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آقای عیل سیف محمدی

پژوهشگر فرش دستباف
فروشنده ،تولید کننده و 1

کارپت پالس

مجله اینترنتی فرش دستباف ایران
سال نخست /زمستان  /98شماره 7

سرمقاله | مریم طاهری
تار |دکرت سید طاهر صباحی

سردبیر :مریم طاهری تفرشی
دبیر تحریریه /مدیر هنری  :مهدیار پیرزاده
مدیر اجرایی :فرزانه مرادی
تحریریه :گروه نویسندگان
طراحی :آتلیه گروه سپنج
سازمان تبلیغات و آگهی ها09126935291 :

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.
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به دارُ ،چلهُ  ،تار و پودِ قایلِ نیمه تمام خیال چشم دوخته ام...
گوش سپرده ام به زمزمه ی دخترک نقشه خوان که یم خواند
سبز بزن ،پس آیب.......
سپید بزن ،پس گیل......
زرد بزن ،پس مِ یل .......
اینگونه است که گره به گره ،رنگ به رنگ
تو را یم بافم...
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این هفتمین 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.

سرمقاله

بشود که شادی از اهورا فرو رسد

بمناسبت نزدیک شدن به سال نو و رسیدن
نوروز باســتاین ایران ،خواستم کیم از پایه
گذاران این ســنت بســیار زیبا و دوسیت ها
صحبــت کنم و به همین ســبب بــه یاد یک
نقشه زیبا که چندین سال پیش در مجموعه
فرش دستباف پازیریک که سرپرسیت واحد
طــرح و رنگ را بعهده داشــتم و با همکاری
گروه انجام دادیم افتادم  .در ســال 84-83
بود که مدیریت مجموعه جناب آقای دیهییم
سفارش یک کار بزرگ طراحی را به ما دادند
و قرار شد که یک فرش با موتیف های ایراین
و داستان تخت جمشید و کاخ آپادانا و هفت
مرحله زرتشــت را به تصویر بکشیم تا از آن
فرش بزریگ بافته شود .
بعد از مدتها تحقیق و کتابخواین در کتابخانه
بیشــابور دکتر جنیدی کــه در خیابان بوعیل
سینا قرار داشت که (متاسفانه این کتابخانه
جمع شد ).جهت رنگ آمیزی و جامع و رسا
بــودن این تصاویر ،برای دورتا دور فرش 25
متری فکر کردم که بهترین موضوع ،وصیت
نامه و توصیه نامه های پادشاهان هخامنشیان
یم باشــد .به همین ســبب چنــد خطی از
درخواست های شــاه که از اهورامزدا برای
کشــور و مردمانــش یم خواهد بــر دیواره
جنویب تخت جمشــید که با خط میخی ثبت
شــده و برداشــی از کتاب کــوروش کبیر
نوشته ابوالکالم آزاد و ترجمه استاد پاریزی
باستاین بر دور تا دور این فرش نقش بزنم .
روزهای بسیار زیادی طول کشید تا توانستیم
این اثر زیبــا را خلق کنیم .امــا بدلیل اینکه
رجشــمار  100بود و هر بافنده ای آن را کار
نیم کرد و مشکالت دیگری که وجود داشت،
حیت با وجود اینکه بافت آن شروع شده بود
اما متاسفانه این فرش به انتها نرسید و فقط
حاشیه آن بافته شد .برای اینکه طرح حاشیه
بریده نشــود ،فقط حاشــیه را بطــور مجزا
طراحی کردم تا الاقل از آن بشــکل کلیگ (
نوعی اندازه فرش ) استفاده شود .
این قصه بافت این فرش زیبا بود...
امــا هدفــم از آوردن ایــن قصــه در اینجا و
بیان نوشــته های دور تــا دور فرش به دلیل
رویارویی کشورمان با مشکالیت چون بیماری

5

بشود که شادی از اهورا فرو رسد
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در حدود
ه
ک
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نیاکانمان
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ستار بودن
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ن کشــور
شــاه  :ای

مرا ارزاین داشت ،زیباست و دارای اسبان خوب
ومردم خوب است ،بخواســت اهورا مزدا و من
داریوش شاه  ،این کشور از دشمن نیم هراسد.
گوید داریوش شاه  ،اهورا مزدا و ایزدان مرا یاور
باشــند .اهورا مزدا این کشور را بپاید از دشمن،
از خشکســایل و از دروغ  .به این کشــور نیاید نه
دشــمن  ،نه خشکســایل  ،نه دروغ  .این را من از
اهورا مزدا و ایزدان خواهانم  .اهورا مزدا با ایزدان
این بخشش را بهره من سازد.
کتیبه خشایارشا بر دیواره دروازه ملت ها
خدای بزرگ است اهورا مزدا ،که این زمین را آفرید،
که آن آسمان را آفرید  .که مردم را آفرید و شادی
را برای مردم آفرید .که خشایارشا را شاه کرد .یک
شاه از بسیاری  ،یک
فرمانروا از بسیاری ،
من خشایارشــا  ،شاه
بزرگ  ،شــاه شاهان
 ،شــاه کشورهایی که
مــردم بســیار دارد .
شاه این کشور بزرگ،
دور و گسترده  ،پسر
داریــوش شــاه  ،یک
هخامنــش  ،گویــد
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خشایارشــا :به اراده اهورا مزدا این دروازه
همه ملتها را من ساختم .بسیار ساختمانهای
زیبای دیگر که من ساختم و پدرم ساخت .
هر آن بنایی که زیبا اســت ما به یاری اهورا
مزدا ساختیم  .گوید خشاریارشا ،مرا اهورا
مــزدا پایدار دارد و کشــورم را  ،و هر آنچه
پدرم ساخت آن را اهورا مزدا بپاید.
کتیبــه اردشــیر دوم بــر پای ســتون کاخ
آپادانای شوش
گوید اردشیر ،شاه بزرگ  ،شاه شاهان ،شاه
کشورها  ،شاه این سرزمین  ،پسر داریوش
دوم شــاه  ،داریوش پســر اردشــیر شاه ،
اردشیر پسر خشایارشاه  ،خشایارشاه پسر
داریوش شــاه  ،داریوش پســر وشتاسب
هخامنــی  .این آپادانــا را داریوش بر پای
ســاخت آنگاه هنگام پادشاهی اردشیر پدر

پدرم ،در آتش ســوخت  .بیــاری اهورا مزدا  ،آناهیتا و
میترا فرمــان دادم این آپادانا را دوباره بســازد .اهورا
مــزدا ،آناهیتا و میترا مرا از هر بدی بپایند و آنچه را که
من ساخته ام از گزند دور کنند و از ویراین پاس دارند.
این نوشــته ها ،انتخابهایی بودند که مــن برای دور تا
دور حاشــیه فرش در نظــر گرفتم تــا بدانیم در همه
حال پادشاهان ایران از اهورامزدا برای ایران و ایرانیان
خواستار بودند.
شــادی و پایــداری را
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دکترسید طاهر صباحي

دکتــر طاهــر صباحی متولد ســال
 ۱۳۱۹در تهــران اســت .و مــدرک
دکتری خود را در رشــته داروسازی
از دانشگاه بولونیا دریافت نموده و
از ســال  ۱۳۵۱به صورت تخصیص
وارد عرصه هنر فرش شــده است.
ایشان در سال  1984به عنوان ییک
از اعضای هیئت موســس بازرگانان
فرش شرقی ایتالیا شروع به فعالیت
نموده و در سال  1986نیز به عنوان
رئیس کلوپ فرش شــرقی انتخاب
شد.
دکتر صباحی با سالها سابقه درخشان
در عرصــه پژوهــش و فعاليت های
فرهنیگ در کميســيون ها و انجمن
هــای فرش کشــور هــای اروپايی،
از جمله کميســيون مــی ارزيایب،
اتحاديه مجموعه داران فرش ،انجمن
دوستداران فرش و هيات بين الملیل
فرش در ايتاليا و همچنين کميسيون
ويژه فرش در آلمان و اطريش و در
اروپا به عنوان يكي از كارشناســان
معتبــر فرش فعاليت مــي كند .او تا
بــه حال  18عنــوان كتاب بــه زبان
هاي ايتاليايي ،فرانسوي و انگليسي
درباره هنر فرش ايراني منتشر كرده
اســت .از جمله اين آثــار یم توان
به قایل های شــرقی ،هنر و ســنت
 ،)1986فرشــهای عشــايری ايران
 ،1989سواران شرقی ،1991جاجيم
های شاهســون وهنر قایل بافی در
مشــرق زمين ( )2007و آخرین آن
که در دو جلد یم باشد به نام قالین
( )2019اشاره کرد .صباحي عالوه بر
اين 14 ،سال است ،که نشريه اي با
عنوان "گره" به دو زبان انگليســي و
ايتاليايي منتشر مي كند آثار و نوشته
های یب نظيــری را در جهت معرفی
دستبافته های ايراین دارند.
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موزه کوچک و در عین حال زیبای اســتاد صباحی در تورینو،
شــهري در شــمال ایتالیا بنا نهاده شده و در آن مجموعه ای
نفییس از فرش های شــخیص اش را به معرض نمایش عموم
قرار داده اســت .این مجموعه در طول سال پذیرای بسیاری
از عالقه مندان و محققان فرش یم باشد.
دکتر صباحی براي نوشتن كتاب هايش سفرهاي زيادي كرده
 ،مــوزه هاي دنيا را ديده  ،به تماشــاي محل هاي بافت فرش
از قفقــاز تا تركيه رفته ،ديــده هايش را با كتاب هاي موجود و
فرشــها مقايسه كرده است و به نكات تازه اي رسيده .ایشان
دربــاره مجموعه داری یم گویند که مجموعه داري هم نوعي
بازي و عشــق و عالقه به فرش هاست .شما ديگر وارد دنياي
فرش هاي زيبا مي شويد .مقابل آن ها مي ايستيد و حاضريد
براي آن فرش همه چيزتان را بدهيد تا زيبايي آن به شما تعلق
پيدا كند.
تعداد فرش هاي مجموعه ایشان خيلي زياد است به طوري كه
مــي توان آن ها را به گونه هاي مختلف طبقه بندي كنم .فرش
هــاي ازبك ،تركمن ،خورجين هاي زيباي مشــرق زمين ،فرش
هاي بلوچستان و زابل ،كرمان ،سوزني هاي ازبكستان ،واگيره،
رو اســبي ،و انواع فرش تبريــز كه هر كدام براي خودش يك
مجموعه است.
سایه شان مستدام باد

#تار

مرحوم احمد ستاری

#پود

استاد احمد ســتاری متولد سال  ۱۳۲۶در
کاشــان بود .خانواده رنگرز ستاری از عهد
قاجــار تاکنون در این حرفه فعالیت دارند و
جد بزرگ این خاندان استاد ستار رنگرز بود
که ایشان صاحب دو فرزند به نامهای محمد
صــادق و جواد بودند .هر دو فرزند اســتاد
ســتار رنگــرز ،از رنگرزان بنــام عصر خود
بودند که استاد احمد ستاری فرزند محمد
صادق راه پدر و خاندان خود را در رنگرزی
ادامــه داد .او که در رنگرزی گیاهی مهاریت
ویــژه داشــت ،از اعضای هیئت موســس
انجمــن علیم فرش ایران بــود و افزون بر
رنگرزی حرفهای ،ســالها فنون این رشته
را در دانشــگاه به دانشجویان رشته فرش
تدریس یمکرد .ســتاری تنها تا پایان دوره
ابتــدایی درس خوانده بود به واســطه نیم
قرن فعالیت در حوزه رنگرزی در دانشــگاه
کاشــان به عنــوان مدرس در رشــته فرش
تدریس یم کرد  .اســتاد ســتاری همکاری
خود را به عنوان اســتاد رنگرزی از ســال
 ۱۳۵۴با شرکت سهایم فرش ایران آغاز کرد
که در شــعبههای گلپایگان و کاشان شرکت
ســالها مشــغول فعالیت بود .چهارم آبان
ماه سال  1395طی مراسیم در دانشگاه
کاشان از نیم قرن تالش استاد حاج احمد
ستاری هنرمند پیشکسوت رنگرزی سنیت
ایــران درارتقاء هنر فرش دســتباف ،تجلیل
شــد .هنرمند نامدار رنگرزی فرش کاشان،
در ســن  ۷۲سالیگ به تاریخ  7بهمن 1398
در زادگاهش به دیار باقی شتافت .
روحش شاد و يادش گرامي باد
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معرفی یک هنرمند
حامــد اکریم ،هنرمند ،پژوهشــگر و فعال
حوزه میراث فرهنیگ و صنایعدســی شهر
ابرکوه اســت .ایشــان با تجربــه خود در
حوزه میــراث فرهنیگ ،تاکنــون چهار اثر
صنایعدســی ،هنری و فرهنیگ شهرستان
ابرکوه را احیا کرده و به ثبت میل رســانده
اند .در حال حاضر این آثار هنری در مرکز
آموزش و نمایش صنایعدســی شهرستان
ابرکوه با برنــد "دســواره" در حال تولید
است.
لطفا خودتان را معرفی کنید.
حامد اکریم هســتم ،متولد سال ،۱۳۶۰شــهر ابرکوه .از نوجواین و حدود ســال
 ۷۲شــروع به کار کردم .تاکنون تحقیقات
میــداین وســیعی در زمینه انــواع گویش،
پوشــاک ،خــوراک ،صنایعدســی ،انواع
بازی و ســایر مواردی که مربوط به مردم
شهرســتان ابرکوه یم شــد ،انجام دادم و

the carpetplus

10

گزارش :فرزانه مرادی

عکس ها :احسان جعفری

برای ماندگاری این آثــار و فرهنگ در حال چاپ
کتایب با همین موضوع هستیم.
ازجمله کارهایی که برای احیای آن بیش از چهارسال وقت گذاشــتم ،چهار صنعت دست است.
عارســک ُجیل که از
ُ
ســفره خمیر یا ســفره آرد،
تکه پارچه درســت یمشده ،محصوالت نمدی و
چنته بافی .ایــن  ۴اثر بیش از نیم قرن بود که به
فرامویش سپردهشده بود.
لطفا در مورد کارتان و بافیت که احیا کردید توضیح
دهید.
در مورد سفره خمیر و سفره آرد ،مریب نداشتم.هرجایی که رفتم ،هر روستایی که معرفی کردند،
اساتیدی داشــت مثل خانم فاطمه ،حاج کوچک
خانم ،یبیب گوهــر که پیش هرکدام رفتم ،گفتند
فراموش کردیم یا اینکه توانایی انجام آن را نداریم.
درنهایت یــی از خانمها گفت که مادربزرگ من
ایــن کار را انجــام یمداده و مــن یم توانم نوع
ملیلهبافی سفره خمیر را به شما بگویم .درنهایت
توانستم با راهنمایی ایشان و از روی نمونه های
 70و  80ساله مهندیس معکوس انجام دهم و این
بافت را انجام دهم.
از نظر بافت ،ســفره خمیر شــبیه گلیم بوده وتنها تفاوت آن با گلیم ،ملیلهبافی وسط کار است.
سفره پنبه ای ،ملیلهبافی با نقوش هندیس لوزی،
چهار گل ،چهار لوزی و شاپرک است .به حوض
وســط ســفره نیز که برای ســوچه خمیــر بوده
اصالحا "جاسوچهای" یا "تاس" یم گفتند .حاشیه
دور سفره مشهور به "حاشیه سلسلهای" است
و متعلق به شهرســتان ابرکوه است و با توجه به
سخت بودن اجرا و دقت زیاد ،زمان زیادی طول
یم کشد.
استاد شما در یادگیری اینکار چه کیس بود؟
خانیم که گره را به ما آموزش داد "مش فاطمه"بود .ایشان اهل ابرکوه و ساکن محله درب قلعه
هستند .ایشان با توجه به سنشان ،زن هوشیاری
هســتند و ایــن بافــت را در دوران کــودیک از
مادربزرگشان یاد گرفتند .ایشان راهنمایی بسیار
خویب در نحوه گره زدن به من کردند اما شــیوه
بافت را به خاطر نداشتند .اما خدا را شکر با کار
شبانهروزی و مشــکالیت چون دوری از خانواده،
توانستم این بافت را احیا کنم.
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پیشــینهی سفره خمیر از کجاست و چرا به این
کار سفره خمیر یمگویند؟
در حال حاضر این محصول در هیچ جای دیگریدر ایران تولید نیم شــود .اما درگذشته بسیار
مورداستفاده قرار یمگرفته و جز آدابورسوم
همه مــردم ایران بوده که به همین ســبک ،اما
بــا نقوش کمتری بافته یمشــده اســت .دلیل
نامگذاری به این علت است که زمان پخت نان،
وقیت خانمها یمخواستند خمیر را پهن کنند ،از
این سفره استفاده یمکردند و این سفره از آردی
که در آن نگهداری یمشد در مقابل حشرات ریز
محافظت یمکرد .همچنین به دلیل اســتفاده از
پنبــه در این کار ،یمتوان نان را پنج تا هفت روز
داخل سفره نگهداری کرد.
درگذشــته بافتن ســفره پنبهای که ییک از اقالم
جهیزیــه عروس به شــمار یمرفت ،همــراه با
آدابورســویم بوده که به آن "سرســفره ای"
یمگفتند .مادر عروس هنگایمکه بافتن این سفره
بهپایان یمرسید از همســایهها و اقوام نزدیک
فامیل برای بریدن و آستر کردن این سفره دعوت
یمکردند .مهمانها بنابه فصل و به اصالح محیل
"سردسیت" ای مانند ،مویز ،انار یا انجیر خشک
و مــادر داماد هم یک کلهقنــد و یا یک چارقدی
برای عروســش هدیه یمآورده و مراسم جشن
و ســرور تا زماین که سفره آستر یمشد ،ادامه
داشــته اســت .مادر عروس ،در شب عرویس
حتمًا بایسیت ناین پخته و نان را داخل سفره به
عروس یمدادند که برکت سالش باشد.
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در گذشــته چه محصوالیت با این روش بافت تهیه یم
شد؟
 ازجمله محصوالت که به این شیوه بافته یمشد "توشهدان"" ،جوال" و "خورجین" بود .توشه دان مخصوص
افرادی بود که مسافرت یمرفتند یا تاجر بودند و حالت
چمدان امروزی داشته است .جوال ،کیسه حمل آرد و
گندم بوده است و خورجین برای دوچرخه و حیوانات
مورداستفاده قرار یمگرفت.
در حال حاضر چه محصوالیت کاربردی از این بافته تهیه
یم شود؟
 محصوالت روتخیت عروس و داماد اســت .پردههاییکــه ورودی در نصب یمکنند .کیف پول ،کیفدســی،
کیف دویش ،کولهپشــی ،چمدان مسافریت ،تکهدوزی
مانتو و کفش .که ایــن محصوالت با تغییر کاربری و با
طراحیهــای جدید در حال انجام هســتند و یمتوانند
باعث ایجاد شغل و کارآفریین شوند.
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زمــان بافت هر کــدام از این بافته ها چقدر
است؟
 بستیگ به مهارت فرد بافنده دارد .اما برایبافــت هر یک مترمربع از ایــن کار ،حدودًا
 5تــا  14روز زمــان صرف یمشــود .زنان
خانــهدار با توجه به مشــغلههایی که دارند
زمان بیشتری طول یم کشد تا یک کار را به
اتمام برسانند .اما بهطور متوسط ،بافت هر
مترمربع دو هفته به طول یمانجامد.
الیاف مورد نیاز خود را چطور تهیه یمکنید
و این الیافها با رنگهای شیمیایی رنگرزی
یمشوند یا رنگ گیاهی؟
ما در منطقهای هســتیم که درگذشته پنبهزیاد کشت یمشد اما در حال حاضر به علت
کمبود آب این محصول خییل کم کشــت و
صرفًا برای مصارف خانیگ استفاده یمشود.
امروزه ما بیشتر الیاف موردنیاز خودمان را
از یزد تهیه یمکنیم و قصد داریم از خراسان
و اصفهان هم این نخ پنبه را تهیه کنیم.
در مورد رنگرزی ،تمام قســمتهایی که ازپشم بافته یمشود که همان ملیلهها است

از رنگ شیمیایی هستند اما برنامه داریم
برای محصوالت صادرایت از پشمهایی که
خودمان رنگرزی یمکنیم و رنگرزی طبیعی
هستند استفاده کنیم.
در زمینه تبلیغات چه کاری انجام دادید؟
 تاکنون بیشــتر زمان مــا صرف آموزش،احیــا و ایجاد فضایی که بتــوان در آن به
آمــوزش پرداخت ،شــده اســت .برای
تبلیغات و معرفــی هم کاالهایی بهصورت
هدیــه دادیــم و در شــبکههای مجازی
تبلیغ کردیم .اما قصــد داریم از این پس
به تبلیغات توجه بیشــتری داشته باشیم.
تاکنــون حدود پنجــاه نفــر از خانمهای
منطقه ابرکوه آمــوزش الزم را دیدهاند و
برخی از آنها نیز توانایی الزم برای آموزش
به هنرجویان جدید را بهدست آوردند .به
حمدالله این بافت ماندگار و حفظ شــد و
برنامهریزی الزم برای بازاریایب و صادرات
به کشــورهایی مثل فرانسه و ایتالیا و هم
در حال انجام است.
احیا هنر عروسک های پارچه ای به نام
عارسک ُجیل" در منطقه ابر کوه توسط هنرمند
ُ
"
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آیا حماییت از ســازمان میراث فرهنیگ یا
سایر ارگان دریافت کردید؟
نیمتــوان گفــت که حمایــی از این کارانجامنشده ،بله ،حمایتهایی انجامشده
اســت اما نه به شــکیل که شایسته هنر
این شهر باشد .سازمان میراث فرهنیگ،
خانه تاریخی "قیــویم" را در محله درب
قلعه شهر ابرکوه در اختیار ما قرار داد تا
اولین مرکز آموزش و نمایش صنایعدسیت
شهرســتان ابرکوه را راهاندازی کنیم .در
حال حاضر در ایــن مکان چهار محصول
با برند "دَ ســواره" کــه در گویش محیل
ابرکــوه بــه صنایع مرتبط با دســت گفته
یمشــود ،تولید یمشــود .حداقل توقع
مــن از مســئولین و هــم شــهریهای
خودم این است که ســوغات شهرشان
را بشناســند و به دیگــران معرفی کنند.
شــهرداری ،فرمانداری یا ارگانهای دیگر
شهر یمتوانند برای هدایا و سوغاتهای
خود از این محصوالت اســتفاده و از این
طریق کمک شــایاین به ترویج اســتفاده
از صنایعدســی کنند .همچنین از فعاالن
گردشگری که به خویب از این کار حمایت
یمکنند ،تشکر یمکنم.

شانه قالی

ارسی مو تابی

چرخ نخ ریسی

چرخ نخپنبه
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چخ

چخ چی

جوال

سخن پایاین
قایلبافهــا و هنرجویاین که ســایر
بافتهــا را کارکردند نظــرات مثبیت
نسبت به پارچه خمیر به دلیل سادیگ
و زمــان کوتــاه در بافــت داشــتند.
امیدواریم این کار رونق بیشتری بگیرد
تا صرفه اقتصادی بیشــتری داشــته
باشد و هنرجویان بیشتری به این کار
جذب بشوند.
در پایان از تمــام افراد و همچنین ازمجلــه کارپت پالس که در معرفی این
کار نقش داشتند ،تشکر یمکنم.

the carpetplus

16

تبلیغات

Arti ranj .group

17

Art iranjgroup

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

ن
خودما� با دست اندرکاران فرش است نه مصاحبه ،
این یک گفتگوی
بهم� سبب هر آنچه که نوشته شده بدون هیچ کم و ت
ین
کاس� با همان
لحن گفتمان نگارش می شود.

گفتگو

آقای عیل سیف محمدی
فروشنده ،تولید کننده و پژوهشگر فرش دستباف
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بــا ســام ،لطفــا در آغاز یک آشــنایی ازخودتون برای ما بفرمایید؟
نام اصیل من قنبر سیف محمدی است اما
با نام کوچک عیل شــناخته شــده ام  .من
وقیت وارد بازار شــدم در خدمت شخیص
بــه نام حبیب میــر آخور بودم کــه افتخار
شاگردی ایشــان را داشتم .ایشان ییک از
بهترین ها بود و مجموعه جنســهای کهنه
ای که داشت مجموعه کامل و بسیار قوی
بود و بعنوان ییک از بزرگترین دانشگاههای
فرش برای من اعتبارداشــت و من آنجا کار
یاد گرفتم  .من خودم میگم اگر خبره های
فرش ایــران را بخواهیم به شــکل هرم در
بیاریم و یــا مجموعه دارهای فرش ایران را
بخواهیم بصورت هرم در بیاریم این حبیب
میر آخور هم بلحاظ مجموعه و هم تخصص
در راس هرم بود و من ســعادت شاگردی
ایشــون رو داشــتم طی این دو سال و نیم
من خییل چیزها از ایشون آموختم  ،اقتصاد
بازار چیزی نیست که بشه تعریف کرد مثل
اقتصادی که در دانشگاهها درس یم دهند
 .اقتصاد بازار یک چهارچوب و قوانین زیبای
خودش رو داره  .از رنگهایی که در زمانهای
مختلف عوض یم شد آموختیم که سن قایل
رو حدس بزنیم و از چله کیش ها و شیرازه
ها و متریایل که بکار رفته بتوانیم محل بافت
قایل را تشــخیص بدهیم اینها را من از آذر
سال  52تا خرداد 55که دو سال و نیم میشد
نــزد آقای میر آخــور در دل بازار آموختم .

 یعین از سال  52وارد دنیای فرش شدید؟من دیپلم که گرفتم دانشــگاه نتوانســتم قبول
بشــوم و دو ســال کنکــور شــرکت کــردم و
دیدم کــه وقتم را دارم تلــف یم کنم رفتم نظام
وظیفــه و پس از آن هم وارد دنیای کار شــدم .
از شجره خانوادیگ شما و پدر شما آیا در وادیفرش بود؟
خیــر  ،اصال  .من اول وارد دنیای فرش شــدم و
پس از آن عاشق فرش شــدم  .ببینید من فرش
رو از نــگاه خودم براتون تعریف کنم من موقعی
که شــاگرد حبیب میرآخور شدم فکر یم کردم
یک قایل ســبزه وار  12متری که پدرم قســطی
خریده بود بــه مبلغ  4000تومــان این بهترین
فــرش دنیا بود چون مــن روی آن قایل بزرگ
شــدم .روز اویل که من نزد ایشــون بودم
و بعنوان حســابدار ،ایشــان یک قالیچه
فروختنــد بــه مبلــغ  70هــزار تومان
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( 10هــزار دالر) من اصال تعجب کردم مگه میشــه یک
قالیچه  70هزار تومان باشه یا یک قایل  300هزار تومان
باشــه و گفتم این موقعیت خویب اســت که البته مدت
زیادی نگذشــت ،یعین چهارمین روز بود که من با استاد
سیروس پرهام آشنا شدم .ایشون اطالعایت رو در مورد
فرشهای قشــقایی گردآوری یم کرد و بهترین جایی که
ایشــون یم توانست آنها را جمع کند در مجموعه آقای
میرآخور بود .و حبیب میر آخور هم وقیت یک قشــقایی
بدستش یم رسید زنگ میزد به آقای پرهام و ایشون یم
آمد عکس یم گرفت و یــا میبرد و عکایس یم کرد ومن
زماین که با اســتاد پرهام صحبت کردم متوجه شدم با
چه کساین آشنا شدم فهمیدم که پا گذاشته ام به یک لبه
اقیانوس به وسعت مشرق زمین و به عمق  10هزار سال

تاریخ  .و حاال اگر بپرســید چرا  10هزار سال تاریخ یم
گویم که من با شاهنامه آشنایی دیرینه دارم و شاهنامه
تاریخ  10هزار ساله منطقه رو ترسیم یم کنه یم بینم که
بر لب این اقیانوس یک عــده ای جواهر هایی رو جمع
آوری یم کنند و زندیگ یم کنند و یک عده ای خطر کردند
و تا گلو در آب فرو رفتند و گروهی غوایص یم کنند  ،و تا
اعماق تاریخ کنجکاوی یم کنند  ،پژوهش یم کنند و کتاب
یم نویسند و آنچه که در این تارییک ها بدست یم آورند
به آنهایی که بر لبه این اقیانوس نشسته اند یم رسانند.
و تا عمق  2500ســاله این اقیانوس چیزهایی پیدا شده
و من خودم فکر کردم از عمق  2500سالش تا  10هزار
ســال در تارییک هســت و در حدس و گمانه و هر کس
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داره که کال  35شــغل درآمد زا هستند  .من
یــواش یواش از زنجیره فروش حرکت کردم
به سمت شناخت پشــم و شناخت الیاف .
خوب ســازمان اســتاندارد ایــران اطالعات
جامعــی راجع به انــواع نژادهای گوســفند
در ایــران و نوع پشــمهای آنها و ضخامت و
کیفیت آنهــا داره که من مطالعه کردم وبرای
دیدن این پشــمها من به تمام مناطق ایران
ســفر کردم و این پشم ها را خریداری کردم
و در کالســهایی که مرکز مــی فرش برقرار
کرد شرکت کردم و دوره های الیاف شنایس
شــرکت کردم و من االن تمام نوع الیافهای
پشــم را یم شناسم و ضمنا فروش فرش به
رکود رســید دلییل نداره مــن مثل بعیض از
فرش فروشــها از وادی فرش برم بیرون  .ما
االن درتهران حداقل  5000فرش فروش را از
دست دادیم  ،وقیت که راکد شد از این صنف
رفتند بیرون ویل من از زنجیره فروش حرکت
کردم و به تولید پرداختم .ســفارش از خارج
یم گیرم ،یم دانید که مزیت برتر فرش ایران
که اصال با هیج کجا قابل رقابت نیست و من
این ســفارش ها را با پشم دستریس و رنگ
گیاهی و نقشه های مورد نظر مشتری ها را
با کیفیت یم بافم و از رجشمار  20تا  40رج
ســفارش یم گیرم و یم بافم  .تولیدات من
هم چون ســفارش مشتریان هست و نقشه
ها سفارش هست هیچگاه هیچ عکیس از این
کارها را منتشــر نیم کنــم .خودم ،مجموعه
ای از عکســهایی از فرشــها ،بخصــوص از
عشایر ،بلوچ .بختیار ،لری و همدان را جمع
آوری کــردم کــه اگر قرار باشــه یک روزی
خــودم تولید کنم و بفروشــم این مجموعه
ای که خودم آرشــیو کردم را خواهم بافت .
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 شــما در اصل در اول کار در رسته فروشفرش بودید درسته ؟
بله فروش فرش عشایری  .البته من در اول
فروش توریسیت داشتم  .من بعد از دو سال
ونیم که شاگردی کردم توی خیابان فردویس
فروش فرشــهای عشــایری را به توریستها
داشتم من در میدان فردویس بساط میکردم
و خارجی ها از من خرید یم کردند و بعد از
 6ماه من توانســتم در خیابان خردمند یک
مغازه بخرم و چون پشت سفارت امریکا بود
و رفت و آمد از طــرف خیابان کریمخان از
جلوی مغازه من بود توریســتها یم آمدند و
مغــازه من جا افتاده بــود  .بعد از انقالب که
توریست ها رفتند ما متوجه شدیم که دیگر
این شغل نیســت  .و روی آوردیم به فروش
داخــی و در اصل فروش داخــی ما را اغنا
نیم کرد و ما اقدام بــه کار صادرات کردیم
و با مشــتریاین که مــن از خارج گرفتم چند
سایل با کارت بازرگاین صادرات یم کردیم و
زماین که صادرات هم به مشــکالت خودش
خورد من شروع
کــردم بــه تولید
و بســمت تولید
فرش رفتم و مغازه
خردمنــد را رهــا
کــردم و در بازار
یــک حجــره ای
گرفتم و مشغول
بــکار شــدیم .
 یعین االن دیگهصادرات ندارید ؟
نــه اصال نداریم .
من تولید یم کنم
و بــه گمرک امام
تحویــل یم دهم
من دیگــه کارت
صــادرات ندارم
و هیــچ کاری به
صادرات ندارم و
فقط تولید یم کنــم و کال قراردادهایم ریایل
اســت و یم گیرم و کار را تحویل یم دهم .
 آقای ســیف محمدی من بخاطــر دارم کهشــما یک دوره ای تشــکچه های کوچک و
یا کوســن های کوچک دستبافت تولید یم
کردید که اینها مطلوب کشــورهای آســیای
شرق بود مثل ژاپن و کره بود آیا اینها بعنوان
یک دستبافته خوب ایراین در آنسوی مرزها
بوده و تولیدش خــوب بوده و آیا هنوز هم
ادامه داره ؟
بله هنــوز ما تولیداتمــون رو در این زمینه
داریم  .ببینید مــا در تبلیغاتمون یک حرفی
داشتیم مبین برااینکه ما یک فریش را تولید

یم کنیم که با جســم انسان ســازگاری داره و
هیچ چیز در تولیدات ما مصنوعی نیســت که با
بدن انســان ناسازگار باشــه.یک عده ای که در
شرق آسیا زندیگ یم کنند که تبلیغات برای آنها
موثرتر بود ،نام آن تشــکچه های بویم تاتویم
است .تاتویم هایی که زیر پای مردم شرق آسیا
بود تبدیل شــد به دستبافته های ارگانیک که به
اندازه همان تاتــویم ها بود که همان  50*30یا
 60*40یا  90*60بود که زماین بسیار رایج بود
که تقریبا خودشون اون روش سنیت زندگیشون
عوض شد و دیگه در اصل تاتویم نشیین از بین
رفت و روی صندیل نشستند ما این تولیدات را
کوچک کردیم برای روی صندیل ها و من زماین
که به ییک از این کشورها سفر کردم و همسرم
که نیاز به پزشک داشت وقیت وارد مطب شدیم
دیدم تولیدات خود من روی صندیل این پزشک
است .که برام خییل جالب بود این نگاه سنیت بهر
صورت جاگزین شده که جای آن توتایم ها ،یک

رد شد .
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دســتباف و فرشهای ماشیین اســت و اینکه
متاسفانه فرشهای ماشــیین بسیار رایج شده
 ،مــن و افــرادی با عقیده من طرفدار بســیار
سخیت به داشــتن فرش دســتباف در منازل
هستیم حیت فرشهای درشت باف و ساده ای
که به نام فرش خرسک رایج بود حیت اگر یک
تکه کوچک باشــه .شــما عقیده اتون چیه آیا
تاثیروجود فرشهای دستباف را در منازل الزم
نیم بینید ؟
البته من این دغدغه شــما را ندارم  .من اصال
معتقدم که صنعت مولود دانش رونده اســت
و صنعتگر دائم داره خودش رو به روز رساین
یم کنه و با دانش علیم و تکنولوژی همه چیز
را تولیــد یم کنه و جلو میــره  ،ما نیم توانیم
مبــارزه کنیم اصال حق مبارزه نداریم  .یک روز
استاد محســی مثال زیبایی زدند و این مثال
در جان من حک شــد  .اگر فتو و عکایس جای
نقــایش را گرفت فرش ماشــیین هم یم تواند
جــای فرش دســتباف را بگیــرد  .غیر ممکنه،
فرش دســتباف آمیخته به هنره ویل ماشــیین
صنعت محضه و بــرای همین نیم تونه رقابت
کنه  .مــن رقابیت بین فرش دســتباف و فرش
ماشــیین نیم بینم بلکه یک بخــی از مردم
وقیت دیدن فرش دستبافشــون یک ســرمایه
ای اســت که یم توانند بفروشند و پولش رو
خرج زندیگ کنند ومقدار خییل جزیی رو فرش
ماشیین بخرند و زیر پایشان بیاندازند ،این کار
را کردند .حاال هم فرش دستباف تولید یم شه
و میره جلو  .فرش ماشیین زماین که خواست
اعتبــار خــودش رو ببره جلــو از موتیف ها و
طرح های فرش دستباف استفاده کرد  .همبن
امروز هم اگر فرش ماشیین از طرح های فرش
دســتباف اســتفاده نکند فکر یم کنید فروش
خواهد داشت  .مسلما نه ،فرشهای ماشیین
باصطــاح وام دار فرش دســتبافند  .من هیچ
رقابیت نیم بینم و هیچ احســاس نگراین نیم
کنم همانطوری که صنعتگران در فرش ماشیین
کار یم کنند هنرمندان هم در فرش دســتباف
فعالیت یم کنند و با تکامل نقشــه و بخصوص
رنگ با ســلیقه خریــداران کارهاشــون رو به
روز یم کننــد و دارن به خویب یم فروشــند.

بــه نظر من جایگاه فرش ما اشــتباه قرار گرفته .
چــرا فرش ما زیر نظــر وزارت صنعت و معدن و
تجارت قرار گرفته ؟ باید در زیر مجموعه هنرهای
دسیت قرار یم گرفت و خودش به تنهایی با دیگر
هنرهای دسیت دارای یک سازمان یم بود چرا که
به نظر من فرش اول یک هنره و بعد یک صنعت و
متاسفانه چون در همه جا بعنوان یک صنعت اسم
برده یم شود اساتید ارجمند برندینگ و بازاریایب
هم به آن به چشم یک صنعت یم نگرند و نسخه
هــای برند را بــرای یک صنعت یم نویســند در
صوریت که فرش یک هنر است و آن نسخه برای
یک هنری که آمیخته با احســاس اســت درماین
ندارد .چرا که هیچ کار دست هنری دو تایش یک
شکل نیست ،در کار هنر روح و احساس هنرمند
نهفته است و دیگر اینکه هیچگاه دو تا کار هنری
حیت اگر متریال آن ییک باشد یک شکل در نیم
آید در صوریت که فرش ماشیین فقط یک طرح را
میدهند و دســتگاه از روی آن هزاران متر تحویل
یم دهد و اگر جایی از آن اشــتباه شــود بریده
یم شــود و یا جز کاالی نامرغوب و درجه  2یم
شــود و خطای ماشین اســت در صوریت که در
فرش دستباف اشتباهات در بعیض جاها جبراین
ندارد و در آنتهای کار ،اشــتباه یک شخص است
اما بگذریم از اینکه خود این اشــتباهات نیز جزو
زیبایی کار های قدییم محســوب شــده است .
بهر حال جایگاه این دو کنار هم در ســت نیست
و نیم توان هر دو را یکجور نســخه داد نه برای
برند شدن و نه برای به روز شدنش و چرا همه جا
عنوان میشه صنعت فرش در صوریت که این یک
هنر و نامش هنر فرشه؟
بنظر من اشتباهایت که مردم انجام یم دهند رو که
کاری نیم توان کرد یا باید اصالحش کرد و یا باید
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ازش گذشت اما نمیشه بهش تکیه کرد و شما گفتید
که چرا فرش زیر مجموعه ســازمان صنعته  .باید
بگــم که فرش را دولت بعنوان صنعت نگاه نکرده
که ببره داخل سازمان صنعت بلکه در آن زماین
که دو تا وزراتخانه ( بازرگاین و صنعت ) در زمان
آقای احمدی نژاد تجمیع شــد با هم شد وزارت
صنعت  ،معدن و تجارت (صمت) چون فرش زیر
نظر وزارت بازرگاین بود و این صادرات فرش بود
که مهم و مورد توجه بود و بهمین دلیل زیر نظر
وزارت صنعــت  ،معدن و تجارت قرار گرفت حاال
هم االن بعنوان یک کاالی تجاری در بخش تجارت
وزارتخانه هســت اما اگر ما برویم زیر مجموعه
صنایع دسیت بشویم یا صنایع دسیت زیر مجموعه
ما شود ،نه این درست نیست ،هم صنایع دسیت
و هم فرش نگاهشون اینکه یک وزارتخانه داشته
باشند .اگر ما یک وزارت فرش و صنایع دسیت داشته
باشیم با دو معاونت فرش و معاونت صنایع دسیت،
جایگاه اصیل فرش محترم شــمرده خواهد شد.
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 به نظر شما چرا بازاریان تهران هنوز نیم توانندو یا نیم خواهند با این روش پیش بروند و دارای
ســایت خرید و خرید آنالین بصــورت حرفه
ای شــوند و برند خودشــان را بصورت مجازی
گسترش دهند؟
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شرط ضمن عقد هم بگذارند که آقا من االن
پول این فرش رو میــدم و اجازه پس دادن
و تعــوض دارم  .کــه این شــرط الزم االجرا
ست  .واالن بســیاری از شبکه های آنالین
مجازی دارن یم فروشــند و مخاطبشــون
نســل جدیده  .بنده که حاضر نشدم تغییر
کنم باید رنجم رو بکشــم بیــام توی بازار ،
خاک بخورم  ،شــلوغ باشــه  ،تنه بخورم ،
گاری بهم بخوره بعد قایل رو انتخاب کنم و
حمل کنم ببرم تا منزل و پهن کنم و بعد ببنم
که به دکوراســیون نیم خــوره و برگردونم
بله بقول شــما لمس قایل و حس آن مهمه
اما همه چیز تغییر کرده و االن این پروســه
داره بصورت مجازی طی میشه مهم اینکه
فرش ارائه بشــه و فروخته بشــه .شــکل
فروش عوض شــده اگر ما همسو با شکل
فروش جدید پیــش نرویم درجــا میزنیم .
بله فروش مجازی الجرم شــکل یم گیره وحــی برای بعیض ها هم خییل راحت و همه
گیر و مناسب خواهد بود اما نگاه من اینکه
ما کال همه چیز رو در این مقوله نبینیم  .این
همان چیزی هســت که یم گویم هنر  .هنر
حس متقابل داره .این آمد و شد های بازار
برای خرید و فرش باعث خییل از تبادل افکار
و تفکرات یم شــود این ارتباط بین خریدار
و فروشــنده خودش باین یــک تفکر و یک
تلنگری از یک فکر میشد برای تولید کننده
هــا  .حرفها و نظرات حیت یــک خانم خانه
دار با فروشــندهگان و یا همفکری که در
حجره ها بین خریداران ایراین و خارجی
بطور ناگهاین شکل یم گرفت باعث
یک ایده میشــد کــه اینها فرهنگه
و احســاس یم کنــم فرهنــگ
بازار ما هنــوز یم خواهد در
آن دوران بایســتد چرا که
امــروزه همیــن نســل
جدیــد داره از راه و
رسم شــکل قدیم
استفاده یم کنه
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و در آمد کســب یم کنه باصطالح ما هنوز
داریــم پز حجره هــای قدیم رو یم دهیم .
مــا بازار به این زیبایی را به اســم تغییر یم
بندیم و میرویم و در جای جای نقطه تهران
مثل پاسداران  ،نیاوران  ،اقدسیه و دریاچه
و ایران مال و .....حجره های بازاری درست
یم کنیم که مشــتری را جذب کنیم خوب
چرا همین بازار را با این شــکل زیبایش که
بود متمرکز تر نــی کنیم ،تعمیر نیم کنیم
و زیبایش نیم کنیم ؟ آیا همین بازار نیست
که تمام توریست ها را یم کشانید به کوچه
های تنگ و فشرده و بقول شما پر از گاری
؟ هنوز توریست ها و خود ایراین ها همین
را دوســت دارند همین جذابیت هاست که
بازار را زنده نگه یم دارد اینطور نیست؟
ببینید از نظر من ارائه فرش به این شــکل
کنوین اصال قادر به فروش منظم تری نیست
شما اگر االن توی همین فروشگاههای مدرن
که بروید یم بینید که فرشها بسیار زیبا چیده
شده و قابل دیدن است و مشتری یم بیند
و بسیار خوب اســت  .بازاری که شما یم
گویید که مشــتری میامده و یم گشــته و
بعدش هم ظهر میرفته و یک آبگوشــی یم
خورده دیگه اون بازار فروش فرش نیست .
یعین شــما یم گویید که ایــن ورق زدن وپاریت های فرش چیز جالیب نیست ؟
نه به نظر من این ورق زدن توی این بازار باید

تغییر کنه ویل نکرد همین که از نظرها محو شد
 .شــما یک دیدی دارید به این بازار و زیبایی
و هنر که همه ندارند .ما قشــر گوناگوین از
تجار داریم با تفکرات متفاوت و
مشتریان متفاوت  .ما باید همه
مشتریان را ببینیم اگر شما بیایید
و ببینید که یک مغازه قفسه بندی
شــده و قایل ها مثل یک کاالی
لوکس که بدیده یک کاالی هنری
دیده یم شود و الزم نیست که
برای دیدن یک قایل ،صدها فرش
را جابجا کنند.آیا این برای شــما
زیباتره یا اینکــه روی هم تلنبار
بشه و بعنوان یک کاالی معمویل
دیده بشه یعین بعنوان یک کاالی
نفیــس بــه آن احترام گذاشــته
بشــود و به مشتری ارائه شود.
 این شــکل بازارگونه قدییم وســنیت چیزی بود که توریست
ها را به ایران وبه آســیا کشانید
و همیگ بــرای دیدن این زیبایی
به ایــران یم آمدند وحیت همین
فرشهای معمویل و درشت باف
را خریداری یم کردند .بنظر من توریست ها
از خریدهای لوکس و مغازه های آنچنان شیک
یم ترسند برای اینکه توریست میاد که خرید
ارزانتر از کشــور خودش داشته باشه وقیت
یک مغازه بسیار لوکس رو یم بینه که فرش رو
مثل جواهر بسته بندی کردند و داخل قفسه
های شیشه ای گذاشتند متوجه یم شود که
نیم تواند بخرد  .کدام آدم پولداری توریست
اینطوری میشــه که بیاد بازار ها رو بگرده ؟!
اصال اگر آدم ها انقدر پول داشته باشند که به
شکل توریسیت خرید نیم کنند میروند داخل
ســایت ها و یا فروشگاه های ایرانیاین که در
خارج از کشور اســت و خریدشان را انجام
یم دهند پس توریست ها کساین هستند که
عاشق سفرند و ضمن آن از یپ آمد سفرشان
نیز خریدهــایی از جای جای جهان انجام یم
دهنــد  .پس به نظر مــن آن چند نفری که از
کشــورهای عریب و پولدار یکراست یم آیند
وارد یک مغازه لوکس در تهران و یا بازار فرش
قم یم شوند توریست محسوب نیم شوند.
مــا برای یک تعداد کوچک پولــدار یک بازار
زیبای جذب توریســت را خراب یم کنیم و
همین باعث میشه کســب و کارهای کوچک
از بیــن بروند و تولید از بین بره و متاســفانه
کشورهای همسایه از این غفلت ما استفاده
کردند.ما با وجود اینکه ادعای فرش رو داریم
در بازارهای همســایه زیباترین فرشها را یم
بینیــم  .آیا عدم وجــود تقاضاهــا هر چقدر
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کوچــک باعث نیم شــود تولید کوچک تر و
کوچک تر بشود؟

شــغل داد .بافت سنیت بازار داستانش
فرق یم کنه قراره طرحش باقی بمونه.

شــما فکر یم کنید کــه اگر همــه مغازه ها
اینکار را بکنند دیگه اینکار جذابیت داره  .این
کارهایی که در کشورهای همسایه انجام میشه
و فرشــها را روی هم میریزند و توریست ها
یم آیند و عکس یم گیرند فقط برای یک مغازه
جالبــه یک کس دیگر بایــد کار دیگری انجام
بده .این فهــم در ارائه کار منحصر به یک
نفره  .یک نفر حق داره این کار
را انجام بدهد.

فکر نیم کنید که این بخاطر سیاســتهای غلط بازار بوده ؟
اوال این مطالعه شــده بــود و قرار بود
کــه بازار جمع بشــه و کل بازار میرفت
و در منطقه  22تهران درســت یم شد
و کنار دریاچه فعیل ســاخته یم شد و
یک دریاچه  46هکتاری باید ساخته یم
شد و مرتفع سازی در آن منطقه ساخته
یم شــد و این بازار میرفت در آنجا که
متاسفانه این طرح را بهم زدند اوال که
آن دریاچه  46هکتاری شد  105هکتاری،
مرتفع سازی هم انجام شد اون بازاری
که باید ساخته یم شد هم ساخته شد
همون بازار ایران مال  .اما اون مال یک
نفر یا یک عده شــده قراربود مغاره ها
را بفروشــند و این بازاری ها بروند آنجا
 .حاال یک بخشــش رو مثل بازار سنیت
بســازند و یه بخشش رو مرتفع بسازند
و یک بخشش رو سوئیت بسازند یعین
همه ســلیقه ها را در آن جای دهند اما
نشــد بله انقدر زیبا درستش کردند که
من فقط دو بار برای دیدن پاســاژ رفتم
من همه جای آن را دیدم مســجدی که
آن فرش بــزرگ را پهن کردند و هم آن
کتابخانه ای که فرش پهن کردند سنت
در آن هســت اما بازاری ها نیســتند .
مــا اگر یک فرش مدرن درســت کنیم
مخاطــب خــاص خــودش رو داره و
خورشــیدی که بعدش غــروب خواهد
کــرد و رفت اما ما فریش را که ســنت
رو در آن اجــرا کــرده باشــیم و بــا
تغییــرایت کــه ســلیقه روز یم خواهد
بســازیم آن همیشــه باقــی یم مونه .

حــاال بگذاریــد من در ایــن مورد یک
چیــز کیل تــر بگم  .ببینید یک نقشــه
جامعی برای تهران تعریف شــده که از
میدان تره بارســابق یعین همان میدان
شــوش تا همین منطقه بازار باید تمام
ساختمانها خراب بشن و فضای بزریگ
درست بشه و ســاختمان سنیت دوره
قاجار فقــط باقی بمانــد و بقیه اش را
حذف کنند این باید باشه که توریست
بیاید و ببیند اون هنر معماری ماســت
که توریست یم خواد هنر معماری رو
ببینه این فرش اگر بخواهد توی این هنر
معماری ارائه بشه ییک دو تا مغازه کافی
اســت ،نیم تونه یکهو 4000- 3000
تا مغازه باشــه  .االن توی بازار عباس
آباد نزدیــک  2000واحد صنفی فرش
فرویش تعطیل شــد  .توی این پاچنار
حداقل  800مغازه تعطیل شــد و تغییر
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خوب وقیت شغل فرش فرویش باشه وحیات داشته باشه باعث یم شه نسل
جدید هنوز راه پدر را پیش بگیره و مغازه
ها خــایل نماند االن بدلیــل اینکه خود
بازاری های فرش فروش دیده نشــدند
و هیچکس به صــدای آنها اهمیت نیم
دهد ییک ییک میروند و فقط اون نســل
گذشــته مانده که بر طبــق عادت میاد
مغازه رو باز یم کنه اما اصال احســاس
خویب نداره و فرزندان هم دیگر راه پدر
را نیم روند .نظرتون چیه ؟
فرش یک هنره و حاال ممکنه بچه ها به
فــروش فکر نکنن ممکنه کوچک بشــه
ویل از بین نمیره مثل بازار مسکرها که

االن یک مســگر توش نیســت اما یک روزی بازار
بســیار بزریگ بود که کیل مســگر داشــت و حاال
نیست و کیس هم غصه اش رو نیم خوره که چرا
بازار مسگرها جمع شده خوب همه تغییر کرده آن
هم همینطور و میره به سمت هنر که مدرن بشه
و همانطور که یم گویند برند سازی بشه و هنر در
اون دیده بشه و فرشهایی با کیفیت باال تولید بکنند
و با کارهای هنری و شخصیت هنری ارائه اش کنند
 .بله کوچک میشــه محکوم به اینکاره و نمیتونیم
جلوش رو بگیریم گو اینکه همه چیز به روش سنیت
از بین خواهد رفت بخصوص اینکه تجارت جهاین
داره اینــو میگه که شــما از تولید به مصرف تمام
واسطه ها رو حذف کن تا بتوین ارائه کین و ارتباط
با یک کار صنعیت است و حاال شما فکر کن که یک
صادر کننده وارد این قانون تجارت جهاین شــده
فرش نیم خره زنجیره فرش فرویش رو گذاشــته
کنــار و رفته و دیگه با ناظر کار نیم کنه اینکه خود
تاجر رفته چســبیده به بافنده  ،بافنده حرف تاجر
رو نــی فهمه یعین این زنجیــره  35گانه فرش رو
گرفتند بعد از انقالب یک تکونش دادندو ریختندو
این دیگه هیچ نظیم االن توی کار نیست .اون تاجر
صادر کننده آمده گفته که قایل شــور داره متر ی
 5000تومان میگیره از من( البته این رو که یم گم
مال اون موقع است االن قایل شویی متری 30000
تومان است  ).خودم یک کارخانه قایل شویی یم
زنم  .رفته کار خانه قالیشویی زده خوب کارش که
ایــن نبوده ،بلد نبوده رفته کارگر اون قالیشــویی
رو قــر زده و حقوقش رو برده بــاال و آورده پیش
خودش متاســفانه امروز که کار نیم کنه قصه این
شده که این تاجر که باید توی اروپا بنشینه و قایل
اش رو با شخصیت بفروشه مجبوره بخاطر اینکه
کارخانه اش بگرده نشســته فرش ماشــیین خونه
مردم رو میشوره تا امورات کارگاه قالیشویی اش
و کارگاه قــایل بافی اش در بیاد .این زنجیره رو کیا
بهم زدن ؟؟ همین قانون تجارت  .ما هم مجبوریم
 ،از بین رفتن ما جزو حکیم است که پیش آمده و
حاال اون تاجر رفته مســتقیم با بافنده کار یم کنه،
بافندهم هزار بال ســرش آورده هزینه هاش رو هم
باال برده خودش هم میره تو قالیشویی کارخونه رو
کــه نیم تونه ول کنه  ،حاال قالیشــوره چکار کرده
؟ قالیشــوره رفته تجارت یم کنــه خارج رفته داره
فروش یم بره که بفروشه و یم بینه که نیم خرند
او تاجر رو تخریب کرده یعین ییک از کارهای ما در
اروپا در هر بازار خارجی این شده که این همکار
اون ییک رو خراب یم کنه که خودش بفروشــه .
اینها یک چیز ساده ای نیست که ما ازش بگذریم و
بتونیم اصالحش کنیم و تمام شد مگر اینکه دوبار ه
بریم از اول پایه ریزی کنیم  .من فکر یم کنم با این
رفتاری که تجار و فرش فروشها با هم دارن  ،بافنده
ها با هم دارن ،طراح ها با هم دارن خالصه که مرگ
این هنر  ،صنعت رو یم بینم  .و این فقط به شــکل
خالصه ای در میاد که کســاین که برند هســتندو

قالیچه شکرلو  -نقش لچک ترنج
از کتاب بافته های عشایر فارس  ،دکترپرهام

قالیچه شکرلو  -نقش ترنج در ترنج با نقوش ساسانی
از کتاب بافته های عشایر فارس  ،دکترپرهام
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 بنظر شما چرا شرکت نکردند؟علتش اینکه خود اعضا صتف ما خودشون
رو یب نیاز از کالســهای آمــوزیش یم دونن
حیت توی هیچکدام از کالســهای موزه که و
توی موزه برگزار شــدو طی این مدت خانم
بیضایی و پرسنل موزه زحمت این رو کشیده
بودند ،شــرکت نکردند .کالســهای جامع و
کامیل بــود که توی تعدادی از این کالســها
من خودم شرکت کردم و آنهایی که شرکت
نکردم متاسفانه همزماین با کارهای مهم دیگر
بود که نتوانســته بودم و این کالسها بسیار
آموزنده بود و اما صنف ما فقط به فکر درآمد
از ایــن کاره و کاری هم به هیچ چیزی نداره
و کاری نداره به اینکه اینجا این شغل از بین
میــره باید یک کارهایی بکنند برای حفظش .
هیچیک از اینها مد نظر اعضای صنف نیست.
 خوب این کالســها خییل خوب هست کهبرگزار میشــه ویل مثال بــرای آگاهی دریک
جامعه محیل وقیت یم خواهیم برویم آموزش
بدهیــم و یــا صحبت کنیم ،با اســتادان و با
زبان آکادمیک که نیم توان با یک روستایی
صحبــت کرد باید کیس باشــه کــه با زبان
خودش با او صحبت بشــه اینکه یک استاد
دانشگاه بیاید و با یک روستایی صحبت کنه ا
صال نیم توانند با هم ارتباط برقرار کنند مگر
آموزش چگونیگ برخورد را بلد باشــد بنظر
شــما بیایید از یک کساین استفاده کنید که
روشهای تحصیلگری رو بلد باشند یعین کیس
که بدونه بــا یک بازاری چگونه باید صحبت
کنه و یا با یک رفوگر بازار چطور برخورد کنه
تــا بتونه به اون آموزش بده از همان زبان او
وآموزه های درست رو بهش یاد بده نه اینکه
از بازاریان استفاده کنید کیس
که متخصص اینکار هست و بازاری نیست ؟
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شما شخیص را یم شناسید؟
 بله ،هستند البته که من شماره ایشون رودر آخر صحبت هایمان به شما میدهم .
خیــی هم خوبه ما در همین ســالین که در
اتحادیه داریــم که به تعداد  80نفر اســت
کالســها را یم گذاریم .حاال اگر  30-20نفر
هم از بازار بیایند اینکار را یم کنیم.چون زبان
بازار یک چیز دیگری اســت البته زبان بازار
االن برای من که سین ازم گذشته زبان بازاره
ویل دقت داشته باشید االن نسل جدید توی
بازاره مثل سنین من دیگه نیم آیند ویل نسل
جدید زبان آکادمیک رو متوجه میشه چون
بخش عظییم از بازار و جوانها غالبا لیسانس
دارند حاال یک رشــته ای را رفتند و خوانده
انــد که ممکنه فرش نباشــه امــا مهم اینکه
که دوره دانشــگاهی را دیدند و آمدند توی

31

خانم عربزاده شــد و دوره بعدی را درییک
از ســالنهای صنعت و معدن برگزار کردند.
 در آخــر صحبت ها ،چــکار باید بکنیم کهنســل جدید رو به شــغل فــرش فرویش و
تولید تشویق کنیم و دوباره مردم روی بیارن
به خرید و فروش فرش دستباف؟
من باز بریم گردم به کمک گرفتن از سنت .
چون فرش یک سنیت دارد و باید یک شعاری
رو داشته باشیم و تبلیغایت داشته باشیم که
یک کفپویش انتخاب کنیم که ارگانیک باشه
و از آن نــرژی بگیریــم و با داشــتن فرش
فخر بفروشیم و در نهایت این فرش ضامن
سرمایه شما هست و با سلیقه یایب و آنچه
را مشتری یم خواهد بسازیم بازار را دوباره
رونق دهیم  .هنر همیشه در یک بستر آرایم
حرکــت یم کنه  .تا وقیت امپراتوری عثماین
حواسش به جنگ بود و به ما کاری نداشت
ی یم بینیم هنر و صنعت در این کشور خییل
شکوفا شــد که این باعث افتخار ماست .
خوب قبــل از صفویه و در دوره افشــاریه
فرش زیادی دیده نیم شود .زیرا نادرشاه
یکسره روی اسب بود و همش در جنگ بود
و نیم تونســت به فرهنگ بپردازه  .فرهنگ
یک اسپانســر قوی به نام دولت فهیمه یم
خواهد .ما از حکومت اسالیم هیچ انتظاری
نیم توانیم داشته باشیم که در باره فرهنگ
و هنر بپردازه چون یکسره دنیا داره اذیتش
یم کنه و وظیفه اش اینه که باید از خودش
محافظت کنه دیگه نیم تونه که به فرهنگ
برســه یا به هنر برسه و اینجا ما هستیم که
باید مثل ققنوس زیر خاکستر خودمون رو
بسازیم و در شرایط خاص خودمون رو احیا
کنیم و این وظیفه ماست و ما داریم اون رو
اجرا یم کنیم  .بانو طاهری شــما که استاد
طراحی و نقایش فرش هســتید ،دارید این
کار را انجــام یم دهید.و اینکه شــما دارید
همت یم گماریــد در بخش طراحی و رنگ
فرش دســتباف و یم آیید این مجله مجازی
را راه اندازی یم کنید و با همه دردسرهاش
و هزینه ها از هیــچ کیس کمیک نیم گیری
همون ققنوس زیر خاکستر  .و ما همه وظیفه
امــون در این دوره اینه که کار خودمون رو
به خویب پیش ببریم و شکوفاییش خودش
پیش خواهد آمد .این عقیده من هســت در
یک کالم ســاده  .امروز اگر ما نتوانســتیم
فــروش رو باال ببریم اینکــه تولید خوب رو
باال ببریم تا حفظ بشــه و شرایط شکوفایی
پیش بیاد .مثل درخیت اســت که زمستان را
سپری یم کنه و ما االن داریم دوره زمستان
فرش رو سپری یم کنیم  .مثال ما دوره زندیه
و افشــاریه فرش نداشــتم  ،دوره صفویه و
قاجاریه شکوفا میشه و امروز دوباره دوره
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رکود رو داریم بخاطر سیاست های خارجی
ها با ما ،نه سیاســت های مــا به خارجیان
 اســتاد ما در این مکاین که داریم صحبتیم کنیــم کتابخانه اتحادیه اســت و من در
اینجا کتابهای نفیــی را یم بینم و مجالت
هــایل را .ایــن کتابها و نشــریات را چطور
گردآوری کردید آیا خریداری شده؟
خیر همه این کتابها هدیه است و هیچکدام
خریداری نشــده حاال یا مرکــز میل فرش
داده و یا ما به صنف گفتیم و هرکیس کتایب
داشــته داده بخصوص مجــات قدییم که
وجود داره در داخل منازل بوده آوردند و به
کتابخانه هدیه دادند .این مجموعه مجالت
هایل که بسیار نفیس هست و هیچ کتابخانه
ای این رو نــداره خود آقای عراقچی هدیه
کرده البته ایشون از همان زمان آبونماه این
مجله بودند و هستند و وقیت مجله آخری که
یم رســد ،مجله هایل اعالم یم کند که مثال
از مجلالت قدییم با این شماره ها هست و
هرکدام با این مبالغ و مجالت شماره اول و
قدییم تر که نایابه و با مبالغ خییل باالتری
هم یم باشد که هر کیس بخواهد یم تواند
آن را خریداری کند اما با قیمت خییل باال .و
ایشــان با عالقه این مجالت رو هدیه دادند.

 ما یک پیشــنهادی داریم ،شما یم توانیداین مجالت را اسکن کنید و بصورت یپ دی
اف دربیاوریــد و مجموعــه فروش اینترنیت
این کتابها و نشریات رو داشته باشید چون
خییل ها مایل به خواندن و داشتن مجموعه
هــای مرجع را دارند مثال مجموعه هایل و یا
مجله گره و یا کتاب سیسیل ادوارز که اصال
پیدا نیم شود و ما در اینجا یم بینیم.
بلــه این پیشــنهاد بســیار خویب اســت
مــا ســعی یم کنیــم که بــه این پیشــنهاد
شــما فکــر کنیــم و انجــام بدهیــم.
 سپاســگزارم از وقیت که در اختیار ما قراردادید و در آخر اگــر صحبت خایص دارید
بفرمایید.
من از شــما بسیار سپاسگزارم و ما مدیون
شما هســتیم  .امیدوارم ما این دین رو یک
جوری به فرش و دنیای هنر بتوانیم بپردازیم
 .من در پایان فقط یک چیز رو بگم که چین
مدعی فرشــبافی است اون یم بافه و رقیبه
البته در صنعت فرش نه در هنر فرش  .بطور
مثال چیــن موزه جاده ابریشــم رو راه یم
اندازه ویم خواد اون دیوار موزه رو زیبا کنه
تابلوش رو میده به ایران استاد حقیقی ببافه
و این هنر پنهانــه که خودش رو حفظ کرده
 .آقای حقیقی و دیگران هســتند و دارند کار
خودشون رو یم کنند و این رو دنیا یم بینه و
بعنوان یک برند .رسالت امروز ما اینه که اگر
یم خواهیم جنیس تولید کنیم جنس باکیفیت
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تبلیغات

55800198 : فکس/ تلفن
09121461460 : همراه

قالی و قاللیچه های عشایری و گلیم های خاص
web site: WWW..Farsicarpet.com
E-mail:info@Farsicarpet.com
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مقاله تخصص
قایل های تصویری در دوره قاجار،
به لحاظ موضوع شــامل تصاویر
پادشاهان و مشــاهیر ،مضامین
اروپــایی ،ادیب ،مذهیب ،نقوش
باســتاین و طــرح های خاص
اســت .این تقسیم بندی بر
اساس قایل هاي تصویری
موجــود در مــوزه فرش
ایــران صــورت گرفتــه
است .ا

برر
یس
ق
ایل

ها
یت

ص
وير
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د
ور
ه قا
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پادشاهان
و مشاهیر
شاهان در
تاریخ ایــران ،از دوران
باستان تا قبل از پیروزی انقالب
اســایم ،همــواره از اهمیــت خایص
برخــوردار بوده انــد .در دوران قاجار،
این اهمیت دو چندان مي شود؛ چرا که
شاهان قاجار بیش از سلسله های دیگر
ایراین ،تالش یم کردنــد تا در داخل و
خــارج از ایران قدرت و اهمیت خود را
به وسیله هنر به رخ مردم بکشند .آن ها
برای نشان دادن قدرت خود در اذهان
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مردم و بزرگنمایی ســلطنت خویش ،تصاویر
تك چهره و یا دسته جمعی خانواده خود و یا
دیدار سفیران خارجي با آن ها را به نمایش یم
گذاشــتند» .در اواخر دوره قاجار ،پادشاهان
ســفارش بافت قایل هایی با طرح پرتره خود
را بــه بافندگان یم دادند تــا در مالقات ها و
دیدارهــای خارجی به مقامات عایل رتبه اهدا
کنند .با مشاهده و بررسي
قــایل های تصویــری این
دوران،مــي بینیــم کــه نه
تنها تصاویر شاهان قاجار
همچــون فتحعلي شــاه،
ناصرالدیــن شــاه ،محمد
عیل شــاه و احمد شــاه،
بلکــه دیگــر پادشــاهان
تاریــخ ایران از هوشــنگ
شــاه گرفته که به روایت
شــاهنامه ،مؤسس اولین
سلسله پادشاهی در ایران
اســت ،تا خشــایار شاه،
شــاپور اول ،شــاه عباس
و نادر شــاه نیــز در این
قالي ها دیده مي شــوند.
چنین رویکردی نشــان از
از اهمیت ویــژه ای دارد
که ایرانیان براي پادشاهان
بــه ویــژه در ایــن دوران
قائل بوده انــد .از طرفی،
توجــه طراحــان و عالقه
آنها به تاریخ ایران است.
هوشنگ شاه چنانکه گفته
شــد ،ییک از موضوعات
مورد عالقــه قــایل بافان
یا طراحان قایل ها بوده اســت .ییک از قالي
هاي مــوزه فرش ایران ،تصویر این پادشــاه
را با محاسن ســپید نشسته بر تختي چونان
تخت های سلطنتي ایران ،در حالي نشان یم
دهــد که دو دیو آن را بر دوش گرفته اند .این
طرح ،از داستان جنگ هوشنگ شاه با دیوان
و مسخر نمودن آن ها به دست هوشنگ در
شاهنامه الهام گرفته شده است .در حاشیه
این قالیچه نیز ،نقوش حیواناتي چون شتر و
گاو دیده مي شــود .نحوه ترکیب و چیدمان
ایــن حیوانات علي رغم ســادگي در فرم ،به
the carpetplus
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واســطه رنگ بندی مــوزون و ریتمیك قابل
مالحظه است .نادر شاه نیز از پادشاهان به
تصویر در آمده در قایل های قاجار است که
بیشتر توســط بافندگان کرماین ،اصفهاین و
بختیاری به کار گرفته شده است .چند نمونه
قایل با موضوع تاج گذاری نادر شاه در حایل
که بر تخت نشســته و مالزمانش در اطراف
وی قــرار دارند ،در موزه
فرش ایران نگهداری مي
شود .فرم لباس ها و تاج
و تخت در همه نمونه ها
یکسان است و حتي طرز
نشســتن نادر شاه نیز به
یك شــکل ترســیم شده
است .توجه به شخصیتها
و مشــاهیر تاریــخ در
عرصــه های مختلــف ،از
دیگر مضامین به کار رفته
در قــایل هــای تصویری
قاجار یم باشــد .در این
قایل ها ،خیــل عظییم از
بزرگان و شــخصیت های
مشــهور تاریخ در زمینه
علم ،سیاســت و مذهب
یکجا گرد هم آمده و غالبا
از طریــق کد گــذاری در
حاشــیه یا در کنــار خود
افراد  ،معرفی شــده اند.
قایل معروف به ســاطین
و مشــاهیر از آن جملــه
اســت .در ایــن قــایل،
«تصاویــر پنجــاه و چهار
تن از پیامبران ،مشــاهیر
و ســاطین دنیــا ماننــد حضرت ســلیمان،
حضــرت عیــی (ع) ،حضرت مــویس (ع)،
کنفوسیوس ،جورج واشــنگتن ،ناپلئون و...
دیده مي شود» .در کتیبه عماریت که در باالی
تصویر به سبك بناهاي یونان باستان ترسیم
شده است ،عبارت «تصویر بزرگان عالم که
کارهاي عظیمي نموده اند ســنه  ،»1337به
چشــم یم خورد .تاریخ فوق نشان یم دهد
که این قایل در زمان ســلطنت احمدشــاه،
آخرین پادشــاه قاجار بافته شــده اســت.

مضامین اروپايی
در دوره قاجار ،گســترش روابط ایران و اروپا و آشــنایی ایرانیان با
تمدن غریب ،به رواج فرنیگ مآیب و پرداختن به مضامین و فرم های
اروپایی در هنر ایران انجامید .قایل های تصویری ،نمونه بارز چنین
گرایشایت است .مردم ایران ،با دیدن مظاهر تمدن غرب ،به شدت
شیفته و فریفته آن شدند .طراحان قایل نیز که از چنین تأثیرایت بر
کنار نبودند؛ مناظر و زندیگ روزمره اروپاییان را در برخی از قایل ها
به تصویر کشیدند .قالیچه ای که از طرف "رکن الدوله "به پادشاه
وقت قاجار اهدا شــده است آن را نشان یم دهد .در طرح قالیچه،
یــك زوج اروپایی در طبیعت بهاری به بزم نشســته اند .هنرمند که
این چشــم انداز را از ورای قاب ســتون ها به تصویر کشــیده؛ در
تزیین حوایش طرح از گلدان و گل های طبیعی بهره گرفته اســت.
پرتره یك جنگجوی فرانســوی ،مضمون اصیل طرح در قایل دیگری
اســت که در موزه فرش ایران نگهداری یم شود .جنگجوی مذکور
در جنگ بر علیه ارتش روم به رهبری ژولیوس ســزار بوده است.
گل های بکار رفته در فرش نمایانگر طغیان این جنگجوی فرانسوی
یم باشد که اغلب به عنوان مثال قهرمان میل ،گل ها مظهر اراده و
پایداری آنها مطرح یم شود .اما به کار رفتن آن در یك قایل ایراین،
جای بیس شــگفیت اســت واین احتمال را تقویت یم کند که طرح
قایل برگرفته از عکس یا تصویر چایپ باشد .زمینه بییض شکل قایل
دورنمایی از یك منظره اروپایی است که از روی یك عکس یا کارت
پستال بافته شده و در متن ،طرح مشهور سبزی کار کرمان به کار
رفته است .این قایل در ســال  1324مقارن با اولین سال سلطنت
محمد عیل شــاه و به دســتور فرمانفرما بافته شــده است .نمونه
مشابه این قایل در موزه ویکتوریا و آلبرت لندن نگهداری یم شود.
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مضامین ادبي
از موضوعاتــي که مورد عالقه هنرمندان
در طول تاریخ هنر ایران محســوب مي
شــود ،مضامین برگرفتــه از ادبیات ،به
خصوص دو کتــاب عظیم و ارزشــمند
شــاهنامه فردوســي و خمســه نظامي
است .قالیچه اي با طرح قابقابي در موزه
فرش ایران ،مربوط به سال هاي، 1224
وجود دارد که در هر قاب آن ،موضوعي
از داســتان هاي شــاهنامه بــه تصویر
کشــیده شــده اســت  .در حاشیه هر
قاب نیز ،اشــعار مربوط به آن داســتان
و در چهار گوشــه قاب ها ،نام داستان
آورده شده است .این قالي که از ارزنده
تریــن قالــي هاي مــوزه به شــمار مي
آید ،به فرمایــش زواران و در «کارخانه
کهنمویي» در تبریز بافته شــده است.
در قالي دیگــری از موزه نیز  ،مجموعه
اي از داستان هاي شاهنامه که احتماال
به دوران قاجار تعلق دارد  ،با موضوعات
رزیم و بزیم به صورت بسیار فشرده و
تنگاتنگ و در قالب سبکي شبیه به قهوه
خانه اي تصویر شــده اســت .داستان
بهــرام گور نیز کــه از موضوعات مکرر
در تاریخ هنر ایران به شمار مي رود در
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روضه خواین شــبیه خواین ،تعزیه گرداین وتظاهرات دسته جمعی حزن
انگیــز مردم در ایــام محرم و بعیض از روزهای عــزای عمویم ،بخیش از
مراســم های مذهیب هستند که در دوره قاجار رواج داشته است .از این
رو ،جامعه قاجار را یم توان یك جامعه مذهبي به شــمار آورد .قالي ها به
خصوص در این دوران ،بیش از پیش با فرهنگ و اعتقادات عوام جامعه در
آمیخته و به نوعي ،از هنري مخصوص دربار به هنري مردمي تبدیل شده
بود ،نه تنها از تأثیر چنین فضاي مذهبي دور نمانده ،بلکه مضامین مختلف
دیني را نیز بازتاب داده است .از آن جمله ،قالي هایي است که شخصیت
های معنوي و دراویش را نشــان یم دهد .تصاویر مربوط به درویشان که
در قایل هاي قاجار انعکاس یافته ،اختصاص
دارد به نورعلیشــاه ،از مشایخ بزرگ فرقه
نعمت الهي که گاه ،در کنار صوفي دیگری
به نام مشتاق علیشاه تصویر شده است.
ایــن دو صوفی به جهت وجود مزار شــاه
نعمت الله ویل ،در ماهان کرمان به سر یم
بردند .در اغلب قایل هایی که نورعلیشــاه
را تصویــر کرده اند ،او را به همراه تبرزین
و کشــکول که از وســایل آییین دراویش
محسوب یم شــود ،در حالت نشسته یا
ایســتاده یم بینیم .حاشیه قایل های فوق
نیــز ،غالبــا مزین به اشــعاری در رابطه با
موضوع به تصویر کشــیده شده است .از
دیگر موضوعات به تصویر در آمده در قایل
ها ،داستان های مذهیب قرآین و مضامیین
اســت که در روایات و منابع دین اسالم از
آنها یاد شده است .از آن جمله یم توان به
داستان آدم و حوا ،سلیمان ،قرباني کردن
اسماعیل توسط ابراهیم (ع) و تصاویری از
حضرت موسي و عیسي (ع)اشاره کرد .در
قایل دیگر داستان داوری حضرت سلیمان
میــان دو مادر که هر کــدام ادعای مادری
طفــی را داشــته اند ،به تصویــر در آمده
است .در باال و مرکز این تصویر ،حضرت
ســلیمان در کنار ملکه ســبا بر فراز تخت
نشسته اســت .در حاشــیه قایل ،صحنه
هایی از مراســم قرباین حضــرت ابراهیم
به تصویر کشیده شده است .این مراسم
در قایل دیگری مشهور به چهار فصل نیز
آمده است .در چهار قاب ترنج گونه چهار گوشه این قایل ،تصاویر مذهیب
مربوط به پیامبران ،شــامل حضرت آدم و حوا (ع) ،حضرت ابراهیم (ع)،
حضرت مویس (ع) و حضرت عییس (ع) بافته شده است .حضرت سلیمان
بر فراز تخت به همراه مالزمان ،دیوان ،فرشتگان ،جن ،پرندگان و حیوانات
موضــوع ییک دیگر از قــایل های موزه فرش ایران را تشــکیل یم دهد.
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مضامین باستاین
توجــه به مظاهــر فرهنگ و تمدن ایران باســتان و
دوران صفویه رویکرد سیایس دولت قاجار را تشکیل
یم دهــد .کــه تجیل ایــن رویکرد در آثــار هنری به
خویب مشهود اســت .در حقیقت ،تأکید هنر قاجار
بــر موضوعات مرســوم در هنر ایران باســتان ،به
منظور برابر نهادن اقتدار ســیایس شــاهان قاجار با
اقتدار سیاســي شاهان باستاین ایران و مشروعیت
بخشیدن به قدرت حاکم بوده است شاهان قاجار
با کشیدن این تصاویر مي خواستند ،اعتبار سیایس
و فرهنــی خود را به جهان باســتاني ایران گره
بزننــد و به تقویت مشــروعیت حکومتي خود
بپردازند تا بدین وســیله حکومت خود را هم
پایــه و در ردیف حکومت هــای مقتدر تاریخ
ایران قرار دهند .ازا ین رو ،در قایل هاي این
دوره ،شــاهد نقوش باستاین،به خصوص،
تصاویــری از صحنه های مربوط به تخت
جمشــید از دوران هخامنشیان هستیم.
ییک از این صحنه ها که در قالیچه ای به
فرمایش عبدالحسین فرمانفرما ،حاکم
کرمان بافته شــده اســت ،خشایار
شــاه را بر تخت نشان مي دهد که
از نقش برجسته درگاه جنوبي تاالر
صد ستون ،کاخ پذیرایي خشایار
شاه ،اقتباس شده است .در این
نقش ،خشایار شاه روي صندلي
زرین نشسته و خدمتگزاری پشت سر
او دیده مي شــود .در باالی ســر شاه ،عالوه بر
دو ردیف شــیر و گاوهای کوهی ،تصویر فروهر نیز
به شــکل تأکید یافته ای نقش شده است .در نقش
برجسته مذکور ،زیر تخت شاه ،چهارده نفر در سه
ردیف ترسیم شده اند که البته در این قالیچه ،تنها دو
ردیف از آن ها به تصویر در آمده است .هر کدام از
این افراد ،نماینده ییک از کشــورهای تحت متابعت
شاهنشاهی هخامنیش است .قالیچه مورد برریس با
زمینه ای روشن و نقویش تك رنگ ،به احتمال قریب
به یقیــن از روي تصویر کتاب چاپي ســیاحت نامه
شــاردن ،الگو برداري شده است .عبارت فرانسوي
«شــاه بر روي تخت» که در زیر تصویر بافته شده
در قایل آمده اســت ،تأکیدی است بر اینکه الگوی
این قالیچه ،کتاب مذکور اســت در نمونه دیگری از
قایل های موزه فرش ایران که به قایل تخت جمشید
معروف اســت ،صحنه های مختلفی از بنای باستاین
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تخت جمشید ،به
همــراه توضیحات
مربــوط به آنها دیده
یم شــود .در ایــن
قایل ،گویا هنرمند قصد
معرفی
بنای باســتاین و نقوش
آن را داشته؛چرا
که در جای جــای آن ،تصاویر متنوع به همراه
نوشــته هایي مربوط به هر بخش ارایه شــده
است .حواشي باریك قالي نیز ،به نقش مایه گل
دوازده پــر لوتوس مزین گردیده که از نقوش
شاخص تخت جمشید به شمار مي رود .قایل
چهار فصــل نیز که پیش از این بدان اشــاره
شد ،در طرح خود از نقوش باستاین برخوردار
اســت .این قالیچــه ،تصاویــری از چهار بنای
تاریخی و مهم ایران ،شــامل تخت جمشــید،
ایوان مداین ،گنبد سلطانیه و مسجد کبود تبریز
را در قالــب چهار بخش که هــر کدام ،منظره

فصیل از سال را به نمایش گذاشته اند،
در خــود دارد .در ترنج مرکزی قایل نیز
که از به هم پیوستن حلقه های زنجیری
شــامل تصاویر نجویم برج های فلیک
شــکل گرفته تصویر خشایارشا پادشاه
هخامنیش به همــراه دو نگهبان و نماد
فروهر دیده مي شود .عالوه بر این ها،
این قایل کــه آن را یم توان گنجینه ای
از تاریخ ایران و اســام به شمار آورد،
تصاویري از شاعران بزرگ ایران مانند
فردویس ،ســعدی ،بابا طاهر ،قاآین و...
را نیز در خود گنجانده است .در چهار
گوشه قایل نیز قاب های ترنج گون ،به
داستان هایی از پیامبران پرداخته شده
اســت که پیش از این نیز اشــاره شد.
در حواشي گلیم بافت باال و پایین قایل،
ابیــایت به چشــم یم خورد کــه گویای
ســلطنیت بودن این قــایل و تعلق آن به
دربار است .ا

مضامین خاص
در میــان قایل هاي تصویری ،قالــي هایی با طرحی خاص
و متمایــز وجــود دارد؛ همچــون طرح اســطرالب و قایل
هایی که نقشــه ایــران یا حیت عــراق را نشــان مي دهد.
قایل معروف به اســطرالب یا منطقه البروج حاوي ترنجی
دایره شکل و به گونه اســطرالب است که در آن ،نمادها
و اســایم ماه ها و ســال هاي مختلف به سه زبان فاریس،
تریک و عریب بافته شــده اســت .در سر ترنج باالی قایل،
خورشــید خانیم به ســبك قاجار دیده مي شود و در سر
ترنج پایین ،ماه و ســتاره نقش شده است .در چهار لچك،
نام چهار ســیاره منظومه شمیس ،شامل مشتري ،عطارد،
زهره و مریخ ،در کنار چهار پیکره به ســبك اروپایی ،دیده
مي شــود .در قالیچه دیگر ،نقشــه ایران و همسایگان آن
توسط "شــاگردان قاجاریه "در "مدرســه دختران" ،بافته
شده است .خلق این قالیچه مقارن با آخرین سال سلطنت
احمد شــاه ،آخرین پادشاه قاجار است .اشعار بافته شده
در حاشــیه ،در تمجید دانش و صنعت ســروده شــده و
پایندیگ مجلس را طلب نموده اســت .طرح اسکناس نیز
در تعدادی از قالیچه هــای دوره قاجار به تصویر در آمده
اســت این گونه طرح ها اغلب در تبریز بافته یم شــده.
 طیبه صباغ پورفصلنامه علیم-پژوهیش باغ نظر
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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 المانهای 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 اجتماعیطراحی گرافیــک تجاری ،طراحی ســایت و تهیه و تولیدمستندهایتبلیغاتی
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ویژه نوروز
نوروز نخستین روز سال خورشیدی ایراین
برابر با یکم فروردین ماه ،جشن آغاز سال
نوی ایراین و ییک از کهنترین جشنهای
بــه جــا مانــده از روزگار قدیــم اســت.
گفته یمشــود خاســتگاه نوروز در ایران
باســتان اســت اما اگر دقیقتــر بنگریم،
یمبایست از سومر (اولین تمدن بشری)
در برگزاری نخستین نوروز یاد کنیم .نوروز
از سومر ،از یکسو به اکد ،و از اکد به بابل
و آشور رسید و از سوی دیگر به آغازگران
تمــدن در ایــران ،یعین بــه ایالیمها و از
ایالیمها به هخامنشیان و ساسانیان وغیره.
به باور کُ ردها قیام کاوه آهنگر و پیروزی او
بر ضحاک را جشــن نوروز نامیدهاند .در

هنگام نــوروز ،کردها بــا گردهمایی در
بیرون شهرها ،به استقبال بهار یمروند.
ِ
زمان برگزاری نوروز ،در آغاز فصل بهار
اســت که امروزه بــه آن برابری بهاری
یــا اکیونوس یمگویند نــوروز در ایران
و افغانســتان آغاز ســال نو محســوب
یمشــود و در برخی دیگر از کشــورها
یعین تاجیکستان ،روســیه ،قرقیزستان،
قزاقستان ،سوریه،کردستان ،گرجستان،
جمهــوری آذربایجــان ،آلبــاین ،چین،
ترکیــه ،ترکمنســتان ،هنــد ،پاکســتان
و ازبکســتان تعطیل رســی اســت و
مردمــان آن جشــن را برپــا یمکننــد.
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زمان عید نوروز

جشــن نــوروز بــا تحویل ســال یــا لحظه
برابــری اعتــدال بهــاری آغــاز یمشــود؛
لحظهای که خورشــید در سیر ظاهری خود
در ابتــدای بــرج حمــل ،از اســتوای زمین
گذشــته و به شــمال آســمان میل یمکند.
نوروز ،روز آغاز سال نو در کشورهایی مانند
ایــران و افغانســتان که گاهشــماری هجری
خورشــیدی به کار برده یمشود ،است .اما
در کشــورهای آســیای میانه وقفقاز ،تقویم
میالدی متداول است و نوروز به عنوان آغاز
فصل بهار جشــن گرفته یمشود و روز آغاز
سال محسوب نیمشود .ا

علت نامگذاری عید نوروز

نوروز عام :روز آغــاز اعتدال بهاری (برابری
شب و روز) و آغاز سال نو

نــوروز خاص :روز ششــم فروردیــن با نام
«روز خرداد
ایرانیــان باســتان از نوروز به عنــوان «ناوا
ســرِدا» به معین ســال نــو یــاد یمکردند.
مردمان ایراین آســیای میانــه در دورههای
سغدیان و خوارزمشاهیان ،نوروز را نوسارد
و نوسارجی ،به معنای سال نویمنامیدند .ا
تاریخچه و ریشه عید نوروز
منشأ و زمان پیدایش نوروز ،به درسیت معلوم
نیســت .برخی از روایتهــای تاریخی ،آغاز
نوروز را به بابلیان نســبت یمدهد .بر طبق
این روایتها ،رواج نوروز در ایران به ســال
( ۵۳۸قبل از میالد) یعین زمان حمله کوروش
بزرگ به بابل بازیمگردد .همچنین در برخی
از روایتها ،از زرتشــت بهعنوان بنیانگذار
نوروز نام برده شدهاست .ا

طراحی و بافت فرش نماد نوروز باستانی ایران و اقوام ایرانی جهت اهدا به یونسکو به سفارش سازمان فنی حرفه ای کشور
طرح و اجرا  :مریم طاهری
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در اسطورهها
ســنگنگارهای تخت جمشید که نمادی
از نــوروز زرتشــتیان را نشــان یمدهد.
دراعتدال بهاری در روز نخســت نوروز،
نیــرو و توان شــیر و گاو در حــال نبرد
برابر اســت .شیر نمادخورشــید و گاو
نماد زمین اســت .در برخی از متنهای
کهن ایران از جمله شــاهنامه فردویس و
تاریخ طبری ،جمشــید و در برخی دیگر
از متنها،کیومــرث به عنــوان پایهگذار
نــوروز معرفــی شدهاســت .پدیدآوری
نوروز در شــاهنامه ،بدیــن گونه روایت
شدهاست که :جم(یما) در حال گذشتن
از آذربایجان ،بر روی تخت جمشــیدی
ارگ جمشید در آنجا فرود آمد و با تاجی
زرین بر روی تخت نشســت .با رسیدن
نور خورشــید به تــاج زریــن او ،جهان
نوراین شد و مردم شادماین کردند و آن
روز را روز نــوو جم را جمشــید نامیدند
مهمتریــن چهرههای اســطورهای مانند
جمشــید ،سیاوش و کیخســرو پیوندی
نزدیک با نوروز دارند .نوروز روز پیروزی
بزرگ جمشــید بر دیوان است که نماد
پلیدیهایی چون سرما ،تارییک ،جهالت
و خشــونت بودنــد .عروج جمشــید و
عروج کیخسرو در این روز اتفاق افتاد که
تفاســیر گوناگوین را به همراه دارد .در
این روز جمشــید جهان غیب را در جام
جهاننما مشــاهده کرد .همان جایم که
در آن کیخســرو جای بیژن را مشــاهده
کرد و رســتم را به دنبال او فرســتاد .اما
حکایت دگردییس و بازآفریین ســیاوش،
حکاییت ویژه اســت که بــا روایتهایی
مانند آدونیس ،پرسفون ،ازیریس یا تمرز
قابلمقایسه است  .ا
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در زمان سلسله هخامنشیان
کوروش بــزرگ ،نوروز را در ســال ۵۳۸
(قبــل از میالد) ،جشــن میل اعــام کرد.
وی در ایــن روز برنامههــایی برای ترفیع
سربازان ،پاکســازی مکانهای همگاین و
خانههای شخیص و بخشــش محکومان
اجرا یمنمود .ایــن آیینها در زمان دیگر
پادشــاهان هخامنیش نیز برگزار یمشد.
در زمان داریوش یکم ،مراســم نوروز در
تخت جمشــید برگزار یمشــد .البته در
سنگنوشــتههای بهجا مانــده از دوران
هخامنشیان ،بهطور مستقیم اشارهای به
برگزاری نوروز نشدهاســت اما برریسها
بر روی این سنگنوشتهها نشان یمدهد
که هخامنشــیان با جشنهای نوروز آشنا
بودند و جشــن نــوروز را با شــکوه برپا
یمکردند شواهد نشان یمدهد داریوش
اول هخامنیش ،به مناسبت نوروز ،سکهای
از جنس طال ضرب نمود که در یک سوی
آن ســربازی در حــال تیراندازی نشــان
داده شدهاســت .در دوران هخامنــی،
جشــن نوروز در بــازه زمــاین میان ۲۱
اسفند تا  ۱۹اردیبهشــت برگزار یمشد.
برخی از پژوهشــگران (هرتسفلد ،کرفتر،
اردمن ،گیرشمن و پرادا) مدعی هستند که
تخت جمشــید برای انجام مراسم نوروز
ســاخته شــده اســت؛ در حالیکه دیگر
پژوهشــگران (نیالندر ،کامایر ،موسوی)
هرگونه مدریک برای جشــن گرفتن نوروز
در دوره هخامنیش را انکار یمکنند .ا

در زمان اشکانیان و ساسانیان
در زمان اشکانیان و ساسانیان نیز نوروز
گرایم داشــته یمشــد .در ایــن دوران،
جشــنهای متعددی در طول یک ســال
برگزار یمشــد که مهمترین آنها نوروز و
مهرگان بــود .برگزاری جشــن نوروز در
دوران ساســانیان ،چند روز (دســت کم
شش روز) طول یمکشــید و به دو دوره
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اردشــیر بابکان ،بنیانگذار سلســله ساسانیان،
در ســال  ۲۳۰میــادی از دولــت روم کــه از وی
شکســت خورده بود ،خواست که نوروز را در این
کشــور به رسمیت بشناسند .این درخواست مورد
پذیرش سنای روم قرار گرفت .در دوران ساسانیان،
 ۲۵روز پیــش از آغــاز بهار ،در دوازده ســتون که
از خشــت خــام برپــا یمکردند ،انــواع حبوبات و
غــات (برنج ،گنــدم ،جو ،نخــود ،ارزن ،و لوبیا) را
یمکاشتند و تا روز شانزدهم فروردین آنها را پابرجا
نگه یمداشــتند .هر کدام از این گیاهان که بارورتر
شــود ،در آن ســال محصول بهتــری خواهد داد.
در ایــن دوران ،همچنین متــداول بود که در بامداد
نوروز ،مردم به یکدیگر آب بپاشــند از زمان هرمز
اول مرســوم شــد که مردم در شــب نوروز آتش
روشــن نمایند همچنین از زمان هرمز دوم ،رســم
دادن ســکه در نوروز بهعنوان عیدی متداول شد.
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ا

پس از اسالم

در میان همه جشنهایی که پس از اسالم
در ایران به دلیل یبتوجهی فرمانروایان
و مخالفت اســامگرایان بــه فرامویش
سپرده شــدند ،نوروز توانست جایگاه
خود را به عنوان جشــی مــی در ایران
حفظ کند .دلیل پایــدار ماندن نوروز در
فرهنــگ ایراین را یمتــوان پیوند عمیق
آن بــا آیینهــای ایــراین،
تاریخ این کشور ،و حافظه
فرهنیگ ایرانیان دانست
گفته یمشود که عربهای
فاتــح ایــران ،پایتخــت
شاهنشاهی ساساین را در
روز نوروز تســخیر کردند.
پــس از آن ،آنهــا مالیات
ســنگیین بر برگــزاری دو
جشــن نــوروز و مهــرگان
وضــع کردنــد .خلفــای دو
پادشــاهی امویه و عبایس
نیز این رویه را ادامه دادند،
اگرچــه بعدهــا خــود آنها،
در جشــن نوروز شــرکت کردند و آن را
گــرایم داشــتند .از برگــزاری آیینهای
نــوروز در زمــان امویان نشــانهای در
دست نیست .در دوره عباسیان ،به گفته
تاریخ طبری ،معتضد ،مــردم بغداد را از
برافروختن آتش در روز نوروز و پاشیدن
آب بر روی عابران بر حذر داشــت ویل
پس از نگراین از احتمال آشــوب مردم،
فرمــان خــود را پــس گرفت.خلیفههای
فاطــی نیز چندینبــار برافروختن آتش
و آبپــایش در نــوروز را ممنــوع اعالم
کردند .از نوشتههای باقیمانده از سده
چهارم هجری در بغداد ،یمتوان یپ برد
کــه مــردم در روزهای نــوروز ،لباس نو
بر تــن یمکردهاند ،به هم ســیب هدیه
یمدادند ،غذاهای ویژه یمپختند و زنان
نیز عطرهــای ویژه نــوروزی خریداری
یمکردنــد .مســلمانان در این هنگام در
کنار نامسلمانان شیره یمنوشیدند و بر
یکدیگر آب یمپاشیدند.عباســیان گاهی
برای پذیرش هدایای مــردیم ،از نوروز
اســتقبال یمکردهاند .بــا روی کار آمدن
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سلســلههای طاهریان ،ســامانیان و آل
بویه ،جشن نوروز با گستردیگ بیشتری
برگزار شد .در این دورهها ،با فرارسیدن
نــوروز ،شــاعران دربار در ســتایش آن
شعر یمســرودند و به شاه ،فرارسیدن
نوروز را شــادباش یمگفتنــد .بیهقی از
شکوه مراســم نوروز در دربار غزنویان
نوشته اســت و تعدادی از زیباترین آثار
ی
شــعری از شاعران دربار 
چون فرخــی ،منوچهری ،و
ســعد ســلمان در ستایش
نوروز ســروده شــدهاند.
در دوران سلجوقیان
بــه دســتور جاللالدیــن
ملکشاه سلجوقی ،تعدادی
از ستاره شناسان ایراین از
جمله خیام برای بهســازی
گاهشــمار ایــراین گرد هم
آمدند .ایــن گروه ،نوروز را
در یکم بهــار (ورود آفتاب
بهبــرج حمل) قــرار دادند
و جایگاه آن را ثابت نمودند .بر اســاس
این گاهشــماری کــه به تقویــم جالیل
معروف شــد ،برای ثابــت ماندن نوروز
در آغاز بهار ،مقرر شــد کــه حدودًا هر
چهار ســال یکبار (گاهی هر پنج ســال
یک بار) ،تعداد روزهای ســال را بهجای
 ۳۶۵روز ۳۶۶ ،روز در نظــر بگیرند .این
گاهشمار از سال  ۳۹۲هجری آغاز شد.
نوروز در دوره صفویه
نــوروز در دوران صفویــان نیــز برگزار
یمشد .در ســال ( ۱۵۹۷میالدی) ،شاه
عباس صفوی ،مراسم نوروز را در عمارت
نقش جهان اصفهان برگــزار نمود و این
شــهر را پایتخت همیشــی ایران اعالم
کرد نوروز بطور مســتمر در همه دوران
تاریخی ایران کم و بیش برگزار یمشده
است اما در دوره بعد از اسالم در دوران
صفویه بخصوص در دوران میاین صفویه
این جشن نماد و سمبل میل تر و درباری
تری یافت .بعدها با نفوذ فقهای شیعی به
دربار از اهمیت نمادهای میل کاسته شد
و فقاهت بر سمبلها و نمادها چیره شد.

ا

در دوران معاصر
پــس از انقــاب اســایم بعــی از
روحانیان به بدگویی از نوروز و مخالفت
با آیینهای آن پرداختند ،اما هنگایم که
دلبستیگ شــدید مردم را به این جشن
را بــه چشــم دیدنــد ،دم فروبســتند.
تــا قبــل از فروپــایش اتحــاد جماهیر
شوروی تنها کشور جهان که نوروز را به
عنوان جشن میل در تقویم خود داشته
است کشور ایران بودو البته افغانستان
نیــز بصــورت متنــاوب این جشــن را
داشته است .اما با استقالل کشورهای
آسیای میانه ،ابتدا جمهوری قرقیزستان
و آذربایجان و ســپس ســایر کشورها
نوروز را جشــن میل خود اعالم کردند.
نوروز به عنوان یــک میراث فرهنیگ و
جشــن میل در دوران معاصــر همواره
مــورد توجه مردم ایران قرار داشــته و
هر ساله برگزار یمشود .البته برگزاری
جشن نوروز به صورت آشکار در برخی
از کشورها توسط برخی حکومتها برای
مدت زماین ممنوع بودهاست .حکومت
شــوروی برگزاری جشــن نوروز را در
برخی از کشــورهای آسیای میانه مانند
ترکمنستان ،قرقیزســتان و تاجیکستان
ممنــوع کــرده بود و ایــن ممنوعیت تا
زمان میخائیل گورباچف ادامه داشــت.
با این وجود ،مردم این مناطق نوروز را
بهگونه پنهاین و یا در روســتاها جشن
یمگرفتهاند.همچنیــن برخــی از مردم
این مناطق برای جلب موافقت مقامات
محــی ،نــام دیگری بــر روی نــوروز
یمگذاشتند؛ بهطور مثال در تاجیکستان،
مردم با اطالق «جشن الله» یا جشن ۸
مارس سعی یمکردند که آیینهای نوروز
را بدون مخالفت مقامات دولیت به جای
آورند همچنین در افغانستان ،در دوران
حکومت طالبان ،برگزاری جشن نوروز
ممنــوع بود و ایــن حکومت تنها تقویم
هجری قمری را به رسمیت یمشناخت
تا پیش از سال ( ۲۰۰۰میالدی) ،نوروز
در ترکیــه (کــه توســط کردهــا برگزار
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یمشــود) ممنوع و غیرقانوین بود؛ در
اغلب مواقع نوروز با بازداشــت کردها
توسط نیروهای امنییت ترکیه ای همراه
بود .در ســال ( ۱۹۹۲میالدی) ،دست
کــم  ۷۰کــرد در درگیری بــا نیروهای
امنیــی ترکیه کشــته شــدند .اگرچه
امروزه دولت ترکیه نوروز را به عنوان
جشــن بهار تریک به تریک اســتانبویل
جشــن یمگیرد ،اما همچنان نوروز به
مثابه نمادی نیرومند از هویت کردهای
ترکیه اســت در سالهای اخیر نوروز،
به معنای واقعی کلمه ،جهانگیر شــده
اســت .مجمع عمویم ســازمان ملل
در ســال  ۲۰۱۰با تصویب قطعنامهای
 ۲۱مــارس برابر با اول فروردین را روز
جهاین نوروز اعالم کرد .ا

جهاین شدن نوروز
بنا به پیشنهاد جمهوری آذربایجان مجمع
عمویم ســازمان ملل روز نوروز ،با ریشه
ایــراین را در تقویــم خود جــای داد .در
متن به تصویب رســیده  ۴اســفند ۱۳۸۸
( ۲۳فوریه  )۲۰۱۰توســط مجمع عمویم
سازمان ملل ،نوروز ۲۱ ،ماه مارس جشین
با ریشــه ایراین که قدمیت بیش از  ۳هزار
سال دارد و امروزه بیش از  ۳۰۰میلیون نفر
آن را جشــن یمگیرند توصیف شدهاست
پیــش از آن در تاریــخ  ۸مهــر ۱۳۸۸
خورشــیدی ،نوروز به پیشنهاد ازبکستان
توسط ســازمان علیم و فرهنیگ سازمان
ملــل متحد ،به عنوان میــراث معنوی ،به
ثبــت جهــاین رســیدهبود در  ۷فروردین
 ۱۳۸۹نخستین دوره جشن جهاین نوروز
در تهــران برگــزار شــد و این شــهر به
عنوان «دبیرخانه نوروز» شــناخته شــد.
مجمــع عمــویم ســازمان ملــل متحد با
تصویب قطعنامــهای روز  ۲۱مارس برابر
بــا  ۱فروردیــن را در چارچوب ماده  ۴۹و
تحت عنوان فرهنگ صلــح به عنوان روز
جهاین نــوروز به تصویب رســانده و در
تقویــم خود جای داد ،طــی این اقدام که
برای نخستینبار در تاریخ این سازمان
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صورت گرفت ،نوروز ایــراین بهعنوان
یک مناســبت بینالملیل به رســمیت
شناخته شد.نخستین بار ،نوروز ۱۳۹۱
را در صحــن عمــویم ســازمان ملل و
یونسکو به میزباین ایران جشن گرفتند.
بان یک مون ،دبیرکل ســازمان ملل نیز
پیایم بدین مناسبت صادر کرد .ا
منطقهای که در آن جشن نوروز برگزار
یمشــد ،امروزه شــامل چند کشــور
یمشود و همچنان در این کشورها جشن
گرفته یمشــود .برخی آیینهای نوروز
در این کشــورها با هــم متفاوتند .برای
نمونه در افغانســتان سفره هفتمیوه
یمچینند؛ اما در ایران سفره هفت سین
یماندازند .شباهت و نزدییک آیینهای
نوروز در جمهوری آذربایجان به آیینهای
نورز ایران بیش از دیگر کشورهاست
جغرافیای نوروز با نام نوروز یا مشابه آن،
سراســر خاورمیانه ،بالکان ،قزاقستان،
تاتارســتان ،در آســیای میانــه چیــن
غریب (ترکســتان چین)،سودان،زنگبار،
در آســیای کوچــک سراســر قفقاز تا
آســتراخان ،هندوســتان ،پاکســتان،
بنگالدش ،بوتان ،نپال و تبت را شــامل
یمشود .ا
کردها نیز این جشــن را در فاصله میان
 ۱۸تا  ۲۱مارس جشــن یمگیرند .بنظر
کردهــا قیــام کاوه آهنگر و پیــروزی او
بر ضحاک را جشــن نــوروز نامیدهاند.
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نوروز و چهارشنبه سوری در
خارج از جغرافیای نوروز
ایرانیان بیرون از ایران به ویژه در اروپا
و آمریــکا و کانادا چند دهه اســت که
جشنهای نوروزی از جمله چهارشنبه
سوری را بصورت گروهی برگزار یمکنند
از دوره بــوش روســای جمهور آمریکا
هر ســال پیام نــوروزی بــرای ایرانیان
یمفرســتند .در روز چهارشنبه سوری
 ۱۳۹۳برای اولین بار میشــل اوباما در
مراسمسفرهنوروزیکاخسفیدسخنراین
کــرد و باراک اوباما در پیام خود گفت :
با درود ،نوروزتان مبارک و پیروز
هفته پیش همسر من میشل کمک کرد
تا در اینجا نوروز را جشــن بگیریم .این
جشــن بزرگداشیت بود برای فرهنگهای
گوناگــون ،غذا ،موســیقی و دوســی
جوامــع مهاجری که هــر روزه خدمات
فوقالعــادهای در ایاالت متحــده ارائه
یمکننــد در حایل که دور ســفره هفت
سین جمع یمشوید ،از تهران تا شیراز
تا تبریز ،از ســواحل دریای (کاســی)
خزر تــا کرانههای خلیج فــارس ،برای
برکتهایی که دارید شــکرگزارید و به
آینده یمنگرید .ا

آداب نــوروز در ســفرنامه
شرق شناسان

جمــی کــرری یمنویســد”:در نوروز
بــزرگان برای عرض تبریــک به حضور
شاه یمرسند و نسبت به وسع و امکان
خود ســکههای زرین و هدایایی تقدیم
یمکنند .خانهایی که به علت دوری راه
نتوانند به حضور شاه برسند ،به وسیله
چند تــن از غالمان و کنیــزان خود ،که
لباس فاخر بر تن یمکنند ،هدیه نوروزی
خود را به پیشــگاه شــاه یمفرســتند.
ایرانیان در این روز لباس نو یمپوشند.
زیرا معتقدند کیس که سال نو را با لباس
کهنه آغاز کند ،از خویشهای تازه سال
جدید یببهــره خواهد مانــد .از دیگر
مراسم عید نوروز ،ییک هم آماده کردن
انواع غذاهای لذیذ در خانهها و پذیرایی
گرم از دوستان و آشنایان است .ا
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خانهتکاین
خانهتکاین ییک از آیینهای نوروزی اســت
که مردم برخی مناطقی که نوروز را جشــن
یمگیرنــد بــه آن پایبندنــد .در ایــن آیین،
تمام خانه و وســایل آن در آســتانه نوروز
گردگیری ،شستشــو و تمیز یمشوند این
آیین در کشــورهای مختلف از جمله ایران،
تاجیکستان و افغانستان برگزار یمشود .ا
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سفرههای نوروزی
سفره هفتسین از سفرههای نوروزی
است که در ایران ،جمهوری آذربایجان
و برخی از نقاط افغانســتان رایج است.
سفره نوروزی که امروزه در ایران به آن
سفره هفت سین هم یمگویند دارای دو
نوع مواد هستند .ا
الف :اجنایس که جنبه نمادین و
سمبولیک دارد .مانند سیر و سکه
ب :مــواد و اشــیایی که جنبه
خــورایک و پذیرایی دارنــد .مانند انواع
آجیلها و شیریینهای سنیت و یا جدید
در بســیاری از نقاط ایــران ،جمهوری
آذربایجان و برخی از نقاط افغانســتان،
ســفره هفتســین پهن یمشــود .در
این ســفره ،هفــت چیز قــرار یمگیرد
که با حرف س آغاز شــده باشــد؛ مثل
ســیر ،سنجد ،سمنو ،ســیب و سبزه ،
ســنبل  ،سکه به هفتســیین که چیده
یمشــود معاین خایص نسبت دادهاند.
مثًال ســیب را نماد زیبایی و تندرسیت،
ســنجد را نماد عشق و محبت ،و سکه
را رزق و روزی گفتهانــد .ســفره نوروز
از زمانهای کهن بوده اما به این صورت
بودهاست که سفرهای را پهن یمکردند
و در بشقابهای سفایل و یا فلزی ،انواع
آجیلهــای خشکشــده ماننــد توت
خشــک ،برگه خشک شــده زردآلو و
هلــو و پختیک (پخته شــده و خشــک
شــده لبو) و عســل و سرشیر خشک
شــده ،کلوچه ،قطاب و نان ســرمویک
و… یمگذاشتند؛ تخم مرغ رنگشده از
اجزای اصیل این ســفرهها بود .در این
سفره ،بعیض چیزها فقط جنبه زیبایی و
نمادین داشــت مانند تخم مرغ و آیینه؛
ویل سایر چیزها برای خوردن و پذیرایی
میهمانان بوده است و هر زمان که تمام
یمشــد بالفاصله صاحبخانــه ظروف را
دوباره برای میهمانان جدید پر یمکرد
اما اینکه هفت چیز با نام ســین باشد،
پدیــده جدیدی اســت و مســتندات
تاریخــی نــدارد .البته ســفره نوروزی
همــواره دارای ســمبل و نمادها بوده

است اما به نظر یمرسد گذاشتن هفت
جزء آغاز شونده با حرف سین در سفره
نوروزی پدیدهای اســت کــه روایتهای
آن بیشــتر از اواخــر دوره قاجــار رایج
شده و پیشــینه تاریخی ندارد و توسط
رســانهها فراگیــر شدهاســت .ییک از
ضروریات عیــد نوروز لباس نو و حمام
رفتن بوده اســت ،مردان و زنان قبل از
فرارسیدن نوروز به حمامهای زنانه و یا
مردانه یمرفتند و شــلوغترین روزهای
همان چند روز ســال نو بــود .در کابل
و شــهرهای شمایل افغانســتان ،سفره
هفت میوه متداول است .در این سفره،
هفت میــوه قــرار یمگیــرد ،از جمله؛
کشمش سبز و ســرخ ،چارمغز ،بادام،
پســته ،زردآلو و سنجد چیدن سفرهای
مشابه با استفاده از میوه خشک شده،
در بین شــیعیان پاکســتان هم مرسوم
اســت .عالوه بر این ،سفره هفت شین
در میان زرتشــتیان ،و سفره هفت میم
در برخــی نقاط واقع در اســتان فارس
در ایــران متداول اســت در جمهوری
آذربایجان ،عدد هفــت اهمییت ندارد و
بر روی سفرههای نوروزی خود ،آجیل
قرار یمدهند .ا

قزاقستان
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غذاهای نوروزی
یــی از متداولتریــن غذاهــایی که به
مناســبت نوروز پخته یمشود ،سمنو
(سمنک ،سومنک ،ســوملک ،سمین،
ســمنه) اســت .این غذا با استفاده از
جوانه گندم تهیه یمشــود .در بیشــتر
کشورهایی که نوروز را جشن یمگیرند،
ایــن غذا طبــخ یمشــود .در برخی از
کشــورها ،پختــن این غذا بــا آیینهای
ه اســت .زنــان و دختران
خایص همرا 
در مناطــق مختلف ایران ،افغانســتان،
تاجیکســتان ،ترکمنســتان و ازبکستان
سمنو را بهصورت دستهجمعی و گاه در
طول شب یمپزند و درهنگام پختن آن،
سرودهای مخصویص یمخوانند پختن
غذاهای دیگــر نیز در نوروز مرســوم
است .برای مثال ،سبزیپلو با ماهی را
در شــب عید و شیریینهایی مانند نان
نخودچی تناول یمشــود در افغانستان
سبزی چلو با ماهی ،در تاجیکستان باج
در ترکمنستان نوروزبامه در قزاقستان
اویقــی آشــار و در بخــارا نیــز انــواع
سمبوســه پخته یمشــود .بهطور کیل
پختن غذاهای نوروزی در هر منطقهای
که نوروز جشن گرفته یمشود ،مرسوم
است و هر منطقه غذاها و شیریینهای
مخصوص به خود را دارد .ا

دید و بازدید

دیــد و بازدید عید یا عید دیدین ییک از
ســنتهای نوروزی است که در بیشتر
کشــورهایی که آن را جشــن یمگیرند،
متداول اســت .در برخی از مناطق ،یاد
کردن از گذشــتگان و حاضر شــدن بر
مزار آنان در نوروز نیز رایج است .روز
نوروز با بازدید و دیدار اقوام و خویشان
شروع یمشــود.حمام رفتن و پوشیدن
پوشــاک نو بخــی از ضروریات روز
نوروز اســت که افراد حتمًا بایســی با
لباس نو و پاک به دیدار اقوام و دوستان
یمرفتند .جمیل کارری در سفر نامه اش
یمنویسد  :ایرانیان در این روز لباس نو
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یمپوشند .حیت اگر کیس پول هم نداشته
باشــد ،مبلغی از دیگــران قرض یمکند و
برای خود و بستگان و خانوادهاش لباس
و کفش نو تهیه یمکند .زیرا معتقدند کیس
که ســال نو را بــا لباس کهنــه آغاز کند،
از خویشهــای تازه ســال جدید یببهره
خواهد ماند .از دیگر مراســم عید نوروز،
ییک هم آماده کــردن انواع غذاهای لذیذ
در خانههــا و پذیرایی گرم از دوســتان و
آشنایان است .ا
در قدیــم معموًال لباس قــویم و میل هر
منطقهای در ایران متفاوت بود .بخصوص
هر قبیلــه و ایل ممکن بود نوع کالهی که
بر ســر یمگذاشــتند متفاوت باشد و در
نوروز لبــاس قویم معمول بوده اســت
در بیشــتر مناطق ایران یک شنل بشکل
عبا مردها بر دوش یمانداختهاند امروزه
رئیس جمهور افغانستان از این شنل برای
اعیاد رسیم استفاده یمکند .از دوره رضا
شــاه پوششهای متفاوت قویم که بعضًا
نشانههایی از تفاخر همراه داشت برچیده
شــد و لباس سراســری ایران استاندارد
کت و شلوار و کاله فرنیگ رسمیت یافت.
ا

زبکستان
ا

مسابقات ورزیش

برگــزاری مســابقات ورزیش عمویم در
معابر شــهری و روســتایی ،ییک دیگر از
آیینهایی اســت که در برخی از کشورها
به مناســبت نوروز برگزار یمشــود .در
ترکمنستان ،مردان و زنان ترکمن ،بازیها و
سرگریمهای ویژهای از جمله سوارکاری،
کشــی ،پرش بــرای گرفتن دســتمال از
بلندی و شــطرنج برگزار یمکنند .برپایی
جنگ خروس و شــاخزین قوچها از دیگر
مراسیم اســت که در ترکمنستان برگزار
یمشود.در استانهای شمایل افغانستان
نیز مســابقات بزکیش به مناســبتهای
مختلف از جمله نوروز برگزار یمشود .ا

طبیعتگردی

مــردم ایــران در روز  ۱۳فروردیــن ،بــه
مکانهــای طبیعی مانند پارکهــا ،باغها،
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جنگلها و مناطق خارج از شــهر یمروند .این مراســم
سیزدهبهدر نام دارد .از کارهای رایج در این جشن ،گره
زدن ســبزه است  .مراسم سیزدهبهدر در مناطق غریب
افغانستان ،ازجمله شــهر هرات نیز برگزار یمشود .با
وجودی که روز سیزدهم فروردین در کشور افغانستان
جزو تعطیالت رسیم نیست ،اما مردم این مناطق برای
گردش در طبیعت ،عمًال کســب و کار خــود را تعطیل
یمکنند .مــردم این منطقه ،همچنین اولین چهارشــنبه
سال را نیز با گردش در طبیعت سپری یمکنند عالوه بر
این ،ساکنان کابل،
در طول دو هفته
اول ســال جدید،
بــرای گــردش به
همــراه خانــواده
به مناطقی که در
آنهــا گل ارغــوان
یمروید ،یمروند.
یــی دیگــر از
آیینهای نوروز که
در آسیای میانه و
کشور تاجیکستان
مرســوم اســت،
مراسم گلگرداین
بلبلخــواین
و
گل
اســت .
گردانها از دره و
تپــه و دامنه کوهها ،گل چیده و اهل دهســتان خود را
از پایان یافتن زمستان و فرارسیدن عروس سال و آغاز
کشت و کار بهاری و آمدن نوروز مژده یمدهند .ا

نوروزخواین

نــوروز خواین یا بهار خواین یا نوروزی ،گونهای از آواز
خواین است که در گذشته در ایران رواج داشتهاست.
در حال حاضــر رواج این گونه آواز خواین بیشــتر در
اســتانهای مازندران و گیالن اســت در نوروز خواین،
افرادی که بــه آنها نوروز خوان گفته یمشــود ،پیش
از آغــاز فصل بهار ،به صورت دورهگردی به شــهرها و
روستاهای مختلف یمروند و اشعاری در مدح بهار یا با
ذکر مفاهیم مذهیب بــه صورت بداهه یا از روی حافظه
یمخوانند .این اشــعار بیشتر به زبانهای طبری و زبان
گیلیک یمباشــد .این اشعار بیشــتر بصورت ترجیعبند
بوده و توســط یک یا چند شخص ،به صورت همزمان
خوانده یمشود .ا
نوروز بزرگ را خرداد روز یمنامیدند و این روز را متعلق
the carpetplus
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تاجیکستان

به فرشته مقدس خرداد یمدانستند .ا
پیروان آیین مزدیسنا همچنین معتقد بودند
کــه زرتشــت ( ۶۵۰ســال پیــش از میالد
مسیح) در این روز متولد شده و در همین
روز مقدس با خداوند به راز و نیاز پرداخته
اســت و ایــن روز برای ایرانیــان محترم و
.مقدس شمرده یمشد .ا
پادشــاهان ساساین نیز در دربارهای خود
ه خایص برگزار
آیینهای نوروز را با شــکو 
یمکردند و شــاه پنــج روز اول یا «نوروز
عامــه» بار عام یمداد و به رفع حاجتهای
مردم یمپرداخت ،سپس «نوروز خاصه» یا
نوروز بزرگ را که از روز ششــم فروردین
آغاز یمشد به خود و نزدیکانش اختصاص
داده و به جشن و شادماین یمپرداختند و
نواهای خاص نــوروز در این ایام در دربار
پادشاه نواخته یمشد .ا
از رسوم رایج این روزگار آن بود که مردم در

بامداد عید نوروز به یکدیگر آب یمپاشیدند
یگ ایرانیان به
و شکر هدیه یمدادند .دلبست 
سنتهای گذشته خود موجب شد که نوروز
که ســمبیل از عظمت و شــکوه آنــان بود،
در سراسر دوران اســایم ،حیت در دوران
خلفایی که اعتنایی به این رسومات نداشتند،
برپا شــود و آشــنایی و آگاهی فرمانروایان
ن هدیه دادن به حاکمان
اموی و عبایس از آیی 
دلیــی برای گرایــش فرمانروایــان عرب به
برگــزاری نــوروز شــد.با کاهش قــدرت و
نفوذ عربها بر دولتهــای ایراین و ایجاد
حکومتهــای مســتقل چــون صفاریــان و
سامانیان و تعلق خاطر پادشاهان ایرایننژاد
به اجرای رســومات ایــراین ،موجب احیای
نوروز و برگزاری باشکوه این جشن شد .ا
ابوالفضل بیهقی نیز در قسمتهای مختلف
تاریخ خود اشارایت به دادن هدیه در نوروز
مهرگان کرده اســت که نشان دهنده تداوم
رسومات نوروزی در دوره غزنویان یمباشد.ا

بیستم تا بیست و دوم مارس که تقریبا
برابر با اول تا ســوم فروردین اســت
در ایــن کشــور برگزار یمشــود .در
آذربایجان از چند هفته مانده به نوروز
مــردم برای برگــزاری ایــن عید خود
را آماده یمکنند؛در شــب چهارشــنبه
دختران نییت در قلــب خود یمکنند و
در گذرگاهها یمایســتند و اگر سخین
موافــق خواســت خــود از رهگذری
بشنوند بســیار خوشحال یمشوند و
مطمئن یم شوند که حاجتشان برآورده
خواهد شد  .براین اساس مردم سعی
یمکنند در ایام نوروز سخین نامناسب
کــه از آن بوی یاس به مشــام آید بر
زبان نیاورند و از به کار بردن ســخنان
ناپســند و حزنآور بپرهیزند .در میان
مراســم نوروزی جمهوری آذربایجان،
رسمهایی نظیر فرستادن سفره سمنو،
ن
انداختن کاله پوســتین به درها ،آویزا 
کردن کیسه و توبره از سوراخ بام در
شب عید و درخواســت هدیه نورزی
از صاحبخانه بســیار قابل توجهاند که
در مجمــوع عامیل برای ایجــاد ازدیاد
محبــت و مــودت در میــان مردمند.
در عیــد نوروز نمایشهــا و بازیهای
مختلف که فزاینده شــادی یمباشــند
در جمهوری آذربایجان رواج یمگیرد.
در این میان یمتوان از اسبسواری،
شمشیربازی ،کمنداندازی،ورزشهای
ب بــازی و مانند اینها
زورخانهای ،طنا 
نام برد که در همه آنها اصل بر شادی
و نشاط است .ا

عید نوروز در جمهوری آذربایجان

نوروز ییک از جشنهای بزرگ در جمهوری
آذربایجان اســت .این جشــن همه ساله از

عید نوروز در قرقیزستان

آذربایجان

کلمه نوروز در میان مردم قرقیزســتان
که به زبــان قرقیزی صحبت یمکنند و
به خط کریل یمنویسند ،واژه ای آشنا
اســت آنها هم عید نــوروز و آیینهای
م برگزار
نــوروزی را بــا شــکوه تمــا 
یمکنند ،طوری که هیچ یک از مراسم
میل و مذهیب آنان جلوه و جالل نوروز
ن تنها
را ندارد  .نوروز در این ســرزمی 
یک روز است که در بیست و یکم ماه
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مارس(اول تا دوم فروردین) برگزار یمشود
خانوادههای قرقیزی از نخســتین ساعات
صبح روز عید از خانههایشان بیرون یمآیند
و در میدانهای بزرگ شهر جمع یمشوند.
در ایــن میدانهــا بازارهای موقــت ایجاد
یمشوند که در آن انواع اجناس ،خوردین،
پوشــیدینها و اســباببازیها عرضــه
یمشوند.این مراســم در شهرهای بزرگ
ســاعتها به طول یمانجامند و مراسیم
از قبیل نمایشهای سوارکاران با لباسهای
عشــایری و جنیگ در حایل که سالحهایی
نظیر شمشــیر ،خنجر ،نیزه ،ســپر ،تیرو
کمان با خود حمل یمکنند موجب یمشود
تا مردم زمان را فراموش کنند .ا

قرقیزستان
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عید نوروز در افغانستان

نوروز در افغانســتان یا به عباریت در بلخ
و مزار شریف هنوز به همان فر و شکوه
پیشین برگزار یمشــود .در روزهای اول
سال همه دشتهای بلخ و دیوار و پشت
بامهای گیل آن پر از گل ســرخ یمشود.
بلخ سبدی از گل سرخ یا اجاق بزریگ یم
شــود که این الله ها در آن یمسوزد .این
گل فقــط در بلخ به وفور یمروید و از این
رو جشن نوروز و جشن گل سرخ هر دو
به یک معین به کار یمرود .ا
از آیین و رســم نوروزی در سرزمین بلخ
یمتوان به شستشــوی فرشهای خانه و
زدودن گــرد و غبار پیش از آمدن نوروز و
انجام مســابقات مختلف از قبیل بزکیش،
شتر جنیگ ،شــتر سواری ،قوچ جنیگ و
کشیت خاص این منطقه اشاره نمود .ا

عید نوروز در قزاقستان

مردم قزاقســتان نوروز را اعتدال بهاری
یمداننــد و بر این باورند کــه در این روز
ســتارههای آســماین به نقطــه ابتدایی
یمرســند و همه جا تازه یمشود و روی
زمین شادماین بر قراریمشود .به اعتقاد
آنها نوروز روزی است که «سنگ نیلگون»
ســمرقند آب یمشــود .در شــب سال
تحویل هر صاحبخانه دو شــمع در باالی
خانهاش روشن یمکند و خانهاش را خانه
تکاین یمکند؛ چون مردم قزاق باور بر این
دارند که تمیز بودن خانه در آغاز سال نو
باعث یمشود افراد آن خانه دچار بیماری
و بدبخیت نشــوند .در عید نوروز جوانان
یک اسب سرکش را زین کرده و عروسیک
که ساخته دست خودشان است با آویز
زنگولهای به گردنش درســاعت سه صبح
رها نموده تا به این شــکل مردم را بیدار
کنند .عروسک در حقیقت نمادی از سال
نو است که آمدن خود را سوار بر اسب
به همه اعالم یمکند .ا
نوروز برای قزاقها بسیار مقدس بوده و
اگر در این روز باران یا برف ببارد آن را به
فال نیک یم گیرند و معتقدند سال خویب
پیش رو خواهند داشــت .در عید نوروز

افغانستان
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پختن غذایی به نام نوروز گوژه (آش نوروز) که تهیه
آن به معین خداحافظی با زمستان و غذاهای زمستاین
اســت و از هفت نوع ماده غذایی تهیه یمشــود در
این ایام جزو آیین و رســوم این ســرزمین اســت.
مســابقات معروفی نیز در ایام نوروز در قزاقستان
برگزار یمشود که از مهمترین آنان یمتوان به «قول
توزاق» اشاره نمود که بین گروه های مرد و زن برگزار
یمشود .اگر برنده زنها باشند قزاقها معتقدند آن
سال خوب و پربرکیت است اگر مردها پیروز شوند
آن سال نامساعد خواهد بود .ا

عید نوروز در زنگبار (تانزانیا (

زنگبار
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شاید تعجب کنید اما حیت در زنگبار هم مردم نوروز
را جشن یم گیرند؛ چراکه در قرنهای گذشته گروه
بزریگ از مردم شیراز به زنگبار در کرانههای شرقی
قاره افریقا کوچ کردند و آیینهای ایراین خود مانند
نــوروز را نیز با خود بردند .جشــن نوروز در زنگبار
«نوروزی» نامیده یمشود و هنوز ییک از جشنهایی
اســت که با تغییر فصل در این کشور گرایم داشته
یمشود و بین مردم رواج دارد .ا

تبلیغات

"آرتیرانی"

هن ِر نفیس ایرانی

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

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