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بازاریابی؛ خالِء اصلی
صنعِت صنایع دستی 

شعـــــــربافی،  ســــــــفال گری،  زیلـــــــــوبافی، 
کاشـــــــــــی کاری، ســــــــــوزن دوزی، قــــــــلم زنی، 
فیروزه کوبـــی،  حصیربافـــی،  پتـــه  دوزی، 
معـــرق،  خاتـــم کاری،  مشـــبک،  خراطـــی، 
هنرهـــای  از  دیگـــر  بســـیاری  و  کاری  مینـــا
اصیـــل و مانـــدگاری کـــه از فرهنـــِگ مـــا ایرانیـــان 
قدمتـــی  کثرشـــان  ا و  گرفته انـــد  نشـــات 
کهـــن دارنـــد، میراثـــی هســـتند ارزشـــمند کـــه 
هویت مـــان را در خـــود نهفته انـــد. ایـــن آثـــار 
عـــاوه بـــر جنبـــه ی هنـــری کـــه دارنـــد، بهتریـــن 
ظرفیـــت هســـتند بـــرای معرفـــی و شناســـاندِن 
کـــه  جهانیـــان،  بـــه  زمیـــن  ایـــران  فرهنـــِگ 
بی شـــک ایـــن اتفـــاق نیـــاز بـــه حمایـــِت دولـــت 
دارد، حمایتـــی کـــه اشـــتغاِل پایـــدار و یافتـــِن 
بـــازاِر مناســـب، رشـــد تولیـــدات و در نهایـــت 

می زنـــد. رقـــم  را  اقتصـــاد  توســـعه ی 
میـــان  ایـــن  در  امـــا  مســـئله  مهم تریـــن 
کـــه در بازاریابـــی محصـــوالِت  خائـــی اســـت 
زیـــرا  دارد،  وجـــود  صنعـــت  ایـــن  بـــا  مرتبـــط 
بـــازاِر ایـــن صنعـــت همچنـــان ســـنتی باقـــی 
شـــده  ســـبب  امـــر  همیـــن  و  اســـت  مانـــده 
پتانســـیل های  از  نتوانیـــم  بایـــد  کـــه  آنطـــور 
ــر  ــره ببریـــم، هرچنـــد در ســـال های اخیـ آن بهـ
شـــرکت های دانش بنیـــان تـــاش کرده انـــد بـــا 
اقداماتـــی نوآورانـــه ایـــن خـــاء را تـــا حـــدودی 
جبـــران کننـــد امـــا باوجـــوِد ظرفیت هـــای غنـــی 
در ایـــن زمینـــه جـــای کار بســـیاری وجـــود دارد.

برگـــزاری  بی شـــک  میـــان  ایـــن  در 
نمایشـــگاه های  همچـــون  رویدادهایـــی 
در  مهمـــی  نقـــِش  صنایع دســـتی  تخصصـــی 
توســـعه ی ایـــن صنعـــِت ارزشـــمند دارد زیـــرا بـــه 
اذعـــان فعـــاالِن ایـــن حـــوزه، بســـتری  مناســـب 
بـــرای معرفـــی و جـــذِب حمایـــت و همچنیـــن 

اســـت. بازاریابـــی 
امیـــد کـــه ایـــن دوره از نمایشـــگاه صنایـــع 
را  قابل قبولـــی  دســـتاوردهای  یـــزد  دســـتی 
بـــرای فعـــاالن ایـــن حـــوزه بـــه جـــای گذاشـــته 

باشـــد. 

سرمقاله

احمد قافی
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های 
تجاری بین المللی منطقه یزد

کســـب وکاری اســـت. در  خاقیـــت، بـــرِگ برنـــده هـــر 
بـــازار رقابتـــی امـــروز شـــرکت ها بـــه ویـــژه تولیدکننـــدگان 
کـــه بـــرای جلـــب  محصـــوالت غذایـــی مجبـــور هســـتند 
ـــا  ـــلیقه آن ه ـــه و س ـــاز و ذائق ـــاس نی ـــتریان براس ـــت مش رضای
شـــرکت های  گذشـــته  در  کـــه  حالـــی  در  کننـــد.  تولیـــد 
کتفـــا می کردنـــد و در نهایـــت  مواد غذایـــی تنهـــا بـــه تولیـــد ا
ــازار بســـیار پاییـــن  ــا در بـ هـــم بـــه دلیـــِل اینکـــه تعـــداِد رقبـ
کـــه همـــان فـــروش بـــود،  بـــود، بـــه هـــدِف اصلی شـــان 
دســـت پیـــدا می کردنـــد. امـــروز امـــا بـــازار بســـیار رقابتـــی 
شـــده و بـــرای مانـــدگاری در آن میبایســـت بـــا خاقیـــت، 
مصرف کننـــده را بـــه ســـمِت طعـــم و مزه هـــای جدیـــد البتـــه 
ـــا درنظـــر گرفتـــِن ســـامت دعـــوت کـــرد، نمونـــه مشـــخص  ب
دارویـــی  گیاهـــان  بـــردن  بـــه کار  نـــوآوری  تزریـــِق  ایـــن 
ُپرخاصیـــت بـــه محصوالتـــی اســـت کـــه طعـــم و مـــزه  آن 
ـــی" از  ـــرکت "ویتان س ـــد، ش ـــایند باش ـــلیقه خوش ـــر س ـــرای ه ب

جملـــه شـــرکت های فعـــال در زمینـــه تولیـــِد مـــواد غذایـــی 
ـــا ایجـــاِد خاقیـــت در طعـــم و مـــزه،  اســـت کـــه از ســـال ۹۸ ب
محصـــوالت اش بـــه ســـبد خریـــد مـــواد غذایـــی بســـیاری از 

ــت. ــرده اسـ ــدا کـ ــردم راه پیـ مـ
کیـــش در تشـــریح  رفیعـــی مدیـــر شـــرکت ویتان ســـی 
فعالیـــت ایـــن شـــرکت و تولیـــدات آن می گویـــد: ســـال ۹۸ در 
جزیـــره زیبـــای کیـــش فعالیـــت خـــود را آغـــاز کردیـــم، فعالیتی 
کـــه از ابتـــدا بـــر پایـــه خاقیـــت و پاســـخ بـــه تنـــوِع بـــاالی 
کن در ایـــن جزیـــره انجـــام شـــد. بنابرایـــن  جمعیتـــی ســـا
را  اســـتان ها  تمـــام  از ســـوغات  گلچینـــی  کردیـــم  ســـعی 

جمـــع آوری و بـــه کیش ونـــدان ارایـــه کنیـــم. نکنـــه جالـــب 
ــه، ایـــن محصـــوالت  ــراد بومـــی منطقـ ــر افـ اینکـــه عـــاوه بـ
مـــورد توجـــه کشـــور های حـــوزه خلیـــج فـــارس نظیـــر دوبـــی، 

قطـــر وعمـــان هـــم قـــرار گرفـــت.
 رفیعـــی یکـــی از اهـــداف ایجـــاد ایـــن شـــرکت بـــا ایـــن 
ـــه  ـــطه گری و ارای ـــذف واس ـــزه را ح ـــم و م ـــوِع طع ـــزان از تن می
مســـتقیم محصـــول بـــه مصرف کننـــده  عنـــوان می کنـــد: » 
در ایـــن راســـتا ایـــن شـــرکت محصوالتـــی متنـــوع و ارگانیـــک 
از جملـــه کشـــک های محلـــی، انـــواِع تلـــف، چیپـــس و میـــوه 

خشـــک را تولیـــد و عرضـــه می کنـــد.«

نبات با چاشنی داروهای گیاهی
رفیعـــی ادامـــه می دهد: مهم تـــر آنکه برای اولیـــن بار ۷۰ 
نـــوع نبات را بـــا طعم های گیاهـــی تولید و عرضـــه کردیم، 
به معنـــای دیگر ایـــن محصـــوالت دمنوش هایی بـــر پایه 
داروهای گیاهی بـــدون مواد افزودنی هســـتند. ایده تولید 
ایـــن محصـــول تولیـــد مزه هایـــی در داروهـــای گیاهی بود 
که برای همه ذائقه ها خوشـــایند باشـــد. بـــه این خاطر که 
داروهـــای گیاهی برای برخی ذائقه ها خوشـــایند نیســـت، 
بـــه همیـــن خاطـــر داروهـــای گیاهـــان را بـــه نبـــات اضافه 
کردیـــم، همین هم باعث شـــد خاقیتی در شـــکل ظاهری 
نبات و مزه ی آن ایجاد شـــود که خوشـــبختانه بســـیار هم 

گرفت. مورد اســـتقبال قرار 
او تولیـــد ۴۳ نـــوع اســـنک را از دیگـــر محصـــوالت ایـــن 
مجموعـــه بـــر پایـــه ی نـــوآوری در طعـــم و مـــزه توصیـــف 
می کنـــد و می گویـــد: این اســـکن ها بر بر پایه غات اســـت؛ 
غـــات حجیـــم شـــده که یـــک میان وعـــده ســـالم و کامل 

محســـوب می شـــود .
رفیعـــی نمایشـــگاه را فرصتی برای معرفی و شناســـاندن 
ایـــن برنـــد می دانـــد و ادامـــه می دهـــد: هـــدف ما بیـــش از 
هرچیز شناســـاندن ویتان ســـی کیش به مردم اســـت که با 
حضور پی در پی در این نمایشـــگاه و سایر نمایشگاه های 
کشـــور ایـــن امـــکان بـــرای ایـــن برنـــد فراهم شـــده اســـت. 
خوشـــبختانه بازدید کننـــدگان هـــم تـــا امـــروز از قیمـــت و 
کیفیـــت محصوالت مـــان رضایـــت داشـــته اند و همـــواره با 

اســـتقبال خوبـــی مواجه می شـــویم.

ُپرخاصیت های گیاهی در َطعم و مزه های جدید

ویژه نمایشگاه 
صنایع دستی و سوغات ایران من
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اصلی تریـــن مزیِت صنعِت اصیل و ارزشـــمنِد صنایع دســـتی 
ایـــن اســـت کـــه امـــکاِن تحریـــِم آن وجـــود نـــدارد، بنابرایـــن با 
توجـــه بـــه پتانســـیل های غنی ایـــن صنعت، بـــا بهره گیـــری از 
روش هـــای نویـــن بازاریابـــی و تبلیغـــات می توانیـــم تولیـــدات 
و  بگذاریـــم  نمایـــش  بـــه  دنیـــا  سراســـر  در  را  زمینـــه  ایـــن  در 
خ خواهد  مخاطبانمـــان را بیابیـــم، البتـــه ایـــن اتفـــاق زمانـــی ر
داد کـــه شـــرکت های فعـــال در این زمینـــه خاقیت را چاشـــنی 
کاِر خود کنند تا بتوانیم ســـهِم درخـــوری را در بازارهای جهانی 

کنیم.  از آِن خـــود 

نکتـــه قابل توجـــه در این میـــان اما کاربردی ســـازی صنایع 
دســـتی و احیای هنرهای فراموش شـــده اســـت، زیرا بســـیاری 
از صنایـــع دســـتی ما کـــه قدمتی کهـــن دارنـــد، به دلیـــِل اینکه 
کاربـــردی در زندگی امروز ندارند رفته رفته رو به زوال هســـتند، 
امـــا در ســـال های اخیـــر تاش هـــای بســـیاری در ایـــن زمینـــه 
صـــورت گرفته اســـت تا با نـــوآوری و خاقیت، ایـــن تولیدات در 
دنیـــای امروز جایـــگاه خود را بیابند و احیا شـــوند. هرچند نباید 
فرامـــوش کنیم که صنایع دســـتی در کشـــورها اســـتانداردهایی 
دارد کـــه الزم اســـت تولیداتمـــان را به این اســـتانداردها نزدیک 

کنیم تـــا اقباِل جهانی را نیز داشـــته باشـــیم.
نمایشـــگاه صنایع دســـتی و ســـوغاِت ایـــراِن مـــن، رویدادی 
اســـت برنامه ریزی شـــده که مقـــرر شـــده در 1۰۰ نقطـــه از ایراِن 
پهنـــاور برگـــزار شـــود که بی شـــک ایـــن رویـــداد دســـتاوردهای 

مطلوبـــی را به جـــای خواهد گذاشـــت.

نمایشــگاه صنایــع دســتی و ســوغاِت "ایــران مــن" در اســتان 
یــزد، چهارمین رویداد از سلســله رویدادهایی اســت کــه در حاِل 
حاضر در ایران برگزار شده است. عمده هنرمنداِن حاضر در این 
نمایشــگاه از استان یزد و شهرســتان های آن هستند و حدودا از 
۸ استاِن دیگر نیز در این رویداد حضور دارند. این رویداد پیش 
از این در استان تهران، قم و همدان برگزار و مقرر شده است 1۰۰ 

نقطه از کشور پهناورمان ایران، میزباِن این نمایشگاه باشند.
هــدف اصلــی از برگــزاری ایــن رویــداد شناســایی و حمایت از 
تولیدات، فعاالن و تولیدکنندگان صنایع دستی کشور و در نهایت 

انتخــاِب تولیداِت فاخر برای عرضه در ســطح بین الملل اســت. 
البتــه تجاری ســازی صنایع دســتی کشــور نیز در دســتوِر کارمان 
قرار دارد اســت و شــرکت مادر تخصصی توســعه ی ایرانگردی و 
جهانگــردی به عنــواِن بــازوی اجرایــی وزارت میــراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی، درصــدد اســت کــه صنعــت صنایــع 

دستی را به سمِت تجاری سازی سوق دهد.
ایــن رویداد بدون اخذ هیچ گونه اعتباری از دولت یا هر نهاِد 
دیگــری و بــه صورت خودگــردان و تنها با هدف حمایــت از این 
صنعــت و فعاالن آن برگزار می شــود و طبق پیش بینی ها حدودا 
طی یک ماه آینده به صورت همزمان 2۰ نمایشــگاه در 2۰ نقطه 

از ایران برگزار خواهد شد.
گفتنی اســت، نمایشــگاه صنایع دســتی و ســوغاِت ایراِن من 
در یــزد بــا حــدود 1۷۰ غرفه که حدود ۹5 غرفه به صنایع دســتی 

اختصاص دارد و ۷۰ غرفه به سوغات، برگزار شد.

احمد آخوندی
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری

و صنایع دستی استان یزد

رامین عبدلی
مجری نمایشگاه

برگزاری نمایشگاِه »ایراِن من« در 100 نقطه از کشورصنایع دستی، صنعتی اصیل وغیرقابل تحریم 

یـــا  چـــوب  روی  ســـوخت  هنـــر  شـــفیعی:  شـــادی 
اصیـــل  هنرهـــای  از  یکـــی  چـــوب  روی  ســـوخت نگاری 
کـــه ماننـــد بســـیاری از  کشـــور اســـت  و چندصدســـاله در 
هنرهـــای اصیـــل ایرانـــی بـــه درســـتی بـــه نســـل جـــوان 
هنـــر  اســـت.  فراموشـــی  حـــال  در  و  نشـــده  معرفـــی 
ســـوخته کاری یـــا ســـوخت روی چـــوب یـــا ســـوخت نگار، 
همانطـــور کـــه از نامـــش پیداســـت، بـــه معنـــای ســـوزاندن 
چـــوب بـــا اســـتفاده از مفتـــول فلـــزی داغ و خلـــق اشـــکال، 
بافـــت و خطـــوط جدیـــد اســـت. همچنیـــن از ایـــن روش 
بـــرای ســـوخت روی چـــرم نیـــز اســـتفاده می شـــود و بـــه 
گفتـــه ی هنرمنـــدان فعـــال در ایـــن حـــوزه هنـــر ســـوخِت 
چـــرم قبـــل از زمـــان صفویـــه در ایـــران وجـــود داشـــته اســـت.

گذشـــته  ناشـــناخته بـــودن ایـــن هنـــر در چنـــد دهـــه 
باعـــث شـــده هنرمنـــدان بســـیار کمـــی مشـــغول بـــه فعالیـــت 
در ایـــن حـــوزه باشـــند. بـــا ایـــن حـــال »زهـــرا بهرام آبـــادی « 
ـــال  ـــن 6 س ـــه در ای ـــت ک ـــزد اس ـــتان ی ـــدان اس ـــی از هنرمن یک
اخیـــر چـــراغ ایـــن هنـــر زیبـــا را  بـــا ذوق سرشـــار، در یـــزد 
ــار زیبایـــی روی چـــوب  روشـــن نگـــه داشـــته و بـــه خلـــق آثـ

ــغول اســـت.  مشـ
ـــاجی از  ـــی نس ـــل مهندس ـــادی فارغ التحصی ـــرا بهرام آب زه
ـــر باعـــث شـــد  دانشـــگاه یـــزد اســـت امـــا عاقه منـــدی بـــه هن
کـــه او وارد حـــوزه صنایع دســـتی شـــود. ایـــن هنرمنـــد دربـــاره 
ایـــن هنـــر می گویـــد: ســـوخت نگاری، هنـــر ســـوزاندن چـــوب 

ـــر اســـت و به طـــور  ـــر بســـیار وقت گی ـــا هویـــه اســـت. ایـــن هن ب
کامـــل بـــا دســـت انجـــام می شـــود. ایـــن هنرمنـــد جـــوان 
معتقـــد اســـت کـــه ســـوخت روی چـــوب را می تـــوان هنـــِر 
ـــن  ـــون کوچک تری ـــت چ ـــز دانس ـــز نی ـــه و تمرک ـــت، حوصل دق
بی دقتـــی باعـــث ایجـــاد نقـــص در اثـــر شـــده و اغلـــب قابـــل 

ـــود.  بازگشـــت نخواهـــد ب
ــرا بهرام آبـــادی کـــه بـــه صـــورت خودآمـــوز ایـــن هنـــر  زهـ
را آمـــوزش دیـــده اســـت، حساســـیت بـــاال و تمرکـــز زیـــاد را از 
کـــه در زیبایـــی اثـــر نقـــش  مهم تریـــن عواملـــی می دانـــد 
دارنـــد: حساســـیت بـــاال باعـــث می شـــود کـــه هنرمنـــد تمـــام 
تمرکـــز و توجـــه خـــود را در زمـــان انجـــام کار معطـــوف بـــه آن 
کـــرده و کوچک تریـــن توجهـــی بـــه اطـــراف نداشـــته باشـــد؛ 
ـــث  ـــوخت باع ـــام س ـــی در انج ـــاف زمان ـــن اخت ـــون کمتری چ
تغییـــر رنـــگ چـــوب و در نتیجـــه اختـــاف در کنتراســـت ها 
ـــا اینکـــه باعـــث فرورفتـــن نـــوک بســـیار داغ هویـــه در  شـــده ی

چـــوب شـــده و اثـــر را از بیـــن خواهـــد بـــرد.
ایـــن هنرمنـــد جـــوان، بـــه گفتـــه ی خـــودش تنهـــا کســـی 
اســـت کـــه در هنـــر ســـوخت روی چـــوب در یـــزد فعالیـــت 
کارآموزهایـــی  گردان و  گرچـــه تـــا بـــه حـــال شـــا می کنـــد؛ ا
البتـــه  نشـــدند.  کار  بـــازار  وارد  آن هـــا  ولـــی  داشـــته  هـــم 
ــناخته  ــه نوپایـــی و ناشـ ــاره بـ ــا اشـ ــه بـ ــادی در ادامـ بهرام آبـ
هنرجویـــان  می گویـــد:  ســـوخت نگاری  رشـــته  بـــودن 
ســـوخت روی چـــوب روزبـــه روز در حـــال شـــناخت ایـــن 
گیـــری تکنیک هـــای مرتبـــط بـــا آن هســـتند.   رشـــته و فرا
مخصـــوص  بیمـــه ی  نداشـــتن  یـــزدی  هنرمنـــد  ایـــن 
هنرمنـــدان صنایع دســـتی را از مهم تریـــن مشـــکات ایـــن 
حـــوزه می دانـــد و از شـــرایط کاری اش در ایـــن روزهـــا راضـــی 
کـــه بیشـــترین خریـــداران ایـــن هنـــر  نیســـت: از آنجایـــی 
بـــا توجـــه بـــه اینکـــه در  گردشـــگران خارجـــی هســـتند و 
ــفر  ــا سـ ــهر مـ ــه شـ ــی بـ ــیار اندکـ ــگراِن بسـ ــا گردشـ ــن روزهـ ایـ
می کننـــد، بـــازار فـــروش هـــم کســـاد اســـت البتـــه بـــا شـــرکت 
در نمایشـــگاه می تـــوان امیـــد داشـــت کـــه مـــردم بیشـــتر بـــا 

ــد.  ــتقبال کننـ ــوند و از آن اسـ ــنا شـ ــر آشـ ــن هنـ ایـ

کثـــر مواقـــع با  ساختار شـــکنی در فرم هـــای معمـــول در ا
جذابیت هـــای چشـــمگیری همـــراه می شـــود، بـــرای مثال 
نمونـــه  مشـــخصی از ایـــن تغییـــر در ســـاختار و فـــرم، بافِت 
زیلو در ســـه رنگ اســـت. درواقـــع زیلو ها دســـت بافت هایی 
هســـتند کـــه قدمت شـــان بـــه قـــرن ششـــم و هفتم قبـــل از 
میـــاد بـــاز می گـــردد و معمـــوال در دو رنگ بافته می شـــوند، 
امـــا غامرضـــا امامی بافنـــده زیلویی اســـت که موفق شـــده 
گاه  بـــا فـــوت و فنی که بـــه گفته خـــودش، تنها خـــود از آن آ
اســـت زیلویی ســـه رنگ بـــا عنـــوان "زیلوی چشـــمی" تولید 

کنـــد که هیچ بافنـــده دیگـــری امکان بافـــت آن را نـــدارد .
غامرضـــا امامی در توضیح بافت نخســـتین زیلوی ســـه 
رنـــگ بـــا عنـــوان "طـــرح چشـــمی" می گویـــد: برای تنـــوع و 
تولیـــد متفاوت، زیلو با ســـه رنگ را تولید کـــردم که به دلیل 

رمـــز و رازی کـــه در ابـــداع ایـــن طرح نهفته منحصـــر به فرد 
اســـت و شـــخص دیگری امـــکان بافـــت آن را ندارد.

دیگـــر  برخـــاف  بافـــی  زیلـــو  می دهـــد:  ادامـــه  امامـــی 
فرش هـــای دســـتباف ایرانـــی کـــه با پشـــم بافته می شـــوند 
کامـــا گیاهـــی و خنـــک اســـت، از آنجـــا کـــه نخ هـــای آن از 
گیاهان، مواد ســـلولزی و کامًال طبیعی ســـاخته شـــده است، 
ُپرز ندارد و حساســـیت پوســـتی ایجاد نمی کند و اســـتفاده از 

آن بـــرای افـــرادی کـــه آلـــرژی دارنـــد توصیه می شـــود.
 امامی که 5۰ ســـال اســـت به کار زیلو بافی مشغول است 
با گایـــه از افزایش قیمت مواد اولیه عنـــوان می کند: تداوم 
ایـــن افزایش قیمت در مواد اولیه باعث می شـــود تولید این 

دســـت بافته کهن  در معرض تهدیـــد و نابودی قرار گیرد.
امامـــی با توضیـــح اینکه دولت میبایســـت برای حمایت 
از این صنعت ۳ هزارســـاله نِخ حمایتـــی در اختیار زیلوبافان 
قـــرار دهـــد، می گوید: بـــرای مثـــال از 5۰ کیلو نخ کـــه در ماه 
تهیـــه می کنیـــم بخشـــی از نـــخ را بـــه صـــورت حمایتـــی در 
اختیـــار زیلوبافـــان  فعـــال قـــرار دهنـــد تـــا ایـــن وضعیـــت تا 
انـــدازه ای تعدیـــل و حاشـــیه ســـود معقولـــی بـــرای زیلوباف 

ایجاد شـــود.
جـــوالِن  از  جلوگیـــری  بـــرای  بـــازار  ایجـــاد  ادامـــه  در  او 
واســـطه گری را از دیگـــر راهکار های حمایـــت از این صنعت 
برمی شـــمارد و عنوان می کنـــد: در ضمن دولـــت می تواند با 

خریـــد ایـــن محصـــول نقش واســـطه را ایفـــا کند.

کاربافــی از فنــون بافندگی ســنتی و یکی از ســاده ترین و 
در اصل گسترده ترین بخش در حوزه نساجی دستی است 
که در شهرهای مرکزی ایران بافته می شود. کاربافی هنری 
اســت بــا قدمتی از عهــد تیموریان بــا تار و پــودی از جنس 
پنبــه. این هنر به عنوان یک اثر ناملموس به شــماره 11۰۹ 
در شــهریور ۹۴ ثبــت ملــی شــد. کاربافــی در حــال حاضر در 
اســتان یزد بســیار رونق دارد و بانوان زیادی در این رشــته 
فعال هســتند و هنر دستان خود را در نمایشگاه های برگزار 
شــده و در فضــای مجــازی بــه معــرض نمایــش و فــروش 
می گذارند. بانوان یک پای ثابت این هنر در یزد هستند که 
با دستان هنرآفرین خود، زیبایی خلق می کنند و سفره نانی 
هم برای دیگران می گسترانند. در این میان نیز کارآفرینانی 
هســتند کــه با حمایــت خــود از هنرمندان ایــن صنعت، به 

حفظ و احیای کاربافی کمک می کنند.
محبوبه آخوندزاده مدیر اجرایی شرکت کارآفرینی نگین 
حاتم کویر اســت که چند سالی می شود در حوزه کارآفرینی 
فعالیت دارد اما در حوزه نساجی سنتی تنها 6 ماه از فعالیت 
آن هــا می گــذرد. او بــر ایــن باور اســت کــه کاربافي بــه زنان 
سرپرست خانوار استقال داده و بازار فروش خودش را هم 
دارد؛ بــا ایــن حال بایــد تنوعی بــه کارها بدهیم تــا بتوانند 
تولیدات خود  را متمایز از کارباف هایي کنند که در اســتان  

روز به روز بر تعدادشان افزوده می شود.
آخونــدزاده دربــاره افــرادی کــه در حوزه نســاجی ســنتی 
تحت پوشــش شــرکت فعالیت می کننــد، می گویــد: ما یک 
مجموعه ی کارآفرینی هستیم که به زنان سرپرست خانوار 
عاقه منــد به بافت پارچــه، کمک می کنیم تــا بتوانند وارد 
بازار کار شوند. به گفته ی محبوبه آخوندزاده، از صفر تا صد 
یعنــی از آمــوزش و تهیه دســتگاه بافت و حتــی تأمین مواد 
اولیه بر عهده شــرکت اســت، به این صورت که دستگاه ها 
را بــه صورت امانــی در اختیار بافنده ها قرار می دهد و برای 
زنــان سرپرســت خانــوار دوره هــای آموزشــی بافــت و حتــی 
فــروش را هم برگزار می کند تــا بافنده ها بتوانند محصوالت 

خود را به فروش برسانند.  
محبوبــه آخوندزاده درباره مزیت بافت هایی که توســط 
بافنــدگان تحــت پوشــش ایــن شــرکت، انجــام می شــود، 
می گویــد: ما تاش کرده ایم که محصــوالت خود را از حالت 
خــام بــه محصــوالت کاربــردی همچــون حولــه، رومیــزی، 
کوســن و .... تبدیــل و بــا بســته بندی ویــژه به بــازار عرضه 
گفته هــای مدیــر اجرایــی ایــن شــرکت  کنیــم. بــر اســاس 
کارآفرینــی در حــال حاضــر 25 خانــم سرپرســت خانــوار بــا 
شــرکت همــکاری می کننــد کــه تــاش ما بــر این اســت تا با 
برگزاری دوره های متفاوت فروش، آن ها را مســتقل کرده و 

نیروهای جدیدی را جایگزین کنیم.
محبوبــه آخوندزاده در مــورد دغدغه های افــراد بافنده 
از  بیشــتری  حمایــت  می خواهیــم  مســئوالن  از  می گویــد: 
فعاالن کاربافی داشته باشند چون کاربافان هیچکدام بیمه 

نیستند. 
او  فروش محصوالت در بازار یزد را هم از دیگر مشکات 
این حرفه می داند: متاسفانه در حال حاضر بازار یزد از این 
محصول اشــباع شــده بدون آنکه نظارتــی بر کیفیت تولید 
پارچه ها باشــد و ما هم تصمیم گرفتیــم محصوالت خود را 

در بازارهای استان های دیگر به فروش برسانیم.

حصیربافـــی، هنـــری کهـــن و کاربـــردی متعلـــق بـــه اقـــوام و 
ـــن  ـــه همی ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــت ک ـــران اس ـــف ای ـــای مختل اقلیم ه
ح هـــای مختلـــف و بـــا  ویژگی هـــای اقلیمـــی و قویتـــی در طر
مواد اولیـــه متفـــاوت در نقـــاط مختلـــف کشـــور از شـــمال تـــا 
جنـــوب و شـــرقی غـــرب گســـترده شـــده اســـت، هنـــری کـــه 
ـــوچ از آن بـــه عنـــوان  زینـــب ســـنجر زهی یـــک حصیربـــاف بل
و  مـــادر  از  و  کودکـــی  دوران  در  کـــه  می کنـــد  یـــاد  هنـــری 
مادربـــزرگ خـــود آموختـــه اســـت و حـــاال بـــا آن گـــذران زندگـــی 

می کنـــد.
زینـــب ســـنجر زهی از اقـــوام بلـــوچ و از اهالـــی یکـــی از 
روســـتاهای شـــهر خـــاش در سیســـتان  بلوچســـتان اســـت 
ـــت.  ـــرده اس ـــرکت ک ـــزد ش ـــتی ی ـــع دس ـــگاه صنای ـــه در نمایش ک
او می گویـــد: مـــواد اولیـــه تولیـــد حصیـــر، گیاهـــی بـــه نـــان 
داز اســـت کـــه بـــا نخـــل خرمـــا متفـــاوت اســـت، درواقـــع داز 
گیاهـــی خـــودرو اســـت کـــه در منطقـــه زاهـــدان می رویـــد و در 

ــرد دارد. ــر کاربـ تولیـــد حصیـ
ایـــن  تولیـــد  بـــا  همســـرش  فـــوت  از  بعـــد  ســـنجرزهی 
تولیـــد  اســـت،  کـــرده  معـــاش  امـــرار  دست ســـاخت ها 
خرمـــا  نگهـــداری  بـــرای  منطقـــه  آن  در  کـــه  ســـبد هایی 

ــتی  ــع دسـ ــای صنایـ ــه بازار هـ ــروزه بـ ــود و امـ ــتفاده می شـ اسـ
گرفتـــه اســـت. کـــرده و مـــورد توجـــه قـــرار  راه  پیـــدا 

او بـــا توضیـــح اینکـــه نمایشـــگاه ها محـــل بســـیار خوبـــی 
ادامـــه می دهـــد: در  فـــروش محصوالتـــش اســـت،  بـــرای 
در  دست ســـاخت ها  ایـــن  از  مـــردم  تمـــام  خـــودم  شـــهر 
کســـی خریـــد نمی کنـــد  اختیـــار دارنـــد بـــه همیـــن دلیـــل 
امـــا نمایشـــگاه ها محـــل خوبـــی بـــرای ارایـــه و فروختـــن 

تولیداتـــم اســـت.

سوزن دوزی، هویت و شناسنامه فرهنِگ بلوچ ها
ســـنجرزهی در توضیـــح هنـــر ســـوزندوزی می گویـــد: از 
زمانی کـــه کودکـــی ۷ ســـاله  بـــودم ســـوزن و نـــخ دســـتم بـــود. 
ایـــن هنـــر را از مـــادر و مادربزرگـــم آموختـــم، درواقـــع عاقـــه 
بـــه ســـوزن دوزی بـــه صورتـــی ذاتـــی در ایـــن منطقـــه وجـــود 
ــار  ــه تـ ــار بـ ــد تـ ــه بایـ ــف کـ ــیار ظریـ ــخت و بسـ دارد، کاری سـ
گـــر حتـــی یـــک قســـمت کوچـــکاز آن خـــراب  دوختـــه شـــود و ا

ــوند. ــراب می شـ ــز خـ ــا نیـ ح هـ ــی طر ــود مابقـ شـ
 زینـــب ســـنجرزهی ســـوزن دوزی را به عنـــوان یکـــی از 
هنرهـــای دســـتی زنـــان بلوچســـتان معرفـــی می کنـــد کـــه بـــا 
ظرافـــت و هنـــر دســـتان هنرمنـــد زن بلـــوچ و پشـــتکار مـــداوم 
ــر و رواج  آنـــان خلـــق می شـــود و می گویـــد: قدمـــت ایـــن هنـ
آن در تمامـــی مناطـــق بلوچســـتان بـــه حـــدی اســـت کـــه از آن 
بـــه منزلـــه هویـــت، موجودیـــت و شناســـنامه فرهنگـــی ایـــن 

قـــوم یـــاد می کننـــد. 
بـــه گفتـــه او، ســـوزن دوزی بازتـــاب ذوق، خاقیـــت ذهنـــی 
و تـــوان جســـمی زنـــان بلـــوچ اســـت و قدمتـــی بـــه بلنـــدای 
تاریـــخ بلوچســـتان دارد کـــه از ایـــن رو بـــه آن "بلوچـــی دوزی" 

می گوینـــد.

سوخته نگاری؛ هنِر دقت، حوصله و تمرکز

تولید زیلوی سه رنگ، ابتکاری پر رمز  و راز

بانوان، پای ثابِت هنِر کاربافی

بلوچستان مأمِن هنرهای دستی اصیل ایرانی
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گـــر شـــما هـــم مینیمال گـــرا هســـتید، می تـــوان حـــدس  ا
زد بـــرای خریـــد اکسســـوری ها و لـــوازم دکـــوری منزلتـــان، 
جســـت وجوی زیـــادی را انجـــام می دهید، اما کافی اســـت 
کمی به رنگ بتن توجه کنید! تا چند ســـال پیش اســـتفاده 
از بتـــن تنهـــا در ســـاخت بزرگراه هـــا، پل ها و ســـدها خاصه 
می شـــد و کســـی فکـــرش را هـــم نمی کـــرد کـــه روزی ممکن 
اســـت تزئینـــات بتنـــی و دست ســـازه های بتنـــی تبدیل به 
بخشـــی از دکوراسیون منزل شـــوند. اما امروزه مردم به بتن 
ورای یـــک ماده خاکســـتری رنـــگ بی روح نـــگاه می کنند و 
آن را بـــه عنـــوان جزئی از دکوراســـیون داخلی و اکسســـوری 
بتنـــی پذیرفته انـــد. آن ها با آغـــوش باز منتظر اکسســـوری 

بتنـــی جدیدی هســـتند کـــه هـــر روز روانه بازار می شـــوند.
کـــه در رشـــته مدیریـــت جهانگـــردی  زهـــرا جمشـــیدی 
تحصیـــل کـــرده، بیـــش از 2 ســـال اســـت که بـــا روش های 
تزیینـــی،  دکـــوری،  لـــوازم  جدیـــد  ابتـــکاری  و  خاقانـــه 
اکسســـوری هایی از جنـــس بتن و ســـنگ های مصنوعی را 
در کارگاه کوچـــک خـــود در شـــهر مهریز می ســـازد و روانه ی 
بـــازار می کنـــد: همزمان بـــا فارغ التحصیلی ام، کرونـــا هم در 
ایـــران شـــیوع پیدا کـــرد و بازار رشـــته مدیریـــت جهانگردی 

کســـاد شـــد، به همین دلیل هم بـــه دلیل عاقـــه  ای که به 
صنایع دســـتی داشـــتم و از طـــرف دیگر برای کســـِب درآمد 

بـــه ســـراغ صنایع دســـتی رفتم. 
ایـــن هنرمند جـــوان، کار با بتن و ســـنگ مصنوعی را در 
شـــیراز یـــاد گرفتـــه و حاال با پشـــتکار و خاقیـــت، قالب های 
اختصاصـــی بـــرای خـــودش طراحـــی کرده اســـت: اوایل که 
مـــن کار را شـــروع کردم، کســـی آن را نمی شـــناخت ولی این 
اواخر کار شـــناخته تر شـــد اما با توجه به زیاد شـــدن فعاالن 
ایـــن حـــوزه، هرکســـی می توانـــد قالـــب شـــخصی خـــودش 
را داشـــته باشـــد کـــه مثـــل امضای یـــک هنرمند اســـت. به 
گفتـــه ی زهرا جمشـــیدی مـــواد اولیه ایـــن کار از ســـیمان و 
پـــودر ســـنگ اســـت کـــه بـــا یـــک ســـری افزودنـــی می توان 
مقاومـــت و دوام آن را افزایـــش داد و حتـــی بـــا اضافه کردن 

رنـــگ به مـــواد اولیه می تـــوان رنـــگ آن را نیز تغییـــر داد. 
در  ســـیمان  کـــه  اســـت  معتقـــد  جـــوان  هنرمنـــد  ایـــن 
و  رنـــگ  بـــودن  بـــه خاطـــر خنثـــی  طراحی هـــای جدیـــد، 
اســـت،  پذیـــر  فـــرم  چـــون  و  شـــده  انتخـــاب  ســـردی اش 
می تـــوان کار و حجم هـــای جالبی خلق کرد. جمشـــیدی با 
اشـــاره به اینکـــه تزئینات بتنی مدتی اســـت کـــه طرفداران 
بســـیاری پیدا کرده، ادامـــه می دهـــد: از آنجایی که قیمت 
مـــواد اولیـــه این کار نســـبتا گران اســـت، قیمت تمام شـــده 
آن کمی باالســـت به همین دلیل در یزد اســـتقبال چندانی 
از آن نمی شـــود ولی از اســـتان های مختلف ســـفارش های 
زیـــادی ثبـــت می کنیـــم. زهـــرا جمشـــیدی هم مثـــل اغلب 
بیشـــترین  صنایع دســـتی،  در  فعـــال  جـــوان  هنرمنـــدان 
فروشـــش از طریـــق آناین اســـت امـــا به گفتـــه ی خودش 
در ایـــن مدت بـــه دلیل فیلترینگ با مشـــکات زیـــادی در 
ثبت ســـفارش روبـــرو بـــوده و خریدارانش به شـــدت ریزش 

داشـــته اند.   

جــزء  دور  گذشــته های  از  جواهرســازی  و  زرگــری  هنــر 
جدایــی ناپذیر زندگــی مردمان یزد بوده  اســت. اما در چند 
ســال اخیر این هنر ســنتی با نوآوری هایی همراه شــده که 
تفاوت بســیاری  با زرگری ســنتی یزد دارد. هنر گذشته پایه 
هنــر امروزی بوده، اما تغییراتی در آن صورت گرفته اســت. 
اســتفاده از هنرهــای تزئینــی کــه بــه صــورت تلفیــق هنر و 
نوآوری تولید می شــوند، امروزه بسیار پرطرفدار شده اند که 
این خود راهی اســت برای کسب درآمد هنرمندان این هنر 

سنتی یزد و حمایت از آنان. 
در شهر یزد هستند هنرمندان جوانی که تاش می کنند 
تــا هــم بــه صورت علمــی و هم به صــورت تجربی بــه زنده 
مانــدن هنــر زرگــری کمک کننــد. مــژگان الســادات حظیره 
یزدی فارغ التحصیل رشــته صنایع دستی با گرایش جواهر 
گر هنرمندی بخواهــد از کارش  ســازی اســت که بــاور دارد ا
درآمــد نیــز کســب کند تلفیــق هنر و نــوآوری برای او بســیار 

ضروری است. 
این هنرمند جوان مدتی است که هنر زرگری یزدی را به 
گر تلفیق هنر و  صورت مدرن اجرا می کند و معتقد است که ا
نوآوری در آثار به خوبی انجام شــود کشور ما می تواند رتبه 

خوبــی را در صــادرات آثار هنری به دســت بیــاورد و همین 
باعــث افزایــش رونــق کار هنرمنــدان و پیشــرفت کار آنــان 

می شود.
کادمی در رشته صنایع  مژگان قبل از شــروع تحصیات آ
دســتی، هنــر جواهرســازی را بــه صــورت تجربــی آمــوزش 
دیده و بعد تصمیم می گیرد برای یادگیری بیشــتر به ســراغ 
کادمیک بــرود تا به گفته ی خــودش این هنر را  تحصیــل آ
هــم به صورت تجربــی و هم علمی یاد بگیــرد؛ چرا که باور 
دارد بــا توجــه بــه پتانســیل های موجــود در یــزد در رشــته 
طا و جواهرســازی، بــه کارگیری دانــش روز و انتقال آن به 
کادمیــک راهی مؤثر در جهت  نیروهــای جوان در محیط آ
رشــد صنعت و در نتیجه رونق و رشــد اقتصادی در اســتان 

است. 
ایــن هنرمند جوان در مورد تکنیــک کار خود و نحوه ی 
اجــرای آن می گویــد: تکنیــک کار من، زرگری ســنتی اســت 
ح های  و صفــر تــا صد کار نیز با دســت انجام می شــود و طر
مــن بیشــتر تلفیقــی از چوب، شیشــه و فلز اســت البته مواد 
آن بســته بــه نیــاز بــازار و ســفارش هایی که داده می شــود، 
متغیــر اســت؛ از مس گرفتــه تا برنج و طا. مژگان الســادات 
حظیره یزدی تنها فردی اســت که در یزد این هنر تلفیقی 
را انجــام می دهد و به گفته ی خودش بعضی از طراح های 
اختصاصــی خــود را بــه ثبت رســانده امــا ســری از کارها نیز 

سفارش مشتری است. 
این هنرمند از عدم اســتقبال مردم یزد از این هنر گایه 
دارد و می گویــد: متاســفانه در یــزد این نوع کار با اســتقبال 
کــه یزدی ها ترجیح شــان این  چندانــی همــراه نیســت؛ چرا
گر هزینــه  ای انجــام می دهند، پس انــدازی هم  اســت کــه ا
باشــد ولی مشــتریان شهرســتان زیاد دارم و حتی با آســتان 

قدس همکاری می کنم.

دست سازه هایی از جنِس بتن   تلفیِق هنر و نوآوری 
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 وروِد کیف هـــا و اکسســـوری های دســـت دوز چرمـــی بـــه بـــازار 
ایـــران تا حد زیادی موجب شـــد که انحصار تولیـــدات چرمی که 
تـــا پیـــش از این در اختیـــار چند برند مطـــرح قرار داشـــت در حد 
چشـــمگیری شکســـته شـــود؛ تولیداتی با طرح و کیفیتـــی برابر و 
قیمتـــی معقول که می توان اقبال آن ها را در ترکیبی از جســـارت، 
خاقیـــت و ذوق هنـــری خالـــِق آن هـــا جســـت وجـــو کرد. ســـحر 
اولیایـــی یکـــی از تولید کنندگان کیف و اکسســـوری چـــرم به نام 

"اورچینی" معتقد اســـت که کیفیت و طرح این محصوالت قابل 
رقابـــت با برند های مطرح کشـــور اســـت. 

او دانـــش آموختـــه رشـــته هنـــر و خالـــِق دست ســـاخت های 
چرمـــی مجموعـــه اورچینی  اســـت. او می گوید: تمامـــی تولیدات 
چرمـــی در اورچینـــی دســـت دوز و بـــا آمـــوزش رایـــگان بـــه زنـــاِن 
خانـــه دار و عاقه منـــد تولیـــد می شـــوند، بـــه همین دلیل اســـت 
کـــه ایـــن مجموعـــه عـــاوه بـــر تولیـــد قابل توجـــه، اشـــتغالزایی 
چشـــمگیری را به همراه داشـــته اســـت و ایـــن امـــکان را دارد که 
محصـــوالت را به تعداد زیاد برای شـــرکت های بـــزرگ تولید کند.
بـــه گفته ســـحر اولیایی، دست ســـاخت های چرمـــی عاوه بر 
اینکـــه طرح خاقانـــه و کیفیت مطلوبی دارنـــد، از نظر کیفیت با 
برند های شـــرکتی مطـــرح بازار برابـــری می کننـــد  و مهم تر اینکه 
قیمـــت ایـــن تولیـــدات چرمی یک ســـوم برند های مطرح کشـــور 

است.
ایـــن هنرمنـــد در واکنش بـــه این انتقـــاد که به طـــور معمول 
صنایع دســـتی مناطق مختلف کشـــور بـــه علت بهـــره  نگرفتن از 
هنـــر طراحان متخصص در زمینه صنایع دســـتی از طراحی های 

بـــه روز فاصلـــه گرفتـــه و همیـــن امر نقطـــه ضعف و مانعـــی برای 
صنعتـــی شـــدن آن ها بـــه شـــمار مـــی رود، توضیح می دهـــد: بله 
این انتقاد به کســـب  وکارهای هنری و صنایع دســـتی وارد است، 
ما نیـــز در ایـــن مجموعه راغب هســـتیم که از افـــراد متخصص 
در زمینـــه طراحـــی محصـــول و برندســـازی بهره منـــد شـــویم اما 
الزمـــه ایـــن اقـــدام درآمدزایـــی مکفی اســـت چراکه همـــکاری با 
افـــراد متخصـــص در زمینه برندســـازی و طراحی محصـــول نیاز 
بـــه هزینـــه قابـــل توجه دارد کـــه هنوز چنیـــن امکانی بـــرای این 

مجموعه فراهم نیســـت.
ســـحر اولیایـــی در توضیح مشـــخصات چرم های هـــای مورد 
اســـتفاده در تولیـــدات خود می گوید: چرم گاو، شـــتر، شـــترمرغ و 
ُبـــز در تولید کیف و اکسســـوری های چرمی اســـتفاده می شـــوند. 
معمـــوًال چرم های گاوی به دلیل اینکه باالی ۷ ســـال دوام دارند 
بیشـــترین کاربرد را در تولیدات ایـــن مجموعه دارند. در این بین 
پوست شـــتر مرغ به دلیل اینکه صرفا از پوســـِت ساق پا استفاده 
می شـــود قطر کمـــی دارد، بنابراین نمی توان در کارهـــای بزرگ از 
آن اســـتفاده کرد، چراکه دوخت می خورد و تکه دوزی می شـــود. 

چـــرم بز نیز دیگر مـــواد اولیه در این کار اســـت اما به دلیل اینکه 
بعد از مدتی پوســـته پوســـته می شـــود و عمر آن یک تا یک سال 

  و نیم بیشـــتر نخواهد بود، کم تر مورد اســـتفاده قـــرار می گیرد.
او همچنیـــن در پاســـخ به اینکـــه چطور می تـــوان به کیفیت 
و مرغـــوب بـــودن دست ســـاخت های چرمـــی پی بـــرد، عنـــوان 
می کنـــد: فراینـــِد رنـــگ زدن چرم هـــا ماننـــد رنـــگ زدن ماشـــین 
اســـت، امـــا این نـــوع رنگ زنـــی هم بایـــد بـــه گونه ای باشـــد که 
گر نـــوار چســـب را روی  رنـــگ به خـــورد چرم بـــرود، بـــرای مثال ا
چـــرم زدید بعـــد از مقداری ماســـاژ و برداشـــتِن آن، نبایـــد رنگ از 

روی آن جدا شـــود.
ســـحر اولیایی ادام می دهد: درواقـــع چرم های طبیعی مانند 
گر در معـــرض رطوبـــت و گرد   موجـــود زنـــده هســـتند، بنابرایـــن ا
کـــه پر شـــدن  و غبـــار قرارگیرنـــد دچـــار پوســـیدگی می شـــوند چرا
منافذ باعث می شـــود چرم چهره ناخوشـــایندی بـــه خود بگیرد. 
بنابرایـــن باید در هوای بارانی کیف را با دســـتمال خشـــک کنید 
و آن را در هـــوای آزاد قـــرار دهیـــد، در چنیـــن شـــرایطی به راحتی 

می تـــوان تـــا 1۰ ســـال از کیف هـــای چرمی اســـتفاده کر د.

قدرت نمایی دست دوزهای چرمی در برابِر برندهای شرکتی

بســیار  بیــن هنرمنــدان  در  امــروزه  روی ســفال  »نقاشــی 
محبــوب شــده چــرا کــه بــا ســاده تریــن ابــزار و تنهــا بــا کمــی 
ح هــای بســیار زیبایــی را مــی تــوان خلــق کــرد،  خاقیــت طر

اندکــی  چاشــنی  بــا  را  آن  می تــوان  کــه  هنــری 
خاقیــت بــه فعالیتی اقتصادی تبدیــل کرد، اما 
این درحالی ســت که صنایع دستی از این دست 
بــا وجــود آنکــه می تواننــد درآمــد زا و زمینه ســاز 
رونــق تولیــد و تحقق اقتصــاد مقاومتی باشــند، 
نظیــر  حمایتــی  ســاز وکارهای  نبــود  دلیــل  بــه 
بازارچه های صنایع دستی و تسهیات حمایتی 
بــا چالش های فراوانــی برای معرفی بــه مردم و 
تــداوم فعالیــت مواجه هســتند، درواقع معتقدم 
حمایــت از کارگاه هــای کوچــک صنایــع دســتی 
اســت کــه رونــق تولیــد را بــه همــراه دارد.« اینها 
بخشــی از صحبت هــای ریحانــه منــادی فعال 
صنایع دســتی است که مشروح مصاحبه او  را در 

ادامه می خوانید…

کــه نقاشــی و نقطه کوبــی روی  ریحانــه منــادی می گویــد 
ســفال را با عاقه شــخصی، بدون آموزش و بر اســاس آزمون 
و خطــا انجــام می دهد، نقاشــی های خاقانه بــر روی ظروف 

سفالی که بسیار هم مورد توجه قرار گرفته است.
ح های کارتونی جذاب    غرفه او ِپر بود از سفال هایی با طر
و  زیبــا. او در توضیــح بیشــتر پیرامون چگونگــی انتخاب این 
ح های کارتونی به دلیل  ح ها عنوان می کند: طر طر
استفاده از رنگ های شاد و شخصیت های کارتونی 

به ویژه برای کودکان بسیار جذاب هستند.
او در ادامــه بــا گایــه از عــدم حمایــت از صنایع  
دستی نوپا و خاقانه می گوید: یکی از چالش های 
پیــش روی ایــن فعالیــت در عیــن خــاق بــودن، 
نبــوِد تســهیات و حمایــت از ایــن صنعــت اســت، 
درواقــع بــه عنــوان هنرمنــد فضای مناســبی برای 
ارایــه تولیــدات خــود نداریــم بــه همیــن دلیــل در 
بحــث فروش محصول با مشــکات زیادی مواجه 
هســتیم کــه همین امــر فعالیت در ایــن زمینه را با 

دشواری های زیادی مواجه می کند.
ایــن هنرمنــد ادامــه می دهــد: بازارچــه دائمــی 
صنایع دســتی یکی از ملزومــات رونق این فعالیت 

اســت، درواقع  تعداد نمایشــگاه  های صنایع دســتی که برای 
هنرمنــدان برگــزار می شــود کافــی نیســت و اثرگــذاری خیلــی 
کمــی بــرای بخش صنایع دســتی ایــن اســتان دارد. بنابراین 
نهاد هــای متولــی این امر میبایســت با احــداث بازارچه های 
صنایع دســتی بازاریابی و فروش تولیدات صنایع دســتی نو پا 
را کــه نیــاز بــه معرفــی در بازار های داخلــی و خارجــی دارند را 

مورد توجه قرار دهند.

قلمــکاری، جادوی رنگ هــای طبیعی و نقش و نگارهای 
زیبایی اســت که به وســیله چوب بر پارچه های کتان نقش 
کان با قالب هایی  می بندد، آن هم توسط هنرمندانی که کما
از جنــس چــوب گابــی یــا زالزالــک نقش هــا را بــا رنگ هــای 
طبیعــی و گیاهــی بــر روی پارچــه ضــرب می کننــد، امــا نکته 

جالــب پیرامــون این هنر تداوم نســبی آن در میانــه ی زواِل 
کان  بسیاری از صنایع دستی کهن است. این هنِر اصیل کما
پویایــی خــود را حفــظ کرده و مشــتریان خاص خــود را دارد. 
ساســان نجفی مدیر فروش ترمه آریا مد معتقد اســت که رمز 
پویایــی صنعــت قلــم کاری توجه ایــن مجموعــه تولیدی به 
ســلیقه و نیازســنجی از مشتری اســت؛ پارچه های قلمکاری 
کــه بــا حفــظ اصالــت به روزرســانی می شــوند، مشــروح ایــن 

گفت وگو را در ادامه بخوانید.
ساســان نجفی با توضیح اینکه پارچه های مورد استفاده 
در قلمــکاری معمــوال پنبــه، ابریشــم و کتان اســت، می گوید: 
که  بهتریــن پارچه بــرای قلمــکاری پارچه ی نخی اســت چرا
الیاف پنبه ای پذیرش رنگ شان بیشتر از پشم است و تمام 
رنــگ  هــای مــورد اســتفاده در ایــن پارچه هــا طبیعی اســت. 

ح های آن نیز به صورت دستی انجام می شود. طر
   او بــا توضیــح اینکه پارچه های قلم کار به مرور زمان و با 
توجه به سلیقه و نیاز مخاطب بروزرسانی شده است توضیح 

ح های ســنتی تولید  می دهد: قلم کارها عاوه بر اینکه در طر
می شــود، بــرای پاســخ بــه ســلیقه های متنــوع امــروز کــه به 
دنبال نقش و نگارهای جدید هســتند به روز هم می شــوند، 
ح  ح ترنج قدیمی حاشــیه هایی با طر بــرای مثــال در کنار طر
و رنــگ شــاد کار می شــود و خوشــبختانه قلمکارهایی که در 
ح هــا و رنگ های شــاد و جدیــد به بازار عرضه شــده اند و  طر

مورد استقبال قرار گرفته اند.
ساســان نجفــی با توضیــح اینکه تولیدات ایــن مجموعه 
بــه دو بخــش ممتــاز و صادراتی تقســیم می شــود، می گوید: 
معتقــدم در حــال حاضــر قلمکارهــا بــه خوبــی توانســتند در 
تزئینــات داخلی مدرن و ســنتی نظیر رومیــزی، روتختی و...  

خانه ها جای خود را باز کنند. 
نجفــی در خصــوص رمــز پویایــی صنایــع دســتی قلــم کار 
برخاف برخی صنایع که گرد فراموشی و زوال بر آن ها چیره 
شده است، عنوان می کند: نیاز سنجی از مشتری و اینکه به 
گون  ح و کیفیتی اســت و اعمال  ســایق گونا دنبــال چــه طر

ح ها متناسب با نیاز مشتری ها بروزرسانی  باعث شده که طر
شــود، همین مسأله ســبب شــد که هنر پارچه های قلمکار تا 
به امروز بر مداِر  اقبال و جذابیت برای مشــتری باشــد، برای 
ح های جدید، نقش های هرمی و هندســی را  مثــال ما در طر
ح های قدیمی تلفیق کردیم که تمامی این تغییرات در  با طر
ح و رنگ برگرفته از خاقیت وهنر این مجموعه تولیدی  طر

بوده است.
می گویــد:  قلــم کاری  قدمــت  تشــریح  در  همچنیــن  او 
قلمــکاری در قــرن 11 قمــری در زمــان شــاه عبــاس بــه علت 
عاقــه ی درباریــان به این هنــر و صنعت توســعه یافت و به 
کمــال رســید. در ایــن دوره قلمکاری هــای مختلفــی تهیــه و 
کلیل بود و  تولیــد می شــد که پرکاربردترینش قلمــکاری زر یا ا
بیشــتر لباس هــای مردانــه و زنانه را با پارچه هــای قلمکاری 
شــده تهیــه می کردنــد. نوعــی از قلمــکاری کــه بــرای لبــاس 
ح و نقش  اســتفاده می شــد دلگــه نــام داشــت کــه دارای طــر

خاصی بود.

حمایت، الزمه ی گذِر صنایع دستی از چالش ها

نیازسنجی و به روزرسانی، رمِز ماندگاری هنر قلمکاری


