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ما باید زحمت بکشیم تا در همة جناح ها خودکفا باشیم. امکان ندارد که استقالل 
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اقتصاد احتیاج داشته باشیم، در چیزهای دیگر هم وابسته خواهیم شد و همین طور 
اگر در فرهنگ، ما وابستگی داشته باشیم، در اساس مسائل وابستگی پیدا می کنیم.
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سخنی با هنرآموزان گرامی
سخنی با هنرآموزان گرامی

با توجه به آموزه های اسالمی، کار و اشتغال از ارزش تربیتی برخوردار است و انسان از طریق کار، نفس سرکش 
ارتقاءِ وجودی  زمینة  و  کرده  تثبیت  را  داده، هویت خویش  را صیقل  و شخصیت وجودی خویش  کرده  رام  را 
خویش را مهیا و امکان کسب روزی حالل و پاسخگویی به نیازهای جامعه را فراهم می آورد. آموزش فناوری، 
کار و مهارت آموزی، باعث پیشرفت فردی، افزایش بهره وری، مشارکت در زندگی اجتماعی و اقتصادی، کاهش 
فقر، افزایش درآمد و توسعه یافتگی خواهد شد. برای رسیدن به این مهم، برنامه ریزی درسی حوزۀ دنیای کار و 
دنیای   آموزش بر مبنای نیازسنجی شغلی صورت گرفته است. درس های رشته های تحصیلی شاخة فنی و حرفه ای 
است.  کار  بازار  نیاز  مورد  فنی  شایستگی های  و  غیرفنی  شایستگی های  دروس  عمومی،  آموزش  دروس  شامل 
دروس دانش فنی از دروس شایستگی های فنی است که برای هر رشته در دو مرحله طراحی شده است. درس 
دانش فنی  پایه با هدف شناخت مفاهیم و کسب دانش فنی پایه در گروه و رشتة تحصیلی است که هنرجویان 
در پایة   دهم و در آغاز ورود به رشتة تحصیلی خود می بایست آن را آموزش ببینند و شایستگی های الزم را در 
ارتباط با دروس عملی و ادامة تحصیل در رشتة خود کسب نمایند. درس دانش فنی تخصصی که در پایة دوازدهم 
طراحی شده است، شایستگی هایی را شامل می شود که موجب ارتقاءِ دانش تخصصِی حرفه ای شده و زمینه را 

برای ادامة   تحصیل و توسعة حرفه ای هنرجویان در مقطع کاردانی پیوسته نیز فراهم می کند.
الزم به یادآوری است که کتاب دانش فنی پایه تئوری تفکیک شده دروس عملی کارگاه های 8 ساعته نیست بلکه 
در راستای شایستگی ها و مشاغل تعریف شده برای هر رشته تدوین شده است. در ضمن، آموزش این کتاب نیاز 
به پیش نیاز خاصی ندارد و براساس آموزش های قبلی تا پایة نهم به تحریر درآمده است. محتوای آموزشی کتاب 
دانش فنی پایه، آموزش های کارگاهی را عمق می بخشد و نیازهای هنرجویان را در راستای محتوای دانش نظری 

تأمین می کند.
تدریس کتاب در کالس درس به صورت تعاملی و با محوریت هنرآموز و هنرجوی فعال صورت می گیرد. 

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش    



درس دانش فنی پایه با هدف شناخت مفاهیم، کسب دانِش فنی پایه در گروه هنر و رشتة تحصیلی 
صنایع دستی )فرش( برای شما هنرجویان عزیز طراحی و کتاب آن تألیف شده است.

ایجاد   انگیزش،  جهت  محتوا  رشته،  تاریخچة  مانند  موضوعاتی  دانش فنی پایه،  درس  تدوین  در 
مشاغل و هدف رشتة تحصیلی ، نقش رشتة شما در توسعة کشو ر،  مثال هایی از نوآوری، خالقیت و 
الهام از طبیعت  ،  اصول ،   مفاهیم ، قوانین ، نظریه ، فناوری ، عالئم، تعاریف کمیت ها، واحدها و یکاها، 
مستندسازی،  و  فنی  مؤثر  ارتباط  از  مصادیقی  کار ،  وسایل  و  دستگاه ها  فنی،   تعریف  فرمول های 
زبان  فنی، ایمنی و بهداشت فردی و    جمعی، پیشگیری از حوادث احتمالی شغلی و نمونه هایی از 

مهارت حل مسئله در بستر گروه تحصیلی   و    برای     رشتة   تحصیلی در   نظر  گرفته شده است.
می توانید در هنگام ارزشیابی این درس، از کتاب همراه هنرجوی خود استفاده نمایید. 

توصیه می شود در یادگیری این درس به دلیل کاربرد زیاد آن در درس های دیگر  رشته، کوشش 
الزم را داشته باشید.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

سخنی با هنرجویان عزیز
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مقدمه

هنر تولید انواع فرش مانند دیگر هنرها نیازمند دانش فنی خاصی در زمینه های مختلف 
آن است.

شناخت قوانین و اصول در مراحل مختلف، مواد و مصالح، ابزار و تجهیزات، اصطالحات رایج، 
روش ها و فنون و… مربوط به مشاغل این هنرضروری است.

رشد و توسعه کشورها وابسته به داشته های آنها در زمینة دانش فنی انواع تولیدات، صنایع 
و هنرها می باشد.

امروزه دانش فنی تولیدات مختلف از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. تا حدی که برخی 
از کشورها به جای محصوالت به خرید و فروش دانش فنی آنها می پردازند.

»دانش فنی«= یا چگونگی انجام دادن یک کار منطبق با موازین علمی، روش انجام دادن 
یک کار تولیدی به صورت علمی و مهندسی است که به صورت زیر تعریف شده است.

»تنظیم و تدوین روش انجام دادن یک فرایند تولیدی با استفاده از دانش مهندسی، تجهیزات 
و مواد تعریف شده برای یک تولید معین با خواص و ارزش های اقتصادی معین و از پیش 

تعیین شده« را دانش فنی می گویند.
کسانی که در حوزه های فنی و حرفه ای و مشاغل مهارتی، نیاز به رشد و توسعه کار خود 
را الزم می دانند باید به این دانش مجهز شوند. تالش در عمق بخشیدن و درک همه جانبة 

دانش فنی، افراد را در شغل و حرفه خود، متخصص تر و حرفه ای تر می سازد.



1

فصل 1
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فرش و فرش بافی از آن دسته هنرهایي است که بی تردید رواج و گستره آن در زندگی روزمره همه مردم در زمان های 
مختلف بسیار دیده می شود. فرش خواه قالی باشد و خواه گلیم و زیلو و ... دسترنج گروه بزرگی از مردمان زحمتکش 
و با ذوق است. بیشتر مردم جهان به شکلی با انواع فرش ها آشنایی داشته و در زندگی روزمره خویش از آن بهره مند 

می شوند. 

الهام گرفتن از طبیعت 

 

 

* به دقت به تصویر زیر نگاه کنید. چه مي بینید؟ فکر مي کنید در ساخت این آشیانه از چه الیافي استفاده شده است؟ 
آیا در محل و منطقه زندگي خود به چنین آشیانه هایي برخورده اید؟ آیا از نزدیک آنها را لمس کرده اید؟ 

شکل 1ـ آشیانه چرخ ریسک

انسان روش بافت انواع فرش را چگونه آموخت؟ آیا میتوانید الگویي براي اولین انساني که شروع به بافتن گفتگو کنید
کرد در طبیعت بیابید؟ اولین معلم او که بود؟ 

 آیا در قرآن کریم آیاتي سراغ دارید که براي آموختن کاري به انسان تأکید مي کند که به طبیعت و دیگر پژوهش کنید
مخلوقات بنگرد؟ حداقل یک آیه را یافته با ترجمه آن در کالس ارائه کنید.
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بافت النة این پرنده شباهت زیادی به قالی های مشرق زمین دارد. چرخ ریسک ها به همان شیوه که قالی بافان نخ های 
کوتاه پشم را به رشته های محکم تر گره می زنند، رشته های کوتاه گیاهی را مخصوصاً دانه هاي کرک دار بید و یا 
تبریزی را در کالفی که ساخته اند، می بافند تا آنها را کلفت تر و با دوام تر کند. ساختن چنین آشیانه ای سه تا چهار 

هفته طول می کشد. 

پیشینیان ما ایرانیان با فرهنگ و دانش گرانمایه ای که داشتند همواره سعی در تولید بهتر و بیشتر داشته و منابع 
خدادادی میهن عزیزمان را با درایت و فهم باال به گونه ای مدیریت کردند که آثار پر برکتشان تا نسل ها ادامه یافته 
است. از جمله این کارها ساخت قنات در مناطق مختلف و کم آب برای حفظ و هدایت صحیح آب های زیر زمینی 
و چشمه ها و استفاده بهینه از آن را می توان نام برد. همچنین براي بافت فرش با به کارگیری الیاف طبیعی گیاهی 
)پنبه ای( و حیوانی )پشم و ابریشم( و رنگ های طبیعی گیاهی، حیوانی و معدنی )که سازگاري خوبي با بدن انسان 

دارد(، هوشمندانه از آسیب رسانی به محیط زیست جلوگیری کرده اند. 

* آیا تاکنون هنگام مسافرت به استآنها و شهرهای دیگر کشور پهناورمان، عشایر را دیده اید؟ آیا چادرها و محل 
زندگی آنها را مشاهده کرده اید؟ یا در آنها بوده اید؟ فکر می کنید چرا رنگ چادرهایشان سیاه رنگ است؟ جنس آنها 

از چیست؟ آیا تاکنون به فناوری شگفت انگیز و چگونگی بافت آنها توجه کرده اید؟

یکی از انواع دست بافت هاي عشایر سیاه چادر است که از موی بز سیاه و توسط زنان عشایر بافته می شود. روش 
تولید سیاه چادر بدین صورت است که ابتدا تارهاي چله را در روي زمین و در فضاي باز دراز کرده و شروع به بافت 
مي نمایند. تکنیک بافت سیاه چادر از نوع ساده ترین و ابتدایي ترین دست بافته ها مي باشد، ولي به خاطر استفاده از 
موي بز به عنوان مواد اولیه، باالترین کارآیي و کاُربرد براي چادر عشایر را دارد. سیاه چادر در ابتدا به طول حدود 
10 متر و عرض نیم متر بافته مي شود و از به هم دوختن تعدادي از آن، سیاه چادر یا سقف چادر عشایر تهیه مي گردد. 

شکل 2ـ زندگی عشایر در سیاه چادر
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عشایر در ییالق و قشالق مکان های معینی برای اقامت دارند که معموالًً در زیر این سیاه چادرها زندگی و استراحت 
می کنند. در یک کار گروهي زیبا و تقسیم فعالیت ها در عشایر، عموماًً مردان در بریدن موی بز و همچنین تهیه ابزار 
و فراهم نمودن کارگاه و همچنین دوختن قسمت هاي مختلف سیاه چادر به هم کمک مي کنند. کار شستن، پاک 
کردن، حالجی کردن موها و تاباندن نخ ها به طوری که به حالت نخ درآیند و تمامی مراحل بافتن سیاه چادر بر عهده 
زنان است. دختران کوچک نیز مادران خود را در کار بافتن یاری می دهند و این فرصتی برای یادگیری و آموختن 

فنون دوختن سیاه چادر توسط مادران است. 

شکل 3ـ تار و پود و ابزار بافت سیاه چادر

شکل 4ـ زنان عشایر در حال بافت سیاه چادر

چـرا عشـایر چادرهـاي خـود را از مـوي بـز تهیـه مي کننـد؟ ویژگي هـاي خـاص مـوي بـز چیسـت؟ چـه پژوهش کنید
فایـده اي بـراي عشـایر و شـکل زندگـی کوچ نشـین آنهـا دارد؟
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از جمله ویژگي های سیاه چادر می توان به خواص فیزیولوژیکی موی بز اشاره کرد که برخالف بقیه مواد در گرما 
منقبض و در سرما منبسط می شود. این ویژگي به کاربرد ممتاز آن در سیاه چادر کمک کرده تا در تابستان و گرماي 
روز منافذ سیاه چادر باز شده و هوا در داخل چادر جریان پیدا کرده و خنک شود. در شب ها و پاییز نیز منافذ آن 
بسته شده تا از ورود سرما و باران جلوگیری شود و حرارت داخل سیاه چادر حفظ شود. هنگام تابستان و در روزهای 

آفتابی، استراحت کردن در زیر این سیاه چادرها لذت بخش است. 

نگاهی به کف زمین محل سکونت خود بیندازید. کف اتاق ها چه چیزی پهن شده است؟ هنگام راه رفتن در منزل چه 
حسی را در پاهایتان تجربه می کنید؟ آیا تاکنون بچه های کوچک را دیده اید که با دیدن گل ها و رنگ های فرش ها 
چه می کنند؟ شما چطور؟ دیدن طرح ها و نقش های رنگارنگ چه چیزی را در شما بر می انگیزد؟ آیا تاکنون فکر 

کرده اید که اگر فرش ها نبودند، حال و هوای فضای زندگی چگونه می  شد ؟ 

فرش بافی از جمله هنرهای اصیل و ارزشمندی است که سابقه ای طوالنی در ایران دارد. این هنر اصیل با فرهنگ 
کهنسال این مرز و بوم پیوندی ناگسستنی داشته و در گذر قرن ها یکی از دستاوردهای مهم ایرانیان محسوب شده 
و در حال حاضر جزئی از زندگی و فرهنگ جامعه ایران اسالمی به شمار می  آید. بدون تردید فرش عالوه بر ابعاد 
اقتصادی آن مظهری از هنر ملی و میراث فرهنگی کشور ایران است و حفظ و حراست و بسط و گسترش آن یک 
وظیفه ملی برای تمامی جامعه ایرانی است. مانند انواع آثار تاریخی، طرح ها و نقشه های فرش اصیل ایرانی نمایانگر 
ابعاد فرهنگی این صنعت و بیان کننده نو آوری، خالقیت و اوج شکوفایی هنر روستاییان و طبقات محروم است که 

با کمترین امکانات در طی قرن ها به آفرینش جلوه های شگفت انگیز آن پرداخته اند. 

فرش ) تعریف ، هدف ، شکل ظاهری ، فناوری (

شکل 5 ـ انواع فرش دست بافت

 آیـا در منطقـه خـود و یـا هنـگام مسـافرت چادرهـاي عشـایري را دیده ایـد کـه بـا سـیاه چادر تفـاوت پژوهش کنید
داشته باشـد؟ بررسـي کنیـد جنـس آنهـا از چیسـت و چگونـه تهیـه مي شـوند؟ 
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جهانیان فرش را با نام ایران می شناسند. به گواهی تاریخ، ایرانیان از جمله مردمانی هستند که از گذشته دور همواره 
حضور فرش را در زندگی شان حفظ کرده اند. چرا که همیشه فرش تالقی تاریخ، اقتصاد، هنر و فرهنگ ایران بوده 
است. تردیدی وجود ندارد که زنده ترین و اصیل ترین نماینده هنر ایرانی که شهرت آن در سرتاسر جهان فراگیر 
شده، فرش است و بسیاري از مردم جهان خواهان داشتن حداقل یک تخته فرش ایرانی هستند تا به داشتن آن 
افتخار کنند. دلیل این تب و تاب جهانی برای فرش ایران تنها جنبه فیزیکی و جسمی آن نیست. طرح و نقش آن 
که با استقبال فراوان رو به رو شده است، داراي مفاهیمی است که ریشه در فرهنگ و تاریخ پدیدآورندگان فرش ایران 

دارد. همان چیزی که از آن به عنوان» میراث فرهنگی معنوی « یاد می کنیم. 

در کشور ما، هیچ کاالیي از نظر ارزش افزوده مشابه فرش نیست. زیرا از یک سو، مواد اولیه فرش در ایران تهیه 
مي شود و از سوي دیگر، فرش دست باف ایراني در بازارهاي جهاني داراي ارزش مادي بسیار زیادي است. به همین 
دلیل در حال حاضر، بسیاري از مراکز خصوصي و دولتي به دنبال فارغ التحصیالن این رشته مي گردند که در زمینه 

طرح، رنگ و بافت، مهارت و خالقیت داشته و باعث افزایش ارزش فرش شوند. 

واژه فرش براي قالي گره بافته و انواع گلیم و جاجیم به شکل و اندازه اي که براي گستردن و مفروش کردن زمین، 
اطاق، خیمه، سکو و مانند آنها و یا آویختن از درگاه به جاي پرده مانند بعضي انواع گبه و جاجیم به کار مي رود. 
همچنین تعریف دیگري نیز براي این واژه ارائه شده است که فرش، کلمه اي است عام و به آنچه که بر زمین گسترده 
شود گفته مي شود. در بین عامه مردم فرش به زیر اندازي گفته مي شود که با مواد اولیة طبیعي یا مصنوعي به صورت 
دستي یا ماشیني بافته شود. اگرچه گلیم، پالس، نمد، جاجیم و امثال آن نیز فرش به شمار مي رود اما به شکل خاص 

براي قالي دست باف یا ماشیني نیز به کار مي رود که ویژگي مهم آن پرز داشتن است.

همه آثار هنری در فرآیند تولیدشان بر دو قابلیت تفکر و تجربه تأکید دارند. نوآوری، حفظ سنت ها و مهارت های 
استادانه از این دو قابلیت برخاسته و سبب تکمیل و تداوم آن می گردد. برای شناخت ماهیت و مفهوم صنایع دستی 
که زیر مجموعه انواع هنرهاست ـ و خود نیز محصوالت گوناگوني از جمله فرش را شامل مي شود ـ ، توجه به سه عامل 
تشکیل دهنده آن، یعنی هدف، شکل ظاهری و فناوری یا تکنولوژی ضروری است. هماهنگی بین این سه عامل 

نیز بر کیفیت مادی و معنوی و میزان ارزش افزودۀ صنایع دستی اثرگذار است. 

در برخی از آثار صنایع دستی گاهی یکی از این عوامل قوی تر دیده می شود. هرگاه هنرمند این سه عامل را به طور 
متعادل در نظر بگیرد، اثر نهایی به کمال و کیفیت مطلوب خود نزدیک تر می شود. 

تعریف فرش

عوامل مؤثر و تشکیل دهنده فرش

آیا می دانید ارزش افزوده چیست؟ با همکالسی های خود در گروه بحث و تبادل نظر کرده و نتیجه را در گفتگو کنید
کالس ارائه دهید.  
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اولین هدف تشکیل دهنده صنایع دستی آن است که خود به بر نیازهای معنوی و مادی استوار شده است. نیازهای 
معنوی نیز برخاسته از باورها، آداب و رسوم وارتباطات قومی و فرهنگی است. نیازهای مادی نیز از شرایط زیستی و 
معیشت انسان ها تأثیر می گیرد. تغذیه، سکونت و پوشاک شرایط زیستی را دچار دگرگونی می کند. سرآغاز نیازهای 
معیشتی و اقتصادی نیز، فردی، قومی و ملی است که هر یک از اینها به شکلی در هدف آثار صنایع دستی و از جمله 

فرش نمایان شده است. 

بعد دیگر یک محصول صنایع دستی شکل ظاهری آن است که گذشته از زیبایی، باعث متمایز شدن آن از صنایع 
دستی سایر مناطق و سرزمین ها می شود. شکل ظاهری هر اثر دارای سه بخش زمینه، متن و آرایه است. زمینه 
یا صاف است و یا به شکل حجمی است که ابعاد و اندازه های رایج و مرسوم را به تناسب کاربردشان در هر قومی 
می توان یافت. متن هر اثر دستی نیز شامل طرح، نقش مایه و رنگ های اصیل اقوام مختلف است که ریشه در هویت 
فرهنگی، دیني و ملي داشته و الهام گرفته از طبیعت پیرامون و تجربه های بازمانده از گذشتگان است. طرح کلی یک 
اثر ممکن است یک هندسه پنهان داشته باشد و یا هندسه طرح کاماًل آشکار و قابل دیدن بوده و یا تلفیقی باشد. 

نقش هایی را که هنرمندان با الهام از طبیعت و یا ترکیبي از خیال و طبیعت بر روی آثار جلوه گر می سازند به شکل 
شکسته، گردان و یا تلفیقی طراحی و ساخته و پرداخته می کنند. 

بخش دیگر ، شکل ظاهری آرایه است. تزییناتي که از مواد دیگر بر روي متن اصلي یا بر روي حاشیه و خارج از 
متن اصلي هر محصول اضافه مي شود را آرایه مي نامند. بر همین اساس آرایه ها به دو گونه درون متنی و فرامتنی 

تقسیم می شوند. 

هدف

شکل ظاهری

هدف

مادیمعنوی

زیستارتباطاتباورها

ملیقومیفردیپوشاکسکونتتغذیه

معیشت و
 اقتصاد

آداب و رسوم

شکل 6 ـ نمودار هدف و زیر مجموعه آن
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شکل ظاهری

زمینه

تلفیقیتلفیقی گردان شکسته

فرا متنیرنگنقش

آرایه متن

درون  متنی طرح

هندسه 
پنهان

هندسه 
آشکار

سطح
 )دو بعدی( 

حجم 
 )سه بعدی( 

شکل 7ـ نمونه اي از شکل ظاهري فرش

شکل 8 ـ نمودار شکل ظاهری و اجزای آن
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سومین عامل تشکیل دهنده صنایع دستی فناوری است. فناوری یا روش تولید که بنیان اصلی شکل گیری یک اثر 
صنایع دستی است با بهره گیری از دانش و تجربه پیشینیان و گاه به مدد تجربیات و اطالعات جدید، تولیدات متنوعی 
را پدید می آورد. نوع مواد و مصالح در انتخاب فناوری برای تولید تأثیر فراوانی دارد. هنرمند ابتدا از آنچه در طبیعت 
پیرامون وجود دارد، همچون مواد گیاهی )چوب، پنبه، رناس و ...(، مواد جانوری )پشم، پوست، استخوان، ابریشم و ...( 
و مواد معدنی )سیلیس، آهن، مس، الجورد و ...( استفاده می کند. گاهی نیز به دلیل کمیاب بودن یا گرانی آنها از 

مواد مصنوعی جایگزین بهره می جوید. 

عوامل تولید که زیر مجموعه فناوری به شمار می روند رابطه مستقیمی با انواع سرمایه های مادی و معنوی دارند. 
اهمیت سرمایه معنوی در ایجاد شرایط مناسب فضای کار، روحیه مثبت و انگیزه تولید است. سرمایه مادی نیز در 

تامین مواد اولیه، مراحل تولید و میزان آن آشکار می شود. 

گونه های مختلف صنایع دستی، ابزارها، دستگاه ها و تجهیزات خاصی می طلبد که این نیز نقش تعیین کننده ای در 
میزان تولید )تک سازی یا انبوه سازی( و محل تولید )خانگی یا کارگاهی( دارد. فرایند تولید برخی از آثار صنایع دستی 
تنها بر مهارت نیروی انسانی تکیه دارد در حالی که تولید برخی دیگر نیازمند به کارگیری ماشین آالت خاص است. 

 

 فناوری 

روی ایــن پرســش ها فکــر کنیــد و تــالش کنیــد تــا پاســخ آنهــا را از روش هــای گوناگــون و در دســترس گفتگو کنید
 . بید بیا

طــرح چــه تفاوتــی بــا نقــش دارد؟ نقــش شکســته چــه ویژگی هایــی دارد؟ آرایــه چیســت؟ و منظــور از 
درون متنــی و فرامتنــی چــه می باشــد؟ 

بـا گـروه خـود محیـط اطـراف خـود را جسـتجو کنید. چنـد نمونـه از فرش هـای مختلـف و آثار دیگـر صنایع  جستجو گری
دسـتی را گـردآوری کـرده و یـا عکـس آنهـا را تهیه کنید. سـپس شـکل ظاهـری آن را مورد بررسـی و تحلیل 
قـرار داده و در جدولـی کـه در نـرم افـزار word طراحـی می کنیـد بـا هـم گروهی هـای خود به همـراه عکس 

اثر، ثبـت کنید.
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فرش ها انواع گوناگون و فراوان دارند. تنوع فرش ها در نقش و رنگ، ابعاد و انداره، شکل کلي، روش بافت و جنس 
الیاف مشاهده مي شود. پژوهشگران و متخصصان براي دسته بندي کردن تنوع بسیار فرش ها، طبقه بندي هاي 

مختلفي را ارائه کرده اند. یکي از آنها طبقه بندي فرش ها بر اساس نوع تجهیزات اصلي بافت آنهاست. 

انواع  فرش

فناوری

تولیدمواد و مصالحدانش

قدیم

دستیکارگاهیخانگیمعنویمعدنیجانوریگیاهی تجهیزاتمادی دستگاه ها

ابزار و سرمایهمصنوعیطبیعیجدید
وسایل

محل 
تولید

روش 
تولید

میزان 
تولید

انبوه 
سازی

تک 
سازی

دستی - 
کارگاهی

ابزار
 ساده 

شکل 9ـ نمودار فناوری و اجزای تشکیل دهنده آن

شکل 10ـ نمودار انواع فرش از نظر تجهیزات تولید

انواع فرش

دستی

جاجیمقالیحصیر زیلوگلیمنمد

دستگاهیداری

ــا بررســی گفتگو کنید ــد ب ــه و ســعی کنی ــوع دســت بافته ســنتی از محــل و منطقــه زندگــی خــود را یافت  یــک ن
دقیــق و لمــس آن فنــاوری آن را کشــف و در کالس بــرای همکالســی های خــود شــرح دهیــد. ســپس 
از بقیــه بخواهیــد تــا اگــر اطالعــات بیشــتر و یــا دقیق تــری نســبت بــه آن دارنــد بیــان کــرده و درســتی 

ــد.  ــتباه تان را اصــالح کنن ــا برداشــت های اش ــد و ی ــما را تأیی بررســی های ش
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از  با روش هاي متفاوتي مشغولند. یکي دیگر  بافت فرش  به  این سرزمین  ایراني در هر گوشه  هنرمندان خالق 
دسته بندي هاي فرش ها، تقسیم بندي دست بافته ها براساس فنون و روش بافت آنهاست که در نمودار زیر مشاهده 

مي شود:

 

چند نوع از انواع فرش ها را در یک نگاه کلي از نظر تجهیزات اصلي تولید، وسیله ایجاد نقش و جنس نخ هاي به کار 
رفته در فرایند تولید هر یک در جدول زیر مشاهده مي شود:

جنس نخ ها و الیاف 
به کار رفته

ایجاد نقش به وسیله تجهیزات اصلي نوع بافته

پشم، ابریشم، مو و پنبه پود داري گلیم

پشم، ابریشم، مو و پنبه تار دستگاهي جاجیم

پنبه پود دستگاهي زیلو

پشم، ابریشم و پنبه گره داري قالي

پشم  الیاف تابیده نشده رنگي دست نمد

سلولز گیاهي و پنبه  تار و پود دست حصیر

نام هایي که در جدول و نمودار باال مي بینید چند نوع از دست بافته ها هستند که با یکدیگر تفاوت ها و شباهت هایي 
دارند. براي شناخت هرچه بیشتر این تفاوت ها و شباهت ها تعریف هر یک از این واژه ها در ادامه آمده است:

انواع فرش

تنیدنی

سوفقالیگلیمزیلوجاجیمنمد گبه

تار و پود وتارو پودی
 گره ای

شکل 11ـ نمودار انواع فرش از نظر روش بافت

   شکل 12ـ جدول انواع بافته ها
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گلیم: دست بافته ای داری است که تار و پود در آن به صورت های مختلف با یکدیگر درگیر و بافته می شوند. نقش ها 
در انواع گلیم به وسیلة پود ها نمایان می شودکه به آن پود نما گفته می شود. جنس تار و پود در انواع گلیم می تواند 
از جنس پنبه ای پشمی ابریشمی و مویی )موی بز( باشد. گلیم ها بر اساس روش هاي متفاوت درگیري تار و پود در 

انواع مختلف بافته مي شوند. 

گلیم گل برجسته، سوزني و ... از انواع گلیم ها به شمار مي رود. براي مثال در گلیم گل برجسته تار و پود زمینه آن 
به صورت های مختلفی با یکدیگر درگیر و بافته می شوند و نقش ها و گل ها با گره زدن رشته های پشمی یا ابریشمی 
رنگی بر چله ها و عبور  دادن رشته های پود از ال به الی آنها شکل می گیرد. در نهایت گل ها برجسته و زمینه گلیم 
بافته می شود. گلیم ها بیشتر در روستاها و عشایر و کمتر در شهرها تولید مي شوند. گلیم بافي بیشتر در مناطق 
فارس، کردستان، ترکمن صحرا ، مازندران، اردبیل، سمنان، لرستان، سیستان و بلوچستان، چهار محال بختیاری و ... 
رواج دارد. طرح و نقش بیشتر گلیم ها ذهني است و به همین دلیل از تنوع بسیار باالیي برخوردار است. گلیم ها براي 
زیرانداز، جانماز، رختخواب پیچ، پشتي رو زیني و جل اسب به کار مي روند. روش هاي بافت گلیم در مناطق مختلف 
با یکدیگر تفاوت دارد. برخي از انواع نقوش رایج در گلیم بافي عبارت اند از: سرمه دان، الک پشت، سماوري، شش پر، 
جناقي، ستاره. خرچنگی، قابی و ... به طور کلي طرح و نقش انساني، جانوري، گیاهي و اشیا در گلیم ها مشاهده 

مي شود. 

شکل 13ـ نمونه ای از گلیم و نقش پودنمای آن

  شکل 14 ـ ب ـ بخشی از یک گلیم گل برجسته شکل 14 ـ الف ـ گلیم گل برجسته
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جاجیم: دست بافته ای دستگاهی است که تار و پود آن به صورت های مختلفی با یکدیگر درگیر و بافته می شوند. 
نقشه ها در انواع جاجیم به وسیلة تارها نمایان می شود و اصطالحاً به آن » تار نما « گفته می شود. نقش در جاجیم 
شیرکی پیچ با پیچاندن پودهاي رنگي ایجاد مي شود. جنس تار و پود در جاجیم مانند گلیم است. این دست بافته 
بیشتر در استان آذربایجان تولید مي شود و کاربردهاي گوناگوني مانند زیر انداز، رختخواب پیچ، سجاده، رویه کرسي، 
پشتي و ... دارد. نقش ها چهار گل، خشتي، پنجه اي، گل آفتاب گردان و ... حاشیه هاي آن با مثلث هاي دندانه دار پر 

مي شود. 

همچنین در استان اردبیل و بیشتر روستاها و عشایر آن به بافت این محصول مشغول هستند. نقش هاي رایج در 
جاجیم هاي این منطقه شامل نقش جانوری، انسانی و اشیا مانند سیرگا )گوشواره( قرقره، بادامي و ... مي شود. باالترین 
حجم تولید جاجیم مربوط به عشایر اردبیل، خلخال، مشکین شهر، نمین و ... مي باشد. جاجیم این منطقه از نظر 
طرح و نقش به دو دسته ساده و نقش دار تقسیم مي شوند. جاجیم هاي ساده به شکل راه راه رنگي است و در نوع 
دوم نقش هاي نام برده شده در آنها مشاهده مي شود. اندازه عرض جاجیم با توجه به عرض دستگاه متغیر است که 
به صورت تخته ای در اندازه های مختلف بافته و در کنار هم دوخته می شوند و طول آن به دلخواه بافنده متفاوت است. 

شکل 15 ـ جاجیم در حال بافت و نقش تارنمای آن



14

زیلو: دست بافته ای دستگاهی است که تار و پود آن به صورت ساده با یکدیگر درگیر و بافته می شود. نقش ها 
در زیلو به وسیله پود ها نمایان می شود. جنس نخ های تار و پود در زیلو تنها از پنبه می باشد. همچنین دستگاه 
زیلو بافی به صورتعمودی مانند دار نصب می شود و مانند دستگاه های پارچه بافی دارای چند ورد* است. زیلو یکي از 
قدیمي ترین محصوالت دست بافته است که از دیرباز در شهرستان میبد واقع در 50 کیلومتري یزد بافته مي شده 
است. این محصول در مناطق گرمسیر و خشک کاربرد فراواني دارد. قدیمي ترین زیلوي یافت شده در ایران هم 
اکنون در مسجد جامع میبد قرار داشته که قدمتي حدود ششصد ساله دارد. زیلوها در نقش و بافت شباهت بسیاري 
به حصیر دارند. مراکز بافت این محصول در شهر میبد استان یزد قرار دارد. اندازه هاي رایج آن 3 در 4 و 2 در 3 متري 
است. اما متناسب با سفارش مشتري این اندازه ها تغییر مي کند به گونه اي که در مساجد اندازه هاي بیست متري 
و صد و هشتاد متري نیز مشاهده شده است. بیشترین کاربرد زیلو پوشش کف مکان هاي مذهبي و متبرک است. 
زیلو بر خالف بسیاري از فرش هاي دیگر فاقد تنوع رنگي است. زیلو هاي خانگي به طور معمول نسبت به زیلوهاي 

شکل 16 ـ بخشي از یک جاجیم شیرکي پیچ

* ورد : وســیله ای اســت در دســتگاه هــای بافــت پارچــه و زیلــو کــه بــا آن تارهــا را دســته بــه دســته زیــر و رو می کننــد تــا پــود را از 
میــان آنهــا عبــور دهنــد 
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مساجد از تنوع رنگي بیشتري برخوردار هستند. هر زیلو معموالً داراي دو رنگ است مانند: سبز و نارنجي، آبي و 
سفید، قهوه اي و سفید، زرشکي و سفید، گلي و آبي. رنگ هایي که در زیلو استفاده مي شوند، منشا گیاهي دارند و 

ثبات رنگي در مقابل نور خورشید و شست و شوي خوبي دارند. 

زیلوهاي به رنگ آبي و سفید ویژه اماکن متبرکه است زیرا سادگي و آرامش رنگ آبي با آن فضا هماهنگ و متناسب 
است. بسیاري از نقوش زیلو الهام گرفته از نقش هاي آجرکاري و کاشي کاري مساجد است. نقش ها به طور کلي 
در دو بخش حاشیه و متن زیلو قرار دارند. نقش حاشیه ثابت و یکنواخت بوده و نقش متن با توجه به کاربرد، ذوق 
بافنده و مکان مورد استفاده تغییر مي کند. بیشتر نقش هاي زیلو ریشه در فرهنگ ایران باستان دارد که بعدها با 

فرهنگ اسالمي نیز آمیخته شد مانند نقش سرو، کلید، گره، هشت پر و ... . 

شکل 17ـ زیلو در رنگ هاي مختلف
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قالی: دست بافته ای داری است که با گره زدن رشته ای پشمی یا ابریشمی رنگی بر چله ها یا تار ها و عبور دادن 
رشته های پود از ال به الی آنها شکل می گیرد. جنس چله ها یا تارها از پشم، پنبه، ابریشم و یا مو می باشد. قالی ها 
دارای ابعاد و اندازه های مشخص و استانداردی هستند. رایج ترین اندازه هاي قالي پادري، قالیچه، شش، نه و دوازده 
متري است که کاربرد فراواني در منازل دارد. نقش ها در قالی به وسیله گره ها )پرزها( نمایان می شود و بیشتر از روی 
نقشة از پیش طراحی شده اجرا مي شوند. ارتفاع پرزها حداکثر 2 سانتی متر بوده و در هر ردیف بافت یک یا دو پود 

به کار می رود. جنس پود ها از پشم، پنبه، ابریشم و به ندرت موي بز هستند. 

شکل 18 ـ بخشی از یک زیلو
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قالي از نظر جنس مواد به کار رفته در آن به پنج گروه؛ پشمي ، تمام ابریشم، گل ابریشم و کف ابریشم و سوف تقسیم 
مي شوند. قالي هاي درشت باف و پرز بلند را گبه می نامند. گبه دارای ابعاد و اندازۀ مشخص و استانداردی نیست و 
نقش هاي آن ذهنی باف است. ارتفاع پرزها در گبه حداقل 3 سانتی متر تا 5 سانتی متر می باشد. در هر ردیف بافت دو تا 
هشت پود به کار می رود. قالي هاي ریز باف به قالي هاي نفیس و شهري شهرت دارند. مناطق مختلف ایران روش هاي 

بافت متفاوتي را در قالي به کار مي برند. 

شکل 19ـ نمونه ای از یک قالی دست باف 
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یکي دیگر از انواع قالي سوف است که دست بافته ای داری مانند قالی است با این تفاوت که زمینه آن پود نازک و 
کلفت عبور داده می شود و نقش ها و گل ها پرزدار هستند. جنس پود ها از پنبه، ابریشم، پشم و یا گالبتون می باشد. 

 

شکل 20ـ گبه بر روی دار و در حال بافت

شکل 21ـ بخشی از یک سوف
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حصیر: این دست بافته تنها با دست و ابزار ساده اي مانند چاقو و قیچي و با زیر و رو کردن، بافتن و پیچاندن 
رشته هاي سلولزي )گیاهي( در شکل هاي مختلف )سطح و حجم( به صورت ساده و نقش دار تولید مي شود. حصیرها 
انواع مختلفي دارند و کاربردهاي گوناگوني نیز با توجه به شرایط اقلیمي مناطق مختلف ایران براي آنها وجود دارد. 
ساخت ظروف )سبد، زنبیل و ...( کاله، فرش، سفره، پرده و ...از جمله محصوالتي هستند که با حصیر بافي تهیه و 
تولید مي شوند. این محصوالت در مناطق شمالي و جنوبي کشور به دلیل در دسترس بودن مواد اولیه و تناسب آن 
با شرایط آب و هوایي، رواج بیشتري دارد. ارزان بودن مواد اولیه و فراواني آن از ویژگي هاي مهم تولید این آثار است. 
برگ درختاني مانند نخل، برگ و ساقة انواع ني، ترکه و شاخه هاي نازک درختاني مانند بید، ساقه گندم، برنج و 

امثال آن، نخ و انواع رنگ زاها، مواد و مصالح این دست بافته به شمار مي رود. 

الیاف حالجي شده پشمي در رنگ هاي گوناگون به کمک دست و پا  نا منظم  با تنیدن و در هم پیچاندن  نمد: 
محصولي متراکم و یکپارچه به نام نمد تولید مي شود. این محصول چون از الیافی که هنوز تابیده نشده تا تبدیل به 
نخ شوند تولید می شود دارای تار و پود نیست بلکه پشم حالجی شده با مالش و فشار دست در هم فشرده شده و 
یکدست می شود. گاهي پشم هاي حالجي شده رنگي را روي پشم هاي خود رنگ با طرح و نقش خاصي قرار مي دهند 

که پس از فشردن آنها و در پایان کار نمدهاي رنگي و نقش دار تولید مي کنند.
 

شما در کدام شهر، روستا یا ده زندگي مي کنید؟ در محدوده زندگي خود چند نوع فرش را مي شناسید که در مناطق 
دیگر نیز از آن استفاده مي کنند؟ اگر بخواهید بر روي نقشه ایران مناطقي را که در آنها انواع فرش بافته مي شود را 

مشخص کنید چه نقاطي را عالمت گذاري مي کنید؟ این نقاط چند درصد کشور را تشکیل مي دهند؟ 
کشور عزیزمان ایران پیشینه دیریني در بافت انواع فرش در مناطق مختلف خود را داراست. به طور کلي فرش هاي 
ایراني در سه سبک عشایري، روستایی و شهري تهیه و تولید مي شوند. در واقع هر نقطه از این سرزمین پهناور 
دستي در بافت فرش هاي رنگارنگ دارد. هرکدام از فرش هاي بافته شده در این سبک ها ویژگي خاص خود را داشته 
و چه بسا فرش هاي عشایري و روستایی انگیزه و جاذبه بیشتري را براي مطالعه پژوهشگران و شرق شناسان ایجاد 
مي کنند. برجسته ترین و مهم ترین مناطقي که در آنها از دیرباز تاکنون فرش بافته مي شود عبارت اند از؛ آذربایجان، 
اصفهان، کرمان، خراسان و لرستان. هر یک از این مناطق داراي مراکزي هستند که تولیدات فرش در آنها از نظر 

کیفیت، نقش و رنگ، مواد اولیه و ... شهرت دارند. به نام این مراکز به تفکیک استان ها در زیر اشاره شده است:
استان آذربایجان شرقی )تبریز، هریس، بخشایش و...(، استان آذربایجان غربی )ارومیه. مهاباد. آذرشهر و...(، استان 
کرمان ) افشار، سیرجان، شهر بابک، جیرفت و...(، استان خراسان رضوی )مشهد، سبزوار، نیشابور و...(، استان خراسان 
شمالی )بجنورد، قوچان، شیروان و..(، استان خراسان جنوبی )بیرجند، مود، تربت حیدریه، تربت جام و...(، استان 
اصفهان )اصفهان، نایین، کاشان، شهررضا و...(، استان مرکزی )اراک. ساروق، ساوه، فراهان و...(، استان کردستان 
)سنندج، بیجار، قروه و...(، استان همدان )همدان، حسین آباد، مالیر، نهاوند و ...(، استان چهار محال و بختیاری 
)چال شتر، سامان، شهرکرد و...(، استان اردبیل )اردبیل، دشت مغان، مشکین شهر و...(، استان کرمانشاه )کرمانشاه، 

سنقر کلیایی و...(، استان لرستان )خرم آباد، درود و...(، استان ایالم )ایالم، گیالن غرب و...(

 جغرافیای فرش  
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استان گلستان )گنبد. اق قال و....(، استان فارس )ایل قشقایی. نیریز و...(، استان یزد )یزد. دهج و....(، استان سیستان 
و بلوچستان )عشایر منطقه. زابل و...(، استان تهران )تهران. ورامین و....(، استان قم )قم. حاجی اباد و..(، استان 
سمنان )سمنان. شهمیرزاد )مهدی شهر(. سنگسر و....(، استان قزوین )روستای اطراف قزوین(، استان زنجان )زنجان 

و روستای اطراف آن(. 

 در استان های دیگرکه نام آنها در باال ذکر نشده است نیز فرش های متنوعی تولید می شود. اما از آنجایی در آن 
مناطق این تولیدات ویژگی خاص منطقه را ندارند شهرت چندانی در فرش های آنجا وجود ندارد. برخی نیز عشایر 

کوچ رو و نیمه کوچ رو که مربوط به جای دیگر هستند در آن مناطق به تولید فرش می پردازند. 

شکل 22ـ نمودار تراکم مراکز بافت بر روي نقشه ایران

در منطقــه اي کــه زندگــي مي کنیــد، چــه نــوع فــرش یــا فرش هایــي تولیــد مي شــود؟ در کــدام ســبک پژوهش کنید
ــد؟ ــرار مي گیرن ق
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توسعه اقتصادي در کشورهاي مختلف برحسب تغییرات درآمد ملي و عناصر تشکیل دهنده آن مورد اندازه گیري و 
تجزیه و تحلیل قرار مي گیرد. 

فرش های دست باف دارای امتیازات و ویژگی های منحصر به فردی از جمله تنوع در بافت، طرح، نقشه و رنگ بندی 
است که در مناطق مختلف جغرافیایی به انواع مختلف و دل پسند بافته می شوند. قالی های هنری و تابلو فرش ها نیز 
که دارای ارز آوری باالیی هستند در اکثر مناطق روستایی و شهری ایران بافته می شوند و در بازارهای جهانی مشتری 
و خریدار دارند. بنابر این وجود تعداد بافندگان قالی ماهر و طراحان چیره دست در این زمینه جزء خصوصیات بارز هنر 
ـ صنعت فرش ایران به شمار می آید. با قاطعیت هرچه تمام تر می توان ادعا کرد ارز آوری قالی و فرش های دست باف 

ایران، یک پتانسیل اقتصادی محسوب می شود. 
فرش ایران این توانایی و قابلیت را دارد که به بیش از یک صد کشور جهان همچون آلمان، ایتالیا، کانادا، ژاپن، 
ترکیه، اسپانیا، لبنان، انگلستان، چین، عربستان، سوریه، اردن، آمریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می شود 
و استقبال بسیار خوبی از آن به عمل آمده است. عمده ترین سهم تجارت فرش در جهان به دست تجار و بافندگان 
ایران بوده و بیشتر این تجار و فعاالن عرصه فرش این هنر ـ صنعت را از نیاکان خود به ارث برده اند. نوع بافت، گره، 
استفاده از رنگ های گیاهی، ابتکار در تولید و بافت، وجود طرح ها و نقشه های متنوع و اصیل باعث شده تا در ایران 
چند میلیون نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم از این هنر ـ صنعت، کسب درآمد کنند و تقریباً 30 درصد از سهم 
صادرات فرش دنیا )براساس آمار مرکز ملي فرش ایران( را به عهده دارند. این امر نشان از عالقه باالی مردم کشورمان 

 اقتصاد  فرش  

شکل 23ـ فرش های آماده برای فروش
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به هنر ـ صنعت فرش دارد و در امر اشتغال زایی نقش به سزایی دارد. 
به دلیل اینکه فرش هویت، تاریخ و تمدن و یک کاالی فرهنگی است. 5 قاره جهان، ایران را به نام » پرشین کارپت«* 
با پیگیری های مرکز ملی فرش ایران و استان های آذربایجان شرقی؛ غربی و  می شناسند و در این راستا اخیراً 
اصفهان پنج نشان جغرافیایی قالی ایران شامل تبریز؛ هریس؛ خوی؛ قم و اصفهان در سازمان بین المللی مالکیت 

معنوی وایپو )wipo( به ثبت جهانی رسید. 

بازار داخلي و خارجي فرش ایران: در عصر صفوي صادرات قالي از ایران به بازارهاي اروپایي به دلیل توجه 
اروپاییان به فرش ایرانی به عنوان یک کاالی تجاری شروع شد و در دوره های بعدی مثل قاجار رونق بیشتری یافت. 
قالي هاي بافت ایران در این دوره مورد توجه و استقبال اروپاییان بوده است، تا آنجا که بعضي از خواص اروپا از     جمله 
شاهزادگان لهستاني عواملي را در ایران براي سفارش بافت با طرح و نقش مورد نظر خود مأمور مي کردند. اما آماري 
از میزان صادرات قالي ایران در عصر صفوي و دوره هاي بعد از آن تا اواسط نیمه اول قرن بیستم میالدي در دست 

نیست. 
فرش ایران در ابتدا به منظور تأمین مصارف داخلي تولید مي شده و بعدها جنبه صادراتي هم پیدا کرده است. 
مصرف داخلي فرش دست باف در ایران بیش از سایر کشورهاي تولید کننده این کاال است. زیرا اکثر مردم ایران 
بنا به عرف و عادت قدیمي مایلند در منزل خود فرش دست باف داشته باشند و از آن براي پوشش کف اتاق ها و 

پذیرایي استفاده مي کنند. 
بازار داخلي فرش ایران، بازاري است سنتي و تاکنون براي گسترش آن بازاریابي و تبلیغات مؤثر و هدفمند در    خور 
نام فرش ایرانی انجام نشده هرچند تالش های موفقی در این مورد از سوی برخی شرکت ها ثبت شده است. از 

ویژگي هاي مهم این بازار، سود سرشار واسطه ها در توزیع مواد اولیه مصرفي فرش تا خرید و فروش آن است. 

شکل 24ـ نمونه اي از غرفه هاي ارائه و فروش 

Persian Capet *



23

به طور خالصه عوامل مؤثر در گسترش بازار داخلي فرش ایران عبارت اند از:
 افزایش سطح درآمد سرانه

 افزایش جمعیت
 ازدیاد مسکن و افزایش سطح زیربناي آن

 ترویج تبلیغات در مورد استفاده از فرش دست باف به عنوان یک کاالي هنري ملي
 توسعه صادرات فرش ایران

در بازار داخلي فرش هاي پشمي با کیفیت متوسط و سپس عالي خریداران بیشتري دارد و فرش ابریشمي بیشتر 
براي تزیین استفاده مي شود. 

 فرش ایران عالوه بر اینکه با اقتصاد خانواده ها گره خورده است در اقتصاد کشور نیز نقش مهمی دارد. به طوری که 
با کیفیت موجود، ساالنه حدود 5 میلیون متر مربع انواع فرش دست باف در کشور تولید شده که دو سوم آن صادر 
می گردد. این صنعت عالوه بر کسب اعتبار و شهرت برای میهن عزیزمان و شناساندن خالقیت و هنر ایرانی به 
جهانیان، در ارز آوری و اشتغال زایی و کسب درآمد نقش بسیار مهمي دارد. زیرا ارزش افزوده این صنعت حدود 
65 % است. همچنین فراورده های این صنعت، بزرگ ترین رقم صادرات غیر نفتی را تشکیل می دهد. همه ساله به 
کمک این کاال بخشی از کسری موازنه پرداخت های بازرگانی جبران می گردد. از این راه مقدار قابل توجهی ارز به 
داخل کشور سرازیر می شود که هیچ کاالیی غیر از نفت این چنین ارز آور نیست. همچنین حجم تولید را گسترش 

می دهد و بر تولید ناخالص ملی می افزاید. 

صادرات فرش دست باف ایران: یکی از پدیده های قابل توجه در سال های اخیر روند رو به رشد جهانی شدن 
است. کشور ما نیز به منظور گسترش صادرات غیر نفتی و حضور در بازارهای جهانی درصدد پیوستن به سازمان 
تجارت جهانی )WTO( برآمده و در حال حاضر عضو ناظر این سازمان است. یکی از صنایع مهمی که بدین منظور 
باید مورد مطالعه قرار گیرد صنعت فرش دست بافت است. شاخص توان رقابت صادراتی فرش دست بافت 65 رج 
ابریشمی اصفهان بیانگر این است که این نوع فرش دست بافت در شرایط فعلی در بازارهای جهانی دارای توان رقابت 
است. شاخص مزیت نسبی نیز بر اساس هزینه واحد که همان مزیت رقابتی واقعی در شرایط رقابت آزاد شرایط بعد 

از پیوستن است، برابر با 0/79 و نشان دهنده مزیت نسبی این استان در تولید فرش مذکور می  باشد. 

Persian Capet *
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اشتغال زایی: در هنر و صنعت فرش، یک شغل مستقیم و پایدار و یک اشتغال غیرمستقیم به دنبال دارد. بافندگان، 
چله کشان، رنگرزان، طراحان فرش، نقشه کش هاي فرش، رفوگران، پرداخت و سرویس کاران فرش، سازندگان دار و 
ابزار فرش بافي، تاجران فرش و بسیاري دیگر از حرفه ها و مشاغل به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم با فرش ارتباط 
دارند. از آنجایي که تولید بسیاري از این دست بافته هاي ارزشمند در روستاها و عشایر صورت مي گیرد خود موجب 
جلوگیری بی رویه مهاجرت روستاییان به شهر ها می گردد. در نهایت با توجه به وجود بازارهاي داخلی و خارجی 

پیشنهاداتی در مورد توسعه صنعت فرش در داخل کشور و صادرات آن مدنظر است. 

رشته تحصیلی صنایع دستی )فرش( دارای مشاغل گوناگونی در سطح صالحیت یک و دو می باشد. مشاغلی همچون 
دستیار نقشه کش فرش، نقاش فرش، نقطه زن، نقشه کش رایانه ای فرش، برش کار نقشه فرش، چله کش، گلیم باف، 
بافندۀ گلیم سوزنی، بافندۀ گلیم الدی، بافندۀ گلیم ورنی، نصاب دستگاه جاجیم و زیلو، زیلو باف، جاجیم باف، بافندۀ 
جاجیم نقش دار و بافندۀ جاجیم شیرکی در سطح صالحیت یک هستند و مشاغل نصاب دار قالی، چله دوان، چله ریز، 
قالی باف، پایین کش فرش، دستیار قالی شو، قالی شو، پرداخت کار قالی، دارکش فرش، سرویس کار فرش، انبار دار 
فرش، دستیار ارزیاب فرش، اظهار نامه نویس، عدل بند و بازاریاب فرش از دسته مشاغل سطح صالحیت دو هستند. 

مشاغل رشته

شکل 26ـ قالی بافیشکل 25ـ مرمت و سرویس کاری فرش

 چنــد درصــد از ســاکنین ایــن منطقــه )محــل ســکونت( درآمدشــان بــه گونــه اي بــا فــرش دســت باف پژوهش کنید
ــواع ایــن فرش هــا در زندگــي خــود بهره منــد هســتند؟  ارتبــاط دارد؟ چنــد درصــد از آنهــا از ان

ــواده دور و نزدیــک خــود را مــرور کنیــد. ســعي کنیــد گفتگو کنید ــراد خان ــا هــم کالســي هاي خــود مشــاغل اف ب
تمــام مشــاغلي کــه بــه گونــه اي مســتقیم یــا غیــر مســتقیم بــا فــرش در ارتبــاط هســتند را از میــان 
آنهــا جــدا کــرده و در یــک جــدول بنویســید. ســپس درآمــد تقریبــي ماهیانــه هــر یــک را حــدس بزنیــد.
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شکل 27ـ طراحی و نقاشی نقشه فرش

شکل 28ـ رنگرزی الیاف و نخ های فرش

شکل 29ـ طراح نقشه فرش

شکل 30ـ قالی شویی
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این مشاغل را با یک نگاه کلی در جدول زیر مشاهده می کنید:

L1 مشاغل در سطح صالحیت            

نام گروه کاری/شغلردیف

دستیار نقشه کش فرش1

نقاش فرش2

نقطه زن3

نقشه کش رایانه اي فرش4

برش کار نقشه فرش5

چله کش6

گلیم باف7

بافنده گلیم سوزني8

بافنده گلیم الدي9

بافنده گلیم ورني10

نصاب دستگاه جاجیم و زیلو11

زیلو باف12

جاجیم باف13

بافنده جاجیم نقش دار14

بافنده جاجیم شیرکي15

 

 فکر می کنید چرا فرش را در زمره کاالهای فرهنگی هنری قرار می دهند؟ 
اگرچه تاکنون معنای کامل و واحدی از » هنر« ارائه نشده، اما می توان گفت: » هنر« بیان تفکر و احساساتی است که 
از درون انسان برمی خیزد. در حقیقت » هنر« تجلی درون بر برون است. خاستگاه کلیه عناصر موجود در آثار هنری، 
زندگی واقعی انسان ها بوده و هنر هر دوره تاریخی، آیینه روزگار خویش است. هنرها، باورها، اعتقادات، آداب و رسوم، 

شکل31ـ جدول مشاغل

L2 مشاغل در سطح صالحیت                 

نام گروه کاری/شغلردیف

نصاب دار قالي1

چله دوان2

چله ریز3

قالي باف4

پایین کش فرش5

دستیار قالي شو6

قالي شو7

پرداخت کار قالي8

دار کش فرش9

سرویس کار فرش10

انبار دار فرش11

دستیار ارزیاب فرش12

اظهار نامه نویس13

عدل بند14

بازاریاب فرش15

فرهنگ و میراث معنوی
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گویش ها و در مجموع، افکار و فعالیت های فردی و اجتماعی انسان ها، همواره با یکدیگر آمیختگی داشته و در قالب 
» فرهنگ «، به اشکال مختلف به ظهور می رسند. هیچکدام از فرهنگ ها به یکباره به وجود نیامده اند و در گذر زمان، 
راه تکامل را پیموده اند. اما باید دانست که پذیرش، زایش و پویایی فرهنگ در هر جامعه، به عمق و ریشه های آن 
بستگی دارد. میراث فرهنگی به آثار مادی و معنوی بجا مانده از گذشته گفته می  شود که بر هویت فرهنگی یک 
جامعه انسانی داللت دارد و از آن جهت قابل توجه است که در شناخت زندگی گذشتگان مفید و مؤثر است و برای 
مطالعه جوامع، اقوام، و ملل گوناگون، و نیز بازشناسی آثار مادی و معنوي تمدن ها و سیر تشکیل و تکامل آنها سندی 

با ارزش به شمار می  آید. 

به فراخور  این فرهنگ  آثار هنری متجلی شده است.  ایرانی در دوره های مختلف در  فرهنگ و سنت تصویری 
وسعت تاریخی و جغرافیایی خود دارای ارزش فراوان است که در فرش دست بافت به خوبی دیده می شود. طرح 
اصیل برخاسته از یک فرهنگ را طرحی دانسته اند که دارای هویت قومی مانند )ترکمن و قشقایی( ارزش آییني 
و اسطوره ای مانند )بوته، ماهی و...( هویت تاریخی )مثل گردونه آریایی( ارزش مذهبی مانند )محرابی و جانمازی( 
هویت جغرافیایی مانند )هریس و قفقاز( و غیره باشد. نماد گرایی در فرش ایرانی در مجموع دارای جنبه های مختلفی 
است از طرفی با فرهنگ باستانی ایرانیان و از سوی دیگر با تفکر دینی و اسالمی که در طول تاریخ با آن آمیخته شده، 
در ارتباط مستقیم است. ویژگی منطقه ای فرش باعث می شود تا هنرمندان در اقلیم های مختلف بتوانند مناسب با 

روح قومی ، نژادی و فرهنگی خود به تولید هنری بپردازند. 

فرش دست باف یکی از پر نقش و نگار ترین هنرهای موجود در ایران است. اندیشه ها، تفکرات و باورها در قالب 
عناصر تصویری و نقوش در رنگ های مختلف در این اثر هنری جمع شده اند. نقوش موجود در آثار به دست آمده از 
گذشته های دور از تمدن کهن این سرزمین مانند بز بالدار، گیاهان بومی ، جانوران ترکیبی و... هرکدام بار معنایی و 
مفهومی در خود نهفته دارند. همچنین ماهیت هنری فرش ها در گذر زمان با ذوق و درک زیبایی هر ایرانی آمیخته 

شده است. این ماهیت در اثر تطابق با ساختار فرهنگی هر منطقه ای، رشد و تنوع یافته است. 

ایرانیان، زیبایی رنگ ها و تفاوت بین آنها را در رنگ خاک محل سکونتشان با رنگ کوه و درختان اطراف و نیز میوه ها و 
گل ها می بینند و پیوسته با آن در ارتباط هستند و آن را به عنوان یک زیبایی حقیقی پذیرفته اند. طبیعت ایران به عنوان 
یک منطقه جغرافیایی خاص و کوهستانی، دارای آفتابی گرم و درخشان و زمستانی سرد و پوشیده از برف و باران است 
که درخشش خاصی از لحاظ گرمی سردی به رنگ ها می دهد. آنچه ذهن هنرمند را در برابر طبیعت بکر و منحصر به فرد 
به تعجب وا می دارد، تنوع رنگ ها می باشد. تنوع رنگ در همه جاي طبیعت زیبای ایران قابل مشاهده است. هواي پاک 
مناطق مختلف باعث شده تا اشیا و جانداران خوش رنگ، گل های رنگارنگ، آسمان الجوردین، سبز یا زردی یک درخت 
با رنگ های درخشان و پر نشاط چشم نوازی کنند. هنرمندان ایرانی با الهام از طبیعت زیبا و دلپذیر و افزودن خالقیت خود 

به آن و ایجاد تغییراتی، آثار هنری خلق می کنند که بازگو کنندۀ زیبایی موجود در طبیعت است. 
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بر این اساس فرش دست باف با گستره اجتماعي خود )که در تمام خانه هاي شهري، روستایي و چادرهاي عشایر 
حضور دارد( زمینه ای بالنده و مناسب برای به نمایش گذاشتن هویت و فرهنگ ملی و بومی در قالب طرح، نقش 

و رنگ است. 

پشتوانة فرهنگی و اجتماعی فرش به دلیل قدمت آن در جامعه ایرانی از اعتبار ویژه ای برخوردار است. برای هر 
ملت، شناخت گذشته برای ساختن آینده ای بر پایه هویت فرهنگی خویش اهمیت می  یابد. در حقیقت پویایی و 
بقای فرهنگی در آینده، نیازمند پیوستگی میان دیروز و امروز و فردای ملت هاست. امروزه در آغاز هزاره سوم و عصر 
ارتباطات و جهانی شدن، وجه تمایز ملت ها از یکدیگر هویت فرهنگی است که ریشه در میراث فرهنگی دارد. از 

این رو، حفظ میراث فرهنگی برای یک ملت، پشتوانه حیات فرهنگی در آینده خواهد بود

ملتی که از فرهنگ و گذشته خود باخبر باشد، بهتر به زندگی ادامه خواهد داد و بی تردید در پیشبرد این هدف، 
موزه ها نقش مهمی را بر عهده دارند. در واقع موزه ها حافظ اشیایی هستند که حامل هنر، فرهنگ، دانش و فنون 
توجه  مورد  فولکلور  از  برای حفاظت   )1973( میالدی  هفتاد  دهه  از  معنوی  فرهنگی  میراث  اند.  مختلف  ادوار 
کشورهای عضو یونسکو قرار گرفت. مصادیق میراث فرهنگی معنوی عبارت اند از: زبان، دانش سنتی، اساطیر، 
فولکلور )فرهنگ عامه و محلي(، مناظر فرهنگی و به طور کلي آثار ادبي و هنري. اساس ارزش های فرهنگی معنوی بر 
خاطرات و اندیشه ها استوار است و مجموعه آنچه که از گذشته در یادها باقی مانده و بر ظاهر اشیا جلوه گر شده است 
را به عنوان» میراث فرهنگی معنوی « تلقی می کنند. امروزه حفظ میراث فرهنگی معنوی، به منظور بقای فرهنگ های 

محلی و بومی برای استمرار تنوع فرهنگی در جهان، امری ضروری است. 

آیا تا به حال بر انواع فرش هاي دست باف )مانند قالي، گلیم، زیلو و ...( دست کشیده اید؟ مي توانید حدس بزنید که 
جنس نخ هایي که در آنها به کار رفته است، چیست؟ آیا بوي خاصي دارند؟ الیاف طبیعي چه ویژگي هایي دارند؟ 
رنگ هاي نقوش این فرش ها را دیده اید؟ فکر مي کنید چگونه و از چه موادي براي رنگ آمیزي نخ هاي فرش استفاده 

مي کنند؟

شناخت مواد طبیعی در فرش

بــا همکالســي هاي هم گــروه خــود آنچــه کــه در فــرش منطقــه زندگــي خــود مي توانــد نشــانگر » میــراث گفتگو کنید
فرهنگــي معنــوي« باشــد را یافتــه و بــا موضوع بنــدي آن در یــک جــدول بــا نرم افــزار ورد بنویســید. 
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فرش دست باف از جمله محصوالت صنایع دستي است که در ارتباط سالم و تنگاتنگي با طبیعت و محیط زیست قرار 
دارد. این ارتباط در شکل ظاهري و طرح و نقش ها که از طبیعت پیرامون الهام گرفته شده اند تا اجزاي تشکیل دهنده 

آن که شامل جنس تار و پود نخ ها و رنگ هاي به کار گرفته شده به روشني دیده مي شود. 

گل ها، گیاهان، درختان، رودخانه ها، کوه ها، پرندگان، حیوانات، شکار، جنگ و ... همگي الهام بخش بافندگاني بودند 
که آنها را با توجه به نگرش و دیدگاه خودشان از جمله باورها و اعتقادات، بر بافته ها طرح مي کردند. در ایران بیش 

از صد نوع رنگینه گیاهی به ثبت رسیده که از نظر ثبات از درجات مختلفی برخوردار است. 

شکل 32ـ فرش ها در رنگ هاي مختلف

شکل 34ـ پشم چیده شدهشکل 33ـ ابریشم طبیعي
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مواد طبیعي به کار رفته در فرش دست باف به سه دسته گیاهي، معدني و حیواني تقسیم مي شوند. 

 برخي از مواد گیاهي به کار رفته در فرش براي رنگرزي الیاف استفاده مي شوند مانند: رناس، اسپرک، پوست انار، 
پوست گردو، حنا و ... و برخي اجزاي تار و پود آن را تشکیل مي دهند مانند نخ هایي که از پنبه تولید شده اند و براي 

چله در قالي و گلیم و تار و پود در زیلو استفاده مي شود. 

مواد معدني که براي رنگرزي الیاف و نخ هاي فرش به کار مي روند، معموالً از سطح زمین به دست مي آیند. خاک رس 
و الجورد از انواع مواد رنگ زاي معدني هستند. 

در زمینه رنگرزی الیاف، رنگ حاصل از حشره قرمز دانه و صدف ارغوان و در زمینه الیاف طبیعی می توان ابریشم و 
پشم گوسفند، موی بز و پشم شتر را نام برد. 

شکل 37ـ طبقه بندي مواد طبیعي به کار رفته در فرش

شکل 36ـ مواد رنگزاي طبیعي شکل 35ـ پنبه

معدنیحیوانیگیاهی

مواد طبیعی به کار رفته 
در فرش

مواد گیاهی به کار رفته در فرش

مواد معدنی به کار رفته در فرش

مواد حیوانی به کار رفته در فرش
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1ـ چه ویژگی خاصی در فرش وجود دارد که نسبت به سایر آثار صنایع دستی برجسته تر است؟ و با جستجو در 
اینترنت نقش فرش را در صادرات بیابید. 

2ـ یکی از مراسم آیینی کشورمان که در آن از فرش استفاده می شود را نام برده و شرح دهید. 

3ـ فکر می کنید چرا فضای داخلی مکان های مذهبی با فرش پوشانده می شود؟ شکل ظاهری یکی از آنها را شرح 
دهید. 

4ـ آرایه هایی را که بر روی ضریح مکان های مقدس مانند حرم مطهر امام حسین )ع( و یا امام رضا )ع( وجود دارد از 
روی عکس آنها با عالمت گذاری نشان داده و نوع آن را بنویسید. 

5ـ جاي خالي را با کلمات مناسب پر کنید. 

واژه فرش براي قالي ....... و انواع ......... و ........ به شکل و اندازه اي که براي ........ و مفروش کردن زمین، اتاق، خیمه، 
سکو، و مانند آنها و یا...... از درگاه به جاي ........... مانند بعضی انواع گبه و جاجیم..... و...... به کار مي رود. 

6ـ پس از شناسایي عوامل تشکیل دهنده فرش، از کلماتي که در دوستون زیر مشاهده مي کنید، دور آنها دایره 
کشیده و با یک خط به زیر مجموعه مرتبط هر یک متصل کنید:

متن      تولید       ارائه
مادي      معنوي       دانش
فناوري      مواد و مصالح      زمینه

هدف       شکل ظاهري

7ـ نمودار انواع فرش ها از نظر روش بافت را رسم کنید و زیرمجموعه آن را به طور کامل بنویسید. 

8 ـ تفاوت قالي و گبه در چیست ؟ شرح دهید.

9ـ سبک هاي فرش هاي ایراني را نام ببرید .

10ـ انواع مواد طبیعي به کار رفته در فرش را نام برده و شرح دهید.

ارزشیابی
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فصل 2

     

   تاریخچه و پیشینه فرش
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فرش ایران دارای تاریخی بسیار طوالنی است، در ایران از دیرباز بافتن انواع فرش متداول بوده و انگیزه ای اجدادی 
داشته است. نوشته مورخان، جهانگردان و همچنین آثار مکشوفه از گذشتگان گویای آن است که فرش بافی به صورت 

هنری دستی، مردمی ، روستایی و عشایری در ایران سابقه بس دراز دارد. 

شاهنامة فردوسی روایت کرده که آغاز فرش بافی، رشتن و بافتن به زمان تهمورث یعنی زمان پیشدادیان باز می گردد. 
در تاریخ طبری نیز از فرش هایی که با مو و پشم حیوانات در این دوره بافته شده سخن رفته است. 

قدیمی ترین نشانه از هنر قالی بافی به عصر مفرغ باز می گردد این نشانه یک کارد قالی بافی است که از گورهای 
عهد مفرغ ترکمنستان و شمال ایران یافت شده است. در شهر سوخته )دشت سیستان جنوب شرقی ایران( نیز 
فرش های حصیری و پارچه و ابزارهای بافندگی به دست آمده که متعلق به 2800ـ2500 پیش از میالد است. در 
دورۀ هخامنشیان، به نقل از گزنفون، شهر کهن ساردیس به قالی های گره باف خود فخر می کرده که به نقش های 

حاشیه و هیکل های مردان و شیردال های افسانه ای آراسته بوده است. 

کهن ترین قالی ها به ترتیب: قالی کشف شده در نقش برجستة کاخ نینوا، فرش پازیریک از پنجمین گور اقوام سکایی، 
تکه فرش قومس )دوران ساسانیان(، فرش آناتولی )13ـ14م(. 

تاریخچه فرش  

شکل38ـ الف ـ فرش پازیریک
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پروفسور »رودنکو« کاشف »فرش پازیریک« معتقد است که قالی مذکور کار مردم ماد یا پارس و پارت )خراسان 
بزرگ( است. توجه به نقش های مشابه و هم زمان این فرش در ستون های تخت جمشید نیز این نظریه را تأیید 
می نماید. آثار دیگری از جمله نقاشی های برخی هنرمندان قرون وسطی حاوی نقش قالی هایی است که گفته اند 
بافت ایران بوده است. برخی مورخان در مورد حمله رومیان به ایران و غارت دستگرد قالی را از جمله غنایمی که 
در این غارت به دست آورده شده، قید نموده اند و نیز منابع یونانی از قالی های زربفت ایران یاد کرده اند. »فرش 
بهارستان« با آن همه هنرمندی که به تأیید روایات مختلف، در بافت آن به کار رفته بوده اگر چه گاه در تعریف از آن 
راه اغراق پیموده شده اما خود نشانگر پیشرفت صنعت فرشبافی و صنایع جنبی از جمله طراحی و رنگرزی در ایران 
قدیم می باشد. فرش به عنواننمودی از فکر و اندیشه بشری و متاثر از حس نوجویی او در طول تاریخ خود با نشیب و 
فرازهایی روبرو بوده که گاه با فراغت فکری هنرمندان و محیط مناسبی که برای رشد و شکوفایی هنر ایشان ایجاد 
گردیده به حد اعالی خود رسیده و گاه صدماتی که بر اثر مصائب طبیعی و غیر طبیعی بر پیکر جامعه وارد شده، آن 

را به دوره نهفتگی و خمود سوق داده است. 

از دورۀ اشکانیان تنها می توان به فرش مقبرۀ لوکان چین اشاره کرد که به عقیدۀ پژوهشگران پشم آن از قفقاز )که 
در آن زمان متعلق به ایران بود( است. از دورۀ ساسانیان نیز تکه فرش قومس و فرش تاریخی و جواهرنشان بهارستان 

که در تاالر بار عام کاخ تیسفون گسترده بوده و پس از حملة اعراب به عنوان غنیمت تقسیم شده است. 

در قرون اولیة هجری پس از نفوذ اسالم طرح فرش ها، به سبب منع شبیه سازی و زینت، تغییر کرد. اّما در زمان 
خلفای عباسی که تجمل گرایی و قصرهای پر زرق و برق رواج یافت بافت این گونه فرش ها نیز رونق گرفت. از دورۀ 

سلجوقی نیز تکه فرشی با نقوش هندسی در موزۀ اوقاف استانبول نگهداری می شود. 

سفرنامه ابن بطوطه از دورۀ ایلخانان به فرش های عظیم و گرانبهای کاخ غازان  خان و فرش های حرم امام رضا )ع( در 
مشهد اشاره کرده است. در دورۀ تیموریان از کارگاه های بزرگ قالی بافی سبزوار سخن رفته و استفاده از مینیاتور در 

نقشة فرش ها توسط نگارگران چیره دست. 

شکل38ـ ب ـ بخشي از حاشیه پازیریک
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آغاز دوران صفوی متقارن با رشد بسیاری از هنرهای دستی و توسعه همه جانبه آن در جامعه بوده است. بسیاری از 
هنرمندان ایرانی در این دوره ظهور کرده اند که با اغتنام فرصت از آرامش و محیط مساعدی که به وجود آمده عمر 
گرانبهای خود را بر سر ارتقاء سطح کیفی هنر و صنایع دستی نهاده اند و با ابداع طرح ها و نقشه های زیبا و هنرمندانه 
جایگاه این صنایع به ویژه فرش را به درجه بسیار باالیي رسانیده اند و نام ایران را در سراسر جهان با آثار خود پرآوازه 
ساخته اند. با توجه به اهمیت عصر صفویه در رشد و اعتالي هنر ایران و توجهی که در این زمان به صنعت قالی بافی 

شده، جا دارد به این عصر و وضعیت هنرمندان و قالی بافی آن مشروح تر بپردازیم. 

فرش های دوران صفویه را می توان متعلق به دو گروه زمانی دانست:
دوره اول

قالی های بافته شده در دوران سلطنت شاه اسماعیل وشاه طهماسب که به» شاه طهماسبی « شهرت یافته و خود 
مکتبی خاص دارد و به همین نام شناخته مي شود. 

دوره شاه طهماسب: قالی ایران در زیبایی و ظرافت بافت پیشرفت قابل توجهي کرد. در این دوره و پیش از آن 
فرش ها غالباً با طرح هاي هندسي بافته مي شدند و شاید تا حدودي به تحقیق بتوان گفت تنها بعد از این زمان بود 
که طرح هایي با خطوط منحني و دوار در نقش قالي ایران فراگیر شد و در این زمان، هنر قالي مانند دیگر هنرها 

رشد فراواني یافت. 
قالی معروف و تاریخی اردبیل در این زمان بافته شده است. شاه طهماسب همواره به تشویق هنرمندان و قالی بافان 
و طراحان می پرداخت و خود از هنر بهره داشت و حتی نوشته اند، رنگرزی می دانست و مستقیماً طراحی می نمود و 
بافندگان را راهنمایی می کرد. همچنین هنرمندان برجسته این دوره از جمله رضا عباسي، میرک و سلطان محمد 
تبریزي مورد توجه او بودند. از این جهت در زمان پادشاهی او انواع صنایع ظریفه به ویژه قالی بافی راه ترقی پیمود 
و در طرح آن تغییرات کلی به وجود آمد. قالی های ترنج دار جانشین آن گروه از قالی هایی شد که تا اواخر قرن 9 
هجری در ایران بافته می شد و بعداً به طرح مغولی و تیموری شهرت یافت. عالوه بر قالی های ترنج دار در این دوره 

بافتن قالی هایی با طرح حیوان و شکارگاه متداول شد. 

هنر فرش بافی دوره صفوی

شکل 39ـ فرش شیخ صفي الدین اردبیلي، دوره صفویه، محل نگهداري موزه ویکتوریا آلبرت )لندن(
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در زمان شاه اسماعیل بر مي گردد که در آن کارگاه هاي فرش بافي در شهر تبریز توسعه فراواني یافت. 

دوره دوم
قالی های بافته شده در زمان شاه عباس که به مکتب » شاه عباسی« معروف است. 

دوره شاه عباس: در این دوره با بهره گیري از وجود هنرمندان عصر، نقش های جدید به ویژه با استفاده از اسلیمی  ها 
و گل های مخصوص به وجود آمد برخی طرح های قالی در مکتب شاه عباسی عبارت اند از: طرح ترنجدار یا لچک ترنج 

ـ طرح شکارگاه ـ طرح درختی و طرح گلدانی. 

شاه عباس در اصفهان و چند شهر دیگر کارگاه قالی بافی دایر کرد و دستور داد که هر کانون، فرش را به شیوۀ خود 
ببافد تا اصالت هنری آن حفظ شود. در زمان صفویان برای اولین بار قالی بافی از ایل ها و طایفه های کوچنده و 
روستاها و آبادی های کوچک به شهرها آمد. فرش های نفیس این دوران به بیش از سه هزار تخته تخمین زده شده 

است. 

شکل 40ـ فرش چلسي، دوره صفویه، محل نگهداري موزه ویکتوریا آلبرت )لندن(
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شکل 41ـ قالي کرمان، نقش هراتي، دوره صفویه، محل نگهداري موزه منسوجات، واشنگتن 
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در زمان افشاریان به خاطر جنگ های پی در پی تولید فرش کاهش یافت. از زمان کریم خان زند دو تخته فرش باقی 
مانده که یکی تاریخ دار و به سفارش حاکم وقت کرمان و دیگری احتماالً در شیراز بافته شده است. 

در زمان قاجار، اروپا و آمریکا تقاضا برای خرید فرش ایران را افزایش می دهند. شرکت های چند ملیتی فرش در ظاهر 
برای تشویق به صادرات و در واقع برای سودجویی کشورهای استعمارطلب تأسیس می شود. 

این دوره شاهد تألیف دو کتاب در زمینة فرش است. کتاب تجارت قالی رنگین به رنگ های جوهری و کتاب یادگار 
حسن به دست دین به رشتة تحریر در می آید. 

در دوران پهلوی به کارگاه ها نظم بخشیده شد و بهداشت مورد اهمیت قرار گرفت. دستگاه فرش ماشینی نیز وارد 
ایران شد. پس از انحالل مؤسسة قالی ایران شرکت سهامی فرش ایران تأسیس شد و مرکز صنایع دستی، انجمن 
دوستداران فرش ایران و موزۀ فرش دایر گردید. پس از پیروزی انقالب اسالمی بر پایة مصوبة سال 1382 شورای 
ایران« برای ساماندهی و یکپارچگی وضعیت کمی و کیفی تولید و عرضة فرش  عالی اداری »مرکز ملی فرش 
دست باف بنیان نهاده شد. هدف این مرکز، معرفی جایگاه ارزشمند فرش دست باف ایران، حمایت از بافندگان و 

دست اندرکاران فرش و توسعة صادرات این محصول با ارزش است. 

اینک با توجه به سهولت ایجاد ارتباط بین هنرمندان نقاط مختلف و پیشرفت تکنیک طراحی و نقش پردازی، فرش 
همگام با سایر هنرها و صنایع مردمی رو به تکامل رفته است، طرح های محلّی به نقاط دیگر برای بافت فرستاده 
می شود و هنرمندان از نتایج تجربیات دیگر همکاران خویش کاماًل با خبر می گردند. وسایل کار طراحی پیشرفت 
نموده و تکنیک جدید به کمک هنرمندان آمده و ایشان به مهارت در تهیه و تکثیر طرح های خود اقدام می کنند. 
بازار های فرش جهانی به ویژه از اوایل قرن بیستم میالدی رونق گرفته و این خود تشویق دست اندرکاران را در پی 
داشته و به ویژه در تبریز، کرمان، کاشان، اصفهان، اراک، داد و ستد این کاالی ارزشمند را رونق داده و در این زمان 
است که بازار صادرات فرش های نو و کهنه گرم شده و کارگاه های بزرگ برای پاسخ گویی به تقاضاهای روز افزون 
دایر گردیده است. این قالی ها به اروپا به ویژه کشور آلمان و آمریکا حمل می گردد و موجبات تقویت بنیه مالی 
کشور را در حد خود فراهم می سازد و تجارت خارجی را به سرمایه گذاری در تولید فرش های مورد درخواستشان 
تشویق و ترغیب می نماید. مجموعه این اقدام طی قرن اخیر در جهت تقویت بنیه اقتصادی کشور مؤثر بوده، اما 
دخالت فروشندگان و صاحبان سرمایه در کار طرح و رنگ فرش و سفارشات غیر مسئوالنه ایشان به کیفیت این 
دست باف لطمه وارد ساخته است. عدم نظارت صحیح بر کار بافت فرش و بسیاری عوامل دیگر از جمله قیمت ها و 
چگونگی صادرات طی نیم قرن گذشته، رقبای فرش ایران را به میدان رقابت کشانده واز سوی دیگر سودجویان را 

فرش ایران پس از صفویه تا به امروز

کتاب هایي که در حال حاضر در زمینه فرش تألیف شده اند را با هم کالسي هاي خود )در گروه( یافته و نام و جستجو گری
مشخصات کامل آنها را بنویسید. سپس محتواي آنها را بررسي و در موضو عات مختلف فرش مانند تاریخچه، 

انواع، تکنیک و روش بافت، تجهیزات و ... دسته بندي کنید. 
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به سوء استفاده از غفلت دست اندرکاران و انجام تقلباتی در مراحل مختلف تهیه موارد اولیه و تولید فرش وا داشته و 
در نتیجه موجبات سقوط کیفیت و کمیت و گرمی بازار فرش ایران را فراهم نموده است به منظور ایجاد پیوستگی 
ارتقاء سطح کیفی این دست باف ارزشمند و تداوم تاریخ پرآوازۀ آن هوشیاری و کوششی همه جانبه الزم است که 

امید است عشق و عالقه عامه مردم به این میراث اجدادی خود آن را در ضمیر کلیه دست اندرکاران بیدار سازد. 
وجود طراحان و نقاشان زبر دست و ماهر در مناطق مختلف کشور که به طراحي و نقشه کشي فرش مشغول بودند 
از عوامل بسیار مهم و تأثیرگذار در شاخص بودن فرش ایراني است. تني چند از طراحان بزرگ نقش قالي ایران در 

150 سال اخیر در پنج مرکز مهم قالي بافي را مي توان چنین نام برد:

 سر سلسله نقاشان بزرگ ایران در کرمان، محسن خان نقاش معروف کرماني است متولد سال 1211 شمسي و 
متوفي سال 1290 شمسي؛ فرزند این هنرمند بزرگ حسن خان یکي از طراحان نام آور و برجسته نقش قالي است. 
در طراحي قالي اصفهان بي تردید باید ابتدا به نام عیسي بهادري اشاره شود. او پس از اتمام مدرسه کمال الملک، سال 
1315 به سرپرستي هنرستان هنرهاي زیبا اصفهان برگزیده شد؛ به مدت 30 سال در این سمت شاگردان زیادي 
را در همه رشته هاي هنرهاي تزئیني به ویژه در نقاشي و تذهیب و نقش قالي تربیت کرد و طرح هاي بسیار جالبي 

را به مجموعه طرح هاي ایراني افزود. 

رضا صانعي از طراحان بزرگ و صاحب سبک کاشان در 110 سال اخیر است. رضاخان که از پیشکسوتان هنرمند 
نقش قالي است. این هنرمند نامدار سال 1265 شمسي در شهر کاشان متولد شد. او مانند سایر هنرمندان هم عصر 
خود، نقاشي و طراحي را نزد میرزا احمد و برادرش میرزا علي اکبر آموخت و خیلي زود خود به مرحله استادي رسید. 

آثار او بیشتر به صورت دورنما و پرتره )چهره( است. 

شهر تبریز میراث دار نگارگري مکتب تبریز است که خود همواره به عنوان نوآورترین شهر در طراحي قالي جهان 
مطرح بوده است. تبریز از سویي به واسطه قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم و ارتباط با کشورهاي اروپایي و از سویي 
جسارت طراحان در ابداع فرم ها و رنگ آمیزي هاي جدید از ویژگي هاي منحصر به فردي برخوردار است. از قدیمي ها 

رسام ارژنگي و میر مصور، نگارگر و نقاش قالي و از بنیانگذاران مدرسه صنایع مستظرفه تبریز بوده اند. 

عبدالحمید صنعت نگار از طراحان مشهور و قدیمي مشهد و متولد 1287 شمسی است که طراح نقشه بسیاري از 
قالي هاي بافته شده در کارگاه عمو اوغلي بوده است. علي اکبر طرحچي، فرزند عباس طرحچي معروف به نگارنده نیز 

از طراحان قدیمي و پر سابقه مشهد است. 

ــي فکر کنید  ــل معرف ــور کام ــه و به ط ــود را یافت ــه خ ــده در منطق ــرش بافته ش ــن ف ــد قدیمي تری ــا مي توانی  آی
کنیــد؟ از چــه راه هایــي مي توانیــد ایــن کار را انجــام دهیــد؟ اکنــون محــل نگهــداري آن فرش کجاســت؟ 

تــالش خــود را بــه شــکل گــزارش درآوریــد. 
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فرش عمو اوغلي
مجموعه اي از شاخص ترین قالي هاي قرن معاصر توسط خاندان عمواغلي )کهنمویي(خلق شده اند. 

محمد کهنمویي اهل کهنموي آذربایجان )روستاي مابین اسکو و کندوان( با اشتغال در حرفه نساجي و ابریشم بافي 
و تجارت از تولید کنندگان صاحب نام تبریزي بود.

در سال 1250 ه.ق وارد مشهد شد و ضمن تغییر شهرت خود از کهنمویي به عمواوغلي حرفه نساجي را رها کرد و 
به کار تولید و بافت قالي روي آورد. محمد عمواوغلي صاحب دو پسر به نام هاي عبدالمحمد و علي جان شد که هر 

دو فرزند او نیز در امر تولید قالي در مشهد به فعالیت پرداختند.

استاد عبدالمحمد عمو اوغلي در کنار بزرگان تولید و طراحي قالي ایران از چهره هاي انگشت شماری است که به هنر 
قالي بافي ارزش و اعتالي ویژه ایي بخشید. وي به همراه برادرش در کارگاه هاي متعدد قالي بافي به کار پرداخت. 
بیشتر کارگاه هاي او در روستاهاي محمودآباد )شش کیلومتري مشهد( طرقبه و شاندیز قرار داشت. استاد عبدالمحمد 

عمو اوغلي در تهیه نقشه هاي منحصر به فرد و رنگ آمیزي مواد مورد استفاده در قالي بافي تبحر خاصي داشت.

طراحاني نظیر »عبدالکریم« اهل کرمان و استاد »عبدالحمید صنعت نگار« بر روي این قالي ها طرحهاي بي بدیلي  
را نقش کرده اند. از آنجایي که بیشتر قالي هاي عمواوغلي سفارشي بود، از طرح هایي که در دو کتاب قطع بزرگ، که 
گویا از انگلستان برایش فرستاده بودند و در آنها تصاویر و نقشه هاي فراواني از قالي هاي قدیم ایراني از زمان صفویه 
و قبل از آن و همچنین تصاویري از قالي هاي موزه اي خارج از ایران وجود داشت الگوبرداري مي کرد، و نیز خود با 

تجربه  اي که در طول سالیان به دست آورده بود دخل و تصرفاتي در این طرح ها صورت مي داد.

در مورد رنگرزي و استفاده از رنگ هاي گیاهي کمتر کسي را مي توان هم تراز او یافت. مواد رنگرزي استاد معموالً 
قرمزدانه، نیل، برگ مو و پوست گردو بود که بنابر میزان استفاده ، رنگ مورد نظر را تهیه مي کرد تا در زمان بافت 

از دو رنگي و رگه دار شدن قالي جلوگیري شود.

رج شمار قالي هاي عمواوغلي بین 40 رج تا 150 رج متغیر بود و اکثر قالي ها داراي حاشیه هاي طولي و عرضي بوده 
و گلیم بافي به صورت سراسري و متصل بافته مي شد

 
برخي از  قالي هاي شاخص مشهور به عمواوغلي عبارت اند از:

یک قالي با طراحي همانند قالي شیخ صفي اردبیل به اندازه 407×628 سانتي متر در سال 1314 براي باشگاه 
افسران توسط عمواوغلي بافته شد.

قالي شکارگاه با مساحت 86 متر، که یکي دیگر از قالي هاي نفیس عمواوغلي به شمار مي رود که در حدود سال هاي 
1313 تا 1315 به پایان رسید.

نمونه های شاخص و بر جسته فرش ایران در عصر حاضر
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همچنین قالي نفیس دیگري با نقشه گلداني که )کپي برداري از قالي معروف گلداني در موزه هنر و صنعت وین در 
اتریش(  که هم اکنون در مجموعه قالي هاي قدیمي شرکت سهامي قالي ایران نگهداري مي شود یکي دیگر از کارهاي 

بزرگ و برجسته ایشان است .
از دیگر شاهکارهاي وي قالي معروف به کوزه کناني که استاد طراحي آن عبدالحمید صنعت نگار است، سیسل ادواردز 
در کتاب معروف قالي ایران مي نویسد: » قالي کوزه کناني در حقیقت نمونه شگفت آور و شاهکار هنر قالي بافي است، 
که حد اعالي مهارت و استادکاري را در این حرفه نشان مي دهد. در مدت 50 سال قالي هاي نفیسي را در نقاط 
مختلف ایران و کشورهاي مغرب زمین دیده ام، ولي قالي اي که توسط عمواوغلي بافته شده در زمره نفیس ترین 
قالي هاي معاصر جهان است. طرح متن و حواشي آن را باید زیبایي مطلق و جوهر زیبایي خواند. نقش هاي سروناز 
و یا نگاره هاي ماري به طور زیبایي جلوه گري مي کنند، که هر بیننده اي را تحت تأثیر قرار مي دهد و چون ذره بین 
نداشتم نتوانستم گره ها را به طور دقیق شمارش کنم«. بعد از فوت استاد عبدالمحمد عمواوغلي در سال 1316 
شمسي، برادرش علي جان عمواوغلي بعد از هشت سال دوري از کار قالي بافي از تهران به مشهد آمد و تا مدتي کار 
برادر را با جدیت دنبال کرد و سرانجام نیز در سال 1336 در سن 65 سالگي درگذشت . چند سال پیش در مسابقات 
بین المللي نیویورک، قالي عمواوغلي در رتبه اول قرار گرفت و جایزه منتخب را از آن خود کرد. آخرین بافته وي نیز 
دو قطعه قالي 140 متري )10×14( بود که هم اکنون در کاخ مرمر و سعد آباد نگهداري مي شود، رنگ این قالي ها 

کرم و نقشه آنها افشان است. که با استاد کاري عباسقلي  صابر تهیه گردیده است.

  شکل 42- قالی معروف به کوزه کنانی ، آخرین بافته عمو اغلی ، محل نگهداری کاخ سعد آباد 
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شرکت سهامی فرش ایران در سال 1384 برنده مناقصه تولید فرشی به بزرگی 6000 متر مربع براي مسجد بزرگ ابوظبی امارات 
متحده عربی شد. پس از گذشت 14 ماه از عقد قرارداد، فرشی با ابعاد نزدیک به 6000 متر مربع و با 2 میلیارد و دویست و بیست 
چهار میلیون گره تک باف نامتقارن، با تالش 1200 بافنده در سه کارگاه اطراف نیشابور بافته شد. طرح این فرش دارای 5 ترنج 
به قطرهای20 و 14 و 7 متر در میان انبوه گل و بندهای زیبا، ظریف و متنوع در40 رج و دارای 25 رنگ با تالش طراحان خالق 
و چیره دست ایراني طراحي و رنگ آمیزي شد. رو نمایي این فرش که بزرگ ترین فرش دست باف جهان شناخته شد در مراسمی 

با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی در مصالی بزرگ تهران انجام شد. 

  شکل 43ـ قالی مشهد، طرح ترنج و گل های شاه عباسی، بافت کارگاه عمو اوغلی با رج شمار 75، سال بافت 1337 

بزرگترین فرش جهان

نــام و آثــار چنــد تــن از طراحــان، نقاشــان و بافنــدگان برجســته و بــه نــام فــرش منطقــه خــود را از منابع پژوهش کنید
ــه  مختلــف بیابیــد و ویژگي هــاي هــر یــک را به صــورت مشــروح بنویســید و در قالــب یــک پژوهــش ب

هنرآمــوز خــود تحویــل دهیــد. 
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شکل 44ـ آماده سازی فرش برای مراسم رونمایی در مصلی تهران

شکل 45ـ فرش پهن شده در فضاي بیروني مصلي تهران 
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1ـ دالیل ایراني بودن فرش پازیریک را نام ببرید؟ و درباره نقوش آن به طور کامل توضیح دهید؟
2ـ اوج فرش بافي در ایران مربوط به چه دوره اي است؟ دالیل آن را توضیح دهید. 

3ـ قالي هاي ایران را از کهن ترین دوره به ترتیب نام ببرید و بگویید هریک مربوط به چه دوره اي است؟
4ـ فرش هاي دوران صفویه به چند گروه زماني تقسیم مي شوند؟ توضیح دهید. 

5ـ از منابعي که در آنها مي توان به اطالعاتي در مورد فرش تاریخي رسید چند مورد نام ببرید؟
6ـ قدیمي ترین نشانه از بافندگي مربوط به چه دوره اي است توضیح دهید. 
7ـ هر یک از قالي هاي زیر مربوط به چه دوره اي است؟ مقابل آن بنویسید. 

پازیریک  
قومس

فرش لوکان
بهارستان

قالي اردبیل
8ـ به فرش پازیریک دقت کنید:

این فرش دارای چند حاشیه کوچک و بزرگ است؟
9ـ تصاویر زیر را در اینترنت جستجو کنید و نام هر مکان و شهر آن را در زیر هر یک بنویسید:

................................ ................................

ارزشیابی
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................................

................................

................................

................................

................................

................................
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فصل 3

مفاهیم پایه   
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فرش ایران در گذر زمان نه تنها جلوه اي بزرگ از هنر و صنعت این سرزمین بلکه هویت و نشاني از زندگي و 
فرهنگ مردم نیز بوده است. تمام نقوش و طرح هاي به کار رفته در فرش همواره بیانگر باور، نماد، سنت و یا فرهنگ 
مردم این سرزمین است. هر یک از این رنگ ها و نقش ها براي بافنده و مصرف کننده داراي اهمیت به سزاي است. 
همچنین یک فرش داراي اجزایي متنوع و فراواني است که افراد متخصص در این زمینه و شاغلین بایستي از نام ها، 
اصطالحات و تعاریف آنها آگاهي کامل داشته باشند. در زیر به تعریف پر کاربردترین این اصطالحات پرداخته شده 

است: 

اصطالحات مربوط به فرش   

بافت هر یک از انواع فرش ها به وسایل و ابزار خاص خود نیاز دارد. البته برخي از ابزارها ممکن است مشترک و یا 
هم نام باشند. همچنین با توجه به منطقه بافت شکل و اندازه این ابزار و یا نام آنها تغییر مي یابد. در ادامه تصویر انواع 
ابزار بافت قالي، گلیم، زیلو و جاجیم مشاهده مي شود. ابزارهایي که در بافت انواع فرش به کار مي روند را مي توان 
به طور کلي به دو دسته تقسیم کرد. این دو دسته به ترتیب: ابزار قالی و گلیم که شامل؛ چاقو، قالب، قیچی و دفتین 

هستند و ابزار جاجیم و زیلو که شامل؛ ماکو، ماسوره، قیچی، ورد)کوجی( مي باشند. 

تعاریف و اصطالحات

- اصطالحات مربوط به ابزار

- اصطالحات مربوط به انواع طرح فرش

- اصطالحات مربوط به اجزای نقش فرش

- اصطالحات مربوط به انواع نقش و نگاره

- اصطالحات مربوط به انواع نقشه فرش   

- اصطالحات مربوط به اجزای فرش

اصطالحات مربوط به ابزار
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1ـ چاقوی قالی بافی: چاقو در اصل وسیله ای است که برای بریدن امتداد نخ های خامه قالی بافی در هنگام گره 
زدن به کار مي رود. 

2ـ قالب قالی بافی: قالب نوعی دیگر از چاقوی قالی بافی است با این تفاوت که در انتهای تیغه فلزي آن یک 
قالب کوچک قرار دارد. 

3ـ دفتین: وسیله ای فلزي و شانه مانند است که برای کوبیدن گره های فرش پس از یک رج بافتن و نیز خواباندن 
پودهای ضخیم و نازک قالی مورد استفاده واقع می شود. 

4ـ قیچی: ابزاری است که برای بریدن و کوتاه و یک دست کردن سر پرزهای هر گره پس از اتمام بافت یک یا 
چند رج به کار مي رود. 

5ـ سیخ پودکشی: سیخ پودکشی از ورق نازک فلزي که حالت فنری و انعطاف زیاد داشته باشد ساخته می شود 
تا به راحتی از ال به الی چله ها عبور کند. نوک این ابزار حالت قالب شکل دارد که نخ پود را با آن گرفته و از میان 

چله ها مي کشند. 
6ـ ماکو: جعبه ای لوزی شکل چوبی است که داخل آن فضایی جهت قرار گرفتن ماسوره وجود دارد. این وسیله 

براي حرکت و عبور راحت ماسوره در بین تارها به کار مي رود. 
7ـ ماسوره: از جنس نی یا چوب و اخیراً پالستیکی است که نخ های پود بر روی آن پیچیده می شود. 

8ـ کوجی یا ورد: میله چوبي با مقطع گرد و قطر معموالً پنج سانت است که هنگام چله کشی در دستگاه هاي 
زیلو و جاجیم بافي بر روی چوبی که قسمت زیرین آن در زمین فرو رفته است نصب و استفاده مي شود. وظیفه آن 

کنترل عرض جاجیم و زیلو و جدا کردن تار های زیر ورو براي ایجاد نقش می باشد. 

شکل46ـ ابزار بافت قالي و گلیم

دفیتن

سیخ پودکشی

قالب

قیچی
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شکل 47 ـ برخي از ابزار بافت جاجیم و زیلو

ماکو

ماکو

دفیتن

ــاغلین و پژوهش کنید ــا کمــک ش ــود را ب ــه خ ــتفاده در دســت بافته هاي منطق ــورد اس ــزار م ــي اب ــام محل شــکل و ن
متخصصیــن در ایــن حرفــه اســتخراج و ثبــت کنیــد. 
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به فرش منزل خود نگاهي بیاندازید. اگر بخواهید قسمت هاي مختلف آن را مشخص کنید چگونه تقسیم بندي 
از چه  این طرح  را مي دانید؟  نام طرح فرش خود  قاعده خاصي است؟  این بخش ها داراي نظم و  آیا  مي کنید؟ 

بخش هایي تشکیل شده است؟ اجزاي مختلف فرش چه کاربردي دارند؟

این بخش به بررسي اجزاي فرش پرداخته است تا آشنایي شما را با این هنر زیبا و پیچیده بیشتر کند. تعریف هر 
یک از اجزاي فرش در زیر آمده است:

حاشیه: معموالًً به دو شکل باریک و پهن اطراف طرح مرکزی فرش را می  پوشاند و وجود یک حاشیه پهن در میان 
حاشیه های باریک باعث می  شود تا تعداد آنها فرد باشد. 

ترنج: به بخش مرکزی فرش که معموالً دایره، بیضی، لوزی و یا چند پره باشد ترنج گفته می  شود. هرگاه چند ترنج 
داخل یکدیگر قرار گرفته باشند

لچک: به یک چهارم نقشه میانی با شکلی مشابه و یا اکثراً متفاوت با آن در چهار گوشه متن فرش در اصطالح 
قالی بافان لچک می گویند و اگر این لچک ها توأم با ترنج باشند طرح را لچک و ترنج می نامند.

 
زمینه: بخشی است در میان فرش که گل ها و اجزاي طرح بر روی آن نقش بسته اند و اغلب در رنگ های الکی، کرم 

و سرمه ای انتخاب می  شود. 

شکل 48ـ اجزاي نقشه فرش

اجزای تشکیل دهنده نقشه فرش
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کالله )سرترنج(: در باال و پایین ترنج میانی غالباً دو نقش بافته می شوند که در اصطالح طراحان، سرترنج و یا کالله 
نامیده می شوند. گاهی ممکن است این کالله ها با تعداد زیاد تمامی محیط ترنج را در برگیرد. 

کتیبه: در حد فاصل ترنج و سر ترنج گاهی شکلی به نام کتیبه ترسیم می شود که در آن ممکن است نام اشخاصی 
نوشته شود. 

لوار: بخش ساده بافي شده که دور تا دور فرش و درحد فاصل شیرازه و حواشي است. اگر چه این بخش معموالًً به 
رنگ زمینة متن و یا زمینة حاشیة پهن ساده بافي مي شود ولیکن در برخي از فرش ها از جمله قالي هاي عشایر فارس 

با نقوشي ظریف و ساده نظیر نقوش هندسي و عروسکي نیز همراهي مي شود.  

سو: از دو خط موازي که معموالًً از هم فاصلة کمي دارند تشکیل شده است و به عنوان جدا کنندۀ بخش هاي مختلف 
طرح فرش مورد استفاده قرار مي گیرد. سوها به عنوان جداکنندۀ حاشیه ها ازهم و یا سازندۀ شکل کلي لچک و ترنج 

و جداسازي این بخش ها از متن قالي کاربرد دارند.  

نقشۀ سراسري: نقشه اي از طرح قالي که بخشي تکراري و قرینه ندارد و براي کل قالي نقشه اي تمام و سراسري 
تهیه شده است. این گونه نقشه ها براي طرح هاي منظره اي، باغي، مجلسي، درختي و امثال آن تهیه مي شود. در 
برخي موارد نیز نقشة متن قالي به صورت سراسري است در حالي که نقشة حواشي به صورت واگیره اي تهیه شده 

است.  

انواع نقشه 

    شکل 49ـ فرش با نقشه سراسری
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نقشۀ یک دوم: نقشه اي است که طرح نیمة طولي یا عرضي قالي را نشان مي دهد. و بافت قالي براساس آن انجام 
مي گیرد. در واقع طرح نیمة دیگر قالي قرینة نیمه اي خواهد بود که طرح آن تهیه شده است. 

نقشۀ یک چهارم: نقشه اي است که یک چهارم از طرح کلي قالي را نشان مي دهد و بافت قالي بر اساس آن انجام 
مي شود. در واقع طرح قالي داراي محور تقارن عرضي و طولي است.  

شکل 50 ـ فرش با نقشه محرابي )از نیمه قسمت طولي کاماًل قرینه است(
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نقشه واگیره اي: واگیره محدوده ای از نقش که قابل تکرار در سطح باشد. واگیره را می توان برای تکرار در طول و 
عرض متن و یا حاشیه های پهن و باریک طراحی نمود. هر واگیره بر اساس نوع کاربرد و شیوۀ تکثیر تکرار دارای 

ویژگی خاصی است. 

شکل 51ـ فرش با نقشه یک چهارم 

شکل 52 ـ فرش با نقشه واگیره اي
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طرح فرش: شکل کلي چینش و ترکیب بندي نقوش در فرش را طرح فرش مي نامند. لچک و ترنج، خشتي، محرابي افشان و ... 
از جمله طرح هاي فرش هستند. 

نقشۀ فرش: دستورالعمل اجرایي بافت است. طرح انواع فرش روي کاغذهاي شطرنجي پیاده شده و رنگ آمیزي و نقطه گذاري 
مي شود. معموالًً نقشه هاي حاشیه، متن و یا واگیره ها به صورت جداگانه در اختیار بافنده قرار مي گیرد. نقشة فرش به صورت هاي 

مختلف چون سراسري، یک دوم، یک چهارم و واگیره اي طراحي مي شود رایج در فرش هستند.

طرح های فرش ایراني به چند گروه اصلی تقسیم می گردندکه به نام هاي زیر مشهورند:

طرح های آثار باستانی و بناهاي اسالمی ، افشان، درختی، شکارگاهی، قابی )خشتی(، باغي، گلدانی، محرابی، محرمات، لچک و 
ترنجي، لچکي، عروسکي، تصویري و ... در اینجا به معرفي چند نمونه از طرح های مهم می پردازیم: 

طرح افشان: نقش ها، نگاره ها و بندها در این طرح پیوستگي و ارتباط کامل دارند. گویا طراح هنگام طراحي، قلم خود را از ابتدا 
تا انتهاي کار از روي کاغذ نقشه برنداشته است. حرکت در تمام متن مشاهده مي شود و گل ها و نقش ها در همه جا پراکنده و 

افشان شده اند. در این طرح قرینگي وجود ندارد. 

شکل 53 ـ فرش با طرح افشان شاه عباسي

اصطالحات مربوط به طرح و نقش

انواع طرح های فرش
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طرح درختی: در طراحی این گروه درخت و درختچه کوچک وبزرگ به صورت انفرادی ترکیب اصلی را تشکیل 
می دهد. 

شکل 54 ـ فرش با طرح درختي
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مختلف  قسمت هاي  در  که  است  شکارگاه  و  شکار  از  طرح ها صحنه هایی  این  اصلی  محتوای  شکارگاه:  طرح 
سوارکاراني با تیر و کمان یا نیزه و شمشیر مشغول شکار برخي از حیوانات مانند آهو، شیر، ببر و یا پرندگان دیده 

مي شوند. 

شکل 55ـ فرش با طرح شکارگاه
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طرح خشتي و قابي: متن این طرح با قاب هاي گوناگون و منظم در فواصل معیني پرشده است. همه این قاب ها 
یکسان و یک شکل بوده و در داخل آنها با نقش هاي مختلف تزیین شده است. این طرح ها بیشتر به وسیلة عشایر 

و روستاییان بافته مي شود که اغلب نیز به صورت ذهني اجرا مي شود. 

مکان  مکانی که در مسجد  است. همان  استوار  برشکل کلي محراب  این گروه  در  اصلی  محرابی: طرح  طرح 
نمازگزاردن امام جماعت است. 

شکل 56ـ فرش با طرح خشتي

شکل 57 ـ فرش با طرح محرابي
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طرح باغي: طرح باغي یا بوستاني برگرفته از باغ هاي اصیل ایراني به ویژه دورۀ صفویه است که در آثار هنري 
نگارگري و هنر قالي بافي به شکل بسیار شایسته اي مصور شده است. این طرح حوضي درمیان دارد و اطراف آن به 
وسیلة جوي هاي آب به بخش هایي تقسیم شده و با درخت و گل وسبزه تزئین شده است. گاهي نقش پرندگان نیز 

با آن تلفیق شده است. 

طرح لچکي: طرحي از قالي که فاقد ترنج باشد و متن آن فقط داراي چهار لچک است را طرح لچکي مي نامند.
لچک هایي که داراي زائده هایي در راستاي طول یا عرض قالي باشند، لچک هاي طّره دار مي گویند. همچنین به نوار 

باریکي که در اطراف متن یا لوار قالي طراحي شده باشد نیز طّره مي گویند. 

    شکل 58ـ فرشي با طرح باغي
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طرح آدمکي)عروسکي(: شکل تجرید شده انسان که بیشتر در فرش هاي عشایري خصوصاً گبه که نوعي قالي درشت باف 
است استفاده مي شود عنصر اصلي این طرح ها است. نقوش عروسکي داراي رنگ هاي متنوع و شاد بوده و به صورت ساده طراحي 

شده است.  

شکل 59ـ قالي با طرح لچکي

شکل60 ـ فرشي با طرح عروسکي 
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طرح تصویري: )نقش تصویري یا عکسي( نقش صورت انسان که به شکل طبیعي یا تجریدي طراحي شده است.

نگاره: یا )نقش( مجموعة نقش مایه ها و بن نگاره هاي یک نقش را گویند.  ترکیبي از نگاره هاي مختلف نظیر نقوش 
گیاهي، حیواني، انساني تشکیل دهندۀ طرح فرش است. برخي نگاره ها عبارت اند از: 

گرفت و گیر: درگیري و جنگ و جدال حیوانات گوناگون و بعضاً جدال انسان و حیوان را گرفت و گیر گویند. این 
درگیري معموالًً بین حیواناتي از قبیل شیر و گاو، شیردال و گوزن، شیر و پلنگ، اژدها و سیمرغ، )حیوانات افسانه اي( 
شیر و آهو و ... واقع مي شود و حیوانات به گونه اي طراحي مي شوند که پنجه بر اندام هم انداخته و بعضاً دندان هاي 

تیز خود را بر بدن حریف فرو برده اند. این نقش از نقش برجسته هاي دوران هخامنشي الهام گرفته شده است .

شکل 61 ـ فرش تصویري

انواع نقش و نگاره ها

طرح هاي فرش رایج در منطقه خود را استخراج کنید.جستجو کنید
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گلدان: نقشي است که عمدتاً در اراک، فراهان و مالیر و... بافته مي شود. از تکرار نقش گلدان پر گل طرحي 
مشهور به ضل السلطاني حاصل مي شود. 

شکل 62ـ نقش گرفت وگیر

 شکل 63ـ فرشي با نقش ظل السلطاني
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شاخ قوچي: شکل تجرید شده شاخ قوچ است که بیشتر در فرش هاي عشایري استفاده مي شود. این نقش مایه 
بسیار فراوان و به رنگ ها و اندازه هاي مختلف در فرش هاي ذهني باف عشایر دیده مي شود. 

توسباغي: نقشي هندسي است به شکل انتزاعي الک پشت که در زبان آذري به آن توسباغي مي گویند. در برخي 
مناطق به نقش سماوري یا چایدان که درحاشیة پهن قالي استفاده مي شود نیز توسباغي گفته مي شود. این نقش در 
حاشیة اکثر قالي هاي منطقة آذربایجان کردستان و ... خصوصاً حاشیه هاي طرح اصیل ماهي در هم استفاده مي شود. 

شکل 64ـ نقش شاخ قوچ

      فرش هــاي منطقــه زندگــي خــود را بــا دقــت بررســي کنیــد. چــه نقش هایــي در آنهــا مي بینیــد؟ جستجو کنید
ــا مي توانیــد داســتان و  ــي بپرســید. آی ــام آنهــا را از بافنــدگان محل شــکل آنهــا را اســتخراج کــرده و ن
ریشــه به کارگیــري ایــن نقــش را در منطقــه خــود بیابیــد؟ بــا هم گروهي هــاي خــود ایــن کار را انجــام 

 . هید د
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حلزوني: ساختار هندسي چرخش دوار بند اسلیمي و بند ختایي که به صورت مارپیچ طراحي شده و دایره هاي آن 

هر قدر که به مرکز نقش نزدیک تر مي شوند کوچک تر مي گردند.

خرچنگي: )نقش( نقوشي از قالي است با شکلي کلي از خرچنگ. این نقوش در متن و حواشي قالي به کار مي رود 
و معموالً به صورت هندسي طراحي مي شود. زوائد این نقش دست و پاي خرچنگ را تداعي مي کند.  

شکل 66ـ گلیم بافته شده با نقش توسباغي شکل 65ـ نقش سر و نصف بدن الک پشت  
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پاشتري: نقشي هندسي است که بر پایه اثر پاي شتر طراحي شده است. این نقش با استفاده از شکل هندسي 
هشت ضلعي یا مستطیل طراحي شده و در اطراف آن نقشي از جاي پاي شتر تکرار شده است.

دسته گلي: )نقش مایه( مجموعه اي از گل ها که به صورت دسته اي و یا در گلدان طراحي شده است. این طرح در 
اغلب نقاط ایران به ویژه کرمان، قم و اراک بافته مي شود و به » دسته گل اراک « معروف است. 

شکل 67ـ نقش مایه خرچنگ

شکل 68ـ قالی با نقش دسته گلی
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اسلیمي : برخي این نقش تزییني را الهام گرفته از عاج فیل، دهان باز اژدها، مار و یا ابر با ساقه هاي مارپیچي 
دانسته اند که ابتدا و انتهاي آن مشخص نیست.

 

ختایي: نقوشي الهام گرفته از گل ها و گیاهان و شامل عناصري چون گل، برگ و ساقه گیاهي است.

شکل 69 ـ یک نمونه طرح اسلیمي )دهان اژدري(

شکل 71 ـ ختایی

شکل 70 ـ یک نمونه طرح اسلیمي )ابري(



67

نوع فرش:

نوع نقشه:

اجزاي نقشه:

نام طرح:

نام نقش ها و نگاره ها:

نمادها و سمبل ها:

تعداد رنگ ها:

شکل 72

  مسئله
تصاویر فرش هایي که در زیر مي بینید در گروه و در کالس تجزیه و تحلیل کنید. 
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نوع فرش:

نوع نقشه:

اجزاي نقشه:

نام طرح:

نام نقش ها و نگاره ها:

نمادها و سمبل ها:

تعداد رنگ ها:

شکل 73
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نوع فرش:

نوع نقشه:

اجزاي نقشه:

نام طرح:

نام نقش ها و نگاره ها:

نمادها و سمبل ها:

تعداد رنگ ها:

شکل 74
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نوع فرش:

نوع نقشه:

اجزاي نقشه:

نام طرح:

نام نقش ها و نگاره ها:

نمادها و سمبل ها:

تعداد رنگ ها:

شکل 75
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نوع فرش:

نوع نقشه:

اجزاي نقشه:

نام طرح:

نام نقش ها و نگاره ها:

نمادها و سمبل ها:

تعداد رنگ ها:

شکل 76
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نوع فرش:

نوع نقشه:

اجزاي نقشه:

نام طرح:

نام نقش ها و نگاره ها:

نمادها و سمبل ها:

تعداد رنگ ها:

شکل 76
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چله: اساس فرش با چله آغاز می شود. جنس چله از پشم، پنبه، ابریشم یا مو و گاهی ترکیبی از پشم و پنبه 
است. این نخ تاب بسیار زیادي براي تحمل کشش باال دارد. همچنین بسته به نوع فرش از ضخامت هاي متفاوتي 

برخوردار است. هنگام چله کشي، نخ هاي چله را به شکل عمودي و موازي یکدیگر بر روي دار مي کشند.

پود: نخی از جنس پشم، پنبه، ابریشم یا مو و گاهی ترکیبی از پشم و پنبه است که با تاب کم ریسیده می شود 
و دارای دو نوع کلفت و نازک است. پود بیشتر در رنگ های کرم و سفید، قرمز، سیاه، آبی، قهوه ای و یا خودرنگ 
)به رنگ پشم گوسفند یا بز( به کار گرفته می شود. تعداد پود، نوع کشش یعنی شل، متوسط و سفت بودن آن، 

رنگ، تاب و جنس پود در ایجاد انواع شکل بافت فرش هر منطقه نقش کلیدی دارد.

سربندي: بافت ساده گلیمي که به شکل هاي گوناگون )کرباس، سوف و...( در ابتدا و انتهاي فرش بافته مي شود.

گره )بافت(: پیچش نخ پرز با ترتیبي خاص به دور تارها را گره گویند. گره زدن و ایجاد نقش به وسیلة آنها، 
اساس کار قالي بافي است. گره داراي انواعي است. بافندگان قالي نخ پرز را به گونه هاي مختلف بر تارها گره 

مي زنند که مهم ترین انواع گره بر دو گونه است:
الف( گره متقارن: در این نوع گره نخ پرز به دور هر دوتار زیر و رو مي پیچد و شکلي متقارن به وجود مي آورد. 
این نوع گره به گرۀ آذري )ترکي( نیز معروف است. این گره از استحکام بیشتري برخوردار است و بین بافندگان 

شمال غربي و غرب کشور و برخي از عشایر فارس و بعضاً در خراسان و کرمان متداول است
ب( گره نامتقارن: در این نوع گره نخ پرز فقط به دور یک تار مي پیچد و شکلي نامتقارن به وجود مي آورد. 

نامتقارن )گره( این نوع گره به گره فارسي نیز معروف است. در این نوع گره نخ پرز به دور یکي از تارها مي پیچد 
لذا شکلي نامتقارن به وجود مي آورد. این گره بین بافندگان نواحي خراسان، قم، اراک، اصفهان، کرمان، مناطق 

دیگر رایج است.

شکل 78ـ سربندي بخشي از قالي

مفاهیم مربوط به اجزای تشکیل دهنده فرش
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شیرازه: بافتی لوله شکل یا نواری پهن که در دو طرف و در امتداد طول فرش قرار دارد و همراه گلیم باف فرش 
کناری  استحکام چله های  باعث  زیرا  است  فرش  دوام  عوامل  از  فرش محسوب می  شود. شیرازه  قاب  به عنوان 

می  شود.

شکل80 ـ گره نامتقارنشکل79ـ گره متقارن

شکل 81 ـ شیرازه و شیرازه پیچي 
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معموالً 4 تا 6 تار از تارهای کناری فرش را در نظر می  گیرند و به موازات بافت فرش از پایین به باال پس از اتمام چند رج 
نخی پشمی هم رنگ متن به دور تار می  پیچند. برای اتصال تارهای شیرازه به تارهای اصلی، پود ضخیم را پس از هر رج به 
دور تارهای شیرازه می  پیچند و دوباره به داخل فرش وارد می  کنند و در پودکشی رج بعد استفاده می  کنند. انواع شیرازه 

عبارت اند از: شیرازه گرد ساده، شیرازۀ حصیری، شیرازۀ متخاصم )جناغی( و...

 تاکنون برایتان پیش آمده است که بخواهید همراه خانواده یا برخي از دوستان سري به بازار فرش فروشان بزنید؟ اگر 
بخواهید فرشي را انتخاب کنید به چه چیزهایي توجه مي کنید؟ چگونه مي توانید تفاوت قیمت و کیفیت را در فرش هاي 

دست باف مشابه تشخیص بدهید؟ 

هر خریدار باید از تمام ویژگي هاي کاالیي را که خریداري مي کند آگاهي داشته باشد. امروزه برچسب مشخصات و مواد 
به کار رفته در هر محصول همراه با قیمت و تاریخ تولید بر آن مشاهده مي شود. فرش نیز همچون سایر تولیدات داراي 
مشخصات و استانداردهایي است که الزم است براي خریدار و فروشنده روشن باشد. مشخصات و ویژگی های تمام فرش های 
آن  به  و پشت فرش چسبانده شود که  در گوشه  برچسبی  با  ارزیاب حرفه ای  به وسیله  بایستی  در هرکارگاه  تولید شده 

شناسنامه فرش می  گویند. شناسنامه فرش ویژگی های فرش را در موارد زیر نشان می  دهد:

قیمت، منطقه تولید، ابعاد، رنگ، تعداد تقریبی گره در متر، نام صادر کننده، طرح فرش، کشور تولید کننده، جنس فرش، 
قدمت )کهنه، کهنه شور، نو(.

شناسنامه فرش

با گروه خود به کارگاه هاي بافت فرش سري بزنید. بر شکل شیرازه بافت تمرکز و دقت کنید. از بافندگان کار میدانی
نام نوع شیرازه را بپرسید و مراحل بافت آن را با گوشي همراه خود یا دوربین فیلم برداري کنید. سپس 

فیلم را روي لوح فشرده ذخیره و به کالس بیاورید.
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شناسنامه و مشخصات فني 

تراکم یا تعداد تقریبي گره در متر مربع:ابعاد فرش:

کشور تولید کننده:تعداد رنگ ها:

نام صادر کننده:جنس الیاف )گره، پود و چله(:

قدمت )کهنه، کهنه شور، نو(:نام طرح:

نوع رنگ )گیاهي، شیمیایي(:نام طراح:

نوع گره:منطقه تولید:

قیمت:رج شمار:

 نوع رنگ ها:

شکل 82ـ جدول شناسنامه فرش

کساني که در زمینه فرش مشغول به کار هستند، به خوبي مي دانند براي پیشرفت در کار باید دانش فني خود را 
باال ببرند. بخشي از این دانش فني به زبان فني رشته و کار باز مي گردد. زبان فني واژگان پرکاربرد، اصطالحات 

رایج، مواد، ابزار و سایر واژگاني که در فرش استفاده مي شود را در بر مي گیرد.

معادل انگلیسيواژه فارسي

           الف

Wool plightآفت پشم

Silk; silk threadابریشم

Raw silkابریشم خام

Hand spun silkابریشم دست ریس

Natural silkابریشم طبیعي

زبان فنی رشته 
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Artificial silkابریشم مصنوعي

Toolsابزار

Arabesque; eslimiاسلیمي

Man – mad Fibersالیاف شیمیایي )مصنوعي(    

Natural fibersالیاف طبیعي     

Textile fibersالیاف نساجي    

           ب

Carpet marketبازار فرش    

to weaveبافتن  

Textileبافتني، منسوج

Weaverبافنده

          پ

to polish  پرداخت

Polisherپرداختچي، پرداختگر                   

wool                                    پشم    

  Pure wool پشم خالص                          

Row woolپشم خام

Tanning woolپشم دباغي

Hand washed woolپشم دست شور                             

Tow layer twisted woolپشم دوالتاب                          

Cotton                   پنبه    

Weftپود  

          ت
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Medallionترنج

to repairتعمیر کردن

            ج

Double knot weavingجفتي بافي

            چ

Hook knifeچاقوي قالب شکل

Spinning wheelچرخ ریسندگي

Warpچله

Warp winderچله کش

           ح

Marging (Border)حاشیه

Margin stripsحاشیه باریک

          خ

Wool pileخامه پشمي

Hand spun pileخامه دست ریس

           د

loomدار

Hand spinningدست ریسي

Beating combدفتین زدن

Double waftدو پودي

           ر

wateرج

Darningرفوگری
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Abrashرگه دار 

Chemical Colorرنگ شیمیایي

Spinningریسندگي

          ز

Woven with goldزربفت

Backgroundزمینه

Lower beamزیردار

A;ziluزیلو

          س

Upper beamسردار

Stikسیخ

          ش

Combشانه

IRAN carpet companyشرکت سهامي فرش ایران

Selvadge ;selvedgeشیرازه

          ط

Desingطرح

Overall flower desingطرح افشان

Garden desingطرح باغي

Paisely designطرح بوته

Animal designطرح حیواني

Palmette flower designطرح شاه عباسي
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medallion design – Cornerطرح لچک ترنج

Vase designطرح گلداني

Animal' s Combat designطرح گرفت و گیر

Curved designطرح گردان

weave design – Plainطرح کف ساده

Multiple – panel designطرح قاب قابي

Hunting designطرح شکارگاه

Lmaginary designطرح ذهني

Fish designطرح ماهي

In and out fish designطرح ماهي درهم

Jumble fish (Herati - fish) designطرح ماهي درهم هراتي

Prayer-nich designطرح محرابي

design Straippedطرح محرمات

Framed designطرح قابي

Scenery designsطرح هاي منظره

Geomerical designطرح هندسي

Carpet lengthطول فرش

           ف

Hand made carpetفرش دستباف

Antique carpetفرش عتیقه

           ق

Carpetقالي
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Pictural carpetقالي تصویري

Rugقالیچه

Carpet washingقالیشویي

Symetical weavingقرینه بافي

Hookقالب

polish scissorقیچي پرداخت

           ک

Draftکشش

Skeinکالف

Runnerکناره

           گ

Knotگره

Turkish knot گره ترکي باف

Persian knotگره فارسي باف، گره ایراني

Kilimگلیم

Kilim weavingگلیم بافي

          ل

Cornerلچک

Fiberلیف

           ن

Yarn; String Thread; Warp threadsنخ

Dottingنقطه زني

شکل 83 ـ جدول لغات
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1ـ در مورد هر یک از کلمات زیر توضیح دهید؟
گرفت و گیر:                                ظل السلطاني:

توسباغي:                                       اسلیمی :
خرچنگي:                                           واگیره:

2ـ انواع گره را با رسم شکل توضیح دهید؟

3ـ عناصر تشکیل دهنده طرح یک قالي چیست آنها را نام ببرید.

4ـ اجزاي فرش را نام ببرید و سه مورد را توضیح دهید؟

5ـ نقشه سراسری چه تفاوتی با واگیره ای دارد؟ شرح دهید.

6ـ جاي خالي را با کلمات درست پرکنید.
بافت ساده گلیمی که به شکل های گوناگون در ........... و .......... فرش بافته می شود، ...... نام دارد.

7ـ جاهاي خالي را در جدول زیر با کلمات معادل کامل کنید.

englishفارسيردیفenglishفارسيردیف

wool.............6............. ابریشم1

2.............polisher7بافنده.............

warp.............8.............پود3

4.............wate9دار.............

knot.............10.............چرخ ریسندگي5

8ـ پژوهش کنید:
پرکاربردترین طرح و نقشه فرش مورد استفاده در منطقه محل سکونت شما کدام است؟

  معادل انگلیسي ده واژه تخصصي در زمینه فرش را از دیکشنري در کالس استخراج کنید.کار کالسی

ارزشیابی
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9ـ گره نامتقارن بیشتر در کدام شهر ها رایج است؟

10ـ محکم ترین نوع گره در بافت فرش ........................... می باشد.

11ـ نوع دست بافته، طرح، نقشه، نقش و نماد و اجزاي آن را در تصاویر زیر تجزیه و تحلیل کنید:

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................
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فصل 4

مواد، عناصر، تجهیزات و فرایند تولید
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از مواد اولیه و اصلی فرش می  توان به پنبه، ابریشم و پشم اشاره کرد که هریک دارای ویژگی ها و خصوصیت های 
خاصی می باشد. 

پنبه: یک الیاف کامال گیاهی و سلولزی است. نشانه های مرغوبیت پنبه بستگی فراوان دارد به رنگ ، ظرافت ، 
نرمی،  شفافیت و درجة خالص بودن ، هرچه الیاف پنبه سفید تر باشد خالص تر است. پنبه تنها لیفی است که با 
جذب رطوبت باعث افزایش استحکام آن می شود اما اگر زیاد تحت تأثیر رطوبت باشد دچار پوسیدگی می شود. 

پنبه در برابر نور خورشید تقریباً مقاوم است.

الیاف پنبه معروف ترین الیاف گیاهی است که امروزه در صنعت نساجی به صورت گسترده به کار برده می شود و 
بیشتر پوشاک مردم جهان از این جنس است. پنبه انواع و اقسام گوناگون دارد و هر نوع پنبه برای تهیه کاالي 
خاصی مصرف می شود. نخ هاي پنبه اي در قالي بافي مورد مصرف زیاد دارند به طوري که تقریباً مي توان گفت که 
تار و پود اکثر فرش هاي ایران از پنبه مي باشد. یکي از امتیازات رشته هاي پنبه اي نسبت به انواع پشمي آن این 
است که چون آفت بید به خوردن آن تمایلي ندارد لذا فرش هایي که تار و پود آنها از پنبه مي باشد در صورتي که 
در معرض بید خوردگي قرار گیرند تنها پرز و یا گوشت آنها از بین مي رود. الیاف پنبه اي استحکام زیادتري نسبت 
به پشم دارند و همچنین به دلیل خاصیت کشش کمتري که در مقایسه با الیاف پشمي دارند براي تار و پود 
قالي مناسب تر مي باشند. پنبه ایران با خصوصیات ویژه اي که دارد برخالف عدم قابلیتش براي بافت پارچه هاي 
ظریف، براي تار و پود فرش هاي درشت بافت و متوسط بسیار مناسب است. از الیاف پنبه اي نمي توان براي پرز 

قالي استفاده کرد. 

ابریشم: الیاف طبیعي ابریشم از پیله کرم ابریشم به دست مي آیند. این لیف دارای براقیت و درخشش خاصی 
است امااگر زیاد در معرض حرارت قرار بگیرد از جالی آن کاسته و دوام آن کاهش می یابد. این لیف از ظرافت 
و مقاومت باالیی برخوردار است. الیاف ابریشمي در نسبت مساوي به قطر به مراتب مستحکم تر از الیاف پشمي 
ابریشمي کاري بسیار دقیق و پرزحمت است به این سبب همیشه فرش هاي  با مصالح  مي باشند. بافت فرش 
گرانبها و با رج شمار باال را با آن مي بافند. گاهي از ابریشم براي برق و جال دادن و برجسته نشان دادن طرح و 
نقش استفاده مي کنند مانند فرش هاي گل ابریشم نائین، کاشان، تبریز و بیرجند و یا اینکه به عنوان تار و پود 

آن را به کار مي برند )قالیچه هاي چله ابریشمي  اصفهاني(. 

معموالً نسبت وزني تار و پود و پرز در فرش هاي پشمي  و ابریشمي  با توجه به نوع بافت به شرح زیر مي باشد. چله 
)تار( 20ـ12 درصد، خامه یا پرز 70ـ50 درصد. و به عنوان یک قاعده کم و بیش کلي مي توان گفت که از صد در صد 

وزن فرش پانزده درصد آن چله، پانزده درصد وزن پود و بقیه )هفتاد درصد( مربوط به وزن پرز فرش مي باشد.

شناخت مواد مصرفی
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پشم: از الیاف حیوانی است که از بدن گوسفند به دست می آید. بهترین نوع پشم ظریف به وسیله گوسفندان 
مرینوس به دست می آید. نوع پشمی که به عنوان گره قالی به کار می رود باید از پشم خالص و نو باشد و از کاربرد 

پشم دباغی و پشم کهنه و الیاف مصنوعی و سایر الیاف نامرغوب در آن خودداری شود.

باقی مانده خارج شعله داخل شعله در نزدیکی شعله نوع لیف

خاکستر نرم و پودر مانند خود سوز است بوی کاغذ سوخته دود ندارد دور نمی شود پنبه

توده سیاه و نرم خود سوز نیست بوی مو وشاخ سوخته دود ندارد دور نمی شود پشم

گلوله سیاه و شکننده خود سوز نیست بوي مو و پروتئین سوخته دود ندارد دور نمی شود  ابریشم

شکل 84 ـ جدول روش تشخیص الیاف فرش

مقاومت 
کششی

رنگ 
پذیری

ساختار 
شیمیایي درخشندگی منشأ ویژگی تصویر نوع لیف

متوسط پایین سلولز پایین گیاهی جذب رطوبت باال پنبه

کم خوب کازئین متوسط حیوانی
خاصیت ارتجاعی

عایق بودن
پشم

باال باال فیبرویین باال حیوانی
لطافت و نرمی 

مقاومت کششی
ابریشم

شکل 85 ـ جدول ویژگي هاي الیاف فرش

   مسأله:
    فرشي 21 متري که جنس آن پشمي  گل ابریشمي  است با رجشمار 65، در هر متر مربع وزني حدود 5 

کیلو دارد. حساب کنید وزن چله، پود و پرز آن چقدر است.
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معموالً پشم گوسفندان را سالی دوبار می  چینند ، یکی در نیمة بهار و دیگری در پاییز. پشم حاصل از چیدن 
بهاره با پاییزه متفاوت است. چین بهاره به خاطر استفادۀ گوسفند از گیاهان تازه و فاصله زیاد با چیدن قبلی و 

آفتاب کم، بهتر از چین پاییزه است. پشم را از نظر مرغوبیت به دو نوع تقسیم بندی می نمایند.
الف( پشم چیده شده از بدن گوسفند که به آن پشم زنده می گویند.

مرده  پشم  آن  به  و  دباغ خانه ها صورت می پذیرد  در  که  پوست گوسفند  از  یا جدا شده  دباغی شده  پشم  ب( 
می گویند. 

اگر این دو پشم با هم مخلوط شوند در هنگام شور و خشک کردن کاماًل از هم متمایز می شوند. انتهای پشم 
مرده سوخته است و به علت استفاده از آب آهک بوی نامناسبی دارد.  پس از چیدن پشم از بدن گوسفند، آنها 
را ُسرت یا طبقه بندی می کنند. به این صورت پشم پشت، سرو گردن، زیر شکم، دست و پا، شانه، پهلو. در این 
تقسیم بندی، بدترین قسمت، پشم دست و پا و بهترین قسمت پشم پشت حیوان است ؛ چون با زمین تماس 
مستقیم ندارد و نسبت به سایر قسمت ها از آلودگی کمتری برخوردار است. از نظر رنگ هم پشم های گوسفند 

را طبقه بندی می کنند.

1ـ پشم سفید )ممتاز(
2ـ پشم سفید درجة دو

3ـ پشم شکری
4ـ پشم سیاه که هیچ رنگی به خود نمی گیرد

5ـ پشم ابلق یا الوان

رنگ درفرش هم در مرحله رنگرزی الیاف و همچنین در مرحله نقشه کشی و رنگ آمیزی طرح فرش کاربرد دارد.

در مورد رنگرزی الیاف فرش که هم می توان از رنگ های طبیعی و سنتی )گیاهی( و هم از رنگ زاهای مصنوعی 
)شیمیایی(استفاده کرد. قطعا رنگ های طبیعی و گیاهی از کیفیت باالیی برخوردارند.

انواع پشم

رنگ های مورد استفاده 

 پشم گوسفندان استان و منطقه اي که در آن زندگي مي کنید چه ویژگي هایي دارد؟ چه کساني در کار گروهی
استان شما در کار رنگرزي گیاهي مشغول هستند نام چند گیاه رنگزاي محلي را یافته و با نمونه رنگ 

آنها به کالس بیاورید.
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رنگ هایي که در گذشته براي نقاشی نقشه فرش به کار مي بردند، همان رنگ های سنتی بود که برای رنگرزی 
و  تهیه  سخت  فرایندي  در  و  صمغ  از  مخلوطي  با  و  سرد  به صورت  رنگ ها  این  البته  می شد.  استفاده  الیاف 
آماده سازي مي شد. هنرمندان ایرانی و باذوق در دوره های مختلف خود را به سه رنگ اصلی قرمز و زرد و آبی 
محدود نکرده اند و از مخلوط کردن مواد رنگزای طبیعی به مرور زمان رنگ های متنوعی را برای رنگ آمیزی 
الیاف و نخ های به کار رفته در فرش به دست آورده اند. دانش و تجربه با روش هایی که از دیر باز پدید آمده است، 
امروزه اندوخته ای را به وجود آورده است که بسیاری از اهل فن را به دنبال خود کشانده است. امروزه براي آساني 

کار بیشتر از گواش یا آبرنگ برای به دست آوردن رنگ مناسب در رنگ آمیزي نقشه ها استفاده می  کنند. 

   

رنگ به دست آمده اندام رنگزاي گیاه نام ماده طبیعي

اسپرک

بنفش

تمشک

مسي، نارنجي، صورتي

بقم

کرم، زرد تیره، نخودي، قهوه اي روشن

 شکل87ـ رنگ هاي گواششکل 86ـ مواد رنگزاي طبیعي

   با مطالعه منابع و جستجو در اینترنت جدول زیر را کامل کنید:پژوهش کنید
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دار قالی و گلیم از مهم ترین تجهیزات بافت فرش به حساب می آید که با پیشرفت و گذر زمان انواع مختلفی پیدا 
کرده است. دارها بر اساس حالت قرارگیري و نصب آنها بر زمین به دو دسته کلی تقسیم می شوند. این دو دسته 
دار افقي و عمودي نام دارند که هر کدام از ویژگي هاي خاصي برخوردار بوده و متناسب با زندگي گروهي از افراد 
جامعه هستند. همچنین دار عمودي خود داراي انواع مختلفي است که در مناطق مختلف از آنها استفاده مي شود.

شکل 88ـ نمودار انواع دار

تصویر89ـ دار عمودي و افقي قالي و گلیم بافي

دار زمینی و سنتی با ملحقات 

انواع دار

افقی

گردان

عمودی

تبریزیفندک دار ثابت

دستگا ه ها و تجهیزات
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 ")osoon( از 2 پایه اصلي که شباهتي به دار گلیم بافي دارد تشکیل شده است. زیلوبافان این 2 پایه را " اسون
مي گویند. اجزاي دیگر این دستگاه تیر باال و پایین )نورد(، علم پشت، چوب پشت، کلي )kali( و کمونه هستند. 

این دستگاه مانند دستگاه پارچه بافي داراي ورد و شانه بوده است.  

تصویر90ـ اجزاي دار قالي و گلیم بافي

چوب سر دار

چوب زیر دار 

هاف

کجو

دستگاه زیلو بافی

     انواع دارهاي رایج در منطقه سکونت خود را یافته و از بافندگان نام محلي اجزاي آنها را بپرسید. براي پژوهش کنید
خود فهرست این نام ها و مترادف آنها که در کتاب آمده است را در مقابل یکدیگر بنویسید. سپس تعریف 

مختصري از کاربرد آنها نیز در ستون دیگري اضافه کنید.
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                          تصویر91ـ دستگاه زیلو بافي

دارای ساختمان ساده ای است مشتمل بر: کوجی، میخ های فلزی، سه پایه چوبی، نورد، تخته چوبی جهت دفتین 
زدن، قمیش، سرند، ماکو و ماسوره. این دستگاه را می توان در میانه بافت جمع کرد و پس از تغییر مکان در محلی 

دیگر، آن را دوباره برپا کرد، بدون اینکه به بافت آسیبی وارد شود.

کوجی: در حین چله کشی با استفاده از نخ های پنبه ای تابیده شده بر روی چوبی که در قسمت تحتانی آن در 
زمین فرو رفته است به صورت گره خاصی ایجاد می شود و وظیفه آن کنترل عرض جاجیم و جدا کردن تار های 

زیر ورو و ایجاد نقش می باشد.

میخ های چوبی و فلزی: در انتهای دستگاه برای محکم نگه داشتن گلوله رنگی استفاده می شود.

دستگاه جاجیم بافی
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سه پایه چوبی: که اندازه آن به حدود یک متر می رسد برای نگه داشتن کوجی استفاده می شود که در قسمت 
پایین در زمین قرار دارد و به وسیله طناب هایی کوجی را نگه داشته است.

نورد: در قسمت جلوی دست بافنده قرار دارد که پس از چند سانت بافت، پارچه بافته شده به دور آن پیچیده 
می شود.

ماکو: جعبه ای لوزی شکل چوبی است که داخل آن فضایی جهت قرار گرفتن ماسوره وجود دارد و به ماسوره 
کمک می نماید تا به راحتی در بین تارها عبور نماید.

ماسوره: از جنس نی یا چوب و اخیراً پالستیکی است که نخ های پود بر روی آن پیچیده می شود.

شکل 92ـ دستگاه جاجیم بافي

 هنگامي که یک فرش دستباف را در منزل یا نمایشگاهي مي بینید به این فکر افتاده اید که این محصول چه 
فرایندي را از آغاز تا پایان گذرانده تا به این شکل در برابر دیدگان شما قرار گرفته است؟ یا فرآیند بافت آن چند 

مرحله دارد؟ این مراحل به وسیله یک یا چند نفر انجام مي شود؟

برای تولید هر نوع فرش یا دست بافته ای )پرزدار یا تخت، بزرگ یا کوچک، با کاربرد پارچه، روانداز یا زیرانداز، 
ابریشمی ، پشمی یا پنبه ای و...( به طور کلی الزم است مراحل زیر به ترتیب انجام شود:

فرایند بافت
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1ـ آماده سازی مواد اولیه شامل نخ چله، نخ پشمي )خامه(، نخ پود
تار و پود و پرز در فرش هاي مختلف با توجه به نوع بافت، رج شمار، نقشه و رنگ بندي آن تهیه مي شود. کساني 
که مسئولیت آماده سازي مواد اولیه فرش را دارند به کیفیت الیاف و نخ ها، سالم و یکنواخت بودن آنها، رنگرزي 
مناسب و یکدست آنها، کاماًل طبیعي بودن نخ ها و مقدارشان )وزن( که باید متناسب با نقشه و ابعاد فرش باشد 

توجه داشته و با دقت همه آنها را بررسي و انتخاب مي کنند.

2ـ آماده سازی دستگاه، دار و ابزار 
اندازه گیري ابعاد دار و دستگاه و کنترل تناسب آن با نقشه و ابعاد فرش اولین کار در مرحله آماده سازي است. 
یا  انحنا  از نظر سالم، صاف و محکم بودن بررسي مي شود؛ زیرا هرگونه کجي و  را  ابزار  و  سپس دستگاه، دار 

پوسیدگي و شگستگي در حین کار عالوه بر ایجاد خطرات به محصول نهایي نیز آسیب مي رساند.

3ـ آماده سازی نقشه مورد نظر
براي آساني کار بافندگان معموالً نقشه را به قطعات کوچکتر تقسیم کرده و آن را روي مقوا یا تخته چسبانده و 

رویش را با مواد شفاف مختلفي مي پوشانند تا حفاظت شود.

4ـ چله کشی )نصب نخ چله یا تارها بر روی دار یا دستگاه(
حساس ترین و مهم ترین مرحله بافت فرش چله کشی می  باشد که پایه و اساسی آن را تشکیل می  دهد. هر قدر این 
کار بهتر و با حساسیت بیشتری انجام شود در پایان فرشي از نظر ساختار اصلی بی عیب و نقص خواهیم داشت. به 
عبارتی دیگر قرار دادن تارها در کنار یکدیگر و به موازات هم در طول دار را چله کشی می  گویند. در کل دو نوع 
چله کشی وجود دارد. یکی چله کشی فارسی و دیگری چله کشی ترکی، چله کشی فارسی به دو طریق چله کشی 

بر روی دار و چله دوانی بر روی زمین انجام می  شود.
برای چله کشی با توجه به ابعاد، رج شمار و مواد اولیه قالی تعداد معینی از تارهای چله را به موازات یکدیگر و 
در کنار هم و در طول قالی قرار می  دهند. هنگام چله کشی دو نفر یکی در کنار سر دار دیگری کنار زیر دار قرار 
گرفته و شروع به چله کشی می  کنند. ابتدا سرنخ چله را به دور زیر گره زده از جایی که چله کشی شروع می  شود. 
و گلوله نخ را از باالی سردار به طرف زیر عبور داده و امتداد می  دهند سپس گلوله نخ را از باالی زیر دار عبور 
داده و دوباره مرحله قبلی را تکرار می  کنند این کار را تا جایی انجام می   دهند که قسمت های تعیین شده برای 
چله کشی پر شود . در این چله کشی در بین تارها ضربی ایجاد می  شود که اگر از مقطع جانبی به آن نگاه کنیم 

به حالت هشت انگلیسی دیده می  شود. چله کشي ها به دو نوع ترکي و فارسي انجام مي شود.

پس از چله کشی بهتر است نکات زیر را مورد توجه قرار گیرد:

الف( کنترل تعداد تارها: محاسبه تعداد تارها طبق نوع نقشه و رج شمار آن صورت می پذیرد.
ب( کنترل رج شمار چله ها: الزم است چله ها در طرفین مرکز سردار و زیر دار به طور یکنواخت روی دار کشیده 
شده باشند و همچنین تراکم تارها در همه نقاط باید یکسان باشد. بعد از انجام چله کشی و در حین گلیم بافی 
ابتدایي باید مراقب بود که این تراکم به هم نخورد که موجب به وجود آمدن فرش معیوب خواهد شد. همچنین 



97

باید قطر تارها با رج شمار فرش مطابقت داشته باشد.
پ( کنترل سفتی و شلی چله ها: در صورتی که چله ها شل باشند فرش بافته شده دچار باال زدگی خواهد شد 
در صورتی که چله ها بیش از حد سفت شوند فرش بافته شده دچار پایین زدگی خواهد شد در ضمن اینکه خطر 

پارگی نیز وجود خواهد داشت.
ت( کنترل هماهنگی کشش تارها: در صورتی که چله کشی به صورت هماهنگ انجام نگیرد و قسمتی از تارها 

شل و قسمتی سفت چله کشی شود و در بافت دچار مشکل خواهیم شد و قالی بافته شده معیوب خواهد شد.
ث( کنترل طول چله ها: قبل از شروع بافت فرش با توجه به طول فرش مورد نظر باید طول چله ها را کنترل 
نمود و همانگونه که شرح داده شد طول چله ها باید از طول فرش مورد نظر بیشتر باشد تا بافنده جای دست 

مورد نیاز برای بافت را داشته باشد. 

5ـ بافت تزیینی اولیه
عبور چند رشته نخ پود برای صاف و منظم نمودن چله ها و استحکام نمودن دم کار شروع به انجام زنجیره بافی 
می  کنیم که این کار باعث منظم و جفت نمودن تارهای زیر و روی انواع فرش و به ویژه ابتدای قالی می  شود و 

موجب می  گردد که هنگام استفاده از آنها گلیم ابتدا و انتهای فرش از هم گسیخته و پاره نشود.

6ـ ساده بافی ابتدایی

7ـ نقشه خواني و بافت نقشه با نخ های رنگی
این مرحله از کار مهم ترین بخش بافت قالی است و که بافنده تمام مهارت، ذوق و سلیقه خود را در آن به نمایش 
می  گذارد. گره زدن و قرار دادن خامه های رنگی در جای خود با خواندن شماره هاي هر یک از خانه ها در نقشه، 

ایجاد نقش های متنوع مطابق آن دقت فراوان بافنده را مي طلبد.

شکل 93 ـ عملیات بافت قالي
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8ـ انجام عمل پودکشی )پود زیر یا ضخیم و پود رو یا نازک( و عمل کوبیدن پودها
پس از بافت گره ها در هر ردیف در قالي یک ردیف پود ضخیم براي استحکام گره ها روي آن مي کشند و سپس با 
ابزار دفتین پود را کوبیده و فشرده مي کنند. همچنین پس از کشیدن پود ضخیم در قالي، پود نازک براي ایجاد 
نظم در بافت به صورت مواج از البالي چله ها عبور داده و بر روي پود ضخیم کوبیده مي شود. براي دست بافته هایي 

مانند گلیم، زیلو و جاجیم تنها عمل پود گذاري و کوبیدن آنها در بافت انجام مي شود.

9ـ شیرازه پیچی کناره ها یا کنترل آنها 
10ـ عمل کوبیدن رج ها و قیچي زدن سرپرزهای اضافي

)به  بیرون مرتب مي شوند  به سمت  با دست  انجام عمل پودکشي و دفتین زدن، گره ها  بافت هر رج،  از  پس 
اصطالح پیش کشي مي شوند(. هنگامي که 3 یا 4 رج بافته شد، با قیچي اضافه پرزهاي نامرتب، صاف و با ارتفاع 

مناسب چیده مي شود.

11ـ رعایت اصول صحیح بافت و جلوگیری از معایب احتمالی هنگام بافت
الف( اگر چله کشي ناهمگون و نامناسب باشند موجب قوس دار شدن میانه قالي و یا اختالف طول در دو سوي 

آن مي شود.
ب( پود کلفت پس از عبور باید داراي کشش مناسب باشد چنانچه کشش زیادي داشته باشد لبه هاي قالي به مرور 

به سمت داخل جمع مي شود. همچنین در صورت شل بودن پود کلفت، قالي را از پشت کیس دار خواهیم دید.
پ( پود نازک پس از عبور باید داراي کشش مناسب باشد. اگر پود نازک شل باشد به صورت حلقه هاي نازک و 
کوچک از پشت قالي دیده خواهد شد و اگر سفت کشیده شود از پشت به صورت خطي دیده مي شود و درست 
بر روي گره ها نمي خوابد. همچنین اجازه نمي دهد گره هاي قالي بر روي یکدیگر قرار بگیرند )از پشت قالي بین 

رج ها یک فاصله ایجاد مي شود(.
ت( عدم دقت در قیچي زدن پرزهاي قالي موجب مي شود که سطح ناصاف از پرزها به وجود آید و به شدت از 
زیبایي نقوش قالي مي کاهد و به اصطالح آن را بره بره نشان مي دهد. کوتاه نمودن بیش از حد پرزها نیز باعث 

ذرتي شدن قالي مي شود.
ث( باال زدگي و پایین زدگي قالي، نقوش آن را دچار بهم خوردگي مي کند و دیگر با نقشه هماهنگي نخواهد داشت. 

12ـ پایین کشی یا جدا سازی بافته از دار یا دستگاه و پرداخت
پس از پایان گره زدن آخرین رج قالي و عبور دادن پود ها از روي آن گلیم بافي انتهاي کار نیز انجام مي شود و 
قالي تمام شده بر روي دار آمادۀ پایین کشیدن است. البته روش پایین کشي همه فرش هاي داري یکسان و به 

شکل زیر انجام مي شود:
براي پایین کشیدن قالي از روي دار، ابتدا چله ها را از سمت راست و یا چپ سردار با قطع نمودن اولین تار، که 
فاصلة مناسبي از گلیم باف )حداقل 6 سانتي متر( دارد، آغاز مي کنیم. سپس تار بعدي را با فاصلة 7 سانتي متري 

قطع مي کنیم.
تارهاي بعدي هم به ترتیب با همین فواصل قطع مي شوند. قطع نمودن تدریجي تارهاي چله به ترتیبي که ذکر 
شد باعث مي شود فشار تارهاي چله به مرور کاسته شود و فشار ناگهاني بر قسمتي از قالي وارد نشود و از کج 
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شدن آن جلوگیري شود.
پس از پایین کشي قالي پرزهاي اضافي گره ها قیچي و ارتفاع آنها متناسب با رج شمار فرش کوتاه مي شوند. و یا 
توسط قیچی هاي برقي در کارگاه هاپرداخت مي شوند. قیچي هاي برقي که براي پرداخت و کوتاه کردن اضافي 
پرزها به کار مي رود داراي دندانه هاي مختلفي هستند تا امکان تنظیم ارتفاع پرز با رج شمار و به دلخواه تنظیم 
شود. معموالً پس از پرداخت نهایي فرش براي بیرون آوردن پرزهاي پشم و الیاف اضافي ناشي از قیچي شدن 
نخ هاي پشم، ارۀ دندانه دار بزرگي را بر روي فرش مي کشند تا پرزهاي اضافي از ال به الي فرش خارج گردد. به 

قیچي نمودن پرزهاي اضافي فرش، پرداخت، روگیري و سرچین کردن نیز گفته مي شود.

شکل 94ـ قیچي برقي یا دستگاه پرداخت

شیوه های بافت قالی : روش هاي بافت درانواع فرش با یکدیگر تفاوت دارند. برای مثال در قالی سه نوع روش 
بافت تخت. نیم لول و لول وجود دارد.

شکل 95ـ جدول شیوه هاي بافت

شیوه های بافت

شیوه بافت

جاجیمگلیمقالی

پیچشی پیچشی لول نیم لول سادهتخت ساده
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شیوه بافت تخت: در این شیوه بافت تارهای قالی به صورت موازی و تخت و بدون هیچگونه زاویه ای در بین 
تارهای زیر و رو در کنار یکدیگر قرار گرفته و فاصله آنها تقریباً 1/5 برابر قطر نخ چله می  باشد. در هر رج بر خالف 
رج قبلی چله های زیر و رو با کشش و ضخامت یکسان جا به جا می شوند. برای تشخیص این شیوه، یک گره از 
پشت فرش به صورت دو قوس دیده می  شود، فرش بافته شده به این روش نرم و دارای انعطاف زیادی است. پس 
از بافتن یک رج پودی متناسب با قالی و به ضخامت متوسط از بین چله ها عبور داده می  شود. همچنین چله و 

پود ها از پشت کار به صورت اریب و یک در میان قابل مشاهده هستند. 

                       

شیوه بافت نیم لول: در این روش فاصله بین تارهای چله به اندازه قطر نخ چله است. بافت نیم لول از دو پود 
تشکیل می شود. پود زیر پود کلفت و پود باال پود نازک می باشد. پس از هر رج بافت پود اول از بین چله ها با 
کشش سفت عبور داده می شود. سپس پود دوم که نازک است بر خالف چله های زیر و روی پود قبلی با کشش 
متوسط عبور داده می شود. نتیجه این کار در پشت بافته دیده می شود. یک گره از پشت فرش یک و نیم قوس 
دیده می شود و چله نمایی ندارد و پود نازک قابل مشاهده است. چله ها باعث شده گره ها در پشت این تکنیک، 

راه راه دیده شوند.

شکل 97ـ بخشي از پشت فرش تخت بافشکل 96ـ نمایي از تکنیک تخت

چله

پود
گره
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شیوه بافت لول: در این شیوه بافت فاصله ای در بین تارهای قالی وجود ندارد و زاویه ای در بین تارهای زیر و 
رو مشاهده مي شود. ابتدا یک پود کلفت با کشش سفت پس از هر رج بافت از بین چله ها عبور داده می شود و 
پود دوم )نازک( با کشش شل و به صورت بر عکس از زیر و روی چله ها گذرانده می شود. پشت بافته یک گره 
به صورت یک قوس دیده می شود و پود نازک آن نمایان است. نماي کلي کار به گونه اي است که گره ها در پشت 

کار راه راه دیده می شوند.

                                 

 شکل99ـ بخشي از پشت فرش نیم لول

شکل 101ـ بخشي از پشت فرش لول بافت 

شکل 98ـ نمایي از تکنیک نیم لول

شکل 100ـ نمایي از شیوه لول
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بافندگان حرفه اي در هرمنطقه که باشند و با هر شیوه اي که بافت خود را انجام مي دهند، معموال تالش مي کنند 
تا هم زمان با افزایش دقت در نقشه خواني و نقشه بافي، سرعت بافت خود را نیز باال ببرند. هر چه سرعت بافنده 
بیشتر باشد، زمان پایان مرحله بافت کوتاه تر شده و سریع تر دستمزد خود را دریافت مي کند. همچنین معموال 

کارفرمایان به چنین بافندگاني پاداش داده یا دستمزدشان را افزایش مي دهند.

انجام مي شود. چگونگي حرکت پودهاي رنگي از میان چله ها تفاوت  بافت گلیم ها نیز به روش هاي گوناگوني 
روش هاي بافت را به وجود آورده است. به طور کلي و خالصه گلیم ها به دو شیوه ساده و پیچشي بافته مي شوند. 

شیوه بافت ساده: پود از البه الی چله ها یک در میان عبور کرده و ایجاد نقش می  کند و رج بعدی بر خالف این 
ردیف بافته می شود پشت و روی کار یکسان است. کشش پود بایستی در این روش شل باشد.

شکل 103ـ بافت گلیم ساده شکل 102 ـ نمایي از روش بافت ساده درگلیم

   مسأله
      بافنده اي روزي هشت ساعت بر روي یک قالي تبریز با ابعاد 3×2 و رج شمار 40 کار مي کند. او روزهاي 
پنجشنبه را نصف روزهاي دیگر کار کرده و روزهاي جمعه دست از کار مي کشد. حال محاسبه کنید چند 

ماه طول مي کشد تا این قالي را به اتمام برساند.

شیوه های بافت در گلیم
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شیوه بافت پیچشی: ابتدا یک رج پود ساده با کشش متوسط یا شل از ال به الی چله ها به صورت زیر و رو عبور 
می کند. سپس پود دوم به صورت پیچشی بر اساس نقشه دور چله پیچیده و نقش ایجاد می شود. در این نوع بافت 

گلیم هاي به دست آمده یک رو هستند.

شکل 104 ـ نمایي از روش بافت پیچشي در گلیم

شیوه هاي بافت جاجیم:
جاجیم ها نیز که از دیگر دست بافته هاي سنتي ایران هستند، داراي سه شیوه بافت ساده نقش دار و پیچشي یا 

شیریکي هستند.

شیوه بافت جاجیم ساده: تارها در بافت جاجیم ساده رنگی بوده و بر اساس نقشه انتخاب مي شوند. پود با 
کشش سفت از ال به الی چله ها عبور می کند. چون کشش پود سفت است تار ها نمایان می شود و راه راه هاي رنگي 
نمایان مي شود. اما جاجیم نقش دار عالوه بر این راه هاي رنگي نقش نیز در آنها ایجاد مي شود. جاجیم ساده پشت 

و روی یکسان دارد. جاجیم معموالً با عرض 25 الی 30 سانت و به طول نامحدود بافته می شود. 
است.  از جاجیم ساده  پرکارتر  پیچشي کمي   بافت جاجیم  شیوه  بافت جاجیم پیچشی )شیریکی(:  شیوه 
هنگام بافت در هر رج پس از عبور دادن پود از البه الی چله ها، پودهای آزاد رنگی، متناسب با نقشه به صورت 

پیچشی دور تا دور تارها پیچانده مي شود. پشت کار جاجیم پیچشی پرزهای اضافه از نقشه نمایان است.

الزم به یاداوري است که هر کدام از شیوه های نام برده شده خود چند نوع زیر مجموعه دارد. 

در منطقه اي که زندگي مي کنید شیو ه هاي بافت هاي متداول را جستجو کنید نام و ویژگي هر یک را در پژوهش کنید
جدولي نوشته و نمونه عکسي از آن تهیه کنید.
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به طور کلی روش های تولید فرش به دو دسته تقسیم می شود:
1ـ روش متمرکز

2ـ روش غیر متمرکز

روش متمرکز به شیوه کارگاهی نیز گفته می شود. در این روش وظایف کار بین گروهي از افراد تقسیم مي شود 
و هر فرد با توجه به شایستگي هاي فني و غیر فني خود مسئولیتي بر عهده دارد. سرپرست کارگاه، تهیه کننده 
مواد اولیه، ناظر فني، انباردار، استادکار بافت و بافندگان، کساني هستند که در چنین کارگاه هایي مشغول به 
کارند. همچنین در کارگاه هاي خیلي بزرگ تر بخش هاي مختلف دیگري با افراد متخصصي در زمینه هایي مانند 
نیز اضافه مي شود. شیوه های شهری  و...  رنگرزي، طراحي فرش، نقشه کشي فرش، سرویس کاري، بسته بندي 

بیشتر به صورت کارگاهی است و این روش کمتر در منزل اتفاق می افتد.

 تولید فرش دستباف به صورت متمرکز: سهم عمده اي از تولید فرش در ایران به صورت خویش فرما اجرا 
مي شود و سهم اندکي بر عهده سفارش دهندگان است. اما همین اندک نیز در کارگاه هایي به شکل غیرمتمرکز 
انجام مي گیرد. تعداد کارگاه هایي با بافت متمرکز در ایران بسیار کم است. علت این امر عدم حمایت قانوني از 
این کارگاه هاست. قوانین مختلفي که با شرایط کارگاه هاي صنعتي سازگار است ولي قابل اعمال در کارگاه هاي 
قالي بافي خانگي نیست، کلیه کارگاه هاي قالي بافي موجود در گذشته را به تدریج تکه تکه کرده و به کارگاه هاي 

خانگي تبدیل نمود.

ویژگیهاي کارگاه هاي قالي بافي به صورت متمرکز عبارتند از:
 اکثراً مشاهده مي شود هنرمنداني که به صورت خانگي قالي بافي مي نمایند وقتي پیر و از کار افتاده مي شوند یا 
فوت مي کنند، کلیه تجارت ایشان از بین رفته و نام و آوازه اي که یافته اند و باعث افزایش ارزش تولیدات ایشان 
است، از بین مي رود. در حالي که اگر این کار در کارگاه هایي انجام شود، تجارت جمع و ثبت و ضبط شده و همواره 

راه تکامل و بهبود کیفیت را مي پیماید.

براي یک  انجام مي گیرد. وقتي  به سهولت  تولید  بر کیفیت  تولید متمرکز، کنترل و نظارت  در کارگاه های   
مؤسسه بنام کارگاه قالي بافي شرایط بهداشتي و کاري مشخص را تعریف نماییم، در حقیقت اوالً ما قالي بافان 
خود را که به دلیل مشکالت مادي و کمبود اطالعات در شرایط کاري نامناسب از نظر نور، هوا، رطوبت و بهداشت 
کار مي کنند ؛ از چنین محل هایي به کارگاه هاي بهداشتي هدایت مي کنیم، ثانیاً الگوهایي براي کار در شرایط 

مناسب در اختیار تک بافان قرار مي دهیم.

 قالي بافان تک باف به دلیل محدودیت اطالعات در انتخاب مواد اولیه، طرح و نقشه و اندازه مناسب بازارهاي 
نازل تري  قیمت  با  را  خود  فرش هاي  معموالً،  فرش  شست و شوي  و  پرداخت  و  بافت  شیوه هاي  بین المللي، 
ارتباط  با  و  مي شود  انجام  بیشتري  تخصص  با  اولیه  مواد  تهیه  بزرگ،  کارگاه هاي  در  در حالي که  مي فروشند، 

روش های تولید فرش
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وکسب اطالعات الزم از بازار بین المللي طرح و نقشه و اندازه هاي مناسب تهیه و بافته و عرضه مي گردند که این 
امر خود به معني افزایش کیفیت و افزایش قیمت محصول تولید مي باشد.

 کارگاه هاي بزرگ مي توانند با خریداران نهایي فرش در خارج ارتباط برقرار نموده و با قبول سفارش نقشه و 
طرح و رنگ و اندازه مورد نیاز خریداران را با قیمتي باالتر تهیه و تحویل نمایند. این امر براي تکبافان میسر 

نمي باشد ولي نهایتاً حرکت و نوع تولید کارگاه ها مي تواند الگو و راهنمایي براي تک بافان باشد.

 وجود تعداد زیاد کارگاه هاي قالي بافي با نام و شهرت در ایران، مي تواند زمینه براي کسب برتري قابل توجه در 
بازار جهاني فرش و تضعیف رقباي اصلي در این بازار نظیر چین و هندوستان که توانسته اند با استفاده از نیروي 
کار ارزان قیمت کارگاه هاي بزرگ و متمرکز تاًسیس و تجهیز نموده و مفاهیم جدید مدیریت تولید را به خدمت 

گرفته و تولیدات خود را از لحاظ مواد اولیه و ابعاد استاندارد نماینده فراهم سازد.

شکل105ـ تولید به روش کارگاهي "متمرکز"

شیوه غیر متمرکز یاهمان شیوه خانگی است که یا توسط افراد در منزل یا توسط عشایر و روستاییان در چادر ها 
بافته می شود.

 تولید به صورت غیر متمرکز: بخش عمده تولید فرش دستباف در کشور بدون حداقل اعمال مدیریت متمرکز 
انجام مي گیرد. این شیوه از تولید به ویژه به علت پراکندگي و تعداد مراکز تولید محدودیت ها و موانع جدي و 
عمده اي را براي اعمال مدیریت، انجام کنترل و بازرسي و نظارت بر مراحل مختلف تولید از تهیه مواد اولیه و 
ابزار کار تا انتخاب طرح و نقش و رنگرزي، تولید، بازاریابي و فروش داخلي و خارجي و آموزش شیوه هاي نوین 

و نوآوري و رعایت سلیقه خریداران فرش در تولید فرش دستباف به وجود آورده است.
ویژگي هاي تولید غیر متمرکز عبارتند از:

 با توجه به ماهیت طرح، تولید به صورت خانگي در محل زندگي صورت مي گیرد، لذا نیاز به اخذ مجوزهاي 
مختلف ندارد.
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 میزان سرمایه گذاري در این طرح بسیار کمتر از شیوه کارگاهي متمرکز بوده و لذا قیمت تمام شده محصول 
کمتر از تولید به شکل متمرکز است.

 با توجه به اینکه، انجام نظارت مستمر بر تولید به شکلي که در تولید کارگاهي متمرکز وجود دارد، در این 
شیوه تولید امکان پذیر نیست، لذا پیش بیني تعدادي استادکار به عنوان ناظر فني و چله کشي که طي برنامه هاي 

زمان بندي شده به دارهاي قالي بافي سرکشي نمایند، بسیار ضروري است.
 کار بافت قالي در این روش فقط به صورت کارمزدي )خویش فرما( براي هر دار قالي با انعقاد قرارداد کتبي بین 
سرمایه گذار و قالي باف صورت خواهد گرفت و میزان دریافتي قالي باف نسبت به کیفیت فرشي که باید بافته 

شود از قبیل نوع بافت و رج شمار فرش تعیین خواهد شد.
 در این روش تضمین خرید فرش از طرف سرمایه گذار صورت مي گیرد و سرمایه گذار موظف است که مواد 

اولیه، نقشه و ابزار کار را براي قالي باف فراهم کند.

شکل 106ـ تولید به روش خانگي و غیر متمرکز

در طی قرون گذشته به ویژه با گسترش زندگی شهرنشینی به تدریج الگوهای جدیدی در زندگی شهر نشینان 
به وجود آمده که بسیاری از پیامدهای آن در جهات مختلف تأثیرات مستقیمی بر جای گذاشته است. از جمله 
این تأثیرات می توان به الزاماتی اشاره نمود که معماری جدید در منازل مسکونی به وجود آورده و مفروش نمودن 
کف اتاق ها به ابعاد خاصی محدود شده است و امروزه قالی های بافته شده، از نظر اندازه دارای استاندارد خاصی 
می باشند، مگر در مواردی خاص که ممکن است برحسب سفارش این ابعاد و اندازه ها تغییر کند. گفتنی است 

که عالوه بر ابعاد و اندازه قالی ها از لحاظ شکل نیز دارای گوناگونی می باشند.
به طور کلی قالی از نظر شکل به دو دسته تقسیم می شود:

 فرش های چهار گوش، شامل مربع و مربع مستطیل که دارای دو بعد طول و عرض هستند.

ابعاد و اندازه رایج در فرش

اگر بخواهید یکي از دو شیوه متمرکز یا غیر متمرکز را براي کار انتخاب کنید چه مزیت ها و اشکاالتي را گفتگو کنید
براي آن مي بینید؟ در گروه بحث کرده و از نظرات خود به شکل علمي و منطقي دفاع کنید.



107

 فرش های گرد شامل دایره ای و بیضی که دارای قطر هستند.
 فرش هایی با شکل سایر اشکال هندسی )چند ضلعی مثل حوض(

همانطور که مي دانید واحد شمارش فرش تخته است. از طرفی، فرش ها براساس اندازه، به عبارتی خاص موسوم 
شده اند به طوری که می توان جهت بررسی تنوع ابعاد فرش ها از عناوین فوق یاری گرفت. اندازه هایی که امروزه 

برای بافت قالی مورد استفاده قرار می گیرد به شرح زیر است:
ابعاد متداول فرش

واحد اندازه گیریابعاد و اندازهعنوان

سانتی متر40×60پادري

90×60پشتی
سانتی متر120×80

خرک
70× 130
90 × 200

سانتی متر

سانتی متر130 × 100ذرع و چارک

سانتی متر156 × 104ذرع و نیم

سانتی متر170 × 100سجاده اي

دو ذرع
120×220

150 × 200
سانتی متر

سانتی متر250 × 150پرده

کناره
طول 3 الی 10

عرض 70 الی 120 
متر

سانتی متر

سانتی متر300 × 150میانه

سانتی متر400 × 200کلگي

متر3×62 متری  

متر3/5×92/5 متری

متر4×123 متری

متر4×246 متری

متر5×408 متری
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یا  یا تعداد گره های قالی( در هر 7  بافت قالی )میزان تراکم  اندازه گیری تراکم  واحدی است برای سنجش و 
6/5 سانتی متر طول یا عرض را رج شمار می نامند. یکی از اصطالحات رایج در فرش دست بافت مفهوم رج شمار 
است. رج شمار فرش را در کنار چند عامل دیگر همچون کیفیت بافت، جنس مواد به کار رفته در بافت فرش و... 
می توان از عوامل اصلی تعیین کننده قیمت فرش دست بافت ایرانی دانست. رج شمار واحدی است برای سنجش 
و اندازه گیری تراکم بافت فرش یعنی میزان تراکم گره های قالی. از آنجا که محاسبة رج شمار فرش یا قالی ایرانی 

بر اساس واحد ذرع محاسبه می شود برای سنجش تراکم یا رج شمار دو واحد اندازه گیری وجود دارد. 

ذرع، یکی از واحدهای اندازه گیری طول در زمان قدیم است که در تبریز آن را معادل 112 سانتی متر کنونی و 
در اصفهان آن را معادل 104 سانتی متر کنونی در نظر می گیرند. رج شمار فرش را در یک شانزدهم ذرع محاسبه 
می کنند. با این حساب، رج شمار فرش بر اساس ذرع اصفهان، در هر 6/5 سانتی متر و بر اساس ذرع تبریز در هر 7 
سانتی متر )طول یا عرض( محاسبه می گردد. از این رو رج شماري که بر اساس 6/5 سانتي متر باشد را فارسي باف 

و رج شمار بر اساس 7 سانتی متر را ترکي باف مي نامند. 

هرچه رج شمار باالتر باشد به این معنی است که تعداد گره به کار رفته در 7 یا 6/5 سانتی متر بیشتر بوده ونشان 
دهندۀ ریز بافت بودن آن قالي است. رج شمار نیز مانند عوامل همچون کیفیت بافت، جنس مواد به کار رفته در 
قالی در قیمت نهایی آن اثر مستقیمی دارد. قالی ها به طور کلی از نظر رج شمار به سه گروه درشت بافت، نیمه 
ریز بافت یا متوسط بافت و ریز بافت تقسیم می شوند. آنهایی که رج شمار کمتر از 30 داشته باشند درشت بافت، 
فرش هایی با رج شمار بین 30 تا 50 را متوسط و باالتر از 50 را ریز بافت می نامند. البته فرش های با رج شمار 
باالتر از 70 وجود دارد که فرش های نفیس و اعال هستند و بیشتر به صورت سفارشي بافته مي شوند. هنگامي که 
تجار قالي هاي خود را براي صادرات به گمرک مي برند، دسته بندي آنجا بر اساس رج شمارها به ترتیب درجه 1 
)شامل قالي هاي داراي رج شمار از 50 به باال(، درجه 2 )قالي هاي با رج شمار بین 30 تا 50( و درجه 3 )قالي هاي 

با رج شمار کمتر از 30( مي باشد.

رج شمار

 با گروه خود سري به بازار فرش بزنید و از نزدیک فرش هاي با رج شمارهاي مختلف را ببینید. سپس به جستجو کنید
خانه آمده و فرش منزل خود را بررسي کنید. آیا مي توانید رج شمار آن را حدس بزنید؟
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 برخي از مناطق فارسي باف و ترکي باف را در جدول زیر مشاهده مي کنید:

مناطق ترکي بافمناطق فارسي باف

تبریزاصفهان

اردبیلنایین

هریسکاشان

میانهقم

مرنداراک

خويهمدان

بیجاریزد

مراغهکرمان

شبسترمشهد

به طور معمول بافندگان با تکیه بر تجربه خود و به صورت سنتی و تخمینی مقدار خامه مورد نظر را محاسبه و 
تهیه می کنند. اما می توان این مقدار را با محاسبة میانگین طول هر گره قبل از قیچی و پرداخت فرش با کمک 
محاسبات و فرمول های مشخصی حساب کرد و نتیجة دقیق تری را به دست آورد. همچنین براي محاسبه پود 
نازک و کلفت و مقدار چله هاي به کار رفته در فرش از روش هاي خاصي استفاده مي شود. براي نمونه محاسبه 

کل گره هاي به کار رفته در یک قالي را در زیر مشاهده مي کنید: 

روش محاسبه کل گره های فرش 
براي محاسبه کل گره هاي یک قالي فارسي باف با ابعاد 4×3 متر با رج شمار 30 به ترتیب ابتدا بایستي تعداد 

گره ها در عرض و سپس طول آن )بلندي پرز( را به شرح زیر به دست آورد:

300×30=9000

9000÷6/5=1385

سانتی مترتعداد گره

306/5

1385x300

تعداد گره ها در عرض = 1385

محاسبات فنی مقدار مواد اولیه فروش
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400×30=12000

12000÷6/5=1846

سانتی مترتعداد گره

306/5

1846x400

تعداد گره در طول = 1846    

تعداد کل گره های فرش=تعداد گره های طول×تعداد گره هاي عرض

2556710 = 1846× 1385 تعداد کل گره های فرش
محاسبه طول کل گره های فرش بر حسب سانتی متر: 

 2556710 × 3 = 7670130                                                                  
                      

        طول کل گره های فرش بر حسب سانتی متر   
 

متوسط طول هر گره قبل از قیچی     

            تعداد کل گره های فرش 

تبدیل طول کل گره از سانتی متر به متر:   76701 = 100 ÷ 7640130 
        

انجام  و خانگی  به صورت سنتی  کار  این  و  بوده  رایج  ایرانی  بین خانواده های  در  دیرباز  از  شست و شوی فرش 
می شده است. 

شست و شوی دقیق و اصولی فرش باید به گونه ای باشد که به طور صحیح و اصولی انجام شود و کمترین آسیب 
و ضرر به فرش وارد شود. فرش باید از آلودگی ها و از سطوح چربی کامال پاک شود. باید توجه داشت که در 
مورد فرش های قدیمی و موزه ای و با ارزش توجه زیادی به نحوه شست و شو شود تا از آسیب آنها جلوگیری شود.

   مسأله
       فرشی »ترکي باف« با رجشمار 50 و ابعاد 150 در 200 سانتی متر داریم. اول تعداد کل گره های آن 

را و سپس طول کل گره های فرش را محاسبه کنید.

روش های نگهداری و شست و شوی فرش
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شکل 108ـ شست و شوي فرش با ماشین در کارگاه هاي تخصصي 

در روش قدیمی فرش ها را درون رودخانه ها یا کنار نهر ها می شستند و پس از شست و شو آنها را بر روی سنگ ها 
با شیوۀ  امروزه کارگاه ها و کارخانه های فرش شویی هم تقریبا  تا کامال خشک شود.  وصخره ها پهن می کردند 
سنتی و قدیمی به شست وشوی فرش می پردازند. در برخی کارگاه ها دستگاه های خاصی طراحی و ساخته شده اند 
که دارای برس های بزرگ و دایره ای شکل می باشد. البته الزم به یاداوري است که اینگونه دستگاه هاي دایره اي 

به فرش هاي دست باف آسیب جدي وارد مي کنند.

ـ شست و شوی فرش باید روی یک سطح صاف و سخت مثل سطح سیمانی، سنگی یا موزاییکی انجام شود.
ـ مواد شوینده ای که استفاده می کنیم باید کامال خنثی باشد تا از آسیب رسیدن به الیاف پشم جلوگیری شود.

ـ فرش هایی که در بافت آنها از خامه )الیاف پرز(هایی که درست رنگرزی نشده اند استفاده شده باشد، هنگام 
شست وشو دچار رنگ پس دادن شده و رنگ ها در هم ادغام می شوند. برای شست و شو، این فرش ها را باید به 

افراد متخصص در زمینه شست و شوی فرش سپرد.
ـ برای خشک کرد فرش به صورت خانگی باید آن را کامال باز کرده تا دچار تا خوردگی یا لول شدن نشود.

ـ حتی المقدور بایستی از شست وشوی قالی در منازل و به صورت سنتی جلوگیری کرد و از شوینده های متداول 
مواد  از  بااستفاده  و  بهتر است در کارخانه ها  این کار  بسیار است.  اختالط رنگ  احتمال  خودداری شود. چون 

شوینده مناسب و توسط دستگاه صورت گیرد.

رعایت نکات خاص در شست و شوی فرش 
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شکل 109ـ شست و شوي فرش در کارگاه هاي تخصصي

براي شست و شوي فرش هاي دست باف و حتي ماشیني نیز در مراکز خاص شست و شوي فرش به ترتیب مراحل زیر 
انجام مي شود.

ـ دور دوزی و مقاوم سازی مناطق آسیب دیده که به وسیله سرویس کاران فرش و با دست انجام مي شود.
ـ خاک گیری به دو روش دستي و دستگاهي صورت مي گیرد.

ـ پیش از شست و شوي فرش های نو باید عملیات پرداخت اولیه و کز دادن انجام شود.

شکل 110 ـ پرداخت اولیه قالي

مراحل شست و شو در قالی شویی
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ـ عملیات شست و شو با کمک ماشین آالت برقي و مواد شوینده مناسب انجام مي شود. 

ـ آبگیری که توسط دستگاه گردان و با استفاده از خاصیت گریز از مرکز انجام می گردد.

شکل 111 ـ دستگاه آبگیري فرش

ـ خشک کردن در هواي آزاد و زیر نور آفتاب که با پهن کردن روي ریگ ها و آویزان کردن فرش ها انجام مي شود.

   مسأله
       در یک قالي شویي کارگران پس از شست و شوي چند قطعه فرش مي خواهند آنها را در دستگاه 
آبگیر قرار دهند. دستگاه آبگیر کارگاه حداکثر 120کیلو گرم وزن را تحمل مي کند. دو قالي 3 × 2 متري 
ابریشمي، یک قالي 4 × 3 پشمي، 3 قالیچه ذرع و نیم پشمي ، هشت قالیچه ذرع و نیمي ابریشمي ، 3 قالي 
3/5 ×2/5 متري پشمي  و دو میانه پشمي شسته شده اند. اگر هر متر مربع قالي پشمي 3 کیلوگرم وزن 
داشته باشد که هنگام خیس شدن 1/5 برابر شده و هر متر مربع قالي ابریشمي حدود یک کیلوگرم وزن 
داشته باشد که هنگام شسته شدن 20% به وزن آن اضافه شود، وزن مجموع قالي هاي شسته شده چقدر 
است؟ چند قطعه ازاین قالي ها و با چه اندازه اي را مي توان هر بار در دستگاه آبگیر قرار داد؟ در مجموع چند 

بار دستگاه آبگیر باید روشن شود؟
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شکل 112ـ عملیات پهن و خشک کردن فرش

ـ عملیات پرداخت و موگیری پس از خشک شدن فرش ها براي صاف و یک دست شدن سطح پرز دار فرش 
انجام مي شود.

ـ دارکشی آخرین مرحله کار است که در آن چنانچه فرشي داراي کجي در طول یا عرض باشد، براي اصالح این 
اشکال انجام مي شود. براي دارکشي معموال فرش را بر روي سطح صاف و چوبي پهن کرده و ابعاد گونیاي فرش 
را در اطراف آن با خطوط یا نخ هایي که با میخ بر تخته مي کوبند، مشخص مي کنند. سپس با ابزارهاي مناسب 

این کار ضلع هاي کج فرش را به مرور کشیده و آن را صاف و گونیا مي کنند.

عملیاتی است برای رفع آسیب پیش آمده و یا تکمیل یک فرایند در فرش، نیازمند تجربه فراوان و مهارت 
خاصی است. و افرادی که در این زمینه فعالیت می کنند باید شناخت کافی و الزم از فرش را داشته باشند.

ایمنی نگهداری و مرمت فرش

     فرش هاي منزل خود را بررسي کنید و چنانچه پیش از این در منزل شست و شو شده اند، اشکاالت کار میدانی
آن را بنویسید. اگر بخواهید آنها را براي شست و شو به مراکز تخصصي شست و شو بسپارید، به آنها چه 

مي گویید و از آنها چه مي خواهید؟ 
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شکل 113ـ عملیات مرمت

آسیب دیدگی در فرش با توجه به میزان آن به سه گروه آسیب دیدگی کم، آسیب دیدگی متوسط و آسیب دیدگی 
زیاد تقسیم می شود: 

لکه های سطحی  و رفع  بین رفتن ریشه ها(  )از  پارگی  ترمیم  الف( آسیب دیدگی کم شامل دررفتگی شیرازه، 
مي باشد.

ب( درآسیب دیدگی متوسط ترمیم ساییدگی ها، پارگی های کوچک، بیدزدگی ها، کیس و تابر شدن انجام مي شود.

ج( آسیب دیدگی زیاد سوختگی فرش، پاره شدن و پوسیده شدن فرش را در بر مي گیرد.

برای انجام عملیات مرمت و رفوگری انواع آسیب هاي یاد شده الزم است به ترتیب کارهاي زیر انجام شود:

ابتدا فرش کامال غبارگیری شده و در صورت لزوم شسته شود. سپس فرش را مورد بررسی قرار داده تا نوع آسیب 
کامال مشخص شود. مرحله بعدي تهیه و آماده سازي وسایل الزم کار رفوگری است و در آخر با توجه به نوع 

آسیب، بهترین روش رفوگری براي ترمیم انتخاب مي شود.

تقسیم  زنده  غیر  آسیب رسان  عوامل  و  زنده  آسیب رسان  عوامل  کلی  دسته  دو  به  فرش  آسیب رسان  عوامل 
مي شوند:

عوامل آسیب رسان زنده عبارتند از: انسان، حشرات، انواع قارچ ها، کپک ها و سایر موجودات ذره بینی
عوامل آسیب رسان غیر زنده نیز شامل: آب و هوا، نور، گرما، رطوبت و مواد آلوده کننده شیمیایی هستند.

عوامل آسیب رسان به فرش و راه های حفظ و نگهداری آن 
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شکل 114 ـ نمونه اي از قالي با آسیب بید خوردگي

توصیه هایی برای حفظ و نگهداری فرش: برای حفظ و نگهداری فرش و افزایش دوام و طول عمر آن رعایت 
برخی نکات ضروری است.

ـ تا جایي که امکان دارد از تا کردن فرش خودداری شود.
ـ محل قرار گیری فرش کاماًل خشک و بدون هرگونه رطوبت بوده و سطح آن نباید از گچ یا آهک ساخته شده 

و حتمٌا صاف و مسطح و بدون درز باشد.
ـ فرش را نباید در معرض تابش مستقیم نور آفتاب قرار داد.

ـ شست و شوی فرش که باید به صورت دقیق و اصولی و بدون ایجاد آسیب در فرش صورت بگیرد.
ـ غبار گیری فرش از نکات مهم در فرش می باشد که باید دقت شود اگر فرش قدیمی و با ارزش است این عملیات 

با احتیاط انجام شود تا موجب آسیب در فرش نشود.
ـ از نفوذ آب به فرش جلوگیری شود تا هم از پوسیدگی و هم از اختالط در رنگ ها جلوگیری شود.
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شکل 115ـ رفع رنگ دویدگي در قالي

ـ قسمتی از فرش ها که بیشتر در معرض پا خوردگی قرار دارند به مرور زمان از تراکم فرش کاسته شده بهتر 
است هر چند ماه یک بار جهت فرش را تغییر دهیم.

ـ نباید اشیایی که دارای پایه تیز فلزی و چوبی است بر روی فرش قرار داد زیرا باعث پارگی و سوراخ شدن فرش 
می شود.

شکل 116ـ کارگاه مرمت فرش



118

در این بخش ابتدا به بیان کلیاتی درخصوص تعریف حادثه و انواع آن می  پردازیم و سپس به بررسی حوادث ناشی 
از کار مذکور در قانون تأمین اجتماعی و تأثیر زمان و مکان در وقوع آن پرداخته می  شود.

الف( حادثه: حادثه از لحاظ قانون تأمین اجتماعی اتفاقی است پیش بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل 
خارجی رخ می  دهد و موجب صدماتی به جسم یا روان بیمه شده می  گردد. بدین ترتیب هر اتفاقی را نمی  توان 

حادثه تلقی نمود مگر دارای ویژگی چهارگانه زیر باشد: 

1ـ اتفاق قابل پیش بینی نباشد.
2ـ وقوع آن ناگهانی باشد.

3ـ متأثر از عامل یا عوامل خارجی باشد.
4ـ باعث وارد آمدن صدمه به جسم و روان فرد گردد.

بنابراین با توجه به این ویژگی ها اتفاقی نظیر خودکشی که قابل پیش بینی می  باشد و یا سکته که علی االصول 
بدون تأثیر عوامل خارجی صورت می  گیرد را نمی  توان حادثه تلقی کرد.

ب( انواع حادثه: شامل: 1ـ سقوط اشیاء 2ـ سقوط کردن و لغزیدن 3ـ ضرب خوردگی 4ـ گیرکردن داخل یا 

بین اشیاء   5ـ داخل شدن اجسام در چشم 6ـ داخل شدن اجسام در بدن 7ـ حوادث ناشی از جابه جا کردن اشیا 

8ـ سوختگی  9ـ حوادث ناشی از مواد سوزان 10ـ انفجار و آتش سوزی 11ـ ریزش و ماندن زیرآوار 12ـ تصادف 

با وسیله نقلیه 3ـ بریدگی و قطع اعضاء 14ـ شکستگی اعضا 15ـ تصادف با اجسام مختلف 16ـ حوادث ناشی از 

ابزار ماشینی 17ـ حوادث ناشی از ابزار دستی 18ـ برق گرفتگی و 19ـ سایر حوادث، مي شود.

حوادث شغلی

      فرش هاي دور و اطراف خود را با دقت بررسي کنید. آسیب هاي وارد شده در آنها را شناسایي کرده کار میدانی
و از آنها عکس بگیرید. سپس نوع آسیب، عکس و پیشنهاد راه حل براي برطرف کردن یا کم کردن آن 

را در قالب گزارش ارائه بدهید.
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شکل117ـ نمونه از کارگاه قالي بافي

است  ممکن  کلي  به طور  دارند،  دادن  رخ  امکان  مرحله  آخرین  تا  اولین  از  فرش  بافت  فرآیند  در  که  حوادثي 
آسیب هایي به دو دسته جاني یا مالي وارد سازد. در نمودار زیر این تقسیم بندي کلي مشاهده مي شود: 

شکل 118ـ نمودار تقسیم بندي حوادث شغلي

   به تصویر باال دقت کنید.
به نظر شما چه خطرات احتمالي ممکن است براي افراد مشغول در این کارگاه اتفاق بیفتد؟

با دوستان خود مشورت کرده و اقدامات جلوگیري از این حوادث را نیز مطرح کنید.

حوادث شغلی

جانی ) منجر به آسیب 
رسیدن به افراد میشود  (

بریدگی،سوختگی در حین
 بافت و مرمت

مالی ) منجر به آسیب رسیدن به 
ابزار،تجهیزات و محصول می شود (

مسمومیت با مواد و یا آسیب
 به اعضا حین استفاده از ابزار 

و ماشین آالت در قالیشویی

شکستگی و پوسیدگی دار ، 
خرابی دستگاه ها به دلیل

 عدم استفاده صحیح
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ـ سرایت بیماری های مشترک بین انسان و دام که در صورت پاکیزه نبودن نخ ها و نداشتن شست و شوي مناسب 
و دقیق از طریق پشم آلوده و در هنگام بافت با ایجاد بریدگی و زخم اتفاق مي افتد.

ـ سقوط از باالی دار هنگام بافت و چله کشی در دارهایي که ایمني مناسب براي بافنده در آنها رعایت نشده است 
و یا چله کشي به شکل صحیح و با رعایت نکات ایمني انجام نمي شود.

ـ آتش سوزی انبار یا کارگاه زماني رخ مي دهد که بافندگان یا انبار داران مواد اولیه )نخ ها( را در کنار مواد آتش زا 
قرار داده و یا فردي با سهل انگاري آتشي )سیگار، فندک و...( در محل کارگاه و کنار فرش در حال بافت یا در 

انبار مي افروزد. آتش سوزي مي تواند باعث سوختن افراد و محصول یا سرمایه شود. 
ـ بریدگی دست، پاره شدن زخم و جراحت در حین بافت و پرداخت فرش که بر اثر بي توجهي بافندگان اتفاق 

مي افتد.
ـ برق گرفتگی هنگام شست و شو و پرداخت که با رعایت نکردن نکات ایمني مانند کنترل سالم بودن سیم دستگاه 

و پریز، پوشیدن چکمه الستیکي و درست و صحیح به کارگیري دستگاه ها رخ مي دهد.
اتفاق  با مواد مختلف  ـ مسمومیت،گازگرفتگی و بروز حساسیت های پوستی که ممکن است در قالی شویی ها 

بیافتد.
ـ مشکالت جسمانی که در محیط کار با رطوبت باال )قالی شویی ها( و یا نشستن با یک حالت در کارگاه هاي 

فرش بافي بدون رعایت ایجاد فاصله بین کار و انجام نرمش هاي الزم به وجود مي آید.

ـ بریدگی دست که هنگام بافت و در دعوا و درگیری بین افراد اتفاق مي افتد.
ـ شکستن دار که در صورت استفاده نادرست از آن رخ مي دهد.

ـ ریختن و پاشیده شده رنگ یا نوشیدني رنگي و... بر روي فرش در حال بافت که از دست بافنده و دیگر افراد 
حاضر در کارگاه مي ریزد.

ـ دو دست شدن بافت فرش که با تغییر بافنده )به دالیل مختلف( رخ مي دهد و از ارزش نهایي فرش مي کاهد.

ـ زنگ زدگی دار فلزي و یا خورده شدن دارهای چوبی به وسیله موریانه که نتیجه استفاده از این نوع ابزار ممکن 
است هم به فرد هم به فرش آسیب وارد شود.

ـ آسیب دیدگي افراد و فرش که هنگام دعوا و درگیري اتفاق مي افتد.
و در نهایت حوادثی که در جریان کار با دستگاه ها و ماشین آالت پیچیده اتفاق می افتد.

حوادثی که در آن آسیب های جانی در پی دارد

حوادثی که در آن آسیب های مالی در پی دارد

حوادثی که در آن آسیب های جانی و مالی هر دو را در پی دارد

   آیا مي توانید حوادث جاني دیگري که در فرایند بافت، احتمال وقوع دارند را نام ببرید؟گفتگو کنید
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شکل 119ـ دفترچه بیمه

" قانون بیمه های اجتماعی قالی بافان، بافندگان فرش و شاغالن صنایع دستی"

هنگامي که این قانون ابالغ شد، همه استاد کاران و کارگران قالی و فرش دست باف شاغل در کارگاه های خانگی 
تک بافی و غیر خانگي زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتند.

با توجه به اهمیت و ضرورت تعمیم و گسترش بیمه قالی بافان و ایجاد انگیزه هاي الزم در استقبال قالی بافان از 
حمایت هاي بیمه اي و ضرورت قانونی پرداخت حق بیمه سهم دولت متناسب با سهم حق بیمه قالیبافان، الزم 

است دولت حمایت الزم به منظور تحت پوشش قرار دادن شاغالن فرش دستباف اصیل را به عمل آورد.
ماهیت بیمه قالی بافان اختیاري بوده و از زمانی که فرد قالی باف درخواست بیمه شدن را کتباً به سازمان تأمین 
اجتماعی ارائه نماید و از طریق مراجع ذی صالح معرفی گردد، سازمان تأمین اجتماعی می تواند رأساً وي را بیمه 

نماید.

بیمه

  براي حوادثي که آسیب هاي جاني و مالي در پي دارند راه حل هاي پیشگیرانه پیشنهاد دهید.فکر کنید



122

1ـ روش تشخیص جنس الیاف به کار رفته در فرش چگونه است؟ شرح دهید.

2ـ پشم مرغوب و نامرغوب را با یکدیگر مقایسه کرده و ویژگی های هریک را بنویسید.

3ـ ویژگی های هریک از دارهای فندک دار و تبریزی را از اینترنت جستجو کرده و در یک جدول بنویسید.

4ـ چه تفاوتی میان دار و دستگاه وجود دارد؟ پژوهش کرده و پاسخ آن را بیابید.

5ـ مراحل زیر را با توجه به ترتیب مراحل بافت شماره گذاری کنید:
ساده بافی ابتدایی/ رعایت در جلوگیری از معایب احتمالی هنگام بافت / شیرازه پیچی کناره ها و کنترل آنها

6ـ شیوه های بافت هر یک از فرش ها را به نام آنها با خط متصل کنید:

لول                           گلیم                         نیم لول
 

قالی                                   تخت                             پیچشی                        ساده
 

7ـ امروز برای صادرات بیشتر کدام یک از روش های تولید فرش مناسب تر است؟ چرا؟

8ـ فرش  هاي زیر را با توجه به اندازه، از کوچک به بزرگ مرتب کرده و اندازه های هریک را مقابل آن بنویسید.
ذرع و نیم/پشتي/پرده اي/قالي/خرک/ کناره/سجاده اي/دوذرع/کلگي/قالیچه/ذرع وچارک/پادري

9ـ چرا نباید فرش های دست باف را در منزل شست و شو کرد ؟

10ـ نوع آسیب دیدگي در موارد زیر را مشخص کنید؟

ـ پوسیدگي.....................       ـ ساییدگي.....................  ـ در رفتگي شیرازه...........    ـ سوختگي.................. 
ـ لکه هاي سطحي.............       ـ بیدزدگي.......................... ـ از بین رفتن ریشه ها............ 

11ـ پژوهش کنید:
در کشور پهناورمان چند نوع پنبه وجود دارد؟ چگونه آنها را دسته بندی می کنند و کیفیت آنها را بر چه اساسی 

می سنجند؟

12ـ شایستگي هاي غیر فني در ارتباط با حوادث شغلي کدامند؟ و هر کدام در کدام یک از حوادث تأثیر بیشتري 
دارند؟

ارزشیابی
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13ـ برای چله کشی قالی های ریز بافت بهتر است از نخ

پنبه                               پشم

ابریشم                       فرقی نمی کند

14ـ خاصیت ارتجاعی کدام یک از الیاف زیر بیشتر است؟  
پنبه
پشم

ابریشم

15ـ پشم دباغی)یا مرده( چیست؟

16ـ هرچه رج شمار فرش بیشتر باشد طول پرز چه تغییری می کند؟ 

17ـ برای بافت فرش هایی با رج شمار باال نخ چله باید..............................باشد.

18ـ کدام گزینه صحیح نیست؟

الف( رج شمار هر فرش معرف کیفیت آن از نظر ظرافت است.
ب( بهترین فرش ظریف، فرشی است که چله آن از ابریشم باشد.

ج( هرچه رج شمار فرش باالتر رود، هزینه تمام شده آن پایین تر است.
د( مواد مصرفی در فرش ظریف باید از نظر جنس و ضخامت متناسب با رج شمار فرش باشد .
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فصل 5

توسعه پایدار در فرش
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شکل 120ـ بازدید سران کشورهاي خارجي از فرش ایراني

بر اساس آمار در سال 74 بیشترین سهم صادرات در ایران مربوط به فرش بوده است. گرچه این آمار امروزه 
بیشتر جایگاه  براي شناخت  است.  نشده  ایرانی کاسته  و جایگاه فرش  ارزش  از  اما  داشته  کاهش چشمگیری 
فرش ایران همچنین می توان گفت که در اکثر موزه های معروف دنیا فرش ایرانی نگهداری و به نمایش گذاشته 
می شود. همچنین در مساجد بزرگ و مشهور برخي ازکشورها، مجالس رسمي سران، کاخ هاي بسیاري از سران 
کشورها، برخي از کلیساهاي بزرگ، سفارت خانه ها و.... فرش ایرانی به چشم می خورد. امروزه در اکثر نمایشگاه ها 
و سایر هنرها مثل طراحی پارچه و لباس نیز تأثیر چشمگیر فرش بر روی این آثار مشاهده مي شود. تمام دنیا به 

دست بافته های ایرانی افتخار می کند.

کیفیت انواع کاالي تولیدي از جمله صنایع دستي و به ویژه فرش، براي خریداران بسیار مهم است. امروزه در 
سطح بین المللي مسئله مرغوبیت کاال براي تمام کشورهایي که به شکلي در زمینه تولید صنایع دستي فعالیت 
دارند چالش بزرگي را به وجود آورده است. از طرفي براي ترغیب هنرمندان و تولید کنندگان این محصوالت براي 
کیفیت بخشي هر چه بیشتر باید تدبیري اندیشه مي شد. در همین راستا اعطاي » نشان مرغوبیت کاال« در سطح 

بین المللي مطرح شد.

مرغوبیت کاالي ارزشمندي مانند فرش ابتدا نیازمند ارزیابي آن است. به کلیه عملیاتی که منجر به قیمت گذاری 

جایگاه فرش ایران در جهان

مرغوبیت کاال
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از بررسی عواملی چون محل بافت، رنگ بندی،  فرش شود ارزیابی فرش گویند که این عملیات عبارت است 
طرح، نوع مواد مصرفی، رج شمار، نوع رنگرزی خامه فرش، عیوب، ابعاد، سلیقه مشتریان، قیمت روز بازار، که 
برای فرش های کهنه عالوه بر موارد فوق عوامل دیگری چون سالمت فرش از نظر نگهداری، شخص تولیدکننده 
و طرح که گاه با آرمی در فرش مشخص است و قدمت فرش نیز تأثیر بسزا دارد که در زیر به شرح مختصری در 

چند مورد پرداخته مي شود.
 1ـ رنگ بندی فرش

یکی از مهم ترین عوامل در ارزیابی، رنگ های به کار رفته و قرار گرفتن صحیح آنها در کنار یکدیگر است که هر 
قدر تجربه نقاش و علم شناخت رنگ و به کارگیری تمام جوانب و خواص آن از جمله انواع تضادها،  هارمونی، 
در  و  داشته  آگاهی  خارجی  و  داخلی  بازار  پسند  مورد  رنگ های  و  سلیقه  از  و  باشد  بیشتر  و...  رنگ  تأثیرات 
رنگ آمیزی طرح فرش استفاده کرده باشد بر زیبائی فرش چنان می  افزاید که می  تواند عیوب دیگر را نیز تحت 
الشعاع قرار داده و مشتری به خاطر رنگبندی جذاب از آنها چشم پوشی نماید. زیرا عموم مشتریان به هنگام خرید 
فرش اولین مالک را رنگ، براي هماهنگي با مبلمان و دیگر تزئینات داخلی منزل قرار می  دهند. برای مثال گبه 
هیچ طرح خاصی ندارد ولی برخی از تولیدکنندگان با استفاده از علم رنگ؛ گبه هایی تولید می کنند که چشم 

هر بیننده ای را خیره می  نماید.
2ـ طرح فرش

 عامل مؤثر دیگر در ارزیابی؛ نوع طرح، ظرافت، اصالت، کم  یا پرکار بودن و زیبایی آن است. که طراح هرچه چیره 
دست تر باشد، طرحی زیباتر با رعایت تمامی اصول زیبایی شناسی مي آفریند که خود در قیمت فرش و نیز دید 
مشتریان تأثیر بسزایي دارد. البته باید پذیرفت که فرش ایران نیاز به نو آوری در طرح دارد و می  بایست طرح هایی 

جدید و بدیع، با توجه به اصالت هنر ایرانی توسط طراحان خالق به نقش کشیده شود.
3ـ مواد مصرفی در فرش

معموالً نام فرش ها از نظر مواد مورد استفاده به شرح جدول زیر می  باشند:

جنس پودجنس چلهجنس خامهنوع فرش

پشمپشمپشمتمام پشم

پنبهپنبهپشمپشمي

ابریشم یا پنبه ابریشم ابریشمابریشم

 پنبه ابریشمکرک )ابریشم ظریف(چله ابریشم

پنبهابریشم یا پنبه کرک ابریشمگل ابریشم

پنبهابریشم یا پنبه کرک ابریشمگرد ابریشم

پنبهابریشم یا پنبه کرک ابریشمکف ابریشم
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به هنگام ارزیابی عالوه بر دقت در نوع مواد مصرفی به نکات زیر نیز توجه فراواني دارند:
الف( به هیچ عنوان از الیاف مصنوعی چه به تنهائی و چه به صورت مخلوط با الیاف طبیعی در بافت فرش استفاده 

نشده باشد.
ب( پشم به کار رفته می  بایست از نوع مرغوب و یکدست باشد و علی الخصوص باید توجه داشت که از پشم دباغی 

در فرش استفاده نشده باشد.
ج( در فرش های ابریشم )گل یا چله( از نوع ابریشم مرغوب استفاده شده باشد زیرا به دلیل قیمت باالی آن 

احتمال تقلب در مواد آن بیشتر است.
4ـ عیوب فرش

اینکه فرش، هنری است دست بافته احتمال وجود عیب هایي در آن هست. بسته به نوع یا درصد  با توجه به 
عیب به دلیل دستباف بودن آن از برخی عیوب آن چشم پوشی مي شود. اما نباید عیب چنان باشد که از زیبائی 
آن کاسته و یا شکل موزون و اصلی فرش را تغییر دهد. البته در هر صورت در قیمت گذاری تأثیر دارد. تعدادی 
از این عیوب عبارتند از: کجی، سره، غلط بافی، رگه، دورنگی، ابرشی، ذرتی ، کوبید گی، کیسی، خلوتی، پارگی، 

پوسیدگی، شل بافی، بیدخوردگی و.....
5 ـ رج شمار فرش

هر قدر تعداد این رج شمار قالي باالتر باشد یعني گره هاي آن بیشتر بوده و فرش از ظرافت بیشتری برخوردار 
است و قیمت آن نیز به همین نسبت افزایش مي یابد.

6 ـ محل بافت فرش
کارشناسان باید محل بافت فرش را تشخیص دهد. برای اینکار معیارهایی در نظر گرفته می  شود که عبارت اند از 
طرح، رنگ بندی، نوع رنگرزی، مواد مصرفی، نوع گره، شیرازه، گلیم بافت، نوع پوددهی و... که معموالً فرش های 

مناطق معروف تر با توجه به خواسته مردم در بازار از قیمت باالتری برخوردارند.

وزن در هر 1 متر مربع جنس میانگین قیمت متر مربع به ریال رج شمار محل بافت

6kg پشم 2,000,000 50 اصفهان

3kg ابریشم 10,000,000 65 قم

6kg پشم 1,000,000 45 اردبیل

   مسأله
تاجری تعدادی از فرش های خود را که از مناطق مختلف خریداری کرده برای صادرات آماده کرده است. ارزیاب 
گمرک از او لیست منطقه بافت رج شمار و ابریشمی یا پشمی  بودن )جنس( آنها را می پرسد. او می گوید: %50 
از فرش ها مربوط به اصفهان با رجشمار50 و پشمی هستند، 15% از آنها با رج شمار 65 مربوط به قم و ابریشمی ، 
23 % فرش ها اردبیلی با رج شمار 45 و پشمی ، 8% آنها تبریزی و ابریشمی با رج شمار 60 و باقیمانده مربوط 

به بیجار با رج شمار 40 و پشمی هستند. اگر قیمت هر متر مربع فرش ها بر اساس جدول زیر باشد:
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3kg ابریشم 8,000,000 60 تبریز

9kg پشم 2,000,000 40 بیجار

همچنین کل وزن فرش ها روی هم 100 کیلوگرم باشد، حساب کنید قیمت کل فرش های این تاجر چقدر است؟ 

نشان مرغوبیت صنایع دستی در سال 2000 به طور مشترک توسط سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی سازمان 
ترویج صنایع دستی  و  توسعه  انجمن  و  نامیده می شود  یونسکو  به طور خالصه  که   )UNESCO( متحد  ملل 

)ASEAN( پایه گذاری شد. به دنبال موفقیت های کسب شده این طرح در سراسر دنیا گسترش یافت.
کشور جمهوری اسالمی ایران از سال 2007 اجازه شرکت در این برنامه بین المللی را کسب کرد. این نشان در 

آسیا با همکاری سازمان های منطقه ای جهت ارزیابی و کارشناسی داده می شود.

هدف اول: ایجاد استانداردهای دقیق مرغوبیت در صنایع دستی 
برترین معیارهای مرغوبیت است. هدف  با  انگیزه"نشان مرغوبیت صنایع دستی یونسکو" ترویج صنایع مطابق 
این است که خریداران هنگام خرید محصول دارای نشان مرغوبیت و اصالت کاال، بر احترام به محیط زیست و 

مسئولیت اجتماعی در روند تولید، اطمینان داشته باشند. 

شکل 121ـ اینجا چشمه علی است منطقه ای در اطراف شهر ری که بیشتر مردم این ناحیه فرش های خود را برای شست و شو به این مکان می برند

 

   فعالیت
       به تصویر زیر دقت کنید چه چیزی مشاهده می کنید؟ تمام جزئیات تصویر را به دقت بررسی کنید و 

تحلیل خود را از جنبه های مدیریت منابع، توسعه پایدار و حفظ محیط زیست در کالس ارائه کنید.

نشان مرغوبیت صنایع دستی

اهداف نشان مرغوبیت
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هدف دوم: ترویج و نوآوری 
این نشان عالوه بر تداوم مهارت های سنتی، به دنبال تشویق نوآوری در تولید کاالیی مناسب و مفید و قابل عرضه 
در زندگی امروزی است. تاکنون در کشور سه دوره اعطاي "نشان مرغوبیت و اصالت اثر" براي آثار مختلف صنایع 

دستي و انواع فرش برگزار شده است.

هدف سوم: ارائه خدمات آموزشی و پشتیبانی 
این نشان در پی ظرفیت سازی و برگزاری کارگاه های آموزشی است تا سازندگان آثار مختلف صنایع دستی در 

بهبود طراحی و عرضه محصوالت، توسعه بازارها و حفظ حقوق معنوی آثارشان یاری رساند.

هدف چهارم: ایجاد فرصت های جدید جهت تأمین پایداری
صنایع دستی نقش مهمی در توسعه اقتصاد محلی و فقرزدایی دارد. هدف این برنامه ایجاد معاشی پایدار برای 
سازندگان صنایع دستی، از طریق تأمین بازارهای جدید است. این امر با ایجاد شبکه توسعه یافته ای از سازندگان 
صنایع دستی و خریداران از جمله بخش اعظم بازار با برگزاری نمایشگاه ها و بازارهای تجاری امکان پذیر می گردد. 

این نشان مهم ترین برنامه یونسکو در حمایت از تولید کنندگان صنایع دستی می باشد.
در طول سالیان متمادي فرش دست باف به عنوان یک کاالي ممتاز صادراتي، پس از نفت یکي از منابع مهم 
تأمین درآمدهاي ارزي کشور، محسوب مي گردید. به یقین در فهرست صادرات غیرنفتي ایران کمتر کاالیي را 

مي توان یافت که مانند فرش دستباف از مزیت نسبي و گاه بي مانندي در بازارهاي بین المللي برخوردار باشد. 
از دهه اول قرن بیستم تا سال 1314 انحصار فعالیت هاي فرش دست باف ایران در اختیار تعدادي از کمپاني هاي 
خارجي، قرار داشت لیکن در 14 بهمن ماه 1314، بنابه دستور دولت وقت اختیارات انجام فعالیت هاي تولید و 
تجارت فرش ایران از شرکت مذکور خلع ید و کلیه وظایف و اختیارات آن به شرکت سهامي فرش ایران واگذار 
اندرکار آموزش، ترویج،  شد. بدین ترتیب شرکت مذکور از آن تاریخ به بعد به عنوان یک شرکت دولتي دست 
تولید و توسعه تجارت فرش دستباف بوده است. این شرکت در سال 1392 به بانک تجارت واگذار شد. شرکت 
سهامي فرش ایران به لحاظ تجارب و جامعیتي که در حوزه فرش بافي کسب نموده تاکنون توانسته است به 
فراخور توانایي هاي خود در جهت احیاء و اعتالي هنر صنعت فرش ایران، حفظ ارزش هاي سنتي و ویژگي هاي 
ایراني، و تربیت و اشتغال هزاران نفر قالي باف، در سراسر کشور  بازسازي طرح ها و نقشه هاي اصیل  اجرایي، 

قدمهاي مؤثري بردارد.
شرکت سهامی فرش ایران یکی از بزرگ ترین و معتبرترین تولیدی فرش دستباف ایران است. الیاف مصرفی در 
فرش و قالی های تولیدی این شرکت از بهترین پشم های درجه یک می باشد که از بهترین کارخانه ها تبدیل به 

مواد قابل مصرف در تولید فرش شده است.
رنگ های استفاده شده نیز کامال گیاهی و طبیعی است که همین امر باعث دوام بیشتر در فرش ها می شود.

دستاوردهای شرکت سهامی فرش ایران شامل:
ـ تولید و بافت فرش به مساحت 4343 متر مربع به سفارش سلطان قابوس پادشاه کشور عمان در مسجد سلطان قابوس

ـ بافت بزرگترین فرش جهان به مساحت 6000 متر مربع به سفارش کشور امارات جهت مسجد شیخ زاید بن 
سلطان در شهر ابوظبی
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در همین راستا این شرکت گواهینامه های بین المللي از جمله: گواهینامه رکورد گینس برای تولید بزرگترین 
فرش دنیا و دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان را دریافت کرده است.

مزایای نشان مرغوبیت 
سازندگانی که موفق به دریافت این نشان شوند از مزایای زیر برخوردار خواهند شد:

گواهی مرغوبیت 
هر محصولی که به وسیله این نشان تصدیق شود، گواهی دریافت خواهد کرد. از این گواهی می توان به عنوان 
ابزاری تبلیغاتی )تنها برای این محصول خاص یا خط تولید آن( جهت تایید کیفیت و اعتبار محصول استفاده 

کرد.
آموزش و ظرفیت سازی 

یونسکو در برگزاری کارگاه هایی درباره ارزیابی، طراحی و ترویج برای تولیدکنندگان محصوالت دارای نشان و یا 
شرکت کنندگان در برنامه به همکاران ملی و منطقه ای خود کمک می کند.

ابتکار در طراحی و تولید،این عامل از طریق ترکیب مؤثر روش های سنتی و مدرن و یا بهره برداری بدیع و خالقانه 
ارزش های  ایجاد  فرایند های کاری، ضمن  نوآوری در همه  با  داده می شود.  نشان  تولید  روند  و  مواد، طرح،  از 

جدیدکیفیت و بهره وری افزایش می یابد، هزینه ها کاهش می یابد و در نتیجه مزیت رقابتی تقویت می شود.
ارتباطات و تبلیغات:

تولید کنندگان می توانند از فعالیت های اطالعاتی و تبلیغاتی انجام شده توسط یونسکو و شرکای آن بهره مند 
شوند. منابع تبلیغاتی از جمله بروشورها و کاتالوگ ها موجب معرفی و شناخت بهتر محصول خواهند شد.

تبلیغات از عوامل بسیار مؤثر در تجارت است که اثر آن در توسعه فروش و بازاریابي بر کسي پوشیده نیست. 
گاهي تبلیغات با انتخاب ساده ترین شکل تنها با یک عبارت مثال "فرش هاي بي گره نخرید" سببب توجه بسیاري 
این عبارت فرش هایي را جست و جو مي کنند  با دیدن و شنیدن  افراد  از مصرف کنندگان فرش مي شود چون 
انتخاب این  با  بنابراین  اینکه بسیاري به دنبال شناخت گره فرش خواهند بود.  که گره دار باشد و نتیجه دیگر 
عبارت ساده مي توان گره فرش دست باف را به عنوان عنصري محوري در تعیین کیفیت فني فرش مطرح کرده 

و به وسیله آن ذهن و فکر افراد را به فرش و مطالعه آن مشغول ساخت.
به طور کلي در فروش فرش، تبلیغات سه نقش عمده را ایفا مي کند:

معرفي فرش دست باف که سبب آشنایي عموم مي گردد.
توضیح پیرامون ویژگي هاي فرش دستباف که تصوري خاص در مردم به وجود مي آورد.

مردم را به خرید فرش تشویق مي کند.

یعنی جستجو برای یافتن مناسب ترین بخش یا بخش هایی از بازار که شرکت بهتر و مؤثرتر می تواند پاسخگوی 
نیازهای آن بخش بوده و در عین حال به بهترین نحو بتواند از منابع محدود و موجود خود استفاده نماید. این 
عامل به عملکرد محصول، کاربرد مطمئن آن برای خریدار، تعادل بین قیمت و کیفیت، و یا پایداری محصول 

بستگی دارد. تمامی متقاضیان می بایست جهت شرکت در ارزیابی دو پیش شرط را رعایت نمایند.

نوآوری و خالقیت

بازاریابی
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الف( رقابت
برای پیشی گرفتن از سایر رقبا در عرصه تولید باید توان رقابتی خود را باال برد تا از سایر رقبا جلو افتاد. برای 
رقابت باید علم و دانش فرد، همیشه به روز باشد. باید از نیاز جامعه مطلع بوده و در صدد بر طرف کردن نیازها 
به بهترین شکل و با باالترین کیفیت بود. زیرا این کیفیت محصول است که تعیین می کند چه کاالیی در رقابت 
پیروز است. در بازار برخي کاال ها ممکن است رقابت شدید داشته باشند، به عنوان مثال فرش تولیدي ناحیه اي 
از ایران مثال استان اصفهان با نمونه هاي تولیدي کشورهاي دیگري که از طرح هاي اصفهان کپي شده در رقابت 
باشند. بنابراین تمام عواملي که تأثیر عمیق در تقسیم بازار دارند و در تدوین برنامه بازاریابي و تصمیم گیري مدیر 

مؤثر هستند، با حساسیت و دقت کامل باید مورد توجه قرار گیرند.
ب( عرضه مناسب

نمایشگاه ها
تولید کنندگان این امکان را دارند که محصوالت دارای گواهی مرغوبیت خود را در نمایشگاه های ساالنه به نمایش 

گذاشته و در مورد شرکت در نمایشگاه های تجاری بین المللی رهنمودهایی کسب کنند.

شکل122ـ نمایشگاه فرش دست باف

برگزاري نمایشگاه هاي فرش دست بافت در داخل و خارج از کشور انجام مي گیرد. حضور در نمایشگاه ها اعم از 
داخلي و یا خارجي فرصت و شرایط و موفقیت هایي را براي تولید کنندگان و تاجران فرش فراهم مي آورد. حضور 
در نمایشگاه ها دستاوردهایي از قبیل؛ توسعه بازار و خروج از بازارهاي محدود، بازاریابي در همه ابعاد، استفاده 
از سلیقه ها و ایده هاي مصرف کنندگان نسبت به کیفیت فرش ها و تطبیق سطح تولیدات با خواسته هاي بازار را 

براي تاجران در پي خواهد داشت.
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شکل 123ـ نمایشگاه فرش دستباف

از سال 1370  تهران  بزرگ فرش دستباف در  نمایشگاه  ماه،  الف( نمایشگاه داخلي: همه ساله در شهریور 
تاکنون برپا مي گردد. همچنین نمایشگاه هاي استاني در سطح استان ها بر پا مي گردد. مشارکت و حضور در این 

قبیل نمایشگاه ها محدودیت خاصي ندارند، همه تولید کنندگان و تاجران فرش مي توانند در آن شرکت کنند.

ب( نمایشگاه هاي خارجي: تعداد نمایشگاه هایي که در خارج از کشور تنها براي عرضه فرش و یا نمایشگاه هایي 
که در آنها کاالهاي دیگر نیز همراه فرش برپا مي گردند، بسیارند که چند نمونه از آنها عبارت اند از: نمایشگاه 
نمایشگاه  استرالیا،  سیدني  بین المللي  نمایشگاه  )دبي(،  عربي  متحدۀ  امارات  در  فرش  نمایشگاه  آلمان،  فرش 

بین المللي قاهره مصر و نمایشگاه هاي اروپا و امریکا . 
انجام شده توسط یونسکو و  ارتباطات و تبلیغات تولید کنندگان می توانند از فعالیت های اطالعاتی و تبلیغاتی 
شرکای آن بهره مند شوند. منابع تبلیغاتی از جمله بروشورها و کاتالوگ ها، موجب معرفي و شناخت بهتر محصول 

خواهند شد.

پایگاه اینترنتی 
"بانکوک"  اینترنتی  پایگاه  آنها، در فهرست  با اطالعات سازنده  این نشان همراه  تمام محصوالت دارای  اسامی 

یونسکو قرار خواهد گرفت تا عالقه مندان بی واسطه و مستقیم با سازندگان در ارتباط باشند.

امروزه تحوالت سریع در دنیاي تجارت یکي از عمده ترین پدیده هایي است که مدیران موسسات و شرکت هاي 
تجاري را براي عقب نماندن در بازار و پیشي گرفتن از رقبا به خود مشغول مي کند. گرچه رقابت تجاري در هر 
زماني به تناسب شرایط وجود داشته است اما در جهان کنوني با توجه به رشد تکنولوژي تأثیر آن بسیار چشمگیر 
است. ارتباطات وسیع بین المللي، تجارت الکترونیکي، وسایل حمل و نقل و... از نتایج رشد تکنولوژي است که بر 
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همه فعالیت هاي انساني به خصوص تجارت اثر مستقیم دارد. بهره مندي از این پدیده صنعتي و برخورداري افراد از توافقنامه هاي 
اقتصادي و کثرت جمعیت جوامع، همچنین توانمندي مصرف کنندگان فرش دستباف در شمار زیاد، از دیگر عواملي هستند که 
بازاریابان و تجار و فروشندگان را به رقابت با یکدیگر براي رسیدن به فروش باالتر و کسب سود ترغیب مي نمایند. همه اینها با 

وجود یک پایگاه اینترنتي فعال مایه رونق کسب و کار مي شود.

آگاه سازی نسبت به حق تالیف را افزایش داده و با سازمان جهانی مالکیت معنوی جهت تأمین آموزش در خصوص نشانه ها و 
ویژگی های جغرافیایی محصول، هماهنگی به عمل می آید. 

مالکیت معنوی و حق تألیف
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1ـ انگیزه ایجاد نشان مرغوبیت کاال توسط یونسکو چه بود؟ شرح دهید.

2ـ حفظ محیط زیست چه تأثیری در توسعه پایدار دارد؟ شرح دهید.

3ـ تحلیل کنید:
     مدیریت منابع در تولید فرش چه تأثیری در صادرات آن دارد؟

4ـ پژوهش کنید:
     اگر در منطقه محل سکونت خود بخواهید بازاریابی مناسبی برای فرش انجام دهید چگونه برنامه ریزی می کنید؟ 

شرح دهید.

5ـ حفظ هویت فرهنگی در تولید فرش چه تأثیری در کیفیت، رقابت و اعتبار آن دارد؟ در گروه بحث کنید و 
نتایج آن را بنویسید.

6ـ جستجو کنید در زمینه فرش چه جشنواره ها و نمایشگاه هایی با چه عناوینی در کشور برگزار می شود؟ زمان 
برگزاری آنها را نیز بنویسید.

تا مخاطبان  باشد  از چه ویژگی هایی برخوردار  باید  نمایشگاه  7ـ عرضه کاالی فرهنگی هنری مانند فرش در 
بیشتری را به خود جلب کند؟
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