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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| خانم ساغر آقایی
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ببافم قایل و رو هم بریزم 

کنم خدمت به ایران عزیزم

 نویسم اسم خود برهور قایل

 نگویند قایل باف جای تو خایل

 

" از شعرهای قالیبافان هنگام بافت قایل"
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این دهمین 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

در جایی مطلب زیبایی خواندم که 
در فرهنگنامه کوهنوردی به آدمهایی 
که با همدیگــر کوهنوردی یم کنند  

یم گویند: " همنورد"." 
چه اسم قشنگى  !

"همنورد"، یعنى تمام پستى ها و 
بلندى ها و فراز و نشیب ها را 

در کنار هم درنوردیدن ،
 پشــت و پناه هــم بودن ، 
کنــار هم و پا بــه پاى هم 
راه رفتــن ،در رابطــه بــا 
دیگران جنسیت نداشتن 
و جنسیت قائل نشدن ، 
در سخت ترین مسیرها 
ها  گردنه  و دشــوارترین 
،هواى هــم را داشــتن و 

تمام دار و نــدار خود را با 
دیگران قسمت کردن .

متاســفانه ایــن روزهــا ما در 
دوراین زنــدیگ یم کنیم که معین 

این کلمه بســیار کمرنگ شــده و 
شاید باید گفت در بعیض از مقاطع 

اصال رنیگ ندارد. 
ایــن روزها که مردم به ســخیت کار 
یم کنند و درآمد زیادی ندارند ییک 
تندتر از دیگــران حرکت یم کند و 
حواسش به دیگراین که از روزها جا 
مانده اند  نیست . اصال حواسشان 
نیســت که بعــیض در مســیرهای 
سخت زندیگ دارند سقوط یم کنند 
. حواسشــان نیســت که ییک کم 
آورده و باید دستش را گرفت تا در 

سنگالخ لیز نخورد. 
 چرا ما متوجه نیســتیم که همراه و 
همنورد بودن یک معرفت اســت و 

یک سبک زندیگ . 
چرا مفهوم به این زیبایی در فرهنگ 
مــا جایش را ازدســت داده که یم 
توان پشــت و پناه هم بــود بدون 
منــت گذاشــتن ، بــدون تملک و 

تصاحب کردن .
 مهرباین و همدیل کردن با کساین 
که یم توان دستشان را گرفت ،در 

هرجــا و هرمقایم هســتیم یم توانیم 
مثمر ثمر باشیم . 

این روزها ممکن است که فرزند بافنده 
ای منتظــر صدای کوبش دفتین پدر و 
مادرش باشد و پدر و مادری  که چشم 
انتظــار کیس در را بزنــد و کالفهای 
رنیگ با نقشــه ای زیبا برایشــان 
بیــاورد و از او بخواهد دار قایل 

را بر پا کند....
ایــن روزهــا ممکــن اســت  
رنگرزی در حیاط کارگاهش ، 
کایش ها را بشــمارد تا کیس 
در را بزند و بقچه خامه رنگ 
نشــده را برایــش بیــاورد و 
بخواهد  سبز و زرد و قرمزش 

را بر روی آن بپاشد.....
ایــن روزها ممکن اســت چله 
دواین در کاشــان یــا چله کیش 
در روستایی در تبریز با نگاه کردن 
بــه گوله های ســفید چله در ســبد 
حصیری، دعایی در دل نماید که کاش 

 بازار عباس آباد تهران -  یکی دو حجره  فرش که آنها هم به  اجبار و عدم توانمندی
در  بین دکان های تغیر شغل داده  باقی مانده اند
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کیس درب خانه را بکوبد و من و چله هایم 
را ببرد برای چله دواین....

ایــن روزها ممکن اســت کــه رفوگری در 
گوشه بازار با درفش و قیچی اش نشسته 
باشــد و تو هر روز از کنــار او یب تفاوت 
بگــذری یب آنکه بداین همان فریش که در 
حجــره ات احتیاج به رفو دارد و تو هی یب 
خیــال از آن یم گذری و یم گویی که حال 
کــه این  فرش مشــتری نــدارد تعمیر یم 
خواهــد چکار؟؟! او را صــدا بزند و بگوید 
آگاه باش در گوشه ای از بازار دستاین پینه 
بســته آماده ی  کار اســت و فرزنداین در 

خانه برای نان.....
این روزها ،طراحی یا نقایش در خانه و یا در 
دفتر کار خود که به زور ســرپا نگه داشته 
و هــر روز درب دفتــرش را به امید روزی 
اش بــاز یم کند و منتظــر تولید کنندگاین 
است که روزگاری درب دفترش را رها نیم 

کردند....
درســت اســت که این روزها دنیا پشت 
دربهای کرونا مانده اســت امــا زمانه ای  
است که یم توانیم  "همنورد" هم باشیم. 

همنورد در فراز و نشیب های زندیگ . 

            بازار عباس آباد تهران -  این هم حجره کوچک دیگر که از فرش باقی مانده
که  بدلیل مشکالت شهرداری و  هزینه های باال نتوانستند تغییر شغل دهند

   نه به عشق فرش 

ایــن روزها به جای آنکه هــر روز قیمت دالر 
و ســکه را چک کنیم حــال همنوردهایمان را 
بپرسیم، به جای اینکه سرمایه مان را ببریم و 
در صف های طوالین گرفتن دالر بایستیم تا با 
هجوم و پس زدن یکدیگر، دالری بخریم و دو 
روز دیگر با گرانتر شدنش لبخندی بر لبانمان 
نقش ببندد ، "همنورد" مردیم باشیم که کاری 
جــز چله کیش ، قالیبافــی ، رفو گری و نقش 

زدن گلهای قایل ، کار دیگری بلد نیستند.
 چرا همنوردمان را فراموش کردیم و همینطور 
هنر سرزمینمان را که به آن فخر یم فروختیم.  
فرش را رها کردیم و مغازه هایمان را تبدیل به 

فروش لباسهای واردایت چین کردیم....
چه خوب مى شد اگر آدم ها به جاى هموطن 
بــودن ، هم مذهب بودن ، هــم نژاد بودن ، 
همجنس بودن همنــورد هم بودند در فراز و 

نشیب های زندیگ .....
چه خوب مى شــد اگر آدمهــا ، همنورد هم 

بودند.
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استودیو  طراحی و برندسازی  سپنج

"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

sepanjstudio               09126935291
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استاد حسين كاظمي حامد

متولد/ 1344دراســتان آذربايجان 
شرقي در شهر تبريز. 

پدرش در زمينه فرش در شهرهاي 
)تبريزو قم وكاشان وزنجان وابهر(
در توليد فرشــهاي نفيس فعاليعت 
داشــت. ازهمان دوران كودكي در 
6سالیگ دركارگاه پدر به گره زدن 

قایل مشغول گردید.
توجــه زيــاد وی به بــه تابلو بافي 
وپرتره بافي همــراه با تحصيل به 

اين كار هنري ادامه داد. 
عالقــه اســتاد كاظمي بــه ورزش 
فوتبال بعــد از پيــروزي تيم ملي 
فوتبال كشورمان براي اولين باربا 
حضور خود در جام جهاني 1998 
فرانسه او را در فكر وايده نوین پل 

ارتباطی فرش به ورزش انداخت.
فــرش جــام جهاني فوتبــال براي 
اولين بار از ابتكارات استاد حسين 
كاظمــي بود كه مــورد توجه همه 
نهادها وسازمانها قرار گرفت. اين 
فرش با قلم )استاد خياباني(طراحي 
شد و با تالش شبانه روزي ایشان 
اين فرش تا زمان شروع مسابقات 
به پايان رســید.با حمايت سازمان 
تربيــت بدني جمهوري اســالمي 
ايران بــه روي آنتن هاي تلويزيون 
رفت و به تماشــای همگان رسید 
ودر مســابقات ایــن جــام جهاني 
به فرانســه بــرده شــد. در پايان 
مسابقات توسط رييس فيفا )آقاي 
سپ بالتر(به زين الدين زيدان مرد 
ســال فوتبال1998 فرانسه هديه 

داده شد.
بعد ازآن با تشويق دوستان ونهاد 
ها وســازمانها وشــركت سان آي 
كارپــت ژاپن اقــدام بــه طراحي 
وبافت فرش جام جهاني2002 كره 

وژاپن و2006 آلمان وفرش جام جهاني 2010 آفريقاي جنوبي 
کردند. اســتاد کاظیم موفق به دريافت لوحهاي تقديرزیادی 

شدند :
1.از سازمان تربيت بدني جمهوري اسالمي ايران 1998ميالدي

2.از حوزه ناموران هنرهاي معاصر ايران 1998ميالدي
3.از سازمان بازرگاني جمهوري اسالمي ايران 2008ميالدي

4.از مركز ملي فرش ايران2008ميالدي
5. ازاتحاديه فرش دستباف ايران درژاپن , موزه فرش ابریشم 

ژاپن,وسفارت جمهوري اسالمي ايران در ژاپن 2010ميالدي
6.كسب جايزه در نمايشگاه توانمندي هاي فرش استان تهران 

1388 از مركز ملي فرش ايران
7.كسب جايزه ازشركت سان آي كارپت ژاپن بعنوان بهترين 

مرمت كار فرش
استاد کاظیم درسمينارها و نمايشــگاه هاي داخلي وخارجي 

زیادی  شرکت داشتند.
                                             سایه شان مستدام باد

استاد حسين كاظمي حامد
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مرحوم  استاد سید رضا خشکنایب
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اســتاد ســید رضا خشــکنایب فرزند وکیل 
محترم شــهر تبریز مرحــوم حاجی میرآقا 
خشکنایب در ســال 1302 هجری در شهر 

تبریز دیده به جهان گشود .
در چنــد هنر از جمله نقایش ، موســیقی و 
فرش دست داشــت . نقایش را در محضر 
اســتاد میر مصور آموخته بود ، تابلوهایی 
چند از ایشان از جمله تصویر برادر گرایم 
شان اســتادمحمد حسین شهریار و استاد 
صبا موجود اســت . در زمینه موسیقی در 
نوازندیگ ویلون مهارت داشت که این ساز 
را نزد استاد ابوالحسن صبا آموخته بود ند .
 یادگیــری هنر فــرش را از اوان کودیک در 
کارگاه قایل بافی مرحوم حاجی آقای عظییم 
که دایی ایشان بودند آموخته و تبحر زیادی 
در این فن کسب نمودند ، استاد بیشتر قایل 
ها را خودشــان طراحی و یم بافتند . بعد از 
فراغــت از کارهــای اداری و بازنشســتیگ 
شــروع به ابداع و نوآوریهایی در هنر فرش 
نمودنــد ، کــه انواع گره های قــایل ، انواع 
دار قــایل بافی ، دار قایل بافی چهار طرفه ، 
سوزن های زبانه دارمخصوص مرمت قایل 
، قالب خرطویم ، برس مخصوص پرداخت 
قایل و انواع بافت های قایل را یم توان نام 

برد .
 استاد سید رضا خشکنایب تالیفات متعددی 

نیز دارند که از آن جمله یم توان به :
 1- ادب و عرفان در قایل ایران 

2- کتاب گلزار جمال ) در زمینه شــعرهای 
مذهیب استاد شهریار (

 3- ترمیم و تکمیل قایل ایران
  4- الفبای قایل بافی

 5- سجاده های آئیین ایران
 6- نوای مرغ سحر و ...

 از مقاالت اســتاد یم تــوان به عناوین زیر 
اشاره کرد .

 - حفظ و نگهداری قایل های ایران 
 -  ارزش های قایل کهنه ایران 

 - تعویض قایل های کار کرده ایران 
 -  تعییــن عمر قایل های ایــران در فصول 

چهار گانه .
 استاد در دانشگاه های هنر تهران ، اصفهان 
، شــیراز ، یزد ، تبریز ، الزهزا وچند شــهر 
شــمایل ایران در رشته های علیم کاربردی 
فرش بــه امر تدریــس اهتمــام ورزیده و 
شاگردان زیادی از محضر ایشان بهره مند 

شدند .
 داغدار شــدن در در مــرگ فرزند هنرمند 
شان پوالد خشــکنایب و به فاصله چند ماه 
داماد ارجمندشــان زنده یاد حمید مصدق 
شــاعر گرانمایه تلخکامشان کردو ایشان را 
دچار رنج و اندوه فراوان نمود که رفته رفته 
قوای جسماین ایشــان رو به تحلیل رفته و 
ســرانجام پس از تحمل مشقت فراوان در 
تاریخ شــنبه  1382/9/27 در بستر بیماری 

به دیار باقی شتافت.

                روحش شاد و يادش گرایم باد
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از شماره قبل در مجله  مبحیث راجع به فنگ شویی 
را دنبــال یم کنیم  کــه ادامه آن در این شــماره و 

شماره های بعد به نظر شما خواهد رسید.

گفنه شد که فنگ شویی در خانه و محل کار بسیار 
یم توانــد برای ما موثر باشــد . بنابر این با رعایت 
کردن یک ســری اصــول اولیه و بنا کــردن زندیگ 
همراستای با طبیعت یم تواند بهترین کیفیت زندیگ 
را به ما ببخشــید  در فرهنگ غریب عناصر طبیعت 
چهار عنصر ) خاک، هوا، آب و آتش( هستند اما در 
فرهنگ شرقی و فنگ شــویی این عناصر را عناصر 
پنــج گانه یم نامند که بــه ترتیب آب، چوب، آتش، 
خاک و فلز هســتند. همان طور که در ترتیب ان ها 
نیز مشاهده یم شــود این چرخه با آب آغاز شده 
و نبایــد ترتیب قرارگیری آن ها برهــم بخورد. زیرا 
در شــرق باســتان اعتقاد دارند آب چوب را تغذیه 
یم کند، چوب ســوخت آتش است، آتش خاک را 
به صورت خاکســتر به وجود یم آورد، خاک فلز را 

هنر در زندگی

فنگ شویی در خانه و محل کار

ایجاد یم کند و در نهایت فلز یم تواند به شکل 

آب مایع شود. این پنج عنصر در صوریت که با 

یکدیگر در هماهنیگ باشند مفید هستند و اگر 

در تضاد باشــند مشکل ساز یم شوند بنابرین 

ایــن عناصر تا زماین مفید هســتند که در کنار 

یکدیگر و بصورت شــکل باال باشند و در غیر 

ایــن صــورت، اگر در چرخه بــاال جای ییک از 

عناصر تغییر پیــدا کند این چرخه به چرخه ای 

مشکل زا و مخرب تبدیل خواهد شد.

این چرخه مخرب این گونه عمل خواهد کرد : 

آب آتش را خاموش یم کند، آتش فلز را ذوب 

خواهد کرد، خاک آب را آلوده خواهد کرد، فلز 

چوب را خواهد برید، چوب خاک را فرســوده 

                   
رد.                

خواهد ک
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•  عنصر آتش

 آتش عنصری اســت که نشان دهنده شور و 
شوق، احساســات و انرژی باال است. عنصر 
آتش بــا خود گرما و هیجان را بــه همراه دارد 
و یــک از عناصر یانگ محســوب یم شــود. 
اشیاء واقعی عنصر آتش از عناصر پنجگانه فنگ 
شویی ، که گرم و سوزاننده مانند شمع ها و یا 
شــومینه، و انرژی آفتاب است و شکل عنصر 
آتش مثلیث و اشــکال نوک تیز مثل شعله آتش 

است

 رنگ آتش نیز گرم است، مثل:
قرمز  •

نارنجی  •
صوریت  •

بخش جنویب هر خانه با عنصر آتش در ارتباط 

بوده و در فنگشویی مرتبط با منطقه شهرت 

و اعتبار میباشــد. عنصر آتش،باعث افزایش 

احساس شور، انرژی، شهرت و تحول است.

توصیه یم شــود که فرش به رنگهای قرمز و 

نارنجــی وزرد پررنگ و همچنین با رنگ های 

عنصر چوب )از طیف رنگ ســبز( را انتخاب 

ه کنید، مگر اینکه آشــپزخانه یــا توالت در 

آن منطقه داشته باشــید و تصمیم به تخلیه 

انرژی آتش بگیرید. که این موضوع یم تواند 

منجر به تنهایی، از دســت دادن دایره روابط 

اجتماعی و ... شــود.در ایــن حالت،از رنگ 

های عنصر خاک استفاده میشود.
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برای اتاق نشــیمن کــه در جهت 
جنــویب واقع گردیده اســت، از 
بکار بردن فرش با رنگهای قرمز یا 
سرخ بیش از حد)بعلت داشتن 
انرژی آتش فــراوان( اجتناب 
کنیــد، زیــرا ممکــن اســت 
منجــر به خشــم، هیجانات 
و درگیریهــای لفظــی و ... 
شود.نصب تابلو فرشها،با 
رنگهای پرتقایل، قرمز و یا 
زرد ،باعث تقویت عنصر 

آتش خواهد بود.
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• عنصر آب

انرژی مرموز، زندیگ بخش و شفادهنده 
عنصــر آب یم تواند به رنــگ های آیب 
و ســیاه، انواع مختلف آبنما، در شــکل 
های روان تصاویــر آب، آینه ها همانند 
اقالم دکوری متعدد به رنگ آیب و ســیاه 

توصیف گردد.
نکته مهم: هنگایم که در نظر میگیرید 
که کدام عنصر ممکن است توسط یش 
خایص نمایش داده شــود، شــکل باید 

اولویت داشته باشد.
برای مثال یک شکل که الگوهای پیچیده 
در خود دارد ) مانند یک فرش با الگوهای 
روان( ، عمدتا نشــان دهنده عنصر آب 

است.
بــرای آوردن عنصر آب به یک فضا، آب 

متحرک روان است.
برای مثــال، یم توانید یک چشــمه در 

گوشه ثروت میز خود قرار دهید.
یک مخــزن ماهی کوچــک، انرژی آب 

جاری را به ارمغان یم آورد.
تمــام پنج عنصر را در مخزن ماهی خود 
ترکیب کنید: ســنگ ها )زمین(، گیاهان 
)چوب(، آب، فلز و ماهی به عنوان عنصر 

آتش.
بــا توجه به رنــگ آن و دیگر ویژیگ ها، 
عناصــر دیگر نیز ممکن اســت حضور 

داشته باشند.
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به طور کیل،منطقه شمال هر خانه ، مرتبط با شغل،حرفه 
و مسایل کاری است و با عنصر آب در ارتباط میباشد.

عنصر آب، عنصری است که با مسایل مایل ارتباط دارد. 
وجــود هر یک از رنگ های طیف آیب و رنگ ســیاه در 
زمینه فرش توصیه میگردد. همچنین استفاده از طرحها و 
تصاویر آب و چشمه و رودخانه و دریا،آورنده این عنصر 
به فضا هســتند. همچنین جهــت تقویت عنصر آب این 
منطقه استفاده از رنگهای طویس و خاکستری و نقره ای 

پیشنهاد میشود.                              ادامه دارد...
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- شال و روسری ابریشمی نقاشی شده با دست ) باتیک(
-کراوات های نقاشی شده 

- مانتو های باتیک
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گزارش : مجله خبری توانا - باشگاه خبرنگاران  جوانمعرفی یک هنرمند

آقای حسن لبافی متولد 16 بهمن 1352 است
 پــدرش آقای عباس لبافی فرزنــد مرحوم حاج
 حبیب اله و مادرش خانم کبرا )ناهید( لبافی فرزند
 مرحوم حــاج نوراله اســت. ازدواج دخترعمو
 و پسرعمو در برگجهان ســابقه ی زیادی دارد
 ومشــکالت ژنتییک حاصل از ازدواج فامییل از
 بدو تولد در آقای حسن لبافی دیده یم شد اما
 کیس از وجود مشکیل نهفته در بینایی وی باخبر
 نبود. مشــکیل که به مرور بینایی چشمان او را
 کــم یم کرد؛ کمتر و کمتر تا آنکه این دیدگانش

را یب فروغ کرد. و

از عصای سفید تا قایل بافی در گفتگو با حسن لبافی

  حسن لبافی - بافنده نابینا       
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 حســن لبافی مانند هر کودک دیگری
 بــزرگ شــد و در ســال 1359 وارد
 دبســتان مصطفــی خمیــین واقع در
 محــدوده خیابــان همایــون و بلوار
 ابوذر تهران شد. کم سو شدن سوی
 چشــمان او ابتــدا او را عینــیک کرد.
 کودیک که با عینک درس و مشق خود
 را یپ یم گرفت. اما مشــکالت بینایی
 او در ســال ســوم ابتدایی چنان حاد
 شد که نتوانست سال سوم دبستان
 را پشــت سر نهد. به این ترتیب وارد
 آموزشگاه نابینایان شد. او که به مرور
 بینــایی اش را از دســت یم داد مدتها
 نور و تارییک را به صورت سایه روشن
 یم دید. بنابراین از راههای آشنا بدون
 عصا و به آرایم عبور یم کرد. تا اینکه
 وی در حدود سال های 86-87 تقریبا
 نابینای کامل شد و پس از آن آمدوشد

 بدون عصا برایش مقدور نبود. و

 حسن لبافی درباره ی دبستان خود چنین گفت : و
 در دبستان مصطفی خمیین
 سال سوم را هم خواندم. ویل
 چون نیم توانستم مطالب را
 ببینم مادرم آنها را یم خواند
 و مــن گوش یم کــردم. این
 اواخر حیت مادرم مشق هایم
 را یم نوشت! این موضوعات
 باعــث شــد کــه نتوانم در
ادامــه عــادی   مدرســه ی 
 تحصیــل بدهم، بایــد برای
 ادامه تحصیل به مدرســه ی
 نابینایان یم رفتم. با راهنمایی
 مرحوم تیمــور طویس دایی
 مادرم بــه آموزش و پرورش
 کودکان استثنایی و از آنجا به

مدارس نابینایان رفتیم. و
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 آن زمــان مدرســه ی محیب در صادقیه و مدرســه ی
 خزاییل در ظهیراالسالم )بهارستان( وجود داشت که

 من به خزاییل رفتم. و
 ترک کردن مدرســه ی عــادی و رفتن به مدرســه ی

 نابینایــان برایم از
 ایــن بابــت که با
 نابینایان هم کالس
سخت  یم شــوم 
 نبود. سخیِت تغییر
 مدرسه ام صرفا به
 خاطر سخیت آمد
 و رفــت بود. باید
 در آن ســن هــر
 روز تا بهارســتان
و  یم رفتــم 
 بریم گشتم. اتفاقا
به ورودم  بدو   در 
خزاییل  مدرسه ی 
 چــون چشــمانم
 هنــوز کــیم دید
توانایی ام  داشت 
 از ســایر بچه هــا
و بــود   بیشــتر 
زیــاد  بنابرایــن 
شیطنت یم کردم

وارد  63  ســال 
خزاییل  مدرسه ی 
 شــدم. مدرسه ی
رایــگان  خزایــیل 
ســرویس و   بود 
داشت.  آمدوشد 
بــدون  البتــه 
ویل بــود   ناهــار 
هم  کمک هزینــه 
 یم دادنــد کــه ما
 نیــاز نداشــتیم و

 نیم گرفتیم. آن زمــان حیت در عید کفش و لباس هم
 به دانش آموزان یم دادند.آموزیش که به ما یم دادند.
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 صرفا آمــوزش دروس عــادی یا همــان دروس و
 کتاب هــای مدارس عــادی بود ویل بــا کتاب های
 مخصوص نابینایان )با خط بریل( و نوار کاســت.
 یعین در مدرســه موضوع خایص مرتبط با نابینایان

 بــه مــا آمــوزش نیم دادند. همــان آموزش
 دروس عادی هم البته با مشکالت بیشتری
 همراه بود. به طور مثال، درحایل که دانش
 آموزان عادی در شــروع ســال کتاب های
 دریس خــود را یم گرفتند، ما گاهی پس از
 ســه ماه از شروع ســال تحصییل کتاب
 به دستمان یم رسید. البته نوار کتاب ها
 را اغلب به موقع یم گرفتیم .ســال 71
 مــدرک ســوم راهنمــایی را گرفتم و
 سال بعد وارد دبیرســتان شدم. تنها
 رشته ی دبیرســتاین نابینایان رشته ی
 علوم انســاین بود و من به آن عالقه
 نداشــتم. این بود که  اول نظری را
 دو ســال خواندم و مردود شدم و

.در سال 73 ترک تحصیل کردم
 پس از ترک تحصیل در مهر 1373
 برای آمــوزش کار اپراتوری تلفن
 ) تلفنچــی( در مرکز توان بخیش
 نابینایــان خزانــه وابســته بــه
 ســازمان بهزیســیت ثبت نــام
بایــد آن  از  پیــش   کــردم. 
مهارت های  دوره های مختلف 
 شخیص مانند آشپزی، تحرک
 و جهت یایب و حیت امورایت
 ماننــد پاک کردن ســبزی
 و گرفتــن ناخن و شســتن
 لباس و استفاده از عصا و
 همچنین کمک های اولیه،
 تایپ، خیاطی و قالب بافی

 را یم گذراندیــم. هــر کالیس کــه
 شــرکت یم کردیم بایــد در پایان امتحــان داده و
 قبول یم شــدیم تــا وارد کالس بعد شــویم. من
 کالس قالب بافی را نتوانســتم بگذرانم و به همین
 دلیــل خانم مهین عدالت جو بــه من مکرومه بافی
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 را بجــای آن آموزش داد. این کالس ها
 شــش ماه و رایگان بود و ســرویس
 آمدوشــد هم داشت و به مددجویان
 ناهار هم یم دادند. در آخر ســه ماه
 هم باید اوپراتوری تلفن را یم دیدیم.
 مــن در تیر 74 مــدرک این کار را هم
 گرفتــم ویل کار پیدا نکردم. مدیت هم
 در یک شرکت تولید نایلکس و بسته
 بندی فعال بودم.باید اضافه کنم پس
 از اخذ مدرک اپراتوری تلفن  از سال
 74 تــا 83 به مدت 9 ســال به تمام
 ســازمان ها، وزارتخانه هــا، ارگان های
 مختلف و حیت دفتر ریاست جمهوری
 برای اشتغال و اپراتوری تلفن مراجعه
 کــردم، نامه نوشــتم و درخواســت
 دادم ویل به نتیجه ای نرســیدم. تمام
 کارفرمایان بخش دولیت و خصویص با
 نابینایان مشکل دارند و به راحیت آنان

را پذیرش نیم کنند.و

 مشاغل و آموزش های مناسب دیگری برای نابینایان هست. آیا 
 در آن زمینه ها اقدایم نکردید؟ و چه شد که به قایل بافی که کار

بسیار سخت تری برای نابینایان است روی آوردید؟

 یک ترم کالس کامپیوتر رفتم ویل چون کامپیوتر
 نداشتم ادامه ندادم. هزینه های کالس موسیقی
 هم زیاد و وسایل آن هم گران بود و فراگیری آن
 هم بسیار زمان بر بود و زمان برپایی اغلب دوره ها
 با کارهای برگجون تداخل داشت. لذا نیم توانستم
 شرکت کنم. در کالس نقایش فرهنگسرا شرکت
 کردم. پس از چند روز آموزش، مریِب نقایش که از
 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یم آمد،
 دیگر نیامد و دوره ی مذکور تعطیل شــد. دست
 آخر بــه قایل بافی رو آوردم. چــون کالس هایش
 رایگان بــود و هزینه های زیادی نداشــت. برای
 فراگیری قایل بافی تصمیم جدی گرفته بودم. این
 بــود که دیگر همراه خانواده که هر هفته باید به

.برگجون یم رفتند نرفتم و در کالس ها شرکت کردم
و
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 ماجرا از آنجا شروع شد که در روزنامه ی
 ایراِن ســپید نوشــته بود خانم نسرین
 جلییل در موزه ی فرش به نابینایان بافتن
 قایل را آمــوزش یم دهد. تصمیم گرفتم
 بــه دیدنش بروم و خــودم تنهایی رفتم
 موزه ی فــرش و او را پیدا کردم. اول به
 من گفت برو بعد از ماه رمضان بیا. بعد از
 ماه رمضان رفتم گفت فقط به خانم ها)ی
 نابینا و کم بینا( آمــوزش یم دهد. به من
 گفت برو فرهنگســرای بهمن آنجا خانم
 ســمیرا نــوروزی یــیک از شــاگردانم
 قایل بافی را به آقایان)نابینا و کم بینا( هم
 آموزش یم دهد. من هم به فرهنگســرا
 نــزد خانم نوروزی کــه اتفاقا کم بینا هم
 بود رفتم. او گفت وسط ترم است برو از
 اول دی بیا. اول دی من پایم شکست و
 مجبور شدم دوباره وسط ترم بروم و از
.12 بهمن سال 83 کارم را شروع کردم
 فراگیری کار برایم بســیار سخت بود.
 10 جلسه وقت گذاشتم تا تنها گره زدن
 فرش را یاد بگیرم. مریب من ناامید شده
 بــود ویل من مصمم بودم این کار را یاد

 بگیرم و یاد گرفتم.و

 چگونه نقشــه خواین کــرده و رنــگ  نخ ها را
تشخیص یم دهید؟

 من از نقشــه با خط بریل اســتفاده یم کنم.
 درواقع باید نقشــه ی فرش ابتدا به خط بریل
 تبدیل شــود. تعداد صفحات نقشــه بریل به
 تنــوع رنگ و ابعــاد یا تعداد تــار و پود فرش
 بســتیگ دارد. هر رج نقشــه ی قــایل در یک
 سطر نوشته یم شــود. برای قایل حدود 60
 در 80 سانیت متری نقشــه ی بریل حدود 25
 صفحه یم شود.برای تشخیص رنگ گلوله های
 نخ، باید رنگشان را درکنار گلوله ها با خط بریل

 بنویسم. درواقع با دستم رنگ نخ ها را باید
بخوانم.و
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چند فرش تاکنون بافته اید ؟

 تاکنــون 9 فرش کامــل بافته ام )با
 نام های محمد، عیل، فاطمه، دختر
 چوپان، گلدان، شتر و…( و 2 فرش
 در دســت بافت )نیمه کاره( دارم.
 حدود 5 فرش را تاکنون فروخته ام
 و ییک را برای خودم برداشــته ام.
 فرش طرح شــتر و بقیــه را هدیه
 داده ام. فریش که برای خودم دارم
 طرحی ساده و تنوع رنگ کیم دارد
 امــا فرش های با تنــوع رنگ زیاد و
 نقشه پیچیده یا نقش برجسته هم
 بافته ام.در فرهنگسرا سایل یک بار

 یا دوســال یک بار نمایشگاه دایر

 یم شود. فرش هایی که به فروش

 یم رود اگــر پول نــخ را خودمان

 بدهیم کل بهای فروش فرش متعلق

 به ماســت و اگر پول نخ را نداده

 باشیم فرهنگسرا پس از فروش به

ما حق الزحمه یم پردازد.و

 فروش فرش ها با قیمت کارشنایس

 اســت. پویل کــه از فروش فرش

 عایــدم یم شــود هزینــه ی نخ و

 آمدورفتم به فرهنگسرا را پوشش

یم دهد.و

 آیــا تقدیرنامه یا جوایــزی در ارتباط با بافت
فرش داشته اید؟

 بلــه. از فرهنگســرای بهمن)درســال 88 به
 عنــوان شــاگرد نمونه(، ســازمان فرهنیگ و
 هنری شــهرداری تهران)آذر 87(، موسســه
 خیریه ی عصای سفید)دی ماه 91(، و شهردار
 منطقــه 16 تقدیرنامه هــا و جوایزی دریافت
 کرده ام و در روزنامه ی همشــهری مناطق 15
 و 16 گزارش هایی درباره ی من نوشته اند و در
 برنامه ی تلویزیوین "جمعه تعطیل نیســت" و
 همچنین برنامه ی درشــهر )در شبکه 5( و در
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 مجله ی خبری توانا )باشگاه خبرنگاران
 جوان( گزارش هایی درخصوص کار من

تهیه و پخش شده است.و
 اجازه یم خواهم در اینجا از خانم سمیرا
 نوروزی اســتاد قالیبافی، مرواریدباقی،
 مکرمه بافی، عروســک دوزی و خیاطی
 ) کــه به اندازه انگشــتان یک دســت
 هنر دارند( تشــکر و سپاسگزاری کنم.
 ایشان اســتاد من بودند و از بهمن ماه
 1383 هرکاری که از دستشان بریم آمد
 برایم انجام دادند. مشوقم، راهنمایم، و
 مشاورم بودند. زحماتشان را فراموش

نخواهم کرد.و

 به نظر شما فردی که مادرزاد نابیناست
 راحت تر است یا فردی که به مرور نابینا

یم شود؟
 فــردی که مادرزاد نابیناســت راحت تر
 اســت. اگرچه افرادی که به مرور نابینا
 یم شــوند درک بهتری از فضا و تجسم
 آن و رنــگ و نظایــر آن دارنــد و درک
 جهان برایشان راحت تر و کامل تر است
 اما شرایطش را راحت تر یم پذیرد. فرد
 بینایی که نابینا یم شــود بســیار طول
 یم کشد تا شــرایط جدیدش را بپذیرد.
 من سال ها ســخیت زیادی تحمل کردم
 و در تمام آن ســال ها همواره ســردرد
 داشتم. تازه مدیت است که به این وضع

عادت کرده ام و سردرد ندارم.و

 یم گویند خداوند حواس دیگر نابینایان 
 ) روشــندل( را قوی تر آفریده است و
 حــیت معتقدند آنــان موضوعــایت را از
 درون دل احســاس یم کنند. نظرشــما

دراین باره چیست؟
 خــوب از این کــه مــا را کــور خطاب
 کنند ناراحت یم شــویم. کــور واژه ی
واژه ی از  امــا  اســت.   اهانت آمیــزی 

 روشندل هم خوشمان نیم آید. چون هم تعارف
 اســت و هم با نوعی ترحم همراه است. نابینا
 واژه ی خویب اســت. قوی بودن حواس دیگر
 نابینایان از نظر من به دلیل کمک گرفتن بیشتر
 از آن ها و افزایش دقت در به کارگیری آن ها در

نابینایان حاصل یم شود.و
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 به جز بهزیسیت و شهرداری سازمان های
دیگری هستند که از نابینایان حمایت کند؟
 انجمن های نیکوکاری یا خیری هستند که
 خدمایت ارایه یم دهند. آن ها آموزش رایگان
 و مانند آن ندارند ویل اموری مانند تبلیغات
 و روزنامه ها و تقویــم و قرآن و کتاب های
 دعا و کتاب های صویت در اختیار نابینایان

قرار یم دهند.و
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هب یــاد دکتــر محمــد خزائلــی پــاهی گــذ ار مــدرهس انبینایــان رد اریان و تنهــا نماینــده انبینــا رد مجلــس
 دکتر محمــد خزائیل متولد 1292 در اراک بود که
 در 18 ماهیگ بر اثر ابتال به بیماری آبله بینایی خود
 را از دست  داد ویل توانست با روش حفظ کردن
 معلومات  تدریس شده در مدرسه و دانشگاه، به
 تحصیالت خود ادامه دهد و تا مقطع دکترا در رشته ی
 ادبیــات و حقوق ادامه تحصیل دهد. وی همچنین
 به زبان های فاریس، عریب، فرانســوی و انگلییس
 تســلط کامل داشت و بیشــتر عمر خود را صرف
خدمت به بهبود وضعیت نابینایان در ایران نمود.
 محمد خزائیل در سال 1311 آموزشگاه خزائیل را
 در اراک تأسیس کرد و بعدها آموزشگاه های متعدد
 خزائــیل را در تهران بنیاد نهاد و آن ها را شــخصًا

مدیریت کرد.و
 او نه  تنها به باســواد کردن افراد نابینا سعی وافی
 نمود، بلکه از باسواد نمودن بینایان نیز غافل نبود
 تــا جایی که نام خود را به عنــوان بنیانگذار اولین
 مدرســه ی شــبانه برای افراد بزرگ سال و شاغل
 در تاریخ ایران به ثبت رســاند.وی اولین کیس بود
 که »انجمــن هدایت وحمایت نابینایــان ایران« و
 سپس »آموزشگاه نابینایان بزرگسال« را تأسیس
 نمود و ســهم خود را در باسواد کردن روشندالن
 کشور تا ســر حد امکان ایفا نمود. درسال 1348
 مجله ی روشندل را برای اشاعه ی اخبار مربوط به
 نابینایان ایران و جهان منتشر نمود. وی عضویت
 »کمیته اجرایی خاورمیانه« در »شــورای میل رفاه
 نابینایان«، »اتحادیه بین الملیل نابینایان« و »کمیته
 اجرایی کنفرانس بین الملیل تربیت مبتالیان به نقص

بینایی« را برعهده داشته است.و
 محمد خزائیل عالوه بر تدریس در آموزشگاه های
 خود، در مراکز آموزش عایل کشور نیز به تدریس
 ادبیات فاریس اشتغال داشت و در مدت 62 سال
 زنــدیگ پرثمر خود 39 کتاب ارزنده تألیف کرد که
 اغلب آن ها در دانشگاه ها و مدارس علمیه تدریس
 یم شــود. محمد خزائیل در ســال 1353 دیده از

.جهان فروبست

 او ابتــکارات نوین و ماندگاری در عرصه ی 
 جامعه  شــنایس، بــه ویــژه قانون گذاری
 برای معلولین ایران داشت. زیرا نخستین
 نماینــده ی نابینا در مجلس شــورای میل
 بود.دکتر خزائیل در دوره ی بیست و دوم
 مجلس شــورای میل در ســال 1346 در
 حوزه اراک برگزیده شد و به مجلس ایران
 راه یافت. این در حایل است که متاسفانه
 پس از گذشت 50 سال از آن زمان، اکنون
 در قانــون ایــران، نابینایان حــق ورود به

مجلس را ندارند.!و
 و این درحایل است که در هیچ ساییت  در 
 خصوص دکتر محمــد خزائیل حیت به این
 نکته نیز اشاره نشده است که وی نماینده
 ی مجلس بوده است و حیت برای این مرد
 بزرگ هیچ  یادبــودی بعنوان چاپ تمبر و
  ســاخت مجســمه ا ی وجود ندارد.یادش

 گرایم و نامش جاودانه باد.و
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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

 خانم  ساغر آقا�ی
  پژوهشگر و ٌمدرس مرمت فرش دانشگاه 

  و موزه فرش تهران 
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1- لطفا بیوگرافی  از خودتان بفرمایید

ســاغر آقایی هســتم، متولددهه شــصت در 
تهــران- شــهر ری . کودکیمان زیــر بمباران و 
موشــک و تحریم ســپری شــد تا تحصیل در 
دبیرستان تمام شد و کنکور که نمیدانم چطور 
شد که همینطوری سر از این رشته در آوردم و 
کارشــنایس بافت و مرمت انواع دستبافته های 
روستایی و عشایری،  قبول شدم و دانشجوی 
مرمت شدم و پس از آن نیز ارشد پژوهش هنر 
خوندم درســت چند ســال قبل از اینکه ارشد 
فرش راه اندازی بشــه. یب هیچ شــناخیت وارد 
رشــته ی فرش شــدم، عاشق نوشــتن بودم و 
قصه کوتاه و سودای سینما و نمایش داشتم و 
نشــد.  همینجوری برحسب یه احتمال جزیی، 
کارشنایس فرش شد یه انتخاب و یه قبویل و یه 

مهر به پیشوین.
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2- آیــا تحصیالت دانشــگاهی باعث 
شد که به رشته مرمت فرش عالقمند 
شــوید یا قبل از آن هم با دنیای فرش 

آشنا بودید؟
دوستش نداشتم و تا دوسال از همه 
واحدهــای دریس و مخصوصا طراحی 
سنیت و هندسه ی نقوش فراری بودم.
تــا این که یه جایی چشــم باز کردم و 
دیــدم آینده ام حداقل تا چهار ســال 
یعین فرش و سعی کردم از اون به بعد 

دل بدم به فرش....
عاشــقش نشدم اما با شناخت بهتر و 
درست تونستم دوستش داشته باشم 

و بفهممش
بــرای اولین بــار این حس دوســت 
داشــتن رو تــو کالس بافــت گلیــم 
فهمیدم، فهمیدم چقدر خوب میتونم 
بازی تاروپود رو رنگ و نقش رو بفهمم 
و ارتباطــش با ذهنم رو پیــاده کنم و 

لذت ببرم از تک تک بافتها و مبهوت این 

بازی جذاب تاروپود بشم.

وقیت تاروپود رو حس کین و بفهیم، وقیت 

بازی رنگ و الیاف رو بشــنایس و طرح 

ش رو بلد بایش، اونوقته که مرمت 
و نقــ

هم شیرین میشه و میفهمیش، اونموقع 

است که مییش یه مرمتکار...

اینکه بگیم مرمت یه کار مردونه اســت 

رو اصــال قبول نــدارم، مرمتــکار به جز 

شناخت، نیاز به احســاس و دقت داره 

که ما زنها نشون دادیم که خوب میتونیم 

از پسش بربیایم. 

نمیگم همیشــه بهترین بودم، اما سعی 

کــردم کاری کــه قــراره انجام بــدم رو 

درست انجام بدم،ســال آخر دانشگاه 

بودم که دومین دوره المپیاد فرش برگزار 

شد و منم شدم اولین کیس که تو رشته 

مرمت برای دانشگاه هنر رتبه آوردم. 
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3- از شــما مقاالیت در مجله تندیس و گلجام 
به چاپ رسیده ممکنه در مورد مقاالتتون کیم 

توضیح بدهید. 
تــو روزایی که کارشــنایس ارشــد میخوندم، 
یکم ســعی کردم از فضای فرش جدا بشــم و 
مقاله هایی که مینوشــتم بیشتر با موضوعات 
عکایس بود، چندتا مقاله ی کالســیم تو مجله 
ی تندیس چاپ شد که معرفی عکاسان نوگرا 
بــود و هنرمنداین به نوبه خــود حرف و نگاه 
جدیدی داشتن و حیت ییک از مقاالتم در مورد 
عکایس تو مجله مطالعات زنان دانشگاه تهران 
چاپ شد که در مورد یه عکاس زن بود و نگاه 
فمنیســیت که به هنر عکایس و ســوژه هاش 

داشت.
اما خب باز مثل قبــل فاصله گرفتن از فضای 
فرش طوالین نشد و باز برگشتم و بقیه مقاالتم 
رو در مــورد فرش و دســتبافته ها روســتایی 

نوشتم.
ییک از مقاالیت که خییل دوســتش داشتم در 
مورد شباهت نقوش آسمالیق ترکمنهاست با 
دســتبافته های سرخپوسیت آمریکای شمایل 
به اسم چیلکات، این دو تا قوم فرسنگها باهم 
فاصلــه دارن و با فرهنگهای مختلف و یب هیچ 
ســنخییت شــاید، اما تو مطالعایت که با گروه 
داشتیم اونقدر شباهت های تصویری و نشانه 
شنایس مشترک پیدا کردیم  که قابل باور نبود، 

ایــن مقاله که با رویکرد تطبیقی محســوب 
میشد رو مجله ی مطالعات تطبیقی دانشگاه 

هنر اصفهان چاپ کردیم.
در نهایت یه مقالــه در مورد جایگاه طرح و 
اصالت نقش دســتبافته ی نمکدان افشاری 
کرمــان کار کردیــم و از اون زمان عاشــق 
دستبافته ی روســتای و عشایری شدم، ما 
تو ایران کیل دســتبافته های ســنیت جذاب 
داریم که بنا به تغییر ســبک و سیاق زندیگ 
بافتشــون  از نگاه سنیت بدون کاربرد شده 
و اما بینهایت این بافته ها دکوراتیو هستن و 
میشه تو دکور مدرن امروزه تعریف و کاربرد 

جالبتری براشون درنظر گرفت.

  آسمالیق ترکمن وچیلیکات بومیان امریکایی
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4- اصــال در اول بصــورت جامــع بفرمائید که 
مرمت چیست و چند نوع است و چه اهدافی 

را در بر یم گیرد؟
مرمــت در لغت یعین ترمیم و تعمیر هر عیب و 
ایرادی که در اصل اثر خلیل وارد کرده، حاال این 
اثر میتونه یه بنای قدییم یا حیت یه دستبافته ی 

جدید باشه.
مرمت دو نوع هست، ایتالیایی و امریکایی

مدل امریکایی معتقده که مرمت و رفو باید یب 
عیب و نقص باشه و مخاطب اصال متوجه هیچ 
ایرادی نشــه، براشــون فرقی نداره اثر هنری 
مرمت شــده، تجاری باشه یا یه مورد تاریخی 

و انتیک 
اما مرمت نوع ایتالیایی نوع نگاهش فرق داره، 
معتقدن کــه مرمت باید در راســتای حفظ اثر 
باشــه و اصالت اثر رو درنظــر بگیره، یه وجه 
تمایزی وجود داشــته باشــه در بخش مرمت 

شده و بخش اصیل کار.
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5- آیا شیوه مرمت بازاری با شیوه مرمت 
علیم و تخصیص تفاوت دارد؟ از چه لحاظ 

و چگونه؟
مرمتــکار یه هنرمنــده، هنرمندی که باید 
دقت و شــناخت کافی رو داشــته باشه 

و بتونــه در زمــان مناســب 
تصمیــم درســت رو بــرای 

مرمت بگیره...
رو  تجاری  فرشــهای  مرمت 
بهتره مرمت امریکایی انجام 
بدیــم، چــون ســود تجاری 
کار در اولویتــه نــه بخــش 
هنری اثــر و همینطور واضح 
هســت که یه اثر هنری ناب 
رو بایــد با روشــهای مرمت 
ایتالیایی انجام بدیم تا بتونیم 
بخــش هنری کار رو بیشــتر 
مطــرح کنیم و دلیــل توجه 

بیشتر به اثر هنری باشیم.

6- آیا مرمت  فرش فقط برای 
فرشــهای کهنه صــورت یم 
گیرد یا بروی فرشهای نو باف 

هم اعمال یم گردد؟
برای ادامه ی بحث الزمه که 
در مورد طبقه بندی دستبافته 
ها هم بحــث کنیم تا بدونیم 
رفتــاری کــه بــه عنــوان یه 
مرمتکار با یه اثر هنری داریم 

چه جوری باشه.
دســتبافته ها برای ما در این 
مرحله بر اســاس سن بافته 

تقسیم بندی میشن
دستبافته های کمتر از 25 سال 
رو با عنوان کارهای تجاری در 
نظر میگیریم و دستبافته های 

نو محسوب میشن.
دســتبافته هــای 30 تا 100 
سال جز دستبافته های کهنه 

و نهایتا دستبافته های 
بیشــتر از 100 سال 
که موزه ای هستن و 

انتیک.



32 the carpetplus

یــه مرمتــکار اولین وظیفه اش شــناخت درســت 
دستبافته و نگاه کردن بادقته، دقیت که همراه باشه 
با شــناخت کامل، بهش کمک میکنه تا بدونه با چه 
اثــر هنری مواجه هســت و چه تصمیــیم باید در 

برابرش بگیره.
دستبافته ی کمتر از یس سایل بدستش میرسه که 
در نوع خودش بینظیره، از رنگ و الیافش تا طرح و 
نقش و بافیت که داره میتونه موزه باشــه و یونیک و 
منحصر به فرد، مســلما در مورد نوع مرمت اینکار 
نباید فقط به یه فاکتور دقت کرد و بقیه ی نکات رو 

نادیده گرفت.

7- چگونــیگ کار مرمــت فــرش را کیم 
توضیح دهید و بفرمایید که چه وســاییل 
برای رفو فرش الزم اســت  و چه مواردی 
را برای شروع و اجرای مرمت باید رعایت 

کرد؟
یه مرمتکار همونطور که قبال هم اشــاره 
کردم باید تک تک جزییات یه دســتبافته 
رو بشناســه و بادقــت بتونه نــگاه کنه و 
بشناسه،  از مکانیزم بافت بگیر تا شناخت 
الیاف و نوع رنگرزی و مدل طرح و نقش و 
حیت محل بافت که تاثیر زیادی میتونه در 

نتیجه ی بهتر مرمت داشته باشه.

یه مرمتکار باید بدونه که تو کدوم شهر 
از چــه رنگ پود و چه اندازه تاروپودی 
استفاده میکنن و چه مدیل عادت دارن 
گره بزنن، تــا ندونه و نشناســه واقعا 

نمیتونه بهترین کار رو ارایه بده.
وساییل که برای مرمت استفاده میکنن 
معمــوال ثابته بین همه ی دوســتان، از 
انواع قالب بافت و ایلمک و خواب رو 
و خواب پشــت بگیر تا ســوزن و دفه 
و قیچــی و چکش و نهایتــا انواع الیاف 
و رنگزاهــای مختلف چــه طبیعی و چه 

شیمیایی.
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عصــاره ی همه ی تخصص های مختلف 
در رشــته فرش رو یه مرمتکار باید بلد 
باشــه و بتونه درســت اجرا کنه و این 

بخش سخت ماجراست
مرمتکاری که انواع گره و مکانیزم مناطق 
رو نشناســه و متوجه نشه که الیاف رو 
چه جوری رنگ کنه و حیت طرح و نقش 

رو چه جوری کامل کنه، فایده نداره.

8- بطور خالصه چه مواردی از آســیب 
دیدیگ در فرش قابل مرمت یم باشد؟

آســیب دیدیگ دســتبافته هــا میتونه 
درجات مختلفی داشــته باشــه و انواع 
گوناگون، از آســیب دیدیگ مختصر به 
سرریشه ها و شــیرازه بگیریم تا ذریت 
شــدن و پوســیدیگ و حیت پاریگ و از 
بین رفتن یه بخــیش از کار و حیت عیب 
و ایرادی در رنگرزی و بهم ریختن رنگ 

دستبافته.



34 the carpetplus

9- آیا یک مرمت کار باید رنگرزی فرش را 
نیز بلد باشد ؟

همونطــور کــه قبال هم اشــاره کــردم یه 
مرمتکار وقیت با دقت نگاه کنه و متوجه کل 
ایرادات و معایب و همینطور ارزش هنری 
و تجاری کار باشه،میتونه تصمیم بگیره که 
چقدر برای این دستبافته هزینه کنه، چه از 

نظر زماین و مایل و چه از نظر معنوی.

10- اصال به نظر شــما یک مرمت کار خوب 
باید چه چیزهایی از فرش بداند؟ 

اینجاســت کــه من معتقــدم هنــر مرمتکار 
مشــخص میشه و تصمیم درســتش راهکار 

درست رو نشون میده.

11 - چند ســال اســت که در دانشگاه این 
رشــته را تدریس یم کنید و به نظر شما آیا 
تدریس در دانشگاه برای آموزش این رشته 
کافی یم باشــد و این رشــته موفق بوده و 
دانشجویان بعد از فارغ التحصییل به سمت 

کار در  این رشته رفته اند یا خیر؟
جالبه که بازم بگم قرار نبود فرش هیچوقت 
دغدغــه ی همیشــیگ مــن باشــه و هربار 
خواستم به نوعی یه دغدغه ی جدید داشته 
باشم باز به نوعی سوق داده شدم به سمت 
فرش و از ســال 90، دقیقــا یک هفته بعد از 
دفاع پایان نامه ی ارشــدم مشغول تدریس 
شــدم و درگیر و دار فرش و مرمت و بافت 

بودم.
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از دانشــگاه ســمنان و واحد مرمت فرش، 
تدریس رو  شروع کردم و ترم های بعد اومدم 
تهران و دانشگاه میراث فرهنیگ چند سایل 
مشغول شدم، همچنان که دانشگاه سمنان 
میرفتم، دانشگاه هنر تهران هم سعی کردم 
مشغول باشــم و یه مدت مســئول کارگاه 
بافــت و مرمت شــدم و کالس های مرمت 
موزه فرش رو داشتم، جووون بودم و شاید 

باحوصله تر....
یه مــدت که گذشــت وقیت دیــدم به اون 
جایگاهــی کــه دوســت دارم به هــر دلییل 
نمیرسم، چه از طرف دانشگاه ها و مسئولیین 
که واقعــا دغدغه ی اصلیشــون هنر نبوده، 
تصمیم گرفتــم یکیم درگیریم بــا فضاهای 

آموزیش رو کمتر کنم.
در عین حال که ســاعات کمتــری رو برای 
تدریس تو دانشــگاه اختصاص دادم، سعی 
کــردم کالس های خصویص رو بیشــتر کنم 
و در رابطه با تولید دستبافته های شخصیم 

زمان بیشتری رو بزارم.

12- در کدامیک از شــهرهای ایران بیشــتر 
مرمت فرشها رایج است ؟

خب مسلما مثل همه ی مشاغل و حرفه ها 
و اصناف، تهران سرآمد همه چیزه و مسلما 

تو این مقوله هم همینطوره.
تهران بازار اصیل همه ی دســتبافته هاست، 
درسته که مناطق بافیت ما تو شهرهای دیگه 
هســتن، اما چون بازار اصــیل تهرانه، نهایتا 
همه ی اون دستبافته ها به سمت تهران میاد 
و اینجاســت که بقیه ی داستانها از مراحل 
تکمیل و پرداخت تا مرمت و خرید و فروش 

اینجا شکل میگیره.

تحصیــالت  شــما  نظــر  از  آیــا   -13

دانشگاهی در رشــته مرمت درتاثیری 

در دیدگاه مردم نســبت به هنر مرمت 

ایجاد شده است یا خیر؟ 

بله کامال تاثیرگــذار بوده، فکر کنید که 

ســالیان ســال یه عده کنج پستوهای 

پنهون حجره های تاجرها و تولیدکننده 

ت و رفو بودن و 
های قایل مشغول مرم

هیچوقت مطرح نشدن
چرا!!

ت و رفو یه کاری بود که تاجر 
چون مرم

بنــا به هزار دلیل ترجیــح میداد تو کار 

ستبافته اش پنهانش کنه، 
خودش و تو د
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پس نه اســیم از مرمتکار مطرح میشده و 
نه حیت به عنوان یه شــغل واقعی بهش نگاه 
میکردن، در عین حال یه نکته مهم دیگه ای 
که باید مطرح بشــه اینجاست که مرمتکار 
بر اســاس همون مسئله ی پنهانکاری تمام 
روش هــا و راهکارهاش رو پنهون میکرده و 
کاری نبوده که هر جایی انجام بشه و به هر 

کیس آموزشش بدن.
ناگفتــه نماند که هنوزم تو قرن 21 هســتن 
کساین که اینجوری فکر میکنن و سیاست 
پنهانــکاری لــم و قلق شــخیص رو مطرح 

میکنن.
حاال فکر کنید با این دیدگاه و نگاه به مرمت 
و مرمتکار یه رشته و تخصیص به وجود بیاد 
که این شغل رو از کنج پستو و دالون حجره 
بیاره بیرون و به صــورت آکادمیک آموزش 
داده بشه و مورد ارزیایب های مختلف قرار 

بگیره و به صورت علیم بهش نگاه بشه.
مســلما با این اتفاق مردم بیشــتر و بیشتر 
با این علم و هنر آشــنا میشــن و این شغل 

جایگاه واقعی خودش رو پیدا میکنه.

14- آیا کالســهای آموزیش بطور خصویص 

هم داشــته اید و هنــوز دانش آموخته های 

فرش از این هنر استقبال یم کنند؟ 

تدریــس خصــویص هــم دارم و همچنــان 

مشغولم به تدریس

حرفه ی مرمت دســتبافته ها برای از ایران 

رفتــن یه بهونه ی خوبه و یه راه به نســبت 

مطمئن، هســتند دوســتاین که میان کالس 

خصویص تا سریعتر و مطمئنتر مرمت رو یاد 

بگیرن تا بتونن راحتتر از ایران برن.

از نظر دانشــجوهای داخل کشور هم قصه 

با ده ســال پیش و دوره ی ما خییل متفاوت 

شده، بنظرم تو دانشــگاه های دولیت واقعا 

بچه ها دیدشون به رشته و انتخاب هاشون 

آگاهانه است و این آگاهی و شناخت درست 

به انتخاب باعث میشــه که با عالقه ی بهتر 

و بیشتری ســراغ مرمت و این شغل بیان و 

زماین که میزارن درســتتر و حســاب شده 

اســت و مســلما آموزش و تدریس بازدهی 

بهتری خواهد داشت.
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15- کالم آخر و اینکه هر چه دوست دارید 
در مــورد فرش ، رفو ، نگهداری و آموزش 

بفرمائید.
فکر کنم هیچوقت نتونم از رشــته فرش و 
مرمت رها بشم، تاروپودش تنیده در ذهن 
و روحم و بازی رنگ و نقشــش تا همیشه 
رنگ میده بــه زندگیم، این رنگ زندیگ رو  
فقط کافیه بفهمیم و با شــناخت دوستش 

داشته باشیم.
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فرش نیشابوری - تهران - بازار - انتهای بازار کفاشها- سرای فاطمیه - شماره 34 - تلفن 55631716

غ مــر و  گل   : ح  طــر
ی ره طــا یــم  مر  : ح   طــرا
ی ر بو نیشــا  : لیــد  تو
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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   کیم 
 به طراحی نمائیــد. در این
 آموزش چگونیگ رسم یک
 واگیره هندیس نقش ماهی
 را به نمایــش یم گذاریم .
 واگیره ای که بوســیله آن
 یم توان از یــک قالیچه تا
 انــدازه 12 متری یک فرش
        را با طرح ماهی انجام داد.و

  واگیره هندسی طرح ماهی
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    رنگ شده واگیره هندسی طرح ماهی

    واگیره های سرهم سوار یک طرح ماهی
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    یک چهارم واگیره هندسی طرح ماهی



42 the carpetplus



43

تبلیغات

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

 نقــش محرمات شــاید بتوان گفت از قدییم ترین نقشــه های مورد
استفاده در انواع منسوجات به ویژه فرش بافی ایران بوده است

 در اين طرح كل متن فرش از جهت طویل به چند رديف موازی تقسيم
 مــي گــردد ودرون اين رديفها با نگاره هايی همچــون بته جقه ، انواع
 اســليیم و يا ختايی و گل وبرگهای ديگر تزييــن مي گردد. به عبارت
 ديگــر متن فرش به صــورت راه راه مي باشــد.محرمات بته جقه ای
 معروفترين طرح اين گروه است . اين طرح در بعیض از نقاط ايران به
 نام قلمداین مشــهور است. گروه های فرعی طرح محرمات عبارتند

از قلمداین سراسري، گل ريز با زمينه يکرنگ و بته با زمينه الوان.و

مقاله تخصصی

 گرد آوری :مریم طاهری
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 آقای دکتــر حصوری در مورد این نقش
 یم نویســد:» قبــل از دوره مغول تنها
 نقشــه ای کــه بتوان با اطمینــان از آن
 سخن گفت، محرمایت است. محرمات
 نقشه بسیار ساده ای است. تقسیم یک
 ســطح به نوارهای باریک، چه راست و

 چه مورب.و
 نام محرمات که هیچ ربطی به ماه محرم
 نــدارد و در پاکســتان محرمــت تلفظ

 یم شــود، نشــان یم دهد که احتماال
 نوارهای باریک محرمات با مهر قبل از
 اســالم به معین دعا مربوط اســت. در
 به معین دعا )mahr( زبان ساساین مهر
  تلفظ یم شده mahr اســت. و در اوستا
 واژه ی  »منتــر« )افســون شــده( در
 فاریس هم همان است. ظاهرا در ایران
 برای رد گم کردن، شکل مهر را در کلمه
 عــوض کرده و به محرم ارتباط داده اند
 تا مورد ایراد واقع نشود.دکتر ابوالفضل
 ذابــح در مــورد این نقــش اینگونه یم
 نویســد:» محرمایت به چیدمان نقوش

 در فضــای درون متین اطالق یم شــود که
 نقوش بــه صورت مترادف چــه در طول و
 چه در عرض چیده شده است و این نقوش
 از لحاظ جایــگاه اجرایئ و از لحاظ محتوای
 دروین به 110 طبقه تقسیم یم شود که در
 کل یــک نقش درون نگری اســت. به گفته
 ایشــان نقش محرمایت برای نخستین بار از
 پوشش زیرین خانم ها »بند تاپ« به معنای
 حریم و یا پوشــش گرفته شده است و این

 نقش هیچ ارتباطی با ماه محرم ندارد. و
 آقــای ســیروس پرهام در خصــوص نقش
اضافــه دیگــری  توضیحــات                محرمــات 
 یم نمایــد:» تاریخچه و اصل اشــتقاق لفظ
 محرمات و سبب اطالق آن به نقش قایل راه
 راه معلوم نیست. پس از اسالم پارچه های
 راه راه را محرمات خوانده اند و در کشمیر،
 کــه از دیربــاز نفــوذ فرهنیگ ایــران زمین
  بوده اســت، به پارچه و شــال ترمه راه راه 
 مهرمت یم گویند«  فــرش و پارچه راه راه
 را »عتــایب« و »الیجه« نیز یم خوانده اند.
 اصل اشتقاق الیجه معلوم نیست ویل عتایب
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 از محله عتابیه ی  شهر موصل اشتقاق یافته است.
 که فرشــها و پارچه های محرمات عایل از آن صادر
 یم شــده است.اگر امالء و تلفظ این واژه محرمات
 باشد، یم تواند از پارچه های راه راه سبز و سیاه که
 در مراسم عزاداری ماه محرم به کار یم رفته، گرفته
 شده باشد و اگر»مهرمت« درست باشد، کندو کاو
 بیشــتری باید کرد.قراین و شواهد تاریخی حکایت
 از آن یم کند کــه نقش محرمات ییک از کهن ترین
 نقــش های فرش بافی ایران اســت. پارچه هایئ به
 نقش محرمات از سده های چهارم و پنجم هجری از
 طبرستان و مازندران و ظرف های سفالین لعابدار به
 همین نقش و از همین دوران تا اواخر ســده ششم

از آمل و ساوه باقی مانده است .و
 در صنعت ابریشم بافی پر رونق گرگان و طبرستان،
 سده چهارم  تا ششم ، نقش محرمات آنچنان رواج
 داشته اســت که بیش از دو سوم لباس ها و فرش
 هــا و پرده ها و خیمه ها و رو انداز هایئ که در 109
 قطعه مینیاتور قدییم ترین نســخه ی قابوس نامه
 نقایش شده است به نقش محرمات است. با توجه
 که نقایش ها تحت تاثیر نقش های متداول در پارچه
 بافی و سفالگری منطقه خزر کشیده شده است و با
 توجه به اینکه آمل و رویان هم از مراکز عمده پارچه
 بافی و ســفال ســازی آن دوران بوده و در گرگان و
  طبرســتان تا قرن ها پس از اسالم سنت های هنر
 ساساین را حراست یم کرده اند، با اطمینان نزدیک
 بــه یقین یم توان گفت که نقــش محرمات از نقش
 های اصیل هخامنیش و ساســاین اســت. از طرفی
 در بسیاری از ظروف مصور یوناین عهد هخامنیش،
 لباس ایرانیــان به نقش راه راه و محرمات اســت.
 نقش محرمــات در صنعت پارچه بافی عصر صفوی
 عمر دوباره یافت و پــس از آن در هنر ترمه دوزی
 کرمــان. اما ایــن که از چه زمان نقــش محرمات به
 فرشــبافی فارس، کردستان، فراهان و ٌدرخش و نیز
 قفقاز راه یافته، مشــخص نیست چون قدییم ترین
       نمونــه حداکثر 250 ســال دارد و ایــن مدت برای
 رد یایب یک نقش باستاین بسنده نیست. به هرحال
 در بــرریس ویژیگ ها و تطور این نقش مایه در هنر
 و صنعــت فرش بافی باید قابل تفکیک شــد و آن را
 به محرمات دو رنگ و چند رنگ و نیز پهن و باریک
 چند رنگ تقســیم کرد. نوع دو رنگ که همواره یک
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 رنگ آن سفید است و رنگ دیگر مشیک یا سرمه ای و یا
 یشیم، معموال به صورت نوارهای باریک چسبیده به هم
 بافته یم شــود و به همان شــیوه "ترمه محرمات"وگروه
 چند رنگ ، که در کردستان و فراهان و قفقاز و ایل قشقایی
 را در بر یم گیرد، نیز به دو دســته پهن و باریک تقســیم

 یم شود.و
 محرمات پهن تنها در ایل قشقایئ و در کردستان و ٌدرخش

 مرسوم است.و
 محرمــات باریک رنگارنگ، خاص قشــقایئ ها و بافندگان
                 کردســتان و فراهــان و آذربایجــان شــوروی اســت.

 شــاید قدییم ترین سند برای استفاده از نقش محرمات
 بر روی فرش در ییک از مینیاتور های مکتب شیراز است
 که به ســال 813 هجری قمری برای نسخه ای از خمسه
 نظایم نقایش شــده اســت که در آن قالیچه ای به نقش
 محرمات پهن دیده یم شود که بر رایج بودن این طرح در
فرش بافی سده های هشتم و نهم هجری داللت دارد.و

 دکترسیروس پرهام معتقد اســت اگر بتوان ظاهر نبودن
 فرش محرمــات را در دیگــر مینیاتور هــای کهن ایراین
 دلیــیل بر متداول نبودن این طــرح و نقش در فرش بافی
 دیگر جاهای ایران )که البته دلیل جامع و مانعی نیســت(
 برشــمرد، یم شود این سند نگارگری را قرینه قرار داد و
 بر روایئ نقش محرمات در فرش بافی فارس در سده های

هشتم و نهم و سده های پیش تر دانست.و
 نقــش مایه محرمات یــیک از فرم های ارزشــمند ایراین
 است، که تخیل و قدرت نقش آفریین هنرمندان ایراین در
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 آن جلوه گر است.گروهی معتقدند: نقش محرمات
 ییک از طرح های آئیین تلقی یم شــود و معموال با
 نقش بته جقه یا طرح سرو خمیده آذین بندی  شده
 نشانه جاودانیگ و سرسبزی است. خاستگاه اصیل
 این هنر را خراســان و کردســتان عنوان یم کنند و

 رایج اســت که  طرح محرمات اغلب در
 اماکــن و بناهای مذهیب در نقش کایش و
 یا آرایه های قرآین مورد اســتفاده قرار
 یم گیردکــه یم گوینــد: طرح محرمات
 با ترکیب حاشــیه هــای افقی، عمودی
 و یــا اریب الهام گرفتــه از کتیبه های
 محرم اســت که دلیل نام گذاری این
 آثار اســت. برخی هــم معتقدند که
 بریس نقش برجسته ها و لباس های
 پادشــاهان ساساین نشان یم دهد
 که این هنر باستاین پیش از اسالم
 نیز رواج داشــته است، اما بعد از
 اســالم و مخصوصا بعد از رسیم
 شده مذهب شیعه، نام محرمات
 به آن تعلق گرفته است. عالوه بر
 نقش محرمات، نقش هایی شبیه
 به گل ســرخ یا گل محمدی در
 این آثار به کار رفته اســت که
 اصطالحــا در قالیبافی به آنها
 گل فرنــگ گفتــه یم شــود.
 وقیت متن فرش به نوارهایئ
 با عرض مســاوی و با رنگ
 های مختلف تقســیم شوند
  و بــا آرایه هایئ ریز نقیش؛
 جمله گل، درخت، شاخه،
 بــرگ و بته پر شــوند به
 صوریت کــه زمینه فرش
 راه راه به نظر آید به این
 گونه نقشه ها محرمات

یم گویند.و
 بعیض از کارشناســان
در چــون   معتقدنــد 
هنگام محــرم،   مــاه 
مراسم و   سوگواری 
 عزاداری در ایران از
 پارچه های راه راهی
 که به دو رنگ سیاه
 و ســبز اســتفاده
 یم شــده است،
محرمات آن   بــه 

 یم گفتندو به همین مناســبت در
فرهنگ ایران رایج شده است.و
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 زمینـــه ی اصلـی قالـی 25 قـــاب از قصـه هـای
 شـــاهنامه مربـوط بـــه نوجواین رسـتم رابیــان

 میکنــد.و
 هـر قـــاب در گوشـه هـا کلیـد قصـــه را بازگـو
 میکندکـــه بـا قـــرار دادن چهـار کلمـــه در هـر
 چهـار گوشـه پـــرده در کنـار هم کلیـد داسـتان
 را نشـــان یم دهـد. نکته جالـب در طراحـی ایـن
 قالـــی اینسـت کـه داســـتان از قسـمت پاییـن
 قالـــی آغاز مـی گـــردد و هر پـرده مرحلـه ای از
 زندگـی رسـتم را بـه نمایـش مـی گـذارد. داسـتان
 از زمانـی شـروع مـی شـود کـه رسـتم رخـش را

 رام مـی کنـد و ...و
 دور تـادور هـر قـاب نیـز یـک بیـت از شـاه بیـت
 شـاهنامه فردوسـی، قصـه مذکـور را شـامل شـده
 اسـت. تصویرگـری آن بـه صـورت نقاشـی قهـوه
 خانـه ای از شـیوه های سـنیت نقاشـی ایراین یم
 باشــــد. ایـن قالـی در کارخانـــه کهنمویـی و بـا
 کتیبـه 1220- 1224 فرمایـش زواران بافتـه شـده
 اســـت. حاشـیه اصلـی قالـــی با زمینـه روشـن
 پوشـــیده از شـاخه های اســـلییم و نقـش گل
 فرنـــگ و گلهـای ختایـــی و بنـدی اسـت کـه در
 یـک رشـته حاشـیه فرعـــی دیگـر محـاط شـده
 اسـت. در بســـیاری از افسـانه هـــای ایرانـی،
 نقشـی هـم بـرای پهلوانـان در نظـر گرفتـه شـده
 ،مبـارزه بـا ناجوانمـردان و دفـاع از حـق و عدالت
 و یا کسـب اسـت. نقـش آنـان معمـوال افتخـارات

 ملـی و مهینـی اسـت.و
بفردکـــه منحصـــر  قالـــی  ایـــن   موضـــوع 
 شاهکاریسـت ممتـاز ونـادر داسـتان پهلوانـی از
 خانـدان پهلوانـــان و بـزرگان سیسـتان را شـرح
 مـی دهـد. پـر رونـق تریـن شـب قهـوه خانـه هـا
 و نقـاالن شـب سـهراب کشـی اسـت. در چهـار
  گوشـه هـر قـــاب نیز بصـورت کـد نام داسـتان
 کـــه بصورت لیسـت در زیر آورده شـده اسـت:

کشتن رستم سهراب پسر خود را
 کشتن رستم پیل سپید را 

کشتن رستم بدست رستم
 بدست آوردن رستم رخش را 

گریختن افراسیاب از پیش رستم
رفتن رستم بکارگاه 

کشته شدن اکوان بدست رستم 
کشتن رخش شیر را 

انداختن اکوان رستم را بدریا 
کشتن رستم و رخش اژدها 

فرشهای موزه ای 

  فرش شاهنامه ای معروف به فرش کهنموئی

نبرد رستم با خاقان چین 
جنگ رستم با شاه نام آوران 

 کشته شدن اشکبوس بدست رستم 
کشتن رستم دیو سپید را

آوردن رستم بیژن را از چاه
رفتن رستم نزد کاوس 

گریختن رستم از چنگ اسفندیار 
 کشتن رستم ارژنگ دیو را 
 مجلس کیخسرو زال رستم

جنگ رستم با افراسیاب
کشته شدن اسفندیار بدست رستم 

کشته شدن الکوس بدست رستم 
افتادن رستم بچاه حیله و مردنش 

نبرد سهراب نزدرستم 
 

    زهرا پرهیزکاری موزه دار موزه فرش ایران   
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پایان


