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آیــا اســام 
برای  تاش  دین 
بهتر  دنیای  ساختن 
اســت یا نه؟ آیا اسام 
ســازندگان  برای  ارزشی 
دنیای بهتر قایل است یا خیر؟ 
روش بزرگان دین مبین اسام )نبی 
گرامی اسام )ص( و ائمه اطهار علیهم 
با تاش برای آبادی  السام( در برخورد 
دنیا چگونه بوده است؟ اسام آیا دستورات 
مشخصی برای ســاختن دنیا دارد؟ و در این 
زمینه ورود کرده است یا نه؟ آیا حد و مرزهایی هم 
برای این منظور در نظر گرفته شده است؟ در عصرها 
و قرن های متوالی پس از ظهور اسام و اباغ دین توسط 
خاتم انبیاء حضرت محمد)ص( به این دستورات عمل شده 

است؟ و نمونه های روشن آن  در تاریخ چگونه است؟ 
نحوه برخورد صاحبان خطابه و گویندگان و نویسندگان و شعرا در 
سال های پس از پیروزی انقاب اسامی با این دستورات اصیل اسام 
چگونه بوده اســت؟ وظیفه امروزه صاحبان قلم و اندیشه و متفکرین و 

روشنفکران و روشنگران مسایل اجتماعی در این موضوع چیست؟ 
چگونه باید مســیرهای احتماالً غلط رفته را اصاح نموده و راه های صحیح 
طی نشده را گشود و یا بازگشــایی کرد؟ چگونه باید برنامه ریزان و سیاست 
مداران مســیر را برای فعاالن اقتصادی روشن و هموار کنند. و در انتها وظیفه ما 
فعاالن در زمینه فرش به ویژه همکاران و صادرکنندگان در شرایط فعلی جهانی با 

توجه به پاسخ های سؤاالت فوق چیست؟ 
این سؤاالت نمونه ای اندک از بسیاری از سؤاالت قابل طرح و مطرح در اذهان 
عمومی جامعه امروز ماست؛ که پاسخ به همه آن ها در این مقاله نمی گنجد. 
آن چه در این گفتار بدان می پردازیم صرفاً پاســخی اجمالی و در حد 
توان و امکان برای سوال اول است. در آیات قرآن کریم سفارش های 
متعدد و مکرری در توجه به آبادانی دنیا در کنار توجه به آخرت 
مطرح شده است. و آن چه مضموم و زشت دانسته شده است 
توجه صرف به دنیا است. برای اثبات این ادعا کافی است 
برخی از این آیات را با دقت موشکافانه مورد توجه قرار 
دهیم. به عنوان مثال در آیات 200 الی 202 سوره بقره 

آمده است: 
نَْیا َوَما لَُه ِفي  ََّنا آتَِنا ِفي الدُّ ... َفِمَن النَّاِس َمْن یَُقوُل َرب

اْلِخَرِة ِمْن َخَاق)200(
نَْیا َحَسَنًة  ََّنا آتَِنا ِفي الدُّ َوِمْنُهْم َمْن یَُقوُل َرب
َوِفي اْلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر )201(
 ُ َواللَّ َکَسُبوا  ا  ِممَّ نَِصیٌب  لَُهْم  أُولَِئَك 

َسِریُع الِْحَساِب )202(
ترجمه: ...کســانی که فقط 

دنیا را می خواهند 
از آخرت بهره ای 

و  داشت  نخواهند 
مورد سرزنش 

قــرار  الهــی 
می گیرند.

که  کسانی  حالی که  در 
هم دنیا و هــم آخرت را 

از خداونــد طلب می کنند و 
هنگام  در  که  می کنند  مراقبت 

دنیا خواهی مورد غضب الهی قرار 
نگیرند منافع و محاسن دنیا و آخرت 

را خداوند به آن ها عطــا خواهد کرد؛ و 
از مواهب دنیا و آخــرت متنعم و بهره مند 

خواهند بود.
از نمونه های دیگــر در آیات قرآن می توان به آیه 

39 سوره نجم اشاره کرد که در واقع بیان یك نظام 
قاعده مند در جهان هســتی که شامل بر دنیا و آخرت 

است.
َوأَْن لَْیَس لِْلِنَْساِن إاِلَّ َما َسَعی

یعنی این که انســان وظیفه دارد برای ساختن دنیا و آخرت خود 
تاش فراوان کند و این قاعده نظام هســتی است که هر که تاش 

نمی کند نتیجه ای نمی گیرد، و باید تاش کند تا ثمره تاش ها را در آینه 
دنیا و آخرت ببیند. 

نکته دیگری که در آیات قرآنی قابل توجه اســت تعداد تکرار کلمه دنیا 
و آخرت در قرآن کریم این معجزه جاوید پیامبر گرامی اســام است. که هر 

دوی این کلمات 115 بار در قرآن در موارد مختلف و متفاوت به کار رفته اســت. 
ظاهر در این است که دنیا و آخرت در جهان بینی اسامی دارای اهمیت فراوان و 

یکسان هستند. هرچندکه برای مؤمن دنیا پلی برای رسیدن به آخرت است.
نکته دیگر آن که خداوند وعــده برکات دنیوی و اخروی بر مؤمنان واقعی و 

آنان که تقوای الهی را رعایت می کنند داده است. در آیات فراوانی از قرآن 
کریم اینگونه وعده ها به چشم می خورد که به عنوان نمونه در آیه 64 

سوره یونس آمده است که: 
ِ َذلَِك  نَْیا َوِفي اْلِخَرِة اَل تَْبِدیَل لَِکِلَماِت اللَّ لَُهُم الُْبْشَری ِفي الَْحَیاِة الدُّ

ُهَو الَْفْوُز الَْعِظیُم
یعنی کسانی که ایمان آورند و تقوای الهی را رعایت کنند 

بشارت های نیکو برای آنان در دنیا و آخرت است و این 
سنت جاریه دائمی الهی است و این رستگاری بزرگ 

است.
و از این دست آیات در قرآن کریم فراوان است.

نکته دیگر این کــه خداوند در قرآن کریم 
وعده عذاب دنیــوی و اخروی )هم دنیا 

و هم آخرت( بر بسیاری از معاصی و 
گناهان داده است. 

و  دنیا  مانند وعده عــذاب در 
آخرت بر کســی که مانع از 

مساجد  در  مردم  حضور 
که  کسانی  و  می شود 

تخریب  را  مساجد 
می کنند.

در خلوت  اُنس 



تریبوندوستانهای
درمیانهبازارکدورت

سال هاست که کنار هم نشستن ادبا و اهل فرهنگ با نگرش های مختلف برایم آرزو شده 
اســت. هر گوشــه که نظر می کنیم، جزایری دور افتاده از هم می بینیم که گروهی را 
در خود جای داده اند. تأسف بار تر آنکه هر قدر زمان می گذرد )گویی که زمان عنصری 
فصل دهنده باشــد( جزایر نیز از هم می گسلند و جمع ســاکنانش متفرق تر از پیش 
می شوند. این وضع ادبیاتی است که مستقیما محصول سیاست ورزی نادرست و سیاسی

انگاری های بی تأمل اســت. ادبیاتی که اهالی اش در نخستین مواجهه با فردی ناآشنا 
می خواهند بدانند منش سیاســی یا مذهبی طرفشان چیست. او را انسان و از منظر 
انسانی نمی بینند. او را یک اهل فن نمی بینند تا برای خواندن اثرش وقت صرف کنند. 
دشمن تراشی های مجدانه، دشمن انگاری های بی توقف و بی پایه مردم را نیز گرفتار کرده 
است. مردمی که باید مشتریان و مخاطبان ادبیات باشند، به تبع سردمداران سیاست
زده ادبیات و بنگاه های فرهنگیسیاسی در طیف های مختلف، با آثار گروه های دیگر 
چون مین و با حوزه نوشتاری شان چون میدان مین مواجهه دارند؛ مواجهه ای خوفناک 

و هراسیده و گریزان. 
در چنین روزگاری است که دغدغه کنار هم نشاندن نظرات مختلف دغدغه ای بی رونق 
می شود. کسی که چنین دغدغه ای داشته باشد هر قدر هم تالشگر و خستگی ناپذیر 
باشــد اندک زمانی بعد به دام افسردگی و کسلی می غلتد. فضای سیاست زده ادبیات 
کشــور راهی جز این و ســرانجامی جز این باقی نگذاشته است. افسردگی اینچنینی 
برای اهالی مطبوعات و آنکه می نویسد تا تغییری بدهد و تأثیری بگذارد سهمگین تر 
اســت. چرا که جمع کردن و کنار هم نشــاندن آراء مختلف و سالیق متفاوت نیروی 
بســیار می گیرد و معموال هم نتیجه ای در بر ندارد. در این شرایط است که ویژه نامه 
هفتمین دوره جایزه ادبی جالل آالحمد به تریبونی برای نظرات و نگرش های متفاوت 

و الوان بدل شده است. 
گروه ویژه نامه همپای بخش های مختلف داوری و اجرا و... جایزه کوشید تا نه بولتنی 
نخواندنی و از سر رفع تکلیف، بلکه محتوایی خواندنی برای سالیق مختلف فراهم آورد. 
گــروه ویژه نامه بر آن بود تــا ادبیات و ادبیات جالل آالحمد روح جاری بر این مجله 
باشــد. ما تالش کردیم به جایزه ای ادبی رنــگ و بویی عمومی تر و مردمی تر بدهیم. 
در کنــار همه اینها، بهره مندی از قلم ها و نگرهای مختلف و متخصص از اصول اولیه 
سیاست محتوایی نشــریه بوده است. با همه این سیاست ها کوشیدیم یک چیز را به 
رخ بکشــیم: می توان نگرش های مختلف داشت ولی کنار هم نشست و گفت وگو کرد. 
می توان در دیدگاه الوان بود ولی برای یک هدف کمر همت بســت. خواستیم بگوییم 

می توان تریبون دوستانه ای فراهم آورد برای از میان برداشتن کدورت ها. 
حال حاصل تالش ما پیش روی شماست. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

حسام الدین مطهری

نمایشگاه فرش، بایدها و نباید!
سکانامورفرشدردست

صاحباناصلی؟!

برگزاری بیســت و پنجمین دوره نمایشگاه 
فرش دســتباف تهران، رویــدادی مهم و 
تأثیرگذار در عرصه تجارت فرش دستباف 

ایران به  شمار می  رود.
ایــن همه البته نتیجه نــگاه دولتی و عدم 
ســپردن ســکان امور به بخش خصوصی 
اســت.نگاهی که دیر زمانی است در بیانات 
رهبر معظم انقالب شماتت شده و به کّرات 
بر ضرورت اجرای خصوصی ســازی اقتصاد 
ایــران تأکیــد نموده  اند. اما متأســفانه در 
دوره  های مختلف مدیریت کشــور به طور 
جدی به این مقوله نگریسته نشده و مدیران 
منصوب همــواره با هراس محدود شــدن 
حوزه اختیــارات و امکانات بــا این جریان 
مقابله نموده  اند.نتیجه میزان صادرات فرش 
دستباف ایران که در اوایل دهه 70 به بیش 
از یک میلیــارد و هفتصد میلیون دالر بالغ 
می  گردید. امروزه و با افزایش چندین برابری 
تعرفه  های ارزیابی به کمتر از 300 میلیون 
دالر می  رســد. به بیان دیگر اگر بخواهیم با 
تعرفه امروز میــزان صادرات فرش ایران در 
اول دهــه هفتاد را بســنجیم، صادرات آن 

دوران از 5 میلیارد دالر نیز باالتر می  رفت.
صنعت فرش دستباف، صنعتی مردمی است 
که با توجه به آمارهای اثبات شده می  تواند 
با کمترین میزان ســرمایه گذاری،اشتغال 
فراگیری ایجاد نموده و مسایل و مشکالت 
عدیــده  ای از قبیل معضل مهاجرت را مهار 
نماید. صنعتی فرهنگ محــور که در کنار 
رشــد اقتصادی پیام  آور فرهنــگ صلح و 
دوستی ایرانیان در اقصی نقاط جهان است. 
لزوم توجه بــه چنین صنعت بی  ادعا، مؤثر، 
اشــتغالزا، و ارزش آفرینفرهنگی بر همگان 
آشکار اســت. اما افســوس که بسیاری از 
برنامه  های مورد نظر در راه توســعه و توجه 
به این هنر صنعت، در هزارتوی روابط اداری 
و دولتی به فراموشــی سپرده شده و هرگز 
امکان ظهــور و بروز نیافتنــد. طرح بیمه 
فرشــبافان و یا جوایز صادراتی که هر کدام 
در میانه راه و با برجای گذاشتن هزینه  های 
کالن بدون اجرای صحیح به ورطه فراموشی 
ســپرده شدند از جمله این طرح  ها است. با 
ایــن روش آیا می  توان به آینده این صنعت 
امیدوار بود؟ و آیا می  توان از بخش خصوصی 
که علیرغم تمامــی نامالیمات اقتصادی و 
فشــارهای جهانی با ســختی های فراوان، 
پرچم این صنعت ملی را باال گرفته اســت، 
انتظار مقاومت بیشــتر داشت؟ آیا زمان آن 
فرا نرسیده است که مســئوالن امر اندکی 
مهربان  تــر، با ایــن مقوله فرهنگــی رفتار 

نموده و فعاالن این عرصه را با شــیوه  های 
درســت و واقعی حمایت نمایند؟آیا زمان 
آن نرسیده است که سکان امور فرش را به 
جای ارگان  های دولتی، به صاحبان اصلی آن 

یعنی اتحادیه  های صنفی واگذار نمایند؟!
تجربه سال گذشته نشان داد که تعداد قابل 
توجهی از اتحادیه  های مطرح و صاحب نام 
صنفی فرش در تهران و شهرستان با اعتماد 
به اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
فرش دستباف ایران زمام برگزاری نمایشگاه 
را به آن اتحادیه ســپردند، مطالبه  ای که در 
سایه سیاسی  کاری مسئوالن امر به حاشیه 
رانده شد. این مهم می  تواند مجدداً به عنوان 
مطالبــه اصلی در میان فعاالن فرش مطرح 
شده و با وحدت و یگانگی مسولیت تصمیم 
ســازی و اجرا بر عهده خانــواده فرش قرار 
گیرد. مطمئناً می  توان با تبلیغات مناسب در 
جهان و اتخــاذ تدابیر و هدایت منابع مالی 
به جهات درســت و با نظر بخش خصوصی 
میزان کنونی بافت 2 میلیون متر مربع فرش 
در سال را به 20 میلیون متر مربع افزایش 
داد، و از این رهگذر صدها هزار شغل واقعی 
و ارزش افزوده قابل توجهی را برای کشــور 
ایجاد کرد. این راهی هست که خانواده فرش 
در آن گام نهاده و با نواندیشی در عرصه های 
مدیریتی و استفاده از نیروی جوان و دانش 
روز، در حال ساماندهی برای حضور فعال در 
تصمیم سازی در این عرصه و توسعه تولید و 

صادرات فرش دستباف ایرانی است.
اتحادیه تولیدکننــدگان و صادرکنندگان 
فرش دســتباف ایران به عنــوان یکی از 
ارکان فرش ایرانی و با پتانســیل عظیم و 
متراکم تجربه و دانش پای در این عرصه 
نهاده و اقدامات ارزشمندی در این راستا 
انجام داده است. فعالیت  هایی که اعضای 
صنف و دوستداران فرش، کم و بیش از آن 
اطــالع دارند. به  عنوان مثال قانون مالیات 
بر تســعیرارز و تســهیل ورودفرش  های 
مرجوعی از کشورهای خارجی بود که به 
همت اتحادیه صادرکنندگان و با حســن 
توجــه و عنایت ریاســت محترم مجلس 
شــورای اســالمی جناب آقای دکتر علی 
الریجانی اقدام قاطع و ارزشمند ایشان به 
سرانجام مناســبی رسید.اقدامی ستودنی 
که تشــکر صمیمانه خانواده فرش ایرانی 
را به همراه داشت. در پایان دست انابت به 
امید اجابت به درگاه معبود بی همتا دراز 
می  کنیم و از حضرتش سالمت و بهروزی 
همه فعاالن اقتصاد ایران اسالمی عزیزمان 
دســت  اندرکاران فرش دستباف  خصوصاً 
ایران را می  خواهیم و امیدواریم تا درظل 
توجهات حضرت ولیعصر بتوانیم گام  هایی 
اساســی در راه اعتالی میهن اسالمی مان 

برداریم. آمین

فهرست  سخن مدیر مسئول 

احمد کریمی اصفهانی

فصلنامه اتحاديه توليد كنندگان و 
صادر كنندگان فرش دستباف ايران

صاحب امتیاز: اتحادیه تولید کنندگان وصادر کنندگان 
فرش دستباف ایران

مدیر مسئول: احمد کریمي اصفهاني
مجری فصلنامه:

مدیریت موسسه نو اندیشان رسانه: لیا احمدپور
سر دبیر: علي سرهنگي

شوراي علمي فصلنامه فرش: دکتر حسین یاوري
دکتر حسن زنده دل، دکتر مجید رضائیان
یونس صمدي نژاد،  دکتر اردشیر صالح پور

منیژه رضائیان،  مهدي امیدي جعفري



با سپاس از همكاری: سید رضا محسنی،  بهزاد شیشه گران، ناصر نجاری
 پارمیس ابراهیمي، جمشید جهانشاهي، ناصر حسن زاده، حجت بیرامي، محمود روفه 

گر، فصلنامه غروب، مجتبي یوسف پور، سایت صاحب دیوان، بولتن ائل بیلیمي و. ... 

فنی وهرنی:
اجرایی: معصومه پیرجلی

مد یرهنری: سامان گود رزی
صفحه آرایی: داود پیشکار

ادیت عکس : هاله امینی
ویراستار: مهدي امیدي جعفري

آزیتا سیف، امیر مهریزي
گروه عکس: امین یاري

 سعید طاهر نژاد
طراحي تبلیغات: 

مهندس محمد رضایي، مهیار وفا

اعضای تحریریه: 
گروه نویسندگان: سعید اصغر زاده، سید 

حمید متقي، مجید رضائیان، مینو بدیعي
محمد آقازاده، مهرداد خدیر، ادهم 

ایلیاد، رضا همراز، کریم میمنت نژاد، نیما 
حسن زاده

 گروه گزارش وگفت وگو: هومان دوراندیش
 مرجان حاجي رحیمي، سمانه بامشاد
سمیه متقي، اقدس قلي زاده، سهیا 

نواده رضي، طاهري کاویاني
گروه ترجمه: کیانوش امیري)انگلیسي(، 

سلیمه چناني)عربي(

نشانی نرشيه: تهران، خیابان سهرودي شمالي، چهارراه کیهان، خیابان 
میرزاي زینالي شرقي، نبش کوچه هیربد، پالک 30، طبقه دوم

info@vestanar. ir :تلفن نشریه: 86020196–88933007پست الکترونیکي
noandishan_resaneh@yahoo. com :ایمیل موسسه

www. vestanar. ir :آدرس سایت
درج آرا و نظرات گوناگون در فصلنامه الزاماً به معناي تائید از سوي اتحادیه تولیدکنندگان و 
صادر کنندگان فرش دست بافت ایران نیست.  فصلنامه فرش دست بافت ایران در قبول یا رد 
مطالب و ویرایش و تغییر متون مجاز است. نقل مطالب و استفاده از جداول و آمار مندرج در 

فصنامه باذکر منبع آزاد است.

 نشریه فصلنامه فرش

 دستبافت ایران آماده دریافت

 آگهي است، از عالقه مندان به

 درج آگهي خواهشمند است

 با شماره تلفن: 86020196

88933007-86020826 

 تماس حاصل فرمایند
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فصل نامه فرش؛نگاهی نو 
در بیست و پنجمین منایشگاه 

فـــــرش ایـــــرانی

طبق روایات شــاهنامه فردوســی آغاز فرشبافی 
و هنر قالیبافی، و شــروع رشتن و بافتن به زمان 
تهمورث یعنی زمان پیشــدادیان و عصر مفرغ باز 
می  گــردد. از کهن  ترین قالی هــا می  توان به قالی 
کشف شــده در نقش برجســته کاخ نینوا، فرش 
پازیریک از پنجمین گور اقوام ســکایی،تکه فرش 

قومس و فرش آناتولی اشاره کرد.
با اینکه شکوفایی این صنعت با حکومت قازان  خان 
مصادف بود، اما رنســانس قالی کالسیک ایران از 
زمان صفویه و شــاه طهماســب اول و شاه عباس 
کبیر شروع می  شود. در زمان قاجار اروپا و آمریکا 

تقاضا برای خرید فرش ایران را افزایش می  دهند.
در دوران پهلوی اول و دوم دستگاه فرش ماشینی 

وارد ایران شــده و پس از انحالل مؤسســه قالی 
ایران، شرکت سهامی فرش ایران تأسیس و مرکز 

صنایع دستی و موزه فرش دایر می  شود.
پس از ســال 57 و انقالب اسالمی، شورای عالی 
اداری »مرکــز فرش ایران« بنیان نهاده شــد که 
هدف آن معرفی جایگاه ارزشــمند فرش دستباف 
ایران،حمایت از بافندگان و دست  اندرکاران فرش 
و توسعه صادرات و برپایی نمایشگاههای داخلی 
و بین  المللــی برای این محصول ارزشــمند بود و 
تاکنون که بیست و پنجمین دوره نمایشگاه فرش 
در تهران در حال برگزاری است، هم چنان در حال 

فعالیت است.
...یکی جامه افکنده بُد 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

اولین شــماره فصلنامه »فرش 
دســتباف ایــران« هم  زمان با 
برگزاری سومین نمایشگاه فرش 
در تهران متولد شد.این نشریه 
به صاحب  پاییز سال 1373  در 
امتیازی اتحادیه صادر کنندگان 
فرش ایران در 64 صفحه با کاغذ 
گاسه ولی سیاه و سفید منتشر 
فصلنامه  این  شد.ســردبیری 
عهده  بر  ســبحه  کیخسرو  را 
داشــتدر دفتری واقع در بازار 

پاچنار منتشر شد.
با روی جلدی زیبــا و مطالبی 
خواندنی... در بخش نخســتین 
ســرمقاله این فصل  نامه چنین 

می  خوانیم:
ســال  ها دل طلب جام جم از ما 

می  کرد
و آنچه خود داشت زبیگانه تمنا 

می  کرد.
که  را  یکتا  ایزد  بیکران  سپاس 
آرزوی دیرینــه خانواده بزرگ 
پوشید. عمل  جامه  ایران  فرش 

تــدارک و تداوم انتشــار این 
فصل  نامه تنها با مشارکت تولید 
امکان  و هنرمندان  کننــدگان 
پذیر خواهد بود.هدف از انتشار 
این مجله افزایش آگاهی دست 
گردش  تســهیل  و  اندرکاران 
اقشــار  بین  اخبار  و  اطاعات 
و گروه  هــای مرتبــط با فرش 

دستباف ایران است.
در طول این ســال  ها نشریه با 
ادامه  را  راهــش  دیگری  گروه 
داد و اکنون در افتتاحیه بیست 
و پنجمیــن نمایشــگاه فرش 
دســتباف تهران با مجموعه  ای 
تــازه از همــکاران تحریریه و 
گرافیکی و چاپ به حرکت خود 

ادامه می  دهد.
ضمن گرامی  داشــت زحمات و 
در  خوبمان  دوســتان  اهداف 
انتشار این نشریه، امیدواریم که 
بتوانیم راهشان را با نگاهی نو و 

مطالبی کاربردی ادامه دهیم.
قطعاً این دوســتی و شناخت و 
قدردانی بــه ما انرژی مضاعفی 

برای پیمودن راه هدیه می  دهد.
به امید همراهی شــما عزیزان 
با این نشــریه در نمایشــگاه 
پیش رو، و همچنین گشــایش 
افق  های تازه در رشــد صنعت 
تسهیات  شدن  فراهم  و  فرش 
و دســتاوردهایی برای این هنر 

اصیل ایرانی...

علی سرهنگی

فــــرش؛ 
یعنی تابلوی عشق و هنر 

که ایرانیان زیر پا می اندازند!
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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 یکی مرد بُد بی همال
همی بافت آن جامه را هفت سال

سر سال نو هرمز فرودین
بیامد بر شاه ایران زمین

ببرد آن یکی فرش نزدیک شاه
گران  مایگان بـرگشادند راه
بگسترد روز نو آن جامه را

ز شادی جدا کرد بدکامه را...
ابیاتی را که خواندیدابوالقاسم فردوسی درباره 
فرش نفیســی در دربار خســروپرویز با شعر 
توصیف می  کند که تصویر 48 پادشاه جهان را 
نشان می  دهد و توسط هنرمند چینی در مدت 

7 سال بافته شده است.
می خواه و گل افشان کن از دهر چه می جویی

این گفت سحرگه گل بلبل تو چه می گویی
مسند به گلستان بر تا شاهد و ساقی را

لب گیری و ُرخ بوسی ِمی نوشی و گل بویی
شمشاد خرامان کن و آهنگ گلستان کن 

تا سرو بیاموزد از قد تو دلجویی
تا غنچه خندانت دولت به که خواهد داد 

ای شاخ گل رعنا از بهر که می رویی
امروز که بازارت پرجوش خریدار است 

دریاب و بنه گنجی از مایه نیکویی
چون شمع نکورویی در رهگذر باد است 

طرف هنری بربند از شمع نکورویی
آن طره که هر جعدش صد نافه چین ارزد 

خوش بودی اگر بودی بوییش ز خوش خویی
هر مرغ به دستانی در گلشن شاه آمد 
بلبل به نواسازی،حافظ به غزل  گویی

شــعری که خواندید از حافظ شــیرازی است 
که اواخر سده دهم هجری بر روی قالی تبریز 
بافته شده است. پوپ در کتاب سیر هنر ایران 
می  نویسد: هم اکنون این قالی در موزه ویکتوریا 

و آلبرت در انگلستان نگهداری می  شود.
ماندگاری غزلیات حافظ با نشستن بر تار و پود 

فرش ایران ماندگارتر شده است.
گلیم به روایت تاریخ بیهقی هم خواندنی است.
»بدیشان نماید پهنای گلیم تا بیدار شوند« که 

از کیفر و پادافراه دادن می  گوید.
»تــا چه دارد زمانه زیر گلیم«که نامعلوم بودن 

آینده را هشدار می  دهد.
و »طبل زدن زیر گلیــم« که کنایه از مخفی 

کردن چیزی است که نتوانند و ...
جالل آل احمد داســتان نویــس و مترجم در 
بخشــی از کتاب داستانی و طنز »نون والقلم« 

که گزارشی از اوضاع اجتماعی و سیاسی است 
چنین می  نویسد:

وقتی می  نشــینی پــای دارقالی، انــگار همه 
ناراحتی  ها و خیاالت می  شد به اندازه یک گره 
قالی و دوخته می  شد الی ریسمان  ها... اگر این 
قالی بافی نبود من ســر بنــد مرگ مادرم دق 

می  کردم.
تعبیر احمد شــاملو شاعر معاصر نیز از تابیدن 
نور بر مرغکان قالی و آغاز حیات مجدد با پرواز 

آنان »در شبانه  های او«خواندنی است:
رود/ قصیده بامدادی را/ در دلتای شــب/مکرر 
می  کنــد/ و روز از آخرین نفس پر انتظار/ آغاز 
می  شود/و اینک ســپیده دمی که شعله چراغ 
مرا/در طاقچه بی  رنگ می  کند/ تا مرغکان بومی 
رنــگ را/ در بوته  های قالی از ســکوت خواب 
برانگیزد/ پنداری آفتابی است/ که به آشتی/ در 

خون من طالع می  شود...
فیلمساز و داستان نویس معاصر نادر ابراهیمی 
در داستان »یک عاشقانه آرام« که عاشق شدن 
گیله مردی مبارز و سیاســی را با عسل دختر 
زیبــای آذری روایت می  کنــد، در جایی از راه 
اندازی دانشگاه فرش چنین می  گوید:خیال دارم 
پیشنهاد راه انداختن یک دانشگاه غیر متمرکز 
فرش را بدهم فقط برای بانوان خانه دار... و هر 
قالیچه  ای که تمام می  کنند و تحویل دانشگاه 
می  دهند، در حکم چند واحد درسی است که 
به پایان رســانده  اند و به جای آن که شهریه
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ای بپردازند، دستمزدی هم می  ستانند. فکرش را 
بکن که چه غوغایی می  شــود! زنان تحصیل  کرده 
و فرهیخته دیگر زمان  کشی نمی  کنند و بیکارگی 

آن ها را گرفتار سرخوردگی نمی  کند.
هم  چنین علی شــریعتی در کتاب »بازگشت« به 
نقل خاطره  ای ازمادموازل میشن در رابطه با قالی 

ایرانی می  پردازد:
»مادمــوزال میشــن کــه یــک زن تیزهوش و 
خوش فکری اســت، به عنوان خبرنگار اومانیته، به 
خاورمیانه سفرکرده بود.در ضمن مشاهداتی که از 
یک ســفر کوتاهش داشــت از این قبیل که »من 
همیشــه آرزو می  کردم که یک قالی زیبا و ظریف 
ایرانی در اتاقم داشــته باشم، اما وقتی کارگاه  های 
قالیبافــی را در ایران دیدم حتــی از تصور آن که 
بــر روی قالی ایرانی پا بگذارم، تمام بدنم می  لرزد. 
این گل  های ســرخ و خوشــرنگ قالی  ها با شما از 
ســرخی گونه  های زرد دختــر بچههای معصوم 
رنگ می  گیرند.انگشــت  های ظریــف و الغر این 
اطفال غمگیــن و پژمرده را در البه  الی هر گرهی 
می  بینم. ایــن تعبیر ُرمانتیک من نیســت، متن 
شعری است که آن  ها هنگام کار در آن دخمه  های 
تاریک و مرطوب می  خوانند و سپس متن سرودی 
را کــه قالیبافان ایران با خــود زمزمه می  کنند و 
او یادداشــت کرده بود به فرانسه خواند و من که 
خود ایرانی  ام و بزرگ شــده شهر و قالی و مدعی 
آشنایی با توده، شــرمگین شدم که این زمزمه را 
بارها شــنیده  ام و هرگز در اندیشه آن نبوده  ام که 

ببینیم چه می  گویند و این زن فرانسوی که فارسی 
هم نمی  داند، در یک سفر سه روزه به ایران، تماماً 

آن را یادداشت کرده بود.
فروغ الزمان فرخزاد نیز در شعر »عروسک کوکی« 
سروده است: پیش از این  ها، آه، آری/ پیش از این  ها 
می  توان خاموش ماند/ می  توان ساعات طوالنی/ با 
نگاهی چون نگاه مردگان ثابت/خیره شــددر دود 
یک ســیگار/ خیره شد در شــکل یک فنجان/ در 

گلی بی  رنگ بر قالی...
اما نگاه نورالدین زرین کلک، نگارگر کتاب کودک 
و فیلمساز انیمیشــن که اکنون در آمریکا زندگی 
می  کنــد، ما را به عمق و ظرافــت این هنر ایرانی 
بیشتر نزدیک می  سازد:گفته  اند قالی جادو آدم را به 
سیاحت جهان می  برد؛ اما بهتر آن است که بگوییم 
این جادوی قالی است که آدم رابه سیاحتی تمام 

نشدنی در خود می  برد...
حاال که حرف ســیر و سیاحت در جهان شد، جا 
دارد از دکتر حســن زنده  دل هم به عنوان ناشر و 
تئوریســین و از بزرگان گردشگری و توریسم در 
ایران نیز درباره فرش یادی بکنیم. او می  گوید: هر 
توریســتی متوسط 200 تا 500 دالر انواع صنایع 
دستی و فرش و گلیم را خریداری می  کند و به تبع 
آن ضمن افزایش درآمدهای گردشگری، موجبات 
توسعه و اشتغال در بخش  های تولید تا فروش این 
نوع صنایع را فراهم آورده و از این طریق به رونق 
زنجیره اقتصادی کمک می کند و موجبات رفاه و 

امنیت اقتصادی و اجتماعی را دامن می  زنند.

عالیه عزیزم
اغلب، بلکه بالعموم، با زن طوری 
معامله می کنند که نمی خواهند 

زن ها با آن ها آن طور معامله کنند. 
آن ها زن را مثل یک قالی می خرند. 
آن قالی را باکمال اقتدار و بی قیدی 

زیر پایشان می اندازند. پایمال 
می شود و باالخره بدون تعلق خاطر 

آن را به دیگران می فروشند ! زن 
هم، همین طور. 

قوانین حاضر برای سرکوبی و 
انقیاد، آرای مخصوص دیگر دارد. 

من نمی دانم چرا؟ ولی می دانم چرا 
نمی توانم قلبم را نگاه بدارم. خدا تمام 

نعایم زمین را قسمت کرد، به مردم 
پول، خودخواهی و بی رحمی را داد 

به شاعر قلب را. و به قلب، اقتدار 
مرموزی بخشید که در مقابل اقتدار 

وجاهت زن، مقهور شود.
بیا ! عزیزم ! تا ابد مرا مقهور بدار. 

برای این که انتقام زن را از جنس 
مرد کشیده باشی، قلب مرا محبوس 

کن.
 اگر بتوانم این ستاره قشنگ را به 
چنگ بیاورم! سلسله پربرف البرز 
را به میل و سماجت خود از جا 

حرکت بدهم، اگر بتوانم جریان باد 
را از وسط ابرها ممانعت کنم. آن 

وقت می توانم به قلبم تسلط داشته، 
این سرنوشت را که طبیعت برایم 

تعیین کرده است، تغییر بدهم ولی 
قدرت انسان، به عکس خیاالتش 

محدود است. من همیشه از مقابل 
گل ها مثل نسیم های مشوش عبور 

کرده ام، قدرت نداشته ام آن ها را 
بلرزانم. در دل شب ها مثل مهتاب 

بر آن ها تابیده ام. نخواسته ام 
وجاهت آسمانی آن ها پنهان بماند. 
کدام یک از این گل ها می توانند در 
دامن خودشان یک پرنده غریب را 
پناه بدهند؟ من آشیانه ام را، قلبم 

را، روی دستش می گذارم.
کی می تواند ابرهای تیره را بشکافد، 

ظلمت ها را بر طرف کند و ناجورترین 
قلب ها را نجات بدهد ؟
عالیه! تو! تو می توانی.

می دانی کدام ابرها، کدام ظلمت ها؟ 
شب های درازی بوده اند که شاعر 
برای گل موهمی که هنوز آن را 
نمی شناخت، خیال بافی می کرده 

است. ابرها موانعی بوده اند که 
مطلوبش را از نظرش دور می کرده اند.

آن گل تو بودی. تو هستی. تو 
خواهی بود.

چقدر محبوبیت و مناعت تو را 
دوست می دارم. گل محجوب 

قشنگ من.

 نامه نیمایوشیج 
به همسرش

زن را نمی شود مثل قالی خرید
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نقش و نگار
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نقش و نگار

یکم( فرش و تمدن:
 آن هنگام که »نقوش اســب سواراِن جنگی« که به جای زین، قالی را بر پشت 
اسب ها گسترانده بودند، در »قالی پازیریک« کشف شد؛ بسیاری دریافتند که این 
نقوش، کار مردم ماد یا پارس و پارت خراســان بزرگ بوده است. این کشف را 
پروفسور رودنکو باستان شناس روسی به عمل آورد. او به همه ما یادآوری کرد 
چگونه نقش هایی که در ستون های تخت جمشد کنده کاری شده، اینک بر تار و 
پود فرش پازیریک، نقش بسته و بدین سان، نخستین راز تمدنی مردم فهیم ماد 
و پارس قدیم، روشن شد. رودنکو به همه ما یادآور شد که رابطه ای است میان 

مجید رضاییان
 استاد دانشگاه

و پژوهشگر ژورنالیسم یک فــرش
و سه نقش

پیشنهاد تشکیل یک بانک تاریخی از نقشه های فرش ایران

تــرا دیگر به زیر پــا نمی گــذاریم!
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»بافت فرش« و »قد کشــیدن تمدن ایران زمین«؛ رابطه ای 
است میان »دســت ها و نقش ها« از یک سوی و »فکر ها و 

تاریخ نگاشته های سنگی« از دیگر سوی. 
جدای از کشف رودنکو، صنعت فرش بافی ما در ادامه تاریخ 
خود زوایای تازه تمدنی ایران را این بار نه در قالب نقوش 
تاریخی در قالب »لطافِت نقش ها« نشــان داد. تمدنی که 

نقش فرش هایش، عرشــی بودند: »نمادهای جهان 
مینوی زرتشــتی« تا »گل های زربفت فرش 

بهارستان«، تأثیری در جهان بر جای نهاد 
که حتی رومیــان و یونانیان در خالِل 
جنگ ها و غارت امــواِل ایران ناگزیر 
شدند تا تنها در برابر فرش و نقش های 
آن، ســر تعظیم فرود آوردند و در برابر 

این نقِش تمدن مشــرق زمین، تسلیم 
شــوند. آری! فرش های ما، این بار گویی 

هم چون سپاهی مقتدر، بیگانگان را شکست 
داده بودند.

دوم( فرش و فرهنگ:
آن هنگام که فرهنگ بر یک تاریخ غنی تکیه می زند، »حد 
و انــدازه آن فرهنگ« را، ملموس تر می توان مشــاهده کرد. 
فرهنگ ایران، پیش از اسالم و پس از آن، از درخشش هایی 
برخوردار بوده که نشــان می دهد، هر کدام در جای خود، بر 
بســتر این مردم و سرزمین بالیده اند و هویتی ساخته اند به 
درازنــای تاریخ.  فرش اما، چونان »تابلویی در برابر ما« خود 
نمایی می کند و »کتاِب فرهنــگ« مردمان این بوم و بر را، 
ورق می زند. ما می توانیم به فرش به عنوان تابلوی نقاشــِی 
مصور یا یک »ســینمای صامت«، از فرهنــگ ایران زمین 
بنگریم. تنها یک نمونه از این مســئله را، »راجر ســیوری « 
در کتــاب »ایراِن عصر صفوی« برای ما بازخوانی می کند. او 
در این کتاب، می نویســد: »در دوران طوالنی سلطنت شاه 
طهماسب )دومین پادشاه صفوی 761524( فنون مختلفی 
که هنر کتابسازی را تشکیل می دادند، به منتهی درجه کمال 
رسیدند. شاه طهماسب نه تنها حامی هنر بود، بل خود نیز، 
اوقات زیادی از جوانی را صرف آموزش نقاشی کرد، بسیاری 
از هنرمندان برجسته آن زمان، دوستان صمیمی وی بودند و 
او خود نیز، در »هنِر تذهیب« مهارت داشت، وی به طراحی 
فرش آشــنا بود و گفته می شــود که شخصاً نیز طرح هایی 

برای فرش کشیده است. با توجه به این که در این 
دوره شهرهایی چون تبریز، قزوین و اصفهان 

عنــوان پایتختی حکومت صفویه را یدک 
می کشیدند، صنعت قالیبافی به صورت 
پیشرفته در این شهرها پرورش یافت و 
هرکدام برای خود صاحب سبکی خاص 
شدند که تا سال ها بعد نیز، این تفاوِت 

سبک، باقی ماند.«
راجر سیوری در این پژوهش می افزاید: 
در  قالیبافــی  یادشــده،  دوران  »در 
کارگاه های بزرگ و متمرکز در شهرهای 

فوق و دیگر شهرها برپا شد و قالی های نفیس و زیبایی چون 
قالی چلســی، شکارگاه، قالی شــیخ صفی و... زینت بخِش 
موزه های جهان شــدند. به علت شهرت فرش های ایرانی در 
ممالک غربی، تجارت فرش مابین دولت صفویه و دولت های 
اروپایی، برقرار شــد و برای اولین بــار، قالی هایی به صورت 
سفارشی )پولونز( در کاشان برای دربار لهستان بافته شدند و 
این خود سبب شد که قالی ایران، جای خود را هرچه بیشتر 

در اقتصاد و هنر این مملکت باز کند. در این دوران، بسیاری 
طرح ها و نقوش زیبا که به دست هنرمندان طراح بر قالی های 
این دوره، نقش بست، به صورت قاعده و قرارداد در دوره های 
بعد و تا زمان حال به کار رفت و طراحی فرش به عنوان هنری 

مستقل شناخته شد.«
بنابراین، بی جهت نیست که فرش نه تنها در عرصه فرهنگ 
که در عرصه مناســبات قدرت و سیاست، به تعبیر 
آلفرد ســووی، ســبب اقتدار و اعتبار ما بوده 
اســت، زیرا نیک همه می دانیم، سیاسِت 
بــدون فرهنگ، سیاســِت بــدون هنر 
و سیاســِت بدون اندیشــه و باورهای 
راستین، »طبلی تو خالی« بیش نیست. 
این ســخن، جغرافیای زمان هم ندارد، 
به همین دلیل است که فرش ما، سفیر 
فرهنگی ما و نماد قدرت سیاسی کشور 
نیز، بوده اســت. ســفیری که در طول 
تاریخ، همواره برای ما »عزت« و »آبرو 

و اعتبار« خلق کرده است.

سوم( فرش و ارتباطات:
ما تاکنون تعبیری متعارف از رسانه داشته ایم. اگر روزی از ما 
بپرسند، رسانه های ایران چیست و چگونه تأثیر می گذارند؟ 
بی درنگ رسانه های چهارگانه مطبوعات، وب، رادیو و تلویزیون 
را فهرســت می کنیــم، بی آن که بدانیم یکی از رســانه های 
ماندگار و مقتدرِ ایران زمین، همین »فرش زیر پا«ِی ماست 
که پژوهشگران مغرب زمین، معتقدند؛ »مردم ایران بر روی 
تابلوهای فرش راه می روند و با شــعرضرب المثل ســخن 
می گویند.« آن ها بر این باورند که، »فرش برای انداختن زیر پا 
نیست، بلکه باید چونان تابلویی در برابر دیدگان قرار بگیرد.« 
جدای از این نکته، فرش، مهم ترین رســانه فرهنگی ما بوده 
است. از دربار ایران تا دربار و کاخ های ممالک مغرب زمین و 
از این ســو تا هند، چین و ماوراء چین، این رسانه، به زیبایی 
تمام، ما را به جهان شناسانده است. ما البته قدر این رسانه را 
هرگز ندانسته ایم. در نظام آموزش و پرورش ما، هرگز این نگاه 
وجود نداشته است که فرش و نقش ها و گره های آن، در سر 
کالس »ترسیم و گشوده« شود تا به این طریق، ذهن کودکان 
ما از همان ابتدا، با نقوش فرش که متأثر از باورهای فرهنگی 
و راستین است؛ بافته گردد. چرا؟ به این دلیل که فرش را نه 
تنها رسانه ای برای دیگران، بلکه رسانه ای برای نسل 

امروز و فردای خویش نیز، تلقی کنیم.
ما حتی این تالش را می بایســت به خرج 
دهیم که انواع فرش ها هر کدام با نقوش 
مختلف مانند محتوای یک رسانه، چه 
پیامی دارند؟ این پیام را در قالب نام های 
متفاوِت فرش، به همراه تاریخچه آنان، 
مدون کرده و با زبانی جهانی ولی ساده، 
عرضه نماییم. همه این ها یعنی »رسانه«؛ 
چه در محتوا و چه در شکل و حتی چگونگِی 

عرضه. 
بنابراین، »فرِش رسانه« را می بایست به عنوان یک »موجوِد 
فعال ارتباطی«، در نظر بگیریم. تشکیل یک بانک تاریخی از 
نقشه های فرش، گسترده تر از آن چه تاکنون صورت گرفته، 
اقدامی است شایســته که می تواند نسل دیروز را به امروز و 
نسل امروز را به فردا، متصل کند و مهمتر آن که، قادر خواهد 
بود »محتوای این رسانۀ مؤثر« و منحصر به فرد مردم ایران 

زمین را حفظ نماید؛ »غنی« و »سرشار« البته.

محمود دولت آبادی، 
نویسنده، 

نمایش نامه نویس و 
فیلم نامه نویس ایرانی 

است. آثار او به زبان های 
انگلیسی، فرانسوی، 

ایتالیایی، نروژی، 
سوئدی، چینی، کردی، 
عربی، هلندی، عبری و 
آلمانی ترجمه شده اند.

محمود دولت آبادی 
چندین نمایش نامه 

و فیلم نامه را به 
نگارش درآورده است، 

او همچنین سابقه 
بازیگری در تئاتر و 

سینما را دارد، اقتباس 
از آثار دولت آبادی 

ساخت چند فیلم را 
به همراه داشته است. 
رمان بلند ده جلدی 

کلیدر مشهورترین 
و با ارزش ترین اثر 
دولت آبادی است.

توصیفی زیبا از رابطه 
قالی و قالی باف را در 

کلیدر می خوانیم:
کار فرشبافی عمو 

کلیمشی مثل کندو 
زنجیر است. دمی پای 

آدم را ول نمی کند. مثل 
این می ماند که آدم 

میان تار و پود دستگاه 
بسته شده. گاهی خیال 
می کنم خودم هم دارم 
البه الی تار و پود بافته 

می شوم! شاید باورت 
نشود اما پاره ای شب ها 

که از پای دار برمی خیزم 
و دارم از در بیرون 

می روم، به نظرم می آید 
که خودم را روی نقش ها 
جا گذاشته ام. چه جوری 

بگویم، به نظرم می آید 
که یک پرده از گوشتم 
آن جا میان کارگاه روی 

قالی چسبیده است و 
من دارم بیرون می روم. 
فردا باز به همین قرار؛ 

هر روز، هر روز....
کلیدر، محمود 

دولت آبادی، فرهنگ 
معاصر، جلد سوم، 

صفحه 598

دولت آبادی
قالی باف   و  قالی  رابطه 

در کلیدر

فرش  
به تعبیر آلفرد 

سووی، سبب اقتدار و اعتبار 
ما بوده است، زیرا نیک همه 

می دانیم، سیاسِت بدون فرهنگ، 
سیاسِت بدون هنر و سیاسِت بدون 

اندیشه و باورهای راستین، 
»طبلی تو خالی« بیش 

نیست. 

پژوهشگران 
مغرب زمین، معتقدند؛ 

»مردم ایران بر روی تابلوهای 
فرش راه می روند و با شعر-

ضرب المثل- سخن می گویند.« آن ها 
بر این باورند که، »فرش برای 

انداختن زیر پا نیست، بلکه باید 
چونان تابلویی در برابر 

دیدگان قرار بگیرد.«
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زیبا، ظریف، باال، بلند... گیســو کمند.... آرام و رام است فرش 
بانو... و دلش به این زودی های زود... برای کســی یا چیزی یا 
جایی تنگ نمی شــود... او... بانو... دلش و حرف هایش همیشه 
پر از تازگی اســت... لبان غنچه و خیس و عســلیش را که باز 
می کند... بوی شــعر و نفتالین اتاق را می گیرد... انگاری بانو به 
جز کمد و پیراهن پشــمی ســبز و قالیچه یادگاریش از مادر 
بزرگی اصیل... به دهانش هم نفتالین می زند... از بس که تمیز 

و با سلیقه است!

در روستا... معموالً وقتی راه می افتد برود... و زمانی که با کرشمه 
و ناز می رود... غروب را پشت سرش دارد و قرمزی چشمان ما 
را که هنوز به جدایی عادت نکرده اند... اما وقتی که می خواهد 

بیاید... و لوند و اطواری و شاد می آید... 
از فصل های قدیمی بهار و پائیز می آید و زنبیلش پر از آلوچه و 
نخ و شانه است... خودش می گویدکه اهل بهار است و با غنچه 
برف های ســفید و قرمز آبادی باال گویا سر و سری رازگونه و 
پنهان دارد... بانو پر از حرف است... و حرف های بانو انباشته از 
برف... و همیشــه در هر کوچه ای خشتی و یا خانه ای کاهگلی 
که گذرش می افتد... عطر مستانه ی تنش در هوا می ماند... و اگر 
کسی بخواهد که عطر تن بانو را در هوا ببوید یا ببلعد... یکباره 
گل های شــمعدانی حیاط وا می شــوند... و گاهی هم در موج 

شکوفه و برگ... رها می شوند!

پیشکش به محضرعاشقان و عارفان

زنبیل بانو پر از آلوچه و 
 اهل بهار است متشک و نخ و شانه است!

و با غنچه 
برف های سفید 
و قرمز آبادی 
باال گویا سر و 
سری رازگونه 
و پنهان دارد... 

بانو پر از 
حرف است... و 
حرف های بانو 

انباشته از 
برف...

نقش و نگار

علی سرهنگی
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اصاًل می خواهم چیزی به شــما بگویم... پیش خودمان باشد 
البته... در تابلوی فرش روستای ماسوله... با رنگ نخ های زیبایش 
تماشای خاطرات خوب و بد گذشته زیباست... و برای بانو هنوز 

می چسبد... برای بانوی زیبای ما... بانوی همیشه جوان!!!
  

حاال از گوشــه پایین فرش بگویم... از پائیز فرش... پائیز جان... 
پائیز دل... پائیز مهر... آسمان که با ابرهایش به استقبال پائیز 
می رود... ابرهای رنگین بر باالی کوهی در دور دســت افق... و 
دشــت ها که به رنگ زرد و ســبز و قرمز در می آیند... در کنار 
جاده باریکی که از میان دشــت می گذرد... کنار شــاخه های 
خشک و شکســته درختان که روی هم انباشــته شده اند... 
در گرگ و میش ســحری... ســایه ای رقصان و لغزان از بانو را 
می بینی... که در حرکت است... و در پشت سرش... جای پایش 
بر روی خاک گلی جاده باریک... خیس از باران دیشب... خیس 
از ابرهای کولی و تنها... یا سرد و غریب که با نخ های خاکستری 

و بنفش بافته شده...!
بانو به دنبال پائیز شــال و کاله کرده اســت... دستش چراغی 
قدیمی با روشــنایی کم ســویش... او بــا ترانه و تصنیف های 
شاد محلی به ســراغ فصل ها می رود... او از عشق چیز زیادی 
نمی داند... اما گونه هایش همیشه از شرم سرخ سرخ است... و در 
دلش دایره و دف می زنند... انگاری مثل شب شیرینی خوران 
حنا.... بانو که به دنبال پائیز جان می رود... در دلم انگاری هیزم 
خشک تنوری ریخته و آتیش زده اند... بوی این آتیش تازه پائیز 

بانو به دنبال 
پائیز شال 

و کاله کرده 
است... دستش 
چراغی قدیمی 
با روشنایی 
کم سویش... 
او با ترانه و 
تصنیف های 
شاد محلی به 
سراغ فصل ها 

می رود... 
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که می آید... در همه جا می پیچد... با عطر و دود و خاکسترش... 
با اشک و اندوه و حکایتش... با ماه و مهتاب و اخترش... با باران 

و عشق نم نمش...
  

در آن ســوی چشــم انداز فرش... در کنار کوه هــای بلند... در 
دشــت های پهناور افق... در چراگاه های تابستانی که گله های 
اسبان با شیهه و یال های افشان... به سوی رودخانه می روند... 
کنار کره اســب های ســپید رنگ... که به دنبــال مادیان های 
هوس کار می دوند... میان گله های گوسفندان که مثل مذابی از 
آتشفشان... از قله کوه سرازیر می شوند... کنار آبشارها... در آن 
هوای ناب صحرا... بانوی ما می خندد... بانوی ما همیشه وقتی 
تنها است می خندد... او شاد و چابک و پرکار است... گوسفندها 
و گاوهایــش را به چرا برده اســت... به ســبزه زار... جوال های 
گندمش را با گاری به ایستگاه راه آهن رسانده است... اما هنوز 

یک سرنوشت بیشتر ندارد!
فرش بانو تنها است... تنهای تنها... بانوی ما وقتی که تنها است... 
بوی آلبالو می دهد... و شــب بوی تازه و شبدر... فرش بانوی ما 
دوست دارد کنار تنور و بوی نان... دراز بکشد وسط تابستان... 
و گل های قالیش را مثل ســتاره های آسمان کویر دونه دونه 
بشــمرد.... بانو وقتی که تنها است... صدای رقص و آوازش در 
مزرعه... گوش روســتا را می برد... گوش روســتا را که می برد 
هیچ ...گوش صحرا را هم می برد... بانو در روســتا و در صحرا...

به دنبال چیزی نیست...او خواهان یک چکه اشگ چشم و یک 

قطره خون دل اســت...دیارش را یار می خواهد و یارش را دیار 
می خواند...امــا او نه دیاری دارد و نــه یاری...دیار دیار هم که 
گیریم داشته باشد در پس پشت ماسوله... کو نگار و یارش...؟ 
بانوی ما سال های ســال است که منتظر است... منتظر او که 
بیاید.. و صدایش در تنگه باالی ده ما بپیچد... صدای صدایش 
که نه... خودخودش در تنگه بیاید و ســایه اسب سیاهش در 
تنگه بپیچد... وقتی که خروســخوان.... مــالل و یکنواختی... 
حجب و مالحت خود را از دســت داده است، بیاید... وقتی که 
همه دل ها در آبادی خون شده... وقتی که گوسفندها هنوز از 
آغل هاشان بیرون نیامده اند... وقتی که سگ های گله خوابند... 
وقتی که ژرفای سکوت... تنگه را فرو می دهد... و صبح آهسته 

آهسته خیال شکفتن دارد... بیاید...!
  

قصه ی فــرش بانو، قصــه تلخون اســت... با خواهــران و با 
ناخواهرانــش... در روایات ما از آبادی تلخون آمده اســت که 
مــادران تنگــه ای... در الالیی های ناز خود به نوزادانشــون... 
وعده ی بازگشت مردی را داده اند که در سال های پیش در پی 
بخت خود و مردم تنگه و روســتا شتافته بود تا از خواب گران 
بیدارشــان کند...! برای مردمی که در این نقطه کوچک دنیا... 
چشم به آسمان خالی و چرمی دوخته بودند... زندگی در رخوت 
و اختناق و پیله و خفا... رنج آور و کشــنده بود... مردی که قرار 
بود روزی روزگاری با پائیز جان بیاید... با پائیز دل... وقتی بیاید 
که زردها بر روی دیوارهای کاهگلی روستا قرمز می شوند... آن 

فرش بانو تنها 
است... تنهای 

تنها... بانوی ما 
وقتی که تنها 
است... بوی 

آلبالو می دهد... 
و شب بوی 

تازه و شبدر... 
فرش بانوی 

ما دوست دارد 
کنار تنور و 

بوی نان... دراز 
بکشد وسط 
تابستان... 

نقش و نگار
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بانــو... میای بریم به صحرا...؟ میای بشــیم به دریا... بانو تو 
گلی... بانو تو ماهی... بانو تو یه شــب سیاهی... در اون شب 
ســیاه... من بیام توی خوابت... منو ببری کوچه به کوچه... 
به باغ انگــوری... باغ آلوچه... بانو، فــردا روی دار قالی چه 
می زنی؟ از گل ترنج و شــاه عباســی، از اشــک و آوازهای 

باجی... از لچک و محرابی و شمعدونی...
دلم برات تنگ می شه بانو...

چشمم به راهت سنگ می شه بانو...!
یادش بخیر دســت بافته های قالی، گهواره های دوخته از 
جاجیم و خورجین و ُجل اسب و... یادش بخیر نقش هایی 
که بــر ســجاده ها و پرده هــا زده ای، ورودی آالچیق ها، 
انبارهــای گنــدم، توبره های جو و کاه، بقچه های ســیر و 

سفر...
فرش بانو.... انگشــتانت را می بوســم... انگشتانی را که هزار 
هزار بار به تیغه چاقو سپرده ای... و تار وپود قالی را از خون 

انگشتانت رنگین کرده ای...
فــرش بانو! اکنون کنــار دیواری کاه گلی خانه کاســه  های 
سفالین ماســت و کوزه های ترشــی و دبه های گلی مربا و 
مشــک های پوستی در انتظار توســت... و آفتاب و ماه کنار 
درب های چوبی خمیازه می کشــند... ابری نیســت،  بادی 
نیســت، و تا نگاه می کنی آه و حســرت اســت دلوایه... و 
اسب های حماســی خاطره در دشت و سواری گم شده در 

غبار جاده... 

وقت بیاید... وقتی که آفتاب در گلدسته ها و دایره ها ُگر بگیرند 
بیاید... آن وقت بیاید... در روایات ما از آبادی تلخون چنین آمده 
است بانویی نقش او را بر دار خواهد آویخت و آینده نیامده او را 
خواهد آورد و حاال... قصه ی ما قصه ی بانوی ما است... بانوی ناز 
و نازنین ما با سیزده خواهرانش... یک ماسوله و تنگه ای باریک 

و یکی مرد نامرد افکن... خالص! 
  

و اکنون بانو به پیشواز آمده است.... زیبا... ظریف... باال... بلند... 
گیسو کمند... آرام و رام است فرش بانو... و دلش برای سایه ی 
سحری می تپد... برای سایه ی سایه که نه... برای پائیزی که در 
راه است... برای این آتش مقدس... برای دلش... یار و نگارش... 
برای سایه ی بلند و سیاهی که صبح در پایین تنگه روی خاک 
کشیده شود... برای ناز نفسش... برای هوا و هوسش.... برای مرد 

مردان دلش...
  

اصاًل می خواهم چیزی به شــما بگویم... پیش خودمان باشد 
البته... در تابلوی فرش کوچک روســتای ماســوله... تماشای 
خاطرات خوب و بد گذشــته زیباســت... و بــرای بانو هنوز 
می چسبد... برای بانوی زیبای ما... بانوی همیشه جوان...! بانوی 
همیشه منتظر... بانوی همیشه عاشــق... بانوی همیشه یار... 

بانوی همیشه نگار...! 
  

دلم برات تنگ می شــه بانو... چشمم به راهت سنگ می شه 

در روایات ما از 
آبادی تلخون 
چنین آمده 

است بانویی 
نقش او را بر 

دار خواهد 
آویخت و آینده 

نیامده او را 
خواهد آورد و 

حاال... قصه ی ما 
قصه ی بانوی 

ما است... بانوی 
ناز و نازنین 
ما با سیزده 
خواهرانش...
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بهزاد شیشه گران
  گرافیست، نقاش و مدرس

در این جهان بیش از 7 میلیارد انســان زندگي مي کنند که درشکل و 
شــمایل ظاهري مثل هم هستند. اما از اثر انگشــتان گرفته تا خلق و 

خوي شان با هم تفاوت دارند.
در ایــن جهان میلیاردها گل و گیاه مي رویند امــا دو تا از این گل ها و 
گیاهان در گروه خود با هم شباهت مطلق ندارند. در این جهان میلیاردها 
پرنده، خزنده، حشره و حیوانات اهلي و وحشی زندگي مي کنند، اما هیچ 

جنبنده اي تکرار جنبده ی دیگر نیست.
مــن نیز مضمــون ام را از دیدگاه هاي مختلف بارها طراحي یا نقاشــي 
مي کنــم. با ایــن که هرکدام از طراحي و نقاشــي ها بــه تنهایي اثري 
مستقل اند، درکنار طرح هاي دیگر معنایي مضاعف  پیدا مي کند و عادت 
یک بار دیدن تماشــاگر را بر هم مي زنند. درعین حال به مضمون اجازه 
مي دهند تا رها از سنت تک تابلویي بارها و بارهـا یک اثر در موقعیت هاي 
مختلف دیده شود یــــا ده ها و صدها نفر از یک ایده، تابلویی در اختیار 

داشــته باشند. ایده واریاسیون از دوره هنرجویی یعنی از سال 1350 تا 
امروز با من است که منجر به اولین نمایشگاهم در سال 1373 گردید. 

امروز به عنوان نقاش و گرافیستی که بیش از چهل سال تجربه حرفه ای 
اندوخته اســت، به این باور رســیده ام که طراحي و نقاشي گون به گون 

)واریاسیون( از مؤلفه هاي مهم در پیوند هنرمند با مردم می تواند باشد.
در این عصــر، با تکنولوژي جدید و افزایش بي ســابقه تولید طراحي و 
نقاشي، شاهد دگرگوني فرایند تولید آن نیز هستیم که امکاني فراهم آید 
که هنرهاي تجسمي با مردم پیوندي گسترده تر برقرار کند. این شکل از 
کار هنري مي تواند به لحاظ فرهنگي، اجتماعي و سیاسي تأثیر مثبتي بر 

جامعه درحال تحول ما داشته باشد.
در خلــق آثارم بر آنم که تولید هنري خود را به ســمت گســتردگی 
حداکثری یک موضوع در موقعیت هاي مختلف سوق دهم و این شیوه با 
به کارگیری ابزارها، تکنیک ها، ترکیب ها، رنگ ها، بیان ها و خصلت هاي 
گوناگون میسر می شود؛ ولي هرکدام از طراحي و نقاشي هایم به صورت 

اصیل یا اورژینال باقي مي ماند.

 هدف از طراحی و نقاشی های

واريـــــــاسيون

نقش و نگار
گزارش تصویری

فیگورها و فرش ها
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دکتر حسین یاوری، کارشناس برجســتۀ فرش دستباف ایرانی، 
فرش شــناس پیشکسوتی است که دانایی مثل چشمه از کالمش 
می جوشــد و شــنونده و پرسشگر را ســیراب می کند. گفت وگو 
با این استاد فرش شناســی و صنایع دستی، مغتنم است. وی در 
این مصاحبه، از تاریخ تاریک و ســتمدیده فرش دستباف ایرانی، 
خاســتگاه آن، تار و پود و نقش و نــگارش، رنگ و بافت و قواره و 
انواع و آینده نه چندان روشنش، و نیز از اندیشه پیدا و پنهانی که 
همراه با فرش ایرانی، قرن ها در خانه های مردم ایران مفروش بوده 

است، سخن می گوید.       
 این سوال شاید در ذهن بسیاری از افراد باشد 
ولی از مطرح کردنش خجالت بکشند! آیا واژه های 
فرش و قالی، دو دال انــد که بر یك مدلول داللت 

دارند؟
دکتر حسین یاری: فرش و قالی با هم فرق دارند. فرش به معنای 
زیرانداز، گستردنی و پوشاننده کف است. فرش می تواند عالوه بر 
قالی، شــامل گلیم و گبه، زیلو و جاجیم، نمد، حصیر و زیرانداز... 
باشــد. اما منظور از قالی، زیرانداز یا فرشی است که گره دار است، 
سه ماده اولیه تار و پود و پرز دارد، یک رو است و کامل ترین زیرانداز 

یا کامل ترین فرش است. 
 کدام یك از این دو واژه قدیمی تر است؟ فرش 

یا قالی؟
قدیمی ترین زیرانداز ثبت شــده در تاریخ، نوعی گلیم بوده است. 
ولی قدیمی ترین قالی، حدود سه هزار سال پیش ثبت شده است. 

بنابراین اصطالح زیرانداز یا فرش، قدیمی تر از قالی است. 
 قالی و قالیچه چه فرقی دارند؟ ماک تفاوتشان 

صرفاً اندازه آن هاست؟ 
قالیچه اگر به تکنیک قالی، یعنی با استفاده از تار و پود و پرز بافته 
شده باشد، همان قالی است. قالیچه به انواعی از قالی گفته می شود 
که حداکثر مساحتش چهار متر مربع باشد. بیش از چهار متر مربع، 

قالی است و خوش اندازه ترین قالی هم قالی شش متری است. 
 چرا بهترین اندازه است؟

برای این که بهترین نسبت بین طول و عرض را دارد و مناسب یک 
اتاق شش متری است. اتاق های ایرانی معموال یک قالی 9 متری یا 

دو قالی شش متری الزم داشتند. 
 پس تا چهار متر قالیچه اســت و بیش از چهار 

متر، قالی. 
بله. ولی قبال قالی بزرگتر از 18 متر را قالی بزرگ پارچه می گفتند. 

امروزه قالی بزرگتر از 12 متر را، قالی بزرگ پارچه می گویند. 
 برخی از نویسندگان غربی معتقدند قالیبافی از 
ایران شروع نشده است. درباره خاستگاه قالی نظر 

قطعی و روشنی وجود دارد؟
خیلــی قاطع نمی توان در این زمینــه اظهار نظر کرد ولی برخی 
اندیشمندان، نظیر پروفسور آرتور آپهم پوپ، گفته اند از آن جایی 
که ایرانی ها دوســت دارند روی زمین بنشــینند و بخوابند و غذا 
بخورند و عبادت کنند، به نظر می رســد که ایرانی ها نخســتین 
بافندگان قالی بودند. دلیل دیگر وی این است که ایران جامعه ای 
روستایی و عشــایری بوده و مردم ایران به مواد اولیه بافت فرش 
کامال آشنایی داشتند. نگاره ها و نقوش و رنگ آمیزی قالی کشف 
شده توسط پروفسور رودنکو در سال 1949 در منطقه پازیریک، 
ایرانی است و همین کشــف قرینه ای شد در تأیید این مدعا که 
ایرانی ها احتماالً نخســتین بافندگان قالی بوده اند. در هر صورت، 
اگرچه نمی توان یقین داشــت ولی اغلب کسانی که درباره قالی 

اظهار نظر کرده اند، ایران را خاستگاه قالی می دانند. 
 ظاهراً قالی در مقایســه با ســایر آثار هنری 
دست ساز، زودتر از بین می رفته و این هم یکی از 

علل خألهای موجود در تاریخ قالی است. 
دقیقا! ما از دوران قبل از صفویه، تکه قالی و تکه فرش داریم. احراز 
این که تکه قالی یا تکه فرش در ایران بافته شده باشد، دشوار است؛ 
امــا از دوره تیموریان اندکــی و از دوره صفویه 2300 تخته قالی 
موجود اســت که می توان درباره آن ها قضاوت کرد. ولی قالی های 
قبل از این دو دوره، به مرور زمان از بین رفته اند و نه چیز زیادی از 
آن ها باقی مانده و نه نمونه های متعددی از آن ها در دست است که 
بتوان با مطالعه آن ها درباره خاستگاهشان اظهار نظر قطعی کرد.  

 اهمیــت دوره تیموریان در تاریخ فرش و قالی، 
ناشی از چیست؟

قبــل از دوره تیموریان، ایلخانان و در واقع مغول ها بر ایران حاکم 
بودند. تفــاوت مغول ها با ایلخانان در این بــود که ایلخانان هنر 
ایرانی و اســالمی را ترویج دادند ولــی مغول ها همه آثار مکتوب 
را می سوزاندند، چراکه معتقد بودند کتاب »یاسا«ی چنگیز خان 
کفایت می کند و کتاب دیگری الزم نیست. در دوران تیموریان هم، 
مثل دوره ایلخانان، به کل هنرهای ایرانی از جمله قالیبافی توجه 
شد و همین زمینه ساز باقی ماندن آثاری از هنر قالیبافی ایرانیان 

برای مردم امروز شد. 
 در کتب تاریخی آمده اســت که در زمان حمله 

 قالی ایرانی؛ 
بهشت  های به هم بافته شده

دیروز و امروز و ماهیت و مصائب فرش دستباف ایرانی در 
گفت وگو با دکتر حسین یاوری

هومان دوراندیش

آن چه که 
یک فرش را 

ممتاز می کند، 
این است که 

مواد اولیه اش 
چیست، با 
چه لطافت 
و ظرافتی 

بافته شده اند، 
نگاره هایش 
اصیل باشد 
و درست و 
کامل بافته 
شده باشد، 
کیفیت بافت 
خوب باشد، 
رنگ ثابت 

باشد، تنوع و 
هارمونی رنگ 
خوب باشد، 

اصول زیبایی 
 شناختی در 
قالی کامال 

رعایت شده 
باشد.

نقش و نگار
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برخی قبایل و اقوام به ایران، 
فرش های  بدوی  شــکلی  به 
گران قیمت ایرانیان را بریدند و 
هر کس تکه ای از آن فرش ها 
برداشت  غنیمت  عنوان  به  را 
و رفت پــی کارش. این مدعا 
صحیح  اگر  و  دارد  صحت  آیا 
اســت، تأثیر چشمگیری در 
از دســت رفتن »تاریخ فرش 
ایران« داشــته است؟ آیا در 
جنگ هــا و تغییر و تحوالت 
تاریخی، تاریخچه  ای از لطمات 
و صدمان وارده به فرش ایران 

وجود دارد؟
آن چه کــه مســلم اســت، در حمله به 
ایران، بعضا خســاراتی به هنرها و صنایع 
و ساختمان ها وارد شــده است. بعضی از 
این مــوارد در تاریخ موجود اســت، مثال 
قالی »بهارخســرو یا قالی تیسفون« و یا 
قالی بزرگ دیگری که مســاحتش 300 
متر مربع بود، در اثر حمله اعراب از دست 
رفت. حتی در تاریخ طبری هم به این قالی 
بزرگ، که با استفاده از طال و نقره و ابریشم 
بافته شــده بود، اشاره شده است. نگاره ها 
و نقش های این قالــی، به اصطالح امروز، 
خشــتی بود. این قالی را بریدند و تقسیم 
کردند. بلــه، این وقایع بخشــی از تاریخ 
فرش ایران را از بین برده است. قالی هایی 
تکه تکه شدند و به غارت رفتند. حتی یک 
قالی دیبای 90 متری در اختیار هشام  بن 
عبدالملک بوده ولی مــا امروز اطالعی از 
سرنوشت آن نداریم. امروز به جز قالیباف 
پازیریــک، که االن در موزه ارمیتاژ ســن 
پترزبورگ قرار دارد، ما از دوران قدیم چند 
تا پاره فرش و پاره قالی داریم تا برســیم به 
دوره صفویه. یعنی فقط در تاریخ می توانیم 
ســراغ قالی هایمان را بگیریم که طبیعتا 
توضیح درباره چند و چون آن ها، کم و بیش 

با افسانه سرایی همراه شده است. 
 در تاریخ یعنی در کتاب ها؟

بله. 
 ظاهــراً ایــران در دوره 
فرش  صادرات  ساســانیان 

پشمی به چین داشته. 
اساســاً چینی ها قالیبافــی را از ایران یاد 
گرفتند. کمــا این که ما ابریشــم بافی را 
از چیــن یــاد گرفتیم. ایــران و چین دو 
کشــور برتر دوران باستان بودند و طبیعتاً 
مردمشان چیزهایی از هم یاد می گرفتند و 

تبادالت و صادرات متقابل داشتند. 
 در حملــه مغول ها فرش 

ایرانی لطمه زیادی دید؟
بله، مغول ها همه چیز را از بین می بردند. 
حتــی در یکی از فرش هایــی که زنده یاد 
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اســتاد رســام  عرب زاده بافتــه، حمله مغول بــرای از بین بردن 
کارگاه های ایرانی به تصویر کشیده شده است. 

 حمله ترک ها به ایران هم آثار مخربی برای تاریخ 
فرش ایرانی داشته؟

بله، متأســفانه چون ترکان مهاجم به ایران قدر و منزلت فرش را 
نمی دانستند، فرش هایی زیادی را از بین بردند. حتی کتاب ها را هم 
از بین بردند و بخش زیادی از اطالعات مربوط به فرش ایرانی، در 

کتاب هایی بود که از بین رفتند. 
 اجازه بدهید از تاریخ فاصله بگیریم و این سوال 

را بپرسم که فرش دستباف ایرانی چند نوع است؟
 فــرش دســتباف را از حیث اندازه می تــوان طبقه بندی کرد. از 
اندازه های کوچــک داریم تا بزرگترین اندازه که ده هزار متر مربع 
است. از نظر رنگ آمیزی، کسی که بیشتر از همه رنگ را در قالی 
مطرح کرده، استاد رسام عرب زاده است. ایشان قالی هایی طراحی 
کرده و بافته اند که بیش از 900 رنگ در آن ها وجود دارد. از حیث 
جنبه داســتانی و پندآموزی، کسانی مثل استاد موسوی سیرت، 
شــاهنامه را به صورت قالی بافته اند. بعد از انقالب، تصاویر هشت 
دبیر کل سازمان ملل متحد تا زمان کوفی عنان بر روی یک قالی 
نقش بســته که آن را استاد موسوی سیرت بافته اند و ناظر طرح 
هم بنده بودم. این قالی االن در ســازمان ملل متحد نصب شــده 
اســت. قالی را می توان با مالک های مختلف تقسیم کرد. مثال بر 
اساس نوع گره ها. گره متقارن و نامتقارن داریم. گره متقارن ترکی 
است و گره نامتقارن فارسی. بر اســاس نوع نگاره ها نیز می توان 
قالی را تقسیم کرد. نگاره ها می توانند هندسی یا خطی یا منحنی 
باشند. بر اســاس مواد به کار رفته در قالی هم می توان قالی ها را 
تقســیم کرد. مواد قالی می تواند طال و نقره و ابریشم باشد. ولی 
قالی های معمول بیشتر دارای تار و پود و پرز است که بعضا تمام 
پشــمی اند و یا این که پود نازک و پود ضخیمش از نخ پنبه ای و 
پرزش از پشم باشد. قالی های تمام ابریشمی هم می توانیم داشته 
باشیم. تقســیم بندی های گوناگونی می توان کرد ولی جامع ترین 
تقسیم بندی به لحاظ نگاره ها است که شرکت سهامی فرش ایران 
در ســال 1352، قالی ایران را بر اساس نگاره و طرح و نقش، در 

نوزده طبقه تقسیم بندی کرد. 

 یعنی بر این اســاس که طرح قالی شاه عباسی 
است یا افشان یا اسلیمی؟

دقیقا. 
 بین ایــن طرح ها، مزیتی وجــود دارد؟ یعنی 
می توان گفت قالی واجد طرح شاه عباسی بهتر از 

قالی دارای طرح افشان است؟
آن چه که یک فرش را ممتاز می کند، این است که مواد اولیه اش 
چیست، با چه لطافت و ظرافتی بافته شده اند، نگاره هایش اصیل 
باشــد و درســت و کامل بافته شده باشــد، کیفیت بافت خوب 
باشد، رنگ ثابت باشــد، تنوع و هارمونی رنگ خوب باشد، اصول 
زیبایی شــناختی در قالی کامال رعایت شده باشد )یعنی تعادل و 
تقارن و تناســب و تعامل در قالی وجود داشته باشد(، رابطه بین 
کناره و متن در قالی لحاظ شده باشد، قالی در اثر نگاره و نقش و 
رنگ آمیز جذاب شده باشد، از حیث اندازه خوش قواره باشد و رابطه 
منطقی بین طول و عرض برقرار باشد. به طور معمول، فرش های 
ممتاز تبریز بهترین فرش های ایرانند. مشــهور است که از ارزش 
این فرش ها هیچ وقت کم نمی شود. شاهد مثالش هم منزل بنده 
است که هجده سال پیش یک جفت شش متری را یک میلیون 
و دویســت هزار تومان قسطی خریدیم ولی االن هر یک از این ها 

حدود هجده میلیون تومان خریدار دارد. 
 قالی اصفهان و کرمان کیفیتش پایین تر از قالی 

تبریز است؟ 
به طور مطلق نمی توان چنین چیزی گفت ولی به طور نســبی، 
می تــوان گفت که فرش تبریز بهتر از فــرش اصفهان و کرمان و 

کاشان است. 
 ولــی در افکار عمومی، قالــی کرمان بهترین 
قالی است و حتی به صورت ضرب المثل هم گفته 

می  شود.
این مربوط به گذشته های نه چندان دور است. در قدیم نگاره ها و 
طرح و رخ قالی کرمان خیلی زیبا بود، ولی از وقتی که جفتی بافی 
و بی گره بافی در کرمان رواج پیدا کرده، کرمان دیگر حسن شهرت 

سابق را ندارد. 
 جفتی بافی و بی گره بافــی چه لطمه ای به قالی 

تا زمانی 
که قالی ها 
ذهنی باف 
بودند، هر 

قالیباف ایرانی 
آمال و آروزها 

و داشته و 
نداشته های 
خودش را 
می بافت.

اگر قرار باشد 
فرش دستمایه 
رسیدن عده ای 

به پست و 
مقام باشد، 

وضع کنونی 
فرش دستباف 
ایرانی بهبودی 
نخواهد یافت.

نقش و نگار
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فصل نامه اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران

می زند؟
در حالــت بی گره بافی، گره بدون دو تا چله نمی پیچد و از 
آن ها رد نمی شــود و آن دو تا را نمی گیرد و نمی کشد که 
ایجــاد گره بکند تا بعد پود نازک و پود ضخیم رد شــود. 
ســپس به صورت حرف U قرار می گیــرد و بعد کوبیده 
می شود و خودش را خیلی نشان نمی دهد اما بعد از مدتی، 

بی دوامی خودش را نشان می دهد. 
 در روش های بافــت هم فقط ترکی باف و 
فارسی باف داریم یا روش دیگری هم هست؟

نیم لول و تخت لول و تمام لول هم داریم. 
 بین ترکی باف و فارســی باف کدام روش 

بافت بهتری است؟
روی این موضوع خیلی کار کرده اند اما با قاطعیت نمی توان 
گفت کدام یک بهتر است. ولی اصوالً برای آموزش قالیبافی، 
روش گــره متقارن یا اصطالحاً ترکی باف رایج تر اســت و 
شاهکارهای قالی ایران هم، که از استاد عمواوغلی و استاد 
ارجمندی و استاد صابر در دوران معاصر به جا مانده، بیشتر 

گره ترکی دارند. 
چنیــن  هــم  ساســانیان  دوره  در   

تقسیم بندی هایی  بوده؟
در کتاب هــا باید دنبال این تقســیم بندی بــود ولی من 

متأسفانه چنین چیزی پیدا نکرده ام. 
 منظورم این است که روش ترکی باف 

وارداتی است؟
نه، متعلق به ایران است. چون گره متقارن 

بیشــتر در مناطــق آذری زبان کاربرد 
دارد، به ترکی باف مشهور شده است. 
گره متقارن هم بیشــتر در کرمان و 
تهران و استان مرکزی رایج است، به 

همین دلیل فارســی باف نامیده شده 
است.      

 مهمترین عناصر در کیفیت 
فرش، تار و پود و چله کشی  است؟

ثبات رنگ، کیفیت بافت، اصالت نقشه، خوش قواره بودن، 
سره نداشتن، ناقص و کج نبودن و عوامل دیگری کیفیت 
فرش را مشــخص می کنند که حدود 40 عامل اند و از این 
چهل عامل، 27 عامل به بافت مربوط می شود. به هر حال 
رنگ ها باید ثابت باشــند. در رنگ هــای ثابت، رنگ های 
طبیعی بر رنگ های شــیمیایی ارجحیــت دارند. تنوع و 

هارمونی رنگ هم، چنان که پیشتر گفتم، مطرح است. 
 با توجه به این کــه فرمودید فرش اعم از 
قالی اســت، مصادیق فرش دقیقا چیست؟ 

قالی و گلیم و...؟
گلیم، زیلو، گبه )که در واقع نوعی قالی پشــمی اســت(، 
جاجیم، پالس و زیرانداز هم مصادیــق فرش اند. زیرانداز 
هــم دو نوع نمدی و حصیــری دارد. البته پالس در اصل 
زیرمجموعه گلیم اســت ولی چون دارد منسوخ می شود، 

گاهی چیزی جدا از گلیم به حساب می آید. 
 اگر پاس و گبه را هم حساب کنیم، انواع 
فرش می شود قالی، گلیم، گبه، جاجیم، زیلو، 

پاس و زیرانداز. درست است؟
بله، اما نمد و حصیر زیرانداز را هم باید اضافه نمود.

 درباره گبه کمی بیشتر توضیح می دهید؟
گبه فــرش یا زیراندازی تمام پشــمی بــا پرزهای بلند و 

ذهنی باف است. 

 پس گبه، با یك نگاه دقیق، قالی محسوب 
نمی شود.

نه. حتی برای پیمان سپاری ارزی، با گبه کاری ندارند؛ چون 
گبه را قالی محسوب نمی کنند. به قول معروف، گبه فرش 
زیر پا اســت. یعنی فرشی است که پاخور دارد و درشتباف 

است. 
 این نکته هم مطرح شده است که در قالی 
شرقی، هر نقش به عنصری نمادین از جهان 
بــاال داللت دارد چون که قالیباف شــرقی، 
زمین را گستره معاش و معاد می داند. درباره 
اندیشه ای که پشــت قالیبافی ایرانی است، 

کمی توضیح می دهید؟ 
تا زمانی که قالی ها ذهنی باف بودند، هر قالیباف ایرانی آمال 
و آروزها و داشته و نداشته های خودش را می بافت. مثال، در 
استان کرمان بیشتر نقش درخت و گل و بوته را می بافتند، 
دلیلش این بود که کرمان گل و گیاه کمی دارد. و یا اگر در 
نایین زمینه قالی کرم رنگ است، دلیلش باز به کویری بودن 
نایین برمی گردد. در دوره صفوی بنا بر این شد که قالی هر 
شهر و استانی، باید نشانه ای از آن شهر و استان داشته باشد. 
یعنی در آن قالی معلوم شــود که آن شهر چه پرندگان و 
چه گیاهان و چه رنگ هایی و چه مشاهیر و شخصیت هایی 
دارد و مردمش چه اعتقادات و چه باورهایی دارند. بعدها که 
قالی با نقشه بافته شد، باز طراحان قالی تأکید داشتند 
که مثأل قالی های مناطقی که دفینه و گنج 
داشــتند، با طرح دفینه یا طرح زیرخاکی 
بافته شــود. شــهرهایی که مشاهیر یا 
آثار باستانی چشمگیری داشتند، مثل 
اصفهــان، تصویر این مشــاهیر و آثار 
باســتانی به قالی راه پیــدا کرد. این 
چیزها از دوره صفوی وارد قالی ایرانی 
شد. مثال درباره طرح زیبای بوته، که 
به صورت بوته ســروی و بوته بادامی و 
بوته خرقه و بوته سرکج و بوته میری و 
... به قالی ایرانی راه پیدا کرده، می توان یک کتاب نوشت؛ 
چراکه گفته اند این طرح نشانه ای از سرو بلند خمیده است 
که در ایران ارتفاع زیادی می تواند پیدا کند )مثل سرو ناز 
شیراز(. و یا گفته اند این بوته شبیه آتش یا شبیه کیسه های 
پول قدیمی یا شبیه خانمی که چادر بر سر دارد و سرما او 
را خمیده کرده و یا شبیه قطره اشکی در آستانه فروچکیدن 
است. و یا مثال تیتوس بورکهارت که بعدها مسلمان شد و 
ابراهیم عزالدین نام گرفت طرح لچک ترنج را، که ترنج در 
مرکز فرش قرار دارد، نشانه انّاهلل و انّاالیه راجعون می داند. 
نمادشناســی فرش ایران، مبحث مفصلی اســت و فلسفه 
عمیقی دارد. ضمناً خوب اســت بیفزایم که تابلوفرش هم 
از همان دوران صفوی بافته می شد. مثال هر سرداری که به 
مقام باالیی می رسید یا شهید می شد، طرح چهره اش را بر 
روی تابلوفرش می بافتند. البته در آن زمان بافتن تابلوفرش 

به اندازه امروز رایج نبود. 
 اندیشه  ای که در قالی ایرانی وجود دارد، 

محصول چه دوره ای است؟
محصول فرهنگ و هنر و تمدن ایرانی است. 

 فرش دستباف ایرانی ظاهرا االن، به علت 
گران قیمت بودن، بیشتر در خانه های اقشار 

طبقات باالی جامعه استفاده می شود. 
بله، تا حدودی. اما متأســفانه آن ها هم چندان استفاده ای 

استاد جعفری، مردی 
است که در 23 سالگی 

به درجه اجتهاد 
رسید و »عاّلمه« لقب 
گرفت. عاّلمه جعفری، 

فیلسوف و مولوی شناس 
خوش ذوقی بود و 

هنگامی که در 25آبان 
ماه 1377 که چشم از 

دنیا بست، طرفداران 
زیادی در کرسی های 

علمی و فلسفی دنیا پیدا 
کرده بود و شاگردانی 

از یونان و عراق و ژاپن 
داشت. 73 سال زندگی 

و بیش از 80 عنوان 
کتاب. این است خالصه 

عمر عاّلمه...!
   

قالی را از دزد خرید!
روزی عاّلمه جعفری در 
زمان بازگشت به منزل، 

متوّجه شد که دزدی 
از منزل ایشان،  فرشی 
برداشته و می برد! دزد 

را تعقیب کرد و در 
"سرای بوعلی" بازار 

تهران، دیدند  که دزد 
مشغول فروختن قالی 
است. به حجره رفت 

و با پیشنهادی که 
هم به نفع حجره دار 

بود و هم دزد، قالی را 
خرید؛ ولی شرط کرد 
که فروشنده قالی، آن 

را تا منزل برایشان 
حمل کند... وقتی دزد 
به منزل استاد رسید، 

دستپاچه شد و از عاّلمه 
معذرت خواست. عاّلمه 

بدون آن که به رویش 
بیاورد گفت: »من که 
ندیدم تو از خانه  من  

فرش را دزدیده باشی؛ 
من فقط قالی را از تو 

خریده ام!...«
   

منبع: خاطره ای از 
دکتر غالمرضا جعفری، 
فرزند عاّلمه جعفری در 
کتاب »امام حسین )ع( 
فرهنگ پیشرو انسانّیت«
گردآوری: سعید جّراحی 

خاطره ای از عّامه جعفری

از تو  را  من فقط قالی 
خریده ام!

ثبات 
رنگ، کیفیت بافت، 

اصالت نقشه، خوش قواره 
بودن، سره نداشتن، ناقص و 

کج نبودن و عوامل دیگری کیفیت 
فرش را مشخص می کنند که 

حدود 40 عامل اند و از این چهل 
عامل، 27 عامل به بافت 

مربوط می شود
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از این فرش نمی کنند. اقشــار طبقات باال، بیشتر از زیراندازها یا 
کف پوش های چرمی و لئونیوم و موکت های تافتینگ اســتفاده 
می کنند و نهایتا ممکن اســت یک قالیچــه گران قیمت هم در 
خانه شان بیندازند. متاسفانه ما هویتمان را داریم از دست می دهیم. 

این امر در لباس پوشیدن و غذا خوردن ما هم مشهود است. 
 با این حساب فرش دستباف ایرانی رو به نابودی 

است؟
در خانه های جدید ایرانی، قالی قدرش دانسته نمی شود. زندگی یک 
ایرانی در قدیم، با خرید یک تخته فرش و یک سرویس مسی آغاز 
می شد. اما امروزه همه به فکر اتاق خواب و آشپزخانه و مبلمان اند. 
قالــی یعنی زندگی. االن خارجی ها قالی ایرانی را »بهشــت های 
به هم بافته شــده« می دانند ولی ما قــدرش را نمی دانیم. برای 
جلوگیری از روند نابودی قالی ایرانی، باید اقدامات عاجل صورت 
گیرد. ما افراد خبره  و اندیشمندی داریم که باید از این ها استفاده 
شود تا راه هایی را ارائه دهند که قالی دستباف ایرانی بتواند در این 
زمانه صنعتی متحول و پرشتاب، چهره کند. این که فقط سالی یک 
نمایشــگاه برگزار کنیم، از این حیث فایده ای ندارد. االن نشریات 
مربوط به فرش اکثراً تعطیل شــده اند ولی انبوهی نشریه ورزشی 

داریم. فرش ایرانی بهترین فرش دنیاست ولی ورزش 
ما در کجای جهان قرار دارد؟ 

 علــت اصلــی ایــن روند 
یأس انگیز، این نیست که فرش 
کاالی  یك  ایرانی  دســتباف 

بسیار گران قیمت است؟ 
به هیچ وجه. من این موضوع را خیلی بررسی 

کرده ام. فرش یــک کاالی فاخر و برای یک 
عمر اســت. مگر قیمت مبل و نان و پارچه های 

مرغوب باال نرفته اســت؟ شــما بعد از چند ســال 
ناچارید مبلتان را دور بیندازید یا زیر قیمت بفروشید ولی قالی 

این طور نیست. به هر قیمتی که بخریدش، گرانتر می فروشیدش. 
قالی یک کاالی سرمایه ای است. مشکل این جاست که برای فرش 
دستباف ایرانی تبلیغ چندانی نمی شود. آن چه تبلیغ می شود، فقط 

برای فرش ماشینی است. 
 فرش دستباف ایرانی در جذب توریست چقدر 

مؤثر است؟ 
بسیار مؤثر است، ولی ما باید مطابق سلیقه توریست ها قالی تولید 
کنیم. فرش های بزرگ پارچه نه، قالیچه و پشتی و کناره و تا شش 

متر تولید کنیم. 
 این که می گویید باید مطابق سلیقه آن ها قالی 
تولید کنیم، همین امر خطر اضمحال هویت ایرانی 

فرش دستباف ما را در پی ندارد؟
نه. ما باید تبلیغ کنیم که قالی ایران چه فلسفه ای دارد. رنگ ها و 
طرح آن چه اندیشه ای دارند. این بافت متکی به چه رنج مقدسی 
اســت و این قالی چگونه نشانه هویت ایرانی است. ما باید از تفکر 
ایرانی برای نجات فرش دستباف اســتفاده کنیم. در میان تجار 
خوشنام فرش ایران، افرادی هستند که اطالعاتشان جواهر است. 
چرا ما از استاد رضی میری یا از استاد دردشتی استفاده نمی کنیم؟ 
در میان فرش شناسان ایرانی، آدم های بزرگی مثل استاد سیروس 
پرهام وجود دارند. چرا ما از این افراد استفاده نمی کنیم؟ نگاه به 
فرش می تواند بازرگانی باشــد ولی حتما باید هویتی و ایرانی هم 
باشد. نگاه سیاسی هم باید آخرین نگاه باشد. ولی بعد از انقالب، 
نگاه ما بیشتر سیاسی بوده است. حتی نگاه اقتصادی و بازرگانی 

هم نداشته ایم وگرنه فرش دستباف ایرانی به این روز نمی افتاد!
 نگاه سیاسی به فرش دستباف ایرانی یعنی چه؟

یعنی ما این همه دســتگاه عریــض و طویل مرتبط با فرش الزم 
نداریم. ما فقط باید یک ســازمان ملی فرش داشته باشیم و همه 
اندیشه ها و شخصیت ها در آن جا جمع شوند. االن در کنار این همه 
دستگاه مرتبط با فرش، سازمان ملی فرش دستباف باید بیالنش 
را بدهد تا ببینیم چه کار کرده اســت. صادرات ما هر سال تنزل 
داشته. کیفیت فرش ایران نزول کرده. تعداد بافندگان ما کاهش 

یافته. پس ما چه کار کرده ایم؟!
 درباره رابطه نقاشــی و فرش ایرانی هم توضیح 

خاصی دارید؟ 
اگر منظور از نقاشــی این اســت که وقتی رنگ فرش می پرد یا 
نگاره ای در فرش خراب می شود، این ها را قلم مو درست کنیم، این 
کار مردود اســت. اما اگر منظور از نقاشی این است که نقش های 
مرتبط با منظره ها و صحنه  ها و شخصیت ها را با حالتی زیبا و به 
گونه مینیاتوری یا نگارگری روی طراحی بیاوریم تا بعدا بافته شود، 

این امر توجیه پذیر است. 
 االن به غیر از ایران، کدام کشورها فرش دستباف 

)به معنای قالی( تولید می کنند؟
هندوســتان، چین، نپال، پاکســتان، افغانســتان، ارمنستان، 
جمهوری آذربایجان، مغرب، ازبکســتان، قزاقســتان، 
قرقیزستان، ارمنســتان، روسیه، ترکیه، لهستان و 

رومانی. 
 قالــی ایرانی مرغوب تــر از قالی این 

کشورهاست یا نه لزوما؟
بله، مرغوب تر است. قالی ایرانی برندی دارد که 
عامل اصلی همین مقدار صادرات و فروش آن 
است. ما باید این برند را که حاصل خوشنامی و 

کیفیت خوب است، حفظ کنیم. 
 در اروپای غربی و آمریکای شمالی قالی 

تولید نمی شود؟
آن ها بیشتر »تاپستری« تولید می کنند. تاپستری یعنی فرشینه 
یا چیزی که ترکیبی از قالی و گلیم و منسوجات است. تاپستری 

بیشتر روی دارهای کوچک تولید می شود.
 اشــاره کردید با توجه به تغییر سبك زندگی 

ایرانیان، تولید قالی ایرانی کاهش پیدا کرده است؟
بله، به شدت. 

 برای افزایش تولید قالــی باید بر روی افزایش 
صادرات متمرکز شویم یا افزایش مصرف داخلی؟

هر دوی این کارها باید انجام شــود. فرش دستباف ایرانی نیاز 
به شناســایی و تبلیغ و بازاریابی دارد. ما اگر بازاریابی و تبلیغ 
نکنیم، بازار بالقوه و مشتری بالقوه را پیدا نکنیم، هر چقدر هم 
قالــی تولید کنیم، تولیداتمان روی دســتمان می ماند. من در 
هافن هامبورگ قالی هایی را دیدم که بعید است روزی فروخته 
شــوند؛ برای این که صادرکنندگان آن قالی ها، بازار را نفهمیده 
بودند. دنیای امروز بازاریابی و بازارســنجی و بازارگرمی و بازار 
ایجــاد کردن دارد. مــا باید بازار ایجاد کنیــم. الزمه این کار، 
یک برنامه طوالنی و مســتمر با حضور اشخاص صاحب نظری 
است که سال ها در رأس کار باقی بمانند. این که یکی بیاید دو 
ســال بماند و بعد او را کنار بگذاریم، فایده ای ندارد. فرش آدم 
خودش را می خواهد. یعنی کسانی را الزم دارد که خاک فرش 
را، در حوزه هــای تحقیق و تولید و صــادرات، خورده و تجربه 
کافی داشــته باشند. چنین افرادی باید یک برنامه مفصل ارائه 
کنند، مجلس هم آن را تصویب کند و اجرا شود. اگر قرار باشد 
فرش دســتمایه رسیدن عده ای به پســت و مقام باشد، وضع 

کنونی فرش دستباف ایرانی بهبودی نخواهد یافت.

گلیم، زیلو، 
گبه )که در 
واقع نوعی 
قالی پشمی 

است(، جاجیم، 
پالس و 

زیرانداز هم 
مصادیق 
فرش اند. 

زیرانداز هم 
دو نوع نمدی 
و حصیری 
دارد. البته 

پالس در اصل 
زیرمجموعه 
گلیم است 
ولی چون 

دارد منسوخ 
می شود، گاهی 
چیزی جدا از 

گلیم به حساب 
می آید. 

فرش 
دستباف ایرانی 

نیاز به شناسایی و 
تبلیغ و بازاریابی دارد. ما 

اگر بازاریابی و تبلیغ نکنیم، 
بازار بالقوه و مشتری بالقوه را 

پیدا نکنیم، هر چقدر هم قالی 
تولید کنیم، تولیداتمان روی 

دستمان می ماند

نقش و نگار
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از واژه تا تجربه

پس از روی کار آمدن دولت حســن روحانی، زمزمه ها برای تغییر در 
سیاست های خارجی ایران هم به گوش رسید. رویکرد متفاوت دولت 
یازدهم، نسبت به دولت پیش از خود، وعده تعامل با دنیا به قصد تغییر 
در سیاســت های اقتصادی و هم چنین آغاز روندی که در نتیجه آن، 
بحران سیاست های هسته ای ایران به پایان می رسید، در ذهن بسیاری 
از فعاالن عرصه اقتصادی جرقه ای از امید را روشن کرد که در نتیجه 
آن می توانستند نسبت به تغییر در شرایط خود امیدوار شوند. نگاهی 
به اظهارنظرهای فعاالن اقتصادی در این مدت به روشنی نشان داد که 
آن ها به امید خود را به تدبیر دولت بســته اند تا بتوانند شرایطی که 
در طول هشت سال گذشــته، به بازارشان حکم فرما شده بود، رخت 
برببندد و اتفاقات جدیدی را رقم بزنــد. بازاری که فرش هم یکی از 

مهمترین آن ها به حساب می آید.

تأثیر دیپلماسی در فرش
دیپلماسی جمهوری اســامی ایران در طول ســال های ۸۴ تا 9۲، 
شرایطی را به وجود آورده بود که بسیاری از صادرکنندگان محصوالت 
ایرانی، عمًا با بازاری کســاد روبرو شوند. بسیاری از محصوالتی که 
پیش از آن، تولید ناخالص داخلی را شامل می شد و می توانست موجب 
بازگشــت سرمایه به کشور و درآمدزایی شــود، در این مدت امکان 
صادرشــدن را از دست داد و در نهایت سبب شد تا ورود ارز به کشور 
تا حد بســیار زیادی کاهش یابد. در این بین، صادرات فرش ایران هم 
دنیایی خارج از آن چه تصویر شد، نداشت. صادرات فرش ایران در این 
مدت به شدت کاهش یافت اما با این وجود توانست صدرنشینی خود 
را در دنیا هم چنان نگاه دارد. موید این موضوع صحبت های رئیس مرکز 
ملی فرش در گفتگو با باشگاه خبرنگاران است که گفت: از سال 9۰ تا 

93، صادرات فرش ایران متأثر از عوامل متعدد داخلی و خارجی و نیز 
افزایش قیمت تمام شده فرش و رکود اقتصادی در بخشی از بازارهای 
خارجی و ناآرامی های سیاســی و نیز اشباع شدن بعضی از بازارهای 
سنتی، کاهش یافت. حمید کارگر با اشاره به این که آمریکا نیز واردات 
فرش دســتباف با مبدأ ایران را ممنوع کرده گفــت: اما در این دوره 
کاهش صادرات نیز هم چنان فرش ایرانی صدرنشــین بازار فرش های 
دستباف جهانی بود. با این وجود کارگر به این نکته هم اشاره کرد که 
»حتی در دوره کاهش صادرات نیز، ما صدرنشین بودیم و بعد از ما هند، 
پاکستان، افغانســتان و نپال بازار را در دست داشتند.« این داستان، 
پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی تغییر کرد. بهبود مناسبات 
سیاســت خارجی ایران در این سال ها باعث شد تا صادرات فرش نیز 
شاهد بهبود باشد. کما این که در آماری که در ابتدای سال 9۴ مطرح 
شــد نشان داد که رقم صادرات که در مهر سال 93 طعم 166 میلیون 
دالری صادرات را چشیده بود، تا پایان بهمن ماه به 31۴ میلیون دالر 
رسید. براساس آمار گمرک در 11 ماهه این سال 6 هزار تن فرش صادر 
شده که به گفته رییس مرکز ملی فرش این رقم بیش از 3۲درصد رشد 
را نشان می دهد. این در شرایطی است که بر اساس همین آمار فرش 
ایرانی که در تمامی جهان شناخته شده است در سال های پیش از این، 
در شیب تند نزولی قرار گرفت و براساس گزارش های مرکز فرش ملی 
ایران، صادرات آن در سال 9۲ در مقایسه با سال قبل کاهش متوسط 
رشد ارزشی ۲6/35- درصدی را داشته است. مقایسه سال 91 با سال 
9۰ این رقم را 56/۲3 نشان داده و برای این مقایسه بین سال های 9۰ و 

۸9 رقم ۰/۸۴ رشد متوسط ثبت شده است. 

برجام، عاملی مؤثر در صادرات فرش
برجام که تصویب شــد، صادرکنندگان فرش هم روزگار متفاوتی را 
برای خود متصور شدند. برداشتن تحریم های ایران، تأثیر چشم گیری 
در افزایش صادرات فرش ایران داشــت و شرایط را به گونه ای رقم زد 
که رشد صادرات این کاالی منحصر به فرد ایرانی نیز یکی از ثمراتش 

تـــأثیرات بـــرجام 
بر صادرات فرش چه بوده است؟

تاثیر دیپلماسی بر فرش این شاهکار ایرانی

ایلیا ادهم
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فــرش 
ایران با اجرایی شدن برجام و 

لغو تحریم صادرات روند رو به رشدی را در 
صادرات شاهد است. اگرچه فرش یک کاالی هنری 
است اما مصرف کننده به آن نیز مانند هر کاالی 

دیگری می نگرد و نیازمند تضمین است.

به حســاب آمد. همین چند وقت پیش بود که رئیس مرکز ملی فرش 
ایران خبر داد: »فرش ایران با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم صادرات 
روند رو به رشدی را در صادرات شاهد است.« کارگر با بیان این که از 
سال ۲۰1۰ ورود فرش ایرانی به ایاالت متحده آمریکا ممنوع شده بود 
اما از دی ماه سال گذشته شاهد ارسال اولین محموله فرش ایرانی به 
آمریکا بودیم، اظهار کرد: صادرات فرش ایران به سایر نقاط جهان در 
چهار ماه ابتدایی سال جاری ۸3 میلیون دالر بوده که نسبت به مدت 
مشابه سال قبل ۴۰درصد رشد دارد. این اتفاقات در شرایطی رخ داده 
که بسیاری از فعاالن حوزه فرش بر این باورند که با توجه به شرایطی 
که در طول سال ها برای صادرات فرش ایرانی رخ داد، کشورهای دیگر 
صادرکننده فرش توانســتند بازار فرش را در دست بگیرند و با این 
شرایط موقعیت را برای ایرانیان تنگ کنند؛ اما با این وجود بسیاری از 
فعاالن این حوزه معتقدند که هنوز هم می توان از فرصت برجام برای 
به کارگیری شیوه های نوین صادرات به کشورهای مختلف و خصوصًا 

آمریکا استفاده کرد و رونق را دوباره به این بازار بازگرداند.

در دوران پسابرجام چه باید کرد؟
حاال که برجام باعث بهبود وضعیت ایران در دنیا شــده و بسیاری از 
تحریم هایی که به سبب فعالیت های هسته ای ایران ایجاد شده بود را به 
برداشته است، موقعیت برای رسیدن به جایگاه واقعی ایران در صادرات 
فرش فراهم شــده است؛ با این حال، باید به این موضوع توجه داشت 
که بازگشت به شــرایط رؤیایی ایران در صادرات فرش در شرایطی 
که در طول  ســال های گذشته بسیاری از رقبای کشورمان، بازار را به 
دست گرفتند، نیاز به برنامه ریزی های مؤثری دارد که گام برداشتن در 
راستای آن ها، می تواند نوید روزهای خوش آینده را بدهد. به اعتقاد 
بسیاری از کارشناسان یکی از این گام ها تغییر بازاریابی سنتی است. 
چندی پیش عبداله بهرامی، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های 
تولیدکنندگان فرش دستباف ایران با بیان این که پس از لغو تحریم ها از 
نظر انتقال پول و روابط بین بانکی فرصتی ایجاد شده است اما مشکل 

اصلی فرش تحریم ها نبود، گفت: مشــکات اصلی قیمت تمام شده، 
نبود بازاریابی صحیح و هماهنگ نبودن با بازار مصرف کننده اســت. 
تبلیغات و بازاریابی در سطح بسیار پایین انجام شده و حدود 5 سال 
اســت که بازار امریکا که 35درصد صادرات فرش به آن انجام می شد 
از دست رفته و کشورهای رقیب محصوالت خود را با قیمت پایین تر 
صادر می کنند. به گفته بهرامی تصاحب دوباره بازار امریکا کار ساده ای 
نیست و نیاز به تبلیغات باال دارد و قیمت تمام شده نیز باید کاهش یابد، 
قیمت تمام شده در ایران بسیار باالتر از قیمتی است که فرش باید در 
بازار عرضه شــود. بهره بانکی باال، افزایش تورم و دستمزدها در طول 
سال های گذشته تولید را پرهزینه کرده و قیمت تمام شده را باال برده 
و رقابت پذیری را کاهش می دهد، در مدت زمان پس از تحریم ها شاهد 
حرکت و پویایی قابل توجهی در صادرات فرش نبوده ایم. او یک مشکل 
اساسی دیگر در این راه را نداشتن شناسنامه متحدالشکل و خدمات 
پس از فروش برای فرش ایرانی دانست و تصریح کرد: اگر چه فرش یک 
کاالی هنری است، اما مصرف کننده به آن نیز مانند هر کاالی دیگری 
می نگرد و نیازمند تضمین است. بازاریابی و حضور در نمایشگاه های 
خارجی نیز به شکل سنتی انجام می شود، درحالی که رقبای کشورمان 

در این امور به شکل کامًا حرفه ای عمل می کنند.

به دنبال روزهای بهتر
حاال شرایط برای رسیدن به روزهای بهتر در حوزه صادرات فرش مهیا 
شده است. روزگاری که فرش ایرانی در دنیا مانند سابق اش عاقمند 
نداشت گذشته و دولت ها هم راه را برای رسیدن ایران به روزهای اوج 
صادرات فرش فراهم کرده اند. در چنین شــرایطی به نظر می رسد که 
بهترین راهکار برای افزایش میــزان صادرات فرش اتخاذ تصمیمات 
جدید با توجه به نیاز بازارهای جهانی به این محصول اســت. بدون 
شک، این اتفاق می تواند نتیجه های ملموسی را در کوتاه مدت به همراه 
داشته باشد و شــرایط را برای تغییر روند صادرات فرش ایران فراهم 

کند.
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از واژه تا تجربه
گزارش تصویری بازار فرش تهران

نگاهی به سرای فرش بازار بزرگ تهران

امروز شنبه است، ساعت 
10 صبح، از ایستگاه 
متروی خیام بیرون 

می آیم و وارد بازار بزرگ 
فرش دستباف می شوم. 

کمی جلوتر راهم را 
کج می کنم و به سمت 

سرای بوعلی و کوچه های 
اطراف می روم. رنگ ها و 

بوها جذبم کرده اند، فرش 
دستباف ایرانی پرچمدار 

هنر کشورم... این جا 
تا چشم کار می کند 

حجره هایی است پر از 
رنگ هایی شاد و هنر 

دست.
کسبه ای که مرا در 

حال عکاسی از فرش 
و بازار می دیدند با 

صمیمیت و شوق به 
صرف چای و شربت 

به حجره خود دعوتم 
می کردند، تازه وقتی 
پای صحبت های این 

افراد می نشینم نگاهم به 
قالی و قالی بافی ایران به 
کلی تغییر می کند. بازار 

مملو از فروشگاه هایی 
سنتی است با مردمی 

مدرن... به ندرت می توان 
فروشگاهی در بازار تهران 
یافت که طراحی داخلی 

مغازه خود را به شکل 
امروزی تغییر داده باشد. 

خودشان می گفتند در 
سال های گذشته بسیاری 

از فروشگاه ها به علت 
رکود شدید بازار تغییر 

کاربری داده اند، موضوعی 
که تنها باید برای آن 

تأسف خورد. گره هایی 
سخت بر تار و پود 

صادرات فرش ایران... با 
هم در سایه روشن بازار 

در میان فرش ها و آدم ها 
لحظاتی پرسه می زنیم.

گره هایی سخت
بر تار و پود فرش ایرانی

امین یاری
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از واژه تا تجربه

مردم شناسی فرش دست بافت ایرانی

واژه فرش همواره اصالت هنر ایرانی را در ذهن متبادر می سازد، 
زیرا فرش دســتباف ایرانی از مظاهر فرهنگ ایرانی اســت که 
می تــوان آن را شناســنامه هنری این ســرزمین نامید. عوامل 
مختلفی بر هنر این مرز و بوم تأثیر گذاشته که از جمله مهمترین 
آن ها می توان به عوامل اجتماعی، سیاســی، اقتصادی، مذهبی 
اشاره کرد. هنر فرش نیز چون سایر هنرها در سیر تطور خود از 
دیرباز تاکنون مسیری پر فراز و نشیب پیموده و کاربرد گسترده 
آن در زندگی روزمره، این صناعت را با زندگی مردم ایرانی عجین 
کرده است. فرش هنری است برخاسته از روح و جان مردم ایران 
که کالبدی از تار و پود یافته و بر دل جهان نشسته است. در این 
نوشــتار برآنیم تا به بررسی فرش ایرانی در قالب مردم شناسی 
بپردازیم و تأملی در باب عوامل مؤثر بر فرش دســتبافت ایرانی 

داشته باشیم:  
فرش ایرانی قدمتی چند هزار ســاله دارد. می توان قدیمی ترین 
فرش دســت باف ایرانی را »فرش پازیریک« دانست که ترکیبی 
از طرح های آشــوری و هخامنشی و ســکائی در آن بکار رفته 
است. قرائن تاریخی مؤید این نکته است که قالی بافی در زمان 
ساسانیان نیز رونق داشته است و نمونه آن فرش »بهار خسرو«، 
روایتی از خسرو پرویز و امپراطور رم را می نمایاند. در قرون اولیۀ 
هجری پس از نفوذ اســام قالی بافی رکود شدیدی یافت اما در 

زمان خلفای عباســی که تجمل گرایی و قصرهای پر زرق و برق 
رواج یافــت، بافت این گونه فرش ها نیز رونق دوباره گرفت. از آن 
زمان تا حمله مغول رونق قالی بافی ایران ادامه می یابد، چنان که 
در اشــعار منوچهری، انوری و عنصری بــه قطعات و قصایدی 
برمی خوریــم که در آن ها ذکری از قالــی و رنگرزی آن دوره به 
میان آمده است. ولی با حمله مغول قالی بافی نیز هم چون سایر 

هنرها تا مدتی متوقف شد. 
بار دیگر عاقه دولت گورکانی از یک سو و نفوذ فرهنگ مشرق 
زمین به ایران از ســویی دیگر موجب رونــق و ارتقای هنرها از 
جمله فرش شــد. تغییــرات حاصله چنین بــود که طرح های 
هندســی ایرانی تدریجاً به سوی خطوط دوار و منحنی گرایش 
یافت و اســطوره های شــرقی نظیــر اژدها و گربه وحشــی در 
طرح هــای نقش قالی ایرانی ادغام گشــت که رقم های بهزاد در 
بوستان سعدی و ظفرنامه گواهی بر این دگرگونی طرح هاست. در 
دوره صفوی قالی بافی از حالت یک پیشه روستایی به مقام یک 
حرفه با اهمیت در کارگاه های شهری تغییر موضع داده و تجارت 
و صدور آن به کشورهای اروپایی رونق می یابد. در سفرنامه های 
شاردن و تاورنیه بارها به پیشرفت قالی بافی و مراکز متعدد بافت 
فرش در شهرهای اصفهان، کاشان، تبریز و کرمان اشارات فراوان 
شده است. از مشهورترین قالی های دوران صفویه می توان قالی 
شــیخ صفی اردبیلی را نام برد کــه در اوایل دوران صفوی بافته 
شده است. در ســال های پایان سلسله صفوی توجه چندانی به 
هنر قالی بافی مبذول نمی شــود. با روی کار آمدن سلسله های 
افشــاریه و زندیه نیز قالی بافی بی رونــق باقی می ماند، تا این که 

می توان 
قدیمی ترین 

فرش 
دست باف 

ایرانی 
را »فرش 
پازیریک« 
دانست که 
ترکیبی از 
طرح های 
آشوری و 
هخامنشی 

و سکائی در 
آن بکار رفته 

است

یونس صمدنژاد 
کارشناس ارشد 

مردم شناسی 
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در اواخر دودمان قاجــار تجدید حیات یافته و به صورت 
رضایت بخشی ادامه پیدا می کند. از این رو تجارت فرش در 
داخل و خارج کشور رونق می گیرد. در اواخر قرن گذشته 
تجارتخانه های اروپایی و امریکایی که در کار فرش فعالیت 
داشــتند برای تأمین فرش های مــورد نیاز بازارهای خود 
شــعباتی در مراکز قالی بافی ایران تأسیس می کنند. این 
شرکتها پشم های رنگ شده را همراه با نقشه های مطلوب 
خود در اختیار فرش بافان قرار داده و سفارش بافت فرش را 
با عقد قرادادهایی به آن ها می دادند. ولی در خاتمه جنگ 
جهانی اول با برچیده شدن شعبات این شرکت ها، تجار و 
سرمایه داران ایرانی جایگزین آن ها شده و اختیار تجارت و 

صنعت فرش را در دست گرفتند. 
بنا به قدمت فرشــبافی در ایران و ضرورت زندگی ایلیاتی 
و چادرنشــینی در بهره گیری از پشــم تهیه شــده برای 
پوشــش، چادر و فرش به منظور رفع نیازهای طبیعی و 
مقابله با تغییرات جوی و از ســوی دیگر اســتقرار برخی 
از قبایل بدوی در روســتاها، توســعه روستاها و قصبات 
آغاز شــده و الگوهای زیستی دستخوش تغییر گردیدند. 
خانه های روستایی جانشین چادرهای اولیه شده و نیاز به 
کفپــوش گرم و محافظ کف گلــی خانه ها بیش از پیش 
آشــکار گردیــد. از این رو به نظر می رســد فرش بافی که 
قبًا اســلوب آن پدیدار شــده بود فرصت مناسبی برای 
پاسخگویی به این نیاز یافت. سیروس پرهام در این مورد 
چنین می نویسد: »پیش از روزگار صفویه فرش بافی ایران 
به طور عمده ماهیت عشایری-روســتایی داشت و هنر و 
صناعتی بود برآمده از اختاط و همجوشی فرهنگ شبانی 
و مدنیت ده نشینی. اسلوب بافندگی و مواد مورد کاربرد و 
شیوه طراحی و نقشه پردازی دستبافت ها منعکس کننده 
کار خانوادگی و خودبسندگی اقتصادی جامعه ای بود که 
فاصله میان تولید و مصرف و جدایی میان تولید و مصرف 
و جدایی میان تولیدکننده و مصرف کننده یا وجود نداشت 
و یا این که ناچیز بود و چشــم پوشیدنی. طراحی و نقش 
پردازی بر محور نقش مایه های سنتی و باستانی می گشت 
و ماهیت ساده شــده هندسی و نیمه هندسی داشت که 
نیازمند نقشــه و طرح های از پیش آمــاده نبود و غالباً به 
شــیوه »ذهنی بافی« به انجام می رسید. همه دستباف ها 
نیز از پشــم گوسفندان محلی بافته می شد و با رنگ هایی 
از گیاهــان و درختان کوهســتان ها و مرغزارها و باغ های 

همجوار.«
بعدها پس از تشــکیل حکومت های مقتــدر و ثروتمند، 
شــهرها توسعه یافتند و در ســایه آن اشرافیت و تجمل 
گرایی نیز رو به افزایش گذاشت. فرش بافی که پیش از این 
هنر عشایر و روستایی شمرده می شد به شهرها راه یافت 
و در شهرها کارگاه های فرش بافی متمرکز برای نیازهای 
جوامع شــهری به وجود آمد. این امر موجب تغییراتی در 
اســلوب بافندگی و طراحی فرش گردید. هم اینک بخش 
زیادی از روستاها به ویژه در غرب، شمال غربی و شرقی و 

نیز جنوب کشور به فرش بافی مشغول هستند.
فنون بافت فرش دستباف در طی سالیان سنتی است که 
سینه به ســینه در هر منطقه جغرافیایی نقل شده است. 
بــرای مثال فرش پازیریک که متعلق به قرن پنجم پیش 
از میاد اســت با همان فنونی بافته شده است که اکنون 
در مایر، نهاوند، همدان یا زنجان می بافند و نه خراســان 
یا شمال شرق افغانستان. از این لحاظ پازیریک متعلق به  

ســنت غرب ایران است. پازیریک گره متقارن دارد و گره 
متقارن ویژگی سنت غرب ایران است. ابزار و وسایل بافت 
نیز چنین است و هر منطقه ابزار خاص خود را دارد. »دار 
و کول« دســتگاه بافتی اســت که در غرب ایران استفاده 
می شد و در بین کردها و لرها مرسوم بود؛ در عوض»کمان 
دار« در مشرق ایران به کار می رود و به حیطه سنت غرب 
کشــور وارد نشده است. در مواد رنگ زا و دندانه ها نیز این 
نکته صادق است در غرب کشور رنگ زرد را از کما و گندل 
به دست می آوردند و در شرق از اسپرک. در غرب از چاقو 
راست است و در شــرق قوس دار. مثال هایی از این قبیل 
بســیارند و از این رو برحسب سنت فرش بافی هر منطقه 
مواد اولیه، ابزارها و وسایل بافت و نقشه های خاص خود را 
دارد که به مثابه شناسنامه ای مفصل برای معرفی فرش آن 
منطقه است و امکان شناسایی جغرافیای این هنر صناعی 

را میسر می سازد.
درک زیبایی فرش دســتباف ایرانی برای همگان مقدور 
اســت، زیرا که فرش هنری کاربردی اســت که با زندگی 
مردم عجین شــده اســت و مردم هر روز بــا آن زندگی 
می کنند. بنابراین روح و اندیشــه زیبایی دوســت ایرانی، 
توان دریافت زیبایی فرش دستبافت را دارد. عوامل زیبایی 
فرش دستبافت ایرانی به دو دسته ظاهری و باطنی تقسیم 
می شــوند. عوامل باطنی را می توان بــه حاالت روحی و 
دریافت های درونی هنرمند منســوب کــرد که آن ها را 
خصوصیات روانشــناختی، جامعه شــناختی و مذهبی و 
تخیل هنرمند شــکل می دهد و به صورت های مختلف از 
آغاز تا پایان کار فرش رخ می نمایند. باری عوامل ظاهری 
زیبایی هایی هستند که به چشم بیننده دیده می شوند و 
دربرگیرنده نقش، طرح، رنگ و تناســبات فرش است. نه 
تنها نشســتن گره ها در کنار یکدیگر و طرح فرش موکد 
زیبایی آن اســت، بلکه رعایت اصول در حاشــیه و متن 
فرش بــه زیبایی آن می افزایــد. کیفیت و کمیت عناصر 
و انــدازه نقوش از جمله اصولی هســتند که در طراحی 
حاشیه مورد توجه قرار می گیرند زیرا استفاده از این اصول 
موجب برجسته شدن طرح متن یا حاشیه نسبت به هم و 
هماهنگی بین آن ها می شود. درعین هماهنگی نقش مایه 
حاشیه مستقل از نقش مایه متن فرش انتخاب می شود و 
طــراح تکرار و تضاد را برای ایجــاد خلوت و جلوت به کار 

می برد. 
از دیگر عوامل مؤثر بر زیبایی فرش رنگ است. نوع رنگ، 
درجه اشــباع و درخشندگی آن و اســتفاده از تضادهای 
مختلف رنگی هریک مباحث مربوط به مبانی علمی رنگ 
را متذکر می شــوند که قابل انطباق با رنگ نقوش و طرح 
فرش است. کاربرد رنگ در هر منطقه جغرافیایی متفاوت 
با سایر مناطق است و می توان با استفاده از ویژگی رنگ به 
فرش هر منطقه هویتی خاص بخشید که در کنار نقش و 
طرح در تمیز فرش های مناطق جغرافیایی گوناگون مؤثر 
باشد. فام های گوناگون مناطق مختلف ایران شناخته شده 
هســتند و دقت در نحوه همنشــینی رنگ ها و چگونگی 
تقسیم نقش به سطوح رنگی بر زیبایی فرش خواهد افزود، 
چرا که توجه به این موارد به ایجاد وحدت و انسجام رنگ 
در کل اثر و در نتیجه زیبایی هرچه بیشــتر فرش خواهد 

بود.
سیســیل ادواردز در مجموعه قالی ایــران ضمن تعریف 
سبک های گردان و شکسته، طرح های قالی ایرانی را چنین 

برای  جــا  بهترین 
زنبــوران  تبعیــد 
قالی  گل های  مجرم، 

است

انسان های خوب
خوب  انســان های 
هماننــد گل هــای 
انتظار  نــه  قالی اند 
بــاران را دارند و نه 
شدن،  چیده  دلهره 

دائمی اند !
آزاده ایرانی

مثل قالی نیمه تمام 
به دارم کشیده ای 
یا ببافم، یا بشکافم

اول و آخر که به پای 
تو می افتم...

علی رضا حاجی بابائی

باغبان
باغبان  قالی بــاف 

گل های قالی است.

باغچه
بــرای باغچــه گل 
برای  ولی  می خریم 

اتاقمان باغچه.

گل بافتنی
را  طبیعــی  گل 
مصنوعی  می کارند، 
گل  می ســازند،  را 

قالی را می بافند.

قلب قالی باف
وقتی آتش روی گل 
قالی می افتد، دود از 
بلند  قالی باف  قلب 

می شود.

تره
گل هــای قالی برای 
پاییز تــره هم خرد 

نمی کنند.

بید
بیــد، پاییز گل های 

قالی است.
پرویز شاپور 

کاریکلماتور
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می دانــد: »طرح هراتی منقش به نقش ماهی، طرح کاج و طرح 
بید مجنون منقش به نقش درخــت، طرح لچک و ترنج، طرح 
میناخانی و طرح شاه عباسی برگرفته از نقوش ختایی و اسلیمی، 
طرح خرچنگی با شــباهت به طرح حیوان، طرح گل حنایی و 
طرح جوشقانی برگرفته از گل و گیاه« البته باید گفت که امروز 
انواع طرح ها از جمله طرح های تلفیقی و ترکیبی به قالی ایران راه 
یافته است و می توان دید که فی المثل نقش هندسی می تواند بر 

نمونه های ایلیاتی و ترکمنی و هریس قرار گیرد.
طراحان فرش ایران در هر زمان تحت تأثیر دین و آیین خویش 
و فرهنگ بومی به استفاده از نقوش نمادین در فرش پرداخته و 
از این رو ضمن توجه به ظواهر و تناســب و اندازه و قواعد شکلی 
طرح به غنی سازی مضمون و محتوای طرح ها بر اساس مضامین 
فرهنگی یا عرفانــی پرداخته و اصول زیبایی شناســی ایرانی و 
اسامی را حفظ می کنند. در طراحی فرش همانند معماری پس 
از اســام، گونه ای نمادگرایی اسامی به چشم می خورد. نقوش 
فرش ایرانی انتزاعی است و طرح اسلیمی در آن کاربرد بسیاری 
دارد. بوکهارت در مورد نقش اسلیمی بر این باور است: »دو نوع 
خاص طرح اســلیمی وجود دارد: اولی از به هم بافته شدن و در 
هم پیچیدن تعداد کثیری ســتاره هندسی تشکیل شده است 
که شعاع هایشــان به هم می پیوندد و نقش بغرنج و بی انتهایی را 
پدید می آورد. این طرح نماد شگفت انگیزی از مرتبه ای از تفکر 
و مراقبه اســت که طی آن، آدمی، وحدت در کثرت و کثرت در 
وحدت را درمی یابد. نوع دیگر که عموماً عنوان طرح اســلیمی 
به آن اطاق می شــود، از آرایه های گیاهی تشکیل شده و صرفاً 
از قواعد توازن)ریتم( تبعیت می کند. طرح اســلیمی منطقی و 
موزون، ریاضی گونه و آهنگین اســت و ایــن ویژگی ها در برابر 
روح اسام که طالب موازنه میان عقل و عشق است، بسیار حائز 

اهمیت است.«
در طراحی فرش اســلیمی ها در تبیین مفهوم عرفانی از کثرت 
بــه وحدت و شــکل گیری شمســه، نقش اساســی دارند؛ هم 
اسلیمی های نوع اول که از ستاره های هندسی تشکیل می شوند و 
هم اسلیمی های گیاهی که با پیچش خاص خود همه حرکت ها و 
جهت ها را به راه واحد و نقطه وحدت بخش که نماد عالی توحید 
اســت ســوق می دهند. این مبانی چهارچوبی را برای طراحی 
فرش هایی بدون تصویر انســان و مبتنی بر آرایه های اســلیمی 

و گیاهی و هندســی ایجاد می کند که برترین نمونه های آن را 
می توان در آثار دوره صفوی مشاهده کرد. با توجه به محورهای 
سه گانه طریقت صفوی می توان ریشه طرح ها و نقش های دوران 
صفوی را در رســمیت دادن به تشــیع،  بهره گیری از عرفان و 
تصوف و نیز در فرهنگ ایران باستان در یک همگرایی و توافق با 

محوریت اسام جستجو نمود. 
از دیگر مظاهر فرهنگ ایرانی باغ ایرانی است، به طوری که فرش 
و باغ را آیینه هایی تمام نما از تمدن و فرهنگ ایران می دانند. زیرا 
کــه این هنرها محل بروز نبوغ هنرمندان و نمایانگر تفکر حاکم 
بر آن هاست. پوپ معتقد است قالی های ایرانی دوران صفوی به 
شکلی همراه شکوه، تنوع و اغلب به شیوه ای زنده، مفهوم باغ را 
بیان می کنند و در بزرگترین قالی ها مفهوم باغ کامل ترین شکل 
تصویری خود را می یابد. از کهن ترین نمونه های طرح های باغی 
در فرش می توان به قالی »منظره باغ« اشــاره کرد که نهر های 
ماهی دار زمینه شش بخشــی آن را احاطه کرده اند و هر بخش 
دارای ترنجی است که با اشکال پرنده و آهو و درختان گوناگون 
زینت شده است. بنابراین طبیعت گرایی از خصایص زیباشناسی 
فرش ایرانی به شــمار می رود که در دوران های مختلف با توجه 
به وضعیت اجتماعی و فرهنگــی و چگونگی برخورد و گرایش 

حکومت هر بار به صورتی جلوه گری کرده است.
منابع و مأخذ:

سید احمدی زاویه. سید سعید. )1374( بررسی و تحلیل روابط 
ساختاری و محتوایی فرش و شعر 

طبیبی، حشمت اهلل )1374( مبانی جامعه شناسی و مردمشناسی 
ایات و عشایر.  نشر دانشگاه تهران

نصیری.   محمد جواد )1374(. سیری در هنر قالی بافی ایران 
محمودی نژاد، هادی و همــکاران )1386( فرش باغی از نقش 

فرشی از عرش تا طرح عرشی بر فرش 
لدنی، مریم )1383( پژوهشی در فرش باغی.  دانشگاه کاشان

پوپ.  آرتور آپهام و اکرمن )1387( سیری در هنر ایران از دوران 
پیش از تاریخ تا امروز 

ژوله، تورج )1381( پژوهشی در فرش ایران.  انتشارات یساولی
حصوری، علی )1371( نقش های قالی ترکمن و اقوام همسایه 

بوکهارت، تیتوس )1365( هنر اسامی، زبان و بیان 
آیت الهی، حبیب الهی )1381( جزوه درس زبان و بیان در هنر 

در ایران 
به سلیقه 

مشتری توجه 
نمی شود، 
در نتیجه 

مشتریان به 
سوی تولید 
کنندگان غیر 
ایرانی متمایل 

می شوند.

از واژه تا تجربه
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هنر قالی بافی ایران مانند ســایر صناعات این مرز و بوم 
مستقل از ســایر هنرها نیست و نه تنها از خوشنویسی و 
نگارگری،  بلکه از موســیقی نیز در مراحل بافت آن بهره 
جسته اند. از آیین های مشــهور قالی بافان آواز خواندن 
هنگام بافت فرش است. آواز یا ترانه خواندن هنگام بافت 
قالی وزن و آهنگی دارد که با گره زدن بر تارها هماهنگی 
دارد. به طوری که هجاهای آواز با ســرعت گره ها تنظیم 
می شــوند. از این رو قالیباف از میان تمامی مراحل بافت 
بیشــتر هنگام گره زدن می خواند و هنگام پود کشیدن 
خواندن آرام تر شده و وقتی که زمان شانه کوبیدن می رسد 
ســاکت می شــوند، زیرا خواندن با صدای کوبیدن شانه 
تناسبی ندارد. از ترانه هایی که با گویش و زبان هر منطقه 
هنگام بافتن فرش می خواندند به چند نمونه اشاره می کنیم: 

آیاغ منگ بندی حالی/ یوره گیم یاندی حالی
سنی کسم حالی، اوباده گسم حالی 

ترجمه: 
پایم را بسته ای ای قالی/ دلم را سوزانده ای ای قالی

کاش تو را زودتر تمام کنم قالی، و در روستا گردش کنم 
و یا: 

عزیزم قالی بافم دس مریزاد/ حریر سینه صافم دس مریزاد
دُم دم می زنی شونه به قـالی/ عزیز باوفــایم دس مریزاد

به طور کلی فرش ایرانی آیینه ای از تمامی اندیشه، فرهنگ 
و هنر ایران زمین اســت که روح و ذهن و اندیشه و تاش و 
فعالیت طاقت فرسای فرش بافان ایرانی آن را به وجود آورده 
و عشــق و هنرشــان را در تار و پود آن تنیده است. جوهر 
عشق و هنر و همکاری و همیاری و تعاون در بین قالی بافان 
اعم از استاد و شاگردان آن چنان دست به دست هم داده که 

این اثر نفیس و هنرمندانه را به وجود آورده است. 
می توانیم قالی بافی را پکیجی از عناصر فرهنگی و آیینی 
بدانیم که از شروع تا پایان و حتی بعدها در شستن و نقل 
و انتقال آن به خانه ها به نوعی این رسم و رسومات خود را 
نشــان می دهد. در بافت فرش آرزوهای فرش بافان اعم از 
عاطفی و اقتصادی نقش به ســزایی دارد، چه نذرها که با 
فرش به حرم امامان و امام زاده ها نکرده اند و چه نیت های 
خیری که در تار و پود آن برای تهیه جهیزیه نوعروسان و 
شــکل گیری خانواده ها عملی نشده است. فرش دستباف 
و قالی بافی را می توان تاشــی مجسم از »عشق و هنر و 
عمل« در عرصه صنایع دســتی ایرانی تلقی نمود؛ که جا 
دارد مســئولین و متولیان این امر و مردم عزیز در رشد 
و شکوفایی آن همواره بکوشــند تا این میراث تاریخی، 
فرهنگی، هنری بیش از پیش به محاق فراموشــی دچار 

نگردد. 

هنر قالی بافی ایران مانند سایر صناعات این 
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علت عدم موفقیت در 
صادرات فرش ایران 

تغییر شرایط اقتصادی، جوامع مختلف 
را زمانــی بــا رونق اقتصــادی و گاه با 
رکود مواجه می ســازد. این امر موجب 
بروز نوســان در میزان عرضه و تقاضا 
می شود. عوامل دیگری نیز مانند تنوع 
بی شمار محصوالت تولیدی رقابت بین 
عرضه کنندگان و عدم شــناخت بازار 
و مشــتریان چالش های این عرصه را 

افزون تر کرده است.
حدود 40 سال پیش در دوران نوجوانی 
با انرژی و انگیزه فراوان، برای نخستین 
بار وارد بازار فرش اروپا شدم. در آن ایام 
در فرای هافن هامبورگ آلمان که گفته 
می شد مرکز اصلی فرش دستباف ایران 
و مشرق زمین است، فرش ایران نگین 
هنر شرق معرفی می شد. من برای آغاز 
فعالیت این بازار را انتخاب کردم. در آن 
زمان مردم آلمان فرش ایران را بهتر از 
کشور ایران می شناختند. وقتی صحبت 
از زیراندار می شــد فقــط و فقط فرش 
ایران را به عنوان زیرانداز می شناختند.

یک تخته فرش ایرانــی در منزل یک 
آلمانــی کاالی ســرمایه ای به شــمار 
می رفت. به دلیل نداشــتن رقیب مورد 
توجــه خانواده های آلمانــی و اروپایی 
و آمریکایی بود. مــردم دنیا فرش را با 
ایران و ایران را با فرشش می شناختند.

با این توضیحات بایــد تأکید کنم که 
حال و روز صادرات فــرش ایرانی این 
روزها زیــاد تعریفی ندارد. برای تحلیل 
وضعیت این روزهــای فرش ایران باید 
پارامترهــای متعددی را مــورد توجه 

 داستــان 
 سهـراب 
 و نوشداروی
فرش ایرانی

میرزا زاده

از واژه تا تجربه
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قــرار داد. از رقبا گرفته تا حال وهوای 
مشتریان جهانی فرش ایرانی...

 متأسفانه در سال های اخیر به سبب 
حضور رقبــای قوی و آشــنا به بازار 
جهانی مانند هندوســتان، پاکستان، 
ترکیه، نپال، چین و افغانستان از تعداد 
خریداران فرش های ایرانی کم شده و 
مشتریان اشتیاق سابق را برای خرید 
فرش ایرانی نشان نمی دهند. وضعیت 
نابسامان اقتصاد اروپا و نا امنی جهانی 
نیــز مزید بر علت شــده و رکود بازار 

فرش ایرانی را رقم زده است.
از ســوی دیگر رقبا به خاطر ســابقه 
خوب و طوالنی فــرش ایران، آن ها را 
کپی و با تغییــرات کوچک در بخش 
نقشــه و رنگ به اســم فرش ایرانی 
می فروشــند. زیاد شدن تنوع زیرانداز 
از قبیل سنگ، مرمر، موکت و پارکت 
و فرش های ماشینی و صدها زیرانداز 
دیگر با رنگ ها و طرح های جور واجور 
عرصه را به بازار ایران تنگ کرده است. 
در کنــار این امر نباید از این مســأله 
نیز به ســادگی گذر کرد که با تغییر 
مناســبات زمانه، نوع نگاه مشــتریان 
جهانی به مقوله کمال و زیبایی تغییر 

یافته است.
این روزها برخاف دهه های پیشــین، 
زیراندازی  طالب  جهانی  مشتری های 
می شــوند که با دکور، پرده و مبلمان 
محل سکونتشــان همخوانی داشــته 
باشــد. متأســفانه در ایران به سلیقه 
نمی شــود.  چندانی  توجه  مشــتری 
بــه ســوی  نتیجــه مشــتریان  در 
تولیدکنندگانی که بیشــتر به سلیقه 
آن ها توجه می کنند، متمایل می شوند.

در حوزه داخلی نیز این روزها برخاف 
هزاران ســال ســابقه فرشــبافی در 
این  کهن دیار، شــاهد کمرنگ شدن 
اصالت های این هنر هستیم. قابل تامل 
اســت که این روزها فــرش نایین در 
طبس، فرش نیریز در نیشابور و فرش 
دستان فارس و عشــایری در شمال 

بافته می شود.
به صورت کلی من بر این باورم که ما 
بایــد در صیانت از این هنر ملی توجه 
ویژه ای داشته باشیم، و ضمن نگهداری 
فرش ایران باید فرش هایی بافته شود 
که مورد پســند مردم دنیا باشد. اکثر 
انتخاب فرش خانه خود  مشــتری ها 
را به دســت دکوراتورها می ســپارند 
و آن ها هســتند که فرشی را انتخاب 
می کنند که با وسایل منزل مانند مبل 
و پرده هماهنگ باشد. باید قبول کنیم 
ســلیقه ها عوض شده و مانند قدیم ها 

نیســت که هــر کس هر چــه دلش 
می خواهد همــان را تولید کند و وارد 
بازار نماید. در بازار امروز ما باید فرش 
را بفروشــیم و بعد تولید کنیم. یعنی 
سلیقه مشــتری را بیابیم، با رنگ روز 
آشنا شویم و فرشی مطابق با نیازهای 
زمانه و در عین حال مشتری پســند را 

روانه بازار کنیم.
یک تولید کننده باید قبل از زدن دار 
قالی، رنگ قالی، طرح قالی و مشتری 
که فرش تولید شده را خواهد خرید، 
هزینه و سود خود را برآورد کند. بدون 
توجه به استراتژی و کانسپت نمی توان 

تجارت موفقی داشت.
ایــن نکته را نیز باید مد نظر داشــت 
که شیوه عرضه نیز در سال های اخیر 
تکامل یافته اســت. پیشتر مغازه های 
کوچک در گوشــه وکنار بســیاری از 
خیابان ها به عرضه فرش می پرداختند. 
متأســفانه برخی از این فروشگاه ها به 
خاطر کســادی بازار و عدم فروش و 
تنوع زیرانداز حراج های غیر واقعی راه 
می انداختند و فرش ها را با حدود%80  
به حراج می گذاشتند.  قابی  تخفیف 
با توجه به این کــه خریداران اروپایی 
تاحدود زیادی حســابگر هستند، در 
ذهن خود می اندیشــیدند که این چه 
نوع کاالیی است که 80% تخفیف داده 
می شــود؟ در نتیجه به مرور زمان به 
مغازه دارها بدبین شده اند و خریدهای 
خــود را به مغازه های بــزرگ منتقل 
کرده اند. فروشگاه های بزرگ یک تخته 
فرش به مشــتری ها نشان می دهند و 
هر نقش و رنگی که مشتری ها دوست 
داشته باشند، از یک تخته فرش گرفته 
تا 1000 تخته ســفارش می دهند و 
فروشــگاه ها نیز در مدت تعیین شده 
ســفارش ها را آماده کرده و در اختیار 

آن ها قرار می دهند.
متأسفانه به دلیل ساختار کهنه صنعت 
فرش ایران، ما نتوانســتیم خواســت 
مشــتری را به جا بیاوریــم. اگر 500 
تخته فرش در ایران سفارش داده شود 
سال ها طول می کشــد، سرانجام هم 
معلوم نیست فرشی که تولید خواهد 
شد باب میل مشــتری خواهد بود یا 
خیر؟ به سبب نبود قالیباف های انبوه 
در ایران سفارش گیری خیلی مشکل 
است و تاجر سفارش دهنده باید بتواند 
برنامه ریزی دراز مدت داشته باشد که 
متأسفانه در ایران غیرممکن است. لذا 
مشــتری ها به رقبای ما رو آورده اند. 
رقبایی چون هند و یا پاکســتان که 
500 تخته فرش را بی عیب و با قیمت 

اولیه 4 ماه یا 5 ماه پس از ســفارش 
تحویل می دهند. 

این مســاله مهم را نیــز باید مدنظر 
داشت که اگرردپای سفارش دهندگان 
را در ایــن زمینــه پی گیری کنیم در 
اکثر موارد به تاجرهای ایرانی خواهیم 
رســید. تجاری که در ایــران منافع 
آن ها تامین نمی شــود و به رقبای ما 
ســفارش دهی می کننــد و موفق هم 
هســتند. با این توضیحــات می توان 
نتیجه گرفت کــه فرش های ایرانی را 
نمی توانیم رقابتــی کنیم مگر این که 
بــه بافنده کمک کنیم و ســازمان یا 
مرکزی ایجاد شود که در نقش بانک 
اندرکاران تولید  اطاعاتی به دســت 
فرش اطاعاتی از جمله نوع نقش های 
محبوب سال، سلیقه بازار هدف و... را 

ارائه دهد. 
در حــال حاضــر بافنــدگان ایرانی 
نمی دانند کجا بروند، چه طرح، سایز 
و رنگــی را تولید کنند. به خاطر عدم 
دسترسی به یک مرکز و یا اطاق فکر 
مجبور می شــوند نقشه ای که سال ها 
بافته اند ویا از پــدران خود به یادگار 
تغییری  بــدون کمترین  را  گرفته اند 
دوبــاره ببافنــد و بعــد از بافت نیز 

خریداری پیدا نکنند.
تنها راهی که به نظر می رسد ما فرش 
ایران را به 2 دســته و گروه یا به چند 

نوع باید تعریف کنیم: 
فرش های هنری ایران 

فرش های تجارتی ایران 
خوشبختانه رقبای ما هنوز نتوانسته اند 
فرش هــای هنــری ایــران را تولید 
کنند. مــا هنرمندان خــاق فراوانی 
در تمام اســتان های کشور داریم که 
باعث افتخارنــد و هر کدام به تنهایی 
برندهای شــناخته شده ای در دنیا به 
شمار می آیند. چهره هایی مانند آقایان: 
استاد عماد، اســتاد قره باغی، استاد 
شــیرفرد در تبریز، استاد صیرفیان و 
استاد مهدوی و اســتاد دردشتی در  
اصفهان،  اســتاد بزمی، اســتاد عمو 
اوغلی و اســتاد صابر در مشهد، استاد 
حبیبیان و استاد درخشش در نایین، 
و در اســتان قــم هم آقایان: اســتاد 
رجبیان، استاد جمشیدی، استاد میر 
اســتاد  اســتاد جعفــرزاده،  مهدی، 
نیری زاده، استاد ارمی، استاد کاظمی، 
اســتاد احمدی و استادان دیگری که 
باید انگشتانشــان را طا گرفت. البته 
به خاطر این که فرش های هنری گران 
تمام می شود و در دنیا به دالیلی که 
ذکر شــد در خرید فــرش گرانقیمت 
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تردیــد دارند و اطمینان ندارند، ما باید تبلیغ کنیم 
و تمایــز فرش های هنری را با فرش های دیگر رقبا 
توجیــه کنیم. فرش ایران هنر صنعت اســت. یک 
تختــه فرش ایــران در حراج لنــدن ثابتی به 33 
میلیون دالر فروش رفت. چه کســی در این زمینه 
خبررسانی و تبلیغ کرد که در آینده انگیزه مضاعفی 
برای تولیدکنندگان و هنرمندان ایرانی فراهم شود.

بنده شخصاً به ارزان فروشی فرش های هنری ایران 
موافق نیســتم فرش هنری ایران باید با قیمت باال 
فروش برود. در صورتی که تبلیغ تخصصی داشــته 
باشیم هنوز اشتهای مردم دنیا برای خرید و فرش 
ایران وجــود دارد. اگر میلیاردهــا دالر هم هزینه 
می شد نمی توانستیم برند فرش ایران را به جهانیان 
اینگونه که می شناسند بشناسانیم، باید این را حفظ 
بکنیــم و نگذاریم که در ایــن عرصه نیز رقبا گوی 

سبقت را از ما بربایند.
ما باید به تاجرهای خوشــنام و باســابقه ایرانی که 
سالیان سال در خارج از کشور فعالیت کرده و فرش 
ایــران را به جهان عرضه کرده انــد را قدر بدانیم. 
فراموش نمی کنم چند ســال قبل در نمایشــگاه 
دموتکس هانور غرفه به اندازه 500 متر با فرشهای 
زیبا و غرفــه آرایی درجه یک بر پــا کرده بودم و 

درســت روبروی بنده 20 نفــر به عنوان 
تبلیغ فرش ایران غرفه های 20 متری 

گرفته بودند و فرش های که بنده 
برای مثال 1000 دالر از همان 
آقایــان خریده بــودم به 800 
دالر می فروختند، مشــتری ها 
را بدبین کردند. مشتری ها فکر 
کاه  سال  سال های  می کردند 
سرشان رفته برای این که بنده 
باید همان فرش 1000 دالری 
را 1200 دالر می فروختــم در 

مقابــل 800 دالر 50 درصد فرق قیمت داشــت. 
این ضد تبلیغ اســت و صحیح نیســت. با دســت 
خودمــان بازار خودمان را خــراب کنیم. تاجرهای 
ریشه دار ایرانی را که زحمت می کشند فرش ایران 
را بفروشــند و سربازان اقتصادی ایران هستند باید 
تشویقشان کنیم، اما وقتی به عنوان تبلیغ خرابشان 
می کنیم به اعتبار آن ها لطمه می زنیم، و در اصل به 

بازار فرش ایران ضربه می زنیم. 
برندهــای خارجی را مثال می زنم؛ ورســاچه برند 
معروفی در دنیا است، روسری تولید می کند و شاید 
برایش یک دالر تمام شود و به صد دالر می فروشد. 
اگر شما مشتری شــوی و بخواهی خرید کنی و از 
جایی باشی که شعبه داشته یا نمایندگی داشته باشد 
به هر قیمتی بخری به شما نمی فروشد. می گوید از 
نماینــده من بخر و تمام برندهای معروف این گونه 
هســتند و همین باعث شده اتحادیه واردکنندگان 
فرش ایران از 300 عضو به 200 عضو رسیده و 10 
نفر از اعضا، پاکستانی و هندوستانی هستند و اکثر 
آن ها هم فرش هندوستانی و پاکستانی می فروشند 
و البته حق دارند چون هزینه شان تامین نمی شود!

متاسفانه مشــکات زیاد است و دردها بسیار؛ و به 

نظر می رسد برای درمان فرصت بسیار اندک است، 
اگر به خود نیاییم و نســبت بــه فرش ایران فکری 
نکنیم، شاهد داستان سهراب و نوشدارو برای فرش 

ایرانی خواهیم بود.
از دولــت محتــرم و مرکــز ملــی فرش ایــران و 
تولیدکنندگان محترم فرش و تمام دست اندرکاران 
فرش ایران اســتدعا دارم هر کس به فراخور حال 
خــود کمک کنیــم و نگذاریم چراغ فــرش ایران 
خاموش شــود. گفته می شود 2 میلیون نفر بافنده 
فرش در ایران وجــود دارند، اگر هر کدام 5 نفر در 
خانواده حساب کنیم حدود 10 میلیون نفر از فرش 
ایران امرار معاش می کننــد و جایگزینی کار برای 
این تعداد بسیار مشکل خواهد بود. باید عزم خود را 
جــزم کرده و راهکاری ملی برای نجات فرش ایران 

بیابیم.
در پایان این نوشتار چند راهکاری که به نظر قابل 

اجرا می آید را فهرست می کنم.
باید قبول کنیم از بافنده، تولید کننده، ســرویس 
دهنــده و فروشــنده و تاجر همه از یــک خانواده 
هستیم و مثل زنجیر به هم وصل می شویم و همه 
در یک کشتی نشسته ایم گه باید هوای همدیگر را 
داشــته باشیم و به همدیگر کمک کنیم و هر کس 
در کار خود احساس مسئولیت داشته باشد. 

ما باید طرح هایمان را با توجه به سلیقه 
بــازار طراحــی کنیم رنــگ روز و 
خواست مشتری را در نظر بگیریم 
و هراس نداشــته باشیم طرح و 

نقشه هایمان را عوض کنیم.
عرضــه و تقاضا را بایــد در نظر 
بگیریم فرش را اول بفروشیم بعداً 

تولید کنیم. 
باید ســایز و اندازه ای که بازار می خواهد 
تولید کنیم مثال ســاده می زنــم؛ در هامبورگ 
آلمان در حال حاضر یک تخته قالی 12 متری یزد 
نقشه کاشان و یا خود کاشان از 6 متری همان نوع 
ارزانتر است در صورتی که هزینه آن بیشتر از 2/5 

برابر است؟ 
باید تبلیغات شــخصی داشته باشیم و قبول کنیم 
در هر کشور به فراخور همان جا تبلیغ کنیم و باور 
کنیم هیچ کاالیی در این دنیا بدون تبلیغات فروش 

موفقی نخواهد داشت.   
این نکته را نیز باید مدنظر داشت که ناامید نباشیم 
و امید داشته باشیم این هنر صنعت همیشه افتخار 
ما بوده و خواهد بود. مشــتری های خوب و خوش 
حساب را باید جزو سرمایه خودمان بدانیم و همیشه 
راضی نگه داریم. سربازان اقتصادی خود را در خارج 
از کشور تشویق کنیم و انگیزه بدهیم و آمدن آن ها 
به ایران را آســان تر کنیم. باید تشویقشان کنیم و 
انگیزه بدهیم که سفارش هایشــان در ایران انجام 
بدهند و بستر سازی کنیم تا تمام خریداران از ایران 
که مادر فرش دســت باف جهان است خرید کرده و 
یا ســفارش خرید بدهند. باید تعامل داشته باشیم 
آمدنشــان را به ایران آسان کنیم. به امید روزی که 

مجدداً حرف اول را در فرش دنیا بزنیم.

پژوهشگران 
مغرب زمین، معتقدند؛ 

»مردم ایران بر روی تابلوهای 
فرش راه می روند و با شعر-

ضرب المثل- سخن می گویند.« آن ها 
بر این باورند که، »فرش برای 

انداختن زیر پا نیست، بلکه باید 
چونان تابلویی در برابر 

دیدگان قرار بگیرد.«

از واژه تا تجربه
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فصل نامه اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران

چای، گپ، فرش
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چای، گپ، فرش

 فرش دستباف ایرانی
کاالیی هرنی و صد درصد صادراتی است

 در افکار عمومی جامعه ایران فاصله زیادی بین فرش دســتباف و 
فرش ماشینی وجود دارد. ابتدا توضیح مختصری درباره تفاوت این دو 

نوع فرش می دهید؟
احمد کریمی اصفهانی: فرش دستباف از گذشته دور به عنوان یک اثر هنری در کشور ما 
شهرت داشته و شاید قبل از انقالب اسالمی که اهمیت سیاسی ایران کمتر بود، بسیاری 
از کشورها ایران را به فرش دستباف ایران می شناختند. البته بعدها به تدریج کشورهای 
دیگر هم تولید فرش دســتباف را آغاز کردند ولی سکۀ فرش به نام ایران بود. در تاریخ 
دیرپای ایران، فرش همواره یک هنر داخلی و زیراندازی در خانه های مردم این سرزمین 
بود. در هر منطقه ایران که کشاورزی و گله داری وجود داشت، معموالً فرش دستباف هم 
در زندگی مردم نقش داشت. تولید فرش دستباف، بخشی از هزینه زندگی مردم ایالت 

و روستاها را نیز تأمین می کرد. 
 فرش دستباف امروزه کاالیی لوکس است که بیشتر در خانه های 
اقشــار و طبقات باالی جامعه استفاده می شود. در دوران قدیم، فرش 
دستباف تولیدی روستاییان ایران، فقط برای فروش به طبقات مرفه 

جامعه بوده؟ 
خیر، فرش دســتباف در بسیاری از مواقع برای مصرف خود روستاییان بافته می شد. در 
قدیم صادرات فرش نو متداول نبود. جدیداً چنین چیزی رایج شده است. قباًل هر چقدر 
قدمت فرش بیشــتر بود، قیمتش هم بیشتر می شد. اما این که چرا االن فرش دستباف 
کمتری تولید و مصرف می شــود، ناشی از باال رفتن دستمزدهاست. با قیمت کنونی کار 
کارگری، قیمت فرش دســتباف خیلی گران تمام می شــود. االن در تمام دنیا کمترین 

دستمزد متعلق به صنایع دستی به ویژه فرش است.  
 در قدیم که صادرات چندانی نداشــتیم، فرش های دستباف مردم 
ایالت و روستاها به پایتخت و دربار و مناطق مرفه کشور ارسال می شد؟  
نه، در قدیم عموم خانواده های ایران فرش دستباف را به عنوان زیرانداز استفاده می کردند 
و مثل امــروز یک کاالی فانتزی نبود. البته در قدیم فرش یک کاالی ســرمایه ای بود. 

در آســتانه برگزاری نمایشگاه فرش به ســراغ احمد کریمی اصفهانی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران 
رفتیم تا از فرش دستباف ایرانی و مشکالت ارتقای بازار این فرش کهن برای خوانندگان فصلنامه فرش بگوید. کریمی اصفهانی در 
مجموع معتقد است که فرش دستباف ایرانی یک پدیده سنتی است و فرایند تولیدش نمی تواند و نباید آن قدر مدرن شود که ماهیت 
ســنتی و هنری آن از بین برود. وی این فرش را اثری هنری می داند که چون کار دست آدمیزاد است، ارزشی واال و دوستداران و 
خواســتاران هنرشناس فراوانی در جای جای جهان کنونی دارد. با این حال رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش 
ایران، تأکید می کند که باید با تبلیغات الزم در کشورهای گوناگون، فرهنگ استفاده از زیرانداز را در جهان ترویج کرد تا خریداران 
فرش دستباف ایرانی، صرفا زیباپسندان و هنرشناسان نباشند، بلکه مردم عادی کشورهای دور و نزدیک هم، به فرش دستباف 
ایرانی اقبالی گسترده نشان دهند. چه این اقبال و استقبال، نه فقط به تجار و تجارت ایران زمین کمک می کند، بلکه به رشد اشتغال 
و کاهش بیکاری و ارتقای ســطح زندگی بسیاری از کارگران و اقشار طبقات پایین در ایران امروز و فردا نیز منتهی می شود. در 
واقع اهتمام ورزیدن به رونق بازار جهانی فرش دستباف ایرانی، تیری ست که با آن می توان چندین و چند نشان را نشانه گرفت.    

احمد کریمی 

ی در 
اصفهان

صلنامه 
گفتگو با ف

فرش:

هومان دوراندیش
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فصل نامه اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران

من یادم اســت بســیاری از خانواده ها با فروش فرش ها )قالی( و طالجات 
خود باآلخره خانه می خریدند. یعنی با گذشــت زمان قیمت فرش افزایش 

می یافت. در آن زمان استفاده از فرش ماشینی هم متداول نبود.
 االن اکثر فرش هایی که در خانه های مردم وجود دارد، 

ماشینی است؟
بله، چون وســع مالی مردم به خرید فرش دســتباف نمی رسد. االن یک 
فرش دستباف دوازده متری، حداقل 12 میلیون تومان است. فرش ماشینی، 
به علت مواد نفتی اش، برای ســالمت فرزندان هم خوب نیست، ولی مردم 

ناچارند از فرش ماشینی استفاده کنند. 
 ولی دولت، به قول شما، باید در بخش تبلیغات هزینه 
کند تا مردم سایر کشورهای جهان به استفاده گسترده از 

فرش دستباف راغب شوند. 
بله، ولی این هزینه  آن قدر ناچیز اســت که قابل مقایســه با سود حاصله 
نیست. این که من می گویم هزینه ای برای دولت ندارد، دلیلش این است که 
مدیریت تولید فرش دستباف برعهده مردم است. ولی در یک کشور، دولت 
باالخره باید برای ایجاد اشتغال هزینه کند. امروز سازمان برنامه هزینه ایجاد 
هر شــغل را حداقل 150 میلیون تومان برآورد کرده است. االن که تولید 
فرش دســتباف ایرانی پایین آمده، حداقل یکی دو میلیون نفر در پروسه 
تولید این کاال فعالیت دارند. از قالی شــوی و رنگرز و ریســنده و رفوگر و 
بافنده و صادرکننده و ... اگر دولت به فرش دستباف ایرانی توجه بیشتری 
کند، صادرات ما افزایش می یابد و تعداد افراد شاغل در پروسه تولید فرش 

دستباف هم در کشور ما به مراتب بیشتر می شود.
 االن فرش دستبافی که در ایران تولید می شود، عمدتًا 

صادر می شود یا در داخل کشور فروش می رود؟ 
فرش ولو این که در داخل هم اســتفاده شود، صد در صدش صادراتی 

است. فرش چه نو باشد چه کهنه، باالخره می تواند صادر شود. 
مگر این که فرش ما بی کیفیت بافته شده باشد یا به مرور 

زمان در اثر بی احتیاطی از بین رفته باشــد. وگرنه هر 
فرشی که ما تولید می کنیم، قابلیت صادر شدن به 
خارج از کشور را دارد و گذر زمان و استفاده شدن در 

داخل کشور، چیزی از این قابلیت نمی کاهد. 
 منهای این قابلیــت، فرش هایی 
که تازه بافته شــده اند، بیشتر صادر 
استفاده  داخل کشور  در  یا  می شوند 

می شوند؟ 
زمانی بود که فرش نو خریدار چندانی نداشــت. اما 

امروزه فرهنگ اســتفاده از فرش تغییر کرده است. ولی با این حال، فرش 
نو هم برای صادر شــدن، محتاج عملیات است. یعنی اگر رنگش نامناسب 
است، باید آفتاب بخورد یا از مواد خاصی برای کاهش رنگش استفاده شود.  
 گفتید ســاالنه دو میلیون متر فرش دستباف تولید 

می کنیم. این رقم شامل تابلوفرش هم می شود؟
تابلوفرش چیزی جدا از ســایر فرش ها نیست. در قدیم این قدر تابلوفرش 
نداشتیم. اما جدیداً استفاده از تابلوفرش زیاد شده و این عنوان هم برجسته 

شده است.
 با توجه به این که فرش دســتباف گران است و مردم 
قدرت خریدش را ندارند، فرش های دستباف ما بیشتر وارد 

خانه های اقشار طبقات باالی جامعه می شوند؟
معموال طبقه متوسط و طبقات باالی جامعه. همه فرش های دستباف هم 
کاالهای اعالیی نیستند که اقشار طبقه متوسط قدرت خرید آن را نداشته 
باشــند. ولی در هر صورت، کسی که فرش دستباف می خرد، پولش حفظ 
می شــود. فرش ماشینی زود خراب می شــود و از بین می رود. ولی فرش 
دســتباف به این راحتی از بین نمی رود. شــما هیچ وقت نمی بینید کسی 

فرش دستبافش را دور بیندازد ولی با فرش ماشینی این کار را می کنند. 
 در تولید فرش دستباف، تفکیکی بین سلیقه مشتری 

داخلی و خارجی هم صورت می گیرد؟
بله. قبال هر چه که ما می بافتیم، مشــتری خارجی استفاده می کرد. بعدها 
سلیقه مشــتری خارجی هم موضوعیت پیدا کرد و البته این هم منطقی 
است؛ چراکه صادرات نمی تواند بی توجه به تقاضای مشتری خارجی باشد. 
االن هند و پاکستان، که تا دیروز اسمی از آن ها در بازار فرش دستباف نبود، 
چون توجه زیادی به سلیقه مشتری خارجی می کنند، جایگاه خوبی در بازار 

جهانی فرش دستباف پیدا کرده اند. 
 صادرات ما بیشتر به کدام کشورهای دنیاست؟

قبال بیشتر به اروپا و آمریکا فرش صادر می کردیم. االن چین و روسیه هم 
جزو بازارهای ما شده اند، و نیز برخی از کشورهای آفریقایی. چین بازار بسیار 
خوبی است برای ما. در چین اقشار نوکیسه ای پیدا شده اند و پول های کالنی 
دارند. االن اکثر تابلوفرش های ما به چین صادر می شــود. اگر کار تبلیغاتی 
بیشــتری کرده بودیم، می توانستیم فرهنگ اســتفاده از زیرانداز را هم در 
چین ترویج کنیم. االن با این که تحریم ها هم برداشته شده، ما به این زودی 
نمی توانیم بازارهای از دست رفته مان را در اروپا و بخصوص آمریکا به شرایط 

سابق برگردانیم. 
 قبل از تحریم ها، صادرات فرش دستباف ایرانی در چه 

وضعی بود؟
تحریم ها اثر چندانی بر صادرات فرش ما نداشــت. در این مدت، فرش های 
دســتباف ایرانی به صورت قاچاق وارد آمریکا می شــد که معموال یکی از 

بازارهای خوب ما بوده است. 
 پس می فرمایید تحریم های چند سال اخیر، بر کاهش 

صادرات فرش ایرانی اثر چندانی نداشت!
البته که بی تاثیر نبود، ولی مشکل اصلی ما تحریم های داخلی است.  

 یعنی چی؟
یعنی مقررات فراوان، دست و پای ما را بسته است. سال 1373، اوج صادرات 
فــرش ما بود. یک میلیارد و هفتصد و چهل میلیــون دالر صادرات فرش 
داشتیم. صادرات کل کشــور در آن زمان حدود 6 میلیارد دالر بود. یعنی 
بیش از یک چهارم کل صادرات ایران را فرش دستباف به خودش اختصاص 
مــی داد. از آن زمان تاکنون جمعیت ایــران حدود 20 الی 25 میلیون نفر 
افزایش داشته است. اما صادرات فرش ما چنین رشدی نداشته. امروز 
قیمت کاالهایی که اظهارنامه به آن ها تعلق می گیرد، تقریباً 
سه برابر سال 73 است. با این حساب سال 73 با قیمت 
امروز، صــادرات فرش ما نزدیک بــه 5 میلیارد دالر 
بود. اما صادرات فرش ما در ســال 1394، کمتر از 
300 میلیون دالر بود. تازه این رقم بدون احتساب 
مرجوعی هاســت. بعــد از ســال 73، تحریم های 
سال های اخیر که وضع نشده بود. پس علت اصلی 
کاهش صادرات فرش دستباف در کشور ما، تحریم ها 

نیست بلکه عوامل داخلی در این زمینه مؤثرند!
 اجازه بدهید قبل از این که به این عوامل بپردازیم، 
نگاهی به وضعیت صادرات فرش در دوره های سیاســی 
گوناگون داشته باشــیم. می فرمایید در اوایل دولت دوم 
هاشمی، سیر نزولی صادرات فرش دستباف ما شروع شد. 

روند صعودی منتهی به سال 73، از کی آغاز شده بود؟ 
از همان سال های آغاز انقالب شروع شد و در سال 73 به اوج رسید. 

 پس صادرات فرش دستباف، تقریباً از سال 60 تا سال 
73 سیر صعودی داشته. از 73 به بعد، سیر نزولی داشته 

یا در نوسان بوده؟
تقریباً می توان اظهار داشت که مستمراً سیر نزولی داشته. 

 با این حساب صادرات فرش ربط چندانی به سیاست ندارد؟!
به تصمیم گیری های دولتمردان ما حتماً ربط دارد. تا سال 74، ما در مقابل 
صادرات، مجوز واردات داشتیم. آن مجوز قیمت داشت. یعنی قیمت فرش 
به دالر، به واســطه آن مجوز، باال می رفت. لذا ما می توانستیم رقبایمان را 
پشت سر بگذرایم و در زمینه قیمت با آن ها رقابت کنیم. بعد از این که آن 
مجوز لغو شد، لطمه سنگینی به صادرات فرش دستباف وارد شد و هر بار 
نیز به این شکل، صادرات فرش با یک شوک منفی مواجه شد. زمانی برای 
صادرات فرش جوایزی پرداخته می شــد، ولی بعداً این جوایز لغو شــدند؛ 
چراکه عــده ای در اثر تنگ نظری، فکر می کردند این جوایز به صادرکننده 
می رســد. در صورتی که منافع این جوایز به صادرات فرش می رســید، نه 
صرفاً به صادرکننده فرش. یعنی هزینه ها کاهش می یافت و صادرکننده با 
پر شــدن این هزینه ها، می توانست با کشورهای دیگر رقابت کند. و همین 
امر موجب می شــد که فرش او قابل عرضه به بازارهای جهانی باشــد. ما 
تســهیالت را کم کردیم و رقبایمان برعکس مــا عمل کردند. یعنی برای 
صادرکنندگان فرش دستباف در کشورشان، تسهیالت وضع کردند. امروز 
دولت هنوز جوایز چند سال پیش صادرکنندگان را پرداخت نکرده است. ما 

این که چرا االن 
فرش دستباف 
کمتری تولید 

و مصرف 
می شود، ناشی 

از باال رفتن 
دستمزدهاست. 
با قیمت کنونی 

کار کارگری، 
قیمت فرش 

دستباف 
خیلی گران 
تمام می شود.
من یادم است 
بسیاری از 

خانواده ها با 
فروش فرش ها 
و طالجات خود 
باألخره خانه 

می خریدند.

دولت 
باید با تبلیغات 

صحیح، استفاده از فرش 
دستباف را در دنیا رایج کند 
و یا حداقل افزایش دهد. این 
افزایش، منجر به اشتغال در 
کشور ما خواهد شد و این امر 

هیچ هزینه ای هم برای 
دولت ندارد.
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نباید همه مشکالت را به گردن تحریم ها بیندازیم. مشکالت داخلی، نقش 
بیشتری در کاهش صادرات فرش دستباف ایران داشته است. 

  قبل از انقالب، مثال در فاصله سال های 1342 تا 1357، 
وضع صادرات فرش دستباف بهتر از دوره 1360 تا 1373 

بود؟ 
در آن دوره، مانع چندانی نبود ولی رونق زیادی هم وجود نداشت. 

 از حیث متراژ، صادرات ما در دهه 1350 بهتر بود یا در 
دهه 1360؟ 

تا سال 63 تقریباً یکسان بود. 
 در دوران قبل از انقالب، از چه ســالی وضع صادرات 

فرش دستباف بهبود قابل توجه پیدا کرد؟
در آن زمــان صادرات فرش چندان مطرح نبــود. صادرات فرش یک رقم 
نرمالی داشــت و خیلی باال و پایین نمی شد. تازه در آن دوران قیمت دالر 
خیلــی پایین بود. بعد از انقالب که قیمت دالر افزایش یافت، مشــتریان 
خارجی هم دیگر نتوانستند به راحتی خرید کنند. اما در فاصله 63 تا 73، 
صادرات فرش در اثر سیاست  مناسب دولت های وقت، افزایش چشمگیری 

پیدا کرد.
 شــما به طور کلی از تکنولوژیک شــدن تولید فرش 
دســتباف، یا از استفاده بیشتر تکنولوژی در تولید فرش 

دستباف، استقبال می کنید؟ 
حتما نه. این کار اصال یک کار هنری است. فرش دستباف ایران آوازه یک 
کاالی هنری را دارد. اگر قرار باشد تولیدش تکنولوژیک شود، شاید بسیاری 
از کشــورهای دنیا در این زمینه از ما ســبقت بگیرند. فرشی که محصول 

تکنولوژی باشد، دیگر فرش دستباف نیست. 
 اگر یک کشــور با اســتفاده از تکنولوژی، فرش غیر 
دستبافی تولید کرد که کیفیتش باالتر از فرش دستباف 

ما ایرانی ها بود، باید چه کار کنیم؟
اصال کیفیت، به این معنا، در بازار فرش دنیا مطرح نیست. همین االن هم 
فرش های ماشینی گوناگونی تولید می شود که در قیاس با فرش دستباف ما، 
شکل و شمایل بهتر و قیمت کمتری دارند. فرش دستباف چرا مهم است؟ 

چون یک عده اصاًل عالقه مند به فرش دستباف هستند. ما 
این بخش از جامعه جهانی را می خواهیم پوشش دهیم. 
فرش دســتباف را باید گره زد. این طور نیســت که شب 

بخوابیم و صبح بیدار شویم، ببینیم با کمک ماشین پنج متر باال رفته! 
 ولی ظاهراً مشتری کاری ندارد که یک کاال چطور 

تولید می شود. او به کیفیت کاال کار دارد. 
در حوزه فرش، اصال این طور نیســت. اصوالً در دنیا برای کار دستی 
ارزش قائلند. صنایع دســتی سنتی ما، مثال در اصفهان، برای بسیاری 
از مشــتریان خارجی جذابیت دارد. ما باید این بخش از جامعه جهانی 
را هدف گیری کنیم. ممکن اســت من ایرانی یک فرش ماشینی زیبا 
بخرم و کاری هم نداشــته باشم چطور تولید شــده است. اما در اروپا، 
برخی از افراد وقتی فرش دســتباف می خرند و بخشی از خانه شان را 
با آن مفروش می کنند )چون آن ها مثل ما نیســتند که همه خانه شان 

را مفروش کنند(، حتی یک مراســم هــم به افتخار خرید آن 
فرش برپا می کنند. چرا؟ چون معتقدند 

که یک اثر هنری را وارد خانه اشان 
کرده اند.

 اگــر فرش 

دســتباف ما در داخل کشور بیشتر از سوی طبقات باالی 
جامعه خریداری می شود، با توجه به رسوخ بیشتر فرهنگ 
غربی در سبک زندگی این اقشار، علی القاعده خانه های 
آن ها کامال مفروش نمی شود. یعنی فرش دستباف را غالبا 

کسانی می خرند که از فرش استفاده تزیینی می کنند. 
کسی که اقتصادی است، اقتصادی فکر می کند. او می داند فرش دستباف از 
بین نمی رود و با گذشت زمان قیمتش هم افزایش می یابد. ضمناً، چنان که 
قبال هم گفتم، مواد و مصالح غیرنفتی فرش دســتباف، سالمتی را تهدید 
نمی کند. االن چرا برخی کشــورها هزینه بیشتری می کنند تا کتان را به 
جای پارچه های دیگر وارد کنند؟ چون می دانند پارچه های نفتی برای بدن 
مضر است. حتی مردم برخی کشورها حاضر نیستند از زیراندازهای ماشینی 

استفاده کنند. 
دلیل کلی کاهش مصرف این اســت که توان خرید فرش دستباف کاهش 
یافته است. حتی مردم فقیر هم منافع فرش دستباف را می داند و آن را به 

فرش ماشینی ترجیح می دهند، ولی توان خرید فرش دستباف را ندارد. 
 اشــاره کردید که از تکنولوژی اســتقبال چندانی 
نمی کنید. از رابطه داشــتن با نهادهای علمی اســتقبال 
می کنید؟ بین اتحادیه صادرکننــدگان فرش و نهادهای 

علمی رابطه ای وجود دارد؟ 
نه آن چنان. به لحاظ این که باالخره ما باید به این نکته دقت کنیم که فرش 
دستباف به صورت سنتی تولید می شود. ولی اگر نهادهای علمی بتوانند در 
بازاریابی و افزایش تنوع در بازار به ما کمک کنند، ما از این رابطه استقبال 
می کنیم. ضمناً بعد از انقالب افراد تحصیلکرده در جامعه ما بیشتر شده اند 
و همین موجب کاهش بافندگان فرش شــده است. یعنی قبال 90 درصد 
بافندگان ما خانم ها بودند، اما االن یک دختر خانمی که در روســتا درس 
خوانده و فوق لیسانس یا دکترا گرفته است، دیگر حاضر نیست برود پای دار 

قالی بنشیند و فرش ببافد!
 شما برای جلوگیری از کاهش تعداد بافندگان فرش کار 

خاصی می توانید انجام بدهید؟ 
در قدیم تعداد تک بافی ما در شــهرها و روستاها خیلی 

چین بازار 
بسیار خوبی 
است برای ما. 
در چین اقشار 

نوکیسه ای 
پیدا شده اند 
و پول های 

کالنی دارند. 
اآلن اکثر تابلو 
فرش های ما 

به چین صادر 
می شود. اگر 
کار تبلیغاتی 

بیشتری 
کرده بودیم، 
می توانستیم 

فرهنگ 
استفاده از 

زیرانداز را هم 
در چین ترویج 

کنیم.

چای، گپ، فرش
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زیاد بود، و یک قالیباف فقط مدیریت خودش را با کمی 
مشــورت اعمال می کرد. امروز چون که کمی باید فنی تر 
و حســاب شــده تر کار کرد، مدیریت و نظارتی خارج از 
خانواده بافندگان هم الزم است. یعنی می شود صد بافنده 
زیر نظارت یــک مدیر قرار بگیرند. زمانی در کشــور ما 
شعار می دادند که قالیباف استثمار می شود، یعنی منافع 
قالیباف به فروشندگان و صادرکنندگان می رسد. من اصال 
اعتقــادی به این مدعا ندارم. یــک بافنده چون خودش 
نمی تواند به تنهایی مدیریت کند، قبال در یک بازه زمانی 
سه ماهه، مثال 3 میلیون تومان نصیبش می شد. اما االن در 

همان بازه زمانی، مبلغ بیشتری به دست می آورد. 
 قیمت کاالیش باال می رود یا تولیدش 

بیشتر می شود؟
هر دو. فرض کنید یک بافنده یک قالیچه ابریشــمی را 
ظرف یک سال می بافد. او اگر خودش بخواهد کل پروسه 
تولید را مدیریت کنــد، کاالیش نهایتا 5 میلیون تومان 

فروخته می شــد. اما اگر همین بافنده تحت 
مدیریــت فردی کار کند که بــازار جهانی را 
می شناسد، مدیرش او را از حیث نقشه و رنگ 
و اندازه قالیچه، هدایت و حمایت می کند و در 
همان بازه زمانی، نهایتا کاالیی تولید می شود 

که سودش برای بافنده 50 درصد بیشتر 
می شود. یعنی بافنده استثمار نمی شود و 
مدیر هم منافع مدیریتــش را می برد. در 
واقــع بافنده در این شــرایط، از مدیریت 

مدیرش استفاده می کند.
 به غیر از این، اتحادیه 

و  صادرکننــدگان 
تولیدکننــدگان چه 
بافندگان  به  کمکی 

می کند؟ 
بیمه شدن بافندگان در کارگاه های بافندگی، مهمترین 
مصوبه ما در این زمینه اســت. هدایت کلی بافندگان در 
پروسه تولید فرش دستباف، مصوبه دیگری است که در 
این زمینه داشته ایم. البته این مصوبات هنوز محقق نشده 
است و دیگر دستگاه ها هم باید در تحقق آنها به ما کمک 
کنند. دولت موظف اســت اقداماتی در راســتای تحقق 

منافع بافندگان داشته باشد. 
 مسئولیت اصلی دفاع از منافع بافندگان 

و کارگران با اتحادیه شماست؟ 
بلــه. قوانین باید به گونه ای باشــند که منافع بافندگان 

محقق شود. 
تولیدکنندگان،  و  صادرکنندگان  بین   

اولویت خاصی قائلید؟
اگر صادرکنندگان نباشند، تولید محلی از اعراب ندارد!

 ولی همه  فرش ها که صادر نمی شوند. 
گفتید که اکثریت آن ها در داخل کشور 

فروخته می شوند.      
نه، باالخره همان فرش ها هم باید صادر شوند. 
اگر اقشــار طبقات متوسط یا طبقات باالی 
جامعه، نتوانند فرش هایشان را بعد از مدتی 
بفروشــند تا فرش جدیدی 
بخرند، کار تولید می خوابد. 
بخــش قابــل توجهــی از 
فرش های فروخته شده آن ها 
صادرکننندگان  توسط  هم 
صادر می شــود. اگــر امکان 
این تبادل و جایگزینی وجود 
نداشته باشد، رغبتی به خرید 
فرش نو باقــی نمی ماند؛ و در 
این صــورت، کار بافندگان هم 
از رونق افتاده و کساد می شود. 
هیچ چیزی جز صادرات به تولید 
کمک نمی کند. اگر بازار صادرات 
رونق داشته باشد، تولید هم رونق 

پیدا می کند. 
 درباره نقش منفی قوانین 
بازار  گرفتن  رونق  در  داخلی 
توضیح  بیشــتر  فرش، کمی 

می دهید؟ 
تاجر بایــد بتواند کاالیــش را به 
سرعت جابجا کند تا آن را به بازار 
مصرف برساند. شــاید گاهی الزم 
باشــد کاال دوباره به مبدأ، یعنی به 
داخل کشــور برگردد. ما االن مدتی 
اســت که گرفتار بازگرداندن سریع 
کاال هســتیم. دولــت در این زمینه 
مشکالتی ایجاد کرده است. امیدوارم 
در یکی دو ماه آینده این مشــکل با 

مصوبه الزم حل شود.
مالیــات بــر ارزش افــزوده، 
مشــکل دیگری برای تجار 
چنین  اســت.  فرش 

مالیاتی، نه ممکن است نه به سود رقابت در بازار فرش 
است. خوشبختانه این مشکل با پی گیری های ما تقریبا 
حل شــده است. مشکل دیگر، تســعیر ارز است؛ که 
صادرکننده در اظهارنامه اش در گمرک قمیت خاصی 
را اعالم می کنــد ولی کاالیش را بــه قیمت دیگری 
می فروشد. در حالی که چنین چیزی اصال وجود ندارد. 
بیش از 90 درصد فروش مــا، به دلیل رقابت داخلی 
خودمان، ریالی است. یعنی کاالیمان را به صورت ریالی 
به کشــورهای اروپایی و غیره می فروشیم. بحمداهلل با 
دســتور قاطع آقای الریجانی این مشــکل حل شده. 
ایشان گفتند نظام نه تنها نباید از صادرکنندگان فرش 
چیزی دریافت کند بلکه اگر الزم باشد باید چیزی هم 
بــه این افراد بدهد تا قدرت رقابت با رقبای خارجی را 
داشته باشند. وزارت اقتصاد و دارایی هم خوشبختانه 
این مشکل را تا حد زیادی حل کرده است. خوشبختانه 
این مشــکالت، یعنی مالیات بر ارزش افزوده و تسعیر 

ارز، در دولت آقای روحانی تقریباً حل شده است.
 االن کف و سقف قیمت فرش دستباف 

در ایران، تقریبا چقدر است؟
تعیین قیمتش آسان نیست. کف قیمت فرش نو، تقریبا 
متــری 700 یا 800 هزار تومان اســت و ســقفش هم 
متری، 30 تا 40 میلیون اســت. البته این قیمت سقف، 
از آن فرش های هنری است. فرش دستباف عادی، سقف 
قیمتــش متری 3 میلیون تومان اســت تقریبا. باالی 3 
میلیون تومان، دیگر فرش هنری محسوب می شود و به 

همین دلیل قیمتش چشمگیر است. 
 پس تا متــری 3 میلیون تومان، فرش 
اقتصادی است و بیش از آن، فرش هنری؟

بله. 
 و مردم وقتی فرش دستباف می خرند، 

اکثرا فرش اقتصادی می خرند؟
بله. 

 برخی هم معتقدند نســل جوان ما با 
فرش دستباف ایرانی تقریبا غریبه است. 

شما این نظر را قبول دارید؟ 
به نظرم کار خوبی در این زمینه انجام نشــده اســت. به 
خصوص صدا و سیما اگر عملکرد درستی داشته باشد، نه 
فقط جوانان بلکه خانواده ها با فرش دستباف ایرانی آشناتر 

و به آن راغب تر می شوند. 
 به زودی نمایشگاه فرش دایر می شود. 
کمی درباره ســابقه و تحــوالت و بویژه 
تأثیرات نمایشگاه فرش توضیح می دهید؟     
نمایشــگاه فرش در دنیا، بیشتر برای نمایش فرش 
است. اما نمایشگاه فرش در ایران، تقریبا کارکردش 
در خدمت فروش فرش اســت. نمایشــگاه فرش در 
ایران، هر دو کارکرد را پیدا کرده است. مسئوالن ما 
هم به این نتیجه رســیده اند که اگر نمایشگاه فرش 
محلی برای نمایش و فروش فرش  دســتباف ایرانی 
باشــد، می تواند به بازار فرش رونق ببخشد. ولی در 
مجموع چون دولت توجه کافی را به نمایشگاه فرش 
نداشته، این نمایشگاه جایگاه الزم را به دست نیاورده 
اســت. مثال ما هر سال متأســفانه در زمینه برق و 

سرویس دادن به مراجعان، مشکل داریم!
نمایشــگاه، همین  مهمترین  ولــی   

نمایشگاه شماست؟
بله، مهم ترین همین نمایشــگاه است. اگر نمایشگاه های 
دیگر محدود شــوند، این نمایشــگاه رونق بیشتری پیدا 

می کند. 
و نمایشــگاه فرش پس از آغاز روند نزولی صادرات فرش 
دستباف ایرانی، یعنی پس از سال 1373 دایر شده است.
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صنعت مرمت بی عیب فرش
 لطفا خودتان را معرفی کنید و دربارۀ حرفه یا 

صنعت خود توضیحاتی دهید.
مــن، محمــود روفه گر حــق، در ســال 1341 در تبریز در 
خانــواده ای که با رفوگری فرش امرار معاش می کردند متولد 
شدم. پدرم اصغر روفه گر )پدر رفوی فرش ایران(، کارگاهی با 
رونق و شــاگردانی بسیار در بازار صادقیه سرای ملک داشت. 
من نیز در همان کارگاه زیر دست پدر رفوگری را آغاز کردم. 
چــون این کار برایــم حرفه ای موروثی تلقی می شــد، دیگر 
سختی آموزش آن را تجربه نکردم و در روال یک رفوگر، وارد 

بازار حرفه ای این صنعت شدم.
و بعد از سال ها کار و کسب تجربه تولید، و مطالعه و تحقیق 
در امر قالــی و رفوگری و  همین طور قالیبافی روی آوردم. و 
در حال حاضر از مربیان پیشکسوت فنی و  حرفه ای، آزمونگر 
و کارشــناس فنی فرش در اتحادیه، مــدرس ارزیابی فرش 
گمرکات کشــور، داور مسابقات ملی مهارت فرش در کشور، 
چهره ی ماندگار فرش در ســال 90، مربی نمونه ی کشور در 
ســال 91، مربی پژوهنده ی کشور در ســال92، نویسنده و 
محقق فرش، عضو شورای عالی صنایع دستی منطقه ی آسیا 

سخنانی شنیدنی از بازمانده مکتب استاد به شاگردی؛

سوسن نواده رضی

از آن جــا که فرش جدا از این کــه همواره به عنوان 
یک نیــاز مبرم بشــر در جهت آســایش و آرامش 
روحی و جسمی بوده اســت، از لحاظ ارزش واالی 
هنری و همین طور به دلیل پیشــینه تاریخی خود 
در جهــت حفظ ارزش ها و هویت فرهنگ و زحمت 
و رنج فراوان در تولید آن نیز همیشه نیازمند دقت 
و تالش بســیار برای حفظ و نگهداری آن است. لذا 
بازســازی و مرمت آن در تاریخ این هنر و مصنوع 
دست بشری، یکی از دغدغه های اصلی سازندگان و 
دارندگان آن بوده است. از این رو به نوبه خود بر آن 
دیدیم تا در جهت توجه و ارزش گذاری به این مهم 
سراغ یکی از اســاتید رشتۀ رفوگری فرش محمود 
روفه گر حق برویم و بــا او در این مبحث به گفتگو 

بنشینیم.

از مسئولین 
و متولیان 

امر می خواهم 
هنر و حرفه ی 

رفوگری 
در فهرست 
آثار معنوی 
و حرفه ای 
جهانی و 

یونسکو به 
نام تبریز ثبت 

جهانی شود

چای، گپ، فرش
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دس و پنجت د طال 
دختر قالی باف 

عمرجونت بی بال دختر 
قالی باف

می بافی نقش و گل و 
گالل و ماهی 

یکی سرخ یکی بنوش 
یکی حنایی

تورکرکیت جاونه ق 
دس و پنج

خین پنجت هوشک بیه 
وقه کلنجت

 کوک کوگل میزنه 
دنقش قالی

 تورپاسوداگروق دس 
هالیت

می بافی نقش ب ایی 
سوارتلمیت

 شون می کی زلفش 
وادم کرکیت

شعر از غالمرضا سبز 
علی 

 ترجمۀ فارسی
دست و پنجۀ دختر 

قالی باف از طال
عمر و جونت بی بال 

دختر قالی باف
می بافی نقش گل و 

رودخانه و ماهی
یکیش سرخ و یکی 
بنفش و یکی حنایی
جای کرکیت جاش 

مانده به دست و پنجۀ 
تو

خونت خشک شده به 
کلنجت

کبک کوه می چرخه 
توی نقش فرشت

فقط به نفع سوداگران و 
تو دستت خالی

می بافی نقش عروس 
سوار اسب

شانه می زنی زلفش رو با 
سر کرکیت 

دختر قالیباف

و اقیانوسیه هستم. هم اکنون نیز در حوزۀ گردشگری 
شهرداری تبریز مشغول به کار هستم.

انجام   رفوگری فرش به چــه طریقی 
می شود؟ 

رفوگری یکی از تکنیکی  ترین و فنی  ترین مهارت های 
قالــی بوده کــه نیازمند دانســتن فنــون قالیبافی و 

مجموعــه ای از فن های الزم بــرای اجرای 
مهارت هــا بــا ابزارهای خاص اســت. 

نامش پیداســت مرمت  از  چنان چه 
بحثی مفصل برای رفع انواع عیوب 
اتفاق افتاده در فرش است. بنابراین 
رفوگر با ســعه ی صــدر و صبوری 
می تواند با اجرای عالی  ترین شکل از 

تکنیک های مورد نیاز و با استفاده از 
مواد اولیه و ابزار، نسبت به رفع و مرمت 

انواع عیوب اقدام نماید. الزمه ی آن دانستن 
فن و ابتکار عمل و خالقیت است.

 شــما این حرفــه را از چه کســی 
آموخته اید، و چند سال است به این حرفه 

مشغول هستید؟ 
این حرفه در خانواده ی ما موروثی بوده و طبق ســند 
بیش از 160 سال سابقه دارد و بنده هم از همان اوان 

زندگی در خدمت پدرم به عنوان شاگرد بوده  ام.
برایمان  تاریخچــه  رفوگری   در مورد 

توضیح دهید.
من همیشــه می گویم که وقتی اولین آسیب در فرش 
اتفــاق افتاد به فکر چــاره و ترمیــم آن افتادند. این 
چگونگی مرمت است که از قدیم تا امروز تفاوت داشته 
اســت. گاهی فقط به فکر ترمیم یا وصله بوده اند ولی 
مرحوم پدرم مرمت بی عیب فرش را پیش کشــیدند و 
رفوگــری را در رفع عیبی تعریف کردند که فقط نباید 
محل آســیب شناسایی شــود، که به رفوی غیر قابل 
تشخیص معروف شد. ولی در تاریخ از حرفه ی رفوگری 

در حکایات و اشعار زیاد سخن رانده شده است.
 در حال حاضر برای این حرفه، یا بهتر 
بگویم این هنر، چند کارگاه موجود است و 

چند نفر استاد این هنر هستند؟ 
البته من معتقدم این حرفه از مکتب استاد- شاگردی 
تبعیت می کند، ولی امروزه ســنت های گذشته و روال 
آموزشی آن دستخوش تحوالت عمیق شده است. در 
گذشــته برای داشتن کارگاه رفوگری در بازار، داشتن 
استادنامه الزامی بود، ولی امروزه هر کسی می تواند با 
داشــتن مقداری اطالعات در این زمینه، در بازار کار 
کند. ولی متأســفانه به علت رکود بازار و ســختی کار 
رغبت چندانی از طرف جوانــان برای فرا گرفتن این 
حرفه دیده نمی شــود، به همین دلیل بیشتر رفوگران 
ما در کشــورهای دیگر مشــغول به کار می باشند، به 

خصوص در کشور ترکیه.
این   آیا استادانی هستند که بخواهند 

حرفه را آموزش دهند؟ 
بله، اساتیدی هستند که در بازار کارگاه و آموزشگاهی 
دایر کرده اند. آموزشگاه بنده به عنوان اولین آموزشگاه 
فرش در استان، این خدمات آموزشی را ارائه می دهد.

 از نظر اقتصادی چطور؟ آیا می  شود از 

این شغل پول درآورد؟ 
باالخره رفوگری حرفه ای اســت کــه در ردیف صنایع 
دســتی تعریف می  شــود. اولین فاکتور رفوگر عالقه و 
عشق به فرش می  باشد، چون بر اساس آن امرار معاش 
می  کند. نکته  جالبی که ایــن حرفه دارد در رفوگری 
نمی توان کم فروشی کرد! می  توانم بگویم فقط اقتصاد 

حاللی دارد.
این یک حرفه ی تخصصی است،   
حرفه  این  در  می  تــوان  چگونه 
می  شود  آیا  یعنی  کرد؟  نوآوری 
و  پاره  و  فرســوده  فرش های 
قدیمی را از گوشه  خانه ها بیرون 
کارهای  آن ها  روی  و  کشــید 

هنری انجام داد؟
به قول پدرم: من بر روی هر فرشی 
بــرای رفو می  نشــینم، احســاس 
می  کنم اولین بار اســت که اینکار را 
می  کنــم. این حرفه هم ابتــکارات و ترفندهای خاص 
خود را داراســت که در هر فرشــی به صورت متفاوتی 
اجرا می  شود. بنابراین، نمی توان یک چهارچوب خاص 
مهارتــی برایش تعریــف کرد. همیشــه تصمیمات و 
نحــوه ی کار در حین انجام رفو اتفاق می  افتد، تصمیم 
قبلی هرگز کارســاز نیست.  در آخر من از متولیان امر 
می خواهم کــه جا دارد این هنر و حرفه به درســتی 
در فهرســت آثار مالکیت معنــوی و حرفه ای جهانی 
و یونســکو به نام تبریز ثبت جهانی شــود. در غیر این 
صورت احتماالً در آینده دچار پشــیمانی شویم  و در 

مقابل تاریخ به علت غفلت نادم باشیم.
کار صحبتی  این  مورد سختی های  در   

دارید؟
من جواب این ســوال را با یک بیت از اشــعار خودم 

می  توانم جواب بدهم:
اهل عشقه نه اوزون قصه یازیبدور بو فلک

باشالنیشدان قوتولونجاق بو ناغیل نیسگیل ایمیش!
*برگرفته از »ائلبیلیمی«

گری یکی از 
تکنیکی  ترین و فنی  ترین 
مهارت های قالی بوده که 

نیازمند دانستن فنون قالیبافی و 
مجموعه ای از فن های الزم برای 

اجرای مهارت ها با ابزارهای 
خاص است
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چای، گپ، فرش
گزارش تصویری بازار فرش شیراز

راسته فرش فروش ها؛ آن جا که زمان به مکان بافته می شد

گذار بند به بند از پیوند ناخن 
و پنبه، گریزی رنگین به 

ساحت فرش و قدم هایی که 
بال می شوند، سلیمان وار بر 

آسمان نیلی فارس.
فرش، فرش، فرش از لمس 

دامان زِن قشقایی و بختیاری 
و زایش گره در لبخند گل و 

پروانه ها؛
از تاریخ بی امانی و کوچ تا 

فلسفه زایش هنری آمیخته به 
خون و چشم.

فرش فارس بی گمان حافظه 
دریغ ها و فراموشی هاست که 

تنها با یک قدم باز می گردد به 
بطن حیاِت آدمی در زاد بوم 
قریب و غریب شیراز، با این 

همه از گوشه ایران زمین این 
تافته ها جدا بافته می شوند، 
تنها و تنها از گره ها یک بار 

زده می شوند و فرش ها تک و 
تنها در غربتشان منحصر به 
یک نمونه اند، چرا که فرش 
فارس )قشقایي و بختیاری( 

تنها مبتنی به ذات بافندگان 
و حال و هوای اویند و 

نقشه هایشان تنها از درونشان 
به عاریه گرفته می شود 

نه از تکرارها و طرح های 
ثابت، بنابراین در بازار فرش 

فروش ها، تیمچه ها و کارگاه ها 
هزاران طرح و فرش گونه گون 

موجود است، چرا که فرش 
شیراز کاماًل ثبات گریز و 

مبتنی بر ذوق بافته است. 
شاید حواسم نبود، ساعت 9 

صبح 21 مردادماه؛ یک طرف 
گرما، یک طرف تار شدن 

چشم ها پیِش فرش ها؛ زمان 
و مکان بافته می شد، انگار هر 
کجای دنیا زنی داشت فرش 

می بافت...
عابری از من پرسید: این جا 

کجاست؟ سرم را برگرداندم و 
گفتم: راسته فرش فروش های 

بازار وکیل شیراز!

 گراورهای فرش فروشان
در بازار وکیل شیراز

سعید طاهر نژاد 
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 تداوم فقر اطالعاتی در مورد

فرش دستباف

سمانه بامشاد

ایران و فرهنگ ایران دارای قدمتی هزارســاله 
می باشد، ملت ها و قومیت های مختلف ایران را 
با فرهنگ وآیین دیرینه و سنن آن می شناسند، 
انتقال ســنن و آدب توســط هنرهــا منتقل 
می شود، یکی از هنرهایی که توسط هنرمندان 
این عرصه به جهانیان معرفی می شــود. فرش 
دســتباف ایرانی اســت هنرمندان این عرصه 
بــا گره نقش آفرینی می کننــد و نقش هایی را 
می آفرینند که چشم را نوازش می دهد. بر این 
اســاس به ســراغ یکی از صادرکنندگان فرش 
رفتیم که سال هاســت تجربه ملموسی در این 

زمینه دارند.

تأثیر برجام بر صادرات فرش را چگونه ارزیابی می کنید؟
فرش دستباف برای صادرات مقوله ای چند پارامتری را پشت سر می گذارد. برجام از نظر اقتصادی بی نظیر بود و آن را به همگان تبریک می گویم. 

از جمله مقوالتی که در صادرات فرش مقولۀ مهمی است سرعت در نقل و انتقال پول، بازاریابی مناسب در این حوزه برای عرضه کاال، کیفیت کار، رقابت 
پذیری، و طراحی جدید، هرکدام مباحث مختلفی را در بردارد و محل بحث آن ها در اینجا نیست.  در ادامه می توانیم به مطالعات در زمینه فرش اشاره 
کنیم که خألهای زیادی وجود دارد. کار به صورت عمیق و زیربنایی در این باره صورت نگرفته است. باید دولت در این زمینه وارد شده و بستر توسعه را 

چای، گپ، فرش
گفتگوی 

ش با 
فصل نامه فر

جاه« 
بادامبر

»علی 

درکننده فرش 
صا

دستباف ایران
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از ســابقه فــرش دســتباف و 
قدیمی ترین های ایران بگویید.

علی بادامبرجــاه: قدیمی ترین فرش ایران 
فرش پازیریک اســت، ما در اقصی نقاط ایران 
قدیــم، بافت فرش را تجربــه کرده ایم، زمانی 
که مردم دنیا از کم تر تمدنی برخوردار بودند، 
فرش دستباف ایرانی بافته می شد، با بازگشت 
به تاریخ اروپا، در دنیــا کمتر قومیتی را پیدا 
خواهیم کرد که صنایع مختلفی داشــته باشد 
و با دقت به بحث دکوراســیون و ساخت اجزا 
اهمیت دهد و فرش ایران با ســابقه چند هزار 
ساله در این باره این موجودیت را دارد. شهرهای 
اصفهان، کرمان، سیســتان، دارای فرش بافی 
عمیق و وســیعی است در غرب کشورمان نیز 
تبریز از قدمت باالیی برخوردار است. در ایران 
قدیم بخــارا و افغانســتان و هند این صنعت 
سابقه طوالنی دارد. نقوش و بافت هایی که در 
پاپیروس مصر وجود دارد منبعث شده از فرش 

دستباف ایرانی است. 

به طور کلی اکنون چه خألهایی در 
ایران وجود  زمینه فرش دستباف 

دارد؟
در حــال حاضــر بزرگترین خألهــا در فرش 
دستباف کند شدن روند زایش طرح و رنگ در 
فرش و رنگ است. چیزی که ما به آن افتخار 
می کردیم. ما باید با تغییر نوع سلیقه مخاطب 

نقوش فرش ایرانی را تغییر دهیم. 
در این جا دو نکته برای من ضروری است:

1-تغییر مبتنــی بر فرش، اصالــت ایرانی و 
داشته ها و اصالت آن را حفظ کند. 
2-کیفیت را فدای کمیت نکنیم.

مــا در تمامــی فرش ها، فرش هــای هنری و 
فرش های ســنتی این دو معضل را داریم. به 
طــوری که در بعضی از بافته های کالســیک 
با هزینــه باالیی که برای بافــت فرش انجام 
می شود، افت کیفیت را داریم. استفاده کردن 
از گره U دوام فرش را کاهش می دهد. ما نباید 

اصالت فرش دستباف را فراموش کنیم.

فراهم کند.  بحث آموزش، ایجاد سازمان های مطالعاتی، طراحی و تولید و ایجاد تسهیالت سیاست گذاری درست باید اتفاق بیفتد. از نگاهی دیگر آموزش 
از چند بعد محتوای آموزشی، خط مشی آموزشی امکان بررسی آن مطرح است. ما نیازمند سازماندهی در بخش خصوصی و استفاده از تشکل های مردم 
نهاد هستیم و با همکاری این نهادها می توانیم از نظر قانونی تأثیرگذار باشیم و نتیجه مطلوبی را از نقطه تولید تا فروش داشته باشیم. از دیدگاه دیگر، 
دولت در بسیاری از موارد در نقاط غیر ضروری مانند بافت و فروش ورود کرده است. بسترسازی دولتی را ما در مواردی چون آموزش، تحقیق و توسعه 

نیازمندیم. بنابراین هم اندیشی و هم افزایی بخش خصوصی و دولت می تواند شاکله خوبی را دراین باره رقم بزند.
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تابلوی مینیاتور تصور  بســیاری فرش را مانند یک 
می کنند، این شباهت درست است؟

فرش دســتباف ایران عصــاره ای از تمامی هنرهــای ایرانی، ادبیات 
فارسی، تذهیب و مینیاتور، معماری، نگارگری و داستان نویسی است. 
می توان آن را ملغمه و عصاره آن چیزی که در ذهن یک قوم اســت 

ببینیم و بستری برای معرفی جهان امروز باشد. 
در زمانــی که جنگ تحمیلی در ایران بود در مناطقی از کشــور که 
بافنــدگان فرش هنرنمایی می کردند در طرح فرش آثار جنگ دیده 
می شــد. پس فرش ایرانی می تواند بستری برای به نمایش در آمدن 

فرهنگ ایرانی نامیده شود.
برای معرفی هرچه بهتــر فرش ایران در دنیا چه باید 

کرد؟
جوانــان ایرانی اکنون فاصله زیادی با فرش دارند، اگر من نقاطی از 
فرش بافی را در کشور نام ببرم، شما ممکن است حتی اسم آن ها را 
هم نشــنیده باشید. اکنون با صنعت جدیدی با نام »تابلو فرش ها« 
مواجه هســتیم که از آنها برای هدایا در مراســم رسمی، دولتی و 
خصوصی استفاده می شود. اما هنوز فقر اطالعاتی در این باره داریم 
و نیاز بــه آموزش عمومی و معرفی ایــن اقیانوس عظیم فرهنگی 

داریم. 
فرش ایران چندمین رتبه در صنعت گردشــگری را 

داراست؟
این رتبه بندی در صالحیت من نیست، ولی می توان آن را جزو اولین 
رتبه ها در صنایع دستی دانست. زیرا صنعت بی رقیبی است و هرچه 

بر قدمت آن افزوده می شود قیمت آن نیز باال می رود. 
صادرات فرش از گذشــته تاکنون چه روندی را طی 

کرده است؟
در اوایل دهه 70 یک میلیارد دالر صادرات فرش داشتیم و در اواسط 
دهه 90 این مبلغ به ســیصد میلیون دالر کاهش یافته است. ما به 
سبب اتفاقات مهمی که در دنیا به وجود آمد مانند ورود کفپوش های 
مختلف به بازار و هم چنین ناامنی بیشتر کشورها فرش دستباف افت 
کرد. اتفاقات دیگر عدم تعادالت داخلی، نزول کیفیت براین مســأله 
دامن زد. بنابراین ســهم بزرگی از بازارر و از دســت دادیم. اتفاقات 
خوبی در راه است ولی این اتفاقات به زودی امکان پذیر نیست. ما با 
پارامترهای مختلفی که قباًل هم گفتم، مانند قیمت، کیفیت، تنوع، 
آگاهی و بازاریابی تخصصی مواجه هستیم که اگر در  این راه درست 

گام برداریم، نتیجه مطلوب حاصل می شود.
حضور فناوری اطالعات چقدر در توسعه فرش دستباف 

تأثیر گذار است؟
این مســأله می تواند اهمیت جدی را در تعامل دوطرفه شکل دهد و 
باعث به روز شدن اطالعات و بهره مندی مناسب در جهت اهداف ما 

داشته باشد. 
اســتفاده از این تکنولوژی ها می تواند اثرات مثبتی را به صورت گام 
بــه گام ایجاد کنــد و هدف گذاری عمیقــی را در بدنه پویای فرش 
ساماندهی نماید. در همین زمینه سایت اتحادیه در نمایشگاه فرش 

امسال به بهره برداری خواهد رسید.
اگر فرش دســتباف را به پیام تشبیه کنیم، این پیام 

چیست؟
فرش یک پیام »صلح و دوستی و عشق« است با گرفتن این پیام شما 
آن را به دیگران از طرف اقوام ایرانی ارسال می کنید؛ هرچه بیشتر از 

فرش بدانید بیشتر آن را لمس می کنید. 

چای، گپ، فرش
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 نقدی بر بافته های
خانه مرشوطیت

نمی شود راجع به تاریخچه دیرین فرش 
در آذربایجان سخن گفت، چرا که نه در 
تخصص من اســت و نه منابع و مآخذ 
الزم را فعال در دســترس دارم. اما دلم 
می خواهد اگر شــتابزده هم باشد این 
هنر فاخر را در یکصد ســال اخیر یعنی 
پس از صدور فرمان مشــروطیت تا به 
امروز بررسی نمایم. به عبارتی می خواهم 
جایگاه فرش را از انقالب مشروطیت تا 
انقالب اســالمی مورد بررسی قرار دهم. 
از قدیم االیــام به فرش بــه عنوان یک 
شیء قیمتی و ارزشمند نگاه می شد. در 
عکس هایی که از دوره قاجار بازمانده اند، 
نشــان می دهد که شاهان و شاهزادگان 
قاجــار معموالً تکیه بــر فرش ها عکس 

می انداختند و با پُزهای مخصوص درکنار 
آن ها عکس می گرفتند. جالب است که 
در بعضــی از عکس ها مثــاًل به هنگام 
حضور بزرگان به شهری طاق های نصرتی 
دیده می شوند که از آن ها چندین فرش 
نفیس نیز آویزان شده که به آن طاق ها 
حال و هوای دیگری بخشیده است. در 
مراســم ها نیز معموالً از فرش به عنوان 
کاالی زینتی استفاده می شد. در همین 
دوره یعنی قاجار اهل ذوق و قدرشناس 
بــه غیر از بافتــن فرش هایی که زینت 
هر خانه و کاشــانه می بودند عکس ها 
و پرتره های قهرمانــان و در موارد نادر 
بزرگان خانواده را نیز در فرش ترســیم 
می کردند. در همین خانه مشــروطیت 
تبریز خوشــبختانه چهار تخته فرش از 
آن ها هنوز هــم باقی مانده و به نمایش 
عمومی گذاشته شده اند که مشخصات 

آن ها را می توان چنین برشمرد:

تاریخچه یک صد ساله فرش آذربایجان

رضا همراز
سردبیر فصلنامه غروب
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1( فرش مشروطه:
مهمترین دستاورد مشروطه در مورد فرش، همانا فرش معروف 
مشروطه بوده که خوشبختانه از آسیب های زمان مصون مانده 
اســت. محل بافت این فرش ارزشــمند را قره باغ آذربایجان 

دانسته و سایر مشخصات آن را چنین نوشته اند:
رنگ: طبیعی

جنس: 100% پشم
قدمت: 1288 هـ . ش )1327 هـ .ق(: 1909

موضوع: فتح تهران با اشعار ترکی
cm ابعاد: 198×138 سانتی متر

اشعار ترکی متن فرش   
باشالندی ایکی ایل بوندان ازل شورش ایران

ایسته دیله مشروطه نی کی حر اوال انسان
مین لرجه بو یولده وئریلندن سونرا قربان 
فتح اولدی بو تاریخده چون قلعه طهران
مین دوققوز یوز دوققوز میالدی ایول  

مین اوچ یوز ایگیرمی یدی شهر شعبان  
جمله »یاشاسین مشروطه، آباد اولسون ملک ایران« به فارسی: 
»زنده باد مشروطه، آباد باد ملک ایران« از ابیات شعر محسوب 
نمی شود که در وســط فرش دیده می شود. نوع شعر مسمط 
اســت، اما به دلیل آوردن تاریخ میالدی و قمری در کنار هم 
یک مصرع اضافه سروده شده که متن فرش از یک طرح قرینه 
در سمت چپ و راست زمینه بافته شده و شعری ملی اجتماعی 
به نام بچه و گل از میرزاعلی اکبرطاهر زاده »صابر شروانی«، که 
با نمود شخصیت مثبت با رنگ تیره و منفی با رنگ روشن بافته 
شــده است. طرح دیگر در متن از شخصیت های علمی و ادبی 
آذربایجان، جلیل محمدقلی زاده شــاعر نامدار؛ اهل نخجوان، 
که زنده کننده شخصیت مالنصرالدین در دوره مشروطه بوده، 
بافته شــده است. که نقش انگور در حاشیه،  مفهوم حقیقت و 
راستی را می رساند و نقش خانه نماد امنیت و آرامش در زمان 

جنگ است.
2( میرزا اسماعیل نوبری:

زنده یاد میرزا اسماعیل نوبری از کوشندگان انقالب مشروطیت 
بود. بعد از آن نیز در کادر رهبری نهضت آزادیستان به فعالیت 
پرداخت و بعد از رحلت ایشــان به ســفارش آقای حیدرزاده، 
فرشی از پرتره ایشان بافته و به موزه مشروطه تبریز اهدا شد. 

مشخصات فرش یاد شده را نیز می توان ذکر کرد:
بافنده: آقای حداد                                                                      

ابعاد: 80×115 
60 رج: 60                                                                                                   

محل بافت: تبریز 
رنگ: طبیعی                                                                                                 

ای ز تو شادان هزار خاطر محزون
رفتی و کردی هزار دیده ودل خون

فّر و هنر بود در عروق تو مضمر
عّز و شرف بود در سرشت تو معجون

نوبری از راد مردی کشور مردی
کاوه ضحـاک راز ملک فـریدون 
سال دو بعد از هزاروسیصدوپنجاه

جامـه سیـه کــرد در عزایش گـردون 
زنده جاوید باد نام بلندش

تا که ز آزادی است نام ور قانون  
3( قالی مشروطه بنام تبریزی:

قالی مذکور از مجموعه قالی های بافته شــده بعد از مشروطه 
اســت کــه و در آن تصاویری از دوره مشــروطیت و مبارزات 
آزادی خواهان آذربایجان و قهرمانان جان برکف آن زمان نقش 
شده است. این قالی برخالف سایر قالی ها، صحنه های متعدد 
از جنگ های سخت و مبارزات و زحمات طاقت فرسا و خاطرات 
قهرمانانی مانند ســتارخان، باقرخان، امیرکبیر، کربالیی علی 
مسیو، حیدر عمواوغلی، حسین خان باغبان و... را زنده می کند.

طراح و رنگ آمیز: محمد حسین بنام
ابعاد: 3×20/2 متر

محل - سال بافت: تبریز - 1350
نوع گره: ترکی ) متقارن (

رج شمار: 75
تعداد رنگ: 320

جنس تار- پود: ابریشم- ابریشم
این قالی که از عرض بافته شده است، در حواشی آن در میان 
لوازم جنگی از جمله: سپر، نیزه، تفنگ و... تصاویر ستارخان- 
باقرخان- امیر کبیر و رضاخان دیده می شود. در متن قالی نیز 
تصویری از به توپ بســتن مجلس و نبرد ستارخان با لیاخوف 
روس وجود دارد. در 4 گوشــه قاب متن تصاویر: باال، یعقوب 
لیث- پایین، شــاه عباس- سمت راســت، فردوسی و سمت 
چپ، حافظ و در حاشیه های آن 4 تصویر: ارک علیشاه تبریز، 
ســلطانیه زنجان، تخت جمشید شــیراز و مسجد کبود تبریز 
نقش شــده اســت. هم چنین در قاب های لچک حمله نادر به 
هندوستان، نبرد انوشیروان با شیرها، فتح بابل کوروش و نبرد 
خســرو پرویز طراحی شده است. غیر از تصویرهای زیادی که 
دارد شش بیت شعر در حاشیه های باریک آن مندرج است که 

حال و هوای ایام مشروطیت را منعکس می کند.
فکر مشروطه و آزادی ملت چو بکشتیم
عهد بستیم خدا را سر و جان بگذشتیم

زان روز که از دار فنا رخت کشـیدی
از جان بگذشتیم و زخونت نگذشتیم
هر قطره خون کز بدنت ریخته شد ما
برداشته با خــون دل خــود برشتیم

در سی- 
چهل سال 
اخیر فرش 

وارد ادبیات 
سیاسی شده 

و جایگاه  
بخصوصی 
کسب کرده 

است. شعرای 
چندی، از حق 

کشی ها و 
مظالم بعضی 
از صاحبان 

کارخانه ها داد 
سخن رانده اند. 
کودکانی که در 
این کارخانه ها 
باالجبار کار 

می کردند 
را به باد 

انتقاد گرفته 
و اربابان را 
مقصر عقب 

مانده گی آن ها 
دانسته اند
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در راه وطــن آنـ چه نهفتند و نگفتند
ما در ســر بــازار بگفتیم و نوشتیم

المنــه هلل که نمــردیم و بدیـــدیم
شد سبز همان تخم که پارینه بکشتیم
بر یاد همان دم که سپردیم به خاکت

این دسته گل را به مزار تو بهشتیم
4( فرش ستارخان:

ایــن فرش در انــدازه کوچک و تابلویــی در اتاق رییس خانه 
مشــروطه نصب گردیده است. متأســفانه از بافنده این فرش  
اطالعی در دســت راقم این سطور نیست. به غیر از فرش یاد 
شده پرتره ای دیگر از ستارخان در سال های اخیر در تبریز به 
توسط هنرمند گرامی آقای »یعقوب عبدی« بافته شده که یک 

بار در خانه پروین اعتصامی به نمایش گذاشته شده بود.
5( فرش معروف باسکرویل:

فرش یاد شــده به سبب قهرمانی های باسکرویل آمریکایی که 
در جنگ های یازده ماهه تبریز جانفشــانی های زیادی از خود 
به یادگار گذاشــت و در نهایت جان خود را در اوج جوانی در 
جنگ های خونین شــام قازان از دست داد و بافته شده است. 
مردم قدر شــناس تبریز پرتره ای از عکس او را از فرش بافته 
و قرار بود که به مــادر داغدار آن جوان ناکام تقدیم کنند که 
متأســفانه علی رغم تالش های جمعی از مجاهدان وقت صدر 
مشــروطیت این کار عملی نشد و مســموع است که در حال 

حاضر این فرش یادگاری در خانه یکی از اعیان طهران ظاهراً 
از دیــواری آویزان و به جلوه گری می پــردازد! در کنار عکس 
آن جنگنده مجاهد این عبارات دیده می شــوند: تصویر مستر 
بسکرویل یادگار قدرشناسی از طرف جمعیت خیریه مرکزی 

ایران تبریز.
6- فرش در نهضت شیخ محمد خیابانی:

در دوره قیام قائد اعظم آذربایجان، زنده نام شیخ محمد خیابانی 
جایــگاه فرش همچنان مورد عنایت تجــار و هنرمندان بود و 
پس از اینکه قیام بیش از شــش ماه نمی توانــد دوام بیاورد 
و با دسیسه افراد مکاری چون مخبرالسلطنه هدایت سرکوب 
می گردد و به خون می نشیند، بافندگان فرش نیز با بافتن پرتره 

شیخ، یاد و نامش را گرامی داشتند.
این فــرش نفیس را که هنرمند گمنام آقــای حداد بافته در 
حال حاضر در موزه مشروطه آذربایجان نگهداری و محافظت 
می شــود. در این فرش این اشــعار در البالی فرش و متن آن 

مشاهده می گردد:
ای توبه آزادگان ستوده خداوند

قائد فرزانه راد مــرد هنرمند
کشــــور زردشت راز نطق بلیغت

از اوستای دیگر آیـد و پازند
بود به گلزار عشــق بلبل شیدا

بود به بستـان فضل نخل برومند
همچو خیابانی شهید به گیتی

مادر ایران دگر نزاید فرزند
رفته زهجرت هزاروسیصدوسی ونه
رفت به خلوتسرای خاص خداوند

7( فرش در قیام کلنل محمدتقی خان پسیان:
از قیام سه ماهه کلنل محمدتقی خان پسیان اگر چه سخن ها 
گفته و نوشته اند ولی امروزه هم گه گاهی سخن، موضوع و یا 
سند بکری می توان یافت. به گمان من نقش و جایگاه فرش در 
این دوره مورد مطالعه قرار نگرفته است. اما به عنوان مثال در 
عکســی به یادگار مانده از کلنل مشاهده می شود که در پشت 
ســر وی فرشی آویزان شده که  نقش آن، آذربایجانی نبوده و 

نقش قالی ترکمنی است.

عکسی به 
یادگار مانده از 
کلنل مشاهده 
می شود که 

در پشت سر 
وی فرشی 

آویزان شده 
که  نقش آن، 
آذربایجانی 

نبوده و نقش 
قالی ترکمنی 

است
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8( فرش در دوران یکساله آذربایجان:
در این دوره نیز فرش از جایگاه واالی خود هم چنان برخوردار 
بود و هیچ از ارزش آن کاســته نشد. در عکس های به یادگار 
مانده از آن ایام فرش همچنان در طاق های نصرت و مراسم های 
جشــن و اعیاد و غیره از دیوارها و طاق ها آویزان و ارزش خود 

را به ُرخ کشیده است.
9( فرش در دوره مصدق:

ایــن دوره نیز به گمانم یکی از ادوار طالئی فرش بود. چرا که 
صــادرات فرش به خارج به خصوص آلمــان و کویت ارزش و 

جایگاه فرش آذربایجان را دو صد چندان کرده بود.
10( فرش در حال حاضر:

امروزه نیز فرش دســتباف هم چنان جایــگاه خود را علی رغم 
ورود فرش های ماشینی از دســت نداده و جزء اشیای قیمتی 
و ارزشمند میان خانواده ها محســوب می گردد. امروزه نیز هر 
دختری که به خانه بخت می رود حتماً که باید در بساط جهیزیه 
خود تخته فرشی را داشته باشد. جالب است که در مراسم های 
سنتی مثاًل در مراسم چهلم یا سالگرد فوت، بر سر مزار متوفی 

معموالً فرشی را می گسترانند و یادش را عزیز می دارند. 
11( پیشه ها و شهرت های مرتبط با فرش:

با ورود فرش های ماشینی بعضی از شغل های مرتبط با فرش 
نیز کم کم از گردونه خارج شده یا به اصطالح در حال انقراض 
هســتند. مانند رنگرزی، رفوگری و چندین پیشــۀ دیگر. اما 
شهرت های مرتبط: با فرش که از سال 1304 یعنی بعد از رواج 
شناسنامه های رسمی در تبریز رایج است و این رواج بر اساس 
گستردگی همان حرفه و پیشه بوده می توان برشمرد؛ از جمله 
رنگرزی، بویاقچی، فرشفروش، فرشی، فرشچی، دارچی، دفعه 

چی، ایپچی، روفه گر، بافنده، رنگرز زاده، فرشباف و...
12( نقش و جایگاه فرش در ادبیات:

در ســی- چهل ســال اخیر نیز فرش وارد ادبیات سیاسی 
شده و جایگاه  بخصوصی کسب کرده است. شعرای چندی، 
از حق کشــی ها و مظالم بعضی از صاحبــان کارخانه ها داد 
ســخن رانده اند. کودکانی که در این کارخانه ها باالجبار کار 
می کردنــد را به بــاد انتقاد گرفته و اربابــان را مقصر عقب 
ماندگی آنها دانســته اند. جالب اســت که موضوع فرش به 
جمــع خوانندگان و نوازندگان نیز تســری پیدا کرده بود به 
عنوان نمونه به شعری از استاد شعر و موسیقی، بهروز دولت 
آبادی با تخلص شعری »چای اوغلو« توجه می نمائیم. شعر 
تقدیمی در اوایل انقالب ســروده شده و بارها توسط عاشقها 
از تریبون های رسمی از جمله دانشگاه اجرا و مورد استقبال 

قرار گرفته است.
نیه صف باغالییب باخیر سیز منه؟

قانالرین رنگی دیر بویویوب منی

اینجه بارماقالرال مظلوم باالالر
گئجه لر یاتماییب توخویوب منی

دردیمی دئشمه یین داغیلین گئدین
آلیشیب یانیرام سبب کاریما

حسرتلی گوزلردی قوینومدا یاتان
دئیشیب فخر ائتمه یین صنعتکاریما

سویوق زئرزمیده نازیک بیلک لر
حله ده قلبیمه دفه دویورلر

آلنیمداکی رنگیم بارماق قانی دیر
یئنه دئییب توخوجومو سویورلر
ایسترسیز اوزومو تانیدام سیزه 

گئدک کرخانایا دزگاه باشینا
اوشاقالر اوخوسون غملی سوزلرین

آالق دفترلرین باخاق یاشینا
بئش یاشیندا قیزالر تازا گلین لر
صبح اذانی شیرین یوخو چاغیندا

دیسگیدیر یوخودان قاپینین سسی
اوشاقالر دوزولوب قاپی دالیندا

بیری فیشقا چالیر بیری باغیریر
هامیسی بیرله شیب علی چاغیریر

بیری ناهارینی سوخور جیبینه
ایت لری قوغورالر دربند دیبینه

آنا عشق اوجاغی محبت داغی
بیر الینده دستمال بیر الده چورک

بودور آغزالماسی ، بودور ناهاری
گیجه لدیر باشیمی اذانین سسی
آیاخ لین باالالر عوریان قاچیرالر
ییرتیر قوالغیمی اربابین سسی
دزگاهین باشیندا خیردا باالالر

اوزلرین چئویریب قوغورالر منی
کیفسه میش هاوادا قانلی پیچاقالر
ایلمه گین ایچینده بوغورالر منی

آچیلین داغیلین قانلی دویونلر
بوغمایین سسیمی ظالیم زالی الر
چورویون توکولون دار آغاج الری
بوغمایین سسیمی ظالیم قالی الر

باغلی پنجره یه پرده سالمایین
اویارام داغالری باخارام گونه

اورتمه یین قاپالری کور قوش دئییلم
آچارام قاچارام چاتارام گونه.

در پایان، متن شــعری را که مرحوم حسن پناهنده )پناهی( 
خواننده به نام چند دهه قبل در موضوع دخترک فرشباف با 

گویش تبریز خوانده بود را به اتفاق مرور می کنیم:
بیر ساری سال بیر قره شانه ویریب تئل لره

توک زولف لرین آغ اوزه قوربانام او هنره
تبریز فرشی توخورساننه اورک دن اوخورسان

ائله کی سن باخیر سان )آی باالم(
یاندیریرسان یاخیر سان )2(

دفعه نی ویر گول بوتاآغیز پوسته لب غونچا
گول غنچه لر ایچینده
نه قالمیسان یالقیزجا

تبریز فرشی توخورساننه اورک دن اوخورسان
ائله کی سن باخیرسان )آی باالم(

یاندیرسان یاخیرسان )2(

با ورود 
فرش های 
ماشینی 

بعضی از 
شغل های 
مرتبط با 

فرش نیز کم 
کم از گردونه 
خارج شده یا 
به اصطالح در 
حال انقراض 
هستند. مانند 

رنگرزی، 
رفوگری و 

چندین پیشۀ 
دیگر
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 تار نقـش
در هزار پود رنگ

مجموعــه ای از نفیس ترین و زیباترین 
ســاختمانی  در  ایــران  فرش هــای 
گردآوری شده که 22 بهمن 1356 به 
عنوان موزه ملی فرش ایران گشــایش 
یافــت. در این موزه صدها نمونه فرش 
از نقاط مختلف کشــور گردآوری شده 
تا بیانگر بخشــی از زیبایی های هنری 
باشــد که از 2500 سال پیش تاکنون 

در ایران رایج است.  
در میــان هیاهــوی خیابــان کارگر، 
مجموعه های پارک الله، موزه هنرهای 
معاصر و همین طــور موزه ملی فرش 
فضــای فرهنگی خوبی بــرای گذران 
اوقات فراغت و آشــنایی با تاریخ، هنر 
و فرهنــگ ایجاد کرده اســت. گرچه 
خیلی ها از وجود مــوزه فرش بی خبر 
هستند، چراکه این موزه کمی مهجور 
و دورافتــاده اســت و هم چــون موزه 
هنرهــای معاصر طرفــداران امروزی 
زیادی ندارد و تنها آنان که به دســتان 
پینه بسته هنرمندان و ذهن های خالق 
طراحان فرش اعتقاد دارند نشــانی آن 

را می دانند. 
ورودی مــوزه ملی فــرش در خیابان 
ورودی چند  اســت. جلــوی  فاطمی 
حوضچــه ماننــد و یــک در ورودی 
میله ای که کیوسکی کنار آن قرار دارد، 
محل استقرار سربازی از نیروهای یگان 
حفاظت میراث فرهنگی اســت که در 

آن کشیک می دهد. 
موزه ملــی فرش از جمله معدود موزه 
های کشــور اســت که برای معلوالن 
بهسازی شــده و هرجا که پله ای دارد 
در کنــار آن رمپــی چوبی نیــز قرار 
گرفته کــه حرکت را بــرای صاحبان 

ویلچیر آسان می کند. این بهسازی به 
تازگــی رخ داده و به این ترتیب یکی 
از موزه های پیشــرو در این زمینه به 

شمار می رود. 
از ورودی خیابان که وارد شــوید یک 
راهروی عریض با فضای سبز دلنشینی 
را باید پشــت ســرگذارید تا به موزه 
برسید.  نرسیده به پله های اصلی موزه، 
نمازخانه سیمانی را حتما ببینید. این 
نمازخانه با یک جفت کفش آهنی که 
جلوی آن جفت شــده از آثار معماری 

کامران دیباست. 
او در این باره می گوید: »یکی از عناصر 
جالــب این طرح یک نمازخانه اســت 
کــه به قول یکــی از معمــاران عرب 
خالص ترین و ســاده ترین فرم مسجد 
اســت. فکر ایجاد این نمازخانه وقتی 
به ذهنم خطور کرد که دیدم کارگران 
ســاختمان موزه و برخی از رهگذران 
در ایــن محوطه نماز می گزارند، اما در 
جهت غلط. از روحانی یکی از مساجد 
محل خواســتیم جهت قبله را تعیین 
کند. وقتی جهت درست تعیین شد به 
این فکر افتادم که ایجاد فضای خلوت، 
دور از هیاهوی خیابان برای نمازگزاران 
جالــب و مفید باشــد.« دیبــا غیر از 
ســاخت این نمازخانه، طراحی فضا و 
محوطه ســازی ضلع غربی پارک الله، 
یعنی محوطه شــمال مــوزه هنرهای 
معاصر تــا موزه فــرش را نیز طراحی 
کرده و بــا ایجاد دروازه و تعیین محل 
استقرار کیوسک هایی برای جلب توجه 
جمعیت در شــمال مــوزه، یک محور 

جدید برای پارک گشود. 
از نمازخانــه کــه عبور کنیــد بازهم 
چند پله رو به بــاال و البته یک رمپ. 
ساختمان 3400 مترمربعی موزه فرش 
با الهام از دارهای قالی توسط عبدالعزیز 
دانشگاه  استاد  معمار،  فرمان فرماییان، 

نگاهی به موزه ملی فرش ایران
در بعد از ظهرهای بهتر

مجموعه ای از 
نفیس ترین 
و زیباترین 
فرش های 
ایران در 

ساختمانی 
گردآوری 

شده که 22 
بهمن 1356 به 
عنوان موزه 
ملی فرش 

ایران گشایش 
یافت

مرجان حاجی رحیمی
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تهران و از بنیانگذاران نظام مهندســی 
جدید ساخته شد.

در ورودی ساختمان به صورت خودکار 
بــه روی بازدیدکنندگان باز و بســته 
می شــود. این جا باید بلیت تهیه کنید 
و اگر خواســتید راهنمای موزه را که 
فقط یک نفر است برای توضیح بیشتر 

دعوت به همراهی کنید.

از فرش های ریزبافت تا گلیم و زیلو
وارد موزه که شوید ساختمان سیمانی 
و تلفیق فرش هــای ریزبافت محیط را 
از هیاهوی بیــرون مجزا می کند. موزه 
فرش محل نگهداری هر نوع زیراندازی 
است که در طول تاریخ از آن استفاده 
می شــده، گرچه تنها فرش ها هستند 
کــه شــانس نمایــش در تاالرهــای 
موزه دارند. ســالن اول ســالن نمایش 
فرش های بزرگی است که یکی از آن ها 
ریزبافت ترین فرش موزه است که 105 
رج بوده و یکی از فرش هایی است که 
توسط عمواوغلی با طرح لچک و ترنج 
و اندازه 6 در 4 متر بافته شــده است. 

این جا کافی شــاپ موزه و همین طور 
فروشــگاهی برای خریــد محصوالت 

صنایع دستی نیز وجود دارد. 
در ســالن اصلی نمایش مــوزه فرش 
حــدود 130 تخته فــرش وجود دارد 
که برای دیدن آن ها باید وارد ســالن 
شــد، ولی پیش از آن باید روکش های 
پالستیکی را روی کفش هایتان بپوشید 
چرا که به تازگی موکت های مجموعه 
شسته شده و البته گرد و خاک زیادی 
ناشی از کفش های آلوده محیط را برای 

فرش های نفیس موزه ناامن می کند. 
پــس از ورود مثل هر مــوزه یا گالری 
دیگر بازدید را از ســمت راســت باید 
آغاز کــرد که در ابتدا نقشــه ایران با 
پراکندگی نقاط بافت فرش به چشــم 
می خورد. پس از آن رنگ های طبیعی 
که در گذشته فرش ها با آن رنگ آمیزی 
می شدند هم چون گندل، قارا، اسپرک، 
پوســت انار، نیل، رنــاس، قرمزدان و 
غــوره و البته زاج ســفید که خاصیت 
تثبیت کنندگــی رنگ ها را دارد و بعد 
هم وســایل قالیبافی چون دار، قیچی، 

قالب، شانه و...
در کنــار این ها نمونه بافته شــده ای 
از فــرش پازیریک وجــود دارد. فرش 
یافت  فــرش  قدیمی ترین  پازیریــک 
شده در دنیاســت که در سال 1949 
توسط ســرگی رودنکو، باستان شناس 
روس در دره پازیریک در کنار اشــیاء 
باستانی دیگری در گور یخ زده یکی از 
فرمانروایان ســکایی کشف شد. فرش 
پازیریک یک قالی پشمی با رنگ های 
زنده  است. این فرش مربعی شکل و در 
حدود 1٫98 در 1٫89 مترمربع اســت 
و نقش هایی که در آن دیده می شــود 
شامل تصویر ســوارکاران، آهوهای در 
حال چرا کردن و جانوران افسانه ای با 
سر عقاب و بدن شیر است و حاشیه ای 
گل دار دارد و در حــال حاضر در موزه 

آرمیتاژ روسیه نگهداری می شود. 
فرش های موزه فرش بر اساس منطقه 
بافندگی آن دســته بندی و به نمایش 
گذاشــته شــده اند. فرش ها از منطقه 
بافــت آذربایجان شــروع شــده و به 
اصفهان، کاشان، کرمان و تهران ختم 

قدیمی ترین 
فرش موزه 

فرشی است که 
در اواخر قرن 
دهم توسط 
هنرمندان 

کاشان بافته 
شده و 3 در 
5 مترمربع 
اندازه آن 

است. طرح 
این فرش لچک 
ترنج حیوان 
دار و 40 رج 

است
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می شود. 

فرش های ویژه
قدیمی تریــن فرش این موزه، فرشــی 
اســت که در اواخر قرن دهم توســط 
هنرمنــدان کاشــان بافته شــده و 3 
در 5 مترمربــع انــدازه آن  طرح این 
فرش، لچــک ترنج حیــوان دار و 40 
رج اســت. مالک این فــرش بی نظیر 
»رومن سنگشــکو« شاهزاده لهستانی 
بــوده و به همین دلیــل این فرش به 
فرش سنگشکو معروف است. در نقش 
مرکزی این قالی اســب سوارهای در 
حال شــکار دیده می شــوند، حاشیه 
فرش هم از طرح شکار و گرفت و گیر 
برخــوردار بوده،  با ایــن تفاوت که در 
حاشیه ها شکار یک حیوان توسط یک 
حیوان دیگر تصویر شده است. با وجود 
نقش کــردن ایــن درگیری ها، تصویر 
درخت زندگی و دو انســان در مقابل 
یکدیگر در حاشیه های این فرش بافته 

شده اند. 
فرش های  دیگــر  از  پولونــز  فــرش 
قدیمی موزه فرش است که پودکشی 
آن از نقره انجام و به ســفارش دربار 
لهستان بافته شــده است. این فرش 
نیز در قرن یازدهم بافته شــده و 55 
رج اســت اندازه آن نیز 4 در یک متر 
و 80 ســانتیمتر. می گوینــد در دنیا 
پولونز موجود است  400 تخته فرش 
که هفــت تخته آن در مــوزه فرش 

نگهداری می شود. 
فرش های کتیبــه دار زیاد در موزه به 
چشــم می خورند برخــی از آن ها نام 

بافنده را دارد برخی دیگر نام سفارش 
دهنــده و برخی نام کســی کــه باید 
فرش به او اهدا می شــد، فتحعلیشاه، 

ناصرالدین شاه، احمد شاه قاجار... 
از دیگر فرش هــای کم نظیر این موزه 
فرشی است که طرح ســبزیکار دارد. 
این طرح سرشــار از گل های طبیعی 
از جمله نســترن و برگ هایی است که 
گاه با حاشیه و گاه بدون حاشیه بافته 
می شــود و از کثرت گل، گیاه و زمینه 
ســبزرنگ به ســبزیکار معروف است. 
خالق این نوع فرش شــخصی بوده به 
نام »استاد حسن خان شاهرخی« و در 

کرمان بافته شده است. 
از دیگر بافته هــای قدیمی موزه فرش 
یک نمــد اســت کــه در محفظه ای 
شیشــه ای نگهداری می شود و مربوط 
بــه قــرن 11 قمری زمــان حکومت 
صفویان اســت. اندازه ایــن نمد کرم 
رنگ با حاشــیه هایی از اسامی ائمه و 
خداوند است یک متر در یک متر و 60 
سانتی متر اســت و طرح آن محرابی و 
به عنوان جانماز از آن استفاده می شده 

است. 
پادشــاهان،  بــا طرح های  فرش هایی 
زندگی مردمان عشــایر و روستایی و 
همین طــور ورزش هایی چون چوگان 
نیز از دیگر فرش های موزه فرش است. 
اما قدیمی ترین بافته مــوزه یک زیلو 
است که عمرش به قرن نهم برمی گردد 
و در یزد بافته شده است. این زیلو فعاًل 

در سالن نمایش نیست. 

فرش ها چطور نگهداری می شوند؟

فرش های موزه 
و همین طور 
آن هایی که در 

مخازن نگهداری 
می شوند سالی 
یکبار معموالً 
در خردادماه 

زمانی که 
آفتاب سوزان 
نیست و از 

بارندگی های 
فصلی خبری 

نیست، به 
اصطالح 
هوادهی 
می شود

در بعد از ظهرهای بهتر
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اما شــرایط نگهــداری فرش هــای موزه ای 
شرایطی سخت و دقیق است. پریسا بیضایی، 
مســئول مــوزه داری موزه ملی فــرش ایران 
دراین باره توضیح می دهد: »فرش ها زمانی که 
به اصطالح خسته و یا این که دچار آسیب های 
جدی شــده باشند، عوض می شــوند و همه 

این ها بستگی به استقامت فرش ها دارد.«
او ادامــه می دهد: »فرش هــای موزه و همین 
طور آن هایی که در مخازن نگهداری می شوند 
ســالی یکبار معمــوالً در خردادماه زمانی که 
آفتاب ســوزان نیست و از بارندگی های فصلی 
خبری نیست، به اصطالح هوادهی می شوند، 
بــه این معنی که یک صبح تا ظهر آن ها را در 
محوطه موزه زیر ســقف پهن می کنند تا هم 
بازدیدی از آن ها شود و هم اگر حشره ای بین 
فرش باشــد و یا نم زدگی داشته باشد سریع 

رسیدگی شوند.«
تمیز کــردن فرش ها نیز قلــق خاص خود را 
دارد. آن هــا را معموالً با بــورس یا جاروبرقی 
فشار کم هر دو یا ســه ماه یک بار می روبند. 
خیلی کــم پیش می آید که فرش ها شســته 

شوند مگر این که واقعا نیاز به شستشو داشته 
باشــند که آن هم پروسه خاص خود را دارد و 

نیاز به یک برنامه مطالعاتی.
بیضایی از دیگر شرایط نگهداری فرش ها به دما 
و رطوبت اشاره می کند و می گوید: »نوسان دما 
و رطوبت از بیشترین خطرهایی است که برای 
فرش های موزه ای آسیب زا هستند. معموالً دما 
باید حدود 24 درجه و رطوبت 60 درجه باشد 
و فرش ها از نور طبیعــی چون آفتاب باید به 
دور باشند. هم چنین پروژکتورهای فیلتر نشده 
به دلیل گرما و نور مقطعی زیاد نیز آســیب زا 
هستند. هم چون پروژکتورهای فیلمبرداری یا 

فلش دوربین های عکاسی.«

کتابخانه موزه فرش
موزه ملی فرش ایران یکی از معدود موزه های 
کشور اســت که کتابخانه تخصصی دارد. در 
کتابخانــه موزه حــدود 3500 جلد کتاب به 
زبان های فارســی ، عربی ، فرانسه ، انگلیسی و 
آلمانی در اختیار هنر دوســتان و پژوهشگران 

قرار می گیرد.  

هم چنیــن بهتریــن کتاب هــا و نشــریات و 
تحقیقات مربوط به فرش ایــران و قالی های 
مشــرق زمین به طورکلــی و کتاب هایی در 
زمینه مذهب ، هنر و ادبیات ایران در کتابخانه 

موزه موجود است .

چطور برویم؟
موزه فــرش ایران در تهــران، تقاطع خیابان 
فاطمــی با خیابان کارگر اســت. می توانید از 
مترو هم اســتفاده کنید و  ایســتگاه میدان 
انقالب پیاده شــوید و ســپس بــا اتوبوس یا 
تاکسی خود را به موزه فرش برسانید، استفاده 
از خودروی شــخصی به دلیل نبود پارکینگ 

پیشنهاد نمی شود. 

چقدر باید هزینه کنیم؟
اگر نخواهید ســوغاتی و صنایع دستی بخرید 
و یا از کافی شــاپ مجموعه اســتفاده کنید 
فقــط 1500 تومان باید بلیت موزه بخرید که 
ایــن قیمت برای خارجی ها به 10 هزار تومان 

افزایش می یابد.
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خاندانی با اصالت فرش تربیز

کمتر کســی در عالم فرش اصیل دستباف تبریز می توان یافت که 
با برند فــرش صدقیانی که روزگاری جز شــاخص ترین فرش های 
صادراتی تبریز به کشــورهای جهان از جمله امریکا بود آشنا نبوده 

باشد.
در ایــن مجال کوتاه قصد دارم به معرفی خاندانی از دیار تبریز که 
ســال ها جز پیشروان صنعت فرش نفیس دستباف بوده اند و امروز 
اکثــر آثار این خاندان زینت بخش برخی موزه های جهان اســت 

بپردازم.
نقل اســت که که ایل )صد آقایان( متشــکل از صد از بزرگمرد در 
نزدیکی های شیراز زندگی می کردند و به هنگام سلطنت نادر شاه به 
جهت تأمین امنیت شمالغرب کشور به نزدیکی سلماس کوچ داده 
می شوند و این ایل که به صدقیان شهرت داشتند روستای صدقیان 
را تشکیل داده و در سال 1306 که زلزله مهیبی شهرستان سلماس 
را به تلی از خاک مبدل ســاخت. این روســتا در بازسازی شهر به 
شهرســتان جدید سلماس که به اسم »شاهپور« نامیده شد ملحق 

گردید.
بزرگ این خاندان »حاج محمد صدقیانی« نام داشــت که وی در 
اوایل قاجار به تبریز آمده و در خانه ای بسیار مجلل و بزرگ در کوی 
شتربان تبریز ساکن می شود. حاج محمد صدقیانی چهار فرزند پسر 
به نام های احمد، حمد، علی و ابوالقاسم داشته که حاج احمد و حاج 
حمد جزء ثروتمندتریــن افراد روزگار خود بوده و در کار تجارت و 

ملک داری و تأسیس کارخانه قالی بافی فعالیت داشتند. 
علی صدقیانی در جوانی فوت کرده و پسری به نام رسول داشت که 
در زمان مشــروطه این تاجر به نام ساکن استانبول به تبریز آمده و 
به تأسیس مرکز غیبی تبریز از پیشروان آزادیخواه مشروطه طلب 

تبریز شــد. از فرزندان حاج حمد، حــاج کریم صدقیانی به همراه 
فرزندان تاجر احمد بزرگترین کارخانه فرش دســتباف تبریز را در 
محله شتربان تبریز برپا نمودند که در بین این خانواده چندین نفر 
نیز در سایر بالد از جمله استانبول و شهرهای آمریکا ساکن شده اند 

تا کار تجارت فرش تبریز را در آن کشورها رونق بخشند. 
از معروفترین فرزندان تاجر احمد صدقیانی می توان به »حاج علی 
اکبر صدقیانی« که قریب به 50 سال ریاست اتاق بازرگانی تجارت 

تبریز را بر عهده داشت، نام برد. 
مهدی مجتهدی در کتاب رجال آذربایجان در عصر مشروطیت در 
مورد وی می نویسد: از مبرزترین تجار و از محمرین است. چند سال 
در استانبول اقامت داشته از مؤسسین کارخانه چرم سازی خسروی 
اســت. وی غالباً به ریاست اتاق بازرگانی انتخاب می شود و به جهت 
احترام و نفوذی که دارد دعاوی بین تجار را با کدخدا منشــی حل 
می نماید. حاج میرزا علی اکبر کارخانه فرش بافی تأسیس کرده بود 
که شهرت بزرگی داشت و حتی محمدرضا شاه قسمتی از فرش های 

قصر خود را به آن کارخانه سفارش داده بود. 
هم چنان که مجتهدی در کتاب خود نیز به آن اشــاره نموده است، 
کارخانــه صدقیانی جــزء معتبرترین کارخانه فــرش تبریز بود و 
فرش های این نام تجاری از شهرت جهانی برخوردار بود که امروزه 

در حکم آنتیک به شمار می رود.
فرش های بافته شــده نفیس این کارخانه روانــه بازارهای آمریکا، 

استانبول و تفلیس می شد.
فرش کاستلی- صدقیانی

حاج علی اکبر صدقیانی به همراهی پســر عموی خود حاج کریم 
صدقیانی اقدام به تأسیس شرکتی تجاری برای فرش می کنند. این 
شراکت برای تأسیس دفتر تجاری در شهر نیویورک آمریکا بود که 
در سند مربوط به شراکت نامه این مؤسسه چندین نکته مهمی ذکر 

شده که در ادامه به آنها می پردازم.
- اول این که به هر طریــق ممکن، طرفین تعهد نمودند که مدت 

پنجاه سال این دفتر تجاری نیویورک را حفظ  نمایند.

کریم میمنت نژاد
 پژوهشگر و

مدیر مسئول سایت صاحب دیوان

واقعیت امر این 
است که چون ما 
سلیقه مشتری 
خارجی مان را 
نمی دانیم، ولی 

مشتری خارجی، 
سلیقه ما را 

می داند، برای 
همین، وقتی 
فرش مان را 

صادر می کنیم، 
آن ها هم برایمان 
واردش می کنند 

تا بگویند به 
فکر ما بوده اند 
و مطابق سلیقه 
ما پیش رفته اند

در بعد از ظهرهای بهتر
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- تابلوی دفتر و اداره نیویورک باید به خط بزرگ »تجارتخانه 
حاجی علی اکبر و حاجی کریم صدقیانی« نوشته شود.

تاریخ تنظیم این شــراکت نامه مربوط به 1313 شمســی 
است. در ادامه فعالیت این شــرکت در شهر نیویورک این 
پسر عموها با فردی خارجی به نام »کاستلی« وارد تجارت 
و شراکت می شوند که نتیجه این شراکت تأسیس کارخانه-
های فرش بافی در تبریز به نام شــرکت فرش »کاستلی- 
صدقیانی«اســت. فرش های تولید شــده در این کارخانه 
که امروزه در زمره مشــهورترین فرشهای تبریز می باشد به 
کشــورهای خارجی صادر می شد و به روی اکثر این فرشها 

نشان »کاستلی- صدقیانی« بافته شده است.
از ویژگی های فرش ــهای بافته شده کارخانه صدقیانی می-
توان به تنوع رنگ اشــاره کرد. هم چنین یکی از مبرزترین 

نقاش هــای تبریز، در اســتخدام صدقیانی ها به 
طراحی نقشــه های منحصر بــه فرد فرش 

می پرداخته است.
مفاد تأسیس شرکت فرش صدقیانی 

پس از تأســیس شرکت مشترک حاج 
علی اکبر و حاج کریم صدقیانی برای 
اداره این شرکت برنامه و اساسنامه ای 
تنظیم شده است. اصل این اساسنامه 
امروزه در دســترس است و در ذیل به 

مفاد آن اشاره می شود:
ماده اول: اصل مرکز تبریز اســت و استانبول و سایر نقاط و 

محل ها شعبه است. 
ماده دوم: سر پاکت و کاغذها و قبوضات و برات های رسمی با 
آدرس مخصوص حاج علی اکبر و حاج کریم صدقیانی باشد 

چاپ خواهد شد. 
ماده سوم: محاسبات و مکتوبات را با اصول قانون تجارت های 
اروپا یعنی با اصول جدید مرتب و منظم مطابق خواهد شد.
ماده چهارم: هر یکی از جنابان معزی الیه اضافه از سرمایه پول 
داشته باشد، می تواند به همین شرکت به عنوان قرض بدهد 

)البته با قرار معین(.
ماده پنجم: در این تجارتخانه به هیچ وجه من الوجه قرض 
داده نخواهد شــد. مگر به آقایانی که به این شــرکت مال 

التجاره بفروشند.
ماده ششم: در این شرکت تجارت فرش کمیسیون خواهد 
شد و به اقتضای وقت ســایر تجارت به صالحدید طرفین 

می توان کرد. 
ماده هفتم: شــعبه های این تجارتخانه هر ســه ماه خالصه 
محاســبات را به مرکز کل که تبریز می باشد با اصول جدید 

خواهد فرستاد. 
ماده هشتم: قبض یا چک ها با مهر مخصوص اداره تجارت که 
به اسم حاج علی اکبر و حاج کریم آقا صدقیانی است خواهد 
شد، با چک های مخصوصی آدرس که معلوم است امضاء با 
حاج علی اکبر یا حاج کریم هر دو یکی است به شرط این که 

در دفتر مخصوص ادراه تجارت ثبت شده باشد.
ماده نهم: در هر ســال منافع هر قدر و هر چه بوده باشــد 
طرفین اختیار دارند بهر خود، تومانی پنج هزار 

دینار بردارند. 
امضاء: حاج علی اکبر

امضاء: حاج کریم
چنان چه از اســناد باقی مانده از این 
خانــدان بزرگ کــه در تولید صنعت 
فــرش و تجــارت در روزگار قاجــار و 
پهلوی اول گوی رقابت را از سایر رقبای 
خود ربوده بودند برمی آید، کار تجارت فرش 
تبریز به واســطه فعالیت گسترده این خاندان بر 
طبق اصول تجاری انجام می شــده اســت که در نوع خود 

مترقی به حساب می آید. 
در ســند ذیل که مربوط به ســیاهه اداره گمرک تبریز در 
ســال 1301 می باشــد شــرکت فرش صدقیان به ممالک 
آمریکا، انگلیس، فرانسه، سوئیس، آسیای عثمانی فرش های 
پشمی و ابریشــمی صادر نموده است که در نگاهی دقیق 
به تعداد صــادرات واقعاً میزان نفوذ فرش تبریز در ســایر 
مملکت ها کامالً مشهود اســت؛ چرا که در عرض یک سال در 
حــدود 78601 تخته قالی با قیمت تقریبی یک میلیون و 
دویست هزار تومان به کشورهای فوق الذکر صادرات داشته 
است.  پانویس: رجال آذربایجان در عصر مشروطیت، مهدی 
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هر هزار سال  یک  بار 
فرشته ها قالی  جهان  

را در هفت  آسمان  
می تکانند، تا گرد و 
خاک  هزار ساله اش  

بریزد و هر بار با خود 
می گویند:

»این  نیست  قالی ای  
که  قرار بود انسان  

ببافد، این  فرش  فاجعه  
است.«

با زمینه  سرخ  
خون  و حاشیه های  

کبود معصیت، با 
طرح های  گناه  و 

نقش  برجسته های  
ستم، فرشته ها گریه  

می کنند و قالی  آدم  را 
می تکانند و دوباره  با 
اندوه  بر زمین  پهنش  

می کنند.
رنگ  در رنگ، گره  در 

گره، نقش  در نقش، 
قالی  بزرگی  است  

زندگی،  که  تو می بافی  
و من  می بافم ، همه  
بافنده ایم، می بافیم  

و نقش  می زنیم، 
می بافیم  و رج  به  رج  

باال می بریم، می بافیم  و 
می گسترانیم.

دار این  جهان  را خدا 
برپا کرد و خدا بود 

که  فرمود: »ببافید« 
و آدم  نخستین  گره  

را بر پود قالی زندگی  
زد و هر که  آمد، 

گره ای  تازه  زد و رنگی  
ریخت  و طرحی  بافت 
و چنین  شد که  قالی  
آدمی  رنگ  رنگ  شد، 
آمیزه ای  از زیبایی و 

نازیبایی، سایه  روشنی  
از گناه  و صواب. گره  

تو هم تا ابد بر این  
قالی  خواهد ماند، طرح  
و نقشت  نیز، و هزاران 

سال  بعد، آدمیان  بر 
فرشی  خواهند زیست  

که  گوشه ای  از آن  
را تو بافته ای. کاش  

گوشه ای  را که  سهم  
توست، زیباتر ببافی.

زندگی یک قالی 
بزرگ است

فقط کافی است که 
بدانید سال هاست اقتصاد 
وارونه را جایگزین اقتصاد 

ناوارونه کرده اند تا در مواجهه با 
این پدیده ها دچار انبساط و انقباض 

نشده و ریلکس بمانید و بگویید 
که نه خانی آمده و نه خانی 

رفته...
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 بودن یا نبودن
مسئله فرش این است!

ســالیان سال اســت که فرش به عنوان یکی از اقسام جهیزیه 
دختــران ایرانی و به عنــوان لوازم اولیه زندگــی مورد توجه 
خانواده ها اســت و گاه حتی در خاطرات مادران و زنان قدیم 
بر ســر نوع و جنس و کیفیت آن بحث  ها صورت می گیرد. در 
ادبیات مــا هم آثار متعددی درباره ارزش های مادی و معنوی 
خلق شده است که نشان از اهمیت این کاال در زندگی ساکنان 
این کهن دیار دارد. فرش به عنوان یکی از جهانی ترین  های هنر 
دســت مردم این مرزپرگهر به شمار می رود و به شکلی هر جا 
سخن از این هنر باشد، نام ایران نیز به میان می آید. چنان چه 
می توان آن را به عنوان بخشی از هویت ایران در جهان به ویژه 

در دوران قدیم بدانیم.

رقابت نفس گیر
همه آن چه گفته شــد دستمایه ای از گذشته داشت و ناظر بر 
زندگی ســنتی و به شــکل اصیل ایرانی بود و البته آن چه در 

جایــگاه جهانی برای هنر فرش بافی ایران مطرح اســت، بعید 
است به این زودی ها دستخوش تغییر شود، اما زندگی در حال 
گذر اســت و تمایل به زندگی مدرن و شمایل جدید با شتاب 

فراوان غیرقابل انکار است. 
بر همین اســاس اگر تا به امروز جنس و نوع فرش، دستباف 
بودن و نبودن آن، نائینی و قمی و کاشانی و تبریزی بودن آن 
در یک خانه اهمیت دارد و تا همین حاال در خانواده های سنتی 
چیدمان خانه بدون فرش خوش طــرح، با کیفیت و نوع اعال 
قابل تصور نیست، اما نمی توانیم با قطعیت بگوییم که این رویه 
و نگاه در ذهن جوان امروزی و نســل های آینده قابل تســری 
باشــد. به عبارتی آیا این هنر ایرانــی با تنوع و طرح آن چنان 
جاپایــش در زندگی مردم زادگاهش محکم اســت که همان 
وسواس گذشته در انتخاب فرش را در نگاه جوان امروزی هم 
ببینیم؟ و یا با اطمینان بگوییم در رقابت نفس گیر اولویت ها و 
ضرورت های چیدمان یک خانه، زوج جوان و یا هر مرد و زنی 
که قصد تجهیز آن را دارند حاضرند برای داشــتن یک فرش 
خــوب و با کیفیت از خرید لوازمــی چون تلویزیون با کیفیت 
بگذرنــد؟ یا حتی چقدر ممکن اســت در یک دور همی جای 
بحث هایــی در باب تکنولوژی های روز دنیا هم چون سیســتم 

در بعد از ظهرهای بهتر

 گزارشی از
 نقش فرش
در زندگی جوانان

خانه بدون سمیه متقی
فرش غیرقابل 
تصور است، 
اما با افزایش 

هزینه های 
زندگی، از 

کیفیت حضور 
فرش در مقابل 
سایر وسایل 
خانه کاسته 

می شود.
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عامل موبایل، تبلت و انواع و اقسام تلویزیون را موضوعی مانند 
طرح و نقش فرش و نوع بافت آن بگیرد؟ البته دید و نگاه یک 
جانبه و تعمیم نگاهی پیش از رفتن به متن جامعه و بررســی 
دیدگاه مردم نه از لحاظ علمی و نه اخالقی منصفانه نیست. بر 
همین اساس »شهرگردی« را به امید درک نسبی از تصورات 

جوانان امروزی و آینده سازان در پیش گرفتم.

موافقان و مخالفان فرش در میان جوانان
کافی شاپی حوالی انقالب میزبان حضور جوانان شاعرپیشه و 
دوست دار هنر از اقصی نقاط پایتخت بود، در کنارشان نشستم 

و منتظر ماندم. شعرها و داستان های کوتاهی گاه زیبا 
و روح انگیز و گاه هم تأمل برانگیز خوانده شــد. 

در نهایت هم صحبتــی با آن ها را آغاز کردم. 
برخی هنر خوانده بودنــد، برخی ادبیات و 
برخی هــم با نگاه های مختلف و ســطوح 
علمــی و فرهنگی گوناگون به صرف عالقه 
به شعر و داســتان گردآمده بودند. سئوالم 
را پرســیدم. از همــان ابتدا دو دســتگی 
ایجاد شد. پرســتو.ک، یکی از حضار فعال 
با ســئوال من و طرح جزئیــات که تقریباً 
تصویری ویــژه از نوع زندگی متوســط را 

ترســیم می کرد، اولین پاســخگو بود و مدافع حفظ وسایل و 
ابزار دست ساز بود، او به این سئوال این گونه پاسخ داد: »خب 
من باید شــرایط مختلف را در نظر بگیرم. اگر هیچ مشــکلی 
برای پرداخت هزینه ها نداشــته باشــم، قطعاً ترجیح می دهم 
هرچیزی که می خرم جنسش عالی باشد. البته از خرید زیادی 
لوازم منزل خوشــم نمی آید اما قصدم بــرای خرید به میزان 
کافی و بهترین جنس اســت. پس به نظرم اگر شرایط عادی 
عموم مردم را داشته باشم ترجیح می دهم هزینه ها را متناسب 
با نیازم تقســیم کنم.« او در ادامه افزود: »مثاًل اگر 3 میلیون 
پول داشــته باشم تالش می کنم هر دو بعد هم تکنولوژی هم 
فرش را دریابم. اما قطعاً فرشــم را دستباف می خرم. هرچیزی 
دست سازش برایم جذاب تر است. حتی اگر یک قالیچه کوچک 
باشد.« در برابر چنین پاســخی شهرام.ر نیز نظرش را مطرح 

کرد و گفت: »فکر می کنم خانم ها در این موارد بیشتر 
وسواس دارند تا آقایان... من خودم صرف این که 

وســیله ای که می خــرم کارم را راه بیندازد، 
اکتفــا می کنــم و نوع و جنس وســیله ای 
مثل فرش اصاًل برایم مهم نیســت.«  این 
نگاه را ســایر آقایان حاضر در جمع تأیید 
کردند. علیرضا.خ که شــاید میان سایرین 

کمــی پخته تر به نظر می رســید نیز تأکید 
کرد: »به نظر من فرش جنس و نوعش چندان 

مهــم نیســت و می تواند خانه ای خیلــی به روز و 
زیبا باشــد و جای فرشی مثاًل دســتباف یک گلیم قشنگ 

انداخته باشند، اما تلویزیون نوع و کیفیتش واقعاً اهمیت دارد 
و نمی توان به روز باشی و به آن توجه نکنی! البته من ترجیح 
می دهم هم تلویزیون خوب و هم فرش خوب داشــته باشــم 
یعنی تعادلی در خرید وسایل خانه باشد... نه فرش 1000 رج 

و نه تلویزیون 70 اینچ.«
در این بین فاطمه.س هم به جنبه دیگری از موضوع پرداخت 
او به هزینه های جاری زندگی اشــاره کــرد و گفت: »قیمت 
فرش دســتباف و جنس درجه یک اعال آنچنان باالســت که 
ترجیح می دهم به جای داشــتنش به صــرف زیبایی،  پولش 

را به دردهــای دیگر زندگیم بزنم.« و پیــرو صحبت فاطمه، 
نازنین.م هم با یک جمله نظرات غالب جمع را یک کاسه کرد: 
»خب من ترجیح می دهم روی پارکت بنشینم و تلویزیون نگاه 
کنم تا این که روی فرش بنشینم و دیوار را تماشا کنم!!!« این 
اظهار او که بی شــباهت به جمالت قصار بزرگانی چون گاندی 
و شریعتی و غیره که رایج در شبکه های اجتماعی نبود موجب 

تشویق جمع شد.

نگاهی متفاوت و تهییج کننده
امــا در این بین صحرا دیگر شــرکت کننده در این جلســه 
صحبتی کرد که شــاید برای من که به دنبال یافتن 
راه هــای نزدیکی میان مــردم و هنرهای اصیل 
ایرانی بودم، بارقه امیدی به شــمار می رفت. 
او رو به من و در پاســخ به این نگاه غالب 
گفت: »مســلماً ارزش یک فــرش جدا از 
جنبه مادی اش بیشــتر از چیــزی مانند 
تلویزیون اســت. چرا همه چیز را سطحی 
و گذرا می بینیم. حتی در این ســئوال بحث 
زیبایی صرف هم مطرح نیست و کاماًل جانبی 
اســت. اینجا بحث حفظ کــردن ایرانی و زندگی 

ایرانی با استفاده از ابزاری مثل فرش است.« 
اگر چه این نگاه با شــوخی جمع همراه شــد و کســی از آن 
طرفــداری نکرد، اما نکته قابل توجهی بــود. به ویژه وقتی در 
مسیر بازگشت به دو دوست قدیمی که یکی به صورت مجردی 
و تنها زندگی می کرد و دیگری به تازگی زندگی مشــترکش را 
در شــهری غیر از تهران آغاز کرده بود بار دیگر متوجه شــدم 
چقدر این نگاه تنهاســت. صبا.خ که در سمنان زندگی می کند 
در این بــاره تأکیــد کرد: »برای من به طــور کلی هیچ یک از 
وسایل خانه اهمیت چندانی ندارد. مبل و تخت را چون بیشتر 
استفاده می کنم می تواند اولویتم باشد و بعد از آن وسایلی مثل 
لباسشویی، جاروبرقی و یخچال و چنین وسایلی که آپشن هایی 
برای زندگی بهتر دارند، برایم مهم اســت. البته برای من فرش 
نسبت به وســایلی هم چون تلویزیون و موبایل اولویت دارد.« 
در برابر عطیه.ش از همدان نیز تأکید کرد: »برای من شــخصاً 
وســایلی که در ارتباط با فناوری هستند مثل موبایل، 
کامپیوتر و موارد مشــابه در اولویت بیشــتری 

هستند تا چیزی مانند فرش!«

قیمت فــرش در برابر ســایر لوازم 
خانگی

با نگاه به این اظهارات توجه به چند نکته 
بــرای درک تغییر احتمالی در اســتفاده 
اغلب آیندگان از فرش به عنوان بخشی از 
زندگی اصیل ایرانی مهم است. ابتدا نقش 
آفرینی این وسیله است. فرش در زندگی ما 
بیشــتر در جایگاه زیراندازی از جنس زیبایی و سخت کوشی 
اســت. حال که تنها ویژگی این وسیله همین است و به قول 
این جماعت تأثیر و آپشن دیگری در زندگی ندارد می توان از 
هزینه هــای گزاف آن دوری گزید. به عبارتی با هزینه کمتر و 
قیمتی نازلتر چیدمانی مناسب و لذت بخش برای زندگی مان 
داشته باشیم، اما ابزاری مانند تلویزیون و حتی موبایل بخشی 
از فعالیت های زندگی را تحت الشــعاع قــرار می دهد. پس در 
این جا و در گفتار این افراد فرش به آســانی به دســته لوازم 

غیرضروری و لوکس سوق پیدا کرده است.

فرش به 
عنوان یکی از 

جهانی ترین  های 
هنر دست مردم 
این مرزپرگهر 

به شمار می رود 
و به شکلی هر 
جا سخن از این 
هنر باشد، نام 
ایران نیز به 
میان می آید. 

چنانچه می توان 
آن را به عنوان 

بخشی از هویت 
ایران در جهان 

به ویژه در 
دوران قدیم 

بدانیم

عطیه.ش 
از همدان نیز تأکید 

کرد: »برای من شخصاً 
وسایلی که در ارتباط با 

فناوری هستند مثل موبایل، 
کامپیوتر و موارد مشابه در 
اولویت بیشتری هستند تا 

چیزی مانند فرش!«

فاطمه.س 
قیمت فرش دستباف و 

جنس درجه یک اعال آن چنان 
باالست که ترجیح می دهم به جای 

داشتنش به صرف زیبایی
 پولش را به دردهای دیگر 

زندگیم بزنم
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در بعد از ظهرهای بهتر

حال برای درک بهتر این موضوع و این که چنین نظری چقدر منطبق با واقعیت است، نگاهی به قیمت فرش دستباف می اندازیم. همان طور 
که  می دانید بســیاری از تولید کنندگان این کاال از کاهش تقاضا در این بازار خبر داده اند و حتی مســعود استقامت، رئیس اتحادیه فرش 

دستباف استان یزد از افزایش تمایل مردم به فرش ماشینی و جدید خبر داده است. قیمت فرش دستباف 9 متری در سال گذشته:

قیمت فروشقیمت خریدفرش
24 میلیون و 500 هزار تومان22 میلیون و 500 هزار تومانفرش 50 رج چله ابریشم تبریز

40 میلیون تومان36 میلیون تومانفرش اصفهان
4 میلیون و 950 هزار تومان4 میلیون و 550 هزار تومانفرش اردکان پشم

16 میلیون و 500 هزار تومان14 میلیون و 500 هزار تومانفرش تبریز 50 رج چله نخ
12 میلیون و 800 هزار تومان11 میلیون تومانفرش تبریز طرح هریس 50 رج

95 میلیون تومان88 میلیون تومانفرش قم اصل تمام ابریشم
43 میلیون تومان40 میلیون تومانفرش قم ترک باف تمام ابریشم

18 میلیون و 500 هزار تومان17 میلیون تومانفرش نایین 6 ال اصل
4 میلیون و 400 هزار تومان4 میلیون تومانفرش نایین 9 ال خراسان

5 میلیون و 600 هزار تومان5 میلیون تومانفرش کاشان پشم
8 میلیون و 200 هزار تومان7 میلیون و 600 هزار تومانفرش کاشان کرک

بر اساس این جدول برای خرید فرش دستباف با کیفیت نسبتًا 
خوب و نه عالی حداقل 4 میلیون تومان پول نیاز است حال این 
رقم در کاالهایی مانند تلویزیون و موبایل به مراتب کمتر است. 
البته این تصور که ارزانتر یا گرانتر است با توجه به تفاوت در 
 LED نوع بهره وری قیاس مع الفارق است. چنانچه تلویزیون
التــرا اچ دی ال جی  LG 105UC9T در بازار به قیمت 280 
میلیــون تومان و حداکثر رقمی کــه در این جدول آمده 95 
میلیون اســت و در این بین با کمتر از 2 میلیون هم می توانید 
تلویزیون با قابلیت های باال داشــته باشیم که در این جدول 

حداقل 4 میلیون تومان پول مطرح شده است.
شــاید اگر بخواهیم چشم انداز درستی از آینده داشته باشیم 
قطعــاً برخی افراد بر مبنای نگاه ســنتی و تقلید از مادران و 
پدرانشان نیاز به استفاده از فرش را به فرزندانشان نیز تسری 
می دهند و اگر خانواده متمول باشند فرش دستباف و ابریشمی 
همانند سایر کاالهای لوکس و تجملی در این خانواده ها باقی 

می ماند و اگر خانواده های ســطوح متوسط و پایین را در نظر 
بگیریم فرش باکیفیت درجه دو و سه و احتماالً فرش ماشینی در 
این خانواده ها به بقای خود ادامه می  دهد. اما همه چیز به تعداد 
این نوع خانواده ها در جامعه باز می گردد. اما به هر حال جایگاه 
فرش در زندگی مردم عامه به میزان قابل توجهی تضعیف شده 
اســت و کمتر کسی در جامعه پیدا می  شود که با تصور اصالت 
و در راســتای حفظ آن به دنبال خرید و پرداخت هزینه ای به 
نسبت گزاف باشد. بنابراین یکی از نیازهای ضروری برای حفظ 
این نگاه و حفظ این هنر در میان مردم جامعه فرهنگ سازی 
است. به عبارتی خوب است گاه به سمت آن برویم که با درونی 
سازی فرهنگ و هنر جامعه نگاه معاش مردم به این موارد را به 
نگاه هنردوستانه تبدیل کنیم و همان طور که یک زمان همه بر 
این که دیوان حافظ در خانه هر ایرانی وجود دارد و جایگاهش 
برای همه واالســت، به خود می بالیدند روزی رسد که فرش 

ایرانی هم همین قدر محبوبیت داشته باشد.
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از فرش تا عرش



 خورشید مردانه
و ماه زنانه

منيژه ضياآبادي
محقق و مدرس دانشگاه

فرش ايراني و مفاهيم نمادين آن
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فــرش ايراني قدمتي بســيار طوالني دارد و گره گــره آن با تاريخ ايران 
پيوندي ناگسســتني دارد. گذشــته از علت كاربــردي و بافت فرش و 
پراكندگي جغرافيايــي آن در ايران، نقوش و قالب هاي طراحي آن حائز 

اهميت و بسيار جالب است.
مستندات ما از آغاز بافت فرش در ايران بسيار اندك است و قديمي ترين 
فرش موجود در جهان نيز متعلق به دوره هخامنشيان و ايرانيان است كه 
در حال حاضر در موزه ارميتاژ سن پطرزبورگ روسيه نگهداري مي شود و 
به دليل سرماي زياد و يخبندان محل يافت اين فرش، از بي مهري زمان 

تا حدودي سالم مانده است.
فرش و دســتبافت ها به طــور كلي به علت اســتفاده از الياف طبيعي، 
ماندگاري زيادي ندارند و يكي از علل كمبود اين آثار از قديم هم همين 

امر بوده است.
واژه نماد، به ويژه در حوزه هنر، به جاي Symbol كاربرد فراواني يافته 
است و نقش بســيار مهمي براي درك مفاهيم زير متن به عهده دارد و 
يكي از زمينه هاي فعال در اين حوزه فرش و دســت بافت هاي دستي و 

كاًل آثار دست ساز است.
وجود اشتراكات تصويري در بين آثار هنري و نمادهاي مشترك بين آثار 
هنري در رشــته هاي گوناگون قابل بررسي و حتمي است. از اين دست 
مي توان به تأثير معماري هر دوره و وابستگي هنري بين اين رشته با ساير 

رشته هاي ديگر اشاره كرد و نقوش مشترك را يافت.
نگاهــي اجمالي به تاريخ ايران اين نكتــه را مجدداً يادآوري مي كند كه 
نمادها و نقوش خلق شــده توسط ذهن هنرمند، فرايند سفر عينيت، از 
گذر باور و ذهن به سمت خلق اثر است و ذهن برخاسته از عينيت و باور 
پيرامون شخص است. پس براي درك نمادها و فهم درست آن ها در ابتدا 

بايد باورها و اعتقادات آن زمان را بررسي كرد.
مطالعه تاريخ نيز كمك شــاياني به درك باورها و انديشه هاي هر زماني 
خواهد كرد. بررسي تاريخ ايران تقسيم بندي كلي را بر اساس نفوذ مذهب 
كه به دو بخش پيش از اســالم و پس از اســالم تقسيم مي شود، نشان 

مي دهد.
اما آيــا اين دو دوره كامال از هم منفك هســتند؟ پژوهشــگران هنر و 
كارشناســانان اين زمينه اعتقاد دارند كه اين دو بســيار به هم نزديك و 
ادامه دهنده و كامل كننده هم هستند و نقوش اسالمي ايراني ريشه در 
دوره باســتان دارد. آثار هنري پيش از اسالم داراي نمادها و اسلوب هاي 
خاصي است كه پس از ورود اسالم با تغييرات اندكي تا امروز تدريجاً شكل 

گرفته و هنر اسالمي ايراني را شكل داده است.
آيين ها و مراسم دوره باستان ايران تأكيد بر وجود الهه گان )فره(، فضيلت 

و پاكي و وجود نيروهاي فرا انساني دارند.

دواليسم نگري و باور وجود آن در طبيعت و تقسيم كردن تمام عناصر مهم 
پيرامون شان بر مبناي ثنويت، اين نمادها را شكل داده است. خورشيد به 
عنوان انرژي دهنده و قدرتمندترين عنصر مذكر طبيعت و ماه با اثر شفا 
بخشي و ظرافت زنانه مهمترين اركان اين نوع نگرش محسوب می شوند.

در اين نوع تقسيم هر آن چه وابسته و نزديك به خورشيد است )حيوانات 
قدرتمند، گياهان، فلزات همرنگ خورشيد( همه داراي طبع گرم و انرژي 
دهنده هستند و آن چه منسوب به آب و مربوط به آب است داراي طبع 
سرد و زنانه است و شفا دهنده. مثل حيوانات كه در آب زندگي مي كنند 
و يا فلز سيماب )نقره( كه منسوب به ماه است و زنانه و طبع سرد و شفا 
دهنده دارد. عقاب، شــير، گوزن و گراز، منسوب به خورشيد )مردانه( و 
پرنــدگان مربوِط به آب مثل مرغابي، لك لك و ماهي منســوب به ماه 

هستند )زنانه(.
اين اعتقادات پيش از زرتشتي به دوره تاريخي باستاني ايران راه يافت و 
اين تقسيمات با كمي تغييرات تاكنون جاري است و حتي در طب سنتي 

ما نيز تأثير گذار است.
گياهان نيز از اين قاعده مستثني نبوده و گياهان گرم و سرد و تأثير آن 
بر طبع انسان مسلم است. درخت سرو نماد جاودانگي و منسوب به ميترا 
)خداي خورشيد( در حجاري هاي تخت جمشيد تا دست بافت هاي دوره 
اســالمي و با كمي تغيير به شكل نقش بته جغه جاي خود را در نقوش 
اسالمي حفظ كرده و بســيار پر مصرف است. درخت سرو نماد فضيلت 
ايثار و شهادت است و در نقاشي ايراني از نمادهاي شناخته شده است، اما 

كمتر كسي به ريشه آن توجه و اهتمام داشته است.
پس از اسالم اين باورها و نمادها با توجه به اصل وحدانيت و يگانه پرستي 
با تركيب و انتقال از شــكل مربع به دايره، تركيبات جديدي از نمادها و 
نقوش بوجود مي آورد كه هم اكنون بيشترين جلوه گري آن را در معماري 
و فرش و دست بافت هاي قومي مي توان يافت كه هنر اسالمي- ايراني را 
شكل مي دهد و در تمام جهان اسالم مورد تقليد و استفاده قرار مي گيرد.
معماري اسالمي با ريشه پارتي و نقوش اسليمي با ريشه ساساني به دوره 
اسالمي منتقل و طرح هاي محراب و شمسه و لچك و ترنج و اِسليمي هاي 
متنوع خلق و نقوش هندسي از بناها به نقش فرش كشيده شد و اين آثار 
بديع پديد آمده توسط هنرمند خالق و با هويت ايراني در فرش ها براي 
آيندگان به ميراث گذاشته شد. آن ها فقط به زيبايي توجه نداشتند، بلكه 
مفاهيمي عميق و پيام هايي مهم را براي فرزندان ايران زمين در البه الي 
تار و پود طرح هاي زيبا و دلفريب با زبان هنر اســتتار كردند. باشد كه از 
تك تك گره ها سر را دريابيم. آفرين باد بر هنرمند پاك سرشت و فهيم 

ايراني كه اهميت اثر را درك و در آن پيامي نهفته داشت.
براي آشنايي با نقوش فرش و پيشينه آن و حساس كردن چشم و ذهن 
بيننــده براي درك عميق تر و توجه به مفاهيــم زير متن نمادها و لذت 
بيشتر از تماشــاي هويت يك ملت در البه الي تار و پود نقشه هاي قالي 

ايراني.
مرداد ماه ١٣٩٥

از فرش تا عرش
گزارش تصویری

درخت زندگی )نقش برجسته آشوری(
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گزارش تصویری از طرح های قالی از استاد بهزاد

از فرش تا عرش
ب: نقشه های قالی

از کتا
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از فرش تا عرش

فرش مشرتی محور

حوزه تجارت فرش دستباف ايرانی سال ها است كه از كمبود به كارگيری 
اصــول بازاريابی بين الملل در فروش و صادرات رنج می برد. اين محصول 
گران سنگ دارای ويژگی منحصر بفردی در مقايسه با ساير كاالهای جهانی 
اســت كه عبارت است از هنر، صنعت و تجارت، و در كمتر محصولی به 
صورت يك جا يافت می شود. اما هنوز به ميزانی كه هنرمندان در زيبايی 
آن و صنعتگران در توليد و آفرينش اين محصول تالش و كوشش كردند، 
تجار و بازرگانان در عرصه فروش و تجارت هنرمندانه آن نكوشــيده اند. 
اين موضوع شــامل فروش در محيط داخل و خارج از مرزهای كشورمان 
می شــود. بايد گفت گسترده مصرف فرش در بازار خارجی بيشتر از اين 
حرف هاســت؛ طوری كه در برخی موزيك ويدئوهای خارجی می بينيم 
كه حتی در اســتوديوی ضبط هم از فرش اســتفاده می كنند! اما سهم 
قطعی فرش دستباف ايران از اين تجارت چقدر بوده و چقدر خواهد بود؟ 
برنامه ای برای افزايش سهم خود در بازار جهانی داريم؟ برای بازاريابی و 
تجارت فرش اســتراتژی و برنامه ريزی داريم؟ مشتريان ما چه كسانی 
هستند و خواهند بود؟ و ده ها ســؤال ديگر. در اين رابطه پژوهش هايی 
از ســوی برخی صاحب نظران در زمينه تدوين يك مدل برای بازاريابی 
صادراتی فرش صورت گرفته است. با عنايت به اين كه جهان ما هر روزه 

در حال تغيير اســت و فرش دستباف ايران با ابعاد و ارزش هاي برجسته 
اقتصادي، فرهنگی و ملی آن براي صادرات در سطح بين المللی، توليد و 
عرضه می شود، سعی شده تا در اين مقاله به اهميت بازاريابی و ابزار مورد 
استفاده آن برای فرش دستباف در يك چهارچوب مدرن مشتری محور 

پرداخته شود.
بیان مسأله

صادرات فرش ايرانی به خاطر نارســايی ها و تنگناهاي موجود در داخل 
كشــور و شرايط رقابتی براي صادرات آن در بازارهاي هدف، با مشكالت 
جدي مواجه می باشــد؛ به طوري كه از سال ها قبل سير افول و قهقرايی 
را پيموده است و در يكی از اين پژوهش ها عدم توجه عملی به خالقيت 
و نوآوري، عدم توجه به برنامه ريزي در جذب، پرورش و نگهداري نيروي 
كار و مديريتی توانمند عدم وجود هدف گذاري در سطح شركت ها، عدم 
وجود روشهاي كنترلی در مراحل توليد براي فرش صادراتی ايران، نبود 
توجه به بستر ملی فرش دســتباف ايران براي بازاريابان صادراتی آن از 
عوامل مؤثر در نابسامانی وضعيت صادرات نادرست فرش دستباف عنوان 
شده اســت. هم چنين عدم وجود يك پايگاه مشتری دائمی برای فرش 
دستباف نيز مزيد بر علت است. بر اساس آمار و اظهارات دست اندركاران 
امر فروش فرش دستباف ايران، با توجه به تغييرات و تحوالت اساسي در 
ابعاد اقتصادي، قدرت خريد و جنبه هاي فرهنگي و الگوي مصرف ميان 
مصرف كنندگان داخلي فرش دســتباف، بازار فعال و گسترده داخلي با 
ركود ســنگين مواجه شده اســت. ما ابتدا وضعيت كنونی بازار فرش و 
صادرات آن را بررســی نموده و با نگاهی به متون برتر مديريتی، مفهوم 

بازاریابی فرش و مدیریت آن همواره به عنوان یکی از مقوالتی که در جامعه ایرانی و بازار فرش مغفول مانده است می تواند جذاب و 
راهگشا باشد. توجه به بازار داخلی و خارجی، توجه

نگاهی نوين به مديريت بازاريابی جامع برای فرش دستباف

نيما حسن زاده
دانشجوی کارشناسی دانشکده مدیریت

سازمان ها 
و از جمله 

بنگاه های فرش 
ما بایستی 
موجبات 

افزایش رضایت 
مشتریان خود 
را فراهم آورند؛ 
چرا که افزایش 

رضایت 
مشتریان منجر 

به وفاداری 
آنها و تکرار 

انجام معامالت 
می شود
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فصل نامه اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران

بازاريابی نوين و برخی مؤلفه های مهم آن را برای يك بنگاه فرش در يك 
فضای رقابتی تشريح می كنيم.

تحلیلی کوتاه از وضعیت بازار و اقتصاد فرش
بررســی آمار مقدماتی گمرك ايران در فروردين ماه ٩٥ نشان می دهد، 
حجم صادرات قطعی كاالهای غيرنفتی با احتساب ميعانات گازی )بدون 
احتســاب نفت، گاز و تجارت چمدانی( در اين ماه در مجموع 8 ميليون 
و ١8٣ هزار تن بوده اســت كه در مقايسه با مدت مشابه پارسال )يعنی 
٥ ميليون و ٩٣4 هزار تن( ٣7.8٩ درصد رشد دارد. برپايه اين گزارش، 
ارزش صــادرات در ايــن مدت ٣ ميليارد و 6 ميليــون دالر بوده كه در 
مقايســه با مدت پيش گفته 7.٩١ درصد رشد نشان می دهد. هم چنين 
چندی پيش خبر رسيد كه ايران 20 ميليون دالر فرش به آمريكا صادر 
كرد. گفته می شــود به طور متوسط ساالنه يك ميليارد و 200 ميليون 
دالر حجم تجارت جهانی فرش دستباف در ميان همه كشورهای توليد 
كننده است كه ايران سهم ٣0 درصدی از اين بازار را در اختيار دارد و در 
سال های گذشته هم به طور متوسط ٥00 ميليون دالر هر سال صادرات 
داشــته ايم. كشور چين در سال های گذشته از رقبای ما در زمينه توليد 
فرش دســتباف بوده اما با تغييرات اقتصادی در چين افسانه كپی كاری 
چينی ها از ايران به تاريخ پيوســت و اين كشور در حال حاضر در رتبه 
چهارم واردكننده فرش دســتباف از ايران است. در حال حاضر با وجود 
رفع تحريم ها، هند و پاكســتان كه قبال كاالی ايران را به شكل واسطه 
صادر می نمودند، اكنون تبديل به رقبای ايران در بازار فرش شده اند. به 
گفته رئيس اتحاديه فرش دستباف: »گرايش بازار آمريكا به فرش ايرانی 
و اوج گرفتن تحريم ها در دولت نهم و دهم باعث شــد كه تعداد زيادی 
از تاجــران فرش ايران به آمريكا مهاجرت كنند و بيزنس خود را در اين 

كشور ادامه دهند. اين موضوع درحالی رخ می دهد كه گفته می شود 
تحريم ها و افزايش هزينه های توليد به مهاجرت بافندگان 

و توليدكنندگان ايرانی نيز انجاميد و كشورهايی مانند 
هندوستان و چين با اشتياق دروازه های خود را روی 

قاليبافان ايرانی گشودند«.
ديدگاه های كلی به فرش دســتباف ايرانی بر سه 
دسته است: ديدگاه اول به عدم وجود مزيت رقابتي 
فرش دســتباف ايران در بازارهاي بين المللي و به 
پايين بودن درآمد سرانه قاليبافي تأكيد دارد. در 
اين راستا فرش دستباف داراي ارزش افزوده بسيار 
پايين بــوده و بهره وري نيروي كار در اين صنعت 
بسيار پايين اســت. ديدگاه دوم به حمايت دولت 

از صنعــت فرش به دليل وجود قاليبافان قابل توجه و به ارزش فرهنگي 
و ميراثي فرش دستباف تأكيد مي ورزند. براساس اين ديدگاه، در آينده 
عالوه بر توليد تجارتي فرش، بايد به بعد هنري فرش نيز توجه كرد كه هر 
يك خاص خود را دارد. ديدگاه سوم به حمايت دولت از صنعت فرش به 
دليل سهم قابل توجه آن ها در ايجاد اشتغال و هم چنين ارزش فرهنگي و 

ميراثي فرش دستباف )همانند ديدگاه دوم( تأكيد ورزيده است.
تعریف بازاریابی و نقش آن در بنگاه 

»پيتر دراكر« نظريه پرداز علــم مديريت، در تعريف بازاريابی می گويد: 
بازاريابی يعنی انجام كليه امور تجاری، از نقطه نظر مشــتری و مصرف 
كننده. در ادبيات تجاری، فــروش هنرمندانه، يعنی بازاريابی. بازاريابی، 
فرايند مستمری است كه از مشتری آغاز و به خود مشتری ختم می شود. 
اصول و تكنيك های بازاريابی چنان قدرتی دارند كه می توانند محصولی 
را با ســطح كيفی ضعيف، برای مشتری كه در آن سوی مرزهای كشور 
توليدكننده است و به آن نياز هم ندارد به فروش رساند. با نگاهی دقيق 
به كلمات استفاده شده در تعريف بازاريابی كه بدان اشاره شد، می توان 
به اهميت اين دانــش كاربردی، جهت نقش آفرينی آن در هنر صنعت 
فرش دستباف پی برد. بازاريابی به عنوان عنصری مهم از زنجيره ارزش 
يك بنگاه توليدی فرش محســوب می شود. زمانی كه بنيانگذار سازمان 
در خصوص ايده كسب و كار )اين جا توليد فرش( انديشه می كند، اولين 
ســؤالی كه به ذهنش متبادر می شود اين است كه: نيازهای پاسخ داده 
نشده مشــتريان چه هستند؟ برای پاسخ گويی به اين سؤال، مدير بايد 

اطالعات مرتبط با مشتريان را گردآوری نمايد.
شــركت ها بايد ضمن ايجاد كاال و خدمــات، رو به جلو حركت كرده، با 
نيازهای مشــتری تماس خود را حفظ كنند و بيشــتر از اتكاء به نقاط 

استحكام قبلی، مزيت های جديد كسب نمايند. در فروش به سود و تخليه 
انبارها انديشيده می شود، در حالی كه بازاريابی به دنبال ايجاد يك ارتباط 
دائمی به نفع مشــتری اســت. در رويكرد فروش، يك بازرگان، در يك 
نمايشگاه بين المللی شــركت كرده و  تمام يا بخشی از فرش های خود 
را به فروش می رســاند. ولی در نگرش بازاريابی، كانال های فروش بررسی 
می شود، تحقيقات بازار انجام می پذيرد، رفتار مصرف كننده و نيازهای او 
شناسايی می شود و پس از فروش صدها ارتباط حاصل می شود كه نتيجه 

آن رها نكردن مشتری در بين رقباست.
طرح کسب و کار، برنامه استراتژیک و بازنگری در فلسفه وجودی 

بنگاه
پژوهشــگران حوزه بازرگانی كشــور، كمبود اطالعات روزآمد در مورد 
خواسته ها و گرايش های مصرف كنندگان، فقدان برنامه ريزی استراتژيك 
بــرای صادرات فرش، كاهش كيفيت و ضعف، مشــخص نبودن راهبرد 
صادرات فرش در سطح كالن كشور توسط دولت و هم چنين عدم وجود 
يك مركز يا بانك اطالعاتي جهت قــراردادن آخرين اطالعات بازاريابي 
جهاني در زمينه قالي ســاير ويژگی هاي بازارها از نظر طرح، اندازه، رج، 
شمار، رنگ، قوانين و مقررات كشورها، نمادهاي فرهنگي كشورها و... را 
از نقاط منفی وضعيت بازاريابی در فرش دستباف ايران عنوان نموده اند؛ 
هم چنين پژوهش های اندك در اين زمينه نيز مزيد بر علت گشته است تا 

اهميت بازاريابی صحيح برای فرش دوباره مورد تأكيد قرار گيرد. 
اكثر بنگاه های توليد فرش ما حالتی ســنتی دارند. كافی است نقشه يا 
طرح را به قاليباف يا فرشــباف بدهيد و آن ها تنها توليد می كنند و بس! 
در سازمان هايی مانند توليدی های فرش كه هنوز در آن ها محصول گرايی 
حكمفرماست، هر قسمتی سعی دارد تا از امكانات موجود حداكثر استفاده 
را بكنــد و به عمليات و بازده كار قســمت های ديگر توجهی ندارد 
و هميــن موضوع، يعنی تعارض هدف ها بدون ســعی در 
هماهنگی آن ها، ســبب پيدايش اشكاالت اساسی در 
سطح ســازمان می شــود. بايد گفت مفهوم جديد 
بازاريابــی بر اين نكتــه تأكيــد دارد كه نگرش 
سيستمی )كل نگر( جانشــين ساير نگرش ها و 
منطق ها شــود و كليه امكانات در سطح سازمان 
برای رسيدن به هدف، هماهنگ و آماده گردد. در 
اين ميان لزوم تدوين يك برنامه جامع كسب و كار 
برای بنگاه فــرش ضروری می نمايد تا اهداف در يك 

جهت هماهنگ گردد.
برنامه كسب و كار برای تحقق اهداف سازمان در قالب استراتژی 
تنظيم می گردد و استراتژی كسب و كار نيز عبارت است از انتخاب ايده ها 
و دارايی ها برای دســتيابی به اهداف بلند مدت. اين استراتژی به حفظ 
ســهم بازار كمك می نمايد و حتی كاركرد آن به گونه ای اســت كه از 
آن به عنوان آميخته ای از تدابير محاســباتی و طرح داســتان گونه ياد 
می شــود و به مديران اين امكان را می دهد تا بازاری را كشــف نموده و 
نوآوری های خود را در آن پياده نمايند. برنامه ريزی استراتژيك با گرايش 
بازار يك فرآيند مديريتی اســت كه ايجــاد و حفظ تعادل منطقی بين 
اهداف، منابع و موقعيت های متغير و متزلزل بازار محصوالت شركت ها 
را به عهده دارد و هدف آن ايجاد يا تغيير كار و محصول شــركت ها به 
منظور دستيابی به رشد و سود رضايت بخش است. برنامه بازاريابی، ابزار 
مركزی برای هدايت و هماهنگی تالش بازاريابی اســت كه در دوسطح 
عملی می شود: استراتژيك و تاكتيكی. برنامه استراتژيك بازاريابی، بازار 
های هدف و ارزش كار شــركت را می سازد كه بر پايه تحليلی از بهترين 
فرصت های بازار است. تمام استراتژی بازاريابی بر پايه بخش بندی، هدف 
گذاری و موقعيت يابی )STP( بنا شده است. يك بنگاه نيازها و مصرف 
كنندگان مختلفی را در محل بازار بررسی می كند. اهداف آن هايی هستند 
كه می توانند به شكلی برتر برآورده شوند، آن گاه موقعيت ها پيشنهادها 
هســتند و بازار هدف، پيشــنهادهای متمايز را می شناســد. با ساختن 
مزيت های مشــتری، بنگاه ها می توانند كيفيت بهتری ارائه دهند كه به 

تكرار خريد و در نهايت به سودآوری باالی بنگاه می رسد.
نخست بايد يك برنامه كالن در اختيار مديريت بنگاه قرار بگيرد تا پس 
از شناسايی محيط، نسبت به توزيع منابع موجود، طراحی محصول و بعد 
ترفيع آن اقدام نمايد. مديريت ارشد شركت ها مسئوليت تهيه و به اجرا 
درآوردن كل فرآيند برنامه ريزی را در شــركت به عهده دارد. با توجه به 

حوزه 
تجارت فرش دستباف 

ایرانی سال هاست که از کمبود 
به کارگیری اصول بازاریابی 

بین الملل در فروش و صادرات رنج 
می برد.در برخی موزیک ویدئوهای 

خارجی می بینیم که حتی در 
استودیوی ضبط هم از فرش 

استفاده می کنند.

در رویکرد 
فروش، یک 
بازرگان، در 

یک نمایشگاه 
بین المللی 

شرکت کرده 
و  تمام یا 
بخشی از 

فرش های خود 
را به فروش 
می رساند. 

ولی در نگرش 
بازاریابی، 
کانال های 

فروش بررسی 
می شود، 
تحقیقات 

بازار انجام 
می پذیرد، 

رفتار مصرف 
کننده و 

نیازهای او 
شناسایی 
می شود 
و پس از 

فروش صدها 
ارتباط حاصل 

می شود که 
نتیجه آن رها 
نکردن مشتری 

در بین 
رقباست.
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وضعيت كنونی بازار و توليدی ها و شركت های فرش ما،  شايد الزم است 
آن ها فلسفه وجودی خود را بازبينی كنند! معموالً فلسفه وجودی شركت 
در ابتدای فعاليت آن واضح است، ولی گاه در طی زمان وضوح خود را از 
دســت می دهد، يا وضوح اوليه را دارد ولی مديران به آن توجه ندارند، يا 
ارتباط آن را با حقايق محيطی كم رنگ می بينند. فلسفه وجودی مؤسسه 
را می توان دستی پنهان در پشت فعاليت های شركت دانست كه به عنوان 

قوه محركه كاركنان، آنان را در رسيدن به اهداف ياری می دهد. 
هم چنين در سال های اخير سخن از مفهوم بازاريابی جامع به ميان آمده 
است. بدون شك، روند ها و نيرو هايی كه واقعيات جديد بازاريابی را در 
سال های نخست قرن 2١ تشــريح نمودند، مؤسسات كسب و كار را به 
پذيرفتن مجموعه جديدی از باورها و كارها سوق دادند. مفهوم بازاريابی 
جامع بر پايه توسعه، طراحی و اجرای برنامه ها، فرآيند ها و فعاليت های 
بازاريابی ای است كه وسعت و وابستگی آن مؤسسات را تشخيص می دهد. 
پس مديريت بازاريابی كوششــی آگاهانه برای دستيابی به نتايج مبادله 
مطلوب با بازارهای مورد نظر من جمله بازارها و مشتريان خارجی فرش 
ماست. لذا در نهايِت مقدمات مطرح شده، سازمان ها و از جمله بنگاه های 
فرش ما بايستی موجبات افزايش رضايت مشتريان خود را فراهم آورند؛ 
چرا كه افزايش رضايت مشــتريان منجر به وفــاداری آنها و تكرار انجام 
معامالت می شــود و اين تكرار معامالت، زمينه های فعاليت و سودآوری 
بيشتر سازمان های مربوطه را فراهم می آورد. پس از تدوين يك استراتژی 
برای فرش، جامع آن گاه توجه به نكات زير، می تواند به ويژه در حفظ و 

جذب مشتريان ضروری باشد:
توجه ویژه به تحقیقات بازاریابی و توسعه محصول

تحقيقات بازاريابی عبارت است از فعاليت هايی كه ارتباطات الزم را بين 
مصرف كنندگان، خريداران، عامه مردم و مديران بازاريابی، از طريق 

تبادل اطالعات برقرار می كنــد. از اين اطالعات در تجزيه 
و تحليل مســائل و بهره گيری از فرصت های بازاريابی 

استفاده می شود. مديران بازاريابی به هنگام مشخص 
كردن مقدار فروش، درصد ســوددهی محصول، 
برنامه های مربوط به نتايج فروش و عرضه محصول 
جديــد و اهداف خود از هر يك از اين اقدامات، از 

تحقيقات بازاريابی استفاده می كنند. 
بدون شك شناخت خريداران در بازارهاي جهاني، 
آگاهي از نيازها و خواسته هاي آن ها از نظر طرح، 
رنگ، ابعاد، اندازه و رج شمار در هر يك از بازارهاي 
جهاني باعث اعتبار فرش ايران خواهد بود. شــم 

آبادی و خداداد حســينی در پژوهش خود اجراي طرح هاي تحقيقاتی 
و مطالعاتی در حيطه بازاريابی جهانی و صادراتی فرش دســتباف ايران 
بويژه توجه به طراحی الگوهاي مناسب، اشاعه فرهنگ و اصول بازاريابی 
به وسيله ســازمان متولی، اتحاديه هاي توليدكنندگان، صادركنندگان، 
واردكنندگان و فروشــندگان فرش دســتباف به عنوان تأثيرگذارترين 
سطوح و جايگاه ها در فرش دستباف ايران؛ توسعه پژوهش هاي مختلف 
در مورد بازار، بازاريابی و پژوهش هاي تخصصی در مورد طرح، رنگ، مواد 
اوليه، انجام پژوهش هاي الزم براي ارتقاي جايگاه فرش دستباف ايران در 
جهان با تكيه بر نوآوري هدايت آموزش هاي علمی و كاربردي به سمت 
نيازهاي واقعی فرش دستباف ايران را از نكات مؤثر در اهميت تحقيقات 

بازاريابی برای بنگاه های فرش كشور دانسته اند.
توســعه محصول به مجموعه وظايف مورد نياز برای شناسايی نيازهای 
مشتريان و ساختن محصوالتی بر می گردد كه در سريع ترين زمان اين 
نيازها را برطرف كنند و نيز توانايی توليد آن ها با هزينه پايين را داشته 
باشــند. در واقع توسعه محصول مجموعه وظايفی اســت كه از ادراك 
)Perception( يك فرصت بازار آغاز می شود و با طراحی ادامه يافته 
و به توليد، فروش و تحويل محصول به مشــتری ختم می گردد. گرچه 
فرآيند توســعه محصول برای فرش دستباف می تواند بسيار محدود به 
خود فرش باشــد، با اين حال شــركت ها و بنگاه های توليد فرش ضمن 
اســتفاده از تحقيقات بازاريابی و درك نياز مشتريان نهايی، می توانند با 
توجه به اطالعاتی كه كسب كرده اند فرش را در طرح ها و نقوش دلخواه با 

اندازه های مختلف برای مشتريان موردنظر توليد نمايند.
ترویج کاال و تبلیغات خالقانه

لوك سوليوان، متخصص برجسته امور تبليغات خالق نكاتی را در مورد 

ساختن آگهی خالقانه يادآور می شود:
تبليــغ خوب، فــروش را افزايش می دهد؛ تبليغ عالــی، كارخانه ها را 

می سازد.
درباره محصول خود، واقعيت های اساسی مورد توجه مردم را پيدا كنيد. 

تصويری كار كرده و توضيحات را كوتاه تر كنيد. 
مراقب باشيد آگهی ای كه طراحی كرده ايد از خود محصول پيشی نگيرد.  
رنگ كردن مو، برای جوانتر به نظر رسيدن نيست؛ بلكه برای اين است كه 
خود را بپسنديم... هر محصولی در چهارچوب خصوصيات خود، نكته هايی 
دارد كه می توان با تكيه بر آن ها، يك آگهی تبليغاتی خوب خلق كرد. راه 

موفقيت هم، در انتخاب صحيح اين خصوصيت نهفته است.
نقش نهايی استراتژی، ساخت يك آگهی خوب تبليغاتی است. 

بايد ديد آيا بنگاه های فرش ما از تبليغات خالق در سطحی وسيع استفاده 
می كنند؟ 

هم چنين برای اينكه ثبات در برندســازی برای فرش دســتباف داشته 
باشــيم، ثبت جهانی برندهای فرش دســتباف ايرانی عاملی اثرگذار در 
جلوگيری از كپی برداری ديگر كشورهاست. گفتنی است عالوه بر ثبت 
١٥ برند جهانی، 40 برند فرش دســتباف كشــورمان نيز به ثبت ملی 
رســيده اند كه اين امر در راستای تثبيت مالكيت فكری اين هنر صنعت 

گرانسنگ در كشور است.
بهره گیری از فنون بازاریابی دیجیتال در رسانه های اجتماعی

امروزه فعاليت تبليغاتی در شبكه های اجتماعی، در قالب يكی از مباحث 
بازاريابی ديجيتال دنبال می شــود و ظرفيت بالقوه شــبكه های مذكور، 
شامل گستره وسيعی از مشتريان با ساليق و عقيده های متفاوت است. 
شبكه اجتماعی وسيله ای برای مصرف كنندگان جهت اشتراك گذاری 
اطالعات در قالب نوشته، عكس ، صدا و ويدئو با يكديگر و هم چنين با 
شركت ها و برعكس است. رسانه های اجتماعی به بازاريابان 
اجازه می دهد كه حضــوری آنالين و صدايی عمومی 
بســازند. آن ها می توانند ديگر فعاليت های ارتباطی 
را- در اين راستا- مقرون به صرفه كنند. رسانه های 
اجتماعــی به خاطر فوريت روز به روزشــان، می 
توانند شركت ها را تشويق به نوآوری و مناسب كار 
كردن كنند. بازاريابان می توانند جامعه های آنالين 
را ساخته و يا وارد آن ها شوند، از مشتريان مشاركت 
بجويند و در كار خود، دارايی بلندمدتی را از بازاريابی 

تشكيل دهند.
نتیجه گیری

ضمن تأكيد بر اين كه در فضای كنونی تجاری ايران و جهان، مسئله رسانه 
اجتماعی بسيار حائز اهميت اســت و می تواند حتی به سكوی پرتابی 
در چهارچوب برنامه بازاريابی جامع برای بنگاه فرش تبديل شــود؛ اميد 
است كه با بهره گيری از مشاوران و متخصصين، رويكردی نوين توسط 
نهادهای مسئول و بنگاه های فرش ما در عرصه مديريت بازاريابی اتخاذ 
شده و مشتری محوری تبديل به اصلی اساسی در توليد فرش دستباف 

كشور گردد.
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در بازاریابی 
صنعت فرش 

دستباف ایران، 
بی توجهی به 

مشتری گرایی 
و وفاداری 
مشتری در 
طراحی و 

تولید فرش 
و عدم جلب 
مشتریان 

خارج از کشور 
برای سرمایه 

گذاری در امور 
فرش از نقاط 
ضعف اساسی 

است.

بدون 
شک شناخت 

خریداران در بازارهاي 
جهاني، آگاهي از نیازها و 

خواسته هاي آن ها از نظر طرح، 
رنگ، ابعاد، اندازه و رج شمار در 
هر یک از بازارهای جهاني باعث 

اعتبار فرش ایران خواهد 
بود.

از فرش تا عرش
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هزار طرح، هزار نقش، هزار رنگ، رؤيايی كه جان می گيرد. 
خيالــی كه معنای بــودن پيدا می كند. بوی طراوت ســبز 
بهاران، بوی گرم خورشيد فروزان، بوی درخت ها و بوته هايی 
كــه انگار در تارو پود آن زندگی دوباره يافته اند. برداشــتی 
بسيار خيال انگيز از زندگی، فرش را می گوييم، فرش ايرانی 
كه آوازه اش قرن هاست از جهان گذشته و بر ذهن تخيلی و 
زيباپسند آدميان سرزمين های ديگر روح زندگی تازه يافته 

است.
فــرش  ايرانی،  برای  من،  و برای  ما، همه هســتی مادی 
است كه با گره های جانمان آن را بافته ايم. جانی كه بی دريغ 
نثار شده اســت. اما امروز ما را چه شده كه فرش های هند! 
پاكستان! و حتی چين! بازارهای ديگران را تسخير  كرده اند 
و مــا بيهوده بر بازارهايی كه ديگران از  اســتعداد، تخيل و 

لياقت ما بنا كرده اند می نگريم.
ســخن از فرش ايرانی كه بــه ميان می آيد، ســخن هنر، 
خالقيــت، كار، تالش، حتی تاريخ و ارزش های فرهنگی و... 

امكان رشد و جلوه پيدا می كند.
از ســال های دور به ياد داريم از دوران كودكی نســل های 
پياپی در اين جامعه كه خانه های همه مردم حتی قشرهای 
كم درآمد با رنگ و بوی فرش ايرانی چه با شــكوه و زيبنده 
جلوه گر می شــد. فرش ايرانی، نماد هنر، نماد پايداری، نماد 
انديشه و اســتعداد ايرانی بود. فرش ايرانی، گسترده و پهن 
شــده در بطن خانه های ايرانيان   از روستا تا شهر، به معنای 
زندگی به روش و شــيوه ايرانيان بود. فرش های گرم و هزار 
رنگ و هزار نقش، در اتاق ها پهن می شــد تا من و ما بباليم 
به تاريخ مان، به فرهنگ مان، به ســرزمين مان و به پيشينه 
و ميــراث جاودانه نياكانمــان و... فرش تنها يك هنر و يك 
صنعت نيست، فرش كه در تك تك تار و پود آن انگار ثمره 
سرانگشــت خون آلود دختركان و زنان ســختكوش نشسته 
اســت، در همه جســم و جان مردم ايران سرزمين جاری 

است.
چــرا فرش ايرانی اكنون جايگاه رفيع خــود را در جهان از 
دســت داده و قالی های قالبی از كشورهای مختلف آسيايی 
و... جايگزين آن شده است. چرا فرش، اين ميراث فرهنگی- 
هنری ارزشــمند، موقعيت پيشــين خود را از دســت داده  

است؟!
عوامــل متعددی در اين زمينه وجــود دارد كه می توان به 

شرح زير آن را خالصه كرد:
بی توجهــی و بــی اعتنايی عمدی به حفــظ و توليد فرش 
دســتباف ايرانی از قالی های كرمانی تا كاشــانی گرفته تا 
تبريزی و... از بعد از انقالب تاكنون به دليل وجود  8 ســال 
جنــگ تحميلی و پياده كردن سياســت های اقتصادی كه 

مسائل روزمره را حل كند.
كــم  ارزش دانســتن كار قاليبافان زحمتكــش به ويژه در 
روســتاها و تأمين نكردن زندگی اقتصادی آنان و  پرداخت 

دستمزد بسيار كم به ويژه به زنان و دختران قاليباف. 
وجــود سيســتم داللی و واســطه گری در توليــد و توزيع 

فرش ايرانی و اســتثمار كارگران و بهره كشی آنان و بردن  
دستمايه های ارزشمند فرش بافان از طريق اين سيستم و به 

يغما بردن سود توليد فرش به وسيله دالالن.
نبــود مديريت هــای قوی در زمينــه هدايت، پيشــبرد و 

سياست گذاری صنعت فرش دستباف ايرانی.
نبود كارگاه های تعاونی توليدی و عدم تأمين به موقع مواد 

مصرفی و مورد نياز فرش دستباف.
پراكنــده بودن كارگاه های توليد فــرش در مناطقی كه به 

بافت اين محصول ارزشمند می پردازند.
خارج كردن فرش دستباف از زندگی روزمره مردم به خاطر 

گرانی قيمت اين كاال.
تبديل فرش دســتباف از يك توليد صنعتی به توليد هنری 
و جايگزين كردن انواع  و اقســام  فرشهای ماشينی به جای 
آن كه درحقيقت فرش دســتباف صنعتی قربانی فرش های 

ماشينی شده است.
عدم ســرمايه گذاری ســرمايه داران در توليد و عرضه فرش 
دســتباف و روی آوری بســياری از آن ها به كارهای داللی 
و واســطه گری عمده و عدم جذب نقدينگی های سرگردان 

در توليد فرش.  
در يك كالم بايد گفت كه برای نجات فرش دستباف ايرانی 
بايد شــتافت و اين كار تنها در گروی مديريت و سياســت 
گذاری قوی در اين ارتباط اســت. بــه جز آن جلوگيری از 
استثمار كارگران فرش دستباف با بيمه مداوم و تأمين رفاه  
آنان، افزايش حقوق شــان و ايجاد كارگاه های آموزشی برای 
عالقه مندان از جمله راهكارهای ديگری است كه راه  دشوار 

فرش دستباف را به گذرگاه توسعه می رساند.
هــزار نقش، هزار رنگ و هزار طــرح، اين ميراث فرهنگی- 

تاريخی كشورمان را نجات دهيم.

 نقش هایی از رؤیا
و زندگی که رنگ باخته اند

مينو بدیعی - روزنامه نگار و مدرس دانشگاه

هزار نقش، 
هزار رنگ و 

هزار طرح، این 
میراث فرهنگی- 

تاریخی 
کشورمان را 
نجات دهیم.  
اما امروز ما 

را چه شده که  
فرش های هند! 
پاکستان! حتی  
چین بازارهای 

دیگران را 
تسخیر کرده 
و ما بیهوده 

بر بازارهایی 
که دیگران از 

استعداد، تخیل 
و لیاقت ما 
بنا کرده اند 

می نگریم.
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از فرش تا عرش

مراســم چهلمین روز درگذشــت »افشین 
معماریان« در موزه ملــی فرش ایران برگزار 
از فعاالن  شد. در این مراســم جمع بزرگی 
حــوزه فرش حضور داشــته و حمید کارگر، 
رییس مرکز ملي فرش، سید مجتبي عراقچي، 
اتحادیه فروشندگان فرش دستباف و  رییس 
جمعی از تاجران و اهالی فرش در کنار برادر و 

مادر افشین سخنراني کردند.
مرتضی میری هم یکی دیگر از ســخنرانان 
این مراســم بود که با اشاره به از دست دادن 
ناگهانی این فعال حوزه فرش گفت: امروز در 
چهلمین روز درگذشت افشین گرد هم جمع 
شده ایم نه برای عزاداری که برای بزرگداشت 
مرام این عزیز از دست رفته. گرد هم آمده ایم 
که از افشین و فرش سخن بگوییم که گویی 
افشین هویت خود را با این هنر کهن گره زده 
بود و هیچ کجا نامــی از او بدون فرش برده 

نمی شد، نمی شود و نخواهد شد. 
این که »افشــین معماریان  به  با اشــاره  او 
اســطوره نبود« ادامه داد: او یک جوان عادی 
در یک جامعه عــادی بود، اما این جوان حائز 
ویژگی هایی بود که او را خاص و ماندگار کرد. 
ماندگار تا وقتی یکایک ما که هستیم، نفس 

می کشیم و برای فرش ایران گام برمی داریم. 

میری با تأکید بر این که معماریان از کســانی 
بود که »به شــرایط راکد امروز فرش ایران 
نقد داشــت« اضافه کرد: او سودای طوفانی 
کردن آن را در سر می پروراند و هیچ راهی به 

آسودگی نداشت به غیر از سفرش به ابدیت. 
او در ادامه افزود: افشــین فــرش را به واقع 
دوســت داشــت. او چنان عمــل کرد که 
می اندیشید و با اندیشه و عملش نشان داد که 
فرش برای او یک کاال نبود. فرش دستباف نزد 
او عزت داشت و او قویاً بر این عقیده بود که 
فرش دستباف ایران یک هنر تمام عیار است 
و با این هنر گرانقــدر که غبار گردش ایام بر 
با چنان عزت و  چهره اش نشسته می بایست 
احترامی برخورد کرد که شایسته پدر و مادر 
کهنسال این ملت و این سرزمین است. او نیاز 
به پژوهش و تفکــر را در این عرصه به نیکی 
دریافته بود و به گسترش این اندیشه و درک 
این نیاز مبرم اهتمام جدی داشــت و همین 

مسئله او را از بسیاری از هم صنفان و همکاران 
خود متمایز می ســاخت. افشین معماریان به 
نهادســازی و کار تشکیالتی و جمعی معتقد 
بود و تالش برای تأســیس شورای ملی فرش 
دســتباف ایران نیز دلیلی بــرای اثبات این 

مدعاست. 
به گفته میری، معماریان برای رسیدن به هر 
آن چه مطلوب می دانست و عزت فرش را چون 
گنجی در او می دید به کاشتن تخمی اهتمام 
می ورزید و این چهار ویژگی او یعنی فعالیت، 
اعتقاد به »هنربودگی« فرش دستباف، درک 
لزوم پژوهــش در فرش ایــران و اعتقاد به 
نهادسازی و کار تشــکیالتی از او ارادتمند و 
ایران ساخته  به فرش دستباف  خدمتگذاری 
بود کــه نظیر او در ایــن روزگار کمتر یافت 
می شــود و اتفاقاً کمبود چنین ارادتمندان و 
خدمتگزارانی به فرش ایران بسیار آزاردهنده 
و آسیب زا بوده است و آن چه را سبب شده که 

امروز می بینیم. 
میری در ادامه با اشاره به از دست دادن برخی 
پیشکسوتان حوزه فرش در یک سال گذشته 
گفت: بیایید با اصالح مسیری که در آن گام بر 
می داریم، با باور به هنر بودگی فرش دستباف 
و عنایــت ویژه به پژوهــش و بروز خالقیت 
هنرمندان و اعتقاد راسخ به فعالیت در قالب 
تشــکل ها به داد فرش ایران برســیم و این 
سیر قهقرایی را متوقف کنیم که این خواست 

بزرگان از دست رفته ما نیز هست.

رضا طاهری

و به راستی چه آرام و بی رس و صدا 

از فـــرش به عـــرش رفتی...
گزارشی از مراسم چهلمين روز درگذشت افشين معماريان با حضور اهالی فرش

مرحوم حاج حسين عرسين

مرحوم حاج اکبر هریسچيان

مرحوم حاج مهدی سقطچی
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صادرات وارونه فرش!

گفتم اين روزها چكار كنم كه تا به حال نكرده باشــم؟ 
يعنی واقعيتش را بخواهيد مملكت نوبرانه ای است! آدم 
يــك كارهايی را می كند كه به عقل جن هم نرســيده 
باشــد. مثاًل يك ســنگ را می اندازی ته چاه تا صد آدم 
عاقــل بروند و درش بياورند، اما دريغ از آدم عاقل! اصال 
كو عاقل؟ يا يك ســنگ بزرگ بر مــی داری كه بگويی 
عالمت نزدن است و آن وقت صد نفر پيدا می شوند كه 
می خواهند پرتابش كنند و... البته نگوييد كه پشت سر 
همه  اين ها يك عقل محاسبه گر نشسته است و هر كاری 
كه شما می كنيد مطابق نقشه و برنامه است و همۀ اين 
تمهيدات برای اين است كه به شما گوشزد شود كه عقل 
ايرانی چيز خوبی اســت و چيز خوب را بايد مثل فرش 
خوب صادر كرد!! )اين موضوع با ماجرای فرار مغزها فرق 

دارد و بی خودی روی آن حساب مالی باز نكنيد!(
راستش را بخواهيد باور نمی كنم كه نمی كنم. نه اين كه 
بگوييــد آدم عاقل كه ديگر در اين مملكت نمی ماند كه 
شما بخواهيد صادرش كنيد! من در مورد خود صادرات 
فرش مشــكل دارم، واال هر آدم عاقلــی می داند كه در 

اين جا سال هاست كه آدم عاقلی پيدا نمی شود!
يعنی از وقتی كه ماجرای واردات صادراتمان را شنيده ام، 
من هم هوس كرده ام بروم دنبال صادرات وارونه! اصوالً 
هر چيزی وارونه اش خوب است! مثل هوا كه وقتی وارونه 
می شــود، ديگر مجبور نيستی آن را بكشی باال و بدهی 
در ريه هايت...! يعنی همه می ترســند آن را بكشند باال! 
و اين طوری اســت كه با پديده وارونگی شما می توانيد 
مشكل باال كشيدن مال و اموال مردم را هم حل كنيد؛ 

مگر اين كه قانونی و نجومی باشد!
می دانم كــه االن داريد پيش خودتــان می گوييد اين 
ماجرای صادرات وارونه ديگر چيســت كه دارم شما را 
درگير آن می كنم! يعنی مگر چند جور صادرات داريم 
كه يك مدلش وارونه است؟ يا مثال آيا در مقابل صادرات 
وارونــه، واردات وارونه هم داريم؟ يا وارونگی اين برابر با 
ناوارونگی آن است؟ يا اين و آن نداريم و وارونه در وارونه 

می شود ناوارونه و...
يعنی راستش را بخواهيد اين يك معجزه است كه شما 
فرشــی را بفروشيد و سوتش كنيد آن طرف مرز و چند 
روز بعد، همان فــرش را ببينيد كه وارد كرده اند و دارد 
به شما چشــمك می زند و می گويد كه دنيا گرد است، 
پس تو هم تنها نچرخ تا با هم بچرخيم! فكر كنم خيلی 
لطيف و شــاعرانه پديده وارونگی صادراتمان را برايتان 
شيرفهم كردم و حاال بايد بروم دنبال تشريح ساير معانی 
و دفترچه لغات فارسی شما را غنی سازی كنم تا چرخه 
شما هم شروع به چرخيدن كند و آن قدر با هم بچرخيم 
كه سرگيجه بگيريم و ندانيم كه باالخره چرخيده ايم يا 

چرخاندنمان يا چرخمان پنچر بوده و...
واقعيت امر اين اســت كه چون ما ســليقه مشــتری 
خارجی مان را نمی دانيم، ولی مشتری خارجی، سليقه ما 
را می داند، برای همين، وقتی فرش مان را صادر می كنيم، 
آن ها هم برايمــان واردش می كنند تا بگويند به فكر ما 
بوده اند و مطابق ســليقه ما پيش رفته اند. البته آنها اين 
موضوع را از پی مداقه فراوان اكتســاب كرده اند. يعنی 
فكرش را بكنيد كه ابر و باد و مه و خورشيد و فلك بيكار 
ننشسته اند و در كشورهای تركيه و هند و چين و بلژيك 
و امارات و آلمان و عربستان و پاكستان دست به دست 
هم داده اند و تا به امروز، تا توانسته اند به ما كه خودمان 
يك زمانــی صادركننده فــرش بوده ايــم، فرش صادر 
كرده انــد و حاال كه ديگر می بينند جا نداريم و بازارمان 
اشباع شده است، رفته اند سراغ صادراتمان و همان نيم 
مثقال صادراتمان را هم دارند وارونه می كنند تا خيالشان 
راحت باشد كه تا آن جا كه جا داشته، برايمان جای نفس 

كشيدن نگذاشته اند!
می دانم كــه همين االن داريد پيش خودتان می گوييد: 
عجب! اما از من به شــما نصيحت، االن خيلی از چيزها 
دارد از خارج وارد مملكت می شــود كه از مملكت خارج 
شــده و چند دســت چرخيده و دوباره وارد شده است! 
فقط كافی اســت كه بدانيد سال هاست اقتصاد وارونه را 
جايگزين اقتصاد ناوارونــه كرده اند تا در مواجهه با اين 
پديده ها دچار انبساط و انقباض نشده و ريلكس بمانيد و 

بگوييد كه نه خانی آمده و نه خانی رفته...
اما شــايد اين بار بايد اين حكايت را يكبار برای هميشه 

قطع كرد!!!

راضیه رجبی:
دوست مهربانم سالم...

امروز چهل روز از رفتنت می گذرد
و به راستی چه آرام و بی سر و صدا از 

فرش به عرش رفتی...
آرامشت  شــب  اولین  از  روز  چهل 

می گذرد
اما هنوز دغدغه هایــت را فراموش 

نمی کنم...
فراموش نمی کنم نگرانی هایت را 

بودنت را و.....
فراموش نمی کنم لبخند هایت را.....

دغدغه های  نمی کنــم  فرامــوش 
همیشگی ات را......

وقتی تمام سلول هایت فرشی از مهر 
بود نقشــی از محبت را برایمان به 

یادگار گذاشتی
فراموش نمی کنم آرزوهایت را.....

که در میان فرش ها ماند....
 انگار رگ به رگ، تار به تار و پود به 
پود خودت را وقــف کرده بودی ای 

دوست.....
امروز چهل روز گذشت و خانه سیاه 

پوش است
آه که چه سخت بود

باور  امروز چهل روز غروب شد ولی 
نمی کنم رفتنت را و نبودنت را...... 

اما 
باور می کنم آرامش گرفتنت را.

مهدی خوانساری: 
تنها اوست که مي ماند 

آن که میرود بي شــک بیش از این 
نمي تواند ماند 

و آن که مي ماند اندوهي را مي پذیرد 
اینک در این مکان گرد هـم آمدیم

که یــاد و خاطر دوســتي را زنده 
بداریم 

او که خود را وقف هنرش کرده بود 
چرا این جا؟ 

زیرا این خانه، خانه اوست 
خانه همگي از اهل فرش ایران  

چرا با یاد و خاطره اش؟ 
زیرا که در میان ما نیست 

البته که هست ولي از ما دور است 
که کدامین مرد؟ 

مردي از تبار هنر فرش ایران زمین 
که عاشــق فرش بود مهربان بود و 

خیرخواه
همه ما از دانشــجو، استاد، محقق، 
تولید  طراح،  کار،  مرمت  پژوهشگر، 

کننده، و کاسب و تاجر 
همه و همه

عــرض تســلیت داریــم خدمت 
باالخص مادر و  ایشان و  بازماندگان 

برادر گرامي شان 
و تسلیتي به خانواده فرش ایران 

که در فقدان افشــین به ســوگ 
نشسته ایم...

سعيد اصغرزاده
نویسنده و روزنامه نگار
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فرش به مثابه یک فراکاال
از آقای حاج عباسی تا عباس کيارستمی

تقارن اين نوشــته و احتماالً انتشار نخستين 
شــماره »فصلنامه فرش« با چهلمين روز كوچ 

ناگهانی عباس كيارســتمی بهانه ای است تا با 
اشــاره به فيلم چند اپيزودی »فرش ايرانی« 
آغاز كنــم و همــان بخش كه كيارســتمی 
كارگردانی كرده و كم نيســتند كسانی كه آن 

را منسجم ترين و بهترين ساخته او می دانند.
كيارستمی در اين فيلم به حال و هوای همان 
ســال هايی باز می گردد كه در عرصه تبليغات 

هم فعال بود و از كنار هم گذاشتن پرينت هايی 
كــه از قطعات مختلف يك فرش ايرانی گرفته 
شــده يك فيلم زيبا می سازد. فيلمی كه پايان 
آن تلفيقی اســت از اشعاری در حاشيه فرش 
با موســيقی ايرانی و تصوير چشم نوازی نيز از 
نقش درخت زندگی بر فرش ايرانی ترسيم می 

كند.

مهرداد خدیر
سردبير سایت عصر ایران و 

اميد جوان

از فرش تا عرش
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فرش ايرانی را به عنوان يكی از نمادهای اصيل سنت خودمان می شناسيم 
امــا كارگردان مدرن و حاال رفته و خفته نيز به آن دل می بازد و همين 
است كه از فرش نه، يك كاالی صرف كه يك فراكاال ساخته و پرداخته، 
يك جادو كه از سنت پا به دنيای مدرن گذاشته و انسان مدرن با احتياط 

پا بر روی آن می گذارد.
اما اين تنها كيارستمی نيست كه اين بخت را می يابد كه به فرش ادای 
احترام كند. وقتی صحبت از فرش ايرانی و ســينمای ايران اســت مگر 
می توان از آخرين صحنه »كمال الملك« ياد نكرد؟ ساخته ماندگار علی 
حاتمی كه اگر كيارستمی به خاطر سهل و ممتنع سازی به سعدی پهلو 
می زند علی حاتمی هم در ســاختن و پرداختن گفت و گوها »ســعدی 

سينمای ايران« لقب گرفته است.
در واپسين سكانس كمال الملك آرام آرام به جانب خانه به راه می افتد 
و پس از گذار از كوچه باغ ها وقتی ســرانجام به مقصد می رســد بيرون 

روی سكو می نشيند تا نفسی تازه كند كه »يار محمد« از راه می رسد.
به خانه می رود و يك ســبد سيب می آورد و می گويد: »بفرماييد استاد. 

آب و هوای تبعيد، سيب را هم رنجور می كند.«

نقاش سيبی برمی دارد و بو می كند.  يارمحمد سرگرم بافتن قالی می شود 
و كمال الملك در كار رنگ كردن تابلوست.

يارمحمد قاليچه را نزد كمال الملك می آورد و پيش پای او می گستراند 
و می گويد: »استاد، به خواست خدا قاليچه تمام شد. عهد كرده بودم اگر 
زنده ماندم و قالی تمام شد با خاك پای شما تبرك شود. حاال قدم رنجه 

فرماييد، هر چند كه اين زير پايی شأن استادان هنر نيست.«
كمال الملك به تابلوی نقاشــی خود نگاهــی می اندازد و بعد به قاليچه 
خيره می شــود. تابلو را از روی بوم برمــی دارد و با اندوه رو به يارمحمد 

می كند و می گويد: 
»استاد تويی. اين فرش، هنر است. شاهكار، اين تابلوست. دريغا كه همه 
عمر يك نظر به زير پا نينداختم. هنر، اين ذوق گســترده است. كار تو 

شاهكار است يارمحمد نه كار من!«
در تجليل از فرش ايرانی و هنرمند خواندن قالی بافان اين ســرزمين كه 
چه بســا خود به تمامی ندانند چه اثر هنــری ای می آفرينند، صحنه ای 

زيباتر از اين سراغ ندارم.
وقتی كمال الملك به روايت علی حاتمی تابلوی نقاشی را از بوم برمی دارد 
و به قاليچه چشــم می دوزد جا دارد اين نوشــته نيز به جای هر سخن 

ديگری همين صحنه را فرا ياد آورد.
شــايد اگر فرش را به جای اين كه زير پا بيندازيم بر ديوار می آويختيم 
و از رو به رو به آن می نگريستيم قدرش را بيشتر می دانستيم، چنان كه 
تابلو فرش ها را بيشتر گرامی می داريم.  البته در آن صورت به جای فرش 

به معنی »گستردنی« واژه ای ديگر را بايد به كار می بستيم.
حال و هوای ياد كيارستمی در چهلمين روز فراق رهايم نمی كند.

در خاطره ای درباره او می خواندم از نگاه باال به پايين اِبا داشــت و اصرار 
می ورزيد كه نگاه، افقی باشــد. به همين خاطــر در فيلمی كه در ژاپن 

ساخته دوربين به دقت از روبه رو ترسيم می كند.
مــا اما چگونه به فرش نگاه می كنيم؟ از باال به پايين... حال آن كه هنر 
باال نشــيند و اگر قانون جاذبه نبود جا داشت كه فرش را نه در كف كه 
در ســقف بگسترانيم! اما نه! همان قدر كه نگاه از باال به پايين صميمانه 

نيست از پايين به باال هم منصفانه نيست.
فرش اما مرا تنها به ياد عباس كيارستمی و آن اپيزود زيبا يا علی حاتمی 
و آن ســكانس فراموش ناشدنی نمی اندازد. مرا به سال های كودكی هم 

می برد. به خانه خاله!
جايی كه اول بار هم قدر فرش را دانستم و شناختم و هم اضطراب فرش 

را تجربه كردم. در خانه خودمان فرش بود اما اضطراب فرش نبود.
چه، در آن خانه هيچ جرمی به ســنگينی ريختن چای و نوشــابه يا هر 
نوشــيدنی رنگين ديگر بر روی فرش نبود. جرم آب سنگين نبود! چون 

آب رنگ نداشت.
در خانه خودمان هم اين كار خطا بود، اما حساسيت حاج عباسی بودن، 

ديگر بود.
جالب اين كه به تازگی در سفرنامه هموطنی به ژاپن در بيان تشبيه زباله 
نريختن بر دامان طبيعت خواندم قبح اين كار نزد ژاپنی ها چنان اســت 
كه فنجانی چای بر قاليچه ابريشم خانه خود يا ميزبان در ايران بريزيد!

تفاوت نســل امروز با دوران ما در همين اســت، خود »فرش« حرمت 
داشت نه به صرف ابريشمين بودن!

آقای حاج عباسی به هر فرشی حساسيت داشت نه تنها به قالی ابريشم. 
هنوز هم دارد. 

او البته نه فيلم كمال الملك را ديده و نه يارمحمد را می شناسد. اما هنوز 
فرش را به خاطر  خود فرش حرمت می گذارد. فارغ از اين كه ابريشمين 

باشد يا نه. 
»فرش ايرانی هويت ماســت.« شناسه ما. از ديروز تا امروز. اما كاش هر 

گستردنی را فرش نناميم.
چای گوارايتان؛ اما قدری بيشتر مراقب باشيد اگر آن چه زير پايتان است 

»فرش اصيل ايرانی« است. چه ابريشم باشد چه نباشد***
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معرض السجاد؛ األوامر و النواهي!

 ألطف قلیال مع صناعة السجاد

یعد إقامة الفرتة  الخامسة والعرشین  ملعرض السجاد الیدوی يف طهران، 

من اهم االحداث و اکرثها تاثیرا يف مجال تجارة السجاد الیدوي يف ایران.

وجمیع هذا نتیجة النظرة الحکومیة وعدم استسالم  الشؤون الی القطاع 

الخاص. النظرة التی طاملا تم ادانتها يف بیان قائد الثورة االسالمیة منذ فرتة 

طویلة و أکد سامحته  علی رضورة تنفیذ خصخصة االقتصاد االیرانی کرارا 

ومرارا. ولکن مل توخذ هذه القضیة يف الفرتات املختلفة إلدارة البلد بعین 

اإلعتبار  و طاملا تعامل  املدراء املعینین مع هذا التیار برهبة من تحدید 

نطاق الخیارات و القدرات . و بالتايل؛  تصل کمیة صادرات السجاد الیدوي 

االیراين الذی کان یبلغ اکرث من 300 میلیون دوالرا يف أوائل الســبعینیات 

)هجریا شمسیا(، إلی اقل من 300 میلیون دوالرا الیوم مع ارتفاع الرسوم 

الجمرکیــة عدة أضعاف. بعبارة أخری، اذا کنا نرید تقییم کمیة صادرات 

الســجاد اإلیرانی  يف اوائل السبعینیات وفقا للرسوم يف الوقت الحارض 

،لکانت تبلغ صادرات تلک الفرتة اکرث من 5ملیارات دوالرا ایضا.

صناعة السجاد الیدوی هي صناعة شعبیة حیث وفقا لإلحصاءات املؤکدة 

تتمکن من إنشاء فرص العمل الشاملة واحتواء العدید من القضایا و 

املشاکل کقضیة الهجرة بأقل کمیة من اإلستثامرات. الصناعة القامئة علی 

الثقافة التي هي رسول ثقافة السالم و صداقة اإلیرانیین يف مختلف انحاء 

العامل إلی جانب النمو اإلقتصادي. رضورة اإلنتباه إلی مثل هذا الصناعة 

املتواضعة ، الفعالة، و خالقة فرص العمل، و القیم الثقافیة واضحة علی 

الجمیع. ولکن لألســف ، تم ایداع العدید من الربامج املطلوبه  يف مجال 

التنمیة  واالنتباه لهذا الفن للصناعة، يف متاهة من العالقات اإلداریة و 

الحکومیة  و مل تتمکن من احتامل الظهور و االندالع ابدا.و من بین هذه 

املشاریع یمکن ذکر مرشوع تأمین نساجوالسجاد  او الجوائز الصادراتیة  

اللتیا غاب کل واحدة منهام عن الذکر يف منتصف الطریق وبعد ترک 

التکالیف الهائلة دون التنفیذ السلیم.   

هل یمکن التفاؤل مبســتقبل هذه الصناعــة  وفقا لهذه الطریقة؟ وهل 

یمکن توقع املزید من املقاومة  من جانب القطاع الخاص  الذي رفع  

لواء  الصناعة الوطنیة عالیا رغم املحن االقتصادیة  و الضغوطات الدولیة  

مع الصعوبات الکثیرة ؟ امل یحن الوقت لکي یتعامل املسؤولون املعنیون  

مع هذه القضیة الثقافیة بصورة الطف و یدعموا نشطاء هذا املجال من 

خالل الطرق الصحیحة الحقیقیة؟  أمل یحن الوقت إلستالم شؤون السجاد 

ألصحابها األصلیین أي النقابات العاملیة بدال من الوکاالت الحکومیة؟

اظهرت التجربة يف العام املايض بأن وضعت عدد کبیرمن  النقابات 

املعروفة  لالتحاد املهني للسجاد  يف طهران و املقاطعات  زمام إقامة 

املعرض إلی االتحاد  من خالل الثقة  بجمعیة منتجي و مصدري السجاد 

الیدوي االیرانی، الطلب الذي تم تهمیشه يف ظل عمل املسؤولین 

السیايس. یتمکن هذا األمر أن یطرح  بین نشطاء السجاد باعتباره املطلب 

الرئیــي من جدید و یوضع علی عاتق ارسة الســجاد من خالل وحدة 

مسؤولیة صنع القرار و التنفیذ.

و بالتأکید یمکن ارتفاع الکمیة الحالیة أي ملیونین مرتمربع لنسج السجاد  

يف السنة  إلی 20میلیون مرت مربع، من خالل اإلعالن الصحیح يف العامل و 

اتخاذ التدابیر و توجیه املوارد املالیة  إلی اإلتجاه الصحیح ونظرة القطاع 

الخــاص، و یمکن خلق مئات اآلالف من فرص العمل الحقیقیة والفائدة 

املضافة الکبیرة للبلد.

هذه هي الطریقة التي  سارت أرسة السجاد فیها  و تسعی إلی التأهیل  

للمشارکة الفعالة يف اتخاذ القرارات يف هذا املجال و تطویر إنتاج السجاد 

الیدوي اإلیراين و تصدیره من خالل اإلبتکار يف مجال اإلدارة و استخدام 

الشباب و العلم الحدیث.

دخلت اتحادیة منتجي السجاد الیدوي اإلیراين  ومصدریه باعتبارها 

احدی ارکان الســجاد اإلیراين و مــع الطاقة الکامنة الهائلة والکثیفة من 

الخربة  واملعرفة  يف هذا املجال و قامت بإجراءات قیمة يف هذا اإلتجاه.

األنشــطة  التي أدرکها اعضاء النقابة و محبي السجاد إلی حد ما.علی 

سبیل املثال، قانون الرضائب علی رصف العمالت و تسهیل دخول السجاد 

العائدة من الدول اإلجنبیة حیث أدی  إلی نهایة  جیدة من خالل عنایة 

اتحادیة املصدرین واهتامم رئیس الربملان السید علی الریجانی  وانتباهه،  

واجراءاتة الحاســمة و القیمة. االجراء الذي یستحق الثناء وکان مصحوبا 

بخالص شکر أرسة السجاد اإلیراين.

و فی النهایة نرفع ایدنا نحو الله ســبحانه وتعالی آملین اإلجابة، سآئلین 

املولی تعالی صحة جمیع نشطاء اقتصاد ایران اإلسالمي و نجاحهم 

والسیام النشطاء يف مجال السجاد الیدوي اإلیرانی  و نأمل أن نتمکن 

من اتخاذ خطوات أساسیة  يف اتجاه تعزیز وطننا اإلسالمی يف ظل اهتامم 

صاحب العرص و الزمان)ع(. آمین

احمد کریمی اإلصفهاين

املدیر املسؤول
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شمس الرجولة و قمر اإلنوثة
السجاد اإلیراين و مفاهیمه الرمزیة

للسجاد االیرانی تاریخ طویل و ترتبط کل عقدة منه مع التاریخ االیراين ارتباطا ال ینفصم. 

و النقوش و قوالب تصامیمه مهمة جدا و مثیرة لإلهتامم، برصف النظر عن االسباب 

التطبیقیة و نسیج السجاد و توزیعه الجغرايف يف ایران.

وثائقنا من بدایة حیاکة  السجاد  يف ایران قلیلة جدا و یتعلق أقدم سجاد يف العامل  إلی 

عرص األخمینیین و اإلیرانیین إذ یتم حفظها وصیانتها يف متحف األرمیتاج يف سان بطرسربج 

يف روسیا حالیا و ظل هذا السجاد  سلیام من قسوة الدهر إلی حد ما لوجود الربد الشدید 

و الصقیع يف مکان اکتشاف هذا السجاد .

مل تتمتع السجادة و املنسوجات الیدویة بصفة عامة  بحیاة طویلة بسبب استخدام األلیاف 

الطبیعیة و هذا األمر هو احدی اسباب قلة وجود هذه األعامل القدیمة أیضا.

قد حظت کلمة الرمژ، والسیام يف  مجال الفن ، بدال من Symbol  علی تطبیقات کثیرة 

و لها دور هام  جدا لفهم  مفاهیم  النص و تعترب إحدی الســاحات األکرث نشاطا يف مجال 

السجادة واألنسجة الیدویة  واالعامل  املصنوعة یدویا بشکل عام. 

یجدروجود االشرتاکات التصویریة  بین االعامل الفنیة و الرموز املشرتکة بین االعامل الفنیة 

يف املجاالت املختلفة  للدراســة  وهو  أمر ال غنی عنه. یمکن اإلشارة  إلی تاثیر الهندسة 

املعامریة لکل فرتة و العالقة الفنیة بین هذا الفرع مع الفروع األخری و اکتشاف الرسوم 

املشرتکة.

قــد تذکر اللمحة العامة لتاریخ ایران هذه النقطة من جدید بأن الرموز و النقوش  التي 

أنشأها ذهن الفنان، عملیة  رحلة املوضوعیة، من ممر اإلعتقاد و العقل نحو خلق األثر و 

تنبعث العقلیة من املوضوعیة و االعتقاد الذي موجود حول الشخص. لذلک یجب دراسة 

املعتقدات و اإلیدیولوجیات يف تلک الفرتة  إلدراک الرموز و  فهمها الصحیح.

ستساعد دراسة التاریخ کثیرا علی فهم معتقدات و أفکار کل فرتة. تعرض دراسة تاریخ 

ایران  التقسیم العام علی اساس التأثیر الدیني  الذي ینقسم إلی قسمي ماقبل اإلسالم و 

ما بعد اإلسالم. 

ولکن هل هذین الفرتتین منفصلتان عن بعضهام متاما؟  یعتقد باحثوا الفن والخرباء يف هذا 

املجال بأن هذان قریبان جدا و متواصالن و مکمالن  بعضهام البعض والتصامیم اإلسالمیة 

اإلیرانیة متجذرة  يف العرص القدیم. تحتوي األعامل الفنیة ماقبل اإلسالم  علی رموز و 

أسالیب خاصة حیث تشکلت تدریجیا بعد دخول اإلسالم مع تحوالت طفیفة إلی الیوم 

وقد شکلت الفن اإلسالمي اإلیراين. 

تؤکد طقوس و مراســم فرتة ایران القدیمة  علی وجود إلهة )هیبة(، الفضیلة و الطهارة 

و وجود القوی  الخارقة. قد شکلت  ثنائیة التفکیر واالعتقاد بوجودها يف الطبیعة  و 

تقسیم جمیع العنارص املحیطة حولها تاسیسا علی اإلزدواجیة، هذه الرموز. تعترب الشمس 

بإعتبارها مانحة الطاقة و أقوی عنرصالذکور يف الطبیعة  و القمر من خالل اثرها املصلح  و 

اإلناقة اإلنثویة  من اهم ارکان هذا النوع من الرؤیة.

یحتوی هذا النوع من التقسیم و أي تابع  للشمس و القریب منها )الحیوانات القویة، 

النباتات، املعادن ذات لون کلون الشمس(  علی  انطباع دافئ و منشط و یحتوی ما ینتمي 

الی املاء و ما یتعلق باملاء علی انطباع بارد و انثوي ومعالج؛ کالحیوانات التي تعیش يف 

املاء او معدن الفضة إذ تنتمي الی القمر وله انطباع انثوي و بارد و معالج. ینتمي النرس، 

األســد،الغزال والخنزیر إلی الشمس ) املذکر( و تنتمي الطیور املتعلقة باملاء مثل البط، 

اللقلق و األسامک إلی القمر)االنثوي(.

وجدت هذه املعتقدات طریقها قبل الزرداشتیة إلی عرص  تاریخ ایران القدیم و تستمر 

هذه التقسیامت  مع بعض التحوالت حتی اآلن و حتی مؤثرة يف طبنا التقلیدي. 

مل تســتثني  النباتات  من هذه القاعدة أیضا والنباتات الحارة و الباردة و تأثیرها علی 

الطبیعة البرشیة أمر واضح.  شجرة الرسو هي رمز الخلود و تنتمي إلی میرتا )الهة 

الشمس(  يف منحوتات برسیبولیس حتی أنسجة الفرتة اإلسالمیة وقد حافظت علی مکانتها 

مع تحول طفیف بشــکل شجیرة يف النقوش اإلسالمیة و هي کثیرة اإلستعامل أیضا. شجرة 

الرسو هي رمز فضیلة التضحیة و الشــهادة و تعترب من الرموز املعروفة يف الرسم اإلیراين، 

ولکن هناک القلیل ممن یعتني إلی جذورها و یهتم بها.

وتخلق هذه املعتقدات و الرموزبعد اإلسالم  وفقا ملبدأ الوحدانیة والتوحید مجموعات 

جدیدة من الرموز والنقوش من خالل االمتزاج و النقل من الشکل املربع الی الدائرة، 

حیث یمکن العثور علی معظم ازدهارها يف الهندسة املعامریة والسجاد واألنسجة الیدویة 

العرقیة  حالیا إذ  تشکل الفن اإلسالمي- اإلیراين ویتم تقلیدها و استعاملها يف جمیع أنحاء 

العامل اإلسالمي.

 انتقلت الهندسة املعامریة اإلسالمیة  مع الجذور البارثیة  والتصامیم اإلسلیمیة مع 

الجذورالساســانیة إلی الفرتة اإلسالمیة  و خلق تصامیم املذبح و الشمســا و اللشک 

والربغموت و اإلسلیمیات املتنوعة و تم سحب الرسوم الهندسیة من املباين  إلی رسوم 

الســجاد و وضعت هذه االعامل املبتکرة  التي انتجت بواسطة الفنان املبدع وذي الهویة 

اإلیرانیة يف السجاد، کرتاث لألجیال القادمة. مل یعتنوا بالجامل فحسب، بل موهوا مفاهیام 

عمیقة و رسائل هامة ألبناء ایران يف وسط اوتار التصامیم الجمیلة والرائعة من خالل لغة 

الفن. عسی أن نکتشف الرس فی کل العقد.  مرحبا بالفنان ذي الطبیعة الطاهرة و الحکیم 

االیرانی الذي أدرک أهمیة األثر و قام بتخبئة  رسالة فیه.

  لإلطالع عىل تصامیم الســجاد وخلفیتها و توعیة العيون وعقل املشــاهد لفهم أعمق

  و اإلعتناء مبفهوم النص  يف أدنی الرموز و اإلستمتاع األكرث من مشاهدة هوية أمة وسط  

اوتار خرائط السجاد اإلیراين.

أغسطس 2016

الدکتورة منیجه ضیا آبادي

الباحثة و املدرسة يف الجامعة

توقعات
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نقد علی أنسجة بیت الدستور
تاریخ مائة سنة  للسجاد األذربیجاين

الیمکن الحدیث عن تاریخ الســجاد القدیم يف إذربیجان، ألن ذلک لیس 

من خربيت و مل تکن املنابع و املآخذ الالزمة متاحة يل حالیا.  ولکن ارید 

دراســة هذا الفن الغايل خالل القرن االخیر أي بعد صدور قرار الدستور إلی 

یومنا هذا حتی إذا کانت هذه الدراسة مترسعة.بعبارة أخری، ارید دراسة 

مکانة السجاد من الثورة الدستوریة حتی الثورة اإلســالمیة. کان ینظر الی 

الســجاد کيشء مثین و قیم من العصور القدیمة. تدل الصور التي نجت من 

الفرتة القاجاریة، علی أن کان یستند امللوک  القاجاریین وأمرائهم  علی 

الســجاد ویلقتون الصورعادة إلی جانبها يف حاالت مختلفة و متمیزة. من 

املثیر لالهتامم أن يف بعض الصور، علی سبیل املثال، تری  األقواس  عند 

حضور الکبار يف مدینٍة و العدید من السجادات معلقة منها و تهب هذه 

األقواس جوا متمیزا. و کان یستعمل السجاد کعنرص زخريف يف املراسم عادة. 

وفی هذه الفرتة نفسها أي القاجار کان أهل الذوق و املمتدحون إلی جانب 

حیاکة الســجاد الذي یزین  کل بیت  و منزل ، یرســمون صور األبطال و يف 

الحاالت النادرة صور کبار العائلة يف السجاد أیضا. و قد بقی يف بیت الدستور 

يف تربیز أربعة سجادات  منها ایضا لحسن الحظ و ال تزال  معروضة للجمهور 

حیث یمکن تحدید مواصفاتها  علی النحو التايل:

رضا همراز

محرر مجلة الغروب الفصلیة
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1(السجاد الدستوری:

من أهم انجازات الدســتوریة يف مجال السجاد هو سجاد 

الدستوري املعروف الذي مل یتعرض لالرضار الوقت . قد 

وصف مکان حیاکته يف کاراباخ يف إذربیجان و قد کتبوا 

مواصفاته األخری علی النحو التايل:

اللون: طبیعی

املادة: 100% من الصوف

القدمة: 1288ه.ش )1327ه.ق(: 1909

املوضوع: افتتاح طهران مع اشعار ترکیة

األبعاد:198×138سم

اشعار الرتکیة لنص السجاد:

باشالندی ایکی ایل بوندان ازل شورش ایران

ایسته دیله مرشوطه نی کی حر اوال انسان

مین لرجه بو یولده وئریلندن سونرا قربان 

فتح اولدی بو تاریخده چون قلعه طهران

مین دوققوز یوز دوققوز میالدی ایول  

مین اوچ یوز ایگیرمی یدی شهر شعبان  

مل تعترب جملة »یاشاســین مرشوطه، آباد اولسون ملک 

ایران« باللغة الفارســیة : » یحیا الدستور، یحیا ملک 

ایران« من ابیات الشعر التي یتم مشاهدتها يف وسط 

السجاد. نوع الشعر هو الشعر املسجع، لکن تم انشاد 

مرصع اضايف  نظرا لجلب التاریخ املیالدي والقمري معا.  

تم حیاکة نص الســجاد يف تصمیم متناظر يف الجانب 

األیرس و األیمن من األرضیة وتم حیاکة قصیدة وطنية 

اجتامعيــة تحت عنوان الطفل والوردة  ملیرزا علی اکرب 

طاهرزاده»صابررشواين«،مع ظهور الشخصیة االیجابیة 

بلون مظلم و الســلبیة بلون مرشق.  و تم حیاکة تصمیم 

آخر يف النص  من الشــخصیات العلمیة و األدبیة من 

إذربیجان، کجلیل محمد کلی زاده الشــاعر املشهور؛ من 

ناخيتشــيفان الذی کان یجســد شخصیة مال نرص الدین  

فی الفرتة الدستوریة. یدل رسم العنب فی الهامش علی 

مفهوم الحقیقة و الحق  و رسم البیت هو رمز السالمة و 

األمن يف زمن الحرب.

2( میرزا اسامعیل نوبري:

کان املرحوم میرزا اسامعیل نوبری من مجتهدي الثورة 

الدستوریة.  و قام یعمل يف قیادة حرکة التحریر يف 

وقت الحق. تم حیاکة ســجاد من صورته من قبل السید 

حیدرزاده بعد وفاته و تم التربع به إلی متحف الدستور 

يف تربیز. یمکن استعراض مواصفات السجاد  املذکور 

أیضا:

 الحائک: السید حداد

 االبعاد: 80×115

 الصف:60

مکان النسیج: تربیز

اللون: طبیعی

ای ز تو شادان هزار خاطر محزون

رفتی و کردی هزار دیده ودل خون

فّر و هرن بود در عروق تو مضمر

عّز و رشف بود در رسشت تو معجون

نوبری از راد مردی کشور مردی

کاوه ضحـاک راز ملک فـریدون 

سال دو بعد از هزاروسیصدوپنجاه

جامـه سیـه کــرد در عزایش گـردون 

زنده جاوید باد نام بلندش

تا که ز آزادی است نام ور قانون

  

3( السجاد الدستوري بنام التربیزي:

یعد السجاد املذکور من جمع الســجاد املنسوجة بعد 

الدستوریة و تم رسم صور من الفرتة الدستوریة و نضال 

املقاتلین من أجل الحریة و األبطال املســتعدین يف تلک 

الفرتة.  و یحیي هذا السجاد علی النقیض من السجادات 

األخری  مشاهدا مختلفة من الحروب الرهیبة و النضاالت 

و الجهود الشــاقة و ذکریات أبطال مثل ستارخان، باکر 

خان، امیرکبیر، کربالیی علی مســیو، حیدر عمو اوگلی، 

حسین کان باگبان و .....

الرسام و امللون: محمد حسین بنام

االبعاد: 3×20/2 مرت

مکان –سنة النسیج: تربیز-1350

نوع العقدة: ترکیة )املتناظرة(

عد الصف: 75

عددااللوان:320

مادة األوتار: حریر- حریر

یمکن رؤیة الصناعات الحربیة مبا يف ذلک : الدروع، 

الرماح، البنادق و ..... صور ستارخان-باکرخان- امیر کبیر 

و رضاخان يف هوامش هذا الســجاد الذی تم نسجه  من 

العرض. و هناک صورة لقصف الربملان و معرکة ستارخان 

مع لیاخوف الرويس يف سیاق السجاد. وتم رسم صور يف 

األرکان األربعــة  إلطار النص: فوق، یعقوب لیث- األدين: 

شــاه عباس- الجانب األیمن: فردوسی و الجانب األیرس: 

حافظ  و أربعة صورة يف هوامشــه: قلعة علیشــاه تربیز، 

سلطانیة زنجان، بناء برسیبولیس شیراز و املسجد األزرق 

يف تربیــز.  کام تم تصمیم هجوم نادر علی الهند، معرکة  

انوشیروان مع األسود،  غزو بابل من قبل کوروش و معرکة 

خرسو برویز يف اإلطارات أیضا. و تم إدراج ســت ابیات 

يف هوامشه الضیقة ، فضال عن العدید من الصور لدیها، 

حیث یعکس جو عرص الدستور.

فکر مرشوطه و آزادی ملت چو بکشتیم

عهد بستیم خدا را رس و جان بگذشتیم

زان روز که از دار فنا رخت کشـیدی

از جان بگذشتیم و زخونت نگذاشتیم

هر قطره خون کز بدنت ریخته شد ما

برداشته با خــون دل خــود برشتیم

در راه وطــن آنـچه نهفتند و نگفتند

ما در ســر بــازار بگفتیم و نوشتیم

املنــه لله که منــردیم و بدیـــدیم

شد سبز هامن تخم که پارینه بکشتیم

بر یاد هامن دم که سپردیم به خاکت

این دسته گل را به مزار تو بهشتیم

 4- السجاد يف حرکة الشیخ محمد الخیابانی:

کانت مکانة السجاد الیزال منظورا الیها بعین اإلعتبار 

من قبل التجار و الفنانین  خالل انتفاضة  قائد إذربیجان  

األعظم، الشیخ محمد الخیاباين . و بعدعدم استمرار 

اإلنتفاضة  أکرث من ســتة أشهر و بعد أن تم قمعها من 

خالل مکائد املراوغین  کمخرب السلطنة هدایت  وبعد أن  

أدت الی  الفشل و إراقة الدماء،  یقوم النساجون بتکریم 

ذکر الشیخ و اسمه من خالل نسیج سجاد لصورته. یتم 

احتفاظ هذا الســجاد الرائع   الذي قام الفنان املجهول  

السید حداد بحیاکته يف متحف الدستور يف اذربیجان 

حالیا. یمکن مشاهدة هذه األشعار يف وسط هذا السجاد 

و سیاقه: 

ای توبه آزادگان ستوده خداوند

قائد فرزانه راد مــرد هرنمند

کشــــور زردشت راز نطق بلیغ

تباز اوستای دیگر آیـد و پازند

بود به گلزار عشــق بلبل شیدا

بود به بستـان فضل نخل برومند

همچو خیابانی شهید به گیتی

مادر ایران دگر نزاید فرزند

رفته زهجرت هزاروسیصدوسی ونه

رفت به خلوترسای خاص خداوند

5( سجاد ستارخان:

توقعات
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تم تثبیت هذا السجاد يف مقاس صغیر و بصورة لوحة  يف 

غرفة رئیس منزل الدستوري.  لألسف مل یحصل الکاتب 

علی معلومات حول حائک هذا السجاد. تم نسج صورة 

اخری لستارخان يف السنین األخیرة يف تربیز بواسطة 

الفنان العزیز الســید»یعقوب عبدی«  باإلضافة إلی 

الســجاد املذکور، حیث تم عرضه  مره واحدة يف منزل 

بروین اعتصامی. 

6( سجاد بسکرفیل الشهیر:

تم نســج السجاد املذکور لبطوالت بسکرفیل األمریکي 

الذي  لدیه تضحیات عدیدة  يف حروب تربیز التي 

استمرت أحد عرش شهرا و أخیرا خرس حیاته يف  قمة 

الشــباب  يف حروب عشاء کازان الدامیة .  قام الناس 

املقدرون يف تربیز بنســج سجاد من صورته  و کان من 

املقرر أن یقوموا بإهدائها ألم ذلک الشاب و لکن مل ینجح 

هذا األمرعلی الرغم  من جهود  بعض مجاهدی الثورة 

الدستوریة و  یبدو أن هذا السجاد التذکاري  معلقا علی 

جدار منزل احد النبالء يف طهران  و یقوم باإلزدهار! یمکن 

مشــاهدة هذه العبارات إلی جانب صورة ذلک املجاهد 

املقاتل: صورة الســید بسکرفیل  تذکار اإلمتنان  من قبل 

سکان الخیریة املرکزیة ایران تربیز.   

7( السجاد يف انتفاضة  العقید محمد تقی خان بسیان:

علی الرغم  من الکالم الذی قیــل  و کتب عن انتفاضة  

العقید محمد تقی خان بسیان التي استمرت ثالثة اشهر، 

ولکن یمکن العثور علی حدیث، موضوع او وثیقة أصلیة 

حالیا، أحیانا. و اعتقد بأن مل یدرس دور السجاد و مکانته 

يف هذه الفرتة. ولکن علی سبیل املثال یتضح  يف   الصورة 

التذکاریة للعقید  بأن هناک ســجاد معلق ورائه  حیث 

مل یکن نقشه اذربیجاين  بل هو نقش السجاد الرتکامين.

8(السجاد  يف الحکومة الوطنیة  يف إذربیجان:

و الیزال یتمتع السجاد مبکانته الرفیعة يف هذه الفرتة أیضا 

و مل یفقد أي يش ء من قیمته. و ال یزال الســجاد فی 

الصــور الباقیة من ذلک الوقت  معلقا  من الجدران  و 

األقــواس  يف أقواس النرص و اإلحتفــاالت و االعیاد و ...و 

یتباهي بقیمته. 

9(السجاد يف فرتة مصدق:

و یبدو يل إن هذه الفرتة إیضا احدی العصور الذهبیة 

للسجاد. ألن قد أدی تصدیر السجاد إلی الخارج و 

الســیام املانیا و الکویت  إلی ارتفاع قیمة السجاد 

اإلذربیجاين و مکانته  عدة أضعاف.

 

10( السجاد اآلن:

ال یزال مل یفقد  السجاد الیدوي مکانته  حالیا علی الرغم 

من ورود السجاد املیکانیکی   و یعترب عنرصا مثینا و قیام 

للعدید من األرس. و یجب علی أی فتاة تنوي الزواج أن 

تقوم بإعداد  سجاد يف مهرها. ومن  املثیر لإلهتامم  أن 

يف املراســم التقلیدیة  علی سبیل املثال یقومون بعرض 

سجاد عادة علی قرب املتوفی  مبناسبة ذکری االربیعین او 

السنوی للمتوفی و یقومون بتکریم ذکره. 

11(املهن و االلقاب املرتبطة مع السجاد:

یتم استبعاد بعض الوظائف املرتبطة  بالسجاد  تدریجیا 

بعد ورود السجاد املیکانیکي أو تصبح  منقرضة .  مثل 

الصباغة ، الرتقة او االصالح و العدید من املهن األخری. 

و اما  اآللقاب املرتبطة مع السجاد التي  سادت يف تربیز 

من ســنة 1304أي  بعد انتشار بطاقات الهویة الرسمیة  

و یمکن اعتبار هذا التوزیع  علی اســاس انتشار تلک 

املهنة ؛ مبا يف ذلک رنگرزی، بویاقچی، فرشــفروش، 

فرشی، فرشچی، دارچی، دفعه چی، ایپچی، روفهگر، 

بافنده، رنگرز زاده، فرشباف و...

12(دور السجاد و مکانته يف األدب:

دخل السجاد يف األدب السیايس يف السنوات الثالثین 

–األربعین األخیرة وقد حصل علی مکانــة ممیزة. 

تحدث عدة الشعراء، من ظلم و اضطهاد بعض اصحاب 

املصانع. و قد انتقدوا األطفال الذین أجربوا علی العمل 

يف هذه املصانع  و قد وجهوا اللوم  علی السادة لتخلف 

هؤالء األطفال. من املثیر لإلهتامم بأن انتقل موضوع 

السجاد إلی مجموع املغنیین و املوسیقیین، نلفت 

اإلنتباه إلی قصیدة من استاذ الشعر و املوسیقی ، بهروز 

دولت آبادي مع اســمه املستعار تحت عنوان » شاي 

اوغلو« کنموذج. تم انشــاد  هذه القصیــدة يف اوائل 

الثورة و تم تقدیمها من وسائل اإلعالم الرسمیة مبا يف 

ذلک  الجامعات  عدة مرات من قبــل املحبین و تم 

الرتحیب بها.

نیه صف باغالییب باخیر سیز منه؟

قانالرین رنگی دیر بویویوب منی

اینجه بارماقالرال مظلوم باالالر

گئجه لر یامتاییب توخویوب منی

دردیمی دئشمه یین داغیلین گئدین

آلیشیب یانیرام سبب کاریام

حرستلی گوزلردی قوینومدا یاتان

دئیشیب فخر ائتمه یین صنعتکاریام

سویوق زئرزمیده نازیک بیلک لر

حله ده قلبیمه دفه دویورلر

آلینمداکی رنگیم بارماق قانی دیر

یئنه دئییب توخوجومو سویورلر

ایسرتسیز اوزومو تانیدام سیزه 

گئدک کرخانایا دزگاه باشینا

اوشاقالر اوخوسون غملی سوزلرین

آالق دفرتلرین باخاق یاشینا

بئش یاشیندا قیزالر تازا گلین لر

صبح اذانی شیرین یوخو چاغیندا

دیسگیدیر یوخودان قاپینین سسی

اوشاقالر دوزولوب قاپی دالیندا

بیری فیشقا چالیر بیری باغیریر

هامیسی بیرله شیب علی چاغیریر

بیری ناهارینی سوخور جیبینه

ایت لری قوغورالر دربند دیبینه

آنا عشق اوجاغی محبت داغی

بیر الینده دستامل بیر الده چورک

بودور آغزاملاسی ، بودور ناهاری

گیجه لدیر باشیمی اذانین سسی

آیاخ لین باالالر عوریان قاچیرالر

ییرتیر قوالغیمی اربابین سسی

دزگاهین باشیندا خیردا باالالر

اوزلرین چئویریب قوغورالر منی

کیفسه میش هاوادا قانلی پیچاقالر

ایلمه گین ایچینده بوغورالر منی

آچیلین داغیلین قانلی دویونلر

بوغامیین سسیمی ظالیم زالی الر

چورویون توکولون دار آغاج الری

بوغامیین سسیمی ظالیم قالی الر

باغلی پنجره یه پرده ساملایین

اویارام داغالری باخارام گونه

اورمته یین قاپالری کور قوش دئییلم

آچارام قاچارام چاتارام گونه.

و يف نهایة املطاف، نراجع نص الشعر الذي قام املرحوم 

حسن بناهنده )بناهي (  املغنی الشهیر بقرائته  

باللهجة التربیزیة  منذ بضعة عقود  تحت عنوان  الفتاة 

الحائکة :

بیر ساری سال بیر قره شانه ویریب تئل لره

توک زوف لرین آغ اوزهقوربانام او هرنه

تربیز فرشی توخورساننه اورک دن اوخورسان

ائله کی سن باخیر سان )آی باالم(

یاندیریرسان یاخیر سان )2(

دفعه نی ویر گول بوتاآغیز پوسته لب غونچا

گول غنچه لر ایچینده

نه قاملیسان یالقیزجا

تربیز فرشی توخورساننه اورک دن اوخورسان

ائله کی سن باخیرسان )آی باالم(

یاندیرسان یاخیرسان )2(
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افضل انواع السجاد
السجاد، نوع من الفرش يستخدم لتغطية وتجميل األرضيات، ويتنوع السجاد ما 
بني اليدوي أو املصنوع مباكينات النسج الحديثة، وايضا يختلف نوعه حسب نوع 
النســيج املستخدم، ومنذ عصور قدمية سابقة اشتهرت بعض أنواع السجاد للدقة 
املستخدمة يف صناعتها وخاماتها العالية الجودة، ويختلف السجاد برسوماته وألوانه 

ايضا، وتبعا لذلك فهناك األفضل بني تلك األنواع نتعرف عليها معا يف هذا املقال.

مهدی امیدی جعفری

توقعات
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افضل أنواع السجاد:

1( سجاد اصفهاين: أحد أنواع السجاد اإليراين الشهري، وترجع صناعة السجاد 

يف مدينة اصفهان إىل أكرث من 400 سنة، وكانت لهذه الصناعة مكانة كبرية يف 

تلك املنطقة، ويستخدم يف صناعة هذا النوع العقد املزدوجة املسمى جفتى 

أي كل خيطني يف عقدة واحدة، مام يعمل عىل نسج سجاد بأحجام مختلفة 

وكميات كبرية، ويعد من أجود أنواع السجاد ٌايراين الستخدام أجود أنواع 

وألوان الخيوط فيه، كام أن تصاميم السجاد اإلصفهاين من أجمل تصاميم 

السجاد اإليراين مثل االسليمي، وامليدالبون.

2( سجاد تربيز: أحد أنواع السجاد الرتيك، ينسب ملدينة تربيز يف أذربيجان غرب 

إيــران، وملا تتمتع به من ظروف مالمئة لرتبية االغنام أدى لتوفر أجود أنواع 

الصوف واستخدامه يف صناعة السجاد التربيزي، وفد أفرزت الخربات الطويلة 

للمدينة يف صناعة السجاد لظهور أرقى التصاميم مثل األشجار واألزهار ونقش 

هرايت وبوته، وتعترب تربيز املركز الذ توىل تحسني سجاد الرسومات.

3( ســجاد قم: من أنواع الســجاد اإليراين، بدأ نسج السجاد يف هذه املنطقة 

منذ مثانني عاما تقريبا، واكتسب شهرة كبرية يف إيران والعامل بسبب تصاميمه 

الجذابة وألوانه املتناسقة ونسجه الجيد، واتخذت قم بعد الحرب العاملية 

الثانية بعد تجاري كبري وشهرة واسعة في األسواق العاملية فأصبحت أشهر 

املراكز التي تنتج السجاد الحريري والكورك اإليراين، ويستخدم األلوان 

الطبيعية التي تزداد جامال مع الزمن والتي تســتخرج من جذور وأوراق 

النباتات وأزهار الفاكهة ومصادر معدنية وحيوانية، وتتمتع هذه املنطقة 

بوفرة أجود أنواع الحرير يف العامل.

4( سجاد تريك: يعد من أفخم السجاد يف العامل، ويحاك من الحرير، ويطعم 

بالخيوط املقصبة والذهبية، ويغلب عىل نقشــاته الطابع الزخريف اإلسالمي، 

وتضاف إليه بعض الكتابات، ويتميز بألوانه املتنوعة الزاهية.

5( سجاد قوقازي: بستخدم يف هذا النوع الرموز الهندسية مثل النجوم 

واملربعات أو األزهار والحيوانات، ويشتهر بألوانه املتنوعة بني الزهري 

واألزرق واألخرض واألصفر والربتقايل، ويغلب اســتخدام الصوف عىل معظم 

انتاجه.

6( سجاد صيني: يتميز بنقوشاته الهادئة الكالسيكية مثل الورود واألزهار، 

ويتميز بغنى ألوانه وتنوعها، ويستخدم فيه األلياف الصناعية بكرثة يف هذه 

األيام مام يعمل عىل توفره ورواجه لرخص مثنه، ويدخل يف صناعة السجادة 

الواحدة يف بعض األحيان نوعان من الخامات ويستخدم عادة الصوف العايل 

الجودة عىل وجه السجاد فقط.

7( سجاد يدوي: يحتل مكانة خاصة رغم التقدم الصناعي يف صناعة السجاد، 

بل ويزيد من قيمة السجاد ومثنه، ويعد من التحف الفنية التي تقتنى باملنزل، 

ويصنع عادة باستخدام األنوال القدمية الكالسيكية، ويستخدم يف صناعته 

الخامات الطبيعية من األصواف أو األقطان، والتي تصبغ أيضا باستخدام 

األلوان الطبيعية املتوفرة واملنتجة من الزهور أو النباتات.

8( سجاد الكليم: هو نسيج يدوي يشبه السجاد ينترش يف القرى الريفية 

املرصية، ويستخدم يف صناعته القطن بخيوط طولية تسمى السداء أو الصوف 

بخيــوط عريضة، ويصنع عىل أنوال أفقية، ومنه أنواع عديدة فقد يكون ذو 

رســومات من وحي الطبيعة أو فد تكون من الرتاث الريفي أو الفرعوين، أو 

رسومات هندسية بسيطة، وتستخدم بعض أنواعه كمعلقات للحائط.

9( سجاد الحرير: يعترب من السجاد القيم العايل الجودة، ولكنه يحتاج معاملة 

خاصة يف التنظيف واالســتعامل ، اذ أنه ذو حساســية خاصة يف التعامل 

معه، ويف املكان املســتخدم يف فرشه، اذ يفضل استخدام يف غرف الصالونات 

القليلة االستخدام البعيدة عن اشعة الشمس، اذ أن خيوطه دقيقة التحتمل 

االستخدام الشاق وكرثة التنظيف فتتعرض للتلف.

10( ســجاد املوكيت: هو سجاد ينسج مبساحات كبرية تغطي األرضيات 

بالكامل، وهو ذو نقشــات متعددة أو موحد اللون، ويستخدم يف األغلب 

يف املناطق الباردة اذ يعمل عىل تدفئة املكان، انترش استخدامه من سنوات 

قليلة الحقة، ويستخدم يف صناعته األلياف الصناعية يف األغلب، وقد يلصق 

باألرضية مبواد الصقة خاصة، وذلك لكرب مساحته فمن الصعب رفعه 

باستمرار، ويراعى تهوية املكان املفروش باملوكيت لتقليل التعرض لآلثار 

الضارة للمركبات الكيامئية املصنوع منها.
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panorama



Carpet  Year 18  Summer 2016  94 

Quarterly of Union of Producers and Exporters of Iran Hand-Woven Carpet

meters. It has a corner-medallion design 
decorated with the motif of animal. 
This carpet belongs to Poland’s Prince 
Esangeško and that is why it is named 
after him. In the middle of this carpet 
there are jockeys who are hunting. The 
margins of the carpet also bear motifs 
of hunting. The difference between the 
margins and the middle of the carpet 
is that the margins display the hunting 
of an animal by another one. Despite 
these scenes of conflict, images of tree 
and mankind are seen face to face on 
the margins of this carpet.
Another ancient carpet there is Polonais 
whose weft in silver was done at the 
order of Poland. This carpet was woven 
in the 11th century measuring 4X1.8 
square meters. In the world, there are 
400 of such carpets, seven of which are 
held at the Carpet Museum of Iran.
Inscribed carpets abound at this 
museum. Some of them bear the 
name of weavers and some others the 
name of clients. Some others bear the 
name of those who were supposed to 
receive them as a gift like Fathali Shah, 
Nasseradin Shah or Ahmad Shah.
Another unique carpet held at this 
museum bears the motif of natural 
flowers and extended leaves. Due to the 
abundance of flowers the background 
of the carpet looks green and therefore 
it is named “green grower”. This carpet 
has been woven by Hassan Khan 
Shahrokhi in Kerman.
Another carpet on exhibit at the 
museum is a felt kept in a glass 
chamber. It dates back to the 11th 
century AH when the Safavid dynasty 
was in power. This felt measures 1 
meter in length and 60 meters in width. 
It is adorned with the names of the 
Shia imams and God. The design on this 
carpet is an altar and it is used as prayer 
rug.
Carpets bearing motifs of kings, life 
of nomads and rural people as well as 
sports like canoe are also seen at this 
museum.
The oldest piece in this museum is 
a zilou which dates back to the 9th 
century. It was woven in Yazd. It is not 
on display for the moment.

How Are These Carpets Maintained?
But the conditions for the maintenance 
of the carpets at the museum are very 
tough and accurate. Parisa Beizaei, 
curator of the Carpet Museum of 
Iran, said: “The carpets are replaced 
when they are worn out or seriously 
damaged. All these depend on the 

resistance of the carpets.”
“The carpets at this museum as well 
as those held at depots are aired once 
a year, mostly in June when there is 
neither scorching sun nor seasonal 
rainfall. They are spread at the yard 
of the museum beneath a roof from 
morning to noon. They are visited and if 
there is any insect or hydration the issue 
is dealt immediately,” she added.
Cleaning carpets has also its own tactics. 
They are swept with vacuum cleaner or 
brush every two to three months. Rarely 
are the carpets washed. Only in rare 
cases are they washed. Even washing 
the carpets has its own method and it 
requires a study program.
Beizaei referred to temperature 
and humidity as conditions for the 
maintenance of the carpets, saying: 
“Fluctuations in temperature and 
humidity are among the most common 
threats posed carpets held in museums. 
The temperature must be around 
24 degrees and humidity around 60 
degrees. The carpets must be also 
kept away from natural light like sun. 
Furthermore, unfiltered projectors are 
also detrimental due to the heat and 
the light they produce. Add to these 
filming projectors or camera flash 
lights.”

Library at Carpet Museum
The Carpet Museum of Iran is one of 
few museums in Iran that are equipped 
with libraries. At this library, there are 
3,500 books in Persian, Arabic, French, 
English and German about carpet. 
Researchers and those interested in art 
can take them for reading. 
Moreover, the best books and 
magazines and studies conducted about 
carpet weaving in Iran and in East are 
held at this museum. There are also 
books about religion, art and literature 
of Iran at the library of this museum.

Access to Museum
The Carpet Museum of Iran is located 
in Tehran at the intersection of Fatemi 
Avenue and Kargar Street. Subway 
train is also available up to Enqelab 
Square where taxis are standing to take 
passengers to the Carpet Museum of 
Iran. Personal car is not recommended 
due to shortage of parking lots.

Costs 
Entry tickets cost IRR 15,000. For 
foreigners, they cost IRR 100,000. 
Handicraft is also on sold there. Café is 
also available.
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are required. For those who want 
to get more information guides are 
available.

From Thin-Woven Carpets to Guelim 
and Zilou
After entering the museum, 
the concrete building and the 
combination of thin-woven carpets 
are distinguished from street noise. 
This museum holds any floor mat 
that has been used throughout 
history. Here, carpets are the only 
objects that could be showcases 
in the museum halls. The first hall 
houses large carpets, one of which is 
the thinnest-woven carpet. It is one 
of carpets woven by Amou Ogholi 
based on corner-medallion design. It 
is 6 meters long and 4 meters wide. 
There is a café and a handicraft shop 
at the museum.
In the main hall of the museum, 
there are some 130 carpets. Those 
who wish to enter the hall to see 

the carpets must cover their shoes 
with plastic covers because the floor 
mats have been washed recently. 
Furthermore, the dust carried by 
shoes poses threat to the precious 
carpets kept at this museum.
Like every other museum or gallery, 
one has to start visiting from the 
right. The first thing hitting the eye 
is the map of Iran with distribution 
of carpet weaving areas on it. Then, 
natural colors which were used in 
the past for weaving carpets are 
seen. After natural colors, such 
tools as scissors, hook and comb are 
displayed. Next to these handwoven 
carpets stands a Pazyryk carpet. One 
of the most famous finds at Pazyryk 
Valley is the Pazyryk carpet, which 
is probably the oldest surviving 
carpet in the world. It measures 
200×183 cm and has a knot density 
of approximately 000 360 knots per 
square meter, which is a higher knot 
density than most modern carpets. 

The middle of the carpet consists of 
a ribbon motif, while in the border 
there is a procession with deer and in 
another border warriors on horses. 
The Pazyryk carpet was probably 
manufactured in Armenia or Persia 
around 400 B.C. When it was found 
it had been deeply frozen in a block 
of ice, which is why it is so well-
preserved. The carpet can be seen 
at the Hermitage Museum in St. 
Petersburg, Russia.
The carpets in this museum are 
classified and showcased based 
on the place of their weaving. The 
carpets are put on display from those 
woven in Azarbaijan. Then come 
those woven in Isfahan, Kashan, 
Kerman and Tehran.

Special Carpets
The oldest carpet held in this 
museum is the one woven in the 
late 10th century AH by people from 
Kashan. It measures 3X5 square 

PANORAMA
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A collection of the most 
precious and the most 
beautiful Persian carpets are 

piled up in a building which was 
inaugurated as the Carpet Museum 
of Iran on February 1978 ,12. This 
museum brings together hundreds 
of carpets woven in different parts 
of the country in order to showcase 
the beauty of a branch of art which is 
2,500 years old now in Iran.
Carpet Museum of Iran is a good 
place for passing time and getting 
acquainted with history, art and 
culture. Many may not even know 
that there is such a museum in 
Tehran because it is somewhat 
abandoned and is not visited like 
the Museum of Contemporary Art. 
Only those who believe in the hands 
and minds of carpet designers know 
where this museum is located. 
Carpet Museum of Iran is very close 
to the Museum of Contemporary Art.
The entry to Carpet Museum of 
Iran is in the central Fatemi Ave. in 

Tehran. Several small ponds and 
an entrance door open into the 
museum. There is also a sentry 
assigned to safeguard this national 
heritage.
Carpet Museum of Iran is among 
few museums in Iran with easy 
accessibility for the disabled. 
Everywhere there are stairs an 
adjoining wooden ramp has been 
built for wheelchair-bounded people. 
These facilities are new and therefore 
the Carpet Museum of Iran is one 
of the most developed from this 
perspective.
When someone steps into the 
museum from the street he would 
face a wide corridor with eye-
catching green space before reaching 
the museum. Just before the main 
steps into the museum stands a 
prayer room. This concrete prayer 
room with a pair of iron shoes is an 
architecture masterpiece by Kamran 
Diba.
“The design of this prayer room is 
interesting. An Arab architect has 
said that this is the most simple and 
the purest form of a mosque,” said 
Diba. “The idea for building this 
prayer room struck my mind when 

I saw some museum construction 
works and some passers-by perform 
their prayers in the yard, but in 
the wrong direction. I asked the 
imam of one of mosques to mark 
the direction of Qibla. After that I 
thought a calm space for worshippers 
here would be interesting and 
useful.”
In addition to building this prayer 
room, Diba has also designed 
the enlargement of space in the 
western side of Park Laleh, i.e. the 
northern part of the Museum of 
Contemporary Art as far away as the 
Carpet Museum of Iran. By creating 
some entry gates and envisaging 
spots for kiosks to attract the crowd 
in the north of the museum he 
opened a new entry into the park.
After crossing the prayer room, one 
reaches several stairs and a ramp. 
The building, which measures 3,400 
square meters, is modeled on carpet 
weaving structures designed by 
Abdol-Aziz Farmanfarmayan, the 
famous architect and a founder of 
new engineering system in Iran.
The entry gate opens and closes 
automatically to visitors. Entry into 
the museum is not gratuitous. Tickets 

Carpet Museum of Iran 
By Marjan Haji Rahimi
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Many view carpet like a miniature 
tableau. Is such an imagination 
correct?
Iranian handwoven carpet is a 
combination of all Iranian arts, Persian 
literature, gilding and miniature, 
architecture, story writing and painting. 
We can describe it a combination of 
whatever has emerged from the mind 
of a group of people and a venue for 
introducing today’s world. When Iran 
was at war with Iraq, in some areas in 
the country carpet weavers used to put 
on display carpets engraved with motifs 
of war. Therefore, Iranian carpet can 
always display the Iranian culture. 
What must be done for a better 
introduction of Iranian carpet to the 
world?
Iranian youth is distant from carpet. I 
may name some carpet weaving spots 
in Iran that you have never heard 
their names. Now we are facing a new 
industry known as pictorial carpet. They 
are used as gifts in official and unofficial 

events. But there is still insufficient 
data on this issue and we need public 
education in order to introduce this vast 
cultural ocean.
Where does Iran’s carpet stand in 
tourism ranking? 
Such a ranking does not lie within my 
jurisdiction; however, we can consider it 
among the top ranks in handicraft. It is 
an unrivalled industry and its price goes 
up as it becomes older.
Which process have carpet exports 
been through since the past?
In the early 1990s, we exported 1$ 
billion worth of carpets, which fell to 
300$ million in mid2010-s. Due to a 
variety of reasons that transpired the 
world like the supply of floor mats on 
the market as well as insecurity in most 
countries handwoven carpet sales 
declined. Other events like domestic 
imbalance and quality decline worsened 
the issue. Therefore we lost a big share 
of the market. Good evens are about 
to happen, but not any time soon. As 

I said, we are dealing with a variety of 
parameters like price, quality, diversity, 
awareness and specialized marketing. 
In case we take the right step we will 
achieve the good result.
To what extent has information 
technology contributed to the 
development of handwoven carpet?
This issue underlines the high 
significance of interaction and updates 
information. Application of these 
technologies can give rise to positive 
effects step by step and bring about 
deep changes in the dynamic body of 
carpet. To that effect, the website of the 
Union will be launched this year during 
the carpet exhibition.
If we liken handwoven carpet to a 
message what will be this message?
Carpet is a message of peace and 
friendship and love. You get this 
message from Iranian ethnic groups and 
communicate it to others. The more 
you know about carpet the more you 
will feel it.
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Please tell us about the background of 
handwoven and oldest carpets in Iran.
The oldest carpet in Iran is Pazyryk 
carpet. We have experienced carpet 
weaving in different parts of Iran. At a 
time when people in the world were 
not civilized enough handwoven carpet 
was common in Iran. When we return 
to the history of Europe we rarely find 
ethnic groups to have different industries 
and have attached importance to the 
issue of decoration and arrangement 
of components. Iran’s carpet, which is 
several millennia old, enjoys such a status. 
The cities of Isfahan, Kerman and Sistan 
have a long history in carpet weaving. 
Tabriz used to be a hub of carpet weaving 
since long ago. In ancient Iran, Bukhara 
and Afghanistan and India were long 
involved in this industry. The motifs found 
in Egyptian Papyrus are derived from 
handwoven Iranian carpet.

Generally speaking, what are the main 
voids in Iran’s handwoven carpet?
At present, the main voids in the 
handwoven carpet are the slowed 
down process of birth of design and 
color in the carpet. That was what we 
were proud of. We have to change the 
motifs of Iranian carpet based on the 
taste of our clients. Here, two points are 
important to take into account: First, any 
change in the carpet must still preserve 
its Iranian origin and properties; Second, 
we should not sacrifice quality for 
quantity.
In all carpets – artistic carpets and 
traditional carpets – we are facing these 
two challenges. In some classic carpets 
whose weaving often costs high we are 
witnessing decline in quality. Using U 
knot affects the lifespan of the carpet. 
We should by no means forget about the 
originality of handwoven carpet.

of studying organizations, designing, production and policymaking facilities must happen correctly. In other words, the issue of 
education must be dealt with from the standpoint of content and policy. We need organization and arrangement in the private 
sector and benefit from non-governmental organizations. In collaboration with these bodies we can be legally influential and reach 
a desired outcome with regard to the production and sale of carpet.  The government has intervened in some unnecessary sectors 
like the weaving and sale. We need government support in other sectors like education, research and development. Therefore, 
consultation and synergy between the private sector and the government could bring about a good structure in this regard.
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Introduction:
Iran and Iranian culture enjoy a 
millennium-old history. Different 
nations and ethnicities in Iran are 
familiar with the ancient culture and 
traditions of the country. Transmission 
of customs and traditions from 
generation to generation is done 
by art. One of these branches of 
art introduced to the world is Iran’s 
handwoven carpet. Those involved in 
carpet weaving introduce this branch 
of art with knots and they create 
motifs which play with eyes.
We have interviewed Mr Ali 
Badambarjah, an exporter of 
handwoven carpets.

Interview with Ali Badambarjah, exporter of 
Persian handwoven carpet

Data Poverty About 
Handwoven Carpet

By Samaneh Bamshad

How do you assess the effects of Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) on carpet exports?
Handwoven carpet exports depend on several parameters. Economically speaking, the JCPOA was unique and I felicitate everyone 
on it. A factor which is important in the issue of carpet exports is the speed of money transfer, marketing for commodities, quality 
of product, competitiveness and new design. Each has its own details which we cannot discuss here. Another issue which I can 
underscore here pertains to studies about carpet. There are many voids in them. There has been no deep and infrastructural 
study on this. The government has to intervene and prepare the ground for development. The issue of education, establishment 
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has facilitated interbanking relations and transfer of money. 
“But the real problem was not the sanctions. The real 
problem is the cost price, lack of correct marketing and lack 
of coordination with the consumer market. Promotion and 
marketing have been at a very low level and Iran lost its US 
market, which made up %35 of Iran’s carpet exports, five years 
ago. Rival countries are now exporting their products at lower 
prices,” he said. Bahrami noted that it was not easy to gain back 
the US market. He said that would need promotion while the 
cost price must also decline. He said the cost price of market in 
Iran is higher than the price at which the carpet must be sold on 
the market.
High banking interest rates, inflation and increased wages over 
these years have made production costly and therefore the cost 
price has increased, said Bahrami noted that high cost prices 
have affected competitiveness. He said that no important action 
has been taken with regard to carpet exports after the sanctions 
have been removed. Bahrami highlighted another problem with 
carpet exports, saying there was no uniform carpet ID and no 
after-sales services for Iranian carpet. “Although carpet is an 
artwork consumer views it like another commodity which would 
need guarantees. Marketing and presence in foreign exhibitions 
are done in their traditional form while the rivals of our country 
are acting fully professionally in this regard,” he said.

Hoping for Better Days
Now conditions are ready for experiencing better days in the 
carpet exports industry. Gone is time when Iranian carpet was 
not attractive in the world and governments have cleared the 
way for Iran to experience good day sin carpet exports.
Under such conditions, the best way for increasing carpet 
exports would b to make new decisions in line with the needs 
of world markets for this product. Doubtlessly, that would give 
rise to tangible results in the short-term and will also make 
conditions conducive to a change in Iran’s carpet exports trend.

JCPOA last January and the ensuing lifting of sanctions gave 
rise to a significant growth in Iran’s carpet exports and the 
conditions changed such that a growth in the export of this 
Iranian product became an immediate outcome.
Kargar said recently that Iran’s carpet exports were experiencing 
an upward trend after the entry into force of JCPOA and the 
removal of sanctions.
He noted that Iran dispatched the first consignment of 
handwoven carpets to the US which had imposed a ban on 
them in 2010.
“Iran’s carpet exports to other parts of the world stood at 83$ 
million during the first four months of the current [calendar] 
year, up %40 year-on-year,” he said.
These events have happened at a time most Iranian carpet 
exports complain that carpet exporters in other countries have 
taken advantage of years of restrictions for Iran’s carpet to seize 
Iran’s share in the market. 
However, some exporters still maintain that the JCPOA has 
cleared the way for them to resume exports to different 
countries, particularly the US, with a view to bringing back 
prosperity to this market.

What to Do JCPOA?
Now that the JCPOA has improved conditions for Iran in the 
world and most sanctions imposed on Iran over its nuclear 
program have been lifted there is chance for Iran to reclaim its 
real standing in carpet exports.
At stake is the fact that Iran’s return to its previous status in 
carpet exports while rivals have taken over the market would 
require effective planning. Taking steps within the framework of 
well thought-out plans would promise good days. Many experts 
believe that one of these steps would be to introduce changes in 
traditional marketing. 
Abdollah Bahrami, CEO of Union of Cooperatives of Iranian 
Handwoven Carpets, said recently that the lifting of sanctions 
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After the administration of President Hassan Rouhani took 
office, Iran’s foreign policy was said to be bracing for 
changes. A different approach pursued by the Rouhani 

administration promised interaction with the outside world 
with the final objective of change in economic policies and the 
start of a new process which would end the longtime dispute 
over the nuclear program of the Islamic Republic. Rouhani’s 
policy, which differed a lot from his predecessor’s, had given 
cause for hope among businesspeople to expect changes in 
their conditions. A review of the views of businesspeople over 
this time indicates clearly that they had pinned their hopes in 
the foresight of the Rouhani administration in order to get rid 
of eight years of restrictions that had gripped their market. 
All of them hoped for new events. Carpet market was one 
of these important markets in Iran to have been affected by 
international sanctiw ons.

Diplomacy Effect on Carpet
From 2005 to 2013, the diplomacy pursued by the Iranian 
administration in power had created conditions in which 
Iranian exporters had plunged into stagnation. Most products 
which used to make great contribution to Iran’s gross domestic 
product (GDP) and which could generate revenues and attract 
investment had lost their export potential and therefore the 
entry of hard currency into Iran was curbed significantly.
Iran’s carpet exports had no different a world. They declined 
drastically over this time although they had managed to 
remain at the top across the globe. Proof to this is remarks by 
the head of National Carpet Center. Hamid Kargar said from 
2011 to 2014, Iran’s carpet exports declined under the impact 

of a variety of internal and external factors, the cost price of 
carpet and economic stagnation in foreign markets, political 
unrest in some countries and the saturation of some traditional 
markets. Noting that the US had banned the import of 
handwoven carpets exported from Iran, Kargar said: “But over 
this time, despite the decline in carpet exports, Iran’s carpet still 
dominated handwoven carpets in the world.”
“Even during the period of export decline, we were still at the 
top. We were followed by India, Pakistan, Afghan and Nepal in 
the [carpet] market,” he said.
This story changed after Hassan Rouhani took office as 
president. An improvement in Iran’s foreign policy under the 
administration of Rouhani helped boost carpet exports from 
Iran. According to official data released in March 2015, Iran’s 
carpet exports had jumped from 166$ million in October 2014 
to 314$ million in February 2015.
Customs data showed that during the 11months of the Iranian 
calendar year to March 6,000 ,2015 tons of carpets were 
exported, which was up 32 percent year-on-year. That came 
against the backdrop of a sharp decline in Iran’s carpet exports 
in the previous year although Persian handwoven carpet 
enjoys international fame. According to reports by National 
Carpet Center of Iran, Persian handwoven carpet exports had 
registered a %26.35 decline in value in the calendar year to 
March 2014 from the year before. When the calendar year 
ending in March 2013 and the preceding year are compared, 
this decline in value reaches %56.23. Iran’s carpet exports 
only grew %0.84 in the calendar year to March 2012 from the 
previous year. 

JCPOA, a Booster Factor
Iranian exporters of handwoven carpets started experiencing 
a different world after Iran’s nuclear agreement with six world 
powers, dubbed the Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA), was approved in July 2015. The implementation of 

Iran carpet exports have seen an upward trend after 
JCPOA implementation
Carpet is an artwork but consumer views it as a 
commodity which needs guarantees

Persian Carpet 
and Diplomacy

By Ilya Adham 
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a lady will draw his motif on the 
carpet. Our story is now the story 
of our lady. Our nice and lovely lady 
with her 13 sisters. A Masouleh and 
a shallow ravine and a man who will 
overpower all traitors. That’s all! 

  
Now the lady is preparing for 
welcoming ceremony. She is 
pretty, tall with woven tresses. 
She is calm and tamed. The lady 
carpet’s heart is beating for the 
dawn shadow; not just for the 
shadow, but for incoming autumn, 
for this sacred fire, for her heart, 
for her companion... for a long and 
black shadow falling on soil in the 
ravine early in the morning, for the 
conqueror of her heart.

  
Let me tell you something....
Just between you and me...In the 
pictorial carpets of our small village 

Masouleh...we can watch sweet 
and bitter memories of the past. 
They are still interesting for the lady, 
for our beautiful lady...our every 
young lady...our ever waiting lady...
our lady who is always in love....our 
faithful lady.  

  
I miss you dear lady. My eyes will 
be waiting for you forever. Let’s go 
to desert, shall we? Let’s become 
a sea, shall we? My lady! You are 
a flower, you’re as beautiful as the 
moon, you are like a dark night, 
a dark night in which you will be 
dreaming of me, to take me from 
alley to alley, to a garden of grapes, 
garden of cherry plum. My lady! 
What are you planning to install on 
the loom of the carpet tomorrow? 
Will it be flowers, tears or songs? 
Geranium or Corneille?
I’ve been missing you my Lady. My 

eyes will be waiting for you forever 
my lady. Good old days! Handwoven 
rugs, hammocks woven from jajim 
ad khorjin fabrics...I miss the motifs 
on the prayer rugs, on curtains, 
the entry to alcoves, wheat stores, 
packs of alfalfa and straw...
My lady carpet! I kiss your fingers...
the fingers that have risked the 
knife blade thousands of times. You 
have colored with warps and wefts 
of the rug with your bloody fingers 
many times. Our lady carpet! Now 
next to the thatched wall of the 
house are our pottery bowls. There 
is pickle and jam and skingoats 
waiting for you. The Sun and the 
moon are yawning near wooden 
doors. There is no cloud, no wind. 
As far as the eye can see there 
is sigh of sorrow and epic horses 
which are lost in the desert, in the 
dust of the road.
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neighing horses are galloping 
towards the river...white young 
hoses who are running after 
stallions...near waterfalls...in that 
pleasant weather...our lady is 
smiling. Our lady sports a smile 
every time she is alone. She is 
happy, agile and hardworking. 
She has taken the cattle and the 
cows to pastures. She has carted 
away packets of wheat to railroad 
station, but she will meet only a 
single fate.

  
Our Lady Carpet is alone... lonely 
lonely...Our lady smells sour cherry 
whenever she is alone. At night, 
clover is smelt everywhere. Our 
lady likes to lie next to the oven in 
the midst of summer and counts 
the motifs of flower engraved on 
her rug as if she were counting 
the stars in the sky in the middle 

of desert. Every time she is alone, 
the Lady dances and sings so loudly 
that she is heard all across the farm. 
The village and the entire desert 
feel deaf by the voice of our lady. 
The lady is not looking for anything 
particularly in the village and the 
desert. She only wants a teardrop 
of eye and a blood drop of heart. 
She is looking for a companion and 
a homeland. Alas. She has neither 
of them. Imagine that she has a 
homeland, just behind Masouleh, 
what about a companion then? Our 
lady has been waiting for years. She 
is waiting for him to come, waiting 
for his voice to spread across the 
valley next to our village. But his 
voice will not suffice. She is waiting 
for him in person to arrive at the 
back of her black horse. She is 
waiting for him to come when the 
villagers are all fed up, before the 

cattle leaves their pens, when the 
dogs are still sleeping, when the 
depth of silence is in the valley and 
when the dawn is starting to break.

  
The story of Lady Carpet is the story 
of Talkhoun village...with her sisters 
and stepsisters. In our stories about 
Talkhoun, mothers while singing 
lullaby to their children promise the 
return of a man who had rushed to 
help people in the valley and the 
village in order to wake them up. He 
had come to help people who were 
looking at the empty and leather 
sky. Life in secrecy was painful and 
deadly. The man was supposed to 
come with his beloved autumn one 
day. When he comes the yellows on 
thatched walls of the village turn 
red. He comes when the sun starts 
shining through minarets. In our 
stories of Talkhoun we read that 
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autumn of kindness. When 
the sky welcomes autumn 
with its clouds colorful clouds 
turn yellow, green and red 
at the top of the remote 
mountain.
Along a small road sneaking 
through the desert...near the 
dried and broken branches 
of trees which are piled up...
in the twilight....you see 
a dancing shadow of the 
lady. This shadow is moving 
followed by her footsteps. 
The road crossed by the 
lady is wet with the previous 
night’s rainfall, wet with 
clouds which are woven 
together with gray and violet 
yarns.
Following autumn, the lady 
is wearing shawl and cap. 
She holds a lantern. She 

welcomes seasons with local 
songs of happiness. She 
does not know too much 
about love, but her cheeks 
are always red with shyness. 
She beats on the drum in her 
heart. This is just a wedding 
ceremony. The lady is looking 
for her beloved autumn. I 
feel firewood in my heart. 
It is burning and smells the 
arrival of autumn. It spreads 
everywhere. Smoke, ash and 
perfume are smelt altogether. 
Tears, sadness and stories...
moon, moonlight and stars...
rainfall and droplets of love. 

  
On the other side of 
the carpet...along tall 
mountains...in the vast 
deserts of horizon...in the 
summer pastures where 
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Pretty, frail, tall with woven 
tresses...The lady carpet is 
calm. She is not going to miss 

anyone or anywhere anytime soon. 
Her heart is always full of new 
stories to recount. As soon as she 
starts talking the room becomes 
filled with poetry and naphthalene 
as if she had to maintain her mouth 
with naphthalene. So beautiful and 
creative.
Every time she starts walking in the 

village and when she walks with 
coquetry she is followed by sunset. 
But our tearful eyes are not yet 
familiar with separation. But when 
she is coming she is full of joy.
She comes from the old seasons of 
spring and autumn with her basket 
filled with cherry plum and yarn 
and comb. 
She says she comes from spring 
and has apparently an affair with 
the buds growing in the upper 
village. The lady has a lot to say and 
her words are covered with snow. 
In every adobe alley or thatched 
home she passes by her perfume 
fills the air. As soon as someone 

wants to smell the perfume of the 
lady’s body all geraniums in the 
yard open. Sometimes they are set 
free in the wave of bud and leaf.
Let me tell you something. Just 
between you and me. In the 
pictorial carpet showing Masouleh 
village, the beautiful color of yarns 
show good and bad memories of 
the past. They are still attractive 
for the lady...for our lady... the ever 
young lady.

Now let me talk to you about 
the lower part of the carpet; the 
autumn of the carpet, the autumn 
of life...the autumn of heart...the 

The lady’s basket is brimming with 
cherry plum, raspberry, yarn and comb 

By Ali Sarhangi
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room. However, when I saw carpet 
weaving workshops, I even tremble 
when standing on it. These red and 
attractive roses of carpets are the 
results of hard working small girls. 
I see the small fingers of these 
sad children among each knot. 
This is not a romantic metaphor, 
but a poem they whisper while 
working in those dark and wet 
holes and after that she said the 
poem whispered by Persian carpet 
weavers noted down by her in 
French and I as an Iranian who 
grew in the city of carpet and claim 
to know the public, was ashamed 
that I heard such whispering 
frequently and never thought 
to see what they say and this 
French lady, who does not even 

speak Persian, had wrote it down 
completely during her -3day trip to 
Iran”. 
Also Forough-olzaman Farokhzad in 
her poem “tune doll” says: 
Before that, alas! Yes/ before that 
we may remain silent/ we may 
stare like the dead/ staring at the 
cigarette smoke/ staring at the form 
of a cup/ on a colorless flora on the 
carpet… 
However, the vision of Nourodin 
Zarinkelk, author of the children 
book and animation film producer, 
who now lives in USA closes us 
more to the depth and elegance 
of this Iranian art: it has been said 
that carpet magic takes the man for 
excursion of the world; however, 
it is better to say that the carpet 

magic takes the man for unlimited 
travel inside… 
Here, as we are talking about 
global tourism, we would like to 
mention Dr. Hassan Zendehdel, as 
the publisher and theory maker 
and one of the big men of Iranian 
tourism, when talking about 
carpet. He says: on average, every 
tourist buys between 200 and 
500 USD of handicrafts, carpet 
and kilim and besides increasing 
tourism incomes, the same results 
in development and employment 
in production up to selling sectors 
of these industries and therefore, 
economic chain flourishing is 
helped and results in further 
economic and social welfare and 
security. 

Carpet  Year 18  Summer 2016  106 



which cannot, etc 
Jalal Al Ahamd, writer and 
translator, writes the following in 
a certain part of the comic book 
“bread and pen”, as a report on 
social and political conditions, as 
per the following: 
When you sit besides carpet 
weaving frame, it seems all the 
unhappiness and fantasies are 
focused on a knot and among the 
threads… I would have died for the 
sadness of my mother’s death if I 
had not this carpet frame. 
Ahmad Shamlou (contemporary 
poet) interpretation on lighting 
carpet birds and reemergence of 
life with those flying “in his night 
verses” worth reading: 
So it goes/ the dawn poem/ in 

the middle of the night/ repeats/ 
and the day starts from the last 
moment of wait feather and now 
there is the dawn which bleaches 
my light flame in the niche so that 
the local color birds are taken out 
of sleep silence, it is as if there is a 
sun, manifested into my blood to 
reconcile… 
Nader Ebrahimi, contemporary film 
producer and writer, in this novel 
“a silent love story”, narrating a 
political activist man of Gilan falling 
in love with Asal, a beautiful Azeri 
girl, talks about starting carpet 
university:  
I am planning to suggest starting 
up a non-focused carpet university, 
only for housewives… and each 
carpet completed and given to the 

university would be considered a 
couple of credits their completed 
and they would also be paid, 
instead of paying tuition fees. Think 
about the result! The educated 
women won’t waste time and 
would not be depressed due to 
being unemployed. 
Meanwhile, Ali Shariati, in his book 
“return” quotes on a memory from 
Mademoiselle Michene relating to 
Persian carpet:
“Mademoiselle Michene, who is 
a clever and innovative woman, 
had travelled to the Middle East 
as Omanite Journalist. During his 
observations on one of her trips 
she had certain quotes, e.g. “I 
always wish to have an attractive 
and elegant Persian carpet in my 
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Gold was also included 
The sing of sky was made onto it 
From Mars, Saturn, Moon and the 
Sun
From Venus, Mercury and shining 
Moon
The good and bad of the King have 
emerged 
Signs of seven countries were 
added onto it 
From farmer and fights 
The sing of 48 kings
Were made with head and crowns 
and royal courts 
The kings crowns woven by gold 
Such clothes cannot be found 
anywhere 
In China, a weaver 
Weaved it for seven years 
And upon the new Persian year 
He came to the king of Persia 
He brought the carpet to the king 
The men of court gave him the way
He put down the carpet 
So the happiness came all along… 
The foregoing verses were from 
Abolghasem Ferdowsi on an 
elegant carpet in Khosrow Parviz 
Court, showing the portraits of 48 

kings, woven by a Chinese Artists in 
7 years. 
Ask for wine and spread flowers 
from the world, the things you look 
for, 
Said by the head of birds in the 
morning, the thing you say 
The foregoing poem is from Khajeh 
Hafez Shirazi, woven on a Tabriz 
carpet in late 10th AH Century 
(15th Century AD). In Iran Path of 
Art, Pope writes: Now this carpet 
is kept in Victoria and Albert 
Museum, UK. 
Drink wine and spread flowers 
Of Fate what do you seek? 
The rose said in early hours 
Nightingale, what do you speak?
In the garden take your seat 
Both Beloved & bearer greet 
Breath in flowers and wine replete 
Lip to lip and cheek to cheek
Let flowers strut their stuff 
In the garden sing and laugh 
And call the spruce›s bluff 
Let your stature rise and peak
The Rose bud›s smiling face 
Whose attention will it grace 
Whom do you wish to embrace 

O Rose bud, tender & meek?
In the marketplace today 
Your buyers willingly pay 
Be alert and stash away 
Riches in your lucky streak
The candle flame of Goodness 
The wind of Fate will caress 
Commit and your art bless 
With goodness shine and reek
Each curl of your hair 
Is priceless and so rare 
Seek joy and joy spare 
And gently take a peek
In the garden of the King 
Birds use their feather & beak 
Nightingales gaily sing 
Hafiz, the poetic geek
Hafez Love Poems are now more 
durable after being woven on 
Persian Carpet. 
Kilim, as narrated by Beyhaghi 
History also worth for reading. 
“shows them the width of kilim to 
make them aware”, talking about 
the penalty… 
“so what has the time under kilim” 
warns for the unknown future 
“drumming under kilim”, is a 
metaphore for hiding something 
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According to Ferdowsi’s 
Shahnameh narrations, the 
commencement of carpet 

weaving act and weaving is dated back 
to Tahmoureth, i.e. Pishdadian Era and 
Bronze Age. From amongst the more 
ancient carpet include the carpet 
discovered in Neynava Palace Carving, 
Pazyric Carpet from the 5th grace of 
Scythians, Ghomes piece of carpet and 
Anatolia carpet. 
Although flourishing this industry was 
during Ghazan Khan era, but Iranian 
classic carpet reconnaissance started 
Safavid era, and during the reign of 
Shah Tahmasb I, and Shah Abbas, the 
Great. During Ghajar Era, Europe and 
America increase their demand to 
purchase Persian Carpet. 
During Reza Shah and Mohammadreza 

Shah Pahlavi era, machine made 
carpet entered Iran and after 
dissolution of Iran Carpet Institute, 
Iran Carpet Company was established 
and Handicrafts Center and Carpet 
Museum were established. 
After 1979 Islamic Revolution, “Iran 
Carpet Center” administrative high 
council was established to introduce 
the valuable position of Iranian 
hand-woven carpet, support carpet 
practitioners and weavers and 
developing exports and holding local 
and international exhibitions for this 
valuable product, which is still active 
now, i.e. when holding Tehran 25th 
Carpet Exhibition. 
(he) had a gold-woven fabric
The side of which was 57
Jewels were woven inside 

The first volume of “Iranian 
Hand-woven Carpet” Quarterly 
Journal was introduced 
simultaneously with holding 
3rd Carpet Exhibition in Tehran. 
It was published in fall 1994 
by Iranian Carpet Exporters 
Association in 64 pages using 
glossy paper and in black 
and white. Chief Editor was 
Keykhosrow Sobheh and the 
journal was published in an 
office located in Pachenar 
Bazaar. It had a beautiful cover 
with readable materials… in the 
first sector of editorial of the 
same we read the following: 
For years our heart used to ask 
for the loved one
Though asking what it had from 
the others. We highly pray to 
God that the long-lasting wish 
of big Iranian carpet family 
was achieved. Providing and 
continuing publishing this 
journal will merely be possible 
through participation by all 
the producers and men of art. 
The purpose of publishing this 
journal is increasing knowledge 
among practitioners and 
facilitating information and 
news circulation among Iranian 
hand-woven carpet relevant 
people and groups. 
During these years, the journal 
continued with another group 
and now, upon opening of 
25th Tehran Hand-woven 
Carpet Exhibition, the journal 
continues with a new team 
of editorial, graphic and 
publication colleagues. While 
acknowledging the efforts and 
purposes of our valuable friends 
in publishing this journal, we 
hope to be able to continue 
their path with a new vision and 
practical materials. 
Definitely, such friendship 
and recognition and 
acknowledgment give us more 
energy to take this path. 
We hope your companionship 
in the coming exhibition as well 
as opening new horizons for 
the growth of carpet industry 
and provision of facilities and 
achievements for this original 
Iranian art… 

A New Vision in 25th 
Iranian Carpet Exhibition 

Carpet Quarterly Journal 

Ali Sarhangi 
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Let’s Be a Little More 
Kind to Carpet I ndustry

Carpet Exhibition, Do’s and Don’ts! 

Journal of Iran›s Carpet Manufacturers and Exporters Association

Isn’t it about time to assign the management of carpet 
issues by the governmental bodies to the main owners, 
i.e. guild associations? 

Carpet issues managed by the main practitioners?!
Holding 25th Tehran Hand-woven Carpet Exhibition is 
considered as an important and effective event in the 

field of Iranian hand-woven carpet business. 
However, these all are the results of governmental vision 
and refusing to assign the relevant issues to be handled 
by private sector. This is a vision which has been criticized 
by the Supreme Leader since ages ago and he has 
frequently emphasized on the necessity of Iranian economy 
privatization. However, unfortunately, the foregoing has 
failed to been serious considered throughout different state 
management and the appointed managers have always 
confronted such trend, afraid of being subject to limited 
scope of powers and facilities. Therefore, Iranian hand-
woven carpet exportations which used to be more than 
1.7 BUSD in early 90’s is now less than 300 MUSD after 
multiple assessment tariffs application. In other words, 
in case we wish to measure Iranian carpet exports as per 
today’s tariff in early 90’s, the exports on that era would 
have exceeded 5 BUSD. 
Hand-woven carpet is a popular industry, and according 
to the proved statistics, it may generate comprehensive 
employment with minimum investment and control 
several problems such as immigration. It is a culture-
oriented industry which acts as a messenger for Iranians 
peace and friendship across the Globe besides economic 
development. The necessity to consider such modest, 
effective, job-creating, and cultural value-creating industry 
is apparent for all. However, unfortunately, several desirable 
plans for the development and focusing this industry art 
have been forgotten due to the maze of administrative and 
governmental bureaucracy and failed to be manifested and 
emerged. Carpet weavers insurance and/or exportation 
rewards plan, both avoided after imposing huge expenses 
which failed to be implemented corrected are some of 
these to be mentioned.
Can we be optimist for the future of this industry 
considering the foregoing approach? And it is possible to 
expect the private sector to resist more which still handles 
this national industry notwithstanding all economic 
hindrances and global pressures? Isn’t it about time that 
the people in charge behave a little more kind to this 
cultural issue and protect the practitioners with correct 
and real methods? Isn’t it about time that carpet affairs 
management is assigned to the main owners, i.e. guild 
associations, instead of governmental organizations? 
Last year experience showed that a significant number 

of well-known and famous associations of carpet guild 
in Tehran and other cities entrusted Iranian Hand-
woven Carpet Producers and Exporters Association 
to control the exhibition, a claim which was forgotten 
due to policies applied by persons in charge. This issue 
may again be considered as the main claim among the 
carpet practitioners and be assigned to carpet activists 
through unity of responsibility of decision making and 
implementation. 
Definitely, the current annual weaving quantity (2 million 
square meters) can be increased to 20 million square 
meters annually through proper advertisement across 
the Globe and taking measures and directing financial 
resources correctly and considering private sector opinions, 
and therefore, generate hundreds of thousands of real jobs 
and significant added-value for the country. 
This is way commenced by the carpet family and we are 
planning to actively be present in decision making in this 
field and development of Iranian hand-woven carpet 
production and exportation through innovative thinking in 
managerial fields and taking benefit from young manpower 
and state-of-the-art knowledge. 
As one of the pillars of Iranian carpet and thanking to its 
huge potential and historical experience and knowledge, 
Iranian Hand-woven Carpet Producers and Exporters 
Association has entered into this field and fulfilled valuable 
achievements accordingly. 
The activities of which the carpet guild members and 
fans are more or less aware, e.g. Foreign Exchange Tax 
Act and facilitation of importing carpets retuned from 
foreign countries, which was resulted desirably due to kind 
consideration by Dr. Ali Larijani, the esteemed Head of 
Islamic Consultative Assembly. It is a valuable action which 
was sincerely acknowledged by Iranian carpet family. 
Finally, we pray to God and ask him for health and 
happiness of our beloved Islamic Iran businessmen, 
especially Iranian hand-woven carpet practitioners and 
hope to take major steps towards the excellence of our 
Islamic homeland, under the blessings by Hazrat Vali-e Asr.

Ahmad Karimi 
Esfahani
managing editor
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