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فصل 4

اصطالحات تخصصی
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واژه نامه

جدول 1

طرح سنتی و اصیل که دارای نمونه های زیادی از جمله ترنجی، دهن اژدری، شکسته، لچک ترنجی و اسلیمی 
ماری است.

طرح ترکیبی از ترنج، اسلیمی  و گل های شاه عباسی بدون لچک در متناسلیمی ترنج دار

اسلیمی دهن 
طرح ترکیبی از ترنج، لچک و اسلیمی  دهن اژدریاژدری

طرح فرعی اسلیمی  با خطوط راست و شکستهاسلیمی شکسته

طرح ترکیبی از اسلیمی ، گل های شاه عباسی و ترنج مرکزی همراه با لچکاسلیمی لچک ترنج

طرح فرعی اسلیمی به شکل مار و یا به شکل نعل اسبی با حالتی مواج اسلیمی ماری

تکه قالی که برای نمونه در بافت قالی جدید به کار می رود.ارنک ـ واگیره

طرح فرعی افشان با طرح های اسلیمیافشان اسلیمی 

طرح با واگیره نقش هندسی و پر شده از اسلیمی و ختاییافشان بندی 

طرح افشان اصلی با نقش ترنجافشان ترنج دار 

طرح افشان با نقش مایه های ختاییافشان ختایی 

طرح ترکیبی شاه عباسی با نقش دسته های گلافشان دسته گل 

طرح ترکیبی از طرح افشان و شاخه های پیچ دارافشان شاخه پیچ

طرح افشان پراکنده در زمینهافشان سراسری

طرح افشان با گل های شاه عباسیافشان شاه عباسی

طرح افشان با گل های انارافشان گل اناری

طرحی که در زمینۀ قالی تنها نگاره های گل و بوته وجود دارد.افشان مشهدی

طرحی که نقشۀ آن منظرۀ باغ باشد.باغی

طرح فرعی شاه عباسی که از بته استفاده شده باشد.بته ای

طرح بته جقه ای برگرفته از سوزن دوزی کرمان )پته دوزی(بته جقه

برگ های بته لچک ترنج و  و گل  و ختایی  اسلیمی  قاب،  ترنج،  و  لچک  بته جقه،  نگار  و  نقش  از  ترکیبی  پرکار  طرح 
شاه عباسی

طرح بزرگ مرکزی در زمینۀ قالی به شکل لوزی، هشت ضلعی، بیضوی، ستاره و ...ترنج

طرحی با نگاره های شاه عباسی همراه با گل و برگترنجی

طرحی با نقش ترنج، سرترنج همراه با لچک و نقش مایه های اسلیمی، گل شاه عباسی و دسته گل هاترنجی دسته گل

طرح ترکیبی از ترنج و نگاره های شاه عباسیترنجی شاه عباسی
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طرح ترکیبی همراه با طرهترنجی طره دار

طرح محرابی قندیلی همراه با ترنج مرکزیترنج قندیلی

طرح شکستۀ کشمیری و جنگلی با دوازده رنگ )رنگ قرمز قالب است(.جوشقانی

طرح پرکاری که در چهار گوشۀ آن منظرۀ چهار فصل نقش شده باشد.چهار فصل

طرحی که در دور تا دور قالی وجود دارد و متن را احاطه می کند.حاشیه

حاشیه ای که در آن گل شاه عباسی به کار رود.حاشیۀ شاه عباسی

نقش مایۀ تزیینی گل نیلوفر با غنچه و برگختایی

طرح ترکیبی نقش اسلیمی و ختاییختایی اسلیمی 

درخت افسانه ای که انتهای شاخه هایش سر حیوانات باشد.درخت واق واق

طرحی بر اساس نگاره های شاه عباسی، ترنج و انبوه شاخه و برگ های درهم درختدرختی

طرحی بر اساس درخت سروسروی

طرحی بر اساس لچک و ترنج و ترکیب گل و بته های شاه عباسی همراه با اسلیمی و ختاییشاه عباسی

طرحی شطرنجی در زمینۀ قالی که هرکدام از خانه ها دارای طرح هندسی گل و گیاه باشد.شطرنجی باغی

طرح ترکیبی از طرح درختی همراه با منظرۀ شکار )نقش پرندگان و حیوانات و شکارچی(شکارگاهی

طرح با نقش شیر در ایل بختیاریشیری بختیاری

طرح با نقش شیر در بافته های لریشیری لری

تصویر اشخاص برجسته یا اساطیریعکس

طرح با قاب های زیاد همراه با نقش قندیل، ترنج و نقش و نگارهای اسلیمی و گل هاقاب قابی

طرحی با قاب های چند ضلعیقابی

طرحی بدون لچک و ترنج که نقش مایه هایی در تمام متن پراکنده شده اند.گل افشان

نقش مایۀ بسیار متداول گل نیلوفر با برگ های بازگل شاه عباسی

طرحی با گلدان هایی پر از گلگلدانی

طرح یک چهارم ترنجی در چهارگوشۀ فرشلچک ترنج

طرح ریز ماهی هایی که در سرتاسر زمینه و یا پیرامون نگاره های هندسی به کار می رود.ماهی درهم

طرح به شکل محراب که در آن نگاره هایی چون سرو، سرستون، قندیل و گلبرگ دیده می شود.محرابی

طرحی راه راه که زمینۀ فرش را به چندین بخش موازی تقسیم می کند.محرمات

طرحی با ترکیب گل های شاه عباسی در سرتاسر زمینهنقش افشان

طرحی در متن و زمینۀ قالی شامل تکرار نقوش هندسی یا گلدار به صورت عمودی و افقینقش واگیره ای

طرح ماهی یا ماهی درهمهراتی

طرحی با تکرار هشت بته )بتۀ کردستانی(هشت بته

طرحی با خط های شکسته و راستهندسی

طرحی با بند لوزییلمه شیراز
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جدول 2 ـ واژگان و اصطالحات

توضیحاتآوانویسینام اصطالح

ستون های اصلی دستگاه زیلوبافی osunاُسون

چوب یا میله ای که در عرض کار و پشت سر بافنده قرار می گیرد و نخ های poshtbandپُشت بَند
ثابت، کلی و ... را نگه می دارد.

تیری که در عرض کار و پشت آن بسته شده و مانع از جمع شدن زیلو می شود.pahnâbandپهنابند

قطعاتی است جهت مهار کردن تیرها و تنظیم فشار چله ها  tengتِنگ

چله، نخ تارtunehتونِه

َشلیت یک مجموعه از نخ های تابیده شده است که آن را موازی هم در یک shalitَشلیت
ردیف افقی به دو چوب که در کنار اُستون قرار گرفته می بندند.

تقسیم کردن تارها segazunسه َگزون

میله های فلزی که ضرب را ایجاد می کنند.shemshehِشمِشه

نگه segazunِکلی کارش  و  می شود  متصل  بند  پشت  به  طنابی  با  که  شکل  هفتی  چوبی 
است. شلیت  نخ های  داشتن 

نخ هایی است که نخ چله ها را به شمشه ها متصل می کند.gort ُگرت

magَمج

فاصله ای که میان چله ها ایجاد می شود و آنها را عقب و جلو می برد.zarbضرب

خطوط عمودی و افقی که با دو رنگ، دو طرف مداخل و کتیبه بافته می شود.kesh ِکش

اشکال قرینه ای که با دو رنگ و در حاشیه زیلو تکرار می شود.modâkhelُمداِخل

روال دو طرف زیلو که پودها را محکم نگه می دارد و به عمر زیلو می افزاید.kenârehکناره

نخ ها را با این دستگاه کالف می کنند.čhaxkunَچخکون

چرخی که تونه به وسیله آن تابیده می شود.tunehtüiتونِه توئی
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جدول 3ـ آوانگاری

مصوت ها صامت ها

â آ = آب , ع b ب

a اَ = از k ک p پ

e اِ = امروز g گ t ت، ط

é اِ کوتاه )مثل من لری ممسنی( l ل s ث، س، ص

i ای = این m م j ج

í ای )مثل بیغ ترکی آذری به معنی سبیل( n ن č چ

ey اِی v و h ح، ه

u او ω و )کردی( x خ

ü او )مثل اوز ترکی آذری به معنای صورت( d د

o اُ = هدهد z ذ، ز، ض، ظ

ö اُ ) مثل سؤز ترکی آذری به معنی حرف( r ر

ow او = نوروز ž ژ

š ش

f ف

q ق، غ
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شناسنامه و مشخصات فني 

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

کشور تولید کننده:تعداد رنگ ها:

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

قدمت )کهنه، کهنه شور، نو(:نام طرح:

نوع رنگ )گیاهي، شیمیایي(:نام طراح:

نوع گره:منطقه تولید:

قیمت:رج شمار:

نوع رنگ ها:

جدول 4ـ شناسنامه فرش

جدول 5  ـ جدول لغات

زبان فنی رشته

کساني که در زمینه فرش مشغول به کار هستند، به خوبي مي دانند براي پیشرفت در کار باید دانش 
فني خود را باال ببرند. بخشي از این دانش فني به زبان فني رشته و کار باز مي گردد. زبان فني واژگان 
پرکاربرد، اصطالحات رایج، مواد، ابزار و سایر واژگاني که در فرش استفاده مي شود را در  بر مي گیرد.

معادل انگلیسيواژه فارسي

الف
Wool plightآفت پشم

Silk; silk threadابریشم

Raw silkابریشم خام

Hand spun silkابریشم دست ریس

Natural silkابریشم طبیعي

Artificial silkابریشم مصنوعي

Toolsابزار

Arabesque; eslimiاسلیمي

Man – mad Fibersالیاف شیمیایي )مصنوعي(   

Natural fibersالیاف طبیعي    

Textile fibersالیاف نساجي   
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ب
Carpet marketبازار فرش   

to weaveبافتن 

Textileبافتني، منسوج

Weaverبافنده

پ
to polish پرداخت

Polisherپرداختچي، پرداختگر                  

wool                                   پشم   

Pure woolپشم خالص                         

Row woolپشم خام

Tanning woolپشم دباغي

Hand washed woolپشم دست شور                            

Tow layer twisted woolپشم دوالتاب                         

Cotton                  پنبه   

Weftپود

ت
Medallionترنج

to repairتعمیر کردن

ج
Double knot weavingجفتي بافي

چ
Hook knifeچاقوي قالب شکل

Spinning wheelچرخ ریسندگي

Warpچله

Warp winderچله کش

ح
Marging (Border)حاشیه

Margin stripsحاشیه باریک

خ

Wool pileخامه پشمي

Hand spun pileخامه دست ریس
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د
loomدار

Hand spinningدست ریسي

Beating combدفتین زدن

Double waftدو پودي

ر
wateرج

Darningرفوگری

Abrashرگه دار

Chemical Colorرنگ شیمیایي

Spinningریسندگي

ز
Woven with goldزربافت

Backgroundزمینه

Lower beamزیردار

A;ziluزیلو

س
Upper beamسردار

Stikسیخ

ش

Combشانه

IRAN carpet companyشرکت سهامي فرش ایران

Selvadge ;selvedgeشیرازه

ط
Designطرح

Overall flower designطرح افشان

Garden designطرح باغي

Paisely designطرح بوته

Animal designطرح حیواني

Palmette flower designطرح شاه عباسي

medallion design – Cornerطرح لچک ترنج

Vase designطرح گلداني
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Animal' s Combat designطرح گرفت و گیر

Curved designطرح گردان

weave design – Plainطرح کف ساده

Multiple – panel designطرح قاب قابي

Hunting designطرح شکارگاه

Lmaginary designطرح ذهني

Fish designطرح ماهي

In and out fish designطرح ماهي درهم

Jumble fish (Herati - fish) designطرح ماهي درهم هراتي

Prayer-nich designطرح محرابي

design Straippedطرح محرمات

Framed designطرح قابي

Scenery designطرح هاي منظره

Geomerical designطرح هندسي

Carpet lengthطول فرش

ف
Hand made carpetفرش دستباف

Antique carpetفرش عتیقه

ق
Carpetقالي

Pictural carpetقالي تصویري

Rugقالیچه

Carpet washingقالیشویي

Symetical weavingقرینه بافي

Hookقالب

polish scissorقیچي پرداخت

ك
Draftکشش

Skeinکالف

Runnerکناره

گ
Knotگره
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Turkish knotگره ترکي باف

Persian knotگره فارسي باف، گره ایراني

Kilimگلیم

Kilim weavingگلیم بافي

ل
Cornerلچک

Fiberلیف

ن
Yarn; String Thread; Warp threadsنخ

Dottingنقطه زني


