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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
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  صد سال بعد، بسیاری از مردم جهان هنگام 
حــرف زدن مدام ســرفه های ریــز  یم کنند 
و انگار همه چیز طبیعی اســت چیزی شبیه 

همین پلک زدن های امروز من و تو.
 آواز خوان ها در گامهای باال نیز به تحریرشان 
سرفه اضافه خواهند کرد و شنوندگان جیغ و 

هورا ی بیشتری خواهند کشید. 
صد سال دیگر چیزی بنام اثر انگشت وجود 
نخواهد داشت از بس دستها با شوینده هایی 
یب رحم ساییده شده. صد سال دیگر چیزی 
بنام المســه وجود نخواهد داشــت. بچه ها 
عکسهای گذشته را یم بینند که مردی دست 

بر گونه زین گذاشــته و انگشت بر طره اش 
یم کشد و تا الله ی گوشش پایین یم رود و با 
خود یم گویند چه نسل احمقی بوده اند آنها!
 مردِم صد سال آینده، مردم صد سال گذشته 
را مسخره یم کنند بابت دست دادن هاشان، 

نوازش کردن ها و بوسیدن هاشان.
عادت است دیگر، مرگ تدریجی روح است 
گاهــی مثل همین االِن ما کــه به خییل چیزها 

عادت کرده ایم و خود نیم دانیم.

از میان همه ی مردمان صد سالِ  آینده، افراد 
کم شــماری را خواهی دید که صورتشــان با 
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دیگران فرق دارد و دیگران گاهی طردشان یم کنند. 
دو ســمت بیین آنها تا پایین چانه خطی کبود است 
و گاهی باالی ابروهاشــان هم دیده یم شــود. آنها 
بیشتر شبها کابوس یم بینند و گریه یم کنند. خواب 
یم بینند که دلشان آغویش یم خواسته که نتوانسته 

اند به آن بپیوندند! 
خواب یم بینند که روی انگشــت های سبابه شان 
خطوط مواجی اســت که دوست دارد زیر چانه ی 

دلبری را بگیرد و نیم تواند... آنها 
فرزندان چند نســل بعِد پرســتاراین هستند که در 
کبودی ماسک های عصر کرونا، تمام آرزوهاشان را 

به گور بردند...

/
امروز صد سال قبلِ  صدساِل 
آینــده اســت و تــو هنوز یم 
تواین به انگشــت هایت نگاه 
کین و لحظه شماری کین برای 
تنگ در آغوش کشیدن ها. تو 
یم تواین هنوز حیت یک نفره 
بخیش از نجات حس المسه ی 

بشر بایش و گر نه روز ی خواهد رسید که در هیچ 
فرهنیگ نخواهی خواند

" نوازش یم توانســت مــوی یب جان زین را زنده 
کند"

" نوازش یم توانست با لمس یاِل آشفته ی اسیب، 
او را به پرواز در آورد..."

و تو هنوز یم تواین
اگر درخانه بماین

و
برای دست هایت هرروز یک نقشه ی تازه بکیش

                                         مهديار پيرزاده
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این هشتمین شــماره "کارپت پالس" است که 
مقابل دیدگان شما پهن یم شود.

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

 ما را از نظریات ارزشمندتان یب نصیب نگذارید.

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

عزیزان خواهد رسید.

8
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سرمقاله

ای دل تو به ادراک معانی نرسی
در نکته ی زیرکان دانا نرسی

اینجا به می و جام بهشتی میساز
کانجا که بهشت است رسی یا نرسی!

                         خیام نیشابوری

حوالی اردیبهشت بوی بهشت می  آید عطر شکوفه  ها و خاک 
باران خورده ،اردیبهشــت ماه مهربانی است و باران که می 
بارد زندگی را شاد می کند . اردیبهشت ماه زیبایی هاست از 
اسمش پیداست ماه بهشت است گرچه امسال متاسفانه در 
این ماه زیبا هنوز درگیر ویروس کرونا هستیم و در قرنطینه 
نسبی بسر می بریم و مسافرت ها و دور همی هایمان بسیار 
اندک است اما اردیبهشــت کار خودش را می کند دلتنگ 
هر چه که باشیم پشت پرچین اردیبهشت منتظر می مانیم 
و می توانیم این روزها را با بوی اردیبهشــت و شمعدانی ها 
ســپری کنیم حتی اگر کوتاه و اندک به دشت الله ها سفر 

کنی همان کافی است که یادت بماند بهشت کجاست ....
در ایــن ماه زیبا دو شــاعر بزرگ در خطه 
خراسان  متولد شدند که سرآمد  جهانیان 
کردند. 25 اردیبهشــت روز فردوســی و 
شاهنامه زیبایی که  به زبان پارسی سروده 
و دراین شاهنامه بزرگ که حدود 30 سال 
طول کشیده است  و بیش از 60 هزار بیت 
دارد حتی یک کلمه غیر پارســی استفاده 
نشده است.) که در این شماره به تفصیل به 
آن پرداخته ایم( و اردیبهشتی دیگر ایران، 
حکیم عمر خیام نیشابوری است که سر آمد 
تمامی فیلسوفان شناخته شده است . خیام 
نیشابوری، ستاره شناس، فیلسوف، ریاضی 
دان و شــاعر دوره ی سلجوقیان است که 
به خاطر مقام علمی باالیی که داشته به او 
لقب »حجه الحق« داده بودند، اما بیشــتر 
شــهرت و آوازه ی او به خاطر جایگاه ادبی 
و رباعیاتش است که به چندین زبان زنده 

ی دنیا ترجمه شده و در اروپا شهرت فراوانی به دست آورده 
است . حاصل تالش های بی وقفه عمر خیام، تدوین جداول 
نجومی بود که با حمایت های ملک شــاه بــا عنوان الزیج 
الملکشاهی به دست آمد. تقویمی که خیام آن را تدوین کرد 
به منظور حفظ ماه های اصلی تقویم قدیمی ساسانیان بود. 
تقویم ساسانیان هر یک سال شامل 12 ماه بود و هر ماه سی 
روز داشت. گفته می شــود که در این تقویم هر 120 سال 
یک بار، یک ماه اضافه می شد و می گفتند که مردم  در این 
یک ماه  به هزینه دولت بودند و کار نمی کردند و به شادی و 
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نی     اه    یت                باش  مراقب شمعدا
اردتشهبی

ماه     مهربا  نی   اه       ی    بی         مالحظه است

پایکوپی می پرداختند بهمین دلیل دعای 120 ساله شوی 
را از آن برگرفتند که یعنی 120 ساله شوی تا این خوشی 
را در عمرت ببینی( . اما در تقویم جاللی هر ۴ ســال یک 
روز به روزهای سال اضافه می شود اما هر دوی این تقویم 

ها، بر اساس 365 روز در سال محاسبه شده اند.
از آثار معروف فارســی منسوب به عمر خیام، رساله نوروز 
نامه است که با نثری ســاده و شیوا، پیدایی نوروز و آداب 

برگزاری آن را در دربار ساسانیان بازگو نموده است. 
خیام معروف ترین شــاعر ایرانی اســت که شــهرتش از 
محافل علمی و ادبی بســیار فراتر رفته است. این شهرت 
مرهون ترجمه رباعیات او به وســیله" ادوارد فیتز جرالد" 
شــاعر انگلیسی اســت. که در قرن نوزدهم میالدی، افکار 
بزرگ فیلسوف و شــاعر را به جهانیان شناساند و موجب 
توجه همگان به این اعجوبه علم و هنر گردید. این اســت 
که اردیبهشت ماه برای ما ایرانیان یادآور دو استوره بزرگ 

ایران می باشد . 
و ایــن روزها با اســطوره های دیگــری از جنس مهربانی 

برخورد داریم ؛کادر درمان 
 آنها هستند که  با وجود خستگی ها و سختی ها،

 دردها  و دل نگرانیهایمان را آرام می کنند
 و  روزهایمان را  اردی بهشتی. 

 من معتقدم  برای بهشــتی شدن مهم نیست که به کدام 
آیین باشی مهم این است که قدردان باشی

 چه از گذشتگان و چه از فرشتگانی که با گذشت و فداکاری 
آنها می توانیــم  این روزهای زیبا را ببینم. کادر درمان در 

همه دنیا، این روزها فداکاری و جانفشانی می کنند . 
بیائیم  نام کســانی که برای مردمشان مهربانی می کنند  
را در گــوش تمام بادهــای جهان زمزمه کنیــم  و برای 
سالمتی شان دعا کنیم و برای زحمتهایشان دست بزنیم تا  

فرداهایمان در  تمامی دنیا اردیبهشتی باقی بماند...
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 اســتاد مهدی مهدی یئ درســال 
1333 در شهراصفهان به دنیا آمد 
. درسن 11سالیگ آموختن نقایش 
فــرش را آغازکــرده و پــس ازطی 
دوران ابتــدایئ در ســال 13۴۷به 
هنرســتان هنرهای زیبای اصفهان 
راه یافت و درحّد توان واســتعداد 
خویش از خرمن هنراستادان عایل 
مقــایم چون آقایان  اســتاد جزی 
زاده و مرحوم اســتاد جواد رستم 
شیرازی استفاده کرده وسال بعد 
رشــته مینیاتور را برگزیــد  دراین 
سالها ریاست هنرستان را مرحوم 

آقای ابوعطا بر عهده داشتند
و تا ســال 13۵۴ افتخار شاگردی 
وخدمت استاد مرحوم رحمت ا… 
شــادمان را داشت در سال 13۵۵ 
دیپلم ادیب دریافت کــرده وازاین 
سال مستقًال درحاشیه بازار فرش 

مغازه ای تاسیس کرده
درسال138۰به عنوان طراح ونقش 
پرداز برگزیده دراّولين جشــنواره 
شــانه بلورین بــه دریافــت لوح 
وتندیس هنــر و صنعت قایل بافی 
ایران نائل گشــته و ضمنًا در سه 
دورۀ پیایپ جشــنوارۀ برترین های 
قایل ایران مقام اّول را کسب و در 
سبک های مختلف موفق به دریافت 
لوح و تندیس برتر شده و سپس از 
طرف شورای ارزشیایب هنرمندان 
کشــور به دریافت لوح درجه یک 
هنری نائل گشته. تا امروز دربیش 
از ۶۶ نمایشــگاه جمعی و انفرادی 
در داخل و چندین کشــور خارجی 
شــرکت کرده و در اهم گا لری ها 
و مــوزه ها وکلکســیونهای داخل 
وخارج ایران دارای آثار ارزنده و با 
ارزیش یم باشــد . در همين راستا 
در سال 138۶ مارك اصفهان مهدي 
ئي به ثبت رسيده و همچنين موّفق 

به دريافت گواهينامه مديريت كيفّيت نائل گشته و در چندين 
مرحلــه تعداد ۷۰ اثر از طرحها ونقوش قالي هاي پديد آمده  ، 
از حقوق مالكيت فكري برخوردار گشته و براي آنها شناسنامه 

تنظيم و كد مّلي صادر گردید.
اســتاد مهدی یئ معتقد اســت که »نیاز به علیم شدن فرش 
داریم. اســاتیدی مثل مرحوم عییس بهادری، مرحوم ارچنگ، 
مرحــوم حــاج مصورالملک، حاج میــرزا آقا امــایم، مرحوم 
رشتیان، و مرحوم شادمان فقط در دایره نقش های سنیت عمل 
یم کردند، و رنگ ها را سلیقه ای به آن یم افزودند. ما باید به 
صورت علیم ببینیم چقدر از اینها استفاده کرده ایم، و چه چیز 

به میراث آنها افزوده ایم."
به اعتقاد مهدی یئ ایران به تحقیق روزآمد در مورد مســائل 
فرش احتیاج دارد. زیرا تولید کنندگان قایل در مورد اندازه های 
مورد نیاز جهان، اطالعات چنداین ندارند. مردم دنیا ترجیح یم 
دهند با قایل ایراین بیعت کنند، به شــرطی که ما هم اینطرف 

هنرمندانه برخورد کنیم.

                                                        سایه شان مستدام باد

استاد مهدی مهدی یئ
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مرحوم  نیاز محمد نیازی
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نیــاز محمد نیازی که به پــدر فرش ترکمن 
معروف اســت، فرزند اراز محمد، در سال 
13۰3/1/11 در گمیشان متولد شد. در آن 
سال ها پدر وی تاجر بود و از طریق دریای 
خزر با كشــیت باربری خود به بنادر حاشیه 
دریای خزر از جمله بندر انزیل، آستاراخان 

)هشترخان(، باكو تردد یم كرد 
اســتاد در ســال 13۵۶ بــه  اهمیت فرش 
ترکمن بصورت حرفه یم پردازد.  وی آنگاه 
فــرش تركمن و نقوش آن را با دقت مطالعه 
یم كنــد و یپ یم برد كه هر یــك از طوایف 
تركمن نقش های خاص خودشــان را دارند 
و به دنبال آن به فكر احیــاء نقش های فرش 
یم افتد و مطالعات و تحقیقات گســترده ای 
انجام یم دهد و متوجه یم شــود 811 نقش 
فرش در بین طوایف و تیره های قوم تركمن 
وجود دارد و بعــد به  فكر احیاء این نقش ها 

یم افتد.
استاد در هنگام تحقیقات خود دریم یابد كه 
هر یك از این نقش ها بازگو كننده بخیش از 
تاریخ و فرهنگ قوم تركمن هستند. وی در 
طی 3۵ سال تحقیق و تفحص در نقش های 
فرش تركمین، در احیاء این نقش ها و نیز باال 
بردن كیفیت فرش تركمن با بكارگیری فنون 
فرش ترکمن در خصوص طراحی و رنگرزی 
و با طراحی سیستم جدیدی از دار عمودی 

توانست دار افقی ترکمن را تغییر دهد
اســتاد نقش قایل ترکمن را بــا طراحی در 
کاغذهای شــطرنجی به شکل علیم اجرا و 
فرصت های جدیدی را ابداع کرد و تحقیقات 
جامع در مورد فــرش ترکمن و دیدگاه های 
نویسندگان و هنرمندان را جمع آوری نمود. 
همســر وی خانم قربان تــاج محمد نیازی 
اســت و اســتاد درباره ی همسر خود یم 
گفت: »استاد من همسرم است و من هرچه 
از فرش یم دانم از همسرم یادگرفته ام و تا 

آنجا كه مــن یم دانم او تمام عمرش را فرش 
بافته اســت و در كارش اســتاد بزریگ تلقی 
یم شود.«اســتاد طی سال های گذشته برای 
معرفی فرش تركمن در بیش از ۵۰ نمایشگاه 
داخیل و خارجی شركت نموده و مورد تقدیر 
مسئوالن استاین و كشوری قرار گرفته است. 
همچنین کتاب » نیازجان و فرش ترکمن « در 
معرفی اســتاد نیازجان نیازی و فرش ترکمن 
است که از انتشارات فرهنگان و به پیشنهاد 
عیل حصوری و به کوشــش ذبیح الله بداغی 
در ســال 13۷1 تالیف و چاپ شــده است.
اســتاد در زمینه فرش ترکمن کتایب را آماده 
چاپ کرده بودند که آرزویش چاپ آن کتاب 
بــود. » آروز دارم قبل از مرگم شــاهد چاپ 
مجموعه ای در زمینه فرش ترکمن باشــم که 
ســالها برای آن زحمت و تالش کشیده ام و 
امیدوارم بتوانم به آن دست یابم.«استاد نیاز 
محمد نیازی پس از ۵1 ســال کار و تالش و 
شناسایی هنر اصیل و دیرپای فرش ترکمن، 
در ســن 8۶ سالیگ در مورخه 1389/1/۶ به 
علت بیمــاری دارفــاین را وداع گفت و پیكر 
مطهــر این هنرمند در آرامگاه آق قایه گنبد به 

خاك سپرده شد.
                      روحش شاد و يادش گرایم باد
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چندین سال است که یک هنرمند جوان و 
تحصیلکرده خالقیت زیبایی با دست دوزی 
های هنرمندان زنان بلوچ انجام یم دهد که 
آوازه آن به آنطرف مرزها هم رســیده ، نه 
تنهــا آوازه آن بلکه هنر این هنرمند برای به 
رخ کشیدن زیبا رویان و زیبا پسندان دست 
بدست یم چرخد و همیگ چه ایراین و چه 
خارجی از آویختن این دست سازهای زیبا 
به خود یم بالند و من هم به نوبه خودم از 
آشنایی و دوسیت با این هنرمند خوش فکر 

و خوش سلیقه ....
 خواستم که در این شماره مجله از دست 
دوزها و دســت ســازهای مریم مقیسه و 

گزارش : مریم طاهریمعرفی یک هنرمند

 مریم مقیسه
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کارهایش بنویســم و بهمین دلیل گیپ خودماین 
با او داشــته باشــم و دلم نیامد که  این کارهای 
زیبــا را در معرض دید طراحان و دوســتان فریش 
خودم نگذارم . مریم مقیسه متولد سال 13۶۷ و 
فارغ التحصیل رشته ی گرافیک از دانشگاه تهرانه 
و طراحی زیورآالت را از ســال 8۷ در دانشــگاه 
آغــاز کــرده و از همان زمان صفحه ی فیســبوک 
برنــد "میــم" را راه انداخته . "میــم"  هم  از اول 
نام و نام خانوادیگ این طراح  خوش فکر اســت. 
در زمان دانشــجویی که سرمایه زیادی نداشته و 
با ســرمایه ی اندک اولیه  شروع کرده شاید بشه 
گفــت با پول توجییب دانشــجویی.... مریم خانم 
هنرمنــد  قصه ما  با این پول ســنگ، شیشــه و 
سیم یم خرد و با آن ها 1۰ -1۵ تا  دستبند درست 
یم کنه . و وقیت دوســتان همکالیس اش کارها را 
یم بیننــد همیگ کارهایش بســرعت یم خرند و 
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اینطوری یم شود که مریم ،وقیت کارهایش 
مورد توجه قرار میگیرد مصمم یم شود که 
کارهــای خاص و جدیدی انجام دهد .چون 
به نظرش طراحی های اولش ســاده بودند 
و خییل زود کیپ شدند. سال 89-9۰ دنبال 
ایده بــرای دوره جدید کارهایش بود که با 
بلوچی دوزی آشنا شد. و کار جدی طراحی 
زیورآالت ســوزن دوزی را از ســال 9۲ با 
راه اندازی استودیوی شخیص برند "میم" 

و عرضــه و نمایش محصوالتش شــروع 

کرد. این هنرمند عکس محصوالت خود 

را در شــبکه های اجتماعی به اشــتراک 

یم گذاشت. در شبکه  )اینستاگرام( با یک 

دختر سوزن دوز بلوچ آشنا شد و دامنه 

همکاری هایش گســترش یافت . بدنبال 

یی با زنان ســوزن دوز بلوچ و هنر 
آشــنا

دســت آنها خالقیت زیادی در کارهایش 

ایجاد کرد و در حــال حاضر بیش از ۵۰ 
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سوزن دوز بلوچ و ترکمن با این مریم همکاری 
یم کنند و همین باعث شد که کارآفریین برای 
زنان بلوچ و عشــایر ترکمن  بــه نوعی ایجاد 
شود و با ترکییب از فلزات زیبایی خیره کننده 
ای یابد و هنر این عزیزان بر گردن و دســت 
هنر دوستان جلوه نمایی کند. البته تمام طرح 
ها از خود مریم یم باشد متاسفانه به خاطر 
کیپ و تکراری شــدن کارهایش مجبور است 
ایده هایش را همیشه  به روز کند که البته این 
هم خودش باعث شده که روز به روز کارهای 
زیباتر و خاص تری برای سلیقه های متفاوت 

انجام دهد.
مریــم مقیســه کارهایش را در ۷ فروشــگاه 
تهران ارائه یم کند. این فروشــگاه ها در مرکز 
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تا شــمال تهران وجــود دارند.زمــاین که وارد 
محل کارش یم شوی  یم تواین مجموعه ای از 
کارهای سنیت گروهی جوان را در کنار هم ببیین 
که حاصل تالش هنرمنداین خوش ذوق اســت 
اما بیشتر کارها مربوط یم شود به تابلوهایی که 
کارهای مریم مقیسه در آنها به نمایش درآمده. 
نــوع چیدمان زیــورآالت در تابلوهای بزرگ و 
کوچک روی دیوار یا ســیین های پر از انگشتر 
و دســتبند، و انــواع زیورآالت یم باشــد و با 
دیدن ییک از کارهــا مجموعه را هم یم توانید 
ببینید و با هم ســت کنید و زیــور آالت مورد 
عالقه تان را خییل زود انتخــاب کنید. البته این 
روزها که در دوران کرونا بســر یم بریم  دیگر 
انتخابات بصورت حضوری نیست اما همواره  
شــبکه های مجازی این برند فعال است و یم 
توان بوسیله سفارش غیر حضوری خرید انجام 
دهیم . مریم سال گذشته نفیس ترین کارهای 
خــود را در قالــب مجموعه هــای زیبا در کاخ 
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چرخ  نخپنبه

نیاوران به نمایش گذاشت و 
من افتخار این را داشــتم که 
زیبا ترین کارهایشان را ببینم 
. این مجموعــه در جایی به 
نمایش گذاشــته شد که در 
اتاق های دیگر آن لباســهای 
خاندان پهلوی که متشکل از 
دست دوزهای سوزن دوزی 
بود دیده یم شد و ایشان هم 

گفتند که گرچه آشنایی ام با پارچه های 
دست دوز بلوچی در نمایشگاه صنایع 
دسیت بطور اتفاقی شد اما بعدها متوجه 
شــدم که این پارچه هــا معروف ترین، 
زیباترین و خاص تریــن دوخت پارچه 
در ایران اســت و در میــان هنرمندان 
طرفداران زیــادی دارد قبل از انقالب 
خیــیل از خانواده های ثروتمند و افراد 
سرشناس برای دوخت لباس های خود 
از پارچه های ســوزن دوزی شده کار 
دست زنان بلوچ استفاده یم کردند که 
شکوه لباس هایشــان را بیش از پیش 
بــه نمایش بگذارندکه در کاخ نیز هنوز  
لباسهای ســوزن دوزی این هنرمندان 

قابل دیدن یم باشد. 
 از مهمترین سوزن دوزان بلوچ خانم 

"مهتاب نوروزی" اســت کــه ییک از 
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مشهور ترین ســوزن دوزان بلوچستان 
ایــران بود و در تاریــخ ۲۴ تیر ماه 1391 
در سن ۷8 سالیگ در روستای قاسم آباد 

بمپور سیستان و بلوچستان در گذشت.
وی به واســطه خالقیت و ذوق باالیی که 
در این هنر داشــت در کنار سایر سوزن  
دوزان ، برای دوخت  مجموعه  لباســها 
از طرف  خانم ماه منیر جهانباین در دهه 
پنجاه انتخاب شــد. لباس های خانواده 
پهلوی بــه  طراحی کیوان خســرواین با 
همکاری خانم جهانبــاین، برای فرح دیبا  
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وحیت برای فرزندانشــان با هنر ســوزن 
دوزی طراحی و اجرا شــد که تعدادی از 
این کارها در مجموعه سعدآباد و نیاوران 
تهران نگهداری یم شــود. وقیت کارهای 
خانم نوروزی را یم بینید آنقدر حس زیبا 
و شــادی دارد که از اینهمه هنر به وجد 
یم آیید و تازه متوجه خواهی شد که چرا 
مریم مقیسه این هنر را برای زیور آالت 
زیبا و دست ساز خود انتخاب کرده . هنر 
سوزن دوزی و ایده های زیبای گوشواره 
و گردن آویز و دستبندکه با نقره و سیلور 
و مس ترکیب یم شود نگاه ها را بر روی 
آنها خیره یم کند و نیم تواین از به راحیت 

گذر کین . خوشبختانه که بیشتر مشتری 

های این محصوالت خانم های جوان از 

د و تا خانم 
رده ســین 1۶ شروع یم شو

های مســن هم عالقمند بــه این گردن 

آویزها و زیورآالت هســتند. توریست 

ی زیبا 
ها که بسیار عالقمند به این کارها

هستند و مریم جان توسط دوستاین که 

در خارج از کشور دارند برند " میم " را 

در کشور فرانسه و آلمان  هم به نمایش 

گذاشــته  و قرار بود که بصورت بسیار 



گسترده تر نیز در کشورهای دیگر به 
معرض فروش قرار گیرد که این روزها 
متاســفانه امکان آن وجود نداشــت 
امــا امیدواریم که بزودی بعد از عصر 
کرونا بتوانند این کارهای زیبای ایراین 
را به نمایش در کشورهای دیگر قرار 

دهند.
چیزی که در خیــیل از کارهای مریم 
مقیســه دیده یم شود ترکیب حس و 
حال سنیت و فرم های مدرن است که 
او به کارهایش داده. البته کیل فکر یم 
کند و طرح میزند تا فرم های جدید و 
زیبا ارائه دهد  گاهی آنقدر برای ساخت 
یک کار وقت یم گذارد و اشکال فلزی 
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و پارچه های مورد استفاده اش را کنار هم 
قرار یم دهد تا در نهایت به شــکل تازه و 
متفاویت در کارهایش برسد. کارهایی که او 
پس از ساخت، از آنها عکس تهیه کرده و 
در فضــای مجازی به نمایش یم گذارد. او 
بخش زیادی از مشتریان خود را از طریق 
شبکه های اجتماعی به دست آورده است.
دختــران و زنــان با ســلیقه هم بــا دیدن 
تصاویر کارهای او بســرعت سفارش کار 
یم دهند. البته از هــر نمونه کارش تعداد 
محدودی درســت یم کند؛ چراکه اعتقاد 
زیادی به تنوع در کارهایش دارد. موفقیت 

در کارهایش آرزوی ماست .
                                 مریم طاهری 
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خانم حصل خانجا�ن

 مدرس، تولید کننده و بافنده فرش ترکمن

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

همان لحن گفتمان نگارش شده است.

گفتگو
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لطفــا بیوگرافی خــود و اینکه چگونه 
بافت را  یاد گرفته اید را بفرمایید

حصــل خانجــاین هســتم متولد 19 
خرداد روز جهاین صنایع دســیت و در 
سال 13۴۲ در شهرستان گمیشان از 
توابع بندر ترکمن که در ســال 13۴8 
بعلت سییل که آمده بود به گنبد آمدیم 
و از آن زمان در گنبد ســاکن شــدیم 
ابتدایی را در شهرســتان گنبد شروع 
کردم . متاســفانه بعد از 3 سال پدرم 
رو ازدســت دادم و در شــرایط خییل 
بــدی قرار گرفتیم و از 1۰ ســالیگ در 
کنار مادرم قالیبافی را یاد گرفتم ومادرم 
ییک از بهترین قالیبافان بود من تربیت 
شــده یک استاد کار بســیار قوی در 
فرش ترکمن هســتم . مــن خواهر دو 
قلو هستم و هر دو در کنار اینکه درس 
یم خواندیم وحیت دونوبته به مدرسه 
یم رفتیــم  ، قالیبافــی را در کنار مادر 
انجــام میدایم تــا برای مخــارج خانه 
کمک کوچیک کرده باشیم . تحصیالت 
دبیرستانم را در ســال 13۶۰ به پایان 
رســانیدم و بعــد از آن ازدواج کردم و 
با اینکه خانه دار بودیم همزمان بافتها 

را بــرای بیرون انجام میدادیــم ، ما در 
ســن 19 ســالیگ تمام جهیزیه امان را 
درکنــار مادر بافتیم و کامل کردیم و بعد 
از ازدواج هم در خانه همســرم که مادر 
ایشــان هم از بافنده های بســیار ماهر 
دوران خودشــان بود بافندیگ را ادامه 
دادم و حیت زماین که بچه دار شــدم و 
بچه های کوچک داشتم همیشه یک دار 

قایل کوچیک کنار اتاق داشتم .

-آیا اساتیدی خارج از دانشگاه در زمینه 
بافت فرش روی شما تاثیر گذار بودند؟ 

 بله  من در سال 13۷۵-۷۶ وقیت پسرم 
که اکنون یــیک از تولید کنندگان خوب 
فــرش ترکمن اســت و در کنار من یم 
باشــد و انگیزه بســیار خویب هم دارد، 
3 ســاله بود که نزد استاد نیازی رفتم و 
بمدت دو سال از ساعت ۷ صبح تا ۵ در 
کنار ایشان بودم و با هدف اینکه بتوانم 
آموزش بافت بــر روی دارهای عمودی 
را ببینم بعلــت اینکه جای کمتری را یم 
گیرد که  بعد بتوانم در خانه از این روش 
اســتفاده کنم تزد ایشان رفتم اما استاد 
زماین کــه کار من را دیدند گفتند که در 
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کنارشــان باشــم و به مدت ۲ سال در 
کنار ایشان و خانمشان قربان تاج نیازی 
و نوه هنرمندشــان سپیده نیازی و یک 
گروه هنرمند 1۲ نفره بمدت ۲ سال در 
کنار هم قایل هــای نفیس خویب را زیر 
نظر ایشــان بافتیم و در سال 13۷8 با 
راهنمایی اســتاد و با توجه به اینکه من 
3 فرزند داشتم دانشگاه علیم کاربردی 
رشته فرش در گرگان شرکت کردم و در 
سال 8۰ در مقطع کارداین تحصیالتم را 

تمام کردم.

-از فعالیت های آموزیش و تولیدی قبل 
از دانشگاه بگویید؟

البته قبل از دانشگاه در جهاد کشاورزی 
گنبــد در زمینــه آموزش رشــته فرش 
هنرســتان اســتقالل به مدت ۲ ســال 
فعالیت داشــتم و بعد از اتمام دانشگاه 
هم بعنوان حق التدریس در دانشــکده 
گنبد کوثر که ییک از دانشگاه های فین 
حرفه ای کشوری هستند بطور مستمر 
از سال 8۰ تا  9۰ با هفته ای ۲8 ساعت 
تدریــس را ادامه دادم. از دیگر فعالیت 
های آمــوزیش قبل از دانشــگاه امتیاز 
آموزشــگاه آزاد فــرش را در زماین که 
هنوز استان گلستان از استان مازندران 
جدا نشــده بود کسب کردم و شرکت 

تعــاوین تولید فرش دســتباف را از طریق 
وزارت تعاون دریافــت کردم و تا به امروز 
هم در زمینــه تدریس وهم در زمینه تولید 
فعال هســتم و خدا رو شــکر در سالهای 
اخیر توانستم تنها پســرم را به این رشته 
تشویق کنم و ایشان هم با عالقمندی تمام 
در زمینه تولید همکاری بسیار گسترده ای 
دارد و در همــه امور در کنار من همکاری 

دارد.

  -  عالقه شــخیص شمادر فرش مربوط به 
کدام منطقه ایران است ؟

عالقه شخیص ام فرش هریس است . چون 
طرح ها و رنگهاش عشــایری و روســتایی 
است و رنگهای بسیار مالیم و با تعداد کم 
بافته یم شود و من همیشه از عالقمندان 
ایــن فرش بودم و میدانم که از فرشــهای 
پر طرفــداردر ایران و جهان یم باشــد. و 
عالقمنــدی بعدی هم فرشــها و گلیم های 
عشــایری اســتان فارس و گبه های ذهین 
باف و گلیم های با رنگرزی طبیعی و شــاد 
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باعث  شــده که محصوالت بافت این استان طالب 

بسیار خویب در بازارهای ایران و جهان داشته باشد. 

و بدلیــل اینکه با رنگهای طبیعی بافته میشــود و با 

طرح هایی است که به طبیعت نزدیک است بسیار 

مورد عالقه من یم باشد. 

- آیا فرش ترکمن صادرات خویب داشته ؟

متاســفانه درباره صــادرات فرش ترکمــن ما بهیچ 

عنوان صــادر کننده مســتقیم فرش ترکمــن را به 

بیرون از کشور را نداریم و اگر هماصفهان و فریش 

صادرشده از طریق تجار  اصفهان ، مشهد و یا تهران 

با انجام عملیات تکمییل بر روی آن صادر شده . نه 

از طریــق تولید کننده های ترکمن و من این مطلب 

رو بطور یقیقن یم گویم زیــرا اصال صادرات فرش 

ترکمن بصورت اخص وجود نــدارد و تنها بصورت 

تیک از طرف تاجران شهرهای دیگر انجام یم پذیرد.

مــا زماین یم توانیم صادر کننده فرش خودمون در 

منطقه یم توانیم باشــیم که بتوانیم اصالت طرح ، 

اصالت رنگ و اصالت مواد مرغویب که درفرشهای 

قدییم داشتیم یعین نخ های دست رییس که مادران 

ما با دســت یم ریســیدند و حالجــی یم کردند و 

ریســندیگ یم کردند و با رنگــرزی گیاهی که درآن 

زمان انجام یم دادند انجام پذیرد و اگر بتوانیم دنبال 

رو این فرشــها باشیم و بصورت آنتیک فرشهایی را 

تولید کنیم یم توانیــم خودمان صادر کننده خویب 

برای فرشهای خودمان باشیم . 

در خصوص صادرات فرش هم اگر بشه مواد اولیه 

مرغوب اســتفاده بشه اگر چه یم دانم که در مورد 

فرشــهای دیگر هم همیشه مواد دستریس و کامال 

مرغوب نیست اما اگر بشه مواد مرغوب و رنگرزی 



24 the carpetplus

بهتری اســتفاده بشــه ما یم توانیم در مقوله 
صادرات خویب داشــته باشــیم . ما یم دانیم 
کــه فرش ترکمن یک فرش برند هســت اما نه 
تولیــدات امروز ما . فــرش ترکمن در دنیا یک 
فرش شناخته شده است اما متاسفانه در بحث 
تولیــدات ما هنوز به آن درجه نفیس نرســیده 
ایــم . من خودم به تنهــایی در این مقوله کیم 
تحقیق کردم و کارهایی انجام دادم که انشــااله 
در تولیدات بعدی که خوشبختانه تولید کننده 
کارهای من پسرم هست و هم عقیده یم باشد 

کــه در آینده فرشــهای کمتر با کیفیت بیشــتر 
تولیــد کنیم و ازطرح هــای قدیم ترکمن که فقط 
در عکســهای قدییم و در یادها مانده استفاده  
کنیم و تولیدی زیبا و نفییس داشته باشیم چنانچه 
که بعد از بافت ، خود فرش با افکار مشــتری ها 
و بــه تبادل احســاس برخیزد و  بتوانــد رازها و 

داستانهای درون خودش رو به بیننده القا کند.

- آیا معتقد هســتید کــه فرش ترکمــن امروز با 
گذشته تفاوت زیادی دارد؟

 
البته فرش ترکمن هم متاســفانه تجاری ســازی 
شده و حالت تجاری دارد نه اینکه بخواهد اصالت 
فرشــهای قدییم را نگه دارد. ما در تولید درسته 
که از موتیف های خودمان اســتفاده یم کنیم و 
ســعی یم کنیم که از رنگ های قدییم استفاده 
کنیم برای رنگ بندی فرشهای قرمز ویل متاسفانه 

آن کیفیــیت که مــواد اولیه مصرفی در اســتان 
خصوصا خود ترکمن هــا داریم نخ های خویب 
با رنگهــای مرغوب و رنگرزی خویب اســتفاده 
نمیشه . بخاطراینکه هزینه مواد اولیه و رنگرزی 
گیاهی و ریسندیگ دســتریس درمنطقه گرون 
تموم میشه تولید کننده های استان گلستان و 
ترکمن ها طالب این همه هزینه نیستد و ترس 
این را دارند که امکان فروش را نداشــته باشند 
. اما من مطمئن هســتم که اگر هر تولید کننده 
بتوانــد همان اصالت قدییم خــودش رو حفظ 
کنه همانطور که خودتون یم دونید بیشــترین 
فرشهای قدییم ترکمن و دستبافته های قدییم 
زنــان ترکمن با طرح ها و رنگهای بســیار زیبا و 
با توجه به اینکه تعداد رنگ محدودی اســتفاده 
میشده آنقدر زیبا و نفیس هست که در مجموعه 
های خارجی و موزه های خارجی مزین شده و 
ما طرح های بسیار عایل در این موزه ها داریم 
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.من یک آرشیو از این طرح ها گردآوری کردم 
کــه باور کنیــد که در وجود من حس بســیار 
خویب دســت میدهد که با خود یم گویم که 
چگونه مادران و مادربــزرگان و دختران ایلها 
در آن زمان ســخت کوچ واره ای و عشایری 
اینچنین طرح ها را به یاد یم سپردند و بر روی 
فرشها و دستبافته ها ایجاد کرده اند که ما االن 

نیم توانیم انجام بدهیم .

- در مورد اســتاد نیاز جــان بصورت اجمایل 
سخین بگویید و بفرمایید ایشان چه تاثیری بر 

فرش ترکمن داشته اند

من در طی ســالهای ۷۶-۷۷ در کارگاه استاد 
نیازی در کنار ایشون بودم با دارهای عمودی  
در آنجا آشــنا شــدم  با نحوه ی چله کیش و 
کاغذهــای شــطرنجی و اســتفاده طرح های 
قدییم روی کاغذ انجام یم شــد آشنا شدم و 
در کارگاه طراحــی ما تقریبا پونزده نفر بودیم 
حیت همون قالیچه هــای نفییس که در کارگاه 
استاد نیازی بافته شد خود بافندگاین که اونجا 
بــودن این کار رو انجــام دادند و بافتش رو تا 
به انتها انجام دادند. اســتاد نیازی خییل آدم 
سختگیری بود و در همه ی کارهایش دوست 
داشــت همون چیزی باشه که از کارآموزاش 
انتظار داشــت و به نحو احسن شش قالیچه 
با طراحــی های مختلف در آن کارگاه به اتمام 
رســید و یــک کار 1۲ متری کــه تمام نقوش 
طوایف مختلف در آن  طراحی شــده بود که 
متاسفانه این کار به پایان نرسید اما طی تالش 
های بعدی استاد نیازی با استفاده از بافندگان 
تونســته بود این کار رو تموم کنه. من حقیقتا  
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در کنار اســتاد نیازی با استادان دانشگاه آشنا 
شدم. با رشته ی دانشــگاهی هنر فرش اونجا 
َآشنا شــدم و چون عالقه داشــتم تونستم از 
طریــق راهنمایی هایی که اونجــا میگرفتم حاال 
کارکنان خود جهاد کشــاورزی که اونجا حضور 
داشتند و خصوصا پسر خود استاد نیازی خدا 
رحمتشــون کنه اقای رضا نیازی انسان بسیار 
متخصیص بــود خصوصا در رنگــرزی گیاهی. 
رنگرزی هایی که ایشون انجام میدادند واقعا به 
تمام معنا رنگهای بســیاری عایل ای بود که ما 
به شــخصه اونجا دیدیم. نوه ی ایشــون خانم 

ســپیده نیازی با اینکه مشــکل جسیم 
زیادی داشــت امــا واقعا هنرمند 

بــود هــم در بافتن فرش 
و هــم در طراحی 

که  فــرش 

استاد 

میگفتند 
سپیده 

عصای 
منه.  دست 

خانم ایشون 
تــاج  قربــان 

ســن  با  باالش نیازی 
بود واقعــا بافنده ی  هنرمنــدی 

ایشــون و در کنار نوه کــه مــن در کنار 
ی استاد با هم نشســتیم و کار کردیم و بافت 
را انجام دادیــم ومن چیزهایی رو که واقعا فکر 
میکردم نمیدونم خواســته های قلبیم رو اونجا 
تونستم یاد بگیرم و در ادامه تالش های خودم 

از اونها استفاده کنم.

-میدانیم که شما موزه فرش ترکمن را در گنبد 
تاســیس کرده اید لطفا از آن برایمان بگوید که 
چگونه شروع کردید و هم اکنون چطور است؟

درخصــوص موزه فرش ترکمن طی تالش هایی 
که بــا  همکاری اداره ی میــراث فرهنیگ گنبد 
داشــتیم توانســتیم فرش ترکمــن رو به ثبت 
مــیل برســونیم و امتیاز خویب که بــرای گنبد 
داشــتیم امتیاز موزه ی فــرش ترکمن بوده که 
طی اعتبارایت که از تهران تخصیص یافت چون 
مکانش رو خود میــراث فرهنیگ در جوار برج 
قابوس داشــت توانســتیم طــی تحقیقایت که 
در خصــوص طرح های مختلف داشــتیم چون 

هدف ما معرفی طوایف بــا طرح های مختلف بود 
تا اونجایی که تونســتیم فرش های قدییم رو تهیه 
کنیم و درکنارش فرش های جدید رو داشتیم حیت 
بــا طرح و نقوش متفاوت و طرح های کوچک تر و 
ابعاد هشتاد، که مد نظر خود سازمان بود .چون ما 
بعنوان فرشهای موزه ای با طرح های قدییم بزرگ 

پارچه چیزی نداشــتیم و اکثــرا فرش های کوچک 
بــود که زیر پا زود از بیــن میروند ما قایل هایمان  
را  کــه با موتیف های طوایف مختلف که من خودم 
طراحی کــردم و بافت های خویب انجام دادیم ،به 
نمایش گذاشتیم. حقیقتا تالش زیادی  که در جهت 
جمــع آوری فرش ها در یک ســال و نییم که من 
اونجا داشــتم یب نهایت بود و طی افتتاحیه ای که 
ما داشــتیم  زمــاین که طی ســخنراین آقای دکتر 
کارگــر رئیس موزه اعالم کردند که اینجا ســومین 
موزه تخصیص فرش در ایران است واقعا برای من 
بسیار شادی آور بود با اینکه محیط بسیار کوچیک 
است ویل بسیار سعادت برایمان داره که ما بتونیم 
یک جایگاهی در ایران به عنوان یک موزه ی فرش 
داشته باشــیم و این خییل برای من رضایت بخش 

بود .
مــوزه ترکمن از نظر مســاحت محیط کوچکیه اما 
زماین که واردش مییش و با نقوش متفاوت ترکمن 
مواجه مییش یک احســاس رضایــت بخش بهت 
دست میده داخل موزه از ابزار بافندیگ ترکمن از 
مواد رنگزای ترکمن به عنوان معرف کارهای ترکمن 
در کنار فرش ها داریم و یک فرش ابریشــم دو رو 
داریم که واقعا مشخصه ی خوبیه برای فرش های 

مادر و اولین اســتاد خانم خانجاین او 
ییک از  بهترین بافنده گان  ترکمن بود 
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ترکمــن. مخصوصا زماین کــه بازدیدکننده 
هــای  خارجــی رو در اونجا داریم بســیار 
برایشــان قابل تقدیرو ستایشه و ما به این 

یم بالیم که چنین دستبافته هایی داریم.
 خانم طاهری عزیز، خبر خویب میتونم به 
شــما بدهم ویل فعال در حدی که معرفیش 
کنم من در طی تالشهایی که داشتم پیگیر 
موزه ی شــخیص بــودم از طریــق بازدید 
هایی کــه از خود وزارت میــراث فرهنیگ 
دکتر نامور مطلق آمده بودن و ســال قبل 
از طرف معاونــت اداره کل موزه ها چندتا 
بازدیدی که داشتند موافقت شد با موزه ی 
شخیص من به اسم خودم مجوز مجموعه 
داری رو به من دادند و دیروز استارت این 
کار زده شــد و کارهــای اولیه ش رو انجام 
بدم که بتونم یک موزه ی شــخیص با نام  
موزه هنرهای ســنیت بافته هــای داری در 
بخــش خصویص داشــته باشــم . به امید 
خــدا بتوانم با این کار معرف فرهنگ تاریخ 
ترکمــن  و زحمــات و هنر مــادران ترکمن 
باشــم و امیدوارم توان این را داشته باشم 
که نظر بازدید کنندگان  و یا عالقه مند چه از 
ایران و چه از کشورهای دیگر را جلب کنم 
وبتوانم جایگاه خویب بــرای فرش ترکمن 

داشته باشم.

- آیا طراحی و بافت فرش ترکمن داســتان 
عاشــقانه ای دارد زیرا من شــنیده ام یک 
داســتان عاشــقانه ای برای آنکه همیشه 
فرشــهای ترکمن با زمینه قرمــز بافته یم 

شود داشته است آیا صحیح است؟

شاخصه های طوایف ترکمن پرنده های قوی 
بــودن که هر طائفه ای رو با نام اون پرنده 
قوی کــه روی درفش های اون زمانشــون 
داشتند  شناخته یم شدند شاهین عقاب و 
... در خصوص عاشقانه های ترکمن، عاشق 
شــدن جوان چوپان به دختر خان هست 
که باعث میشه اجازه بیرون آمدن به دختر 
خان ندهند و رابطه ی آنها از طریق نامه به 
پرنده ای که از طرف پسر چوپان به دختر 
خان فرســتاده میشه البته صحبت نامه رو 
من قبول نــدارم چون اون زمان ســوادی 
نبوده اما شــاید از طریق اشارایت این کار 
انجام شده. در طی مدیت که دخترخان در 
آالچیق خودحبس بوده چوپان پشم هایی 
رو به پــای کبوتر یم بســته و برای دختر 
میفرستاده. دختر خان این هارو جمع میکنه 
و حالجی و ریسندیگ میکنه و یک بافیت رو 
برای خودش شروع میکنه. این نخ ها بدون 
رنگ و زمینه ســفید بوده . و در این مدت 
یک فریش رو به اتمام میرسونه. سریازان 
خان متوجه میشــه این پرنده میشــن که 
میاد و میــره و اون رو با تیر میزنن. و گفته 
شده که پرنده زمان تیر خوردن روی همون 
فریش کــه دختر خان بافتــه میفته و خون 
پرنــده روی فرش میریزه و گفته شــده که 
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این باعث میشه که زمینه فرش تبدیل بشه به 
قرمز و این فرش قرمز داستان عاشقانه داره 
که طی عشــق یک پسر چوپان به دختر خان 
بوجــود اومده و چون رنــگ قرمز جزو رنگ 
های گرم اســت  و یم تــوان گفت توی همه 
مواردی که مربوط به عشــق و عاشقیه رنگ 
قرمز هســت و این داستان نسل به نسل در 

صحبت های  مادران آمده. 
ترکمن قبــل از اینکه دین اســالم رو بپذیرد 
شمنیســم بوده یعین طبیعت پرست بوده . 
توی طبیعت ترکمن آتش پرســت بوده علت 
آتش پرســیت ترکمن این بوده که  چون آتش 
، آالچیــق ترکمن و فرزنــدان و همه ی اموال 
و رمه هــای آنها را از گزند حیوانات حفظ یم 
کرده آنها  شبها قبل خواب دورتادور آالچیق و 
اوبه ها آتش روشن میکردند و این آتش باعث 
حفــظ مردمان از گزند حیوانات یم شــده و 
بهمین خاطر اتش فرهنگ خویب رو در تاریخ 
ترکمن داره و همیشــه آتــش مقدس بوده و 
االن هم همینطوره مــن طی برریس هایی که 
اخیری داشــتم با یک خانویم که در خانواده 
ی  عشــایر بزرگ شده به من گفت که تا االن 
هم ترکمن قبل  ازاینکه از یک منطقه به منطقه 
ی دیگه کوچ داشــته باشــه آتیش رو روشن 
میکنن و هرکدام از گوســفنداین که میخوان 
به طرف کوچ فرســتاده بشه  رو ییک ییک از 
روی آتش رد میکنند که این آتش گوســفند و 
گله هارو حفظ کنه و اون خانوم گفت که من تا 
زماین که توی عشایر خودمون بودم  این ها 

رو با چشم دیدیم. 
داخل االچیق ترکمن فضای تعریف شده 

ای به اســم اجــاق داریم که پخت و 
پز مادران ترکمن آنجا انجام میشه 

و حــیت در وســط االچیق این 
کار رو انجــام میدن و رنگ 

اتــش زماین کــه چوب 
ها میســوزن و سرخ 

احساس  میشــن 
خــویب رو بــه 

انســان القا 

میکنه این رو مــن از زماین که بخاری هیزیم 
داشــتیم دارم و من احساس خوب رو از اون 
زمــان به یاد دارم و برای مــن تجدید خاطره 
میشــه و اینکه مادران ترکمن جدا از داستان 
عاشقانه، رنگ قرمز  آتش رو دیده و احساس 
کرده براش مفیده و گــریم رو به آالچیق یم 
آورد .در همــه موارد فرش های ترکمن از آن 
هم الهام میگیــره  و مورد دیگر دیدن غروب 
یعین ترکمــن ها زماین کــه از صبح تا غروب 
فــرش میبافند و اســتراحت کوتاهی رو برای 
بیرون رفتــن از چادر ها دارند و دیدن غروب 
احســاس خویب رو به زن بافنده میده زماین 
که منتظر بازگشت همسرش از شکار یا سفر 
هست اون احساســات و انتظارایت که داره 
باعث شــده کــه اون رنگ غروب خورشــید 
رو هم توی بافتش داشــته باشــه  هاله رنگ 
قرمز شدن وقیت که خورشید داره میره پایین 
و بعــدا گرایش اون بــه رنگ نارنجی و میس ، 
اینها الهامایت هســت کــه از طبیعت به قلب 
بافنــده اومده و اونها رو بــه صورت ذهین و 
احسایس بصورت یک راز، راز انتظار در بافته 
هاش آورده . زیرا یک زن عشایر هر چه را از 
طبیعت الهام یم گرفتــه با حس دروین خود 
در هم یم آمیزد و بــه نقش در یم آورد. اگر 
بخواهیم از حــس فرش ترکمن صحبت کنیم 
صحبت زیاده صحبت رازهای مردمان ترکمن .
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- موتیف های عشــایری هر کدام نشانگر 

یــک مفهویم اســت و میدانیم که موتیف 

های فرش ترکمن نیز از ان جمله است لطفا 

صحبت بفرمایید.مقداری راجع به این موتیف ها و معاین آن 
کال فــرش ترکمن نمادینه اســت. هر نماد 

ترکمن حرف ها و رازها داره از شــاخ قوچ 

گرفتــه ، طرح دو قاچی و.... که طرح ســه 

گوشــه که توی بیشتر بافته های عشایری 

داریــم که حالت چشــم نظری اســتفاده 

میشــه شــاخ قوچی که قدرت جنگندیگ 

مرد ترکمن رو  با الهام از همون قوچ هایی 

کــه در نمادها وجود داره رو نشــان میده 

قدرت بــاروری اون رو زمان بهار و باروری 

و زیاد شدنشون رو نشان میدن این برای 

ترکمن احساس خوشایندی داره و اینها رو 

زنان ترکمن  به عنــوان تصاویر نمادین بر 

روی بافته هایشان آوردند. منظورم از این 

باروری زایش رمه ها و گوسفندهاست.

- آینده فرش ترکمن را چگونه یم بینید آیا 
عالقمنــدان جدیدی چه در بافت و چه در 

طراحی و کارهای فرش یم بینید؟

متاسفانه فرش ترکمن شاید طی بیشتر از 
1۵ ســال و شاید نزدیک به  بیست سال 
اتفاق بدی که افتاده ما در منطقه خودمون 
بهترین کیفیت فرش رو داشتیم  متاسفانه 
ورود فرش گبه ی اســتان فارس توســط 
تولید کننده ها و قبول اون از سوی  بعیض 
از تولیــد کننده های ایــن منطقه  بدترین 
حالیت بود که در زمینه تولید  فرش ترکمن 
داشــتیم  وزیان هایی که به فرش ترکمن 
زده . خوشبختانه ما در منطقه گنبد کابوس 
و اطراف نداریم شــاید اگر داشته باشیم 
یک درصد تا دو درصد . اما در محله افغان 
آباد ترکمن که شیوه ی بافتشون این نوع 
تولیداتــه و دنبال تولیدات با نقوش کمتر 
هستند این تولید داره انجام میشه ویل در 
منطقــه آق قال و بندرترکمن و روســتاهای 
اطراف اون رواج زیادی پیدا کرده و خانم 
های ترکمن بافنده های خوب فرش ترکمن 
چون آشنا شدن با این تکنیک ساده بافی 
فــرش دیگه راغب نیســتن به بافت فرش 
های ترکمن چون این بافت ها درشت باف 
هســتند و زمان کمتــری یم برند به پول 
میرسند البته پول ناچیزی که شاید نتونه 
خییل براشون ثمر بخش باشه . اما این کار 
انجام شده و خطر بزرگیه متاسفانه اداره 
صنعت و معــدن به عنوان مجری و متویل 
هنــر فرش منطقه هم هیــچ عکس العمیل 

نشون نمیده.
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 اگــر برگردیم بــه زمــان صفویه که 
اوج شــکفته یگ فرش ایران بود اون 
زمــان اینطور بود کــه در هر منطقه 
فــرش همــون منطقه بافته بشــه با 
ایجــاد کارگاهــای بــزرگ در کرمان 
فرش کرمــان در تبریز فرش تبریز و 
هیچ اجازه داده نمیشد که فرش یک 
منطقه بــرود در منطقه دیگری تولید 
بشه و این به حفط اصالت فرش های 
اون منطقه کمک میکنه. متاســفانه با 
ورود گبه ضرر بسیار بزریگ به فرش 
منطقه زده شده چون باعث شده که 
در بافت فرش های ترکمن هم دقت 
زیادی نکننــد. فرش ترکمن با کوبش 
شانه ها در هردو ردیف بافت سفت 
و محکم میشــد یعین ارزشمند بودن 
فرش ترکمن غیر از پشم و مواد اولیه 
مرغوب طرح و نقشه خوب به بافت 
خوب بافنده و دقت اون نیاز داشت 
طرح ها با اینکه ذهین باف بود بافنده 
با دقت و کمک از ذهن خودش تالش 
میکرد که ایرادی در کارش نداشــته 
باشــه و نهایتا پودگــذاری که انجام 
میشــه و بعد از پود گــذاری با زدن 
شــانه ها که درهــر دو رج یکبار که 
صدای سم اسب رو در میاره وهمین 
حالت  باعث میشد که بافنده ترکمن 
به شــوق بیاد و کوبش شــانه هاشو 
بیشــتر کنه فرش ترکمن کیفیتش به 

این هم بستیگ داشت و متاسفانه ورود 
بافت ســاده گبه باعث شــد که ترکمن 
به اون اصالت اصــیل خودش در بافت 
اهمیــت ندهد حیت زماین که با نقشــه 
یم بافند دقت زیادی ندارند و اشــتباه 
دارند قبال فرش ترکمن با دست پرداخت 
میشــد االن فرش هایی که با دســتگاه 
ماشــیین پرداخت یم شــوند حرفی در 
برابر فرش هایی که با دســت پرداخت 

میشوند ندارند. من خودم در زمان خودم 
پرداخت کننــده عایل در پرداخت فرش 
ها با قیچی های بزرگ ترکمین بودم دقت 
زیادی در این کار داشتم و همیشه کلمه 
باریکال رو از مادرم و دیگران میشــنیدم. 
حقیقتا بافت ترکمن متاسفانه آن کیفیت 
خــودش رو خصوصا در منطقه آق قال و 
بندر ترکمن و روستاهای اطراف از دست 
داده وگرنــه منطقــه کناره هــای دریای 
خزر یک زمان به عنوان طائفه جعفربای 
بهترین بافت ها را داشتند که خریداران 
بــزرگ ارامنه و خریــداران بزرگ تهران 
رو برای خودشــون داشتند من عموی 
بزرگم که اخیرا در سن 9۴ سالیگ از دنیا 
رفتند ییک از بزرگترین تولید کننده ها ی 
منطقه بودند که مشتری های ارامنه رو 
برای خودشون داشــتند و صادر کننده 

فرش به بقیه شهرها بودند .
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از انواع دستبافته های ترکمن بگویید 

زن ترکمن عاشق زندگیش و فرهنگش بود و 
جهت احترایم که نسبت به خان قبیله داشت 
فریش به نام " انیس "که نماد قدرت و بزریگ 
خــان بود و احترایم که نســبت به اون اوبه 
ی ترکمن داشــت فریش به نام انیس جهت 
آرایش االچیق  ترکمن بافته شده  فرش انیس 
با طرح های بسیار زیبا با طرح هایی که در بقیه 
دستبافته ها به هیچ عنوان استفاده نشده کار 
شده طرح های خاص هستند حالت سجاده 
ای دارند ویل بعنوان سجاده استفاده نشده 
طرحی که درباال بعنوان محراب نشــان داده 
شده نماد عروج و رسیدن به خدا رو نشون 
میده اینکه خاین که در اون قبیله مراقب اوبه 
ی خودش و بچه ها هســت که آسیب نبینه 
و پرورش جوانها و احترام خایص که داشــته 
اون رو واقعا یک انســان خدایی میدونستن 
یک انســان بزرگ و قابل اعتمــاد برای اوبه 
ی ترکمن بوده. فرش انــیس در باالی درب 
آالچیق خان قبلیه قرار داده یم شده و حیت 
به عنوان نشــان و راهنمایی است که از دور 
پییک میاد و یا مهماین وارد اونجا میشــه از 
دور میفهمه که اون آالچیقی که دستبافت رو 
داره مربوط به خان قبیله اســت و میتونه به 

راحیت کارهاشو انجام بده. 
از دیگر دســتبافته ها کــه مادر ترکمن بهش 

اهمیت داده اســب همسرشه که اسب 

ترکمن درزندیگ ترکمن خییل مفید و قابل 

احترام بــوده و یم باشــد و در جنگ ها 

استفاده شــده و مونس مرد ترکمن بوده 

در برای زیبایی اسب همسرش دستبافته 

ای به نام جل اســب را بافته و حیت توبره 

جای غذای اسب همسرش رو براش بافته. 

جهت تزیین کاروان عرویس دخترش جل 

شتر بافته شده آسمالیق ) به معین بافته 

آویختــین( و دیه حالیــق ) دیه به معین 

شتر و حالیق یعین فرش کوچک که بافت 

آن پنج ضلعی یم باشــد کــه بعد از پایان 

بافت قســمت ابتدایی بافت را با منگوله 

های پشــیم و رنیگ تزئین یم نمایند( که 

در کناره های شــتر قرار میگرفته و برای 

تزییــن کاروان عرویس دختــرش بوده و 

این اهمیت و احترام نسبت به خودش و 

فرزندانش و اینکــه دختری رو داره راهی 

خانه  بخت میکند را نشان میده در داخل 

االچیــق نیازهای خانواده رو با دســتبافته 

هایش برطرف کرده جای نمکدان ترکمن 

،جای قاشــق های چویب ،جای البســه و 

توبره ها در اندازه های مختلف توبره های 

بزرگ یــا جوال جهت گذاشــتن جهیزیه 

عروس زماین که به خونه ی بخت میره و 
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اینهــا لوازیم بوده که دختر در خانه ی مادر بافته 

و زمــاین که به خانه نو میــره و آالچیقی که برای 

عروس و داماد در نظر گرفته یم شده این جهیزه 

در آنجا قرار میگرفته و زندیگ رو با دستبافته های 
زیبای خودشان شروع میکردند.

سرپرده ی درب ورودی آالچیق از بافته های زیبای 

ترکمــن هم بــرای آرایش درب آالچیــق هم برای 

جلوگیری از ورود حشــرات یا اجازه ندادن ورود 

حیوانات با دیدن آن آویزه هایی که وجود داره که 

این حاصل فکری بوده که مادر ترکمن کرده برای 

جلوگیری از ورود این حیوانات و حشره ها بوده. 

بافت آق یوب نوار ســفید همراه با نقوش ذهین 

زیبای که این نقوش خاص این نوع بافته داری یم 

باشد که جهت تزئین دور تار دور آالچیق استفاده 

یم شــود و نــوع چله کــیش این نوع دســتبافته 

بصورت چله دواین است که تقریبا متراژش 

آن بــه  1۶ متر میرســه جزو 
های  دستبافته 

بســیار سخت بوده نادر و 
که با امکانات کم مادر ترکمن برای 

تزیین آالچیق عروس و پســر خودش بافته و این 

دستبافته ها در ایام عید استفاده میشه برای تزیین 

داشته.داخل آالچیق و زمان خاص خودش برای استفاده 
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آیــا فکر یم کنید عشــایر دیگر از موتیف های 
فرش ترکمن بهره بــرده اند یعین موتیف های 
فــرش ترکمن بر روی بافتــه های دیگر مناطق 

تاثیر گذار بوده است ؟

 به این نمونه در خصوص عشایر کرد کرمانجی 
خراســان شــمایل اشــاره کنم که این عشایر 
زمــاین که دامهاشــون رو کوچ میدن ســمت 
شــمال شرقی استان گلستان که در آن منطقه 
ما ترکمن داریم و کردهای خراســان شــمایل 
داریم اگر بافته های کردهای خراسان شمایل 
رو مشاهده کنید نزدییک و تشابه این بافت ها 
و موتیف ها را یم بینید یعین اینکه از فرشهای 

ترکمن الهام گرفته اند. 
با توجه به اینکه شــما از کــودیک بافندیگ را 
آموزش دیده بودید آیا دانشــگاه توانسته بود 
به اطالعات شما چیزی بیافزاید یعین این رشته 

مفید بوده است و توان آموزش را دارد؟

بله ، دوســایل که در رشته فرش در دانشکده 
علیم کاربــردی گرگان بودم ســالهای خویب 
بود که تونســتم خییل خودمو جلو بکشــم از 
کــودیک آدم تیزبیین هســتم و ســعی میکنم 
دنبالــه روی آن چیزی که یم خواهم باشــم و 
از فرصت ها اســتفاده میکنم طی آن دوســال 

ســعی کردم برای خودم یک استاد تمام معنا 
باشم در کنار اساتید دیگر کمک دانشجوها 
بودم ایراداتشــون رو میگرفتم فقط دانشجو 
نبــودم  خصوصا در شــیوه های تولید فرش 
دستباف دانشجوهارو یاری میکردم . بهرحال 
ما خییل سنمون باالتر از بقیه دانشجویان بود 
البته غیر از من اقــای فرهادپور، آقای حمید 
پوری و اقای موشه  افرادی بودن که شاغل 
جهاد کشاورزی و اتحادیه فرش بودند دوران 
پــر ثمری رو در کنار این افــراد گذروندیم و 
از تجربیات این افراد هم اســتفاده کردیم و 

تونستیم خودمون رو جلوتر ببریم.

- آیا شما آموزش هم یم دهید البته منظورم 
در دانشــگاه یم باشــد و اصال این رشته در 
گنبــد و یا اطــراف در دانشــگاه تدریس یم 

شود؟

ما در شهرستان گنبد سومین دانشکده ی فین 
حرفه ای دختران دولیت رو داریم که رشته ی 
فرش از سال ۷8 تاکنون اونجا اجرا میشه من 
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از بهمن ســال 8۰ تا 9۰ بطور مستمر هفته ای ۲8 
ساعت در رشــته شیوه های تولید فرش دستباف  
کار کــردم که خداروشــکر در طــی روزهای اخیر 
شــنیدم که قرار است کارشنایس این رشته هم در 
این شهر  ارائه شــود چون در شهرهای دیگر هم 

اکنون نیز وجود دارد. 

-در آخر هر چه که دوست دارید بعنوان سخن آخر 
بفرمایید چه در مورد بهتر شــدن بافت و ماندگار 
شدن بافت فرش ترکمن و چه در مورد آموزش آن

یــیک از موفقیت هــای من در تولیــد فرش چون 
متوجه شــدم که بازار جهاین و بازار مشــتری که 
فرش دســتیاف داریم طرح هایی اســت با زمنیه 
ساده با رنگ ها ی کمتر و من این جسارت رو پیدا 
کردم برای اولین بار در تاریخ ترکمن با حفظ اصالت 
طرح ترکمن فرشــهایی با دورنــگ تولید کردم که 
خداروشکر بازار خویب پیدا کردم سفارشات خویب 

داشتم با یک و دورنگ زمینه .
 نظر من این بود که در این هیاهو ،جوانهای ما نیاز 
به آرامیش دارند که با وارد شــدن به خونه با دیدن 
رنگ های کمتر و ســاده تر بتونن آرامش خویب را 
در منزل داشته باشند. ضمن اینکه از موتیف های 
ترکمن استفاده شود و طرح های دیگری خصوصا 
فرشــهای ماشــیین با طرح های مختلف جایگزین 
نشود تا همواره در منزل یک ترکمن حیت با سلیقه 
امروزی بتوانیم فرشــهای زیبای ترکمن را ببینیم تا 
هیچگاه ایده ها و رازهای ترکمن صحرا از میان نرود 
و در یادها ماندگار بماند.                                    

                                                با سپاس از شما 
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 حکیم ابوالقاسم فردویس در سال 3۲9 
 هجری قمری برابر با 319 خورشــیدی
 در روســتای پــاژ در شهرســتان توس
 در خراسان متولد شــد. نام او همه جا
 ابوالقاسم فردویس شناخته شده  است.
 نــام کوچک او را در بــن  مایه  های کهن 
 تر"حســن" نیز نوشــته  انــد. پدرش از
 دهقانــان توس بود که ثروت و موقعیت
 قابل توجهی داشت. وی از همان زمان
 که به کســب علم و دانش یم پرداخت،
.به خواندن داستان هم عالقه مند گردید
 در دوره ی ساســانیان "دهقانــان" یک
 طبقه از مالکان بودند که در ایران زندیگ
 میکردنــد و یــیک از طبقــات اجتماعی
 فاصل میان طبقه کشــاورزان و اشراف
 درجه اول را تشــکیل میدادند و صاحب
 نوعی "اشرافیت اریض" بودند.زندگاین
 آنــان در کاخهــایی کــه در ارایض خود
 داشتند سپری میشد. آنها به وسیله ی
 "روســتاییان" از آن ارایض بهره برداری
 یم کردند و در جمع آوری مالیات ارایض

 25     اردی بهشت
یا د  وا ره      فرد  وسی

زبرگ مرد     پارسی گوی  اریان زمین
 با دولت ساساین و سپس در عهد اسالم
 با دولت اســالم همکاری یم نمودند و
 حدودًا تا زمان حمله مغول به تدریج بر
 اثر فتنه ها و آشوبها از بین رفتندهمانگونه
 که در زندیگ نامه فردویس آمده است،
 آغاز زندیگ او همزمان با گونه  ای جنبش
 نوزایش در میان ایرانیان بود که از سدٔه
 سوم هجری شروع شده و دنباله و اوج
 آن به ســدٔه چهارم رسید و گرانیگاه آن
.خراســان و ســرزمین  های فرارود بود
 در درازنــای همیــن دو ســده تعــداد
 چشمگیری از سرایندگان و نویسندگان
 پدیــد آمدند و بــا آفرینــش ادیب خود
 زبان پاریس دری را که توانســته بود در
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 برابر زبان عریب پایدار بماند، تواین
 روزافزون بخشیدند و به صورت زبان
 ادیب و فرهنیگ درآوردند. فردویس از
 همان روزگار کودیک در حال مشاهده
 کوشــش  های مردم پیرامونش برای
 پاســداری ارزش  های دیرینه بود و
 خود نیز در چنان زمانه و زمینه  ای پا
 به پای بالندیگ جسیم به فرهیختیگ
.رسید و رهرو سخت  گام همان راه شد
 کــودیک و جواین فــردویس در زمان
 سامانیان سپری شده است. شاهان
 ساماین از دوســتداران ادب فاریس
 بوده اند. آغاز سرودن شاهنامه را بر
 پایٔه شاهنامه ابومنصوری از زمان 3۰
 سالیگ فردویس میدانند اما با مطالعه
 زندیگ نامه فردویس میتوان اینچنین
 برداشــت نمود که او در جواین نیز
 به سرایندیگ یم پرداخته  است و چه
 بسا ســرودن داستان های شاهنامه
 را در همــان زمان و بر پایٔه داســتان 
 های کهین که در داستان  های گفتاری
 مردم جای داشــته  انــد، آغاز نموده 
 است. از میان داستان های شاهنامه
 که گمان میــرود در زمان جواین وی
 گفته شده باشــد میتوان داستانهای
 بیژن و منیژه، رســتم و اســفندیار،
 رســتم و ســهراب، داســتان اکوان
.دیو و داســتان ســیاوش را نام برد
 فردویس پس از آگاهی یافتن از مرگ
 دقیقــی تــویس و نیمــه  کاره ماندن

 گشتاســب  نامه ســرودٔه او )که به
 زمانٔه زرتشت یم پردازد(، به نگاشته
 شــدن شــاهنامه ابومنصوری که به
 نثــر بــوده و بن  مایــٔه دقیقی تویس
 در ســرودن گشتاســب  نامــه بوده 
 است یپ برد و به دنبال آن به بخارا،
 پایتخت سامانیان "تخِت شاِه جهان"
 رفت تــا آن را پیدا کند و بازمانده آن
 را به شــعر در آورد. فردویس در این
 سفر "شاهنامٔه ابومنصوری" را نیافت
 امــا در بازگشــت به تــوس، امیرک
 منصور، که از دوستان فردویس بوده 
 است و "شــاهنامه ابومنصوری" به
 دســتور پدرش ابومنصور محمد بن
 عبدالرزاق یکپارچه و نوشــته شــده
 بــود، نســخه  ای از آن را در اختیار
 فردویس نهاد.شاهنامه پرآوازه  ترین
 ســرودٔه فردویس و ییک از بزرگترین
 نوشــته  هــای ادبیات کهــن پاریس
 است. فردویس سرودن شاهنامه را
 بر پایٔه نوشتار ابومنصوری در حدود
 سال3۷۰ هجری قمری شروع کرد و
 سر انجام آن را در تاریخ ۲۵ سپندارمذ
 سال 38۴ هجری قمری )برابر با 3۷۲
خورشیدی( با این بیت  ها به انجام رساند
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یزدگــرد قصــٔه  کنــون  آمــد   ســر 
ارد روز  ســفندارمذ  مــاه  بــه 
 ز هجــرت ســه صد ســال و هشــتاد
و چــار بــه نــام جهــان داور کــردگار
 این ویرایش نخســتین شــاهنامه بود و
 فــردویس نزدیک به ۲۰ ســال دیگر در
 تکمیل و تهذیب آن کوشید. این سالها
 هم زمان با برافتادن سامانیان و برآمدن
 ســلطان محمود غزنوی بود. فردویس
 در ســال 39۴ هجری قمــری )برابر با
 38۲ خورشــیدی( در ســن ۶۵ سالیگ
 بر آن شــد که شــاهنامه را به سلطان
 محمود اهدا کند، و از این رو دست به
 کار تدوین ویرایش تازه  ای از شاهنامه
 شــد. فردویس در ویرایش دوم، بخش 
 های مربوط به پادشــاهی ساســانیان
 را تکمیــل نمــود. پایــان ویرایش دوم
 شاهنامه در ســال ۴۰۰ هجری قمری
.در ۷1 ســالیگ فردویس بوده  اســت
 چــو ســال انــدر آمــد بــه هفتــاد و
یک هــیم زیــر بیــت انــدر آرم فلک
هشــتاد پنــج  شــده  هجــرت   ز 
کــردگار داور  جهــان  نــام  بــه  بــار 
 فردویس شــاهنامه را در شش یا هفت
 دفتر به دربار غزنه نزد سلطان محمود
 فرســتاد. بــه گفته خود فــردویس،
 ســلطان محمــود "نکرد انــدر این
 داســتانها نگاه" و پادایش هم برای
 وی نفرستاد. از این رویداد تا پایان
 زندگاین، فردویس قســمت های
 دیگری نیز به شاهنامه افزود که
 بیشتر در گله و انتقاد از محمود
 و تلخ  کایم سراینده از اوضاع
 زمانه بوده  است. در روزهای
از فــردویس   پایاین زندیگ 
 سن خود دو بار یاد کرده،
 و خود را 8۰ ساله و جای
دیگر ۷۶ ســاله خوانده  است
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تــوس شــهر  در  فــردویس  آرامــگاه 
 محمد امین ریاحی، با درنگریســتن در
 زندگینامه فردویس و گفتــه های وی از
 سن و ناتواین خود، این گونه نتیجه  گیری
 کرده  است که فردویس یم بایست پس
 از سال ۴۰۵ هجری قمری و پیش از سال
.۴11 هجری قمری از جهان رفته باشد
 پس از مرگ، واعظ طبرســتان به دلیل
 شــیعه بودن ابوالقاســم فردویس از به
 خاکســپاری پیکر فردویس در گورستان
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 مســلمانان جلوگیری نمود و به ناچار در بــاغ خود وی در
 توس به خاک ســپرده شــد. آرامگاه فردویس بین سالهای
.13۰۷ تــا 1313 بــه دســتور رضا شــاه بازســازی شــد
 بر اساس ابیایت در خود شاهنامه و همچنین با مطالعه زندیگ
 نامه فردویس یک مســلمان شیعه بوده است، ویل برخی از

 پژوهشگران اخیرًا در مورد مذهب وی و
.شاخٔه شــیعی آن اظهار تردید کرده  اند
 در ایــران روز ۲۵ اردیبهشــت به نام روز
 بزرگداشت فردویس نامگذاری شده  است
 هر سال در این روز آیین  های بزرگداشت
دانشــگاهها در  شــاهنامه  و   فــردویس 
و نهادهــای پژوهــیش برگــزار میگــردد
فــردویس شــاهنامه  منبــع 
 نخستین کتاب نثر فاریس که به عنوان یک اثر
.مستقل عرضه شد، شاهنامه ای منثور بود
 ایــن کتاب بــه دلیل آن که به دســتور و
 ســرمایه "ابومنصور تویس" فراهم آمد،
 به "شــاهنامه ابومنصوری" شهرت دارد
.و تاریخ گذشــته ایران به حساب یم آید
 اصل این کتاب از میان رفته و تنها مقدمه آن
 که حدود پانزده صفحه یم شود در بعیض
.نسخه های خطی شاهنامه موجود است

 عالوه بر این شاهنامه، یک شاهنامه منثور
 دیگر به نام شاهنامه ابوالموید بلخی وجود
 داشته که گویا قبل از شاهنامه ابومنصوری
 تألیف یافته است، اما چون به کیل از میان
.رفته دربــاره آن نیم توان اظهارنظر کرد
 پس از این دوره در قرن چهارم شــاعری
 بــه نــام دقیقی کــه ظاهــرًا به دســتور
 نــوح بــن منصــور ســاماین مأموریت
 یافتــه بــود، شــاهنامه ی ابومنصــوری
را کــه  بــه نثــر بــود بــه نظــم در آورد
 دقیقی، هزار بیت بیشتر از این شاهنامه را
 نسروده بود و هنوز جوان بود که کشته شد
 )حدود 3۶۷ یا 3۶9 هـ. ق( و بخش عظییم
.از داستانهای شاهنامه ناسروده مانده بود
هشــمهری اســتادو   فــردویس 
.دقیقــی کار ناتمــام او را دنبــال کــرد
 از این رو یم توان شاهنامه دقیقی را منبع
.اصیل فردویس در سرودن شاهنامه دانست

 شاهنامه، منظومه مفصیل است که حدودًا از ۶۰ هزار بیت
تشکیل شده و دارای 3 دوره اساطیری، پهلواین، تاریخی است
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 ابوالحسن صدیقی« از بزرگ ترین مجسمه سازان«
 ایران است که از او به عنوان پدر مجسمه سازی
 ایــران و میکل آنژ شــرق یــاد یم شــود. او در
 مجموع 83 مجسمه ساخت که مهمترین آن ها،
 مجسمه  های نادرشاه افشار در مشهد، ابن سینا
 در همدان، ســعدی در شــیراز، خیام در پارک
الله و فردویس در میدان فردویس تهران اســت

 او مجســمه فردویس را از جنس ســنگ مرمر
 بــه ارتفاع ســه متــر ســاخت و کار نصب آن
 را بــه فرزنــدش فریــدون صدیقی ســپرد. این
مجســمه در 1۷ خردادمــاه 1338 نصب شــد
 میــدان فــردویس تهــران کــه روزگاری ییک از
 مهم تریــن میادیــن پایتخــت بود، تا حاال ســه
 مجســمه از این شــاعر نامــدار را در دل خود
 جای داده است. اولین مجسمه فردویس، دهم
 مهرماه ســال 13۲۴، همزمان با جشن مهرگان
 پیشنهاد ســاخت این مجسمه از سوی ایرانیان باســتان، در میدان فردویس نصب شد.

 جمعی از پارسیان هند و در ایام مراسم
 جشــن هزارمین ســال تولد فردویس و
 افتتاح آرامگاه این شــاعر نامدار پاریس
 مطــرح و با موافقت مســئوالن انجمن
 آثــار مــیل، توســط راس بهــادر ماترا
.- مجسمه ســاز هندی- ســاخته شــد

 اگرچه ســاخت این مجســمه دو متری
 که حــدود ۲/۵ تن وزن دارد، در ســال
 1319 به پایان رســید، اما به دلیل وقوع
 جنــگ جهاین دوم، اهــدای آن به ایران
 تــا اواخر ســال 13۲3 به تأخیــر افتاد.
 اما باالخره بهمن ماه این ســال کارهای
 عمــراین اش انجام شــد و هشــت ماه
.بعد مجسمه وســط میدان قرار گرفت

 تــا پیــش از ســال 1338 که ســومین
 مجسمه میدان فردویس و ثمره کوشش
 مرحــوم صدیقــی در این میــدان جای
 بگیرد، مجســمه هنــدی بــه رو  به روی
 دانشکده ادبیات دانشگاه تهران منتقل و
 یک مجسمه دیگر از این شاعر میل برای
.مدیت کوتاه در میدان فردویس نصب شد

آشنایی با میکل آنژ ایران
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مشــهد بــه  ظاهــرًا  دوم   مجســمه 
میــراث اداره  اختیــار  در  و   منتقــل 
گرفــت قــرار  شــهر  ایــن  فرهنــیگ 
 ساخت مجسمه  سوم در سال 133۷ و
 از سوی انجمن آثار میل طی قراردادی به
 صدیقی که در آن زمان در ایتالیا به ســر
 یم برد سپرده شد و اوایل سال 1338،
 کار ســاختش به پایان رسید. نصب این
 مجســمه را فرزند ابوالحســن صدیقی،
 فریدون صدیقی انجام داد. او در کشور
 اتریش تحصیالت آکادمیک مجسمه سازی

و مرمت مجسمه را آموخته است
مجســمه، ایــن   جنس 

مرمر  ســنگ 
 کارارا و
 ارتفاع

بیش  آن 
ســه  از 

 متر است. در قسمت پایین این مجسمه،
 پیکــر کــودیک زال )از شــخصیت های
 شاهنامه( قرار گرفته است. آن طور که
 در شــاهنامه آمــده، زال روی کوه قاف
 بــزرگ شــد؛ بنابراین پایه مجســمه به
 صورت یک تخته سنگ طبیعی که حایک
از داســتان زندیگ زال است، تهیه شد
 برای پایه مجســمه، تخته ســنیگ با ۵9
 در تــن وزن از کــوه الونــد واقع
 استان همدان جدا و به تهران
 منتقل شــد و باالخــره کار
 نصــب مجســمه فردویس
 بر روی این قطعه ســنگ
گرفت انجام  نتراشــیده 
 اواخر دهــه 8۰ و اوایل
شــرایط  ،9۰  دهــه 
 نامناســب نگهــداری
 مجســمه فردویس و
فرسایش، از   هراس 
 صحبت هــایی مبین
مجسمه انتقال   بر 
 و نصــب بدل آن
را مطــرح کــرد
 فریدون صدیقی
ســال های  در 
دو  88 و   8۴ 
 بار به مرمت
 مجسمه
 فردویس
پرداخت
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داســتانهای شــاهنامه  بــر روی فرش
 فردویس و داستانهایش آنچنان بر مردم
 ایران تاثیر گذار بوده است که  هنرمندان
 آن را چه بر روی پارچه و چه بر روی فرش
 نقایش یم کنند  و داستانش را یم سرایند
 و بــه آن نقال خواین گوینــد . بزرگترین
 فرش در باره داستانهای فردویس در موزه
 فرش یم باشــد که ۲۵ پرده از داستانها
 را بطور جداگانه توســط استاد موسوی
 سیرت طراحی و بافته شده است که در
 موزه فرش ایران نگهداری یم شــود . و
 فرش بزرگ دیگر که صحنه ای از پادشاه
  و مالزمــان و مردم را نشــان یم دهد که
 توسط اســتاد رسام عربزاده  اجرا شده
 اســت و در موزه عــرب زاده قرار دارد
 و چند ســال پیش مراســم نقال خواین
 داستانهای شــاهنامه به زیبایی در مکان
   .موزه توسط چند خانم نقال برگزار شد
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استودیو  طراحی و برندسازی  سپنج

sepanjstudio sepanjstudio               09126935291

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

ممکن ارایه می دهد که شامل موارد زیر است:

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

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

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

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

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

مستندهای تبلیغاتی



45 45 the carpetplus

آموزش اولیه طراحی

آموزش طراحی فرش
        

 اینروزها بدلیل خانه نشیین و قرنطینه تصمیم 
 گرفتم تا جایی که امکان دارد کالســهای دوره
 های آمــوزش اولیه طراحــی را در اینجا برای
 عالقمندان شــروع نمایم . امید اســت با کیم
 تمرین بتوانید شروع به طراحی نمائید. در این
 آموزش چگونیگ رسم را از طریق جهت فلش
 مشخص نموده ام تا با دنبال کردن آن ،جهت
 طراحی رامتوجه شــوید.ما در این شماره یک
        حاشیه را  از مراحل اول تا آخر طراحی یم نمائیم



46 the carpetplus

 نمونه ای دیگر از حاشیه ساده

 نمونه ای دیگر از حاشیه ساده
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 دو نمونه  از بند اسپیرال
 برای تمرین

 نمونه ای دیگر از حاشیه ساده
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تبلیغات

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

- مانتو های باتیک

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

"آرتیرانی" هنِر نفیس ایرانی
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ترکمن
 

 این قوم مشــهور و بزرگ آســیایی
 مرکزی به دلیل گذشــته آشــفته و
 همیشــه در حال کوچ خود هیچگاه
 تاریخ دقیق ثبت شــده ای در مورد
 قبایــل گوناگون خود نــدارد و تمام
 اطالعات موجود در واقع از افسانه
 های محیل یا نوشته های اقوام دیگر

 اقتباس شده است
 افسانه ای که در مورد نحوه پیدایش
 قوم اغوز اجداد ترکمن ها بر ســر
 زبان هاست داستان رنگین و جالیب
  اســت که یب ارتباط با نوشته های
 رشید الدین در قرن چهاردهم نیست
 بنابراین داستان اغوزخان نوه یافث
 پســر نوح بوده اســت و زماین که
 حضرت نوح زمین را میان پسرانش
 تقسیم یم کند مشرق زمین به یافث
 یم رسد به همین علت او جد تمام
ترک ها و مغول ها به حساب یم آید
 وقیت که اغوز خان به دنیا یم آید از
 خوردن شیر مادر امتناع یم کند زیرا

مقاله تخصصی

 گرد آوری : مریم طاهری



51

 در قرن دهم نوادگان
بصورت اغوزها   آنان 
کشــاورز و   شــبان 
 در مناطــق جنویب و
آرال دریای   شــرقی 
 مســتقر شــدند در
 قرن دهــم یا یازدهم
 وقیت که قبایل ترکمن
 از جلگــه های مرتفع
نزدییک در  بیاباین   و 
 صحــرای تکله مکان
 و رشــته کــوه های
 تین شــان بــه طرف
آمودریــا  رودخانــه 
و کردنــد   حرکــت 
 ترکان آسیای مرکزی
 بــه آســیای صغیر و
حملــه  خاورمیانــه 
 بردند و بر فرهنگشان
.نــام  تاثیرگذاردنــد 
 ترکمن را  برای خود

انتخاب کردند

 در نظر او مادرش مشرک است به همین
 دلیل مادرش پس از ســه روز کیش خود
 را تغییر یم دهد و اغوز شــروع به شــیر
 خــوردن یم کند. بعدها اغوز دو همســر
 خــود را به دلیل مشــرک بــودن ترد یم
 کند اما همســر سومش هفت پسر برای
 بدنیا یم اورد. پدر اغوز زماین که ماجرای
 ترد دو همســر اول پسرش را یم شوند
 خشمگین یم شود و تصمیم یم گیرد با او
 بجنگد. این مبارزه خوی جنگجویانه اغوز
 را تحریــک یم کند و او پس از هر ســال
 یب هیچ شکســیت به این جنگها ادامه یم
 دهد و داســتانهای گوناگوین از مبارزات
 خود برای مردم جنگجوی ترکمن باقی یم
 گذارد برای نخستین بار مورخین بیزانیس
 ریشه اقوام اغوز را تشریح کردند و انان
  را بــه قبیلــه ای مغول به نــام" توچویه"
 نسبت دادند .این قبیله مغول بعدها به دو
 دسته تقسیم شد که یک گروه از انها در
 سین کیانگ امروزی در جنوب قزاقستان

 .و قرقیزاستان مستقر شدند
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 در اثر حمــالت و تاخت و تاز ترکمن ها به
 نقاط دورتر دو سلسله در ایران بوجود آمد
 ییک سلسله  افشار که دوران سلطه کوتاهی
 داشت و بنیان گذار آن نادر شاه افشار بود
 که اخرین فاتح یعین تا زمان کودتای رضاشاه
 در آسیا نامیده شد و دیگری سلسله قاجار
 بود که تا اواخر قرن  بر ایران سلطنت کرد.
 رضاشــاه پهلوی در سال 1۲99 کودتا کرد
 و نقش مهیم در مدرنیزه کردن این کشور
 داشت کینه های خانوادیگ در میان نه یا ده
 قبیله ترکمن در داخل ایران در کشــمکش
 های گوناگون با مردم ایالت همســایه در
 آســیای مرکزی ماننــد  قرقیزها و ازبک ها

 نوعــی جنگ داییم در ایــن منطقه بوجود
 آورد به دنبال این تحوالت فرهنیگ ،قزاقها
 های گوناگوین پدید آمد و شهرهای مختلف
 تنها بمنظور مقابله با قبایل غارتگر ســاخته
 شــد،بالیای طبیعی و نابودی مناطق حاصل
 خیز نیز توام شد و این اتفاقات با تغییرات
 منفی اب و هوا چناین نابســاماین هایی بر
 درامد بازارهای جاده ابریشــم که واسطه
 شرق و غرب بود و از سرزمین های ترکمن
 ها عبور یم کرد گذاشــت که این مســیر
 تجارت جهاین را به جاده یب ارزیش تبدیل
 کرد و تاثیــر عمیقی بر تجــارت ترکمن ها

 برجای گذاشت
 مذهــب ترکمــن هــای روســتا نشــین و
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 شهرنشین که اکثرا سین بودند و در
  ناحیــه ای از دریای خزر از رودخانه
 کوههــا و صحراهای غره قروم جلگه
 های شــمایل ایران و افعانســتان تا
 شــمال هندوکــش و امودریــا باقی
 ماندنــد گروه های معــدودی نیز در
 حال حاضــر در نواحیه شــمایل تر
 در نزدیــیک دریــای ارال زندیگ یم
 کنند. تا اواخر قرن نوزدهم بین ایران
 افغانستان و ترکستان غریب هیچ مرز
 رســیم و قانوین وجود نداشت و به
 همین علت قبایل گوناگــون آزادانه
 بنابر الگوهای ســنیت خــود در این
 مناطق رفــت و آمد یم گردند. گروه
 عظیــیم از این قبایل بــرای فرار از
 فشار بلشــویک ها و کمونیست به
 مرزهــای  ایــران و افغانســتان کوچ
 کردند و گرچه اغلب ترکمن ها در حال
 حاضر زندیگ شهرنشیین یا روستایی
 دارد اما هنوز هم گروه هایی از آنان
 چادر نشین هستند و مهارت آنان در
 اسب ســواری و بازرگاین نشان یم
 دهد که تا حد زیادی شــکل ســنیت
 زندیگ خود را حفظ کرده اســت این
 امر در منسوجات ترکمن ها نیز کامال

 به چشم یم خورد
 قــایل های نفیس ترکمن هــا در دنیا
 شهرت فراواین برای آنان به ارمغان
 اورده اســت .تحقیق تاریخچه قبیله
 ای و اجتماعی و سبک زندیگ ترکمن
 ها نشــان یم دهد که این شهرت به
 حق نصیب آنها شــده  شاید بخاطر
 وجــود بیش تر و اســتفاده  از نگاره
 ها و نمادهــای موجود در بافت انها
 اســت .قایل های پــرزدار ترکمن ها
 و طــرح ها منســوجات دیگر قبایل
 و مناطق  طی ســالها مورد تجزیه و
 تحلیل قرار گرفته است. در هر حال
 در میان این کارها تعداد محدودی از
 گلیم بافت های مــردم ترکمن را نیز
 یم توان یافت .عیل رقم این حقیقت
 کــه ترکمن ها از بازمانــدگان اغوزها
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 و قبایــیل ترک نژاد ایران هســتند هیچ نوع
 شباهیت مابین ساختار و طرح گلیم های این
 دو گروه وجود نــدارد .گلیم بافتهای ترکمن
 بزرگ است  نگاره و رنگ بندی متنوعی دارد
 واز نظر ســاختار برخالف بافت های چاک

ایران رنگین شمال   دار 
در بویــژه  باشــد.   یم 
 ارتبــاط با قایل های گره
 دار فعالیــت بافنــدگان
 را در ایــن میان تقاضای
 خریــداران غریب تحت
 تاثیر قرار داده است و
 به همین علت در مورد
 میزان تولیــد در موارد
منســوجات  اســتفاده 
 گلیم بــاف مردم ترکمن
 قبــل از ایــن تاثیــرات
در دقیــق   اطالعــات 
 دسترس نیست. طایفه
 یموت که در ترکســتان
 غریب و ایران زندیگ یم
 کنند تنها قبیله ایســت
 که مردمان ان هنوز هم
 به  بافت گلیم و ارساری
 ادامه یم دهند در داخل
 افغانستان شمایل گروه
  بزریگ از ترکمن ها هنوز
 کیف یم بافند.کیف های
بافندیگ هنر  ها   ترکمن 
 آنــان را بــه نمایش یم
بیش واقــع   گــذارد.در 
منســوجات دیگــر    از 
 چادرها و یراق آالت که
 به عنوان جزیئ از مکمل
نشــیین چادر   زنــدیگ 
 یا شــبه چادر نشــیین
 هــای ســنیت ترکمن ها
 اســت با اسلوب تخت
 بافــت توســط طوایف
 گوناگون آنان ،بخصوص

 قبیله های ترکســتان تکه و سالور در غرب
افغانستان و ترکستان غریب بافته یم شود

 ازدواج هــای متعــدد ترکمن ها بــا طوایف
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در مســتقر  تــرک   گوناگــون 
 ازبکســتان و کمرنــگ  شــدن
 هویت قبیله ای انــان باعث از
 بیــن رفتــن همگــوین فرهنیگ
 ترکمن ها در قرن بیستم بویژه

در سالهای اخیر شده است
ترکمن های یموت

 
 یمــوت ها در شــمال شــرقی
 ایران در امتداد مرکز ترکستان
 غریب و در نزدییک دریای خزر
 زنــدیگ یم کنند گروهی از آنان
 در شــمال صحرای قــره قروم
 و حــدود صد خانــواده نیز در
 هرات واقع در غرب افغانستان
 ساکنند گلیم های یموت شمال

 شرقی ایران و اطراف دریای
 خزر بزرگ و مستطیل شکل و
 یک تکه است.  رنگ متن بین
 قرمز رونایس تیره و صوریت
 مالیــم تغییــر             یم کند
 و تمام زمینــه با کمک  طرح
 های گلدار قهــوه ای پررنگ
 و آیب فیــروزه ای و اشــکال
تزیین رنگ   کوچک شــیری 
 شــده اســت طرح های گل
 دار از مشــخصات ثابــت و
 مهم منسوجات ترکمن است
 و هر یک از قبایل ترکمن گل
 هــا را با اســلوب ویژه خود
 یم بافنــد ایــن اختــالف در
 شیوه بافت گلها در قایل های
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 پرزدار و کیف های ترکمن ها کامال مشــهود
 است و با کمک آن یم توان گروه های قبیله
 ای را از یکدیگر تشــخیص داد. این گلها بر
 روی کیفهایی که بر پشــت شــترها انداخته
 یم شــود و همچنین بر روی قسمت هایی
 از چادرها قابل مشــاهده است .ریشه های
 گلیــم ترکمن معموال یکدســت گــره دار یا
 شبکه ایســت .حاشــیه های گلیم ها قرمز
 رنگ  گاهی ساده و پهن است و گاه با نگاره
 های جالیب تزیین یم شود  .در قسمت های
 انتهایی این گلیم ریسمان های اضافه بچشم
 یم خــورد که درزمان برگزاری جشــن ها و
 مراسم ویژه از آنها برای وصل کردن گلیم ها
 به زمین استفاده یم شود .یموت های هرات
 گلیم های مــدرن و طرح دار تولید یم کنند
 هرچنــد که این گروه بواســطه ازدواج های
 متعدد با ترکمن های )ارساری (ساکن شمال
 افغانستان تا حدی اصالت خود را از دست
 داده انــد امــا با این حال خــود را متعلق به
 طایفه یموت یم دانند و گلیم های آنان رنگ
 قرمز زنده دستباف های ترکمن را حفظ کرده
 است متاســفانه این گلیم ها جالی چنداین
 ندارند و از اســتانداردهای پاییین برخوردار
 اســت .نگاره های آنها  نگاره های باستاین
 و نگاره های ســتاره ایی قــالب مانندی که
 تقلیدی است با طرحهای گلدار داخل طرح
 های لوزی شکل بافته یم شود وخییل متنوع

 نیستند
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ترکمن های کاشغری

 
 کاشغر شهر مهم ترکستان شرقی که در نقطه

 تالقــی چندین راه تجاری مهم جاده ابریشــم قرار
 دارد  ارزش ســوق الجیــیش تجــاری  و اجتماعی
 فراواین برای تاریخ اســیا بعنوان شهری مستحکم
 مرکزی داشته است .گلیم های بافت کاشغر بسیار
 ظریف و نرم و سبک است و بیشتر بصورت روکش
 به کار یم رود .ترکیب بندی این منسوجات شبیه به
 گلیم ازبک تاتاری مناطق )ساری پول (و )سمنگان (
 است و تنها با کمک کیفیت پشم و استحکام بافت
 آنها یم توان گلیم های کاشــغر را از دستبافت های

  نواحی فوق متمایز کرد
 محرمات افقی با رنگ قرمز خایک بر روی زمینه ای
 از پشم عایل شیری رنگ نقش یم بندد و یراق هایی
 به رنگ ســبز خزه ای و زرد مالیــم از یکدیگر جدا
 یم شــود .گلیم های از این نوع توسط ترکمن های
 شــمال )گوندوز ( واقع در شمال شرقی افغانستان

نیز بافته یم شود
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پایان


