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گفت وگو با تورج ژوله؛ دبیر علمی همایش فرش، سّنت، هنر

هویت فرش ایرانی باید بازنمایی شود

داود احمدی بلوطکی

بــه رســالت  بــا توجــه  ایــران  فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســامی 
یــدادی مهــم  و اهــداف فرهنگی هنــری خــود اقــدام بــه برگــزاری رو
در  ایــن  از  پیــش  اســت.  کــرده  هنــر«  ســّنت،  »فــرش،  عنــوان  بــا 
ــه، دبیــر علمــی ایــن همایــش، در  ــورج ژول شــماره 33 ایــن نشــریه، ت
کلیــات برگــزاری همایــش را بــرای خواننــدگان  کوتــاه  گفت وگویــی 
آخریــن  دیگــر  گفت وگویــی  در  نیــز  شــماره  ایــن  در  کــرد.  تشــریح 
ایشــان جویــا  از  را  ایــن همایــش  بــا  مرتبــط  و جزئیــات  اطاعــات 

می خوانیــد. ادامــه  در  کــه  شــدیم 

دســتی  صنایــع  و  ســنتی  هنرهــای  گــروه  عضــو  ژولــه،  تــورج 
فرهنگســتان هنــر، در زمینــه ارســال مقــاالِت رســیده بــه دبیرخانــه 
ــه  ــدی مواج ــی ج ــا چالش ــا ب ــاالت، م ــش مق ــت: در بخ گف ــش  همای
هــدف  تــا  کوشــیدیم  کردیــم،  منتشــر  کــه  فراخوانــی  در  بودیــم. 
اصلــی همایــش، منطبــق بــا عنــوان آن باشــد، امــا بــرای بســیاری 
کــه البتــه اغلــب از جامعــه دانشــگاهی اند، موضــوع  از مخاطبــان 
قــدری شــفاف نبــود و بعضــی بــا ابهــام مواجــه شــدند و پرســش هایی 

کردنــد. در ایــن بــاره مطــرح و بــه دبیرخانــه همایــش ارســال 

و  علمــی  گــروه  توجــه  همایــش،  عنــوان  انتخــاب  در  گفــت:  ژولــه 
اجرایــی بــه ضرورت هــا و ُمعضــل امــروز فــرش ایــران بــود. در ایــن بــاره 
کیــدی ویــژه بــر موضــوع ســّنت و وجــه هنــری فــرش ایــران داشــتیم؛  تأ
یکــرد بــه »ســّنت و  اینکــه هویــت فــرش ایرانــی در ایــن همایــش بــا رو
گیــرد؛  هنــر«، مــورد توجــه و بازنمایــی خانــواده بــزرگ فــرش ایــران قــرار 
کثــر قریــب  زیــرا موضــوع هویــت در فــرش ایــران زمینــه اصلــی در ا
کمیتــه علمــی  بــه اتفــاق مشــکات امــروزی آن اســت. ســرانجام 

کــرد. همایــش، عنــوان »فــرش، ســّنت، هنــر« را تأییــد 

فــرش  یخــی  تار ســّنت های  دربــاره  همایــش  ایــن  علمــی  دبیــر 
ــّنت های  ــر از س ــران متأث ــتباف ای ــرش دس ــح داد: ف ــتباف توضی دس

یخــی اســت و در طــی صدهــا، بلکــه هــزاران ســال بــه زمــان مــا  تار
بــاور  بایــد  بــه ویژگی هــای نهفتــه در آن  بــا توجــه  و  رســیده اســت 
کل بافندگــی در زندگــی ایرانیــان،  کــه فرش بافــی و به طــور  داشــت 
کان ماســت. ایــن ســّنت در  کهــن و رســیده از نیــا به مثابــه ســّنتی 
طــول زمــان و همــراه بــا عامــل خاقیــت، بــه حــوزه هنــر وارد شــده 
یــخ هنــر  ــه همیــن دلیــل فرش بافــی جایگاهــی ویــژه در تار اســت و ب
ایــران دارد. بــا چنیــن نگاهــی، از پژوهشــگران و نویســندگان دعــوت 
شــده اســت تــا فــرش ایــران را از زوایــای مختلــف نظیــر طــرح، رنــگ، 
یــخ و مباحثــی از ایــن دســت مــورد توجــه قــرار دهنــد  مــواد اولیــه، تار
کننــد؛ بنابرایــن  ــه همایــش ارســال  ــرای دبیرخان و مقــاالت خــود را ب
گســترده امــکان ارســال مقالــه بــرای  در هــر زمینــه ای و به صــورت 
گرایش هــای مختلــف مهیاســت. در ایــن  همــه عاقه منــدان و بــا 
کــه در  یفــی ســاده و مشــخص نیــز از ســّنت و هنــر ارائــه شــد  بــاره تعار

وب گاه همایــش درج شــده اســت.

کنــون در زمینــه فــرش برگــزار شــده  کــه تا تــورج ژولــه بــه همایش هایــی 
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ــران  ــم عــادت جامعــه علمــی فــرش ای گمان ــه  گفــت: ب کــرد و  اشــاره 
گذشــته شــاهد آنهــا  کــه در دو دهــه  ــــ بــا توجــه بــه همایش هایــی 
بوده ایم ــــ همــان شــیوه های متــداول در طبقه بنــدی موضوعــی فــرش 
ــرح  ــرزی، ط ــه و رنگ ــواد اولی ــخ، م ی ــای تار ــه در آن، بخش ه ک ــت  اس
ــت.  ــوده اس ــان ب ــه مجری ــورد توج ــی و... م ــائل اجتماع ــه، مس و نقش
یکــرد ایــن همایــش نیــز جــدای از ایــن نیســت. خوشــبختانه پــس  رو
از توضیحــات تکمیلــی و تشــریح موضــوع بــرای مخاطبــان، جریــان 

ارســال مقــاالت علمــی بــه آغــاز شــد.

کــه بــازه زمانــی بــرای موضوعــات مقــاالت  ژولــه بــا بیــان ایــن مطلــب 
گفــت: موضوعــات نه فقــط می تواننــد متنــوع باشــند،  وجــود نــدارد، 
ــازه زمانــی می توانــد مــورد توجــه  ــا چنــد ب بلکــه هــر موضــوع در یــک ی
گســتره بــزرگ  گیــرد. در واقــع جریــان ســّنت و هنــر در  نویســنده قــرار 
یــخ فرش بافــی ایــران، از ســده های پیــش از میــاد تــا دوره معاصر،  تار
می توانــد دســتمایه پژوهشــی و نگارشــِی نویســندگان مقــاالت باشــد. 
ــه  ک ــه را  ــی، آنچ یخ ــع تار ــر مقط ــد از ه ــاالت می توانن ــندگان مق نویس
در حــوزه فــرش دســتباف و ترجیحــًا بــا مقولــه ســّنت و هنــر آمیختــه 
یافــت  باشــد، موضــوع مقالــه خــود قــرار دهنــد. خوشــبختانه چــرخ در
کنــون حــدود ســی چکیــده و اصــل  مقــاالت بــه حرکــت درآمــده و تا
کــه داوران در حــال بررســی  مقالــه بــه دبیرخانــه همایــش ارســال شــده 

ــد. ایــن مقاالت ان

ــه توضیــح بخــش نمایشــگاهی ایــن همایــش پرداخــت و ادامــه  او ب
عنــوان  بــه  نزدیــک  یکــردی  رو نیــز  نمایشــگاهی  بخــش  در  داد: 
همایــش در پیــش گرفته ایــم و موضــوع نمایشــگاه، بــا توجــه بــه عنــوان 
کنــون  و اهــداف همایــش در وب گاه همایــش اعــام شــده اســت و ا
یافــت تصاویــر قالی هــا و معرفــی نمونه هــای مختلفــی  در حــال در
هســتیم.  قالی هایــی  چنیــن  مالــکان  و  مجموعــه داران  ســوی  از 
یخــِی تصویــری«  عنــوان ایــن بخــش از همایــش را »گره بافته هــای تار
ــه  ــران ب ــی ای ــی در فرش باف ــّنت تصویرباف ــینه س ــرا پیش ــم؛ زی برگزیدی
ــدد و عاقه منــدان و متخصصــان فــرش،  ــخ می پیون ی هزاره هــای تار
کــرده  گذشــته را پیگیــری  یخــی در دهــه  گــر یافته هــای جدیــد تار ا

ــا مســتندات ایــن مدعــا آشــنایند. باشــند، ب

دبیــر علمــی همایــش دربــاره اهــداف اصلــی ایــن نمایشــگاه توضیــح 
گفــت: هــدف اصلــی مــا در ایــن نمایشــگاه، توجــه بــه  بیشــتری داد و 
یخــِی تصویربافــی اســت و اینکــه در دوره معاصــر، به ویــژه  جریــان تار
در دهه هــای اخیــر، چگونــه ســّنت تصویربافــی در مســیری متفــاوت 
نمایشــگاه  ایــن  در  اســت.  گرفتــه  قــرار  خــود  یخــی  تار جریــان  بــا 
کــه  کــه هم زمــان منتشــر خواهــد شــد، نشــان می دهیــم  کتابــی  و 
چگونــه  روســتایی،  و  شــهری  عشــایری،  مناطــق  در  بافنــدگان 
آثــاری  و  کرده انــد  فرش بافــی  ســّنت  چاشــنی  را  هنــر  و  خاقیــت 
نمایشــگاهی،  بخــش  در  خوشــبختانه  آفریده انــد.  مســحورکننده 
نمونه هــای مختلفــی معرفــی شــده اســت، امــا بــا توجــه بــه اهــداف و 
کــه بــرای ایــن بخــش در وب گاه فرهنگســتان هنــر  ضابطــه خاصــی 
اعــام شــده و البتــه بعضــی محدودیت هــا، از پذیــرش همــه آثــار 

یــم. معذور معرفی شــده 

ــه  گــروه هنرهــای ســّنتی و صنایــع دســتی فرهنگســتان هنــر ب عضــو 
گلســتان اســت،  کاخ  گنجینــه  کــه در  یکــی از فرش هــای نفیســی 
کــه بــرای بخــش نمایشــگاه  گفــت: یکــی از فرش هایــی  کــرد و  اشــاره 

و کتــاِب آن انتخــاب کرده ایــم، در گنجینــه کاخ گلســتان نگهداری 
ــر  ــم امامــی، مدی ــا هماهنگــی و همــکاری ســرکار خان کــه ب می شــود 
آن  گلســتان، عکاســی   کاخ  یخــی  تار فرهنگــی  محتــرم مجموعــه 
بــه نحــو مطلــوب انجــام یافتــه و تصاویــر بســیار خوبــی از آن منتشــر 

خواهــد شــد.

ــار  ــن ب ــرای اولی ــی ب ــن قال ــر ای ــرد: تصوی ک ــان  ــاره خاطرنش ــن ب او در ای
کــه منتشــر می شــود. ایــن فــرش بــا مســاحتی در حــدود 28  اســت 
یخــِی تصویــری اســت.  بــزرگ تار گره بافته هــای  مترمربــع، یکــی از 
بــه دلیــل بعضــی قوانیــن و محدودیت هــا امــکان حضــور قالی هــای 
گنجینــه مــوزه فــرش ایــران میســر نیســت، امــا بــا رایزنــی  تصویــری، از 
کــرات انجام شــده بــا ســرکار خانــم بیضایــی، مدیــر محتــرم  و مذا
مــوزه فــرش ایــران، تصاویــر حداقــل دو نمونــه از قالی هــای تصویــری 
کنــار دیگــر  آن مــوزه نیــز در ابعــادی تقریبــًا مشــابه بــا ابعــاد اصلــی، در 
قالی هــا در یکــی از تاالرهــای ســاختمان مرکــزی فرهنگســتان هنــر، 

گذاشــته خواهــد شــد. بــه نمایــش 

کــه در دســت تألیــف و تدویــن  کتاب هایــی  تــورج ژولــه در ادامــه بــه 
کــرد و ادامــه داد: ایــن همایــش  نهایــی بــرای انتشــار اســت اشــاره 
کتــاب  کــرد؛  کتــاب را به عنــوان دســتاورد خــود ارائــه خواهــد  ســه 
گره بافته هــای  نمایشــگاه  کتــاب  منتخــب،  مقــاالت  مجموعــه 
کتــاب فیلم شــناخت فــرش ایــران. البتــه بــه  یخــی، و  تصویــرِی تار
ُکویــد19، شــاید  دلیــل شــرایط غیرقابــل پیش بینــِی بیمــاری همه گیــر 
امــا در هــر صــورت،  برگــزار نشــود،  بــه شــکل متعــارف  نمایشــگاه 
کتــاب نمایشــگاه را منتشــر و آثــار منتخــب را به صــورت مجــازی در 

گذاشــت. وب گاه فرهنگســتان هنــر بــه نمایــش خواهیــم 

نگــره  در  »فــرش  عنــوان  بــا  همایــش  ایــن  ســوم  بخــش  دربــاره  او 
ــت  ــرار اس ــه ق ک ــوم  ــش س ــح داد: در بخ ــه توضی ــازان« این گون فیلم س
یخچــه حضــور فــرش ایرانی در ســینمای ایران از نگاه فیلم ســازان  تار
بررســی شــود، تمرکــز دبیــر ایــن بخــش، آقــای علیرضــا قاســم خان، 
کــه فیلم ســازان، نگاهــی ماهیت شناســانه  بیشــتر بــر آثــاری اســت 
صرفــًا  نگاهــی  نــه  انداخته انــد،  ایــران  فــرش  بــه  مفهومی تــر  و 
تبلیغاتــی و ســاده؛ وگرنــه تعــداد آثــار در ایــن زمینــه بســیار اســت. 
بــه همیــن منظــور تعــدادی از آثــار منتخــب بــه نمایــش در خواهــد 
کارشناســان فــرش، بــه  آمــد و بــا حضــور تعــدادی از فیلم ســازان و 
کــه در ایــن  نقــد و بررســی آنهــا پرداختــه خواهــد شــد. اتفــاق خوبــی 
ــام  ــا ن ــز ب ــی نی کتاب ــش،  ــن بخ ــر ای ــه دبی ک ــت  ــن اس ــاده ای ــش افت بخ
کــه مراحــل  اولیــه فیلم شــناخت فــرش ایــران در دســت نــگارش دارد 
ــر  گفتــه علیرضــا قاســم خان و ب ــی اش را ســپری می کنــد. طبــق  پایان
ــه 1320،  ــر ده ــران از اواخ ــرش ای ــا، ف ــتندات و پژوهش ه ــاس مس اس

گرفتــه اســت. یــج مــورد توجــه فیلم ســازان ایرانــی قــرار  به تدر

تــورج ژولــه، دبیــر علمــی همایــش »فــرش، ســّنت، هنــر« در پایــان 
ــا توجــه بــه وضعیــت  کــرد: ســامت جامعــه ب گفت وگــو اضافــه  ایــن 
یــخ  کرونــا، اولویــت فرهنگســتان هنــر اســت و لــذا تار فعلــی بیمــاری 
گــروه علمــی تغییــر  یــداد ســه گانه در آخریــن جلســه  برگــزاری ایــن رو
کــه اطاعــات آن در وب گاه فرهنگســتان قابل مشــاهده اســت  یافتــه 
بــر اســاس آخریــن تصمیمــات اتخاذشــده، بیســتم دی 1399،  و 
یافــت چکیــده مقــاالت در بخــش مقــاالت علمــی  آخریــن مهلــت در

ایــن همایــش تعییــن شــده اســت.


