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در آســتانه هفتــه میراث فرهنگی ســیزدهمین 
ســومین  و  صنایع دســتی  سراســری  نمایشــگاه 
نمایشــگاه تخصصــی زیلو، زیــور، حصیر و دســت 
بافته های ســنتی در یــزد با حضوِر اســتاندار یزد و 

جمعی از مسئولین استانی افتتاح شد.
انقــاب و  تاکیــدات رهبــر معظــم  بــه  باتوجــه 
نام گــذاری امســال با عنــواِن "تولیــد، دانش بنیان و 
اشتغال آفرین" این دوره از نمایشگاه در یزد با تکیه بر 
فرمایشات ایشان و محوریت دانش بنیان برگزار شد.

نخستین جشنواره نان سنتی 
برگــزاری اولیــن جشــنواره پخــت نــان ســنتی 
از جملــه جذابیت هــای ایــن دوره از نمایشــگاه 
بود. تعداد ۷ ســیاه چادِر عشــایری از استان های 
کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، خراسان شمالی، 
چهارمحــال و بختیاری، کرمانشــاه و یــزد در این 
جشــنواره مشارکت داشــتند. در این سیاه چادرها 
عــاوه بــر پخــت نــان ســنتی، دیگــر محصوالت 

تولیدی عشایر نیز عرضه شد.

برگزاری شب های فرهنگی در حاشیه نمایشگاه
این نمایشــگاه همچنین میزباِن رویدادهای 
فرهنگــی بــا عنــواِن شــب های فرهنگی بــود که 
هــر شــب گروه هایی از یــزد، اردکان، بافق، مهریز 
و میبــد بــا مشــارکت ســه جانبه اداره  کل میــراث 
یــزد،  صنایع دســتی  و  گردشــگری  فرهنگــی، 
فرمانداری ها و شــهرداری های این شهرستا  ن ها 

در حاشیه این نمایشگاه به اجرا پرداختند.
گفتنی است، سیزدهمین نمایشگاه سراسری 

صنایع دستی با حضور تعداد زیادی از استان های 
کشــور و در قالــب بیش از ۲۰۰ غرفــه از ۲۶ لغایت 
۳۰ اردیبهشــت ماه ســال جــاری در محل دائمی 
نمایشــگاه های بین المللــی یــزد برگــزار شــد و از 
ســاعت ۱۷ الــی ۲۲ میزبــاِن عاقه منــدان بــود. 
ســومین نمایشگاه تخصصی زیلو، زیور، حصیر و 
دست بافته های ســنتی و اولین جشنواره پخت 
نــان ســنتی نیز هم زمان بــا این نمایشــگاه برگزار 

شد.   

سیزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی در یزد برگزار شد

تلفیقی از هنر و نوآوری
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ارتقاء بهره وری با وروِد 
دانش بنیان ها به حوزه صنایع دستی

باال بودن تنوع گردشگری، ظرفیت بسیار موثری برای 
اســتان یزد محسوب می شــود که می توان با بهره گیری از 
این فرصت، توســعه صنعت گردشــگری و انواع مشــاغل 

وابسته به این صنعت را رقم زد. 
این ظرفیِت غنی باتوجه به نام گذاری ســال جاری با 
عنواِن »تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« سبب شده، 
برنامه ریزی ها در حوزه گردشگری و صنایع دستی هدفی 
فراتر و متفاوت تر از سال های گذشته را دنبال کند، هدفی 
کــه دانش بنیان ها و فعالیت هایشــان را برای رســیدن به 

توسعه ای پایدار در این زمینه در اولویت قرار می دهد. 
کــز  کــز رشــد، مرا خوشــبختانه در ســال های اخیــر مرا
اقدامــات  توانســته اند  اســتارتاپ ها  و  دانش بنیــان 
کــه  کننــد  ایفــا  مختلــف  حوزه هــای  در  قابل توجهــی 
صنایع دستی یکی از مهم ترین این حوزه ها به شمار می آید، 
زیــرا دانش بنیان هــا با فعالیــت در حوزه ی صنایع دســتی 
می تواننــد منجر به ارتقاء بهــره وری در این حوزه شــوند، 
بنابراین بی شک برگزاری نمایشگاه صنایع دستی استان 
یزد با محوریت دانش بنیان می تواند بستر مناسبی برای 

استفاده از ظرفیت های قابل توجه استان باشد.
ایــن نمایشــگاه فرصت بســیار مناســبی بــرای عرضه 
بیــن  تعامــل  و  ارتبــاط  ایجــاد  فرهنگــی،  داشــته های 
شرکت های دانش بنیان، مراکز خاق و مراکز رشد است و 
ایجاد تعامل مناسب و هدفمند می تواند منجر به ارتباط 
موثر در سطح مدیریتی و فی مابین دستگاه های ذی ربط، 
خصوصــا پارک علم و فنــاوری و اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی شود، این موارد و پتانسیل های 
موجــود، ضرورِت حمایت از حوزه دانش بنیان و پیروی از 

تاکیدات رهبری در این زمینه را پررنگ تر می کند.
 بدیهــی اســت، یــزد به عنوان پهنــه ی خاق و بســتر 
مطلوب دانش بنیان در ســطح کشور باید بتواند در حوزه 
گردشــگری و صنایع دســتی اقدامــات  میــراث فرهنگــی 
قابل توجهی انجام دهد که قطعا این نمایشگاه نقطه ی 

عطف و آغاز این اقدامات و رویکرد خواهد بود.
امید است در این حوزه به طور مطلوب و با ارتباط گیری 
موثــر میــاِن حــوزه ی صنایع دســتی دانش بنیــان، ضمن 
ایجــاد اثــر مناســب بــرای ارائــه ی محصــوالت مشــترک 
به خصوص در نمایشــگاه ها، بتوان شــاهد شبکه ســازی 

موثر در استان باشیم.

یادداشت

احمد آخوندی
مدیرکل میراث  فرهنگی گردشگری 

و صنایع دستی استان یزد

ویژه سیزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی و سومین 
حفِظ هویت با چاشنی نوآورینمایشگاه تخصصی زیلو، زیور، حصیر و دست بافته های سنتی یزد

هنرهــای ســنتی و صنایــع دســتی به دلیــِل 
ظرفیت هــای غنــی، برای کشــور و به خصوص 
استان یزد یک مزیِت اقتصادی ارزشمند تلقی 
می شــوند. این صنعت عاوه بر اینکه می تواند 
به زیبایی و درستی فرهنِگ اصیِل ایرانی را به 
جهانیــان معرفــی کند، راهی ســت بــرای ایجاِد 
اشــتغالی پایــدار در مناطقــی کــه گاهــی از نظــر 
دور می مانند و علی رغم پتانسیل های فراوان، 

معیشِت مردمان شان در تنگناست. 
متاســفانه شــیوِع کرونــا ضربــه ســنگینی به 
کــرد، امــا  کشــورمان وارد  بــازاِر صنایــع دســتی 
خوشبختانه از آن جا که هنر همواره طرفداراِن 
خــود را دارد، بــا تدابیــری که اندیشــیده شــد و 
حمایت هایی که صورت گرفت این هنرصنعت 
باِر دیگر جان گرفت و حتی در ســال های اخیر 
شــاهِد احیــا شــدِن هنرهــای ســنتی دســتی از 
جملــه دســت باف هایی شــدیم که ســال ها 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 انقاب، دانش بنیان ها باید جدی تر به 
ایــن هنــر صنعــت ورود پیدا کنند که بی شــک 
رسوِخ فناوری و نوآوری به حوزه صنایع دستی 
اتفاقاتــی شــگفت انگیزی را رقــم خواهــد زد و 

چهره ی آن را متحول خواهد ساخت. 
خاقیــت عنصر اصلی این صنعت کاربردی 
بــا  دانش بنیان هــا  اســت  الزم  تنهــا  اســت، 
جامعــه  نیازهــای  بررســی  و  خــود  ایده هــای 
محصــوالت را به ســمت و ســویی هدایت کنند 
کــه عــاوه بــر حفــِظ هویــت، بــا ســلیقه نســل 
جدیــد و شــرایط روِز جامعــه همراه شــوند. این 
شرکت ها همچنین می توانند با ارائه شیوه های 
کیفیــت و  خاقانــه ی نویــن بــرای تولیــداِت با
باصرفه و اصاِح کاســتی ها، باعِث ایجاد رونق 

در این حوزه شوند. 
امیــد اســت ســرمایه گذاران بخــش صنایــع 
دســتی نیــز با درنظــر گرفتــِن روش هــای نویِن 
بازاریابــی، زمینه هــای حضوِر بیشــتر تولیداِت 
ایــن صنعــت را در بازارهــای داخلــی و خارجــی 

فراهم نمایند.

سرمقاله

احمد قافی
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های 

تجاری بین المللی منطقه یزد

محدثـــه هنـــِر کاربافـــی را از مادربزرگـــش بـــه ارث بـــرده و حاال ۶ 
کـــو" را در اردکان راه اندازی  ســـال اســـت که کارگاه شـــان بـــا نـــام "ما
کـــرده و بـــه گفته خودش، تـــا امروز این هنـــر را بـــه ۶۰۰ نفر آموزش 

داده اند.
کاربافی )کارتوفی، کارششـــوک و کارکرباس( یکی از قدیمی ترین 
و رایج تریـــن هنرهـــای دســـتی اردکان اســـت و قدمت اش بـــه دوره 
تیموریـــان می رســـد. این هنر مدتی اســـت بـــه ثبت ملی رســـیده و 
به گفته مســـئوالن زمینه رونـــِق اردکان را در حوزه صنایع دســـتی و 

کرده است. اشـــتغال فراهم 
روانـــداز، انواع حوله، دســـتمال آشـــپزخانه، روانـــداز، پارچه های 
مانتویی و شـــال  از جمله محصوالت ایـــن روزهای کاربافی باتوجه 

به نیاز جامعه اســـت.
دلیِل اســـتفاده از پنبه در کاربافی از گذشـــته تا امروز این اســـت 
کـــه پنبه بـــه علت جـــذب مطلوِب رطوبـــت و عرق بـــدن در دمای 
باالی کویر بهترین الیاف برای بافت کار اســـت. دوام و اســـتحکام 

پارچه های پنبه ای در مقابل شستشـــوی متوالی بســـیار باال است.
 تنـــوع رنگ محصوالِت کاربافی باعث شـــده این هنر همچنان 

طرفداران بسیاری داشته باشد.
کو" از یزد و اردکان هســـتند کـــه به کارگاه  عمـــده هنرآمـــوزان "ما
گـــر مایـــل بودنـــد بـــا ایـــن کارگاه  می آینـــد و آمـــوزش می بیننـــد و ا
گر نـــه دســـتگاه را از آن هـــا خریـــداری کرده  همـــکاری می کننـــد و ا

و به طـــور مســـتقل بـــه فعالیت شـــان ادامـــه می دهنـــد. هنرجویاِن 
غیریـــزدی هـــم ایـــن هنـــر را به صـــورِت فشـــرده طـــی ســـه روز و در 
شـــهر خـــود آمـــوزش می بینند؛ بـــه این صـــورت کـــه ماکویی ها به 

شهرشـــان می رونـــد و حتـــی دســـتگاه را هـــم برایشـــان می برند.  
تعـــداد غرفه هایی که ایـــن هنر را عرضه می کردنـــد در این دوره 

کم نبود. از نمایشگاه 

اردکان، شهِر ملی کاربافی
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آموزشــگاِه وطــن چــی، فضایــی بــرای آمــوزش 
طاســازی بــه عاقه منــدان ایــن صنعــت و دروازه 

ورود آنهــا بــازاِر کســب و کار اســت، مجموعه ای که 
پا را از شــیوه های سنتی طاســازی فراتر گذاشته و 

علــم و هنر و ســنت را در آمیخته تــا همواره طای 
یزد در این سرزمین بدرخشد.

ستار زاده مدیر این مجموعه معتقد است، تنها 
دو مــاه آمــوزش در این مجموعه هنرجویــان را به 

یک سازنده ی طا و جواهر تبدیل می کند.
او می گویــد: این مرکز آموزشــی زیر نظر ســازمان 
فنی و حرفه ای فعالیت می کند، درواقع عاقه مندان 
به این صنعت پس از شرکت در کارگاه های آموزشی 
و گذرانــدِن دروس تئوری این رشــته، مدرک معتبر 
و دیپلــم فنــی و حرفــه ای دریافت می کننــد. نکته 
جالب در خصوص فعالیت در این رشته زمان کوتاه 

آمــوزش بــرای ورود بــه عرصه کســب و کار حرفه ای 
کــه هنرجوها پس از دو مــاه آموزش وارد  اســت، چرا
بازار کار می شــوند و به اصطــاح پس از دو ماه یک 
سازنده طا و جواهر هستند. ضمن اینکه ما آنها را 
بــه بــازار کار و معرفی می کنیــم، در حال حاضر هم  
شــاهد هســتیم کــه ســفارش های خوبی از ســمت 
بــازار بــرای ســازنده ها در جریان اســت. البتــه ما تا 
یــک ســال هنرجو هــا را حمایــت می کنیــم تــا تمام 

فنون طاسازی را به خوبی یاد بگیرند.
به گفتــه ســتار زاده، ریخته گری، سنگ تراشــی 
ایــن  آموز ش هــای  دیگــر  از  هــم  مخــراج کاری  و 

مجموعه اســت، مهم تــر اینکه پیشکســوتان این 
حــوزه را در این مرکز گرد هم آورده و یک هلدینگ 
صنعــت  طریــق  ایــن  از  تــا  کرده ایــم  راه انــدازی 

طاسازی یزد پیشرو و ماندگار بماند.
او خاطرنشــان می کنــد: از ســوی دیگــر تــاش 
را  صنعــت  ایــن  در  فعالیــت  و  آمــوزش  کرده ایــم 
ببریــم،  پیــش  مــدون  و  علمــی  رویکردهــای  بــا 
به طوریکه تا به امروز ۲۰ کتاب و تعدادی سی دی 
آموزشی در این زمینه منتشر کرده که به هنرجوها 
تدریــس می شــود و جــزو منابــع آزمون هــا به شــمار 

می روند.

حرفـــه  در  کـــه  کســـانی  از  بســـیاری 
ســـفالگری فعالیـــت می کنند دلیـــِل اصلی 
خـــود را آرامشـــی می داننـــد کـــه ایـــن ماده 
شـــگفت انگیز بـــه آن هـــا منتقـــل می کند.

نقش برجسته ســـفالی یکی از هنرهای 

زیبا و دکوراتیو اســـت که در سال های اخیر 
در معمـــاری داخلـــی طرفـــداران بســـیاری 
پیدا کـــرده اســـت. اصلی ترین مـــاده اولیه 

این هنر هم ِگل ســـفالگری اســـت.
گل  کار بـــا  ســـمیه زارع معتقـــد اســـت 

بســـیار لذت بخش اســـت به همین دلیل 
هم چند ســـالی اســـت که گروه هنری ســـه 
نقطـــه را تشـــکیل داده و در کارگاه اش هم 

آمـــوزش می دهـــد و هـــم کار می کند.
بـــه گفتـــه خـــودش از زمانـــی کـــه یـــزد 
لقب جهانـــی گرفته، نقش برجســـته روی 
ســـفال در دکوراســـیون داخلـــی خانه های 
ســـنتی طرفداران زیادی پیدا کرده اســـت. 
او هنـــرش را بیشـــتر در ابعـــاد بـــزرگ و در 
معمـــاری داخلـــی بـــه نمایـــش می گـــذارد، 
مجســـمه های  ســـاخت  امـــا  تازگی هـــا 
حجمـــی کوچـــک و تابلوهـــای دکوراتیو را 
هـــم به مجموعـــه کارهایش اضافـــه کرده 

. ست ا
بندرعبـــاس و کرمان طرفـــداران پر و پا 

قرص این هنر هســـتند.

شـهر آب پخش بـا نخلسـتان های زیبا، 
نگین سبز استان بوشهر و شهر ملی حصیر 
ایـران اسـت. مـواد اولیـه بـرای حصیربافـی 
بـا  و  شـده  تهیـه  شـهر  ایـن  نخل هـای  از 
هنـر بانـوان بافنـده، محصـوالت اصیـل و 
سـنتی تولیـد می شـود. ایـن محصـوالت در 
رنگ هـای مختلـف و جـذاب، مخاطبـان 
خـاص خودشـان را در سراسـر جهـان دارد.

حمیده جان پخش به دختِر نخلستان 
معروف اسـت. او حدودا 4 سـال قبل اولین 
منطقـه  حصیربافـی  کارگاه  تنهاتریـن  و 
شـهر  در  را  بوشـهر  اسـتان  در  دشتسـتان 
آب  پخـش بـا ۲۰ بافنـده کـه همگـی از زنان 
از  و  تاسـیس  هسـتند،  خانـوار  سرپرسـت 
همان ابتدا با تولید انبوه ظروف حصیری، 
بـه  عمـده  صـورِت  بـه  را  کارگاه  تولیـداِت 

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

زنده نگه داشـتِن هنر اجدادی اش خواهد 
کرد.

دو قدم تا جواهرسازی

راه اندازی هلدینگ برای ماندگاری طالی یزد

تمام تالشم را برای زنده نگه داشتِن هنِر اجدادی ام خواهم کردیزِد جهانی و طرفداراِن نقش َبرجسته روی سفال 

ک، تجربه  ای جذاب و ماندگار  گردشگری خورا
حسین دهقان منشادی 
مسئول کمیته گردشگری خوراک اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد
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گردشــگری غــذا تجربــه ی لذت بخشــی  اســت کــه عــاوه بــر 
درگیر کردِن هر پنج حواِس پنجگانه ی انسان به طوِر همزمان، 
درواقــع  می کنــد.  دوچنــدان  نیــز  را  ســفر  انگیــزه ی  و  اشــتیاق 
ک دلیِل اصلی اش رفِع یکی از نیازهای طبیعی و  گردشگری خورا
اساسی انسان و کنجکاوی او برای تجربه ی طعم های متفاوت 
از فرهنگ هــای متفاوت اســت و به همین دلیــل هم جایگاهی 

متمایز از سایِر انواع گردشگری دارد.
اهمیــت ایــن موضــوع ســبب شــد همزمــان بــا ســیزدهمین 
نمایشــگاه ملی صنایع دســتی، اولین جشــنواره پخــت نان های 
سنتی نیز در حاشیه این رویداد برگزار شود، البته نخستین از این 
جهت که این بار از لحاظ ســطح کیفی و تنــوع با دوره های قبل 
بســیار متفاوت بود. درواقع در این نمایشگاه سیاه چادرهایی از 

اســتان های مختلف مانند ابرکوه، مروســت و هرات استان یزد، 
خراسان شــمالی، یاســوج، چهارمحال بختیاری، گلستان، برپا و 
۱۲ نوع نان ســنتی و شــیرینی های نان گونه پخت وعرضه شــد. 
یکــی از مزیت هــای ایــن جشــنواره با محوریــت نان، بــه عنواِن 
قــوت غالب، این بــود که بازدیدکنندگان به واســطه ی نوِع نان 
و پخِت آن توانستند تاحدودی با شیوه ی زندگی، آداب و رسوم 
کــی و گردشــگری  و ذائقــه ی غذایــی و حتــی جاذبه هــای خورا
برخی اقوام و فرهنگ ها آشنا شوند که قطعا این امر در انگیزه ی 

سفرهای شان 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 
اقــوام مختلــف بود، ضمن اینکه گــرد هم آمدِن عــده زیادی به 

بهانــه بازدیــد از ایــن رویــداد، آورده ی اقتصــادی خوبــی هم به 
همراه داشت.

کــی  ک درواقــع بــه هــر نــوع تجربــه ی خورا گردشــگری خــورا
و نوشــیدنی در حیــن ســفر گفتــه می شــود و کیفیــت آن ارتبــاط 
مستقیمی با میزان ماندگاری گردشگر و اشتیاقش برای مقاصد 

گردشگری دارد.
از  بســیاری  بــه  نســبت  ک  خــورا گردشــگری  دیگــر  مزیــت   
گونه های دیگر گردشگری، قابلیت فروش، تجربه و لمس کردِن 
آن اســت. البته تنــوع باال و راحتی عرضه را هــم به این مزیت ها 

باید اضافه کرد.
جالب اســت بدانید که به طور مشــخص و طبق آمار ســازمان 
جهانی گردشگری بیش از یک سوم هزینه های مسافران مربوط 

ک و نوشــیدنی ها اســت، البتــه این آمار نوشــیدنی های  بــه خورا
الکلــی در کشــورهای خارجــی را هــم شــامل می شــود کــه قیمت 
زیــادی هــم دارند، بنابراین شــاید این آمار در مــورد ایران صدق 

نکند، اما قطعا صفر هم نیست.
ک   به هر حال آمارها و شواهد گویای اهمیت گردشگری خورا
اســت و ضــرورِت برنامه ریــزی بــرای ایــن نــوع از گردشــگری را 

دوچندان می کند.

در حــال حاضــر حدود ۶5 شــهر، عضــِو خانواده ی شــهر و 
روستاهای ملی صنایع دستی هستند و صنایع دستی 4۳ شهر 

و ۲۱ روستا نیز به ثبت ملی رسیده است.
حصیربافــی، هنــری اســت کــه بــا فرهنــگ مردمــان بافق 
گذشــته نیــز دســت بافته های  عجیــن شــده اســت و ســال 

حصیری ثبت ملی شدند.
بدون شــک یکی از زیباترین غرفه های نمایشگاه به این 

هنر زیبا تعلق داشت.

بافق
سرزمیِن نخل های 
سر به فلک کشیده
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غرفه ی موزه های استان یزد یکی از غرفه های 
جذاب نمایشگاه بود که به بهانه روز جهانی موزه  
باهویــت و  ایــن مکان هــای  و میــراث فرهنگــی، 

دیدنی را به عاقه مندان معرفی می کرد.
لیــا ســعادت خواه، راهنما و مدرس گردشــگری 
بازدیــد از موزه هــا را هماننِد َســر زدن بــه مادرها در 
روِز مادر، زیبا و ُپرمعنا عنوان کرد، زیرا به عقیده او 
این مکان های فرهنگِی زیبا، بخِش ارزشمندی از 
آثار فرهنگی هستند که متاسفانه علیرغِم پتانسیل 
و جذابیــت  فــراوان و وجــود موزه هــای نفیــس در 

ســطح اســتان یزد آنطور که باید به آن ها پرداخته 
نشده است. 

بــه گفتــه او، ۳4 موزه در اســتان وجــود دارد که 
۶ مــورد از آن هــا خصوصــی، ۱۷ مــورد وابســته بــه 
ارگان هــا و ۱۱ موزه نیز به اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان یزد وابسته است.

ســعادت خواه گفــت: در ایــن غرفــه بــا معرفــی 
موزه هــا بــه بازدیدکننــدگان، آن هــا را تشــویق بــه 
حضور در این مکان ها کردیم، به تعبیری آرزویمان 
این اســت که َســر زدن به موزه ها بــه عادتی زیبا و 

همیشگی در خانواده ها تبدیل شود.
کهــن، زیلــو و پــاس میبــد،  خانــه پیشــه های 
مردم شناســی  اردکان،  شــهادت  و  ایثــار  گنجینــه 
ابرکــوه، ســنگ و معدن بافــق، موزه تاریــخ بهاباد، 
اســناد و نســخ مهربــان پــوالدی، دیرینــه شناســی 
کامبرین، موزه هفت گنِج کاظمینی، موزه مســجد 
میرخضرشــاه، مــوزه اردانی با موضوع ســنگ های 
گزیــده ای از  کلکســیون اتومبیل هــا،  آتشفشــانی و 
موزه هایــی بــود کــه در ایــن غرفــه در مــورد آن هــا 

توضیح داده می شد.

لیــا توکلــی مدیــر آموزشــگاه رابیــن، به عنــواِن 
بنیانگذاِر رشته گوهرتراشی در استان یزد، ۲۰ سال 
آموزشــگاه  تاســیس  از  دارد،  آموزشــگاهی  تجربــه 
کامپیوتر تا حسابداری و دیگر رشته هایی که زمانی 
بازاِر کاِر خوبی داشــتند، اما رفته رفته که بازاِر این 
مشــاغل بــا مدرک بگیــران این حوزه اشــباع شــد با 
جوینــدگاِن کاِر درمانــده، به دنبال ابداِع رشــته ای 
دیگر، با بازار کاری جدید می رود و در نهایت نتایج 
تحقیقات او  می شــود، تاســیِس نخستین رشته ی 

گوهرتراشی در استان یزد.
مشــغول  کــه  آموزشــگاه هایی  در  می گویــد:  او 
فعالیــت بودم، با افــراد زیادی مواجه می شــدم که 
همگــی جویــای کار بودند و رشــته های آموزشــی و 
دانشــگاهی موجــود هم از نیروی کار اشــباع شــده 
بود، بنابراین خاِء نبوِد کســب وکاِر مناسب باعث 
شــد کــه بــر روِی ایجــاِد رشــته ای آموزشــی با بــازار 

کار مناســب تحقیــق کنــم، نتیجــه تحقیقاتم هم 
به تاســیس نخستین آموزشــگاِه گوهرتراشی ختم 
شــد! چــرا کــه کار بــا ســنگ های قیمتــی از جملــه 
فعالیت هایــی بود که نه تنها در اســتاِن یزد وجود 
نداشــت، بلکــه متوجــه شــدم بــرای فعــاالن ایــن 
رشــته هم می توانــد درآمد قابل توجهــی به همراه 
داشــته باشــد، رشــته ای که حاال عاوه بر راِه همواِر 
که  آموزشــی، مواد اولیه در دسترســی هم دارد، چرا
در یــزد و همینطــور دیگر شــهرهای کشــور معادن 
ســنگ های قیمتــی زیــادی وجــود دارد که همگی 
برای فعالیت های هنری و دســت ســاخت هایی از 

این قبیل کاربردهای خوبی دارند.
توکلی ســنگ تراشی را فعالیتی توصیف می کند 
کــه در آن ســنگ های زیبــا امــا بــدوِن کاربــرد بــه 
اشیایی زیبا و کاربردی تبدیل می شوند، مثل یک 
سینی از سنگ عقیق. به عقیده او، تمام سنگ ها 

دارای خواص و انرژی باالیی هستند، که در فرایند 
ســنگ تراشــی برخــی بــا تــراش بــه اشــیاء تزیینــی 
تبدیل می شوند و برخی هم به جواهر و زیورآالت.

این کار آفرین یزدی در توضیح فعالیِت آموزشی 
پیرامــون گوهرتراشــی می گویــد: هنرجوهــا در این 
آموزشــگاه به طور مشــترک زیر نظر سازمان فنی و 
حرفــه ای و میــراث فرهنگی فعالیــت می کنند و در 
حــال حاضر نیز 4۰ تا 5۰ نفر در دوره های آموزشــی 
این رشته به طور همزمان مشغوِل فعالیت تولیدی 

و آموزشی هستند.
توکلــی می گوید: بازار کاِر این رشــته به اندازه ای 
درآمــدزا اســت کــه هنرجوهــای دوره های گذشــته 
این آموزشــگاه حاال در بازاِر کار با ما رقابت دارند، و 
نکته جالب اینکه فعالیت آنان به قدری گســترده 
شــده است که حتی گاهی پیشــنهاد کاری و تولید 
از ســوی مــا را بــه دلیــل مشــغله ای کــه دارنــد، رد 

می کنند.
دیگــر  برخــاف  تراشــی  ســنگ  می گویــد:  او 

رشــته ها، نیــاز بــه هزینــه و  ســرمایه باالیی نــدارد، 
دســتگاه و مــواد اولیــه در ایــران تولیــد می شــود و 
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 4۰۰ هزار تومان اســت و شــما پس از قطعه 
کردن آن و تبدیل به اشیا لوکس و خاص هر قطعه 
را می توانیــد بــه قیمــت 4۰۰ تومان به بــازار عرضه 

کنید.

انجمــن حمایــت زندانیان شهرســتان 
یزد در این نمایشــگاه غرفــه ای با عنواِن 
غرفــه صنایــع دســتی زندانیــان "هامون" 

برپا کرد.
بــه گفته علیرضــا حاجــی زاده نماینده 

ایــن انجمن، در راســتای ایجاد اشــتغال 
بــرای زندانیــان، ابتــدا آموزش هــای الزم 
در رشــته هایی ماننــد تــراش ســنگ های 
قیمتــی و نیمــه قیمتــی، معــرق چــوب، 
زیورآالت ســنتی، ســفالگری، فیروزه کوبی 

و  می شــود  داده  آن هــا  بــه  کاری  مینــا و 
کلیــه محصــوالت  پــس از شــروع بــه کار، 
خریداری و عرضه می شــود. ســود حاصل 
از فــروِش دوبــاره این محصــوالت هم به 

خانواده های زندانیان تعلق می گیرد.

از  یکـــی  دســـتی  چوبـــی  دســـتی  صنایـــع 
جذاب تریـــن بخش های ایـــن دوره از نمایشـــگاه 

بـــود.

پدر و دختر 
 بهنـــاز فـــری رضایـــی اهـــل اردبیـــل و یکـــی از 

معتقـــد  نمایشـــگاه  ایـــن  در  حاضـــر  هنرمنـــدان 
اســـت: صنایع دســـتی چوبی انرژی بســـیار خوبی 
را بـــه خانه منتقـــل می کننـــد زیرا هنرمنـــد هنگام 
ســـاخت، دنیایی از عشـــق و انرژی مثبـــت را به اثر 

می کند. منتقـــل 
او و پـــدرش که یکی از پیشکســـوتان هنر معرق 

روی چـــوب اســـت، آثـــار بســـیار زیبایـــی را در این 
نمایشـــگاه به نمایش گذاشـــتند.

افسانه ای از چرم و چوب
آســـیه طحانی هـــم یکی دیگـــر از حاضران این 
نمایشـــگاه بود، او بـــا تلفیق چوب و چـــرم آثار هنِر 

زیبایـــی را خلق می کند. 
در معـــرِق چـــرم پایـــه اصلی چوب راش اســـت، 
روی آن به طور کامل با چرم طبیعی کار می شـــود، 
رنگ و پلی اســـتر می خـــورد و آماده ارائه می شـــود.

محصـــوالِت این غرفـــه به ســـلیمانیه و کرکوک 
هـــم صادر می شـــود.

موزه ها، َمکان هایی َسرشار از ُهویت و زیبایی

تبدیِل سنگ های معدنی به اشیاء زیبا و کاربردی

در انتظاِر روزهای روشن

هنرمان را همراه با عشق 
راهی خانه ها می کنیم

دلسرد شدم، اما عشق مرا وادار به ادامه کرد
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۲۰ ســـال اســـت که بـــا ضربه هـــای قلم بـــر پیکر 
مس، طرح و نقـــش می آفریند، آن هـــم در میانه ی 
کمبودهـــا و حمایـــت نشـــدن هایی که ســـبب شـــد 
گاهـــی فعالیـــت اش کمرنـــگ یا متوقـــف شـــود، اما 
ناامید نشـــد و نقش و نگارهای مســـی را از سر گرفت 
و  کارگاهـــی راه انـــدازی کـــرد تا هم هنـــرش را ماندگار 
کند و هم بـــرای تداوم این هنِر دســـِت ناب و کهن، 

نیـــروی کاِر تازه نفس آمـــوزش دهد.
حمیـــد ورشـــویی در توصیـــف ایـــن هنِر دســـت 
می گویـــد: بـــه ایـــن کار عاقـــه زیـــادی داشـــتم و ۱5 
ســـالی اســـت کـــه فعالیـــت می کنـــم؛ البتـــه در ایـــن 

ســـال ها گاهی محدودیت هـــا و حمایت نشـــدن ها 
ســـبب شـــد قلم زنی را کنار بگذارم، اما همان عاقه 
قلبـــی مـــرا وادار کرد تـــا دوباره ایـــن فعالیت را از ســـر 
بگیرم، اینبار امـــا جدی تر. بنابرایـــن کارگاه زیبایی 
ســـنتی در محلـــه خلف بـــاغ راه انـــدازی کـــردم کـــه 
همـــواره تعدادی هنرجـــو در آن در حـــال و آموزش و 
تولید هســـتند. برخی از آن ها حتی مستقل شده اند 

و درآمـــد خوبی هـــم دارند.
او تولیـــدات خـــود در زمینه قلم زنـــی روی مس را 
جزو مرغوب ترین آثار کشـــور در ایـــن حوزه توصیف 
می کنـــد و معتقـــد اســـت کـــه تولیداتـــش کم نظیـــر 

هستند، زیرا کار دست است و تمرکز و تفکر بسیاری 
بـــرای آن بـــه خـــرج می دهد، بـــه همیـــن دلیل هم 

معتقد اســـت آثـــاری بی همتا ارائـــه می کند.
ورشـــویی در توضیح چگونگی قلم زنی می گوید: 
ابتـــدا قیر را ذوب و ســـپس با گـــچ مخلوط می کنیم 
و آن را روی مـــس می ریزیـــم تا کارها محکم شـــوند 
و پـــس از آن شـــروع می کنیم به قلم زنـــی، در نهایت 
هـــم قیـــر را خـــارج می کنیم تا بـــه خوبـــی پرداخت 
شـــود. تمامی این مراحـــل با دقـــت و ظرافت انجام 

می شـــود تا بـــه کیفیت مورد نظر برســـد.
گلـــدان،  نمونـــه   ۳۰ حـــدود  کارگاه  ایـــن  در  او 

تولیـــد  شـــاخ دار.....  تنگ هـــای  شـــربت خوری، 
می کنـــد و در مـــورد تقاضا بـــرای صـــادرات می گوید: 
از کشـــورهای خارجی برای خرید این صنایع دستی 

مراجعـــه می کنند اما بـــرای صادرات بـــا وجود اینکه 
تقاضای زیـــادی از آلمان، اســـترالیا و دبی دارم، فعا 

نـــدارم.  برنامه ای 
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کارشناســی ارشــد معمــاری دارد، اما عاقه 
اصلــی اش هنــر اســت، البتــه هنــری کــه یک 
بــه دنیــای معمــاری داخلــی وصــل  ســرش 
می شــود؛ آینه کاری، هنــری جدید و آمیخته 

با خاقیت.
رویــا جوشــن می گویــد: در میــان هنرهای 
متعدد، به آینه کاری عاقه مند شــدم، آن هم 
بــه دلیــل اینکه ایــن رشــته ی هنــری ارتباط 
مســتقیمی بــا دنیــای معمــاری داخلــی دارد. 

بنابراین پی عاقــه ام را گرفتم و در دوره های 
مختلف آینه کاری شــرکت کــردم و چند روش 

کار مختلف اما مرتبط با این هنر را آموختم. 
به گفتــه او، یکی از هنرهــای زیبایی که از 
دیرباز در معماری اسامی و ایرانی سبِب خلِق 
آثار چشــم نوازی شــده، حکاکی روی شیشــه 
و آینــه اســت. در این هنر با ایجــاِد برش های 
منحنــی روی آینــه، متــون اســامی، آیه های 
قرآنی، طرح های اسلیمی و حتی گره چینی در 

ابعاِد مختلف ایجاد می شوند. 
ابــزاِر کاِر جوشــن برای خلِق ایــن آثار، تنها 
یک الماس است و یک آینه و یک میِز کاِر نه 

چندان بزرگ.
او عاوه بر طرح های سنتی، به سبک های 
بدیــع و مــدرن هم در آینه کاری عاقه بســیار 
دارد، از جملــه نقــوِش آنتیک که بــرای ایجاِد 
آن هــا دیگــر حتــی احتیاجــی بــه المــاس هم 
نیســت. در این ســبک از کار بــا آینه خاقیت 

نقش اصلی را دارد و حتی می توان گچ و چوب 
را هم دخیل و آثاری با سبکی نو خلق کرد.

به گفته جوشن این سبک عاوه بر اینکه 
نســبت به نقوِش گره چینــی و منحنی کاری، 
هزینه کم تــری دارد، طرفداراِن بیشــتری هم 

دارد.
استفاده از آینه با سبک های مختلف، این 
روزهــا در معمــاری داخلی بســیار طرفدار پیدا 

کرده است.

یک میِز کار، یک برش آینه و قدری خالقیت

کوثــر اقبال ۲۳ ســاله و اهل ایام اســت. اولین بــار مادرش در 

نمایشــگاه زنجان عروســک های کنفی را دید، خوشــش آمد و از 
دخترش خواست تا این ایده را آن ها هم عملی کنند.

بنابرایــن با کمک هم ۱۰ عروســک درســت کردنــد و در اولین 
نمایشــگاه صنایــع دســتی که در شــهر خودشــان "شــباب" برگزار 
شــد، ارائه کردند، در کمال ناباوری هر ۱۰ عروســک خیلی زود به 

فروش رفت و همین هم انگیزه ای شد برای ادامه این کار.
کوثــر چنــدی بعــد مــدرک صنایــع دســتی خــود را گرفــت و به 

پیشنهاِد مسئولین شهر کارگاهی تاسیس کرد.
 حــاال او بــه همراه 4 دختر دیگر عروســک های کنفی، روســی 
از  از اســتقباِل مــردم  کاموایــی تولیــد می کننــد و بســیار هــم  و 

عروسک هایشان راضی هستند.
کوثــر می گویــد: بــا قدرت شــروع کردیــم، با قــدرت هــم ادامه 

می دهیم. 

"پاپیه ماشــه" هنری چشــم نواز و در عین حال دوستداِر محیط 
زیست است که به واسطه آن هنرمندان با کمِک خمیر کاغذ، آثاری 

زیبا، سبک، مصرفی و خوش رنگ و لعاب را خلق می کنند. 
پاپیــه ماشــه در لغــت معنای کاغذ فشــرده و کاغِذ جویده شــده 
می دهــد و علــِت نامگــذاری آن هــم این اســت کــه کاغــذ را پس از 
خمیر کردن با سریش مخلوط می کنند و تحت فشار قرار می دهند تا 

زیرساخت کار تولید شود.
مــواِد مورد اســتفاده این هنر، ترکیبــی از تکه های کاغذ یا خمیر 
کاغذ اســت، که گاهی با پارچه ها توســط ماده ای چسبنده تقویت 

ومستحکم می شود.
قدمــِت ایــن هنــر در ایــران بــه دوره صفویــه برمی گــردد، البتــه 
کهن ترین آثاِر یافت شده از جنس پاپیه ماشه به سلسله "هان" چین 
تعلق دارد. شــیما ناصریان، کارشــناس ارشــد صنایع دســتی و مدیر 

آموزشگاه هنرهای تجسمی، صنایع دستی و هنرهای دستی سرای 
هنر آســو در اردکان عاوه بر این هنر، نقطه کوبی، ویترای، نقاشــی 

موزاییک و بسیاری از رشته های هنری دیگر را آموزش می دهد.

پاپیه ماشه، هنِر دوستداِر محیط  زیستدنیای شیریِن عروسک های کنفی

برای اطالع از رویدادهای نمایشگاه و شرکت 
در قرعه کشی عدد 1400 را 
به 100090 ارسال کنید


