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بیست و ششمین شماره نشــریه فرش نامه را همزمان با عید سعید نوروز تقدیم 
همراهان همیشــگی مجله فرش نامه می کنیم و ضمن آرزوی توفیق و بهروزی 
برای تمام دست اندرکاران فرش دستباف ایران امید داریم که سال جدید برای این 

هنر - صنعت کهنه ایران نیز خوش یمن باشد.
در ماه گذشــته شــاهد برگزاری نمایشــگاه دموتکس هانوفــر 2017 به عنوان 
بزرگ ترین رویداد صنعت فرش و کفپوش در جهان بودیم. هرچند این نمایشگاه 
در سال جاری نسبت به دوره های قبل با افت مخاطب همراه بود، در این نمایشگاه 
شــاهد تغییر سلیقه خریداران از فرش های کالسیک به فرش های مدرن  بودیم، 
که موتیفی در آنها به کار نرفته اســت که ایــن امر باید موردتوجه صادرکنندگان 
فرش دستباف قرار بگیرد که ممکن است در آینده فرش های با طرح های سنتی 

و کالسیک با اقبال کمتری مواجه شود.
در نمایشگاه امسال هانوفر، بار دیگر کم لطفی مسوولین نسبت به این نمایشگاه 
مهم، که نشــان از ناکارآمدی و نداشتن اقتدار کافی برای مرکز ملی فرش ایران 
بود، باعث شد تا، غرفه های ایرانی نیز نتوانستند با انسجام کافی و متمرکز در این 
نمایشگاه حضورداشته باشند که این امر به اعتبار فرش دستباف ایران بسیار لطمه 

خواهد زد.
عالوه بر اینها برای حضور در این نمایشگاه، مشکالت فراوانی نیز برای گرفتن 
وقت از سفارت و اخذ ویزا بین شرکت » فوژان راهبران نامی« و سفارت آلمان 
پیش آمد که بسیاری از غرفه داران و کارشناسان فرش دستباف را برای حضور 
یا بازدید در این نمایشــگاه دچار مشکل کرد و به دلیل همین مشکالت حتی 

خبرنگاران مجله فرش نامه نیز موفق به حضور در این نمایشگاه نشدند. در شماره 
بعدی پرونده ویژه ای در این زمینه خواهیم داشت و قرار است که سفیر آلمان و 
مدیر شرکت » فوژان راهبران نامی » نیز دراین باره توضیحات خود را ارائه کنند.
دراین بین البته شاهد موفقیت هایی نیز در این نمایشگاه بودیم و آقایان حسین 
رضوانی و شرکت ادل گراند موفق به دریافت جایزه بهترین طرح در گروه خود 
شــدند و همچنین آقای ذواالنواری که برنده جایزه بهترین فرش از نگاه مردم 

شدند که جا دارد که به این عزیزان تبریک عرض کنیم.
باگذشت زمان و تغییر الگوهای اقتصادی و روش های نوین کسب وکار وقت آن 
رســیده است که کم کم، تجار و تولیدکننده های پرتالش فرش دستباف ایران، 
روش های سنتی را کنار گذاشــته و از مدل های جدید اقتصادی برای کسب و 

کار خود استفاده کنند. 
زیرا زمان همیشه در حال گذر است و علم تجارت نیز همواره از الگوهای نوینی 
بهره می برد و جا دارد که فعاالن این صنعت خود را با شرایط جدید وفق دهند 
که در غیر این صورت شاهد رکود شدید بازار و از دست رفتن بازارهای گذشته 

و بالقوه خواهد شد.
در پایان این نوید را برای فعاالن محترم فرش دســتباف داریم که با همکاری 
مشترک نشــریه فرش نامه، پایگاه اطالع رسانی فرش دستباف ایران و اتحادیه 
فروشــندگان فرش دستباف تهران، با هدف ارتقاء سطح دانش و جایگاه علمی 
فرش دســتباف ایران سمینارها و همایش های تخصصی با حضور کارشناسان 

برای اعضای محترم صنف برگزار شود.

بهار فرشبهروز فرمانی سردبیر
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ســید مجتبی عراقچی رییس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف گفت: متاسفانه 
اتحادیه با یک بازار راکد مواجه شــده است که نه تنها به همکاران بازار بلکه به 
اتحادیه نیز لطمه زیادی وارد کرده اســت، چراکه ما دغدغه رکود بازار را داریم و 

نمی توانیم به فعالیت های دیگر آن طور که باید بپردازیم.
ایشــان یکی از دالیل این رکود را )مالیات های سنگین( دانست و گفت: مالیات 
در ســال ۹۳ و ۹۴ چند برابر شــده وبه همکارانمان فشار اقتصادی بسیاری وارد 
نموده است و باعث شــده است  که اکثر مغازه های فرش فروشی، تغییر کاربری 
دهند. مشهودترین قسمت آن را می توان بازار عباس آباد دانست که در روزگاری 
نه چندان دور سرای اهالی فرش بود ولی اکنون تبدیل به بورس البسه زنانه شده 
است که اکثرشــان وارداتی از کشورهای ترکیه و چین می باشند و این نمونه ای 
بارز برای اشتغال زایی کارگران خارجی ست نه کارگران هنرمند داخلی که فرش 

تولید می کنند.
وی افزود با تالش های اتحادیه، مالیات سال ۹۴ مطابق با سال ۹۳ در نظر گرفته 
شــد و قرار بر این است که مالیات ســال ۹۵ نیز برای کسانی که اظهارنامه پر 

می کنند مطابق سال ۹۴ باشد و اضافه پرداختی نداشته باشد.
ســید مجتبی عراقچی گفت: از دولت تدبیر و امید تقاضا دارم فروشندگان فرش 
را نیز مانند تولید کنندگان آن از مالیات معاف کنند تا قدمی باشــد برای بازگشت 
فروشندگان و سرمایه های زیادی که از این صنف خارج شده اند و به سمت مشاغل 

دیگر رفته اند، تا بازگشتشان باعث رونق بازار فرش گردد.
ایشــان افزود اگر فروشندگان فرش دســتباف را از مالیات معاف کنند، فرمان و 
دســتور مقام معظم رهبری )ره( را در ارتباط با اقتصاد مقاومتی اجرا کرده اند، لذا 
ما از دولت محترم خواهشــمندیم: به منظور حمایت از دو میلیون بافنده هنرمند و 
زحمتکــش و به خاطر رونق بازار فرش، ایــن موضوع را در مجلس عنوان کنند 

تا به تصویب نمایندگان محترم مجلس نیز برســد تا چرخــه تولید ادامه یابد و 
تولیدکنندگان فرش را به فروشــندگان و فروشندگان نیز آن را به صادرکنندگان 

تحویل دهند و شاهد رونق بازار داخلی و خارجی باشیم
رییس اتحادیه فرش دستباف تهران گفت: فرش دستباف ایران نیز مانند ورزش 
نیازمند وزارتخانه می باشــد، زیرا فرش برای کشــور، درآمدزایی و اشتغال زایی و 
ارزآوری به همراه دارد. ما برای فرش دســتباف ایرانی خواهان جایگاه رفیع تری 
هستیم که بودجه خوبی داشته باشد تا بتوانیم از آن در جهت تبلیغات برای فرش 

دستباف ایرانی و شرکت در نمایشگاه های خارجی استفاده کنیم.
 ایشان ضمن تشکر از آقای کارگر، ریاست مرکز ملی فرش به خاطر حمایت هایشان 
از اتحادیه، از تعامل خوب بین مرکز ملی فرش ایران و اتحادیه فروشندگان فرش 
دستباف خبر داد و گفت، تنها کتابخانه تخصصی فرش دستباف ایران در اتحادیه 

فرش با حضور آقای کارگر افتتاح شد.
ایشــان در ادامه افزود: از دوســتان و همکارانی که کتاب هایی با موضوع فرش 
دارنــد تقاضا می کنیم در صورت تمایل، جهــت افزایش بهره وری، کتاب ها را به 
کتابخانه اتحادیه اهدا کنند تا با اســم خودشان ثبت شود وبه استفاده دانشجویان 

و عالقه مندان برسد.
سید مجتبی عراقچی در انتها گفت: پیشاپیش سال نو را به مردم عزیز و همکاران 
و همه فعاالن و زحمتکشــان حوزه فرش تبریک می گویم و اعالم می دارم ما 
دســتبوس تمامی عزیزانی هســتیم که در ارتقاء جایگاه فرش دستباف سهیم 
هســتند. درب اتحادیه به روی همه باز است، هر کس پیشنهادی و راهکاری 

برای توسعه و رونق فرش دارد، بیاید و بگوید و مطمئن باشد، پذیرا هستیم.
امیدوارم سالی خوب و پررونق پیش روی باشد و تالش های بیشتری در جهت 

اعتالی فرش دستباف ایران صورت گیرد.

گفت وگو

سیدمجتبیعراقچیدرگفتوگوباخبرنگارفرشنامه:

 فرش دستباف ايراني 
شايسته جايگاه رفيع تري است
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گفت و گو

دبیراتحادیهفروشندگانفرشدستباف:

اساس کار ما، مشورت و خرد جمعی است

مسئول کمیســیون فرهنگی اتحادیه در گفت وگو با خبرنگار فرش نامه در مورد 
افتتاح کتابخانه ی تخصصی اتحادیه گفت: در سال ۹۵، توسط آقایان عراقچی و 
نیشــابوری و دزفولی تالش برای تأسیس کتابخانه آغازشده و بسترش آماده بود 
و بعد از انتخابات، بالفاصله با دستور آقای عراقچی و پیگیری های آقای دزفولی، 
کتابخانه آماده به کار شــد و با کتاب های اهدایی از سمت آقای عراقچی و بنده و 

سایر دوستان کتابخانه شروع به کار کرد.
ایشــان اضافه کرد: به منظور غنی تر شدن کتابخانه از همه ی عزیزان تقاضا دارم، 
در صورت تمایل، کتاب ها و مجالت داخلی و خارجی خود را با موضوع فرش به 
کتابخانه اهدا کنند تا در عین ماندگاری به اســتفاده عموم نیز برسد الزم به ذکر 

است که نام اهداکنندگان در کتاب ثبت و نگهداری می شود.
ســیف محمدی در مورد فعالیت های فرهنگی اتحادیه گفت: اســاس کار ما بر 
مشورت و خرد جمعی است. آقایان وفایی و یزدانمهر و حسام الدین شهاب پور به 
همراه بنده در کمیسیون هستند. در نظر داریم سایت اتحادیه را ارتقا و به روزرسانی 
کنیم، ما برای اینکه بتوانیم کلمه بازار و دانش بازار فرش را در جامعه دانشگاهی 
نمودارتر کنیم، تصمیم داریم تا هر جا صحبت از فرش هست، حضور پیدا کنیم. 
ایشــان افزود: مرکز ملی فرش، فراخوانی برای تعریف فرش در دیکشنری داده 
بود که ما با مشورت و استفاده از خرد جمعی اهالی بازار فرش، تعریف زیر را ارائه 
کردیم: فرش عبارت است از » گستردنی هایی از مواد طبیعی سنجی تولیدشده و 
از درگیری تار یا چله با پرز که با دست بافنده گره خورده و با پود محکم شده، قالی 
دستباف می باشد. این قالی ها بدون نقشه یا با نقشه طراحی شده و یا نقشه ذهنی 
می باشــد.« وی در ادامه افزود: مــا در اتحادیه فرش، پیرو موضوع انتزاع صنعت 
فرش از وزارت صنعت، معدن و تجارت به صنایع دستی و در رد انتزاع و درخواست 
نگارش آسیب شناســی وضع موجود در فرش ، راهکارهای برون رفت از مشکل 

فرش، پیشنهادات مبتنی بر دو بخش: 
) الف - طرح مشکالت موجود حاکم بر فرش، شامل 1۳ بند

   ب - پیشنهادات بر رفع مشکل، شامل 11 بند(
را تقدیم مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی کردیم که درنهایت به رد 
انتزاع انجامید و امیدواریم با پیگیری و تالش، مشــکالت فرش دستباف ایران 

از میان برداشته شود.

ایشــان در ادامه به ذکر بعضی از مشکالت سیزده گانه حاکم بر فرش به شرح 
زیر اشاره کرد:

1- عدم آشــنایی نسل جدید جهان حتی مردم کشور عزیزمان بافرش ایران به 
دلیل نداشتن تبلیغ کافی.

2- مهاجرت اســتادان قالی باف و مرمت کار به کشــورهای رقیب برای تأمین 
معاش و آموزش به کار آموزش به آموزان کشورهای رقیب

۳- افزایــش ناگهانی قیمت تمام شــده برای فرش و عــدم توانایی رقابت در 
بازارهای جهانی

۵- افزایش شگفت انگیز و ناگهانی مالیات بر فرش فروشان و فروشندگان مواد 
اولیه قالی بافی

6- کافی نبودن سازمان برای متولیان فرش
دبیر اتحادیه فروشندگان فرش دســتباف اهم پیشنهادات برای رفع مشکالت 

مطروحه فرش  در مرکز پژوهش های مجلس را به شرح زیر اعالم کرد:
1- دولت محترم تبلیغات گسترده جهانی برای مرغوبیت و قابل بازگشت بودن 

وجه فرش را تا جایی انجام دهد که ضدتبلیغ رقیبان خنثی شود
2- توســعه مراکز فرهنگی دیپلماتیک برای معرفی فرش و صنایع دســتی از 
 زاویــه تاریخی، فرهنگی و هنری در سراســر جهان به ویژه برای نســل جدید 

ایرانی
۳- ایجاد انگیزه هایی برای برگشت آن دسته از اهالی فرش که به مشاغل دیگر 
روی آورده اند و یا در بانک ها سرمایه گذاری نموده اند ازجمله: معافیت نرخ افزوده 
و مالیاتی فروشندگان مواد قالی بافی جهت پایین آوردن هزینه های تولید و بهبود 
قیمت تمام شــده فرش، چنانچه حذف مالیات فروشندگان فرش دستباف میسر 
نبود، بخشــودگی مالیات بردرآمد را نسبت به سایر مشاغل تا سه برابر افزایش 
دهند تا بخش بزرگی از واحدهای کوچک که با افزایش چندین برابری مالیات، 
مغازه های خود را بسته و خریدوفروش نمی کنند به کار برگشته و سرمایه بزرگی 

تزریق این بازار گردد.
دبیر اتحادیه فروشندگان فرش دستباف با تبریک سال نو گفت: برای همکاران 
و مردم عزیز آرزو می کنم هرروزشــان نوروز باشد و امیدوارم مثل گل های قالی 

همیشه ثابت و پابرجا باشند.

به بهانه افتتاح کتابخانه تخصصی فرش دستباف ایرانی، گفت و گویی داشتیم با قنبر سیف محمدی، دبیر اتحادیه فروشندگان فرش دستباف 
و مسئول کمسیون فرهنگی اتحادیه به شرح زیر:
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رئیسمرکزملیفرش:

برای تداوم بايد تدبير کرد

به گزارش فرش دستباف، حمید کارگر رئیس مرکز ملی فرش ایران بابیان اینکه 
فرش دستباف ایران به عنوان یکی از اقالم عمده صادرات غیرنفتی است، گفت: 
طبق اعالم گمرک در 10 ماه ابتدایی امسال ۴ هزار و ۴۹2 تن فرش دستباف به 

ارزش 27۵ میلیون دالر از کشور ما صادرشده است.
وی افزود: ازنظر وزنی نســبت به مدت مشابه ســال گذشته بیش از 10 درصد 
و به لحاظ ارزشــی نزدیک 1۹,۹ درصد رشد نشــان می دهد و درواقع، صادرات 
 فرش هم ازنظر ارزشــی و هم ازنظر وزنی، نســبت به سال گذشته رشد داشته

است.
کارگر بابیان اینکه بخش اعظم رشــد صادراتی ناشی ازسرگیری صادرات فرش 

به آمریکا اســت، بیان داشــت: به طوری که در 10 ماه ابتدای امسال نزدیک به 
70 میلیون دالر فرش دســتباف از ایران به آمریکا صادرشده، درحالی که در سال 
گذشــته و ۵ سال گذشته صادرات مستقیم فرش به آمریکا نداشته ایم. وی اظهار 
امیدواری کرد، روند افزایش صادرات در دو ماه پایانی ســال ادامه یابد و در سال 
آینده هم شاهد تداوم صادرات باشیم. کارگر گفت: امکان صادرات فرش دستباف 
ایران از ســال 2010 تا 2016 به ایاالت متحده آمریکا وجود نداشــت، اما بعد از 
برجام، ممنوعیت مربوطه برداشــته شد و تجار ایرانی توانســتند مجدداً به بازار 

آمریکا بازگردند.
کارگر افزود: طبیعی است بعد از ۵ سال عدم حضور در آمریکا، امسال شاهد رشد 
صادرات به آن کشور باشیم، اما ماندگاری و تداوم حضور در بازار آمریکا منوط به 
تبلیغات مؤثر در کنار شناخت ذائقه و سلیقه مخاطبان و مصرف کنندگان آمریکایی 
و همچنین سنجش و بررسی نوع عملکرد رقبای ما به ویژه هند و پاکستان در پنج 
سال گذشته است و نباید رشد صادراتی ماه های اخیر موجب ساده انگاری شود و 

برای تداوم این رشد باید تدبیر کرد.

رئیس مرکز ملی فرش ایران بابیان اینکه در ۱۰ ماه ابتدای امســال صادرات فرش دســتباف ازنظر وزنی و ارزشی نسبت به سال گذشته 
رشدداشته است، گفت: ۵ هزار تن فرش دستباف به ارزش ۲۷۵ میلیون دالر طی این مدت صادرشده است.

صادرات ۲۷۵ میلیون دالری فرش در ۱۰ ماه گذشته   
۷۰ میلیون دالر فرش به آمریکا صادر شد  
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احمدپیوس:

هدف، ارتقاء فرش دستباف ايرانی است

اما متأسفانه بسیار دیده می شود که افرادی در این میان، نمایشگاه و فروشگاه را 
باهم ادغام می کنند و ارتباط مســتقیم با خریداران داخلی  که همان  خانه داران 

می باشند، برقرار می کنند و این ازنظر من درست نیست.
وی افــزود: همان طور که تولیدکنندۀ هنرمندان، در تهیه و تولید هنرمندانه فرش 
تبحر دارند، فروشــندگان نیز با شناخت بازار و سالیق آن و همین طور آشنایی با 
نیاز مشــتری، درفروش تبحر دارند. اگر این دو باهم آمیخته شوند، توازن به هم 
می خورد و برعکس آن نیز ممکن است وجود داشته باشد به طوری که فروشنده 

و تاجر، برای خط تولید فرش اقدام کند که به احتمال زیاد موفق نخواهد بود.
ایشان اضافه کرد: برای مثال باید گفت، کار من فروشندگی فرش است نه تولید 
آن. دوســتان تولیدکننده اگر بخواهند ارتباط مستقیم با خریداران بگیرند، طبیعی 
ست که شدنی نیست و بنده با سیستم حذف فروشنده و ارتباط مستقیم تولیدکننده 
و فروشنده مخالفم. ما در مورد فرش ایران صحبت می کنیم نه یک نقطه خاص، 
تمام شهرها می توانند برندشان را برجسته کنند ولی باید سیاست ها یکسان باشد، 
در بیشتر نقاط ایران فروشنده وجود دارد و بایستی این گردش به درستی انجام شود.  
ایشان در پاسخ به سؤال مشکالت فرش ایران گفت: بازار فرش ما به نیازسنجی و 
بازارسنجی داخلی و خارجی نیازمند است، اکثر تاجرهای داخلی که برای شرکت 
در نمایشگاه های خارجی می روند، ضرر می کنند  و این نشان می دهد که هر کس 
باید در جای خود باشد و تاجران داخلی نیز باید صدور فرش را به صادرکنندگان آن 
واگذار نمایند. با اندکی تحقیق درمی یابیم که اکثر دوستانی که امسال در نمایشگاه 
دموتکس آلمان حضورداشته اند، اکثراً موفق نبوده اند، چراکه با علم نشناختن بازار 
آلمان و به منظور رهایی از رکود داخلی، به آلمان رفتند که شــاید آنجا گشایشی 
حاصل گردد. درست است که باید فعال و پویا باشیم ولی فعالیتی که همراه با علم 

و دید کارشناســانه و به جهت ارتقاء جایگاه فرش دستباف ایرانی باشد. ایشان در 
مقایسۀ نمایشگاه های داخلی و خارجی گفت: در نمایشگاه دموتکس آلمان، یک 
خانه دار نمی تواند بیاید و از نمایشگاه فرش بخرد و اگر این امر صورت گیرد برای 
غرفه دار پیامدهای منفی در پی دارد و ســال آینده به نمایشگاه دعوت نمی شود. 
چراکه نمایشگاه باید مکانی برای ارائه آثار تولیدکنندگان باشد تا از تاجران داخلی 
و خارجی ســفارش بگیرند ولی در نمایشگاه بین المللی فرش ما این گونه نیست، 
نمایشــگاه تبدیل به تفریحگاه بعضی از خانواده ها در روزهای تعطیل می شود و 
درنهایت بدون گرفتن نتیجه ای مطلوب، تنها خستگی به تن دوستان می ماند. وی 
افزود من هیچ گاه در نمایشــگاه های داخلی و خارجی شرکت نکرده ام چون من 
تولیدکننده نیستم، من در فروشگاه هایم کار می کنم  و در نمایشگاه فقط به عنوان 
بازدیدکننده شرکت می کنم، البته نمایشگاه بین المللی تهران جز ضرر چیزی ندارد. 
مبالغ پرداختی به بخش خصوصی بابت متراژ و تبلیغات بسیار باالست و درنهایت 
حتی معلوم نمی شود، چه کسی فروش کرد؟ چه طرح و نقشی بهتر فروش رفت؟ 
حتی سیستم مالی وجود ندارد تا بررسی کند، چقدر هزینه شد؟ چقدر سود یا ضرر 

داشت؟ عرصه سودآور کجا بود؟
و ازآنجاکه عدد و ارقام نشان می دهد، پرداختی با مانده تفاوت دارد و کاماًل ضرر 

است. 
و ایشان درنهایت با اعالم عدم رضایت خود از برگزاری نمایشگاه به منظور فروش 
فرش افزود: فروشندگان فرش مالیات گزافی پرداخت می کنند و این در حالی است 
که تولیدکنندگان از مالیات معافند و این درست نیست که تولیدکنندگان با برپایی 
نمایشگاه به فروش فرش مبادرت کنند، در حالی که سرمایه های بسیاری در دفاتر 

و فروشگاه های فرش مسکوت مانده است...

پیوس فروشنده فرش دستباف در مصاحبه با خبرنگار فرش نامه، در خصوص نمایشگاه چله گفت: به نظر من نمایشگاه چله و هر نمایشگاهی 
که به منظور ارتقاء جایگاه فرش دســتباف ایرانی برگزار می شود، بسیار ارزشمند است و هر چه با خالقیت و نوآوری آمیخته باشد، جایگاه 
رفیع تری را برای فرش دستباف ایرانی رقم خواهد زد، لذا بنده از پدیدآورندگان نمایشگاه هایی با این چنین تفکر که توانسته اند این هنر و 
صنعت را به عرصه داخلی وجهانی نشان دهند، حمایت می کنم و قدردان نیز هستم.
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برای نشان دادن اصالت و قدمت فرش باید سراغ هنرمندی رفت که خود مانند فرش 
ایرانی اصالت دارد. هنرمندی که با آثارش انگار که می نشنید، حوصله می کند و یک 

فرش را از ابتدا تا انتها می بافد.
اکثراً وی را کارگردانی مؤلف و مؤثر دانسته اند که در شکل گیری بدنه اصلی سینما در 
ایران نقشی محوری داشته است. او با ساخت فیلم قیصر در سال 1۳۴۸ نخستین بار 
دو قطب هنری و تجاری سینما را به هم پیوند داد و از آغازگران موج نو در سینمای 
ایران بود. اغلب آثارش هویت ایرانی دارد.  او عالوه بر فعالیت های سینمایی، نوشتن 
رمان و شــعر را نیز تجربه کرده است.  از فیلم های مهمش می توان به قیصر، بلوچ، 

داش آکل، خاک، گوزن ها، خط قرمز، دندان مار، سرب و جرم اشاره کرد.
مسعود کیمیایی ...

بله مسعود کیمیایی. شاید هیچ کس به اندازه او نمی تواند نقش و نگار و فرهنگ اصیل 
و هزار ساله فرش ایرانی را برای شما داستان کند و از رنگ هایی بگوید که مردمش 

با آن زندگی کردند و از فرشی بگوید که نماد تمدن ایرانی است.
از او درباره فرش ایرانی پرســیدیم و اینکه اصاًل چقدر ســینمای ایران به این 
هنر اصیل ایرانی توجه داشته است. مسعود کیمیایی در ابتدا گفت: هنر یکی از 
بهترین وســیله ها برای انتقال آرامش محسوب می شود اما کیمیاگری هنر تنها 
سیراب کردن روح سرشار از هیجان کودکان و انتقال آرامش به دل بزرگ ساالنی 
که از زندگی روزمره خســته اند نیست، هنر مؤثرترین وسیله در انتقال فرهنگ 
محســوب می شود. وی ادامه داد: از گذشــته تا امروز در تمام خانه های ایرانی 
حتی محقرترین آنها مفروش کردن خانه با فرش دســتباف یکی از زینت های 
خانه محسوب می شود و استفاده از آن به عنوان هنر و صنعت ایرانی از جایگاه و 
منزلت ویژه ای در میان خانواده ها برخوردار است. خالق »قیصر« در ادامه اظهار 
داشــت: به هرحال وقتی صحبت از فرهنگ و هویت ایرانی می شــود بی شک 
فرش یکی از نمادهای بارزی است که این فرهنگ و هویت را نمایان می کند. 
این هنر ایرانی کارکرد فرهنگی نیز به خود گرفته است؛ به طوری که طرح ها و 
نقش های هریک نه تنها نشان دهنده دوره ویژه تاریخی است، بلکه نمادهایی از 
فرهنگ بافندگان آن را که از منطقه ای خاص از ایران هســتند، آشکار می کند. 
مســعود کیمیایی تأکید کرد: راجع به فرش ایرانی صحبت کردن سخت است 
ضمن اینکه بگویم که تحقیقات زیادی راجع به فرش داشــتم و  در 20 سالگی 

مقاله ای نوشتم و با فرش ایرانی زندگی کردم.
کارگردان فیلم »جــرم« افزود: به دنیا آمدن، ازدواج، گفتن عاشــقانه ها، حتی 

خداحافظی از دنیا با فرش همراه بوده است و فرش همه زندگی ما است.
مســعود کیمیایی با اشــاره به مثالی جالب در این خصوص گفت: همیشه یک 
مثالی در ذهنم هست که برای خودم جالب است. اینکه تماشای یک فیلم ایرانی 
مثل به نظاره نشســتن یک فرش دستباف ایرانی است. غرق شدن در نقش و 
نگارهای ظریف زندگی لذت خاصی دارد که می تواند مدت ها به طول انجامد اما 
الزاماً از یک نقطه خاص به نقطه ای دیگر ختم نشود و قصه ثابتی نداشته باشد. 
یعنی اگر یک فیلم ســینمایی اصالت ایرانی داشته باشد مانند این است که شما 
در یک فروشــگاه فرش به تماشای یک نمونه ناب از فرهنگ و اصالت ایرانی 

می نشینید.
کیمیایــی در بخش دیگری از صحبت هایش عنوان کــرد: اقوام را روی فرش 
می توان شناخت، حتی دیوارنگاری از فرش می آید. زمانی که فرش های تقلبی را 
می بینم دلم می گیرد یاد بافندگان و هنر دستشان می افتم چرا باید فرش به انزوا 

برود؟ مسئوالنی که سمتی در این  زمینه دارند، فرش را جدی بگیرند.
این سینماگر مطرح و پیشکســوت گفت: فرش ایرانی سفیر افتخارآفرین ایران در 
فراســوی مرزهاست و در موزه های خارجی نمونه های فاخری از فرش های ایرانی 
وجود دارد.  کیمیایی ادامه داد: همیشه به مسئولین فرهنگی کشور پیشنهاد دادم که 
در جشنواره های سینمایی و هنری که ساالنه در کشور برگزار می شود قشنگ ترین و 
ماندگارترین هدیه ای را که می توان به برگزیدگان خارجی این چنین رویدادهایی داد 
فرش ایرانی است چراکه با اهدای آن اصالت کشور و تمدن ایران را در قالب فرهنگ 
صادر می کنید.  وی افزود: نمی دانم این اتفاق در جشنواره ها افتاد یا نه و اینکه اصاًل 
مسئولین اصالت ایرانی و فرش ایرانی برایش اهمیت دارد یا خیر اما من همه تالشم 
را خواهم کرد که به همه بفهمانم که باید فرش ایرانی مثل جوایز معتبر خارجی به 
برندی تبدیل شــود و هنرمندان و سینماگران بین المللی برای دریافت چنین جایزه 

ارزشمندی دست از پا نشناسند!
مســعود کیمیایی در پایان خاطرنشان ساخت: یکی دیگر از مسائلی که من غصه 
می خورم و دلم می گیرد پهن کردن فرش قرمز در جشنواره هاست که هیچ سنخیتی 
بافرهنگ ایرانی ندارد. چند وقتی نیســت که این عنوان برای مراســم افتتاحیه و 
اختتامیه ها به کار گرفته می شود که یک فرهنگ کاماًل صادراتی از سینمای هالیوود 
است و انگار ما خجالت می کشیم که فرش ایرانی را با زیباترین رنگ ها و تاروپود زیر 
پای هنر بیندازیم و یک سنت شکنی کنیم و ضمن معرفی فرش ایرانی به دنیا تقلید 

کورکورانه از سینمای غرب را نیز از خود دور کنیم.

تماشای فيلم اصيل مانند نگاه کردن به فرش ايرانی است
مسعود کیمیایی:

مســعود کیمیایی کارگردان نام آشنای سینمای ایران در گفت و گو با خبرنگار فرش نامه گفت: فرش ایرانی، باغی پر از نقش ونگار است. 
این هنر ارزنده با هزاران سال قدمت هنوز هم یکی از زیباترین جلوه های صنایع دستی در ایران به شمار می رود؛ جادویی که حاصل تالش 
و ذوق هنرمندان گوشه و کنار این سرزمین و حاصل هزاران گره رنگی بر تن تار است. 
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مروری بر نمايشگاه دموتکس 2107
سال ها از برگزاری نمایشگاه عظیم دموتکس 
می گذرد، نمایشگاهی مملو از انواع کف پوش ها، 
از همه نقاط دنیــا و در این میان فرش ایرانی 
همچون نگینی خاتم بر انگشتری و مایه افتخار 

هر ایرانی در هر جای دنیا....
یقینــاً این هنر اصیل و بی نظیــر و یکه تاز و 
بی بدیل، ســر بر آســمان هنر می ســاید و تا 
بیکران هــا بر خیال می تازد و کســی را یارای 

مقابله و رقابت با آن نیست، چه رسد که گردی بر آستانش نشاند...!
در آغازین ساعات شروع اولین روز و در سرمای خاص این ایام، وارد محوطه بزرگ 
نمایشگاه دموتکس  در شهر هانوفر که یکی از بزرگ ترین شهرهای نمایشگاهی 
آلمان می باشــد، شدیم. یکپارچگی سالن ها و طراوت و زیبایی در غرفه آرایی آنها، 

اولین نکته جلب توجه کننده نمایشگاه بود.
وجود ســالن های متعدد با دسترسی های بسیار خوب و راهنمایانی که هر از چندی 
با یکی از بازدیدکنندگان به گفت وگو می پرداختند تا با ثبت نکات مثبت و منفی در 

سال آینده به تقویت و برگزاری بهتر بیانجامد نیز از نکات مثبت این نمایشگاه بود.
نور، صدا، کفپوش، ســرویس بهداشتی، ســطل زباله، انواع سیستم های حفاظتی، 
پذیرایی و صندلی های راحتی برای استراحت و حتی نمازخانه هم مهیا بود برای ۴ 
روز مهم و تأثیرگذار برای یک سال! اهمیتی که باعث شده کشور آلمان امروز رتبه 

نخست در اقتصاد دنیا را داشته باشد.
در ابتدا به فضای اختصاص داده شــده به فرش های ماشــینی رســیدیم، با غرفه 
آرایی های آن چنانی و عرضه زیبا و جذاب، که از آن گذشــتیم، هرچند نباید ساده 
گذشت! که همین ساده انگاری ها شاید یکی از علت های پسرفت هنر صنعت فرش 

دستباف باشد.
وقتی به فضای سالن های فرش دستباف ایران رسیدیم، خودمان بودیم و همکاران 
ایرانی مان، فرض برآن داشــتیم که روز و ساعات اول است و قطعاً در ساعات  و 
روزهای آتی افزایش بیننده و خریدار خواهیم داشت. و با این افکار امیدوار بودیم تا 

باوجود چند غرفه مملو از جنس؛ جانی دوباره بر تارک فرش دستباف ایران بیفتد.
بگذریم که همه روزه از دوســتان غرفه دار جسته وگریخته جویا می شدم و ایشان 

دلسرد و ناامید بودند!!!
البته مختصری مراجعات بود ولی نه درخور آن نمایشگاه پرهزینه و آن بزم باشکوه 
هنر که بیش از اینها انتظار بوده و هست... متصورم که با این کاهش تقاضای فرش 
ایران در مقایســه با رقبا و کشورهای دور و نزدیک، نظری نو باید بر )دموتکس( 
افکند. نگاهی که همراه با انگیزه تحولی جدی در هنر، صنعت فرش دستباف ایرانی 
باشد. از میان معدود غرفه داران ایران که تعدادی هم امسال شرکت نکرده بودند، 
بعضی ابراز داشتند  با این اوضاع و هزینه ها مأیوس شده اند و سال آینده تمایل به 
حضور ندارند، چراکه حضور در نمایشگاه برایشان نه تنها سودی نداشته بلکه جبران 
هزینه ها نیز نبوده است لذا عدم شرکت در نمایشگاه آتی پیش گیری از هزینه های 

بی بازگشت می باشد.
در مدت گذشته و اتفاقات سال های اخیر و عدم حضور ایران، تولیدات کشورهای 
رقیب به وفور و باقیمتی بسیار کمتر از تولیدات ایرانی، به جهانیان عرضه شده و مردم 
دنیا آنها را با سلیقه های خود وفق داده اند و امروزه خریداران خارجی در مقام مقایسه 
کمتر به سراغ فرش ایرانی می آیند، چراکه متاع کشور رقیب ضمن آنکه از رنگ و 
نقشه مطلوب ایشان برخوردار است، بعضاً تا یک سوم ارزان تر قابل خریداری ست. 

ضمناً مبادله کاال و مبلغ نیز در کنار تحریم ها، دلیلی دیگر بر این مهم می باشد.
لذا به نظر می رســد اگر هر چه سریع تر تصمیمات مهم و راهگشایی برای فرش 
دستباف ایران توسط دولتمردان گرفته نشود، به زودی این )هنرصنعت( ضعیف تر از 
پیش شده و رو به نابودی خواهد رفت. در شماره قبل فرش نامه راه های برون رفت 
از این بحران، تحت مقاله نمایشگاه های بین المللی، توضیحاتی داده شد که مراجعه 

به آنها خالی از لطف نیست!
شاید در آینده ای نه چندان دور مجبور خواهیم بود فقط در فرش اعال و گران قیمت 
ادامه فعالیت دهیم و تولید انبــوه را به رقبا واگذار کنیم و این یعنی بیکاری چند 
میلیون جوان جویای کار و نابودی یک صنعت در ایران که خود پیشینه ای دیرینه 

دارد!
لذا ضمن تشکر از زحمات مسئولین امر، مؤکد تقاضا می شود، قبل از آنکه دیر شود 

به این صنعت و دست اندرکاران آن برسند که آینده دیر است ...
ای که دستت می رسد کاری بکن

پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار

مقاله

DOMOTEX 2017

مقاله| مهدیجواهریان
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ذواالنواری، تجسم فرش عشايری ايران

به همین منظور گفت وگویی با پیام میر سلطان احمد، غرفه دار ایشان در نمایشگاه 
فرش دستباف و آنتیک در نمایشگاه نیاوران به شرح زیر داشتیم:

مجموعه فرش دســتبافت ذواالنواری طی روند خاص تمامی مراحل تولید فرش 
از ایــده تا اجرا و عملیات تکمیلی را انجام می دهد: بدین ترتیب که مواد اولیه در 
اختیار بافندگان تحت پوشش این شرکت برای تولید فرش و گبه و انواع دستبافته 

ها قرار می گیرد.
وی افزود: شرکت فرش ذواالنواری در استان فارس و دیگر نقاط مرکزی و غربی 

کشور جمعاً حدود 2۵ هزار بافنده را تحت پوشش خود دارد.
وی در ادامه افزود: فرش ذواالنواری با خالقیت و نوآوری و آگاهی از ســلیقه و 
مد روز دنیا درزمینه طرح های مدرن، پیشرفت چشمگیری داشته است و در کنار 
فرش های ســنتی و کالسیک فرش های مدرن آنها نیز از محبوبیت قابل توجهی 
برخوردار اســت. وی گفت: تولیــدات مدرن و نو نیز داریــم ولی همچنان در 
تمام کارهایمــان اصالــت و المان های ایرانــی را رعایت کردیــم که یکی از 

خصوصیات فرش ذواالنواری است.
میر سلطان در مورد فرشی که امسال در نمایشگاه آلمان اول شد گفت:

یکی از تولیدات ما به نام”Rapture” که طراحی آن حالت موج مانند و رنگش 
هم مد روز اروپاست جزء ده فرش برتر نمایشگاه بود که درنهایت برنده نمایشگاه 
شــد. البته فرش ما هرسال در نمایشــگاه دموتکس آلمان برنده می شود و در 
دموتکس 2016 نیز هم فرشــمان اول شد و هم شیوه  ابداعی و نوین رنگرزی 
ما. معمواًل در رنگرزی از آب گرم اســتفاده می شود ولی ما  از آب سرد استفاده 
کردیم و به علت این نوآوری، جایزه برترین را گرفتیم، همچنین نقش فرش ما 

ازنظر داورها و بازدیدکنندگان نمایشگاه بهترین فرش شناخته شد.
وی اضافــه کرد: ما در تولیــد تمامی محصوالتمان مــواد طبیعی و ارگانیک 
همچون رنگ گیاهی استفاده می کنیم و تنها شرکتی هستیم که در تولید فرش، 

گواهی نامه سبز دریافت کردیم.

ایشان در ادامه گفت: بعضی از فرش های کنونی فاقد خالقیت و نوآوری هستند، 
به طوری که مصرف کنندگان داخلی به استفاده از فرش دستباف خارجی روی 
می برنــد، به خاطر طرح و رنگ مــدرن و قیمت پایین تر، امروز جوانان به علت 
کوچک شــدن خانه، تغییر مبلمان و دکوراســیون منزل دیگر سراغ فرش های 
قدیمی نمی روند، به همین دلیل باید خالقیت به خرج داد و بازاریابی کرد و نیاز 

بازار را سنجید تا در فرش به موفقیت بیشتری دست پیدا کرد.
ایشــان در ادامه گفت: باید بخواهیم و بتوانیــم در این هنر صنعت تغییر ایجاد 
کنیم، جنبه ســنتی فرش ایران دیگر جوابگوی نیاز بازار نیست و در این میان 
کشورهای رقیب منتظر نمی ماند و نیازسنجی می کنند و با توجه به خواست بازار 

محصول ارائه می کنند.
ولی در کشــور ما بیشتر جنبه اقتصادی و تجاری از فرش مطرح است و برنامه 

درازمدت برای فرش وجود ندارد.
در ایران تحقیقات بازار نیســت و حتی خود صادرکننــدگان نیز دنبال این کار 
نیســتند، چون هزینه بر اســت، )راک فلر حرف جالب می زند و می گوید اگر ده 
دالر داشته باشم ۹ دالر آن را خرج تبلیغات می کنم به همین دلیل رشد کرد و 
شناخته شد ولی ما برندهای بی نظیری در فرش داریم که شناخته شده  نیستند.

وی اضافه کرد: درایران تبلیغات هم درست انجام نمی شود، شرکت ذواالنواری 
دارای سیستمی خودگردان است که بازاریابی و نیازسنجی می کند، به طوری که 
دفتر رئیس جمهور منطقه کاتالونیای اسپانیا که در بارسلونا قرار دارد فرش شده با 
محصوالت ماست سفرای اکثر کشورها از ما خرید می کنند و در ژاپن گبه را با 
اسم ذواالنواری می شناسند و شرکت ذواالنواری اسپانسر فیلم گبه نیز بود تا آن 
را به جهان بشناساند، ولی در ایران آن چنان که درشان باشد شناخته شده نیست.
وی گفت: فرش ایرانی، برای ایرانی شناخته شده است، باید سعی کنیم آن را به 
جهان بشناســانیم که در این صورت به خارجی های داخل ایران هم می توانیم 

فرش بفروشیم.

گفت و گو

فرش دستباف ایران، با نگرش به گوناگونی سبک زندگی اقوام مختلف، اشکال خاصی به خود گرفته که هرکدام با توجه به طرح و روش 
تولید آن خود را از دیگری متمایز می ســازد. اســتان  فارس از دیرباز یکی از بزرگ ترین و مهم ترین مراکز ایل نشــینی در ایران بوده و 
صنایع دستی عشایر قشقایی این استان شهرت جهانی دارد، در این میان گبه بافی که آمیزه ای از هنر و کار و تالش است  یکی از زیباترین 
هنرهای صنایع دستی این منطقه می باشد. فرش دستباف ایران، با نگرش به گوناگونی سبک زندگی اقوام مختلف، اشکال خاصی به خود 
گرفته که هرکدام با توجه به طرح و روش تولید آن خود را از دیگری متمایز می سازد. استان  فارس از دیرباز یکی از بزرگ ترین و مهم ترین 
مراکز ایل نشینی در ایران بوده و صنایع دستی عشایر قشقایی این استان شهرت جهانی دارد، در این میان گبه بافی که آمیزه ای از هنر و کار 
و تالش است  یکی از زیباترین هنرهای صنایع دستی این منطقه می باشد.
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 اکبر مهدی ئی:

فرش ايران به نظام مهندسی فرش دستباف نياز دارد

اکبر مهدی ئی یکی از نام های شناخته شده فرش اصفهان است که در نمایشگاه فرش دستباف
و آنتیک کاخ  نیاوران  نیز حضور داشت.

گفت و گو

ایشان در گفت وگو با خبرنگار فرش نامه گفت: از سن 1۸ سالگی کارم را با نقاشی 
و طراحی فرش شــروع کردم و حدود بیســت ساله بودم که قالی بافی را نیز آغاز 
نمودم و به کمک همسر و خانواده ام کارم وسعت پیدا کرد و اینک تمامی مراحل 

کارمان را از پیش تولید تا ارائه خودمان انجام می دهیم.
وی افزود: فرش های ما از لحاظ طرح و نقشــه و رنگ، خاص هستند و ما هرگز 
کپــی کار نمی کنیم، تمام رنگ های ما گیاهی اســت و خالقانــه نوآوری ها کار 
می کنیم. معمواًل مشتری های ما خارجی هستند ولی امروزه مشکالت اقتصادی 

مجبورمان کرده تا در نمایشگاه های داخلی  هم  شرکت  کنیم.
وی گفت: در آینده ای نزدیک سرنوشــت فرش از قالی جدا می شــود و فرش به 
معنای کفپوش و زیرانداز کمرنگ می شود و قالی به عنوان هنر و زیور باقی خواهد 
ماند و اشــخاصی که کار عالی ارائه می دهند در این حوزه باقی خواهند ماند زیرا 

قالی هویت فرهنگی ماست و در نوع خودش بهترین ذوق و هنر ایرانی است.
وی در ادامه گفت: برای بهبود هنر فرش باید با نگاهی به آینده به گذشــته نیز 
وصل باشــیم، مهم این است که باگذشته پربار هنریمان، بتوانیم حرف تازه برای 

گفتن داشته باشیم نقاشی ما  می تواند با نگاه به گذشته حرف های تازه بزند.
وی به جوانانی که تازه وارد این عرصه می شوند گفت: شما شعر نو هم که بخواهید 
بگوییــد، باید نظامی، قاآنی و ســعدی و حافظ را خوب بشناســید، مثل نیما که 
شعرهای کهنه اش هم بسیار قوی و غنی است، اگر می خواهید در این رشته موفق 
باشــید باید گذشته را خوب شناخته باشــید و بدانید کدام فرش های ما، در کدام 

سبک و سیاق و با چه سبک بافت، در کدام موزه های مهم جهان وجود دارند، در 
قالی نمی شــود من درآوردی کارکرد، دل به خواه نیست، فرش ایرانی تعریف های 
زیبایی دارد، حتی در نوآوری هم باید به اصالت پایبند بود، برای من تعریف فرش 

یعنی هنر جاویدان قالی ایرانی ست.
وی افزود: هرکس وارد حوزه قالی می شــود باید عاشــق قالی باشد و خودش را 
در خدمــت  هنر بداند و توصیه ام به جوانان این اســت که در هر رشــته ای که 
وارد می شوید، شاگرد خوبی باشید چراکه شاگرد خوب بودن انسان را به استادی 
می رساند. اکبر مهدی ئی در مورد فرش اصفهان گفت: خوشبختانه فرش اصفهان 
خیلی دســتمایه سلیقه ها نشده است و خدا را شــکر هنوز هستند کسانی که در 
ایــن هنر جامع و کامل کار می کنند و خیلــی از کارهای این منطقه به خصوص 
ســاروق و هرس، در موزه ها هستند ولی متأسفانه خیلی از قالی هایی که امروزه 
بافته می شــوند راه به جایی ندارند، اگر بخواهیم درهای موزه های جهان به روی 
قالی های ایرانی باز باشد، باید بانک اطالعات نقشه های فرش داشته باشیم و اگر 
قرار باشــد اتفاقی در فرش دســتباف ایران بیفتد، باید از  طرح و  نقشه و  رنگ  

شروع  شود.
امروزه رنگ حرف اول را  می زند، حتی طرح  قوی بارنگ نامناســب جای مانور 
ندارد. ایشان خطاب به دولت مردان گفت: فرش ما به نظام مهندسی فرش دستباف 
نیاز دارد و باید مدیریت از ابتدا درســت باشــد، مثل ساختمان ســازی، من برای 

نظام مهندسی فرش دستباف گزارشی آماده اجرا دارم.
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کاور بازار
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»چله« عنوان نخســتین نمایشــگاه برای رونمایــی از بهترین و نفیس ترین 
فرش های دستباف ایرانی بود. پانزدهم بهمن ماه امسال در نخستین نمایشگاه 
چله، مجموعه ای از بهترین آثار گروه تیمچه با حضور مقامات و پیشکســوتان 

و فعاالن این عرصه، به نمایش درآمد و با استقبال کم نظیر روبرو شد.
این نمایشگاه که با حضور ۹ هنرمند و ۴0 اثر برتر از ایشان در فضایی کاماًل 
هنــری با طراحی و ارائه ای نوین برگزار شــد، گامی بزرگ در جهت معرفی 
فرش نفیس ابریشــمی و اصیل ایرانی، به عنوان آمیــزه ای از فرهنگ، هنر، 

خالقیت، تمدن و هویت ایرانیان بود.
 نمایشــگاه در گالــری آریانــا در فضایی کامــاًل هنری برگزار شــد و اکثر 
بازدیدکننــدگان به محض ورود تفاوت  را احســاس می کردند، هر فرش در 
فضایی مناســب به سبک و ســیاق خاص قاب شده بود و باوجود ابعاد بزرگ 
همچون تابلوهای زینتی به دیوار آویخته شــده بود به طوری که دار قالی را 
در ذهن بیننده تداعی می کرد. برگزارکنندگان نمایشــگاه  چله، با به کارگیری 

خالقیت و نوآوری و صرف هزینه های هنگفت و بدون هیچ گونه چشمداشت 
مــادی، به منظور نمایش و ارتقــای جایگاه فرش دســتباف ایرانی اقدام به 

برگزاری این نمایشگاه نموده بودند..
نکته حائز اهمیت در برگزاری این نمایشــگاه بســط و توسعه فرهنگ اصیل 
ایرانی از طریق ارائه دست بافته هایی با اصالت و تداوم حضور فرش دستباف 
ایرانی در بازارهای جهانی بود. الزم به ذکراســت این نمایشــگاه با نمایش 
فرش هــای فاخر و بی نظیر در طرح و رنگ و هنــر به کاررفته در آن پیام آور 
فرهنــگ اصیل ایرانی  و تک تک آثار نمــادی  از هویت و تمدن ایرانی بود. 
چله بی شک یکی از زیباترین نمایشگاه های فرش دستباف در داخل ایران بود 
که فرش را با شــان و منزلت حقیقی اش به نمایش گذاشت. جا دارد قدردان 
تمامی هنرمندانی که در این نمایشــگاه شرکت داشتند و با تالشی مستمر در 
ارائه نوآوری و طرح و نقشــه جدید و متنوع، سعی در شناساندن ارزش و هنر 

این صنعت و ایجاد نگاه هنری نسبت به فرش ابریشم را دارند، باشیم.

هک من هب اتر تو آهنگ نقشه را زبنم ببند چله دوان، اتر را هب دار تنم     

چله، نمايشی مدرن از هنری اصيل
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فیضاهللصفدرزادهحقیقیدرگفتوگوبانشریهفرشنامه:

نسل جديد بايد به سمت هنر برود

فیض اهلل صفدر زاده حقیقی، در ســال 1۳21 شمســی در اصفهان به دنیا آمد، 
پدرش استاد  مهدی خان، از تبار هنرمندان و صنعت گران اصفهان در نیمه دو 

سلطنت قاجاریان بود.
 ایشان همچون دیگر برادران راه پدر را پیش کرد. در هنرستان هنرهای زیبای 
اصفهان از محضر استاد رستم شــیرازی، نگارگری آموخت و به سرعت مدارج 
ترقــی در هنر را طی کرد تا آنجا که در ســال هــای 1۳۴7 تا 1۳۵0 همراه با 
هیــات های ایتالیایی به مرمت و ترمیم  نقاشــی های دیواری بناهای تاریخی 
صفوی پرداخت او توجه ویژه ای به میراث هنری اصفهان داشت، توجه ای که 
به دســتاوردی نوین در ایجاد فضا، رنگ آمیزی و ساختار طرح قالی انجامید. به 
اســتناد همین طرح، طرح ها و نقش ها می توان از ساختار و هامونی در شکل و 
بافت فرش های خانواده حقیقی یادکرد و آنرا دستاورد زندگی در اصفهان دانست. 
فیض اهلل حقیقی یکی از چهره های شناخته شده فرش در نمایشگاه های داخلی 

و خارجی است.
 پســر ایشان محمدمهدی صفدرزاده حقیقی به عنوان فرزند ارشد نیز راه پدر را 
ادامه داده و دو برادر دیگر امیرحسین و علیرضا نیز به او   پیوسته اند. درعین حال 
پســران حقیقی با کســب دانش های نوین،  به  توســعه و گسترش صنعت و 
هنر خانوادگی و معرفی بیشــتر آثار خانواده حقیقــی پرداخته اند و با برگزاری 
نمایشــگاه های اختصاصی در تهران و همچنین برپایی نمایشگاه های خارجی 
در کشورهایی از قبیل ژاپن، دبی، عمان، عربستان و شهر شانگهای چین، برند 
حقیقی را بیشتر از بیش در بازار بین المللی هنر فرش معرفی کرده و در کنار پدر 

همواره سعی در پیش برد این هنر را داشته اند. 
در نمایشــگاه چله  با ایــن خانواده گفت وگویی داشــتیم، فیض اهلل حقیقی در 

گفت وگــو با خبرنگار  فرش نامه از نحوه ارائه و نمایش در این نمایشــگاه ابراز 
رضایــت کرد و گفت: این نوع ارائه شــیوه نوع و جدیدی اســت و افرادی که 
طرفدار سبک مدرن هستند می توانند از این نوع نمایشگاه ها لذت ببرند، امیدوارم 
این گونه نمایشــگاه ها بیشتر بشوند تا عالقه مردم به فرش چندین برابر شود و 
همین امر باعث تشــویق تولیدکنندگان این حوزه می شود. ایشان افزود: نسل 
جدید در این رشــته باید بیشتر به ســمت هنر برود و آثاری با جنبه های هنری 
باال خلق کنند، زیرا یک اثر خالق و نوآورانه با پشــتوانه هنر باگذشــت زمان و 
پیدا کردن قدمت، ارزشمندتر می شود. در ادامه فرزند ایشان محمدمهدی حقیقی 
گفت: خالقیت و نوآوری در عین حفظ اصالت و کیفیت برتر ســرلوحه تولیدات 

خانواده حقیقی است.
وی افزود: برای فرش های باکیفیت و دارای ارزش هنری، مبحث ارائه بســیار 
اهمیت دارد، ارائه فرش نیز باید به ظرافت همان مراحل تولید و پیش تولید باشد. 
فرش برای دیده شدن نیاز به فضای کافی دارد و پس زمینه ای که فرش روی آن 
ندهد،  نصب می شود باید به گونه ای باشد که رنگ های فرش را تحت الشعاع قرار
نورپردازی، تهیه عکس و کاتالوگ و نحوه ارائه باید به گونه ای حرفه ای باشــد، 

مانند تمام کاالهای برنددار جهان، که امروزه می بینیم.
وی گفت: خانواده فرش باید از تولید تا ارائه، دارای انسجام باشد، همان طوری 
که خامه ســاز و چله دوان و نقشه کش و بقیه فعاالن فرش، کار خود را آمیخته 
با عشق و ظرافت انجام می دهند، باید به محصول نهایی کار نیز نگاهی هنری 
داشته باشیم و با تبلیغات و ادبیات خوب و فرهنگ معاشرت و فرهنگ مبادله با 
مشتری این مسیر را تا انتها خالقانه، نوآورانه و هنرمندانه ادامه دهیم و جایگاه 

و منزلت فرش را افزایش دهیم.

گفت و گو
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گفت و گو

سیدعباسعراقچیدرگفتوگوبانشریهفرشنامه:

فرش ايرانی، سفير ايرانی است
ســید عباس عراقچی، معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه در 
گفت وگو با خبرنگار فرش نامه اظهار داشت، نمایشگاه »چله« یکی از زیباترین 
نمایشگاه های فرش ایرانی اســت که تاکنون دیده ام و آثار ارائه شده هرکدام 
یک شاهکار هنری ست و مهم ترین ویژگی آنها تنوع و نوآوری در کنار اصالت 
و سنت فرش ایرانی است، که می توانند نمایانگر فرهنگ ایرانی باشد و لذا از 

پدیدآورندگانش تشکر می کنم.
وی افزود: به اعتقاد من فرش ایرانی هر قطعه اش ســفیری ســت از کشور 
ایران که به خارج از مرزها می رود و واقعًا خوشــحال هستم که این نمایشگاه 
نیــز جمعی از بهترین ســفرای فرهنگی ایــران را معرفی کرده اســت و از 
پدیدآورندگان و صاحبان نمایشــگاه و بافندگان و طراحان و رنگرزان و تمام 
افراد پشت صحنه هنر صنعت فرش تشکر می کنم که این هنر از سرپنجه های 
آنهاست که زیبایی خلق می کنند و آرزوی پیشرفت و توفیق برای همه خانواده 

فرش ایران را دارم.
وی در پاســخ به این ســؤال که، با توجه به مشکالت بسیاری که در ورود و 
خروج فرش در ایران هست چه تدابیری اندیشیده اید؟ گفت: تشویق و کمک 
به صادرات همه محصــوالت ایرانی ازجمله فرش، از اصول کاری در وزارت 
امور خارجه است و به سفارت خانه ها نیز ابالغ کردیم تا نهایت همکاری را در 

صادرات کاالها علی الخصوص صنایع دستی و فرش داشته باشند.
 در مذاکــرات هســته ای نیز، بحث فــرش جایگاه خودش را داشــت و رفع 
ممنوعیــت صادرات فــرش ایران به آمریــکا هم جزء نتایــج این مذاکرات 

بــود. امیدواریم از این فرصت ها به خوبی اســتفاده شــود و صــادرات ایران 
 بــه آمریکا نیز در کنار صادرات به اروپا و یا ســایر کشــورها، رشــد خوبی

 داشته باشد.
به گفته ایشــان: بیش از 70 میلیون دالر فرش به آمریکا صادرشده و در این 
میان، طبیعی است که دولت محترم باید در تشویق های صادراتی و رفع موانع 
مربــوط به صادرات و در ایجاد انگیزه بــرای صادرکنندگان، تولیدکنندگان و 

دست اندرکاران فرش تمهیداتی بیاندیشند که امیدوارم این چنین باشد.

سیدمجتبیعراقچی:

سبک ارائه در نمايشگاه چله نوآورانه بود
ســید مجتبی عراقچی رییس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف در خصوص برپایی نمایشگاه چله گفت: ما 
به عنوان اتحادیه از تمام کســانی که فعالیت هایی در ارتباط  بافرش به منظور تبلیغات و شناســاندن آثارشان 
انجام می دهند حمایت می کنیم، پرا که بازار فرش بســیار راکد و کســاد اســت و نیازمند به حمایت اتحادیه 
می باشــد، اما اگر اشخاصی بخواهند کارهایی موازی با همکاران دیگر ما انجام دهند به طوری که نمایشگاه 
فرش بگذارند و درنهایت به فروش فرش ختم شــود و باعث شــود همکاران دیگر ما که یک سال در دفاتر 
و فروشگاه هایشــان منتظر فرصت هایی ازجمله بازار شــب عید و بازار ژانویه هستند، لطمه ببینند، به هیچ وجه 

مجاز نمی دانیم.
ایشان افزود: تا جاییکه ما مطلع هستیم نمایشگاه چله فقط حالت تبلیغ داشت و فروش در کار نبود و ازلحاظ 
سبک ارائه خالق و نوآورانه بود و ما با بازدید روز اول از این حرکت تشکر کردیم که نمایشگاهی را به منظور 

تبلیغ فرش دستباف ایرانی برگزار کردند.
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محمــد الهوتی، رئیس کنفدراســیون صادرات ایــران، در گفت وگو با خبرنگار 
فرش نامه در نمایشگاه چله اظهار داشت: با توجه به تغییر شرایط بازاریابی در دنیا ما 
نیز الجرم نیازمند تغییراتی در پرومدکردن و پرزنت کردن کاالهای ایرانی هستیم، 
خصوصاً کاالهای باکیفیت و ارزشــمندی مثل مجموعه »چله« که شروع خوبی 
اســت و می تواند در جهت افزایش نمایش کاال به سبک جدید که امروز در دنیا 
مرسوم و پسندیده است حرکت کنیم و از شرایط سنتی فاصله بگیریم و با استفاده 
از روش های جدید در تبلیغ و نمایش کیفیت و توضیحات کاال: بتوانیم خریداران 
کاال و دوســتداران تولیداتمان به خصوص فــرش را که به نوعی هویت ایرانی در 

دنیاست افزایش بدهیم.
وی افزود: امیدوارم در آینده این نوع نمایشگاه در وسعت بزرگ تر و با حضور فعاالن 
و تولیدکنندگان فرش که صاحب برند هستند، شکل بگیرد، قطعاً ما برای رساندن 
پیام فرش ایرانی، باید شــرایط و نگاهمان را تغییر بدهیم تا بتوانیم جایگاه واقعی 

فرش ایرانی را در دنیا پیدا کنیم.
ایشان در پاسخ به سوالی در رابطه با مشکالت صادرات و واردات فرش گفت: در 
خصوص فرش، مشکلی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم بازار آمریکاست، 
در باقی کشورها مشکلی وجود ندارد، به طوری که تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
فرش ایرانی در تمامی نمایشــگاه ها حضور دارند و گمرک تعامل بسیار خوبی با 

صادرکنندگان هم  برای خروج  و  هم  برای استرداد کاال دارد.
ما به عنوان کمیسیون صادرات اتاق ایران که اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
فرش دستباف هم از اعضای ما هستند، موضوعات مرتبط با صادرات را منعکس 
می کنیم، آنچه در مورد واردات و صادرات فرش به ما منعکس شده، بیشتر در مسئله 
پسابرجام و بازار آمریکاست، به طوریکه فرش هایی که به آمریکا وارد می شود، به 

هنگام بازگشــت اجازه خروج نمی گیرد، چون جنس اورجین و ایرانی است، بعضًا 
مشاهده شــده که با تغییر و اورجین و بیان اینکه این جنس ترکیه ای و پاکستانی 
اســت، توانســته اند کاال را خارج کنند، ولی کماکان به جنس ایرانی اجازه خروج 

نمی دهند.
وی افزود: غیر از بازار آمریکا و در بحث فرش در مســئله صادرات و اســتردادش 
مشکل خاصی وجود ندارد، البته یک نکته ای هست: فرش هایی که در انبارهای 
خارجی مانده اند و امروز قصد بازگشت به کشور را دارند، متأسفانه اسناد صادراتی 
آنها موجود نمی باشد و به هنگام ورود، اسناد و اظهارنامه صادراتی و صورت بندی 

مطابق با آن کاال وجود ندارد، لذا گمرک آن کاال را واردات تلقی می کند.
وی خاطرنشــان کرد: ما در جلساتی با گمرک، خواستار این بودیم که فرش هایی 
که اورجین ایرانی دارند و کارشناسان خبره گمرک نیز آن را تأیید می کنند، به هر 
دلیلی که به کشــور بازمی گردند باید اجازه ورود داشــته باشند، چون سرمایه این 
کشور هســتند، اما گمرک طرح را نپذیرفت و اعالم کرد: کاالهایی که با مبادی 
رسمی با اظهارنامه صادراتی خارج شد ه اند در هنگام استرداد، لیست بندی آنها را 
با اظهارنامه تطابق می دهیم، در صورت هماهنگ بودن اسناد، از صاحبان آنها نه 

سود عوارض گمرکی و نه ارزش افزوده دریافت نمی شود.
در صورت عدم تطابق امکان بخشــودگی سود عوارض گمرکی وجود دارد ولی 
ارزش افزوده دریافت می گردد و مشــکالتی به وجود می آورد که ما در کمسیون 
صادرات در میز فرش که در اتاق بازرگانی تشکیل شــده است به دنبال حل این 
مشــکالت  هســتیم. وی در ادامه گفت: فرش هویت ایرانی است و حفظ این 
جایگاه برای ما جدا از ارزآوری، صادرات فرهنگ و نشــان دادن قدمت و تمدن 

ایران است، لذا ما نیز به موضوع فرش حساسیت داریم.

رئیسکنفدراسیونصادراتایران،درگفتوگوبافرشنامه:

رساندن پيام فرش ايرانی در نمايشگاهی نو 

مرتضی میری، دبیر کارگروه فرش و صنایع دستی کمیسیون توسعه صادرات 
اتاق ایران در گفت وگو با خبرنگار فرش نامه در نمایشگاه چله  گفت: به نظرم 
نمایشــگاه چله می تواند نقطه عطفی در فرش ایران باشد حضور فرش در 
گالری هنری، ماجرای فرش را از یک کاالی مصرفی و یک زیرانداز به یک 
اثر هنری ارتقا می دهد، چیزی که واقعاً هست، این آثار فاخری که خلق شده 
و اینجا به نمایش گذاشته شــده است یک اثر هنری هستند و تعریف فرش 
ایرانی را دارند و این نمایشگاه موضوع هنری بودن فرش رو تقویت می کند 
و ازاین جهت خدمت بزرگی است به فرش  ایران و امیدواریم که شروع یک 

حرکت برای آینده فرش ایران باشد.
وی ادامــه داد: دیگران نیز باید بیایند و این نوع نگرش به فرش، یعنی آثار 
فاخر و نمایش آن در یک محیط فرهنگی و هنری با شکل و شمایلی لوکس 

را پیش بگیرند تا موفق شوند.

واقعیتش این است که فرش در فضایی که قیمتش را متری بپرسند، دیگر 
رشدی نخواهد داشت و حیاتش در این است که به عنوان اثر هنری شناخته 
شود. البته پیش شرط آن نیز این است که واقعاً اثر هنری باشد و فرش های 
این گالری واقعاً یک اثر هنری هســتند ولی هر فرش را هم نمی شــود اثر 

هنری دانست.
وی افزود: بنابراین آینده را که به نظرم می توانیم برای فرش متصور باشیم 
همین اســت، یعنی نمایش فرش به این شکل و با این نگاه و درایت راستا. 
ازاین رو نمایشــگاه خدمتی اســت به فرش ایران و من تشــکر می کنم از 
اساتیدی که با برنامه ریزی حضور پیدا کردند و گروه تیمچه را تشکیل دادند.
ایشان اضافه کرد: ما در فرش ایران خیلی کار گروهی نداشتیم و این گروه 
تاکنــون موفق عمل کرده و امیدواریم که همچنان همین طور ادامه دهد و 

روزهای بهتری برای فرش ایران رقم بخورد.

مرتضیمیری:

هر فرش يک اثر هنری است
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به گزارش خبرنگار فرش دســتباف و به نقل از رشتی زاده )دبیر گروه تیمچه( از 
افتتاح نمایشگاه »چله« در تهران خبر داد که به همین مناسبت گفت وگویی با 

ایشان و آقای امیر ارمی یکی از اعضای گروه انجام شد.
به گفته آقای رشــتی زاده، دبیر گروه تیمچه فرش قم، این گروه فعالیت خود را 
از ســال ۹2 آغاز کرد و مهم ترین هدف تشکیل گروه را معرفی هنرمندان فعال 
و بزرگان عرصه فرش دانست و گفت ارائه بهترین فرش درزمینه کیفیت و هنر 

به مصرف کنندگان از اولویت های گروه است.
وی افزود: فرش های فاخر و هنرمندانه می تواند پیام رسان هنر ایرانی به جهان 
باشد ولی متأسفانه نوع نگاه به این هنر در حد کاالی مصرفی تنزل پیداکرده و 

احیاء این هنر و تغییر نگرش مردم ازجمله دیگر اهداف این گروه است.
ایشــان افزود فرش قم سرشــار از نوع آوری و طرح های جدیــد، متنوع و در 
جهان بی همتا اســت و به زودی طرح ارائه ســند مالکیت برای فرش های این 
اســتان اجرا می شود تا این فرش های فاخر با سند مالکیت به منظور ارزش دهی 
 و جلوگیری از خطــرات احتمالی برای فرش در اختیــار مصرف کنندگان قرار

 می گیرد.
وی هدف از برگزاری نمایشــگاه چله را، نشان دادن گنجینه نفیس فرش های 
گروه تیمچه و شناساندن ارزش و هنر این صنعت و ایجاد نگاه هنری نسبت به 

فرش دستباف ابریشم دانست.
دبیر گروه تیمچه گفت: استان قم با حضور تولیدکنندگان فرش دستبافت ابریشم، 
قادر به تولید فرش های بی نظیر باارزش هنری باالســت و تالششان در جهت 
شناســاندن و ارتقاء جایگاه این هنر می باشد.  وی علت ناشناس و گمنام بودن 
فرش ابریشم قم را در داخل کشور طراحی، بافت و نقوش خاص آن دانست که 
طبیعتاً قیمت آن نیز، فرش ابریشم قم را از دسترس عموم مردم دور کرده است.

آقای امیر ارمی یکی از اعضاء گروه تیمچه، تولیدات فرش ابریشــم قم را جزء 

بهترین فرش های جهان دانست و طرح و رنگ و بافت آن را منحصربه فرد خواند 
وی افزود: ما درزمینه احیاء و شناســاندن فرش ابریشم قم، نیازمندیم تا دولت 
تولیدکنندگان را یاری کند و موانع پیش روی آنان را مرتفع ســازد و همچنان 
خواستار حمایت های معنوی سازمان ملی فرش ایران شد تا با همدلی و همراهی 
بتوانیم فرش ایرانی را که نشــان دهنده هنر و فرهنگ ایرانی است را به جایگاه 

رفیع و بازارهایی جهانی برگردانیم. 
وی همچنین در پاســخ به ســؤالی در مورداســتفاده از ابریشم چینی در تولید 
فرش دستبافت داخلی گفت ما از چین ابریشم خام خریداری می کنیم و مراحل 
آماده سازی در داخل کشور توسط افراد مجرب و هنرمندان ایرانی انجام می شود، 
وی افزود دربین کشــورهای تولیدکننده ابریشــم مانند ازبکستان، قزاقستان و 
اکراین، »چین« مرغوب ترین ابریشــم را داراست. وی خاطرنشان کرد ابریشم 
تولید داخل، کافی نیست و مجبور به استفاده از بهترین نمونه خارجی آن هستیم 
و در صورت وجود نمونه داخلی آن در حد نیاز الویت را استفاده از ابریشم داخلی 

دانست.
امیر ارمی فرش ابریشــم قم را متمایز از تولیدات ســایر استان ها دانست که با 
طراحی و تنوع بسیار همراه است و افزود نگاه مردم به فرش ابریشم در ایران و 
جهان باید نگاهی هنری و ارزشمند باشد که در این زمینه خواستار حمایت های 

دولت شد.
ایشان گفت ورود و خروج فرش به کشور )امورگمرکی( به منظور نمایشگاه های 
خارجی از مشــکالت تولیدکنندگان فرش برای شناســاندن این هنر در سطح  

بین المللی باشد.
الزم به ذکر اســت »نمایشــگاه چله« که در گالری آریانا برگزار شــد و صرفًا 
به منظور نمایش گنجینه فرش های گروه تیمچه بود و این گروه در این نمایشگاه 

قصد فروش فرش های خود را  نداشت.

به نظر من نمایشــگاه چله حرکتی بود در جهــت یک تغییر کلی در نظام 
نمایشــگاهی و ارائه فرش دستباف، قبل از این الگو ارائه شده به منظور ارائه 
آثار برجسته و هنری در نمایشــگاه به سبکی که درشان آنها باشد، توسط 
خود من ارائه شد و دو بار در دو سال در خانه  هنرمندان اجرا شد و بعدازآن 
دوستانمان در مجموعه تیمچه نیز به شیوه ای که مالحظه کردید، تغییری 
در نحوه نمایش آثارشان ارائه کردند و من این اقدام را مثبت تلقی می کنم و 
به نظرم اگر به همین شیوه ادامه پیدا کند و ایراداتی هم که در این نمایشگاه 
اخیر بود، برطرف شــود، ما می توانیم امیدوار باشــیم که تا حدودی متوجه 
شده ایم که بایستی فرش دستباف به شکلی ارائه شود که در شأن آن باشد.

رضی میری در مورد ایرادهای نمایشــگاه گفت: ایرادات ازلحاظ سیســتم 
نمایش دادن فرش ها و معماری داخلی نمایشــگاهی بود و فکر می کنم که 
در بعضی از قســمت های نمایشگاه ازنظر مقیاس و ابعاد فرش ها نسبت به 
آن بخش از ســالن، تناسب نداشتند، یعنی فرش ها بزرگ تر از آن بودند که 

فضا ایجاب می کرد.
ایشان افزود: البته آثار بزرگ آنها نیز بسیار هنرمندانه و زیبا بود ولی به عقیده 
من برای نشان دادن آثاری با آن ابعاد بزرگ نیاز به فضای بیشتری داشتیم، 
مخصوصــاً فضایی که بیننده می خواهــد از فرش فاصله بگیرد تا  فرش را 

درست  ببیند.

رضیمیریرئیسکمیسیونصادراتاتاقایران،درگفتوگوباخبرنگارفرشنامه

ارائه فرش دستباف بايد در شأن آن باشد

 »نمايشگاه چله« 
نمايش گنجينه ی فرش های نفيس گروه تيمچه
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به بهانه نمایشــگاه چله گفت وگویی داشتیم با آقای امیر ارمی یکی از 
اعضاء گروه تیمچه:

امیر ارمی در گفت وگو با خبرنگار فرش نامه گفت: تولیدات فرش ابریشم قم را 
جزء بهترین فرش های جهان دانست و طرح و رنگ و بافت آن را منحصربه فرد 
خواند وی افزود: ما درزمینه احیاء و شناســاندن فرش ابریشــم قم، نیازمندیم 
تــا دولت تولیدکنندگان را یاری کند و موانع پیش روی آنان را مرتفع ســازد و 
همچنان خواستار حمایت های معنوی سازمان ملی فرش ایران شد تا با همدلی 
و همراهی بتوانیم فرش ایرانی را که نشان دهنده هنر و فرهنگ ایرانی است را 

به جایگاه رفیع و بازارهایی جهانی برگردانیم.
وی همچنین در پاســخ به سئوالی در مورداســتفاده از ابریشم چینی در تولید 
فرش دستبافت داخلی گفت ما از چین ابریشم خام خریداری می کنیم و مراحل 
آماده سازی در داخل کشور توسط افراد مجرب و هنرمندان ایرانی انجام می شود، 
وی افزود دربین کشــورهای تولیدکننده ابریشــم مانند ازبکستان، قزاقستان و 
اکراین، »چین« مرغوب ترین ابریشــم را داراست. وی خاطرنشان کرد ابریشم 
تولید داخل، کافی نیست و مجبور به استفاده از بهترین نمونه خارجی آن هستیم 
و در صورت وجود نمونه داخلی آن در حد نیاز الویت را استفاده از ابریشم داخلی 

دانست.

امیر ارمی فرش ابریشــم قم را متمایز از تولیدات ســایر استان ها دانست که با 
طراحی و تنوع بسیار همراه است و افزود نگاه مردم به فرش ابریشم در ایران و 
جهان باید نگاهی هنری و ارزشمند باشد که در این زمینه خواستار حمایت های 

دولت شد.

امیرارمی،یکیازاعضاءگروهتیمچه

فرش ايرانی نشان دهنده هنر و فرهنگ ايرانی ست
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حدود بیست وپنج ســال پیش، وقتی امیر یزدان به ترسیم طرح هایی بر اساس 
نقش هــای معماری برای بافتن در فرش دســت زد، گمان نمی رفت، بتوان دو 
پدیده ی کم نظیر و اصیل، یعنی معماری ایرانی و فرش ایرانی را باهم پیوند زد.

این کار، گام نهادن در عرصه ی ناممکن به نظر می رسید. اما »هنر« یعنی گام 
نهادن در عرصه ی ناممکن. فرش ایرانی هنر دســتی اصیلی است که به دلیل 

همین اصالت، آوازه ی جهانی یافته و شیفتگان بسیار دارد.
 معماری ایرانی نیز راه و رسم خود را دارد؛ و بخصوص از چهار- پنج قرن پیش، 
و باألخص در مساجد و عبادتگاه ها، بارنگ و لعابی ویژه درآمیخته است. برقراری 
نوعی پیوند میان این دو هنر ایرانی اصیل، کاری مخاطره آمیز است که مهندس 

امیر یزدان به انجام آن برخاسته و تا اینجا گام به گام آن را پیموده است.
 مهنــدس یزدان سرســپرده ی معماری بود، اما دلش انــگار جای دیگری هم 
می تپید. آشــنایی با تولیدکنندگان عمده فرش در مکتب اصفهان، شــوق او را 
به طراحی نقشــه های فرش با تأثیر از آذین های معماری، دامن زد؛ و باعث شد 
 بتواند »با یک دل، دو دلبر« را در کنار هم بنشــاند: معماری و فرش؛ یا فرش 

و معماری.
او به جــای برگزیدن یکی از دو محبوب و رها کردن دیگری، آن دو را چنان به 
هم نزدیک کرده که گویی یک جان است در دو بدن.  نقش معقلی و خط بنایی 
و کاشــی و معرق آجر و کاشی و باغ و حوض و آب،  همه بر تاروپودی از نخ و 

کرک و ابریشم، همراه بابیان معانی تازه از نقش و رنگ، جانی دوباره گرفت.
امیر یزدان یکی از هنرمندان ایرانی اســت که فارغ التحصیل رشته معماری از 
دانشگاه تگزاس در شهر آســتین است و کارهایش تلفیق زیبایی از معماری و 

فرش است.
در نمایشگاه  فرش دستباف و آنتیک با ایشان گفت وگویی به شرح زیر داشتیم:
درسال 1۹۸0 به ایران بازگشتم و مشغول کار معماری شدم و بعد از چند سالی 
که در این رشته فعال بودم، عالقه ای بسیاری داشتم که در فرش هم فعالیتی را 
آغاز کنم و به سبب رابطه خویشاوندی با خانواده حقیقی، ایشان کمک کردند تا 
بتوانم تا در این راه ایده های خود را اجرا کنم. از سال 1۳6۵ وارد کار فرش شدم، 
کارهای اولیه ام را با حاشــیه )معقلی( شروع کردم که کنتراست رنگ آن زیاد و 

نقش و فرمش دورنمایی از کاشی است.
وی افزود: در ابتدا از ســاده ترین فرم ها شــروع کردم و بعد حاشیه هایی با خط 
بنایی را بافتم که اســتاد مصدق در مسجد شاه اصفهان کار می کرد و به همین 
ترتیب بعضی از اشعار حافظ را در حاشیه فرش بافتم، کارهای ابتدایی ام با طرح 
 کاشــی و آجر شروع شد و بعد آرام آرام، فرم های جدیدی را هم  به کارم  اضافه 

کردم.

ایشان افزود: تولیدات من در سال به ۴ یا ۵ فرش کوچک و بزرگ می انجامد و 
اکثر طرح هایم را فقط یک بار می بافم و به خاطر تبحری که  در کامپیوتر دارم، 
تمام نقشــه هایم را  خودم  طراحی می کنم. در کار فرش بیشتر جنبه هنری اش 
را تجربــه کردم تا جنبه اقتصادی آن چراکه تولیــدات با این کیفیت و طرح و 
رنگ، موردعالقه قشر خاصی از جامعه است، وی گفت: امروز دنیا، دنیای یکبار 
مصرف شده است و فرش های ارزان تیراژ باال، از لحاظ بیزینس موفق تر هستند 
تــا کارهایی که به خاطر طراحی و بافت و مواد اولیه خوب قیمت باالیی دارند، 

البته این جور فرش ها هم  بازار خاص خودشان را دارند.
وی گفت: نمایشگاه های این چنینی تأثیر بسزایی در شناساندن فعاالن گمنام این 

رشته دارد ولی ازلحاظ اقتصادی برای من سودی ندارد.
وی در ادامه گفت: برای بهبــود فروش فرش گفت همانطورکه تولیدکنندگان 
انبوه متوجه شده اند مهم ترین حرف را در این حوزه رنگ و نقش می زند و باید 

بیشتر به فکر تولیداتی با تیراژ باال و قیمت پایین بود.
ایشــان اضافه کرد: عمده ترین مشکل من به عنوان تولیدکننده فرش، نبود بازار 
هســت، من جایی ندارم کارهایم را عرضه کنم، دوســت داشتم به جای اینکه 
فرش هایم را برای فروش، نزد فروشــندگان به امانت بگذارم، خودم جایی برای 

عرضه آن ها داشته باشم.
ایشــان با ذکر این نکته که نمایشگاه با نرخ شــخصی، هزینه باالیی دارد، از 
دولت محترم انتظار داشــت تا در صورت امکان نمایشــگاه هایی بر پا کنند که 
تولیدکنندگانی در سطح ایشان بتوانند شرکت کنند، برای مثال به وزارتخانه های 
ایران در کشورهای خارجی اشاره کردند و گفتند از  فضاهای این چنینی می شود 

به عنوان نمایشگاه در خارج از ایران استفاده کرد.
وی در ادامه گفت: البته فرش های نفیس و باکیفیت هم جایگاه خودشان را دارند 
مانند خودروی رویزرویز هرچند تولیدش کم اســت اما مشتری های خودش را 
دارد اما آنچه مشهود است که   فرش های فاخر درخطر هستند و دیگر طرح های 
ســنتی ما در جهان جایی برای مانور و حرکــت ندارند به همین منظور باید در 
طراحی هایشان تحول ایجاد کنیم،  تا  فرش  هایمان به دکوراسیون و فرم های 
جدید دنیا نزدیک و باب ســلیقه اکنون جامعه باشد، البته مدرن ولی برخواسته 
از سنت باشد یعنی کاری که اصالت ایرانی داشته باشد وبا مدرنیزم تلفیق شود، 

موفقیت کسب می کند.

بازتاب معماری در فرش ايرانی

 نمایشگاه با نرخ شخصی، هزینه باالیی دارد، از دولت محترم 
انتظار داشت تا در صورت امکان نمایشگاه هایی بر پا کنند که 
تولیدکنندگانی در سطح ایشان بتوانند شرکت کنند، برای مثال 
به وزارتخانه های ایران در کشورهای خارجی اشاره کردند و 
گفتند از  فضاهای این چنینی می شود به عنوان نمایشگاه در 
خارج از ایران استفاده کرد

گفتوگوباامیریزدان،طراحفرش
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تنها نمایشــگاه فرش و کفپوش در منطقه MENA برای دومین بار در تاریخ 12 
) http://www.adnec.ae/whatson( .الی 1۴ سپتامبر برگزار خواهد شد

نمایشگاه فرش و کفپوش عرب همراه با نمایشگاه نخ و الیاف در سال 2017، برای 
دومین بار برگزار خواهد شــد و هدف آن تدارک مجموعه ای از رویدادهای کالس 
جهانی و بین المللی ) در زمینه فرش، کفپوش و عناصر وابسته آنها ( در شهر نمادین 
ابوظبی در مرکز نمایشگاه بین  المللی ابوظبی است. دلیل انتخاب شهر ابوظبی برای 
این رویداد مسجد بزرگ شیخ زائد می باشد . این مسجد بزرگترین فرش دستباف دنیا 
و همچنین کفپوش های بسیار زیبا با کالس جهانی را دارد.  این فرش منحصربه فرد 
برای مسجد بزرگ شیخ زائد توسط 1۳00 نفر از بافندگان فرش ایرانی در ابعاد ۵,627 
متر مربع بافته شده است. وزن آن در حدود ۳۵ تن می باشد و تقریباً با 2,27 میلیون 
گره بافته شــده است. بافت این فرش حدوداً دو سال به طول انجامید. این فرش از 
پنبه و پشــم ایران و نیوزلند تهیه شده است. اولین دوره فرش و کفپوش عرب یک 
رویداد موفقیت آمیز تجاری بود که ۴7 شرکت کننده از 1۵ کشور گرد هم آمده یودند. 
بازدیدکنندگان آن نیز از ۳۴ کشور حضور داشتند که این برهانی است بر بین المللی 

بودن این رویداد.
در ادامه موفقیت های دوره اول، در دومین دوره، نمایشــگاه فرش و کفپوش عرب 
 MENA تــالش دارد که ابوظبی به عنوان قطب فرش و کفپوش عرب در منطقه
به منظور تدارک دیدن یک جایگاه جهانی برای نمایش هرساله محصوالت، خدمات، 

تکنولوژی و نوآوری شــرکت کنندگان باشــد. هیچ رویداد دیگری در منطقه چنین 
جایگاهی را برای شرکت کنندگان، حامیان مالی، بازدیدکنندگان، متخصصان صنعت، 
خریداران بخش خصوصی و همه عالقمندان شــخصی جهت شرکت در مجموعه 
رویدادهایی که انحصاراً و تنها به فرش و کفپوش تمرکز داشــته باشــد و مزایای 
بسیار برای فرصت های اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و محیطی به صورت داخلی و 
منطقه ای را دارد فراهم نمی کند. این رویداد، متخصصان این صنعت مانند طراحان 
داخلی، معماران، نمایندگان / توزیع کننگان، واردکنندگان / صادرکنندگان، پیمانکاران، 
دکوراتورها، عمده فروشان، مشاوران، مالکان مسکونی و خریداران بخش خصوصی، 
خرده فروشان، مهندسان، رســانه های تجاری، اداره های دولتی و بقیه افراد را برای 
دیــدن، همکاری کردن و ارتباط برقرار کردن با بهترینها در بخش فرش و کفپوش 
بــه صورت داخلی، منطقه ای و بین المللی دعــوت می کنند. بنابراین به عنوان یک 
شرکت کننده در نمایشگاه این یک فرصت عالی برای روبرویی با مهم ترین عناصر در 

این صنعت در این محل می باشد.
جدا از فرصت حضور شرکت کنندگان، برگزارکنندگان، مسئوالن نمایشگاه برنامه ای 
شــامل اجتماعات و جلســات با موضوع کفپوش دارند که با حمایت رســانه ها و 
انجمن های بین المللی برگزار خواهد شــد . در ایــن اجتماعات تالش برای جذب 
سخنرانان و متخصصان صنعت و همچنین شرکت ها به منظور برنامه های آموزشی، 

الهام بخش و تفکرمحور در این بخش می باشد. 

 دومين دوره نمايشگاه "فرش و کفپوش عرب"
 با حضور مجموعه ای از بهترين های منطقه و دنيای صنعت فرش
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مدیر شرکت سهامی فرش استان قم گفت: تاکنون بیش از ۸0 دوره آموزشی برای 
بافندگان فرش دستباف با حضور ۳200 هنرجو در استان قم برگزارشده است.

به گزارش فرش دستباف، مهدی طاهری نژاد، ظهر یکشنبه در نشست خبری که 
در نمایشگاه دائمی فرش دستباف قم برگزار شد، اظهار کرد: شرکت سهامی فرش 
دستباف قم با بیش از ۸0 سال سابقه وابسته به دولت بوده و توسط بخش خصوصی 
اداره می شود. وی با اشاره به اینکه این شرکت تاکنون 10 هزار تخته فرش در رج 
شماره ۵۵ تا 70 تولید و صادر کرده است، ادامه داد: در راستای حمایت از تولید ملی 
حمایت از تولید فرش های دستباف از اهداف شرکت سهامی فرش استان قم است.

مدیر شــرکت سهامی فرش استان قم افزود: یکی از وظایف شرکت سهامی فرش 
اســتان قم ارائه فرش های دستباف به مصرف کننده بدون واسطه و ایجاد اشتغال 
است و در همین راستا نمایشگاه دائمی فرش دستباف استان قم دی ماه سال جاری 
با حضور مســئوالن کشوری و اســتانی برای حمایت از تولیدکنندگان و بافندگان 
فرش استان قم افتتاح شد. طاهری نژاد با اشاره به اینکه 700 بافنده تحت پوشش 
شــرکت سهامی فرش استان قم هستند، گفت: تولیدکنندگان یا بافندگان تک باف 
می توانند فرش های دســتباف خود را برای مصرف مردم در این نمایشگاه دائمی 
عرضه کنند و از آنها سود 10 تا 1۵ درصدی دریافت می شود و مابقی پول فروش 

فرش به آنها پرداخت خواهد شد.

ایجاد اشتغال در قم از اهداف برگزاری نمایشگاه دائمی
 فرش دستباف است

وی بابیان اینکه بافندگان فرش اکثراً از قشرهای ضعیف جامعه هستند، عنوان 
کرد: در راســتای سیاســت های ابالغی اقتصاد مقاومتــی مقام معظم رهبری 
مهم ترین هدف برگزاری این نمایشگاه دائمی ایجاد اشتغال در استان قم، کمک 

به بازاریابی و فروش فرش دستباف است.
مدیر شــرکت سهامی فرش اســتان قم با اشــاره به اینکه بیش از ۵0 درصد 
بافنده های فرش دستباف در روستاها هســتند، یادآور شد: تاکنون بیش از ۸0 

دوره آموزشی به بافندگان فرش دستباف با حضور ۳200 هنرجو زیر نظر سازمان 
صنعت، معدن و تجارت در استان قم برگزارشده است و بیش از 70 درصد این 
افراد به ســازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان بیمه تأمین اجتماعی جهت 

برخورداری از مزایای فرش بافی معرفی شده اند.
طاهری نژاد بیان کرد: شــرکت ســهامی فرش دستباف قم در تولید فرش های 
دســتباف از موادی باکیفیت باال و رنگرزی طبیعی و گیاهی استفاده می کند که 
یک واحد رنگرزی طبیعی تحت نظر شــرکت سهامی فرش استان قم فعالیت 
می کند. وی با اشاره به اینکه بر اساس تقاضا تولیدات متنوعی داریم و در هرسال 
20 تا ۳0 طرح جدید به تولیدات قبلی اضافه می کنیم، تصریح کرد: ۹0 درصد از 
قالیبافان تحت پوشش شرکت سهامی فرش استان قم تحت پوشش بیمه تأمین 

اجتماعی استان قم هستند.
مدیر شرکت ســهامی فرش استان قم خاطرنشان کرد: نمایشگاه دائمی فرش 
دستباف استان قم همه روزه از ساعت 10 صبح تا 10 شب در ۳0 متری کیوانفر 
جنب کوچه یک در خدمت مردم استان قم و زائران حرم حضرت معصومه )س( 

است.

برگزاری بيش از 80 دوره آموزشی برای بافندگان فرش قم

نمایشــگاه فرش های نفیس در محل کاخ موزه نیاوران تهران برای بخشــی از 
جامعه ازجمله تجار و بازرگانان، هنرمندان این صنعت و سفرای کشورهای دیگر 

از طریق دعوت قبلی و باهدف توسعه صادرات فرش های نفیس برگزار شد.
نمایشگاه تخصصی فرش نفیس و آنتیک چند روزی در محل کاخ نیاوران تهران 
برگزار شد. برای ورود به این نمایشگاه، دعوت نامه داشتیم و هنگام ورود به محل 
برگــزاری از فرش قرمزی که در محوطه بیرونی کاخ بود عبور کردیم و با ورود 
به کاخ، برای ورود به محل بازید مشایعت شدیم. با ورود به محل نمایشگاه هنر 
و زیبایی خودنمایی خاصی برای حاضران داشت و محوطه تاریخی کاخ، قدمت 
را نیز به آن افزوده بود. در هنگام بازدید از این نمایشــگاه فرش هایی دیدیم که 
به ســمت ساختارشکنی پیش رفته اند ولی همچنان اصالت فرش های ایرانی را 
نیز داشــتند و به وضوح دیده می شــد که فرش ایرانی ازلحاظ کیفیت، تولیدات 
انحصاری دارد و باوجود کپی شــدن در چیــن و هند همچنان ازلحاظ کیفی و 
زیبایی خیره کننده، هنر و زحمتی که برای تولید این محصوالت کشیده می شود، 
بی نظیرند.  فرزین قدیمی دبیر اجرایی اولین نمایشگاه تخصصی فرش نفیس و 

آنتیک گفت: در این نمایشگاه از استاندارد خاصی برای دعوت از عرضه کنندگان 
اقدام شد و جمعی از اساتید فرش کشور را در این نمایشگاه دورهم جمع کردیم. 
وی افزود: برای بازید نیز بزرگان صنعت و تجارت و فعالین بخش فرش کشور 

دعوت شدند تا شرایط عرضه و صادرات فرش را مهیا کنند.
قدیمی ادامه داد: برای اینکه بتوانیم شرایط صادرات فرش های نفیس کشور 

را بهبود بخشیم از تمام سفارتخانه ها برای بازدید دعوت به عمل آمده است.
بنابراین گزارش فرش های نفیس عرضه شده در این نمایشگاه قیمتی حدود 
20 تا ۳0 میلیون تومان برای هر مترمربع قیمت داشتند و برخی از فرش های 
بزرگ به قیمتی حدود ۵00 میلیون تومــان تا یک میلیارد تومان به فروش 

می رسند.
بازدیدکنندگان خاصی به این نمایشگاه دعوت شده بودند و تعداد 10 هزار کارت 
دعوت برای صاحبان مشاغل، صنایع و ۹6 سفارت در تهران فرستاده شده بود.

نمایشگاه فرش های آنتیک که سه شنبه 1۹ بهمن ماه سال جاری در کاخ موزه 
نیاوران آغازشده بود، جمعه 22 بهمن ماه مراسم اختتامیه آن نیز برگزار شد.

نمايشی از نفيس ترين فرش های ايرانی در کاخ نياوران
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رییس نمایشــگاه بین المللی صنایع دستی میالن )ایتالیا( با حضور در مرکز ملی 
فرش ایران خواستار حضور فرش ایرانی در این نمایشگاه شد.

بــه گزارش فرش دســتباف و روابط عمومی مرکز ملی فــرش ایران، آنتونیو 
اینتیگلیتا در دیدار با رییس مرکز ملی فرش ایران با تشریح ویژگی های نمایشگاه 
صنایع دستی میالن از اشتیاق برگزارکنندگان این رویداد به حضور مؤثر و پررنگ 

فرش دستباف ایران در نمایشگاه یادشده خبر داد.
بر اساس این گزارش، رییس نمایشگاه بین المللی صنایع دستی میالن که فدریکو 
رنســتو )مدیر امور بین الملل نمایشگاه میالن( نیز او را همراهی می کرد گفت: 
در نمایشــگاه صنایع دستی میالن بیش از ۳ هزار صنعتگر از بیش از صد کشور 
حضور می یابند و بیش از ۳ میلیون نفر نیز ساالنه از این رویداد بازدید می کنند.

ایتیگلیتــا افزون بر حضور بخش خصوصی و فعالیت تجاری خواســتار حضور 
فرهنگی و هنری فرش ایران شد و گفت: مایلیم اروپاییان با فرایند تولید فرش 
دستباف آشنا شوند. من با 60 سال سن به خوبی با فرش ایران آشنا هستم و در 
باور من فرش ایران فوق العاده درخشان است اما نسل جدید و جوان ترها آشنایی 

کافی با ارزش های فرش ندارند.
رییس مرکز ملی فرش ایران نیز در این دیدار خواستار دریافت امتیازات مناسب 
از ســوی برگزارکنندگان نمایشــگاه به سود فرش ایرانی شــد و افزود: حضور 

فرهنگی و فاخر فرش ایران در نمایشــگاه میالن می تواند به اعتبار آن رویداد 
نیز بیفزاید و ازاین رو شایســته است تا در هزینه ها و نیز تبلیغات مناسب شاهد 

همراهی ایتالیایی ها باشیم.
حمید کارگر با اعالم آمادگی مرکز ملی فرش ایران خواســتار دریافت بســته 
پیشــنهادی نمایشــگاه میالن برای حضور مناســب فرش ایران شد که مورد 

پذیرش طرف ایتالیایی قرار گرفت.

آغوش گشايی نمايشگاه ميالن روی فرش ايرانی

به گزارش فرش دســتباف، رئیس کمیســیون صادرات اتاق ایران از مشکل 
صادرکنندگان برای فرش های مرجوعی و صادرات مجدد از کشــور آمریکا 
خبر داد و گفت: به واســطه قانون افک تجــار ایرانی توانایی صادرات مجدد 

فرش های خود را از خاک آمریکا ندارند.
ســیدرضی حاجی آقامیری در گفت وگو با خبرنــگار گروه اقتصاد خبرگزاری 
میزان، در ارتباط بــا پابرجا بودن قانون اَُفک و ناتوانی صادرات مجدد فرش 
ایرانی از کشور آمریکا، اظهار کرد: باوجود رفع تحریم های مرتبط با صادرات 
فرش ایرانی به آمریکا که در برجام لحاظ شــده است، همچنان قانون اَُفک 
)قانونی که در آن با ورود فرش ایرانی به خاک امریکا اجازه خروج به آن داده 

نمی شود( پابرجا است.
وی افزود: فرش های دســتبافت ایرانی که درگذشته به آمریکا صادرشده به 
علت وجود قانون اَُفک اجازه بازگشــت به ایران را نداشــته اما با مجوزهای 
موردی از دولت آمریکا می شــود فرش ها را از امریکا خارج کرد که البته باید 
این امر را درنظر داشــت که مجوزهای موردی تابع روابط دوستانه دو کشور 
بــوده، لذا در حال حاضر که روابط ایران و امریکا به ســمت تیره شــدن در 
حال حرکت اســت این امر امکان پذیر نخواهد بود و مشکالت جدی را برای 

صادرکنندگان ایجاد کرده است.
این کارشــناس فرش دستباف ایرانی با اشاره به مشکالت ایجادشده با توجه 
به وجود قانون منع بازگشت فرش ایرانی از کشور آمریکا به ایران، گفت: این 
مسئله باعث شــده تا فرش ایرانی از حضور در نمایشگاه های کشور آمریکا 

بازمانده و در صورت شرکت در نمایشگاه امکان بازگرداندن فرش ها به ایران 
غیر ممکن است.

رئیس کمیســیون صادرات اتاق ایران، خاطرنشان کرد: در تمام جهان تجار 
برای عرضه محصوالت خود در کشــورهای دیگر شــروطی را برای انجام 
معامله نمی پذیرند و برای فرش ایرانی هم همین امر صدق می کند لذا هیچ 
فردی که نتواند در صورت نیاز سرمایه خود را از کشوری خارج کند صادرات 

و سرمایه گذاری نخواهد  کرد.
وی بیان کرد: مشکالت بانکی موانع زیادی برای صادرات به بازارهای هدف 
ایجاد کرده بود که تا حدودی در دوره پســابرجام این مشکالت برطرف شده 
 اســت، ازاین رو می توانیم تأثیرات برجام را بر صادرات فرش ایرانی شــاهد

 باشیم.
آقامیری بابیان این که برجام تنها برای گشــایش در صادرات فرش ایرانی به 
آمریکا ارزشــمند خواهد بود، تصریح کرد: مدنظر قرار گرفتن بحث صادرات 
فرش ایرانی در برجام و رفع تحریم ها، تنها برای بازپس گیری بازار صادراتی 
آمریکا بوده بنابراین اگر چشم امیدی به افزایش صادرات فرش ایرانی داشته 

باشیم باید آن را در کشور آمریکا جستجو کرد.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران، افزود: همان طور که آمار گمرگ نشان 
می دهــد در دوره پســابرجام صادرات فرش به آمریــکا افزایش پیداکرده و 
توافقات هســته ای تأثیرات خود را بر این محصول ارزشمند کشورمان داشته 

اما این امر باید تداوم داشته باشد.

صادراتفرشایرانیپشتدژاَُفک

جا ماندن تار و پود ايرانی از عرصه نمايشگاهی
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نشست فراکسیون فرش و صنایع دســتی مجلس به منظور بررسی چالش های 
تولیدی و صادراتی فرش و صنایع دستی ایران برگزار شد.

 به گزارش  فرش دســتباف؛ این نشست با حضور نمایندگان مرکز ملی فرش 
ایران، معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، گمرک جمهوری اسالمی 
ایران، سازمان استاندارد، ســازمان تأمین اجتماعی، تشکل های فرش دستباف 
و صنایع دســتی و با مدیریت رییس فراکســیون فرش و صنایع دستی در سالن 
جلسات هیات رییسه مجلس تشکیل شد. براساس این گزارش، در این نشست 

درباره مسائل و مشکالت موجود صادرکنندگان در دو بخش داخلی ) درون زا( و 
خارجی )برون زا( بحث و تبادل نظر شد. این گزارش می افزاید: با توجه به رویکرد 
تالش و همکاری نمایندگان مجلس و تشــکل ها برای مرتفع شدن مسائل و 
مشکالت این حوزه مقرر شد این جلسات تا آسیب شناسی کامل و ارائه نقشه راه 
برای بهبود و توسعه صادرات فرش و صنایع دستی ادامه یابد. گفتنی است؛ این 
نشست با اســتقبال نمایندگان مجلس روبرو شد و نمایندگی از شهرستان های 

تبریز، سراب، اردبیل، زنجان، بیرجند و... در این نشست حضور داشتند.

بررسی چالش های صادرات فرش در مجلس

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم گفت: استان قم مهم ترین 
مرکز تولید فرش تمام ابریشــم کشور است و ۳0 درصد جمعیت فعال استان 

در این بخش مشغول به کار هستند.
به گزارش فرش دستباف، احمد ذاکری بابیان این مطلب افزود: صنعت فرش 
دستباف در قم دارای ســابقه ای طوالنی است و قالیبافان قمی با استفاده از 
طرح های زیبا و ساختارهای متنوع، فرش های پرنقش و نگاری را در بهترین 
کیفیت به بازار عرضه می کنند. وی با اشــاره به فعالیت ها و ســرمایه گذاری 
صورت گرفته برای معرفی توانمندی های فرش دســتبافت قم به بازارهای 
بین المللی، بیان کرد: فرش دستبافت ابریشم قم، در حقیقت ماهیتی صادراتی 
دارد و بیش از ۹0 درصد فرش های بافته شده در استان، به کشورهای مختلف 

آسیایی، اروپایی و قاره آمریکا صادر می شود.
وی ادامــه داد: حفــظ و افزایــش بازار فــروش در کشــورهای مختلف از 
اولویت های فعاالن این صنعت در شــرایط کنونی است، چراکه ادامه حیات 
این صنعت وابسته به صادرات محصول است و در صورت نبود بازار مناسب، 
وضعیت اشتغال در این بخش با چالش جدی مواجه می شود. وی افزود: اگر 
تولیدکنندگان فرش دســتباف نتوانند محصول خود را به فروش برسانند، با 
مشکل عدم نقدینگی برای ادامه فعالیت روبه رو می شوند و میزان تولید آن ها 
کاهش پیدا خواهد کرد، بنابراین حمایت های مادی و معنوی از این صنعت و 
کمک به تأمین ســرمایه در گردش موردنیاز فعاالن این بخش، اقدامی الزم 
برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای قالبافی و بیکارشــدن افراد شاغل در آن 

است.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت قم، گفت: امروز مســاله تبلیغات و 
بازاریابی به عنوان یکی از مهم تریــن رکن های ادامه فعالیت در هر حوزه ای 
از صنعت مطرح اســت و در همین راستا با استفاده از ظرفیت تاجران ایرانی، 

اقدام های مناسبی برای حضور مؤثر فرش دستبافت قم در بازارهای بین المللی 
و رقابت با سایر کشورهای فعال در این بخش صورت گرفته است. وی بیان 
کرد: فرش دســتباف قم امروز برای حفظ بازار خود احتیاج به برنامه ریزی در 
سطح ملی دارد، چراکه در شرایط کنونی برخی از کشورهای آسیایی همچون 
چین، هند و پاکســتان وارد این صنعت شده اند و فرش های دستبافت خود را 

به قیمت ارزان به بازار عرضه می کنند.
وی با اشــاره به کیفیت باال و تنوع گسترده طرح و رنگ در فرش دستبافت 
قم، ادامه داد: برای مدیریت بازار فرش دستباف قم، الزم است واسطه گری در 
این صنعت را به حداقل برسانیم و محصول تولیدشده با سود معقول به دست 
مصرف کننده خارجی برســد که ایجاد مراکز فروش و نمایشگاه های دائمی 
یکی از بســترهای مهم در عرصه تجارت است و می تواند کاالی تولیدی را 
مستقیماً و بدون واسطه به مشــتریان و مصرف کنندگان معرفی نماید و در 
کاهش قیمت تمام شــده مؤثر واقع شود. ذاکری بابیان این که فرش دستباف 
تمام ابریشــم قم، سرمایه ای ملی است، گفت: فرش ابریشم قم به یک برند 
معتبر جهانی تبدیل شده است و برای حفظ جایگاه آن در بازارهای بین المللی 
باید از ســوی بخــش دولتی و خصوص ایران در کشــورهای مختلف دفتر 
همکاری های تجاری در حوزه فرش، راه اندازی شــود. وی بیان کرد: بعد از 
برجام امکان خوبی برای توسعه بازارهای فروش فرش دستباف تمام ابریشم 

قم در کشورهای مختلف ایجاد شد.
وی با اشــاره به اقدام های صورت گرفته بــرای معرفی ظرفیت های فرش 
دســتبافت قم، افزود: بــرای معرفی هر چه بهتر این محصــول به تاجران 
ایرانی و خارجی، نمایشــگاه دائمی فرش دســتباف قم در حال احداث است 
و با بهره برداری از این نمایشــگاه امکان خوبی برای عرضه و فروش فرش 
دستبافت قم به صورت مستقیم، بدون واسطه و باقیمت مناسب ایجاد می شود.

قم، مهم ترين مرکز توليد فرش ابريشم کشور

اخبار
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قالیبافان شهرســتان خوی بیش از 100 هزار مترمربع فرش دســتباف تولید و 
عرضه کرده اند.

به گزارش فرش دســتباف، زنان سرپرست خانوار در شهرستان خوی نخستین 
فرش دســتباف خود را که یک اثر ارزشمند هنری است تولید و به بازار عرضه 

کردند.
زنان سرپرست خانوار در شهرستان خوی برای استقالل اقتصادی خود با تشکیل 
یک تعاونی تولید فرش بعد از ۸ ماه تالش و کوشش اولین فرش تولیدی خود 

را به بازار عرضه کردند.
این فرش یک اثر هنری ارزشمند اســت که زنان سرپرست خانوار برای تولید 

آن با نقشی زیبا و دل نشین با 12 رنگ ترکیبی بیش از 12 میلیون گره زدند.
ایــرج مرندی مدیر صنعت معدن و تجارت خوی در آئین برش از دار این فرش 

گفــت: از ابتدای امســال بیش از 100 هزار متر مربع انواع فرش دســتباف در 
شهرستان خوی تولید شده است.

وی ارزش ایــن مقدار تولید را بیش از 2۵0 میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: 70 
درصد این تولیدات فرش با نقش ریز ماهی و بقیه در نقش ها و طرح های دیگر 

بودند.
ســیوانی فرماندار خوی نیز در این آئین میزان تولید ساالنه فرش در شهرستان 
خــوی را بیش از 12 هزار مترمربع اعالم و تصریــح کرد: کمیته ای برای رفع 
مشــکالت در مســیر بیمه قالیبافان و تولید و عرضه فرش دستباف در خوی 

تشکیل شده است.
شهرستان خوی یکی از قطب های مهم تولید فرش دستباف در کشور است که 
فرش ریزماهی آن در کنار فرش افشار تکاب در برند جهانی به ثبت رسیده است.

درخشش تار و پود فرش های خوی در بازارهای جهانی

اولین همایش ملی ابریشم ایران مهرماه ۹6 در دانشگاه گیالن برگزار می شود.
به گزارش فرش دســتباف، این همایش با مشارکت معاونت تولیدات دامی 
مرکز توسعه نوغانداری کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی 
مرکز تحقیقات ابریشــم کشــور، مرکز ملی فرش ایران و اداره کل میراث 

فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان گیالن برگزار
خواهد شد.

بر اساس این گزارش؛ محورهای همایش عبارتند از:
- تکثیر، اصالح، آفات و بیماری های درخت توت

- فیزیولوژی، تغذیه، اصالح نژاد، آفات و بیماری های کرم ابریشم
- صنایع ابریشم کشی، بافندگی، رنگرزی و تکمیل ابریشم

- فرش و صنایع دستی ابریشمی )تولید، تجارت و ارزش های هنری و تاریخی 
آن(

- صنایع غیرنساجی و کاربرد فناوری های نوین و بیوتکنولوژی در نوغانداری 
و ابریشم

- بازرگانی داخلی و بین المللی پیله، نخ ابریشم و محصوالت ابریشمی
- مدیریت بهینه، ترویج، اشتغال و توسعه پایدار در نوغانداری و تولید ابریشم

- مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تاریخی در حوزه نوغانداری
- مباحث محیط زیستی در نوغانداری و تولید ابریشم

گفتنی است؛ عالقه مندان می توانند برای دریافت اطالعات بیشتر با دبیرخانه 
همایش به شماره تلفن ۳۳۹602۸2-01۳ تماس بگیرند و تارنمای همایش: 

conf.isc.gov.ir/silk قابل دسترس است. 
همچنیــن عالقه منــدان می تواننــد مقــاالت خــود را بــه ایــن ایمیل: 

nationalsilkconference@gmail.com ارسال کنند.

اولين همايش ملی ابريشم ايران برگزار می شود

اخبار
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فرش دستباف ورامين و فتح بازار آلمان

اخبار

 این روزها کشور آلمان یکی از مشتریان فرش های دستباف شهرستان ورامین 
بوده و تفاهم نامه ای با کشور عمان نیز در حال انعقاد است تا مساجد این کشور 
از هنر قالی بافان ورامینی مفروش شــود. به گزارش فرش دستباف و به نقل از 
خبرگزاری مهر؛ درگذشته فرش ایران به عنوان تنها قدرت فرش بافی در جهان 
محسوب می شد و مشتریان خارجی سبب شده تا برخی کشورهای آسیایی نیز 
رقیبی جدی برای فرش ایران شوند و بخش قابل توجهی از بازارهای این حوزه 
را در اختیار بگیرند.بر اساس نظر کارشناسان و فعاالن حوزه فرش، هم اکنون نیز 
کیفیت فرش ایران از تمام کشورهای جهان بهتر و باالتر بوده و آن چیزی که باید 
از سوی مسئوالن موردتوجه باشد، بازاریابی و جذب مشتریان و سرمایه گذاران 
حوزه فرش به ایران است. شهرستان ورامین از گذشته تاکنون یکی از قدرت ها 
و قطب های تولید فرش دستباف در ایران محسوب شده و همچنان نیز این هنر 

اصیل ایرانی جایگاه ویژه ای در میان هنرمندان این خطه دارد.

رِد هنر قالی بافان ورامینی در اروپای غربی
موفقیت فرش ورامین به حدی اســت که طــرح میناخانی این منطقه به ثبت 
ملی رســیده و ده ها طرح فرش حاصل دست هنرمندان توانای ورامینی وجود 
دارد. مسئوالن شهرستان ورامین اعم از فرماندار و متولیان امر در اداره صنعت، 
معدن و تجارت و شــرکت تعاونی فرش در تالش هســتند تــا زمینه را برای 
فعالیت هر چه مطلوب تر هنرمندان و فرش بافان ورامینی فراهم آورند. برگزاری 
نمایشــگاه های عرضه محصوالت هنری قالی بافــان و فرش بافان ورامینی به 

همراه برگــزاری همایش های مختلف در این حوزه در دســتور کار قرار دارد. 
بهنام میرزایی کارشــناس و فعال در حوزه فــرش در گفت وگو با خبرنگار مهر 
با اشــاره به این نکته که هم اکنون هنر قالی بافان ورامینی به برخی نقاط جهان 
صادر می شود، اظهار داشت: این روزها کشور آلمان یکی از مشتریان فرش های 

دستباف شهرستان ورامین است.
 وی افزود: عالقه مندان و سرمایه گذاران آلمانی با توجه به کیفیت و تنوع موجود 
در فرش ورامین، ثبت سفارش کرده و هنرمندان ورامینی نیز فرش موردنظر را 

بافته و به اروپای غربی صادر می کنند. 
میرزایی با اشــاره به این نکته که هم اکنون کشــور عمان نیز خواهان استفاده 
از ظرفیت هنرمندان ورامینی در کشــور خود اســت، ادامه داد: در حال حاضر 
تفاهم نامه ای با کشــور عمان در حال انعقاد اســت تا مساجد این کشور از هنر 

قالی بافان ورامینی مفروش شود.
 در حال حاضر تفاهم نامه ای با کشــور عمان در حال انعقاد اســت تا مســاجد 
این کشــور از هنر قالی بافان ورامینی مفروش شــود وی با تأکید بر این نکته 
که ظرفیت های خوبی در حوزه فرش دســتبافت شهرستان ورامین وجود دارد، 
گفت: می توان از این هنر برای توســعه فعالیت های اقتصادی و نشــان دادن 
توانمندی های شهرستان ورامین استفاده کرد. حسن میرزایی رئیس اداره صنعت، 
معدن و تجارت شهرســتان ورامین نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به 
فعالیت چندین شــرکت تعاونی فرش در این شهرستان اظهار داشت: هم اکنون 

سه تعاونی فرش در شهرستان ورامین فعال هستند.
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سه شرکت تعاونی فرش در ورامین مشغول به فعالیت است
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرســتان ورامین با اشــاره به عضویت 
ســه هزار بافنده در یکی از شرکت های تعاونی فرش شهرستان افزود: تنها در 
شرکت تعاونی فرش شــهید بهشتی به عنوان بزرگ ترین شرکت تعاونی فرش 
شهرســتان ورامین، سه هزار بافنده عضویت دارند. وی با تأکید بر این نکته که 
ظرفیت های مناســبی در حوزه فرش بافی شهرســتان ورامین وجود دارد، ادامه 
دارد: شــرکت های تعاونی فرش در کنار اداره صنعت و معدن و ســایر نهادها و 
دستگاه های مرتبط تالش دارند تا از ظرفیت هنرمندان این شهرستان در حوزه 
فرش اســتفاده کنند. میرزایی با اشــاره به این نکته که فرش ورامین در حوزه 
صادرات نیز ورود پیداکرده است، گفت: هم اکنون فرش دستباف ورامین دارای 
مشتریانی در کشورهای اروپایی و آسیایی است که این امر مایه مباهات بوده و 

ضرورت توجه جدی به این بخش را نشان می دهد.

آموزش فرش بافی به صورت رایگان در ورامین انجام می شود
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت ورامین در پاسخ به این سؤال خبرنگار مهر که 
چه تمهیداتی برای جذب عالقه مندان به فرش بافی در این شهرستان اندیشیده شده 
است، یادآور شد: هم اکنون آموزشگاه های خصوصی در حوزه آموزش فرش بافی 
و قالی بافی در ورامین فعال هســتند. وی با اشــاره به آموزش رایگان فرش بافی 
به عالقه مندان این حوزه افزود: تعاونی فرش شــهید بهشتی به صورت رایگان به 
عالقه مندانی که در این زمینه استعداد و توانمندی دارند، فرش بافی و قالی بافی را 
آموزش می دهد. میرزایی تأکید کرد: در طول سال نیز یک یا دو دوره کارگاه های 
آموزشی به بافی به منظور افزایش سطح توانمندی فعاالن این حوزه برگزار می شود. 
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت ورامین با اشاره به ثبت طرح میناخانی فرش 
ورامین یادآور شد: سازمان مالکیت جهانی، طرح میناخانی فرش ورامین را به ثبت 
جهانی رسانده است که این یک موفقیت بزرگ برای شهرستان محسوب می شود. 

ســازمان مالکیت جهانی، طرح میناخانی فرش ورامین را به ثبت جهانی رسانده 
است که این یک موفقیت بزرگ برای شهرستان محسوب می شود. وی گفت: این 
موفقیت با تالش اداره صنعت، معدن و تجارت ورامین و مرکز ملی فرش تحقق 
یافت و قرار است همایشی به منظور معرفی دستاوردهای هنر فرش بافی ورامین 
برگزار شود. میرزایی ادامه داد: اداره صنعت، معدن و تجارت آمادگی دارد تا زمینه 
حضور هر چه بیشتر عالقه مندان به حوزه فرش بافی و قالی بافی را فراهم آورده و 

این هنر اصیل ایرانی را رونق بیشتری ببخشد. 
مجتبی بوربور معاون فرماندار ورامین نیز در این زمینه با اشــاره به جایگاه فرش 
ورامین در ایران اظهار داشت: بر اساس بررسی های به عمل آمده، طرح های فرش 
متعــددی در ورامین وجود دارد که این امر نشــان دهنده ظرفیت های موجود در 
این منطقه اســت. وی افزود: ثبت طرح مینا خانی فرش ورامین نشان دهنده هنر 
فرش بافان و قالی بافان این منطقه اســت و ایران جایگاه ویژه ای را در هنر فرش 

در جهان دارد.

معرفی ظرفیت های فرش ورامین ضروری است
بوربور ادامــه داد: بدون تردید فرش بافی ازجمله هنرهایی اســت که می توان 
فرهنگ، آداب ورسوم رایج در منطقه را در آن پیاده و به عنوان یک نماد فرهنگی 
و هنــری تلقی کرد. معاون فرماندار ورامین اضافه کــرد: امروز باید ظرفیت ها 
و پتانســیل های موجود در صنعت فرش ورامین برای جذب ســرمایه گذاران، 
هنرمندان و عالقه مندان به این عرصه با جدیت از ســوی نهادها و ارگان های 
مربوطه پیگیری شود و بدون تردید نباید از تبلیغات در این حوزه غفلت کرد. وی 
گفت: بدون تردید در صورت معرفی هر چه بیشتر توانمندی های موجود در حوزه 
فــرش ورامین، می توان آینده بهتری را برای این هنر متصور بود. به هر ترتیب 
با ظرفیت های موجود در هنر فرش دستبافت ورامین، می توان آینده و افق های 

روشنی را برای این هنر اصیل ایرانی متصور  بود.

اخبار
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دادســتان عمومی و انقالب کرمانشاه در نشستی خبری مسائل مختلف حقوقی و 
قضایی استان ازجمله پرونده موسوم به گلیم و گبه را تشریح کرد.

به گزارش فرش دستباف و به نقل از خبرنگار ایسنا، محمدحسین صادقی در بخشی 
از این نشســت خبری به تشــریح آخرین وضعیت پرونده موسوم به گلیم و گبه 
پرداخت و گفت: متهم پرونده موسوم به مکتب گلیم و گبه کرمانشاه ازنظر فعالیت 
اقتصادی هیچ گونه سررشته ای نداشته و حتی هیچ پیشینه موفقی هم در کارنامه 
خود نداشــته است و همچنین هیچ گونه بایگانی و اسناد دسته بندی شده مرتبی در 
خصوص ســرمایه گذاران خود نداشته، لذا همین امر کار رسیدگی به این پرونده را 

دشوار و با کندی همراه کرد.
وی ادامه داد: ما در اولین گام به سراغ ساماندهی و ایجاد بایگانی برای سرمایه گذاران 
کردیم که انجام این کار بیش از چهار ماه وقت سپری کرد که درنهایت توانستیم 2۴ 

هزار قرارداد مشارکت را پیدا کنیم.
صادقی افزود: رییس مکتب فرش و گلیم کرمانشــاه 2۴7 میلیارد تومان از مردم 
پول گرفته و تنها 7۹ میلیارد تومان سود پرداخته و مابقی را حیف ومیل کرده است.

وی در خصــوص حیف ومیل های پول های مردم توســط متهم این پرونده گفت: 
این فرد مبالغ کالنی را به صورت حاتم بخشی به اطرافیان خود داده و در مسابقات 
ورزشی مختلف اسپانسر شده و هزینه های کالنی را صرف چنین مواردی کرده که 
عماًل برگشت ناپذیرند. دادستان عمومی و انقالب کرمانشاه گفت: این متهم برای 

خرید ۸000 متر زمین در حواشی کرمانشاه رقمی بالغ بر پنج میلیارد تومان هزینه 
کرده، یعنی چندین برابر قیمت واقعی زمین. در زمان دستگیری، موجودی حساب 
متهم و اطرافیانش صفر بود و تنها یک مبلغ اندکی به صورت نقدی به همراه داشت.
دادستان عمومی و انقالب کرمانشاه گفت: بسیاری از اموال متهم در نقاط مختلف 
کشــور پخش و پراکنده است که حتی ممکن است ارزش بازگرداندن هم نداشته 

باشد.
وی بابیــان اینکه متهم مبالغ هنگفتی هزینه خرید فرش با چندبرابر قیمت کرده 
که اکنون در انبارها خاک می خورد و مشتری برای خرید ندارند، تاکید کرد: فرش، 
کفش، رب گوجه فرنگی، شتر، اسب، پشم گوسفند، سنگ، مقداری زمین و دار قالی 
ازجمله اموال باقیمانده متهم است. رقم قابل توجهی از سرمایه های متهم وجود ندارد 
که به مردم پرداخت شود و ســرمایه گذاران قبول کنند که فریب خورده اند و کاله 

سرشان رفته و متضرر شده اند.
وی بابیان اینکه متهم گفته که طی فعالیت چندســاله ما هیچ فرد و نهادی برای 
نظارت بر فعالیت مکتب مراجعه نکرده است، یادآور شد: این شرکت در طول چند 
ســال با گردش مالی دو میلیاردی تومانی در روز با دستگاه »پوز« فعالیت شده، اما 

هیچ نظارتی بر آن نشده است.
دادســتان کرمانشــاه بابیان اینکه متهم روزانه بین یک تا دو میلیارد تومان جذب 
سرمایه داشته اما پرداخت ســود روزانه او فراتر از 2۵0 میلیون تومان نبوده است، 

تشریحآخرینوضعیتپرونده
»گلیموگبهکرمانشاهان«

دادستان: 
سرمايه گذاران پرونده

 »گليم و گبه« قبول کنند که 
فريب خورده و متضرر شده اند

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز از تهیه شناسنامه فرش دستباف 
استان البرز خبر داد و گفت: از این پس برند استان البرز در این حوزه به ثبت خواهد 

رسید.
به گزارش فرش دستباف و به نقل از روزنامه جام جم، ایرج موفق در مراسم انتخابات 
انجمن طراحان فرش دستباف اســتان البرز، اظهار داشت: با اتفاقات خوبی که در 
حوزه معاونت تجاری سازمان صنعت و معدن در بخش بین المللی انجام شد و حوزه 
فرش نیز در زیرمجموعه آن قرار دارد، ساماندهی این مهم در دستور کار قرار گرفت.
 وی با اشــاره به ثبت انجمن طراحان فرش دســتباف، افزود: افرادی که در این 
انتخابات شــرکت می کنند، می توانند فعالیت های مربوط به این مهم را در استان 
پیگیری و اجرا کنند. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز با تأکید بر 
اینکه در حوزه فرش بافنده های بســیار خوبی در استان وجود دارد، گفت: به دنبال 
این هســتیم تا شناسنامه فرش دستباف استان را تهیه کرده و پس ازآن برند استان 

البرز را به ثبت برسانیم. وی ادامه داد: در این صورت تمامی افرادی که در این زمینه 
در استان فعالیت می کنند، تولیدات خود را با برند البرز به بازار داخل و خارج عرضه 
خواهند کرد. رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز خاطرنشان کرد: 
تشــکیل اتحادیه فرش دستباف استان البرز نیز در دستور کار قرارگرفته و اقدامات 
الزم در این حوزه در حال انجام است تا مجوزها و دوره های آموزشی در این بخش 

به خوبی  انجام شود.

فرش دستباف البرز شناسنامه دار می شود
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تأکید کرد: اگر اقدامات به موقع دستگاه قضایی نبود، امروز شماره مالباختگان این 
مکتب به جای یازده هزار و ۳6۳ نفری که به مراجع انتظامی مراجعه کرده اند، بالغ بر 

۵0 هزار نفر بود.
وی با تأکید بر اینکه هرگونه تجمع غیرقانونی ممنوع است، گفت: از رسانه ها انتظار 
داریم که مالباختگان را به آرامش و اعتماد مجدد به دستگاه قضایی برای پیگیری 

اموالشان ترغیب کنند.
صادقــی بابیان اینکه اموال متهم تحت کنترل اســت، گفــت: تالش می کنیم 
دارایی های مکتب گلیم و گبه را به باالترین قیمت بفروشــیم و مردم فکر نکنند 
که چوب حراج به اموال آنها می زنیم. دادستان کرمانشاه بابیان اینکه بیشتر فراوانی 
سرمایه گذاران افراد زیر 10 میلیون تومان است، اظهار کرد: تشخیص اینکه جلسه 

دادگاه متهم این پرونده علنی و یا غیرعلنی باشد با قاضی است.
وی در ادامه این نشست خبری با اشاره به موضوع دغدغه بافت های فرسوده شهر 
کرمانشاه اظهار کرد: براساس بند 1۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، شهرداری تکلیف 
قانونی دارد که با تدابیر مؤثر و اقدام الزم برای رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته 
و خطرناک که محل تردد عمومی است رفع مخاطره کند که بر همین اساس طی 
نامه ای مکتوب به شهردار کرمانشاه هشدارهای الزم برای انجام این مهم را داه ایم.

دادستان کرمانشاه در ادامه با اشاره به نگرانی از بابت گسترش فعالیت شرکت های 
هرمی در کرمانشاه گفت: در حال بررسی فعالیت شرکت های بازاریابی استان هستیم 
و اگر به این نتیجه برسیم که فعالیت آنها مصداق شرکت هرمی است، با آنها برخورد 
قانونی می کنیم. وی افزود: در حال حاضر در چند نقطه شهر کرمانشاه شامل شهرک 
بهداری، الهیه و گذرنامه گزارشاتی از عضوگیری شرکت های هرمی به ما رسیده و 
در حال رصد آنها هستیم. اگر در هر شرکتی، مشتری بابت معرفی مشتری جدید 

پورسانت بگیرد، این شرکت ها هرمی هستند و فعالیتشان غیرقانونی است.
صادقــی تصریح کرد: شــرکت های هرمــی درواقع به دنبال ترغیــب مردم به 
مصرف گرایی هســتند و در این میان اگر افرادی قــادر به مصرف مجدد کاالها 
نباشــند دچار نوعی سرخوردگی شده و این سرخوردگی آنها ممکن است در ادامه 
به بزهکاری نیز بیانجامد. دادستان عمومی و انقالب کرمانشاه در ادامه از افزایش 
نگران کننده درجه خشونت در جامعه خبر داد و گفت: این افزایش نگران کننده درجه 
خشونت در جامعه یک دغدغه جدی است و باید به صورت کارشناسی به آن پرداخته 

شود. همسر آزاری، کودک آزاری، همسایه آزاری، ناتوانی در برقراری ارتباط مؤثر با 
دیگران و درگیری های فردی و گروهی در اماکن عمومی از مصادیق افزایش درجه 

خشونت در جامعه است.
وی افزود: در حال حاضر بخشــی از پرونده های موجود دادسرای کرمانشاه مربوط 
به مواردی همچون توهین، تهدید، افترا، تخریب و واردکردن صدمه است که همه 
اینها از عدم کنترل هیجانات و همچنین عدم مهارت های رفتاری ناشی می شود. 

متأسفانه مهارت های رفتاری در سیستم آموزشی کشور ما تعریف نشده است.
صادقی در ادامه از برخورد جدی دســتگاه قضایی با ایجادکنندگان رعب و وحشت 
در جامعه خبر داد و گفت: اشــد مجازات در انتظار این افراد است. استفاده از سالح 
سرد و گرم اگر باهدف ارعاب عمومی باشد با شدیدترین مجازات روبه رو خواهد شد.
دادستان کرمانشاه در ادامه به تهدید جدی فضای مجازی برای خانواده ها اشاره کرد 
و گفت: در ایران ۴0 میلیون کاربر در شبکه های اجتماعی داریم که این حجم کاربر 
می تواند فرصت باشد و خانواده ها با بی تفاوتی نباید اجازه دهند که این فرصت به 
تهدید تبدیل شود. صادقی با اشاره به اینکه، فضای مجازی یک تهدید جدی برای 
امنیت اخالقی جامعه است، اظهار کرد: در هر هفته بیش از 20 هزار سایت مستهجن 
در کشور فیلتر می شوند، لذا گسست بنیان خانواده بی ارتباط با حضور مدیریت نشده 
ما در فضای مجازی نیست. وی در ادامه در خصوص تبلیغات زودهنگام کاندیداهای 
انتخابات هشدار داد و گفت: افرادی که قصد حضور در انتخابات پیش رو به عنوان 
کاندیدا را دارند باید از اقداماتی که شــائبه تبلیغ دارد، بپرهیزند. دادستان کرمانشاه 
همچنین با هشــدار به عملکرد قاریان مجالس ترحیم اظهارکرد: ساحت مجالس 
ترحیم و ختم باید حفظ شــود، این مجالس باید مجلس ختم قرآن و روضه خوانی 
باشد، نه عرصه تبلیغات انتخاباتی کاندیداها. صادقی در ادامه به مردم در خصوص 
معامالت خود هشــدار داد که دقت کافی در زمان معامله را داشته باشند و گفت: 
قطعه بندی زمین های کشاورزی و فروش آنها برای تبدیل به خانه باغ ها جرم است.
وی همچنین در خصوص چهارشــنبه آخر ســال به والدین هشدار داد که مراقب 
فرزندان خود باشند و نگذارند که چهارشنبه سوری به چهارشنبه سوزی تبدیل شود.

دادستان کرمانشاه همچنین با تبریک روز وکیل و سالروز استقالل کانون های وکال 
اظهار کرد: وکال به عنوان یاوران عدالت در دستگاه قضایی فعالیت دارند که باید این 

روز را به همه وکالی شرافتمند کشور تبریک گفت.

رئیس اتحادیه فرش دســتباف خراسان جنوبی گفت: در 10 ماهه امسال حدود 7۵ 
هزار مترمربع فرش به ارزش ۸ میلیون دالر از اســتان صادرشده است. به گزارش 
فرش دستباف و به نقل از فارس محمدحسن کامیابی مسک اظهار داشت: فرش بافی 
از دیرباز در خراســان جنوبی توسط بافندگان خوش ذوق این استان انجام می شود و 
فرش برخی از نقاط استان شهرت جهانی دارد. وی بابیان اینکه در 10 ماهه امسال 
12۵ هزار مترمربع فرش دستباف در خراسان جنوبی تولیدشده است، تصریح کرد: 

ارزش تقریبی فرش های تولیدشده در این مدت ۴۵ میلیارد تومان بوده است.
رئیس اتحادیه فرش دستباف خراسان جنوبی به میزان صادرات فرش دستباف استان 
در طی 10 ماهه امسال اشاره کرد و افزود: در این مدت حدود 7۵ هزار مترمربع فرش 

به ارزش ۸ میلیون دالر از استان صادرشده است.
کامیابی مسک ادامه داد: فرش های استان بیشتر به کشورهای آلمان، امارات، ایتالیا و 

سایر کشورهای اروپایی صادرشده است.

وی با اشاره به فعالیت ۵0 هزار بافنده فرش در خراسان جنوبی گفت: این بافندگان 
به صورت فصلی، تمام وقت و پاره وقت به این حرفه مشغول  هستند. کامیابی مسک 
به عمده مشکالت بافندگان فرش استان اشاره کرد و افزود: گرانی مواد اولیه و توان 
اقتصادی پایین بافندگان، وجود واسطه ها، نبود تسهیالت، رکود بازار و متوقف شدن 
بیمه بافندگان و عدم توجه مسؤوالن به این موضوع از مهم ترین مشکالت بافندگان 

فرش در استان است.

صادرات فرش خراسان جنوبی 8 ميليون دالر ارزآوری داشت
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رئیس سازمان برنامه وبودجه گلستان گفت: از نمایشگاه فرش دستباف استان در 
محل ســازمان برنامه وبودجه کشور در مدت پنج روز فعالیت افزون بر یکهزار نفر 

دیدن و خرید کردند.
به گزارش فرش نامه و به نقل ایرنا، حسین پیش قدم افزود: در این نمایشگاه انواع 
فرش و صنایع دستی وابســته به آن از قبیل قالی، قالیچه، گبه، روسری ترکمن، 

جاجیم، لباس های محلی ترکمن در معرض عموم قرار گرفت.
وی گفت: این نمایشــگاه در اســفند ۹۵ باهدف معرفی فرش دستباف ترکمن 
و حمایت از بافندگان این حرفه و پیاده ســازی سیاســت های اقتصاد مقاومتی با 
مشارکت عامل توسعه خوشه فرش در استان گلستان برپا و با استقبال خوبی هم 

همراه بود.
پیشقدم اضافه کرد: از موارد قابل توجه این نمایشگاه تقاضای کارشناسان سازمان 
برنامه وبودجه برای تمدید زمان برگزاری آن بود که به دلیل زمان بندی واگذاری 
محــل برگزاری به موضوع دیگری، امکان تمدیــد مقدور نبود. وی بابیان اینکه 
شــاخص بارز صنایع دســتی و به ویژه فرش ترکمن اصیل بودن و اصالت و تنوع 
رنگ های طبیعی و بکار رفته در آن اســت، گفت: برپایی چنین نمایشــگاه هایی 
باعث می شود تا برای محصوالت دستی استان بازاریابی نیز شود. به گفته وی؛ از 
این ظرفیت صنایع دستی گلستان می توان در راستای تحقق سیاست های اقتصاد 

مقاومتی، بازارهای هدف خوبی را در آن سوی مرزها کسب کرد.
طبق آمار ســازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان میزان تولید فرش دستبافت 
شــامل انواع قالی، قالیچه، گبه، تابلو فرش، فرش های بزرگ حدود ۳0 هزار متر 
مربع در سال است. تعداد زیاد بافندگان و واحدهای تولیدی، بیش از 2۵0 شرکت 
تعاونی فرش دستباف، وجود ظرفیت های مناسب نظیر تولید فرش ترکمنی و فرش 
ابریشــم منحصربه فرد و تنوع طرح و رنگ )فرش ترکمنی، گلیم، جاجیم، گبه و 

طرح های خاص( ازجمله نقاط قوت و فرصت های فرش دستبافت استان است.
از مجموع آمار فعاالن بخش قالیبافی در گلستان، حدود ۳1 هزار نفر دارای کارت 
شناسایی قالیبافی هستند و تمرکز بیشــتر واحدهای فعال در هنر صنعت فرش 
در شــهرهای گنبدکاووس، بندرترکمن، آق قال و کالله اســت که در این میان 
گنبدکاووس با داشتن ۳0 درصد سهم تولید بزرگ ترین تولیدکننده این بخش است. 
خوشــه فرش دستباف گلستان شامل تمامی تولیدکنندگان، تأمین کنندگان مواد 
اولیه، فروشندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان، طراحان، رنگرزها، قالی شویان، 
رفوگران و تمام ارگان های ارائه دهنده خدمات کســب وکار و سازمان های دولتی 
مرتبط و تمام ذینفعان این حوزه است. استان گلستان با یک میلیون و نهصد هزار 
نفر جمعیت در شــمال کشور قرار دارد و شغل ساکنان آن کشاورزی و دام پروری 
است. گلستان از دیرباز مهد تولید فرش های دستبافت ازجمله فرش ترکمن بوده و 

طبق آمارها حدود 70 هزار بافنده فرش در این منطقه فعالیت دارند.
گلیم و جاجیم از دیگر دست بافته های مردم مناطق مختلف استان گلستان به ویژه 

در نقاط روستایی و عشایری است.

استقبال از 
نمايشگاه فرش دستباف گلستان 
در سازمان برنامه و بودجه کشور

اخبار
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بهترین طراحان فرش و قالی در سراسر دنیا در مراسم جایزه طراحی فرش 2017 که در 
نمایشگاه دموتکس در شهر هانوفر برگزارشده بود اعالم شد. مراسم اهدای جوایز در 1۵ 
ژانویه با اعالم برندگان در هشت دسته بندی برگزار شد. برندگان از میان 2۴ فینالیست 

در میان ۳۸6 شرکت کننده از 21 کشور دنیا انتخاب شده بودند. 
دموتکــس برای دوازدهمین ســال پی درپی میزبان جایزه بین المللــی فرش و قالی 
دســت باف مدرن است. هیئت بین المللی ژوری با ریاست برنده چندین جایزه طراحی 
فرش Stephanie Odegard از نیویورک، فرش های با طراحی، کیفیت و مهارت 

برجسته و برتر را انتخاب نمودند. 
طرح های شــرکت کننده در مســابقه با توجه به طراحی، ایده طراحــی، جنس، اجرا، 
 بافت، ســاخت و کیفیت و همچنین بر اســاس برندســازی و پایداری مورد قضاوت 

قرار داده شده اند.
جایزه طراحی فرش: برندگان 2017

برندگان 
 در بخش طــرح هنــری کارگاهــی: "Vlisco Recycled"  توســط 

Simone post
Sterling Rugs توسط "Super Moon" :در بخش طرح برتر مدرن

Wool and Silk Rugs توسط "Summit" :در بخش طرح مدرن لوکس
Ayka Design توسط "Vase Green" :در بخش طرح سنتی

در بخش طرح انتقالی: "شیراز سبز" توسط حسین رضوانی 

 "Scandinavian Flatweave2" :در بخش بهترین طرح بافت ساده
Rug & Kilim توسط

Jaipur Rugs توسط "Unstring by Kavi"  :در بخش مجموعه مدرن
Edelgrund در بخش مجموعه انتقالی:  " مجموعه الشت " توسط

Odegard می گوید: " امســال جایزه طراحی فرش شامل ۵ قضاوت کننده با نقطه 
نظرات خیلی متفاوت از بخش ها و مکان های متعدد بود. نتیجه تجربه حرفه ای طیف 
گسترده  ما و کارشناسان یک مجموعه ای از برندگان است که ما معتقدیم در دنیای فرش 
و متعلقات آن تاثیر بسزایی دارند. در مراسم جوایز طراحی تعداد زیادی مهمان از صنعت 
 بین المللی فرش شرکت داشتند که این یکی از نقاط برجسته نمایشگاه سالیانه دموتکس

 می باشد.
این جایزه یکی از مهمترین جوایز در سرتاسر دنیا می باشد، زیرا شرکت کنندگان در این 
مراسم، به عنوان یک منبع غنی الهام در طراحی با بازرگانان فرش، مالکان گالری های 
فرش و همچنین طراحان داخلی در ارتباط هســتند که می توانند برای مجموعه های 
جدیدشــان در فصل جدید در کنار هم باشــند. همه 2۴ فرشــی که به بخش فینال 
Innovation@ راه پیدا کردند تا پایان نمایشــگاه دموتکس در ســالن 17 بخش
Domotex به نمایش گذاشــته شــدند، که این یک فرصت برای بازدبدکنندگان 
عمومی بود که بر اساس عالقه شخصی خود آنها را انتخاب کنند. شایان ذکر است طرح
»RAPTURE 4 – THE KUNDAN PURE SILK COLLECTION ا « اثــر ذواالنواري 

برنده اثر برگزیده مردم شد.

برندگان جايزه طراحی فرش دموتکس 2017 اعالم شد
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یکی از جالب ترین و با شــکوه ترین قالی های موجود در مجموعه موزه فرش، 
قالی »سنگوشکو« است.

این قالی دارای ترنج مرکزی بزرگی اســت که صحنه شــکار پرتحرکی را در 
برگرفته است. در قالی »سنگوشکو« که موزه فرش آن  را از مجموعه آمریکایی 
)ترور( خریداری کرده، عوامل انسانی، عاطفی و عرفان عامیانه بیش از هرعامل 

دیگری آشکارتر است. 
این قالی چهارصد ساله با تصاویر انسان ها، پرندگان، دیگر جانوران و گیاهان در 
ابعاد ۳00× ۵۸6 سانتی متر بافته شده و یکی از عالی ترین نمونه های مینیاتور در 
بافته های موجود به شمار می آید. این قالی مفاهیمی را القا می کند که به یقین 

بیشتر از گنجایش محدود این 1۸متر است.
از ســویی خطی که در این فرش زمین را به آسمان متصل می کند به  نوعی از 
بعد زمان گذشــته است که حتی تصور آن در هنرهای امروزی که از تکنولوژی 

پیشرفته نیز برخوردارند، نزدیک به غیرممکن به نظر می رسد. 
»سنگوشکو« یکی از 1۴ فرش معروف دنیا است که در سده شانزدهم میالدی 

در ایران بافته شده و بار دیگر در ایران است.
در ســال 1۹۳1، دانشمندانی که در جشــنواره بزرگ هنر ایران در لندن حضور 
داشــتند به شــباهت هایی در میان فرش های بازمانده از اواخر سده شانزدهم و 
اوایل ســده هفدهم میالدی پی بردند  و براساس رابطه ای که در طرح، رنگ و 

بافت این فرش ها یافتند آن ها را در یک مجموعه واحد قرار دادند. این مجموعه 
از فرش ها در تاریخ طرح قالی از اهمیتی ویژه برخوردارند و از آن جا که یکی از 
زیباترین این فرش ها به یکی از شــاه زادگان قرن نوزدهم لهستان به نام رومان 
سنگوشــکو  تعلق داشت، عنوان »سنگوشــکو« به این مجموعه از فرش های 
تعمیم داده شد. اما فرشی که موزه فرش ایران آن را خریداری کرده و در تاالر 
مرکزی موزه به نمایش گذاشته است، یکی از زیباترین فرش های این مجموعه 
است. در مرکز این فرش یک ترنج شگفت انگیز و در زمینه آن شکل های گیاهی 

و حیوانی به چشم می خورد.
طرح نقش های این فرش،  در واقع ارائه تصوری از بهشت است. نمایش غنی از 
حیوانات واقعی و خیالی که در البه الی انبوهی از پیچک های وحشی و گل های 
گاه آشنا و گاه غریب می خزند. در این منظره بهشتی گل ها با پیروی از طرحی 
پیوسته در یک رشته  امتداد می یابند و در زیر لبه های حاشیه ناپدید می شوند. این  
حسن ادامه یافتن هر چیز تا بی نهایت، تجسمی زمینی از اندیشه آسمانی ابدیت 

را در پیش چشم تماشاگر می گستراند.
در میانه این باغ مینوی یک ترنج عظیم در زمینه روناســی رنگ دیده می شود 
که در آن یک صحنه شکار با استادی ویژه طرح و ترسیم شده است. شکارچیان 
شــیردل سوار بر اســب به دنبال حیواناتی که در میناتورها نیز دیده می شوند و 

مالزمان به حمل و نقل شکارها از گوشه به گوشه دیگر نخجیرگاه مشغولند. 

شناسنامه فنی اثر: تاریخ بافت: قرن ۱۰هجری 
قمری دوره صفویه            

محل بافت: کاشان 
اندازه: 3۰۰× ۵86 سانتی متر 

جنس رنگ: گیاهی 

رنگ های اصلی: سرمه ای و الکی 
تعداد پود: سه پود 
نوع گره:  نامتقارن 

نوع جنس: تار: نخ    پود: پشم، پود    پرز: پشم 
رج شمار: 4۰ رج 

معرفی »سنگوشکو« قديمی ترين قالی موزه فرش ايران
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هفت از اعداد خاص در آفرینش اســت و همچنان که در لغت نامه دهخدا آورده 
شده است، عددی است معروف که از گذشته موردتوجه اقوام مختلف بوده است 
و سیاره های کشف شده در جهان باستان، جنبه ای ماورائی به این عدد داده است.
قوم سومر، قدیمی ترین قومی است که به عدد هفت توجه کرده است زیرا آنان 
متوجه سیارات هفت گانه شــدند و آنها را می پرستیدند و بابلیان هم به طبقات 
هفتگانه آســمان و زمین معتقد بودند که این امر از ســاخت معابد هفت طبقه 
آنها پیداست. در کتاب های برهماییان هند نیز زمین دارای هفت کشور است و 
ایرانشــهر در کشور مرکزی قرار دارد. هفت یعنی امنیت و ایمنی، آرامش، وفور 
نعمت، اتحاد مجدد، ســنتز و بکارت. هفت، عالم کبیر را تداعی می کند و کامل 

بودن و تمامیت را می رساند.
هفت، عددی که با  توجه به ســه آسمان و جان، و چهار زمین و بدن، نخستین 
عددی است که هم مادی اســت و هم معنوی. هفت عدد »مادر کبیر« است. 
انسان از طریق هفتمین نور خورشید به جهان دیگر راه می یابد. هفت در ارتباط 
با هفت روز هفته، هفت سیاره، هفت مرحله کمال، هفت فلک یا طبق آسمان، 

هفت شاخه درخت کیهان و غیره است.

هفت در طبیعت
در طبیعت نیز مظاهر بی شماری از عدد هفت یافت می شود که یکی از آنها گیاه 
اسلیوس )سلیخه( مخصوص هند و عمان، بر هفت قسم است: زرد خوشبو، سرخ 
خوشــبو، سفید مایل به زرد، بین سرخی و ســیاهی، غیربراق، سیاه و بدبو. این 
گیاه هفت ســال عمر می کند. در آسمان هفت ستاره هست که آن را به عربی 

بنات النعش می خوانند و شبیه خرس است و به عربی دب می گویند.

هفت در ادبیات
هفت در ادبیات نیز از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار اســت، کمترین تعداد 
ابیات یک غزل هفت بیت است، بسیاری از داستان ها و قصه های ایرانی و غیر 
ایرانی بر بنای عدد هفت شــکل گرفته اســت؛ مانند هفت پیکر نظامی، هفت 
اورنگ، هفت خان رستم، هفت سفر دریایی سندباد و هفت شهر عشق از عطار 

ازجمله این آثار هستند.

هفت در تاریخ
عدد هفت در باورهای ایرانیان باستان نیز بوده است. آنان معتقد بودند که آسمان 
را هفت پایه اســت: نخست ابر پایه، دیگر ســپهر اختران، سوم دیگر ستارگان 
نیامیزنده، چهارم بهشت که ماه بدان پایه ایستد، پنجم گرودمان که انغز روشن 
خوانده شود و خورشــید بدان پایه ایستد، ششم گاه امشاسپندان، هفتم روشنی 
بیکران که جای هرمزد است. همچنین در تعالیم اوستایی، هفت فرشته )هفت 
امشاســپند( با نام های سروش، بهمن، اردیبهشت، شهریور، اسفندارمذ، خرداد و 
مرداد، نورهایی هســتند که از اورمزد صادر می شوند و زردشت در معراج خود با 
هر کدام از این امشاسپندان مالقات و از آنان حقایق الهی را دریافت کرده است.
در باورهای اســالمی، هفت، نخســتین عدد کامل و از این رو اعتقاد به هفت 
آســمان، هفت اقلیم، هفت زمین، هفت دریا، هفت رنگ، هفت پیامبر و هفت 
مراتب یا منازل دل وجود دارد، در اندیشه های اسالمی دوزخ هفت طبقه است: 
جهنم، سقر، لظی، حطمه، سعیر، جحیم، هاویه. مسلمان در هنگام سجده هفت 
موضــع از بدن را بر زمین قرار می دهد. اصحاب کهف یا همان خفتگان شــهر 
افســوس هفت تن به نام های: )یمیلیخا، مکشلینیا، مشیلینا، مرنوش، دبرنوش، 

شادنوش، مرطونش( بودند. هفت در تاریخ و فرهنگ نیز نسوخ پیدا کرده است؛ 
عجایب هفتگانه شــامل: اهرام ثالثه مصر، باغ های معلق بابل، مجسمه زئوس 
یا ژوپیتر )خدای خدایان(، معبد آرتمیس، آرامگاه موســولوس، مجسمه آپولون 
)خدای روشــنایی یونانی(، فانوس اسکندریه طلســم نمرود نیز هفت شهر به 
نام های: )طلسم آب، طلسم حوض، طلسم طبل، طلسم آینه، طلسم بت منادی 

بر منار، طلسم روی آب رفتن، طلسم درخت سایه گستر( داشت.
سفره ســال نو نزد ایرانیان )قبل از نفوذ اعراب( هفت شین به نام های »شمع، 
شیرینی، شراب، شیر، شربت، شکر، شهد« داشت که بعد از ورود اسالم به سبب 
ممنوعیت و حرام بودن شراب هفت شین به هفت سین تبدیل شد و سفره  سال 
نو ایرانیان اکنون هفت ســین به نام های »ســیر، سرکه، سیب، سماق، سمنو، 
سنجد، سبزه« اســت. در شیراز عالوه بر هفت سین هفت میم را هم در سفره 

می گذارند که مرغ، ماهی، میگو، مسقطی، مویز و ماست برخی از آنهاست.
عدد هفت در عرفان و تصوف اســالمی نیز ریشه دارد. آن چنان که در تصوف 
اســالمی، نردبان هفت پله به عنوان نماد هفت مرحله جستجو در کشف االسرار 
بیان شده است و عارفان برای قرآن هفت تا هفتاد بطن قائل هستند. مردان خدا 
نیز در عرفان اســالمی به هفت دسته »اقطاب، ابدال، اخیار، اوتار، غوث، نقباء، 

بخناء« تقسیم می شوند.
ارواح نیز به هفت گروه »روح جمادی، روح نباتی، روح حیوانی، روح انسانی، روح 

ربانی، روح قدسی، روح فعال« تعلق دارند.
از دیدگاه برخی متصوفان هفت شــهر عشــق »طلب، تخلیه و تجلیه، عشق، 
معرفت، حیرت و محو، فنای فی اهلل و بقای به اهلل، توحید« نام دارد. هفت وادی 

هــــــفـت در تــــــاريـخ، ادبــيـات و هـنـــر ايرانــی

مقاله| فاطمهآرمنده
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عشق از دیدگاه عارفانه عطار نیز »طلب، عشق، معرفت، استغناء، توحید، حیرت، 
فقر و فنا« می باشد. نماز مسلمانان هفت رکن به نام های »نّیت، تکبیرۀ االحرام، 
ســجود، قیام، رکوع، تشهد، سالم« دارد و هفت عضو بدن که در هنگام سجده 
به زمین می رســند »پیشانی، دو کف دســت، دو زانو، دو سرانگشت شست پا« 
می باشــد. هفت مناسک حج نیز هفت مرحله به نام های »احرام، طواف، سعی، 
عرفات، منی، رمی، ذبح« دارد و هفت بار طواف کعبه، رمی جمره با هفت سنگ 
بر شیطان، هفت بار سعی میان مروه و صفا، هفت بار تطهیر، هفت دروازه برای 
بهشت و دوزخ، هفت سالم قرآن، هفت آیۀ سوره فاتحه )فاتحه الکتاب( و ... از 

نمونه های استفاده از این عدد رمزآلود و مقدس می باشد.
در بهشت هفت چشمه به نام های »کافور، کوثر، سلسبیل، تسنیم، معین، میم، 

زنجبیل« وجود دارد.

هفت در هنر
هفت در هنر نیز نمود دارد، موسیقی هفت دستگاه و هفت نت دارد و هفت تضاد 

رنگی در نقاشی است. در اشعار بسیاری از بزرگان هفت جای دارد:
هفت آسمان را بر درم وز هفت دریا بگذرم
چون دلبرانه بنگری در جان سرگردان من

                          )حضرت موالنا(
گفتم دعای دولت او ورد حافظ است

 گفت این دعا مالئک هفت آسمان است
)حضرت حافظ(

عدد هفت در فرش ایرانی این میراث تاریخی و فرهنگی و هنری نیز مشــهود 
است و همان طور که کهن دژها و قلعه های اساطیری هفت دیوار داشتند، قالی 
ایرانی نیز غالباً هفت حاشیه دارد و نشان از باغ بهشت و خلد برین در آن است. 
در متون پهلوی پیش از اســالم، شهر آرمانی و الگوی آسمانی شهرهای ایرانی 
با عنوان کنگ دژ دارای هفت حصار از هفت جنس )زرین، ســیمین، پوالدین، 
برنجین، آهنین، آبگینه ای )الماس( و کاسگینی )از سنگ الجورد( است. فرش 
ایرانی نمادی از همین کنگ دژ است که به شکل قلعه نشان داده می شده و در 

حاشیه فرش ها، هفت ردیف وجود دارد که رمزی از همین هفت حصار است.
فرش چهارباغی ایرانی، نمادی از عدد هفت و تمثیلی از آرمانشــهر ایرانی است 

بدید ترتیب که:   
حوضی در وســط آن اســت که آب حیات از آن بیرون می آید و از طریق چهار 
جوی به چهار ســوی زمین رفته و این مایه حیات را به گلستان ها می رساند. در 
اطراف این باغ هفت حاشیه وجود دارد که حاشیه وسط آن پهن تر از بقیه است 

که آدمی را به یاد آن هفت حصار محافظ از نیروهای اهریمنی می اندازد.
طراحی هفت حاشــیه به قسمی که حاشیه وســط پهن تر از بقیه و دو حاشیه 
متوسط در دو طرف حاشیه اصلی که با چهار حاشیه باریک تر از هم جداشده اند، 
از قدیم تاکنون در طراحی فرش های اصیل مرســوم بوده است. از مناطقی که 
تعداد هفت حاشیه در فرش خود به کار می برند یکی اصفهان است که بیشتر در 
فرش های قدیمی تر آن مشــهود است و یکی کاشان که در حال حاضر نیز به 
این شیوه پایبند است و اکثر فرش های کاشان و اردکان با هفت حاشیه طراحی 

می شود. در دیگر مناطق به ندرت می توان این شیوه را مشاهده کرد.

هــــــفـت در تــــــاريـخ، ادبــيـات و هـنـــر ايرانــی
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فــرش از مولفه های فرهنگی و ملی مهم ایران زمین بــا حضوری متفاوت در 
ســینمای ایران است که جایگاه آن در برخی فیلم ها محوری و در برخی دیگر 
حاشیه ای بوده است. سینمای ایران در مقاطع مختلف به تصویر کشیدن عناصر 
و مولفه هــای خاص فرهنــگ ایرانی توجه نشــان داده و از وجوه متنوع آن با 
پرداخت های متفاوت بهره مند شــده است. فرش ایرانی از مولفه های فرهنگی 
و ملی مهم ایران اســت که در طول دوران حضوری متفاوت و البته با شدت و 
ضعف در سینمای ایران و فیلم ها داشته است. حضوری که گاهی حاشیه ای بوده 
و در مواردی از حاشیه به متن آمده و بستری تأثیرگذار در روند ماجرا و اتفاق های 
فیلم فراهم کرده اســت. مرور فیلم های ایرانی از وجه کمیت و کیفیت حضور 

فرش در این آثار می تواند در این مقطع جذابیت خود را داشته باشد. 

»ترنج«
»ترنج« محمدرضا اعالمی ســال 6۵ با بازی علی نصیریان، پروانه معصومی و 

کمند امیرسلیمانی ساخته شد. فیلم داستان تالش یک طراح فرش برای وابسته 
نبودن به دیگران است. هر چند ایادی یعقوب با مرگ همسر، شکستن دار قالی 
و انگشتان احمد مانع او می شوند، اما بازگشت به ریشه ها وی را پس از سال ها 
به احیای طرح های قدیمی به کمک دخترش ترنج وامی دارد. در »ترنج« هر چند 
فرشــبافی، دار قالی و طراحی نقشه مولفه های این هنر است، اما بخش نمادین 
و مفهومی آن انکارناپذیر اســت. به ویژه کنــش نمادین احمد که در نهایت با 
تیرهای سقف دار قالی را برپا می کند. در واقع مقطع گذار از رکود و ظلمی که به 
شخصیت اصلی می شود با تکیه بر مفاهیم بازگشت به گذشته و ریشه ها مفهوم 

پیدا می کند که فرش برجسته ترین نماد و عینیت آن است.

»دختران خورشید«
»دختران خورشــید« به نویسندگی و کارگردانی مریم شهریار سال  7۸ ساخته 
شد. فیلمی که هر چند مهجور واقع شد و به درستی دیده نشد، فرش و فرشبافی 
در آن نقش محوری و تعیین کننده دارد. فیلم داســتان دختری است که پدرش 
برای کار کردن او در یک کارگاه قالیبافی موهایش را می تراشد تا به لباس یک 

پسر درآید. فیلم به فرش و فرشبافی نگاهی عاشقانه و دراماتیک دارد.

جايگاه فرش در سينمای ايران

مقاله| فاطمهآرمنده
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»فرش باد«
»فرش باد« به نویسندگی محمد سلیمانی و کارگردانی کمال تبریزی سال ۸1 
ســاخته شد. این فیلم محصول مشترک ایران و ژاپن در واقع محصول مقطعی 
است که بحث گفتگوی تمدن ها در سینمای ایران تازه بود و به گونه ای حرفه ای 
و آسیب شناسانه به آن توجه می شد. رضا کیانیان، فریبا کامران، مریم بوبانی و 

محمود حریرچیان از جمله بازیگران ایرانی این فیلم هستند.
در این فیلم چگونگی بافت یک فرش در مهد فرهنگ ایران؛ اصفهان با طنزی 
ظریف روایت می شود. نکته ای که این بستر را از یک وجهی شدن نجات داده 
همان تم گفتگوی تمدن ها و تقابل دو فرهنگ ایرانی و ژاپنی است که توانسته 

در طی مسیر به نتیجه ای قابل توجه بیانجامد.

»فرش ایرانی«
»فرش ایرانی« شامل 1۵ اپیزود از 1۵ فیلمساز سینمای ایران به تهیه کنندگی 
رضا میرکریمی محصول مشترک مرکز ملی فرش ایران و بنیاد سینمایی فارابی 
ســال ۸۵ ساخته شد. این فیلم برگزیده سینمای ایران از نگاه ملی در بیست و 
پنجمین جشــنواره فیلم فجر و از گزینه های معرفی نماینده سینمای ایران به 

اسکار هشتاد و یکم بود که برگزید نشد.
در ایــن مجموعه کارگردان های مختلف با توجه به گرایش و دغدغه های خود 
نگاهی خاص به فرش و حضور آن بر بستر روایی فیلم داشته اند. در این مجموعه 
از فرمت انیمیشن تا فیلمی فانتزی و سورئال، اثری رئالیستی و رگه های طنز نیز 
وجود دارد و وجهی که می تواند آنها را به هم مرتبط کند ارزشگذاری فیلمسازها 

به جایگاه فرش ایرانی در بطن روابط و زندگی است.

»۱۰ رقمی«
»10 رقمی« به نویسندگی علیرضا محمودی و کارگردانی همایون اسعدیان در 
سال ۸6 ساخته شد. ابتدا قرار بود در فرمت تله فیلم ساخته شود ولی در مرحله 
پس از تولید ســینمایی شد. جواد رضویان، بهاره رهنما، بهنوش بختیاری، رضا 
فیض نــوروزی، مهران رجبی، فریده ســپاه منصور و احمد پورمخبر از بازیگران 
این فیلم طنز هســتند. این فیلم از جمله آثاری است که در آنها فرش بهانه ای 
است برای طرح موضوعی سطحی و ساده که می توانست با دستاویزهای دیگر 
هم قابل دسترســی باشــد. چرا که تنها به گونه  نمایشی به ارزش یک فرش 
عتیقه موزه ای اشــاره می شــود که از موزه دزدیده شده و چند دست می چرخد 
تا به موزه بازگردانده شــود. در واقع »10 رقمی« متکی اســت بر جذابیت های 
صوری فرش و آنچه در این میان مهجور می ماند اهمیت فرش اســت. چرا که 
اگر جای فرش با یک جنس عتیقه و دیگر میراث فرهنگی عوض شود، تغییری 
در روند ماجرا ایجاد نمی شــود. اینجاست که می توان مدعی شد در فیلم فرش 
تنها دستاویزی است برای همراهی با موج اخیر توجه به فرش در فیلم ها و البته 

حمایت نهادهای مرتبط.

»سه زن«
»سه زن« به نویسندگی نغمه ثمینی و کارگردانی منیژه حکمت سال ۸۵ ساخته 
شــد. نیکی کریمی، مریم بوبانی، پگاه آهنگرانی، رضا کیانیان، بابک حمیدیان، 
صابر ابر، آتیال و ستاره پسیانی از بازیگران این فیلم هستند که روایتگر قصه سه 
نســل از زنان جامعه است که یکدیگر را گم کرده اند  و در جستجو برای یافتن 

پیوندهای گمشده یکدیگر را بازمی یابند.
مینو، مادرش و پگاه سه نسل از یک خانواده هستند که هر کدام تنها و تک افتاده 
در جســتجویی ناخودآگاه هســتند و در انتها به ســه فرش می رسند. فرش در 

این فیلم نمادی اســت از ریشه ها، گذشته و تکیه گاهی مطمئن که می تواند به 
سرگشــتگی های زنان در جامعه امروز پایان دهد. نقشــی تعیین کننده که ابعاد 

مختلف و عینی و نمادین فرش ایرانی را مد نظر قرار می دهد.

»فرش عشایری«
»فرش عشــایری« به کارگردانی بهروز افخمی که با موسیقی  کیوان هنرمند، 
تدوین ایمان کارجو و صداگذاری محمدرضا دلپاک تولید شد، آخرین ساخته این 
مجموعه اســت که البته هنگام پخش در راس آن قرار دارد. این فیلم روایتی از 
ارزان قیمت بودن فرش های چینی و پاکســتانی در بازارهای جهانی به خاطر 
ارزان بودن کارگر است که به بازار جهانی فرش ایرانی لطمه می زند. این فیلم 
با استفاده از نریشن و ارایه تصاویر مراحل مختلف تولید فرش ارایه شده است.

»مشترک مورد نظر در دسترس نیست«
»مشــترک مورد نظر در دســترس نیست« ســاخته رخشــان بنی اعتماد با 
تصویربرداری محمود کالری و تدوین نیما حسندوســت ارایه شده است. این 
فیلم داســتان جوانی را بیان می کند که ادعای طراحی و تولید یک فرش سه 
بعدی را دارد که تنها نمونه تولید شــده به این شکل است. این فرش بر اساس 
طرحی از سردر مسجد امام بافته شده است. در ادامه داستان مشخص می شود 
جوان دروغ گفته بود و طراحی، بافت و سرمایه گذاری فرش به وسیله شخص 
دیگری در اصفهان انجام شــده است. این فیلم به مسئله بی توجهی به انجام 

کارهای هنری در زمینه قالی بافی کشور اشاره می کند.

»قالی سخنگو«
»قالی ســخنگو« کاری از بهرام بیضایی است. این فیلم متنی شعرگونه دارد و 
به نمادهای کهن موجود در فرش های ایرانی اشــاره می کند که از چند سال 
گذشــته تا امروز در آثار بافندگان فرش ایرانی مورد اســتفاده قرار گرفته است. 
نریشــن با نوایی که شبیه خواندن نیایش های کهن است، در فیلم عرضه می 
شود. محمدرضا درویشی موســیقی این فیلم را ساخته و فیلم با طراحی لباس 

توسط شیوا رشیدیان و تدوین سهیل خوشاب ارایه شده است.

»گره گشایی«
»گره گشایی« اثر جعفر پناهی که با استفاده از تعداد زیادی هنرور ساخته شده، 
روایت یک ســرباز را روایت می کند که همراه با خواهر خود برای گرو گذاشتن 
فرش قدیمی مادربزرگ خود و گرفتن وام از بانک کارگشــایی اقدام می کنند. 
آنها پول را برای تامین هزینه جهیزیه خواهر کوچکترشان الزم دارند که باید به 
زودی به خانه بخت برود. در این میان ســرباز تالش می کند تا به طریقی نظر 
ارزیاب را برای گرفتن وام بیشتر جلب کند. فیلمنامه این اثر به صورت مشترک 
توسط پناهی و شادمهر راستین نوشته شده و محمود کالری تصویربردار، اصغر 

شاهوردی صدابردار و محمدرضا دلپاک صداگذار فیلم هستند.

»فرش زمین« 
ســاخته ای از کمال تبریزی در این فیلم بلند اســت. این اثر با نگاهی به نقش 
و نگارهایی که عنصر اصلی فرش های ایرانی را تشــکیل می دهد و نمایی از 
طبیعت است، به مســئله توجه طراحان و بافندگان فرش به محیط اطرافشان 
می پردازد. این فیلم با نمایی از یک دشــت گل به پایان می رســد. محمدرضا 
 ســکوت تصویربردار، نیما حسندوست تدوینگر و سیامک نیازی صدابردار فیلم 

هستند.
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»فروشی نیست«
 »فروشی نیست« به کارگردانی سیف اله داد به نوعی اعتراض فیلمساز نسبت 
به حمله مغول ها به ایران اســت و اینکــه در مورد جنایت ها و غارت این قوم 
مطالب زیادی گفته شــده، اما هیچ اشاره ای به آتش زدن فرش های ایرانی در 
تاریخ وجود ندارد. داســتان فیلم به رابطه زن و مردی می پردازد که مرد برای 
ازدواج با زن تالش می کند. بیشــتر تمرکز تصاویــر این فیلم بر آتش گرفتن 
فرش قرار گرفته است. حسین اسکندری و مینا راستی بازیگران، محمد داودی 
تصویربردار، فرهاد ویلکیجی طراح صحنه و لباس و رضا رســتگار طراح جلوه 

های ویژه فیلم هستند

»فرمایش آقاسیدرضا«
 اثری از مجتبی راعی با تصویربرداری حسین جعفریان، تدوین نیما حسندوست 
و بازی ملیکا جانثاری، حسین مقیمی و رمزعلی دادور است که روایت مردی به 
نام سیدرضا روایت می کند که سفارش بافت یک فرش را به مردی ایلیاتی داده 
است. اما زمانی که به روستا می رسد، دختری که پس از فوت مادرش فرش را 

به اتمام رسانده حاضر به تحویل دادن فرش نیست.
»شازده کوچولو«

  انیمیشنی از نورالدین زرین کلک و به عبارتی متفاوت ترین اثر این مجموعه 
است. به این خاطر که به صورت پویانمایی ساخته شده و پیوندی میان شخصیت 
کتاب »شــازده کوچولو« با فرهنگ ایرانی برقرار کرده است. این فیلم به بافته 
شــدن فرش پرنده و جادویی می پردازد که شازده کوچولو را به سیاره اش می 
رســاند و در ادامه خیال پردازی این شــخصیت کل سیاره اش فرش می شود. 

تمامی امور فنی این فیلم را زرین کلک برعهده داشته است.

»فرش، اسب، ترکمن«
»فرش، اســب، ترکمن« توسط خسرو سینایی ساخته شده است. این فیلم که 
بر اســاس طراحی صحنه و لباس سمیرا سینایی ساخته شده، روایتی آهنگین و 
نمادین از فعالیت چند دختر ترکمن است که هنگام بافت فرش آواز می خوانند 
و مراحــل مختلف تولید فرش را انجام می دهند. در این فیلم اشــاره هایی به 
خاســتگاه نقش و نگارهای فرش عشایری دارد که بســیاری از آنها بر اساس 
فرهنگ و موسیقی و طبیعت اطراف شان شکل می گیرد. جعفر علیان صدابردار 

و محمدرضا دلپاک صداگذار فیلم هستند.

»فرش و زندگی« 
»فرش و زندگی«  ســاخته بهمــن فرمان آرا 
روایتی ســاده از تولــد، ازدواج، زندگی و مرگ 
ایرانــی ها روی فــرش دارد. فیلــم با نمایی 
از نقاشــی کمــال الملک آغاز می شــود که 
ناصرالدین شــاه را در تاالر یکی از قصرهایش 
نشان می دهد. دوربین روی فرشی متمرکز می 
شود که با دقت و زیبایی خاصی در نقاشی دیده 
می شــود و از همان جا روایت فرمان آرا آغاز 
می شــود. محمود کالری تصویربردار، عباس 
گنجوی و بهمن کیارستمی تدوینگران، مرحوم 
عبادی آهنگســاز و ملک جهان خزاعی طراح 

صحنه و لباس این فیلم هستند.

»درخت زندگی«
»درخت زندگی« اثری از عباس کیارستمی است که در این مجموعه قرار دارد. 
کل فیلم حرکت دوربین روی یک فرش قدیمی اســت که همراه با این حرکت 
شــعرخوانی و موسیقی پخش می شود. بخشی از شعر و موسیقی استفاده شده 
در فیلم از مجموعه آهنگ های »گل ها« انتخاب و پخش می شود و در ادامه 
شعر بافته شده بر حاشیه فرش نیز خوانده می شود. صداگذاری این فیلم توسط 

محمدرضا دلپاک انجام شده است.

»دست آفرینی هدیه به دوست«
 »دســت آفرینی هدیه به دوست« کاری از مجید مجیدی است که روایت سفر 
پیرمردی قالیباف اســت که برای هدیه یکی از بافته هایش به تهران می آید. 
میزبان در خانه نیست و او روی فرش که می خواهد آن را هدیه کند، نماز می 
خواند، غذا می خورد و اســتراحت می کند. در پایان، پرندگان روی بخشــی از 
فرش می نشــینند که نقشــی از آنها وجود دارد. یونس فرزانه و بهرام شاکری 
بازیگران، محمد داودی تصویربــردار، اصغر نژادایمانی طراح صحنه و لباس و 

محمدرضا دلپاک صداگذاری فیلم را بر عهده دارند.

»فرشته و فرش« 
»فرشته و فرش« به کارگردانی داریوش مهرجویی قصه ای با بازی لیال اوتادی 
اســت که در آن فرشی یکصد ســاله ارایه می شود. دختری که تمامی خانواده 
خود را در بم از دســت داده است، به خانه ای نزدیک منطقه زلزله زده وارد می 
شود و حسی درونی او را به ماندن ترغیب می کند. محمود کالری تصویربردار، 
 محمدرضــا دلپــاک صداگذار و فریــال جواهری طراح صحنــه و لباس فیلم

 هستند.

» خاطره، خاطره«
»خاطره، خاطره« ســاخته ای از ســیدرضا میرکریمی است. این فیلم داستان 
مــردی را بیان می کند که همراه دختر خردســال خود به یکی از شــهرهای 
کویری برای مالقات با خانواده اش می رود. او به اجبار دوربین هندی کم خود 
را در اختیار دخترش قرار می دهد تا از اهالی خانواده و این دیدار تصویربرداری 
کند و نگاه دوربین در بســیاری از صحنه به فرش های موجود در خانه اســت. 
حمید خضوعی ابیانه تصویربردار، حسن و نیما 
حسندوســت تدوینگــران و محمدرضا دلپاک 

صداگذار فیلم هستند.

»کپی برابر اصل نیست«
اثری از محمدرضا هنرمند است که در آن رضا 
کیانیان نقش اصلی را ایفا می کند. مردی که 
در کشــور چین یک کارگاه بسیار بزرگ تولید 
فرش راه انــدازی کرده، دنبال جلب نظر یکی 
از اساتید قدیمی و هنرمند قالیبافی است که در 
یکی از شهرهای کویری کشور زندگی می کند. 
فیلم بر این مسئله تاکید دارد که فرش ایرانی 
حاصــل فرهنگ و ذوق اهالی این ســرزمین 
 است و تولید آن در نقاط دیگر جهان امکانپذیر

 نیست.
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چکیده ای از تاریخ و هنر قالیبافی مشــرق زمین، حاصل تالش و همت 
پژوهشگر و کلکسیونر نام آشنا، دکتر سیدطاهر صباحی است.

    صباحی گرچه طی پنجاه ســال گذشــته در ایتالیا اقامت داشته ولی 
بــه جرات می توان گفت که تمامی مناطــق قالیبافی ایران را از نزدیک 
مطالعه و بررســی کرده اســت. این عضو کنفرانس بین المللی آیکوک 
و فرش شــناس بین المللی، عالوه بر ایــران از مناطق متعدد قالیبافی از 
سواحل اژه و آناتولی گرفته تا قفقاز و از آسیای مرکزی تا هند و منطقه ی 

مدیترانه را با شور و عالقه ای وصف ناپذیر موردمطالعه قرار داده است. 
حاصل پنجاه ســال بررسی و پژوهش این فرش شــناس، پیش از این 
در کتاب بزرگی به همین عنوان و به زبان ایتالیایی از ســوی انتشارات 
موندودری ایتالیا به چاپ رســیده اســت. ترجمه ی فارسی این کتاب با 
ویرایش و افزودن تصاویر زیبای جدیدی توسط دکتر سیدطاهر صباحی، 

سال جاری توسط انتشارات فرهنگ و هنر گویا به چاپ رسیده است.
    ایــن کتــاب در یــک دوره ی دو جلدی جمعــاً در 10۵0 صفحه ی 
تمام رنگــی و قطع رحلی بزرگ با تصاویری که بســیاری از آن ها برای 
اولین بار در دسترس عالقه مندان قرار می گیرد باقیمت ۳00,000 تومان 
به دوســتداران هنر قالی تقدیم شده است.  هر یک از این دو جلد کتاب 

نفیس با جلد گالینگور در قاب محکم و شکیلي قرار دارند.

کتاب قالين 

فرش شعر گونه
شعر حضرت حافظ بر روی قالی تبریز
بافته شده در اواخر سده دهم هجری
محل نگهداری: موزه ویکتوریا آلبرت 

سایز: ۲33سانتی متر در ۱63
غنی شده با گالبتون

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
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ضرب المثل های قالی

سید ابوالفتح رسام عرب زاده در سال 12۹۳ در تبریز چشم به جهان گشود. پدرش حسین زیدی 
لطیفی ملقب به سید عرب  از شاگردان کمال الملک بود. ایشان کودکی را با پدر هنرمند و نقاش 
خود در دنیایی پر از تخیل و نقش نگار به آموختن طرح و شناختن رنگ پرداخت و در دامان پرمهر 

پدر که سرآمد هنرها بود با مجسمه سازی، موسیقی، شعروادب، طراحی کاشی و خط آشنا شد.
در دوران جوانی صدها طرح را بر بوم نقاشــی رنگ زد و در ســفرهایی که به تهران داشــت به 
تحصیل عملی نقاشــی و طراحی پرداخت و کســب تجربیات فراوان درصدد تولید فرش هنری 
برآمد. تا آن زمان فرش ها طبق روال سنتی بافته می شد، او با تلفیق سنت های فرش و با نوآوری 
و خالقیت هنری در ارائه طرح، فلســفه و ادبیات را به کارش آورد و باعث دگرگونی جدیدی در 

زندگی چندهزارساله فرش شد. 
با نمایش آثار وی مخالفان و موافقان در یک صف بندی جدید در مقابل هم ایستادند. با خلق آثار 
جدیدتر مرزهای ادبیات و فلسفه و عرفان بر او گشوده شد و عشق و هنر همچون ماه و آفتاب بر 

او ظاهر شدند و انگشتان هنرمند او در قالب فرش سخن آغاز کردند.
شیوه های رایج بافت آن زمان پاسخگوی نقش پردازی های او نبود، وی با سخت کوشی بسیار به 
گره آویز رســید و با »کاربرد چهار گره به جای یک گره« راه خود را یافت. ایشان بی هیچ ادعایی 
راه تعالی را پیمود و بامتانت شرح اشتیاق خود و پیام فرش هایش را برای هزاران نفر تکرار کرد و 

آن قدر گفت تا گوش زمان سخنش را به گوش جان شنید.
 این اســتاد بزرگ فرش باشهرت بین المللی، نقشی زیبا و هنرمندانه در سرنوشت فرش دستباف 
ایرانی ایفا نمود و 66 تخته فرش ازجمله: چهل متن، گلچین حاشیه ها، پیمان دو پدیده کالسیک 
و مدرن را به مردم و فرهنگ  ایرانی اهدا کرده اند.  این استاد مسلم فرش که مرجع ذهنی بسیاری 
از ایرانیان در هنر فرش می باشــد  در 20 بهمن 1۳7۵ شمسی در سن ۸2 سالگی دعوت حق را 

لبیک گفتند.

سيد ابوالفتح رسام عربزاده

صحبت حالی است نه صحبت قالی.)سیرجانی(
طال،زمین،ظرف مس و قالی ضرر نمی کند.)کرمانجی(

ظرف،ظــرف مس،فرش،فــرش قالی،نان،نــان گندم )ســنگک(،دین،دین 
محّمد)اسالم(.)دهخدا،شکورزاده،عوام،کوچه(
فرش آدم فقیر قالی،ظرفش مس.)بیرجندی(

فرش فرش قالی،ظرف ظرف مسی،دین دین محّمد.)دهخدا،سهیلی(
فرش فرِش قالی ،ظرف ظرِف مس ،نان ناِن گندم.)شکورزاده( 

فرش قالی،ظرف مس،زن دختر.)تاجیکی،تهرانی(
فرش و حصیر و قالی،دادم به نان خالی.)دارابی(

قالیچه را به طرف خوابش هموار می کنند.)نمینی(
قالیچه را پهن کن لب باغچه.)کوچه(

قالی خر،خر است.)بیرجندی(
قالی را بفروشیم گلیم برایمان کافی است،ریش ماموجالل*همه ی کس ماست.

)کردی(کرمانشاهی  -  * نام پارچه ای ابریشمی
قالی را تا بزنی گرد درمی آید،رعّیت را تا بزنی پول.)دهخدا،کوچه،حییم

قالی را نگاه به کنارش کن،دختر را نگاه به برادرش کن.)گلپایگانی،شاهرودی(

پا  کاشونه)کرمانه(هر چه  قالی 
بخورد،بهتر می شود.)شهمیرزادی(

قالــی هر چــه کهنه شود،نقشــش جایی 
نمی رود.)نطنزی(

قطعه قطعه کرک سرانجام قالی می شود.)نهاوندی(
کونی که قالی ندیده،کج می نشیند.)تایبادی(

گل باید به یقه بیاید و قالی به صفه*.)سمنانی(
نقل از فرهنگ بزرگ ضرب المثل های فارسی، دکتر حسن 
ذوالفقاری

قسمتی که در فرش، شناسنامه فرش، آیات و اشعار را می بافند، کتیبه می گویند.
ما در کتیبهء فرشنامه مختصری از زندگی مشاهیر فرش را می خوانیم.

کتیبه
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نگرشي بر طرح تلفيقي در فرش ايران

انسان شناسی هنر در راســتای بررسی های خود درزمینه فرش دستبافت ایران 
همواره به چگونگی خلق زیبایی ها طرح های متنوع هنر فرش دستبافت و تحلیل 
انگیزه های آن می پردازد چراکه »فرش دستبافت نمادی دیرپا و ماندگار از هنر 
و فرهنگ ایران زمین و ُدری شاهوار پر نگین انگشتری تمدن ایرانی ـ اسالمی 
بوده و هســت. فرش دستبافت هنری اصیل و صنعتی فراگیر است که به مدد 
دســتان هنرمند و پرتوان طراحان، رنگرزان و بافندگان ایرانی ضمن به ارمغان 
آوردن اعتباری ســترگ برای این مرزوبوم، سهمی بســزا در ارتزاق و اشتغال 
انبوهی از مردم کشــورمان دارد.« )گزارش کوتاه برگزاری نخســتین همایش 
سراسری فرش در آموزش عالی دبیرخانه همایش ـ )آموزش دانشگاهی فرش 
دستبافت چالش ها و چشم اندازها زیرنظر امیرحسین چیتسازیان ـ محمدصادق 

اسدی ـ حمید کارگر دانشگاهی کاشان( ـ انتشارات سخن گستر ـ 1۳۸2((
بی تردید هیچ صاحب ســخنی و هیچ اهل قلم به عبارتی هیچ گفتار و نوشتاری 
نمی تواند عظمت و زیبایی فرش ایران را به شرح و وصف درآورد چراکه این هنر 
عطیه الهی و جلوه ای از لطف و قدرت الیزال و زوال ناپذیر خلق همه زیبایی ها 

و خوبی هاست.
 مفهومی ترین و کاربردی ترین هنر جهان اصیل ترین هنر ایران و درواقع عشق 

میلیون ها نفر ایرانی به فرش دســتبافت موجب آن شده که این هنر ـ صنعت 
علیرغم فرازوفرودهای بســیار هم چنان در ســطح جهانی مطرح و نام ایران با 
فرش با نام خدایی ترین ســرزمین دنیا ایران ـ توأم و همراه باشد. )فرش ایران 
در دوره صفویهـ  دکتر حســین یاوریـ  زینب رجبیـ  فائزه قادریـ  انتشارات 

سایه بان هنر ـ 1۳۹۳(
پرداختن به فرش دســتبافت نه فقط به عنوان دفــاع از یک تولید مؤثر و مفید 
اجتماعی و شناسایی آسیب هایی که آن را تهدید می کند موضوعی جدی است 
بلکه به عنوان یک ابزار شناسایی فرهنگ ملی آن را نظیر درختی خواهیم یافت 
که ریشــه های آن با عمق و گستردگی در حوزه های مختلف جامعه ما پراکنده 
شــده است و از طریق این ریشه ها می توان به بسیاری از ویژگی ها و جلوه های 
فرهنگی و قومی و اجتماعی این ســرزمین دست یافت. )فرش های کردی )1( 

ُکردستان ـ شیرین صوراسرافیل ـ نشر تاریخ ایران ـ 1۳۸6(

نقشه های تلفیقی
هنرمندان با الهام از طبیعت، نقشه های زیادی را طراحی کردند اما ذوق و سلیقه 
آنها سیری ناپذیر بوده و می باشد به همین خاطر، با الهام از نقشه های موجود و 

مقاله| افشینمیرعبداهلللواساني

كارشناسارشدمردمشناسي
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تلفیق نقشــه های موزن آنها، با یکدیگر نقوش بدیعی را به وجود آوردند که به 
این نقش ها، نقشه های تلفیقی گفته می شود. همانطوری که می دانید طرح های 
ایرانی با استفاده از گل به شکل های سّنتی مانند لچک ترنج در زیر این عنوان 
قرار می گیرد و اسامی آنها برحسب سلیقه طّراح و یا بافنده با نام خاّصی نامیده 
می شــود. »این طرح ها از الگو و رنگ هــای خاّصی پیروی نمی کنند و انتخاب 
آنها به سلیقه نّقاش بستگی دارد. به نحوی که گاه طرح های بته جقه و گل فرنگ 
و قاب ها و کتیبه ها و گلدان ها در یک فرش جمع می شــوند.« )یساولی، جواد، 

مقدمه ای بر شناخت قالی ایران،  تهران، 1۳7۵، فرهنگسرای، ص 1۳۵(
در این گروه از نقشــه های فرش، امکان نوآوری فراوان اســت و دیده می شود 
هنرمندان طّراح نقشه فرش ترکیب های زیادی را به نام این گروه از نقشه ها به 

وجود آورده اند که ما نمونه هایی را در اینجا مختصراً توضیح می دهیم.

طرح تلفیقی گلدانی بند اسلیمی
ایــن نمونه از نقشــه از ترکیبات گل های شاه عباســی و گردش های ختایی و 
گردش های اسلیمی با انواع اسلیمی ها و گلدان های گل و دسته گل های متفاوت 
به وجود آمده اســت.  به عنوان مثال در طرح تلفیقی گلدانی بند اسلیمی ساروق، 
نقش چهار گلدان و چهار آرایه قاب به طور قرینه در متن و دســته گل های گل 
فرنگ و بیضی های معروف به بیضی طرح ســاروق در آن دیده می شود. نقش 
گلدانی در وســط گردش های اســلیمی و روی اسلیمی ها دسته گل های بیضی 

شکل قرار دارد که از مشخصات طرح تلفیقی گلدانی بند اسلیمی می باشد.

طرح تلفیقی سلسله ای ترنج دار
این طرح بنا به آرایه های غالب نقشــه می تواند جزو طرح های شاه عباســی یا 
اسلیمی و یا نقش های دیگر قرار گیرد. ترنج مرکزی ترکیب با آرایه های دلخواه 
اســت و لچک های آن طوری اســت که طّره آن، همچون سلسله متن را دربر 
می گیرد. یک »طرح صد درد صد کرمانی با ترنج وســط که گفتی با گلبرگ ها 
تزئین گردیده است و با سر ترنج های ظریف و گل ها و سروها و دسته گل هایش 
از سوزن دوزی رایج در کرمان اقتباس شده است... گل ها و دسته گل ها از حاشیه 
به صورت طّره در آن پیش رفته اســت. در حاشــیۀ بزرگ، طرح سرو و طّراحی 
ســروها به صورت بّته جّقه ها به کمک اســلیمی ها با گل ها و برگ های تزئینی 
درآمیخته است.« )شاهکارهای فرش ایران، شرکت سهامی فرش ایران، ص62(

طرح تلفیقی لچک ترنج دسته گل
در ایــن طرح ها صرف نظر از ترنج میانی و لچک های طرفین که مشــحون از 
گل های رنگارنگ است. »شــاخه پیچ های گرداگرد ترنج میانی نیز اغلب پر از 
شکوفه اند. برگ ها نیز گل های ریزی را در گرداگردشان به همراه دارند و درون 
بّته ها پوشیده از گل است و دسته های گل همه جا پراکنده اند.« )یساولی، جواد، 

مقدمه ای بر شناخت قالی ایران، تهران، 1۳7۵، فرهنگسرای، ص 126(
گاهی ممکن اســت از گل های شاه عّباســی نیز در این نقشه ها استفاده شود 
و چشــمگیر نیست. آنچه در این نقشــه حاکمند دسته گل هایی می باشند که با 
ترکیبات مختلفی کار شــده اند. نمونه ای دیگر از نوع نقشه می باشد. ترنج وسط 
بسیار ظریف و لچک آن در هر چهار گوشه نسبت به وسعت قالی کوچک جلوه 
می کند. ســر ترنج ها به صورت بادبزن و یا دم افشــان طاووس تعبیه شده اند و 
مشحون از شکوفه ها می باشند. دسته گل های ویژه قالی های همدانی به قرینه 
همدیگر میان گل های شاه عباسی و اسلیمی ها جا داده شده است و حاشیه پهن 
آن با دسته گل های ســبک همدان در میان شاخه های اسلیمی تزئین گردیده 

است.

طرح تلفیقی لچک ترنج
در مرکز این طرح ها و نقشــه ها یک ترنج با دو سر ترنج تعبیه شده است که با 
طرح های معروف به گوبلن احاطه گردیده اســت در چهار طرف ترنج در اطراف 
اسلیمی ها و ســر ترنج ها بّته جّقه هایی به قرینه یکدیگر آمده اند، این بّته ها در 
سراسر نقشه ها همان وجود ترنج و چهار لچک می باشد، که اندازه ترنج ها در هر 
منطقه بنا به سبک همان منطقه کار می شود؛ مثاًل نقش ترنج بختیاری بزرگ تر 

از حّد معمول است و از چند ترنج تودرتو شکل یافته است.

طرح تلفیقی لچک ترنج کف ساده
در این گونه نقشه ها براساس نقشه های تلفیقی لچک ترنج به وجود آمده است. 
بــا این تفاوت که حّد فاصل بین ترنج مرکزی و لچک ها، فضایی بدون نقش و 

نگار را تداعی می کند و با یک رنگ زمینه مشخص می شود.

طرح تلفیقی ترنجی
این نوع نقشــه ها دارای نقشی هســتند »از لچک و ترنج و یا ترنج و لچک های 
طّره دار و یا، تنها ترنــج، در ترکیب با آرایه هایی از طرح های دیگر، این طرح چه 
با لچک و چه بی لچک ترنج تزئین ویژه ای دارد و به طور معمول ترکیبی است از 
چند قاب و در پیرامون آن گل و برگ و اسلیمی.« )آذرپاد، حسن، فرش نامه ایران، 

تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1۳7۳، ص 106(

طرح تلفیقی قابقابی
در این گونه نقشه ها طرح هایی را که در گروه های مختلف درباره آنها توضیح داده 
شد در داخل هر قاب قرار می گیرد و هر قابل حکم نقش مستقلی را دارا می باشد. 
متن اصلی نقشه »به بخش ها و یا قاب هایی که گاه تعداد آنها از دو برابر انگشتان 
دست تجاوز می کند تقسیم می شود. درون قاب ها، مشحون از طرح های مختلف، 
محرابی، بته، دورنما، گل و برگ های قالی های کرمان و درختان پر شکوفه است، 
که به تناوب و قرینه در بخش های مختلف قالی قرارگرفته اند و هریک چندین بار 
در متن تکرار می شوند. به طور کلی باید گفت: بعضی از طرح های تلفیقی قابقایی 
با نقش های متنّوع، گاه مشخصات چندین فرش از نقاط مختلف کشور را در خود 
مســتتر می نماید« که هرکدام با دیگری متفاوت و در نوع خود بی نظیر می باشند  

)یساولی، جواد، فرش نامه ایران، تهران، فرهنگسری، 1۳7۵، ص 1۳۵(

طرح تلفیقی شیرازی
طرح اصلی این دســت بافته خانگی تلفیقی است دلپذیر از نقش مایۀ باستانی 
»مرغ و درخت« و درخت هزارگل نی ریز. گل درشــت لچک های این نقشــه 
برگرفته اســت از گل های درشــت و رنگ رنگ قالی گیان لیکن طرح حاشیه 
اصلی، تازگی دارد و ابتکار به نظر می رســد... همچنین فراوانی انواع آرایه های 
مرغی به هفت گونه و اقســام گل و گیــاه و خصوصاً نهادن درخت هزارگل در 
میانه ترنج کثیراالضالعی که به نقش مایۀ داس شکسته،  آراسته است.« )پرهام، 

سیروس، شاهکارهای فرشبافی فارس، تهران، سروش، 1۳7۵، ص 1۴0(

طرح تلفیقی بندی دسته گلی
طرح این نقشه ها براساس آرایه های دسته گل ها، طراحی شده است اما همانطوری 
که از نام تلفیقی آن پیداســت، از چند نوع دســته گل با گل هــای متفاوت و با 
ترکیب بندی که از ذوق هنرمند و سبک منطقه می باشد سرچشمه می گیرد. یک 
دسته گل زنبق به صورت درختی نمایان است در وسط نقشه تعبیه شده است و در 

چهار گوشه نقشه، چهار نوع گل و دسته گل در اندازه کوچک تر تعبیه شده اند.
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طرح تلفیقی دورنما
در طــرح قالی های تلفیقی دورنما، صرف نظــر از کاربرد برخی عناصر و نقوش 
فوق الذکــر، نقش اصلــی را مناظر دورنمــا و ســاختمان های دوره قاجاریه و 
قصــور ایرانی عهده دار اســت که بعضی از آنها به صورتی برجســته، در مرکز 
ترنج، و بقیه در مقیاس کوچکتر اغلب در حواشــی مورداستفاده قرار می گیرند. 
ســاروق در ارائه چنین طرح هایی در میان خاص و عام دارای شــهرت است.« 
 )یســاولی، جواد، مقدمه ای بر شناخت قالی ایران، تهران، 1۳7۵، فرهنگسرای،

 ص 1۳6(

طرح تلفیقی اقتباسی
طرح هایی هســتند که عالوه بر پیوستگی یک یا چند طرح از طرح های ایرانی از 
سایر طرح های دیگر ملل نیز استفاده شده است که این نوع فرش ها، اغلب در نواحی 
مجاور مرزها که ارتباط بین مردم دو طرف مرز بیشتر است مانند آذربایجان شرقی 
و خراســان بافته می شــود. طرح های تلفیقی دیگری هم وجود دارد که به ذوق و 
 سلیقه و ابتکار هنرمندان طّراح فرش طّراحی و بافته شده است و تنّوع بسیار زیادی 

دارد.
طرح بندی تلفیقی )سماوری و زیرخاکی(

طرح ترنج دار تلفیقی شاه عباس و گل فرنگ

منابع:
۱. )آموزش دانشــگاهی فرش دستبافت چالش ها و چشــم اندازها زیرنظر امیرحسین چیتســازیان ـ محمدصادق اسدی ـ حمید کارگر دانشــگاهی کاشان( ـ انتشارات 

سخن گستر ـ ۱38۲((
۲. )فرش ایران در دوره صفویه ـ دکتر حسین یاوری ـ زینب رجبی ـ فائزه قادری ـ انتشارات سایه بان هنر ـ ۱393(

3. )فرش های کردی )۱( ُکردستان ـ شیرین صوراسرافیل ـ نشر تاریخ ایران ـ ۱386(
4. فرهنگ نامه تصویری، آرایه و نقش فرش های ایران، صفرعلی شعبانی خطیب، انتشارات سپهر اندیشه، ۱38۷

۵. شناخت نمونه هایی از فرش ایران، جلد ۲، شرکت سهامی فرش ایران، ۱363
طرح تلفیقی لچک ترنج ـ شرکت سهامی فرش ایران

طرح تلفیقی لچک ترنج ـ دسته گل ـ شرکت سهامی فرش ایران
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Dimensions: 206 x 128 cm  -  Dating: Early 14th century  -  Wate: 70  -  The design of this carpet is an prayer-nich that a tree is illustrated in and 
branches that surround the tree make an elongated oval design and Birds and leaves and flowering are throughout the text. Two narrow margins like 
a frame has covered the main text which contains the famous poem (the wind brings the smell of amber – brings almond and blossom on his head). 
Moreover, the palmette flower design and Eight-petal flowers are designed on the wide sidelines.

DESIGN NAME: PRAYER-NICH - TREE - INSCRIPTION
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Based on excavations and objects which are obtained from 
Kashan and Rey, Experts believe that at least from the third 
millennium BC artisans from Kashan was quite familiar with 
weaving silk fabrics and also they were taught the technique of 
painting under glaze on pottery. 
At the end of the year 621(AH.), this city was destroyed by 

changiz from Mongolia but it was rebuilt in the following years 
and artists and craftsmen began to work again.
This development of weaving carpet was so that in the 10th 

Century (AH.) of Shah Tahmasb era, Kashan became one of the 
important center of carpet weaving and trained a creative artist 
like Master Maghsoodi Kashani, who was the artist weaver of 
the famous carpets of Sheikh Safi’s mausoleum which are now 
kept in the Victoria and Albert Museum in British. 
The progress and development of the art of carpet weaving, 

dyeing and designing in the 11th century (AH.) in this area 
was so that there also, like Isfahan, famous silk brocade carpets 
which are called "polonaises" or Polish carpets, were woven 
according to orders of noble families and Polish nobilities. 
After the fall of the Safavid and domination Afghans in the 

first half of the 12th century (AD), weaving industry in Kashan 
as well as other parts of Iran went into decline. But in the late 
13th century (AH), by the effort of a businessman, Mohtasham, 
weaving carpet was common in Kashan again and carpets of 
this area could equal with exquisite carpets in Safavid period. 
One of the special features of Kashan rugs is warm colors and 

beautiful combination of colors. 
To use dark blue in medallion and margins that is balanced 

with ivory colors and other bright colors are common in Kashan.
Other features of carpets in Kashan are serrated medallions 

and delicate leaves, branches and jagged leaves which are seen 
in most cases.
In general original designs of Kashan rug which is inspired of 

the Safavid period and are known as old schemes of Kashan, 
as follow: potted tree, corner medallion, hunting and animal, 
images and arabesque designs. 
Carpet weaving in Kashan is done by using asymmetric or 

Persian knots and using the Persian carpet loom.
The rugs in this area often have double waft and the kind 

of warp is yarn or natural silk and the kind of pile is silk and 
cashmere wool which is the finest kind.
Carpets from the early 13th century (AD) usually were woven 

with imported merino wool from Manchester, England or 
Australia and they have special red. The 13th century (AH.) 
By the mid-14th century (AH) carpets were woven in Kashan 
on a large scale. The most carpets were more than 10 square 
meters. And carpets with the size of smaller than 6 square 
meters, except two cubits and size of the cushion, rarely were 
made. But now in this area, carpets and rugs woven in various 
sizes are marketed.
Introducing a few examples of exquisite rugs of Kashan, in the 

Carpet Museum of Iran:

Review the Evolution 
of carpet weaving in 
Kashan
KASHAN IS LOCATED IN THE WESTERN PART OF THE LUT DESERT, 
AT 258 KILOMETERS FROM TEHRAN.

This city had been in caravans route between two cities, Qom and Isfahan, since ancient days.
The people of this area in addition to agriculture do making handicrafts, knitting brocade and weaving carpet.
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Dimensions: 195 x 129 cm  -  Dating: Early 13th century  -  In rectangular frame large, red vase and on top of cypress tree with a splits to the left and 
right, medallion is formed. The texture of this Kashan Rug is different with other textures from that region and in terms of color and pattern is special. 
Carpet design includes humans and animals that are repeated symmetrically and the color of these animals is changed gradually from the bottom to 
up from black to red. Perhaps a way of this change is the sign of rise and animals evolution. The rest of the text is decorated with abstract flowers.

DESIGN NAME: VASE - CORNER
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Dimensions: 203 x 130 cm  -  Dating: early 14th century  -  Wate: 70  -  This carpet is woven uneven and the method of weaving it is Integration 
of kilim and rug which is called Suf. Since kilim has no knots so it is flat and rug is tufted and uneven by its knots and weaving these two methods 
together creates uneven rug. Tree is a symbol of joy and immortality in Iranian art and its presence in the prayer-nich design which is based on 
religious beliefs is representative eternal life and promises vitality and freshness.

DESIGN NAME: PRAYER-NICH - VASE - TREE
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Dimensions: 197 x 123 cm  -  Dating: Early 14th century (AH)  -  Wate: 60  -  This delicate and beautiful carpet made of silk has repeated design 
of paisley which is the symbol of the curved cypress. In ancient Persia Cypress tree was sacred and it was considered a symbol of immortality and 
freedom so it have been used as an omen in most arts specially cloth weaving and hand-woven. In this process, rugs and carpets are no exception.

DESIGN NAME: PAISLEY
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Dimensions: 200 x 126 cm  -  Dating: Early 14th century  -  The carpet has medallion pattern in the middle of carpet and corner pattern around 
the carpet. corners are worked with Arabesque motifs and wide margin show flowers patterns which have two leaves around. The pattern is called 
“Arabesque section” because Arabesque lines are connected with repetitive sections.

DESIGN NAME: ARABESQUE CORNER MEDALLION
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From 12-14 September 2017, the only car-
pet and flooring focused event in the MENA 
region will take place for the second time: 
http://www.adnec.ae/whatson
Arab Carpet and Flooring Expo along with Yarn 
and Fiber Expo in 2017, will run for the second 
time, and have the objective of providing a set of 
world-class international events in the symbolic 
city of Abu Dhabi at the award-winning Abu Dhabi 
National Exhibition Centre (ADNEC) venue.
Abu Dhabi is the symbolic and chosen city for 
these events due to the presence of the Sheikh 
Zayed Grand Mosque which owns the world›s 
largest hand-made carpet and has truly world-
class flooring.
This unique carpet , made especially for Sheikh 
Zayed Grand Mosque by around 1,300 Iranian car-
pet knotters, measures 5,627 m2 (60,570 sq ft). Its 
weight is 35 tonnes, has approximately 2.27 Billion 
knots and took approximately two years to com-
plete. It was made from Cotton, and Wool sourced 
from New Zealand and Iran.
The First Edition of Arab Carpet and Flooring Expo 
was a successful launch trade show which saw 
47 Exhibitors come together from 15 Countries 
around the world and Visitors who were from 34 
countries, making it a truly international event.
Following on from the success of the First Edition, 
in this Second Edition, Arab Carpet and Flooring 
Expo aims to continue to make Abu Dhabi the 
hub of Carpet and Flooring in the MENA region 
by providing a platform for the world›s very best 

to showcase their products, services, technolo-
gies and innovations every year. No other event in 
the region provides a platform such as this for ex-
hibitors, sponsors, visitors, industry professionals, 
private buyers and all other interested individuals 
and parties to participate in a set of events that 
focus specifically and only on carpet and flooring 
and to take advantage of the abundant economic, 
social, educational and environmental opportuni-
ties that exist locally and regionally in this space.
The event invites industry professionals such as 
Interior Designers, Architects, Agents / Distribu-
tors, Importers / Exporters, Contractors, Decora-
tors, Wholesalers, Consultants, Home Owners and 
Private Buyers, Retailers, Engineers, Trade Media, 
Government Officials and Others to visit, collabo-
rate and network with the very best in Carpet and 
Flooring, locally, regionally and internationally. 
Therefore, as an exhibitor it is an excellent oppor-
tunity to meet all the key players in the industry in 
one location.
Apart from the Exhibition component, the Organ-
iser is also planning to include forums to run simu-
latenously that have a “Flooring” theme with the 
support of leading international associations and 
media. This is aimed at attracting leading speakers 
and industry professionals as well as companies to 
become involved in educational, inspirational and 
thought-provoking topics.
For more information, please contact: 
sales@arabcarpetexpo.com
or info@arabcarpetexpo.com

ARAB CARPET & FLOORING EXPO

ABU DHABI NATIONAL EXHIBITION CENTRE
UNITED ARAB EMIRATES 

2ND EDITION | 12-14 SEPTEMBER 2017

Organised by: ExCo Media Ltd | www.excomedia.co.uk

SECOND EDITION OF ARAB CARPET AND FLOORING EXPO“
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Abolfath Rassam Arabzade was  born in 1915 in 
Tabriz . His father Hosein Zeidi Latifi (surname: 
Seyyed Arab) was one of the Kamal-ol-molk’s 
student. He spent his childhood with his artist 
father on a world full of imagination and pattern 
and also knowledge of colors. He learned sculpture 
, music , poem , literature , tile designing and 
calligraphy from his father .
In youth , he painted hundreds of designs and 
during his travel to Tehran , he studied painting 
, designing and production of artistic carpets. 
Therefore , carpets were woven traditionally , he 
changed the way of several thousand years of 
carpet weaving history with composing traditional 
carpets and innovation and artistic creations in 
presentation of design , philosophy and literature. 
With creation of new art work he understood new 

things about literature , philosophy and mysticism 
and he could show his rich art in form of carpet 
weaving
The methods of weaving in that time were not 
enough for his designs. He could create “Aviz” knot 
, and with “ using four knots instead of one knot” 
he achieved his way. He repeated the message of 
his carpets for thousands of people. This master of 
carpet with international fame , created a beautiful 
and artistic design about Persian handmade 
carpet and 66 carpets such as “ Chehel Matn” 
, “Golchin Hashie” . They were given to Iranian 
people and culture by composing of classic and  
modern art. 
This master of carpet is a mental source of artistic 
carpet for Iranian. He passed away in 8th of 
February in 1997 when he was 82.

 ABOLFATH RASSAM ARABZADE
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expansion of Iranian culture by production 
of weaving and continuation of Iranian 
handmade carpet in international markets.
This exhibition with showing of rich and 
unique carpets and their design, color and art 
has the message of Iranian original culture.
We must appreciate all artists who 

participated in this exhibition and they with 
continuous effort in present of innovation 
and new design tried to show the value and 
art of this industry and made artistic views 
about silk carpets.
This exhibition took place in Ariana gallery in 
Elahie avenue.
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CHELLE
 MODERN VIEW OF ORIGINAL ART
«Chelle» is the name of first exhibition 
for the best and the most precious Iranian 
handmade carpets.
In February, the first «chelle» exhibition, 
with «Timche» group`s collection of the best 
carpets started with presence of officials , 
deans and activists in this industry.

In this exhibition 9 artists and 40 of their 
carpets participated in a complete artistic 
space with new designs. It was tried to have 
done something for introducing of the most 
precious silk carpets , as an compound of 
Iranian culture, art , creation and civilization.
The important point in this exhibition was 
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 WINNERS OF THE CARPET DESIGN AWARDS
ANNOUNCED AT DOMOTEX 2017

The world's finest designer carpets and rugs have 
been awarded prizes at the 2017 Carpet Design 
Awards, held at DOMOTEX in Hannover. The award 
ceremony took place on 15 January, with winners 
announced in eight categories. The winners were 
picked from a list of 24 finalists, selected from an 
initial 386 entries from 21 countries. This marks 
the twelfth successive year that DOMOTEX has 
hosted the top international award for modern 
hand-made carpets and rugs. 
Under the chairmanship of multi-award-winning 
carpet designer Stephanie Odegard from New York, 
the international jury selected carpets and rugs of 
outstanding design, quality and craftsmanship. 
Entries were judged in terms of design and design 
concept, materials, execution, texture, structure 
and quality, as well as sustainability and branding.

Carpet Design Awards: Winner 2017
The winning entry in the category Best Studio 
Artist Design: "Vlisco Recycled" by Simone Post; in 
the category Best Modern Design Superior: "Super 
Moon" by Sterling Rugs; in the category Best 
Modern Design Deluxe: "Summit" by Wool and 
Silk Rugs; in the category Best Traditional Design: 
"Vase Green" by Ayka Design; in the category 

Best Transitional Design: "Shiraz sabz" by Hossein 
Rezvani; in the category Best Flat Weave Design: 
"Scandinavian Flatweave 2" by Rug & Kilim; in 
the category Best Modern Collection: "Unstring 
by Kavi" by Jaipur Rugs; and in the category Best 
Transitional Collection: "Alasht Collection" by 
Edelgrund.
"This year the Carpet Design Awards panel 
consisted of five judges with very different 
points of view, drawn from a number of sectors 
and locations. The result of our wide-ranging 
professional experience and expertise is a set of 
winners we believe will make an impact in the 
world of carpets and beyond”, says Odegard.
The presentation of the Carpet Design Awards at 
a ceremony attended by numerous guests from 
the international carpet industry is one of the 
highlights of the annual DOMOTEX show. The 
award is highly regarded around the world, not 
least because its featured entries serve as a rich 
source of inspiration for carpet dealers, owners 
of carpet and rug galleries, as well as interior 
designers as they put together their collections 
for the new season. In addition the entry that 
won the most popular votes was «RAPTURE 4 – 
THE KUNDAN PURE SILK COLLECTION» by Zollanvari
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