نقش رایــانه در طراحی فــرش
(در سه دهـه اخیر)

عل یرضا خواجـه احمد عطاری
دانشجوی دوره دکتری دانشگاه شاهد

چکیده

س��نتی ط راحی با دست و رایانه باشیم .در این زمینه با

عمدهت رین عناصر زیبای یشناسی فرش همانا طرح ،رنگ

سؤاالتی از این دست م واجهیم :آیا ورود رایانه به عرصه

و نقش آن اس��ت که به آن ه ویت م یبخش��د .ط راحان

یزند؟
ط راحی س��نتی به اصالتهای ای��ن هنر لطمه م 

طی چندین سده توانس��تهاند زیبات رین و دلانگی زت رین

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

طرحها را بهصورت نقش��ة فرش اج را نمایند و این امر

همچنی��ن در صورتی که انبوه��ی از نقوش و طرحها

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

در رایانه ذخیره ش��ده باشد و دیگری نیازی به یادگیری

فرش به بیش از س��ه دهه نم یرس��د و در مقایس��ه با

ط راحی با دس��ت احساس نش��ود آنگاه رابطه استاد و

ط راحی با دست کام ً
ال ج وان است ،با اینحال توانسته

ش��اگردی آس��یب نم یبیند؟ روش تحقی��ق این مقاله

امکانات وس��یعی را پیش روی ما ق��رار دهد؛ گرچه به

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

دلیل اس��تقبال نش��دن گس��ترده از رایانه در زمینههای

یک از روشهای یاد ش��ده در ط راحی فرش ،نیاز بوده

مختلف تولید فرش ،حضور آن کم رنگ بهنظر م یرسد

اس��ت به بررسی تاریخی روند ش��کلگیری ط راحی با

و باید در پی پاس��خ گفتن به چالشهای میان فضای

دس��ت ،تأثیر ابزار در سرعتبخشی به تولید طرحهای
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فرش و همچنین ط راحی با استفاده از رایانه در مقایسه

مقدمه

با ط راحی با دست پرداخته شود .بدین منظور اطالعات

هرچن��د بهنظر م یرس��د اولی��ن فرشه��ای[ ]1بافته

الزم از ط ریق مطالعه کتابخانهای و مصاحبه با اس��تادان

ش��ده نیازی به ط راحی فرش بر روی کاغذ نداش��ته و

فن جمعآوری گردید .از مطالعه منابع یاد ش��ده چنین

فرشهای عش��ایری که به ش��کل ذهنی بافته م یشود

ب��ر م یآید که هر یک از روشهای دس��تی و رایانهای

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

در ط راح��ی فرش مناس��بات خاص خود را داراس��ت

تکام��ل خود نیاز ب��ه تکثیر و ثبت داش��ته و آن زمان

که باعث ش��ده وج��وه افت راق و اش��ت راک میان این دو

که اس��تادان ط راح��ی در حجرههای خ��ود به ط راحی

روشن گردد .با وجود این ،امکانات و ب رنامههایی که در

پرداختهاند موجبات ثبت و ضبط آثار ط راحی را ف راهم

نرمافزارهای رایانهای پی شبینی شده بنمایههای تفکر و

نمودهاند؛ و عل یرغم اینکه سابقه اوراق چاپی شط رنجی

روشهای ط راحی با دست را دنبال م یکند .ویژگی بارز

را به کمتر از یک س��ده م یرس��انند اما به نظر م یرسد

رایانه در سرعتبخشی به تولید ،هم در موضوع ط راحی

این نیاز خیلی زودتر احس��اس شده و اف رادی مشخص ًا

و هم در زمینههای دیگر فرش چون محاس��بات اولیه،

به جدولکشی با دست بر روی طرح آماده پرداختهاند.

بافت و بازاریابی اس��ت .بهنظر م یرسد تمایل نداشتن

اگ��ر این مس��ئله را بهعنوان ی��ک ویژگی بپذی ریم

ط راحان سنتی فرش در استفاده از رایانه ف ینفسه ربطی

آن��گاه بای��د آن را وجه ممی��زه ج وامع س��کونت یافته

به کاربرد رایانه بهعنوان ابزار ندارد ،و دالیل این ب یمیلی

بدانی��م که امکان��ات جم��عآوری و بایگانی ط راحی و

را باید در جای دیگری جستجو کرد .مهم این است که

نقشه را داشتهاند و بعید بهنظر م یرسد عشایر به فکر

جایگاه رایانه در ط راحی فرش درست تع ریف شود.

ثب��ت و ضبط طرحه��ای خود بوده باش��ند و بایگانی
آنها در حقیقت بهصورت س��ینه به س��ینه اتفاق افتاده

واژهه�ای کلیدی :فرش ،ط راحی ف��رش ،نرمافزارهای

اس��ت .مؤید این مس��ئله نوع طرحهایی اس��ت که در

ط راحی ،رایانه

بافتههایش��ان ه ویداس��ت .فرش در مناطق عشایری و
بعض ًا روس��تایی بهصورت ذهنی یا حفظی بافته شده و
بیشتر فرمهای شکسته و هندسی را شامل م یشود در
حال یکه فرشهای ش��هری ب راساس نقشه و با استفاده
از طرحه��ای اس��لیمی و گل و ب��رگ و تابــلو بافته
م یشود]2[.
امروزه ط راحی فرش و ثبت و بایگانی آن وضعی تهای

گوناگون��ی را بهخ��ود گرفته و به عل��ت تکامل ابزار و

با بهکارگیری امکان��ات این ابزار در کنار ط راحی فرش

حضور رایانه امکان س��رعت و نظ مبخش��ی به ط راحی

با دس��ت و بهصورت آزاد فضای گس��تردهای را پیش

بیش��تر شده است .عمر استفاده از نرمافزارهای رایانهای

روی خود ترس��یم نمایند .سرعت در ط راحی ،امکانات

جهت ط راحی فرش از دو یا س��ه دهه نم یگذرد و در

تغیی رده��ی در طرح ،ثبت و ضبط آث��ار در حجم باال

مقایس��ه با ط راحی فرش به کمک دس��ت و به شکل

از ی��ک طرف و حضور رایان��ه در امر بافت و تولید و

س��نتی تفاوتهای قابل توجه��ی دارد .هرچند ممکن

محاس��به م واد و مصالح مورد نی��از بافت و همچنین

اس��ت مجامع طرفدار ط راحی سنتی اس��تفاده از رایانه

بازاریاب��ی الکترونیکی در دنیای ام��روز از طرف دیگر

را ب��رای اج رای طرح نفی کنن��د و دالیلی منطقی (یا به

نقش و اهمیت رایانه را بهتر نشان م یدهد.

ظاه��ر منطقی) ب رای طرد آن ارائه کنند ا ّما حضور رایانه

آنچ��ه ک��ه در بین ط راح��ان و تولی دکنندگان فرش

در اکثر فعالی تهای بشری و از جمله هنر م یتواند ما

م یتوان��د قابل توجه باش��د نحوه برخورد ب��ا این ابزار

را در پیش��برد اهدافمان یاری رساند ،خاصه وقتی که با

اس��ت .مهم این اس��ت که آن را در کنار خود ببینند و

این وس��یله بهعنوان یک ابزار برخورد کنیم و بدانیم و

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

بخ واهی��م ب رای ذهن فعال ط��راح ارزش دیگری را قائل

گس��تردهتری درخصوص کارب��رد رایانه در فرش انجام

شویم.

شود تا امکانات این وسیله بهتر شناخته شود.

از آنجا که حضور رایانه در این رش��ته ج وان اس��ت
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تحقیقات چندانی در این زمینه که بتواند بازتاب تأثیر

 کاربرد دست در طراحی فرش

آن را بر روند حرکت ط راحی فرش نش��ان دهد صورت

سابقه طراحی با دست در فرش

نگرفته است .لذا در بیشتر کتابهایی که به تازگی در

از آن زمان که فرش بافته ش��د ،عنص��ر ط راحی نیز با

زمینه فرش چاپ شده توجه چندانی به این بخش نشده

آن عجین بود .لذا ه ویت و زیبایی یک فرش ب راس��اس

و ج��ا دارد که پس از هر ده��ه فعالیت بتوان وضعیت

طرح و رنگ آن مش��خص م یگردد .نقش��ه و رنگ دو

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

ویژگی مهمی هستند که به فرش زیبایی و ارزش هنری

کاربرد رایانه در رش��ته دانش��گاهی فرش نیز نش��ان از

م یبخش��ند .اولین بافتههای قالی شاید نیاز به نقشه و

اهمیت و توجه مس��ئوالن به حضور رایانه در این زمینه

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

دارد و از آنج��ا که ان��واع نرمافزارهای متنوع گ رافیکی و

مس��تقیم به بافت اشکال هندسی پرداخته و بعض ًا اگر

اختصاصی نس��اجی و فرش ب رای طرح و ثبت و ضبط

طرح اس��ب ،بز ،پ رنده و یا درخت ،کوه و خورش��ید را

ط راح��ی فرش بهوجود آمده ،ط راح��ان ج وان م یتوانند

استفاده کرده بهصورتی ساده و تک نقش در بافت اج را

ش��ده ،همانگونه که در طبیعت بهصورت عناصری با

در ش��هر بهوجود آمد (صوراس��رافیل 82 ،1371 ،و.)94

سازوکار مجزا ا ّما در وحدتی الیتجزا با یکدیگر حضور

دالیل زیر را م یتوان ب رای این مسئله برشمرد:

دارن��د .اینگونه طرحها بیش��تر در مناطق عش��ایری و

.1

و شناخته شده

روستایی اج را ش��ده ،ضمن آنکه در این مناطق بهدلیل
کوچ عش��ایر و نبود فضایی ب رای ثبت و ضبط نقش��ه،

.2
.3

بافت فرشهای بزرگ و یکپارچه

ا ّم��ا در ادام��ة تاریخ فرش ،آن هنگام که بافت فرش

.4

بافت فرش بهطور گروهی

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

.5

امکان کنترل بافت و بازسازی

اج را ش��د که از این میان نقشههای گردان (گل و برگ

.6

ض��رورت انتقال ذوق ،خالقیت و نوآوری بر

حافظه بافنده تولید م یشوند (تصویر .)1

روی نقشه

و اس��لیمی) و نقشههای تصویری بیش��تر مورد توجه
ق��رار گرفت (تصویر .)2این نوع ط��رح که از طرحهای
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باف��ت فرش تح��ت نظارت و نظ��ام معین
کارگاهی

فرشهای بافته ش��ده بدون طرح و نقش��ه و ب راس��اس
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نیاز به وجود فرشهایی با نقش��ههای معین

اسلیمی و گل و بته بهصورت تودرتو و توریقی بر روی

.7

ضرورت ثبت و انتقال نقش��ه به نس��لهای
بعدی

دایره گردان استفاده م یشد بهدلیل گستردگی و تنوع در

در گذشته ط راحان ماهر قبل از اج رای نهایی نقشه

نق��ش و رنگ  -که ب راس��اس هر منطقه متفاوت بود -

ابتدا طرح نمونه را بهصورت  20×30کش��یده و پس از

گوناگونی بس��یار یافت و نیاز به ثبت و بایگانی نقشه

تأیی��د آن را به ان��دازه قالی بزرگ ک��رده و ب رای بافت

تصویر 1

تصویر 2

رنگآمیزی م یکردند (تصوی��ر  .)3بعدها طرح بر روی

مداد یا جوهر و بعدها بهوس��یله رنگ (سیسیل ادواردز،

کاغذ ط راحی م یشد و بیشتر رسم بود که نقاش نقشه

.)44 ،1357

دلخ واه را نقاش��ی م یکرد و بع��د کار را به جدولکش

ه��ر چند کش��یدن جدول با دس��ت ،قلم فلزی و

م یسپرد تا با مرکب و خطکش و قلم فلزی ،خطهای

خطکش ب��ر روی پارچه ،کاغذ و ی��ا لوحههای حلبی

عمودی و افقی کش��یده و نقش��ه را جدولبندی کند،

قدمتی  100ساله دارد لیکن استفاده از کاغذهای چاپی

بهطوری که هر خانه نم��ودار یک گره بود (تصویر .)4

جدول در فاصله سالهای  1315تا  1320هجری شمسی

ای��ن وضعیت هرچن��د ب رای نقش��هکش و جدولکش

اتف��اق افتاد و ای��ن کار بیش از نیم��ی از زمانی را که

ب هراحتی صورت م یپذیرفت ولی ب رای بافنده مشکالتی

ط راحان صرف آماده س��اختن کاغذ ط راحی م ینمودند

را بههم راه داشت .بهعنوان مثال گاه موجب م یشد یک

کاه��ش داد( ]4[.ژول��ه50 ،1381 ،؛ ورزی.)215 ،1355 ،

گره در دو چهارخانه ق رار گیرد و این مسئله ب رای بافت

اولین گامها در جهت تولید نقش��ههای چاپی به قصد

دش��وار بود .ب رای رفع این مشکل ،اوایل هر گره از طرح

نظ��م بخش��یدن ،یکنواخت ک��ردن ش��یوههای تولید،

را یا اس��تفاده از سنجاق سوراخ م یکردند تا هر سوراخ

س��ه ولت در تکثیر ،پائین آوردن قیم��ت و تولید انبوه

نمایانگر یک گره باش��د ول��ی در مدتی اندک به جای

بود.

استفاده از سنجاق به نقطه کردن طرح پرداختند ابتدا با

فصلنامه
علمی پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 10
تابستان 1387

33

تصویر 3

تصویر 4

ویژگیهای نقشه فرش

ش��ط رنجی انتقال م یدهد (تصوی��ر  .)5طرح م یتواند

استفاده از نقشه فرش ویژگ یهایی را شامل م یشود که
عبارتند از:
.1

دوبعدی بودن

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

.2

ریزهکاری و پ رکاری

عمل م ینمایند.

.3

آرام��ش و هماهنگ��ی طرحه��ا در عی��ن

.4

.5
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1 1 1
 , ,و یا واگیرهایی اج را گردد و پس از ط راحی،
4 2 1

.6

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

آمیختگی و شلوغ بودن آنها

شط رنجی ،قطعه قطعه ش��ده و بر روی فیبر چسبانده

ام��کان اس��تفاده از اصل تق��ارن و تک رار در

م یشود ،سپس قش��ری از صمغ بر روی کاغذ م یزنند

1 1
نقشههای ,
4 2

و واگیرهای

تا الیهای روی کاغذ ایجاد ش��ود که هم مانع نفوذ رنگ
در کاغذ م یش��ود و هم در صورت اشتباهات احتمالی

ام��کان بزرگ و کوچک ک��ردن طرح بر روی

در بهکارگی��ری ی��ک رنگ امکان برداش��تن رنگ وجود

نقش��ه فرش ب راساس ابعاد و رجشمار فرش

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

در صورت سفارش

روش دوم کاغذ ط راحی ش��ده مس��تقیم ًا بر روی پارچه

امکان ثبت و نگهداری نقش��ه در بایگانی و

متقال ،چرم مصنوعی و یا گالینگور چسبانده م یشود.

استفاده از نقشهها در طرحهای بعدی

مزیت این کار آن اس��ت که طرح بهص��ورت یکپارچه

مراحل انجام نقشه فرش
ط راح در ابتدا طرح اولیه را ب راس��اس س��فارش بر روی
کاغ��ذ اج��را نموده و پس از تأیی��د آن را بر روی کاغذ

تصویر 5

تصویر 6

باق یمان��ده و م یتوان ط��رح را لوله کرده ،در محفظهای

خوانش طرح فرش بهدست بافنده

نگهداش��ت ،این روش در اراک مرسوم است .و در روش

به هنگام بافت قالی ش��یوههای مختلفی ب رای خ واندن

س��وم گاهی اوقات کاغذ ط راحی قطعه قطعه م یش��ود

نقشه وجود دارد که عبارتند از:

ولی چسبانده نم یشود که در کاشان طرح به این شکل

.1

آماده م یگردد.

نقش��ه پس از آماده شدن بهدست استاد کار
ماهر در کارگاه بافته م یشود .در این حالت

پس از ط راحی و آمادهسازی طرح ،کار رنگ و نقطه

هرچ��ه رنگها یکنواختتر و ش��فافتر بر

آغاز م یگردد[( ]5تصویر  .)7ب رای رنگآمیزی نقش��ه از

روی کاغذ شط رنجی اج را شده باشند ،بافنده

پودرهای رنگی معدنی و یا پیگمنتی استفاده نموده به

راحتتر م یتواند نقشه را اج را نماید.

نسبت مشخص از صمغ و مقداری شیره انگور یا نبات

.2

در نقشههای واگیرهای و یا ق رینهای ،استادکار

اس��تفاده م ینمایند که نقش چس��بندگی (بست رنگ)

در یک طرف دار نشسته و یک بافنده دیگر

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

ق رینه وی م ینش��یند و هرچه که اس��تادکار

م یپذیرد:

ب��ه آواز م یخ واند و اج��را م ینماید ،بافنده

.1
.2

رنگآمیزی و نقطه کردن نقش��ه که در کلیه

دوم نیز اج��را م یکند .در این حالت این دو

مناطق کشور اج را م یگردد.

بافن��ده فقط طرح را اج��را م یکنند و زمینه

ش��مارهگذاری نقش��ه ب��دون رنگآمیزی که

طرح و متــن فــرش را نیز بافندهای دیگر

هر ش��ماره نماینده یک رنگ است و مزیت

م یبافد]6[ .

آن این اس��ت که هر بار با تغییر ش��مارهها

مزایا و معایب استفاده از نقشه شطرنجی

م یتوان رنگ ف��رش را تغییر داد و این کار

مزایای استفاده از نقشه شط رنجی عبارتند از:

در تب ریز معمول است.

تصویر 7

.1

به نظم درآوردن طرحها

تصویر 8
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ثب��ت طرحه��ا و ام��کان برگیری ای��ده از

 کاربرد نرمافزارهای رایانهای در طراحی فرش

طرحهای ثبت شده

تغییر در ابزار مورد استفاده

.3

سهولت در بافت ب راساس نقشه و رجشمار

شاید بتوان شروع نوعی تغییر در روند تولید نقشههای

.4

امکان تولید و تکثیر یک نقشه واحد

فرش را در استفاده از دستگاه پل یکپی و زی راکس دانست.

.5

ام��کان به تصویر درآوردن مجازی فرش قبل

در ابت��دا از یک طرح اج را ش��ده روی کاغ��ذ به تعداد

از بافت در حد طرح

چند عدد روی کاغذ شط رنجی کپی م یکردند و سپس

.2

عالوه بر مزایای نقش��ه فرش معایبی نیز بر آن مت رتب

مبادرت به رنگآمیزی با رنگهای مختلف م یکردند ،ا ّما

است که عبارتند از:

بعده��ا با آمدن کپی رنگی نیاز ب��ه رنگآمیزی و نقطه

.1
.2
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.3
.4

مح��دود کننده تنوع و خالقیت نقش��ههای

ک��ردن هم از میان رفت و صرف ًا همان طرح م رتب ًا تولید

بومی و محلی و یکنواخت شدن آن

م یش��د .اس��تفاده از این روشها باعث کاهش کیفیت

امکان کپی و عدم تنوع و خالقیت نقشههای

و تنوع باف��ت و طرح فرش م یگردد و به تدریج ارزش

بومی و محلی و یکنواخت شدن آنها

ط راحی فرش و ذوقآزمایی ب رای خلق نقشههای جدید

امکان انتقال آسان این نقشهها به کشورهای

و رنگآمیزی متنوع بهدس��ت ف راموشی سپرده م یشود.

رقیب

تنها مزیت دس��تگاه زی راکس این اس��ت که تولید انبوه

محدودکنن��ده بافنده بهدلیل وابس��تگی به

نقش��ه با کمت رین هزینه م یتواند ب رای بافندگان مستقل

نقشه

سودمند باشد .همچنین زی راکس سرعت در تولید طرح
(هرچند تک راری) را موجب م یگردد.

تصویر 9

تصویر 10

سابقه استفاده از نرمافزار فرش

در انجام دستوراتی است که ط راح به آن م یدهد ،سرعت

ا ّما سابقه استفاده واقعی از نرمافزارهای فرش به سه دهه

در جابجایی طرح ،رنگ ،ق رینهسازی و سرعت در تغییر

اخیر م یرسد .نمونه این نرمافزارها نرمافزار نگار بود که

اشتباهات به عمل آمده است .بیشت رین کاربرد رایانه در

تحت سیس��تم  DOSکار م یک��رد و احتماالً از ب رنامه

زمینههای .1 :ط راحی و رنگ و نقطه .2 ،ذخیرهس��ازی

نرمافزاری نس��اجی در امر س��اخت ب رنامه آن اس��تفاده

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

ش��ده بود .این نرمافزار در طی سالهای  1367تا 1370

است.

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

ویژگ یهایی ک��ه در زمینه ط راحی و رنگ و نقطه قابل

فتوش��اپ بهوجود نیامده بود .ام��روزه برخی از ط راحان

توجه است عبارتند از:

فرش که با نرمافزارهای رایانهای کار م یکنند از فتوشاپ

-دارای مجموع��های از ابزارهای ط راحی نظیر

ب رای ط راحی اس��تفاده م یکنند عالوه بر آن نرمافزارهای

قلم ترس��یم اس��پی رال جهت رسم طرحهای

جدیدتری نیز به بازار آمده از جمله نرمافزار نقشس��از

اس��لیمی بهط��ور خودکار ،قلم حس��اس به

و بوریا( .قشقایی و خردمند ،مصاحبه)

فش��ار ،ابزار ترس��یم خطوط منحن��ی ،ابزار
ترسیم متقارن ب رای لچک ،ت رنج و]7[ ...

ویژگیهای طراحی با نرمافزارهای رایانهای
بسیاری از ویژگ یهایی که در ط راحی فرش با نرمافزارهای
رایانهای وجود دارد بر اس��اس نیازهای ط راحی در فرش
ب رنامهریزی ش��ده است .عمدهت رین ممیزه رایانه سرعت

امکان تع ری��ف محیط کار و نحوه ق رارگیریابزارها ،پالت رنگ و نوار ابزارهای مختلف

قابلیت تع ریف خصوصیات ابزارها و تنظیمآن مطابق با نیاز طرح نظیر قطر قلم و ...

 قابلیت تک رار طرح ،ق رینهسازی ،تغییر ابعاد طرح،چرخاندن عنصر انتخابی ،ماسک کردن رنگهای
مورد نظ ر ،غیرفعال کردن الیه مورد نظر و غیره

تصویر 11

تصویر 12
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قابلیت جس��تجوی نقاط پ راکن��ده در طرحف��رش و اینکه به ط راح این امکان را م یدهد
که فضاه��ای پ راکنده و خالی را شناس��ایی
کند.

قابلیت استخ راج طرح فرش از تصاویری کهاز فرش در حالت پرس��پکتیو عکس��برداری
شده است (تصویر .)8

قابلیت تغییر در رجش��مار نقشه فرش بدینشکل که نقشه فرش  30رجی را به  40رجی
تبدیل م یکند.

-قابلیت اصالح طرح ()Editing

خانههای شط رنجی بهصورت سیاه و سفید
(تصویر )11

قابلی��ت ط راحی فرش بهص��ورت اعداد کهض ریب امنیت ط راحی را باال م یبرد (تصویر
)12

قابلی��ت جابجای��ی عناصر در نقش��هها وم وتی فه��ای ط��رح
)copy

قابلی��ت اصالح رنگ در هر زم��ان و امکانتع ویض رنگبندی در نقش��ه ()Recoloring

قابلیت رنگگذاری بهوس��یله ش��ماره بدونفصلنامه
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استفاده از رنگ یا با رنگ (تصاویر  9و)10

قابلیت ط راحی فرش بهصورت ش��ماره هررن��گ در اولی��ن تک رار در ی��ک ردیف و در

تصویر 13

(Block move over

تصویر 14

(حشمتی رضوی.)20-18 ،1382 ،

-قابلیت ایجاد انواع رنگبندی از یک طرح با

ویژگ یهایی که در زمینه ذخیرهسازی اطالعات م یتوان
بر شمرد:

استفاده از  16میلیون رنگ

-قابلی��ت شبی هس��ازی فرش پی��ش از تولید

قابلی��ت نگهداری مادامالعم��ر طرحها بدوناز بین رفتن ط��رح و بهروش ایجاد فایل کد
شده

ب��ه ح��االت  sisal lookو Loopو ]8[ pile

-قابلیت ذخیرهس��ازی هزاران عنصر ط راحی

(تصویر )13

-قابلیت انتقال یک طرح در اندازهها و اشکال

نظیر انواع گل ،حاش��یه ،ت رنج ،اسلیمی و ...
که به س��ــادگی در هر طرح قابل اس��تفاده

مختلف فرش (تصویر )14

-قابلیت گذاش��تن خطوط شط رنجی بر روی

است]9[.

-ام��کان جم��عآوری ه��زاران نقش��ه در چند

طرحهای��ی ک��ه روی کاغذ ط راحی ش��ده و
اسکن شدهاند.

دیس��کت کوچک رایانهای و ام��کان تکثیر

-امکان بازیابی طرحهای قدیمی

راحـــ��ت (بصــیـ��ری 6-55 ،1382 ،؛

-ایجاد تصاویر مجازی از فرش در محی طهای

)http://www.boria.com

س��هبعدی مختلف بهصورت کام� ً
لا واقعی

ویژگ یهایی که در زمینه چاپ قابل ذکر است:

(تصویر .)15

تصویر 15

-قابلیت چاپ نقشه در اندازههای مختلف
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قابلیت چاپ رنگی و س��یاه س��فید هر نوعنقشه در کمت رین زمان ممکن

شط رنجی ( .)importطرح در این مرحله بر روی صفحه
شط رنجی دیده م یشود.
 -2-2در صورتی که طرح با اس��تفاده از دستگاه اسکنر
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مراحل اجرای نقشه در رایانه

( )Scannerعک سبرداری ش��ود ،همه اشکاالت ط راحی

جهت اج رای نقش��ه فرش در رایان��ه چهار مرحله وجود

از جمل��ه اث��رات پاک کن بر روی ط��رح رایانهای دیده

دارد .1 :ط راحی .2 ،وی رایش .3 ،رنگ گذاری و  .4چاپ

م یش��ود و بعض ًا طرح نامنظم اس��ت .ب��رای رفع این

 -1ط راحی ( :)Designدر مرحله ط راحی ،طرح به دو

مش��کالت و همچنین نقطه چین کردن طرح ،ط راح با

صورت آماده م یشود:

اس��تفاده از ابزار ترس��یم دس��تی که به شکل یک مداد

 -1-1ط راحی با دس��ت صورت گرفته ،تکمیل شده و

اس��ت طرح را تنظیم و نقطه چین م یکند (تصاویر 16

سپس اسکن ( )Scanم یگردد.

و .)17

 -2-1طرح در آرش��یو نرمافزار وج��ود دارد و ط راح از

 -3-2در این حال ب��رای اینکه طرح بهصورت طرحی

طرحهای موجود نقشه فرش را آماده م یکند]10[.

کام��ل و ب یعیب و نقص درآی��د ،در صورتی که دوایر

 -2وی رای��ش ( :)Editدر ای��ن مرحله طرح وارد ش��ده

بندهای اسلیمی و ختایی و گلها نامنظم باشد ط راح با

وی رایش م یشود که شامل م راحل زیر است:

ِ
مختصات ابتدا
استفاده از ابزار ترسیم منحنی با تعیین

 -1-2انتقال طرح به ب رنامه ط راحی فرش و روی صفحه

و انته��ای قوس ،دوایر را تنظیم م ینماید در این حالت

تصویر 16

تصویر 17

طرح بهصورت د ورنگ دیده م یشود

شده جهت استفاده تبلیغاتی نمونههای نقشه آماده کند

 -3مرحله رنگگذاری

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

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

م یتوان آنها را در اندازه کوچک چاپ نمود و به عنوان

م یت��وان هر بخش��ی از طرح را رنگآمی��زی کرد]11[.

آلبوم جهت ارائه به سفارشدهنده نشان داد.

ه ربار که بخ واهیم بخش��ی از طرح را رنگآمیزی کنیم

خوانش طرح در نقشههای چاپ شده با نرمافزار

باید س��طح محدودی را که میان بندها محصور ش��ده

عالوه بر م واردی که در قس��مت خ وانش طرح در مورد

رنگ کنیم در صورتی که س��طوح محدود نشده باشند

نقش��ههایی که با دس��ت ط راحی و رنگ و نقطه شده

رنگ به قسمتهای دیگر نفوذ م یکند (تصویر .)18

مطرح گش��ت ،دو مس��ئله دیگر در نقشههای رایانهای

 -4پ رینت ()Print

قابل طرح اس��ت .اول اینکه نقش��ههای چاپ ش��ده با

در مرحل��ه چاپ در هر اندازه ک��ه بخ واهیم م یتوانیم

رنگبندی یکنواخت و شفاف چاپ م یشود به نحوی

طرح آماده ش��ده را چاپ نماییم .ضمن ًا رایانه این امکان

که صفحه ش��ط رنجی کام ً
ال از زیر رنگها دیده م یشود

را م یده��د که از مجموع��ه رنگهایی که در یک قالی

و بافنده به راحتی در زمان بافت نقش��ه را م یخ واند و

استفاده م یش��ود ،نمونه رنگها را با عنوان جعبه رنگ

دوم اینک��ه کامپی وتر م یتواند بهگون��های عمل کند که

چاپ کند تا در چاپگ رهای مختلف از این نمونه ،استفاده

امکان بافت را ب رای نابینایان ف راهم سازد که این نقشهها

ش��ود .عالوه بر آن رایانه م یتوان��د از طرح رنگآمیزی

بهصورت صوتی ارائه م یگردند .دس��تگاه شامل جعبه
کارتخ��وان ،کارت و قالبی اس��ت که به جعبه کارت
خ وان وصل و دکمهای روی آن تعبیه ش��ده و ه ربار که
بافنده روی دکمه فشار م یدهد جعبه تعداد گره و رنگ
مورد نظر را اعالم م یدارد و شخص نابینا بر اثر تج ربه
و ف راس��ت ذاتی خود نخ خامه مذکور را ب رای گره زدن
جدا کرده ،بافت را انجام م یدهد [( ]12تصاویر ،20 ،19
.)22 ،21
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نتیجهگیری

اس��ت .مهم این است که تولیدکنندگان فرش با نظارت

هرچند اس��تفاده از رایانه در ط راحی فرش در س��ه دهه

بر اس��تفاده صحیح از این نرمافزارها کنترل سفارشها،

اخیر بهطور فزایندهای پیش رفته و این مسئله خصوص ًا

ط راحی و تولید فرش را بهعهده گی رند.

نمودش را در استفاده از ب رنامههای نرمافزاری در ط راحی
فرش ماشینی نشان داده ،لیکن قیمت باالی یک ب رنامه
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.1

1ف��رش واژهای اس��ت ع ربی که اس��م مفعول

نرمافزاری باعث ش��ده که هنوز هم بسیاری از ط راحان

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

فرش رغبت به داش��تن این ب رنامهها را نداش��ته باشند.

ف راش اس��ت .در زبان ع ربی به مفهوم زمین

بهعالوه برخی را نیز عقیده بر آن است که نرمافزارهای

و در مقاب��ل عرش یا گس��ترده بهکار رفته و

رایانهای خالقیت ط راح را کور م یکند و بعض ًا اگر این

همچنی��ن به معن��ای زی ران��داز و کفپوش

نرمافزارها بهدست ط راحان مبتدی بیافتد باعث م یشود

اس��ت ،اعم از اینکه جن��س کفپوش نمد،

که طرحهای نابجا و نامطلوبی تولید ش��ود .با این حال

گلیم ،زیلو ،قالی و فرش ماش��ینی یا دستی

نم یت��وان ارزشهای کار با نرمافزار را کتمان کرد .رایانه

باشد .لذا از این پس هر جا صحبت از فرش

یک ابزار اس��ت و تغییر در ابزار لزوم�� ًا تغییر در ذات

به میان م یآید منظور قالی است که از میان

و معنی اش��کال و رنگها و ضربآهنگ آنها نیس��ت.

مفروش��ات دیگر ،جهت مطالعه ط راحی آن

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

برگزیده شده است.

درست استفاده از آن نیز بهوجود آید .با توجه به امکانات

.2

2قابل ذکر اس��ت که طرحهایی وجود دارد که

گستردهای که نرمافزارها در تمامی ارکان تولید فرش در

در مناطق ش��هری اج را شده و خصوصیات

اختیار ما م یگذارند ،نفی آن بهدور از منطق جهان امروز

طرحه��ای عش��ایری را داراس��ت همچ��ون

تصویر 19

تصویر 20

طرحهای ترکمن که در ش��هر اج را م یش��ود

.3

و طرحهای آن هندس��ی است و بعض ًا بدون

ط��رح قبل از رنگآمیزی ابت��دا طرح را نقطه

نقشه هم اج را م یشود.

کرده و سپس مبادرت به رنگآمیزی م یکنند.

3از مطالعه قالی مکش��وفه پازی ریک چنین بر

(تصویر )6

م یآید که امکان وجود نقشه در آن زمان نیز

.4

.5

5گاهی اوق��ات ب رای دقت و نظ مبخش��ی به

.6

6ع�لاوه بر این دو نمون��ه خ وانش طرح ،انواع

بهدلیل تک رار نقوش ق رینه و دقت در اج رای

دیگ��ر خ وانش در تب ریز وج��ود دارد که درآن

طرحها و خطوط قالی وجود داشته است که

بافن��ده به روشهای مختلف اقدام م ینماید.

در اینجا مجال بررس��ی بیشتر در این زمینه

عمدهت رین روش��ها این اس��ت ک��ه .1 :ط راح

وجود ندارد.

روی کاغذه��ای ش��ط رنجی نقاش��ی کرده و

4آق��ای محمدج��واد نصیری اظه��ار م یدارد

ب��دون نقطهچین بهدس��ت بافنده م یدهد و

شرکتی به نام شرکت زیگلر در ادامه فعالیت

بافن��ده مبادرت به بافت فرش م ینماید و .2

خود دس��ت به تولی��د فرش در ش��هرهای

ط راح روی کاغذهای با شط رنج یکسانت در

اراک ،کرم��ان و تب ری��ز زده که این فرشها را

یکسانت نقاشی کرده سپس به همین شکل

ب راس��اس طرحهای اج را ش��ده بر روی کاغذ

روی چله عالمتگذاری م یشود و بافنده عین ًا

ش��ط رنجی تولید نموده اس��ت و با این ادعا

طرح مورد نظر را روی دار عالمتگذاری شده

قدمت کاغذهای شط رنجی را به  1262هـ.ش

م یبافد.

یعنی  124سال پیش رسانده است (نصیری،
.)155 ،1374

.7

7هرچن��د که برخ��ی نرمافزاره��ا مدعی طرح
دوای��ر و خطوط منحنی با قلم هس��تند ا ّما

تصویر 21

تصویر 22
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هن��وز ط راحی با دس��ت از اعتب��ار و وجهه
خاصی برخ��وردار اس��ت و ط راحان ترجیح

.8

م یدهند طرح اولیه با دس��ت انجام گرفته و
س��پس طرح آماده شده اسکن گردد .ظ رافت

علت پودر رنگه��ای متفاوت و چاپگ رهای

و لطافت در ط راحی با دست قابل مقایسه با

متفاوت شرکتهای سازنده آنهاست .در هر

طرحهای کامپی وتری نیست.

ح��ال چاپگ رهای لیزری کیفی��ت بهتری در

 :Pile8پ��رز ،کرک ،خامه ف��رش ،گاه به آن در

چاپ نقشههای رنگ شده دارند.

ک��ه در حقیقت قس��مت آزاد ن��خ در باالی
گره اس��ت و ارتفاع آن بس��ته به نوع و محل
بافت فرش از چند میلیمتر تا چند س��انتی
متر م یرس��د :Loop .پرزهای حلقوی است.
این نوع پرز فقط توس��ط بافتهای ماشینی
مثل فرش ماش��ینی بهوجود آمده و به هر دو
صورت ترکی و فارس��ی بافته م یش��ود .اگر

44

حلقهها پ��س از اتمام کار ب ریده نش��وند به
آن پرز حلقوی اطالق م یشود همانند سطح
ح وله( .نگاه کنید به :عصاره ،امیرحس��ین و
آقاکابلی ،س��یدعلی ،واژگان فرش ،صص 60
و.)77
.9

9نرمافزار بوریا عنوانی دارد بهنام «کتابخانه» که
چندین هزار نقش و نقش��مایه را در فایلهای
م ربوطه نگهداری م یکند و ط راح با توجه به
سلیقه خود م یتواند از این نقوش در ط راحی
خود استفاده نماید.

010

111

1در هر رایانه با چاپگر متفاوت باید تست رنگ
کرد تا رنگهای دلخ واه بهدست آید و این به

اصطالح گوش��ت فرش نیز گفته م یش��ود
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 90سانت یمتر اسکن نماید

1در این مرحله رایانه م یتواند طرح را تا عرض

.12

عک سها از مرکز توانبخشی فاطمه زه را در
اصفهان گرفته شده است.
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