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من به تار غم تو 
و به پود دل خویش 

گیل از عشق نشاندم 
به کویری تشنه...
و به جان بافته ام 
فرش تمنای تو را

کو قدمت؟! ...

#مهناز -م



این ششمین شــماره "کارپت پالس" است 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
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من به آمار زمین مشکوکم .
تو چطور؟

اگر این سطح پر از آدمهاست 
پس چــرا ایــن همــه دلها 

تنهاست؟

این روزهای ســرد ، ســرد  
باعث شــد که غم و درد از 
همه وقت بیشتر در جانمان 

رخنه کنــد . همیشــه فصل 
پاییز که یم شــد عاشــقانه به 

اســتقبالش یم رفتم و این فصل 
برایــم شــروع زندیگ اســت گر چه 

خودم متولد شــهریور هستم اما شاید زندگیم 
از یکماهگیم شــروع شده از بوی پاییز از باران 

پاییز و برگهای زرد و قرمز زیبای پاییز ...
اما امسال پاییز برایم دردناک شد . مهرمان مهر 
نورزید و آبــان برایمان رنج و نگراین پیش آورد 

که هیچگاه از یادمان نخواهد رفت . 

دوســت ندارم که ماه های ســال را با خاطرات 
بدش به یاد بسپارم اما بعیض دردها رفتین نیست 
و ناخودآگاه وقیت به روزهایش نزدیک یم شوی 
ضربان قلبت بیشتر یم شود  این روزهای آبان 
و دی و ... همــه و همه هی بر روی هم یم آیند 
و خبری از شادی نیست خصوصا که این روزها 
در حین عزاداری برای دوســتان پر کشــیده در 
آسمان ، خبری دیگر از تمام شدن ایراین بودنم 

شنیدم ، خبری از جنس درد... 
خبر اجرای تفاهم نامه دانش فین  فرش به کشور 

دوست و همسایه قطر!!!
با اینکه من دیگر کارمند شرکت فرش نیستم اما 
زماین که شرکت فرش را یم فروختند گریستم 
و تا جایی که یم شد با نامه نگاری فریاد زدم به 
مثابه بردگاین شــده بودم که در حراج بازارهای 
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برده فــرویش دندانهایشــان و سالمتیشــان را  
یم دیدند و قیمت یم گذاشــتند و یم خریدند.  
هیــچ کس مهارت را نیم خرید آدم را یم خرید.
شرکت فرش را اینگونه خریدند مهارت وسابقه و 
اینکه چرا و به چه عنوان تاسیس شد نگاه نکردند 
و هنــرش را نخریدند اما در و دیوار و زمینش را 
خریدند . حال فرقی نیم کند که این شرکت چه 
ریشــه ی هنری در خانواده های ایرانیان دارد. 
قالیبافاین که با رنج و دســتاین کوچک پشــت 
دارهای بزرگ خمیده شده اند برای چه بوده ؟؟ 
دستاین که بارنگهای سبز و آیب و قرمز در پاتیل 
های رنگ وکنار آتش ســوخته شــده اند و رنگ 
پوستشان برگشــته و جای  ترک های دستشان 
هرکدام به رنیگ تبدیل شــده اســت. یا دستان 
پینه بســته رفوگری که با مهارت فریش را ترمیم 
یم کند. طراح و نقایش که شبانه روز یم نشیند 
و به تصویر یم کشــد آیینش را و ســبک هایی 
که برایش در هر منطقه به نام مردمان شــهر و 
روســتا ثبت شده؛ ماهی خوی ، سه گیل بیجار، 
قــزل گز ترکمن ، مود بیرجنــد ، بته و محرمات  
قم ، شکار گاه اصفهان، شاه عبایس کاشان، گل 
فرنگ تبریز ، خاتم شــیراز ، جل اسبهای زیبای 
قشــقاقی و ترکمن ونمکدان ها و خورجین های 
عشایر، مینا خانیم ورامین ، سه حویض قشقایی، 
سرو کاشمر، گل پتوی فرادنبه ، شاخه شکسته 
هریــس ،خشــیت و باغی بختیاری ،ســبزی کار 
رفسنجان ، قاب قراین  و قندییل کرمان ، افشان 
مشهد، شیرو شکری و بازوبندی تهران ، هندیس 
جوشقان ، مستوفی ، ضل السطان و محرایب و 
گنبد شــیخ صفی ، تخت جمشید ، طاق بستان، 
طاق کســری و زیرخایک ها... آیا همه اش برای 
امرار معاش بوده ؟ در هیچکدام از این طرح ها 



و نقش ها فرهنیگ به عظمت تاریخ نبوده ؟ 
اگر اینطور اســت چرا همه این کار سخت را رها 
نکردند و بروند سراغ کار تجاری و خرید و فروش 
وکارهای دیگر جز عشق و عالقه چیز دیگری بود؟! 

 
علتش این است که همواره همه مسولین و دست 
انــدرکاران ، فرش را یک کاالی تجاری محســوب 
یم کنند. وقــیت درباره فرش یم خواهند صفیت را 
عنوان کنند اول یم گویند صنعت فرش در صوریت 
کــه فرش دراول صنعت نبود و نیســت . اول هنر 
بوده و هست . ما به هنر آن افتخار یم کنیم نه به 
صنعت . همه کشورها یم توانند صنعت خود را به 
کشورهای دیگر بفروشند نه هنرشان را . کجای دنیا 
دیده شده که کیس آموزش هنرش را به کشورهای 
دیگر بفروشــد ؟؟ در تمام دنیا رسم این است که 
جویای هنر و دانشــجویان بــرای یادگیری آن به 
کشــور زادگاه آن هنر یم روند و از آنجا دانش را 
فرا یم گیرند مثل هنرمندان نقاش و مجسمه ساز 
دنیا که برای کیپ برداری از نقایش ها و مجســمه 
های لئوناردو داوینچی سخیت را متحمل یم شوند 

ه ایتالیا و رم ســفر یم کنند و از موزه ها اجازه 
و ب

دریافــت یم کنند تا بتوانند ســاعایت روبروی اثر 

هنری بنشینند و آموزش بصری ببینند و از مطالب 

متخصصین در این امــور هم در همان محل بهره 

یم برند مثل موزه لــوور که در بعیض از روزها  و 

در هر قسمت آن به مثابه یک کالس درس تئوری 

و عمیل اســت و هنرجویان خارجی با بوم و کاغذ 

و قلم در حال طراحی یم باشــند و یا دانشجویان 

خارجی در دانشگاه های آنجا مشغول تحصیل هنر 

هستند . به این وسیله هم دانشگاه هایشان پذیرش 

دانشــجو یم گیرند )که البته ما دانشگاه هایمان را 

تعطیل کردیم و دیگر دانشجوی فرش نیم گیریم  

و یا خییل کم (

 و هم توریست های هنرمند به کشورشان یم آیند 

و هم استادان تجریب و عمیل به آموزش یم پردازند 

و باعــث گردش مایل برای کشــور اســت . وقیت 

هنرجویی از خارج به کشــور یمآید برای یادگیری 

هر مرحله از هنر باید مبالغی را بپردازد که جویای 

هنرش است اینطور که تفاهمنامه با کشوری امضا 

یم شــود که ما تمایم آموزش را ببریم در کشور 

دیگر تدریس کنیم و دانشــگاه و مدرسه بزنیم که 

چه سودی دارد. باید اســتاد طراح را هم ببریم ، 

استاد نقاش و اســتاد رنگرز و قالیباف و ... را هم 

ببریم خوب در اینصورت باز هم فرار مغزهاست 

البته اینبار فرار دستان و فکر هنرمند است و دیگر 

اینکــه نام فرش بزودی از ایران رخت بر یم کندو 

با این اوضاع ایران که در تنش منطقه ای  هستیم 

و همه درگیر مسائل دیگر و هنر و هنرمند همیشه 

در آخر خبر هاست ،بعد از چند سال مثل مالکیت 

دریاچه خزر و ســاخت بادگیرهای یزد و نام خلیج 

پارس باید برای نــام فرش که با ایران گره خورده 

با کشــورهای دوست ! مجادله کنیم و دست آخر 

بمانیم و ببینیم شیر یب یال و دم را ...

به حرمت دســتان و چشمها و پشت های خمیده 

هنرمندان به هر بهایی هنرمان را نفروشیم .......   
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#تار

استاد
جعفرقیل  دادخواه
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جعفرقــیل دادخواه دوم فروردیــن ماه 13۲6 
در اصفهان متولد شد. ایشان بعد از گذراندن 
دوره شــش ساله در دبستان پیشوا در محله 
جلفا وســپس در دبیرستان دولیت شاه عباس 
ادامه تحصیل دادند که ییک از معلمان ریایض 
همان مدرســه مرحوم آقای احمد معمارزاده 
بودند و اســتاد دادخواه بعداز ظهرها پس از 
مدرسه برای کار به دفتر ایشان یم رفتند و با  
عالقه ای که در کشیدن طرح ها از خود نشان 
دادند باعث شد که به توصیه استاد معمارزاده 
بــرای  ادامــه تحصیل از دبیرســتان انصراف 
دهند و  به هنرســتان هنرهای زیبای اصفهان 
وارد شــوند و در زمان تحصیل برای بدســت 
آوردن درآمــد، طرح های کاشــیکارها را برای 
اســتادن کیپ یم کردند ازجمله "اســتاد حاج 
حسین مصدق زاده" که در هنرستان درس یم 
دادند که هم باعث شــد که در آمدی داشته 
باشــند و هم دستشان در طراحی قوی شد و 
پروژه پایاین دوره دبیرستان را طرح زیبایی با 
اســلییم های گردان با نگرش استادانه استاد 
بهادری انجام دادند که موجب شد وزیر وقت 
فرهنــگ و هنر" به هنرســتان آمده و از طرح 
بســیار استقبال کرده و دستور بافت آن را در 
کارگاه قالییبافی هنرستان دادند. نقشه طراحی 
شده توسط ایشان هنوزهم در این کالس قرار 
دارد و با اینکه مربوط به ۵۰ سال پیش است 
اما هنوزهم به روز و زیباست  و بابت آن نقشه، 
جایزه نقدی دریافت کردند و موجب شد اولین 
سفارش رســیم را برای بافت دریافت کنند. 

متاســفانه با وجود اینکه در هنرستان 
شــاگرد اول دوره شده بودند و در ان 
زمان شــاگردان نمونه را بــرای ادامه 
تحصیل بورسیه یم کردند و به فرانسه 
یم فرســتاند اما ایشــان بدلیل عوض 
شــدن مدیریت مجموعه و مخالفت با 
وی نتوانســتند آن بورسیه را دریافت 
کنند و پس از اتمام دوره هنرســتان و 
گرفتن دیپلم هنری خود یک آتلیه برپا 
نمودند و مشغول به کار شدند. ایشان 
4 فرزند داشتند که دو فرزند ایشان در 
سالهای نوجوانیشــان بر اثر تصادف 
درگذشتند و دو فرزند دیگرشان نیز در 
راستای هنر تحصیل کردند و در همین 
زمینه هم فعالیت دارند. استاد در سال 
1383 از هنرســتان هنرهــای زیبا بعد 
از 3۰ ســال خدمت بازنشسته شدند. 
ایشان جزو اســاتید پروازی دانشگاه 

زاهدان نیز بوده اند.
استاد دادخواه با بهره گیری از اساتید 
بزریگ همچون عییس بهادری ، اســتاد 
ارچنــگ ، اســتاد معمارزاده ، اســتاد 
جزی زاده و ... در رشته طراحی سنیت 
نقشه فرش تحصیل کردند و با آموختن 
و تجربه اندوزی از بازار و اساتید فن ، 
تا آنجا در این هنر پیش رفتند که امروز 
ییک از اســاتید مطرح طراحی ســنیت 

فرش بشمار یم روند.

سایه شان مستدام باد



#پود
مرحوم  اکبر جامه طحاف
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استاد اكبر جامه طحاف )ملقب به استادجامي(
يكي از اساتيد هنر مرمت فرش در نهم شهريور 
سال 1336 خورشيدي در اصفهان در خانواده 
اي هنــر پرور ديده به جهان گشــود . پدرش 
حسين جامه طحاف به شغل نساجي اشتغال 
داشت. بعد از تحصيالت دوره ابتدائي به علت 
عشــق به هنر ارزنده مرمــت فرش از محضر 
برادرش محمود جامه طحاف ســود جست و 
از سن ده سالگي به اين هنر احياگر روي آورد 
. ایشان  در سال 13۵9 ازدواج کردند و ثمره 

اين ازدواج دو فرزند پسر و دختر است.
    در سال 1368 رسما از ايشان براي تدريس 
در دانشگاه هنر ) پرديس اصفهان( دعوت به 
عمل و به علت تبحر و تسلطي كه به اين هنر 
داشت در سال 1377 موفق به دريافت مدرك 
افتخاري كارشناســي ارشد مرمت فرش نائل 
آمد و چهار سال بعد موفق به در يافت دكتراي 

افتخاري در اين رشته گرديد. 

 از فرشهائي كه به دست استاد هنرمند 
از خطــر نابودي نجات يافــت از جمله 
فرش بختياري كه در فرا دنبه بافته شده 
و بســياري فرشهاي ديگر كه در خارج و 

از كشور نگهداري مي شود. 
    ایشان14 سال در دانشگاه هنر اصفهان 
 ، 8 ســال در دانشگاه آزاد اسالمي نجف 
آبادو ۵ سال در دانشكده علمي كاربردي 

شهيد فارسي اصفهان تدریس داشتند. 
اســتاد عالوه بر تدريس در دانشــگاه ، 
در كارگاه خصوصي خــود نيز به تربيت 

شاگرداني چند پرداخته اند. 
     

اکبر جایم ســاعت 8 صبح روز هشــتم 
آبانماه 139۰ در يک سانحه رانندگي در 
1۵ کيلومتري نائين و هنگام عزيمت براي 
تدريس جان به جان آفرين تسليم نمود. 

          
               روحش شاد و يادش گرامي باد
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مصطفی فرماین هســتم، متولد سال 1336 در 
شــیراز. بنده به همراه اســتاد سیاحی و با ایده 
ایشــان، رنگرزی گیاهی را از سال 136۰ شروع 
کردیم و بیش از ۲8 ســال و تا زماین که ایشون 
فوت کردند، با یکدیگر کار کردیم. البته هنوز هم 
ایــن کار را ادامه یم دهیم که البته جای اســتاد 

سیاحی بسیار خایل ست.
در ابتدا مشــکالت زیــادی در ســر راه ما قرار 
داشــت و مســایل زیادی پیش آامد تا بتوانیم 
رنگــرزی گیاهی را مطرح کنیــم. صبح ها حدود 
ساعت ۵ صبح یم آمدیم و تا حدود ۵ بعد از ظهر 
کار یم کردیم و خداروشکر کار رنگرزری گیاهی 

شناخته و مورد پسند دنیا واقع شد.
تولیــد کارگاه در ســال 6۰ از روزی 4۰ تــا ۵۰ 
کیلوگرم شــروع شد و تا ســال 7۰ به روزی ده 
هزار کیلوگرم )1۰ تن( رســید. تا حدود سال 76 
بازار خوب بود اما متاسفانه به مرور زمان تولید 
کم شــد و به روزی دو تن ســه تن و االن هم به 

روزی صد کیلوگرم رسیده است.

معرفی یک هنرمند
گزارش: فرزانه  مرادیعکس ها: احسان جعفری
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تنوع در رنگ های گیاهی به چه صورت است؟
به لحاظ تنوع رنیگ، روز به روز به تعداد رنگ ها 
اضافه شده است و در حال حاضر یم توانیم 
بســیاری از رنگ ها را بوسیله رنگرزی گیاهی 
کار کنیم؛ اما متاســفانه بعــیض از مواد گران 
شده است و به سخیت یم توان کار کرد و برای 
تولید کننده فرش هم صرفه اقتصادی ندارد که 

مواد گران را خریداری و در فرش بکار ببرد.
رنــگ هــای خودتــان را از چه مــوادی تهیه 

یم کنید؟
رنگزاها در مناطق مختلف متفاوت هستند و هر 
منطقه ای برای بدست آوردن رنگ ها از رنگزای 
منطقه خود اســتفاده یم کند. به عنوان مثال 
در فارس برای تهیه رنگ زرد از "جاشــیر"، در 
چهارمحال بختیاری از "برگ مو" و در مشهد 
از "اســپرت" اســتفاده یم کننــد. رنگ قرمز 
از "رونــاس" که تن ها در منطقه یزد کشــت 
یم شود بدست یم آید. برای سایر رنگ ها هم 
از رنگزا هایی مثل پوست گردو یا پوست انار 
که همه جای ایران هســتند استفاده یم شود. 
رنگ ها ســلیقه ای هست اما من خودم رنگ 

آیب و سبز را بیشتر دوست دارم.

مراحل و روش رنگرزی گیاهی چگونه است؟
بــرای ثبات رنــگ در رنگرزی گیاهــی از روش 
دندانه کردن قبل از رنگرزی اســتفاده یم کنیم. 
بدیــن صورت که الیــاف را ۲4 ســاعت در زاج 
یم جوشــانیم و بعد از آن الیــاف از پاتیل بیرون 
یم آید و تمیز یم شود. سپس مواد رنگزار را در 
داخل پاتیل یم ریزیم و به مدت ۲ ساعت شیره 
گیری انجام یم شود. پس از آن الیاف را به مدت 
6 ســاعت در پاتیل یم جوشانیم و به مدت ۲4 

ساعت هم داخل حمام رنگ قرار یم دهیم.
از نظــر زمان، رنگ های گیاهی و شــیمیایی چه 

تفاویت دارند؟
از نظر زمانبندی، رنگرزی شــیمیایی را یم توان 
در دو یا ســه ســاعت کار کرد، اما رنگ گیاهی 
حدود 48 در مراحل مختلف باید کار انجام شود 
تا آن نتیجه دلخواه بدست آید. ما رنگ شیمیایی 
کار نیم کنیم، اکثر کارهای ما گیاهی هســتند اما 
بعیض رنگ ها هســت که به خواســت مشتری 
بصورت شــیمیایی انجام یم دهیم. البته که رنگ 
گیاهی سخیت کار بیشتری دارد ویل ما از زحمیت 

که داره رایض هستیم.
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رنگ های گیاهی به لحاظ ماندگاری چطور هستند؟
از لحاظ ماندگاری، رنگ های گیاهی ماندگاری بهتری دارند چون رنگ گیاهی روز 
به روز در فرش براق تر شده و زیبایی بیشتری خواهد داشت اما رنگ شیمیایی 
به مرور رنگ خودش را از دست یم دهد و محو یم شود. البته رنگ های شیمیایی 

خوب هم هست اما کمتر مورد مصرف قرار یم گیرند.
محصوالت خودتان را به کجا ارسال یم کنید؟

در حال حاضر محصوالت ما بیشتر به بازار و شرکت های شیراز و تهران عرضه 
یم شود. در گذشته اکثر استان ها به 
اینجا یم امدند و سفارش یم دادند اما 
در حال حاضر بدلیل هزینه های باالی 
حمل و نقل و نبود صرفه ی اقتصادی 
بــه اینجا نیم آیند. به عنوان مثال اگر 
تولید کننــده از همدان اگر بخواد از 
اینجا سفارشات خودش را تهیه کند به 
ازای هر کیلو 3۰۰۰ تومان یم بایست 
کرایه پرداخت کند که این مســئه بر 

روی تولید تاثیر خویب ندارد.
در پایان اگر صحبت خایص دار

ید بفرمایید.
امیدوارم که کار ادامه داشــته باشه، 
هرچند نیم شــود چیزی را پیشبیین 

کرد.
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ی آقای مجید محمدی اک�ب

طراح فرش

گفتگو
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-لطفا بیوگرافــی و نحــوه  ورود خودتون به حوزه 
فرش رو برای خوانندگان بفرمایید:

اینجانب مجید محمــدی اکبری فرزند کریم متولد 
1337 شهر تبریز هستم.

دوران ابتدایی را در دبستان فیاض تبریز ومتوسطه 
رادر دبیرســتان تمدن به اتمام رساندم. در دوران 
دبیرســتان با نقشه فرش آشــنا و به آن عالقه مند 
شــدم. بــا وجود آنکــه کالس خصــویص نقایش و 
طراحی را نزد استاد خیاباین آموخته بودم درکالس 
درس مدرســه طرح گل و مرغ تمرین یم کردم به 
همیــن جهت تنبیه های زیــادی را تجربه کردم. در 

همان سال ها خواهر بزرگترم ازدواج کرد . شوهر
خواهرم طراح بود و کار گاه قالیبافی داشت .

روزی کــه من کارگاه قالیبافی را بــرای اولین بار از 
نزدیک دیدم از شدت ذوق نیم دانستم چه بگویم 
وچگونه احســاس خود را بر زبان آورم همان زمان 

مسحور ومجذوب این هنراصیل گشتم.
بــا اینکه طرح هــای آذربایجــان را آموخته وبه کار 
گرفته بودم برای خود سفارش هایی داشتم)دستم 

توجیب خودم بود(شروع کردم.
بــه تحقیــق در طرح و رنــگ فرش. بــه طوری که 
در کتاب های آن ســال ها بخصــوص کتاب فرش 
"پروفســورپوپ "را یم دیــدم احســاس عجز یم 
کردم چرا که من با نقشــه فــرش اصفهان یا کرمان 

وکاشان و... آشنا نبودم.

the carpetplus
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اســتاد پاکدست برای شــناخت از سطح 
کار، یک قالیچه به من سفارش دادند وذکر 
کردند اگرمورد پســند شــرکت واقع شود 
استخدام یم شوی در غیر اینصورت طرح 

را باز یم گردانند.
مــن قبول کردم .حدود یک ماه بعد طرح را 
کشــیده وآن را آوردم.استاد با دیدن طرح 
من آن را نــزد آقای "الله داد" بردند وتأیید 
نمودنــد. بالفاصله مورد تأییــد مدیرعامل 
آقای "محمدرضاعابد" نیز واقع شــد و این 

گونه به عضویت شرکت درآمدم.

در ســال 13۵7 با سفارش اســتاد" تبریزی "در 
تهران نزد مرحوم اســتاد "نادری" رفتم . شروع 
به جمع آوری اطالعات در مورد نقشه های رنیگ 
)رنگ ونقطه ( نمودم و متوجه شــدم که نقطه با 
قلم موی را تجربه نکرده ام ویم بایســت آن را 

یاد یم گرفتم.
مرحوم نادری درمغاره تکنیک نقطه با قلم موی را 

به من آموخت .
با معرفی اســتاد نادری دراصفهان نزد "اســتاد 
ارچنگ" رســیدم ، طرح هایــم را مالحظه نمود 
ومرا پذیرفت. تأثیرایشان بر بنده قابل توجه بود 
، با اینکه دو سال شاگرد استاد ارچنگ بودم اما 

بسیاربهره بردم.
در آن زمــان انقالب درحال شــکل گرفتن بود و 
سرتاســر ایران اعتصاب بود اما این زمان برای 
من فرصیت مناســب جهت تمرین و ممارســت 
بیشــتر بود چرا که ســفارش هایی که در دست 
داشتم درحالت معوق مانده بود. خود را مشغول 

کارو تحقیق شبانه روزی کرده بودم. 
ســبک های متفاوت نقشه در مناطق گوناگون را 
مطالعــه و رنگ و نقطه یم کــردم و بدین طریق 
طــرح های گوناگون را بــرریس یم کردم. در آن 
زمان آموخته های اســتاد ارچنگ را بیشتر بکار 

یم گرفتم .
در ســال 1363 اردیبهشت ماه برای أخذ ویزای 
آلمان بــه تهران آمــده بودم .از مقابــل خیابان 
فردویس عبوریم کردم که با مشاهده آگهی روی 
شیشه ی فروشگاه متوجه شدم که نیازمند طراح 

نقشه اند.
برای آشــنایی وارد شــرکت شــدم مرا به اتاق 

مرحوم "استاد پاکدست" معرفی کردند. 
استاد فرمودند : زمان بازنشستیگ من فرا رسیده 
اســت ویل مدیریت شــرکت موافقت نیم کند 
مگراینکه یک طــراح همانند خویش را جایگزین 

کنم تا موافقت کنند.
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-اولین مواجه شــما با موضــوع فرش و طراحی 

فرش از کجا آغاز شد؟

اولین مواجه من بــا فرش زماین بود که خییل 

کوچک بودم و در منزلمان فرش هریس بود 

و چون فــرش هریس دارای حاشــیه طرح 

سماوری است بسیار مورد توجه من قرار 

گرفت و با آن اشکال بازی یم کردم یعین 

محور آشــنایی من با فرش، طرح هریس 

بود که رفتــه رفته همین موضوع باعث 

شــد که من به فرش هــای دیگر را در 

عوالم بچیگ توجه بیشــتری کنم به 

پرنده ها و اســلییم ها و گردش ها 

توجــه یم کــردم و همین موضوع 

ســر منشاء من شــد و در دوران 

نوجواین شــروع کــردم با مداد 

از روی آنها کیپ برداری کردمو 

باصطالح نقشه ها را در آوردم 

و همیــن باعث شــد که من 

متوجه بشــم که چقدر این 

تصاویر را دوســت دارم و 

قرار کنم .یم توانم با آنها ارتباط بر 

-چه اســاتیدی  در حوزه طراحی 

روی شما تاثیر گذار بودند؟

اساتیدی که تاثیر زیادی بر من داشتند در وحله 

اول استاد عزیزم به نام آقای حسین تبریزی بودند 

که برای من بســیار زحمت کشــیدند بعد از آن از  

اســتاد خیاباین خییل ایده گرفتــم و چون در بازار 

تبریز کار یم کردم و به تمایم نقشــه های منطقه 

و اطراف بخصوص هریس واقف شدم توجه ام به 

کتاب" پرسنکوف " جلب شد که طرح هایی در آن 

دیدم که برام تازیگ داشــت و آشــنایی نداشتم و 

تصمیــم گرفتم که در مورد آنهــا تحقیق  و مطالعه 

کنم که از اســتادم خواستم که من را به آن منطقه 

اســتان فارس معرفی کند بااصطــالح من رو به این 

مناطق آشنا کند. و همین گفتگویی شد که استادم با 

استادان اصفهان شد و من را به آقای استاد ارچنگ 

معرفی کردند که کارهایشان را بسیار دوست داشتم 

که خدا روحشان را شاد بگرداند که یکسری نقوش 
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من الهام از کارهای ایشــان است که خوشــبختانه باعث شد که من  
توجه ایشــان را جلب کنم و حدود دو سال افتخار شاگردی ایشان را 
داشته باشم و در طی این دو سال من خییل چیزها از ایشان یاد گرفتم 
حاال بجز نقشــه فرش از نقایش مینیاتور هم یاد گرفتم که بدلیل اینکه  
اســتاد تجویدی هم درآن زمان پیش ایشــان  تشریف یم آوردند  من 
با ایشــان آشنا شدم  و با نقایش مینیاتور هم ارتباط نزدییک پیدا کردم 
قبل از آن من نقایش مینیاتور را فقط در کتابها و کارت پستال ها دیده 

بــودم  و در ضمن این کار ها من عالقه زیادی به 
کایش کاری داشــتم و در کارگاه کایش کاری هم 
۵-6 ماهی کار کردم و یم خواستم ببینم که آنها 
که از المانهای فرش در کارهایشان استفاده یم 
کنند چگونه اســت و ضمــن اینکه من به نقایش 
بســیار عالقه مند بودم و خییل خوب نقایش یم 
کردم و همین باعث شد که من در این هنر بمانم 
و طراحی فرش را بعنوان حرفه خودم اســتفاده 

کنم .

-به نظر شما بیشــترین اثرگذاری یک فرش در 
طراحی آن نهفته است یا رنگ آمیزی؟

-به نظر طراحی فــرش همان رنگ و نقطه فرش 
اســت  و ایــن موضــوع بر یم گــردد به بعیض 
مناطق مثــل اصفهان که به رنــگ و نقطه فرش 
بســیار  اهمیــت یم دهنــد گر چــه در مناطق 
آذربایجان شیوه رنگ گذاری به آنچه که اصفهان 
اهمیت یم دهند نیســت و مثل اصفهان صورت 
نیم گیرد در تبریز معمــوال رنگ زیاد دارند و با 
رنگ آمیزی بســیار زیبا فرش را یم بافند اما در 
اصفهــان محدودیت رنگ اســت و باید با همان 
تعداد محدود رنگ شاهکار زیبا یی را  خلق کنند 
که هــر دو منطقه با توانایی هــای مخصوص به 
خودشــان این کار را انجام دادنــد . به نطر من 
رنگ و نطقه مکمل طرح اســت که یعین اینطور 
نیســت که در وحله اول شما فریش را نگاه کنید 
و بگوییــد که فقــط طرحش خوبه ، نــه اینطور 
نیست هر دو مکمل هم هستند هر کدام از آنها 
نقیص داشته باشه حتما روی زیبایی فرش تاثیر 

مستقییم دارد.
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-آیا فریش بوده که توسط شما طراحی شده 
باشد ویل فرصت رنگ آمیزی آن را نداشته و 
به کیس دیگری واگذار کرده باشید و تمایزی 
بین خروجی کار مشاهده کرده باشید؟ و آیا 
این تجربه ها بهتر بوده یا نه؟ یعین یک رنگ 

آمیزی کار شما را بهتر یا بدتر کرده باشد؟

- یادم هست که سال 73-74 بود که ما یک 
طرح گردی رو از جهاد ســفارش گرفتیم که 
حــدود ۲۰۰ متر بود و مــن طراحی کردم و 
رنگ آمیری آن را در دفتر شخیص خودمان 
آن را انجام دادیم که شما هم  حضور داشتید 
و مــن بعد از طراحــی ایده ای بــرای رنگ 
آمیزی به ذهنم رســید که به سفارش دهنده 
القا کرده بودم پذیرفتن یک ســری رنگ در 
فرش برای یک عده یک مقدار مشــکله . ما 
این کار را با چه زحمیت اجرا کردیم اون موقع 
کامپیوتر برای این کار وجود نداشت . مجبور 
بودیم کار را روی کاغذهای بسیار بزرگ بهم 
بچسبانیم و در اندازه 1به 1 بکشیم و سپس 
رنگ آمیزی انجام دهیم و آقای محمدزاده که  

آن زمان همکار من  
مسولیت  و  بودند 
رنگ آمیــزی را به 
ایشــان سپردم که 
کار  خوشــبختانه  
را بســیار زیبا و به 
نحو احسنت انجام 
کال  ویل  دادنــد. 
فریش  نقشــه  اگر 
بخواد  انجام بشه 
اگــر طرحــی کــه 
خوب باشه و رنگ 
آمیــزی جالــب و 
نداشته  مناســی  
باشه باالخره طرح 
نشون  رو  خودش 
میده و خود نمایی 

میکنه که طرح ، طرح قوی است برعکسش 
هم همینطوره که اگر رنگ مناسی باشه اما 
طرح ضعیف باشــه مطمئنا به نقشــه لطمه 
خواهــد خورد و تــوی ایــن دوره که ما یم 
بینیم یکسری فرشــها داره تولید میشه که 
واقعا در شان و منزلت فرشه ایراین نیست 
. متاسفانه هیچ سازمان یا ارگاین نیست که 
بخواد عهده دار این موضوع باشــه و بخواد 

پیگیر این موضوع باشه .

-آیا تولیدکنندگان و سفارش دهندگان اهمیت 
کار شــما را درک یم کننــد؟ و اگــر احیانــا 
تغییرایت را در طرح شــما خواستار هستند 

مبنای اصویل دارد یا نه؟توضیح دهید.

- تولیــد کننــدگان معموال وقــیت طرحی رو 

ســفارش یم دهند معمــوال روی رنگش خییل نظر 
نیم دهند چون دوست دارند که طرحی که سفارش 
دادند بر مبنای ایده اصیل خودشون باشه اگر چنانچه 
ما بعنوان طراح پافشــاری کنیم فقط یم توانیم ایده 
خود را بر روی کاغذ اجرا نماییم بصورت اتود به آنها 
نشان بدهیم  و اگر دوست داشتند و موافق بودند 
یم توانیم طرح خود را با سلیقه خود برایشان اجرا 
نماییم . و در یکســری مواقع هم هســت که تولید 
کننــده یک طرحی رو در نظر داره و اصال دلش نیم 
خواد  هیچ تغییری در آن صورت گیرد. دخل و تصرف  
در ایــن مــورد بر 
یم گــرده به حرفه 
خود طراح که اگر 
طــراح خییل حرفه 
ای باشه یم تواند 
دخــل و تصرفــی 
برای بهبــود طرح 
انجام بده نه  اینکه 
واقعــا کــیپ کاری 
انجام بــده که این 
میشــه ارزش دوم 
یعین میشه طراحی 

درجه دوم قــرار یم گیرد. ویل من معموال 

طرح هایی که قدییم اســت و احیا کننده 

طرح هایی که مربوط به یکســری مناطق 

اســت که غالبا هم این طــرح ها را به من 

ســفارش یم دهند من معموال ایده خایص 

دارم هم در زمینه خود طرح و هم در زمینه 

اجــرای طراحی و رنگ که بــا تولید کننده 

و ســفارش دهنده در میــان یم گذارم  که 

تقریبا اکثرا یم پذیرند که همین هم باعث 

شده که ما تا امروز دوام بیاوریم توی این 

بازار  بتوانیم با سفارش دهندگان کار کنیم 
که این برای ما مشوق خویب هست.
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-در خلوت خودتــان طراحی های کدام ناحیه 
فرش ایران را دوست دارید؟

- این سوال خییل سخیت که من بتونم جوابش 
رو بدهم . من در این مدت تقریبا 3۰ سایل که 
کار کردم اکثر مناطق را کار کردم و هر کدام از 
آنها شیریین خاص خودشون رو داره . نه اینکه 
من چون تبریزی هســتم بگــم طرح تبریز رو 
یم پســندم نه اینطور نیســت هر کدام مثل 
میوه های فصیل  یم مانند که هر کدام شــکل 
و مزه و طعم خودشــون رو داره  من شــخصا 
نیم تونم بگم کدوم منطقه رو بپذیرم که کدام 
منطقه بــر کدام منطقه ارجعیــت داره . بهتره 
بگیم کدام مناطــق االن دارن بهترین طرح ها 
را ایجاد یم کنند شاید این سوال بهتر باشه .

- آیا تا بحال شده طرح و  رنگ چند شهر را با 
هم ادغام کنید و یک کار فرامنطقه ای طراحی 
کنید؟ و آیا مواجه تولیدکنندگان و مردم با این 

کار از نوع مثبت است یا منفی؟
-مــن اکثــر کارهام به همین شــکل اســت و 
همیشه سر این موضوع اثر خییل مثبیت گرفتم 
چرا که ما در طراحی خودمون ســعی یم کنیم 
که بهترین کار را انجام دهیم یعین هر کیس در 
حرفــه خودش ای تالش رو یم کنه که بهترین 
کار را انجام بده . هر موقع ما بتونیم یک طرحی 
را از همــه مناطق ادغام بکنیــم البته بصورت 
حرفه ای با آشنایی با تمایم المانهای منطقه . در 
غیر اینصورت کار بصورت وحشتنایک صدمه 
یم بیند. اگر چنانچه طراح خییل حرفه ای باشه 
و بتواند در این راه اطالعات کافی داشته باشه و 
بتواند این ادغام را بصورت حرفه ای انجام بده 
کار خییل زیبا تر و شاخص تر هم میشه و من 
در بیشتر کارهام به این صورت عمل یم کنم.

-به نظر شــما پرطرفدارترین فرش های ایران 
مربوط به کدام شهر است و چرا؟

- در حــال حاضر به نظر مــن پرطرفدارترین  
فرش های ایران  برمیگرده به دو منطقه تبریز 
و قــم . ایــن هم  بابــت اینکه ایــن دو منطقه 
اخیرا کارهای خایص انجام یم دهند و کارهای 
تکــراری انجام نــیم دهند . تنوعــی که توی 
طرح و رنگشــون دیده یم شه مواجهه میشه 
با آنکه مردم یک مقدار نســبت به این فرشها 
ذوق بیشتری داشــته باشند و عالقه بیشتری 
نشــان بدهند البته تا جایی که من اطالع دارم 
چون در داخل نمایشگاه در نمایشگاه داخیل 
و حــیت خارجی که ما معموال ســوال یم کنیم 
این جواب را به مــا یم دهند. اصفهان هم در 
جای خودش فرشهای خویب داره ویل به نظرم 
میرســه که اصفهان باید در کارهایشان تجدید 

نظر کنند البته در این دوره .

- از وضعیت کنوین فرش دستباف رایض هستید؟ 
برای بــرون رفت از وضعیت حاضر چه پیشــنهادات و راهکارهایی 

ارایه یم دهید؟
- به نظر من در دوره ای که بسر یم بریم فرش در رکود کامل بسر 
یم بره و برای رهایی از آن فکر کنم یک مقداری مســئولین باید در 
موردش تصمیمات درســیت  بگیرند چون این موضوع یک مقداری 
بســترش در مسائل سیایس کشور هم دخیل شده و این مار ا آزار 
میده  مثال این تحریم هایی که بوجود آمده تحریم هایی که از طرف 
کشور امریکا ایجاد شده فرش ایران را یک مقدار کم رونق کرده هم 
در تولیــدات داخیل و هم در صادرات خارجی . برای برون رفت از 
این موضوع هم بنظرم یم رســه که االن یک پوست اندازی جهاین 
در رابطه با طراحی و رنگ بخصوص در فرش دارد انجام یم شــود 
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اگر چنانچه که ما بتوانیم  یک نیم نگاهی به طرح 

هایی که در کشورهای مختلف مورد اقبال عمویم 

مــردم  قرار یم گیــره بیاندازیم االن من متوجه 

شــدم یکسری فرشــهایی که در آمریکا معموال 

مورد پسند نسل جدید قرار یم گیره اونها شاید 

یم گویند مدرن اما من یم گویم یکسری طرح 

هایی که بتواند از رنگ های خاموش و الیت و از 

رنگهایی که هماهنیگ و همرنیگ بهتر ی نسبت 

به دکوراسیون های امروزی دارند بخواهیم انجام 

بدهیم خییل بهتر یم توانیم جواب بگیریم .حیت 

چنانچه که با همین طرح های کالسیک خودمون 

هم بخواهیم انجام بدهیم خییل بهتر میشه بازار 

را مجددا بدســت بگیریم حیت بــا توجه به این 

تحریم ها خییل بهتر میشه کار کرد بنظرمن بجز 

مســائل ســیایس و گمــریک و اداری و بانیک و 

خییل مسائیل که من واردشون نیم شوم ما باید 

کار خودمون رو در وحله اول  بهتر انجام بدهیم. 

هــم توی رنگ هم توی طرح هم توی رنگرزی و 

توی بستری که برای فروش فرش و هم البیاف 

و موادی که مورد اســتفاده  قــرار یم گیره اگر 

همه درست و خوب انجام بپذیره موفقیت بهتر 

و بیشــتری هنوز هم یم توانیم بدست آوریم.
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 نقوش هندیس) گردونه ِمهر (                 

از جملــه نقــوش فوق کــه با قدمــیت دیرین و 
مفاهییم اسطوره ای نه تنها در فرشبافی ایران 
بلکه در ســایر هنر های ایراین کاربرد داشــته 
است یم توان به گردونه خورشید)سواستیکا(، 
ستاره، اشکال شطرنجی، آرایه های ترنجی چهار 
یاهشــت بازویی اشــاره کرد. قدمــت اکثر این 
نقوش با اســتفاده از آنها در هنرهایی شــناخته 
شــده اســت که تا به امروز، جهت مواد اولیه 
مصرفــی مانــدگاری داشــته اند؛ بــه خصوص 
ســفالینه هایی که تاریخ هزاره های قبل از میالد 

را بیان یم دارند.
گردونه ِمهر یک چلیپا با شاخه های 9۰ درجه به 
سمت راست یا چپ است. که معموًال با جهت 
افقی یا گوشــه هایی با زاویه 4۵ درجه یم  باشد. 
در شــکل هندویی نقطه هایی در هر ربع آن قرار 

یم  دهند
گردونــه مهر در تمام هنرها و طراحی های تاریخ 

بشــری پدیدار یم  باشد، نشان بســیاری از چیزها، 
همچــون خوش اقبایل، خورشــید، برهما یا هندوها   
بود. در روزگار باستان، در بین سومری ها، سلت ها 

و یوناین ها استفاده یم  شد.
در غرب، گردونه مهر عمومًا با نام صلیب شکســته 
و به عنوان نماد نازیسم شناخته یم شود )به خاطر 
آنکه به عنوان نشان حزب میل کارگران سوسیالیست 
آلمان به کار یم رفت(. پس از جنگ جهاین دوم، این 

نماد چهره مشهوری در غرب پیدا کرده است.
نشــان گردونه مهر جزیئ از میــراث فرهنیگ اقوام 
آریایی است که از هزاران سال پیش به کار یم  رفته 
است. نشانه های از آن در تروی و ایران پیدا شده 
است.نمونه آن گردن بندی بسیار زیبا یم باشد که 
در شــمال ایران یافت شده است و همچنین کایش 
کاری در بسیاری از مساجد ایران که نشان از عمق 
اثر تعلیمات عرفاین بودیســم، در عرفان اســالیم 

است. مختص ایرانیان دارد.

نقوش هندسی) گردونه مــهــــر (

مقاله
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گردونه مهر یا خورشــید در فرشبافی فراوان به کار یم آید 
و جالب اســت که بر اکثر درب های چویب خانه های اهیل 

روستای ابیانه کاشان نقش این گردونه کنده کاری 
شده است. نشانه آریایی سواستیکا بر آثار تمدن 
هــای کهن از ایران و چین و هند و ژاپنتا اروپای 
عصر مفرغ و آمریکا سرخپوستان نخستین بر 
جا مانده اســت. زادگاه این نگاره را با احتمال 

قریب به یقین آسیای مرکزی دانسته اند و 
کهن ترین نمونه آن در ایران در آثار هزاره پنجم 

و چهارم پیش از میالد مسیح در شوش پیدا شده 
است. نقشــمایه فوق در صورت اولیه خود به حالت 

مدور و یا چهار گوش و شکســته به کاریم رفته است. 
کاربرد آن در بافته های قایل بافان فارس یم تواند 

اشــاره ای رمزی باشد به مرکزیت خورشید در 
تمدن ایران باستان.

گل هشت پر از دوران های تاریخی نخستین 
مظهر خورشــید و آفتاب بوده است. این 
نــگاره از زمان قایل پازیریک به صورت یب 
کم وکاست با گل های یک در میان سفید و 

سیاه کاربرد داشته است.
گل هشــت یا دوازه پر ســاده و یک رنگ از 

دوران تمدن ســکایی و ماد و هزاره دوم پیش از 
میالد در ایران وجود داشــته است. اگر گل دوازده 

پــر هــزاره دوم پیش از میالد را نشــانه پذیرش ســال 
خورشیدی و دوازده ماه سال بدانیم، گل هشت پر دو رنگ 
یم تواند نماینده چهار فصل و تمایز آنها از یکدیگرباشد و 
پدیده ای رمزی از عدد چهار که از اعداد نیک بوده است.

اشــکال شــطرنجی از دوران های پیش از تاریخ نماد تالءلو 
آب و کوهستان های آبخیز بوده اند و به خصوص این نقش 
بر سفالینه های شوش، پارسه و نهاوند تصویر شده است.
آرایــه های ترنجی که به غلط بــه آن رتیل یم گویند، نمادی 
اســت از ماه که به مرور زمان به نماد آفتاب مبدل شــده 
است. این نقوش قدمیت پنج هزار ساله داشته و به تدریج با 

کمترین نغییری انتهای بازوان آن چرخش پیدا کرده.
نگاره چهار سوی این نقش ساختار نماد نظام ماه است که 

بعدها خورشید جای آن نشست.

 آیین مهر
در آیین مهر این نشــان را گردونه مهر یم نامند که آمیزش 

چهار عنصر اصیل ّآب ، باد ، خاک ، آتش را یم رساند.
گردونه مهر یا گردونه خورشــید که به چلیپای شکسته نیز 
مشهور است ، نماد و نشانواره بسیار کهنسایل ست که آن 
را به قوم آریا و سرزمین ایران نسبت یم دهند ، هرچند که 
یافته های باســتان شنایس در زمینه ی پیشینه ی گردونه ی 
مهر بســیار اندک و تفسیر پیرامون آن بسیار دشوار است 
، اما از همین یافته های نادر باستان شنایس یم توان چنین 
برداشــت کرد کــه گردونه ی مهر نمادی مختــص ایرانیان 
باســتان بوده و به احتمال قریب به یقین ، این نشانواره از 
نمادهای آیین مهری یا میتراییسم بوده است . آییین که پیش 
از ظهور زرتشــت در ایران رواج داشته و پس از تولد دین 
زرتشــت نیز همچنان موقعیت خود را حفظ نمود و در دین 
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زرتشــیت نیز نفوذ یافت و بعدها ) حدودًا در ســده 
یکم پیش از میالد ( به غرب آســیای صغیر گسترش 
یافت . خصوصًا ورود آیین مهر به روم و اروپا کامًال 
محســوس اســت ، چنانکه دســتاوردهای باستان 
شــنایس در ایــن زمینه این امر را تأکیــد یم کنند .
البتــه این در حایل ســت که پس از قــدرت یافتن 
مســیحیت در اروپــا و رقابت سرســختانه ی دین 
مســیحیت با آیین مهرپرسیت ، سرانجام مسیحیت 
در اواخر قرن چهارم میالدی بر دین میتراییسم چیره 
شــده و در این میان آثار باســتاین مهری بسیاری 
توســط مسیحیان نابود شده و یا تغییر شکل یافتند 
. گرایم داشت نماد گردونه ی مهر ، ریشه ای بس 
کهــن دارد . گروهی از محققان بر این باورند که این 
نشانواره نمادی از خورشید است که به مرور تغییر 
شکل داده شــده . گروهی نیز بر این باورند که در 
جامعه های آغازین ، مردم به نماد چلیپا چون مظهر 
آتش ، احترام یم گذاشــتند و ایــن نماد ، نقیش از 
ابزار ابتدایی برای بدست آوردن آتش بود . ذکر یک 
تاریــخ و مفهوم دقیق و حیت ذکر یک تاریخ حدودی 
پیرامون زمان پیدایش گردونه ی مهر بسیار دشوار 
و دور از دست است . این امر دالیل گوناگون دارد .

یافته های باستان شنایس پیرامون گردونه ی مهر ، 
هر چند که اصالت آن را به ســرزمین ایران نسبت 
یم دهنــد اما در بســیاری از نقاط جهان و با قدمیت 
بسیار دور نیز مشــاهده یم شوند . در بسیاری از 
تمدن های باستاین کهن ، این نماد مشهود است و 
نیز در ســرزمین های بسیار دور نیز مشاهده شده 
. عــالوه بر آن ییک از دالیــل آنکه مفهوم گردونه ی 
مهر به درســیت در متون و لوح های باســتاین ذکر 
نشــده آن است که آیین مهر ، آییین بسیار راز آمیز 
بوده و پیروان آن ، مفاهیم آییین را به صورت یک راز 
به نســل های بعدی منتقل یم کردند . از این رو نه 
تنها مفهوم گردونه ی مهر ، بلکه بسیاری از آداب و 
رســوم و باورهای مهری ) میترایی ( نیز در پرده ای 
از ابهام نهفته اســت و معــدود اطالعایت که امروزه 
در دســت است از تفسیر تصاویر به جای مانده بر 
مهرابه های میترایی و مختصر متون قدییم به جای 

مانده استخراج شده .
این در حایل ست که بسیاری از مسیحیان و مخالفان 
آیین مهــر در اروپا ، عالوه بر تخریب و نابودی آثار 
مهری ، متون مهــری کاذب و دروغیین نیز بر جای 
گذاشــتند تا وجهه ی دین مهــری را در نزد عوام و 
آینــدگان خراب جلوه کنند . آنچه در میان تفاســیر 
مختلــف پیرامون معنا و مفهوم گردونه ی مهر مورد 
توجــه یم نماید عــالوه بر مفهوم نماد خورشــید ، 
مهر و آتش ، اشــاره ی این گردونه به آخشیج های 
چهارگانه) آب ، آتش ، خاک و باد ( اســت که ممکن 
است نشانواره ی گردونه ی مهر به معنای آن باشد  
همانگونه که ذکر شد این نماد در بسیاری از تمدن 
های کهن یافت شده و نیز در بسیاری از فرهنگ ها 

و باور ها راه یافت .
 در یونــان در عصری عالم را ترکیی از عناصر چهار 
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گانــه )آب ، باد ، خاک و آتــش ( ذکر کرده 
اند و با بیان این مطلب باید دانست که این 
عالمت در یونان باســتان نیز ســابقه دارد. 
چون هنر ایران و یونــان متقابال در یکدیگر 
تاثیر گذارده اند و بنا به نوشــته گیریشمن 
"هنر ایران بخصوص نواحی سیلک لرستان 
تاثیر زیادی در هنر یونان بخشــیده اســت 
و ســابقه نقش چلیپا در ایــران قدییم تر از 
)۵۰۰۰( سال پیش از میالد است به احتمال 
قوی ایــن عالمت از ایران بــه یونان رفته و 

ارزش سمبولیک پیدا کرده است".
با توجه به اینکه نشــانه چلیپا به شــاهین و 
فروهر هم بســیار نزدیک است ، یم توان 
پنداشت در زماین که از اهمیت مهر کاسته 
شد ، نشانه مقدس میتراییسم رفته رفته به 
شاهین مبدل شده و شاهین و نگاره فروهر 
تمام جاذبه معنوی و روحاین این نشــانه را 
گرفته و مظهر فر و شــکوه معنوی گردیده 

است .
مهر پرســیت یــا آیین مهر یا میترائیســم از 

باســتاین  دین هــای 
ایرانیــان بــود که بر 
پایه ایزد ایراین مهر 
و دیگر ایزدان ایراین 
بــود.  بنیــاد شــده 
مهرپرسیت در حدود 
بیش از ۵۰۰۰ ســال 
پیش در میان ایرانیان 
ساکن دشت مغان به 

وجود آمده .
مسیح  تولد  سالروز 
کــه معادل با شــب 
یلــدا ســالروز تولد 
میترا اســت و بنا به 

دالیل تقوییم )اشــکال تقویم رویم ها در محاسبه کبیسه( 
جا به جه شــده است و حیت نام مســیح برای عییس پسر 
عمــران از همین آیین گرفته شــده.چلیبا یا گردونه مهر که 
نمــاد اصیل ترســایی )مســیحیت( صلیب، برگرفتــه از آن 
اســت نماد دیگــری از زایــش دوباره آیین مهــری در دل 
ترسایی)مسیحیت( است.این نیز چون غسل تعمید، نشان 
و رســمى بوده از کیش میتــرا. در یکى از مهرابه هاى اروپا، 
برابــر پاى میترا یک ماهى نقش شــده و این رمز و نشــان 
مسیحیت، نشانه اى است از کیش میترا. بسیارى از رموز و 
اسرار میترا برخالف آنچه مشهور شده، اصل و بنیان ایرانى 
خود را حفظ کرده اســت. آنچه امروزه به نام غسل تعمید 
میان مســیحیان متداول است مانند بســیارى از مراسم و 

آداب دیگر، از آریاها اقتباس شده است.   
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گردونه مهر در ایران باستان

بســیاری از صاحبان نظران بر این باورند که منشاء 
این نشــانواره نزد قوم آریا بوده ، قویم که بیشتر 
در قســمت های غریب ایران سکین گزیده بودند و 
تمد ن های شگفت آوری را موجب شدند . در مورد 
خاســتگاه این قوم جنجال بر انگیز ، صاحبنظران و 
محققان نظریات بسیاری ارائه داده اند . آریایی ها 
به صورت دو شاخه ی غریب و شرقی در فالت ایران 
منتشــر شدند که از مهمترین آنها مادها و پارس ها 
یم باشــند . آریایی ها نخستین پادشاهی جهاین را 
تأســیس کردند . گردونه ی مهر نشانواره ای ست 
بس کهن که زادگاه و ریشه های آن بوضوح مشخص 
نیســت و در اکثر تمدن ها و فرهنگ ها ی باستاین 
خود را نمایانده است . آنچنان که مشهود است ، این 
نشانه نخستین بار در خوزستان با قدمیت پنج هزار 
ســاله دیده شده و گواه بر این است که ریشه ای 
عمیق و ژرف در باورهای ایرانیان داشته . نشانواره بر 
روی تکه سفایل که توسط باستان شناسان بدست 
آمده مشهود است . در شهر سوخته نیز مهرهایی 
از جنس مرمر ، الجورد ، مفرغ واســتخوان و سفال 
کشف شده که بر روی برخی از این مهرها با قدمیت 
حدود پنج هزار ســال ، این نماد دیده یم شــود . 

گردونه مهر) خورشید( دو رنگ در موتیف های ایران 
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در هــزار ه ی چهارم قبل از میالد در تل باکون 
مردوشــت فارس آوندهای ســفالین ، سفالینه 
های شکســته و منقوش نیز این نشــانواره را 
بر خود دارند . در حفاریهای باســتان شناسانه 
در گیالن فســا در استان فارس، ظرف سفالین 
قرمز رنیگ مربوط به هزاره چهارم قبل از میالد 
بدســت آمده که طرح این نمــاد را بر روی آن 
یم بینیم . این نشانواره را در تپه سیلک کاشان 
، ییک از شــاخص ترین تپه های پیش از تاریخ 
ایران بر روی ظرفی سفایل که قدمتش به هزاره 
ی اول قبل از میالد یم رسد و همچنین بر روی 

یک کوزه از همین تپه نیز یم توان دید .

 جــام زریــین در کالردشــت در ســال 1318 
خورشــیدی به دســت آمــده که بــر روی آن 
پیکره ی شــیری را مشاهده میکنیم که بر روی 
کپلش چلیپای شکســته مشــهود است . الزم 
به ذکر اســت که شــیر در نــزد آریاییان مقام 
باالیی داشــته و دارای عظمت بوده و نیز ییک 
از مظاهر آیین مهری نیز محســوب یم شده . 
کاسه زرین زیبایی در کاوشهای تپه ی حسنلو 
واقــع در جنوب ارومیه کشــف شــده که این 
کاســه نیز پیکره ی شیر و شیربان را نشان یم 
دهــد و جالب آنکه دوباره در اینجا بر روی کپل 
شیر ، نشانواره دیده یم شود . گردنبند زریین 
که ســه چلیپــا را در خود نشــان یم دهد ، در 
کاوشهایی که توســط آقای شهیدزاده در سال 
۵6- 13۵۵ خورشیدی در شهر رودبار گیالن به 
دســت آمده که مربوط به هزاره ی اول قبل از 
میالد یم باشد . همان طور که مشخص است 
این نشانواره از دوران های مختلف گذر کرده . 
در گــریم آذربایجان گورهایی به صورت خمره 
مانند یافت شده که در میان آنها تکه پارچه ای 

با طرح چلیپای شکسته مشهود است . 
در همین دوران و همین مکان تکه سفایل از یک 
خمره بدست آمده که بر سطح آن ، نشانواره را 
به صورت برجسته مشاهده میکنیم . هم اکنون 
این تکه سفال در موزه ی ایران باستان حفاظت 
یم شــود . این نشــانه تنها بر ســطح ظروف 
ســفالین و زرین و اشــیاء زرین و تکه پارچه ها 
مشــهود نیست . این نشــانواره بر روی سکه 
های باســتاین نیز مشهود است از جمله سکه 
مهرداد دوم که 38 ســال سلطنت کرد و اشک 
نهم . در آن دوران نیز نشــان چلیپای شکسته 
را بر روی گردنبند هــا تصویر یم کردند و این 
مطلب زماین روشــن یم شــود که ما به آویزه 
ی گــردین از جنــس عقیق کــه از جوبن گیالن 
یافت شــده بر یم خوریم که در ســال 134۵ 

خورشیدی به دست آمده . 
در ویرانه های کاخی در کوه خواجه سیستان که 
قدمیت طوالین دارد و مقر فرمانداری اشکانیان 
بوده و دارای گچبریهای زیبایی ست ما شاهد 

 گردنبند زریین که ســه چلیپ در کاوشهایی که در سال 
۵6- 13۵۵ خورشیدی در شــهر رودبار گیالن به دست 

آمده که مربوط به هزاره ی اول قبل از میالد 
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نماد چلیپای شکسته هستیم . بر روی کاله اردشیر 
ساساین ، بینانگذار شاهنشــاهی ساسانیان در 
پارس نیز نشانواره مشهود است. در ویرانه های 
کاخی در بیشــابور مربوط به ساسانیان چلیپای 
شکســته حضور دارد و نیز در گچبریهای قلعه ی 
یزد گرد که از جزیره ی کیش به دست آمده و کاخ 
تیســفون در عراق امروزی. نشانواره بر سکه ی 
سیمیین که در موزه ی بریتانیا نگهداری یم شود 
و بــه پاکه ) فرمانداری پاریس که قبل از پیدایش 
دولت ساساین فرمانروایی یم کرده ( تعلق دارد، 
دیده یم شــود. همچنین بر روی سکه ی بهرام ، 
ســکه ی نریس پسر شاپور که این سکه ها با نام 
شاهنشــاه در شهرها ی ایران ضرب یم گردیده 
اند . آوند پایه دار ســفالیین متعلق به 3۵۰۰ فبل 
از میالد در برریس های 131۰ خورشــیدی از تپه 
ی باســتاین حصار دامغان یافت شده که چلیپا را 
نشان یم دهد . گردونه ی مهر در بسیاری از آثار 
مشابه بدست  آمده توسط باستانشناسان در طول 
تاریخ دیده یم شود . این نماد حیت در نگاره ها و 
معماری مذهی پس از اسالم نیز مشهود است .
مقبره شــاه نعمت اله ویل در ماهــان کرمان دو 
مناره دارد که تمام آن با چلیپا تزیین شده است  

این صلیبها دو رنگ اند ، ییک ســفید و دیگری 
سیاه

منــاره باغ قوشــخانه اصفهان بــا صلیب های 
مجوفی کــه در صلیــب های شکســته ادغام 
شــده اند تزیین شــده اســت. ترکیب چلیپا 
و چلیپــای شکســته بــه عنــوان یــک واحــد 
تزییــن حاصــل تفکــری هنرمندانــه اســت.

آرامگاه شــیخ صفی الدین در اردبیل کایش های 
تزییــین فراواین دارد. در قســمت بــاالی این 
تصویر یک پیکان ســیاه در زمینه ســفید دیده 
یم شــود . این پیکان اضافه شــده اســت تا 
چلیپــای خطی ســیاه کــه در بیــن دو چلیپای 
شکســته ســفید قــرار گرفتــه نمایان شــود.

 

مقبره شاه نعمت اله ویل

مقبره شاه نعمت اله ویل
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گردونه مهر در سرزمین های دیگر

چلیپای شکســته عالوه بر ایران در بسیاری از اقوام 
و ملل دیگر نیز مشهود است که گاه تاریخ آن بسیار 
کهن یم باشــد . نشــانواره در نزد اقوام و سرزمین 
هــایی نظیر مصــر ) از دوره ی بطمیــوس به بعد ( 
، هندوســتان ، چین ، رم ، ژاپن ، آشــور در شــمال 
عراق ، انگلســتان ، ایســلند ، لیتواین و آلمان و در 
ملت هایی چون ســرخ پوستان امریکایی ، بوداییان 
، اســکاندیناوی و تیوتین ، ســایم ، هیتیت ها و … 
حضور داشته و در اماکین چون آنوردیک عشق آباد 
، اوزکنــد ، آرامگاه یوســف فرزند قیصر )نخجوان( ، 
مدرســه ی میرعرب ، مدرســه ی کاراتای )ترکیه( ، 
آرامــگاه خواجه عبدالله انصاری )افغانســتان( و … 
حضور داشــته و دارد . مورد باستان شنایس بسیار 
جالب توجه و شگفت آوری نیز پیرامون این نماد در 
دهکده ای به نام مزین در اکراین یافت شــده که در 
آن نماد بر روی عاج یک ماموت دیده شــده . البته 
هنوز مشــخص نیست که آیا این عاج در سیبری به 
دســت آمده و در همان زمان ماموت ها نشــانواره 
بر روی آن حکایک شــده و یا بعدها توســط افرادی 
دیگر این نماد بر روی آن به تصویر در آمده . به هر 
حال تاریخ نماد حکایک شــده بر این عاج به وضوح 

مشخص نیست . 
گردونه ی مهر نزد اقوام غیر ایراین معاین و مفاهیم 

شبکه خورشید آریایی در دوره ساساین

نقشمایه هشت بازوی کردی

مختلفــی داشــته از جمله : 1- نمــاد الوهیت 
آریــایی ۲- چهار عنصر اصیل ) آب ، باد ، خاک 
، آتش ( 3- زنــدگاین طوالین 4- حرکت آب ۵- 
هست و نیســت ، بود نبود ، بست وگسست 
6- یک پیکره ی قرار دادی انســان با دو دست 
و دو پا 7- دور کننده ی چشم زخم و اهریمنان 
و نیــروی درمــان بخش 8- دو ترکــه ی بر هم 
نهاده برای روشن کردن آتش 9- نگاره مثبت و 
دارنده ی بار مثبت و سازنده 1۰- نمودار پرواز 
11- دوکهــای نخ رییس آغازین 1۲- خورشــید 
13- نماد ستارگان و… این احتمال وجود دارد 
که ریشــه ی معاین و مفاهیم چلیپــا در اقوام 
گوناگون در نزد قوم آریا باشــد دســتاوردها 
نتیجــه ای. در این میــان ، بنابر گزارشــات و 
شــواهد به دســت آمده خالــق احتمایل این 
نشــانواره در رده ی نخست ، آریاییان هستند

گردونه مهر در هند
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چلیپــای شکســته در هنــد سواســتیک یــا 
سواســتیکا ) سانسکریت ( نامیده یم شود . 
این نماد در باور هندیان نمادیســت از حرکت 
خورشید ، نیک بخیت و افزوین . در گروهی از 
اماکــن مذهی هند ، چه در گذشــته و چه در 
زمان حال ، سواســتیکا مشهود بوده و ریشه 
هایی بســیار کهن دارد . در شــماری از نگاره 
های کف پای بودا متعلق به ســده های قبل و 
بعد از میالد ، این نشان به کار یم رفته و در آیین 
بودا نیز کاربرد یافته اســت . چلیپای شکسته 
در آیین جینسیم نیز حضوری محسوس دارد. 
بســیاری از جینیست ها ، این نشان را بر سر 
در خانــه های خود نقــش زده و بر این باورند 
که سواستیکا دارای نیرویی ست که خویش ، 
برکت و ثروت را به ارمغان یم آورد. به طور کل 
، سواستیکای راست گرد در هند نمادیست از 
خورشید ، روشنایی ، خویش ، بهار و تابستان و 
در مقابل ، سواستیکای چپ گرد نماد تارییک ، 
شب ، وحشت ، جادو ، پاییز و زمستان است .

گردونه مهر در چین و ژاپن

چلیپای شکســته در چین با نام باســتاین وان 
داری تاریخی کهن اســت . این نماد بیشتر در 
آیین دائو تجیل یافت . دائو یا تائو از آیین های 
باســتاین چین محسوب یم شود که بنیانگذار 
آن را شخیص به نام الئوزه به معنای استاد پیر 
یم داننــد ، گویی که گروهی از تاریخ دانان وی 
را شــخصییت خیایل و افســانه ای یم پندارند. 
الئوزه حــدودَا همدوره ی کنفوســیوس بود ، 
اما از زنــدیگ و تعلیمات وی اطالعات بســیار 
مختصری در دست است که صحت آنها هنوز 
در پرده ای از ابهام اســت . تنها اثر مکتوب به 
جا مانده از استاد پیر ، کتایب تحت عنوان دائود 
جینگ یم باشد که نویسنده ی آن را الئوزه یم 
دانند . بنیانهای فلســفی آییــن دائو بر تعادل و 
تعامل میان دو نیروی یین و یانگ استوار است. 
ییــن نماد نیروی زنانه ، زمین ، روشــنایی و … 
یم باشــد که در مقابل یانگ یا نیروی مردانه ، 
آسمان ، تارییک و … قرار دارد. دائو گرایان بر 
این باورند که این دو نیرو در جهان هســیت در 
گردشند و این گردش بر اساس قوانین طبیعت 
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صور یم گیرد . در این میان ، طبیعت و هسیت 
خود پیرو دائوست . گردونه مهر در فرهنگ 
و آییــن های چیین حضور یافتــه و مفاهیم 
جدیدی را در بر گرفت . چلیپای شکســته 
ی راســت گرد نمادیست از یانگ و چپ 
گرد ، نماد یین . رنگ های این نشانواره نیز 
در چین معاین و مفاهیم ویژه ای داشــت 
؛ رنگ ســبز نمــاد برکت در کشــاورزی ، 
آیب مظهــر برکت آســماین ، قرمــز نماد 
برکــت قلب بودا و زرد نمودار خوشــبخیت 
و نیــک فرجــایم . بنابر گزارشــات تاریخی ، 
امپراتوریس چین با نام وو در زمان دودمان تان 
، چلیپای شکسته را به عنوان نماد و سمبیل از 
خورشید مقرر کرد . این نماد در چین مفاهییم 
نظیر تداوم ابدی بــدون آغاز و انجام ، تجدید 
ابدی حیات ، تکامــل و تعایل ، حرکت بر طبق 
قاعده و قانون ، طول عمر ، برکت ، طومار رعد 
و … را در بر دارد. چلیپای شکســته از چین به 
کره و سپس به ژاپن راه یافت و در زبان ژاپین 
با نام مانجی شــناخته شد . این احتمال وجود 
دارد کــه نشــانواره از طریــق ورود آیین بودا 
به ژاپــن راه یافته ، هر چند کــه این نظر نیم 
تواند قطعیت کامل داشــته باشد . در هر حال 
در ژاپن ، عمومَا چلیپای شکســته نمادی ست 
از معابــد بودایی و آیین بــودا . در حالت کیل 
هر دو جهت گردش نشــانواره در ژاپن معاین 
و مفاهیم سازنده و خجسته ای را در بر دارد .
 گردونه ی چپ گرد با نام ئوموته مانجی نمادی 
اســت از عشــق و رحمت و گردونه ی راست 
گرد یا یورا مانجی نمادی از بصیرت ، آگاهی و 

قدرت.

گردونه  مهر در ارمنستان

      گردونه مهر دریونان باستان

     گردونه مهر  درافریقا
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گردونه مهر در مجسمه انگلیس

 
نشــان گردونه مهر در آیین بــودا دارای 
مفاهیم متعــددی ســت ؛ از جمله چهار 
نشــانه ، چهار حقیقت عــایل ، به گردش 
در آوردن چــرخ آییــن ، رفتــن راهبان و 
آموزگاران به چهار گوشــه ی هند و جهان 
، در چرخش بــودن نظام طبیعت و چهار 
عنصر ، که نمادیست از فنا پذیری و عدم 
پایداری موجــودات و … در این میان دو 
تفسیر ، بسیار جالب توجه است . نخست 
آنکــه این نمــاد را راز پنهــاین آیین بودا 
یم نامنــد . عمــق آیین بــودا و تجربه ی 
بودایگ صرفــًا یک تجربــه ی انحصاری 
ست ، غیر قابل انتقال و غیر قابل تفسیر 
و توضیح و یا شــاید این نمــاد به مفهوم 
دیگری اشــاره دارد که باید آن را کشــف 
کرد . دومین مفهــوم و معنا که عمومیت 
بیشتری دارد آن است که چلیپای شکسته 
نمادی ست از قلب بودا ، به همین علت 
در تمثال ها ، نشان چلیپا بر روی سینه ی 
برهنه ی بودا ترسیم یم شود و به مهر دل 
بودا مشهور است . این نشانواره بیشتر 
در تمثال های بودا در چین دیده یم شود 

یش آیین دائو و 
ن از هم آغو

شــا
و شاید ن

شــته باشــد . معنای 
آیین بودای چیین دا

در آیین بودا که صرفأ یک گمانه 
چلیپا 

دیگر 

ت این 
یص ست آن که ممکن اس

زین شخ

ریا باشد. 
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ســیاری 
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هــر چند که این نما
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 کنار 
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ت

 و یا به صوریت 
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و با اشــکال گوناگون ترسیم شده . 
مجزا 

ه یا نه 
م آریایی بود

 از اقوا
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در تمایم تمثال های بودا عمومیت ن



32 the carpetplus

      گردونه مهر در کرواسی

      گردونه مهر  در اسپانیا

      گردونه مهر در دانمارک

      گردونه مهر در روسیه

اما ایــن نشــان در بســیاری از معابد 
بودایی جهــان و شــماری از تمثال ها 
و نگاره ها مشــهود اســت . همانگونه 
که در ژاپن این نشــان ، نمادی از آیین 
بوداست . این نشانواره خود از اسرار 
آمیز ترین نمادهای جهان بوده و بسیار 
جالب است که بوداییان بار دیگر آن را 
بــه صورت یــک راز معرفی یم نمایند . 
این نماد عالوه بر تمثال های بودا ، گاه 
در نــگاره ها و پیکر ه هــای دیگر افراد 
آیین و بودی ستوه ها دیده یم شود. از 
جمله خدا بانوی رحمت ، بودی ســتوه 
،گوان یین که در چین محبوبیت بسیاری 
دارد . گردونــه ی مهــر در آیین بودا ، 
نشاین ســت از تداخل و تعامل بسیار 
پیچیــده ی فرهنگ هــا ، باورها و تاریخ 
جهان باستان که گوشه های بسیاری از 
آن ، در پرده ای از ابهام نهفته اســت.
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مسجد جامع یزد 

اما سواســتیکا و گردونه مهر آریــای در فرهنگ 
اســالیم و ایراین که بعد از دوره غزنویان بســیار 
مورد توجه واقع اســت . از همــان زمان غزنویان 
گردونه مهر آریایی راه خود را در مساجد باز کرد 
این نماد بســیار زیبا که با جداکردن تکه هایی از 
آن کلمه زیبای عیل به دســت یم آید مورد توجه 
روحانیون اســالیم و حیت زرتشیت قرار گرفته بود 
. برخــی  در دوره های صقــوی و غزنوی این نماد 
را حلقه گم شــده ی میان اســالم و مزدیسنا یم 
دانســتند. این نمونه های زیبا را بر ســر ورودی 
مســاجد شــهرهای ایران ازجمله مســجد زیبا و 

قدییم شهر یزد یم توان یافت.  
                                                             پایان
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"آرتیرانی" 
هنِر نفیس ایرانی

تبلیغات

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

- مانتو های باتیک

W W W. A R T I R A N I . C O M
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 استادمحمود فرشچیان، در4 بهمن  1308 خورشیدی در پایتخت هنر
 ایران زمین شــهر اصفهان چشم به جهان گشود. پدر او یکی از تاجران
 فرش و هنرمندان قالی باف بود، همین شــغل پدر در پرورش استعداد
 محمود تاثیر بســزایی داشت. پدر محمود فرشچیان که نماینده فرش

 اصفهان بود، او را به کارگاه نقاشــی میرزا
 آقا امامی بــرد او تحصیالت مقدماتی خود
 را نزد میرزا آقا امامی هنرمند چیره دســت
 اصفهانی گذراند و از همان دوره به آموختن
 نقاشی عالقه مند شــد و دل در گرو نقش
 های زیبا بســت و به کار هنــر روی آورد.
 فرشــچیان از پایه هفتم دبیرستان، قدم به
 هنرستان هنرهای زیبای اصفهان گذاشت
 و چهار ســال در آن جایگاه، زیر نظر استاد
 عیسی بهادری، استاد نابغه و توانمند نقاشی
 قالی، نگارگری و نقاشــی رنگ و روغن، به
 فراگیــری اصول و مبانــی طراحی نقوش
 سنتی پرداخت. فرشچیان در بیان احساس
 و تجســم شــعرگونه عواطف، به شیوه ای
 کامــل و جدید، به هماهنگــی و همگامی
 میان مضمون، محتوا، شــکل و فرم نقاشی
 هایش موفق شد و این مشخصه اصلی کار او

. در نقاشی به شمار می رفت
 استادفرشــچیان پــس از گذرانــدن دوره
 هنرستان هنرهای زیبا، به اروپا سفر کرد و

 چندین سال به مطالعه آثار هنرمندان غربی در موزه ها پرداخت. او خود
 در این خصوص می گوید: »در موزه های اروپا، نخستین فردی بودم که
 با بسته ای از کتاب و قلم، وارد می شدم و در نهایت آخر از همه از موزه

خارج می شدم
 فرشــچیان، پس از بازگشــت به ایران کار خود را در اداره کل هنرهای
 زیبای تهران آغاز کرد و به اســتادی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه

تهران برگزیده شد
 استاد فرشچیان صاحب سبک جدیدی در نگارگری ایرانی بود. طراحی و
 شناخت و به کارگیری صحیح رنگ ها و قدرت قلم او باعث شهرت آثارش
 شده است. برای خلق اثرهای خود از ادبیات عرفانی و باورهای مذهبی
 الهام می گیرد و به هنگام نقاشی اغلب به موسیقی گوش می دهد. او در
طراحی،شناخت و به کارگیری رنگ ها، دارای تبحری فوق العاده است
 تابلوهای »یتیم نوازی، عصر عاشــورا، حضــرت علی اصغر)ع(، نیایش،
 یارب، اولین پیام، پنجمین روز آفرینش، توسل، ضامن آهوی 2، کوثر و
 رمی جمرات« از جمله آثارهای به یاد ماندنی این استاد بزرگ به شمار

می رود که آن ها را به موزه حضرت رضا)ع( اهدا کرده است
 معروف  ترین تابلویی که فرشــچیان را با آن می شناسند، تابلوی »عصر
 عاشــورا« است که در رابطه با واقعه عاشــورا به تصویر کشیده شده و

 هب مناسبت 4 بهمن                ماه         سالروز تولد           استاد         زبرگ مینیاتور اریان
          استاد      محمود فرشچیان                                          

 موضوع این تابلو بازگشت اسب بی سوار امام حسین )ع( به سوی
 خیمه گاه در عصر عاشوراست

 به اعتقاد بسیاری از کارشناسان هنری عناصر این تابلو به حدی
 ماهرانه و در ارتباط نزدیک بــا یکدیگر قرار گرفته اند که از آن
 اثری زیبا و تاثیرگذار ســاخته اند. استفاده از رنگ  های تیره در
 کنار حالت زنان و دختران عزادار و اسب امام حسین )ع( تصویری
 را ســاخته که حزن و اندوه واقعه را بــه خوبی به مخاطب القا
 می کند. فرشــچیان این تابلو را در 1369 خورشــیدی به موزه

آستان قدس رضوی اهدا کرد
 استاد فرشچیان در مدتی کوتاه از ناحیه دست راست دچار فلج
 شد، به طوری که نمی توانست انگشتانش را حرکت دهد. او خود
 در این باره می گوید: »پزشــکان حاذق و پرآوازه هم تشخیص
 دادند که به مرور زمان و فشــار زیاد عصب های دستم به شدت
 آسیب دیده و به راحتی قابل ترمیم نیست و تاکید کردند هرگز
 نباید قلم به دست بگیرم و نقاشی کنم. دلم خیلی شکست که
 دیگر توان خلق اثر و نقاشی را ندارم، تا اینکه به ذهنم رسید از
 امام رئوف، حضرت رضا )ع(، درخواست کنم کمکم کنند تا این
 بیماری عالج شود و همان لحظه نذر کردم که اگر دستم بهبود
 یافت، ماجرای شفاعت و ضمانت آهو را به تصویر بکشم.« در این
 تابلو همه خطوط و نقوش تابلو و عناصر آن متوجه امام رضا )ع(
 اســت که در سمت راست باالی تابلو در هاله ای از نور قرار دارد.
 این اثر هم اکنون در موزه استاد فرشچیان نگه داری می شود و از

.پرمخاطب  ترین آثار این هنرمند است
 اســتاد فرشــچیان ازجمله هنرمندی اســت که می توان در
 شــاهکارهای او کردارهای معنوی و دستاوردهای نوع انسانی را
 یافت. در همین خصوص تعدادی از منتقدان هنر دنیا در مورد او
 نظرهای مختلفی را ارایه داده اند» زینچوک« منتقد و هنرشناس
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ن، درباره آثار استاد فرشچیان می گوید: »گام
 »موزه ت . ج . ِشوچنگو در اوکرای

 نهادن در جهان شخصیت های آثار شما اندک اندک سختی های دنیوی انسان

 ها را از یاد می بریم. جهان های ما کم کم از بیهودگی ِتباهی پذیر جنجال های

 روزمره آســوده می شد و آن گاه شخصیت های آثار شما درخشان تر و روزشن

 تر دیده می شدند و سرانجام در پاکی و شفافّیت چون پرتو آفتاب می گشتند.

 به یادبود خاطره دل نشین هنرتان، تابلوی بسیار زیبای "طّبال دوردست" شما

ا و در کنار میراث خاّلقه ت . ج . ِشوچنگو نابغه
 را با خود داریم که در مجموعه م

».اوکراینی چون مرواریدی تا ابد خواهد درخشید

 پرفسور فرانسیس ریشار، سرپرست بخش هنرهای اسالمی موزه لُوور می گوید:

 هرکه برای نخستین بار طرح یا نقاشی ای از محمودفرشچیان را مالحظه نماید،

 هیجان شدیدی در خود احساس می کند و از همان اولین لحظه در می یابد که

 فرشــچیان هنرمندیست که گرچه همه اصول و منابعی را که استادان پیش از

 او می دانسته اند چگونه از آن بهره برداری کنند، عمیقاً و به خوبی می شناسد.

 با این همه اثر هنری او تشــّخص ویژه خود را داراست. همین کیمیاگری است

 که فرشــچیان را یکی از اساتیدی ساخته است که هرگز کسی از لّذت بردن و

.مجذوب شدن به غنا و تنوع آثار او خسته نمی گردد

، درباره آثار فرشچیان می گوید: »فرآیند«
 کویچیرو ماتسورا« مدیرکل یونسکو

 دگردیســی جالبی که محمود فرشچیان در ترکیب بندی و تکامل هنر خویش

 به کار می گیرد تنها با حدس و گمان دریافتنی نیست. او از سّنت های متنّوع و

 پُربار و سرشار فرهنگ ایرانی سود می جوید و همزمان خالقانه به جهان معاصر

 نیز می پردازد. او خاطره های دیرین و میراث ســرزمین خود را فرامی خواند تا

 در گنجینه اندوخته های خویش را بگشــایند و درضمن از تازگی و ارتباط بی

 واســطه زمان حال نیز برخورداری می جوید. استادی او استادی افسونگریست

 که گذشــته و حال و آینده را در جلوه گاهی شکوهمند و واال فارغ از قید زمان

».به هم می آمیزد

 استاد محمود فرشچیان که امروز بیش از 90 سال از عمر گران بهایش می گذرد.

 برخی از آثارش توسط وزیران امور خارجه ایران به پاریس و نیویورک و شیکاگو

 و سفرای خارجی اهدا شده است .  به وی در سال 1393 نشان افتخار جهادگر

 عرصه فرهنگ و هنر اهدا شــد و فیلم مســتندی نیز با عنوان "عشق برداز"به

 کارگردانی حمید کاویانی در نکوداشت او ساخته شده است که در آیین رونمایی

 کتاب پنجم او با صدای زیبا بروفه و پرویز پور حسینی به نمایش درآمد محمود

 فرشــچیان سه فرزند یک پسر و دو دختر دارد. پسر ایشان علی مراد فرشچیان

 در ایالت آمریکا مشغول طبابت می باشد و دخترانشان فاطمه و لیال هر کدام در

 شغلی  در ایالت نیوجرسی ساکن هستند و استاد فرشچیان نیز در همان ایالت

 زندگــی می کنند. و  به ایران رفت و آمد دارنــد.  دو مجموعه آثار از زندگی و
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اولین همایش هم اندیشی آموزش عالی هنرهای سنتی در دانشگاه استاد فرشچیان - خرداد 98

 هنر استاد نوشته امیر رضایی نبرد به نامهای " نگار جاویدان و
 در کارگاه خیال " به چاپ رسیده است و از جمله کتابهایی که
 نقاشی آن توسط استاد کشیده و در دسترس می باشد  می توان
 به" نقاشی برای کتاب شاهنامه فردوسی، نقاشی
 برای کتاب حافظ ، نقاشی برای کتاب عمر خیام"

  اشاره کرد
 موزه استادمحمود فرشچیان که بیش از 50 اثر از او را در خود
 جای داده است سال 1380 در مجموعه 110 هکتاری کاخ سعد

 آباد افتتاح شد
 و در 30 مهر 139۷ دانشگاه محمود فرشچیان با عنوان کامل 
 »دانشگاه هنرهای اسالمی-ایرانی استاد فرشچیان« به عنوان زیر

مجموعه دانشگاه آزاد اسالمی افتتاح شد

 تعدادی از جوائز ایشــان داخلی و بین المللی ایشــان عبارتند
1393: نشان افتخار جهادگر عرصه فرهنگ و هنر

1380: چهره ماندگار
 13۷9: انضمام نام هنرمند در فهرست روشنفکران قرن بیست

و یکم
13۷4: مدال طالی جشنواره بین المللی هنر، آمریکا

13۷2: نشان درجه یک هنر
1364: تندیس طالیی اسکار ایتالیا

1363: نشان هنر نخل طالیی ایتالیا
1363: تندیس طالیی اروپایی هنر، ایتالیا

1362: دیپلم آکادمیک اروپا، آکادمی اروپا، ایتالیا
1361: دیپلم لیاقت دانشگاه هنر، ایتالیا

1360: مدال طالی آکادمی هنر و کار، ایتالیا
1352: جایزه اول وزارت فرهنگ و هنر، ایران

133۷: مدال طالی جشنواره بین المللی هنر، بلژیک
1331: مدال طالی هنر نظامی، ایران
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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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نقــوش قایل های صفــوی در تاریــخ اوج هنر 
فــرش بافی ایــران را بایــد در دوران حكومت 
سلسله صفویان جستجو كرد. در واقع برخی از 
عــایل تریــن نقوش قایل هــای ایران كــه تنها 
نمونه های باقیمانده از دوران عظمت این هنر 
محسوب یم شــود متعلق به دوران حكومت 
پادشاهان صفوی اســت. تحوالت بزرگ تمام 
نقشــه های شــهری ایــران و حــیت برخی از 
نقشه های غیرشــهری دوران صفویه را تحت 
تأثیر قرار یم دهد . نقشــه های ایــن دوره را 
یم توان بر مبنــای حركت خطوط طرح ها، به 
نقوش شــهری )گردان( روســتایی و عشایری 
)شكســته( طبقه بنــدی نمود. اما بر اســاس 
ســاختار طرح یم تــوان آنها را بــه گروه های 
عمده ترنج، افشــان، محرایب و... تقسیم نمود 
و لچك در این میان ســاختار محرایب نســبت 
به ســایر طرح ها از قدمت بیشتری برخوردار 
است. هرچند پیشــینه نقوش محرایب به آیین 
مهر باز یم گردد، اما طرح قالیچه های محرایب 
پس از ظهور اسالم به وسیله مسلمانان ابداع 
شده است. از صدها ســال پیش، نمازگزاران 
از ایــن قالیچه ها به عنوان زیرانداز اســتفاده 
نموده اند.  به نظر یم رسد محراب و فرم هایی كه 
به طور كیل در فرش ها ویژیگ محرایب را دارند، 
 فضــای حاكــم بر معمــاری در پیــش و پس 
یکدیگرند. اصوال آستانه متفاوت است. محراب 
در تفكر دیین آســتانه ای اســت كه انسان را 
از فضایی ســاده به فضایی قدیس رهنمون یم 
شــود و این خصوصیت درگاه و آستانه  بسان 
پــرده ایً در معماری ایران اســت كه هر در، 
مجازا اســت كه یم بایســت كنار زده شده و 
بــا عبور از آن كل محــرایب در فرش  به باطین 
قدیس راه یافت. ش ایران حكم همان آســتانه 
را دارد. امــا آنچــه قابــل توجه اســت، عدم 
اســتفاده مســتقیم از فرم محراب در معماری 
بر روی فرش اســت. در نمونــه های محراب 
های دوره صفویه و حــیت دوران قبل و بعد آن 
نمونه ای از فرم محراب های به كار گرفته شده 
در این مجموعه فرش ها دیده نشــده اســت
واژه محــراب در لغــت نامه دهخــدا به معین 

پیشگاه خانه، 
صــدر مجلس، شــریف ترین جای نشــیمن و 
شــریف ترین جای در مسجد آمده است و در 
وجه تسمیه آن گفته شده: »چون طاق آن آلت 
حرب شیطان است، لهذا محراب نام كردند« 
)دهخدا، ســایت لغت نامه(. عــالوه بر موارد 
فــوق، برخی از محققین، چــون دكتر حصوری 
واژه محــراب را خانه مهر یا پرستشــگاه مهر 
معنا نموده و معتقدند، پیشینه محراب به دوران 
پیش از اسالم باز یم گردد. بنا به گفته ایشان: 
» نخســتین محراب ها كل گنبــد  به آیین مهر 

تعلق دارند. محراب ها به شکل گنبد  آسمان ساخته یم شدند 
و در دو طــرف آنها نمادهای طلوع و غروب وجود داشــت و 
تصویر مهر را در حال قرباین كردن گاو در درون محراب حك 
یم كردند« این ســنت دیرین با ظهور  اسالم، مظهر عبادت 
و نیایش گردید و به عنوان قبله مســلمانان در مساجد تجیل 
یافت. خداوند در قرآن، پنج بار از آن یاد نموده و در ســوره 
های آل عمران و مریم، محراب را محل عبادت زكریا یا مریم 
خوانده است. تیتوس بوركهارت، محقق هنر اسالیم، كاركرد 
اولیــه محراب را انعكاس كالم الهی در نماز دانســته و معتقد 
است این انعكاس، تمثیل و نشانه حضور  اولین سجاده ها به 
نام »خمرا« معروف بوده كــه از برگ درختان خرما بافته و با 
سوزن دوزی تزئین یم شدند. قدییم ترین بافت سجاده در 
یك مینیاتور ایراین مربوط به قرن هشتم/ چهاردهم آمده كه در 
آن تصویر حضرت محمد )ص( در حالت بحث و گفتگو طراحی 
شده اســت. در این طرح ها معموال تزئینایت از قبیل قندیل، 

قالیهای محرا�ب صفویه

مقاله
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گلدان و حیت درختچه های كوچک یم پوشــانند 

و گاه دو طرف محراب را با  ســتونهای بزریگ كه 

ســقف محراب بر روی آن قرار دارد نشــان یم 

دهند. انواع طرح های این گروه عبارتند از: محرایب 

قندییل، محرایب گلداین، محرایب باغی و محرایب 

درخیت و غیره. در فرهنگ اسالیم محراب  شكیل 

دروازه ای اســت به ســوی عالم قدیس اســت 

و حــال و هــوای انســان را در برخــورد با خود 

متغیر یم ســازد. محــراب در فرهنگ های دیگر 

همچون مسیحیت نیز سمبل مكان قدیس است.

معرفی نمونه های موجود از دوره صفویه

قالیچه های محرایب باقــی مانده از دوره صفوی 

در موزه  مترو پولیتن  ، موزه میل ایران ، آســتان 

قدس رضوی، موزه هنرهای اسالیم برلین ، موزه 

دولیت تركیه و موزه میل كویت نگهداری یم شود 

ضمن اینكه دو مورد نیــز  یكی در تملك برادران 

بكری و دیگــری در مجموعه خانــم پاراوینیچی 

قــرار دارند »بارزترین خصوصیت این قالیچه ها، 

اســتفاده فراوان از آیات قرآین اســت. قسمت 

فوقاین، كمابیش همیشه پر از كتیبه های به خط 

نسخ اســت، چه در داخل قاب   همراه است و 

چه بر روی زمینه حاشیه كه معموال لوحه های خط 

كوفی چهارگوش )معقیل/ بنایی(، همچنین حاشیه 

های باریك داخیل كه ممكن است   پهن بافته شده 

باشند و حاشــیه های باریك استثنائا در قسمت 

فوقاین ســجاده دارای كتیبــه بیروین معموال  در 

مربع های كوچك  اســت« میان حاشیه هم آیایت 

به خط كوفی منقوش اســت. گنبد متن كه محل 

ســجود است در محیل كه پیشاین نمازگزار قرار 

یم گیرد نام خداوند بزرگ در كتیبه ای قرار دارد. 

اطراف و باالی این گنبد را قطعات ابر در داخل آن 

صفات  خداوند نوشته شده است. روی هم رفته 

طراح در این وسعت كم كوشیده است كه هر چه 

بیشتر از آیات و ادعیه بگنجاند چرا كه الزمه چنین 

فریش آن است كه هر چه بیشتر سوره ها و آیات 

قرآین را متضمــن  فرش های محرایب یم دانند. 

اصوال فرشهای محرایب )سجاده ای( سمت وسو 

دارنــد و بخش باالیی آنها روبه رو و جلوی بیننده 

قــرار دارد و طرح آنها با تبعیت  اجرا یم شــود. 

در ایــن نوع فرش ها از انــواع خطوط و كتیبه ها 

برای القای یك فضای قدیس اســتفاده یم شود. 

قالیچه محرایب دوره صفوی در موزه  مترو پولیتن

قالیچه دوره صفوی در موزه فرش تهران



41

تبلیغات

"آرتیرانی"  هنِر نفیس ایرانی
- شال و روسری ابریشمی نقاشی شده با دست ) باتیک(

-کراوات های نقاشی شده 
- مانتو های باتیک

Art i ranjgroupArt i ranj .group
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عکاس اهری مدال طال جشنواره بین المللی قرقیزستان را کسب کرد

سعید قاسمی عکاس برجسته اهری با یک اثر عکاسی بنام »رنگرزی سنتی« مدال طالی فیاب 
)فدراسیون بین المللی هنر عکاسی( از جشنواره بین المللی قرقیزستان را از آن خود کرد.



محصوالت هنري و توليدي اسب "ديار"

#قبول سفارشات اختصاصي شما
#چاپ ماگ#تي_شرت#كوسن

#انواع هداياي تبليغاتي مرتبط با اسب و فرش

تبلیغات
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