
گفت وگو با علیرضا قاسم خان، دبیر  بخش فیلم همایش ملی »فرش، سّنت، هنر« 

فرش در نگره فیلم سازان در 
یک صد سال اخیر

داود احمدی بلوطکی 

فرهنگســتان هنــر بــا توجــه بــه رســالت و اهــداف فرهنگــی هنــری 
خــود اقــدام بــه برگــزاری همایشــی بــا عنــوان »فــرش، ســّنت، هنــر« 
ــا اتــکا بــه دو  کــه در ســه بخــِش مســتقل امــا همســو، و ب کــرده اســت 
کــه هستی شناســی و شــناخِت هویــت فــرش  اصــِل ســّنت و هنــر 

ی آن اســت، برگــزار می شــود.  گــرو دســتباف در 

علیرضــا قاســم خان دبیــِر  بخــش فــرش در نگــره فیلم ســازان اســت. 
کرده ایــم تــا  گفت وگویــی  بــا ایــن هنرمنــد نام آشــنای ســینمای ایــران 

کار در دبیرخانــه فیلــم ایــن همایــش بگویــد. بــه مــا از رونــد 

□
ــش  ــن همای ــداف ای ــت و اه کلی ــا از  ــرای م  ب

ً
ــا ــث، لطف ــروع بح ــرای ش ب

بگوییــد.
کــه عمومــًا بــر  ایــن همایــش شــامل بخش هایــی مختلــف اســت 
اســاس فرش هــا و بافته هــای تصویــری ایــران در مناطــق مختلــف 
گرفتــه اســت. در یکــی از بخش هــای ایــن همایــش،  کشــور شــکل 
کــه فــرش ایرانــی در  یعنــی بخــش فیلــم، در ایــن بــاره بحــث می شــود 

گرفتــه اســت. نگــره  فیلم ســازان ایرانــی چگونــه شــکل 

ســینمای ایــران بــا قدمتــی دیرینــه و در حــدود 1۲0 ســال، بــه انحــای 
کــرده  یــخ پــر فــراز و نشــیب خــود، بــه فــرش توجــه  مختلــف در تار
جــاری  آن  در  آیینــی  هــم  اســت؛  ایرانــی  بافتــه ای  فــرش  اســت. 
اســت، هــم بخــش بزرگــی از هنــر ایرانــی اســت و هــم اقتصــاد ایرانــی 
را در دوره ای شــکل داده اســت. بــه هــر حــال، در ابعــاد مختلــف در 
زندگــی مــا ایرانیــان نقــش داشــته اســت. مــا در ایــن همایــش تــاش 
ــاره ایــن موضــوع، یعنــی فــرش،  ــه نگــره فیلم ســازان درب ــا ب ــم ت کرده ای



اســت.  آن  یخــی  تار بحــث  توجه هــا،  ایــن  از  یکــی  کنیــم.  توجــه 
کــه بپــردازد  تحقیقــی چندماهــه در ایــن بــاره در حــال انجــام اســت 
یــخ ســینما دربــاره فــرش ســاخته  کــه در طــی تار بــه اینکــه فیلم هایــی 
هــم  و  اســت  فیلم شــناخت  هــم  تحقیــق  ایــن  کدام انــد؟  شــده، 

به نوعــی، پژوهشــی تحلیلــی در ایــن موضــوع. 

کــدام فیلم هــا بیشــتر مــد نظــر شماســت؟ و ســینمای ایــران را بــا ایــن 
نگــرش، از چــه ســالی بررســی می کنیــد؟

و  آن،  از  بعــد  و  اســامی  انقــاب  از  قبــل  دوره  بــه  رونــد  ایــن  در 
کرده ایــم.  توجــه  انیمیشــن  و  داســتانی  و  مســتند  حوزه هــای  در 
کنــون پــی  یخــی، از ســال 1۳۲۵ تا یعنــی مطالعــات را از لحــاظ تار
کرده ایــم:  گرفته ایــم و ایــن مطالعــات را در چنــد محــور پایه گــذاری 
بخــش  و  اســامی،  انقــاب  از  قبــل  داســتانی  و  مســتند  بخــش 

اســامی. انقــاب  از  بعــد  انیمیشــن  و  و داســتانی  مســتند 

کــه می توانیــم  گــردآوری شــده  کنــم؛ مجموعــه ای  ایــن را هــم اضافــه 

کــه بــرای اولیــن بــار، بــا تصاویــری  بگوییــم متــن مکتوبــی اســت 
یــا  و  شــده اند  ســاخته  فــرش  دربــاره  کــه  فیلم  هایــی  از  متفــاوت، 
می شــود.  منتشــر  اســت،  شــده  توجــه  فــرش  بــه  آن  در  به نوعــی 
کتــاب را انتشــارات فرهنگســتان هنــر در ایــام ایــن  إن شــاءاهلل ایــن 
کــرد و پژوهشــگران و صاحب نظــران دربــاره  همایــش منتشــر خواهــد 

کــرد.  آن اظهارنظــر خواهنــد 

کرده ایــد؟  لحــاظ  هــم  را  فیلم ســازان  نظرهــای  آیــا  ارتبــاط،  ایــن  در 
اســت؟ شــده  اندیشــیده  بــاره  ایــن  در  تمهیداتــی 

در ایــام برگــزاری ایــن همایــش، نشســتی بــا بعضــی از فیلم ســازان 
برگــزار  فیلم ســازان«  نگــره  در  »فــرش  موضــوع  بــا  صاحب نظــران  و 
گــر اوضــاع و شــرایط بیمــاری همه گیــر کرونــا ایــن اجــازه  خواهــد شــد. ا
ــا رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی  ــه مــا بدهــد، ایــن نشســت ب را ب
ــا مخاطبــان هــم در  ــا حضــور عاقه منــدان برگــزار خواهــد شــد، ت و ب
کننــد و هــم به واســطه آن، مجموعــه فیلم هــا  ایــن نشســت شــرکت 
ایــن  نــداد،  را  دعــوت  و  برگــزاری  اجــازه  شــرایط  گــر  ا ببیننــد.  را 
تــا نظرهــای  نشســت  به صــورت غیرحضــوری برگــزار خواهــد شــد 
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ایــن  در  برســانیم.  عاقه منــدان  اطــاع  بــه  را  صاحب نظــران  ایــن 
مجموعــه، بخش هــای متفاوتــی را از فیلم هــای داســتانی و مســتند، 
کتــاب نــام  کــه در  بــا همــکاری ســازمان ها و نهادهــا و افــراد مختلفــی 
کرده ایــم. امــا همین جــا الزم می دانــم  آنهــا آمــده اســت، جمــع آوری 
کمــک  کــه  کنــم  گلســتان یــاد  کاخ  تــا از فیلم خانــه ملــی ایــران و 

ــع مهــم را ببینیــم. ــا بتوانیــم بعضــی از مناب ــا م ــد ت کردن شــایانی 

کــه در حــوزه   ایرانــی  فــرش  کــه می دانیــد قدیمی تریــن  همان طــور 
گلســتان نگهــداری می شــود. مــن و  کاخ  فــرش تصویــری اســت، در 
کتابــی  کنــار ایــن دو موضــوع، یعنــی  کردیــم تــا در  همکارانــم تــاش 
کــه بــدان اشــاره شــد و خــود نشســت، فیلــم کوتاهــی دربــاره ایــن فرش 
یم. خوشــبختانه مرحلــه تصویربــرداری آن بــه اتمــام  ارزشــمند بســاز
رســیده و در حــال حاضــر بــه تدویــن مقدماتــی و تصویرســازی های 
انیمیشــن آن مشــغولیم. إن شــاءاهلل جزئیــات دیگــر ایــن فیلــم را در 

آینــده در اختیــار دوســتان قــرار خواهــم داد.

فــرش چنــدان مــورد توجــه و دغدغــه فیلم ســازان نبــوده اســت. بــا توجــه 
ــه  ــرش از چ ــه ف ک ــد  ــه، بفرمایی ــن مقول ــه ای ــی ب ــراف حضرت عال ــه ِاش ب

گرفتــه اســت؟ زمانــی دســتمایه فیلم ســازان قــرار 
انقــاب اســامی، در حــوزه ســینمای  از  ایــران در قبــل  ســینمای 
داســتانی اساســًا بــه موضــوع فــرش نپرداختــه اســت، امــا در حــوزه 
ــامی  ــاب اس ــد از انق ــت. بع ــه اس ــورت پذیرفت ــر ص ــن ام ــتند ای مس
هــم  و  مســتند  هــم  یــم،  دار ســینمایی  فیلــم  هــم  فــرش  بــه  راجــع 
را بررســی  کرده ایــم نگــره فیلم ســازان  کل ســعی  انیمیشــن. مــا در 

یــم اطاعــات می دهیــم. کــه دار کنیــم؛ در عیــن حالــی 

از  مثــال  به طــور  دیده ایــم؛  را  فیلم هــا  همــه  کــه  یــم  ندار ادعــا  مــا 
فیلم هــای تلویزیونــی فقــط بــه فیلم هــای درجه یــک و ارزشــمند در 
ــد  ــه فاق ک حــوزه فیلم هــای مســتند دقــت داشــته ایم و فیلم هایــی را 
ارزش فیلم ســازی بوده انــد، در نظــر نگرفته ایــم. مــا بــه فیلم هایــی 
کــه از منظــر فیلم ســازی حافــظ ارزش هایــی بوده انــد؛  پرداخته ایــم 
کــه  اســت  ایــن  منظورمــان  و  ســینماییم  حــوزه  کارشــناس  چــون 
فــرش در حــوزه ســینمای ایــران چــه معنــی ای مــی داده اســت. بــا 
ــاره موضــوع فــرش  کــه در آن ســعی شــده تحلیلــی درب کتــاب،  ایــن 

ارائــه شــود، می توانیــم بگوییــم بــرای اولیــن بــار، مــا تحلیلــی در ایــن 
موضــوع، یعنــی فــرش، ارائــه خواهیــم داد.

گر مطالبی هست بفرمایید. برای جمع بندی ا
فضایــی  در  تحلیل هــا،  و  بررســی  و  نقــد  حوزه هــای  در  مــا 
یــخ  بین رشــته ای زندگــی می کنیــم. نمی توانیــم صرفــًا راجــع بــه تار
ــه تحلیل هــا  ــه مــوارد ریــز آن و این گون ســینما حــرف بزنیــم بی آنکــه ب
اشــاره نکنیــم. از آن طــرف هــم، نمی توانیــم بــه فــرش به عنــوان هنــری 
ــای  ــر بخش ه ــا دیگ ــش را ب ــال ارتباط ــن ح ــم و در عی کنی ــاره  واال اش

زندگــی و دیگــر هنرهــا در نظــر نگیریــم.

کــردن  شــاید یکــی از هدف هــای مهــم ایــن نشســت، ارتبــاط پیدا
و نزدیک کــردن ایــن دو حــوزه اســت؛ تــا بدانیــم در ایــن صــد ســال 
کرده ایــم و در عیــن حــال ببینیــم بــرای  کار  قدمــت ســینما، مــا چــه 
یــم. ایــن می توانــد بــه ســندی قابــل اســتناد  آینــده چــه برنامــه ای دار
تبدیــل شــود و در عیــن حــال ســرآغاز حرکتــی بــرای فعالیت هــای 
هــم  بین رشــته ای  مطالعــه ای  ســرآغاز  اقــدام،  ایــن  باشــد.  مشــابه 
ــرای آینــده  ــه و زمینه ســاز قدم هــای خوبــی ب ــد نمون هســت و می توان

ــران باشــد.  جامعــه هنــری ای

یخــی دیگــر  یــخ ســینما، بایــد بــه مطالعــات تار در حــوزه مطالعــه تار
یــخ ســینما را در ارتبــاط بــا موضوعــات  حوزه هــا نیــز پرداخــت. مــا تار
مختلــف نیــز بایــد پــی بگیریــم. البتــه بعضــی از ایــن مطالعــات 
و  کــودکان  حــوزه  زنــان،  حــوزه  در  مثــًا  اســت؛  گرفتــه  صــورت 
نوجوانــان. امــا در دیگــر حوزه هــا هــم بایــد همیــن اقدامــات صــورت 
کنیــم.  ترســیم  ســینما  بــرای  جامــع  یخــی  تار بتوانیــم  تــا  بگیــرد 
کــه دســتاورد ایــن نشســت، تکــه ای از پــازل  گفــت  می شــود این گونــه 
یــخ ســینمای ایــران در ارتبــاط بــا موضــوع فــرش اســت و در  کلــی تار
مقابــل، فــرش هــم به وســیله ســینما خــودش را هــم می شناســد و هــم 
گــر فیلم ســازان  گــر ضعفــی دارد دیــده خواهــد شــد. ا می شناســاند. ا
گفتــه خواهــد شــد. و مهم تــر از آن اینکــه،  بــدان توجــه نکرده انــد، 
ایــن  حــرف  کرده انــد؟  توجــه  مقولــه  ایــن  بــه  چگونــه  فیلم ســازان 
کمــال بــه ایــن حــوزه مهــم توجــه شــده اســت.  کــه تمــام و  نیســت 
مــا می خواهیــم بگوییــم چگونــه توجــه شــده اســت و بــا ایــن دقــت، 

یــم. بدانیــم در آینــده چــه قدم هایــی بایــد بردار


