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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.
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ادامه گفتگو| خانم پریسا بیضائی

گفتگو| خانم نسترن نیک نژاد
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یم خواهم دار قایل باشم

یم گویند بعد از این

یم توان اسب بود،

پرنده،

ماهی...

یم خواهم در روستایی دور دست

دار قایل باشم

همه نقش های جهان را 

بر اندامم ببافند

شاید یکروز

دست هایت یال هایم را 

نوازش کنند

برایم دانه بپاشند

از تنیگ کوچک 

به اقیانوس آزاد خوشبخیت

شنا کنیم
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این هفدهمین 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

وقت آن شد که به گل حکم شکفتن بدهی
ای سرانگشت تو آغاز گل افشاین ها

قیصر امین پور

کیس نیم داند! شــاید در تاریخ 
گذشــته هم سالهایی نظیر سایل 
که گذشت وجود داشته و مردم 
مراســم آییین نــوروز را تمام و 
کمال برگزار نکرده باشند، شاید 

هــم نــه! لیکن دســت کم تا 
ســالها برای ما این حسرت 
ها به جــا خواهــد ماند و 
لحظه شماری خواهیم کرد 
تــا بالفاصله بعــد از اتمام 
پاندیم کرونا دوباره دید و 

بازدیدها را تازه کنیم.
ضمن عــرض تبریک نوروز 

باســتاین آرزومندیم ســال 
1400 به یمــن متفاوت بودن 

اعدادش، برای همه اهایل فرش 
نیز متفاوت و خوب باشد.

سخن نخست  مریم طاهری تفریش

آرزو یم کنیم دوباره دارهای قایل 
برافراشــته شوند و آهنگ دفتین 
ها در خانه ها بصدا درآید و رنگ 
ها در خمره ها پاشــیده شوند و 
گلها و لچک و ترنج ها راهشان 
را بــه خانه ی خریداران پیدا 

کنند.
 

ســعی   1400 درســال 
دامنــه  کــرد  خواهیــم 
گســترش  را  گفتگوهــا 
دهیــم و همچنین بــا راه 
"کارپت  وبســایت  اندازی 
پــالس" خدمــایت نویــن نیز 
به دوســتداران فرش دستباف 

ایراین هدیه دهیم.



#تار
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مهندس غالمعیل ملول 

  غالمعــیل ملــول بزرگترین 
کلکســیونر فرش ایــران در 
محلــه ای  در   1۳۲۶ ســال 
فقیرنشــین در اراک متولــد 
در کودیک  شــدیم گوید من 
عالوه بــر بینایی ، دنیــا را از 
دریچۀ بویایی و چشایی نیز به 
خویب یم دیدم. شاگردی در 
قصایب و خیاطی و نقشه کیِش 
فــرش و فرش فــرویش را در 

کودیک پشت سر گذاشته . 
در  را  دبســتان  مقطــع  او   
مدرســه ای بــه نــام فرزین 
گذراند. دردبیرستان صمصایم 
در رشته ریایض درس خواند. 
او در سال 1۳44 دانشجوی 
راه و ســاختماِن دانشــکده 
فیِن دانشــگاه تهران شــد و 
پــس از ۵ ســال تحصیل در 
این دانشــکده با مدرک فوق 

لیسانس فارغ التحصیل شد .
ســاخت  بــه  آن  از  پــس 
ســاختمان بانک صادرات در 

میدان جمهوری مشغول شد. ساختمان های درجه داری پادگان 
صالح آباد در کرمانشــاه به صورت پیمانکاری به او واگذار شد و 
همزمان مهندس ملول در این شهر با خرید 4 قطعه زمین کوچک 
در ییک از محالِت در حال رشد ، 4 خانه ساخت. ریاست پروژۀ 
احداث کارخانجاِت کشیت ســازی اروندان ، در خرمشــهر کنار 
اروندرود مقصد بعدی وی بود ســاخت 4۸ دستگاه آپارتمان در 
تقاطع خیابان کاخ و زرتشت ، تهران وساخت برج آرین در خیابان 
میرداماد و دهها پروژه ساختماین دیگر با سرمایۀ شخیص بخیش 

از فعالیت های اقتصادی اوست .
 عالقه به هنر ، ادبیات ، صنایع دسیت و آثار باستاین و مسافرت 
به کشــورهای گوناگون از عالیق دلپذیر او اســت . تألیف کتاب 
" بهارســتان دریچه ای به قایل ایران " ، گردآورِی مجموعه ای از 
فرش های نفیس طی چهل سال ، گردآوری مجموعۀ قلمزین نقرۀ 
اصفهان طی یس و پنج سال ، بازدید از آثار باستاین شاخص در 

جهان و موزه های معروف دنیا ، از دیگر فعالیت های او است . 
  او پس از حدود چهل ســال ، ییک از بزرگترین کلکســیون های 
فرش های نفیس ایران و همچنین کلکســیوین بســیار نفیس از 
قلمزین هاِی نقرۀ اصفهان را گردآوری کرده اســت . کلکســیون 
فرش خود را که میلیون ها دالر ارزش داشته به موزۀ فرش ایران 
اهداء نموده تا همگان از دیدار این آثاِر یب بدیل شــاد شــوند و 
سایِت کتاب بهارســتان را تهیه نموده .در سایت شخیص خود 
اقدام به طراحی موزۀ مجازِی فرش و موزۀ مجازِی نقرۀ قلمزیِن 
اصفهــان کرده . یم گوید : ادبیات کالســیک ایــران مهمترین و 
گرانبهاترین بخش از فرهنگ میّل ایران اســت و اگر شعر قابل 
ترجمه باشد ایرانیان یم توانند  در جهان به ادبیاِت خود ببالند. 

مهندس ملول یم گوید : اگر با ادبیات ایران آشــنایی نداشــتم 
هرگز داستان فرشهای کتاب بهارستان را نیم توانستم بنویسم .

سایه شان مستدام باد
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مرمت فرش به کار یم گرفت، هنرش مورد توجه 
دســت اندرکاران قایل بافی قرار گرفت و در اندک 
زماین کارگاه وی به آموزشــگاهی تبدیل گردید و 

شاگردان بسیاری گردش جمع شدند.
استاد روفه گر در طول سالیان متمادی، به غیر از 
ابتکارات و خالقیت هایی که داشت، در بین تجار 
فرش به اســتاد صاحب نــام مرمت قایل معروف 
شد و کارهای خارق العاده ای انجام داد که بخیش 

از آثار ایشان زینت بخش موزه های کشور شد.
این هنرمند بزرگ که چند سال آخر عمر از ضعف 
چشــم رنج یم برد، در1۶ اردیبهشت سال 1۳۸۹ 
هجری شــمیس چشــم از جهان فروبست. پیکر 
ایشــان پس از تشییع بر روی دوش هنردوستان، 

در قطعه هنرمندان وادی رحمت آرام گرفت.

                         روحش شاد و يادش گرایم باد  

اصغر روفه گر حق

پدر صنعت رفوگری فرش، استاد و مریب 
مرمت قایل

اصغــر روفه گــر حــق در ســال 1۳0۲ 
هجری شمیس در محله قالیچیلر به دنیا 
آمــد. از کودیک در حجره پــدرش که از 
اســاتید حرفه رفو گری بود، مشغول به 
کار شد. در ابتدای کار به همراه برادرش 
برای تکمیل مهارت بــه کارگاه قایل بافی 
آلمانیهــا رفت و زندیگ حرفــه ای وی از 
همین جا آغاز شد به طوری که در سن ۹ 

سالیگ استادکار قایل بافی گردید.
در آغاز به همراه پدرش در شرکت فرش 
تبریز مشــغول شــد تا اینکه در سن 14 
ســالیگ راهی بازار شده و مدت ۶ سال 

رفو گــری و مرمــت فرش 
را فراگرفــت. همزمــان با 
تکمیل مهــارت، در تیمچه 
ملــک کارگاه رفوگری دایر 
کرد و به مرمت فرش های 
منحصــر بفــرد و نفیــس 

پرداخت.
وی با پشتکار و ممارست، 
و  ابتــکارات  توانســت 
در  خــایص  خالقیت هــای 
ترمیم فرش به دست آورد. 
ابــزارآالت جدیــدی ابداع 
کرد و شیوه های نویین در 
مرمت قایل خلق نمود. در 
این دوران بود که رفوگری 
بدون عیب وی باعث شــد 
آوازه شهرتش از مرز بازار 
تاریخی تبریــز نفوذ کرده 
و به دیگر شــهرها و حیت 

کشورهای دنیا برسد.
با شیوه و سبیک که وی در 

مرحوم اصغر روفه گر حق
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 هنرمند روشندل: 
نیم بینم؛اما زیبایی را با قلبم درک یم کنم

معرفی هنرمند؛
فرشته آلبوغبیش

هنرمند روشندل

این صنعت مملو اســت هنرمنداین که خالقانه 
مشغول تولید هستند و هنر خدادادی خود را به 

محصوالیت فاخر و درجه تبدیل یم کنند.

ییک از این هنرمندان درجه یک فرشته آلبوغبیش 
اســت. فرشــته آلبوغبیش تنها 17 سال دارد. 
اصالتا خوزســتاین و اهل رامهرمز است و چند 
سایل اســت که ساکن میبد اســت. فرشته با 

وجود نابینایی زیلوباف زبردسیت است.

او وقــیت ۹ ماهه بــوده در اثر ابتال به بیماری و 
پس از سه عمل سخت بینای خود را از دست 
داده. مادر یم گوید یک شــب از شــدت درد 
مجبور شده من را به بیمارستاین در اهواز ببرد. 
۳ بار چشمانم را عمل کردند اما خب نتیجه نداد 
و من نابینا شدم و مجبور به ترک تحصیل شدم.
فرشته در مدرسه مشغول تحصیل یم شود اما 
به دلیل شرایط خاص خانوادیگ مجبور یم شود 
درس را کنار بگذارد: چند ســایل درس خواند و 

بعد مجبور به کار شد.

دوست داشتم خلق کنم
این اجبار فرشــته را به سمت آموزش و سپس 
تولیــد زیلو کرد:وقــیت زیلو را لمــس کردم و 
فهمیدم که همه اش با دست بافته یم شه عالقه 
مند شــدم که این کار رو یــاد بگیرم و بتونم با 

دستای خودم یک کار خلق کنم.
او پیش اســتاد رفته و خییل زود این هنر را یاد 
گرفته:رفتم پیش استاد غین پور و ازش خواهش 
کــردم به من زیلو بافی یــاد بده، مرد مهربوین 

بود و قبول کرد.
فرشته اما حاال دوباره به مدرسه بازگشته و االن 

مشغول تحصیل است.

فرشته عاشق هنر است:من زیلو بافی و کارهای 
هنری رو خییل دوست دارم. به خاطر همین هم 
با وجود ســخیت زیاد و ندیدن نقشه اینکار رو 

یاد گرفتم.

فرشــته در مقابل این ســوال که بــدون دیدن 
چگونه نقشه خواین یم کند، یم گوید:اول که از 
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ســاده بافی شــروع کردم. همه چیز رو با لمس سر 
انگشتانم یاد گرفتم.

بعد چون خط بریل بلدم، برای خودم توضیحات نقشه 
رو یم نویســم و رج ها رو یم شــمارم و بعد نخ رو رد 

یم کنم.
فرشته برای بافت یک زیلو فقط ۵ روز زمان نیاز دارد.
کار خییل سختیه، اما واقعا من عاشق این کار هستم. 
عاشــق صدای پنجه زدن هســتم؛ لذت یم برم وقیت 
خواهرم نقشه را توضیح یم دهد و من با سر انگشتانم 

روی زیلو دست یم کشم تا بتوانم ببافم.

فرشته به شــدت خود را مدیون خواهر یم داند:هر 
کاری کــه از دســتش بر بیــاد برای مــن یم کنه. به 
شــدت تشویقم یم کنه! نقشه رو برام توضیح یم ده! 
اشتباهاتم رو اصالح یم کنه و در اصل کاری مثل یک 

مادر برای من یم مونه.

آرزوی فرشته
فرشــته یک آرزوی بــزرگ دارد:دوســت دارم درس 
بخونم و معلم بشم و بتونم به کودکان نابینا کمک کنم. 
البته االن هم بهشون قالب بافی یاد یم دم. بچه ها میان 

و من بهشون با قدرت المسه قالب بافی یاد یم دم!

کمپین فرشته
در مجموعــه آرا تصمیم گرفته شــد بــرای حمایت 
بیشتر از فرشته، یک کمپین راه انداخته شود. باتوجه 
به اینکه فرشته امکان دیدن و خواندن نظرات مردم 
را نداشــت از همگان خواسته شد که با ارسال پیام 

صویت برای فرشته نظرات شان را بیان کنند.
خوشــبختانه ایــن کمپیــن بــا حمایت بازیگــران و 
ورزشکاران زیادی همراه شد. سیما تیرانداز، عاطفه 
رضوی، مونا فرجاد، فریبا نادری، سپند امیر سلیماین، 
داریوش فرضیایی، احســان کریم، محمد مسلیم، 
امیرشــهاب رضویان، عیل مسعودی، حسین پاکدل، 
عیل ضیا، مژده لواساین هنرمندان این کمپین بودند.

شــهربانو منصوریــان، الهــه منصوریــان، کیانوش 
رستیم، سجاد انوشیرواین، حمیده عباسعیل، محمد 
خاکپور، ســیدمهدی رحمیت، نسیمه غالیم از میان 

ورزشکاران حاضر در این کمپین بودند.
محمدحســین ســجادی نیــری دبیر زیســت بوم 
خالق معاونت علیم ریاســت جمهوری و خانم پویا 
محمودیــان، معــاون صنایــع دســیت وزارت میراث 
فرهنیگ، گردشگری و صنایع دسیت از مدیراین بودند 

که در این کمپین حضور داشتند.
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پیام های مردم همراه سلبریتی ها

عالوه بر این چهره های شناخته شده، تعداد زیادی 
از مردم نیز با ارسال پیام های صویت مهارت و هنر 
فرشــته در رشــته زیلوبافی از صنایع دسیت یزد را 

تحسین کردند.
در ادامه پیام های هنرمندان و ورزشــکاران را با هم 

یم خوانیم:

سیما تیرانداز )بازیگر سینما و تلویزیون(
 فرشــته عزیز از دیدن هنرنمایی زیبایت 
خییل شــگفت زده شــدم. اینکه بســیار 
تحســینت کردم و امیدواریم در هر جای 

بایش موفق و شاد بایش.
 

مهدی رحمتی)سرمربی تیم شهرخودرو(
 ما به شــما افتخار یم کنیــم چون دختر 
ســختکویش هســیت و یم توین الگویی 
برای همه انســانها بایش. از صمیم قلب 
برایت آرزوی سالمیت یم کنم و امیدوارم 

به موفقیت های بیشتری بریس.

زیست  سجادی)دبیر  محمدحسین 
بوم خالق( فرشته عزیز! آینده این 
کشــور را آدم هــای پرامید مثل تو 

یم سازند، ازت ممنونم!

و  فرجاد)بازیگرسینما  مونا 
تلویزیون(

فرشــته عزیــز تــو یــیک از 
دخترهای غــرور آفرین این 
سرزمین هسیت. من افتخار 
یم کنم که با شــما آشــنا 

شدم. یک عالمه انرژی مثبت 
برایت یم فرستم.

شهربانو منصوریان)قهرمان وشوی جهان(
 فرشــته خانم! کار زیبای شــما را دیدم. دمه شما 
گــرم! خییل لذت بردم که با قــدرت داری اینگونه 

کار یم کین!
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حسین پاکدل )نویســنده، نمایش نامه نویس، 
مجری، تهیه کننده(

 درس بــزریگ کــه گرفتــم ایــن بود کــه آدم با 
واقعیت های زندیگ خــود کنار بیاید. تو خییل با 
این واقعیت خوب کنار آمدی. من مطمئن هستم 
کــه تو بیــش از اینها موفق خواهی شــد. تو از 

همین االن معلم هسیت.

عاطفه رضوی)بازیگر ســینما و تلویزیون( 
ویدیــو کوتاهی از تو دیدم کــه در حال آموزش 
زیلو بافی به یک خانم جوان بودی. خییل تحت 
تاثیر قرار گرفتم و روحیه درجه یک تو ثابت کرد 
که هنر یک ودیعه و یک جهانبیین اســت. نیازی 
نیست که ما با چشم چیزی را ببینیم. خوش به 
حالت روحیه حسادت برانگیزی داری. رفتار تو 
بهترین نوع سپاسگذاری به جهان هسیت است.

داریوش فرضیایی)عمو پورنگ، مجری و برنامه ساز کودک( 
از تو بزرگترین درس را گرفتم .من خوشــحال هستم که انقدر با 
روحیه هسیت و من بزرگترین درس را از تو گرفتم. برات بهترین ها 
را آرزو یم کنم و امیدوارم بتوانم به زودی 
تو را ببینم و منتظر موفقیت های بیشتری 

از تو هستم.

و  سینما  ســلیمانی)بازیگر  امیر  سپند 
تلویزیون( امیدوارم کرونــا زودتر تمام 
شــود تا بتوانم از نزدیــک تو را ببینم. من 
دوســت راه دور شــما هســتم. مطمئن 
هستم بهترین اتفاق ها در انتظار شماست. 

دمت گرم که انقدر با روحیه و هنرمندی!
 

علی ضیا)مجری(
 فرشــته خانم من از اینکه هموطن شما هستم افتخار یم کنم. 
آدم هایی مثل شما که همه محدویت ها را از بین یم برند، ستودین 

هستند.
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ادای احترام قهرمان وزنه برداری جهان به فرشته
کیانــوش رســتیم)قهرمان وزنه بــرداری 
المپیک(: واقعا بســیار لذت بردم که دیدم 
شــما انقدر زیبا دارید زیلو یم بافید. انقدر 
عــایل آن را به دیگران آمــوزش یم دهید. 
انشــالله که همیشه موفق باشــید. با این 
کارتان به همه نشان دادید که در همه حال 
آدم ها یم توانند موفق باشــند و هیچ کاری 

سخت و نشدین نیست.
نســیمه غالیم)بازیکن تیم میل فوتسال(: 
فرشــته ها همیشــه تو آســمانها نیستند، 
بعیض هاشــون روی زمین و کنار ما هستند. 
فرشته تو از آن فرشته هایی هسیت که باعث 
زیبایی زمین شــدند و تو انگیــزه آدم هایی 

هستند که ناامید هستند.
محمــد خاکپور)کاپیتــان اســبق تیم میل 
فوتبــال(: با دیدن ویدیو شــما و شــنیدن 
سرگذشــت تون به زندیگ بیشــتر امیدوار 
شدم. وقیت که امید را انتخاب یم کین همه 
چیز ممکن یم شــود. همینطــور که تو در 
زندیگ ات نشان دادی هر غیرممکین، ممکن 
است. به راهت ادامه بده و مطمئن باش که 

بهترین ها در انتظار توست.
پویا محمودیان)معاون صنایع دسیت وزارت 
میــراث فرهنــیگ، گردشــگری و صنایــع 
دســیت(: زنان و دختران این کشور همواره 
در عرصه های مختلف افتخار آفرین بودند. 
فرشته عزیز از میبد، شهر جهاین زیلو، ییک 
از رشته های مهم صنایع دسیت یزد، ستاره 

فروزان در سپهر هنر این مرز بوم است. 
احســان کریم)مجری(: فرشته خانم واقعا 
جای تبریــک دارد. همه ما یک توانایی ها و 
یک ناتوانایی هــایی داریم! اما به نظرم یک 
اراده بزرگ باید باشــه که آدم ناتواین هاش 
رو کنار بگــذاره و با توانمندی ها در زندیگ 
پیش بــرود. بــه معــین واقعی کلمــه این 
توانمندی حیرات انگیز شما برای من الهام 

بخش بود.

الهه منصوریان)قهرمان وشــوی جهان(: لذت 
بــردم از اینکه هنر زیبای تــو را دیدم. از اینکه 
از هنر و عالقه مندی خودت دســت نکشیدی 
تحسین ات یم کنم. خوشــحالم ایران زن هایی 
داره که الگو هســتند و امیــدوارم روزی بتونم 
ببینمت. تو الگوی خییل از زنهای ایراین هسیت.
حمیده عباســعیل)قهرمان کاراته جهان(: کامال 
قابــل درک که تو انقدر قوی هســیت و باعث 
شــدی که همه از این کار تو درس بگیرند. به 
راهت ادامه بده و مطمئن باش که بهترین ها در 

انتظارت است.
سجاد انوشیرواین)قهرمان سابق وزنه برداری 
جهان(: شــما روشــندالن هســتید که با دل و 
ذهن پایک که دارید کارهای خییل بزریگ انجام 
یم دهید و نشان دادید که چقدر یم توانید برای 

جوانان الگو باشید.
 مژده لواساین

مژده لواساین)مجری( : قطعا کار بسیار سخیت 
اســت اما تو ثابت کردی که یم تــواین و این 
خواستن و توانستن در زندیگ تو عمیل شده. 
کیل ذوق کــردم و برات آروزی موفقیت دارم و 
امیدوارم یک ذره از این پشــت کار و روحیه و 
امید تو را ما مردم هم داشــته باشیم و بتونیم 

درست قدم برداریم.
عیل مســعودی)بازیگر(: امیدوارم که همیشه 
همینطور پر از امید و انگیزه بایش. خییل دوست 
دارم که بتونم از نزدیک ببینمت. ویدیویی که از 
تــو دیدم خییل حال دلم را خوب کرد و انرژی 

مثبت از تو گرفتم.
فریبا نادری)بازیگر ســینما و تلویزیون(: خییل 
بهت افتخار یم کنم که با دستان خود یم تواین 
یــک الگوی موفــق بــایش برای کســاین که 
احســاس یم کنند نقطه ضعفی دارند. اما تو از 
نقطه ضعفت پله ساخیت و آن را به نقطه قوت 
تبدیل کردی. قوی باش، محکم باش و بدان که 
خدا دوتا فرشته روی شانه های تو گذاشته که 

اینطور از تو حمایت یم کنند.
                                     منبع :سایت آرا هنر 
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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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این یک گفتگوی خودمانیست  با یکی  از دست اندرکاران فرش 
نه مصاحبه رسمی ، بهمین سبب هر آنچه که نوشته شده بی 
هیچ کم و کاست  و با همان لحن گفتمان نگارش شده است.

گفتگو

خانم پریسا بیضائی
مدیر موزه فرش ایران

  



15

ادامه گفتگو از شماره قبل...
- از مــوزه های دیگــر جهان مثل موزه 
ویکتوریا آلبرت و غیره تا بحال مبادالت 

فرش با موزه فرش صورت گرفته ؟ 
خیر، خوبه که داشــته باشــیم ویل کار 
خییل ساده ای نیست آوردن فرش توی 
شــرایط اصًال کار سختیه میدونید آقای 
میرزازاده چقدر هزینه کردند که فرشها 
شان را برای "نمایشگاه 40 سالیگ" به 

ایران آوردند کار خییل آسوین نیست
 ما اگر بخواهیم فرشــهامون را ببریم 
خارج از کشــور که در حد وزیره یعین 
وزیر باید اجازه بده چون یه کار دولتیه.
امــا موزه هــای خصویص مثــل  موزه 
رسام عرب زاده، چون مال خودشه هر 
وقــت  اراده کنه کــه مثال من یم خوام 
فرشهایمان را ببرم موزه متروپلیتن  به 
نمایــش بذارم خودش همه کارهاشــو 
انجام میده. بطور مثال االن کره جنویب 
پیشنهاد نمایشــگاه مشترک داده حاال 
چه تــوی ایران چــه توی خــارج باید 

مجوزش رو وزیر امضا کنه !
 - و آیا آنها همکاری نمیکنند؟

چرا همکاری یم کنند یک پروسه اداری 
پیچیده ای داره مخصوصا اگر در ایران 
باشه. ما قرار بود سال ۹7 یک نمایشگاه 
مشترک با کره جنویب بگذاریم که هنوز 

در پروسه اجرا و دستورهست .

- راستش ما از وقیت با فرش آشنا شدیم  
چهارتا اسم هست که من همیشه اینها را 
با هم قاطی یم کنم و نمیدونم فرقشون 
باهم چیه مرکز میل فرش، شرکت سهایم 
فرش، موزه فرش  و انجمن علیم فرش 
.چــرا این چند تا باید باشــند چرا با هم 

جمع نمیشند؟
مرکز میل فرش که فکر یم کنم کارشون 
یخــورده کار بازرگاین هســت تو حیطه 
کارهای بازرگاین البته کار پژوهیش انجام 
یم دهند ویل تو قالب کار وزارت بازرگاین 
و صنعت معدن . شــرکت سهایم فرش 
هم کارش تولید فرش هســت . انجمن 
علیم همکاریش بیشتر پژوهیش و علیم 
است . مرکز میل فرش خییل قدرت داره 
و امکانات و همه چی زیاد داره و همیشه 
به ما یم گن که شما را دوست داریم ویل 
فقط میگن ما شــما را دوست داریم به 
یک شرط که شما مال ما باشید داستان 
مرکــز میل فرش اینه که میگه اصال موزه 
فرش رو بدین به من .بحثش همیشــه با 
وزارتخانــه اینه که من به موزه کمک یم 
کنم به شــرط اینکه موزه را کًال بدین در 
اختیــار ما و ما زیر بــار حرف نمیریم ما 
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میتونیــم خودمون روی پــای خودمون 
بایســتیم و گفتیم ما یم تونیم با شــما 

همکاری کنیم.
- آیا شــما فرش ایراین را به عنوان یک 

میراث فرهنیگ قبول دارید یا نه؟
صد درصد

 - یعین فکــر یم کنید که وزارت  میراث 
فرهنــیگ نباید نهادی برای معرفی فرش 
های کهن و باســتاین و ارزشمند ایراین 
داشته باشه؟اما عمال موزه فرش بدلیل 
مشکالت اداری که فرمودید کاری انجام 

نمیده درسته؟
انجــام نمیده ویل مرکز مــیل فرش هم 
رویکردش تجاری و بازاریه . آیا شما به 
عنوان یک عالقه مند به فرش دوســت 
داریــد مــوزه را همین طــوری با تمام 
نواقصــش بیین یا اینکه ببیــین اینجا رو 

تبدیل کردند به بازارفروش.
-یعین ممکنه یه روزی به جای فرش های 
کامًال هنری یک سری فرش های تجاری 

ببینیم درسته؟
اینجا  چند سال پیش هیئت امنا داشت 
دو ســه تا شــون هم روزی که بهشون 
گفتن شــما جزو هیئت امنا هستید فکر 
کردند اینجا شــعبه دو موسســه شون 
هســت .آخه من حرف واسه گفتن زیاد 
دارم تنها کاری که صــورت نگرفت کار 
مفیــدی برای مــوزه فرش بــود. آمدند  
نمایشگاه گذاشــتند و از امکانات موزه 
فرش استفاده کرد و یک المپ نخریدن 
برای موزه که کمبودهای موزه رو جبران 
کنند. هیئت امنــا مثل آقای دکتر اربایب 
یــیک از حامیان معنوی مــا بودند .آقای 
دکتر محسین هم ایشون واقعا در حد یک 
حایم معنوی مثل یک پدر میتونست در 
کنارمون باشه  اما بعیض ها یم خواستند 
از این نمد برای خودشون کالهی بدوزند 
مرکز میل فرش هم حرفش همینه البته 

اون زمــاین که آقای کارگــر بود دیدش 
وســیع تر بود فرهنیگ تر بــود که بعد 
از مرکز میل ایشــون رفتنــد به  انجمن 
علیم فرش  و دیگه از آنجا دوســیت ما 
در حقیقت از انجمن علیم شــروع شد 
خییل خوب بود حیف شد که کرونا شد 

و متاسفانه همه چیز تعطیل شد.
 مــا از ســال قبــل نشســتیم همــه 
برنامه ریزی ها مون رو  انجام دادیم برای 
ســال بعد. اسفند سال گذشــته دوره 
ها تمام شــد وما برای اردیبهشــت ماه 
نشســتیم  و برنامه ریــزی کردیم و یم 
خواستیم کلید رو بزنیم ونشست ها که 
حاال باتجربه تر هم شــده بودیم رو یه 
جوری دیگه خییل بهتر ادامه بدهیم. اما 
متاسفانه با شیوع کرونا تمایم برنامه ها 
متوقف شــد. ویل خانم دستباف مدیر 
مرکز میل فــرش در آن زمان فقط اومد 
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گفت شما نمیتونید اینجا را نگه دارید شما 
اینجا رو بدین به ما  و ما گفتیم خوب شما 
بیا با ما همکاری کنید اما حیت توی جلسات 
نمیومد شــرکت کنه. و این شد که من یه 
خاطره خییل بدی برام ایجاد شــد وخانم 
ارفع  که اومدن من بهشــون تبریک گفتم 
براشون نامه فرستادم  اما هیچ وقت اینها  
نخواســتند با ما هیچ تامیل داشته باشند. 
هیچوقــت وقت نیومدن و بهمین دلیل ما 
خیالمان راحت کردیم و گفتیم نمیشــه . 
و شــما فکر یم کنید که اگــر این میراث 
فرهنیگ و موزه فرش را از ما بگیرند اینجا 
میشه موزه فرش میشه نگارخانه فرش یا 

میشه فرهنگ سرای فرش ...
میدونید وقیت میگن شــما بایــد برای ما 
درآمدزایی داشته باشید ، یک خورده آدم 
میره توی فکر. درآمدزایی چه جوری باید 
باشه بله ما باید درآمدزایی داشته باشیم 
ویل چه طوری ؟ درآمدزایی باید در شأن 
موزه باشــه و شــان اون حفظ بشه واقعًا 
باید کساین بیایند این جا و حایم ما باشند 
که این کالم رو بگیرند که اینجا موزه فرش 
هســت یعین یک نهاد کامًال فرهنیگ.  بله 
ما از اسپانسر بدمون نمیاد ویل اگر قرار 
باشــه که هدف ما رو که آموزش و معرفی 

و پژوهش هســت زیر سوال ببره 
نیم خواهیم و اصال نمیشه.

-تــوی بحث اسپانســر هــم باز 
مستقل نیم توانید عمل کنید؟

اسپانســر اگر کــه در حــد بعیض 
از مســائل جزیئ در حد تبادآلت 
کاری مثال چاپ کاتالوگ و هزینه ها  
جهت پذیــرایی مهماین و.. امکان 
پذیرهست چون وقیت نمایشگاهی 
میزنیم پذیــرایی و هزینه هاش به 
عهده ماست و اداره هیچ  بودجه 
ای بــرای این امر در نظــر ندارد 
و مــا هم هیچ ریــایل پول از کیس 

نمیتونیــم دریافــت کنیــم ایــن  کار 
غیرقانوین  اســت مگر اینکه بروند و 
دراداره ثبت کننــد و تفاهم نامه را با 

آنها ببندند. 
- از استقبال و توجه دانشجویان های 

فرش رضایت داشتید؟
بلــه ،به خاطر او نشســت های زیاد 
و تخصیص اکثر دانشــجو های فرش 
یم آمدنــد مثال با آقای وند شــعاری 
که در تبریز هســتند  و ما با ایشــان 
تعامل خویب داشــتیم خییل دانشجو 
برای ما فرستادند آقای اربایب تهران 
هم همینطور در دانشگاه فرش تهران 
آقای دکتر نیکویی هم بودند آقای دکتر 
افشار خییل اینجا دانشجو یم آمدند 
و یم رفتند. من خودم کًال رایض بودم. 
ببینید ما نیم خواهیم بگیم که رضایت 
صددرصد بوده کــه این حرف گزافه. 
مــن میگم ما خودمــون رایض بودیم 
احســاس یم کردیم که نتیجه اش را 
در دراز مــدت خواهیــم  دیــد و اگر 
قرار استمرار داشته باشه  بسیار بهم 
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پیوســته و رایض کننده خواهد بود. مثال 
یــیک از بهترین اقدامــات در مورد آقای 
ابراهییم بود که ایشان اصفهاین هستند 
آنها آمدند خییل موزه پویا شــده بود من 

خودم به شخصه خییل دوست داشتم.
- پــس به لحاظ عملکرد بــا همه امکانات 

کیم که داشتید از آن رایض هستید؟ 
بلــه ، فقط با حمایت معنــوی که  حامیان 
داشــتند و همکاران من از جان و دل مایه 
گذاشتن و این بود که ما یک سیاسیت که 
اتخاذ کردیــم این بود که در موضوع ، رو 

باز یم کردیم برای همه گفتیم که هر 
کیس که قــراره بیاد به ما کمک 

کنه ما دســت رد به ســینه 
هیچ کس نــیم زنیم ویل  

مــن خییل جاهــا رفتم 
اتحادیه های مختلف، 
ســهایم  شــرکت 
فرش  که البته آقای 
بابایی مدیر ارزیایب 
شرکت فرش خییل 
بــه من کمــک کرد 

عابد  ترآقــای  قبــل 
اونها هم همکاری های 

داشــتند  خــویب 
بعضیاشــون فقط شنونده 

بعیض هاشون عملگرا  بودند 
هم بودند عمل رو ما بیشتر توی 

آدمهای عــادی دیدیم تا اینکه مدیرعامل 
جایی باشــه خیــیل خوب بود دوســتای 
خییل خویب پیدا کردیم و فکر کردیم که از 
امسال تالش بیشترو بهتر خواهد شد که 

متاسفانه کرونا شد .
 یک دوره یک حرکــت خییل جالب اینجا 
انجام شد یک نمایشگاه تخصیص برگزار 
شــد که مربوط  به شهرداری کاشان بود 
و تولید کنندگان مطرح کاشــان فرشهای 
نفیسشــان را آوردنــد در اینجا به نمایش 

گذاشــتند و ما نیــز فرشــهای مربوط به 
کاشان را که در موزه بود در این نمایشگاه 
به نمایش در آوردیم و جشــن و سخنراین 
هم درحیاط موزه برگزار شد و ما عالقمند 
بودیــم که ایــن نمایشــگاههای تخصیص 
برای هر شــهر و اســتاین بوجــود بیاید. 
طی ســالهایی که موزه فرش برقرار بوده 
ما نمایشــگاه های تخصیص از شــهرهای 
مختلف زیاد داشــتیم و اون اولین بار نبود 
اما به شکل کامال تخصیص و با یک جشن 
خاص نبوده .همین االن اگر تشریف ببرید 
باال مثًال فرشهای عشایر ما هستند 
و آخریــن نمایشــگاهی که ما 
گذاشتیم فرش های عشایر 
بوده.ســالن باال جهت  
نمایشگاه موقته برای 
همیــن کارهــا را به 
موضوعی  صورت 
یم  بندی  دســته 

کنیم.
- آیــا کارهایی در 
مخزن دارید که تا 
بحال به نمایش در 

نیامده باشد؟
زیادی  کارهــای  بلــه 
است که بعیض ها بسیار 
بزرگــه و امــکان نمایش در 
موزه را ندارم کارهای مربوط به 
کاشان ،تبریز، فرش های تصویری فرش 
های درخیت را از مناطق گذشته و حیت در 
بــاره کارهای طراحی هم خیــیل داریم که 
دســته بندی های مختلف دارد منتها خانم 
طاهری میدوین چیــه جابجایی فرش االن  
بسیا ربرای ما سخته . ما نیرو نداریم اگر 
کیس بیاد به ما کمک بکنه فرش ها را برای 
ما ببره ، و حمل و نقل این فرشها از مخزن 
به طبقات بسیار کار اجرایی مشکیل است 
- بلــه من خودم در مــدت هوادهی فرش 
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در ایــن دوره بودم یم دیدم که شــرایط 
ســخیت اســت. مثال ییک از چیزهایی که 
دغدغه همیشیگ من توی موزه فرش بود 
این شناسنامه که کنار فرش هست بعیض 
از آنها واقعًا اصًال شکیل  نیست ببخشید 
البته یک پیشنهاد شخصیه شاید باید کامل 
تر شــکیل تر میدونم امکانات واقعًا کمه 
اما بهر حال ایــن یم تواند هم به زیبایی 
کارهــا بیافزاید و هم به اطالعات دقیق در 
مورد فرشــهایی که بازدید کننده الاقل در 
یک نگاه اطالعات کیل در مورد فرش مورد 
نظر پیدا کند. به نظر شما اینطور نیست؟
بله بحث ابتکار هم خیــیل مهمه ما برای 
زیرنویــس خییل فکرها داشــتیم طراحی 

کردند بعد یک سری کاغذ ما زدیم 
دیدیم که واقعا هیچ کدومشــون 
به اندازه همان زیر نویسهایی که 
داخل تلق در پایین فرش هستند 
خوب نیســت، و در ضمن شــما 
موزه های دیگر که تشریف ببرید 
زیرنویس هــا رو ببیین زیر نویس 
خییل محدوده، فقط یک اسم اثر، 
اسم هنرمند و تاریخ به شما میده 
بعد اگر بخواهید راهنما هســت 

راهنمای تصویری هست .
- این سوال رو یم پرسم به خاطر 
اینکه خییل گرایش سینما و تئاتر 
دارید چند تــا فیلم برتر ایراین را 
که خییل دوست دارید و یا حداقل 
۳ تــا کارگردان رو بگید و بفرمایید 
آخرین فیلیم که دیدید چی بوده؟
من با پسرم خییل یم نشینم فیلم 
ایراین نگاه یم کنم پسر من خییل 
عالقه به ســینما داره. البته رشته 
اش سینما نیست اما خییل با هم  
فیلم های ایراین را نگاه یم کنیم. 
و آخریــن فیلیم کــه دیدبم فیلم 

تخیت بود.

- بنظزتان چطور بود؟

فکــر یم کنم خییل تخــیت رو مظلوم و 

منفعل نشون دادند که من فکر یم کردم 

شخصیت تخیت  اینطور نبود که هرچی 

بهــش میگفتن میگفت چشــم ... اوایل 

فیلم خییل خوب شروع شد شخصیت 

ش انــگار خییل بهتر بــود بعد که 
بچگی

بزرگ شــد انگار خییل طفلیک مظلوم و 

معصوم بود.خییل دلم یم خواست یک 

مشت بزنه به ییک دلم خنک بشه ،بعد 

من دوست داشتم  همانطور که فکر یم 

کردم و همــه آنطور تصور یم کردند او 

یک قهرمان یم بود.
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قبل ترش فیلیم که خییل خوشــم اومد 
سرخپوست بود که بعد از مدت ها یک 
فیلــم خوب ایراین دیدم خییل خوشــم 
اومد و دیگر مغزهــای کوچک زنگ زده 
این ها فیلم هایی هســت که اخیرًا دیدم 
. ازکارگردانهــا آقای  کیارســتیم را خییل 
دوســت داشــتم به خاطر این که خود 
زندیگ بود خییل رئال بود ساده بود ویب 

پیرایه .
از اصغــر فرهادی هم فیلــم های خییل 
خــویب دیدم درباره ایل که خییل از همه 
بیشتر دوستش داشتم این فیلم انقدر با 
مــن همزاد پنداری داره همین که همیگ 
خانوادیگ میرفتیم شــمال خواهر و چند 
خانواده زمان جواین واتفاقایت که اونجا 
یم افتــاد نه که دقیقا اون مدل اما تقریبا 
شــبیه اون اتفاقات بــود ، درگیری ها و 
شــاید دعواهای بچه هامــون و بعد قهر 
کردن ییک و برگشــتنش هم جزو همان 
سفرها بود مثال یکبار دو سه تا اتفاق افتاد 
یه دفعــه قرار بود خیــیل بهمون خوش 
بگذره ویل دچار یک چالش یم شدیم نه 
که بگم کیس کشته شده و مثل اون فیلم 
نه، ویل ما قرار بود ســفر شمال بهمون 
خوش بگذره اما اون ســال  اون ســفر 
شــمال  یک چیزی مشــابه فیلم درباره 

ایل بــود. با خواهر و برادر و دو ســه تا 
از دوســتام رفتیم و اونجا دچار مشــکل 
شدیم یعین اصًال کار به کالنتری کشید و 
قرار بود اون روزا روزهای خوش ما باشه 
ما همش کالنتری بودیم دلشوره ،دلهره 
یعــین واقعًا  چیزی بود که اصغر فرهادی 
انگار واقعیت یک سفر را برای ما تداعی 

کرد. 
_فیلم هایی که درباره فرش ساخته شده 
از قدیم تا االن آنها چی در اصل ســوالم 
اینه کــه واقعًا به عنــوان یک متخصص 
نظرتــون چیه آیا این فیلــم ها واقعا حق 

فرش را و حق مطلب را ادا کرده یا نه؟
فرش زوایای مختلف دارد قشــنیگ داره 
هرکــیس از ظن خودش یار فرش شــده 
اینکه بیشتر هم زیبایی فرش ، ییک مثل 
بهرام بیضایی خییل اسطوره ای کار کرده 
بود ییک دیگه یک نگاه دیگری داره و این 
قشنگیش برای همین بود که هر کس از 
نگاه خودش به فرش  نزدیک شده . حق 
مطلب فرش چیه . اینه که اصال فرش چیه 
. از نظر شــما فرش صنعته یا هنر. شما 
اصًال واقعًا یم تونید یه تعریف منســجم 

درباره فرش بگید 
بطور مثال مرکز میل فرش یک سری فیلم 
ســاخت که کار قشنیگ است. داستاین 
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که مرکز میل فرش ساخت شاید سازنده 
ترین کاری بود که کرده فرش دیدگاه های 
مختلــف داره من یه جوری نگاه یم کنم 
مادرم یه جور مادربزرگم یه جور به فرش 
نگاه میکنه فکر یم کنم من یک داستاین 
رو خییل گفتم چون با جونم آمیخته شده 
گفتم بازم میگم شاید خییل تکراری باشه 
شــاید تو مطالب خونده باشید. به من 
وقیت میگن خودت یک خاطره شــخیص 
از فرش بگو من این داســتان رو یم گم 
که یــک دختر عمه داشــتم که خودش 
سرپرســت خانواده بود پســرش را به 
تنهایی با قایل بافی بزرگ کرد و چند سال 
پیش فوت کرد مرییض طوالین کشــید 
جوان بود شــاید اگه االن بود شــصت و 
خــورده ای ســاله بود.  17، 1۸ ســال 
پیش است که فوت شدن مریض بودند 
و درهمین بیمارستان شــریعیت بســتری 
بودند ومن میرفتم دیدنش آن زمان تازه 
آمده بودم موزه فرش. دســتاش ســیاه 
شده بود باید قطع یم کردند قندش رفته 
بود باال نیم تونست حرف بزنه دستاش 
رو به من نشون داد گفتم چقدر تو با این 
دست فرش بافیت و اونجا بود که فهمیدم 
که فرش فقط یک هنر نیست دستاین که 
در ایــن راه زخیم شــدن و کمرهایی که 
خم شدند و چشماین که یب فروغ شدند 

و جانهایی که فرسوده 
شدند نشان میده که  
فرش با زندیگ مردمه 
.من وقیت در راه بریم 
میگشتم فکر یم کردم 
که این دست ها چقدر 
قابلیــت داره؟ زندیگ 
هنر نقایش نیست که 
یک تابلو باشه که شما 
فکر کنید فالن هنرمند 

کشــیده و اونم زحمت کشــیده ویل فرش 
زندیگ مردم عادیه پس مردم حق دارند هر 
کیس از دیدگاه خودش در مورد فرش نظر 
بده و در موردش فیلم بسازه و در موردش 
صحبت کند چون مــا داریم با فرصت های 
زندیگ ،زندیگ یم کنیم .این هنر صرف یک 

طبقه خاص نیست.
-خــوب بفرمایید که چرا موزه فرش و مرکز 

میل نیم توانند با هم ادغام گردد؟
مرکز میل فرش یک پایــگاه کامال صنعتیه و 
مــا کامال هنــری.االن دارم فکــر یم کنم ما 
نمیتونیم بریم زیر مجموعه مرکز میل فرش  
هر دو بالهای فرش هستیم ما  بال هنریم و 

آنها صنعت .
نه ما بدیم نه اونا نه ما بهتریم نه اونا بهتری 
دارند.  اما مســئله پیچیده ای است . فرش 
نون یک عدد رو داره میده مردم دارند باهاش 
زندیگ یم کنند زیر پا از آن استفاده یم کنند 
من کاشــوین  هســتم. کاشــوین جماعت 
نمیره پولشــو بده سرخاب سفیداب بخره 
.یک زن کاشوین میره یا طال میخره یا فرش 
میخره .چرا ؟ به خاطر این که میگه من برای 
آینده ام  فکــر یم کنم . ما دخترای تهروین 
بودیم رفتیم کاشــان . من یــک دایی دارم 
که از افراد فرهیخته شهر کاشان هستند و 
خانمشون گفت که شما تهرونیا عقل ندارید. 
گفتیم چرا؟ گفت پولتونو فقط میدین لباس 
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یم خرین .گفتم خوب بایدچیکارکنیم گفت 
برو طال بخر،عتیقه بگیر به خاطر اینکه فرش 
به عنوان یک ســرمایه طوالین مدت است 
و مــا تو مثال های رایج خودمون میگیم که 
من حیت فرش زیر پامون رو میفروشم میرم 
خرج بچه یم کنم یعین چی شما یعین اینکه 
فرهنــگ ما ایراین به ما میگــه که فرش به 
عنوان یک ســرمایه است وبا کیس که میاد 
فرش دستباف میخره  و زیرپاش میندازه و 
هم خونه اش رو خوشگل میکنه هم دلش 
قرص میشه که یک چیزی زیر پاشه و پاش 
محکم روی زمینه روبرو هســتیم و میدونه 
که درصورت دست تنیگ  نهایت فرش زیر 
پامون رو میفروشــیم .  پس فرش فقط یک 
هنر صرف نیســت ایــن وضعیت اقتصادی 
مملکت هم هســت ، صنعت هم هســت 
،ســرمایه گذاری هم هست ، صادرات یک 
کشــورهم هســت .پس هر کــیس باید از 
دیدگاه خودش به فرش نگاه کنه من نمیتونم 
خییل آرمان گرا بگم که بله  این طرح که شما 
دارین نگاه یم کین ریشه درفالن نظریه داره 
،من اینو یم گم که توی موزه هســتم ویل 
اون بافنده که این رو نمیگه یا اون کیس که 
تولیدکننده فرش هســت که اینجوری نیم 
گه  وقیت به آقای عراقچی که رئیس اتحادیه 
فرش دســتباف هســتند گفتم بیائید اینجا 
نمایشگاه بگذارید. ایشا ن مرد خییل نازنین 
و دوســت داشتین  هســتند، کیم  من رو 
نگاه کرد و گفت خب که چی بشه؟ گفتم که 
گفت خوب فرش یک کار هنریه مردم میان 
و این هنــر رو یم بینند و در مورد صحبت 
میشــه . ایشــان گفتند که آیا اثر واهمییت 
برای حجره دار داره ؟ به نظرت برای حجره 
دارا که بیان توی موزه فرش فرشهاشــون 
رو بزارن چه منفعیت داره ؟ بیام به اینا بگم 
بــرو موزه فرش چقدر برای اونا درامد داره 
؟! این حاال که چی ؟!! وقیت داره کارش رو 
یم کنه و معروفیت خودش رو هم داره آنها 

بفکر کسبشون هستند ،شما بزار کاسبیش 
رو بکنه گفتم االن تو این شــرایط که انقدر 
میگین اوضاع اقتصادی فرش خرابه شــاید 
بتونیم معرفی داشته باشیم و ایشون گفتند 
شــما فکر یم کنید اصال براشون فرقی یم 
کنه ؟نه براشــون مهمه نــه به این موضوع 
اهمییت میدن . آنها فرش رو از نگاه دیگری 
یم بینند. خوب اینها چیزهایی هســت که 
ما باید در کنار همدیگه ببینیم. من نمیتونم 
دیدگاه یک آدم بازاری رو تغییر بدهم از دید 
خودش داره بــه فرش نگاه میکنه من دارم 
از دید خودم نگاه یم کنم و شاید همه اینها 
است که با هم فرش و اهمیت آن را نشان 

میدهد.
اتفاقا توی دانشــگاه یک واحدی داشــتیم 
واحد مردم شنایس بود که به طرق مختلف 
مردم رو نشون میداد که ییک از روش های 
مردم شنایس اســت مثل کاری که مارکس 
میکنه کتاب گــزارش یک قتل رو خوندید؟ 
هرکــیس یک داســتان را از زوایای مختلف 
بیــان   بعد مــن از اونجایی کــه عالقه هم 
داشــتم به داســتان نوییس و قرار بود که 
یک گزارش میداین انجــام میدادیم من به 
استاد گفتم که میتونم از این روش استفاده 
کنم به من گفتند که باید برای یک  ســری 
حتما بری با کیس مصاحبه کین. منم دروغ 
گفتم. اصًال با کیس مصاحبه نکردم و همین 
داستان دختر عمه ام رو نوشتم. یه دفعه از 
دیدگاه خود دخترعمه داستان را نوشتم، یه 
دفعه از دیدگاه پسرش یکبار هم  از دیدگاه 
خاله اون نوشــتم . کتاب خییل جالیب شد 
ویل خوب دادمش به دانشــگاه و دنبالش 

نرفتم دیگه.
- یه سوال دیگه بپرسم فیلم گبه رو دیدین 

نظرتون راجع به اون چیه؟
 بله من فیلم رو دیدم خییل فیلم خویب بود 
من خییل جوان بودم که فیلم گبه رو دیدم 
اصال نیم دونســتم فرش چیه و موزه فرش 
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چیه هســت دانشــجو بودم دهه ۶0 
ساخته شده. این فیلم روخییل دوست 
داشتم رنگش رو خییل دوست داشتم 
و شــاعرانه بودنش رو فیلم گبه ونگاه 
روستا گونه و در عین حال هنری اش 
به فــرش و مراحل رنگرزی زیبایش و 
زندیگ دختر بافنده عشــایری بسیار 
هنرمندانه اســت و بازی آقای عباس 
ســیاحی که خدا رحمتشون کنه یک 
رنگرز بســیار توانای رنگرزی ســنیت 
بودند و چه زیبا به نمایش گذاردند.  

- خوب بیائیم سراغ آرشیو موزه فرش 
آیا فرشهایی بیرون از موزه هست که 
شما دوستش داشته باشیم وبگید که 

کاش این داخل موزه بود.
 بله بعیض از فــرش های که خارج از 
ایران هستند که واقعا خدا را شکر که 
همون خارج از ایران است . البته توی 
ایران هم هســت توی بعیض از خونه 
ها خییل فرش های نفیس ای رو دارند.

 - میدونین چرا من این سوال رو میپرسم 
یم خواهم بگم آیا همه فرشهای موزه 
فرش نفیس هســتند و مــوزه ای و آیا 
فرشــهای موزه ای هستند که خارج از 

موزه باشند؟   
بله فرش هایی هستند که به ما تحمیل 
شد و ما فقط داریم هزینه یم کنیم ، برای 
هوادهی، ســمپایش و غیره هزینه یم 
کنیم . یه زماین کیس تصمیم یم گیره که 
فرش خانوادگیش رو به موزه هدیه بده 
و کارشناســانه یم گفتیم نیم خواهیم 
و تشــکر یم کردیم . امــا به همین جا 
ختم نمیشــد و خییل اصرار داشتند که 
در موزه نگهداری بشــه. ویل بعد دیدم 
نمیشــه مقاومت کرد وگفتیــم که این 
دیگه چه کاریه قرار شــد که اهدایی ها 
را هم با صالح دید کارشنایس قبول کند 
یک سری هم که برامون دردسرآفرین 
بودند آمدند و فرشــهایی را به ما اهدا 
کردنــد که اصًال مــا نفهمیدیم چی بود 
گفتند ما یک کار شــگرفی کردیم و بعد 
دردسرهای رو درست کردند گفتن حاال 
بهم پسشون بدین یا پولمون رو بدید، 
کارهــای عجییب انجام یم دادند. بله ما 
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فرشهایی داریم که بعیض هاشون واقعا 
ارزش موزه را ندارند. بله مثًال فالن نهاد 
نتونســت فرش هاشــو نگهداره داده 
به موزه بعیض هــم از فرش های خانه 
های مصــادره ای هم بــوده ما مجبور 
شدیم بگیریم. یه مقداری از طرف بنیاد 
مســتضعفان بود، ازریاست جمهوری 
بود البته  فرش هــای خوب هم توش 
بود در هم بود بله  نگهداریش ســخت 
هســت هوادهی و غیــره خییل هزینه 
بــرداره اما دلمون نمیاد حیت اگر موزه 
ای هم نباشــه. بعد اگــر فریش خراب 
بشه سرایت میکنه به بقیه رو هم خراب 

میکنه آسون نیست پروسه داره.
 - خوب امکانش نیست که برای مخارج 
موزه بفروشید االن خییل از کشورهای 
جهان توی موزه هاشون دارند این کار 

را انجام یم دهند 
ما فقط میتونیم پیشــنهاد بدیم به اداره 
کل موزه ها، آره میتونیم اینو پیشــنهاد 
بدیم ویل یک پروســه طــوالین مدت 

هست.
- عالقه شخیص خودتون به کدوم فرش 
هاســت و توی منزل چــه نوع  فریش 

دارید؟
مــن خودم تــوی خونه فــرش به اون 
صــورت نــدارم پولــش رو نــدارم که 
فرش های آنچناین داشــته باشم. من 
فرشهای قشقایی رو خییل دوست دارم 
مال عشــایر هست خییل خوشگلن به 
سلیقه امروزی هم سازگارند فرش های 
عشایری به سلیقه امروزی و مدرن  یم 
خوره اما فرش های کالســیک واقعًا به 
درد خونه هــای پدربزرگ و مادربزرگ 
ها یم خــوره. البتــه خودمونم کم کم  
داریم مادر بزرگ میشیم ویل نیم دونم 
چرا نظر شــخیص من البته من فرشای 

کردســتان را خییل بیشتر دوست دارم 
رنــگ های خییل شــاد و ســرزنده ای 
دارند یا فرش هایی که کف ساده تر رو 
بیشتر دوست دارم یه فرش داریم توی 
آذربایجان فرش تمام ابریشــم نارنجی 
حوض ماهی توش هســت توی فرش 

های موزه اون رو خییل دوست دارم. 
- دربــاره معماری موزه فــرش خاطره 

دارید؟
ببینید مــا در مورد معماری موزه فرش 
اطالعاتمون خییل کمه فقط میدونیم که 
در دفتــر مهندس فرمانفرمایان طراحی 
شده و نقل وقول خییل زیاده ییک میگه 
شبیه سیاه چادرهای عشایره، ییک میگه 
اینها نمادهــایی از تارو پود قالیه وییک 
میگه شــبیه دار قایل اســت و... فیلم 
چهل ســالیگ رو دیدیم آقای ژوله ییک 
از مهندســین رو آورده بود یک سری 
توضیحات دادند چیزی که در موردش 
کامل میدونم اینه که کامران دیبا اینجا 
را ســاخته . ایجــاد پروژه ســاختمان 
ســازی در 1۵ سال طول میکشه زمین 
بسیار وســیع بوده جنب موزه معاصر 
وبازارچه بــوده قرار بوده که اینجا یک 
مــکان فرهنیگ باشــه بازارچه در اصل 
مال ماســت به هر حال مال هریک که 
بوده و قرار بوده که موزه فرش افتتاح 
بشــه بعد بروند دوباره آن را ساخت و 
ســاز بکند ســاختمان دیگه ای داشته 
باشند برای فروشــگاه های بزرگ اول 
اینکه اینجا 1۵00 تخته فرش نداشــته 
نهایتًا ۲00 تا داشته به تدریج زیاد شده 
اینا پیش بیین این رو کرده بودند که این 
انبار کفــاف این همه فرش رو نمیده در 
نظر گرفتــه بودند پارکینگ هم باشــه 
که مردم که میان برای بازدید ماشــین 
هاشــون رو پارک  کنند واین ساختمان 
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1۲ ســاله که طول کشید که ساخته بشه 
و در ســال 1۳۵۶ باالخره افتتاح شد. ودر 
مــورد ســاختمان کوچک قبلــه ماجرایی 
داره کــه کامران دیبا میگه که من میومدم 
میدیدم اینها قبله رو اشتباه ایستادن نماز 
یم خونن ،کامران دیبا اومده یک انقالیب 
ایجاد کرده اندیشه ی مذهیب در اون بوده 
که اومده اینجارو ساخته البته نظر شخیص 
منه و فکر میکنم موقعیتــم در نظر گرفته 
وقیت دیده که کارگرها اشــتباه یم ایستن 
برای کعبه این کعبه رو  درست کرده که بال 
تشبیه خانه ی خداست. دوتا مکعبه توی 
هم یک و یک شــکاف هم بینشون افتاده 
کــه جهت قبله رو نشــون میده . ســفف 
نداره کامال ساده و معنوی یک جوری قبله  
نماست . منتها در مورد موزه چیز بامزه ای 
تعریف کنم وقیت توی تهران داشت انقالب 
میشده چون اینجا ما پنجره نداریم این را 
من از همکاران قدییم شــنیدم دورموزه 
هــم در آنزمان  اصًال نــرده نبوده با زمین 
خیابان ییک بوده من عکسش رو هم دیدم 
بعدا نرده میذارن انگار با مبلمان شــهری 
ییک بوده مثال انگار تو دل خیابون یکهو یه 
ساختمان بدون پنجره هم وسطش هست 
که وقیت انقالب شده گفتن اینجا شکنجه 

گاه ساواکه و مردم رواینجا شکنجه 
میدن چون هیچ پنجره ای به بیرون 
نداریم  شــایعه اش تقویت شده 
بود تا بعد کــه فهمیدند که واقعی 

نبوده.
-سوال آخر هم اینکه آیا کتابخانه 
اینجا کتابخانه جامعی است و تمام 

کتب فریش را دارد؟

بله کتابخانه خویب داریم اما نمیتونم 
بگم از لحاظ فریش کامال جامع است  
چــون ما کتاب ها ی فریش خییل کم 
داریم کتابخونه ی ما به  همه هنرها 
پرداختــه در مورد فــرش کم داریم 
ویل درباره هنرها ی سنیت خییل غین 

است. 
اما کتابخانه  مرکــز میل فرش بهتره 
اونا خودشــون با بودجه خودشون 
کتابهای زیادی هم خریداری یم کنند 
و هم اسپانسرنویسنده ها امیشوند 
و کتابهای تخصیص که در مورد فرش 
نوشته میشه رو به چاپ یم رسونند. 
اما مــا اگه کیس بهمــون کتاب بده 

خوبه میگیم دست شما درد نکنه.
- در آخر هر نوع صحبیت و یا راهنمایی 

برای کارپت پالس دارید بفرمایید.
در اولین مرحله از شــما تشکر یم 
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کنم برای این کارها و از مجله اینترنیت که با 
توجه به تمام مشــکالت آن را هرماه بدون 
هیچ چشمداشیت فقط برای فرش ایران راه 
اندازی کردید و برای آن زحمت یم کشید. 
راســتش همــه درد دلها را طــی مصاحبه 
گفتم اما فقط یک چیز هســت که باید بگم 
که میدونم االن وضعیت اقتصادی بســیار 
سخته و در ضمن وضعیت فرش هم بسیار 
سخت تر شــده و دراین برحه از زمان به 
فرش پرداختــن و تحصیالت بــرای فرش 
یک ریسک محسوب یم شود خودم هم 
جوان دارم و میدونم همه چیز سخت شده 
و شعار هم نیم خوام بدم اما فکر کنم ییک 
از بهترین کارها برای موزه ها ، بازدید کردن 
از آنهاست. خصوصا موزه فرش که بسیار 
محجور واقع شــده. بازدید از موزه فرش 
برای اینکه حداقل بدونیم دســترنج نیاکان 
ما چه ماحصیل داشــته چقدر یم تونه در 

شناســایی هویت مــا ، مردم مــا، هنر ما 
تاثیر داشــته . حداقل بچه هامون رو برای 
اینکه اطالعایت داشته باشند حتما به موزه 
بیاوریم مخصوصا مــوزه فرش که مطمئن 
باشید طرز فکرتون عوض میشه . اینطوری 
نیست شما فکر نکنید موزه یه جای دلمرده 
، غمگین ، خاک گرفته است . البته ما وقیت 
بچــه بودیم هم وقیت انتخــاب بین موزه و 
شهر بازی بود خوب مسلما شهر بازی را 
بدون هیچ فکــری انتخاب یم کردیم چون 
پویاســت و شــادی داره اما باور کنید اگر 
بچه هامون رو با موزه آشنا کنیم یم بینیم 
که آنها هم عالقمند یم شوند من اصال یک 
درخواســت دارم که هر کــیس اگر ایده و 
فکری داره حیت اگر کوچک هم باشــه به 
ما بگه و کمک کنه چون در هر ســری یک 
فکری است و حیت ما از ایده های کوچک 

هم بسیار استقبال یم کنیم .
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گفتگو

خانم نسترن نیک نژاد
امین اموال موزه فرش ایران

این یک گفتگوی خودمانیست  با یکی  از دست اندرکاران فرش 
نه مصاحبه رسمی ، بهمین سبب هر آنچه که نوشته شده بی 
هیچ کم و کاست  و با همان لحن گفتمان نگارش شده است.
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-لطفا بیوگرافی از خودتان بفرمائید
نســترن نیــک نــژاد هســتم متولد 
فروردیــن 1۳47 در قزویــن هســتم 
و لیســانس موزه داری هســتم .و از 
ســال 1۳71 جذب موزه شدم . البته 
زماین که درســم تمام شــد سازمان 
از ما خواســتند که انتخاب کنیم کجا 
بریــم که من خــودم مــوزه فرش را 
انتخاب کردم کــه البته جای خایل در 
موزه فرش نداشــتند و من را به موزه 
هنرهای تزئیین در کریمخان فرستادند 
و مــن کارم را از آنجا شــروع کردم . 
البته ســاختمان برای موزه ســاخته 
نشــده بــود و چون اســتیجاری بود 
مجبور به تخلیه شدند و آثار رو بردند 

کاخ نیاوران و یکســری از آنها را یم برند 
اصفهان موزه هنرهای ســنیت و من چون 
بــه روش کارکاخ نیاوران عادت نداشــتم 
چون اونجا ســاعات کاری شیفیت بود و 
من نیم توانســتم کار کنــم برای همین 
رفتم کاخ سعد آباد که حدود یک ماه آنجا 
بودم موزه خانــم آبکار بودم بعد متوجه 
شدم حکم من برای موزه فرش زده شده 
کــه اقدام کردم و شــهریور 74 در زمان 
ریاســت آقای ابوالفضل وکییل به موزه 
فرش آمدم و من راهنمای موزه شدم. من 
به موزه هنرهای تزئیین بسیار عالقه مند 
بودم برای اینکه تمایم هنرهای دســیت 
بود نقایش بود، پاپیه ماشه بود، قلمدان 
، رودوزی ، خوشــنوییس بــود و من در 
آنجا بسیار لذت یم بردم برای اینکه مثل 
یک دانشگاه بود و من خییل چیزها آنجا 
یاد گرفتــم . اما وقیت آمــدم موزه فرش 
دیگه بطور اخــص در مورد فرش تحقیق 
و مطالعه کردم و بسیار به فرش عالقمند 
شــدم و در باره راهنمایی به دانشجویان 
و محققین خییل کمــک یم کردم وبقول 
معروف برای آنها سنگ تمام یم گذاشتم 
تا اینکه در زمان ریاســت خانم دادگردر 
ســال ۸۳ من را برای امین اموال کاندید 
کردند.و از آن زمان تا امروز در این پست 

هستم. 
وظایف  امین اموال چه چیزی است وآیا 

دارای الزامات خایص هست؟
امیــن اموال از بین کارمندان رســیم که 
بایــد دارای صالحیت های زیادی باشــد 
انتخب میشه اول اینکه امانت دار باشه ، 
اخالق و رفتار مناسیب داشته باشه،وظیفه 
شناس باشــه حتما کارمند رسیم باشه 
ودارای مــدارک تحصییل الزم باشــه که 
بعــداز تائیدهمــه موارد از طــرف مدیر 
مجموعه به اداره اموال سازمان پیشنهاد 
و معرفی میشه و آنها در مورد آن شخص 
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تحقیق یم کنند و بعد از اینکه تائید شد. و 
کارش حفظ و صیانت آثار هست .تحول 
و تحویــل آثارهســتش. مثالوقیت که در 
موزه قرار است نمایشگاهی برگزارشود 
و یا نمایشگاههایی برای خارج از کشور 
برگزار میشــود باید آثار را با سالمت از 
مخزن خارج کند و باید در حین نمایشگاه 
مواظبت کامل را داشــته باشد و دوباره 
در بازگرداندن آثــار به مخزن نیز تمایم 
مراقبــت هــای الزم را انجــام دهــد. و 
دیگراینکــه از جهت خرید فرش و یا آثار 
و امانت از مراکــز دیگر از جمله از کاخ 
ها و ســازمانهای مختلــف وقیت به موزه 
ســپرده یم شــود باید در دفاتراموال و 
فرم های مخصوص با شماره بندی خاص 
ثبت شــود و با امضا و تائید امین اموال 
به امضای مدیر مجموعه هم میرســد و 

پس از آن دفاتر نزد ذیحسایب میرسد و 
پس از میره دارایی و تائید نهایی میشــه 
. این فرم ها در اصل ســه نسخه هستند 
یک نســخه موزه ، یک نسخه دیحسایب 
ســازمان و یک نســخه هم اداره دارایی 
البته چند سایل است که این کاغذ بازی 
ها از بین رفته و با یک نرم افزار مخصوص 
بــه نام جام در کارتابل اینترنیت انجام یم 

پذیرد.
- هر چند وقت یکبار هوادهی فرشــهای 

انجام یم شود؟
چــون فرشــها زیــاد اســت هر ســاله 
هوادهی انجام یم شــود.مثال 1۳0 تا که 
در نمایشــگاه هســت که کنار بگذاریم 
فرشــهای دیگــر کــه در انبار اســت و 
فرشهای بزرگ پارچه را بیرون یم آوریم 
و هوادهــی را انجام میدهیــم که البته از 
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سال ۸۵ که کادر خدمایت از موزه رفته 
است ما برای حمل و نقل به مشکالت 
بســیاری برخوردیم و برایمان سخت 

شده. 
-در مورد مخزن نگهداری و کارهایی که 
برای فرشــهای موزه در این چند سایل 

که شما امین اموال بودید بفرمایید.
ما از ســال ۹0 تا امســال فکر یم کنم 
4 دوره هوادهــی فرشــهای مــوزه را 
داشتیم و طی این دوره ها  انبار موزه را 
بازسازی کردیم . چون کف انبار لمینت 

قهوه ای بود که در اصل 
باید کــف انبار ســنگ 
ســفید باشــه کــه اگر 
جانوری و یا حشره ای 
بیاد کامال دیده شــود و 
این بازسازی کار بسیار 
ســنگیین بود هــم باید 
از فرشــها مراقبت یم 
کردیم و هم کارگران کار 
انجــام یم دادند خییل 
سخت بود که در زمان 
قدرت  خانــم  مدیریت 
آبادی در ســال۹۵ بود 
که با همــکاری گروهی 
هــم از دوســتان و هم 
توانســتیم  همکاران  از 
که فرشها را عدل بندی 

کنیــم  و مخــزن راخــایل کردیم و کف 
مخزن را کندند و ســنگ کردند تا کامال 
بهینه شــد.او از کارهای دیگر که انجام 
دادیــم دو تــا کفراژ) کشــوهای بزرگ 
جهت نگــه داری فــرش( از نوع خود 
تغذیه ای که یعین خودش دما و رطوبت 
را بوســیله منافذی کــه دارد در حالت 
اعتدال نگه یم دارد. که این کشــوها را 
برای فرشهای صفویه و قاجار سفارش 

دادیم چون فرشــها بسیار قدییم هستند و 
کامال در همان صفح کشــو پهن یم شــود و 
قالیچه ها لوله نیم شــوند. و اتفاق دیگری 
که انجام دادیم این است که ما بیش از۲00 
قطعه طــرح و نقــش داریم کــه مربوط به 
زمانهای قدیم اســت و در قفسه های فلزی 
چیده شده بود که برای آنها هم از استندهای 
رییل ســفارش داده شد و تمایم کارها قاب 
گرفته شــد و داخل این اســتندها بصورت 
مرتب چیده شده است. و انبار باال هم برای 

فرشهای بزرگ پارچه ساماندهی شد.

آیا تا بحال مورد بحراین برای فرشها بوجود 
آمــده مثال از لحاظ رطوبت و خرایب در انبار 

صدمه ای به فرشها زده شده است ؟
در این مدیت که امین اموال بودم یکبار مورد 
بحراین داشتیم که سرویس قسمت سربازان 
نگهبــان نم داده بود و رطوبت رفته بود باال، 
که سریع زنگ زدیم و آمدند درست کردند. 
در اصل دما و رطوبت باید ثابت باشه یعین 

اون نوسان رو نداشته باشه .  
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 - درداخــل خود مجموعه موزه مشــکیل برای 
نگهداری نیســت و آیا  مکان موزه کامال کفاف 

فرشهای موزه را دارد؟
نه متاســفانه ما مشــکیل که بــرای پهن کردن 
فرشــهای بــزرگ داریــم همین اســت که این 
فرشــهای بــزرگ را بغیــر از پاســیو در داخل 

توانیم جای  مجموعه نیم 
دیگری قرار دهیم و تعداد 
این پاســیوها 7 تا است.و 
یــک سیســتیم  ما  اگــر 
داشــتیم کــه میشــد این 
فرشــها را هر ۳ ماه یکبار 
تعویض یم کردیم بســیار 
خــوب بود بــرای اینکه ما 

فرشها بلندتر بشود. 
جنــب  ضمــن  در 
مــوزه فــرش ۸000 
متــر زمیــن اســت 
برای ســاختمان  که 
جدید شماره ۲ موزه 
مناســب یم بود که 
بتوان فرشــهای بزرگ پارچــه را در آن 
به نمایش بگذاریم .که این قطعه زمین 
درآنزمان بازارچه هنر درســت شد اما 
بر طبق اســناد موجود ایــن زمبن  به 
موزه تعلق دارد البته بین موزه هنرهای 
معاصر و موزه فــرش برای مالکیت آن 
بحث اســت بهر حال کــه فعال نصیب 
هیچکدام نشده وغرفه های بازارچه در 
آن قــرار دارد که البته قرار نبود به این 

شکل باشد.
-بفرمایید از لحاظ فین و هنری فرشهای 
بزرگ پارچه حداکثر چه اندازه هستندو 
آیــا از لحاظ هنــری ارزششــون واقعا 

باالست ؟
بزرگتریــن انــدازه فریش کــه در موزه 
هســت 1۳0 متره و بافت مشــهده و 
شناسنامه دارند. فرشــهای صفوی از 
ســالهای ۵۲ ایل ۵۶ از طرف دفترفرح 
از مراکز مختلف خریداری یم شود که 
برای افتتاح موزه با کارشنایس و دستور 

فرشــهای بزرگ زیادی داریم که هنوز به 
نمایش درنیامــده و چون امکان جابجایی 
آن بسیار مشکل اســت ما دشواری این 
را داریم مثال ما فریش داریم که 1۳0 متره 
هــم امکان جابجایی رو نداریم و هم جای 

نمایش را نداریم .
در مصاحبه ای که در بدو تاســیس موزه 
در جراید به چاپ رســید ســوال شد که 
اگر این موزه را یم خواســتیم برای موزه 
فرش دوباره بسازیم ارتفاع رو باید بیشتر 
بگیریــم و این یــیک از نقص هــای موزه 
اســت با اینکه ارتفاع این موزه خییل بلند 
اســت اما باز هم جا داشت برای نمایش 
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مســتقیم دفتر مخصوص و به نمایندیگ 
اردشــیر زاهدی با قیمت های مشخص 
و در اندازه هــای مختلف خریداری یم 
شــود و تعــداد 140 قطعه هــم از کاخ 
گلســتان یم آورند و موزه با تعداد ۲00 
قطعه فرش افتتاح یم شود.و در آن زمان 
تمام کفراژهای فــرش خایل بوده و این 
کفراژها ساخت فرانسه بود و هر کدام 
برای یک فرش بود. انقالب که میشه به 
فرمان رهبری قرار میشود که فرشهایی 
کــه در کاخها و خانه هــای مصادره ای 
بود جمع آوری بشــه و کارشنایس بشه 
مثال در آنزمان سن فرشها 70 ساله بود 
که مربوط بــه دوران پهلوی اول و دوم 
محسوب یم شــد که این کار به عهده 
شرکت سها یم فرش ایران قرار گرفت 
و در آن زمــان آقــای بابایی کارشــناس 
شرکت ، فرشــها را کارشنایس کردند و 
فرشها را به موزه سپردند.و فرشهایی از 
کاخ مرمر و نهاد نخست وزیری آنزمان 
و از کاخ گلســتان نیز آوردند. و تعدادی 
هم خریداری میشه و تعدادی از فرشها 
هم اهدا یم شــود . بطور مثال در سال 
1۳۹0 در زمان ریاست آقای اسکندرپور 
بودکــه  یک اتفاق جالب افتاد که یکروز 
آقای مهندس ملول تماس گرفتند و گقتند 
بیایید و فرشهای ما را ببرید که من هنوز 
آقای مهندس ملول را نیم شــناختیم و 
گفتیم باید این فرشــها کارشنایس بشه 
اما ایشــون گفتند که با حفاظت بیایید و 
فرشــها را ببرید که ما هم رفتیم و منزل 
ایشــان در خیابان فرشته بود که دیدیم 
که چه فرشهای بزرگ پارچه و نفییس را 
به موزه هدیه دادند که اکنون در قسمت 

ورودی موزه همه آنها آویخته شدند 
- چه تعداد فرش ایشــون به موزه هدیه 

دادند؟

در همان روز اول تعداد ۲۶ قطعه فرش 
را عــدل بندی کرده بودند که ما آوردیم 
و ظــرف یکماه بعد هم ۲ تا فرش دوران 
قاجــار را هدیه دادند که جمعا ۲۸ قطعه 
فرش به موزه هدیه دادند.و ایشان این 
فرشها را ظرف مدت ۳0 سال از حراجی 
های بزرگ مثل حراجی ساتیب خریداری 
شــد. و بیشتر فرشها کرمان بود.و آقای 
ملول دو سال پیش 1۳ قطعه از فرشهای 
خودشان و نقره جات را هم به نگارستان 

هدیه دادند.
-دیگر چه کســاین بصورت اخص فرش 

به موزه هدیه دادند؟
ییک دیگه آقای ریض میری هســتند که 
ســال 7۶ بود که ۲1 قطعه از فرشهایی 
کــه خودشــان تولیــد کردند بــه موزه 
هدیه کردند که البته کارهای نو هســتند 
اما کارهای زیبای قشــقایی و عشــایری 
اســت که در آینده مــوزه ای خواهند 
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شــد . و یک نمونه دیگر هم خانم شهناز 
وخشــورفر یک فرش که بافت تبریز و یا 
هرکه باشــه به موزه هدیه کردند و  آقای 
محمود نوری که تولید کننده هستند هم 
یک قطعه فرش از نســل جدید فرشهای 
ســوف به مــوزه هدیه دادنــد. چون ما 
فرشــهای سوف دوران صفویه و قاجاریه 
را داریم اما این فرش نسل جدید و بافت 

امروز بود.
- تقریبا تا بچند تا نمایشگاه برگزار شده ؟
خییل نمایشگاه برگزار شده تقریبا هرساله 
چندین نمایشگاه داشتیم مثل نمایشگاه 
فرشهای درخیت ، فرشهای سنه ، کاشان، 
غیره که در طول ســال برگزار یم شد. و 
بعد سال ۹0 آقای ژوله با هزینه خودشان 
حــدود ۲00 تا عکس گرفتنــد و در حال 
چاپ کتاب هستند. و مهمترین کاتالوگ 
هــم فقط کاتالــوگ دوران صفویه بود که 
آنهم خییل رایض کننده نبود که البته موزه 
فرش باید هر چند یکبار کاتالوگ چاپ کنه 
و باید بودجه داشته باشیم که متاسفانه 

بودجه کافی در اختیار نداریم .
- چرا سایت ندارید؟

راستش دغدغه اصیل ماست اما این چند 
ساله نتونستیم بخاطر بودجه ای که باید 
برایش در نظرگرفته شود هنوز نتوانستیم 
سایت را راه اندازی کنیم . فعال با صفحه 
اینستاگرام که من یم گردانم و تویتر که 
به تازیگ راه اندازی شده پیش یم رویم .

- خوب کالم آخر
کالم آخر اینکه لطفا به بازدید موزه بیایید، 
بچه ها را تشویق به بازدید از موزه کنید 
. درســت اســت که االن دوران اپیدیم 
کروناســت و موزه تعطیله اما امیدواریم 
که بزودی این دوران تمام شود و دوباره 
بازدیدها شــروع شــود و از خانواده ها 
خواهش یم کنیم فرزندانشان را با موزه 

ها بیشتر آشنا کنند.
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ویژه نامه

منشــأ و زمان پیدایش نوروز، به درســیت 
معلوم نیست. برخی از روایت های تاریخی، 
آغاز نوروز را به بابلیان نسبت یم دهد. بر 
طبق این روایت ها، رواج نوروز در ایران به 
ســال ۵۳۸ )قبل از میالد( یعین زمان حمله 
کوروش بزرگ به بابل بازیم گرددهمچنین 
در برخی از روایت ها، از زرتشت به عنوان 

بنیان گذار نوروز نام برده شده است
و در برخــی دیگر از متن های کهن ایران از 
جمله شــاهنامه فــردویس و تاریخ طبری، 
جمشید و در برخی از متن ها، کیومرث به 
عنوان پایه گذار نوروز معرفی شده اســت. 
پدیدآوری نوروز در شــاهنامه، بدین گونه 
روایت شده است که جم در حال گذشتن 
از آذربایجان، بر روی تخت جمشیدی ارگ 
جمشید در آنجا فرود آمد و با تاجی زرین بر 
روی تخت نشست با رسیدن نور خورشید 
به تاج زرین او، جهان نوراین شــد و مردم 

شــادماین کردند و آن روز را روز نو و جم 
را جمشــیدنامیدند. مهم تریــن چهره های 
اســطوره ای مانند جمشــید، ســیاوش و 
کیخســرو پیوندی نزدیک با نوروز دارند. . 
نوروز روز پیروزی بزرگ جمشید بر دیوان 
اســت که نماد پلیدی هایی چون ســرما، 

تارییک، جهالت و خشونت بودند.     
برخی گمان دارند که کوروش بزرگ، نوروز 
را در ســال ۵۳۸ )قبــل از میالد(، جشــن 
مــیل اعالم کرد. و در ایــن روز برنامه هایی 
برای ترفیع ســربازان، پاکسازی مکان های 
همگاین و خانه های شــخیص و بخشــش 
محکومان اجرا یم نمود. به این گمان، این 
آیین ها در زمان دیگر پادشاهان هخامنیش 
نیز برگزار یم شــد. گفته یم شــود که در 
زمان داریوش یکم، مراسم نوروز در تخت 
جمشید برگزار یم شد و جشن نوروز را با 

شکوه برپا یم کردند.
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در زمــان اشــکانیان و ساســانیان نیز 
نوروز گرایم داشــته یم شــد. در این 
دوران، جشن های متعددی در طول یک 
سال برگزار یم شد که مهم ترین آن ها 
نوروز و مهرگان بود. برگزاری جشــن 
نوروز در دوران ساســانیان، چند روز 
)دست کم شش روز( طول یم کشید و 
به دو دوره نوروز کوچک و نوروز بزرگ 

تقسیم یم شد.
از زمان هرمز اول مرسوم شد که مردم 
در شــب نوروز آتش روشــن نمایند. 

همچنین از زمان هرمز دوم، رسم
دادن ســکه به عنوان عیــدی در نوروز 

متداول شد.
در میان همٔه جشن هایی که پس از اسالم 
در ایران به دلیل یب توجهی فرمانروایان 
و مخالفت اســالم گرایان به فرامویش 
سپرده شدند، نوروز توانست جایگاه 
خود را به عنوان جشــین میل در ایران 
حفظ کند. دلیل پایدار ماندن نوروز در 
فرهنگ ایــراین را یم توان پیوند عمیق 
آن با آیین های ایراین، تاریخ این کشور، 

و حافظه فرهنیگ ایرانیان دانست.  

دســتور  بــه  ســلجوقیان،  دوران  در 

جالل الدین ملک شاه سلجوقی، تعدادی 

از ستاره شناسان ایراین از جمله خیام، 

برای بهسازی گاهشمار ایراین گرد هم 

آمدند. ایــن گروه، نوروز را در یکم بهار 

)ورود آفتاب به برج حمل( قرار دادند و 

جایگاه آن را ثابت نمودند. بر اساس این 

گاهشــماری که به تقویم جالیل معروف 

شــد برای ثابت ماندن نــوروز در آغاز 

بهار، مقرر شد که حدودًا هر چهار سال 

یک بار )گاهــی هر پنج ســال یک بار(، 

تعداد روزهای سال را به جای ۳۶۵ روز، 

۳۶۶ روز در نظر بگیرند.
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نــوروز در دوران صفویــان نیــز برگزار 
یم شــد. در ســال 1۵۹7 میالدی، شاه 
عباس صفوی مراسم نوروز را در عمارت 
نقش جهان اصفهان برگــزار نمود و این 
شــهر را پایتخت همیشــیگ ایران اعالم 

نمود.
دربار قاجار در آستانه عید نوروز تدارک 
ویژه ای برای برگزاری هرچه باشکوه تر 
مراسم عید نوروز یم دید. مراسم اصیل 
»ســالم نوروزی« بود که در سه بخش 
برگزار یم شــد. سالم عام تحویل، سالم 

عام تخت مرمر و سالم خاص سر در. یک روز 
پیش از عید از طرف رئیس تشــریفات دربار 
عیل خان ظهیرالدوله داماد شــاه برای طبقات 
مختلف دعوتنامه فرستاده یم شد و مدعوین 
بایســیت یک ساعت قبل از تحویل حضور به 
هم رسانند. ســالم عام نوروز در تخت مرمر 
واقع در کاخ گلستان اجرا یم شد. در هنگایم 
کــه تنها چنــد دقیقه به حلول ســال نو باقی 
اســت، نظام العلما با محلول طال بر کاسه ای 
چیین رقم ســال نــو و زیــر آن آرزوی برکت 
را یم نویســد، اکنون دیگــر منجمین عالمت 
یم دهند و توپ شلیک یم شود و منجم بایش 
رســمًا به اطالع شــاه یم رســاند که سال نو 
آغاز شده است، بالفاصله روحانیون حاضر و 
صاحب منصبان بانگ مبارک باد بریم دارند. از 
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طرف مستوفی الممالک کیسه های متعدد 
از سکه های جدیدالضرب طال و نقره تقدیم 
شاه یم شود. شــاه محتوی آن ها را روی 
یک ســیین بزرگ نقره یم ریزد آن ها را با 
هم مخلوط یم کند و به هر یک از حاضران 
چندتایی از آن ها یم دهد زیرا گرفتن سکه 

نو به هنگام تحویل سال میمنت دارد.
پس از انقــالب 1۳۵7 ایــران، گروهی از 
روحانیــان شــیعه به بدگــویی از نوروز و 
مخالفــت بــا آیین هــای آن پرداختند، اما 
هنگایم که دلبســتیگ شدید مردم به این 

جشن را به چشم دیدند، دم فروبستند.
در سال های اخیر نوروز، به معنای واقعی 

کلمه، جهانگیر شده است .

مجمــع عمومی ســازمان ملل در 
سال ۲۰۱۰ با تصویب قطعنامه ای 
۲۱ مارس برابر با اول فروردین را 

روز جهانی نوروز اعالم کرد

در روزهای آخر اسفند

کوچ بنفشه های مهاجر

زیباست

در نیم روز روشن اسفند

وقیت بنفشه ها را از سایه های سرد

در اطلس شمیم بهاران

با خاک و ریشه

میهن سیارشان

در جعبه های کوچک چویب

در گوشه  خیابان یم آورند

جوی هزار زمزمه در من

یم جوشد

ای کاش

ای کاش آدیم وطنش را

مثل بنفشه ها

در جعبه های خاک

یک روز یم توانست

همراه خویش ببرد هر کجا که خواست

در روشنای باران

در آفتاب پاک

محمد علی شفیعی کدکنی
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تبلیغات
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- شال و روسری ابریشمی نقاشی شده با دست ) باتیک(
-کراوات های نقاشی شده 

- مانتو های باتیک
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نوشته - حیدر میراین 

مقاله تخصصی

نقوش لری قالی ایالم

این مقاله خالصه ای از طرح تحقیقایت  
»شناســایی و ریشه یایب نقوش بویم 
فرش ایالم«اســت، که در حال اجرای 
فاز دوم تحقیق میداین قــرار دارد،  از 
این رو برخی یافته های تحقیق به عنوان 
سند در این مقاله استفاده شده است.
ایالم اســتاین اســت ، با قدمت چند 
هزار ساله ، و قسمیت از عیالم باستان 
بــه مرکزیت شــوش دانیــال واقع در 
خوزستان است. اطالعات تاریخی اهل 
فن و کارشناســان فرش کشور در باره 
اســتان ایالم بســیار اندک است، این 
بیاطالعی سبقه ای به درازای ۲00 سال 
دارد ، چون بــا روی کار آمدن خاندان 
قاجار، و دشمین این سلسله با خاندان 
ُلرتبار زند، جفاهای فراواین به این قوم 
دالور رفت، که گوشه گوشه تاریخ گواه 
و مؤید این مطلب است، بعد از قاجار 
و با کنار رفتن غالمرضاخان فییل آخرین 
وایل لرستان پشتکوه )ایالم کنوین( این 

قوم، ارزش و اهمیت منطقه ای خود را از دست داد 
، از ســویی دیگر سیاســت ها تمرکز گرایانه دولت 
رضاخــاین، و قتل و غارت مناطق لرنشــین و اعدام 
خوانین ُلَر، همه و همه دست به دست هم دادند ، تا 
چهره کنوین ایالم  )لرستان پشتکوه( در طول سالیان 

به صورت محرومییت عمیق جلوه کند!  
ایــن اســتان  از نظر زباین و قویم تنــوع خایص در 
اقلیم های مختلف خود  دارد، که اهم آنها عبارتند از  : 
1- لــری  ۲- لیک  ۳- کردی  4- عریب ،  از آنجایی که 
همه اینان اعم از ُکرد و ُلر و لک، به دست بافته های 
خود قایل ُلری یم گویند، تمام نقوش بویم اســتان 
را در زیــر گروه نقوش ُلری بــرریس میکنیم، لذا بر 
آن شــدیم، که با مراجعه به نمونه های یافته شــده  
ویژیگ هــای خــاص  این منطقه را شناســایی کنیم ، 
همانگونــه که یم دانیم ، در حال حاضر با رواج جا به 
جا بافی هایی که در سراســر کشور رخ داده است، 
قایل بافی ســنیت رو به افول نهاده ، به طوری که در 
اســتان ایالم کارگاهی که نمونه هــای محیل را ببافد 
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وجود نــدارد، و اکثر بافندگان 
فعال استان با داشتن سفارش 
بافــت طرح  قم ، کاشــان و 
نایین ، هویت بویم خویش 

را فراموش کرده اند. 
جالب است بدانیم کیفیت 
قایل های طرح قم و کاشاِن 
که توسط بافندگان استان 
ایالم بافته شــده، از خود 
مناطق قم و کاشان بهتر 
اســت و حــیت قیمــت 
آنهــا نیز کــیم باالتر از 
نمونه های اصیل است! 
ایــن در حایل اســت 
کــه نمونــه طرح های 
این  یافت شده،  ُلری 
تحقیــق در نوع خود 
هســتند،   یب نظیــر 
کارشناســان؛  همه 
فــرش ایــالم را به 
و  قــم  طرح هــای 
کاشان یم شناسند 
، اما شــاید کمتر 
کیس بدانــد، که 
با  اســتان  ایــن 
به قدمت  توجه 
خــود  دیرینــه 
یــیک از مراکز 
مهم قایل بافی 
غرب کشــور 
اســت  بوده 
ایــن  در    !
هنوز  استان 
از  بخــیش 
بــا  مــردم 
دامداری 
و زنــدیگ 
کوچ روی 
زندیگ 
یم  کنند، 
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ودر آن همه نوع اقلیم اعم از کوهستان 
، دشــت ، کوهپایه ای و ســرد سیر و 
گرمســیر و معتدل دیده یم شــود ، به 
تعبیــر دیگر ایــالم یک ایــران کوچک 
اســت . زندیگ کوچ روی نیاکان  مردم 
این استان ، باعث شده است، که گاهی 
در میان نقــوش بویم رد پای قایل های 
، بختیــاری و زنجــان را در قــایل ایالم 
ببینیــم ، اما این تعداد بســیار کم اند ،  
شــاید بتوان گفت ، بیش از ۹۸ درصد 
نمونه های یافت شده متعلق به ساکنین 
بویم است، اما این نکته را باید اذعان 
نمود که قایل های این منطقه شــباهت 

زیادی به قایل های ، شمال خوزستان
) اندیمشک و شوش و  گتوند و دزفول 
و...( ، و لرســتان دارد ، و این مســئله 
عجییب نیست،  چون همه مردم ساکن 
این مناطق اصالتا ُلر تبار هســتند ، هر 
چند در ایالم کنــوین گاهًا گرایش قوم 
مدارنه به ســمت فرهنــگ ُکردی هم 
وجود دارد، اما واقعیت این اســت که 
این اســتان حداقل به مدت ۸00 سال 
به گواه  تاریخ جزو لرستان بزرگ بوده 
و از زمان حســینقیل خــان ابو قداره تا 
زمــان غالمرضاخان ابو قــداره آخرین 
وایل لرستان، این منطقه مرکز لرستان 
پشــتکوه بوده است. و این خود مؤید 
ایــن مطلــب اســت، که چرا شــمال 
خوزستان و ایالم و لرستان در بسیاری 
از سنت ها و آداب و رسوم شبیه به هم 
هســتند. در این مقاله تمــام موارد یاد 
شــده به صوریت کامــال علیم وا کاوی 

شده است. 
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قوم ُلر 
ابتدا الزم است تعریفی از قوم لر داشته باشیم 
،  قوم لر  ییک از اقوام اصیل ایراین تبار است 
که عمدتــًا در مرکز،  غــرب و جنوب غریب ، 
ســکونت دارند و به صــورت پراکنده در نقاط 
دیگر نیز یافت یم شوند، این قوم از نظر زباین 
به سه شاخه اصیل تقسیم یم شود که عبارتند 

از: 
1- ُلری لیک۲- لری بختیاری ۳-  ُلری باال گریوه 

ای یا خرم آبادی 
بنا بر برریس مؤلف و تماس  با مناطق مختلف به 
طور قطع یم توان گفت که لرها در 14 استان 
کشــور به صورت متمرکز یــا پراکنده زندیگ 
یم کنند ، که این استان ها عبارتند از: خوزستان - 
لرستان  -چهارمحال و بختیاری-کهکیلویه و بویر 
احمد-بوشهر -همدان- ایالم- کرمانشاه- فارس-

قزوین -مرکزی -اصفهان-تهران - خراسان.
جالب تر این است، که بدانیم جمعیت لرهای 
ساکن خوزستان از خود لرستان بیشتر است، 
دو دلیل عمده این پراکندیگ قویم عبارتند از:  
، 1- ســرکوب و تبعید لرهــا در دوره قاجار به 
خاطر انتقــام از کریم خان زند توســط امرای 
قاجاریه ۲- اصالحات اریض رضاخاین و تبعید و 
یک جا نشــین کردن عشایر ُلر ... این دو دلیل 
در طول ســالیان دست به دست هم داده اند 
،  تــا قوم لر را تضعیف کرده و امروزه این قوم 
چنان پراکنده شــده اند ، که کم کم هویت و و 

قومیت آنها در خطر فرامویش است. 
 

مشخصات کیل ، قایل ُلری ایالم
 

الف -  مشــخصات فین : 1- گره متقارن ۲- نیم 
لول ۳- چله کیش فاریس 4- شیرازه همزمان  ۵- 

ابعاد مختلف ۶- رجشمار بین 1۵ تا ۲۵
 

ب- مشــخصات  ابــزار : 1- قیچی معمویل ۲- 
کارد ۳- کرکیت 4- قشو چویب۵- سوک، قالب 

جدیدًا وارد این منطقه شده است .
 

ج-مشخصات مربوط به مواد اولیه : 
1- جنس تار و پود : بیش از ۹0 درصد پنبه و 10 

درصد  پشم۲- جنس خامه :پشم
 

د-مشخصات مربوط به رنگ بندی و رنگرزی :
1-رنگ زمینه عمدتًا الیک۲- رنگ حاشیه لچک و 

ترنج : مختلف
۳- رنگ نقش مایه ها:  مختلف 4-رنگرزی معموال 
سنیت جدیدا از رنگ شــمیایی هم استفاده یم 

کنند.
 

ه- مشخصات مربوط به طرح : 
گروه طرح : طرح ُلری با نام های معمول، سوار 
دار ، چنگ گوروه ، گو چنیگ ، ســیین ، شــونه، 
گوشخواره ای، گل قطاری تعداد حاشیه : معموال 

یک حاشیه با چند ُطره.
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 ویژگی های خاص نقوش لُری ایالم
 

قوم لر به عنــوان ییک از ایالت بزرگ 
ایران تاثیر به ســزایی در رشد صنایع 
دســیت ایران زمین داشــته اســت،  
نقشمايه هاي شاخص و متداول  1۲ یا 
چند تاجــی - ۳ یا چندطوقی-گوچنیگ 
-چنگروه ای - گوشخواره ای -آینه ای- 
گل قطاری - سورمه داین یا سماوری، 
آســاره ای و...  این نقشــها و طرح ها 
كه نشــات گرفته از فرهنگ ، آداب و 
رســوم و عقايد مردمان كوچ نشين ُلر 
صورت گرفته  اســت. که در نوع خود 
یب نظیر هســتند. که ما در طول تاریخ 
شاهد ســير و سلوك و تحول و تطور 
آنهــا بوده ايم ، نقوش ُلــری ایالم در 
بر گيرنده افــكار و تفكرات زن و مرد 
ُلر اســت، این موتیف هــا در خود راز 
و رمزهايــي دارندكه كنــكاش در  آنها 
ذهن انسانها را به نوعی انتزاع زیبایی 
شناســانه یم کشــاند، به طــور کیل 
انتــزاع و تجرید دو فاکتور مهم نگارها 
و نقوش ُلری ایالم اســت. به طوری 
که فــرم کارهــا آدم را به یــاد نقایش 
غارهای قبــل از تاریخ یم اندازد. همه 
اینها نشان دهنده قدمت فرش بافی و 
هنر و تمدن در این دیار است ، شاید 
بــه گواه تاریخ که اولیــن بار گندم در 
دهلراِن  کشت شده و برای اولین بار 
بز و گاو در همین منطقه اهیل شده اند 
، شــاید اولین بار هم دراســتان ایالم 

قایل بافی را  آغازشده باشد.
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نقشها و نمادها
بنده نقشــمايه هاي ُلری  را به 10 گروه 
اصیل تفكيــك كرده ام. که هــر کدام از 
این گروها به صــورت تلفیقی هم دیده 
یم شــوند . البته با پیشــرفت عملیات 
میــداین تحقیق امــکان اضافه شــدن 

گروه ها  اجتناب ناپذیر خواهد بود .
 

1- نقشــمایه هایی منظم و هندیس : که 
حاصل كنــار هم چيده شــدن منظم و 
متقارن شــكلهاي ساده هندسي است. 
مثًال نگاره شــطرنجی از دوران پيش از 
تاريخ تأللو آب را تجسم بخشيده است. 
كه به شــيوه ســفالگران كهن شــوش 
و پارســه و بــا نقاره هــاي شــطرنجي 
نقش آفريین كرده بودند. بطور معمول در 
قالب لوزی و چهارگوش يا كثيراالضالع 
جــاي دارند. رســم متــداول ديگر، كه 
ازرنگهاي دستبافته هاي ُلری است، مهر 
كردن ســروته فرش اســت با نوارهاي 
متوازي چهارگوشهای شطرنجی كه هر 
يك لوزی شــطرنجی كوچكــی در ميان 

دارد.
 

۲- نقشمایه های متقارن:  نقویش خاص 
به شيوه آرايش چپ و راست و از جهت 
رنگ آميزی معموًال سورمه ای یا الیک با 
شیدهای مختلف . که بهترین نمونه این 
تعریف در اصطالح ُلری آینه ای است . 
در این طرح یک نقشمایه عیننًا در جای 

دیگری ازمتن فرش تکرا یم شود .
 

۳-نقشــماي هاي مركب:کــه از نقوش 
ويژه ای كه هويت مستقل دارند، گرفته 
شــده اند، هر چند كــه صورت نهايی 
آنهــا از تلفيق چند نگاره متفاوت پديد 
آمده اســت. مانند نقوش 1۲تاجی یا 

چند تاجی.
 

4- نقشــمايه هاي حاشــيه اي: کــه به 
شيوة نگاره  ســازي است و بصورت 
»پر و خالي« قــرار دارند، که البته در 
سراسر متن قایل قرار یم گیرند. مانند 

گل قطاری.
 

۵- نقشــمایه های تصویــری : در این 
گروه همانگونه که از نامش پیداست 
، نقشــمایه اصیل شــمایل انســان یا 
حیــوان را به تصویر یم کشــد،که بنا 
به مضمون با هم  فرق دارند . هرچند 
ایــن تصاویر دو بعدی و گاهی انتزاعی 
اند ، اما از نظر سادیگ اجرا شاید در 
سراسر ایران فقط از میان نمونه های  
ُلــران بختیاری بتوان برای آنها نظیری 

یافت. 
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۶- نقشــمایه های نبایت یا گیاهی : در 
این گروه گل و بوتــه با الهام و انتزاع 
از طبیعت پدید آمده اند و آنقدر ساده 
هستند ، که آدم را به یاد سادیگ قوم 
ُلر یم اندازد . چگونه چنین گل ابتدایی 
از حدود چند هزار سال پیش تا کنون 
هنوز رایج است. در حایل که فرم برخی 
از این گل ها بســیار شــبیه به نقایش 
های ما قبل تاریخ مکتوب  است. اين 
نقشمايه فراوانتر از دیگر  نگاره ها در 
قاليهای ُلری به چشم مي خورد و انواع 
و اقســام آن دامنه ای بس گسترده تر 
دارد.معتبرتريــن  شــاخصه اين قایل 
ها،  در گياهان ســه شاخه و بوته هاي 
ســه گل یا چند گل در دستبافته هاي 
ُلری به چشــم مي خورد،  كه بسته به 
عشیره داراي پراكندگي و تنوع خاصي 
مي باشــد.درخت ســرو هــم جايگاه 
خایص دارد و بــه صورتهای گوناگون 
ظاهر مي شــود و بســيار چشــمگير 
اســت، سروهايی كه به تمایم تجريد 
پذيرفته اند، تا آنهايی كه شــبه طبيعی 
اند و ســروهايی كه پيرايه ای ساده و 
آراســته دارند تا آن گروه که سرا سر 
ريزه كاری و تمام آراســته شــده اند. 
آنچه كه بــه درخت زندگــي اصطالح 
شده است، به طور معمول تك درختي 
اســت، تناور كه در ســر تا سر زمينه 
فرش شــاخه مي گسترد، برخي پر بار 
از خيال درخت افســانه ای هزار گل، 
برخي نزديكتر به درختان اين جهاین و 
برخی چندان تجريد يافته و ساده شده 
و بي اندام كه به دشــواري مي توان به 
درخت بودنشــان پي برد. نقش مايه 
درخت زندیگ آشوری- عيالیم است، 
از عهد باســتاین در هنرهــای ايراین، 
بــه خصوص نقــایش و كاشــيكاری و 
فرشبافی كاربرد مكرر گونا گون داشته 
است. لرها اغلب درخت را به تنهايی و 
بدون نگاره بر زمينه ساده و يكرنگ كه 

همراه با لچكهاي ســاده و خلوت جای 
مي دهند و اين خيال را بر مي انگيزند كه 
درخت در فضاي بيكرانه ابديت روييده 
و باليده است.صورتي ديگر از درخت 
زندگي به شــكل درخــت جاويدان، يا 
درخــت، بي پايان ظاهر یم  شــود كه 
نمودار جاودانگــي و بي كرانیگ زندگي 
اســت. درخت در باغ عدن كتاب عهد 
عتيــق دارای ويژیگ نماديــن با مفهوم 
فناناپذيری بوده و براي همين است كه 

آن را )درخت زندیگ ( مي نامند. 
  

7- نقشــمایه های گوشــواره ای یا بته 
جقه ای : در این طرح نگاره اصیل بسیار 
شبیه گوشواره است ، که در متن فرش 
به صورت منظم یا نامنظم پراکنده شده 
اســت. که البته در سراسر کشور این 
نقشــمایه را »بته جقه« یم گویند . ویل 
به نظر من این نام برازنده تر از بته جقه 
است . چرا که بسیار شبیه به گوشواره 
یا به زبان ُلری »گوشــخواره « است. 
این نگاره   هم جايگاه خاص وويژه ای در 
بين نقشــمايه های ُلری دارد. نقش بته 
چنان قابل بحث اســت كه كه مشكل 
بتوان باور داشــت . كه بته اي ســاده 
از درخت ســرو زاده شده باشد. یا از 
یک گوشــواره که زینت بخــش  زنان 
در طول تاریخ بوده اســت. این نقش 
ريشه ای اســاطيری در بين تمدنهای 
عظيم داشته  نمادی از يك سرو كه رمز 
زندیگ جاودان وخریم یب پايان اســت 
وجنبه ديگر آن زيبایئ شناخیت و تزئيین 
بوده اســت. نقش بته یا گوشواره در 
آثار هخامنشيان و ساسانيان نيز ديده 
مي شــود. بال بته ســاین كه برخی از 
جانوران مقدس اساطيری آن روزگار را 
كه عمدتًا ققنوس يا سيمرغ بودند را در 
بر ميگرفته كه گويی بال از سرو روئيده 
اســت. بته میری يكي از انواع بيشمار 

این نگاره است . 
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۸-نقشمایه های سرمه داین  یا سماوری 
: که در این نقشمایه ها، نگاره اصیل طرح 
به محوریت سورمه دان یا سماور است،  
از آن جایی که ســرمه دان و ســماور از 
نظر فرم بســیار به هم شــبیه هســتند، 
برخی از لرها یم گویند »سورمه دوین« 

برخی دیگر یم گویند سماوری.
 

۹- نقشــمایه هــای عشــیره ای : هرگاه 
نگاره یا نقشمایه های خایص توسط یک 
عشــیره یا طایفه به وفور استفاده شود، 
یم توانیم آن نقش را متعلق به آن عشیره 
خــاص بدانیم . مانند طــرح بیرانوندی، 

کاحیرده ای ، رشنویی ، کولیوندی
 

10- نقشمایه های برگرفته از ساواستیکا 
یــا گردونه خورشید:.سواســتيكا كه به 
عبارتي آنرا ساواســتيكا هم یم گويند، 
به صليب شكسته معروف است .  اين 
نماد اولين نشانه هاي خود را از ۵000 
سال پيش در ســراميك هاي عيالمي 
نشان مي دهد، كه احتماًال خاستگاه 
آن نيز از همان جاست. اين نقش از 
درياي اژه تا بين النهرين، و از چين 
تا هند،  يعني در تمام حوزه بسيار 
اســت.  بوده  متداول  وســيعی 
نقــش ساواســتيكا بــه عنوان 
يك نشــانه خوش يمــن براي 
سالمتي دانســته اند، و چنين 
به نظر مي رسد كه مجموعه 
اين نماد بيشــتر از هر ابري 
بيانگر باروري و حاصلخيزي 
در  نقشــمايه  اســت.اين 
ايــران وقفقــاز و آناتولي 
فراوان به كار مي آيد. در 
دستبافته هاي ُلری ایالم 
گردونة مهر را عمدتًا در 
مركز ترنجها مي يابيم و 
گاه نيز در زمينة فرش 

دیده یم شود .

 
 11- نقشمایه های ستاره ای : برگردان ستاره به لری 
یم شــود » آســاره« که این نماد به صورت گل های 
چنگروه ای  دیده یم شــود ، یعین برخی این گل ها را 
آســاره ای یم گویند و برخی چنگروه ای » پنچه گربه 
ای« و هر دو درســت به نظر یم رسند،  چون این دو 

به هم شباهت دارند 

1۲- نقشــمایه های راه راه یا محرمات  :  این اصطالح 
در زبان لری به تیل تییل معروف است ،  در این طرح 
نگارهایی مختلف یا مشابه در یک راستا قرار یم گیرند 
و ایــن روش در طول یا عرض فرش چند با تکرار 

یم شود . 
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در آمدی بر ريشه يابي نقش و نگارهاي ُلری

يك اصل بنيادي و پابرجاي دستبافتهاي 
ُلری خيال انگیزی و ســادیگ مفرط 
آن اســت که بــا انتزاعــی عیین در 
هم آمیخته است. به طور يقين اين 
يكتايي چند هزار ساله نقشهای قایل 
ُلــری را در ديگر هنرهاي ايراین، از 
سفالگری و كاشــيكاری تا نقایش و 
پارچه باقی، نظيری نيافته اند.نقوش 
ُلری به خالف نگاره ها و نقشهايی كه 
زينت بخش فرآورده های كارگاههای 
شهری اســت، نگاره های ُلری، از 
حيث بنيادی، دســتاورد ادوار پيايی 
تحول فرهنیگ نيستند، بلكه اكثر آنها 
به ميراث فرهنیگ مستدام و بسيار 
كهین بوابسته اند كه در مواردی از 
تاريخ فرشــبافی نيز كهنه تر است. 
نگاره هايی كه اصل آنها به اعتقادات 
اســاطيری و نگاره گريهــای نمادين 
زمانهــای بســيار دور مي پيونــدد، 
برخي از اين نقوش آشــكارا نشــان 
دهنده سر نمونه های آغازی پيش از 
تاريخ اند ،  كــه مي توان اثر  آنها را 
در آفريده های سفالگران هزاره های 
چهارم تا ســوم پيش از ميســح باز 
جســت، و شماری افزونتر چه بسا 
برآمده از نقشــمايه های هخامنیش 
و ساســاین و دورانهای نخســتين 

اسالمي باشند. 
 

شــك نيســت كــه ايــن نمادها و 
نقشــمايه ها در فرآيند مداوم زوال 
و انحطاط و مســخ و دگردییس زير 
و رو شده اند. گذشت زمان و تقليد 
یب  تامل و ترســيم نادرســت و جا 
به جا بافی، نقوش و ســبك پردازی 
افراطی و بديعه سازی و يكجا نشيین 
اجبــاری و تبعید ها و جز اينهاباعث 
یم  شود كه نقشها و نگاره ها تطور 
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یابند. ليكن هيچ يــك از اين عوامل و 
تحوالت، دست كم تا نيمه هاي سده 
گذشــته در فرش بافی قوم ُلر  بدان 
مايــه كارگر نيفتاده كــه آن را از نگار 
خزانه ســنتي خــود ) بي نياز ســازد،  
حتي نقشمايه هايی كه بدخوانده شده 
يا نابجا به كارگرفته شــده باشد. اگر 
پسنديده شود و روايي پيدا كند جزو 
خزانه جامعه عشــايري يا روســتايي 
مي گردد.شــایدآرايه های گل و گياهی 
فــراواین بتوان يافت، كه با گذشــت 
زمــان بــه نگاره های هنــدیس محض 
تبديل شــده باشــند، هــم چنان كه 
نقشــمايه های هندیس بسيار به گل و 
گياه مبدل شــده است یب آنكه هيچ 

يك از خزانه ای كه سنت پاسدار آن است 

كنار گذاشته شــده باشد.در ادامه به اين 

نمادها عمدتًا براي نشان دار كردن اشياء 

و حيوانایت كه به كوچ نشينان تعلق داشته، 

به كاریم رفته اند خاطر نشان مي كنيم كه 

به طور كیل بار معنايی اين نشانه و قسمت 

اعظمــي از نمادها هنوز هم در پرده ای از 

ابهام مانده است، فراواین و تنوع نقش و 

نگارها و آرايه های فرشــبافی قوم ُلر بدان 

مايه باور نكردین اســت كه بســياري از 

دانشوران گمان برده اند كه فرشبافان آنها 

را اختراع و ابداع كرده اند.
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تبلیغات

Art i ranjgroupArt i ranj .group 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

تبلیغات

"آرتیرانی" هنِر نفیس ایرانی

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


