مطالعه و بررسی اصول و مبنای
سرمقاله

محاسبه نقشه قالی و اُجرتدهی
استادکار آن

پژوهش ،فرآیندی زمانبر و هزینهبر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست
فضای تحقیق و کنکاش میشوند نیز همانند دیگر محققان در دیگر حوزههای پژوهشی ،دغدغه
لطفاهلل شکری
هزینهها را دارند.
یزد ،واحد
دانشگاه علم و
دستباف
برایارشد
ارشناسی
اردکانو
رشتهها
هنر در
پژوهشی
در ،امور
فرشکردن
هزینه
دولت همواره سهمی خاص  -هرچند اندکک -
بسترهای گوناگون لحاظ کرده است و بودجههای پژوهشی فرش دستباف را نیز میتوان در مرکز
ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال میشود ،جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغههای پژوهشی در هنر -صنعت فرش دستباف ایران به گستردگی
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین
فرش دستباف ،از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات
بازار را شامل میشود .طبیعی است که بودجه اندک پژوهش ،توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و
پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویتبندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش اینجاست که این اولویتبندی بر چه اساسی صورت میپذیرد؟ چه راهکاری برای
پاسخ دادن به نیاز و دغدغههای پژوهشی ارکان مختلف هنر -صنعت فرش ایران تدارک دیده شده
باید
بودجه
سهم می
اندکسرمر
بررسری
برند؟پراین از
حراو و
پژوهشی تا به
بودجهاز گذشته
چکیده است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه ازنگاهی
صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهشهای بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
فرش ایران از گذشته تا به امروز بر اساس نقشهها و
تحوو نقشه فرش ،بره جایگراه واحردها و مانراهرای
مروری بر عناوین و محورهای تحقیقاتی که بهدست مرکز ملی فرش ایران انجام شده و نیز
هرایی
فررش
های شده
فراخوانبافته
الگوهای مختلفی
نقشرره و
نقشرره ،ورن
محاسررااع
گمررری در
انرردازه
نکته
نشانگر این
میشود،
تحقیقاتی داده
پروژههای
برای انجام
مرکز
بافتاین
است.که در
ساالنهای
هدفمند و
اصرولیو در مرت
تقسرم بنردی
تعیین
چشم
پژوهشی به
اولویت
در
سیاستی جامع
متناسبکهبا گویی
در ابعاد است
خورد .ودریانتمجره
نمیاسرت
شرده
پرداخته
هایاستادکار
دهی
تعیینُجرع
ا
حوزه
نیازهای این
نمیتواندای بهدرستی
حضورناصوابی را
اولویتازها راه
پیمایدیکهبروده
محاسرااتیمیاصرول
نقوش ،نشانهای
دقمقری بره
ترین ویروه و
اصلینگاه
پاسخگویوجود
مطالعه و بررسی
باشد .برای نمونه در آخرین پژوهشهای به انجام رسیده در این مرکز ،بررسی وضعیت صوری و
است .خارگان فرش نمز با کمک ماناها و واحدها یرا
فرش و اوامرب مربرون بره لن لشرکار مریگرردد و
شکلی کارگاههای رنگرزی در برخی استانهای کشور بهعنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است
اهمیت ،نقشه
اندازه قالی
خود به
مقماسهایکهزمان
است.ای هنر
تردیدورای
دانشی وکه در
اندیشه و
طرحی ،خرد،
داشتن وچنین همچنم
محل سؤال
اولویت آن
محاساهعین
پیداست در
ناگفته
تأکیدرهواجرررع
تنها جملر
نوشتارلن از
مربررون برره
جزئمرراع اوامررب
ناچیز
های
کردنررمبودجه
دوباره است
مراد از این
را قرررار
رو مر
هزینهدارد ،پ
کهرته و
مهمداشر
اینرود
راربردیبروجر
تذکاری کر
دانرهای
اولویت
بازخوانی
با
است
ضروری
و
است
وسواس
و
تدبیر
نیازمند
ها
حوزه
سایر
از
بیش
پژوهشی
استادکاران میپرداختند .با توجه به اینکه پرووه و
میگمررد کره احتمرا ا انتقراو تجربره در ایر
پژوهشی ،راه درست را برگزید .نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه ،کلیه طرحهای
مطالعررهای در زممنرره چگررونگی اصرروو و مانررای
حالافتد.
برسند؛مؤثر
نیز هنر
احمای ای
ریاستجهت
میتواند
ارزشمند
اینکه
جمهوری
فناوری
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید معاونت علمی
رامو و
شدهی جر
انجامررکل
ره بررهش
ورن نقشر
ره و
محاسررااع نقشر
خود جای تأمل دارد.
است،
تحقیقی
چنین
چگونه
روشمند صورع نگرفته است ،در ایر پرووه کره
واژههای کلیدی :نقشره قرالی ،ورن نقشره ،محاسراه،
محمدرضا عابد
بهصورع کتابخانرهای و ممردانی صرورع گرفتره برا
اجرع ،استادکار.
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مقدمه
نقشه یکی از ارکان اصلی و به تعامری اساسریترری

نقشه لن شناخته میشود .خارگان ای ف برا کمرک

یا نقشه قالی یافت.

میدهد ،اصالت و هویرت ملری یرک فررش از روی

برای بافت نخستم فرش تعمم کرد ،نمیتوان زمران

ماناها و واحدهای زمان خود به محاساه اندازه قالی،
نقشه و جزئماع اوامب مربون به لن از جمله اجرع

در روزگاران قدی اغلب بافت فرشهرا ،برهصرورع

و مطالعهای روشمند و جامو در ای زممنره صرورع

مشخصی را نمز برای اولم نق

روستایی و اشایری بود ،بهطوری که میتوان گفرت
ذهرنیبافی از بدو ترولد فرش شرکب گرفتره اسرت.
از رواب بافررت فرررش در شررهرها ،اس ررتفاده از

پر

نقشرره متررداوو گردیرد (حشررمتی رضرروی،1831 ،

نگرفته ،ای پووه به بررسری پمشرمنه ایر دانر
هنررری و اوامررب وابسررته برره لن پرداخترره اسررت .در

.)21
قدیمیتری نقشههای بهجرا مانرده برم

تحرروو نقشرره فرررش دسررتبرراد در ایررران انداخترره

به چگونگی کار طراحان و نقاشان فرش در روزگرار

پووه

پرم

رو ،در ابتردا نگراهی جرامو بره سرمر

می شود؛ سپ در ادامه بحث به واحدها و ماناهرای
اندازهگمری و کاربرد لن در محاسااع قالی ،نقشره و
اجرع استادکار پرداخته میشود.

با توجه بره اینکره بافرت فررش در ایرران قردمتی

چندی هزاران ساله دارد ،اطالااع ما دربراره نحروه

محاسااع قالی و نقشه لن محدود و مستند به لثراری

از 151

ساو امر ندارند (ژوله .)51 ،1831 ،بنابرای نسرات

پمشم دان

کافی نداری  .برا وجرود ایر مریتروان

گفت همه فرشها بجز فرشهای ذهنیباد نقشه یرا
الگویی متناسب با دوره زمانی خود داشتهاند .مطالعه

بر روی قدیمیتری قالی جهان 8یعنری «پازیریرک»

4

میتواند ای حدس و گمان را بره واقعمرت نزدیرک
5

کند .جهت شناخت تاریخ شکبگمری نقشرة فررش

است که تا به امروز باقیمانده ،یا بره قلر مؤرخران و

در دیگر دورهها نمز میتوان از دیگر هنرهای تزئمنری

ای فر از منرابو

کمک گرفت .برای نمونه در هنر ممنماتور ،مطالعره و

مؤلفان ثات شده است .مطالعره و بررسری سراختاری

مانند نقاشی ،ممنماتور ،کاشیکاری و هنرهای ظریف

کتابخانهای ،اسناد باقیمانده و مصاحاه باخارگان ایر
حرفه در بخ ممدانی ای تحقمق صورع گرفته است.

تأمب بر روی نق های قالی بر ممنماتورها و مقایسره

 .1سیر تحول نقشه فرش دستباف
فرش دستباد 1بهانوان یک تولمد هنری و صرنعتی

در بررسی سمر تحوو اساسری و مسرتند روشهرای

ای پووه

با تکمه بر بررسی دان

از قدیمیتری هنرهای ایران است .انتقاو تجربره در
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دارد .نقشه فرش بهانوان یک بخ

اساسی و جردا

بخ تولمد فرش است .قابب توجه است که در کنار
اوامب مهمی که ااتاار و ارزش یک فررش را شرکب

با توجه به اهممت موضوع و از لنجا که پووه

6

2

نشدنی سمر تحوو و تکامرب طرو نی را پشرت سرر
گذاشرته است .همچنان که نمیتوان تاریررخ دقمقری

استادکاران پرداختهاند.
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انجمن علمی
فرش ایران
شماره 24
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زممنه ای دان

هنری به بررسی سمر تحوو لن نمراز

6

تطامقی لنها با نقشههای موجود در موزهها ،شرناخت
بمشتری از شکبگمری نقشه فرش بهدست مریدهرد.
انتقاو نق

از ذه طراح و هنرمند بر روی تارهرای

فرش ،میتوان به الگوهای بافرت (دسرتور نقشرههرا،
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نقشهها و جز اینها) اشراره کررد .لثرار برهجرا مانرده

م ررلموس و قابررب درب بررهانرروان الگوهررای بافررت

میتواند همان دستور نقشهها یا نقشههایی باشرد کره
بافنده با نگرراه بره لنهرا نقشرری برر تارهرای فررش

سرمقاله

میزند.

 اُورنَک (واگیره یا دستور)خصرواست و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست
هزینهبر
و
بر
زمان
فرآیندیاغذ نقشه و به
پژوهش ،به ناود ک
در گذشته با توجه
فضای تحقیق و کنکاش میشوند نیز همانند دیگر محققان در دیگر حوزههای پژوهشی ،دغدغه
در مناطق دور افتاده ،بافندگان دست به ابتکراری نرو
هزینهها را دارند.
طررحهرا
سهمی حفظ
هموارهشان در
دولتبه االقه
زدند .لنها با توجه
ی اندک  -برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشتهها و
هرچند
خاص -
طرحها
همچنم
خا محلی
استاز وذهبودجههای پژوهشی فرش دستباف را نیز میتوان در مرکز
انتقاوکرده
جهتلحاظ
گوناگون
بستروهای
تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال میشود ،جست.
معاونت
در
آنچه
و
ایران
فرش
ملی
هنرمند و طراح بر گستره فرش ،به بافت قسمتهای
گسترة عظیم نیازها و دغدغههای پژوهشی در هنر -صنعت فرش دستباف ایران به گستردگی
اصلی طرحها در ابعاد کوچک و بره شرکلی فشررده
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین
هرایی از قا
مختلف برا نرا
فرش مناطق
پرداختند که در
رنگرزیمروببافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات
طراحی و
دستباف ،از
فراوان و
بودجه اندک پژوهش ،توان پاسخگویی به این گسترة
استبهکه
دستور می
بازار یارا شامل
انروان
طبیعیاست.
شود .شده
خوانده
اُورنَک ،واگمره
شکل  .1دستور نقشه (اُورنَک یا واگیره) محرمات ،منطقه
رفت.
پژوهشی
محورهای
و
عناوین
بندی
اولویت
سراغ
به
باید
ناگزیر
و
ندارد
را
پراکنده
مثاو چند نمونه لچک و ترنج با حاشمههای مختلرف
بافت :جایدشت (مأخذ :آرشیو مرکز ملی فرش ایران)
حال پرسش اینجاست که این اولویتبندی بر چه اساسی صورت میپذیرد؟ چه راهکاری برای
بزرگ و کوچک و یا واگمرهای از طرح کلری (مراهی
پاسخ دادن به نیاز و دغدغههای پژوهشی ارکان مختلف هنر -صنعت فرش ایران تدارک دیده شده
چهب
یکی تا ترتم
بافتندهرو بد
ارکان را می
جز اینها)
دره  ،بته جقه
اندازه از بودجه پژوهشی سهم میبرند؟ این بودجه اندک باید
گوناگون
است؟و این
جهرررتهای بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
مختلرررفیا پژوهش
کاربردی شود
تحقیقات
هرررای
صرفطررررح
نقشرررهای را از
تحقیقاتی که بهدست مرکز ملی فرش ایران انجام شده و نیز
محورهای
و
عناوین
بر
مروری
بهرهبرداریهای بعدی بهوجود میلوردند (ازیزی و
فراخوانهای ساالنهای که در این مرکز برای انجام پروژههای تحقیقاتی داده میشود ،نشانگر این نکته
نوایی .)38 ،1831 ،منطقه قالیبافی هری  ،کردستان
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویتهای پژوهشی به چشم نمیخورد و یا تعیین
اسرت
منراطق
فارس از
(سنندب) و فمروز
نمیتواند بهدرستی پاسخگوی اصلیترین نیازهای این حوزه
ی که
پیماید
جملهمی
ناصوابی را
لبادراه
اولویتها
هایا به انجام رسیده در این مرکز ،بررسی وضعیت صوری و
ک،پژوهش
آخرین
نمونهنمونه
باشد.لنبرای
دسرتور یر
هایی دراز اُورنَر
که میتوان در
رنگرزی .در برخی استانهای کشور بهعنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است
های
کارگاه
شکلی
واگمره را مشاهده کرد (شکب  1و )2
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 بودجههای ناچیز
پژوهشی بیش از سایر حوزهها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویتهای
پژوهشی ،راه درست را برگزید .نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه ،کلیه طرحهای
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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شکل  .2دستور نقشه طرح بته زمردی ،منطقه بافت :سنندج
(مأخذ :آرشیو مرکز ملی فرش ایران)
محمدرضا عابد
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 دستمالنقشههایکی از راههای انتقاو طرح بر گستره فرش  -حداقب

در طوو یک قرن گذشته در منطقه قالیبافی هری -
دستماونقشه 1است کره اارارع اسرت از یرک تکره

.)115 ،1833
نکته قابب تأمب در بافت طرح ای دستماوها ای
است که خطون تشکمبدهنده ای طررحهرا همرواره

(ادواردز )11 ،1861 ،و از  21×81سرررانتیمترررر ترررا

روی فرررش ،ایرر خطررون برره شررکب شکسررته و

پارچه چلوار ساده سفمد رنر

در انردازه  6×3ایرنچ

بهصورع گردان و منحنی بوده ولی پ

از بافت برر

 41×81سانتیمتر که طرح و نقشه مورد نظرر جهرت
بافت قالی بر روی لن کشمده شده است .طررح ایر

شگفتانگمز و غریزی در طرحریزی ،قادر اسرت برا

مهارع بهوسمله قل مو و مرکرب و یرا برا اسرتفاده از

ذهنی ،قالی را به هرر قطعری کره سرفارش دهنرد در

رن داخب گبها و زممنه لچرک و تررنج برهوسرمله
قل مو گذاشته میشده است .زممنره طررح برههمرراه

(شکب  8و .)4

نقشهها بهصورع یکچهار (یکربو قالی) و با اد

قل هرای جروهری (رواننروی ) روی لن ترسرم و

دوفصلنامه
علمی  -پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 24
پاییز و زمستان 1392

فرش باشد ،بردون رنر

براقی مریمانرد (ممرزایری،

بخ هایی از لچک و ترنج که بایرد هر رنر

نممههندسی نمود پمردا مریکننرد .بافنرده برا مهرارتی
نگاه کردن گاهگاه به طرح الگو و بروز خالقمتهرای

چندی رنر

مختلرف ،باافرد (ادواردز)11 ،1861 ،

مرت

8

شکل  .3از آخرین چشنیکشها (مأخذ :آرشیو مرکز ملی فرش ایران)
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سرمقاله
پژوهش ،فرآیندی زمانبر و هزینهبر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست
فضای تحقیق و کنکاش میشوند نیز همانند دیگر محققان در دیگر حوزههای پژوهشی ،دغدغه
هزینهها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص  -هرچند اندک  -برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشتهها و
بسترهای گوناگون لحاظ کرده است و بودجههای پژوهشی فرش دستباف را نیز میتوان در مرکز
ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال میشود ،جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغههای پژوهشی در هنر -صنعت فرش دستباف ایران به گستردگی
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین
فرش دستباف ،از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات
بازار را شامل میشود .طبیعی است که بودجه اندک پژوهش ،توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و
پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویتبندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش اینجاست که این اولویتبندی بر چه اساسی صورت میپذیرد؟ چه راهکاری برای
پاسخ دادن به نیاز و دغدغههای پژوهشی ارکان مختلف هنر -صنعت فرش ایران تدارک دیده شده
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم میبرند؟ این بودجه اندک باید
صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهشهای بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
مروری بر عناوین و محورهای تحقیقاتی که بهدست مرکز ملی فرش ایران انجام شده و نیز
)111
مأخذ :میرزایی،
انجامنقشهها
دستمال
مرکزروی
طرح بر
نمونه
شکل -4
شود ،نشانگر این نکته
،1311می
تحقیقاتی داده
پروژه(های
برای
کهایدرازاین
الف.ای
ساالنه
فراخوانهای
)
111
،
1311
،
میرزایی
:
مأخذ
(
ببافد
را
آن
هریس
باف
قالی
یک
که
صورتی
در
طرح
همان
که-ب.
شکل 4
گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویتهای پژوهشی به چشم نمیخورد و یا تعیین
است
اولویتها راه ناصوابی را میپیماید که نمیتواند بهدرستی پاسخگوی اصلیترین نیازهای این حوزه
صوریبررو
وضعیت
طرحدر
رسیده
نمونه در آخرین پژوهشهای به انجام
شاوبرافی
بررسی اصر
مرکز،و گردان
هایاینظریف
اجرای
برایقالی
باشد.های
 ابداع نقشهاستانهای کشور بهعنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است
برخی
در
رنگرزی
های
کارگاه
شکلی
اوران نقشه در طوو نزدیرک بره یرک قررن مراحرب
روی فرش توسط نقاشان کرمرانی ،لرزو اسرتفاده از
که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی ،اولویت آن محل سؤال و تردید است.
امروزوی بررای
نوشتارشک
است تا به
مختلفی را طی ک
احسراس
کردنیر کر
هزینهبرای ا
کهمقتر
مهم دق
اینتر و
هایبرکامب
دوبارهموه
تذکاری ش
ناچیز
بودجهارهای
است
تنهاب تأکید
مرادردهاز این
یسراولی،
اسرت (
گرفتره
اسرتفاده
همگان مورد
های
اولویت
بازخوانی
ضروریبرهاست با
وسواس است و
نیازمند
حوزهها
قررارسایر
بیش از
پژوهشی
اغرذی
هرای ک
ابرداع نقشره
احساس نماز
تدبیر و شد .ای
های
طبق قانون
است که
دیگر این
برگزید.وه نکته
درست
پژوهشی ،راه
نگارگر
ظریراف بهوی
هنرهای
 .)35 ،1811با رشد
طرحابرداع
کلیهمرد.
بودجه،انجام
نمودن لنهرا
شطرنجی
فرش و
قابلی توجهطرح
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه
و تذهمب و لزو انتقاو بینقص و کامب طررحهرای
نقشههای گوناگون بهصورع جدووهرای چهارخانره
چگونه چنین تحقیقی انجام شده است ،خود جای تأمل دارد.
نگارگران و مذهاانی چون بهزاد و سلطانمحمرد برر
از دهرره دو قرررن چهررارده ه.ن و در پرری رکررود
روی فرشها در دوره تمموری و صفوی و همچنرم
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دوفصلنامه
علمی  -پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 24
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9

عابد
تدریجی شاوبافی کرمران لغراز شردمحمدرضا
(صوراسررافمب،
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 .)816 ،1831کمپانیهای خرارجی (ماننرد زیگلرر و

 2511خانه) تقسم مریشرد .در غمرر ایر صرورع،

باقیمانده ،امر قدیمیتری نقشه جدووبنردی شرده
دستی به بم از  111ساو مریرسرد (ژولره،1831 ،

چهارخانه میشردند (شرکب  .)1برر اسراس بررسری
دقمق روی خطون و همچنم به نقب از استادان ایر

 )OCMنمز در ای امر نق

داشتند .برر اسراس لثرار

 .)51در ابتدا با دسرت و برا اسرتفاده از قلر فلرزی،
مرکب و یک خطک

12

بلند ،خطون امودی و افقری

نقشررهای نقاش ری شررده ،توسررط کس ری ک ره ک رارش
«جدووبندی» 3بود 3و با نهایت سرات و دقت رس

کرره هررر سرروزن نماینررده یررک قل ر فلررزی برروده و
املکردی شامه به لن داشت .به ای صورع که سرر

و یرا

میگردید (ژوله ،)51 ،1831 ،برهشرکلی کره در هرر

اینچ مربو  14خط ترسم شده (ادواردز)44 ،1861 ،

و چهارخانههای هر رن مشخص مریگردیرد .ایر
شموه برای نقاش فرش لسان بود ،اما بافنده فررش را

10

حرفه ،در ای نقشهها برای کشمدن خطون کنار هر

معمو ا از وسملهای به نا «سوزنی» استفاده میشد.

را به نسات ریزبافی قالی روی پوسرتر ،اکر

دوفصلنامه
علمی  -پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 24
پاییز و زمستان 1392

بدون مربوهای تفکمک شده و به صرورع سراسرری

بهجهت خواندن نقشه (قرارگمرری نممری از گرره در
یک چهارخانه و نممی دیگر در چهارخانهای دیگرر)
دچار مشکب میکرد .در روش دیگر ابتدا سطح کاغذ

را جدووبندی و سرپ طررح و رنر را بره نقشره
چهارخانرره شررده اضررافه مریکردنررد و نقشرره فرررش

بهصورع «شطرنجی» 11برای قالیبافان لماده میشرد

که بهالت دستیبودن ،فاصله خطون و نمرز طروو و

ارض نقشه ،متناسب و کامالا دقمق ناود .برر اسراس

سوزنی تقریااا شامب  21الی  25سوزن کنار هر برود

سوزنها را داخب مرکب قرار میدادند و روی کاغذ،
پارچه کرباس یا کتان و جز اینها میکشمدند .بهطرور

کلی جدووبندی به ای شکب نمازمند دقت و مهارع
زیادی بوده 18که تا دوران مشروطمت و رواب صنعت

چاپ همه نقشهها با دست خرطکشری و چهارخانره

میشد .حضور نقشههای چهارخانه یا شرطرنجی کره
هر خانه لن نمایاننده یک گره از فرش بوده ،نمازمنرد

محاسااتی دقمق برر اسراس ماناهرا و اصروو خاصری
نسات به زمان خود بوده است کره برا ورود صرنعت

چرراپ اهممررت محاسررااع اررددی بررر روی نقشرره
افزونتر شده است.

نمونههای باقیمانده مریتروان گفرت ایر نقشرههرا،

قدمتی بم

از یکصد ساو دارند و بمشتر متعلرق بره

منرراطق کرمرران ،اراب و طراحرران قرردی بمرجنررد در

جنوب خراسان هستند (ژوله( )51 ،1831 ،شرکب 5
و .)6

11

اغلب نقشههایی که در اندازههرای مختلرف برا

دست چهارخانه میشد ،شامب خانههای مربروشرکب

بود و هر مربو نمز به مربوهای کوچکتر که هر کدا

شکل  .5نقشه محسنخان ،دوره شالبافی
(مأخذ :صور اسرافیل ،1311 ،شماره تصویر )411

نماینده یک گره است (هر ضلو  51خانره ،در جمرو
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یک گره است (هرر ضرلو  11خانره ،در جمرو 111

سرمقاله

خانه) تقسم میشده است (شکب .)3

امررروزه کاغررذهای طراح ری ک ره مررورد اسررتفاده
طراحان و نقاشان قرار میگمرد دارای انواع مختلفری

است که مه تری ویوگری لنهرا ،تناسرب خانرههرای
جدوو و ربشمار لن با طررح فررش اسرت (شرکب

 .)21بر اساس شموه بافت ،کاغذهای شطرنجی چاپی
شکل  .6بخشی از نقشه کرمان ،دههه دو قهرن چرهارده
دست
حوزةیفرش
پژوهشگرانی که
هزینهبر
فرآیندیی،زمانبر و
پژوهش،
باد و ترکیبراد)
(فارسی
مناطقدرفرشباف
است و بر اساس
مربعهای
چرارخانه بدون
مجموعه خصوص
هجری شمسی،
حوزههای پژوهشی ،دغدغه
دیگر
در
محققان
دیگر
همانند
نیز
شوند
می
کنکاش
و
تحقیق
فضای
تفکیک شده و بهصهورت سراسهری (مأخهذ :ژولهه،1311 ،
به دو دسته تقسم میشود:
)152ها را دارند.
شماره تصویرهزینه
دولت همواره سهمی خاص  -هرچند اندک .1 -
فارسیباد؛
اغذهای
برای ک
پژوهشی در رشتهها و
نقشه امور
کردن در
هزینه
بافکیراباد
نقشه تر
پژوهشیاغذها
بسترهای گوناگون لحاظ کرده است و بودجههای  .2ک
نیز .میتوان در مرکز
فرشیدست
 ورود صنعت چاپ و جدولکردن کاغذ طراحیجست.
شود،
می
دنبال
و
پیگیری
مرکزطور کلی استفاده از کاغذهای شطرنجی دارای
ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این به
فرش
گسترة عظیم نیازها و دغدغههای پژوهشی در هنر -صنعت فرش دستباف ایران به گستردگی
مزیتهای خاصی است که میتروان بره مروارد ذیرب
زمرانی
موجرب
متنوع ایوران
چاپ به
ورود صنعت
توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین
کراهتکمیل و
تولید تا
متکثر
فرآیند
رد:
ک
اشاره
طراحر وی،بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات
رنگرزی
طراحیک و
صردباف،
فرش دست
اغرذ
لمرادهازسرازی
شد که طراحان
واقعرری فر
ردازه
توانبرره طررراح ت
پژوهش،ررک
بودجه اندک  کم
فراوانررو
گسترة
پاسخگوییررابه انراین
جدووکه
طبیعی است
بازاریرا شامل
بنردی
شود.اصطالح
میو به
چهارخانه
ایجاد شاکهها
رفت.
پژوهشی
محورهای
و
عناوین
بندی
اولویت
سراغ
به
باید
ناگزیر
و
ندارد
پراکنده را
طراحی شده را در بافت نهایی بامند؛
سطوح کاغذ مرینمودنرد .اگرچره صرنعت چراپ از
برای
پذیرد؟
صورت
حال پرسش اینجاست که این اولویتبندی بر چه اساسی
راهکاری گره؛
قرارچهگرفت هر
ردنمیمحب
مشخص ک

هایاسرتفاده
دغدغه اما
راه یافت،
دادنبه ابهیران
قاجار
اواسط دوران
پژوهشیاز ارکان مختلف هنر -صنعت فرش ایران تدارک دیده شده
نیاز و
پاسخ
 کمک بره بافنرده ترا بردی وسرمله بتوانرد
اندازه از بودجه پژوهشی سهم میبرند؟ این بودجه اندک باید
گوناگون
ارکان
چهیرر
یکمرتای د
هری ک
طراحر
اغذهای
اینی ک
است؟ساز
لن در کار لماده
دارند؟...کمک کند؛
قراراز ه تف
اولویتها را
صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهشهای بنیادی در رن
لغاز شد .الاته بر اساس قدیمیتری نقشههای فررش
شدهبهوررای
انجامشرک
ایراندن برره
بخشرم
ملیرایی
مروری بر عناوین و محورهای تحقیقاتی که بهدستنظرمرکزو زیار
نیز
فرش
موجود ،احتما ا در فاصرله سراوهرای 1821-1815
نکته
نشانگر این
داده می
تحقیقاتی
فراخوانهای ساالنهای که در این مرکز برای انجام پروژههای
تمرا ترر
شود،ق ترر و
هرچه دقم
شده تا
طراحی
طراحری
سیاستیبندی ک
گویی جدوو
چاپ برای
ه.ش صنعت
در تعیین اولویتهای پژوهشی به چشم 15
نمیخورد و یا تعیین
اغرذهدفمند
جامع و
است که
روی قالی پماده شوند؛
فرش؛ حوزه
نیازهای این
اصلی
پاسخگوی
نمیتواند به
(ژولره،می
ناصوابی را
اولویتها
که .برا
پیماید)51
،1831
راه لمرد
طراحران
فرش به یاری
ترینو تولمد
بافت
سرات
درستیافزای

ی به انجام رسیده در این مرکز ،بررسی وضعیت صوری و
های
پژوهشقرال
آخرینمؤسسره
برایو پنمونهازدرتشکمب
باشد.چاپ
توسعه صنعت
مکری در
فرجام تکن
مطالعاتی ابهیرراداع
طرح از برروز
جلوگمری
است
رسیده
شکلی کارگاههای رنگرزی در برخی استانهای کشور بهعنوان
ایران ،نقشههای فرش در کاغذهای شطرنجی
است .؛
تردیدمه و مت
اندازه حاش
مانند تغ
چراپچنین طرحی ،بافت
محلممرسؤال و
اولویت آن
که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن
تأکیدلنونمز ایر
نوشتارو پتنها از
اینگردید
نقاشی
شده 14،طراحی و
کردنقالی
هزینههمه
که برای
استفاده
است برقابب
تذکاری دوباره 
بافان.های ناچیز
بودجه
این مهم
مراد از
های
بازخوانی واولویت
ضروری است
الاتهاست و
تدبیر و وسواس
بیش از
نیازمندکاغذ
حوزهیهاشده یا
سایرخطکش
فرش
پژوهشینقشه
روش ادامه یافت.
گسرترش
شررفت تباکنولروژی
امروزه برا پم
منراطق توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه ،کلیه طرحهای
نکته قابل
برگزید.
را
درست
راه
پژوهشی،
شطرنجی بهصورع چاپی در تهرران و سرایر
امکاناع جدیرد ،اسرتفاده از رایانره و نرر افزارهرای
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه
هرای
شدهاندازه
انجام در
تحقیقینقشهها
چنین .)3ای
(شکب
استفاده میشد
فرش کار را برای طراحان و نقاشان از جهت
طراحی
تأمل دارد.
خود جای
است،
چگونه
16
مختلف ،شامب خانههای مربوشکب بوده که هر مربو
طراحی و محاسااع ز راحتتر و سریوتر کرده
محمدرضا عابد
نمز خود به مربوهای کوچکتر که هر کردا نماینرده
است.

12/23/2014 11:46:21 PM

دوفصلنامه
علمی  -پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 24
پاییز و زمستان 1392

11

Goljam [24] ed 2.indd 11

 -2مبناها و واحدهای اندازهگیری و کهاربرد آن در
محاسبات قالی و نقشه آن
 مفرو ذرع و کاربرد آناالمه دهخدا در لغتنامه خود در بررسی لغرت ذرع
میگوید« :ذرع بهمعنای گز .ارش .رش .سان دسرت.

ذرع چون مطلق گویند معادو شانزده گز است یعنری

یک متر و چهارصد یک مترر و در ذرع شراه ،یرک
متر و دوازده صد یک متر است (و بمشتر در تاریرز
شکل  .7تقسیمات  2511خانهای (( )51×51مأخذ :نگارنده)

مترداوو اسرت) و ذرع مقصرر ،مسراوی یرک متررر و

چهارصد یک متر است( .و لن در طهرران و فرارس
معموو است) .ذرع نمشرابوری ،دو برابرر و نرم ذرع
شاهی است .ذرع مکعب ،یرک ذرع در ابعراد ثالثره»
(دهخدا.)112 ،1868 ،

واحد ذرع تا ای اواخرر برم پارچرهفروشران و

دوفصلنامه
علمی  -پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 24
پاییز و زمستان 1392

فرشفروشان متداوو بود .از ممان ابزارها نمز مملرهای

نمز بههمم نا داشتهاند کره  114سرانتیمترر برود و
هنوز ه معرود هست که هر ذرع  114سرانتیمترر

12

شکل  .1نقشه قالی با چاپ افست محمد علی علمی
(مأخذ :عکس از حسین زمانی)

است .الاته ذرع قدیمیتری نمز در ایران بروده اسرت

که به گفته نج الدولره در کتراب کفایرت الحسراب،
معررادو  45سررانتیمتررر محاسرراه شررده اسررت و در
اصطالح به لن ذرع شرای میگویند .ذرع شررای را

معادو  2وجب میدانستند و با احتسراب اینکره هرر
وجب بمست و دو و نم سانتیمتر هسرت ،بره اردد

 45سانتیمتر بهازای هرر ذرع شررای مریرسرم  .در

بخ مقماسهای کتاب ا صفهان نوشرته ممرر سرمد
الی جناب ،ذکر شده است که قدیمیترری ذرع یرا
ارش مربون به ایرران باسرتان بروده اسرت .سرماحان

فرانسوی گفتهاند سن
پرسپولم

شکل  .9تقسیمات  111خانهای (( )11×11مأخذ :نگارنده)
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مرمر سرماهی از خرابرههرای

یا همان تخت جمشمد پمدا شده است که

نا داریوش پسر همستاسب بر لن حک شده است و
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بر اساس لن ارش یا ذرع باستانی ایران معادو پنجراه

و چهار مممز نم سانتیمتر بوده است و هر قد نمرز

فارسی که  114سانتیمتر است و اضرافه کرردن نرم

سرمقاله

ذرع به لن ( )114+52=156طوو ای نروع فررشهرا

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

 156سانتیمتر میگردد .ابعاد فرش ذرع و چارب نمز
اموماا  31×181سانتیمتر بوده و بافت لنها نمز بمشتر

 .)523 ،1818الاته در لغتنامه دهخردا اشراره شرده

«در دوره قاجاریه کلمه معامالع از جمله خریرد

ممان لمده که لن را معادو دو قد دانستهاند (جنراب،

در مناطق فارسیباد رایج است.

و فروش قالی برا «ذرع» (صرد و چهرار سرانتیمترر)
واحد «ذراع» نمز به اندازه لرنج تا سر انگشرتان مررد
پژوهشگرانی که
دست سانتیمترر) بره
فرش» (صد
حوزةکه «متر
گرفت.درزمانی
پژوهش ،فرآیندی زمانبر و هزینهبر است و انجا می
وجود داشته است.
دغدغه
پژوهشی،
های
حوزه
دیگر
در
محققان
دیگر
همانند
نیز
شوند
می
کنکاش
و
تحقیق
مانای فضای
جریان افتراد براز هر ذرع منسرود نشرد .برخری از
محاسااع ربشمار و همچنم ابعراد قرالی
هزینهها را دارند.
خریدنرددر و بره
امورمری
کردنبرادرذرع
قالی را
فروشندگان،
هموارهذرع
دولت گذشته
در صنعت قالیبافی
متررو
رشتهها
پژوهشی
هزینه
انردازه اندک  -برای
اسرت .-هرچند
برودهخاص
سهمی
توانکرهدرنروای
امرب
پهلوی
دوره
پژوهشی در
میفروختند.
اسرررتو ،در
متفررراوع
هایمختلرررف
منررراطق
مرکز
باف بارااینیز می
دست
فرش
بودجههای
کرده است
گوناگون لحاظ
ذرع در بستر
جست.
دنبال می
پیگیری
مرکز
آنچه در
ایران
فرش
لذربایجان11ملی
همره معرامالع
شود،و در
گردیرد
بود وماارزه
برداری
تحقیقات اینکاله
معاونت 113یرا
منطقه کرمان
متر،و در
سانتی
112
گسترة عظیم نیازها و دغدغههای پژوهشی در هنر -صنعت فرش دستباف ایران به گستردگی
«متر» واحرد انردازهگمرری شرناخته شرد» (حشرمتی
 114سانتیمتر و در سایر مناطق (مناطق فارسیباد)
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین
ذرع برابر برا
طور کازلی هر
فرشاست.
 114سانتیمتر
.)63اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات
،1831مواد
رضوی،تا تهیه
رنگرزی و16بافت گرفته
طراحی و
دستبهباف،
منراطق
ذرع در
گرفتشود.اندازه
بازاربا رادر نظر
گره است که
بودجه اندک پژوهش ،توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و
است که
طبیعی
شامل می
رفت.
پژوهشی
محورهای
و
عناوین
بندی
اولویت
سراغ
به
باید
ناگزیر
و
ندارد
را
پراکنده
مختلرف ،انردازه یرک گرره ذراری برهترتمرب بررای
 مفرو مقات (مقاط) و کاربرد آنبرای
راهکاری
چه
پذیرد؟
می
صورت
اساسی
چه
بر
بندی
اولویت
حال پرسش اینجاست که این
واحدی معادو  12111گره بوده کره در کرانونهرای
ذرعهررای  113 ،112و  114سررانتیمتررر برابررر بررا ،1
پاسخ دادن به نیاز و دغدغههای پژوهشی ارکان مختلف هنر -صنعت فرش ایران تدارک دیده شده
معمروو
ماننرد
می لن
پمرامون
بافندگی مشهد و
بافتره
است .تعرداد
باید
شراندیزاندک
این بودجه
برند؟
پژوهشی سهم
اندازه از بودجه
هرای چه
گررهیک تا
گوناگون هر
مترارکان
سانتیاین
 6/15و 6/5است؟
پرداخرت دسرتمزد برهشرمار
است ودرمعمراری
شرمار قرال
کاربردیرا رب
تحقیقات ذراری
صرفیرک گرره
شده در انردازه
بررایدارند؟...
اولویت قرار
پژوهشیهای بنیادی
شود یا
نیز
و
شده
انجام
ایران
فرش
ملی
مرکز
دست
به
که
تحقیقاتی
محورهای
و
عناوین
بر
مروری
میلید .شمارش مقاع بهوسمله کارفرمایان و کسرانی
گویند (لذرپاد و حشمتی رضروی )214 ،1812 ،کره
نکته
این
نشانگر
شود،
می
داده
تحقیقاتی
های
پروژه
انجام
برای
فراخوانهای ساالنهای که در این مرکز
که در ای زممنه تخصص دارند به چند شرموه انجرا
معمو ا ربشمار ارضری و طرولی قرالیهرا یکسران
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویتهای پژوهشی به چشم نمیخورد و یا تعیین
این .)218
،1812
رضروی،
(لذرپراد و
نمیتواندمیبهگمرد
یرککهذرع
انردازه
منطقهای
است .بهطور مثاو
حوزه
نیازهای
حشرمتیترین
پاسخگوی اصلی
درستی
پیماید
ناصوابیکرهرا می
اولویتهادرراه
وضعیت در
اس معمروو
مرکز ،مقمر
مقران را
میشود
 114سانتیمتر
منطقرهو
صوری
بررسی
نمرزاین
دیگر در
منابورسیده
 81به انجام
تعردادهای
اگررپژوهش
آخرین
گرفته در
نظر نمونه
باشد.دربرای
است
رسیده
فرجام
به
مطالعاتی
طرح
عنوان
به
کشور
های
استان
برخی
در
رنگرزی
های
کارگاه
شکلی
خراسان و معادو  12111گره یا ایلممک دانسرته کره
گره در اندازه  6/5سانتیمتر در ارض و طروو قرالی
است.
تردید
و
سؤال
محل
آن
اولویت
طرحی،
چنین
که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن
در بم دستاندرکاران ،استادان و تولمدکنندگان ایر
بافته شده باشد ،لن قالی را  81رجی گویند.
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجههای ناچیز
همچنران در
استایبا مفهرو
ضروری الاته
بوده است.
وسواس رایج
تدبیر و منطقه
نیازمندذرع و
حوزه نمها » و «
سایرذرع و
اندازه «
پژوهشیها در
در ابعاد فرش
های
بازخوانی اولویت
است و
بیش از
(حشمتی
حرفه کاربرد
کسوعهاکهی ای
فررش توجهبم پم
های
دارد طرح
بودجه ،کلیه
طبق قانون
دیگر این است
نکته قابل
برگزید.
کاربرددرست
پژوهشی ،راه
هسرتم .
واحردراذرع
چارب» نمز شاهد
اینکه
حال
برسند؛
نیز
جمهوری
ریاست
فناوری
علمی
معاونت
تأیید
به
باید
انجام
از
قبل
تحقیقاتی
رضوی( ،)53 ،1832 ،صور اسرافمب.)121 ،1831 ،
ذرع و نم اموماا در ابعاد  114×156سانتیمتر تهمره
چگونه چنین تحقیقی انجام شده است ،خود جای تأمل دارد.
میشود که بافت ای نوع فرشهرا بمشرتر در منراطق
فارسیباد رایج است .لذا برا توجره بره انردازه ذرع
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 مفرو قابال (قبال) و کاربرد آنواحدی برای اندازهگمری شمار ریشرههرای قرالی در

میشود و منظور تعداد گرره در تمرا اررض فررش

بافت قالیهای بسمار ظریف ،گاهی قابراو را 14111

 2111گره وجود دارد .ایر فررش بنرابررای معرادو

لذربایجان است که هر قاباو برابرر برا  15111ریشره
است که بر اساس لن دستمزد تعمم میشرود .بررای

ریشه حساب میکنند تا کمکری بره بافنردگان باشرد
(لذرپاد و حشمتی رضوی .)218 ،1812 ،منابو دیگر
نمز اشاره داشتهاند که قااو مقماس معموو در منطقره
لذربایجان بوده که معرادو  14111گرره یرا ایلممرک

است (فرقان دوسرت حقمقری 118 ،1831 ،و .)111

ای مفهو نمز مانند مقان در گذشته بمشتر رایج بوده

است .الاته همچنران در برازار تاریرز مریتروان ایر
اصررطالح را در ممرران بازاریرران و دسررتانرردرکاران
دوفصلنامه
علمی  -پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 24
پاییز و زمستان 1392

14

پمشکسوع شنمد (جدوو .)1

فرش است .گاهی اوقاع از اصطالح خفت اسرتفاده

است .مثالا وقتی گفته میشرود  21ترا  111ترایی در
فرش  6متری یعنی در  2مترر اررض فررش تعرداد
فرش  65رب است .مالب خرید و فروش قالیهرای

اصفهان ،تعداد صدتاییهای منظور شرده در مرحلره

چله کشی اسرت کره برا یرک خرط رنگری مشرخص
میشوند (ممرزااممنی.)34 ،1832 ،
 مفرو تعداد از جفتک کرمان (جفت) و کاربردآن
مقماس معموو در منطقه قالیبافی کرمان است .برای

محاساه رب در گرره فررش کرمران  1/16ذرع را کره

 6/5سانتی متر میشود واحرد قررار داده و یرک گرره

 مفرو ایاق و کاربرد آنواحدی برای اندازهگمری مسراحت قالمچره در ممران

میخوانند .مجموع تعداد دانههرای موجرود در یرک
گره ارض و یک گره طوو واحد بافت قالی اسرت،

خراسان (از جمله مشهد) و نقان دیگر است« .ایران»

در یک گره طوو  85دانره باشرد ،ایر فررش را 11

سانتیمتر است (لذرپراد و حشرمتی رضروی،1812 ،

ریزبافرتتررری فرررش کرمرران در حرراو حاضررر 121

بافندگان تررکم و برخری از کرانونهرای بافنردگی

به ترکمنی یعنی «پا» و اندازه لن حدود )81/ 43( 81

.)214

به ای ترتمب که اگر در یک گره اررض  85دانره و

جفررت یررا  85رب مرریخواننررد .مرغرروبتررری و
جفت یا  61رب است .درشتبافتتری فرش کرمان
تا چند ساو پم

 11جفت بود (خرانمحمرد لذری،

 مفرو چند صدتایی (صدتایی) و کاربرد آنمقماس صدتایی در اصفهان معموو است کره تعرداد
صدتاییهای منظور شده در مرحله چلهکشی اسرت؛

تعداد گرههرای فررش و برهاارارتی ربشرمار لن از
اصطالح «جفت» استفاده میشود که تعرداد تارهرای

است .بهطور کلی به هر صد جفت تار یکصرد ترایی

.)281

 11خانه که هر خانره شرامب برر  11خفرت (خفتره)
گفته میشود.ای اصطالح در فرش اصفهان مترداوو

 .)21 ،1856بهطور کلی در استان کرمان بررای بمران

زیررر و رو در  6/5سررانتیمتررر اسررت (ژولرره،1831 ،

است و منظور تعداد  111تایی گره در تمرا اررض
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 مفرو چرارخانههای و خانههشهمار کاشهان وکاربرد آن
با توجه به رواب نقشههای  41رب در کاشان ،مقماس
«چهارخانررهای» در کاشرران برره  4خانرره بررزرگ 11

خانهای کاغرذ شرطرنجی اطرالن مریشرود کره 6/5
سانتیمتر طوو لن بروده کره بره لن یرک گرره گفتره

41خانه برای بو یا مت نقشه اسرت .برهطروری کره

سرمقاله

نقشه  64خانه در اصرب در اررض فررش 123خانره

است (مصاحاه شخصی 1 ،مرداد .)1838

13

 مفرو تعداد الی چله نایین و کاربرد آنمعمررار خریررد و فررروش و ارزش فرررشهررای نررایم

میشود .در یک ذرع ( 114سانتی متر)  16گره است.
اموماا از تعداد ی نخ چله لن مشرخص مریشرود.
هزینهدربر ممرران
کاشرران
فرآیندیمنطقر
پژوهش،ررمار» در
اصررطالح «خانررهش
حوزة ازفرش
پژوهشگرانینایمکه در
زمانرهبر و
دستیرا  6و یرا 3
نرخ 4
همگی یا
است و قالیهای
دغدغه
پژوهشی،
حوزههای
محققان
همانند دیگر
شوند نیز
کنکاش می
خانره و
خانره51 ،
تحقیقبا وانوان 41
فضای منطقه
نقاشان قالی ای
مرغوبترر
ظریفتر و
دیگر ی لن
نوعدرچهار
هستند .که
هزینهها را دارند.
64خانه معموو است .برای نمونه نقشره 64خانره در
است (ژوله.)133 ،1831 ،
دولت همواره سهمی خاص  -هرچند اندک  -برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشتهها و
حاشرمه و
شامب 24
بودجههای پژوهشی فرش دستباف را نیز میتوان در مرکز
کرباست و
بررایکرده
خانهلحاظ
گوناگون
نقشههای
یک چهار بستر
ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال میشود ،جست.
ایران به گستردگی
صنعت
پژوهشیدر در
درهای
دغدغه
عظیم
بافو مقاط
دستقبال
فرششه و
تعداد ری
هنر -با ذکر
دسیمتر
گره ذرعی و
نیازهای ومتداول
شمارها
گسترة .1رج
جدول
است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین
تکمیل و توزیع این محصول
فرآیند متنوع و متکثر تولید (تامأخذ:
)http://www.tabriziau.ac.ir
قبالنیز تحقیقات
مقاطتهیه مواد اولیه و دار و ابزار و
رنگرزی و بافت گرفته تا
فرش
طراحی رویشه در
دستباف ،از تعداد
شمار
رج
بازار را شامل میشود .طبیعی است که بودجه اندک پژوهش ،توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و
یک متر مربع
رفت.
عناوین
گره ذرعیپراکندهدسرای ندارد
مانده قبال
پژوهشی باقی
محورهای ریشهها
مانده و مقاط
بندیباقی
اولویتهای
مترمربعو ناگزیر باید به سراغ ریشه
چه راهکاری 6برای
34364این اولویتبندی بر
پرسش اینجاست که
صورت میپذیرد؟1161
3158چه اساسی 1
 21×21حال81×81
پاسخ دادن به نیاز و دغدغههای پژوهشی ارکان مختلف هنر -صنعت فرش ایران تدارک دیده شده
11
5315
12
8521
143225
83×83
25×25
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم میبرند؟ این بودجه اندک باید
15
قرار دارند؟1143 ...
 6888در اولویت 11
 81×81صرف 46×46
 211611پژوهشهای بنیادی
تحقیقات کاربردی شود یا
بهدست مرکز 24
8611
 54عناوین و 231611
54
85×85
3235انجام شده و21نیز
ملی فرش ایران
محورهای تحقیقاتی که
مروری× بر
نکته
تحقیقاتی داده میشود،
پروژههای
 813225مرکز برای انجام
های61ساالنهای که در این
161نشانگر این21
81
6251
 41×41فراخوان×61
تعیین
پژوهشی به چشم نمی
 63سیاستی جامع و
گویی
2145خورد و یا 84
اولویتهای 83
413364هدفمند در تعیین3158
 45×45است که×63
اولویتها راه ناصوابی را میپیماید که نمیتواند بهدرستی پاسخگوی اصلیترین نیازهای این حوزه
42
8538
43
4138
532311
11×11
51×51
باشد .برای نمونه در آخرین پژوهشهای به انجام رسیده در این مرکز ،بررسی وضعیت صوری و
فرجام رسیده 51
 61مطالعاتی به6111
برخی استانهای 2138
122511
 55×55شکلی ×35
است
کشور بهعنوان طرح
کارگاه35های رنگرزی در
تردید است61 .
طرحی ،اولویت آن11محل سؤال و3521
اهمیت داشتن چنین 3341
پیداست در عین351323
 61×61که ناگفته32×32
ناچیز
38که هزینه کردن
است بر این مهم
1111111و تذکاری دوباره
111نوشتار تنها تأکید
×111این
 65×65مراد از
4235بودجههای 11
8888
پژوهشی بیش از سایر حوزهها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویتهای
پژوهشی ،راه درست را برگزید .نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه ،کلیه طرحهای
برسند؛ایحالمطلرب
مطالب کتاب
ریاستراهنمای
فناوریقسمت
تذکر» در
قالیانجام باید به تأیید معاونت «
تحقیقاتیذرع
 کتاب راهنمایاینکه
جمهوری نیز
علمی
قبل از
سراو
شده در
برافی قر
چنینمنطقه
ممدانی در
است« :چون کتاب اصلی مساحت ذرع قالی
خود را
لوردهدارد.
جای تأمل
است،
قالیانجام
تحقیقی
در تحقمقیچگونه
 1835از ممان وسایب کار یک تولمد کننده بازنشسرته
فارسی ناود و بسمار کمماب و بهای لن گران بود لرذا
عابد
محمدرضا
یک کتاب جماری مشراهده شرده کره در قالرب یرک
کتاب نامارده به فارسی طاو و بره بهرای ااد نره در

12/23/2014 11:46:23 PM

دوفصلنامه
علمی  -پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 24
پاییز و زمستان 1392
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دسترس نمازمندان گذارده شد» (قرشی بنایی،1888 ،

مرور صوری و شکلی ،ای کتاب با انوان راهنمرای
ذرع قالی یا مساحت ذرع قالی در یک جلرد و قطرو

نسررخههررای چرراپ شررده در ایررران برروده و توسررط

فقط  4صفحه از ای کتاب که شامب راهنمرای خرود

 .)551صفحاتی از کتاب راهنمای ذرع قرالی کره در

(شکب  )12مشاهده مریکنمرد مربرون مریشرود بره
نسررخهای از ایرر کترراب کرره مطم نرراا از لخررری

جمارری ،برردون فهرسررتنویسرری ،مرجررونویسرری،
حاشمهنویسی و مقدمره اسرت .در (شرکب  11و )11

انتشاراع «ق و نمایشگاه و نشر کتراب» و چاپخانره

کتاب ،ااداد ذکر شده و قااده محاساه مساحت ذرع

شده است .الاته بهنظر میرسرد لخرری چراپ ایر
کتاب مربون به همم انتشاراع در تمراژی پایم تر از

شمارهگذاری شده ،فقط شامب نمای اادادی اسرت
کرره در برراب مسرراحت ذرع قررالی توسررط نویسررنده

اصلی ای کتاب «سمد الیاکار قرشی بنرایی ،متولرد

شکب  12و  18راهنمایی در باب مطالعه ایر کتراب

«حکمت» با چاپ افست به ساو  1888ه.ش منتشرر

قاب به ساو  1851و چاپ افست شده باشد .مؤلرف
 »1811و مؤلف همکرار «کرری زرخرواه» اسرت .در

قالی بوده ،شامب نوشتار فارسی است و  555صرفحه

محاساه و در اختمار مخاطب قرار داده شده است .در

را بهصورع تصویری نشان داده شده است.

دوفصلنامه
علمی  -پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 24
پاییز و زمستان 1392
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شکل  .11بخشی از صفحات کتاب راهنمای ذرع قالی (مأخذ :قرشی بنایی)1333 ،
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سرمقاله
پژوهش ،فرآیندی زمانبر و هزینهبر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست
فضای تحقیق و کنکاش میشوند نیز همانند دیگر محققان در دیگر حوزههای پژوهشی ،دغدغه
هزینهها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص  -هرچند اندک  -برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشتهها و
بسترهای گوناگون لحاظ کرده است و بودجههای پژوهشی فرش دستباف را نیز میتوان در مرکز
ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال میشود ،جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغههای پژوهشی در هنر -صنعت فرش دستباف ایران به گستردگی
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین
فرش دستباف ،از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات
)1333
قرشی بنایی،
ذرع قالی (
صفحات
بخشی از
شامل.11
بازار را شکل
این گسترة فراوان و
پاسخگویی به
مأخذ:توان
پژوهش،
راهنمایاندک
کتاببودجه
است که
طبیعی
میشود.
پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویتبندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش اینجاست که این اولویتبندی بر چه اساسی صورت میپذیرد؟ چه راهکاری برای
پاسخ دادن به نیاز و دغدغههای پژوهشی ارکان مختلف هنر -صنعت فرش ایران تدارک دیده شده
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم میبرند؟ این بودجه اندک باید
صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهشهای بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
مروری بر عناوین و محورهای تحقیقاتی که بهدست مرکز ملی فرش ایران انجام شده و نیز
فراخوانهای ساالنهای که در این مرکز برای انجام پروژههای تحقیقاتی داده میشود ،نشانگر این نکته
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویتهای پژوهشی به چشم نمیخورد و یا تعیین
اولویتها راه ناصوابی را میپیماید که نمیتواند بهدرستی پاسخگوی اصلیترین نیازهای این حوزه
باشد .برای نمونه در آخرین پژوهشهای به انجام رسیده در این مرکز ،بررسی وضعیت صوری و
شکلی کارگاههای رنگرزی در برخی استانهای کشور بهعنوان 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 بودجههای ناچیز
پژوهشی بیش از سایر حوزهها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویتهای
پژوهشی ،راه درست را برگزید .نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه ،کلیه طرحهای
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.

دوفصلنامه
علمی  -پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 24
پاییز و زمستان 1392

17

شکل  .12بخشی از صفحات کتاب راهنمای ذرع قالی (مأخذ :قرشی بنایی )1333 ،محمدرضا عابد
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دوفصلنامه
علمی  -پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 24
پاییز و زمستان 1392
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شکل  .13معرفی و راهنمایی اعداد بهکار رفته صفحه  272کتاب راهنمای ذرع قالی
(مأخذ :قرشی بنایی)1333 ،

 مفرو رجشمار (گره شهمار) و کهاربرد آن درکاغذ شطرنجی
امروز کاغذهای طراحی که مورد استفاده طراحران و

نقاشان فرش قرار میگمرد دارای انواع مختلفی است
که مهمتری ویوگی لنها تناسب خانههرای جردوو و
ربشمار لن با طرح فرش اسرت .ربشرمار فررش

13

ااارع است از تعداد گرههای هر فرش در واحردی

مشخص که معمو ا در مناطقی که دارای ساک ترکی

12/23/2014 11:46:24 PM

هستند ای واحد  1سانتیمتر و در مناطقی که دارای

ساک فارسیباد هستند  6/5سرانتیمترر اسرت .هرر
یک از واحدهای مذکور (اا از  6/5یا  1سانتیمتر)
را یک گره ذرای 21مینامند (ژوله:)51 ،1831 ،
تعداد گره× /5یا 16مترسانتی
ارض قالی

= رجشمار قالی.

در نقشههای فرش ممان خانههای مربروشرکب و

ربشمار فرش ،نسات معکروس وجرود دارد .یعنری
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هرچه ربشمار قالی بمشتر باشد ،خانهها کوچرکترر

کاغذهای شطرنجی از لحاظ نوع منطقه و ربشرمار،

کوچک به اضالع  2/5 ،2 ،1مملیمتر باشد ،بهترتمرب
برای ربشمارهای با  ،متوسط و درشتباد استفاده

است (جدوو .)2

است .بنرابرای نقشرههرایی کره در لنهرا خانرههرای

میشود .بهبمان دیگر ،هرچه تعداد خانههای کوچرک

بمشتر باشد ،تعداد گرههای ذرای نمز بمشتر میشرود.

سرمقاله

تناسب خانههای جدوو و ربشمارلن با طرح فررش
جدول  .2رجشمار کاغذهای شطرنجی چاپ شده
(مأخذ :نگارنده)

رگ

رب

121

81

مقدار ربشمار معمرو ا در پرایم کاغرذ نقشره درب
است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست
رب هزینه
برابرربر و
فرآیندی 4زمان
شرماربراصرلی
پژوهش،معمرو ا
شده که ای رقر
85
141
تقسرمهمانند دیگر محققان در دیگر حوزههای پژوهشی ،دغدغه
شوند نیز
می
کنکاش
و
تحقیق
فضای
فرش است .کاغذهای شطرنجی به دو دسرته
41
161
هزینهها را دارند.
میشود:
پژوهشی در رشتهها و
امور
در
کردن
هزینه
برای
اندک
هرچند
خاص
سهمی
همواره
دولت
45
131
لن در
کرده گرره
لحاظتعرداد
گوناگونیباد
نقشه فارس
 )1کاغذها
بودجههای پژوهشی فرش دستباف را نیز میتوان در مرکز
است و
بستریهای
51
211
تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال میشود ،جست.
معاونت
در
آنچه
و
ایران
فرش
ملی سرانتیمترر ربشرمار قرالی محاسراه
هر شر ونرم
55
221
گسترة عظیم نیازها و دغدغههای پژوهشی در هنر -صنعت فرش دستباف ایران به گستردگی
میشود .مقدار ترراک خانرههرای نقشره برهصرورع
 21فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین
طراحی و کاغرذ
شرماراز در پرایم
فرشبرابر
«رگ» چهار
تحقیقات
دار و
توجهمواد
لوردهبافت گرفتهقاببتا تهیه
رنگرزی و
ربباف،
دست
نیزشرمار ،55
ابزاربراورب
هرایی
اولیه وفرش
است در
شده است.بازار را شامل میشود .طبیعی است که بودجه اندک پژوهش ،توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و
 21 ،51 ،45 ،41 ،85 ،81معمرررو ا از کاغرررذهرررای
اولویتبندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
ناگزیر باید
ندارد و
پراکنده را
سراغلن در
تعردادبهگرره
کیبراد
نقشه تر
 )2کاغذهای
ی
بررا
اما
.
شود
استفاده
شمار
رب
با
متناسب
ی
شطرنج
حال پرسش اینجاست که این اولویتبندی بر چه اساسی صورت میپذیرد؟ چه راهکاری برای
هر هفت سانتیمتر ربشمار قالی محاساه مریشرود.
شرطرنجی
ایراناز کاغرذ
فرش تر
صنعتهای با
هنر-ربشمار
هایی با
پژوهشی ارکانفرش
شده
تدارک دیده
مختلف
پاسخ دادن به نیاز و دغدغههای
22
چه در
رب»
صرورع «
نقشره بره
باید
اندک
بودجه
این
برند؟
می
سهم
پژوهشی
بودجه
از
اندازه
تا
یک
گوناگون هر
هرایارکان
خانه این
مقدار تراک است؟
با ربشمار 41استفاده میکنند تا برای خواندن نقشه،
وگی
تری و
است .مه
لورده شده
انرواعهای بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
پژوهش
شودی یا
کاربردی
تحقیقات
پایم کاغذصرف
بافنده دچار مشکب نشود (شکب .)14
مروری بر عناوین و محورهای تحقیقاتی که بهدست مرکز ملی فرش ایران انجام شده و نیز
فراخوانهای ساالنهای که در این مرکز برای انجام پروژههای تحقیقاتی داده میشود ،نشانگر این نکته
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویتهای پژوهشی به چشم نمیخورد و یا تعیین
اولویتها راه ناصوابی را میپیماید که نمیتواند بهدرستی پاسخگوی اصلیترین نیازهای این حوزه
باشد .برای نمونه در آخرین پژوهشهای به انجام رسیده در این مرکز ،بررسی وضعیت صوری و
شکلی کارگاههای رنگرزی در برخی استانهای کشور بهعنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است
که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی ،اولویت آن محل سؤال و تردید است.
شکل  .14انواع کاغذهای شطرنجی (مأخذ :نگارنده)
مهم که هزینه کردن بودجههای ناچیز
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این
پژوهشی بیش از سایر حوزهها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویتهای
های
کلیه طرح
جرزاست
دیگرو این
کاغذبرگزید.
درست را
نقشهراه
پژوهشی،
محاسرااع
بودجه ،بره
قانون توجره
طبقکره برا
اینهراکهدارد
نکته قابل توجهطره
شطرنجی
بر روی
 .3محاسبات
اینکه
حال
برسند؛
نیز
جمهوری
ریاست
فناوری
علمی
معاونت
تأیید
به
باید
انجام
از
قبل
تحقیقاتی
نقشه فرش برا توجره بره شرطرنجی برودن نمراز بره
(جدوو  )8واحد متر تادیب به خانههرای شرطرنجی
خود جای تأمل دارد.
شدههرااست،
تحقیقی
جهرت چنین
محاسااتی چگونه
جهرت
انجامخانره
کرردن
مشرخص
میشود.
تقسمماع اصلی از قامب مت  ،حاشمههرا ،سرادهبرافی،
محمدرضا عابد
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انجمن علمی
فرش ایران
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جدول  .3نحوه تبدیل واحد متر به خانههای شطرنجی (مأخذ :نگارنده)

تبدیل واحد متر در نقشه فرش به خانههای شطرنجی

نحوه محاسبه عدد ثابت

ادد ثابت در منطقه ترکیباد

111 (cm)÷ 1(cm)=14/23

ادد ثابت در منطقه فارسیباد

برای بهدسرت لوردن تعرداد خانرههرای طروو و

ارض نقشره نمررز در دو منطرقه قالریبافی تررکی و

111 (cm)÷ 6/5(cm)=15/83

فارسی به شکب (جدوو  )4ذیب امب میکنند:

جدول  .4نحوه بهدست آوردن تعداد خانههای طول و عرض نقشه به تفکیک منطقه بافت (مأخذ :نگارنده)

نحوه محاسبه

تعداد خانههای شطرنجی

طوو نقشه (منطقه ترکیباد)

دوفصلنامه
علمی  -پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 24
پاییز و زمستان 1392
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= طوو (متر)××14/23رجشمار

ارض نقشه (منطقه ترکیباد)

= ارض (متر)××14/23رجشمار

ارض نقشه (منطقه فارسیباد)

= ارض (متر)××15/83رجشمار

= طوو (متر)××15/83رجشمار

طوو نقشه (منطقه فارسیباد)

از لنجا که نقشرههرای قرالی برر روی کاغرذهای
طراحی در اندازههای تما قد (سراسرری)1/4 ،1/2 ،

و  1/3ابعاد قالی کشمده مریشروند .اسرتادکار تعرداد
خانههای شطرنجی طوو و ارض نقشه را برا توجره
به نوع اندازه نقشه برهدسرت مریلورد .سرپ

بررای

تعمم مقدار حاشمه از مت  -بررای نمونره در نقشره

ربعرری یررا  - 1/4بعررد از اینکرره تعررداد خانررههررای
شطرنجی ارض نقشه را تقسم بر  2کرد ،لن را بر 8
تقسم میکنند .ادد بهدست لمده تعرداد خانرههرای

شطرنجی کب حاشمه نقشه است .در (جردوو  )5بره
نحوه تقسمماع حاشمه اشاره شده است.

جدول  .5نحوه تقسیمات حاشیه (حاشیهها ،سادهبافی ،زه یا میله)( 23مأخذ :نگارنده)

ابعاد (محدوده ابعاد)

5

( 6 ،1 ،3 ،3مابم لنها)

قالمچه ( 1/5متر مربو و کمتر)

8

قالی ( 6متر مربو و بمشتر)

1

پردهای (مابم قالی و قالمچه)

12/23/2014 11:46:25 PM

تعداد حاشیه

سادهبافی

 5ریشه و کمتر

 11ریشه و بمشتر

تعداد زه یا میله
 1زهی
 2زهی
 8زهی
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برای نمونه محاساه تعداد خانرههرای شرطرنجی

سررادهبررافی ،حاشررمه پهر (بررزرگ) ،حاشررمه باریررک
(کوچک) و حاشمه طرره بررای نقشره فررش کاشران

(لچک و ترنج) به ابعاد  1/11×2/41و ربشرمار ،41

سرمقاله

با توجه به (جدوو  )6و (شکب  )15انجا میپذیرد.

جدول  .6نمونه مراحل محاسبه تعداد خانههای شطرنجی (مأخذ :نگارنده)

مرحله
1

هدف

بهدست لوردن تعداد خانه شطرنجی در طوو و

نحوه محاسبه

= 2/74 × 61/37 × 74= 6781 ÷ 2 =837طول

نظر
نقشه مورد
توجه به
همچنم
ارض فرش و
= 6/84عرض
فرش× 61
حوزة × /37
74= 6471
پژوهشگرانی÷ 2
=122
دست
که در
است و
هزینهبر
زمان بابر و
فرآیندی
پژوهش،
)
1
/
2
،
سراسری
،
1
/
4
(ربعی
فضای تحقیق و کنکاش میشوند نیز همانند دیگر محققان در دیگر حوزههای پژوهشی ،دغدغه

 2هزینهها را دارند.
اندازه کب حاشمه نقشه
= 122 ÷ 3 = 687اندازه حاشیه
 687در رشتهها و
پژوهشی
امور
در
کردن
هزینه
برای
اندک
هرچند
خاص
سهمی
همواره
دولت اندازه حاشمه بدون سادهبافی
8
( 1=163مقدار سادهبافی)-
 617نیز میتوان در مرکز
باف را
دست
فرش
پژوهشی
های
بودجه
و
است
کرده
لحاظ
گوناگون
های
بستر
تفکمک حاشمهها از ه با توجه به ابعاد نقشه
4
÷ 7 = 72
(جدوو)معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال میشود ،جست.
ملی فرش ایران و آنچه در
گسترة عظیم نیازها و دغدغههای پژوهشی در هنر -صنعت فرش دستباف ایران به گستردگی
برای فرش پردهای  5حاشمه ز است (شکب )15
72 ÷ 3 = 67
1
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین
فرش دستباف ،از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات
کرهکهبررای
توجه
قابب
بودجه اندک پژوهش ،توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و
استاست
طبیعی
شود.
نکتهمی
کلی ایرا شامل
بهطور بازار
اولویتبندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
سراغ
به
باید
ناگزیر
و
ندارد
را
پراکنده
قالمچه تقسمماع طره نداری  .برای قالی ( 1حاشرمه)
حال پرسش اینجاست که این اولویتبندی بر چه اساسی صورت میپذیرد؟ چه راهکاری برای
نمز باید حاشمه کوچک را بر  4تقسم کرد.
پاسخ دادن به نیاز و دغدغههای پژوهشی ارکان مختلف هنر -صنعت فرش ایران تدارک دیده شده
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم میبرند؟ این بودجه اندک باید
صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهشهای بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
مروری بر عناوین و محورهای تحقیقاتی که بهدست مرکز ملی فرش ایران انجام شده و نیز
فراخوانهای ساالنهای که در این مرکز برای انجام پروژههای تحقیقاتی داده میشود ،نشانگر این نکته
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویتهای پژوهشی به چشم نمیخورد و یا تعیین
اولویتها راه ناصوابی را میپیماید که نمیتواند بهدرستی پاسخگوی اصلیترین نیازهای این حوزه
باشد .برای نمونه در آخرین پژوهشهای به انجام رسیده در این مرکز ،بررسی وضعیت صوری و
شکلی کارگاههای رنگرزی در برخی استانهای کشور بهعنوان 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 بودجههای ناچیز
پژوهشی بیش از سایر حوزهها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویتهای
پژوهشی ،راه درست را برگزید .نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه ،کلیه طرحهای
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.
شکل  .15نمایش تقسیمات حاشیه (مأخذ :نگارنده)
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محمدرضا عابد
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 .4مبنای محاسبه ورق نقشه و اجرت استادکار
ماناها و اصرطالحاتی در خریرد یرا فرروش نقشره و

نحوه محاسراه اجررع اسرتادکار وجرود دارد کره در
بازار سنتی فرش رایج است .در ورای ایر مانراهرا،
محاسااتی بر اساس معمارها و واحدهای اندازهگمری
نمز متداوو است.

22

با ربشمار پایم انجا میگردد 25×11 ،خانه بزرگ

خانهشمار ،صد تایی و جرز اینهرا انجرا مریگرردد؛

فرشهای ظریف رایج است مانای محاساه یک برگ

پرداخت اجرع طراح و نقاش نقشه فرش نمرز ترابو

ارد رایج در هر منطقه اسرت .برا ایر حراو بررای

طراحی و نقشهکشی قالی واحدی به نا «ورن نقشه»
موجود است که در زمان قممتگذاری از لن استفاده

میشود (بررای مثراو ورقری  511111ریراو) .بررای

مانای محاساه یک ورن در مناطقی که قالیبرافی

شطرنجی 25111 ،گره و یا ایلمک است .در مناطقی
از کشررور هماننررد قرر  ،تاریررز و نررایم کرره بافررت

نقشه فرش حاصربضررب  25×13خانره برزرگ یرا

همان  45111گرره اسرت .همچنرم در ایر منراطق

ممک اسرت طرراح بررای محاسراه تعرداد بررگ از
تقسم کب گره نقشه بر ادد  46111اسرتفاده نمایرد.
در شرن کشرور از ایر روش بررای محاسراه نقشره

تعمم ورن نقشه باید ابتدا نوع شرطرنجی مشرخص

فرشهای 41رجی استفاده مینمایند.

است:

بر اساس خانههای کوچک شرطرنجی (پمکسرب 24در

شود ،چون برای هر شطرنجی اددی خرا وجرود
دارد .نحوة محاساه تعداد ورن نقشه بهصورع ذیرب
طوو نقشه × ارض نقشه

االوه بر روشهای ذکرر شرده ،امرروزه در برم
طراحان و نقاشان فرش ،محاساه قممرت نقشره قرالی

رایانه) متداوو است .بهصورتی کره بررای نمونره در

= طوو ورن

نقشهای که تعداد کب خانههای کوچرک شرطرنجی لن

در معادله با  ،منظرور از طروو و اررض کاغرذ

اسررت قممررت هررر ورن نقشرره و یرا هررر خانرره ریرز

ادد ثابت

شطرنجی ،تعداد خانههای بزرگ است .در مورد ادد

ثابت برای شطرنجیها به جدوو ذیب مراجعره کنمرد

(جدوو .)1
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شطرنجی
121
141
161
131
211

عدد ثابت
252
821
456
521
661

 اصول و مبنای اجرتدهی استادکار نقشهه درمناطق مختلف
همانگونه که پرداخت دستمزد بافت به بافنردگان در
مناطق مختلف ایران بر حسرب واحردهای مختلفری
همانند مقان ،قااو ،ایران ،رب ،خفرت ،ریرز ،جفرت،
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جدول  .7شطرنجی و عدد ثابت آن
(مأخذ :کرامتی)1371 ،

 121،111ادد باشد ،بر اساس خانهای (پمکسلی)  1ریاو،
قممت تما شده لن  341،111ریراو مریشرود .گفتنری
شطرنجی به مؤلفههایی همچون ااتاار ،سرابقه ،نروع

قل طراح و نقاش نمز بستگی دارد.
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نتیجهگیری
در بررسی تکنمک شکبگمری الگوهرا و نقشرههرای

قالی در ایران با توجه به امکاناع و مصرالح موجرود
میتوان خرد و اندیشه و دانشی را که در ورای ایر
دان

کاربردی ،فنری و دقمرق وجرود دارد ،مشراهده

کرد .کمک گرفت از خالقمت و ابتکار در رسمدن بره

دستاندرکاران فرش از گذشتههای دور تا به امرروز

است .استفاده از دان

سرمقاله

ریاضی جهت محاساه انردازه

قالی و قسمتهرای مختلرف لن ،نمایاننرده دقرت و
توجه استادکار هر بخ از ای حرفه اا از طرراح،
نقاش ،بافنده و تولمدکننده است که با اامراو مانرا و
اصولی در محاساه نقشه و پمادهسازی لن بر تارهرای

شموهای راحتتر جهت انتقاو نق بر روی تارهرای
قالی ،در نهایت فرشهایی با تناسااع دقمق و طالیی
برا دست
فرش
که در
هزینهبر
بر و
پژوهش،
حضرور
قارب از
زمانترا
فرآیندیبنرد
حرفره جردوو
فرش ،وجود
بررسری و تجزیره و
حوزةاست
شایسته
پژوهشگرانیاند.
است و ایجاد کرده
دغدغه
تجربههای
انتقاوحوزه
محققانتردردردیگر
همانند دیگر
اندازهنیز
واحدهایشوند
کنکاش می
تحقیق
فضای
گمری
گرفتو از
کمک
صنعت چاپ،
پژوهشی،هنرری-
ایر دانر
تحلمب افزون
هزینهها را دارند.
و تکنولرروژیهررای روز و جررز اینهررا همرره و همرره
برداشرته
امور زممنره
در ایر
هزینه هرا
کراربردی ،گرا
رود.و
رشتهشرها
پژوهشی در
یی در
کردن
دولت همواره سهمی خاص  -هرچند اندک  -برای
امرب
ذهر و
ارزشمند
هایدانشی
وجود
بودجههای پژوهشی فرش دستباف را نیز میتوان در مرکز
است و
لحاظدرکرده
گوناگون
نشاندهندهبستر
ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال میشود ،جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغههای پژوهشی در هنر -صنعت فرش دستباف ایران به گستردگی
تأمین
قرینرهزنجیره
گوناگون
استبهو همه
سرازی کامرب
ارکان مایهها،
یکسانی نق
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصولنزدیک
پینوشتها
تحقیقات
نیز
و
ابزار
و
دار
و
اولیه
مواد
carpetو رنگرزی
فرش دستباف ،از طراحی
تهیه نق مایه ها در چرارچوب یرک طررح و نقر
Hand-madeو1.بافت گرفته تا ای
2. Design
)(pattern
همچنرم و
گسترةوفراوان
پاسخگویی به
پژوهش،الاتوان
بودجه اندک
است که
بازار را شامل میشود .طبیعی
اینو مرنظ
متروازن
منسج  ،متقارن،
کام
 .8ای فرش قدیمی که قدمتی در حردود  2511سراو
رفت.
پژوهشی
محورهای
و
عناوین
بندی
اولویت
سراغ
به
باید
پراکنده را ندارد و ناگزیر
طراحی دقمق و سنجمده تمامی اجرزای اصرلی هرر
دارد ،در ساو  1343ممالدی توسط دکتر رودنکروی
برای
14پذیرد؟
سوار،می
صورت
حال پرسش اینجاست که این
راهکاری گوزن
ستوربان،چه 23اسب24 ،
اساسیاز 14
اولویتبندی بر چه یک
روسی کشف گردیده و در موزه لرممتاژ شهر سنت
شده
تدارک
فرشره ایران
هنر -صنعت
پاسخ دادن به نیاز و دغدغه
دیدهررارهای
رک ،نگ
درون هررر یر
چهارگوشرری کر
های پژوهشی ارکان مختلف و 24
پطرزبورگ روسمه نگهداری میشود.
باید
اندک
بودجه
این
برند؟
می
سهم
پژوهشی
بودجه
از
اندازه
چه
تا
یک
هر
است؟ این ارکان گوناگون
هشتپر به ظرافت و موزونی تما نق بسته است
4. Pazyryk
دارند؟...
پژوهش
شود یا
 .5درصرف
ایرانری
کاربردی قرالی
تحقیقاتزممنره ایر
فضای ممانی یا
قرار.)1 ،
اولویت1831
تقریارااهای بنیادی در (ژوله،
نیز
و
شده
انجام
ایران
فرش
ملی
مرکز
دست
به
که
تحقیقاتی
محورهای
و
عناوین
بر
مروری
24
مترر)،
سرانتی
211
×
1
/
33
(
شرکب
مربو
و
متقارن
 .6مانند کاشیکاری ،پارچهبافی ،سن تراشی ،تذهمب،
مرکزقررار
یکسران
فاصله
هایکنار ه
فراخوان در
مربو منظ
نشانگر این نکته
دادهگچمی
تحقیقاتی
برای انجام پروژههای
درایاین
ساالنهوایبا که
شود،جز اینها.
بری و
لجرکاری،
ممنماتور،
ستاره وهشتپرر
کدا نق
استاندکهو هر
گرفته
گویند .تعیین
خورد و یا
چشم
یکجامع
سیاستی
گویی
نمینمز می
چشنی»
پژوهشیبهبهلنها «
هایزبان محلی
اولویت در
هدفمندرا در تعیین .1
زممنرره،
دارد .در
ممرران
حوزه
نمیتواند بهدرستی پاسخگوی اصلیترین نیازهای
ردیررفرادومیپررپیمایداز که
ناصوابی
خررود راه
اولویتها
این8. Hard
sketching
جردوودار
کشری و
کره خرط
ایندقتری
مهارع و
بالردار به انجام .3
آخرینیرک شرمر
در شامه به
افسانهای
شردنو
صوری
وضعیت
بررسی
مرکز،
رسیده در
پژوهشهای
حموانینمونه
تصاویر برای
باشد.
برود
شرده
بااث
داشت
ز
فرش
طراحی
های
کاغذ
شرهرع یافتره
اصطالح به
دارد که در
قرار
استانهای کشور بهعنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است
گرریفمدر برخی
رنگرزی
کارگاههای
شکلی
است ،.اردهای
نقراش فررش
و
طرراح
هنرمندان
کنار
در
تا
عین از 24
در است
ااارع
ردیف سو
گروزنچنین طرحی ،اولویت آن محل سؤال و تردید
ارددداشتن
اهمیت
پیداست
است.ناگفته
که
فررش
نقشره
کشری
جردوو
کرار
به
خصوصی
طور
به
62
چهرار
حاشرمه
یرا
چهار
ردیف
در
.
په
شاد
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجههای ناچیز
بپردازند.
نیازمندفررش.
هاپر مرت
هشت
بیشبهازستاره
پژوهشی شامه
ادد ستاره
ضروری است با بازخوانی اولویتهای
تدبیر و وسواس است و
سایرهایحوزه
شطرنجی
نقشه
.
11
سروارانی
اسب
تصویر
23
پنج
حاشمه
یا
در ردیف
پژوهشی ،راه درست را برگزید .نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه ،کلیه طرحهای
در
ری
ر
طراح
رذهای
ر
کاغ
روی
رر
ر
ب
رالی
ر
ق
رای
ر
ه
ره
ر
نقش
.
11
تأیید اسبها
تناوببهبر روی
از ممان
قبل در
تحقیقاتیدو نفر
که بهطور
معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه
انجامبه باید
انرردازههررای تمررا قررد 1/4 ،1/2 ،و  1/3ابعرراد قررالی
شدهخره
انجامو برا
ایستاده اند
کنار لن
چگونهیا در
نشسته
لخرریخود جای تأمل دارد.
است،
تحقیقی
چنین
حاشمه یا ردیف شش مجدداا همان تصرویر حمروان
افسررانهای بالرردار یررا گررریفم قرررار دارد .همسررانی
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.13
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ای وسمله از ابزاری دیگر با همم انوان (سوزنی)
که در قالیبافی جهرت جلروگمری از کجری فررش
استفاده میشود ،کامالا متمایز است.
از معرودتری افرادی که در جدووکشی نقشههای
فرررش تررأثمر بسررمار زیررادی در روشررمند کررردن لن
داشته ،اممرخان شاهرخی طرراح کرمرانی اسرت .او
االوه بر طراحی ،دقت و مهارتی ه در کار جدوو
کشمدن روی طرح های فرش داشرته اسرت .تقریاراا
همه نقشه هایی که از گذشته در کرمان باقیماندهاند
(ماننررد جررداوو نقشرره فرررش متعلررق برره شرررکت
 )M.C.O.کار دست او و یا شاگردان وی است کره
با او کار می کردند .اادالحممد صنعتنگار از مشهد
نمز اولم نقشههای خرود را روی کاغرذهایی رسر
می کرد که لنها را با خرطکر برهصرورع جردوو
(المجه) درمیلورد.
استاد الیاکارر مهردیئری معتقرد اسرت اولرم برار
کاغذهای شطرنجی بهصورع چاپی ،توسرط اسرتاد
رست شمرازی با چاپ افست تهمه شرده اسرت (بره
نقب از گفتگوی نگارنده با وی).
بااث اد بروز اشتااه میشود.
سرات با بااث افرزای ممرزان تولمرد نقشره نمرز
میشود.
در لذربایجان نمز واحد سنج طروو «لرشرم » یرا
همان ذرع بود .از لرشم برای اندازهگمری مساحت
اتان یا قرالی و نظرایر لن اسرتفاده مریشرد .یراری
لرشم = نم ذرع کره معرادو  56سرانتیمترر اسرت؛
چارب= یکچهار ذرع کره معرادو  23سرانتیمترر
اسررت؛ سررممه= یررکهشررت ذرع کرره معررادو 14
سانتیمتر است؛ پونزا= یکشانزده ذرع که معرادو
 1سانتی متر است؛ هفدر = یک سیودو ذرع کره
معادو  8.5سانتیمتر است؛ ایپ= طناب ،هرر ایرپ
معادو ده ذرع یعنی  1121سانتیمترر اسرت .هنروز
ه لرشم در بازار فرشفروشران تاریرز برهانروان
سنج طوو کاربرد دارد.
گفتگوی نگارنده با اسرتاد جرواد لمررزش ،کاشران،
مرداد .1838
تعداد گرههای بافتهشده در اندازه یک گره ذرای را
ربشمار قالی گویند.

.21

.21

.22
.28

مقماس اندازه گمری طوو در گذشته «ذرع» یرا «گرز»
بوده است که معادو  114سرانتیمترر بررای منراطق
فارسیباد (اغلب مرکز ایران) ،برابرر  16گرره 6/5
سررانتیمتررری و تقریا راا  41ایررنچ اسررت .در منطقرره
ترکیباد (لذربایجان) ،ذرع  112سانتی متر محاساه
و در نظررر گرفترره مرریشررود کرره شررامب  16گررره 1
سانتی متری است .در منطقره کرمران نمرز ذرع 113
سانتیمتر در نظر گرفتره شرده کره شرامب  16گرره
 6/15سانتیمتری است.
در نقشرههرای مرورد اسرتفاده منراطق فارسریبرراد
بهخصو اراب ،ربشمار فررش در یرک چرارب
ذرای محاساه می شود که به اصرطالح «رگ» گفتره
میشود.
در کاغذهای شطرنجی ترکی اصرطالح «رب» رایرج
است که همان تعداد گره در  1سانتیمتر است.
به خطهایی که در نقشه حاشرمههرا را از هر جردا
میکند ،زه یا ممله میگویند.
24. Pixel

فررست منابع
-

لذرپاد ،حس و حشمی رضروی ،فضرباهلل

( )1812فرشنامه ایران ،مرکز مطالعراع و
تحقمقاع فرهنگی ،پووهشگاه تهران.

-

ادواردز ،سمسررمب ( )1861قررالی ایررران،
ترجمرره مهررم دخررت صرراا ،انتشرراراع

-

جناب ،ممر سمد الی ( )1818ا صرفهان،

-

حشمتی رضوی ،فضباهلل (« )1832اسنادی

فرهنگسرا ،تهران.

نمررره  ،523وزارع معررارد و اوقرراد و
صنایو مستظرفه.

از صنعت فرش ایران» ،نشرر دانر  ،سراو

بمست  ،شماره  ،1بهار.53-51 ،
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 حشمتی رضوی ،فضباهلل ( )1831تراریخفرررش :سرمر تحرروو و تطررور فرررشبررافی
ایران ،سمت ،تهران.
-

حشرررمتی رضررروی ،فضرررباهلل ()1831

مجمواررره قررروانم و مقررررراع فررررش
دستباد ایران ،سحوری ،تهران.
 حصوری ،الی ( )1816فرش در ممنماتور،-

-

-

-

-

-

قرشی بنرایی ،سرمد الریاکارر و زرخرواه،

سرمقاله

کررررری ( )1888راهنمررررای ذرع قررررالی،
نمایشگاه و نشر کتاب ،ق .

 کرامتی ،ابولفضب ( )1813طراحری نقشرهفرش (بازاریابی) ،مؤسسه فرهنگی هنرری
شقایق ،تهران.

 ممرزااممنرری ،سررمد محمررد مهرردی ()1832قررالیدست
شناسرریفرش
در حوزة
پژوهشگرانی که
فرآیندی زمانبر و هزینهبر است و
ایرانرری و بررسرری
پژوهش ،،تهران.
فرهنگان
سرراک
«
دغدغه
پژوهشی،
های
حوزه
دیگر
در
محققان
دیگر
همانند
نیز
شوند
می
کنکاش
و
تحقیق
ویوگرریهررای قررالیهررای منرراطق ایررران»،
فضایمحمرد لذری ،بهمر (« )1856قرالی
خان
هزینهها را دارند.
پژوهشیاوو
در امورهنر ،ساو
کردنپووه
فصبنامه
دولتبشناسررم
ایررران را
شمارهها،2و
در ،رشته
گرروهر اندک  -برای هزینه
کرمرران هرچند
(قررالیخاص -
همواره سهمی
.36-33
(هنررر و
گوناگون هنررر
های ایررران)»،
جاودانرره
فرش دستباف را نیز میتوان در مرکز
بودجههای پژوهشی
مرررداست و
لحاظ وکرده
بستر
جست.
شود،
می
دنبال
و
پیگیری
مرکز
این
تحقیقات
معاونت
در
آنچه
و
ایران
فرش
ملی
 ممرزایی ،اارداهلل (« )1833بررسری ترأثمرمعماری) ،شهریور ،شماره .88-25 ،115
گسترة عظیم نیازها و دغدغههای پژوهشی در هنر -صنعت فرش دستباف ایران به گستردگی
دهخدا ،الیاکار؛ معم  ،محمد و شرهمدی،
کمفی دستماونقشرههرا در طررح و نقر
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین
نامرره دهخ
 )1868لغر
دستر (
فرش جعف ر
س رمد
گلجا  ،شماره
های هری
ردا،بافت گرفته تا قال
تحقیقات
فصلنامه و نیز
اولیه و »،دار و ابزار
تهیهیمواد
رنگرزیر و
رت و
طراحی
باف ،از
تهران.
ران ،پررایم
ررش ای ر
انجم ر الم ر
فراوانز،و
گسترة
پاسخگوییی فبهر این
،14توان
شود .طبیعی است که بودجه اندک پژوهش،
تهران،می
دانشگاه شامل
بازار را
محورهای پژوهشی رفت.
و
عناوین
بندی
اولویت
سراغ
به
باید
ناگزیر
و
ندارد
را
پراکنده
تهران.
ژوله ،تورب ( )1831پووهشری در فررش
حال پرسش اینجاست که این اولویتبندی بر چه اساسی صورت میپذیرد؟ چه راهکاری برای
 نمایشگاه طرح و نق فرش ایران ()1831ایران ،یساولی ،تهران.
پاسخ دادن به نیاز و دغدغههای پژوهشی ارکان مختلف هنر -صنعت فرش ایران تدارک دیده شده
اندکاستاد
بودجهفرزانه
برند؟واینهنرمند
مقا میمحقق
اندازه از بودجه تجلمب
طراحران
)1831
ارکانشرمری (
اسررافمب،
صور
باید
پژوهشی ازسهم
یک تا چه
گوناگون هر
است؟ این
فرهنگستان هنر ،تهران.
محسنی،
ربهای بنیادی در محس
شود یادر مراحر
کاربردیرمری
تحقیقاترران -س
رزرگ فرررش ای
دارند؟...
اولویت قرار
پژوهش
برصرف
نیز
و
شده
انجام
ایران
فرش
ملی
مرکز
دست
به
که
تحقیقاتی
محورهای
و
عناوین
بر
مروری
 یسرراولی ،جررواد ( )1811مقدمررهای برررتحوو طراحی فرش ،پمکان ،تهران.
فراخوانهای ساالنهای که در این مرکز برای انجام پروژههای تحقیقاتی داده میشود ،نشانگر این نکته
شناخت قالی ایران ،فرهن سرا ،تهران.
ازیزی ،حسر و نروائی ،مهنراز ()1831
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویتهای پژوهشی به چشم نمیخورد و یا تعیین
قرالی
انتزااری
یهابر راهمایره
«بررس
Farnham,
Thomas
پاسخگوی& J.
نمیتواند بهدرستیShaffer,
نیازهای این حوزه
اصلیترین
در که
پیماید
هرای را می
ناصوابی
اولویت
& Daniel (2011) Oriental Carpet
باشد،» .
هررری
شررماره 11
فصررلنامهدرگلجررا
Studiesصوری و
های ،به انجام رسیده در این مرکز ،بررسیVII.وضعیت
آخرین ،پژوهش
برای نمونه
Textile
http://www.tabriziau.ac.ir/carpet/files
تهران.استانهای کشور بهعنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است
درز،برخی
رنگرزی
های
کارگاه
شکلی
انجم المی فرش ایران ،پایم
/Carpet%20site/ProccessFn2.htm
که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی ،اولویت آن محل سؤال و تردید است.
فرقرران دوسررت حقمقرری ،کررامامز و اارردی
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجههای ناچیز
مناسرب
الگوی
سایر«ارائه
)1831
بهم (
گلزار،
تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویتهای
نیازمند
حوزهها
بیش از
پژوهشی
قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه ،کلیه طرحهای
برگزید،».نکته
درست را
پژوهشی ،راه
تابلو فرش
شده برای
بهای تما
فصلنامه
معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه
تأیید
به
باید
انجام
از
قبل
تحقیقاتی
گلجا  ،شرماره  ،13انجمر المری فررش
چگونه چنین تحقیقی انجام شده است ،خود جای تأمل دارد.
ایران ،بهار ،تهران.

دوفصلنامه
علمی  -پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 24
پاییز و زمستان 1392
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