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شرکت آرمان رخش غزل به پشتوانه هنرمندان ایرانى و با همکارى گروهى از متخصصین و کارشناسان 
حوزه صنایع دستى باهدف شناسایى آثار اصیل ایرانى و معرفى و عرضه در شان و به روز این محصوالت 

در بازارهاى جهانى تأسیس گردیده است.
آثار هنرى برگزیده و شناسنامه دار این شرکت با برند هیما در بازارهاى داخلى و خارجى ارائه مى گردد.

هیما با چشم انداز بهینه سازى تولید صنایع دستى از طریق در اختیار قرار دادن مواد اولیه به هنرمندان و 
نیز تخصیص اعتبارات متناسب با نیاز آن ها، فرصت سازى براى فعالیت دانش آموختگان صنایع دستى و 
نیز ساماندهى صادرات از طریق پایانه اختصاصى صادرات صنایع دستى تالش مى نماید به موازات ارتقا 
کیفیت با به کارگیرى ایده هاى نوین طراحان در هنرهاى اصیل ایرانى تلفیقى از هنر نوین و سنتى را 
مطابق با سلیقه طیف وسیعى از مصرف کنندگان در محصوالت انتخابى خود متبلور و به بازارهاى هدف 

وارد نماید.

هیما بر این باور است که همگام با ارائه طرح هاى مدرن صنایع دستى، کاربردى کردن آن ها و افزایش 
استفاده از آن در زندگى روزمره، احیاء هنرهاى فراموش شده و تولید بیشتر صنایع دستى امکان پذیرگردد.
این شرکت با نگاه مستمر به اهداف خود ایمان دارد با حمایت همگانى از تولیدات ملى در کشورمان و 
نیز عرضه مفتخرانه آن در سایر کشورها، گامى مؤثر در اشتغال زایى و بهره گیرى از توان کارى نسل 

جوان، برداشته خواهد شد.

٤



و 
هـــــــیـــمــا
عالمت تجارى شرکت آرمان رخش غزل است که بر روى صنایع دستى  با کیفیت 

و اصیل ایرانى قرار مى گیرد.
هیما در لغت و در زبان کردى به معناى ایما و اشاره است.

هیما، دست سازهاى هنرمندانه اى را به زندگى ما وارد مى کند که هر یک اشاره اى 
به جهان زیباى هنر و صنعت ایرانى دارد.



نیم برآ
تا با قرارگیرى در جایگاه برندى محبوب در ارتقاى کیفى صنایع دستى ایران در دیده شدن ارزش هاى 

پنهان آن موثر واقع گردیم.
از تولید کنندگان مستعد صنایع دستى، ثمره تالش  با حمایت  بسترى را فراهم مى نماییم که همگام 

هنرمندان ایرانى به شکلى شایسته و زیبا در بازارهاى داخلى و بین المللى شناسانده شود.

٦



مأمو��ت
شکل  بهترین  در  آن  کاربرد  و  دسترسى  ایجاد  و  صنایع دستى  اطالعات  سازمان دهى 

ممکن براى متقاضیان و شناساندن صنایع دستى اصیل ایرانى به جهان.
- ما با تمام وجود بر این باوریم که باقدرت ایده ها، مى توانیم راهى در شناسایى هنر و 

ایرانى براى تغییر نگرش ها و شیوه هاى زندگى ایجاد نماییم. فرهنگ ملل 
-ساماندهى و بهینه سازى تولید صنایع دستى و پایانه هاى صادراتى.

- ایجاد پیوند میان متخصصان این صنعت در سرتاسر جهان براى بهبود سازندگى و 
موفقیت آن ها.

- خلق فرصت هاى اقتصادى براى تمام اعضاى متعلق به نیروى کار در هنر صنایع دستى.
- کمک به ایجاد زیرساخت هاى الزم براى بازارچه هاى صنایع دستى در مناطقى باقابلیت 

تجارى باهدف دستیابى به بازارهاى گسترده در جهت توسعه فروش.
 - حمایت از تولیدات ملى و کاالى ایرانى.

براى  قابل توجهى  ظرفیت هاى  از  ایرانى  درصد  صد  کاالیى  به عنوان  صنایع دستى   -
کارآفرینى و اشتغال زایى برخوردار است.



با روش قلم زنى و چکش کارى بر روى انواع زیورآالت و ظروف زینتى از جنس نقره، 
اشیا و کاالهاى متنوعى از نقره تولید مى شود. از مراکز اصلى فعالیت هنرمندان نقره کار، 

تبریز و اصفهان است.

نــــــــــقــرهســـــــا�ی

قندان حکاکی

٨



گلدان صراحی قلم زنیانگاره و سینی پایه دار حکاکی



کاسه بشقاب ملیله

١٠



قاب آینه شیرینی خوری



کــــــا�یمــینــا

بر روى مس  آن  بارنگ هاى پخته و درخشان که ظهور  مینا هنر آتش و مس است، 
مشاهده مى شود. هنر میناکارى در ایران بیش از نقاط دیگر دنیا تجلى داشته و یکى از 
نمونه هاى قدیمى آن که از کارهاى اصفهان است، شامل طرحى از پرندگان و حیوانات 
بر زمینه ى گل وبته به رنگ آبى کم رنگ و سبز و زرد و قرمز، در عهد صفویه در نوشته

 هاى ژان شاردن جهانگرد فرانسوى آورده شده  است.

١٢



گلدان

گلدان

شکالت خوری بشقاب ١٠ سانتی مینا



قلم زنى عبارت است از تزیین و کندن نقوش بر روى مس، طال، نقره، برنج یا به عبارت
 دیگر ایجاد خطوط و نقوش به وسیله قلم با ضربه چکش و بر روى اجسام فلزى. قلم
 زنى یکى از رشته هاى هنرهاى سنتى ایران است که در دسته بندى، در رده هنرهاى 
صناعى و در گروه فلزکارى قرار دارد. ساختن اشیاء با فلز مس، برنج، نقره و… به روش 
دوران  در  خود  هزارساله  چندین  باسابقه  هنر  این  گویند،  «دواتگرى» را  سرد 
هخامنشیان رواج یافت و در دوره ساسانیان به اوج خود رسید. مس در تهیه و تولید 
محلول هاى سیاه قلم مس  تمامى  دارد. سازوکار عمل  فراوانى  کاربرد  تزئینى  قطعات 
براساس ایجاد قشر نازکى از اکسید یا سولفید مس یا ترکیبى از این دو بر سطح فلز 

مس استوار است.

زنـــــــــیقــــــــــلم
١٤



گزخوریگلدان قلم زنی سیاه قلم

سینی قلم زنیگلدان قلمزنی بلوری گل مرغی

آجیل خوری قلم زنی



بر سطح  موزاییکى  حالت  به  فیروزه  کوچک سنگ  قطعه هاى  نشاندن  با  فیروزه کوب 
برنجى) مسى،  جنس هاى  از  پایه هایى  (با  تزیینى  اشیاى  و  زیورآالت  ظرف ها، 
بر  عالوه  مى گیرد.  قرار  تیره رنگ  الك  نوعى  فیروزه  قطعه هاى  بین  مى شود.  ساخته 
مرغوبیت نوع فیروزه بکار رفته در آثار فیروزه کوب، هر چه ظروف فیروزه کوب منظم تر، 
ارزش هنرى  از  باشد،  بین قطعات سنگ فیروزه اش داشته  پرکارتر و فاصله کمترى 

بیشترى برخوردار است.
و  تزیینى  جنبه ى  هنرها  از  بسیارى  مانند  اصفهان  مرکزیت شهر  با  فیروزه کوبى  هنر 
گلدان،  قندان،  نظیر شیرینى خورى،  بر ظروفى  را  هنر  این  ازآنجاکه  اما  دارد؛  تجملى 

گالب پاش، سنگاب و…. پیاده مى کنند، مى تواند جنبه ى کاربردى نیز پیدا  کند.

کــــــوبفــی�وزه

١٦



شکالت خوری گلدان صراحی



قندان پایه دار مسی

چکش کارى گرم  روش  و  مس  ورق  از  استفاده  با  حاضر  حال  در  مسى  ظروف 
و  فرم دهى ورق مس  از:  عبارتند  به اختصار  کار  مراحل  که مهم ترین  ساخته مى شود 
چکش کارى.  در بعضى از ظروف به دلیل استفاده از اضافات ورق مس، با دندانه دار 
کردن لبه ها و اتصال و جفت نمودن آن ها به یکدیگر، پس از چکش کارى، فرم دهى 

الزم صورت مى گیرد.

مــــــــسمـجموعه های
١٨



سینی مسی سینی و فنجان



پوشاندن سطوح فلز مس و قلع با خاتم، هنر دستى مس و خاتم نامیده  مى شود.
نقوش خاتم که به صورت گل و اشکال هندسى ایجاد مى شوند؛ در متن کار و حاشیه 
آن کاربرد دارد که با توجه به تنوع فراوان خاتم، آثار زیبا و متنوعى را خلق مى کند.

مـــــــس و

٢٠



قندان خاتم گلدان شلغمی گلدان صراحی



پوشاندن سطوح فلز مس و قلع با خاتم، هنر دستى مس و خاتم نامیده  مى شود.
نقوش خاتم که به صورت گل و اشکال هندسى ایجاد مى شوند؛ در متن کار و حاشیه 
آن کاربرد دارد که با توجه به تنوع فراوان خاتم، آثار زیبا و متنوعى را خلق مى کند.

ظــروف مــس و پــرداز از ادغــام دو نــوع صنایــع دســتى بــه نــام هــاى صنایــع دســتى 
مســگرى و صنایع دســتى میناکارى پرداز ایجادمى شود .

 ایــن ابــداع کــه قدمــت زیــادى نیــز نــدارد توجــه بســیارى از هنــر دوســتان را بــه خود 
جلــب کــرده اســت . ظــروف مــس و پــرداز بســیار زود جایــگاه خــود را در نظــر هنــر 
ــه یکــى از پــر هــوادار تریــن  ــاز کــرد و ب دوســتان و دوســت داران صنایــع دســتى ب

صنایع دستى تبدیل شد .

مس و پـرداز



جام مس و پرداز شکالت خوری



هنــر فاخــر خاتــم کارى، هنــر آراســتن ســطح اشــیاء بــه صورتــى شــبیه موزاییــک، 
ــن  ــتى ایران زمی ــاى دس ــن هنره ــى از قدیمى تری ــک و یک ــاى کوچ ــا مثلث ه ب

است.
ــرار  ــا ق ــى ب ــم هندس ــکال منظ ــورت اش ــواره به ص ــم، هم ــون خات ــاى گوناگ طرح ه
دادن مثلث هــاى کوچــک (از انــواع چــوب، فلــز و اســتخوان) در کنــار هــم شــکل مــى

 گیرند. هرچه مثلث ها ریزتر و ظریف تر باشند، خاتم مرغوب تر است.
 در یــک طــرح خاتــم، بــراى ســاختن کوچک تریــن واحــد هندســى، حداقــل چهــار 
مثلــث و بــراى بزرگ تریــن آن، حداکثــر چهارصــد مثلــث بــه کار مــى رود. در روایاتــى 
ــم کارى در  ــار خات ــن آث ــرا قدیمى تری ــد زی ــیراز مى دانن ــم کارى را ش ــتگاه خات خاس

این شهر دیده شده است.
کـــــــــا�یخــــــاتم

جعبه خاتم نقاشی شده

٢٤



قاب خاتم سه گل فلزقاب خاتم قاب میان فلزی



شکالت خوری خاتم

٢٦



جا قلمی رو نقاشی خاتم قلمدان چوب نقاشی خاتم

جا قلمی خاتم



ــه آن  ــر ب ــه بش ــت ک ــی اس ــن صنایع ــی از قدیمى تری ــتی یک ــه گرى دس ــر شیش هن
اشــتغال یافتــه اســت. قدمــت ایــن صنعــت بــه 2500 تــا 3000 ســال 
پیــش از میــالد مى رســد و احتمــاالً ســازنده ى اولیــن اشــیا شیشــه اى مصریــان بــوده

 انــد. شیشــه گرى در ایــران نیــز ســابقه اى بســیار طوالنــی دارد و از ایــن صنعــت در 
مراحل اولیه براي ساختن اشیا و لوازم ساده استفاده مى  شده است.

در حــال حاضــر کارگاه هــاى شیشــه گرى متعــددي در تهــران و بعضــی شــهرهاي دیگر 
ماننــد اصفهــان، میمنــد فــارس، تبریــز و… در شــرایطى کم وبیــش یکســان 

به تولید شیشه هایى که به آن شیشه «فوتی» نیز گفته مى شود؛ مشغولند.

ــقف هاى  ــد و داراي س ــکل دارن ــاختمانی هم ش ــوالً س ــه گرى معم ــاى شیش کارگاه ه
ــه اى  ــا به گون ــن کارگاه ه ــاختمان ای ــتند. س ــل هس ــزرگ متقاب ــاى ب ــد و پنجره ه بلن
ــود و  ــا مى ش ــردن کوره ه ــی از کار ک ــرم ناش ــواي گ ــروج ه ــث خ ــه باع ــت ک اس

درنتیجه هواي داخل کارگاه را متعادل و قابل تحمل مى سازد.

شیشه گ�ی
مجموعه

بطری شیشه ای

٢٨



بطری شیشه ای

ظرف کشکولی

گلدان شیشه ای



سفالگــــرى یکــى از هنرهــاى مانــدگار انســـــان از دوره هاى باســتان تا بــه امروز 
اســت و هیچ یــک از مصنوعــات و ساختـــــه هاى فکــر و اندیشــه  انســان از نظــر 
ــاى  ــت، به پ ــه در طبیع ــواد اولی ــى م ــى و فراوان ــر ارزان ــن ازنظ ــى و همچنی زیبای

سفال نمى رسد.
ــاره  ــفالین اش ــاى س ــا و پیاله ه ــه کوزه ه ــوان ب ــفالینه ها مى ت ــهورترین س از مش

کرد که پیش از رواج شیشه، رایج ترین ظروف بشر بودند.

ســــــفال

پارچ و لیوان سرامیک نقاشی شده

٣٠



لعابی بشقاب نقاشی شده زیر  پارچ و لیوان سرامیک هفت رنگ اصفهان



ست یک نفره سرامیکی
سرامیک هفت رنگ

سرویس سرامیک نقاشی شده

٣٢



ظرف دسته چوبی سفالی

بشقاب نقاشی شده زیر لعابی

گلدان های سفالی

ظرف صدفی سفالی



ــا  ــاب ب ــا لع ــه ی ــود در بدن ــزات موج ــت فل ــر ظرفی ــه تغیی ــا ب ــک احی ــاس تکنی  اس
کاهــش اکســیژن در اتمســفر کــوره بــراى تولیــد افکــت هــاى مختلــف و جــالى فلزى 

مى باشد.

احیاییســـرامیک
کاسه سرامیک احیایی

٣٤



آجیل خوری احیاییشکالت خوری احیایی



ــا  ــاب ب ــا لع ــه ی ــود در بدن ــزات موج ــت فل ــر ظرفی ــه تغیی ــا ب ــک احی ــاس تکنی  اس
کاهــش اکســیژن در اتمســفر کــوره بــراى تولیــد افکــت هــاى مختلــف و جــالى فلزى 

مى باشد.

تکنیــک پختــى اســت کــه در آن بدنــه شــوك پذیــر در حالــت گداختــه از کــوره بیــرون 
آورده مى شود و در بسترى از مواد قابل احتراق قرار مى گیرد.

ــع  و  ــاى بدی ــوه ه ــاد جل ــث ایج ــواد، باع ــوختن م ــل از س ــى و دود حاص ــوك حرارت ش
منحصر بفرد در لعاب مى شود.

ســــرامیک
راکـــــو

٣٦



سرامیک راکو



٣٨

تکنیــک پختــى اســت کــه در آن بدنــه شــوك پذیــر در حالــت گداختــه از کــوره بیــرون 
آورده مى شود و در بسترى از مواد قابل احتراق قرار مى گیرد.

ــع  و  ــاى بدی ــوه ه ــاد جل ــث ایج ــواد، باع ــوختن م ــل از س ــى و دود حاص ــوك حرارت ش
منحصر بفرد در لعاب مى شود.

تکنیکــى اســت در پخــت کــه بنــاى آن بــر قطــع ارتبــاط شــئ ســرامیکى بــر اتمســفر کــوره 
مــى باشــد کــه منتهــى بــه ایجــاد جلــوه هــاى گوناگــون حاصــل از تمــاس مــواد مختلــف بــا 

بدنه مورد نظر مى شود.

ســــرامیک
ســاگار



سرامیک ساگار



٤٠

جای پرنده حصیری

حصیربافــى هنــر بافــت رشــته هاى حاصــل از الیــاف گیاهــى (ســلولزى) بــه کمــک 
دســت و ابزارهــاى ســاده ى دســتى اســت کــه طــى آن محصــوالت مختلفــى ماننــد 
ــى،  ــود. حصیرباف ــد مى ش ــرف و ... تولی ــواع ظ ــبد، ان ــواع س ــفره، ان ــداز، س زیران
و  چم بافــى  چیغ بافــى،  ارغوان بافــى)،  و  (مرواربافــى  ترکه بافــى  بامبوبافــى، 
ســبدبافى در یــک گــروه تولیــدى قــرار مى گیــرد. در بعضــى مــوارد در بافــت حصیــر 
ــى از  ــود. یک ــتفاده مى ش ــن اس ــراى تزیی ــى ب ــم رنگ ــخ پش ــا و ن ــرگ خرم از ب

هنرهاى اصیل و سنتى استان سیستان و بلوچستان،  هنر حصیربافى است.

حصیــــــر
بــافی



ظرف حصیری

زیر بشقابی



٤٢

کاسه چوبی

ــات  ــن تزیین ــوده و از مهم تری ــداول ب ــالمى مت ــه اس ــرون اولی ــى در ق ــع چوب صنای
ــى و  ــه رویه کوب ــوان ب ــالمى مى ت ــه اس ــده هاى اولی ــرى در س ــه درودگ ــته ب وابس

کنده کارى و قاب اشاره کرد.
ــیله ى  ــى به وس ــک و گاه ــى باری ــدن زهوارهای ــا کوبی ــان ب ــن زم ــى در ای رویه کوب
قطعاتــى مثــل چــوب و اســتخوان و فلــز بــه شــکل مشــخص انجــام مى گرفتــه و 
نقــش اجرایــى آن بیشــتر هندســى، ســتاره و گاهــى نقــوش نخلــى پــرداز و انــارى 
بــوده اســت. (ایــن نــوع رویه کوبــى را مى تــوان مقدمــه  نوعــى معــرق و خاتــم در 

دوره هاى بعد دانست)
ــه ى اســالمى مشــاهده  ــار اولی ــر روى بیشــتر آث ــت ب ــه شــیوه ى منب ــده کارى ب کن
ــوده  ــه منبت هــاى ســاده داراى عمقــى کــم و روســازى ســاده ب مى شــود. این گون
ــى،  ــوان، طــرح نخــل، محراب ــاه، حی ــرگ انتزاعــى، گی ــا نقوشــى چــون گل و ب و ب

لچک و سرترنج ساخته مى شده اند.

مــــجموعه
چــــــوب



ــى  ــى را خراط ــتگاه خراط ــوب روى دس ــتفاده از چ ــا اس ــردى ب ــیاء کارب ــاخت اش س
چــوب مى گوینــد. بــا ایــن روش محصوالتــى ماننــد قنــدان، کاســه، مهــره شــطرنج و 

... ساخته مى شود.

چــــوب
خـــــــراطی

شکالت خوری خراطی



٤٤

گلیــم ســوزنى: یکــى از صنایع دســتى اصیــل، زیبــا و مانــدگار ایــران گلیم بافى اســت 
ــادگى  ــى و س ــل زیبای ــه دلی ــى) و ب ــه قال ــبت ب ــت (نس ــى قیم ــل ارزان ــه دلی ــه ب ک
ــه ى به دســت آمده  ــن نمون ــژه اى برخــوردار اســت. قدیمى تری ــت وی ــوش از اهمی نق
از ایــن انــواع گلیــم مربــوط بــه دوران اشــکانیان اســت. تارهــاى گلیــم از نــخ پنبــه

 اى و پودهاى آن از پشم هاى الوان و گاه ابریشم است.
ورنى بافــى هنــر زیبــاى اردبیــل و آذربایجــان شــرقى: َورنــى دســت بافته اى اســت که 
ازلحــاظ تکنیــک بافــت، بیــن گلیــم و قالــى قــرار دارد و ماننــد گلیــم یــا قالــى بــر 
روى دار عمــودى یــا افقــى بافته شــده و داراى پودهــاى مختلــف اســت، مــواد اولیــه 
ــت.  ــود اس ــراى پ ــم ب ــا ابریش ــوان ی ــم هاى ال ــار و پش ــراى ت ــه اى ب ــخ پنب آن ن
تفــاوت آن بــا گلیــم و قالــى در آن اســت کــه نخ هــاى پــود بــه دور تــار پیچیــده و 
رهــا نمى شــود. در ادامــه کار را بــا همــان پــود پیــش مى برنــد تــا جایــى کــه طــرح 

تمام و اضافى نخ به پشت کار برده شده و رها شود.
 گلیــم ســاده باف: دســتگاه گلیــم ســاده باف از یــک کجــو و چــوب کمکــی تشــکیل
ــوع  ــن ن ــه مى شــود. پشــت و روي ای ــم به طــور یکنواخــت روي آن بافت  شــده و گلی

گلیم یکسان و هر دو روي آن قابل استفاده است.
ــد  ــه مى شــود و داراي چهــار کجــو و چن  جاجیم بافــى: جاجیم بافــى در دســتگاه بافت
ــودن  ــم، رنگــی ب ــواع گلی ــم و ســایر ان ــن جاجی ــاوت اساســی بی ــان اســت. تف کم
تارهــاي آن اســت کــه مثــل پــود در ظهــور نقش هــا مؤثرنــد. پشــت و روي جاجیــم 

همانند گلیم ساده بافت یکسان است.

ایـــــــرانی
دستبافته های



ورنی بافی آذربایجان



٤٦

ترمه

ترمه بافــى از صنایع دســتى مشــهور اســتان کویــرى یــزد اســت کــه بــا 
ــام  ــراوان انج ــت و ذکاوت ف ــا دق ــخ ب ــذر تاری ــش در گ ــى مردمان سخت کوش
مى شــود. از ســال ها پیــش، عمده تریــن دســت بافت هاى ایــن ســرزمین 
کویــرى «ترمــه» بــوده کــه از شــهرت ویــژه در ایــران و جهــان نیــز برخــوردار 
اســت. ایــن هنــر ظریــف و اصیــل ایرانــى بیــن صنایــع بافندگــى بیشــتر از هــر 
ــه  ــى پارچ ــى نوع ــگ ایران ــه در فرهن ــد. ترم ــى مى کن ــتى خودنمای ــت دس صنع
ــم  ابریش ــف و  ــم لطی ــه از پش ــده ک ــى ش ــر معن ــاى فاخ لباس ه ــراى  ب

با طرح هاى تزئینى گوناگون بافته مى شــود.

تــــــــــرمه



پارچه قلمکار

قلمــکارى یــا چیتســازى، هنــر چــاپ یــا نقــش زدن روى پارچــه اســت. ایــن هنــر در 
ــان و  ــه ى درباری ــت عالق ــه عل ــرى ب ــرى قم ــرن 11 هج ــاه عباس در ق دوره ى ش
توجــه خاصــى کــه بــه ایــن صنعــت داشــتند، بــه کمــال رســید. در ایــن دوره انــواع 
ــا  ــکار زر ی ــاپ قلم ــه چ ــوان ب ــن آن مى ت ــه از معروف تری ــکار ک ــاپ قلم ــف چ مختل
اکلیــل اشــاره کــرد، رواج داشــت. پارچه هــاى قلمــکار اغلــب بــراى پــرده، رومیــزى و 

روتختى تولید مى شود.

پـــــارچهقــــــــلمکار










