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این مجله رایگان است و رایگان خواهد ماند.

الزمه ی استفاده از مطالب و تصاویر این نسخه، به هر شکل و ترتیبی منوط 
به اخذ مجوز از  "کارپت پالس" است و  نقض آن پیگرد قانونی دارد.

همچنین هرگونه بارگذاری محتوایی این مجله بر روی اپلیکیشن های موبایل 
و فروش پی د ی اف این مجموعه ممنوع است.

the carpetpluswww.thecarpetplus.ir

گفتگو| آقای دکتر کریم میرک میرزایی 
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مادرم

نخ های قایل را دار یم زد

دادگاه ها روشنفکران را

از عدالِت مادرم گلستان میروئید

و

از عدالت آن ها قبر!

#نیما_توکیل
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ایــن نهمین شــماره "کارپت پالس" اســت که 
مقابل دیدگان شما پهن یم شود.

تار و پود و رج به رج این مجله با شــما و برای 
شما شکل یم گیرد.

 ما را از نظریات ارزشمندتان یب نصیب نگذارید.

همچنین بخش بــازرگاین" کارپت پالس" آماده 
پذیرش آگهی های تجاری و تبلیغایت شما خواهد 
بود. بــه زودی طرح های توســعه ی تجاری و 
مارکتینگ کارپت پالس از طریق مجله، شــبکه 
های اجتماعی و وبسایت مجموعه به اطالع شما 

عزیزان خواهد رسید.
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سرمقاله

عوامل منفی برطرف گــردد تاثیرهای  مثبت " 
فنگ شــویی " تقویت خواهد شد. هدف کیل 
خلــق جذابیت ،امنیت و فضایی برای پرورش 
احساسات است. مکاین که در آن بتوان 
در آرامش کامــل، اهداف خود را برای 
لذت بردن از زنــدیگ رضایت بخش 

دنبال کرد.
در این روزها که اکثر ما به اجبار در 
منزل کار یم کنیم باید محیط را در 
آرامش کامل قــرار دهیم هم برای 
کار و هم برای استراحت شبانه. اگر 
اتاق کار شــما در اتاق خواب است 
هنــگام خواب نــی توانید بــه راحیت 
اســتراحت نمایید چرا که مســائل کاری 
ذهن شــما را مشــغول نگه یم دارد . سطح 
انرژی خواب و ســطح انــرژی کار با یکدیگر 
همگن نیستند. میز تحریر وتخت خواب باید از 
هم جدا باشند. اگر جابجایی میز تحریرتان غیر 
ممکن است راهی برای پوشاندن آن در شب 
بیابیــد مثال روی آن   پارچــه ای زیبا بیاندازید. 
مورد دیگری که برای این روزها  که باید بیشتر 
در خانه بمانیم و اینکه باشگاههای ورزیش هم 
بسته هســتند توصیه شده و هم  برای روحیه 
بهتر اغلب تشویق شده ایم که در خانه ورزش 
کنیم امــا وجود لــوازم ورزیش در اتاق خواب 
زندیگ عاطفی شما را به زمین ورزش تبدیل یم 
کنــد. به هیچ عنوان فکر نکنید که یم توانید از 
فضای زیر تخت خواب خــود برای نگه داری 
وســایل ورزیش استفاده کنید . وسایل ورزیش 
روابط  عاطفی شــما را تخریــب یم کند و در 
توانایی شما برای خواب خوش ، اخالل ایجاد 
یم کند. لطفا همین  حاال دســتگاه تردمیل و یا 
دســتگاههای ورزیش را به مکان دیگری منتقل 
کنید. یم توانید با " فنگ شویی " محیطی ارام 
و پــر از انــرژی برای خود و خانــواده  فراهم 
کنیــد تا این روزهــا را به آرایم و بــا قدرت  و 
انرژی مثبت پشــت ســر بگذاریم .  آنقدر که 
این روش " فنگ شــویی " به روحیه مان کمک 
یم کند تصمیم گرفتم که از این شماره به بعد 
یک مطلب کوتاه در باره  چگونیگ انجام آن در 
محیطی که در آن بسر یم بریم و اشیا و یا حیت 
فرشــهای بکار رفته در آن مطلیب بنویسم. این 
اولیــن اقدام برای محیطــی آرام بمنظور کار و 
استراحت در منزل یم باشد. به امید روزهای 

خوب و پر انرژی. 

روزهای قرنطینه و در خانه ماندن، نگراین برای سالمیت 
و دلواپیس برای آینده چیزی است که همیگ این روزها 

با آن درگیر هستیم و باعث شده  آرامش و حیات مان 
را بهم بریزد. به نظر یم رســد برای این وضعیت 

ناخوشایند پیش آمده کار زیادی جز صبور ی 
و گذر از آن به شــکل شایســته از دستمان 
بر نــی آید.برای این منظور و عبور آرام از 
ایــن بحران و با توجه به ماهیت مجله یعین 
فرش، بر آن شــدم تا با ارایه ییک از روش 
های کهن مرتبط با مفروشات و اکسسوری 
های منزل یعین فنگ شویی، آن را با شما به 

اشتراک بگذارم.
" فنگ شــویی " روش باستاین چیین است که 

به افزایش جریان ســودمند انرژی چی ) انرژی 
موجودات( در محیط خانه کمک یم کند. فنگ شویی 

دارای 5 عنصر است: آتش، آب، زمین، چوب و فلز که 
هر کدام از این عناصــر به ورود انرژی های مختلف به 
داخل خانه به طریقی کمک یم کنند. و هر عنصر رنگ و 

ویژگیهای خاص خود را داراست.
" فنگ شــویی " به معنای باد وآب است . همانطور که 
هوای تازه ، آب گوارا و غذاهای سالم بدن فیزییک ما را 
تغذیه یم کنند " فنگ شــویی " همچون نسیی آرام با 

بخار آیب پر پیج و خم درون خانه جریان یم یابد.
" فنگ شویی " از اشکال ، رنگ ها ، بافت ها ، ترکیبات 
، اصوات ، نورها، تصاویر ، نمادها و چیدمان منزل برای 
تعدیل میزان انرژی درون منزل اســتفاده یم کند. اگر 
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استاد محمد حسین نجف زاده که 
در تبریز با عنوان )بنام( مشــهور 
است، محمد حســین بنام در 19 
زاده  تبریــز  در  فروردیــن 1332 
شــد. تحصیالت خود را در رشته 
مدیریت به پایان رســانید ، سپس 
در زمینه نقایش رنگ و روغن دست 
به مشق کردن از آثار اساتید بزریگ 
چون ِرپین ، داوینچی زد . یب شک 
یــیک از مبتکریــن و خالق تریــن 
طراحان دوران خویش است. که با 
ایجاد ســبیک نو و شکستن قید و 
بندهای طراحی توانست نام خود 
را بــا نام فرش ایران و به خصوص 
فرش تبریز همــراه نماید. ذوق به 
نقایش کــه از دوران کودیک با روح 
وی عجیــن شــده بــود و در تمام 
دوران تحصییل با او همراه بود، وی 
را بر آن داشت تا جهت شکوفایی 
استعداد دروین و پاسخ به عالیق و 
تمایالت روحی، رشته طراحی قایل 
و مینیاتور را انتخاب نماید.در سال 
13۴9 اولین کار تجریب خود را در 
زمینه طراحی فرش انجام داد. وی 
حــدود۴5۰ طرح گل و بوته و15۰ 

تابیل فرش را طراحی کرده است.
طرحهای اســتاد بنام امروزه تحت 
عناوین گلریزان، گل آباذر گلگشت 
و گلزار مشــهورند و تعــداد آن ها 
بالغ بر۴۰۰ طرح اســت. تصاویر 
طراحی شــده در این گونه قایل ها 
اکثرًا مجالس برگرفته از اشعار نغز 
شاعران مشــهوری چون حافظ و 
ســعدی و فردویس و ادبیات کهن 
این مرز و بوم یم باشد.در طرحهای 
استاد بنام و استفاده زیاد از گلهای 
طبیعی مانند رز و همچنین ترسیم 
دســته ها و شاخه های پر از گلهای 
زیبا یم باشــد. او قالب کارش را از 
سبک و سیاق سنیت خارج کرده و 
از گلهای شــاه عبایس به گونه ای 

متنوع تر استفاده کرده است. در رنگبندی نیز پیرو سبک تبریز 
بوده و با سایه زدن تنالیته ای در برگ ها و اسلیی ها و گلبرگهای 
گل ها طرح را همچون باغ همیشــه بهار درآورده است.سبک 
خاص طراحی ایشــان در قایل تبریز سبب ساز بنیان گذاری 
مکتب "طرح بنام" گشــته که اکثر طراحان معاصر آذربایجان 

پیرو خواسته و یا ناخواسته آن گشته اند.
از جمله مشخصات مکتب طرح بنام در طراحی قایل میتوان به 

نکات زیر اشاره کرد
ـ استفاده از طرح گلهای سرخ و بنفشه  به صورت خوشه ایی

ـ به کارگیری نقوش ُچدین ) گچ بری ( سبک باروک و رومانسک 
و رنسانس

ـ رنگ آمیزی های منحصر به فرد در زمینه و حاشیه و استفاده 
از رنگهای ِکِرم / میس / فیروزه ایی / مشیک

ـ تغییر ابعاد معمویل قایل بر اساس شناخت از سلیقه خریداران 
غریب

ـ استفاده از اشعار در قایل ) بخصوص اشعار حافظ (
ـ ذکر نام طراح و بافنده و محل تولید در گلیم باف به صورت 

پرچم
ـ ایجاد پرسپکتیو با نوع سایه زین به فرمها و نقوش

ـ ایجاد ُبعد در قایل به وسیله چیدمان نقوش
ـ طراحی قایل های تابلویی خاص با موضوعات تاریخی

نمونه با ارزش و بســیار زیبایی از طرحهای تصویری اســتاد 
بنام، تابلو فریش به نام )فرش مشروطیت( یم باشد. در چهار 
گوش فرش درون قابهای زیبایی، تصاویری از سران مشروطه 
و بزرگان تاریخ آذربایجان طراحی و بافته شده است و در متن 
مضامیین از نبرد ها و وقایع تاریخــی ایران که به )قایل بزرگان 
تاریخ( معروف اســت که هم اکنــون در موزه تبریز نگهداری 

یم شود.
                                                    سایه شان مستدام باد

استاد محمد حسین بنام
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مرحوم  فیض الله صفدرزاده حقیقی
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زنده یاد فیض اللــه صفدرزاده حقیقی متولد 
1321 در یک خانواده آشــنا با حرفه و هنر 
فرش بافی به دنیا آمد. وی از دانش آموختگان 
هنرستان هنر اصفهان بوده که نقاشي را نزد 
استاد رستم شــيرازی و رشته فرش را نزد 
برادر خود استاد غالمعلي صفدرزاده حقيقيي 

و استاد عییس بهادری فرا گرفت.
 مرحــوم صفــدرزاده پــس از پایــان دوره 
آموزیش هنرستان به استخدام اداره سازمان 
میراث فرهنیگ درآمده و زیر نظر یک هیات 
ایتالیایی )ایز مئو( مدت ۶ ســال در رشته 
مرمت نقایش هــای ابنیه تاریخــی اصفهان 
آموزش دیدند و بعد از آن از سازمان میراث 
فرهنیگ به اداره فرهنگ و هنر منتقل شده و 
در هنرستان هنرهای زیبای اصفهان درکارگاه 
قالیبافی مشــغول کارشــدند و در مدت ۶ 
ســال حضور ایشــان در این هنرستان در 
اجــرای طرح هــای یب نظیر اســتاد عییس 
بهادری و بافت پرتره های چندی از ســران 
کشورهای جهان و فرش تاریخی 121 متری 
مجلس شورای اسالیم که طرح آن از استاد 

رستم شیرازی بود همکاری داشتند.
در  خدمــت  ســال  از 12  پــس  ایشــان 
دســتگاه های دولیت در ســال 1355 از کار 
دولیت انصراف داده و بطور مســتقل وارد 
عرصه هنری شــدند. از سوابق این هنرمند 
فقید یم توان به همکاری در سازمان میراث 
فرهنیگ و مرمت و ترمیم نقایش های برخی 

از بناهای تاریخی اشاره کرد.
 از برجســته تریــن آثــار اســتاد فیض اله 
صفــدرزاده حقیقی یم توان بــه چهار تخته 
دســتبافته زیبا به نام های؛ بــارگاه حضرت 
رضا )ع(، تصویری از شبستان مسجد وکیل 
شــیراز، نمای کاخ چهلســتون و گلدســته 
اله اکبر اشــاره کــرد کــه در گنجینه فرش 

آســتان قدس رضوی نگهداری یم شود. و 
از برجسته ترین کارهای ایشان تابلو فرش 
یب نظیر جاده جديد ابريشــم  است که با 
22 میلیــون گره، 18۶ رنــگ و ابعاد 12 در 
3.7۰ به مدت 9 ماه توسط خانواده هنرمند 
صفدرزاده حقیقی و بافندگان اصفهان بافته 
شد و در موزه راه ابریشم هانچونگ نصب 

شد. 
پیکر این هنرمند و استاد برجسته در قطعه 
نام آوران آرامســتان باغ رضوان اصفهان به 

خاک سپرده شد. 

                  روحش شاد و يادش گرایم باد 
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گزارش : مریم طاهریمعرفی یک هنرمند

       Antonio Santin _ آنتونیو  سنتین  

آنتونیو سنتین
 هنرمند مادریدی اســت و متولد 1978 است
 و در ســال 2۰۰5 از دانشــگاه هنرهای زیبای
 مادرید فارغ التحصیل شــده است واکنون در

 نیویورک زندیگ یم کند
 این هنرمنــد آثاری تولید یم کننــد که تقریبا 
 غیرممکن است تشخیص دهید نقایش هستند.
 تصاویر فوق واقعی از فرش با طرح و الگوهای
 گلدار و پیچیده. هر اثر از هزاران ضربه قلم مو
 تشــکیل شده که بافت مواج قایل را با قطعات
 ضخیم رنگ روغن تقلید یم کند و بوم های 1.5
 متــری او را متحول یم کند. چیز دیگری که بر
 دشــواری و پیچیدیگ نقایش های پرجزئیات او
 افــزوده، برآمدیگ و چین هایی اســت که در
 ســطح قایل ظاهر شده، طوری که به نظر یم
 رسد چیزی زیر این سطح دو بعدی پنهان است.
 بعیض از تابلوهای ایــن هنرمند در اندازه های
 واقعی فرش کشیده شده است و در گالری ها
 و نمایشگاه های نیویورک و کشورهای دیگر به

  نمایش در آمده است.و
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زا�ی ک م�ی  آقای دک�ت کریم م�ی
یز  - هیات علمی دانشگاه ه�ن اسالمی ت�ب

ن الملیل طراحی سن�ت ایران  - مدرس ب�ی
- طراح و تولید کننده قایل و سوماک های نفیس

این یک گفتگوی خودمانیست  با ییک  از دست اندرکاران فرش نه مصاحبه 
ن سبب هر آنچه که نوشته شده �ب هیچ کم و کاست  و با  رسمی ، بهم�ی

همان لحن گفتمان نگارش شده است.

گفتگو
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1- لطفا بیوگرافی خود و اینکه چگونه وارد دنیای فرش 
شده اید

 را بفرمائید.
-کریم میرک میرزایی متولد 2۰ خرداد 1351 درآذربایجان 
شــرقی هســتم و دیپلم نقایش را از هنرستان "میرک" 
تبریز در ســال 13۶8 گرفتم و كارداني هنرهاي سنتي، 
مركــز آموزش عالي ميراث فرهنگي را در ســال 137۴ 
گذراندم . و  برای کارشــنایس در همان مرکز در رشته 
موزه داری قبول شــدم .پایان نامه من در مورد سبک 
شــنایس فرش بود. در سال 1385  كارشناسي¬ارشد 
رشــته صنايع دســتي، دانشــگاه هنر را گذراندم  و در 
ســال در ســال 139۴  موفق به دریافت دكتري تاريخ 
تطبيقي و تحليلي هنر اسالمي، از  دانشگاه شاهد شدم.

2- پس مسئولیت های اجرایی شما در 
هنر بعد از کسب فوق لیسانس  آغاز 

شد؟ 
-تقریبــا بلــه . البته بعد از تمام شــدن 
فوق لیســانس در دانشــگاه آغاز شــد 
و بعــد از دکترا تعداد آن بیشــتر شــد 
بطــوری که تقریبــا تمام وقــت من به 
آموزش و کنفرانســها یم گذشت  . من 
در ســال 1387 رئیس دبیرخانه اجرایی 
"همایش بین الملیل باستانشنایس، هنر و 
فرهنگ تمدن هلیل رود )جیرفت("،  در 
فرهنگســتان هنر، تهران و کرمان، بودم 
. در همان سال رئیس دبیرخانه اجرایی 
"همایــش بیــن الملیل مکتب شــیراز"، 
فرهنگســتان هنر، تهران و شیراز، را نیز 
به عهده داشــتم . و باز در آن سال دبير 
كميته " تهيه و تدوين نظام نامه موزه هاي 
ايران"، شــوراي عالي انقالب فرهنگي را 
داشــتم. و عضو هيــأت مديره " انجمن 
علمــي فــرش ايــران"، وزارت علــوم و 
فناوري. تهران، از ســال 1389 هستم و 
در ســال 139۴ رئیس کمیته بین الملیل 
"دومین جشــنواره بین الملیل خالقیت 
و نــوآوری تبریــز در هنرهای اســالیم 
 ،)IRCICA( و صنایع دســیت" با همــکاری
تبریز بودم .در سال 139۶ دبیر اجرایی 
"سومین جشــنواره بین الملیل خالقیت 
و نــوآوری تبریــز در هنرهای اســالیم 
 )IRCICA( و صنایع دســیت" بــا همــکاری
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3- آقای میرزایی شما فعالیت های هنری 
و شرکت در نمایشگاهی بسیار داشتید 
آیا مقــاالت و کتــاب نیز داشــته اید ؟

- بله من از سال 1379 به بعد در حیطه 
کاری خــودم بــا موضوعــات متفاوت ، 
مقاالت بســیاری در نشریات داشتم از 
جمله در نشریه پیام کاشان ، مجله طره 
، مجله گالبتون، اردكان يزد، مجله تنديس 
، ماهنامه قالي ايران، ماهنامه جهان هنر، 
فصل نامه علی و پژوهیش گلجام داشتم . 
در مــورد چاپ کتاب هــم چند کتاب را 
انتشار دادم . عبارتند از : درآمدی بر هنر 

تبریــز انجام دادم  و در همان ســال 
در دانشــگاه هنر اسالیم تبریز دبیر 
اجرایی"همایش میل برریس اندیشــه 
های عالمــه جعفــری )ره(" بر عهده 
داشتم . و  ییک دیگر از سمت هایی 
که خییل مورد توجــه و عالقه خودم 
نیز بود ،عضویت  هیأت کارشــنایس 
و اجرایی "موزه فرش ســلطان احمد 
اســتانبول" بود. من ار ســال 1379 
تا کنون کنفرانس های بســیار زیادی 
در ایران و کشورهای مختلف دعوت 
شــدم از جملــه کشــور کــروایس ، 
فرانســه ، آذربایجــان، ترکیه ،لتوین، 
اســتوین، فنالنــد،  لبنــان ، روســیه 
، گرجســتان  و در اکثــر شــهرهای 
ایران هر کدام کنفرانســهایی مربوط 
به فــرش و تاریخ هنــر و موضوعات 
. ام  داشــته  را  هنــری  مختلــف 
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اسالیم- ایراین، نگارگری(، با نگاه به آثار مؤسسه 

کتابخانه و موزه میل ملک، آستان قدس رضوی، 

تهران  توسط نشر پیکره درسال 139۰ منتشر شد. 
۴- ما خبرداریم  که شــما به خاطر فعالیت های 

ارزشمندتون تقدیر نامه های زیادی دریافت داشته 

اید ممکنه که چند تا از این تقدیر نامه ها را بفرمایید؟
- در ســال  137۶، در  طراحــی فرش ســومین 

نمایشــگاه دوســاالنه نگارگری ایراین-اسالیم، 

برگزیده شدم . و در همال سال رتبه اول در هر 

سه شاخه ابداع در طراحی، ارائه رنگ پردازی و 

بهره گیری از اصالت هــای فرش در دومین دوره 

مســابقه طرح ها و نقشــه های فرش ایران ، را از 

)مهندس محمد سعیدی کیا، وزیر جهاد سازندیگ 

وقت دریافت کردم .  و مجددا در سال 1379 باز 

هم رتبه اول در هر ســه رشته را از سید محمد 

بهشیت، رئیس سازمان میراث فرهنیگ کشور وقت 

گرفتم . و باز در همان سال دیپلم افتخار و عضویت 

افتخاری انجمن هنرمندان فرش دستباف ایران را 

از آاقای عباس بشیری، نماینده مشاور فرهنیگ 

رئیس جمهور و رئیس هیات امناء دریافت کردم .
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5- آیا شما جزء هیئت علی دانشگاه هم هستید ؟ 

- بله ، بصورت دائی هیئت علی دانشــگاه 
هنر اسالیم تبریز را دارا یم باشم . و در این 
ســالها در شهرهای مختلف در دانشگاههای 
متفاوت عضو هیات داوری و علی را بوده ام.

 
 ۶-اســتاد، شــما در دانشــگاه هــای خارج 
- بله در آبان 1389 ســمپوزیوم بین¬الملیل از کشــور نیز جــزء هیئت علی بــوده اید؟

فــرش، دانشــگاه آک¬دنیــز، ترکیــه، آالنیا. 
هیــأت  و139۰عضــو   1391 ســال  در  و 
علــی" ترکیه، دانشــگاه آک¬دنیــز، آنتالیا. 
علــی  هیــأت  عضــو   ،1392 ســال  ودر 
 "Internatinal Handi Made Symposium"
ترکیه، دانشــگاه ســلجوق.  قونیه بــوده ام.

7- آیا شما قبل از تحصیالت دانشگاهی با 
طراحی فرش آشنایی داشتید ؟

- مــن هنوز مدرســه نی رفتم کــه در خانه 
مادر قایل بافی یم کرد به ســبک روســتایی 
قراجــه داغ، لمبــران و حماملــو. در دوره 
راهنمایی هم تابســتاتها در کارگاه قایل بافی 
به سبک فرش تبریز فرش یم بافتم. درست 
در دوم راهنمــایی بــود که بــه طراحی قایل 
نیــز پرداختم چون بــه طراحی عالقه خایص 
داشــتم. یادم هســت یــیک از آشــنایان به 
نام آقای حســین ُپرکار کــه کارگاه قایل بافی 
داشتند یک نقایش نسبتا کهنه از شکار بهرام 
گــور را برایــم آورد که در کاغذ شــطرنجی 
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کــی کنم. و من با آبرنگ ایــن کار را انجام دادم و این 
اولین دســتمزد طراحی قایل من محســوب یم شد.
بعد هم وارد هنرستان شدم که فقط به صورت گراییش 

تذهیــب و نگارگری 
یادمــان دادنــد ویل 
من از دوم هنرستان 
شــروع بــه طراحی 
قــایل کــردم و یک 
مغــازه هم داشــتیم 
که آنجــا را دفتر کار 
انتخاب کــردم و دو 
عمومــا  اول  ســال 
کی آثــار دیگران را 
گرفتیم  یم  سفارش 
چون اون موقع هنوز 
زیراکــس رنیگ باب 
بود ویل در  نشــده 
ســال چهــارم برای 
نیــم، قالیچه  ذرع و 
و فــرش 12 متــری 
طراحی را ســفارش 
گرفتم و نسبتا درآمد 
مکفی عایدم یم شد 
در  پذیــرش  بــا  که 
دانشــگاه مجبور به 
تهران  بــه  مهاجرت 
شــدم ویل بــاز بــه 
ســفارش  و  طراحی 
صــورت  بــه  آن 
دادم. ادامه  مستمر 

8-آیا اساتیدی  
خارج از دانشگاه 

هم در حوزه طراحی 
روی شما تاثیر گذار 

بودند؟

طراحــی  در  مــن   -
مستقیم  استاد  قایل 
هیچ وقت نداشــتم. 

در هنرستان میرک تبریز اســتاد عزیز و بزرگوارمان " 
عمرش با برکت باد" اســتاد عــیل کوهپایه حقی، به ما 
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درس تذهیب و نقایش ایــراین تعلیم دادند. 
بیشــترین وقت ما صــرف کالس های عمیل 
بود و بســیار جدی و رقابیت این کار را انجام 
یم دادیم و ســال چهارم بودیم که در بینال 
نگارگری تهران موزه هنرهای معاصر شرکت 
داشــتیم و کارهایمان پذیرفته شــده بودند 
و با دوســتان تهراین و کرجــی و اصفهاین و 
مشــهدی به رقابت یم پرداختیم. کال 5 نفر 
هنرجو در یک کالس بودیم و اولین دوره این 
رشته نیز ما بودیم. عرض کردم که من بیرون 
از هنرســتان طراحی قایل را خودم پیش یم 
بردم. من در ساعات بیکاری، عموما در بازار 
تبریز در تیمچه مظفریه پرسه یم زدم. فرشها 
را یم دیــدم و روی رنگ و طرح آنها متمرکز 
یم شــدم. معموال هفتــه ای یکبار بــه بازار 
فرش سری یم زدم بالطبع از همه آنها کم و 
بیش برای کارهای خودم ایده ای یم گرفتم.

درســت است که من اســتاد مستقیم فرش 
نداشــتم ویل معتقدم در بستری رشد کردم 
که تمایم استادان پیشین در فراهم آمدن آن 
بستر سهیم هستند. استاداین چون عبدالله 
باقری، اســتاد خیاباین، اســتاد عییس خان 
بهادری، استاد احمد ارچنگ و استادان قدیم 
که نایم از آنها نیســت ویل آثارشان جاودانه 
هســتند. طراحان قایل شــیخ صفــی الدین 
اردبییل، قایل چلیس، قایل شکارکاه میالن، قایل 
پولدی پتزویل، قایل های گرفت و گیر صفوی، 
قایل های نیمه گردان ترکماین و قایل های که 
شاهکارهای موزه های بزرگ جهانند. درست 
است که من استاد طراحی قایل نداشتم ویل 
مدیون متن و پیرا متن قایل ایراین هستم. قایل 
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هــایی که از طرف خالق ترین هنرمندان تاریخ 
ایران بازنمایی شــده اند. کمــال الدین بهزاد، 
سلطان محمد نقاش، آقا میرک و مظفر عیل و 
شــیخی و درویش محمد که زیباترین و نفیس 
ترین قایل ها را طراحی کرده و سامان دادند.

9- به نظر شما بیشترین اثرگذاری یک فرش 
در چیست؟

- فرش قســمت مهی از فرهنگ خانوادیگ، 
زیبایی شــناخیت و اقتصادی ما را شــکل یم 
دهــد. خانه هــایی که عاری از فرش هســتند 
عموما ســرد و غریبه هستند. شما خانه های 
ما را با خانه های اســکاندیناوی مقایسه کنید 
و یا فضای داخیل مســاجد ایران و ترکیه را با 
کلیســاهای غریب. فرش با خودش صمیمیت 
یم آورد. هــم مواد و خامــه موجود در فرش 
به صورت طبیعــی ما را تحت تاثیر یم گذارد، 
هم نقوش بهشــت آســای برخی قایل ها که 
حاوی معاین ســمبولیک هستند مخاطب را با 
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درجایت از سواد و دانش بصری تحت تاثیر 
قرار یم دهــد. از لحاظ تاریخی تاثیری که 
فــرش در زندیگ ما ایراین هــا تا به امروز 
داشــته، هیج یک از مظاهر مدین و هنری 
نتوانســته باقی بگذارد. متاسفانه معماری 
بویم و محیل ما شدیدا فروریخت. قاطبه 
صنایع دسیت ما به ضعف گرائید. لباس های 
محــیل فقط در مراســم خــاص آن هم در 
اقوام خاص توانست به حیات خود ادامه 
بدهد. تنها فرش است که آخرین مقاومت 
خودش را در مقابل زندیگ مدرنیزاســیون 
نشــان یم دهد و این نیز گواه این واقعیت 
اســت که تاثیر فــرش در زندیگ انســان 
ایراین چقدر ریشه دار و عمیق بوده است.

 10- در خلوت خودتان طرایح های کدام ناحیه فرش 
ایران را دوست دارید؟

- من کال عاشــق همه جور فرش با کیفیت 
هســتم. ویل در خلوت خودم بیشتر قایل 
هــای زمینه آیِب اقیانــویس کهنه هریس را 
دوســت دارم. جاجیم های شاهســون را 
خییل دوست دارم. گلیم های سنه قدیم را 
دوست دارم. کال از فرش های روستایی و 
تخت باف های ایلیایت خییل خوشم یم آید. 
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قایل های روستایی یب تکلف اند. جاجیم های 
عشایری از نظام هندیس بدوی برخوردارند 
و از رنگهای متین و محکم بهره برده اند . هر 
چه فرش به طرف شهری بودن سوق پیدا 
یم کند به همان نسب از نظام پیچیده مدین 
برخوردار یم شود. خلوص و زیبایی نابشان 
مورد تردید واقع یم شود.مخصوصا درحوزه 
صنایع دســیت چنین رخدادی حائز اهمیت 
اســت. هنرمندان بیشــتر به فکر کارفرما 
هســتند تا به طبع لطیف خود توجهی کرده 
باشند. طراح یا هنرمند در قید و بند عرضه 
و تقاضا گیر یم کند و بیشتر ذوق و استعداد 
خودش را کم فروغ به نمایش یم گذارد. در 
حایل که بانوی بافنده روســتا یا عشیره در 
دامان ییالق های سرســبز زاگرس و البرز و 
کوهستان های آذربایجان به تنها جیزی فکر 
نی کرد تقاضا بوده است. هر چند در قایل 
های هریس ارســباران، درخش، قهستان، 
ســاروق ، اســتان مرکزی و سنه کردستان 
و بیجار نگاه شــهری و خلوص روســتایی 
با یک زیریک و فراســت خــایص مخاطب 
خود را مســحور یم کند. در کل لهجه ها و 
گویش ها را در فرش دوست دارم و معتقدم 
غنای فرش ایران به این تنوع بستیگ دارد.

 11- به نظر شما  با این وضعیت 
صادرات و گراین، رشته فرش هنوز دانش 

آموختگاین خواهد داشت که عاشقانه 
بدنبال یادگیری طراحی و یا بافت باشند؟

-اگــر به صــورت نمایه ای ارزیــایب کنیم. 
یــک بخیش در دو دهه اخیر بنام مرکز میل 
فرش ایجاد شد که هیچ نقیش در مدیریت 
فرش به معنای خاص نداشت جز سایل یک 
المپیاد فــرش که اصال متویل اش باید جای 
دیگر باشد، برگزار کند کار خایص نکرده که 
خود نتیجه آن المپیاد هم ارزیایب نشده به 
چه دستاوردی رسیده که تاثیر گذار باشد. 
اینکــه روســای مرکز میل فــرش از جنس 
فــرش بودند یــا نبودند خــود جای بحث 
دارد ویل مســئله اینکــه برنامــه ای مدون 
و محکم بایدداشــته باشــند که نداشتند. 
و یــک اداره یب هــدف و یب ثمر بخیش از 
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بودجــه مملکــت را به خــود اختصاص 
داده اســت. هر چنــد در بیــن کارکنان 
این مرکز متخصصان و مشــاوران خویب 
هم حضور دارند و یا داشــتند که با نبود 
برنامــه عمال کاری نی شــود پیش برد.

 12- آیا روشهای  آموزیش 
دانشگاهها در ارتباط با رشته 

فرش خوب پیش 
یم رود و مورد قبول شما یم 

باشد؟

در  هــم  آمــوزیش  مراکــز   -
سطح دانشــگاه هم در سطح 
هنرســتانها به غیر از چندین 
مرکز عموما صالحیت برگذاری 
این رشته ها را نداشتند. استاد 
کافی و امکانــات کافی و حیت 
شرایط شهری برای آن رشته 
را نداشتند. این باعث شد بازار 
فرش نیز نگاه بســیار بدبینانه 
ای به این مجموعه ها داشــته 
باشــند. هر چند بــه صورت 
کارآفرین  دانشجویان  موردی 
و موفق نیز از برخی دانشگاه 
هــا و مراکز بیرون آمدند و در 
جاهای مختلف بــه امر فرش 
شــرایط  ویل  پردازنــد،  یم 
کیل قابل قبول نبوده اســت.

و  تولیدکننــدگان  آیــا   -13  
سفارش دهندگان اهمیت کار 
شــما را درک یم کنند؟ و اگر 
احیانــا تغییــرایت را در طــرح 
شما خواســتار هستند مبنای 
اصویل دارد و اگر انجام دهید 
خدشــه ای در ذهنیت شــما 
برای آن طرح بوجود یم آورد 
؟ نظــر شــما راجع بــه فرش 

تبریز چیست آیا شما هم جز کساین 
هستید که تصور یم کنید فرش تبریز 

بهترین است؟

- تولید فــرش از حالت متمرکز خارج 
شــد و به تجربه فــردی و خانوادیگ 
تبدیل شــد. سیستم قوی نظارت هم 
در بخش تهیه نقشه و موارد و مصالح 
مرغــوب و هــم در بخــش بافت به 

حداقل رسید. عمال تولید فرش حالت 
گیاه خــود رو را پیدا کرد که ســامان 
خایص براش نی شــود متصور شد. 
در ایــن برهه کارهــای نامرغوب زیاد 
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تولید شــد.نظم خایص وجود نداشــت و نقشه ها در مناطق 
مختلف جابجا شــدند و به هویت نقشــه ها و اصالت قایل ها 
خدشه وارد شد. در کاشمر طرح تبریز زدند و در اردکان نقشه 
کاشــان و در زنجان نقشــه قم و ... خود این باعث نابهنجاری 
فرش ایران شــد. هم به اصالت فرش اصیل ضربه وارد شــد 

چون فرش بدل در شهر دوم به پای 

فرش اول نی رسید و هم فرشهای 
بویم شهری که در شهر های اصیل 
خودشان بافته یم شد بدلیل هزینه 
های گرانتر بافنده، از بین یم رفت.
نبود سیاســت کالن در تولید فرش 
باعث از هم گسیختیگ تولید فرش 
گردید که در ایــن میان عده ای نیز 
ســوق پیــدا کردند به طــرف تابلو 
بافی کــه خود جــای بحــث دارد.
مشــکل دیگر، طراحان قایل بودند. 
طراحان جدید جای طراحان بزریگ 
که فرشهای درباری را طراحی کردند 
نتوانســتند پر کنند. دوره درخشان 
طراحــی فرش شــهری مــا اواخر 
ترکماین و تیمــوری و دوره صفوی 
است. مشخص است طراحان زبده 
بــه طراحی گمــارده یم شــدند. تا 
5۰ ســال پیش افرادی در اصفهان، 
مشــهد و تبریز و کرمان توانستند 
تــا حدودی کج دار و مریز مشــعل 
فــروزان فرش را روشــن نگه دارند 
ویل هر چه متاخرتر یم شود کیفیت 
طرح و تعداد طراحــان بزرگ کمتر 
و کمتر یم شــود. مثال به جرات یم 
توان امروز دو شخصیت قابل طراح 
در اصفهان و دو شــخص در تبریز 
را یافت که از جنس فرش باشــند، 
خودشــان درگیــر فرش باشــند و 
فرش هایشان در ابعاد مختلف تولید 
شده باشــد. من با کمال تواضع به 
همه آنهایی که دســیت بر قلم دارند 
احترام یم گــذارم ویل چند در صد 
این دوســتان فرش هایشــان بافته 
شده اســت و موفق بوده است.!
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1۴- شــاید بعیض از طراحــان هنوز فکر یم 
کنند که اگر کارهایشــان را به نســل جوان 
بیاموزند مشتریانشان را از دست یم دهند 
نظــر شــما در مــورد این افراد چیســت ؟
 
- بازار فرش قدرت ریسک پذیری اش پایین 
آمده به طراحان جوان میدان نی دهند و چه 
بسا حق دارند چون سودی در فرش نمانده 
که ریســیک هم بپذیرنــد. از طرفی طراحان 
قدیــم نیروهای جدیدی پــرورش ندادند. و 
فوت و فن خودشون را چون اکسیر با خود 
به همراه بردند. و هنوز که هنوز است برخی 
با آن تفکــر زندیگ یم کنند.بخشــندیگ در 
بین طراحان بزرگ به حداقل رسیده است. 
اگــر در اصفهــان جنبــیش رخ داد متعلق به 
هنرســتان هنرهای تجســی و بزرگ مردی 
چون عیــیس خان بهــادری اســت که این 
تحــول عظیــم را در فرش معاصــر اصفهان 

بــه وجــود آورد. مــا چند شــخصیت 
بخشــنده، متخصص و مدبــری چون 
عیــیس خــان بهــادری را در کل فرش 
 ایــران معاصــر داشــتیم و داریــم؟ 
نبود چنیــن افراد بزرگ همــت و نبود 
سیســتم بازآفریــین، موجــب تحلیل 
نقشــه فرش ایران شــد. تنوع نقشه و 
طــرح در فــرش ایران بــه حداقل یم 
رســد همه دور لچک ترنج پرســه یم 
زنند ایــن یعین فقر طــرح و طراحی...

یکبار دیگر باید سیســتم تولید طراحی 
و عرضــه فــرش را از نــوع تعریف کرد 
با مطالعه شــیوه های نویــن جهاین و 
شیوه های ارزشمند سنیت. بلکه برون 
رفیت از این مخمصه پیدا کرده باشــیم.

 15- بنظر شما آیا برند شدن در طرح 
یک فرش مورد توجه و خاص است 

یعین   یک طراحی و نقشه آیا منحصر 
به یک فرد باشد اثری در زیبایی فرش 
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دارد و آنرا منحصر به فرد یم کند؟ 

- یک بحــی در برندینگ و طراحی فرش 

هســت که برای ما جالب اســت. بعیض 

از هنرمندان ما هستند که کارهاشون رو 

به راحیت در اختیــار دیگران نی گذارند.  

چیزهایی یاد گرفتن زحمت کشیدن و یک 

عمر تالش کردن مثال در طراحی فرم های 

یک موتیف ،احیانا یک ترکیب بندی هایی را 

برای خودشان  پیدا کردند و دوست ندارند 

کیس از اونها عکس بگیره و اگر بخواهند 

کاری یاد بدهند  شهریه باالیی میخواهند. 

یا مثال در زمینه بافت، تکنییک یاد گرفتند 

مثل بافت قایل ،گلیم ،ســومایک و... فکر 

میکنند که بهرحال این حق اوناســت  در 

پیش خودشون که این رو محفوظ بدارند .

البتــه دالییل دارند که قابل درک هســت 

معتقدند یک عمر زحمت کشیدیم اینارو 

یاد گرفتیم چرا به راحیت در اختیار دیگران 

بگذاریــم که حق و حقــوق و اجرت مارو 

نمیدهند و ما اگــر دراین زمینه به نون و 

آیب نرســیدیم چرا باید مفــت و مجاین 

در اختیــار دیگران بگذاریم این قســمت 

بحــث رو من درک میکنم حرف درســیت 

اســت در جامعه هنرمنداین هســتند که 

یــک عمر زحمت کشــیدن و متاســفانه 

حاصل کارشــون برای اونها رفاهی به بار 

نیاورده و مشکالت معیشیت بسیاری هم 

دارند. این مســئولییت اســت که جامعه 

چه هنــری چه تجاری فــرش باید فکری 
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میکــرده و نکرده امــا از یک طرف هم خود 
هنرمنــدان باید یــک فکری میکــردن برای 
خودشون و فراتر از این چون از همون اول 
به قضیه خییل انحصاری نگاه کردن نتونستن 
کارشون رو ارائه بدن همیشه مواظب بودن 
این کار دیده نشــه ممکنه دزدیده بشــه ، 
خــب وقیت کاری دیده نشــه ســفارش هم 
نمتیوین بگیری یک مناسبات بسیار باریک 
و لطیفی بین این عرضه و تقاضا هست . در 
هنــر مخصوصا هنر فرش اگــه این اتفاقات 
رخ نــده کار طــرف دیده نمیشــه مثال من 
میشناسم کســاین رو که نمایشگاه میذارن 
و میگــن که نباید عکس بگیرید از بابت حق 
و حقوق تالیف کارشون درسته اما از دیدگاه  
تجاری کارشــون درست نیســت کار باید 
عرضه بشه مخصوصا در دنیای امروز که از 
لحاظ نشانه شنایس بمباران تصویر هست 
و اگر شما تصویر درست و مناسیب عرضه 
نکین زیر این بمبــاران تصویر دفن خواهید 
شــد و دیــده نخواهید شــد و این هم یک 
مشکیل است یعین میخواهم بگم که بایسیت 
مواظب باشــین کجا کارمون را ارائه بدیم و 
کجا ارائه ندهیم. یک معضل دیگه ای که تو 
فرش هســت با کمال احترایم که من برای 
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هنرمندان عزیز که واقعا زحمت کشیدن 
قائلــم بعضا حــس میکنم کــه بلکه نبود 
اطالعات جامع ما را به اون سمت سوق 
داد که میخواهم عــرض کنم خدمتتون، 
اونم اینکه طراحی ، یا تولید کننده ای یک 
کار به زعم خودشــون نویی انجام دادند 
که فکر میکنند که بسیار کار مهی انجام 
دادن و خییل دســت بــاال میگیرن واقعا 
اینطور نیســت مثال طــرف یک ترکیب 
گل شاه عبایس میزنه فکر میکنه خییل 
کار شــاقی انجام داده و یا در تکنیک 
بافت هم همینطور نه اینجورا نیست 
من خییل صریح عرض میکنم و فکر 
میکنن اینو یادبدن دیگه دنیا عوض 
میشه و گل و بلبل میشه و اینها فکر 
میکنن محروم میشن از اون داشته 
هایی که داشــتند یعــین به ارزان 
در اختیــار دیگران قــرار دادند. 
اوال بپذیریم که اوج قالیبافی ما 
هم از لحاظ تکنیک هم از لحاظ 
رنــگ و طرح و اینهــا دوره ی 
صفویه اســت . فــرش هایی 
مثل چلــیس و شــکارگاه و 
شــیخ صفی الدین اردبییل ، 
فرش اردبیــل و فرش های 
بسیاری که ما داریم که در 
دوره صفویه حاال یک ذره 
قبل  دوره ترک ها و  یک 
کی بعد از صفویه دوره 
قاجار، همه این دوره ها 
فرش های بسیار قوی 
هســتند و ما هنوز به 
پای اونها نرســیدیم 
تعارف نداریم ممکنه 
حــال و هواش یک 
شــده  عوض  ذره 

باشــه اونــا تــو اوج 
هســتند  هر کیس هم بخواد حرفی 

بزنه در این مــورد من حاضرم مجادله و 
مباحثــه کنم ما از اون افقی که داشــتیم 



خیــیل دور افتادیم . اگر ســلطان محمد 
نقاش فرش شــیخ صفی، فــرش میالن ، 
فرش چلیس یا کمــال الدین بهزاد یا هر 
نقایش که در دوره صفویه بوده، نقاشان 
دوره پولونز این کارهــارو ارائه نمیدادن 
ما بــه چه روزی یم افتادیــم و االن چی 
داشتیم برای گفتن و  چه وضعی داشتیم .

1۶- به نظر شما چه کار باید کرد؟
 

- متوجه باشــیم  که گشاده دسیت ییک 
از راه های گشــایش فرش ایران اســت 
فرش ایران از تاجرش تا طراحش ، بافنده 
اش ، رنگرزش باید گشاده دست باشند 
و از یــک طرف هم کار غیر قابل تصوری  
انجام نمیدن کاری که هزاران سال اجداد 
ما انجــام دادن رو ما داریم ادامه میدیم 
با یــک کی تغییر اگه تازه بتونیم به زعم 
خودمون انجام بدیــم وگرنه که ما کاری 
انجام ندادیم خییل خودمونو دســت باال 
نگیریــم ،خطرناکه ، من تعارف نمیکنم ما 
نه قایل هایی به زیبایی فرش های صفویه 
االن میتونیم ارائه بدیم البته اســتثناعات 
رو مــن کار ندارم اســتثناعات بر قاعده 
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حاکم نیســت. نه به اون حجم از بزریگ 
کار میتونیــم ارائه بدهیم . یک اســلیی 
میکشیم تزیینات داخلشو تغییر میدهیم 
و یم گوئیم این اســلیی مال منه . اینم 
که همچین چیزی نیســت اگــر هم کار 
شما باشــد دلیل بر این نیست که شما 
این رو برای دیگران ارائه دادید یک گفته 
نباید از کارها عکس بگیرید؟ یک گفته باید 
تکنیک من رو کیس ندونه؟ این تکنیک رو 
از کجا آوردی؟!  بله زحمت کشیدی ویل 
به هرحال تو هــم از دیگران ریز ریز یاد 
گرفــیت ماهم که از صفــر خودمون همه 
چیــز رو خلق نی کنیــم .حتما یک پیش 
زمینه ای هســت ، یک پیش متین هست 

که بــا کمــک اونها 
ما ایــن کار رو ارائه 
دادیم و فکر میکنیم 
کار خودمونه نه کار 
خودمــون نیســت 
.اگــر مــن نوعــی 
میکشــم  اســلیی 
یا یک شــاه عبایس 
که  متفاویت اســت 
همون شــاه عبایس 
کار  یک  که  اســت 
روش  متفــاویت 
انجــام دادم که کار 

خیــیل مهــی هــم روش انجام 

نــدادم . تازماین که ما گشــاده 

ت نباشیم باز عرض یم کنم  
دس

گشــاییش در فرش رخ نخواهد 

د تــا زماین که ما ســخاوت 
دا

و کرامت نداشــته باشیم در 

ارائه کار موفق نخواهیم شد 

این واژه برنــد برند رو باید 

بندازیم دور  زبونمــون  از 

مــا یک برند داریم آن هم 

برند فــرش ایرانه و تمام 

. امضا ممکنه داشــته باشــیم 

بگیم این قلم فالن نقاشه این رو 

یم پذیــرم و احتــرام هم قائلم. 

مگه فرش تبریز با فرش اصفهان 
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با فرش مشــهد چــه فرقی باهم 
دارند زیر مجموعه یک برندینگ 
هستند برند فرش ایران با سبک 
مختلف اما هر کــدام از آنها یک 
، فــرش کرمــان  اســلویب داره 
یک اســلویب داره، فــرش تبریز 
بــاور  ،ویل  داره  اســلویب  یــک 
کنید همشــون زیر مجموعه یک 
برند هســتندو اتفــاق خایص هم 
نیفتــاده ییک گل هــارو ریز کرده 
ییک درشــت کرده ، ییک گلهای 
شــاه عبایس رو خییل تو هم  فرو 
کرده و پرپشت کرده شده فرش 
مشــهد ییک دور از هم کشــیده 
خلوت کشیده شده فرش تبریز 
و باز اینهارو که میگم به این معین 
نیســت  که خدایی نکرده ارزش 
اینها رو بخواهم پایین بیارم ارزش 
اینها فراتر از اوین که فکر میکنید 
نیست .خییل هم بزرگنمایی نکینم 
فکر نکنیم مثال ما اینارو به دیگران 
تحویــل بدهیــم دیگــران مولیت 
میلیاردر میشن  من فقیر یم مونم 
. اگر یک جایی فرقی رخ داده اون 
دالیــل دیگه ای داره ییک هم این 
است که ترسو هســتیم از ارائه 
کارهــای جدید خودمون تا زماین 
که این ترس رو داریم ما فقیر هم  
خواهیم ماند این البته یک عامله 
، عامل دیگه ای هست که میشه 
روش بحث کرد که چرا هنرمندان 
ما به مشکل معیشییت برخوردند ، 
یک عاملش همون تجارت هست 
کــه تجارت فرش هم به مشــکل 
برخــورده . اگــر تجارت باشــه 
هنرمند درجه پنجم تا حد خودش 
مشــتری داره  هنرمنــد درجــه 
یک هم خواهد داشــت ویل اگه 
هنرمند درجه یک کارشــو ادامه 
نــده از ترس اینکه کیس کارهاش 
رو ببینه و ممکنه بدزدن که چی؟ 
بدزدن . ندزدن هم واســه تو در 
زنــدیگ اتفاقــی رخ نخواهد داد.
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کــه  چــه  هــر  آخــر،  جمــالت   -17
فکــر یم کنیــد بــرای طراحــی فــرش 
ودغدغه خــود از این هنــر را بفرمائید.

مشکالت پیش روی فرش بسیار زیادند. 
یم شــود فــرش را از لحــاظ تاریخی و 
اجتماعی و فرهنگ مصرف، مورد برریس 
قرار داد. متولیان فــرش نیز جای بحث 
دارد آنــاین که در تولیــد و عرضه فرش 
نقش دارند و آناین که مدیریت فرش را بر 
عهده گرفتند و کساین که متویل آموزش 
و ترویج فرش هستند. یکایک این بخش 
ها نقیش انکار ناپذیر در زمینه فرش دارند
قبل از پرداختن به جزء جزء این بخشــها 
بستر زماین را باید مد نظر داشته باشیم. 
اینکه ما در قــرن 19 میالدی یا در زمان 
سیصد یا چهارصد سال پیش زندیگ نی 
کنیم. تاریخ و ملزومات تاریخی تولیدات 

 ما تاثیر یم گذارد. نوع زندیگ 
و ایده های

بشر از عصرقدیم  روشنگری در سرتاسر 

جهان عوض شــده. نگاه بشر به صنایع 

یت تغییر 
دسیت با جایگزیین تولیدات صنع

کرد. تمام دســت ساخته های انسان که 

حاصل تجربه  صدها بلکه هزاران و سال 

بــود با پدیده دیگری جایگزین گردید که 

به سرعت در حال تکثیر و بازتولیدپذیر 

بــود. در عصــر بازتولیدپذیــری مدرن 

ه را آثار صنایع دسیت خورد 
بیشترین ضرب

هر چند فرش توانســت تا حدی جایگاه 

خــودش را حفظ کند کــه آن هم دالییل 

دارد که مجایل باشد اشاره خواهم کرد. 

در چنین شرایطی ناگزیر فرش نیز سهم 

ش را از این آســیب کالن گرفت اما 
خود

مهمترین چیزی کــه در این بین رخ داد 
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فرهنگ بویم ما بود که جدا از موج بزرگ جهاین، در 

مدیریت فرش هم به صورت بخیش و هم به صورت 

کیل توان اداره این مجموعه بسیار پیچیده را نداشت.

متاســفانه در حین انتشار مجله و بعد از مصاحبه با جناب 

آقای میرزایی باخبر شــدیم ایشان در غم از دست دادن 

برادر بزرگوارشان به سوگ نشسته اند.

تحریریه مجله "کارپت پالس"  مصیبت  وارده را به ایشان 

و خانواده گرامیشان تسلیت عرض یم نماید.

پایان
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- شال و روسری ابریشمی نقاشی شده با دست ) باتیک(
-کراوات های نقاشی شده 

- مانتو های باتیک
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 نقش شیر در قالیچه های عشایری

 قالیچه های شیری بیان کننده احساسات مردم
عشایر است

 قالیچه ها با بیاین دلنشــین و گویا, افسانه ها و
 حماسه های آن

 مــردم را بیان یم کند که یــیک از غین ترین آثار
  تاریخی ایران به شمار یم آید.و

 هنر عشــایر همواره تفکر برانگیز بوده و هر چه
 عشــایرارِائه  یم کننــد در یک کلمه " هنر ناب"
 اســت چرا که بدون هیچ تکلفی و به ساده ترین
 زبان آن را بیان یم کنند. زندیگ ســاده عشایری
 باعث شــده که هــر چه در طبیعــت یم دیدند
 همان را بصورت نقایش در ذهن خود مجسم یم
 کنند و بر صنایع دســیت خــود نقش یم زنند. از
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 جمله نقویش که عشــایر از گذشته
 تا حال بــر روی بافته های خویش
 نقش یم زنند نقش شــیر است که
 در طــول تاریــخ یب وقفــه بر روی
 دستبافهای عشــایر یم بینیم . نام
 شیر معین خایص را در ذهن همیگ
 ایجاد یم کند و هر کیس دریافیت از
 آن دارد که ممکن اســت در بعیض
 مواقع این دریافتها معین  یکســاین
 داشته باشد. " قدرت"، سلطنت و
 عظمت از این قبیل دریافتها از شیر
 یم باشــد . اما چرا افراد یک قبیله
 که از ایالت مختلف بودند همیگ از
 یک نقش خاص استفاده یم کردند.
 جماعت ایل که سازمان آن بصورت
 اجتماعی و قبیله ای  است وبصورت
 کوچ نشیین زندیگ یم کنند و شیوه
 زندیگ آنها بر پایه دامداری است و
 کال یک واحد مســتقل اجتماعی یم

باشد. و

 واژه ایــل یک کلمه تــریک ، مغویل 

 اســت که پیشینه هزار ســاله دارد

 و معاین مختلفــی از آن دریافت یم

 شــود. از جمله "  صلح و دوســیت،

 مطیع ، دوســت و یار و مردم " گفته

 یم شــود. و قبیله نیز به گروهی پدر

 تبــار یم گفتند که اعضای آن خود را

 از یک نیای مشــترک یم دانند. زنان

 در اقتصاد ایل نقش اسایس را دارند.

 قالیبافی ، بخیش از دامداری و کوچ و

 جمع آوری گیاهان خورایک و دایم و

 حیت درماین بعده آنها یم باشد. زنان

 در پشــم رییس ، نخ تایب، رنگرزی و

 بافت انواع گلیم و جاجیم وگبه و تکه

ب و اثاثیه
 های ســیاه چادر و اســبا

 گلیم باف و پوشــاک هــای بافتین ،

 دوخت و دوز و ســاخت اســباب و

 ابزار پوســیت مانند مشــک و کیسه
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 چرمین مهارت فوق العاده ای  دارند.
 دختــرکان کوچک همراه با زنان در
 رشته کردن پشمها کمک یم کنند
 و به هنگام ریســیدن شــعر یم
 خوانند: دستوم چو دست شیر
 باد، ای شیر بیا کمک دستوم ،
 کمک رســان ندارم ، ای شیر
 بیا کمک دســتوم ....... و به
 اینصورت شعر یم خوانند
 و نخ یم ریســند تا برای
 بافت قایل های پر نقش و
 نگار از آن استفاده کنند.

 هنرمندان ایل هنگام بافت نقوش را
 در ذهــن طــرح و خلــق        یم کنند و یم
 بافند و حیت این هنرمندان خود نی دانند که

 .هنرمند هستند.و
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 بین تمایم حیوانات و اشــیایی کــه در بافته
 ها دیده یم شــود با مردم یک روابط عاطفی
 برقرار اســت . نقش و نگارهای ایل قشقایی
 از عوامل اعتبار ایل بخصوص ایل قشــقایی
 یم باشــد. آنها سالهای سال روی این نقشها
 کار کرده اند و از نیاکان خود به یادگار گرفته
 اند. نشــانه های طبیعی زیــادی در بین نقش
 و نــگاره ها دیده یم شــود و هر کدام مظهر
 چیزی در بین ایل یم باشد . بطور مثال : درنا
 نشانه درازی عمر، ققنوس عالمت جاودانیگ

 ، آهو نشانه خوشبخیت ، شانه نشانه پایک و
 پاکیزیگ و شیر مظهر قدرت و نشانه نگهبان و
 محافظ پرستشگاه است . اشکال و رنگها  به
 جهت  قابلیت های آشکار وماندگاری معین و
 مفهوم عمیقی دارد. تمایم ای اشکال مفهویم
 فراتر از یک موتیف را دارند چون این نقشها
 بعدها همنشــین جاوداین برای آنها یم باشد
 و همنشــین دائم باید بهترین طــرح ها و پر
 معناتریــن نقش مایه ها و زیبــا ترین رنگها را
 داشته باشد. طرح های بکار رفته باید مناسب
 مکان و به انــدازه جایی که یم خواهند از آن
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 استفاده کنند باشد. قدمت دستبافته
 ها عشــایری به تاریخ ایل و قوم هر

ایل و قبیله بر یم گردد.و
 ایلیایت ها به شــکار بسیار عالقمند
 هســتند شــکار بزرگتریــن عالمت
 شــجاعت و دالوری اســت شــکار
 قوچ ، پلنگ ،خرس و حیت شــیر در
 میان ایل به رقابت کشیده یم شود
 و بیشــتر خان های قشقایی و ایالت
 بختیاری عالقه بسیار زیادی به شکار
 شیر داشــته اند. تاثیر پذیری نقش
 شیر به عنوان یک سنبل مهم بر روی
 قایل ها را یم توان وابستیگ محیط و
 افراد بر روی قایل دانست . بافندگان
 قایل قصد داشتند که به شیوه خاص
 و کامال شــخیص احســاس خود را
 نسبت به شخیص که قایل را برایش
 یم بافتند بیان کننــد. قایل و قالیچه
 ها همیشه نقش اقتصادی نداشته و
 بیشتر جنبه مصرف شخیص داشته و

 حیت دراین قالیچه ها بدست دختران
 ایل برای جهیزیه خودشان بافته یم
 شده . عشــایر مردماین هستند که
 نیاز خــود را خودشــان برطرف یم
 کنند و تا چندین ســال پیش هیچگاه
 احتیاج به شهر نداشتند اما با توجه
 به گسترش تمدن و آموزش ، عشایر
 برای فرزندانشان بیشتر در شهرها
 رفت و آمد دارنــد اما تمایم نقوش
 بکار رفته در دســتبافت هایشان از
 ذوق و ســلیقه شــخیص بافننده یم

باشد.و
 یم گویند قالیچه های  شیری دستبافته 
 زن  عشایر است .دست های  ظریف 
 ویل  گاهی  چنــان  قوی  که  کوه  را هم 
 یم تواند جابه جا کند. در نمایشــگاه 
 قالیچه های  شــیری  گالری  پاسارگاد
 تصویــر او در ذهنــم  نقش  یم بندد،
 تصویر دختر عشــایر که  باالی  کوه 
 ایســتاده  بــا پیراهن  بلنــد پرچین  و
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 رنگارنــگ  موهــای  مشــیک  و رها که 
 سربندی  توری  آن  را پوشانده ، سبزی 
 دشــت  زیر پایش  آیب آســمان  باالی 
 سرش ، بعد چشمه  سارها، جنگل های 
 بلــوط  و ارزن . آن  دورهــا از البــه الی 
 ابرها چادرهای  ایل  پیداســت . صدای 
 باد و پرندگان  به  گوش  یم رسد، دختر
 چشم هایش  را یم بندد، نفس  عمیقی 
 یم کشد، بوی  شبدر وحیش  یم آید و
 علف های  ســرراه . وجودش  از خنیک 
 مطبوعی  لبریز اســت ، دست هایش 
 را باال یم گیرد، همان  دســت هایی  که 
 با آنهــا رج  آخر قــایل  را بافته ، همان 
 دســت هایی  که  با آنها شیر دوشیده ،
 چادر برپا کرده ، پشــم  ریسیده ، نان 

پخته  و... و
 او متعلق  به  آن  ســرزمین  اســت ، به  
 سرزمین  عشــایر. قالیچه های  شیری 

 نیز متعلق  به  اوست. و
وزن  ایتنگهــا   ریچــارد 
 ییک  از کارشناســان  هنر
قالیچه های  شیری   درباره  
»قالیچه هــای   یم گویــد: 
نوعی  بــه   ایران    شــیری  
 برخاسته  از ذهن  یب خیال 
 و سرکش  و خالق  و تعلیم 
است  عشــایر  زن    نیافته  
 که  نزدیــیک  خایص  با آثار

 نقاشان  معاصر دارد«. و
کتابش  در  تنــاویل    پرویز 
شــیری   »قالیچه هــای  
یم گویــد:  فــارس « 
 »قالیچه های  شــیری  بیان 
مردم  احساســات    کننده  
قالیچه ها اســت .   عشایر 
 با بیاین  دلنشــین  و گویا،
 افســانه ها و حماسه های 

 آن  مردم  را بیان  یم کند که  ییک  از غین ترین 

آثار تاریخی  ایران  به  شمار یم آید.و

 وحیــد ملک  ییک  از دارنده های  کلکســیون 

 فرش  شــیر در ایران  اســت . او که  به  گفته 

 خود از دوره  جواین  به  جمع آوری  کلکسیون 

 فرش  شیر پرداخته  اســت  حدود 1۰ سال 

 اســت  که  هر دو ســال  یک  بار با مجموعه 

 جدیدی  بــه  برپایی  نمایشــگاه  قالیچه های 

 شیری  در ایران  و خارج  پرداخته   . قایل هایی 

 که  متعلق  به  فرهنگ  و هویت  ایران  است.و

 وحید ملک  یم گوید: »در حال  حاضردر ایران 

ت  قالیچه های  شــیری 
 کمتر کــیس  از اهمی

 اطالع  دارد در حایل که  این  قالیچه ها با قدمیت 
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 بیش  از 1۰۰ ســال  از آثار غین  ایران  است 
 که  نمونه های  بــاارزیش  از آن  در موزه های 
 معروف  دنیا مانند موزه  لوور، نیویورک  و...

نگهداری  یم شود. و
 او در ادامــه  یم گویــد: »نقوش  قالیچه های 
 شیری  دارای  کمپوزیسیون  خاص  و فرم های 
 گرافییک  ارزشمندی  اســت  که  بافنده  اکثر
 آنها دختران  عشــایر 9 تا17 ســال  هستند،
 دختراین  که  بدون  آموزش  هنری  اثری  بدیع 
 خلق  کردند. هر خط  و خطوط  در قالیچه های 
 شــیری  نشــان  از یــک  فلســفه  و ذهنیت 
 است . به  گفته  مدیرگالری  پاسارگاد قدمت 
 قالیچه های  شــیری  به  نمایــش  در آمده  در
 گالری  بین  3۰ تا 8۰ ســال  اســت . در کنار
 قالیچه های  شــیری  بر روی  دیوار 9 تابلو از
 جنس  مس  با نقوش  برجســته  شیر که  همه 
 آنها نمادهــای  مربوط  به  دوره  ساســانیان 
 است  به  چشــم  یم خورد. در گوشه  و کنار
 نمایشگاه  نیز آثار حجی  به  شکل  شیرهای 

 سنیگ  قرار دارد. و
 قالیچه هــای  شــیری  و گبه های  شــیری از
 دستبافته های  زنان  عشــایر ایران  است  که 
دارد. شــیر  قدمــیت  دیرینه  
 در زمان هــای  دور در ایــران 
 نوعی  سمبل  بوده . در نقوش 
 تخت  جمشید و ظروف  نقره 
 ساســاین  نمادهایی  از شیر
 دیــده  یم شــود که  ســمبل 
 شــجاعت  و قدرت  است . آن 
 زمان  برای  نشان  دادن  هیبت 
 و شوکت  دالوران  و شاهان  از
 نماد شیر استفاده  یم کردند.
 در دوره  ساسانیان  نمادهایی 
 به  صورت  شــیر و خورشید
 است . در نمادها شیر جلوی 
 خورشید قرار گرفته  چون  در
 آیین  کهــن  ایرانیان  یعین  آیین 
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 میترا، خورشید نماد مهر و شیر نگهبان 
خورشید بوده . و

 در زمــان  صفویان  نیز اســتفاده  از نماد
 شــیر به  اوج  خود یم رسد که  یب ارتباط 
 با عظمت  دوره  صفویان  نیســت . بعد از
 اسالم  نیز از نماد شیر استفاده  یم کردند.
 به  عنــوان  مثال  لقب  حضــرت  عیل )ع(
 شــیرخدا بود. پرویز تنــاویل  در کتابش 
 قالیچه های  شیری  فارس  یم گوید: »شیر
 در زمان هــای  دور مورد عالقــه  ایرانیان 
 بخصوص  مردم  فارس  بوده ، برای  همین 
 تصویر شــیر به  قالیچه های  شــیری  راه 
 پیــدا یم کند تــا به  نوعی  همبســتیگ  با
 گذشــته  را حفظ  کند. وجود قالیچه های 
 شیری  در چادر عشایر عالوه  بر نگهباین 
 از چادرنشــینان ، غرور و دلیری  صاحب 
 چادر بوده . با اینکه  بافندگان  قالیچه های 
 شیری  یعین  زنان  عشــایر هرگز شیری 
 واقعی  ندیدند اما تلفیق  زیبایی  از شــیر
 با اشــکال  زندیگ  روزمره  خود به  وجود
 آوردنــد. رنگ هــای  به  کار برده  شــده 

 در قالیچه ها نیز به  اســتثنای  معدودی ،
 رنگ های  طبیعی  و گیاهی  است. و

 وحید ملک  یم گوید: »حدود 3۰ ســال 
 اســت  که  بافتن  قالیچه های  شــیری  در
 عشایر منسوخ  شده .« به  گفته  سیروس 
 پرهام  ییک  از محققین  قالیچه های  شیری 
 در حال  حاضر فرش های  شــیری  بیشتر
توسط  صادرکنندگان  فرش  بافته  یم شود
 در گوشــه  و کنار یم خوانیم  که  عشایر 

 در حال  اسکان  دادن  هستند.و
 دختر باالی  کوه  ایســتاده  با دست ها و
 صوریت  چروک  خورده  انگار زمان  نقیش 
 تازه  برتن  او بافته  است . در آخرین  رجی 
 که  بافته  هنوز نشانه هایی  از قالیچه های 
دختــر دســت های   اســت .   شــیری  
 سال هاســت  کــه  دیگر قالیچه  شــیری 
 نبافته  آیا باید او را در افسانه ها و قصه ها

 جست وجو کنیم ؟
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استودیو  طراحی و برندسازی  سپنج

sepanjstudio sepanjstudio               09126935291

"سپنج" خدمات یکپارچه ی خود را با توجه به نیاز مشتریان، از 
سازمان های کوچک و متوسط تا بزرگ به اثر گذار ترین شکل 

ممکن ارایه می دهد که شامل موارد زیر است:

-  تدوین استراتژی بازاریابی
-  بخش بندی بازار و تعیین موقعیت کسب وکار و هدف گذاری

- برند سازی و طراحی المان  های برند
- تدوین واجرای استراتژی پیام 

- -طراحی و تدوین محتوا و متن تبلیغاتی
- طراحی کمپین های خالقانه بر اساس استراتژی تعیین شده

- هویت سازی یکپارچه برای مشتریان بر اساس استراتژی
- دیجیتال مارکتینک

- توسعه ی برند در شبکه های اجتماعی
-طراحی گرافیــک تجاری، طراحی ســایت و تهیه و تولید 

مستندهای تبلیغاتی
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آموزش اولیه طراحی

آموزش طراحی فرش
        

 تــا جــایی که امــکان دارد 
 کالسهای دوره های آموزش
 اولیــه طراحــی را در اینجا
شــروع عالقمندان   بــرای 
 نمــوده ام . امید اســت با
بتوانید شروع تمرین   کی 
 به طراحی نمائیــد. در این
 آموزش چگونیگ رسم را از
 طریق جهت فلش مشخص
 نمــوده ام تا با دنبال کردن
 آن ،جهت طراحی رامتوجه
 شوید.ما در این شماره یک
 حاشــیه را  از مراحل اول
        تا آخر طراحــی یم نمائیم

  چگونگی ترسیم یک شاه عباسی )گل  اناری
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 نمونه ای از حاشیه ساده

 چگونگی ترسیم موتیف های حاشیه
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تبلیغات

- شال و روسری ابریشمی نقاشی شده با دست ) باتیک(
-کراوات های نقاشی شده 

- مانتو های باتیک

Persian Handmade
W W W. A R T I R A N I . C O M

"آرتیرانی" هنِر نفیس ایرانی
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 فرش تبریز

 فــرش تبریــز از مشــهورترین قــایل های
 ایراین ســت و در این شــهر و روســتاها و
 شهرهای اطراف تبریز و آذربایجان شرقی
 بافتــه یم شــود. نــام تبریز با نــام فرش
 دســتباف گره خورده اســت و این هنر از
 مهمترین صنایع دســیت این شهر به شمار
 یم آید. تاریخ فرش بافی در تبریز به سده
 هــا قبل بر یم گردد .فرش های تبریزی در
 آغاز در قالب طرح های روســتایی و با َرج
 پائین بافته یم شد اما به مرور زمان بر هنر
 و تبحر قــایل بافان اضافه و بر تعداد رج ها
 افزوده شد. این سطح از سلیقه، مهارت و
 ظرافــت در بافت، قایل بافی را در تبریز به
 هنری درباری تبدیل کرد. مواد اولیه که در
 بافت قایل تبریز استفاده یم شود به طور
 معمول از جنس پشــم یا ابریشــم هستند
 که این مواد باعث یم شــود فرش هایی با
 کیفیــت اعال در اختیار مصــرف کننده قرار
 گیــرد. فرش تبریز در طرح و بافت بســیار

مقاله تخصصی

 گرد آوری :مهدیه اکبری پارسا
  عکس :محمد محسنی فر

 متنوع است و در سایزهای . مختلفی بافته

یم شود.و

 پــس از اینکه تبریــز در زمــان حکومت

 صفویــان به عنوان پایتخیت ایران رســید،

 دومیــن مکتب هنری ایران در این شــهر

 بنیان گذاشــته شد. این مکتب که از آن با

 نام مکتب تبریز یاد یم شود موجب رشد

 و رونق هنر در تبریز و ســفر بســیاری از

 هنرمندان به این شهر شد. از جمله زبده

 ترین و ماهرترین نقاشــان و طراحاین که

 در این دوره ظهور کردند یم توان از کمال

 الدیــن بهزاد و ســلطان محمد نام برد که

 کمک بسیاری به هنر طراحی فرش تبریز

 کردنــد. در زمــان صفویه بود کــه کارگاه

 های بزرگ قایل بافی در این شــهر ایجاد

 و بافنــده های درجه یک ایران در کنار هم

 جمع شــدند و با هنر خود بهترین نمونه

های قایل تبریز را بافتند.و

 از تحول های مهــی که فرش تبریز را از

 حالت روســتایی درآورد و آن را به ییک از

 نمونــه های اعالی هنر درباری تبدیل کرد
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 مردم اروپا و آمریکا آگاه شوند و بر آن اساس
 قایل هــای خود را ببافند. این موضوع ســبب
 شــد تا طرح هایی بســیار جالب از این تالش
 ها بیرون بیاید و بازار این کشــورها در اختیار
 فــرش تبریز قرار گیرد. این گونه تبریز به ییک
 از قطب هــای مهم بافندیگ قــایل در ایران و

جهان تبدیل شد. و
 از جمله نمونه های مهی که گفته یم شــود
 در کارگاه های قــایل بافی تبریز در این دوران
 بافته شده است، یم توان به موارد زیر اشاره

کرد: و
 قایل مشهور مسجد اردبیل که اکنون در موزه
 ویکتوریــا و آلبرت لنــدن از آن نگهداری یم
 شود.قایل دیگری نیز که به این مسجد مربوط

 یم شــود و در موسسه دوین تبریز نگهداری
 یم شــود. یک تخته قایل که به امپراتور چالز
 کوئینت تعلق داشت. دو تخته قایل بسیار زیبا
 در موزه پولدی میالن که اویل به ســال 1522
 میالدی مربــوط بــوده و دویم دارای امضای
 غیاث الدین جایم ست و به نیمه دوم قرن 1۶

تعلق دارد.و
 فروش فرش تبریز در دوره های بعد از صفویه
 کم کم رو به افول رفت؛ اما با کمک صنعتگران
 تبریــزی در دوران قاجار و ابتــدای حکومت

 پهلوی آوازه فرش تبریزی دوباره بر سر زبانها
 افتــاد و این هنر رونق گرفت. در این زمان بود
 کــه فرش ایران راه خود را به بازارهای دنیا باز
کرد و صنعت فرش دستباف ایراین احیا شد.و
 تبریــز در نیمــه دوم قــرن نوزدهــم میالدی
 صادرات فرش خود به استانبول و کشورهای
 اروپایی را را از سر گرفت و صنعت فرش بافی

در این شهر رشد یافت.و
 قایل نفیس تار و پود ابریشــم« با زمینه کرک«
 پشــم، قدیی ترین فرِش تبریِز موجود است
 کــه به قرن دوازدهم تعلق دارد. تعداد رج های
 این فرش تبریزی 55 بوده و ســایز آن حدود
 شش متر مربع است. این قایل در اختیار یک
 کلکسیون دار خصویص ست و تا امروز هشت
 موزه بزرگ دنیا خواســتار خرید آن شده اند.

 تعــداد رج ها بود. رج هــایی که از 2۴ عدد
 در حالت روســتایی به 11۰ عدد در حالت
 درباری رسیدند و بر شکوه و پیچیدیگ قایل
 تبریز افزودند. از دیگر تحول های مهی که
 فرش تبریز در این دوره با آن مواجه شــد
 طرح هایی بود که هنرمندان تبریزی و هرایت
 در زمان بافِت فرِش خود از آن استفاده یم
 کردنــد وتعداد زیادی از فرش های مدالیون
 یا ترنج دار که در ســالهای ابتدایی قرن 1۶
 میالدی در زمان حکومت شــاه اســماعیل
 اول و شــاه طهماسب بافته شــده اند که
 دارای طرح مایه اســلیی و نقوش حیواین
 و انســاین هستند. فرش تبریز اما در اصل
 از قــرن هفدهم میالدی )قــرن یازدهم( به
 بعــد راه بازارهای جهاین را در پیش گرفت.
 هنرمندان تبریزی تالش کردند تا از سلیقه
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 نمونه ایــن قایل زیبا در انــدازه 9 متری در موزه
 فــرش ایران وجــود دارد که از لحاظ ســالمت و
 شرایط متاسفانه در شــرایط پایین تری از نمونه

اصیل قرار گرفته است .و
 چهــار فصل یــیک از طــرح های مشــهور فرش
 آذربایجــان بــوده و فرش های بافت شــده با آن
 شهرت بسیار دارند. نقشه طرح قایل چهار فصل
 بــه این صورت اســت که در میانــه آن طرحی از
 انسان قرار دارد و در چهار سمت فرش طرحی از
 یک فصل )بهار، تابستان، پاییز و زمستان( بافته یم
 شود. پیشینه تاریخی این طرح به دوره ساساین
 باز یم گردد و گفته یم شود در ایوان مداین شهر
 تیســفون در هر فصل، قایل متناسب با آن فصل
 پهن یم شــده اســت. از این طــرح نمونه هایی
 مشهوری وجود دارد که به دو مورد از معروفترین

آنها اشاره یم کنیم .و
 قــایل چهارفصل  دیگــری که در قــرن نوزدهم و
 در آذربایجان بافته شــده است. استفاده از پشم
 خالص، نخ هایی با رنگ طبیعی و گره های ابریشی
 از ویژیگ های این قایل ســت. هر گوشــه از این
 فرش ییک از چهار فصل ســال را نشــان یم دهد
 و شیوه زندیگ کشاورزان را به نمایش یم گذارد.
 در مرکز فرش تصویری از شــاعری معروف که به
 احتمال زیاد خیام اســت دیده یم شود.هر ییک
 از چهار فصیل که در زمینه فرش دیده یم شــود
 از لحاظ اجزای سازنده و ترکیب، با دیگر قسمت
 های فرش تفاوت دارد و کامال مســتقل است. در
 فصل پاییز، ِدرو کردن، کشــاورزی و کشت و کار
 نشــان داده یم شــود و در تصویر زمستاین آن
 دهقانان در حال پارو کردن برف هســتند و حیوان
 های باربر به سوی دهکده حرکت یم کنند. در پس
 زمینه این شاهکار هنری، معماری آذربایجان یعین
 مسجد کبود دیده یم شود. فصل بهار نیز با رنگ

 هایی روشن و زنده بافته شده است که طرح

 هایی از درخت های پر شــکوفه، چوپاین با

 گله ای گوسفند، دختری که به آوای موسیقی

 گوش یم دهد و پیرمردی پیپ به دست در

 آن وجــود دارد. تابســتان نیز با صحنه هایی

 از فرایند درو و دســته های گندم که بر روی

 هم چیده شــده اند به تصویر کشیده شده

 اســت. ته رنگ های طالیی و قرمز به عنوان

 رنگ های غالب، باعث شده تا یک دسیت و

 یک نواخیت در فرش ایجاد شود. این قایل با

 ابعاد 27۶ در 2۰3 سانیت متر در ییک از موزه

 های هنر باکو در کشور آذربایجان نگهداری

یم شود.و

 قایل چهار فصــل  یا دوازده برج که در موزه

 تخصیص فــرش مــوزه های آســتان قدس

 رضوی نگهداری یم شــود. این قایل  ییک از

 نفیس ترین فرش های مجموعه است. متن

 این قایل نیز به چهار قســمت تقسیم شده

 و هر قســمت از آن به مانند فرش قبیل یک

 فصل را نشان یم دهد. همچنین در این فرش

 دوازده برج )ماه( ســال از صور فلیک دیده

 یم شــود.این قایل نفیس در دوره قاجار و با

 تراکــم 53 گره متقارن )تریک( در 7 ســانیت

 متر به شــیوه لول و در ابعــاد 3۰۰ در 218

 سانیت متر بافته شده است. جنس تار و پود

 این قایل از پنبه و پرزهای آن از پشم بوده و

 بافنده از رنگ هایی مانند ســورمه ای، کرم،

 قرمز رونایس، آیب تیره و روشــن،  سبز تیره

 و روشــن، بنفش روشــن، زیتوین، صوریت،

 زرد و فییل در آن اســتفاده کرده اســت. در

 مرکز قایل، ترنجی بییض شــکل قرار دارد و

 به وســیله بندهای زنجیر کل فرش به چهار

 قسمت تقسیم شده است. دور تا دور ترنج



57

 قدیی ترین قایل تبریز )قایل

)نفیس تار و پود ابریشم

 قایل
 چهارفصل
 در مــوزه هنر
باکــو  شــهر 

آذربایجان

 مرکزی، قاب هایی دیده یم شود که در میان آنها نام ماه های نجویم
 مانند حمل )گوسفند، فروردین(، ثور )گاو، اردیبهشت( و ... همراه
 با صور فلیک شان قرار دارد. در حاشیه این فرش نیز در فاصله های
 مشــخص ده قاب با تصویرهایی از شاهان ایراین و شخصیت های

شاهنامه با نامشان آورده شده است.و
ویژیگ های مختلف فرش تبریز

 هر هنر دســیت در ایران ویژیگ های خاص خــود را دارد و از روی
 طرح، نوع ســاخت، جنس مواد به کار رفته و دیگر نشــانه های آن
 یم توان متوجه شد که آن صنعت به کدام نقطه از ایران تعلق دارد.
 فرش تبریز نیز از این قاعده جدا نیســت. قایل تبریز از جمله فرش
 هایی ســت که رج شــمار باال دارد و ریز بافت است.  الیافی که در

 بافت آن به کار یم روند مرغوب و درجه یک هستند.و
 طرح معروفی که برای حاشــیه آن مورد اســتفاده قــرار یم گیرد 

 سماوری ســت؛ به این شــکل که دو
 طرح اســلیی در کنار یکدیگر شکیل
 از سماور را ایجاد یم کنند فرش تبریز
 انــدازه های مختلفــی دارد و در تمام

ابعاد بافته یم شود. و
 فرش تبریز بیشترین گوناگوین را در 

 طرح های خود دارد.و
 در کنــار تنــوع طرح، قــایل تبریز در
 اســتفاده از رنــگ نیــز گزینــه های
 بســیاری را پیش روی بافنده قرار یم
 دهد. این ویژیگ ییک از دالیل محبوب
 بودن این فرش اســت. رنگ هایی که
 در فرش تبریز مورد استفاده قرار یم
 گیرد اغلب تند و خام هســتند و رنگ
 های کرم، قرمز و آیب تیره بیشــتر در

 آن به کار گرفته یم شوند.و

 فرش تبریز با گره ُتریک بافته یم شود 
 از نــوِع دو پوده بوده و پرز آن کوتاه
 تر، نازکتر و ســبکتر از بیشــتر بافته

 های غیر عشایری در ایران است.و
 فرش های پیکرنگاری )تصویری( این 

شهر نیز بسیار مشهور است.و
 در بافت فرش تبریز از طرح هایی نظیر
 لچک و ترنج، گلداین، شــاه عبایس،
 بته جقه ای،  گلداین، درخیت، محرایب،
 قندیــل دار، حیــوان دار، شــکارگاه،
 هرایت، شــاخ و بریگ، گلفرنگ، بندی
 خشیت یا قاب  قایب، منظره  بافی، قاب 
 قرآین و نقش های هندیس، مستوفی
 )کل فرنک مســتوفی(، اسلیی ترنج
 دار، اسلیی لچک دار، نقش ماهی یا
 هرایت، گلداین، مینا خاین، تصویری،
 باغی یا گلستاین، شکارگاه استفاده یم
 کنند. تصاویری از مساجد، کاخ های
 باستاین، صحنه های نبرد و ویرانه ها
 اغلب در این فرش دیده یم شوند و
 گاه شعرهایی از شاعران بزرگ مانند
 سعدی، حافظ، عمر خیام، فردویس و
  شهریار بر حاشیه آن نقش یم بندد.
 در ایــن میــان، قایل هــایی که طرح
 لچــک و ترنج دارند -بــه ویژه آنهایی
 که از لچک و ترنج قایل هریس )ییک
 از شــهرهای آذربایجان شرقی( الهام

گرفته اند طرفدار بیشتری دارد.و
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طرح لچک ترنج

 این طرح یــیک از رایج ترین
 طرح ها در بافت فرش تبریز
 است؛ طرحی بسیار زیبا که
 قدمــت آن به مکتب شــاه
 عبایس باز یم گــردد و تا به
 امروز در صنعــت قایل بافی
 تمام ایــران مورد اســتفاده
 قرار گرفته اســت. واژه های
 ترنج و لچک به ترتیب معنای
 »بالنگ« و »گوشــه« را یم
 دهند. ترنج در وســط فرش
 قرار یم گیرد و نمادی از ماه
 است و به شکل های دایره،
 بییض و نــواری طراحی یم
 شود و با اســتفاده از نقش
 ها و رنگ بنــدی های خاص
 در فضایی مشخص قرار یم
 گیرد. لچک هــم همان برگ
 هــای دندانه داری هســتند
 که در حاشیه ترنج بافته یم
 شــوند و نماد ماهــی هایی
 هستند که نیمه شب از زیر
 آب بیرون یم آیند تا اطراِف
 انعــکاس مــاه در آب جمع
 شوند و آن را تحسین کنند.و

طرح زیر خایک
 در این ســبک از رنگ هایی
 ویژه ماننــد رنگ بژ، زیتوین
 و سدری اســتفاده یم کنند
 کــه به آن حالــت زیر خایک
 یم دهد. نقشــه ایــن طرح
 نیز بیشــتر الهــام گرفته از
 آثــار و بناهــای باســتاین و
 نقش شــاهان و شــخصیت
 های ادیب و شعرای مشهور

ایراین ست.و
فرش های گل ابریشم

 در کنار این طرح ها، فرش های گل ابریشــم بسیار ظریف با رج
 شــمارهای 5۰ و ۶۰ نیز در ســال های اخیر بسیار معروف شده
 است و خواهان زیادی دارد. این گونه فرش ها که در برخی موارد
 با چله های ابریشی بافته یم شوند، بیشتر از طرح لچک و ترنج
 و رنگ های بژ روشــن و نخودی اســتفاده یم کنند. رنگ آمیزی
 گل ها و نگاره ها در این فرش ها بیشــتر با استفاده از رنگ های
 ســرخایب، عنایب و زیتوین ســت. عمده ابریشم این فرش نیز از

 خراسان و تهران تهیه یم شود.و
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طرح صوریت
 ییک از طرح های مشــهور و با شــکوه فرش تبریز،
 نقشــه های صوریت و مجلیس ست که با استفاده از
 میراث گذشــته ایران و با الهام از مجالس بزم های
 مینیاتــوری یا کی از آثار نقــاش های معروف جهان
 کشــیده یم شود. این نوع از قایل ها تعداد رج های
 زیادی دارند و بافت شان ممکن است سالها به طول
 بینجامد. بیشــتر این فرش ها به صورت ســفاریش
 بافته یم شــوند و ده ها نوع خامــه رنیگ در آن ها
 مورد اســتفاده قرار یم گیرد. استاد بهادری هنرمند
 اصفهاین و رســام عرب زاده از پیشگامان این طرح

بوده اند.و
رنگ آمیزی فرش تبریز 

 از جمله ویژیگ های برجسته فرش تبریز، رنگ های
 به کار رفته در آن بوده که باعث محبوب شــدن این
 دست بافته در میان خریداران شده است. صباغی
 یا رنگــرزی دومین مرحله از تولیــد فرش در تبریز
 اســت و این رنگ ها در صباغ خانــه های تبریز که
 قدمت برخی از آن ها به 2۰۰ سال پیش بر یم گردد
 تهیه یم شود. گفته یم شود 8۰ درصد اهمیت فرش

تبریز به رنگ و بافت آن باز یم گردد.و
 شیوه رنگ بندی در نقشه های فرش تبریز و بیشتر
 مناطــق آذربایجان به صورت کد گذاری و شــماره
 نوییس بر روی نقشه های شطرنجی ست. هر طراح
 و رنــگ بند برای خــود مجموعه ای خــاص دارد و
 برای هر رنگ شــماره ای مخصوص بــه خود را بر
 روی نقشه یم نویســد.ییک از جنبه های جذاب به
 کارگیری رنــگ در فرش معاصر تبریــز، دادن عمق
 و ُبعد یا پرســپکتیو به طرح های دو بعدی ســت که
 شناسه خاص فرش تبریز شده است.از دیگر ابداع
 های بافنده ها و طراح های تبریزی، استفاده از رنگ
 بــرای پر کردن فضاهای خایل  به جای نقش اســت.
 این فن بیشتر در طرح زیر خایک مورد استفاده قرار

 یم گیرد.و
 نوآوری دیگر ایجاد ســایه با استفاده از رنگ ها در
 فرش اســت. اســتفاده نامحدود از رنــگ های هم
 خانواده و ســایه روشــن در کنار یکدیگر یم تواند
 باعث القای عمق شود. روش دیگر ایجاد تعادل بین
 رنگ های سرد و گرم است که وجود سایه و روشن
 های حاصل از این کار، به گل ها و متن های موجود
 در فرش حالیت برجسته یم دهد که در این روش گل

ها طبیعی تر دیده یم شوند.و
 از ابریشم سفید و رنیگ برای دورگیری گل ها و برگ
 ها استفاده یم شود که این نیز ییک دیگر از ویژیگ
 های فرش تبریز اســت .از رنگ های طبیعی که در
 قایل های آذربایجان مورد اســتفاده قرار    یم گیرد
 یم تــوان به روناس )گیل(،  قرمــز دانه )گیل و قرمز
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 آتیش(،  اســپرک )زرد( اشــاره کــرد. از ترکیب
 رنــگ های زرد و نییل، رنگ های ســبز چمین،
 زیتوین و مله ای به دست یم آید. رنگ مویش
 )طویس( یا خاک سیاه که در اصطالح محیل به
 آن قره ترپاخ یم گویند نیز از معادن میشه باره

ارسباران استخراج یم شود.و
کهنه کردن قایل

 ییک از تکنیک هایی کــه تجار تبریز برای کهنه
 نشــان دادن قایل های نو استفاده یم کنند کم
 کــردن رنگ آنهاســت. پس از رونــق صادرات
 فرش ایران به اروپا و ناتواین بازرگانان در تغذیه
 بازار و از آنجــایی که قایل های کهنه طرفداران
 بسیاری داشت، تجار تبریز به کهنه کردن قایل
 ها روی آوردنــد. آنها فرش های نو را که دارای
 رنگ خام بودند با شستشــوی فــراوان، قرار
 دادن در آفتاب، مالش بــا چوبک، انداختن در
 معابــر عمویم به صورت کهنــه در یم آوردند.
 ییک دیگر از این روش ها شستشــوی فرش با
 خاکســتر چوب بود که این روش امروزه، تنها
روش پذیرفته شده برای کهنه کردن قایل ست.و
 مهم ترین ابعاد قایل های جدید شــهری تبریز
 3 در 2، 2.5 در 3.5 و ۴ در 3 متر اســت و در
 ابعادهای کوچکتر یا بزرگتر از اینها نیز بافته یم
 شود. البته شکل های دایره و چند ضلعی نیز در
 سالهای اخیر بسیار رایج شده است. تعداد رج
 های قایل تبریز معموال از 2۴ رج شروع شده و
 تا 11۰ رج ادامه پیدا یم کند. رج به واحد تراکم

 گــره گفته یم شــود و بهتریــن روش ارزیایب
 کیفیت قایل ست. هر اندازه تعداد رج های یک
 .قایل بیشتر کیفیت آن نیز باالتر خواهد بود.و

 از جملــه مواد اولیه ای که در فرش دســتباف
 تبریز مورد استفاده قرار یم گیرد، یم توان به
 پشم و ابریشم اشاره کرد. پشم مورد استفاده
 این قایل ها بیشــتر از ماکو گرفته یم شود که
 بهترین نوع پشم را دارد. این نوع از پشم از بز
 به دســت یم آید و به همین خاطر فرش های
 تبریز تــا اندازه ای بافت خشــن دارند.حالت
 ظاهری پرز فرش های تبریز نه درخشان است
 و نه ابریشمین. این عدم شفاف بودن و خشیک
 را ممکن اســت برخی به کیفیت پشم نسبت
 دهند که که کامال قضیه برعکس آن است. این
 پدیده بیشــتر به دلیل نوع رنگرزی و آب شور
 تبریز اســت که تازیگ فرش را یم گیرد. پرزها

در فرش تبریز بسیار کوتاه و منظم است . و
 دار تبریزی

 دار تبریزی یا عمودی را به این دلیل تبریزی یم
 گویند که خاســتگاه اولیه آن به ظاهر در تبریز
 بوده اســت. در تبریز از دیگر دارها اســتفاده
 نی شــود چون این دستگاه هم ساده بوده و
 هم ارزان است. پود نخی که برای پود قایل های
 تبریز استفاده یم شود دو رشته دارد. ییک از
 آنها ضخیم و دیگری نازک است. از اولین رشته
 )سفید یا خاکستری( برای حجیم کردن قایل و
 انعطاف پذیری آن استفاده یم کنند. این رشته



 به صورت کشیده در میان نخ های تار که دو سطح زیر و رو دارد
 عبور یم کند. رشــته دوم هم بیشتر آیب نفیت و قرمز است و از
 میان همین تارها یم گذرد. تنها تفاوت آن این اســت که، نخ های
 تاری را که رشته پود اول از هم جدا کرده دوباره به شکیل محکم

به یکدیگر پیوند یم دهد.و
قالب تبریزی

 از دیگــر مولفه های بافت فــرش در تبریز بهره گیری از قالب و
 کارد تبریزی ست. کاردی که در بافت فرش تبریز مورد استفاده
 قرار یم گیرد ترکییب از یک تیغه تیز و قالیب شبیه قالب دکمه انداز
 اســت. از این قالب برای گره زدن )به جای اســتفاده از دست(

.استفاده یم کنند و با تیغه آن، نخ را پس از بستن گره یم ُبرند
 وبازار تاریخی تبریز

 بــازار تاریخــی و سرپوشــیده تبریــز از جمله قدیــی ترین و
 مشــهورترین و قدیی ترین بازارهای ایراین  محسوب یم شود.
 بازار تبریز بلندترین بازار سرپوشــیده جهــان بوده و نام آن در
 فهرست میراث جهاین یونسکو نیز به ثبت رسیده است. در این
 میان راسته فرش فروشان تبریز ییک از مهمترین راسته های این
 بازار کهن و دیدین ست و تیمچه فوق العاده زیبای مظفریه میزبان

حجره های قدیی فرش فرویش در این بازار است.و
 تیمچه مظفریه که نام آن از مظفرالدین شاه قاجار گرفته شده و
 پیشکیش از حاج شیخ محمد قزویین به ولیعهد وقت دوره قاجار
 بوده، معروفترین و زیباترین بخش بازار تبریز است. این تیمچه
 صد و یس ســاله امــروز ییک از مراکز بــزرگ و عمده تجارت و
 صــدور فرش و تابلو فرش هــای آذربایجان و ایران بوده و در دو
 طبقه 52 حجــره فرش فرویش را در خود جای داده اســت. در
 کنار اینها کار خدمات طرح، مرمت و رفوگری فرش های دستباف
 نیز در این تیمچه انجام یم شــود که این فعالیت ها بیشــتر در
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 حجره های طبقه باال صــورت یم پذیرد. البته
 که فرش ها و قایل هایی که در این بازار عرضه
 یم شوند همیگ دستباف هستند و هیچ فرش
ماشیین اجازه ورود به تیمچه مظفریه را ندارد.
 قیمــت قایل های دســتباف در تیمچه مظفریه
 به چند متغیر بســتیگ دارد. ابعاد و اندازه قایل
 از مهمترین نکته های تعیین قیمت اســت. رج
 شــمار که به اصطالح بازار به آن ریز قایل یم
 گویند ویژیگ تعیین کننده دیگر است. هر اندازه
 که ریز قایل بیشتر باشد قیمت آن نیز باالتر یم
 رود. در همین زمینه خوب اســت بدانید قایل
 های عادی که در خانه ها مورد اســتفاده قرار

یم گیرند تعداد 5۰ تا ۶۰ ریز بافت دارند.و
 در ایــن میــان صادرکنندگان فــرش تبریز این
 صنعت دســیت و هنر را بــه دنیا معرفی کردند.
 از جمله بزرگترین آنها یم توان به حاج یوسف
 قالیچی،  حاج عبدالله قالیچی،  حاج میرزا جعفر
 اسالمبولچی، حاج صمد قره قالیچی، میرزا عیل
 اصغر و میــرزا عیل اکبر و اســماعیل قالیچی، 
 صدقیاین، ایپکچی، حاج محمد ممقاین،  محمود
 اف-دیلمقاین،  آواکیان،  کاســباریان و اردوبادی
 اشــاره کرد. تمام این عوامل دست به دست
 هــم دادند و تبریــز را به عنــوان کانون بزرگ
 عرضه فرش های شهری بافت آذربایجان تعیین
 کردنــد.دو کارگاه حاج جلییل و کهنمویی که از
 کارگاه های مشهور فرش بافی در تبریز هستند،
از قرن 19 تاکنون در این زمینه فعالیت دارند.و
 در تاالر فرش موزه شهرداری تبریز، بزرگترین
 فــرش ایران نگهداری یم شــود که در ســال

 132۰ هجری شــمیس بافته شــده است و در

 حــدود 111 مترمربع مســاحت دارد. این فرش

 با رنگ های گیاهی خایص بافته شــده و بر روی

 تخته بندی گســترده ای در کف تاالر فرش قرار

 گرفته اســت. تعدادی فرش نفیس دیگر نیز در

 تاالرهای دیگر موزه وجود دارد که قدمت آنها به

سال 132۰ خورشیدی باز یم گردد.و

 تاالر فرش موزه
 شهرداری تبریز
 محل نگهداری 
فرش  بزرگترین 

ایران
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پایان


