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سرمقاله
احمدقافی
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای
تجاریبینالمللیمنطقهیزد

حفظ هویت با چاشنی نوآوری
ِ
هنرهــای ســنتی و صنایــع دســتی بهدلیـ ِـل
ظرفیتهــای غنــی ،برای کشــور و بهخصوص
مزیت اقتصادی ارزشمند تلقی
استان یزد یک ِ
میشــوند .این صنعت عالوه بر اینکه میتواند
اصیل ایرانی را به
فرهنگ
به زیبایی و درستی
ِ
ِ
ایجاد
یســت بــرای
جهانیــان معرفــی کند ،راه 
ِ
اشــتغالی پایــدار در مناطقــی کــه گاهــی از نظــر
دور میمانند و علیرغم پتانسیلهای فراوان،
معیشت مردمانشان در تنگناست.
ِ
شــیوع کرونــا ضربــه ســنگینی به
متاســفانه
ِ
بــازار صنایــع دســتی کشــورمان وارد کــرد ،امــا
ِ
طرفداران
خوشبختانه از آنجا که هنر همواره
ِ
خــود را دارد ،بــا تدابیــری کهاندیشــیده شــد و
حمایتهایی که صورت گرفت این هنرصنعت
بار دیگر جان گرفت و حتی در ســالهای اخیر
ِ
شــدن هنرهــای ســنتی دســتی از
شــاهد احیــا
ِ
ِ
جملــه دســتبافهایی شــدیم که ســالها به
دســت فراموشی سپرده شــده بودند که استان
یزد در این زمینه بسیار خوب عمل کرده است.
امسال اما شرایط قدری فرق خواهد کرد ،زیرا
باتوجه به عنوان انتخابی ســال از ســوی رهبر
معظم انقالب ،دانشبنیانها باید جدیتر به
یشــک
ایــن هنــر صنعــت ورود پیدا کنند که ب 
رسوخ فناوری و نوآوری به حوزه صنایع دستی
ِ
اتفاقاتــی شــگفتانگیزی را رقــم خواهــد زد و
چهرهی آن را متحول خواهد ساخت.
خالقیــت عنصر اصلی این صنعت کاربردی
نهــا بــا
اســت ،تنهــا الزم اســت دانشبنیا 
ایدههــای خــود و بررســی نیازهــای جامعــه
محصــوالت را به ســمت و ســویی هدایت کنند
حفــظ هویــت ،بــا ســلیقه نســل
کــه عــاوه بــر
ِ
روز جامعــه همراه شــوند .این
شــرایط
جدیــد و
ِ
شرکتها همچنین میتوانند با ارائه شیوههای
ـدات باکیفیــت و
خالقانــهی نویــن بــرای تولیـ ِ
باعث ایجاد رونق
باصرفه و
اصالح کاســتیهاِ ،
ِ
در این حوزه شوند.
امیــد اســت ســرمایهگذاران بخــش صنایــع
نوین
دســتی نیــز با درنظــر گرفتـ ِـن رو 
شهــای ِ
تولیدات
حضور بیشــتر
بازاریابــی ،زمین ههــای
ِ
ِ
ایــن صنعــت را در بازارهــای داخلــی و خارجــی
فراهم نمایند.

سیزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی در یزد برگزار شد

یادداشت

تلفیقی از هنر و نوآوری

احمدآخوندی
مدیرکلمیراثفرهنگیگردشگری
و صنایعدستی استان یزد

ورود
ارتقاء بهرهوری با ِ
دانشبنیانها به حوزه صنایعدستی
باال بودن تنوع گردشگری ،ظرفیت بسیار موثری برای
یشــود که میتوان با بهرهگیری از
اســتان یزد محسوب م 
این فرصت ،توســعه صنعت گردشــگری و انواع مشــاغل
وابسته به این صنعت را رقم زد.
ظرفیت غنی باتوجه به نامگذاری ســال جاری با
این
ِ
عنوان «تولید ،دانشبنیان و اشتغالآفرین» سبب شده،
ِ
برنامهریزیها در حوزه گردشگری و صنایع دستی هدفی
فراتر و متفاوتتر از سالهای گذشته را دنبال کند ،هدفی
کــه دانشبنیانها و فعالیتهایشــان را برای رســیدن به
توسعهای پایدار در این زمینه در اولویت قرار میدهد.
خوشــبختانه در ســالهای اخیــر مرا کــز رشــد ،مرا کــز
دانشبنیــان و اســتارتاپها توانســتهاند اقدامــات
قابلتوجهــی در حوز ههــای مختلــف ایفــا کننــد کــه
صنایعدستییکیاز مهمتریناینحوزههابهشمار میآید،
نهــا با فعالیــت در حوزهی صنایعدســتی
زیــرا دانشبنیا 
میتواننــد منجر به ارتقاء بهــرهوری در این حوزه شــوند،
بنابراین بیشک برگزاری نمایشگاه صنایعدستی استان
یزد با محوریت دانشبنیان میتواند بستر مناسبی برای
استفادهاز ظرفیتهایقابلتوجهاستانباشد.
ایــن نمایشــگاه فرصت بســیار مناســبی بــرای عرضه
داشــتههای فرهنگــی ،ایجــاد ارتبــاط و تعامــل بیــن
شرکتهای دانشبنیان ،مراکز خالق و مراکز رشد است و
ایجاد تعامل مناسب و هدفمند میتواند منجر به ارتباط
موثر در سطحمدیریتیوفیمابیندستگاههایذیربط،
خصوصــا پارک علم و فنــاوری و ادارهکل میراثفرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی شود ،این موارد و پتانسیلهای
ضرورت حمایت از حوزه دانشبنیان و پیروی از
موجــود،
ِ
تاکیدات رهبری در این زمینه را پررنگتر میکند.
بدیهــی اســت ،یــزد بهعنوان پهن ـهی خالق و بســتر
مطلوب دانشبنیان در ســطح کشور باید بتواند در حوزه
میــراث فرهنگــی گردشــگری و صنایعدســتی اقدامــات
قابلتوجهی انجام دهد که قطعا این نمایشگاه نقطهی
عطف و آغاز این اقدامات و رویکرد خواهد بود.
امید است در این حوزه بهطور مطلوب و با ارتباطگیری
ـان حــوزهی صنایعدســتی دانشبنیــان ،ضمن
موثــر میـ ِ
ایجــاد اثــر مناســب بــرای ارائ ـهی محصــوالت مشــترک
بهخصوص در نمایشــگاهها ،بتوان شــاهد شبک هســازی
موثر در استانباشیم.

در آســتانه هفتــه میراث فرهنگی ســیزدهمین
نمایشــگاه سراســری صنایعدســتی و ســومین
نمایشــگاه تخصصــی زیلو ،زیــور ،حصیر و دســت
حضور اســتاندار یزد و
بافتههای ســنتی در یــزد با
ِ
جمعیاز مسئولیناستانیافتتاحشد.
باتوجــه بــه تاکیــدات رهبــر معظــم انقــاب و
ـوان "تولیــد ،دانشبنیان و
نا مگــذاری امســال با عنـ ِ
اشتغالآفرین"ایندورهاز نمایشگاهدر یزدباتکیهبر
فرمایشاتایشانومحوریتدانشبنیانبرگزار شد.

نخستین جشنواره نان سنتی
برگــزاری اولیــن جشــنواره پخــت نــان ســنتی
از جملــه جذابیتهــای ایــن دوره از نمایشــگاه
چادر عشــایری از استانهای
بود .تعداد  ۷ســیاه ِ
کهگیلویه و بویراحمد ،گلستان ،خراسان شمالی،
چهارمحــال و بختیاری ،کرمانشــاه و یــزد در این
جشــنواره مشارکت داشــتند .در این سیاهچادرها
عــاوه بــر پخــت نــان ســنتی ،دیگــر محصوالت
تولیدی عشایر نیز عرضه شد.

محدث ــه هن ـ ِـر کارباف ــی را از مادربزرگ ــش بـــه ارث بـــرده و حاال 6
س ــال اس ــت که کارگا هش ــان ب ــا ن ــام "ما کـــو" را در اردکان راهاندازی
ک ــرده و ب ــه گفته خودش ،ت ــا امروز این هنـــر را بـــه  600نفر آموزش
دادهاند.
کاربافی (کارتوفی ،کارشش ــوک و کارکرباس) یکی از قدیمیترین
و رایجتری ــن هنره ــای دس ــتی اردکان اســـت و قدمتاش بـــه دوره
تیموری ــان میرس ــد .این هنر مدتی اس ــت بـــه ثبت ملی رســـیده و
به گفته مس ــئوالن زمینه رون ـ ِـق اردکان را در حوزه صنایع دســـتی و
اش ــتغال فراهم کرده است.
روان ــداز ،انواع حوله ،دس ــتمال آش ــپزخانه ،روانـــداز ،پارچههای
ل از جمله محصوالت ای ــن روزهای کاربافی باتوجه
مانتویی و ش ــا 
به نیاز جامعه اس ــت.
دلیل اس ــتفاده از پنبه در کاربافی از گذشـــته تا امروز این اســـت
ِ
مطلوب رطوب ــت و عرق بـــدن در دمای
ک ــه پنبه ب ــه علت ج ــذب
ِ
باالی کویر بهترین الیاف برای بافت کار اســـت .دوام و اســـتحکام

برگزاریشبهایفرهنگیدرحاشیهنمایشگاه
میزبان رویدادهای
این نمایشــگاه همچنین
ِ
عنــوان شــبهای فرهنگی بــود که
فرهنگــی بــا
ِ
هــر شــب گروههایی از یــزد ،اردکان ،بافق ،مهریز
و میبــد بــا مشــارکت ســهجانبه ادار ه کل میــراث
فرهنگــی ،گردشــگری و صنایعدســتی یــزد،
فرمانداریها و شــهرداریهای این شهرستانها
در حاشیه این نمایشگاه به اجرا پرداختند.
گفتنی است ،سیزدهمین نمایشگاه سراسری

شهر ملی کاربافی
اردکانِ ،

پارچههای پنبهای در مقابل شستشـــوی متوالی بســـیار باال است.
محصوالت کاربافی باعث شـــده این هنر همچنان
تنـــوع رنگ
ِ
طرفداران بسیاری داشته باشد.
عمـــده هنرآمـــوزان "ماکو" از یزد و اردکان هســـتند کـــه به کارگاه
میآینـــد و آمـــوزش میبیننـــد و اگـــر مایـــل بودنـــد بـــا ایـــن کارگاه
همـــکاری میکننـــد و اگر نـــه دســـتگاه را از آنهـــا خریـــداری کرده

صنایعدستی با حضور تعداد زیادی از استانهای
کشــور و در قالــب بیش از  ۲۰۰غرفــه از  ۲۶لغایت
 ۳۰اردیبهشــتماه ســال جــاری در محل دائمی
نمایشــگاههای بینالمللــی یــزد برگــزار شــد و از
ـان عالقهمنــدان بــود.
ســاعت  ۱۷الــی  ۲۲میزبـ ِ
ســومین نمایشگاه تخصصی زیلو ،زیور ،حصیر و
دست بافتههای ســنتی و اولین جشنواره پخت
نــان ســنتی نیز همزمان بــا این نمایشــگاه برگزار
شد.

هنرجویان
و بهطـــور مســـتقل بـــه فعالیتشـــان ادام ــه میدهن ــد.
ِ
صـــورت فش ــرده ط ــی س ــه روز و در
غیریـــزدی هـــم ایـــن هنـــر را به
ِ
شـــهر خـــود آمـــوزش میبینند؛ بـــه این ص ــورت ک ــه ماکوییها به
شهرشـــان میرونـــد و حتـــی دســـتگاه را ه ــم برایش ــان میبرند.
تعـــداد غرفههایی که ایـــن هنر را عرضه میکردن ــد در این دوره
از نمایشگاه کم نبود.
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گردشگری خوراک ،تجربهای جذاب و ماندگار

حسیندهقانمنشادی
مسئول کمیته گردشگری خوراک اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان یزد

ی اســت کــه عــاوه بــر
گردشــگری غــذا تجرب ـهی لذتبخش ـ 
طور همزمان،
به
انسان
حواس پنجگانهی
کردن هر پنج
درگیر
ِ
ِ
ِ
اشــتیاق و انگیــزهی ســفر را نیــز دوچنــدان میکنــد .درواقــع
رفع یکی از نیازهای طبیعی و
دلیل اصلیاش ِ
گردشگری خوراک ِ
اساسی انسان و کنجکاوی او برای تجربهی طعمهای متفاوت
گهــای متفاوت اســت و به همین دلیــل هم جایگاهی
از فرهن 
سایر انواع گردشگری دارد.
متمایز از ِ
اهمیــت ایــن موضــوع ســبب شــد همزمــان بــا ســیزدهمین
نمایشــگاه ملی صنایع دســتی ،اولین جشــنواره پخــت نانهای
سنتی نیز در حاشیه این رویداد برگزار شود ،البته نخستین از این
جهت که اینبار از لحاظ ســطح کیفی و تنــوع با دورههای قبل
بســیار متفاوت بود .درواقع در این نمایشگاه سیاه چادرهایی از

اســتانهای مختلف مانند ابرکوه ،مروســت و هرات استان یزد،
خراسان شــمالی ،یاســوج ،چهارمحالبختیاری ،گلستان ،برپا و
 ۱۲نوع نان ســنتی و شــیرینیهای نانگونه پخت وعرضه شــد.
عنوان
تهــای ایــن جشــنواره با محوریــت نان ،بــه
یکــی از مزی 
ِ
نوع نان
ی
ه
واســط
به
بازدیدکنندگان
که
ـود
ـ
ب
این
قــوت غالب،
ِ
پخت آن توانستند تاحدودی با شیوهی زندگی ،آداب و رسوم
و ِ
و ذائق ـهی غذایــی و حتــی جاذبههــای خوراکــی و گردشــگری
برخی اقوام و فرهنگها آشنا شوند که قطعا این امر در انگیزهی
سفرهایشان تاثیر خواهد گذاشت.
به عقیده من ،برگزاری جشنواره نان سنتی در عمل شبیه به
ســفر به تمام ایران و آشــنایی با فرهنگ و آداب و رســوم غذایی
آمدن عــده زیادی به
اقــوام مختلــف بود ،ضمن اینکه گــرد هم ِ

بهانــه بازدیــد از ایــن رویــداد ،آوردهی اقتصــادی خوبــی هم به
همراه داشت.
گردشــگری خــوراک درواقــع بــه هــر نــوع تجربــهی خوراکــی
و نوشــیدنی در حیــن ســفر گفتــه میشــود و کیفیــت آن ارتبــاط
مستقیمی با میزان ماندگاری گردشگر و اشتیاقش برای مقاصد
گردشگری دارد.
مزیــت دیگــر گردشــگری خــوراک نســبت بــه بســیاری از
کردن
گونههای دیگر گردشگری ،قابلیت فروش ،تجربه و لمس ِ
آن اســت .البته تنــوع باال و راحتی عرضه را هــم به این مزیتها
باید اضافه کرد.
جالب اســت بدانید که بهطور مشــخص و طبق آمار ســازمان
جهانی گردشگری بیش از یک سوم هزینههای مسافران مربوط

بــه خوراک و نوشــیدنیها اســت ،البتــه این آمار نوشــیدنیهای
یشــود کــه قیمت
الکلــی در کشــورهای خارجــی را هــم شــامل م 
زیــادی هــم دارند ،بنابراین شــاید این آمار در مــورد ایران صدق
نکند ،اما قطعا صفر هم نیست.
به هر حال آمارها و شواهد گویای اهمیت گردشگری خوراک
ضــرورت برنامهریــزی بــرای ایــن نــوع از گردشــگری را
اســت و
ِ
دوچندان میکند.

دو قدم تا جواهرسازی

راهاندازی هلدینگ برای ماندگاری طالی یزد

ـگاه وطــن چــی ،فضایــی بــرای آمــوزش
آموزشـ ِ
طالســازی بــه عالقهمنــدان ایــن صنعــت و دروازه

بوکار اســت ،مجموعهای که
ـازار کس ـ 
ورود آنهــا بـ ِ
پا را از شــیوههای سنتی طالســازی فراتر گذاشته و

علــم و هنر و ســنت را در آمیخته تــا همواره طالی
یزد در این سرزمین بدرخشد.
ستار زاده مدیر این مجموعه معتقد است ،تنها
دو مــاه آمــوزش در این مجموعه هنرجویــان را به
یک سازندهی طال و جواهر تبدیل میکند.
او میگویــد :این مرکز آموزشــی زیر نظر ســازمان
فنیوحرفهایفعالیتمیکند،درواقععالقهمندان
به این صنعت پس از شرکت در کارگاههای آموزشی
گذرانــدن دروس تئوری این رشــته ،مدرک معتبر
و
ِ
و دیپلــم فنــی و حرفــهای دریافت میکننــد .نکته
جالب در خصوص فعالیت در این رشته زمان کوتاه

طرفداران نقش َبرجسته روی سفال
یزد جهانی و
ِ
ِ

بس ــیاری از کس ــانی ک ــه در حرف ــه
س ــفالگری فعالی ــت میکنند دلی ـ ِـل اصلی
خ ــود را آرامش ــی میدانن ــد ک ــه ای ــن ماده
نه ــا منتق ــل میکند.
ش ــگفتانگیز ب ــه آ 
نقش برجسته س ــفالی یکی از هنرهای

بافق
سرزمیننخلهای
ِ
سر به فلک کشیده

زیبا و دکوراتیو اس ــت که در سالهای اخیر
در معم ــاری داخل ــی طرف ــداران بس ــیاری
پیدا ک ــرده اس ــت .اصلیترین م ــاده اولیه
این هنر هم ِگل س ــفالگری اس ــت.
س ــمیه زارع معتق ــد اس ــت کار ب ــا گل

بس ــیار لذتبخش اســـت به همین دلیل
هم چند س ــالی اســـت که گروه هنری ســـه
نقط ــه را تش ــکیل داده و در کارگاهاش هم
آم ــوزش میدهـــد و هـــم کار میکند.
ب ــه گفت ــه خـــودش از زمانـــی کـــه یـــزد
لقب جهان ــی گرفته ،نقش برجســـته روی
س ــفال در دکوراســـیون داخلـــی خانههای
س ــنتی طرفداران زیادی پیدا کرده اس ــت.
او هن ــرش را بیشـــتر در ابعـــاد بـــزرگ و در
معم ــاری داخلـــی بـــه نمایـــش میگـــذارد،
یه ــا امـــا ســـاخت مجســـمههای
تازگ 
حجم ــی کوچـــک و تابلوهـــای دکوراتیو را
ه ــم به مجموعـــه کارهایش اضافـــه کرده
است.
بندرعب ــاس و کرمان طرفـــداران پر و پا
قرص این هنر هســـتند.

در حــال حاضــر حدود  65شــهر ،عضـ ِـو خانوادهی شــهر و
روستاهای ملی صنایعدستی هستند و صنایع دستی  43شهر
و  21روستا نیز به ثبت ملی رسیده است.
حصیربافــی ،هنــری اســت کــه بــا فرهنــگ مردمــان بافق
عجیــن شــده اســت و ســال گذشــته نیــز دس ـتبافتههای
حصیری ثبت ملی شدند.
بدون شــک یکی از زیباترین غرفههای نمایشگاه به این
هنر زیبا تعلق داشت.

بوکار حرفهای
آمــوزش بــرای ورود بــه عرصه کســ 
اســت ،چرا کــه هنرجوها پس از دو مــاه آموزش وارد
بازار کار میشــوند و به اصطــاح پس از دو ماه یک
سازنده طال و جواهر هستند .ضمن اینکه ما آنها را
بــه بــازار کار و معرفی میکنیــم ،در حال حاضر هم
شــاهد هســتیم کــه ســفارشهای خوبی از ســمت
بــازار بــرای ســازندهها در جریان اســت .البتــه ما تا
یــک ســال هنرجوهــا را حمایــت میکنیــم تــا تمام
فنون طالسازی را به خوبی یاد بگیرند.
به گفتــه ســتار زاده ،ریختهگری ،سنگتراشــی
و مخــراجکاری هــم از دیگــر آموزشهــای ایــن

متــر اینکه پیشکســوتان این
مجموعه اســت ،مه 
حــوزه را در این مرکز گرد هم آورده و یک هلدینگ
راهانــدازی کردهایــم تــا از ایــن طریــق صنعــت
طالسازی یزد پیشرو و ماندگار بماند.
او خاطرنشــان میکنــد :از ســوی دیگــر تــاش
کردهایــم آمــوزش و فعالیــت در ایــن صنعــت را
بــا رویکردهــای علمــی و مــدون پیــش ببریــم،
بهطوریکه تا به امروز  ۲۰کتاب و تعدادی سی دی
آموزشی در این زمینه منتشر کرده که به هنرجوها
نهــا به شــمار
تدریــس میشــود و جــزو منابــع آزمو 
میروند.

هنر اجدادیام خواهم کرد
تمام تالشم را برای زنده نگه
داشتن ِ
ِ
شـهر آبپخش بـا نخلسـتانهای زیبا،
نگین سبز استان بوشهر و شهر ملی حصیر
ایـران اسـت .مـواد اولیـه بـرای حصیربافـی
از نخلهـای ایـن شـهر تهیـه شـده و بـا
هنـر بانـوان بافنـده ،محصـوالت اصیـل و
سـنتی تولیـد میشـود .ایـن محصـوالت در
رنگهـای مختلـف و جـذاب ،مخاطبـان
خـاص خودشـان را در سراسـر جهـان دارد.
دختر نخلستان
حمیده جانپخش به ِ
معروف اسـت .او حدودا  4سـال قبل اولین
و تنهاتریـن کارگاه حصیربافـی منطقـه
دشتسـتان در اسـتان بوشـهر را در شـهر
آبپخـش بـا  20بافنـده کـه همگـی از زنان
سرپرسـت خانـوار هسـتند ،تاسـیس و از
همان ابتدا با تولید انبوه ظروف حصیری،
صـورت عمـده بـه
تولیـدات کارگاه را بـه
ِ
ِ

اربیـل عـراق و ترکیـه صـادر کـرد.
او معتقـد اسـت تمـام تالشـش را بـرای

ـتن هنر اجدادیاش خواهد
زنده نگه داش ِ
کرد.

3

SANATYAZD.IR

دوﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪاﺟﺘﻋﻋﯽاﻗﺘﺼﺎدی

پنجشنبه 29اردیبهشت 1401ویژه سیزدهمین نمایشگاه سراسری صنایعدستی و سومین نمایشگاه تخصصی زیلو ،زیور ،حصیر و دست بافتههای سنتی یزد

دلسرد شدم ،اما عشق مرا وادار به ادامه کرد
 ۲۰س ــال اس ــت که ب ــا ضرب هه ــای قلم ب ــر پیکر
مس ،طرح و نق ــش میآفریند ،آن ه ــم در میانهی
کمبوده ــا و حمای ــت نش ــدنهایی که س ــبب ش ــد
گاه ــی فعالیـ ـتاش کمرن ــگ یا متوق ــف ش ــود ،اما
ناامید نش ــد و نقش و نگارهای مس ــی را از سر گرفت
و کارگاه ــی راهان ــدازی ک ــرد تا هم هن ــرش را ماندگار
هنر دس ـ ِـت ناب و کهن،
کند و هم ب ــرای تداوم این ِ
کار تازهنفس آم ــوزش دهد.
نی ــروی ِ
هنر دس ــت
ـن
ـ
ی
ا
ـف
ـ
ی
توص
در
ـویی
ـ
ش
ور
ـد
حمی ـ
ِ
میگوی ــد :ب ــه ای ــن کار عالق ــه زی ــادی داش ــتم و ۱۵
س ــالی اس ــت ک ــه فعالی ــت میکن ــم؛ البت ــه در ای ــن

ته ــا و حمایت نش ــدنها
س ــالها گاهی محدودی 
س ــبب ش ــد قلمزنی را کنار بگذارم ،اما همان عالقه
قلب ــی م ــرا وادار کرد ت ــا دوباره ای ــن فعالیت را از ســـر
بگیرم ،اینبار ام ــا جدی تر .بنابرای ــن کارگاه زیبایی
فب ــاغ راهان ــدازی ک ــردم ک ــه
س ــنتی در محل ــه خل 
هم ــواره تعدادی هنرج ــو در آن در ح ــال و آموزش و
تولید هس ــتند .برخی از آنها حتی مستقل شدهاند
و درآم ــد خوبی ه ــم دارند.
او تولی ــدات خ ــود در زمینه قلمزن ــی روی مس را
جزو مرغوبترین آثار کش ــور در ای ــن حوزه توصیف
میکن ــد و معتق ــد اس ــت ک ــه تولیدات ــش کمنظیـــر

هستند ،زیرا کار دست است و تمرکز و تفکر بسیاری
بـــرای آن بـــه خـــرج میدهد ،بـــه همیـــن دلیل هم
معتقد اســـت آثـــاری بیهمتا ارائـــه میکند.
ورشـــویی در توضیح چگونگی قلمزنی میگوید:
ابتـــدا قیر را ذوب و ســـپس با گـــچ مخلوط میکنیم
و آن را روی مـــس میریزیـــم تا کارها محکم شـــوند
و پـــس از آن شـــروع میکنیم به قلمزنـــی ،در نهایت
هـــم قیـــر را خـــارج میکنیم تا بـــه خوبـــی پرداخت
شـــود .تمامی این مراحـــل با دقـــت و ظرافت انجام
میشـــود تا بـــه کیفیت مورد نظر برســـد.
او در ایـــن کارگاه حـــدود  ۳۰نمونـــه گلـــدان،

شـــربتخوری ،تنگهـــای شـــاخدار .....تولیـــد
میکنـــد و در مـــورد تقاضا بـــرای صـــادرات میگوید:
از کشـــورهای خارجی برای خرید این صنایع دستی

مراجعـــه میکنند اما ب ــرای صادرات ب ــا وجود اینکه
تقاضای زیـــادی از آلمان ،اس ــترالیا و دبی دارم ،فعال
برنامهای نـــدارم.

موزههاَ ،مکانهایی َسرشار از ُهویت و زیبایی
غرفهی موزههای استان یزد یکی از غرفههای
جذاب نمایشگاه بود که به بهانه روز جهانی موز ه
و میــراث فرهنگــی ،ایــن مکانهــای باهویــت و
دیدنی را به عالقهمندان معرفی میکرد.
لیــا ســعادتخواه ،راهنما و مدرس گردشــگری
همانند َســر زدن بــه مادرها در
بازدیــد از موزههــا را
ِ
روز مادر ،زیبا و ُپرمعنا عنوان کرد ،زیرا به عقیده او
ِ
بخش ارزشمندی از
فرهنگی زیبا،
این مکانهای
ِ
ِ
علیرغم پتانسیل
آثار فرهنگی هستند که متاسفانه
ِ
ت فــراوان و وجــود موزههــای نفیــس در
و جذابیــ 

ســطح اســتان یزد آنطور که باید به آنها پرداخته
نشده است.
بــه گفتــه او 34 ،موزه در اســتان وجــود دارد که
 6مــورد از آنهــا خصوصــی 17 ،مــورد وابســته بــه
ارگانهــا و  11موزه نیز به اداره کل میراثفرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی استان یزد وابسته است.
ســعادتخواه گفــت :در ایــن غرفــه بــا معرفــی
موزههــا بــه بازدیدکننــدگان ،آنهــا را تشــویق بــه
حضور در این مکانها کردیم ،به تعبیری آرزویمان
این اســت که َســر زدن به موزهها بــه عادتی زیبا و

همیشگی در خانوادهها تبدیل شود.
خانــه پیشــههای کهــن ،زیلــو و پــاس میبــد،
گنجینــه ایثــار و شــهادت اردکان ،مردمشناســی
ابرکــوه ،ســنگ و معدن بافــق ،موزه تاریــخ بهاباد،
اســناد و نســخ مهربــان پــوالدی ،دیرینــه شناســی
گنج کاظمینی ،موزه مســجد
کامبرین ،موزه هفت ِ
میرخضرشــاه ،مــوزه اردانی با موضوع ســنگهای
لهــا ،گزیــدهای از
آتشفشــانی و کلکســیون اتومبی 
نهــا
موزههایــی بــود کــه در ایــن غرفــه در مــورد آ 
توضیح داده میشد.

تبدیل سنگهای معدنی به اشیاء زیبا و کاربردی
ِ
ـوان
لیــا توکلــی مدیــر آموزشــگاه رابیــن ،بهعنـ ِ
بنیانگذار رشته گوهرتراشی در استان یزد ۲۰ ،سال
ِ
تجربــه آموزشــگاهی دارد ،از تاســیس آموزشــگاه
کامپیوتر تا حسابداری و دیگر رشتههایی که زمانی
بازار این
کار خوبی داشــتند ،اما رفته رفته که ِ
بازار ِ
ِ
مشــاغل بــا مدرکبگیــران این حوزه اشــباع شــد با
ابداع رشــتهای
جوینـ ِ
ـدگان ِ
کار درمانــده ،به دنبال ِ
دیگر ،با بازار کاری جدید میرود و در نهایت نتایج
ـیس نخستین رشتهی
تحقیقات ا و م 
یشــود ،تاسـ ِ
گوهرتراشی در استان یزد.
او میگویــد :در آموزشــگاههایی کــه مشــغول
یشــدم که
فعالیــت بودم ،با افــراد زیادی مواجه م 
همگــی جویــای کار بودند و رشــتههای آموزشــی و
دانشــگاهی موجــود هم از نیروی کار اشــباع شــده
وکار مناسب باعث
خالء ِ
بود ،بنابراین ِ
نبود کس ـب ِ
روی ایجـ ِـاد رشــتهای آموزشــی با بــازار
شــد کــه بــر ِ

کار مناســب تحقیــق کنــم ،نتیجــه تحقیقاتم هم
ـگاه گوهرتراشی ختم
به تاســیس نخستین آموزشـ ِ
شــد! چــرا کــه کار بــا ســنگهای قیمتــی از جملــه
ـتان یزد وجود
فعالیتهایــی بود که نه تنها در اسـ ِ
نداشــت ،بلکــه متوجــه شــدم بــرای فعــاالن ایــن
رشــته هم میتوانــد درآمد قابل توجهــی به همراه
هموار
راه
داشــته باشــد ،رشــتهای که حاال عالوه بر ِ
ِ
آموزشــی ،مواد اولیه در دسترســی هم دارد ،چراکه
در یــزد و همینطــور دیگر شــهرهای کشــور معادن
ســنگهای قیمتــی زیــادی وجــود دارد که همگی
برای فعالیتهای هنری و دســت ســاختهایی از
این قبیل کاربردهای خوبی دارند.
توکلی ســنگ تراشی را فعالیتی توصیف میکند
ـدون کاربــرد بــه
کــه در آن ســنگهای زیبــا امــا بـ ِ
اشیایی زیبا و کاربردی تبدیل میشوند ،مثل یک
سینی از سنگ عقیق .به عقیده او ،تمام سنگها

دارای خواص و انرژی باالیی هستند ،که در فرایند
ســنگ تراشــی برخــی بــا تــراش بــه اشــیاء تزیینــی
تبدیل میشوند و برخی هم به جواهر و زیورآالت.
فعالیت آموزشی
این کار آفرین یزدی در توضیح
ِ
پیرامــون گوهرتراشــی میگویــد :هنرجوهــا در این
آموزشــگاه به طور مشــترک زیر نظر سازمان فنی و
حرفــهای و میــراث فرهنگی فعالیــت میکنند و در
حــال حاضر نیز  ۴۰تا  ۵۰نفر در دورههای آموزشــی
مشغول فعالیت تولیدی
این رشته به طور همزمان
ِ

و آموزشی هستند.
کار این رشــته بهاندازهای
بازار
گوید:
توکلــی می
ِ
درآمــدزا اســت کــه هنرجوهــای دورههای گذشــته
بازار کار با ما رقابت دارند ،و
این آموزشــگاه حاال در ِ
نکته جالب اینکه فعالیت آنان به قدری گســترده
شــده است که حتی گاهی پیشــنهاد کاری و تولید
از ســوی مــا را بــه دلیــل مشــغلهای کــه دارنــد ،رد
میکنند.
او میگویــد :ســنگ تراشــی برخــاف دیگــر

رشــتهها ،نیــاز بــه هزینــه و ســرمایه باالیی نــدارد،
یشــود و
دســتگاه و مــواد اولیــه در ایــران تولیــد م 
نیازمند فضای تولیدی وسیع هم برای کار نیست،
از ســوی دیگــر درآمد چشــمگیری هــم دارد .تصور
کنید یک نوع سنگ مورد استفاده در این تولیدات
کیلویی  ۴۰۰هزار تومان اســت و شــما پس از قطعه
کردن آن و تبدیل به اشیا لوکس و خاص هر قطعه
را میتوانیــد بــه قیمــت  ۴۰۰تومان به بــازار عرضه
کنید.

انتظار روزهای روشن
در
ِ
انجمــن حمایــت زندانیان شهرســتان
عنوان
یزد در این نمایشــگاه غرفــهای با
ِ
غرفــه صنایــع دســتی زندانیــان "هامون"
برپا کرد.
بــه گفته علیرضــا حاجــیزاده نماینده

هنرمان را همراه با عشق
راهی خانهها میکنیم

صنای ــع دس ــتی چوب ــی دس ــتی یک ــی از
جذابتری ــن بخشهای ای ــن دوره از نمایش ــگاه
ب ــود.
پدر و دختر
بهن ــاز ف ــری رضای ــی اه ــل اردبی ــل و یک ــی از

هنرمنـــدان حاضـــر در ایـــن نمایشـــگاه معتقـــد
اســـت :صنایع دســـتی چوبی انرژی بســـیار خوبی
را بـــه خانه منتقـــل میکننـــد زیرا هنرمنـــد هنگام
ســـاخت ،دنیایی از عشـــق و انرژی مثبـــت را به اثر
منتقـــل میکند.
او و پـــدرش که یکی از پیشکســـوتان هنر معرق

ایــن انجمن ،در راســتای ایجاد اشــتغال
شهــای الزم
بــرای زندانیــان ،ابتــدا آموز 
در رشــتههایی ماننــد تــراش ســنگهای
قیمتــی و نیمــه قیمتــی ،معــرق چــوب،
زیورآالت ســنتی ،ســفالگری ،فیروزهکوبی

روی چـــوب اســـت ،آثـــار بســـیار زیبایـــی را در این
نمایشـــگاه به نمایش گذاشـــتند.
افسانهای از چرم و چوب
آســـیه طحانی هـــم یکی دیگـــر از حاضران این
هنر
نمایشـــگاه بود ،او بـــا تلفیق چوب و چـــرم آثار ِ

یشــود و
نهــا داده م 
و مینــاکاری بــه آ 
پــس از شــروع ب ـهکار ،کلیــه محصــوالت
یشــود .ســود حاصل
خریداری و عرضه م 
فــروش دوبــاره این محصــوالت هم به
از
ِ
خانوادههای زندانیان تعلق میگیرد.

زیبایـــی را خلق میکند.
معـــرق چـــرم پای ــه اصلی چوب راش اس ــت،
در
ِ
یش ــود،
روی آن بهطور کامل با چرم طبیعی کار م 
یش ــود.
یخ ــورد و آماده ارائه م 
رنگ و پلی اســـتر م 
محصـــوالت این غرف ــه به س ــلیمانیه و کرکوک
ِ
هـــم صادر میشـــود.
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میز کار ،یک برش آینه و قدری خالقیت
یک ِ
کارشناســی ارشــد معمــاری دارد ،اما عالقه
اصل ـیاش هنــر اســت ،البتــه هنــری کــه یک
ســرش بــه دنیــای معمــاری داخلــی وصــل
یشــود؛ آینه کاری ،هنــری جدید و آمیخته
م
باخالقیت.
رویــا جوشــن میگویــد :در میــان هنرهای
متعدد ،به آینهکاری عالقهمند شــدم ،آن هم
بــه دلیــل اینکه ایــن رشــتهی هنــری ارتباط
مســتقیمی بــا دنیــای معمــاری داخلــی دارد.

بنابراین پی عالق ـهام را گرفتم و در دورههای
مختلف آینهکاری شــرکت کــردم و چند روش
کار مختلف اما مرتبط با این هنر را آموختم.
به گفتــه او ،یکی از هنرهــای زیبایی که از
خلق
دیرباز در معماری اسالمی و ایرانی ِ
سبب ِ
آثار چش ـمنوازی شــده ،حکاکی روی شیشــه
و آینــه اســت .در این هنر با ایجـ ِـاد برشهای
منحنــی روی آینــه ،متــون اســامی ،آیههای
قرآنی ،طر حهای اسلیمی و حتی گره چینی در

ابعادمختلفایجادمیشوند.
ِ
خلق ایــن آثار ،تنها
برای
جوشــن
کار
ـزار
ـ
ب
ا ِ ِ
ِ
کار نه
میز
یک
و
آینه
یک
و
است
الماس
یک
ِ ِ
چندانبزرگ.
اوعالوهبر طر حهایسنتی،بهسبکهای
بدیــع و مــدرن هم در آینه کاری عالقه بســیار
ایجاد
نقــوش آنتیک که بــرای
دارد ،از جملــه
ِ
ِ
نهــا دیگــر حتــی احتیاجــی بــه المــاس هم
آ 
نیســت .در این ســبک از کار بــا آینه خالقیت

شیرین عروسکهای کنفی
دنیای
ِ

کوثــر اقبال  23ســاله و اهل ایالم اســت .اولین بــار مادرش در

نمایشــگاه زنجان عروس ـکهای کنفی را دید ،خوشــش آمد و از
دخترش خواست تا این ایده را آنها هم عملی کنند.
بنابرایــن با کمک هم  10عروســک درســت کردنــد و در اولین
نمایشــگاه صنایــع دســتی که در شــهر خودشــان "شــباب" برگزار
شــد ،ارائه کردند ،در کمال ناباوری هر  10عروســک خیلی زود به
فروش رفت و همین هم انگیزهای شد برای ادامه این کار.
کوثــر چنــدی بعــد مــدرک صنایــع دســتی خــود را گرفــت و به
پیشنهاد مسئولین شهر کارگاهی تاسیس کرد.
ِ
حــاال او بــه همراه  4دختر دیگر عروســکهای کنفی ،روســی
اســتقبال مــردم از
و کاموایــی تولیــد میکننــد و بســیار هــم از
ِ
عروسکهایشان راضی هستند.
کوثــر میگویــد :بــا قدرت شــروع کردیــم ،با قــدرت هــم ادامه
میدهیم.

نقش اصلی را دارد و حتی میتوان گچ و چوب
را هم دخیل و آثاری با سبکی نو خلق کرد.
به گفته جوشن این سبک عالوه بر اینکه
نقوش گرهچینــی و منحنیکاری،
نســبت به
ِ
طرفداران بیشــتری هم
هزینه کمتــری دارد،
ِ
دارد.
استفاده از آینه با سبکهای مختلف ،این
روزهــا در معمــاری داخلی بســیار طرفدار پیدا
کرده است.

ط زیست
دوستدار محی 
هنر
ِ
پاپیه ماشهِ ،

دوستدار محیط
"پاپیه ماشــه" هنری چشــمنواز و در عینحال
ِ
کمک خمیر کاغذ ،آثاری
زیست است که به واسطه آن هنرمندان با ِ
زیبا ،سبک ،مصرفی و خوش رنگ و لعاب را خلق میکنند.
کاغذ جویدهشــده
پاپیــه ماشــه در لغــت معنای کاغذ فشــرده و ِ
علــت نامگــذاری آن هــم این اســت کــه کاغــذ را پس از
میدهــد و ِ
خمیر کردنباسریشمخلوطمیکنندوتحتفشار قرار میدهندتا
زیرساخت کار تولیدشود.
مــواد مورد اســتفاده این هنر ،ترکیبــی از تکههای کاغذ یا خمیر
ِ
کاغذ اســت ،که گاهی با پارچهها توســط مادهای چسبنده تقویت
ومستحکممیشود.
قدمــت ایــن هنــر در ایــران بــه دوره صفویــه برمیگــردد ،البتــه
ِ
آثار یافتشدهاز جنسپاپیهماشهبهسلسله"هان"چین
ترین
کهن
ِ
تعلق دارد .شــیما ناصریان ،کارشــناس ارشــد صنایع دســتی و مدیر

آموزشگاههنرهایتجسمی،صنایعدستیوهنرهایدستیسرای
هنر آســو در اردکان عالوه بر این هنر ،نقطهکوبی ،ویترای ،نقاشــی
موزاییک و بسیاری از رشتههای هنری دیگر را آموزش میدهد.

