
بافت  به درختی حیوان دار، 100 در 140 سانتی متر  با نقش سرتاسری موسوم  شکل 1ـ 2ـ قالی 
اصفهان )فارسی بافت ـ رج شمار 65 گره در 6/5 سانتی متر(

فصل 2

رنگ آمیزي نقشۀ فرش)دستي(
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استاندارد
رنگ آميزي نقشه فرش با رعايت اصول رنگ آميزي و با استفاده از وسايل رنگ آميزي براساس ويژگي هاي  عملکرد

منطقه اي

نقشه هاي فرش در  ايران، در مناطق مختلف با رنگ هاي 
گوناگـون و چشـم نوازي رنگ بنـدي شده انـد. يـكي از 
ويژگي هاي خاص و جداكنندۀ نقشه هاي فرش مناطق از 
يكديگر، رنگ بندي هاي هر منطقه است. تنوع در پوشش 
گیاهی و گل هاي رنگارنگ، تفاوت مواد رنگ زاي بومي 
و سلیقه اقوام ساكن در هر گوشه و كنار اين سرزمین، 
سبب شده است كه رنگ آمیزي متنوع و چشمگیري در 
نقشه ها و دست بافته هاي مردم هر ناحیه مشاهده شود. 
زيبايي شـناسي اقوام عشايري، روستايي و شهري، هر 
آنها  فرش  نقشه هاي  رنگ آمیزي  در  گونه اي  به  كدام 

آشكار شده است.  

واحد یادگیری 2 : شایستگی  رنگ آمیزي دستي نقشۀ فرش

آيا تاكنون به رنگ بندي نقوش فرش ها توجه كرده ايد؟ آيا نقشۀ رنگ آمیزي شدۀ فرشي را ديده ايد؟ 
به نظر شما چگونه يك نقشه فرش را رنگ آمیزي مي كنند؟ و چه ابزار و وسايلي در رنگ آمیزي نقشه فرش 
به كار گرفته مي شود؟ آيا رنگ آمیزي نقشه فرش از اصول خاصي پیروي مي كند؟ آيا رنگ آمیزي نقشه فرش 

انواع دارد؟ چگونه بايد ابزار و وسايل رنگ آمیزي نقشه فرش را آماده كرد؟
در  اين فصل با رنگ بندي نقشه فرش كه در مناطق مختلف ايران تولید و بافته مي شوند، آشنا شده و به تجربۀ 

بسیار شیرين و زيباي رنگ آمیزي نقشه فرش براساس اصول آن خواهید پرداخت. 

شکل 2ـ 2
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رنگ آميزي نقشه فرش)دستي(

آشنایی با رنگ بندي و رنگ آمیزی نقشه  های فرش در ایران 

به طور كلی فرش به دو بخش عمده متن و حاشیه تقسیم بندی می  شود. متن، بخش اصلی و عمدۀ يك فرش 
است و حاشیه همانند قابی اطراف متن را كادربندی می  كند. رنگ و طرح  های حاشیه  ها تحت تأثیر نقوش 
و رنگ  های اصلی متن فرش انتخاب و اجرا می  شوند. معموالً رنگ زمینۀ حاشیه متفاوت از رنگ زمینۀ متن 

است، به گونه  ای كه رنگ حاشیه باعث جلوۀ بیشتر رنگ  ها و نقوش متن فرش شود.

حاشیه متن

تقسیم بندی اجزای فرش

شکل 3ـ 2ـ اجزای اصلی فرش

نام گذاری فرش  ها بستگی به تركیب بندی و نقوش اصلی درون متن آن ها دارد. به طور مثال لچك و ترنج به 
فرش  هايی گفته می  شود كه زمینۀ متن فرش به اجزای اصلی لچك  ها در گوشه  های متن و ترنج در مركز متن 

تقسیم شده باشند.
بر اين اساس می  توان فرش  ها را به دسته  های زير نام گذاری كرد:

لچك ترنج، افشان، درختی، محرابی، قاب قابی، محرمات و....
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شکل 4ـ2ـ طرح لچک ترنج )شاه عباسی(
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رنگ آميزي نقشه فرش)دستي(

شکل 5 ـ2ـ طرح درختی حیوان دار
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شکل 6  ـ2 ـ طرح قاب قابی )خشتی(
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رنگ آميزي نقشه فرش)دستي(

شکل 7ـ2ـ طرح محرمات
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شکل 8 ـ2ـ طرح محرابی گلدانی
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رنگ آميزي نقشه فرش)دستي(

شکل 9 ـ2 ـ طرح افشان
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شکل 10ـ2ـ طرح ترنج دار
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رنگ آميزي نقشه فرش)دستي(

شکل 11ـ2 ـ طرح هندسی )ایلیاتی( 
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 اصول رنگ بندي کلی در فرش بر اساس مناطق تولید و بافت فرش

مناطق عمدۀ بافت و تولید فرش ايران شامل آذربايجان، اصفهان و نائین، خراسان، 
كرمان، لرستان و بختیاری، فارس و ... است. هر يك از اين مناطق، عالوه بر اينـكه 
طرح و نقش  های مخصوصی استفاده می شـود، نحوۀ تركیب و رنگ بندی آن ها نیز 
خاص آن منـطقه بوده و با ديگر مناطق متفاوت است. به طوری  كه كارشناسان 
فرش با مـشاهده نـقوش و رنگ  های مورد استـفاده در آن ها محل تولید فرش را 

تشـخیص می  دهند.
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رنگ آميزي نقشه فرش)دستي(

شکل 12ـ2  ـ بافت کاشان، طرح لچک ترنج شاه عباسی
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شکل 13ـ2  ـ بافت تهران، طرح خاتم شیراز
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رنگ آميزي نقشه فرش)دستي(

شکل 14ـ2  ـ بافت گرگان، طرح ترکمن قاشقی
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شکل 15ـ2ـ بافت جوشقان، طرح هندسی
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رنگ آميزي نقشه فرش)دستي(

شکل 16ـ2ـ بافت اصفهان، طرح لچک ترنج شاه عباسی
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شکل 17ـ2ـ بافت قم، طرح ترنجی کف ساده
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رنگ آميزي نقشه فرش)دستي(

شکل 18ـ2ـ بافت اردبیل، طرح اقتباسی قفقاز



60

شکل19ـ2ـ بافت نائین، طرح ترنج دار شاه عباسی
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رنگ آميزي نقشه فرش)دستي(

با يکي از هم گروهي هاي خود، رنگ هاي مورد استفاده 
در دست بافته هاي منطقۀ زندگي خود را گردآوري و 
در يك جدول نام نقشه ها ، طرح ها و رنگ هاي آنها 

را  ثبت كنيد.

كار ميدانی

شکل 20ـ2ـ بافت مشهد، طرح هندسی خاتم شیراز
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تشریح وسایل رنگ آمیزی نقشه و اصول استفاده    از آنها

شکل 21ـ 2ـ ظروف و همزن چوبی مخصوص برای هر رنگ

شکل 22ـ 2ـ رنگ آمیزی و دورگیری نقشه فرش
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رنگ آميزي نقشه فرش)دستي(

معموالً برای رنگ آمیزی نقشه  های فرش از رنگ گواش استفاده می  كنند. 
گواش از رنگ  هايی است كه به كمك آب رقیق می  شود. ابزار رنگ آمیزی 
گواش، قلم مو است. قلم موهايی كه در رنگ آمیزی نقشه فرش استفاده 
می  شوند، همان قلم موهای مخصوص نقاشی آبرنگ هستند كه از شماره 
1و 2و  3 آن برای نقطه زدن نقشه و شماره  های 4 الی 10 آن هم برای 

رنگ آمیزی سطوح وسیع تر استفاده  می  شود.

شکل 23ـ 2ـ قلم موهای مخصوص 
رنگ آمیزی و نقطه کردن نقشه

شکل 24ـ 2ـ ظرف آب و رنگ گواش
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تمرین:  رنگ آمیزی روی کاغذ سفید با رنگ گواش و استفاده از قلم مو

 مقداری گواش را با استفاده از كاردک از ظرف خود خارج كرده، درون پالت رنگ قرار دهید؛
 به كمك قلم مو چند قطرۀ آب بر روی رنگ اضافه كرده و مخلوط نمايید؛

 غلظت رنگ بايد به  گونه  ای باشد كه به راحتی بتوان بر روی كاغذ آن  را پخش نمود؛
 با استفاده از قلم موی آغشته به رنگ روی كاغذ رنگ آمیزی كنید؛

 ابتدا اشكال هندسی ساده مانند مربع، مثلث و دايره را با رنگ های مختلف رنگ آمیزی نمايید.

شکل 25ـ 2ـ اشکال هندسی اصلی

 در اين تمرين بايد سطوح مختلفی را به صورت كامالً يكنواخت و يكدست رنگ آمیزی نمايید.

شکل 26ـ 2ـ اشکال هندسی ترکیبی

توجه:
برای استفاده از رنگ  های مختلف، بايد قلم مو را با دقت در آب تميز شست وشو نماييد. 

تميزی قلم مو باعث می  شود تا رنگ  ها يکنواخت شود و درخشش الزم را داشته باشند.

تجربه و
 عمل

ايمنی و 
بهداشت

تمرين
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رنگ آميزي نقشه فرش)دستي(

روش رنگ پذیر کردن کاغذ نقشه از طریق چربی زدایی

معموالً كاغذهای شطرنجی سیاه، رنگ پذيری مناسبی 
دارند و نیازی به رنگ پذير كردن آنها نیست. اما اگر 
سطـح كاغذ براق و يا گـالسه باشد و يا با استـفاده 
از دستـگاه زيراكس تكـثیر شده  اند رنگ روی آنـها 
نـمی چسبد. و برای رنگ آمیـزی با گواش و آبـرنگ 
مناسب نیستند و بايد سطح آنها برای پذيرفتن رنگ 

آماده شود.

 به روش  های زير، كاغذها را رنگ پذير كنید:

الف( روش استفاده از پاک کن )پاک کن زنی(
 ابتدا سطح میز را به كمك پارچه تمیز نمايید.

 كاغذ شطرنجی براق و صیقلی را روی میز قرار دهید.
از مداد  پاک كن نرم تمام سطح كاغذ را   با اسـتفاده 

پاک كن بزنید.

ب( روش استفاده از پودر تالک
 سطح میز را با استفاده از دستمال پارچه  ای تمیز كنید؛

 كاغذ نقشۀ براق و صیقلی را روی میز قرار دهید؛
 مقداری پودر تالك را روی كاغذ بپاشید؛

 به كمك دستمال كاغذی، پودر تالك را روی سطح 
كاغذ مالش دهید؛

با همین روش ها می توانید كاغذهای شطرنجی كه توسط 
دستگاه زيراكس تكثیر شده  اند نیز رنگ پذير كنید.

 حركت پاک كن روی كاغذ بايد 
به آرامی و يکنواخت و از يك جهت 
دست  تند  حركات  يرد.  پذ صورت 
باعث چروک شدن و حتی پارگی در 

كاغذ می شود.

 مات شدن سطح كاغذ و  كدر شدن 
از بين رفتن  پودر تالك، نشان دهندۀ 
چربی سطح كاغذ و آماده شدن آن 

برای رنگ پذيری دارد.

تجربه و
 عمل

چه  به  نقشه  كاغذ  رنگ پذير كردن 
چه  و  می شود؟  انجام  چرا  و  منظور 

داريد؟ آن  براي  پيشنهادي 

بحث و 
گفت وگو



66

آماده سازی رنگ و کنترل غلظت آن برای رنگ آمیزی

غلظت رنگ برای نقشه كشی فرش بايد در حدی باشد 
كه ضمن پوشاندن كامل سطح كاغذ، خطوط شطرنجی 

كاغذ را نیز تا حدودی مشخص و قابل شمارش كند.

ی،  نقاش های  رنگ  ديگر  همانند  را  گواش  رنگ های 
شركت ها و كارخانجات مختلف و متعدد رنگ سازی، 
تولید می كنند. كیفیت اين رنگ ها با يكديگر متفاوت 
است. برخی بسیار غلیظ و برخی رقیق  تر هستند. از 
اين  رو قبل از رنگ آمیزی غلظت و كیفیت آن آزمايش 
می شود و چنانچه رنگ غلیظ بود، بايد با افزودن چند 

قطره آب به آن، رنگ را رقیق تر  كرد.

شکل 28ـ 2ـ رنگ آمیزی گل های اصلی نقشه

شکل 27ـ 2  ـ مرحله آماده سازی و آزمایش غلظت رنگ
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رنگ آميزي نقشه فرش)دستي(

تجربه و
 عمل

 با استفاده از كاردک مقداری رنگ را درون پالت رنگ 
يا ظرف كوچكی بريزيد؛

 با قطره چكان چند قطره آب به رنگ اضافه كنید؛
 با وسیله ای مناسب رنگ را با آب مخلوط كنید؛

 با قلم موی آغشته به رنگ، كاغذ نقشه را رنگ آمیزی كنید.

اگر غلظت رنگ مناسب باشد، می توانید 
نقشه را رنگ کنید، در غیر این صورت 
باید با کم و زیاد کردن آب و رنگ، غلظت 

مناسب را به دست آورید.

شکل 29ـ 2  ـ ترکیب دو به دو از رنگ های اصلی و ساخت رنگ های 
سبز، بنفش و نارنجی

 با استفاده از رنگ های اصلی )زرد، قرمز 
و آبی( و تركیب دو به دو آنها با يكديگر، 
رنگ های ثانويه )سبز، نارنجی و بنفش( را 

بسازيد و رنگ آمیزی كنید.

 با افزودن رنگ سفید و سیاه به رنگ های اصلی و 
ثانويه، درجات مختلف رنگی ساخته و رنگ آمیزی كنید.

شکل 30ـ 2  ـ ترکیب رنگ های سیاه و سفید با دیگر رنگ ها و ساخت 
درجات مختلف از یک رنگ
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معموالً رنگ بندی نقشه  های فرش در ايران كالً به دو شكل صورت می  گیرد.
1 منطقۀ بافت فرش؛

2 سلیقه و ابتکار نقاش فرش.

با توجه به گستردگی و پهناوری مناطق فرش بافی ايران، شیوۀ رنگ بندی در هر يك از اين مناطق متفاوت 
است و از سبك و روش خاص خود برخوردار می  باشد. به طوری كه می  توان با توجه به نوع رنگ  های به كار 

رفته در هر فرش، منطقۀ بافت آن را تشخیص داد.
اين اصول را رعايت  نقاشان فرش،  اصول و قواعد معینی در رنگ بندی نقشه  های فرش وجود دارد و تمام 

از: عبارت اند  اصول  اين  می  كنند. 
1 تعیین رنگ زمینۀ متن فرش؛

2  تعیین رنگ زمینۀ حاشیۀ اصلی فرش؛

3 تعیین رنگ زمینۀ لچك و ترنج  )در صورت طرح لچك 

ترنجی(؛
4 تعیین رنگ گل  های اصلی و بزرگ در متن و حاشیه؛

5 تعیین رنگ عناصر، گل  ها و جزئیات ديگر در متن و حاشیه.

 با توجه به اصول مذکور، رنگ بندي متن فرش طی 
مراحل زیر انجام می شود:

الف( تعیین رنگ زمینۀ متن فرش و رنگ بندي اجزای 
ديگر متن )مانند لچك و ترنج( و رنگ آمیزی بخش 

كوچكی از زمینه در گوشۀ متن؛
ب( رنگ بندي گل ها و نقوش اصلی در متن و پخش 

رنگ در آنها؛
ج( رنگ بندي و رنگ آمیزی نقوش و گل های كوچك تر 

متن و اجزای ديگر؛
د( سايه روشن كردن رنگ ها )در صورت لزوم(؛
هـ( رنگ آمیزی خطوط جدا كننده اجزای متن؛
و( نقطه كردن خطوط كناری و اجزای نقوش؛

ز( رنگ آمیزی جزئیات و رفع معايب.
شکل 31ـ 2  ـ رنگ آمیزی بخش کوچکی از زمینه متن و 

حاشیه

تعیین اصول رنگ بندي نقوش و پخش رنگ در متن
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رنگ آميزي نقشه فرش)دستي(

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

به نظر شما چرا تمام زمينه فرش رنگ آميزی نمی شود؟

با مراجعه به تصاوير فرش  های مناطق مختلف )در كتاب همراه( و با راهنمايی معلم خود برای فرش هر منطقه 
جدول رنگ بندی مطابق جدول زير بسازيد:

نام استان/ منطقه:                                 نام فرش )طرح فرش(:
رنگ زمینه حاشیۀ رنگ زمینۀ متن

پهن
رنگ زمینه حاشیۀ 

باریک
رنگ زمینۀ لچکرنگ زمینۀ ترنج

رنگ گل های اصلی 
متن

رنگ گل های اصلی 
در حاشیۀ پهن

رنگ گل ها در 
حاشیۀ باریک

رنگ گل های 
اصلی در ترنج

رنگ گل های 
اصلی در لچک

رنگ خطوط اطراف 
گل های اصلی در 

زمینه

رنگ خطوط اطراف 
گل های اصلی در 

حاشیۀ اصلی

رنگ خطوط 
اطراف گل ها در 

حاشیۀ باریک

رنگ خطوط 
اطراف گل  های 
اصلی  در ترنج

رنگ خطوط 
اطراف گل های 
اصلی در لچک

خط داخلی

خط بیرونی

سایه  ها

شکل 32ـ 2  ـ جدول نمونه رنگ

 جدول فوق برای نمايش رنگ های مورد استفاده در فرش های اصيل ايرانی تهيه شده است. برای 
نمايش هر رنگ بايد نمونه رنگ مشابه را با گواش در خانه های جدول رنگ آميزی كنيد.

بحث و 
گفت وگو

تجربه و
 عمل
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شکل 33ـ 2  ـ نمونه ساخت جدول رنگ در کارگاه های سنتی نقشه کشی و بافت فرش

با يكي از هم گروهي هاي خود، رنگ هاي به كار رفته در دست بافته هاي منطقه زندگي خود را گردآوري كرده 
و در يك جدول نام نقشه ها، طرح ها و رنگ هاي آنها را  ثبت كنید.

اصول رنگ آمیزی با قلم مو

برای رنگ آمیزی نقشه های فرش به طور معمول از قلم موهای آبرنگ استفاده می شود، و انتخاب اندازه قلم مو 
به وسعت محدوده ای است كه بايد رنگ شود.

قلم موهای 8، 9، 10 و بیشتر برای رنگ آمیزی زمینه های نقشه استفاده می شود و قلم موهای4، 5 و 6  برای 
سطوح كوچك تر و قلم موهای 1، 2 و 3 در رنگ آمیزی جزئیات و نقطه كاری اطراف نقوش كاربرد دارند.

از قلم موی شمارۀ 3 برای رج شمار 50  و قلم موی 4 برای رج شمار 30 تا 40 استفاده می شود.

كار ميدانی
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رنگ آميزي نقشه فرش)دستي(

تجربه و
 عمل

 روی كاغذ نقشه اشكال هندسی را در ابعاد مختلف ترسیم كنید.
 قلم موی مناسب برای رنگ آمیزی هر يك از اين اشكال را انتخاب كنید )با توجه به وسعت شكل و شماره 

قلم مو (
 غلظت رنگ را تنظیم و اشكال را رنگ آمیزی كنید.

الف( غلظت رنگ در حدی باشد كه رنگ سطح كاغذ را بپوشاند و تا حدودی خطوط شطرنجی زير آن 
ديده شود.

ب( ابتدا اطراف شكل رنگ آمیزی شود به طوری كه رنگ از خط خارج نگردد. سپس داخل شكل رنگ آمیزی 
گردد.

افراد  برای  افراد راست دست و برعكس  )برای  به راست  از سمت چپ  پايین و  به  باال  از  ج( حركت دست 
چپ دست(

برای اين تمرين می توانید از شكل های صفحۀ بعد اقتباس كنید.

جدول راهنمای استفاده از قلم مو در نقشه کشی فرش

توضیحبیشترین کاربرد در رنگ آمیزی نقشهشماره قلم موها

 رنگ آمیزی سطوح بزرگ رنگ آمیزی زمینه ها10

 رنگ آمیزی سطوح بزرگ رنگ آمیزی زمینه ها8

 رنگ آمیزی سطوح متوسط  رنگ آمیزی زمینه ها و سطح كلی نقوش6

4
 رنگ آمیزی سطح كلی نقوش

 دورگیری و نقطه زنی
 رنگ آمیزی سطوح كوچك تر

 مناسب رج شمار 30 تا 40

3
 رنگ آمیزی سطوح جزئی روی نقوش

 دورگیری و نقطه زنی 
 ايجاد سايه روشن ها

 مناسب رج شمار 45 و 50

 مناسب رج شمار 50 و 55 دورگیری و نقطه زنی 2

 مناسب رج شمار  55 و باالتر دورگیری و نقطه زنی 1



72

شکل 34ـ 2 ـ اشکال هندسی رنگ و نقطه شده روی کاغذ شطرنجی

مراحل انجام کار:

 ابتدا با استفاده از مداد، خطوط محیطی طرح را 
كنید.  ترسیم  كاغذ شطرنجی  روی 

 محیط داخلی طرح را رنگ آمیزی كنید. 

بايد  مختلف  ی  ها رنگ  از  استفاده  برای   
قلم موها را با دقت در آب تميز شستشو نماييد. 
تميزی قلم مو باعث می شود تا رنگ ها يکنواخت 

و درخشش الزم را داشته باشند.
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رنگ آميزي نقشه فرش)دستي(

ايمنی و 
مراقبت از قلم موها:بهداشت

در پايان كار، قلم موها را با دقت در آب شست وشو 
داده و آنها را فوراً خشك كنید. 

قلم موها دارای محافظ پالستیكی هستند، از آنها برای 
مراقبت بهتر و ماندگاری بیشتر قلم موها استفاده كنید.

شکل 35ـ 2ـ خشک کردن موهای قلم مو، با 
دستمال کاغذی پس از شست وشوی آنها

شکل 36ـ 2ـ قراردادن محافظ های پالستیکی روی قلم موها
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روش رنگ آمیزی نقوش و پخش رنگ در متن

معـموالً رنگ بنـدي فرش در ايـران با 
سه زمینۀ رنگ اصلی الكی، سرمه ای 
و كرم )روشن( انجام می شود كه رنگ 
استفاده در  گل ها و طرح های مورد 
نقـشه نیز با تـوجه به اين سه زمیـنه 

انـتخاب و اجرا می شوند.

شکل 37ـ 2ـ رنگ آمیزی نقوش با استفاده از قلم موی مناسب

شکل 38ـ 2ـ رنگ آمیزی زمینه نقوش

پس از تعـیین رنگ و رنگ بنـدي بخش های عمدۀ نقشه، نوبت به پخش رنگ می رسد؛ برای اين كار ابـتدا 
گل های اصلی هر يك از اجزای عمدۀ نقشه )متن و حاشیه( به تفكیك، رنگ آمیزی خواهد شد و سـپس نوبت 
به گل ها و تزيینات كوچك تر می رسد. در واقع ترتیب رنگ آمیزی نقوش بر اساس اندازۀ نقوش انجام می شود.
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رنگ آميزي نقشه فرش)دستي(

 ترتیب رنگ آمیزی متن نقشه 

1 رنگ آمیزی زمینه اصلی متن و اجزای عمدۀ آن؛ 
2 پخش رنگ در متن نقشه: 

1ـ2 رنگ آمیزی گل های اصلی متن؛
2ـ2 رنگ آمیزی گل های اصلی ترنج ) درصورت ترنج داشتن نقشه(؛

3ـ2 رنگ آمیزی گل های اصلی لچك يا محراب )در صورت لچك يا محراب داشتن نقشه(.

3 رسم خطوط جداكننده اجزای متن از حاشیه )میل ها(؛
1ـ3 رنگ آمیزی گل های كوچك تر در متن.

4 رنگ آمیزی اجزای كوچك تر در هر بخش )متن، لچك و ترنج(؛
5 رنگ آمیزی های تكمیلی و سايه روشن ها.

 معموالً تمام زمينه متن و زمينه اجزای آن رنگ آميزی 
نمی شود. بلکه در بخشی از گوشه متن و يا گوشه لچك 
آميزی  رنگ  ترنج  ميانی  قسمت  از  بخشی  همچنين  و 

می شود.

تجربه و
رنگ آمیزی نقشه فرش ) لچک ترنج ( عمل

1 يك نقشه با طرح لچك ترنج انتخاب و مطابق با نقشه های مشابه 
رنگ بندي نمايید.

2 بر اساس رنگ بندي انجام شده پالت رنگ را آماده نمايید.

3 گل های نقشه را بر اساس اندازه و درجه اهمیت، دسته بندی كنید.

4 قلم موی مناسب برای رنگ آمیزی گل ها انتخاب نمايید.

5 گـل هـا را بر اسـاس دسـته بندی از بـزرگ به كوچـك به نوبـت، 
رنگ آمیزی نمايید.

6 جزئیات كوچك تر را رنگ آمیزی كنید.

7 سايه روشن ها را رنگ آمیزی كنید.

 برای رنگ آميزی زمينۀ ترنج  از مركز 
به سمت بيرون  رنگ آميزی  نماييد.

به  قلم  يك  با  شما  كار  وقتی   
اتمام می رسد، آن قلم مو را درون 
ظرف آب قرار دهيد تا رنگ بين 

نشود. موهای آن خشك 
 پس از پايان كار رنگ آميزی، 
ابزار و قلم موها را شست و  شو دهيد.

ايمنی و 
بهداشت
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روش رنگ آمیزی نقوش و پخش رنگ در حاشیه
 

 حاشیۀ هر فرش مانند يك قاب اطراف متن اصلی فرش را احاطه و كادربندی كرده است. حاشیه باعث جلب 
توجه و تمركز بیننده به نقوش و طرح های موجود در متن فرش می شود. رنگ هايی كه برای حاشیه انتخاب 
باشد،  تیره و گرم  اگر رنگ متن  بود.  نقوش متن فرش خواهد  و  برعكس رنگ های زمینه  می شود معموالً 
رنگ های حاشیه، روشن و سرد انتخاب خواهد شد؛ به عنوان نمونه اگر رنگ متن الكی است برای حاشیۀ فرش 

رنگ سرمه ای را انتخاب می كنند.
حاشیه مانند متن فرش از بخش های مشخص و متعددی تشكیل شده كه اولین بخش بیرونی، بدون تزئین 
و هم رنگ با متن فرش را »لوار« می گويند و وسیع ترين بخش آن را حاشیه پهن می نامند. گاهی در طرفین 
حاشیۀ پهن، دو حاشیه باريك تر وجود دارد كه به همین نام يعنی »حاشیۀ باريك« نامیده می شوند. در برخی 
از نقشه ها بین حاشیۀ باريك و حاشیۀ پهن، نوار نازک تری هم طراحی شده كه با نقوش كوچك و ريزی تكرار 
می شود. به اين نوار منقوش »زنجیره« گفته می شود. خطوطی با ضخامت يك الی چهار گره كه جدا كنندۀ  

اجزای حاشیه می باشند، »میل« ، »سو« و يا »حمیل« گفته می شود. 

شکل 39ـ 2ـ اجزای تشکیل دهنده حاشیه
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رنگ آميزي نقشه فرش)دستي(

اجزای تشکیل دهنده حاشیه عبات اند از:

1 لوار؛
2 حاشیۀ باريك؛

3 زنجیره؛
4 حاشیۀ پهن؛
5 میل يا َحمیل.

چند  يا  يك  حاشيه  در  معموالً    
نقش به طور قرينه تکرار می گردد. 
نقوش  و در گوشه های حاشيه  اين 
با زاويه 90 درجه چرخش داشته و 

پيدا می كند.  ادامه  مجدداً 

شکل 40ـ 2ـ تصویر قالی بافته شده به همراه نقشه آن ـ  در تصویر نقشۀ اجزای کامل حاشیه مشخص است.
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الف( تعیین رنگ زمینه حاشیه )با توجه به رنگ بندي متن فرش( و رنگ آمیزی بخش كوچكی از زمینه در 
گوشۀ حاشیه؛

ب( رنگ بندي گل ها و نقوش اصلی در حاشیۀ پهن و پخش رنگ در آنها؛
ج( رنگ بندي گل ها و نقوش اصلی در حاشیه های باريك و زنجیره ها و پخش رنگ در آنها؛

د( رنگ بندي و رنگ آمیزی نقوش و گل های كوچك تر حاشیۀ پهن، حاشیه های باريك و زنجیره ها و اجزای 
ديگر حاشیه؛

هـ( رنگ آمیزی خطوط جدا كننده اجزای حاشیه؛
و( سايه روشن كردن رنگ ها؛ 

ز( نقطه كردن خطوط كناری و اجزای نقوش؛
ح( رنگ آمیزی جزئیات و رفع معايب.

شکل 41ـ 2ـ حاشیه رنگ آمیزی شده

ه  زمین آمیزی  نگ  ر برای   
حاشیه تنها بخشی از گوشۀ آن 

رنگ آمیزی می شود.  حاشیه 

 مراحل رنگ بندي و رنگ آمیزی حاشیه به ترتیب ذیل می باشد:
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رنگ آميزي نقشه فرش)دستي(

     شکل  42ـ 2ـ نمایش رنگ زمینه در حاشیه

 بخش كنار حاشیه را انتخاب كنید؛
 با توجه به رنگی كه برای زمینۀ حاشیه انتخاب شده است، رنگ های مربوط به نقوش و گل های بزرگ تر 

و شاخص تر حاشیه را آماده نمايید. )غلظت رنگ ها را آزمايش كنید (؛
 قلم موی مناسب با توجه به وسعت سطح گل ها انتخاب كنید.

 گل های اصلی را رنگ آمیزی كنید؛
 گل های كوچك تر را به ترتیب اندازه رنگ آمیزی نمايید؛

 خطوط جدا كنندۀ بخش های حاشیه را رنگ آمیزی كنید؛
 سايه روشن های درون گل ها و اجزا را رنگ آمیزی كنید.

تجربه و
 عمل
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شکل  43ـ 2ـ قسمتی از یک نقشه نسبتًا قدیمی
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رنگ آميزي نقشه فرش)دستي(

ارزشیابی شایستگی رنگ آمیزی نقشه فرش

شرح کار:
رنگ آمیزی يك واگیره از حاشیه ـ يك دوم لچك و پنج خانه از متن يك نقشه ذرع و نیم زمینه الكی كاشان با رج شمار 40

استاندارد عملکرد: 
رنگ آمیزی نقشه فرش با رعايت اصول رنگ آمیزی و با استفاده از وسايل رنگ آمیزی براساس ويژگی های منطقه ای

شاخص ها:
آماده سازی رنگ و پالت و قلم مو ـ چربی زدايی از سطح كاغذ با طرح مدادی ـ رنگ آمیزی نقوش و زمینه براساس ويژگی قالی كاشان زمینه 

الكی ـ پخش رنگ صحیح و رنگ آمیزی با غلظت يك دست ـ تناسب رنگ اجزای نقوش و زمینه

شرایط انجام کار:      

مکان: كارگاه نقشه كشی
زمان: 90 دقیقه 

ابزار و تجهیزات: 
میز نور، طرح آماده رنگ آمیزی، پودر چربی زدا از سطح كاغذ، رنگ و پالت و قلم مو، ظرف آب

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

2آماده كردن مقدمات رنگ آمیزی1

2رنگ آمیزی نقوش2

2رنگ آمیزی متن )زمینه( نقشه3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
2مسئولیت پذيری

*میانگین نمرات

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