنر  مرت     د هر  یر ه باکو ترنج  کاز لچ ییها بخ 

، )ممرزایری  مانرد  مری  یبردون رنر  براق   ، فرش باشد
1833 ،115) . 
  یها ا   دستماویته قابب تأمب در بافت طرح اکن
همرواره   هرا    طررح یدهنده ا بکمه خطون تشکاست 
پ  از بافت برر   یبوده ول یگردان و منحن صورع به
سررته و کب شک  خطررون برره شرر یررا، فرررش یرو
 یبافنرده برا مهرارت   . ننرد ک یدا مر مر نمود پ یهندس مهمن

قادر اسرت برا   ، یزیر در طرح یزیز و غرمانگ شگفت
 یهرا  تمخالقگاه به طرح الگو و بروز  ردن گاهکنگاه 
ه سرفارش دهنرد در   کر  یرا به هرر قطعر   یقال، یذهن
 (11، 1861، )ادواردز باافرد ،   رنر  مختلرف  یچند

 .(4و  8 )شکب

 

 

 

 (: آرشیو مرکز ملی فرش ایرانمأخذ) ها شک ین چشنیاز آخر. 3 شکل

 

 
 (111، 1311مأخذ: میرزایی، ) ها دستمال نقشه یاز طرح بر روای  نمونه الف.-4شکل 

 (111، 1311، : میرزاییمأخذ) باف هریس آن را ببافد همان طرح در صورتی که یک قالی .ب-4شکل 
 
 ی قالیها ابداع نقشه -

قررن مراحرب    یرک بره   یرک اوران نقشه در طوو نزد
 یبررا  یب امروزکتا به ش رده استک یرا ط یمختلف

، یسراولی ) همگان مورد اسرتفاده قررار گرفتره اسرت    
 یوه نگارگریو ف بهیظر یبا رشد هنرها. (35، 1811
 هرای  امب طررح کنقص و  یب و لزو  انتقاو بمو تذه

محمرد برر    چون بهزاد و سلطان ینگارگران و مذهاان
  مهمچنر و  یو صفو یمورمدر دوره ت ها فرش یرو

برر   یبراف  ف و گردان اصر شاویظر یها طرح یاجرا
لرزو  اسرتفاده از   ، یرمران کفرش توسط نقاشان  یرو
ار احسراس  کر   یر ا یتر برا قمتر و دق امبک های وهمش
 یاغرذ ک هرای  بره ابرداع نقشره    ازم  احساس نیا. شد

ابرداع  . دمر نمودن لنهرا انجام  یطرح فرش و شطرنج
 چهارخانره  یهرا  جدوو صورع بهگوناگون  یها نقشه

ود کررر یدر پررن و .هاز دهرره دو  قرررن چهررارده   
، )صوراسررافمب  رمران لغراز شرد   ک یباف شاو یجیتدر
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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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 ها نقشه دستمال -
حداقب  - انتقاو طرح بر گستره فرش یها از راه کیی

 - یهر یباف یقرن گذشته در منطقه قال یکدر طوو 
ه کر ت یرک ه اارارع اسرت از   کر است  1نقشه دستماو

 نچیر ا 6×3در انردازه  د رنر   مپارچه چلوار ساده سف
مترررر ترررا  یسرررانت 21×81و از  (11، 1861، )ادواردز

طرح و نقشه مورد نظرر جهرت   که  متر یسانت 41×81
  یر طررح ا . ده شده استمشکلن  یبر رو یبافت قال
( و با اد  یربو قال یکچهار  ) یک صورع به ها نقشه

ا برا اسرتفاده از   یر ب و کر مو و مر له قل موس مهارع به
  و ملن ترسر  ی ( روینرو  )روان یجروهر  هرای  قل 

له موسر  و تررنج بره   کنه لچر مها و زم رن  داخب گب
همرراه   نره طررح بره   مزم. شده است یمو گذاشته م قل 

رنر  مرت     د هر  یر ه باکو ترنج  کاز لچ ییها بخ 

، )ممرزایری  مانرد  مری  یبردون رنر  براق   ، فرش باشد
1833 ،115) . 
  یها ا   دستماویته قابب تأمب در بافت طرح اکن
همرواره   هرا    طررح یدهنده ا بکمه خطون تشکاست 
پ  از بافت برر   یبوده ول یگردان و منحن صورع به
سررته و کب شک  خطررون برره شرر یررا، فرررش یرو
 یبافنرده برا مهرارت   . ننرد ک یدا مر مر نمود پ یهندس مهمن

قادر اسرت برا   ، یزیر در طرح یزیز و غرمانگ شگفت
 یهرا  تمخالقگاه به طرح الگو و بروز  ردن گاهکنگاه 
ه سرفارش دهنرد در   کر  یرا به هرر قطعر   یقال، یذهن
 (11، 1861، )ادواردز باافرد ،   رنر  مختلرف  یچند

 .(4و  8 )شکب

 

 

 

 (: آرشیو مرکز ملی فرش ایرانمأخذ) ها شک ین چشنیاز آخر. 3 شکل

 

 
 (111، 1311مأخذ: میرزایی، ) ها دستمال نقشه یاز طرح بر روای  نمونه الف.-4شکل 

 (111، 1311، : میرزاییمأخذ) باف هریس آن را ببافد همان طرح در صورتی که یک قالی .ب-4شکل 
 
 ی قالیها ابداع نقشه -

قررن مراحرب    یرک بره   یرک اوران نقشه در طوو نزد
 یبررا  یب امروزکتا به ش رده استک یرا ط یمختلف

، یسراولی ) همگان مورد اسرتفاده قررار گرفتره اسرت    
 یوه نگارگریو ف بهیظر یبا رشد هنرها. (35، 1811
 هرای  امب طررح کنقص و  یب و لزو  انتقاو بمو تذه

محمرد برر    چون بهزاد و سلطان ینگارگران و مذهاان
  مهمچنر و  یو صفو یمورمدر دوره ت ها فرش یرو

برر   یبراف  ف و گردان اصر شاویظر یها طرح یاجرا
لرزو  اسرتفاده از   ، یرمران کفرش توسط نقاشان  یرو
ار احسراس  کر   یر ا یتر برا قمتر و دق امبک های وهمش
 یاغرذ ک هرای  بره ابرداع نقشره    ازم  احساس نیا. شد

ابرداع  . دمر نمودن لنهرا انجام  یطرح فرش و شطرنج
 چهارخانره  یهرا  جدوو صورع بهگوناگون  یها نقشه

ود کررر یدر پررن و .هاز دهرره دو  قرررن چهررارده   
، )صوراسررافمب  رمران لغراز شرد   ک یباف شاو یجیتدر
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 گلرر و ی)ماننرد ز  یخرارج  یها یمپان. ک(816، 1831
OCMبرر اسراس لثرار    .   امر نق  داشتندیز در ام( ن

شرده   یبنرد    نقشه جدوویتر یمیامر قد، مانده یباق
، 1831، )ژولره رسرد   یمر  ساو 111  از مبه ب یدست
، یبرا اسرتفاده از قلر  فلرز    در ابتدا با دسرت و  . (51
 یو افقر  یخطون امود،   بلندک خط یکب و کمر

ا یر   و کر ا، پوسرتر  یرو یقال یباف زیرا به نسات ر
ارش کرره کرر یسررکتوسررط ، شررده ینقاشرر یا نقشرره

ت سرات و دقت رس  یبا نهاو  3بود 3«یبند جدوو»
ه در هرر  کر  یلکشر  بره ، (51، 1831، )ژولهد یگرد یم
 (44، 1861، )ادواردز شده  مخط ترس 14 نچ مربویا

  یر ا. دیر گرد یهر رن  مشخص مر  یها و چهارخانه
اما بافنده فررش را   ،نقاش فرش لسان بود یوه برامش
از گرره در   یمر من یرمر گ جهت خواندن نقشه )قرار به

گرر(  ید یا گر در چهارخانهید یممچهارخانه و ن یک
اغذ کگر ابتدا سطح یدر روش د. ردک یب مکدچار مش
و سرپ  طررح و رنر  را بره نقشره       یبند را جدوو

ردنررد و نقشرره فرررش ک یچهارخانرره شررده اضررافه مرر
 شرد  یبافان لماده م یقال یبرا 11«یشطرنج» صورع به
ز طروو و  مر فاصله خطون و ن، بودن یالت دست بهکه 

برر اسراس   . ق ناودمکامالا دق متناسب و، ارض نقشه
، هرا    نقشره یر تروان گفرت ا   یمانده مر  یباق یها نمونه
شتر متعلرق بره   مصد ساو دارند و بیک  از مب یقدمت

رجنررد در م  بیو طراحرران قررد بارا، رمررانکمنرراطق 
 5 )شرکب  (51، 1831، )ژولههستند  جنوب خراسان

 .(6 و
برا   11مختلرف  یهرا  ه در اندازهک ییها اغلب نقشه

ب کشر  مربرو  یها شامب خانه، شد یخانه م دست چهار
دا  ک هرکه  تر کوچک یها ز به مربومبود و هر مربو ن

جمرو   در، خانره  51گره است )هر ضلو  یکنده ینما

،   صرورع یر ر امر در غ. شرد  مری   مخانه( تقس 2511
 یسراسرر  صرورع  بهشده و  کمکتف یها بدون مربو
 یبرر اسراس بررسر    .(1شرکب  ) شردند  یچهارخانه م

  یر ااستادان   به نقب از مخطون و همچن یق رومدق
نار هر   کدن خطون مشک یبرا ها   نقشهیا در، حرفه

. شد یاستفاده م 12«یسوزن»به نا   یا لهممعمو ا از وس
نار هر  برود   کسوزن  25 یال 21ااا شامب یتقر یسوزن

و برروده  یقلرر  فلررز یررکنررده یکرره هررر سرروزن نما
 ه سرر ک  صورع یبه ا. ه به لن داشتمشا یردکامل

، اغذک یدادند و رو یب قرار مکها را داخب مر سوزن
 طرور  به. دندمشک ینها میتان و جز اکا یرباس کپارچه 

مند دقت و مهارع ازمب نک  شیبه ا یبند جدوو یلک
ت و رواب صنعت متا دوران مشروطکه  18بوده یادیز

و چهارخانره   یشر ک خرط  ها با دست همه نقشه چاپ
رخانه یا شرطرنجی کره   ای چهها حضور نقشه. شد یم

نمازمنرد  ، هر خانه لن نمایاننده یک گره از فرش بوده
محاسااتی دقمق برر اسراس ماناهرا و اصروو خاصری      

ورود صرنعت   برا  کره  نسات به زمان خود بوده است
 روی نقشرره اررددی بررر محاسررااعاهممررت چرراپ 
 .  تر شده است افزون

 

 

 

 یباف دوره شال ،خان نقشه محسن .5 شکل
 (411 شماره تصویر ،1311مأخذ: صور اسرافیل، )

 

 

 

دههه دو  قهرن چرهارده      ،رمانکاز نقشه  یبخش .6 شکل
 های چرارخانه بدون مربع ،یمجموعه خصوص، یشمس یجره
 ،1311، : ژولهه مأخهذ ) یسراسهر  صهورت  بهشده و  کیکتف

 (152 شماره تصویر
 

کردن کاغذ طراحی  ورود صنعت چاپ و جدول -
 فرش

 یاه  زمران کر ران موجرب  یورود صنعت چاپ به ا
، یطراحر اغرذ  ک یسراز  ه طراحان صرد لمراده کشد 

 یبنرد  اصطالح جدوو چهارخانه و به یها هکجاد شایا
صرنعت چراپ از    اگرچره . نمودنرد  یمر   اغذکسطوح 

اما اسرتفاده از  ، افتیران راه یاواسط دوران قاجار به ا
ر یر د یمر ک یطراحر  یها اغذک یساز ار لمادهکلن در 
فررش   یها   نقشهیتر یمیبر اساس قد الاته. لغاز شد
 1821- 1815 یهرا  فاصرله سراو  احتما ا در ،  موجود

 یاغرذ طراحر  ک یبند جدوو یصنعت چاپ برا ش.ه
برا   .(51، 1831، )ژولره  طراحران لمرد   یاریفرش به 

 یب مؤسسره قرال  کمپ  از تشو  توسعه صنعت چاپ
چراپ   یشطرنج یها اغذکفرش در  یها نقشه، رانیا

  یر ز امد و پ  از لن نیگرد یو نقاش یطراح 14،شده
اغذ کا یشده  یشک نقشه فرش خط. افتیروش ادامه 

ر منراطق  یدر تهرران و سرا   یصورع چاپ به یشطرنج
 یهرا  ها در اندازه   نقشهیا .(3 )شکب شد یاستفاده م
که هر مربو  هب بودکش مربو یها شامب خانه، مختلف

نرده  یدا  نماکر  ه هرکتر  کوچک یها ز خود به مربومن

 111در جمرو  ،  خانره  11گره است )هرر ضرلو    یک
 .(3 )شکب است  شده ی  مم( تقس خانه

ه مررورد اسررتفاده کرر یطراحرر یاغررذهاکامررروزه 
 یانواع مختلفر  یدارا ردمگ یطراحان و نقاشان قرار م

 یهرا  تناسرب خانره  ، لنهرا  یوگر ی  ویتر ه مه کاست 
)شرکب   لن با طررح فررش اسرت     شمار جدوو و رب

 یچاپ یشطرنج یاغذهاک، وه بافتماساس ش بر .(21
براد(   کیباد و تر ی)فارس یباف بر اساس مناطق فرش

 : شود می  مبه دو دسته تقس
 باد؛ ینقشه فارس یاغذهاک .1
 .  باد کینقشه تر یاغذهاک .2
 یدارا یشطرنج یاغذهاکاستفاده از  یلک  طور به

ب یر تروان بره مروارد ذ    یمکه  است یخاص یها تیمز
   رد:کاشاره 
   کمررک برره طررراح تررا انرردازه واقعرری فررر

 ند؛می بایشده را در بافت نها طراحی
  ردن محب قرار گرفت  هر گره؛کمشخص 
 له بتوانرد  موسر   یبره بافنرده ترا برد     کمک

 ند؛ک  کمکها را از ه  تف رن 
  یهررا بکدن برره شر مبخشر  ییارراینظر  و ز 

ترر   ترر و تمرا    قمشده تا هرچه دق یطراح
 15؛اده شوندمپ یقال یرو

 د فرش؛م  سرات بافت و تولیافزا 
 در  مکری نکراداع تیر از برروز ا  یرمجلوگ

 ه و مت ؛مر اندازه حاشممبافت مانند تغ
 بافان یهمه قال یقابب استفاده برا . 

و گسرترش   ینولروژ کشررفت ت مامروزه برا پ الاته 
 یافزارهرا  انره و نرر   یاسرتفاده از را ، دیر اناع جدکام

از جهت  طراحان و نقاشان یار را براک فرش یطراح
 ردهک 16تر ویتر و سر راحت طراحی و محاسااع  ز 

 .  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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 گلرر و ی)ماننرد ز  یخرارج  یها یمپان. ک(816، 1831
OCMبرر اسراس لثرار    .   امر نق  داشتندیز در ام( ن

شرده   یبنرد    نقشه جدوویتر یمیامر قد، مانده یباق
، 1831، )ژولره رسرد   یمر  ساو 111  از مبه ب یدست
، یبرا اسرتفاده از قلر  فلرز    در ابتدا با دسرت و  . (51
 یو افقر  یخطون امود،   بلندک خط یکب و کمر

ا یر   و کر ا، پوسرتر  یرو یقال یباف زیرا به نسات ر
ارش کرره کرر یسررکتوسررط ، شررده ینقاشرر یا نقشرره

ت سرات و دقت رس  یبا نهاو  3بود 3«یبند جدوو»
ه در هرر  کر  یلکشر  بره ، (51، 1831، )ژولهد یگرد یم
 (44، 1861، )ادواردز شده  مخط ترس 14 نچ مربویا

  یر ا. دیر گرد یهر رن  مشخص مر  یها و چهارخانه
اما بافنده فررش را   ،نقاش فرش لسان بود یوه برامش
از گرره در   یمر من یرمر گ جهت خواندن نقشه )قرار به

گرر(  ید یا گر در چهارخانهید یممچهارخانه و ن یک
اغذ کگر ابتدا سطح یدر روش د. ردک یب مکدچار مش
و سرپ  طررح و رنر  را بره نقشره       یبند را جدوو

ردنررد و نقشرره فرررش ک یچهارخانرره شررده اضررافه مرر
 شرد  یبافان لماده م یقال یبرا 11«یشطرنج» صورع به
ز طروو و  مر فاصله خطون و ن، بودن یالت دست بهکه 

برر اسراس   . ق ناودمکامالا دق متناسب و، ارض نقشه
، هرا    نقشره یر تروان گفرت ا   یمانده مر  یباق یها نمونه
شتر متعلرق بره   مصد ساو دارند و بیک  از مب یقدمت

رجنررد در م  بیو طراحرران قررد بارا، رمررانکمنرراطق 
 5 )شرکب  (51، 1831، )ژولههستند  جنوب خراسان

 .(6 و
برا   11مختلرف  یهرا  ه در اندازهک ییها اغلب نقشه

ب کشر  مربرو  یها شامب خانه، شد یخانه م دست چهار
دا  ک هرکه  تر کوچک یها ز به مربومبود و هر مربو ن

جمرو   در، خانره  51گره است )هر ضلو  یکنده ینما

،   صرورع یر ر امر در غ. شرد  مری   مخانه( تقس 2511
 یسراسرر  صرورع  بهشده و  کمکتف یها بدون مربو
 یبرر اسراس بررسر    .(1شرکب  ) شردند  یچهارخانه م

  یر ااستادان   به نقب از مخطون و همچن یق رومدق
نار هر   کدن خطون مشک یبرا ها   نقشهیا در، حرفه

. شد یاستفاده م 12«یسوزن»به نا   یا لهممعمو ا از وس
نار هر  برود   کسوزن  25 یال 21ااا شامب یتقر یسوزن

و برروده  یقلرر  فلررز یررکنررده یکرره هررر سرروزن نما
 ه سرر ک  صورع یبه ا. ه به لن داشتمشا یردکامل

، اغذک یدادند و رو یب قرار مکها را داخب مر سوزن
 طرور  به. دندمشک ینها میتان و جز اکا یرباس کپارچه 

مند دقت و مهارع ازمب نک  شیبه ا یبند جدوو یلک
ت و رواب صنعت متا دوران مشروطکه  18بوده یادیز

و چهارخانره   یشر ک خرط  ها با دست همه نقشه چاپ
رخانه یا شرطرنجی کره   ای چهها حضور نقشه. شد یم

نمازمنرد  ، هر خانه لن نمایاننده یک گره از فرش بوده
محاسااتی دقمق برر اسراس ماناهرا و اصروو خاصری      

ورود صرنعت   برا  کره  نسات به زمان خود بوده است
 روی نقشرره اررددی بررر محاسررااعاهممررت چرراپ 
 .  تر شده است افزون

 

 

 

 یباف دوره شال ،خان نقشه محسن .5 شکل
 (411 شماره تصویر ،1311مأخذ: صور اسرافیل، )

 

 

 

دههه دو  قهرن چرهارده      ،رمانکاز نقشه  یبخش .6 شکل
 های چرارخانه بدون مربع ،یمجموعه خصوص، یشمس یجره
 ،1311، : ژولهه مأخهذ ) یسراسهر  صهورت  بهشده و  کیکتف

 (152 شماره تصویر
 

کردن کاغذ طراحی  ورود صنعت چاپ و جدول -
 فرش

 یاه  زمران کر ران موجرب  یورود صنعت چاپ به ا
، یطراحر اغرذ  ک یسراز  ه طراحان صرد لمراده کشد 

 یبنرد  اصطالح جدوو چهارخانه و به یها هکجاد شایا
صرنعت چراپ از    اگرچره . نمودنرد  یمر   اغذکسطوح 

اما اسرتفاده از  ، افتیران راه یاواسط دوران قاجار به ا
ر یر د یمر ک یطراحر  یها اغذک یساز ار لمادهکلن در 
فررش   یها   نقشهیتر یمیبر اساس قد الاته. لغاز شد
 1821- 1815 یهرا  فاصرله سراو  احتما ا در ،  موجود

 یاغرذ طراحر  ک یبند جدوو یصنعت چاپ برا ش.ه
برا   .(51، 1831، )ژولره  طراحران لمرد   یاریفرش به 

 یب مؤسسره قرال  کمپ  از تشو  توسعه صنعت چاپ
چراپ   یشطرنج یها اغذکفرش در  یها نقشه، رانیا

  یر ز امد و پ  از لن نیگرد یو نقاش یطراح 14،شده
اغذ کا یشده  یشک نقشه فرش خط. افتیروش ادامه 

ر منراطق  یدر تهرران و سرا   یصورع چاپ به یشطرنج
 یهرا  ها در اندازه   نقشهیا .(3 )شکب شد یاستفاده م
که هر مربو  هب بودکش مربو یها شامب خانه، مختلف

نرده  یدا  نماکر  ه هرکتر  کوچک یها ز خود به مربومن

 111در جمرو  ،  خانره  11گره است )هرر ضرلو    یک
 .(3 )شکب است  شده ی  مم( تقس خانه

ه مررورد اسررتفاده کرر یطراحرر یاغررذهاکامررروزه 
 یانواع مختلفر  یدارا ردمگ یطراحان و نقاشان قرار م

 یهرا  تناسرب خانره  ، لنهرا  یوگر ی  ویتر ه مه کاست 
)شرکب   لن با طررح فررش اسرت     شمار جدوو و رب

 یچاپ یشطرنج یاغذهاک، وه بافتماساس ش بر .(21
براد(   کیباد و تر ی)فارس یباف بر اساس مناطق فرش

 : شود می  مبه دو دسته تقس
 باد؛ ینقشه فارس یاغذهاک .1
 .  باد کینقشه تر یاغذهاک .2
 یدارا یشطرنج یاغذهاکاستفاده از  یلک  طور به

ب یر تروان بره مروارد ذ    یمکه  است یخاص یها تیمز
   رد:کاشاره 
   کمررک برره طررراح تررا انرردازه واقعرری فررر

 ند؛می بایشده را در بافت نها طراحی
  ردن محب قرار گرفت  هر گره؛کمشخص 
 له بتوانرد  موسر   یبره بافنرده ترا برد     کمک

 ند؛ک  کمکها را از ه  تف رن 
  یهررا بکدن برره شر مبخشر  ییارراینظر  و ز 

ترر   ترر و تمرا    قمشده تا هرچه دق یطراح
 15؛اده شوندمپ یقال یرو

 د فرش؛م  سرات بافت و تولیافزا 
 در  مکری نکراداع تیر از برروز ا  یرمجلوگ

 ه و مت ؛مر اندازه حاشممبافت مانند تغ
 بافان یهمه قال یقابب استفاده برا . 

و گسرترش   ینولروژ کشررفت ت مامروزه برا پ الاته 
 یافزارهرا  انره و نرر   یاسرتفاده از را ، دیر اناع جدکام

از جهت  طراحان و نقاشان یار را براک فرش یطراح
 ردهک 16تر ویتر و سر راحت طراحی و محاسااع  ز 

 .  است
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در  کهاربرد آن گیری و  ی اندازهها واحدو  ها مبنا -2
 قالی و نقشه آن محاسبات

 مفرو  ذرع و کاربرد آن  -
 ذرع لغرت بررسی  درنامه خود  االمه دهخدا در لغت

. سان دسرت . رش. ارش. معنای گز به ذرع»گوید:  می
ذرع چون مطلق گویند معادو شانزده گز است یعنری  

یرک  ، صد  یک مترر و در ذرع شراه   یک متر و چهار
)و بمشتر در تاریرز  متر و دوازده صد  یک متر است 

مسراوی یرک متررر و   ، مترداوو اسرت( و ذرع مقصرر   
فرارس   )و لن در طهرران و . صد  یک متر است چهار

دو برابرر و نرم  ذرع   ، ذرع نمشرابوری . معموو است(
 «یرک ذرع در ابعراد ثالثره   ، ذرع مکعب. شاهی است

 .(112، 1868، )دهخدا
فروشران و   واحد ذرع تا ای  اواخرر برم  پارچره   

ای  مملره  از ممان ابزارها نمز. فروشان متداوو بود فرش
و  برود مترر   سرانتی  114کره   اند همم  نا  داشته نمز به

مترر   سرانتی  114هنوز ه  معرود هست که هر ذرع 
تری نمز در ایران بروده اسرت    الاته ذرع قدیمی. است

 ،کفایرت الحسراب  الدولره در کتراب    که به گفته نج 
شررده اسررت و در متررر محاسرراه  سررانتی 45معررادو 

ذرع شررای را  . گویند اصطالح به لن ذرع شرای می
دانستند و با احتسراب اینکره هرر     می وجب 2معادو 

بره اردد   ، متر هسرت  وجب بمست و دو و نم  سانتی
در . رسرم   ازای هرر ذرع شررای مری    متر به سانتی 45

نوشرته ممرر سرمد     ا صفهانی کتاب ها بخ  مقماس
ترری  ذرع یرا    قدیمیاست که ذکر شده ، الی جناب

سرماحان  . ارش مربون به ایرران باسرتان بروده اسرت    
 هرای  اند سن  مرمر سرماهی از خرابره   فرانسوی گفته

پمدا شده است که  تخت جمشمد یا همان پرسپولم 
نا  داریوش پسر همستاسب بر لن حک شده است و 

اساس لن ارش یا ذرع باستانی ایران معادو پنجراه   بر
متر بوده است و هر قد  نمرز   و چهار مممز نم  سانتی

در همم  قسرمت از  . متر بوده است سانتی 82معادو 
ذکرر بره    ذراع واحد دیگری بره نرا   از کتاب مذکور 

، )جنراب  اند که لن را معادو دو قد  دانستهممان لمده 
 شرده نامه دهخردا اشراره    الاته در لغت .(523، 1818
به اندازه لرنج تا سر انگشرتان مررد   نمز « ذراع»واحد 

 .  است وجود داشته
 ی  ابعراد قرال  مشمار و همچن محاسااع رب یمانا

انردازه  . اسرت  بروده  ذرع گذشته یباف یدر صنعت قال
در ، اسرررت ذرع در منررراطق مختلرررف متفررراوع  

یرا   113رمان کدر منطقه ، متر یسانت 112 11جانیلذربا
 باد( )مناطق فارسی ر مناطقیدر سامتر و  یسانت 114
 16هر ذرع برابر برا   یلکطور  به. متر است یسانت 114
ه با در نظر گرفت  اندازه ذرع در منراطق  ک است گره

بررای   بمر ترت بره  یگرره ذرار   یرک انردازه  ، مختلرف 
 ،1برابررر بررا  متررر سررانتی 114و  113، 112ی هررا ذرع
بافتره   هرای  تعرداد گرره  . متر است یسانت 5/6 و 15/6

 یشرمار قرال   را رب یگرره ذرار   یرک شده در انردازه  
کره   (214، 1812، )لذرپاد و حشمتی رضروی  ندیگو

 سران یکهرا   یقرال  یو طرول  یشمار ارضر  معمو ا رب
ذرع  یرک ه انردازه  کر ای  طور مثاو در منطقه به. است
 81شود اگرر تعرداد    می متر در نظر گرفته یسانت 114

 یدر ارض و طروو قرال   متر سانتی 5/6گره در اندازه 
 .  ندیگو یرج 81را  یلن قال، بافته شده باشد

ذرع و »و « ذرع و نم » اندازهدر  ها فرش ابعاد در
فررش  . هسرتم  واحرد ذرع   شاهد کاربرد نمز« چارب

 تهمره  متر سانتی 114×156عاد ذرع و نم  اموماا در اب
هرا بمشرتر در منراطق     بافت ای  نوع فرشکه  دشو می

لذا برا توجره بره انردازه ذرع     . رایج استباد  فارسی

ردن نرم   کر است و اضرافه   متر سانتی 114ه کفارسی 
هرا   ( طوو ای  نروع فررش  114+52=156ذرع به لن )

نمز  فرش ذرع و چارب ابعاد. گردد می متر سانتی 156
و بافت لنها نمز بمشتر بوده  متر سانتی 31×181اموماا 

 .  باد رایج است در مناطق فارسی
کلمه معامالع از جمله خریرد  در دوره قاجاریه »

مترر(   )صرد و چهرار سرانتی   « ذرع»و فروش قالی برا  
مترر( بره    )صد سانتی «متر»زمانی که . گرفت می انجا 

برخری از  . جریان افتراد براز هر  ذرع منسرود نشرد     
 خریدنرد و بره مترر    مری  قالی را برا ذرع ، فروشندگان

کره نروای    در دوره پهلوی با ای  امرب . فروختند می
برداری بود ماارزه گردیرد و در همره معرامالع     کاله
)حشرمتی   «گمرری شرناخته شرد    واحرد انردازه  « متر»

 .(63، 1831، رضوی
 
 و کاربرد آن (مقاط) مقات مفرو  -

ی هرا  در کرانون کره   گره بوده 12111واحدی معادو 
مشهد و پمرامون لن ماننرد شراندیز معمروو    بافندگی 

 شرمار  پرداخرت دسرتمزد بره   است و معمراری بررای   
وسمله کارفرمایان و کسرانی   شمارش مقاع به. لید می

 که در ای  زممنه تخصص دارند به چند شرموه انجرا   
. (218، 1812، پراد و حشرمتی رضروی    گمرد )لذر می

اس معمروو در منطقره   مر مقمنابو دیگر نمرز مقران را   
کره   دانسرته  مکلمیا ایگره  12111معادو و  خراسان

کنندگان ایر    استادان و تولمد، اندرکاران در بم  دست
همچنران در  ای  مفهرو   الاته . منطقه رایج بوده است

)حشمتی  ی ای  حرفه کاربرد داردها کسوع بم  پم 
 .(121، 1831، )صور اسرافمب، (53، 1832، رضوی
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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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 (نگارندهمأخذ: ) (11×11)ای  خانه 111مات یتقس .9 شکل

در  کهاربرد آن گیری و  ی اندازهها واحدو  ها مبنا -2
 قالی و نقشه آن محاسبات

 مفرو  ذرع و کاربرد آن  -
 ذرع لغرت بررسی  درنامه خود  االمه دهخدا در لغت

. سان دسرت . رش. ارش. معنای گز به ذرع»گوید:  می
ذرع چون مطلق گویند معادو شانزده گز است یعنری  

یرک  ، صد  یک مترر و در ذرع شراه   یک متر و چهار
)و بمشتر در تاریرز  متر و دوازده صد  یک متر است 

مسراوی یرک متررر و   ، مترداوو اسرت( و ذرع مقصرر   
فرارس   )و لن در طهرران و . صد  یک متر است چهار

دو برابرر و نرم  ذرع   ، ذرع نمشرابوری . معموو است(
 «یرک ذرع در ابعراد ثالثره   ، ذرع مکعب. شاهی است

 .(112، 1868، )دهخدا
فروشران و   واحد ذرع تا ای  اواخرر برم  پارچره   

ای  مملره  از ممان ابزارها نمز. فروشان متداوو بود فرش
و  برود مترر   سرانتی  114کره   اند همم  نا  داشته نمز به

مترر   سرانتی  114هنوز ه  معرود هست که هر ذرع 
تری نمز در ایران بروده اسرت    الاته ذرع قدیمی. است

 ،کفایرت الحسراب  الدولره در کتراب    که به گفته نج 
شررده اسررت و در متررر محاسرراه  سررانتی 45معررادو 

ذرع شررای را  . گویند اصطالح به لن ذرع شرای می
دانستند و با احتسراب اینکره هرر     می وجب 2معادو 

بره اردد   ، متر هسرت  وجب بمست و دو و نم  سانتی
در . رسرم   ازای هرر ذرع شررای مری    متر به سانتی 45

نوشرته ممرر سرمد     ا صفهانی کتاب ها بخ  مقماس
ترری  ذرع یرا    قدیمیاست که ذکر شده ، الی جناب

سرماحان  . ارش مربون به ایرران باسرتان بروده اسرت    
 هرای  اند سن  مرمر سرماهی از خرابره   فرانسوی گفته

پمدا شده است که  تخت جمشمد یا همان پرسپولم 
نا  داریوش پسر همستاسب بر لن حک شده است و 

اساس لن ارش یا ذرع باستانی ایران معادو پنجراه   بر
متر بوده است و هر قد  نمرز   و چهار مممز نم  سانتی

در همم  قسرمت از  . متر بوده است سانتی 82معادو 
ذکرر بره    ذراع واحد دیگری بره نرا   از کتاب مذکور 

، )جنراب  اند که لن را معادو دو قد  دانستهممان لمده 
 شرده نامه دهخردا اشراره    الاته در لغت .(523، 1818
به اندازه لرنج تا سر انگشرتان مررد   نمز « ذراع»واحد 

 .  است وجود داشته
 ی  ابعراد قرال  مشمار و همچن محاسااع رب یمانا

انردازه  . اسرت  بروده  ذرع گذشته یباف یدر صنعت قال
در ، اسرررت ذرع در منررراطق مختلرررف متفررراوع  

یرا   113رمان کدر منطقه ، متر یسانت 112 11جانیلذربا
 باد( )مناطق فارسی ر مناطقیدر سامتر و  یسانت 114
 16هر ذرع برابر برا   یلکطور  به. متر است یسانت 114
ه با در نظر گرفت  اندازه ذرع در منراطق  ک است گره

بررای   بمر ترت بره  یگرره ذرار   یرک انردازه  ، مختلرف 
 ،1برابررر بررا  متررر سررانتی 114و  113، 112ی هررا ذرع
بافتره   هرای  تعرداد گرره  . متر است یسانت 5/6 و 15/6

 یشرمار قرال   را رب یگرره ذرار   یرک شده در انردازه  
کره   (214، 1812، )لذرپاد و حشمتی رضروی  ندیگو

 سران یکهرا   یقرال  یو طرول  یشمار ارضر  معمو ا رب
ذرع  یرک ه انردازه  کر ای  طور مثاو در منطقه به. است
 81شود اگرر تعرداد    می متر در نظر گرفته یسانت 114

 یدر ارض و طروو قرال   متر سانتی 5/6گره در اندازه 
 .  ندیگو یرج 81را  یلن قال، بافته شده باشد

ذرع و »و « ذرع و نم » اندازهدر  ها فرش ابعاد در
فررش  . هسرتم  واحرد ذرع   شاهد کاربرد نمز« چارب

 تهمره  متر سانتی 114×156عاد ذرع و نم  اموماا در اب
هرا بمشرتر در منراطق     بافت ای  نوع فرشکه  دشو می

لذا برا توجره بره انردازه ذرع     . رایج استباد  فارسی

ردن نرم   کر است و اضرافه   متر سانتی 114ه کفارسی 
هرا   ( طوو ای  نروع فررش  114+52=156ذرع به لن )

نمز  فرش ذرع و چارب ابعاد. گردد می متر سانتی 156
و بافت لنها نمز بمشتر بوده  متر سانتی 31×181اموماا 

 .  باد رایج است در مناطق فارسی
کلمه معامالع از جمله خریرد  در دوره قاجاریه »

مترر(   )صرد و چهرار سرانتی   « ذرع»و فروش قالی برا  
مترر( بره    )صد سانتی «متر»زمانی که . گرفت می انجا 

برخری از  . جریان افتراد براز هر  ذرع منسرود نشرد     
 خریدنرد و بره مترر    مری  قالی را برا ذرع ، فروشندگان

کره نروای    در دوره پهلوی با ای  امرب . فروختند می
برداری بود ماارزه گردیرد و در همره معرامالع     کاله
)حشرمتی   «گمرری شرناخته شرد    واحرد انردازه  « متر»

 .(63، 1831، رضوی
 
 و کاربرد آن (مقاط) مقات مفرو  -

ی هرا  در کرانون کره   گره بوده 12111واحدی معادو 
مشهد و پمرامون لن ماننرد شراندیز معمروو    بافندگی 

 شرمار  پرداخرت دسرتمزد بره   است و معمراری بررای   
وسمله کارفرمایان و کسرانی   شمارش مقاع به. لید می

 که در ای  زممنه تخصص دارند به چند شرموه انجرا   
. (218، 1812، پراد و حشرمتی رضروی    گمرد )لذر می

اس معمروو در منطقره   مر مقمنابو دیگر نمرز مقران را   
کره   دانسرته  مکلمیا ایگره  12111معادو و  خراسان

کنندگان ایر    استادان و تولمد، اندرکاران در بم  دست
همچنران در  ای  مفهرو   الاته . منطقه رایج بوده است

)حشمتی  ی ای  حرفه کاربرد داردها کسوع بم  پم 
 .(121، 1831، )صور اسرافمب، (53، 1832، رضوی
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 و کاربرد آن (قبال) قابال مفرو  -
ی قرالی در  هرا  گمری شمار ریشره  واحدی برای اندازه
ریشره   15111که هر قاباو برابرر برا    لذربایجان است

بررای  . شرود  می اساس لن دستمزد تعمم  است که بر
 14111گاهی قابراو را  ، ی بسمار ظریفها بافت قالی

کنند تا کمکری بره بافنردگان باشرد      می ریشه حساب
منابو دیگر . (218، 1812، )لذرپاد و حشمتی رضوی

اس معموو در منطقره  ممقاند که قااو  نمز اشاره داشته
 مرک لمیا ایر گرره   14111معرادو  که  بوده جانیلذربا
. (111و  118، 1831، )فرقان دوسرت حقمقری   است

در گذشته بمشتر رایج بوده  ای  مفهو  نمز مانند مقان
تروان ایر     مری  الاته همچنران در برازار تاریرز   . است

انرردرکاران  اصررطالح را در ممرران بازاریرران و دسررت 
 .(1 )جدوو پمشکسوع شنمد

 
 مفرو  ایاق و کاربرد آن -

گمری مسراحت قالمچره در ممران     واحدی برای اندازه
ی بافنردگی  هرا  بافندگان تررکم  و برخری از کرانون   
« ایران ». است خراسان )از جمله مشهد( و نقان دیگر

 (81/ 43) 81 حدود و اندازه لن« پا»به ترکمنی یعنی 
، 1812، )لذرپراد و حشرمتی رضروی    متر است سانتی
214). 
 
 تایی( و کاربرد آن تایی )صد مفرو  چند صد -

کره تعرداد    است تایی در اصفهان معموو مقماس صد
 ؛کشی اسرت  ی منظور شده در مرحله چلهها صدتایی

 )خفتره(  خفرت  11خانه که هر خانره شرامب برر     11
 ترایی  یکصرد  تار جفت صد هر طور کلی به به. است
 مترداوو  اصفهان فرش در اصطالح ای .شود می گفته
 اررض  تمرا   در گره تایی 111 تعداد منظور و است

 اسرتفاده  خفت اصطالح از اوقاع گاهی. است فرش
 فررش  اررض  تمرا   در گرره  تعداد منظور و شود می
 در ترایی  111ترا   21شرود   می گفته وقتی مثالا. است
تعرداد   فررش  اررض  مترر  2در  یعنی متری 6فرش 
 معرادو  بررای   بنرا  فررش  ایر  . دارد وجود گره 2111
ی هرا  مالب خرید و فروش قالی. است رب 65فرش 
ی منظور شرده در مرحلره   ها تعداد صدتایی، اصفهان
 کشی اسرت کره برا یرک خرط رنگری مشرخص        چله
 .  (34، 1832، )ممرزااممنی شوند می

 
)جفت( و کاربرد  مفرو  تعداد از جفتک کرمان -

 آن
 یبرا. بافی کرمان است مقماس معموو در منطقه قالی

ه کر  را ذرع 16/1رمران  ک فررش  گرره  در رب محاساه
 گرره  یرک  و داده قررار  واحرد  شود یم متر سانتی 5/6
 یرک  در موجرود  یهرا  دانه تعداد مجموع. خوانند یم

، اسرت  یقال بافت واحد طوو  گره یک و ارض  گره
 و دانره  85اررض    گره یک در اگر هک بمترت  یا به
 11 را فررش   یر ا، باشرد  دانره  85طوو  گره یک در

 و  یتررر مرغرروب. خواننررد یمرر رب 85 ایرر جفررت
 121حاضررر  حرراو در رمررانک فرررش  یتررر زبافرت یر

 رمانک فرش  یتر بافت درشت. است رب 61 ای جفت
، محمرد لذری  )خران  بود جفت 11  مپ ساو چند تا

در استان کرمان بررای بمران   طور کلی  به. (21، 1856
لن از شرمار   اارارتی رب  ی فررش و بره  هرا  تعداد گره
 شود که تعرداد تارهرای   می استفاده« جفت»اصطالح 

، 1831، )ژولررهمتررر اسررت  سررانتی 5/6زیررر و رو در 
281). 
 

و  کاشهان  شهمار  خانهه  وای  مفرو  چرارخانهه  -
 کاربرد آن

 مقماس، رب در کاشان 41ی ها با توجه به رواب نقشه
 11خانرره بررزرگ   4در کاشرران برره  « ای چهارخانرره»

 5/6شرود کره    مری  شرطرنجی اطرالن  کاغرذ  ای  خانه
 بره لن یرک گرره گفتره    کره   طوو لن بروده  متر سانتی
. است گره 16( متر سانتی 114در یک ذرع ). شود می

در ممرران  در منطقرره کاشرران «شررمار خانرره»اصررطالح 
خانره و   51، خانره 41نقاشان قالی ای  منطقه با انوان 

خانره در   64برای نمونه نقشره  . است معمووخانه  64
و  خانه بررای کرب حاشرمه    24چهار  نقشه شامب  یک

طروری کره    بره . اسرت  خانه برای بو  یا مت  نقشه 41
خانره   123خانه در اصرب در اررض فررش     64نقشه 
 13.(1838 مرداد 1، شخصی مصاحاه) است
 
 مفرو  تعداد الی چله نایین و کاربرد آن  -

م  یی نرراهررا معمررار خریررد و فررروش و ارزش فرررش
. شرود  مری  از تعداد  ی نخ چله لن مشرخص  اموماا
  3  و یرا  6  یرا  4همگی یا از نرخ   نایم ی ها قالی

 ترر  تر و مرغوب که نوع چهار  ی لن ظریف. هستند
 .(133، 1831، )ژوله است

 
 قبال و مقاطشه و یر تعداد رکمتر با ذ یو در دس یمتداول در گره ذرع یشمارها رج. 1جدول 

 ( http://www.tabriziau.ac.ir:مأخذ)
 

 شه دریتعداد ر شمار رج
 متر مربع یک

 قبال مقاط

 قبال مانده یباق ها شهیر مقاط مانده یباق های شهیر مترمربع یدس یگره ذرع
21×21 81×81 34364 3158 1 1161 6 
25×25 83×83 143225 8521 12 5315 11 
81×81 46×46 211611 6888 11 1143 15 
85×85 54×54 231611 8611 24 3235 21 
41×41 61×61 813225 6251 81 161 21 
45×45 63×63 413364 3158 83 2145 84 
51×51 11×11 532311 4138 43 8538 42 
55×55 35×35 122511 2138 61 6111 51 
61×61 32×32 351323 3341 11 3521 61 
65×65 111×111 1111111 8888 38 4235 11 

 
 راهنمای ذرع قالیکتاب  -

برافی قر  در سراو     در تحقمقی ممدانی در منطقه قالی
کننده بازنشسرته   از ممان وسایب کار یک تولمد 1835
در قالرب یرک   کره  شرده  کتاب جماری مشراهده   یک 

ای  مطلرب   در قسمت راهنمای مطالب کتاب« تذکر»
 مساحت ذرع قالیاصلی چون کتاب » :را لورده است

فارسی ناود و بسمار کمماب و بهای لن گران بود لرذا  
کتاب نامارده به فارسی طاو و بره بهرای ااد نره در    
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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.
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 و کاربرد آن (قبال) قابال مفرو  -
ی قرالی در  هرا  گمری شمار ریشره  واحدی برای اندازه
ریشره   15111که هر قاباو برابرر برا    لذربایجان است

بررای  . شرود  می اساس لن دستمزد تعمم  است که بر
 14111گاهی قابراو را  ، ی بسمار ظریفها بافت قالی

کنند تا کمکری بره بافنردگان باشرد      می ریشه حساب
منابو دیگر . (218، 1812، )لذرپاد و حشمتی رضوی

اس معموو در منطقره  ممقاند که قااو  نمز اشاره داشته
 مرک لمیا ایر گرره   14111معرادو  که  بوده جانیلذربا
. (111و  118، 1831، )فرقان دوسرت حقمقری   است

در گذشته بمشتر رایج بوده  ای  مفهو  نمز مانند مقان
تروان ایر     مری  الاته همچنران در برازار تاریرز   . است

انرردرکاران  اصررطالح را در ممرران بازاریرران و دسررت 
 .(1 )جدوو پمشکسوع شنمد

 
 مفرو  ایاق و کاربرد آن -

گمری مسراحت قالمچره در ممران     واحدی برای اندازه
ی بافنردگی  هرا  بافندگان تررکم  و برخری از کرانون   
« ایران ». است خراسان )از جمله مشهد( و نقان دیگر

 (81/ 43) 81 حدود و اندازه لن« پا»به ترکمنی یعنی 
، 1812، )لذرپراد و حشرمتی رضروی    متر است سانتی
214). 
 
 تایی( و کاربرد آن تایی )صد مفرو  چند صد -

کره تعرداد    است تایی در اصفهان معموو مقماس صد
 ؛کشی اسرت  ی منظور شده در مرحله چلهها صدتایی

 )خفتره(  خفرت  11خانه که هر خانره شرامب برر     11
 ترایی  یکصرد  تار جفت صد هر طور کلی به به. است
 مترداوو  اصفهان فرش در اصطالح ای .شود می گفته
 اررض  تمرا   در گره تایی 111 تعداد منظور و است

 اسرتفاده  خفت اصطالح از اوقاع گاهی. است فرش
 فررش  اررض  تمرا   در گرره  تعداد منظور و شود می
 در ترایی  111ترا   21شرود   می گفته وقتی مثالا. است
تعرداد   فررش  اررض  مترر  2در  یعنی متری 6فرش 
 معرادو  بررای   بنرا  فررش  ایر  . دارد وجود گره 2111
ی هرا  مالب خرید و فروش قالی. است رب 65فرش 
ی منظور شرده در مرحلره   ها تعداد صدتایی، اصفهان
 کشی اسرت کره برا یرک خرط رنگری مشرخص        چله
 .  (34، 1832، )ممرزااممنی شوند می

 
)جفت( و کاربرد  مفرو  تعداد از جفتک کرمان -

 آن
 یبرا. بافی کرمان است مقماس معموو در منطقه قالی

ه کر  را ذرع 16/1رمران  ک فررش  گرره  در رب محاساه
 گرره  یرک  و داده قررار  واحرد  شود یم متر سانتی 5/6
 یرک  در موجرود  یهرا  دانه تعداد مجموع. خوانند یم

، اسرت  یقال بافت واحد طوو  گره یک و ارض  گره
 و دانره  85اررض    گره یک در اگر هک بمترت  یا به
 11 را فررش   یر ا، باشرد  دانره  85طوو  گره یک در

 و  یتررر مرغرروب. خواننررد یمرر رب 85 ایرر جفررت
 121حاضررر  حرراو در رمررانک فرررش  یتررر زبافرت یر

 رمانک فرش  یتر بافت درشت. است رب 61 ای جفت
، محمرد لذری  )خران  بود جفت 11  مپ ساو چند تا

در استان کرمان بررای بمران   طور کلی  به. (21، 1856
لن از شرمار   اارارتی رب  ی فررش و بره  هرا  تعداد گره
 شود که تعرداد تارهرای   می استفاده« جفت»اصطالح 

، 1831، )ژولررهمتررر اسررت  سررانتی 5/6زیررر و رو در 
281). 
 

و  کاشهان  شهمار  خانهه  وای  مفرو  چرارخانهه  -
 کاربرد آن

 مقماس، رب در کاشان 41ی ها با توجه به رواب نقشه
 11خانرره بررزرگ   4در کاشرران برره  « ای چهارخانرره»

 5/6شرود کره    مری  شرطرنجی اطرالن  کاغرذ  ای  خانه
 بره لن یرک گرره گفتره    کره   طوو لن بروده  متر سانتی
. است گره 16( متر سانتی 114در یک ذرع ). شود می

در ممرران  در منطقرره کاشرران «شررمار خانرره»اصررطالح 
خانره و   51، خانره 41نقاشان قالی ای  منطقه با انوان 

خانره در   64برای نمونه نقشره  . است معمووخانه  64
و  خانه بررای کرب حاشرمه    24چهار  نقشه شامب  یک

طروری کره    بره . اسرت  خانه برای بو  یا مت  نقشه 41
خانره   123خانه در اصرب در اررض فررش     64نقشه 
 13.(1838 مرداد 1، شخصی مصاحاه) است
 
 مفرو  تعداد الی چله نایین و کاربرد آن  -

م  یی نرراهررا معمررار خریررد و فررروش و ارزش فرررش
. شرود  مری  از تعداد  ی نخ چله لن مشرخص  اموماا
  3  و یرا  6  یرا  4همگی یا از نرخ   نایم ی ها قالی

 ترر  تر و مرغوب که نوع چهار  ی لن ظریف. هستند
 .(133، 1831، )ژوله است

 
 قبال و مقاطشه و یر تعداد رکمتر با ذ یو در دس یمتداول در گره ذرع یشمارها رج. 1جدول 

 ( http://www.tabriziau.ac.ir:مأخذ)
 

 شه دریتعداد ر شمار رج
 متر مربع یک

 قبال مقاط

 قبال مانده یباق ها شهیر مقاط مانده یباق های شهیر مترمربع یدس یگره ذرع
21×21 81×81 34364 3158 1 1161 6 
25×25 83×83 143225 8521 12 5315 11 
81×81 46×46 211611 6888 11 1143 15 
85×85 54×54 231611 8611 24 3235 21 
41×41 61×61 813225 6251 81 161 21 
45×45 63×63 413364 3158 83 2145 84 
51×51 11×11 532311 4138 43 8538 42 
55×55 35×35 122511 2138 61 6111 51 
61×61 32×32 351323 3341 11 3521 61 
65×65 111×111 1111111 8888 38 4235 11 

 
 راهنمای ذرع قالیکتاب  -

برافی قر  در سراو     در تحقمقی ممدانی در منطقه قالی
کننده بازنشسرته   از ممان وسایب کار یک تولمد 1835
در قالرب یرک   کره  شرده  کتاب جماری مشراهده   یک 

ای  مطلرب   در قسمت راهنمای مطالب کتاب« تذکر»
 مساحت ذرع قالیاصلی چون کتاب » :را لورده است

فارسی ناود و بسمار کمماب و بهای لن گران بود لرذا  
کتاب نامارده به فارسی طاو و بره بهرای ااد نره در    
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، 1888، )قرشی بنایی «دسترس نمازمندان گذارده شد
کره در   راهنمای ذرع قرالی صفحاتی از کتاب . (551
بره   شرود  مری  کنمرد مربرون   مری  ( مشاهده12شکب )

از لخررری  از ایرر  کترراب کرره مطم نرراا   ای  نسررخه
توسررط  وی چرراپ شررده در ایررران برروده هررا نسررخه

و چاپخانره  « ق  و نمایشگاه و نشر کتراب »انتشاراع 
 ش منتشرر .ه 1888با چاپ افست به ساو « حکمت»
رسرد لخرری  چراپ ایر       می نظر الاته به. ده استش

تر از  همم  انتشاراع در تمراژی پایم  کتاب مربون به
لرف  ؤم. باشدشده و چاپ افست  1851به ساو  قاب

متولرد  ، اکار قرشی بنرایی  سمد الی»اصلی ای  کتاب 
در . اسرت  «کرری  زرخرواه  »همکرار   مؤلفو  «1811

راهنمرای  با انوان  ای  کتاب، مرور صوری و شکلی
 قطرو یک جلرد و   در مساحت ذرع قالییا  ذرع قالی
، نویسرری مرجررو، نویسرری برردون فهرسررت ، جمارری
 (11و  11در )شرکب  . اسرت  نویسی و مقدمره  حاشمه
شامب راهنمرای خرود    که صفحه از ای  کتاب 4 فقط
ااداد ذکر شده و قااده محاساه مساحت ذرع ، کتاب
صرفحه   555 و است نوشتار فارسیشامب ، بوده قالی
شامب نمای  اادادی اسرت  فقط ، گذاری شده شماره

توسررط نویسررنده مسرراحت ذرع قررالی  کرره در برراب
در . قرار داده شده استدر اختمار مخاطب محاساه و 

راهنمایی در باب مطالعه ایر  کتراب    18و  12شکب 
 .  تصویری نشان داده شده است صورع بهرا 

 

 
 

 (1333مأخذ: قرشی بنایی، ) راهنمای ذرع قالیبخشی از صفحات کتاب  .11شکل 

 
 

 (1333مأخذ: قرشی بنایی، ) راهنمای ذرع قالیبخشی از صفحات کتاب  .11 شکل
 

 
 

 (1333مأخذ: قرشی بنایی، ) راهنمای ذرع قالیبخشی از صفحات کتاب  .12شکل 
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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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17

، 1888، )قرشی بنایی «دسترس نمازمندان گذارده شد
کره در   راهنمای ذرع قرالی صفحاتی از کتاب . (551
بره   شرود  مری  کنمرد مربرون   مری  ( مشاهده12شکب )

از لخررری  از ایرر  کترراب کرره مطم نرراا   ای  نسررخه
توسررط  وی چرراپ شررده در ایررران برروده هررا نسررخه

و چاپخانره  « ق  و نمایشگاه و نشر کتراب »انتشاراع 
 ش منتشرر .ه 1888با چاپ افست به ساو « حکمت»
رسرد لخرری  چراپ ایر       می نظر الاته به. ده استش

تر از  همم  انتشاراع در تمراژی پایم  کتاب مربون به
لرف  ؤم. باشدشده و چاپ افست  1851به ساو  قاب

متولرد  ، اکار قرشی بنرایی  سمد الی»اصلی ای  کتاب 
در . اسرت  «کرری  زرخرواه  »همکرار   مؤلفو  «1811

راهنمرای  با انوان  ای  کتاب، مرور صوری و شکلی
 قطرو یک جلرد و   در مساحت ذرع قالییا  ذرع قالی
، نویسرری مرجررو، نویسرری برردون فهرسررت ، جمارری
 (11و  11در )شرکب  . اسرت  نویسی و مقدمره  حاشمه
شامب راهنمرای خرود    که صفحه از ای  کتاب 4 فقط
ااداد ذکر شده و قااده محاساه مساحت ذرع ، کتاب
صرفحه   555 و است نوشتار فارسیشامب ، بوده قالی
شامب نمای  اادادی اسرت  فقط ، گذاری شده شماره

توسررط نویسررنده مسرراحت ذرع قررالی  کرره در برراب
در . قرار داده شده استدر اختمار مخاطب محاساه و 

راهنمایی در باب مطالعه ایر  کتراب    18و  12شکب 
 .  تصویری نشان داده شده است صورع بهرا 
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 راهنمای ذرع قالی کتاب 272کار رفته صفحه  معرفی و راهنمایی اعداد به .13 شکل
 (1333، مأخذ: قرشی بنایی)

 
و کهاربرد آن در   )گره شهمار(  شمار مفرو  رج -

 کاغذ شطرنجی
ه مورد استفاده طراحران و  ک یطراح های اغذکامروز 

است  یانواع مختلف یرد دارامگ می نقاشان فرش قرار
جردوو و   یهرا  تناسب خانه هالن یوگی  ویه مهمترک

 13شرمار فررش   رب. اسرت  شمار لن با طرح فرش رب
 یهر فرش در واحرد  های ااارع است از تعداد گره

 کیتر کسا یه داراک یه معمو ا در مناطقکمشخص 

 یه داراک یمتر و در مناطق یتنسا 1  واحد یهستند ا
هرر  . مترر اسرت   یسرانت  5/6باد هستند  یفارس کسا
متر(  یسانت 1ا ی 5/6ور )اا  از کمذ های از واحد یک
  :(51، 1831، )ژوله نامند می  21یگره ذرا یکرا 

رجشمار قالی =
16یا مترسانتی تعداد گره× 5/

ارض قالی
. 

ب و کشر  مربرو  یها ان خانهمم فرش یها در نقشه
 یعنر . یوس وجرود دارد کر نسات مع، فرش شمار رب

ترر   کوچر ک ها خانه، شتر باشدمب یقال شمار هرچه رب
 یهرا  ه در لنهرا خانره  کر  ییهرا    نقشره یبنرابرا . است

ب مر ترت به، متر باشد یلمم 5/2، 2  ،1به اضالع  کوچک
 باد استفاده متوسط و درشت، با  یشمارها رب یبرا
 کوچر ک یها هرچه تعداد خانه،  گریان دمب به. شود می
.  شرود  می شترمز بمن یذرا یها گره تعداد، شتر باشدمب

  کاغرذ نقشره درب   یممعمرو ا در پرا   شمار مقدار رب
 یاصرل  شرمار  برابرر رب  4معمرو ا    رقر   یه اکشده 

  مبه دو دسرته تقسر   یشطرنج یاغذها. کفرش است
 :شود می

باد تعرداد گرره لن در    ینقشه فارس یاغذهاک( 1
محاسراه   یقرال  شرمار  مترر رب  ی  سرانت منر  و هر شر  

 صرورع  بره نقشره   هرای    خانره کمقدار تررا . شود یم
اغرذ لورده  ک  یمشرمار در پرا   چهار برابر رب 21«رگ»

 .  استشده 
براد تعرداد گرره لن در     کینقشه تر یاغذهاک( 2

. شرود  یمحاساه مر  یقال شمار متر رب یهر هفت سانت
در  22«رب» صرورع  بره نقشره   هرای    خانهکمقدار ترا

انرواع   یوگی  ویتر مه . اغذ لورده شده استک  یمپا

، شرمار  از لحاظ نوع منطقه و رب یشطرنج یها کاغذ
لن با طرح فررش   شمار جدوو و رب یها تناسب خانه

 .(2)جدوو  است
 

 چاپ شده یشطرنج های اغذک شمار رج. 2جدول 
 (نگارنده :مأخذ)

 

 رب رگ
121 81 
141 85 
161 41 
131 45 
211 51 
221 55 

 
، 55 شرمار  برا رب  ییهرا  فرش  در قابب توجه است

 یهرررا اغرررذکاز  معمرررو ا 21 ،  51، 45، 41، 85، 81 
 یبررا  اما. استفاده شود شمار ربمتناسب با  یشطرنج
 یاغرذ شرطرنج  کاز  با تر یها شمار با رب هایی فرش
، خواندن نقشه یتا برا کنند می استفاده 41شمار با رب

 .(14شکب ) ب نشودکبافنده دچار مش
 

 

 (نگارنده :مأخذ) یشطرنج یها اغذکانواع . 14 شکل
 
 بر روی کاغذ شطرنجینقشه  محاسبات. 3

نقشه فرش برا توجره بره شرطرنجی برودن نمراز بره        
جهرت   هرا  محاسااتی جهرت مشرخص کرردن خانره    

 ،برافی  سراده ، هرا  حاشمه، تقسمماع اصلی از قامب مت 

 محاسرااع  بره  برا توجره   کره  طره و جرز اینهرا دارد  
 ی شرطرنجی هرا  به خانهتادیب  واحد متر (8 )جدوو

 .شود می
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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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 راهنمای ذرع قالی کتاب 272کار رفته صفحه  معرفی و راهنمایی اعداد به .13 شکل
 (1333، مأخذ: قرشی بنایی)

 
و کهاربرد آن در   )گره شهمار(  شمار مفرو  رج -

 کاغذ شطرنجی
ه مورد استفاده طراحران و  ک یطراح های اغذکامروز 

است  یانواع مختلف یرد دارامگ می نقاشان فرش قرار
جردوو و   یهرا  تناسب خانه هالن یوگی  ویه مهمترک

 13شرمار فررش   رب. اسرت  شمار لن با طرح فرش رب
 یهر فرش در واحرد  های ااارع است از تعداد گره

 کیتر کسا یه داراک یه معمو ا در مناطقکمشخص 

 یه داراک یمتر و در مناطق یتنسا 1  واحد یهستند ا
هرر  . مترر اسرت   یسرانت  5/6باد هستند  یفارس کسا
متر(  یسانت 1ا ی 5/6ور )اا  از کمذ های از واحد یک
  :(51، 1831، )ژوله نامند می  21یگره ذرا یکرا 

رجشمار قالی =
16یا مترسانتی تعداد گره× 5/

ارض قالی
. 

ب و کشر  مربرو  یها ان خانهمم فرش یها در نقشه
 یعنر . یوس وجرود دارد کر نسات مع، فرش شمار رب

ترر   کوچر ک ها خانه، شتر باشدمب یقال شمار هرچه رب
 یهرا  ه در لنهرا خانره  کر  ییهرا    نقشره یبنرابرا . است

ب مر ترت به، متر باشد یلمم 5/2، 2  ،1به اضالع  کوچک
 باد استفاده متوسط و درشت، با  یشمارها رب یبرا
 کوچر ک یها هرچه تعداد خانه،  گریان دمب به. شود می
.  شرود  می شترمز بمن یذرا یها گره تعداد، شتر باشدمب

  کاغرذ نقشره درب   یممعمرو ا در پرا   شمار مقدار رب
 یاصرل  شرمار  برابرر رب  4معمرو ا    رقر   یه اکشده 

  مبه دو دسرته تقسر   یشطرنج یاغذها. کفرش است
 :شود می

باد تعرداد گرره لن در    ینقشه فارس یاغذهاک( 1
محاسراه   یقرال  شرمار  مترر رب  ی  سرانت منر  و هر شر  

 صرورع  بره نقشره   هرای    خانره کمقدار تررا . شود یم
اغرذ لورده  ک  یمشرمار در پرا   چهار برابر رب 21«رگ»

 .  استشده 
براد تعرداد گرره لن در     کینقشه تر یاغذهاک( 2

. شرود  یمحاساه مر  یقال شمار متر رب یهر هفت سانت
در  22«رب» صرورع  بره نقشره   هرای    خانهکمقدار ترا

انرواع   یوگی  ویتر مه . اغذ لورده شده استک  یمپا

، شرمار  از لحاظ نوع منطقه و رب یشطرنج یها کاغذ
لن با طرح فررش   شمار جدوو و رب یها تناسب خانه

 .(2)جدوو  است
 

 چاپ شده یشطرنج های اغذک شمار رج. 2جدول 
 (نگارنده :مأخذ)

 

 رب رگ
121 81 
141 85 
161 41 
131 45 
211 51 
221 55 

 
، 55 شرمار  برا رب  ییهرا  فرش  در قابب توجه است

 یهرررا اغرررذکاز  معمرررو ا 21 ،  51، 45، 41، 85، 81 
 یبررا  اما. استفاده شود شمار ربمتناسب با  یشطرنج
 یاغرذ شرطرنج  کاز  با تر یها شمار با رب هایی فرش
، خواندن نقشه یتا برا کنند می استفاده 41شمار با رب

 .(14شکب ) ب نشودکبافنده دچار مش
 

 

 (نگارنده :مأخذ) یشطرنج یها اغذکانواع . 14 شکل
 
 بر روی کاغذ شطرنجینقشه  محاسبات. 3

نقشه فرش برا توجره بره شرطرنجی برودن نمراز بره        
جهرت   هرا  محاسااتی جهرت مشرخص کرردن خانره    

 ،برافی  سراده ، هرا  حاشمه، تقسمماع اصلی از قامب مت 

 محاسرااع  بره  برا توجره   کره  طره و جرز اینهرا دارد  
 ی شرطرنجی هرا  به خانهتادیب  واحد متر (8 )جدوو

 .شود می
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 (نگارنده :مأخذ) ی شطرنجیها نحوه تبدیل واحد متر به خانه .3جدول 

 

 نحوه محاسبه عدد ثابت ی شطرنجیها فرش به خانهنقشه تبدیل واحد متر در 
 5/6 ÷(cm) 111(cm)=83/15 باد ادد ثابت در منطقه فارسی
 1 ÷(cm) 111(cm)=23/14 باد ادد ثابت در منطقه ترکی

 
ی طروو و  هرا  دسرت لوردن تعرداد خانره    هبرای ب
 رکی و ربافی ت یرقه قالردر دو منط زررنم هرارض نقش

 کنند: می ذیب امب (4)جدوو  فارسی به شکب

 
 (نگارنده :مأخذ) منطقه بافتی طول و عرض نقشه به تفکیک ها دست آوردن تعداد خانه هنحوه ب .4جدول 

 

 نحوه محاسبه ی شطرنجیها تعداد خانه
 رجشمار×23/14×طوو )متر( = باد( )منطقه ترکی طوو نقشه
 رجشمار×23/14×ارض )متر( = باد( )منطقه ترکی ارض نقشه
 رجشمار×83/15×طوو )متر( = باد( )منطقه فارسی طوو نقشه
 رجشمار×83/15×)متر(ارض  = باد( )منطقه فارسی ارض نقشه

 
 یاغرذها ک یبرر رو  یقرال  هرای  نقشره  از لنجا که

 4/1، 2/1، )سراسرری(  تما  قد های در اندازه یطراح
تعرداد   اسرتادکار . شروند  مری  دهمشک یابعاد قال 3/1و 

نقشه را برا توجره   طوو و ارض ی شطرنجی ها خانه
سرپ  بررای   . لورد مری  دسرت  هبه نوع اندازه نقشه بر 

بررای نمونره در نقشره     - تعمم  مقدار حاشمه از مت 

ی هررا بعررد از اینکرره تعررداد خانرره  - 4/1ربعرری یررا 
 8لن را بر ، کرد 2شطرنجی ارض نقشه را تقسم  بر 

ی هرا  دست لمده تعرداد خانره   هادد ب. کنند می تقسم 
بره   (5 در )جردوو . است شطرنجی کب حاشمه نقشه

 .  نحوه تقسمماع حاشمه اشاره شده است

 
 (نگارنده :مأخذ) 23ه(زه یا میل، بافی ساده، ها حاشیه)تقسیمات حاشیه نحوه  .5 جدول

 

 تعداد زه یا میله بافی ساده تعداد حاشیه ابعاد )محدوده ابعاد(
 زهی 1 ریشه و کمتر 5 8 متر مربو و کمتر( 5/1قالمچه )
 زهی 2 بم  لنها()ما 6، 1، 3، 3 5 )مابم  قالی و قالمچه(ای  پرده

 زهی 8 ریشه و بمشتر 11 1 متر مربو و بمشتر( 6قالی )
 
 
 

 

ی شرطرنجی  هرا  محاساه تعداد خانره  برای نمونه
حاشررمه باریررک ، )بررزرگ( پهرر  حاشررمه، بررافی سرراده

فررش کاشران    نقشره  بررای )کوچک( و حاشمه طرره  

 ،41شرمار   و رب 11/1×41/2)لچک و ترنج( به ابعاد 
 .پذیرد می ( انجا 15 و )شکب (6 )جدووبا توجه به 

 
 )مأخذ: نگارنده( ی شطرنجیها نمونه مراحل محاسبه تعداد خانه .6جدول 

 

 نحوه محاسبه هدف مرحله
 در طوو واد خانه شطرنجی ددست لوردن تع هب 1

نقشه مورد نظر  ارض فرش و همچنم  با توجه به
 (2/1، سراسری، 4/1 )ربعی

 =طول 74/2 × 37/61 × 74= 6781 ÷ 2 =837
 =عرض 84/6 × 37/61 × 74= 6471 ÷ 2 =122

 
 =اندازه حاشیه 122 ÷ 3 = 687 اندازه کب حاشمه نقشه 2
 687-بافی( )مقدار ساده 1=163 بافی اندازه حاشمه بدون ساده 8
 از ه  با توجه به ابعاد نقشه ها تفکمک حاشمه 4

 )جدوو(
72 = 7 ÷ 617 

 72 ÷ 3 = 67 (15 )شکب حاشمه  ز  است 5ای  برای فرش پرده 1
 
بررای   کلی ای  نکته قابب توجه است کره  طور به

 حاشرمه(  1برای قالی ). قالمچه تقسمماع طره نداری 
 . تقسم  کرد 4باید حاشمه کوچک را بر  نمز

 

 
 
 
 

 
 

 (نگارنده :مأخذ)نمایش تقسیمات حاشیه  .15شکل 
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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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 (نگارنده :مأخذ) ی شطرنجیها نحوه تبدیل واحد متر به خانه .3جدول 

 

 نحوه محاسبه عدد ثابت ی شطرنجیها فرش به خانهنقشه تبدیل واحد متر در 
 5/6 ÷(cm) 111(cm)=83/15 باد ادد ثابت در منطقه فارسی
 1 ÷(cm) 111(cm)=23/14 باد ادد ثابت در منطقه ترکی

 
ی طروو و  هرا  دسرت لوردن تعرداد خانره    هبرای ب
 رکی و ربافی ت یرقه قالردر دو منط زررنم هرارض نقش

 کنند: می ذیب امب (4)جدوو  فارسی به شکب

 
 (نگارنده :مأخذ) منطقه بافتی طول و عرض نقشه به تفکیک ها دست آوردن تعداد خانه هنحوه ب .4جدول 

 

 نحوه محاسبه ی شطرنجیها تعداد خانه
 رجشمار×23/14×طوو )متر( = باد( )منطقه ترکی طوو نقشه
 رجشمار×23/14×ارض )متر( = باد( )منطقه ترکی ارض نقشه
 رجشمار×83/15×طوو )متر( = باد( )منطقه فارسی طوو نقشه
 رجشمار×83/15×)متر(ارض  = باد( )منطقه فارسی ارض نقشه

 
 یاغرذها ک یبرر رو  یقرال  هرای  نقشره  از لنجا که

 4/1، 2/1، )سراسرری(  تما  قد های در اندازه یطراح
تعرداد   اسرتادکار . شروند  مری  دهمشک یابعاد قال 3/1و 

نقشه را برا توجره   طوو و ارض ی شطرنجی ها خانه
سرپ  بررای   . لورد مری  دسرت  هبه نوع اندازه نقشه بر 

بررای نمونره در نقشره     - تعمم  مقدار حاشمه از مت 

ی هررا بعررد از اینکرره تعررداد خانرره  - 4/1ربعرری یررا 
 8لن را بر ، کرد 2شطرنجی ارض نقشه را تقسم  بر 

ی هرا  دست لمده تعرداد خانره   هادد ب. کنند می تقسم 
بره   (5 در )جردوو . است شطرنجی کب حاشمه نقشه

 .  نحوه تقسمماع حاشمه اشاره شده است

 
 (نگارنده :مأخذ) 23ه(زه یا میل، بافی ساده، ها حاشیه)تقسیمات حاشیه نحوه  .5 جدول

 

 تعداد زه یا میله بافی ساده تعداد حاشیه ابعاد )محدوده ابعاد(
 زهی 1 ریشه و کمتر 5 8 متر مربو و کمتر( 5/1قالمچه )
 زهی 2 بم  لنها()ما 6، 1، 3، 3 5 )مابم  قالی و قالمچه(ای  پرده

 زهی 8 ریشه و بمشتر 11 1 متر مربو و بمشتر( 6قالی )
 
 
 

 

ی شرطرنجی  هرا  محاساه تعداد خانره  برای نمونه
حاشررمه باریررک ، )بررزرگ( پهرر  حاشررمه، بررافی سرراده

فررش کاشران    نقشره  بررای )کوچک( و حاشمه طرره  

 ،41شرمار   و رب 11/1×41/2)لچک و ترنج( به ابعاد 
 .پذیرد می ( انجا 15 و )شکب (6 )جدووبا توجه به 

 
 )مأخذ: نگارنده( ی شطرنجیها نمونه مراحل محاسبه تعداد خانه .6جدول 

 

 نحوه محاسبه هدف مرحله
 در طوو واد خانه شطرنجی ددست لوردن تع هب 1

نقشه مورد نظر  ارض فرش و همچنم  با توجه به
 (2/1، سراسری، 4/1 )ربعی

 =طول 74/2 × 37/61 × 74= 6781 ÷ 2 =837
 =عرض 84/6 × 37/61 × 74= 6471 ÷ 2 =122

 
 =اندازه حاشیه 122 ÷ 3 = 687 اندازه کب حاشمه نقشه 2
 687-بافی( )مقدار ساده 1=163 بافی اندازه حاشمه بدون ساده 8
 از ه  با توجه به ابعاد نقشه ها تفکمک حاشمه 4

 )جدوو(
72 = 7 ÷ 617 

 72 ÷ 3 = 67 (15 )شکب حاشمه  ز  است 5ای  برای فرش پرده 1
 
بررای   کلی ای  نکته قابب توجه است کره  طور به

 حاشرمه(  1برای قالی ). قالمچه تقسمماع طره نداری 
 . تقسم  کرد 4باید حاشمه کوچک را بر  نمز

 

 
 
 
 

 
 

 (نگارنده :مأخذ)نمایش تقسیمات حاشیه  .15شکل 
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 استادکار اجرت و ورق نقشه محاسبه مبنای. 4
و  ا فرروش نقشره  یر د یر در خر یها و اصرطالحات  مانا

در کره  وجرود دارد   نحوه محاسراه اجررع اسرتادکار   
، هرا    مانرا یر ا یدر ورا. استج یفرش را یبازار سنت
 گمری اساس معمارها و واحدهای اندازه بر یمحاساات

 .است ز متداوومن
 
در  نقشهه  استادکار دهی اجرت و مبنای اصول -

 مناطق مختلف
 ه پرداخت دستمزد بافت به بافنردگان در کهمانگونه 

 یمختلفر  یران بر حسرب واحردها  یمناطق مختلف ا
، جفرت ، زیر ر، خفرت ، رب، انیر ا، قااو، همانند مقان

گرردد؛   ینهرا انجرا  مر   یو جرز ا  ییتا صد، شمار خانه
ز ترابو  مر پرداخت اجرع طراح و نقاش نقشه فرش ن

 ی  حراو بررا  یر برا ا . ج در هر منطقه اسرت یارد را
« نقشهورن »به نا    یواحد یقال یشک و نقشه یطراح

 از لن استفاده یگذار متمدر زمان قکه  موجود است
 یبررا . او(یر ر 511111 یمثراو ورقر   ی)بررا  شود می
مشرخص   ید ابتدا نوع شرطرنج ی  ورن نقشه باممتع

خرا  وجرود    یادد یهر شطرنج یچون برا، شود
ب یر ذ صورع بهمحاساه تعداد ورن نقشه  ةنحو. دارد
 :  است

 ارض نقشه ×طوو نقشه                
 = طوو ورن  

 ادد ثابت                      
 

اغرذ  کمنظرور از طروو و اررض    ، در معادله با 
در مورد ادد . بزرگ است یها تعداد خانه، یشطرنج
مراجعره کنمرد   ب یها به جدوو ذ یشطرنج یثابت برا
 .(1 )جدوو

 

 ابت آنثعدد  و یشطرنج .7جدول 
 (1371 ،کرامتی :مأخذ)

 

 ثابت عدد شطرنجی
121 252 
141 821 
161 456 
131 521 
211 661 

 
 

 یبراف  یه قالک یورن در مناطق یکمحاساه  یمانا
خانه بزرگ  25×11 ، گردد ی  انجا  میمپا شمار با رب
 یدر مناطق. است کلمیا ایو  گره 25111، یشطرنج

ه بافررت کرر   یمز و نررایررتار، شررور هماننررد قرر  کاز 
برگ  یکمحاساه  یماناج است یف رایظر یها فرش

ا یر خانره برزرگ    25×13ضررب   نقشه فرش حاصرب 
  منراطق  یر   در امهمچنر . گرره اسرت   45111همان 

محاسراه تعرداد بررگ از     ی  اسرت طرراح بررا   کمم
. دیر اسرتفاده نما  46111ب گره نقشه بر ادد ک  متقس

محاسراه نقشره    ی  روش بررا یر شرور از ا کدر شرن 
 . ندینما می استفاده یرج41 یها فرش

  مامرروزه در بر  ، شرده  رکر ذ یها االوه بر روش
 یمرت نقشره قرال   ممحاساه ق، طراحان و نقاشان فرش

در  24سرب مک)پ یشرطرنج  کوچک یها بر اساس خانه
نمونره در   یه بررا کر  یصورت به. استانه( متداوو یرا

لن  یشرطرنج  کوچر ک یها خانه  بکه تعداد ک یا نقشه
، اویر 1( یسلمکپ ) یا خانه  بر اساس، ادد باشد 121،111

 یگفتنر  .شرود  یاو مر یر ر 341،111مت تما  شده لن مق
ز یررا هررر خانرره ریررمررت هررر ورن نقشرره و ماسررت ق
نروع  ،  سرابقه  ، همچون ااتاار ییها به مؤلفه  یشطرنج

 . دارد یز بستگمقل  طراح و نقاش ن
 
 

 گیری نتیجه
ی هرا  نقشره  و هرا  گمری الگو شکبدر بررسی تکنمک 

 جرود و مصرالح مو با توجه به امکاناع  ایرانقالی در 
توان خرد و اندیشه و دانشی را که در ورای ایر    می

مشراهده  وجرود دارد،   فنری و دقمرق  ، کاربردی دان 
گرفت  از خالقمت و ابتکار در رسمدن بره   کمک. کرد
 تارهرای  تر جهت انتقاو نق  بر روی راحتای  شموه
ترا قارب از حضرور    بنرد   وجود حرفره جردوو  ، فرش

گمری  گرفت  از واحدهای اندازه کمک، صنعت چاپ
همرره و همرره  ی روز و جررز اینهرراهررا تکنولرروژیو 

دهنده وجود دانشی ارزشمند در ذهر  و امرب    نشان

 ی دور تا به امرروز ها اندرکاران فرش از گذشته دست
استفاده از دان  ریاضی جهت محاساه انردازه  . است

نمایاننرده دقرت و   ، لنی مختلرف  هرا  قالی و قسمت
، توجه استادکار هر بخ  از ای  حرفه اا  از طرراح 

با اامراو مانرا و   که است  کننده بافنده و تولمد، نقاش
سازی لن بر تارهرای   اصولی در محاساه نقشه و پماده

یی با تناسااع دقمق و طالیی ها در نهایت فرش، قالی
 بررسری و تجزیره و  برا  شایسته است . اند ایجاد کرده

-در انتقاو تجربه ایر  دانر  هنرری    تر افزون تحلمب
. برداشرته شررود در ایرر  زممنره  یی هرا  گرا  ، کراربردی 

 
 

 ها نوشت پی
1. Hand-made carpet 
2. Design (pattern) 

سراو   2511ای  فرش قدیمی که قدمتی در حردود    .8
ممالدی توسط دکتر رودنکروی   1343دارد، در ساو 

  سنت لرممتاژ شهر روسی کشف گردیده و در موزه
 شود.  نگهداری می   پطرزبورگ روسمه

4. Pazyryk  
در فضای ممانی یا زممنره ایر  قرالی ایرانری تقریاراا       .5

 24مترر(،   سرانتی  211×33/1) شرکب  متقارن و مربو
 ای یکسران قررار   منظ  در کنار ه  و با فاصله مربو 
پرر را در   هشت  اند و هر کدا  نق  یک ستاره گرفته

ممرران خررود دارد. در ردیررف دو  پرر  از زممنرره،   
ای شامه به یرک شرمر بالردار     تصاویر حموانی افسانه

در اصطالح به گرریفم  شرهرع یافتره    که  قرار دارد
اردد گروزن    24است. ردیف سو  ااارع است از 

 62شاد په . در ردیف چهار  یرا حاشرمه چهرار     
پر مرت  فررش.    هشت های ستاره شامه به ستاره ادد 
سروارانی   تصویر اسب 23ردیف یا حاشمه پنج  در 

ها  طور دو نفر در ممان به تناوب بر روی اسب که به
اند و برا خره لخرری     نشسته یا در کنار لن ایستاده

حاشمه یا ردیف شش  مجدداا همان تصرویر حمروان   
ار دارد. همسررانی ای بالرردار یررا گررریفم  قررر افسررانه

سرازی کامرب    ها، قرینره  مایه نزدیک به یکسانی نق 
ها در چرارچوب یرک طررح و نقر       مایه ای  نق 

همچنرم   و  کامالا منسج ، متقارن، متروازن و مرنظ   
طراحی دقمق و سنجمده تمامی اجرزای اصرلی هرر    

گوزن  24اسب،  23ستوربان،  14سوار،  14یک از 
ای  نگرراره چهارگوشرری کرره درون هررر یررک،  24و 

پر به ظرافت و موزونی تما  نق  بسته است  هشت
 .(1، 1831)ژوله، 

تراشی، تذهمب،  سن بافی،  کاری، پارچه مانند کاشی   .6
 بری و جز اینها.   ممنماتور، لجرکاری، گچ

 گویند.   نمز می« چشنی»در زبان محلی به لنها  .1
8. Hard sketching 

شردن    دار کشری و جردوو   مهارع و دقتری کره خرط    .3
های طراحی فرش  ز  داشت بااث شرده برود    کاغذ

ای  ، ارده  فررش   تا در کنار هنرمندان طرراح و نقراش  
کشری نقشره فررش     طور خصوصی به کرار جردوو   به

 بپردازند.  
 نقشه شطرنجی  .11
هررای قررالی بررر روی کاغررذهای طراحرری در   نقشرره .11

ابعرراد قررالی  3/1و  4/1، 2/1قررد،  هررای تمررا  انرردازه
 شوند.   کشمده می
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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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 استادکار اجرت و ورق نقشه محاسبه مبنای. 4
و  ا فرروش نقشره  یر د یر در خر یها و اصرطالحات  مانا

در کره  وجرود دارد   نحوه محاسراه اجررع اسرتادکار   
، هرا    مانرا یر ا یدر ورا. استج یفرش را یبازار سنت
 گمری اساس معمارها و واحدهای اندازه بر یمحاساات

 .است ز متداوومن
 
در  نقشهه  استادکار دهی اجرت و مبنای اصول -

 مناطق مختلف
 ه پرداخت دستمزد بافت به بافنردگان در کهمانگونه 

 یمختلفر  یران بر حسرب واحردها  یمناطق مختلف ا
، جفرت ، زیر ر، خفرت ، رب، انیر ا، قااو، همانند مقان

گرردد؛   ینهرا انجرا  مر   یو جرز ا  ییتا صد، شمار خانه
ز ترابو  مر پرداخت اجرع طراح و نقاش نقشه فرش ن

 ی  حراو بررا  یر برا ا . ج در هر منطقه اسرت یارد را
« نقشهورن »به نا    یواحد یقال یشک و نقشه یطراح

 از لن استفاده یگذار متمدر زمان قکه  موجود است
 یبررا . او(یر ر 511111 یمثراو ورقر   ی)بررا  شود می
مشرخص   ید ابتدا نوع شرطرنج ی  ورن نقشه باممتع

خرا  وجرود    یادد یهر شطرنج یچون برا، شود
ب یر ذ صورع بهمحاساه تعداد ورن نقشه  ةنحو. دارد
 :  است

 ارض نقشه ×طوو نقشه                
 = طوو ورن  

 ادد ثابت                      
 

اغرذ  کمنظرور از طروو و اررض    ، در معادله با 
در مورد ادد . بزرگ است یها تعداد خانه، یشطرنج
مراجعره کنمرد   ب یها به جدوو ذ یشطرنج یثابت برا
 .(1 )جدوو

 

 ابت آنثعدد  و یشطرنج .7جدول 
 (1371 ،کرامتی :مأخذ)

 

 ثابت عدد شطرنجی
121 252 
141 821 
161 456 
131 521 
211 661 

 
 

 یبراف  یه قالک یورن در مناطق یکمحاساه  یمانا
خانه بزرگ  25×11 ، گردد ی  انجا  میمپا شمار با رب
 یدر مناطق. است کلمیا ایو  گره 25111، یشطرنج

ه بافررت کرر   یمز و نررایررتار، شررور هماننررد قرر  کاز 
برگ  یکمحاساه  یماناج است یف رایظر یها فرش

ا یر خانره برزرگ    25×13ضررب   نقشه فرش حاصرب 
  منراطق  یر   در امهمچنر . گرره اسرت   45111همان 

محاسراه تعرداد بررگ از     ی  اسرت طرراح بررا   کمم
. دیر اسرتفاده نما  46111ب گره نقشه بر ادد ک  متقس

محاسراه نقشره    ی  روش بررا یر شرور از ا کدر شرن 
 . ندینما می استفاده یرج41 یها فرش

  مامرروزه در بر  ، شرده  رکر ذ یها االوه بر روش
 یمرت نقشره قرال   ممحاساه ق، طراحان و نقاشان فرش

در  24سرب مک)پ یشرطرنج  کوچک یها بر اساس خانه
نمونره در   یه بررا کر  یصورت به. استانه( متداوو یرا

لن  یشرطرنج  کوچر ک یها خانه  بکه تعداد ک یا نقشه
، اویر 1( یسلمکپ ) یا خانه  بر اساس، ادد باشد 121،111

 یگفتنر  .شرود  یاو مر یر ر 341،111مت تما  شده لن مق
ز یررا هررر خانرره ریررمررت هررر ورن نقشرره و ماسررت ق
نروع  ،  سرابقه  ، همچون ااتاار ییها به مؤلفه  یشطرنج

 . دارد یز بستگمقل  طراح و نقاش ن
 
 

 گیری نتیجه
ی هرا  نقشره  و هرا  گمری الگو شکبدر بررسی تکنمک 

 جرود و مصرالح مو با توجه به امکاناع  ایرانقالی در 
توان خرد و اندیشه و دانشی را که در ورای ایر    می

مشراهده  وجرود دارد،   فنری و دقمرق  ، کاربردی دان 
گرفت  از خالقمت و ابتکار در رسمدن بره   کمک. کرد
 تارهرای  تر جهت انتقاو نق  بر روی راحتای  شموه
ترا قارب از حضرور    بنرد   وجود حرفره جردوو  ، فرش

گمری  گرفت  از واحدهای اندازه کمک، صنعت چاپ
همرره و همرره  ی روز و جررز اینهرراهررا تکنولرروژیو 

دهنده وجود دانشی ارزشمند در ذهر  و امرب    نشان

 ی دور تا به امرروز ها اندرکاران فرش از گذشته دست
استفاده از دان  ریاضی جهت محاساه انردازه  . است

نمایاننرده دقرت و   ، لنی مختلرف  هرا  قالی و قسمت
، توجه استادکار هر بخ  از ای  حرفه اا  از طرراح 

با اامراو مانرا و   که است  کننده بافنده و تولمد، نقاش
سازی لن بر تارهرای   اصولی در محاساه نقشه و پماده

یی با تناسااع دقمق و طالیی ها در نهایت فرش، قالی
 بررسری و تجزیره و  برا  شایسته است . اند ایجاد کرده

-در انتقاو تجربه ایر  دانر  هنرری    تر افزون تحلمب
. برداشرته شررود در ایرر  زممنره  یی هرا  گرا  ، کراربردی 

 
 

 ها نوشت پی
1. Hand-made carpet 
2. Design (pattern) 

سراو   2511ای  فرش قدیمی که قدمتی در حردود    .8
ممالدی توسط دکتر رودنکروی   1343دارد، در ساو 

  سنت لرممتاژ شهر روسی کشف گردیده و در موزه
 شود.  نگهداری می   پطرزبورگ روسمه

4. Pazyryk  
در فضای ممانی یا زممنره ایر  قرالی ایرانری تقریاراا       .5

 24مترر(،   سرانتی  211×33/1) شرکب  متقارن و مربو
 ای یکسران قررار   منظ  در کنار ه  و با فاصله مربو 
پرر را در   هشت  اند و هر کدا  نق  یک ستاره گرفته

ممرران خررود دارد. در ردیررف دو  پرر  از زممنرره،   
ای شامه به یرک شرمر بالردار     تصاویر حموانی افسانه

در اصطالح به گرریفم  شرهرع یافتره    که  قرار دارد
اردد گروزن    24است. ردیف سو  ااارع است از 

 62شاد په . در ردیف چهار  یرا حاشرمه چهرار     
پر مرت  فررش.    هشت های ستاره شامه به ستاره ادد 
سروارانی   تصویر اسب 23ردیف یا حاشمه پنج  در 

ها  طور دو نفر در ممان به تناوب بر روی اسب که به
اند و برا خره لخرری     نشسته یا در کنار لن ایستاده

حاشمه یا ردیف شش  مجدداا همان تصرویر حمروان   
ار دارد. همسررانی ای بالرردار یررا گررریفم  قررر افسررانه

سرازی کامرب    ها، قرینره  مایه نزدیک به یکسانی نق 
ها در چرارچوب یرک طررح و نقر       مایه ای  نق 

همچنرم   و  کامالا منسج ، متقارن، متروازن و مرنظ   
طراحی دقمق و سنجمده تمامی اجرزای اصرلی هرر    

گوزن  24اسب،  23ستوربان،  14سوار،  14یک از 
ای  نگرراره چهارگوشرری کرره درون هررر یررک،  24و 

پر به ظرافت و موزونی تما  نق  بسته است  هشت
 .(1، 1831)ژوله، 

تراشی، تذهمب،  سن بافی،  کاری، پارچه مانند کاشی   .6
 بری و جز اینها.   ممنماتور، لجرکاری، گچ

 گویند.   نمز می« چشنی»در زبان محلی به لنها  .1
8. Hard sketching 

شردن    دار کشری و جردوو   مهارع و دقتری کره خرط    .3
های طراحی فرش  ز  داشت بااث شرده برود    کاغذ

ای  ، ارده  فررش   تا در کنار هنرمندان طرراح و نقراش  
کشری نقشره فررش     طور خصوصی به کرار جردوو   به

 بپردازند.  
 نقشه شطرنجی  .11
هررای قررالی بررر روی کاغررذهای طراحرری در   نقشرره .11

ابعرراد قررالی  3/1و  4/1، 2/1قررد،  هررای تمررا  انرردازه
 شوند.   کشمده می
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مله از ابزاری دیگر با همم  انوان )سوزنی( ای  وس .12
بافی جهرت جلروگمری از کجری فررش      که در قالی
 .  متمایز استشود، کامالا  استفاده می

های  کشی نقشه تری  افرادی که در جدوو از معرود .18
کررردن لن   فرررش تررأثمر بسررمار زیررادی در روشررمند

خان شاهرخی طرراح کرمرانی اسرت. او    رداشته، امم
طراحی، دقت و مهارتی ه  در کار جدوو االوه بر 

های فرش داشرته اسرت. تقریاراا     کشمدن روی طرح
 اند مانده باقی هایی که از گذشته در کرمان  همه نقشه

جررداوو نقشرره فرررش متعلررق برره شرررکت    ماننررد)
M.C.O. کره   است( کار دست او و یا شاگردان وی

نگار از مشهد  صنعت کردند. اادالحممد با او کار می
های خرود را روی کاغرذهایی رسر      ز اولم  نقشهنم

 صرورع جردوو   کر  بره   کرد که لنها را با خرط  می
 .لورد )المجه( درمی

برار   ئری معتقرد اسرت اولرم      اکارر مهردی   استاد الی .14
، توسرط اسرتاد    صورع چاپی کاغذهای شطرنجی به

رست  شمرازی با چاپ افست تهمه شرده اسرت )بره    
 .نقب از گفتگوی نگارنده با وی(

 شود.  ااث اد  بروز اشتااه میب .15
سرات با  بااث افرزای  ممرزان تولمرد نقشره نمرز       .16

 شود.  می
یرا  « لرشرم  »در لذربایجان نمز واحد سنج  طروو   .11

گمری مساحت  از لرشم  برای اندازههمان ذرع بود. 
شرد. یراری     اتان یا قرالی و نظرایر لن اسرتفاده مری    

 ؛مترر اسرت   سرانتی  56ذرع کره معرادو    لرشم = نم 
مترر   سرانتی  23چهار  ذرع کره معرادو    = یکچارب
 14هشررت  ذرع کرره معررادو    سررممه= یررک  ؛اسررت
شانزده  ذرع که معرادو   پونزا= یک ؛متر است سانتی

دو  ذرع کره   و سی  هفدر  = یک ؛متر است سانتی 1
ایپ= طناب، هرر ایرپ    ؛متر است سانتی 8.5معادو 

مترر اسرت. هنروز     سانتی 1121معادو ده ذرع یعنی 
انروان   فروشران تاریرز بره    در بازار فرشلرشم  ه  

 سنج  طوو کاربرد دارد.
گفتگوی نگارنده با اسرتاد جرواد لمررزش، کاشران،      .13

 . 1838مرداد 
شده در اندازه یک گره ذرای را  های بافته تعداد گره .13

 شمار قالی گویند.   رب

« گرز »یرا  « ذرع»گمری طوو در گذشته  مقماس اندازه .21
مترر بررای منراطق     سرانتی  114معادو که  بوده است

 5/6گرره   16باد )اغلب مرکز ایران(، برابرر   فارسی
. در منطقرره اسررتایررنچ  41متررری و تقریارراا  سررانتی
متر محاساه  سانتی 112باد )لذربایجان(، ذرع  ترکی

 1گررره  16شررود کرره شررامب  گرفترره مرری و در نظررر
 113متری است. در منطقره کرمران نمرز ذرع     سانتی
گرره   16گرفتره شرده کره شرامب     متر در نظر  سانتی
 متری است.   سانتی 15/6

برراد  هرای مرورد اسرتفاده منراطق فارسری      در نقشره  .21
فررش در یرک چرارب     شمار خصو  اراب، رب به

گفتره  « رگ»شود که به اصرطالح   ذرای محاساه می
 شود.  می

رایرج  « رب»در کاغذهای شطرنجی ترکی اصرطالح   .22
 .  استمتر  سانتی 1است که همان تعداد گره در 

هرا را از هر  جردا     هایی که در نقشه حاشرمه  خطبه  .28
 گویند.   کند، زه یا ممله می می
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 اهلل فضرب ، حشمی رضروی  و حس ، لذرپاد -
مرکز مطالعراع و  ، نامه ایران فرش (1812)

 . پووهشگاه تهران ،تحقمقاع فرهنگی
، رانیررا یقررال (1861) بمسررمس، ادواردز -

انتشرراراع ، ت صرراادخرر  مترجمرره مهرر 
 . ، تهرانفرهنگسرا

، ا صرفهان  (1818) ممر سمد الی، جناب -
ع معررارد و اوقرراد و وزار ،523نمررره 

 . صنایو مستظرفه
 اسنادی» (1832) اهلل فضب، حشمتی رضوی -

سراو  ، نشرر دانر   ، «ایران فرش صنعت از
 .53-51، بهار، 1شماره ، بمست 

خ یترار  (1831) اهلل فضب، یرضو یحشمت-
 یبرراف تطررور فرررشر تحرروو و مفرررش: سرر

. ، تهرانسمت، رانیا
 (1831) اهلل فضرررب، یرضرررو یحشرررمت-

فررررش  مجمواررره قررروانم  و مقررررراع
 . ، تهرانسحوری، باد ایران دست

، اتورمنمفرش در م (1816) یال، یحصور-
. ، تهرانفرهنگان

 قرالی » (1856) بهمر  ، خان محمرد لذری -
 گرروهر کرمرران )قررالی بشناسررم  را ایررران

هنررر و مرررد  )هنررر و  ، «ایررران( جاودانرره
 . 88-25، 115شماره ، شهریور، معماری(

، یدمشره  و محمد،  ممع؛ ارکا یال، دهخدا-
، نامرره دهخرردا لغررت (1868) رجعفرر دمسرر

 . ، تهراندانشگاه تهران
در فررش   یوهشر پو (1831) تورب، ژوله-

 . ، تهرانیساولی، رانیا
طراحران   (1831 )  یرمشر ، بماسرراف   صور-

 مراحررب  در  یرمسرر   -رانیرربررزرگ فرررش ا
 . ، تهرانانمکپ، فرش یطراح  تحوو 
 (1831) مهنراز ، ینروائ  و حسر  ، یزیاز-

 یدر قرال  یانتزاار  هرای  هیر ما بر   یبررس»
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. ، تهرانزیمپا، رانیفرش ا یانجم  الم
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 .  تهران، بهار، رانیا

، خرواه  زر واکارر   سرمد الری  ، قرشی بنرایی -
، قررررالی راهنمررررای ذرع (1888) کررررری 
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. ، تهرانفرهنگستان هنر، یحس  محسنم

ای بررر  مقدمرره( 1811) جرروادولی، یسررا-
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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

دوفصلنامه
علمی - پژوهشی

انجمن علمی
فرش ایران
شماره 24

پاییز و زمستان 1392

25

مله از ابزاری دیگر با همم  انوان )سوزنی( ای  وس .12
بافی جهرت جلروگمری از کجری فررش      که در قالی
 .  متمایز استشود، کامالا  استفاده می

های  کشی نقشه تری  افرادی که در جدوو از معرود .18
کررردن لن   فرررش تررأثمر بسررمار زیررادی در روشررمند

خان شاهرخی طرراح کرمرانی اسرت. او    رداشته، امم
طراحی، دقت و مهارتی ه  در کار جدوو االوه بر 

های فرش داشرته اسرت. تقریاراا     کشمدن روی طرح
 اند مانده باقی هایی که از گذشته در کرمان  همه نقشه

جررداوو نقشرره فرررش متعلررق برره شرررکت    ماننررد)
M.C.O. کره   است( کار دست او و یا شاگردان وی

نگار از مشهد  صنعت کردند. اادالحممد با او کار می
های خرود را روی کاغرذهایی رسر      ز اولم  نقشهنم

 صرورع جردوو   کر  بره   کرد که لنها را با خرط  می
 .لورد )المجه( درمی

برار   ئری معتقرد اسرت اولرم      اکارر مهردی   استاد الی .14
، توسرط اسرتاد    صورع چاپی کاغذهای شطرنجی به

رست  شمرازی با چاپ افست تهمه شرده اسرت )بره    
 .نقب از گفتگوی نگارنده با وی(

 شود.  ااث اد  بروز اشتااه میب .15
سرات با  بااث افرزای  ممرزان تولمرد نقشره نمرز       .16

 شود.  می
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 ؛مترر اسرت   سرانتی  56ذرع کره معرادو    لرشم = نم 
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شانزده  ذرع که معرادو   پونزا= یک ؛متر است سانتی

دو  ذرع کره   و سی  هفدر  = یک ؛متر است سانتی 1
ایپ= طناب، هرر ایرپ    ؛متر است سانتی 8.5معادو 

مترر اسرت. هنروز     سانتی 1121معادو ده ذرع یعنی 
انروان   فروشران تاریرز بره    در بازار فرشلرشم  ه  

 سنج  طوو کاربرد دارد.
گفتگوی نگارنده با اسرتاد جرواد لمررزش، کاشران،      .13

 . 1838مرداد 
شده در اندازه یک گره ذرای را  های بافته تعداد گره .13

 شمار قالی گویند.   رب

« گرز »یرا  « ذرع»گمری طوو در گذشته  مقماس اندازه .21
مترر بررای منراطق     سرانتی  114معادو که  بوده است

 5/6گرره   16باد )اغلب مرکز ایران(، برابرر   فارسی
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 متری است.   سانتی 15/6

برراد  هرای مرورد اسرتفاده منراطق فارسری      در نقشره  .21
فررش در یرک چرارب     شمار خصو  اراب، رب به

گفتره  « رگ»شود که به اصرطالح   ذرای محاساه می
 شود.  می

رایرج  « رب»در کاغذهای شطرنجی ترکی اصرطالح   .22
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هرا را از هر  جردا     هایی که در نقشه حاشرمه  خطبه  .28
 گویند.   کند، زه یا ممله می می
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پردازی،  های نقش بررسی ویژگی
های  خورجین-آمیزی و بافتار قالی رنگ

 عرب جَبّاره فارس
 

 اصغر شیرازی دکتر علی
 تهران شاهد دانشگاه هنر، دانشکدۀگروه پژوهش هنر  علمی هیئت عضو و استادیار

 حسام کشاورز
 مدرس تربیت دانشگاه هنر، دانشکدۀ هنر، پژوهش دکترای دانشجوی

 اللهی ه آیتال دکتر حبیب
 تهران شاهد دانشگاه هنر، دانشکدۀگروه پژوهش هنر  علمی هیئت عضو و دانشیار

 
 
 
 
 
 

 چکیده
 خمسه   اتحادیه   مجموعه   زیهر  که   فارس عرب ایل
 دارد. کهنهی  بسهاار  بهافی  فرش سنت رود، می شمار ب 

  مجموعه  زیهر  در همگی ک  ایل این بافندۀ های طایف 
 بهافی  فهرش  فرهنه   گارند، می قرار جَبّاره های عرب
 طهو   در و فراگرفت  اسالم صدر در را باستان فارس
 دگرگهونی  و تحهو   آن در خهوی   شهاوۀ  ب  ها سده

 و شههبانی معاشههت اقتضههای بهه  انههد. کههرده ایجههاد

 ناز ای محفظ  های بافت دست برخی بافت روی، کوچ
-قهایی  اسهت.  یافت  راه مردمان این بافندگی سنت ب 

 ایهل  ای محفظه   بافت  مهمترین و ترین رایج خورجان
 و دار پههرز ههها بافههت دسههت گونهه  ایههن اسههت. عههرب

 یها  ینگه   دو در و هسهتند  قهایی  جهن   از و بافت  گره
 بافت  بار حمل برای چهارگوش صورت ب  و ینگ  تک
 هههای ویژگههی مطایعهه  مقایهه  ایههن هههد  شههوند. مهی 
 های خورجان-قایی بافتار و آمازی رن  پردازی، نق 
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