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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

ویژه نامه| ابوالقاسم فردوس- خیام نیشابوری

گفتگو| خانم آزاده حسینی
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 فردویس از فرش نفییس در دربار خسروپرویز یاد یم کند:

ییک جامه افکنده ُبد زّربفت

برش بود و باالش پنجاه و هفت

به گوهر همه ریشه ها بافته

ز بر شوشه زر، بر او تافته

برو کرده پیدا نشان سپهر

ز بهرام و کیوان، ز ماه و ز مهر

ز ناهید و تیر و ز تابنده ماه

پدیدار کرده بد و نیک شاه

هم از هفت کشور بر او بر، نشان

ز دهقان و از رزم گردن کشان

بر او بر نشان چل و هشت شاه

پدیدار کرده سر و تاج و گاه

به زر بافته تاج شاهنشهان

چنان جامه هرگز نبد در جهان

به چین در ییک مرد بد یب همال

هیم بافت آن جامه را هفت سال

سر سال نو هرمز فرودین

بیامد بر شاه ایران زمین

ببرد آن ییک فرش نزدیک شاه

گــران  مایگان بـرگشادند راه

بگسترد روز نو آن جامه را

ز شادی جدا کرد بدکامه را
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این هجدهمین 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

ســرزمین ایران با وسعیت برابر 1468195 
کیلومتر مربع بزرگترین کشــوربا فرهنگ و 
تا ریخ کهن در خاورمیانه است. این کشور 
دارای سنیت کهن درمقوله بافت بوده و در 
زماین که رفت و آمد بین شهرها و روستاها 
بــه این راحیت نبوده، هر قویم بر اســاس 
ادرایک که از طبیعت اطراف خود داشــته، 
ســلیقه هنری خاص خود را داشــته و این 
موضوع در انتخاب رنگ های قایل نیز تاثیر 

گذار بوده است.
از طرفــی، طبیعتــا اولویــت اول افراد در 

هر منطقه، اســتفاده از مواد رنگزای 
طبیعی همــان منطقه برای رنگرزی 

بوده اســت. بــه همیــن دلیل 
برخــی رنگ هــا در فرش های 
برخــی مناطق بیشــتر وجود 
دارد و یا برخی رنگ ها تقریبا 
وجود نداشته است. چرا که 
مــواد رنگزای مورد نیاز برای 
رنگرزی یا در آن منطقه وجود 

نداشته و یا به علت هزینه باال، 
این مواد برای رنگرزی فرش به 

صرفه نبوده اســت. برای مثال به 
علت شــرایط آب و هــوایی متفاوت، 

رونایس که در منطقه غرب کشور به عمل 
یم آمــده با رونــایس که در منطقه شــرق 
کشــور به عمل یم آمده، رنگ متفاویت در 

رنگرزی پشم ایجاد یم نموده است.
همچنین پشم گوسفندان نژادهای مختلف 
هــر منطقه با یکدیگر متفــاوت بوده اند و 
این موضوع در کیفیت قایل های تولیدشده 
با پشــم گوســفندان مختلف، از گذشــته 
تا کنــون اثر گــذار بوده و هســت. برای 
مثال در مناطق سردســیر و کوهســتاین، 
پشــم گوســفندان ضخیم تر و زبرتر و در 
قسمت های گرمســیری، نازک تر و نرم تر 

است. 
اصالت فرش های قدییم، نه فقط بســته به 
طــرح و نقش های معمــول مناطق مختلف 
که ریشه های فرهنیگ و تاریخی دارد، بلکه 

سخن نخست  مریم طاهری تفریش

متاثر از عوامل محیطی نیز بوده اســت. 
چنین تفاوت هایی با گسترش ارتباطات و 
انتقال مصالح مختلف قالیبافی بین مناطق 
مختلف تا حدودی کمرنگ تر شده است. 
ویل ایــن تفاوت ها همچنان وجود دارند و 
ســبب یم شوند که فرش مناطق مختلف، 
هــر یــک دارای مشــخصه های منحصر 
بفردی باشند. برای مثال، فرش بیجار، 
به فشــردیگ بافت، وزن سنگین 
معــروف  بــاال  اســتحکام  و 
است. بطوری که در برخی 
کشورهای اروپایی به آن 
لقب فــرش آهنین داده 
شــده اســت. این در 
حایل اســت که فرش 
یلمه که توسط عشایر 
تــرک اســتان اصفهان 
بافتــه یم شــود و بطور 
معمــول عالوه بر پرز، تار 
و پود آن نیز از پشم است، 
وزین نسبتا سبک و بافیت نرم 

و منعطف دارد.
موضوع فقط طرح و نقــش و رنگ آمیزی 
نیســت. بلکه نــوع گره و تکنیــک بافت، 
مصالــح بکاررفتــه و حیت میزان شــدت 
دفه زین توســط بافنده در آن نقش بازی 
یم کنند. این موضوع کمابیش در خصوص 
تفاوت های فرش های نواحی مختلف ایران 
صادق است. بهمین سبب پراکندیگ طرح، 
نقش، رنگ و نوع بافت در سرزمین ایران 
بسیار زیاد است و خانم آزاده حسیین با 
مشارکت و همکاری استاد محسین وخانم 
عربزاده این گســتردیگ بافت ونقش را به 
بزریگ وسعت ایران به تصویر کشیده اند 
که کاری بس شایسته وبایسته ای است 
و یم تــوان  آن را فرهنــگ تصویری قایل 

ایراین بر روی اطلس ایران نامید..
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مهندس  عبدالله احراری

مهندس عبدالله احراری

در ســال 1338 در روستای 
به  بيرجند  درميان شهرستان 

دنيا آمد.
تحصيــالت ابتدايــی و دوره 
همــان  در   را  راهنمايــي 
شهرستان و دوره متوسطه را 
در يكی از دبيرستان های تهران 
گذراند.دوره ی عایل رنگرزی 
را از طريق جهاد ســازندیگ 
در دانشگاه امير كبيرگذراندو 
پس از آن  آزمايشگاه رنگرزی 
بيرجند را بنيــان نهاد, موفق 
شــد كه نســبت به آموزش 
علیم رنگــرزی شــيميايی و 
احيــاء رنگــرزی طبيعی قدم 
های مثبیت بر دارد ، ســپس 
از طريق جهاد ســازندیگ به 
ادامه تحصيل در رشته صنايع 
دسیت در مركز آموزش عایل 
امــام خميــین وزارت جهــاد 
از  پرداخت.بعــد  ســازندیگ 
اتمــام تحصيالت بــه عنوان 
كارشناس فرش فعاليت های 
آموزیش خود را در زمينه فرش 
از ســال 1366 شروع نمود.

با ســازمان آموزش  همزمان 
فین و حرفه ای از ســال 74 
آموزشهای رسیم فرش را در 
دبيرستانهای كاردانش ، رشته 
هــای هنــر فــرش و طراحی 
نقشــه فرش و دانشگاه آزاد 

اسالیم بيرجند آغاز كرد.
از ســال تحصيلــي 75-76 تا 
84-83بــه عنوان عضو هيئت 
علیم با دانشگاه آزاد اسالیم 

سایه شان مستدام باد

واحد طبس )نيمه وقت( همكاری داشت.
دارای تحقيقات ، تاليفات و ترجمه های متعددی در زمينه فرش 

دستباف یم باشد كه اعم آنها به شرح زير است :
- بافت فرش انتشارات مركز نشر و تصوير

-آماده سازی مواد اوليه انتشارات مركز نشر و تصوير
-كتاب دریس رشته هنر فرش فرش ،

-مواد و لوازم بافت انتشارات مركز نشر وتصوير 
-اصول رنگرزی الياف )3 جلد ، ترجمه(انتشارات نگين سبز

-ارائه مقاله به دومين جشنواره فرش خراسان ،
-اولين همايش میل فرش اردكان 

- مجالت تخصیص فرش 
-مجری طرح تحقيقایت شناسايی نقوش فرش بلوچ خراسان به 

سفارش مركز تحقيقات فرش ايران
او در سال 88 بعنوان پژوهشگر برتر فرش در استان خراسان 
انتخاب و هم اکنون عضو پيوســته انجمن علیم فرش و عضو 

تحریریه مجله قایل ايران است. 
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اولین یادبود اســتاد فرش دســتبافت ایران، اســتاد فیض الله صفــدرزاده حقیقی با حضور مهندس شــیرین 
صوراسرافیل، استاد ریض میری، دکتر بیژن اربایب، استاد اکبر مهدی یئ، استاد تورج ژوله، دکتر حمید کارگر و 

خانواده صفدرزاده حقیقی روز شنبه 11 اردیبهشت به صورت آنالین برگزار گردید.
اســتاد فیض اله صفدرزاده حقیقی در ســال 13۲1 در اصفهان بدنيا آمد. وی از دانش آموختگان هنرســتان هنر 
اصفهان بوده که نقایش را نزد اســتاد رستم شيرازی و رشــته فرش را نزد برادر خود استاد غالمعیل صفدرزاده 
حقيقيی و اســتاد عییس بهادری فرا گرفت. مرحوم صفدرزاده پس از پایان دوره آموزیش هنرستان به استخدام 
اداره ســازمان میراث فرهنیگ درآمده و زیر نظر یک هیات ایتالیایی )ایز مئو( مدت 6 ســال در رشــته مرمت 
نقایش هــای ابنیــه تاریخی اصفهان آموزش دیدند و بعد از آن از ســازمان میراث فرهنیگ به اداره فرهنگ و هنر 

منتقل شده و در هنرستان هنرهای زیبای اصفهان درکارگاه قالیبافی مشغول کارشدند
از برجســته ترین آثار اســتاد فیض اله صفدرزاده حقیقی یم توان به چهار تخته دستبافته زیبا به نام های؛ بارگاه 
حضرت رضا )ع(، تصویری از شبستان مسجد وکیل شیراز، نمای کاخ چهلستون و گلدسته اله اکبر اشاره کرد که 

در گنجینه فرش آستان قدس رضوی نگهداری یم شود
                                                                                                           روحش شاد و يادش گرایم باد  

مرحوم فیض الله صفدرزاده حقیقی

7
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معرفی هنرمند؛
استاد  علی ذریه حبیب 

استاد عیل ذریه حبیب در سال 13۲4 شمیس 
در شــهر تبریز بدنیا آمد. ایشان بافنده قایل و 
آموزش دهنده این هنــر اصیل به هنرجویان و 
عالقه منــدان هنر قایل بافی حجیم و تصویری 
هســتند. دارای مدرک معــادل دکترای فرش و 
کارت یونســکو یم باشــد. ، هنرمند قایل باف 
تبریزی سال هاست ساکن شهر امام هشتم)ع( 

شده است.
پدرشــان کارخانه قالیبافی داشــت و به همین 
علت او از ســن 7 سالیگ در زمینه بافت فرش 
شروع به کار کردند وآموزش ها و تجربیات پدر 
در هنر قالیبافی رابه گوش جان سپرد. چون در 
محیط قالیبافی رشــد کرده بود، کمتر از سه یا 
چهارماه در بافت قایل خبره، و نقشــه خواین و 

بافت را بخویب فرا گرفت.
او روزها را به کار بافت قایل پرداخته و شب ها 
را به تحصیل و خواندن درس گذرانید، تا این که؛ 
از سن سیزده سالیگ ایده ی دورو بافی قایل را 
ابــداع و به صورت کامًال حرفــه ای کار خود را 
در ایــن هنر بدیع آغاز نمــود. عیل ذریه حبیب 
تبریزی"  از ســن 13 سالگي فعالیت خود را به 
صورت حرفه اي در حوزه فرش دســتباف آغاز 
كرد و موفق بــه بافت دو رو و حجم بافی برای 
اولین بار در کشور شد، اولین کار وی، مجسمه 

 اولین هنرمند فرش باف و حجم باف تبریزی

یک اســتکان و نعلبیک بود کــه آن را با تکنیک 
تار و پودهای فرش بافــت و با وجود مخالفت 
شــدید پدر، انگیزه خود را از دســت نداد و به 
کار خــود در کنار قایل بافــی ادامه داد تا اینکه 
در سن ۲0 سالیگ موفق به باز کردن یک مغازه 
شــد و در آن به کار تصویر بافی یا همان تابلو 

فرش پرداخت.
او درسن ۲۲ سالیگ کارگاه مستقل بافت قایل را 
دایرنمود، که در این کارگاه 45 دستگاه قالیبافی 
بــا 105 کارگــر در این کارگاه مشــغول به کار 
بودند. در این کارگاه بود که فقط کار تصویربافی 

)تابلو فرش( انجام یم شد.
اکثر سفارشــات از کشــورهای اروپــایی بود، 
یعین نمایندگاین از طرف این کشورها یم آمدند 
و پــس از بازدیــد از آثار بافته شــده و کارهای 
آماده، سفارشات خود را یم دادند، در آن زمان 

بیشترین سفارشات از کشور آلمان بود.
در ســن ۲3 سالیگ، حجم بافی قایل را ابداع و 
آن را آغاز نمود و در ســن ۲6 سالیگ به عنوان 
نماینده تابلو باف هــای تبریز معرفی و انتخاب 

شدند. 
اوایل انقالب اســالیم در سال 1357 شمیس 
بود که به مشهد مقدس رضوی مهاجرت کرد. 

استاد عیل ذریه حبیب تبریزی، انساین وارسته، 
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شــخیص متواضع و فروتــن، و از مناعت طبع 
باالیی برخوردار اســت از 8 سالیگ در مجالس 
اهل البیت )علیهم السالم( با صدای خوش خود 
به مدح و ثنای آل الله پرداخته، و در 13 سالیگ 
اوج مداحــی خود را رقم زده اســت. اکنون که 
بیــش از نیم قــرن از مداحی او گذشــته و به 
عنوان پیرغالم حضرت ابا عبدالله الحسین)علیه 

السالم( محسوب یم شود
طی نیم قرن گذشته بارها و بارها به کشورهای 
مختلــف، از جمله؛ باکو، عشــق آباد و…، برای 
مداحی دعوت شــده، اما هیچ گاه مبلغی برای 
مداحی درخواســت و یا دریافت نکرده است. 
البته ؛ طی این سفرها ، کارهای هنری خود را به 
کشورهای مورد نظر برده و با همکاری سفارت 
ایران در آن کشورها آثار ارزشمند و بدیع خود 
را که از افتخارات هنر ایران تلقی یم شــود به 

فروش رسانده است.
از دیگر فعالیت ها و آثار هنری اســتاد تبریزی؛ 
بافت دوازده ســوره از قرآن کریم بصورت دو 
رو بر روی فرش با نخ ابریشــیم اســت که از 

بدایع روزگار محسوب یم شود
استاد تبریزی عالوه بر هنر بدیع قالیبافی حجیم 
و تصویری و صوت خوش در مداحی، به ورزش 

کوهنوردی بسیار عالقه مند بوده و در این ورزش 
صاحب تجربه است.

از سن 8 سالیگ کوهنوردی را از همان کوه محله 
ی خود آغاز کرد. در ســن 13 سالیگ به صورت 
کامل و رسیم کوهنوردی یم رفت و در سن 18 
سالیگ در ورزش کوهنوردی به اوج خود رسید.

در همین ســال هــا بود که دو ســال یپ در یپ 
بــه کوه هــای آرارات در ترکیه صعود کرد و کوه 

سبالن را نیز بارها پیموده است. 
استاد عالوه بر ورزش کوهنوردی، دوره های یخ 
نوردی، برف نوردی، شن نوردی و سنگ نوردی 

را نیزبه خویب پشت سرگذاشته است.
اســتاد تبریزی پس از اقامت در مشهد مقدس 
رضوی، کارهای هنــری ارزنده ای را خلق کرده، 
از جمله؛ ابــداع بافت فــرش دورو، که موجب 
شد هنگایم که کارشناسان آستان قدس رضوی 
از آثــار وکارهای هنری و بدیــع وی درکارگاه یب 
ریا و باصفایش بازدید کردند شــگفت زده شده 
و آثــار وی مورد توجه و تشــویق قرار گرفت، و 
درخواست داشــتند برای درب های تشریفایت 
حرم مطهر امام رضا)علیه الســالم( فرش دورو 
ببافند، امــا به دالیل مختلف تــا کنون موفق به 

انجام این کار نشده است.
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در میان آثار زیبای و حجیم استاد یم توان یک 
گلدان و میز اشــاره کرد که به صورت سرهم و 
متصل بافته شده و کاری بس شگفت و منحصر 

به فرد است.

خلق این اثر و مشاهده آن توسط صاحب نظران 
موجــب گردید کــه از وی به صــورت مکرر به 
نمایشگاه های گوناگون داخیل و خارجی دعون 
به عمــل آید . تندیس ها و لــوح های افتخاری 
که نزد استاد موجوداست، نشان از کسب مقام 
های هنری و کســب مدرک دکتــرای افتخاری 

فرش شدند.
با این استاد پیش کسوت بارها و بارها از سوی 
روزنامــه ها و مجالت و رســانه ی میل مصاحبه 
شده و نمونه آثارش نیز در جراید از جمله مجله 

صنعت گران برجسته معرفی شده است
اســتاد ذریه در هنرهای بسیاری همچون مناره 
بافی، قالب بافی، طاق بافی، اوراق بافی و برجسته 
بافی تبحر دارد و نقشه ایران را با جزییات آنها و 
صنایع دســیت شان و همچنین شاهنامه را نیز با 

جزییات آن بافته اند..
    استاد تبريزي هيچ گاه به بافت نقشه هاي بي 
ارزش نپرداخت و هميشه آثار بزرگ هنري را از 
جمله كارهاي استاد فرشچيان، تصاوير حضرت 
علي )ع(، حضرت مســيح و مريم و يا هنرمندان 
نقاش اروپا را مي بافد.ایشان درزمينه حجم بافي 
نیز ابتكارات فراواني دارند و صفحات قرآن را نيز 

به صورت دورو بافته اند.
    در كارهاي حجمي به بافت آثار بزرگ و باارزش 
چون كعبه و قرآن و كشــتي حضرت نوح )ع( و 

كليسا و آثار یب نظیر دیگری نیز پرداختند..
دو اثر بافته شــده ییک فریش است که داستان 
زندیگ "حضرت یوســف" اســت در ابعاد ۲ در 
1۲0 و بــا اســتفاده از 1500 رنــگ و در مدت 
زماین حدود دوسال بافته شده است و دیگری 

"بازار سبزی فروشان" شمال کشور است.
کارگاه ســاده فرشبافی اســتاد تبریزی در کنار 
منزل ایشان است و در این کارگاه آثار ویژه ای 
از حجم بافی و فرش بافی تولید شــده اســت، 
آثاری که ریشــه در فرهنگ و هنر اصیل ایراین 

دارد.
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قایل یب نظیر »شاهنامه فردویس
اســتاد کارهای منحصر به فرد و فانتزی را دوست 
دارد لذا عالقمند شــد که قایل شاهنامه فردویس را 
ببافند در مرکز  قایل، آرامگاه فردویس و دور تا دور 
آن، جنگ های رســتم را بافته و اشــعار شاهنامه را 
نیز در حاشیه ها کار کرده اند. قایل شاهنامه،۲500  
رنــگ در خود دارد و کل چله آن ابریشــم اســت. 
استاد نزدیک به دو ســال برای آن زحمت کشیده 
.این هنرمند چیره دست، تمام مراحل بافت قایل از 
رنگرزی نخ ها و طراحی نقشه تا همه ظرایف را خود 
انجام یم دهد و هیچ جزیئ از این قایل ها از بیرون 
کارگاهش تهیه نیم شــود. او یم گوید: حدود 3.5 
میلیون تومان هزینه لوازم مورد نیار قایل شاهنامه 

شده است .
او یم گویــد: دوســت دارم مردم این قــایل را در 

آرامگاه فردویس ببینند.
ایشان در ساهای گذشته یک قایل به نام  قایل ایران 
را بافتنــد کــه تمام آداب و ســنن و محصوالت هر 
استان را ریز به ریز در آن به کار برده  بود، این قایل 
در کانادا به فروش رسید و بعلت استقبال زیاد از این 
فرش ایشان مجدد در حال بافت چنین قایل با نقشه 

و شــاعران  ایــران 
هســتند در حاشیه 
تصاویر ۲8 شــاعر 
را بــه همراه اســم 
آنهــا و یــک بیــت 
اشعارشــان  از 
بافتــه یم  شــود، 
ماننــد  شــاعراین 
موالنــا، فــردویس، 
ابوالخیر،  ابوسعید 
حافظ، نظایم، خیام، 
عنصری، شــهریار، 
الشــعرای  ملــک 
بهار، وحیش بافقی، 
عراقی و انوری. در 
قایل  پایین  قسمت 
هم شعر »ای ایران، 
پرگوهر«  مــرز  ای 
این  بافت یم شود 
قــایل در ابعاد 145 
در 1۲0 ســانت، با 

استفاده از حداقل  ۲500 رنگ و حدود ۲0 نوع 
گره هنری بافته یم شود. ایشان معتفد هستند 
که قایل شاعران ایران، ارزشمندترین و برترین 
قایل ایشان در میان همه قایل هایی است که تا 

امروز بافته است. 
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ویژه نامه

بمانسبت ۲5 اردیبهشت سالروز تولد "ابوالقاسم فردویس طویس" شاعر بزرگ حمایس سرای ایراین
 فرش شــاهنامه فردویس در ابعاد ۲50*4۲5 ســانیت متر با گره متقارن که تاروپود آن از نخ و پرز آن از 
پشم  با رنگرزی طبیعی که حاشیه آن کرم و زمینه آن رونایس با ۲5 قاب از صفحات شاهنامه در سالهای 
بین 1۲۲0 تا 1۲۲4 در شــهر تبریز توســط استاد کهنمویی بافته شده است و اکنون در موزه فرش جزء 

فرشهای نفیس و تاریخی نگهداری یم شود. 
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بمانسبت ۲8 اردیبهشت سالروز تولد"غیاث الدین ابوالفتح ُعَمر بن ابراهیم َخّیام نیشابوری" رباعی سرا، 
فیلسوف، ریایض دان و ستاره شناس ایراین

قالیچه رباعیات خیام در زمینه ای با تصویر نقایش میناتور و حاشیه ای با کتیبه های رباعیات خیام المایس 
رنگ در ابعاد ۲40*1۲0 سانیت متر با گره متقارن که تاروپود آن از نخ و پرز آن از پشم با رنگرزی طبیعی 

در شهر تبریز بافته شده است جزء فرشهای نفیس یم باشد.
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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 آزاده حسینی
کارشناس ومربی سازمان آموزش 

فنی و حرفه ای
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- لطفا ضمن معرفی خود درباره سابقه 
تحصییل وکارتان توضیحایت بفرمائید

آزاده حســیین هســتم متولد 5 اسفند 
سال 1360 شهر دورود استان لرستان 
کارشــنایس طراحی فرش از دانشکده 
هنر اردکان یزد وکارشنایس ارشد مرمت 
اشــیاء فرهنیگ و تاریخی از دانشــگاه 
هنر و معمــاری واحد تهران مرکز و در 
حــال حاضر مریب آموزش فین و حرفه 
ای اســتان تهران مرکز 17 شهرری یم 

باشم. 

- لطفــا بیوگرافــی اززنــدیگ خودتــان 
بفرمائید

 تمام دوران کــودیک و نوجواین را در 
همان منطقه لرســتان بــودم و بعد از 
گرفتن دیپلم به تهران مهاجرت کردیم 
و همان سال بود که باید کنکور میدادم 
و مواجهه شدم با سیل عظیم متقاضیان 

کنکور که  بســیار ســخت بود و باید 
خییل تالش یم کردی تا رشــته مورد 
عالقه رو قبول یم شدیم و با توجه به 
اینکه دیپلم من تجریب بود باید یم رفتم  
دنبال شاخه های این رشته اما انگار با 
روحیات من سازگار نبود و من به هنر 
عالقمنــد بودم بخاطــر همین تصمیم 
گرفتم رشته ام را عوض کنم و در رشته 
هنر شرکت کنم  بیشتر مایل بودم در 
رشته  گرافیک ویاعکایس تحصیل کنم 
وقیت رشته های زیر گروه هنر را دیدم 
رشته کارشنایس فرش من را به دنیای 
کودکیم برد چون پدربزرگم در همین 
شــغل فعالیت یم کردند، ایشان یک 
فروشگاه بزرگ فرش  داشتند درآنجا 
روی فرشــهای آن فروشگاه بازی یم 
کردم و خاطره هایی بســیار خویب از 
آن دوران دارم. البته مادرم هم مشوق 
اصیل من در انتخاب این رشــته بود.

کارشــنایس فــرش  در ســال 8۲ یک 
رشته نو و کامال جدیدی بود.
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- آیا واقعا این رشته همان چیزی بود که 
تصور یم کردید و آنرا دوست داشتید؟

در آغاز با نگراین و تردید به این انتخاب 
نــگاه میکردم اما روز بــه روز این هنر- 
صنعت زیبا به روحیات من نزدیک و یم 
خواستم تامقطع تکمییل ادامه دهم ،نگاه 
کردن به پیچ و خم های شاخه ها ، گلهای 
رنگارنگ وایــن همه نقش و طرح ورنگ 
،ذهن مرا آرام یم کرد واحساس آرامش 
داشتم ودر تمایم این سالها خوشحال 

بودم که انتخاب درسیت کردم.

- از چه زماین کارتان را بصورت رســیم 
در این رشته شروع کردید؟

 بــه دلیل عالقه زیاد بــه این هنر بعد از 
فارغ التحصییل، جــذب آموزش  فین و 
حرفه ای اســتان تهران شدم و بعنوان 
مریب از سال 86 تاکنون مشغول به کار 

در امر آموزش هستم.

- ارتبــاط شــما با کارآمــوزان در محیط 
آموزش چگونه اســت آیا از تدریس در 

این رشته رایض هستید؟
به صــورت کامال صمییم و دوســتانه، 
درطی این ســالها خییل ها آمدند و این 
هنر را یادگرفتند و از این راه امرار معاش 
یم کنند چرا که آموزش فین و حرفه ای 
در نقطــه اتصال با اقتصــاد جامعه قرار 
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دارد. و طــی این ســالها چندین هزار نفر 
ســاعت آموزش داشتم. با توجه به اینکه 
قالیبافی جزمشاغل خانیگ محسوب یم 
شــود برای زنان خانــه دار این هنر یک 
فرصت شــغیل مناسب اســت چون در 
کنــار کارهای روز مــره یم توانند به این 
کار بپردازند و در آمد خویب کســب کنند  
وبیمه شوند. از اینکه توانسته ام این هنر 
را برای آموزش افراد زیادی استفاده کنم 

بسیارخوشحال وخدا را شاکرم.

شــماره  ای  وحرفــه  درمرکزفــین   -
17)شــهرری( چــه دوره ای را آمــوزش 
میدهید و برگزاری دوره ها به چه صورت 

یم باشد؟
ای  دوره  کارآمــوزان  اســتقبال  نظربــه 
آموزیش درقالب رشــته هــای قایل بافی 
مقدمایت و پیشــرفته ،گلیم بافی ،طراحی 
و رنــگ آمیز فرش ،گبه بافی ،تاپســتری 
،حجم بافی، رفوگری قــایل که عمدتا در 
کارگاه هــای مجهز درداخل و خارج مرکز 
)ســیار( برگزار یم شــود. جالب اســت 
بدانید متقاضیان شــرکت در این دوره ها 
دانش آموزان ،دانشــجویان وحیت خانم 
هــای خانــه دار باالی 50 ســال با عالقه 
بسیار زیاد مشغول به یادگیری این رشته 

ها در این مرکزهستند.

- اطالع داریم در سال 9۲ در دو روستای 
نزدیــک شــهرری کار آفریین کــرده اید  

هدف از انجام این کار چه بوده است؟
در طــی حضور در ایــن مناطق موفق به 
آموزش ۲۲ نفراز زنان دو روستا شدم ودو 
مکان 40 و 30متری با همکاری  دهیاری، 
شواری اسالیم روستا و شورایاری روستا 
در اختیــار زنان و دختران آن دو روســتا  
قرار گرفت که به صورت متمرکز مشغول 

به کار شوند هدفم از انجام این کار تامین 

منبــع در آمد برای زنــان و دختران جوان 

روســتا، جلوگیری از مهاجــرت ،افزایش 

درآمــد و بهر گیری ازآمــوزش های ارایه 

شــده بود .در این فضا با نصب 15 دار و 

تهیه مواد اولیه برای 15 نفر از زنان عالقه 

مند به بافت اشــتغال ایجاد شــد و تابلو 

فرش های در ابعاد 50 در 70 سانتیمتر و 

ابعاد ذرع ونیم بافته شد. وهمچنین با فعال 

شــدن این کارگاه ها ،زنان روستایی عالقه 

مند نیز مواد اولیــه بافت فرش از کارگاه 

تهیه ودر منازل مشــغول به کار شدند.تا 

جــایی که اطالع دارم همچنان این کار گاه 

ها فعال وگسترش داده شده است.
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- شــنیدیم که شــما خالق اثر برجســته 
اطلس مصور فرش ایران هستید لطفا در 

مورد آن بفرمائید
درســال 85-86 همزمــان بــا تــرم آخر 
تحصیلم تحقیقی را بــه عنوان پایان نامه 
باید ارائه یم دادیم که یم توانستیم این 
تحقیق را مشــترک انجام بدهیم که من با 
ییک از دوستانم به نام خانم سمیه شیخ 
بهایی  تصمیم گرفتیم یک موضوع جامع 
و کیل را ارائــه بدهیم که تا بحال هم کار 
نشــده باشد و سرکار خانم ژیال عربزاده 
به عنوان اســتاد راهنما در این پایان نامه 
خییل کمک و راهنمایی کردند و ما باالخره 
عنوان پایان نامه امــان را انتخاب کردیم 
"برریس عمده مناطق قایل بافی  درایران" 

و بعــد ازآن تحقیــق به دو صــورت میداین 
وکتابخانه  ای انجام شــد چــون دو گرایش 
داشــتیم گرایش بافت و گرایش طراحی، که 
خانم شــیخ بهایی گرایش بافــت را انتخاب 
کردند و من هم گرایش طراحی را وبه همین 
دلیل با خانم عربزاده به این نتیجه رســیدم 
کــه یک طرح نو و جدیدی را ارائه بدهیم که 
موضوع مورد نظرمون رو پوشش بدهد ایده 
امون را گذاشتیم روی نقشه ایران و باالخره 
چون در بیشــتر مناطق ایــران با فرهنگها و 
روشــهای مختلف بافت و نقشه های متنوع 
داریم این بهتریــن موقعیت بود که آن را بر 
روی خود نقشه ایران به تصویر بکشیم و به 
این شــکل بود که ایده اطلس مصور فرش 

ایران شکل گرفت.
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- لطفا چگونیگ مراحل کار را توضیح بدهید
ابتدای ســعی در جمــع آوری طرح های 
فرش مناطــق مختلف ایــران بودیم، که 
برای ادامــه کارخانم عربــزاده من را به 
اســتاد محسن  محســین معرفی کردند 
،ایشــان واقف به تمایم بافتهای ایران و 
ضمنا مدیرتولید وبازرگاین سابق شرکت 
ســهایم فرش ایــران و ســالهایی را نیز 
مدیــر شــعبات مختلف شــرکت فرش 
،استادی بســیارتوانمند دررشته بافت و 
طراحی فرش مناطق بودند ما توانســتیم 
ازراهنمایی های ایشــان بسیار استفاده 
نمائیم . به یــاد دارم در هر بارمالقات با 
روی گشــاده و خوشــرویی تمام من را 
راهنمــایی یم کردند. وقیت برای ایشــان 
توضیــح دادم که ما یم خواهیم نقشــه 
ایران را با نقوش اصیل هر منطقه مصور 
کنیم و طــرح های هر منطقــه را طوری 
روی نقشــه پیاده کنیم که نقشه ایران با 
طرح های اصیــل و قدییم همان مناطق 
پوشــانده شــود استاد بســیار استقبال 
کردند، آرشیو عکسها کتاب های کتابخانه 
اشان رادراختیارمن گذاشتند و کیل کتاب 
پیشــنهاد کردند که من مطالعه کنم و در 
طی آن مدت هم روزهایی در کنار ایشان با 
درس گفتاری و اطالعات تئوری و تجریب 
گذراندم و نقشه ها را ازهمه مناطق جمع 
آوری کردم و اگر نقشــه ای هم نداشتیم  
به موزه فرش، شرکت سهایم فرش ایران 
، کتابخانه میل و بازارفرش و هر جایی که 
یم شد ســر یم زدم تا نقشه ها  و طرح 
های قدیــیم را جمع آوری کنم و در کنار 
هم قرار دهم و به این ترتیب توانســتیم 
با کمک اســتاد عربزاده و استادمحسن 
محســین اطلــس  مصور فرش ایــران را 
جامع و با راســیت آزمایی هرمنطقه با نوع 

بافت و نمونه طرح پیاده نمائیم. 
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- ایده اصیل از شــکل گیری اطلس مصــور فرش ایران چه 
بوده است؟

بهترین پاســخ برای توصیف ایده اطلس مصور فرش ایران 
شناســایی مهارت های ملموس و ناملمــوس هنر - صنعت 
فرش ایراین به عالقه مندان داخل و سراسر جهان یم باشد 
و طبق گفته استاد محسین این یک سند آموزیش زنده برای 
دانشــجویان و دانش پژوهان این عرصه باشــد ،این حرف 
همیشــه گوشه ذهن من بود و ســعی یم کردم که کارهایم 
دقیقا در شناســایی درســت فرش ایران و مناطــق آن قرار 
داشته باشد زیرا این هنرزیبا ازسالیان دراز درجای جای این 
سرزمین ریشــه داشته است برای همین جمع آوری تمایم 
طرح و نقش مناطق در کنار هم بسیارزمانبر ودرضمن زیبا و 

غرور آفرین بود.
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- با این تحقیقات گسترده ای که برای این 
نقشــه انجام دادید بطور یقیق یم توانید 
بگوئید کــه آیا همه مناطق ایــران بافت 

داشتند یا خیر؟
تقریبــا همه مناطــق ایران هنــر بافت را 
داشــته اند حال بعــی از مناطق ایران 
که بعلت نوع آب و هوایشــان فرش نیم 
بافتند. مناطقی از شــمال ایران ومناطقی 
درجنوب ایران که نزدیک دریا بودند اما 
بــا این حال این مناطق هــم هنر بافت را 
داشتند که بافت انواع حصیرهای مختلف 
بود و بدین وسیله ما تمایم هنرهای بافت 
را در نقشه ایران گنجانیدم و نشان دادیم 
که کشورمان از لحاظ بافت بسیارغین یم 
باشــد اگر چه بعی از مناطق از گذشته 
ناشناخته باقی مانده بود و ما با این نقشه 
سندیت قطعی آنرا به همه نشان دادیم. 

- بنظر شــما هنــر بافت فــرش ازهمان 
اصالت قدیــیم برخوردار یــا روبه زوال 

است؟ 
قایل دســتبافت ایراین بدون تردید آمیزه 
ای ازهنــر وخالقیــت و نشــان ازغنــایی 
فرهنیگ میل کشــورمان یم باشــد و این 
هنرنســل به نسل از گذشــتگان به ما به 
ارث رســیده وهمینطــور روزبروز پیش 
میرود البته در بعــی از مناطق از طرح 
نقوش نمادین آنها جز یاد و خاطره چیزی 
بز جــای نمانده اســت ودر حال حاضر 
غفلت و یب توجهــی به قایل های قدییم 
وبافت آنها درآن مناطق موجبات نابودی 
آن را فراهم و آســیب جبران ناپذیری بر 
پیکره این هنر وارد آورده است که به نظر 
من احیای نقوش اصیــل تاثیرعمیقی یم 

تواند بر اقتصاد میل داشته باشد. 

- شــما به عنوان یک کارشــناس  فرش، 
وقیت این طرح نقش ها را در کنار هم یم 

بینید چه احسایس دارید؟
 واقعــا ارائه تصاویــر گوناگوین از نقوش 
زیبا و اصیل فرش دســتبافت که هریک 
نمــادی از هزاران طــرح و نقش و متنوع 
فرش ایران است و همچنین ازغنایئ ژرف 
و زوال ناپذیر برخوردار اســت من را به 
وجــد یم آورد و تا آن زمــان ایده چنین 
طرحی نقش نگرفته بود که کیس اینکاررا 
به این صورت انجام دهد که تمایم طرح 
نقوش مناطق کشور را درکنارهم قرار دهد 
و آن را هم بر روی نقشــه ایران چیدمان 
نماید و طراحی آنرا نیز با اصلوب منطقه 
برای بافت فریش با نقشــه اطلس ایران 
انجام دهد و نقشــه ایران را با فرشــهای 

مناطق مصور نماید.
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- آیا بنظر شــما این کار یک نقشه کامل و 
جامعی است و یم تواند بعنوان مرجع از 

آن استفاده شود؟ 
یب شــک بعــد ازارائــه کاربه دانشــکده 
هنــراردکان یزد بارها فکــر کردم که هنوز 
جای کار دارد و بعی قســمتها یم تواند 
تغییرپیــدا کند تصمیم گرفتــم برای بهتر 
شــدن کاربه اســتادان متخصص نشــان 
بدهم ونظرات تکمییل آنهــا را بدانم بعد 
ازدریافت نظرها با نظارت استاد محسین 
تغییــرات صورت گرفــت ،نهایت تصمیم 
گرفته شد هرچه سریعتر این طرح و ایده 
رابه ثبت برسانیم این اطلس در سال 86 
در کتابخانه میل به شماره10۲41 به ثبت 
رسید. بنابراین اعتقاد دارم این نقشه کامل 
و جامعی اســت یم تواند به عنوان مرجع 
در موزه فرش، دانشــگاه ها، آموزشگاها، 
نهاد هــای داخیل و بین الملیل اســتفاده 

شود.

- آیا این نقشــه اطلس فرش تاکنون بافته 
شده است؟

متاسفانه خیر، در طی این سالها همیشه 
انجــام اینکار بر روی دوش من ســنگیین 
یم کرد چرا که اســتاد محسین نظرشون 
براین بود یک نمونه از این کار بافته شود، 
که آن را به سازمان ملل هدیه یا در موزه 
فــرش ایران نگهداری شــود. تقریبا همه 
ایــن مراحل را یم رفتم حــیت با مدیرکل 
وقت آموزش فین و حرفه ای استان تهران 
صحبت کردم و موافقت ضمین ایشــون 
مبــین بربافت این کاربا نظارت فین حرفه 
ای را نیز گرفتم اما متاسفانه در سازمان و 
نهاد های دولیت به دلیل عدم برنامه ریزی 
در دراز مدت )جا بجایی و گردش مدیران( 
و نگاه سلیقه ای مدیران به طرح و ایده ها 

اقدایم صورت نیم گیرد.
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- خانم حســیین چندی پیش در شبکه 
های مجازی تصویرهای متعددی مشابه 
اطلس فرش شــما منتشرشــده است 
لطفا درمورد آنها توضیحایت بفرمایید آیا 

این نقشه ها مورد تائید است؟
 متاسفانه نیم دانم چه کساین زحمت 
ایــن کار بدون کارشــنایس را کشــیده 
اند اما کامال مشــخص است که دانش 
کــیم دربــاره فــرش داشــته انــد که 
صرفا ایــده این کارو برداشــته واغلب 
اند  کرده  راجایگزین  تصاویرنادرســت 
به نحوه ای که هرکارشــناس ورزیده با 
مالحظه ای در مشــاهده اولیه متوجه 
این همه بهم ریختیگ و کیم وکاســیت 
ها میشود! ومهمترین غلط عامدانه در 
این نقشه های جعیل حذف خلیج فارس 
و دریای خزر اســت ،به نقل از اســتاد 
محسن محسین " کشورایران درگذشته 
درگستره آن بود که ازغرب به سواحل 
یونان و ازشرق به دیوار چین یم رسید 
روزگاری کشــورهای آســیایی صغیــر 
وآسیایی مرکزی و بخیش از نینوا و بین 
النهرین و قســمیت از شــمال شرقی و 
غریب دریای خزرکه ازغرب تا ارمنستان 
وقفقاز وازشــرق تا کوه های هندوکش 
وآســیایی مرکزی در قلمرو ایران قرار 

داشت الزم اســت یاد آوری شود که مردم 
ایــران بدانند قلمــرو جغرافیایی ،ســیایس، 
اقتصادی ایران در چه گســتره ای از روزگار 
قرار داشته است. امروز از آن کشور پهناور 
فقط یک گربه ملوس به جا مانده اســت که 
اگر ما آن را هم خودمان دست کاری وحذف 
کنیم چــه برســراین ســرزمین یم آید خدا 

میداند! "

- برنامه آینده شما برای اجرایی شدن اطلس 
مصور فرش ایران چیست؟

در نظــردارم کتابچه ای تصویــری تهیه کنم 
ودرخصوص طرح وبافت هراســتان توضیح 
جداگانه بنویسم. ضمن اینکه مایلم با حمایت 
سازماین دولیت یا خصویص هر چه زودتراین 
نقشــه جامع بافته شــود تا به عنوان ســند 
ومرجعی برای هنرجویان وعالقه مندان رشته 
قالیبافی وشــاخه های دیگر این هنر-صنعت 

قابل استفاده باشد.
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- آیــا در مــدت کاری خودتان در فین وحرفــه ای کار خاص 
ومورد توجه دیگری برای بافت هنری فرش انجام داده اید؟

بله ، دردوره ریاســت آقای دکترپرند که رییس وقت سازمان 
آموزش فین و حرفه ای کشــور بودند طرحی به من پیشنهاد 
دادند " آیین سنیت نوروز ایران" که با همکاری دو تن از همکاران 

دیگر سازمان که در گروه 
اکترونیک  و  صنایع چوب 
وجدیدی  کارنــو  بودنــد 
انجــام دهیــم ،تقریبــا با 
همان ایــده اطلس ایران 
طرحی رو ســازمان ارائه 
دادم مبین بــر بافت یک  
ایران  ازنقشه  قطعه فرش 
کــه آیین باســتاین نوروز 
ایران را نشان یم داد. و با 
این ایده، طرح این کار را 
خانم مریم طاهری تفریش 
انجام دادند و بدین ترتیب 
نخســتین قالیچه سخنگو 
به همت سازمان آموزش 
فین و حرفه ای کشــور با 
تیــیم از هنرمندان فرش 
دســتباف ایــراین، منبت 
الکترونیــک، طراحی و  و 

تولید شد.

- لطفــا در مــورد این کار 
توضیح دهید

تابلو فــرش نمادین آیین 
نوروزی در ایران زمین که 
نخستین قالیچه سخنگوی 
جهان اســت، ســمبل و 

نمادی از میراث چند هزار ساله و نماینده فرش ایراین است 
که از یک هنر به چندین هنر آراســته اســت و موضوع طرح 
و نقش آن ترکییب از رســوم کهن میل، قویم، آییین، مردیم و 
وحداین و وحیاین اســت که از سرچشمه عشق و محبت و 
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خالقیت اندیشمندانه و زیباشناسانه ای 
نشأت گرفته است.

طرح این تابلو فرش با ابعاد 1۲0 در 110 
ســانیت متر، مراســم نوروز باستاین با 
طبقی از هفت سین و طرح پس زمینه آن 

اطلس ایران زمین است.
فــرش نوشــته ها بــا مصرعی از شــعر 
فــردویس در شــاهنامه ، غــزل حافظ و 
نظــایم و طرح و نقشــه حــوایش طرح 
مذکور نمونه هایی از اقوام ایراین ملبس 
به لباس قویم و میل به ترتیب از شــرق 
ایران، در جهت جنوب و جنوب غریب تا 

شمال شرقی و شمال ایران است.
تجهیــزات الکترونیــیک و لمــیس تابلو 
فرش از دیگــر ویژگیهای منحصر به فرد 
این طرح اســت. بــا توجه بــه مدارات 
الکترونیــیک لمیس بــه کار رفته در تابلو 
فرش و با اســتفاده از تکنولــوژی لیزر، 
قابلیت لمــیس بودن تابلــو فرش بدون 
کوچکترین دســتکاری روی خــود تابلو 
فرش ایجاد شده است که این لیزرها به 
صورت ماترییس روی قــاب تابلو فرش 
نصب شده به طوری که در محل تقاطع 
هر سنسور یم توان به لحاظ الکترونییک 
قابلیت سخنگو بودن را برنامه ریزی کرد.

این سیســتم به لحاظ امنیــیت مجهز به 
سیستم دزدگیر بوده که در صورت فعال 
شدن دزدگیر، سیستم لمیس هر نقطه از 
تابلو فرش و یا جابجایی تابلو فرش باعث 
به کار افتادن سیســتم دزدگیر شده و به 
شماره های ذخیره شــده روی سیستم 
از طریق پیامک همچنین به صورت تلفن 

گویا هشدار داده یم شود.
سیستم دزدگیر از طریق خط تلفن ثابت 
هــم یم توانــد، موقعیت تابلــو فرش را 
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گزارش دهد. همچنین این سیستم الکترونییک 
قابلیــت نصب تجهیزات برای اعالم موقعیت 
مکاین تابلــو فرش و قابلیت نصب بولوتوث 

برای ارتباط با بازدیدکنندگان، 
ذخیــره ســازی نظرات 

پیشــنهادات  و 
و  بازدیدکننــدگان 

قابلیت اتصال به 
برای  اینترنــت 
بــه روز کردن 
های  صــوت 
تابلو  موجود 
فرش را دارد.

جنــس قــاب 
چــوب  از 
اســت  نــراد 

قابلیــت  بــا  و 
مــدارات  نصــب 

لمیس  الکترونیــیک 
و نوع طرح آن ســنیت 

اسلییم گل و بته سوزین با 
زمینه سندپالست است. 

این کار بوســیله آقای 
خوش گفتــار مقدم به 
عنوان استاد بافنده در 
قــم بافته شــد و آقای 
رامین نویدی به عنوان 
الکترونیک  کارشــناس 
هوشمندســازی،  و 
آقای محمد عیل حبییب 
عنــوان  بــه  ســاروی 
کارشناس صنایع چوب 
و خانــم مریم طاهری 
و  طــراح  عنــوان  بــه 
نقاش واینجانب بعنوان 
و  فــرش  کارشــناس 
طــراح ایــده در تولید 

قالیچه ســخنگوی  نخســتین 
جهان کارشده است. و بعد از 
اتمام کار طی مراسیم دربرج 
میالد تهران بوســیله وزیر کار 
وقت جناب آقای دکترربیعی به 
همراه رییس ســازمان آقای 
دکتر پرند و با حضوراساتید 
دیگــر رونمایی شــد و 
درسازمان آموزش  فین 
وحرفه ای قرار گرفت 

 .
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- بــه نظر شــما بافــت و طراحی 
اینگونه فرش های خــاص و پیام 
رســان یم توانــد بــرای آگاهی 
رســاندن ازهنرایــران زمیــن بــه 
جهانیان باشد وآیا بهتر است که 

ادامه دار باشد؟ 
مســلما بله، با ارائه طرح و نقش 
خاص و یونیک وصدورشناسنامه 
بــرای اینگونه فرش های مفهویم 
میتــوان بخــیش از فرهنگ آداب 
رسوم ســرزمینمان را به جهانیان 
نشــان دهیم، چرا کــه اصالت و 
قدمــت چند هــزار ســاله فرش 
دستبافت ایراین، نماد هنر ایرانیان 
در تمام دنیا محسوب یم شود و 
همه روزه بــر تعداد طرفداران آن 

اضافه یم شود .

سخن آخر 
فضــای جدیدتــرو بروزتری برای 
این رشته و این هنر- صنعت ایجاد 
کنیم ســعی کنیم ازطرح و نقشه 
هــا بانک اطالعایت تهیه شــود تا 
بتوانیم از نقشــه ها دفــاع کرده 
وکیس نتوانــد ازآنها کیپ کند وبه 
حقوق همدیگر احتــرام بگذاریم. 
برای برگشتن به بازارهای جهاین 
تولیدات بر  اساس میل شخیص 
وبدون هدف صــورت نگیرد بلکه 
وعلم  ســلیقه  براساس  تولیدات 
روز دنیا طراحی و تولید شــود ما 
باید برای گروه سین جوان تر دنیا 
ایده ها وطرح های نو وجدیدتری 
داشته باشــیم ودر جهت ارتقای 
کیفیت گام برداریم. به امید آنروز
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تبلیغات

آگهی فروش یک جفت قالی 6 متری طرح قزوین ســن حدود 100 سال و کامال سالم نگهداری 
شده است. برای خرید با شماره 09122129733 تماس بگیرید
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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

نقش ناظم
 نقــش ناظم طــرح و نقیش اســت 
بسیار قدییم و مشهور که از روزگار 
صفویه با نام »نقش گلداین«، تقریبا 
در همه شــهرهای قالیبافــی ایران و 
هندوستان به شیوه های متفاوت بافته 
شــده و در ایل قشقایی نیز از حدود 
دو قرن پیش بطور مداوم و منحصرا 
توسط بافندگان طایفه کشکویل بافته 

یم شود.
این طرح که در میان ایل قشــقایی و 
نیز فرش شناسان شیراز به »ناظم« 
یا »یک ســرناظم« مشهور است در 
بازار تهران به »حاج خانیم« معروف 
شده و بیشتر فرش شناسان مغرب 
زمیــن از پروفســور پــوپ گرفته تا 
مجموعه داران نامداری چون »جوزف 
مک مــوالن« آن را جزو قالیچه های 
ســجاده ای آورده انــد یب آنکــه به 
مرسوم نبودن قالیچه های سجاده ای 
در میان ایالت و عشایر فارس  و بویژه 
به اندازه های نامتناسب و غیرسجاده 
ای این قالیچه هاکــه غالبا دو برابر و 
گاه ســه برابر ســجاده است توجه 
داشته باشند. این برداشت نادرست 
که بصورت یک غلط مشهور در آمده، 
بیشــتر نایش از نقش محراب مانند 
قســمت باالی این طرح و نیز مشتبه 
شــدن دو نیم ســر و دو طرف فرش 
با ستون است. حقیقت آن است که 
چارچوب این نقــش، ایوان با مدخل 
یا درگاهی اســت که دوسوی آن دو 
ســرو جای گرفته و به باغی گشوده 

شده است. 
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باغــی پرگل و پرشــکوفه که گل های 
گوناگون رنگارنگش همه از یک ساقه 
و از درون یک گلدان روییده اســت. 
باغ هم جاذبه افســون کننده ای برای 
هنرمندان و قالیبافــان ایراین، بویژه 
بافنــدگان ســرزمین های خشــک و 

سوزان جنوب داشته است.
نگاهی به نمونه های گوناگون کاربرد 
ایــن نقش »بــاغ  گلدان« در ســایر 
نقاط ایران در طول چند قرن گذشته 
کافی اســت تا این حقیقــت دریافته 
شود، خاصه آنکه در برخی نمونه های 
قدییم قــایل »نقش گلــداین« مانند 
نمونه های جوشقان و کرمان سروها 
به طور کامل دو نیم نشــده و در دو 

سمت باغ قد برافراشته است.
و امــا اینکه این شــبه لچک های بهم 
پیوسته طاق مانند را محراب پنداشته 
و به تبع آن »قالیچه ســجاده ای« را 
القا کرده اند بیشتر به آن سبب است 
که آنها را به یقین طاق قویس محرایب 
دانسته اند، حال آنکه طاق بودن این 
لچک های پیوسته مسلم نیست چرا 
که طــاق قویس که از اجــزای اصیل 

معماری ساســاین و معمــاری ایران 
پــس از اســالم اســت  منحصر به 
عبادتگاه و مسجد و محراب نبوده و 
بیشتر خانه ها و بناهای ایران در طول 
چندین سده درگاه های طاقی داشته 
اســت و دریگر اینکه از لحاظ منطق 
طراحی منطقی تر خواهد بود اگر این 
لچک های پرچین و شــکن را پرده ای 
آویخته از درگاه بدانیم که از دوسمت 
گشوده و جمع شده است همچنانکه 
تــا به امروز این شــیوه کنــار زدن و 
گشودن پرده مرسوم است؛ حقیقت 
آنکه به دالیــیل که خواهیم گفت این 
فرضیه با اجزا و عناصر تشکیل دهنده 
طــرح ناظم و رونــد تکامیل آن بیش 
از فرضیه طاق و طاق نما متناســب و 
منطبق اســت در اثبات پــرده بودن 
لچک های فوقاین، دســت کم ســه 
دلیل بارز یم تــوان از البالی اجرای 

طرح ناظم یافت:
اول اینکه قسمت پایین لچک ها که به 
تارک سروها متصل است برجستیگ 
و برآمدیگ بیشــتری از چین و شکن 
سایر قســمت ها دارد. این برآمدیگ 
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نمایان، یم تواند حایک از آن باشد که 
پایین پرده را جمع کرده و گره زده اند 
بخصوص که این برجستیگ دوچندان، 
برای طاق و طاق نما بســزا و ضروری 

نیست.
دوم اینکــه در بیشــتر ناظم هــا نوار 
افقی معموال ســفید رنــیگ بر گلوگاه 
همین قســمت برجســته بافته شده 
که یم تواند نشان دهنده قطعه پارچه 
دوختــه باقیطــان و نواری باشــد که 
پرده از هم گشوده جمع شده را نگه 

یم دارد.
در قدییم ترین نمونه های شبه ناظم 
بجای این نوار نگهدارنده، گیل شــبیه 
منگوله بافته شــده درست در محل 
تالقی گــره پرده جمع شــده و تارک 
ســروها که خود دلیل بر آن اســت 
که کاربرد منگولــه و تزیینایت از این 
دست برای جمع کردن و نگاهداشتن 
پــرده معمول بــوده، چــون در غیر 
اینصورت گذاردن گل در محل اتصال 
ســرو و طاق نما یب معــین و یب مورد 
خواهد بود و البته در طرح کامال دقیق 
و ســنجیده ای چون ناظم، هیچ چیز 
به تصادف وارد نیم شــود و هر جزء 
جای بسزای خود را در کل مجموعه 
طراحی یم شناســد. ناظم های قرن 
اخیــر هم ایــن گل  و در حقیقت نیم 
گل  را دارد و هــم نوار نگهدارنده را، 
منتهی نیم گل تارک ســروها غالبا به 
همان رنگ سروهاســت و به آساین 

قابل تشخیص نیست.
دلیل سوم آن است که علیرغم فراواین 
طاق قویس »گهواره ای« در معماری 
ایران پیش از اســالم و پس از اسالم، 
طاق مضــرس و کنگره دار که در هند 
متداول است هرگز در معماری سنیت 
ایران رواج نیافته و بنابراین طبیعی تر 
آن است که این چین خوردیگ ها را نه 

از طاق که از پرده ای بدانیم که چین چین باال 
رفته و از دوست گره خورده است.

صرفنظر از دالیــیل که در اثبات پرده بودن 
لچک هــای فوقاین نقــش ناظــم در رابطه 
مستقیم با خود این نقش بیان شده شواهد 
دیگــری نیز هســت که از بــرریس مراحل 
نخســتین تطور این طــرح در دیگر هنرها 
استنتاج یم شود. بارزترین و متقن ترین این 
شواهد مدرک هشتگانه استواری است که 
علیرغم همه حوادث روزگار طی نزدیک به 
دو قرن و نیم همچنان بر صدر نمای عمارت 
کاله فرنــیگ شــیراز بســالمت و تمایم و 

درخشندیگ برقرار مانده است.
این ســندهای تاریخی یب همتا که در چهار 
سمت کاخ هشــت ضلعی کریمخان زند به 
دست کایش کاران نیمه دوم سده دوازدهم 
ثبت شده است. یب هیچگونه شرح و بسط 
و موشــکافی و تنهــا به یک نــگاه یم توان 
دریافت که آرایش فوقاین این کایش ها چیزی 
جز پرده نیم تواند باشــد نــه همان حالت 
کنار رفتیگ و آویختیگ پرده پارچه ای بخویب 
آشکار است، بلکه گردش قلم هنرمند کایش 
ساز چنان ظریف و استادانه است که وجود 

پارچه و جنس منسوج احسایس یم شود.
بدیهی اســت که بافندگان کشــکویل عصر 
حاضر و بسا که قالیبافان سده های پیشین 
به ایــن دقایق و چند و چون اجزای مختلف 
طرح ناظم وقوف و آگاهی نداشته و اساسا 
به مفاهیم جزء به جــزء طرح و حیت کل آن 
یعین درگاه بر باغ گشوده توجه نداشته اند 
و همچنانکه همه بافندگاین که با آنان گفتگو 
شــده از وجود و مفهوم نیم سروها یب خبر 
بوده انــد، هیچیک هــم هرگز بــه این فکر 
نیفتاده اندکه قسمت فوقاین طرح ناظم طاق 
و طاق نما است یا پرده و تارک سراپرده و یا 

لچک های بهم پیوسته.
طرح محراب و ارتباطش با ناظم :

طرح محرایب ريشــه و سابقه اش به قرنها 
پيش از اســالم باز ميگردد در ســده هايي 
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كه مغگری به جای زرتشــتيگری و آيين اسالم مردم 
را بــه نيكی رهنمود ميكرد؛ دكتر علي حصوری معتقد 

اســت كه واژه محراب بــه امالی 
مهــراب بوده و مهــراب از مهرابه 
آمده و محرابــه عبادتگاهی بوده 
كه پيروان آيين مهری يا ميترايی 
در آن به عبــادت خدای خدايان 
مينشســتند و هفت گام سلوك 
را ســالكان اين آيين در مهرابه 
ها ميگذراندند و چون مدخل و 
درون اين اماكن محراب سان 
بوده به عنــوان نمادی برای 
عبادت به كرات در ساليان 
بعد نيز بيامــده. اما پرويز 
دارد  ديگري  تناویل سخن 
وی اين نقــش را برگرفته 
از پوســت حيوانایت كه 
شكار شــده و زير پای 
انداخته اند دانســته و 
آن را یب ربــط بــا اين 

موضوع نميداند.
ولي ســيروس پرهام 
را  محــراب  نقــش 
در قاليهــای ناظــم 
بررسي نموده و آن 
را پرده ای دانسته 
كه به دو ســوی 

دری گره خورده
ناظــم  طــرح 
قشقايی) 
و  كشــكولي( 
طــرح ناظــم 

هند و ايران:
طــرح ناظم 
هند و ايران 

كه ســيروس پرهام 
از آن به عنوان شبه ناظم هند و ايران 

ياد كرده وجه تمايزش با ناظم قشقايی دو سر ترنجی 
است كه به دو نيم سروها ی دو سوی محراب )پرده( 
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متصل شده است،همچنين شاخه های نيمه 
گردان در باغســتان گلدان مياین طرح وجه 
تمايز ديگری است كه طرح شبه ناظم هند 

و ايران با ناظم كشكولي دارد
اما رنگبندی تفاوت ديگری است كه اين دو 
بافته را از يكديگر جدا ميســازد،رنگ زرد به 
كار رفته در ناظم هند نمونه رنگي است كه 

كمتر در بافته هاي قشقايي ديده ميشود 
قيــاس اين رنگبندی با رنگبندی مينياتورهای 
هند و ايران ما را به داليل ســليقه ای اين دو 

حوزه بافت نزديكتر خواهد نمود
داستاني ديگر براي طرح ناظم

طرحهای قاليهای ايليایت هميشه داستاني را 
به همراه داشته است و اگر قاليها سفاریش 
و به صورت مصرفی باشد اين داستان در آن 

چشمگير تر است. 
گبــه و حكايت كــوچ ؛ قالي شــيری و مرد 
خانه ايل ، طرح شــور باخ يا شور باخارلو و 

داستان رخ آمال
اما نقش ناظم گلســتان خيال زنان قشقايی 
سرزميین پرگل و نعمت برای سكونت دايم 
، او خســته از كوچ است و رنجيده از سفر 
و خانــه بدویش و جای امــن ميخواهد برای 

آرامش و مسكنت 
سرزمينهای خشك جنوب گل و گياه و سبزه 
را طلــب ميكند او خانــه ای ميخواهد كه از 
درگاهش پرده ای آويزد و دو ســويش را به 
ريسماني به ســتونهايش گره دهد و نظاره 
گر برون باشد و ببيند ازاندروین گلستان پر 
گل بــرون را به حایل كــه بر قایل بافته خود 

نشسته و بيرون را نظاره گر است . 
اين موضوع را بســياری از دست اند كاران 
فرش فــارس پذيرفته اند و بــا مهارت تمام 

برای مشتريانشان تعريف ميكنند.
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آموزش اولیه طراحی

آموزش طراحی فرش
        

 در این شــماره آمــوزش طرح 
 شکســته را داریــم کــه در 1/۲
 طراحی شده و با کیم تامل بسیار
 ساده یم باشدکه با تغییرات  کیم
 یم توان طرح های زیبایی از آن
 بدست آورد و حیت با رنگ آمیزی
 های متنوع یم توان آن را زیباتر
 و دکوراتیو کرد تا در دکوراسیون
 هــای امروزی با مبلمــان و پرده
 زیبایی جدیدی بــه خانه هایمان
 بدهیم.  شما یم توانید از طریق
 لینک های تلگرام و واتساپ ما را
 همــواره دنبال کنید و در صورت
 سوایل در این زمینه و یا آموزش
 طــرح هــای دلخواهتــان پیغام
 دهید تا مطالب خواســته شده
را با شما به اشتراک بگذاریم. و
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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 T E L  0 9 1 2 2 1 2 9 7 3 3



پایان


