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این مجله رایگان است و رایگان خواهد ماند.

الزمه ی استفاده از مطالب و تصاویر این نسخه، به هر شکل و ترتیبی منوط 
به اخذ مجوز از  "کارپت پالس" است و  نقض آن پیگرد قانونی دارد.

همچنین هرگونه بارگذاری محتوایی این مجله بر روی اپلیکیشن های موبایل 
و فروش پی د ی اف این مجموعه ممنوع است.

the carpetpluswww.thecarpetplus.ir

گفتگو| خانم پریسا بیضائی

آموزش| طراحی اولیه
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آوازهای قالی

سفید جاخواه الیک پیش آمد
 دو تا چین، یش دوتا گلخاری نو افتاد،

 ییک اش چهره ای دوشیک 
الیک جاخواه  دوتاش چهره ای،

 الیک جاخواه توش چهره ای، دارچیین پیش آمد، 
چهره ای از آخر ییک واگشتش سه تا  بیدمشیک 

هرچی موند نخودی، 
چهره ای جاخواه واگشتش 

ییک چیین هر چی موند یشیم،

 الیک پیش رفت  الیک پیش رفت الیک پیش رفت

 "نغمه های نقشه خواین 
و الالیی مادران قالیباف برای کودکان"  
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16
این شانزدهمین شماره "کارپت پالس" است که 

مقابل دیدگان شما پهن یم شود.
تار و پود و رج به رج این مجله با شــما و برای 

شما شکل یم گیرد.

 ما را از نظریات ارزشمندتان یب نصیب نگذارید.

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

عزیزان خواهد رسید.
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سرمقاله

 
قایل و گلیم سرنوشت دختران روستا 

بوده...
دستان پینه بســته مادران نان آور که 
از سپیده صبح تا سیاهی شب پشت 
دار قایل یم نشــیند و بــا هر گره ای 
که بــر گره دیگر یم زند، انگار تلخی و 
شــیریین های زندیگ خود را به تار و 
پودهای این قایل گره یم زند، یب شک 

قابل ستایش است.
دستانشــان  روحی در خــود دارد که 
جــاین تازه به گل هــای رنگارنگ قایل 

یم دهد و ناین بر سفره.
هنرفــرش بــا روح زنــان و دختــران 
روســتایی گره خورده زیرا از کودیک 
با الالیی نقشه خواین بزرگ شده اند 
نوای موسیقی شان صدای دفتین بوده 
که به خواب رفته اند و گهواره شــان 
چادرهای گره بســته ی پشت مادری 
نشسته بر دار قایل بوده. این دخترکان 
گــره های قایل را شــاعرانه  ییک پس 
از دیگــری در هم یم  نوازند و به تک 
تک تار و پودهای آن جان یم بخشند 
و بــا آوای دفتین، خامه هــای قایل را 
نقشــه خواین  نغمه های  یم رقصانند. 
روزگاری الالیی شــان بــوده و بعدها، 
آوازخواینِ  آن، کارشان شده. این هنر 
از مــادر به دختر به ارث یم رســد و  
مثل ثرویت در دســت زنان و دختران 

است.
از هنــر قالیبافــی و دســتان توانمند 
قالیبافان هرچه بگوئیم یب شــک کم 
گفته ایم، فقط کافیست یکبار از نزدیک 
انگشــتان زن قالیبافی را دیده بایش تا 
از زخم های بند بند انگشتش مشقت 
و سخیت این هنر یب نظیر را درک کین 

...
تا همین چندســال پیــش َعلم کردن ِ 
دار  و چشــم به نقشه دوختن کار هر 
روزه اش بود تا این که مچ های دست 
و ســوی چشــمانش دیگریــاری اش 

نکردند.

 کــودک در خواب رفته با نوای نقشــه خواین در 
کارگاه های نمور ناگهان در قامت پیرزین خمیده 
پشــت از در کارگاه بدر یم آید. روزگارش پشت 
دارها گره خورده و هرگز نفهمیده یک بزرگ شده 
و یک ازدواج کــرده و یک بچه اش را بر پشــتش 

بسته و یک خمیده شده!...
این شــماره مجله به زنان قالیبــاف و زناین که در 
راســتای فرش فعالیت دارنــد اختصاص دارد چرا 
کــه بزرگترین شــغل هنری و صنعیت  اســت که 
زنان در آن نقش بسیار بزریگ داشته و دارند. هر 
گاه ســخن از فرش یم شــود نام زنان و دختران 
سرزمینم در آن یم در خشد؛ چه زناین که نان آور 
خانواده هستند و چه دخترکاین که برای جهازشان  
قایل یم بافند و چه آنان که برای زیبایی قایل به آن 
پناه آورده اند. فرقی نیم کند در هر حال همیشه 
این زنان با سرانگشتانشان معجزه خلق یم کنند. 
دستانتان پر قدرت، زانوانتان پر توان و کمرهایتان 

استوار باد و تا ابد
"نوا و نقشه زیبایی ها برا انگشتانتان باد".

رج به رج  
 رنج زنان قالیباف

  سخن نخست

  مریم طاهری تفریش



6 the carpetplus

               "قلم و قالی"
              کتاب طراحی استاد علی خلیقی

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

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

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

جهت خریداری لطفا با شماره 09122129733 تماس حاصل فرمائید 
 

تبلیغات
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Persian Handmade

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

"آرت ایرانی" هنِر نفیس ایرانی

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

- مانتو با رنگ آمیزی به روش باتیک

تبلیغات

طراحی روی پیراهن ، سفارش هنرمند آواز و
 موسیقی سنتی ایران   خانم سپیده جندقی



#تار
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استادخانم شایسته شیخ حسین    

اســتاد شایسته شیخ حسین   
معلــم دبســتان روســتاهای 
باشــند  اطراف ســنندج یم 
کــه بدلیل عالقه و نیاز منطقه 
دســت به ایجــاد کارگاههای 

بافت نیز زده اند .
بانو شایسته از تولیدکنندگان 
و کارآفرینهای فرش کردستان 

یم باشند.
 شایسته شیخ حسین بانوی 
معلم ســنندجی  و  کارآفرین 
اســت کــه در یــک حرکت 
ارزشــمند ۵۴ نفــر از زنــان 
نیازمند سرپرســت خانوار و 
مددجوی کمیته امــداد را از 
طریق قایل بافی مشــغول به 

کار کرده است .
این بانوی کارآفرین 1۴ سال 
در شــغل معلــیم مشــغول 
به خدمت هســتند. آشنایی 
بــا زنان باغیرت که بســیاری 
از آنها سرپرســت خانوار و 
مشــغول کار و تــالش بودند 
این ایده و فکر را در ایشــان 
به وجــود آورد که از طریقی 
بتواننــد از پتانســل ها و هنر 
نهفتــه ایــن زنــان در جهت 
اشتغال و درآمدزایی استفاده 
کنند. ســرمایه اولیه ایشــان 
برای راه اندازی گارگاه چهار 
میلیــون تومان بــود و موفق 
شد در اولین قدم و در همان 
روســتایی کــه مشــغول به 

معلیم بودند 1۲ نفر از زنان را که بیشتر آنها سرپرست 
خانوار، بدسرپرســت و مددجــوی کمیته امداد بودند 

مشغول به کار کنند. .
ایــن بانــوی کارآفرین با اشــاره به اینکه در ســال 96 
همزمان با انتقایل به شــهر ســنندج برای شغل معلیم 
در جهــت ادامــه فعالیت در زمینه فــرش بافی تصمیم 
گرفتند کارگاهی جدید در روستاهای اطراف سنندج راه 
اندازی کنند،و با راه اندازی ســه کارگاه جدید فرش در 
دو روستای اطراف سنندج موفق شدند 3۴ نفر از زنان 

را مشغول به کار کنند .
در کنار اشتغال زایی برای این تعداد، با تحویل دار قایل 
بــه زنان خانه دار به صــورت کار در منزل برای ۲۰ نفر 

دیگر هم شغل ایجاد کرده  است.  

سایه شان مستدام باد



#پود

      

نامــش را نمیدانم اما یــادش را در صفحه 
پود این شماره گرایم میداریم

زن هنرمنــد کرمــاین که با چشــمان کم 
فروغش شاهکار یم آفرید.  

              
    روحش شاد و يادش گرایم باد  

مرحومه بافنده هنرمند کرماین

9
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معرفی یک هنرمند

بانو زلیخا عادیل؛
 نقش توت فرنیگ بر قایل ترکمن

ترکمن ها، بانو زلیخا عادیل را به نام گلبهار 
یم شناســند؛ کارآفریین که فرش ترکمن 
را از دورترین روســتاهای گلستان به آن 
ســوی مرزهای ایران کشــاند. لوح های 
تقدیــر و تندیس های افتخــار وی در یک 

کتابخانه کوچک چویب چیده شده اند.
 وی عالوه بر تاســیس تعاوین های فرش 
و تربیــت نیروهای مختلف بــرای تولید 
فرش در کشــور، در تدریس و فراگیری 
این رشته به صورت آکادمیک و علیم هم 

تالش کرده است.
بانو عادیل در حوزه فرش به عنوان ییک از 
3۰ زن برتر کارآفرین کشور در اختتامیه 
دومین نمایشــگاه نقش آفریــین زنان در 

توسعه پایدار معرفی شد.
- پــدرم فرهنیگ بــود و ارتباطی بســیار 
دوســتانه با فرزندان خود داشت. مادرم 
هم همین طور. مثال وقیت من از مدرســه 
بریم گشــتم همــه اتفاقات را بــرای آنها 
تعریف یم کردم. آنها مانند یک دوســت 
به حرف هایم گــوش یم کردند. در چنین 
فضایی من وارد دانشگاه شدم. در رشته 
مدیریت بازرگاین درس خواندم و بعد در 
دانشگاه علیم کاربردی، در رشته طراحی 

و بافندیگ فرش تحصیل کردم.
البته این رشته را ابتدا به صورت تجریب از 

معرفی یک هنرمند

بانو زلیخا عادلی 
هنرمند ترکمن ، 

موسس"کار بانو" نخستین برند 
بانــوان کار آفرین و صاحب 

کسب و کار ایران زمین  

مادرم یاد گرفتم و بعد با ورود این رشــته 
به مقاطع تحصیــی، در آن تحصیل کردم 
و بــه تدریس آن هــم یم پرداختم.  پس 
از آن، بر اســاس آنچه آموزه های من در 
سال های کودیک و نوجواین بود و تجربه 
آن سال ها، شرکت تعاوین فرش تاسیس 

کردم.
- اولین فریش کــه بافتم هنوز در خاطرم 
مانــده؛ در همــان تابســتاین کــه خانه 
مادربزرگم و از خاله ام فرش بافتن را یاد 
گرفتم. وقــیت اصول اولیــه را یاد گرفتم 
فرش خیی کوچیک بافتــم کوچک تر از 
یــک مترمربع. من همه کارهای این فرش 
را خودم انجام دادم. مثال چله کیش کردم. 
نقش اش هم نقش ماری گل بود که ییک 
از نقوش اصیل ترکمین است. بعد از این، 
ییک از فرش هایی که بافتم پشــیت بسیار 
زیبایی اســت که بازهم نقــش ماری گل 
دارد، اما با تارو پود بســیار ظریفی بافته 

شد و آن را هم یب نهایت دوست دارم.
-در ۲3 ســالیگ ازدواج کــردم. آن زمان 
از من ایراد یم گرفتند که ســنت باال رفته 
و چرا ازدواج نیم کین. آن زمان مرســوم 
بود دختران در ســنین پایین ازدواج کنند 
و کاری ماننــد درس خواندن چندان مهم 
نبود. از بعد ازدواج همسرم همیشه کنارم 
بــوده ، از من حمایتم کرده و در کارهای 

من مهم ترین تاثیر را دارد.
-االن که فکر یم کنم یم بینم اگر همراهی 

  برگرفته از سایت "کار بانو"
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خانواده ام نبود شــاید این مســیر خیی 
خیی سخت تر طی یم شــد یا نیمه کاره 
یم ماند. همسرم همیشــه از همان ابتدا 
در کنارم بود. پیشه همسرم چیز دیگری 
بود، اما وقیت دید من کسب و کار سخیت 
را شــروع کرده ام و برای ســر و سامان 
دادن به کارهای تولید،  فروش،  تاســیس 
شرکت تعاوین و تدریس و… به کمک نیاز 
دارم، خــودش را وقف این کار کرد. حیت 
رشته تحصیی اش را هم عوض کرد و االن 
فارغ التحصیل رشته فرش دستباف است. 
بجز همسرم، من در این سال ها همکاران 
خویب هم داشــتم. خواهرم و خانواده ام 

همیشه کمک حالم بودند.
- یک دختر و یک پسر دارم 

- شــروع کار من به زماین بریم گردد که 
مادرم این کار را به صورت یک شــغل از 
گذشــتگان خود فرا گرفــت و آغاز کرد. 
مادرم  نسل اندرنســل  به صورت  درواقع 
از مادربزرگم و من از مادرم این شــغل را 
آموزش دیدیــم. من به دلیل عالقه زیادی 
کــه به این شــغل داشــتم و با داشــتن 
اطالعــات و آگاهی هــای الزم از آن، آن 
را انتخــاب و از همان ســن کم شــروع 
بــه کارهایی از قبیل گلــدوزی و هنرهای 
دسیت کردم درواقع نخستین بار در مرکز 

بسیج خواهران در بندر ترکمن به صورت 
مریب کارم را آغاز کردم و با اینکه از قبل 
آموزش های الزم برای این شــغل را دیده 
بودم در کمیســیون های بانوان در حوزه 
فرش هــم برای یادگیــری و آموزش های 

بیشتر شرکت یم کردم.
- در سال 8۲ یک تعاوین و شرکت تولیدی 
در فرش تشــکیل دادم و فارغ التحصیالن 
دانشــگاهی مرتبط با این رشته را در این 
تعاوین جذب کردم و با توجه به عالیق و 
توانایی های آنها برای کار و کارآفریین در 
آنها ایجاد انگیزه و فعالیت کردم به طوری 
که بعدها هر یک از آنها توانســتند خود 
صاحب یک شــرکت تولیدی باشــند یا 
اینکه افراد دیگری را آموزش بدهند و به 

کار جذب کنند.
- همچنیــن بــا کمــک خانــواده ام یک 
فروشــگاه کوچک راه اندازی کردیم،  تا 
جایی بــرای عرضه مســتقیم محصوالت 

تولیدی مان داشته باشیم.
بعد از آن با تاســیس یک آموزشگاه آزاد 
فرش و صنایع دســیت کــه مجوز آن را از 
ســازمان آموزش فین و حرفــه ای گرفته 
بــودم، توانســتم عالقه مندان به رشــته 
فرش را در این آموزشــگاه آموزش دهم 
و بــرای کار آماده کنم. بعــد از آن رابطه 
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من بــا ارگان هــای مختلــف، اتحادیه ها و 
ســازمان های مربــوط به کار زیاد شــد و 
فعالیت من به صورت استاین شناخته شد 
و با شرکت در دوره های تخصیص به عنوان 
عامل توسعه خوشه فرش استان گلستان 

شناخته شدم.
- تعاوین ما هر سال توانسته است به عنوان 
تعاوین برتر در حوزه فرش شناخته شود و 
از طرفی هم ریاست کمیسیون کارآفریین 
بانــوان اســتان را به دســت آورده ام. در 
دانشگاه به عنوان کارآفرین برتر دانشگاه 
علیم_کاربردی شــناخته شدم و همچنین 
عضــو هیــات امنــای کارآفرینان اســتان 

گلستان هستم.
- نخســتین بافــت را همــراه بــا فصــل 
توت فرنیگ شــروع کردیم. بافنده من در 
گمیشان بود. دار قایل اش را چله کیش کرده 
بود و یم خواست بافتن را شروع کند. یک 
جعبه توت فرنیگ خریدم و ســراغ بافنده 

رفتم.
- نقیش که وســط فرش بافتیم، شاخ قوچ 
نمــاد نمد ترکمن بود. همــان نقش بعدها 
در کاتالوگ هــا هــم آمد. بــا ۴ بافنده کار 
را شــروع کردیم. کــم کم بــه ۲۰ بافنده 
رســیدند. نخســتین قرارداد ما با ۲۰ متر 
بافت بود. پیــش از آن هم باید نمونه کار 
۴۰ در ۴۰ ارائه یم دادیم. نخســتین کیس 
که به عنوان تاجر با وی کار کردیم، اصال در 
کار فرش نبــود، تجارت نمد انجام یم داد. 
بعد که نمونه کار را دید با ما همان ۲۰ متر 
را قرارداد بست. قرارداد بعدی 1۰۰ متر و 
بعــدی با ۲۰۰ و 3۰۰ متر ادامه پیدا کرد تا 

به اینجا رسیدیم.
- مزیت مهم این شغل این است که از نظر 
کاری بســیار گسترده است و ارتباط آن با 
بازار کار و نیروهای درگیر در بخش اقتصاد 
بسیار زیاد است. مزیت دیگر آن این است 
که ابزارآالت ساده یم خواهد و نیروی کار 
ارزاین دارد و از طرفی هم تامین مواد اولیه 
آن راحت اســت. مزیت مهم دیگر آن این 
اســت که به ســرمایه آنچناین نیاز ندارد 
و با داشــتن ۵ میلیون تومــان یم توان در 
آن کارآفریین کــرد. درباره معایب آن باید 

بگویم هر شــغی معایب خاص خود را دارد اما در حال حاضر 
مهم ترین ایراد این شــغل این است که ما بازار های خارجی ای 
که قبال داشتیم را از دست داده ایم. ما قبال صادرکننده فرش به 
آمریکا بودیم و حدودا ۵۰ درصد فرش ما را آمریکا به کشــور 
خود وارد یم کرد اما در حال حاضر مشــکالت زیادی مانع از 

صادرات فرش ما و بهره گیری ما از بازار جهاین شده است.
-۲۲ سال است که در زمینه فرش فعالیت یم کنم.
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- خوشــه به تجمع مکاین افرادی یم گویند که 
در یک شاخه مشترک فعالیت یم کنند. مثال در 
زمینه فرش، طراح، فروشنده، ریسنده، رنگرز 
و همه مشــاغل مرتبط با فرش در یک خوشه 
قرار یم گیرند و برای توسعه کسب و کارشان 
برنامه  ریزی یم کنند. این برنامه  ریزی، برگزاری 
سمینار تا نوشتن اســتانداردها، شبکه سازی 
و برگــزاری کارگاه هــای آموزیش، نمایشــگاه 
تخصیص و بســیاری مــوارد دیگر را شــامل 

یم شود.
- ما در حال حاضر 11 خوشــه فرش دستباف 
داریم که یک شــاخه از آن متعلق به اســتان 
گلستان اســت که من به عنوان عامل توسعه 
برنامه آن را عملیایت کرده ام. زماین که به صورت 
تولید کننده در حوزه فرش کار یم کردم حدودا 
به میزان ۴۰۰تا ۵۰۰ مترمربع تولید داشتم که 
در کل یم بایست در سال این میزان به حدود 

۲۰۰۰ هزار مترمربع یم رسید.
- در استان، یک فضای تخصیص برای برگزاری 
نمایشگاه فرش در نظر گرفته نشده؛ در حایل 
کــه این همه بافنده داریــم. در حال حاضر به 
عنوان دبیر کانون کارآفرینان و عامل توســعه 
خوشه فرش در اســتان، تمام تالشم را برای 

پر کــردن این خألها انجام یم دهم. امیدوارم 
بتوانم موفق شوم. طی سال های اخیر تعداد 

بافنده های ما بسیار کم شده است.
- قدم های نخست را جایی بردارید که در آن 
ریشه دارید. من همیشه این را به خواهرانم 
هم یم گویم. برای برداشــتن قدم های بزرگ 
نیازی نیست از شهر و دیارتان خارج شوید. 
یم توانید همان جا کارهای بزرگ انجام دهید. 
گوش دادن درددل و حرف مردیم که با شما 
ریشه های مشــترک دارند، کار بزریگ است. 
مردمداری ســخت ترین کار است، اما باید 

تالش کنیم مردمدار باشیم.
- زنان کشور به نظر من در حوزه مدیرییت چه 
در خانواده و چه در کســب وکار توانایی های 
خــود را ثابت کرده اند بــرای همین زنان هم 
یم توانند در کنار مردان موفق باشند یا حیت 
موفق تر هم عمل کنند. تنها کافی است که به 

خود و توانایی های خود باور داشته باشند.
- در منطقه گلستان فرش اصی، فرش ترکمن 
اســت کــه االن در بازارهــای جهاین فروش 
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ندارد. چون سبک خرید مردم دنیا تغییر کرده 
و نیم شــود رنگ های تکراری را به بازار برد.
رنــگ قرمز در بازار آلمان جــواب نیم دهد و 
رنگ های ســرد و طرح های ســاده را بیشتر 
یم پســندند حاال اگــر ما باز هــم فرش های 
ســنیت را به نمایشــگاه دموتکس آلمان ببریم 
نتیجــه نیم گیریم. ما بــرای برطرف کردن این 
ضعف کاتالوگ ارائه یم دهیم براساس سلیقه 
آن مردم. آفریقای جنــویب فرش ترکمن را یم 
خواهد، اما این فرش را براســاس طرح و رنگ 

مورد نظرش.
- فرش دستباف ایران گران محسوب نیم شود 
و اگــر هم در برابر بعیض از محصوالت قیمت 
باالتری داشــته باشــد به دلیل کیفیتش است 
که هنوز همانند ندارد، اما اینکه ما نیم توانیم 
در بازارهای جهــاین رقابت کنیم به دلیل نبود 
مجتمع های بزرگ فرش بافی در کشور است.

بنابراین نیم توانیم تولید انبوه داشته باشیم و 
نیم توانیم تعهدات مان را به ســفارش دهنده 
برآورده کنیــم و در قراردادهای تجاری بدقول 
یم شویم، اما وقیت فرش ایراین هنوز در خانه 
و براساس زمان بیکاری بانوان و منطبق با طرح 
های ســنیت و قدییم بافته یم شود، راهش به 

بازارهای جهاین هموار نخواهد بود.
 االن نقشــه های فرش ایراین را با به روزآوری 

در هند و افغانستان یم زنند. در قیمت گذاری یم توانیم 
رقابت کنیم مثًال با پایین آوردن تراکم و. . . اما مسئله اصی 
همان بحث عدم توانایی برای پاسخ گویی به سفارش های 

بزرگ تجاری است.
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Persian Handmade

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

"آرت ایرانی" هنِر نفیس ایرانی

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

- مانتو با رنگ آمیزی به روش باتیک

تبلیغات
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ساختمان موزه ی فرش، در گوشه ی شمال 
غریب پــارک الله در تهــران در فضایی به 
وسعت 1۲۰۰۰ متر مربع با الهام از عناصر 
سنیت ایراین ساخته شده است. این موزه 
در سال 13۴۰ به صورت ناتمام به منظور 
گالری فرش ســاخته شــد و 1۵ ســال به 
صورت متروکه باقی ماند و سپس در اوایل 
سال 13۵۵ کار تعمیرات و تغییرات کی آن 
آغــاز و در روز ۲۲ بهمن ماه ســال 13۵6 
رسما افتتاح گردید. طرح موزه کلییت مدرن 
دارد و یــادآور معماری ســبک بین الملی 
اســت. آذین های بیروین بنا با الهام از دار 
قایل و ســیاه چادرهای عشــایری طراحی 

شده است .
موزه فرش ایران، ساختماین وزین، سزاوار 
واژه های موزه، فرش و ایران؛ درختان قطور 
و بلند بیــد و کاج حیاط خبر از قدمت یس 
و چند ســاله ی این مجموعه یم دهند. اما 
وقیت وارد آن یم شوی، اثری از غبار زمان 
بر چهره اش هویدا نیست، تازه و همیشیگ 
برای تمام اعصار، درســت مثل فرش هایی 
که در داخل آن به نمایش در آمده اســت. 

موزه فرش ایران

فرش هایی کــه هیچگاه قدییم نیم شــوند. 
معمــار چیره دســت بنا با تکیه بــر هویت و 
فرهنگ ایراین، بنایی مدرن آفریده است که 
با وجود سادیگ و سبک و سیاق متفاوتش با 
من ایراین غریبه نیست. بنایی ساده، برخالف 
هنــر پرنقش و نــگار درون آن، و همین تضاد 
است که زیباست. قرار دادن جهاین از نقوش 
و نگاره های ظریف و کهن در ظرفی ســاده و 

یکدست و امروزی مثل معماری مدرن.
 پــس از گذر از میان تندیس گونه های زیبایی 
کــه ورودی مجموعــه را تعریــف یم کنند به 
حیــاط مجموعــه وارد یم شــویم و بعــد از 
عبور از یک مســیر ســنگفرش شده از میان 
درختان، ساختمان با سایه روشن زیبایی که 
ستون هایی مورب نما برروی آن ایجاد کرده 
اســت نمایان یم شــود بعد از گــذر از چند 
ردیــف پله های حیاط و مشــاهده ی یک ضلع 
ساختمان، با نوعی حس جاذبه و دعوت وارد 

بنا یم شویم.
عظمت یا بهتر است بگوییم خلوص فضا هر 
بازدیدکننده ای را یب اختیار وادار به ســکوت 
یم کند. سکویت نشات گرفته از نوعی احترام 

22 بهمن سالگرد تاسیس موزه فرش ایران 
                                  مبارک باد  

     معرفی 
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و یا یادآورِی حس و خاطره ای آشــنا. پس 
از گذر از راهرویی باریک که بهتر اســت 
نامــش را داالن ورودی بگذاریم به فضای 
مکث، تقسیم و یا همان هشیت یم رسیم. 
گشــودیگ فضایی بعد از عبور از مسیری 
تنــگ و باریــک از ویژیگ هــای دیرینه ی 
معماری ایراین است. سنگ های یکدست 
کف و دیوارها، رنگ روشــن فضا و سقف 
مشــبک آن که با نوری یکنواخت فضا را 
روشن یم کند همیگ محیط ساده و دلبازی 
را خلــق کرده انــد. چند فــرش قدییم به 
دیوارها نصب شده و دورتادور این فضای 
مربع شکل سکوهایی برای نشستن تعبیه 
شده که گمان یم رود بیشتر برای نشستن 
در سکوت و درنگ و نگریستن به این آثار 
هنری طراحی شده اند تا رفع خستیگ. در 
مرکز مربع اصی یک حوضچه چهارگوش از 
سنیگ کرم رنگ تراشیده شده است و در 
انتهای راهروی ورودی، سالن اجتماعات 
کوچیک طراحی شــده که بــا رنگ آمیزی 
گرم و ظرفیــت محدودش بیشــتر برای 

جلســات داخل مجموعه بــکار یم رود. 
فضای تقســیم مربع شــکل از یک طرف 
بــه چایخانه و از طرف دیگر به ســالن ها 
و یا همان گالری هــای نمایش آثار منتهی 
یم شــود و در طرف دیگر آن، فضایی به 
فروش محصوالت فرهنیگ اختصاص یافته 
کــه گمان نیم رود جــزیئ از کاربری های 
اصی طرح باشد چون بگونه ای عارییت و 

ناهمگون با یکپارچیگ فضاست.
در کنــار آمفی تئاتر راهــرویی وجود دارد 
به کتابخانــه ی کوچیک یم رســد. محیط 
کتابخانــه با مبلمان مــدرن و رنگ آمیزی 
شــاد و متنوعی که دارد بســیار جذاب و 

صمییم است.
بعد از کتابخانه سری به چایخانه یم زنیم 
در دو طرف مسیر چایخانه هم مثل سایر 
فضاها ســکوهای ســنیگ ســاخته شده 
اســت اما این بار حتما برای رفع خستیگ 
اســت بعد از راهرو و سکوهای نشستن 
به چایخانه یم رسیم که با مبلمان چریم و 
نیمه سنیت اش بسیار گرم و دلنشین است 
و شــعر زیبایی که بــر دیوارهایش نقش 
شده نیز تعریف حس و حال فضا را آسان 
کرده است. محیطی سرشار از آرامش و 

عطرآگین از عطر چای.
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بعد از اســتراحیت کوتاه گرچه دشوار 
و  کــرده  تــرک  را  اســت چایخانــه 
دوبــاره بــه فضای مرکــزی مجموعه 
بازمیگردیم و این بار باالخره به سراغ 
نمایشــگاه ها یم رویم ســالن نمایش 
بســیار هوشــمندانه طراحی شــده، 
بعد از وارد شــدن به آن خــود را در 
میان دنیــایی از هنر یم یابیم. تعدادی 
از فرش هــا بــه دیوارهــا و پنل هــای 
عمودی نصب شــده اند و پنجره هایی 
را یم ماننــد که به باغ آنســوی بنا راه 
دارنــد، باغ هایی رنگین کــه هریک به 
طریقی بازدیدکنندگان را مسحور خود 
ســاخته و به جهاین مــاورایی دعوت 
یم کننــد، بعیض از آثار هم برای تاکید 
بر نقش فــرش در خانه ی ایراین روی 
زمیــن پهن شــده اند البته بــا اندیک 
اختالف ســطح در زمیــن فرورفته اند 
و به این طریق از مســیرهای عبور و 
مرور تفکیک شده اند. این فرورفتیگ ها 
با نظیم خاص در تمام پالن مستطیی 
شکل گالری توزیع شده  است. بعیض 
از این ســطوح مستطیی با شیب دو 
طرفه طراحی شده اند و در هر شیب 
آن فریش به نمایش در آمده است. در 
کف بعیض از این حفره ها نیز آینه نصب 
شده و فرش با کیم فاصله با صفحه ای 

شیشه ای بر فراز آن غوطه ور است.
گویا نقشه ی پشــت این فرش ها هم 
از اهمییــت خایص برخوردار اســت 
که ایچنین به آن تاکید شــده اســت. 
در مرکــز این ســالن مســتطیی یک 
تورفتــیگ بزرگ طراحی شــده و ییک 
از نفیس تریــن و شــاید قدییم ترین 
فرش هــای مجموعه در آن گســترده 
شده و پس زمینه ی آیب رنگ آن چنان 
یم نمایــد که فــرش در حــوض و یا 
دریایی از آب سیال است. این باکس 
مستطیی که در زمین فرو رفته است 
نقطه کانوین مجموعه به شمار یم رود 
و تمــام آثار و پنل های عمودی و افقی 
دیگــر گرداگرد آن طراحی شــده اند. 
بطوریکــه بازدیدکنندگان پس از ورود 

به ســالن بدون هیچگونه ســردرگیم، تمام فرش ها را 
یم بینند .

مســاحت این ســالن که در طبقه همکف واقع شــده 
در حــدود 1۵۰۰ متر مربع اســت. بعــد از یک گردش 
پادساعتگرِد کامل پیرامون این فضای مرکزی به پلکاین 
یم رســیم که ما را به نمایشــگاه طبقه دوم یم رســاند. 
نمایشگاه موقت موزه ی فرش با مساحت تقرییب 8۰۰ 
متر مربع در این طبقه واقع شده و جهت نمایش فصی 
فرش های مناطق مختلف ایران طراحی شــده است. در 
ایطبقــه این بار به دور یک فضای بــازی یم چرخیم که 
مثل یک غالم گردش بزرگ رو به ســالن پاییین گشوده 
یم شــود و از باال یم توان نمایی کامل از فرش مرکزی 
را دید. تمام ســالن ها به دالیل حفاظیت کامال بســته و 
بدور از هرگونه بازشو و نورگیر طبیعی طراحی شده اند. 
نورپردازی داخی نیز بسیار کنترل شده است تا فرش ها 
از آســیب ها و اثــرات مخرب نور در امــان بمانند. اما 
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توایل فضایی صحیح و سقف های نسبتا بلند و شبکه ای بنا مانع از تارییک 
و دلگیری ساختمان یم شوند. کفپوش های ساده کف سالن های نمایشگاه 
و مبلمان ســفیدرنگ چریم مدرین که در آن چیده شده است بسیار آرام 
و منطقــی در کنار هیاهوی هنرمندانه ی فرش هــای تاریخی مجموعه قرار 

گرفته اند و به هیچ وجه خود را به محیط تحمیل نیم کنند .
پژوهش در ســوابق، تحوالت و کیفیت تاریخی هنر و صنعت فرش، خاصه 
در ایــران، گردآوری و خریــداری نمونه های انواع قایل های دســت بافت 
ایراین و برگزاری نمایشــگاه های موقت از فرش ایران و سایر نقاط جهان، 
از اهداف موزه به شمار یم آید. در موزه ی فرش انواع گلیم ها و فرش های 
دستبافت، با توجه به مرغوبیت و قدمت آنها و با در نظر گرفتن ویژیگ های 
قــایل ایران از لحاظ رنگ آمیزی، طرح، نقش، بافت و تنوع مناطق قایل بافی 

حفظ و نگهداری یم شود.
مجموعه موزه فرش ایران که شــامل باارزش ترین نمونه های قایل ایراین 
از قــرن نهم هجری تا دوره ی معاصر اســت، از منابــع غین تحقیقی برای 
پژوهشــگران و هنر دوستان به شــمار یم آید. معموال حدود 13۵ تخته از 
شــاهکارهای قایل ایران، بافت مراکز مهم قالیبافی مانند کاشــان، کرمان، 
اصفهان، تبریز، خراســان، کردســتان و جز آنهــا، در تاالر طبقه همکف به 

معرض نمایش گذاشته یم شود.
در کتابخانه موزه حــدود 3۵۰۰ جلد کتاب به زبان های فاریس، انگلییس و 
آلماین در اختیار هنردوســتان و پژوهشگران قرار یم گیرد. همچنین برای 
استفاده ی بازدیدکنندگاِن موزه، فیلم ها و اسالیدهایی در زمینه ی بافت قایل 
و گلیم و هنرهای دسیت ایران در سالن نمایش موزه به نمایش در یم آید.

منبع: تحریریه ایوان خانه مهر
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با

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

همان لحن گفتمان نگارش شده است.

گفتگو

 خانم پریسا بیضا�ئ

 -رئیس موزه فرش ایران
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-  خانم بیضایی من امروز بعیض از مصاحبه 
های شــما رودر اینترنت چک میکردم ییک 
بحث خود موزه های مجازی  و تولید محتوا 
بــود . ویل یــیک از چیزهایی کــه ما تو این 
مصاحبه یک کم غیر رســیم تر میخواهیم 
داشته باشیم، رشته ی خودتون  و فعالیت 
هاتون قبل از این پســیت که االن دارید رو 
دریک دهه ی اخیر اگر بگید ممنون میشم 

در واقع یک بیوگرافی از خودتون 
پریسا بیضایی هستم متولد تهران . 

کارداین مرمت آثار تاریخی دارم ،کارشنایس 
موزه داری  و کارشنایس ارشد پژهیش هنر. 
من کارم رو از کاخ ســعدآباد نیاوران شروع 
کردم بعنوان کیس کــه قرار بود بره مرمت 
آثار انجام بدم  ویل هیچ وقت این کار ســر 
نگرفت چون آنجا هیــچ کارگاه  فعایل برای 
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مرمت آثار نداشت برای همین من در واقع 
کار موزه داری انجام دادم بعد که لیســانس 
موزه داری هم خوندم دیگه رسما موزه دار 
شــدم آن زمان از ســر ناچاری بود ویل بعد 
دیگــه کارم مــوزه داری بــود و در کتابخانه 
نیاوران کار کردم پس از آن در کاخ سعد آباد 
مرکز اســناد کار کردم. ییک از کاخها بود که  
یک مرکز اسناد داشت و االن نداره از  طرف 
دربند وارد میشــدیم  کــیم  جلوترکه وارد 
میشدیم مرکز اســناد بود. که این موضوع 
مربوط  به بیســت و خورده ای ســال پیش 
اســت. در کاخ  نیــاوران اخرین پســیت که 
داشتم مدیر موزه ی جهان نما بودم بعد بنا 
به مسایل خانوادیگ و دوری راه آمدم موزه 

ی فرش. 
_ از چه سایل وارد موزه فرش شدید؟

تقریبا 17 ســاله که آمدم موزه ی فرش اول 
یــه مدیت راهنما بــودم و در موزه راهنمایی 
میکردم بعد موزه داری  و بعد از چند ســایل 
روابط عمویم موزه فرش بودم . دوسه تا از 
مدیرایی که قبل  از مــن  مدیر موزه بودند 
مــن در آن زمان جانشــین مدیریت بودم و  
بعد هم از ســال 9۵ مسئولیت موزه یه من 

سپرده شد. 

- با اقای بهرام بیضایی نسبیت دارید؟ 
بله ، بهرام بیضایی پسردایی پدرم هستند

- عالقه ی اول خودتون مرمت بوده ؟
عالقه اول من تو کل زندگیم سینما و تئاتر بوده 
این اصال یک دلمشغویل فراموش نشدین و 
یک حسرت بزرگ زندیگ منه.اصال رشته ی 
هنر شــرکت کردم بخاطر سینما ، یک نقش 
کوتاه در فیلم مســافران آقای بیضایی بازی 
کردم کارهای اینجــوری هم انجام دادم  که 
نشد دیگه ادامه بدهم و داستانشم طوالنیه 
که چرا میخواســتم برم تو عالم ســینما نه 
ســینمای آکادمیک ، چون  مــن کنکور هنر 
مرمت آثار قبول شــدم و دیگــه ناچارا این 
رشته رو  زدم و انگار دست سرنوشت بود 
اما وقیت وارد آثار فرهنیگ شــدم عالقه مند 
شدم اینجور نبود که رایض نباشم. به محض 
اینکه دانشگاه شروع شد و من برای مرمت 
آثار موزه هارو دیدم  احساس کردم که چقدر 
تو دل هر کدوم از این اشیاء داستان هست 
،هر کدوم به شــیوه ی خودش اون بیاین و 
داســتان خــودش رو داره . بعد دیدم چقدر 
همه رشته های هنر به هم وابسته و پیوسته 
هست شما اصال نمیتوین اینا رو از هم دیگه 
منفک کین همه در کنار هم هستند و به هم 
وابسته اند. اما خب هر قسمتش دیگه اون 
عشق دروین است ویل کال زندگیم تغییر کرد 
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تمام همت و تالشم  گذاشته شد در موزه 
ها  که از سعداباد و نیاوران شروع شد بعد 
هــم که آمدم موزه ی فرش و فرش رو کال 

دوست داشتم.
- یادمــه یک جایئ گفته بودیــد که اولین 
باری که رفته بودید موزه، پنجم دبســتان 

بودید درسته ؟
اره اصــال عالقه ی من به فرش بخاطر اینه 
که ما اصلتا اهل کاشــان هستیم. کاشاین 
بــودن مارو خیی به فــرش نزدیک میکنه 
بخاطــر اینکه مــن دار قــایل رو تو خونه 
هامــون خیی دیــدم مثــال مادربزرگم یا 
قدیمیامــون حیت مــادر خودمم تفریحی 
یم بافــت ویل این کارش این نبود و ولش 
کرد.عمه هام هــم  میبافتن خیلیا که اصال 
بخــوام بگم زیــاده. قدیم اینجــوری بود 
که عروس رو میخواســتن ببــرن اول دار 
قالیشــو میبــردن اصال هم ربطــی به این 
نداشــت که کیس بضاعت مایل کیم داره 
یا نه . ســرجهازی یک عروس بوده انگار 
هنر دســتیش بود. دیدن ایــن منظره که 
پای دار قایل مینشستیم  وبا بچه ها بازی 
میکردیم و مادر بزرگم قالیش تموم میشد 
پهن میکــرد ما میدویدیم و بازی میکردیم 
برامــون جذابیت داشــت. یــیک دوتا از 
فرشهای خونمه امون  دست بافت مادر 
بزرگ خودم بــود. این چیزا مارو به فرش 
عالقه مند میکرد نقشــه هایئ رو که روی 
چوب میذاشتن من نگاه میکردم. عشق به 
فرش توی وجود و نهادم بود. آمدم  موزه 
ی فرش دیدم که فرش خیی وســیع تر از 
اون چیزی که ما راجب به اون فکر میکنیم. 
یک زیر انداز ساده نیست چقد رحرف و 
ســخن داره هویت ما در اون نهفته شده 
ذهن من ذهن داســتان پردازیه کال  همه 
ی نقوش رو توی دلم برای خودم شــروع 
میکردم به داستان پردازی کردن راهنمایی 
هم که میکــردم این روش  پــرورش پیدا 

میکرد راهنمایی موزه در زندیگ خیی به من 
کمک کرد.

خالصــه اینطور شــد کــه به مــرور زمان با 
همنشــیین اساتید و افرادی که در این زمینه 
بــودن خیی من رو مشــتاق تــر میکرد یک 
چیزی تو وجودم بود. افرادی  که یم آمدند 
وباهاشــون حرف میــزدم در زمینه ی قایل 
عالقه مندم کرد. من میتونم بگم ب بسم الله 
هم نیستم چون خیی دنیای  پر رمز و رازی 
داره خیی باید ادم سالهای سال تالش بکنه 
تا بتونه بگه کارشــناس قایل ام اصال من که 
جسارت این رو ندارم که بگم من کارشناس 
قایل ام. ویل من یک موزه داری هســتم که 
به فرش و قایل عالقه مندم و سعی میکنم که 

دیدگاهم رو براون اساس چیدمان بکنم .
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-خانــم بیضایی در بیــن جوابهاتون متوجه 
شدم که قصه گویی رو دوست دارید ،اون 
قصه گویی از کجا میاد که عاشق داستان و 

قصه گویی هستید؟
اون به ذات من بستیگ داره چون از بچیگ 
که یادم میاد البته خیی بچه بودم توی کوچه 
کــه همه بچه هــا یل یل و ... بازی میکردند 
من گفتم بیاین یک گروه تئاتر تشکیل بدیم 
داستانشــم خودم مینویسم بعد تماشاچی 
هامون هم مامان باباهامون باشــه مثال یک 
چیز ذایت بود یعین اصال این نبود که من از 
جایی بخواهم بیاموزم مثال مجله کیهان بچه 
هــا بود وهمه ما میگرفتیم یک وقتهایی  هم 
داستان کوتاه مینوشــتم وبرای کیهان بچه 

ها میفرســتادم ابنجور نبود کیس مجبورم 
کنه شــاید خیی هــم پدرو مــادرم متوجه 
نمیشدند فقط یم نوشتم و یم گفتم این رو 
برام پست کنید. یکبار هم جایزه گرفتم یادم 
نمیره کتاب " برده رقصان " رو من از مجله 
بچه ها بچه ها برای نوشــتن یک داستانم 
جایزه گرفتم که 13  سالم بوده. همین االن 
هم همینطوی هســتم ، من چون مسیرم تا 
اینجا خیی دوره توی ماشین تمام مدت تا 

برسم مشغول داستان پردازیم.
-آیا داستانهاتون رو هم نوشتید؟

بله من داســتانهایی هم دارم .من با حمید 

امجد خیی کار کردم، 
نوشته های من رو ایشون خیی 

چاپ کردن داســتان" یک روز برفی سیندخت" 
دارم، داستان دیگری به نام "میراث خانوادیگ" 

دارم که ایشون چاپ کردند.
-اقای امجد نمایش نامه نویســن هســتند شما 

نمایش نامه نوشتید؟ 
نخیر داستان های کوتاه ،یک فصلنامه ای بود به 
نام "کتاب روشن" یک همچین چیزی . بعد دیگه 
وارد زندیگ که شــدیم این ها همه رفت تو پس 

زمینه ی ذهنم.
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-  شما که به داســتان نوییس و داستان 
سرایی عالقه دارید، هر فرش یک سری 
داستان هایی داره در این مورد هم تحقیق 

کردید یا نگاریش داشتید؟ 
همین کــه مــن وارد موزه فرش شــدم 
و راهنمــایی میکردم خیــی ذهن من رو 
پرورش داد چون باید با افراد مختلف به 
سبک و سیاق خودشان صحبت میکردیم 
،این بود که من با هر تیپ شــخصییت که 
روبروی من بود ســعی میکردم تو قالب 
همون آدم صحبت کنم. یک برنامه ای رو 
ما تو موزه چند ســال پیش اجرا کردیم 
نمیدونم شما در جریان هستید یا نه یک 
تئاتری بود به نام ســه نــخ . یک تئاتری 
بودخیی کوتــاه. یک مونو لوگش رو من 
نــخ زرد بودم. خانم شــیرژیان کارگردان 
بودند. یک پروژه ی خیی خویب بود یک 
بدعیت بود یعین من همیشه پیش خودم 
فکر میکردم که موزه که فقط جای نمایش 
نیست که ماباید خیی کارها در آن  انجام 
بدهیم برای جذب مخاطب ما فقط داریم 

راهنمایی میکنیم. 

-چرا آن کار تکرار نشد؟

راســتش، اینجا یک مرکز دولتیه ،وقیت 

شما دارید توی جای دولیت کار میکنین 

بایــد طبق خط و میش آنها حرکت کنید 

اتفاقا ما خیی 

 بــرای بچه ها برنامــه تئاتر قصه گویی 

داشــتیم خیی کارها داشتیم ویل اینها 

همه در چارچوبه اداری اســت و باید 

خودتو تو اون قالب بگنجوین . خودت 

ین واقعا اون چیزی که هســیت رو 
نمیتو

نشون بدی  از سر و تهش زده میشه . 

در واقع باید خیی از افراد راجع به خیی 

چیزا نظر بدهنــد خیی آدمای مختلفی 

آمدند و ما باهاشون کار کردیم، پروژه 

های مستند داشــتیم .خود اقای بهرام 

بیضــایی آمدند اینجا مســتند گرفتند و 

ما بهشون کمک کردیم خیی اشخاص 

مختلفی  از جمله کارگردان، نویسنده، 

موسیقیدان، هنرمند و...

برنامــه های مختلفــی بوده امــا اینها 

استمرارنداره. ما همیشه در موزه فرش 
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دنبال حایم بودیم. شما اگر اینستاگرام مارو 
ببینید ما یک الیو داشتیم فقط راجع به کساین 
که به ما کمک کردند. کساین بودند که خیی 
کمک کردن به ما تو موزه ی فرش و ما همیشه 
قدردان آنها هستیم . ییک از آنهاهمین خانم 
طاهری است . کساین بودند که همیشه در 
کنار ما بودند یعین ما اگر نمایشگاه داشتیم، 
سخنراین داشتیم آمدند گفتند اگر کار دارید 
من هســتم. کاری رو که شاید خیی کوچک 
ویل برای ما یک دنیا ارزش داشــته چون کار 
رو پیش بردنــد. اما اســتمرار اینها مهمتره 

خیــی افــراد دیگــه ای 
بودن که مثال آمدند فرش 
هاشون رو اینجا گذاشتن 
مثل اقای میرزازاده درآن 
نمایشــگاه  کــه  دوراین 
چهــل ســالیگ  فــرش 
بود برای مــوزه ی فرش 
خیــی حرکت مهیم بود. 
بعد از چهل ســال شاید 
واقعا چنیــن جمعییت  که 
همه انســانهای فرهیخته 
ای بودنــد بــه خــودش 
ندیــده بــود و اینها همه 
اسپانســرهای ما بودند، 
حامیان ما بودند، افرادی 
بودنــد کــه به مــا کمک 
کردنــد ویل اینهــا بایــد 

همیشه اتفاق بیفته یعین یک  باراتفاق میفته و 
بعد تموم میشه میره تا دوباره شاید یه روزی 
پیش بیاید و اینکه محدودیت های اداری هم 

وجود داره و مسائل مایل هم هست .
-بخش مایل جزء سواالت من بودواالن پیش 
آمــد، میدانم که کال درآمــدزایی بخش های 
دولیت درایران  از قدیــم معلوم الحال بوده 
ویل کال سوالم اینه که قبل کرونا موزه ی می  
فرش میتوانســت هزینه های خودش رو از 

بازدید ها مرتفع بکند یا نه و اگر نه که احتمال 
زیاد نه هست چرا ؟خیی جالبه که همین اول 
بســم الله صحبت های شما رفت به سمت 
تئاتر و ســینما و قصه گویی یعین شــما یک 
آدم ایده پرداز و مؤلف هستید چرا در بخش 
دولیت اســتقالل نداشــتید و چرا نشده که 
درآمدزایی داشته باشید وچرا برای یک موزه 
چندین نفر خارج از موزه باید تصمیم بگیرن 

اصال اینها رو چطور میشه مرتفع کرد؟
چرایی اش  بخاطر اینکه ما در زیر مجموعه 
وزارت خانــه میراث فرهنیگ و زیر شــاخه 

ی اداره ی میراث فرهنیگ تهران هســتیم 
. بودجه ای که ســالیانه بــرای ما در نظر 
میگیرند محدوده چون به اونا هم بودجه ی 
کیم تعلق میگیره بهشــون میگن این سهم 
تو از امســاله باهاش کل تهران رو پوشش 
بــده ۴تا ۵ تا موزه داره ، بعد تهران که فقط 
شــهر تهران نیســت که ورامین هســت ، 
پاکدشت هست و... که با این بودجه باید 
اینها رو زیر بال و پر خودشون بگیرند. یک 
مقداری بودجه برای ما هست وبعد ما اینجا 
خودمون توی خود موزه ذیحسایب نداریم 
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هر چیزی که ما بخواهیم نمایشــگاه یا 
هرچیزی که الزم داشــته باشیم، اداره 
بایــد برای ما بیاره مگر اینکه ما از پول 
شــخیص خودمون بگیریم.  آنها هم به 
این مشکل ما واقف هستنداما از لحاظ 
اداری کاری نیم توانند بکنند. اداره هم 
میگه من هم خیی دلم یم خواد کمک 
کنم اما من میتونم تا سقف اینقدر برای 
موزه فــرش بدم . وآنقدر بــرای موزه 
فرش چیز دندون گیری نیســت و پس 
ما باید حایم داشته باشیم . حایم های 
ما اینجوری نیستن که بخوان به ما پول 
بدن اصال این کار غیر قانوین هســت و 
ما خودمون هم زیر بازش نمیریم .مثال 
یک نفر میاد نمایشــگاه میــذاره میگه 
هزینه بروشور و کاتالوگ  رو هم خودم 
میدم میدم و میگیم که المپ های موزه 

مشکل داره اون رو هم  درست میکنه میگه 
جلسه سخنراین میخوای بکین من ساپورتت 
میکنم اینها هستش ویل در مقاطعی افرادی 
بــودن که این کارارو کردنــد اما عرض کردم 
استمرار نداره این حرفی است که من هزاران 
بــار زدم و نمیخوام کیس بهش بربخوره. که 
باز کیس بگه که چقدر بیضایی یب انصافه ویل 
خب من خیی جاها تو این مدت ۴ سایل که 
مدیر موزه بودم رفتم رایزین کردم فقط قول 
دادند یعین من اصال هیــچ خاطره خویش از 
نهادهای هم تراز با فرش ندارم . اتحادیه ها 
،مرکز می فرش هیچکدام، تنها جایی که به ما 
کمک کرد انجمن می فرش بود. انجمن می 
فرش همکاری بســیار خویب داشت ما قبل 
از کرونا هر دوشنبه اینجا نشست تخصیص 
داشتیم کالســهای آموزیش داشتیم اساتید 
آمدند بطــور رایگان کالس برامــون برگزار 
کردند ویل جاهــای دیگه آمدند و فقط گفتن 
باشه چشم و رفتند. بقویل هم اتحادیه هایی 
کــه من میرفتم میگفتن اصــال برای چی ؟ ما 
نیم فهمیم که اصال برای چی باید بیائیم موزه 
بعد میذاشــتن و میرفتند. این خیی حس بد 
و ناامیدی رو در ما ایجاد میکرد آخر ســر به 
این نتیجه رسیدیم که دوستای حقیقی مون 
از دوســتای حقوقی مون بیشتر به دردمون 
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میخورند مثال خدا حفظش بکنه دکتر محسن 
محسین رو حداقل همون که یک نگاه پدرانه 
ای به ما داشــت میومد اینجا با اون مرییض 
ای که داشتند هربار ما دعوتشون میکردیم 
میومــد خب این خیی برای ما ارزشــمنده. 
اقــای دکتر ســیروس پرهام اینهــارو باید 
اسم ببریم اصال بنده خدا به سخیت آمده 
یود. خب اینهــا رو وقیت نگاه میکنیم یم 
بینیم کســاین کــه صاحب نام هســتند 
ایســتادن دارند ازما حمایــت میکنند، 
هم دلت قرص میشــه ،هم پیش کیس 
که داره باهــات کار میکنه مهر تایید 
میخــوره خیی مثل اینهــا  بودند که 
حمایتگر های معنــوی ما بودند. ما 
توقــع نداریم که بیــان اینجا به ما 
پول بدهند حضورشــون رو از ما 
دریغ نکنند. مثال آقای تورج ژوله 
همیشه در کنار ما بوده من هر 
موقع مشکی داشتم گفتم اقای 
ژوله گفته بــذار ببینم میتونم 
یک کاری بکنــم همینکه یم 
گویند و ســعی یم کنند آدم 
اصــال احســاس دلگــریم 
میکنه . من موظف هستم 
اســم اینا رو ببــرم خانم 
مهندس صوراســرافیل، 
آقای میرزا زاده همیشه 

در کنــار ما بودند اقــای کریم میرزایی 
،آقای بنام هم پدرهم پسر بودند بیشتر البته 
امید خان پسرشون ،اقای دکتر صباحی، اقای 
دکتر سیاوش آزدی، که البته چند ساله نیامده 
ایران وقیت یم آمد میگفت اینجا مثل کعبه ی 
آمالم شده صاف میام اینجا یک دوری بزنم 
حالم خوب بشه ) خیی های هستند آخه من 
االن اســایم رو باز یادم میره بعدا یادم میاد 
میگم چرا نگفتم(. اینهایی که میان میشینند و 
باهات حرف میزنن حاال یا کاری انجام میدن 

شــایدم  یــا 
نتواننــد بنده 
کاری  خــدا 
بــدن  انجــام 
همیــن  ویل 
حضورشون 
مــا   . دلگرمیــه 
پارسال یک حرکت 
بــزریگ زدیم فقط با 
حامیانمــون ،عالقــه 
مند هــای فرش بودن 

هــم  آن  هوادهــی فــرش های و 
موزه بود بخاطر اینکه سایل یکبار باید فرش 
های مــوزه هوادهی بشــه و هزینه ی کیم 
رو اداره متقبــل یم شــد.نیروی متخصص 
حمل و نقل که کار فرش باید بلد باشــه هم 
حقوقی که میخواســتند خاص بود و ما هم 
نمیتونســتیم. آقای ایکس گفت که کمکتون 
میکنم ویل نکرد. خانم نیک نژاد دل تو دلش 
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نبود گفت اگر امســال نشه ما باید بمانیم  تا 
ســال دیگه .چون هوادهی یک تاییم داره از 
وقیت که بارون بهاری تموم میشه تا وقیت که 
بارون پاییزی شــروع میشه شما وقت دارید 
کــه هوادهی فــرش بکنید و بیــارن در حیاط  
پهن کنند، از فرش کوچک هســت تا فریش 
که 1۲ نفر باید رو دوششــون بذارند و حمل 
کنن ما فرش های بزرگ پارچه سنگین داریم 

. یک فیلم آقای ژوله گرفته مال ده سال پیش 
شاید همینجوری مردهای تنومند دارن نفس 
نفس میزنند و فرشــها رو ببرند بیرون عکس 
بگیرنــد. این فــرش های ما تــو مخزن طبقه 
پایین هستند و چندتا داریم ییک دوتا نیست. 
گفتیــم چکار کنیم یک فراخــوان بدیم ببینیم 
یک میاد. اقای بهراین با شاگرداشون آمدند. 
یک ســری عالقه مندان به فرش آمدند، یک 

سری دانشــجویان و استادان فرش مثل شما 
خانم طاهری کــه چندین بار آمدیــد، و خانم 
فائزه قادری که بیشتر روزها آمدند ،یک سری 
تور لیدر که همه هــم خانم بودند وحیت الغر 
و کوچولو ویل عالقه منــد بودند آمدند و یک 
ریال هم نگرفتند ناهارهم نون پنیر سبزی بود 
و دیگه روز آخر گفتیم یک کاری بکنیم خیی بد 
میشه روز آخر فالفل دادیم بهشون که شاهانه 

بود.ویل با عشق و عالقه بود. اینها بیشتر از 
ما حمایت کردن تا آنهایی که بیشــتر اسم و 
رســم دارند. خب اینجوری میشه که خیی 
پروژه ها ناکام میمونه خیی ها اومدن اینجا 
بــرای تهیه ی فیلم و تئاتــر که میگم کارهای 
کوچیک هم داشــتیم اما بعیض هاش نمیشد 
باید اون موارد سرتیتر های ماهییت و هوییت 
برریس بشه و ما اینجا باید از لحاظ حفاظیت و 
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حراسیت استعالم بیگیریم.  بطور مثال یک 
اقای کارگردان خیی مستعد و عالقه مندی 
هم بودند کــه آمدند خیی با هم صحبت 
کردیم بعد رسیدیم سر بحث هزینه گفتیم 
شما اینجا نمیتونید بلیط بفروشید . گفت 
مــن این همه بازیگر و بیــارم اینجاهیچی 
بــه هیچی .گفتم اینجا جای دولتیه شــما 
نمیتونید بیائید بلیط بفروشــید هنوز اون 
برنامه ریزی برای ما نشــده که ما بتونیم 
اینجا فروش بلیط داشته باشیم . خب اون 
بنده خدا هم رفت. چنین مواردی هستند 
که میاینــد و میخواهند کــه درآمدی هم 
داشته باشــند منتها باید بروند با استان 
تهــران صحبت کننــد ، بــا اداره صحبت 
کنند و اگر اجازه گرفتند دیگر ما مشکی 
نداریم . که بــرای این اجازه هم در اداره 
واستان چالش ها و داستان های خودش 
رو داره و معموال دیگه پشیمون یم شوند 

و یم روند. 

-شــما بعنوان مدیر و رئیــس موزه ی 
فرش طبیعتا ســفرهای خارج ازکشــور 
داشتید موزه های هنر کشور های دیگه 
را بازدید کردید وقیت مقایسه ماهییت و 
رفتاری انجــام میدهید چه حایل بهتون 
دســت میده یعین  به نظرتون  موزه ی 

فرش  ایران جایگاه خودش رو داره ؟
ما آثار بســیار ارزشــمندی داریم ویل 
معرفیمون خیی ضعیفه حیت در فرش . 
ما یک ســفر رفتیم باکــو که خیی با ما 

رقیب بود 
موزه اشون فوق العاده بود نه آثارشون. 
-یعین  فرآیند پرزنتشــون خیی خوب 

بود؟ 
اصال شما فکر کنین  فقط پول دست اینا 
ریختن و اینا دارن کار میکنن چه از لحاظ 
چیدمان ساختمونشــون،  وســعتش، 
کارگاههای مرمت خیــی بزرگ، کارگاه 
قالبیافی که برای فروش انجام میدهند و 
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موزه اشون مولیت مدیایی که داره و 
راهنماها یی دارند که به همه ی زبانها 
تریک، رویس ،انگلییس مسلط هستند 
. ییک از نقطــه ضعف های ما اینه که 
زبان بلد نیســتیم و من چقدر خودم 
اونجا شرمنده شدم مترجم باید با ما 
یم بود . شاید ده تا از فرش هاشون 
میشــه بیگ  موزه ای بود. یعین شما 
اون فرش ها رو تو بازار تهرانم فرش 
دســت دو و ســه حســاب میکنین. 
سال بعدش خودشون اومدن اینجا و 
اعتراف کردند که چقدر فرشــهای ما 
نفیس هستند . خانم شیرین  ملکووا 

رئیســش شــون که چقدرم دوست داشتین 
هم بودند و ما بردیمشــون کاشــان و شهر 
و کارگاههای فرش رو بهشــون نشان دادیم 
و گفــت من اصال در مقابل فرش های شــما 

حرفی ندارم .
-ویل شما آنجا حالتون دگرگون شد  

مــا بخاطر امکانــایت که به اونــا داده بودند 
دگرگون شــدیم . میدونیند مــا چقدر حرف 
واســه گفتن داریم . آنها آمدند و گفتند فرش 
های شــما هر کدومش مطابــق یک موزه ی 

ماست .
-در صــوریت که موزه ی فــرش تنها موزه ی 

تخصیص فرش جهانه درسته؟
بله تنها موزه تخصیص جهانه و من به خانوم 
شیرین ملکووا گفتم واقعا قصه ما و شما مثل 
ما مادربزرگ پیری هســتیم که پر از حرف و 
ســخنیم و پراز تجربه و اصالــیت که داریم و 
شــما یک دختر جــوون و دلبرین . فرق بین 
ما و شــما اینه که یعین  شما آمدید  خانه ی 
مادربزرگ . گفت واقعا هم همینه . گفتم موزه 
شما فقط خیی خوشگل و طنازید ویل حرفی 
بــرای گفتن ندارید. گفتند که   ما برای همین 

اومدیم که شما به ما کمک کنید. 
 بخداوندی خدا فرش های خودشون رو هم 

نمیشــناختند . من بودم و خانم پرهیزگاری و 
خانم شجاع . خانم پرهیزگاری داشت براشون 
فرشهایشان را توضیح میداد میگفت که مثال  
فن بافت فرش شــما اینه و تار پود و گره ها 
رو توضیح یم دادند گفتند که خب اطالعات 
به ما بدید. دانش آن چناین توی فرش ندارند 

ولیکن توی معرفی کردن واقعا شاهکارن.
-مــا دوســال وی آی یپ دعــوت میشــدیم 
بخاطر اســب ترکمنستان عشــق آباد. توی 
اون تورشون ما را بردند موزه ی فرش عشق 
آباد گفتن میخواهیــم بزرگترین فرش ترکمن 
جهان رو نشونتون بدیم  فرش بسیار بزریگ 
بود اما خیی خــاص نبود چون یم دونید که 
فرش ترکمن یک سری موتیف  تکراری داره 
درســته که فرش های ترکمن داستان ها یی 
بــرای خودش داره اما آنهــا  این موضوع رو 
پروپاگاندا یم کردند و مدام هی اینارو توضیح 
میدادن عکس میگرفتن مترجم داشــتن خود 
موزه خیی باعظمت بود حاال به باکو نمیرسه 
چون عکسهای موزه باکو رو دیدم ویل واقعا 
اون گروهــی که با ما بودن بعضیاشــون اهل 
فرش بودن پوزخند میزدند و خنده های تلخی 
بود که واقعا ناراحت کننده بود که متاسفانه 
فقط هــم بخاطر تفاوتهای معرفی فرشــهای 

ایراین اصیل و فرشهای دیگر کشورهاست.
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ما واقعــا نمیتونیم اونجوری که باید 
و شــاید خودمــون رو معرفی کنیم 
متاســفانه حــرف برای گفتــن زیاد 
داریــم امکاناتمون کمــه درصوریت 
کــه مــوزه ی فرش میتونــه ییک از 
مراکز بسیار مهم باشه ببینید با این 
وجود هنوزم اونا اعتــراف نمیکنند 
ویل  آنهــا میدونند که ما خیی بهتر 
از خودشون هستیم . هنوزهم  وقیت 
که یک محقق مثال آلماین به ما نامه 
میــده که  به ما اجــازه بده من بیام 
موزه اتون رو  ببینم یعین داره اعتراف 
میکنه که ما ازشون خیی بهتریم ویل 

امکاناتمون متاسفانه خیی کمه 
-خانم بیضــایی تا االن موزه فرش با 
موسســات و نهادهای هنری خارج 
از کشــور تعامالیت داشــته ؟ تبادل 

آثار، تبادل فرهنیگ؟
چــرا بودند، خیی پژوهشــگر زیاد 
آمده از انگلییس داشــتیم، از آلمان 
هم بــود کــه اتفاقا االن یکیشــون 
توراهه پارسال آمده بودند  پژوهش 
کردند حاال یک خانم دیگه ای قراره 

بیاد و ویزاشون رو گرفتند.
-از کجا میان؟

از موزه ی هنر برلین .

 از ژاپن آمدن فرش های مارو اســکن  
کردن سرپرستوشن یک آقای ایراین 
به نام دکتر اکتسایب بود که فرش های 
صفویه ما رو اسکن کردند. از روسیه 

آمدند .
-خب این متقابل نیست ؟ شما چه در 

خواست هایی ازشون دارید؟
خب رســیدین بــه اصــل مطلب بله 
این یک داســتان دیگه هم هست که 
پژوهشــگران چه خارجی چه داخی 
آمدنــد موزه ی فــرش . این هم ییک 
از مباحیث بود که ما توی  اینستاگرام 
با اقای ژوله صحبت کردیم متاسفانه 
سیو نشد. تمام بضاعت اندیک که از 
لحاظ امکانات ما داریم تا آن جایی که 
ما بتونیم اطالعاتمون و فرش هامونو 
در اختیار پژوهشگرا میگذاریم و دیگه 
ما اینهارو نمیبینیم چه دانشــجوهای 
ایــراین در مقاطع مختلف چه خارجی 
هایی که میان برای بازدید و یم روند، 
هنوز یک برنامه ی منسجم نیست که 
به ما بگــه که ما یک تفاهم نامه ای با 

اینها امضاء کنیم.
-متویل این کار کیه ؟

ادره باید باشــه که ما یــک اجازه ای 
داشته باشیم تفاهم نامه ای باید امضا 
بشــه در قبال خدمایت کــه ما داریم 
ارائه میدهیم به پژوهشگرا ما هم یک 
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توقعایت داریــم . وقیت کارگر خدمایت ما 
میاد فرش به اون ســنگیین رو باز میکنه 
بعد مثال اینــا کار میکنــن میبینن و جمع 
میکنند و امیــن اموال زمــان میگذارد و 
فرشها رو نشون میده و  موزه دار وقت 
میذاره وعکــس و اطالعات میدهیم خب 
اینا همه بخاطر اینه که شما بعدا حداقل 
یک نسخه از پژوهشتون رو به ما بدهید .

-واین اتفاق نمیفته؟
من واقعا کیس رو ندیدم که این کارو بکنه 
. یم خواستم بگم که یک نفر فقط اینکار 

رو کرد که در مورد فیلم بود. 
-فیلــم عمو اوغــی رو من توی ســینما 

حقیقت دیدم 
بلــه در آنجــا نمایــش داده شــد. یک 
اقــای جووین بود به نــام عی جالیل که  
میخواست راجع به  یک موضوعی تحقیق 
کنه گفتم چرا ایــن موضوع ! راهنماییش 
کردم گفتم بیا راجع به عمو اوغی تحقیق 

کن. 
گفت من اصال نمیشناســم. رفت و گفت 
شــما به من کمک میکنید که گفتیم بله و 
بعــد آمدند و بچه های موزه چقدر کمک 
کردند و ایشان فیلمشان را ساختند. و ما 
را برای نمایش دعوت کردند و یک نسخه  

از فیلم را هم به ما دادند .
و دیگر اینکه آقای بنام چندین بار آمدند 
اینجــا راجع به فــرش  آذربایجــان فیلم 

درست کردند 
-تــوی همه کســاین که میان شــما هم 
بعنوان مدیر موزه نقیش دارید و کساین 
رو چه از داخل و یا خارج دعوت یم کنید 
یا نه اینها از جایی معرفی میشــوند و از 
همون سلسله مراتب های اداری معرفی 

یم شوند؟
هر دوتا هست . 

بستیگ به نوع کارشون داره  اگر کارشون 
در حد بازدید از موزه باشه با یک رایزین 

و صحبت های اولیه و دادن شناسنامه و 
عکس باشه در حد موزه هم کفایت میکنه 
. ویل اگر بخوان برن مخزن فیلم و عکس 
بگیرن حتما باید روابط عمویم موزه اینها 

رو تایید بکنه و استعالم بگیرند . 
-و شــما اعالم کردید که ما هــم از اینها 
چیــزی یم خواهیــم منظــورم اطالعات 
مکتوب شــده ای که از بازدید بعمل یم 

آورند؟
بله گفتیــم اما اینها یکســری جریان کار 
حقوقی داره باید انجام بشــه برای تفاهم 
نامه اما خود من نمیتونم خودم چرا شاید 
در حد یک چیز خیی ساده با هم توافقی 
بکنیم که اســمش توافقه اما تفاهم نامه 
رسیم نیست که قابل پیگیری باشه و اگر 

ارائه ندادند بتوانیم پیگیری کنیم.
                                       

 ادامه این گفتگو وگفتگوی خانم نســترن 
نیک نژاد را در شماره بعد بخوانید
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گزارش تصویری

مادران و زنان سرزمینم 
به روایت تصویر
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بمناسبت هفته زن و روز مادرخواستیم سخ�ن 
 قارص است. 

گ
بنویسیم اما کالم از این همه بزر�

با به تصویر کشیدن عکس زنان زحمتکش رسزمینمان 
یک  از گذشته تا امروز این روزها رابه تمامی زنان ت�ب

 می گوئیم. 
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 روز مادر مبارک
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تبریک به زنان
 هنرمند
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استودیو  طراحی و برندسازی  سپنج

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

ممکن ارایه می دهد که شامل موارد زیر است:

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

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

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

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

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

مستندهای تبلیغاتی

sepanjstudio               09126935291
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مقاله تخصصی

بررسی تطبیقی
آسمالیق هاي ترکمن و 

بافته هاي چیلکات آمریکاي شمالی 
خانم ساغر آقایی

آقای علیرضا بهارلو
)کارشناسان ارشد پژوهش هنر(

مقدمه

 بافندیگ، منسوجات و تولیدات
دستباف در شرق و غرب، هر

 یک دارای ویــژیگ ها و عناصر
 قابل توجهی اســت. درســت
 است که تعیین موقعیت مکاین و
زماین دقیق برای نخستین بافته
 بشــر به طور قطع امکان پذیر
 نیست، اما تقریبًاتمایم اقوام و
 قبایل تاریخی، در زندیگ روزمره،
 پوشش هایی برای خود و مکان
 زندیگ شان تهیه یم نمودند که
 بسته به نوع شــرایط اقلییم و
 فرهنیگ ایشان متفاوت و متغیر

بود.و
 در این میان، ترکمن های آســیا
با فرهنگ و آداب و سنن خاص
 خود و با داشــتن ریشــه های
تاریخی، از اقوایم محسوب یم
 شــوند که از گذشته بافته های
قابل توجهی را تولید نموده اند
 که هر کدام بنــا به زندیگ کوچ
 نشــیین آنهــا کاربرد ویــژه ای
 داشــته و در پاره ای موارد نیز
در نقش تزئین و زیبایی چادرها

 به کار رفته اند.از سوی دیگر و
 در مناطــق دور افتاده تری مثل
 سواحل غریب امریکای شمایل
 و حوزه هــای غریب ایالت های
 کانادا، اقوایم یم زیسته اند که

 امروزه خاستگاه اولیه شان جای تردید و تأمل دارد.و
 این مردمان نیز بنا به عقاید و باورهایشان و به دلیل نظام طبقایت
 خــاص، و همچنین به دلیل رفع نیازهای اولیــه، در بافت و تولید
 منسوجات به شــیوه های گوناگون و البته متفاوت با نقاط دیگر
 عمــل کرده اندحاصــل کار، خلق آثاری هنری و بــر آمده از این
 فرهنگ هاست که نمونه هایی از آنها در برخی وجوه، یب شباهت

بافته هاي چیلکات آمریکاي شمالی 

آسمالیق ترکمن
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 ترکمنها قبیله هایی هســتند که در شمال
 ایران، شمال افغانستان، شرق دریای خزر
 در ترکمنستان مجایب، ترکمنها  و ازبکستان
 زندیگ یم کنند.عالوه بــر جغرافیای ذکر
شده در نواحی شمایل ایران نیز مستقر

 هستند و خاســتگاه و نژاد آنها ریشه در
 تاریــخ دارد.این مردم اگرچه اصالت خود
 را حفظ کرده اند، ســنتهایی فــراواین را
 چــه در جنگهای قبیلــه ای ، چه در جنگ
 باهمسایگان و چه تحت تاثیر فرهنگ های
 مسلط همســایگان از دست داده اند، به

طوری که پیگیری تاریخ آنها کار آساین
 نیست .)دکترحصوری (

 محققــان در خصــوص مبــاین عقیدیت و
 مذهیب عشایر ترکمن نیزبه نتایجی رسیده
اند که نشان از گرایشات ایشان به توتم

 پرســیت و شمنیســم دارد و ایــن دلیل
 دیگری اســت برسنن و آداب خاص آنها.
 چنانچه منابع تاریخی نشــان از این امر را
 داردتا قبل از گرایش ترکمنها به اســالم،
 انقونپرســیت )توتمیزم( در میان ترکمنها
 رواج داشــته و هــر یک از شــاخه های
 مختلــف ترکمن انقون خــایص برای خود

داشته اند.و
 توتم به طور کی واژه ای است از زبان

 سرخپوستان آمریکا دال بر قرابت محارم.
 توتــم جانور یا گیاه یابعضًا و ندرتًا شــی
است که اصل یا بنای یک گروه اجتماعی
 ابتدایی تصور یم شــود. از این رو توتم
 محــور زندیگ گــروه به شــمار یم رود.
 آزادگان، در میــان منابــع تاریخی خواجه
 رشــید الدین فضل الله رشــیدی ) 718
 هجــری( در جامع التواریخ خــود به این
 موضــوع بیشــتر پرداختــه و اعتقادات،
 عادات،عالئم و نشــانه های مقدس قبایل
 مختلــف تــرک را به تفصیل بیــان نموده

است.و
ویژگیها و انواع بافته های ترکمن

 ترکمنها که برای مدتها، ســاکن دشتها و
 مراتــع خاوری دریای خزر بــوده اند، در
 طول زمان بنا به اقتضای شرایط ونیازهای

 به یکدیگرنیستند. برای مثال در میان اقوام
 و قبایل مختلف ترکمن دستبافته ای به نام

آسمالیق یافت یم شود که شباهت های
 بصرِی خایص با نوعی دیگر از بافته های
 غریب با نام چیلکات دارد. اما آیا وجود این
 تشابهات، سندی است بروجود تأثیرات
 باالقوه و مشــترک و امکان وحدت ریشه
 های قویم؛ و یا مســأله ای اســت صرفًا

 تصادفی و بدون پیش زمینه ای خاص؟
 آنچه که در ادامه بدان پرداخته یم شود، در
 واقع برریس این اقوام تاریخی و بسترهای
 فرهنیگ و عقیدیت شان، ونمود این عوامل
 در آثار دســتباف ایشان اســت. رویکرد
 تحقیق درحوزه اقوام، بیشتر جنبه تاریخی
 و قومییت داشته است و درخصوص بافته
 ها، جنبه صوری و ساختاری. بدین منظور
در ابتدا حوزه ی بافندیگ شرق به همراه
 سایر مشخصات آنان، و پس از آن، نواحی
غریب )به شیوه اسنادی-تاریخی و تحلیل
 محتــوا( مورد مطالعه قرار گرفته اند و در
 نهایت، در تطبیق با یکدیگر سنجیده شده

اند.و
 اقوام ترکمن : مختصات جغرافیایی، قویم
 و فرهنیگ حــوزه ی دریای خزر از جمله
 بخش هایی از کشورمان به شماریم رود
 که از گذشــته به دلیل شــرایط مســاعد
 جغرافیایی،مســکین برای اقــوام کوچ رو
 محســوب یم شــده و آنطور که ازحوزه
 شــرقی سیر دریا )ســیحون( از « اسناد
 و منابع بر یم آیددیرباز خاســتگاه اولیه
 قوم ترکان بوده اســت کــه وجود کتیبه
 هــای متعدد نظیر کتیبــه اورخون در یین
 ســی و کتیبه کولتکیــن" از وجود ترکان
 در ایــن نواحی خبر میدهنــددر این میان
 قبایل ترکمن که اصوال با بافته های پرزی
 و فرشینه هایشان شــناخته یم شونداز
 اقوام کهِن ســاکن در نواحی و مناطق یاد
 شــده اند که به دلیل داشــتن فرهنگ و
 رسوم ویژه و اســتقرار بخیش از آنها در
 کشورمان، حائزاهمیت بوده و تاکنون نیز
 مورد تحقیقات و بررســیهای گسترده ای

                                                                                                                                        واقع شده اند.و
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 زندیگ، دســت به ســاخت و تولید انواع
 صنایع مورد نیاز و بعضًا تزئیین زده اند که
 در این میان، بافته های پرز باف، نشان و
 جلوهی فرهنگ و هنر آنها گشــته است.
 شاید مهمترین و شاخص ترین این بافته
 ها، همان قایل مطرح ترکمن باشــد که با
 داشتن رنگها، طرحها و نوع بافت منحصر
 خود، به ییک ازجالب توجهترین دســت
بافته های عشایری در میان سایر اقوامها
 مبــدل شــده اســت. در طــول تاریخ،
 قالیبافــی برای اقوام ترکمن معنا و جایگاه
 خایص داشته  چنانچه گفته یم شود آنها
 قایل را نه بر اســاس تفنــن و تجمل بلکه
 بر اســاس ضرورت میبافند ویل شماری
 از این دســتبافته ها به گونهای ظریف از
 کار درمیآینــد و از دار جدا میشــوند که
 اطالق وسیله ی تجمل بر آنها.چندان هم
 بیمورد به نظر نمیرسد اما آنچه که اقوام
 اصیل ترکمن را در حوزه یصناعی وهنری
 ارزش و شــأن بیشــتری بخشیده است،
 تولید و بافت سایرمنسوجات و ملزومات
 عشایری است که در طول زمان با زندیگ
 و شیوه ی کوچ نشیین ایشان تطابق یافته.
 این منسوجات در حقیقت بافته هایی در
 خصوص تجهیز آالچیق هــا و لوازم کوچ
 هســتند و بعضًا نیز آثاری تزئیین و مورد
 استفاده در مراسم خاص یم باشند که با
 اســتفاده و الهام از منابع طبیعی پیرامون
 وهمراهی آن با ذوق و ســلیقه ی قویم به
 وجود آمده و از نســل های گذشته، خود
 را بــا تغییرات جزیئ تا به امروز رســانده

اند.و
 تاکنون بســیاری از محصــوالت بافندیگ
 ترکمن مورد شناسایی و برریس قرار گرفته
 اند ودر مواردی نیز توســط نویسندگان
 ومحققیــن در دســته هــا و گروههایی با
 شــاخصه های خاص آن دسته واقع شده
 اند امــا به طور کی و اجمــایل، اهم این
 بافته ها عبارتند از: قایل، قالیچه، سجاده،
 گلیم، پالس، زیلــو، جاجیم منگوله، جل،
 جــوال، خورجین، توبــره، روزیین، پاپیچ،
 تنگ اسب، کمربند، افسار شتر، بند پرده،

بافته هاي چیلکات آمریکاي شمالی 

 قــاب دعا، رو گیوه ای، همیــان، نمکدان و... که
 البته مــوارد و انواع دیگری، با کاربردهای خاص

خود را نیز میتوان به این اقالم اضافه نمود.وو
 بافته های ترکمن به لحاظ ســاختاری و بصری،
 شــاخصه های قابــل توجهی را در خــود پیاده
 نموده اند که اساسًا اجین شده با ذوق وسلیقه
 و مهارتهای این اقوام است. در میان ترکمنهاهر
 نوع فرشــینه را فقط زنان و دختران ترکمن عهده
 دار هســتندو مردها از ترس اینکــه مبادا مورد
 تمسخرواقع شــوند از گام نهادن در این میدان

هنری، صنعیت واقتصادی دوری یم کنند.
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 نقشــمایه هــا و طرحها در دســتبافته ها،
 عمومًاگوناگــون و اصوًال مختص هر قبیله
 اســت، امــا همین نقــش و نگاربــه رغم
 تفاوتهــای محی و قبیله ای، دارای ســبک
 یگانه ای است به طوری که این هماهنیگ
 ها را میتوانیم در نقــش ونگارهای تکه ها،
 یموتها، ارســاری ها و ســاریق هــا بیابیم
 که بنابر شــواهد تاریخــی، دارای پیدایش

مشتریک هستند.و

آسمالیق ترکمین
 آسمالیق ترکمین ییک از محصوالت متفرقه
 ی قبایل مختلف ترکمن اســت که شــکل
 ظاهــری و کاربرد منحصری دارد. دربرخی
 منابع در تعریف این فرشــینه گفته شــده
 است که آسمالیق "جامه داین است که با

فرش یم بافتند و یم ساختند"و
 که البته در کنار این، کاربری های دیگری 

 را نیــز یم توان متصور شــد. این بافته ها
 که در تقسیم بندی تولیدات دارِی ترکمنها،
 عمومــًا پس از قایل، قالیچــه، گلیم و بافته
 هایی تزئیین محســوب یم شوند قرار یم
 گیرند غالبا درمراسم و جشنهای ویژه مثل
 عرویس،براســب یا شــتر قــرار یم گیرند
 و گفته میشــود که عشــایر پــس از اتمام
 مراسم، آنها را از روی حیوانات پایین آورده

  و به عنوان یادبود به چادر یم آویزند.و
 ودر جشــنهای آینده از آنها اســتفاده یم

نمایند.و
 آویزها در زیِر دو عنوان آســمالیق جواهری و
آسمالیق پرنده ای بیشتر شناخته شده اند.و
 آسمالیق ها همیشه به صورت جفت بافته
 میشــوند و از قرار معلوم بافته ی دســت
 خــود عروس یم باشــند که بــرای همین
 منظــور آن را تهیه میکند.تزئیین هســتندو
 از لحــاظ فرم ظاهری، عمومًا در قالب پنج
 ضلعی تهیه میشــوند، اما نمونه های هفت
 ضلعــی آن هــم وجود دارد کــه به صورت
 مثلیث کوچک بر روی یک سطح مستطیل
 شکل قرارگرفته. آسمالیق ها به طور کی از

پشم تهیه میشوند
 و بافندگان این اسباب تزئیین )نو عروسان(

 در ســاخت این قطعه، طبیعتًا تمام سعی و
 دقت خــود را مبذول یم داشــتند تاچنین
 رویداد بزریگ )جشــن عــرویس( را هر چه
 زیباتر و به یادماندین تر جلوه دهند. چنین
 بافته هــایی با قرارگیری در دو طرف پهلوی
 حیوان، معنای خایص را نیز در طرح و رنگ

القاء یم کردند.و
 رنگ سفید که عمومًا در مراسم نکاح کاربرد
 دارد و به عنوان نمونه برای ترکمنها نیز حائز

اهمیت است.و
 زمینه ی سفید توأم با نقاط قرمز رنگ برای
 اکثــر فرهنگ ها از جمله این قوم، مفهوم و
 نشانهای از باروری و حاصلخیزی درازدواج

محسوب میشود.و
جشن عرویس ترکمن به همراه کجاوه و شتر
 آســمالیق بر روی پشــت؛ آسمالیق یموت
 با طرح و نقش مشــابه ضمن اینکه در پیاده

 سازی در بافت هندیس است.و
 زن بافنــده ی ترکمین، اصوًال بدون نقشــه 
 ی قبی و تنهــا از طریق یادآوری ذهن خود
 عمل میکند که این خود ریشــه درآموزش
 و یادگیــری او از دوران کــودیک و جواین و
 رشد درچنین محیط هایی خاص دارد. دقت
 نظر و برریس های بیشتردر این زمینه شاهد
 دســتاوردهای دیگری هم یم باشــد و آن
 استفاده از طرح های آزادانه و متنوع تر در
 بستر آســمالیقها نسبت به سایر دستبافته

های آنهاست.و
 در اینجا الزم به ذکر اســت که در میان آثار
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 دســت بافت ایل ترکمن و حیت مناطق
 دیگر، متعلقات تزئیین مشابهی هم یافت
 یم شــوند که البته آسمالیق محسوب
 نیم شوند. به عنوان مثال " دیه دیزلیق
 "کوچکتریــن بافته پنج ضلعــی که برای
 پوشــاندن اغلب  جلوی زانو شتر مورد
 استفاده بوده همچون آسمالیق در طی
 جشــنها و مراسم ویژه همچون عرویس
 مورد اســتفاده قرار یم گرفته و با شکل
 پنــج ضلعی خود بعضًا در بــر دارنده ی
 طرحهای آســمالیقی هم بوده است که
 چنانچه اشــاره شــد، نمیتواند به لحاظ
 ابعاد کاربرد و سایر جزئیات با آسمالیق

ییک دانسته شود.و

بافته چیلکات
 اسکیموها و سایر قبایل ساحی شمال
 غریب، در راستای اعتقادات به نیروهای
 طبیعی و الهه گان خود؛ اعیاد، جشــنها و
 مراسیم برپا میکردند که در آنها خود را
 با انواع پوشــش ها و زیورآالت مختص
 آئین اجرا شــده یم پوشــاندند و بدین
 طریق ســعی در اجــرای کامل و هر چه
 سنیت تر این مراســم یم نمودند.افراد

  به وســاطت لباســهای نقابدار، خود را
  در ایــن اعمال موقتًا به قالــب ارواحی
 نیاکان، قهرمانان، موجودات اسطورهای
 جانــواران و خدایان طبیعی دریم آوردند
 که دخالتشــان در امور آدمیان، الزاما به

ادامه ی حیات یم انجامد.و
 این مراســم و رقصهای آئیــین به نوعی
 بیانگر جایگاه و مقام اجتماعی اشخاص
 به ویژه رئیس ایل یــا بزرگ خاندان نیز
 بــود که در آن، فــرد واال مرتبه روپویش
 بر روی شانه ها و پشت یم انداخت که
 چیلکات نامیده میشــد. که بنابر اقوال،
 از شناخته شده ترین سمبلهای فرهنیگ
سواحل شمال غریب به شمار میرود.و

 چیلکاتها اصوًال به دلیل ظاهر خاص خود
 و طرحها و رنگهای منحصر به فردشان به
 سادیگ قابل شناسایی هستند، اما شیوه
 بافت و تکنیکهای پیاده سازی نقوش آن،
 باعث یپ بردن به پیچیدیگ این دستبافته
 های گلیم شــکل میشود."چیلکات نایم
 است که از قبیله ای به همین نام گرفته
 شدهاســت که در کلوکوان آالســکا بر
 روی ساحل رودخانه چیلکات واقع شده

اند.و
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 بافتــه هــای چیلکاتهــا  همان طــور که 
 اشــاره شــد عمدتــًا لباســهایی آئیین و
 ویژه محســوب یم شــوند که غالبًا در
 موقعیتهــای خــاص اســتفاده یم گردند
 اماهنــر بافندیگ چیلــکات میتواند به هر
 نوع پوشش و بافته دیگری از این دست،
 مثل پتو، قبا، پوشش پاوزانوجلیقه، کیف و
حیت آویزهای دیواری نیز اطالق، گردد.و

 روسای قبایل، این بافته ضخیم را در طی
 برگزاری جشنهایی موسوم به "پلتاچ" به
 تن میکردند. در تهیه مواد و مصالح بافته
 های اسکیمویی چیلکات، همواره از منابع
 طبیعی اســتفاده میشــود که این منابع تا
 حدودی متفاوت با مواد اولیه در بافندیگ
 سایر اقوام و ملل اســت. بدین صورت
 تارها از پوســته داخی نوعی درخت  که
 در تهیــه ایــن بافته ها که بــه نریم جدا
 شده اند بوجود یم آیدو با پشم بزکوهی
 آمیخته یم شــوند و از میی افقی آویزان
 شده و در بافتشان پودهای پشیم جفت
 به صورت درهم تنیده بکار میروند.الزم به
 ذکر است که در بافت یک چیلکات کامل،
پشم حداقل سه بز مورد نیاز است.و و

 نکته قابل توجه دیگر در این رابطه، نقشه
 بافت اثر اســت که در طرحهــا در ابتدا
 بــر روی تخته ای چویب بوســیله مردان
 کشیده یم شدند و سپس توسط زنان ایل
 که بافندگان واقعی طرح بودند، رونگاری

و پیاده سازی میشدند.و
 طراحی نقشه بافت بر روی تخته توسط

مردان قبیله
 چیلــکات با نقش وال قاتل، خطوط اصی

اشکال و طرحها همیگ سیاه یم باشند
 مردمک چشمها یا اشکال بیضوی داخل

سایر نقوش، همواره سیاه اند.و
 شــکلهای صورت، ابروها، چشمان، بیین
 و لبها، پیوســته ســیاه و دندانها همیشه
 سفید رنگ هستنداشکال منتج از نقوش

دیگر سفید یم باشند.و
 تمایم دوایر کامل کوچک، به جز آنهایی
 کــه در میان پلکهای صــورت قرار گرفته
 ســفید یم باشــند.دهانهای نقوِش شبیه

 سر، همیشه آیب هستند.اشکال آیب رنگ
.هیچگاه اشکال آیب دیگر را احاطه نمیکنند
 نقوش آیب رنگ عمدتًا در کنار یکدیگر قرار
 نیم گیرنــد، حیت زماین که توســط خطی
 سیاه از هم جدا شده باشند. کاسه چشمها
 و اتصال آنها پیوسته زرد است بنابر عقیده
 ی برخــی محققین غرب شــناس رنگهای
 ســیاه و زرد، از آنجا که رنگ طبیعی پشم
 رنگ نشده هستند، به عنوان طیفهای غالب
 در بافندیگ به حساب یم آیند و از سویی،
 رنگ آیب به عنوان رنگ ثانویه شناخته یم

شود.و
 به هر حال منســوجات بومیان منطقه، با
 بیان اعتبار افراد در مراسم خاص، شاخصه

ها و پشتوانه های تاریخی و
 اجتماعی فرهنیگ را در خود داراســت، در
 نظر بسیاری از منتقدان هنر، ییک از بغرنج
معنوی سرخپوستان  ترین دســتاوردهای 

آمریکایی است.و
 

برریس تطبیقی
 در نگاه نخست به آســمالیقهای ترکمن و

چیلکاتهای
 سرخپوستان، آنچه که جلب توجه میکند،
 ویژیگ ها و تشابهایت است که میان برخی
 از عناصــر این دو بافته قویم و قبیله ای به
 چشــم یم آید. البته با توجه به بعد مکایِن
 قابــل مالحظه ای کــه میان ایــن دو قوم
 تاریخــی وجود دارد، شــاید امکان حضور
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 هرگونه تاثیرگذاری یا پذیرشهای فکری و
 فرهنیگ به طور کی مردود یا قابل تردید

باشد.و
 چیلکاتهــای بومیان آمریــکایی )که بعضًا
 با نــام پتوهای چیلکات نیز شــناخته یم
 شــوند(، گرچه بافته ای ضخیم، پوشیش
 نیز شناخته یم شــوند(، گرچه بافته ای
 ضخیم، پوشیش و محافظ به شمار میروند
 که در برابر سرمای سخت مناطق غریب
 بویــژه آالســکا یم توانند شــخص را از
 سرما در امان نگه دارند، اما در عین حال
 کاربردی فراتر از این دارند و آن، استفاده
 شــدن در مراسم و جشــین ویژه است.
 بدین ترتیب برای چیلکاتها و آســمالیقها
 یم تــوان کاربــرد و ارزش مشــابهی را
متصور شد. جشن پلتاچ و جشن عرویس

شکل ظاهري و ابعاد
 چیلکاتهــای اســکیمویی و بافتــه هــای
 آسمالیق هر دو به لحاظ شکل ظاهری در
 قالب پنج ضلعی یم باشند. در ییک رأس
 به ســمت باالست )که یم تواند برگرفته
 شــده از پدیده های طبیعِی اطراف محل
 زندیگ مثل کوه یا تپه باشد( و در دیگری
 رو به پایین یم باشد )که شاید دلیل این
 مورد برآمده از نوع کاربرد آن و بدن انسان
 باشــد( و اصوًال در تزئین آنها از منگوله
 ونوارهای آویزان استفاده یم شود. البته
 همان طور که اشاره شد، آسمالیِق هفت
 ضلعی هم وجود دارد و از طرفی چیلکات
 چهار ضلعی نیز مشاهده شده است )به
 خصــوص چیلکاتهای اولیــه(. اما در هر
 صورت، انواع پنج ضلعی آنها شــایعتر یم
 باشد.و ابعاد بافته های چیلکات بنا بر نوع
 استفاده انسانیمتناسب با بدن ساخته یم
 شوند؛ در حایل که آسمالیق ها که در دو
 طرف شــتر آویز یم گردند، طبیعتًا دارای

اندازه ای بزرگتر هستند.و

طرح ، نقش و رنگ
 طرح و نقــش در بافته های آســمالیق و
 چیلــکات، هر دو الهــام گرفته از طبیعت

 و محیط پیرامون اســت و نقشمایه ها عمومًا
 انتزاعی یا ساده سازی شده اند. در آسمالیقها
 بعضًا نقوش حیوانات یا به ندرت انســان هم
 دیده یم شــود و در نــوع خایص از این بافته
 )آســمالیق جواهری( از تصاویر جواهرات و

زیورآالت زنان استفاده یم شود.و
 از نمونه های اولیه بافته های چیلکات؛

 قرمز و قهوه ای در زمینه ای غالبًا سفید رنگ،
 طیف رنیگ آســمالیق ها را شامل یم گردد و

در خصوص چیلکات ها، این
 طیف رنیگ به سمت سیاه، سفید، زرد و آیب
 متمایل یم شــود نکته قابل توجــه دیگر در
 خصوص طرح این است که انتزاع درچیلکاتها،
 شــکل اصی و اولیــه را آنچنــان بهم نریخته
 اســت و اجــزاء و عناصــر تا حــدودی قابل
 تشخیص هســتند. البته در مورد آسمالیقها،
 بعضًا نقشهای گیاهی هم به چشم یم آیند که
 ایــن موضوع در بافته هــای مورد نظر غرب،

نادرتر است.و
بافت و مصالح

 ییک از مواردی که آســمالیقهای شرقی را از
 بافته های نوع دیگرچیلکات متمایز میکند شیوه
 بافت و نوِع دار این محصوالت است. در میان
 اقوام ترکمن عمدتا از دار افقی اســتفاده یم
 شود وبرای برخی بافته ها و در برخی مناطق،
 دارعمودی نیز بکار برده یم شود و بافندگان
 )زنان جوان( طرح و نقشه را که غالبا ذهنیست
 به شیوه مرسوم از پاییِن دار شروع یم کنند
 و طی مدت زماین معین و در قالب گروههای
 چند نفره بــه اتمام یم رســانند. برای بافت
 چنیــن تولیدایت، عمومًا از تار و پود پشــیم
 و پرز اســتفاده یم شــود. امــا تکنیک بافت
 چیلکات و مواد اولیه آن قدری متفاوت است.
 در دارهای ســاکنان ســواحل غریب، انتهای
 دار به صورت آزاد یم باشد و تارها به حالیت
 آویزان از تیری در باالی دار آویخته میشــوند
 و در پایین کار، در داخل کیسه هایی که غالبًا
 از َامعا و احشــای حیوانات بدست آمده اند،
 جمع یم شــوند.در حین بافت به دلیل نوع و
 ساختار پوشش های چیلکات، از پرز استفاده
 نیم شــود و پودها با گره زین خاص در میان
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ایل
 11-نقشــه بافت: عمدتا ذهین تهیه شــده توسط

مردان و بر روی تخته چویب
1۲-نوع بافته: پرزدار گلیم باف

 13-اندازه: در حد پوشش کوهان تا زیر شکم شتر
تا باالی زانوها

 1۴-نــوع دار: اصالًتا افقی و بعًضا عمودی، عمودی
)آزاد ) بدون تیرک پایین

 1۵-مواد و مصالح: پشــم گوســفند پوسته نوعی
درخت سرِو سرد سیر ، پشم بز وحیش

16-فروش: وجود دارد
 در این میان هر دو بافته با الهام از طبیعت و مباین
 ساده سازی و شیوه نگاری نقوش، شکل ظاهری
 و تزئینات، کاربرد خاص در مراسم و .... تشابهات
 و وجوه اشــترایک را القاء یم نمایند. از طرفی نیز
 بــا در نظر گرفتن نوع مواد اولیــه، طرز تهیه آنها،
 رنــگ آمیزی نقوش، خصوصیات ســاختاری و در
 کل، نظام خاص طبقایِت هر دو قوم، تمایزایت را نیز
 بروز میدهند که البته این، نایش از بعد مســافت و
 تفاوت در برخی اصول و نگرشهای خاص آنهاست.
 با این همه، تشابهات خاص نشان یم دهد که حیت
 اگر نتوان خاستگاه خایص برای آنها قائل شد، نیم

توان وجود آنها را انکار کرد.و
و

 تارها قرار یم گیرند. همان طور که پیشتر
 گفته شد برای تهیه مواد اولیه، بافندگان
 پوسته خارجی نوعی درخت سرو و پشم
 بزکوهی را )که توســط شکارچیان کشته

شده است( بکار یم گیرند.و
 بدین ترتیب، آسمالیقهای ترکمین با رنگ
 و طرح خاص خود به دلیل اســتفاده از
 پــرز، نوعــی قالیچه نیز محســوب یم

،شوند؛
 حال آنکه چیلکاتها گلیم باف یم باشند و
 فرهنگ بافت آنها مانند ترکمنها، در دسته

و گروه نیست.و

ویژگیها بافته آسمالیق چیلکات
 1-مکان و حوزه بافت: ترکمنهای شــرق

دریای خزر و نواحی ایران و افغانستان
آالسکا و نواحی ساحی غرب کانادا

)کلمبیای بریتانیا(
ترکمن سرخپوســتان بافنــده:   ۲-اقوام 

سواحل شمال غریب آمریکای شمایل
 3-دیــن اولیه: شمنیســم و توتمیســم

شمنیسم و توتمیسم
 ۴-دین فعی: اسالم آئین های کهن و سایر

مذاهب
 ۵-کاربرد: روی شتر، اسب یا تخت روان
 در جشــن عرویس غالبًا بــر روی دوش

افراد طبقه باال و روسای
قبایل، و یا سایر اعضا در مراسم پلتاچ

پنــج عمومــًا  ظاهــري:   6-شــکل 
 ضلعی)درمواردی هم هفت ضلعی وچهار

)ضلعی
 7-نــوع نقوش: اصوًال طبیعــی و انتزاعی

استلیزه و هندیس
 8-موضوع نقوش: حیواین، گیاهی )غالًبا

)حیواین
 9- رنگهاي عمده: قرمز،قهوهای در زمینه
 غالبا ســفید، امــا در زمینه های ســیاه،

.سفید، زرد، آیب نیز بافته یم شود
 1۰-بافنــدگان: دختران و زنان جوان زنان
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Persian Handmade
W W W. A R T I R A N I . C O M

"آرت ایرانی" هنِر نفیس ایرانی

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

- مانتو با رنگ آمیزی به روش باتیک

تبلیغات
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آموزش اولیه طراحی

آموزش طراحی فرش
        

 طی چند شماره پیش  کالسهای 
 دوره هــای آموزش طراحی را در
 مجله نداشــتیم . مجــددا برای
 عالقمنــدان ادامــه یم دهیــم  .
 امید است مورد توجه قرار گیرد
 و از طریق لینک هــای تلگرام و
 واتساپ ما را همواره دنبال کنید
 و در صورت سوایل در این زمینه
 و یا ادامه هر گونه طراحی پیغام
 دهید تا مطالب خواسته شده را با
 شما به اشتراک بگذاریم . در این
 آموزش چگونیگ رسم یک دسته
 گل فرنگ را با رنگ آمیزی و سایه
        زدن را بــه نمایش یم گذاریم . و

مرحله دوم ، نقطه کردن گل فرنگ

مرحله اول ، طراحی گل فرنگ
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مرحله سوم ، رنگ آمیزی و سایه زدن گل فرنگ
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پایان


