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 *هابافتهجایگاه رنگ و نقش در ارزیابی دست

 چکیده
 سینه، عمدتاًبههای سنتی و سینههای دور و با توجه به آموزهویژه قالی از گذشتهها بهبافتهیابی دستارزیابی و ارزش كه رسدنظر میچنین به بیان مسئله:

ها وجود بافتههای فنی متنوعی كه در دستهای ظاهری و زیبایی، همچنین ویژگیو كیفیت آن متداول و جاری بوده است. ویژگی های بافتبر پایه ویژگی

نظر نماید. چنین بههای متداول در ارزیابی میها و گذشتهتر از سنتها را به اثری تبدیل كرده است كه نیازمند معیارها و ساختارهایی متناسبدارد، آن

این پژوهش در پی یافتن و مواد اولیه تأكید بیشتری دارند  گرا بیشتر بر معیارهایی همچون تراكم بافت ورسد كه بسیاری از كارشناسان ارزیابی سنتمی

 ها چیست؟بافتهها و معیارهای پراهمیت كیفی و كمی ارزیابی دستپاسخ این سؤال است كه شاخص

های كمی های كیفی )تجسمی( و اولویتدهی به ارزشئه ساختاری متناسب جهت اولویتاها و اربافتهی و كمی دستهای معیارهای كیفتبیین ارزش هدف:

 های اقتصادی و بازرگانی نیز مالک سنجش قرار خواهند گرفت.كه در ارزیابی

تر جهت آموزش كاربردی، ساختاری جدیدتر و متناسبهای علمی و ها و استداللاین مقاله یک پژوهش كیفی است كه با تکیه بر تحلیلش: روش پژوه

 شده است.ای، مصاحبه و تحلیل اطالعات نوشته نماید و با تکیه بر مطالعات كتابخانهها معرفی میبافتهارزیابی دست

ها بافتهطرح و نقش( در ارزیابی دست ها و معیارهای كیفی )رنگ ودهنده اهمیت و اولویت جایگاه شاخصهنتایج حاصل از مباحث پژوهشی نشان :هایافته

گرایانه های سنتهای ارزیابیها و شیوهها و معیارهای كمی مانند بافت و اندازه برخالف روشهای ارزیابی شاخصهبندی اولویتاست؛ همچنین در شیوه طبقه

 ها از اهمیت كمتری برخوردار هستند.بافتهدست
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 مقدمه
های فرهنگی و هنری، موجب ایجاد زنجیرۀ اطمینان و تر از هر نوع محصولی با ویژگیشناخت صحیح و مناسب

های هنر ترین جنبهیای امروز اقتصاد هنر یکی از مهمكنندگان و مخاطبان خواهد شد. در دناعتماد میان ارائه

یک از بازارهای هنری، از هنرهای تجسمی گرفته تا هنرهای  در هرآید. خرید و فروش آثار هنری شمار میبه

 آثار هنری و فرهنگی كه دارای ویژگی كاربردی هستند، خاص خود را دارد. یهاویژگی و كاربردی، تخصص

ها بافتهباشند. دستهایی نیز میهای اقتصادی مشخصی دارند كه با توجه به كثرت و تنوع دارای پیچیدگیویژگی

با سابقه تاریخی طوالنی و درخشان و فراز و فرودهای بسیار، دارای كاربردی نسبتاً گسترده در منازل،  ویژه قالیبه

هایی ها از شیوهبافتهرسد كه در ارزیابی و شناخت دستنظر میاز گذشته چنین بههای عمومی و كار هستند. محل

اختار تبیین شده بود و با گذشت زمان و تجربیات علمی صورت شفاهی و بدون سكردند كه عمدتاً بهاستفاده می

نشده مباحث  های سنتی آشکارتر شد. از نیازهای تأمیناین شیوه یتدریج حاصل گردید، كمبودهاو عملی كه به

های دانشگاهی نبود نظرات كارشناسو همچنین  شناسیتوجه به معیارهای بسیار پراهمیت زیبایی نبودارزیابی، 

 صحبت شدهاز آن كمتر های خاص هنرهای سنتی علت ویژگیكه به شناسی استفراموشی معیارهای زیباییو 

از دیرباز، گردش اقتصادی قابل توجهی در  یهای هنربافتهترین دستیکی از پرمخاطب عنوانبه قالی است.

برخوردار  دیداریهای ابی ویژگیخود اختصاص داده؛ اما از معیارهای مناسبی برای ارزیهنرهای سنتی ایران به

نماید. و اندازه قالی توجه و تکیه میبافت، ریزنقشی نبوده است و عمالً به معیارهای كمی در پردازش و ظرایف 

شناسانه مورد توجه های زیباییهای كیفی مانند رنگ، طرح در شاخصهاین در حالی است كه بسیاری از ویژگی

های تجارتی در ذهن و بافتهشناسی آثار نفیس و حتی دسترسد وجوه زیبایینظر میهرچند به اند.قرار نگرفته

های آن را نادیده گرفت. زمانی كه ای است؛ اما نباید جایگاه پراهمیت ویژگینگاه مخاطبان دارای جایگاهی سلیقه

وظیفه هنرمندان در قبال  های هنری یک اثر در میان است، باید به تأثیر مباحث اساسی آن نیز توجه شود.ویژگی

درستی ارائه شود. این پژوهش در پی یافتن به ۱ارائه آثار مقبول بسیار مهم و ضروری است تا اثر خوب و مفید

 ها چیست؟بافتهها و معیارهای پراهمیت كیفی و كمی ارزیابی دستپاسخ این سؤال است كه شاخصه

 

 روش پژوهش

های علمی و كاربردی، ساختاری جدیدتر و ها و استداللتکیه بر تحلیلاین مقاله یک پژوهش كیفی است كه با 

ای، مصاحبه و تحلیل نماید و با تکیه بر مطالعات كتابخانهها معرفی میبافتهتر جهت آموزش ارزیابی دستمتناسب

های گفتارهای كالسها با تکیه بر درس بافتهپژوهش در زمینه ارزیابی و ارزشیابی دست شده است.اطالعات نوشته 

صورت پذیرفته است. تجربیات  یهای هنرسال اخیر به صورت میدانی و بالینی در دانشگاه ۱5آموزشی ارزیابی در 

باشد كه با پژوهش حاضر میها از علل و دالیل بافتهسی سال گذشته محقق در عرصه بازرگانی و صادرات دست

ها در بازار كار، ضرورت بافتهختار و نظم در عرصه كار و ارزیابی دستگرایانه و بدون ساهای سنتآشنایی به ویژگی

ساختار  های دانشگاهی الزم دانسته است.ها را برای آموزشبافتهها و معیارهای كیفی و كمی دستمعرفی شاخصه

و سپس است تجسمی -های هنریحقیق حاضر براساس ارزشها در تبافتههای ارزیابی دستبندی اولویتو طبقه

ای و با تکیه بر ثبت مشاهدات میدانی انجام ها با مطالعه كتب و اسناد كتابخانهبافتههای كمی و فنی دستشاخصه
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ها در آموزش دانشگاهی بافتههای ارزیابی دستیافته است و با توجه به پیشینه تحقیق و عدم سوابق در تحلیل شیوه

 برای نخستین با پژوهش تدوین شده است.
 

 ینه پژوهشپیش
كنترل كیفیت در فرش »اند كتابها پرداختهاز جمله منابع مکتوبی كه به مباحث ارزیابی فرش و دستبافته

های مواد اولیه، كیفیت بافت، رنگرزی و حفظ ( است. این كتاب شامل مباحثی از ویژگی۱۳۹۷اله داد، ) «دستبافت

 ها به چگونگی افزایش كیفیت آنان پرداخته است.بافتهفنی دستهای كید بر ویژگیآو نگهداری قالی است و با ت

مباحث انبارداری،  بیان( با ۱۳۹۷ریزی آموزشی، و برنامه )سازمان پژوهش «ارزیابی و بازاریابی فرش»كتاب 

ها به بافتهمین مباحث مورد نیاز برای نگهداری و فروش دستأدر ت بندیبندی و عدلهای بافت، بستهشیوه

های های غالب در محیطهای میدانی و شیوهها طبق مشاهدهبافتهارزیابی و ارزشیابی دست نماید.مخاطبان ارائه می

گرایانه مانند سنتی و براساس سالیق متداول و اغلب بر مفاهیم كمیت های عمدتاْتجارتی و گاه دانشگاهی به شیوه

 گیرد.ناسانه رنگ، طرح و نقوش صورت میشهای زیباییاندازه، بافت و توجه كمتر به شاخصه

 

 تعریف ارزیابی
گیرد. این در حالی است كه در ارزیابی آثار حوزه هنرهای تجسمی بیشتر بر دو پایه فرم و محتوای آثار صورت می

پرداخته های الزم به اندازه كافی دلیل عدم شناخت یا آگاهیشناسانه بهها به ابعاد زیباییبافتهحوزه ارزیابی دست

بخشیدن  ها كه مبتنی بر اهمیتبافتهرسد این كاستی ناشی از ساختار سنتی ارزیابی دستنظر مینشده است. به

در فرهنگ  بر یک مفهوم اشاره دارد. لغتهای واژۀ ارزیابی در فرهنگبر بافت و تراكم و مواد اولیه بوده باشد. 

 عملِ یافتن ارزش هرچیز :«دهخدا»نامه لغت؛ (۱۱۹ص. ، ۱۳۸۱)معین،  كردنبهای چیزی را معین «معین»

هم تعیین و تخمین قیمت  و آن تعیین بها و ارزش چیزی «عمید»و در فرهنگ لغت  (۱5۴۰، ص. ۱۳۷۲)دهخدا، 

ره بیشتری اشا ۲كلمه سه بر «النگمن» نامهتعریف شده است. در واژه( ۹۴، ص. ۱۳۸۹)عمید،  برای یک اثر یا كاال

قضاوت مابین دو شخص یا دو چیز، دیگری تخمین قیمت و ارائه نظر بر ارزش و قیمت و شرایط یک  دارد؛ یکی

این ها، بهبافتهكلمه ارزیابی را در رده دست «استون. »(dictionary, 2009, pp. 576-574) چیز )كاال( آمده است

بافته است. در ارزیابی دستكردن ارزش اقتصادی یک ارزیابی به معنای مشخص»صورت تعریف كرده است: 

كنند و مواردی از قبیل سن و سالمتی، مواد اولیه، طرح و رنگ مورد توجه متداول، قالی را شناسایی و تشریح می

یابی و سنجش با توجه به مفاهیم آنان نسبتاً مترادف ارزیابی، ارزش .(۲۷، ص. ۱۳۹۱)استون،  «گیردقرار می

د و ندانتر از ارزیابی میارزشیابی را جامعاند، هرچند برخی از پژوهشگران با تفاوت معناهای آنان، شمرده شده

 را ارزشیابینکه ؛ یا آ(۱۱۰، ص. ۱۳۷5)بوال، موفقی و ابیلی، د نشمارتر از ارزیابی میرا وسیع حیطه كاربرد آن

توان ها میبافته. این تعاریف در حالی است كه در ارزیابی دست(۳۳، ص. ۱۳۷5)سیف، دانند می تر از سنجشجامع

ها و معیارها را در دو گروه تقسیم كرد؛ گروه كمی مرتبط با اصول فنی، كیفیت كاال و مواد اولیه نامیده شاخصه

 شوند.عنوان معیارهای كیفی شناخته مینقش هستند كه بهومانند رنگ، طرحدوم معیارهای كیفی شود و دستهمی
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 بافتمعیارهای ارزیابی قالی دست
گیرند، با توجه به فرآیند بندی و میزان اهمیت مواردی كه در ارزیابی مورد توجه قرار میاین پژوهش، دستهدر 

تولید است، مورد بررسی قرار گرفته؛ در نهایت سعی تولید، تولید و پس از گیری قالی كه شامل مراحل پیششکل

بودن در ذهن مخاطب وجود  های مختلفی كه در انتخاب قالی از نظر مطلوب و مقبولشده با توجه به دیدگاه

ترتیب تأثیرگذاری و ها را بهبافتهمعیارهای كیفی ارزیابی دست .۳ها پرداخته شودترین آندارد، به ارائة مطلوب

 توان به این صورت معرفی نمود: نان، میاهمیت آ

 . رنگ: این ویژگی باالترین تأثیر را در توجه مخاطبان دارد.۱

 هاست.. طرح و نقش: شامل هماهنگی نقوش رنگارنگ، تناسبات و جذابیت نقش و نگاره۲

كاربرد را مورد تعریف ها در دیدگاه مخاطبان، پراكندگی رنگ، تناسبات طرح و نقش و بافته. اندازه: ابعاد دست۳

 دهد.قرار می

 

 رنگ
شود. رنگ از جمله محسوب می پیرامون زندگی مردمعنوان عنصری مهم و كاربردی برای تزیین محیط رنگ به

توان احساسات درونی را بیان كرد یا تأثیراتی بر ذهن و احساس مخاطبان وسیلة آن میهای مهمی است كه بهمؤلفه

رسد، مجموعه روابط نمادین و تصویری آن با باورهای مواردی كه در مورد رنگ به ذهن می گذاشت. یکی از اولین

همین دلیل ؛ به(۲۶۷، ص. ۱۳۸5)رایلی و داگالس،  باشدهای رنگ میافراد است كه از جمله مؤثرترین جنبه

تواند فضای خاصی رنگ میگذارد. ها چه در محیط كار و چه در خانه، بر احساسات افراد تأثیر مینشینی رنگهم

همچنین در نگاه  .را ایجاد نماید، روحیه انسان را متحول كند و میدانی مناسب برای بروز خالقیت انسان باشد

چنان كه در گردد؛ آننمیمتفکران اسالمی رنگ اهمیت و جایگاه تعاریف كنونی را دارا نبوده است و بر آن تأكید 

ه.ق، ص. ۱۴۱۰)شیرازی،  زیبا است ت بایسته و شایسته خود را داشته باشدهر چیزی كه كماال ۴مالصدراتعریف 

در نتیجه  ؛باشدداشتهجنس خوب  ،نوازآمیزی چشممورد تحسین است كه نقشه عالی، رنگ ایبافتهدست .(۱۲۸

ها مؤلفهسزایی در فرم و محتوای اثر دارد، به سایر هجز توجه به رنگ كه شاخصة بسیار مهمی است و نقش ببه

ارتباط نسبت به رنگ  5پوالک با برداشت از ایده فکری نظیر هارمونی نقوش، تعادل، توازن نیز باید نظر داشت.

طور بهم هم شناخت تئوریک نداشته باشی ،رنگ ازدرک ما از زیبایی با رنگ بسیار ساده و فوری است و اگر هم 

)كیفیت عینی( آن با  طیفكند و عمق و گرما و ا نفوذ میراحتی در مغریزی در موقعیتی قرار داریم كه رنگ به

ها و ها در دورهطور حتم رنگبه .(Smith, 1985, pp. 33-38) شودبعضی از احساسات و عواطف ما آمیخته می

های شده در قالی های استفادهرنگ .اندهای خاصی در فرهنگ و هنر ایران دارای گوناگونی و تغییراتی بودهتاریخ

های های آن دوره )با توجه به نگارهكاررفته در نگارگریهای بهآمده از دوره صفوی احتماالً تحت تأثیر رنگدستبه

توان با تأثیر حضور و نقش رنگ در قالی را حتی می .(5۸، ص. ۱۳5۶)ورزی،  باشدآمده از آن دوره( میدستبه

دهنده نسبی شخصیت و روحیه طور كه رنگ لباس، نشانلبسه مردمان، همانند دانست. همانرنگ در پوشش و ا

عنوان عنصری تأثیرگذار تواند همین كاركرد را داشته باشد. رنگ بههمان میزان نیز رنگ در قالی میفرد است، به

كننده بتواند آن را با تزیینات زندگی عنوان مصرفای استفاده شود كه بیننده بهگونهدر نظر مخاطب باید به

های تأثیرگذار قالی ایران، بدون رین ویژگیاز مهمت خبره را از نظر زیبایی جذب كند. نگ نماید یا مخاطبهماه
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بافی، تفاوت در انتخاب و چیدمان بافی است. در هر منطقه از مناطق قالیبندی مناطق مختلف قالیتردید تنوع رنگ

مبحث رنگ در  نگ و سنن تأثیر گرفته است.رنگ، محسوس است. این تنوع از عوامل مختلفی چون اقلیم، فره

و ها است بندی قالیای متنوع در رنگهصورت كیفی كه شامل طیفشود: نخست بهقالی به دو صورت مطرح می

بندی متن زاها و رنگرزی الیاف قرار دارد. رنگ در حالت كیفی به نوع رنگی كه در طبقه رنگصورت كمدیگری به

دهنده نقشه قالی در مورد رنگ زمینه قالی كه بخش شود؛ بدین معنا كه طراح یا سفارشو حاشیه قالی اطالق می

بندی قالی به دو دستة كند؛ بنابراین در وهله نخست، رنگگیری میگیرد، تصمیموسیعی از سطح رنگ را در برمی

ی در مرحله بعدی بندی نقوش و عناصر درون قالشود؛ سپس رنگرنگ متن یا زمینه و رنگ حاشیه تقسیم می

شده، در انتخاب رنگ متن و  های بافتهگیرد؛ همچنین باید به این نکته اشاره داشت كه برخی از قالیقرار می

 شود.ها میهایی در معرفی صحیح رنگحاشیه، توازن و تناسب ندارند كه این امر، موجب دشواری و پیچیدگی

 

 های پرکاربرد در قالی ایرانرنگ
های ایران دارای تنوع پرشماری در عرصه رنگ تأثیرگذار كند، قالینقش پراهمیتی كه رنگ در قالی ایفا میدلیل به

ها را طور حتم بررسی یکایک آنهای ایرانی بههای زیبای قالیگران هستند. تنوع پرشمار رنگدر دیدگان مشاهده

الی عمدتاً در دو گروه كلی متن و حاشیه بررسی رو چون تقسیم رنگ در طرح قاین پذیر نخواهد نمود؛ ازامکان

های پركاربرد در متن و حاشیه از رنگ رفته در این دو بخش پرداخته خواهد شد. كارهای بهبررسی رنگشود، بهمی

 و ۹ای، زرشکی، قرمزدانه۸، سرخ۷، رناسی۶رنگ الكی اشاره كرد كه در مناطق مختلف قرمز الكیتوان بهقالی می

گذاری نیز قابل افزودن است. علت نام ۱۰، اصطالحاً دوغیشود. به این طیف از رنگ، انواع صورتیم برده می... نا

بافی كننده یا اصطالحات رایج در مناطق قالیهركدام از این اسامی، عوامل مختلفی چون نوع رنگزا و مواد تثبیت

بافی همچون ده است. فام الكی در مناطق قالیگذاشته شها است كه بر اساس عرف و فرهنگ جامعه، این نام

بافی ایران مورد عبارتی در تمامی مناطق قالیاصفهان و به آباد(، خراسان، كردستان وآذربایجان، مركزی )سلطان

ای صورت سرمهها، طیف رنگ آبی است كه اغلب بهرایج در قالی هایمصرف و استقبال عامه بوده است. دیگر رنگ

، آبی اصطالحاً ۱۲، الجوردی۱۱ایشود. آبی فیروزهتركیبی از سبز و یا گاهی سرخ با رنگ آبی است( استفاده می)كه 

ها هستند. رنگ آبی در بیشتر مناطق شده در قالی های رنگی استفاده... از دیگر طیف ، آبی آسمانی و۱۳نفتی

شود. رنگ كرم، كار برده می، آذربایجان و كردستان بههایی از فارسبافی همانند كاشان، اصفهان، نایین، بخشقالی

شود. كار برده میوفور بهها بهبافت است كه در اكثر قالیدیگر رنگ پركاربرد و غالب در زمینه و حاشیة قالی دست

علت در بیان  گردد.های رنگی متفاوت، اغلب در مناطق اصفهان، نایین و تبریز استفاده میاین رنگ نیز در طیف

 ،توان به این دالیل اشاره نمودشده در مناطق مذكور، می های تولیدها در بیشتر قالیاستفاده غالب از این رنگ

هاست؛ بدین معنا كه حضور این رنگ در متن قالی یا حاشیه، موجب جذب و جلب نخست قدرت جذب این رنگ

شینی و هماهنگی مناسب در كنار یکدیگر و ا، همنهدیگر استفاده از این رنگشود. علت توجه بیننده به قالی می

شود؛ هرچند نباید عوامل های موجود در متن و حاشیه است كه منجر به زیبایی بصری بیشتر اثر میسایر رنگ

ها كه در سایر رنگ تأثیر دانست.ها توسط بافندگان و طراحان آن مناطق بیاقلیمی را در استفاده از این رنگ

روند و در زمینه متن و حاشیه كار میعنوان رنگ نقوش قالی بهشوند، بهكار برده میمختلف به های مناطققالی

تری نسبت به قبل صورت كاملهای شهری نقوش بهگردند. در بعضی قالیقالی درون و دور نقوش پخش می
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 دارشود كه موجب حجمنور و سایه استفاده می شوند؛ به این شکل كه در نقوش از طیف رنگیآمیزی میرنگ

ها، شده در نقوش مانند گل های استفاده، برخی از رنگ۱جدول گردد. در شدن نقوش می دیده شدن و زیبا

ها اشاره شده است و باید به این نکته نیز های ختایی، بندهای اسلیمی و قابها، ساقهها غنچهها، برگبرگگل

دلیل شود. در آخر بههای یک قالی مینقوش، موجب افزایش تعداد رنگآمیزی اشاره كرد كه طیف رنگی در رنگ

 ها اشاره شده است.ها در جدول زیر به پركاربردترین آنتعدد اسامی رنگ

 

 طرح و نقش
های طرح و رسد بعد از تأثیرگذاری رنگ، ویژگینظر میشناسانه، بهدر ارزیابی قالی با معیارهای كیفی و زیبایی

دهنده هر اثری در همیت است. طرح در آثار تجسمی، به روند سازماندهی و قرارگیری عناصر تشکیلنقش دارای ا

شده از عنصر و  یو طراح یهر اثر هنرشود؛ همچنین یک چارچوب با توجه به ریتم، تضاد و تعادل آن گفته می

-۳۴۹ص. ، ص۱۳۸5)پاكباز،  كه آن را نقش گویند شودیبه آن اثر استفاده م یبخش و مفهوم نییتز یعناصر برا

دادن و چگونه ساختن آن یا چیزی كه معنای هنر یا فرآیند ساخت یا چیزی برای نشان در لغت به ۱۸طرح .(5۹۸

 عنصریبه همینطور در تعریف لغت نقش  ؛(457p.  ,2009, dictionary) ۱۹قرار است شبیه به آن گردد، آمده است

 .(dictionary, 2009 , p. 1137) كردن چیزی یا جایی اشاره شده استبرای دكور و تزیین

 
 بافت كه در مناطق بافندگی رایج هستند. منبع: نگارندگانهای رایج در قالی دستاسامی برخی از رنگ .1جدول 

 

 سبز یشمی

 

 فیلی

 

 آلبالویی

 

 طالیی
 

 ۱۴شتری

 ۱5بژ عنابی مسی سبز زیتونی

سبز 

 كاهویی
 درباری ۱۶پیازی طوسی

 حنایی ۱۷ایچُهره آجری یاسی

 ایمله  عبایی ایقهوه موشی

در منابع مربوط به قالی نیز تعاریفی از طرح و نقش ارائه شده و در تعریف طرح، به تركیب سراسری از اجزای 

. (Stone, 1997, p. 63)های رنگی است، اشاره گردیده است كننده قالی كه متشکل از خطوط یا زمینهتزیین

، ۱۳۹۰ دانشگر،)همینطور به چارچوب و ساختار كلی نقوش برای رسیدن به هدفی مشخص تعریف شده است 

ها، منابع اغلب به عنصر یا شکل مشخص در قالی و همچنین به مجموع نگارههمان . كلمه نقش در (۴۷ص. 

شده،  كند، بیان گردیده است. با توجه به تعاریف یادهای قالی را مزین میوناگون كه طرحها و تصاویر گمایهنقش

معنای پایه و اساس اثری را دارد و تركیبی كلی از چارچوب یک قالی را « طرح»شود كه اینگونه برداشت می

را بر عهده  یقالچارچوب  كنندهنزییبخش ت یقالنقوش متداول در  ریو سا هاهیماشنق نیهمچندهد؛ تشکیل می
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های تولیدشده در مناطق مختلف جغرافیای بافندگی قالی ایران، طرح و نقش قالی .(۶۴، ص. ۱۳۸۷، اربابی)دارند 

 هندسی و با جزییات بیشتر( و شهری)نیمه هندسی(، روستایی )كامالً تجریدی و صورت عشایریتوانند بهمی

گیرند. از شده منظم و مشخص قرار میبندیطبقه های)گردان و پرجزییات( باشند كه همگی در چارچوب

گانه شركت سهامی فرش ایران بندی نوزدهطرح و نقش، طبقه بندیطبقه شده در مورد تعاریف ارائه پركاربردترین

بندی ربردی خود را از دست داده است و طبقهنبودن ساختار مناسب در تعاریف، قابلیت كا است كه با توجه به دارا

االت هایی كه در تعریف طرح و نقش وجود دارد، این اشکرسد؛ افزون بر این، تفاوتنظر مینادرست و مخدوش به

نخست، باید ساختار كلی نقوش یا شکل كلی و معماری برای ارزیابی طرح و نقش،  دهد كهدرستی نشان میرا به

با عنوان طرح معرفی نمود و چنانچه نقوش طرح دارای موضوعی باشند آن را در ادامه افزود.  نقوش آن ساختار را

پذیرد نمودن معرفی یک قالی صورت می جهت تکمیل ۲۱و نوع نقشه ترسیمی ۰۲در سایر موارد چون اسلوب طراحی

بر دو محور طرح و نقش  ۲۲شده ائهبندی اررو اساس طبقهها ندارد؛ ازاینبندی انواع طرح قالیو تأثیری بر طبقه

ای، لچک ترنج، باغی، توان در هفت عنوان كلی معرفی نمود؛ محرمات، قابی، واگیرهها را میطرح قالی استوار است.

های ختایی، اسلیمی و تلفیقی از هردو )اسلیمی ها شامل نقش؛ همچنین نقوش قالی(۲)جدول محرابی و افشان 

ای و های طبیعی و افسانهه، انواع درختان، گلدان، دسته گلی، جانوران )حیوانات، پرندهمایه بتو نقش ۲۳ختایی(

كه با توجه به تعداد پرشمار و  ۳جدول ... هستند  فرنگ وماهی(، قندیل، اشیای زیرخاكی، مناظر و تصاویر، گل

 .(۱۶۴ص. ، ۱۳۹۹)عیقرلو و زاویه، تنوع بسیار، صرفاً به تعدادی از آنان اشاره شده است 

 
 منبع: نگارندگان.  های متداول قالی ایران.طرح .2ول جد

    

  .افشان .1تصویر 

 Oriental Carpets in) منبع:

the Philadelphia Museum 

of Art, n.d.) 

منبع: آرشیو . حرابیم .2تصویر 

 نویسنده دومشخصی 
 . باغی .3تصویر 

 ۲۶، ص. ۱۳۸۲نصیری، منبع: 
 . لچک ترنج .4تصویر 

 ۳۴، ص. ۱۳۸۲نصیری، منبع: 
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  .ایواگیره .5تصویر 

 Ford, 1981, p. 178 منبع:
 .قابی .6تصویر 

 نویسنده دوممنبع: آرشیو شخصی 

 .محرمات .7تصویر 

 ۲۷، ص. ۱۳۸۱ژوله، منبع: 

 

 منبع: نگارندگان. .بافتقالی دست . نقوش متداول در3جدول 

   

 ۱5۰، ص. ۱۳۸۸رهنورد، منبع: بته.  .10تصویر  منبع: سایت فرشکده .گل فرنگ .9صویر ت Hossein, 1956, p. 7: منبع گلدان.. 8تصویر 

   

  ماهی. .11تصویر 

 .۱۳5۶شركت سهامی، منبع: 
 اسلیمی. .12صویر ت

 ۲۰۳، ص. ۱۳۹۱، خرمیاسکندرپورمنبع: 
 ختایی.  .13تصویر 

 5۶، ص. ۱۳5۳ادواردز، منبع: 

های تر از ویژگیتوان سرآغاز شناختی مناسبها و نقوش قالی را میبندی طرحهای طبقهآشنایی و آگاهی از شیوه

ها دهنده طرح قالیها برشمرد. از آنجایی كه نقوش، اجزای تشکیلها و نقوش قالیساز طرحتأثیرگذار و زیبایی

ها و ترسیمات نقوش تعیین خواهند نمود؛ به بیان عاد، رنگها را در اببافتهباشند، ساختار ارزیابی كیفی دستمی

شینی و هماهنگی، همنها قالیها را در تركیب نقوش سازنده طرح كلی بافتههای دستدیگر، معیار ارزیابی زیبایی

معیار طرح و نقش بر  ها،پس از معیار رنگ رسدنظر میطور بهبنابراین این توان دانست.های رنگی آنان میویژگی

گران داشته باشد؛ همچنین در ویژگی شناسانه را در دیدگان مشاهدهبافت بیشترین تأثیر زیباییهای دستقالی

 نماید.ها در یک رابطه بینابینی، طرح و نقش پس از رنگ، بیشترین ارتباط را از نظر تجسمی برقرار میبافتههنری و دست
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 ابعاد و اندازه
انگیزترین مسائل مورد توجه هنرمندان و مخاطبان آثار هنری بوده كه همواره در تناسب و ابعاد از اعجابدنیای 

گران ایرانی در خلق آثار خود هنرمندان و صنعت ناپذیر آثار بوده است. بسیاری ازانواع صنایع و هنرها، جزو جدایی

های ابعادی است كه در تحلیل و و پركاربردترین نسبتاند. نسبت طالیی جزبا معیار ابعاد ارتباط مستقیم داشته

نسبت الهی نیز شناخته و  ییعدد طال ،ییهای برش طالنامبه كه یینسبت طالشود. بررسی آثار از آن استفاده می

هم  ، امروزهنسبت عدد و ین؛ ا(۳۳، ص. ۱۳۸۸، دوتسی) شود، مشخص میφفی ییونان با حرف معموالً ،شودمی

اعداد فی یا فیبوناچی با اعداد مشهور، نسبت طالیی كه  شود.استفاده میوفور به های مختلفو طراحی هادر هنر

 یینسبت طالبا اشکال طبیعی مانند آناناس، صدف و سایر موجودات طبیعی در ارتباط هستند، شناخته شده است. 

اما در فرمول  X-2X-1 است. یاچندجمله شهیبرابر با بزرگتر از دو ر -مورد مطالعه قرار گرفت دسیكه از زمان اقل

𝜑دهد: تری را میدرجه دوم مقدار دقیق =
1+√5

2
= 1.6180 (Schneider, 2016, pp. 2-3). نیا بایز قتیحق 

پیشینه استفاده از نسبت طالیی را در  .شودیساده به متقابل خود مربوط م اریفرمول بس کیبا عدد فی است كه 

كه معماری اهرام  اند. بسیاری از مورخان بر این عقیدهاندهزدسال و حتی بیشتر تخمین  ۴۰۰۰طول تاریخ حدود 

گرفتن در لیست عجایب هفتگانه جهان شده  ثالثه مصر نیز از این نسبت طالیی پیروی كرده و همین باعث قرار

در تابلوی  است. پارتنونكار رفته، تابلو مونالیزا و معماری معبد سبت طالیی در آن بهاست. از دیگر آثاری كه ن

ترتیب و با توجه به عدد تابلو شروع شده و به، اثر داوینچی، از مركز صورت یعنی بینی سوژه (۱۴)تصویر مونالیزا 

گیرد می زیرین صورت را فرا كند. این سیر حركتی از بینی شروع شده سپس نیمهشدن می فی شروع به بزرگ

كردن  پیدا كند. این روند ادامهبعد از آن كل صورت و این روند تا قسمت میانی سوژه نقاشی ادامه پیدا می

همانند معماری،  طرز درستی توسط هنرمند پیاده شده است.دهنده نسبت طالیی هستند كه بهها نشانمستطیل

نسبت طالیی استفاده از  با الهام از طبیعت، آثاربرای طراحی  معاصر طراحان بزرگ نگارگران قدیمی و بسیاری از

الخصوص قالی، شاخصه اندازه و ابعاد بعد از رنگ و ها علیبافتهدر دست .(۲۰۲، ص. ۱۳۹۷اللهی، )آیت كنندمی

كنندگان قالی اكثر مصرفشناسی دارای اهمیت است؛ بدین صورت كه طرح و نقش سومین معیار ارزیابی و زیبایی

بافت با توجه به اقتضای فضای موجود برای منزل یا محل كار خود به آن توجه ویژه دارند و نسبت به آن دست

ارتباط ابعاد قالی با سایر هنرهای مستظرفه و دلیل كمبود منابع مکتوب دربارۀ به نمایند.برای تهیه قالی اقدام می

ها اظهارنظر كرد؛ ولی آنچه توان در مورد چگونگی محاسبه ابعاد قالیطور قاطع نمیهمچنین هنرهای تجسمی به

تغییر محیط زندگی دچار دگرگونی شده و این  ها با توجه بهكه مشخص است، این است كه همیشه ابعاد قالی

های سکونت هایی متناسب با نیازهای محلتغییرات تا به امروز نیز ادامه داشته است. این روند باعث شده تا قالی

 توانیم كه ییهایقال از كنندگان دارا باشند.های الزم و ضروری را برای مصرفتولید شده و مقبولیتكار و یا 

 در. هستند یصفو دوره از آمدهدستهب یهایقال قرارداد، یابیارز مورد را هاآن كاربرد و ابعاد مشخص صورتبه

و  نقش و طرحدر  ییبایصالبت و ز اوج به بلکه ؛رسدیو ظرافت م ییبایبه اوج ز هابافتهدستتنها نه هیصفو دوران

 ابعاد و هایقال كاربرد نقش، و طرح نیب ارتباط دوره نیا در. (۱۹. ص ،۱۳۹۲ ی،رضو ی)حشمت ابدییمرنگ دست 

 عرض به طول نسبت ،امروز به تا گذشته از آمده دستهب یهایقال ابعاد به توجه با. دید توانیم یخوببه را هاآن

 عرض و طول نسبت به توجه و ۴ جدول به ینگاه با .است بوده ریمتغ ۶/۱ یال ۴/۱ نیب عمدتاً رانیا یهایقال

 ابعاد نسبت كه نکته نیا مورد در. كرد مشاهده توانیم شده دیتول یهایقال در را ییطال نسبت تیرعا ها،یقال

تجزیه و تحلیل تابلوی  .14تصویر 

 .مونالیزا با استفاده از نسبت طالیی

 http://monalisa.org منبع:
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 آن شده دیتول یهایقال اكثر كه داشت نظر در دیبا ستندین ییطال نسبت با مطابق دوره نیا یهایقال از یبعض

 .دادندیم سفارش را هایقال نیا خود نظر مورد یفضا اساس بر دهندگانسفارش طبعاً و است بوده یسفارش صورتبه دوره

 
 .های دوره صفوی. منبع: نگارندگانابعاد و تناسب بعضی قالی .4جدول 

 نسبت طول و عرض ابعاد )سانتیمتر( قالی

كردن مقبره شیخ صفی توسط مقصود كاشانی قالی شیخ صفی كه برای مفروش

 هـ تولید گردید. ۹۴۶در سال 

5۳۴×۱۰۲۸ ۱.۹ 

قالی با طرح لچک ترنج و معروف به قالی شکارگاه كه در موزه میالن نگهداری 

 هـ در اصفهان تولید شده است. ۹۲۶شود و در سال می

۳۶۰×۶۹۰ ۱.۹ 

 ۱.۷ 5۴۰×۳۱۶ در نیمه اول قرن دهم در كاشان تولید شده است. ۲۴قالی معروف به چلسی

 ۱.۶ ۱5۰×  ۲۴۴ بافته شده است. كاشانكه در  مونیخقالی ابریشمی موزه 

گلیم فرش ابریشمی معروف به فیگدور مربوط به اواخر قرن دهم هجری كه 

 اند.محل بافت آن را كاشان دانسته

۱۲5×۱۹۲ ۱.5۳ 

 ۱.5۴ ۲۶۹×۱۷۴ منتسب به قرن دهم هجری. ۲5قالی معروف با نقش گلدانی ژزیوراگ

هجری است كه در  ۱۱به قرن قالی موج دریا، محل بافت آن كرمان و مربوط 

 شود.حال حاضر در موزه هنرهای سنتی وین نگهداری می

۳۲۰×۶۷۷ ۲.۱۱ 

 ۲.۱ ۶۹5×۳۲۳ هجری است. ۱۰قالی شکارگاهی وین در اصفهان بافته شده و مربوط به قرن 

كردن مقبره شاه عباس دوم قالی مقبره شاه عباس دوم، این قالی نیز برای فرش

 تولید گردیده است.

۲۶۸×۱۷۱ ۱.5۶ 

 

 شده در ایران های تولیدابعاد رایج قالی
كلی به چند گروه  طوررو شده است و بهها با توجه به فضاهای متفاوت در حوزه معماری با تغییراتی روبهابعاد قالی

نیم، قالیچه، پرده، قالی، ورعشوند كه ابعاد ذپارچه تقسیم میای و بزرگپارچه، قالی، پردههای كوچکعمدۀ قالی

 های متداول ارائه شده است.ابعاد قالی 5جدول شده قالی ایران است. در  های رایج تولیدمتری، اندازهدوازدهمتری،  هن

 
 .۲۰۶-۲۰۲. ص، ص۱۳۸۱حشمتی رضوی، . منبع: های ایراناندازه و ابعاد متداول قالی .5جدول 

 متراندازه به سانتی ابعاد  ترنتیماندازه به سا ابعاد 

 ۳۰۰×۲۰۰ قالی ۶ ۱۶۴×۱۱۲ //۱5۶×۱۰۴ و نیم ۲۶ذرع ۱

 ۳5۰×۲5۰ مترینُه ۷ ۱۲۰×۲۲۰ دو ذرع ۲

 ۴۰۰×۳۰۰ متریدوازده ۸ ۸۰×۱۳۰ ذرع و چارک ۳

 ۶۰۰×۴۰۰ بزرگ پارچه ۹ ۲۰۰×۱5۰ قالیچه ۴

  ۲۲۰×۱۸۰ ایپرده 5

شده است. ابعاد ها ابعاد دیگری نیز دارند كه در برخی مناطق عشایری و روستایی در گذشته و امروز بافته میقالی

 ها به شرح زیر است: و اندازه بعضی از این قالی

 متر متغیر است.سانتی ۱۲۰الی  ۱۰۰و طول آن بین  ترسانتیم ۹۰الی  ۶۰ها حدود قالی عرض این نوع از پشتی:
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. بافت كلگی بیشتر در قدیم استمتر سانتی ۲۰۰×۳5۰، ۱۷۰×۳۰۰، ۱5۰×۳۰۰ها معموالً ابعاد اینگونه قالی کلگی:

 ت.و در میان چادرنشینان و روستاییان معمول بوده اس

 است.انواعی از قالی با ابعاد كوچک )عرض كمتر از یک متر(  خرک، پشتی، پادری:

 د.شوبرای پوشاندن روی پله و راهرو استفاده می اغلب نوعی قالی كه دارای طول بلندی است و کناره:

. ص، ص۱۳۹۰)تجدد،  شوداست بافته میسانتیمتر  5۰×۷۰این قالی به اندازه پاگرد در ورودی كه معموالً  پادری:

۱۶۹-۱۷۱).  

 گذارتأثیر ایرابطه شده در آن دارای استفاده شوو نق هاها و طرحكردن رنگها با احاطهبافتهابعاد و تناسبات دست

رفته در تولید این  كارها است؛ همچنین تناسبات بهبافتهدر دست گرفته شکل یهاییبایز شیافزا در میو مستق

 .كندیم فایا یمنازل امروز یو كاربردها یداخل یدر معمارقبیل آثار هنری نقشی مؤثر 

 

 بافت
شدن آن در دنیا شده، تنوع در  بافت ایران كه موجب شناختهبسیار مهم قالی دستكمّی و های یکی از شاخصه

لول و تخت، نحوۀ پوددهی، های بافت لول، نیمهای متقارن یا نامتقارن، شیوههای بافت آنان است. انواع گرهشیوه

)صوراسرافیل،  ها دقت كردمتفاوت همگی مواردی هستند كه در هنگام تولید باید به آن اولیه استفاده از مواد

شود و از دید فنی عواملی ها بر روی تارهای قالی انجام میگیری گرهواسطه شکل. بافت قالی به(۲۱۳، ص. ۱۳۸۱

سب بافت، مصالح استاندارد بودن نمرۀ نخ با رجشمار قالی، شرایط محیطی منا بودن تارها، متناسب چون یکدست

هم بهتر انجام شوند، یک قدر در كنار. این موارد هرموثر هستندو مهارت بافنده، همگی در كیفیت تولید یک قالی 

همانطور كه در بسیاری از منابع به آن اشاره شده،  فنی حاصل خواهد شد.نقص از نظر كمی و باارزش و بی قالی

 همچنین با اكتشافات صورت ؛(۴5، ص. ۱۳5۶)ورزی، اند زار سال تخمین زدههسابقه بافندگی را بیش از پنج

جمله وسایل بافندگی و ریسندگی مانند دوک، نخ ریسی، دفتین )دفه یا شانه( و كارد از قبرهای زنان،  گرفته از

، ۱۳۹۲ )حشمتی رضوی، كنداحتمال وجود و قدمت نساجی و بافندگی پیش از كشف قالی پازیریک را تقویت می

دلیل گستردگی جغرافیای بافندگی همواره وجود داشته؛ اما با گذشت زمان و هرچند تنوع بافت به .(۹۶ص. 

های مختلف و های مختلف بافندگی صورت پذیرفت و با تجزیه و تحلیل قالیگسترش ارتباطات، آشنایی با سبک

یی و روش ذهنی یا عشایری، روستاها عموماً بهیشناخته شدند. بافت قال های قالیهای بافندگی، انواع گرهروش

 های طرح و نقش، برای بافتهدلیل پیچیدگیهای با نقشه شهری بهاین بین، قالیگیرد. دربافت صورت میشهری

ها از جمله ذهنی، شده برای خوانش توسط بافنده دارند. سایر قالی از پیش آماده ۲۷ایشدن آن نیاز به نقشه

شود و قالی روستایی آید، از ذهن بافنده مستقیماً بر روی تار و پود قالی گره زده میاز نام آن برمیهمانطور كه 

بافت خوب یک قالی  شود.شده تولید می از قبل آماده ۲۸وسیلة نقوش ذهنی و گاه از روی الگوهاینیز گاه به

 ۲۹های روستایی و عشایری )ذهنی(قالی بودن شرایط تولید آن با سایر دلیل متفاوتخصوص قالی شهری بهبه

دستی ها عبارتند از: یکها دقت كرد؛ برخی از این شاخصههایی است كه در هنگام تولید باید به آندارای شاخصه

ها، پیچش مناسب ، پوددهی صحیح و كوبیدن مناسب پود های طولی و عرضیبودن لبه ها، صاف و موازیگره

بستن هنگام بافت(، خواندن و اجرای صحیح نقشه و رنگ قالی، همچنین جلوگیری  زهها )در صورت شیراشیرازه

های بیهای پراهمیت در ارزیا. این موارد از جمله شاخصه ... وباالزدگی نقوش، سرنخ شدن نقوش یا  از كوبیده
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، ص. ۱۳۹۰)اربابی،  ی و فنی تولید قالی یا همان موارد مرتبط با روند بافت استكارشناسی قالی در حوزه كم

گرفتن موارد مذكور، بافت از نظر فنی در ارزیابی قالی دارای اهمیت است و ارتباط و تأثیرگذاری  نظر با در .(۴۶

بندی و هماهنگی در دریافت وجوه زیبایی قالی دارد؛ بدین صورت كه اگر تمام عوامل كیفی شامل طراحی، رنگ

پود دار قالی شکل نگیرند، قابل بررسی و ارزیابی  و مادامی كه بر روی تار نقوش با طرح در نقشه قالی رعایت شوند،

زدن و هماهنگی نقشه قالی با اندازه دار نیستند؛ بنابراین رعایت اصول اولیه هنگام بافت مانند نحوه صحیح گره

شناسی عیارهای زیباییاشکال، تمامی مشده بی شدن آن تأثیرگذار بوده است. یک قالی بافتهقالی در هرچه زیباتر

 دهد.شده را در خود جای می بیان

 

 نتیجه
ماهیت فرهنگی و هنری ختلف بافندگی ایران را، آثاری باهای متنوع مناطق مویژه قالیهای ایرانی، بهبافتهدست

هایی مانند شاخصهرسد كه اغلب نظر میها چنین بهبافتههای سنتی ارزیابی دستتوان معرفی نمود. در شیوهمی

هایی كه درج شده است، مورد بودن نگارها به ترتیب و اولویت رجشمار قالی، بافت، كیفیت مواد اولیه و ریزنقش

های كیفی و كمی به تناسب های دانشگاهی، شاخصهكه در نیازسنجی آموزش حالی گیرند؛ درتوجه قرار می

ارزیابی و ارزشیابی متداول  توان تعریف نمود.تر میساختاری متفاوتگونه و یک از آنان را به ها و اهمیت هرارزش

گرایی از قبیل بافت و های كمیتهای كارشناسی تجارت و بازار، عمدتًا متکی بر شاخصهو نسبتاً فراگیر در محیط

های ارزیابی، خصهها، بافت خوب و ابعاد بزرگ قالی در شارسد تراكم گرهمینظرچنین بههمگیرد و اندازه صورت می

بافی ایران، با وجود تنوع پرشمار رنگ مناطق كه در فرهنگ و هنر قالی حالی در اولویت و تأثیرگذارتر هستند؛ در

رسد كمتر مورد نظر میهای ایران هستند، بهبافتههای برجسته دستها و نقوش متنوع كه از شاخصهمختلف، طرح

ها كمتر های تأثیرگذار این شاخصهاند و همچنین از جایگاهرزیابی قرار گرفتههای ابندی در شاخصهتوجه و اولویت

شناسانه در توجهی به معیارهای زیباییاست. گویا چنین كم های كارشناسان نیز بودهگو و قضاوتومورد گفت

همانند رنگ، طرح های ارزشمندی های سنتی متداول را بتوان ناشی از عدم شناخت تأثیر ماهیتارزیابی به شیوه

های فنی و گرایانه و متکی بر اولویتهای ارزیابی كه سنتاین شیوه و نقوش در فرهنگ قالی ایران دانست.

شناسی و یا های زیباییدقت الزم و ضروری به شاخصهها هستند، با توجه به عدم بافتهگرایانه در دستكمیت

که مگر آن های علمی و پژوهشی مورد انتظار نیستند.كفایتگرا در محافل آموزش دانشگاهی دارای كیفیت

یک از آنان با ساختاری متناسب  ها و تأثیرات هرهای ارزیابی متناسب با شناخت و تحلیل و متکی بر ارزششیوه

ها گرایانه شاخصههای میدانی، نحوه ارزیابی سنتاین پژوهش بر آن است تا با مطالعه و ثبت مشاهده مطرح شود.

های تأثیرگذار كیفی و های فراگیر را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد تا ساختاری متناسب با شاخصهو اولویت

های كیفی بر اساس مبانی بندی بر شاخصهرو با اولویتاین ها متناسب معرفی نماید؛ ازكمی را در ترتیب و اولویت

ها و نقوش در نخستین گام و د. رنگ و طرحپردازبندی با معیارهای كیفی میهنرهای تجسمی به طبقه

ها با تنوع پرشمار آنان و همچنین طرح و گیرند؛ بنابراین قدرت جذاب رنگها قرار میترین شاخصهپراولویت

ارزیابی  ترین شاخصهگیرند، مهمها جان میها و حاشیههای آنان در متنها و جذابیتنقوشی كه با رنگ

توان به ابعاد ها میبافتههای ارزیابی دستگردند؛ نیز در ترتیب و اهمیت سایر شاخصهها محسوب میبافتهدست

بودن توجه داشت.  بافتبافته، سپس به كیفیت بافندگی از قبیل تراكم یا رجشمار و همچنین خوشمتناسب دست
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توان اولویت تجارتی می هایبافتههای نفیس و چه دستبافتهالزم به تأكید است جهت ارزیابی متناسب چه دست

های ارزیابی را به ترتیب اهمیت آنان: رنگ، طرح و نقش، ابعاد و بافت معرفی نمود؛ تا وجوه و اهمیت شاخصه

گرایانه كه های سنتارزیابی بسیار تأثیرگذار كیفی )رنگ و طرح و نقش( جایگاه صحیح خود را دارا باشد؛ شیوه

ذكر این نکته ضرورت دارد كه ارائه  اند اصالح گردد.های كمی مستقر كردههاولویت و اهمیت را عمدتًا بر شاخص

های متداول ها بر اساس ترتیب رنگ، طرح و نقش، ابعاد و بافت برخالف سنتبافتهو تأكید بر نحوه ارزیابی دست

ی طراحی و تولید هاهای دانشگاهی در جهت بهبود آموزشها ضمن تأثیر مستقیم در آموزشبافتهدر ارزیابی دست

 دنبال خواهد داشت.و بازار را به های دانشگاهیدر محیط

 

 نوشتپی
گونه نیازهای این»اولیه و روزمرۀ انسان باشد. بودن یک محصول، آن است كه طرح یا تولید آن برای رفع نیازهای  منظور از مفید. ۱

 «تا فرهنگ صنعتی پیشرفته امروز تفاوت چندانی نکرده است. -حاضر خواه باستانی، خواه متعلق به عصر -های بدویانسان، از فرهنگ

نیز در مورد اثر هنری ارزشی  «افالطون»بودن اثر هنری است و  بودن، همان نیک در اینجا منظور از مفید. (۲۰، ص. ۱۳۹۷)داندیس، 

اگر  زبنابراین موجود زنده نی ؛و اعتدال درونی ممکن نیست بتناسولی زیبایی، بی؛ هرچه نیک است زیباست»چنین بیان نموده است: 

 .(۸۷، ص. ۱۳۸۰)افالطون،  «مند باشدو اعتدال بهره ببخواهد نیک باشد، باید از تناس
2. Evaluation, estimate 

ای مورد یک كاالی سرمایهكنندگان قالی ایران، عمدتاً علت جایگاه ویژه اقتصادی و توجه خاص بازاریان و مصرفاز سوی دیگر به. ۳

ای از دیدگاه های سرمایهرو تغییر ارزشاین رو شد؛ ازرفته قالی با كثرت عرضه در بازار مصرف روبهكه رفته حالی توجه بوده است؛ در

ران صرفاً نامی از و خودرو تبدیل شد و از قالی ای ای در اقتصاد ایران به اقالمی مانند مسکن، طال، ارزكنندگان، كاالی سرمایهمصرف

 ای باقی مانده است.كاالی سرمایه

 .(۱۲۸ه.ق، ص. ۱۴۱۰)شیرازی،  الجمیل هو الذی یُستحسن .۴

 (، نقاش آمریکایی و فعال در جنبش هنرهای انتزاعی.۱۹5۶-۱۹۱۲جکسون پوالک ). 5
6. Carmine red 

7. Rubia tinctorum, Madder red 

8. Rose red 
9. Cadmium red 

كردن رنگ قرمز را برای مالیمهای بهرنگ دوغی اصطالحی در منطقه فراهان و ساروق و همچنین همدان است كه در گذشته پشم. ۱۰

رنگ صورتی دادند و سپس رنگ قرمز بهروز یا چند روز قرار میمدت یک شبانهكردن رنگ در دوغ ترش بهاصطالح عامیانه، خاموش و به

 .(۱۳۹۹)زارع، مصاحبه، مهر شده كه مورد استقبال مشتریان خود نیز واقع شد چرک تبدیل می
11. Turquoise 

12. Ultramarine 

13. Navy blue / deep navy blue 

 .(۱۸۱، ص. ۱۳۷۲)آذرپاد و حشمتی رضوی،  ای مایل به زرد روشنرنگ شتر قهوه. ۱۴

 .(۱۱۷، ص. ۱۳۹۰)دانشگر،  و نزد عوام به زرد تیره آمده استای در كاشان به مغز پسته. ۱5

 .(۱۱۸. ص. ۱۳۹۰)دانشگر،  كه در مناطق بیرجند و مود و درخش به پیازی شناخته شده است نارنجی. ۱۶

مصاحبه، شهریور )شفیعی، است  رنگ صورت انسانرنگی مایل بهاین رنگ در منطقه تبریز میان بافندگان رایج است كه صورتی كم. ۱۷

۱۳۸۷). 
18. Design 
19. Longman (contemporary dictionary) 

 صورت شکسته یا گردان هست بیان شده است.منظور از اسلوب طراحی همان نحوه رسامی كه قالی به .۲۰

 ، نقشه تکرارشونده است.۴/۱، نقشة ربعی یا ۲/۱، نقشه نیمه یا ۱/۱نقشه سراسری كه به آن نقشه كامل و  ،منظور از نقشه ترسیمی. ۲۱

 .رخ تعریف شده استنام هفتبندی بهاین طبقه. ۲۲

 بندی نقوش اصلی نام برد.توان در طبقهها میدلیل كثرت در استفاده درون قالینقش ماهی ]درهم[ به. ۲۳
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 نام چلسی در شهر شمال لندن به این نام معروف گردید.ای بهشدن این قالی در محله معاملهدلیل به. ۲۴

 .(۱۹۹، ص. ۱۳۹۲)حشمتی رضوی،  . البته این قالی به اشتباه معروف به قالی هندی است۲5

گیری در گذشته بوده كه در بعضی مناطق متغیر بوده است؛ ذرع یک معیار اندازه .ذرع، چون مطلق گویند معادل شانزده گز است. ۲۶

صدم  مساوی یک متر و چهار ،ذرع مقصر .ذرع شاه یک متر و دوازده صدم یک متر است )و بیشتر در تبریز متداول است(برای مثال، 

در دوران پهلوی اول برای ؛ ولی و نیم ذرع شاهی استهران و فارس معمول است( و ذرع نیشابوری، دو برابر تیک متر است )و آن در 

، ص. ۱۳۷۲)آذرپاد و حشمتی رضوی، سانتیمتر تبدیل كردند  ۱۰۰ها هر ذرع قالی را به نمودن ابعاد قالی سازی و استانداردیکسان

۲۰۲). 
27. Blueprint 

هایی از قالی در آن بافته شده است و بافندگان روستایی با استفاده از آن گویند كه در آن بخشهای كوچکی می. اورنک به تکه قالی۲۸

 .(۱۳۸۹)اربابی، مصاحبه، آبان بافند قالی را می

ها را بر اساس نشینان قالیروستاییان و كوچها بر اساس سفارش نیستند و دلیل اینکه تولید آنهای روستایی و عشایری به. اغلب قالی۲۹

كنند؛ هرچند امروزه برخی تولیدكنندگان، بافندگان روستایی و عشایری را با خواندن نقشه آشنا احتیاج خود و امرار معاش تولید می

 شود.اند و تولیدات بر اساس نقشه انجام میكرده
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