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دست باف هایی 
اصیل و باهویت

»دســت باف هایی تاریخ دار، بــا نقش هایی 
دارنــد«.  داســتانی  بــرای خــود  کــدام  هــر  کــه 
فــرِش  از  تعریــف  زیباتریــن  ایــن  بی شــک 
دست باِف ایرانی است،  آثاری فاخر و ارزشمند 
که سرشــار از هویت و اصالت هستند. بی شک 
گــر تارهــا و پودهــا را زبــاِن ســخن بــود، بــه ما  ا
می گفتنــد کــه زناِن نشســته در پشــت دارهای 
چــه  گفتــن،  بــرای  داســتان هایی  چــه  قالــی 
شــعرهایی برای خواندن و چه رازهای َمگویی 
بــرای گفتــن دارنــد. فــرِش دســت باِف ایرانــی 
میراثی اســت ارزشمند که فرهنگ، اعتقادات، 
تاریخ و شــرایِط اقلیمی هــر منطقه در نقوش و 
رنگ های به کار رفته در آن تجلی یافته است، 
همیــن امر هــم دلیِل اصلی جذابیــت و تفاوت 
آن است. این دست بافته ها اما مدتی است که 
بــه دلیِل برخی محدودیت ها همچون تحریم  
حال و روِز خوشی ندارند اما بافندگان و فعاالِن 
این صنعت با عشق و هنرشان اجازه نداده اند 
چراِغ این هنر-صنعت کم ســو شود، همین امر 
هم سبب شده فرش دست باِف ایرانی همواره 
و از دیربــاز، محبوبیــت و جایــگاِه خود را حفظ 
گر تدبیری اندیشیده نشود،  کند اما رفته رفته ا
فعالیــِت بافندگانی از کشــورهای هنــد، ترکیه، 
محدودیت هــا  وجــود  و  کســتان  پا و  کــش  مرا
بــرای صــادرات، ســبب خواهــد شــد ایــن هنــِر 
بی بدلیــِل ایرانی به عقیده بســیاری از فعاالن 
و کارشناســاِن ایــن صنعت، رفته رفتــه در دنیا 

فراموش شود. 
شــانزدهمین نمایشــگاه فــرش دســت باف 
یــزد بی شــک یکــی از زیباتریــن و قوی تریــن 
نمایشــگاه هایی اســت که در تماِم این سال ها 
سعی شده به بهترین شکل ممکن برگزار شود 
و خوشــبختانه همــواره مورد اســتقبال و توجه 
بازدیدکنندگان قرار گرفته اســت. خوشبختانه 
امســال نیز این رویداد با حضوِر تولیدکنندگان 
و برندهــای معتبــر از سراســِر کشــور برگزار شــد 
دســتاوردهای  داد  نشــان  نیــز  بازخوردهــا  و 

مطلوبی را به دنبال داشته است.

فرش های دست باف
 بهترین راویاِن احساساِت بافندگان

صحبت از فرِش دســت باف، صحبــت از یک هنر- صنعِت 
سرشــار از احســاس اســت. هــر گــره از ایــن فرش ها، شــادی ها، 
غم ها، دلخوشی ها و تماِم احساسات و تفکراِت بافندگان را در 
خود نهفته اند و روایت گِر داستان های زیبای بسیاری هستند. 
فرش هــای دســت باف سرشــار از زندگی انــد و بــه خانــه شــور و 
شــوق و گرمــا می  بخشــند و همین امر اصلی تریــن تفاوت میان 

فرش های ماشینی و دست باف است. 
شــانزدهمین نمایشــگاه فــرش دســت باف در اســتان یزد با 
استقباِل خوبی از سوی هنردوستان و عاشقاِن این آثاِر ارزشمند 
برگزار شــد. به عقیده من این نمایشــگاه همچــون رویدادهای 
مرتبط با گل و گیاه است، زیرا با قدم گذاشتن در آن حاِل خوبی 

را تجربه می کنیم؛ حالی هماننِد راه رفتن میاِن باغی از گل.

هنر تحریم نشدنی است
حقیقــِت تحریــم غیرقابِل انکار اســت، اما بی شــک هنر، آن 
کســتان و ترکیه  هــم هنِر ایرانی غیرقابِل تحریم اســت. هند، پا
تالش بسیاری کردند تا بتوانند جای دست بافته های ارزشمند 
ایرانــی را بگیرنــد اما هیچــگاه جایگاِه فرِش ایرانــی را نخواهند 

توانست از آِن خود کنند. 
باایــن وجــود نمی تــوان گفت کــه تحریم هــا، بازاِر صــادرات 
ایــران از جمله بازاِر فرش دســت باف را تحت شــعاع قرار نداده 
ح و نقش های  گر تحریم ها وجود نداشــت، این طر اســت، زیرا ا
هنرمندانــه کــه در سراســِر دنیــا طرفــداراِن بســیاری هــم دارد، 
به راحتی می توانســت صادر شــود. هرچند در حــاِل حاضر هند 
فرش هــای دســت باِف خــود را صــادر می کنــد و بــازاِر خوبــی را 
در دنیــا از آِن خــود کــرده اســت، امــا تاریــِخ مصــرِف فرش های 
دست باِف هندی نهایتا 15 تا 20 سال است، این در حالی است 
کــه فــرِش ایرانی بعــد از گذشــِت 100 ســال به قالی هایــی زیبا و 

ارزشمند تبدیل می شود.

یک سرمایه ی زیبا و ارزشمند
نکتــه قابِل توجه در مورد فرش های دســت باِف ایرانی این 
است که عاله بر اینکه کاالیی مصرفی محسوب می شوند، بلکه 
یک سرمایه ارزشمند هم هستند و هر روز بر قیمت و ارزش شان 
افــزوده می شــود. بنابرایــن خریــِد آن هــای یک ســرمایه گذاری 
دســت باف  فــرش  نمایشــگاه های  برگــزاری  بی شــک  اســت. 
فرصتی است تا باِر دیگر این آثاِر هنرمندانه و زیبا به سبِد خریِد 

مردم راه پیدا کند. 

سرمقاله

یادداشت

احمد قافی
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های 
تجاری بین المللی منطقه یزد

حسین سیدمعلمی
مجری نمایشگاه

دست  زیلو  دست بافت،  فرش  تابلو  دست بافت،  فرش  تخصصی  نمایشگاه  شانزدهمین 
بافته های داری و غیرداری به مدت 6 روز در نمایشگاه بین المللی یزد برگزار شد.

گرگان،  کننده از شهرهای تهران، یزد، اصفهان، تبریز،  که با حضور 25 شرکت  این رویداد 
شهرکرد، قم، نایین و شاهرود برگزار شد، به دلیِل تنوع استقباِل خوبی را به دنبال داشت.

کاالی صادراتی  فرش دست باِف ایرانی از دیرباز به عنوان یکی از بارزترین صنایع دستی و 
غیرنفتی ایران مورد توجه جهانیان بوده است و جایگاه مهمی را در صادرات و اقتصاد ایران 
در بازارهای بین المللی ایفا می کند، در سال های اخیر اما به دلیِل تحریم ها، صادراِت فرش 
دست باف به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، تا جایی که براساِس گفته های حاضران در 
گر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا  شانزدهمین نمایشگاه بین المللی فرش دست باف یزد، ا
کند، بیم آن می رود که نه تنها ناِم فرِش ایرانی از یادها برود، بلکه تعداِد زیادی از فرش بافان 
تبعاِت  اتفاق  این  بی شک  که  کنند  رها  را  کار  این  پایین،  بسیار  سوِد  حاشیه  دلیِل  به  نیز 

جبران ناپذیری را به دنبال  خواهد داشت.
چنینی  این  رویدادهایی  برگزاری  با  تا  است  تالش  در  همواره  یزد  بین المللی  نمایشگاه 
عالوه بر ایجاِد بستری برای عرضه و معرفی آخرین دستاوردها، زمینه حضوِر سرمایه گذاران و 
عالقه مندان را برای توسعه تجارت و کسب وکارها فراهم کند و فضایی رقابتی را در جهت بهبوِد 

کیفیِت تولیدات ایجاد کند.

 فـــرش دســـت باف به ســـبب ارزش افـــزوده باال، میزان اشـــتغالزایی و کســـب درآمـــد ارزی برای 
کشـــور، از دیربـــاز مورد توجه همه اقشـــار مردم و مســـئوالن قرار داشـــته اســـت، در همین راســـتا 

ایـــن رویـــداد از اهمیـــت بســـیار باالیی برخـــوردار اســـت. بنابرایـــن از دیگر اهـــداِف برگزاری 
ایـــن رویـــداد، توســـعه فـــروش داخلـــی، معرفی هر چـــه بیشـــتر ظرفیت هـــای این بخش 
اقتصـــادی، برنامه ریـــزی برای حل مشـــکالت، بررســـی موانـــع و نقاط ضعـــف موجود در 

ایـــن صنعت، ایجـــاد بســـترهای مناســـب بـــرای ســـرمایه گذاری ، ایجاد 
زمینـــه اشـــتغال و کارآفرینـــی، آشـــنایی دســـت اندرکاران بـــا محصـــوالت، 

نوآوری هـــا و ظرفیت هـــای موجـــود، ایجـــاد فضای رقابتی ســـالم 
میـــان تولیدکننـــدگان داخلـــی بـــرای ارتقـــاء کیفیت 

تولیـــد، ایجـــاد ارتبـــاط مســـتقیم و رو در رو میـــان 
تولیدکننـــدگان و مصرف کننـــدگان اســـت.

گفتنـــی اســـت، شـــانزدهمین نمایشـــگاه فرش 
 1۴01 مـــاه  اســـفند   6 الـــی   1 از  یـــزد،  دســـت باف 

نمایشـــگاه های  شـــهرک  در   22 تـــا   16 ســـاعت  از 
بین المللـــی یـــزد میزبان عالقه منـــدان به 

هنـــر اصیـــل فـــرش ایـــران زمیـــن بود.

شانزدهمین نمایشگاه تخصصی فرش دست بافت یزد برگزار شد

رویدادی سرشار از طرح و رنگ
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ح های نقش بســـته بـــر آثاِر ایـــن صنعت ارزشـــمند و فاخر  طر
روِح انســـان را تـــازه می کنـــد و بـــه اهتـــزاز در مـــی آورد امـــا عمده 
مســـئله ای که طی بازدیـــد از غرفه های حاضر در شـــانزدهمین 

نمایشـــگاه فرش دســـت باف یـــزد و صحبـــت بـــا تولیدکنندگان 
متوجه آن شـــدم نیاز به تســـهیالت جهت گســـترش کسب وکار 
بود کـــه مقرر شـــده در شـــورای برنامه ریزی از محـــل تبصره 16 
تســـهیالتی به مبلـــغ 100میلیارد تومـــان برای این حـــوزه در نظر 

شود. گرفته 
نکتـــه مهم دیگر مرتبـــط با بـــازاِر فروِش این دســـت بافته ها 
و تبلیغات  اســـت در ســـطح اســـتان یزد مجموعه ها با تبلیغات 
کنـــد برخـــی از ایـــن فـــرش هـــا در ســـطح  رونـــق بیشـــتر پیـــدا 

ح اســـت اما در ســـطح اســـتان تـــالش خواهیم  بین المللـــی مطر
کـــرد با برنامه ریـــزی و تبلیغات ، بـــازاِر این فرش هـــا رونق گیرد و 
رویدادهایی همچون نمایشـــگاه فرِش دســـت باف توسعه یابد 
و دســـتاوردهای خوبـــی را برای فعـــاالِن این صنعـــت رقم بزند.

ایـــن رویـــداد و این ســـطح از زیبایی ســـبب شـــد تمایل پیدا 
کنـــم از کارگاه هـــا بازدید کنـــم و از نزدیک در جریـــاِن فعالیت ها 
و چالش هـــای آن هـــا قـــرار گیـــرم تـــا به لطـــف خداوند جهشـــی 

درخـــور برای ایـــن صنعت در اســـتان رقـــم بخورد.

هنـــر تنهـــا مقولـــه  ی تحریم نشـــدنی اســـت و زبان مشـــترِک 
و  هنـــر  عاشـــقان  و  اســـت  دنیـــا  سراســـر  در  انســـان ها  تمـــاِم 
هنردوســـتان به طور حتـــم مرزهای تحریـــم را درمی نوردند و در 
ایـــن میان دولـــت نیـــز برنامه ریزی هایـــی در این حـــوزه دارند.

بـــه اعتقـــاد مـــن فـــرش ایرانـــی آنچنـــان اصالـــت، هویـــت و 
زیبایـــی را در خود نهفته اســـت که هیچ کدام از کشـــورهایی که 
ســـعی دارند با دســـت بافته های خود جـــای این اثر ارزشـــمند را 

بگیرنـــد، موفق نخواهند شـــد.

فـــرش دســـت باف بی شـــک بخشـــی از هویـــت فرهنگـــی ما 
ایرانیـــان و پرچـــم دوم ایـــران اســـت و به عنـــواِن یـــک ســـفیر 

فرهنگـــی  ایـــران جایـــگاِه ارزشـــمندی در دنیـــا دارد. 
خوشـــبختانه با حضور در نمایشـــگاه فرش دســـت باف یزد، 
گاهی از عقبه این دســـت باف ارزشـــمند و همچنین ارتباطاتی  آ
کـــه بـــا تولیدکننـــدگان یـــزدی از ســـال های دور داریـــم، متوجه 
شـــده ایم کـــه فـــرِش یـــزد وارد مرحله جدیـــدی از تولید شـــده و 
ح ها و نقشـــه های آن مشـــهود اســـت  خالقیـــت و نوآوری در طر
و اتفاقـــات خوبی در حوزه فرش دســـت باف در این اســـتان یزد 
خ داده کـــه الزم اســـت از همـــه افرادی که در زمینه درخشـــش  ر
فـــرش یزد اهتمام دارند، قدردانی شـــود. خوشـــبختانه وضعیت 
کارگاه هـــای یـــزد نیز بـــه اســـتانداردها بســـیار نزدیک اســـت اما 
انتظـــار داریم مســـئوالن اســـتان فـــرش دســـت باف یـــزد را ارتقا 

دهند.
بســـیار باعـــث خرســـندی اســـت کـــه امـــروز شـــاهد اتفاقـــات 
خالقانـــه و نوآورانـــه ای در اســـتان یـــزد هســـتیم و هنرمنـــدان 

یزدی در حوزه فناوری همواره پیشـــرو هســـتند، زیـــرا تماِم این 
اتفاقـــات بـــه نفـــع فرش دســـت باف ایـــران اســـت. بـــرای مثال 
گـــره ای کـــه در فرش بافـــی توســـط یزدی هـــا ابداع شـــده و مورد 

تاییـــد ارزیابـــان تخصصـــی وزارت صمـــت نیز قرار گرفته ســـبِب 
ثبت آن شـــده اســـت. این گـــره باعث تســـهیل در بافت فرش و 
اســـتحکام فرش می شـــود، بنابراین به ســـرعت آموزش آن را در 

دســـتور کار قرار خواهیم داد و بر این اعتقادم که بی شـــک پس 
از ایـــن نیـــز با کمـــک اداره صنعت، معدن و تجارت اســـتان یزد 
ح های نوآورانـــه و خالقانه در  و همچنین اســـتانداری یـــزد از طر

حوزه فـــرش دســـت باف حمایت می شـــود.
از دیگـــر خالقیت ها در ایـــن صنعِت ارزشـــمند، بهره مندی از 
هوش مصنوعی در قالیشـــویی در راستای تکمیل زنجیره تولید 
فـــرش دســـت باف اســـت، درواقع عـــده ای از دســـت انـــدرکاران 
این هنـــر صنعت بـــه تجاری ســـازی ایده های خالقانـــه در این 

حوزه پرداخته اند که اقدام بســـیار ارزشـــمندی اســـت.
خبـــر خـــوب اینکـــه یـــزد در زمینـــه راه انـــدازی شـــرکت های 
خدمـــات پـــس از فـــروش فـــرش دســـت باف همچنیـــن تبدیل 
فـــرش به ان اف تـــی و عرضه آن در بازار جهانـــی و ایجاد ارزش 
افـــزوده باالتـــر بـــرای فرش هـــای هنـــری و راه انـــدازی کارگزاری 
تخصصـــی فـــرش دســـت باف بـــا همـــت اتحادیـــه صنفـــی بـــه 
عنـــوان اســـتان پایلـــوت انتخاب شـــده اســـت. در مورد توســـعه 
بـــازار فـــرش دســـت باف یـــزد نیـــز الزم اســـت اعـــالم کنـــم که در 
حوزه توســـعه بازار در اوراســـیا و چین اتفاقات بزرگی برای فرش 

دســـت باف یـــزد رقم خواهیـــم زد.
با همـــت فعاالِن ایـــن حوزه، جشـــنواره رویدادهـــای نوآورانه 
و فناورانـــه در حـــوزه فرش دســـت باف نیز تا پایاِن ســـاِل جاری 

برگزار خواهد شـــد. 

مهران فاطمی
استاندار یزد

فرحناز  رافع
رییس مرکز ملی فرش ایران

هنر بدون مرز

بازاِر فرش دست باِف یزد در اوراسیا و چین توسعه خواهد یافت

صــادرات  بیشــترین  دور  خیلــی  ســال های  در  »فــرش 
غیرنفتــی ایــران را بــه خود اختصــاص داده بود کــه این آمار 
شــگفت انگیر طی چندســال اخیر به دلیل فشــارهای ناشــی  
از تحریم به کمترین میزان خود رســیده اســت، درواقع عدم 
دسترســی تولید کننــدگان فــرش ایران به بازارهــای صادراتی 
ســبب شــده اســت که بــازار هدف تنهــا برای مصــرف داخلی 
باشد، در چنین شرایطی امکان قیمت گذاری با حاشیه سود 
که بازار داخلی  مناســب برای تولید کننده فراهم نیســت، چرا
ِکشــش قیمت هایــی اصلی را نــدارد، درواقــع چنانچه امکان 
صــادرات فراهــم بود فرش های تولید ایــران با قیمت های 2 
تا ۳ برابر به فروش می رسید، بنابراین  تداوم چنین وضعیتی 
بــدوِن اصــالح قیمت و صــادرات باعث می شــود که با ریزش 
که قیمت مــواد اولیه،  بافنده هــای فــرش مواجه شــویم، چرا

تورم و دستمزِد بافنده با قیمت نهایی همخوانی ندارد.« 
بــه گفتــه علیرضــا نیک خــواه فعــاِل صنعِت فــرش، فرش 
دست باف یزد عمومًا با دار عمودی و گره نامتقارن فارسی و 
دو پوده تولید می شــود که نقش گل ها با تزئینات هندســی و 
ح های باغی متداول تر اســت. فرش یزد  نیز نقش ترنج و طر
از فرش هــای اصیل ایرانی با پاخور فوق العاده و بدون تقلب 
اســت، ضمــن اینکه به نســبت دیگــر فرش های دســت باف 

ایرانی از قیمت مناسبی برخوردار است.
او با توضیح اینکه فرش یزد، فرشی سفارش پذیر و ترکیبی 
حِ  فرش های کاشان و ساروق است و از قالی های کرمان  از طر
هم تاثیــر زیادی گرفته اســت، توضیح می دهــد: تقاضا برای 
تولیــد فــرش یزد بــه واســطه اینکــه فرش بافاِن ایــن منطقه 
بــدون تقلــب کار می کننــد و از بافنــدگان بســیار خوب کشــور 
هســتند همیشــه در ســطح باالیی قــرار دارد و تولید کنندگاِن 
ح و نقش هــای مورد نظر خــود را به فرشــبافان  بســیاری طــر

یزدی سفارش می دهند.

ضرورِت صداقت در فرش بافی  
علیرضــا نیک خــواه در توضیــح بیشــتر پیرامــوِن چرایــی 
اعتمــاد بــه فرشــبافان یــزدی و شــهرت آن هــا در ِصحــت و 
کیفیت کار عنوان می کند: گره زنِی فرش اهمیت زیادی دارد 
و چنانچه فرش بافی صداقت الزم را نداشــته باشــد می تواند 
در گره زنــی تقلــب کنــد، به گماِن مــن این میزان ســالمت در 
کــه  کاِر فرشــبافان یــزدی بــه اعتقــادات آن هــا باز می گــردد 
در ایــن زمینــه  هــم تاثیــر گذاشــته اســت، تمامــی فرش های 
دســت باف یــزدی تک ِگــره و تــک ِخفت هســتند موضوعی 
کــه از نظــر فنــی در فرش بافی اهمیــت زیــادی دارد و تمامی 
تجــار و فروشــندگان فــرِش دســت باف ایــران نیز بــه رعایت 
گاهی دارند، بنابراین  ایــن اصول فنی در فرِش تولیدی یزد آ
همین مســاله باعــث شــده ســفارش های قابل توجهی برای 

فرش بافان یزدی در جریان باشد.
کیفیــت و  گره هــای فــرش و نقــش آن در  او در توضیــح 
ســنجِش صداقــِت فرش بافان می گویــد: بافت فــرش از نظر 
فنی و کیفی میبایســت یک گره باشــد، اما در بافِت فرش به 
صــورت دو ِگــره، به دلیِل اینکه زمــان بافت را به میزاِن قابل 
که  توجهی کاهش می دهد یک تقلب محسوب می شود، چرا
این مســاله ارتباط مســتقیمی با کاهش عمــر و کیفیت فرش 
دارد، موردی که در هیچکدام از فرش های دست باف یزدی 

وجود ندارد و فرش ها همیشه با یک گره بافته می شود .

استفاده از مواد اولیه مرغوب در فرِش دست باِف یزد
دیگـر  از  را  مرغـوب  اولیـه  مـواد  نیک خـواه  علیرضـا 
تمامـی  می گویـد:  و  می دانـد  یـزد  فرش هـای  مزیت هـای 
از  اخیـر  سـال های  در  ویـژه  بـه  یـزدی   تولید کننده هـای 
رنگ هـای  همچنیـن  خارجـی  و  ایرانـی  پشـم های  بهتریـن  
مرغـوب بـرای تولید فرش اسـتفاده می کننـد، به همین خاطر 
زمـان هرچقـدر  مـرور  بـه  کـه  تمامـی فرش هـا ممتـاز هسـتند 
شسـته شـود و پـا ِبخـورد رنـگ از روز اول زیباتـر خواهـد شـد.

او با توضیح اینکه مواد اولیه، ریزباف و درشـت باف بودن 
ح از عوامـل موثـر در قیمـت  فـرش و همچنیـن نقشـه و طـر
فرش هـای  مثـال  بـرای  می دهـد:  توضیـح  هسـتند  فـرش 
درشـت باف بـه نسـبت ریزبـاف قیمت کمتـری دارنـد، درواقع 
ح و نقشـه خـوب باشـد می تـوان فرش  وقتـی مـواد اولیـه و طـر
کـه در نهایـت هـم ایـن  کـم ریـز و درشـت بافـت،  را در دو ترا

کـم اسـت کـه قیمـت فـرش را تعییـن  می کنـد. ترا
بـه گفتـه نیک خـواه، فرش بافـان یـزدی هیـچ محدودیتی 
ح و نقشـه های خـاص بـرای فـرش اعـم از  بـرای اجـرای طـر
مابیـن  خوبـی  هماهنگـی  درواقـع  ندارنـد،  سـنتی  و  مـدرن 
ح ها  طراحـان نقشـه فـرش و بافنـدگان وجـود دارد و حتـی طر

بـه صـورت اختصاصـی بافتـه می شـود.

او ممنوعیـت صـادرات ناشـی  از تحریـم را از چالش هـای 
پیـش  تـا  می دهـد:  ادامـه  و  می دانـد  ایـران  در  فـرش  تولیـد 
از تحریـم، فـرش ایـران بـه بازارهـای صادراتـی نظیـر اروپـا و 
آمریـکا صـادر می شـد، امـا در حـال حاضـر کـه بـازار هـدف تنها 
مصـرف داخلـی اسـت امـکان قیمت گـذاری بـا حاشـیه سـود 
که بـازار داخلی  مناسـب بـرای تولید کننـده فراهم نیسـت، چرا
ِکشـش قیمت هـای اصلـی را نـدارد، درواقـع چنانچـه امـکان 
صـادرات فراهـم بـود فرش هـای تولیـد ایران بـا قیمت های 2 

تـا ۳ برابـر بـه فـروش می رسـید.
بافنـده  هـزار   25 اینکـه  توضیـح  بـا  نیک خـواه  علیرضـا 
فـرش در یـزد فعالیـت می کننـد و تولیـد فـرش بـا ایـن قیمـت 
می گویـد:  نـدارد،  بافنـده  بـرای  خوبـی  عایـدی  تمام شـده 
چنانچـه چـاره ای بـرای صـادرات و قیمـت تمـام شـده تدبیـر 
کاهـش  بـا  کـه  می شـود  باعـث  وضعیـت  ایـن  تـداوم  نشـود، 

شـویم. مواجـه  فـرش  بافنـدگان 
سـاله   2500 قدمـت  دارای  درحالـی  ایـران  در  فرش بافـی 
مـورد  رنـِگ  و  پشـم  از  توجهـی  قابـل  بخـش  گویـا  کـه  اسـت 
اسـتفاده در ایـن صنعـت وارداتـی اسـت، اتفاقـی کـه بر قیمت 
تمـام شـده فـرش تاثیـر زیادی دارد اسـت. نیک خواه مسـئول 
اینکـه چـرا  بـه  پاسـخ  یـزد در  فـرش دسـت باف  فروشـندگان 

ج  ایـران بـا ایـن قدمـت در تولیـد فـرش، مواد اولیـه را از خـار
برخـی  در  دام  پـرورش  می گویـد:  می کنـد،  وارد  کشـور  از 
خوبـی  بسـیار  کیفیـت  از  نیوزلنـد  و  اسـترالیا  نظیـر  کشـور ها 
بـرای فرشـبافی برخـوردار اسـت بـه همیـن دلیـل از پشـم های 
درصـد   ۹0 البتـه  می شـود،  اسـتفاده  کشـور ها  ایـن  تولیـدی 
می شـود  تولیـد  ایـران  در  فرش بافـان،  اسـتفاده  مـورد  پشـِم 
مطلوبـی  کیفیـت  از  هـم  کشـور  تولیـدی  پشـم های  کـه  چرا

اسـت. برخـوردار 
شـیمیایی  رنگ هـای  توضیـح  در  نیک خـواه  علیرضـا 
کثـر  ا گرفتـن  فاصلـه  و  دسـت باف  فـرش  در  رفتـه  بـکار   
از  گذشـته  در  گیاهـی می گویـد:  رنگ هـای  از  تولید کننـدگان 
رنگ هـای گیاهـی بـرای رنـگ رزی پشـم اسـتفاده می شـد امـا 
کـِم ایـن رنگ هـا از  در حـال حاضـر بـه دلیـِل تنـوع و تعـداد 
رنگ هـای شـیمیایی کـه بعضـا وارداتـی و ثبـاِت رنـِگ باالیـی 
دارد اسـتفاده می شـود. در ایـن زمینـه هـم بـه دلیـل اینکـه 
محصـول  قیمـت  درنهایـت  و  دسـتمزد  اولیـه،  مـواد  قیمـت 
مواجـه  جـدی  چالـش  بـا  نـدارد  همخوانـی  هـم  بـا  نهایـی 
فـرش  قیمـت  افزایـش  بـرای  چنانچـه  بنابرایـن  هسـتیم، 
اقدامـی انجـام نشـود با کاهش بافنـده و به دنبال آن کاهش 

شـد. خواهیـم  مواجـه  تولیـد 
او ایـن نمایشـگاه را فرصتـی مناسـب بـرای فـروش و یافتِن 

بازار هـای جدیـد می دانـد.

بازار داخلی ِکشش قیمِتِ  اصلی فرش را ندارد
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شــادی شــفیعی: "ایرانی ها بر باغی از گل راه می روند"؛ این 
جمله ای است که بسیاری از گردشگران و سفرنامه نویس هایی 
که به ایران ســفر کرده انــد، در مورد خانه های ایرانی گفته اند. 
خانه هایــی مفــروش بــا فرش هــای زیبــا و رازآلــود. فرشــی کــه 
قدیمی تریــن نــوع کشــف شــده ی آن یعنــی فــرش پازیریک به 
دوران هخامنشــی بــر می گــردد و قدمتــی 2500 ســاله دارد و 
هزاران ســال است که قالیبافان ایرانی در کارگاه های بافندگی 

به گره زدن و چله کشی مشغولند.
فــرش ایرانــی با آن همه نقــش و نگار، اســلیمی و بته چقه و 
درخت و شــکارگاه مهمترین نماد صنایع دســتی ایران اســت. 
فرشی که ایرانیان در طول تاریخ بر آن نقش رویا زدند و جهان 
خــود را ثبــت کردند. اما این فرش، این گره گره رویا و زیبایی و 
قصه ایرانیان در طول تاریخ حاال در وضعیت ناخوشــی به ســر 

می برد. 

حذف از بازارهای جهانی
سیل نزولی صادرات، افزایش شدید قیمت مواد اولیه، فقدان 
برنامه ریزی مناســب نهادهای مسئول و تحریم های بین المللی 
باعــث شــده فرش اعالی ایرانی در آســتانه ی حــذف از بازارهای 
جهانــی قــرار بگیرد. این نقش مایه ها که ســالیان ســال اســت در 
خانه های ایرانی گسترده، تاریخ و فرهنگ و هویت جامعه ایرانی 
است. این ترنج ها و لچک ها و نقوش اسلیمی، این آهوان که در 
دشت فرش ایرانی هزاران سال است که می دوند نه تنها اهمیت 
اقتصــادی و صادراتی دارند بلکــه راوی هویت و فرهنگ و تاریخ 
ایرانــی هســتند. نارضایتی میــان قالیبافان ایرانی کــه مهم ترین 
بخــش فراینــد تولیــد و آفرینش فرش هســتند، ناامیــدی و درآمد 
اندک و غیرمنصفانه و فقدان حمایت از این گروه، داستان فرش 

ایران را غم انگیزتر کرده است.
چله کشیدن در کارگاه های نمور و کم نور، ساعت ها نشستن 
پشت دار قالی، گره های فرش و سرفه های بافنده ها؛ آن ها جان 
و عشق خود را برای بافتن قالی می دهند. ایرانی ها قدیمی ترین 
تمدنی هستند که فرش می بافتند و فرش داشتند. ایرانی ها قرن 
هاســت که روی باغ گل راه می روند، باغی که این روزها خورشید 

در آن غروب کرده و کم کم خشک می شود.

این بازار سال هاست تاجری به خود ندیده
شــانزدهمین نمایشــگاه فــرش دســت باف یــزد ُپــر از نقــش و 
رنگ و خاطراتی اســت که محو شده اند میان تای قالی هایی که 
روایتگر دســت های پینه بســته ای  هســتند کــه روزگاری نقش ها 
را رج به رج روی هم ســوار می کردند. شــهرت قالی ها و نقش ها و 
رنگ های ایرانی تا جایی بود که مســافرانی را از همســایگان مان 
راهــی بــازار فــرش می کــرد بــرای داشــتن یکــی از این هنرهــای از 
دل آمــده و بــر دل نشســته. قالــی ایرانی شــهرتش جهانــی بود و 
مســافرانی ســختی راه دور را بــه تــن می خریدنــد و از  اروپا و حتی 
آمریکا برای داشــتن یکی از این قالی ها خودشان را به بازار فرش 
ایران می رســاندند: »5-۴ ســالی اســت این بازار تاجر اروپایی به 
خــود نمی بیند. می خواهم قید تولید را بزنم، با این شــرایط تورم 
نمی صرفــد، از طرفــی آن قــدر ســنگ جلــوی پــای آدم می اندازند 
کــه از کرده خــودت برای ترقی تولید فرش پشــیمان می شــوی«. 
ایــن بخــش کوتاهــی از درددل های محمــد روحانیون از اســتان 
اصفهان اســت که با فرش های دســت باف از شهرهای اصفهان 
و نایین در شانزدهمین نمایشــگاه فرش دست باف حضور دارد. 
او بــر این باور اســت کــه کارد به اســتخوان تولیدکننده رســیده و 
این تولیدکننده های خوش ذوق و خالق فرش و دست بافته ها با 
وجــود چندین دهه فعالیت و اعتبــار می خواهند عطای این کار 
را به لقایش ببخشــد: »شــرایطی که برای صنف فراهم کرده اند، 
بســیار بــه ضــرر تولیدکننــدگان اســت. صادراتــی هــم کــه انجــام 
نمی شــود و این مســائل باعث افت صنعت فرش و بازار آن شــده 

است.«. 

فرش ایرانی در آستانه مرگ
آن هایــی کــه عاشــق و دغدغه منــد فــرش ایرانــی هســتند از 
شــرایط موجود به شــدت ناراضی انــد؛ این طور تلقــی می کنند که 
فرش و اهالی آن از سوی دولتمردان سال هاست که به فراموشی 
ســپرده شــده اند؛ باور دارند فرش ایرانی با قدمتی چند هزار ساله 
بــا مصیبت هایی کــه در این ایام بر ســرش آمده در آســتانه مرگ 
است. کم بیراه هم نیست. فرش ایران جایگاه تجاری خود را در 

بازارهای جهانی از دست داده است.
زکریــا اســدی تاجــر فرشــی کــه از تهــران بــا فرش هــای نفیس 
تبریزی در این نمایشگاه حضور دارد از تحریم ها گالیه مند است 
گیر گمرک و وزارت صمت و مشکل همیشگی  و قوانین دست  و پا
قوانین مربوط به بازگشــت ارز حاصل از صادرات را از دالیل افت 
بازار فرش ایرانی در جهان می داند: » در همه این سال ها فعالیت 
برای صنف فرش سخت شد، البته علت های خاصی هم داشت، 
امــا به مرور زمــان بازارهای ثابت جهانی را هم از دســت دادیم.« 
گویی سرنوشت جوری رقم خورده بود تا حال  و روز قالی ایرانی هر 
سال بدتر از سال قبل شود. بر اساس گفته های این تاجر فرش، 
هندوستان، پاکستان و چین مشابه قالی ایرانی را تولید می کنند، 
هرچند هیچ گاه قالی ایرانی نمی شوند و هنوز هیچ کسی نتوانسته 

مشابه فرش های نفیس تبریز و تمام ابریشم قم را تولید کنند.

قالی ماشینی دشمِن فرش ایرانی
مشتری های داخلی هم مدت هاست نقش ونگار قالی ایرانی 
را به خاطره ها ســپرده  و دل بســته اند به قالی های ماشینی. زکریا 
اســدی می گوید: متاســفانه بزرگ و بزرگ ترشــدن بازار فرش های 
ماشــینی، قالی هــای دســت باف را از رونــق انداختــه، بــا وجــود 
اینکه فرش های ماشــینی در قیاس با قالی های دست بافت هم 
بی کیفیت اند و هم گران. متاسفانه کشوری که در دنیا حرف اول 

را در هنر فرش می زند، حاال از فرش ماشینی استفاده می کند.

خیانت به فرش ایرانی
»در حــق هنــر قالــی ایــران خیانت شــده.« زکریا اســدی تاجر 

چ گونه فرش های ماشــینی را خیانت  فــرش تبریــزی افزایش قار
به قالی ایرانی می داند: »حیف نیســت با هنری که داریم ســراغ 
فــرش ماشــینی برویــم؟ فرش ابریشــم قــم روزگاری زبانــزد بود، 

امروز این هنر را نابود کرده ایم«.
ابریشــم ایــران نفیــس بــود و طرفــداران بســیاری در ایــران، 
ژاپــن، آمریــکا و … داشــت: »در چند ســال گذشــته اجــازه دادند 
دستگاه هایی وارد شود که فرش ابریشم می بافد؛ ماشینی عین 
دست باف که گره دارد و اصال قابل تشخیص نیست. ریش این 
فرش هــا را هــم با دســت می زنند تــا کامال طبیعی به نظر برســد. 

کی زیاد می شود«. صادرات آن هم دارد به طرز وحشتنا
آنطــوری کــه این تاجــر فرش می گویــد ابریشــم های وارداتی 
به خورد ماشــین آالت داده می شــوند تا نقشــی با ابریشم به نام 
دســت باف و به کام ماشــینی بزنند در سودای ســود باال: »گاز و 
بــرق و … ایــران یک دهم بقیه کشــورها قیمــت دارد، به همین 
علت برای کارخانه های فرش ماشــینی به صرفه هستند، چون 
بــا هزینه کم کاالیی را تولید می کنند که ســوددهی باالیی دارد. 

این خیانت بزرگی است در حق قالی ایرانی.«
او هــم ماننــد دیگــر هم صنفیانش بــاور دارد کــه تولید دیگر 
به صرفه نیست، هزینه تولید باال رفته: » درد یکی، دوتا نیست. 
فرش ابریشــم ایــران روزی زبانزد دنیا بود اما امروز ابریشــم را با 

دالر وارد می کنیم.«

تبلیغ برای فرش ایرانی کم است
امــا آریــا رعیتــی که از تهــران بــا فرش های قشــقایی فارس و 
فرش هــای ســلطان آبادی بــا بازخوانی از نقشــه هایی با قدمت 
200 ساله در این نمایشگاه حضور دارد، همه گناه ها را به دوش 
کپــی کاران این هنــر اصیل نمی انــدازد: »خودمان هــم کوتاهی 
کرده ایم. تبلیغات برای فرش خیلی ضعیف بود. ما در دنیا اصال 
تبلیــغ نداریم، در حالی که کشــورهای رقیب تبلیغات بســیاری 

برای فرش شان می کنند.«
قصه فرش ایران ســر دراز دارد؛ قصه ای که روایت می کند از 
روســتاییان و عشــایری که در اصفهان، کاشــان، تبریز، قم و … 

ذوق شان را به خورد رنگ ها می دادند برای زایش نقش ها. به 
گفته آریا رعیتی هنر قالیبافی همیشــه اشــتغالزایی داشــته و زیر 

سایه صادراتش ارزآوری.

این هنر نه دیگر بافنده دارد، نه مشتری
 آریا رعیتی معتقد اســت که هر شــهر نقش های خاصی را به 
نــام خــود ثبت کــرده و هرکدام در حد توان بازاری را به ســیطره 
خود درآورده اســت: »تمام شــهرهای ما نقش های مختص به 
خود را دارند. کرمان، کاشــان، اصفهان، قم، تبریز و … از دیرباز 
ک روزگاری یکی از قطب های  با این هنر ســروکار داشــته اند. ارا
قالی ایرانی بود و امروز از 100مغازه قالی فروشــی اش 5-۴ مغازه 
بیشــتر بــه حیــات خــود ادامــه نمی دهنــد. یــزد هــم حــال وروز 
ک ندارد. یــزد دورانی یکی از قطب های قالی های  بهتــری از ارا
آنتیــک بــود و از 200 حجــره شــاید 10 حجــره هنوز کرکره شــان را 
بــرای فــروش قالی باال می زننــد. این هنر نه دیگــر بافنده دارد، 

نه مشتری«

همه چیز به تحریم بر می گردد
تحریم ها آخرین فاتحه را بر قالی ایرانی خواند. بهروز فتحی 
کــه تولیــد کننــده فرش های نفیــس از آذربایجان شــرقی و شــهر 
تبریز اســت، می گوید از ۳00 دار قالی، تنها 70 دار برای آنها مانده 

و بازار هم مدام کوچک و کوچک تر می شــود: »اوج مشــکالت به 
کثــری تحریم ها برمی گردد.« بــه اعتقاد بهروز فتحی  شــروع حدا
و هم صنفی هایــش فاتحه قالی و هنر ایرانی را تحریم ها خواند: 
»مــا به همه جا صــادرات داشــتیم؛ آمریکا، اروپا. عرب ها عاشــق 
قالی ایرانی  بودند، هرچند هنوز هم هستند، اما در شرایط فعلی 
فرش ایرانی قاچاقی وارد این کشورها می شود، برای همین بازده 

گذشته را ندارد.«

به کام هندوستان، پاکستان و چین
قالی ها  با هم فرقی ندارند؛ چه نقش و نگار های یزد را داشته 

باشــند چه رنگ و لعاب تبریز را، به گفته ی فتحی همه قالی ها 
کســتان و بعد به اســم این کشــور یا هندوســتان وارد  می روند پا
کشورهای دیگر می شوند. واقعیت امر این است عربستان ورود 
کاالهــای ایرانــی را ممنــوع کرد، این در حالی اســت که برگشــت 

پول از خیلی از کشورها سخت یا غیرممکن شده.

انگشِت اتهام به سوی تحریم
افزایــش  از  برجــام  پابرجایــی  دوران  در  مقطعــی  در  ایــران 
صــادرات و ارزآوری فــرش بهره برد و بنا به اعالم مرکز ملی فرش 
در 11 ماهــه ســال 1۳۹5 حــدود ۳21 میلیــون دالر فــرش صــادر 
شــد. در متــن توافــق هســته ای ایران بــا قدرت هــای جهانی به 
لغو تحریم و واردات فرش دســت باف ایرانی اشــاره شده بود اما 
در دوران ریاســت جمهــوری دونالــد ترامــپ با خــروج یک طرفه 
آمریکا از برجام صادرات فرش مســیر متفاوتی را طی کرد. غیر از 
مشکالت تحریم ، "تعهدسپاری ارزی" یکی از مشکالت اصلی در 
صادرات فرش دســت باف ایرانی است که انگیزه صادرکنندگان 
را کاهــش داده اســت. چــرا کــه فعــاالن صنعــت فــرش می گویند 
صــادرات ایــن کاال بیشــتر "امانی" و با اقالم دیگر متفاوت اســت 
از همیــن رو ممکــن اســت نمی توان ارز را در مهلت تعیین شــده 

برگرداند.

خبرِ ناگوار
رئیــس اتحادیه فروشــندگان فرش دســت باف ایــران به ایلنا 
گفته اســت کــه بیش از ۸5 درصــد صادرات ایــران در بازار فرش 
دســت باف جهــان ریــزش کــرده و در عــوض هند، افغانســتان، 
کســتان و ترکیــه بازارهــای ایــران را تصاحــب کرده انــد. آمارها  پا
می گوینــد صــادرات فرش دســت باف ایران در مدت ۳ ســال به 
یــك دهم کاهش یافته اســت. صادرات فرش دســت باف ایرانی 
در دوران پیــش از تحریم هــای بین المللی، ســاالنه بیش  از یک  
میلیــارد و 200 میلیــون دالر بــود، امــا ایــن رقــم در ســال گذشــته 
)1۴00( به 6۴ میلیون دالر سقوط کرد؛ حتی سال 1۳۹۹ این رقم 
حدود 55 میلیون دالر بود. به گفته این فعال صنفی، مسئوالن 
دولتــی بــه صادرکننــدگان فــرش توصیه کرده انــد کــه روی بازار 
اوراسیا و ونزوئال متمرکز شویم، اما این بازارها کشش خرید قالی 
ایرانــی را ندارنــد  و خریــدار اصلی بــازار اروپا، آمریکا و کشــورهای 

عربی است. 

خرید و فروش کاال به کاال!
واردات خــودرو در ازای صــادرات فــرش. صحبــت از بــده و 
بستان در دو صنعتی است که هر دو به خاطر عدم برنامه ریزی 
ح هــای مناســب و نبــود حمایــت رو بــه نابــودی می رونــد.  و طر
فرحناز رافع رئیس مرکز ملی فرش ایران در ســال گذشــته گفته 
بود که هر صادرکننده ای که  70 میلیون دالر فرش صادر کند به 
عنوان تشویق می تواند در ازای آن خودرو به کشور وارد کند. اما 
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته چنین خبری صحت ندارد و 

شاید یک پیشنهادی بوده اما چنین چیزی نداریم.

یادش به ِخیر
چالش هــای فــرش و زنجیــره تأمیــن آن، مشــکالت تکــراری 
گویــا دغدغــه هیــچ  بافنــدگان، طراحــان، رنگــرزان، تجــار و… 
مسئولی نیست؛ هنر- فرهنگی که دهه 70 بعد از نفت بیشترین 
کنون در آســتانه نابودی قرار گرفته اســت.  صادرات را داشــت، ا
حاال به دوربین زل بزنند و بگویند فرش ایرانی برند است و تاریخ 
پرشــکوهی دارد! نزدیک است زمانی که بگویند یادش بخیر در 

ایران فرش های اصیل با نقش های فراوان بافته می شد!

شعری که از َرنج روایت می کند
صدایی هنگام کلوزار زدن زنان بر دار قالی به گوش می رسد، 
شعری است و از رنجی می گوید که قالی بافان می کشند و چشم 
و کمر می گذارند تا به نقش های کشــیده شــده روی چوب جان 
بدهند اما آن چنان که باید مزدی نمی گیرند" کلوزار می زنم قالی 

بلرزه که هروقت در میاد، صد نار نیرزه"

شهرت قالی ها و نقش ها و رنگ های 
ایرانی تا جایی بود که مسافرانی را 
از همسایگان مان راهی بازار فرش 
می کرد برای داشتن یکی از این 
هنرهای از دل آمده و بر دل نشسته. 
قالی ایرانی شهرتش جهانی بود و 
مسافرانی سختی راه دور را به تن 
می خریدند و از  اروپا و حتی آمریکا 
برای داشتن یکی از این قالی ها 
خودشان را به بازار فرش ایران 
می رساندند
...

غیر از مشکالت تحریم ، "تعهدسپاری 
ارزی" یکی از مشکالت اصلی در 
صادرات فرش دست باف ایرانی 
است که انگیزه صادرکنندگان را 
کاهش داده است. چرا که فعاالن 
صنعت فرش می گویند صادرات این 
کاال بیشتر "امانی" و با اقالم دیگر 
متفاوت است از همین رو ممکن 
است نمی توان ارز را در مهلت تعیین 
شده برگرداند

رش ایرانی
َ
ِگره ِگره رویا و ِقصه در ف
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تابلو فرش هـــای تبریـــز بـــه واســـطه تعـــداد رنگ هـــای 
بســـیار زیـــادی کـــه در آن بـــکار رفتـــه از کیفیـــت بســـیار خوبـــی 
برخـــوردار هســـتند و هـــر بیننـــده ای را مســـحور می کننـــد. 
بـــه عقیـــده امیرحســـین فخفـــوری یـــک فعـــال حـــوزه تابلـــو 
ـــه  ـــت ک ـــوری اس ـــن کش ـــخص چی ـــال مش ـــک مث ـــرش، در ی ف
کاالهـــای زیـــادی را بـــه تمـــام کشـــور ها صـــادرات می کنـــد و 
در ایـــن بیـــن فـــرش و تابلـــو فـــرش ایرانـــی تنهـــا کاالیـــی اســـت 
کـــه بـــه عقیـــده  کـــه بـــه ایـــن کشـــور صـــادر می شـــود، چرا
آن هـــا فـــرش  ایرانـــی محصولـــی روحیه بخـــش اســـت کـــه 
ـــا  ـــد، ب ـــرار کنن ـــاط برق ـــا آن ارتب ـــی ب ـــه راحت ـــد ب ـــا می توانن آن ه
ایـــن وجـــود طـــی ســـال های اخیـــر محدودیت هـــای اعمـــال 
شـــده ناشـــی از تحریـــم باعـــث شـــده کـــه دسترســـی فـــرِش 
ایـــران بـــه بازارهایـــی نظیـــر امریـــکا و اروپـــا محـــدود شـــود؛ 
وضعیتـــی کـــه باعـــث ضربـــه بـــه فـــرش ایـــران شـــده اســـت.« 

فرِش دست باِف ایرانی، صنعِت شماره یِک ایران
از  بعـــد  ایـــران  فـــرش  معتقـــدم  می گویـــد:  فخفـــوری 
کاال بـــرای افزایـــِش درآمد هـــای ارزی  نفـــت با ارزش تریـــن 
کـــه فراینـــد تولیـــد  و صنعـــت شـــماره یـــک ایـــران اســـت، چرا
فـــروش  و  صـــادرات  بافـــت،  رنگـــرزی،  پشـــم،  از  فـــرش 
اشـــتغال زایی بســـیاری را ایجـــاد می کنـــد. بنابرایـــن نیـــاز 
کـــه صنعـــت و معـــدن از ظرفیت هـــای رابط هـــای  اســـت 
ــه  ــه کـ کـ ــد، چرا ــتفاده کنـ ــت اسـ ــع محدودیـ ــرای رفـ ــود بـ خـ
تحریـــم و ممنوعیـــت صـــادرات ضربـــه زیـــادی بـــه ایـــن 
بســـیاری  حتـــی  بطوری کـــه  اســـت.،  کـــرده  صنعـــت  وارد 
ــرش  ــر فـ گـ ــه ا ــد. درحالیکـ ــوش کرده انـ ــران را فرامـ ــرش ایـ فـ
ایـــران ار راه هـــای قانونـــی و صحیـــح بـــه کشـــورهای اروپایـــی 
ــه  ــی کـ ــر لطافـــت و بافتـ ــه خاطـ ــود بـ ــادر شـ و امریکایـــی صـ

دارد بســـیار مـــورد توجـــه قـــرار می گیـــرد.
ـــراری  ـــادی در برق ـــر زی ـــرزی تاثی ـــه رنگ ـــح اینک ـــا توضی او ب

دارد، عنـــوان می کنـــد:  ایرانـــی  فـــرش  و شـــهرت  ارتبـــاط 
بـــرای مثـــال رنگـــرزی تابلـــو فـــرش  تبریـــز بـــا رنگ هـــای 
رنگـــرزی  در  می شـــود.  انجـــام  شـــیمیایی  یـــا  و  طبیعـــی 
یـــا  و  ســـفید  و  ســـبز  زاج  ماننـــد  رنگ هایـــی  از  طبیعـــی 
 پوســـته انـــار اســـتفاده می شـــود کـــه طبیعـــی بـــودن آن بـــه 
همـــراه انـــرژی دســـِت بافنـــده باعـــث می شـــود کـــه بینیـــده 
هیچـــگاه از تماشـــای ایـــن فـــرش خســـته نشـــود. از طـــرف 
باالیـــی دارنـــد.  رنگـــی  ثبـــات  دیگـــر رنگ هـــای طبیعـــی 
البتـــه بخشـــی از رنگـــرزی ایـــن تولیـــدات بـــه دلیـــل اینکـــه 
در پروســـه بافتـــن بـــه رنگ هـــای زیـــادی نیـــاز اســـت، از 
ــا ایـــن  ــا بـ رنگ هـــای شـــیمیایی هـــم اســـتفاده می شـــود امـ

کار تغییـــری ایجـــاد نمی شـــود. کیفیـــت  وجـــود در 

فرش های دست باِف غیرایرانی
خالی از ذوق و روح است

شـــامل  مرغـــوب  اولیـــه  مـــواد  فخفـــوری  امیرحســـین 
کیفیـــت و بافنـــدگان اصیـــل  کـــرک، رنگـــرزی با ابریشـــم، 
ســـرآمدی  در  مهـــم  عوامـــل  دیگـــر  از  را  هنرمنـــد  و 
ادامـــه  و  می کنـــد  توصیـــف  ایرانـــی  تابلو فرش هـــای 
کســـتان درحالـــی  می دهـــد: کشـــور هایی ماننـــد چیـــن و پا
بـــه تولیـــد فـــرش روی آورده انـــد کـــه محصـــول نهایـــی آن هـــا 
بیشـــتر شـــبیه الیـــاف مصنوعـــی اســـت، درواقـــع باوجـــود 
اینکـــه گره هـــا بـــا دســـت انجـــام می شـــود امـــا بـــه دلیـــل 
اینکـــه بـــرای آن هـــا ایـــن کار بیشـــتر جنبـــه صنعتـــی دارد و 
خالـــی از ذوق و هنـــر اســـت کیفیـــت و روح فـــرش ایرانـــی را 
نـــدارد. ضمـــن اینکـــه ابریشـــم بـــه کار رفتـــه در ایـــن فرش هـــا 
مصالـــح  بـــر  عـــالوه  اســـت.  کاشـــان  مرغـــوب  ابریشـــم  از 
نســـل  در  نســـل  کـــه  دارد  بافنده هایـــی  ایـــران  خـــوب، 
ــر خـــود را بـــه فـــرش  مشـــغول فعالیـــت هســـتند و تمـــام هنـ

می کننـــد. تزریـــق 

مرســـوم،  نقشـــه های  از  فراتـــر  بختیـــاری  فرش هـــای 
گرفتـــه از طبیعـــت و زندگـــی پیرامـــون فرش بـــاف  الهـــام 
ح و نقش هـــای زیبـــا و تماشـــایی وابســـته  هســـتند، طـــر
پشـــم های  فرش بـــاف.  ذهنـــی  خال قیـــت  و  ذهـــن  بـــه 
به کاررفتـــه در تولیـــد ایـــن فرش هـــا تمامـــا درســـت ریس 
هســـتند و رنگـــرزی آن هـــا نیـــز بـــه صـــورت کامـــال ســـنتی 
انجـــام می شـــود، فراینـــدی کـــه موجـــب اســـتحکام، دوام 

فـــرش می شـــود.   و زیبایـــی 
پژمـــان محمـــدی دهکـــردی تولید کننـــده فرش  هـــای 
می گویـــد:  چهار محال بختیـــاری  اســـتان  از  بختیـــاری 
بافنده هـــای بختیـــاری بـــا تخیـــالت، ذهنیـــت و الهامـــی کـــه 
از طبیعـــت دریافـــت می کننـــد فـــرش می بافنـــد، ســـپس بـــا 
ح هـــای ذهنـــی نقشـــه  فـــرش را قـــدری  اعمـــال همیـــن طر
تغییـــر می دهنـــد، به طوریکـــه محصـــول نهایـــی ترکیبـــی از 

الهـــام ذهنـــی بافنـــده و نقشـــه اصلـــی فـــرش اســـت.

فرش هـــای بختیـــاری جـــزو بادوام تریـــن فرش هـــای دنیـــا 
هســـتند

 بـــه گفتـــه دهکـــردی، مـــواد او لیـــه بـــه کار  رفتـــه در تولیـــد 
گیاهـــی  رنگ هـــای  و  دســـت ریس  پشـــم   فرش هـــا  ایـــن 
اســـت، کـــه بـــه همیـــن دلیـــل فرش هـــای بختیـــاری جـــزو 
می شـــوند،  محســـوب  دنیـــا  فرش هـــای  بادوام تریـــن 
فرش هایـــی کامـــال گیاهـــی کـــه افـــت قیمـــت ندارند،کیفیـــِت 
رنـــگ و مـــواد اولیـــه بـــه گونـــه ای اســـت کـــه حتـــی در خانـــه 

قابـــل شست وشـــو هســـتند.
ایـــن فرش هـــا تمامـــًا  رنگـــرزی  اینکـــه  بـــا توضیـــح  او 
گیاهـــی و بـــه صـــورت ســـنتی انجـــام می شـــود، عنـــوان 
از  خـــوب  پاخـــوری  و  اســـتقامت  اصالـــت،  می کنـــد: 
کـــه تمامـــی  مزیت هـــای فرش هـــای بختیـــاری اســـت، چرا
گیاهـــی  رنگـــرزی  بـــا  و  طبیعـــت  از  برگرفتـــه  نقشـــه ها 
ــا هـــم در نـــوع پشـــم،  ــایِر فرش هـ ــا سـ اســـت. تفـــاوت آن بـ
گرهـــی دو پیـــچ آن اســـت و  دســـت ریس بـــودن و مـــدل 

می شـــود. محســـوب  درشـــت باف  فرشـــی 
توضیـــح  در  دســـت باف  فـــرش  تولید کننـــده  ایـــن 
نســـبت  بـــه  شـــیمیایی  رنگـــرزی  تفـــاوت  پیرامـــوِن 
شـــیمیایی  رنگ هـــای  می گویـــد:  گیاهـــی  رنگ هـــای 
رنگ هـــا  شست و شـــو  معـــرض  در  ندارنـــد،  را  الزم  ثبـــات 
شســـته و از بیـــن می رونـــد و زمانی کـــه در معـــرض پاخـــور 
قـــرار می گیرنـــد بی رنـــگ می شـــوند، درحالیکـــه فرش هـــا 
ــوند.  ــر می شـ ــه روز زیباتـ ــده روز بـ ــه شـ ــه  گفتـ ــواد اولیـ ــا مـ بـ
پژمـــان محمـــدی دهکـــردی، فرش هـــای  گفتـــه  بـــه 
هـــای  کشـــورهای  در  خوبـــی  خریدارهـــای  بختیـــاری 
امریـــکا، اروپـــا و آلمـــان دارنـــد امـــا متاســـفانه بـــه دلیـــل 
کـــه فـــرش  تحریـــم امـــکان صـــادرات وجـــود نـــدارد، چرا
و  برســـد  مقصـــد  کشـــور های  بـــه  مســـتقیم  میبایســـت 
فـــروش آن از طریـــق کشـــورهای ثانویـــه قیمـــت و واســـطه 
افزایـــش  را  صـــادرات  هزینـــه  دارد،  وجـــود  کـــه  هایـــی 

. هـــد می د

بـــا  دســـت باف  فـــرش  مـــا  تولیـــدات  اول  مرحلـــه  »در 
ح  هـــا و نقشـــه هایی از یـــزد  و کاشـــان بـــود، امـــا چـــون  طر
ح هـــای رایـــج فـــرش  بـــه دنبـــال تغییـــر و نـــوآوری در طر
یـــزد بودیـــم تعـــدادی طـــراح از اســـتان های مختلـــف کشـــور 
نظیـــر مشـــهد، ســـمنان، اصفهـــان و بـــوکان… اســـتخدام 
کردیـــم تـــا پاســـخ گوی تمـــام ســـلیقه های بـــازار و بـــه نوعـــی 
یـــک نـــوآوری در ایـــن صنعـــت باشـــیم. در ایـــن میـــان امـــا 
ــادی  ــای زیـ ــا چالش هـ ــرای فعالیـــت در صنعـــت فـــرش بـ بـ
ایرانـــی در حـــال  فـــرش  تولیـــد  کـــه  مواجـــه هســـتیم چرا
دارد،  داخلـــی  مصـــرف  تنهـــا  تحریـــم  دلیـــل  بـــه  حاضـــر 
از  ناشـــی  صـــادرات  ممنوعیـــت  بـــا  شـــرایطی  در  درواقـــع 
خ دالر  تحریـــم مواجـــه هســـتیم کـــه مـــواد اولیـــه را بـــا نـــر
ــه  ــی بـ ــول نهایـ ــروش محصـ ــه فـ ــم درحالیکـ ــه می کنیـ تهیـ
ــرای  ــزرگ بـ ــی بـ ــر معضلـ ــن امـ ــه ایـ ــت کـ ــی اسـ ــورت ریالـ صـ
تولید کننـــده و بافندهمحســـوب می شـــود.« اینهـــا بخشـــی 
از صحبت هـــای مهـــدی شـــهیادی مدیـــر شـــرکت فـــرِش 
نـــگار بافـــت اصیـــل یـــزد اســـت کـــه مشـــروح آن را در ادامـــه 

می خوانیـــد:
ح و نقشـــه فـــرش را  مهـــدی شـــهیادی نـــوآوری در طـــر
الزمـــه تـــداوم فرشـــبافی می دانـــد و می گویـــد: یـــزد طـــی 50 
ح هایـــی داشـــته کـــه مختـــص بـــه  تـــا 60 ســـال گذشـــته طر
ح هایـــی  کثـــر طر ایـــن منطقـــه بـــوده اســـت امـــا بعـــد از آن ا
ِح فرش هـــای کاشـــان  را کـــه در یـــزد می بینیـــد مشـــابه طـــر

اســـت.
بـــه گفتـــه او، ایـــن عـــدم خالقیـــت ناشـــی از عـــدم بازاریابـــی 
همچنیـــن بی توجهـــی بـــه خواســـت بـــازار و خواســـته های 
شهرســـتان های مختلـــف بـــوده اســـت، بـــه همیـــن دلیـــل مـــا 
در ایـــن مجموعـــه ســـعی کردیـــم بـــا بازاریابـــی و نیازســـنجی 

ح هـــای خاصـــی تولیـــد  ــران، طر ــلیقه ی کِل ایـ و بررســـی سـ
کنیـــم کـــه مـــورد پســـند تمـــام ســـالیق باشـــد کـــه خـــدا را شـــکر 
ـــا بـــه امـــروز بازخورد هـــای خوبـــی را هـــم دریافـــت کردیـــم. ت

زمان بـــر  ســـخت،  فراینـــد  ادامـــه  در  شـــیادی  مهـــدی 
ایـــن  از چالش هـــای  را  اولیـــه  و پرهزینـــه ی تهیـــه مـــواد 
صنعـــت معرفـــی می کنـــد و می گویـــد: پشـــم مرغـــوب در 
ـــد می شـــود و مـــا ناچاریـــم  ـــزان محـــدودی تولی ـــه می کشـــور ب
ح هـــای خـــاص، مـــواد  کیفیـــت بـــا طر بـــرای تولیـــد فـــرِش با
اولیـــه به ویـــژه پشـــم مرغـــوب را از طریـــق واردات تهیـــه 
کنیـــم، ضمـــن اینکـــه رنـــگ شـــیمیایی بـــا ثبـــات هـــم جـــزو 
کـــه تهیـــه ایـــن اقـــالم در شـــرایط  مـــواد وارداتـــی اســـت، 
ـــن  ـــر راه ای ـــر س ـــدی ب ـــل ج ـــک معض ـــت  دالر ی ـــی قیم بی ثبان
صنعـــت اســـت. از طـــرف دیگـــر سیســـتم و فراینـــد تولیـــد هـــم 
بـــه شـــدت ســـنتی اســـت یعنـــی هیـــچ تغییـــری در سیســـتم 
پشـــم ریزی و رنـــگ رزی ایجـــاد نشـــده بـــه همیـــن دلیـــل 
تولید کننـــده  بـــرای  ســـود  و حاشـــیه  زیـــاد  تولیـــد  هزینـــه 

پاییـــن اســـت.
یـــک  تولیـــد  خاســـتگاه  کـــه  کشـــوری  او،  گفتـــه  بـــه   
محصـــول اســـت میبایســـت در فراینـــد تولیـــد نـــوآوری ایجـــاد 

کنـــد و از سیســـتم ســـنتی فاصلـــه بگیـــرد.
را  ادامـــه ممنوعیـــت صـــادرات  در  شـــهیادی  مهـــدی 
معضـــل بـــزرگ تولیـــد فـــرش می دانـــد و تصریـــح می کنـــد: 
تولیـــد فـــرش ایرانـــی در حـــال حاضـــر بـــه دلیـــل تحریـــم تنهـــا 
ــا ممنوعیـــت  مصـــرف داخلـــی دارد، درواقـــع در شـــرایطی بـ
مـــواد  کـــه  هســـتیم  مواجـــه  تحریـــم  از  ناشـــی  صـــادرات 
خ دالر تهیـــه می کنیـــم درحالی کـــه فـــروش  اولیـــه را بـــا نـــر
ــر  ــن امـ ــه ایـ ــت کـ ــی اسـ ــورت ریالـ ــه صـ ــی بـ ــول نهایـ محصـ

معضلـــی بـــزرگ بـــرای تولید کننـــده و بافنـــده اســـت.

فـــرش  تولیـــد  در  جدیـــد  ابداعـــی  "برگـــردان"  گـــرِه 
کـــه ســـرعت بافـــت فـــرش را دو برابـــر  دســـت باف اســـت 
اســـتحکام  و  دارد  آســـانی  یادگیـــری  می دهـــد،  افزایـــش 
فـــرش نیـــز بـــه مراتـــب از گـــره معمولـــی بیشـــتر اســـت. ایـــن 
ِگـــره تقریبـــا مشـــابه ِگـــره ترکـــی اســـت و بـــه دلیـــل اینکـــه 
گره هـــا از یک جـــا بیـــرون می آیـــد زیبایـــی پشـــت و روی 
ــی  ــر در قالیبافـ ــوی دیگـ ــد. از سـ ــدان می کنـ ــرش را دوچنـ فـ
یـــزدی معمـــوال انگشـــت ســـبابه دســـِت چـــپ قالیبافـــان 
امـــا  می شـــود،  ســـاییدگی  و  زخـــم  یـــا  و  مشـــکل  دچـــار 
ـــی  یادگیـــری مـــدل گـــره زدن برگـــردان ایـــن مشـــکل را بـــه کل

برطـــرف  می  کنـــد.
 علـــی محمـــد دهقـــان منشـــادی مدیـــر آموزشـــگاه صنایـــع 
ـــت  ـــت، کیفی ـــرعت باف ـــش س ـــت. او افزای ـــن اس ـــتی پرچی دس
و زیبایـــی فـــرش را از دیگـــر مزیت هـــای گـــرِه ابداعـــی هـــود 
ــه  ــای گفتـ ــه مزیت هـ ــد: مجموعـ ــد و می گویـ ــی می کنـ معرفـ
ــد قالیبـــاف را افزایـــش  ــژه ســـرعت بافـــت، درآمـ شـــده به ویـ
و موجـــب اشـــتغال زایی بیشـــتر در ایـــن صنعـــت می شـــود.

او بـــا توضیـــح اینکـــه دو گـــره متقـــارن ترکـــی و فارســـی 
رایـــج  مدل هـــای  از  فارســـی  نامتقـــارن  گـــره  همچنیـــن 
گره زنـــی در فـــرش هســـتند، توضیـــح می دهـــد: گـــرِه ابداعـــی 
چـــون نـــه شـــباهت بـــه ِگـــره متقـــارن ترکـــی و نـــه شـــباهتی بـــه 
ِگـــره گـــردان" نـــام   گرفتـــه اســـت،  گـــره متقـــارن فارســـی دارد، "
کـــه یـــک حرکـــت گردشـــی بـــه دوِر کار انجـــام می شـــود تـــا  چرا

گـــره از اســـتحکام الزم برخـــوردار شـــود.
دهقـــان منشـــادی بـــا توضیـــح اینکـــه آمـــوزِش ایـــن ســـبک 
از گره زنـــی بافـــت فـــرش را بـــه تازگـــی آغـــاز کـــرده و از ثبـــت 
اختـــراع آن نیـــز چند ســـالی گذشـــته اســـت ادامـــه می دهـــد: 
در حـــال حاضـــر تعـــدادی از کارگاه هـــای قالیبافـــی یـــزد بـــا 

ایـــن روش مشـــغول فعالیـــت هســـتند.
فنی حرفـــه ای  آموزشـــگاه  اولیـــن  موســـِس  کـــه  او 
مقایســـه  پیرامـــون  اســـت  یـــزد  اســـتان  در  فرشـــبافان 
ـــد: در  ـــه امـــروز می گوی ـــا ب کیفیـــت کاِر قالیبافـــان از گذشـــته ت
گردی بـــود، بافنـــده  گذشـــته آمـــوزش بـــه شـــیوه اســـتاد و شـــا
میبایســـت ۳ ســـال زمـــان بـــرای آمـــوزش صـــرف می کـــرد 

فنی  و حرفـــه ای  کـــز  مرا در  آمـــوزش  حاضـــر  حـــال  در  امـــا 
ـــانده  ـــل رس ـــه حداق ـــی را ب ـــارت قالیباف ـــری و مه ـــاِن یادگی زم
گیـــری ایـــن هنـــر  اســـت، بـــا ایـــن وجـــود تســـهیل در فرا
گرچـــه بـــه لحـــاظ کیفـــی تاثیرگـــذار بـــوده امـــا بـــه افزایـــش  ا
ــر  ــای دیگـ ــت. به معنـ ــرده اسـ ــی نکـ ــان  کمکـ ــداد قالیبافـ تعـ
بافنده هـــای قدیمـــی چـــون صرفـــا بـــه کار قالیبافـــی مشـــغول 
بودنـــد ســـرعت بافـــت بیشـــتری داشـــتند امـــا در حـــال حاضـــر 

می بافنـــد. فـــرش  بیـــکاری  ســـاعت های  در  بافنده هـــا 
بـــه گفتـــه دهقـــان منشـــادی، در تولیـــد فـــرش دچـــار یـــک 
ـــا  ـــر فرهنگـــی هســـتیم کـــه از دهه هـــا قبـــل آغـــاز شـــده و ت فق
بـــه امـــروز ادامـــه داشـــته اســـت، درواقـــع طـــی ایـــن ســـال ها 
گاهـــی حتـــی تولید کننـــده و بافنـــده فـــرش نیـــز ایـــن صنعـــت 
نـــه بـــه دیـــِد یـــک فعالیـــِت هنـــری اصیـــِل اشـــتغال زا  را 
ــال در  ــرای مثـ ــد، بـ ــگاه کرده انـ ــارت نـ ــِم حقـ ــه چشـ ــه بـ بلکـ
مـــدارس بـــه دانش آمـــوزی کـــه قـــدری در تکالیـــف خـــود 
ضعـــف داشـــت گفتـــه می شـــد کـــه بـــه جـــای درس بـــرود و 
قالی بافـــی کنـــد بنابرایـــن به کاربـــردِن تعابیـــِر کنایـــه آمیـــز 
ســـبب شـــد کـــه ذهنیـــت منفـــی و ناخوشـــایند نســـبت بـــه ایـــن 
صنعـــت در آن نســـل و نســـل های بعـــدی ایجـــاد شـــود. مـــن 
معتقـــدم رســـانه های عمومـــی میبایســـت پیرامـــون صنعـــت 
و  فرهنگ ســـازی   ایـــران  دســـتی  صنایـــع  دیگـــر  و  فـــرش 
کـــه ایـــن صنعـــت بـــه ویـــژه  تبلیـــغ گســـترده انجـــام دهنـــد چرا
صنعـــت فـــرش بـــا کمتریـــن ســـرمایه گذاری، اشـــتغالزایی 

ــد. ــاد می کنـ ــی ایجـ باالیـ
علـــی محمـــد دهقـــان منشـــادی کـــه کارشـــناس ارشـــد 
کشـــور های  نـــگاِه  پیرامـــون  اســـت  نســـاجی  تکنولـــوژی 
ــدت  ــا مـ ــد: دنیـ ــران می گویـ ــرش ایـ ــت فـ ــه صنعـ ــی بـ خارجـ
زمـــاِن زیـــادی اســـت کـــه دیگـــر بـــا فـــرش ایرانـــی بیگانـــه 
کـــه صـــادرات بـــه میـــزان محـــدود انجـــام شـــده  شـــده، چرا
اســـت، و ایـــن درحالی ســـت کـــه بـــر اســـاِس آمـــار رســـمی 
ایـــران در ســـاِل 7۳ ، از صـــادرات فـــرش یـــک میلیـــارد و 
۸00 میلیـــون تومـــان کســـب کـــرده اســـت. متاســـفانه امـــا در 
ســـال های اخیـــر ایـــن آمـــار بـــه صد میلیـــون دالر کاهـــش 

ــرده اســـت. ــدا کـ پیـ

رش های ایرانی، شگفتی پشِت دیواِر تحریم
َ
تابلو ف

فرش های بختیاری حاصِل ذهن های َبدیع و زیبا

ِگره برگردان، ابداعی نو برای افزایِش سرعِت بافِت فرش 

قشه، الزمه تداوم فرشبافی
َ
نوآوری در َطرح و ن
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»یکــی از دالیــِل مــورِد پســنِد بــودن فرش هــای عشــایری بــرای 
اروپایی هــا و آمریکایی "تــک بودن" آن اســت، درواقع زمانیکه این 
که  فــرش را خریــداری می کنید نمونه دومــی  از آن وجود نــدارد، چرا
ذهنیــت آدمــی که آن فــرش را بافته بعد از پنج مــاه تغییر می کند و 
دیگر اینکه این رنگ ها در فصل  بعدی امکان تولید شدن ندارند، 
در نتیجــه فرش ها ســاخته و پرداخته ذهِن بافنــده و الهام گرفته از 
طبیعــت هســتند، قرینه نیســتند و رنگ های گیاهی بــه کار رفته در 
آن فصــل هــم در فصــل بعدی وجــود ندارند، به همین خاطر شــما 
با فرش های خاصی مواجه هســتید.« اینها بخشی از صحبت های  

بهرام محمدی مدیر گالری نگارستان است.
بهرام محمدی یک تولید کننده و فروشنده فرش عشایری شیراز 
می گوید: فرش های قشــقایی با پشــم درســت ریس و رنــِگ گیاهی 
تولید می شوند، همچنین به دلیل استفاده ار پشم، در زمستان گرم 

و در تابستان خنک هستند.
او بــا توضیــح اینکــه ایــن فرش هــا توســط عشــایر بختیــاری و 
قشــقایی تولیــد می شــوند، ادامــه می دهــد: ایــالت شــیراز و بختیــار 
کوچ نشین هستند به همین دلیل 6 ماه از سال در منطقه بختیار و 
6 ماه دیگِر سال در منطقه در منطقه قشقایی َیلمه و آباده هستند.
بهــرام محمــدی می گوید: این فرش هــا در رنگ هــا و طرح های 
مختلف بافته می شــود و چون در منطقه عشــایری تولید می شوند 
و دســت مزد کمی دارند به نســبت فرش های  بافِت تبریز، کاشان و 

اردکان به مراتب قیمت مناسب  تری دارند.
ِح این فرش  ها می گویــد: رنگ  فرش ها  او در توضیــح رنــگ  و طر

گیاهی اســت  و در هر فصل از ســال یک سبِک از رنگ و پشم تولید 
می شــود، رنگ هایــی با ثبات کــه امکان شست وشــوی بدون آنکه 

تغییر رنگ دهد در خانه فراهم است.
محمدی در ادامه پیرامون ممنوعیت های صادرات فرش ایران 
عنــوان می کنــد: فعاالن ایرانی حوزه فرش در خارج از کشــور امکان 
صــادرات فــرش دســت باف ایــران را ندارنــد و این دســت باف های 
ارزشمند تنها به صورت مسافری و در مقیاس محدودی نظیر 6 متر 
و از طریق قرار  دادن در چمدان امکان پذیر اســت، به همین دلیل 
صادرات به کشــور های اروپایی در حد صفر اســت و در کشــور های 
حاشــیه خلیج فارس هــم به دلیل اینکه بــازار در اختیار فرش  های 

کستان و چینی قرار دارد امکان رقابت وجود ندارد. پا
او درباره مقایسه کیفیت طرح و رنگ فرش ایرانی با نمونه چینی 
و پاکستانی می گوید: از نظر طرح و رنگ  این فرش   ها قابل مقایسه 
با فرش های چین و پاکســتان نیســتند اما چون ما امکان صادرات 
فــرش در طرح و رنگ های جدیــد را نداریم آن ها تصور می کنند که 
فــرش ایرانــی در همــان مدل های قدیمی تولید می شــود به همین 
دلیــل بــه فرش های هندی و پاکســتانی و چینــی روی آورده اند که 

قیمتی پایینی هم دارند.
فرش هــای  بــودن  ذهنی بــاف  خصــوص  در  محمــدی  بهــرام 
عشــایری توضیح می دهــد: فرش بافی عشــایری وابســته به ذهن 
و خالقیــت بافنــده، نشــان از اصالــت بافنــده دارد، درواقــع فصــِل 
بافــِت فــرش تاثیری زیادی در طــرح  و نقشــه آن دارد، مثال در تمام 

فرش های عشایری سرو که نماد استقامت است، دیده می شود.

»اثــرات منفــی و عمیــق تحریــم در تمــام وجــوه 
گرفتــه تــا فــروش و  صنعــت فــرِش ایــران از تولیــد 
صادرات نفوذ کرده اســت، فرش ایران به بازار های 
جهانی صادر نمی شــود و شــوربختانه بازرگان های 
ایرانــی فــرش ایرانــی را بــه اســم کشــور هایی نظیــر 
کــه نتیجــه آن  کســتان و ترکیــه صــادر می کننــد  پا
فراموشــی اســم و رســِم فــرش ایرانی اســت. در این 
بیــن نقشــه هایی کــه مشــخصا بــرای ایــران اســت 
امــکان صــادرات نــدارد و یــا اینکه به عنــوان فرِش 
دســِت دو صــادر می شــود، وضعیتــی کــه بــا تــداوم 
آن نمی تــوان آینــده قشــنگی بــرای صنعــِت فــرش 
ایــران کــه زمانــی در دنیــا ســرآمد بود متصور شــد«. 
اینهــا بخشــی از گفــت وگــوی آریــا رعیتــی پیرامون 
آینــده فرش ایران در حاشــیه شــانزدهم نمایشــگاه 
تخصصی فرش دســت باف اســت که مشــروح آن را 

در ادامه می خوانید.
آریا رعیتــی مدیر می گوید: از گذشــته این حجم 
از فــرش تولیدی ایران نه برای مصرف داخل بلکه 
برای مصرف جهانی بود، اما در شرایطی که به دلیل 
تحریم به بازار های جهانی دسترسی نداریم، تولید 
و عالقــه بــه تولید هم رو به کاهــش یافته که ضربه 
بزرگــی به صنعت فــرش ایران اســت. از طرف دیگر 
اثــراِت تحریــم در نمایشــگاه هایی نظیر نمایشــگاه 

که تا پیش از آن معموال  فرش هم مشهود است، چرا
25 درصد فروش به واســطه توریســت های خارجی 
خ می داد که   و در نمایشــگاه های تخصصی فرش ر
در شرایط موجود این مساله هم منتفی شده است.

قشــقایی  فــرش  مشــخصات  پیرامــون  رعیتــی 
فــارس می گویــد: وجــه تمایــز فرش  هــای قشــقایی 
رنگ رزی کامال گیاهی و پشم دست ریس به کار رفته 
در آن است، ضمن اینکه ۹0 درصد کارها ذهنی باف 
هســتند و هیچکدام سایز مشــابهی ندارند، درواقع 
ح ها تقریبا با هم  متفاوت هســتند یعنی  تمامــی طر
امــکان اینکــه دو فرش قشــقایی مشــابه هم ببنید 
وجود ندارد. فرش قشــقایی در دار زمینی و یا افقی 
بافتــه می شــود، کاری کــه بســیار ســخت اســت اما 

سبب می شود فرش کامال یکدست بافته  شود.
به گفته رعیتی، در رنگرزی گیاهی رنگ ها  پخته 
ح  و دلنشین هســتند و چشم را اذیت نمی کنند، طر
و رنگ هایی شبیه آن چیزی که در اطراف ما وجود 
دارد. رنگرزی گیاهی و بافت تار و پود فرش با پشم 
دســت ریس پروســه ای ســخت و هزینه بر اســت اما 
در عیــن حــال دوام و کیفیــت فرش هم بــه مراتب 
افزایــش می یابــد. رنــگ فــرش موقــع شســت وشــو 
کمرنگ و قاطی نمی شود و پس از هربار شست و شو 

خوشرنگ تر و زیباتر می شود.

فرش تولیدی ایران؛ به نام و به کام ترکیه و پاکستانفرش های عشایری امضای اصالِت ذهِن بافنده

قدیمی تریـــن فـــرش دســـت بافت ایرانـــی در ســـال 
کاوش هـــای "رودنکـــو"  از  1۹۴۹ و در دومیـــن مرحلـــه 
باستان شـــناس روســـی، در منطقـــه پازیریک کشـــف و 
بـــه نام فـــرش پازیریـــک نامیده شـــد. وجـــود این فرش 
کـــه فرشـــی کارگاهـــی اســـت و طراحی شـــده بـــا بافت و 
ســـاختاری دقیق، نـــه فقط بـــر وجود صنعت گســـترده 
فرش بافـــی بلکـــه بر وجـــود صنایع پیشـــرفته نســـاجی 
در ایـــران گواهـــی می دهـــد. رنگ هـــای بـــه کار رفته در 
این فـــرش که در نهایـــت زیبایی و هم آهنگی اســـت از 
کز رنگرزی کـــه در آن هـــا از رنگ های گیاهی  وجـــود مرا
و یـــا رنگ های رایج زمانه از جملـــه صدف های ارغوان 

و غیـــره اســـتفاده می شـــد، خبـــر می دهد.
کتشـــافات  رودنکـــو در کتابـــی که به مناســـبت این ا
در ســـال 1۹5۳ در روســـیه منتشـــر کـــرد، دربـــاره فـــرش 
مکشـــوفه توضیحـــات مفصلی نگاشـــت و آن را صراحتا 
کار ایـــران و قدیمی ترین فرش ایرانی در دنیا دانســـت. 
حتـــم  طـــور  بـــه  بتوانیـــم  اینکـــه  »بـــدون  نوشـــت:  او 
بگوییـــم این فرش کار کدامیک از ســـرزمین های ماد-

پارت)خراســـان قدیـــم( یـــا پـــارس اســـت، تاریـــخ فرش 
مذکـــور و پارچه هایی که در پازیریک کشـــف شـــد قرن 
پنجم و یـــا اوایل قرن چهارم پیش از میالد تشـــخیص 
داده می شـــود.« بـــه گفتـــه او، »تاریخ این قالـــی از روی 
شـــکل اسب ســـواران معلوم می شود. طرز نشـــان دادن 
اســـب های جنگـــی کـــه به جـــای زیـــن، قالی بر پشـــت 
گســـترانده اند و پارچـــه ی روی ســـینه اســـب از  آن هـــا 
مشـــخصات آشـــوری ها اســـت، اما روی فرش پازیریک 
ریزه کاریهـــای مختلـــف و طرز گره زدن دم اســـب ها ، در 
نقوش برجســـته تخت جمشـــید نیـــز دیده می شـــود.«

رنسانس قالی ایران
امـــا اوج قالـــی کالســـیک ایرانـــی و مهم تریـــن تاریخ 
در صنعـــت فـــرش در ایران کـــه از آن با رنســـانس قالی 
ایـــران یـــاد می شـــود، زمـــان ســـالطین صفـــوی به ویژه 
کمیـــت شـــاه طهماســـب اول و شـــاه عبـــاس  زمـــان حا
کبیـــر ثبـــت کرده انـــد. از ایـــن دوران حـــدود ۳000 تخته 
فـــرش بـــه یـــادگار مانده کـــه درموزه هـــای بـــزرگ دنیا و 
یـــا در مجموعه های شـــخصی نگهداری می شـــوند. در 
ایـــن دوران در کنـــار قصرهـــای پادشـــاهان کارگاه های 
گون که قبـــال در تبریز،  کـــز گونا قالی بافـــی بنا شـــد و مرا
اصفهـــان، کاشـــان، مشـــهد، کرمـــان، جوشـــقان، یـــزد، 
اســـترآباد، هـــرات و ایـــاالت شـــمالی نظیر شـــیروان، قره 

بـــاغ و گیـــالن وجود داشـــتند توســـعه و رونق بیشـــتری 
گرفتنـــد. به راســـتی و حقیقتـــا کـــه محکم تریـــن دلیل و 
گـــواه ایـــن هنـــر و صنعت بـــه ایـــن دوره برمی گـــردد. در 
ایـــران در دوره فرمانروایی شـــاه عباس، تجـــارت و هنر 
و صنعت شـــکوفا شـــد. شاه عباس به تشـــویق و دلگرم 
کـــردن مـــردم بـــه تمـــاس و مبادله بـــا اروپا مشـــتاق بود 
و پایتخـــت خـــودش را کـــه اصفهـــان بـــود بـــه یکـــی از 
درآورد.  ایـــران  شـــهرهای  عظیم تریـــن  و  مجلل تریـــن 
او همچنیـــن یـــک کارگاه بـــزرگ برای فرش ها درســـت 
کـــه هنرمنـــدان در آنجـــا کار کننـــد تـــا بهتریـــن و  کـــرد 
باشـــکوه ترین نمونـــه های فـــرش را ببافند. بیشـــترین 
ایـــن فرش هـــا از ابریشـــم و بـــا رشـــته های طـــال و نقـــره 

تزییـــن شـــده بود.
به ویـــژه  ایرانـــی  قالی هـــای  نوزدهـــم  قـــرن  در 
فرش هـــای نفیـــس ناحیـــه تبریـــز بـــه اروپـــا راه یافتند. 
در آخریـــن ربـــع قـــرن نوزدهـــم و در زمـــان فرمانروایان 
قاجـــار، این صنعت با فرســـتادن آن بـــه اروپا از تبریز به 
اســـتانبول دوباره رونـــق گرفت. در اواخر قـــرن نوزدهم 
میـــالدی بعضی از شـــرکت های اروپائـــی و آمریکایی به 
ایـــران آمدند و ایـــن هنر و صنعت را به بازارهای کشـــور 

فرســـتادند. خودشان 
در گـــذر تاریـــِخ ایـــران صنعـــت و پیشـــه فرش بافـــی 
به صـــورت یـــک هنـــر و مهـــارت خـــاص درآمده اســـت.
اولیـــن مدرک موجـــود در رابطه بـــا موجودیت فرش 
در نوشـــته های چینی ها مربوط به سلســـله ساســـانیان 
کلیس بعد  اســـت. در ســـال 62۸ میالدی امپراطـــور هرا
از پیـــروزی مقـــداری فـــرش را بـــه شـــهر تیســـفون کـــه 
پایتخت ساســـانیان بـــود آورد. زمانی که در ســـال 6۳7 
میالدی عرب ها بر شـــهر تیســـفون غلبه کردنـــد، مقدار 
قابـــل توجهـــی فـــرش موجـــود بـــود کـــه یکـــی از آن هـــا 
فرش باغی مشـــهوری بـــود به ناِم »موقع بهار خســـرو«. 
ایـــن فـــرش در تاریخ بنـــام گرانبهاترین فرش نـــام برده 
شـــده اســـت. فرش هایی که در زمان ســـلطنت خســـرو 
اول به صـــورت ۹0 فـــوت مربع بافته می شـــد و مورخان 
عرب آن را این گونه توصیف کرده اند: »گوشـــه های آن 
تختی باشـــکوه از گل های آبی، قرمز، ســـفید، زرد و سبز 
اســـت. رنـــگ زمینه آن کپـــی از زمین به رنـــگ طالیی، 
ســـنگ هایی به شـــفافیت کریســـتال، گیاهان با حریر و 

میوه ها بـــا رنگ ســـنگی شـــکل گرفته اند.«
از  نفـــر  یـــک  عـــرب،  خلفـــای  ســـلطه  دوره  از  بعـــد 
قبایل تـــرک به نام ســـلجوق، ایران را فتح کرد. ســـلطه 

ســـلجوقیان بـــه لحـــاظ تاریـــخ فـــرش در ایـــران مهـــم 
اســـت. زنـــان ســـلجوقی تبحـــر خاصـــی در بافتن فرش 
بـــا گره هـــای ترکی داشـــتند، در اســـتان های آذربایجان 
و همـــدان که به مدت زیـــادی تحت نفوذ ســـلجوقیان 
بـــود، در این دوران از گره های ترکی اســـتفاده می شـــد.

حمله مغوالن
مغـــوالن چنـــدی بعد از حملـــه به ایـــران تحت نفوذ 
ایرانیـــان قـــرار گرفتنـــد. شـــهر تبریـــز، متعلـــق بـــه رهبر 
ایلخانیان، غازان خان، بـــا فرش های گرانقیمت فرش 
خ که در بازســـازی  شـــده بود. فرمانروای مغوالن شـــاهر
آنچـــه از حملـــه مغـــوالن ویران شـــده بـــود به تشـــویق 
کـــردن و دلگـــرم کردن تمـــام هنرمنـــدان و صنعتگردان 
ســـرزمین و کشـــور پرداخت. اما قالیبافـــی در این دوران 

بیشـــتر بـــه نقش های هندســـی محدود می شـــد.
تمـــاِم  بـــا  را  دوران هـــا  ایـــن  تمـــاِم  ایـــران  فـــرِش 
امـــروزه،  و  گذرانـــده  ســـر  از  زیبایی هـــا  و  دشـــواری ها 
بافتـــن فـــرش بـــه گســـترده ترین هنـــر دســـتی در ایران 
مبدل شـــده اســـت، فرش های ایرانی به دلیـــِل اصالت 
و تنـــوع در نقـــش و رنـــگ از شـــهرت و اعتبـــار خاصـــی 
برخـــوردار هســـتند، امـــا مدتی اســـت بـــه دلیـــِل تحریم 
و محدودیت هـــای صادراتـــی شـــرایطی خوبـــی ندارند. 
امیـــد کـــه ایـــن دســـت بافته های فاخـــر و ارزشـــمند به 
زودی و بـــاِر دیگر جایگاه واقعی خـــود را در دنیا بیابند.

دانشـــمند انگلیســـی هلکـــوت که در قرن شـــانزدهم 
خـــود  میهـــن  هـــم  بازگانـــان  از  یکـــی  بـــه  می زیســـت 
گفـــت: »در ایـــران فرش هایـــی از پشـــم زبـــر کـــه در دو 
طـــرف دارای ریشـــه های نخـــی اســـت خواهـــی دیـــد. 
ایـــن فرش هـــا بهترین انـــواع فـــرش عالـــم و رنگ های 
آن هـــا بهتریـــن و زیباترین رنگهاســـت. تو بایـــد به این 
کشـــورها بـــروی و به انواع وســـایل باید متوســـل شـــوی 
تا بتوانـــی از مردم آنجا طرز رنـــگ کردن)خامه( قالی را 
یـــاد بگیری. زیـــرا اینها به طوری رنگ شـــده کـــه باران 
و ســـرکه و شـــراب در رنگ شـــان تأثیـــر نمی کنـــد چـــون 
تـــو ایـــن علـــم را از آن هـــا آموختـــی به اســـرار آن دســـت 
خواهی یافـــت و خواهی توانســـت در رنگ کردن فرش 
آن را به کار بری و به تداوم آن اطمینان داشـــته باشـــی 
زیـــرا رنگـــی که در رشـــته های زبـــر ثابت باشـــد قطعا در 
رشـــته های باریک منسوجات ثابت تر اســـت البته باید 
گاه  از رنگ های مایع و وســـایل رنگـــرزی و بهای آن ها آ

شوی.«

مختصری درباره شکوه و اصالِت فرِش دست باِف ایرانی
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فرشدستبافنیکخواه
زمینه فعالیت: تولید فرش دست باف

Nikkhah Carpet
Field of activity: Production of handmade carpets
Instagram: @nikkhahcarpet

تولیدیفرشنفیستبرییز)محمدیان(
زمینه فعالیت: تولید فرش و تابلو فرش تبریز

Nafis carpet production in Tabriz (Mohammadian)
Field of activity: Production of Tabriz carpets and carpet panel
Instagram: @tolidfarshmohammadian

تولیداتفرشدســتبافنفیستبرییزحاجحســنفتحیو
پسران

زمینه فعالیت: تولید فرش دست باف
Tabriz hand-woven carpet products of Haj Hassan 
Fathi and others
Field of activity: Production of handmade carpets 

تابلوفرشفتحیان
زمینه فعالیت: تابلو فرش

Fethian Carpet
Field of activity: Carpet panel
Instagram: @fathian_carpet

تولیدیفرشوتابلوفرشتبرییز)برادرانراستانی(
زمینه فعالیت: تولید فرش و تابلو فرش دست بافت تبریز

Production of carpets and rugs in Tabriz
(Rastani Brothers)
Field of activity: Production of Tabriz carpets and carpet panel 
Instagram: @rastani.carpet 

گالریفرشجاهدی)تبرییز(
زمینه فعالیت: تولید فرش 

Jahedi Carpet
Field of activity: Production of carpets
Instagram: @jahedi_carpet
Website: www.rastanicarpet.ir

تولیداتفرشترکمن)سعادت(
زمینه فعالیت: تولید فرش دست باف

Turkmen Carpet Products
Field of activity: Production of handmade carpets
Instagram: @farsh_saadat
Website: www.saadatcarpet.com

تولیداتفرشنی�یُن)کاظمی(
زمینه فعالیت: تولید فرش دست باف

Kazemi Carpet
Field of activity: Production of handmade carpets
Instagram: @nippon__carpet
Website:www.nipponcarpet.ir

فرشاصفهانونائیین)روحانیان(
زمینه فعالیت: تولید فرش دست باف

Isfahan and Nain carpets (Rohaniyan)
Field of activity: Production of handmade carpets
Instagram: @farsh_naein_rohaniyan

شرکتتعاونیفرشنییگاربافتاصییل
زمینه فعالیت: تولیدانواع قالی وقالیچه، فرش، پتو مسافرتی، روفرشی

Farshnegar Baft Asil cooperative company
Field of activity: production of carpets, rugs, travel blankets, 
rugs 

آموزشگاههنروصناییعدستیپیرچیین
زمینه فعالیت: آموزش نقاشی، طراحی نقشه فرش، مرمت فرش، بافت تابلو فرش، 

بافت گلیم و بافت فرشهای هنری 
Perchin School of Arts and Crafts
Field of activity: painting training, carpet map design, carpet 
restoration, carpet weaving, carpet weaving, and artistic car-
pet weaving
Instagram: @parchincarpet1

نییگارستانفرشمحمدی
زمینه فعالیت: تولید فرش دست باف

Farsh Mohammadi Carpets 
Field of activity: Production of handmade carpets

گالریفرشفخفوری
زمینه فعالیت: فروش فرش و تابلو فرش

Fakhfouri Carpets Gallery 
Field of activity: Production of carpets and carpet panel
Instagram: @fakhfouri_carpets
Website: www.fakhfouricarpet.com

شرکتتولیدیبازرگانیفرشاسدی)تبرییز(
زمینه فعالیت: تولید فرش 

Asadi Carpets Commercial Manufacturing Company 
(Tabriz)
Field of activity: Production of carpets
Instagram: @asadi_carpets
Website: www.asadicarpets.com

تولیداتفرشبختیاریمحمدیدهکردی
زمینه فعالیت: تولید و عرضه فرش

Bakhtiary Carpet
Field of activity: Production and supply of carpets
Instagram: @bakhtiary_carpet
Website: www.dehkordicarpet.ir

فرشدستبافآییریا
زمینه فعالیت: تولید فرش دست باف

Ayria handwoven Carpet
Field of activity: Production of handmade carpets

تولیدیتابلوفرشدستبافتبرییز)کوزهگر(
زمینه فعالیت: تولید فرش دست باف

Production of Tabriz hand-woven carpets (Kouzegar)
Field of activity: Production of handmade carpets
Instagram: @peyman_farsh

تولیداتفرشنائیینمرتضوی
زمینه فعالیت: تولید، عرضه و صادرات فرش 

Mortazavi Carpets 
Field of activity: Production, supply and export of carpets
Instagram: @mortazavi_carpet123
Website:www.mortazavicarpet.com

تولیدیفرشوتابلوفرشتمامابریشمقم)برادرانعلیمحمدی(
زمینه فعالیت: تولیدی فرش و تابلو فرش تمام ابریشم قم 

Production of all-silk carpets and rugs in Qom 
(Alimohammadi brothers)
Field of activity: Production of all silk carpets and rugs in Qom
Instagram: @mojtaba.silkcarpet

تولیدیفرشاییراننائیینمفیدی
زمینه فعالیت: تولید کننده فرش های اصفهان و نایین

Naeen Mofidi Iranian carpet 
Field of activity: Manufacturer of Isfahan and Naeen carpets
Instagram: @mofidi_carpet
Website: www.mofidicarpet.ir

ترمهوگلیمآریا
زمینه فعالیت: تولید ترمه و گلیم

Aria cashmere and rug
Field of activity: Production of cashmere and rug
Instagram: @ayria.carpet

تولیداتفرششییرازی
زمینه فعالیت: تولید فرش

Shirazi Carpets Products
Field of activity: Production of carpets
Instagram: carpet_shirazi_

 
تولیدیفرشدستبافگلی-کرمان،تبرییز

زمینه فعالیت: تولید فرش دست باف
Handmade Goli carpet production - Kerman, Tabriz 
Field of activity: Production of handmade carpets
Instagram: @miniyator_carpet

محصوالتدانشبنیاننانوگستران
زمینــه فعالیــت: فــروش محصوالت مبتنی بر فنــاوری نانو در حــوزه های خانگی، 

خودرو، بهداشتی و صنعتی و…
Nanogostaran
Field of activity: sale of products based on nanotechnology in 
the fields of household, automotive, health and industrial, …

شرکت های حاضر در شانزدهمین نمایشگاه فرش دست باف یزد
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