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این مجله رایگان است و رایگان خواهد ماند.

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

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

the carpetpluswww.thecarpetplus.ir

گفتگو| آقای علی اصغر خوشگفتار مقدم
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مهدی اخوان ثالث )م. امید( شعری دارد با عنوان »خفتگان نقش فرش« ساخته 133۸

خفتگان نقش قایل، 
دوش با من خلویت کردند.

رنگ شان پرواز کرده 
با گذشت سالیان دور،  

و نگاه این ییک شان 
از نگاه آن دگر مهجور،

با من و دردی کهن، 
تجدید عهد صحبیت کردند.

من به رنگ رفته شان، 
وز تار و پود مرده شان بیمار،

و نقوش درهم و افسرده شان،
 غمبار،

خیره ماندم سخت و لخیت 
حیریت کردم.

دیدم ایشان هم ز حال و 
حیرت من حیریت کردند.

من نیم گفتم کجایند آن همه 
بافنده رنجور،

یا کجایند آن همه ریسنده و 
چوپان و گله خوش چرا،

یا کجا گل ها و ریحان های رنگ افکن؛
من نیم رفتم به راه دور.

به همین نزدیک ها اندیشه یم کردم، 
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این بیست وســومین شــماره "کارپت پالس" 
است که مقابل دیدگان شما پهن یم شود.

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

 ما را از نظریات ارزشمندتان یب نصیب نگذارید.

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

عزیزان خواهد رسید.
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سرمقاله

  بعنوان یک شهروند عاشق فرش و سنت 
ایراین،چند بار از زیباســازی شهرداری، 
مترو و حیت شورای محله خواهش کردم 
بــه موتیف های ایــراین اهمیت بدهند و 

در ایــن ارتباط هم تــالش کردم، در 
جشــنواره های زیبا سازی شهر 

تهران شرکت کردم وحیت برای 
تخــم مرغ های بــزرگ! که دم 
عید نوروز در خیابانهای تهران 

گذاشته 
یم شــود چند طرح از موتیف 

های ایراین و نقوش فرش ارائه 
دادم اما یب فایــده بود. یم دانم 

که نقش و طرح من با توجه به سالها 
فعالیت در حوزه طراحی فرش شایستیگ 
اجرا نیز داشته و اگر پذیرفته نشده جای 

تعجب دارد! 
و نمیدانم چطور مسئولین از این موتیف 
هــا در معابــر و وســایل نقلیــه عمویم 
استفاده نیم برند اما کشورهای همجوار 
که شناســنامه فریش به قدرت و اصالت 
ایــران ندارند در متروهــا و اتوبوس ها و 
مکان های عمویم شــهر نقشــمایه های 
اصیل ایراین را به نمایش یم گذارند! چرا 
برای ما این زیبایی اهمییت ندارد و براحیت 
اجازه یم دهیم که از اصالت هنری ایران 
در همه جا اســتفاده کنند چرا مسئولین 

زیبا سازی برایشان اهمییت نداشت؟! 
ما همواره از جامعه هنری جهان عقب یم 
مانیم. حاال مسئوالن متروی شهر "ایروان 
ارمنســتان" این کار را انجــام داده اند و 
نقشــمایههای فرش پازیریک را به اســم 
خود ثبت کرده اند و در سراسر متروهای 
شــهر نقش فرش پازیرک و نقش رســتم 
و نقوش فرشــهای ایراین را برای زیبایی 
شهر استفاده یم کنند. واقعا چگونه و به 
چه کیس باید گفت که از سنت ها و نقش 

 سخن نخست: مریم طاهری تفریش

هایمــان دفاع کنیــم و از آنها برای زیبایی 
شهرمان بهره بریم ؟ 

دوباره بهمن ماه فرا یم رســد و فراخوان 
زیباسازی شهر تهران آغاز یم شود 
و هزاران هزار طرح به ســازمان 
زیباســازی شــهرداری ها یم 
رسد و باز همان تخم مرغ های 
بزرگ با طرح های آســمان 
شب و نقایش کودکان شهر 
تهران را پر یم کند. مشخص 
نیست اینهمه خالقیت هنری 
از کجا سرچشــمه یم گیرد و 
چرا بودجه شهرداری ها در پایان 
سال به این صورت خرج یم شود؟ 
ای کاش تیم برگزار کننده این پروژه ها بعد 
از قبول کردن طرح های ســفارش شــده 
کــیم و فقط کیم به ســراغ آنچه که باید 

رفت بروند.
کاش
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معرفی یک هنرمند

معرفی یک هنرمند

عبدالحسین قاسم نژاد 
مولف کتاب نقش خیال " روایتی کودکانه از قالی ایرانی
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کتاب نقش خیــال ، رواییت کودکانه 
از قایل ایراین که به ســفارش مرکز 
میل فرش ایران  توسط عبدالحسین 
قاســم نــژادو تصاویــری از روابط 
عمویم مرکز میل فرش و تصویرساز 
ی عیل سنگ آبادی در سال 1396 
توسط نشر برگ نو به چاپ رسید 

ایــن کتاب  مجموعــه ای از نقایش 
های کودکان 3 تا 15 ساله است که 
در نمایشگاه بین الملیل فرش تهران 
توســط آقای کارگر که در آن مقطع 
زماین رئیس مرکز میل فرش بودند 
انجــام پذیرفــت و پــس از آن این 
نقایش ها از خیاالت کودکان از فرش 
و خانه های پوشیده شده بصورت 
کتاب در آمد و زیبایی این مجموعه 
در این است که هر نقایش را از نظر 
روانشنایس هنری واکاوی کرده اند 
و ذهنیــت کودکان را هــم از لحاظ 
خالقیت و هم از لحاظ عاطفی و هم 
از نظر وابستیگ به خانواده برریس 
کردند و کتاب حاضر حاصل شد که 
بسیار از دیدگاه نویسندگان کودک 
و نوجوان مــورد توجه قرار گرفت 
صفحه هایی از ایــن کتاب را دراین 
مجموعه بعنوان اثریک هنرمند یم 

بینید.

و در پایــان کتاب این متن زیبا آمده 
است.

اینک همه هستی دخترانی بود که بر قالی 
آرزوهای خود را نقش می زنند 

اکنون
پیرمرد

 پیرزن 
دختر قالی باف 
پسر به صحرا رفته 

در تاریخ گم شده اند
اما فرشی که بافته اند هنوز زنده است 
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کتاب " فرش کاشان"
خانم شیرین صور ارسافیل

 اثر برگزیده ی دانشگاهی سال شد
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 »فرهنگســتان صبا« روایت سنت و هنر را در آینه فرش 
های نفیس ایراین آغاز کرد.

همزمان با آغاز نشســتهای علیم و پژوهیش 
»فرش، سنت، هنر« در فرهنگستان هنر، صبا 
آینه دار نفیــس  ترین و زیباترین روایتهای 
سنت و هنر در فرشهای قدییم و تاریخی 

ایران شد.
این رویداد در ســه بخِش مســتقل اما 
همسو، و با اتکا به 2 اصِل سّنت و هنر 
که هسیت شــنایس و شناخِت هویت 
فرش دســتباف در گروی آن است، 

برگزار یم شود.
دبیرِی علیم ایــن رویداد هنری 
را تورج ژوله بر عهده داشــت 
نیــز  قاســم خان  علیرضــا  و 
دبیر بخــش فــرش در نگره 

فیلم سازان بودند.
 به گــزارش روابط عمویم 
فرهنــیگ  موسســه 
هنــری صبا- وابســته به 
فرهنگســتان هنــر- در 
این نشســت که روز 
آییــن  و  نخســت 
گشایش آن با حضور 
اســتقبال  و  انبوه 
چشمگیر 
هنرمندان، 

پیشکســوتان و فعاالن 
و  دانشــجویان  فــرش،  حــوزه 

پژوهشــگران صبح دوشــنبه 22 آذرماه در 
تاالر ایران فرهنگســتان هنر برگزار شد، صاحبنظران 

فــرش از منظرهای گوناگون به گذشــته و آینده این هنر 
پرداختند و از زیباشنایس و حکمتهای این سنت هنری تا 
آسیب شنایس صادرات و اقتصاد بویم و بین الملیل فرش 
و چالش های پیش روی آن را به بحث و تحلیل نشستند.

ویژه نامه

همایش    فرش،   سنت ،   هنر          د ر          »       فرهنگستان هنر         «          ربگزار   شد
 متن گزارش از سایت خبری موسسه فرهنگی ، هنری صبا
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ابتدا تورج ژوله پژوهشــگر باســابقه 
فرش ایــران، گزاریش از روند شــکل 
گیــری این نشســت و نمایشــگاه را 
به حاضــران ارائــه کرد. آنــگاه دکتر 
محمدعــیل رجیب رئیس گروه هنرهای 
ســنیت فرهنگستان هنر، طی سخناین 
با اشــاره به عنوان: فرش، سنت، هنر 
گفت: اگر سنت را نشناسیم نه فرش 
را شــناخته ایم و نه هنر را، با ســنت 
است که تمدن شکل یم گیرد و هنر، 

هویت یم یابد.
وی آنگاه به تبیین ســه ریشــه سنت 

پرداخت:

اول- مظهــر اســم »قدیــم« خداوند 
اســت و قدیم بمعین گذشته نیست 
بلکه جاری است و جریان ساز. سنت 
برخالف اشــتباه رایــج، مترادف معین 
گذشــته نیست بلکه پایدار است چرا 

که اسم خداست.

دوم- مظهر اســم »حی« است یعین 
زنده ی همیشــه است و به روز و یب 
زوال؛ تاریخ هنرهای سنیت را ببینیم که 
بهترین در زمان خود بوده اند و امروز 
هم زنده و مایه افتخار اما در گذشته، 

منجمد و منحصر نمانده اند.

سوم- مظهر اسم »باقی« که روی به 
آینده دارد و استمرار در ذات اوست. 
در این سنت، هنر چه جایگاهی دارد؟ 
هنر در فرهنگ و حکمت سنیت، تداعی 
حقیقیت است که از وجود آدیم ظهور 
یم کنــد. وجود انســان مظهر جمیع 
حقایقی است که در عالم تکوین است 
و عرفا او را »کون جامع« خوانده اند. 
امــا نمود آن در چیســت؟ در زیبایی 
کــه مطابق این حکمت، ظرف ظهور و 

تجیل حقیقت است.

این مدرس و صاحبنظر هنری از این نقطه عزیمت 
به تحلیل فرش ایراین پرداخت: فرش ما بعنوان یک 
مصداق و نمونه این زیبایی است. زیرانداز نیست. 
مقــدس اســت. از زندیگ مــا بیرون آمــده. نقش 
تصویری است از عرش بر فرش چنانکه خداوند یم 

فرماید: »انک بالواد المقدس طوی«
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وی آنگاه با تشریح پیوندهای فرش با 
معماری ایراین و سبک زندیگ و تمدن 
ایراین اظهار داشت: فرش ما وابسته 
به معماری ما و در پیوند ســاختاری و 
ارگانیک با آن بوده است. در »خانه« 
شکل یم گیرد و باید مفهوم خانه را با 
فضای ایــراین و هویت و تفکر ایراین 
درنظــر آورد و ایــن دو را در نســبت 
با هم دید و دریافــت. از نظر مواد و 

بسیار  هم  مصالح 
که  اســت  مهــم 
تمام مــواد آن از 
بیرون  دل طبیعت 
یم آید و به طبیعا 
برای  گردد.  بازیم 
طبیعت مفید است 
و جهیت استکمایل 
طبیعــت  در 
رنگهایــش  دارد؛ 
بارور  را  طبیعــت 
یم کنــد و حــیت 
فضوالتش طبیعت 
را تکمیــل یم کند 
فضوالت  برخالف 
کارخانجات 

صنعیت.

امــا این فــرش با 
ما چــه یم  پــای 
کنــد؟ کــف پــای 
آســیب  چقدر  ما 
دیــده از موکتها و 

فرشهای ماشــیین؟ کهنه که یم شود 
بهتر یم شوند و به اصطالح یم گویند 
پاخــور آن خوب اســت. از قدیم یم 
گفته اند همه چیز نواش خوب است 
غیر از دوســت که کهنه اش اما فرش 
هم همینگونه است و با ما دوست یم 

شود.

وی در پایان ســخن خود گفت: فرش 
را باید حرمت نهاد به احترام شرافت 
انسان که اشــرف مخلوقات است و 
نقش خیــال و ذوق و رنــج خود را در 

فرش جلوه گر یم کند.

پس از آن ســیدریض میری مدرس و 
صاحبنظر حوزه فرش به ارائه مباحث 
پرداخت و  خود 
در ادامــه، دکتر 
نامــور  بهمــن 
رئیــس  مطلــق 
فرهنگستان هنر 
بــا بیــان اینکه: 
آینــه  فــرش، 
زیبایی شــنایس 
فرهنــیگ مــا و 
خیــاالت  بــوم 
ایــران  مــردم 
در طــول تاریخ 
اســت،  بــوده 
خاطرنشان کرد: 
هویت  که  کیس 
ایران  فرهنــیگ 
شناســد  یم  را 
یم توانــد فرش 
ایراین را بخواند. 
محمــل  فــرش 
فرهنیگ  هویت 

ماست.

وی آنگاه ابعادی از ســنت را برشمرد 
و گفت: ســنت ما تکرار نیست تداوم 
است که هم مخالف تکرار است و هم 

مقابل گسست و انقطاع.

معاونت پیشین وزارت میراث فرهنیگ 
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و گردشگری سپس با اشاره به کارکردهای کارآفریین، 
درآمدزایی و بازارسازی فرش برای اقتصاد کشورمان 
افزود: کارکرد اقتصادی فرش باید در متن راهبردهای 
اقتصاد مقاومیت بازتعریف و احیا شــود. فرش بهترین 
نماد اقتصاد مقاومیت اســت؛ صادرایت است، ارزآور 
اســت، اشتغالزا است، مردیم است، و جوانگرایی را 

در خود دارد.

ایــن مــدرس و مولف برجســته هنری با ذکــر اینکه 
وضعیــت امــروز فرش مــا وضعیت خویب نیســت، 
تاکید کرد: فرهنگســتان هنر جــزو اولین و مهمترین 
وظایفش سیاســت گذاری و سیاست پردازی است 

و یافتن راه حلهای بنیادین 
وضعیت  ساختارشنایس  و 
فرش در ایران و شناسایی 
دالیل و ریشــه های عدم 

تمرکز در مدیریت فرش.

وی ســخنان خود را با ذکر 
این کــه: دنیا بایــد فرش 
را از زبان فــاریس به همه 
زبانها ترجمه کند و ما باید 
پرچمدار فرش دســتبافت 
در همه جهان و حیت فرش 
دیگــر کشــورها باشــیم، 
ســخن خــود را اینگونــه 
جمعبنــدی نمــود: زیبایی 
شنایس فرش امروز ما باید 
با ســبک زنــدیگ و فضای 
زیســتن ما و با شــرایط و 
شــدن  کوچک  اقتضائات 
فضاها منطبق باشــد و به 
روز شــود. ما تداوم را رها 

کردیم و به تکرار پرداختیم اما فقط با تغییر این رویکرد 
یم توان سرنوشــت و سرشــت فرش ایــراین را به 

وضعیت مطلوب نزدیک کرد.

سخنران بعدی، علیرضا قاسمخان محقق و مستندساز 
برجسته بود که نگاه فیلمسازان به فرش و گزاریش از 
پژوهش پردامنه خود در این حوزه را دستمایه سخن 
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ساخت و با بیان شواهد و مستندایت از 
پیوند ســینما با هنرهای سنیت و اثبات 
اینکه ســینما تنها منحصــر در بیانگری 
اجتماعی نیســت گفت: سینما بسیاری 
از رنگهای تازه فرش ایران را به ما نشان 

داد.
 قاسم خان درباره این همایش بیان کرد: 
این همایش شــامل بخش هایی مختلف 
اســت که عموما بر اســاس فرش ها و 
بافته هــای تصویــری ایــران در مناطق 
مختلف کشــور، شــکل گرفته اســت. 
در یــیک از بخش هــای ایــن همایش، 
یعین بخــش فیلم، دربــاره این موضوع 
بحث یم شــود که فرش ایراین در نگره  
فیلم ســازان ایراین چگونه شکل گرفته 
است. سینمای ایران با قدمیت دیرینه و 
در حدود 120 ســال، به انحای مختلف 
در تاریخ پر فراز و نشیب خود، به فرش 

توجه کرده اســت. فرش بافته ای ایراین است. 
هم آییین در آن جاری اســت، هم بخش بزریگ 
از هنر ایراین اســت و هم اقتصاد ایراین را در 
دوره ای شکل داده است. به هر حال، در ابعاد 
مختلف در زندیگ ما ایرانیان نقش داشته است.

قاســم خان در ادامه از کتایب که قرار است به 

همین منظور منتشر شود خبر داد و گفت: 
مجموعه ای گردآوری شــده کــه یم توانیم 
بگوییم متن مکتویب اســت کــه برای اولین 
بــار، با تصاویری متفــاوت، از فیلم هایی که 
درباره فرش ســاخته شــده اند و یا به نوعی 
در آن به فرش توجه شــده اســت، منتشر 
یم شود. این کتاب را انتشارات فرهنگستان 
هنر در ایام این همایش منتشر خواهد کرد 
و پژوهشــگران و صاحب نظــران درباره آن 

اظهارنظر خواهند کرد.

آنــگاه حاضران که در میانشــان مســئوالن 
فرهنگســتان هنر، موسسه صبا و هنرمندان 
و فرهیختگان نام آور کشــورمان به چشــم 
یم خوردند، بــه نگارخانه آینه در صبا رفتند 
تا شاهد گشایش نمایشگاه »گره بافته های 

تصویری و تاریخی« باشند.
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 ایــن مجموعه نفیس و چشــم 
نــواز، که به همت تــورج ژوله 
و بــا اســتفاده از مجموعه های 
شخیص و متعلق به دوره قاجار 
تا میانــه قرن کنوین گردآوری و 
برای اولین بار به معرض نمایش 
عمویم گذاشــته شــده است، 
منظری اســت به رویت تاریخ، 
تغزل، حماســه و اســطوره در 
نقشــها و رنگهــای اعجازگــون 
فرش و دســتبافته های ایران و 
ســفری اســت از دل تار و پود 
و گره بافتها بــه عمق زیباییها و 
ظرافتهــای فرهنــگ و تمدن و 
ادب ایــراین؛ در ایــن مجموعه 
که شــامل 60 تخته فرش، گبه 
و گلیــم قدییم و نفیس اســت، 
جلوه هایی بدیــع و رنگارنگ از 
داستانهای اساطیری و حمایس 
کهن و مجالس بزیم شــاهنامه، 
قصص قرآین همچون یوســف 
و زلیخا، منظومه های عاشــقانه 
همچون شیرین و فرهاد و لییل 
و مجنون را بــر پرده هزارنقیش 
از روایتهای رنگیــن و رویاگون، 

شاهدیم.
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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

آقای علی اصغر خوش گفتار مقدم
  طراح وتولید کننده

رئیس انجمن طراحان قم
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لطفا بیوگرافی خــود و تحصیالت 
و اینکه چگونــه وارد دنیای فرش 

شده اید را بفرمائید
بســم اللــه االرحمــن الرحیــم ، 
اینجانــب عیل اصغر خوشــگفتار 
مقدم ، متولد 3 شــهریور ســال 
1347 در شــهر قــم هســتم و 
تحصیالتم دیپلم . طــراح و نقاش 
فــرش ورئيــس انجمــن طراحان 
ونقاشان فرش استان قم. از سال 
1367 به طراحــی و نقایش فرش 
روی آوردم و شاگرد آقایان استاد 
عباس قرباین و اســتاد محمدعیل 
کاظیم بودم و همچنین با استادان 
زیادی کار کردم مثل استاد محمد 
دوســتان  ســایر  و  راد  مقــدیم 
هنرمند عرصه طراحی فرش قم. از 
ســال ورود به این عرصه دو سال 
آموزش این کار را نزد استاد عباس 
قربــاین انجــام دادم و پس از آن 

دو سال بصورت مســتقل در بازار 
قم مشــغول طراحی و نقایش فرش 
شدم و کم کم بعد از مدیت به تولید 
روی آوردم و در اول کار با فرشهای 
کریک و پشیم شــروع کردم و بعد 
از آن بر روی فرشــهای صد در صد 
ابریشــیم کار کردم و تا امروز نیز 
تولیدات فرش ابریشیم زیادی چه 
درداخل کشــور و چه در سطح بین 

الملیل دارم.

- مســئولیت های اجرایی شما در 
وادی هنر از چه سایل آغاز شد؟ 

من از سال 13۸6 که در واقع انجمن 
طراحان و نقاشان را تاسیس کردیم 
و از بدو تاســیس هم بعنوان هیئت 
موسس و رئســس انجمن طراحان 
منتخب شدم و تا امروز هم در این 
ســمت هستم و به وظایف خود در 

این باره عمل یم کنم.
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- آقــای خوشگفتارشــما فعالیت های هنری و شــرکت در 
نمایشگاهی بسیار داشتید کیم درمورد آنها بفرمائید؟

داوری مسابقات و نمایشــگاه های مختلفی از جمله برای 
مرکــز میل فرش ، برای دانشــگاه ها، برای نمایشــگاه ها 
و مســابقات طراحــی و نقایش چه در اســتان قم و چه در 

استانهای همجوار انجام دادم .
در مورد نمایشــگاه هایی که در سطح استان برگزار شده 

ما بعنوان انجمن طراحان و نقاشان 
فرش در واقع متویل این امر بودیم 
و همیشه سعی کردیم که نمایشگاه 
هــا را بصورت پربــار و مفید برای 

بدنه فرش قم اجرا کنیم .

-در خلوت خودتــان طراحی های 
کدام ناحیه فرش ایران را دوســت 

دارید؟
 من خودم شــخصا فرش اصفهان 
را دوســت دارم و کارهــایی هــم 
کــه انجام میدهم یک شــمایی از 
فــرش اصفهــان را دارد. اما فرش 
قم وطراحی آن تلفیقی از طرح ها 
و نقشــه های کل کشور است ما 
طرحی را که یم کشــیم اقبایس از 
سبک ها و مکاتب طراحی و فرش 
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ایــران را لحــاظ یم کنیــم . و از نظر 
من تولیــد فرش و بافت فرش تبدیل 
یک طــرح به یک محصول اســت و 
در واقع فرش یک نقشــه و یک طرح 
بافته شده است و بنظرم تولید فرش 
بعنوان ایجاد یک اثــر هنری جایگاه 

ویژه ای دارد.

- بفرمائیــد که شــما از نظرخودتان 
بیشترطراح هستید و یا تولید کننده؟

هر دو چون تقریبــا همه کارهایی که 
ســفارش یم گیرم را خودم طراحی و 
رنگ آمیزی یم کنم و پس از آن تولید 
یم کنم بــرای همین تقریبا همه چیز 

بهم پیوسته است .

- از جملــه کارهای خاص خودتان که 
طراحی و تولید کرده اید را نام ببرید

طراحــی وبافــت  تصویــری تیمچه 
بــزرگ بازارقــم بــا بافت ابریشــم، 
طراحــی وبافت کایش کاری ســقف 
مسجدجمکران با بافت ابریشم بافت 
وتولید فرش آیین نوروز به ســفارش 
و طراحی وبافت شال های گردین به 
صورت دورو برای دبیرکل ســازمان 
ملل به ســفارش un.habitat از جمله 

کارهای خاص بودند.

- لوح و تقدیر نامه هایی که گرفتید از 
کجا بود و یم توانید نام ببرید؟

طــراح برترجشــنواره فرش اســتان 
بــودم، و در ســالهای 93 و 94  لوح 
سپاس ازاستاندار به عنوان کارآفرین 

برتر را دریافت کردم .
لــوح ســپاس ازفرهنگســتان هنــر، 
لوح ســپاس ازاســتاندارقم دراولين 
جشنواره فرش استان و لوح سپاس 
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- به نظر شــما با این وضعیــت صادرات و 
گراین آیا هنوز فرشهای نفیس قم صادرات 

خود را دارد؟
در مورد صــادرات و قیمت باالی فرش قم 
باید عرض کنم که فرش قم بنظرم اصال گران 
نیســت فرش ابریشم قم که از مواد اولیه 
خاص و نفیس تولید یم شود باالخره جزو 
کاالهای خاص و شــیک و گران یم باشد و 
باید که مشــتری خودش به سراغش برود 
مثل طال هم که خوب خواستار خودش را 
دارد و همیشــه فرش قم را مشتری خاص 
دنبال یم کردند کیس که خواســتار فرش 
ابریشم قم است باید اطالعات درسیت از 
نگهداری و حفاظت فرش ابریشــم داشته 
باشــه که البته در مورد منطقه جغرافیایی 
کشــورهای عریب باید عنــوان کنم که در 
اندازه سایز کوچک پارچه  آن بیشتر طالب 
آیــات قراین هســتند و یا فــرش ها با یک 

تنالیته خاص است که دوست دارند.

ازصنايع دســتي را گرفتم و  همچنین 
از دانشــگاه آزاد نــراق لــوح تقدير 
گرفتم ، دارای لوح تقديرازجشنواره 
باغ گــره ودارای لوح تقديرازاتحاديه 

صادركنندگان استان
و تقديرنامــه ازاتحاديه توليدوفروش 
فرش و لــوح تقديرازاتحاديه تعاوني 
های فرش روستايی و تقديرازاتحاديه 
فرش استان آذربايجان غربي ازجمله 

تقدیر نامه هایی است که دارم.

- به نظر شما بیشترین اثرگذاری یک 
فرش در چیست؟ 

بیشــترین اثر گذاری فــرش اول در 
رنگ و ســپس درفــرم و نقش طرح 
هســت که اگر یک فــریش با تنالیته 
رنیگ به زیبایی بافته شــده باشه در 
وحله اول به چشــم یم آید و پس از 
آن فــرم و طرح و موتیــف ها وحیت 
رجشمار و بافت فرش است که مورد 

توجه قرار یم گیرد.
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- چرا فرش های قم در کشورهای 
عریب خواستار زیادی دارد؟

بــه نظــر یم رســد کــه مــا با 
کشورهای عریب یک همجواری 
دیرینه ای داریم و به نوعی تاثیر 
گذاری فرهنــیگ وهنری زیادی 
داریم هم ما بر کشورهای عریب 
و هم آنها بر ما و نشــان دهنده 
یکدیگر است  با  اشــتراکاتمان 
و همین اســت که فرشهای قم 
در کشــورهای عریب خواستار 
بیشــتری دارد و از طرف دیگر 
کشورهای عریب بخاطر پولهای 
زیادی که در دستشــان اســت 
و از فــروش نفت و یــا تجارت 
های دیگری نزد آنها هست یک 
زندیگ های بسیار تجمالیت و یا 
باصطالح الکچری یم گذرانند و 
قسمیت ازاین تجمالت یم تواند 
فرش ابریشم قم باشد وهمین 
اســت که انتخاب فرش قم یک 
فخر و خودنمایی و نشان دهنده 
یک زندیگ خایص الکچری مهیا 

یم کند.

- آیــا هنوز در قــم بافنده های 
خوب همانند گذشته با فعالیت 
زیــاد در حال بافت هســتند و 
یا کارگاه هــای فرش در قم هم 

تعطیل شده؟
بلــه در قم هم رکــود اقتصادی 
هرچند یب تاثیر نبوده ، در رابطه 
بــا تورم که پشــتوانه ســیایس 
داره همه هنرهای صنایع دسیت 



28 the carpetplus

دســتخوش نامالیمات شــده و تعداد خییل زیادی از 
بافنده ها را از دســت دادیم اما هنوز هم بافنده هایی 
با مهارت بســیار هستند که در قم و اطراف به زیبایی 

یم بافند.

- شــاید بعیض از طراحان هنوز فکــر یم کنند که اگر 
کارهایشان را به نسل جوان بیاموزند مشتریانشان را از 
دست یم دهند نظر شما در مورد این افراد چیست؟

در قــم ایــن موضــوع کمتر به چشــم یم خــورد و 
طراحان ســعی یم کنند با اشــتراک گذاشتن دانش و 
تجربیاتشــون و اطالعاتشــون به هنرجویان جدید و 
بخصوص دانشجویان  کمک و همیاری شایاین کنند و 
بطور اخص انجمن طراحان فرش با برگزاری دوره های 
متعدد وزیادی که در همیگ رشته های برگزار یم کند 
همه عالقمندان به این رشــته رودعوت یم کنه به این 
موهبت الهی که ما معتقدیم که هنر یک موهبت الهی 
است که در دستان هنرمند از طرف خداوند قرارداده 
شده است برقرار کنه . دوره هایی که انجمن طراحان 
مترصد انجام آن هســت که بخاطر مســئله کرونا به 
تعویق افتاده و انشاء اله با بهبودی این وضعیت آنها را 
ادامه بدهد که با ســرفصلهای مختلفی چه نرم آفزاری 
و چه ســخت افزاری و چه در زمینه طراحی ســنیت و 
چه طراحی مدرن ســعی میکنه کــه در رابطه با ارتقاء 

همکاران و دوستدارن هنر در این راستا گام برداره.
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- آیا شــما شخصا کالســهای آموزش 
دارید؟

-بلــه بنــده با دانشــگاهای سراســر 
کشورمرتبط هستم و در واقع کالسهای 
عمیل دانشــگاه هــا را تدریس دارم و 
در ضمن با دانشــجویاین که از طرف 
دانشــگاه بــرای دوره هایی بــه اینجا 
معرفی یم شــوند همــکاری یم کنم 
و یــه دانشــجویان برای پــروژه های 
دانشگاهی کمک و مساعدت یم نمایم 
حیت هنرجویاین که عالقه به این هنررا 
دارند نیز در این مجموعه و شخصا نیز 

آموزش میدهم.

- انجمن طراحان فرش قم از چه سایل 
افتتاح شد و شــما چه سمیت دارید؟ 
کال برای بافنده ها و طراحان مثمر ثمر 
بوده و چه کارهایی را انجام داده واصال 

چه هدفی را دنبال یم کند؟
از ســال 13۸5 تاســیس شــده و از 
همان ســال با اهداف تدوین شده در 
اساسنامه اش شروع به کار کرد و این 
انجمن با بافندگان ارتباط کمتری دارد. 
اما در ارتباط با طراحان در بخشــهای 
مختلــف آن از جمله آمــوزش، بخش 
همــکاری با دانشــگاه هــا ، برگزاری 
مســابقات، ســفرها و تورهای هنری 
و علیم و ســایر مــواردی که مربوط 
به تســهیالت در مورد برگزاری دوره 
ها و میتینگ هــا، همفکری و همیاری 
بــا همکاران و یــا انجــام دوره ها گام 
برداشــته اما در بخشهایی که مربوط 
به مرکز میل فرش بوده مثال تسهیالت 
، خرید نرم افــزار، و تفاهم نامه هایی 
که بــرای ثبت آثار و گاهــا خرید آثار 
و برپــایی نمایشــگاه ها بــا مرکز میل 
مکاتبات و همکاری هایی انجام شــده 

که انجمــن در این ارتباط ها با طراحان و تولید کنندگان 
فرش در ارتباط یم باشد.

- بنظر شــما آیا برند شــدن در طرح  و یا شــهر مورد 
نظرمورد توجه و خاص است یعین یک طراحی و نقشه 
آیــا منحصر به یک فرد و یا یک شــهر باشــد اثری در 

فروش فرش دارد؟ 
  طرح و هر سبیک اگر منحصر به یک منطقه خایص باشد 
نه حاال بعنوان انحصار بلکه بعنوان الیسنس اون منطقه و 
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- چه اســاتیدی در حــوزه طراحی روی 
شما تاثیر گذار بودند؟

 من شــاگردی اســتاد عباس قرباین را 
انجام دادم امــا تاثیر گذاری از طراحی 
برای من صورت گرفته از سبک  کارهای  
اســتاد محمد کاظیم و حبیب اله جدی 
بــوده و ازآقا زاده ایشــان یعــین آقای 
محمد مقدیم راد بوده که بســیار درس 

آموختم.

- لطفــا بــرای آگاهی ما از چند اســتاد 
قدییم فرش قــم نام ببرید و مختصری 

از آنها بفرمائید
اســتادان قدییم قم یم توان از استاد 
مرحــوم میرزا عیل محمــد، حاج حبیب 
اله جدی، حاج ابراهیم همیس ، یا استاد 
داود کلهر نام ببریم که بعیض از آنها به 

رحمت خدا رفتند.

-به نظر شما طراحی مهمتر و اثرگذارتر 
اســت یا رنگ آمیزی و یا بافت فرش ؟ 

لطفا هر کدام را با اولویت بفرمائید 
در واقع نقشه فرش یک قسمیت شامل 
طراحی هســت و یک قســمت شامل 
رنگ آمیزی اســت کــه در اصل این دو 

تحت نظارت همان منطقه خایص باشد 
قطعــا یم تواند جایــگاه خودش رو یم 
توانــد حفظ کنــد و اون در واقع جایگاه 
خودش را بدســت آورد و اینکه اگر یک 
طرحی رو در همه مناطــق ایران ببافند 
چون هر منطقه ای از ایران شــامل یک 
گره خایص اســت و یــا یک پود خایص 
دارنــد یم تواند لطمــه ای به فرش آن 
منطقه بزنــد. مثال در قم گره های تقلیب 
اصــال جایگاهی ندارد. امــا ما یم بینیم 
همین فرش قم که ورود پیدا یم کند که 
مناطق با یک تاثیر پذیری خایص شکل 
یم گیــرد که یعین طرح و نقش قم را در 
جــایی که با گره هــای تقلیب یم بافند و 
همین ضربه بزریگ به فرش قم یم زند.

-اولین طراحی شما با موضوع فرش چه 
زماین بود؟

من از همان زماین که شاگردی را شروع 
کــردم طراحی را هم شــروع کردیم اما 
بیشتر زمان ما به نقایش ختم یم شد و 
کار اصیل ما نقایش و رنگ آمیزی فرش 
بود تا به مرور زمان در ســالهای بعد به 
طراحــی روی آوردم و تخصیص طراحی 

انجام دادم.
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قسمت مکمل هم هستند و میشه گفت 
کــه در مقوله فرش اولیــن مراحل این 
دو قسمت هستند و پس از آن مسئله 
بافت و مواد اولیه و شستشو و مراحل 

تکمییل اولویت دارد.

- آیا شــما ســفارش طرح یم گیرید و 
یا اینکــه خودتان بــرای تولیدات خود 

طراحی یم کنید و یم بافید؟ 
بله ما ســفارش طرح یم گیریم وتولید 
یم کنیــم و کال فعالیــت مــا بصــورت 

سفارش پذیری است.

-آیا تا بحال طرح و رنگ چند شهر را با 
هم ادغام کردید؟

طراحی و نقایش در قم بیشتر بصورت 
تلفیــق و اقتبــاس از ســبکها و مکاتب 
مختلــف طراحی و نقایش فــرش ایران 
است و بله همونطور که شما گفتید این 
در قم بیشتر این تلفیق و اقتباس وجود 

دارد.

- یک طرح جامع برای تولیدات در قم و 
اطراف وجود دارد به نام " قمات" لطفا 
بفرمایید چطور شــکل گرفت و شامل 

چه شهرهایی یم باشد؟
 در مورد برند قمات من باید یک توضیح 
کامیل بدهم . قمات هیچ ربطی به فرش 
قم ندارد. قمات برندی اســت که ابتدا 
در یزد فعالیت یم کردند و تولیداتشون 
هم بیشتر در یزد و نائین بوده و در واقع 
تلفیقی را انجام دادند از نوع گره یزد و 
قم و تبریز اســتفاده کردند و طرح ها 
هم از تلفیقی از اصفهان و تبریز و قم که 
در واقع بیشــتر فرشها در همان منطقه 
یزد و نائین و اطراف بافته یم شده البته 
در ابتدا اما بصــورت یک برند بزرگ و 



تلفیقــی دارند کار یم کننــد و هییچ ارتباط 
مســتقییم با فرش قم ندارد.یعین در اصل 
ارتباط خایص به شهر قم ندارد اما این برند 
در شهر قم هم فعالیت و تولیدات زیادی 

دارند.

- به نظر شما طرح قمات مفید بوده و آیا 
برای فروش منطقه خوب بوده؟

قمات در واقع یک شرکت خصویص و هیچ 
ارتباطــی به فرش قم با اون تفســیری که 
یم شــود ندارد و اینکه  بر روی فرش قم 
تاثیــری بگذارد نداره در واقع آنها آمدند و 
از سبک فرش قم استفاده کردند و بخیش 

از تولیداتشون رو چه در قم انجام 
یم دهند و چه در کاشان وچه در 

مناطق در واقع با استفاده از
 طرح ها و نقش های قم دارند 

تولید یم کنند.

- آیا این همان راهی است دوست
 داشتید ادامه بدهید و آیا رایض 

هستید؟ و اگر نه، دوست داشتید 
چه حرفه ای انجام میدادید؟

بله این راهی را که تا اینجا آمدم
 بسیار رایض هستم ، و در تمایم

 این راه که به لطف خدا و با تالش
 و سعی که کردم و توانستم در این
 راستا به موفقیت های خویب برسم
 و انشااله که بعد از این هم بتوانم

 با توکل به خدا و با سعی و ممارست
 در کار بتوانم موفقیت های بیشتری برای 
خود و مجموعه ام بدست بیاورم. و در این 
راه با دعای دوستان و تمایم استاداین که 

من در خدمت آنها بودم موفق بشوم.

-از وضعیت کنوین فرش دســتباف در قم 
رایض هستید؟

ما از وضعیت فعیل فــرش بعنوان فردی و 
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شخیص رایض هستیم و بحمداله 
در حــال کار هســتیم . و در واقع 
بخصوص در فــرش قم آنهایی که 
کارشــان را راهبــری یم کنند و با 
وجود یک نقشه راهی که داشتند 
خــدا رو شــکر موفق بــوده اند. 
و مــن فکر نیم کنم که بیشــتر از 
این باید توقع داشــت بخصوص 
که بــا توجه به وضعیت ســیایس 

در که در کشور حاکم است اما 
مورد راهکار که باید بیشتر 
سلیقه مشتری را مط العه 
کنیــم و بیشــتر بصورت 
فرش  پذیری  ســفارش 

ببافیم .

تولیدکنندگان   آیــا   -
فرش قــم در پیش 
مردم  سلیقه  بیین 
و  دارنــد  تبحــر 
یــا طــرح های 
ای  ســلیقه 
خودشــان را 
یم  تولیــد 

کنند؟
تولیــد کننــدگان در قم 

سعی یم کنند تولیداتشان برمبنای 
ســفارش پذیری باشــد حاال این 
سفارش ممکن است بصورت عام 

باشد و یا بصورت خاص. 
حال ســفارش عام چگونه اســت 
که اگر کیس بر سلیقه یک منطقه  
تسلط دارد یم آید طبق سلیقه آن 
منطقه فــرش را یم بافد تا بتواند 
فرشــهای خــود را در آن منطقــه 
بفروش برســاند یعین یک جوربر 
طبق سلیقه خریداران منطقه بافت 
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انجام یم پذیرد و ســفارش خاص هم 
که به طوری اســت هم طرح و نقش 
و حــیت مواداولیه آن کامال مشــخص 
اســت و سفارش دهنده کامال بر همه 
این امور واقف است و فرش دلخواه 

خود را بدست یم آورد.

- مزیــت فرش قم بــرای انتخاب یک 
فرش خوب و زیبا در چیست؟

مزیت فرش قم  به 
اولیه  مواد  ســبب 
و ابریشــیم است 
کــه در آن بکار یم 
رود که باعث نفیس 
آن شــده.  شــدن 
از ابریشــم بعنوان 
لطیــف ترین الیاف 
برده  نــام  طبیعــی 
یم شــود. ابریشم 
آســیب  کمتریــن 
وتاثیــر  پذیــری 
پذیری بر محیط را 
دارد. یعین در برابر 
حشــرات مــوذی، 
گرما، ســرما مقاوم 
اســت و بیشترین 
بــا  را  ســازگاری 
دارد. انســان  بدن 
حساسیت هایی که 
ممکن است پشم، 

کرک یاماننــد اینها ایجاد کنند. بهمین 
دلیل است که مشــتریان ترجیح یم 
دهند فرش ابریشیم بخرند. از طرفی 
ابریشم تنها کاالیی است که کمترین 
آسیب را یم بیند نیم پوسد، بید نیم 
زنــد، از بین نیم رود،  الیاف آن کوتاه 
و یــا بلند نیم شــود و ســرما و گرما 

کمتریــن تاثیر را بر آن دارد. همچنین نوع 
تراکم و نوع نقشه و طرح که بعلت نفیس 
بودن مطمئنا سعی یم کنند زیباترین نقشه 
و رنــگ آمیزی را انتخــاب کنند که همین 
باعث یم شــود که مزیت رقابیت با سایر 

بافته ها را داشته باشد.

-بــه نظر شــما پرطرفدارترین فرش های 
ایران مربوط به کدام شهر است و چرا؟

بصــورت  ایــن 
کیل گــویی شــاید 
مناســب نباشه که 
فرش  کــه  بگوییم 
است  منطقه  کدام 
هر فــریش با توجه 
به مواد اولیه اش و 
با توجه به قیمتش 
و بــا توجه به رنگ 
آمیــزش یم تونــه 
مختلف  درمناطــق 
دنیــا یــک جایگاه 
داشــته  خــایص 
مثال  بطور  باشــه 
بایــد بگم کــه در 
ارتباط با رجشمارو 
مواد اولیه و سایز 
از  ژاپــن  کشــور 
جمله کشــورهایی 
اســت کــه خانــه 
بزریگ  های چندان 
ندارند و نیم توانند قایل های بزرگ پارچه 
اســتفاده کنند، یا کشورهای عریب با قایل 
هــایی که رنگهای بســیار پررنگ داشــته 
باشــد زیاد میانه ای نداشته باشند، یا در 
اروپا هر کشــوری یک طرح و رنگ را یم 
پســندد و یا حیت در امریکا بعلت وسعت 
و بزریگ هر ایالیت یه سری از رنگها را یم 
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پســندد برای همین بصورت کیل نیم توان 
گفت  کدام فرشها پر طرفداره. پس بستیگ 

به سلیقه هر منطقه ای است.

- شــما شخصا چه نمایشــگاه هایی را برپا 
داشتید و یا رهبری 
کردیــد و در چــه 
هــایی  نمایشــگاه 

حضور داشتید؟
دبيرجشنواره هنری 
نگاربهشت بودم و 
در اردیبهشــت ۸7 
درنمايشــگاه بيــن 
كيش  فرش  المللي 
داشــتم.  شــرکت 
نمايشــگاه  در  و 
فــرش  نقــوش 
هنرهــاي  درمــوزه 
کــه  معاصرتهــران 
گــردآوری طرح ها 
بود  تمام کشور  از 
شــرکت داشــتم . 
ســاله  همه  تقریبا 
درنمايشــگاه فرش 
قم شرکت داشتم. 

و درنمايشــگاه بــاغ گره تهران 
،درنمايشگاه  داشــتم  شرکت 
و  بــودم  دســیت  صنايــع 
درنمايشگاه هنری نگاربهشت 
ونقاشي  نمايشــگاه طراحي  و 
فرش فارسان شــرکت داشتم 
. و بــرای داوری درمســابقات 
میل طراحی ونقایش فرش ایران 
توســط مرکز میل فرش ایران 
)چهــاردوره( دعوت شــدم و 
پس از آن نیز داوری مسابقات 

استاد  فرش  ونقایش  طراحی 
رشــیت زاده طی چهاردوره را 
داشــتم و داوری مســابقات 
طراحــی ونقایش فــرش قم 
درسه دوره را رهبری و اجرا 
کــردم در زماین هــم داوری 
مســابقه طرح ونقشه فرش 
وداوری  کرمانشــاه  اســتان 
مسابقه طراحی ونقایش فرش 
توســط دانشــگاه کاشان را 

بعهده داشتم.
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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



37

خبر

رنگ سال ۲۰۲۲
کمپاین پنتــون رنگ very peri  را به عنوان رنگ 
سال معرفی کرد یک رنگ آیب بنفش است که در 
معنا و مفهوم پویایی، ابتکار و خالقیت تشــویق و 
ترویج یم کند و در آن وفاداری و ثبات رنگ آیب با 

شور و هیجان رنگ قرمز ترکیب شده اند.

پنتون چیست؟
پنتون یا پانتون )Pantone( نام شــرکیت است که 
منبع معتبر و مشهور جهاین در زمینه رنگ است. 
بیش از 40 ســال است که پنتون با محصوالت، 
خدمات و تکنولوژی خود الهام بخش متخصصین 
طراحی در شناســایی رنگ هــا و ایجاد خالقیت 
است و از 2000 به عنوان تعیین کننده غیررسیم 

رنگ سال، شهرت جهاین دارد.        
پنتون ســال پیش کوشــید تا حد 
امــکان با انتخاب رنگ مناســب، 
از بار سنگین همه گیری کرونا کم 
کند و با توجه به شــرایط پیچیده 
دو رنــگ زرد  و طویس به عنوان 
رنگ ســال 2021 انتخاب شدند؛ 
مدیر اجرایی شرکت پنتون درباره 
ایــن انتخاب گفــت: همراهی پایا 
و جاودان دو رنــگ زرد و طویس 
نشان دهنده مثبت گرایی همراه با 
بردباری و ثبات است. اهل عمل 
و با ثبات امــا در عین حال مثبت 
اندیش و دلگرم باشید. این ترکیب 

رنگ به ما امید و سرســخیت را یم آموزد. 
برای روح انســان ضروری است که حیس 
مشــوق و متعــایل در درون خود داشــته 

باشد.

دلیل انتخاب رنگ سال 2022
پنتون رنــگ ســال 2022 را در قالب یک 
تغییر و مرحله ای برای گذار از دوران کرونا 
و پا گذاشتن به جریان زندیگ عادی در نظر 
گرفته است؛؛ دوره ای که قرنطینه ها و ایزوله 
بودن تمام یم شــود. حاال هم که مردم هم 
عادات تازه ای پیدا کرده اند و استانداردهای 
جهاین نیز تغییر یافته، شــرکت بین الملیل 
متخصص در حوزه ی رنگ هم باید دســت 

به اقدام تازه ای بزند.

 رنگ سال ۲۰۲۲ انتخاب شد

     very peri
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این رنگ با ترکیب خاص خود، دنیای 
دیجیتال و جهان واقعی را با هم تلفیق 
کرده و از این نظر به آنچه ما طی این 
سال ها تجربه کرده ایم، نزدییک زیادی 

دارد. استفاده از این رنگ در قالب 
دنیای دیجیتال هم بسیار کارآمد 

اســت و باعــث محبوبیــت 
بیشــتر آن خواهــد شــد. 

ایــن رنگ حــس زندیگ 
مــدرن را هــم در ما به 
بین  و  وجــود یم آورد 
دنیای  و  واقعی  جهان 

دیجیتال پل یم زند.
پنتون،  جدیــد  رنگ 
خالقیــت و نوآوری 
را با خــود به همراه 
آورده اســت. زیــرا 
پس از شــیوع کرونا 

زندیگ همه دچار تغییر 
که  اکنون  است؛  شده 

یک دوره منــزوی و دور 
از اجتماع به پایان رسیده و 

استانداردها حال تغییر هستند، 
این رنگ اعتماد به نفس یم بخشد 

و خالق افراد را زنده خواهد کرد تا از 
تغییرات استقبال کنند.

در سال جدید مفاهیم و استانداردها 
در حــال تغییــر هســتند و زنــدیگ 
دیجیتــایل و فیزیــیک بــه روش های 
جدیــدی در هم ادغام شــده اند. در 
ایــن دوره طراحــی دیجیتــال کمک 
یم کند تا محدودیت های دنیای واقعی 
را گســترش داده شــود و دری رو به 

دنیای مجازی پویا باز شود.
وب ســایت پنتون اعالم کرد: طراحی 
دیجیتال با گشودن دنیای مجازی برای 
ما این امکان را یم دهد که چشم انداز 

امکانات تغییر یافته را پذیرا شویم.

 ویژیگ های
 رنگ سال

2022
عیــن  در   very peri
این که به رنگ آیب نزدییک 
زیادی دارد و طرفداران این رنگ 
را رایض یم کند، در ترکیبات خود کیم رنگ 
قرمز هم دارد و شاید به همین دلیل در کنار 
احســاس آرامش، حس حرکــت را نیز القا 
یم کند و حس خالقیت را بریم انگیزد.  لوری 
پرســمن، معاون رنگ در مؤسســه پنتون 
یم گوید: ســاخت یک رنگ جدیــد بعد از 
مدت ها برای اولین بار در این شرکت اتفاق 
افتاده و این نیز نمادی از تغییرایت است که 
در سال آیت پیش روی ما قرار یم گیرد؛ رنگ 
سال آینده منعکس کننده اتفاقایت است که 
در فرهنگ جهاین یم گذرد و بیانگر سواالیت 
است که مردم در تالش برای دریافت پاسخ 

آنها هستند.
او افزود که با ترکیب طیف های آیب و بنفش-
قرمز، شادایب و حضور پویا را نشان داده و 



بیان خالقیت خود را تشویق یم کند 
 

ست کردن رنگ سال 2022
از آنجــا کــه رنگ ســال 2022 جــذاب و 
نــو به شــمار یم آیــد، بــرای ســت کردن 
هــم چالش برانگیز اســت. شــرکت پنتون 
برای آســان کــردن کار، چهــار پالت رنیگ 
متعادل کننده برای این رنگ جدید ارائه کرده 
که اســتفاده از این رنگ هــای مکمل کمک 
یم کند تا رنگ ســال جلوه بهتری داشــته 

باشد.
این  رنگ جدید که از خانواده بنفش است 
در معنا و مفهوم پویایی، ابتکار و خالقیت را 
تشویق و ترویج یم کند. این رنگ ترکییب از 
آیب و قرمز است و بنا به گزارش این شرکت 
شــادترین و گرم تریــن رنــگ آیب و ترکییب 

قدرتمند از تازیگ است.
شــرکت پنتون هر ســال بــه معرفی رنگ 
پرداخته و گفته میشــود که انتخاب رنگ به 
اقتضای اتفاقایت که در طی سال قبل سبب 
تغییر و تحول جهان شــده است انجام یم 
شود. بالیای طبیعی، جنگ، بیماری و عوامیل 
از این قبیل یم توانند بر فرایند انتخاب رنگ 

سال اثر گذار باشند.
»لئاتریس آیزمن« مدیر اجرایی موسســه 
رنگ پنتون در بیانیه ای مطبوعایت درباره این 

انتخاب ها گفت:
اســتفاده ما از رنگ، با روحیه فرهنیگ مان 
ارتبــاط مســتقیم دارد. همــان طــور که ما 
آینــده جدیدی را کشــف یم کنیم، به دنبال 
فرصت هایی هســتیم تا کاری کامال متفاوت 
انجام دهیــم. این ها رنگ هایی هســتند که 
تمایل مــا به شکســتن مرزها را بــرآورده 
یم کننــد. همان تماییل کــه در حقیقت نیاز 
مشــتاقانه ما بــه خالقیت ســرزنده و بیان 
بصری بدون محدودیت است و ما در حال 

ورود به این زمان هستیم.
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#تار

#پود
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مقاله

فرش قم 
پیشینه فرش بافی در قم

فرش هایی که در ابتدا در این استان بافته یم شدند به مانند فرش های امروزی 
نبودند بلکه در بافت آنها از مواد اولیه مرغوب اســتفاده نیم شــد و همچنین 
بافت آنها نیز درشــت بود و در رج شــمارهای چهل بافته یم شد ؛ در نتیجه 
شــاهد فرش هایی با کیفیت امروزی نبودیم. به تدریج در ســال های بعد در 
ســاختار فرش های استان قم تغییرات اسایس ایجاد شد و قالیبافان و طراحان 
نقشــه قم به فرش های تمام ابریشم که ریز بافت بودند روی آوردند و فرش 

های گرانبها و لوکیس را در اختیار عالقمندان فرش های دستباف قرار دادند.

فرش ابریشم قم

فرش قم از جمله فرش های دستباف ایراین است که در حال حاضر در دنیا به 
عنوان فریش نفیس شناخته یم شود. این فرش از بافت و طرح و نقش خایص 
برخوردار است که آن را به ییک از فرش های ممتاز و خاص تبدیل کرده است. 
با وجود این که سال های زیادی از شروع بافت فرش ابریشم قم یم گذرد ویل 
این فرش همچنان اصالت اولیه خود را حفظ کرده و در بافت آن از مواد عایل و 
رنگ های طبیعی استفاده یم شود. همچنین طرح های به کار رفته در این فرش 

نیز از طرح های چشم نواز ایراین است.
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تاریخچه فرش ابریشم قم

قالیبافی در اســتان قم از زمان های دور رواج 
داشته است. این هنر ابتدا در بین روستاییان 
و عشایر این استان مرسوم بود و همان طور 
که گفته شــد در ابتدا قــایل هایی که بافته یم 
شدند از کیفیت مناسیب برخوردار نبودند. اما 
فرش ابریشم قم که به شکل امروزی بافته یم 
شــود از حدود هشتاد سال پیش و در دومین 
دهه قرن بیســت میالدی رایج شد. این مقطع 
زماین با ورود تجار کاشــاین بــه قم مصادف 
بود که دارهای قایل را به شــهر قم بردند و در 
مقیــایس محدود این نوع از فــرش بافی را در 

آنجا شروع کردند.
این نوع قالیبافی در کمتر از دو دهه در قم راه 
پیشــرفت خود را طی کرد و به مرحله تجاری 
شــدن رســید و برای خود اسم و رسیم پیدا 
کرد و در شــهر قم رایج شــد و به تدریج در 
روستاها و مناطق اطراف نیز گسترش یافت و 
فرش ابریشم قم را به یک فرش ممتاز تبدیل 

کرد.

ویژگی های فرش قم

مهمترین ویژیگ های فرش ابریشم قم که آن 
را بــه یک قایل ممتاز و برجســته تبدیل کرده 

است موارد ذیل هستند: 
• ابریشیم که در تاروپود فرش قم به کار رفته 
اســت خالص است و این فرش با استفاده از 

ابریشم های ظریف بافته یم شود.
• طــرح های که در فرش های ابریشــیم قم 
بــه کار برده یم شــوند از تنوع رنیگ فراواین 
برخوردار اســت که از بیســت تا یس رنگ و 
در برخی از موارد نیز صد رنگ را شــامل یم 

شوند.
• در ترکیب رنــگ و نقش فرش قم نوآوری و 

هماهنیگ خاص و منحصر بفردی وجود دارد
• نقشه های فرش های ابریشم قم نیز متمایز 
هســتند و در طراحی آن ها از داســتان های 

تاریخی الگو گرفته شده است.

• تعداد رج های فرش ابریشم که در این 
استان بافته یم شوند در مقایسه با فرش 

های دستباف دیگر بیشتر است.
• در بافت فرش ابریشم قم استانداردهای 
محیط زیسیت رعایت یم شود و تولید آن 
هیچ نوع آســییب به محیط زیســت وارد 
نخواهــد کرد ؛ زیرا رنگ و نخ به کار رفته 
در آن از مواد کامال طبیعی و غیر شیمیایی 

تهیه شده است.
• در بافت فرش ابریشــم قــم از ده ها 
هنرمند اســتفاده یم شود و با هماهنیگ 
که در بافــت آن دارند یک اثر هنری کم 

نظیــر را تولید یم کننــد. این همکاری 
و هماهنیگ از طراحــی ، رنگرزی تا 

بافت این فرش را شامل یم شود.

مواد و ابریشم به اکر رفته 
در فرش قم

در بافــت فرش قــم از مواد و ابریشــم 
منحصــر به فردی اســتفاده یم شــود ، 
ابریشــم هایی که در بافت این نوع فرش 
به کار برده یم شود از انواع ابریشم های 
خالص و ظریف است. این ابریشم بیشتر 
از کشــور چین وارد یم شود و در اختیار 
قالیبافان و رنگرزها قرار داده یم شــود. 
برای رنگرزی ابریشم های فرش دستباف 
قــم نیــز از رنگ هــای طبیعــی و گیاهی 
اســتفاده یم کنند و رونــد رنگ آمیزی و 
خشک شدن رنگ ها و شست و شو نیز 
در محیــط آزاد انجام یم گیرد. موادی که 
برای تولید رنگ طبیعی استفاده یم شوند 
شــامل پوست انار ، پوست گردو ، زاج ، 
اســپرک ، روناس و… هستند که موجب 
یم شوند رنگ فرش کامال طبیعی باشد و 

از عمر باالیی نیز برخوردار باشد.
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طرحها 
و  نقــش 

فرش  های 
ابریشم

طرح هایی کــه در فرش قم به 
کار رفته یم شــود بسیار متنوع است و از 
گستردیگ زیادی نیز برخوردار است. نقشه 
هایی که برای قایل های قدییم قم در نظر 
گرفته یم شــد از طرح های معروف لچک 
و ترنج شــاه عبایس ، محرمات و شکارگاه 
تشکیل شــده بود نقشــه ها و طرح های 

مذکور تقلیدی از نقشــه های کاشان و اصفهان بود. به 
مــرور زمان و با خالقییت که طراحــان قم از خود بروز 
دادند طراحی فــرش های این اســتان دچار تحوالت 
اســایس شد و شاهد بروز ســبک جدیدی در صنعت 
قالیبافی شــدیم. ســبک جدید به ویژیگ های خاص و 
متمایزی که از لحاظ طراحی ، هماهنیگ نقش ها و رنگ 

آمیزی دارد به سبک فرش قم شناخته یم شود.



44 the carpetplus

طرح های قایل قم به لحاظ ساختار کیل 
از اصول ســایر قایل های ایراین پیروی 
میکند و از طرح های اصیل بهره یم برند 
اما با این حال،سعی درایجاد  نوآوری در 

همان طرح ها دارد.
در قــایل هــای قــم تقــارن و ترکیــب 
مــوزون اجزاء همــواره وجــود دارد و 
حــیت درصــوریت که تقارن یــک تقارن 
کالسیک مانند لچک و ترنج و… نباشد 
، تکرار پذیری ســاده، چیدمان مناسب 
دربخش های مختلف و تناســبات رنیگ 
برای رســیدن به یک توازن مورد توجه 
است که درقایل های قم به خویب قابل 

مالحظه است.
 بافنــدگان اســتان قم بیشــتر عالقمند 
هســتند که بهتریــن طرح هــای مورد 
استفاده در سایر استان های کشور را با 
تغییرایت اندک به کار ببرند. از مهمترین 
طرح هایی که در فرش ابریشــم قم به 
کار رفتــه یم شــود یم توانیــم به این 

موارد اشاره داشته باشیم: 
بته ای ، هندیس جوشقاین ، لچک ترنج 
، بندی خشــیت یا موزاییــک بختیاری ، 
درخیت ، شکارگاه ، عبایس ، شاه عبایس 
افشــان ، بنــدی کتیبــه ای ، محرایب ، 
محرمات ، گل فرنگ ، ترنجی کف ساده 

، ضل السلطاین ، خشیت و محتشم.
طرح ها و نقشــه هایی که بصورت بوته 
میری مکرر هستند در مقایسه با طرح 
های گلدان از رواج بیشــتری برخوردار 
هستند ، بسیاری از قطعات به کار رفته 
نیز از مدال مرکزی و طرح های مختلف 

در گوشه و کنار برخوردار هستند.
نقویش که بیشترین کاربرد را در قایل قم 
دارند، شاه عبایس های ترکییب واسلییم 
های پیچ درپیچ نیســت بلکه،گل فرنگ 
وگل هــای گرد هســتند که به تناســب 
درمتن تکرارشــده اند و با ترکیب های 
رنیگ متنوع و معموال شاد، طرح و نقش 

نهایی را ایجاد میکنند.

اســتفاده ازنقوش پرنــدگان وحیوانــات در یک 
همگوین لذت بخش و یکدســت انجام شده که 
نوعی زیبایی بسیارمناسب درقایل های قم،ایجاد 

کرده است.
در برخــی از فرش هــای قم، رنــگ زمینه غالب 
نیســت و رنگ گلها، رنگ غالب متن اســت و در 
زمینه برخی قــایل ها نیز نقویش تکــراری وجود 
دارند به گونه ای که در زمینه فرش حل شده اند.
بنابرایــن میتــوان گفت دربســیاری ازفرش های 
ابریشم قم، نقوش تا حدود زیادی درخدمت طرح 
هستند و تنها موجب تفکیک و تنوع رنیگ میشوند 
که این مورد درقایل های تبریز، قایل های کاشان و 

یا قایل های نائین کمتر دیده میشود.
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قیمت گذاری فرش قم

ییک از ویژیگ هــای متمایز و منحصر به 
فرد در تولید فرش ابریشم قم این است 
که در تولید آن هیچ گونه اجحافی در حق 
بافندگان و تولید کنندگان آن نخواهد شد. 
پس از این که بافت فرش ابریشم به پایان 
رسید یک شورا به نام شورای مزد تشکیل 
یم شود که وظیفه آن تعیین قیمت فرش 
بر اساس کیفیت و ابعاد فرش است و بر 
همین اساس مدیر تولید موظف است که 
مبلغ تعیین شده از سوی شورای مزد را 

به بافندگان پرداخت کند.

صادرات فرش قم

در ســال های اخیر در زمینــه صادرات 
فرش قم ســرمایه گذاری های خویب از 
سوی مسئوالن به منظور حضور پرشکوه 
در بازارهای بین الملیل انجام گرفته است. 
به طور کیل فرش ابریشــم دستباف قم 
از ماهیــت صادرایت برخوردار اســت و 
تنها ده درصد فرش های ابریشــم قم در 
داخل کشور مورد استفاده قرار یم گیرد 
و در حــدود نود درصد ایــن فرش های 
بافته شده به کشورهای خارجی از جمله 
کشــورهای اروپایی ، آمریکایی و آسیایی 

صادر یم شود.

جایاگه جهانی فرش ابریشم قم

به طور کیل فرش های دســتباف ایراین در 
دنیا از مشــهورترین فرش ها محسوب یم 
شــوند که بســیاری از بازارهای جهاین را 
تسخیر کرده اند. فرش ابریشم قم نیز ییک 
از فرش های دســتباف ایراین است که در 
بــازار جهاین از جایگاه ممتــازی برخوردار 
اســت به طوری که بسیاری از تجار فرش 
داخیل و خارجی از این کاالی لوکس و عتیقه 
در رونق هر چه بیشتر بازار جهاین استفاده 
یم کننــد. با توجه به ویژیگ هایی که فرش 
دســتباف ابریشــم قم از لحاظ تار و پود ، 
طــرح و نقش و همچنین رنــگ های به کار 
رفته شده دارد همیشه از انتخاب های اول 

در بازار جهاین بوده است.
در دهه های  اخیر، قایل قم به سبب زیبایی 
منحصر بفرد طرح، نقــش و رنگ همراه با 
ابریشــم از شــهرت و جذابیت بهره مند 
بوده اســت.طرح هایی کــه درفرش قم به 
کار میرود بسیارمتنوع است واز گستردیگ 

زیادی برخوردار است.
درگذشته،نقشــه هایی که بــرای قایل های 
قدیم قم درنظر گرفته میشــد از طرح های 
معروف لچک و ترنج شاه عبایس، محرمات 
و شکارگاه تشکیل شده بود واین نقشه ها 
و طرح ها، تقلیدی از نقشــه های کاشــان 

واصفهان بودند.



46 the carpetplus

به مرور زمان و با خالقییت که طراحان 
قم از خود بروز دادند و بهترین طرح 
های مورد استفاده در سایراستانهای 
کشور را با انجام تغییرایت به کاربردند، 
طراحی فرش های این اســتان دچار 
تحوالت اســایس شد و شاهد بروز 

سبک جدیدی درقایل ایران شدیم.

رنگبندی درقالی های 
ابریشم قم 

رنگ و طــرح دوعامل مکمل 
یکدیگرهستند که از شاخص 
تریــن عوامل زیبایی درقایل 

ایــران به شــمار یم آیند.
قالیبافــی قم همــواره به 
استفاده از رنگ های زیبا 
وچشــم نواز مشــهور 
بوده اســت و چیدمان 
این  قــایل  در  رنــیگ 
منطقه به رغم قدمت 
نه چنــدان زیاد، از 
خالقیت و نوآوری 
بهــره  بســیاری 
مند است که به 
فرش قم هویت 
منحصر بفرد و 
تفکییک  قابل 
ســایر  از 
مناطق 
ایران 
بخشیده 

است.

تعداد  
رنگ 

در  مصرفــی  هــای 
فرش قم ابتدا محــدود به 4ایل 6 

رنگ بوده اســت اما بــا تکامل طرح 
هــای اولیه فرش های قم، تعداد رنگ 
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ها نیز درفرش قم افزایش یافته است.افزایش 
تنــوع درطرح هــای فرش قــم و تحوالیت که 
درطراحی فرش این اســتان به وقوع پیوست، 
تعداد رنگهای مصرفی درفــرش های قم را به 
میزان قابل مالحظه ای افزایش داده است به 
طوری که درحال حاضربرخی فرش های قم با 
بیش از 40 رنگ مشــخص و متمایز طراحی و 
بافته یم شوند و برخی از این رنگ ها عبارتند 

از:
سفید برفی، سفید شیری، مشیک، سورمه ای، 
بژ روشن، بژ سیر، خایک روشن، خایک سیر، 
آیب نفیت، آیب روشــن، آیب فیــروزه ای، آیب 
المایس، سبز یشیم، سبز سیدی، سبز ساق 
چناری، ســبز سدری، ســوخته ای، دارچیین 
روشــن، دارچیین ســیر، مله ای شتری، مله 
ای زیتــوین، گوجه ای، طویس ســیر، طویس 
روشــن، کرم کاهی، کرم شسته، میس سیر، 
میس روشــن، میس پوســت پیازی، قهوه ای 

سیر، قهوه ای روشن.

قایل قــم با پرکــردن فضاهای رنــیگ با تنوع 
بسیارو تقسیم فرش به سطوح رنیگ مختلف 
با استفاده ازنقوش، زیبایی رنیگ خود را بیشتر 
بروزیم دهد. این زیبایی در رنگ مخصوصا در 
قایل ابریشــم قم و با توجه به خاصیت جالی 
نوری نخ ابریشــم، شفافیت و درخشش ویژه 
ای یافته  و جلوه ای خاص از نظر نور و شدت 

رنیگ ایجاد یم کند.
همچنیــن تنــوع رنیگ و ســایه گــذاری های 
متنــوع،از دیگرعوامل زیبایی رنیگ قایل قم به 

شمارمیرود.
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تبلیغات

               "قلم و قالی"
              کتاب طراحی استاد علی خلیقی

کتابی بسیار موثر در طراحی فرش که جهت آموزش هنرجویان نگارش شده است .
این کتاب توســط آقای علی خلیقی استاد دانشگاههای هنر تهران، دانشگاه هنر 
زاهدان ، دانشــگاههای علمی کاربردی در سراسر کشور طراحی و انتشار گردیده 

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

جهت خریداری لطفا با شماره 09122129733 تماس حاصل فرمائید. 
 

            با تخفیف ویژه جهت دانشجویان
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پایان


