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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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رویداد هنری| برگزاری نمایشگاه بین المللی صنایع دستی و گردشگری تهران
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فردویس بزرگ و سفارش به پاسداری از نوروز و جشنها و آداب و رسوم میل ایران :
                                           بیارید این آتش زردشت

                                           بگیرد همان زند و اوستا بمشت
                                           نگه دارد این فال جشن سده

                                            همان فر نوروز و آتشکده
                                            همان اورمزد و مه و روز مهر

                                            بشوید به آب خرد جان و چهر
                                            کند تازه آیین لهراسیب

                                             بماند کین دین گشتاسیب

        عکس مربوط به جناب آقای امیر صادقی 

        شاهنامه خوان بزرگ ایران در اکسپوی دبی
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این بیســت وچهارمین 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.

24
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سرمقاله

اقوام ایراین نوروز را بر بســیاری از جشــنهای 
خــود برتری یم دهند، هر چندبســیاری از آنها 
سالیان متمادی است از یکدیگر جدا شده اند و 
مرزهای غیر واقعی و جغرافیایی بینشان ترسیم 
شــده است. جشــن نوروز امروزه در بسیاری 
از ســرزمینهای ایران کهن برقرار است؛ ایران، 
ترکمنستان،  تاجیکستان،  ازبکستان،  افغانستان 
آذربایجان، ارمنستان، کردستان، سوریه، ترکیه 

و عراق
 شادی و سرور در این زمان ،چندان دور از ذهن 
نیست زیرا جهان رنیگ دیگر به خود یم گیرد و 

زمان ،زمان زایش زمین است و تولد گیاه . 
اســاس به وجود آمدن این جشــن آغاز بهار، و 
در واقع شادی طبیعی بخاطر پایان فصل سخت 
سرماســت. در این فصل ،تمایم ناخویش های 
مربوط به سرما از بین رفته و جای آن را سبزی 
و طراویت وصف نشــدین فــرا یم گیرد. گر چه 
امســال ســومین نوروزی اســت که با پاندیم 
کرونا در تمام دنیا درگیر هســتیم و متاســفانه 
سومین سفره هفت ســین را با فقدان عزیزاین 
که از این بیماری از دست رفته اند، یم اندازیم 
اما دنیا در گذر است و زمین لباس تازه در بریم 
کند و زمیین دیگر یم شــود و شاید آدمیان نیز 
همین دید را نســبت به خود داشته باشند. در 
بهار انسان نیز تولدی دوباره یم یابد و از تمایم 
بدیها جدا گشــته،مانند موجودی تــازه به دنیا 
آمده، عاری از گناه یم گردد و بهمین مناســبت 
همواره هفت ســین یم اندازیم و عید را جشن 

یم گیریم باشد که حال ما نیز به شود.

 سخن نخست: مریم طاهری تفریش

نــوروز امســال را در حــایل 
آغاز کردیم کــه تقریبا 10 

روز قبل از آن به ســفر 
رفتــه  دیب  اکســپوی 
سرشار  سفری  بودیم. 
نمایــش  خالقیــت.  از 

خالقیــت هــای آینده که 
در پاویونهای 192 کشــور 

شــرکت کننده بود مطمئنا خییل 
جذاب بود، گرچه من نتوانستم بیشتر سالن ها را 
ببینم اما همان گردیش که در چند پاویون داشتم نیز 
ایده های بسیار جالیب به من داد. احساس یم کنم 
بایــد کارهای بزرگتری انجام دهیم، هیجاین که در 
طی بازدید از اکسپو داشتیم باعث شد تا همراه با 
دوستان دیگری در انجمن طراحان تصمیم بگیریم 
پروژه هایی را شــروع کنیم تا انشااله در اکسپوی 
بعدی که 4 ســال دیگر در ژاپن برگزار یم شود با 

حضوری پررنگ تر ظاهر شویم.
در رویداد اکســپو، با اکیــپ طراحان و هنرمندان 
خالق، با موسیقی ســاز فرش و کارگرداین جناب 
آقای پیرزاده که از ایده پردازان نیک هستند، یک 
اجرای زیبای پرفورمنس که توسط ییک از شاگردان 
خانم فرزانه کابیل و زیر نظر ایشان و خانم عربزاده 
آموزش بافــت فرش را با حرکات نماییش آموزش 
دیــده بودند، بــا یک اجرای هماهنگ در اســتیج 
داخــیل پاویون ایران بــه نمایش درآمــد و مورد 
استقبال تماشاگران قرار گرفت. البته ناگفته نماند 
بدلیل عدم هماهنیگ های موجود، کمبودهایی نیز 
داشــت اما با این حال برنامه بسیار زیبایی از کار 
در آمد و با همراهی ضرب زورخانه ای استاد عیل 
ناری و شاهنامه خواین استاد امیر صادقی برنامه 
جالیب شکل گرفت، آنقدر که بعد از این برنامه به 
فکر اجرای برنامه کارناوایل ملل افتادیم و امیدوارم 
بتوانیم با همراهی این عزیزان و همراه همیشیگ 
این برنامه ها؛ خانمها سارا میرنظایم و زهرا کماین 
این امر به ثمر برسد. باشد که در آینده ای نزدیک 
اکیپ هنری و خالقانه ای برای جشــنها و معرفی 
هنرهای ایراین برای همه کشورها داشته باشیم و 

نهایتا در اکسپوی ژاپن زیباتر بدرخشیم.
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چنــد ســال پیــش دنبــال یــک شــعار چنــد 
ســال پیــش دنبــال یــک شــعار تبلیغــایت 
خــاص بــرای یــک هلدینــگ چندمنظــوره 
بــودم. وقــت ضیــق بــود و انبــوه کارهــای 
ناتمــام، آوار بــر دوشــم ومــن بــرای رفــع 
کــی خســتیگ، یــیک از آلبومهای اســتاد 
شــجریان را پــیل کــردم و در خلســه ای 
ــان  ــه ج ــزیل ب ــع غ ــان مطل ــق ناگه عمی

گوشــم تلنگــر زد:
حسنت باتفاق مالحت، جهان گرفت
آری، باتفاق، جهان یم توان گرفت

بعنــوان شــعار  را  دوم  مصــرع  مــن  و 
تبلیغــایت آن مجموعــه برگزیــدم و کارهــا 

ــد. ــی ش ــت و ط ــه روال گذش ب

امــروز بــرای نوشــتن گــزارش ســفرنامه 
ــه  ــتم ک ــعری یم گش ــال ش ــپو دنب اکس
روایــت کار تیــی باشــد جــز ایــن بیــت، 
ــتجو در  ــا جس ــد و ب ــادم نیام ــزی بی چی
ــتگیرم  ــری دس ــز دیگ ــز چی ــت نی اینترن

نشــد؛ 
» آری، باتفــاق، جهــان یم تــوان گرفــت« 
در  گروهــی«  »کار  کــه  گونــه  همــان 
پیامــش هویــدا اســت، پیــام مســتتر 
ــه  ــت ک ــن اس ــم دارد و آن ای ــری ه دیگ
ــوان  ــی ت ــان ن ــایی، جه ــه تنه ــر، ب »خی
ــزی  ــر چی ــایی اگ ــه تنه ــه ب ــت« البت گرف
هــم بتــوان دشــت کــرد، آنقــدر خــوب و 
کامــل نفیــس نخواهــد بــود کــه بــا جمــع 

ــید. ــه آن رس ــوان ب یم ت

ــی در  ــد کار تی ــر یم رس ــه نظ ــاری ب ب
ایــران از همــان قدیم مســبوق بــه چالش 
ــاد دارم در  ــه ی ــه ب ــت، البت ــوده و هس ب
ــا  ــت م ــادرم یم خواس ــی م ــودیک وق ک
ــع و تشــریک کاری تشــویق  ــه تجمی را ب

ــد: ــن شــعر را یم خوان ــد، ای کن
»قربــوِن دســِت بســیار / هــم برخــوردن، 

     مهدیار پیـرزاده

ــای  ــک ه ــزو فولکوری ــاال ج ــه احتم ــرکار« ک ــم ب ه
خراســان باشــد و مــن مرجعــی بــرای آن نیــز نیافتــم. 
ــد  ــت و رون ــان اس ــتن در می ــای نوش ــه پ ــون ک اکن
رفــت و آمدمــان را مــرور یم کنــم دوســت دارم 
ــداد  ــن روی ــرای ای ــزاین« ب ــه »پارتی ــه ی حمل از کلم
اســتفاده کنــم چــرا کــه هجمــه کار و تــالش و دقــت و 
ســخی، همــه و همــه در یــک بــازه زمــاین فشــرده و 

گزارش خربی
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حســاس برنامــه ریــزی و اجرا شــد.
برآینــد و ماحصــل کار را البــد دیــده 
و شــنیده ایــد و در ایــن گــزارش 
آن  از  مختصــر  روایــی  بــه  فقــط 
ــت  ــخ ثب ــا در تاری ــم ت اشــاره یم کن
شــده باشــد و قضــاوت بــا دیگــران 

ــد. باش
بنظــر مــن ایــن رویــداد یــک تمریــن 
ــود.  ــرش ب ــوزه ف ــی در ح کاِر گروه
فــرش  تولیــد  تــا  نفــِس طراحــی 
ــک کار  ــر، ی ــه ظاه ــه ب ــه ک ــم البت ه
گروهــی اســت، ویل تــا حــد زیــادی 
هــر بخــش آن جداگانــه و منفــردا بــه 
منصــه ظهــور یم رســد، امــا حضــور 
هنرمنــدان فــرش دســتباف ایــران 
در اکســپوی 2020 را بایــد نقطــه 
دانســت  حــوزه  ایــن  در  عطفــی 
کــه هنــر ســنی و اصیــل ایــراین 
ــه  ــه« ب ــرد »نوآوران ــک رویک ــا ی را ب

ــد. ــه کردن ــان ارای جهانی
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ــهرکهای  ــارکت ش ــا مش ــداد ب ــن روی ای
صنعــی ،بنیــاد رودیک ،ســتاد اکســپو 
و  اســتان  فــرش  طراحــان  ،انجمــن 
ــرش  ــوزه ف ــاالن ح ــرش  و فع ــه ف خوش

تهــران برگــزار گردیــد.
ــا شــعار  ــه همســو ب ــن رخــداد خالقان ای
ــکار،  ــد اف ــپو 2020  »پیون ــاین اکس جه
معرفــی  در  توانســت  آینــده«  خلــق 
ایــران بعنــوان مهــد  فــرش در جهــان بــا 
ــر  ــین در هن ــدن غ ــخ و تم ــینه تاری پیش
اصیــل ایــراین، بــرگ زریــین رقــم بزنــد.

امــا کــی قبــل تــر از حضــور ایــن 
گــروه، فرآینــد ایــده پــردازی و طراحــی 
ــه  ــک هفت ــس، ی ــن پرفورمن ــپت ای کانس
ــاوران  ــور مش ــا حض ــپو ب ــل از اکس قب
پــروژه، خانــم هــا میرنظــام و کمــایل 
کابــیل  فرزانــه  بــا همراهــی خانــم  و 
رســام  مــوزه  در  حرکــت(   طــراح   (
ــن کالس  ــد. همچنی ــزار ش ــزاده برگ عرب
آمــوزش بافــت پرفورمرهــا )بازیگــران 
ــت  ــان باف ــر مربی ــر نظ ــس( زی پرفورمن
ایــن مجموعــه برگــزار گردیــد  تــا آنهــا با 
اصــول اولیــه بافــت فــرش آشــنا شــوند.  
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دو روز قبــل از اعــزام تیــم، روز پنجشــنبه 12 
اســفند در محــل انجمــن طراحــان فــرش تهــران، 
ــا  ــرش ب ــدان ف ــنایی هنرمن ــه و آش ــه معارف جلس
موضــوع و پــروژه ی »پرفورمنــس« برگــزار شــد  
ــویم  ــای مفه ــه هنره ــم اولی ــی آن مفاهی ــه ط ک
و اتودهــای اجــرایی بــا مشــارکت طراحــان و 
بافنــدگان مــرور گردیــد و ایــن تنهــا تمریــن تیــم 
اجــرایی پــروژه بــود کــه بــا همــکاری  و همــدیل 

ــود. ــزان همــراه ب همــه عزی
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تیــم هنرمنــدان متشــکل از طراحــان، بافنــدگان و تولیدکننــدگان فــرش بــه تاریــخ 14 اســفند 1400 
ــر و  ــا در حضــور ســه روزه خــود در اکســپو، نمایشــگر هن ــرد ت ــرک ک ــه مقصــد دیب ت ــران را ب ته

اصالــت فــرش ایــراین باشــد.

اعضای تیم متشکل بودند از :
مشاوران پروژه : سارا میرنظایم - زهرا کماین  

طراح و کارگردان : مهدیار پیرزاده 
موسیقی: سیف اله شکری 

داستان سرا: امیر صادقی
مترجم داستان: طاهره متقی

ضرب:عیل ناری
پرفورمر: دیدار قنبرزاده

طراحی و نقایش روی فرش: مریم طاهری تفریش  
طراح فرش: مصطفی آقامیری 

طراح فرش: سمیرا خلییل

و همراهی: 
فاطر سعادت، محمد امیین، سمیه مزرعه، 

مالحت بهبودی، لیال میرزایی، سپیده صنیعی،
عفت متویل، پروانه کفایی و بهرام طایی صفت    
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نــخ  عــرش« مصــداق  تــا  »فــرش  پرفورمنــس 
تســبیحی بــود کــه دانــه هــای زمردیــن هنــر تــارو 
ــود  ــرده ب ــل ک ــم متص ــه ه ــن را ب ــران زمی ــود ای پ
تــا در پاویــون ایــران و محیــط بیــروین آن بــا 
ــان و ورک شــاپ،  ــر اجــرایی، چیدم ــی از هن تلفیق
نظرعالقمنــدان بــه هنــر ایــراین را بــه خــود جلــب 

ــد. نماین
ــده  ــزار ش ــه روزه برگ ــرای س ــالف تصور،اج برخ
در اکســپو  شــامل Street performance ) نمایــش 
خیابــاین، بــا هــدف ســرگریم( نبــود، اجــرای مــا، 
تئاتــر نبــود و در آن مــکان و زمــاِن غیــر متمرکــز، 
نــی خواســت وارد بروکــرایس هــا و خــط کــیش 
ــا در عــوض  هــای مکاتــب و ایســم هــا شــود، ام
ــرکات  ــن ح ــن و بهتری ــا کمتری ــا ب ــود ت ــد ب متعه
ــرش،  ــت ف ــی و باف ــا طراح ــط ب ــمبولیِک مرتب س
توجــه و همراهــی مخاطــب را بدنبــال داشــته 
باشــد. مــا در شــلوغی پاویــون هــا دنبــال عامــه و 
اکثریــت مــردم نبودیــم. مــا مترصــد حضــور افــراد 
خــاص و کنجــکاوی بودیــم که دوســت داشــتند رّد 
یــک کالف ســر درگــم را بگیرنــد و بــه یــک کشــف 
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و شــهود شــخیص)self experience ( نائــل شــوند 
ــا  ــل ب ــزی شــبیه )user experience ( درتقاب ــا چی ت
محصــول باشــد و مــا بتوانیــم بــا ضبــط و ثبــت 
ــراین  ــرش ای ــور ف ــرورت حض ــداد، ض ــن روی ای
ــه کــریس  ــری ب ــگاه هــای هن ــن جای را در باالتری
ــا اســتقبال بســیار  ــر ب ــن ام ــه در ای بنشــانیم ک

ــی مواجــه شــدیم. ــل توجه قاب
ــراین  ــرش ای ــی ف ــس معرف ــم پرفورمن ــدف تی ه
نبــود چــرا کــه آن  موضــوع، مســتلزم یک ســازو 
کار و پروســه طــوالین مــدت اســت و در قالــب 
پرفورمنــس نــی گنجــد، هــدف مــا ارتبــاط گرفتن 
ــرح  ــوش و ط ــرش و نق ــا ف ــه ب ــه اولی و مواجه
ــب  ــا در روح و روان مخاط ــود ت ــراین ب ــای ای ه
نقــش بنــدد و ســپس خــود مشــتاقانه بــه ســمت 
ســرزمین رنــگ و نــور ترنــج، رهسپارشــوند، 
امــری کــه بــه بهتریــن شــکل ممکــن اتفــاق 
افتــاد و تمــایم مشــارکت کننــدگان بــا انبوهــی و 
از رنــگ و بافــت و ســئوال و هیجــان از پاویــون 

ایــران خــارج شــدند.
/

ــایل و  ــرای نق ــک اج ــه ی ــس ب ــداد پرفورمن امت
ــه  ــر روی دو قطع ــه ب ــواین دو زبان ــاهنامه خ ش
فــرش  »اســتاد رســام عــرب زاده« و همچنیــن 
»فــرش دماونــد« )بعنــوان جاذبــه تاریخــی و 
ــه  ــد ک ــی یم ش ــران( منته ــتان ته ــیگ اس فرهن
ــام  ــی انج ــر صادق ــتاد امی ــر اس ــرای فاخ ــا اج ب
گردیــد. فــرش دماونــد از دســتبافته هــای خانــم 
ــرش  ــا ف ــط ب ــایِل مرتب ــود و نق ــی ب ــه کفای پروان
رســام نیــز روی یــیک از آثــار مــوزه رســام عــرب 

ــد. ــت گردی ــاهنامه روای ــوع ش ــا موض زاده ب
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از بــدو شــروع تــا پایــان هــر 
اجــرا نیــز، بازدیدکننــدگان 
فــرش  طراحــی  کارگاه  بــا 
ــا حضــور اســتاد مصطفــی  ب
ــیل  ــم خلی ــری و خان ــا می آق
ــار آن  ــدند و در کن ــنا ش آش
ورک شــاپ نقــایش بــر روی 
فــرش دســتبافت قدیــی، 
طاهــری  مریــم  توســط 
تفــریش بــا هــدف بازآفریــین 
قدیــم  هنــر  بازخــواین  و 
بخشــهای  از  نیــز  ایــراین 
دیگــر ایــن برنامــه بــود کــه 
ــف  ــه ک ــک قالیچ ــر روی ی ب
ــایی  ــه زیب ســاده کرمــاین، ب

ــد. ــرا گردی اج

رویــداد  ایــن  حاشــیه  در 
از  دیگــری  کارکــرد  نیــز 
فــرش میناخــاین ورامیــن در 
ــوان  ــه بعن ــب  مبلمــان ک قال
نمــاد اصالــت فــرش اســتان 
جهــاین  ثبــت  بــه  تهــران 
ــه نمایــش  رســیده اســت، ب

گذاشــته شــد.
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زینــت بخــش پایــاین ایــن رویــداد نیــز 
ــام  ــا ن ــه ای ب اجــرای موســیقی زورخان
بــود کــه شــور و هیجــان  »ایــران« 

ــت. ــراه داش ــه هم ــایص ب خ

و امــا در پایــاِن ایــن شــبِه  گــزارش، 
ــت؛ ــت اس ــز اهمی ــه حائ ــر دو نکت ذک

نخست:
و  حضــور  تجربــه  نخســتین  ایــن   
ــتباف  ــرش دس ــدان ف ــارکت هنرمن مش
دریــک اجــرای مفهــویم بــود و علیرغــم 
نبــود وقــت )مــا فقــط یــک جلســه 
دو ســاعته قبــل از اعــزام داشــتیم( 
بنظــر یم رســد، درک قابــل توجهــی 
از هنرهــای جدیــد و شــیوه هــای بیــان 
ســمبلیک در ذهــن و روان ایــن عزیــزان 
شــکل گرفتــه کــه یم توانــد نویــد بخِش 
یــک بدعــت و نــوآوری هنــر محــور در 
آینــده باشــد. در پیــش گرفتن شــیوه ی 
ــای ســنی  ــرای هنره ــت، ب ــد روای جدی
ــرو  ــته و پیش ــر بایس ــک عنص ــاید ی ش
باشــد کــه بتوانــد نظــر مخاطبــان نســل 
جدیــد را بــه خــود جلــب نمایــد تــا 
ــر داشــته هــای کهــن  ــاره ب نگاهــی دوب

ــدازد. ــش بین خوی
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دوم:
هــای  خــویب  ی  همــه  و  اتفــاق  ایــن 
ســارا  هــا  خانــم  مدیــون  پیرامونــش 
طراحــان  انجمــن  رئیــس   ( میرنظــایم 
ــس  ــاین ) رئی ــرا کم ــران( و زه ــرش ته ف
اداره فــرش تهــران وزارت صمــت( بــود و 
بالشــک، همــه آنچــه بــود و شــد، میســر 
نبــود مگــر بــا نــگاه روشــن و بینــیش نــو 
کــه در نهــاد ایــن دو عزیــز مســتتر و 

ــود. ــدا ب هوی

یب شــک انتخــاب و اســتقبال جســورانه 
ــر کالف نخــی  ــود، دســی ب ــر نب ــا اگ آنه
نــی پیچیــد تــا عکــی از آن گرفته شــود 
و پوســترش طراحــی شــود و همیــاری و 
ــی  ــود، پرفورمن ــر نب ــان اگ ــی آن همراه
از  تــا گلولــه ای  نــی گرفــت  شــکل 
جنــس مهــر، بــه رنــگ ســبز و ســرخ 
و الجــوردی بــه ســمت مــردم جهــان 
ــه  ــد و ب ــخ را بگیرن ــا رّد ن ــاب شــود ت پرت
پــای دار قــایل ایــراین بــر »فــرش صلــح« 

ــد. ــره بیفزاین ــر گ ــره ب گ
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ــا  ــد م ــر یم رس ــه نظ ب
ــا  ــم ت ــده ای ــم آم گرده
»گــره«  مــردم  کار  در 
بیندازیــم و ایــن تنهــا 
گــره ای ســت کــه اگــر 
در زنــدیگ مــردم بیفتــد، 
خــود باعــث گشــایش 
اســت؛ گشــایش روح و 

روان آســودیگ 

ــر چلــه ی  ــار و #پــود ایــراین، ب ــا #ت گــره ای کــه ب
ــادگار نشســت. ــه ی اکســپو ب
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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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بین الملــیل  نمایشــگاه  پانزدهمیــن 
گردشــگری و صنایع دســی تهــران با 
حضور هیات هایی از کشورهای همسایه 

افتتاح شد.
به گزارش ایسنا، این نمایشگاه درحایل 
افتتاح شــده که تهران روزهای نارنجی 
کرونا را ســپری یم کنــد و از همین رو 
برگزاری نمایشــگاه، برخالف سال های 
گذشته به روزهای ابتدایی هفته موکول 
شــده اســت. نمایشــگاه از روز شنبه 
نهــم بهمن ماه در محل نمایشــگاه های 
بین الملــیل تهران در 10 ســالن افتتاح 
شــده که تــا روز سه شــنبه، دوازدهم 
بهمن ماه ادامه داشــت وساعت بازدید 
از این نمایشــگاه از 9 صبح تا 1۷ عصر 

بود.
ایــن نمایشــگاه تــا هفته های گذشــته 
قرار بود بــه صورت انفــرادی مختص 
گردشگری و صنایع وابسته به آن باشد، 
که حاال با صنایع دســی ادغام شــده و 

رویداد هنری

ربگزاری نمااگشیه نیب المللی  گردشگری و صناعی دستی تهران

بخش هــایی از آن بــه هنرهای 
سنی و محصوالت صنایع دسی 
اســتان ها اختصاص داده شده 

است.
در افتتاحیه نمایشگاه بین الملیل 
گردشگری و صنایع دسی تهران 
هیأت هایی از کشورهای عراق، 
پاکســتان، عمان و افغانستان و 
برخــی ســفیران خارجی مقیم 

ایران حضور داشتند.
مراســم افتتاحیــه نمایشــگاه 
کــه عزت الله ضرغــایم، وزیر 
میراث فرهنیگ، گردشــگری و 
صنایع دســی به همــراه دیگر 
معاونان این وزارتخانه و رییس 
مجلس  گردشگری  فراکسیون 
نیــز در آن حضور داشــتند، با 
اجراهای محیل و آییین استان ها 

همراه بود.
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"آرتیرانی" هنِر نفیس ایرانی
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در حدود ۸000 ســال قبل که به عصر 
»نوســنیگ« معروف است، مردیم در 
منطقه وسیعی در آسیای جنوب غریب 
زندیگ یم کردند که برای نخســتین بار 
در گروههای کوچک جمع آمده، در یک 
مکان ساکن شــدند و اولین دهکده ها 
را به وجود آوردند. آثار به دست آمده 
از دوران پارینه ســنیگ، میان سنیگ و 
نوســنیگ، گواه بر فعالیت انســان در 
ساخت ابزار و وســایل سنیگ است. 
ابزارهایی چــون تیغه های دندانه دار و 
به شکلهای مختلف هندیس در مکانهایی 
مانند بیستون و غارهای هوتو و کمربند 
به دســت آمده اســت. انساین که یاد 
گرفته بود با کاشتن دانه های خورایک 
مقدار بیشتری از آن را به دست آورد، 

 چگونگی پیدایش صنایع دستی
ناگزیر بــود آن را در جایی ذخیره کند. 
او ظرفهایی را یم خواست که در برابر 
گرمــا و رطوبت هوا مقاومت داشــته 
باشــد و غالت، در آن فاسد نشود. از 
این رو انسان دوران نوسنیگ با الهام از 
همان شکلهای طبیعی و با آمیختن آب و 
خاک، اولین ظرفهای سفایل را ساخت.

مقاله
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در حــدود ۸000 ســال قبل کــه به عصر 
»نوســنیگ« معروف اســت، مــردیم در 
منطقه وســیعی در آســیای جنوب غریب 
زندیگ یم کردند که برای نخســتین بار در 
گروههای کوچک جمع آمده، در یک مکان 
ساکن شدند و اولین دهکده ها را به وجود 
آوردند. آثار به دست آمده از دوران پارینه 
ســنیگ، میان سنیگ و نوســنیگ، گواه بر 
فعالیت انسان در ســاخت ابزار و وسایل 
ســنیگ اســت. ابزارهایی چون تیغه های 
دندانه دار و به شکلهای مختلف هندیس در 
مکانهایی مانند بیســتون و غارهای هوتو و 
کمربند به دســت آمده است. انساین که 
یاد گرفته بود با کاشــتن دانه های خورایک 

مقدار بیشــتری از آن را به دست آورد، ناگزیر بود آن را 
در جــایی ذخیره کند. او ظرفهایی را یم خواســت که در 
برابر گرما و رطوبت هوا مقاومت داشته باشد و غالت، در 
آن فاسد نشود. از این رو انسان دوران نوسنیگ با الهام 
از همان شــکلهای طبیعی و با آمیختن آب و خاک، اولین 

ظرفهای سفایل را ساخت.

 تعریف  صنایع دستی 

صنایع دسی که هم یم تواند، حالت کارگاهی و هم حالت 
خانیگ داشته باشد، همانند صنایع کوچک قابلیت استقرار 
در شهر و روستا را دارد، بدون نیاز به فن آوری پیشرفته، 
بیشتر متیک به تخصصهای بویم و سنی است و قسمت 
اعظم مواد اولیه مصرفی آن در داخل کشور قابل تهیه یم 
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باشــد. افزون بر این، صنایع دسی هر 
دو ویژیگ مصرفی و هنری را داشــته، 
برخــوردار از بینش، ذوق، اندیشــه و 
فرهنــگ تولید کننده نیز هســت و در 
مجموع آن را یک »هنر- صنعت نامیده 

اند«.
کشــور ایران با پیشــینه ای قــوی در 
فرهنــگ و تمدن، یادگارهــای هنری از 
قرون گذشته دارد. امروزه کشور ما را 
در جهان به عنوان ییک از برجسته ترین 
مناطق صادر کننده آثار هنری و صنایع 
دسی یم شناسند. صنایع دسی ایران 
از باارزش ترین آثار هنری کشــور ما به 
شــمار یم روند و جلــوه ای از فرهنگ 
اقوام میل ایران هســتند. کشــف آثار 
هنری باستاین ســاخته دست انسان، 
در بناهای تاریخی گوشه و کنار کشور 
ما از ارتباط تنگاتنگ هنر و صنایع دسی 

با تمدن این سرزمین خبر یم دهد.
در آثار تاریخی ایران نشانه هایی از هنر 
دســت معماران، نقاشــان و مهندسان 
در مقبره ها، مســاجد، کاخ ها و بناهای 
تاریخی به چشــم یم خورنــد. هرکدام 
از این آثار با نشــانه هایی برجســته از 
دوره هــای مختلف تاریخــی، بخیش از 
هویــت و فرهنگ مردم عصــر و زمان 

خود را نشان یم دهند.
صنایع دســی ایران، آثار هنری ساخته 
دســت هنرمندان صنعتگر کشــور ما 
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هستند و بخیش از فرهنگ و هویت ایراین را 
نشان یم دهند

در تعریف کیل تلفیق هنر دســت و استفاده 
از ابزارهای بویم و ســنی در خلق یک اثر را 
صنایع دسی یم نامند. ذوق هنری و خالقیت 
صنعتگــر در خلق اثر هنری و صنایع دســی 
تأثیــر زیادی دارد. صنایع دســی هر منطقه 
از ایران منحصربه فرد هســتند؛ گرچه صنایع 
مشتریک در بعیض شهرها وجود دارند، در تار 
و پود هر اثر یم توان نشــانه هایی از فرهنگ 
ریشه دار یک شهر یا روستا را مشاهده کرد. 
اسایس ترین عنصر در ساخت صنایع دسی 
هنر دســت انسان است و این مطلب ارزش 

این آثار را دوچندان یم کند.
صنایع دسی ایران به عنوان هنر بویم و سنی 
مردمان ســرزمین ما، نقیش مؤثر در تقویت 
اوضاع اقتصادی مناطق مختلف کشــور دارد. 
در حال حاضر صنایع دســی ایــران ییک از 
ســه قطب برتر صنایع دسی جهان به شمار 
یم روند و ســرمایه گذاری مناسب به همراه 
برنامه ریزی دقیــق در تولید و معرفی هرچه 
بیشــتر این آثار در ســطح جهــاین یم تواند 
درآمــدزایی باالیی در ســطح مــیل به همراه 

داشته باشد.

 ویژگیهای صنایع دستی ایران

1- صنایع دســی ایران محمــیل برای میراث 
فرهنــیگ و هنــری این مرز و بوم اســت که 
ریشــه در اعتقادات مذهیب و باورهای قویم 
و نیز قوه ابتکار و خالقیت استادکاران ایراین 

دارد.
2- امکان تأمین قســمت عمده مــواد اولیه 

مصرفی از منابع داخیل
3- همانند و شــبیه نبودن این فرآورده های 

تولید به یکدیگر
4- انجام قســمی از مراحل اسایس تولید به 

وسیله دست و ابزار و وسایل دسی
۵- خود مصرفی بــودن بخش عمده تولید و 

برآورده ساختن نیازهای داخیل
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 ویژگیهای صنایع دستی  از نظر اقتصادی

1- سهولت ایجاد مراکز تولید
2- یب نیازی به سرمایه های کالن

3- اشتغال زا بودن این »هنر، صنعت«
4- وجود ارزش افزوده باال

۵- جنبه های کاربردی و تزئیین
۶- داشتن زمینه ای مناســب برای جلب جهانگرد و 

صادرات

 طبقه بندی صنایع دستی ایران
1 - طراحی سنی و نگارگری

2 - هنرهای مرتبط با فلز
3 - رودوزی ها و بافتین ها

4 - سفالگری و سرامیک سازی
۵ - هنرهای مرتبط با چوب

۶ - سنگ ترایش و حکایک روی سنگ
۷ - بافته های داری

۸ - رنگرزی و چاپ سنی
9 - حصیر بافی

10- نساجی سنی
11- صحافی و جلد سازی سنی
12- فرآورده های پوست و چرم

13- شیشه گری
14- آثار الیک و روغین

و سایر صنایع دسی 
                    

 نساجی سنتی 
•ابریشم بافی
•احرایم بافی

•ارمک بافی
•بافت انواع پارچه های سنی 

)باشلق، کرباسبافی، قناویز، 
فرتبافی، شمدبافی، گزیبافی، 

متقال بافی، چفیه بافی، جیم بافی(
•برکبافی
•پتوبافی

•ترمه بافی

 - 
- -
 - 
- -
 - 
- -
 - - -

 - 
- -
 - 
- -
 - 
- -
 - 
- -
 - 
-

 - 
- -
 - 
- -
 - 
- -
 - 
-

 - - - - - - - - -

 - - - - -
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•جاجیم بافی)موج بافی، ماشته بافی، ساچیم بافی(
•چادرشب بافی

•حوله بافی
•دارایی بافی )ایکات(
•زری بافی )زربفت(

•سجاده بافی
•سیاه چادربافی

•شالبافی
•شعربافی

•شک بافی
•عبابافی - عبابافی نائین 

•گلیچ
•متکازین

•مخملبافی
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•نوار بافی )پنبه یافی، مداخله بافی، کارت 
بافــی، خوســبافی / خوســدوزی، وریس 

بافی، نواربافی عیل آباد کتول(
•پرده بافی

•حمام سری
•چپری

•عریضه بافی

بافته های داری و زیراندازها 
•پالس بافی

•زیلوبافی
• قایل بافی / قایل )گل برجسته، خرسک، 

قایل دورویه، نمکدان بافی، چنته(
•گلیم )گل برجســته، ورین، شیریکیپیچ، 
ســفره کــردی، مفــرش، مســند، گلیــم 

دورو،ساده، سوزین، رند(
•جل اسب

•اجاق قراقی
•خورجین بافی
•نمدمایل / نمد
•سراندازبافی

پوشاک سنتی 
•لباسهای محیل

•بافتین های سنی )کاله، جوراب و …(
•برقع

•پای پوشهای ســنی )گیوه، گیوه چیین، 
آجیده دوزی یا تخــت کیش، گیوه دوزی، 

گیوه بافی، چاروق دوزی، چموش دوزی(
•پوستیندوزی

•چوقادوزی
•عروسک بافی

•قالب بافی
•مجمسه های محیل )مویم(

 
رودوزی های سنتی 

•آجیده دوزی )الیه دوزی(
•آیینه دوزی

•اشرفی دوزی )سکه دوزی(



30 the carpetplus

•بلیش دوزی )قزاق دوزی(
•پته دوزی )سلسله دوزی(

•پولک دوزی
•پیله دوزی

•تسمه دوزی
•تفریش دوزی

•چهل تکــه دوزی)خاتی 
دوزی، لندره دوزی(

•خوسدوزی
•دانه دوزی

)برجســته  دوزی  •دهیک 
دوزی(

•رودوزی بمپور
•زرتشی دوزی

•زرک دوزی
•زغره دوزی

•ستاره دوزی
•سرافی دوزی
•سرمه دوزی

دوزی)چشــمه  •ســکه 
دوزی،  دوریــش  دوزی، 

ژوردوزی(
•سوزن دوزی 

اصفهان  دوزی  1-ســوزن 
)گلدوزی و گندیم دوزی(

بلــوچ  دوزی  2-ســوزن 
)خامه دوزی، سیاه دوزی 
ابریشم دوزی  و  سیستان 

نقش زرک(
3-ســوزن دوزی ترکمــن 

)سیاه دوزی ترکمن(

دوزی)منگولــه  •شــرابه 
دوزی، آویزه دوزی(

•شمسه دوزی
•صدف دوزی

•قالب دوزی 
1-قالبدوزی اصفهان

2-قالبدوزی رشت
دوزی،  )فتیله  دوزی  •قیطان 

مغزی دوزی، یراق دوزی(
•کتیبه دوزی

•کردی دوزی
•کم دوزی )کمان دوزی، کمه 

دوزی(
•گالبتون دوزی )بادله دوزی(

•النه زنبوردوزی
•مخمل دوزی

•مرصع دوزی )سنگ دوزی(
•مرواریددوزی
•مضاعف دوزی

•ملیله دوزی
•ممقان دوزی

•منجوق دوزی
•نقده دوزی
•نقش دوزی

•نواردوزی
چاپ های سنتی 

•قلمــکار )چــاپ مهــری و 
نقایش(

•کالقــه ای یا باتیــک )چاپ 
مهری یا نقایش و دنداین(

سفال، سرامیک و اکشی سنتی 
•خرمهره سازی

•سفال و سرامیک
•کایش مشبک

•کایش زرین فام
•کایش معرق
•کایش معقیل
•کایش مینایی

•کایش هفت رنگ
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•نقایش روی ســفال )نقایش روی 
لعاب، نقایش زیر لعاب(

صنایع دستی مستظرفه 
•پاپیه ماشه

•تذهیب
•تشعیر

•جلدسازی
•صحافی سنی

•طراحی سنی )طراحی فرش و...(
•قطاعی )کاغذ و پارچه(

•کاغذسازی دسی
•نقایش سنی دیواری
•نقایش روی استخوان
•نقایش قهوه خانه ای

•نقایش گل و مرغ
•نقایش الیک

•نگارگری ایــراین )نقایش ایراین / 
مینیاتور(

تزیین ساز و جامه دان ساز
صنایع دستی چرمی 

•جلدسازی چریم سنی
•سراجی سنی

•سوخت روی چرم
•معرق چرم

•نقایش روی چرم
•نقش اندازی ضریب روی چرم

•زین سازی
•ساخت و تزیین ساز و کیف ساز
هنرهای دسی وابسته به معماری 

•آهک بری )ساروجبری(
•گچ بری

•مقرنس کاری / مقرنس سازی

صنایع دستی فلزی 
•حجم های فلزی سنی

•افزار فلزی )اسلحه سازی و …(
•ُجنده کاری
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•چاقو سازی
•چلنگری

•حکایک روی فلز
•دواتگری
•زمودگری

•ساخت زیورآالت سنی
•ضریح سازی

•عالمت سازی
•قفل سازی

•قلمزین
•کوفتــه گری )طالکــویب روی 

فوالد و غیره(
•گرگوربافی

•مسگری
•مشبک فلز

•ملیلــه کاری: شــامل ســیین 
زینی،

بشقاب،وســایل  ســرویس   
مصرفی

•میناکاری 
1- مینای خانهبندی )پنجرهای / 

مشبک(
2- مینای مرصع
3- مینای نقایش

•ورشوسازی
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صنایع دستی چوبی 
•حجم های چویب سنی )پیکرترایش(

•اریس سازی
•بامبوبافی

•ترکــه بافی)ارغوانبافــی، مرواربافی، 
چمبافی(

•چیق بافی
•حصیربافی )بوریابافی(

•خاتمکاری
•خراطی

•ساخت سازهای چویب سنی
•سوخت روی چوب

•قواره بری
•کپوبافی

•کنده کاری روی چوب
•گره چیین

•محرق چوب
•مشبک کاری
•معرق چوب
•معرق منبت
•منبت چوب
•نازک کاری

•نقایش روی چوب

 و باید گفت اینهمه صنایع دسی زیبا و متنوع را در هیچ 
کشــوری در دنیا نی توان یافت کاش به این صنایع و 
هنرها توجه بیشــتری یم شد چون متاسفانه خییل از 

آنها دیگر منسوخ شده است. 
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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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