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46 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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قایل بزریگ است زندیگ...

هرهزارسال یک بار فرشته ها قایل جهان را درهفت آسمان یم تکانند
تا گرد وخاک هزارساله اش بریزد وهرباربا خود یم گویند:

این نیست قایل که انسان قرار بود ببافد
این فرش فاجعه است...

با زمینه سرخ خون...
و حاشیه های کبود معصیت ...

با طرح های گناه و نقش بر جسته های ستم...
فرشته ها گریه یم کنند و قایل آدم را یم تکانند

و دوباره با اندوه بر زمین پهنش یم کنند.
رنگ در رنگ ... گره در گره ... نقش در نقش ...

قایل بزریگ است زندیگ...
که تو یم بافی و من یم بافم و او یم بافد

همه بافنده ایم 
                                                                عرفان نظر آهاری
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در روزگاری نه چندان دور توی خونه مادربزرگ هامون نیمه پائیز ،  لحاف 
یــا نمدی روی چهار پایه ای چوبی انداخته می شــد که منقلی ذغالی یا 
ظرفی فلزی پر از ذغال داغ در زیر آن قرار می دادند . کرســی مادربزرگ 

رو  یک  کرسی جاجیم باف بسیار زیبا تزئین شده بود با 
یک  سینی بزرگ مسی رو روی اون قرار می و شب یلدا 
اون سینی پرشــده بود از ظرف های گندم داد و توی 

برشته و کشــمش، کنجد، شاهدانه، گردو، فندق، سیب سرخ و پرتقال ، 
تخمه و بادام زمینی ، شیرینی های خونگی ، انار و هنداونه که ازدیدن آنها 

همه به ذوق می آمدند. 
بزرگ همه دور کرســی مادر بزرگ می نشستند ومادر 
افراد چای مــی ریخت و به همه تعــارف می کرد و 
روی خانواده ومهمانان با کشــیدن لحاف کرســی بر 

شــانه های خود  عالوه بر گرم شــدن به قصه های مادر بزرگ گوش می 
کردند. بعد از خوردن میوه و چای ، فال حافظ بود که حال همه رو عوض 

می کرد. 
شــب یلداهای قدیم رنگ و بوی خاصی داشت کرسی مادربزرگ گرمای 
دیگری داشت شبی که در آن انار محبت دانه می شد ، شیرینی مهربانی  
پخش می شــد و هنداونه شادمانی شکســته می شد و رنگ سرخ انار و 

هندوانه همه را خندان می کرد.
ایران باستان از اهمیت خاصی برخوردار جشــن های 
عقیده بر این بوده که پس از شــب سیاه بــود، چرا که 
خورشید متولد شــده و سراسر گیتی را و سرد و بلند، 
پس حــرارت می  شادی بخشد،  به 

سرد، این روز و ســپری شدن این شب طوالنی و 
مراسم باشکوهی برپا می شد

درازترین بر این اســاس آخرین شــب پاییــز را که 
شــب نیز هست، شب یلدا می نامند و بخاطر ســپری شدن درازترین و 
ســیاهترین شب، جشن شــادمانی برپا می کنند مادر بزرک قصه های  
برادران ســرما، چله بزرگ و چله کوچک و قصه 
ننه سرما رو می گفت ، چله بزرگه که برادر بزرگه 
بــود  از اول دی تا 10 بهمن  و چله کوچک  که 
بــرادر کوچکتر بود از 10 بهمــن تا 30 بود. برادر 
بزرگه عالوه بر ســیاهی شب به قدرت و استواری 
مشــهور بود و برادر کوچکه بسیار وحشی و نسبت به برادر بزرگتر خشن 
تر است به همین جهت به  برادر کوچک پسر یخی  هم می گفتند قصه 

بود و قصه و قصه ...

کرسی در عین اینکه یک وســلیه گرمایی بود وسلیه ای برای جمع 

ده و فامیل دور همدیگر و همچنین وسلیه 
شــدن افراد خانوا

ا و در واقع 
خانواده ه

ی بود برای همفکری و هم اندیشی 
ا

میز کنفراس را داشــت چرا که این وســیله 
حکم یک 

ساده، در شبهای طوالنی زمستان افراد خانواده 
بسیار 

رد. بزرگان خانواده قصه ها و 
ا دور هــم جمع می ک

ر

خانواده می گفتند و 
مثل های پند آموزی را به افراد 

بود، در این شبها این 
ی گریبانگیر خانواده 

اگر معضل

مشکل مطرح و راه چاره ای نیز برای آن در نظر گرفته 

می شد و بدین ترتیب کرسی ابزاری جهت همفکری و 

وحدت به شمار می رفت. 

انواده ها حافظ می خواندند ، شاهنامه می 
در این شــبها خ

خواندند و قصه سرایی می کردند که که راهی برای انتقال ادبیات 

اد بود. با 
ش افــر

عور و بین
شــفاهی و باال بردن شــ

گذشت زمان، رسم و جشن های مربوط به شب چله 

وزه در بعضی خانواده 
ش تغییراتی شده و امر

دستخو

ها در این شــب به پهن کردن ســفره ای اقدام می 

ل و میوه های خاص مانند انار و هندوانه 
کنند، آجی

ت . اینترنت و 
شود، اما اصالت واقعی آن از بین رفته اس

ــتفاده می 
اس

 آورده با 
روزها را به شکلی دیگر در

فضای مجازی رســم و رسوم این 

تبریکات و انیمیشن های شــب یلدایی و پیشاپیش تبریک گفتن و 

 انار و هنداونه بجای رفتن به 
فرســتادن عکس و تصویر

گ ها و پدر بزرگ ها که چشمشان در 
م مادربزر

خانه گر

این شــب بلند به در دوخته می ماند از آنها و قصه ها و 

دا دور مانده ایم .
رسومات شب یل

با وجود امکانات حمل و نقل ســریع بجای اینکه نزدیک 

یکدیگر بنشینیم به حس و حال خوب هم فکر کنیم و یاد 

بازگو کنیم با پدیده ای 
و خاطره های شیرین گذشته را برای یکدیگر 

مراه و یا شبکه های اجتماعی و مجازی سرو 
به نام تلفن ه

ه روزگارانی در پیش آید که همه ما 
کله می زنیم . باشد ک

تا مبادا  این جشن بزرگ پارسی را 
این آئین را پاس بداریم 

در کوتاه 
به فراموشی بسپاریم . یادمان باشد که زندگی آنق

شتر را برای با هم بودن جشن می گیریم .
است که همین یک دقیقه بی

                                                         

یلدا  مبارک
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سرمقاله

سخن نخست         مریم طاهری تفرشی



این پنجمین شــماره "کارپت پالس" اســت که 
مقابل دیدگان شما پهن یم شود.

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

 ما را از نظریات ارزشمندتان یب نصیب نگذارید.

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

عزیزان خواهد رسید
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#پود
مرحوم  جعفر پاکدست �درودی

اســتاد جعفر پاکدســت در ســال 131۰ در 
شهرســتان "ســردرود" از توابع تبریز به دنیا 
آمدنــد. ودر 24 تیــر ماه 1394 در ســن 84 
ســالیگ فوت کردند. ایشان از سال 1342  تا 
1366 در شرکت سهایم فرش ایران به عنوان 
طراح و مدیر طراحی مشــغول بکار بودند که 
طــرح های زیبای او در شــرکت فرش بر روی 

فرش های زیادی بافته شده اند.
 پس از بازنشســتیگ تدریس در دانشگاه های 
مختلف کشــور از جمله دانشگاه الزهرا، هنر، 
ســوره و فرهنگســرای هنر تهران بــه عنوان 
اســتادیار بــه تدریــس عمــی طّراحــی قایل 

پرداختند..
ایشان در سال 1381 به دکترای افتخاری هنر 
نائل آمد و از دســت ریاســت جمهوری لوح 

تقدیر و نشان هنر دریافت کرد.
درکارنامــه هنری خود تألیف و ترســیم کتاب 
ارزشمند "شیوه طّراحی فرش" را داشته اند و 
عالوه بر آن  یم توان طراحی فرش های مجلس 
شــورای مّی ، فرش های سفاریش وزارت امور 
خارجه جهت سفارتخانه های ایران، فرش های 
آستان قدس رضوی، فرش های سفاریش کشور 
عربستان سعودی و بازسازی طرح فرش شیخ 
صفــی و طّراحــی ترنج فرش پنج هــزار متری 

پادشاه عّمان و … اشاره کرد
                                   روحشان شاد
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#تار

استادفتحعی قشقایی فر

استادفتحعی قشقایی فر، متولد سال 1348 در 
عشایر قشقایی )دولت قرین سمیرم اصفهان( 

هستند.
 دیپلم نگارگری را در هنرســتان هنرهای زیبای 
اصفهــان گرفتندو فوق دیپلم هنــری را هم در 

رشته صنایع دسیت اخذ کردند.

آقای قشــقایی در زمینه آموزش در دانشــگاه 
ها، راهنمایی و مشــاوره دانشجویان در زمینه 
صنایع دســیت، کارگاه های آمــوزیش، داوری 
در مســابقات و دوره های هنــری، طرح های 
مطالعــایت فرش و قــایل و تالیف کتاب و مقاله 

فعالیت های فراواین داشته اند. 
 در حــال حاضر عضو هیئت علیم گروه فرش 
دســتباف دانشگاه کاشــان هســتند. سابقه 
فعالیت هنری ایشان از سال 1366 آغاز شده 

و تا کنون به این فعالیت ادامه داده اند.

 ایشــان کارشــناس داوری ســطح B یونسکو 
را هم دارا یم باشــند و در ســال 2۰۰9 نشان 
مرغوبیت صنایع دســیت در رشــته بافت را از 
یونســکو دریافت کردند، همچنین در ســال 
1393 نشــان می مرغوبیت صنایع دسیت در 
رشته های بافت و نمد را نیز دریافت داشتند. 
و با داشــتن پروانــه تولید گارگاهی ســازمان 
صنایع دسیت در رشته گلیم و بافت به آموزش 

هنرجویان خارج از دانشگاه نیز یم پردازند. 
                   

                      عمرشان دراز باد

بافت نمد منحصر و زیبای استاد قشقایی
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گذشته   تا   ام_____________روز
  مریم طاهری تفرشی
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مــا بچه های دهه 4۰ ،5۰ خاطرات کوچک 
ساده اما عمیقی داریم که هنوز هم وقیت به 
یاد یم آوریم دلمان غنج یم رود حیت وقیت 
برای بچه های نســل  جدید از خاطراتمان 
حــرف یم زنیم مثــل قصه های ســیندرال 
برایشان شیرین،جالب وبسیار رویایی تلقی 
یم شود. خاطرات دورهیم ها، عرویس ها 
و مراســم عزا از آن دسته هستند تا جایی 
که یادم یم آید وقیت بچه بودم جشن های 
عــرویس و تولد و....معمــوال در خانه ها و 

محله های خودمان برگزار یم شد
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الاقل بــرای ما که تقریبــا درآن زمان 
در منطقــه مرکز شــهر یعــی میدان 
شــاهپور و منطقه امیریــه زندیگ یم 
کردیم اینطور بــود . وقیت عرویس یا 
جشی برگزار یم شد، خانه ها آراسته 
یم شــد و حــیت کوچه هــا چراغاین 
یم شــد و تمایم اهل محــل متوجه 
یم شــدند که کدام خانــواده عروس 
و کــدام خانواده داماد اســت و حیت 
اگر دعوت به عرویس نیم شــدند که 
البته معموال همه همســایه ها دعوت 
بودند اما اگر هم دعوت نبودند حس 
شادی در محل موج یم زد و همه یک 
جورایی در عرویس شــرکت داشتند 
آنهم با هلهله وشــادی کــه در محل 

برگزار یم شــد. خویب این مراسم در 
این بود که کســاین که دعوت بودند 
بدون هیچ  تکلفی با لباســهای ساده 
و کادوهــایی در حد توان در میهماین 
شــرکت یم کردند. بعیض ها که خانه 
های کوچک ترو یــا مذهیب بودند از 
خانه های همسایه استفاده یم کردند 
و خانم ها را در یک حیاط و آقایان هم 
در یــک حیاط دیگر بودند و حیت بچه 
ها هم ازاین جشن مثتثی نبودند آنها 
هم در هر دو خانه در حال بازی و بدو 
بدو بودندو گاهــی اگر بچه ها زیادتر 
یم شــدند یم رفتند و درحیاط منزل 
دیگری بــازی یم کردند تــا بزرگترها 

براحیت مراسمشان را برگزار کنند. 
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نــه اینکه بگویم هیچوقــت اینگونه 
مراســم در ســالن ها انجــام نیم 
شــد.بله یادم یم آید کــه بعیض از 
عرویس هایی که دعوت یم شــدیم 
در ســالن بود اما شاید اون متعلق 
بــه  خانــواده هایی بود کــه تقریبا 
بقول معــروف کیم چیــکان پیکان 
بودنــد. مجالیس که با یــک کارت 
خیی خوشــکل دعوت یم شــدیم 
بــا ذوق به آن نگاه یم کردیم اما در 
داخل همان کارتها معموال یک کارت 
کوچک بود که آدرس سالن بود که 
بنظرمــان خیــی دور یم آمد و زیر 
همان آدرس نوشته شده بود که از 
پذیرفتن اطفال معذوریم . که به این 
وسیله تمام شادی ما ازبین یم رفت 
چون یم دانستیم که به آن عرویس 

نیم رویم. انگار صاحب مجلس طوری 

دعوت یم کرد که یعــی نیائید! الاقل 

که در خانه ما اینطور حاکم بود که پدر 

و مادرم اگر قرار بود که بچه هایشــان 

نروند هیچ جا نــیم رفتند بقول مادرم 

عــرویس و شــادی مال بچه هاســت 

چطور بچه ها را دعوت نکردند ؟!!!

 اینطــور دعوت کردن هــا به نظر من 

حــایک از این بود کــه صاحب مجلس 

بطورضمی یم خواســت کســاین را 

که خیــی رایض نبودند ،در آن مجلس 

شرکت نکنند. دعویت برای رفع تکلیف 

بود. هــم دوری راه که آن زمان اینقدر 

ماشــین و آژانــس نبود وهــم نبردن 

کودکان باعث یم شد که خانواده ها از 
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خیر عرویس و اینگونه مجالس بگذرند . این 
رســم کم کم آنقدر همگاین شد که امروزه 
اگر به مراســیم دعوت رسیم نشویم خبر 
دارنیم شــویم که چه کیس عرویس کرده و 
یا چه کیس فوت کرده البته به همت شــبکه 
های مجازی یک جوری خبردار یم شــویم 
که آن هم چون همگاین هست احساس نیم 

کی که کیس دعوتت کرده یا نه.....
اینها را گفتم که بگویم برای این شماره مجله 
از چنــدی پیــش با آقای محســی گفتگویی 
داشــتیم کــه البته مســتلزم زمــان زیادی 
شــد چون نمیخواســتیم که مزاحمیت برای 
استراحت ایشــان بوجود آوریم. چندین بار 
به خانه ایشــان رفتیم و باالخره با جلســات 
خودماین و صحبت های معمویل توانســتیم  
از ییک از فــداکاران مردان فــرش ایران که 
در کرمان و منطقه محروم اطراف آن کارگاه 
های متمرکز طبق استاندارد ساخت گفتگویی 
داشته باشــیم. کیس که باعث شد بافندگان 

در حدود 6۰ سال پیش بیمه شوند و با کیس 
که فرش کاشــان را بعنوان سمبل یک فرش 
شــهری فاریس باف در یونســکو به عنوان 
میــراث معنــوی ثبت جهاین برســانند. و یا 
خانم دکتر صور اســرافیل بــا آن تالش ها و 
زحمات شبانه روزی که در روستاها با کمبود 
امکانات و عدم همکاری ها توانســتند کتاب 
های با ارزیش بنویســند که به عنوان مرجع 
فــرش و طراحــان و قایل بافان فــرش برای 
دانشجویان و محققین یادگار مانده و یا آقای 
دانشگر که با تالش 2۰ ساله منبع ارزشمند 
فرهنگ نامه فــرش را تهیه نمودند.  متوجه 
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شــدم که مراســم تجلیل ســه تن ازمفاخر 
فرش ایران)خانم دکتر صوراســرافیل ، اقای 
محسی و آقای دانشگر( قرار است در تاریخ 
19 آبان برگزار شــود وهمین باعث شــد که 
برای انتشار مجله دست نگه داریم تا بتوانیم 
یک گزارش مفصی هم از این مراسم داشته 
باشــیم و مجله را با شــکوه این مراسم  و با 
نام این عزیزان به افتخار برسانیم . متاسفانه 
تمام تصوراتمان از بین رفت . نقل جشن های 
عرویس که برایتان تعریف کردم بود. مراسم 
در سالن شماره 1نمایشگاه بین الملی تهران 
در روز یکشنبه از ساعت 1۰   تا 12 برگزاریم 
شــد!!!!! زمان و مکاین که بــرای بازاریان و 
دانشــجویان و اســتادان و معلمان هم زمان 
نامناســیب بود و هم اینکــه بدلیل دوری راه 

کامال یک روز کاری را از دست یم دادند.
متاســفانه برای تجلیل از ایــن بزرگان وقیت 
وارد سالن شدیم با یک سالن خایل مواجهه 
شــدیم . تعداد کســاین که توانستند بیایند 

بســیار اندک بود بعیض ها هم که اصال خبر 
نداشــتند و بعد متوجه شدند بسیار متاسف 
شدند که هم نیم توانستند یک روز کامل را 
از بــازار با این ترافیک رفت و آمد کنند و هم 
اینکه طی آن مســافت دور از درب اصی تا 
سالن  برای بعیض بسیار سخت بود. آنهایی 
که هم آمده بودند کساین بودند که عاشقانه 
به مقام این پژوهشــگران ارج یم نهادند و یا 

از خانواده خود عزیزان بودند. 
آیا اینگونه مراســم جایش در میان فریش ها 
نیست ؟؟ چه اشــکایل داشت در خود بازار 
فرش در جایی که این عزیزان روزگارشــان را 
گذرانده بودند و خاک فــرش خورده بودند 
ودر میان تمایم دوستانشــان کــه روزگاری 
برای آن پژوهش ها همراهشان بودند برگزار 
شــود؟ و یا در محل فرهنیگ فرش و صنایع 
دسیت مثال دانشگاه هنر و یا فرهنگستان هنر 

و یا میراث فرهنیگ !!!!! 
رئیس مرکز می فرش حرفهای بسیار جالیب 
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برای آینده فرش داشــتند که اگر 
پیــش آید.... ایشــان فرمودند ما 
حیت برای این مراسم ازدولیت ها 
دعوت نکردیم خواســتیم که این 
فرهیختــه گان کــه از ملت بودند 
در بین خود مردم باشند و آنها از 
ایشــان قدرداین کنند!!! آیا فرش 
ایــران و این عزیــزان در خانواده 
دولت جایی ندارند و آیا تالش این 
عزیــزان با دولتیان نبوده و تالیش 
برای جهــاین کردن فــرش ایران 

نکردند؟!!  
چرا دولتمردان نباید دعوت شوند 

و از این بزرگان قدرداین کنند.
 این اســاتید که در بیــن مردم و 
خانــواده فریش ها مورد احترام و 
عزیز هستند این دولیت ها هستند 
که نباید تالش این عزیزان را از یاد 

ببرند و همیشه  قدردان یاشند. 
نــیم دانم ایــن تجلیــل از زمره 

کدام تجلیل ها بود سالی خایل جلوی  
خانواده های این عزیزان و انســانهای 
وارســته ای که جوانیشان را در این راه 

نهاده بودند.

 با احترام و کرنش به مفاخر ارزشــمند 
فرش 



تبلیغات

"آرتیرانی" 
هنِر نفیس ایرانی

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

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

-کراوات های نقاشی شده 
- مانتو های باتیک
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ا

استاد محسن محس�ن

کت سهامی فرش ایران پژوهشگر فرش و قائم مقام بازنشسته �ش

گفتگو



16 the carpetplus

 لطفا بیوگرافی از خودتان بفرمائید
در هفتم خرداد سال 1310 در رستم رود از توابع شهرستان نور استان مازندران 
بدنیا آمدم  و تا سال 1330 در همان منطقه بودم و پس از آن برای ادامه تحصیل 
به تهران مهاجرت کردم . و چون مشــمول سربازی بودم در اداره پلیس گمرک 
کشــور به عنوان سرباز وظیفه در یگان پزشکی مشــغول شدم و سربازی را می 
گذاندم و چون کارم اداری بود بعداز ظهرها از ساعت 7 به بعد به آموزشگاه شبانه 
می رفتم  و توانستم در عرض مدت 2 سال بصورت فشرده دیپلم خود را بگیرم . 
و در سال 1333 در شرکت سهامی فرش ایران در امور اداری استخدام شدم و در 
سال1334  با دخترخاله خود ازدواج کردم و بدلیل عالقه فراوان به ادبیات مشغول 
خواندن دیپلم ادبی شــدم و آن را نیز کسب کردم  و پس از مدتی وارد دانشگاه 
شدم و در رشته ادبیات فارسي از دانشگاه عالمه طباطبایي لیسانس خود را گرفتم 
و قصد ادامه تحصیل تا مقطع دکترا را نیز داشتم اما متاسفانه بدلیل شرایط شغلی 
و خانواده و در ضمن بیماری  پدر باعث شد که فرصتی برای اینکار بدست نیاورم 
. اما همواره پژوهش و اطالعات خود را در رشته فرش داشتم و توانستم متخصص 

در فرش دستبافت ایران شدم. 
 در حین تحصیل در شــرکت ســهامی فرش ایران بطور مستمر در قسمتهای 
مختلف از جمله اداری و دفتری ، مالی و حسابداری و بازرگانی فعالیت داشتم تا 
زمانی که بعنوان مدیر شعبه به آبادان رفتم و مدت 7 سال در آبادان مدیرت شعبه 
را داشتم و در آنجا نمایشگاه  فرش در سال 1345 در سالن پذیرایی شرکت نفت 
آبادان برگزار کردم . در همان سالها نمایشگاه فرش بزرگی در نیویورک در سالن 
پان آمریکن برای شناخت بیشتر فرش در امریکا و برای خرید و فروش و مبادالت 
با شــرکت سهامی فرش برقرار کردم در سال 1351 تصمیم به جمع آوری طرح 
ها و فرش های ایران گرفته شــد که پس از فعالیت فراوان برای عکس برداری از 
فرش ها و نوشــتن مشخصات درست از آنها دو جلد کتاب نفیس شاهکار فرش 
ایران را در اسفند ماه 1351 انتشار دادیم که این مجموعه بسیار نفیس هنوز هم 
در شرکت فرش ایران موجود است و حاوی صدها مجموعه از عکس و مشخصات 

فرشهای شرکت فرش از تمامی مناطق ایران می باشد. 

 در باره شرکت سهامی فرش ایران بفرمائید.

 قبل از تاسیس شرکت سهامی فرش ، تولید کنندگانی شهرستانی 
و  بازاریان  بودند  که تولیدات فرش را بعهده داشــتند و بدلیل 
شــکوفایی هنر فرش در دوران صفویه و قاجاریه توجه کمپانی 
های خارجی به کاالهای ایرای از جمله فرش دســتباف جذب 
شد و بازرگانان خارجی و کمپانی ها مثل زیگلر که از ترکیه وارد 
تبریز شدندو سپس دامنه قعالیت را از تبریز به سنندج و بیجارو 
همدان و ســلطان آباد اراک توسعه دادند و دیگر کمپانی  هند 
شرقی در منطقه شرق ایران در شهرهای یزد و کرمان ، خراسان 
و بیرجند و در کرمان به عنوان دفتر مرکزی شــروع به تولید و 

صادرات کردند.
  و در سال 1314 به حکم رضا شاه تاسیس یک شرکت سهامی 
از طرف وزارتخانه صادر شــد و شرکت فرش با سهم 51 درصد 
دولتی و 49درصد خصوصی تاســیس گردید قرار بر این شد که 
شــرکت های خارجی از این کار خلع بشــوند و برای اینکه این 
شرکتها را مرخص کنند همه امالک آنها را خریداری کردند همه 
این شرکتها در بیشتر شهرها در تهران ، کرمان  ، کاشان ، مشهد، 
تبریز ، اصفهان، اراک شعبه داشــتند و جون آنها را خلع کرده 
بودند باید پول آنها را میدادند و قرار شد که شرکت فرش تعهد 
کند که ظرف 10 سال تسویه کند و تا سال 1325 با دادن فرش 
تسویه حســاب کرد و  دو سه تا از مدیران اصلی بی طرف غیر 
انگلیسی و غیر روسی کمپانی های خارجی را نگه داشت . یکی 
از آنها که منطقه کرمان ، کاشــان و استان مرکزی را اداره می 
کرد تیمو یاناکی بود که فردی یونانی بود که آنچنان بومی شــد 
که یک عروس ایرانی از خانواده عامری ها گرفت برای پسرش به 
نام رژر که پســرش نیز تا آخر عمر در ایران و در ارتباط با تولید 
فرش بود و در همینجــا فوت کرد. یکی دیگر از مدیران روبرت 
ســیمون بود که مدیریت همدان و غرب ایران را در فرش اداره 
می کرد. و در تاریخ سوم شهریور 1320 زمانی که ارتش متفقین 
به ایران هجوم آوردند و چون فرانسوی بود لباس افسران ارتش 
را پوشید و به ارتش پیوست . اتفاقا سالها بعد در سال 1351 که 
من مدیر بازرگانی شــرکت سهامی فرش ایران را داشتم همین 



17

آقای سیمون برای خرید چند فرش به من مراجعت کردند و چندین فرش 
خریداری کردند و به فرانسه بردند.

 چه سالی شما مدیریت کرمان را داشتید ؟
من از ســال 1347 تا 1350 مدیر شعبه کرمان بوردم و اصال خودم شعبه 
کرمان را بدین صورت درست کردم . کارگاه متمرکز با حدود 40-50 کارگر 
زدم و دو تا سالن بزرگ در زمین بزرگی در مساحت 3500 متر که در اختیار 
داشــتم زدم . برای رنگرزی کارگاه درست کردم و جایی برای روشن کردن 
کوره های رنگرزی درست کردم چون بصورت ابتدایی در یک چاله مانندی 
در زیر زمین درست کرده بودند که کارگر مجبور می شد در داخل یک چاله 
بایستد و گازوئیل را در داخل کوره بریزد  و همین باعث می شد که کارگران 
دست و صورتشان بســوزد و صدمه فراوانی به این کارگران وارد می شد. با 
احداث یک ســوله در داخل زمین و لوله کشی بر روی زمین از طریق لوله  
گازوئیل داخل منبع شود و کوره داغ گردد. تمامی کارگران ار جمله تمامی 
قالیبافان را بیمه کردم و تشخصا کسی بودم که بیمه قالیبافان را پیشنهاد و 
بعد از تصویب اجرا نمودم . با توجه به مخالفت تمامی تولید کنندگان دیگر 
که گفتند من توقع قالیبافان را زیاد کردم و دیگر برای آنها کار نمی کردند و 

همگی دوست داشتند به کارگاه شرکت فرش بیایند. 
فرش کرمان چه ویژگی هایی داشت؟

قبــل از اینکه من به آنجا بــروم فرش کرمان دچار تقلب بود و  جفتی بافی 
می کردندکه وقتی می گفتند 80 جفت کرمان یعنی 40 رج تبریز. ویژگی  
فرش کرمان تعداد بســیار زیاد رنگ بود در صورتیکه در کاشان سه یا چهار 
رنگ اصلی استفاده می کردند و چند رنگ هم فرعی بود . در اصفهان رنگ 
های سبز و آبی و الماسی زیاد بکار برده می شود . تبریز از چند درجه سبز 
اســتفاده می کنند از یشمی سیر تا سبز ساقه چناری و مشهد هم درشت 
باف بود و از الکی و سرمه ای بیشتر استفاده می کرد. اما در کرمان و تبریز 
در فرش های ریز باف تعداد باالی رنگ بسیار مطرح بود. در کرمان از انواع 
رنگهــای زرد طالیی و انواع بنقش ها و صورتی های تیره و روشــن و انواع 
ســبزهای تیره و روشن استفاده می کنند و معموال دارای طرح های بسیار 

شلوغ و ریز می باشد.
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بله من جفتی بافی را ممنوع کردم و  هرکسی که تقلب بافی می کرد   آیا شما در منطقه با روش جفتی بافی مخالف بودید؟
اخراج می کردم و بدلیل تعداد زیاد قالیباف در منطقه برای اســتخدام 
اســتادکاران استانداری در نظر داشتم و این استاندارد را به استانداری 
استخدامشان می کردم بدین وســیله زبده ترین طراحان و نقاشان و دادم و همه کارگران باید یک توصیه نامه از اســتادان داشــتند تا من 
بافندگان و استاد کاران را در مجموعه شرکت فرش جمع کرده بودم . و 
بکار نمی گرفتم و آنها را روانه مدرسه کردم و در عوض مقدار کار آنها را رفتند. غذا خوری جداگانه برای صرف نهار . بچه های زیر 12 ســال را کردم و بافندگان بعد از اتمام کار حمام میکردند و به خانه هایشان می سرویس حمام و دستشویی های جداگانه برای خانمها و آقایان درست شیرخوارگاه برای مادران و نوزادانشان در همان مجموعه درست کردم. در عوض بهترین امکانات را در اختیار کارگران قرار دادم . مهد کودک و 

نکردن کودکانشان بشود زیرا  در آن منطقه بسیار رایج بود که دختران  پر تر و سنگین تر و ریز باف تر می دادم که با در آمدی باالتر جبران کار محاسبه می کردم و  به پدر و مادر آنها که در کارگاه بودند نقشه های 
از 4-5 سالگی در کارگاههای بافت در کنار مادرانشان قالی می بافتند 
منطقه کرمان و راور و رفسنجان و جوپار مربوط به شرکت فرش بود. باشند و کار مرغوب ارائه شود و بهترین فرشها  با زیباترین طرح ها  در و بهمین علت از آنها می خواســتم که هیچگونه تقلبی در کار نداشته و این تاســف بار بود . بیمه هم که جز اصلی شرایط استخدام آنها بود 

انبوه می کردکه بهترین مشتری های آن همان امریکایی ها بودند که در کرمان دو دسته فرش می بافند. یکدسته امریکایی باف بود و تولید  چرا قالی کرمان اینقدر پر نقش است آیا قصه ای دارد؟
البته در دوره من نداشتیم ولی قبل از من تولیددات امریکایی پسند با 
ای نداشت و زمینه های کرم روشن و آبی روشن ، سبز روشن ، صورتی 5 تا رنگ مالیم و آرام جزو تولیدات منطقه بود. مثال اصال زمینه سرمه 
و ریشه های بلند و سریع التولید می زدند.روشن و الکی روشن بود. و چند تا رنگ فرعی روشن هم با رج درشت 

نظر من کار میکرد من بهترین نــخ و رنگ و طرح را برایش تهیه می یک مدیری در منطقه رفسنجان بود که نامش را فراموش کردم و زیر  بهترین بافت فرشها مربوط به کدام منطقه بود؟
بود و ما نقشه هایش را از بازار پیدا کردیم و  نقشه ها را احیا و باز بافی را تهیه و ارســال می کردم . شعبه قزوین در سال 1327 تعطیل شده تنها رفســنجان ، حتی منطقه زابل ، قزوین و غیره را من طرح هایش کردم و او هم بهترین فرشها را می بافت و به مرکز می فرستاد البته نه 

قزوین زابل باف شــرکت فرش جزو فرشهای بسیار خوب می باشد و زابل فرشــهای بسیار نفیسی بافته می شد که هنوز هم فرشهای نقش کردیم و می فرســتادیم زابل و بعلت وفور قالی باف در منطقه محروم 

زمانی بهترین صادرات را در فرشهای شرکت داشت . شهرستان بم 
بافت نداشت . اما راور که کامال مستقل بود و سنگین ترین نقشه 
را راور می بافت و بیشتر نقش های آن درختی بود که شلوغ ترین 
نقشه ها بود. و بسیار ریز باف بود. که البته نقش های شلوغی که 
یکبــار در جنگ جهانی اول بو که کرمان بدلیل تعداد بافنده باال ســه بار کشور امریکا باعث شــد که فرش کرمان زمین بخورد . فرش های نفیس است و فروش خوبی دارد؟ آیا فرش کرمان با این بافت زیبا و طرح های شلوغ جزو بافته می شود در اصل مربوز به منطقه راور می باشد. به کرمان نســبت داده می شو و پر نقش و و با تعداد باالیی رنگ 

و تحت ریاســت کمپانی های خارجی تولیدات انبوهی داشت که 
بصورت عمده ســفارش داده می شدکه مثال فالن نقشه را 100 
عدد ببافند و معموال فرشــهای کرمان بزرگ پارچه بود در اندازه 
های 9 متری به بــاال تا 48 متری هم می بافتند و کناره های 5 
متری به باال داشتند هم به دلیل نوع زندگی مردم کرمان بود که 
دارای خانه های بزرگ بودند و هم سفارشات خارجی هم به همین 
ترتیب بود و سرعت بافنده ها هم بدلیل جفتی بافی بسیار باال بود 
این فرشهای بافته شده در زمان جنگ داخل کشور ماند و  امریکا 
دوم که بین این دو جنگ 10 سال بود و سفارشات را کنسل کرده چون داخل جنگ بود آنها را خریداری نکرد و باز در جنگ جهانی 

بودند فرش کرمان بسیار دچار رکود شده بود. و این فرشهای بافته 
امریکا و بدلیل اینکه امریکا باایران چندین بار قطع رابطه کرده بود خریداری کردند و خودشان به نام فرشهای روس و قفقاز فرستادند شــده در کرمان ماند تا انگلیســها آمدند و به قیمت بسیار پایین 

امریکایی پسند بود ضربه بسیاری بر فرش کرمان زد.این ماجرا چندین بار اتفاق افتاد و چون طرح و رنگ کرمان بیشتر 
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 استاندارد ترین فرش مربوط به کجاست ؟
مربوط به فرش کاشان است . چون وقتی به پشت فرش کاشان 

نگاه می کنی گره هایــش یک مربع کامل 
است که یعنی یک چله می کشند باریکتر از 
تار و پود و به همان باریکی چله خامه ای که 
گره می زنند بهمراه پودی که زده می شود 
بر روی هم باندازه همان چله است به خاطر 
همین مربع کامل ایجاد می شود. آوازه قالی 
کاشــان به بافندگان توانا و خوش ذوق آن 
ارتباط دارد که نســل به نسل هنر خود را 
منتقل کرده اند و کاشــان می تواند فرش 
های اصیل تر و بهتر و زیباتر تولید کند که 
در ظاهر زیبایی فرش تبریز ولی اســتحکام 
و مقاومت فرش کاشــان را داشــته باشد 
کاشان تنها شهری اســت که از رنگ های 
گیاهی بومی، ســنتی و طبیعی در رنگرزی 
فرش استفاده می کنندکال رنگرزی از جمله 
صنایع دستی مرتبط با قالیبافی کاشان است 
که قدمت آن با صنایع نساجی یکسان بوده 
است و بایستی تالش شود که از این میراث 
گرانبها که در انزوای خانه ها در شرف انهدام 

است محافظت و احیا شود

 آیا به همین دلیل شما فرش کاشان را 
بعنوان اصالت فرش فارسی به  یونسکو 
معرفی کردید و ماجرای آن چه بود ؟

 بله ، فرشــبافی کاشــان هم دارای فرش 

عشایری و هم فرش شهری باف است که فرش های میمه و جوشقان 
نمونه های فرش عشــایری کاشان هستند. از نظر تاریخی کاسیان یا 
کاشی ها توانســتند در تاریخ کهن خود با 
فالحت و صناعت بر طبیعت پیروز شــوند 
و ادامــه این تــوان را در بعدهای متفاوتی 
می توان مشاهده نمود. یکی از موارد مهم 
توان کاشی ها درفرش بافی ست. این مهم 
که در دوره صفویه با حمایت پادشــاهان 
در همزمانــی با اروپا و رونق ماشــین های 
نســاجی و چیت و فاســتونی آغازشد. در 
تطابق با رنسانس غرب در ایران انواع هنرها 
به حرکت در آمد تــا دوره ی قاجاریه آثار 
نیک و بد آنها وجود داشت و با طلوع دوباره 
صنایع در معماری و نســاجی و ابریشــم 
شناســی و عملیات ابریشــم، دوالتابی و 
چندالتابی و گالبتــون و مفتول های طال 
به کار برده می شــد خاص مردم کاشــان 
بود. اول قرن دهم که رنســانس ایران آغاز 
شد نقش اول را کاشانی ها داشتند و قالی 
شاه عباسی، اولین قالی شاه عباسی اصیل 
اهدا به حرم امام رضا با گلهای شاه عباسی 

درشت محصول کار کاشانی هاست.
اهمیت قالی کاشان در دوره های متفاوت 
پیوســته ماندگار بوده است و مهارت های 
بافتن قالی که جز میراث ناملموس این دیار 
کهن بوده  وقتی نظام شهری بافی در زمان 
صفویه متداول شد نه اینکه اصال نبود بلکه  
در زمان ســلجوقیان بوده اما کمال نیافته 
بود نمونه آن در موزه متروپولیتن هســت 
که نقشه اسلیمی زمان ســلجوقی که در نقشه بافت نشان می دهد 
که این نقش اسلیمی به آن سبک شهر بافی امروزی نبود البته نباید 
هم باشــه چرا که قالیباف امروز آنقدر مهــارت دارد که بدون اینکه 
نقشــه را بشناسد که چی هست با هر رنگی که در چهار خانه نقشه 
می بیند آن را می بافند و باال می رود و اگر نقشه را هم قطعه قطعه 
به او بدهند تا نیمه فرش را با مهارت هم می بافد اما شــاید متوجه 
نقشه اصلی فرش نشود . کاشان اولین شهری بودکه شهری بافی در 
آن رایج شد البته بعد از اصفهان و بدلیل همان استاندارهای بافتی که 
داشت هم چله کشی منظم داشت و هم بافت دو پوده ای که داشت 
و  بافت مربعی شــکل درستی می کرد باعث میشد که بافت مرتبی 
داشته باشــد و در ضمن یکی دیگر از مزایای بافت کاشان چله های 
بهم پیوسته پایین فرش است که باعث دوام چله های فرش می شود 
و با نظام شهری بافی که اجرا شد توانسته استاندارترین بافت فارسی 
باف را داشته باشد و با همکاری سازمان میراث فرهنگی، و تالشهایی 
که بهمراه فرش شناسان داشــتم توانستیم فرش کاشان را به عنوان 
ســمبول شهری بافی فرش ایران و میراث معنوی بشری توسط دفتر 
یونسکودرپاریس به سال 2010 میالدی  به ثبت جهانی برسانیم که 
رسماً اعالم شد و متعاقب آن کمیسیون ملی یونسکو هم در ایران از 
بنده در موزه فرش ایران تجلیل کردند. و از طرف برخی از سازمانها و 
ادارات شهرستان و دانشگاه کاشان از تالش های اینجانب  برای ثبت 
مهارت های ســنتی بافت فرش کاشان در یونسکو در محل دانشگاه 
مراسم تقدیری بعمل آوردند که از توجه مردم هنر دوست و فرهنگی 

کاشان بسیار سپاسگزارم.
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 استاد شما یک نمایشگاه اختصاصی طرح فرش در تاریخ دوم آذر تا 
بیست و چهارم آبان سال هشتادو هفت داشتید چه شد که تصمیم 

به برگزاری چنین نمایشگاه بزرگ و منحصری را انجام دادید؟

من عضو هیئت علمي گنجینه هاي از یاد رفته در فرهنگستان هنر ایران و عضو 
شوراي تخصصي و ارزشیابي هنرمندان در سازمان گردشگري کشور هستم و 
فرهنگستان هنر در زمانی که آقای موسوی مدیریت آن را بر عهده داشتند می 
خواستند از من تجلیلی انجام دهند و من مخالفت کردم و گفتم اگر قرار است 
یک جلسه ای بگیرید و عده ای بیایند و دست و کف بزنند و یک لوح وتندیس 
به من داده شود و این بشود تقدیر من راضی به این نیستم زیرا این طراحان 
و نقاشان هستند که زحمات بسیار می کشند و کارهای آنها در وادی فروش 
فرش گم می شــود و هیج جا نامی از آنها نمی شود. و گفتند که پس چکار 
کنیم و من پیشنهاد دادم برای حفظ آثار این عزیزان و برای نشان دادن طرح 
های نفیس فرش که در بعضی خانه ها و حجره ها بایگانی شده و برای شویق 
دانشــجویان فرش یک نمایشگاهی از آثار داشــته باشیم و در موزه هنرهای 
معاصر به مدت 20 روز به نمایش قرار بدهیم تا مردم بیشتر این هنرمندان را 
بشناسند و با موافقت آقای موسوی اینکار برگزار گردید و مدیریت هم بعهده 
اینجانب قرار گرفت و در اولین اقدام فراخوانی جهت پذیرفتن نقشه های فرش 
به تمامی اســتانها دادم که و از آنجاییکه در مقاطع مختلف مسولیت داشتم 
،خوشبختانه شناخته شده بودم و تمامی افراد با اطمینان کامل نقشه هایشان 
را برایمان فرستادند و در فرهنگستان فرش بهمراهی هیئتی از کارشناسان و  
طراحان فرش نقشه ها را بررسی و انتخاب کردیم که تعداد بیشمار طرح فرش 
را انتخاب کردیم و در نمایشگاه بمدت 20 روز به بازدید همگانی گذاردیم . و 
در همان فرهنگستان هنر با مساعدت چند سازمان دیگر به پاس این خدمات 
و اینکه من در پاسداشــت و مانایی هنر طرح و نقش فرش اصیل و ســنتی 
ایران فعالیت و تالش داشــته ام ،مراسم بزرگداشت رااینچنین همراه با طرح 
های زیبای طراحان و نقاشــان فرش از تاریــخ 87/9/2 تا 87/9/24 در محل 
موزه هنرهای معاصر بر پا کردند که بنا به درخواســت خودم و اجرای چنین 
نمایشگاه گروهی بهترین بزرگداشتی که از یک هنر و هنرمندان می شد بود و 
این مراسم در پایان با اختتامیه نمایشگاه طرح و نقش فرش در موزه هنرهای 
معاصر که با حضور مدیر کل هنرهای تجســمی، دبیر فرهنگستان هنر و نیز 
رئیس گروه های هنر های ســنتی و دبیر نمایشگاه و انجمن نوری های مقیم 

مرکز و نیز جمعی از هنرمندان و عالقه مندان به هنر فرش برگزار شد
و در پایان این مراســم لوح ســپاس فرهنگستان هنر با خط استاد امیرخانی 
رئیس انجمن خوش نویســان ایران و تذهیب اســتاد دکتر ســعید آبادی و 
امضاء مهندس میرحسین موســوی  و نیز اهداء شانه بلورین از سوی انجمن 
پژوهشگران و هنرمندان فرش دستباف ایران به اینجانب اعطا شد و من از این 

قدردانی آنها بسیار سپاسگذارم .

 استاد گویا کتابی از زندگی شما نیز از سوی پژوهشکده فرهنگستان 
هنر انتشار یافت قضیه آن چگونه بود؟

کتاب نقش بند خیال زندگینامه من است که بخشی از مقاالت و سخنرانی ها 
و نیز اشعار و دل سروده های اینجانب در آن گنجانیده شده که به همت سرکار 
خانم اکرم عزیز طائمه، همسر مرحوم درودچی تدوین و از سوی پژوهشکده 
فرهنگستان هنر منتشر شده است. مجموعه مقاالت من پیش از این در فصل 
نامه هنر پو و مجله نقش و فرش به چاپ رسیده بود و مجموعه سخنرانی ها 
با موضوعات مبتال به در هنر فرش و طرح و نقش در سازمان میراث فرهنگی، 
دانشــگاه کاشان و نیز در دومین نمایشگاه آثار پیشکسوتان هنر سنتی ایران 

ارائه شده .
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 شنیدیم که شما در انتقال کالبد نیما شاعر نامدار و پدر 
شعر نو از تهران به یوش فعالیت و همکاری داشتید ممکن 

است بگویید چگونه این اتفاق افتاد؟ 
بله بیاد دارم که حدود 4-5 سالی بعد از اینکه من به تهران آمده 
بودم در  صبــح  چهاردهم دی ماه 1338، در یکی  از رواق های 
مسجد قائم، پیکر نیما یوشیج را در میان یک قالیچه گذاشته بودند 
و پیکر نیما یوشــیج را بستگان و دوستدارانش از مسجد قائم در 
خیابان سعدی شمالی )تهران( به امامزاده عبداهلل بدرقه کردند. در 
میان کسانی که برای تشییع پیکر نیما یوشیج آمده بودند منتخب 
الملوک اســفندیاری )دختر عموی نیما و همسر ابوالحسن صبا، 
خلیل ملکی، جالل آل احمد، احمد شاملو، فروغ فرخزاد، سیاوش 
کسرایی، هوشنگ ابتهاج )سایه(، نصرت رحمان، سیروس طاهباز 

و احمدرضا احمدی بودند.
عظام الدوله آشتیانی )شوهر خواهر نیما( می گفت که انجمن ادبی 
ایران تصمیم گرفته پیکر نیمــا را در تپه ی »زرده بند« نزدیکی 
لشکرک که برای مهندس سلطانی است، به خاک بسپارد و پیروان 
مکتب نیما، آرامگاه زیبایی برای او خواهند ساخت و تا پایان یافتن 
ســاختمان آرامگاه، پیکر نیما به عنوان امانت در امامزاده عبداهلل 
نگهداری خواهد شد. که این چنین نشد و پیکر نیما یوشیج را تنها 

در امامزاده عبداهلل )شهر ری( به خاک سپردند.
 و باالخره  در شهریور 1372 گروه )بررسی فرهنگ سرزمین نور(، 
ســتادی به نام »انتقال کالبد نیما به یوش« را برپا کرد. این ستاد 
که به ریاست سرهنگ علی پاشا نوری اسفندیاری )از عموزادگان 
زنده یاد نیما یوشیج( و جانشینی شادروان تیمسار اسداهلل روئین 

در میان دستان دوستدارانش در خانه پدریش به آرامش ابدی کوهستان لقب گرفت داشتم و باالخره در 26 شهریور پیکرش در آن مراســم سخنرانی در باره این شاعر بزرگ که به کماندار 25 شهریور ماه مراسمی در تاالر رودکی برگزار گردید و من هم کالبد نیما در حیاطش به خاک سپرده شود و باالخره در تاریخ ستاد، نتیجه بر آن شد که برای پاسداشت خانه ی پدری نیما، مخابرات یوش در آن است، خاکسپاری شود که با چاره جویی و مقرر شــده بود که پیکر نیما در زمینی که اکنون، ساختمان )امینی( و اینجانب که به عنوان دبیر ســتاد انتخاب شده بودم اسفندیاری، امیرعباس ملک محمدی نوری، رمضان جمشیدی نوری، جعفر محدث، حمزه رفیعی، محمد اســفندیاری، بهادر فر بود که گروهی بودند از حاج مسیح اسفندیاری، طبیب زاده 
رسید.

در 4 جلدی انتشار و در نمایشگاه فرش ایران رونمایی گردید .کارگر در مرکز ملی فرش ایران این مجموعه در قطع وزیری و انتشار یافت و بعد از چندین سال در زمان مدیریت جناب آقای که با سرمایه مرکز ملی فرش ایران دو جلد آن در قطع بزرگ تا توانســتیم مجموعه چهار جلدی از این دانشنامه ارائه دهیم دانشگر  نشکیل دادم وبه مدت طوالنی این جلسات ادامه داشت کارشناســان دیگر  اعم از آقای اله داد و آقای عابد و خود آقای فرهنگ نامه تخصصی فرش در ایران قبول کردم و مجمعی از مدیریت اینجانب تشکیل شــود و من هم بدلیل داشتن یک ایــران برای چاپ بردند و آنها هم نظر دادند که جلســه ای به و آقای دانشــگر این مجموعه  ارزشمند را به مرکز ملی فرش اصطالحات مختلف در فرش که به تصحیح و تنقیح نیاز داشت ســال انجام پذیرفته بود و یک کتاب حــدد 8 جلدی بود و با دانشــنامه به تالیف آقای احمد دانشــگر با تالشی حدود 20 فرش ایران  بفرمایید.    چگونگی همکاری خودتان را در تصحیح  دانشنامه  
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 و سخن آخر و   
 اینکه چه توصیه ای

برای خانواده فرش دارید؟
 فرش دستباف ایران یکی از آیینه های تمام نمای

 هنرهای سنتی و صناعی ایران زمین است  که تمامی جلوه های
 ذوق ، عالقه ، احساس ، عاطفه ، ادراک و عشق انسان شرقی را
 در خود جمع کرده. با  زبانی که ترنم موسیقی حیات وهستی
 را فراســوی دیدمان به گوش جانمان می پوشاند و در نهایت
 خاموشی با صدهزار زبا ن تصویری ، اشاراتی عشق آمیز و نوایی
 شــور انگیز حرف دل آفرینندگان خویش را به سویدای دل و
 عمق وجود مخاطب خود  منتقل می کند.به ویژه اگر مخاطبی
 که اندکی اهلیت داشــته باشــد و با این هنر و اصحاب آن در

گوناگون  مراحــل 
 طــی طریــق کــرده
 محشور باشد،درفضاهایی متنوع
 و  عطر آگین : از عملیات تبدیلی مواد اولیه
 ، تولید قالی و حــرص و جوش و درددل هنرمندان مولد
 آن را لمس کند، پای پاتیل رنگرزها ساعت ها چون شاگردی
 مستمع آزاد بایستد، از محضر طراحان و نقاشان فرش و ذوق
 آزمایی هایشان کسب فیض بصری و جدلی کند، در شست و
 شــو و عملیات نهایی و تکمیلی، مرمت و قالی پردازی و قالی
 آرایــی حضور یابدو باالخره تعامل و تقابل بازار وجنب وجوش
 ورقابت بازاریان را شــاهد باشد و ترفندهای تلمیح آمیز آن را
 درک کند و غبار این متاع قدسی را چون تربتی مطهر ببلعداز
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 یک ســو و از سوی دیگر پیرانه سر در محافل دانشگاهیان و ااهالی
  درس و مشقِ  فرش بی قمقمه مشق کند ، با دانشجویان خوش ذوق
 و پرسشــگر حریص دردرس گفتاری مشترک داشته باشد، ساعت
 هابا پژوهشگران و کارشناسان و به اصطالح تئوری پردازان حشر و
 نشر داشته و سر انجام با دستی لرزان در قلم ، زبانی الکن در سخن و
 دلی شکسته در نهاد به انزوای خستگی خویش خزیده شاهد و ناظر
 بی مهری های دولت مردان و دولت مندان باشد که هم با بوق و َکرنا
 سنگ این برگ زرین هویت ملی را به گزاف بر سینه زده و تضاهر
 به تعصب و غیرت تولیدات ملی غیر وابســته را به زبان داشته ولی
 در عمل شاهد مرگ یکی از بزرگترین نهادهای ملی فرش باشد که
 می توانست امروز با یک قرن تجربه تلخ و شیرین در عرصه مدیریت
 از سوی دولت بزرگترین وقوی ترین پشتوانه و پشتیبان فرش باشد
 که تحت عنوان خصوصی ســازی در معرض معامله یا احیانا زبانم
 الل مصالحه قرارگیرد. که عنوان و کســوت و "برند"  تجاریش به
 میلیاردها می ارزد و چون مادری سالخورده و پدری پشت خمیده
 در گوشــه ای افکنده و مواریث آن به کیسه فرزند خواندگان آینده

 .فرو ریزد، مواریث معنوی که با خون جگر فراهم آمده باشد
 امروز برای فرش دستباف ایران چه مانده است و برای تولیدات ملی
 و خودگردانی همچون فرش دســتباف که از وسایل و ا بزار و مواد
  و طرح و نقش هنرمند و صنعتگر و کارشناس و متخصص و رنگرز
 و مرمــت کار با تمامی فوت و فن های موجود هیچ گونه نیازی به
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 واردات و تفرعن وارداتی و تکبر و تبختر خارجیان و
 بیگانگان استعمارچی و استعمرارگر نداردچه مانده

است؟
 چنین رشته مســتقلی که تامین کننده میلیون ها
 فرصت شغلی نیروبر - نه سرمایه بر- باشد و بهترین
 جاذبه مکمل  درآمد در روستاها، عشایر، شهرستان
 ها و استان ها محســوب می شود چرا باید در بوته

اجمال و نسیان قرار گیرد؟

 آیا نیروی مولد دیگری که جدا قادر به عرضه اندام در
 برابر مصرف کنندگان داخلی و خارجی باشــد جز در

فرش دستباف داریم؟
 این مطالب از یک پیرمرِد صاحب درد یا جدی گرفته
 می شود یا به هذیان دوران سالخوردگی تعبیر خواهد
 شد . در هر صورت من آنچه شرط بالغ است با تو می
 گویم ، تو خواه از ســخنم پند گیر خواه مالل.من نه

.طرفی خواهم بست نه چشمداشتی دارم

 سالها طی شد و کس مرد ره عشق ندید
 حالیا چشم جهانی نگران من و توست

 
با سپاس از شما استاد گرانقدر
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تبلیغات

کارگاه رنگرزی آقای فرمانی- شیراز
  عکس : احسان جعفری



مقاله

 نقش درختی

 نقش درخت یکی از اصلی ترین نقوش رایج در فرشــبافی ایرانی

 است که به گونه های مختلف یا به صورت نقش اصلی یا در متن

 و بافت طرح به کار می رود.این نقش از جمله نقوش اســاطیری

 مهمی اســت که راز و رمز به کارگیری آن توسط اسطوره پردازان

.بزرگ تحریر شده است

 نماد پردازی درخت جهان به معنای نماد پردازی کل کیهان است. 

.قلمرو این درخت در ناخودآگاه و زندگی ژرف تر ماست

 در کار برد این نقش فعالیت روانی و ذهن یکپارچه می شود. این

 نماد در اساطیر و ادیان به معنای نوزایی، بی پایانی، تجدید دوره،

”.منبع زندگی و سر چشمه جوانی و واقعیت است

 چنین اسطوره ای بیانگر حقیقت است چون تاریخ مقدسی را بیان

.می کند و بدین وسیله تکرار پذیر می شود

 نقش درخت که اکثرا به صورت درخت ســرو طراحی می شــود

 در انــواع طرح های درختی، گلدانی،)ونقــش ناظم(، متن نقش

، محرمات، طرح گلستان با باغی یا بهشت وپالیز

.در انواع بافت قاب قابی یا خشتی بوته، به کار می رود

 نقش سرو از جمله نقوشی است که عالوه بر قالی در بافت پارچه

 نظیر ترمه و چاپ قلم کار، قلم زنی بر فلزات و ســنگ و در انواع

 هنر های سنتی ایرانی کاربرد فراوان دارد. همینپراکندگی کاربرد و

 اعتبار دراز مدت نقش است که شکل آن را دگرگونی وسیعی داده

 و باعث گردیده تا اقسام این نگاره امروزه حدود بیش از60صورت

.متفاوت داشته باشد
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نقش های درخیت بر روی 
فرش دستباف و اعتقادات 

این مظهر رمز آمیز  



 در خصوص درخت ســروی که به شکل بوته درآمده
 تفاسیر متعددی وجود دارد: مظهر رازآمیز شعله آتش
 آتشکده های زرتشــتی، تمثیل شکل بادام یاگالبی،
 تجسمی شــیوه یافته از گیاهی هندی که از همانجا
 نیز به ایران راه یافته است، لیکن آقای پرهام بر ایرانی
 بــودن نقش و ورود آن به هند از ایــران و کاربرد در
 شال کشمیر هند تاکید می ورزند و شاید زیبا ترین و
 نزدیک ترین تعریف به معنای شکل بوته سرو تارک

.خمیده از باد موجود در طبیعت باشد
 تحول و تبدیل ســرو به بوته به سه دوره در هنر قبل
 و بعد اسالم قابل تفکیک است. در ابتدا سرو درختی
 مقدس و رمزی مذهبی و نشــانی از خرمی، همیشه
 بهاری و مردانگی است. در این مرحله سرو به صورت
 هیات اصلی و طبیعی خود در تمدن آشــور، ایالم و
 هنر هخامنشی خود را نشــان میدهد و حالت نگاره
 تزیینی نــدارد. نگار گری آن در اینجا مقطعی بوده و
 برش عمودی درخت را با شــاخه های افقی مجسم
 می ســازد که در سنگ نگاره های تخت جمشید در
 نهایت دقت و ظرافت به کار مــی رود. در ادامه دوره
 اول، نقش سرو در هنر پارتی و ساسانی یگانه درخت
 مقدس نیست هر چند منزلت آن هم چنان مستدام

 باقــی می ماند. لیکن این منزلت دیگر بار رمزی و مذهبی
.ندارد و صرفاً مداومت یک نقشمایه سنتی است

 در دومین مرحله تطور درخت سرو، هم زمان با نفوذ تمدن
 اسالمی سرو از ریشه های باستانی جدا شده و به نگارهای
 زینتی مبدل و از ماهیت مذهبی خود دور می شــود. هر
 چند براساس شواهد به دست آمده این اعتقاد همچنان پا بر
.جاویدان درخت زندگی بوده است جاست کهتا سده دوازدهم هجری سرو مظهر و نماد خرمی

 از اینجاست که سرو به صورت ساده بته جقه تصویر شده و
 به یک نگاره زینتی نزدیکتر می گردد. از سده ششم به بعد
 سرو بته و سرومنقش ازصورت های ساده نخستین بیرون
 می آید و بته جقه ای شکل شیوه یافته کامل ونهایی خود
 را می یابد.پیدایش بته بر قالی ایران زمانی صورت می گیرد
 که نماد ها تنها بازتاب نیاز ها و باور های اشتراکی نیستند

.بلکه جنبه زیبایی شناختی و تزیینی دارند
 عالوه بر نقش افشان می توان اشاره کرد. همچنین از بین
 نقشمایه ها گل بوته سه شــاخه یا سه گل که در آن گل
 میانه بلند تر از ســطح هم ردیف دو گل بوته دیگر است،
 نشــانگر طلوع خورشید ، اوج نیمروزی و غروب آن است. ،
…گل های انار ، هشت پر دو جفت مرغی که از درخت مقدس پاســداری می کنند،

 قابــل ذکر اســت که در آنها هر یک بــه نوعی این گیاه و
.هستی است درخت نماد بی پایانی ، جاودانگی و سلســله ناگسستنی
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استودیو  طراحی و برندسازی  سپنج

sepanjstudio sepanjstudio               09126935291

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

ممکن ارایه می دهد که شامل موارد زیر است:

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

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

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

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

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

مستندهای تبلیغاتی
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مقاله

قایل شکارگاه

قدییم ترین قایل تاریخ دار ایران قایل شکارگاه دوره 
شاه طهماسب صفوی در قرن دهم هجری)حدود 
45۰ ســال پیش( بافته شــده اســت. این قایل 
در بین قایل های مشــهور جهــان از نظر زیبایی و 
ظرافــت بافت ) 12۷۰۰ گره در دســیمتر مربع ( 
بدون تردید شاهکاری از فن قالیبافی جهان است 
و در مقام نخســت قــرار دارد. در حقیقت برخی 
از صاحبنظران معتقدند كــه این قایل نفیس ترین 
قایل ای اســت كه تاكنون بافته شده است و تنها 
فریش به شــمار یم رود كه تار و پود و پرز آن از 
ابریشم اســت و قســمت هایی از نقش ها با نخ 

سیم تاب بافته شده است.
در قایل شــكارگاه شــكارچیان ســوار بر اســب 
هستند و به نیزه و شمشیر و تیر و كمان  و چماق 
مسلح هستند. در نمایش این شكارگاه كلیه آداب 
و رســوم ایراین رعایت شده است زیرا در ایران 
اغلب شــکار را یم رانند و برای شــکارچی آماده 
یم ســازند تا زیاد دچار خستیگ نشوند و صحنه 
شــکارگاه بیشتر کوشــش انفرادی شکارچیان را 
مجسم میکند که از روش معیی تبعیت نیم کنند. 
لباس شــکارچیان در این قایل لباس اصیل ایراین 

است.
درمتن قایل نقش حیوانات مختلف دیده یم شود. 
از نقوش حیوانایت که در این قایل بکار رفته است 
میتوان به شــیر، پلنگ، گورخر، اژدها، ســیمرغ، 

خرگوش، گرگ، خرس، آهو و شغال اشاره کرد
ترنج سبزرنیگ به شکل ستاره هشت پر در وسط 
قرار دارد که در آن چهار جفت اژدهای طالیی دوبه 
دو به سبک چیی به هم  پیچیده اند و سیمرغها نیز 
دو به دو در پروازند با رنگ زمینه صوریت مایل به 
عنایب نقش بسته است. همانطور که در طرحهای 
ایــراین دیده یم شــود، لچکها یــک چهارم نقش 
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ترنج را در چهار گوشــه تکرار میکنند. حاشیه این 
قایل ییک از جنبه های زیبا و چشــم گیر و عایل آن 
محسوب میشود. رنگ متن حاشیه سرخ ارغواین 
است و ردیفی از فرشتگان بالدار در زمینه ای که با 
نقش پرندگان و نگارهای مارپیچ و گل زینت یافته 

در کاسه هایئ بهم میوه تعارف یم کنند.  
در کل نقاط این فرش چه در حاشیه چه در متن از 
نقوش قوس های اسپیرال و اسلییم های ریز و 
درشت بسیار استفاده شده است. گل های 
شــاه عبایس و گل های چند پر و برگهای 
ختایی هم در طرح های مختلف و اندازه 
های بسیار متنوع در این کار به چشم 

یم خورد.
گل های شاه عبایس که در حاشیه 
کوچک آن استفاده شده در قسمتهای 
مرکزی این گل با چشم و ابرو کار شده 

و طرح یک زن را نشان میدهد .
از طرح های پیچان شــبیه ابرهای چیی هم در 
کل کار مخصوصا در حاشیه بزرگ بسیار استفاده 

شده  است.
اطــراف فرشــته ها در حاشــیه از طــرح مرغ و 
خروس بســیار استفاده شده است.  که به نوعی 
بالهای فرشته گان و قســمتهای دم این مرغان با 

هم هماهنیگ خایص دارند.
درختاین که در قســمت متن طراحی شــده اند 
بسیار روان و پیچ و خم دار هستند  و به طور کی 
خطوطی که در طراحی این کار استفاده شده همه 
روان، سبک و خمیده هستند. و در این کار کمتر 

به خطوط شکسته برخورد یم کنیم.
در تمایم قایل بر روی لباسهای فرشتگان و برروی 
تنه چهار اژدها، برروی زین اسبها، در متن هم به 
نوعی با گل شــاه عبایس و گل چند پر کار شــده 
اســت. خطوطی شبیه شــاخه درخت و پیچان، 
مانند ابرهای چیی، دور تا دور بدن اژدها را گرفته 

و به نظر یم رســد که آنها را تحت فشار دارند. این 

خطــوط و نوع طراحی بیشــتر در دوره صفویه بوده 
است.

ابعاد این قــایل نفیس 6/95×3/23 متر یم باشــد و 

به خاطر اســتفاده از مفتول زربفت شده طال و نقره 

بر روی ابریشــم ســفیدرنگ جزء فرشــهای زربفت 

محسوب یم شــود. تار و پود آن از ابریشم طبیعی 

زرد رنگ اســت)پود دوال(، پرز آن ابریشم با مفتول 

ضربت شــده طال و نقره بر روی ابریشم سفید رنگ 

یم باشد و با 12۷4۰۰۰گره فاریس در متر مربع بافته 

شده است. تعداد گره آن در هر اینچ مربع 2۷ × 29 

)1۰8 گره در 1۰ سانیت متر عرض و 118 گره در 1۰ 

سانیت متر طول(است و نوشته اند که ریزباف تر از 

پود آن ابریشم است.ایــن قایل از دوران صفویه باقی نمانده اســت. تار و 

به طور مسلم این قایل توسط ییک از نقاشان دربار و 

آنطور که دکتر مارتین و عده ای دیگر معتقدند توسط 

سلطان محمد، نقاش مشهور دربار شاه طهماسب، 

طراحی شــده اســت، چه تحرک و جنبش و مهارت 

پرشکوه پیکرنگاری آن استاد عایل مقام را بطور کامل 

دهم هجری قمری یم دانند.در بردارد و به همین علت تاریخ بافت آن را نیمه قرن 

پطر کبیر تزار روســیه، در سال 1698 میالدیـ  99۷ 

شمیس این شــاهکار را به امپراطور لئوپولد اول در 

وین هدیه داد. این فــرش هم اکنون در موزه هنر و 

وین معروف است.صنعت وین نگهداری یم شــود و به فرش شکارگاه 



زندگینامه نیما یوشیج
در زنــدیگ نامه نیما یوشــیج آمده 
است که عی اسفندیاری، مشهور به 
نیما یوشیج و متخلص به نیما، فرزند 
ابراهیم خان اعظام السلطنه نوری، 
از شاعران مشهور معاصر و دگرگون 

کننده مسیر شعر فاریس است.
عــالوه بر این در ادامــه زندیگ نامه 
نیما یوشــیج آمده که وی، در سال 
12۷4 هجری شــمیس، در دهکده 
یــوش از توابع مازندران به دنیا آمد. 
نیما یوشــیج که یک کشــاورز زاده 
بــود، در روســتای زادگاه خود )از 
مالی ده( مقدمــات را آموخت. نیما 
یوشــیج آنگاه بــه تهران آمــد و در 
مدرسه سن لویی تحصیالت خود را 
پایان برد. نیما؛ زبان فرانسوی را به 
خویب آموخت و در شــاعری را نیز 
از نظام وفا تعلیم گرفت. و نخستین 
شــعر خود رادر سال 13۰۰ منتشر 
کرد. آشــنایی نیما یوشیج با ادبیات 

به بهانه 21 آبان
 سالگرد تولد نیما یوشیج 
 پدر شعر نو  

اروپــایی، موجب تاثیــر گذاری وی 
برشعر فاریس شــد؛ کاری که پیش 
از آن، شاعران دیگری چون قاآین و 

عشقی یم توانستند و نکردند.
نیما، از کارمندان وزارت فرهنگ بود، 
در سال های 13۰9 تا 1311 هجری 
شــمیس در آســتارا در دبیرســتان 
تدریس یم کرد و در 1311 به زادگاه 
خویش رفت و به کارهای خانوادیگ 
خود پرداخت. او، همواره به زادگاه 
خود عشــق یم ورزید و بسیاری از 
مایه های شعر خویش را از آن دیار 
گرفته اســت. نیما یوشیج در سال 
های 131۷ تا 132۰ هجری شمیس 
عضو هیأت تحریریه مجله موسیقی 
بود. کتاب پر ارج ارزش احساسات 
که اثر نیما یوشیج یم باشد در این 

مجله از وی به یادگار گذاشته شد.
نیما یوشیج، پس از سال های انتظار 
خدمت، بــار دیگر در ســال 1329 
شمیس، به کارهای مطبوعایت روی 
آورد و در اداره کل انتشارات وزارت 
فرهنگ، به کار بــرریس کتاب و نقد 
شعر پرداخت و ســرانجام در سال 
1338 هجــری شــمیس زنــدیگ را 

بدرود گفت. 
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نیما، گذشته از شــیوه ابتکاری خود، قالب های 
ســنیت شــعر فاریس را نیز به خویب یم سرود و 
افســانه او، فاصله ایست میان شعر کهن و شعر 
نوین نیمایی. در شعر نو نیما یوشیج، وی بیشتر به 
مسائل مردیم روی آورده است و واژگان شعرش، 
با زبان عامه پیوندی تنگاتنگ دارد. مشــهورترین 
آثار منظوم او: مجلس، قصه رنگ پریده، افسانه و 

برای دل های خونین است.
نخستین مجموعه شعرهای نیما یوشیج، در سال 
1334 شــمیس به کوشش دکتر ابوالقاسم جنیت 
عطایی چاپ و منتشــر شده است. بخیش از آثار 
نیما یوشیج نیز به زبان های فرانسوی و انگلییس 
ترجمه شــده است. فهرســت کتاب های نیما از 
این قرار است : ماخ اوال، شعر من، ناقوس، شهر 
صبح-شهر شب، آهو و پرنده ها، مانی، یادداشت 
ها و…، قلم انداز، دنیا خانه من اســت، نامه های 
نیما به همســرش، عنکبــوت و فریادهای دیگر، 
کندوهــای شکســته، آب در خوابگــه مورچگان، 

حکایت و خانواده سرباز.
نخســتین مجموعه کامل از آثار نیما یوشــیج، به 
کوشش سیروس طاهباز و نظارت شراگیم یوشیج 

در سال 1364 شمیس در تهران منتشر شد.
نیما یوشــیج از جمله بزرگ تریــن و به نام ترین 
شــاعران فــاریس بــه حســاب یم آید کــه آثار 
ارزشمندی را از خود به جای گذاشته است. کالبد 
نیما، سال ها پس از فوت وی در تهران به امانت 
به خاک سپرده شده بود، که سرانجام این کالبد 

به زادگاهش یوش انتقال یافت و به گور خفت.
هم هماهنیگ خایص دارند.

یم میرم  صد بار پس مرگ تنم 
یم گرید باز هم تنم در کفنم

زان رو که دگرروی تو نتوانم دید
ای مهوش من ای وطنم ای وطنم
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انتخاب و حضور استاد محسی بعنوان دبیر 
ستاد اجرایئ انتقال کالبد نیما یوشیج شاعر 

نامدار کوهستان به زادگاهش یوش

یم  تراود مهتاب
یم  درخشد شبتاب

نیست یک دم شکند خواب به چشم 
کس و لیک

غم این خفته  ی چند
خواب در چشم ترم یم  شکند

نگران با من استاده سحر
صبح یم  خواهد از من

کز مبارک دم او آورم این قوم به جان 
باخته را بلکه خبر

در جگر خاری لیکن
از ره این سفرم یم شکند

نازک  آرای تن ساق گی
که به جانش کشتم

و به جان دادمش آب
ای دریغا به برم یم شکند

دست  ها یم  سایم
تا دری بگشایم

به عبث یم  پایم
که به در کس آید

در و دیوار به هم ریخته  شان
بر سرم یم شکند
یم  تراود مهتاب

یم  درخشد شبتاب
مانده پای  آبله از راه دراز
بر دم دهکده مردی تنها

کوله  بارش بر دوش

دست او بر در، یم گوید با 
خود:

غم این خفته ی چند
تــرم  خــواب در چشــم 

یم شکند

دست ها یم سایم
تا دری بگشایم
به عبث یم پایم

که به در کس آید

هــم  بــه  دیــوار  و  در 
ریخته شان

بر سرم یم شکند
یم تراود مهتاب

یم درخشد شبتاب
مانده پای آبله از راه دراز
بر دم دهکده مردی تنها

کوله بارش بر دوش
دست او بر در، یم گوید با 

خود:

غم این خفته ی چند
تــرم  خــواب در چشــم 

یم شکند
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 مراسم تجلیل از مفاخر فرش ایران و گرامیداشت فعالیت های
 خانم دکتر شــیرین صوراصرافیل، استاد محسن محسنی و
 استاد احمد دانشــگر در نمایشگاه برگزار شد و سخنران اول
 جناب آقای استاد محسنی صحبت های خودشان را در مورد
 قالیبافان ارائه دادند و از این قشر زحمت کش قدردانی کردند
 و گفتند که باید همیشــه و  در همه حال فرش دســتباف را
 حمایت کنیم گر چه تحریم های بین اللملی صنعت فرش را
 نیز نشانه گرفته است اما حتی امروز که دچار مشکل صادرات
 هســتیم، این تحریم ها از شایستگی های فرش ما کم نمی
 کند چرا که در کاخ سفید زیر پای رئیس جمهور، فرش ایرانی
 قرار دارد و یا تابوت پاپ  در کلیسا بر روی فرش ایرانی نهاده
 شــده و ...... بدین صورت در تمامی جهان همواره فرش ایران

می درخشد

 فرش کاشان درمراسم عروسی شاهزاده گیوم و پرنسس استفانی در کلیسای جامع نوتردام در لوکزامبورگ سال2012



 
 و پس از آن  خانم دکتر صور اسرافیل  پشت تریبون قرار

 گرفتند و در مورد مشکالتی که در راه پژوهش و تحقیقاتشان
 داشتند سخن گفتند و گرچه خودشان بسیار سختی کشیدند
 تــا هر بخش بخــش آن کتابها را بنویســند و بهمین جهت
 خواستار آن بودند که مرکز ملی فرش پشتیبان محققین باشند
 و  همه دســت اندکاران فرش، دانشجویان را همراهی کنند و
 هم اینکه از دانشجویان بخواهیم که براستی تحقیقات درستی
  انجام دهند نه اینکه فقط تحقیقاتی بر روی کاغذ انجام دهند
 و  از دست نوشته های دیگران استفاده کنند و نمره ای بگیرند
 و  تمام .... ایشان خواستار ارزش گذاردن به تحقیقات و فرش

ایران  بودند

 سخنران بعدی جناب آقای استاد احمد دانشگر بودند که ایشان هم 
 از ســختی ها و مشــقتهایی که در ارتباط با دانشنامه متحمل شده
  بودند سخنانی گفتند که چگونه تقریبا بیست سال در هر منطقه ای
 که بودند تمامی کلمات ولغــات محلی و بومی را با معانی آن جمع
  آوری می کردند تا باالخره اولین چاپ کتاب در سال 1379 با همت
 مرکز ملی فرش ایران و با اصالحیه هایی که توســط گروه مدیران و
 مســولین و با سرپرستی  آقای محسنی برگزار گردید قرار شد در 4
 نسخه به چاپ برســد که  دو نسخه آن  به چاپ رسید و چند سال
 بعــد به همت جناب آقای کارگر مدیر وقت مرکز در قطع کوچکتر و
 در یک مجموعه 4 جلدی به چاپ نهایی رســید  و در نمایشگاه بین
 المللی تهران  رونمایی شد . ایشان  در راستای این فرهنگ لغت بسیار

زحمت کشیده اند
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 جناب آقای عبدالمجید شــریف زاده ســخنرانی بسیار
 شیوایی در راستای فرش ایران و در احترام به این عزیزان
 ایراد فرمودند ایشان گفتند در سال های اخیر مباحث علمی
 در فرش اهمیت بیشتری پیدا کرده و اگر فعالیت هایی که
 در عرصه فرهنگ، تاریــخ و هنر ایران صورت می گیرد از
 طریق علمی مورد نقد و بررســی و تحلیل قرار نگیرد به
 خوبی اســتمرار پیدا نخواهد کــرد و مرکز ملی و میراث
 فرهنگی به همین دلیل تصمیم گرفتند که  از ســه نفر
 پیشکسوت، محقق و پژوهشگر فرش سنتی تجلیل بعمل
 آورند. ایشان  افزودند که خانم شیرین صوراسرافیل یکی
 از پیشکســوتانی هســتند که بیش از ده جلد کتاب در
 حوزه هــای مختلف برای معرفی فــرش ایران چاپ کرده
 اند که برای  همه پژوهشــگران و دانشــجویان قابل بهره
 برداری اســت  و اضافه کردند که استاد محسن محسنی
 نیز یکی دیگر از پیشکســوتانی است که مباحث علمی را
 وارد هنرفرش کرده است و استاد احمد دانشگر نیز تدوین
 کننده دایره المعارف فرش ایران است که بیش از 20 سال
 در مناطق مختلف کشور با تحقیق و پژوهش اصطالحات
 فرش را جمع آوری کرد و در 4 جلد کتاب آن را منتشــر
 کردند  و در اختیار دوستداران فرش قرار دادند وی افزود:
 قبل از اینکه ایران را با نفت بشناسند با فرش می شناختند
 و بیش از هزاران  ســال قبل از میالد، فرش در ایران نام و
 نشانی داشته و هنرمندان بسیاری فعالیت های زبادی در
 این زمینه داشتند که بازار های جهانی از دسترنج آن ها زیبا
 شد و نمونه های  بسیاری از آنها در موزه های جهان از فرش

ایران و هنرمند ایرانیان  نگهداری می کنند
 سخنران دیگر جناب آقای بیژن اربابی بودند که ایشان هم بسیار از   
  زحمات این عزیزان قدردانی کردند . و در ضمن خواستار این بودند
 کــه فرش ایران باید همواره در یک گروه هیئت امنایی اداره شــود
 تا بتواند از بین جامعه فرشــی  برای فرش کاری مشورتی و عملی

صورت داد
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 و سخنران آخر سرکار خانم فرشته دستپاک  رئیس مرکز ملی فرش
 ایران بودند که ســخنانی اینچنین بیان کردند که امسال نخستین
 سالی اســت که از مفاخر حوزه فرش یاد شده  و امیدواریم در سال
 های آینده در این مراســم شاهد تجلیل از مفاخر بیشتری باشیم  و
 در ادامه با اشاره به اینکه ما هیچ صنعتی نداریم که جایگزین صنعت
 فرش کنیم گفتند که ما باالترین میزان اشتغال و رونق اقتصادی را
 به اندازه کل جغرافیای فرش دستباف داریم ایشان گفتند که مرکز
 فرش به دلیل نداشــتن امکانات کافی پاسخگوی فعاالن این حوزه
 نیست واز این رو عالقمند فعالیت پژوهشگران و صاحبان ایده است
 و در قالــب ایده های نو از دانش آموختگان و پژوهشــگران حمایت
 خواهد کرد و آمادگی خود را برای فعالیت های پژوهشی و علمی در
 صنعت فرش اعالم می دارد ایشان  با انتقاد از اینکه هیچ مرکز ملی
 و سازمان بین المللی در حوزه فرش فعالیت ندارد که بتواند مطالبات
 صنعت و هنر فرش را در مجامع بین المللی پیگیری کند  ایشــان
.ادامه دادند که : مر کز فرش از هر ایده و طرح نو استقبال می کند
 رئیس مرکز ملی فرش ایران با اشــاره به اینکه سازمان های مردم   
 نهاد  قوی فعال در زمینه فرش دستباف نداریم، افزود به جای اینکه
 برخی ایده های نو برای رفع مشــکالت فرش ارائه کنند به فکر این
 هســتند که مرکز ملی فرش دستباف به صورت هیئت امنای اداره
     .شود در حالی که باید برای مشکالت این صنعت راه حل پیدا کنند
 ایشان افزودند که 75 درصد کار فرش دستباف به عهده زنان است    

 که متاسفانه نتوانستیم مطالبات آن ها را بررسی و پرداخت کنیم
 رئیــس مرکز ملی فرش ایران گفت: فرش دســتباف جایگزینی    
 ندارد، چون توانسته عالوه بر هنر، اشتغال نیز ایجاد کند به گونه ای
 که باالترین جمعیت اشتغال را فرش دارد  و در هر منطقه ای از کشور
 فرش دستباف بافته می شود و ایشان در آخر مجدا اضافه کردند که
 همواره باید از این مفاخر فرش ایران قدردانی نمائیم وبه همین دلیل
 امروز من در این مراســم از دولتیان دعوت نکردم و خواستم که این

       مفاخر ملی بدست مردم حمایت و مورد استقبال قرار گیرد
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رقرار می کند.”
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و عروقی
قلبی 

                            آبی کالسیک 

     رنگ سال 2020 نماد و نشانه چیست؟

انتخاب رنگ ســال، برای بسیاری از شرکت های معروف رنگ به یک 
سنت هیجان انگیز تبدیل شده است. هنگامی که یک رنگ به عنوان 
رنگ ســال معرفی می شود، طیف گسترده ای از طراحی تا بازاریابی 
برند ها را تحت تاثیر قرار می دهد. هنگام انتخاب یک رنگ به عنوان 
رنگ ســال عوامل مختلفی مانند مد و فشــن رنگ مو و رنگ لباس 
معماری، طراحی صنعتی و تکنولوژی در نظر گرفته می شوند. امسال 
با ورود به یک دهه جدید، احســاس فوق العاده ای خواهیم داشت و 
رنگ سال می تواند چگونگی نگاه ما به این دوره از طراحی را مشخص 

کند..
پنتون در منهتن اعالم کرد که رنگ آبی کالســیک را به عنوان رنگ 
ســال 2020 انتخاب کرده اســت. این رنگ در عین ســادگی بسیار 
زیباست و نمایانگر آسمان هنگام غروب، آب های آرام دریا است که ما 

را برای ورود به یک دهه جدید مطمئن و پایدار می سازد.
آبی کالســیک به عنوان یک رنگ آرام بخش شــناخته می شود که 
آرامش را به روح انسان هدیه می کند و باعث تمرکز بیشتر او می شود. 

رنگ آبی کالسیک منظم، محدود و بی حد و مرز است.
لوری پرسمن معاون موسسه رنگ پنتون در این باره می گوید : ” آبی 
کالسیک رنگی است که پیش بینی می کند چه اتفاقی در آینده رخ 
خواهد داد و آینده چه چیزی را به همراه خواهد داشت؟ این رنگ به 
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  صورتی رنگ سال پیشنهادی کمپانی بنجامین مور

انتظار می رود در ســال آینده رنــگ صورتی مالیم و ملیح به فراونی 
در طراحی های کمپانی بنجامین مور دیده شــود. )بنجامین مور یک 

کمپانی تولید رنگ آمریکایی است(
آندره مگنو، مدیر بازاریابی این شرکت می گوید : رنگ ها تغییر ذهنی 

از مواد به سمت برآوردن نیاز های اصلی زندگی هستند.
صورتی گل رز و صورتی پاســتل رنگ های خنثی و آرامش بخشــی 
هستند که می توان آن ها را برای طراحی دکوراسیون یک اتاق نشیمن 

یا اتاق خواب به کار برد.

    رنگ های سال پیشنهادی کمپانی والسپار

والســپار یک کمپانی رنگ اســت که دوازده رنگ الهام 
گرفتــه از طبیعت را به عنوان رنگ های ســال 2020 
معرفی کرده اســت؛ صورتی، سبز، یخی، سبز آبی کم 
رنگ، خاکی، خاکســتری، شــیری، کرم رنگ، آبی 
چرک، صورتی چرک، ســفید مات، آبی، یاسی کم 

رنگ و فیلی.
ســو کیم، مدیر بازاریابی والســپار معتقد است 
وقتی که از این رنگ ها به عنوان رنگ یک اتاق 
اســتفاده می شوند، واقعا تجربیات رنگی همه 
جانبه را که امروزه در زندگی به آغوش گرفته 

ایم، به تصویر می کشند.
ســرمه ای به عنوان یکی از آرامش بخش 
ترین و پرکاربرد ترین سایه های رنگ آبی 

در نظر گرفته می شود و کمپانی رنگ شروین 
ویلیامز آن را به عنوان رنگ سال 2020 معرفی کرده است.
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    سبز رنگ سال پیشنهادی شرکت بهر

هفته گذشــته، بهر به طور رســمی رنگ سال 
2020 خود را ســبز طبیعت معرفی کرده است. 
این رنگ ســبز از مراتع الهام گرفته و به عنوان 
یک رنگ آرام بخش برای طراحی داخلی به کار 

برده می شود.

PPG آبی نفتی رنگ سال پیشنهادی کمپانی 
 

 PPGآبی نفتی به عنوان رنگ ســال 2020 کمپانی رنگ

ر بازاریابی این کمپانی معتقد است 
معرفی شده است. مدی

ی دکوراسیون 
تفاده از سایه های رنگ آبی برای طراح

که اس

ب را کاهش می دهند 
ش را القا می کنند، اضطرا

داخلی آرام

و به درمان بی خوابی کمک می کنند.



48 the carpetplus

  ســبز مالیم رنگ سال پیشنهادی        
کمپانی داالکس

DULUX  برند رنگ
سبز کم رنگ و مالیم را به عنوان 

رنگ سال 2020 معرفی کرده 
اســت و هــدف خــود را از 

انتخاب ایــن رنگ نزدیک 
کردن همه ی ملت ها به 

هم در دهه ی جدید 
پیش رو عنوان 

می کند

رنگ سال را چه کسی 
انتخاب می کند؟

   
برتر هر فصل و  رنگ های 
موسسه  سال  منتخب  رنگ 
و  انتخــاب  پنتــون  بــزرگ 
اعالم کــرده و ضمن پیش بینی 
رنگ هــای محبــوب جهانــی، به 
کمپانی هــا و کارخانه هــای برند و 
بزرگ پیشــنهاد می کند تا با انتخاب 
این رنگ های برتر محصوالت خود را برای 
بازار تقاضای جهانی آماده کنند و تولیدات 
و طراحی های خود را با این رنگ ها هم ســو 
کنند. اینکه رنگ ســال 2020 چه رنگی است 
برای بســیاری از کمپانی ها برند از اهمیت بالیی 
برخوردار اســت، به همین خاطر شرکت پنتون با 
اعالم رنگ های مناسب برای هر فصل و بررسی آن ها 
از نظر روانشناسی، با نظر ســایر کمپانی ها و برندهای 
مطــرح جهان بهترین رنگ را انتخاب می کند، انتخاب 
این رنگ بتوانید بیشترین تاثیرگذاری را داشته باشد. تا 
برند ها هم بتوانند با اســتفاده از احساسات پنهان شده 
در این رنگ ها برای تعیین سیاست های کلی محصوالت 

خود بهره ببرند.



             معرفی شرکت پنتون

شــاید بهتر باشــد کمی در مورد رنگ های اعالم شده توسط 
موسسه پنتون بیشتر بدانیم،

حدود بیســت سال اســت که رنگ ســال اعالم شده توسط 
موسسه پنتون، اکثر صنایع، محصوالت و سیاست های تجارتی 
سراسر جهان را تحت تاثیر خود قرار داده است. صنایعی مانند 
مــد، لوازم منزل و حتی صنایع تولیدی بزرگ تر مانند بســته 

بندی محصوالت و حتی طراحی های گرافیکی!
روند انتخاب رنگ ســال توســط پنتون، پروســه ای دقیق و 
نیازمند مقایســه و بررسی های بازار روز جهانی است. هر سال 
با نزدیک شــدن به سال جدید، متخصصین رنگ شناسی در 
این موسسه تمام اتفاقات، حوادث و محصوالت دنیا را بررسی 
می کننــد و به دنبال رنگی می گردند که بتواند تاثیری موثر و 
چشمگیر بر جهان بگذارد. این بررسی ها می تواند شامل صنعت  
ســرگرمی های مختلف و تولیدات فیلــم، هنر و هنرمندهای 
مختلف، صنعت مد و پوشاک، تمام شاخه های طراحی، حتی 
مقصدهای محبوب گردشــگری و تحوالت اقتصادی فرهنگی 

جهان باشد.
تاثیــری که رنگ ها بر جهان می گذارند را دســت کم نگیرید! 
این تاثیر می تواند جرقه ای باشد برای پیدایش تکنولوژی های 
تــازه. و یا باعث ایجاد تحولی در مواد اولیه و بافت و ســاختار 
محصوالت تولیدی شــود. قطعــا این رنگ تاثیــری مهم بر 
رنگ بندی شــبکه های مجازی و حتی مســابقات ورزشی و 

کنفرانس های مهم و بین المللی خواهد داشت.
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رنگ انتخابی 2020، داستان جالبی هم دارد. حدود 20 سال پیش، 
یعنی در آســتانه ســال 2000، رنگ منتخب سال نیلی تیره بود. 
رنگی اصیل کــه تداعی کننده هیجانی خاص برای آغاز هزاره ای 
جدید بود و احساسی تاریخی در همه ایجاد می کرد. تاثیر این رنگ 
بــه حدی بود که تقریبا در تمام موضوعات جهان نفوذ کرد. از مد 
و پوشــاک گرفته تا تولیدات کارخانه های صنعتی به همین دلیل، 
دور از انتظار نبود که پنتون، در آستانه شروع دهه ای جدید باز هم 
به سراغ خانواده آبی برود. دهه ای که با خودش موجی از تغییرات، 

ترس، امید و اتفاقات جدید خواهد آورد.
” به نظر محققین، امسال از نظر احساسات غالب جهانی و آشفتگی  
ملت ها، بسیار شبیه به سال 2000 است. اگر اتفاقات تاریخی این 
دوران را بررســی کنید، حتما به ایــن موضوع پی خواهید برد. به 
همین دلیل باز هم پنتون رنگ آبی کالسیک را انتخاب کرده است 

تا رنگ سال 2020 باشد 
بدون شک شروع سال جدید، همیشه با چالش ها و تغییرات بزرگی 
همراه است. اینبار هم موسســه رنگ پنتون، با انتخاب یک رنگ 
هیجان انگیز دیگر برای ســال پیــش رو حال و هوایی تازه به این 
روزها بخشــیده است. همانطور که متوجه شــده اید رنگ امسال 
پنتون، آبی است، اما نه یک آبی معمولی، بلکه آبی خیره کننده ی 

کالسیک!
با نگاه کردن به این نیلی خوش رنگ، هم به یاد مقاومت و وفاداری 
می افتید و هم احســاس خاص کالســیکی را تجربه می کنید. او 
ترکیبی است از گرگ و میش آسمان به هنگام غروب، آب های آرام 

دریا و یا یک ظرف پر از بلوبری های تازه!
معــاون پنتون اعالم کرد که به عقیده موسســه پنتون، این رنگ 
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 فرش دستباف ایرانی با رنگ سال 2020
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به خوبی نشــانگر، یک اعتماد دو طرفه، راستگویی، استواری و باور 
داشتن به یکدیگر است. تمام این فاکتورها در این دنیای پراسترس 

و پرشتاب امروزه مورد نیاز هستند.
” این رنگ، برگرفته از هوای گرگ و میش آســمان است. آن را با 
تاریکی آسمان شب اشتباه نگیرید. آبی کالسیک رنگی عمیق و تفکر 
برانگیز است. اما در عین حال خیلی عمیق و رمز آلود هم نیست که 

باعث سردرگمی شود. ”
پِرسَمن گفت ”رنگ امسال با عواطف و اضطراب ما صحبت و آن ها 
را درگیر می کند. وقتی شــما به غروب خورشید نگاه می کنید، روز 
هنوز تمام نشده است. پس احتماال فکر می کنید که چه اتفاقاتی در 
ادامه روز برای شما خواهد افتاد؟ به همین دلیل است که می گوییم 
هوای غروب، اطمینان بخش است و در عین حال شما را به فکرهای 

عمیق فرو نمی برد.”
عالوه بر این، به نظر می رسد این رنگ مخصوص این دوره ای است 
که ما در آن زندگی می کنیم دوره  ای که در جنســیت انسان ها در 
آن مطرح نیست! این رنگ هم محدود به جنسیت خاصی نیست و 
توسط تمام انسان ها با هر جنسیتی و در تمام فصل ها قابل استفاده 
است. پس همه مردم می توانند به راحتی در تمامی روزهای سال از 
آن استفاده کنند. همچنین رنگ نیلی خاص آن به وفور در طبیعت 
دیده می شــود. همین طبیعی بودن و حضور این رنگ در طبیعت 
باعث محبوبیت بیشتر این رنگ شــده است. همانطور که درسال 
گذشته هم رنگ مرجانی در بین دوستداران طبیعت بسیار محبوب 

ده بود.
ش

اور دارند که این رنگ یک رنگ 
 از منتقدین ب

در حالــی که عده ای

د دارد که اگرچه 
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قدیمی و نوستالژیک اســت، موسسه پنتو
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آبی کالسیک ممکن است کمی خاطره انگیز باشد، اما

گ هرگز 
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 و در ه
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 برگردیم. چون در 
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