
فصل 3

نقطه زني نقشۀ فرش )دستي(

شکل 1ـ 3
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استاندارد
 عملکرد

نقطه زني)دورگيري( نقوش وگل ها با رعايت اصول نقطه زني و با استفاده از رنگ هاي متناسب با يکديگر

آشنایی با دور گیری و نقطه زنی در نقشه فرش

واحد یادگیری 3 : شایستگی  نقطه زني نقشه فرش

در اين فصل، شما مهارت نقطه زني در نقشه فرش را خواهيد آموخت . تبديل طرح خطي به طرحي كه با 
نقطه ترسيم شده است از مهارت هاي دقيقي است كه بايستي بر روي آن تمركز داشته و تمرين فراواني انجام 
شود . اصول نقطه زني و چگونگي انتخاب رنگ مناسب اين كار براي هر نقش را به شكل عملي مي آموزيد. 
هنگامي كه نقطه زني های به شكل درست و دقيق در نقشه ها اجرا شود، بافنده راحت تر كار بافت را انجام داده 
و در پايان، فرش بافته شده زيباتر و بدون نقص ديده خواهد شد. نقش ها به هم ريخته و كج به نظر نخواهند 

رسيد و هركدام در جاي خود به شكلي چشم نواز خواهند بود.

آيا تاكنون توجه كرده ايد كه چرا با وجود اين همه نقش و رنگ در نقشه ها و دست بافته ها، طرح ها، نقش ها 
و گل ها در كنار يكديگر به خوبي خود نمايي مي كنند؟ آيا هيچگاه براي شما پيش آمده است كه با تماشاي 
يك دست بافتۀ پر نقش و نگار، برجسته بودن نقوش آن را حس كرده باشيد؟ فكر مي كنيد دليل آن چيست؟ 

چرا در برخي از نقشه هاي فرش و يا دست بافته ها ، نقش ها برجسته به نظر مي رسند؟

شکل 2ـ 3ـ دورگیری )نقطه زنی( نقوش با قلم موی مخصوص

در طراحی و نقاشی سنتی ايران برای تأكيد و نمايش بهتر نقوش، اطراف آنها خطوطی تيره تر از رنگ های مورد استفاده 
در نقاشی ترسيم می كنند.  
و  تذهيب  نگارگری،  در 
خطوط  اين  به  تشعير 

قلم گيری می گويند.



85

نقطه زنی نقشه فرش)دستي(

در نقشه های فرش نيز برای تفكيك نقوش از زمينه های اطراف، گل ها را »  دورگيری« می كنند. دورگيری 
شامل خط و يا خطوطی است كه با رنگ های مشخص تری اطراف گل ها و نقوش ترسيم می شوند. معموالً 

ضخامت خطوط دورگيری به يك اندازه يك گره )يك خانه از شطرنجی( است.
در يك نقشه فرش پس از پايان رنگ آميزی با روشی كه به آن »  نقطه زنی« می گويند، خطوط پيرامون نقوش 

را دورگيری می كنند.
برای نقطه زنی از قلم موهايی با شماره های كوچك تری استفاده می شود كه پهنای نوک آنها به اندازه خانه های 

شطرنجی كاغذ باشد. اندازۀ قلم مو بايد متناسب با شماره رج شمار نقشه باشد.
در برخی مناطق برای دورگيری نقوش فقط از يك خط )تيره تر و يا روشن تر( استفاده می شود؛ در حالی كه 

در برخی از مناطق ديگر گاهی از سه خط با رنگ های مختلف برای دورگيری نقوش استفاده می كنند.  

شکل 3ـ 3ـ دورگیری )نقطه زنی( نقوش تیره با رنگ های روشن تر

شکل 4ـ 3ـ دورگیری نقوش با نقطه های تیره و روشن
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روش قطع زدن قلم مو برای رج شمارهای مختلف 

آنها در  از  استفاده  برای  تيز هستند.  آبرنگی  قلم موهای  نوک  معموالً 
نقطه زنی، بايد به شكل تخت يا چهارگوش در آيند. اثر قلم مو روی كاغذ 
تمامی فضای  كه  به گونه ای  باشد،  يك دست  و  بايد صاف  شطرنجی، 

داخل جداول نقشه پُر شده و حالت چهارگوش پيدا كند.

)روش قطع زدن قلم مو( فيلم 14

شکل 5  ـ 3ـ نوک قلم مو قبل از قطع زدن

 شکل 7ـ 3ـ نوک قلم مو بعد از قطع زدن

 موهای قلم مو بايد با زاويه 90 درجه قطع زده شوند.
 بلندی موهای قلم موی نقطه زن بين 5 تا 6 ميلی متر است.

شکل 6 ـ3ـ قطع زدن نوک قلم موی نقطه زن
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نقطه زنی نقشه فرش)دستي(

 قلم موی مناسبی را متناسب با رج شمار مورد نظر 
انتخاب كنيد؛

 برای انتخاب كاتر توجه به تيزی و بهداشتی بودن 
آن مهم است، به اين نحو كه جنبه های ايمنی در آن 

لحاظ شده باشد؛
در  را  قلم مو  سر  موهای  تراكم  يا  موها  ضخامت   
صورت زياد بودن به شكل يكسانی از دور تا دور قلم مو 
برداريد ) بريده شود ( تا ضخامت موها به اندازۀ رج شمار 

مناسب باشد؛
 سر قلم موها را با احتياط بر روی يك سطح هموار، 

صاف و سخت، مانند شيشه قرار دهيد.
 سر قلم مو را با احتياط و به حالت عمودی قطع 
بزنيد ) توجه داشته باشيد كه بلندی قلم مو در حدود 

5 يا 6 ميلی متر باشد(.

 برای اطمينان قلم موی قطع زده را بر روی 
كاغذ شطرنجی و با رج شمار انتخابی نقشه فرش 

به همراه رنگ امتحان كنيد.

انتخاب رنگ مناسب دورگیری و نقطه زنی با توجه به اجزای نقشه

معموالً رنگ مناسب برای دورگيری اجزای نقشۀ فرش براساس رنگ زمينه و رنگ بندی فرش انتخاب می شود. 
عناصر فرش تيره باشد، رنگ نقطۀ آن بايد روشن در نظر گرفته شده و اگر رنگ بندی روشن بود بايد از رنگ 

تيره استفاده كرد.

نقش يا عنصر تزئينی از فرش منطقه ای خاص را با توجه به انتخاب رنگ زمينه و عناصر آن در نظر گرفته،برای 
دورگيری و نقطه زنی آن رنگ مناسب انتخاب نماييد؛

 يك طرح اسليمی را با رنگ و قلم موی مناسب دورگيری و نقطه زنی كنيد؛
)نكته: به دليل اهميت بند اسليمی در نقشه فرش بايستی ابتدا رنگ بند اسليمی و سپس رنگ گل ها، بوته ها 

و گل های شاه عباسی انتخاب شود(.
 گل شاه عباسی را انتخاب و با رنگ و قلم موی مناسبی بر اساس رج شمار انتخابی، دورگيری و نقطه زنی 

كنيد.

برای انتخاب بهترين دورگيری و نقطه زنی در نقشۀ مورد نظرتان بر اساس رنگ بندی زمينه و ديگر عناصر، 
می توانيد نمونه های رنگی مختلف را امتحان كنيد.

تجربه و
 عمل

تجربه و
 عمل

نکته
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طرح فرشی را كه پيش از اين رنگ بندی و رنگ آميزی كرده ايد را برای نقطه گذاری و دورگيری آماده نماييد.
1 قلم موی مناسب را بر اساس رج شمار فرش انتخاب و آماده كنيد؛
2 رنگ را با غلظت مناسب تهيه و پيش از انجام كار امتحان كنيد؛

3  ابتدا رنگ های تيره و سپس رنگ های روشن را در نقطه زنی به كار ببريد؛
4 طرح و نقشه فرش را كامالً نقطه زنی و دورگيری كنيد.

تشریح روش اصول و مراحل نقطه زنی

مهم ترين اصل در مراحل نقطه زنی به كار بردن روش ها، اصول و نكات مهم در انجام مراحل نقطه زنی است. 
روش و اصول مهم در نقطه زنی عبارت اند از:

 حركت قلم موی نقطه زنی بايد دقيقاً در داخل خانه های شطرنجی انجام گيرد، تا فضای داخل خانه های 
شطرنجی با يك حركت قلم مو پر شده و رنگ از آن خارج نگردد؛

 نقطه ها بايد دقيقاً چهارگوش باشند؛ 
 توجه به غلظت رنگ ضروری است، غلظت رنگ همواره غليظ تر از غلظت رنگ مورد استفاده در مرحله 

رنگ آميزی است، ولی نبايد غلظت آن هم به حدی باشد كه مانع كار با قلم گردد؛
 حركت قلم موی نقطه زنی روی خانه های شطرنجی بايستی از باال به پايين يا از چپ به راست باشد، )دقت 
در انتخاب مسير حركت قلم مو ـ ديد كامل نسبت به طرح و نقوش ـ برخورد نكردن با دست نقاش فرش در 

نقطه های كار شده ضروری است(؛
 رعايت فشار الزم به قلم مو، برای اينكه نقطه ها حالت خشك و شكسته نداشته باشند. از اين رو در هنگام 

كار، حركت دست بايد بسيار نرم باشد؛ 
 ابتدا رنگ های تيره و سپس به ترتيب رنگ های روشن بايد كار شود؛

مجزا  رنگ  دو  با  ريشه ای  دو  بندهای  بايد  اسليمی  دارای  فرش های  در طرح  اسليمی   بند  اهميت  دليل  به   
نقطه گذاری شوند و بندهای اسليمی  سه ريشه ای از دو رنگ مجزا در طرفين و وسط آنها )مغزی يا تخمۀ اسليمی ( 

از رنگ زمينه استفاده شود؛
 بندهای دور لچك و ترنج همواره با سايه زدن، تزئين خطوط با حالت ظرافت و نازكی انجام می پذيرد؛ 

 معموالً خود اسليمی  با يك رنگ نقطه گذاری می شود كه آن هم براساس رنگ زمينه اطراف و ارتباط با رنگ 
خود اسليمی انتخاب می شود.

گل های شاه عباسی )الله عباسی( معموالً به دلیل چند برگی بودن به روش سایه زنی، نقطه گذاری و دورگیری 
سفید )که معموالً با ابریشم بافته می شوند( یا با استفاده از چند رنگ در برگ های آن به کار می رود و همواره 

با دورگیری سفید و سایه زنی و به صورت هماهنگ با رنگ زمینه و گل انجام می شود. 

)مراحل نقطه زنی( فيلم 15

تجربه و
 عمل
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نقطه زنی نقشه فرش)دستي(

ارزشیابی شایستگی نقطه زنی نقشه فرش

شرح کار:
دورگيری )نقطه زنی( نقوش و بندهای موجود در يك واگيره از حاشيه طرح ذرع و نيم رج شمار 40

استاندارد عملکرد: 
نقطه زنی )دورگيری( نقوش و گل ها با رعايت اصول نقطه زنی و با استفاده از رنگ های متناسب با يكديگر

شاخص ها:
آماده سازی رنگ و پالت و قلم مو ـ دورگيری )نقطه زنی( نقوش با قلمی با قطر مناسب با خانه ها ـ نقطه زنی خطوط دور نقوش با رنگی متناسب 

با رنگ زمينه نقش ها و همچنين رنگ متن ـ پركردن خانه های شطرنجی خطوط نقش ها بدون بيرون زدگی و نقص و شكست خطوط

شرایط انجام کار:      

مکان: كارگاه نقشه كشی
زمان: 60 دقيقه

ابزار و تجهیزات: 
ميز نقشه كشی، رنگ، قلم مو، پالت رنگ، آب، طرح رنگ آميزی شده بدون نقطه

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

2آماده كردن وسايل نقطه زنی )دورگيری(1

2انتخاب رنگ ها )دورگيری(2

2نقطه زنی )دورگيری( نقوش3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
2مديريت كيفيت ـ مديريت مواد و تجهيزات

*میانگین نمرات

*  حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.
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