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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| ادامه گفتگوی آقای مجید جاللی
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رنگ های خدا
اي رنگرز بزرگ عالم

صنعتگر جن و ديو و آدم
گويند که سرخ وآیب و زرد

دررنگ بود دوای هردرد
اين هر سه توکرده ای پديدار
در روناس و نيل و برگ هردار

روناس تو قرمزی است زيبا
زينت گرنقش و فرش و ديبا

بس زرد که کرده ای تو پنهان
در برگ گياه های الوان

نيل تو که هست آیب نغز
با زرد گياه، ميدهد سبز

اين هرسه که رنگهاي اصیل است
در دفتررنگ های فصیل است

               سید عباس سیاحی
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14
این چهاردهمین شماره "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

وقیت مکان به زمان تبدیل میشه یعین اینکه 
ما این روزها با این شرایط سخت همه گیری 
کرونا و تحریم  های کمر شکن و گراین های 

هر روزه مثل همیشــه راه یم رویم، کار 
یم کنیم، فکر یم کنیم، به بیماران 

کمک یم کنیم و متاســفانه 
بعــی هــا را از دســت 

یم دهیــم  و غصه یم 
خوریــم و... زمان را 
طــی کرده ایم  و به 
مکان  نیم رسیم. 
من وقیت روزها را 
یم گذرانــم حس 
یم کنم فقط زمان 
شــده.این  جابجا 
زمان  تسلسل  دور 

و  گمشدیگ درمکان، 
ما را در جای خودمان 

حبس کــرده. نیم دانیم 
یک به مقصد یم رســیم!. 

ســرعت زندیگ باعث شده که 
کمتر فکر کنیم. اگر هم فکری داشته 

باشیم منتظریم این روزها تمام شود تا بعد 
برســیم به مکان آرزوهامان. همه منتظریم 
که واکسن این دارو کشــف بشه تا بتونیم 
نفس بکشــیم بعد فکر کنیم، بعد اندیشــه 
هایمان را به اجرا دربیاوریم، بعد از بدست 
آوردن  آن خوشحال باشیم و جشن بگیریم 
و عزیزانمان را در آغوش بگیریم ... همه این 
رویاها را برای آن روزها گذاشته ایم که دیگر 
هر روز، نبودن یک دوســت اثر گذار، یک 
برادر همراه، یک خواهر مهربان، یک فرزند 
با هزاران آرزو، یک پشــت قوی مثل پدر و 

یک میم بزرگ مثل مادر را شاهد نباشیم .
این روزها انگار رســیدن به مــکان متوقف 

شده بجای زمان ...
هر کــی که یم خواهــد کاری انجام دهد 
موکــول یم کند بــه بعد از کرونــا، اگر چه 
دوران قبل از کرونا هم فرش ایران زمینگیر 
بود اما پس از آن انگار کامال فلج شده. همه 
برای ســرمایه گذاری بدنبال ســود سریع 
هستند، البته که حیت نیم دانند چه یم کنند 

و این خود کالف سردرگیم است. یک روز 
بورس، یک روز دالر و طال، یک روز زمین و 

خانه و یک روز ماشین!!! 
چنــدی پیش بعد از مدتها که یک ســفارش 
طراحــی گرفتم و فحوای کالم ســفارش 
دهنده ایــن بودانگار "حــاال بزنید 
ببینیم چی میشه". مگر ما همین 
مردیم نیســتیم که روزگاری 
بــه هنر اهمیــت یم دادیم 
ارزش  بعنــوان  آن  بــه  و 
نــگاه یم کردیم و یا حیت 
پشــتوانه  بعنوان  فراتر، 
مایل! چرا ضرورت های 
تغییر  اینچنیــن  زنــدیگ 
یافتــه که دیگر فرش یک 
ضرورت نیست.روزگاراین 
هــر کــی یم خواســت 
اولین  دهد  تشــکیل  زندیگ 
چیزی که تهیــه یم کرد فرش 
بود چون یک ضرورت محسوب 
یم شــد. امــروزه حیت ماهــواره از 
فرش ضروری تر اســت. ایــن طرز تفکر 
چگونــه برایمان بوجود آمد که هیچکدام به 
آن اهمیت نمیدهیم؟. این روزهای ســخت 
یم گذرد. بیماری تمام یم شــود. واکســن 
ســاخته یم شــود. دنیا دوباره آرام خواهد 
شــد اما ما مکان زنــدیگ ای را که گم کرده 
ایم بدســت نخواهیم آورد. مثــل خییل از 
هنرهای دیگر ایراین که در اثر یب توجهی از 
بین مردم رفت و به فرامویش ســپرده شد. 
چرا این تفکر بین ســرمایه داران و تاجران 
نیســت که بعنوان نذر و کمک به این حرفه 
بدینوسیله دســت خانواده ای را بگیرند. با 
ســفارش بافت، طرحی زیبا زده یم شود و 
به فرامویش نــیم رود، خامه ای به زیبایی 
رنگ یم شود ورنگرزی به تارییک نیم رود، 
چله و نخ فروخته یم شــود و کرکره مغازه 
ای پائین نیم اید و دار قایل برپا یم شــودو 
قالیباف بیکار نیم ماند و آخر ســر، فریش 
زیبا بافته یم شــود و تو آن را در حجره یم 
گذاری تا در زمان پســا کرونا به فرامویش 

نرفته باشیم ...
                                                  

  سخن نخست

  مریم طاهری تفریش
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               "قلم و قالی"
              کتاب طراحی استاد علی خلیقی

کتابی بسیار موثر در آغاز طراحی فرش که جهت آموزش هنرجویان نگارش شده 
است .

این کتاب توســط استاد علی خلیقی استاد دانشگاههای هنر تهران، دانشگاه هنر 
زاهدان ، دانشــگاههای علمی کاربردی در سراسر کشور طراحی و انتشار گردیده 

است. 
کتاب حاضر در یک مقطع زمانی چاپ و انتشــار گردید و اکنون تعداد محدودی از 
این کتاب  با چاپ اول موجود است که جهت فروش به این مجله سپرده شده است.

جهت خریداری لطفا با شماره 09122129733 تماس حاصل فرمائید 
 

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

"آرتیرانی" هنِر نفیس ایرانی

- شال و روسری ابریشمی نقاشی شده با دست
-کراوات های نقاشی شده 

- مانتو با رنگ آمیزی به روش باتیک

تبلیغات
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استاد ابواقاسم جدی 

فرزند  ابواقاسم جدی  استاد 
استاد حاج اسماعيل در سال 
1338 در شهر قم چشم بدنیا 
آمــد و دوران تحصيــل خود 
را در همــان شــهر گذارند و 
همزمان با تحصيل مشغول به 

كار قالي بافی شد.
از آنجايي كه پدر ايشــان در 
كارگاه خويــش اشــتغال بــه 
رنگرزی داشــت و با دستان 
هنرمنــد خويــش به )پشــم 
,ابريشم( جان تازه یم بخشيد 
و به دليــل تجربه فراواین كه 
داشت,سفارشات متعددی از 
شــهرهای اطراف به او داده 
یم شــد تا ايشان با تجربه و 
هنرمندی خويــش با رنگهای 
كه از سردی و گریم طبيعت 
بدست یم آورد با رنگ آميزی 

به آنها جان یم بخشيد.
اســتاد درهمان دوران شروع 
بــه آموختــن علــم رنگرزی 
نمود و بعد از بدست آوردن 
تجربيا ت فــراوان وارد حرفه 
اصیل خود كه توليد فرشهای 
دســتبافت ابريشــم بود به 
صورت حرفه ای مشغول شد 
كه با پشتكارتوانســت امروز 
يكی از بهترين استاد كارهای 

فرش ابريشم بشمارآيد.
استاد ابوالقاسم جدی با كار 
فراوان در زمينه توليدی فرش 
ابريشــم توانســت در چهار 
دهه هنر خــود را به جهانيان 

نشان دهد و تا كنون با كشورهای ژاپن , آلمان , ايتاليا 
, فرانسه و كشور های عریب حوزه خليج فارس .....
هنر خود را در زمينه صادرات فرش به اثبات رسانده 
اســت. اســتاد ابوالقاســم جدی هم اكنون نيزاين 
فعاليت اقتصادی و صنعیت مهم كشــور را گسترش 
داده و توانسته در شهر های قم , كاشان,اراك كارگاه 

قایل بافی احداث نمايد
استاد ابوالقاسم جدی با ابداع سبك خایص، با الهام 
گرفتن از طرحهای جديد و طرح های قديیم ترکیب 
آنها با یکدیگر  با طراحی زیبایشان توانسته اند برند 

خایص را در فرش داشته باشند.

سایه شان مستدام باد
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مرحوم استاد سیدعباس سیاحی

بیشــتر مردم او را به خاطر کتــاب فاریس اول 
دبســتان یم شناســند؛ کتایب که همه ایرانیان 
ســوادآموزی را بــا آن آغاز کردنــد. این کتاب 
حاصــل جمــع آوری کار و زحمت های اســتاد 
سیاحی و ديگر پيشکســوت ها و تدوين آن در 
کتاب کالس اول اســت.که  از سال 1344 خط 

زمينه را به کتاب دریس وارد کردند.
خط زمينه خط نوشــتاری نشانه قراردادی صدا 
ســت کــه در کالس اول برای آشــنایی با الفبا 

آموخته ایم ..
برخی نیز در ســینما با چهره او آشنا شدند؛ در 
نقش خــودش، معلم عشــایری در فیلم »گبه« 
ساخته محســن مخملباف که پای تخته نگاه به 
نــگاه بچه ها و دوربین در زیر مدرســه چادری، 

کلمه ها را بخش یم کرد و صدا یم کشید.
اســتاد عباس ســیاحی در ســال 139۶ از دنیا 
رفت. و در کنار یار عزیزش بهمن بییگ بنیانگذار 
آموزش و پرورش عشــایری در آرامستان کشن 

شیراز دفن شد.

                      روحش شاد و يادش گرایم باد  

        ســیدعباس ســیاحی رنگرز خبره و ماهر 
فرش ایــران، ۲۵ اســفند مــاه 1311 در محله 
سادات اردستان، در حاشیه کویر مرکزی ایران، 

بین کاشان و نائین متولد شد.
تحصیالت ابتدایی و ســه سال اول دبیرستان را 
در اردستان گذراند. در سال 13۲8 به تهران آمد 
و در دانشسرای شبانه روزی تهران به تحصیل 

پرداخت.
در سال 133۲ آموزگار دبستان های لواسانات، 
شمیران و درکه بود. بعد از پنج سال آموزگاری، 
سال 133۷ به دانشسرای عایل رفت و در سال 
134۰ با اخذ لیسانس به عنوان دبیر دبیرستان 

های شمیران به کار خود ادامه داد.
از آنجا که ســیاحی ســوادآموزی را دوســت 
داشت، به آموزش روش تدریس الفبا پرداخت 
و در تالیف کتاب اول ابتدایی که از سال 1344 
در کالس های اول تدریس یم شــد، شــریک و 
موثر بود. برای آموزش روش تدریس کتاب اول 
ابتدایی به کلیه استان های کشور مسافرت کرد 
و در مراکز اســتان و شهرســتان های آن روش 
تدریس الفبا را برای معلمان و راهنمایان تعلیمایت 
تدریس یم کرد، تا آنجا که شــهر و روســتایی 

نیست که او  به آن نرفته باشد.
ســیاحی، از بچیگ با رنگرزی آشنا بود و به آن 
عالقه داشــت؛ مادربــزرگ مــادری اش از ايل 
عامری اردســتان بود او نخستين معلم سیاحی  
در رنگــرزی بود؛ کاری که پيشــه ی اســتاد در 
روزگار بازنشســتیگ شــد. بنابراین به هرکجای 
ایران که رفــت، درباره رنگرزی گیاهی و گیاهان 
رنگــرزی منطقه نیز پرس و جــو یم کرد و پس 
از بازنشســتیگ  از آموزش و پرورش  به احیای 
رنگرزی سنیت گیاهی پرداخت و به آموزش عمیل 

آن مشغول شد
استاد ســیاحی در ســال 1393 چهره ماندگار 
استان فارس شــد اما در دوران بیماری، غریب 

افتاد. 
 کارگاه او به شکل محدود همچنان توسط برخی 

از شاگردانش در حال فعالیت است.
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هنر در زندگی

در ادامه مبحث فنگ شویی از شماره های قبل ،در این شماره بخوانید:
 

فرم و شکل فرش و تاثیر آن در فنگ شویی                            
فرش گــرد شــکل، نمــاد صلح و 
در  معمــوال  و  اســت  معنویــت 
اتاق نشــیمن، اتاق خــواب یا اتاق 
غذاخوری قرار داده میشود.فرش 
های گرد و یا بیــی در اتاق ناهار 
خوری که میز گرد دارد، یم توانند 
به ایجاد عشق و عاطفه بیشتر بین 

ساکنین خانه کمک کنند.
نکته: برای جذب عشــق بیشــتر، 
پایه های مبلمــان، حداقل دو پایه 
جلویی، را روی فــرش قرار دهید. 
تجربه نشــان داده که افراد تمایل 
بیشتری به این منطقه برای نشستن 

و صحبت کردن دارند.
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همچنین فرش بیی شــکل جذب کننده 
تغییرات مثبت اســت. انرژی فرم بیی 
قدرتمنــد و جهاین اســت، بــه اعتقادی 
فرشــهای بیــی ، آهنرباهــای ثــروت 

محسوب یم شوند.
اعتقاد بر این اســت که قالیچه ها با فرم  
مربع یا مستطیل شکل هم ،جاذب ثروت 
و برکت هستند. این شکل از فرشها مورد 
خویب برای قرار دادن در راهروها، ورودی 
ها، اتاق های مطالعه، کتابخانه ها و دفاتر 

یم باشند.
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 بهترین انتخاب فرش برای  فضای ورودی با فنگ شویی

)در  فضــا  هــر  اصــیل  ورودی 
فنگشــویی مســیر ورود انرژی 
کیهاین یــا انرژی چــی( ییک از 
مهمتریــن مواردیســت  که در 
فنگ شــویی به آن پرداخته یم 
شــود، زیرا مسیریســت برای 
ورود انــرژی به خانــه و کیفیت 
خــوب آن باعث جــذب و ورود 
بهتر انرژی هــای مثبت به فضا 
با کیفیت  میگردد.زمانیکه انرژی 
عایل به محیط ورود یابد میتوانیم  
بیشــترین بهره برداری را از یک 

فنگ شویی داشته باشیم.
بــرای انتخاب صحیــح فرش در 
ورودی ، فــرم و شــکل و رنــگ 
مناسب عنصری را در نظر گیرید 
که ورودی در آن بخش قرار دارد.
برای مثال، اگر ورودی شــما به 
شــرق باشد، عنصر فنگ شویی 
چوب است و استفاده از فرم و 
شکل مستطییل به شدت توصیه 

یم شود.
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این آویزهای ســنیت زیبا از صنایع دســیت عشــایر ایران 
است که در طرح ها و رنگ های متنوع در مناطق مختلف 
ایران بافته یم شــوند. این آویزها یم توانند ورودی های 
راهروهــای خانــه را زیباتر کنند. گنجــه و صندوقچه های 
چویب منبت نیز در گوشه خانه یادآوری گنجه اسرارآمیز 

خانه مادر بزرگ خواهند بود. 
                                                            ادامه دارد...
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-لطفــا خودتــان را  معرفــی بفرمایید و یک 
بیوگرافی از خودتان بفرمائید

مــن رضــا داداش زاده متولــد  1334 در 
شهرستان تبریز بدنیا آمدم . 

از ســنینن ابتدایی به رادیــو رفتم و نمایش 
نامه های رادیویی را کار یم کردم و به تئاتر 
خییل عالقه داشتم و در مدرسه هم تئاتر کار 
یم کردیم و هر ســاله نمایش نامه هایی که 
من نوشــته بودم و کار یم کردم جایزه یم 
گرفت و برای تشویق و جایزه ما را به اردوی 

هنری رامسر یم بردند.

-از چــه زماین با هنر فرش عالقمند و آشــنا 
شدید؟

اصال عالقمندی من به هنر با فرش شــروع 
شــد. وقیت که بچه بودیم و یم خواســتیم 
با دوســتانمان بــازی کنیم خانــواده اجازه 
نمیدانــد در کوچه و خیابان بــازی  کنیم و 
یم گفتند کــه دوســتانتون رو دعوت کنید 
بیایید داخل خانه بازی کنید و ما هم در اتاق 
مشــغول بازی یم شــدیم و خوب در همه 
منازل آنزمان تمام اتاقها مفروش کامل بود 
و ییک از بازیهای کودیک من این بود که یک 
سیین را یم گذاشتم بر روی قایل و حاشیه 
فــرش را در تصورات خودم خیابان در نظر 
یم گرفتم و اون ســیین را ماشینم فرض یم 
کــردم و حرکت یم کــردم و بعد یم رفتم و 
داخل ترنج فرش باصطالح ماشــینم را پارک 
یم کردم . و بعد کنار آن یم نشستم و تصور 
یم کردم که من با ماشینم آمدم توی یک باغ 
پر از گل و از آن خارج شدم و گلها را نظاره 
یم کردم و در خیــال صدای پرندگان را یم 
شنیدم ، صدای رودخانه و آب را یم شنیدم 
و با دنیای تصورات خیایل ام لذت یم بردم 

معرفی یک هنرمند 

رضا داداش زاده 
 فیلمساز هنری فرش دستباف 

و بسیار مشعوف یم شــدم . و چون از این بازی 
بسیار خوشحال یم شدم و اون تصاویر و نقایش 
های روی فرش برام جالب بود همیشــه این ییک 
از رویاهای زیبای کودکیم بود و برای همین دیگر 
هیچوقت نتوانستم این زیبایی و این هنر فرش را 
رها کنم و سعی داشتم که طور ی در این مقوله کار 
کنم که همیشه فرش در آن دخیل باشد. همیشه 
درتصوراتم این بود که ما بر روی این فرشها بدنیا 
یم آییم ، کودیک یم کنیم ، بازی یم کنیم ، مدرسه 
یم رویم ، غذا یم خوریم ، مهماین یم گیریم ، یم 
خوابیــم و بعد از اینکه بمیریم هم یک قالیچه یم 
اندازند رویمان . پــس از همان لحظه اول زندیگ 

قایل جزء جدا نشدین ما ایرانیان است . 

-خوب با این تفســیر آیا فرش بــه خویب معرفی 
شده است یا نه؟

متاسفانه خیر ، فرش به خویب معرفی نشده است 
. من چــون در تئاتر و رادیــو فعالیت یم کردم با 
خودم فکر کــردم که چکار یم توانم انجام بدم تا 
فرش را معرفی کنم . تصمیم گرفتم که فیلم مستند 

در ارتباط با فرش بسازم. 

-پس از اول با موضوع فرش فیلم ساختید؟
خیر اولین فیلم من در ارتباط با روســتای کندوان 
بــود و فیلم بعــدی من در ارتباط با فرش شــروع 
شــد. البته مستندهای زیادی کارکردم اما همیشه 
به نوعی خواستم در مستندهایم ارتباطی به فرش 

داشته باشد.
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 -چه چیزی از فــرش برایتان جالب بود که 
بسمت مستند سازی فرش رفتید؟

من وقــیت یم رفتم به کارگاههــای بافندیگ 
، بافنــده هــا را یم دیــدم و زحمایت که یم 
کشیدند و یا کودکاین که در حال بافت فرش 
بودند که بســیار کوچک بودنــد و حیت در 
کارگاههای رنکرزی یم رفتم وزحمات رنگرزها 
را یم دیدم و متوجه یم شدم که هیچ چیزی 
نیم توانست مشــوق این آدمها در گرما و 
ســرما و در کنار پاتیل های رنیگ باشد جز 
عشق . این عالقمندی و احساس را در خییل 
از مردم یم دیدم که چطور با عشق و عالقه 
خامه ها را رنگ یم کنند و یا نقشه ها را یم 
بافند. و یا طراحاین که با عالقه یم نشستند 
و طرحــی زیبا را خلق یم کردند. اما در آخر 
که این هنر زیبا بافته یم شد و تمایم مراحل 
طی یم شد و به بازار یم رفت برای فروش 
مانند یک کاال مثل تمایم کاالهای دیگر دیده 
یم شد و بیشتر فروشندگان اصال هیچ اطالع 
درسیت از بافت و طرح و رنگ فرش ندارند 
و فقط فروشنده هستند. و همین علقه من به 

ساخت فیلم مستند با موضوع فرش شد. 

-خاطره ای هم از این موضوع دارید؟
یکبار که داشــتم با آقــای تبریزیان " فرش 
تبریز"  صحبت یم کردم ایشــان تعریف یم 
کرد که یکبار در فروشــگاهش نشسته بود 
و داخل فروشــگاه یک فرش کهنه انداخته 
بودیــم که یک خانــیم که امریــکایی  بود 
وارد مغازه شــد و به من گفت که شــما که 
این فــرش رو انداخته اید اینجــا یم دونید 
که چی داره به شــما میگه ؟ من گفتم نه من 
فقط میدونم که این فرشــها چه رجشماری 
دارند و مال کجا هســتند و طول و عرض و 
مشخصات ظاهری آنها را میدونم . اون خانم 

گفت که این فرش مال عشایر فارس هست 
و اونجا دخترها که به سن ازدواج یم رسند 
و یا عالقمند به ازدواج هستند به علت شرم  
و حیایی کــه دارن نیم توانند اعالم کنند که 
مایل به ازدواج هســتندو با بافتن این طرح 
نظــر خودشــان را اعالم یم کننــد. و آقای 
تبریزیان گفت همین باعث شد که من به آن 
خانم پیشنهاد بدم که چون اطالعات خویب 
از معاین و مفاهیم طرح ها داشــتند بیایند و 
در دفتر ما مشــغول کار شــوند و اطالعایت 
که از فرش داشتند به ما بدهند و اون موقع 
فهمیــدم که خارجــی هایی کــه در آنطرف 
هستند آنهایی که عالقمند به فرش بودند با 
آگاهی و اطالعات کافی از فرش هســتند و 
مطالعات دقیق تری از قــایل و قالیچه های 
ایراین دارند اما ما که در کشور خودمان یم 
باشیم اطالعی از اینهمه هنر و مفهوم فرش 

ایراین نداریم.

-خــوب در این ســالها کتابهــای زیادی در 
ارتباط با فرش نوشته شــده ؟ آیا اطالعات 

جامعی نیست؟
بله کتابهای بســیار زیادی در ارتباط با فرش 
نوشــته شــده که البته من بیشترشــان را 
مطالعه کردم اما متاسفانه انگار همه از روی 
هم نوشته شده و مطالب در همه آنها بسیار 

تکراری است .
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-آیا شما استخدام تلویزیون بودید؟
بله ، و پس از مدیت استعفا دادم.

اولین کارمستقل مستند سازی شما در ارتباط با 
فرش چه بود و یک انجام دادید؟

بعد از اینکــه از تلویزیون آمــدم بیرون تصمیم 
گرفتــم کــه یــک کاری در زمینه آمــوزش قایل 
بافــی انجام بــدم که رفتم با موسســه رســانه 
های تصویری صحبت کردم برای ســاخت فیلم 
مســتندی در ارتباط با فرش، که مدیریت آنجا به 
مــن گفتند که االن فیلم های اکشــن وفیلم های 
داســتاین که زماین پر فروش بوده فروش نداره 
چطور که فیلم فرش فروش داشته باشد. که من 
در جواب گفتم من این فیلم آموزیش را  یم سازم 
اگر استفاده داشت برای شما و اگر ضرر کردید 
پای ضررو زیانش یم ایستم  و اینطور شد که با 
آنها قراردادی را امضاء کردم و اولین فیلم آموزش 
قالیبافی را ســاختم که خوشبختانه خییل خوب 

استقبال شد و فروش رفت .

-در چه سایل فیلم تهیه شد؟
سال 13۷1 

-تهیه کننده و کارگرداین  این فیلم آموزیش  بعهده 
شما بود؟

خیر این فیلم را در بهمراه آقای امیر اولیایی کار 
کردیم و در کارگرداین مشــترک بودیم . اما تهیه 
کننــده آن من بودم. که قرار بــود که همراه این 
فیلم و یس دی که تهیه شد یک کتابچه راهنمای 
قالیبافی  داشته باشیم و در ضمن فیلم آموزیش 

ادامه پیدا کند. 

-آیا الزم نیست که برای مرمت یا طراحی و یا 
رنگرزی هم چنین فیلم آموزیش ساخته شود؟
بلــه مطمئنــا الزم یم دانســتم. البتــه برای 
رنگــرزی فیلم های آموزیش کوتاهی ســاخته 
شده. اما برای مرمت خیر. من خییل عالقمند 
بودم چنین فیلیم را بســازم چون خودم رفتم 
و در داخــل بازار فرش چه در تهران و چه در 
بازار تبریز مرمت کاران ماهر را دیدم و کامال 
مشــاهده کردم که چگونه کار یم کنند بنظر 
من انگار اینها با کاری که روی فرش انجام یم 
دهند مرده را زنده یم کنند. واقعا من فرشهایی 
رادیدم که کامال پاره و یا سوخته و یا پوسیده 
بود و بدســت توانمند این رفوگــران دوباره 
زنده شد. اما نشــد چون من خودم سرمایه 
نداشــتم و با هر کدام از موسســات هم در 
اینباره صحبت یم کردم متاسفانه اصال پیگیری 
و پشتیباین نکردند. مثال من برای اینکار رفتم 
مرکز میل فرش و گفتم که من مســتند ســاز 
هســتم و فکر تهیه فیلم آموزیش را برایشان 
گفتم و حیت گفتم که چندین ســال پیش فیلم 
آموزیش بافت را انجام دادم و حاضر هســتم 
در صورت پشتیباین مایل فیلمهای آموزیش را 
تهیه کنم که متاســفانه تا امروز هیچ خبری از 
اینکه همکاری کنند نشــده و اینکه من را نیز 
بازخواســت کردند که چطور بدون اجازه ما 
فیلم آموزیش بافت ساختید که من گفتم اصال 
وقیت من این فیلم را ســاختم اصال مرکز میل 
فرش وجود نداشــت. از چه کی باید سوال 
یم کردم خالصه اینکه نه تنها هیچ کمیک نیم 
کنند که با این توضیح اگر امروز کی بخواهد 
قدیم در این رابطه بردارد هم با کارهای اداری 
جلــوی کارش گرفته یم شــود. بــرای همین 
تصمیم گرفتم که مرکــزی به نام "خانه فرش 
ایران" را راه اندازی نمایم که رفتم و با اساتید 
مختلفی صحبت کــردم  و با مدیر وقت موزه 
فرش و از جمله آقای استاد محسین که ایشان 
هم از ایده من استقبال کردند و من این مرکز 
را بصورت "  ان جی او " را ثبت کردم  و بتوانیم 
جلســاتش را هم در موزه فرش ایران برگزار 
نماییم .که به این وسیله  بتوانیم در کشورهای 
مختلف مرکزی داشته باشیم و وظیفه اش این 
باشه که فرش ایران را به خویب به کشورهای 
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دیگر معرفی نماید و هر کاری در زمینه فرش 
یم تــوان انجام داد در لــوای این "  ان جی 
او "  انجــام دهیــم . و در داخل کشــور هم 
جلسایت با تاجران و بافندگان و فروشندگان 
فرش در موزه فرش داشته باشیم که بتوانیم 
هر چه در مورد فرش و بافت آن اســت در 
قالــب خانه فرش انجام دهیم یعین یک جور 

بین الملیل و هماهنگ باشد. 
مثــال من در بــازار میدیدم که اگــر یک نفر 
خارجی میامد همه فروشندگان دورش جمع 
یم شــدند و یم خواســتند فرش بفروشند 
حــال چگونــه و با چــه قیمیت بمانــد. و کال 
قیمتهای فرشها در ایران خییل متفاوته  چون 
قانون و قائده قیمیت ندارد.مثال  یک فرش در 
بازار قیمیت دارد که وقیت همون فرش میامد 
در یک فروشــگاه زیبایی در تجریش و یا در 
پاساژهای شــیک ، قیمتش چندین برابر یم 
شــد. که این برای خارجی های و حیت برای 
خریــدارن داخیل خییل غیر قابــل باور بود 
و برای همین هیچ اعتمادی به فروشــندگان 
نداشتند. من پیشنهاد کردم که بوسیله همین 
خانه فرش ایران مشتری ها را ببریم و فرش 
را معرفی کنیم و قیمت درســت را خریداری 
نماینــد. در ضمن با اســاتید هم که صحبت 
کردم پیشــنهادم این بــود که هر فریش یک 
شناســنامه داشته باشــد که زیر نظر خانه 
فرش صادر گردد و در آن شناســنامه تمایم 
موارد از جمله اندازه و رجشمار و نوع نقشه 
و طرح و محل بافــت و حیت نوع خامه بکار 
رفته و مقدار و نوع رنگرزی که گیاهی است 
یا شــیمیایی و ...درآن ذکر گردد تا خریداربا 
یک نگاه به دفترچه شناســنامه کامال فرش 
را بشناســد و در اینصــورت بــا آگاهــی و 
اطمینــان یم تواند فرش را خریداری نماید. 
اما متاســفانه باز هم بعلــت ناهماهنیگ بین 
فروشندگان مختلف و همیگ افراد ذینفع در 
این رابطه ، این کار متوقف شد و نتوانستیم 

انجام دهیم .

-شــما چند فیلم مســتند در مورد فرش کار 
کردید؟

آموزش قایل بافی ، نقش عشق  درباره آقای 
موســوی سیرت را در سایل که برای ایشان 

گرامیداشت گرفتند برای تقدیر ایشان کار شد، 
طرحی نو کار آقای بنام ، نقشه ها و اندیشه ها، 
طراحان قایل که یــیک از این طراحان بزرگ آن 
آقای شــید فر تبریز بودند که در باره زندیگ و 
کار ایشــان مبحث گسترده ای داشتیم و طراح 
دیگر آن آقای قــره باغی بود و طراحان دیگر و 
فیلم دیگــری که کار کردم فیلم قایل آذربایجان 
بود که در زمان بســیار کوتاهــی انجام دادم . 
یک ســال نمایشگاه بین الملیل فرش در تبریز 
برپا بود که ساخت چنین فیلیم به آقای علیرضا 
قادری پیشــنهاد شــد و ایشــان با من درمیان 
گذاشتند و من هم در مدت کوتاه یک هفته ای 
با تالش شــبانه روزی آن کار را انجام دادم که 
خوشبختانه با استقبال بسیار خویب همراه بود. 
و مستندهای دیگری درباره فرش که در صدا و 

سیما کارشده و در اختیار من نیست .

-دربــاره فیلم آموزش قــایل بافی که فیلم موثر 
شما بوده توضیحایت بفرمائید

در مورد این فیلم باید از افرادی از جمله خانم 
کرییم تشــکر کنم که بدون هیچ چشمداشیت 
فقط برای اینکه در کار فرهنیگ همکاری داشته 
باشند فیلم را به زبان انگلیی ترجمه کردند و 
ما این فیلم را با زیر نویس انگلیی برای پخش 
درخارج از کشــورکه در ییک از جشنواره های 
خارج از کشــور هم شــرکت داشــت و مورد 

استقبال قرار گرفت.

-حــرف آخر و اینکه آیا ایده و کاری برای آینده 
دارید؟

 من بعلت اینکه بسیار عالقمند به درست کردن 
فیلیم درباره مرمت و رفو هســتم امیدوارم که 
زمان و موقعیت ســاخت چنین فیلیم هم پدید 
بیایــد و آنرا اجرایی نمایم البتــه من راش های 
زیادی از بازارها شــهرهای مختلف و در تمایم 
نمایشــگاههایی که برقرار شده است دارم که 
امیــدوارم کــه بتوانم از آنها اســتفاده نمایم و 
فیلیم مانند آموزش قــایل بافی هم آموزیش و 
هم نمایش هنر این هنرمندان عزیز را داشــته 

باشیم و به امید آنروز.
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با

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

قسمت پایا�ن

 آقای مجید جالیل

 - استاد رنگرزی فرش 
کت سهامی فرش ایران    - بازنشسته و مدیر رنگرزی دعوت به کار  �ش
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ادامه گفتگو از شماره قبل ...
آقای جالیل لطفا این قســمت از کارخانه 
را کامال برای ما شــرح دهیــد و بفرمائید 

عملکرد آن چگونه است؟
پشــمها وقیت وارد کارخانه یم شــوند به 
قســمت ســورت یم رود . و ســورتینگ 
بصورت دسیت انجام یم پذیرد و قسمت 
های مختلف پشــم و رنگهــای مختلف آن 
جدا ســازی یم شود و هر رنیگ یم شود 
یــک پــاریت کار و به مکان جــدا برده یم 
شود و سپس بترتیب شستشو شروع یم 
شــود مثال شنبه اولین پاریت را شروع یم 
کنند اول پشم های سفید شسته یم شود 
یکشنبه و دوشنبه پشــم رنگ شکری که 
کیم به زردی یم زند شســته یم شود و 
روز سه شنبه، چهارشنبه هم رنگهای الوان 
و پنج شنبه پشمهای سیاهی دارن شسته 
یم شــود .ایــن روش به ایــن دلیل اجرا 
یم شــود که آب تمیزی که در اولین روز 
شستشو وارد دســتگاه یم شود اسراف 
نشود و ضمنا پشم ها نیز بترتیب شسته 

شوند.

به نظر شــما بهتر نیســت که این پشــم 
ها درهمان مکان اول که چیده یم شــود 
سورت شود چون اینجا روی هم انباشته 
یم شــود و تمیز و کثیف با هم قاطی یم 

شوند کار دشوارتر نیست؟
درسته که کار سخت تر یم شود اما درآن 
مناطــق این امکانــات را نداریم آنجا فقط 
پشم چین ها کار را انجام یم دهند و همه 
را با هم جمع یم کنند و یم فرستند اینجا 
و کارگرهای خبره هســتند کــه آنها را جدا 
سازی یم کنند که البته اکنون این قسمت 
کارخانه هم بصورت پیمانکاری کار میکند.

قسمت پشم شویی کارخانجات کرج
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لطفا روش شستشوی پشم را توضیح 
دهید

همونطور که یم بینید زیر این دستگاه 
بزرگ شستشو، یک سیین وجود دارد و 
وقیت پشم ها وارد دستگاه یم شوند و 
در آب غوطه ور یم شوند و شستشو 
یم شــوند و توسط غلطک آبگیری یم 
شــود و آبهــا در داخل ســیین ریخته 
یم شــود و آب آن سیرکوله یم شود 
و دوباره به دســتگاه بر یم گردد تا در 

مصرف آب هم صرفه جویی گردد.
کال پشــم شــویی از قســمت حالجی 
شروع یم شود که دستگاهی داریم که 
پشم را باز یم کند و آن قسمت حالجی 
اســت و پــس از آن وارد حوضچه اول 

یم شود . این دســتگاه ۵ حوضچه دارد. 

حوضچه اول قســمت عرقگیری اســت 

د و با آب 
و الیــاف وارد حوضچه یم شــو

گرم عرقگیری میشــود و به حوضچه دوم 

و ســوم وارد یم شود که این حوضچه ها 

د و الیاف آغشته به آن یم 
مایع صابون دار

شود و طی دو مرحله شستشو یم شود 

و حوضچه جهــارم و پنجم مرحله آبکیش 

است که الیاف وقیت این ۵ حوضچه را طی 

یم کنند دیگر بوی پشم و بوی بد آمونیاک 

یم کنید و کامال شسته یم شود 
را حس ن

و تمام عرق وچریب آن کامال گرفته شده.
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بعــد از این ۵ مرحله شستشــو 
بوســیله بخارگرما تولید یم کند 
وپشم شسته شــده بر روی این 
ریلهــا خشــک یم شــود و طی 
مراحل کامال خشــک یم شــود. 
قسمت خشــک کن از 3 قسمت 
تشــکلیل شــده که هر قسمت 
حــدود ۵ دقیقه طول یم کشــد 
والیاف داخل این سیین ها به جلو 
یم آیــد و در قســمت بعدی یک 

پروانه ای وجود دارد که پشم ها را 
پشت ورو یم کند و برای قسمت 
بعدی یم فرســتد و در قســمت 
دوم هــم بــاز این حرکــت انجام 
یم پذیرد و همینطور در قسمت 
سوم هم اینکار تکرار یم شود تا 
مرحله آخر که کامال خشــک یم 
شود و در این قسمت آخر دیگر 
پشم ها اصال نه بوی بدی دارند و 
نه رطوبــیت دارند. و پس از آن به 

مرحله عدل بندی میروند.
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ایــن دســتگاههای شستشــو همــان 
دستگاههای قدییم هستند؟

بله ،این همان دستگاههای اولیه است 
که خریداری شــده . این دستگاه مال 
شــرکت جیمز آدامز امریکایی است و 
در ســال 133۵ به اینجا آورده شده و 
نصب شده است .و از همان سال هم 
تا کنون داره کار میکنه البته دستگاههای 
جدیــد و به روز آمــده و در خارج داره 
کار میکنــه اما این دســتگاه بــا وجود 
اینکه حدود 8۰ ســاله کار یم کند ییک 
از بهترین دستکاهها در منطقه است و 

بهترین شستشوها را دارد.
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این دستگاه در هر مرحله چند تن را 
شستشو یم دهد؟ 

در یک شیفت دوازده ساعته روزانه 
8 تن را یم تواند شستشو دهد.

این آب شستشو کجا یم رود و آیا 
مجدد استفاده یم شود؟

بله این آبها میرود قسمت تصفیه و 
پس از آن برای مصارف کشــاورزی 

استفاده یم شود.

بفرمائید پشــم ها پس از شستشو 
چه یم شوند؟

پشــم ها پس از شستشو بسمت 
دســتگاه عــدل بنــدی یم روند و 
دســتگاه عدل بندی هم دستگاهی 
اســت که همان موقع توسط همان 
شرکت امریکایی وارد و نصب و راه 
اندازی شد که این دستگاه حدود 4 
متر داخل زمین کار گذاشــته شده 
و پشم های شسته و خشک شده 
را داخــل این محوطــه یم ریزند و 
توسط دستگاه پرس و فشار حجم 
آن را کــم یم کنند تا حدی که کامال 
فشرده  و پرس یم شود و بوسیله 
زنجیرهای کناری آن باال یم آید و با 
گوین پوشــانده یم شود و دورش 
عدل بندی یم شــود و از دستگاه 
خارج یم شــود. پس از آن پشــم 
به کارخانجات ریســندیگ یم رود 
و یا اگر ســفارش تجار باشد همان 
بصورت عدل به آنها تحویل میشود.
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آیا صادرات پشــم شسته شده هم 
دارید؟

شــرکت فرش صــادرات نــدارد اما 
ممکنه  تجار که ســفارش شستشو 
و عــدل بنــدی یم دهند خودشــان 

صادرات داشته باشند.
 

این پشــم هــا متعلق به چــه منطقه 
ای اســت و آیا پشم های هر منطقه 
جداگانه شستشــو و عدل بندی یم 

شوند؟
بلــه، کامال جدا گانه اســت مثال اگر 
پشم از ایالم یا کرمانشاه و یا سیرجان 
یم آید بصورت جداگانه شستشو و 
بسته بندی یم شــود و بعد از عدل 
بندی هم برروی آن نوشته یم شود 
که مثال پشــم ســفید ۲ ایالم ) یعین 

سفید درجه ۲ ایالم( .

آقای جالیل این ســاختمانهای با عظمت  
آیا از اول برای کارخانجات شرکت فرش 

درست شده است؟
خیر، این ساختمانها در سال 13۲۷ اولین 
ســاختمانهای بتوین کرج بود که توسط 
آلماین ها بصورت مجموعه شهر صنعیت 
در کرج برای کارخانه ذوب آهن درست 
شده بود که پس از آن وسایل و امکانایت 
که برای کارخانــه ذوب آهن احتیاج بود 
در حین حمل به ایران باکشــیت، توسط 
کشــیت های دیگر زده شــد و غرق شد 
و پروژه متوقف شد و بهمین جهت این 
ساختمانها درســال 133۵ به شرکتهای 
مختلف واگذار شد. این منطقه به شرکت 
فرش واگذار شد و ساختمان عظیم دیگر 
به موسسه اســتاندارد و یک ساختمان 
هم به فین وحرفه ای واگذار شــد. اما تا 
ســالها  بعد از اینکه کارخانه ذوب آهن 
اصفهان زده شــد این قسمت بصورت 
انبــار برای کارخانه ذوب آهن اســتفاده 
یم شد بدین صورت که از اصفهان  آهن 
بوسیله قطار یم آمد اینجا و از این منطقه 

به مناطق مختلف کشور حمل یم شد.
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 لطفا کیم از قسمت قایل شویی 
توضیح دهید 

این قســمت نیز تقریبــا از همان 
سالها تاسیس شــد و دارای چاه 
عمیق برای شستشو یم باشد و یا 
فرشهای بافته شده از شهرستان 
به اینجا منتقل یم شــود و پس از 
پرداخــت کــردن روی فرش برای 
شستشــو و دارکــیش و عملیات 
اصیل به این قسمت وارد یم شود 
در این قســمت  فرشــهای تولید 
شــده  تحویل پرداخــت کار یم 
شود و فرشها توسط متخصصین 
پرداخــت یم شــود و مرتب یم 
گردد و پس از آن برای شستشــو 
یم رود  که بوســیله شستشوی 
بــا آب و مایع کامــال با روش نیمه 
صنعیت شسته و خشک یم گردد 
و اگر فــریش احتیاج بــه کارهای 
عملیایت از جمله دارکیش داشت 

در این قسمت انجام یم پذیرد.

آیا فرش از بیرون هم برای 
شستشو اینجا وارد 

یم شود؟
بلــه ، فرشــها را یــا خود 
اشــخاص یم آورنــد و یا 
تماس یم گیرنــد و حمل 
یم شــود اینجــا و تمایم 
عملیات انجــام یم پذیرد 
و برای مشتری ارسال یم 

گردد.

قسمت قالی شویی کارخانجات کرج
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قسمت مرمت و  رفو کارخانجات کرج
 در این قســمت چه کارهایی انجام 

یم پذیرد؟ 
در این قسمت فرشهایی که احتیاج 
به ترمیم و رفو دارد وارد یم شــود 
و توسط استادکاران و همکارانشان 
مرمت یم شــود و یا برای فرشهای 
نــو و تــازه چرم دوزی یم شــود و 
یا اگر این فرشــها باالزدیگ داشــته 
باشد توسط استادکاران درست یم 
شود. کال در این قسم تمایم مراحل 
عملیــایت فرش صــورت یم گیرد و 
فرشها بدون هیچ عییب وارد بازار یم 
شوند. البته  این قسمت کارخانه هم 

بصورت پیمانکاری کار یم کند.



29



30 the carpetplus

30

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



مقاله  تخصصی رنگرزی

معرفی" دندانه ها"
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دندانه چیست؟

پوســته خارجــی و با فلس های پشــم با 
خاصیت نفوذ ناپذیری خود درجذب رنگ 
مســتقیمًا اثر یم گذارند. مواد شــیمیایی 
خــاص و عملیات مکانیــیک یم تواند این 
پوســته را تضعیف کــرده و از بین ببرد. با 
از بین رفتــن این فلس ها، ســرعت نفوذ 
رنگ به داخل الیاف افزایش یم یابد. بدین 
ترتیب پشــیم که تحت تأثیر محلول های 
شیمیایی یا عملیات مکانییک قرار گرفته با 
در هوای آزاد به مد ت طوالین باقی مانده 
باشــد نسبت به پشــم معمویل خاصیت 
جذب رنگ بیشــتری پیدا کرده و پرنگ تر 

یم شود.

به عبــارت دیگر کالف ســفید پشــم بدون 
عملیات قبیل اگر با مقداری روناس جوشانده 
شود مالحظه یم شود. رنیگ که الیاف پشم به 
خود گرفته بسیار ناچیز و نایکنواخت است و 
بعد از شستشو تمام یا قسمیت از همین رنگ 
مختصر و نامطلوب از بین رفته و ضمنًا رنگ 
این کالف نیز در مقابل نور ثبات ندارد. حال 
اگر همان مقــدار کالف را قبل از رنگرزی در 
ییک از امالح مثًال زاج سفید یا سولفات آهن 
جوشانیده و سپس داخل حمام رنگ نمائیم 
مالحظه یم شود که رنگ جذب شده توسط 
الیاف پشم بسیار زیادتر و ثبات نیز دربرابر 
نور و شستشــو بیشــتر بوده و ضمنًا رنگ 

یکنواخت بدست یم دهد.

عکس : احسان جعفریگرد آوری : مریم طاهری
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از آنجایی که اکثر رنگزاهای طبیعی 
بــه دلیل عــدم حضور گــره های 
فعال تشکیل دهنده پیوند با پشم 
و ابریشــم میل ترکییب با الیاف را 
ندارنــد . نیاز به دندانــه ها که در 
واقع یک فلز با ظرفیت حداقل دو 
یم باشد برای جذب رنگزا توسط 
الیاف اســت . دندانــه دار کردن 
یک مرحلــه ضــروری در فرآیند 
رنگرزی است و باعث تثبیت رنگزا 
روی لیف یم شود و وسعت شید 
رنیگ حاصله را گسترش یم دهند 
در نوع پیوند اســایس بین رنگینه 
_ دندانه از یک طــرف و دندانه _ 
لیف از طرف دیگر به طور همزمان 
به وقوع یم پیونــدد و این نوع از 
پیوند از پیوند یوین _ واندوارس  و 

هیدروژین قوی تر است .

رایج ترین دانه ها نمک های فلزی 
ماننــد زاج ســفید- دی کرومــات 
 ( پتاســیم  - کرومــات   پتاســیم 
ســولفات آهن ( ســولفات مس و 
کلرید هستند که قبل یا بعد یا حین 
رنگرزی وابســته به دستور عمل 
رنگرزی استفاده یم شوند . گاهی 
اوقات دندانه هــا با موادی به نام 
کمک دندانه مانند اسید اگزالیک 
ترکیب یم شــوند . ایــن ها تاثیر 
دندانه ها رو بیشتر یم کنند .بعی 
گیاهان نیــز دارای مــواد دانه ای 
هستند به طور مثال اسید اگزالیک 

در برگ های ریواس .

رنگ های ساسیتنتیو از قبیل کاج و 
پوست گردو نیازی به دندانه برای 
تثبیت رنگ ندارند اما برای اصالح 
ثبات نوری رنــگ و اصالح گر یم 

توان از دندانه استفاده کرد .
کمک دندانه ها با دندانه ها ترکیب 
شده و اتصال رنگ بالیف را بیشتر 

یم کند و باعث یم شود که از دندانه 
بیشتر استفاده کنیم .

قبــل از دندانه دادن الیاف باید کامأل  
خیس شوند و فرآیند دندانه ای کردن 
نباید با ســرعت انجام شود زیرا یم 
توان تاثیر نامطلویب بر روی رنگرزی 
داشته باشد و موجب نایکنواخیت و 

یب ثبایت رنگ شود.
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عمل دندانه دادن الیاف به سه روش 
انجام یم شــود :  پیش دندانه ، پس 
دندانــه _تک حمایم  کــه در زیر به 

توضیح آن یم پردازیم :

پیش دندانه : اکثرالیــاف پیش دندانه 
یم شــوند به این معین که ابتدا  نخ 
مرطــوب در حمام دندانــه قرار یم 
گیرد و ســپس از داخل حمام دندانه 
خارج یم شــود و شسته یم شود و 
سپس به صورت مرطوب وارد حمام 
رنگرزی یم شوند . اشکال اصیل آن 
این است که به دو حمام برای رنگرزی 
نیاز اســت بنابراین سرعت رنگرزی 
پایین یم آیــد و از نظر مصرف بخار 
آب  و هزینــه های کارگران مقرون به 
صرفه نیســت و ییک از مزیت های 
این روش این اســت که امکان رنگ 
همانندی با نمونه سفارش داده شده 
وجــود دارد زیرا طی رنگرزی شــید 
رنیگ تغییر نــیم کند این روش برای 

رنگ ها روشن پیشنهاد یم شود.

پس دندانه: اگر دندانــه بعد از رنگرزی 
اضافه شــود آن را پــس دندانه ای یم 
نامند به بیان دقیــق تر یک پس دندانه 
در حمام رنگ جداگانه ای آماده شــده 
و بالفاصلــه الیاف رنگ شــده به حمام 
دندانه وارد یم شوند بدون اینکه آبکیش 
شود. اما گاهی اوقات دندانه در انتهای 
فرآیند رنگرزی به حمام رنگ اضافه یم 
شــود . این روش بهترین ثبات رنیگ را 
دارد زیرا در فرایند رنگرزی  رنگینه بهتر 
از روش دیگــه به داخــل رنگ نفوذ یم 
کند این روش بــرای رنگرزی رنگ های 
مشیک مناسب است . بزرگترین اشکال 
این روش دشواری در به دست آوردن 
شید مورد نظر است زیرا رنگ نهایی  تا 

تشکیل کامل الک مشخص نیست.

اسپرک

قرمز دانه

بلوط

جاشیر

پوست گردو

زردچوبه

وسمه

گلرنگ
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یک حمامــی: بعــی از الیاف را 
همزمــان با رنگرزی در یک حمام  
دندانه یم دهند  به این عمل روش 
یک حمایم یم گوینــد . درمورد 
رنگ های تیره ثبات و مقاومت در   
به دلیل رســوب    بــر روی لیف 
اندیک کاهــش یم یابد رمق کیش 

رنگینه ممکن است کامل نباشد.

نکتــه1: گرما به عملکــرد دندانه 
کردن ، کمک یم کنــد اما همراه 
پشــم باید ایــن عمل بــا احتیاط 
صــورت گیرد تا از نمدی شــدن 
ناخواسته یا آب رفتیگ جلوگیری 
شــود. ابریشــم نیز نیاز به دقت 
عمل دارد . برای محافظت کردن 
از درخشــندیگ ابریشــم باید از 
درجــه حراریت پایین تر از پشــم 

استفاده کرد.

نکته ۲: برای دندانه ای کردن الیافت 

گیاهی معموأل نخ بعد از شســت و 

شو قبل از دندانه ای شدن نیاز به 

اســید تانیک دارد این عمل جذب 

زد . کتان 
گ را موثر تر یم ســا

رنــ

را بایــد مدت زمان طــوالین تری 

نسبت به پنبه جوشاند زیرا نسبت 

به جذب رنگ مقاوم تر است.
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زاج  سفید

زاج  سیاه

قره قرووت

دی کرومات پتاسیم

سولفات آهن 2

کروم زرد

سولفات مس

اسید اگزالیک

انواع دندانه ها 
"زاج سفید"

 زاج سفید به شکل کریستال های سفید یا پودر 
یافــت یم شــود. اگر چه یک متده غیر ســیم 
است اما در صورت استنشاق باعث حساسیت 
یم شود. زاج سفید قدییم ترین دندانه شناخته 
شــده اســت که با قدمت دو هزار سال قبل از 
میالد در هندوستان مورد اســتفاده قرار گرفته 
است. زاج ســفید را میتوان روی همه ی الیاف 
اســتفاده کرد و رنگ ها را بــه طور خاص حفظ 
کرد و اکثرأ به شــیوه پیش دندانه مورد مصرف 
قرار یم دهند. اســتفاده بیــش از اندازه ی زاج 
روی پشم یم تواند پشم را بطور دائم کند و در 
صورت اتفاق افتادن چنین امری نیم توان آن را 

با شست و شو  یا آبکیش بر طرف کرد.
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"دی کرومات پتاسیم یا یب کرومات "
محلول نارنجی رنگ حاصل از کریستال های نارنجی کروم بعد از 
احیا تبدیل به محلول سبز یم شود . کروم ماده ای سیم است و 
یم تئاند برای پوست های حساس ، حساسیت ایجاد کند . کروم 
این امکان را یم دهد که رنگ های ثابت مشــیک ظرف دو ساعت 

رنگ شوند. کروم نسبت به 
نور حساس است و در جای 

تاریک نگه داری یم شود.
کروم باعث تثبیــت رنگزاها 

روی همه الیاف یم شود.

 "سولفات مس )کات کبود("
 از آنجا که مــس به صورت 
ای  فیــروزه  کریســتالهای 
موجود یم باشد آن را با نام 
زاج آیب نیز یم شناسند این 

دندانه ها سیم است.
یم تــوان این دندانــه را به 
عنــوان یــک پیــش دندانه 
روی پشــم و یا بــرای تیره 
تر کــردن یک رنگ به عنوان 
پــس دندانه اســتفاده کرد . 
مس یک شــیر رنیگ مشابه  
بــه کــروم یم دهدبنابراین 
نتیجــه کار مالیمتر ، کدر تر 
یم باشــد که از درخشندیگ 

کمتری برخوردار است.

"کلرید قلع "
قلع سیم  کریستال ســفید 
و حساســیت زا اســت قلع 
به همراه قرمز روشــن عایل 
گران قیمت روی پشم باقی 
یم گــذارد اگر در روش تک 
حمــایم با روناس اســتفاده 
شــود شــیر نارنجی روشن 
عایل تولید یم شود. یم توان 

در قلع به عنوان پیش دندانه یا پس دندانه روی پشم استفاده کرد. 
برای تثبیت یا روشــن تر شــدن رنگ از قلع به عنوان پس دندانه 
استفاده یم شود. اما اگر از مقدار زیادی قلع روی پشم استفاده 
شود باعث آیس پذیری و ایجاد حالت نمدی رویشم یم شود. به 
همین دلیل روش تک حمایم اســتفاده یم شود چون صدمات را 

کاهش یم دهد.



"سولفات آهن"
 آهن به شــکل کریستال های سبز یافت 
یم شــود که آن را زاج سبز یم نامند از 
آهن برای ایجاد شــیره های تیره و اغلب 
به عنوان یک پس دندانه برای کدر کردن 
رنگ ها اســتفاده یم شــود همچنین یم 
تــوان از آهن به عنــوان یک پیش دندانه 
یــا تک حمایم بهره برد آهــن را باید کم 
اســتفاده کرد اگــر مقدار زیــادی از آن 
استفاده شود. پشم را آسیب پذیر ساخته 
و تا حدودی باعث پوسیدیگ آن یم شود 
. مانند شــیرهای ســیاه و قهو ه ای قایل 
های کهنه که اغلب در اثر گذشــت زمان 

خراب یم شوند.

"تانیک اسید"
اسید تانیک یا تانن در چوب بلوط وگردو 
وجــود دارد . اســید تانیک یــک دندانه 
معمویل بــوده که در فراینــد رنگرزی با 
الیاف سلولزی مثل پنبه استفاده یم شود 
و یم تواند به صورت ترکییب با دندانه زاج 

سفید و زاج سبز استفاده شود.
کمک دندانه ها : اسید استیک _ فسفات 
ســدیم _ اسید فرمیک _ اسیداگزالیک _ 
هیدروسولفیت سدیم _ اسید سولفوریک 

_ کربناتســدیم )سودســوزآور( _ اسید 
الکتیــک )جوهــر قــره قروت( _ اســید 
سیتریک )جوهر لیمو( _ اسید کلریدریک 

)جوهر نمک(
ازکربنات ســدیم برای افزایش خاصیت 
بازی و تسهیل جذب در رنگرزی با نیل و 

وسمه استفاده یم شود.
رنگزاهــای طبیعــی را با توجــه به روش 
کاربرد یم توان به سه گروه تقسیم کرد :
رنگهای ساســتیرات : رنگ هایی هستند 
که برای اتصال به لیــف نیازی به دندانه 

دادن ندارند مثل کاج و گردو.
رنگ های دندانه ای : رنگ هایی هســتند 
که برای اتصال به لیف نیاز به دندانه دارند 

مثل رنگ هایی چون روناس و اسپرک
رنگ های خیم : مثل نیل و وسمه که این 
رنگ ها محلول در آب نیستند نیاز به یک 
قلیا برای حمام رنگرزی هستند و اکسیژن 
باید توســط یک فرایند شــیمیایی به نام 
احیا زدوده شود که عمومأ در رنگرزی با 
نیل قلیای مورد نظر را با سود تأمین یم 
کنند و ماده احیا کننده هیدروســولفیت 

سدیم است.
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Persian Handmade

"آرتیرانی" هنِر نفیس ایرانی

- 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

تبلیغات
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پایان


