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و  طرح  با  دنيا  سراسر  در  را  دست بافته هاي ايراني 
نقش شان مي شناسند كه نخستين پايه و نمود هنري 
آنهاست. راه هاي انتقال اين طرح  ها به نسل های بعدی 
به روش  هاي گوناگوني انجام شده است؛ گاه در قالب 
آوازها يا به صورت بافته های كوچک و يا نقشه  هاي 
كاغذي برای نسل های خود به ارث گذاشته اند. در اين 
ميان بسياري از نقش و نگارهاي تاريخي و هنري فرش 
اصيل ايرانی از بين رفته اند و به داستان و افسانه بدل 
شده اند. بسياری از اين فرش  هاي نفيس تنها تكه اي 
از آن باقي مانده است و بسياری نيز در مجموعه های 
طرفي  از  می شوند.  نگهداری  نظرها  از  دور  شخصی 
بافندگان  و  بوده  باف  ذهني  نيز  فرش ها  از  بسياري 
حافظه،  كمک  با  تنها  و  نقشه  داشتن  بدون  ماهر 

نقشه هاي ذهني خويش را بر دار مي بافند. 
حال فكر كنيد اگر بخواهيد فرشی مانند آنها را داشته 
باشيد، چه بايد كرد؟ آيا امكان نسخه برداری از يک 
نقشه قديمي و در حال متالشي شدن وجود دارد؟ آيا 
با داشتن يک قطعه فرش كهنه می توان فرش ديگری 
مشابه آن توليد كرد؟ و يا می توان از روی تصوير يک 

فرش، نقشه آن را بازسازی نمود؟

واحد یادگیری 1: شایستگی  انتقال طرح بر کاغذ نقشه

آيا مي دانيد وظايف دستيار نقشه كش فرش چيست؟ دستيار نقشه كش فرش چه كارهايي بر عهده دارد و از 
چه مهارت هايي برخوردار است؟

استاندارد
انتقال طرح بر كاغذ نقشه بر اساس اصول نسخه برداري نقشه عملکرد

روند تولید فرش فیلم 2

شکل 2ـ 1ـ روش الگوبرداری از یک فرش برای بافت در بین 
عشایر ایران
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در اين كتاب، شما:
 با وظايف و كارهاي شغل »  دستيار نقشه كش فرش« به شكل عملي و مهارتي آشنا خواهيد شد؛

 چگونگي به كارگيري ابزار و وسايل مورد نياز نقشه كشي فرش را خواهيد آموخت؛
 مهارت نقشه كشي فرش و انواع روش هاي آن را فرا خواهيد گرفت؛

 مهارت نقشه كشي به روش دستي و رايانه اي را به طور كامل خواهيد آموخت؛
 شايستگي آن را پيدا خواهيد كرد كه با هر دو روش، سفارش كار گرفته و درآمد بسيار خوبي كسب كنيد. 

ابزار و وسایل نسخه برداری دستی و روش آماده سازی آنها 

هنرمند برای توليد اثر هنری خود نيازمند وسايل، تجهيزات و مواد مناسبی است تا بتواند با به كارگيری آنها 
به هدف خويش دست يابد.

نسخه برداری فرش به روش دستی نيازمند ابزار و مواد خاصی است كه عبارت اند از:

شکل 3ـ 1ـ تقسیم بندی تجهیزات کارگاهی، لوازم و مواد مصرفی مورد نیاز

ابزار و مواد مصرفی تجهیزات کارگاهی

ابزار و وسایل نسخه برداری دستی

نوار چسب،
سوزن ته گرد

گواش و 
قلم مو

مداد، 
مداد پاک کن و

مدادتراش

کاغذهای سفید،

پوستی، روغنی و

 کالک

کاغذ شطرنجی
نقشه فرش

طرح و نقشه

لباس کار
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ابزار و مواد مصرفی تجهیزات کارگاهی

طرح نقشهمیز نور

صندلی قابل تنظیم

نقشه رنگ آمیزی شده

خط کش، گونیا و پرگار

کاغذهای شطرنجی نقشه فرش

مداد، مداد پاک کن و مدادتراش، چسب نواری و سوزن 
ته گرد، مدادرنگی، قلم مو و گواش ابزارهای برش کاغذ
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ابزار و تجهیزات کارگاهی

 میزنور: اين وسيله يكی از عمده ترين تجهيزات كارگاه نسخه برداری و نقشه كشی فرش می باشد. ميز نور 
همانند ميز طراحی است، اما با اين تفاوت كه سطح روی آن از جنس شيشه مات بوده كه در زير اين شيشه 
المپ های فلورسنت )مهتابی( قرار داده اند. با روشن كردن اين المپ ها سطح ميز نورانی شده كه می توان با 

قرار دادن طراحی ها و نقشه ها روی ميز از آنها كپی برداری كرد.

 صندلی: از وسايل مهم كارگاه محسوب می شود. طراحان و نقاشان نقشه های فرش بايد ساعت ها به صورت 
نشسته كار خود را انجام دهند. مناسب بودن صندلی باعث می شود كه ديرتر احساس خستگی كنند. مشخصه 
اصلی صندلی كارگاه نقشه كشی اين است كه چرخدار و گردان باشد و امكان تنظيم ارتفاع داشته باشد. ضمناً 

دسته نداشته باشد چون دسته های صندلی به لبه ميز گير كرده و امكان تحرک آن مختل می شود.
  

 خط کش، گونیا و پرگار: وجود ابزارهای اندازه گيری و رسم زوايا و ترسيم منحنی های منظم در كارگاه 
نقشه كشی فرش ضروری است. گاهی برخی نقشه های فرش صرفاً بر پايه نقوش هندسی طراحی و ترسيم 
می شوند كه در چنين شرايطی اين ابزارها نقش مهمی  را ايفا می نمايند. البته از خط كش فلزی برای برش 

كاغذهای نقشه نيز استفاده می شود.

 قیچی و کاتر: اين دو ابزار هم در تمام كارهای هنری و صنايع دستی استفاده می شوند. برش كاغذ نقشه 
و تقسيم بندی آن به اجزای كوچک تر يكی از مراحل عمده در كارگاه نقشه كشی فرش می باشد. پس وجود 

اين ابزارها نيز ضروری است.

ابزار و مواد مصرفی

 طرح نقشه: طرحی كامل برای نقشۀ فرش است كه قباًل به وسيلۀ طراح فرش تهيه شده است.
 

 نقشۀ اصلی فرش: نقشۀ كاملی از فرش است كه قباًل به وسيلۀ نقاشان فرش رنگ بندی و رنگ آميزی 
شده است. 

 کاغذ نقشه: به كاغذهايی گفته می شود كه سطح آن با خطوط شطرنجی ريز پوشيده شده باشد.
 

پوستر 1: آماد ه سازی تجهيزات كارگاهیپوستر
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   2H :مداد: مهم ترين ابزار طراحی، مداد است كه بر روی هر يک شماره و عالمتی نوشته شده است مانند 
4B, H, HB , B, 2B و 6B . برای طراحی نقشه فرش از مداد معمولی با عالمت HB  استفاده می كنند.

 گواش: نوعی آبرنگ كدر و غليظ است كه رنگ دانه های آن با نوعی ماده طبيعی چسبنده به نام صمغ عربی 
تركيب شده اند، ماده ای كه برای غلظت اين رنگ دانه ها به كار می رود رنگ سفيد كدری است كه حالتی مات 
و يكنواخت به رنگ ها می دهد. گواش و آبرنگ هر دو دارای ماده اوليه )صمغ( يكسانی هستند كه برای رنگ 

آميزی با آنها می بايست از آب كمک گرفت.

 پالت رنگ گواش: ظروفی است شبيه به جا تخم مرغی كه از بخش های متعددی تشكيل يافته و در هر 
قسمت از آن رنگ مجزايی ريخته شده و برای رنگ آميزی آماده می شوند. از آنجايی كه در نقشه های فرش 
رنگ های متعددی استفاده می شود، و پالت های موجود در بازار نيز محدود به تعداد مشخصی بخش مجزا از 

هم هستند، استادكاران از ظرف هايی مانند كاسه های كوچک به جای پالت استفاده می كنند.
مزيت اين كاسه ها اين است كه می توان مقدار زيادی رنگ را در آنها تركيب و آماده نمود و برای مدت ها 
مورد استفاده قرار داد. ديگر اينكه رنگ هر ظرف كامالً مستقل بوده و با رنگ های ديگر تركيب نخواهد شد.

 قلم موها: در تكنيک گواش از قلم موهايی كه دارای نوكی نرم و صاف هستند استفاده می كنند. قلم موهای 
آبرنگ و گواش بر حسب نوع استفاده و اندازه به درجات مختلفی از صفر الی دوازده تقسيم بندی می شود. 
برای پوشاندن سطوح بزرگ تر از قلم موهای شماره ۶ و ۸ و 10 استفاده می شود. برای سطوح كوچک تر و 
همچنين مرزبندی ها و يا خطوط محيطی شكل ها و فرم ها اغلب از قلم موهای شماره  ۳ و 5 استفاده می شود 

و باالخره برای قلم گيری و ريزه كاری ها از قلم موهای 2، 1 و صفر )0( استفاده می كنند.

 کاغذ: برای هر كدام از كارهای طراحی، نسخه برداری و يادداشت برداری های تصويری و حتی آزمايش و 
تست رنگ، استفاده از كاغذ اجتناب ناپذير است. كاغذهايی كه برای نسخه برداری و طراحی از نقشه های فرش 

استفاده می شوند عبارت اند از: كاغذ سفيد، كاغذ پوستی، كاغذ روغنی و كالک.
مدادپاک كن،  راپيدوگراف،  از:  عبارت اند  كه  می شود  استفاده  نيز  ديگری  ابزارهای  از  فوق  موارد  بر  عالوه 

رنگی  مداد  ته گرد،  سوزن  كاغذی،  نوارچسب  مدادتراش، 

افراد طراحی شده باشد. در  با كار عملی   لباس کار: لباس كار به تن پوشی گفته می شود كه متناسب 
كارهای سنگين و خطرناک لباس كار می بايست محافظ بدن انسان باشد. در برخی كارهای اداری لباس كار 
بايد سبک،  كار  لباس  نقشه كشی  كارگاه  برای  نمايش می دهد.  را  فرد  و جايگاه شغلی  حالت رسمی داشته 
آزاد و راحت باشد. وظيفه اصلی لباس كار در كارگاه نقشه كشی جلوگيری از رنگی شدن لباس های اصلی 
طراح و نقاش می باشد. به طور معمول لباس كار كارگاه های طراحی و نقاشی و نقشه كشی به رنگ سفيد 
انتخاب می شوند تا در صورت آلوده شدن به رنگ مشخص شود. ضمناً داشتن جيب و محل قرار گيری مداد و 

نوشت افزار از ويژگی ديگر اين لباس می باشد. 
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2  ایستایی میز و سالمت شیشه روی آن: ايستايي ميز را از نكات مؤثر در اجراي دقيق كار است. ميز بايد 

در جاي خود ثابت بوده و تكان نخورد. براي ثبات و  ايستايي ميز مي توان از پيچ هاي تنظيم زير پايه هاي آن 
استفاده كرد. شيشۀ ميز بايد كامالً سالم و بدون شكستگي باشد. 

پاورپوینت1: موضوع ارگونومی

3 تنظیم زاویۀ سطح میز متناسب با اندازۀ قد خود: سطح ميز را معموالً با اهرم هاي مخصوصي كه زير آن 

قرار داده شده است تنظيم مي كنند. البته بايد توجه داشته باشيد كه حداكثر زاويه براي ميزهاي نقشه كشي 
فرش ۳0 درجه مي باشد و شيب بيشتر براي رنگ آميزي نقشه مناسب نخواهد بود.

پوستر 2: مراحل كنترل و آماد ه سازی ميز نور

به منظور استفاده مناسب از ابزار، مواد و تجهيزات الزم است تا برای ارائۀ بهتر مراحل كار به شيوه  ای شايسته 
انتخاب و آماده كرد. 

پس از انتخاب ابزار و وسايل مناسب مطابق با توضيحات زير آنها را آماده نماييد:

 مراحل کنترل و آماده سازی   و میزنور:  

1 سیستم برق و روشنایی میز: قبل از شروع به كار بايد ابتدا از سالمت سيستم برق رسانی و روشنايی ميز 
نور اطمينان حاصل نمود، لذا دوشاخۀ برق ميز را كنترل و به پريز برق متصل نماييد و از سالمت المپ ميز 

مطمئن شويد.

در صورت وجود اشکال در سیستم برق رسانی میزنور، به متخصص برق مراجعه تا برای تعمیر 
آن اقدام كند. قبل از تعمیر دوشاخه برق آن را از پریز جدا نمایید.

براي تسلط بر كار و پیشگیري از خستگي زودرس كمر بایستي زاویه سطح میز را متناسب با 
قد خود تنظیم نمود.

در صورت وجود شکستگي و ترك خوردگي در شیشه میز نور باید سریعًا آن را تعویض كرد.

پوستر

پاور پوینت

ایمنی

ایمنی

ایمنی و 
بهداشت

آماده سازی تجهیزات کارگاهی، ابزار و مواد مصرفی
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مراحل کنترل و آماده سازی صندلی

پوستر3: روش تنظيم صندلی و نشستن پشت ميزكار

بدون  و  سالم  نظر  هر  از  بايد  نور  ميز  كنار  در  استفاده  مورد  صندلي  اجزای صندلی:  كنترل سالمت   1
عيب و  ايراد باشد. تكان خوردن هاي ناشي از خرابي اجزای صندلي اغلب باعث لغزش دست طراح و  ايجاد 
اشكال در نسخه برداري مي  شود. گاهي نيز جابه جايي هاي ناگهاني صندلي، باعث ورود ضربه به شيشۀ ميز و 

است. شكسته شدن آن شده 

از نظر حفظ فيزيک بدن و حالت صحيح نشستن روي  2 تنظیم ارتفاع صندلی متناسب با ارتفاع میز: 

صندلي براي انجام كار مداوم و طوالني، تنظيم ارتفاع صندلي متناسب با ارتفاع ميز و با قد انسان، مهم ترين 
نكته در اصول ايمني و حفظ سالمت بدن است. لذا ابتدا صندلي خود را بررسي، سپس ارتفاع آن را تنظيم 

نماييد.

كنترل اجزای صندلي و كسب اطمینان از سالمتي قبل از نشستن بر روي آن از ضروریات ایمني 
و انجام كار است.

از  قبل  لذا  است.  بدن  و حفظ سالمت  اصول ایمني  نکته در  ارتفاع صندلی مهم ترین  تنظیم 
شروع كار ابتدا صندلي خود را بررسي و ارتفاع آن را نسبت به قد خود و ارتفاع میزكارتان 

نمایید. تنظیم 

به نظافت محيط و تجهيزات كارگاهی توجه نماييد.

4 نظافت و تمیزی سطح شیشۀ میز: قبل از شروع كار روي ميز نور بايد سطح شيشه آن را از هرگونه 

آلودگي )مخصوصاً آثار چسب نواري( پاک و تميز نمود. آلودگي  ها باعث ايجاد سايه بر روي كاغذ شده، در طرح 
و نقش اختالل ايجاد می كنند. آثار باقي مانده از چسب هاي نواري در اثر حرارت ناشي از المپ ميز نرم شده، 

به كاغذ طرح و نقشه مي چسبند و مشكالتي را در پي خواهند داشت.

شکل 6 ـ 1ـ نظافت، نشانۀ  ایمان است )پیامبر گرامی اسالم )ص((

پاورپوینت2:   ورزش برای پاور پوینتبهداشت
پشت میز و صندلی

پوستر

ایمنی

ایمنی و 
بهداشت



9

انتقال طرح بر کاغذ نقشه

از دستۀ كاتر  باید  تیغه  اولین خط روی  تیغه، فقط   برای شکستن نوك 
تیغه )شکل 13-1( موجب چند  از حد  باز كردن بیش  باشد.  خارج شده 
به سمت شما وجود  آن  قطعات  پرتاب  و خطر  تیغه خواهد شد  تکه شدن 

خواهد داشت.
 مراقب باشید قطعۀ شکسته شده از تیغه  های كاتر در دسترس كودكان 

قرار نگیرد.

 مراحل کنترل و آماده سازی ابزار و مواد مصرفی

1 کنترل سالمت ابزار برش )کاتر( و بررسی تیغۀ آن: در استفاده از ابزارهاي 
تيز و بُّرنده هميشه با احتياط عمل نماييد و كاتر از اين ابزارها است. هميشه قبل 
از استفاده از كاتر، تيغۀ آن را كنترل كنيد. در صورت زنگ زدگی، آن را تعويض 

نماييد)شكل 7ـ1(.
از ابزار كاتر برای برش كاغذ و گاهی برای تراشيدن و حالت دادن نوک  معموالً 
ُكند  تيغۀ كاتر  از مدتی نوک  بعد  اين قبيل استفاده شده و  از  مداد و كارهايی 
می شود. روی تيغۀ كاتر شيارهای ظريفی با فواصل معين وجود دارد)شكل ۸  ـ1(، 
كه در صورت ُكند شدن تيغه می توان از روی اين خطوط، به ترتيب هر قسمت از 
تيغه را شكسته تا بخش های ديگر تيغه كه هنوز تيز هستند، مورد استفاده قرار 

گيرد. 
در انتهای دسته كاتر قطعه  ای وجود دارد كه برای شكستن نوک تيغه كاتر استفاده 

می شود )شكل 9ـ1(. 

مراحل شکستن نوک تیغۀ کاتر
 قطعۀ انتهايی دستۀ كاتر كه شكافی در انتهای آن وجود دارد را از دستۀ كاتر 

جدا كنيد.
 تيغه كاتر را به اندازة يک خط، باز كنيد و نوک تيغه را داخل شكاف اين قطعه 

قرار دهيد )شكل 10ـ1(.
كاتر را به گونه ای در دست بگيريد كه جهت شيارهای روی تيغه به سمت شما 
باشد )شكل 11ـ1(، سپس با فشار دست در جهت مخالف، نوک تيغه را بشكنيد 

)شكل 12ـ1( .

ایمنی و 
بهداشت

شکل 7ـ 1  ـ زنگ زدگی تیغۀ 
کاتر

روی  شیارهای  1ـ  8ـ  شکل 
تیغۀ کاتر

شکل 9ـ 1ـ شکاف موجود 
در قطعۀ انتهایی دستۀ کاتر

شکل 10ـ 1ـ روش شکستن 
انتهایی  قطعه  با  کاتر  تیغۀ 

دستۀ آن

شکل  11ـ 1ـ روش شکستن 
تیغۀ کاتر

جداسازی  1ـ  12ـ  شکل 
بخش ُکند شدۀ تیغه شکل  13ـ 1ـ خطر در شکستن تیغه و پرتاب شدن قطعات آن به طرف صورت انسان
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3 تراشیدن مداد و تنظیم ضخامت نوک آن: مداد ابتدايي  ترين و مهم ترين وسيله در كارگاه  هاي طراحي، 

نسخه  برداري و نقشه  كشي مي  باشد. در نقشه  كشي فرش، نوک مداد را به گونه  اي مي تراشند كه بتوان با يک 
حركت داخل خانه  هاي شطرنجي نقشه را پُر كرد.

نقشه بستگی دارد. هرچه خانه های كاغذ  به شماره كاغذ شطرنجی  تنظیم ضخامت نوك مداد  و   تراش 
می تراشد. تیزتر  و  نیز ظریف تر  مداد  نوك  باشد  شطرنجی كوچک تر 

2 کنترل و نظافت سطح خط  کش: خط  كش از جمله ابزارهايي است كه با كاغذ نقشه، تماس پيدا مي  كند. 
از اين رو اگر سطح خط  كش آلوده و كثيف باشد، باعث كثيفي كاغذ نقشه خواهد شد. سطح خط كش را با 

پارچه نم دار و مرطوب تميز می كنند. 

ایمنی و 
سطح بهداشت دائمي  نظافت  و  كنترل 

خط  كش از جمله نکاتي است كه 
داد. قرار  توجه  مورد  باید 

شکل 14ـ 1ـ تمیز کردن سطح خط کش با پارچه مرطوب
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انتقال طرح بر کاغذ نقشه

تعریف و طبقه بندي انواع کاغذ نقشه

كاغذ نقشه به كاغذهای شطرنجی گفته می شود كه اندازه خانه های آن براساس معيارهای رايج بافت فرش 
دارای  نقشه  كاغذ  باشد.  داشته  وجود  آنها  روی  فرش  نقشه  ی  اجرا و  طراحی  امكان  و  باشند  ترسيم شده 
خانه هايی با ابعاد متفاوت و با خطوطی به رنگ سياه و قرمز توليد می شوند. نقشه هايی كه دارای خطوط سياه 
می باشند عمدتاً مربوط به مناطقی است كه روش بافت آنها معروف به» فارسی باف«1  است و نقشه هايی كه 
دارای خطوط قرمز می باشند مربوط به منطقۀ آذربايجان، مخصوصاً شهر تبريز است كه روش بافت آنها معروف 

به » تركی باف «2 می باشد. روش رنگ آميزی نقشه های اين منطقه متفاوت از ديگر مناطق می باشد. 
نقشه هايی كه دارای خطوط سياه هستند، بعد از طراحی به طور كامل رنگ آميزی می شوند. اما نقشه هايی 
كه دارای خطوط قرمز هستند، معموالً به جايی رنگ آميزی، شماره  گذاری می  گردند. يعنی برای هر رنگی 

شـماره هايـی در نظر گرفـته می شود و 
آن شـماره  ها در جای مشـخص خود، 
مـی شـوند)شكل  نوشــته  ـقشه  ن روی 
15ـ1(. بافندگان براساس آن شماره ها و 
رنگ  بندی نخ  هايی كه روی كارت  های 
نمونه  گذاری شده اند )شكل  مخصوص 
1۶ـ1(، اقدام به بافتن فرش می كنند. 
البــته استـفاده از كاغـذهـای قــرمز و 
شماره گذاری در نقشه، در همه مناطق 
تركی  باف عموميت ندارد و برخی روی 
هـمان نقـشه های با خطـوط قرمـز نيز 

رنگ آميزی می كنند )شكل 17ـ1(.

 پوستر4: نمونه های فرش با در نظر گرفتن 
شناسنامۀ آن  بر اساس ابعاد و ...

1ـ فارسی باف به روشی از بافت قالی با گره های نا متقارن می گويند. اين روش بافت بيشتر در مناطق جنوبی ايران، فارس، اصفهان، كاشان و 
قم رواج دارد و در كتب و منابع علمی به نام بافت نا متقارن ذكر می شود.

2ـ تركی باف به روشی از بافت قالی با گرة متقارن می گويند. اين روش بافت، بيشتر در مناطق شمال و غرب ايران رواج دارد. گاهی به اين 
روش بافت » آذری باف« هم می گويند. البته در برخی از منابع، از آن به نام بافت متقارن ياد می شود.

شکل 15ـ 1ـ شماره گذاری روی نقشه به جای رنگ آمیزی

پوستر

فیلم 3



12

شکل  17ـ 1ـ نقشۀ رنگ آمیزی شده روی کاغذ شطرنجی با خطوط قرمز

شکل  16ـ 1ـ نمونه های کارت رنگ که هر 
رنگ نخ با شماره ای خاص کدگذاری شده اند.
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انتقال طرح بر کاغذ نقشه

 طبقه بندی انواع کاغذ نقشه 

شکل  18ـ 1ـ نمودار دسته بندی کاغذهای شطرنجی نقشۀ فرش

الف( كاغذهاي مناطق فارسي باف مانند منطقه قم، اصفهان، كاشان و شيراز دارای خطوط شطرنجي مشكی 
هستند و در قطع A1 توليد می شوند.

محاسبه رج شمار اين كاغذها براساس يک چهارم ذرع )چارک( يعني اندازه اي برابر با 2۶ سانتي متر است. به 
همين دليل شماره هاي 200، 1۸0، 1۶0، 140، 120 و 100 َرگ در زير هر كاغذ نوشته شده است. اين 
شماره نشان مي دهد كه در هر 2۶ سانتي متر اين كاغذ چند خانه شطرنجي وجود دارد. مثاًل كاغذ شماره 
120 نشان دهنده اين است كه اندازه شطرنجي روي آن به گونه اي است كه در هر 2۶ سانتي متر آن 120  خانه 

وجود دارد. پس هرچه شماره كاغذ بزرگ تر باشد يعني شطرنجي آن ريزتر است. 
حال بايد ديد كه اين اعداد چگونه و بر چه اساسی ايجاد می شوند؟ در گذشته كه واحدهای اندازه گيری دقيق 
و استانداردی وجود نداشت، مردم هر منطقه برای تعيين اندازه از معيارهای خاص خود استفاده كرده اند. در 
ايران برای اندازه گيری طول از واحد   » ذرع «1 استفاده می شد؛ البته در هر منطقه از ايران نيز ذرع اندازه نسبتاً 
متفاوتی داشته است. مثاًل در منطقه فارس، اصفهان، كاشان و قم هر ذرع برابر با 104  سانتی متر، در منطقه 

كرمان 10۸ سانتي متر و در مناطق آذربايجان حدود 112 سانتي متر بوده است. 
ضمناً بايد اضافه كرد كه در هنر فرش بافی يک واحد اندازه گيری ديگری نيز به اسم » گرة ذرعی« وجود دارد. 

» گرة ذرعی« معادل يک شانزدهم »ذرع« می باشد.

1ـ در برخي مناطق از جمله استان فارس اصطالح »َگز« رايج بوده است. 

کاغذ نقشه فرش

کاغذهای رایج در مناطق ترکی باف

رنگ خطوط شطرنجی: قرمز

کاغذهای رایج در مناطق فارسی باف

رنگ خطوط شطرنجی: مشکی

محاسبه رج شمار: 7 سانتی مترمحاسبه رج شمار: 6/5 سانتی متر
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امروزه واحد متر جايگزين واحد ذرع شده است و تعداد 
از  )10سانتي متر(  دسي  متر  هر  در  موجود  گره  هاي 
اما در  آن فرش محسوب مي شود،  بافت  تراكم  فرش، 
محاسبات بازاري از واحد » رج شمار« كه بيانگر تعداد 
گره در يک شانزدهم ذرع )گره ذرعی( است، استفاده 

می كنند. 
روش محاسبۀ رج شمار در بافت فارسی به اين گونه است 
كه ابتدا بايد »گرة ذرعی« را مالک عمل قرار داد. براي 
تعيين گره ذرعي در هر منطقه، ذرع رايج آن منطقه را 
بر عدد 1۶ تقسيم كرده تا اندازه گره ذرعي به دست آيد. 
بر  مثاًل ذرع منطقۀ فارس كه 104 سانتي متر است را 
1۶ تقسيم كرده و عدد ۶/5 حاصل مي شود. پس گره 
ذرعي منطقه فارس برابر با ۶/5 سانتي متر است. در ادامه 
عدد درج شده روي كاغذ نقشه را به 4 تقسيم می كنند. 
اين است كه در هر  بيانگر  تقسيم،  اين  از  عدد حاصل 
گره ذرعی اين نقشه چه تعداد مربع كوچک وجود دارد.

محاسبه  را  رگ   100 شمارة  كاغذ  مثال:  به عنوان 
می كنيم.

100 : 4 = 25

كوچک  مربع   25 كاغذ  اين  سانتی متر   ۶/5 هر  در 
بافته  نقشه  اين  براساس  كه  فرشی  يعنی  دارد.  وجود 
وجود  گره   25 آن  سانتی متر   ۶/5 هر  در  می شود 
چهارم  يک  چون  ديگر  عبارتی  به  يا  و  داشت  خواهد 
می باشد سانتی متر   2۶ با  برابر  باف  فارسی  مناطق  ذرع 

)2۶ = 4 : 104سانتی متر(، عدد 100 روی اين كاغذ 
سانتی متر)يک چهارم   2۶ هر  در  كه  می دهد  نشان 

ذرع( آن 100 مربع كوچک وجود دارد.

شکل  19ـ 1 ـ نمایش واحد اندازه گیری ذرع 
و تقسیمات آن
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انتقال طرح بر کاغذ نقشه

160 : 4 = 40

نتيجه آن چنين  را محاسبه  نماييم  كاغذ شماره 1۶0 رگ  چنانچه 
خواهد بود:

در هر ۶/5 سانتی متر اين كاغذ 40 مربع كوچک وجود دارد. يعنی 
بافته شود در هر 2۶ سانتی متر آن  نقشه  اين  براساس  فرشی كه 
1۶0 گره زده خواهد شد و يا در هر ۶/5 سانتی متر آن 40 گره زده 
از فرشی كه مطابق نقشه  اين فرش  بافت  تراكم  خواهد شد. پس 
100 رگ يا 120 رگ بافته می شود بيشتر خواهد بود و نقوش آن 

ظريف تر و زيباتر ديده خواهد شد.

تجربه و
مسئله: یک نقشه به ابعاد 150 در 250 سانتي متر روي کاغذ 120 رگ اجرا شده است.  عمل

محاسبه كنيد:
1 در عرض  اين نقشه چند خانه مربعي كوچک وجود دارد؟ 

2 فرشي كه مطابق اين نقشه بافته شده است، در طول و عرض آن چند گره وجود دارد؟

در محاسبات برای تعيين تعداد خانه های شطرنجی در عرض و طول نقشه، اعداد به دست آمده را به صورت 
مضربی از عدد 5 گرد می كنند. مثاًل اگر تعداد گره های عرض فرش، عدد ۶52/5 باشد، آن را به يكی از اعداد 

۶55 يا ۶50 تبديل می كنند. 
گرد كردن اعداد به مقدار عدد آخر نيز بستگی دارد. چنانچه اين عدد بيشتر از 2/5 باشد، آن را اضافه كرده و 

به 5 گرد می كنند )  ۶55   ⇒  ۶5۳  (. اگر كمتر از 2/5 باشد، آن را به صفر گرد می كنند )۶50  ⇒  ۶52 (.

اگر در محاسبه يک نقشه، اعداد 547 و 99۸ برای تعداد گره های عرض و طول حاصل شود، آنها را چگونه 
گرد می كنند؟

توجه كنید

بحث و 
گفت وگو
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شکل 20ـ 1ـ کاغذ 100 رگ

شکل 21ـ 1ـ کاغذ 120 رگ

شکل 22ـ 1ـ کاغذ 140 رگ

شکل 23ـ 1ـ کاغذ 160 رگ

شکل 24ـ 1ـ کاغذ 180 رگ

واحد رج شمار

واحد رج شمار

واحد رج شمار

واحد رج شمار

واحد رج شمار

کاغذ 100 رگ که در هر 26 سانتی متر آن 100 خانه مربعی کوچک و 
در هر 6/5 سانتی متر آن 25 خانه مربعی کوچک وجود دارد.

کاغذ 120 رگ که در هر 26 سانتی متر آن 120 خانه مربعی کوچک 
و در هر 6/5 سانتی متر آن 30 خانه مربعی کوچک وجود دارد.

کاغذ 140 رگ که در هر 26 سانتی متر آن 140 خانه مربعی کوچک 
و در هر 6/5 سانتی متر آن 35 خانه مربعی کوچک وجود دارد.

کاغذ 160 رگ که در هر 26 سانتی متر آن 160 خانه مربعی کوچک و 
در هر 6/5 سانتی متر آن 40 خانه مربعی کوچک وجود دارد.

کاغذ 180 رگ که در هر 26 سانتی متر آن 180 خانه مربعی کوچک 
و در هر 6/5 سانتی متر آن 45 خانه مربعی کوچک وجود دارد.

4

4

4

4

5

5

6

6

5
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تابع  مناطق  و  تبريز  منطقه  در  رايج  كاغذهای  ب( 
آن، دارای خطوط قرمز هستند و در قطع A2 توليد 
می شوند. همان طور كه قباًل نيز گفته شد، كاغذهای 
قرمز صرفاً برای نقشه هايی كه به جای رنگ آميزی از 
سيستم كدگذاری استفاده می كنند، به كار می رود. اما 
از آنجايی كه واحد ذرع در آن مناطق برابر با 112 
سانتی متر است و يک شانزدهم ذرع آن منطقه برابر با 
7 سانتی متر خواهد بود، لذا محاسبه رج شمار در آن 

مناطق بر پايه 7 سانتی متر انجام می شود. 
اعداد درج شده روی كاغذهای با خطوط شطرنجی 
قرمز، بيان كننده تعداد مربع  های كوچک آن در واحد 
7 سانتی متر است. اين اعداد با اختالف 5 شماره با 
يكديگر، روی كاغذها درج می شوند. مانند: 50، 45، 

40، ۳5 و۳0 رج.
اندازه و ابعاد هر نقشه، به ابعاد فرش آن بستگی دارد 
و كيفيت هر فرش نيز به شماره و رج شمار كاغذ نقشۀ 
توصيه می شود  بنابراين همواره  مربوط می شود.  آن 
كه برای نقطه كردن يک نقشه، شمارة كاغذ شطرنجی 
با رج شمار نقشۀ اصلی و يا فرش مطابقت داشته باشد. 
هر چند امروزه می توان طرح را روی كاغذ نقشه  ای با 
خانه  های بزرگ تر رنگ آميزی نمود تا بافنده بتواند، 
راحت تر و سريع  تر، خانه های نقشه را شمارش كرده 
با  بايد  نقشه،  ه  های شطرنجی  د خان تعدا اما  بافد،  ب و 
تعداد گره  های فرش در عرض و طول آن مطابق باشد. 
رگ   120 رج شمار  با  نقشه  ای  كاغذ  مثال:  طور  به 
)۳0 رج( را می توان جهت بافت فرشی با رج شمار 
200رگ )50 رج( مورد استفاده قرار داد. در چنين 
حالتی، اندازه نقشه َمد نظر نخواهد بود، بلكه تعداد 
خانه  های شطرنجی آن در عرض و طول نقشه مهم 
بايد  نقشه  تعداد خانه  های شطرنجی  است. چرا كه 
برابر با تعداد گره  هايی كه در عرض و طول فرش بافته 

می شود، برابر باشد.

نقشه فرش منطقه فارسی باف
با خطوط شطرنجی مشكی

نقشه فرش منطقه تركی باف
با خطوط شطرنجی قرمز

شکل 25ـ 1ـ نمونه های کاغذ نقشه فرش
 به لحاظ رنگ خطوط شطرنجی
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 طبقه بندی انواع کاغذ نقشه:

براساس جدول راهنمای ذيل، كاغذهای نقشه را تفكيک و دسته بندی كنيد.
تجربه و
 عمل

تجربه و
 عمل

یک فرش به ابعاد 210 در 305 سانتي متر، با رج شمار 45 موجود است. مسئله
1 برای اجرای مجدد نقشۀ آن، چه نوع كاغذی و با چه رج شماری نياز است؟

2 برای اجرای اين نقشه، چند برگ كاغذ شطرنجی الزم است؟ 
3 در عرض اين نقشه، چند خانه مربعي كوچک وجود خواهد داشت؟ 

4 در طول اين نقشه، چند مربع بزرگ )ده در ده خانه ای( وجود خواهد داشت؟
برای حل مسئلۀ فوق از معلم خود راهنمايی بخواهيد و با هم كالسی های خود مشورت كنيد.

بحث و 
گفت وگو

چه  با  كاغذی  آن،  نقشۀ  اجرای  برای  شود،  بافته  فارسی  روش  به  فوق  فرش  باشد  قرار  اگر 
شماره  ای مناسب است؟
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انتقال طرح بر کاغذ نقشه

شکل26ـ 1ـ مقایسه و تطبیق شماره کاغذهای شطرنجی در مناطق فارسی باف با مناطق ترکی باف

کاغذهای نقشه قالی

کاغذهای مناطق فارسی بافکاغذهای مناطق ترکی باف

در خصوص سؤال زير با يكديگر بحث و تبادل نظر نماييد:

چرا برای رنگ آمیزی نقشه های فرش، كاغذهای شطرنجی با خطوط سیاه مناسب تر هستند؟

بحث و 
گفت وگو

200 رگ

180 رگ

160 رگ

140 رگ

120 رگ

100 رگ

50 رج

45 رج

40 رج

35 رج

30 رج

25 رج
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در تصوير زير مقايسۀ طراحی يک دايره در كاغذهايی با رج شمارهای مختلف نمايش داده شده است.

شکل 27ـ 1ـ  تفاوت تصویر دایره در رج شمارهای مختلف نقشۀ فرش

180 رگ
45 رج

160 رگ
40 رج

100 رگ
25 رج

120 رگ
30 رج
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تجربه و
 عمل

 با استفاده از پرگار در هركدام از شطرنجی های 
زير، دايره ای به شعاع ۳ سانتيمتر ترسيم كنيد.

 با هدايت معلم و با الگو برداری از )شكل1-27(، 
دايره هايی كه ترسيم نموده ايد را به نقطه تبديل 

كنيد.

     
     

 در مورد درستی و يا غلط بودن روش نقطه كردن 
دايره ها با هم كالسی های خود مشورت كنيد.

شکل 29ـ 1ـ شطرنجی 100 رگ

شکل 28ـ 1 ـ شطرنجی 140 رگ

شکل 30ـ 1 ـ شطرنجی 180 رگ

حال به دایره هایی كه در شطرنجی ها ترسیم كرده اید نگاه كنید. كدام یک از نقش های دایره 
كیفیت تصویری بهتری خواهد داشت؟

بحث و 
گفت وگو
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روش های چسباندن کاغذهای نقشه به یکدیگر

اتصال دائم با چسب اتصال موقت با سوزن ته گرد

روش های چسباندن کاغذهای نقشه به یکدیگر

شکل  31ـ 1ـ نمودار روش های اتصال کاغذهای شطرنجی نقشۀ فرش به یکدیگر

نقشه های بزرگ فرش از اتصال چندين كاغذ شطرنجی به يكديگر ساخته می شوند. برخی اساتيد فن عقيده 
دارند كه بهتر است كاغذهای نقشه برای انتقال طرح روی آنها به طور موقت به يكديگر متصل شوند و برای 
رنگ آميزی و نقطه كردن بايد آنها را از هم جدا كرد و پس از اتمام رنگ آميزی مجدداً و به طور دائم به يكديگر 

متصل شوند.
دليل اين اساتيد برای جداسازی كاغذهای نقشه در مرحله رنگ آميزی اين است كه بزرگ بودن بيش از حد 
كاغذ نقشه، مزاحمت هايی را برای نقاش فرش به وجود خواهد آورد كه با جداسازی اين كاغذها از يكديگر اين 

مشكالت برطرف خواهد شد.
بر خالف نظريۀ فوق، گروه ديگری از اساتيد هم معتقدند كه كاغذهای نقشه از همان ابتدا تا آخر كار بايد به يكديگر 
چسبانده شوند. چون جدا شدن كاغذها از يكديگر امكان بروز اشتباه در رنگ آميزی و مخصوصاً در مرحله نقطه كردن 

را افزايش خواهد داد.
روش اتصال موقت کاغذهای شطرنجی نقشه

اول؛ چيدمان و نحوه قرارگيری كاغذها به يكديگر را مشخص می كنند.
سپس لبه سفيد آن سمت از كاغذها كه قرار است به يكديگر متصل شوند را به طرف سمت پشت كاغذ خم 

كرده و تا می زنند. 
در نهايت لبه های تا زده شده را روی يكديگر قرار داده و با سوزن ته گرد به يكديگر متصل می نمايند.

بايد توجه داشت كه خطوط هر دو كاغذ كاماًل در 
موازات يكديگر قرار گرفته باشند.
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شکل 32ـ 1ـ چیدمان کاغذهای شطرنجی در کنار یکدیگر و تعیین لبه هایی که به یکدیگر متصل خواهند شد.

شکل 33ـ 1ـ تا زدن لبه سفید کاغذ شطرنجی

شکل 34ـ 1ـ  قرار دادن لبۀ تا خورده کاغذ روی لبه سفید 
کاغذ دیگر

1
1 2

2

4

4

3

3
5 6
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شکل 35ـ 1ـ  اتصال لبۀ کاغذهای شطرنجی با سوزن ته گرد

شکل 36ـ 1ـ اتصال موقت کاغذهای شطرنجی به یکدیگر توسط سوزن ته گرد با توجه به مماس بودن خطوط شطرنجی آنها
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انتقال طرح بر کاغذ نقشه

 روش اتصال دائم کاغذهای شطرنجی نقشه

 اول؛ چيدمان و نحوة قرارگيری كاغذها به يكديگر را مشخص می كنند.
 سپس لبۀ سفيد كاغذی كه قرار است به كاغذ ديگر متصل شود، به كمک خط كش فلزی و كاتر برش 

می زنند. 
 لبۀ سفيد كاغذ ديگر را چسب كاری كرده و زير كاغذی كه لبۀ سفيد آن برش داده شده است، قرار داده 

و به يكديگر می چسبانند.

شکل 37ـ 1ـ قرار دادن خط کش فلزی روی 
خط کناری کاغذ شطرنجی

شکل 38ـ 1ـ مماس کردن لبه خط کش با خط کناری کاغذ شطرنجی

شکل 40ـ 1 ـ روش برش لبه اضافی کاغذ با کاترشکل 39ـ 1ـ روش مهارکردن خط کش فلزی با دست   
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 اصول استفاده از کاتر در برش کاغذ

 برش كاغذ نقشه بايد روی ميز شيشه  ای انجام شود.
 تيغه كاتر را به اندازه يک سانتی متر بيرون بياوريد.
 برای برش، حركت كاتر بايد از باال به پايين باشد.
 سعی كنيد، برش كاغذ با يک حركت انجام شود. 

 بهترين زاويه قرارگيری تيغۀ كاتر نسبت به كاغذ، حداكثر۳0 درجه است.

ایمنی

 اگر راست دست هستید:ایمنی
كاتر بايد در دست راست شما باشد و خط  كش را با دست چپ در جای خود مهار كنيد.

كاتر بايد در سمت راست خط كش قرار بگيرد.
اگر زمانی مجبور شويد كه برش را در جهت افقی انجام دهيد، تيغۀ كاتر بايد باالی خط كش قرار بگيرد. و 

حركت كاتر بايد از سمت چپ به سمت راست باشد.
 اگر چپ دست هستید:

كاتر را با دست چپ بگيريد و با دست راست خط كش را در جای خود مهار كنيد.
كاتر بايد در سمت چپ خط كش قرار بگيرد.

اگر زمانی مجبور شويد كه برش را در جهت افقی انجام دهيد، تيغۀ كاتر بايد باالی خط كش قرار بگيرد. و 
حركت كاتر بايد از سمت راست به سمت چپ باشد.

در استفاده از كاتر كاماًل مراقب باشید!

شکل 41ـ 1ـ انگشتان دست باید در میانه خط کش قرار 
گرفته باشند.

شکل 42ـ 1ـ  روش خطرناک در نگه داشتن خط کش 
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انتقال طرح بر کاغذ نقشه

ایمنی
پس از اتمام برش كاری، تیغه كاتر را بسته و در جعبه ابزار قرار دهید.

 روش و مراحل چسباندن لبه  های کاغذ نقشه به یکدیگر 

        شکل 44ـ 1ـ چسباندن ابتدای لبه کاغذها به یکدیگرشکل  43ـ 1ـ چسب کاری مقداری از لبه سفید کاغذ

 بايد توجه داشت كه خطوط هر دو كاغذ كاماًل در موازات يكديگر  قرار گرفته باشند.

شکل 46ـ 1ـ چسباندن کامل لبۀ کاغذها به یکدیگرشکل 45ـ 1ـ چسب کاری بخش دیگری از لبه کاغذ
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تعریف انواع نسخه برداری

به طور كلي نسخه برداري به دو روش مستقيم و غير مستقيم دسته بندي مي شود.

غیر مستقیم مستقیم)نسخه ورچین(

روش های نسخه برداری

 روش مستقیم  به آن نوع از نسخه برداري مي گويند كه نقشه 
فرش عيناً در كاغذ مخصوص نقشه به اجرا درآيد. به اين ترتيب كه 
براي تكثير و تكرار يک نقشه فرش، آن را در مقابل خود قرار داده و 
تعداد نقاط جزء به جزء نقشۀ اصلی شمارش شود و به همان تعداد 
و در همان جايگاه از كاغذ شطرنجی عالمت گذاري شده و به همان 

رنگ نيز رنگ آميزي شود. 

كوچک  نقشه هاي  نسخه برداري  برای  مناسبی  شيوه  روش،  اين 
است. با  اين روش نيز مي توان با شمارش گره هاي پشت يک قالي 

نيز نقشۀ آن را تهيه نمود. 
به دليل شمارش رج به رج خانه هاي شطرنجي يک نقشه و يا شمارش 
رج به رج گره هاي يک قالي و اجراي رج به رج و خانه به خانۀ آن در 

كاغذ نقشه به اين روش»   نسخه ورچين« نيز مي گويند.

شکل 47ـ 1ـ دسته بندی روش های نسخه برداری

)انواع نسخه برداری(فیلم 4
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تجربه و
 عمل

در شكل های 4۸ـ1 و 49ـ1 نقوش ساده ای بر زمينه شطرنجی نمايش داده شده است. با مشورت و راهنمايی 
معلم خود اين نقوش را روی زمينه شطرنجی مقابل آنها به روش مستقيم )نسخه ورچين( نسخه برداری كنيد.

 پيشنهاد می شود برای رنگ آميزی آنها فعاًل از مداد رنگی استفاده كنيد.

نقوش زير را روی كاغذهايی با رج شمار مختلف نسخه برداری كنيد. و بررسی كنيد كه روی كدام كاغذ بهتر 
ديده می شوند.

شکل 48ـ 1ـ  گل های ساده موسوم به » نقطه شمار« ـ  مناسب برای تمرین نسخه برداری مستقیم )نسخه ورچین( 

شکل 49ـ 1  ـ گل های دیگر موسوم به »نقطه شمار« ـ  مناسب برای تمرین نسخه برداری مستقیم )نسخه ورچین(
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 روش غیرمستقیم  به آن نوع نسخه برداري گفته مي شود كه ابتدا بايد طرح نقشه را روي كاغذ پياده كرده 
و پس از آن طرح را به صورت خطي روي كاغذ نقشه اجرا و رنگ آميزي نمايند. در اين روش براي اجراي طرح 
نقشه معموالً از كاغذ پوستي استفاده مي كنند. يعني كاغذ پوستي را روي نقشه يا پشت يک قالي گذاشته و 
خطوط محيطي نقوش را ترسيم مي كنند پس از آن به اصالح و تكميل جزئيات طرح مي پردازند. با تكميل 

طرح، نوبت به انتقال طرح از كاغذ پوستي به كاغذ شطرنجی نقشه مي رسد. 
گاهی اوقات به دليل نوع رنگ های به كار برده شده در نقشه های فرش، خطوط محيطی تصاوير و جزئيات 
آنها را نمی توان از روی كاغذ پوستی مشاهده نمود. در چنين شرايطی از كاغذ روغنی كه معموالً برای تهيه 
الگوهای خياطی و يا در شيرينی پزی به كارگرفته می شوند و يا از كاغذ كالک كه در نقشه كشی كاربرد دارد 
استفاده می شود. اين كاغذها از كاغذ پوستی شفاف تر می باشند. اما اشكال عمده ای كه در اين دو نوع كاغذ 

وجود دارد اين است كه پاک كردن خطوط مدادی از روی آنها موجب سياه شدن سطح آنها خواهد شد.

شکل 50 ـ 1 ـ  مقایسه میزان شفافیت کاغذهای پوستی، کالک و روغنی نسبت به یکدیگر

)مراحل استخراج طرح از نقشه فرش(فیلم 5
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انتقال طرح بر کاغذ نقشه

شکل  51  ـ 1 ـ قرار دادن کاغذ روغنی روی نقشه و ترسیم خطوط محیطی نقوش

شکل  52 ـ 1   ـ طرح مدادی استخراج شده از روی نقشۀ قدیمی
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 وظیفۀ شما در حفظ و مراقبت از میراث فرهنگی چیست؟
 آیا با كپی برداری از نقشه های قدیمی  می توان در حفظ چنین آثاری نقش مؤثری ایفا نمود؟

 استخراج طرح از نقشه فرش 

نقشه زير را به روش غير مستقيم نسخه برداری كنيد.  تجربه و
 عمل

براي استخراج طرح نقشه فوق، مراحل ذیل را به ترتیب انجام دهید:
 يک كاغذ پوستي به اندازه و ابعاد متناسب، روی آن تثبيت كنيد.

 خطوط باال و پايين طرح را با خط كش ترسيم كنيد. چنانچه كاغذ پوستی جابه جا شود اين خطوط به شما 
كمک خواهد كرد تا آن را مجدداً در جای خود قرار دهيد.

 با استفاده از مداد، خطوط محيطی نقوش و تزئينات نقشه را ترسيم نماييد.
 در بخش هايي كه نياز به رسم خطوط صاف عمودي، افقي و دايره اي مي باشد، از ابزارهاي كمكي مانند 

خط كش، گونيا و پرگار استفاده كنيد.

بحث و 
گفت وگو

شکل  53 ـ 1ـ  قسمتی از این نقشه قدیمی مربوط به منطقه قم

)تثبیت کاغذ نقشه بر طرح اصلی(فیلم 6
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انتخاب کاغذ نقشۀ مناسب با توجه به طرح 

همان گونه كه پيش از اين گفته شد، هر يک از كاغذهاي نقشه داراي شماره ه ايي است كه به آن رج شمار 
گفته مي شود. براي نسخه برداري از نقشه هاي ديگر، بايد كاغذ نقشه اي انتخاب نمود كه شمارة رج شمار آن با 
شمارة رج شمار نقشه، مطابقت داشته باشد. ضمناً چنانچه بخواهند براي طرحي كه تاكنون به صورت نقشه 

اجرا نشده است، كاغذ نقشۀ مناسبي انتخاب كنند، چند نكته را مالک عمل انتخاب قرار مي دهند. 
اين نكات از اين قرارند:  

باشند و در آن  تزئيني موجود در يک طراحي ريز و كوچک  اجزای   توجه به جزئیات طرح: چنانچه 
طراحي به جزئيات توجه شده باشد، مي بايست براي اجراي آن به صورت نقشه، از كاغذهايي با رج شمار باال 
استفاده كرد. زيرا شطرنجي اين نوع كاغذها، ريز و متراكم تر هستند و مي توان در آنها، نقشه هايي ظريف با 

جزئيات بيشتر اجرا كرد.
 منطقه بافت: در هر منطقه طرح هايي رايج مي باشند و بر اين اساس اندازه و ابعاد جزئيات اين طرح ها در 
نوع و اندازه رج شمار كاغذ نقشه تأثير داشته است. از اين رو در هر منطقه، نمونه هاي مشخصي از كاغذ نقشه 

مورد استفاده مي باشند.
 نقشه اصلي و اولیه طرح: چنانچه طرحي كه در اختيار داريم، از يک نقشه ديگر استخراج شده باشد، 

پس كاغذ نقشه اي را انتخاب نماييد كه رج شمار آن با رج شمار نقشۀ اصلی مطابقت داشته باشد.

 برای انتقال این طرح روی كاغذ نقشه، چه رج شماری مناسب تر خواهد بود؟
 به چه روشی می توان این طرح را روی كاغذ شطرنجی انتقال داد؟

تثبیت کاغذ نقشه بر طرح اصلي

پس از انتخاب كاغذ نقشۀ مناسب، مراحل ذيل را به ترتيب انجام دهيد:
 ميز نور را روشن كنيد.

 كاغذ شطرنجی را روي كاغذ طرح قرار دهيد. 
 هر دو را روي ميز نور بگذاريد ابتدا محل قرارگيري طرح را بررسي و سپس خطوط عمودي و افقي حاشيۀ 

طرح را با خطوط كاغذ شطرنجی تطبيق دهيد.
 كاغذها را به هم متصل نماييد)با استفاده از سوزن ته گرد و يا نوارچسب كالک(.

 مجدداً وضعيت قرارگيری طرح نسبت به خطوط شطرنجی، روي ميز نور بررسي نماييد و اطمينان حاصل كنيد 
كه خطوط طرح بر خطوط شطرنجی منطبق باشد.

تجربه و
 عمل

بحث و 
گفت وگو
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تعریف اصول و تشریح روش انتقال طرح  

شکل 54  ـ 1ـ  تطبیق کاغذ شطرنجی با نقشه اصلي روي میز نور

 اصول انتقال طرح:

دقت نظر: براي باالبردن سطح دقت نظر مي بايست با انجام مشق نظري ) مشاهده مداوم طرح و نقوش( 
نقشه هاي فرش، كيفيت قدرت ديد و مشاهده خود را ارتقا داد.

آگاهي به طرح و نقشه: مطالعه در مورد طرح ها و نقوش به كارگرفته شده در فرش هاي مختلف، موجب 
شناخت فرم، شكل، حالت و حتي اسم و نام اين نقوش مي شود. در فرش هاي اصيل نقوش به گونه اي انتخاب 
و استفاده شده اند كه ارتباطي منطقي بين آنها وجود داشته باشد و فرش هايي كه در آنها از نقوش مختلف و 
نامربوط استفاده شده باشد، داراي اعتبار و ارزش هنري نيستند. لذا شناخت اين نقوش و گروه بندي آنها براي 

طراحان و نقاشان فرش اهميت زيادي دارد.
خوبي دست )تسلط بر طراحی(: منظور توان طراحي، ترسيم و اجراي نقوش مي باشد. اين موضوع فقط با 

)روش های انتقال طرح(فیلم 7
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تمرين و تكرار امكان پذير است. به همين دليل طراحان و نقاشان فرش در طول روز طبق برنامه منظمي به 
تمرين و تكرار ) دست ورزي ( طرح ها و نقوش مي پردازند.

اسباب و ابزار مناسب: اجراي هر كاري نيازمند وسايل و ابزار مخصوص به خود است. در بازار انواع وسايل و 
ابزار با قابليت هاي مختلف ارائه مي گردد. معموالً ابزارها با كيفيت هاي متفاوتي ساخته مي شوند و هنرمندان 
بيش از هر صنفي به تأثير و نقش كيفيت ابزار در اجراي يک كار خوب آگاهند. به همين دليل اغلب هنرمندان 
براي اجراي كارهاي خود به دنبال ابزار مناسب و با كيفيت مرغوب مي باشند و ابزار خوب را سرمايه خود 

مي دانند.
طاقت، تحمل و صبر: مهم ترين اصل برای اجرای نقشه فرش، داشتن صبر و تحمل زياد است. ارزش كارهاي 
هنري به دقت و ظرافت به كار رفته در آنها بستگي دارد. افرادي كه در اجراي كارهاي خود صبر و شكيبايي 
دارند مسلماً اثر با ارزش تري را خلق مي كنند. باال بردن سطح تحمل همانند تمام مهارت هاي ديگر نيازمند 

تمرين مداوم است.

با راهنمایی معلم خود، درخصوص شایستگي هاي فني و غیر فنِي در انتقاِل طرح، با دوستان خود بحث و 
گفت و گو كنید. سپس دریافت های خود را با ذكر دالیل، در یک برگه بنویسید و در كالس ارائه كنید.

بحث و 
گفت وگو
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 تشریح روش انتقال طرح 

برای انتقال طرح از كاغذ پوستی به كاغذ نقشه می توان يكی از روش های زير را به كار برد:
استفاده از میز    نور: كاغذ پوستي طرح دار را زير كاغذ نقشه گذاشته و آنها را روي ميز نور قرار مي دهند. به 
كمک روشنايي ميزنور، محل درست و صحيح طرح بر كاغذ نقشه را بررسي و سپس كاغذها را با سوزن ته گرد 
به يكديگر متصل مي نمايند. ميز نور باعث مي شود، تصوير طرح از روي كاغذ نقشه مشاهده شود و مي توان 

به راحتي طرح را روي كاغذ نقشه ترسيم كرد.
برای قرينه سازی و تكرار نقوش، كاغذ نقشه را تا زده و روی ميز نور قرار می دهند و طرح قابل مشاهده را 

ترسيم می كنند. مجدداً 

شکل 55  ـ 1 ـ  انتقال طرح بر کاغذ نقشه به کمک میز نور
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 روش های كاربنی و گرده گذاری در گذشته استفاده می شده اند و امروزه از روش میز نور برای 
استفاده می كنند. انتقال طرح 

 در تمامي روش هاي مذكور ترسیم خطوط از باالي نقشه شروع مي شود و در پایین نقشه به اتمام 
رسید.  خواهد 

)فرایند تولید فرش(فیلم 8

استفاده می كرده اند كه  از روش های ديگری  است،  نداشته  نور وجود  ميز  از  استفاده  امكان  در گذشته كه 
از: اند  عبارت 

روش کاربن: كاغذ پوستی )دارای طرح( را بر روی كاغذ نقشه و در محل مناسب خود تنظيم و تثبيت می كنند؛ 
سپس كاربن را بين آنها می گذارند. با كشيدن مداد روی خطوط طرح كاغذ پوستی تصوير طرح روی كاغذ نقشه 

منتقل می شود.
براي قرينه سازي می توان كاغذ پوستی را معكوس كرده، روی كاغذ نقشه قرار داد و با استفاده از كاربن و فشار 

مداد روی سطح و هم سطح با بقيه طرح را به شكل معكوس روی كاغذ نقشه منتقل كرد.
روش گرده گذاری: برای استفاده از اين روش ابتدا با استفاده از يک سوزن نسبتاً ضخيم خطوط طرح روي 
كاغذ پوستي را با فواصل منظم و نزديک به هم سوراخ كاری می كنند. اندازه و ابعاد اين سوراخ ها بايد به حدی 
باشد كه ذرات پودر رنگ بتوانند از آنها عبور نمايند. سپس مقداری پودر رنگين را درون يک كيسه كوچک 
از جنس پارچه پنبه ای نازک ريخته، پوستی طرح را روی كاغذ نقشه تثبيت كرده و كيسۀ حاوی پودر را بر 

روی سوراخ های خطوط به آرامی، ضربه می زنند.
براي قرينه سازي نقوش مي توان كاغذ پوستي سوزني شده را برگردانده و به صورت معكوس بر سطح كاغذ 

نقشه گذاشته و گرده گذاري كرد.
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يک طرح كامل را با استفاده از ميزنور روي كاغذ نقشه منتقل نماييد.
 برای قرينه سازی كاغذ طرح را برگردانده و به شكل معكوس روی كاغذ شطرنجی قرار دهيد.

 به جای استفاده از سوزن ته گرد، در اتصال كاغذ طرح به كاغذ شطرنجی، می توانيد از نوار چسب كالک 
استفاده كنيد. البته مراقب باشيد كه در جداسازی كاغذها از يكديگر، كندن نوار چسب باعث پارگی و آسيب 

به كاغذ نشود.

تجربه و
 عمل

 براي ترسیم خطوط روي كاغذ نقشه، از مداد معمولي 
استفاده مي شود. مدادهاي طراحي كه نوك نرمی دارند، 

سطح كاغذ نقشه را كثیف خواهد كرد.

 برای اینکه دست روی اثرات مداد مالیده نشود و 
كاغذ را كثیف نکند، باید ترسیم خطوط از باالی طرح 

شروع شده و به سمت پایین ادامه یابد. 

 افراد راست دست، باید از گوشه سمت چپ باالی 
طرح، شروع به ترسیم خطوط نمایند و افراد چپ دست 
هم از گوشه راست باالی طرح، كار خود را شروع نمایند.

تمرین

ایمنی و 
بهداشت
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