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 مترجم مقدمه

هاي مديدي به دنبال كتابي بودم كه بتواند ساختار ، ويژگي ها و خصوصيات فرش هاي شرقي را تشريح مدت 

به راحتي به   نمايد تا ضمن رفع نياز هاي دانشجويان گرامي فرش ساير دوستداران فرش دستباف نيز بتوانند

 را عنايت نمود كه با ترجمه اكنون بسيار خوشحالم كه خداوند اين توفيق .دست يابند  مورد نياز  اطالعات

كتاب مذكور داراي چند ويژگي مهم مي باشد  .كتاب فرش هاي شرقي به اين مهم كمكي هرچند مختصر بنمايم

اوال كتاب به زبان بسيار ساده ، روان و در عين حال مختصر و مفيد  .كه ذكر آنها ضروري به نظر مي رسد

كه فارغ از هر گونه تعصب و با اتكا به واقعيت هاي فرشبافي به ثانيا يكي از كتاب هايي است .نوشته شده است

ثالثا با ارائه ي نمونه هايي از فرش هاي .نگارش درآمده و جايگاه فرش ايران را بدرستي ترسيم نموده است

مناطق مختلف شرق در معرفي چهره ي فرش هاي شرقي موفق بوده است، كه به لحاظ نياز تالش گرديد 

از عموم خوانندگان به ويژه محققين و .ي در پاورقي به خوانندگان ارجمند ارائه گرددتوضيحات تكميل

اين كتاب را به يار هميشه . دانشجويان عزيز خواهشمندم نظريات اصالحي خود را از اين جانب دريغ نفرمايند

مقدم و  يقابه خصوص جناب آ يهمراهم همسر عزيزم ، فرزندان گرامي ام ، کارشناسان فرش جهاد کشاورز

 .دانشجويان رشته ي فرش به ويژه دانشگاه آزاد اسالمي واحد طبس و همه ي بافندگان فرش تقديم مي كنم

 عبد اهللا احراري ‐باتشكر



 ويژگي هاي كلي فرش شرقي و حدود جغرافيايي: فصل اول  

 

قالي هايي گفته مي شود كه در شرق تهيه و با دست بافته مي شود و در مناطق زيادي به   فرش شرقي معموال 

اين مناطق از جنوب شرقي اروپا شروع و تركيه، شمال آفريقا، كشور هاي آسياي ميانه، .اين كار انجام ميگردد

 .ايران، افغانستان، بلوچستان، تركمنستان، هندوستان و چين را در بر ميگيرد

سختي ميتوان محل دقيق بافت و حتي قدمت يك فرش را تشخيص داد زيرا اقوام مختلف همواره از معموال به 

از اواخر قرن نوزدهم .مكاني به مكان ديگري كوچ كرده و طرح هاي همديگر را مورد استفاده قرار داده اند 

تعداد كثيري از .ده استفرش هايي به سفارش غربيها تهيه شده است كه از محل اصلي بافت آنها بسيار دور بو

بافندگان قديمي كار بافندگي فرش را رها كرده و يا اينكه هنوز كاالهاي آنها در فروشگاه هاي قديمي كه روزي 

از طرف ديگر از زمان جنگ جهاني دوم مراكز ديگري به وجود آمده .شهرت خاصي داشته اند خريداري ميشود

فرش هاي خاور ميانه يا فرش هاي .ا مورد استفاده قرار داده انداست كه اغلبشان الگو هاي قديمي همسايگان ر

 .شرقي به فرش هاي اصيل معروفند زيرا دستبافته اي است كه طرح آن نشانگر فرهنگ و طبيعت مردمان است

از آنجا كه فرش هاي شرقي فقط يك كاالي مصرفي نيستند بلكه اكثر اوقات يك هنر واالي حيرت انگيز در 

 .رنگها و تصورات آنها ديده ميشود بايد آنها را تحسين كردنقوش طرحها 



بنا بر اين جاي تعجب نيست كه مشاهده ميشود صنعت فرش ماشيني اقدام به كپي برداري از اين طرح ها 

 .مينمايد

 

 تاريخ

كساني هيچ كس نمينواند بگويد كه اولين فرش كجا و كي بافته شده است ولي ظاهرا عشاير اسياي ميانه اولين 

از براي فرش بافي را بيشتر بوده اند كه فرش را بافتند چون آنها لوازم مربوطه يعني پشم و انگيزه مورد ني

جلوگيري ميكند  اولين كفپوش مورد استفاده ممكن است پوست بوده باشد كه از سرما ، رطوبت و نم .اند داشته

احتماال پوست آهو خود عليرغم كوچكي اش   .كنندزيرا عشاير زمستان ها را در مناطق بسيار سرد سپري مي 

از آنجا كه مواد اوليه فرش از بين رفتني است عمر مشخصي براي هر .الگويي براي فرش هاي شرقي بوده است

هنري ديده ميشود كه ثابت مينمايد فرش در همان اوايل تمدن انسانها وجود   ولي در كتب. فرش وجود ندارد

بزرگ پارچه هاي پرزدار از زمين هاي مدفون مصر بدست آمده كه اين پارچه هاي اولين گروه .داشته است

پرزدار را عمدتا براي رو تختي تزيين و اينگونه موارد استفاده ميشد تا گرما پار چه هاي پرز دار گاه ابريشمي و 

 .گاه پشمي است و بطور مشخص از فرش دستباف جدا ميباشد

هايي از پارچه هاي قديمي مصري و يا قبايل قبطي يافت مي شود كه تاريخ در موزه هاي مهم جهان نمونه   

با اينكه كشورهاي قديمي زيادي به بافتن پارچه .آنها را به قرون پنجم تا دهم قبل از ميالد مسيح تخمين ميزنند

يقا اين هاي ظريف و خوب و ابريشمي معروف مي باشند ولي دقيقا معلوم نيست كه آنها چطور بافته و يا دق

 .پارچه ها چه طرحي داشته اند

در كندوكاو .بارقه اي بر فرش هاي بافته شده اوليه افكنده شود  کشف در خور توجه چند سال پيش سبب شد

توسط آقاي پروفسور رودنكو باستانشناس روسي فرش نسبتا  ١٩٤٧هاي دره التائي در جنوب سيبري در سال 



رداران يا شاهزادگان التائي بود كه در قرن پنجم از ميالد مسيح مي زيسته سالمي پيدا شد كه متعلق به يكي از س

اين فرش از پشم بوده كه ماده اي از بين رفتني است ولي ويژگي هاي آن محل باعث حفظ اين فرش .است

 شده است به نظر ميرسد دزدان نبش قبر كرده و و اشياي قيمتي آنرا ربوده اند ولي به فرش و برخي از اشياي

بعد ها آب از طريق راه باريكه اي كه بر اثر نبش قبر درست شده بود .ديگر درون گور عالقه اي نشان نداده اند

راه پيدا كرده و طبعا يخ زده است و دقيقا همين اتفاق باعث شده است كه ما فرشي يخ زده را مالك شويم كه 

 . تمام گلها و نقش هاي آن به زيبايي اوليه اش باقي مانده است

 

 ٢شكل شماره ي 

 )مقرن پنجم ق (نقش مايه دوره ي آشوري

 

 ٣شكل شماره 

 

 جزييات فرش

سانتي متر بوده و در موزه آرميتاژ لنينگراد  ١٨٣*٢١٠اين فرش معروف با قالي التائي يا قالي پازيريك در ابعاد 

كوچكي پر شده و داراي چند حاشيه اصلي طرحش مركزيت هندسي داردكه با مربع هاي .نگهداري ميشود



است كه يكي از حواشي نقش آهو داشته و در مهمترين حاشيه ي آن جنگجويان سوار بر اسب ديده مي 

 .سال پيش مي باشد ٢٥٠٠اين فرش نموداري روشن از قدرت استعداد و سليقه ي بافنده ها ي بيش از .شود

تا قرن شانزدهم و هفدهم ميالدي كف اتاق ها از يك نوع  فرش دستباف خيلي دير به اروپا رسيد و      

پتو هاي پشمي با منجق .جاجيم فرش مي شد كه هم براي گرما و هم براي تزيين مورد استفاده قرار مي گرفت

 .تزيين مي شد و اگر درآمد بيشتري داشتند پوست گوسفند را با منجق تزيين مي كردند

چنين فرش هايي .رش كردند ايتاليايي ها بودند كه با تركيه داد و ستد داشتنداولين گروهي كه اقدام به واردات ف

در اواسط قرن چهاردهم نيكولوس دي بناكوسي تصوير دختري باكره را روي فرش به .بسيار نفيس و گران بود

 .عنوان تزيين با تعدادي از حيوانات انداخت 

فرش اواسط قرن پانزدهم ميالدي است كه در  طرح اين فرش كه در گالري ملي لندن است خيلي شبيه به

در اواخر قرون چهاردهم و پانزدهم ميالدي انواع فرش هاي تركي و احتماال قفقازي به اروپا .استكهلم مي باشد

 .وارد شد كه تصوير اينگونه فرش ها را ميتوان در آثار تعداد زيادي از نقاشان اروپايي ديد

پهن شده اند كه به تخت سلتطنتي اي منتهي ميشود كه دختر باكره اي مجموعه اين فرش ها روي پله هايي 

و چون پشت تخت شاهي از منجق هاي خيلي )ممكن است منظور از باكره حضرت مريم باشد(روي آن نشسته

فرش هايي با نقوش عامي براي .به نظر مي رسد كه ارزش فرش هم گران بوده است  گران آن زمان تزيين شده

 .ار و پنجره آويز مي گرديد، كه اغلب به عنوان تصاوير ظاهر مي شدتزيين از ديو

فاعل عكس سر پا ايستاده و يك دستش روي ميز است كه آن   عكس هاي روي فرش بدين صورت است كه

اين جريان تا قرن هجدهم ادامه داشته و ظاهرا يك نوع استفاده معمول و .ميز با فرشي زيبا پوشانده شده است

تجار ايتاليايي با اروپاي شمالي داد و ستد مي كردند و به آنها ابريشم هاي .روزگار بوده است جالب در آن

در نقاشي هاي اوليه فلميش با دقت خاصي اين .مرغوب و ظريف مي فروختند البته فرش هم معامله ميكردند



وكاردينال   ري هشتمهن.نقوش نقاشي گرديده اندفلمينگ تعدادي از آنها را به نقاشي هاي خود اضافه كرد

اين فرش ها . وسلي جزو اولين كساني بودند كه در انگلستان تعداد زيادي فرش از ونيز خريداري كرده بودند

در آثار نقاشي هولباين تعداد زيادي از نقوش .در تصاوير هنري هشتم و اطرافيانش چند مرتبه ديده شده است

در دوران حكومت صفويه نقاشي، سفال، .ا را مي بافتايران يكي از فرش ه.فرش هاي تركيه ديده ميشود

تمامي هنر هاي ايران در اين دوره در زيبايي و طرح وشكل و ظرافت بسيار .پارچه، قاليبافي به اوج خود رسيد

تمام اين زيباييها در فرش هاي قرون شانزدهم و هفدهم ميالدي ايراني ديده مي شود كه در .شبيه به هم هستند

 )فرش هاي مشهور دوره ي صفوي.(موزه هاي مختلف اروپا آمريكا نگهداري مي گردد حال حاضر در

يكي از فرش هاي معروف دوره ي صفوي فرش اردبيل است كه براي مسجد اردبيل بافته شده و گفته ميشود 

 ٥٣٤هجري قمري بافته شده ابعاد ان ٩٤٦كه عالي ترين نمونه ي فرش ايران است اين فرش در سال 

و فعال در موزه ويكتوريا و آلبرت لندن نگهداري )٤٨رجشمار (انتي متر و داراي سي و سه ميليون گره س١١٥٣*

رنگ غالب آن آبي و داراي ترنج زيبايي در وسط مي باشد كه اين ترنج به وسيله شانزده شمسه احاطه .مي شود

هارم لچك ترنج مياني در گوشه ميانكار فرش چهار لچك قرار گرفته است كه فرم لچك يك چ.شده است

 .نوشته اي به شرح زير مشاهده مي گردد  در ميانكار فرش.است

لنگه ي ديگر فرش اردبيل كه قبال در موزه ي ويكتوريا و آلبرت نگهداري مي گرديد كه اكنون در موزه هنر 

آن براي البته اين فرش سالم نمي باشد زيرا بخش هايي از .هاي ملي لس آنجلس آمريكا نگهداري مي شود

 )اواخر قرن نوزدهم.(تعمير لنگه ي ديگر آن در لندن مورد استفاده قرار گرفته است

سانتي متر ٦٩٣*٣١٠در موزه هاي هنرهاي اتريش در وين فرش شكارگاهي با پرزهاي ابريشمي در ابعادآن 

پراطور ليوپولد مربوط به دوره ي صفويه نگهداري ميگردد كه گفته مي شود اين فرش از طرف پتر كبير به ام

 .اول در وين هديه شده است



يكي ديگر از فرش هاي معروف دوره ي صفويه فرش معروف به فرش تاجگذاري است كه در كپنهاگ در قصر 

ميالدي هديه  ١٦٦٦اين فرش را يك كمپاني جهاني به همسر فردريك سوم در سال .روزنبرگ نگهداري ميگردد

اين فرش در تاجگذاري فردريك چهارم .ه ي آن با نخ هاي طاليي استابريشم و زمين  فرش بافت آن با.نمود

گروهي از فرش هاي دوره ي .و همچنين تاجگذاري هاي شاهان بعدي مود استفاده قرار گرفت ١٦٩٩در سال

صفوي به فرش هاي لهستاني مشهورند و اين در حالي است كه اين فرش ها هيچ وابستگي به لهستان 

 ١٦٠١اي ايراني براي مشتريان لهستاني در كاشان بافته ميشد بدين صورت كه در سال گويند كه فرش ه.ندارد

ميالدي يكي از پادشاهان لهستان به نام سيگيموند سوم فردي آمريكايي را به كاشان فرستاد تا آن تاجر بر روند 

ي لهستان مورد استفاده تعدادي از اينگونه فرش ها در خانواده هاي اشراف.توليد آن فرش ها نظارت داشته باشد

 .قرار گرفت و به لحاظ وجود چنين فرش هاي گرانبهايي اينگونه قالي ها به فرش لهستاني معروف شده اند

بهر حال بيشتر فرش هايي كه به خانه هاي اشراف لهستان راه مي يافت هدايايي از طرف شاهان ايراني بوده     

ميالدي در ونيز با عنوان ارتباطات  ١٨٧٣د كه به خاطر نمايشگاه است و سرانجام در اواخر همين قرن گذشته بو

اين اتفاق باعث شده افراد بيشتري به .با شرق بود كه اين فرش ها و قالي هاي شرقي ارزش وااليي پيدا كردند

فرش هاي زيادي به طرق مختلف در جاهاي مختلف دنيا بافته ميشود ولي .فرش هاي شرقي عالقه مند گردند

 .ك از آنها جاي فرش دستباف را نخواهد گرفتهيچ ي

 

 يت فعلي فرش هاي شرقيعوض:فصل دوم 

 پنج گروه اصلي)الف

گلداني،   برخي از افراد فرش را با توجه به نقوشي كه دارد به گروه هاي مختلفي از جمله ترنجي، شكارگاهي،

گروهي ديگر فرش را بر مبناي بافنده هاي آن طبقه بندي مي كنند بر .طبقه بندي مينمايند... هندسي، محرابي و 



يكي از بهترين راه .تقسيم مي گردد... اين اساس فرش بافي به گروه هايي همچون عشايري روستايي شهري و 

هاي شرقي به پنج گروه اصلي زير  هاي طبقه بندي فرش رده بندي آن بر اساس محل توليدش است لذا فرش

 :تقسيم مي شوند

 فرش ايراني به عنوان بهترين و بزرگ ترين گروه          ‐١

 .گروه تركمن شامل فرش هاي تركمن ، افغان و بلوچي است كه در آسياي مركزي بافته ميشود 

 .گروه قفقازي كه داراي اشكال هندسي است           

 .تركيه كه تعدادشان بسيار كم است گروه فرش هاي           

 گروه هاي هندي، پاكستاني و چيني           

 پشم پنبه و ابريشم:ب

اين سوال كه چرا فرش دستباف محل زندگي اش را در شرق يافت، وجود دارد يكي از اين داليل آن   در تاريخ

وسفندان بوده و پشم آنها بهترين منبع است كه تركيه و ايران را رشته كوه هايي احاطه كرده اند كه چرا گاه گ

ايران، هندوستان و پاكستان از توليد كنندگان عمده ي پنبه ميباشند، چين بزرگترين توليد .براي فرش بافي است

تار و پود فرش هاي عشايري عمدتا از پشم است نخهاي تار به صورت افقي قرار مي .كننده ي ابريشم است

براي بافت فرش پشم بهترين .ممكن است برآمدگي يا فرو رفتگي پيدا كندگيرند، فرش هاي صددرصد پشمي 

آب و هوا از جمله عواملي است كه بر كيفيت پشم تاثير .ماده ي اوليه است كه البته داراي انواع مختلفي است

همچنين قسمت هاي مختلف بدن گوسفند داراي پشم يكساني نميباشد مثال قسمت شانه ي گوسفند .مي گذارد

ماهگي كيفيت بهتري نسبت به پشم گوسفندان مسن  ١٤تا ٨پشم گوسفند در سن .راي پشم بهتري استدا

پشم بعد از چيده شدن بالفاصله شسته شده و ريسيده مي شودكه بسياري از افراد به خاطر كيفيت بهتر آن .دارد



اشته و اگر به عنوان مقدار تاب پشم بستگي به استفاده آن د.ترجيح مي دهند كه پشم با دست چيده شود

 .پرزاستفاده شود تابش كم خواهد بود تا رنگ را بهتر جذب نمايد

 

 رنگرزي مواد اوليه فرش

 ٣پرز در آب حدود نيم ساعت مورد شستشو قرار مي گيرد اگر پشم خيلي چرب يا روغني باشد كمي صابون و

ه داده مي شودبعد آن را در رنگي كه درصد سودا به آن اضافه، سپس نخ به مدت نيم ساعت با زاج سفيد دندان

مورد نظر است ساعت ها و در موارد روزها ميخوابانند و بعد آنها را در مقابل آفتاب خشك مي 

براي همين . چادرنشينان كه وسيله و ابزار مناسب ندارند همواره مقدار كمي از پرز را رنگ مي كنند.كنند

نا چون پشم از گوسفندان مختلف است همواره اختالف ميان ضم.يكنواخت بودن پرز ها براي آنها مشكل است

مهارت در رنگرزي .اكنون اين اختالف رنگ در فرش هاي عشايري ارزش پيدا كرده است.رنگ ها وجود دارد

 .مواد اوليه ي فرش يكي از شروط توليد فرش مرغوب است

ساقه و برگ و گل هاي گياهان مختلف  صنعتگران قديم مهارت خوبي در تركيب رنگها داشته اند، آنها از ريشه

رنگ قرمز اكثر فرش ها از ريشه ي گياه روناس كه بوته اي با .جهت تهيه ي رنگ هاي متنوع استفاده نموده اند

قرمز جگري از قرمز دانه كه الك حشره اي است تهيه و براي رنگ زرد . سال عمر است بدست مي آيد ٦تا  ٣

رنگ آبي از گياه نيل كه در هند .رك، برگ مو و زعفران استفاده ميكردنداز روشهاي متنوعي همچون گل اسپ

رنگ هاي قهوه اي .شرقي ميرويد تهيه ميگردد و براي آماده سازي انواع سبزها از نيل و اسپرك كمك مي گيرند

 .از مواد طبيعي مانند پوست گردو و بلوط استفاده ميشود  و خاكستري



 

 ٤شكل شماره 

 )ريشه و ساقه(گياه روناس

  

 

 ٥شكل شماره ي 

 ساقه ي گياه اسپرك

 

 ٦شكل شماره ي 

 زعفران و گياه اينديگو

  



مصرف رنگ سياه را ميتوان از ميوه ي بلوط آماده نمود، ولي در قاليبافي مصرف عمده اي ندارد زيرا با افزايش 

اكسيد آهن در رنگرزي از عمر مفيد پشم كاسته ميشود، به همين خاطر مناطقي از طرح هاي فرش هاي قديمي 

 .كه داراي رنگ سياه بوده زودتر از بين رفته است

موفق به ساخت اولين ماده رنگزاي شيميايي گرديد، از  ١٨٥٦ويليام هنري پركين شيميدان انگليسي در سال 

مردم كشور هاي .رنگزا توسعه ي بيشتري پيدا كرد و به سرعت به بازارهاي شرقي راه يافت آنزمان ساخت مواد

به علت . شرقي به علت ارزاني ، سرعت زياد و آساني كار با مواد رنگزاي شيميايي از اين رنگها استقبال كردند

د فرشهاي ايراني مردم عدم ثبات مناسب مواد رنگزاي شيميايي براي كاربرد در مواد اوليه ي فرش، در خري

دولت ايران وارادات مواد رنگزاهاي  ١٩٠٣كشور هاي غربي دقت بيشتري مي نمودندبه همين علت در سال 

شيميايي را قطع و استفاده از آنها را جهت رنگرزي خامه قالي ممنوع و جرايمي نيز براي مصرف كنندگان آن 

تا جنگ جهاني اول ١٩٠٣ا رنگرزي طبيعي احيا و از سال مجدد  ايران  با اقدام اخير دولت.در نظر گرفته شد

مواد رنگزاي شيميايي در رنگرزي مورد استفاده قرار نگرفت و البته اين مواد رنگزا در كشور هاي همسايه مورد 

با وجود اين ساخت و عرضه ي مواد رنگزاي شيميايي تحول عمده اي ذاشته است و همان طور .قبول واقع شد 

 .اين رنگ ها سرعت عمل رنگرزي را افزايش داده و داراي شفافيت خاصي هستندكه گفته شد 

سبزبوده است ، مقدس )ص(به نظر شرقي ها هر رنگي معني خاصي دارد و از آنجايي كه عباي حضرت محمد 

هندي ها و چيني ها رنگ .هيچ مسلمان واقعي از آن به عنوان رنگ اصلي استفاده نخواهد كرد. شمرده مي شود

در چين رنگ زرد خاص لباس .فيد را نشانگر قدرت توانايي و قرمز نماد دارايي،ثروت و خوشي استس

مجموعا شرقي ها مهارت خاصي در .امپراطور ها بوده و براي مسلمان ها نشانگر بخشش و فداكاري مي باشد

 .ها را با خود به همراه داردتلفيق رنگ ها دارند و اين امر سينه به سينه انتقال يافته و دنيايي از راز و رمز 

 



 دستگاه بافندگي فرش

فرش دستباف عمدتا در شرق توليد مي شود و صرف نظر از سليقه هاي متنوع تقريبا از تكنيك بافت يكساني 

با دستگاه قاليبافي اي صحبت كنيم كه چادرنشينان از آن  الزم است قبل از هر مطلبي در رابطه.برخوردار است

به لحاظ آنكه .اين دار از نوع افقي بوده و به وسيله ي ميخ بر روي زمين محكم بسته مي شود.استفاده مي كنند

چادرنشينان مرتبا در حال حركت مي باشند اين دستگاه براي آنها مناسب مي باشد زيرا مي توانند انرا به راحتي 

ه مكان ديگري منتقل نمايند و دقيقا به همين دليل فرش هاي توليدي بافندگان عشايري در ابعاد كوچك مي ب

 .باشند

در كارگاه هاي قاليبافي شهري و روستايي كه به توليد قاليهاي سفارشي مشغول مي باشند از دستگاه قاليبافي 

سيله چوب باريكتري به هم متصل شده و يك عمودي استفاده ميكنند كه داراي دو ستون عمودي است كه به و

تيرك هاي افقي قابل تغيير و جابه جايي هستند كه بافنده ميتواند آن .قاب محكم و هميشگي را تشكيل مي دهد

چنانچه دستگاه قاليبافي بگونه اي باشد كه مقدار قالي بافته شده پيچيده نشود براي بافنده .را راحت تر ببافد

مياني و باالي قالي مشكل خواهد بود براي حل اين مشكل بافندگان فرش به روش فرش بافت قسمت هاي 

هاي مختلفي همچون انتقال مقدار بافته شده به دور تيرك پاييني و باالخره دوخت دو لبه ي فرش متوسل مي 

 .گردند

 

 ٧شكل شماره ي 

 ابزارهاي بافندگي

  



 

 ٨شكل شماره ي 

 دار

 بافت فرش 

ليم بافي انجام مي گيرد و پس از آنكه گليم بافي اوليه در ابتدا و انتهاي فرش مقدار ي از بافت به صورت گ

غالبا پرز هاي پشمي به صورت دوكي شكل بسته به نوع .فرش بافته شد، بافنده شروع به بافت گره ها مي نمايد

رنگ مورد نياز از باال آويزان بوده به طوريكه دست بافنده به اين دوك هاي نخ رسيده و براحتي مي تواند عمل 

هر گاه يك رج كامل بافته شد عمل پود كوبي فرش ميبايست .فرش را طبق نقشه و طرح آن انجام دهدبافت 

بافندگي فرش به . ، هر فرش در هر رج مي تواند يك يا دو پود داشته باشد   بافت  بسته به سبك.انجام گردد

اندازه كه در آغاز گليم بافي  همين صورت ادامه مي يابد تا باالخره تعداد رج ها به پايان رسيده و به همان

از آنجا كه فرش بافي نيازمند سليقه و ابتكار است و درعين حال .گرديده در پايان فرش نيز گليم بافي مي گردد

 .حوصله زيادي مي خواهد لذا اكثرا توسط خانم ها انجام مي گردد

نيز برخي از كارها را انجام فرش بافي در مناطق عشايري خاص زنان است و البته در كنار زنان فرزندان 

نظارت بر بافت با شخصي به .در كارگاه ها بافندگي شهري و روستايي زنان و مردان با هم كار مي كنند.ميدهند

 .است كه او مرتب نقشه را خوانده و بافندگان طبق دستور او مي بافند)سر استاد(نام خليفه 



قاشي مي گردد كه هر مربع كوچك نشاندهنده ي طرح فرش بر روي كاغذ شطرنجي به صورت نقطه چيني ن

بافنده همانند يك موزيسين كه نت را دنبال مي نمايد نقشه ي فرش را مدنظر قرار مي دهد طبعا . يك گره است

 .هر چه دقت بيشتري دا شته باشد نتيجه ي كار بهتر خواهد بود

  

 

 ٩شماره شكل 

 دو نمونه گل شاه عباسي

 

در كارگاه هاي قالي بافي شهري و روستايي بافت فرش با برنامه ريزي قبلي و با طرح ونقشه معين بافته ميشود 

 ١٠تا  ٦بين بافنده ي فرش در هر روز .و بالعكس فرش بافي درمناطق عشايري براساس نقشه هاي ذهني است

ميانگين . هزار گره مي زند كه البته برخي بافندگان خبره و كارگاهي تا چهارده هزار گره در روز نيز مي بافند

چنانچه .گره ميانگين بافت توسط بافنده است ٣گره و در هر ثانيه  ٨٠٠‐١٠٠٠گره هاي بافته شده در هر ساعت 

حتي مي توان حدس زد كه بافت يك تخته فرش هفته ها و ماه گره در سانتي متر مربع داشته باشد برا ٢٥فرشي 

بعد از اتمام بافت .متراكم ترين و بزرگترين آنها ممكن است سال ها وقت بگيرد. هاي زيادي طول مي كشد

 .فرش كارهاي تكميلي فرش انجام ميگيرد كه مهمترين آنها پرداخت فرش ميباشد

 

 



 شستشوي فرش

با عنايت به اينكه در شرق همواره مشكل آب وجود .مراحل تكميل فرش شستشوي آن استيكي از مهمترين 

دارد و از طرف ديگر شستشوي فرش عمدتا به خاطر بهتر جلوه دادن رنگها مي باشد، لذا اين كار با دقت عمل 

و جلوي آفتاب بعضي مواقع افراد ترجيح مي دهند كه فرش را صرفا شستشوي معمولي داده .فراواني انجام گيرد

امروزه در اكثر شهر هاي بزرگ كشورهاي اروپايي منجمله لندن،هامبورگ، وين .پهن كرده تا خشك شود

قاليشويي هاي بزرگ وجود دارد و در اين كارخانجات شستشوي فرش با استفاده از مواد شيميايي و تحت نظر 

شستشو فرش كمي آب رفته و متراكم تر مهندس شيمي انجام مي گردد الزم به تذكر است كه بر اثر عمليات 

 . ميشود

 انواع گره رايج

در بافت قالي هاي شرقي به استثناي بخش گليم باف قالي از دو نوع گره ي تركي و فارسي استفاده 

از گره   مناطق قفقاز،تركيه ازگره تركي وكشورهاي افغانستان ،پاكستان ،هندوستان ،تركمنستان و چين.ميشود

نحوه ي زدن گره تركي بدين صورت است كه پرز را دور دو نخ از نخ .ت قالي بهره مي گيرندفارسي جهت باف

اما نحوه ي رزن گره فارسي بدين صورت است كه پرز . هاي تار تابيده و سپس سر پرز اضافي قطع مي گردد

نخ تار بيرون از زير يك نخ تار عبور كرده و پس از تاب خوردن به دور تار دومي، دوسر پرز از داخل دو 

 .آيد مي

 

 )تركي و قيوردز(گره متقارن: ١٠شكل شماره 



 

 )سنه يا فارسي(گره نامتقارن  :١١شكل شماره 

 

 گليم بافي

در گليم يا .وجه تمايز آن با قالي است كه پرز نداردگليم كلمه اي تركي است به معناي سجاده و اين زيرانداز 

بر خالف پود گذاري قالي .زير انداز هاي حصير باف پود بر اساس ويژگي هاي طرح روي تارها بافته مي شود

كه پود از گوشه اي به گوشه اي ديگر فرش عبور داده مي شود ،در بافت گليم عبور دادن پود بر اساس نقشه 

آنقدر نزديك به هم قرار ميگيرد كه نخ هاي تار اصال ديده نمي شود البته درزهاي كوچكي به  پودها.آن ميباشد 

مگر آنكه پودها به همديگر )مكان هايي كه رنگهاي مختلف به هم ميرسند(موازات نخ هاي تار وجود دارد

  بر ان كه در شرق از آن گليم معموال نرم و نازك بوده و عالوه.قالب گردند و يا اينكه تراكم گليم زياد باشد 

 .نيز ميشود... به عنوان زيرانداز استفاده مي گردد استفاده هاي ديگري همچون روميزي و پرده و 

 

 بافندگي ١٢شكل شماره 

  

 

 



 طراحي فرش

بسياري از مواقع تعيين كننده اسم يك فرش شرقي منطقه ي جغرافيايي صرف نظر از فرش هاي عشايري در 

به لحاظ آنكه عشاير در محل ثابتي اسكان ندارند فرش هاي . است، كه اصالت فرش مربوط به آن منطقه است

مشخصه ي طرح ها و نقوش فرش ايراني تعدادي حاشيه است . عشايري به نام قبايل توليد كننده فرش معروفند

زمينه ي فرش داراي طرح ها ي فوق العاده متنوعي همچون .ينه اصلي فرش را احاطه نموده استكه زم

برخي از نقوش را اقوام مختلفي مورد استفاده قرار مي دهند . است... ترنجي،لچك ترنج ،ترنجدار كف ساده و 

كيه نيز استفاده مي نمايند كه البته في المثل از طرح محرابي عالوه بر ايرانيان تركمن ها ، افغان ها ، بلوچ ها و تر

 .هر كدام داراي ويژگي خاصي است

 

 طرح هاي لچك ترنج و ترنجدار و محرابي :١٣شماره شكل 

 


