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نشست ضرورت تدوين تاريخ شفاهی هنر فرش ايران، دوشنبه شانزدهم مهر 1397ش، ساعت 
ده صبح در سالن پرهام واقع در ساختمان آرشيو ملی، توسط گروه تاريخ شفاهی پژوهشکده اسناد 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسالمی ايران برگزار گرديد. در اين نشست جمع زيادی 
از فرهيختگان فرش ايران، انجمن طراحان فرش، مديران شركت سهامی فرش ايران، دكتر ژيال 
عرب زاده، فرزند مرحوم رسام عرب زاده، استادان منصور تامسن و رضا   اهلل داد، همکاران سازمان و 
ديگر عالقه مندان هنر فرش ايران حضور داشتند. سخنرانان اين نشست، استادان محسن محسنی، 

غالمحسين محمودی و محمدرضا عابد و مهندس  شيرين  صوراسرافيل بودند.
در ابتدای اين نشست، دكتر غالمرضا عزيزی، رياست پژوهشکده اسناد ضمن خيرمقدم به 
هنرمندان و استادان فرش ايران، صحبت هايشان را اين گونه آغاز كردند: »از آنجايی  كه جايگاه 
ايران  ملی  اسناد  سازمان  بود،  نشده  ديده  موجود  سندهای  در  مختلف  طبقات  و  افراد  از  بعضی 
)سازمان اسناد و كتابخانه ملی كنونی( پروژه هايی را تحتِ عنوان تاريخ شفاهی در دهه 1370ش، 
آغاز نمود. همکاران من در آن گروه در ابتدا با روش خودآموزی و كسب تجربه كار را شروع كردند 
و اين امر در اولين مصاحبه های ما مشخص است. الحمداهلل االن با پشتوانه 27 سال انجام كار 
تاريخ شفاهی و نيز پشتوانه مطالعاتی قوی تر از قبل، اين كار در حال صورت گرفتن است. بحث 
ديگر اينکه اگر اشتباه نکنم، حدود يك سال و نيم قبل، آقای جواهردهی بحث تاريخ شفاهی هنر 
فرش را مطرح كردند. در واقع بعد از اينکه اسنادی از شركت سهامی فرش ايران به سازمان منتقل 
شد، اين جرقه در ذهن ايشان و همکاران ايجاد شد. پس از انتقال اسناد مذكور، سازمان با چند 
موضوع جديد مواجه گرديد. اواًل تا آن موقع نقشه فرش به عنوان اثری كه ارزش نگه داری و ماندن 
در آرشيو ملی را داشته باشد، برای ما مطرح نبود و اولين باری بود كه آن را می  ديديم. آن موقع من 
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اين سعادت را داشتم كه به عنوان معاون اسناد، در مراحل انتقال آن قرار بگيرم و اگر اشتباه نکنم، 
با ورود نقشه های فرش كرمان آغاز شد.

خوب آقايان محمودی و محسنی خيلی زحمت كشيدند و بايد برای نقشه ها، فرم های جديدی 
طراحی می  شد و اينکه از آن ها به چه شکلی استفاده شده و اطالعات مربوطه را بيرون آوريم. در 
اين راستا يك پروژه ديگر از اين انتقال فرخنده پديدار شد و اين بود كه دوست ما آقای جواهردهی 
فرايند تاريخ شفاهی آن را هم ضبط كردند، چون خيلی از اطالعات مخصوصًا داخل صنعت و هنر 
فرش در سينه افراد است و متأسفانه نوشته و جايی هم ثبت نمی شود. باالخره آدميزاد يك عمر 
فانی دارد، حاال انشاء اهلل همه 120 سال عمر كنيم ولی تا حاال 121 سال برای كسی دعا نکرده ايم. 
اين سال ها بايد به فکر اين باشيم كه آدميزاد بايد بگذارد و برود. حيف بود مخصوصًا در اين بخش 
از هنر كه در دنيا حرف برای گفتن داريم، از يك طرف بايد برگرديم تاريخ آن را بفهميم. راستش 
از يك طرف ديگر من شخصًا معتقدم مصاحبه هايی كه برای تاريخ شفاهی هر فن يا رشته انجام 
می دهيم، عالوه بر اينکه تاريخ آن رشته را به ما نشان می دهد، يك جوری برای ما مديريت دانش 
دارد، يعنی دانش ضمنی و پنهانی كه داخل اذهان مصاحبه شونده های ما است، استخراج می شود. 
براساس اين دانش ضمنی و پنهانی كه استخراج می  كنيم، می توانيم به محققان بعدی كه نه الزامًا 
با ديد تاريخی و تاريخ نگری جلو آمدند، كسانی كه می خواهند به اصطالح با فوت وفن های كار يا 
مشکالت در اين زمينه آشنا بشوند، كمك بکنيم. پس اين، پروژه  ای چند منظوره بود. به همين 
ابتدا دوستان، همکاران و مسئول محترم گروه تاريخ شفاهی، خانم نيك نفس، به  خاطر از همان 
اجرای اين پروژه اصرار كردند و آقای جواهردهی هم بر ضرورت ها و چرايی اين كار تأكيد داشتند. 
به هرحال سازمان بايد برای انجام اين كار زمان می گذاشت كه خوشبختانه تصويب شد و انجام 

گرديد. حدوداً تا االن 3800 دقيقه مصاحبه در اين پروژه انجام شده است. به قول معروف:

هزار باده ناخورده در تن تاک استگمان مبر كه به پايان رسيد كار مغان

 به نظر من هنوز در شروع و ابتدای كار هستيم. فکر می كنم شايد توانسته باشيم به نيمه 
نزديك شويم و به همين خاطر به شما بزرگواران زحمت داديم. عرض من اين است كه اين كار 

هنوز تمام نشده است و ادامه خواهد داشت«.
در ادامه نشست، مسيح جواهردهی، كارشناس تاريخ شفاهی پژوهشکده اسناد گزارشی از روند 
انجام مصاحبه های تاريخ شفاهی هنر فرش ايران ارائه كرد: »بسم اهلل الرحمن الرحيم. عرض ادب 
و احترام خدمت همه حضار و اساتيد هنر مهم اصيل ايرانی، هنر فرش و با تشکر از جناب دكتر 
عزيزی، رياست محترم پژوهشکده اسناد و همين طور خانم نيك نفس و دوستان پژوهشکده كه 
هميشه همراه و هميار ما در بحث پروژه تاريخ شفاهی بودند. مباحث تاريخ شفاهی را آقای عزيزی 
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فرمودند؛ با توجه به رويکرد اجتماعی كه در تاريخ شفاهی داريم، سعی می شود در مصاحبه هايی 
كه انجام می دهيم، از دوستان حاضر در جلسه مصاحبه، عالوه بر طرح پرسش هايی در خصوص 
تاريخ محلی و تاريخ زندگی آن ها،  از تخصص شان در خصوص فرش و چالش های موجود در آن 
از استادان فن مطلع شويم. برخالف مصاحبه های  و چگونگی كسب اطالعات در اين خصوص 
تلويزيونی، راديويی و حتی مطبوعاتی كه از يك فرم كليشه ای برخوردارست، اطالعات ذهن اين 

عزيزان را بازخوانی می كنيم و بعضی از سؤاالت هم فی البداهه در حالت گفتمان شکل می گيرد. 
افتخار داشتم در اين فصل، با آقای محسنی، اولين فردی كه در اين زمينه آشنا شدم، دوازده 
جلسه مصاحبه داشته باشم. از تاريخ معاصر و رويدادهای زندگی ايشان، از زمانی كه در كارخانه 
تميشان شروع به كار كردند و همين طور از سال 1330ش. كه جهت ادامه تحصيل به تهران آمدند 
و كم كم در شركت سهامی فرش ايران مشغول شدند و كار در اين شركت را از ماشين نويسی شروع 
كردند تا به درجه قائم مقامی آن شركت رسيدند، صحبت كرديم. شرح تالش های ايشان در اين 
شركت خواندنی است و انشاء اهلل بعدها چاپ می شود. تاكنون يازده جلسه از آن پياده سازی شده 
است كه به رؤيت استاد هم می رسد. حدود 1194 دقيقه مصاحبه با ايشان ثبت وضبط شده است 
و در آرشيو ملی نگه داری می شود. پس از استاد محسنی، خدمت آقای غالمحسين محمودی، از 
طراحان و استادان اين فن )خيلی از همکاران سازمان افتخار شاگردی ايشان در بحث طراحی را 
دارند( رسيديم. در حقيقت مصاحبه با ايشان در پنج جلسه و حدود 431 دقيقه است. در اين مصاحبه 
از چالش های موجود طراحی فرش در ايران از زمان شاگردی و دانش آموختگی ايشان تا مرحله 
استادی و مباحثی از استادان آن زمان به همراه ديگر رويدادهای زندگی استاد، صحبت به ميان آمد.
عالوه بر اين، از طريق استاد محمودی با آقای محمدرضا عابد آشنا شديم كه طی مذاكره 
بعدی  اولويت  در  را  ايشان  خاطرات  ثبت وضبط  و  مصاحبه  قرار  اوليه  توضيحات  شرح  و  تلفنی 
گذاشتيم. ايشان كه قبول زحمت فرمودند، با توجه به اينکه هم از پيشينه خانوادگی در هنر فرش 
برخوردارند و هم دو دوره مسئوليت  شركت سهامی فرش را بر عهده داشتند، مسائل مختلفی در 
مصاحبه مطرح شد. هم اكنون اين مسئوليت ايشان ادامه دارد كه ما شرح وقايع را تا سال های 
1380ش. مورد گفت وگو قرار داديم. عالوه بر ثبت وضبط دوران فعاليت های اجتماعی و سياسی 
ايشان قبل از انقالب، به فعاليت های اداری به همراه چالش های موجود از زمان وزارت بازرگانی 
دولت مرحوم مهندس بازرگان كه بر عهده دكتر صدر بود، صحبت كرديم، تا به دوره های بعدی 
اين وزارتخانه زمان آقايان عسگر اوالدی، دكتر حسن عابد جعفری ) دوره نخست وزيری مهندس 
ميرحسين موسوی( و حتی دوره رياست جمهوری مرحوم آيت اهلل هاشمی رفسنجانی كه آقای عابد 
مدير عامل شركت سهامی فرش ايران بودند، رسيديم. اين مصاحبه در هشت جلسه و حدود 705 
دقيقه در آرشيو ملی ايران ثبت وضبط شده است كه البته ادامه مباحث بعد از فراغت از مسئوليت 
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فعلی ايشان ادامه خواهد يافت. 
در ادامه ثبت وضبط پروژه تاريخ شفاهی هنر فرش، با استاد عزيز جناب منصور تامسن، كه از 
هنرمندان و سرمايه های ملی ما محسوب می  شوند و همچنان در نقش و نگار آثار مذهبی شهر 
نجف فعال هستند، مصاحبه كرديم. مصاحبه ايشان در چهار جلسه و حدود 338 دقيقه در آرشيو 
ملی ثبت وضبط شده است. در ادامه مصاحبه ها با خانم ژيال عرب زاده فرزند مرحوم استاد رسام 
عرب زاده آشنا شديم كه هم اكنون اين مصاحبه ادامه دارد. تاكنون با ايشان شش جلسه مصاحبه، 

حدود 951 دقيقه، ثبت وضبط شده است.
عالوه بر اين خدمت خانم مهندس شيرين صوراسرافيل رسيديم كه خاطرات بسيار شيرين 
و خواندنی از ايشان را در تاريخ معاصر به ثبت رسانده ايم. مصاحبه با ايشان فعاًل به شش جلسه 
رسيده است و هنوز به مباحث پژوهشی فرش ايران كه بيشتر مربوط به بعد از انقالب اسالمی است، 
نرسيده ايم. دوستان مستحضر هستند كه ايشان آثار و تأليفات بسيار مهمی در اين زمينه به رشته 
تحرير درآورده اند. از خانم مهندس فعاًل حدود 505 دقيقه مصاحبه ثبت وضبط كرده ايم. همچنين 
مصاحبه با دكتر عابد جعفری و دكتر آل اسحاق، از وزيران پيشين بازرگانی و همين طور آقای رضا 
اهلل داد را پيِش رو داريم. اين عزيزان در تاريخ شفاهی ولی نعمتان ما هستند و هميشه آرزوی سالمتی 

برای آنان از خداوند باری تعالی داريم«. 
 در ادامه نشست، استاد محسن محسنی با موضوع »روند فعاليت شركت سهامی فرش ايران 
قبل از انقالب«، به مدت بيست دقيقه سخنرانی كردند: »بسم اهلل الرحمن الرحيم. بسيار خوشحال 
هستم كه در جمع بزرگان هنر و صنعت ملی ايران كه فرش در رأس همه اين صناعات ملی است، 
حضور دارم. عرض كنم به حضور شما كه من با اين سرعت و بستن راه و به مکافات خودم را 
رسانده ام، يك زمانی اين شبهه پيش نيايد كه مدعی »ُسلونی َقبَل اَن تَفَقدونی« هستم. حضرت 
امير وقتی سخنرانی می  كردند، در آخر می فرمودند: » ُسلونی َقبَل اَن تَفَقدونی، يعنی قبل از اينکه 
مرا از دست بدهيد، هرچه سؤال داريد، بپرسيد«. نقل است روزی كس ديگری به جای او رفت 
با لشکر خود به يك وادی رفته بودند و  اينکه  با حضرت سليمان و  سخنرانی خود را در رابطه 
آن وادی مركز مورچه بود، يکی از اين مورچه ها به مورچگان ديگر ندا در می دهد كه سليمان با 
لشکريان خود اينجاست و خبر ندارد كه شما زير پای او هستيد، زود به داخل النه های خود برويد 
و... . صحبت كرد و ادامه داد و اينکه چی شد، بگذريم. فقط اشاره برای اين بود كه يکی از اين 
آقايان بعد از سخنرانی ُسلونی َقبَل اَن تَفَقدونی، گفت كه آن مورچه نر بود يا ماده؟ بعد اين آقا 
ماند و از خجالت غش كرد، درحالی كه در آيات  17تا 20 سوره سليمان نوشته شده است و »قالت 
نَمله« آمده يعنی هم فعل و هم فاعل مؤنث است، حاال اين شخص عرب چرا اين را نمی دانست 

يا فراموش كرده بود يا باالی منبر رفت و جو او را گرفت؛ نمی دانم. 
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با  اين قصه ای كه اشاره كردم، هنوز حرف نزده، تريبون ما را گرفت، مخصوصًا  حاال روی 
پنجاه  از  بيشتر  دارند. من  اينجا تشريف  نويسنده محترم كه  حضور خانم مهندس صوراسرافيل، 
سال است كه ايشان را می  شناسم و جلساتی در بخش استانداردها و تحقيقات داشتيم و راهنمايی 
می كردند. همين طور استاد محمودی كه از طراحان و نقاشان هستند و آقايان اهلل داد و تامسن را 
می شناسم. در هر صورت اينجا نمی شود معلق بازی كرد، بايد درست حرف بزنيم و موضوع آن هم 

مشخص است. 
آلمان،  و  انگليس  فرانسه،  از  خارجی  كمپانی های  از  تعدادی  1885ميالدی،  سال  از  خوب 
تصميم  است،  بيشتر  مشرق زمين  و  ايران  و  اروپا  همه  از  آن  قدمت  كه  كشوری  از  به خصوص 
ايران هجوم  به  ارمنستان  و  آذربايجان، گرجستان  تركيه،  راه  از  بشوند.  توليد فرش  وارد  گرفتند 
آوردند و مستقيم وارد توليد فرش شدند. از آن تاريخ اصالت فرش را كه بنده بعضی از نمادهای 
آن را می گويم، شامل رنگ های سنتی و خيلی جذاب كه حداقل شانزده و حداكثر سيصد رنگ 
آن در يك فرش به كار می  رفت، به فرش های بام آمريکايی، 57 رنگ، حتی در زمان ما به سه 
رنگ تبديل شد. نقش های آن هم همين طور برگرفته از نمادهای اصيل ايرانی است كه مواد آن 
هم امروزه در بازار و فرش شناسی تك هستند، ولی كارشناسی فرش فرق می  كند. كارشناسی كه 
فرش شناسی هم در آن مستتر است، از مواد اوليه شروع می شود، يعنی اگر بخواهيد يك فرش سی 
رج ببافيد، بايد از پشم گروه كرمانشاه استفاده كنيد كه هم ضخامت، هم جعد زياد و هم قد كوتاهی 
دارد. اينها خالء تنکی گوشت فرش را پر می كنند. اگر خواسته باشيد فرش پنجاه رج ببافيد، بايد از 
فرش های مواد شبيه پشم كرک منچستر يا مرينوس استفاده كنيد و در ايران هم در منطقه سبزوار 
اين پشم موجود است كه با آن كرک مخلوط می شود. از اينجا كارشناسی فرش شروع می  شود، 
يعنی از مواد اوليه، شناخت پشم و اينکه به چه صورت پشم را مرتب كنيم كه موهای دست وپای 
گوسفند وارد پشم نشود. يکی از خصائص پشم گوسفند داشتن فلس )برعکس ماهی است يعنی 
خواب آن از ُدم شروع می  شود تا به گوش ماهی می رسد ولی در پشم برعکس است يعنی از آنجايی 
كه پشم می رويد فلس شروع می  شود تا آخر آن( است و صاف كردن آن آسان نيست. به همين 
دليل عشاير ما كه قديمی ترين توليد كننده فرش ايران هستند، به لحاظ داشتن دام و گوسفند، از 
پشم آن لباس و جوراب می بافتند تا به زيرانداز رسيدند و زيرانداز ساده را تبديل به منقش زيبا با 

رنگ های فراوان كردند. 
بنابراين مجموعه اين صحبت ها، اصالت فرش می شود. فرش كمتر زبان شنيداری و گفتاری 
دارد و زبان ديداری و تصويری آن بيشتر است. برای اينکه كلمه اصالت تفسير بشود، يك مؤسسه 
دولتی به نام »شركت سهامی فرش ايران« بهمن ماه 1314ش. تأسيس شد و امروز تقريبًا می شود 
گفت نزديك به هشتاد سال عمر دارد. دستورالعمل اين شركت الگوسازی اصالت فرش از لحاظ 
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طرح، نقش، رنگ و استفاده از مواد و ريس پشمی رنگ نشده )به نام خامه معروف است و دارای 
شماره بندی است. از شماره پنج برای درشت ترين فرش گرفته می  شود تا شماره 24 برای ريزترين 
فرش( است. در واقع مجموعه اينها، اصالت فرش می  شود. از انتخاب مواد و بعد رنگ، وقتی به 
رنگ های سنتی می رسيم، بايد حداقل هنر و صنعت يا هنر خالی بگوئيم، چراكه رنگرزهای ما به 
غير از دو سه رنگ، از تمام تفاله های بازيافت طبيعت استفاده می  كنند. پوست گردو، سنجد، انار، 

هر چی پوست دور ريختنی بود، به رنگ تبديل كردند و رنگ های ثابت از اينها به دست آوردند.
حضرات محترم بايد مستحضر باشيد كه وقتی از اصالت فرش حرف می زنيم، تمام اين موارد 
را شامل می شود. همچنين بايد از رنگرز و نقاش و ... هم ياد بگيرم و مقياس هايی همچون ترنج، 
پهن  حاشيه  يك  می دانند  بنده  از  بهتر  محمودی  آقای  بگيريم.  نظر  در  را  حاشيه ها  و  لچك ها 
فرش بايد يك ششم متن فرش باشد، اگر اين نباشد قياسات مهندسی فرش به هم می  ريزد و اين 
هم يکی از اصالت هاست. كار شركت سهامی فرش ايران الگوسازی بود. وقتی از اصالت فرش 
حرف می زديد و از هر تاجر يا بازاری می  پرسيديد، می گفتند كه از شركت فرش بپرسيد و اينها 
نمی توانستند اصالت فرش را با زبان گفتاری تفسير كنند. در نتيجه در فرش های شركت فرش از 
لحاظ مواد اوليه بافندگی، يعنی پشم و نخ پنبه برای استخوان بندی اسکلت فرش استفاده می  كنيم 
و به صورت عمودی چله يا تار می گوئيم تا پود كلفت و نازک. همه اينها انتخابی در مواد اوليه داشت 
و بعد در تبديل آن ها به ريس )تابيدن آن به پشم و پنبه و ابريشم( كاربردی بود. در نتيجه شركت 
سهامی فرش ايران اين دقت ها را به كار می برد و يك قالی دست بافت به وجود می آورد. در واقع به 
اين شکل كه گره آن با پيچ و تاب طوری باشد كه بدون آنکه گره بخورد، نتوانيد با دست به آسانی 
از پشت آن بيرون بکشيد، مگر فرش كرمانی باشد كه يك خال آن بيرون می آيد و يك تاب آن 
داخل می ماند، چون در كرمان گره كامل نمی زنند. عالوه بر اينها چله يکی رو و يکی زير، بايد 
ريس خامه آن زير و رو بچرخد و گره بخورد. اگر دو تا از زير و دو تا از رو بخورد، جفتی باف است.
متأسفانه بعد از انقالب شاهد بوديم كه حتی اين جفتی بافی شامل اصفهان هم شده است، 
حتی بی گره بافی هم منطقه جنوبی خراسان كه مركز آن بيرجند باشد را هم دربر گرفته است. هرگز 
اين كار را شركت فرش نمی كرد، چون اصاًل تعريف تأسيس اين شركت، الگو سازی و نمونه سازی 
اصالت ها از مواد اوليه خوب و مناسب است. اگر گره پشت فرش فارسی باف را نگاه كنيد، يك مربع 
كامل است. كاشان اولين شهری بود كه در زمان صفويه در آن فرش از روستا و ايالت عشاير آمد و 
شهری بافی شروع شد. هنوز هم مثل آن موقع اين كار را می كند، يعنی تناسب بين چله و تار و پود 
با گره خامه را طوری انتخاب می كند كه گره از پشت، يك مربع كامل را در چهار ضلعی مساوی 
نشان می دهد، درحالی كه تبريز اين طوری نيست. اگر از مسير بين گره ها و رج شمارها ناخن خود 
را عبور بدهيد، از مسير طولی فرش حركت می كند ولی از عرض آن حركت نمی كند، برای اينکه 
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گره ها مربع مستطيل هستند.
خوب شركت فرش برای الگوسازی اين مسائل افت وخيزهايی هم داشت. يکی از مسئوليت های 
اين شركت جدا از طرح و رنگ كه گفتم، از زباله های طبيعت و پوست ميوه ها و غوره خشکيده 
به جايی  كار  اين  می كرد.  استفاده  آن ها(  اسيد  از  )نه  دندانه دادن  برای  و  كمکی  عناصر  به جای 
رسيده است كه االن احتمال دارد اين جور كه شايعه است- مگر جناب آقای عابد تشريف بياورند 
توضيح بدهند- از بازار، فرش به امانت بياورند. آقای خاتمی هم لطفی كردند برای اينکه باری از 
دوش دولت بردارند، يکی از مؤسساتی كه مشمول ماده خصوصی سازی شد، همين شركت فرش 
است. صنعت فرش يکی از بزرگ ترين، زيباترين و اصيل ترين هنرهای سنتی ايران بود و متولی 
و گرداننده آن هم شركت سهامی فرش ايران بود كه مشمول خصوصی سازی شده است. بعضی از 
اصالت ها و كارهايی را كه زمان ما در زمينه فرش انجام شده است، اينجا يادداشت كرده ام. به هر 
صورت يکی از مديران برجسته شركت فرش، دكتر حميد ذهبی  از سال 1341 تا 1345ش. بود. 
آقای اهلل داد شاهد هستند زمانی كه ايشان آمدند، شركت فرش داشت به علت نداشتن بودجه كافی 
و مواد اوليه تعطيل می شد، در مجموع به دليل ضعف مطلق، بسياری از جاها در شرف تعطيل شدن 
بود. بعد دكتر حميد ذهبی، معاون وزير اقتصاد وقت آقای عاليخانی با حفظ سمت به شركت فرش  

آمدند و ابتکاراتی به كار بردند. 
خوب من آن زمان شش هفت سالی بود كه در آبادان مسئول فروشگاه بودم و با كليميان 
متخصص فرش تماس داشتم و از فرش چيزهايی ياد گرفته بودم. بعد به آقای ذهبی گفتم كه 
نمايشگاهی در شركت نفت درست كنم چون تاالر اجتماعات بزرگی دارند و گفتم كه هرچی داريد 
تأسيس كردم.  را  نمايشگاه  و  فرستاد  قالی باف  به همراه  را  بفرستيد. وی هم فرش ها  برای من 
اين امر هم زمان با تجديد حيات قديمی ترين قالی شهری بافت به نام »پازيريك« بود كه توسط 
پروفسور سرگئی رودنکو1 در سال 1949م. در منطقه آلتايی كشف شده بود. فرش يخ بسته ای بود 
رنگی  را مشخص كردند، عکس  آن  آن  آب شد، رج شمار و مشخصات رنگ های  يخ  وقتی  كه 
گرفتند و به ايران فرستادند و از طريق دولت به شركت فرش آمد و احياء شد. نقوش اين فرش از 
حيوانات افسانه ای مثل گوزن خال دار، اسب سواران عهد هخامنشی و حتی از ستاره هشت پر كه 
در مدال های همايون قبل از انقالب به كار می رفت، تشکيل شده است. همين طور از عرض و طول 
ستاره ها را رديف كردند و از گره آن تشخيص دادند كه اين فرش بافت ايران است؛ مرحوم محمد 

صادق كه بافنده قالی بود، تشخيص داد.
به هرحال نمايشگاهی در تاالر شركت نفت در آبادان تأسيس كردم و ايشان با دستگاه نيمه كاره 
به آنجا آمدند و هيئت نفتی شوروی )قريب شصت نفر بودند( با كمك شركت نفت، به اين جلسه 
دعوت شدند و اين قالی را ديدند و شناختند چون اين كشف توسط سرگئی باستان شناس شوروی 

1. Sergei Ivanovich Rudenko.

https://en.wikipedia.org/wiki/Sergei_Ivanovich_Rudenko
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انجام شده بود. خيلی ها مدعی شدند كه اين فرش به ما تعلق دارد ولی ايشان گفت كه متعلق به 
ايران است. من در كرمان سه تا از آن ها را بازبافی كردم و بعداً خيلی زياد شد. به  هر صورت روزی 
كه شركت فرش تأسيس شد، قريب چهل كمپانی خارجی در توليد فرش ايران دخالت داشتند و 
رنگ های جوهری را هم آن ها آوردند و بعضی از رنگ های كمرنگ و صورتی را در فرش به كار 
بردند، حتی گره های جفتی و قالبی را هم آن ها ايجاد كردند. در نتيجه چهل درصد آن را آمريکا 
می  برد. االن آمريکای جنوبی و شمالی می تواند مشتری چهل درصد از فرش ايران باشد ولی ناز 
كردند و كنار رفتند. از همه عزيزان خيلی عذر می خواهم كه حوصله به خرج داديد و به عرايضم 

عنايت فرموديد. والسالم عليکم و الرحمه اهلل و بركاته«.
 سخنران بعدی اين نشست، استاد غالمحسين محمودی بودند كه با موضوع » هنر طراحی و 
نقش آن در قالی و فرش های ايران همراه با چالش های آن«، ايراد سخن كردند: »بسم اهلل الرحمن 
الرحيم. خوشحال هستم كه در جمع استادان هستم. به قول استاد، اينجا نمی شود معلق بازی كرد و 
نزد اساتيد محترم درس پس می دهيم و كار ياد گرفتيم، ولی امر فرمودند كه صحبتی داشته باشيم، 
گفتيم چشم. در خصوص طراحی اگر بخواهيم بحثی داشته باشيم، بايد به عصر حجر برگرديم كه 
انسان اوليه قبل از به وجودآمدن خط، طراحی را آغاز كرده بود. سنگ ها و غارها كه نمونه های آن 
االن موجود است و قابلِ توجه گردشگران تمام دنيا است و نمونه آن صخره های سنگی  تيمره بين 
اصفهان و خمين است. طرح های خيلی انتزاعی، طراحی شده است و با همان طرح ها، بيان سخن 
می كردند. به مرور جلو می آئيم و به دوران پيشرفته تری برمی گرديم كه انسان رو به تکامل بوده 
است و طرح ها تکامل پيدا كرد. به دوران های مختلف می رسيم و همين طور فرش پازيريك كه 
همه مطلع هستيم كه وقتی پازيريك درست می شود، بايد پيشينه ای داشته باشد چون فرشی با آن 
نظم و ريتم و رنگ بندی، فی البداهه صورت نگرفته است، پيشينه بسيار بلندی داشته تا توانسته 
است شکل بگيرد. بعد از آن به دوره ساسانيان می رسيم كه طرح ها و فرش های اصيل اين دوره، 
چه در پارچه بافی، چه در صنعت نساجی و چه در صنعت فرش، موجود بوده و آذين بند موزه های 

جهان است. سريع از اين بخش می گذريم تا به بخش معاصر برسيم. 
بعد از دوره ساسانيان، به سلجوقيان می  رسيم كه باز طرح های اين دوره را هم اكنون می توانيم 
در منطقه هريس مشاهده كنيم كه طرح های شکسته داشتند و از منحنی استفاده نمی شد. بعد از 
آن به دوره صفويه می رسيم كه اوج و تکامل طراحی فرش و كل هنرهای ايرانی بوده است، چون 
هنرمندان مورد حمايت دربار قرار می گرفتند و توجهی به معاش نداشتند، در نتيجه همه عمر و 
ذهن آن ها به فنون روز خود بوده است. در اين دوران طرح های دست بافتی داريم كه در موزه ها 
موجود است. همه مطلع هستيد كه آثاری از نقشه در آن دوره وجود ندارد. می گوئيم نقشه های 
»فقيره بافی« يا »گيره بافی« كه استادكار با ذهن خود می بافته است و بعد آن را به بافنده ها منتقل 
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می كرد كه به آن فقيره بافی می گفتند. نقشه های واگره ای هم بافته می شد كه اين نقشه ها هم از 
دوران صفويه موجود نيست. كل نقشه های موجود اين دوره، كالسيك و منظم است و نمونه آن، 
»فرش شيخ صفی« است. جالب اينجاست كه هميشه در كالس به بچه ها می گويم وقتی بيننده به 
فرش شيخ صفی نگاه می اندازد، فکر می كند 120 رنگ، درست به ارتفاع رنگی كه می بافته است را 
داخل فرش می بيند، درحالی كه  چنين نيست. فرش ايران با همان دوازده رنگ كه شامل رنگ های 
اصلی و فرعی و مکمل بود، تهيه می شد. هنر نقاش و طراح در اين بود كه بتواند هم نشينی با 
رنگ ها و بازی با آن ها را به گونه ای شکل بدهد كه وقتی بيننده فرش شيخ صفی را می  بيند، بتواند 
دقيقًا  ايشان  داشتند.  بر عهده  را  آن  بازبافی  مديريت  بافته چی،  آقای  كند.  بازبافی  را  آن  مجدداً 
متوجه هستند كه بنده دارم چی عرض می كنم. آن فرش با تعداد رنگ باال تهيه نشده است، بلکه 
با رنگ های محدود و بازی با رنگ ها بافته شده است. داخل كالس هم به بچه ها می گويم اينکه 
تعداد رنگ را باال كار كنيم، هنر نيست، بلکه هنر اينجاست كه با حداقل رنگ، مانند فرش های 

خودرنگ با چهار، هفت و دوازده رنگ بتوانيم نقشه را رنگ آميزی كنيم.
عرض كردم از دوران صفويه، نقشه هايی در دسترس نداريم و آن زمان افرادی را به دستور 
شاه عباس دور هم می آوردند كه صحافی و نقشه ها را مدرج و جدول بندی می كردند. در واقع از 
گروهی كه جمع كرده بود، عده ای فقط متخصص اين كار بودند كه نقشه ها را جدول بندی كنند. ما 
از آن دوره هيچ نقشه ای نداريم ولی در نامه نگاری ها و سفارش هايی كه در دوره صفويه داده شده، 
مشخص است كه چه افرادی بودند كه اين كارها را می كردند، چه تيمی شطرنج بندی و محاسبه 

می كردند و چه تيمی طراحی می كردند. 
بعد از دوره صفويه، عصر توقف فرش شروع می شود و در دوران زنديه و افشاريه از فرش 
خبری نيست . آن زمان به هيچ هنری توجه نمی شد چون نادرشاه به دنبال كشورگشايی بود و 
دوران زنديه هم همين جور، ديگر كسی مشغله هنری نداشت و در نتيجه فرش و همه هنرها 
كاماًل متوقف شده بود. سپس به دوران قاجار می رسيم كه در اين دوره بنا به ارتباطاتی كه با جهان 
خارج و اروپا پيدا می شود، شروع به سفارش گيری می كنند. به قول ما فرش و طراحی در سفارش 
عزيز است و اگر سفارش نباشد، عزيز نيست. همين االن هم اگر توليد كنيم، خوار و ذليل است. 
در دوران صفويه و قاجار كه اوج فرش ايران بود، بنا به سفارش دربارهای مختلف فرش توليد 
می كردند، آن هم با آن رنگ بندی و طرح های اصيل و خيلی خوب. در هر صورت دوران صفويه 
فرش ها توليد و صادر می  شدند كه نمونه های آن موجود است. در دوران قاجار هم همين جور بنا 
به سفارش صورت می گرفت. بعد طرح هايی را به نام طرح های دوره قاجاری شروع كردند چون هر 
پادشاه و حاكمی می  خواست نامی برای خود بگذارد. به طور مثال در گل های شاه عباسی، شاه عباسی 
گل نيست اما گل های اناری، گل هايی كه از طبيعت انتزاع و گرفته شده است، گل است. خوب شاه 
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عباس آن را به نام خود به ثبت رساند. پهلوی اول و دوم هم می خواستند اين كار را انجام بدهند 
ولی موفق نشدند. در هر دوره ای هر حاكمی تصميم دارد كه آن را به نام خود به ثبت برساند. نوع 
گردش و حركت طرح های قاجاری با دوران صفويه كاماًل فرق می كند، ولی دوران صفويه اوج 
هنرها، به خصوص فرش بود. عالوه بر اين می توان گفت كه طرح های دوره صفويه الهام گرفته از 
طرح های سلجوقی و فرم كالسيك و منظم دادن به اين طرح ها بوده است. ريشه اين طرح ها را 
كسی ابداع نمی كرد، بلکه نسل به نسل و سينه به سينه تکامل پيدا می كرد. در واقع فقط تغيير 
فرم و حالت می دادند. اگر به طرح های دوره سلجوقی در بناهای تاريخی دقت كنيد، نمونه اين 
طرح ها را می بينيد و خيلی هم شکسته است. نمونه طرح های »فرش  هريس« در آذربايجان، هنوز 

حال وهوای آن طرح های دوره سلجوقی را دارد. 
خوب به دوره پهلوی اول می رسيم كه به قول استاد محسنی، شركت های متعددی در ايران 
مشغول فعاليت شدند و سعی كردند ايده ها و افکار خود را به بافندگان فرش و طراحان القاء كنند. 
آن زمان گل فرنگ را وارد ايران كردند كه همان گل رز ماست، ولی اتودهايی روی كاغذ پوستی 
می زدند و طرح هايی را تهيه می كردند. همين طور فيلم هايی هم در اين زمينه تهيه شد كه فيلم 
»ترنج« درست همين داستان را بازگو می  كند. در واقع به زور می گفتند اگر قرار است برای من 
كار كنيد، بايد روی اين الگو كار بکنيد. طرح ها را در دوره پهلوی اول تلفيق و ادغام كردند ولی در 
هر صورت سفارش بود، چون ما براساس سفارش كار می كنيم. آن ها مجبور بودند اين طرح ها را 
بگيرند كه نمونه های آن در آرشيو كرمان و همدان موجود است كه با پوسته هايی، نمونه طرح ها را 
می كشيدند و بعد به طراح ها می دادند. آن ها با ذوق ايرانی خود طرح را نمی دادند، ولی با هوش و 
ذكاوتی كه داشتند، با طرح های ايرانی ما ادغام می كردند و طرحی ايرانی می ساختند، چون ايرانی 
از يك نظر زيرک و باهوش است و هر زمانی می بيند كه هنر يا صنعتی از بين می رود، با فرم و 

شکل ديگر وارد عرصه می شود و نمی گذارد آن هنر و صنعت از بين برود. 
سال 1314ش. رضاشاه آن شركت ها را منحل اعالم می كند و شركت سهامی فرش ايران 
تأسيس می شود. در دوران گذشته هيچ استادكاری، كار را به راحتی به هنرجو يا شاگرد خود منتقل 
نمی كرد. كار، استاد و شاگردی بود. فيلمی كه اآلن می خواهيم نشان بدهيم، داستان دوران كودكی 
بنده و خيلی از شاگردانی است كه چگونه توانستند در عرصه بازار، كار را به قول قديمی ها بدزدند. 
كار را ياد نمی دادند و استاد تامسن دقيقًا متوجه هستند كه بنده چه می گويم. به كسی آموزش 
نمی دادند، بچه ها فقط با چشم و نگاه، كار را ياد می گرفتند. البته از دوره صفويه به بعد، هيچ موقع 
بودند می توانستند  نفوذ كنند و خانواده های خاصی كه در آن جمع  همه خانواده ها نمی توانستند 
بروند اين كار را ياد بگيرند و پيشرفت كنند. امروزه آكادميك شده است و همه خانواده ها می توانند 

بروند فرا بگيرند و موفق باشند. 
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خدمت شما عرض كنم به دوران پهلوی دوم می رسيم كه دوباره فرش رونق خاص خود را 
پيدا می كند و طراحی هم همين جور. حاال زمانی است كه ديگر فناوری وارد عرصه بازار می شود 
كه می توان گفت خود آن به نوعی به طراحی فرش ايران ضربه زد. اولين دستگاه هايی كه به ياد 
دارم، در سال های 1352 و 1353ش. وارد ايران شد. من تازه وارد عرصه بازار شده بودم و پادويی 
می  كردم، نه شاگردی، يعنی دنبال نخود سياه بودم و كسی به من كار ياد نمی داد. دستگاه های 
كپی آمد و بعد طراح طرحی می  زد، آن را به دستگاه كپی می  داد و از روی آن، صدها قطعه طرح 
تهيه می  كرد. تعداد طراحان در شهرها بسيار كم بود و بيشتر نقاش بودند. طرح های كپی را از آن 
شركت، مؤسسه و چاپخانه می خريدند، بعد می رفتند به صورت رنگ و نقطه ارائه می دادند كه اين 

كار ضربه بزرگی به فرش ايرانی زد.
در دوره پهلوی دوم، نقشه های چاپی وارد بازار می شود. پس از آن نقشه های شطرنجی كه با 
دست صورت می گرفت، صنعتی شد و شطرنج ها به صورت چاپی درمی آمد كه كار استادكارها را 
راحت كرد. آن تيمی كه می خواست شطرنج تهيه كند را نداشتيم و از بازار 120 رنگ محاسبه شده 
را می خريدند و از آن زمان تا حاال كاغذ موجود است. در هرصورت آمدن اين دستگاه ها، به نوعی 
هم به توليد فرش كمك كرد و هم ضربه بسيار مهلکی به فرش ايران، به خصوص در زمينه طراحی 
وارد كرد. در همين شركت فرش، يك نقشه چاپی را به يك طراح حرفه ای می دادند و طرحی را 
ايجاد می كرد و رنگ و نقطه بسيار با دقتی روی آن بدون عيب انجام می شد و از نظر فنی هم 
مشکل نداشت. مشکل اينجا بود كه به تعداد زيادی به چاپ می رسيد، فيلم و زينگ تهيه می شد، 
بعد هزاران قطعه از اين نقشه چاپ می  گرديد و در كارهای مختلف بسته بندی می شد. بعد اين كار 
به خانه ها هم سرايت كرد و بافنده های خانگی نقشه چاپی می خريدند و اين نقشه ها باعث توليد 

بی رويه شد .
بعد از انقالب به همت آقايان اهلل داد و عابد، آن روند را كنار گذاشتند و مجدداً به طرح های سنتی 
و دستی روی  آوردند و از تعدادی هنرمند دعوت كردند تا واحد طراحی را مجداً راه اندازی كنند. تيمی 
به شركت فرش آمدند كه شروع به طراحی و رنگ  و نقطه با دست كردند. اين كار مديون دوره 
مديريت آقايان اهلل داد و عابد بود. آن تيم شروع به كار كردند و جوايزی گذاشتند. خالصه طراحی 
باز به حالت خود برگشت و سال ها ادامه داشت تا زمانی كه ديگر يواش يواش شركت به قول استاد 
محسنی، به بخش خصوصی واگذار شد و االن هم فعال است، ولی ديگر فعاليت آن دوره را ندارد. 
هيچ وقت از ياد من نمی رود زمانی كه در واحد طراحی  شركت بوديم، جناب اهلل داد جايزه توليد برای 
ما گذاشته بودند كه اگر كسی تا اين حد حقوق بيشتر بزند، پايان سال اين پاداش را می گيرد. واقعا 

هم پرداخت می شد و بچه ها با جان و دل و عشق دست به طراحی می زدند. 
به هرحال اين سير تحول و طراحی نقشه كشی در فرش ايران بود كه بعد از آن مجدداً كامپيوتر 
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وارد عرصه بازار شد و ابزار كار ما را عوض كرد. كامپيوتر طراحی و رنگ نمی  كند ولی به كار ما 
كمك كرد. من جمله در فرش شش هزار متری كه سفارش داده شده بود كه جناب اهلل داد و عابد 
هم حضور داشتند، كامپيوتر خيلی در سرعت عمل دادن به توليد اين نقشه كمك كرد. فرش پنج 
هزار متری، چهار پنج سال طول كشيد به علت اينکه با دست انجام شد و نمونه های آن موجود 
است. طراحی با دست انجام می شود ولی در رنگ و نقطه، كامپيوتر صد درصد به ما كمك می  كند. 
فرش شش هزار متری خيلی سريع و ظرف هجده ماه بافته شد. اين بود بخشی از سخنان بنده در 
رابطه با سير تکاملی فرش كه به طور خالصه نزد استادانم گفتم. بنده نبايد اينجا سخن می گفتم، 
ولی در هر صورت تجربه ای بود كه در اين چهل سال كسب كردم. امر فرمودند و بنده هم عرض 

كردم چشم«. 
از  افسری  استاد  زندگی  از  دقيقه ای،  پانزده  مستند  فيلم  محمودی،  استاد  ادامه سخنان  در   
استادكارهای برجسته كاشان و نيز شاگردی كه به نوعی سرگذشت شاگردانی چون آقای محمودی 

و ديگران بود، نمايش داده شد. اين فيلم انتقال هنر از نسلی به نسل ديگر را بازگو می  كرد. 
بعد از نمايش اين مستند، نوبت به سخنرانی محمدرضا عابد، مديرعامل شركت سهامی فرش 
ايران با موضوع »فعاليت و چالش های شركت سهامی فرش ايران بعد از انقالب تا دهۀ 1380ش.« 
رسيد. استاد عابد اين طور سخنرانی كردند: »بسم اهلل الرحمن الرحيم. با عرض سالم خدمت دوستان 
و اساتيد محترمی كه در اينجا حضور دارند. امر فرمودند در خدمت دوستان گوشه ای از فعاليت های 

شركت بعد از انقالب را ارائه بدهم. الزم است مقدمه ای را به طور خالصه بيان كنم.
تاريخ شفاهی مسئله مهمی است كه خوشبختانه سازمان اسناد در اين زمينه دست به قلم شده يا 
موفق شده است كه اين زمينه را شروع كند. به هرحال برخی وقايع در اذهان خيلی از گذشتگان ما 
يا دست اندركاران قبلی و فعلی بوده كه درج نشده است و اگر جمع آوری شود، به نظر من الگوهايی 
بيان می شود كه مفيد است. اين مطالب برای  آيندگان بسيار مناسب است و اينجا پيشنهاد می كنم 
اين مركز يك مؤسسه مطالعاتی مركب از متخصصين علوم اجتماعی تشکيل بدهد و در واقع تحليل 
متن هايی كه از مصاحبه ها تهيه می شود، انجام شود. مطالبی كه از مصاحبه با امثال ماها و ديگر 
دوستان گردآوری می كنند، بايد تجزيه وتحليل بشود كه اين روندی كه دوستان بيان می كنند، به 
چه صورت بوده است و اينکه آيا كمك كرده يا باعث توقف آن گشته است. به نظر من اين كار 
می تواند برای نسل بعدی راهگشا باشد و آيندگان از اين الگو بگيرند، چراكه ممکن است عملکرد 
خود را خيلی مثبت ارائه بدهيم ولی در واقع چيز ديگری باشد يا برعکس، از قصد چيزی را نگوئيم 

ولی اثرات آن بوده باشد. 
اين مقدمه را گفتم به خاطر زحماتی كه آقای جواهردهی و اساتيد محترم در اينجا می  كشند و 
اين تاريخ شفاهی را جمع آوری می  كنند. به سهم خودم تشکر می  كنم و شايد سال ها در فکر بوديم 
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كه اين تجربه ای را كه از كار در شركت فرش داريم، به مرور در كتابی بياوريم. اميدواريم هر چه 
زودتر اين روند به صورت كتاب يا سی دی آماده بشود و در دسترس عالقه مندان قرار بگيرد. با 
آقای جواهردهی كه صحبت می  كرديم، خيلی از مطالب را به ياد می آورديم كه چی ها گذشت و 
چه دورانی بود. اتفاقًا چند روز پيش ايشان به ما گفته بودند كه اگر فيلم و عکس داشتيد، بياوريد. 
يادآوری  باشيم  اهلل داد هم  آقای  )هر وقت خدمت  مطالعه می كردم  را كه  آلبوم های گذشته  من 
گذشته هاست و اينکه چه افرادی چه زحماتی كشيدند و چه كارهايی كردند(، عکس ها و خاطرات 
روند مطلوبی را به ياد ما می آورد كه چه كسانی در شركت فرش زحمت كشيدند. به هرحال تکليف 
كردند راجع به شركت فرش بگويم. البته آقای محسنی از اساتيد پيشکسوت شركت فرش هستند 

و حتما مطالب كامل تری را خدمت دوستان گفته اند. 
بعد از پيروزی انقالب، شركت فرش در فواصل سال های 1358 تا 1362ش. تقريبًا سه چهار 
مديريت عوض كرد، به خاطر اينکه اوايل انقالب بود. شايد يکی از مديران ارزشمندی را كه شركت 
فرش به ياد دارد، مرحوم شهيد رواقی1 بود كه قدم های اساسی و طرح های بسيار خوبی را پياده 
كرد. به هرحال زمينه های آن زمان انقالب باعث شد كه ايشان را از دست بدهيم و امثال وی، از 
مرحوم شهيد بهشتی تا بقيه همراهان ايشان در انفجار حزب جمهوری از بين رفتند. واقعًا جا دارد 

با ذكر صلوات يادی از اين شهدا بکنيم و خاطره آن ها را گرامی بداريم.
بعد از مرحوم شهيد رواقی، با توجه به تغييراتی كه در وزارتخانه بازرگانی انجام شد، دوستانی 
از دست اندركاران هنر و صنعت فرش در امر تجارت، مديريت شركت فرش را بر عهده گرفتند. 
ديوان  و  اداری  مقررات  داشتند،  تجارت  تجربه  اينکه  و ضمن  بودند  آنجا  مدتی  آن ها  به هرحال 
به  آگاهی  اين عدم  به هرحال  كرد.  ايجاد  را  آنان، مشکالتی  به دليل عدم آشنايی  محاسبات يك 
كه  شد  باعث  آن  پروسه  و  مزايده  و  مناقصه  مقررات  و  اداری  بوروكراسی های  و  مالی  مقررات 
ارگان های نظارتی داخل شركت فرش بيايند، بررسی كنند و يك سری مشکالتی را بيان بکنند كه 
باعث برخورد با آن مديريت بشود. موقعی كه ما وارد شركت فرش شديم، در واقع خالء مديريت 
بود. حداقل نتوانستيم شركت را از هيئت مديره قبلی تحويل بگيريم، ضمن اينکه در فضای آن 
موقع، به خاطر مسائل سياسی و برخوردهايی كه بين جناح ها بود، شايد اثرات آن مستقيم به شركت 
فرش برگشت كه بايد به عنوان نقطه ضعفی برای مسئولين آن وقت وزارتخانه ياد شود. فضايی 

ايجاد شد كه شركت فرش اتالف مال كرده است. 
بايد بگويم من نمونه آن را در يکی از مصاحبه ها ی مسئولين قضايی در تلويزيون به ياد دارم. 
وقتی مطلب ناقصی را در خصوص فرش دوازده متری كاشان ذكر كرد، خيلی از مردم احساس 
كردند كه عجب، در شركت چه خبر است؟! اصل مطلب اين نبود، بلکه فرش دوازده متری را كه 
از وزارت دارايی تحويل شركت فرش داده بودند، پوسيده و تکه تکه شده بود. يکی از اين آقايان 

1328ش،  سال  در  وی  رواقی،  محمد   .1

در مشهد متولد شد و پس از طی دوره 

ابتدایی در زادگاهش و گذراندن تحصیالت 

دانشگاهی در دانشگاه تهران، عازم آمریکا 

بازرگانی  مدیریت  فوق لیسانس  و  شد 

گرفت. وی در سال 1358ش. به مدیریت 

رواقی  شد.  منصوب  ایران  فرش  رشکت 

در واقعه انفجار دفرت حزب جمهوری به 

شهادت رسید (ژوله، 1384).
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قسمتی را برای تعمير فرشی خريده بود كه آن را به اين صورت بيان كردند، درحالی كه فرش دوازده 
متری وجود نداشت. به هرحال اينها مسائلی بود كه آن موقع جو روانی بسياری عليه شركت فرش 
به وجود آورد. وقتی تکليف شد شركت فرش را تحويل بگيريم و شروع به فعاليت بکنيم، با اين 
امر مواجه بوديم كه بعضی از مردم می آمدند فرش های خود را پس می  دادند و می گفتند كه روند 
بازرگانی شما ناسالم است. آن زمان با برخوردهای خيلی بدی مواجه بوديم، ضمن اينکه ركود بازار 

فرش هم عاملی بود كه بعداً مشکالت عديده ای را برای شركت ايجاد كرد. 
خالصه در اين مجموعه، با هيئت مديره ای كه در سال 1362ش. تشکيل شد، شروع كرده و 
اهدافی را مشخص كرديم. مدل ما توسعه بود و اينکه صرفًا به معنای رشد نباشد، بلکه كيفيت هم 
مالک عمل باشد. حاال در اينجا جناب استاد اهلل داد هستند و می  دانند كه آن زمان برنامه حجم انبوه 
توليدات مطرح بود و بعضی از مناطق شركت فرش همراه با امکاناتی كه از بودجه های عمرانی 
با  گفتند(  هم  محمودی  )آقای  كيفيتی  هيچ گونه  بدون  را  متعددی  توليدات  می گرفتند،  استان ها 
همان نقشه های چاپی و تکراری انجام می دادند. خوب فکر كرديم كه واقعا چه كار كنيم و شرايطی 

را ايجاد بکنيم كه هم توسعه، هم زمينه كيفيت آن و هم روند تجارت را داشته باشيم. 
خوشبختانه بر اين مبنا، سياست گذاری هايی انجام شد. اول برنامه ريزی كرديم كه واقعًا مالک 
توليدات ما بايد كيفيت و تنوع طرح باشد و اينکه بايد در مواد اوليه دقت بکنيم. حتی به ياد دارم 
اوليه  مواد  بيائيم سريع  بايد  بازار پشم خوب است،  تا  آقای اهلل داد گفتم كه االن  به  در دوره ای 
گفتيم  می گيريد.  اوليه  مواد  است،  راكد  بازار  وقتی  نمی كرد  باور  اصاًل كسی  كنيم.  خريداری  را 
به هرحال روزی به درد ما می خورد چون قيمت ها مناسب است و می  توانيم بخريم. به هرحال در اين 
بخش سه چهار تا برنامه ريزی كرديم. يکی اينکه واحدهای رنگرزی، خصوصًا بخش های گياهی 
خود را در مناطق تقويت كرديم كه بايد وارد اصل و مبنای رنگرزی گياهی بشويم. در استان های 
مختلف واحدهای رنگرزی ايجاد كرديم. مثاًل در همدان رنگرزهای بسيار معروفی داشتيم، در اراک، 
كرمان و در منطقه كويری اردستان و كاشان هم رنگرزی های گياهی متعددی داشتيم، خوب اين 
از نظر كيفيت فراهم كنيم. نکته  اوليه را  واحدها را تقويت كرديم و توانستيم زمينه تأمين مواد 
دوم اينکه در داخل شركت، واحد طرح و رنگ را بررسی كرديم و آن را تقويت كرديم، از طراحان 
مختلف دعوت كرديم، حتی به سراغ طراحان مختلفی در سراسر كشور رفتيم كه تنها متکی به 
واحد طرح و رنگ نباشيم كه فقط آنجا را داشته باشيم. به سراغ طراحان مختلفی كه در كاشان، 

اصفهان و مشهد بودند، می رفتيم. 
آقای رسولی داشت  نام  به  ارچنگ، شاگردی  ياد دارم مرحوم  به  به عنوان خاطره بگويم كه 
كه او االن توليدكننده است. بعد سراغ او رفتيم و گفتيم كه يك نقشه برای طرح های اصفهان 
می خواهيم. ايشان گفت كه آخر شما نمی توانيد بخريد، فکر می كنيد با ورقی چند، نقشه يك طرح 



دو فصلنامه تاریخ شفاهی، شامره 8
223

قالی تمام می  شود؟ گفتيم كه ما پر پر آن، ورقی ده هزار تومان می خواهيم. اين مطلب مربوط به 
سال 1364ش. است. بعد گفت كه ورقی صد هزار تومان است! اين برای ما خيلی قابل هضم نبود، 
آن هم در يك سازمان و شركت دولتی كه ذی حساب دارد و همه جور محاسبه ای در آن انجام 
می شود. به هرحال ايشان اين نکته را بيان كردند و برای ما خيلی مهم بود. گفت كه ببينيد من 
اين صد هزار تومان كه می گويم، يك دانه از آن را می گيرم، بعد هم بافته می شود و آن را پاره 
می كنم. شما آن ورق ده هزارتومان را هفت صد هزار تومان می فروشيد )يك ذرع و نيم اصفهان 
قيمت داشت( و من اين را هفت ميليون تومان می فروشم. در واقع از پول اين نقشه خيلی بيشتر 
از اين در می آورم، يعنی وقتی چيزی تك باشد، اين جوری می شود. خوب اين نکته برای ما يك 
الگو بود كه واقعًا بايد روی طرح های نمونه ای برويم. بعد واحد طراحی شركت را فعال كرديم و 

طراحان مختلفی را به كار گرفتيم. 
در خصوص آموزش توانستيم با همکاری استان های مختلف، آموزش های بهتری بدهيم و 
بافندگان با بافت بهتر آشنا شوند. در زمينه  فعاليت های آموزشی، همه استان ها از سازمان  برنامه و 
بودجه كمك می خواستند و اعتباراتی در اختيار ما گذاشتند كه اين هنر و صنعت را ترويج دهيم. 
نکته ديگر روی بحث تجارت آن بود. به خاطر دارم سال 1362ش. كه وارد شركت فرش شدم، 
فرش با مشکل صادرات مواجه بود، به دليل اينکه دوران خروج سرمايه از كشور بعد از انقالب از 
طريق فرش انجام می شد. خوب دولت وقت و شورای انقالب مصوب كرد كه بايد صادركنندگان 
پيمان و تعهد بدهند مثل االن كه دوباره بحث پيمان و تعهد ارزی مطرح است. آن موقع نرخ گذاری 
كردند و گفتند كه بايد صد درصد قيمت كف بازار تهران برای صادرات فرش مالک عمل باشد، 
يعنی اگر فرش در كف بازار تهران متری صد هزار تومان است، بايد معادل همين مبلغ برای كشور 
دالر بياورند. در واقع بايد صادرات سال 1362ش. و قبل و بعد از آن را مورِدمقايسه قرار بدهيم. 
می بينيد پائين ترين حجم صادرات چه از نظر وزنی و چه از نظر ارزشی، مربوط به سال 1362ش. 

بود، يعنی هيچ سالی به اين اندازه كاهش نداشتيم. 
به هرحال نکات مختلفی از طريق اتاق بازرگانی به شورای اقتصاد پيشنهاد شده بود. بعد ما 
از طريق وزارت بازرگانی به شورای اقتصاد رفتيم و راجع به اينکه پيمان ارزی را كاهش بدهيم و 
راه حلی برای توسعه صادرات فرش پيدا كنيم، صحبت كرديم. آن جلسه هم به رياست نخست وزير 
وقت برگزار شد. در جلسه ای راجع به مسائل فرش، بحث مفصلی شد و آقای مهندس ميرحسين 
موسوی نکته ای را مطرح كردند. نکته ايشان اين بود كه شركت فرش برود در كشورهايی نظير 
آلمان، حداقل يك دفتر بزند، برای اينکه ضمن فعاليت تجاری، حداقل اطالعات ما مستند باشد تا 
در خصوص نرخ گذاری، پيمان فرش و ارزآوری، واقعًا ببينيم در بازار آنجا قيمت ها چگونه است تا 
تحت يك سری اطالعاتی كه مستند نيست و شايد هم برای ما قابلِ قبول نباشد، تصميم نگيريم. 
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آنجا تصويب شد كه ما تأسيس شعبه هامبورگ را انجام دهيم، علی رغم مسائل و مشکالتی كه 
ايجاد نمايندگی داشت، يکی از زمينه های بسيار خوبی بود كه بعد از انقالب برای شركت فرش 

ايجاد شد. 
به ياد دارم كه در دوران دولت سازندگی باز بحث پيمان فرش و نوسانات نرخ برابری ريال 
و دالر مطرح شده بود و در ستاد تنظيم بازار، مرحوم آيت اهلل هاشمی رفسنجانی بيان كردند كه 
می خواهيم پيمان بگيريم و در مورد اين شركت فرش كه همه تجار معتقدند كه دولتی ها تجارت 
بلد نيستند و هميشه زيان ده و هزينه بر هستند، گروهی از حسابرسی به دفتر آلمان برود، شركت 
فرش را ببيند، اينکه واقعًا شركت فرش با چه نرخی می فروشد و چه جوری است. بعد وقتی گزارش 
را آوردند، ما بر مبنای آن تصويب بکنيم. خوشبختانه وقتی سازمان حسابرسی آمد بررسی كرد، 
درآمد  داد فرستاد، خالص سود  بازار  تنظيم  دارايی و ستاد  و  اقتصاد  وزارت  برای  را كه  گزارشی 
شركت فرش از فعاليت های شعبه هامبورگ، صد درصد بود. اين امر به عنوان مالک و مبنا قرار 
گرفت و برخالف نظر بعضی ها كه می گويند اصاًل نمی توانيم فرش ها را بفروشيم و ضرر می كنيم، 

اين طور نيست. تأسيس نمايندگی منجر به ايجاد روندی برای تصميم گيری دولتمردان شد. 
نکته بعدی اين بود كه در زمينه نيروی متخصص مشکل داشتيم، يعنی جذب نيرو و استخدام 
در آن دوران بسيار مشکل بود. خيلی  از ناظرين فنی و نيروهای عرضه كننده فرش و خيلی كسان 
ديگر، تحصيالت ابتدايی داشتند. در اين دوره استخدام هم ممنوع بود. با سازمان امور اداری و 
استخدامی بحث كرديم كه جذب نيرو الزم داريم و نيروهای ما در حال رفتن هستند، بايد چه كار 
كنيم؟ پيشنهاد كردند كه شما يك دوره آموزشی بگذاريد و يك سری نيرو با همکاری سازمان امور 
اداری و استخدامی كشور از طريق امتحان بگيريد. در واقع گفتند كه نيرو پرورش بدهيد تا بعد از 
دو سال فوق ديپلم بگيرند و بعداً جذب بشوند. گفتيم كه برای رشته فرش چيزی تدوين نشده است. 
گفتند كه بنشينيد فکر كنيد، اساتيد مختلف دانشگاهی را دعوت بکنيد و آن را تدوين نمائيد. خوب 
اين الگويی برای ما بود كه توانستيم ظرف شش ماه با همکاری دانشگاه های مختلف در اين زمينه، 
اصول كاردانی فرش را تدوين كنيم. خوشبختانه توانستيم آزمون برگزار كنيم و حدود چهارصد نفر 
در آزمون شركت كردند كه 120 نفر در آزمون كتبی قبول شدند و با شصت نفر مصاحبه كرديم 
و نيروهايی پرورش يافتند كه توانستند به بدنه شركت فرش جذب بشوند. االن اكثر آن ها به سن 

بازنشستگی رسيده اند. 
الزم است به دو نکته ديگر هم اشاره كنم. موردی كه بعد از انقالب داشتيم، ايجاد زيرساخت ها 
و فضاهای محيطی برای شركت فرش بود كه اكثر جاها يا استيجاری بود يا ساختمان های فرسوده 
بسيار  روند  كه  كرديم  بازسازی  يا  خريديم  يا  دوران حدود 21 ساختمان ساختيم  آن  در  داشت. 
مناسبی برای شركت فرش بود. آخرين نکته هم اينکه تا سال 1377ش. بحث فرش های بزرگ 
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پارچه بود كه خيلی ها فکر نمی كردند كه اين كار انجام بشود. اولين تقاضای فرش بزرگ پارچه، 
فرش پنج هزار متری مسجد سلطان قابوس بود. وقتی پيشنهاد آن از طريق يکی از شركت های 
زيرمجموعه وزارت مسکن به شركت فرش ارائه شد، با دوستان مشورت كرديم. بعد با توجه به 
محاسبات متری 2500 دالر قيمت داديم، خوب آن ها مناقصه گذاشتند و دو تا از توليدكننده های 
بخش خصوصی و تعاونی هم قيمت گذاشتند. جالب بود بخش تعاونی متری چهارصد دالر و بخش 
خصوصی متری هشتصد دالر قيمت داده بود. جلسات مختلفی با متصديان مسجد سلطان قابوس 
گذاشتيم و وقتی با آن ها صحبت كرديم، گفتند كه آقا شما چه می گوئيد و اينها چه می گويند؟ 
گفتيم كه شما صاحب اختيار هستيد و می توانيد انتخاب كنيد. بعد چند جلسه چند ساعتی در تهران 
را  مبنا  اين  محاسبات،  براساس  و  است  منطقی  ما  حرف  كه  كردند  قبول  تا  گذاشتيم  مسقط  و 
درست می  گوئيم. گفتند كه خوب چون آن آقايان آمده اند، شما هم بيائيد اينها را شريك كنيد كه 
دست اندركار باشند. ما گفتيم چون شركت فرش، كننده اين كار است، توان اين كار را دارد و يك 
كار اساسی و تاريخی برای ايران خواهد ماند، بايد با توجه به تجربيات اين را انجام بدهد، هرچند 
كه سخت و مشکل است و زحمات زيادی دارد. خوشبختانه طی توافق قرار شد شركت انجام بدهد 
و اثرات آن در كتاب گينس به عنوان يکی از فرش های بزرگ پارچه ثبت شده است. عذرخواهی 

می  كنم از اينکه وقت دوستان را گرفتم«.
 سخنران آخر، خانم مهندس شيرين صوراسرافيل، از محققين و پژوهشگران فرش ايران، در 
خصوص چالش ها و مسائل فرش ايران در دوره معاصر ايراد سخن كردند: »بيشتر خودم را وابسته 
به فرش می دانم، واقعًا افتخار می كنم كه ساليانی است اين زمينه كار را انتخاب كرده ام، چراكه 
به من كمك كرد به مباحث ديگر مانند تاريخ و جامعه شناسی هم وارد شوم. البته در آن زمينه ها 
ادعای زيادی ندارم و كارآموز بودم ولی خوب بيشتر استفاده كردم. بحث هايی كه می شود، غالبًا در 
زمينه فرش است. به هرحال سال هاست در اين مسئله كار می كنم و خود به خود به بخش های ديگر، 
به خصوص تاريخ هدايت شدم. االن بيشتر ترجيح می دهم خودم را يك مورخ فرش و جامعه شناس 
و حتی مردم شناس بدانم. خوشبختانه در زمينه كاشان، برای من يك سکوی پرتابی شد و نتيجه 

آن به تاريخ واقعی فرش ايران انجاميد .
به نظر من بايد هنر فرش بگوئيم، نه صنعت فرش و من با كلمه صنعت به كل مخالف هستم، 
البته هنر مطلق هم نمی گويم ولی حتی اگر در رفوگری يا پرداخت هم به هنر نزديك می شود، بايد 
لفظ هنر به كار گرفته شود. اينکه به خصوص در گذشته به كارهای توليدی لفظ صنعت را اطالق 
می كردند، پسنديده نيست. شايد اين امر برای فرهنگستان مسجل بشود و اين پديده استثنائی، 
لفظ خاصی پيدا كند. به لحاظ تاريخی )چون وقت من كم است فقط در حد اشاره می گويم(، بيشتر 
كتاب ها را كه نگاه می كنيد، بحث فرش پازيريك يا دوره صفويه مطرح است كه غالبًا هم تکرار 
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است. متأسفانه دو بخش از تاريخ فرش ما كامال ناشناخته مانده است؛ يکی بحث قاجار و ديگری 
از داخل  نکاتی است كه  اينهايی كه می گويم، مستند است چون  اول است.  پهلوی  بحث دوره 
نوشته های مورخين، اقتصاددانان، جامعه شناسان، تاريخ دان ها، جهان گردها و حتی گزارشات يکی 

دو كتاب خوب علی اكبر بيگی در خصوص اسناد صنعت فرش درآورده ام. 
می خواهم بگويم با اينکه از دوره قاجار اسناد زيادی در خصوص فرش نداريم، ولی تاريخ فرش 
به يك دوره چهل ساله قبل از شركت فرش برمی گردد كه دوره بسيار مهمی است. در واقع بعد 
از صفويه، حدود 150 سال فرش نداشتيم، البته نه به معنای اينکه فرش به طور مطلق نبود. شما 
می دانيد كه آن زمان جامعه فئودالی بود و عشاير، قشقايی ها و بختياری ها قدرتمند بودند. به همين 
دليل همان زمانی كه ما به داليل مختلف فرش شهری نداشتيم، فرش بافی عشاير با شدت و قوت 
وجود داشت. آن زمان عثمانی ها و روس ها به فرش شهری لطمه وارد كرده بودند و كرمان را كه 
آغامحمدخان از بين برده بود، كاشان هم بر اثر زلزله و قحطی از بين رفته بود و جمعيت آن از 40 
هزار به 7 هزار نفر رسيده بود. در واقع فرش بافی در مناطق شهری عماًل از بين رفته بود. حتی 
اصفهان هم تقريبًا تا آخر دوره قاجار فرش بافی پيشرفته ای نداشت. پس در همين دوران، بسياری 
از فرش های بختياری را می  بينيد كه بسيار زيبا هستند. آن فرش بزرگ پارچه زيِرپای كمال الملك، 
در تابلوی معروف تاالر آئينه، فرش مشك آباد است، يعنی فرشی است كه داخل روستاها و عشاير 

و اطراف اين مناطق بافته شده بود. 
بيان  ايران  به  خارجی ها  ورود  برای  كه  نظراتی  علی رغم  بکنم  تأكيد  می خواهم  اينجا  من 
از  اين زمينه كنار بگذاريم. كمپانی های خارجی به علت شناختی كه  بايد تعصب را در  می شود، 
اروپا داشت، به حيات اين فرش  ايران در خارج و  ايران داشتند يعنی عرضه ای كه فرش  فرش 
كمك كردند. اينکه بپذيريم يا نپذيريم، خارجی ها اين كار را كردند. البته با خود استثمار هم آوردند، 
به علت كارگر ارزان و بهره كشی و اينکه روستائيان را به بيگاری می گرفتند و خيلی از اين مسائل 
را با خود آوردند. از جمله اينکه رنگ های خارجی را هم آوردند ولی آن  رنگ ها هم ارزان و گران 
داشت. به هرحال آن ها واقعًا توليدكننده بهترين فرش های ايران شدند، چون اكثريت فرش هايی 
كه می بينيم، متعلق به اينهاست، يعنی آنچه االن در بازار به عنوان فرش 150 سال پيش عرضه 
می شود، مربوط به اينهاست. متأسفانه اطالعات درستی در اين زمينه ارائه نمی شود. اواًل اينها فرش 
ايران را انحصار كردند يعنی كمپانی های زيگلر و چندين شركت بزرگ ديگر، ارامنه و يهوديان 
به علت آشنايی با فرش های ايران در خارج، توانستند به اين نقشه ها دسترسی پيدا كنند و حتی 

طراح های ايرانی را انحصار كردند. 
بايد در اينجا به مطلبی اشاره كنم. آن زمان طراحانی مثل حسن خان، زمان خان و محمد خان 
طراحی می كردند. يك روز ما را خواستند به دليل ديدن نقشه ها را ببينيم. ديدم در حال ترميم نقشه 
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هستند و يك گوشه آن را چسب زده اند! نگاه كردم و ديدم از حسن خان است. بعد گفتم كه آقا، شما 
اين نقشه ای را كه می خواهيد چسب بزنيد، مربوط به يکی از برجسته ترين طراح های كرمان است. 
بيشتر نقشه های كرمان به شركت فرش منتقل شد كه اسناد تاريخی بسيار با ارزشی هستند. در 
دوره قاجار متأسفانه كار به جايی می رسد كه به حدی كمپانی های خارجی ما را پر می كردند كه حتی 
طراح و نقشه نداشتيم، به طوری كه تجار و بازرگان ها شکايت می  كردند كه اين خارجی ها نمی گذارند 
ما از نقشه ها استفاده كنيم و بيست تا نقشه بيشتر نداريم. اين را كه می گويم، واقعيت تلخی است. 
به هرحال تا اواخر قاجار تنها نقاش )منهای آن طرح های قهوه خانه كه اواخر قاجار و اوايل پهلوی 
كشيده می شد(، ميرزا علی اكبر )پدر رضا وفا طراح بزرگ كاشان( بود. اينها در مدرسه سنايی غزنوی 
بودند و عموی ميرزا نصراهلل خان هم بود، يعنی اينها با هم فاميل هستند. من شرح حال همه اينها را 

نوشته ام كه افسری ها، محسن صانعی ها، الهوتی و ... فرزندان چهار برادر در كاشان بودند. 
الزم است به اين مسئله اشاره بکنم با اينکه كاشان بنيان گذار يکی از بهترين فرش بافی های 
شهری ما بود، ولی در واقع شروع تسريع فرش را بايد از اراک بگيريم، چون سابقه فرش بافی  آن 
جلوتر است. به علت اينکه كمپانی های خارجی بيشتر در اراک و كرمان سرمايه گذاری می كردند. 
سال  تا  داريم،  محمدشاه  دوره  اواخر  از  يعنی  دارد،  بسياری  بحث  جای  كاشان  در  محتشمی ها 
1890م. در واقع اين يك برند است كه بدانند محتشم چه كسی بوده است. عمده محتشمی ها هم 
تاجر قماش بودند و چهار تا فرش بيشتر ندارند. متأسفانه يکی از رهاوردهای كمپانی های خارجی 
اين بود كه تمام قماش ما را از بين بردند و با آوردن پارچه ها، فرش هم شروع به رشد كرد. بعد در 
اواخر قاجار و با آمدن مشروطه، در اين دوران كوتاه سيزده چهارده ساله قبل از آمدن رضاشاه، يك 
مقدار به فرش توجه می كنند، منتها قدرت اجرايی نداشتند. در واقع يك سری قوانينی را می نويسند 
كه اين آئين نامه ها مبنايی برای دوره رضاه شاه شد كه منجر به شکل گيری مؤسسه قالی شد كه 
يکی از بزرگ ترين هنرستان های هنری كشور بود. در سال های 1310ش. يا قبل از شركت فرش، 
استادهای بزرگی از طراح و نقاش و مينياتوريست در اين مدرسه انتخاب می  شدند. از جمله رضا 
وفا، علی اشرف كاشانی و تعداد زيادی از طراحان رضاشاه برای فرش های بزرگ پارچه برای كاخ 

گلستان و سعدآباد سفارش گرفتند. 
زمانی كه كتاب طراحان را می نوشتم، از هنرستان كمك خواستم كه متأسفانه همکاری نکردند. 
بعضی از اين طراح ها در گوشه وكنار و اطراف بيغوله ها رها شده بودند، از جمله هادی اقدسيه و 
غالمحسين صديق اسکندانی كه به شركت فرش آمدند. اين تاريخ خيلی جالب و درخشان است. 
رضاخان را به خاطر جنبه های استبداد و خفقان و روشنفکركشی سرزنش می كنند و من به اين 
جنبه ها كاری ندارم ولی او به رشد صنايع ملی خيلی كمك كرد. همين مدرسه صنايع قديمی را كه 
می گويم، بسياری از بهترين هنرمندان طراح و مينياتوريست ها مثل هادی خان تجويدی، طاهرزاده 
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و بهزاد كه داستان آن را در كتاب طراحان نوشته ام، در اين مدرسه بودند. داستان خيلی مفصلی دارد 
كه چه جوری رفتاری می  كند كه باعث می شود هنرجوهای آن مدرسه عليه او شورش می كنند و 
قهر می  كند، می رود و اجازه نمی دهد كه اسم بسياری از طراحان در كنار نقشه ها نوشته شود. االن 
تعداد زيادی نقشه در دست ميراث است كه به امضای طاهرزاده است كه از شاگردهای آن مدرسه 
بوده است، البته بعضی از اينها را به تركيه برده بود. وقتی به او اعتراض می كنند، می  گويد كه من 

اينها را خريده ام، درصورتی كه حرف بی ربطی بود، به دليل اينکه مال دولت بود. 
تاريخ نويسان، سينوس دار  از  تاريخ را خوب بخوانيم، به گفته بسياری  اين  اگر ما  به هرحال 
است يعنی به اوج می رود، بعد به دوره فرود می رسد. در مورد فرش هم مثل ساير مسائل اجتماعی، 
دقيقًا همين طور است. هر وقت به دوره اوج رسيد، ضد خود پرورش داد و فساد در آن رشد كرد. 
بی گره بافی، جفت بافی، نقشه های چاپی، تابلوبافی و كامپيوتر كه همه اينها مباحث مربوط به خود 
را دارد كه آقای محسنی سابقه آن را گفتند. من چهل سال است كه اينها را گفته، نوشته و تکرار 
است كه  نبوده  اراده ای  ولی عماًل هيچ وقت  تکرار می شود  اين حرف ها  و خيلی وقت ها  كرده ام 
جلوی آن گرفته شود. در دوره جنگ جهانی اول، فرش ايران به اوج رسيد، چون اروپايی ها رفتند 
و قدرت اقتصادی آمريکا بود كه با خود، طرح معروف ]دوبی ساروق[ را آورد و فرش به اوج رسيد. 
زمان ركود اقتصادی آمريکا سال 1920م. دوباره فرش سقوط كرد و بعد به زمان جنگ جهانی دوم 
می رسيم، يعنی سه دوره داشتيم. در اين مدرسه برای صنايع قديمه آئين نامه نوشته شده بود كه 

چطور رنگ را احياء كنيم و بازسازی نقشه ها، تربيت طراح و رنگرز هم انجام می شد.
سال های  همان  آن  اوج  تاريخی،  لحاظ  به  ولی  بودند  را  آن  عملی  تاريخ  آقايان  به هرحال 
1340ش. است. بعد وقتی شركت فرش ايجاد می شود، تمام ميراث اين شركت شرق و قالی بافی 
و كمپانی های خارجی از جمله مؤسسه ای كه در كرمان بود، آن عمارت فرنگی اراک و چند جای 
دوره  اوايل  از  را  ملی  توليد  ايجاد  و  ما طراحی  به شركت فرش می رسد.  نقشه ها،  تمام  با  ديگر 
رضاشاه به بعد داريم و شما قبل از آن هيچ نوع فرشی نمی بينيد. آن زمان نقشه جدول بندی وجود 
نداشت و طراح ها به نوعی آزاد شده بودند و می توانستند برای خود مستقل باشند. بعد هم رضاشاه 
اين كار مفيد را می كند كه همه اينها را ملی می كند و در اختيار شركت فرش می گذارد. شركت 
فرش هم واقعا برای يك دوره چهل ساله به دليل وجود طراح های بسيار خوبی مثل اسکندانی و 
جلفی كه شرح حال آن ها هست، دوره درخشانی را طی می  كند كه سايه آن بر سر فرش های ديگر 
می افتد. اميدوارم اين بخش از تجارت ما اصالح شود و اگر كارگر را راضی داشته باشيد، ديد كيفی 
خوبی داشته باشيد و شرايط كار درست باشد، همه مسائل قابل اصالح است، به شرط اينکه همت 

و اراده آن باشد«.
بعد از صحبت های خانم صوراسرافيل، آقای محسنی به چند نکته ای جهت تکميل صحبت های 
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خودشان اشاره كردند:
»اينکه خانم صوراسرافيل در خصوص عشايری فرمودند، بايد بگويم عشايری ها هنری دارند 
كه در هنر شهری بافی نيست، بداهه بافی و بداهه آفرينی است و هر چيزی كه در ذهن اوست، 
نقشه را خلق می كند. ما حدود ده منطقه عشايری از تركمن، تبريز و آذربايجان داريم تا كردستان 
و سمت غرب. اينها بداهه آفرين و بداهه باف هستند. همچنين با تأسيس شركت فرش، رضاشاه سه 
شخصيت را در ايران نگه داشت؛ يکی آقای هيلدی براند1 در مركز سهامی فرش تهران به عنوان 
رئيس كل شركت فرش، يکی هم آقای رابرت سيموس2 كه سال 1350ش. آمد كه دوباره از من 
برای فرانسه فرش خريد و نفر سوم تيمو ياناكی3 كه در كرمان بود. تا زمانی كه اينها مايل به 
همکاری بودند، شركت فرش آنان را پذيرفت. استاد عرب زاده هم فراموش شده است كه هم طراح 
و نقاش و هم رنگرز و بافنده بود. اگر به موزه فرش ايشان برويد، می بينيد چه تابلوهای را خلق 
كرده است. منظره فردوسی و محمود غزنوی را طراحی كرده كه يکی ايستاده و ديگری نشسته 
است و خودش هم آن را بافته است. نقاشی فرش بايد تعريف بشود و پرسپکتيو ندارد و نگارگری 

است«.
در پايان جلسه تعدادی از دوستان از جمله دكتر بصام فر، استاد اهلل داد به نکاتی اشاره كردند 
و پرسش و پاسخ حضار هم حدود ده دقيقه  ادامه يافت. جلسه ساعت دوازده و پانزده دقيقه پايان 

پذيرفت. 
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