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بهروز فرمانی ،سردبیر

آهنگ نوشدن

در شــمارهی سـیام نشــریهی فرشــنامه ودر آخریــن شــمارهی ســال  1396بــه همــراه شــما همراهــان گرامــی بــه پیشــواز بهــار میرویــم .فرشــنامه ضمن تبریــک نوروز باســتانی
بــه شــما عزیــزان ،بــا تقلیــد از بهــار نــو میشــود تــا بــا نــوروز همگــون شــود .امیدواریــم ایــن رویکــرد تــازه کــه هــم بــه لحــاظ شــکل و هــم بــه لحــاظ محتــوا ارائــه شــده ،مــورد
پســند شــما عزیــزان هــم قــرار گیرد.
در رویدادهــای گوناگونــی کــه همــواره در زمینـهی هنــر -صنعــت فــرش رخ میدهــد ،نمایشــگاه دموتکــس آلمــان از رخدادهــای برجســته اســت کــه هرســال در زمینـهی فــرش
و کفپــوش برگــزار میشــود و بــه عنــوان دنیایــی از فــرش و کفپــوش در اروپــا شــناخته میشــود .ایــن نمایشــگاه تجرب ـهای فوقالعــاده هــم بــرای غرفــه داران و هــم بــرای
بازدیدکننــدگان اســت .ایــن نمایشــگاه جایگاهــی قابــل اعتمــاد بــرای آگاهــی از اطالعــات ارزشــمند و موثــق رونــد بــازار و منبعــی از اطالعــات حیاتــی ایــن صنعــت بــه شــمار
میآیــد.
تمامــی گروههــای مخاطــب ایــن نمایشــگاه ،مــی تواننــد از آخریــن محصــوالت از فــرش گرفتــه تــا انــواع کفپوشهــا دیــدن کننــد و آگاهــی یابنــد .این نمایشــگاه برتریــن فعاالن
حرفهــای ایــن صنعــت را بــرای مــروری جامــع بــر بــازار در طــول  ٤روز برگــزاری از سراســر جهــان به خــود جذب میکنــد .این نمایشــگاه بــا  47000بازدیــد کننــده و  1442غرفه
دی مــاه گذشــته در شــهر هانوفــر آلمــان برگــزار شــد .در دموتکــس امســال چندتــن از هموطنــان عزیزمــان مــا بــا موفقیــت چشــمگیری در مســابقه کارپــت دیزایــن آواردز روبرو
شــدند .خانــم لیــا ولــدان موفــق بــه دریافــت جایــزه در بخــش طراحــی فــرش بــا دو طــرح منتخب شــدند ،همچنین طــرح بــرادران لطفــی و آقای موســوی بــه عنــوان طرحهای
برگزیــده نــام گرفتنــد کــه بــه تمامــی ایــن عزیــزان تبریــک میگوییم.
ـی حــال و آیندهــی مــا تاثیــر بســزایی دارنــد ،یکــی از ایــن پدیدههــا ســاز وکار
همــه روزه بــا بســیاری از پدیدههــای خوشــایند و ناخوشــایند روبــرو میشــویم کــه در فرآینــد زندگـ ِ
محیــط زیســت و طبیعــت اطــراف مــا اســت کــه مــیتوانــد تضمینــی باشــد بــرای زندگــی روحی و جســمی بهتــر ما.
ـران پهنــاور بــا مشــکالت گوناگــون طبیعــی روبــرو بودیــم مشــکالتی همچــون خشکســالی و کمآبــی کــه در پــی خشــک شــدن رودهــا و
در چنــد ســال اخیــر در جایجــای ایـ ِ
دریاچههــا و تاالبهــای متعــدد ،گــردو غبــار و ریزگردهــا در هــوای برخــی نواحــی بــه خصــوص جنــوب و غــرب کشــور پدیــدار شــد ،که تاثیــر بهســزا و مخربــی در بحرانــی کردن
هــوای جنــوب کشــور و بطــور خــاص اســتان خوزســتان داشــته .تاجایــی کــه تــردد و کار و زندگــی را بــرای آن دســته از هموطنــان را با مشــکل مواجــه کرده اســت .ایــن ریزگردها
ـدی افزایــش پیــدا کــرد و اوج آن بیــن ســالهای  ۸۷تــا  ۸۹خورشــیدی بــود
بهصــورت مــوردی از ســال  ۱۳۸۲خورشــیدی در اهــواز دیــده شــده و از ســال  ۱۳۸۴بــه صــورت جـ ّ
و ایــن روزهــا بــه حالــت خطرناکــی درآمــده اســت ،ســیام آبــان  1396هجــری شمســی کــه پیــش بینــی بارندگــی شــده بــود امــا بــا آمــدن بــاد تبدیل بــه خــاک آن هــم  52برابر
حــد مجــاز آالیندگــی و بــا برخــورد  12ماشــین و کشــته شــدن دو نفــرو مجــروح شــدن بیــش از  8نفــر شــده اســت .ایــن گوشـهای از ایــن بحــران بــزرگ اســت که جنوب کشــور
بــا آن روبرو اســت.
فرشــنامه در رویکــردی کــه از چنــد شــماره ی پیــش شــروع کــرد ضمــن ادای دیــن و معرفــی بخشــی از ســرزمین زیبــای ایــران بــا طــرح جلــدی از زنــان ایــن نواحــی آنــان را ارج
میدهــد و بــا نشــان دادن لبــاس آن ناحیــه کــه ایــن زنــان دربــر دارنــد بــه معرفــی ایــن فرهنگهــا میپــردازد ،در ایــن شــماره بــرای نشــان دادن همــدردی خــود بــا بحــران
جنــوب ایــن بــار ســیمای زنــی جنوبــی را برگزیدهایــم ،شــاید تــاش کوچکــی باشــد بــرای همــدردی بــا ایــن عزیــزان زحمتکــش.
در پایان باری دیگر پیشاپیش فرارسیدن این نوروز باستانی و نو شدن زمین سال خورشیدی  1397را به همه ی شما همراهان تبریک میگوییم.
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رونق صادرات ،کاهش رکود
سید مجتبی عراقچی رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف
رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف گفت :در حوزه فرش دستباف کارگاهها به صورت تک یا چند نفره می باشد و توان سفارشپذیری انبوه را ندارند.
مجتبــی عراقچــی رئیــس اتحادیــه فروشــندگان فــرش دســتباف درخصــوص رکــود ســنگین بــر بــازار فــرش دســتباف گفــت :فــرش دســتباف از جملــه کاالهــای صــادرات محور
ایــران بــوده کــه تنهــا پنــج درصــد آن در داخــل کشــور بهفــروش میرســد امــا ایــن صادرات بــا توجــه بــه گرانــی آن ،بــا رکــود مواجــه شــده کــه ایــن وضعیــت شــامل حــال
بــازار داخلــی شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه هنــر ایــران در فــرش دســتباف ،حــرف نخســت را در ایــن بــازار میزنــد ،ادامــه داد :هزینههــای ایــن صنعــت ماننــد دســتمزد کارگــری ،هزینههــای تولیــد
انبــوه ســفارش ،نبــود معافیتهــای مالیاتــی و … بســیار زیــاد بــود ضمــن آنکــه مهمتریــن رقیــب ایــن صنعــت ،فرشهــای صنعتــی و تجــاری اســت کــه بــا قیمــت ارزان خــود
اغلــب بازارهــای جهانــی را در چنــگ خــود گرفته اســت.
عراقچــی بــا اشــاره بــه کســادی ایــن بــازار ،تصریــح کــرد :زمانــی کــه بــازار فــرش دســتباف بــا تهدیــد مواجــه شــود ،تنهــا بحــث کاهــش صــادرات بــه میــان نمیآیــد بلکــه حدود
دو میلیــون شــغل بــا خطــر نابــودی مواجــه شــده و بیــش از  ۳۰کار جانبــی نیــز تحــت حاشــیه آن قــرار خواهنــد گرفت.
وی افــزود :کاهــش قیمتتمامشــده فــرش دســتباف ،از طریــق تصحیــح مالیاتهــا و اعطــای معافیتهــای مالیاتــی بــه تمامــی فعالیــن ایــن حــوزه امکانپذیــر اســت ،در حــال
حاضــر فروشــندگان فــرش دســتباف مشــمول قانــون معافیــت نمــی باشــند و این مســئله ســبب مــی شــود تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان نیز متضرر شــوند.
ســیدمرتضی عراقچــی تاکیــد کــرد :اگــر بــرای مثــال یــک کارخانــه خودروســازی دچــار مشــکل شــود انــواع و اقســام حمایتهــای دولتــی را بــاالی ســر خــود دارد امــا فــرش
دســتباف ایرانــی کــه میــراث نیــاکان ماســت و اشــتغال جوانــان و روســتاییان را در بــر دارد ،روزهــای ســختی را ســپری مــی کنــد ولــی توجــه شــایانی را دریافــت نمی کنــد .رونق
صــادرات فــرش دســتباف کاهــش رکــود را در پــی دارد لــذا اگــر دولــت میخواهــد کاری انجــام دهــد بایــد تمرکــزش را بــر حمایــت از صــادرات بگــذارد.
وی ضمــن ارایــه یــک آمــار کوتــاه گفــت :صــادرات فــرش دســتباف بــه یــک ،پنجــم کاهــش یافتــه و ضــرر ایــن کاهــش هــم درنهایــت متوجــه تولیدکننــده اســت .دولــت بایــد
بــرای صــادارت مشــوق درنظــر بگیــرد .پنــج درصــدی کــه در گذشــته دولــت بــه عنــوان مشــوق صــادارت تعییــن کــرده بــود ،تنهــا جبــران ضــرری را میکــرد کــه از ناحیــه افــت
صــادرات متحمــل شــده بودیم.
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان فــرش دســتباف در ادامــه بــا اشــاره بــه ممنوعیــت واردات فرشهــای دســتباف بــه ایــران ،گفــت :حتــی واردات فرشهــای دســتباف ایرانی کــه بدون
ش دســتباف اســت ،ورود هرگونــه فــرش دســتباف بــه بــازار داخلــی
جــواز صــادرات از کشــور خــارج شــدهاند بــه داخــل ممنــوع اســت .از آنجــا کــه ایــران ،خــود تولیدکننــده فــر 
توجیـ ه ناپذیر اســت.
ایشــان در مــورد فــرش هایــی کــه بــرای فــروش بــه بازارهــای خارجــی فرســتاده شــده بودنــد امــا فــروش نرفتــه انــد؛ گفــت :بــه منظــور بازگردانــدن آنها بــه کشــور رایزنیهــای با
گمــرک انجــام شــد و بــا توجــه بــه توافــق صــورت گرفتــه ،قــرار شــد فرشهــای دســتبافی کــه از گمــرک جمهــوری اســامی ایران صــادر شــدند و جــواز رســمی داشــتند بتوانند
بــه داخــل بازگردنــد کــه فقــط فرشهایــی کــه پــس از انقــاب صــادر شــدند را شــامل میشــود و همچنــان فرشهایــی کــه پیــش از انقــاب از مرزهــا خــارج شــدهاند امــکان
ورود ندارند.
ســید مجتبــی عراقچــی ،رییــس اتحادیــه فروشــندگان فــرش دســتباف در انتها گفت :پیشــاپیش ســال نــو را به مــردم عزیــز و همــکاران و همه فعاالن و زحمتکشــان حــوزه فرش
تبریــک مــیگویــم و اعــام مــی دارم مــا سپاســگزار تمامــی عزیزانــی هســتیم کــه در ارتقــا جایــگاه فرش دســتباف ســهیم هســتند .درب اتحادیــه مانند همیشــه بــه روی همه باز
اســت ،افــرادی کــه پیشــنهاد و راهــکاری بــرای توســعه و رونــق فرش دارنــد ،بیاینــد و بگویند و مطمئن باشــند پذیرا هســتیم.
امیدوارم سالی خوب و پررونق پیش روی همگان باشد و تالش های بیشتری در جهت اعتالی فرش دستباف ایرانی صورت گیرد.
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آیین پایانی دوازدهمین المپیاد فرش دستباف برگزار شد
حمید کارگر

بــه گــزارش نشــریه فرشــنامه حمیــد کارگــر در آییــن پایانــی دوازدهمیــن دوره المپیاد
فــرش دســتباف کشــور ضمــن گراميداشــت خدمــات زنــده يــاد عبــاس ســياحى،
ســخنان خــود را بــا ايــن پرســش آغــاز كــرد كــه :خروجــی دانشــگاههای مــا و رشــته
فــرش بعــد از دو دهــه چیســت؟ طــراح شــرکت هــای فــرش ماشــینی؟ کارمنــد مرکــز
ملــی فــرش؟ مــدرس رشــته فــرش؟ مرکــز ملــی فــرش بــه عنــوان متولــی ایــن هنــر-
صنعــت چقــدر از ایــن خروجیهــا بهــره بــرده اســت؟ و پاســخ داد :شــايد اگــر فــارغ از
جانبــدارى و بــا نگاهــى منصفانــه بنگريــم ،كمــى بيشــتر از هيچ!
حميــد كارگــر بــا نكوهش تکثیــر قارچ گونــه رشــته فــرش در مراکز دانشــگاهی متعدد
و بــدون ســنجش نیــاز و کشــش واقعــی گفــت :ظهــور ایــن رشــته در دانشــگاه هــای
مختلــف بــه کنــار ،آوردن مقطــع ارشــد فــرش و حــاال هــم زمزمــه هــای ایجــاد مقطــع
دکتــرا چقــدر کارشناســانه و از ســر نیاز اســت؟
وى ادامــه داد :چقــدر در رشــته فــرش کالســهای پویــا ،کتابخانههای غنــی ،کارگاه های
فعــال و ارتبــاط زنــده و کنشــگرانه اســتادان و گــروه هــا را شــاهدیم؟ محتــوای پژوهش
هــا و پایــان نامــه هــای ایــن رشــته چقــدر کارآمد هســتند؟
رييــس مركــز ملــى فــرش ايــران با نقــد رويــه مرســوم در وزارت علــوم و از جمله رشــته
فــرش گفــت :دلخــوش کــردن بــه آمــار تعــداد مقــاالت و نمودارهــای کذایی رشــد علم
کــه راهگشــا نیســت .اســیر  ISIشــدن و توهــم توســعه و رشــد علمــی یافتن به اســتناد
افزایــش تعــداد مقــاالت کــه حالل مشــکالت نیســت.
كارگــر افــزود :اصـ ً
ا انگیــزه ایــن پژوهــش هــا چیســت؟ مقالــه دادن و نمــره گرفتــن؟
فربــه کــردن رزومــه هــا؟ یــا درمــان دردهــا؟ چــه کســی گفتــه کــه مقاله بیشــتر یعنی
علــم بیشــتر و رشــد علمی بیشــتر یعنــی جامعــه بهتــر و پیشــرفته تر؟!
وى جامعــه دانشــگاهى فــرش را خطــاب قرار داد و پرســيد :از شــمار پرتعــداد پایان نامه
هــای دانشــجویان فــرش و مقــاالت پرشمارترشــان چــه تحولــی در فــرش ایجــاد شــده
اســت؟ اگــر کارآمــد و اثربخــش بودنــد کــه بایــد خروجی محسوســی مــی داشــت .باید
تحــول و بهبــودی حاصــل مــیشــد .گويى تنهــا شــاهد تــورم ناکارآمد مقاالت هســتیم
و خروجــی ایــن مقاالت مشــهود نیســت.
كارگــر بــا اشــاره بــه داوری هــاى خــود بــر برخــی مقــاالت یکــی از مجــات علمــی
و پژوهشــی فــرش گفــت :شــاهدم کــه انــگار در لفاظــی هــای عالمانــه در چارچــوب
چکیــده و واژگان کلیــدی و ظاهــر خشــک روش تحیقی اســتادیم .رگ خــواب ژورنالها
را مــی دانیــم امــا در اینهــا نــه خبــری از دردشناســی هســت نــه جســتن درمــان.
گاه در برخــی از آنهــا منابــع دســت اول بــه شــوخی مــی مانــد .نظریــه پــردازی که اصال
وجــود خارجــی نــدارد .انبــوه خوانــی و مباحثــه کــه جایــی در پژوهــش هایمــان نــدارد.
اطالعــات روزنامــه ای را بــه عنــوان منبــع تحقیــق جــا مــی زنیــم .کپی پیســت هم که
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یــک اصــل بدیهــی اســت انــگار .آن هــم در مقالــه هــا و تحقیــق هایــی کــه بــر اســاس
ســفارش واقعــی و نیــاز جامعــه نیســتند و یــا الزمــه اخذ نمــره اند یــا شــوربختانه بهانه
ارتقــای هیــات علمی.
رييــس مركــز ملــى فــرش ايــران گفــت :تســلیم شــده ایــم بــه برخــى عــادات نکوهیده
دانشــگاهی؛ و در همیــن راستاســت کــه پایــان نامــه هــا و رســاله هــا قطــار مــی شــوند
بــی آنکــه تخصــص و تجربه اســتاد راهنمــا و مشــاور در آنها مــاک باشــد .گفتیم تولید
علــم یعنــی تولیــد مقالــه! و بــاورش کردیم!
كارگــر اظهــار اميــدوارى كــرد كــه حداقــل در رشــته فــرش از ایــن اطاعــت محــض از
عــادات دانشــگاهی فاصلــه بگيريــم؛ و كمينــه ایــن پرســش را مــدام از خود بپرســیم که
ایــن همــه یافتــه پژوهشــی چــرا مــا را گامــی بــه جلــو نمــى بــرد؟
وى بــا تاكيــد بــر نيــاز رشــته فــرش بــه پوســت انــدازی گفــت :بايــد طرحــى نــو در
انداخــت و بــه جــاى توجــه بــه كميــت ،بــر كيفيــت در تمركــز كــرد و به جاى مشــتاق
بــودن بــر ايجــاد دكتــراى فــرش ،هميــن ســرفصلهاى درســى كنونــى را كارآمد كــرد.
وى از دانــش آمــوزان و دانشــجويان رشــته فــرش خواســت تــا بــا شناســایی خــاء هــا و
نــگاه بینارشــته اى ،بــه دنبــال يافتــن چــاره دردهــاى فــرش باشــند و نــه صرفـاً دنبالــه
روى چارچــوب هــاى خشــك دانشــگاهى و يــا ســنتهاى متصلب بدنــه توليــد و تجارت
فر ش.
رييــس مركــز ملــى فــرش ايــران همچنيــن در بخش ديگــرى از ســخنان خود با اشــاره
بــه آنچــه ايــن روزهــا دربــاره كاهــش ســهم فــرش از صــادرات غيرنفتــى در رســانه هــا
مطــرح شــده اســت گفــت :انتخاب يــك بــرش از واقعيــات و طــرح شــعارگونه آن بدون
تحليــل همه جانبه از مشــكالت كشــور ماســت.
در هميــن مثــال اخيــر بايــد در نظــر داشــت كــه كاهــش ســهم فــرش از صــادرات
غيرنفتــى لزومــا بــه معنــاى افت صــادرات فــرش نيســت بلكــه افزايش پرشــتاب برخى
اقــام همچــون فــراورده هــاى پتروشــيمى كــه در زمــره صــادرات غيرنفتــى محســوب
مــى شــوند منتــج بــه چنيــن نتيجــه اى شــده اســت.
وى ادامــه داد :خوشــبختانه در پايــان ســال  ٩٥بيــش از  ٣٥٩ميليــون دالر فــرش
دســتباف از كشــور صــادر شــد كــه  ٢٣درصــد نســبت به ســال قبل از آن رشــد داشــت
و در ده مــاه ابتــداى امســال نيــز  ٣٣٦ميليــون دالر صــادرات فــرش داشــته ايــم كــه ٢١
درصــد رشــد نســبت بــه مــدت مشــابه در ســال گذشــته نشــان مــى دهــد.
شــايان ذكــر اســت رونمايــى از لــوح ثبــت جهانــى فرش دســتباف كاشــان نيــز از جمله
برنامــه هايــى بــود كــه همزمــان بــا آييــن پايانــى المپيــاد فــرش دســتباف بــه انجــام
رسيد.
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مرتضی میری:

نزول صادرات فرش؛ نتیجهی چالشهای داخلی و خارجی

در تاریخ  96/10/6جلســه ای با
حضــور دعــوت شــدگان صنوف
مختلــف فــرش و دوایــر دولتــی
در محــل ســالن کنفرانــس
کمیســیون هــای تجــارت و
توســعه اتــاق بازرگانــی برگــزار
گردیــد .مرتضــی میــری دبیــر
کارگــروه فــرش و صنایــع
دســتی کمیســیون توســعه
صــادرات اتــاق ایــران در ایــن
جلســه بــه بررســی مشــکالت
صــادرات فــرش دســتباف
ایــران ،چالــش هــای موجــود و
راهکارهایــی بــه منظــور بهبــود شــرایط پرداخــت .
ایشــان در ابتــدا بــه معرفــی فــرش از ســه بعــد اصلــی اقتصــادی ،فرهنگــی و هنــری
و اجتماعــی پرداخــت و بــه فرآینــد و دســتاورد فــرش دســتباف در اقتصــاد مبنــی بــر
ســرمایه گــذار بــودن ،اشــتغالزایی و ارزش افــزوده بــاال و ارزآوری آن اشــاره نمــود و
ترســیمی از  17زنجیــره شــغلی فــرش دســتباف کــه میــزان اشــتغال بــرای دو میلیون
نفــر را فراهــم نمــوده اســت را نیــز ارائــه نمــود؛ ســپس بــا مقایســه ای کــه بین صنعت
خــودرو و فــرش دســتباف داشــت توجــه همــگان را بــه اشــتغال زایــی فرش دســتباف
در روســتاها و جلوگیــری از مهاجــرت بــه شــهرها و خودکفــا بــودن و مولــد بــودن
بافنــدگان در مقابــل مصرفــی بــودن کارگــران صنعــت خودروســازی در شــهرها به خود
معطــوف داشــت.
در ادامــه نمــوداری از افــت و خیــز صــادرات از ســال هــای  1373کــه صــادرات فــرش
در اوج حــدود دو میلیــارد و یکصــد میلیــون دالر بــوده اســت و در ســال  1394بــه
 290میلیــون دالر (کاهــش 87درصــدی) رســیده را بــه نمایــش گذاشــت و بــه بررســی
وضعیــت دو دهــه پرداخــت ،ایشــان بــا تشــریح وضــع موجــود بــه بررســی چالــش های
ایــن حــوزه کــه ســبب نــزول صــادرات گردیــده پرداخــت و راهکارهایــی در جهــت
خــروج از بحــران نیــز ارائــه داد:
وی وضــع موجــود را بــا  33درصــد افزایــش صــادرات فــرش پــس از برجــام دانســت و با

اشــاره بــه ارســال امانــی فــرش بــه اروپــا و نمایشــگاهها و مشــکالت عــودت فــرش های
فــروش نرفتــه بــه ایــران ومقایســه آمــاری صــادرات چندســاله بــه کشــورهای هــدف
گفــت :چالــش هــای موجــود کــه نــزول صــادرات فــرش را رقــم زد بــه دودســته داخلی
و خارجــی تقســیم می شــود.
مرتضــی میــری چالشــهای خارجــی را تحــت  3اهــرم تحریــم آمریــکا در ســال ،2010
تحریــم هــای بیــن المللــی و بحــران اقتصــادی بیــن المللــی دانســت.
و چالشهای داخلی را نتیجه عملکرد حاکمیت و بخش خصوصی برشمرد.
او افــزود مــوارد چالــش برانگیــز حکومــت عبارتنــد از حمایــت بی حــد دولت از توســعه
فــرش ماشــینی ،سیاســت گــذاری نادرســت در ورود بــه بازارهای جدیــد ،قوانین مالیاتی
و گمرکــی ،عــدم اختصــاص اعتبــارات الزم بــرای مطالعــه علمــی و اصولــی بازارهــای
جدیــد ،عــدم اختصــاص اعتبــارات الزم بــرای تبلیغــات فــرش دســتبافت در بازارهــای
موجــود ،پرداخــت یارانــه نقــدی ،تولیــد انبــوه فرش توســط نهادها بــه بهانه اشــتغالزایی
و قطــع ناگهانــی مشــوق هــای صادراتی.
وی متذکــر شــد مــوارد چالــش برانگیــز بخــش خصوصــی عبارتنــد از فقــدان ارتبــاط
موثــر میــان بخــش تولیــد و صادرات،کاهــش کیفیــت بــه بهانــه تــاش بــرای رقابــت
قیمتی،عــدم بــه روز رســانی روشــهای تجــاری و عــدم مطالبــه گــری مــدام از حاکمیت.
مرتضــی میــری بــا پیشــنهاد  10راهــکار زیر بــرای خــروج از بحــران فرش مطلــب خود
را بــه پایان رســاند.
تشــکیل شــورای راهبــردی فــرش دســتبافت ایــران ،تدویــن بســته هــای حمایتــی و
تشــویقی ،اصــاح ســاختار مرکــز ملــی فــرش ایــران ،اختصــاص اعتبــارات الزم بــرای
پــروژه هــای فرهنگــی و تبلیغــی ،حفــظ معافیــت فــرش دســتبافت در قانــون مالیــات
بــر ارزش افــزوده ،توقــف مــاده  14آییــن نامــه تبصــره 3مــاده 169قانــون مالیــات هــای
مســتقیم ،مســتثنی شــدن فــرش دســتبافت از مــاده  121آئیــن نامــه اجــرای قانــون
گمرکــی ،ایجــاد پــل ارتباطــی موثربیــن تولیــد و صــادرات ،حمایــت از اصیــل بافــی و
مقابلــه بــا کاهــش کیفیت بــه منظورکاهــش قیمت،مطالبــه گــری مــداوم از حاکمیت.

اشتغال  ۲میلیون نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در صنعت فرش
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان فرش دستباف ایران خبرداد؛
رئیــس اتحادیــه تولیدکننــدگان و بافنــدگان فــرش دســتباف تبریــز و ایــران بــا بیــان
اینکــه هزینــه ایجاد شــغل در بخــش فــرش  ۲۰میلیون تومان اســت ،گفــت ۲ :میلیون
نفــر بــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم در ایــن صنعت مشــغول به کار هســتند.
اقتصادگــردان -اســماعیل چمنــی  ،در نشســت خبــری کــه در اتــاق بازرگانــی ایــران
برگــزار شــد ،گفــت :در ســالهای اخیــر همــراه بــا کاهــش تولیــد ،از میــزان صــادرات
فــرش دســتباف هــم کاســته شــده بــود.
چمنــی اظهــار داشــت :خواســتههای قالیبافــان ،پرداخــت وام کمبهــره تولیــد و بیمــه
اســت .در حــال حاضــر  2میلیــون نفــر بــه طــور مســتقیم و غیرمســتقیم در ایــن هنــر
صنعــت مشــغول بــه کار هســتند و هزینــه ایجــاد شــغل در ایــن بخــش حــدود 20
میلیون تومان اســت   .
وی افــزود :نمایشــگاه و فروشــگاه نفیــس ایــن فرشهــای دســتباف ایــران و تبریــز
همــراه بــا رویــداد انتخــاب تبریــز بــه عنــوان پایتخــت فرهنگــی و گردشــگری جهــان
اســام در  2018در تبریــز و تهــران برگــزار میشــود کــه در ایــن نمایشــگاه میتــوان
فــرش دســتباف ایــران را بــه گردشــگران خارجــی نشــان داد و پیونــد گردشــگران بــا
رویــداد  2018تبریــز را ســهولت بخشــید و همچنیــن مکانــی بــرای بازدید گردشــگران
از دسـتبافتههای ایــران باشــد   .
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چمنــی بــا اشــاره بــه دعــوت صــورت گرفتــه از ســفرای کشــورهای خارجــی در ایــران
بــرای بازدیــد از ایــن نمایشــگاه بیان داشــت :فرش دســتباف مهمترین ســفیر اقتصادی
ی الزم بــا ســفارتخانههای
و فرهنگــی کشــور اســت ،بــه همیــن دلیــل بــا هماهنگ ـ 
کشــورهای خارجــی در ایــران ســعی شــده تــا ضمــن بازدیــد توریسـتهای خارجــی از
فرشهــای ایرانــی ارتبــاط مؤثــر آنهــا بــا رویــداد  2018هــم برقرار شــود   .
چمنــی بیــان داشــت :همچنیــن برنامهریــزی شــده تــا گردشــگران خارجــی بتواننــد
همــه مراحــل تولیــد فــرش را از نــخ تــا پرداخــت نهایــی در کارگاه نمون ـهای کــه بــه
همیــن منظــور تجهیــز شــده مشــاهده کنند  .
وی گفــت :مراجعــه خریــداران خارجــی فــرش کاهــش یافتــه اســت و بایــد دیپلماســی
فــرش را از طریــق رایزنان توســعه داد  .
ایشــان اظهــار داشــت :تولیدکننــدگان بایــد تــاش کننــد ،ولــی بــه رغــم قانــون جدید
بیمــه ،قالیبــاف نیــاز بــه اصــاح دارد ،چــرا کــه در ســالهای قبــل  500هــزار نفــر
بیمهشــده قالیبافــی داشــتیم ،امــا ظرفیــت بیمــه کــردن  2میلیــون نفــر بــود ،بــا ایــن
حــال در طــرح پایــش بیمــه نزدیــک بــه  150هــزار بیمــه شــده حــذف شــدند.
14

دکتر خسرو سبحه در گفتگوی اختصاصی با فرشنامه:

ما نسل سيمرغايم كه از خاكستر خود مى گشايد پر
دکتــر خســرو ســبحه ،در گفتگــوی اختصاصی با نشــریه فرشــنامه در بخــش بیوگرافی،
گفــت :مــن داراي مدرك كارشناســي در مديريت صنعتي از ايران ،كارشناســي مديريت
بازرگانــي بــا گرايــش اقتصــاد از دانشــگاه نورتــروپ در لــس انجلــس و كارشناســي
ارشــد دوم از دانشــگاه كاليفرنيــاي جنوبــي يــو اس ســي و دكتــراي فلســفه در رشــته
ی برنامــه ريــزي آمــوزش عالــي از دانشــگاه كاليفرنيــاي جنوبــي  USCهســتم .داراي
ســابقه ی تدريــس حــدود ٢٠ســاله در دانشــگاه هــاي گوناگــون كشــورمانند دانشــگاه
تهــران ،دانشــگاه ملــي ايــران ،مركــز مديريــت دولتــي و خيلــي ديگــر از دانشــگاه هــا
و موسســه -هــاي آمــوزش عالــي كشــور هســتم .در دورههــاي گوناگــون تربيــت
كارشناســان و ارزيابــان فــرش در مركــز توســعه صــادرات ،گمــرك ايــران و ديگــر
ســازمان هــا تدريــس كــرده ام .مشــاور ارشــد و افتخــاري مركــز توســعه صــادرات
ايــران در برنامــه ريــزي و برپايــي نمايشــگاه و كنفرانــس بــزرگ و بيــن المللــي اول تــا
پنجــم فــرش ايــران بــوده ام.
از ســال  ١٣٦١بــه مــدت ٤ســال مشــاغل علمــي دولتــي داشــتم .معــاون طــرح و برنامه
ســازمان پژوهــش هــاي علمــي و صنعتــي ايــران ،قائــم مقــام رئيــس كميســيون ملــي
يونســكو وابســته بــه ســازمان ملــل در ايــران و رييس مركز سياســت علمي و پژوهشــي
وزارت علــوم وآمــوزش عالــي بــودم .ســپس بــه ميــل خودم،اســتعفا داده ،بــا پيوســتن
بــه برادرانــم ،بــه ادامــه و گســترش شــغل پــدري و خانوادگــي در حــوزه فرش دســتباف
پرداختــم .البتــه بــه دلیــل عالقــه ی بســیار بــه فــرش دســتباف ایرانــی حتــي در زمان
تصــدي مشــاغل علمــي و آموزشــي ،بعــد از ظهرهــا بــه مغــازهی قالــي فروشــي پــدري
میرفتــم و در آنجــا بــه برادرانــم كمــك ميكــردم.
از ١٣ســال پيــش در لــس انجلــس هســتم .پيــش از مهاجــرت بــه آمريــكا ،در تهــران
صــادر كننــده فــرش و عضــو هيــات مديــره ،ســخنگوي اتحادي صــادر كننــدگان فرش
ايــران ( ١٨ســال) و ســردبير فصلنامه فرش دســتباف ( ١٢ســال) بــودم .در ســال ١٣٧٩
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صــادر كننــده نمونــه فــرش شــناخته شــده ،لــوح تقديــر رياســت جمهــوري را دريافت
كردم.
در لــس انجلــس در زمينــه فــروش فــرش و ارايــه بيــش از  ٣٠نــوع خدمــات مربــوط به
فــرش ماننــد شستشــوي حرفــه اي ،تعميــر ،لكــه بــرداري ،رنگــرزي ،مشــاوره ،ارزيابــي
رســمي و  ...فعــال هســتيم .در كنــار كارهــاي بازرگاني فــرش ،كارهــاي فرهنگي ،علمي
و آموزشــي از قبيــل ســخنراني در دانشــگاه هــا ،مدرســه هــا ،مــوزه هــا ،انجمــن هــاي
حرفــه اي و  ...را نيــز انجــام ميدهيــم.
پســر كوچـ ِ
ـك مــن خشــايار كــه  ٢٥ســال دارد و در رشــته بازاريابــي از دانشــگاه ايالتــي
كاليفرنيــا مــدرك كارشناســي دارد ،ده ســال اســت كــه بــا مــن همــكاري مــيكنــد .او
تنهــا كارشــناس رســمي شستشــوي فــرش در لــس انجلس بزرگ ،كارشــناس رســمي
مســائل پشــم ،كارشــناس رســمي رنــگ فــرش و عاشــق فــرش ايــران و ضمنــا معــاون
شــركت  ٦٥ســاله ی مــا است.خشــايار عضو هيــات مديــره اتحاديه كارشناســان تعمير
و نگهــدارى قالــى در امريكا اســت.
دکتــر ســبحه در پاســخ بــه ایــن پرســش خبرنــگار فرشــنامه کــه چــرا فــرش و قالــى
ايرانــی را دوســت دارد و در خــارج از مرزهــای کشــور نیــز بــه اعتــای فــرش ایرانــی
مــی کوشــد افــزود :فرش ايــران پشــتوانه تاريخــي ،فرهنگي و هنــري دارد ،فــرش خوب
ايرانــي ،ســرمايه گــذاري محســوب شــده در بلنــد مــدت قيمتــش افزايــش نیــز پيــدا
ميكنــد و مشــكالت نگهــداري و تعميــر كمتــري نســبت بــه فــرشهــاي غيــر ايرانــي
دارد.
ایشــان در ادامــه افــزود :فــرش خــوب ايرانــي در بيشــتر مــوارد توســط بافندگانــي بافته
ميشــود كــه كارگــران صنعتــي تمــام وقــت كارگاه هــاي صنعتــي نبــوده و نســل هــا
اســت كــه در منــزل ،روســتاها ،ايــل هــا و يــا كارگاه هــاي كوچك بــه كار بافــت و توليد
مــي پردازنــد از آن رو دســتبافته هایشــان دارای روح اســت.
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وی در ادامــه متذکــر شــد :قاليبافــان ايرانــي بزرگســال هســتند .در ايــران قوانيــن
روشــن و ســختي در رابطــه بــا كار كــودكان وجــود دارد .بنابراين در توليــد فرش هاي
ايرانــي كــودكان بــه كار گرفتــه نمي شــوند.
دکتــر ســبحه در مــورد بــازار فــرش ایرانــی در آمریــکا افــزود :قالــى ايــران يــك برنــد
اســت و نــام نيكــى در كشــوربزرگ امريــكا دارد منتهى مــا نتوانســتهايم از آن مراقبت
و بهــرهبــردارى كنيــم .منظــور از مــا ،خودمــان و تمامــی فعالین در بخــش خصوصي،
تعاونــى و دولتــي اســت .همــه مــا كوتاهــى كــرده ايــم و هركــدام ديگــرى را گناهكار
ميدانيــم .خودمــان در بخــش خصوصــى مــيتوانســتيم تاميــن اعتبــار كنيــم ،يــك
بروشــور شــيك و آبرومنــد بــه زبــان انگليســي تهيــه و چــاپ كنيــم بــا عنــوان :چــرا
فــرش ايــران؟ و آن را در بــازار امريــكا توزيــع كنيــم تــا باعــث افزايــش تقاضــا بــراى
خريــد قالــى دســتباف ايــران بشــود .پشــت جلــد ايــن بروشــور هــم مــي توانيــم
نــام و نشــاني و ادرس وب ســايت و ايميــل كســانى را بنويســيم كــه تاميــن اعتبــار
ايــن بروشــور را بــه عهــده گرفتنــد تــا بــراي ایشــان تبليغــات هــم بشــود و ســرمايه
گذارىشــان هــم جبــران بشــود.
ایــن فعــال فــرش در ادامــه گفتگــو دربــاره کمیــت و کیفیــت کنونی دســتبافتههای
ایرانــی گفــت :چنــد وقــت پيــش در يك مجلــه معــروف در امريــكا نوشــتند ايرانىها
بهتريــن و بــد تريــن قالــى هــاى دنيــا را توليــد ميكننــد ،راســتش در ابتــدا خيلى به
مــن برخــورد .دو ســه روز در فكــر بــودم كــه چــه جوابــى بــه آنهــا بدهــم ،بعــدا ديدم
مثــل اينكــه درســت مــيگوينــد .قالیهــاى بســيار زيبــا و يگانــه اى در ايــران توليــد
ميشــود كــه نظيــر ندارنــد .براى مثــال توليدهــاى اســتاد ميــرى را نگاه كنيــد؛ اينها
پــس از دهــه هــا ،ســر از مجموعــه هــا و و مــوزه هــاى بــزرگ دنيــا در خواهنــد آورد و
قالیهــاى حــاج جليلــى ،محتشــم و عمــو اوغلى نســلهاى آينده خواهند شــد .ســليقه
اقايــان مباشــرى را نــگاه كنيــد ،توليدهاى فريديــان را ببينيد و خيلي ديگــر از عزيزان
ديگــر را .متاســفانه مــا از ايــن ظرفيــت هــا اســتفاده كامــل نكــرده ايــم .بايــد بــراى
مثــال نظــرات اســتاد رضــى ميــرى را بــا اب طــا نوشــت و دنبــال پيــاده كردنشــان
رفــت چــون ايشــان بــه دنياى توليــد ،هنــر و ديگر جنبــههــاى داخلى و بيــن المللى
قالــى ايــران اشــراف كامــل دارد .قالىهــاى مباشــرى را مــن در منــزل هنرپيشــگان
هاليــود ديــده ام .مــا غفلــت كــرده ايــم و عــادت بــه مظلــوم نمايــى و نوحــه خوانــى
داریــم و بــه ایــن ترتیــب فــرش ایرانــی را در حــد کماالتــش ارج نگذاشــته ایــم .فرش
ايــران ظرفيــت هــاى فــراوان مغفولــى دارد كــه جــاى كار و اميــدوارى دارد منتهــي در
رابطــه بــا آن بايــد فعالیتهایی حســاب شــده و هوشــمندانه انجــام داد .آبــادى ميخانه
ز ويرانى ماســت.
دکتــر خســرو ســبحه در پاســخ بــه خبرنــگار فرشــنامه مبنــی بــر شــرایط جــذب
بازارهــای روز دنیــا و ارتقــا جایــگاه فــرش دســتباف ایرانــی گفــت :بايــد از قالــى ايران
غبــار روبــى و زنــگ زدايــي كــرد .بايــد دوبــاره برايــش بازارســازى كــرد.
قالــى ايــران نمىميــرد .چــرا؟ بــراى اينكــه تاريــخ دارد ،داســتان دارد ،آداب و رســوم و
آييــن دارد ،هنــر دارد و از همــه مهمتــر حاصــل كار مردمانــي اســت كــه ريشــه ای به
درازاى بشــريت دارنــد .مردمانــى كــه ســرافرازانه از پشــت كوههــاى بلنــد تاريــخ قــد
كشــيدند و هــر قــوم ظالمــى را كــه بــر آنــان حكــم راندنــد يــا بــه ورطــه شكســت
نشــاندند و يــا در خــود حــل كردنــد و فروبردنــد.
فــرش ايــران توليــد كننــدگان ،بافنــدگان ،هنرمنــدان ،فروشــندگان ،خبــره گان،
عاشــقان ،دانشــجويان و دانــش آموختگانــى دارد كــه از بيــن آنــان راهبرانــش ســر
برخواهنــد آورد تــا او را دوبــاره بــه جهــان بشناســانند .قالــى ايــران آينــه تمــام نمــاى
ملتــى پويــا و زنــده اســت كــه نمــى ميــرد.
هزاران بار ما را برد
حريق حادثه تا مرز خاكستر
ولى ما نسل سيمرغيم
كه از خاكستر خود مى گشايد پر
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علی فرد در گفتگو با نشریه فرشنامه

برای طراحان و نقاشان فرش گزینه تشویقی وجود ندارد
اســتاد علــی فــرد در گفتگــوی اختصاصــی با خبرنگار فرشــنامه گفــت :متولد ســال 50
در قــم هســتم ،در  15ســالگی کار طراحی و نقاشــی را شــروع کــردم و از  17ســالگی در
بــازار مشــغول بــه کار شــدم .در کنــار اســتادان بزرگــی از قبیــل اســتاد رســام عربــزاده،
افضلــی کاشــانی و اســتاد ارچنــگ بــوده و از تجربیات ایشــان اســتفاده کــرده ام.
وی افــزود :از همــان ســال هــای ابتدایــی مدرســه نقاشــی ام خــوب بــود ،بــه توصیــه
یکــی از اســاتید طراحــی و نقاشــی را ادامــه دادم تــا اینکــه بــدون اینکــه جایــی آموزش
دیــده باشــم بــه صــورت ذاتــی و بالفطــره نقاشــی فــرش را بــا نقشــه یــک تــک اســب
کــه در بــازار دیــده بــودم شــروع کــردم ،پولــی کــه در آن زمــان بــه عنــوان یــک جــوان
 17ســاله کســب کــردم پــول زیــادی بــود ،باعــث شــد بــا شــوق و دلگرمــی بیشــتری
کار م را ادامــه دهــم.
علــی فــرد در ادامــه گفــت :از  17ســالگی تــا کنــون طراحــی و نقاشــی فرش انجــام می
دهــم و حــدود  9طــرح جدیــد را نیــز ابــداع کــرده ام از جملــه :خشــت لــوزی ،حافظیه،
یــک نــوع از فــرش در فــرش ،فــرش آکواریــوم کــه طراحــی و نقاشــی آن در نمایشــگاه
بیــن المللــی فــرش تهــران در ســالن فــرش برتــر ،رتبــه اول را کســب نمــود و بــه قــول
دوســتان حــدود  32ســال بــود کــه طرحــی بــا ایــن خصوصیــات ارائــه نشــده بود.
البتــه مــن در ســال هــای گذشــته و در ســن کــم هــم کســب رتبــه کــرده بــودم ولــی
وقتــی متوجــه شــدم کــه کتــاب نمایشــگاه منتشــر شــده بــود و مــن دیــدم طرحــی
از مــن کــه ســاخت و ســاز یــک مســجد بــود مقــام آورده ولــی مــن در افتتاحیــه و
اختتامیــه و مراســم اهــدای جایــزه حضــور نداشــتم.
ایشــان در ادامه متذکر شــد :طراحی و نقاشــی فرش را عاشــقانه دوســت داشــتم و دارم،
طراحــی مایــه آرامــش مــن بــوده و همچنــان نیــز همانگونــه اســت .از زمانــی کــه طرح
کاد در مــدارس بــود تــا کنــون حــدود  250شــاگرد داشــته ام .دوســت دارم طراحــی را
بــه صــورت مبدعانــه و خالقانــه ادامــه دهــم ،بســیار عالقــه منــد هســتم که طــرح های
ســنتی را نوآورانــه تکــرار کنــم و تمایلــی بــه تکــرار نقــش ها نــدارم.
ایــن طــراح و نقــاش فــرش در ادامــه در مــورد مشــکالت کنونــی فرش دســتباف گفت:
فــرش مــا دچــار مشــکالت بســیاری اســت ،نقشــه هــا ثبــت هنــری نمــی شــوند یعنی
طــرح و نقشــه هــا بــه اســم مالــک آن هــا ثبــت نهایــی نمــی شــوند و مجــرد اینکــه
طــرح کشــیده شــده بافتــه و دیــده مــی شــود بــا تکنولــوژی امــروز بــه راحتی عکاســی
و ربــوده مــی شــود .بــه دلیــل نبــود امنیــت بــه منظــور ثبــت و ضبــط طــرح در واقــع
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طراحــی و نقاشــی هیــچ ســود و بهــره ای بــرای طــراح نــدارد ،یکــی از اقــوام مــا مبــل
فــروش اســت ،مبــل هــای طــرح جدیدشــان بــه ســرعت ثبــت شــرکتی مــی شــود و
هیــچ کارگاه و تولیــدی دیگــری حــق تکثیــر آن را نــدارد؛ ولــی فــرش مــا بــا حــدود
 4000ســال قدمــت ،فاقــد ایــن امــکان اســت.
وی در ادامــه گفــت :فــرش دســتباف ایرانــی بعــداز نفــت جــزء برتریــن صــادرات ایــران
اســت امــا کپــی در داخــل و خــارج از کشــور از ابهــت فــرش مــا کاســت ،هرچنــد
کشــورهای خارجــی هیچــگاه نتوانســتند بــه لحــاظ کمــی و کیفی فرشــی بــه کیفیت
فــرش ایرانــی تولیــد کننــد.
در کشــورهایی مثــل آمریــکا کــه خانــه دارهــا از کفپــوش هایی ماننــد موکــت و پارکت
خســته مــی شــوند و از معایــب الیــاف مصنوعــی و محاســن پشــم مطلــع مــی شــوند
و مــی خواهنــد کــه فــرش دســتباف ایرانــی تهیــه کننــد ،وقتــی بــا قیمــت بــاالی آن
مواجــه مــی شــوند ترجیــح مــی دهنــد از نمونــه هــای مشــابه آن بــا قیمــت پاییــن تر
اســتفاده کنند.
اگــر مشــکالت طراحــی و نقاشــی و کپــی کــردن کارهــا و به ثبت رســاندن طــرح ها در
داخــل و خــارج کشــور را نظــم و نظــام دهیــم و قانــون کپــی رایــت در مورد آثــار هنری
رعایــت شــود ،دلگرمــی بیشــتری بــرای طراحــان بــه منظور ابــداع طــرح و نقشــه های
نــو و خالقانــه بوجــود مــی آید.
یکــی دیگــر از مشــکالت فــرش مــا ایــن اســت کــه قانونــی وجــود نــدارد کــه هر شــهر
و اســتانی ســبک و طــرح خــودش را ببافــد و در نمایشــگاه هــا نیــز تولیــدات بــر همــان
ســبک و طــرح ارائــه شــود تــا کیفیــت و رونــق بــازار حفــظ شــود.
ایشــان در پایــان خاطــر نشــان کــرد :بــرای طراحــان و نقاشــان فــرش هیــچ گزینــه
تشــویقی در سراســر ایــران وجــود نــدارد ،در کشــورهای دیگــر هنرمندان بــه بهانه های
مختلــف تشــویق مــی شــوند ،در ایــران تنهــا گزینــه تشــویقی بیمــه اســت کــه آن هم
نظــام منــد انجــام نشــده اســت ،بــه تازگــی در قــم همایــش " گــره زریــن" بــه منظــور
بزرگداشــت حــاج علــی رشــتی زاده بوجــود آمــده کــه موجــب تســلی خاطــر فعــاالن
ایــن حــوزه گردیــده اســت .امیــدوارم بیــش از پیــش شــاهد فعالیــت هــای اینچنینــی
باشیم.
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ارادت و خلــوص بیــش از هرچیــز در وجــود مســجد متجلّــی اســت؛ مســجد بــه
خاطــر خصلــت تقدسبخــش و وحدتآفریــن خویــش ،انســان را بــه رؤیــای
ازلــیاش کــه بــه پیــش از هبــوط وی از بهشــت مربــوط اســت ،پیونــد میزنــد.
پیامبــر اکــرم (ص) ،پیــش از آنکــه بــر «فــرش» نمــاز گــزارد ،در بــارگاه الهــی
«عــرش» ،نمــاز اقامــه کــرده بــود و بــا تقــدس بخشــیدن دوبــاره بــه فــرش ،بــه
عنــوان بازتابــی از عــرش ،زمیــن را بــه جایــگاه دیریــن آن بــاز گردانیــد .در واقــع،
زمیــن بــه واســطه ســجده کاملتریــن مخلــوق خداونــد ،پــاک و مطهــر شــد.
مســجد ،بــه تبعیــت از خانــه کعبــه ،قبلــه مســلمانان در هــر شــهر اســت کــه همــه
نقــاط پیرامــون را بــه ســوی مرکــز فرامیخوانــد و همــه مردمــان کــه در گوشــه و کنــار
پراکندهانــد ،در ایــن خانــه بــه وحــدت ،ثبــات و آرامــش میرســند و روحشــان در پیوند
درونــی بــا مســجد ،بــه وحــدت الهــی نزدیکتــر میشــود.
متبرکنــد فرشــیانی کــه بــا خلــوص نیــت رهســپار عــرش هســتند ،در عصــر یــک روز
ابــری در کوچــه و پــس کوچــه هــای بــازار عبــاس آبــاد و در مســجد زیبــا و تاریخــی
«ملــک آبــاد» میهمــان حــاج مجید شــریف بودیــم تا بــا متانــت و مهربانــی منحصر به
فــردش ،از مســیری کــه طــی کــرد تــا از فــرش بــه مســجد برســد بــرای مــان بگویــد و
او چنیــن گفت:
مجیــد شــریف هســتم ،حــدود هفتاد ســال ســن دارم و در همین محلــه به دنیــا آمده و
بــزرگ شــده ام ،از ســن کــم وارد بــازار شــدم و در بازارفــرش فــروش هــا شــاگردی و بعد
از آن دستفروشــی کــردم تــا کــم کــم بــه فکــر گرفتــن مغــازه فــرش فروشــی افتــادم و
آرام آرام بــه ســمت تجــارت فــرش رفتــم و تاجــر موفقی شــدم ولی متاســفانه بــه دلیل
شــرایط اقتصــادی دنیــا و نبــود حمایــت هــای کافــی ورشکســت شــدم و مقــدار زیادی
از ســرمایه ام را از دســت دادم.
ولــی در ورشکســتگی نیــز راضــی بــه ضــرر مــردم نبــودم؛ مابقــی دارایــی ام را فروختــم
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و پــول مــردم را دادم و چــون مــال مــردم را بــا توجــه بــه ورشکســته گــی ام ســر وقــت
پرداخــت کــردم ،در میــان بازاریــان حســن شــهرت بــه دســت آوردم.
وی افــزود :یــک روز از ایــن کوچــه مــی گذشــتم کــه دیــدم درب مســجد بســته اســت،
در زدم و از ســرایدار علــت را جویــا شــدم ،فهمیــدم مســجد بــه علــت عدم رســیدگی به
مخروبــه تبدیــل شــده اســت و ســقف آن نیــز در حــال فروریــزی اســت.
ابتــدا ســقف مســجد را تعمیــر اساســی کردیم و مشــغول بازســازی مســجد شــدیم ،در
حیــن تعمیــرات متوجــه شــدیم در زیــر زمیــن مســجد ،مســجد دیگــری بــا قدمتــی
حــدود ســیصد ســال وجــود دارد ولــی بــه عنــوان انبــار از آن اســتفاده مــی شــود ،بــا
کمــک و همراهــی مــردم و اهالــی و کســبه بــازار همزمــان بــه تعمیــر و مرمت مســجد
طبقــه پاییــن هــم پرداختیــم .در هنــگام مرمــت ســعی کردیــم جاذبــه هــای فرهنگی
و توریســتی ایــن مــکان از جملــه سیســتم هــای گرمایــش و سرمایشــی آن و ســایر
جذابیــت هــای بصــری ایــن بنــای تاریــخ باقــی بمانــد.
ایــن مســجد بــه همــت حاج مجیــد شــریف و باکمــک و همراهی اهالــی و کســبه بازار
و بــدون کمــک اوقــاف و شــهرداری و امــور مســاجد تعمیــر و بازســازی شــد .بازســازی
ایــن مســجد ســختی هــا و زحمــات بســیاری در پــی داشــته اســت چــرا کــه بــه علــت
باریــک بــودن کوچــه هــا اســتفاده از دســتگاه هــا و ماشــین آالت روز دنیا ماننــد بولدوزر
یــا کامیــون امــکان نداشــته اســت و مــواردی چــون خاکبــرداری ایــن بنــا بســیار هزینه
بــر و زمانبــر بوده اســت.
مســجد ملــک آبــاد اکنــون فعالیــت هــای فرهنگــی و مذهبــی متنوعــی را ارائــه مــی
دهــد .در ســطح بــازار اقشــار کــم درآمــدی هســتند کــه در طــی ســال ،دوبار از مســجد
ملــک آبــاد آذوقــه دریافــت مــی کننــد.
از خداونــد بــرای ایشــان و تمــام عزیزانــی کــه در ایــن کار خیــر همراهــی و مســاعدت
داشــته انــد؛ توفیــق روزافــزون مــی طلبیــم.
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تار و پودی آمیخته از عشق و هنر
گفتگوی اختصاصی فرشنامه با کارآفرین برتر و احیاگر اصالت گلیم هرسین

فیروز ناصری هرسینی

گلیــم یکــی از شــناخته تریــن دســتبافته هــای ایرانــی و نام آن با شهرســتان هرســین
درآمیختــه اســت ،گلیــم و ســایر دســتبافته ها بــه علت ســرمایه انــدوز بــودن ،کاربردی
بــودن ،مشــارکت دادن زنــان در تولیــد  ،اســتفاده آن از منابع داخلی و دارا بودن بســیاری
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دیگــر ازویژگــی هــای اقتصــادی و فرهنگــی نظیــر ارزش افــزوده بــاال ،حفــظ فرهنــگ و
اصالــت بومــی  ،انتقــال هنــر بومــی ومحلــی  ،پیونــد نســل هــا و ســایر مولفــه هــا مــی
توانــد یکــی از مهمتریــن عوامــل و راه حــل هــای مبــارزه بــا بیــکاری درمناطق مختلف
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کشــور باشــد و تأثیــرات بلنــد مــدت بر توســعه اقتصــادی و اجتماعی کشــور بگــذارد.
فیــروز ناصــری هرســینی ،متولــد  1335شهرســتان هرســین در  44کیلومتــری
کرمانشــاه؛ دبیــر بازنشســته آمــوزش و پــرورش و احیــا کننــده گلیــم هرســین در
گفتگــو بــا خبرنگارفرشــنامه در مــورد گلیــم و علــت گرایــش بــه ایــن هنــر گفــت:در
ســایر رشــته هــای هنــری از جملــه  ،خوشنویســی ،طراحــی ،نقاشــی و دســتبافته های
داری نیــز تبحــر دارم امــا بــه نظــر مــن شــاه کلیــد ایــن هنرهــا گلیــم بافــی بــا ســبک
هرســین اســت ،مــن از پنــج ســالگی درمعیــت اســتاد بزرگــوارم «مــادرم» با گلیــم انس
والفــت گرفتــم  .ایشــان ازبافنــدگان بزرگــی بــود کــه چنــد موتیــف ونــگاره را از خویش
بــه یــادگار گذاشــته اســت .بــه همیــن دلیــل مــن پــس از فراقــت از دوران معلمــی
خــود در ســال  83بــه ســمت رشــت ه گلیمبافــی و بافتهــای «داری» کــه از کودکــی
دوســتدارش بــودم رفتــم و بــر آن شــدم تــا ایــن هنــر را بــر اســاس ســابقه چنــد هــزار
ســاله شهرســتان و قدمــت شــش هزار ســاله هنر و صنعــت گلیم و همچنیــن توجه به
اقتصــاد مقاومتــی پایــه ریــزی کنــم .بــا تاســیس یــک شــرکت تعاونــی بــه کار آموزش
،تولیــد واحیــا حــوزه گلیــم نمودم.اکنــون در ایــن زمینه 35نفر مشــغول به کار هســتند
و از ایــن راه ارتــزاق مــی کننــد کــه تعــدادی از آنهــا در گارگاه و مابقی در منزل مشــغول
بــه فعالیت هســتند.
وی در ادامــه گفــت :از جملــه قــدم هایــی کــه بــرای احیــای گلیم هرســین برداشــته ام
مــی تــوان بــه ثبــت نشــان ملــی جغرافیایــی گلیــم و ثبــت نشــان اســتاندارد ویژگی ها
ثبــت نشــان اســتاندارد آییــن کار و بســته بنــدی اشــاره کــرد همچنین ســعی و تالش
در جهــت ثبــت جهانــی و شناســاندن بیــش از پیــش گلیــم هرســین بــه جهانیــان را
نیــز دارم.
ناصــری هرســینی در ادامــه افــزود :مــا گلیــم را از تــک کاربــردی بــودن خــارج کــرده
ایــم امــروزه ایــن هنــر و صنعــت ایرانــی تنهــا بــه عنــوان زیرانــداز و مفــرش اســتفادهنمــی شــود و کاربــردی تزیینــی و فاخــر بــرای خــود پیدا کــرده اســت و جایگاهــی ویژه
در مبلمــان و تزیینــات یافتــه اســت .در حــال حاضــر بــا کاربردهــای مختلــف از قبیــل
پــادری ،جاموبایلــی ،کیــف ،رومیــزی ،کوســن ،پــرده و وســایل تزئینــی بافــت میشــود.
ایــن کارآفریــن برتــر در ادامــه خاطرنشــان کــرد بــا توجــه بــه رکــود اقتصــادی حاکم بر
جامعــه ،ایــن هنــر و صنعــت نیــز از ترکــش آن در امــان نمانــده اســت ،در ایــن زمان که
نیــاز بــه اســتقالل اقتصــادی مشــهود اســت مــن معتقــدم بــا تــاش بســیار و جدیــت
و پشــتکار بــا توجــه بــه نیــاز روز بــازار هــدف و جلوگیــری از اســتفاده مــواد اولیــه بــی
کیفیــت و اســتفاده از مــواد مرغــوب و جــذب مخاطــب و برقــراری ارتبــاط موثــر بــا
جوامــع هــدف و حمایــت هایــی از ســوی مســئولین مــی تــوان ایــن هنــر و صنعــت
را از ایــن رکــود نجــات داد.
ایشــان در مــورد نیــاز امــروز گلیــم ایــران افــزود :بــا توجــه بــه اینکــه هنــر و صنعــت
گلیــم جــز صنایــع دســتی محســوب مــی شــود ،متاســفانه بــا انفصالــی کــه بیــن
صنعــت فــرش مــا بــا ســایر صنایــع دســتی مــا در جایــگاه و متولــی آنهــا بــه وجــود
آمــده اســت ،بــه تمــام صنایــع دســتی بــه خصــوص گلیــم و ســایر دســت بافتــه هــای
داری ضربــه وارد مــی شــود .اکنــون مرکــز ملی فــرش با تولیــت وزارت صنعــت و معدن
و صنایــع دســتی چــون گلیــم و گبــه و بافــت هــای دیگــر چــون جاجیــم بــا تولیــت
میــراث فرهنگــی و صنایــع دســتی و گردشــگری مشــغول بــه کار و فعالیــت هســتند.
اتحــاد بیــن ایــن دو حــوزه مــی توانــد انســجامی را در صنایــع بافــت مــا بوجــود آورد.
وی در ادامــه گفــت :مــن بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن تولیدکنندگان گلیم هرســین و
عضــوی از شــورای عالــی صنایــع دســتی و ارتبــاط با فراکســیون فرش و صنایع دســتی
در مجلــس شــورای اســامی ،اعتقــاد بــر ایــن دارم کــه یــا بایــد بیــن ایــن دو حــوزه
ادغــام صــورت گیــرد و یــا یــک مرکــز ملــی گلیــم نیــز راه انــدازی گــردد.
گلیــم هرســین بــا توجــه بــه تنــوع و تثبیــت رنــگ ،دو رویــه بــودن  ،دارا بــودن نقــش
و نــگار اصیــل و اســتفاده از مــواد اولیــه مرغــوب و بومــی در کنــار ســایر مناطــق تولیــد
گلیــم کــه در ســرتا ســر کشــور با تفکیــک طــرح و رنگ و محیــط جغرافیایی گســترده
شــده اســت ،بایــد بتوانــد در صحنــه جهانــی ابــراز وجــود نمایــد و ایــن مهــم نیاز بــر آن
دارد کــه موانــع تولیــد و انســجام این هنر و صنعت از میان برداشــته شــود  .
فیــروز ناصــری هرســینی تصریــح کــرد :در صــورت اصــاح زیرســاختهــا و رفــع موانع
تولیــد درایــن هنرصنعــت مــی تــوان بســتر مناســبی را بــرای ایجــاد اشــتغال فراهــم
کــرد .بــا توجــه بــه ایــن کــه صفــر تا صــد مــواد اولیــه کامــأ بومــی اســت و از روســتاها
مــی تــوان آنــرا تهیــه کــرد ایــن امــر باعــث تحــول در روســتا هــا و تمایــل آنهــا از خــام
فروشــی بــه ســمت تولیــد مــی شــود .لــذا از مســئولین تقاضــا داریــم جهــت اتحــاد و
همبســتگی این قشــر عظیم اقتصــادی در صنعــت بافت های داری را انســجام بخشــند
و رفــع موانــع تولیــد را نیــز در نظــر داشــته باشــند کــه ایــن امــر نــه تنهــا از خــروج ارز
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از کشــور جلوگیــری مــی کنــد بلکــه ارزآوری و اشــتغال را نیــز در پــی خواهد داشــت.
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بزرگ مهر ناصحی

فرش در عاشقانه های یک دبیر باز نشسته
بــا موهــای ســپید و چهــره ای متیــن وارد تحریریــه فرشــنامه شــد و بــا شــوقی خــاص
از فــرش و خاطــرات و گزارشــی کــه در آمریــکا پیرامــون فــرش دســتباف ایرانــی ،بــرای
نشــریه مــا انجــام داده بــود ،بــرای مــا گفــت.
بــزرگ مهــر ناصحــی ،دبیــر بــاز نشســتهای کــه در خــارج از مرزهــا ،فــرش دســتباف
ایرانــی را ســفیر فرهنگــی مــردم ایــران شــناخته بــود افــزود :آدم وقتــی از وطنــش دور
مــی شــود ،عشــق و عالقــه اش بــه زادگاهــش و مردمــش بیشــتر مــی شــود .ماجــرا از
اینجــا شــروع شــد کــه در پــی آمــدن بــه آمریــکا و اخــذ گریــن کارت ،بــرای فراگیــری
زبــان  ،بــه مجمعــی کــه همــه ی مهاجــران بــه آنجــا رجــوع مــی کننــد رفتــم چــون
خــودم دبیــر بازنشســته بــودم در امــر اداره کالس بــه معلــم هــا کمــک مــی کــردم و
همیــن باعــث دوســتی بیــن مــا شــد ،دوســت داشــتم نظــر آنهــا را نســبت بــه ایــران
عزیــز و مردمــش بهتــر کنــم و ایــران را بــه آنها بشناســانم  .ما هفتــه ای ســه روز کالس
داشــتیم  ،یــک روز صبــح کــه بــه کالس وارد شــدیم بنر بزرگــی را وســط کالس دیدیم
کــه روی آن از کاردســتی هــای مختلــف و صنایــع دســتی کشــورهای مهاجــر پوشــیده
شــده بــود از خانــم (مالــی) معلــم خــود پرســیدم موضــوع چیســت؟ توضیــح داد مــا
یــک مــاه پیــش بــه بچــه هــا گفتیــم کــه بــا درســت کــردن یــا آوردن صنایــع دســتی
کشورشــان بــه معرفــی آن نیــز بپردازنــد ،اینگونــه هــم کشورشــان را معرفــی کــرده اند
هــم زبانشــان بهتــر مــی شــود  .آن روز گذشــت ،دلــم میخواســت کاری از ایــران را ارائــه
مــی کــردم  .یکــی از رشــته هــای دانشــگاهیم جغرافیــا بــود  .در مــورد کشــورم مــی
توانســتم خــوب توضیــح بدهــم ،ولــی ره آوردی نداشــتم کــه بــه عنــوان هنــر ایرانــی
ارائــه بدهــم.
مناســب تریــن چیــزی را کــه در نظــر گرفتــم در ســفر بعدیــم بــه آمریــکا بیــاورم یــک
فــرش چــل تکــه بــود چــرا کــه هــم هنــر اســت  ،هم صنعــت و هــم تجــارت هــم راوی
تاریــخ و آداب و رســوم ایرانــی و هــم از قبــل مــردم آمریــکا نامــی از فــرش ایرانــی را
شــنیده بودنــد میخواســتم ســبک هــای فــرش ایرانــی و بعد طــرح هــای معــروف را در
انــدازه کوچــک نشــان بدهــم .وقتــی وارد بازار شــدم نمیدانســتم از کجا و چگونه شــروع
کنــم در ایــن راه از راهنمایــی آقایــان فالحتــی ،ســرای بوســتان؛ حســینی ،ســرای ثانی؛
ذوالقــدر ،ســرای محمودیــه؛ احبــاب ســرای قدیــم و بــرادران جواهــری و کمــک هــای
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شــایان عبــاس نیشــابوری در بــازار فــرش برخــوردار شــدم کــه از همــه ی ایــن عزیــزان
سپاســگزارم  .کار مــن بــه انجــام نرســید ماحصــل خریــد ،چنــد میلیون تکه فرش شــد
ولــی معلومــات مــرا دو صــد چنــدان کــرد.
وی عالقــه بــه فــرش ایرانــی را در آمریــکا نیــز حفــظ نمــوده و در آن جــا نیــز در پــی
اشــارات قالــی ایرانــی رفتــه اســت از آنجــا نیــز بــه شــرح زیــر بــرای مــا ســخن گفــت:
یکی از دوســتان پســرم در شــهر ریتــول  ،اوهایــو (زادگاه بــرادران رایت مختــرع هواپیما)
نمایشــگاه فــرش دارد در  12مــرداد امســال ( )96برابــر بــا ســوم آگوســت  2017بــا قرار
قبلــی بــه دیــدارش رفتــم تــا از کم و کیفیــت فــرش کشــورمان در آمریکا مطلع شــوم .
بــا خوشــرویی مــرا پذیرفــت  .طــی صحبت هایــی که با آقای هوشــنام داشــتیم ایشــان
گفتنــد  :چــه خــوب کــه شــما گزارشــی از کار مــا تهیــه می کنیــد تا دســت انــدرکاران
فــرش از مشــکالت مــا هــم بــا خبــر شــوند و مــا هــم بــا امکانــات آنها.
حاصل گفتگو ی من با ایشان گزارشی است که میخوانید.
مــن علــی هوشــنام هســتم کــه تحصیالتــم را در ایالــت فلوریــدا در رشــته الکترونیــک
بــه پایــان رســانده ام در حیــن تحصیــل نــزد یکــی از ایرانیــان که فرش فروشــی داشــت
شــاگردی مــی کــردم  ،نــگاه بــه نقــوش قالــی یــاد ایــران را در مــن زنــده مــی کــرد و
همیــن باعــث شــد کــم کــم عالقمنــد شــدم تــا آنجایــی کــه مــی گوینــد اگــر خــاک
قالــی را بخــوری معتــادش مــی شــوی ،وقتــی درســم تمــام شــد ســرانجام بــه ایــن
حرفــه روی آوردم.
فکــر مــی کنــم فــرش یکــی از نمادهــا یــا شــاید بزرگتریــن نمــاد ملت ایــران اســت که
بــه ســرپنجه زنــان و مــردان عاشــق بــی قــرار بافتــه شــده اســت کــه کارشــان در عیــن
کثــرت بــه وحــدت میرســد و بــه انســان دور شــده از طبیعــت آرامشــی در خــور
تحســین مــی دهــد .تــا قبــل از تحریــم هــا کارهــا خیلــی بهتــر بــود و از یــک رونــق
نســبی برخــوردار بودیــم .بعــد از آن بــه علــت گرانــی فــرش ایرانــی و پیدایــش رقبایــی
مثــل پاکســتان و افغانســتان و چیــن و هنــد و ترکیــه بــا اســتفاده از نقشــه هــا و طــرح
هــای ایرانــی بــه علــت پاییــن بــودن مــزد کارگــر و مصالــح ارزانتــر فــرش هایــی بــه
مراتــب ارزانتــر از فــرش ایرانــی عرضــه مــی کردنــد که لطمــه شــدیدی به فــرش ایرانی
خــورد البتــه مــی دانیــد کــه کیفیــت فــرش ایرانــی چیــز دیگــری اســت  .فــرش چین
کیفیــت ســطحی و بهایــی بــه مراتــب پاییــن تــر از فــرش ایرانــی دارد لــذا بــا تکیــه به
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رنگهــا و طــرح هــای امــروزی توانســته انــد از رقبــا جلــو بزننــد.
از رگال فــرش هایــش دو فــرش را بــا یــک نقشــه از کرمان نشــانم می دهــد و می گوید
یکــی را در ایــران و دیگــری را در هندوســتان بافتــه انــد  ،شــفافیت ،لطافــت و گــره های
ایرانــی کامــا رخســاره دارد کــه از ضمیــر فــرش ایرانــی خبر مــی دهد.
آقــای هوشــنام در ادامــه گفــت  :فــرش هــای مــا تــک و بــی رقیــب هســتند امــا تنــوع
و زمینــه رنگــی بــه روزی ندارنــد .بیشــتر زمینــه فــرش هــا الکــی  ،ســرمه ای یــا تیــره
هســتند .طــرح هــا نیــز پــرکار و بــا ریــزه کاری هــای فــروان و نرمندانــه هســتند ولــی
اینجــا بیشــتر زمینــه کــف ســاده بــا رنــگ هــای روشــن را میپســندند.
از حــدود ســال هــای  1800میــادی در شــهر فرانســه بــه نام های  :آبوســان و ســوانری
بــا فنــدگان فرانســوی فــرش هــای تاپســتری ( گلیــم  ،فــرش) یــا کوبلن مــی بافند که
اکثــرا حاشــیه لچــک دارنــد بــا یــک مدالیــون در وســط؛ کــه اینجا فــروش خوبــی دارد
اینهــا همــه ااهــام گرفتــه از فــرش کرمــان اســت .حــاال خیلــی هــا آمــده انــد همیــن
طــرح هــا را ماشــینی کــرده و قیمتــش را خیلــی تنــزل داده اند.
چــه خــوب اســت کــه در سیاســت کاری صــادرات فــرش بــه خــارج از کشــور ســایق
مشــتری را در کشــور مقصــد در نظــر بیاورنــد آنهــا طــرح هــای ســاده را می پســندند .
ســلیقه هــا مثــل افــکار عــوض مــی شــود .در طــرح رنــگ هــای پارچــه مبلمــان ،رنگ
هــای منــازل و دیزایــن آنهــا  ،کــف پــوش هــا و غیــره چنــد نفــر هســتند کــه رنــگ ها
ی ســال را بــه بــازار دنیــا ارائــه مــی نماینــد.
رنــگ هــا ثابــت نیســت از ســالی بــه ســال دیگرطــرح ها و نقشــه ها عــوض می شــوند،
البتــه هــر کــدام از ایــن مــوارد شــش یــا هفــت ســال بایــد بگــذرد کــه جایــش را بــه
رنــگ دیگــری بدهــد و ایــن فرصــت بــدی نیســت.
بعــد از کمــد کاری اش کاتالــوگ ســال  2017را بــه مــن مــی دهــد کــه نمونــه ای از
طــرح هــا و رنــگ هــا را داشــته باشــم  .او معتقــد اســت اینجا بــه نــوع گــره کاری ندارند
 ،درشــت بافــی و ریــز بافــی در درجــه دوم اهمیــت اســت یــا اصــا نیســت!
اینجــا طرفــدار رنــگ هــای زنــده هســتتند کــه به خانــه و کاشــانه شــان انــرژی خاصی
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بدهــد آنهــا چشــم نــوازی را طالبنــد ســلیقه هــا عوض شــده دیگــر رنگ الکی و ســرمه
ای و پوســت پیــازی زیــاد طرفــدار نــدارد .اینهــا طــرح هــای ســاده بــا رنــگ های ســال
کــه هفت هشــت ســال هــم مانــدگاری دارنــد و توســط طراحــان ارایه شــده میخواهند
 .طــرح کــف ســاده در رنــگ هــا و طیــف های طوســی و آبــی و قهــوه ای را خواســتارند.
او در ادامــه مــی گویــد :طراحــان و بافنــدگان مــا بایــد بــا حفــظ اصــول کار و اصالــت
نقــوش ایرانــی بعنــوان یــک برند از ســلیقه مشــتریان پیروی نماینــد  .بــا در نظر گرفتن
ایــن نکتــه کــه بایــد به ایــن طرح هــا جــان و کالبــدی تــازه داده شــود؛ نــوآوری نمایند.
اینجــا رنــگ هــای آبــی نفتــی و روشــن و طیــف هــای قهــوه ای را بــه عنــوان زمینــه
فــرش خیلــی مــی پســندند .
بعــد از یکنواختــی رنــگ هــای زمینــه ایشــان بــه ســایز فــرش هــا اشــاره مــی کنند که
بــا توجــه به مســاحت خانه هــای اینجــا و چیدمــان منــازل ســایزهای اســتاندارد (9*6
فــوت) و (10*8فــوت ) و (12*9فوت) میباشــد.
در حالیکــه مــرا بــه قســمت آفیــس نمایشــگاه بــرای صــرف نهــار هدایــت مــی کنــد
مــی گویــد  :آرزو دارد کــه بــا فرهنــگ ســازی و رقابــت صحیــح و راهنمایــی بیــن تولید
کننــدگان و طراحــان و رنگــرزان در هــر منطقــه بــا توجــه بــه تولیــد و آفرینــش طــرح
و رنــگ روز دنیــا فــرش هــر منطقــه را بــه صــورت برنــد درآورنــد مثــل فــرش هــای
هریــس کــه اینجــا شــناخته شــده اســت یــا ســاروق  ،تــا از تنــزل قیمــت جهانــی آن
جلوگیــری کــرده و همچــون گذشــته فرش ایــران بر تــارک فــرش های جهــان ،جایگاه
گذشــته خــود را بــاز یابــد .بــه هموطنــم قــول دادم کــه حــرف هــا و خواســته هایــش را
بــه گــوش دســت انــدرکاران مــی رســانم تــا من نیــز ســهم کوچکــی را در راه اعتــا این
بازمانــده هنــر ایرانــی ادا کــرده باشــم.
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آیین چهل سالگی موزه فرش ایران
در آئیــن چهــل ســالگی موزه ملــی فرش ایــران ،چهــل فــرش تاریخــی از دورهی
معاصــر در طبق ـهی نخســت موزه فرش بــه نمایــش درآمدنــد ،هفــت تختــه فــرش
از ایــن تعــداد بــه امانــت از مــوزهی ملــی ایــران گرفتــه شــده و دیگر فرشهــای دوره
صفویــه متعلــق بــه مــوزه ملــی فــرش ایــران هســتند.
ایرانی فــرش در
ـران
ـ
تاج
از
ـی
ـ
یک
همچنیــن بــرای همزمانــی ایــن نمایشــگاه ،میــرزازاده
ِ
آلمــان ۴۰ ،تختــه فــرش از دورهی معاصــر را در طبق ـهی دوم ایــن مــوزه در معــرض
نمایــش قــرار داده اســت ،ایــن نمایشــگاه تــا  ۱۵اســفند در موزهی ملــی فرش ایــران
برپاست.
علــی اصغــر مونســان ،معــاون رئیس جمهــور و رئیس ســازمان میراث فرهنگــی ،صنایع
دســتی و گردشــگری در آئیــن گرامیداشــت چهــل ســالگی موزه ملــی فرش ایــران
حضــور نیافــت ،عیســی کالنتــری معــاون رئیسجمهــور و رئیــس ســازمان محی ـط
زیســت بــه مــوزه ملــی فــرش ایــران آمد.
در پایــان ایــن آئیــن از شــیرین صوراســرافیل ،ســیروس پرهــام و ســیاوش آزادی نیز به
عنــوان چهــره هــای جــاودان فــرش ایــران بــا اهــدای تندیس تقدیر شــد.
فرش به دست فرهیختگان و مردم اعتال می یابد.
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سرنوشــت امــروز فــرش ایرانــی ،نتیجــه مداخلــه دولتهــا
در حــوزه فــرش اســت؛ دولــت نــه تاجــر ،نــه صنعتگــر ،نــه
خانهســاز و نــه هنرشــناس خوبــی اســت ،بنابرایــن دولــت نبایــد
در ایــن حــوزه دخالــت کنــد.

محمدرضــا کارگــر ،مدیــرکل امــور موزههــا و امــوال منقــول فرهنگیتاریخــی ســازمان
ث فرهنگــی روز  -چهارشــنبه  ۲۵بهمــن  -در آئیــن چهــل ســالگی موزه ملــی
میــرا 
فرش ایــران و گشــایش نمایشــگاه  ۴۰فــرش دوره صفــوی در مــوزهی ملــی فــرش
ایــران اظهــار کــرد :در دهــه  ۵۰اتفاقــات خوبــی در عرصه مــوزهداری کشــور افتــاد .موزه
هنرهــای معاصــر ،مــوزه فرش ،مــوزه آبگینــه ،فرهنگســرای نیــاوران مکانهای مــوزهای
بودنــد کــه ایجــاد شــدند و افــق جدیــدی در عرصــه مــوزهداری کشــور روشــن شــد.
ایشــان افــزود :عــاوه بــر مــوزه ملــی فــرش ،چنــد ســال گذشــته نیز مــوزه
فرش تخصصــی در آســتان قــدس رضــوی افتتــاح شــد .همچنیــن یک مــوزه تخصصی
فــرش حداکثــر تــا دو ســال آینــده در تبریــز افتتــاح میشــود و در واقــع آن نخســتین
مــوزه شــخصی فــرش میشــود کــه حــدود  ۲۰۰تختــه فــرش بــاارزش را در ایــن مــوزه
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بــه نمایــش میگــذارد.
وی بیــان کــرد :کشــوری کــه هنــرش بــه ایــن صــورت جهانگیــر شــده و کشــوری
کــه بــرای مفــروش کــردن زمیینــش اینگونــه هنرمندانــه عمــل میکنــد در ســایر
هنرهــا نیز همیــن طور اســت.
محمدرضــا کارگــر در ادامــه گفــت :امیدواریــم فرهیختگانی کــه به مــوزه فرش توجه
دارنــد در ســالهای آینــده نیــز بــه ایــن حــوزه کمــک کننــد .اینکــه امــروز فــرش در
جایــگاه واقعــی خــود از نظــر اقتصــادی قــرار نــدارد ،نتیجــه مداخلــه دولتهــا در
حــوزه فــرش اســت ،در نتیجــه امیدواریــم ایــن هنر بهدســت فرهیختــگان و مــردم از
نظــر تجــاری دوبــاره بــه اعتــای خــودش برســد.

تالش برای ارتقا جایگاه فرش ایرانی

مجیــد مهــدوی ،سرپرســت ادارهکل میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری
ث ایــران
تهران نیــز در ســخنان کوتاهــی گفــت :فــرش یکــی از گرانبهاتریــن میــرا 
اســت ،بســیاری از کشــورها ایــران را بــا فــرش ایرانــی میشناســند.
وی بــا بیــان اینکــه متأســفانه در ســالهای گذشــته آنطــور کــه بایــد و شــاید از
فــرش ایرانــی حمایــت نشــده اســت ،اظهــار کــرد :ادارهکل میراثفرهنگــی اســتان
تهــران تمــام تــاش خــود را ب ـهکار میبنــدد کــه بتوانــد جایــگاه فــرش ایرانــی را
ارتقــا دهد.

میدان مشق می تواند میدان موزههای کشور باشد

محمدحســن طالبیــان  -معــاون میراثفرهنگــی ســازمان میراثفرهنگــی،
صنایعدســتی و گردشــگری  -کــه عصــر روز چهارشــنبه  ۲۵بهمــن در آئیــن چهــل
ســالگی مــوزه ملــی فــرش ایــران و گشــایش نمایشــگاه  40فــرش دوره صفــوی در
مــوزهی ملــی فــرش ایــران ســخن میگفــت ،ادامــه داد :تقریبــا اوایــل انقــاب کمتــر
از  ۷۰مــوزه فعــال در کشــور داشــتیم ،امــا خوشــبختانه اکنــون ایــن موزههــا به بیش
از  ۶۵۰مــوزه رســیده اســت.
او افــزود :ســازمان میراثفرهنگــی معمــوال همیشــه در انتهــای جــدول بودجه کشــور
قــرار دارد ،در نتیجــه بــرای تکمیــل ،نگهــداری و ...موزههــا نیزمنــد کمــک ســایر
بخشهــا هســتیم .بــا ایــن حــال ســال گذشــته  ۱.۵میلیــارد تومــان بودجــه عمرانی
بــرای ســاماندهی مخــازن موزههــا تخصیــص داده شــد ،در حالیکــه کل بودجــه
مــوزهای کشــور  ۲۰میلیــارد تومان اســت.
بــه اعتقــاد وی در ایــن شــرایط لــزوم مشــارکت بخــش خصوصــی در ایــن حــوزه بــه
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صــورت جــدی احســاس میشــود.
او بــر لــزوم وقــف در حــوزه فرهنگــی اشــاره کــرد و افــزود :متأســفانه وقــف در ایــن
حــوزه ناچیــز اســت و بایــد توســعه پیــدا کنــد .هنــر فــرش ،تزیینــات معمــاری،
هنرهــای ســنتی دســتی از یگدیگــر جــدا نیســتند و آیینــه همدیگرنــد.
وی بــا اشــاره بــه مطــرح شــدن بحــث ایجــاد موزههــای ملــی بــه صــورت جــدی
از زمــان حضــور رئیــس کنونــی ســازمان میــراث فرهنگــی ادامــه داد :برایــن اســاس
قــرار شــد ســازمان میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری بــر موزههــای ملــی
ماننــد مــوزه فــرش نظــارت کنــد.
طالبیــان بــا بیــان اینکــه خوشــبختانه نمایــش ذخایــر فرهنگــی کشــوردر حــال
گســترش اســت ،اظهــار کــرد :به عنــوان مثال نمایشــگاهی در مــوزه ملی برگزار شــد
و در آن جواهــرات ســلطنتی در معــرض نمایــش قــرار گرفــت و جواهرســازان بســیار
زیــادی از ایــن جواهــرات ســلطنتی الهــام گرفتنــد.
او اضافــه کــرد :موزههــا حتمــا بایــد بــا توجــه بــه ماهیــت خــود از ســایر موزههــا
شــئی امانــت بگیرنــد و بــه آنهــا اشــیای مــوزهای امانــت دهنــد .مــوزه فــرش نیــز
بایــد بــا ســایر موزههــای فــرش پیونــد برقــرار کنــد.
معــاون میراثفرهنگــی ســازمان میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری
بــا اعــام اینکــه اخیــرا مصوب ـهای تصویــب شــد کــه بــه دنبــال آن «عیــن درآمــد
موزههــا بــه خــود موزههــا برگــردد» ،توضیــح داد :بســیاری از ســازمانها و نهادهــا،
ســاختمانهای تاریخــی زیــادی را در اختیــار دارنــد ،ایــن موزههــا بایــد بــرای
موزههــای ملــی کشــور اختصــاص داده شــود .بــه عنــوان مثــال اگــر شــهرداری و
وزارت خارجــه همراهــی داشــته باشــند میتــوان بــا اســتفاده از ســاختمانهای
اطــراف میــدان مشــق ،ایــن میــدان را بــه میــدان موزههــای کشــور تبدیــل کــرد.

مدیریت موزه فرش را از استانی به سازمانی ارتقا دهید

حمیــد کارگــر ،رئیــس مرکز ملــی فرش ایــران نیــز در ســخنان کوتاهــی اظهــار
کــرد :فــرش ایرانــی محبــوب همه اســت ،متأســفانه ارزشهــای فــرش ایرانــی را پاس
نداشــتهایم .موزه فرش ایــران جایگاهــی ملــی دارد ،در نتیجــه بایــد بــه ایــن مــوزه
نگاهــی ملــی وجــود داشــته باشــد.
او ســپس خطــاب بــه معــاون میــراث فرهنگــی کشــور گفــت :معتقــدم ایــن مــوزه
بــه جــای ایــن کــه زیــر نظــر ادارهکل میراثفرهنگــی اســتان تهــران باشــد ،زیرنظــر
ســازمان میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری قــرار گیــرد ،ایــن مــوزه نبایــد
در ســطح اســتانی محــدود شــود.
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استادسیروسپرهام
بنــده ایــن افتخــار را دارم کــه از زمــان تاســیس مــوزه ملــی فــرش ایــران ،خدمتگــزار
مــوزه باشــم و امیــدوارم تــا زمانیکــه زنــده هســتم نیــز توفیــق خدمــت داشــته باشــم.
وی ضمــن تشــکر از تمامــی دســت انــدر کاران ایــن مراســم گفــت :ایــن مراســم یکــی
از بــه یــاد ماندنــی تریــن مراســم هــای فــرش دســتباف ایرانــی اســت .نمایــش چهــل
قطعــه فــرش نفیــس صفــوی در مــوزه کار ســاده ای نیســت و تقــارن آن بــا چهلمیــن
ســالگرد تاســیس مــوزه ملــی فــرش ایــران ،تقابــل ســعدین اســت .از آن جــا کــه عــدد
چهــل از اعــداد خوشــنام در ادبیــات فارســی اســت و از چهــل حــوض اصفهــان تا چهل
تــن شــیراز شــاهد آن هســتیم و ترانــه ای عامیانــه نیــز بــا ایــن مضمــون وجــود دارد،
ماننــد :یــک حمومــی ســیت بســازم چهــل ســتون ،چهــل پنجــره؛ ایــن تقــارن را ارج
مــی نهیــم.

توجه به دورههای مغفول مانده فرش

شــیرین صوراســرافیل نویســنده و پژوهشــگر فرش ایران نیز در ســخنانی در این آیئن،
متولیان مــوزه فرش درخواســت کــرد تــا فرصــت شناســایی برخــی از دورههــای
از
ِ
تاریخــی مغفــول مانــده در مــورد فــرش ایرانــی را مــورد بررســی قــرار دهنــد.
وی افــزود :موزههــا دریچههــای تاریخــی کشــورند ،بهویژه مــوزه فرش کــه بــه دلیــل
بــار فرهنگــی خاصــی کــه فــرش روی دوش خــود حمــل میکنــد ،میتوانــد منبــع
اطالعاتی گســتردهای باشــد.
او بــا بیــان اینکــه بایــد دورههــای مغفــول و مظلــوم مانده فرشهای تاریخــی بهویــژه
در دو دهــه نخســت قــرن  ۱۴مــورد توجــه قــرار گیــرد ،افــزود :دورهی قاجــار یکــی از
دورههایــی اســت کــه کمتریــن اطالعــی از ســازندگان و تولیدکننــدگان فرشهــای آن
دوره وجــود نــدارد ،هــر چنــد در تاریــخ فــرش ایران ،بســیار درخشــان اســت.
وی تاکیــد کــرد :بایــد د ِر موزههــا بــه ســمت جوانــان بــاز شــود تــا بتواننــد داشــتههای
گذشــتگان در ایــن حــوزه را از نزدیــک ببیننــد و با آن آشــنا شــوند.
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فرشهای موزه فرش ،بیمار و فرتوت هستند

رضــی میــری ،فرششــناس و هنرمنــد فــرش ایرانــی ،نیــز در ســخنانی در ایــن آئیــن
اظهــار کــرد :هــر چنــد  ۴۰ســال پیــش و در زمــان تاســیس مــوزه فــرش ،بــه آینــده
و مقیاسهــای امــروزی یــک مــوزه توجــه نمیشــد ،امــا ایجــاد چنیــن مــوزهای در
گذشــته بســیار جــای تقدیــر دارد.
او بــا بیــان اینکــه امــروز مــوزهی فــرش ایــران یــک کــودک  ۴۰ســاله اســت،
ادامــه داد :ای کاش مدیــر اداره کل موزههــا در صحبتهــای خــود آمــاری نیــز از
تعداد فرشهای محافظــت شــده در طــول  ۴۰ســال گذشــته مــیداد.
وی بــا بیــان اینکــه در طــول  ۴۰ســال گذشــته از وضعیــت انبارهــا
و فرشهای موزه ملــی فرش ایــران اطالعــات کافــی دارد ،اضافــه کــرد :میدانــم کــه
متاســفانه امــروز ایــن فرشهــا در وضعیــت خوبــی نیســتند ،آن یــک کــودک چهــل
ســاله فرتــوت و بیمــار و آزرده اســت.
او همچنیــن در بخــش دیگــری از صحبتهایــش بــا بیــان اینکــه فــرش ایرانــی در
خــارج از کشــور بــه ارزش مــادی کمــی فروختــه میشــود و ارزش معنــوی آن اصــا در
نظــر گرفتــه نمــی شــود ،خطــاب بــه نســل جــوان گفــت :امــروز توانمندیهایمــان را
در ســایه چیزهایــی میبینیــم کــه بــوی از فــرش ایرانــی نبردهانــد ،در حالــی کــه ایــن
فرشهــا قــرار اســت آینــدهی میــراث فرهنگــی باشــند.
غالمعلــی ملول یکــی از اهــدا کننــدگان فــرش بــه مــوزه فــرش ایــران نیــز کــه ۲۸
قطعــه فــرش بــه ایــن مــوزه اهــدا کــرده اســت ،در ســخنان کوتاهــی اظهــار کــرد:
هــر چنــد ایــن فرشهــا نــزد محفــوظ شــده بــود و مــن بــه بهتریــن شــکل از آنهــا
نگهــداری میکــردم ،امــا فکــر کــردم اگــر در معــرض دیــد عمــوم قــرار بگیــرد بهتــر
اســت ،ایــن هدیـهای از طــرف مــن بــه ملــت ایــران اســت.
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رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی تهران:

از بــازار یــک میلیــاردی صــادرات فــرش بــه  ۲۰۰میلیــون دالر رســیدیم /صــادرات بــه
آمریــکا از ســر گرفتــه شــد
رئیــس کمیســیون صــادرات اتــاق بازرگانــی تهــران گفت :مــا زمانــی در بدتریــن حالت
 ۵۰۰میلیــون دالر صــادرات فــرش داشــتیم در ســالهایــی بــه یــک میلیــارد و ۷۰۰
میلیــون دالر نیــز رســید امــا االن بــه زحمــت بــه  ۲۰۰میلیــون دالر میرســد.
اقتصادگــردان ســید رضــی حاجیآقامیــری در خصــوص وضعیــت بــازار فــرش
دســتباف گفــت :متاســفانه رکــودی کــه در بــازار حاکــم اســت بــر روی بــازار فــرش
دســتباف نیــز تاثیــر گذاشــته اســت بــه طــوری کــه هیــچ تفاوتــی با ســال قبــل نکرده
و فقــط مقــدار کمــی مــا افزایــش صــادرات داشــتیم کــه آن هــم بــه دلیــل برجــام بوده
اســت.
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانی افــزود :یکی از شــرایط منــدرج در برجــام حذف
تحریــم صــادرات فــرش ایــران بــه آمریــکا بــود کــه بــا حــذف این تحریــم ما توانســتیم
مقــدار کمــی صــادرات به آمریکا داشــته باشــیم.
وی در خصــوص بــاال رفتــن واردات فــرش در ســال جــاری گفــت :بــه طــور حتــم ایــن
موضــوع در خصــوص فــرش ماشــینی و صنایــع دســتی اســت زیــرا هنــوز چینیهــا
نتوانســتهاند در فــرش دســتباف از مــا پیشــی بگیرنــد .البته ما در ســال جــاری مقداری
اســترداد فــرش از اروپــا داشــتیم کــه آن مقــداری نبــوده کــه جــزو آمــار به حســاب آید.
وی تصریــح کــرد :زمانــی فــرش دســتباف جــزو کاالهــای اســتراتژیک صادراتــی ایــران
بــود امــا بــا اتفاقاتــی کــه در سیاســت خارجــی مــا رخ داد و تحریمهایــی که اعمال شــد
مــا دیگــر آن بــازار را از دســت دادیــم .زمانــی هامبــورگ آلمــان پایتخت صــادرات فرش
ایرانــی بــود امــا امــروز شــما در این شــهر چیــزی از فــرش نمیبینیــد .متاســفانه بازارها
و فرصتهایــی را کــه مــا در عرصــه فــرش دســتباف داشــتیم بــه دلیــل غیبــت چنــد
ســاله در بازارهــای جهانــی از دســت دادیــم و االن ســخت اســت کــه دوبــاره بتوانیــم آن
بازارهــا را بــه دســت آوریــم .مــا زمانــی در بدتریــن حالــت  ۵۰۰میلیــون دالر صــادرات
فــرش داشــتیم در ســالهایی بــه یــک میلیــارد و  ۷۰۰میلیــون دالر نیز رســید امــا االن
بــه زحمــت بــه  ۲۰۰میلیــون دالر میرســد.
حاجیآقامیــری اضافــه کــرد :از ســوی دیگــر مــا باید بحث تبلیغــات و شناســاندن فرش
را در بازارهــای جهانــی جــدی بگیریــم .اینکــه در کتــاب داســتانها و ســفرنامههای
خارجــی نوشــتهاند فــرش ایرانــی کاالی ارزشــمندی اســت کافــی نیســت بلکــه بایــد با
پخــش کلیپهــا و برگــزاری ســمینارها و نمایشــگاههای مختلــف ایــن غیبــت جبــران
شو د .
معــاون صنایــع دســتی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری خراســان
شمالی:

آلمانــی هــا بــه بافنــدگان فــرش ترکمــن خراســان
شــمالی ســفارش بافــت قالــی دادنــد

معــاون صنایــع دســتی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری خراســان
شــمالی از شــروع چلــه کشــی و بافــت قالــی ســفارش داده شــده توســط گردشــگران
آلمانــی بــه دســت بانــوی ترکمــن در اقامتــگاه بومگــردی روســتای دویــدخ شهرســتان
راز و جــرگالن خبــر داد.
اقتصادگــردان_ علــی عابــدی بــا اشــاره بــه اینکــه اســتان خراســان شــمالی در حــوزه
فــرش از قابلیــت هــای باالیــی برخــوردار اســت و تنــوع فــرش بســیار زیــاد مــی باشــد
اظهــار کــرد :گردشــگران بســیاری از شــهرها و نقــاط مختلــف بــرای اقامــت اینجــا را
انتخــاب مــی کننــد کــه از ظرفیــت هــا و توانمنــدی هــای بانــوان ترکمــن و مــردم
منطقــه دیــدن میکننــد.
وی بــدون اشــاره بــه میــزان متــراژ ســفارش داده شــده قالی توســط گردشــگران آلمانی
گفــت :فــرش 2رو و تــک روی ابریشــم خــاص ایــن منطقــه اســت و در دنیا نظیــر ندارد
و گردشــگران زیــادی بــرای دیــدن ایــن فــرش کــه حاصــل زحمــات زنــان پرتــاش و
خــاق ترکمــن اســت بــه جــرگالن ســفر می کنند کــه در ایــن اقامتــگاه که فرصتــی را
بــرای معرفــی و فــروش فــرش ابریشــم فراهــم مــی کنــد می تــوان مهمانــان را بــا دیگر
ظرفیــت هــای منطقــه آشــنا کــرد و بــرای توســعه و رونــق اقتصــادی قدم برداشــت.
عابــدی بــا بیــان اینکــه دو مــاه قبــل فــرش 2روی روســتای دویــدوخ در نمایشــگاه
توانمنــدی هــای جمهــوری اســامی در کشــور ایتالیــا بــه نمایــش درآمــد افــزود :فرش
ترکمــن بــه دلیــل هنــری خاصــی کــه در آن بــه کاررفتــه و نقــش هــای ریــزی کــه در
آن اســتفاده مــی شــود مــورد توجــه و عالقــه بســیاری از کشــورهای خارجی می باشــد
کــه از آن خریــداری میکننــد.
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فــرش 2روی تمــام ابریشــمی ترکمنــی کــه در روســتای دویــدوخ ایــن اســتان بافتــه
میشــود بــا توجــه بــه ضخامــت کــم و زیبایــی بــی نظیــر ،کاری فــوق العــاده و منحصر
بــه فــرد اســت کــه از زیباتریــن صنایــع دســتی کشــور محســوب مــی شــود.
روســتای  450خانــواری دویــدوخ دو هــزار و  600نفــر جمعیــت دارد کــه هــر خانــواده
دارای یــک دار قالــی اســت کــه اکثــر قالــی هــای بافتــه شــده ایــن روســتا بــه صــورت
2رو و تمــام ابریشــمی اســت کــه بافــت هــر قالیچــه ســه متــری حــدود هفــت مــاه بــه
طــول میانجامــد.
در خراســان شــمالی حــدود  18هــزار کارگاه قالیبافــی بــا  23هــزار بافنــده وجــود دارد
و طبــق گــزارش اتحادیــه فرشــبافان ،ایــن اســتان حــدود  9درصــد از تولیــد فــرش
دســتباف ایــران را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

روزهای آفتابی و رنگارنگ بازار فرش و گلیم ایالم

صنایعدســتی ،یکــی از درآمــدزا تریــن بخشهــای تولیــدی کشــور اســت کــه در
ســالهای اخیــر توجــه زیــادی بــه آن شــده و در کنــار اشــتغالزایی بــاال ،رشــد و
شــکوفایی اقتصــادی بســیاری از مناطــق کشــور بویــژه جوامــع محلــی را در پی داشــته
اســت.
اقتصادگــردان در ایــن میــان اســتان ایــام ،بــا صــادرات  7.6میلیــون دالری صنایــع
دســتی در ســالهای اخیــر توانســته ســهم باالیــی از درآمدهــای ایــن بخــش را
بــه خــود اختصــاص دهــد و تاثیــر مثبتــی در رشــد اقتصــادی و تامیــن معیشــت
روســتاییان و عشــایر ایــن اســتان داشــته باشــد .اگرچــه در اســتان ایــام  322رشــته
فعــال صنایعدســتی وجــود دارد ،امــا صنایعدســتی در ایــن اســتان مقول ـهای اســت
کــه اهمیــت آن در ســالهای اخیــر بهعنــوان صنعتــی درآمــدزا و تاثیرگــذار در رشــد
اقتصــادی روشــن و مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .میــان صنایعدســتی ایــن اســتان،
گلیــم نقــش برجســته ســرآمدتر بــوده و عــاوه بــر اســتان و کشــور ،آوازه جهانــی دارد.
اختــراع هنــر گلیــم نقــش برجســته از ســوی یــک بانــوی ایالمــی ،مهمتریــن رویــداد
فرهنگــی و صنعتــی اســتان ایالم اســت که نشــاندهنده مســتعد بــودن جوانــان ایالمی
در تولیــد یــا اختــراع صنایعدســتی جدیــد و معرفــی آن بــه جهــان اســت .در واقــع
بیشــتر بــار تولیــدی صنایعدســتی ایــام بــر دوش جامعــه عشــایری و صنایعدســتی
جامعــه روســتایی اســت .البتــه بخشــی نیــز صنایعدســتی جامعــه شــهری اســت.
هنوز دغدغه فروش داریم
البتــه بــا وجــود توســعه کمــی و کیفــی ایــن صنایع ،همچنــان این حــوزه با مشــکالتی
مواجــه اســت؛ مشــکالتی کــه نورالدیــن محســنی ،معــاون صنایــع دســتی اداره کل
میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری اســتان ایــام مهمتریــن آن را در بحــث
فــروش محصــوالت صنایعدســتی میدانــد کــه باعــث شــده صنایــع ایــام جایــگاه
خــود را در کشــور و هــم در ســطح جهــان پیــدا نکنــد.
معــاون صنایعدســتی اداره کل میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری اســتان
ایــام میگویــد :در حــال حاضــر تولیدکننــدگان صنایعدســتی ،هــم بهعنــوان
تولیدکننــده و هــم فروشــنده محصــول هســتند کــه خــود ایــن بهعنــوان یــک معضل
بهشــمار مـیرود .تولیدکننــدگان نبایــد دغدغــه فــروش محصــول داشــته باشــند کــه
در اســتان ایــن مشــکل وجــود دارد .محســنی بــا بیــان ایــن کــه بیشــتر کارگاهداران و
فعــاالن حــوزه صنایعدســتی مــا یــا خانمهــای خانـهدار یــا افــرادی هســتند کــه تــوان
مراجعــه بــه شــهرهای دیگــر بــرای بازاریابــی محصــول ندارنــد ،میافزایــد :در راســتای
حــل ایــن مشــکل بایــد بخــش خصوصــی وارد کار شــود ،درحالی کــه اکنون متاســفانه
صنایعدســتی بــه روشــی تعریــف شــده کــه هــم تبلیغــات و هم فــروش محصــول فقط
بایــد از طریــق میــراث فرهنگــی صــورت گیــرد.
مزیت مرزی بودن استان
معــاون صنایعدســتی اداره کل میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری اســتان
ایــام بــه مزیتمــرزی بــودن ایــام هــم اشــاره میکنــد و میگویــد :بــا توجــه بــه ایــن
کــه اســتان ایــام ،شــاهراه ورود عتبــات عالیــات اســت ،ایــن خــود بهتریــن موقعیــت
بــرای اســتان محســوب میشــود ،زیــرا از ایــن طریــق ،هــم میتوانیــم صنعت توریســم
را در اســتان گســترش دهیــم و هــم ایــن کــه صنایــع دســتی اســتان را بیشــتر معرفی
کنیــم .محســنی بــه دو نمایشــگاه بــزرگ صنایعدســتی و نمایشــگاههای کوچکتــری
اشــاره میکنــد کــه در اربعیــن حســینی در شــهر ایــام و شهرســتانهای اســتان برپــا
شــد و ســپس میافزایــد :برپایــی ایــن نمایشــگاهها گرچــه اقدامــی نــو و قابــل تامــل
بــود ،امــا کافــی نیســت؛ زیــرا از اســتان ایــام در طــول ســال تــردد زوار وجــود دارد و
میتــوان در مهــران بازارچــه صنایعدســتی برپــا کــرد کــه ایــن البتــه بســتگی بــه ورود
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بخــش خصوصــی دارد .گرچــه مــا نیــز ایــن بخــش را حمایــت خواهیــم کــرد.
صادرات 6/7میلیون دالری
معــاون صنایعدســتی اداره کل میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری اســتان
ایــام در عیــن حــال بــه صــادرات خــوب صنایعدســتی اســتان در  9ماهــه اول ســال
اشــاره و میــزان آن را هفــت میلیــون و  600هــزار دالر عنــوان کــرد کــه رقــم بســیار
خوبــی اســت.
محســنی بــه گلیــم نقــش برجســته اســتان هــم اشــارهای کــرد و گفــت :ایــن اثــر در
آثــار معنــوی کشــور ثبــت ملــی شــده و هماکنــون نیــز در تالشــیم نشــان جغرافیایــی
گلیــم نقــش برجســته را در اســتان بگیریــم .ضمــن ایــن کــه برنامههــای خوبــی در این
خصــوص انجــام و بــرای شــهر جهانــی اســتارت ایــن کار نیــز زده شــده ،گرچــه در ایــن
حــوزه هــم نیازمنــد ورود بخــش خصوصــی هســتیم.
فرش ایالم در بازار خارجی
فــرش دســتباف اســتان ایــام هــم مقولــه دیگــری اســت کــه جمیــل شــوهانی ،معاون
امــور بازرگانــی و توســعه تجــارت ســازمان صنعــت و معــدن اســتان ایــام دربــاره آن
میگویــد :فرشدســتباف اســتان قدمــت بســیاری دارد و از کیفیــت بســیار باالیــی
برخــوردار اســت ،از همیــن رو هــم اکنــون بــه کشــورهای حاشــیه خلیج فــارس و بعضا
کشــورهای اروپایــی از جملــه آلمــان ،ایتالیــا ،چیــن و حتــی به کشــور آمریکا نیــز صادر
میشــود.
بــه گفتــه معــاون امــور بازرگانــی و توســعه تجــارت ســازمان صنعــت و معــدن اســتان
ایــام 14 ،تشــکل و نهــاد در حــوزه تولیــد فــرش دســتباف در اســتان فعالیــت میکنند
و بیــش از  14هــزار بافنــده در اســتان ایــام شناســایی شــده کــه از ایــن تعــداد بیش از
ده هــزار نفــر تحــت آمــوزش بافندگــی مقدماتی فــرش قــرار گرفته انــد و بیــش از 213
کالس دوره آموزشــی در ایــن زمینــه برگــزار شــده اســت .همچنیــن تاکنــون بیــش از
 280مجــوز تاســیس کارگاه قالیبافــی در اســتان صادر شــده اســت.
شــوهانی بــا بیــان ایــن کــه از ســال  82تاکنــون  200میلیــارد ریــال اعتبــار در قالــب
اعتبــارات قــرض الحســنه ای ،مشــاغل خانگــی ،زودبــازده در قالــب اعتبــارات در ایــن
حــوزه پرداخــت شــده اســت ،میافزایــد :تولیــد فــرش در ســال گذشــته بیــش از 6518
مترمربــع بــوده کــه ایــن میــزان نســبت بــه ســالهای گذشــته  20درصد رشــد داشــته
اســت .در  9ماهــه امســال نیــز  3613مترمربــع فرش در اســتان تولید شــده که نســبت
بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته  6درصــد رشــد داشــته اســت.
تسهیالتخوببرایمشاغلخانگی
معــاون امــور بازرگانــی و توســعه تجــارت ســازمان صنعــت و معــدن اســتان ایــام بــا
اشــاره بــه اعتبــارات و تســهیالت حــوزه فــرش و صنایــع دســتی میگویــد :هماکنــون
دولــت اعتبــارات خاصــی را در حــوزه مشــاغل خانگــی و روســتایی ابالغ کرده اســت که
قصــد داریــم تعــداد خاصــی از ایــن مشــاغل را بهصــورت تســهیالت قرضالحســنهای و
کارمــزد  4درصــد پوشــش دهیــم.
بــه گفتــه شــوهانی ،بــر همیــن اســاس اکنــون حــدود  200نفــر شناســایی شــده انــد
کــه پرونــده آنهــا تکمیــل و آمــاده معرفــی بــه بانــک بــرای دریافــت تســهیالت اســت.
اعتباری نزدیک به دو میلیارد تومان برای این بخش در نظر گرفته شده است.

ســهم صنایــع دســتی از مجــوز  ۵/۱میلیــارد دالری
بــرای بهبــود کســب و کار مناطق روســتایی /توســعه
صنایــع دســتی و فــرش نیــاز هنرمنــدان اســت

رئیــس فراکســیون فــرش و صنایــع دســتی مجلــس اعــام کــرد کــه صنایع دســتی از

بیشــتر بــر توســعه صنایــع دســتی و فــرش اســت ،افــزود :حمایــت از فــرش و صنایــع
دســتی از ضرورتهــای امــروز جامعــه ایرانــی اســت چراکــه عــاوه بــر ایجــاد اشــتغال
ارزآوری باالیــی بــرای کشــور بــه همــراه دارد.
وقفچــی بیــان کــرد :در ایــن طــرح وظایفــی بــه دولــت ،صنــدوق کارآفرینــی امیــد و
ســازمان میــراث فرهنگــی جهــت حمایــت و تامیــن مســائل مالــی این صنــدوق محول
شــده اســت.
وی ادامــه داد :عــاوه برمــوارد فــوق از صنایــع دســتی حمایتهــای دیگــری نیــز
میشــود کــه بهعنــوان نمونــه میتــوان بــه اجــرای قانــون برداشــت یــک و نیــم
میلیــارد دالر از صنــدوق توســعه ملــی بــرای بهبــود کســب و کار و ایجــاد اشــتغال در
مناطــق روســتایی ،عشــایری و شــهرهای زیــر  ۱۰هــزار نفــر اشــاره کــرد.
رئیــس فراکســیون فــرش و صنایــع دســتی مجلــس ادامــه داد :بــا جامعتــر شــدن ایــن
طــرح شــمولیت آن نیــز بیشــتر میشــود در حالــی در گذشــته عناوین فــرش و صنایع
دستی در این طرح نبود.

مجــوز برداشــت یــک و نیــم میلیــارد دالری از صنــدوق توســعه ملی برای بهبود کســب بهره مندی از یارانه خرید نرم افزار طراحی فرش

و کار در مناطــق روســتایی ،بهرهمنــد خواهنــد شــد.
اقتصادگــردان_ علــی وقفچــی بــا اشــاره بــه مصوبــات مجلــس در قالب طــرح حمایت
از هنرمنــدان ،اســتادکاران و فعــاالن صنایــع دســتی ،گفــت :از آنجــا کــه ایــن طــرح
مــورد توجــه و حمایــت مجلس اســت ،نماینــدگان درصدد رفــع ایــرادات وارده از ســوی
شــورای نگهبــان برآمدنــد بــه همیــن دلیــل بــه تازگــی در صحــن علنــی بــه منظــور
حمایــت ،توســعه و ترویــج صنایع دســتی و تشــویق و تکریم هنرمندان ،پیشکســوتان و
فعــاالن بخــش صنایع دســتی و فــرش دســتباف عنوان «صنــدوق احیــا و بهره بــرداری
از اماکــن تاریخــی و فرهنگــی» بــه «صنــدوق توســعه صنایــع دســتی و فــرش و احیــا
و بهــره بــرداری از اماکــن تاریخــی و فرهنگــی» اصــاح شــد چراکــه بــا اضافــه شــدن
عبــارت توســعه صنایــع دســتی و فــرش ،ایــن طــرح شــفافتر شــده اســت.
نماینــده مــردم زنجــان در مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه نیــاز هنرمنــدان
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مرکــز ملــی فــرش ایــران نســخه هــای نــرم افــزار طراحــی فــرش بوریــا را بــا شــرایط و
یارانــه در اختیــار طراحــان و تولیــد کننــدگان قــرار مــی دهــد.
اقتصادگــردان_ در راســتای بهبــود فرایندهــا و ارتقــای توان ســفارش پذيــري در زمينه
طراحــی و توليــد فــرش دســتباف ،ایــن مرکــز در ادامــه برنامــه ســالهای پیــش ،تعداد
محــدودی از نســخه هــاي نــرم افــزار طراحــي فــرش بوريــا را بــا يارانه پيش بيني شــده
و شــرایط در اختيــار طراحــان و تولیدکننــدگان فــرش کشــور قرار مــیدهد.
براســاس ایــن گــزارش؛ شــرایط و چگونگــی انتخــاب متقاضیــان نــرم افــزار بوریــا بــه
شــرح ذیــل مــی باشــد.
مشخصات و نحوه بهره برداری از نرم افزار:
 -1تخفیــف تنهــا شــامل نــرم افــزار طراحــی فــرش بوریــا نســخه اســتاندارد(آخرین
ویرایــش) مــی باشــد.
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 30% -2قیمت پایه هر نرم افزار توسط متقاضی پرداخت می شود.
قيمــت پايــه هــر نــرم افزار000/120/41ريــال بــا احتســاب مالیــات بــر ارزش افــزوده
اســت کــه بــا احتســاب یارانــه تخصیصــی مبلــغ 000/426/12ریــال توســط متقاضــی
پرداخــت خواهــد شــد.
 -3نرم افزار تنها به زبان فارسی خواهد بود.
 -4متقاضــی پــس از تاییــد و معرفــی کتبــی بــه شــرکت ســازنده توســط مرکــز در
کالســهای آموزشــی شــرکت نمــوده و پــس از قبولــی در آزمــون مشــمول دریافت فقط

یــک عــدد نــرم افــزار بــا قفــل ســخت افــزاری مشــخص و غیــر قابــل واگــذاری بــه غیر
خواهد شــد.
شرایط افراد جهت دریافت نرم افزار:
 -1فعــال بــودن در امــر تولیــد طــرح و نقشــه فــرش دســتباف در منطقــه (دارا بــودن
یکــی از مــدارک ذیــل)
دارا بــودن کارت شناســایی یــا جــواز تاســیس و بهــره بــرداری و یــا پروانه کســب
واحدهــای تولیــد طــرح و نقشــه فرش
عضویــت در انجمــن طراحــان و نقاشــان فــرش اســتان (ارایــه معرفــی نامــه از
انجمــن مربوطــه مبنــی بــر عضویت)
 ارایــه معرفــی نامــه از تعاونــی هــا و اتحادیــه هــای تعاونــی شــهری یــا روســتاییفــرش دســتباف  ،شــرکت ســهامی فــرش ایــران و یــا ســایر تشــکلهای معتبــر مرتبــط
بــا فــرش دســتباف مبنــی برفعالیــت در زمینــه طراحــی و تولیــد نقشــه بــرای ایشــان
 2فعــال بــودن در زمینــه تولیــد فــرش دســتباف به صــورت متمرکز ویــا غیر متمرکزبــا مدیریــت متمرکــز( ارایــه پروانــه تولیــد و یا بهره بــرداری از ســازمان صنعــت و معدن
وتجارت اســتان)

امیدواریــم در ســال  ۲۰۱۸هموطنــان و گردشــگران خارجــی از ایــن آثــار دیــدن کننــد.
اســتاندار آذربایجانشــرقی اضافــه کــرد :همچنیــن بــا توجــه به انتخــاب تبریــز از لحاظ
فرهنگــی بـ ه عنــوان پایتخت گردشــگری جهــان اســام ،آثــار تاریخی و میــراث معنوی
تبریــز در موزههــا خودنمایــی میکننــد.
احــداث مــوزه فــرش بــا  ۱۲هــزار مترمربــع زیربنــا در تبریــز /آغــاز عملیــات اجرایــی
مجــدد مــوزه فــرش تــا یــک مــاه آینــده
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه انتخــاب تبریــز بـ ه عنــوان شــهر جهانــی فــرش بیــان کــرد:
بــا توجــه بــه ایــن مســئله بایــد مــوزهای در خــور شــأن شــهر جهانــی فــرش در تبریــز
داشــته باشــیم بــر ایــن اســاس پــروژه مــوزه فــرش بــا  ۱۲هــزار مترمربــع زیربنــا در
دســت احــداث اســت.
خدابخــش بیــان کــرد :تــا بــه امــروز  ۱۴میلیــارد تومــان بــرای مــوزه فــرش هزینــه
شــده و حــدود  ۱۴میلیــارد دیگــر نیــاز اســت ،بــا توجــه بــه اینکــه هشــت ســال از آغاز
عملیــات آن میگــذرد و تــا بــه امــروز بــه دلیل مشــکالتی پــروژه تعطیــل بــوده ،تالش
خواهیــم کــرد تــا یــک مــاه آینــده عملیــات اجرایــی آن مجــددا ً شــروع شــود.
وی خاطرنشــان کــرد :قطعـاً وجــود چنیــن مــوزهای در معرفــی آثــار فــرش و آموزشها
و مطالعــات در خصــوص صنعــت فــرش تأثیرگذار خواهــد بود.
اســتاندار آذربایجانشــرقی بیــان کــرد :یکــی از اهــداف اصلــی گردشــگران خارجــی که
تبریــز را بهعنــوان مقصــد گردشــگری خــود انتخــاب کردهانــد ،موزههــا هســتند کــه
انشــاءاهلل آییــن موزههــا را بایــد فعــال کنیــم.
وی بــا اشــاره بــه راهنمایــان گردشــگری در موزههــا و ارائــه توضیحــات در خصــوص آثار
موجــود بــه زبانهــای مختلــف دنیــا بــرای گردشــگران خارجــی ادامــه داد :قطعـاً ۵۰
درصــد موضــوع در بحــث معرفــی هــر چـ ه بهتــر موزههــا ارائــه توضیحــات ارزشــمند،
جامــع و کامــل اســت کــه همــکاران گردشــگری بایــد توضیــح دهند.
شــروع کاوش در مجموعــه ربعرشــیدی توســط کاوشــگران آلمانــی /ظرف  ۲مــاه آینده
ربعرشــیدی آمــاده پذیرایــی از بازدیدکننــدگان میشــود.
خدابخــش در ادامــه در خصــوص موضــوع ربعرشــیدی تبریــز بــا بیــان اینکه آنچــه باید
در مــورد تبریــز  ۲۰۸دنبــال کنیــم ،موضــوع ربعرشــیدی اســت ،گفــت :ربعرشــیدی
بهعنــوان یکــی از آثــار بینظیــر و پرافتخــار تبریــز بــوده ،بهطوریکــه بــا  ۷۰۰ســال

 -3آشنایی مقدماتی با رایانه
***فرآیندمعرفیمتقاضیان:
 مراجعــه بــه ادارات فــرش ســازمانهاي صنعــت معــدن و تجــارت اســتان مربوطــه وارائــه درخواســت و مــدارک مربوطــه از ســوی متقاضیــان
   بررســی شــرایط متقاضیان و معرفی واجدین شــرایط جهت اســتفاده از تســهیالتمذکــور توســط ادارات فــرش ســازمانهاي صنعت معــدن و تجارت اســتان.
 -تایید متقاضیان و معرفی به شرکت مذکور توسط مرکز ملی فرش ایران.

استاندار آذربایجانشرقی مطرح کرد:

احــداث مــوزه فــرش بــا  ۱۲هــزار مترمربــع زیربنــا در تبریــز /شــروع کاوش در مجموعه
ربعرشــیدی توســط کاوشــگران آلمانــی
اســتاندار آذربایجانشــرقی بــا اشــاره بــه انتخــاب تبریــز بـ ه عنــوان شــهر جهانــی فرش
گفــت :بــا توجــه بــه ایــن مســئله بایــد مــوزهای درخــور شــأن شــهر جهانــی فــرش در
تبریــز داشــته باشــیم ،بــر ایــن اســاس پــروژه مــوزه فــرش بــا  ۱۲هــزار مترمربــع زیربنا
در دســت احــداث اســت.
اقتصادگــردان_ مجیــد خدابخــش در حاشــیه بازدیــد از چندیــن مــوزه در تبریــز در
گفتوگــو بــا خبرنــگاران بــا بیــان اینکــه در آذربایجانشــرقی  ۲۸مــوزه وجــود دارد
کــه از ایــن تعــداد  ۱۹مــوزه در شــهر تبریــز واقعشــده اســت ،اظهــار داشــت :تعــدادی از
موزههــای موجــود شــاید بتــوان گفــت بینظیــر بــوده کــه یکــی از آنهــا موزه مشــروطه
و تاریــخ قهرمانیهــای آن دوران و مــوزه تاریــخ قاجــار اســت.
وی افــزود :در ایــن موزههــا آثــار بســیار ارزشــمندی بــه نمایــش گذاشــت ه شــده و
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قدمــت بــه هفــت زبــان زنــده دنیا بــرای  ۶هــزار دانشــجو در رشــتههای مختلــف در آن
تدریــس میشــده و ایــن اثــر بایــد مجــددا ً احیــا شــود.
وی بیــان کــرد :در راســتای احیــای ایــن مجموعــه کاوشــگران آلمانی شــروع بــه کاوش
کردهانــد و تــاش خواهیــم کــرد ظــرف دو مــاه آینــده بهعنــوان یکــی از مراکــز
گردشــگری آمــاده پذیرایــی از گردشــگران باشــد تــا میهمانان داخلــی و خارجــی از این
اثــر قدیمــی دیــدن کننــد.

صنــدوق توســعه صنایــع دســتی و فــرش و احیا و بهــره بــرداری از
اماکــن تاریخــی و فرهنگــی تشــکیل می شــود

نماینــدگان مجلــس جهــت تامیــن نظر شــورای نگهبــان ،عنوان «صنــدوق احیــا و بهره
بــرداری از اماکــن تاریخــی و فرهنگــی» بــه «صنــدوق توســعه صنایــع دســتی و فرش و
احیــا و بهــره بــرداری از اماکــن تاریخــی و فرهنگــی» اصــاح کردند.
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اقتصادگــردان_ نماینــدگان در نشســت علنــی (ســه شــنبه  26دی مــاه) مجلــس
شــورای اســامی بــا اصــاح مــاده  8طــرح حمایــت از هنرمنــدان ،اســتادکاران و فعاالن
صنایــع دســتی جهــت تامیــن نظر شــورای نگهبــان بــا  156رأی موافــق 8 ،رأی مخالف
و  7رأی ممتنــع از مجمــوع  231نماینــده حاضــر در جلســه موافقــت کردنــد .براســاس
مــاده  8اصالحــی طــرح مذکور؛بــه منظــور حمایت،توســعه و ترویــج صنایــع دســتی و
تشــویق و تکریــم هنرمنــدان ،پیشکســوتان و فعــاالن بخــش صنایــع دســتی و فــرش
دســتباف عنــوان «صنــدوق احیــا و بهــره بــرداری از اماکــن تاریخــی و فرهنگــی» بــه
«صنــدوق توســعه صنایــع دســتی و فــرش و احیــا و بهــره بــرداری از اماکــن تاریخــی و
فرهنگــی» اصــاح مــی شــود.
منابــع صنــدوق از محــل بخشــی از تســهیالت صنــدوق کارآفرینــی امید (مهرامــام رضا
(ع)) و کمــک هــای بخــش دولتــی و غیردولتــی و درآمدهــای حاصــل از فعالیتهــای
صنــدوق پــس از درج در بودجــه ســنواتی و گــردش خزانــه تامیــن می شــود .همچنین
دولــت (ســازمان میــراث فرهنگی،صنایع دســتی و گردشــگری) مــی توانــد  30درصد از
درآمدهــای ســازمان میــراث فرهنگی،صنایــع دســتی و گردشــگری را بــه جهت تقویت
منابــع ایــن صنــدوق اختصــاص دهد.
اساســنامه صنــدوق ظــرف مــدت  6مــاه پــس از ابــاغ ایــن قانون با پیشــنهاد مشــترک
ســازمان میــراث فرهنگــی و وزارت صنعــت تهیــه می شــود و بــه تصویب هیــأت وزیران
می رســد.

کــه در ایــن حــوزه عمــا شــکل میگیــرد بــه دنبــال توســعه و تحریــک در بــازار نیــز
هســتیم .انتظارمــان ایــن اســت کــه از مجمــوع ظرفیتهــای فنــی -اعتبــاری بــرای
پرداخــت تســهیالت بــه متقاضیــان اســتفاده کنیــم تــا حداقــل یــک تابلــو یــا تختــه
فــرش را داشــته باشــند و آن را ارتقــا بدهیــم.
وی اظهــار کــرد :معتقدیــم بــا چنیــن اقداماتــی میتوانیــم تمرکــز عادالنــه ثــروت و
درآمــد را در ایــن حــوزه و دورافتادهتریــن نقــاط اســتان طراحــی و تدویــن کنیــم؛
انتظارمــان ایــن اســت کــه در ایــن ســرفصل توجــه ویــژهای بــه اســتان شــود .معتقدیم
ارزش افــزوده فــرش رابایــد بــه داخــل اســتان برگردانیــم و ایــن کار مســتلزم گامهــای
اساســی در بحــث تولیــد ،توزیــع و مســائلی کــه در ارتبــاط بــا فــرش اســتان اســت،
خواهد بــود.
معــاون بازرگانــی ســازمان صنعــت ،معــدن و تجارت لرســتان خاطرنشــان کــرد :با توجه

فرش لری ،تابلوی هزاررنج لرستان

خیلــی طــول کشــید که یــاد بگیرنــد و کاربــاف شــوند .از مــادر یــاد گرفتند و مــادر هم
از مــادر ...میخواهیــم داســتان فــرش و خالقــش را بگوییــم و چــه رازهایــی کــه در تار و
پــود هــر فــرش نهفتــه اســت امــا بایــد زبــان گشایششــان را بدانی.
تقدیــر بافنــده همــواره در بافتههایــش رقــم میخــورد .بــر تارهــای ســپید بافتــه خــود
آرزوهایشــان را گــره میزننــد و امیــد دارنــد کــه حتمــا بــه لقــا خواهنــد رســید چراکه
خــدای فرششــان میبینــد کــه صفــای طینــت خــود را بــا دسترنجشــان یکــی
کردهانــد .آنــان نــان قلــب خــود را میخورنــد و صــدای کوبیــدن شــانه بــه رجهــای
بافتــه تپشهــای قلبشــان را تداعــی میکنــد.
قالیهــای دســت بافــت لــری نــه تنهــا در مرکــز اســتان بلکــه در بازارهــای مناطــق
همجــوار همچــون همــدان ،اراک ،اصفهــان و کرمانشــاه نیــز عرضه میشــوند .طرحهای
لــری از تنــوع زیــادی برخوردارنــد کــه بافندههــا آنهــا را بــا کمــک ذهــن خــاق خــود
میآفریدنــد و بــا رنگهــای متنــوع و مناســبی کــه انتخــاب میکردنــد ،دنیایــی از
زیبایــی را میآفریننــد .ایــن تابلــوی هزاررنــج لــری میتوانــد جایــی بــس اعلیتــر یابــد
امــا همتــی بــه بلنــدای زاگــرس میخواهــد.
بهــزاد منصــوری ،معــاون بازرگانــی ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت لرســتان در
اینبــاره اظهــار کــرد :در حــوزه فرش،بحــث نظــری و اجرایــی از اهــداف ســازمان اســت
کــه در رابطــه بــا حوزههــای نظــری یــک تیــم از ســازمان ملــزم شــدند موضــوع زنجیره
ارزش را در اســتان بــه صــورت کارشناســی شــده و در یــک مقطــع شــش ماهــه مــورد
مطالعــه ،بازبینــی و بررســی قــرار دهند.
وی خاطرنشــان کــرد :بــر اســاس مجموعــه ظرفیتــی کــه در اســتان داریــم و
ظرفیتهایــی کــه اســتخراج شــده بــود ،حلقههــای مفقــوده در ایــن صنعــت مــورد
بررســی قــرار گرفتنــد .مجموعــه پروژههــا ،راهکارهــا و اســتراتژیهایی که در ایــن حوزه
بایــد شــکل میگرفــت عمال بــه عنــوان کار اجرایــی در مجموعه ســازمان تکمیل شــد؛
بخشــی از پروژههــا بــه عنــوان کارهــای اجرایــی در دســتور کار قــرار گرفتــه شــد.
معــاون بازرگانــی ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت لرســتان تصریــح کــرد :حلقــه
مفقــوده اصلــی در ارتبــاط بــا تامیــن و حمایــت از تولیدکنندههــای داخــل در اســتان
وجــود دارد .بحــث ایجــاد بازارچــه در شهرســتان خرمآبــاد بــود کــه بــر اســاس یــک
فرآینــد تقریبــا طوالنــی بــه واســطه نبــود منابــع الزم متوقــف شــده اســت .انتظارمــان
ایــن اســت کــه ایــن پــروژه بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن خواســتههای تولیدکنندگان
مــا در ســطح اســتان شــتاب و شــدت بگیــرد و بــه ســرعت انجــام میشــود .امیدواریــم
در قالــب آن برنامههایــی کــه در ایــن حــوزه طراحــی و تدویــن کردیــم بتوانیــم بــه
ســرانجام برسانیم.
منصــوری بــا اشــاره بــه اینکــه عمدتــا بــه دنبــال ایــن بودیــم بحــث تجمیــع فعالیتها
را کــه طبــق یــک برنامــه خــاص توســط بافنــدگان صــورت میگیــرد را در یــک برنامــه
متمرکــز کنیــم ،گفــت :با پلــن منحصر بفــرد و داشــتن ظرفیتهایــی در زمینــه تولید،
آمــوزش و بحــث بازاریابــی و تدویــن برنامههــای الزم بــه همــراه جمــع متخصصینــی
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بــه پیگیریهایــی کــه یــک ســال گذشــته انجــام شــد توانســتیم اعتبــار مــورد نیــاز در
رابطــه بــا نقشــه فــرش لــری را بگیریــم و در حــدود 30تــا  40درصــد پــروژه عملیاتــی
شــده است.
وی بــا بیــان اینکــه نــگاه مــا تنهــا بــه بازارهــای داخلــی نیســت و متمایــل بــه بازارهای
خــارج کشــور نیــز هســتیم ،ادامــه داد :قصــد داریــم ظرفیتهــای اســتان را معرفــی و
ارائــه دهیــم .در ایــن خصــوص انتظــار ویــژه از فعــاالن اســتان داریــم کــه کمک بیشــتر
و بهتــری در رابطــه بــا معرفــی فرش اســتان داشــته باشــند.
منصــوری ،یکــی از آســیبهای اجتماعــی صنعــت فــرش را بحــث بیمــه بافنــدگان
عنــوان کــرد و گفت:ایــن افــراد در یــک پروســه بیمــه شــدند امــا ســازمان تامیــن
اجتماعــی یــک جانبــه و یــک طرفــه نســبت بــه حــذف بیم ـهای اقــدام میکنــد .در
ایــن رابطــه علیرغــم جلســات مکــرر و حتــی بازدیدهــای دورهای نتوانســتیم نتیجهای
بگیریم.باتوجهبهکثرتبافندگانامیدواریمکهاینمشکلبرطرفشود.
پاییــن بــودن تــوان مالــی بــرای تامیــن مــواد اولیــه و حمایــت نکــردن از فرشبافــان
در درازمــدت آســیبهای جــدی بــه ایــن حــوزه وارد آورده اســت کــه در ایــن رابطــه
صفیخانــی ،رئیــس ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت لرســتان ،اظهــار کــرد :اســتان
بــا دارا بــودن یــک ظرفیــت بــزرگ  23هــزار بافنــده و همچنین تشــکلهای مختلف در
حــوزه فــرش فعالیــت میکند.
وی بــا بیــان اینکــه متاســفانه سالهاســت کــه ایــن اســتان بــه حــق و جایــگاه اصلــی
خــود در حــوزه فــرش کشــور نرســیده اســت ،گفــت :ایــن موضــوع دالیــل مختلفــی
داشــته اســت کــه آن را عارضــه یابــی کــرده و در اســتان بررســی شدهاســت.
صفیخانــی خاطرنشــان کــرد :اقداماتــی از ابتــدای ســال  95تاکنون در خصــوص فرش
لــری بــه صــورت اســتراتژیک تعییــن و انجــام شــده تــا بتوانیــم فــرش اســتان را بــه
جایــگاه اصلــی خــود در حــوزه فــرش و اقتصــاد کشــور برســانیم .بــرای همیــن بــه یک
حمایــت جــدی و قــوی داریــم تــا بتوانیــم ایــن حرکــت را به یک شــکلی انجــام بدهیم.
فرش لری ثبت جهانی شده است
همــواره یکــی از دغدغــه هــای فعــاالن حــوزه فــرش بافــی لرســتان داشــتن نقشــه ای
بومــی بــا مولفههــای فرهنگــی و جغرافیایــی اســتان بــوده اســت کــه در ایــن بــاره
رئیــس ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت لرســتان گفــت :ســال گذشــته توانســتیم
فــرش لرســتان را بــا  14مــورد از برندهــای بــزرگ کشــور ثبــت جهانــی کنیــم و احیای
نقشــه لــری را در دســتور کار خــود داریــم.
وی بــا بیــان اینکــه امیدواریــم بــا همــت تمامــی مســئولین هــر چــه ســریعتر ایــن کار
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انجــام شــود ،ادامــه داد :مهمتــر از آن ایــن اســت کــه زنجیــره تولیــد تــا فــروش بــه یک
شــکلی تقویــت شــود؛ در همیــن راســتا احــداث بازارچـ ه بــه عنــوان یکــی از اقدامــات
موثــر در ایــن حــوزه انجــام شــده و امیدواریــم با حمایت مســئولین بتوانیم ســریعتر آن
را بــه بهره بــرداری برســانیم.
صفیخانــی از نهایــی شــدن اقدامــات بــرای بــه بهرهبــرداری رســیدن خانــه فــرش
کوهدشــت ،بروجــرد و دورود خبــر داد و بیــان کــرد :امیدواریــم بــا تقویــت تشــکلها و
ورود آنهــا بــه ایــن حــوزه یــک حرکتی جــدی داشــته باشــیم و فــرش در اســتان بتواند
بــه عنــوان یــک فعالیــت اقتصــاد محــور حرکــت کنــد و بــه ثــروت و اشــتغال موثــر و
پایــداری در اســتان دســت یابیــم.

پیگیر جذب بودجه برای بازارچه فرش استان هستیم

ن زد عــام و خــاص اســت امــا بــروز مشــکالت عدیدهای کــه فعاالن
آوازه فــرش لــری زبــا 
ایــن عرصــه بــا آنهــا دســت و پنجــه نــرم میکننــد باعــث شــده کــه ایــن صنعــت
گرانبهــا بــه انــزوا کشــیده شــود بــرای همیــن بازارچــه فــرش میتوانــد جرقــه پویایــی
آن را بزنــد؛ در ایــن راســتا دکتــر محمــد بیرانونــدی ،نماینده مــردم خرمآبــاد در مجلس
شــورای اســامی گفــت :بازارچــه فــرش جایــگاه ویژهای بــرای صنایع دســتی و بــه ویژه
فرش اســت.
وی بیــان کــرد :در اولیــن نشســت مجلس به اتفاق کمیســیون کشــاورزی ،کســریها را
بــه ســمع و نظــر نماینــدگان میرســانیم .تمام ســعی خــود را بــرای تخصیــص اعتباری
درخــور آن بــا بررســی موضــوع همــراه کمیســیون صنایــع یــا وزارت صنایــع و ســازمان
میــراث فرهنگی بــه کار خواهیم بســت.

ســال آینــده 500هــزار نفــر هنرمنــد صنایع دســتی تحت پوشــش
بیمــه قــرار میگیرند

عــدم برخــورداری از بیمــه بــرای فرشبافــان واقعــی از دیگــر مشــکالتی اســت کــه
ســد راه دار قالــی لرهــا و دیگــر فرشبافــان کشــور شــده اســت؛ بیمــه ،حــق مســلم
قالیبافــان اســت امــا متاســفانه ســوء اســتفادههایی از آن توســط برخــی افــراد شــده
کــه در ایــن رابطــه بایــد از ایــن هنرمنــدان دفــاع و بــا ســودجویان برخــورد جــدی کرد.
در ایــن رابطــه علــی وقفچــی ،رئیــس فراکســیون فــرش مجلس شــورای اســامی بیان
کــرد :یکــی از اقداماتــی کــه در چنــد وقــت اخیــر در مجلــس پیگیــری شــده بحــث
حمایــت از اســتادکاران و هنرمنــدان صنایــع دســتی بــوده کــه حــوزه فــرش نیز بــه آن
اضافــه شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه اســتدعا داریــم ایــن الیحــه به تمــام صنعتگــران اطــاع داده شــود،
ادامــه داد :بــرای ســال آینــده پیشبینــی شــده کــه  500هــزار نفــر هنرمنــد صنایــع
دســتی تحــت پوشــش بیمــه قــرار گیرنــد و در ایــن رابطــه دو ســازمان نظــر میدهند و
تنهــا تامیــن اجتماعی تصمیــم گیرنده نیســت.
وقفچــی از پیشــنهاد تشــکیل وزارتخانــه میــراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری
خبــر داد و بیــان کــرد :ایــن طــرح در مجلــس تصویــب شــده و باعــث ارتقــای قــدرت
چانهزنــی در ســطح کالن میشــود .موضــوع بعــدی طــرح تشــکیل کمیســیون میــراث
فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری بــوده کــه پیشــنهاد آن داده شــده اســت و در
چنــد روز آینــده بــه مجلــس میآیــد.
وی خاطرنشــان کــرد :تقســیم عادالنــه ســهم بیمــه شــدگان از موضوعات مهمی اســت
کــه بایــد اتفــاق بیفتــد ،معافیــت در ارزش افــزوده را نیــز پیشــنهاد دادهایــم .تولیــد باید
بازارمحــور باشــد و اگــر میخواهیــم در آینــده حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــیم باید
روی ایــن موضــوع کار کنیم.
رئیــس فراکســیون فــرش مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره بــه اینکــه ظرفیتهــای
هــر اســتان را باید شناســایی و بــرای صادرات اســتفاده کــرد ،ادامــه داد :استانداردســازی
نیــز در تمــام مراحــل بــه خصــوص در حــوزه فــرش و صنایع دســتی میبایســت صورت
بگیــرد؛ اســتفاده از پشــم نامرغــوب میتوانــد بــه یــک اســتان ضربــه وارد کنــد.
وی یــادآور شــد :در رابطــه بــا شــرکتهای ســهامی فــرش از شــرکت ســهامی فــرش
ایــران پیگیــر شــدیم که مشــخص شــد این شــرکتها ضــررده هســتند و بــرای همین
بایــد راهــکاری عملــی ارائه شــود.
وقفچــی بــا بیــان اینکــه هــر کشــوری بــرای فعالیــت اقتصــادی نیــاز بــه واســطه
دارد ،ادامــه داد :تقویــت واســطهگری بایــد در دســتور کار قــرار گیــرد و در ایــن رابطــه
بیانصافــی را بایــد حــذف کنیــم.
لرســتان نیــز میتوانــد در تولیــد فــرش بدرخشــد امــا بایــد حمایتهــای الزم از آن
شــود .بیمــه بافنــدگان ،تســهیالت الزم ،بازارچــه فــرش و تبلیغــات بازاریابــی از جملــه
مــواردی اســت کــه بایــد بــه صــورت جــدی پیگیــری شــوند چراکــه هــر کــدام ســهم
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خــود میخهــای دار قالــی لرهــا را محکمتــر کننــد تــا قالیبافــان ایــن دیــار اســتوارتر
ببافند.

بشــره شــیری هنرمنــد و نایــب رئیــس اتحادیــه فــرش ســرپل
ذهــاب:
مشــکالت هنرمنــدان صنایعدســتی در مناطــق زلزل ـهزده ،چشــم بــه
راه تســهیالت
یکــی از درخواسـتهای نایــب رئیــس اتحادیــه فــرش ســرپل ذهــاب ایــن اســت کــه
تســهیالتی چــون وامهــای کــم بهــره در اختیــار هنرمنــدان قــرار بگیــرد تــا مــواد اولیه
مــورد نیــاز خــود را تامیــن کننــد.
اقتصادگــردان_ بشــره شــیری هنرمنــد و نایــب رئیــس اتحادیــه فــرش ســرپل ذهاب،
بــه شــرایط اداره میــراث فرهنگــی در ایــن منطقــه زلزلـهزده اشــاره و بیــان کــرد :پیش
از ایــن کــه زلزلــه بیایــد ،اداره میــراث فرهنگــی ســرپل ذهــاب ،یــک اتــاق بود کــه حاال
دیوارهــای آن اتــاق تــرک خــورده و ای کاش جــای دیگــری را در اختیــار مســئوالن قرار
دهنــد تــا هنرمنــدان بداننــد بــرای پیگیــری مطالبــات خــود به کجــا مراجعــه کنند.
نایــب رئیــس اتحادیــه فــرش ســرپل ذهــاب بــا اشــاره بــه نمایشــگاهی کــه قرار اســت
همزمــان بــا نــوروز در ایــن شــهر برگــزار شــود ،گفــت :قــرار اســت در آســتانه نــوروز،
نمایشــگاهی در ســرپل ذهــاب برگــزار شــود .هنرمنــدان ایــن شــهر بیشــتر در زمینــه
معــرق و منب ـتکاری فعالیــت مــی کننــد و امیدواریــم تــا آن زمــان فضایــی بــه مــا
اختصــاص داده شــود تــا هــم بتوانیــم در آن کار کنیــم هــم کارهامــان را بــه نمایــش
بگذاریم.
شــیری عمــده مشــکل فعــاالن در زمینــه چوب در شــهر ســرپل ذهــاب را تامیــن مواد
اولیــه دانســت و افــزود :معــاون صنایعدســتی اســتان کرمانشــاه بــه این شــهر آمــده بود
تــا در جریــان مــردم ســرپل ذهــاب قــرار گیــرد .عمده مشــکل هنرمنــدان ،تامیــن مواد
اولیــه اســت .خــود مــن نمیتوانــم یــک میــز کار بــرای خــودم تهیــه کنــم .بــه همیــن
خاطــر اگــر خــوب اســت تســهیالتی چــون وام بــا بهــره انــدک ،در اختیــار هنرمنــدان
قــرار گیــرد تــا بتواننــد دوبــاره بــه زندگــی عــادی برگردند.
ایــن هنرمنــد صنایــع دســتی ،پیــش از ایــن در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر گفتــه بــود:
 ۵۰۰نفــر از زنــان بیمــه فــرش هســتند و مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــا اتحادیــه ســر و
کار دارنــد چــرا کــه فرشــبافی کــه انــواع گلیــم و گبــه را شــامل می شــود جزو مشــاغل
خانگــی اســت و هــر زن مــی توانــد یــک دار بــه پــا کنــد و بــه بافت گلیــم ،گبــه و قالی
بپردازد.
نایــب رئیــس اتحادیــه فــرش ســر پــل ذهــاب پرداخــت بیمــه را یکــی از مشــکالت
جــدی قالیبافــان در شــهرهای زلزلــه زده اســتان کرمانشــاه دانســته و افــزوده بــود :مــا
موظــف بودیــم هــر ســه مــاه یــک بــار پــول بیمــه خــود را بــه یکــی از شــعب وابســته
بــه ســازمان تامیــن اجتماعــی واریــز کنیــم امــا در شــرایط کنونــی ایــن امکان بــرای ما
وجــود نــدارد امیــدوارم ســازمان تامیــن اجتماعی ،شــرایط هنرمندان اســتان کرمانشــاه
و شــهر ســر پــل ذهــاب را درک کنــد و بــه مــا فرصتــی دهــد تــا آرامــش خــود را بــه
دســت آوریــم و شــرایط تــا انــدازهای بــه روال عــادی برگــردد.
رئیــس اتحادیــه فــرش ســرپل ذهــاب همچنیــن گفــت :در ایــن شــهر کارگاه خــاص
فرشــبافی وجــود نــدارد چــرا کــه ایــن شــغل در شــمار مشــاغل خانگــی اســت و نــخ و
نقشــه و مــواد اولیــه را در اختیــار مــا قــرار میدهنــد و مــا بــه اتحادیــه خبــر مــی دهیم
کــه در حــال چلــه کشــی و بافــت فــان طــرح هســتیم .امــا مــا دلمــان مــی خواهــد
یــک تعاونــی شــکل بگیــرد تــا در آن عضــو شــویم.

قابل توجه اعضای محترم صنفی
همانطــور که مســتحضرید کانــال تلگرامی اتحادیه مدتهاســت کــه راه اندازی شــده
و خبرهــای صنفــی را ســریع و راحــت بــه ســمع نظــر همــکاران عزیــز می رســاند.
نظــر بــه در دســترس بــودن ایــن شــبکه اجتماعــی بــرای همه خواهشــمند اســت
نســبت بــه عضویــت خــود و دگر همــکاران عزیــز اقــدام فرماییــد .در صورت ارســال
پیامــک « درخواســت عضویت»بــه شــماره تلفــن همــراه  09121110378لینــک
تلگرامــی بــرای شــما پیامــک خواهد شــد.
مهدی جواهریان بازرس اتحادیه
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اتحادیه فرش دستباف برگزار کرد

برگزاری دومین کارگاه مبارزه با پولشویی
زیــادی در اســتواری دار قالــی لرســتان دارنــد .انتظــار میرود مســئولین بــا حمایتهای
قانــون مبــارزه بــا پولشــویی مصــوب  1386مجلس شــورای اســامی و تصویــب وزیران
عضوکارگــروه مــورخ  1388بــا شــرکت وزرا اقتصــاد و دارائــی ،کشــور ،اطالعات ،صنعت
و معــدن و روســا دادگســتری و بانــک مرکــزی تشــکیل و از طریــق وزارت صنعــت و
معــدن بــه اتــاق اصنــاف و اتــاق قانــون مبــارزه بــا پولشــویی را بــه پنــج اتحادیــه ای که
ریســک پولشــویی در آنهــا بیشــتر اســت از جملــه :اتحادیــه امالک ،نمایشــگاه خــودرو،
فروشــندگان طــا و جواهر ،فروشــندگان اشــیاءقدیمی و فروشــندگان فرش دســتبافت
ابــاغ و دســتور برگــزاری کالســهای آموزشــی جهــت آشــنایی بــا مســائل قانونــی
پولشــویی بــه اعضــاء هریــک از اتحادیــه هــای مربــوط داده شــد.
اتحادیــه فــرش دســتبافت به منظــور آشــنایی و آگاهــی از قوانین پولشــویی در دو نوبت
اقــدام بــه برگــزاری کالس آموزشــی نمود .اولین جلســه در تاریــخ  96/10/05از ســاعت
 14الــی  16واقــع در ســالن اجتماعــات اتحادیــه بــا حضــور حــدود  30عضــو برگــزار
گردیــد .بــرای برگــزاری جلســه دوم بنــا بــه دســتور ســازمان صنعــت و معــدن به کلیه
اعضــاء نامــه کتبــی ارســال گردیــد و در نامه ذکر شــد که شــرکت در کالس بــرای تمام
اعضــاء الزامــی مــی باشــد تــا اگــر از طــرف ســازمانی به یکــی از اعضــاء رجوع شــد عضو
محتــرم اظهــار بــی اطالعــی نفرمایــد .کالس دوم در تاریــخ  96/11/10با حضــور حدود
 300نفــر در مســجذ ملــک آبــاد در بــازار انجــام و توضیحاتــی توســط جنــاب آقــای
گلپــور به شــرح زیــر داده شــد:
وظیفه اعضای صنف نسبت به اجرای قانون پولشویی:
 -1فاکتور چاپی سربرگ دار با درج کد ملی فروشنده.
 -2ثبــت شــماره کارت ملــی خریــدار در فاکتورهای بــاالی  150ملیون ریــال و در
صــورت لــزوم ضمیمــه کپــی کارت ملی خریــدار به تــه فاکتور.
 -3نگهــداری اســناد خریــد و فــروش در مغــازه بــه مــدت  5ســال کــه قابــل
رســیدگی بازرســان باشــد.
 -4در صــورت فــروش مغــازه و جابجایــی صاحــب مغــازه موظــف اســت کتب ـاً
اتحادیــه صنــف را از محــل نگهــداری اســناد آگاه نمایــد.
 -5داشــتن فــرم اعــام مشــخصات خریدارانــی کــه مشــکوک بــه پولشــویی
هســتند و تحویــل آن بــه اتحادیــه صنــف.
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آغاز ثبت نام بیمه درمان تکمیلی
ثبت نام بیمه درمان تکمیلی اعضای اتحادیهی فروشندگان و صادرکنندگان فرش دستباف
تهران از بیستم بهمن ماه  1396آغاز و تا پایان سال ادامه دارد.با توجه به مشغلهی همکاران
در روزهای پایانی سال چنین بهنظر میرسد که تعدادی از اعضا قادر به ثبت نام بیمهی درمان
خود و خانوادهشان نشوند.به همین دلیل با رایزنیکه با مدیریت درمان بیمهی آسیا صورت
گرفته است،ثبت نام تا بیستم فروردینماه 1397تمدید شد .بنابراین آن دسته از اعضایی که
تاکنونموفقبهثبتنامنشدهاند،بعدازتعطیالتنوروزیبهطبقهیسوماتحادیهفروشندگان
فرش مراجعه و ثبت نام نمایند.
پوششهایقابلارائهدربیمهدرمانتکمیلیشاملهزینههایجراحیوبیمارستانی(بستریدر
بیمارستان)،جراحیهایخاص،عملانکسارچسم،لیزیکچشم،عملآبمروارید،هزینههای
زایمان طبیعی وسزارین،جبران کلیهی هزینههایپاراکلینیکی :سونوگرافی،ماموگرافی،انواع
اسکن،انواعآندوسکوپی،کلونوسکوپی،امآرآی،اکوکاردیوگرافی،استرساکو،جبرانهزینههای
تستورزش ،تست آلرژی،تست تنفســی،نوار عضله،نوارعصب،نوار مغز،نوار مثانه،شنوایی
سنجی،بینایی سنجی،هولترمانیتورینگ قلب،آنژیوگرافی چشم ،جبران هزینههای ویزیت
و دارو جبران هزینههای خرید عینک و لنز تماســی ،خدمات آزمایشگاهی پاتولوژی،انواع
رادیوگرافی،نوارقلب،فیزیوتراپی.جبرانهزینههایدندانپزشکی،پرداختهزینههایآمبوالنس
و ...میباشد .که در دو طرح عادی و ویژه به اعضا ارائه میشود.
نمایندگی برتر بیمه آسیا مستقر در طبقه ســوم اتحادیه فرش از سال  1391با اتحادیه
فروشندگان و صادرکنندگان و رفوگران فرش دستباف همکاری دارد .این سازمان از همان
سال بیمه درمان را به اعضا محترم و خانواده ایشان ارائه کرده است و همواره به خدمات خود
افزوده و آنها را تکمیل میکند .این نمایندگی هماکنون با  100شرکت قرارداد بیمهای دارد
که چندی از آنها را در رزومه مشاهده میکنید.
با توجه به آتشسوزیهای پیدرپی در نقاط مختلف کشور این نمایندگی با اخذ مجوز موفق
ش بازار تهران
شد ،کمترین نرخ ممکن را برای صدرور بیمههای آتشسوزی فروشگاههای فر 
اخذ نماید .این نمایندگی بر پوشش موجودی داخل حجرهها ،موجودی فرش پارتی بیرون از
حجرهها واقع در سراها را هم تحت تاثیر پوشش بیمه آتشسوزی قرار میدهد .پس توصیه
میشود جهت حفظ سرمایه و موجودیهای فرش ،تجار محترم فوری نسبت به بیم ه کردن
داخل وخارج از حجره خود با کمترین اقساط فقط با شماره  55802256اقدام نمایید.
نمایندگی برتر بیمهی آسیا (امیر امام)
رزومه:
شرکت خوشگوار ایران (کوکاکوال)
مدرسه عالی شهید مطهری
دانشگاهشهیدمطهری
شرکت توسعه تجارت زرین پرشیا
شرکت تامین سرمایه امید
شرکت آتی پی
شرکت پویا انرژی
اتحادیه فروشندگان فرش تهران
اتحادیهصادرکنندگانفرشتهران
انجمن صنفی رفوگران فزش تهران
موسسه فرش دستباف تهران
انجمن صنعت پخش ایران
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شرکت کویر تایر
شرکت خارجی خطوط هوایی قطر
شرکت گروهه خسرو مدیساطب
شرکت افق دارو
شرکتآبگسترانمیهن
اتحادیه تهیه و توزیع مصالح ساختمانی تهران
مرکز ملی شمارهگذاری کاال و خدمات ایران
شرکت آهن و فوالد صنیع کاوه
شرکت مدیرت انرژی تابان هور
شرکتر گهر انرژی سیرجان
نیروگاه 324مگاواتی شهید باکری سمنان
نیروگاه 492مگاواتی شهید کاظمی سیرجان
شرکت مولد برق نیروگاه  1442مگاواتی جهرم
نیروگاه و مولد برق هریس
شرکت چاپ و نشر سپه
شرکت نیروگاه حرارتی 250مگاواتی کاسپین
شرکت توسعه آهن و فوالد گلگهر
شرکتورانگر
شرکت مشاورین پارسای برین
شرکت گروه سرمایهگذاری امید
شرکت گروه نرمافزاری رستاک
شرکت مدیریت و سرمایهگذاری توسعه گوهران امید
شرکتسرمایهگذاریسپه
شرکت صنایع معدنی امید
شرکت امید تابان آسیا
شرکت امید تابان خلیج فارس
شرکت هایپر مارکتهای ماف پارس
شرکت توسعه فوالد قشم
صرافی امید پارسه
شرکت آینده اندیش نگر
شرکتکمپرسورسازیپادنا
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تاریخچه فرش ایرانی و تاثیر آن بر اشتغالزایی
فاطمه آرمنده
ایــران کشــوری بــا فرهنــگ و هنــری خــاص و بــی بدیــل اســت و قدمــت تمدنــش
چیــزی کــم از قدمــت تاریــخ آن نــدارد ،صنعت فــرش بافی از دیربــاز در کشــورمان رونق
داشــته و هنــوز هــم در دنیــا بــی رقیــب اســت .کهــن تریــن قالیچــهی جهان  ،قالــی
پازیریــک کــه قدمــت آن بــه قــرن هــا پیــش از میــاد مســیح بــر مــی گــردد ،بــا بافت
و نقــش و نــگاری ایرانــی ســندی بــر ایــن ادعــا مــی باشــد.
تحقیقــات زیــادی بــا دســتگاههــای مختلــف از جملــه بــا رادیواکتیــو بــر روی فــرش
پازیــرک انجــام شــده تــا قدمــت دقیــق آن مشــخص شــود امــا نتایــج هربــار بــا زمــان
قبــل متفــاوت بــوده اســت امــا طبق بررســی هــای «رودنکــو کاشــف پازیرک» بــر طرح
هــای تخــت جمشــید شــباهت هــای زیــادی بین طــرح هــای ایــن دو اثر قدیمــی پیدا
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شــد و بــه همیــن دلیــل ایــن قالیچــه را بــه زمــان هخامنشــیان و قــرون چهــار و پنــج
پیــش از میــاد نســبت دادنــد و ســن پازیریــک را  ۲۵۰۰ســال تخمیــن زده انــد .ایــن
فــرش در حــال حاضــر در مــوزه ی آرمیتــاژ روســیه نگــه داری مــی گــردد.
فــرش دســتباف در تمامــی ادوار تاریخــی بــا زندگــی و معیشــت ایرانیان عجین گشــته
اســت ،فــرش دســتباف ایرانــی بهتریــن دوره خویــش را در عصــر صفــوی و بــا شــاه
عبــاس تجربــه کرده اســت ،شــاه عباس بــا تأســیس کارگاه قالیبافــی در کنــار قصرهای
ســلطنتی خــود بیــن چهــل ســتون تــا میــدان شــاه بافنــدگان را مســتقیماً زیــر نظــر
داشــت تــا از کیفیــت بافــت و ظرافــت آنها مطمئن شــود .یادداشــتهای ســیاحانی چون
تاورنیــه ،شــاردن ،رابــرت شــرلی تأییــدی برایــن گفتــار اســت.
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در عصــر صفــوی؛ ایجــاد روابــط تجــاری بــا کشــورهای اروپایــی و ورود جهانگــردان و
ســیاحان و ســفرا بــه ایــران زمینــه گســترش روابــط فرهنگــی ،تجــاری را بــا دیگــر
کشــورها فراهــم ســاخت و اســتقبال از قالــیهــای نفیــس ایرانــی در اروپــا براهمیــت
دســتبافی و رونــق سفارشــات افــزود.
شــاه عبــاس بــا گــردآوری بهتریــن نقاشــان و طراحــان و بافنــدگان از اقصــی نقــاط
کشــور و تجمــع آنهــا در کارگاه هــای ســلطنتی شــاهکارهای بــی نظــری را در هنــر
فرشــبافی ســبب شــد و نقــشهــای قالی بــا الهــام از نقوش مینیاتــور و تذهیب ،توســط
هنرمنــدان دگرگــون شــد .بــا انقــراض صفویــان هنر فرشــبافی کــم کــم از روزهــای اوج
خویــش فاصلــه گرفــت.
در حــال حاضــر فــرش دســتباف ایرانــی یــک کاالی ســنتی فاخــر و فرهنگــی بــوده
و دارای ارزش افــزوده بــاال و اشتغالزایی گســترده ملــی اســت و مــی تــوان بــا حفــظ
اصالــت هــای گذشــته و خالقیــت و نــوآوری در طرحهــا بــا همــت هنرمنــدان متعهــد،
جایــگاه اولیــه فــرش ایــران را در بازارهــای جهانــی تــداوم بخشــد و هنر جاویــدان فرش
را چــون همیشــه اعتــا بخشــید ،بنابرایــن حوزه فرش دســتباف بایــد از تمامــی جوانب
مــورد حمایــت مســئوالن قــرار بگیــرد.
از آنجــا کــه فــرش دســتباف از حوزههایــی اســت کــه میتــوان بــا کمتریــن هزینــه
در روســتاها و شــهرها اشــتغالزایی کــرد و کاالهــای فاخــر تولیــد شــده را بــه بازارهــای
هــدف عرضــه کــرد نبایــد ظرفیت هــای حوزه فــرش دســتباف را در اشــتغال شــهری و
روســتایی نادیــده گرفــت؛ بایــد با دید کارشناســانه بــه بررســی توانمندیهــای تولیدی،
صادراتــی و اشــتغالزایی ایــن بخــش در ایجــاد اشــتغال پایــدار پرداخت.
بــا توســعه و توانمندســازی تعاونیهــا و اتحادیههــای فــرش دســتباف مــی تــوان گامــی
مثبــت در راســتای حفــظ و اســتمرار اشــتغال ،تولیــد وصــادرات فــرش ایرانی برداشــت
کــه بســتر آشــنایی بیشــتر با ظرفیتهــای فــرش دســتباف را فراهــم خواهــد کرد.
تصویــب قانــون مالیاتــی در حوزه فــرش دســتباف و معافیــت مالیاتــی تمامــی بخــش
هــای دســت انــدرکار در فرآینــد تولیــد فــرش یکــی دیگــر از راه هــای رونــق در هنــر و
صنعــت قالــی و ایجــاد اشــتغال مــی باشــد.
در گذشــته شــاهد بودیــم کــه صادرکننــده و تولیدکننــدۀ فــرش دســتباف از مالیــات
معــاف بودنــد ،امــا فروشــندگان بایــد مالیــات ســنگینی پرداخــت میکردنــد و ایــن
موضــوع باعــث شــد تــا مالیــات بــر فــروش بــه بافنــده و تولیدکننــده هــم برســد و
برقیمــت هــا اثــر بگــذارد و ایــن افزایــش قیمــت همیشــه کاهــش مخاطــب را در پــی
دارد.
در ســالی کــه بــه نام تولیــد و اشــتغالنــام گــذاری شــده ،حمایــت از فــرش دســتباف
مصــداق کامــل عمــل بــه ایــن شــعار اســت و تمامــی دســتگاه هــا و ارگان هــای ذی
ربــط بــا تــاش بــرای کاهــش قیمــت دســتبافته هــای ایرانی مــیتواننــد هــم در ایجاد
اشــتغال و رونــق بــازار داخلــی ســهیم باشــند و هــم بــا حمایــت و مساعدتشــان بــه
درخشــش نــام ایرانــی در بازارهــای صادراتــی مبــادرت ورزنــد.
فــرش دســتباف یکــی از مصادیــق بــارز جهــت توســعه در شــرایط اقتصــاد مقاومتــی
مــی باشــد .اهمیــت تولیــد فــرش در شــرایط بحــران اشــتغال و لــزوم افزایــش بهــره
بــرداري بهینــه عوامــل تولیــد در کشــورمان مشــهود مــی باشــد و در صــورت توجــه و
حمایــت کافــی ایــن بخــش قادرخواهــد بود کــه با صــادرات و اشــتغال جانبــی گوناگون
بــراي اهــداف توســعه و رشــد اقتصــادي نقــش قابــل مالحظــه اي داشــته باشــد.
بــه طــور خالصــه فــرش دســتباف مــی تواند نقــش خــود را در اشــتغال بــه اشــکال زیر
ایفــا نماید:

جهــت جایگزینــی بــا بخــش از صــادرات نفتــی ،در حفــظ و رونــق ایــن حــوزه بیــش از
پیــش اندیشــید و بــا تســهیل امــور و مقابلــه بــا چالــش هــای پیــش رو در ایــن حــوزه
گامــی موثــر در اعتــای فرهنــگ و هنــر ایرانی برداشــت.
در ادامه به ذکر چند نمونه از چالش های این حوزه می پردازیم:
 -1افزایــش تعــداد رقبــا :کشــورهای رقیــب در ســال هایــی کــه ایــران بــه دلیــل
مشــکالتی از جملــه تحریــم و مشــکالت اقتصــادی از بازارهــای روز دنیا دور بــود وقت را
مغتنــم شــمردند و بــه تولیــد و تصاحــب بازارهــای هــدف پرداختنــد.
 -2ســرقت طــرح هــاي ایرانــی :کشــورهاي رقیــب بــا اســتفاده از طــرح و نقشــه هــاي
ایــران اقــدام بــه تولیــد فــرش هایــي بــا طــرح هــای مشــابه ایرانــی ولــی بــا کیفیــت
پاییــن پرداختــه انــد و گاهــی فــرش هــای کــم کیفیــت خــود را بــا نــام ایرانــی در
بازارهــای هــدف ارایــه مــی نماینــد.
 -3تحریــم :مســایل سیاســی و تحریــم هــای گســترده علیــه ایــران؛ عــدم صــادرات
فــرش و نپیوســتن ایــران بــه ســازمان تجــارت جهانــی را بــه دنبــال داشــت و میــدان را
بــرای تاخــت و تــاز رقیبــان آمــاده کــرد.
 -4تولیــد بــی هــدف و بــدون نیــاز ســنجی :در کشــورمان تولیــد بــدون تحقیــق و
بررســی در زمینــه خواســته و گرایــش مصــرف کننــدگان و نیــاز روز دنیــا در طــرح
و نقــش و ســایز و بــدون شناســایی ســایق کشــورهاي مختلــف و عــدم آشــنایی بــا
تقاضــاي بازارهــاي هــدف صــورت مــی گیــرد کــه همیــن امــر ســبب رکــود و پذیرفته
نشــدن در بــازار مــی باشــد.
 -5عــدم تبلیغــات و بازاریابــی مناســب :فــرش دســتباف عــاوه بــر تبلیغات ســنتی به
تبلیغــات نــو آورانــه ،خــاق و مــدرن نیــز در داخــل و خــارج از کشــور نیاز دارد ،شــرکت
گســترده در نمایشــگاه هــای بیــن المللــی نیــز مــی توانــد در ایــن زمینه مفید باشــد.
6درصــد اســتفاده از مــواد اولیــه نامرغــوب :افزایــش قیمــت مــواد اولیــه مرغــوب باعــث
افزایــش قیمــت پایانــی فــرش می گــردد ،برخــی از تولیــد کننــدگان به منطــور رهایی
از رکــود و کســب بــازار بــه مــواد اولیــه نامرغــوب کــه ارزانتــر مــی باشــد روي آورده اند و
باعــث افــت کیفیــت بعضــی از فــرش هــا شــده انــد کــه خــود بــه تثبیــت رکــود دامن
زده اســت.
7درصــد عــدم خالقیــت و نــوآوری در طــرح و نقــش و ســایز :بــه روز نبــودن طــرح هــا
بــا توجــه بــه نیــاز و امکانــات مــردم ســبب گرایش آن ها به ســمت فرشــهاي ماشــینی
شــده اســت زیــرا از تنــوع بســیاري در رنــگ و طــرح و ســایز برخوردار هســتند.
8درصــد نبــود حمایــت کافــی از بافنــدگان :کافی نبودن دســتمزد بافندگان و نداشــتن
و وجــود مشــکالت بیشــمار معیشــتی بــرای این قشــر از جمله مهمترین معضــات این
حــوزه مــی باشــد کــه نیازمنــد تجدیــد نظــر در قوانیــن موجــود و حمایــت بی دریــغ از
ایــن قشــر می باشــد.

 -1ایجاد اشتغال با حد اقل سرمایه
 -2ایجاد اشتغال جانبی مختلف
 -3کمک به صادرات غیر نفتی و تأمین ارز خارجی
 -4حضور در بازارهاي بین المللی به عنوان کاالي اقتصادي و فرهنگی
 -5تشــویق ســرمایه گــذاري در فعالیتهــاي تولیــدي جانبــی (رفوگــري ،نــخ ریســی،
رنگــرزي و )...و تکمیلــی ،افزایــش اشــتغال
-6کمــک بــه صــادرات کاالهــاي غیــر نفتــی بــه عنــوان بخشــی از موتــور محرکــه
توســعه اقتصــادي کشــور و بــه تبــع آن ایجــاد اشــتغال
تولیــد فــرش دســتباف به عنــوان یکــی از مزیت هــاي نســبی در اقتصــاد ایــران توانایی
رقابــت بــا بخــش نفــت را دارا اســت و مــی تــوان با بررســی وضعیــت فرش دســتباف در
ایــران و کشــورهاي مهــم منطقــه اي و بیــان تعریفی درســت و گویا از اقتصــاد مقاومتی،
بــا بررســی اهمیــت تولیــد فــرش دســتباف بــه عنــوان یکــی از کاالهــاي مزیــت دار
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عوامل و فاکتورهای موثر بر روی قیمت گذاری فرش
ـام برتریــن هنرمنــد عالــم هســتی خالــق آفرینــش ایــزد منــان کــه هنــر
بهنـ ِ
چــون تجلــی ذات او هرگــز فنــا نخواهــد داشــت.
وصفــی کوتــاه درخصــوص فــرش ایــن تولیــد ملــی ،خالــی از لطــف نیســت چــرا کــه
در جهــان فــرش دســتباف ،ناخــودآگاه نــام ایــران را بــه يــاد م ـيآورد كــه ایــن بــه
ی
همــتهنــروران و بازرگانــان فــرش پيشـ ه و دراثــر مســاعي كارورزان فرهنگــي و ملـ 
در دنیــا درخششــيخيرهكننــده يافتــه اســت .وقتــي در رمانهــاي «چارلــز ديكنــز» از
فــرش ایــران بــه عنــوان نشــانهی اشــرافيت يــكخانــدان نجيبزادهــی انگليســي يــاد
ميشــود و يــا فــرش ایرانــی همســنگ بــا خليــج فــارس بــا عبــارت «پرشــين »تلفظي
دوشــادوش در ميــان بشــريت دارد ،بــرای باليــدن بــه ايــن داشــته و ميــراث فرهنگــی
حجتــی بیــزوال اســت چــرا کــه فــرش ،ميراثي اســت كــه از دســتان نمكســود نياكان
ـتان مــارســيده اســت.
مــا بــا گــذر از داالنهــاي تــو در تــو و تاريــك تاريــخ بــه دسـ ِ
فــرش ایــران را ميتــوان بــهمثابهــی كتــاب منقــوش تاريــخ فرهنــگ و هنــر ایــن
ســرزمین برگوشــه گوشــهی خــاک ایــن مهــد کهــنورق زد ،خوانــد و بــه آن عشــق
ورزیــد.
درخصــوص عوامــل و فاکتورهــای موثــر بــر روی قیمت گــذاری فــرش ایــران ،ذکر چند
نکتــه الزم و ضــروری اســت کــه در ادامــه مــیآید:
فــرش دســتباف بــه علــت هویــت هنــری و فرهنگی خــود ،یــک کار هنری و برجســته
اســت و بــه هیــچ عنــوان نمیتواند شــامل یــک تعییــن ارزش و قیمت مشــخص و ثابتی
باشــد ،چــرا کــه «هنــر یــک ارزش بی انتهاســت».

تعیین قیمت دقیق فرش

بــه صــورت بصــری وتجربــی باتوجــه بــه شــرایط مکانــی ،زمانــی و اقتصــادی مقــدور
مــی باشــد و مبنــای اطالعــات ارایــه شــده متکــی بــه تجربــه و شــهود تجــار بــا تجربــه
محلــی و تلفیقــی از دانســتههــا و مباحــث زیبــا شــناختی و مســایل فنی اســت و منابع
حقوقــی و ارزی در ایــن ارزیابــی لحــاظ نگردیــده اســت.
اولیــن شــاخص در تعییــن قیمــت فــرش محــل بافــت و منطقــه آن مــی باشــد کــه
بیانگــر شــیوه و نــوع بافــت اســت در تمــام نواحــی کشــور ،هــر منطقــه بــرای خــود
روشــی دارد و حتــی درمناطــق همجــوار نیــز شــاهد تفــاوتهایی هســتیم کــه در فرش
آذربایجــان ،فــرش هریــس و قراجــه را مــیتــوان نــام بــرد .ســلیقهی محلــی و کیفیــت
مصالــح و حتــی پیشــینهی هنــری منطقــه و در نگاهــی موشــکافانه محل بافــت از یک
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محلــه نســبت بــه محلــه دیگــر با توجــه به همســانی نــوع بافــت مــیتواند نوع ســلیقه
بافــت فــرش را نیــز تغییــر دهــد کــه بــر روی ارزش گــذاری آن تاثیر گــذار اســت .میزان
رجشــمار قالــی و تعــداد گــرههــای آن در واحــدی مشــخص کــه بــه عنــوان مثــال در
فــرش تبریــز  7ســانتیمتردرنظر گرفتــه مــی شــود باعــث افزایــش هزینــه بافــت نیــز
میگــردد ،بــه جهــت افزایــش تعــداد گــره هــای قالــی در واحــد ســطح و درحقیقــت
تعییــن کننــده ی اصلــی بــرای تغییــرات قیمــت در یــک منطقــه بــا یــک نــوع بافــت
اســت.
نــوع چلهــی فــرش کــه میتوانــد ازجنــس پنبــه ,ابریشــم و پشــم باشــد بــا توجــه بــه
اختــاف قیمــت ایــن نــوع چلههــا در مرحلــه بعــد از رجشــمار مالکــی بــرای تغییــرات
قیمــت اســت کــه در نــگاه اول توجــه قیمــت گــذار را بــه خــود جلــب مــی کنــد .الزم
بــه ذکــر اســت عــاوه بر تفــاوت قیمــت مصالــح ,جنس چلــه نیــز در ارزشــمندی قالی
تاثیر مســتقیم دارد.

طرح و نوع طراحی فرش

مــیتــوان بــرای توضیــح ایــن بخــش طرحهــای قدیمــی و جدیــد بــا گلهــا وختایــیها
اســلیمی وگلفرنــگهــا ویــا نقــشهــای جدیــد دکوراتیــو را مثــال زد .فــرشهــای کف
ســاده ،لچــک ترنــج ،سراســر یــا افشــان ،اشــکال هندســی ،طــرح با نقشــه یــک چهارم
یــا نقشــه سراســر و تمــام بافــت یــا برجســته بافــت ،تصویرهــای تاریخــی و دیگر نقش
مایــه هــا بــا درج ســختی بافــت و افزایــش زمــان بافــت و یــا ســهولت و عــدم نیــاز بــه
مهــارت خــاص عاملــی دیگــر در تعییــن ارزش قالــی میباشــد.
پــرکاری و ســادگی ،اصالــت و ظرافــت طــرح ،بدیــع و آشــفتگی نقــش مایــهها ،تنــوع و
تعــداد رنــگهــای بــه کار رفتــه در فــرش مــی توانــد باعــث تفــاوت در قیمت گــردد ،در
ایــن خصــوص مــیتــوان از قالــیهایــی گفــت کــه اثر یــک طــراح بــا پردازشــی متفاوت
هســتند و بــه جهــت پــر کاری و زمانبــری زیــاد بافت و زحمات بیشــتر هنرمنــد بافنده،
بایــد قیمتــی متفــاوت نســبت بــه طــرح مشــابه داشــته باشــد .ایــن مشــخصه تاثیــر
حــس زیبــا شــناختی را بیشــتر ملمــوس مــی کند.
ـن فــرش ،پود نیــز حایز
عــاوه بــر نــوع چلهــی فــرش نــوع مصالــح بــه کار رفتــه در متـ ِ
اهمیــت اســت .فــرش تمــام پشــم ،تمــام ابریشــم ،گل ابریشــم ،حاشــیه ابریشــم ،کــف
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ابریشــم و فرشــهایی بــا ترکیــب نــود درصــد ابریشــم وپشــم کــم کــه جدیــدا ً بــه علــت
بــازار پســندی رایــج شــده اســت ،دارای قیمتــی متفاوت هســتند.
کیفیــت مصالــح بــهکار رفتــه از پشــم دباغی تا پشــم مرینــوس و انــواع ابریشــم وارداتی
و داخلــی ،خامــه دســت ریــس بــا کیفیتهــای مختلف نیــز از عوامــل موثر دیگر اســت.
فاکتــور رنگــرزی خامــه شــامل روشــهای متفــاوت رنگــرزی و نــوع رنــگ بــکار رفتــه
(طبیعــی و شــیمیایی)
نــوع رنــگ و شــیوه رنگــرزی بــا کیفیــت بــه جهــت هزینــه بــاالی مــواد طبیعــی و یــا
ســختی کار و مهــارت در انجــام کار ،باعــث افزایش هزینه تولید ودرنتیجــه افزایش ارزش
قالــی میگــردد.

ابعاد قالی

کــه در اصــل واضــح تریــن شــاخص درتعییــن قیمــت فــرش نســبت بــه نمونــههــای
دیگــر مــیباشــد ،بــر همــگان مشــهود اســت ،نکتهــی مهــم در این خصــوص یــادآوری
کاهــش قیمــت در واحــد مترمربــع در ابعــاد کوچــک و افزایــش هزینــهی تولیــد در
ابعــاد بــزرگ اســت کــه مــی توانــد متاثــر از هزینــه ی مکان بافــت ،راکــد مانــدن زمانی
ســرمایه ،بافــت متمرکــز و یــا تــک بافــی کــه در ابعــاد کوچــک ,هزینــه را کاهــش و
در ابعــاد بــزرگ بــا تولیــد کارگاهــی و هزینــه هــای مربــوط موجــب افزایــش قیمــت
مــی گــردد.
درتعییــن قیمــت ،مبلــغ فرشــهای تــک ،بــه علتــی کــه گفتــه شــد ،پاییــن تــر از نمونه
هــم متــراژ مشــابه بــه صــورت جفــت اســت و از طرفــی بــدون در نظــر گرفتــن کثــرت
موجــودی و تقاضــای بــازار معمــوالً مــیتوانیــد قیمت جفت قالــی را با فرش همســطح
مشــابه برابــر تلقــی کنیــد هماننــد جفــت  6متــری بــا  12متری کــه ایــن امــر در ابعاد
دیگــر نیــز صــادق اســت جفــت  9متــری بــا  3.5در  5و جفــت  3در  4بــا  24متــری.

شکل قالی عاملی دیگر
ِ

قیمــت مســاحت قالــی بصــورت مترمربــع درشــکل هــای مختلــف قابــل مقایســه و
برابــر نمــیباشــد کــه البتــه تحــت تاثیــر بازارپســندی ,کثــرت موجــودی بــازار و تقاضا
مــی باشــد .بــرای توضیــح بهتــر مــیتــوان عنــوان کــرد در اکثــر مــوارد قیمــت قالی به
شــکل مربــع بــا شــکل دایــره هــم ابعــاد آن کــه تشــابه نســبی دارد ،باوجــود متــراژ کم
دایــره ،بــه علــت ســختی و همزمانــی بافــت ،دارای قیمــت گــذاری یکســان مــیباشــد
حتــی در صــورت کــم یابــی در مقاطــع زمانی ،قیمت بیشــتر نیز مشــاهده شــده اســت.
بــه عنــوان نمونــه قیمــت قالــی دایــره  3در  3تقریبــا میتوانــد بــا  2.5در  3.5و یــا  3در
 3مربــع درهمــان طــرح و رج و کیفیــت و مقطــع زمانــی بــا در نظرگرفتــن موجــودی
بــازار حــدودا ً برابــر و یــا بــا اختــاف کــم قیمــت تلقــی مــی شــود .درصــورت افزایــش
عرضــه کاهــش قیمــت دیــده شــده اســت .بــرای شــرح از بعــدی دیگــر فــرش دایــره 2
در  2حــدودا ً  3.14مترمربــع فــرش دارد و قالیچــه  1.5در  2تقریبـاً همــان مســاحت را
دارا اســت و بــا در نظــر گرفتــن تمــام عوامــل بــه صورت یکســان همیشــه قیمــت دایره
بیشــتر از قالیچــه همســان بوده اســت.
هزینــه آمــاده ســازی قالــی شــامل شــور ،دارکشــی ،شــیرازه ،دوگــره و چرم اطــراف قالی
هــم بایــد در موقــع قیمــت گــذاری در فرشــهای شســته و آمــاده منظورگردد که بســته
بــه کیفیــت متغییر می باشــد.

سلیقه و کیفیت بافت

درحقیقــت اســتاد بافــی قالــی نیــز حایــز اهمیــت اســت وحتــی بافــت فــرش از روی
نقشــه اصلــی طــراح یــا کپــی و اصــل کارت رنگ یا اســتفاده از طرحهای مشــابه نقشــه
اصلــی نیــز اهمیــت دارد و حتمــا در قیمــتگــذاری تاثیــر مســتقیم خواهد داشــت.
یکــی دیگــر از عوامــل موثــر هارمونــی و تناســب رنگهــا در قالــی اســت که بایــد رعایت
شــود و اســتفاده از تنهــا یــک رنــگ نامناســب باعــث کاهــش قیمــت قالــی مــیگــردد
زیــرا اکثــرا ً کل مجموعــه قالــی را متاثــر مــیگرداند.

عنــوان مثــال در فــرش تبریــز افزایــش میــل بــازار بــه ســمت ازدیــاد تعــداد رنگهــای
بــه کاررفتــه ،تغییــر در نــوع مصالــح وافزایــش درصــد ابریشــم و پــرکاری و رج هــای باال
مــی باشــد ،کــه امــروزه موجــب زیبایــی بیشــتر قالــیهــا و هزینــه تولیــد قالــیهــای
طــرح جدیــد را تحــت تاثیــر قــرارداده و باعــث افزایــش قیمــت شــده اســت.
عیــوب و ســالم بــودن و اشــکاالت فــرش در قیمــت آن دخالــت داشــته و در برخــی
مــوارد باعــث افــت کلــی ارزش آن مــی گــردد البتــه فــرش چون یــک کار هنــری خلق
شــده بــا دســت اســت بــرای مســایل فنــی حــد معمولــی دارد که خطــای بیشــتر از آن
میتوانــد عیــب تلقی شــود.
فراوانــی یــا بقولــی تعــادل عرضــه و تقاضــا بــرای یــک طــرح ،یــک ســایز و حتــی رنگی
خــاص از یــک قالــی مــیتوانــد تاثیر بــر قیمــت آن بگــذارد و در صــورت کم یــاب بودن
باعــث افزایــش وعرضــه بیشــتر موجــب کاهش قیمت گــردد.
از عوامــل موثــر بــر روی ارزش هــر کاال نحــوه ی ارائــه و بــه مفهومــی بازاریابــی آن
مــی باشــد ،علــیالخصــوص در مــورد کارهــای هنــری و فرهنگــی ایــن فاکتــور نقــش
خــود را بیشــتر ایفــا مــیکنــد.
یــک کار هنــری بایســتی در شــرایط خــوب و ایــده آل بــرای مخاطــب عرضــه گــردد
ایــن امــر در فــروشهــای خــرد و کالن موثربــوده واثــر بخشــی ایــن شــاخص در فــرش
دســتبافت بــه عنــوان یــک کاالی فرهنگی و هنری بیشــتر مشــهود اســت و نحــوه ارایه
آن کامـ ً
ا ارزش ایــن محصــول را تغییــر مــی دهــد .بــه عنــوان مثــال بعضــی برندهــای
هنــری بــا کنتــرل تعــداد تولیــد طرحهــای خــاص و ارایــه محصول بصــورت فــروش در
جایگاهــای محــدود باعــث عــدم افزایــش طــرح هــای مشــابه (کپــی کاری) و کنتــرل
قیمــت بــه میــل خــود مــیشــوند.
نتیجــهگیــری از ایــن فاکتــور در مثال فــوق حاصل همپوشــانی کیفیت و برنــد تولیدات
اســت در ایــن حالــت ،قیمــت گــذاری بیشــتر در دســت ارائــه دهنــده محصــول خواهد
بود.
بــرای توضیــح مطلــب از زاویــه دیگــر میتــوان بــه مــکان و نحــوه ارائــه کاال اشــاره کــرد.
زمانــی کــه یــک قالــی بــه صــورت آمــاده درفضایــی دکوراتیــو عرضه مــیگردد ،جلــوه و
هویــت ایــن کار هنــری بــه صــورت بهتــری نمایــان مــیشــود .این امــر در بخــش خرده
فروشــی ،اهمیت بیشــتری دارد.
یکــی از قوانیــن کلــی تجــارت ارائــه محصــول بــا عــزت و آشــنایی بــه روش هــای
بازاریابــی بــه مصــرف کننــده ویــا خریــدار عمــده می باشــد در اینصــورت متعاقبـاً تاثیر
مخاطــب در تعییــن ارزش محصــول ،کمرنــگ مــیشــود و در جایــگاه دوم قــرار مــی
گیــرد .اگــر تولیــدات بــه صــورت خــارج از عــرف تجارتــی ارائــه گــردد و حتــی کثــرت
ارائــه دهنــدگان مــی توانــد منجــر بــه نــزول جایــگاه و ارزش کار هنــری و در نتیجــه،
کاهــش ارزش واقعــی آن گــردد.
در حــال حاضــر بــه دلیــل عرضــه محصــوالت بصــورت نامتعــارف به خریــداران خــرد و
کالن درتولیــدات برخــی از شهرســتانهــا ،روال تجــاری بــه هــم خــورده و زمینــه بــرای
افزایــش قــدرت چانــه زنــی و پاییــن آوردن بیــش از حــد ارزش واقعــی فــرش تولیــدی،
ازســوی خریــدار فراهــم شــده اســت کــه لطمــه بــه هنــر و صنعــت فــرش خواهــد بود.
عــدم توجــه بــه بازاریابــی مطلــوب باعــث کاهــش ارزش واقعــی فــرش ،عــدم اعتمــاد
خریــدار بــه بــازار ودر نهایــت آســیب بــه تولیــد کننــده و ایــن تولیــد ملــی میگــردد.
در پایــان گفتنــی اســت قیمــت گــذاری فــرش بهصــورت تئــوری بــدون حضــور نمونه
واقعــی و لمــس فیزیکــی و حــس زیبــا شــناختی یــک قالــی با توجــه به هویــت هنری
وفرهنگــی فــرش دســتبافت بــه صورت نســبی مقــدور بــوده و منطبــق کــردن مطالب
فــوق بصــورت عملــی یقینـاً موجب تفهیــم بهتــر آن خواهد شــد.
منبع:سعیداحباب

بازار پسندی یک طرح
در ایــن بخــش نــوع طــرح و اشــتهار و تبحــر طــراح نیــز کــه باعــث بازارپســندی بهتــر
و تقاضــا بــرای یــک قالــی مــیشــود ،تاثیرعمدهــای بــر قیمــت قالی عرضــه شــده دارد.
سلیقه ی روز
کــه اکنــون بیشــتر بــه علــت کاهــش صــادرات در جهــت مصــرف داخلــی مــی باشــد
متاثــر از نقــش هــای بــازار پســند مخاطــب ایرانــی اســت کــه توانســته در وحلــه اول
باعــث افزایــش تقاضــا بــرای طرحــی خــاص ودر نهایــت تغییــر قیمــت آن گــردد .بــه
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بررسي توليدات امروز فرش نيشابور و جايگاه آن در بازار
عباس جمشيدي

چکيده

یکیفیتی دیگران خواســته و خودخواســته درگیر اســت .تعـداد کثی ِر
فــرشِ نیشــابور با بـ 
بافند هــی غلطبــاف ،عــدم وجــود طــرح و نقشــه منحصــر بــه فــرد ،مهمتریــن عوامــل
ی کیفیتــی فــرش نیشــابور اســت و ایــن امــر باعــث کاهــش اعتبــار فــرش نیشــابور در
بـ 
بازارهــا شــده اســت.
بــه طــور کلــي در ايــن مقاله ســعي شــده اســت ،توليـدات امــروز فــرش نيشــابور از منظر
اقتصــادي و فرهنگــي مــورد بررســي قـرار گيــرد .بــا توجــه به اينکه نیشــابور پيشــين ه ی
تاريــخ فرشــبافي نـدارد و در ُعــرف بازارهــاي داخلــي و جهانــي بـراي مشــخص کــردن
جايــگاه فــرش ،طــرح و اصالــت طــرح قبــل از هــر چيــزي مطــرح اســت و بعــد از آن
شــيوهی اجـرا و مـواد اوليــه مطــرح ميشــود .بــا توجــه بــه توضيحــات اندکــي کــه داده
شــد .منابــع کتابخان هــاي کمتري بـراي تحقيق و بررســي موجود اســت .در ايــن پژوهش
ســعي شــده اســت کــه جمـ ع آوري اطالعــات بــه وســيله پــرس و جــو همنشــيني بــا
عوامــل دخيــل در توليــد فــرش نيشــابور بــه دســت آيــد.
کليدواژه :فرش ،نيشابور ،اقتصادي ،فرهنگي
به طور معمول فرش نیشابور اصالتي ندارد؛ اصالت آن در بي اصالتي آن است.
اصالتــي کــه مــا همـواره در فــرش دســتباف جســتجوگر آن هســتيم .نوعــي اصالــت در
طــرح و رنــگ و بافــت اســت کــه همـواره رونــد تکاملــي و رو به بهبود و پيشــرفت
داشــته اســت کــه ايــن اوامــر در فــرش نيشــابور بــه چشــم نميخــورد.
چ ـرا نبايــد در شــهري کــه تاريــخ تاسيســش بــه ســده ی 3
ميــادي ميرســد ،هيچگونــه طــرح ،نقــش و شــيوه بافــت
ثابــت و مرســومی وجــود نداشــته باشــد؟
در گذراتريــن نگاهــي کــه بــه تاريــخ ايــن شــهر مــي
ي شــويم کــه ايــن شــهر از
اندازيــم متوجــه مــ 
آرامــش نســبی کمتــری برخــوردار بــوده اســت.
پــس از پیدایــش،در ســده ی  3ميــادي ،هفــت
بــار زلزلــه شــدید را تجربــه کرده اســت و شــش
بــار مــورد تصــرف اقـوام مختلــف قـرار گرفتــه
اســت ،کــه در ايــن ميــان آتش ســوزي ،ســيل
و فاجعــه انفجــار قطــار هــم در کنــار ديگــر
يگيرنــد .بــا در نظــر داشــتن
رخدادهــا قـرار مـ 
ي تـوان بــه روايت
چنيــن وقايعــي آســوده تــر م 
شــرح حــال امــروز فــرش نيشــابور پرداخــت.
نقشــمايههايــي کــه از آن دوران بــه جــاي مانــده
اســت بیشــتر بر روي ظروف ســفالي جاي گرفت ه -
انــد .زيـرا ســفالگري بر خــاف هنر فرشــبافي هنري
اســت کــه محصــول قابــل ارزيابــي آن ،طــي مــدت
ی شــود و از آنــرو بــا توجــه بــه
 2روز يــا  3روز ســاخته م ـ 
جمعيتــي کــه نيشــابور در آن دوران نســبت به ديگر شــهرهاي
همجـوار خــود داشــته میـزان تولیدات ظروف ســفالی بیشــتر از دیگر
شــهرهای اطـراف بــوده اســت .در صورتــي کــه رونــد توليــد فــرش دســتباف
ی تــر از ســفالگري اســت.
طوالن ـ 
اکثــر نقوشــی کــه پیکــره ی ظــروف ســفالی را پوشــاندهانــد .حيوانــي ،انســاني ،گياهي و
خطــی هســتند .ايــن نقــوش متصور ،جنــگ جويــان ،کلمــات مقــدس و پرندگان بــوده
انــد کــه بــه صــورت فیگوراتیــو وتجریــدی بــر روي ظــروف جــای گرفتــهانــد.
ييابيــم کــه نقشــمايههاي اين شــهر هيچ رونــد تکاملــي را به خود
در تاملــي کوتــاه در مـ 
نگرفتــهانــد تــا از کنــار هــم قـرار گرفتــن آنهــا ،طرحــی قابــل بافــت حاصــل شــود و اين
طــرح بتوانــد بازنمــاي گذرايــي از بــا غ هــاي ايرانــي باشــد و لذتــی فرحبخــش و کاربردي
بـراي ســاکنين ايــن منطقــه داشــته باشــد و مــا جســتجوگر ايــن حـسِ فرحبخــش در
زمــان حال باشــيم.

بررسيتوليدات:

اکثــر توليــد کننــدگان در ايــن شهرســتان طرحهــا و مـواد اوليــه فــرشهــاي خــود را از
تبريــز تهيــه مي نماينــد و مابقي توليد کننــدگان طــرف قراردادشــان رنگرزان موجــود در
نيشــابور هســتند کــه از دو کارگاه رنگــرزي گــذر نمــيکند،که يکي به شــيوه ی ســنتي و
شــيميايي ،دیگری به شــيوهی شــيميايي کار مــي کند .هيچ يــک از ايــن دو کارگاه روش
درســتي را بـراي رنگــرزي نــخ هــا انتخــاب نکــردهانــد .هيــچ کـدام از آن هــا شستشــوي
پايانــي پــس از فرآینــد رنگــرزي را انجــام نمــيدهنــد کــه عــدم رعايــت آن بعــد شــور
ی شــود.
پايانــي باعــث رنــگ پــس دادن نخهــا مـ 
يشــود و از گر ِه جفتي فارســي
شــها در رجشــمارهاي  25الــي  50رج توليــدي مـ 
اکثــر فر 
و چنــد چيــن يــک پــود برخــوردار هســتند ،کــه ايــن شــيوه ،هيــچ تطابقــي بــا شــيوه
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بافــت تبریــز نـدارد .تمامــي توليـدات ايــن شهرســتان توليـدات خانگــي هســتند و هيچ
يگيــرد و تمامــي کنتــرل کيفيــت بــر عهــده بافنــده مــي
نظــارت مســتمري انجــام نمـ 
ت هــا بــا دخيل کــردن خــود بافنــده در ســرمايه اوليه و فــروش آن
باشــد .بعضــي از شــرک 
درانتهــا ،ســعی بــر کنتــرل رفتــار غلــط بافنــدگان داشــت ه اند که نــاکام مانــده انــد ،بافنده
ت هــا بايــد  10درصــد ماليــات بــر ارزش افــزوده پرداخــت نمايــد ،کــه ایــن
در ايــن شــرک 
ت هــا در ایــن شهرســتان اســت.
امــر خــود نشــان دهنــدهی ســود جویــی شــرک 

فروش:

شــها بــه صــورت جفــت ،در ابعــاد  6متــري و  9و  12متــري بــه بــازار عرضــه
معمــوالً فر 
ميشــوند و بــه صــورت خــام بــه فروشــنده ميرســد .بيشــترين فــروش توليــد کنندگان
در ســالهاي  75تــا  85انجــام گرفتــه اســت .در ايــن ســالها مي ـزان صــادرات فرشــهای
ايــن شهرســتان در باالتريــن ســطح خود بوده اســت کــه هم اکنــون کاهش يافته اســت.
در آن ســالها ميـزان کيفيــت تولیـدات در ســطح بســيار پاييــن تري نســبت بــه توليدات
امــروز داشــته اســت ،بــا توجــه بــه گفتــهی توليدکننــدگان هيــچ فرشــي در آن ســال ها
ي مانــد ،امــا در زمــان
بيشــتر از يــک هفتــه پــس از اتمــام بافــت نــزد توليــد کننــده نمـ 
شهــا پــس از توليد نــزد توليدکننــدگان مي
حــال ايــن رونــد کامـاً بــر عکس اســت فــر 
مانــد و توليــد کننــده بــه ايــن نتيجــه مــيرســد کــه فرشــي کــه توليد کــرده
اســت ،هيــچ بــازاري ن ـدارد و توليــدي کورکورانــه انجــام داده اســت.
قابــل توجــه اســت کــه در همــان ســال اوج فــروش ،توليـدات
ي گرفــت ،امــا بــاز هــم بــازار فــروش
کورکورانــه صــورت مـ 
آن هــا موجــود بــود ،کــه ايــن امــر بيــان کننــده دخالت
ديگــر عوامــل خارجــي دارد ،کــه مربــوط بــه حوزهی
ي شــود.
فــروش نم 
ش هــاي نيشــابور بــا توجــه بــه رجشــمار و
فــر 
جنــس نخــي کــه دارنــد ،ارزش ريالــي آنهــا از
 5/000/000ريــال تــا  20/000/000ريــال
بــرآورد مــی شــود ،کــه خري ـداران آن بيشــتر
بازاريــان تهـران و بعــد از آن مشــهد هســتند و
اغلــب بازاريــان تهـران ايــن فــرش را بــه عنوان
ي خرنــد بــه اســم فــرش
فــرش نيشــابور مــ 
ي فروشــند.
تبريــز به مصــرف کننــده داخلي م 

نتیج هگیری:

بــه طــور کلــی اوضــاع نــا آرام ایــن شــهر در طول
زمــان همـواره عــدم تکامل نقــوش و عدم بــه وجود
شهــای جدیــد را بــه دنبال داشــته اســت.
آمــدن فــر 
بعــد از طــی زمــا ن هــای طوالنــی هنــوز ،ایــن هنــر تــا
روزگار کنونــی بــا عــدم اصالــت طرح ،روبـ ه رو اســت .همواره
ســرمایه گذارانــی بودنــد (جهــاد کشــاورزی و ســرمایه گذارانــی
خصوصــی) کــه میـزان جمعیت کثیــر این شهرســتان را مــیدیدند
و چشــم و گــوش ســرگردان آنهــا در بــازار ،بــه دنبــال طرحــی مناســب کــه
ـیگشــت .هــر طرحــی را کــه میـزان توجه بیشــتری در
فــروش بهتــری داشــته باشــد ،مـ 
یکردنــد و هیچــگاه بــه میـزان توانایــی و ســبک
بــازار داشــت را بـرای تولیــد انتخــاب مـ 
یترین عنصر تولید هســتند.
کاری بافنــدگان توجهــی نداشــتند ،کــه آنهــا اصلـ 
حاصــل انتخــاب آن طــرح و ایــن بافنــده هیــچ موقــع کاالیــی بــا کیفیــت کــه توقــع مــا
یشــود .رفتــه رفتــه ادامــه ایــن رونــد شناســنامه جعلی
بــه دنبــال آن اســت حاصــل نمـ 
از یــک فــرش دیگــر بـرای ســودجویی بیشــتر در پِی داشــته اســت .بیکیفیت بــودن این
تگـذاری مناســب و منصفانــه را بــه
شــها ،عــدم فــروش پــس از چنــد مــاه عــدم قیمـ 
فر 
دنبــال خواهد داشــت.
ی مانــد هزینــه تولیــد روز
هیــچ توجیــه اقتصــادی و کاری بـرای تولیــد کننــده باقــی نمـ 
ی شــود
بــه روز بیشــتر مــی شــود ،قیمــت مـواد اولیــه رونــد افزایشــی دارنــد .بیشــتر مـ 
ی کنــد.
مــیایســتد ،بیشــتر میشــود ،کاهــش پیـدا نمـ 
معمــوال تولیدکننــدگان امــروز ســه راه کار بـرای جلوگیــری از ضــرر و ضربــه اقتصــادی
دارنــد :تولیــد را کاهــش دهنــد ،از مـواد اولیه نــا مرغوب اســتفاده نمایند،دســتمزد بافنده
را کاهــش دهنــد.
یشــود .فــرش پــس از چنــد ماه
در هــر ســه راهــکار ،عــدم کیفیــت مناســب حاصــل مـ 
از اتمــام بافــت بــه صــورت خــام( ،بــدون پرداخــت و شــیرازه) به منظــور پوشــاندن عیوب
یرســد ،که عــدم بــه کار گیــری قشــر پرداختچــی و روفوگــر در این
فــرش بــه فــروش مـ 
شهرســتان باعــث بیکاری بســیاری ازآنها شــده اســت.
بافنــدگان اصلــی تریــن عنصر تولید هســتند .این شهرســتان حــدود  3200بافنــده فعال
دارد.
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پدیده جدید همکاری-رقابت

مفهومی نو برای توسعه هنر-صنعت فرش دستباف ایران
زهرا شوندی

امــروزه شــاهد وجــود مســائل و مشــکالتی در هنر-صنعــت فــرش دســتباف ایــران
هســتیم کــه میتــوان به برخــی از آنهــا از قبیــل باال بــودن هزینههــای تولیــد ،تبلیغات
و بازاریابــی و پاییــن بــودن ســود و بهــره وری ،پیــروی از مدل های کســب و کار ســنتی،
حضــور پررنــگ رقبــای خارجــی در بازارهــای بیــن الملــل ،کاهــش میــزان ســهم در
بازارهــای جهانــی و عقــب مانــدن فعــاالن فــرش دســتباف ایــران از قافلــه پیشــرفت و
توســعه جهانــی اشــاره نمــود .بــا این وجــود ،هنــر -صنعت فرش دســتباف ایــران جهت
بقــا و پایــداری ،نیازمنــد توســعه و پیشــرفت و آگاهــی از فرصــت هــای جدیــد بــرای
بهبــود شــرایط مــی باشــد.
در چنــد دهــه اخیــر در میــان ســازمان هــا و شــرکت هــای بــزرگ جهــان ،ســخن از
پدیــده جدیــدی بــه نــام همــکاری -رقابت شــده اســت .تحقیقــات مبین آن اســت که
همــکاری -رقابــت مفهــوم جدیــد و چالــش برانگیــزی اســت کــه بــه وجــود دو عنصــر
متضــاد همــکاری و رقابــت در کنــار یکدیگــر اشــاره مــیکنــد.
همــکاری -رقابــت نشــان مــیدهــد کــه رقبــای مشــغول بــه فعالیــت در یــک صنعــت
میتواننــد در عیــن رقابــت بــا یکدیگــر ،در برخــی امــور بــا یکدیگــر همــکاری کننــد .به
عبــارت بهتــر ،رقبــا مــیتواننــد در یــک صنعــت ،در برخــی امــور ماننــد بــه اشــتراک
گــذاری منابــع ،اطالعــات و هزینــه هــای یکســان بــا یکدیگر همکاری کــرده و بــه ایجاد
ارزشــی خــاص دســت زننــد و در برخــی امــور ماننــد فــروش و ارائــه محصــوالت در بازار
بــا یکدیگــر رقابــت نماینــد .در ایــن صورت آنهــا با همــکاری و تعامــل ،بــه ارزش بزرگی
دســت یافتــه انــد کــه مــیتواننــد در رقابــت بــا یکدیگــر آن ارزش را تقســیم کــرده و از
ســهم بزرگــی برخــوردار گردند.
از جملــه مزایــای به دســت آمــده از طریــق پدیــده همکاری-رقابت در صنایع و شــرکت
هــای بــزرگ جهــان ،مــیتــوان بــه کاهــش هزینــه هــای تولیــد و بازاریابــی و تبلیغــات
و افزایــش ســود و بهــره وری از طریــق بــه اشــتراک گــذاری هزینــه هــای یکســان،
دسترســی بــه منابــع منحصــر بــه فــرد رقبــا در جهــت رشــد و توســعه ،بدســت آوردن
صالحیــت و شــهرت و اعتبــار ،افزایــش انــدازه بــازار فعلــی و ایجــاد بازارهــای جدیــد،
نــوآوری و ارائــه محصوالتــی نــو ،ایجــاد قــدرت نفــوذ بــر شــخص ثالــث ،بهبــود روابــط
میــان رقبــا و برقــراری اعتمــاد میــان آنهــا و ایجاد اتحــاد و هماهنگــی میان رقبــا ،ایجاد
بقــا و پایــداری در یــک صنعــت ،ایجــاد فرصتــی بــرای انجــام پــروژه هــای مشــترک،
بــزرگ و هدفمنــد و در نهایــت حــل مســائل و مشــکالت رایــج در صنعــت اشــاره نمود.
طبــق اهمیــت ذکــر شــده در رابطــه بــا پدیــده همــکاری -رقابــت و باتوجــه به مســائل
ذکــر شــده در هنر-صنعــت فــرش دســتباف ایران ،برای پیشــرفت و توســعه ایــن هنر-
صنعــت در ســطح ملــی و بیــن المللــی ،ســوق دادن آن بــه ســمت شــبکه همــکاری-
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رقابــت امــری ضــروری و الزم اســت .از آنجــا کــه در هنر-صنعــت فــرش دســتباف ایران
ذینفعانــی وجــود دارد کــه در یــک منطقــه جغرافیایــی یکســان ،مشــغول بــه ارائــه
محصــوالت و خدماتــی یکســان هســتند ،توجــه بــه موضــوع همــکاری -رقابــت در این
هنر-صنعــت مــورد اهمیــت واقــع مــی گــردد.
تولیدکننــدگان هنر-صنعــت فــرش دســتباف ایــران کــه رقبــای داخلــی ایــن هنــر-
صنعــت محســوب مــی شــوند ،مــیتواننــد با تعامــل و همــکاری بــا یکدیگر وارد شــبکه
همکاری-رقابــت شــده و از ایــن اســتراتژی تبعیــت کننــد .آنهــا مــیتواننــد همانگونــه
کــه بــا رقبــای خــود رقابــت مــیکننــد ،همــکاری کــرده و از مزایــای آن نیــز بهــره مند
شوند.
بدیــن ترتیــب رقبــای ایــن هنر-صنعــت مــیتوانند با مشــارکت گروهــی در بســیاری از
پــروژه هــای بــزرگ در ســطح بــازار هــای بیــن الملــل ،ســرمایه گــذاری کــرده و یــا بــا
بــه اشــتراک گــذاری هزینــه هــای یکســان ،هزینــه هــای تولیــد ،تبلیغــات و بازاریابــی
و تحقیــق و توســعه را کاهــش داده و بــه یــک هزینــه کارآمــد و منطقــیتــری برســند.
بــا پیــروی از ایــن اســتراتژی ،هــر یــک از شــرکت هــای تولیــدی فــرش دســتباف در
داخــل ایــران ،بــا منابــع و توانایــی هــای منحصــر بــه فــردی کــه دارنــد ،میتواننــد بــا
رقبــای خــود وارد شــبکه همــکاری شــده و بــا بــه اشــتراک گــذاری دانــش و اطالعــات
و ایجــاد دانــش جدیــد بــه ســمت نــوآوری حرکــت کــرده و موجــب توســعه فنــاوری و
پیشــرفت در سرتاســر ایــن هنر-صنعــت شــوند.
عــاوه بــر ایــن تولیدکننــدگان فــرش دســتباف مــیتواننــد در همــکاری بــا یکدیگــر،
مزایــای خــود را بــه حداکثــر رســانده و بــا دســتیابی بــه یــک مزیــت رقابتــی ،بــرای
بهبــود موقعیــت خــود و بهتــر شــدن در بــازارا هــای بیــن الملــل تــاش کــرده و بــا
افزایــش حجــم مشــتری و میــزان فــروش بــاال بــر رقبــای خارجــی ماننــد چیــن ،هند،
نپــال ،ترکیــه و  ...مســلط شــوند.
در نهایــت پدیــده همکاری-رقابــت بــه همــه فعــاالن ایــن هنر-صنعت کمــک می کند
تــا بــا اتحــاد و هماهنگــی بــا یکدیگــر بســیاری از مســائل و مشــکالت موجــود در هنر-
صنعــت فــرش دســتباف را حــل کــرده و موجــب توســعه و پیشــرفت آن در ســطح بین
1
الملل شــوند.

 .1این متن برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد زهرا شوندی تحت عنوان (طراحی مدل هایی برای
محرک ها و توانمندساز های همکاری-رقابت در هنر-صنعت فرش دستباف) است  .1.کارشناس ارشد
مدیریت فرش دستباف.
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تناسب فرش ايراني با زندگي ایرانی
از زمــان هــای دور تــا امــروز در اکثــر خانههــاي ايرانــي ،فــرش كــردن خانــه بــا فــرش
دســتباف يكــي از زينتهــاي خانــه محســوب ميشــود .البتــه بــا توجــه بــه افزایــش
قیمــت فــرش دســتباف ،تهیــه و اســتفاده آن در دنیای کنونــی برای تمامی اقشــار جامعه
مهیــا نمی باشــد.
امــروزه چیدمــان کنونــی خانــه هــا نیز با گذشــته فــرق بســیاری دارد ،اســتفاده از مبلمان
و میــز و صندلــی؛ در گذشــته چنـدان رایــج نبــوده و بیشــتر اســتفاده از آن هــا معطــوف
طبقــات خاصــی از جامعــه بــوده اســت .در قشــرهای متوســط جامعــه از فــرش و پشــتی
اســتفاده مــی شــد ،بــه طــوری کــه فــرش هایی بــا ابعــاد بــزرگ تهیه مــی کردنــد و تمام
ســطح اتــاق را بــا آن مــی پوشــاندند و از پشــتی هــا نیــز بــه عنـوان تکیــه گاه اســتفاده
مــیکردنــد .امــروزه بــا ورود مبلمــان بــه خانــه ها فــرش هایی بــا ابعاد بــزرگ جــای خود
را بــه فــرش هایــی بــا ابعــاد کوچکتــر داده انــد.
در علــم فنــگ شــویی نیــز اســتفاده از فــرش توصیــه مــی شــود ،زیـرا بــه خانه احســاس
صمیمیــت بیشــتری مــی دهــد و افـراد را بــه گفتگــو بــا یکدیگــر ترغیــب مــی کنــد،
راهرفتــن روی فــرش مانــع از جــذب ســرمای زمیــن میشــود و حــس امنیــت و آرامــش
را بــه افـراد منتقــل میکنــد ،حتــی اگــر تمایل داشــته باشــیم بخــش هایــی از کفپوش
خانــه هــم قابل مشــاهده باشــد ،با توجــه به دکوراســیونی کــه داریم ،مــی توانیــم از فرش
هایــی بــا ابعــاد مناســب اســتفاده کنیم؛ امــروزه عــاوه بر اتــاق نشــیمن و ناهارخــوری در
ورودی خانــه نیــز پهــن نمــودن فــرش مرســوم مــی باشــد تــا دربــدو ورود به خانــه ،القای
حــس امنیــت بــه فــردی که از خیابــا ن شــلوغ و پرترافیــک وارد خانه شــده اســت ،صورت
بگیرد.
بـرای تهیــه فــرش مناســب بــا محیــط و نــوع اســتفاده از آن بایــد بــه نــکات زیــر توجــه
داشــت:
 -1بــا فروشــندگان خبــره فــرش مشــورت كنيــد ،ولــي هيچــگاه به طور مطلق تســليم
ســليقه و نظــر آنهــا نشــويد .فرشــي را انتخــاب كنيــد كه مناســب بــا احتيــاج و مطابق با
بودجــه و بــاب ســليقه شــما باشــد .در موقــع خريد بــدون رودربايســتي و مالحظـهكاري
از فروشــنده بخواهيــد تمــام فرشهايــي كــه در فــرم و انـدازه دلخـواه شــما اســت نشــان
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بدهــد يــا اصطالحـاً ورق بزنــد تــا از ميــان آنهــا بتوانيــد فرشــی را كه بيشــتر به ســليقه و
نظــر شــما نزديــك اســت ،انتخاب نمایید.
 -2ب ـراي خريــد فــرش بــه تناســب دراندازههــاي آن نيــز بايــد توجــه كــرد .از چنــد
ســانتيمتر اختــاف در ابعــاد فرش در قســمتهاي بــاال و پاييــن كه اصوالً از مشــخصات
فــرش دســتباف ميباشــد ،ميتـوان چشمپوشــي كــرد؛ ولــي بيشــتر از ايــن حــدود بــه
خصــوص در قاليچههــاي كوچــك عيــب فــرش بــه شــمار مـيرود .بــا تــا كــردن فــرش
از قســمت ميــان و روي هــم قـرار دادن ايــن دو قســمت ،ميتـوان تقــارن طــرح را نســبت
بــه محورهايــي كــه از مركــز فــرش ميگذرنــد ،تشــخيص داد .ايــن عمــل را ميتـوان بــه
وســيله متــر يــا خطكــش مــدرج نيــز انجــام داد و فاصلــه نقاط مختلــف فرش را نســبت
بــه يكديگــر ســنجيد .تقــارن رنــگ نيــز در اشــكال بافتهشــده در فــرش را مــورد توجــه
قـرار دهيــد و همچنيــن دقــت كنيد كــه موتيفها و اشــكال طــرح در متن فــرش ناتمام
گـذارده نشــده باشــد و هــر خط و شــاخهاي ،شــكل و امتداد طبيعي خود را داشــته باشــد
و ناگهــان در ميــان طــرح ،قطــع و ناپديد نشــده باشــد.
 -3در نور طبیعی فرش را بررسی و از ثبوت رنگهای آن اطمینان حاصل نمایید.
فــرش را از تمامــی زاویــه هــا در نــور طبیعــی مــورد بررســی قـرار دهیــد .رنــگ فــرش در
جهــت خـواب آن تيرهتــر از رنــگ آن در جهــت عكــس خـواب فــرش بــه نظــر ميرســد؛
در نتيجــه خطــوط طــرح در جهــت عكــس خــواب بــه نحــو مشــخصتري ديــده
ميشــود .همچنيــن بايــد رنــگ فــرش در تمــام ســطح آن يكنواخــت باشــد و مخصوصـاً
در فرشهــاي كــف ســاده ،دورنگــي و اختــاالت رنــگ ديــده نشــود .رنــگ فــرش بایــد به
انـدازه كافــي غنــي و كامــل باشــد و قســمت انتهايــي پــرز بــا رنگ ســطح فــرش اختالف
نداشــته باشــد؛ چــون ايــن اختــاف رنــگ نشــان از آن دارد كــه فــرش بــا رنگهــاي
جوهــري رنــگ شــده اســت .بــا ماليــدن تكــه پارچــه مرطــوب بــر روي قســمتهاي
گدار و مشــكوك ميتوانيــد از ثبــوت رنگهــاي فــرش اطمينــان حاصــل كنيــد.
رنـ 
 -4بافــت فــرش ،مهمتريــن عاملــي اســت كــه در انتخــاب فــرش بايــد مــورد توجــه قرار
گيرد.
چــون در پشــت فــرش كيفيــت بافــت مشــخصتر اســت ،بـراي بررســي چگونگــي بافت
فــرش بهتــر اســت آن را از قســمت پشــت مــورد بررســی قـرار دهيــد چــون بســیاری از
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نــکات از قبيــل تعـداد گرههــا ،نحــوه تراكــم و كوبيدگــي پودهــا و همچنيــن يكنواختــي
طــرح ،بــا بررســي رويــه فــرش ميســر نيســت؛ شــمارش دقيــق گرههــا در واحد ســطح را
بــه كمــك ذرهبينــي كــه بــه يــك قــاب مــدرج بــه واحدهــاي اندازهگيــري (ســانتيمتر ـ
اينــچ) متصــل شــده اســت ،ميتـوان انجــام داد .بــا ايــن وســيله تعـداد گرههــا را در عرض
و طــول يــك قــاب جداگانــه بشــماريد و در يكديگــر ضــرب نماييــد تــا تعـداد گرههــاي
موجــود در واحــد ســطح فــرش بــه دســت آيــد .ايــن كار بایــد در نهايــت دقــت انجــام
شــود؛ چــون اختــاف شــمارش يــك يــا دو گــره نتايــج بســيار غلطــي را در محاســبه
كلــي ارائــه خواهــد داد .بـراي صحــت بيشــتر محاســبه بهتــر اســت شــمارش گرههــا را
در چنــد نقطــه مختلــف فــرش انجــام داد و معــدل آنهــا را مــاك محاســبه قـرار دهيــد
(تراكــم قســمتهاي پاييــن فــرش معمــوالً بيشــتر از قســمتهاي بااليــي آن اســت) .در
مــورد بافــت فــرش توجــه داشــته باشــيد كــه پــود فرشهــاي دارای يــك پــود هيچــگاه
بــه چشــم نميخــورد و فقــط در فرشهــاي دارای دو پــود و بيشــتر اســت كــه گاهــی
در پشــت فــرش امت ـداد پودهــا ديــده ميشــوند و هــرگاه رديفهــاي بافتهشــده بهتــر
كوبيــده شــده باشــند ،پودهــا كمتــر ديــده ميشــوند.
بــا نــگاه کــردن بــه پشــت فــرش ،قســمتهايي را كــه بافــت ناجــور یــا پوســيده يــا رفــو
شــده باشــند ،بهتــر ميتــوان تشــخيص داد .قســمتهاي رفوشــده معمــوالً زبرتــر و
محكمتــر از ديگــر نقــاط فــرش اســت و بــا كمــي دقــت ،عالئــم ســوزنخوردگي را در
آن ميت ـوان مشــاهده كــرد .بــه عــاوه بــا تــا كــردن فــرش در ســمتهاي مشــكوك
بــه پوســيدگي ،صـداي خفيــف و مخصوص شكســتگي احســاس خواهــد شــد .در موقع
بررســي پرزهــاي فــرش توجــه داشــته باشــيد ارتفــاع پــرز معيــار ظرافــت فرش نيســت.
بـراي كنتــرل كيفيــت پرزهــاي فــرش و چگونگــي پرداخت آنهــا ،بايــد پرزها را با دســت
مالــش داد .در قســمتهاي مختلــف ارتفــاع پرزهــا بايــد به يــك اندازه بــوده و نبايــد اثری
از تمــوج در آنهــا باشــد .يكــي از داليــل نامنظــم بــودن پرزهــا عــاوه بــر پرداخت ناجــور و
نامنظــم شستوشــوي خشــن اليــاف فــرش اســت.
 -5بررسي رویه فرش و كيفيت پرزهاي فرش
بـرای ارزیابــی کیفیــت فــرش ،كيفيــت پرزهــاي آن نيــز بايد مــورد بررســي قـرار داد .پرز
فــرش بايــد بــادوام ،درخشــان و انعطافپذيــر باشــد .فرشهــاي بــا پــرز نــرم نســبت بــه
فرشهــاي بــا پــرز ضخيــم دوام كمتــري دارنــد و همچنيــن تمايــل بيشــتري بــه جذب
گــرد و خــاك داشــته و ماننــد فرشهــاي بــا پــرز خشــن نيــز تميــز نميشــوند.
-6هماهنگيبادكوراسيونمنزل
رعايــت برخــي اصــول در انتخــاب فــرش و دكوراســيون ،عــاوه بــر آنكــه نشــانگر ذوق
و ســليقه خريـدار اســت ،در دوام و پاكيزگــي و نمــود هرچــه بيشــتر فــرش نيــز تأثيــر
انكارناپذيــري دارد.
در ايــن ارتبــاط بايــد عوامــل رنــگ ،بافــت و طرح فــرش را مــورد توجه قـرار داد .بــه عنوان
مثــال فرشهــاي كـمدوام ،ظريــف ،ابريشــمي ،قديمــي و عتيقه يا زمينــه روشــن را نبايد
در اطــاق نشــيمن ،نهارخــوري و اطاقهــاي كــودكان قـرار داد .محلهــاي مناســب بـراي
اينگونــه فرشهــا
معمــوالً اطاقهــاي
پذيرايــي ،خــواب،
كتابخانــه و به طــور كلي
مكانهــاي كــم رفــت و
آمــد ميباشــد.
فــرش اطــاق نهارخــوري
بايــد بــه انــدازهاي
باشــد كــه پايههــاي
صندليهــاي مســتقر
در اطــراف ميزنهارخوري
كامــ ً
ا بــر روي آن
ق ـرار گيــرد .بــه عبــارت
ديگــر ،ابعــاد فــرش بايــد
از هــر طــرف حداقــل
 60تــا  70ســانتيمتر
بزرگتــر از اندازههــاي
ميــز نهارخــوري باشــد.
در ســالنهاي پذيرايــي
فــرش مقابــل مبلهــا
و كاناپــه را بــه انــدازهاي
انتخــاب ميكننــد
كــه ضمــن پوشــش
شماره  | 30بهار  | 97فرش نامه

مســاحت مــورد نظــر ،مق ـداري از ســطح آن نيــز زيــر پايههــاي مبلهــا و كاناپــه ق ـرار
گيــرد .پیشــنهاد مــی شــود كــه هيچگاه ســطح مقابــل كاناپــه و مبلهــا را بــا يك جفت
قاليچــه مفــروش ننماييد كــه از نقطه نظــر زيبايي تأثيــر نامطلــوب و ناخوشــايندي دارد.
بــه جــاي مفــروش نمــودن اطــاق خـواب بــا يــك تختــه فــرش بــزرگ كه قســمتهايي
از آن زيــر تخــت خ ـواب م ـيرود ،توصيــه ميشــود از چنــد تختــه قاليچــه كوچــك و
پاتختــي ،ترجيحـاً بــه رنگهــاي روشــن ،اســتفاده شــود .عامــل طــرح در انتخــاب فــرش
بــراي مكانهــاي مــورد نظــر نيــز از اهميــت ويــژهاي برخــوردار اســت.
بــه عنـوان چنــد اصــل كلــي ميتـوان گفــت كــه در منــازل و محلهايــي كه بــا مبلمان
اســتيل تزئينشــده باشــند ،طرحهــاي گل ـدار و همچنيــن فرشهايــي بــا طرحهــاي
هندســي و در آپارتمانهــا و ســاختمانهايي كــه مبلمــان آنهــا از نــوع مــدرن اســت،
فرشهايــي بــا طرحهــاي هندســي و شــاخه شكســته ،جلــوه و زيبايــي بيشــتري دارنــد.
جدار در ســالنهاي پذيرايــي و در محلهايــي كــه نقــش ترنــج آن در
فرشهــاي ترنــ 
معــرض ديــد كامــل باشــد و قاليهــاي بــا نقــش سرتاســري يــا خنثــي در ســالنهاي
نهارخــوري و پذيرايــي و نشــيمن و كتابخانــه ،منظــره بهتــري دارند.
 -7بـرای انتخــاب فــرش بایــد نــوع کاربــرد آ ن را در نظر داشــتهباشــید .یعنــی اگر فرش
را بـرای اســتفاده در اتــاق پذیرایــی کــه بســیار پــر تــردد اســت ،انتخاب می کنیــم ،حتما
بایــد بــه قابلیــت هایــی از جملــه پــا خــور بــودن و اســتفاده طوالنی مــدت و مقــاوم بودن
در برابــر گــرد و غبــار توجــه داشــته باشــیم ولــی بـرای فضایــی ماننــد اتــاق خـواب کــه
مکانــی بـرای اســتراحت اســت و چنـدان پررفتوآمــد نیســت میتوانیــد از فــرش هایــی
بــا جنســی لطیــف و از طیــف رنگهــای روشــن نیــز اســتفاده کنیــم تــا فضــای اتــاق
نیــز مالیمتــر و لطیفتــر نمایــانشــود .بـرای بــزرگ نشــان دادن فضایــی کوچــک در
خانــه بهتــر اســت از فرشهایــی بــا رنــگ روشــن و اگــر فضــای خان ه بــزرگ و اســباب و
اثاثیــه کــم جلــوه میکنــد ،بهتــر اســت کــه از فرشهایــی بــا رنگهــای تیــره اســتفاده
شــود .توجــه داشــته باشــید کــه فرشهــای تــک رنــگ تیــره ،ماننــد آبــی نفتی ،مشــکی
یــا قهــوهای مایــل بــه شــکالتی بــه ســادگی لکههــای روشــن و یــا دودههــا را نمایــان
میکننــد و فرشهایــی کــه دارای رنگهــای بســیار روشــن هســتند ،مانند ســفید و یــا
کــرم گــرد وغبــار و جــای پــا را نشــان میدهنــد .اگــر فرشــی را بـرای محوطــه بیرونــی
خانــه میخواهیــد ،بهتــر اســت محیــط خــارج خانــه و میـزان آلودگــی را در نظــر بگیرید
تــا فــرش جلــوی در کثیــف نمایــان نشــود .آن دســته از فرشهایــی کــه دارای چند رنگ
مختلــف هســتند و یــا طرحهایــی تو در تــو دارنــد ،ذرات کوچک ،غبــار و خــاک را کمتر از
دیگــر فرشهــا نشــان میدهنــد .اگــر خانـهای داریــد کــه در معــرض گــرد و غبــار و دوده
قـرار دارد ،بهتراســت یکــی از همیــن انـواع فرشهــا را انتخــاب کنیــد .فرشهای پشــمی
دارای مانــدگاری زیــادی هســتند و در برابــر عوامــل محیطــی مقاومــت باالیــی دارنــد امــا
گــرد و خــاک بــه ســختی از آنهــا جـدا میشــود .بــا ایــن همــه بـرای اتــاق هــای پــر رفت
و آمــد اســتفاده از ایــن نــوع قالــی هــا توصیــه مــی شــود .فــرش هــای ابریشــمی بـرای
مناطقــی بــا آب و هـوای مرطــوب مناســب و مقاوم هســتند
 -8در انتخــاب فــرش
ی
بایــد بــه ســبک زندگـ 
نیــز توجــه شــود .ب ـرای
مثــال اگــر از آن دســته
افــراد بــا رفــت و آمــد
بســیار هســتید و یــا در
خانــه کــودک خردســال
نگهــداری مــی کنیــد؛
فــرش هایــی بــا طــرح
و نقــش شــلوغ و رنــگ
تیــره توصیــه مــی شــود
امــا اگــر از آن دســته
افــرادی هســتید کــه
خانــواده کــم جمعیــت
داریــد و عــادت بــه رفــت
و آمــد و شــلوغی ندارید،
بهتــر اســت از فرشــی
کــه دارای نقــوش کــم و
بــه رنــگ روشــن اســت،
اســتفاده کنیــد.
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چنــد توصیــه مهــم در مــورد حفــظ و نگهــداری
فــرش دســتباف در منــزل یــا اماکــن عمومــی
 -1هنــگام خریــد قالــی بهتــر اســت کــه ابعــاد انتخابــی کوچکتــر از ابعــاد
قــرار گرفتــن آن روی زمیــن باشــد.
زیــرا عمومـاً در کنــار اتــاق و مقابــل دیــوار ،صندلــی ،کمــد و ســایر وســایل منــزل قــرار
میگیــرد کــه فشــار دائمــی پایــه هــای آنهــا باعــث ســائیدگی و ســوراخ شــدن حاشــیه
هــای کنــاری فــرش میشــود.
 -2بــه عنــوان مثــال مفــروش نمــودن یــک اتــاق  2/5در  3/5بــا یــک فرش
 2در  3بســیار زیباتــر خواهــد بــود و بــادوام و مانــدگاری بیشــتری همــراه
ا ست .

پررفــت و آمــد روی فــرش خواهــد شــد.
اگرچــه نــور مســتقیم آفتــاب بــرای مــدت طوالنــی موجــب پریدگی رنــگ آن میشــود
امــا الزم اســت کــه هــر چنــد وقــت یکبــار (مثـ ً
ا  6ماه) فــرشهــا را ازاتــاق بیــرون برده
و در معــرض جریــان هــوا قــرار داد .مــدت زمــان ایــن کار هیــچگاه نبایــد بیــش از چنــد
ســاعت باشــد .آفتــاب دادن بــه پشــت فــرش بســیار حائــز اهمیــت اســت زیــرا پشــت
فــرش محــل مناســب بــرای زندگــی بیــد و موریانه و ســایر حشــرات اســت و همچنین
انــواع کپــکهــا و قــارچهــا نیــز در محیــط تاریــک پشــت فــرش نیــز بهتــر رشــد مــی
نمایــد کــه نــور خورشــید تــا حــدودی باعــث نابــودی همگــی ایــن عوامــل مــیگــردد
(بــرای ایــن کار بهتــر اســت همزمــان از جاروبرقــی جهــت خــارج نمــودن آنها اســتفاده
نمود).

 -3زمیــن یــا ســطحی کــه فــرش بــر روی آن پهــن مــی شــود نباید از مــواد گچــی و یا
آهکــی باشــد .توصیــه میشــود فــرش بــر روی ســطحی قــرار گیــرد کــه از کــف پــوش
هــای ســرامیکی یــا لمینت ســاخته شــده کــه الی درزهــا و شــکاف آنها کامال پوشــیده
شــده باشد.

 -8برخــی از انــواع نورهــا و همچنیــن جهــت تابــش آن هــا بــرای فــرش مضر هســتند.
بــه عنــوان مثــال الیــاف ابریشــم بــه دلیــل پروتیینــی بــودن لیــف آن ،در مقابــل اشــعه
ی مــاوراء بنفــش ســریعا تخریــب مــیشــود بــه همیــن دلیــل نباید تمامــی فرش هــا از
جملــه ابریشــم در مقابــل ایــن قبیــل جریــان هــای نــوری قــرار گیرد.

-4از پهــن نمــودن فــرش بــر روی موکــت و ســایر کف پوش های الســتیکی خــودداری
گــردد .الیــاف موکــت در مجــاورت الیــاف پشــم مــکان خوبــی بــرای زندگــی حشــرات
میباشند.

 -9هنــگام جــارو نمــودن فــرش نبایــد مســیر حرکــت آن بــا فشــار و در جهــت خــاف
خـواب فــرش باشــد؛ زیـرا ایــن عمــل بــه مــرور باعــث شکســتگیخـواب فــرش مــی شــود.
ضمنـاً پــس از جــارو نمــودن ســطح فــرش بهتــر اســت پشــت فــرش نیــز بــا مکندگی
مالیــم جــارو شــود.

 -5از آویختــن فــرش چلــه و یــا تمــام ابریشــم بــر روی دیوارهــای گچــی
پرهیــز کنیــد .اســتمرار در مجاورت ابریشــم و گچ باعث پوســیدگی ابریشــم
میشود.

 -10چنانچــه بــه هــر دلیلــی صدمــه ای بــه فــرش وارد شــد بایســتی ســریعاً نســبت
بــه ترمیــم و رفــوی آن اقــدام کــرد .تعلــل در ایــن کار باعــث مــیشــود محــل پارگــی و
پوســیدگی فــرش بــه تدریــج بیشــتر شــود.

-6نبایــد فــرش را در محــل تابــش مســتقیم نــور خورشــید قــرار داد .بــه ویژه برخــی از
قســمت هــای فــرش کــه در جلــوی پنجــره هــا قــرار دارد و همواره ســاعات مشــخصی
از روز دریافــت نــور ممکــن اســت باعــث رنــگ پریدگــی همــان قســمت از فرش شــود.

 -11چنانچــه بــه هــر دلیــل نیــاز بــه اســتفاده از فــرش بــرای زمــان کوتــاه یــا طوالنــی
نداریــم و مــی خواهیــم آن را در منــزل نگهــداری کنیــم .بهتر اســت قبل از جمــع کردن
آن ،فــرش ضــد بیدشــود .ضمنـاً بهتریــن روش جمــع کــردن و نگهــداری فــرش ،لــول
نمــودن آن اســت .بدیهــی اســت کــه محــل نگهــداری فــرش بایــد دارای همــه شــرایط
الزم از جهــت وجــود جریــان مناســب هــوا ،فقــدان رطوبــت ،اطمینــان از وجــود بیــد و
 ...باشــد.
محمدحسینسیف

 -7بهتــر اســت هــر چنــد وقــت یکبــار فــرش را در محــل خــود چرخانــده و جابجــا
نمــود ایــن کار باعــث جلوگیــری از کوبیدگی و ســاییدگی بــر اثر پاخوردگی قســمتهای
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سنت قالی خوانی در استان فارس

ترانــه هــا جایگاهــی خــاص در فولکلــور یا فرهنــگ عامــه ایــران دارد و در بیشــتر مواقع
بــا کار و زندگــی مــردم عجین شــده و موســیقی کار را بوجــود آورده اســت .قالیبافان نیز
بــه تناســب محــل بافــت و شغلشــان کــه آمیختــه بــا رنــگ ،هنــر و ظرافــت مــیباشــد
ترانــه هــای زیبــا و دلنشــینی دارند.
قالیبافــی در اســتان فــارس قدمتــی چنــد هــزار ســاله دارد ،قالــیهــای ایــن قســمت از
کشــورمان بــا طــرح و رنگــی خــاص نمایانگــر فرهنــگ و هنــر اصیل ایرانــی در خــارج از
مرزهــا هســتند و زیبایــی و محصــر بــه فــرد بــون آنهــا زبانــزد خــاص و عــام می باشــد.
یکــی از ســنتهــای مرســوم در بیــن عشــایر و روســتاییان فــارس کــه بــه بافــت قالــی
مــی پردازنــد ،آییــن قالــی خوانــی اســت کــه در آن زنــان و دختــران ایلیاتی و عشــایری
بــا پوشــشهــای محلــی و رنگیــن پــای دارهــای قالــی مینشــینند و شــعرها و ســروده
 هــای کوتــاه بــا مضمــون قالــی را بــه صــورت گروهــی زمزمــه مــیکننــد.اغلــب ایــن ترانــههــا دل گفتــه ،واگویــه یــا دل نوشــته هــای عاشــقانهای هســتند کــه
بــا زبانــی ســاده و محاورهــای بیــان شــدهانــد ولــی نتیجــه آنهــا غوغــای طــرح ،رنــگ
و هنــری اســت کــه بــا شــور و احساســی وصــف ناپذیــر در نهایــت غــم یــا شــادی بــر
دارهــای قالــی نقــش بســته و زمزمــه هــای قالیبافــان روح را بــر جســم بیجــان قالــی
دمیــده اســت بــه طــوری کــه بیننــده را محســور مــیکننــد و در افــکار وی داســتان
خــود را روایــت میکنــد .در ادامــه بــه تعــدادی از اشــعار و ســروده هــای و زمزمزمــههــای
دلنشــین قالیبافــان در اســتان فــارس اشــاره مــیشــود تــا لــذت کافــی و وافــی از آن
نصیــب خواننــدگان گــردد:
ول باال بلند گل ارغوانی           میان من و تو افتد جدایی
میان من و تو هست دارقالی           تو را دانی خدا ننداز جدایی
***
ول قالیچه بافم دس مریزاد           عزیز نازنینم دست مریزاد
دمادم می زنی کوکی به قالی  
بنازم پنجه و شصتت مریزاد
***
دوباره دار قالی ،دار قالی
دوباره زرد شد گلزار قالی
بریدم دستمو شاید بخنده
گل سرخی سر دیوار قالی
***
الهی تش بگیره قاشق ماست  
دلمقالیبافیهیچوقتنمیخواست
ز بس که من زدم دفتین به قالی  
دو دست من شده تاول خالی
***
هر آنکس قالی من را ببینه           بگوید داد و بیداد از جدایی
اگر دست مرا مادر ببینه           نمی ذاره بشینم روی قالی
***
الال الال گل هفتاد رنگم           قالی بافتم برای روز تنگم
امام هشتمی تو کن حمایت           قالیم رو بُبرم بیام زیارت
***
الال الال گل راجونه من           ب ِ َکن کفش و بیا بر روی قالی
بکن کفش و بیا در خونه من           بده دستمال دستت یادگاری
***
نشسته جان شیرین روی قالی
به قربون همون خونه کناری          
خودم باغبون بشم آبش بدارم
سرکوه بلند فلفل بکارم          
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***
پسینی من دلم میل وطن کرد  
نمیدونم وطن کی یاد من کرد
نداشتم در وطن شغل مناسب
خوشش باشه قالی سرگرم من کرد
***
سحرگاهی بدیدم روی قالی          به دریا غوطه خوردم مثل ماهی
به خواب دیدم که دستم گردنت بو د       به بیداری نمیدونم کجایی
***
دلم از در میایه گل به دستش  
کرشمهمیکنهچشمانمستش
عقیده داره که جونم بگیره          قالی بافها بگیرید هر دو دستش
***
همون قالی که بافتی توی خونه  
سرم روش می ذارم بی چک و چونه
به قربان رج قالیت بگردم          همش نقش گل و الله ست و پونه
***
    به دور قالیش نقش و نگاره
ول شولیم که قالیش به داره      
ندانم که زمستون کی بهاره
اگه امشب روی قالیش بخوابم  
***
    کنم خدمت به ایران عزیزم
ببافم قالی و رو هم بریزم      
نویسم اسم خود برهور قالی          نگویند قالی باف جای تو خالی
***
    لچک های قالیم رنگ و وارنگه
خداوند گل قالیم قشنگه  
یه ماشین پر کنم از فرش و قالی      زیارت می روم جای تو خالی
***
قالی بافتم قالی از الر بافتم      
قالی از جانب دلدار بافتم
قالی بافتم برای هر دو خونه      
ندانستم که دلبر ،دل گرونه
***
دلم قالی میبافه امالیی ریز  
که هفت رنگ از سه پایه کرده آویز
به یک دست می زنه کرکیت به قالی       به دست دیگرش چاقوی نوک تیز
***
گل قالی ستاره آسمونه          گهی فصل بهار گاهی خزونه
صدای تار و پودش ساز عشقه ولی بافندهاش نامهربونه
نقــش و اهمیــت قالــی و صنعــت قالــی بافــی در توســعه گردشــگری بــر کســی
پوشــیده نیســت .بــه نظــر مــی رســد اگــر فضایــی باشــد کــه جمــع کثیــری از قالــی
بافــان از هــر تیــره و طایفــه و منطقهــای از فــارس کــه بــه کار قالیبافــی مشــغولند
در کارگاه هــای قالــی بافــی گردهــم آینــد ،میتواننــد بــرای جــذب گردشــگران
داخلــی یــا خارجــی مفیــد واقــع شــوند؛ چــرا کــه قالــی هــا و قالیچــه هــا و فرشهــای
دســت بافــت زنــان و دختــران روســتایی و عشــایری فــارس هــر یــک نمایشــگاهی
از هنــر ،ذوق ،ســلیقه و ابتــکار و خالقیــت و تــاش خســتگیناپذیر آنــان اســت.
قالیهایی که با رنج و زحمت اما با عشق و عالقه بافته و عرضه میشوند.
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فرش شاهنامه (معروف به کهنمویی)
زمینــه ی اصلــی قالــی از  25قــاب از قصــه هــای شــاهنامه مربــوط بــه نوجوانی رســتم
بیــان میکنــد.
هــر قــاب در گوشــه هــا کلیــد قصــه را بازگــو میکندکــه بــا قــرار دادن چهــار کلمــه در
هــر چهــار گوشــه پــرده در کنــار هم کلیــد داســتان را نشــان می دهــد .نکته جالــب در
طراحــی ایــن قالــی اینســت کــه داســتان از قســمت پاییــن قالــی آغاز مــی گــردد و هر
پــرده مرحلــه ای از زندگــی رســتم را بــه نمایــش مــی گــذارد .داســتان از زمانــی شــروع
مــی شــود کــه رســتم رخــش را رام مــیکنــد و ...
دور تــادور هــر قــاب نیــز یــک بیــت از شــاه بیــت شــاهنامه فردوســی ،قصــه مذکــور را
شــامل شــده اســت.
تصویرگــری آن بــه صــورت نقاشــی قهــوه خانــه ای از شــیوه های ســنتی نقاشــی ایرانی
می باشــد.
ایــن قالــی در کارخانــه کهنمویــی و بــا کتیبــه  1224 – 1220فرمایــش زواران بافتــه
شــده اســت .حاشــیه اصلــی قالــی با زمینــه روشــن پوشــیده از شــاخه های اســلیمی و
نقــش گل فرنــگ و گلهــای ختایــی و بنــدی اســت کــه در یــک رشــته حاشــیه فرعــی
دیگــر محــاط شــده اســت.
در بســیاری از افســانه هــای ایرانــی ،نقشــی هــم بــرای پهلوانــان در نظــر گرفتــه شــده
اســت .نقــش آنــان معمــوالً مبــارزه بــا ناجوانمــردان و دفــاع از حــق و عدالت و یا کســب
افتخــارات ملــی و مهینــی اســت .موضــوع ایــن قالــی منحصــر بفردکــه شاهکاریســت
ممتــاز ونــادر داســتان پهلوانــی از خانــدان پهلوانــان و بــزرگان سیســتان را شــرح مــی
دهــد .پــر رونــق تریــن شــب قهــوه خانــه هــا و نقــاالن شــب (ســهراب کشــی) اســت.
در چهــار گوشــه هــر قــاب نیز بصــورت کــد نام داســتان آورده شــده اســت کــه بصورت
لیســت در زیر آورده شــده اســت:
کشتن رستم سهراب پسر خود را
کشتن رستم پیل سپید را
کشتن رستم بدست رستم
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بدست آوردن رستم رخشرا
گریختن افراسیاب از پیش رستم
رفتنرستمبکارگاه
کشته شدن اکوان بدست رستم
کشتن رخش شیر را
انداختن اکوان رستمرا بدریا
کشتن رستم و رخش اژدها
نبرد رستم با خاقان چین
جنگ رستم با شاه ناماوران
کشته شدن اشکبوس بدست رستم
کشتن رستم دیو سپید را
آوردن رستم بیژنرا از چاه
رفتن رستم نزد کاوس
گریختن رستم از چنگ اسفندیار
کشتن رستم ارژنگ دیو را
مجلس کیخسرو زال رستم
جنگ رستم با افراسیاب
کشته شدن اسفندیار بدست رستم
کشته شدن الکوس بدست رستم
افتادن رستم بچاه حیله و مردنش
نبردسهرابنزدرستم
زهراپرهیزکاری
موزه دار موزه فرش ایران
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معرفیکتاب

باز تاب حرکات آیینی تربت جام بر روی نقوش فرش
مهشید اسالمی

هرقومــی در گوشــه و کنــار ایــران زمیــن ،بســتر فرهنگــی غنــی و شــاخصی دارد کــه
در طــول ســالیان از مــردم ،آییــنهــا و جغرافیــای محیطــی و عوامــل دیگــری همچون
فرهنــگ هــای مجــاور تغذیــه کــرده اســت و بــر غنا و پشــتوانه فرهنگــی و آیینــی خود
افــزوده اســت .عــاوه بــر ایــن در هــر منطقــه نیــز هنرهــا و آیینها بــا برهم کنــش خود
باعــث تبــادل هنــری و فرهنگــی حــوزه هــای مختلــف هنــری شــده انــد و خــودآگاه و
ناخــودآگاه بــر یکدیگــر تاثیــر گــذارده اند.
در ایــن میــان،
فرهنــگ عامــه مــردم
و گنجینــه هــای
گــران قــدر فولکلــور،
ســهم در خــور
توجهــی را بــه خــود
اختصــاص داده کــه
رقــص هــای محلــی
(بــازی هــا) جایــگاه
خاصــی در میــان این
آییــن هــا دارد هــر
جــا موســیقی ملتــی
انتقــال یابــد ،حرکات
آیینــی آن ملــت نیــز
بــ ه همــراه برخــی
گ هــای قومی
فرهنــ 
انتقــال مــییابــد.
رقــص هــای آیینــی
مناطــق مختلــف
ایــران در اغلــب موارد
بــه نمایــش ابتدایــی تریــن نیازهــای بشــری و بیــان نــاب تریــن احساســات فــردی و
گروهــی مــی پــردازد و ســاده تریــن و عمیــق تریــن نــوع ارتبــاط ابتدایــی انســان بــا
طبیعــت و خالــق هســتی را بــا جلــوه هــای خاص بــه نمایش مــی گــذارد .از ایــن میان
مــی تــوان اقــوام خطــه خراســان بــه ویــژه منطقــه تربــت جــام کــه یکــی از مناطــق
بســیار مهــم و پــر اهمیــت از لحــاظ فرهنــگ موســیقایی و بــازی هــای آیینــی در ایران
اســت اشــاره کــرد .عــاوه بــر ديــدگاه فلســفی بــه آییــن و ســنتها ،میتــوان بــه هنــر
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خــاص و ویــژۀ بافــت قالــي و قالیچــه در ایــن منطقــه اشــاره کــرد؛ قالیچههایــی کــه بــا
اصــول ســاده و ابتدایــی ،بــا رنگهــا و مــواد طبیعــی بافتــه شــده و داراي ويژگيهــاي
یترین احساســات و اندوخته
بومــی ،منطقـ های ،اجتماعــی و تاریخــی اســت .بافنده ،غنـ 
ی همتــا تبدیــل مـی
هــای ذهنــی و هویتــی خــود را بــه هنــری نــاب و پدیدهــای بـ 
کنــد کــه از تأثیــر زمــان و کهنگــی بــهدور اســت و هیچــگاه کاربــرد مــادی و معنــوی
یدهــد
خــود را از دســت نمــ 
ایــن موضــوع بــه
صراحــت نشــان می
دهــد کــه تمامــی
هنرهــا ،فرهنــگ و
ن هــا ،متأثــر از
آییــ 
یکدیگــر و بــر پایــۀ
عوامــل و شــرایط
اجتماعــی شــکل
گرفتــه اســت و از
آنجــا کــه روزگاری،
محور زندگــی تمامی
ایــن قبایــل بــر پایــۀ
کشاورزی و دامپروری
بوده اســت ،بهمنظور
ســلطه بر طبیعــت و
محیــط اطــراف خــود
حرکاتــی انجــام می
دادنــد کــه ب ـ ه مــرور
زمــان بــه آییــن
تبدیــل شــده اســت.
آنهــا بــا انجــام ایــن آییــنهــا نشــان میدادنــد کــه تنهــا قصدشــان خــوش گذرانــی
ی خواســتند بــه ایــن طریــق از خداونــد و طبیعــت چیزهــای مفیــد
نیســت ،بلکــه مـ 
بیاموزنــد ،یــا چیزهایــی بــه خــود تلقیــن کننــد و بــهوســیلۀ این حــرکات ،طبیعــت را
تشــویق کننــد و بــه زمیــن دســتور دهنــد محصــول خوبــی بــه بــار آورد.
 .موضــوع مطالعــه در ایــن کتــاب ،ریشــه یابــی حــرکات و بازیهــای آیینی تربــتجام،
آفــر (کشــاورزی ،قالیبافــی) ،بــر اســاس مفاهیــم موجــود در آیینهــای ایــن منطقــه و
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شهــا ،بیانگــر
بازتــاب ایــن حــرکات در بخشــی از نقــوش قالیچـ ه هــا اســت .ایــن نقـ 
پیونــد عمیقــی اســت کــه در ذهــن ســازندگان آن ،بــه نحــو زیبــا و هنرمندانـ های ،بین
ی برقــرار شــده اســت ،بــهگون هــای کــه شــاید خــود بافنــدگان
هنــر و زندگــی اجتماعـ 
نیــز متوجــه ایــن پیونــد نبــوده و بــهصــورت ناخــودآگاه ،احساســات و حــرکات خــود را
بــه قالیچــه هــا منتقــل کــردهاند.
حــال ،ایــن ســؤال
مطــرح میشــود :آیــا
نقــوش قالــی هــای
منطقــه ،بــه لحــاظ
فــرم وشــکل ،بــا
بازیهــای آیینــی
ارتبــاط دارد؟ و اگــر
چنیــن اســت ،ایــن
رابطــۀ فرمــی ،بیانگر
پیونــد مفهومــی
آنهاســت؟ و یــا
ایــن ارتبــاط صرفــاً
تأثیرپذیــری ظاهری
اســت کــه بــه هــم
خوانــی و هماهنگــی
منجــر شــده اســت؟
بازتــاب فــرم و مفهوم
حــرکات مــوزون در
آثــار و بهخصــوص
فــرش مناطــق
چگونــه اســت؟
بــا توجــه بــه نتایج نقوش بدســت آمــده از حــرکات و نقوش مســتخرج از آنهــا میتوان
ش فــرش منطقــه پــی بــرد و آنهــا را به ســه گــروه از فرمهــای گویای حرکات نیایشــی،
فــرم هــای برگرفتــه از کار و تــاش و فرمهــای برگرفتــه از زیســتگاه و طبیعــت ،طبقه
بنــدی کــرد کــه براســاس نحــوۀ حــرکات دســتهــا و پاهــا ارائــه شــدهاند که نمــود آن
شهــا دیــد .در ایــن هنــر ،هنرمندان شــیوه
را مــیتــوان بهصــورت نقــوش در میــان فــر 
هــای معیشــتی خــود ،ماننــد زراعــت ،دامپــروری و حتــی حــرکات مربوط بــه قالیبافی
را بــا حــرکات بــه تماشــاگر نشــان میدهنــد و بهصــورت ناخــودآگاه ایــن نقــوش را در
يكشــند ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت کــه عنصر
قالیچـ ههــای خــود بــه تصویــر مـ 
اصلــی و واگیــره
در نقــش هــای
بلــوچ اکثــرا ً مثلــث
اســت و اینگونــه
اســتنباط مــی شــود
کــه عشــایر بلــوچ
در کــو چ هایشــان
حالــت
نوعــی
تعقیــب و گریــز
داشــتهاند کــه ایــن
روحیــه ،هماهنگــیو
همســویی نزدیکی با
ویژگیهــای بصــری
مثلــث دارد کــه بــه
نوعــی حالــت تعرض
بــه بیــرون دارد بــر
همیــن اســاس اغلب
نقــوش بدســت آمده
از حــرکات آیینــی،
شــکل هندســی و
مثلثگونــه دارد و بــه نوعــی هماهنــگ بــا نقــوش هندســی قالیچــ ه هــا اســت.
همانطــور کــه گفتــه شــد؛ هــر دو ایــن آیینهــا از چنــد گــروه فرم ،شــکل یافت ه اســت،
گــروه اول حــاوی فــر م هایی اســت کــه کار و تــاش و فعالیت را دربــردارد ،در ایــن گروه،
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ی گیــرد؛ کــه
معمــوأل فــرمهایــی بســیار پویــا از حرکــت توأمــان دســت و پــا شــکل مـ 
نشــان دهنــدۀ تمرکــز شــدید بــر کار ،فــارغ از ســایر امــور ،اســت و حرکــت و ریتمــی
یخــورد .ویژگــی اکثــر نقــوش و ترکیبــات در ایــن گــروه ،تداعــی
قــوی بــه چشــم مـ 
حرکتــی آهســته و پیوســته در فــرش اســت .خــود ایــن نقــوش یــا ترکیباتشــان بــه
صــورت ردیفــی و تکرارشــونده در گوشــه ای از متــن و یــا در حواشــی قالــی بــه کار
گرفتــه شــده و مانند
حرکاتــی کــه بــر آنها
تأثیــر داشــته اســت،
جوهــر کار و فعالیت،
یعنــی تــداوم ،ریتم و
تمرکــز را بیــان می
کنــد
گــروه دوم ،فــرم
هایــی اســت کــه
دربردارنــدۀ حرکــت
روبــه بــاالی دس ـتها
اســت ،فــرم کلــی در
حــرکات ایــن گــروه؛
حالــت دعــا ،راز و
نیــاز و نیایش اســت،
اگرچــه برخــی از آنها
مراحلی از کار اســت.
پاهــا ،در ایــن گــروه،
یــا ایســتا اســت و
یــا نقــش مهمــی در
انتقــال فــرم ایفــا نمــیکنــد .ژســت کلــی ،حالت نیــاز و تواضــع و رهایی اســت ،دســت
هــای روبــه بــاال ،فــرم اصلــی حرکــت در ایــن دســته اســت و اظهــار عجــز و نیــاز و یــا
یکنــد .نقــوش برخاســته از حرکات
انتظــار و طلــب خیــر یــا پــاداش معنــوی را بازگــو م 
آیینــی در ایــن گــروه هماننــد فــرم و مفهــوم خــود ایــن حــرکات بیانگــر امــور معنــوی،
محوریــت ،آرامــش ،مذهــب و اصالــت اســت.
یگیــرد ،یعنــی نــه
گــروه ســوم ،فرمهایــی اســت کــه بیــن دو گــروه قبلــی جــا م ـ 
پویایــی حرکــت و کار در گــروه یــک را دارا اســت و نــه آرامــش و معنویــت گــروه دوم،
بلکــه بــه گونهــای
واجــد خصایــص
هــر دو گــروه اســت.
ایــن
فرمهــای
گــروه از حرکــت ،از
ناهمســانی و غیــر
مــوازی بــودن دستهــا
حاصــل مــیشــود
و در عیــن بیــان
فعالیــت ،برگرفتــه از
طبیعــت و عوامــل
زیســتی اســت.
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سفره کردی ،گلیمی که باید آن را شناخت
اکثرمحققــان وپژوهشــگران ،بافـ ِ
ـت گليــم را بــه هــزارهی قبــل ازميال ِد مســيح منتســب
و پيشــينه بافــت گليــم را بــا تولــد هنر نســاجي مقارن دانســته انــد .مطالعــات محققان
حاکــي از آن اســت کــه گليــم هــاي اوليــه بــه صــورت ســاده وفــارغ از هــر نــوع نقــش
وطرحــي بافتــه مــی شــدند و بافنــدگان بــا اســتفاده از انــواع پشــم گوســفندان گونــه-
هايــي ازنقــوش نامنظــم وابتدايــي درگليــم بــه وجــود مــي آورنــد کــه ايــن امــر آغــازي
بــراي بافــت آگاهانــه نقــوش وطــرح هــاي منظــم امــروزي بــوده اســت.

کــه بــا نــخ پشــمي ،پنبــه اي و یــا ابريشــمي جهــت تزييــن زيرانــداز واســتفادههــاي
ديگــر ،بــا درگيرکــردن «تــار و پــود» بافتــه مــيشــود .گليــم ســفره کــردي مجموعــه
درون خــود دارد کــه در انــواع مشــابه کمتــر ديده ميشــود .در
ایــی از تعابيــر و واژگان را ِ
بافــت ايــن گليــم ،ازنقــوش ونــگارههــاي ســاده ،بيپيرايــه وزيبــا اســتفادههــاي فراواني
مــي شــود ،.شــکل و فــرم موتيــفهــا بســته بــه انگيــزه فــردي بافنــده ،وضعيــت روحي
وشــرايط زيســتي او ،ممکــن اســت تغييــر يابد.

پروفســور پــوپ درخصــوص گليــم
بافــت هــاي نخســتين اقــوام
ايرانــي مــي گويــد :زندگــي ايلياتي
وچادرنشــيني مــردم آســياي ميانه
آميختــه بــا دامــداری بــوده اســت.
نيازهــاي اوليــه و در دســترس
بــودن امکانــات ،چادرنشــينان را
وادار ميکــرد تــا دراوقــات بيــکاري
بــا ِرشــتن (ريســيدن) و پيوســتن
اليــاف ،نخســتين پشــم بافتــه هــا
را بوجــود آورد .ايــن روش بــراي
تهيــهی ســياه چادرهــا ونخســتين
زيراندازهــا کــه گليــم بافــت بودنــد
مــورد اســتفاده قــرار مــي گرفــت.

نقــوش ونــگاره هــاي گليــم ســفره
کــردی را بايــد در  5دســته بنــدي
مشــخص تجزيــه وتحليــل کــرد.
نقوش هندســي ،جانــوري ،گياهي،
انســاني ونقوش اســطورهاي.بخش
اعظمــي از نقــوش ونــگاره -هــاي
بــه کاررفتــه درگليــم ســفره کردی
داراي نــام وعنــوان هســتند .ايــن
نقــوشکــهدرنــوعخــودســمبلهايي
ديرپــا و داراي ريشــهمــيباشــند،
ُمعــرفزندگيوحتــي حــاالت روحي
بافندههــا بــوده و در شناســايي
قدمــت واصالــت آثــار بافتــه شــده،
جنبــهی کليــدي دارنــد.

ُکرمانــج هــا بزرگتريــن طايفــه ی
جمعيتي شــمال خراســان و يادگار
اقــوام مــاد در ايــران زميــن با بيش
از ســه هزار ســال پيشــينه تاريخي
هســتند .کرمانــج هــا مردمانــي بــا
فرهنــگ هســتند کــه در تمــام
ادوار تاریخــی ،درغيــرت ،شــهامت،
کرامــت طبــع ،مهمــان دوســتي و
مهــرورزي شــهرت دارنــد.

چيــن ،جــاگل ،هيــو ،قايــخ ،زولــي،
زي ،پــژ ،چوچــک ،زون ،بوتــه ،بوته
قايــخ ،بوتــه گلــي ،شــه ،منــات،
شــالچه ،مشــک ،جيــران ،ريــوي،
ده وه ،مريشــک ،هســتک ،استنک،
ديــک ،ترمانيــک ،هفشــان ،دار،
گيزانيــک و ...ازجملــه اســامي
موتيــفهــا نقــشهــا ونــگاره هــاي
گليــم ســفره کــردي اســت.

ايــن تيــره ی آريايــي درعصــر
صفويــه و طــي ســال هــاي 1005
تــا  1010ه.ق (حــدود  4قــرن
پیــش) درغالــب کوچــي بــزرگ به
ايــن ســامان منتقــل شــدند .انگيــزه ی کــوچ بــزرگ کرمانــج هــا بــه خراســان ،مقابلــه
بــا اقــوام مهاجمــي بــوده اســت کــه مرزهــاي ايــران را در عهــد صفــوي تهديــد مــي
کردنــد ،برايــن مبنــا نقــش تاريخــي کرمانــج هــا درحفــظ مرزهــای شــمالی ايــران
برکســي پوشــيده نيســت.فرهنگ کرمانــجهــا زيرســاختي ايلياتــي دارد ،بنابرایــن داراي
پيشــينه و فرهنگــي غنــي مــي باشــد .فــارغ ازهرنــوع شُ ــبهاي ،مــيتــوان پايه و اســاس
همــهی ســنتهــاي باســتاني ايــران را در قالــب يــک فرهنــگ در آداب و ســنن این قوم
جســتجو کــرد .همچنيــن زبــان خــاص ايــن تيــره در زمــره زبــانهــاي باســتاني ايــران
بــوده و خويشــاوندي نزديکــي بــا زبــان پارســي کهــن دارد.
گليــم شــمال خراســان کــه جــزو اصيــل تريــن هنرهــای اين مــرزو بــوم اســت ،حاصل
دســتان پــر هنــر زنــان کرمانــج اســت و در ايــات بــه «ســفره کــردي» شــهرت دارد.
ايــن هنــر جايگاهــي بلنــد و ميراثــي ارزشــمند بــراي اقــوام ايرانــي خصوصــا مردمــان
کرمانــج و شــمال خراســان بــه شــمار مــيرود.ايــن گليــم نوعــي فرش بــدون پُرز اســت
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نکتهــی مهــم دربافت ايــن گليمها
اســتفاده از نقــوش ونگارههــا بــه
صــورت کامــا ذهنــی و بــدون
نقشــه اســت بــه صورتیکــه بافنــده
تمــام نقــشهــا را از حفــظ بــر روی گلیــم مــیبافــد .بافنــده گليــم ســفره کــردي بدون
اســتفاده ازطــرح ويــا نقشــه بــه صورتــي کامــا آزاد و ُمتکــي بــرذوق ،ســليقه و بــاور و
بينــش خــود اثــري مانــدگار کــه حاصــل دســت رنــج و هنــر ذاتــی خويــش اســت را
خلــق مــيکنــد.
ايــن بــدان معنــي نيســت کــه گليــم دســتباف کرمانجــی درخراســان شــمالي ،هيــچ
وجــه تشــابهي بــا انــواع ديگــر گليــم در نواحــي ايــران نداشــته باشــد .طبيعي اســت که
تقريبــا تمامــي گليــم بافتهــا در شــيوه بافــت ،انتخاب نقــوش هندســي و نيز پارهــاي از
نقشــمايههاي تدريجــي و انتزاعــي ،اعــم از نقــوش حيوانــي ،گياهــي و ...وجوه مشــترکي
داشــته باشــند .درهرحــال گليــم ســفره کــردی وجــوه تمايــزي نيز با ســاير انــواع گليم
دارد کــه ايــن وجــوه همــان نشــانه هــاي هويتي اين هنــر دربین قــوم کرمانج در شــمال
خراســان هستند.
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نقوشانگشتي
بيجــگ ايــن نقــوش کــه اصليتريــن وجــه تمايــز گليــم هــای شــمال خراســان بــا
ســایر گليــم اســت ،نمــاد شــکر ســتايش اســت .ازآنجــا که ايــن نــوع ازگليــم درفرهنگ
بافنــدگان «ســفره کــردي» نــام دارد ،تعبيــر شکروســپاس زيبنــده ترين نماد بــراي اين
نقش شــناخته شــده اســت.

نقش شتر
نمــاد زايــش ،حرکــت وکــوچ درگذشــته اي نــه چنــدان دور واندکي درعصرحاضر شــتر
در کــوچ عشــاير نقــش اساســي ايفــا مــي کــرد .بــه هميــن ســبب بافنــدگان بــه طــور
معمــول ازايــن نقــش درمرکزيــت آثارخلــق شــده خــود بهــره گرفتــه اند.

سگ
نمادوفــاداري ،مراقبــت و نگهبانــي اســت .در باورهــاي ديرينــه پــاي اســاطيري ،ســگ
ســمبل انطبــاق و ســازگاري اســت.

ايــن وجــه تمايــز در حــدي اســت کــه ترکيــب ،چيدمــان وجانمايــي نقــوش ونگارهها و
نــوع بهــره منــدي از آنهــا مــي توانــد معــرف تيرههــاي مختلــف ايالت باشــد.
ايــن تفاوتهــا درکنارنبــوغ ذاتــي بافنــده هــا وســليقههاي متفــاوت آنــان موجب شــده
اســت برتنــوع نقــوش ونــگاره هــاي گليم ســفره کــردی افــزوده شــود .آفرينــش نقوش
امــروزي همچــون ســماور وقنــدان نمایشــگر اين نکته اســت.
ـتي اشــکال خلــق شــده بــرروي گليــم از مباحث
نمادشناســي نقــوش ونگارههــا وچيسـ ِ
پيچيــده در عصــر حاضــر ميباشــد .شــناخت نمادهــاي موجــود درگليــم ســفره کردی
نيــز از ايــن قائــده مســتثني نيســت و نتایــج و نظــرات جالــب توجهــي در بــازکاوي
ســمبلهاي موجــود بــرروي گليــم بافتهــا ارائــه شــده اســت.
باورهــاي قومــي ،حــاالت درونــي وشــناخت بافنــده نســبت بــه نقشــي کــه میآفریند به
همــراه مفاهيــم زيبــا شــناختي دربکارگيــري نقــوش ،مولفه هايي هســتند کــه درنماد
شناســي مطرحانــد ،البتــه رمزگشــايي واقعــي نمادهــا امــري يقينــي وممکــن بــه نظــر
نميرســد ،امــا بــه هرحــال رجــوع بــه آراء گفتــه شــده نيــز خالــي ازلطــف نيســت و در
ادامــه بــه تعــدادی از آنهــا اشــاره میشــود:

روباه

مشک

مظهرموزي گري ،زيرکي ،ريو وحيله گري است.

رتيل
ايــن نــگاره کــه درشــکل انتزاعــي بــه رتيــل ،عنکبــوت ميمانــد نما ِد طــول عمــر ،اتفاق
ونيــز نشــانه نيــرو ودفعشــر اســت.

گوزن
قــوچ ،جيــران :از اشــکال جانــوري عمــده ،ســمبل زايــش و بــاروري اســت .جيــران وبــز
کوهــي نشــان از َمرتــع وآب نيــز دارد .ايــن حيــوان نهميــن تجلــي ايــزد بهــرام خــداي
جنــگ درتفکــر زرتشــتي اســت و نيــز پيــروزي روشــنايي برتاريکي میباشــد.

تداعــي آب بــه عنــوان مايــه اصلــي حيــات ،مشــک بــه ويــژه بــراي طوايف کوچ نشــين پرنده

نمــاد آب و بيآبــي اســت .همچنيــن ايــن نــگاره نمــادي بــراي نگهــداري فرآوردههــاي
هــاي لبنــي ذکــر شــده اســت.

قالب

نمــاد گســتره روح و صعــود آن پــس از مــرگ بــه آســمان .همچنيــن پرندگانــي چــون
خــروس و طــاووس راســنبل طــول عمــر ونيــک روزي برشــمردهاند.

عقاب

اســتنگ ،خورشــيد آريايــي ،گردونــهی مهــر کــه از ديرينهتريــن نقــش مايههــاي
باســتاني بــه شــمار مــي رود .ايــن نقــش را داغــک نيــز گفتهانــد ،چــون ماننــد نقــش
داغــي اســت کــه برگــوش گوســفندان (بــه نشــانه عالمــت) ميزننــد.

شــاهين ،الچيــن ســمبل اقتــدار توانايــي ،جــال وعظمــت ،همــاي ســعادت ،نشــانه
شــکوه و اوج ،ايــن پرنــده مظهــر خــداي حامــي شــوش در ايــام بــود.

چاگل

درخت وگياه

نقــش مدخــل :ازنقــش مايههــاي اصيــل گليــم ســفره کــردی کــه معمــوال بــه صورت
زنجيرهــاي درحواشــي گليــم بــکار گرفتــه ميشــود .بــه هميــن دليــل آن را نقــش
مدخــل نيــز گفتهانــد .چــاگل نمــا ِد قــدرت ،حرکــت ،رســتاخيز و رشــد مــي باشــد.

درخــت وگيــاه درگليــم بافتهــاي ايلياتــي شــمال خراســان حالتي کامــا انتزاعــي دارد
اســتفاده از نــگاره درخــت درتمدنهــاي کهــن ايــران و بيــن النهريــن ازســابقه اي
طوالنــي برخــوردار اســت .ايــن نــگاره نمادســبزينگي ،زندگي ،تجديــد حيــات و فراواني
اســت.

هيو
نقــش مــاه :از مــوارد پراســتفاده درگليــم ســفره کــردی اســت ،ايــن نقــش را ســمبل
حيــات گياهــان جانــوران و روشــنايي دانســتهاند.

منات
نقشــمايه اي هندســي وپــر اســتفاده کــه درآثــار ســفالينههاي قبــل از تاريــخ هــم ديده
ميشــود .ايــن نقــش را نشــانه مــاه و چهارمثلــث درون آن را به چهارفصل تعبيــر کرده
اند.
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آنچــه مســلم اســت تــا امــروز آنچنــان کــه در خــور این هنــر و دســتبافته اصیل باشــد،
بــه آن توجــه نشــده و همچنــان در گمنامــی بــه ســر میبــرد .هنــری کــه هزاران ســال
ســینه بــه ســینه و نســل بــه نســل از مــادران بــه دختــران رســیده و امــروز بــا همــان
اصالــت و بــا کمتریــن تغییــر در اختیــار مــا اســت .امیــد کــه با شــناخت بهتر داشــته -
هایمــان و عرضــه مناســب آن بــه جهانیــان ،جایــگاه پــر افتخاری بــرای این هنــر اصیل
و مردمــی بــه دســت آوریــم.
با تشکر از سرکار خانم ذوالفقاری
حامد چمن رخ – آذر ماه 1396
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قالیچهتابلو«شامآخر»حضرتعیسیمسیحعلیهالسالم
این تابلو در عرض بافته شده و دهها رنگ در آن به کار رفته و بافت آن چندین سال
به طول انجامیده است.
اندازه 100 × 190 :سانتیمتر
رجشمار70 :
محل بافت :تهران ،نگارخانه استاد سیدابوالحسن موسوی سیرت
نوع گره :متقارن
تار:ابریشم
پود:ابریشم
پرز :ابریشم و پشم
«شام آخر» دوازده نفر از حواریون حضور دارند ،هفت نفر در سمت راست و پنج نفر
در سمت چپ حضرت عیسی(ع) دیده میشوند.

نگرشی بر تصویر حضرت عیسی (ع) در فرش ایران

افشین میرعبداهلل لواسانی
کارشناس ارشد مردمشناسی

فرهنــگ عامــه در شــکل نــاب خــود فرهنگــی اســت کــه نمودهــای رفتــاری آن کامـ ً
ا
اختصاصــی ،مبتنــی بــر خویشــاوندی ،غیررســمی ،ســنتی و گاه تقدســی اســت .ایــن
جنب ـهی از فرهنــگ در هالهئــی از آداب و رســوم اخالقــی مــورد تقدیــس عامــه قــرار
میگیــرد و در محــدوده محلــی و از طریــق ســینه بــه ســینه یــا ادبیــات شــفاهی بــه
نسـلهای بعــد انتقــال مییابــد .نســبتاً ایســتا و غالبـاً در جوامــع بســته و منــزوی یــا
جوامعــی یافــت میشــود کــه هویــت دیریــن خــود را حفــظ کردهانــد .ایــن گون ـهی
از فرهنــگ آرمانگــرا و ذهنــی و در شــمار فرهنگهایــی اســت کــه مــورد توجــه
مردمشناســی فرهنگــی اســت.
فرهنــگ عامــه در جوامعــی جریــان دارد کــه غالبـاً روابــط آن مبتنــی بــر خویشــاوندی
و در آن فــرد تابــع خانــواده اســت و بــه تناســب ســاختار آن توجــه بــه ارزشهــای غیــر
دنیــوی بــر ارزشهــای دنیــوی فزونــی دارد .ایــن گونـهی از فرهنــگ برخــاف فرهنــگ
جوامــع صنعتــی یکپارچــه و پاســخگوی نیازهــای ســاده و روزمــرهی افــراد از تولــد
تــا مــرگ و حاصــل ارتبــاط متقابــل و درازمــدت درون گــروه در مراجعــه بــه مســائل
«جامعـهی عامــه» اســت( .در قلمــرو انسانشناســی ،اســطوره و آییــن ،باجــان فرخــی،
نشــر افــکار)1392 ،

وجه تسمیه حضرت عیسی (ع)

عیســی اصــل ان یســوع اســت بــه معنــی نجــات دهنده لفــظ «عیســو» مقلوب یســوع
اســت و شــاید «عیســی» تحریــف «عیســو» باشــد در قامــوس کتــاب مقــدس زیر لغت
یســوع گویــد :آن بــه معنــی نجاتدهنــده و مقصــود از آن مســیح اســت؛ و در زبــان
عبرانــی میــان لفــظ یســوع و یوشــع فرقی نیســت( .دانشــنامه اســامی)

حضرت عیسی علیهالسالم در قرآن

حضــرت عیســی (ع) یکــی از پیامبــران اوالعــزم اســت کــه نــام مبــارک ایشــان در قرآن
 25بــار بــه عنــوان عیســی و  13بــار بــه عنــوان مســیح آمــده اســت .ســورههای
آلعمــران  45ـ  ،58ســوره زخــرف  63ـ  ،65ســوره صــف  6ـ  ،14ســوره مائــده  110ـ
 ،111ســوره نســاء  157ـ  158اســت( .دانشــنامه اســامی)

اخالق وفضائل و ویژگیهای حضرت عیسی علیهالسالم

حضــرت عیســی (ع) بنــده خــدا ـ پیامبــر خــدا ـ (ســوره مریــم ،آیــه  )10و رســول بــه
ســوی بنیاســرائیل (ســوره آلعمــران ،آیــه  )49و یکــی از پیامبــران اولوالعــزم و صاحب
شــریعت بــوده و کتابــی بــه نــام انجیــل داشــت( .ســوره احــزاب آیــه  ،7ســوره شــوری
آیــه  ،13ســوره مائــده آیــه  ،)46خــدای تعالــی نــام او را مســیح عیســی نهاد (ســوره آل
عمــران آیــه  )45و کلمـۀاهلل و روحــی از خــدا خوانــد (ســوره نســاء آیــه  )171و دارای
مقــام امامــت (ســوره احــزاب آیــه  )7و از گواهــان اعمــال (ســوره نســاء آیــه  ،159ســوره
مائــده آیــه  )117و بشــارت دهنــدگان بــه آمــدن پیامبــر اســام بــود (ســوره صــف ،آیه
شماره  | 30بهار  | 97فرش نامه

 ،)6وجیــه و آبرومنــد در دنیــا و آخــرت و از مقربیــن بــود( .ســوره آل عمــران آیــه  )45از
اصطفــاء شــدگان (ســوره آل عمــران ،آیــه  )33و از اجتنبــاء شــدگان و از صالحــان بــود
(ســوره انعــام آیــه  85ـ  )87مبــارک بــود هــر جــا کــه باشــد ،زکــی و مهذب بــود ،آیتی
بــود بــرای مــردم و رحمتــی از خــدا بــود و احســانگری بــه مــادرش و از زمــرۀ کســانی
بــود کــه خــدای تعالــی به ایشــان ســام کــرد (ســوره مریــم آیــه  14ـ  )33و از کســانی
بــود کــه خــدا کتــاب و حکمتــش آموخــت (ســوره آل عمــران آیــه ( )48دانشــنامه
اســامی )http:/wiki.ahlolbait.com
نــام حضــرت عیســی علیهالســام بیســت و پنــج بــار در قــرآن آمــده اســت .حضــرت
عیســی علیهالســام یکــی از پیامبــران اوالعــزم و از انبیــاء بنیاســراییل اســت .لقبــش
مســیح و بــه معنــای مبــارک اســت www.farsnews.com .
حضــرت عیســی (ع)  5585ســال بعــد از هبــوط حضــرت آدم و  500ســال قبــل از
والدت پیامبــر اســام (ص) در ســرزمین کوفــه در کنــار رود فــرات بــدون داشــتن پــدر
بــه دنیــا آمــد .مــادرش حضــرت مریــم (س) از زنــان بافضیلتــی اســت که نــام مبارکش
در دوازده ســوره قــرآن و در ســی و چهــار آیــه بــه صراحــت ذکــر شــده ،جایــگاه حضرت
مریــم (س) آنقــدر رفیــع اســت کــه در قــرآن یــک ســوره بــا نــام ایشــان آمــده اســت و
بــه ارادۀ خداونــد حضــرت عیســی مســیح (ع) بــه آســمانها رفــت تــا همــراه بــا قیــام
حضــرت مهــدی (عــج) رجعــت کند.
معجزاتحضرتعیسیعلیهالسالم
براســاس تاریــخ ،نشــانههای روشــن ،اشــاره بــه معجزاتی مانند شــفای بیمــاران غیرقابل
عــاج ،احیای مــردگان و معــارف عالی دینــی دارد.
المهـ ِد َو َکهـ ً
ـن الصالحیــن (آل عمــران )46 /در ایــن آیــه بــه
ا َو ِمـ َ
ـم النــاس فــی َ
َو یُ َکلّـ ُ
یکــی از معجــزات حضــرت مســیح علیهالســام اشــاره میشــود کــه« :او بــا مــردم در
گهــواره آنگونــه ســخن گفــت کــه در کهولــت» ســخن میگویــد و او از صالحان اســت.
و خداونــد او را رســول و فرســتادهای بــه ســوی بنیاســرائیل قــرار میدهــد( .و
حضــرت عیســی میگویــد) مــن ازگل چیــزی بــه شــکل پرنــده میســازم ،ســپس
در آن میدمــم کــه بــه فرمــان خــدا پرنــدهای میگــردد .مــن کــور مــادرزاد و مبتــا
بــه بیمــاری بــر ص (پیســی) را بهبــودی میبخشــم .مــن مــردگان را بــه فرمــان خــدا
زنــده میکنــم و شــما را از آنچــه میخوریــد و در خانههــا ذخیــره میکنیــد ،خبــر
میدهــم (آل عمــران )49 /
در آیــه  110مائــده ،خداونــد بــه معجــزات حضرت عیســی کــه در آیــه ( / 49آل عمران)
ذکــر شــده ،اشــاره مــی نمایــد و چنیــن میگویــد کــه ایــن معجــزات بــه اذن خــدا
صــورت گرفتــه و توبــه بــه اذن مــن مــرده را زنــده نمــودی ،کــور مــادرزاد را شــفا دادی،
بیمــاری بــرص را بهبــود بخشــیدی)www.Tabyan.net( .

حواریون چه کسانی هستند؟

در قــرآن مجیــد پنجبــار از حواریــون حضــرت مســیح علیهالســام یــاد شــده کــه دو
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مرتبــه آن در ســوره صــف اســت .ایــن تعبیــر اشــاره بــه دوازده نفــر از یــاران خــاص
حضــرت مســیح اســت کــه نــام آنهــا در انجیلهــای کنونــی (انجیل متــی و لوقــا ـ باب
 )6ذکــر شــده ،ایــن واژه از مــاده «حــور» بــه معنــی شســتن و ســفید کــردن اســت و
چــون آنهــا قلبــی پــاک و روحــی باصفــا داشــتند و در شستشــوی روح و جــان خــود و
دیگــران تــاش و کوشــش میکردنــد ،ایــن واژه بــر آنهــا اطــاق شــده اســت.
در بعضــی از روایــات آمــده کــه حضــرت عیســی (ع) هریــک از آنهــا را بــه عنــوان
نماینــده خــود بــه یکــی از مناطــق مختلــف جهــان فرســتاد ،آنهــا افــرادی مخلــص،
ایثارگــر ،مجاهــد و مبــارز بودنــد و شــدیدا ً بــه حضــرت عیســی (ع) عشــق میورزیدنــد.
(.)www.Tabyan.net
هنرمنــدان هنرهــای تجســمی ســعی دارنــد آثــاری ارائــه دهنــد کــه در آنهــا خالقیــت
و نــوع آوری باشــد .خالقیــت هــا و نوعآوریهایــی در عناصــر ،اصــول و ســاختار و
عمدهتریــن شــیوه کار نــوعآوری و خالقیــت در چهارچــوب ســنتهای موجــود مــی
باشــد .تطابــق نقــوش ســنتی بــا دیدگاههــای هــر عصــر از وظایــف اصلــی هنرمنــد
اســت .در ایــن میــان گاه بــه نقــوش و عناصــر ســنتی برمیخوریــم کــه دارای زیبایــی
و اســتحکام الزم بــرای تمــام دوران میباشــند( .نقــوش تزئینــی بلــوچ ،محمدســعید
شــهبخش ،کتــاب مــاه هنــر ،شــماره  90ـ )1384 ،89
میتــوان پدیــده اصلــی الهــام مذهبــی در هنــر و فرهنــگ قــوم ایــران را بــه ســادگی

قالیچهـتابلوحضرتعیسیمسیحعلیهالسالم
در حال مناجات
اندازه 103 × 72 :سانتیمتر
رجشمار50 :
محلبافت:تبریز
نوع گره :متقارن
بافنده:علیرضائی
مواد بهکار رفته :پشم

چنیــن تعریــف کــرد کــه مذهــب تبییــن شــکلهایی هنــری را ملهــم میســازد .ایــن
ن کــه وابســته تمامــی هنرهــای
نهــاده اصلــی پدیــدهای کلــی اســت بــه وحــدت تبییـ 
ســنتی اســت میپــردازد و چنیــن نظــری در مــورد هنــر ایرانیهــا ،هنــر اســامی و
ماقبــل آن و همچنیــن هنــر هندیهــا و ژاپنیهــا و غیــره صــدق میکنــد؛ و هــزاران
ســال تاریــخ هنــر گــواه آن اســت .تبییــن مذهبــی در ســطح کلــی یــا خــاص مشــهود
اســت و ســطح کلــی میتــوان هنــر ســنتی ایــران را مثــال زد (تجلــی عاشــورا در هنــر
ایــران ،محبوبــه الهــی ،بنیــاد پژوهشــهای اســامی آســتان قــدس رضــوی)1377 ،
دس ـتبافتهای ایرانــی عموم ـاً بــا نقــوش متنــوع و زیبــا تزئیــن شــده انــد بــه نظــر
میرســد کــه دســته بنــدی آنهــا کار چنــان ســادهای نباشــد ایــن نقــوش ویــژه و
منحصــر بــه فــرد بازتــاب طبیعــت و تنــوع فرهنگــی اقــوام مختلــف در ایــن ســرزمین
هســتند بعــاوه گســترش و تکامــل ســبک هــای تزیینــی و نقــوش مختلــف مدیــون
تبــادل فرهنکهــا و ارتباطــات اجتماعــی سیاســی و اقتصــادی ایــران بــا جوامــع و اقــوام
دیگــر در فراســوی مرزهاســت .تأثیرهــای متقابــل عناصــر مختلــف فرهنگــی و مذهبی
بــه ویــژه در مشــرق زمین تجلیــات گوناگونــی در هنرهــا و صنایع آنهــا پدیــد آورده اند؛
بنابرایــن یافتــن مفاهیــم مربــوط بــه برخــی از نقــوش اســطورهای نیازمنــد پژوهــش و
تحقیــق در پیشــینه فرهنگــی و تاریخــی ســرزمین هــای مختلف اســت( .قالی هشــت
ضلعــی مــوزه فــرش ایــران ،پریســا پرنــور ،مجلــه مــوزه هــا ،شــماره )1387 ،45

قالیچهـتابلو تصویرینوازشیتیمان بهوسیلۀ حضرت
عیسیمسیحعلیهالسالم
اندازه 140 × 90 :سانتیمتر
رجشمار50 :
محلبافت:تبریز
نوع گره :متقارن ترکیباف
تار :ابریشم
پود :نخ
پرز :پشم درجه یک

قالیتصویریمصلوبشدنحضرتمسیحعلیهالسالم
اندازه 200 × 300 :سانتیمتر
رجشمار50 :
محل بافت :قم
نوع گره :نامتقارن
تار:ابریشم
پود:ابریشم
پرز:ابریشم
دور تا دور این قالی  6متری  14تابلو از داستانهای حضرت
مسیح علیهالسالم با رنگهای متنوع و طرح زیبا و بافت کمنظیر
پیاده شده که این فرش را در حد هنر بسیار باال قرار داده ست.
متأسفانه از نام طراح و بافنده و تاریخ بافت آن بیش از موارد
مندرجه باال در دسترس نداریم .نشااهلل در چاپهای بعدی
نسبت به تکمیل نشانیهای مذکور اقدام خواهد شد.
شماره  | 30بهار  | 97فرش نامه

قالیچه ـ تابلو تصویری از پنج نفر از پیامبران اولوالعزم
اندازه 130 × 200 :سانتیمتر
رجشمار60 :
محلبافت:تبریز
نوع گره :متقارن
تار:ابریشم
پود :نخ
پرز :ابریشم و نخ
شرح:
در این قالیچۀ دو متر و شصت سانتیمتری ،در چهار گوشه ،تصویر چهار نفر زا پیامبران را در قابهای
زیبایی مشاهده میکنیم :حضرت نوح ـ حضرت باراهیم ـ حضرت موسی و حضرت محمد(ص) در ترنج
حضرت عیسی در کنار تمثال دیگری به تصویر کشیده شده که شاید تصویر حضرت موسی باشد که تکرار
شده است .چهار کتاب آسمانی،در چهار قسمت حاشیه مادر ،از باال به پایین به ترتیب زیور ،تورات ،انجیل
و قرآن دیده میشوند.
متن قالیچه را با قتباس از فرش چهار فصل به چهار فصل بهار ـ تابستان ،پاییز و زمستان تقسیم نمودهاند.
در متن حاشیههای مادر پرچمهای زیادی مشاهده میشود که مربوط است به ملل مختلف جهان که تابع
دین انبیا و پیامبران مذکور میباشند.
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Design name: paisley
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.
13
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Design name: Arabesque corner medallion
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.
12
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Design name: vase - corner
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.
11
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Design name: prayer-nich - vase - Tree
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.
10
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Design name: prayer-nich - Tree - Inscription
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.

9
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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.

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.

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:

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.

8
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