
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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1چکیده
و آذربایجان شرقی یکی از مناطق مهم در امر تولید   

. شددهریا  ایددران اسدد  بددا  دسدد  قددالیتجددار  
صنع  -متع د  در این استان، در امر تولی  این ینر

اسددتان   یددا شهرسددتاندارندد . یددری  از  فعالیدد 
در ا  طوالنی و درخشدان   آذربایجان شرقی، با سابقه

. بدا توهده   اس ارزش  یا  بسیار زیبا و با باف  قالی
 در طرح، نقش، رنگ و بافد ،  خاص  یا به ویژگی

یا  یری  از گذشته تا به امروز دارا  شدهر    قالی
ید   اصد ی در ایدن هدژویش     ههانی بوده اسد .  
 و روز   امیا نمونه قالی و نقش بررسی کامل طرح

به چگونگی و بوده آنها در  شناسایی ساختار طراحی
 .هرداخته ش ه اسد  قالی  در این طراحی و الگویا 

                                                           
بررسدی  »نامده شدبنم مدمد   بدا نندوان       این مقاله برگرفته از هایان 1

یمدراه طراحدی ید      یا  طراحی فرش منطقه یری  بده  تطبیقی شیوه
 در دانشگاه ینر اسالمی تبریز اس . «نمونه قالیچه

یا  ایدن   قالییا   ویژگیبه نخس  ن هژویش در ای
ی شناس و ساختار بررسیسپ   ،ش هاشاره  شهرستان
و در هایدان  گرفته  انجام این شهرستان  یا قالی طرح

یدا    ا  خداص موهدود در طدرح   ید  به بیان اس وب
 هرداخته ش ه اسد .  این شهرستان  یا قالی حاکم بر

این هژویش در نوع خود توصیفی بوده و اطالندا   
 .گردید ه اسد   تد یدل  به شیوه کیفدی  آم ه  دس  به

اطالنا  این هژویش در کل بدر اسدا     آور  همع
بدده منددابع    و در مددوارد بددوده مطالعددا  میدد انی 

نشدان  ایدن هدژویش    ا  مراهعه ش ه اس . کتابخانه
در  و مشدتر   ساختاریا  ثابد   واصول  دی  که می

وهدود  یدری    معاصر یا  رنگ قالی نقش و طرح،
 تأکی این شهرستان با  قالیاکنون  داشته و دارد که یم
   شود. می بر این اصول بافته



 یشناسد  ساختار طرح، ، یری ،قالی :هایکلیدیواژه
 .طرح
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مقدمه
 ی در آذربایجان شرقیباف قالییری  از هم ه مناطق 

آن در اکثدر   قدالی  اسد  کده   سابقه چن  ص  سالهبا 
ایدن منطقده    قدالی  .کشوریا  دنیا شناخته ش ه اس 

فدرد  از نردر طدرح،     هبد  یا  مندصدر  دارا  ویژگی
این اس  مس م که  آنچه اس .شیوه باف  و رنگرز  

 شد ه این منطقه یمچنان حفظ  قالیاصال  که  اس 
 1و تجار طریق بافن گان اصال  سینه به سینه از این و

از  به زنان و دختران امروز  انتقال داده ش ه اسد . 
 قدالی یدا  مهدم بافند گی     از کانون طرفی این منطقه

ق م هنبشی اس  کده در   و هیش آی  شمار می ایران به
 و قالینوزدیم برا  هیشرف  صادرا   نیمه دوم قرن

در ایران، آغاز  یباف قالی  یا کارگاه گسترش در نتیجه
)یدر     نامه ربع رشدی    یری  در وقفنام . »ش 

 یجدر   7802مذکور افتاده نوشتن این کتاب به سدال 

 وسدی ه  بده  [اسد   صددی   قمر  یجر  680] قمر 

یافتده   خاتمده  یم انی حکیم ال ین رشی  اهلل فضل شیخ
تابعده   آن کتاب مرکزید  یدری  بدر اقمدار     اس  در
آن  تداریخ یدا بعد  از    آن قبل از .گردی ه اس  روشن
آن ناحیده رایدب بدوده یدا نبدوده       ی درباف قالیصنع  
 . 72 ،1384نژاد،  )یریسی «دس  نیس  سن   در

 
پیشینهتحقیق

در خصوص قالی منطقه یری  مطالد  هراکند ه در   
شدود، ولدی چند  مقالده      مدی  دید ه  یدا  برخی کتداب 
توان یاف  که بده قدالی    می این موضوع تخصصی در

کده  . حشمتی رضو  معتق  اسد   ان  یری  هرداخته
منطقه آذربایجان از نرر شدیوه بافند گی سده حدوزه     

یا  غربی یعندی   شهرستان»اص ی دارد که نبارتن  از 
بافند گان آن بده شدیوه    که  «مراغه»و « مرن »، «تبریز»

یا  شرقی یعندی   بافن . شهرستان با  قالی می شهر 
، قسدم  شدمالی   «شدهر  مشکین»، «اردبیل»، «خ خال»

کده در آنجدا   « یشترود»و « میانه»، «سراب»ارسباران، 
« یددری »بددا  رواد دارد و حددوزه  شددیوه روسددتایی

و روستایا  « گوراوان»شامل خود شهرستان یری ، 
و حومه آن کده سدبکی   « ایر»هیرامون آن و یمچنین 

)حشددمتی « خدداص و مانندد  سددب  روسددتایی دارندد 
در ی بداف  قدالی ندالوه بدر رواد    . 24 ،1387 رضو ،

ی باف قالییری ، در اکثر مناطق مجاور این منطقه نیز 
بسیار رواد دارد و از هم ه مشاغل مورد ایمید  در  

مرکدز   مهمتدرین یدری    آید .  شمار می این منطقه به
 که تمدامی  گردد میمنطقه مدسوب  اینی در باف قالی

شهریا و روستایا  مجاور آن به تق ی  از ایدن شدهر   
با تغییراتی در طرح و رندگ   بهیا  مشا به تولی  قالی

ان .  تر اق ام کرده و گایی از نرر کیفی در سط  هایین
در زمینده   ماینامه قدالی ایدران  ا  در  خطایی در مقاله

 یری  و تاریخچه آن معتق  اس : قالی
 13ی در یری  ق م  طوالنی دارد و به باف قالی»

گددردد. قبددل از آن نیددز مددردم در  مددی قددرن هددیش بددر
کردند .   بدافی فعالید  مدی    یا  گ یم و هداهیم  زمینه

صنع  قالی در یری  از طریق تجار تبریز بده ایدن   
یا  آن بده ندام یمدان     منطقه انتقال یافته و اکثر نقشه

یا  تاهر ، توک ی،  تجار ثب  ش ه اس  مانن  نقشه
دلیدل   بیگ. در حال حاضر یم به چ نگر  و اسمانیل

ن د  موقعید     ونق بازار قالی و از طر  دیگر بده ر
 زا هغرافیایی منطقه که نبود ایجاد کارخانجا  اشتغال

خصدوص زندان و    را در هی داشته، اکثدر مدردم و بده   
ی مشدغول فعالید  یسدتن .    باف قالیدختران در شغل 

 این در دام ار  از بع  اص ی مشاغل از یکی یباف قالی

 . 10-11 ،1383 )خطایی، «شود. می مدسوب منطقه

مقدمه
 ی در آذربایجان شرقیباف قالییری  از هم ه مناطق 

آن در اکثدر   قدالی  اسد  کده   سابقه چن  ص  سالهبا 
ایدن منطقده    قدالی  .کشوریا  دنیا شناخته ش ه اس 
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ق م هنبشی اس  کده در   و هیش آی  شمار می ایران به
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پیشینهتحقیق

در خصوص قالی منطقه یری  مطالد  هراکند ه در   
شدود، ولدی چند  مقالده      مدی  دید ه  یدا  برخی کتداب 
توان یاف  که بده قدالی    می این موضوع تخصصی در

کده  . حشمتی رضو  معتق  اسد   ان  یری  هرداخته
منطقه آذربایجان از نرر شدیوه بافند گی سده حدوزه     

یا  غربی یعندی   شهرستان»اص ی دارد که نبارتن  از 
بافند گان آن بده شدیوه    که  «مراغه»و « مرن »، «تبریز»

یا  شرقی یعندی   بافن . شهرستان با  قالی می شهر 
، قسدم  شدمالی   «شدهر  مشکین»، «اردبیل»، «خ خال»

کده در آنجدا   « یشترود»و « میانه»، «سراب»ارسباران، 
« یددری »بددا  رواد دارد و حددوزه  شددیوه روسددتایی

و روستایا  « گوراوان»شامل خود شهرستان یری ، 
و حومه آن کده سدبکی   « ایر»هیرامون آن و یمچنین 

)حشددمتی « خدداص و مانندد  سددب  روسددتایی دارندد 
در ی بداف  قدالی ندالوه بدر رواد    . 24 ،1387 رضو ،

ی باف قالییری ، در اکثر مناطق مجاور این منطقه نیز 
بسیار رواد دارد و از هم ه مشاغل مورد ایمید  در  

مرکدز   مهمتدرین یدری    آید .  شمار می این منطقه به
 که تمدامی  گردد میمنطقه مدسوب  اینی در باف قالی

شهریا و روستایا  مجاور آن به تق ی  از ایدن شدهر   
با تغییراتی در طرح و رندگ   بهیا  مشا به تولی  قالی

ان .  تر اق ام کرده و گایی از نرر کیفی در سط  هایین
در زمینده   ماینامه قدالی ایدران  ا  در  خطایی در مقاله

 یری  و تاریخچه آن معتق  اس : قالی
 13ی در یری  ق م  طوالنی دارد و به باف قالی»

گددردد. قبددل از آن نیددز مددردم در  مددی قددرن هددیش بددر
کردند .   بدافی فعالید  مدی    یا  گ یم و هداهیم  زمینه

صنع  قالی در یری  از طریق تجار تبریز بده ایدن   
یا  آن بده ندام یمدان     منطقه انتقال یافته و اکثر نقشه

یا  تاهر ، توک ی،  تجار ثب  ش ه اس  مانن  نقشه
دلیدل   بیگ. در حال حاضر یم به چ نگر  و اسمانیل

ن د  موقعید     ونق بازار قالی و از طر  دیگر بده ر
 زا هغرافیایی منطقه که نبود ایجاد کارخانجا  اشتغال

خصدوص زندان و    را در هی داشته، اکثدر مدردم و بده   
ی مشدغول فعالید  یسدتن .    باف قالیدختران در شغل 

 این در دام ار  از بع  اص ی مشاغل از یکی یباف قالی

 . 10-11 ،1383 )خطایی، «شود. می مدسوب منطقه
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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
 ی در آذربایجان شرقیباف قالییری  از هم ه مناطق 

آن در اکثدر   قدالی  اسد  کده   سابقه چن  ص  سالهبا 
ایدن منطقده    قدالی  .کشوریا  دنیا شناخته ش ه اس 

فدرد  از نردر طدرح،     هبد  یا  مندصدر  دارا  ویژگی
این اس  مس م که  آنچه اس .شیوه باف  و رنگرز  

 شد ه این منطقه یمچنان حفظ  قالیاصال  که  اس 
 1و تجار طریق بافن گان اصال  سینه به سینه از این و

از  به زنان و دختران امروز  انتقال داده ش ه اسد . 
 قدالی یدا  مهدم بافند گی     از کانون طرفی این منطقه

ق م هنبشی اس  کده در   و هیش آی  شمار می ایران به
 و قالینوزدیم برا  هیشرف  صادرا   نیمه دوم قرن

در ایران، آغاز  یباف قالی  یا کارگاه گسترش در نتیجه
)یدر     نامه ربع رشدی    یری  در وقفنام . »ش 

 یجدر   7802مذکور افتاده نوشتن این کتاب به سدال 

 وسدی ه  بده  [اسد   صددی   قمر  یجر  680] قمر 

یافتده   خاتمده  یم انی حکیم ال ین رشی  اهلل فضل شیخ
تابعده   آن کتاب مرکزید  یدری  بدر اقمدار     اس  در
آن  تداریخ یدا بعد  از    آن قبل از .گردی ه اس  روشن
آن ناحیده رایدب بدوده یدا نبدوده       ی درباف قالیصنع  
 . 72 ،1384نژاد،  )یریسی «دس  نیس  سن   در

 
پیشینهتحقیق

در خصوص قالی منطقه یری  مطالد  هراکند ه در   
شدود، ولدی چند  مقالده      مدی  دید ه  یدا  برخی کتداب 
توان یاف  که بده قدالی    می این موضوع تخصصی در

کده  . حشمتی رضو  معتق  اسد   ان  یری  هرداخته
منطقه آذربایجان از نرر شدیوه بافند گی سده حدوزه     

یا  غربی یعندی   شهرستان»اص ی دارد که نبارتن  از 
بافند گان آن بده شدیوه    که  «مراغه»و « مرن »، «تبریز»

یا  شرقی یعندی   بافن . شهرستان با  قالی می شهر 
، قسدم  شدمالی   «شدهر  مشکین»، «اردبیل»، «خ خال»

کده در آنجدا   « یشترود»و « میانه»، «سراب»ارسباران، 
« یددری »بددا  رواد دارد و حددوزه  شددیوه روسددتایی

و روستایا  « گوراوان»شامل خود شهرستان یری ، 
و حومه آن کده سدبکی   « ایر»هیرامون آن و یمچنین 

)حشددمتی « خدداص و مانندد  سددب  روسددتایی دارندد 
در ی بداف  قدالی ندالوه بدر رواد    . 24 ،1387 رضو ،

ی باف قالییری ، در اکثر مناطق مجاور این منطقه نیز 
بسیار رواد دارد و از هم ه مشاغل مورد ایمید  در  

مرکدز   مهمتدرین یدری    آید .  شمار می این منطقه به
 که تمدامی  گردد میمنطقه مدسوب  اینی در باف قالی

شهریا و روستایا  مجاور آن به تق ی  از ایدن شدهر   
با تغییراتی در طرح و رندگ   بهیا  مشا به تولی  قالی

ان .  تر اق ام کرده و گایی از نرر کیفی در سط  هایین
در زمینده   ماینامه قدالی ایدران  ا  در  خطایی در مقاله

 یری  و تاریخچه آن معتق  اس : قالی
 13ی در یری  ق م  طوالنی دارد و به باف قالی»

گددردد. قبددل از آن نیددز مددردم در  مددی قددرن هددیش بددر
کردند .   بدافی فعالید  مدی    یا  گ یم و هداهیم  زمینه

صنع  قالی در یری  از طریق تجار تبریز بده ایدن   
یا  آن بده ندام یمدان     منطقه انتقال یافته و اکثر نقشه

یا  تاهر ، توک ی،  تجار ثب  ش ه اس  مانن  نقشه
دلیدل   بیگ. در حال حاضر یم به چ نگر  و اسمانیل

ن د  موقعید     ونق بازار قالی و از طر  دیگر بده ر
 زا هغرافیایی منطقه که نبود ایجاد کارخانجا  اشتغال

خصدوص زندان و    را در هی داشته، اکثدر مدردم و بده   
ی مشدغول فعالید  یسدتن .    باف قالیدختران در شغل 

 این در دام ار  از بع  اص ی مشاغل از یکی یباف قالی

 . 10-11 ،1383 )خطایی، «شود. می مدسوب منطقه

 قدالی ادواردز در کتاب قدالی ایدران، در بررسدی    
یدا    منطقه یری  به روستایا  آن و تع اد دسدتگاه 

ی این منطقه اشاره کرده و در مورد آن چندین  باف قالی
چهار می ی شرق تبریدز در یکدی از    در»آورده اس : 
ترین و بکرترین نواحی بافند گی ایدران    هال  توهه

تدوان بدرا     نمدی  واقع گردی ه اس . چون نام بهتر 
نددامم، ولددی آن را  آن یافدد  مددن آن را یددری  مددی 
یدایی   نامن . قالی گوراوان، مهربان و بخشایش یم می

الذکر و سدایر روسدتایا بدر     را که نام روستایا  سابق
آن اطالق ش ه اس  یر روز برا  داد و ست  به بازار 

یدا در کشدوریا     ی از ایدن ندام  آورن . بعض تبریز می
نیز مت اول اس  و مدورد اسدتعمال دارد.   زمین  مغرب

لکن در بین سی روسدتا کده ایدن ناحیده را تشدکیل      
ترین و مهمترین آنها مدسدوب   دی  یری  بزرگ می
کند . بندابراین    شود و بهترین نوع قالی را تهیه می می

توان  سم  ریبر  سایر روستایا را داشدته   واقعاً می
تماالً قبدل  باش . ب ون ش  از آغاز قرن نوزدیم و اح

ی در ناحیدده یددری  بدداف قددالیاز ایددن تدداریخ، حرفدده 
مت اول بوده اس . گرچه من از وهدود قدالی کده بدا     
اطمینان بتوان آن را به این ناحیده در زمدانی قبدل از    

اطددالع یسدتم. سددابقه صددنع    نسدب  داد بددی  1800
ی در روستا  بخشدایش از سدایر روسدتایا     باف قالی

   . 73-75 ،1368)ادواردز،  «این ناحیه بیشتر اس .
سدابقه تدردد و    دلیل افزایش بدی  هدر دوره قاهار ب

مبادال  فرینگی با کشوریا  اروهایی و آمریکدایی،  
 رونق و افزایش تولی  قدالی و صدادرا  آن   ا موهب
بدا   ،در هایان س ه سیزدیم یجدر  قمدر   . »ش  مهیا

یدا    یدان بدرا  قدالی   یافزایش ناگهانی تقاضا  اروها
ایران  قالی، آن یم به مق ار زیاد بانث گردی  تا ایران

هدا مقد ما  تولید  انبدوه و      احیاء گردی ه و در یمه

مردان فرایم گردد. در واقع از  متعاقباً توهها  دول 
آن ینگدام کده    ،دیه آخر قرن سیزدیم یجر  قمر 

ایدران بندا بده تقاضدا  غدرب بدرا         قدالی صادرا  
ایدران بده مرح ده     لیقدا بار از تبریز آغداز شد ،    اولین

دیگر  ق م نهاد که ایمی  آن در تجار  و درآمد   
 ،1381ژولده،  ) «ارز  امروز ایران انکارناهدذیر اسد   

روندق دوبداره در   بده  یمین موضوع اسد  کده    . 18
  گردان یا ی یری  منجر ش  و طرح و نقشباف قالی

  ابدا تغییدر   و یافد   تبریز در منطقده یدری  رواد  
 ش .بافته  اساسی

  یدری  معتقد    یدا  نزیز  در خصدوص قدالی  
  ایدن منطقده دارا    یدا  اس  که طرح و نقش قدالی 

 شکسدته  یا  طرح  فرینگی مشتر  بوده و یا ریشه
 طددرح. کندد  مددی رو یدده قاندد ه نیددا از زیددن  ییددر
 به هیناح نیا بافن گان را گردان نباسی شاه ترنب لچ 
 را یید تغ بدا  مدرور  بده  و ان  کرده لیتب  شکسته طرح

 در نددو ابدد انا  و ذینددی روش بدده گرفتدده صددور 
 ر یتصو فرینگ به ا  تازه بصر  الگویا  یا، طرح
 . 76، 1387)نزیز  و نوایی،  ان  داشته نرضه قالی

ننددوان  بدداره میرزایدی در دو مقالدده خددود در ایدن  
 را خدود  شدهر   نمد ه   ییر یقالکه نموده اس  

 نیا انتقال  یا راه .اس  شیخو نقش و طرح ونیم 
 یمخت فد  طرق به ش ه بافته یا  قالی  رو بر یا طرح
. ردید گ می صور  یا نقشه دستمال از استفاده هم ه از

 ینرمند   ذین انیم  ا واسطه ننوان به یا نقشه دستمال
 ندد ینما مددی نمددل ینرمندد  بافندد ه دسددتان و طددراح

 یگسددتردگ و تنددوعو نیددز  . 113 ،1388 میرزایددی،)
 حدذ   بدا  منطقده  نید ا قالی  یا هیما نقش و یا طرح
  ییدر  یباف قالی فرینگ از یا نقشه دستمال یجیت ر
مقالده   .اسد   شد ه  مک یچاه  یا نقشه ینیگزیها و
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 شددمار حاضددر حددال دردیدد  کدده  ایشددان نشددان مددی
 سد  یب از شیبد  از شدهر  نیا در قالی بیرا  یا طرح

 .اسدد   هیرسدد نموندده شددش بدده سددابق نموندده
 اغ د   یا طرح نیا دین ه لکیتش یاص   یا هیما نقش
 نید ا عد  یطب و فریندگ  در شده یر و اسد    مشتر
 . 381، 1390)میرزایی،  دارد منطقه
 

آوریاطالعات،هدد ونوعتحقیق،روشجمع
 سؤالاصلی

این تدقیق از نوع توصیفی بوده و تجزیده و تد یدل   
نگدر )اسدتقرایی  و کیفدی     اطالنا  به شدیوه هزیدی  

مید انی و   اس . بخش اص ی این مقاله بدا اطالندا   
آور  اطالندا  بده    حضور در منطقه یری  و همع

یدا  مصداحبه و مشدای ه انجدام یافتده اسد .        شیوه
مطالعا  تاریخی و تهیه برخی تصاویر بدا کیفید  و   

ا  و بددا ابددزار   هیشددینه منطقدده بدده شددیوه کتابخاندده  
بدردار  انجدام گرفتده اسد .      بردار  و نکد   فیش

ن دادن شناسدایی و نشدا    ی   اصد ی ایدن هدژویش   
یا  یری  اس  و سؤاال  اص ی  ساختار طرح قالی

 نبارتن  از:  
یدا  معاصدر    چه طدرح و نقشدی در قدالی   -

 یری  بیشترین کاربرد را دارد؟
یددا  مشددتر  الگددو  طراحددی و  ویژگددی-

یدا  معاصدر یدری      ساختار اص ی قدالی 
 برگرفته از ک ام اس ؟

 
ییموقعیتجغرافیا

 در قسدم  شدمال   و کی ومتر  تبریدز  60یری  در 
استان آذربایجان شرقی در مجاور  شدهریا    شرق

قدرار گرفتده   ایر در غرب و شدهر مهربدان در شدرق    
شهرستان یری  شدامل دو بخدش مرکدز  و    اس . 

بخدش مرکدز  آن بدا مرکزید  شدهر       ،خواهه اس 
سده شدهر    یدن و سه شهر تابعه دارد که ابوده  یری 

خدش  مرکزید  ب   یسدتن    ک وانق و زرنق ،بخشایش
 .دوم نیز با شهر خواهه اس 

 

 
 

نقشهجغرافیاییمنطقههریس.1تصویر
(1387،76،)مأخذ:عزیزی،نوائی

 
هدریسومعرفدیطدرحوقالیالگوهایبافت

رایجمعاصرهاینقش
ایران بخدش اصد ی هنبده یندر       قالیطور که  یمان

 قدالی  ،خود را م یون طدرح و نقدش خدویش اسد     
مجمونه مهمدی از هغرافیدا     زیر ننوان بهیری  نیز 

شهر  و آوازه ههانی خدود را   ی ازبخش ،ایران قالی
طرح و رندگ  م یون طرح و نقش زیبا و به اصطالح 

 اس .   ددکوراتیو خو
نشان دین ه منطقده بافد     قالیدر واقع نقشه یر 

  که اغ   افراد  که در کار خرید    ح  ، بهاس  آن
یستن ، با ی  نگداه بده نقشده و ندوع     قالی و فروش 

Goljam [25] ed 4.indd   104 2/8/2015   8:05:56 AM



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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 شددمار حاضددر حددال دردیدد  کدده  ایشددان نشددان مددی
 سد  یب از شیبد  از شدهر  نیا در قالی بیرا  یا طرح

 .اسدد   هیرسدد نموندده شددش بدده سددابق نموندده
 اغ د   یا طرح نیا دین ه لکیتش یاص   یا هیما نقش
 نید ا عد  یطب و فریندگ  در شده یر و اسد    مشتر
 . 381، 1390)میرزایی،  دارد منطقه
 

آوریاطالعات،هدد ونوعتحقیق،روشجمع
 سؤالاصلی

این تدقیق از نوع توصیفی بوده و تجزیده و تد یدل   
نگدر )اسدتقرایی  و کیفدی     اطالنا  به شدیوه هزیدی  

مید انی و   اس . بخش اص ی این مقاله بدا اطالندا   
آور  اطالندا  بده    حضور در منطقه یری  و همع

یدا  مصداحبه و مشدای ه انجدام یافتده اسد .        شیوه
مطالعا  تاریخی و تهیه برخی تصاویر بدا کیفید  و   

ا  و بددا ابددزار   هیشددینه منطقدده بدده شددیوه کتابخاندده  
بدردار  انجدام گرفتده اسد .      بردار  و نکد   فیش

ن دادن شناسدایی و نشدا    ی   اصد ی ایدن هدژویش   
یا  یری  اس  و سؤاال  اص ی  ساختار طرح قالی

 نبارتن  از:  
یدا  معاصدر    چه طدرح و نقشدی در قدالی   -

 یری  بیشترین کاربرد را دارد؟
یددا  مشددتر  الگددو  طراحددی و  ویژگددی-

یدا  معاصدر یدری      ساختار اص ی قدالی 
 برگرفته از ک ام اس ؟

 
ییموقعیتجغرافیا

 در قسدم  شدمال   و کی ومتر  تبریدز  60یری  در 
استان آذربایجان شرقی در مجاور  شدهریا    شرق

قدرار گرفتده   ایر در غرب و شدهر مهربدان در شدرق    
شهرستان یری  شدامل دو بخدش مرکدز  و    اس . 

بخدش مرکدز  آن بدا مرکزید  شدهر       ،خواهه اس 
سده شدهر    یدن و سه شهر تابعه دارد که ابوده  یری 

خدش  مرکزید  ب   یسدتن    ک وانق و زرنق ،بخشایش
 .دوم نیز با شهر خواهه اس 

 

 
 

نقشهجغرافیاییمنطقههریس.1تصویر
(1387،76،)مأخذ:عزیزی،نوائی

 
هدریسومعرفدیطدرحوقالیالگوهایبافت

رایجمعاصرهاینقش
ایران بخدش اصد ی هنبده یندر       قالیطور که  یمان

 قدالی  ،خود را م یون طدرح و نقدش خدویش اسد     
مجمونه مهمدی از هغرافیدا     زیر ننوان بهیری  نیز 

شهر  و آوازه ههانی خدود را   ی ازبخش ،ایران قالی
طرح و رندگ  م یون طرح و نقش زیبا و به اصطالح 

 اس .   ددکوراتیو خو
نشان دین ه منطقده بافد     قالیدر واقع نقشه یر 

  که اغ   افراد  که در کار خرید    ح  ، بهاس  آن
یستن ، با ی  نگداه بده نقشده و ندوع     قالی و فروش 

 قدالی دیند  کده آن    راحتی تشخیص می به قالیباف  
. اسد   مربوط به ک ام منطقه یا چه مدد وده زمدانی  

یدا  یدری  در گذشدته از تندوع بسدیار       طرح قدالی 
باالیی برخوردار بوده، اما بدا گذشد  زمدان و رواد    

تبریز دیگر آن تنوع و گستردگی طرح  قالییا   طرح
خدورد،    چشدم نمدی     این منطقه بهیا قالیقش در و ن
ی ایدن  بداف  قدالی یا   یا  یری  در دیگر حوزه طرح

منطقه از هم ه گدوراوان، بخشدایش، شدربیان، ایدر،     
... نبی ورد ، مهریوان، قراچه و المبران، نمرور، آرباتا

 یدایی  شود، اما در یدر منطقده دارا  تفداو     بافته می
یا   شناسایی این قالییا موه   این تفاو که  اس 
 یا  آن ش ه اس .  یا  یری  و دیگر حوزه از قالی

کده   اسد   یا  یری  از نوع شکسدته  یطرح قال
تعبیدر   بده ین سدی  از آن در برخی موارد بده اشدتباه   

از خطوط صدا  و بدا زاویده     کنن . طرح شکسته می
دی  کده   نشان میطراحی کنونی شیوه و  تشکیل ش ه

 ،را دید ه  گردان )اغ د  تبریدز   در ابت ا طرح بافن ه 
سددپ  بددا توهدده بدده ذیددن و خالقیدد  خددود آن را  

الگویدا    نکته مهم اینکده  باف . می سپ  هروران ه و
دید  کده    نشان مدی  یا  نقشه دستمال) یا طرح و نقشه

گردان یستن   یا   رو  هارچهیا رغم اینکه طرح ن ی
 .اند   شکسدته    بافتده شد ه دارا  طدرح   یا ولی قالی

و نیدز   یا گذار  و تغییر رنگ بافن ه در رنگ خالقی 
 ،  یدری  یدا  شمار کم در قدالی  ساختار باف  و رد

با طرح و نقش ه ی  و بده   یا منجر به خ ق این قالی
  یدا  قالیتنوع طرح و نقش در » شود. می نام یری 

یا  شدطرنجی امدروز  و    یری  قبل از رواد نقشه
 نندوان  بده  یدا  نقشده  دسدتمال تا زمانی کده اسدتفاده از   

کدار   هبد  یدا  قالیالگویا  رایب طرح و نقش در باف  
ا  برخدوردار   رف ، از گسدتردگی قابدل مالحرده    می
 . 381 ،1390)میرزایی،  «بود
 
الگوهایبافت)نقشه(درهریس.1

 هک ی از حافر طور  بهباف   برا در گذشته بافن گان 
تده  باف  قدالی خود یار  گرفته و آنچه که از طرح ی  

ش ه در ذین خود ثب  کرده بودن  را بر رو  تدار و  
و در معدر  نمدایش قدرار    کدرده  بدافی   هود، دوبداره 

، اما با گذشته زمان اس وب اهراء و بافد   ان  داده می
و نالوه بر ذین بافن ه لوازم دیگر  نیدز  نمود تغییر 

  یا در ذیل سه نمونه از شیوه .به یار  بافن گان آم 
منطقده یدری  کده     قدالی موهود برا  انتقدال نقشده   

نقشه   و د گارن  ، بنقشه دستمال  نبارتن  از الف
 معرفی ش ه اس . بر رو  کاغذ شطرنجی،
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 )نقشه رو  کاغذ شطرنجی قشه ن نقشه  ننوان به)نمونه بافته ش ه  نَگاُرَ )طراحی و رنگ رو  هارچه  نقشه دستمال


 نگارندگان()مأخذ:
 
 ها  هاستفاده از نقشه برا  باف  ب رس  مینرر  به

بدافی بده دوره    کم  گرفتن از حافره و شیوه حفری
گیر  انبدوه از تولی کنند گان تبریدز     قاهار و سفارش

  یا قالی و نقش طرحتولی   ه  از رواد. گردد میبر
ههد    نقشده  دستمالتبریز در این حوزه، در ابت ا از 

ایددن . انتقددال نقشدده بدده بافندد گان اسددتفاده شدد     
ا ، بدا ابعداد تقریبداً     بدر رو  هارچده   یا نقشه دستمال

متر مربدع از هدن  چ دوار و بدا ق دم       سانتی 30×30
ساده و با حدذ  نقدوش کوچد  و هیداده      صور  به

ش ه و بافن ه بدا   کردن ساختار اص ی نقشه کشی ه می
ایددن  .اسدد  هرداختدده مددیتوهدده بدده آن بدده بافدد   

طرح کامل  صور  بهدر برخی موارد  یا نقشه دستمال
 م بدر رو  هارچده اهدرا   ید  چهدار   صدور   بهو یا 
ا، ید  نقشده  دسدتمال بع  از رواد یدافتن   ش ه اس . می

را هه  سدهول  در   3بافن گان با توهه به آن، ارنگ

تمدامی نقدوش    شکل که . ب ینوهود آوردن  هباف  ب
ید  هشدتی و    صدور   بهرا در ابعاد ذرع و نیم  قالی
ا  مانند   با تمام هزیی قالیکل  چهارم ی  صور  به

یدا    در زمانو  بافتن  تا در باف  میی  نمونه کامل 
امدا   نقشده اسدتفاده نمایند .    نندوان  بده دیگر از ارنگ 

امروزه با رواد یافتن کاغذ نقشده، بافند گان از رو    
یدا در ابعداد    هردازند . ایدن نقشده    نقشه به بافد  مدی  

و  کاغدذ طراحدی بدا    ر از ابعاد اص ی بدر  تر کوچ 
و در بعضدی  شدود   میرد کشی ه  40تا  30شمار  رد

 یدا بدر   مایده  یا  بعضی از اهزاء و نقدش  موارد رنگ
طدرح و  بدا وهدود ایدن     .گدردد  مدی رو  کاغذ هیاده 

یدا و   آماده، ذیدن بافند ه در اهدراء نقدش     یا  نقش
نقدش    قب دی  یدا  یمانند  دوره ، یدا  رنگگیر  کار به
یدا   ایدن نقشده   در موارد  مدد ود،  ن ارد و ییسزا به

نهد ه   را بدر یا  هنبه یادآور  ک ی اهزاء و نقشتنها 
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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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 )نقشه رو  کاغذ شطرنجی قشه ن نقشه  ننوان به)نمونه بافته ش ه  نَگاُرَ )طراحی و رنگ رو  هارچه  نقشه دستمال


 نگارندگان()مأخذ:
 
 ها  هاستفاده از نقشه برا  باف  ب رس  مینرر  به

بدافی بده دوره    کم  گرفتن از حافره و شیوه حفری
گیر  انبدوه از تولی کنند گان تبریدز     قاهار و سفارش

  یا قالی و نقش طرحتولی   ه  از رواد. گردد میبر
ههد    نقشده  دستمالتبریز در این حوزه، در ابت ا از 

ایددن . انتقددال نقشدده بدده بافندد گان اسددتفاده شدد     
ا ، بدا ابعداد تقریبداً     بدر رو  هارچده   یا نقشه دستمال

متر مربدع از هدن  چ دوار و بدا ق دم       سانتی 30×30
ساده و با حدذ  نقدوش کوچد  و هیداده      صور  به

ش ه و بافن ه بدا   کردن ساختار اص ی نقشه کشی ه می
ایددن  .اسدد  هرداختدده مددیتوهدده بدده آن بدده بافدد   

طرح کامل  صور  بهدر برخی موارد  یا نقشه دستمال
 م بدر رو  هارچده اهدرا   ید  چهدار   صدور   بهو یا 
ا، ید  نقشده  دسدتمال بع  از رواد یدافتن   ش ه اس . می

را هه  سدهول  در   3بافن گان با توهه به آن، ارنگ

تمدامی نقدوش    شکل که . ب ینوهود آوردن  هباف  ب
ید  هشدتی و    صدور   بهرا در ابعاد ذرع و نیم  قالی
ا  مانند   با تمام هزیی قالیکل  چهارم ی  صور  به

یدا    در زمانو  بافتن  تا در باف  میی  نمونه کامل 
امدا   نقشده اسدتفاده نمایند .    نندوان  بده دیگر از ارنگ 

امروزه با رواد یافتن کاغذ نقشده، بافند گان از رو    
یدا در ابعداد    هردازند . ایدن نقشده    نقشه به بافد  مدی  

و  کاغدذ طراحدی بدا    ر از ابعاد اص ی بدر  تر کوچ 
و در بعضدی  شدود   میرد کشی ه  40تا  30شمار  رد

 یدا بدر   مایده  یا  بعضی از اهزاء و نقدش  موارد رنگ
طدرح و  بدا وهدود ایدن     .گدردد  مدی رو  کاغذ هیاده 

یدا و   آماده، ذیدن بافند ه در اهدراء نقدش     یا  نقش
نقدش    قب دی  یدا  یمانند  دوره ، یدا  رنگگیر  کار به
یدا   ایدن نقشده   در موارد  مدد ود،  ن ارد و ییسزا به

نهد ه   را بدر یا  هنبه یادآور  ک ی اهزاء و نقشتنها 

در چه ان ازه، در ک ام هایگاه و  یا نقشو اینکه دارد 
، باشدن   در کندار یکد یگر   یا رنگگیر  ک ام کار بهبا 

   گیرد. انجام می بافن ه با س یقه و ذوق ینرمن کمتر 
 میرزایی بر اسا  مطالعا  می انی خدود متدذکر  

یا  چاهی شطرنجی و  طرحامروزه با رواد » شود می
یا، قد ر    مایه مقی  بودن به تق ی  هزء به هزء نقش

خیال و اب اع بافن گان کم ش ه و از تندوع نقدوش و   
 ،1390)میرزایدی،   «نیدز کاسدته شد ه اسد      یدا  طرح
381 . 
 

هریسقالیطرحونقشرایجامروزی.2
ی  ترنب  ک ی صور  به  معاصر یری ، یا در قالی

به شکل مربع لوز  و در بعضی موارد ترنب به شکل 
نباسدی و قداب    دایره، سدرترنب بده شدکل گدل شداه     

 کده در چهار گوشده تکدرار شد ه     یا لچ  و اس یمی
دارا  ی  گوشه مشابه اس ، حاشیه در اکثر مدوارد  
به شکل سماور  و در بعضی موارد به شدکل بدالیق   

نبارتند    ترنب لچ اس . اهزا  اص ی طرح  4شاماما
از ترنب به شکل لوز  و مربع، سرترنب به شکل گل 

یا   نباسی و قاب اس یمی، زمینه با انوانی از گل شاه
شدکل و   نباسی و برگ، لچ  با گوشه مربع گرد، شاه

ا   انوانی از برگ و گل و غنچه و حاشیه بدا واگیدره  
هدر شد ه   از قاب اس یمی و گل گرد و غنچه و برگ 

ذوق و ینرمن   بافند ه  تد  تأثیر  ءاهزااس . این 
شدک ی   گیدرد و در یدر طدرح و منطقده بده      قرار مدی 

در واقع رمز مان گار  و  .آی  می متفاو  به اهراء در
در حضدور بالواسدطه بافند ه در     یا طرحاصال  این 

بدا   یدا  در قالیترنب  -طرح لچ  کنار طراح آن اس .
گددوش، بدده ویژگددی  یشدد  تددرنب بددزرگ و معمددوالً

و شدد ه اسدد   متمایزکنندد ه قددالی یددری  بدد ل    

شکسدته، ضدمن    ترنب شداخه -ترین آن لچ  معرو 
و نقدوش   تدرنب -لچد  یدا  سدب     گدی  حفظ ویدژ 

و خطدوطی   شکستهبا استفاده از ترکی   -نباسی شاه
یدری  داده   قالیبه دار یویتی کامالً مستقل را  زاویه

ویدژه   یا بده  باز  استثنایی رنگاس . نالوه بر طرح، 
یددایی چددون قرمددز روناسددی، الکددی، مسددی و   رنددگ
خاصدی  یا، زیبدایی   ا  در زمینه اص ی و حاشیه سرمه
 این منطقه داده اس . قالیرا به 

یدا  یدری  بدا     طرح قالیبای  توهه داش  که 
یا   در گذشته طرح واس   گذش  زمان تغییر کرده

سراسر  )افشان ، قابقابی نیدز در ایدن حدوزه بافتده     
ق از ورود نقشه از تبریز به این منداط  ش ه، اما بع  می
ندونی   دلیل رو  کار آم ن ی  اس وب خاص، بده  به

در اس .  ق ر  خالقی  بافن گان نادی ه گرفته ش ه
بدا توهده بده سدفارش تجدار و       یا طرحنتیجه تع اد 

ید     کده اکندون   طور  به، شود میس یقه بازار تعیین 
تع اد طرح خداص و شدناخته شد ه در یدر ید  از      

. قابدل مشدای ه اسد    ی این منطقه باف قالییا   حوزه
اکنون در این حوزه رواد دارد،  اما آنچه امروزه و یم

گوشدا  »تدرنب اسد  کده ندام مد دی آن       طرح لچد  
از هم ده   «تداهر  »ترنب  طرح لچ  و اس  «گوب 
 منطقهیا  اص ی و معرو  در کل این  و فرم یا طرح
شته نیدز طدرح   ذکر اس  که در گذ البته الزم به. اس 
ترنجی دارا  تنوع زیاد  بوده )حد ود بیسد     لچ 

تاهر ، صم خان، متفاوتی مانن   یا  نامطرح  و به 
بی ، حید ر   نقشه، اسمانیل ن ی اصالن، چ نگر، فتاح
،  بدرده شد ه توسدی سدیل    ) نوه سدی، سدیل آهداران   

حددو  ،  )یفدد    گددول ّ، ی ددا   )گربدده هیشددیک ی
ن ی، راح ده،   خان، حافظ نقشه، صنعتگر، نریم حیا 

 ، صددبور ، تددوک ی، سراسددر  -)افشددان باشدداباش
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ولدی   ،غیدره معدرو  بدوده اسد      نقشده، و  هوشقان
از میان و  اس  زه تنها شش مورد ذکر ش ه رایبامرو

ترنب تاهر  و ه  از  این شش طرح نیز، طرح لچ 
، نسب  به چهار طرح خانی ترنب صم  آن طرح لچ 

ار بدوده و میدزان   اسدتقبال بیشدتر  برخدورد    دیگر از
کده    طدور   به  اس  با این دو طرح بیشتر  لیتولی  قا

 تدرنب  لچد  در هژویش می انی دسترسی به دو طرح 
 هدذیر بدوده   ن امکدان ااهر  و صم خان برا  مدققت

ر بدا اسدتناد بده مطالعدا      لذا چهار طرح دیگد  ،اس 
صور    یا و یمچنین از طریق مصاحبه ا  کتابخانه

یری  در بازار  قالیافراد بومی و تجار با گرفته ش ه 
 .اس بررسی ش ه تبریز  قالی
 

معاصدریهداقالیتجزیهوتحلیلطرحونقشه
5هریس

کار  یا  به مایه ش ن بهتر اهزاء و نقش برا  مشخص
 ابتد ا یدر   در یا، بررسی ادامه در یا قالی این در ش ه برده

 چهدارم آورده شد ه و   ید  یدا در قالد     طرح ی  از

سپ   و معرفی ش ه اس  تصویر رو  موهود بر اهزاء
در  بهتر این اهزاء، یدر ید  از اهدزاء مدورد      برا 

ایمی ، با معرفی نام و اصطالح مد ی آنها بده زبدان   
شود. الزم به یدادآور    ترکی در ه ولی قرار داده می
« چهدارم  ید  »یا در قال   اس  که تجزیه تمام طرح

ننوان نمونه در یدر بخدش     ی بوده اس . بهطرح اص
نصف نر  یا نصف « سوم ی »از تجزیه، منرور از 

ض ع نرضی یا « چهارم ی »طول متن قالی، در قال  
 ض ع طولی طرح م  نرر بوده اس .

 
زمینه شامل انوانی از  ترنجتاجری:طرحلچک-الف
یا  کوچ  اسد . تدرنب بده شدکل      یا و برگ غنچه

ینه تشکیل ش ه، در زمینده اول چهدار   مربع از سه زم
قاب و زمینه دوم به شکل لدوز  و زمینده سدوم بده     
شکل مربع اس . لچ  شامل ی  طدرح گوشده بده    
شکل مربع و ی  بخش به رنگ سفی  شامل اندوانی  

یدا    از غنچه اس . حاشیه با طرح سماور  با قداب 
طور ک ی نقوش از نرر ان ازه   اس یمی بزرگ اس . به

گی مناسددبی در کنددار یکدد یگر برخددوردار از یمدداین
 یستن . 

 

 


ترنجتاجری)مأخذ:نگارندگان(.طرحلچک2یرتصو
 

لچ  و گوشه در ان ازه بزرگ اس ، خی لچ  
تقریباً از دو سوم نصف طول متن شدروع شد ه و در   

یم متصدل گشدته اسد . در قسدم       ض ع نرضی به
ه ه قدرار دارد.   4میانی خی ه اکنن ه لچ  از زمینه 

یدا    در بخش زمینه لچ ، تع اد  غنچه در اند ازه 
کوچ  و متوسی به خی ه ا کنن ه متصدل یسدتن .   
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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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ولدی   ،غیدره معدرو  بدوده اسد      نقشده، و  هوشقان
از میان و  اس  زه تنها شش مورد ذکر ش ه رایبامرو

ترنب تاهر  و ه  از  این شش طرح نیز، طرح لچ 
، نسب  به چهار طرح خانی ترنب صم  آن طرح لچ 

ار بدوده و میدزان   اسدتقبال بیشدتر  برخدورد    دیگر از
کده    طدور   به  اس  با این دو طرح بیشتر  لیتولی  قا

 تدرنب  لچد  در هژویش می انی دسترسی به دو طرح 
 هدذیر بدوده   ن امکدان ااهر  و صم خان برا  مدققت

ر بدا اسدتناد بده مطالعدا      لذا چهار طرح دیگد  ،اس 
صور    یا و یمچنین از طریق مصاحبه ا  کتابخانه

یری  در بازار  قالیافراد بومی و تجار با گرفته ش ه 
 .اس بررسی ش ه تبریز  قالی
 

معاصدریهداقالیتجزیهوتحلیلطرحونقشه
5هریس

کار  یا  به مایه ش ن بهتر اهزاء و نقش برا  مشخص
 ابتد ا یدر   در یا، بررسی ادامه در یا قالی این در ش ه برده

 چهدارم آورده شد ه و   ید  یدا در قالد     طرح ی  از

سپ   و معرفی ش ه اس  تصویر رو  موهود بر اهزاء
در  بهتر این اهزاء، یدر ید  از اهدزاء مدورد      برا 

ایمی ، با معرفی نام و اصطالح مد ی آنها بده زبدان   
شود. الزم به یدادآور    ترکی در ه ولی قرار داده می
« چهدارم  ید  »یا در قال   اس  که تجزیه تمام طرح

ننوان نمونه در یدر بخدش     ی بوده اس . بهطرح اص
نصف نر  یا نصف « سوم ی »از تجزیه، منرور از 

ض ع نرضی یا « چهارم ی »طول متن قالی، در قال  
 ض ع طولی طرح م  نرر بوده اس .

 
زمینه شامل انوانی از  ترنجتاجری:طرحلچک-الف
یا  کوچ  اسد . تدرنب بده شدکل      یا و برگ غنچه

ینه تشکیل ش ه، در زمینده اول چهدار   مربع از سه زم
قاب و زمینه دوم به شکل لدوز  و زمینده سدوم بده     
شکل مربع اس . لچ  شامل ی  طدرح گوشده بده    
شکل مربع و ی  بخش به رنگ سفی  شامل اندوانی  

یدا    از غنچه اس . حاشیه با طرح سماور  با قداب 
طور ک ی نقوش از نرر ان ازه   اس یمی بزرگ اس . به

گی مناسددبی در کنددار یکدد یگر برخددوردار از یمدداین
 یستن . 

 

 


ترنجتاجری)مأخذ:نگارندگان(.طرحلچک2یرتصو
 

لچ  و گوشه در ان ازه بزرگ اس ، خی لچ  
تقریباً از دو سوم نصف طول متن شدروع شد ه و در   

یم متصدل گشدته اسد . در قسدم       ض ع نرضی به
ه ه قدرار دارد.   4میانی خی ه اکنن ه لچ  از زمینه 

یدا    در بخش زمینه لچ ، تع اد  غنچه در اند ازه 
کوچ  و متوسی به خی ه ا کنن ه متصدل یسدتن .   

لدوز ، درون   ب در ان ازه متوسی و به شکل مربعترن
تدرنب در اند ازه    آن ی  لوز  قرار گرفته اس ، سدر 

نباسدی اسد . ههندا      کوچ  و به شدکل گدل شداه   

دوم نصف ندر  مدتن اسد .     حاشیه در ح ود ی 
یا  متنوع، متصل به شاخه،  طور ک ی در زمینه گل  به

 ان . در ان ازه متوسی قرار گرفته


تاجریترنجلچکطرحهایمایهمعرفیاجزاءونقش.2جدول

ش
م نق

نا
 

 طرح خطی نقش نام محلی

ش
م نق

نا
 

 طرح خطی نقش )ترکی( نام محلی

ز 
مرک
ب 
ترن

 

 گگوب
 6)نا  

   
لچ

 

 7)گوشه  گوشا

  

 سر
رنب
ت

 

 8قاتوق

می  
س ی
ب ا
قا

 
 9سماور 

  

اب
ق

 

 گارهیز
 10)ین وانه 

گرد  
ل 
گ

 

 11 گِرد )گل شاماما

  

بی
رکی
ل ت
گ

 

)گل  دسته
متصل به 
   12ترنب 

رگ
ب
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 لماشا گو
 14)انبر گل 

  


 )مأخذ:نگارندگان(

زمینه شدامل اندوانی    صمدخان:ترنجلچکطرح-ب

یا  بزرگ بوده و ترنب از دو بخش تشدکیل   از برگ
یدا  ترکیبدی و    و دارا  اندوانی از گدل  اسد   ش ه 
ترنب به شکل قاب اس یمی بدزرگ اسد . لچد      سر

ل کب ون گوشه، دارا  ی  قاب بزرگ اس یمی به ش
واژگون و چند  گدل ترکیبدی بدزرگ اسد . حاشدیه       

 .متشکل از طرح سماور  اس 
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(:نگارندگان)مأخذطرحصمدخانی.3یرتصو

 
خی لچ  از دو سوم نصف طول متن، به شدکل  

یدم   هخطوط مندنی شروع ش ه و در ض ع نرضی بد 
تدر از ضد ع    متصل اس . ض ع طولی لچد  کشدی ه  

نرضی آن اس ، در مرکز لچ  ید  قداب اسد یمی    
لچد  بد ون   و واژگون قرار گرفته  صور  بهبزرگ 
نباسدی در   در لچ  چن  نوع گدل شداه   .اس  گوشه
یا  متفاو  قرار گرفته اس . ترنب بده شدکل    ان ازه
ترنب به شکل قاب اس یمی و کشی ه اس   سرو دایره 
ک ی  طور  به .اس گوب  در ترنب به شکل گل الله و 

یدا  بدزرگ و خمید ه هوشدی ه شد ه و       متن با برگ
تراکم نقوش در ایدن طدرح زیداد اسد . حاشدیه بده       

دوم نصف نر  متن اس . قاب اسد یمی   ان ازه ی 
و گل شاماما در ان ازه بدزرگ اسد . ههندا  حاشدیه     

 نی اس .وکوچ  بیرونی دو برابر حاشیه کوچ  در
چ  و تدرنب  این طرح ب ون ل طرح افشان: -ج

یدا  بدزرگ    بوده اس . زمینه شامل انوانی از بدرگ 
آنچده در ایدن   . اسد   یا  گرد و غنچه ترکیبی و گل

حاشیه به نام ک می بدا  طرح بیشتر حایز ایمی  بوده، 
نباسدی بدزرگ و ید  گدل      ا  از دو گل شداه  واگیره

 .اس  یا ترکیبی در میان گل
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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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(:نگارندگان)مأخذطرحصمدخانی.3یرتصو

 
خی لچ  از دو سوم نصف طول متن، به شدکل  

یدم   هخطوط مندنی شروع ش ه و در ض ع نرضی بد 
تدر از ضد ع    متصل اس . ض ع طولی لچد  کشدی ه  

نرضی آن اس ، در مرکز لچ  ید  قداب اسد یمی    
لچد  بد ون   و واژگون قرار گرفته  صور  بهبزرگ 
نباسدی در   در لچ  چن  نوع گدل شداه   .اس  گوشه
یا  متفاو  قرار گرفته اس . ترنب بده شدکل    ان ازه
ترنب به شکل قاب اس یمی و کشی ه اس   سرو دایره 
ک ی  طور  به .اس گوب  در ترنب به شکل گل الله و 

یدا  بدزرگ و خمید ه هوشدی ه شد ه و       متن با برگ
تراکم نقوش در ایدن طدرح زیداد اسد . حاشدیه بده       

دوم نصف نر  متن اس . قاب اسد یمی   ان ازه ی 
و گل شاماما در ان ازه بدزرگ اسد . ههندا  حاشدیه     

 نی اس .وکوچ  بیرونی دو برابر حاشیه کوچ  در
چ  و تدرنب  این طرح ب ون ل طرح افشان: -ج

یدا  بدزرگ    بوده اس . زمینه شامل انوانی از بدرگ 
آنچده در ایدن   . اسد   یا  گرد و غنچه ترکیبی و گل

حاشیه به نام ک می بدا  طرح بیشتر حایز ایمی  بوده، 
نباسدی بدزرگ و ید  گدل      ا  از دو گل شداه  واگیره

 .اس  یا ترکیبی در میان گل
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 طرح خطی نقش نام محلی نام نقش

 گوب  )نا   ترنب

  

 
 حاشیه

 
 15)نام حاشیه  ک می

  


 )مأخذ:نگارندگان(
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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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 طرح خطی نقش نام محلی نام نقش

 گوب  )نا   ترنب

  

 
 حاشیه

 
 15)نام حاشیه  ک می

  


 )مأخذ:نگارندگان(
 

دلیدل افشدان بدودن، بد ون تدرنب،       این طدرح بده  
، اما دارا  ی  گوب  کوچ  اس  سرترنب و لچ 
 دوم نصدف ندر  مدتن    حاشیه ید   .در مرکز اس 

ا   مدی، واگیدره  ، با ی  حاشیه متفاو  به نام ک بوده
بدرگ و  نباسدی، دو   از ی  گل گرد و ی  گدل شداه  

اسد ،  تشدکیل  یا  گدرد کوچد     ی  شاخه از گل
یدا    یا  بزرگ ترکیبی، گدل  زمینه با انوانی از برگ

یا  گدرد کوچد     یا و گل نباسی و غنچه گرد و شاه
 یم متصل یستن .  هیایی ب با شاخه
 

زمینه شامل اندوانی از   صبوری:ترنجلچکطرح-ج
. ترنب به شکل لوز  اس  یا  کوچ  یا و برگ گل

یدا و   از دو زمینه تشدکیل شد ه، بدا اندوانی از بدرگ     
یا  کوچ  و سدرترنب بدزرگ بده شدکل قداب       گل

. لچ  با خطوط به شکل قاب از زمینه اس  اس یمی
، با گوشه بسیار کوچد  و اندوانی از   اس  ه ا ش ه

نباسی بوده و حاشیه با طرح سماور  با    شاهیا گل
 .اس    گردیا گلانوانی از 

هنجم نصف طول متن شدروع   هلچ  از ح ود س
یم متصل نیس . خی ه ا کنن ه  ش ه و در نر  به

لچ  از زمینه به شدکل گدل اللده اسد . گوشده در      
ان ازه کوچ ، ض ع طولی و نرضدی لچد  بدا یدم     

درهده رسدم شد ه و ید       45برابر و لچ  با زاویه 
قاب اس یمی کوچ  در مرکز لچ  اس . تدرنب بده   

با دو زمینه رسم ش ه، درهه  45شکل لوز  با زاویه 
سرترنب به شکل قاب اس یمی اس ، ید  نقدش بده    

در چهار سو  ترنب بر رو  قاب )گدارهیز    7شکل 
قرار دارد و گارهیز در ان ازه بزرگ و دسته در ان ازه 

یدایی از غنچده و    کوچ  اس . زمینه متن بدا شداخه  
یدم متصدل    یدایی بده   برگ در ان ازه کوچ  با شاخه

وم نصدف ندر  مدتن و قداب     د اس . حاشیه ید  
اس یمی و شاماما در حاشیه در ان ازه بدزرگ بدوده و   

 تراکم نقوش در زمینه حاشیه زیاد اس .  
 

زمینه با اندوانی از   بیگ:ترنجاسماعیلطرحلچک-د
یا هر ش ه و ترنب به شکل دایره شامل دو زمینه  برگ

اس  و چهار گل ترکیبی بزرگ در چهار سو  ترنب 
با دو برگ بزرگ از زمینده هد ا شد ه و    دارد. لچ  

ی  برگ بزرگ در مرکدز لچد  قدرار دارد و دارا     
ی  گوشه بسیار کوچ  اس . حاشدیه دارا  طدرح   

طور ک دی تدراکم نقدوش کمتدر        سماور  بوده و به
 دارد.
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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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و لچ  از دو سوم نصف طول متن شروع شد ه  
متصل نیس ، خی ه ا کنند ه   یم بهدر ض ع نرضی 

و لچ  از زمینده از دو بدرگ بدزرگ تشدکیل شد ه      
لچ  با ی  بدرگ بدزرگ در وسدی و ید  گوشده      

ترنب به شکل دایره در ان ازه کوچد   کوچ  اس . 
بوده، چهار دسته بزرگ در چهار سدو  تدرنب قدرار    
دارد و سرترنب به شکل قاب اس یمی بدزرگ اسد .   

دوم نصدف ندر  مدتن      ههنا  حاشیه به ان ازه ید  
یا  اس یمی در حاشیه در اند ازه بدزرگ    اس ، قاب

بوده و نقش گوشه در چهدار گوشده حاشدیه بدزرگ     
 طور ک ی زمینه متن خ و  اس .    بهتکرار ش ه و 

زمینده شدامل بدرگ و     :ترنجیِدیگولطرحلچک-ر
یا  متنونی اس . ترنب به شکل دو مربع اسد    گل
اند  و از   صور  ضرب ر بر رو  یم قرار گرفته که به

هنب زمینه تشکیل ش ه اس . سرترنب بزرگ بدوده و  
لچ  به شکل لچ  طدرح تداهر  اسد ، بدا ایدن      

در کنار لچ ، دو برگ بدزرگ و دو گدل   تفاو  که 
ترکیبددی قددرار دارد. حاشددیه بددا طددرح سددماور  بددا  

 یا  اس یمی بزرگ اس .   ا  از قاب واگیره
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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 لچ  از دو سوم نصف طول متن شروع شد ه  
متصل نیس ، خی ه ا کنند ه   یم بهدر ض ع نرضی 

و لچ  از زمینده از دو بدرگ بدزرگ تشدکیل شد ه      
لچ  با ی  بدرگ بدزرگ در وسدی و ید  گوشده      

ترنب به شکل دایره در ان ازه کوچد   کوچ  اس . 
بوده، چهار دسته بزرگ در چهار سدو  تدرنب قدرار    
دارد و سرترنب به شکل قاب اس یمی بدزرگ اسد .   

دوم نصدف ندر  مدتن      ههنا  حاشیه به ان ازه ید  
یا  اس یمی در حاشیه در اند ازه بدزرگ    اس ، قاب

بوده و نقش گوشه در چهدار گوشده حاشدیه بدزرگ     
 طور ک ی زمینه متن خ و  اس .    بهتکرار ش ه و 

زمینده شدامل بدرگ و     :ترنجیِدیگولطرحلچک-ر
یا  متنونی اس . ترنب به شکل دو مربع اسد    گل
اند  و از   صور  ضرب ر بر رو  یم قرار گرفته که به

هنب زمینه تشکیل ش ه اس . سرترنب بزرگ بدوده و  
لچ  به شکل لچ  طدرح تداهر  اسد ، بدا ایدن      

در کنار لچ ، دو برگ بدزرگ و دو گدل   تفاو  که 
ترکیبددی قددرار دارد. حاشددیه بددا طددرح سددماور  بددا  

 یا  اس یمی بزرگ اس .   ا  از قاب واگیره
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چهارم نصف طول متن شروع شد ه،   لچ  از سه
و درهده   45با زاویده  و متصل اس   یم بهدر نر  

خدی هد ا کنند ه     اسد .  در ان ازه بزرگ رسم ش ه
سه بدرگ   .تشکیل ش ه اس   ه ه 9لچ  از زمینه از 

کشی ه در بخدش لچد  قدرار دارد، دو بدرگ در دو     
دو گل گرد  .سو  گوشه و ی  برگ در مرکز لچ 

در واقدع لچد     .اند   در دو سو  گوشه قرار گرفتده 
. تدرنب  اس  بیگ ترکیبی از لچ  تاهر  و اسمانیل

و درهده در اند ازه متوسدی رسدم شد ه       45با زاویه 
دسته کوچد   هنب زمینه، ب ون گارهیز و چهار دارا  

تدرنب بده شدکل گدل      سر اس . در چهار سو  ترنب

یدا و   متن زمینده بدا غنچده   و نباسی بزرگ اس   شاه
متصدل یسدتن ، هدر     یم بهیایی  با شاخهکه  یایی برگ

، بدوده  سوم نصف نر  متن ش ه اس . حاشیه ی 
در حاشیه در اند ازه   یا برگقاب اس یمی و شاماما و 

 اشیه زیاد اس .بزرگ و تراکم نقوش در زمینه ح
 
هاطرحبندیتحلیلجمع

کده   به بررسدی تطبیقدی شدش طدرح     ریزدر ه ول 
شدود، هرداختده شد ه     اکنون در یری  بافتده مدی   یم

)بزرگدی و کدوچکی  تدرنب بدر اسدا        اس ، ان ازه
اسد .  مورد تد یدل قدرار گرفتده شد ه      ،ان ازه زمینه
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تدرنب،   هم ه سدر  ، ازیگر از نرر ان ازهتد یل اهزاء د
،  دسته) گل متصل به ترنب،  گارهیز) قاب رو  ترنب

بر اسا  ان ازه ترنب و تد یل اند ازه گوشده    ،لچ 
بر اسدا  اند ازه لچد ، تد یدل اند ازه واگیدره در       
حاشیه نسب  به ان ازه ههنا  حاشیه بدزرگ، تد یدل   

ان ازه قاب اس یمی نسب  به اند ازه واگیدره، تد یدل    
تد یدل   قاب اسد یمی و اماما نسب  به ان ازه ان ازه ش

ان ازه حاشیه کوچد  بیروندی و دروندی بدر اسدا       
 ان ازه حاشیه بزرگ صور  گرفته اس .
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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 25
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تدرنب،   هم ه سدر  ، ازیگر از نرر ان ازهتد یل اهزاء د
،  دسته) گل متصل به ترنب،  گارهیز) قاب رو  ترنب

بر اسا  ان ازه ترنب و تد یل اند ازه گوشده    ،لچ 
بر اسدا  اند ازه لچد ، تد یدل اند ازه واگیدره در       
حاشیه نسب  به ان ازه ههنا  حاشیه بدزرگ، تد یدل   

ان ازه قاب اس یمی نسب  به اند ازه واگیدره، تد یدل    
تد یدل   قاب اسد یمی و اماما نسب  به ان ازه ان ازه ش

ان ازه حاشیه کوچد  بیروندی و دروندی بدر اسدا       
 ان ازه حاشیه بزرگ صور  گرفته اس .

 
 

 امروزیهریسهایساختاریششطرحرایجبندیویژگیجمع.8جدول

زاء
اج

 

 نام طرح
 

 اجزاء عنوان طرح
 افشان خانی صمد تاجری

ری
صبو

 

عیل
سما

ا
 

گ
بی

 

ی گ
ید

 لو

رنج
ت
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 متن
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ی
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ی

 
 دوم
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 دوم
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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
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گیرییجهنت
در زمینده سداختار    آمد ه  دس  بهاسا  اطالنا   بر

کده   توان چنین بیان کدرد    معاصر یری  مییا قالی
ی  ساختار ک دی بدر طدرح، رندگ و      طی سالیاندر 

  طور  به  اس این منطقه حاکم ش ه   یا قالیباف  
شش طدرح و در اکثدر مدوارد بدا      ،که در بخش طرح

یدا    گیر  رندگ کدار  بده اهزاء ثاب ، در بخش رنگ 
اکثدر   در )زمینه مشخص رنگ دارا  بخش یر و معین
بخش  در و ا   سرمه حاشیه و سفی  لچ  الکی، موارد
 گددره و در ثابدد  یددا  اسدد وب اسددتفاده از ،بافدد 

 .  مشای ه اس  قابل مد ود ابعاد اغ   در و گذار  هود
  امروز  یا قالیک ی ویژگی اص ی طرح  طور  به

الدد  در قدر ایددن شهرسددتان، بافدد  طددرح اصدد ی   
)تاهر   با حاشیه سماور  و اهزا   «ترنب -لچ »

شکسته و فضایا شامل انوانی از نقوش گیایی ساده 
شهرستان  قالیدر . یستن  و ترکیبی در ان ازه متوسی

 ثاب  در طرح نبارتن  از:  یا یری  مشخصه
ک ی از سه بخش اص ی تشدکیل   طور  به قالیمتن 

. زمینده در  اسد   شامل ترنب، زمینه و لچ که  ش ه
  امروز  یری  به شدکل ید  لدوز     یا قالیطرح 

که اطرا  ترنب را فراگرفته و فضا  میانی بین لچ  
 یا گل. در این فضا انوانی از اس  و ترنب را هر کرده

تدرنب فضدا    قرار دارن .  یا به شکل شکسته و غنچه
ا  از متن را اشغال کرده اس . ایدن فضدا    قابل توهه

یا  یری  به شکل لوز  و یا دو مربع  در اکثر طرح
 .اند   که به شکل ضرب ر برو  یم قدرار گرفتده  اس  

لچ  به شکل مث ث در چهار گوشه طرح از اهدزا   
ک ی  رطو  بهبخش لچ   .رود شمار می هاص ی طرح ب

شود شدامل گوشده بده شدکل      به دو بخش تقسیم می
حاشیه ک ی ربع و فضا  مورب باال  گوشه اس . م

 .شامل ی  حاشیه بزرگ و دو حاشیه کوچ  اسد  
ا   طددرح اصدد ی و غالدد  در حاشددیه طددرح واگیددره 

کده   اس  تکرار  در اطرا  متن صور  بهسماور  
در کدل طدرح    متصل یستن . یم بهوسی ه خطوطی  هب

اهزا  دیگر  نیز قرار گرفته که ایدن اهدزا در    ،قالی
با توهده بده ذوق و سد یقه بافند ه در ید        قالییر 

ک ی  طور  بهته ش ه اس . این اهزا باف  قالیقسم  از 
 نباسدی    گدرد و شداه  یدا  گدل شامل برگ، غنچده و  

  .یستن 
 
هانوشتپی

در واقع تجار در این شهرسدتان در اکثدر مدوارد از     .1
از دوران کدودکی در همدع   کده   بدومی بدوده  ایالی 

و  اندد  شد ه بدافی آشددنا   خدانواده بددا فدرش و فددرش  
و  یدا  ههد  در راسدتا  انتقدال برخدی نقدش      ب ین

 .ان  اصطالحا ، نقش شایانی داشته
در واقع تاریخ ذکر ش ه در این کتاب اشدتباه بدوده،    .2

 یجر  قمر  صدی  اس . 680سال 
که طدرح    طور  بهاُرَنَگ در گذشته نیز رواد داشته،  .3

ش ه اس ، امدا   و نقش به شکل کامالً ساده بافته می
شون   یایی که امروزه توسی بافن گان بافته می اُرَنَگ

 صدور   بده ا  متفاو  از گذشدته بدوده و    تا ان ازه
 .اس  چهارم کل طرح ی 

و شاماما ندام ندونی گدل     معادل فارسی بالیق، مایی .4
 گرد اس .

یا به ی  شدکل بافتده    این شش طرح در تمام قالی .5
طور که اشاره شد  بدا توهده بده      شون  و یمان نمی

ذوق ینرمن ، یر ی  متفاو  از دیگر  بدوده و در  
، بدوده  یا و رنگ متفاو  مایه ان ازه اهزاء، نوع نقش

 .یستن  ک ی دارا  ساختار یکسانی طور  بهاما 
6. Gobak 
7. Gousha 
8. Togga 
9. Samavari 
10. Garpiz 
11. Shamama 
12. Dastah 
13. Baligh 
14. Masha Jol 
15. Kalemi 
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دوفصلنامه
علمی - پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 25
بهار و تابستان 1393
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فهرستمنابع
، ترهمه قالی ایران  1368ادواردز، سیسل ) -

 دخ  صبا، چاپ ه ی ه، تهران. مهین

تداریخ    1387الده )  حشمتی رضو ، فضل -
، بافی ایدران  فرش: سیر تدول و تطور فرش

 انتشارا  سم ، تهران.

بددافی در  قددالی  »1383، صدد یقه )خطددایی -
ماینامده فرینگدی، اقتصداد ،    ، «آذربایجان

فدددروردین و ، اهتمدددانی قدددالی ایدددران 
 .54شماره  ،اردیبهش 

هژویشدی در فدرش     1381ژوله، تدورد )  -
 ، انتشارا  یساولی، تهران.ایران

  1387) حسددن و نددوایی، مهندداز ، زیددنز -
یددا  انتزانددی در قددالی  مایدده بررسددی بددن»

، فص نامه ن می هژویشدی گ جدام  ، «یری 
، 11انجمددن ن مددی فددرش ایددران، شددماره 

 .94 -75 صص

یددا و  طددرح  »1390یددی، نب الدده ) رزایم -
مجمونه ، «یا  رایب در فرش یری  نقش

مقاال  یمایش م ی ینر، فرینگ، تاریخ و 
، بددا  ایددران و ههددان تولیدد  فددرش دسدد 
 .390-381صص  آباد، دانشگاه آزاد نجف

 تددأثیر بررسددی»  1388) نب الدده میرزایددی، -
 نقدش  و طدرح  دریدا   نقشده  دسدتمال  کیفی
فصدد نامه ن مددی و  ، «یددری   یددا قددالی

، انجمن ن می فرش ایران، گ جام هژویشی
 .124 -113، صص 14شماره 

، تاریخ یری   1384نژاد، موسی ) یریسی -
 ناشر مؤلف، تبریز.
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