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معرفی نسل جدید هنرمندان صنایع دستی

طرح ها توانم زد، غم نان اگر بگذارد!

تفاوت قهرمانان خرمشهر با »رمبو«

حل مشکل بیمه هنرمندان صنایع دستی

همه چیز با آتاری شروع شد
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20 خرداد ماه روز جهانی صنایع دستی بود. به بهانه این 
روز، بزرگ ترین گردهمایی صنایع دستی کشور با حضور 
نمایندگان مجلس و مقامات عالی رتبه دولت و همچنین 
هنرمندان برجسته برگزار شد. به این بهانه به گفتگو با 
بهمن نامورمطلق، معاون صنایع دستی کشور نشستیم و 

از او درباره تاثیر نمایشگاه ها پرسیدیم.
در نمایشگاه صنایع دستی امسال به شش استان بوشهر، 
هرمزگان، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، 
کهکیلویه و بویراحمد و استان ایالم اسکان رایگان داده شد. 
باقی هنرمندان هم قرار در خوابگاه های کمیته امداد که 
تمیز و مرتب بود و امکانات خوبی داشت، ساکن شدند 
و شبی، 25 هزار تومان بابت اسکان پرداختند. همچنین 
امسال در غرفه های پولی نمایشگاه صنایع دستی، نسل 
جدیدی از هنرمندان و تولیدکنندگان را معرفی شدند. 
اما جمعی از هنرمندان ساکت ننشستند و به پولی شدن 
در  شرکت  و  نوشتند  نامه  و  کردند  اعتراض  غرفه ها 
نمایشگاه را تحریم کردند و دوباره مشکالت همیشه مطرح 
شد که بر سر بیمه هنرمندان چه می  آید و مشکالت این 
گروه از هنرمندان با چه تدبیری کمتر می شود تا این که 
مسعود سلطانی فر خبر داد که مشکل بیمه هنرمندان صنایع 

دستی تا نیمه دوم سال جاری برطرف می شود.
مجله صنایع فرهنگی در سومین شماره از خود به همه 

این موارد پرداخته است. 

صنایع دستی

http://mehrnews.com
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|| تاثیــر نمایشــگاه صنایــع دســتی بــر 
ــروش  ــزان ف ــش می ــی و افزای زندگ
هنرمنــدان چــه بــوده؟ بــه نظــر 
ــیار  ــگاه ها بس ــن نمایش ــد ای می رس
مقطعــی اســت و هیچ کــدام تاثیــر 

بلندمدتــی نــدارد؟
برگــزاری نمایشــگاه، از عناصــر ضــروری و 
ــت اقتصــادی و  ــل چشم پوشــی در مدیری غیرقاب
ــم  ــا نمی توانی ــت. م ــور اس ــک کش ــی ی فرهنگ
بــه راحتــی از کنــار ایــن مســاله بگذریــم و نقش 
و اهمیــت نمایشــگاه را نادیــده بگیریم. کشــوری 
چــون ترکیــه یارانــه می دهــد تــا نمایشــگاه طال 
برگــزار شــود؛ هــدف از این نمایشــگاه این اســت 
ــف آن از  ــای مختل ــال و برنده ــت ط ــه مدیری ک
ــا از  ــا م ــه شــود ام ــگ گرفت ــگ کن ــا و هن ایتالی

ــم. ــگاه بی خبری ــت نمایش اهمی

جنبــه  مــا  نمایشــگاه های  امــا   ||
ــیار  ــان بس ــد و تاثیرش ــن دارن نمادی

کوتــاه مــدت اســت
مــا تنهــا برگزارکننــده هســتیم و نمایشــگاه های 
ــادی  ــی و اقتص ــره وری فرهنگ ــک به ــا از ی م

نــد. بی بهره ا

ــه  ــران، جنب ــگاه ها در ای ــرا نمایش || چ
نمادیــن دارنــد؟ آیــا بــه آسیب شناســی 

ــد؟ ــاله پرداخته ای ــن مس ای
بــه نظــر مــن دولــت بایــد، نقــش خــود را 
کمرنــگ و کمرنــگ و برگــزاری نمایشــگاه 

صنایــع دســتی را بــه بخــش خصوصــی واگــذار 
ایــران، فلســفه  انــگار در  کنــد. می دانیــد، 
وجــودی نمایشــگاه ها مشــخص نیســت و 
هــدذف، تنهــا برگــزار کــردن آن بــا هــر کیفیتی 
ــای  ــش، هزینه ه ــال پی ــا دو س ــی ت ــت. حت اس
برگــزاری نمایشــگاه، بیــش از میزان فــروش بود. 
ــازی  ــش گفتمان س ــا در بخ ــه م ــن این ک ضم

هــم چنــدان موفــق نبوده ایــم.

|| آقــای نامــور، شــما همیشــه از 
ــوده و از  ــین ب ــت پیش ــدان دول منتق
سیاســت های حاکــم بــر ســازمان 
ــع  ــت صنای ــی و معاون ــراث فرهنگ می
دســتی در آن دوره انتقــاد کرده ایــد. 
دولــت دهــم بــه پایــان رســید و 
ــکان دار  ــه س ــت ک ــال اس ــما دو س ش
معاونــت صنایــع دســتی هســتید. 
ــرای  ــی ب ــه اتفاق ــال چ ــن دو س در ای
نمایشــگاه های مــا افتــاده اســت؟
ــش  ــه بخ ــت ک ــن اس ــا برای ــالش م ــه ت هم
ــال  ــال س ــرای مث ــم. ب ــت کنی ــروش را تقوی ف
ــزاری  ــرای برگ ــان ب ــون توم ــته، 800 میلی گذش
نمایشــگاه، هزینــه کردیــم و میــزان فــروش مــا 

ــود. ــان ب ــون توم ــارد و 200 میلی ــک میلی ی

|| چطــور هزینه هــای نمایشــگاه را 
ــن  ــده گرفت ــا نادی ــد؛ ب ــش دادی کاه
ــدان  ــرای هنرمن ــهیالت ب ــاره ای تس پ

ــتی؟ ــع دس صنای

مــا هتــل 5 ســتاره در اختیــار هنرمنــدان 
ــورد و  ــاب و خ ــاب- ذه ــه ای ــتیم. هزین نگذاش

خــوراک را هــم فراهــم نکردیــم.

|| امســال قــرار اســت کــه هنرمنــدان، 
ــن  ــم تامی ــود را ه ــکان خ ــه اس هزین
ــود  ــث می ش ــوع باع ــن موض ــد. ای کنن
ــه در  ــدان ک ــی از هنرمن ــه برخ ــه ب ک
ــی  ــون حصیرباف ــاص چ ــته های خ رش
بیایــد.  فشــار  می کننــد،  فعالیــت 
شــاید هنرمندانــی کــه در زمینــه 
ــت  ــا فعالی ــه و مین ــم و گب ــم و گلی خات
می کننــد بتواننــد هزینــه اســکان و 
ــا  ــد ام ــت کنن ــد را پرداخ ــت و آم رف
آن کــه حصیربــاف اســت یا ســوزن  دوز 
هزینه هــا  ایــن  پــس  از  چگونــه 

برمی آیــد؟
قــرار اســت بــه شــش اســتان بوشــهر، هرمــزگان، 
ــاری،  سیســتان و بلوچســتان، چهارمحــال و بختی
ــکان  ــالم اس ــتان ای ــد و اس ــه و بویراحم کهکیلوی
رایــگان بدهیــم. باقــی هنرمنــدان هــم قرار اســت 
در خوابگاه هــای کمیتــه امــداد کــه تمیــز و مرتــب 
هســتند و امکانــات خوبــی دارنــد، ســاکن شــوند و 

شــبی، 25 هــزار تومــان بابــت اســکان بپردازنــد.

ــه  ــوان هم ــاره نمی ت ــه یکب ــا ب || ام
گرفــت.  هنرمنــدان  از  را  امکانــات 
ــازی و  ــه فرهنگ س ــاز ب ــن کار، نی ای

ســنجیدن امکانــات آنــان دارد؟

ــال  ــم. س ــو می روی ــه گام جل ــم گام ب ــا داری م
گذشــته ایــاب- ذهــاب را حــذف کردیم، امســال 
هزینــه اســکان را. امــا یــک چیــز را هنــوز حفــظ 

ــت. ــودن غرفه هاس ــگان ب ــم و آن رای کرده ای

|| امــا 100 غرفــه از 400 غرفــه پولــی 
شــده اســت؟

ســال گذشــته نزدیــک بــه ۱00 غرفــه بــه 
ــه داده  ــی چــون دانشــگاه ها غرف نهادهــای دولت
ــادی از  ــداد زی ــم تع ــال می خواهی ــم. امس بودی
ــم.  ــذار کنی ــدان واگ ــه هنرمن ــا را ب ــن غرفه ه ای
هســتند هنرمدانــی کــه ســال گذشــته در 
نمایشــگاه شــرکت کــرده و فــروش خوبــی 
داشــته اند و امســال می خواهنــد بــار دیگــر 
بــه نمایشــگاه بیاینــد امــا قانــون مــا ایــن اســت 
ــد در  ــار می توان ــک ب ــط ی ــد فق ــر هنرمن ــه ه ک
ــه  ــا هفت ــان ب ــه همزم ــاالنه ای ک ــگاه س نمایش
ــد  ــزار می شــود شــرکت کن ــع دســتی برگ صنای
و ایــن هنرمنــدان، بــه طــور قانونــی نمی تواننــد 
ــره  ــگان به ــی رای ــکان حضــور در غرفه هال از ام
ــگاه  ــه نمایش ــکالی دارد ب ــه اش ــا  چ ــد ام ببرن

ــد!؟ ــره ببرن ــی به ــای پول ــد و از غرفه ه بیاین

ــت  ــش معاون ــاف نق ــن اوص ــا ای || ب
صنایــع دســتی کــه بایــد از همــه 
ــزاری  ــد و برگ ــت کن ــدان حمای هنرمن
ــع  ــه صنای ــگان در هفت ــگاه رای نمایش
از  پشــتیبانی  حداقــل  دســتی، 
هنرمنــدان اســت، زیر ســوال مــی رود. 
ــه  ــط ب ــی را فق ــوان امکانات ــر می ت مگ

هنرمنــدان پولــدار اختصــاص داد؟
مــا 350 هــزار هنرمنــد و تنهــا 300 غرفــه داریم. 
طبیعــی اســت کــه هــر هنرمنــد فقــط یــک بــار 
در تمــام عمــرش می توانــد در نمایشــگاه رایگان 
صنایــع دســتی کــه در ســالن نمایشــگاه ها 

ــد. ــرکت کن ــود، ش ــزار می ش برگ

|| امــا همــه هنرمنــدان، در شــمار 
هنرمنــدان فعــال نیســتند

ــد و  ــن داده ان ــه م ــان ب ــه کارشناس ــاری ک آم
ــت  ــن اس ــد ای ــه باش ــته ام صادقان ــد داش تاکی
ــن  ــم اگــر از ای ــد داری کــه مــا 365 هــزار هنرمن
تعــداد، 50 هــزار نفــر هــم فعال باشــند، 50 ســال 
ــال در  ــه امس ــدی ک ــا هنرمن ــد ت ــول می کش ط
نمایشــگاه شــرکت کــرده بــار دیگــر هــم بتوانــد 
ــتی  ــع دس ــه صنای ــاالنه هفت ــگاه س ــه نمایش ب
ــرا  ــت چ ــگان اس ــگاه رای ــی نمایش ــد و وقت بیای
ــع  ــت صنای ــرا معاون ــد و چ ــرکت نکنن ــه ش هم
ــرار  ــه ق ــار هم ــکان را در اختی ــن ام ــتی، ای دس
ندهــد. حــاال یــک تعــداد از غرفه هــا هــم پولــی 
ــه ســازمان های  ــه جــای این کــه ب اســت کــه ب
ــی  ــار هنرمندان ــد در اختی ــاص یاب ــی اختص دولت
ــته اند  ــی داش ــروش خوب ــه ف ــرد ک ــرار می گی ق
ــد. ــه نمایشــگاه بیاین ــد ب ــار دیگــر می خواهن و ب

ــدان  ــه نســلی از هنرمن ــی هــدف رســیدن ب یعن
اســت کــه از امــکان مالــی خوبــی برخوردارنــد؟

مــا امســال در غرفه هــای پولــی نمایشــگاه 
ــدان و  ــدی از هنرمن ــع دســتی، نســل جدی صنای
ــا  ــدف م ــم. ه ــی می کنی ــدگان را معرف تولیدکنن
ــت.  ــارد اس ــاالی 5 میلی ــرکت های ب ــذب ش ج
هنرمنــدان بایــد بــه درجــه ای از توانمنــدی 
برســند کــه دغدغــه شــرکت در نمایشــگاه 
و هزینــه اســکان و رفــت و آمــد خــود بــه 
ــم  ــا نمی خواهی ــند. م ــته باش ــگاه را نداش نمایش

صنایــع دســتی

20 خردادماه، روز جهانی صنایع دستی بود. به بهانه این روز، بزرگ ترین گردهمایی صنایع دستی کشور با حضور 
نمایندگان مجلس و مقامات عالی رتبه دولت و همچنین هنرمندان برجسته برگزار شد. معاون صنایع دستی به گفته خود 
از معاونان مرتبط وزارت خانه ها، معاونان ریاست جمهوری، سفیران خارجی، رایزن های اقتصادی سفارت خانه ها و ۱0 
نفر از روسای صنایع دستی کشورهای حاشیه خلیج فارس و عمان و کویت و همچنین از هنرمندان برجسته برای شرکت 
در این گردهمایی دعوت کرده  بود تا هم ارزش این هنر را به مردم معرفی کنیم و هم این گردهمایی، بهانه ای باشد تا 
متولیان فرهنگی با هنرمندان و مشکالت آنها آشنا شوند. همچنین، همزمان با این گردهمایی، نمایشگاه صنایع دستی 
هم برگزار شد. این نمایشگاه، چهارمین نمایشگاه بین المللی و بیست و پنجمین نمایشگاه ملی و از مهم ترین برنامه  های 

نمایشگاهی جهان بود.  
در آستانه روز جهانی صنایع دستی به گفتگو با بهمن نامورمطلق، معاون صنایع دستی کشور نشستیم و از او درباره تاثیر 

نمایشگاه ها پرسیدیم.  شما را به خواندن این گفتگو دعوت می کنیم

معرفی نسل جدید 
هنرمندان صنایع دستی/ 

هدف جذب
 شرکت های میلیاردی

گفتگو :   زهره نیلی
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صنایــع دســتی

ــوزش  ــا آم ــدف م ــم، ه ــی بدهی ــان ماه ــه آن ب
ــت. ــدان اس ــه هنرمن ــری ب ماهیگی

ــدف  ــن ه ــه ای ــیدن ب ــرای رس || و ب
ــه  ــا توجــه ب ــد؟ امســال ب چــه کرده ای
ــد  ــه اســکان و رفــت و آم حــذف هزین

چــه کرده  ایــد؟
وظیفــه مــا سیاســت گذاری و گفتمان ســازی 
ــرای  ــال ب ــر س ــر ه ــن براب ــا چندی ــت. م اس
تبلیغــات هزینــه کرده ایــم. مــا می خواهیــم 
ــزرگ در تهــران برگــزار  ســاالنه دو نمایشــگاه ب
کنیــم. یکــی همزمــان بــا هفتــه صنایع دســتی و 

ــز. ــا پایی ــان ب دیگــری همزم

صنایــع  هنرمنــدان  برخــی   ||
ــدن  ــی ش ــه پول ــد ک ــتی معتقدن دس
نمایشــگاه ها موجــب می شــود تــا 
ــازمان  ــوی س ــی از س ــارت چندان نظ
و  باشــد  نداشــته  وجــود  میــراث 
ــود؟ ــه ش ــی ارائ ــر ایران ــای غی کااله
مــا برآنیــم تــا نمایشــگاه را بــه بخــش خصوصی 
ــه  ــگاه، ب ــدن نمایش ــی ش ــم. پول ــذار کنی واگ
معنــی کــم شــدن نظــارت بــر آن نیســت 
ــا از  ــه کاره ــر این ک ــت ب ــی اس ــه ضمانت بلک
نظــارت بیشــتری برخــوردار باشــند. امــا دلمــان 
ــار  ــل ناظــم مدرســه رفت ــت مث ــد دول نمی خواه
ــه  ــه ب ــت ک ــن اس ــان،  ای ــه دلخواهم ــد بلک کن

هنرمنــدان اعتمــاد کنیــم و بخشــی از کار را بــه 
اتحادیــه صنایــع دســتی بســپاریم. بــر نمایشــگاه 
امســال هــم مــا نظــارت می کنیــم و هــم 

ــه. ــای اتحادی اعض

در  اتفاقــات خوشــایند  از  یکــی   ||
زمینــه فــروش صنایــع دســتی، توجــه 
ــردن  ــان دار ک ــگاه ها و نش ــه فروش ب
ــتی  ــع دس ــت صنای ــت. معاون آنهاس
ــش در  ــن بخ ــرای ای ــری ب ــه تدابی چ

ــت؟ ــه اس ــر گرفت نظ
ــع  ــگاه صنای ــا نمایش ــان ب ــرداد و همزم 20 خ
دســتی از نشــان اعتمــاد بــه فروشــگاه ها 
ــاد  ــا اعتم ــتریان ب ــا مش ــود ت ــی می ش رونمای
بیشــتری خریــد کننــد و مطمئــن باشــند آنچــه 
ــا کیفیــت خــوب و قیمــت  ــی و ب ــد ایران می خرن

ــت. ــب اس مناس

|| یعنــی ایــن فروشــگاه ها، تحــت 
نظــارت معاونــت صنایــع دســتی 

ــود؟ ــد ب خواهن
پیــش از ایــن مــا نظارتــی بــر فروشــگاه ها 
نداشــتیم امــا حــاال بــا ایــن روش بــر کیفیــت و 
قیمــت کاالهــا نظــارت داریــم و فروشــگاه هایی 
ــر  ــد عالوه ب ــت می کنن ــن نشــان را دریاف ــه ای ک
قیمــت منصفانــه و کیفیــت خــوب، تنهــا بایدبــه 

ــد. ــی بپردازن ــتی ایران ــای دس ــه فرآورده ه ارائ

فروشــگاه های  پیــش  ســال ها   ||
ــد و از  ــدازی ش ــاب، راه ان ــی کت اینترنت
وزارت صنعــت و معــدن، نشــان اعتماد 
ــه،  ــن وزارتخان ــا ای ــما ب ــد. ش گرفتن

ــته اید؟ ــی داش ــه ارتباط چ
فروشــگاه هایی کــه نشــان اعتمــاد دریافــت 
صنایــع  معاونــت  امضــای  هــم  می کننــد 
دســتی را بــر پیشــانی خــود دارنــد هــم اتحادیــه 
صنفــی را مــا دلمــان می خواســت امضــای 
ــه  ــت. ب ــه نیس ــد ک ــم باش ــه ه ــن وزارتخان ای
ــم وزارت  ــد بودی ــا عالقه  من ــه م ــی ک ــن معن ای
ــد  ــا همــکاری کن ــا م ــه ب ــن زمین صنعــت، در ای
و نامــه نوشــتیم و درخواســت دادیــم اما پاســخی 
دریافــت نکردیــم، امــا مشــکلی پیــش نمی آیــد 

ــم. ــت کرده ای ــن کار را دریاف ــازه ای ــون اج چ

|| عــالوه بــر اعتمادســازی چــه امــکان 
فروشــگاه های  اختیــار  در  دیگــری 

ــرد؟ ــرار می گی ــان دار ق نش
قــرار اســت بانک هــا، هدیه هــای غیرنقــدی خــود 
ــاید  ــد، ش ــاص دهن ــتی اختص ــع دس ــه صنای را ب
بهتریــن امــکان ایــن باشــد کــه بانک هــا تنهــا از 

ــد. ــد کنن ــد خری ــگاه ها می توانن ــن فروش ای
دائمــی،  بازارچه هــای  راه انــدازی  شــاید 
ــود  ــرار ب ــد. ق ــروش کن ــه ف ــتری ب ــک بیش کم
بازارچه هایــی شــکل بگیــرد و شــعار »هــر شــهر 
ــد  ــا در ح ــد ام ــرح ش ــم مط ــه« ه ــک بازارچ ی

ــد ــی مان ــعار باق ش
ــتی،  ــع دس ــروش صنای ــوه ف ــم نح ــا می خواهی م
متنــوع باشــد. از ایــن رو بازارچه هــای قدیمــی 
ــوی  ــم. از س ــس گرفته ای ــان را پ ــون عودالج چ
دیگــر بازارچه هایــی بــرای نســل جدیــد راه انــدازی 
کرده ایــم. امســال از بزرگ تریــن فروشــگاه مجازی 
رونمایــی کردیم و نخســتین حراجی صنایع دســتی 
را سروســامان دادیــم. همــه اینها اتفاقــات خوبی بود 

ــت. ــار آن گذش ــاوت از کن ــوان، بی تف ــه نمی ت ک

ــی  ــت اتوبوس های ــرار اس ــرا ق || ظاه
هــم بــه فــروش صنایــع دســتی تعلق 

بگیــرد؟
بلــه مــا یــک نمونــه فروشــگاه ســیار در اســتان 
ــی  ــی خوب ــردش مال ــه گ ــته ایم ک ــزی داش مرک
داشــته اســت. قــرار اســت امســال تعــداد 

ــیم. ــته باش ــیار داش ــد س ــتری واح بیش

ــن اوصــاف در ســیاه چادرهایی  ــا ای || ب
کــه در نمایشــگاه صنایــع دســتی 
ــری از  ــود خب ــزار می ش ــال برگ امس

آش و دوغ محلــی نیســت؟
 آن هــم بخشــی از نمایشــگاه اســت. همــه 
چیــز، بــا هــم معنــا پیــدا می کنــد. چــه اشــکالی 
ــه  ــه گشــت و گــذار حتــی ب ــه بهان دارد مــردم ب
نمایشــگاه بیاینــد و بــا صنایــع دســتی ســرزمین 

ــد. ــد کنن ــوند و خری ــنا ش ــود آش خ

14 هنرمند 
برگزیده صنایع 
دستی تجلیل 

شدند
روز جهانــی  بــا 20 خــرداد   همزمــان 
ــن،  ــد، کارآفری ــتی از ۱4 هنرمن ــع دس صنای
ــع  ــوزه صنای ــگار ح ــتانی و خبرن ــر اس مدی

ــد. ــل ش ــنتی تجلی ــر س ــتی و هن دس
ــد فعــال در رشــته قفــل  ــداهلل نیکــزاد هنرمن ی
ســازی، مهــدی شمســعلی زری بافــی گالبتون 
ســازی، بهــرام نفــری مــدرس صنایــع دســتی 
دانشــگاه هنــر، یاســر یامــی هنرمنــد فعــال در 
ــته  ــد رش ــی هنرمن ــعید کیان ــته چــوب، س رش

فلــزکاری مــورد تقدیــر قــرار گرفتنــد.
همچنیــن از کامــل تقــوی نــژاد مدیــر 
ــن  ــر باالتری ــه خاط ــپه ب ــک س ــل بان عام
تخصیــص اعتبــار بــه جوایــز صنایــع دســتی 
در دو ســال اخیــر و اصغــر نــوراهلل زاده مدیــر 
عامــل صنــدوق مهــر امــام رضــا تجلیل شــد. 
کارآفرینانــی کــه در ایــن مراســم مــورد تقدیر 
قــرار گرفتند هــادی چابــک کارآفرین اســتان 
تهــران و فاطمــه زاکریــان کارآفرین خراســان 
ــا  ــد. صب ــی بودن ــه باف ــی در رشــته حول جنوب
ــه  ــی خان ــه اقامت ــر مجموع ــری مدی منوچه
تاریخــی منوچهــری و افشــین حیــدری مدیر 

ــل شــدند. ــز تجلی کل اســتان خوزســتان نی
در مراســم بزرگداشــت روز جهانــی صنایــع 
دســتی از تکتم فاضــل بــرای احیای زیــورآالت 
ســنتی و همچنیــن از مســعود ملکــی خبرنــگار 

خبرگــزاری تســنیم تجلیــل شــد.

پویــا محمودیــان مدیــرکل دفتــر صــادرات صنایــع دســتی، پــس از برگــزاری 
نمایشــگاه صنایــع دســتی کشور،اســتقبال مردم از نمایشــگاه امســال را بســیار 
مطلــوب خوانــد و گفــت: خوشــبختانه امســال بــه واســطه تمهیداتــی کــه در 
ســتاد صنایع دســتی کشــور صــورت پذیرفــت، زمینــه مطلوبــی بــرای حضور 
هنرمنــدان و عالقمنــدان بــه صنایــع دســتی در ایــن نمایشــگاه فراهــم آمــد.

ــه در  ــورت گرفت ــای ص ــزی ه ــه ری ــال برنام ــزود: امس ــن اف وی همچنی
ــود  مســیر رشــد فــروش هنرمنــدان و صنعتگــران حاضــر در نمایشــگاه ب
کــه بــه لطــف خــدا جمــع بنــدی هــای صــورت گرفتــه در خصــوص آمــار 
فــروش حاکــی از موفقیــت ایــن برنامــه هــا و تحقــق اهــداف مربــوط بــه 
آن اســت. هنرمنــدان حاضــر در ایــن نمایشــگاه نیــز ابــراز رضایــت فراوانی 

از اقدامــات صــورت گرفتــه داشــتند.
دبیــر اجرایــی نمایشــگاه هفتــه صنایــع دســتی کشــور  آمــار فــروش امســال را 
چشــمگیر دانســت و گفت: میزان فــروش اعالم شــده از ســوی هنرمنــدان حاضر 
در ایــن نمایشــگاه، بیــش از 28 میلیارد ریال اســت که نســبت به نمایشــگاه ســال 
گذشــته بــا افزایشــی بیــش از ۱00 درصد همــراه بــوده اســت و این میــزان فروش 

تحلیــل گــران و فعــاالن این حــوزه را به شــگفتی وا داشــته اســت.
ــگاه  ــرای نمایش ــون ب ــته، 800 میلی ــال گذش ــه س ــه این ک ــخ ب او در پاس
هزینــه شــد و میــزان فــروش یــک میلیلــرد و 200 میلیــون تومــان بــود، 
ــون  ــال، 400 میلی ــا امس ــت: م ــت گف ــه اس ــال چگون ــبت، امس ــن نس ای
تومــان هزینــه کردیــم و بیــش از 2 میلیــارد و 800 میلیون فروش داشــتیم.

محمودیــان همچنیــن از نظــر میــزان ثبــت سفارشــات نیز ایــن نمایشــگاه را 
ممتــاز خوانــد و خاطــر نشــان کــرد: امســال در زمینــه ثبــت سفارشــات هــم با 
رشــد خوبــی مواجــه بودیــم. بــه طوریکــه میــزان سفارشــات خرید ثبت شــده 
بــه رقمــی بالــغ بــر یــک میلیــارد و 50 میلیــون تومــان رســید کــه پشــتوانه 

خوبــی بــرای تولیــد مشــارکت کننــدگان در نمایشــگاه امســال بــود.
مدیــرکل صــادرات صنایــع دســتی کشــور بــا اشــاره بــه فضــای تعاملــی 
ایجــاد شــده در ایــن رویــداد، افــزود: بــا برنامــه ریــزی هایــی کــه در ســتاد 
صــورت دادیــم بســتری مناســب در ایــام نمایشــگاه ایجــاد شــده تــا تولیــد 
کننــدگان و تجــار صنایــع دســتی بتواننــد بــه طــور مســتقیم بــا هــم بــه 
تعامــل و گفــت و گــو بپردازنــد و بــی تردیــد نتایــج ایــن مســئله را در آینده 

نزدیــک خواهیــم دیــد.
وی همچنیــن راه انــدازی کلینیــک مشــاوره در نمایشــگاه امســال را 
حرکتــی تــازه دانســت و بیــان کــرد: ایــن اقــدام حرکتــی جدیــد در تاریــخ 
ــرکت  ــوی ش ــی از س ــی خوب ــتقبال خیل ــا اس ــت و ب ــگاه اس ــن نمایش ای
کننــدگان و بازدیدکننــدگان همــراه شــد. در نتیجه آن بســیاری از ســواالت 

ــا پاســخ داده شــد. ــی و تخصصــی آنه ــات فن و ابهام
ــی در  ــاری خارج ــای تج ــات ه ــور هی ــه حض ــاره ب ــا اش ــان ب محمودی
نمایشــگاه امســال خاطــر نشــان کــرد: چندیــن هیــات تجــاری از 
کشــورهای ژاپــن، چیــن، عمــان، هلنــد و روســیه بــه بازدیــد از غرفــه های 
پرداختنــد و اظهــار امیــدواری کردنــد کــه بتواننــد زمینــه هــای همــکاری 

ــند. ــته باش ــتی داش ــع دس ــوزه صنای ــری در ح موث
مدیــرکل دفتــر صــادرات صنایــع دســتی در پایــان بــا تقدیــر از حمایــت هــای 
مســئولین ســازمان میــراث فرهنگــی خاطــر نشــان کــرد: بــا وجــود دشــواری 
هــای فــراوان حمایــت هــای دکتر ســلطانی فــر ریاســت ســازمان و همچنین 
حمایــت هــای دکتــر نامورمطلــق معــاون صنایــع دســتی کشــور در موفقیــت 
تیــم اجرایــی نمایشــگاه امســال بســیار تاثیرگذار بــود و در ســال همدلــی و هم 
زبانــی میــان دولــت و ملــت، هــدف گــذاری هــای صــورت گرفتــه در جهتــی 
اســت کــه بتوانیــم بازرگانــی و صــادرات صنایــع دســتی را ارتقــاء دهیــم و بــی 

تردیــد نمایشــگاه امســال گامــی محکــم در ایــن راه بود.

مدیرکل دفتر صادرات صتایع دستی کشور:

فروش نمایشگاه صنایع دستی 2 میلیارد و 800 میلیون بود
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صنایــع دســتی

ــی  ــا روز جهان ــان ب ــال، همزم ــود امس ــرار ب ق
ــگاهی در  ــاه نمایش ــتی، 20 خردادم ــع دس صنای
ســالن نمایشــگاه های بین المللــی تهــران برگــزار 
شــود)که شــد( . مطابــق اطالعیــه ای کــه مرکــز 
ــی و  ــراث فرهنگ ــازمان می ــی س ــط عموم رواب
ــدان در  ــام هنرمن ــرای ثبت ن ــتی ب ــع دس صنای
نمایشــگاه اعــالم کــرده، معاونــت صنایع دســتی 
قــرار اســت، امســال، برخــالف ســال های 
ــه فضــا و غرفه ســازی را در  گذشــته، تنهــا هزین

ــذارد.  ــدان بگ ــار هنرمن اختی
همچنیــن این معاونــت عــالوه بر ســهمیه محدود 
تعیین شــده برای مشــارکت هنرمنــدان اســتان ها، 
در نظــر  دارد تعــدادی غرفــه بــا امکانــات متعــارف 
ــورت آزاد و از  ــه ص ــی را ب ــت و صندل ــون موک چ
قــرار متــری ۷5 هــزار تومــان در اختیــار هنرمنــدان 

ــرار دهــد. اســتان های مختلــف ق
ایــن شــرایط بــا اعتــراض و انتقــاد برخــی از فعاالن 

حــوزه صنایــع دســتی مواجه شــده اســت.

ــال  ــول س ــی در ط ــگاه های پول نمایش
ــوند ــزار می ش ــم برگ ه

شــهرام امیــری، یکــی از هنرمنــدان پیشکســوت 
ــی  ــر منبــت و معــرق اســت. او پول در زمینــه هن
را  دســتی  صنایــع  نمایشــگاه های  کــردن 
بــه نابــودی کشــاندن ایــن هنــر می دانــد و 
ــول  ــه در ط ــی ک ــگاه های پول ــد: نمایش می گوی
ســال بــه همــت ســازمان های مختلــف برگــزار 
می شــود و هــر هنرمنــدی کــه بخواهــد و تــوان 
مالــی اش را داشــته باشــد در آن شــرکت می کنــد 
امــا 20 خــرداد روز جهانــی صنایــع دســتی اســت 
ــن  ــدان خواســت کــه در ای ــوان از هنرمن و نمی ت
روز پولــی را بــرای شــرکت در جشــنی کــه بــرای 

ــد.  ایشــان ترتیــب داده شــده پرداخــت کنن
ــال،  ــگاه امس ــه در نمایش ــه این ک ــخ ب او در پاس
تنهــا ۱00 غرفــه از 400 غرفه پولی شــده اســت، 
ــی  ــرای پول ــه ای ب ــا مقدم ــه اینه ــد: هم می گوی
ــت.  ــتی اس ــع دس ــگاه های صنای ــردن نمایش ک
وقتــی معاونــت متبــوع بــه برگــزاری ایــن 
نمایشــگاه ها می بالــد و آن را جــزو کارنامــه 
کاری خــود می داننــد چــرا هنرمنــدان بایــد 
پولــش را بپردازنــد!؟ از ســوی دیگــر وقتــی 
غرفه هــا پولــی شــود هــم پــای دالل هــا 
ــی  ــای غیرایران ــم کااله ــد ه ــان می آی ــه می ب
در  هنرمندانــی  هــم  و  می شــود  فروختــه 
نمایشــگاه های این چنــی شــرکت می  کننــد 

ــد.  ــتری دارن ــول بیش ــه پ ک
بــه گفتــه امیــری، معــاون صنایــع دســتی، 
از وضعیــت هنرمنــدان اســت و  بی اطــالع 
ــه از ســوی  ــی ک ــد ۷0 درصــد کارت های نمی دان
ایــن معاونــت بــرای 35 هــزار نفــر از هنرمنــدان 
صــادر شــده، بــه کار نمی ایــد. مــن بعیــد 
ــه  ــال در زمین ــد فع ــداد هنرمن ــن تع ــم ای می دان
صنایــع دســتی و هنرهای ســنتی داشــته باشــیم. 
ــه  ــان کارت گرفت ــر رابطه هاش ــتان به خاط دوس
ــا  ــتند ی ــد نیس ــا هنرمن ــا ی ــده اند ام ــه ش و بیم

ــد.  ــتمری ندارن ــت مس فعالی
ایــن هنرمنــد منبــت و معــرق، حمایــت از صنایــع 
دســتی را جــزو دســتورات رهبــری می دانــد و 
می گویــد: معاونــت صنایــع دســتی، طبــق قانونــی 
کــه برایــش تعریــف شــده بایــد رویکــرد حمایتــی 
داشــته باشــد؛ کاســب کاری بــا شــرح وظایــف این 
معاونــت جــور درنمی ایــد. از ســوی دیگــر حمایــت 
از فرآورده هــای دســتی و کارگاه هــای خانگــی، جزو 
دســتورات مقــام معظــم رهبــری اســت کــه باید به 

آن عمــل شــود. 

وقتــی نمایشــگاه پولــی می شــود، 
ــدارد ــود ن ــتانداردی وج اس

وقتــی  امیــری  شــهرام  گفتــه  بــه 
پولــی  دســتی  صنایــع  نمایشــگاه های 
داشــت  انتظــار  نمی تــوان  می شــود 
باشــد و  کــه اســتانداردی وجــود داشــته 
پولــی،  نمایشــگاه های  در  شــود.  رعایــت 
طبیعتــا بســته بندی درســتی وجــود نــدارد. 
غرفــه داران بــه ارائــه محصــوالت چینــی 
هــم  لواشــک  و  ترشــک  و  دوغ  آش  و 
ــد  ــن کنن ــه را تامی ــه غرف ــا هزین ــد ت می پردازن
ــد  ــدان نمی توانن ــه هنرمن ــر هم ــوی دیگ از س
ــد  ــد. هنرمن ــرکت کنن ــن نمایشــگاه ها ش در ای
حصیربافــی کــه از خوزســتان یــا هرمــزگان بــه 
ــاره  ــم اج ــد ه ــه می توان ــده چگون ــران آم ته
ــکان را؟  ــه اس ــم هزین ــردازد و ه ــه را بپ غرف
ایــن هنرمنــد صنایــع دســتی، خــرداد را بدتریــن 
زمــان ممکــن بــرای برگــزاری نمایشــگاه صنایع 
و می گویــد: می تــوان 20  دســتی می دانــد 
ــه صــورت  ــک روزه، ب ــک نمایشــگاه ی خــرداد ی
ــع  ــی صنای ــرد و روز جهان ــزار ک ــمبلیک برگ س
ــا توجــه  ــا خــرداد ب دســتی را گرامــی داشــت ام
بــه همزمانــی بــا امتحانــات بچه هــا اصــال 
فرصــت خوبــی بــرای برگــزاری نمایشــگاه 
ــع  ــه نمایشــگاه صنای ــوب اســت ک نیســت و خ

دســتی همزمــان بــا دهــه فجــر، یــا همزمــان بــا 
ــود.  ــزار ش ــاره برگ ــاک به نمایشــگاه پوش

بـه بهانه جوان گرایی، پیشکسوت کشـی 
نکنیم

ــش  ــن پرس ــا ای ــود را ب ــای خ ــری، گفته ه امی
ــع دســتی  ــه مســئوالن صنای ــد ک ــه می ده ادام
ــر اســت هــر ســال یــک تعــداد  ــد، بهت می گوین
ــرکت  ــگاه ش ــدان در نمایش ــخص از هنرمن مش
نکننــد. مگــر مــا چنــد قهرمــان در حــوزه 
صنایــع دســتی داریــم؟ چنــد هنرمنــد مطــرح در 
ســطح هــر اســتان وجــود دارنــد؟ چــرا هرســال 
ــه  ــد و ب ــرح می کنن ــی را مط ــعار جوان گرای ش
ایــن بهانــه، حقــوق پیشکســوتان را نادیــده 

می گیرنــد!؟ 
دســتی  صنایــع  را ضــرورت  نوگرایــی  وی 
یــک  ناچاریــم  مــا  می گویــد:  و  می دانــد 
چیزهایــی را بــه روز کنیــم گرچــه معــاون 
ــی  ــزوم نوگرای ــه ل ــک روز ب ــتی ی ــع دس صنای
مــا  روز دگــر می گویــد  و  اشــاره می کنــد 
ــود  ــتی خ ــع دس ــنتی و صنای ــای س ــد هنره بای
ــه  ــم و نگ ــظ کنی ــه هســت حف ــور ک را همان ط
ــا  ــم م ــو روی ــع جل ــن وض ــه ای ــر ب ــم. اگ داری
هنــری نداریــم کــه مشــخصه و مولفــه عصــر ما 
باشــد. بــه ایــن معنــی کــه هنــر دوره صفــوی و 
قاجاریــه مشــخص اســت اما آنچــه ویژگــی دوره 

ــت!؟  ــدام اس ــد ک ــر باش معاص

ــتی  ــع دس ــه صنای ــتقلی ب ــه مس بودج
ــرد ــق بگی تعل

شــاهرخ پــوری، هنرمنــد فعــال در زمینــه 
نمدمالــی نیــز بــا انتقــاد از پولــی شــدن 
می گویــد:  دســتی  صنایــع  نمایشــگاه های 
ــت.  ــتی اس ــع دس ــی صنای ــرداد روز جهان 20 خ
هرســال نمایشــگاه هایی کــه از ســوی معاونــت 
و در تهــران برگــزار می شــد، رایــگان بــود؛ 
ــه اســکان هــم پرداخــت می شــد. امســال  هزین
۱00 غرفــه پولــی شــده و هنرمنــدان بایــد هزینه 
اســکان خــود را بپردازنــد و ایــن بــه ضــرر صنایع 

ــت.  ــور اس ــتی کش دس
ه گفتــه ایــن هنرمنــد چــرا بایــد بیــن هنرمنــدان 
ــرا  ــود؟ چ ــته ش ــاوت گذاش ــتی، تف ــع دس صنای
کســانی کــه می تواننــد پــول بیشــتری پرداخــت 
کننــد، بایــد غرفه هــای بهتــری در اختیــار 
ــدان از  ــه هنرمن ــد هم ــرا نبای ــند؟ چ ــته باش داش
ــان،  ــد و اسکان ش ــره ببرن ــان به ــات یکس امکان
ــج  ــل پن ــم هت ــن نمی گوی ــد؟ م ــگان باش رای
ســتاره داشــته باشــند امــا معاونــت صنایــع 
ــای  ــم و خوابگاه ه ــه معل ــد خان ــتی می توان دس
دانشــجویی را بــرای اقامــت انهــا در نظــر بگیرد. 
پــوری معتقــد اســت: ســازمان میــراث فرهنگــی 
بایــد هزینــه جداگانــه و مســتقلی را بــه معاونــت 
ــه  ــال چ ــد. اص ــاص ده ــتی اختص ــع دس صنای
ــته،  ــون گذش ــتی چ ــع دس ــکالی دارد صنای اش
ــدا و  ــازمان ج ــد و س ــار کن ــتقل رفت ــور مس به ط
بودجــه مســتقلی وجــود داشــته باشــد. آن زمــان 
تکلیــف هنرمنــدان هــم روشــن می شــود و 
صنایــع دســتی مثــل تــوپ فوتبــال از این ســو به 

ــی رود. ــو نم آن س
امــا تحریم هــا شکســته شــد و هنرمنــدا ن 
ــن  ــه ای ــد. ب ــع دســتی امدن ــه نمایشــگاه صنای ب
ــا  ــه ای ب ــاه جلس ــرداد م ــم خ ــه شش ــی ک معن
حضــور بهمــن نامورمطلــق، معــاون و پویــا 
محمودیــان مدیــرکل توســعه صــادرات صنایــع 
دســتی کشــور برگــزار و قــرار شــده تــا معاونــت 
نامبــرده هزینــه اســکان هنرمندان شــش اســتان 
محــروم چــون کهکیلویــه و بویراحمــد، بوشــهر، 
خوزســتان و سیســتان و بلوچســتان را فراهم آورد 
ــن  ــد در ای ــتان ها بتوانن ــن اس ــدان ای ــا هنرمن ت
ــد. ــه کنن ــار خــود را ارائ نمایشــگاه شــرکت  و آث

ــی  ــان فرهنگ ــی متولی ــد وقت ــر می رس ــه نظ ب
و مســئوالن ســازمان میــراث فرهنگــی از 
اقتصــاد مقاومتــی و صــادرات غیرنفتــی ســخن 
رونــق  بــرای  الزم  زمینه هــای  می گوینــد 
گردشــگری و حمایــت از صنایــع دســتی را هــم 
ــه  ــتی ب ــع دس ــت از صنای ــد. حمای ــم آورن فراه
معنــی تامیــن مــواد اولیــه و گســترش بازارهــای 
ــغ اســت. نســل امــروز  فــروش و معرفــی و تبلی
ــای  ــتی و هنره ــای دس ــه فرآورده ه ــی ب زمان
ســنتی خــود عالقه منــد می شــود کــه آن را 
ــه  ــر ســازمان صــدا و سیماســت ک بشناســد و ب
ببــا ســاخت مســتند و فیلــم ایــن ارزش هــا را بــه 

ــد. ــی کن ــان معرف جوان
مبلغــی  می تواننــد  دولتــی  ســازمان های 
ــتی  ــع دس ــد صنای ــه خری ــود را ب ــد خ از درآم
اختصــاص دهنــد. بانک هــا از ایــن کاالهــا کــه 
ــه  ــت، ب ــت ماس ــگ و هوی ــان دهنده فرهن نش
ــد و وزارت  ــره ببرن ــدی به ــز غیرنق ــوان جوای عن
ــتمری  ــه و مس ــل بیم ــاد، معض ــگ و ارش فرهن
ــون  ــرد چ ــدی بگی ــته را ج ــن رش ــدان ای هنرمن
ــی  ــاه، زندگ ــان در م ــزار توم ــتمری ۱80 ه مس

ــد. ــن می کن ــراد را تامی ــن اف ــی از ای برخ

انتقاد هنرمندان به پولی 
شدن نمایشگاه صنایع دستی/ 

استانداردی هست؟
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صنایــع دســتی

ــراث  ــازمان می ــس س ــلطانی فر رئی ــعود س مس
فرهنگــی صنایــع دســتی و گردشــگری در 
مراســم بزرگداشــت روز جهانــی صنایــع دســتی 
ــران  ــگاه های ته ــی نمایش ــل دائم ــه در مح ک
ــود  ــروج از رک ــای خ ــی از راه ه ــد یک ــزر ش برگ
اقتصــادی را توجــه بــه اقتصــاد مقاومتــی 
دانســت و افــزود: مــا بــا رعایــت اصــول اقتصــاد 
ــم  ــی توانی ــی م ــر و دوراندیش ــی و دبی مقاومت
بــه ســمتی حرکــت کنیــم کــه تــورم را کاهــش 
دهیــم ســرمایه گــذاری افزایــش یابــد و شــرایط 
بهتــری بــرای نســل جدیــد کشــور فراهم شــود. 
ایــن عــزم و اراده در بیــن همــه مســئوالن کشــور 
در ســطوح مختلــف وجــود دارد. در بخــش صنایــع 
دســتی نیــز اتفاقــات خوبــی افتــاده گرچه هنــوز به 
ایــن قانــع و راضــی نیســتیم و فکــر می کنیــم که 
بایــد از ظرفیــت های خــود بیشــتر اســتفاده و راه 

ــم. ــاز کنی ــرای بخــش خصوصــی ب را ب
ــه  رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور ب
ــتی  ــع دس ــادرات صنای ــدی ص ــد 40 درص رش
ــاره و  ــال 92 اش ــه س ــبت ب ــال 93 نس در س
ــا رشــد صــادرات در  ــا ب ــه م ــرد: گرچ ــان ک بی
ــا  ــم ام ــرو بوده ای ــتی روب ــع دس ــه صنای زمین
ــن  ــود در ای ــای موج ــم از ظرفیت ه ــوز ه هن
ــتفاده  ــاید اس ــد و ش ــه بای ــدان ک ــش چن بخ
ــد زیرســاخت ها را فراهــم  ــا بای ــم. م نکــرده ای
آوریــم. بازارچــه هــای محلــی، اســتانی و 
ــا را  ــداد نمایشــگاه ه ــیم، تع ــته باش ــی داش مل
ــش  ــم و بخــش خصوصــی را بی ــش دهی افزای

ــم. ــدان کنی ــته وارد می از گذش
ــزار  ــدازی دو ه ــه راه ان ــاره ب ــا اش ــلطانی فر ب س
ــت: طــی  ــد در دو ســال گذشــته گف کارگاه جدی
دو ســال گذشــته توانســته ایم بــا سیســتم بانکــی 
و بــا وزارتخانــه هــای مختلــف همــکاری داشــته 
ــا فراهــم آوردن تســهیالتی دو هــزار  باشــیم و ب
ــم در  ــوز ه ــا هن ــم ام ــاد کنی ــد ایج کارگاه جدی
ــای  ــا ظرفیت ه ــروم م ــتایی و مح ــق روس مناط
ــاوت از  ــی تف ــد ب ــه نبای ــود دارد ک ــیاری وج بس

ــم. ــار آن بگذری کن
ــن  ــی همچنی ــراث فرهنگ ــازمان می ــس س رئی
ــع  ــد صنای ــت تولی ــش کیفی ــرد: افزای ــان ک بی
ــال  ــه امس ــت ک ــواردی اس ــه م ــتی از جمل دس
بــه آن مــی پردازیــم. وقتــی مــا ادعــا می کنیــم 
کــه یکــی از قــدرت هــای دنیــا در تولیــد صنایــع 
ــن  ــت ای ــه کیفی ــد ب ــس بای ــتیم پ ــتی هس دس

ــت  ــن تقوی ــم. همچنی ــه کنی ــز توج ــا نی کااله
بخــش بازرگانــی و تمرکــز بــر فــروش و 
صــادرات صنایــع دســتی و راه انــدازی فروشــگاه 
هــای ســیار، مجــازی، بازارچــه هــای ســنتی و 
ــواردی اســت  ــع دســتی از دیگــر م حــراج صنای
ــم. ــی کنی ــه آن توجــه م ــد ب ــه در ســال جدی ک
بــه گفتــه ســلطانی فــر نــوآوری یکــی دیگــر از 
مــواردی اســت کــه ســازمان میــراث فرهنگــی 
صنایــع دســتی و گردشــگری در ارزیابــی کار 
هنرمنــدان بــه آن توجــه مــی کنــد. هنرمندانــی 
ــد کــه  ــرار مــی گیرن ــت ســازمان ق ــورد حمای م

ــد. ــه باش ــان آن خالق کارهایش

ــد  ــک رش ــد ی ــتی نیازمن ــع دس صنای
ــت ــداوم اس مت

ــاه  ــاون اشــتغال وزارت کار رف حســن طاعــی مع
ــن  ــدان را کارآفری ــز هنرمن ــی نی ــور اجتماع و ام
ــت و  ــز خالقی ــی رم ــت: کارآفرین ــت و گف دانس
تولیــد اســت. وقتــی هنرمنــدی اعتمــاد بــه نفس 
داشــته باشــد و بــا ابهــام، اســتقالل، خودجوشــی 
ــر  ــت ه ــه ماهی ــودن ب ــرد ب ــه ف ــر ب و منحص
ــه  هنرمنــد را تشــکیل مــی دهــد یکــی شــود ب

ــد. ــی زن ــه دســت م کارهــای خالق
ــد  ــور نیازمن ــتی کش ــع دس ــه او صنای ــه گفت ب
شــناخت بــازار و ســلیقه مخاطــب اســت و آنچــه 
ــاری  ــوع تج ــت دارد موض ــه اهمی ــن زمین در ای
ــع  ــدان صنای ســازی و برندســازی اســت. هنرمن
دســتی در دنیــای امــروز نمــی تواننــد بــه طــور 
ــوب  ــد در چارچ ــد و بای ــت کنن ــرادی فعالی انف

ــد. ــت بپردازن ــد و خالقی ــه تولی ــا ب ــبکه ه ش
طاعــی تــداوم رشــد را یکــی دیگــر از ضروریــات 
ــد  ــت: رش ــت و گف ــتی دانس ــع دس ــوزه صنای ح
ــای  ــت ه ــی فعالی ــد حام ــی توان ــی نم زیگزاگ
ــک رشــد  ــه ی ــا ب ــدان م ــه باشــد. هنرمن خالقان
ــه آن  ــه الزم ــد ک ــاز دارن ــداوم نی ــی و مت دائم

ــت. ــت اس ــوآوری و خالقی ن
معــاون اشــتغال وزارت کار و امــور اجتماعــی 
ــت:  ــی گف ــای مل ــت نهاده ــه اهمی ــاره ب ــا اش ب
صنایــع دســتی مــا جــزو نهادهــای ملــی اســت 
ــان  ــه نش ــود چراک ــه ش ــه آن توج ــد ب ــه بای ک
ــرای  ــان مــردم و وســیله ای ب ــده تعامــل می دهن

ــت. ــت آنهاس ــود زیس بهب

تبــادل اطالعــات بیــن کشــورهای 
ــداف  ــه اه ــیه از جمل ــیا و اقیانوس آس

ماســت
رئیــس منطقــه ای غــرب آســیا و اقیانوســیه 
در شــورای جهانــی صنایــع دســتی هــم در 
ــن  ــات بی ــادل اطالع ــت: تب ــم گف ــن مراس ای
ــه اهــداف  کشــورهای آســیا و اقیانوســیه از جمل

ماســت.
غــدا هیجــاوی بــه پنجاهمیــن ســالگرد شــورای 
جهانــی شــکل گیــری ایــن شــورا اشــاره و بیــان 
ــالگرد  ــن س ــر 20۱4 پنجاهمی ــرد: wcc اکتب ک
خــود را جشــن گرفــت. ایــن شــورا فعالیت هــای 
ــال  ــاره دنب ــتی را در 5 ق ــع دس ــا صنای ــط ب مرتب
می کنــد و مســئوالن تمــام مناطــق ار یــک 
الگــوی واحــد پیــروی مــی کننــد. ایــران نیــز در 
فاصلــه ســالهای ۱993 تــا ۱996 مســئول بخش 

منطقــه ای جنــوب غــرب آســیا بــوده اســت.
رئیــس شــورای منطقــه ای آســیا و اقیانوســیه بــه 
پروژه هــای ایــن شــورا در زمینــه صنایــع دســتی 
ــع  ــاالنه صنای ــزه س ــت: جای ــرد و گف ــاره ک اش
دســتی کــه بــه بهترین هــا اعطــا می شــود 
یکــی از پروژه هــای مــا در شــورای غــرب 
آسیاســت. آخریــن جلســه هیــات داوران در ســال 
20۱4 برگــزار شــد. ۱۱4 محصــول از غرب آســیا 
انتخــاب شــدند کــه 3 نمونــه از ایــران، 2 نمونــه 
ــه  ــه از کویــت و یــک نمون از عمــان، یــک نمون
ــن  ــوالت ای ــن محص ــمار ای ــطین در ش از فلس
ــات داوران در  ــدی هی ــد. دوره بع ــده بودن برگزی
ــا از صنایــع دســتی  کویــت برگــزار مــی شــود ت

ــد. ــل کن ــر تجلی برت
ــهر  ــه ش ــاالنه ب ــزه س ــای جای ــن اعط همچنی
صنایــع دســتی نیــز یکــی دیگــر از پــروژه هــای 
ــهر و در 20۱5، 4  ــال 20۱4، 3 ش ــت. در س ماس
ــزد  ــده نام ــهرهای برگزی ــوان ش ــه عن ــهر ب ش
شــدند. در ســال 20۱6 نیــز شــهرهایی از چیــن، 
هنــد، شــیلی و ایــران اعــالم آمادگــی کــرده انــد.

ــتی  ــع دس ــوزش صنای ــاوی، آم ــه هیج ــه گفت ب
نیــز یکــی دیگــر از پروژه هایــی اســت کــه 
ــی  ــال م ــتی دنب ــع دس ــی صنای ــورای جهان ش
ــتی  ــع دس ــه صنای ــاالت در زمین ــر مق ــد. نش کن
نیــز یکــی دیگــر از مــواردی اســت کــه شــورای 
ــردازد،  ــی پ ــه آن م ــیا ب ــرب آس ــه ای غ منطق

ــه،  ــف منطق ــن کشــورهای مختل ــا تعامــل بی ام
تبــادل اطالعــات میــان فعــاالن صنایــع دســتی، 
برگــزاری نمایشــگاهها و کارگاههــای آموزشــی، 
ارتقــای مهــارت هــای بخــش فــروش و طراحی 
ــواردی اســت  ــه م ــن از جمل ــای نوی ــرآورده ه ف
کــه در شــورای منطقــه ای آســیا و اقیانوســیه بــه 

ــود. ــی ش ــه م آن پرداخت
وی هنرمنــدان صنایــع دســتی را اســکلت و 
چارچــوب هنــر و خالقیــت در جامعــه توصیــف و 
بیــان کــرد: در واقــع ایــن افــراد طراحــان و نقش 
ــل  ــای غیرقاب ــه ارزش ه ــتند ک ــی هس آفرینان
بیــان را بــه شــکل هنــری بــه تصویــر  کشــیده 
ــا  ــنایی ب ــگ و آش ــدگان فرهن ــترش دهن و گس

ملتهــا هســتند
هیجــاوی همپنیــن گفــت: در روز جهانــی صنایع 
دســتی گــرد آمــده ایــم تــا از دســتاوردهای ایــن 
هنــر حمایــت کنیــم و نبایــد اجــازه دهیــم صنایع 

دســتی تحــت تاثیــر وقایــع بیرونــی قــرار گیرد.
ــده  ــال دهن ــای دســتی، انتق ــه فرآورده ه ــرا ک چ
فرهنــگ و دانــش بومــی هســتند و بایــد توســط 
ــت  ــورد حمای ــدرکاران م ــت ان ــئوالن و دس مس

ــد. قــرار گیرن
فرهنگــی  میــراث  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
کشــورها در قــاب صنایــع دســتی تجلــی 
یافتــه اســت و از نقطــه نظــر اقتصــادی نیــز 
بســیار ارزشــمند هســتند، ابــراز داشــت: مــی 
ــدون  ــی و ب ــه تنهای ــت ب ــه خالقی ــم ک دانی
ــه  ــر ب ــد منج ــی توان ــارت م ــتفاده از مه اس
ــه  ــت ک ــی اس ــود و بدیه ــر ش ــش هن آفری
ــارت را  ــی از مه ــطح باالی ــران س ــور ای کش

در رشــته هــای صنایــع دســتی دارد.
رئیــس شــورای جهانــی صنایــع دســتی در 
منطقــه آســیا و اقیانوســیه تاکیــد کــرد: در واقــع 
هنــر و از جملــه صنایــع دســتی بایــد ســه فرآیند 
طراحــی و نقشــه، تولیــد و عرضــه مناســب را بــه 
شــکل همزمــان طــی کنــد تــا قــادر بــه ادامــه و 

بقــا باشــد.
وی اضافــه کــرد: در حــال حاضــر عرضــه 
صنایــع دســتی ایــران در جهــان محــدود اســت 
ــات کمــک  ــا فراهــم کــردن امکان ــم ب و امیداری
ــه  ــی ب ــر ایران ــن هن ــان از ای ــردم جه ــم م کنی

ــد ــتفاده کنن ــد اس ــتگی بتوانن شایس

رئیس سازمان میراث 
فرهنگی کشور:

صنایع دستی 
نیازمند افزایش 
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صنایــع دســتی

دبیــرکل اداره میــراث فرهنگــی و صنایــع 
ــت  ــر معاون ــت: اگ ــران گف ــتان ته ــتی اس دس
ــرای  ــی ب ــیر جایگزین ــران، مس ــک ته ترافی
ــرد،  ــر بگی ــال درنظ ــی وی ــات الله ــان نج خیاب
ــاده راه  ــه پی ــک ب ــده  نزدی ــان در آین ــن خیاب ای

صنایــع دســتی تبدیــل می شــود. 
رجبعلــی خســروآبادی از تبدیــل خیابان شــهید 
اســتاد نجات اللهــی )ویــال( بــه پیــاده راه صنایــع 
ــان بــرای  دســتی خبــر داد و افــزود: یــک خیاب
آن کــه بــه بــورس تبدیــل شــود بــه دو ویژگــی 
ــع.  ــر مان ــد و دیگ ــع باش ــک جام ــاز دارد؛ ی نی
خیابــان ویــال از جامعیتــی برخــوردار اســت بــه 
ایــن معنــی کــه انــواع صنایــع دســتی را در آن 
می   تــوان یافــت امــا هنــوز، آنچنــان کــه بایــد 

و شــاید، مانــع نیســت.
او در پاســخ بــه اینکــه »مانــع« بــودن بــه چــه 
ــه  ــی این ک ــودن یعن ــع ب ــت: مان ــت گف معناس
ــر از  ــه غی ــد ک ــه نباش ــه صرف ــی ب ــرای کس ب
صنایــع دســتی، چیــز دیگــری در خیابــان ویــال 
بفروشــد مثــل ســه راه امیــن حضــور کــه فقــط 

ــوازم خانگــی اختصــاص دارد. ــه ل ب
ــه  ــکیل جلس ــگاری و تش ــروآبادی از نامه ن خس
بــا شــورای شــهر و معاونــت ترافیــک خبــر داد و 
گفــت: مــا بــا معاونــت ترافیــک تهــران صحبت 
کرده ایــم تــا خیابــان و مســیر جایگزینــی 
ــن  ــران بهتری ــه در ته ــد. چراک ــف کنن را تعری
محــل بــرای تبدیــل بــه بازارچــه صنایع دســتی، 
ــداث  ــال اح ــد دنب ــا نبای ــت و م ــان ویالس خیاب
فضاهــای تــازه و غیرواقعــی باشــیم، در حالی کــه 
خیابان هایــی مثــل خیابــان ویــال آمــاده تبدیــل 

ــه اســت. ــه بازارچ شــدن ب
بــه گفتــه او یکــی دیگــر از مــواردی کــه بایــد 
ــزوده  ــی ارزش اف ــود، معرف ــه ش ــه آن توج ب
صنایــع دســتی و فراهــم آوردن بســترهای 
و  ســازمان ها  ســرمایه گذاری  بــرای  الزم 
ــوز  ــا هن ــه م ــت. گرچ ــر اس ــرکت های دیگ ش
کنیــم  برنامه ریــزی  طــوری  نتوانســته ایم 
ــع دســتی،  ــف از صنای کــه ســازمان های مختل
ــد ــی بهــره ببرن ــدی اقتصــاد مل جهــت توانمن
خســروآبادی همچنیــن، بســته بندی را یکــی 
ــع دســتی دانســت  از مشــکالت عمــده صنای
و افــزود: یکــی از عمده تریــن مشــکالت 
صنایــع دســتی، وضعیــت بســته بندی اســت. 

ای کاش در بیســت و پنجمیــن نمایشــگاه 
ملــی صنایــع دســتی بــه ایــن موضــوع 

پرداختــه می شــد.
ــه  ــواردی ک ــر از م ــی دیگ ــه داد: یک وی ادام
بایــد بــه آن توجــه شــود، معرفــی ارزش افزوده 
صنایــع دســتی و فراهــم آوردن بســترهای 
و  ســازمان ها  ســرمایه گذاری  بــرای  الزم 
ــوز  ــا هن ــه م ــت. گرچ ــر اس ــرکت های دیگ ش
کنیــم  برنامه ریــزی  طــوری  نتوانســته ایم 
ــع دســتی،  ــف از صنای کــه ســازمان های مختل
ــد. جهــت توانمنــدی اقتصــاد ملــی بهــره ببرن
ــن  ســوال کــه شــهرداری و  ــه ای او در پاســخ ب
ــان  ــم، همزم ــر ه ــط دیگ ــازمان های مرتب س
ــگاه هایی را  ــتی، نمایش ــع دس ــه صنای ــا هفت ب
ــی  ــراث فرهنگ ــد اداره کل می ــزار می کنن برگ
و صنایــع دســتی اســتان تهــران چــه تعاملــی 
بــا ایــن ســازمانها و نهادهــا دارد؟ گفــت: 
ــای  ــه از بخش ه ــت ک ــن اس ــا ای ــت م سیاس
مختلــف، جهــت توســعه صنایــع دســتی 
ــاد  ــک نه ــون ی ــد چ ــا بای ــم. م ــک بگیری کم
ــا  ــار و چارچوب ه ــت گذار رفت ــی و سیاس متول
ــر اســت  ــوارد بهت ــم؛ باقــی م را مشــخص کنی
ــا  ــد و م ــف باش ــازمان های مختل ــده س برعه

ــیم. ــته باش ــارت داش ــان نظ ــر کار آن ــا ب تنه
خســروآبادی در ادامــه بیــان کــرد: چــرا مــن بایــد 
مانــع یــک توســعه شــهری باشــم. مــن بایــد به 
ــوی  ــه جل ــه این ک ــم ن ــک کن ــهرداری کم ش
ــالک  ــت م ــوب اس ــا خ ــرم. ام ــش را بگی فعالیت
ــه  ــد ک ــته باش ــود داش ــی وج ــار و چارچوب و معی
ــردم از  ــه م ــد وگرن هیچ کــس از ان تخطــی نکن
رفتن بــه نمایشــگاهی کــه اســتانداردها را رعایت 

ــوند. ــد می ش ــرده، ناامی نک
ــتی  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
همچنیــن  تهــران  اســتان  گردشــگری  و 
امــام  مصــالی  بــا  نامه نگاری هایــی  از 
خمینــی)ره( خبــر داد و گفــت: مــا نامــه 
نوشــته ایم تــا از ســال آینــده نمایشــگاه هفتــه 
صنایــع دســتی در مصــال برگــزار شــود چــون 
ــن مــکان آســان تر اســت؛  ــه ای رفــت و آمــد ب
ــر داد  ــوان تغیی ــگاه را نمی ت ــان نمایش ــا زم ام
ــی  ــرای روز جهان ــه ب ــت ک ــنی اس ــون جش چ
ــخ  ــن تاری ــا ای ــان ب ــتی و همزم ــع دس صنای

می شــود. گرفتــه 

»ویال« به پیاده راه صنایع دستی 
تبدیل می شود

مشکل بیمه هنرمندان صنایع دستی از 
نیمه دوم سال جاری حل می شود

یکــی از دغدغه هــای جــدی هنرمنــدان صنایــع دســتی، بحــث بیمــه آنهــا اســت؛ کمتریــن امکانی 
ــدان  ــار هنرمن ــد در اختی ــگری می توان ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــازمان می ــه س ک

صنایــع دســتی و هنرهــای ســنتی قــرار دهــد.
ــع  ــت صنای ــه معاون ــه ب ــی ک ــدان و صنعتگران ــون هنرمن ــهریور 93 تاکن ــال از ش ــن ح ــا ای ب
ــد  ــت، بهره من ــه اس ــان بیم ــه هم ــود ک ــوق خ ــل حق ــا از حداق ــد ت ــه کرده ان ــتی مراجع دس
ــه  ــدان عرص ــدادی از هنرمن ــه تع ــن، بیم ــز ای ــده اند. ج ــد نش ــات بهره من ــن خدم ــوند، از ای ش
هنرهــای ســنتی و صنایــع دســتی بــه دلیــل آنچــه »منســوخ شــدن هنرشــان« عنــوان شــده، 

قطــع شــده اســت.
ــع دســتی، و گردشــگری در جمــع  ــراث فرهنگــی، صنای مســعود ســلطانی فر، رییــس ســازمان می
ــارس  ــج ف ــالن خلی ــه س ــع دســتی ب ــی صنای ــا روز جهان ــان ب ــه همزم ــگاران ک ــدودی از خبرن مع
نمایشــگاه  بین المللــی تهــران رفتــه بودنــد گفــت: مــا بــا وزارت کار، رفــاه و امــور اجتماعــی تعامــل 
برقــرار کرده ایــم تــا هنرمندانــی کــه موفــق بــه دریافــت کارت از معاونــت صنایــع دســتی شــده اند 
و فعالیــت مســتمر در ایــن زمینــه دارنــد بیمــه شــوند. صنعتگرانــی هــم کــه بیمه شــان، قطــع شــده 

ــاره بیمــه می شــوند. از نیمــه دوم ســال جــاری، دوب
معــاون رییــس جمهــور در پاســخ بــه این کــه وضعیــت مســتمری هنرمنــدان صنایــع دســتی چــه 
می شــود گفت:بــا رفــع مشــکل بیمــه، وضعیــت مســتمری هنرمنــدان هــم اصــالح می شــود و بــه 
ســامان می رســد. او همچنیــن بــه رشــد 40 درصــدی صــادرات صنایــع دســتی در ســال 93 نســبت 
ــا رشــد صــادرات در زمینــه صنایــع دســتی روبــرو  بــه ســال 92 اشــاره و بیــان کــرد: گرچــه مــا ب
بوده ایــم امــا هنــوز هــم از ظرفیت هــای موجــود در ایــن بخــش چنــدان کــه بایــد و شــاید اســتفاده 
نکــرده ایــم. مــا بایــد زیرســاخت ها را فراهــم آوریــم. بازارچــه هــای محلــی، اســتانی و ملــی داشــته 
باشــیم، تعــداد نمایشــگاه هــا را افزایــش دهیــم و بخــش خصوصــی را بیــش از گذشــته وارد میــدان 

کنیــم.
ســلطانی فر  همچنیــن بیــان کــرد: افزایــش کیفیــت تولیــد صنایــع دســتی از جملــه مــواردی اســت 
ــا در  ــدرت هــای دنی ــم کــه یکــی از ق ــا ادعــا می کنی ــی م ــم. وقت ــه آن مــی پردازی کــه امســال ب
تولیــد صنایــع دســتی هســتیم پــس بایــد بــه کیفیــت ایــن کاالهــا نیــز توجــه کنیــم. همچنیــن 
تقویــت بخــش بازرگانــی و تمرکــز بــر فــروش و صــادرات صنایــع دســتی و راه انــدازی فروشــگاه 
هــای ســیار، مجــازی، بازارچــه هــای ســنتی و حــراج صنایــع دســتی از دیگــر مــواردی اســت کــه 
در ســال جدیــد بــه آن توجــه مــی کنیــم. از ســوی دیگــر، هنرمندانــی مــورد حمایــت ســازمان قــرار 

مــی گیرنــد کــه کارهایشــان آن خالقــه باشــد
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صنایــع دســتی

مدیــرکل حمایــت از تولیــد معاونــت صنایــع دســتی کشــور برکنار 
شــد. هنــوز جایگزیــن او معرفی نشــده اســت. 

ــرکل  ــبزه میدانی مدی ــران س ــر کام ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب

ــروز، اول  ــور دی ــتی کش ــع دس ــت صنای ــد معاون ــت از تولی حمای
تیرمــاه برکنــار شــد. بــه گفتــه بهمــن نامورمطلــق، معــاون صنایع 
ــده  ــی نش ــاب و معرف ــن او انتخ ــوز جایگزی ــور، هن ــتی کش دس

ــت. اس
ــتی،  ــع دس ــدان صنای ــایی هنرمن ــد کارت شناس ــدور و تمدی ص
صــدور و تمدیــد پروانــه تولیــد کارگاهــی، تاســیس شــرکت های 
ــوزش  ــز آم ــع دســتی، شناســنامه مراک ــا صنای ــط ب ــی مرتب تعاون
ــز،  ــن مراک ــان ای ــخصات مربی ــدت، مش ــاه  م ــی و کوت عموم
آمــوزش شــاغالن صنایــع دســتی و... از جملــه وظایــف اداره کل 

ــتی اســت. ــع دس ــد صنای ــت از تولی حمای

بهمــن نامورمطلــق، معــاون صنایــع دســتی کشــور، در پاســخ بــه 
ــد  ــت از تولی ــرکل حمای ــران ســبزه میدانی، مدی ــه چــرا کام این ک
ــچ  ــب هی ــا تخری ــدف م ــت: ه ــد گف ــار ش ــتی برکن ــع دس صنای
کــس در معاونــت صنایــع دســتی نبــوده و نیســت. ایشــان، شــش 
ســال مدیــرکل حمایــت از تولیــد بودنــد و مــا  می خواســتیم روح 

تــازه ای در ایــن بخــش از معاونــت صنایــع دســتی بدمیــم.
او در پاســخ بــه این کــه چطــور ایــن تصمیــم بــه یکبــاره گرفتــه شــد 
گفــت: مــا از مدت  هــا پیــش به ایــن نتیجــه رســیده بودیــم. امــا اجرایی 
کــردن آن را بــه اواخــر خــرداد و بــه پایــان رســیدن نمایشــگاه صنایــع 

دســتی و بزرگداشــت روز جهانــی صنایــع دســتی موکــول کردیــم

مدیرکل حمایت از 
تولید صنایع دستی 

برکنار شد

فهیمــه پــرآور، هنرمنــد فعــال در رشــته تــراش 
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــی در گفتگ ــنگ های قیمت س
مهــر و در پاســخ بــه این کــه چگونــه بــا 
ــی  ــه و معرف ــرای ارائ جواهــر و طالفروشــان ب
ــت  ــرده اس ــرار ک ــاط برق ــود ارتب ــای خ کاره
ــاز  ــال ۱380 آغ ــود را از س ــن کار خ ــت: م گف
ــراش  ــوز ت ــور خودآم ــه ط ــا ب ــردم و تقریب ک
ســنگ را فراگرفتــه و از همــان ابتــدا بــه ایــن 
ــای  ــت کاره ــر اس ــه بهت ــیدم ک ــه رس نتیج
خــود را مســتقیم در اختیــار مخاطــب بگــذارم و 
ــر  ــن خاط ــه همی ــم. ب ــذف کن ــطه ها را ح واس
از همــان ابتــدا، کارهــای مــن قــاب یــا زنجیــر 
ــتر و  ــکل انگش ــه ش ــت و ب ــه داش ــا حلق و ی

ــد. ــواره درمی آم ــردن و گوش ــز گ آوی
وی بــا اشــاره بــه این کــه فرهنــگ خریــد 
ســنگ، هنــوز در کشــور مــا جــا نیفتــاده گفــت: 
بیشــتر خانواده هــا زیــوراالت را هــم، اندوختــه ای 
ــرای خــود می داننــد و ترجیــح می دهنــد طــال  ب
ــرای  ــد. از ســوی دیگــر بســیاری مواقــع ب بخرن
خــود مــا پیــش آمــده کــه بــرای فــروش 
ــم و  ــی رفته ای ــه طالفروش ــود ب ــورآالت خ زی
ــا  ــچ؛ ام ــه هی ــنگش ک ــوب، س ــد: »خ گفته ان
ــی  ــغ مــی ارزد« در صورت طــالی آن، فــالن مبل
که همــان شــخص وقتــی در جایــگاه فروشــنده 
ــن  ــد ای ــدار؛ می گوی ــه خری ــرد و ن ــرار می گی ق
عقیــق یمــن یــا فیــروزه نیشــابور اســت و 
فالن قــدر ارزش دارد. خــوب چــرا موقــع خریــد، 

ــچ؟؟! ــه هی ــنگ ک ــوب س ــی: خ می گوی

ــنگ های  ــه س ــانی ک ــت کس ــد اس ــرآور معتق پ
از  بایــد  می کننــد  خریــداری  را  گوناگــون 
ــوری  ــد. فاکت ــت کنن ــور دریاف ــنده، فاکت فروش
کــه در آن وزن، میــزان خلــوص و دیگــر 
ویژگی هــای آن ســنگ آمــده اســت. خــود 
ــه از او  ــانی ک ــه کس ــکان را ب ــن ام ــرآور، ای پ
ــان، دلشــان  ــا هرزم ــد می دهــد ت ــد می کنن خری
خواســت ســنگی را کــه از او خریــداری کرده  انــد 

ــد. ــه او برگردانن ــت ب ــان قیم ــه هم ب
تــراش  زمینــه  در  فعــال  هنرمنــد  ایــن 
ــت  ــن اس ــه ممک ــه این ک ــخ ب ــنگ، در پاس س
ــما  ــه ش ــدار ب ــه خری ــر ک ــورد نظ ــنگ م س
ــت: در  ــد گف ــده باش ــر ش ــد، گران ت برمی گردان
عــوض، مدتــی از ایــن ســنگ اســتفاده کــرده 
اســت. گرچــه بیشــترین مشــتریان خــود مــن، 

ــتند. ــتان هس ــوام و دوس اق

ــالت روز  ــنگ، از تمای ــه س ــش ب گرای
ــت دنیاس

ارزش  بــا  متناســب  را  ســنگ ها  پــرآور، 
تقســیم  دســته  ســه  بــه  اقتصادی شــان 
می کنــد و می گویــد: ســنگ ها بــه قیمتــی، 
ــوند و  ــیم می ش ــی تقس ــی و تزیین ــه قیمت نیم
ــود  ــیاری وج ــادن بس ــران مع ــه در ای ــا ک از آنج
دارد، تــراش ســنگ می توانــد بــه هنــری 
درآمــدزا و کارآفریــن تبدیــل شــود. ضمــن 
این کــه گرایــش بــه ســنگ، یکــی از تمایــالت 
روز دنیاســت و مــردم ترجیــح می دهنــد بــه 

ــال  ــون ط ــا چ ــزات گرانبه ــتفاده از فل ــای اس ج
ــتری دارد  ــوع بیش ــه تن ــی ک ــره از زیورآالت و نق
ــاخت آن  ــورده در س ــراش خ ــنگ های ت و از س

ــد. ــره ببرن ــده، به ــتفاده ش اس
ــواع ســنگ ها جــز المــاس  وی در کار خــود از ان
بهــره می بــرد و می گویــد: ســنگ ها درجــه 
ــنگ  ــخت ترین س ــاس، س ــد؛ الم ــختی دارن س
اســت. مــن بیشــتر ســنگ هایی بــا درجــه 
ســختی متوســط چــون عقیــق و کواتز و فیــروزه 
را انتخــاب و همــه ایــن ســنگ ها را بــا گشــت و 

ــم. ــه می کن ــاب و تهی ــران انتخ ــذار در ای گ
ــت.  ــته اس ــران را گش ــام ای ــد تم ــرآور می گوی پ
ــه  ــا ب ــه و از آنج ــمال رفت ــه ش ــوری ب ــا ت او ب
ــی  ــه او، وقت ــه گفت ــرده. ب ــفر ک ــران س ــام ای تم
ــاره ســنگ ها توضیــح مــی داده  در ایــن تــور درب
همــه مســافران، روی زمیــن بــه دنبــال ســنگ 
می گشــته اند. هــر منطقــه ای، ســنگ ویــژه خــود 
را دارد. بــرای مثــال در زاهــدان و حتیــدر بیرجند، 

ــراوان اســت.  ســنگ پشــم ف

مخاطــب عــادی ســنگ اصــل و فــرع 
را نمی شناســد

ایــن هنرمنــد فعــال در زمینــه تراش ســنگ های 
قیمتــی، بــه راه هــای شــناخت ســنگ های 
اصــل از فــرع اشــاره و بیــان کــرد: بــرای 
مخاطــب عــادی، شــناخت ســنگ  کار دشــواری 
ــا  ــنگ ها ت ــی س ــه بعض ــن این ک ــت. ضم اس
شکســته نشــوند، ارزش واقعی شــان، مشــخص 

ــرای مثــال، فــرم خــاص شکســتن  نمی شــود. ب
ــا  ــت ی ــل اس ــه اص ــد ک ــان می ده ــق نش عقی
فــرع... در کل مخاطبــان عــادی، بهتــر اســت به 

ــد. ــاد کنن ــود اعتم ــنده خ فروش
بــه گفتــه ایــن هنرمنــد، ســنگ ها انــرژی 
خــاص خــود را دارنــد و بــرای هــر گــروه و مــاه 
تولــدی، ســنگ خاصــی وجــود دارد. حتــی امروز 
بــا ســنگ ها درمــان می کننــد. البتــه تاثیــر 
ســنگ ازطریــق پوســت خیلــی کــم اســت امــا 

ــد.  ــاور دارن ــرژی آن ب ــنگ و ان ــه س ــی ب برخ
ــوزش  ــه آم ــود را ب ــان خ ــتر زم ــه بیش ــرآور ک پ
معطــوف کــرده گفــت: هنرجویــی هســت 
ــرد؛  ــاد می گی ــه، کار را ی ــک هفت ــرف ی ــه ظ ک
ــدن  ــه آم ــا ۱0 جلس ــت ب ــم هس ــی ه هنرجوی
چیــزی را یــاد نمی گیــرد ایــن بــه اســتعداد 
خودشــان بســتگی دارد. امــا مــن دوره هــا را بــه 
دو دســته تقســیم کــرده ام: مقدماتــی و پیشــرفته 
ــی ۱0 جلســه اســت و مــن  ــه مقدمات کــه مرحل

۷00 هــزار تومــان دریافــت می کنــم.

بــر  را  راه  چینــی  ســنگ های 
ــته اند ــران بس ــل ای ــنگ های اصی س

فهیمــه پــرآور معتقــد اســت امــروز ســنگ های 
ــد.  ــران می آی ــه ای ــد ب ــن و هن ــیاری از چی بس
ــان و مشــابه  ــق یمــن ۱50 هرزارتوم ــال عقی مث
ــان اســت و  ــزار توم ــی، ۱5 ه ــی چین ــان ول هم
ایــن مخاطــب را بــه اشــتباه می انــدازد. از ســوی 
دیگــر، ایــن روزهــا یاقــوت هنــدی بــاب شــده؛ 
در حالی کــه یاقــوت هنــدی معنــا نــدارد و آنچــه 

هســت ســنگ گارنــت قرمــز اســت.
ــی را در نظــر  ــد تمهیدات ــت بای ــه او دول ــه گفت ب
بگیــرد کــه جلــوی واردات بی رویــه ســنگ 
گرفتــه شــود. وقتــی مــا فیــروزه نیشــابور را داریم 

ــود دارد؟ ــدی وج ــروزه هن ــه فی ــازی ب ــه نی چ
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صنایــع دســتی

ــد  ــک کارگاه تولی ــا ی ــمالی تنه ــان ش در خراس
ــال اســت آن هــم کارگاهــی  کاشــی ســنتی فع
کــه از ســوی بانــوی کارآفریــن برتــر اســتانی و 
ــد و  ــر ش ــورد دای ــال 88 در بجن ــوری در س کش
ــت  ــنتی هف ــی س ــر کاش ــی نظی ــون تولیدات اکن
رنــگ، آجــر معقلــی، رســمی بنــدی و کاربنــدی، 
ــر،  ــد آج ــس کاری، تولی ــی، مقرن ــرق کاش مع

ــدار دارد. ــوک لعاب ــت و ج خش
بیشــترین تولیــد ایــن کارگاه کاشــی هفــت رنگ 
ــران؛  ــنتی در ای ــی س ــهورترین کاش ــت؛ مش اس
نوعــی از کاشــی کــه از کاشــی های خشــت 
ــتن  ــه و داش ــأت گرفت ــوش نش ــار گ ــی چه یعن
ســهولت و ســرعت انجــام کار و همچنیــن 
ــار  ــا در کن ــت انعطــاف در اجــرای طــرح ه قابلی
ــر رنــگ هــا از مزیــت هــای آن  ــی نظی ــوع ب تن

ــی رود. ــمار م ــه ش ب
ــن  ــاخت ای ــج در س ــداول و رای ــگ مت ــت رن هف
نــوع کاشــی عبارتند از ســیاه، ســفید، الجــوردی، 
فیــروزه ای، قرمــز، زرد و حنایــی کــه در بناهــای 
نــوع  ایــن  از  متبرکــه  اماکــن  و  تاریخــی 

ــت. ــده  اس ــتفاده ش ــاد اس ــی ها زی کاش
ــمالی  ــان ش ــنتی خراس ــی س ــا کارگاه کاش تنه
افــزون بــر ایــن کــه توســط یــک بانــوی 
ــدود  ــول ح ــده، در ط ــدازی ش ــن راه ان کارآفری
ــوان  ــا از ت ــز تنه ــود نی ــت خ ــال فعالی ــش س ش
بانــوان هنرمنــد اســتان بهــره بــرده و اکنــون هم 
ــن کارگاه  ــه ای ــوط ب ــت هــای مرب ــی فعالی تمام

ــود. ــی ش ــام م ــوان انج ــط بان توس

تــو نقــش جهــان، هــر وجبــت ترمــه و 
کاشــی

ــر کارگاه  ــس و مدی ــری، موس ــی اکب ــم عل مری
ــورد در گفتگــو  ــش کاشــی ســنتی در بجن آفرین
بــا خبرنــگار مهــر، اظهار مــی کنــد: تنهــا کارگاه 
کاشــی ســنتی خراســان شــمالی در ســال 88 در 
ــون  ــد و اکن ــدازی ش ــتان راه ان ــن اس ــز ای مرک
ــگ،  ــت رن ــنتی هف ــی س ــون کاش ــی چ تولیدات

آجــر معقلــی، رســمی بنــدی و کاربنــدی، معــرق 
ــت و  ــر، خش ــد آج ــس کاری، تولی ــی، مقرن کاش

ــدار دارد. ــوک لعاب ج
ــه در حــال حاضــر در  ــن ک ــه ای ــا اشــاره ب وی ب
ــواع  ــد ان ــم در تولی ــر خان ــت نف ــن کارگاه هف ای
کاشــی هــای ســنتی فعالیــت مــی کننــد، 
ــر  ــل عمــده اصــرار ب ــد: یکــی از دالی مــی افزای
ــن کارگاه،  ــم در ای ــروی خان ــری نی ــه کارگی ب
ــدات  ــام تولی ــوان در انج ــت بان ــیت و دق حساس

ــت. ــف اس ــری ظری هن
ــی اکبــری در مــورد وضعیــت تقاضــا و درآمــد  عل
کارگاه کاشــی ســنتی مــی گویــد: بــه دلیــل ایــن 
کــه تولیــد کاشــی ســنتی بیشــتر جنبــه کاربــردی 
داشــته و مــورد نیــاز اکثــر مراکــز مذهبــی و عبادی 
ــبختانه  ــت، خوش ــف اس ــای مختل ــتگاه ه و دس

ــز مناســب اســت. وضعیــت درآمــدی نی
ــن  ــدات ای ــتر تولی ــد: بیش ــی کن ــار م ی اظه
ــینیه  ــهدا، حس ــزار ش ــاجد، گل ــرای مس کارگاه ب
هــا، مــدارس، بیمارســتان هــا و در برخــی مــوارد 
بــرای تزئینــات ســاختمان هــای شــخصی 

ــود. ــی ش ــتفاده م اس
ــه  ــاره ب ــا اش ــه ب ــن در ادام ــوی کارآفری ــن بان ای
ــی  ــدی کاش ــای کارگاه تولی ــکالت و نیازه مش
ســنتی در خراســان شــمالی، یکــی از مشــکالت 
ــوان  ــب عن ــای مناس ــود فض ــن کارگاه را نب ای
ــه  ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــد: ب ــی افزای ــرده و م ک
ــنتی  ــی س ــد کاش ــا کارگاه تولی ــن کارگاه تنه ای
ــا و  ــت ه ــوده و درخواس ــمالی ب ــان ش در خراس
سفارشــات آن نیــز زیــاد اســت، متأســفانه فضای 

ــت. ــا نیس ــخگوی نیازه ــدک پاس ان
علــی اکبــری عــدم پرداخــت تســهیالت و 
ــر  ــئوالن را از دیگ ــت و مس ــت دول ــدم حمای ع
مشــکالت اصلــی ایــن کارگاه مــی دانــد و ضمن 
ــد:  ــی گوی ــکالت م ــن مش ــع ای ــر رف ــد ب تأکی
متأســفانه حمایــت هــا از مــا بســیار کــم بــوده و 
مســئوالن تنهــا وقتــی بــه ســراغ مــا مــی آینــد 
کــه بــه ارائــه آمــار و گــزارش نیاز داشــته باشــند.

ــور  ــاف و ام ــاد اوق ــد: نه ــی کن ــح م وی تصری
خیریــه مــکان کارگاه را بــه صــورت اســتیجاری 
ــه  ــا گذاشــته کــه کمــک بزرگــی ب ــار م در اختی

ــت. ــرده اس ــرفت کارگاه ک پیش
مســئول کارگاه کاشــی ســنتی در بجنــورد 
پرداخــت تســهیالت بــه منظــور گســترش فضــا 
و ارائــه تولیــدات بیشــتر را یکــی از خواســته های 

ــتانی برشــمرد. ــود از مســئولین اس خ
وی مــی افزایــد: تولیــد کاشــی هفت رنــگ، هنری 
قدیمــی و کهــن اســت کــه بــه فراموشــی ســپرده 
ــم و چــون  ــا کردی ــاره آن را احی ــود امــا دوب شــده ب
تولیــد ایــن نــوع کاشــی نیــاز عمــده اســتان اســت 
بایــد حمایــت هــای الزم از آن نیــز صــورت گیــرد.
علــی اکبری مــی گویــد: متاســفانه هیــچ نهادی 
ــد و  ــی کن ــت نم ــن کارگاه حمای ــتان از ای در اس
ــان  ــه خراس ــور خیری ــاف و ام ــا اداره کل اوق تنه
شــمالی بــا واگــذاری مکانــی بــه صــورت 
اســتیجاری بــه ایــن کارگاه، همــکاری و حمایت 
خوبــی را از ایــن هنر اســالمی انجــام داده اســت.
مســئول کارگاه کاشــی ســنتی در بجنــورد بــا بیان 
ایــن کــه متاســفانه حمایــت مســئولین و دولــت از 
زنــان کارآفریــن ضعیــف اســت، ضمــن تأکیــد بــر 
توجــه بیشــتر در ایــن زمینــه، تصریــح مــی کنــد: 
زمانــی کــه بانــوان اقــدام بــه کارآفرینــی مــی کنند 
ــا انجــام  ــت هــای الزم را از آنه ــد حمای ــت بای دول
دهــد در غیــر ایــن صــورت، آنهــا از ایجــاد اشــتغال 

و کارآفرینــی ناامیــد مــی شــود.

احیــای 16 رشــته صنایــع دســتی 
منســوخ در خراســان شــمالی

در مقابــل معــاون صنایــع دســتی اداره کل صنایع 
دســتی، گردشــگری و میــراث فرهنگی خراســان 
ــا دفــاع  ــا خبرنــگار مهــر، ب شــمالی در گفتگــو ب
ــت  ــتای حمای ــت در راس ــن معاون ــات ای از اقدام
ــد  ــد: از چن ــی گوی ــتان، م ــتی اس ــع دس از صنای
ســال گذشــته تاکنــون ۱6 رشــته صنایــع دســتی 

منســوخ شــده در اســتان احیــا شــده انــد.

ــور 300  ــد: در کل کش ــی افزای ــدی م ــی عاب عل
ــن  ــه از ای ــود دارد ک ــتی وج ــع دس ــته صنای رش
ــق  ــته در مناط ــر 50 رش ــال حاض ــداد در ح تع

ــت. ــال اس ــمالی فع ــان ش ــف خراس مختل
ــع  ــای صنای ــته ه ــد: رش ــی کن ــه م وی اضاف
ــی و  ــی، کارت باف ــم باف ــامل ابریش ــتی ش دس
نمــد مالــی از جملــه رشــته هــای احیــا شــده در 
ــر ایــن  اســتان بــه شــمار مــی رونــد و افــزون ب
رشــته هــای جدیــد صنایــع دســتی نظیر کاشــی 
ســازی کــه قبــال در اســتان وجــود نداشــتند نیــز 

ــدند. ــال ش ــتان فع در اس
ــع  ــته صنای ــد: 22 رش ــی کن ــار م ــدی اظه عاب
دســتی فعــال در خراســان شــمالی مهــر اصالــت 
ملــی و ســه رشــته نیــز مهــر اصالــت یونســکو 
را دریافــت کــرده انــد و ۱۱ اثــر هــم بــه مرحلــه 
ــکو  ــت یونس ــر اصال ــت مه ــرای دریاف داوری ب

ــده اســت. ــال ش ارس
ــن  ــود در ای ــکالت موج ــه مش ــاره ب ــا اش وی ب
بخــش مــی گویــد: متاســفانه برخــی از صنایــع 
ــا  ــود را ب ــد خ ــته ان ــتان نتوانس ــن اس ــتی ای دس
بازارهــای روز هماهنــگ کننــد بــه همیــن 
دلیــل معاونــت صنایــع دســتی اداره کل میــراث 
ــرای  ــج را ب ــای تروی ــه ه ــتان خان ــی اس فرهنگ
آمــوزش تولیدکننــدگان راه انــدازی کــرده اســت.

ــع دســتی خراســان  ــدی عمــده تریــن صنای عاب
را شــامل گلیــم، ســفره کــردی،  شــمالی 
ــی،  ــه باف ــادری، پارچ ــاره، پ ــواع کن ــم، ان جاجی
ــاروق دوزی،  ــی، ج ــه باف ــی، چوخ ــم باف ابریش
ــت،  ــرق، منب ــنتی، مع ــراجی س ــف دوزی، س کی
ــرمه دوزی،  ــه دوزی، س ــی، ملیل ــرق، خراط مح
کــردی دوزی، قیطــان دوزی، ترکمــن دوزی، 
ــش  ــفال نق ــن، س ــه ترکم ــردی، البس ــه ک البس
برجســته، کاشــی ســنتی، نقاشــی روی کاشــی، 
تذهیــب، تشــعیر، نمــد مالــی، چلنگــری، تــراش 
ســنگ های قیمتــی و نیمــه قیمتــی نقــره 
ــی  ــنگ و کاله کرک ــاری روی س ــازی، حج س

ــد. ــی کن ــوان م عن

کارگاه کاشی سنتی نقش خاطره می زند/ سیری در رنگین کمان هفت رنگ

معماری  در  سنتی  کاشی  ساخت 
ایرانی اسالمی جایگاه ویژه ای دارد، 
از آن جهت که کاشی در گذشته 
قامت  تزئینات  ترین  مهم  از  یکی 
عمومی  حتی  و  مذهبی  بناهای 
و  بود  اسالمی  مناطق  و  کشور 
اکنون نیز در مساجد، عبادت گاه 
ها، مقبره ها و حتی برخی مواقع در 
استفاده می شود. منازل شخصی 
و  مرمت  در  سنتی  های  کاشی 
احیای بناهای تاریخی کاربرد دارند 
و امروزه کارگاه های آفرینش آن 
در زمره صنایع دستی طبقه بندی 

شوند. می 
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کسی هنر همجوشی شیشه را 
نمی شناسد/ افت بسیار زیاد فروش

مهســا مالحســینی، هنرمنــد فعــال در زمینه همجوشــی شیشــه، ضمــن تعریف ایــن هنــر گفت:اتصال 
دو یــا چنــد تکــه شیشــه بــه وســیله حــرارت را همجوشــی شیشــه می گوینــد. مــن نوعــی ابتــدا طــرح 
مــورد نظــر را روی کاغــذ می کشــم؛  بعــد آن ررا روی کاغــذ پیــاده می کنــم و ببعــد تکه هــای شیشــه 

ــم. ــزی می کن ــم و رنگ آمی ــم می چین ــار ه را کن
او در پاســخ بــه این کــه از پــه رنگ هایــی بــرای کار اســتفاده می کنــد و آیــا ایــن رنگ هــا بــا آنچــه در 
کار ویترای)نقاشــی روی شیشــه( بــه کار مــی رود یکــی اســت گفــت: رنگ هایــی کــه بــرای ویتــرای از 
آن اســتفاده می شــود، نیــاز بــه دمــای بــاال ندارنــد و حتــی در مایکروفــر خانــه هــم پختــه می شــوند اما 
در همجوشــانی شیشــه بــه رنگ هایــی نیــاز داریــم کــه دمــای بــاال بیــن 800 تــا ۱200 درجــه را تــاب 

بیاورنــد زیــرا حــرارت بایــد تــا حــدی باشــد کــه شیشــه به طــور کامــل ذوب شــود.
ــی  ــاً رنگ های ــد عموم ــتفاده می کن ــا اس ــه در کاره ــی ک ــه رنگ های ــه این ک ــاره ب ــا اش مالحســینی ب
اســت کــه در کــوره نمی ســوزد، بــه مشــکالت ایــن حــوزه اشــاره کــرد و در ادامــه اظهــار کــرد: برخی از 
رنگ هایــی کــه اســتفاده می کنیــم، زمانــی وجــود دارد و زمانــی دیگــر یافــت نمی شــود و ایــن مســاله 

مــا را بــا مشــکل روبــه رو می کنــد آن هــم زمانــی کــه کار خاصــی را بــه مــا ســفارش داده انــد.
ــزرگ، هــم  ــاوت دانســت و گفــت: درکارهــای ب ــاده شــدن یــک محصــول را متف ــان آم او مــدت زم
ــا  ــر می دهــد. در کار ب ــدی را تغیی ــن زمان بن ــرش شیشــه و نقاشــی بیشــتر طــول می کشــد و ای کار ب

شیشــه ایــن نکتــه مهــم اســت کــه رنگ هــا کامــل خشــک شــده باشــد.
مالحســینی دربــاره آســیب دیدگی در کار بــا شیشــه گفــت: گاه ممکــن اســت دســت کمــی بریده شــود 
ولــی اگــر رعایــت کننــد و از عینــک حیــن کار اســتفاده کننــد، اتفاقــی نمــی افتــد. هنرمنــدان مشــغول 
ــار آســیب نشــوند  ــا دچ ــد ت ــد ســر انگشتانشــان چســب می زنن ــن تولی ــن کارگاه در حی ــه کار در ای ب

بنابرایــن اگــر افــراد بــا توجــه بــه ایــن توصیه هــا کار کننــد مشــکلی نخواهنــد داشــت.
ــر  ــن هن ــدازه ای ــه ان ــا چ ــه ت ــه این ک ــه همجوشــی شیشــه در پاســخ ب ــال در زمین ــد فع ــن هنرمن ای
ــی  ــرای یک ــا ویت ــد و آن را ب ــر بیگانه ان ــن هن ــا ای ــردم ب ــیاری از م ــوز بس ــت گفت:هن ــاده اس جاافت
ــا  ــدی ب ــا ح ــه ت ــم ک ــا ه ــت. آنه ــه نیس ــی روی شیش ــا نقاش ــا صرف ــه کار م ــد در حالی ک می دانن
ــر اشــکال  ــب عــادت کــرده و اگ ــاب و قال ــه یــک ســرس ق همجوشــی آشــنا هســتند چشمشــان ب

ــند. ــر را نمی شناس ــن هن ــر ای ــوند، دیگ ــاوت ش متف
ــرای  ــی ب ــه بازاریاب ــه این ک ــخ ب ــینی در پاس مالحس
ــرای فــروش  ــی ب ــه اســت گفــت: زمان کارهــا چگون
ــه کار وارد  ــد ک ــی بع ــتم ول ــاب داش ــم بازاری تولیدات
مغازه  هــا شــد مشــتری اش را پیــدا کــرد. همچنیــن در 
آغــاز به صــورت امانــی کارهایمــان را بــه مغــازه داران 
ــروش تســویه انجــام می شــد  ــس از ف ــم و پ می دادی
ــی  ــت امان ــتری کار از حال ــدن مش ــاد ش ــا زی ــه ب ک
ــال  ــروش امس ــه ف ــت این ک ــا واقعی ــد. ام ــارج ش خ
مــا بــه نســبت ســال گدشــته، بــه شــدت افــت کــرده 

ــت. اس
ــه اش را  ــد کــه پارکینــگ خان ــن هنرمن ــه ای ــه گفت ب
ــه در  ــزی ک ــترین چی ــرده، بیش ــل ک ــه کارگاه نبدی ب
ایــن کارگاه تولیــد می شــود آیینه هــای دیــواری، 
ســاعت دیــواری، ســاعت رومیــزی، جاشــمعی، تابلــو 
ــه  ــه یکســری کارهــا از جمل ــدی اســت. البت و جاکلی
ــه  ــود دارد ک ــی وج ــیون داخل ــرای دکوراس ــد ب تولی

گاهــی ســفارش داده می شــود.

صنایــع دســتی

هنرمندان ایرانی عضو شورای 
جهانی صنایع دستی می شوند

در جریــان برگــزاری اجــالس منطقــه ای شــورای صنایــع دســتی غــرب آســیا در تهــران، معاونــت 
صنایــع دســتی کشــور رایزنــی هــای فراوانــی بــا اعضــای هیــات رئیســه و رئیــس شــورای صنایــع 
دســتی آســیا اقیانوســیه مبنــی بــر تســهیل عضویــت هنرمنــدان صنایــع دســتی ایــران در شــورای 

جهانــی صــورت پذیرفــت.
بهمــن نامورمطلــق معــاون صنایــع دســتی و هنرهــای ســنتی کشــور در ایــن خصــوص گفــت: 
یکــی از اهــداف مــا بــرای حضــور در مجامــع بیــن المللــی مثــل شــورای جهانــی صنایــع دســتی 
بــاال بــردن قــدرت چانــه زنــی صنایــع دســتی ایــران و ایجــاد امــکان الزم بــرای معرفــی و حضــور 

بیــن المللــی هنرمنــدان کشــورمان اســت.
وی در ادامــه بیــان کــرد: خوشــبختانه بــا صحبــت هایــی کــه بــا خانــم هیجــاوی و دیگــر اعضــای 
هیــات رئیســه کــه بــه تهــران آمــده بودنــد، صــورت پذیرفــت مذاکــرات خوبــی بــرای عضویــت 

بیشــتر هنرمنــدان ایرانــی در ایــن شــورا ایجــاد شــد.
ــو  ــال  9 عض ــه امس ــورت گرفت ــای ص ــت ه ــاس صحب ــر اس ــزود: ب ــن اف ــق همچنی ــور مطل نام
ایرانــی شــامل ۷ تــن بــه صــورت انفــرادی و 2 نفــر عضــو وابســته بــه نمایندگــی از تشــکل هــای 
غیردولتــی توانســتند بــه صــورت رســمی بــه عضویــت شــورای جهانــی صنایــع دســتی درآینــد.

نشســت منطقــه ای غــرب آســیا هــم زمــان بــا هفتــه صنایــع دســتی در روز 22 خردادمــاه ۱394 
بــه میزبانــی تهــران برگــزار شــد و مقدمــات فعالیــت هــای مشــترک اعضــای غــرب آســیا بــرای 

توســعه صنایــع دســتی در کشــورهای ایــن منطقــه فراهــم آمــد.

مدیرکل دفتر آموزش و حمایت از 
تولید صنایع دستی منصوب شد

بــا حکــم معــاون رئیس جمهــور و رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری، 
فریــدون میرزالــو بــه عنــوان مدیــرکل دفتــر آمــوزش و حمایــت از تولیــد صنایــع دســتی منصــوب 

شــد.
در حکــم مســعود ســلطانی فــر معــاون رئیــس جمهــور و رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایع 

دســتی و گردشــگری بــرای فریــدون میرزالــو آمده اســت:
»بنــا بــه پیشــنهاد معــاون صنایــع دســتی و هنرهــای ســنتی و نظــر بــه تعهــد، تخصــص و تجارب 
مفیــد جنابعالــی بــه موجــب ایــن حکــم بــه ســمت مدیــرکل دفتــر آمــوزش و حمایــت از تولیــد 

منصــوب مــی شــوید.
انتظــار مــی رود بــا برنامــه ریــزی و مطالعــه در جهــت آمــوزش و حمایــت از صنایــع دســتی کشــور 
و بــا بهــره گیــری از روش هــای پیشــرفته حمایــت و توســعه کمــی و کیفــی محصــوالت صنایــع 
ــردآوری  ــایی و گ ــتی ، شناس ــع دس ــای صنای ــهرک ه ــاد ش ــرای ایج ــب ب ــه مناس ــتی ، زمین دس
آثــار بــاارزش و برگزیــده صنایــع دســتی، تشــکیل بانــک اطالعــات جامــع، نظــارت بــر وضعیــت 
کارگاههــای تولیــدی، نیازســنجی آموزشــی و صــدور مجــوز اجــرای دوره هــای آمــوزش صنایــع 

دســتی و کلیــه امــور مرتبــط بــا ارتقــاء آمــوزش و حمایــت در ایــن مجموعــه را فراهــم آوریــد.
ــور  ــر کش ــگ و هن ــالمی و فرهن ــوری اس ــدس جمه ــام مق ــه نظ ــت ب ــما را در خدم ــق ش توفی
عزیزمــان ایــران بــا رعایــت اصــول قانــون مــداری، اعتــدال گرایی و منشــور اخالقــی دولــت تدبیر 

ــان خواســتارم.« ــد من ــد از خداون و امی
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ــته ای  ــی بس ــروغ و گاه ــم ف ــای ک ــه ه غرف
ــع از  ــکل مان ــد ش ــه ب ــه پارچ ــک تک ــا ی ــه ب ک
ــی  ــار هنرمندان ــود در کن ــی ش ــتری م ورود مش
ــر  ــر س ــان روزه ب ــا ده ــاب داغ ب ــر آفت ــه زی ک
ــی  ــه م ــا مشــتری چان ــدات خــود ب قیمــت تولی
زننــد نشــان مــی دهــد جشــنواره خریــد صنایــع 
دســتی کمــی بــا حــال و هــوای جشــنواره بــودن 

ــه دارد. فاصل
ــی  ــیخ صف ــه ش ــن بقع ــه صح ــود اینک ــا وج ب
الدیــن اردبیلــی در اولیــن مــاه تابســتان و 
ســفرهای تابســتانی بــرای ایــن نمایشــگاه 
تــدارک دیــده شــده اســت، همزمانــی نمایشــگاه 
بــا مــاه رمضــان موجــب شــده حتــی در ســاعت 
۱8 عصــر نیــز کســی بــه ســراغ غرفــه ها نــرود.
ــا را  ــک آبنم ــش ی ــاز  نق ــت س ــل دس ــک فی ی
در وســط حوضــی کــه یــادگار تاریــخ  حکومــت 
صفــوی اســت بــازی مــی کنــد. امــا ایــن 
ــوزان را  ــاه س ــر م ــش تی ــیانه عط ــات ناش تزئین

ــد. ــی کاه نم
ــع دســتی  ــد صنای ــرار اســت در جشــنواره خری ق
ــه  ــوار کــردن خان ــرای خریــد و نون شــهروندان ب
هایشــان بــا تولیداتــی کــه حداقــل یــک هفتــه 

ــد. ــرده مراجعــه کنن ســاخت آن زمــان ب
ــان  ــل زم ــه دلی ــن نمایشــگاه ب ــدک ای ــق ان رون
نامناســب برگــزاری آن و تبلیغــات ناکافــی آن به 
جــای جلــب شــهروندان بــه غرفه هــا ناخواســته 

موجــب ریــزش آن هــا شــده اســت.
صحبــت هایــم بــا هنرمندانــی کــه پشــت 
ــود  ــگ خ ــی رن ــتیکی آب ــای پالس ــی ه صندل
نشســته انــد و بــه ورودی صحــن چشــم دوختــه 
انــد واقعیــت هایــی را بــار دیگــر زنــده مــی کند. 
واقعیــت هــای ریــز کــه آنقــدر بــی توجــه بــه آن 
هــا بودیــم اینبــار درشــت شــده و هزینــه هــای 
گــزاف برگــزاری نمایشــگاه هــا نیــز در مقابل آن 

ــدارد. ــی ن مقاومت

هنرمند نیازمند تسهیالت است
معــاون صنایــع دســتی میــراث فرهنگــی اســتان 
اردبیــل برگــزاری نمایشــگاه هایــی از این دســت را 
بــا هدف معرفــی تولیــدات هنرمنــدان عنــوان کرد.
علیرضــا دبــاغ عبداللهــی بــه خبرنــگار مهــر گفت: 
ــد و  ــاط هنرمن ــتیم ارتب ــن هس ــال ای ــه دنب ــا ب م
صنعتگــر با عمــوم مــردم را توســعه دهیــم و عالوه 
ــفارش  ــروش و س ــه ف ــدات زمین ــی تولی ــر معرف ب

گیــری تولیــدات را تســهیل کنیــم.
ایــن اهــداف هــر چنــد حائــز اهمیــت اســت امــا 
تحقــق همــه جانبــه آن نیازمنــدی هایــی را مــی 
ــنیده  ــا ش ــران باره ــان صنعتگ ــه از زب ــد ک طلب

شــده اســت.
ــک  ــود در ی ــه خ ــان غرف ــایه ب ــی در س رئیس
دســت تکــه چــرم و یــک دســت نــخ و ســوزن، 
ــک  ــی دوزد. ی ــی م ــالی چرم ــای اع ــف ه کی
ــود،  ــی ش ــک م ــه اش نزدی ــه غرف ــتری ب مش
ــگفت زده ای  ــگاه ش ــا ن ــد و ب ــی کن ــت م قیم
تشــکر دســت و پــا شکســته ای را تحویــل ایــن 

ــی رود. ــد و م ــی ده ــد م هنرمن
ایــن فعــال چــرم معتقــد اســت هــر چنــد چــرم 
ــد  ــا هنرمن ــت ام ــترش اس ــه گس ــازی رو ب س
بــرای اینکــه بتوانــد عــرض انــدام کنــد نیازمنــد 
حمایــت هایــی از جملــه تســهیالت اســت. قــول 
ــی  ــاد م ــه ی ــی را ب ــون ریال ــهیالت 50 میلی تس

ــق نشــده اســت. ــوز محق ــه هن آورد ک
ــتقبال  ــه اس ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
ــه  ــت، ب ــوب اس ــد مطل ــه ح ــا چ ــگاه ت نمایش

خبرنــگار مهــر گفــت: تبلیغــات کافــی نیســت و 
قــدرت خریــد مــردم هــم پایین اســت؛ پیشــنهاد 
مــا تجدید مکــرر ایــن نمایشــگاه هــا اســت و در 
عیــن حــال اگــر شــهر ســرعین بــرای برگــزاری 
نمایشــگاه انتخــاب شــود هــم در معرفــی صنایع 
دســتی اردبیــل تاثیــر گــذار اســت و هــم فــروش 

ــد. افزایــش مــی یاب
رئیســی افــزود: متاســفانه دعــوت بــه نمایشــگاه 
ــدان شــاخص در هــر  ــب دعــوت هنرمن هــا اغل
ــرای  ــوال ب ــت و معم ــت اس ــر و صنع ــته هن رش
اینکــه نمایشــگاه جلــوه داشــته باشــد ایــن افــراد 
در اولویــت هســتند، بــه ویــژه در نمایشــگاه های 
ــراد خاصــی در  ــع دســتی اغلــب اف ــزرگ صنای ب
اولویــت هســتند ایــن در حالــی اســت کــه بایــد 
از هنرمنــدان تــازه کار نیــز حمایــت شــود و ایــن 
ــت  ــه حمای ــه ب ــتند ک ــازه کار هس ــدان ت هنرمن

ــد. نیــاز دارن
ــه  ــد اســت چــرم دســتی ب ــن صنعتگــر معتق ای
ــده و  ــع ش ــوم واق ــی مظل ــرم صنعت ــبت چ نس
ــع دســتی مــی  ــی در نمایشــگاه هــای صنای حت
تــوان غرفــه هایــی بــرای چــرم صنعتــی دیــد و 
اگــر مســئوالن مــی خواهنــد ایــن صنعــت رشــد 
کنــد بایــد حداقــل حمایــت هــا را دریــغ نکننــد.

کیفیت بهتر اما اقبال کمتر
رئیســی کیــف هــای چرمــی خــود را کــه بــرای 
دوخــت آن چنــد هفتــه زمــان ســپری شــده بــه 
قیمــت بســیار نــازل تــر از برندهای چــرم صنعتی 
بــه فــروش مــی رســاند. ســوال اینجــا اســت که 

چــرا شــهروندان اســتقبال کمتــری دارنــد.
بــرای اینکــه بــه پاســخ ایــن ســوال برســم بــه 
ــی  ــی ســر م ــای تزئین ــراش ســنگ ه ــه ت غرف
زنــم. اختیــاری در حالــی کــه عــرق صورتــش را 
ــه دارد و  ــدک گل ــات ان ــد از تبلیغ ــی کن ــاک م پ
معتقــد اســت تبلیــغ نمایشــگاه در روز برگــزاری 

ــه عــدم تبلیــغ آن اســت. ــه منزل ب
ــه قیمــت  ــم ب ــی گوی ــت م ــه جرئ ــزود: ب وی اف
ــر  ــت باالت ــا کیفی ــی ب ــاس حت ــازار اجن نصــف ب
مــی فروشــیم امــا مــردم نمــی خرنــد و دلیــل آن 

ایــن اســت کــه مــا را نمــی شناســند.
ایــن صنعتگــر بــه عقیــق اردبیــل اشــاره کــرد و 
گفــت: عقیــق اردبیــل بــی نظیــر اســت و جدیــدا 

فیــروزه نیــز در این اســتان کشــف شــده اســت و 
در کل از لحــاظ کیفیــت ســختی و جــرم حجمی 
ــر  ــل بهت ــی اردبی ــی و تزئین ــای معدن ــنگ ه س
از اســتان هایــی اســت کــه ســنگ هایشــان در 

ایــن شــهر نامــدار بــوده و مــورد اقبــال اســت.
رئیســی تصریح کــرد: صنعتگــر نیازمنــد حمایت 
ــروش و  ــژه در ف ــه وی ــت ب ــن حمای ــت و ای اس

بازاریابــی بایــد نمــود داشــته باشــد.
ــز دارد و آن  ــری نی ــته دیگ ــد خواس ــن هنرمن ای
ــب  ــه اغل ــدان اســت ک ــه هنرمن ــه بیم ــه ب توج
بــه دلیــل ضــرورت دریافــت کارت صنعتگــری و 
پروســه طوالنــی آن موجــب مــی شــود صنعتگر 
بــه جــای ترغیــب بــه دریافــت بیمــه از دریافــت 

آن دلســرد شــود.
ــن  ــگام ای ــات دیرهن ــی تبلیغ ــه چرای در پاســخ ب
نمایشــگاه، معــاون صنایــع دســتی میــراث 
فرهنگــی اســتان اردبیــل در گفتگــو بــا خبرنــگار 
ــول  ــگاه روال معم ــغ نمایش ــت: تبلی ــر گف مه
ــل  ــال 20 روز قب ــا مث ــر م ــرده و اگ ــی ک را ط
ــاد  ــن و ی ــم در ذه ــی کردی ــاز م ــات را آغ تبلیغ
ــگاهی  ــن نمایش ــه چنی ــد ک ــی مان ــی نم کس

وجــود دارد.
علیرضــا دبــاغ عبداللهــی تبلیغــات این جشــنواره 
ــذب  ــرای ج ــا ب ــزود: م ــت و اف ــی دانس را کاف
هنرمنــدان در نمایشــگاه پیامــک ارســال کردیــم 
ــود  ــانی خ ــالع رس ــود اط ــا وج ــفانه ب و متاس
ــتقبال  ــدرت اس ــه ن ــران ب ــدان و صنعتگ هنرمن

ــد. کردن
وی افــزود: نزدیــک بــه 30 نفــر از کل هنرمندانی 
که مــا پیامــک زدیم بــرای حضــور در نمایشــگاه 
اعــالم آمادگــی کردنــد و بــر همیــن اســاس هــر 
ــه  ــان و مــکان و غرف ــه زم ــدی نســبت ب هنرمن

هــا اعتــراض دارد حاضریــم رســیدگی کنیــم.
جای خالی یک اتحادیه

صحبــت هــای دبــاغ عبداللهــی ذهــن را 
ــت  ــت اس ــورد غفل ــه م ــازی ک ــمت نی ــه س ب
هدایــت مــی کنــد. صنعتگــران صنایــع دســتی 
اردبیــل حتــی یــک اتحادیــه یــا انجمــن 
ــرای ســاماندهی و پیگیــری امــورات  صنفــی ب

ــدارد. ــود ن خ
ــت:  ــوع گف ــن موض ــه ای ــد ب ــا تاکی ــاری ب اختی

ــه پیشــقدم نمــی  ــرای تشــکیل اتحادی کســی ب
ــکالت  ــا مش ــده ت ــب ش ــن موج ــود و همی ش
ــه  ــف ب ــای مختل ــته ه ــتی در رش ــع دس صنای

ــود. ــری نش ــدی پیگی ــورت ج ص
ــازی  ــه روز س ــال ب ــوان مث ــه عن ــزود: ب وی اف
دانــش هنرمنــدان یــک ضــرورت اســت و بایــد 
ــدان  ــرای هنرمن ــی ب ــای آموزش ــا دوره ه مرتب
برگــزار شــود امــا در مقابــل مــا شــاهد برگــزاری 
کارگاه کاریابــی در میــراث فرهنگــی اســتان 
ــع  ــی صنای ــه حت ــتیم ک ــتادی هس ــط اس توس

ــد. ــی شناس ــتی را نم دس
ایــن صنعتگــر معتقــد اســت هــر چنــد برگــزاری 
ــد و  ــرای رش ــا ب ــد اســت ام ــا مفی نمایشــگاه ه
توســعه صنایــع دســتی بایــد کیفــی تــر برگــزار 
شــده و در عیــن حــال بــه تولیــد زنــده در 
نمایشــگاه هــا توجــه شــود؛ چــرا کــه تولیــد زنده 
ــک  ــه ی ــدان ب ــه من ــذب عالق ــه ج ــی زمین حت
ــازد. ــی س ــم م ــاص را فراه ــتی خ ــت دس صنع

شهروندان اطالعات هنری ندارند
نمایشــگاه هــای صنایــع دســتی همچنــان کــه 
ــر  ــالوه ب ــت، ع ــدا اس ــای آن پی ــت ه از سیاس
صنعتگــر و دســتگاه هــای متولــی حلقــه دیگری 

ــام مشــتری دارد. ــه ن ب
ــی در  ــل توجه ــی قاب ــه زن ــه چان ــتریانی ک مش
نمایشــگاه هــای صنایــع دســتی از خــود نشــان 
مــی دهنــد و هنرمنــدان از خــود مــی پرســند آیــا 
زحمــت چنــد روزه بایــد به ایــن شــکل خریداری 

ــود؟ ش
قنبــرزاده نمونــه قلــم زنی خــود را نشــانم مــی دهد 
ــی  و در ایــن خصــوص تاکیــد دارد کــه مشــکل ب

اطالعــی و عــدم شــناخت هنــر اســت.
وی افــزود: مــردم مــا اطالعــات هنــری اندکــی 
دارنــد و بــه عنــوان مثــال در خــود اردبیــل مــردم 
از تاریــخ و فرهنــگ بومــی خــود و ظرافــت های 
هنــری کــه در آثــار مختلــف بــه کار رفتــه هیــچ 

شــناختی ندارنــد.
ایــن صنعتگــر تصریــح کــرد: دلیــل اصلــی ایــن 
اســت کــه هنرمنــدان همواره در حاشــیه هســتند 
و هیچــگاه جایــگاه درخــوری بــرای آن هــا قائل 

نمــی شــوند.
وی بــا ذکــر مثالــی بــه آمــوزش هــای دانشــگاهی 
ــده در  ــت: بن ــرد و گف ــاره ک ــتی اش ــع دس صنای
دانشــگاه محقــق اردبیلــی صنایــع دســتی خوانــدم 
ــد  ــن هنرمن ــاتید م ــدام از اس ــک ک ــی ی ــا حت ام
ــات  ــه تئوری ــا ب ــوزش ه ــدی آم ــه ح ــد و ب نبودن
محدود اســت کــه فــارغ التحصیــل تربیــت عملی 

ــر باشــد. ــق هن ــد خال نداشــته و نمــی توان
قنبــرزاده مشــکل دیگــر را عــدم حمایــت میراث 
ــا تصــور مــی  فرهنگــی دانســت و افــزود: عمدت
شــود حمایــت مــورد نیــاز مــادی اســت در حالــی 
کــه هنرمنــد بــه حمایــت معنــوی و ارج و قــرب 

ــاز دارد. بیشــتر نی
وی بــه آمارهــای قابــل توجهــی فــروش صنایــع 
ــرد و  ــاره ک ــر اش ــای دیگ ــتان ه ــتی در اس دس
ــع دســتی گســتردگی  گفــت: در اصفهــان صنای
قابــل توجهــی دارد و ایــن در حالــی اســت که در 
اردبیــل بطالــت تصــور مــی شــود و افــراد بــا این 
بــاور کــه ســود اقتصــادی در ایــن کار نیســت بــه 

آن ترغیــب نمــی شــوند.
بــه گفتــه ایــن هنرمنــد ایــن در حالــی اســت که 
حــد فاصــل کشورتوســعه یافتــه و توســعه نیافته 
صنایــع دســتی اســت و در دنیــای امــروز اگــر بــه 
ــن ظرفیــت و  ــد از ای توســعه مــی اندیشــیم نبای

پیشــینه فاخــری کــه دارد غفلــت کــرد.

فروش« دغدغه صنایع دستی اردبیل/ 
بیگانگی مشتری با سبقه تولیدات

گزارش و عکس: ونوس بهنود

صنایــع دســتی
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چکونه می توان با کودک امروز از محمد جهان ارا و همه یارانش گفت؟ 
بعضی برای گفتن از خرمشهر و آزادی آن، قالب و زبان امروز را برگزیده و 
به بازی رایانه ای روی آورده اند. قالبی که می تواند برای کودک و نوجوان 

جذاب باشد.
مجله صنایع فرهنگی در سومین شماره خود که ویژه خردادماه 94 است، 
بخشی را به بهانه آزادی خرمشهر به بازی هایی رایاانه ای که مرتبط با این 
موضوع ساخته شده اختصاص داده است و به گفتگو با طراح و مدیر تولید 

»فاتحان خورشید« پرداخته است.
با  شماره   این  در  رایانه ای  بازی های  پرونده  از  دیگری  بخش 
و  ویدیویی  بازی های  به  شد«  شروع  آاری  با  چیز  »همه  عنوان 
بازی های  تاریخچه  و  ...پرداخته  و  باکس  ایکس  و   پلی استیشن ها 

است زده  ورق  را  رایانه ای 

بازیهای رایانه ای
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ــای رایانه ای بازیه

ــه ای  ــای رایان ــن بازی ه ــی از ای ــک«، یک »چری
ــاع  ــوای دف ــال و ه ــا ح ــازی ب ــن ب ــت. ای اس
مقــدس و بــا محوریــت مقاومــت یــک رزمنــده 
در خرمشــهر و در روزهــای نخســتین جنــگ 
ــی در  ــای مردم ــش نیروه ــده و نق ــاخته ش س
دفــاع از خرمشــهر را بــه تصویــر کشــیده اســت.
بــازی رایانــه ای »چریــک« ماجــرای یــک 
رزمنــده بســیجی اســت کــه بــا داشــتن کمترین 
ــمنان  ــم دش ــر تهاج ــی در براب ــات نظام امکان
ــورت اول  ــه ص ــردازد و ب ــاع می پ ــه دف ــی ب بعث

ــت. ــده اس ــی ش ــخص طراح ش
ایــن بــازی رایانــه ای بــه همــت مؤسســه »عصر 
ــا  ــده و ت ــاخته ش ــی و س ــارس« طراح ــازی پ ب

ــود. ــازار می ش ــه ب ــر روان ــاه دیگ ــک م ی

مقاومت مردم خرمشهر در قالب بازی
ــدام  ــات انه ــه بعدی »عملی ــه ای س ــازی رایان  ب
2: نبــرد خرمشــهر«، دومیــن بــازی از مجموعــه 
عملیــات  ســه بعدی  رایانــه ای  بازی هــای 
ــات  ــازی عملی ــه شبیه س ــه ب ــت ک ــدام اس انه
بیت المقــدس، یعنــی همــان عملیــات فتــح 

می پــردازد. خرمشــهر 
شــرکت رسانه گســتر بِنیســی تولیدکـنـنـــده ایــن 
بــازی بــوده و در ایــن بــازی ســعی شــده تــا از ظرفیت 
ــای  ــاخت بازی ه ــی س ــی و گرافیک ــی، فن محتوای

رایانــه ای در کشــور بــرای ارائه یــک بازی اکشــن اول 
شــخص درگیرکننــده اســتفاده شــود.

ــداز  ــخص تیران ــبک اول ش ــه س ــازی ب ــن ب  ای
ــاخته  FPS = First Person Shooter س
شــده و گوشــه ای از رشــادت ها و زحمــات 
رزمنــدگان هشــت ســال دفــاع مقــدس و 
فرهنــگ ایثــار و شــهادت را بــه نمایــش 
ــوای آن  ــال و ه ــا ح ــن را ب ــذارد و بازیک می گ

می کنــد. آشــنا  دوران 
 همچنیــن کاربــر در ایــن بــازی، نقــش نوجــوان 
رزمنــده ای را ایفــا می کنــد کــه بــه عنــوان یکــی 
ــات،  ــرکت کننده در عملی ــده ش ــزاران رزمن از ه
بــه انجــام فعالیت هــای مختلــف نظامــی و 
ــروزی  ــک پی ــد ی ــا بتوان ــردازد ت ــانی می پ انس
بــزرگ را نصیــب کشــور کرده و شــهر خرمشــهر 

ــد. را در نهایــت فتــح کن
ــوده و  ــی ب ــه طوالن ــازی دارای 5 مرحل ــن ب  ای
ــری  ــا بهره گی ــتند و ب ــال مس ــورت کام ــه ص ب
از تحقیقــات میدانــی گســترده و فرماندهــان 
و رزمنــدگان حاضــر در صحنه هــای واقعــی 
نبــرد خرمشــهر و بــر اســاس بازی نامــه ای 
کارشناسی شــده و دقیــق و در طــول 25 مــاه بــه 

ــت. ــده اس ــد ش ــه و تولی ــل تهی ــورت کام ص
 از ویژگی هــای ایــن بــازی می تــوان بــه 
ــه، وجــود  ــوع رایان ــر روی هــر ن ــت اجــرا ب قابلی

گرافیــک،  بــازی،  در  مختلــف  اقلیم هــای 
ــی،  ــتیبانی اینترنت ــی، پش ــذاری تخصص صداگ
بهره گیــری از فنــاوری موشــن کپچر بــرای 
پویانمایی هــای  شــخصیت ها،  حــرکات 
میان پــرده فــراوان و ســازگاری کامــل بــا 

فرهنــگ اســالمی ایرانــی اشــاره کــرد.

»مقاومت 34 روزه خرمشهر« بازی شد
بــازی رایانــه ای »مقاومت خرمشــهر« در ســبک 
ــای  ــن نم ــخص، دوربی ــوم ش ــن س ــازی اکش ب
ــاع  ــتان دف ــه داس ــه ب ــوع توج ــا موض ــاال  و ب ب
ــی  ــا دشــمن عراق ــای مســتقیم ب ــری ه و درگی
تولیــد شــده اســت.این بــازی در قالــب 6 مرحلــه 
بــرای کاربــر طراحــی شــده و اواســط امســال در 

چرخــه توزیــع قــرار مــی گیــرد.
ــی  ــت مردم ــی از مقاوم ــازی، روایت ــتان ب داس
خرمشــهر در روزهــای ابتدایــی جنــگ تحمیلــی 
ــردم  ــاع م ــادت و دف ــازی  رش ــن ب ــت، در ای اس
خرمشــهر  در 34 روز اول جنــگ تحمیلی  روایت 
مــی شــود و کاربــر بایــد در هــر مرحلــه از بــازی 

ــد. ــال کن اهــداف خاصــی را دنب
ــعی  ــهر س ــت خرمش ــه ای مقاوم ــازی رایان در ب
شــده از لحــاظ گیــم پلــی و قابلیــت هــای 
ــازی  ــری در ب ــتان عناص ــای داس ــخصیت ه ش
ــاه  ــاس پن ــر اس ــارزه ب ــتم مب ــون سیس همچ

ــلحه  ــتفاده از اس ــکان اس ــلیک، ام ــری و ش گی
هــای مختلــف، تعقیــب و گریــز گنجانــده شــود 
تــا ایــن اثــر بــرای کاربرجــذاب و متمایــز باشــد.

ــه شــکل مســتقیم  ــر ب ــن اث ــی ای ــم پل ــده گی ای
ــدارد. ــی ن ــابه خارج ــوده و مش ــازی ب ب

ــت  ــده بازی»«مقاوم ــور، تولیدکنن ــین آزادپ  حس
34 روزه خرمشــهر« بــا بیــان اینکــه صنعــت 
ــم  ــت:  گی ــت گف ــو پاس ــی ن ــور صنعت ــم کش گی
ایرانــی نیازمنــد حمایــت قاطــع دولــت، تخصیــص 
بودجــه مناســب، حضــور موثــر و پیوســته در جوامع 
بیــن المللــی گیــم، ارتقــاء ســطح آگاهــی جامــع 
در خصــوص بــازی و جایــگاه آن و قوانیــن مربــوط 
بــه کپــی رایــت، متحــد ســاختن همــه بازیســازان 
و تشــکیل جلســاتی بــا موضــوع راهکارهــای ارتقا 
ــی  ــت از تمام ــران وحمای ــازی ای ــازی س ســطح ب
بازیســازان و تشــکیل صنــف بــازی ســازان اســت.

بــه گفتــه تولیدکننــده بــازی رایانــه ای »مقاومت 
34 روزه خرمشــهر«،  حمایــت از بــازی رایانــه ای 
ــرو  ــی در گ ــن الملل و گســترش آن در ســطح بی
ایجــاد ارتبــاط بیــن تولیدکننــدگان و توزیــع 
ــن  ــت. بنابرای ــی اس ــی و خارج ــدگان داخل کنن
ــای  ــی بازی ه ــاد مل ــه بنی ــه بودج ــی ک از آنجای
رایانــه ای محــدود اســت، بهتــر این کــه ســرمایه 
ــک و  ــو چ ــای ک ــر روی بازی ه ــاد ب ــذاری بنی گ
بــا کیفیــت قابــل رقابــت در بــازار جهانی باشــد، نه 
بازی هــای بزرگــی کــه بــه علــت عــدم اختصاص 
ــی  ــوردار نم ــت الزم برخ ــی از کیفی ــه کاف بودج
ــه صنعــت  ــان ب شــوند و باعــث بدبینــی مخاطب
بــازی ســازی ایــران و همچنیــن ســر خوردگــی 

تیــم ســازنده مــی شــود.

هم بازی شدن با»فاتحان خورشید«
»فاتحــان خورشــید«، یکــی دیگــر از بازی هــای 
ــهر  ــازی خرمش ــه آزادس ــه ب ــت ک ــه ای اس رایان
می پــردازد. ایــن بــازی بــا محوریــت 34 روز 
مقاومــت مــردم خرمشــهر در برابــر تجــاوز عراق 
ــد،  ســاخته شــده و ســازندگان ان تــالش کرده ان
ــا  ــوند و واقعیت ه ــط نش ــراط و تفری ــار اف گرفت
ــر  ــالوه ب ــر ع ــن خاط ــه همی ــرح کنند.ب را مط
ــهر در  ــهر خرمش ــل ش ــه کام ــر، از نقش تصاوی
ــات آن در  ــه همــراه جزئی ــه عــراق ب ــان حمل زم

ــد. ــتفاده کرده ان ــازی اس ــی ب طراح
بــازی »فاتحــان خورشــید« در 9 قســمت طراحــی 
شــده و بــازی کننــده در مراحــل مختلف ایــن بازی 
ــه  ــی ب ــان متجــاوز بعث ــا نظامی ــری ب ــرای درگی ب
مکان هــا و محله هــای مختلــف شــهر خرمشــهر 
ــض،  ــر عرای ــی و نه ــه طالقان ــه محل ــی رود ک م
ــه  ــرک از جمل ــاختمان گم ــن، س ــتگاه راه آه ایس
ــی  ــز  یک ــهر نی ــع خرمش ــجد جام ــت. مس آنهاس
از مهم تریــن قســمت های بــازی نیــز در پــل 

ــد. ــاق می افت ــهر اتف ــروف خرمش مع
درگیری هایــی کــه در بــازی رخ مــی دهــد همــه 
بــر اســاس تســلیحات آن روز اســت. در»فاتحان 
خورشــید«، تمــام ســالح هایــی کــه در آن زمــان 
در اختیــار مدافعــان خرمشــهر بــود ماننــده ژ3، آر 
پــی جــی، جیــپ و تــوپ ۱06  قــرار داده شــده و 

طــی بــازی مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.
ــازی توســط شــرکت خصوصــی ققنــوس  ــن ب ای
فــن و هنــر ســاخته شــده و موسســه فرهنگــی و 
اطــالع رســانی تبیــان نیــز از ســاخت آن حمایــت 
کــرده اســت.این بــازی بــه نویســندگی محمدرضا 
ــرکت  ــور در ش ــین آزادپ ــت حس ــدی و مدیری عاب
شــیوا پــرداز کرمــان ویــژه گروه هــای ســنی 

ــده اســت. ــاخته ش ــوان س ــوان و ج نوج

نبرد خرمشهر را بازی کنید

راننده تاکسی پیچ رادیو را باز کرد؛ مجری با آب و تاب از آزادی خرمشهر می گفت. دخترک که چیز زیادی از کلمات 
سنگین مجری نمی دانست رو به مادرش کرد و پرسید: مامان یعنی چی خرمشهر آزاد شد و  مادر از آدم های شجاعی 
گفت که رفتند و با دشمن جنگیدند و شهر و مردمش را نجات دادند. دخترک، خیره به مادرش نگاه می کند. آخر سر 
گفت: همه آن آدم ها شبیه مرد عنکبوتی بودند مامان، مگه نه؟... با خودم گفتم: نه عزیزم شبیه مرد عنکبوتی نبودند. آنها 
هم مثل من و تو مادر و پدر و خواهر و برادر داشتند. زن و زندگی شان را دوست داشتند اما... بغض گلویم را می گیرد و با 

خودم می گویم: بچه های امروز چه تصوری از جنگ دارند؟
ما بزرگ ترها که تا اندازه ای جنگ را درک کردیم و می دانیم جوانانی که از جان و خانه و خانواده خود گذشتند تا امروز 
بهتری را برای من و تو بسازند، اسطوره و ابرانسان نبودند؛ آنها هم مثل من و تو دلشان می خواست بمانند و زندگی کنند 

و خوش باشند اما آسایش و زندگی خود را فدا کردند تا آدم های بیشتری زنده بمانند و زندگی کنند. 
چکونه می توان با کودک امروز از محمد جهان ارا و همه یارانش گفت؟ بعضی برای گفتن از خرمشهر و آزادی آن، قالب و 

زبان امروز را برگزیده و به بازی رایانه ای روی آورده اند. قالبی که می تواند برای کودک و نوجوان جذاب باشد.
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ــای رایانه ای بازیه

بـازی رایانـه ای »فاتحان خورشـید« بـا محوریت 
34 روز مقاومـت مـردم خرمشـهر در برابـر تجاوز 
تـالش  آن  سـازندگان  و  شـده  سـاخته  عـراق 
و  نشـوند  تفریـط  و  افـراط  گرفتـار  کرده انـد، 
واقعیت هـا را مطـرح کننـد. بـه همیـن خاطـر 
عالوه بر تصاویر، از نقشـه کامل شـهر خرمشـهر 
در زمـان حملـه عـراق بـه همـراه جزئیـات آن 
در طراحـی بـازی اسـتفاده شـده اسـت. بهنـام 
شـجاعی، نویسـنده، طـراح و مدیـر پـروژه ایـن 
بازی اسـت. همزمان با سـوم خرداد، روزی آزادی 
خرمشـهر به گفتگو بـا او پرداخته ایم کـه در ادامه 

می خوانیـد:

|| فکـر می کنیـد »فاتحـان خورشـید« 
توانسـته بـا کـودک و نوجـوان امروزی 
کـه درکـی از جنـگ و آزادی خرمشـهر 

نـدارد ارتبـاط برقـرار کند؟ 
در بـازی »فاتحـان خورشـید« بـا یـک نرم افـزار 
اینترکتیـو سـروکار داریـم کـه کـودک از طریـق 

همذات پنـداری می توانـد بـا آن درگیـر شـود. 

|| یعنـی بچه هـا کـه مخاطبـان اصلـی 
ایـن بـازی هسـتند، خـود را در فضـای 

خرمشـهر قـرار می   دهنـد؟ 
دقیقـا و مرتـب از خود سـوال می کنند اگـر من در 
ایـن وضعیـت قرار بگیـرم و به شـهر و خانـواده و 
دوسـتانم حملـه شـود، چـه می کنـم و چگونه به 

دفـاع از خود می پـردازم. 
مـن سـال ۱359 را تصویـر کـرده ام و دشـمنی 
کـه بـه خـاک مـا حملـه کـرد چـون تصورش 
ایـن بـود که نظـام ما تـازه شـکل گرفتـه و آن 
تـوان و قـدرت را نـدارد بی خبـر از این کـه در 
جوانـان مـا غیـرت و رشـادتی بـود که دشـمن 

نمی کـرد. پیش بینـی 

|| چگونـه می تـوان همـه ایـن مـوارد و 
گفته هـا و ناگفته هـا را در یـک بـازی 
وقتـی  هـم  آن  گنجانـد؛  رایانـه ای 
هـدف اصلـی بـازی و سـرگرم شـدن 

؟  سـت بچه ها
تنهـا چیـزی کـه در ایـن بـازی بـه بچه هـا بـه طور 
غیرمستقیم گفته شده این اسـت که گرچه رزمندگان 
ما به لحاظ تجهیزات جنگی، قابل مقایسه با عراقی ها 
نبودند اما در درونشـان، گوهر و چیز ارزشـمندی بود که 
موجب پیروزی شـان شـد و بچه هـای امـروز هم باید 

این ودیعه ارزشـمند را کشـف و محافظت کنند. 

|| یعنـی به جنـگ و واقعه خرمشـهر به 
عنوان یـک واقعه تاریخی توجه نشـده 

است؟ 
نـه. بـازی رایانـه ای جـای ایـن حرف ها نیسـت. 
بچـه می خواهـد در درجـه اول بـازی کنـد و لذت 

 . د ببر
بـازی »فاتحـان خورشـید« در درجـه نخسـت، 
اکشـن و هیجـان انگیـز اسـت. بعـد در کنـار این 
بـازی و سـرگرمی، مطالبـی هـم بـه او گفتـه 
می شـود. مـا در ایـن بـازی  از مسـتقیم گویی 
پرهیـز کرده ایـم. چـون بچـه افـراط و تفریـط و 
کلی گویـی را پـس می زنـد. او دوسـت دارد بـازی 

کنـد و از بـازی لـذت ببـرد. 

پـس چگونـه فضـای خرمشـهر را   ||
کرده ایـد؟  بازسـازی  بچه هـا  بـرای 
مـن در این مدت، دو بار به خرمشـهر سـفر کردم. 
نقشـه شـهر را گرفتـم و تالش کـردم فضاهـا را 
بازسـازی کنـم. بنـدر و گمـرک و مسـجد جـاع 

خرمشـهر بازسـازی شـده است.
اگرچـه خرمشـهر امـروز هـم چنـدان تفاوتـی با 
خرمشـهر دوره جنـگ نـدارد. هنوز جـای گلوله را 

روی دیوارهـا می تـوان دیـد. این برای مـردم این 
شـهر بـد و بـرای مـا که یـک مـوزه زنـده جنگ 

داریـم خوب اسـت.

|| چرا در »فاتحان خورشـید« به سـقوط 
خرمشـهر پرداخته اید؟ 

مـن نمی خواسـتم فرهنگ »رمبـو« را جا بینـدازم و 
معرفـی کنـم. بازیکن مـن قرار نبـود بکشـد و جلو 
بـرود. او در خانـه خـود اسـت و از خانـه اش در برابـر 
کسـانی که بـه او حمله می کننـد دفاع می کنـد. به 
عبارتـی در ایـن بـازی خواسـته ام به بچه هـا بگویم 
پیروزی در این نیسـت که دشـمن را بکشـی؛ وقتی 

پیـروزی که سـر خواسـته ات بمانی.

|| بـرای رسـیدن به ایـن هـدف، از چه 
نشـانه های بصـری بهـره برده ایـد؟ 

بـرای مثـال تانکی هسـت که بـه سـمت راه اهن 
خرمشـهر می آید؛ رزمنـده ایرانی بایـد آن تانک را 
بزنـد تـا قطـار از راه آهـن خـارج نشـود و بچه ها 

نجات پیـدا کنند. 

|| قصـه نقـش مهمـی در جذابیـت یک 
بازی رایانـه ای دارد؛ نویسـنده قصه که 

بوده؟ 
خـود مـن. من سـه مـاه زمـان گذاشـتم و خاطرات 
بازمانـدگان را خوانـدم. بازی »فاتحان خورشـید« تا 
انـدازه ای قصه محمـد نورانی اسـت. یـک جاهایی 

ردپایـی از صالح موسـوی هسـت.

|| یعنـی به طـور مسـتقیم به ایـن افراد 
پرداختـه شده اسـت؟ 

نـه ردپایی محـو از هر کـدام در این بازی هسـت. 
هـم ماجرای محمد نورانی هسـت  و هم نیسـت. 
اصـال وظیفـه مـن بـه عنـوان یـک بازی سـاز  

نیسـت که بگویم در خرمشـهر چه اتفاقـی افتاد و 
محمـد جهان آرا چه کـرد. بچه بایـد در درجه اول 
لذت ببـرد بعد خـود را به جای ان شـخصیت قرار 
دهـد کـه اگـر جـای محمـد نورانی یـا جهـان آرا 
بود چـه می کـرد. بـدون این که مـن بازی سـاز از 
شـخصیت های تاریخی، قهرمـان اسـطوره ای یا 

شـخصیت فانتزی بسازم.

|| چـرا بـه محمـد جهـان آرا پرداختـه 
نشـده اسـت؟ 

در ایـن سـال ها از محمـد جهـان ارا بسـیار گفتـه 
شـده از حسـین فهمیـده هم. مـن نمی خواسـتم 
کـودک و نوجوان امروز از تکرار شـنیده ها خسـته 
شـود. همان طـور که نمی خواسـتم از خود بپرسـد 
آیـا در بین مردم کسـانی چـون جهان ارا و شـهید 

همـت هـم بوده اند؟
بلـه چنیـن کسـانی بوده انـد و هنـوز هم هسـتند 
کسـانی کـه از جنـس مـا هسـتند و ترس هـا و 
تردیدهای ما را دارنـد و زن و زندگی و فرزند دارند 
و عالیـق و دلبسـتگی هایی امـا بـاز هـم می روند 
و بـرای حفـظ کشـور خـود سـینه سـپر می کنند.

|| چـرا بـه خـود جنـگ پرداختیـد و نـه 
آن؟  حواشـی 

بچه هـای بازی هـای جنگـی و اکشـن را دوسـت 
دارنـد و نمی تـوان ایـن واقعیـت را نادیـده گرفت. 
از سـوی دیگـر مهـم نیسـت بـه جنـگ توجـه 
می شـود یـا سـال های پـس از ان. آنچـه اهمیت 
دارد این اسـت کـه بدانیم کجـا ایسـتاده ایم و چه 
می خواهیـم؟ امـروز جنـگ تمـام شـده و مـا در 
شـرایط امنی هسـتیم پـس بایـد شـرایط را برای 

بچه هـا دراماتیـزه کنیـم.

|| دراماتیزه کردن شرایط یعنی چه؟ 
بچـه هشـت سـاله ای کـه در تهـران یـا شـیراز 
از جنـگ  زندگـی می کنـد و درک و تصـوری 
نـدارد را می توانیـم در شـرایطی قرار دهیـم که با 
شـخصیت اصلـی بـازی همذات پنـداری کنـد. 
بـرای مثـال در »فاتحـان خورشـید« از همـه 
در  بازیکـن  شـده؛  اسـتفاده  آشـنا  نشـانه های 
خانـه ای اسـت کـه می شناسـد و یکبـاره بـه او 
حملـه می شـود او بایـد اکتـی انجـام دهـد تـا 
قهرمـان شـود و این اکـت، دفاع کـردن از خود 

و اطرافیـان اسـت

 گفتگو با طراح بازی »فاتحان خورشید«؛

تفاوت قهرمانان خرمشهر با »رمبو«  
بازی باید سرگرم کننده باشد

اینجا خرمشهر است. شهری که هنوز 
هم در کوچه پس کوچه های آن، ردپای 
جنگ را می شود دید و بزرگمردانی 
که از همه چیز خود گذشتند تا خاک 
ایران را حفاظت کنند. کافی است به 
مسجدجامع بروید یا از این سوی پل 
به آن سو بنگرید؛ چشمانتان را ببندید 
را  یارانش  همه  و  جهان آرا  محمد  و 
به خاطر آورید. شاید به همین خاطر 
است که محمود جوانبخت، نویسنده 
از  بخشی  را  جنگ  نوجوان،  و  کودک 
وقتی  تا  می گوید:  و  می داند  زندگی 
تا  و  دارد  وجود  چکان  خون  زخمی 
هنگامی که خیابان ها و کوچه های ما به 
نام آدم هایی است که از همه زندگی 
خود گذشتند، جنگ ادامه دارد و باید 

نوشت.  آن  درباره 
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ــای رایانه ای بازیه

بــه گــزارش خبرنــگار مهــر صنعــت بــازی  
ــان  ــژه ای در می ــگاه وی ــا جای ــن روزه ــه ای ک
صنایــع ســودآور دارد از دیربــاز از دو بخــش 
ــای  ــازار بازی ه ــی و ب ــای ویدیوی ــازار بازی ه ب
رایانــه ای تشــکیل شــده اســت. تــا اوایــل دهــه 
90 میــالدی هــر دو بخــش همزمــان و بــه یــک 
ــتانداردهای  ــتند و اس ــال داش ــق و اقب ــدازه رون ان
ســخت افزاری بــازی را در دوره خــود بــه خوبــی 

می دادنــد. پوشــش 
تــا اینکــه بــازار بازی هــا، بــه طــور کلــی، 
ــت  ــه وضعی ــه ب ــا توج ــات و ب ــاد ثب ــرای ایج ب
ــه در جهــان و ســلطه  ــه رشــد صنعــت یاران رو ب
تمرکــز  جوامــع  در  شــخصی  رایانه هــای 
ــا  ــتند. ب ــه ای داش ــای رایان ــر بازی ه ــتری ب بیش
ایــن وجــود بــازار بازی هــای ویدیویــی تــا نســل 
دوم تحــت ســلطه ســونی  پلی استیشــن، نینتنــدو 

گیــم و میکروســافت ایکس باکــس بــود.
ماهیــت ایــن بســته های ویدیویــی بــه گونــه ای 
کمپانی هــای  علی رغــم عالقــه  کــه  بــود 
ــاء  ــانی و ارتق ــه روزرس ــد ب ــرمایه گذار نیازمن س
دوره هــای  در  بازی هــا  ایــن  ســخت افزای 
زمانــی کوتــاه مــدت بــود تــا بتوانــد اقبــال خــود 

ــد. ــظ کن ــا حف ــازار بازی ه را در ب
ــا در  ــال بازی ه ــترین اقب ــود بیش ــن وج ــا ای ب
ــری  ــگ دیگ ــد رن ــه بع ــال 200۱ ب ــازار از س ب
ــای  ــا دهه ه ــاس ب ــل قی ــت و قاب ــود گرف ــه خ ب

ــت. ــود نیس ــته خ گذش

بازار بازی های ویدیویی
ــار در  ــن ب ــرای اولی ــی ب ــای الکترونیک بازی ه
ــگ  ــازی ســکه ای پان ــا عرضــه ب ســال ۱9۷0 ب
ارکیــد آتــاری و بعدهــا بــا عرضــه بــازی فضایــی 
میــدوی در آمریــکا بــه مخاطبــان معرفــی شــد. 
یــک ســال بعــد ایــن بازی هــا بــا عرضــه 
نخســتین بــازی ویدیویــی بــرای خانه هــا بــا نــام 
مگناوکــس پیشــرفته تر شــدند و بــه مــرور پــای 
ــه  ــل ب ــاری و مات ــل آت ــر مث ــرکت های دیگ ش
ــد  ــاز ش ــی ب ــی خانگ ــای ویدیوی ــای بازی ه دنی

ــت. ــا درگرف ــان آنه ــی می و رقابت
بــرای یــک دهــه کمپانی هایــی آمریکایــی 
هــر دو گــروه بازی هــای ســکه ای آرکیــد و 

ــد و تســلط  ــال کردن ــی را دنب بازی هــای ویدیوی
ــه در  ــا اینک ــتند. ت ــازار داش ــن ب ــادی روی ای زی
ــای کمپانی هــای  ســال ۱985 ورق برگشــت و پ
ــاز شــد. ــازار بازی هــای ویدیویــی ب ــه ب ژاپنــی ب

ــول  ــدو کنس ــی نینتن ــرکت ژاپن ــان ش در آن زم
ــه  ــرد )ک ــازار ک ــی famicom را وارد ب 8 بیت
بعدهــا ایــن کنســول را بــا تغییــر نــام در آمریــکا 
نیــز منتشــر کــرد( و بعــد از آن ســگا را در ســال 

ــرد. ــد ک ۱98۷ تولی
بــا گذشــت زمــان ســگا و نینتنــدو کنســول های 
کردنــد.  بــازار  وارد  را  بیتــی  پیچیده تــر ۱6 
در ســال ۱99۱ کمپانی هــای ژاپنــی همــه 
بازارجهانــی  تســخیر  بــرای  را  تالش شــان 
بازی هــای ویدیویــی برنامه ریــزی کردنــد و 
ــه  ــدو توانســتند ب ــن ترتیــب ســگا و نینتن ــه ای ب
نحــوی در ایــن حــوزه فعالیــت کننــد کــه یــک 
ســال بعــد موفــق بــه فــروش بیــش از 55 

میلیــون واحــد ســخت افزاری شــدند.
اولیــن کمپانــی 3DO در ســال ۱993 و کمپانــی 
آتــاری در ســال ۱994 تــالش کردنــد تــا انحصار 
بازی هــا را از چنگ ســگا و نینتنــدو در آورنــد. آنها 
با بهبــود سیســتم عامــل ســخت افزاری و تجهیز 
ــا سیســتم خــود را بــه روز  خــود ســعی کردنــد ت
رســانی کننــد و از سیســتم قدیمــی خــود کــه در 
مقایســه دیگــر کمپانی هــا سیســتمی شکســت 

خــورده داشــت فاصلــه بگیرنــد.
ــود را  ــدند خ ــق ش ــال ۱994 موف ــر س ــا اواخ آنه
بــه چرخــه کمپانی هــای موفــق نزدیــک کننــد. 
امــا پیش بینــی آنهــا بــرای رشــد در ایــن صنعــت 
بــا فعالیت هــای رو بــه جلــوی کنســول های 
ــول های  ــدازی کنس ــرای راه ان ــگا ب ــونی و س س

تــازه بــا شکســت مواجه شــد.

بازار بازی های رایانه ای
اواخــر ســال ۱984 بــازار بازی هــای رایانــه ای بــا 
اقبــال بیشــتری در میــان مــردم روبــرو شــد. این 
ــرون  ــی مق ــری خانگ ــل کارب ــه دلی ــا ب بازی ه
ــا  ــرای آنه ــزی ب ــد و برنامه ری ــه بودن ــه صرف ب
ــار  ــا انتش ــن دوران ب ــود. در ای ــاده تر ب ــیار س بس
بــازی کمــودور بــرای رایانه هــای خانگــی 
توجــه بیشــتری بــه ســوی بازی هــای رایانــه ای 

ــرور  ــه م ــا ب ــروه از بازی ه ــن گ ــد و ای ــب ش جل
ــدند. ــی ش ــای ویدیوی ــن بازی ه جایگزی

ــل  ــا تکام ــرور ب ــه م ــه ای ب ــای رایان بازی ه
ــی  ــه مــوج تبلیغات ــا توجــه ب ســخت افزاری و ب
کــه آنهــا را همراهــی کــرد در صــدر توجه هــا 
ــه  قــرار گرفــت و اقبــال بازی هــای ویدویــی ب
ــرور  ــه م ــا ب ــد ت ــه ش ــود مواج ــا رک ــدت ب ش
ــر  ــان محدودت ــگ و تولیداتش ــان کم رن بازارش
ــای  ــل اول بازی ه ــب نس ــن ترتی ــه ای ــد ب ش
ــل دوم در  ــای نس ــور بازاره ــا حض ــه ای ب رایان

ــرو رفت. ــایه ف س
ــه بعــد کمپانی هــای تولیــد  امــا از ســال ۱985 ب
ــرور بیشــتر شــدند و  ــه م ــه ای ب بازی هــای رایان
هــواداران وعالقمنــدان بــه بازی های رایانــه ای با 
ــازی  نســل ســوم از کنســول ها و دســتگاه های ب
رایانــه ای تحولــی در ایــن صنعــت ایجــاد کردند.

بــه  می تــوان  کمپانی هــا  ایــن  میــان  از 
ســگا،  توســط  شــده  ارائــه  کنســول های 
ــرد.  ــاره ک ــاری و شــارپ ایکــس اش ــدو، آت نینتن
ــان  ــه مخاطب ایــن کمپانی هــا کنســول هایی را ب
ــد  ــه کردن ــه ای ارائ و دوســتداران بازی هــای رایان
و مــوج جدیــدی در ایــن صنعــت بــه راه انداختند.
تولیــد کنســول های ۱6 بیتــی در ایــن دوران 
بــا عرضــه محصــوالت ســوپر نینتنــدو و ســگا به 
اوج خــود رســید. این دو شــرکت توانســتند در این 
عرصــه موفقیت های بســیاری کســب کننــد و به 
عنــوان برندهایــی مطــرح در صنعــت بازی هــای 
رایانــه ای در دهــه ۱980 بــرای خــود نامــی 
ــازی و  ــته  های ب ــن دوران دس ــد. در ای ــم بزنن به
ــه ای  ــای رایان ــرای بازی ه ــد ب ــای جدی امکان  ه
در نظــر گرفتــه شــد کــه دخالــت کاربــران 
ــر  ــتر و بهت ــازی بیش ــد ب ــا را در رون ــن بازی ه ای

ــرد. می ک
ــای  ــازار بازی ه ــه ب ــی ب ــان بازی های ــن زم در ای
رایانــه ای معرفــی شــد کــه همچنــان بــه عنــوان 
ــخه های  ــردم نس ــان م ــوب می ــای محب بازی ه
ــن  ــان ای ــد می شــود. از می ــا تولی ــدی از آنه جدی
 BOMBER ،محصــوالت می توان بــه ســونیک
 METAL GEAR ــزی و ــال فانت MAN، فاین

ــاره کرد. اش
ــل  ــی از اوای ــول  های 32 بیت ــور کنس ــا حض و ام
دهــه ۱990 پــای نســل پنجــم را بــه بــازار 
ــان  ــن زم ــرد. در ای ــاز ک ــه ای ب ــای رایان بازی ه
ــگرهای  ــه پردازش ــول هایی ک ــر کنس ــالوه ب ع
32 بیتــی داشــتند کمپانی هایــی بودنــد کــه 
ــاء  ــث ارتق ــی باع ــول های 64 بیت ــه کنس ــا ارئ ب
ــازی  ــتگاه های ب نســل پنجــم کنســول ها و دس

ــدند. ش

ــازار  ــی نبــض ب ــن دوران کمپانی هــای ژاپن در ای
بازی هــای رایانــه ای را بــه خــود اختصــاص 
داده بودنــد. تــا اینکــه بــه مــرور در ســال 
دســت  بــه  کنســول ها  فرمانروایــی   ۱998

کنســول های ۱28 بیتــی افتــاد.
ــردازش  ــادی در پ ــت زی ــول ها قابلی ــن کنس ای
ــدی  ــط 3 بع ــه در محی ــتند ک ــی داش بازی های
طراحــی شــده بودنــد. ایــن کنســول ها بــه نســل 
ــام گرفتنــد. البتــه  ــه ای ن ششــم بازی هــای رایان
ــی  ــا و کمپانی های ــدار ژاپنی ه ــا اقت ــن روزه ای
ــت  ــش یاف ــوب کاه ــم کی ــونی و گی ــل س مث
و کمپانی هایــی نظیــر مایکروســافت قــدرت 
ــدر  ــی آنق ــروزی بازی هــای ۱28 بیت ــد. پی گرفتن
طوالنــی شــد کــه بیشــتر از یــک دهــه بــه طول 
ــه ای  ــای یاران ــم بازی ه ــا نســل هفت ــد ت انجامی

ــد شــود. متول
ایــن نســل کــه عــالوه بــر ویژگی هــای 
ــاظ  ــه لح ــدی ب ــه بع ــی س ــری و طراح تصوی
ــن  ــات آنالی ــتیبانی خدم ــدا و پیش ــت ص کیفی
ــای  ــازار بازی ه ــتند ب ــژه ای داش ــای وی قابلیت ه
رایانــه ای را قبضــه کردنــد. در این دوران شــرکت 
مایکروســافت بــا ایکس باکــس و کمپانــی 
ــازار را در  ــترین ب ــن بیش ــا پلی استیش ــونی ب س

ــتند. ــت داش دس
ــن  ــای آنالی ــال بازی ه ــن دوران اقب ــا در ای ام
نیــز میــان کاربــران افزایــش یافــت. بــازی 
ــت.  ــا اس ــن بازی ه ــه  ای ــتارگان از جمل جنگ س
امــا در کنــار ایــن بازی هــا کنســول های ســونی، 
ــدو  ــتی نینتن ــول های دس ــول WII و کنس کنس
همچنــان اقبــال بیشــتری در میــان دوســتداران 

بازی هــا داشــتند.
مزیــت ایــن کنســول ها در مقایســه بــا رایانه هم 
از نظــر ســخت افــزاری و هــم از نظــر نرم افزاری 
موجــب می شــد تــا ایــن کنســول ها بــرای 
کاربــران بــه صرفــه باشــند امــا بــه دلیــل ضعفی 
کــه بــه لحــاظ بــه روز رســانی سیســتم از لحــاظ 
ســخت افــزاری داشــتند و ایــن ضعــف عمــده از 
نــگاه بســیاری از کاربــران دور نمی مانــد، برخی از 
ــه کنســول ها  ــه ای را ب ــران بازی هــای رایان کارب

ــد. ــح می دادن ترجی
بــا ایــن وجــود بــا پیشــرفت محصــوالت تولیــد 
ــه  ــازی  ب ــد ب ــای تولی ــط کمپانی ه ــده توس ش
ــی  ــا بازی های ــن روزه ــخت افزاری ای ــاظ س لح
جــذاب بــا گرافیــک و کیفیــت مناســبی عرضــه 
ــری  ــه کار گی ــا ب ــه ب ــای ک ــود. بازی ه می ش
ــل  ــوان نس ــه عن ــد ب ــی می توان ــوش مصنوع ه
برتــر بازی هــا بــازار تمامــی  کمپانی هــای 

ــد. ــازی را قبضــه کن عرضــه ب

مروری بر صنعت بازی سازی:

بازی های پر اوج و فرود یک صنعت/ 
همه چیز با آتاری شروع شد!
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ــای رایانه ای بازیه

حســن مهدی اصــل بــه ضــرورت حمایــت همــراه اول از 
ــا،  ــای دنی ــه ج ــرد: در هم ــان ک ــاره و بی ــه ای اش ــازان رایان بازی س
ــد در  ــت می کنن ــد اپلیکیشــن حمای اپراتورهــای بــزرگ از تولی
ایــران، ایــن امــکان و پشــتیبانی وجــود نــدارد. در حالی کــه همــراه 
ــد و  ــک کن ــران کم ــازی در ای ــد بازی س ــه رش ــد ب اول می توان
ــن های  ــد اپلیکیش ــه تولی ــود را ب ــرمایه خ ــد و س ــی از درآم بخش

ــد. ــاص ده ــل اختص موبای
مدیــر شــرکت نرم افــزاری ســورنا پــردازش آریــا در پاســخ بــه این کــه 
همــراه اول بــه تولیــد و تبلیــغ اپلیکیشــن های خــود در قالــب پیامــک 
می پــردازد گفــت: همــراه اول، تیــم خــاص خــود را دارنــد. گروهــی که 
ــه  ــه آن سیســتم وصــل شــده و بازی ســاز مســتقل ب ــه بدن دیگــر ب
حســاب نمی آینــد. در صورتــی کــه ایــن امــکان، می توانــد در اختیــار 

تعــداد بیشــتری از بازی ســازان قــرار بگیــرد.

خــط  مشــی مشــخصی بــرای رعایــت حقــوق مولــف 
وجــود نــدارد

بــه گفتــه مهــدی اصل،دســتگاه های دولتــی بزرگ تریــن 
ــخصی  ــی مش ــط مش ــچ خ ــتند. هی ــت هس ــده کپی رای نقض  کنن
ــد  ــه می دهن ــه یاران ــدارد. ن ــف وجــود ن ــرای رعایــت حقــوق مول ب
و نــه کنترلــی بــر بــازار دارنــد. مــا تولیدکننــدگان داخلــی در حــال 
مبــارزه ای نابرابــر و بــی منطــق بــا محصــوالت خارجــی هســتیم. 
ــترس  ــن در دس ــت پایی ــاال و قیم ــت ب ــا کیفی ــه ب ــی ک بازی های
ــش و  ــا را کی ــدای کار م ــان ابت ــد و از هم ــرار می گیرن مخاطــب ق
ــه لحــاظ  ــا، ب ــن کاره ــا ای ــت ب ــوان رقاب ــون ت ــد چ ــات می کنن م
ــن بازی هــا  ــی قفــل ای ــا نیســت از ســوی دیگــر وقت کیفــی در م
بــه راحتــی شکســته و یــک هولوگــرام بــر آن چســبانده می شــود 

ــم. ــت می خوری ــم شکس ــادی ه ــر اقتص ــا از نظ م

بنیــاد بازی هــای رایانــه ای بــه یــک بنــگاه اقتصــادی 
تبدیــل شــده اســت

 تولیدکننــده بــازی رایانــه ای »ســیاوش«  بــا نقــد عملکــرد 
ــش  ــی نق ــاد، مدت ــت: بنی ــه ای گف ــای یاران ــی بازی ه ــاد مل بنی
ــاد  ــرش بنی ــر، نگ ــال اخی ــد س ــا در چن ــت ام ــده داش حمایت کنن
ــده  ــل ش ــی تبدی ــرکت خصوص ــک ش ــه ی ــال ب ــادی و عم اقتص
ــد از  ــه ای بای ــای یاران ــی بازی ه ــاد مل ــه بنی ــی ک ــت. در حال اس
ــه ای را فراهــم آورد  ــد و زمین ــی پشــتیبانی کن ــدگان داخل تولیدکنن
تــا راه بــرای آنــان هموارتــر شــود نــه این کــه خــود بــه یــک بنــگاه 

ــد. ــتر باش ــع بیش ــب مناف ــی کس ــود و درپ ــل ش ــادی تبدی اقتص

رقابت در بازارهای داخلی معنا ندارد
ــی،  ــای داخل ــه در بازاره ــه این ک ــاره ب ــا اش حســن مهدی اصــل ب
رقابــت معنــا نــدارد گفــت: در اروپــا و آمریــکا، نــه تنهــا منتقــدان 
کــه خــود کاربــران، اثــر تــو را نقــد می کننــد و رقابتــی کــه وجــود 
دارد موجــب تولیــد بازی هــای بهتــر می شــود امــا در ایــران، 
ــان  ــا دلت ــی اســت و ت ــی معن ــت ب ــدارد؛ کپی رای ــود ن ــی وج رقابت
بخواهــد ممیزی هــای بی منطــق، مانــع از کار و فعالیــت تــو 
ــرد تنهــا  ــرار می گی ــی آنچــه مــورد بررســی ق ــه عبارت می شــود. ب
ــدارد. در  ــرا کاری ن ــیوه اج ــا ش ــی ب ــت و کس ــوای بازی هاس محت

ــن مــی رود. ــی از بی ــد داخل نتیجــه تولی
مدیــر شــرکت نرم افــزاری ســورنا پــردازش آریــا، مخاطــب اگــر بــا 
ــه او و شــعورش احتــرام گذاشــته،  ــه رو شــود کــه ب محصولــی روب
ــند و کار  ــدگان بکوش ــر تولیدکنن ــس اگ ــد. پ ــت می کن از آن حمای
ــتیبان  ــم پش ــی ه ــتگاه های دولت ــد و دس ــد کنن ــت تولی باکیفی

ــد. ــی می افت ــات خوب ــند، اتفاق ــدگان باش تولیدکنن

بــازی »گلبرگ هــا« منتشــر می شــود/ ضــرورت 
ــا ــرای بازی ه ــوب ب ــوای خ ــد محت تولی

ــد  ــر از تولی ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــل، در گفتگ ــدی اص ــن مه حس
ــرار نیســت در  ــزود: ق ــر داد و اف ــا« خب ــه ای »گلبرگ ه ــازی رایان ب
ــازل را کنــار هــم بچیننــد. چنــد  ــران، قطعــات پ ــازی، کارب ایــن ب
ــر قــرار دارد کــه اگــر لمسشــان کنیــم، 45  گلبــرگ، وســط تصوی
ــه ســمت پاییــن  ــن گلبرگ هــا را ب ــد ای ــا بای ــد م درجــه می چرخن

ــم. ــت دهی حرک
مدیر شـرکت نرم افـزاری سـورنا پـردازش آریا در پاسـخ بـه این که چه 
شـد نقش گلیم و گبه را بـرای بازی»گلبرگ ها« انتخـاب کردید گفت: 
ایـده کلـی، بهره بـردن از یک سـری نشـان  ها بـود. ابتـدا چرخ دنـده را 

انتخـاب کردیـم؛ بهـد دیدیـم ایـن طـرح، خشـک و مردانه اسـت و ما 
دلمان نمی خواسـت نیمی از کاربران یعنی خانم ها را از دسـت بدهیم به 
همیـن دلیل»گل فرش«هایی را انتخـاب کردیم که هـم با فرهنگ ما 

هماهنگ باشـد هم مردانه نباشـد.
مهدی اصل بـه ضرورت اسـتفاده از قالب و زبان جدیـد برای معرفی 
فرهنـگ ایرانی اشـاره و بیـان کرد: ما آثار باسـتانی و صنایع دسـتی 
خـود را با اسـتفاده از روش هـا و ابزارهـای مدرن می توانیم به نسـل 
جدیـد منتقل کنیم. امروز تعـداد زیادی از کـودکان و نوجوانان، کاربر 
بازی هـای رایانـه ای و اندرویـدی هسـتند و مـا نمی توانیم چشـم بر 
ایـن واقعیـت ببندیـم پـس باید بـا ایـن تکنولـوژی همراه شـویم و 

محتـوای خوب تولیـد کنیم.
بـه گفتـه سـازنده بازی»گلبرگ هـا« کاربـران در قالب این بـازی با 
گلیـم و گبـه ایرانـی آشـنا می شـوند و کاربـران خارجی هـم با یک 
نمـاد هنـری روبـه رو هسـتند نـه یـک نشـان صـد در صـد ایرانـی 
کـه نتواننـد بـا آن ارتباط برقـرار کننـد. چراکـه بازی هایی کـه تنها 
و تنهـا کاربـران داخلـی را مخاطـب قـرار می دهنـد و از نمادهـا و 
شـخصیت های کامـال ایرانی اسـتفاده می کننـد، مخاطـب خارجی 

را از دسـت می دهنـد.
مهدی اصـل همچنیـن بیان کـرد: طرحـی که ابتـدای کار داشـتیم 
ایـن بـود کـه کاربر هـزار تومـان پرداخت کنـد و بـازی را بخـرد اما 
بعد بـه این نتیجه رسـیدیم که بهتر اسـت بـازی، رایـگان در اختیار 
کاربـران قـرار بگیـرد، چنـد مرحلـه کـه جلـو رفتنـد بـرای ورود به 

مراحـل بعـدی، هزینـه کننـد و مرحله بـه مرحله جلـو بروند.
بـه گفتـه مدیـر پـروژه بـازی رایانه ای»گلبرگ هـا« یکـی دیگـر از 
ویژگی هـای ایـن بـازی اندرویـدی ایـن اسـت کـه شـما در طـول 
روز می توانیـد بـا آن درگیـر باشـید. به این معنـی که وقتـی در مترو 
هسـتید تـا مرحلـه ای جلـو می رویـد وقتی بـه خانـه می رسـید قرار 
نیسـت از نـو بازی کنیـد از همـان مرحلـه می توانیـد به بـازی خود 

دهید. ادامـه 

مدیر شرکت نرم افزاری سورنا پردازش آریا:

همراه اول از بازی سازان 
رایانه ای حمایت کند/

نقد عملکرد بنیاد

از  مهـر  خبرنـگار  بـا  گفتگـو  در  آریـن  آرمـان 
طراحـی و نوشـتن بـازی رایانـه ای »رسـتم نامه« 
خبـر داد و افـزود: امـروز تعـداد زیـادی از بچه ها، 
چـه بخواهیـم، چـه نخواهیـم درشـمار کاربـران 
جـای  بـه  مـا  و  هسـتند  رایانـه ای  بازی هـای 
آن کـه برایـن واقعیـت چشـم ببندیم خوب اسـت 
بـرای آنـان، محتـوای خوب تولیـد کنیـم. من در 
»رسـتم نامه« تـالش کـرده ام نوجوانـان را با این 
شـخصیت شـاهنامه آشـنا کنم. پیـش از این هم 
درباره»سـیاوش« نوشـته ببـودم کـه بـه همـت 
حسـن مهدی اصـل سـاخته شـد و بـه صـورت 

درآمـد. بازی رایانـه ای 
آریـن در حـال نـگارش مجموعـه 24 جلـدی 

»شـاهنامک« اسـت کـه در آن، نـوه فردوسـی، 
شـاهنامه را از زبـان یـک بچـه بازگـو مـی کنـد. 
تصویرگـر ایـن مجموعه لیلی درخشـانی اسـت و 
بازآفرینـی داسـتان های شـاهنامه را آرمـان آرین 

بر عهـده داشـته اسـت.
آرمـان آرین پیش از این با انتشـار سـه گانه »کاخ 
پارسـیان و من« کـودکان و نوجوانـان را با بخش 
هایـی از تاریـخ و شـخصیت هـای اسـاطیری 
خـود آشـنا کـرده بـود. این مجموعـه با اسـتقبال 
مخاطـب نوجـوان روبـرو شـد و حـاال مجموعـه 
شـاهنامک بـه قلـم او و از سـوی نشـر چکـه در 

اختیـار مخاطبـان عالقمنـد قـرار مـی گیرد.
آرمـان آریـن، همچنیـن بـه بازآفرینی نخسـتین 

رمـان براسـاس اوسـتا و بندهـش پرداخته اسـت 
کـه »پَتِش خوارگـر« نـام دارد. »پتـش خوارگر«، 
واژه ای اسـت کـه امـروز بـه صورت»سـوادکوه« 
درآمـده و نامی باسـتانی در جغرافیای ایران اسـت 
که بـه مازنـدران امروزی مربـوط می شـود. اما در 
ایـن رمـان، نام شـخصیت نخسـت کتاب اسـت. 
 نویسـنده سه گانه»پارسـیان و من« به غیرمنسجم 
بودن داسـتان های اوستا اشـاره و بیان کرد: شاهنامه 
بـه صـورت یـک کل منسـجم داسـتانی، روایـت 
خـودش را از ماجـرای ایـران یافتـه بـود و مـن در 
»پارسـیان و من« به بازآفرینی آن پرداختم اما اوسـتا 
چنیـن نیسـت. ایـن کتـاب، در درجه نخحسـت به 
صـورت یک کتاب مذهبی شـناخته می شـود و دوم 

این که داسـتان هایش منسـجم نیسـت و قـرار هم 
نبـوده که داسـتان ها منسـجم باشـد چـون کارکرد 
قصه گویی نداشـته و نسـک های بسـیاری از آن در 

طـول تاریخ ناپدید شـده اسـت. 
 بـه گفتـه آریـن در سـه گانه»پَتِش خوارگـر«، 
فضـای حاکم بـر جهـان اوسـتا، به ویژه یشـت ها 
و وندیـداد گرفتـه شـده و شـخصیت های ریـز و 
درشـت، گمنام و پرنـام، مینـوی و گیتوی همگی 
در کنـار هم و در قالب یک داسـتان واحد و بسـیار 
پرماجـرا منسـجم شـده اند. از این منظر، داسـتان 
سـه گانه تـازه اسـت. بـه عبارتـی در ایـن رمـان، 
چکیـده همـه فضاهـا، حس هـا، شـخصیت ها، 
درون  حماسـه های  و  اسـطوره ها  مکان هـا، 
اوسـتا و افـزون بـر آن بندهشـن کـه کامل کننده 
بخش هـای نایاب داسـتانی اوستاسـت نیـز در آن 

لحـاظ شـده اند. 

آرین، بازی رایانه ای»رستم نامه« را می نویسد
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ــای رایانه ای بازیه

کافه بازار به جمع حامیان جشنواره 
بازی های رایانه ای تهران پیوست

طبــق تفاهم نامــه ای کــه بیــن دبیــر پنجمیــن جشــنواره بازی هــای رایانــه ای و»کافه بــازار« بــه امضــا 
رســید، بزرگ تریــن فروشــگاه دیجیتالــی بــازی و نرم افــزار موبایلــی در ایــران بــه جمــع حامیــان ایــن 

ــنواره پیوست.  جش
ــه ای، ایــن  ــی بازی هــای رایان ــاد مل ــط عمومــی بنی ــه نقــل از رواب ــه گــزارش خبرگــزاری مهــر و ب ب
تفاهم نامــه در راســتای عملیاتــی کــردن جوایــز و حمایــت از بازی هایــی کــه در جشــنواره بازی هــای 
ــا  ــه ای ب ــد شــده اســت. تفاهم نام ــر انتخــاب می شــوند، منعق ــار برت ــوان آث ــه عن ــران ب ــه ای ته رایان
ــر  ــر اســاس آن از بازی هــای برت ــه ب ــد شــد ک ــازار منعق ــی کافه ب ــران یعن ــن اپ مارکــت ای بزرگ تری

ــرد. ــت صــورت می گی ــی جشــنواره حمای موبایل
ــه از  ــرد ک ــد ک ــت خواه ــنواره حمای ــر جش ــای برت ــازار از بازی ه ــه، کافه ب ــن تفاهم نام ــاس ای ــر اس ب
جملــه ایــن نــوع حمایــت می تــوان بــه بنــر گروهــی بــرای آثــار برتــر جشــنواره بــه مــدت ســه روز، دو 
روز بنــر اختصاصــی بــرای بازی هــای برتــر و دو میلیــون تومــان اعتبــار تبلیغاتــی در شــبکه تبلیغاتــی 
عــدد اشــاره کــرد کــه فرصــت بســیار خوبــی بــرای تبلیــغ و فــروش بازی هــای موبایلــی ایرانی اســت.

ــوده و  ــر ب ــنواره ۱5 تی ــن دوره از جش ــه ای ــار ب ــال آث ــی ارس ــت نهای ــه مهل ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
عالقه منــدان می تواننــد جهــت ثبت اثر به ســایت جشــنواره به نشــانی مراجعه کنند.
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ــو  ــک، در گفتگ ــن ت ــرکت آروی ــل ش ــدی، مدیرعام ــین احم حس
ــتاب  ــه ای »ش ــازی رایان ــد ب ــل تولی ــه مراح ــر، ب ــگار مه ــا خبرن ب
ــرعت  ــام »س ــا ن ــازی ب ــن ب ــت: ای ــرد و گف ــاره ک ــهر2« اش در ش
ــون 85 درصــد  ــد. تاکن ــد را ســپری می کن شــکنان« مراحــل تولی

ــده اســت. ــی مان ــد باق ــی از تولی کار انجــم شــده و بخــش اندک
او در پاســخ بــه این کــه قــرار بــود بــازی »سرعت شــکنان« 
اردیبهشــت مــاه تولیــد و همزمــان با تابســتان منتشــر شــود، گفت: 
ــه ای بســیار  ــازار بازی هــای رایان ــت این کــه وضــع نشــر و ب واقعی

وخیــم اســت. بــه همیــن خاطــر مــا تــا پاییــز صبــر می کنیــم تــا 
هــم کیفیــت تولیــد خــود را بــاال ببریــم هــم امیــدوار باشــیم کــه 

شــرایط بــازار بهتــر شــود.
ــرعت  ــا س ــهر ب ــتاب در ش ــازی ش ــای ب ــه تفاوت ه ــدی ب احم
ــا  ــهر2« ی ــتاب در ش ــازی »ش ــزود: در ب ــت و اف ــکنان پرداخ ش
»ســرعت شــکنان« المــان پلیــس به بــازی اضافه شــده و داســتان 

ــت. ــده اس ــردازی ش ــخصیت پ ــی و ش ــازی غن ب
ــه داد:  ــه ای ادام ــازی هــای رایان ــده ب ــد کنن ــن طــراح و تولی ای

بــازی شــتاب در شــهر 2 بــر خــالف شــتاب در شــهر، داســتان 
محــور اســت و کاربــر از ابتــدای بــازی، یــک داســتان را 
پیگیــری می کنــد. همچنیــن بازیکــن مــی توانــد هــر مســیری 
ــیر خطــی  ــه س ــه ادام ــزم ب ــد و مل ــه انتخــاب کن ــرای ادام را ب
ــتان و  ــک داس ــازی ی ــه ب ــا در پشــت صحن ــتان نیســت ام داس

ــود دارد. ــه وج ــت ماجراجویان روای
بــه  شــهر  در  شــتاب  رایانــه ای  بــازی  تولیدکننــده 
شــخصیت های طراحــی شــده در بــازی اشــاره کــرد و توضیــح 
ــت  ــعید دوس ــوده و س ــتان ب ــی داس ــخصیت اصل ــر ش داد: امی
ــر هــای طراحــی  ــز از دیگــر کاراکت ــر اســت و ســرهنگ نی امی

ــت. ــازی اس ــن ب ــده در ای ش
 احمــدی بــه تعقیــب و گریــز کــه در بــازی وجــود دارد اشــاره کــرد 
و افــزود: در ایــن بــازی پلیس هایــی وجــود دارنــد کــه اگــر بازیکــن 
ســرعت بیــش از حــد مجــاز داشــته باشــد بــا او برخــورد مــی کنند.

ــب  ــر درقال ــان اینکــه در »شــتاب در شــهر 2« کارب ــا بی ــه ب وی ب
ــای  ــت: فض ــد، گف ــی ده ــه م ــازی را  ادام ــتان ب ــخصیت داس ش
طراحــی شــده در بــازی،  شــهر تهــران اســت و حــدود 35 ماشــین 

ــود دارد. ــازی وج ــی در ب ــی و خارج ایران
ــای  ــی ه ــه ویژگ ــهر ب ــتاب در ش ــه ای ش ــازی رایان ــده ب تولیدکنن
ــازی  ــچ ب ــا هی ــازی ب ــن ب ــح داد: ای ــرد و توضی ــاره ک ــازی اش ب
ــازی  ــبک ب ــه س ــل اینک ــه دلی ــت ب ــاس نیس ــل قی ــی قاب خارج

ــت. ــردی  اس ــه ف ــر ب ــک و منحص یونی
ــم  ــک و گی ــر گرافی ــده از نظ ــعی ش ــازی س ــن ب ــزود: در ای وی اف
پلــی و فنــاوری ســاخت بــازی را در حــدی پیــش ببریــم کــه  بازی 

شایســته عرضــه بیــن المللــی باشــد.
بــازی رایانه ای شــتاب در شــهر 2)ســرعت شــکنان( به نویســندگی 
علــی صادقــی و مدیــر طــرح حســین احمــدی بــا ســبک ورزشــی 
و مســابقات، پیشــتر از شــورای صــدور پروانــه ســاخت بنیــاد ملــی 

بــازی هــای رایانــه ای مجــوز تولیــد دریافــت کــرد.

حال بازی های 
رایانه ای وخیم است/ 

»سرعت شکنان«
 پاییز می رسند

http://mehrnews.com


پویـانمـایی

آوردن  دست  به  برای  تالش  نمونه های  قدیمی ترین 
توهم حرکت در طراحی ایستا را می توان در نقاشی های 
حیوانات  که  جایی  در  کرد،  پیدا  غارها  نوسنگی  دوران 
با چندین شکل پای روی هم افتاده مجسم شده اند، که 
است.  حرکت  احساس  رساندن  برای  کوششی  آشکارا 
سفالینه ای متعلق به مردم شهر سوخته یافت شده است 
که نقوش روی این جام، تکرار هدفمندی دارد و حرکت 
را نشان می دهد. تکراری که پایه و اساس هنر انیمیشن 

است. امروز 
امروز پویانمایی، شاخه ای جدی در هنر است و طرفداران 
خاص خود را دارد. هنری که هم کودکان و هم بزرگساالن 
مخاطب آن هستند.سومین شماره از مجله صنایع دستی 
»رنگو«،  پرداخته.  پویانمایی  تاثیرگذار  فیلم  چهار  ببه 
»شان گوسفنده«،»دوروتی و جادوگر شهر آز« و »پینگو« 

است.  پرداخته 
ای کاش روزی فیلمسازان ایرانی هم این ژانر را جدی 
بگیرند و از قالب پویانمایی برای ساخت فیلم ها و حتی 

ببرند.  بهره  ماندگار  و  جذاب  مجموعه های 
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انیمیشن »رنگو« محصول ســـال 20۱۱ است. 
فیلمی که هم بـــه عنوان بهترین انیمیشـــن 
ســـال شناخته شـــده و هم در شـــمار یکی از 
۱0 فیلم برتر ســـال 20۱۱ قرار گرفته اســـت.

فیلم »رنگو« موفق شـــد تا بـــا جذابیت های 
بصـــری، شـــخصیت آفرینی جـــذاب و خلق 
لوکیشـــنی متفاوت، مخاطب را جذب کند و با 
تکیه بر هنر فیلمســـازی و زیباشـــناختی و بعد 
فلســـفی اش، نظر مثبت منتقدان را نیز متوجه 

سازد. خود 
کارگردان این انیمیشـــن گور وربینســـکی با 
سابقه ســـاخت »دزدان دریایی کاراییب« است 
که فیلمـــش را برمبنای فیلمنامـــه ای از جان 
لـــوگان نویســـنده فیلم هـــای مطرحی چون 
»هوانورد« ســـاخته اســـت. وقتی پای دزدان 
دریایـــی به میـــان می آید اولیـــن نامی که به 
خاطر می آید جانی دپ اســـت و طبیعی اســـت 
که او نیـــز به جـــای نقش قهرمـــان اصلی 

به شخصیت  بی شـــباهت  انیمشـــن که  این 
ســـرخوش و بی خیـــال جک گنجیشـــکه 

باشد. زده  نیســـت، حرف 
شـــخصیت های این فیلـــم بیشـــتر از میان 
خزنـــدگان انتخاب شـــده اند. از شـــخصیت 
اصلی گرفته که یک آفتاب پرســـت اســـت تا 
بقیه که شـــامل آرمادیلو، مار و ... می شـــوند و 
همه در صحـــرا زندگی می کننـــد. هر یک از 
این موجـــودات البته نمادی از دنیایی هســـتند 
که نویســـنده کهنه کار و کارگـــردان خالق 
آن می خواهنـــد، خلق کنند و البتـــه همانطور 
که خودشـــان گفته اند »دنیایی بســـازند پر از 
اســـتعاره. اســـتعاره هایی که برای مخاطب هم 
جذاب هســـتند و او را به فکـــر یافتن بدیل ها 
می اندازد. فضایی که منتقـــدان هم از آن لذت 
می برنـــد. در دنیایـــی که حداکثـــر فیلم های 
کـــودکان و حتی بزرگســـاالن می تواند تعقیب 
و گریزی بامزه باشـــد، فیلمی آن هم انیمیشن 

در تالش برای طرح مفاهیم فلســـفی اســـت.
شـــخصیت رنگو به عنوان یک سوســـمار گیج 
و نادان هم بـــه خوبی می تواند بـــا آن چهره 
مضحکش، بچه هـــا و حتی بزرگترهـــا را به 
خنـــده وا دارد و در عین حال با تالشـــش برای 
یافتن مایه حیات و بـــا گفتارهای ره جویانه اش 
از مرشـــد و همراه و ... یاد کارلوس کاستاندا را 
زنده کند و از فلســـفه اگزیستانسیالیسم بگوید. 
گروه ســـازنده به این ترتیـــب در همراه کردن 
طیف وســـیع مخاطبانش موفـــق عمل کرده 
و بـــه همین دلیل هـــم فروش قابـــل قبول 
گیشـــه را در کارنامه دارد و هـــم امتیاز باالی 

را. منتقدان 
این انیمیشـــن محصولی از کمپانـــی پارامونت 
اســـت که با همکاری شـــرکت »صنعت نور 
و جادو« ســـاخته شـــده و تنها انیمیشنی است 
که تا ســـال ســـاخته شـــدنش پس از »هپی 
فیت« در ســـال 2006، موفق بـــه بردن جایزه 

اســـکار شـــد در حالی که متعلق بـــه کمپانی 
پیکســـار نبود. ایـــن اولین بار اســـت که این 
تولید  بلند  کامپیوتری  انیمیشـــن  کمپانی یک 
کـــرده و کارش به خوبـــی قابـــل رقابت با 
انیمیشـــن های کمپانی عظیم پیکســـار است.

ایـــن انیمیشـــن  ۱0۷ دقیقـــه ای که مارس 
20۱۱ )اســـفند ۱390( اکـــران شـــد، با دوبله 
به زبـــان فارســـی در تلویزیون ایـــران نیز به 

نمایـــش درآمد.
این فیلم که بـــا بودجـــه ۱35 میلیون دالری 
ساخته شـــد در نهایت اندکی بیشـــتر از 245 
میلیون دالر فـــروش کرد. امـــا نباید فراموش 
کرد »رنگو« در ســـالی اکران شـــد که »هپی 
فیـــت 2«، »ماجراهای تیتان«، »ماشـــین ها 
2«، »پاندای گنگ فـــو کار 2« و »ریو« اکران 
شـــدند و به همیـــن دلیل موفقیـــت آن قابل 
تقدیر اســـت. این انیمیشـــن نه تنها اسکار را 
برد بلکه بیشـــترین افتخارها را از نظر جوایز از 
آن خودش کـــرد و از این نظر فیلم اول ســـال 
شـــد. اما از نظر گیشـــه این »پاندا کونگ فو 
کار 2« بود که انیمیشـــن اول ســـال شد و در 
نهایت »رنگـــو« از این نظر در جایگاه ششـــم 

گرفت. قرار 
»رنگو« از سویی داســـتانی سرراست و اکشن 
دارد و از ســـوی دیگر در الیـــه های دیگرش، 
می تواند مخاطب را ســـاعت ها به رمزگشـــایی 

کند. وادار 

قصه از کجا شروع شد؟
سوســـماری در یـــک محیط بســـته زندگی 
می کند تـــا هر روز افـــراد زیادی را ســـرگرم 
کند. تماشـــاچیان از حـــرکات و هنرنمایی این 
سوســـمار لذت می برنـــد و برایش دســـت 
تکان می دهنـــد. اما یـــک روز بـــر اثر یک 
سانحه کوچک، خانه شیشـــه ای او می شکند 
و او رها می شـــود. حـــاال آزاد اســـت تا هرجا 
کـــه می خواهد بـــرود. اما این سوســـمار تابه 
حـــال دنیایی خـــارج از محل زندگـــی اش را 
تجربـــه نکـــرده، بنابراین تصمیـــم می گیرد 
به  یـــک گورکـــن متفکر  به توصیه هـــای 
بیابان هـــای خشـــک ســـفر کند تـــا اصل 
خویـــش را بیابـــد. او بعد از رســـیدن به یک 
بیابان بـــی آب و علف با یک سوســـمار ماده 
به نام بینز آشـــنا می شـــود که قصـــد دارد 
مزرعه پـــدر خـــدا بیامـــرزدش را از چنگال 
افـــرادی که قصد فروشـــش آنجـــا را دارند، 
نجات دهـــد. او برای کمک بـــه بینز تصمیم 
می گیرد با توجـــه به توانایی هـــای بالقوه ایی 
که در اجرای نمایش و بازیگـــری دارد، خود را 

در نقـــش کالنتر جدید شـــهر جـــا بزند.
او از اینجا نـــام »رنگو« را بـــرای خود انتخاب 
می کنـــد. به ایـــن ترتیـــب قهرمـــان وارد 
می شـــود: یک قهرمـــان غرب وحشـــی که 
ابایی نـــداردف بگویـــد که آمده سوســـمار 
ماده ای را از دســـت آدم بدها نجـــات دهد. اما 
رنگـــو نمی داند کالنتـــر بودن یعنـــی چه و 
فیلم های  دیگـــر  مثل  چیســـت.  وظایف اش 
وســـترن، گـــردن کلف های این شـــهر هم 
ندارند شـــهر مامـــور قانون  اصال دوســـت 
داشـــته باشـــد. آن هم شـــهری که اسمش 

»درت« بـــه معنی »کثافت« اســـت.
امـــا او خودش را بـــا جامعه و ســـنت های آن 
می شـــود،  جماعت  همرنگ  می دهـــد.  وفق 
ادای آنهـــا را در مـــی آورد، مثل آنهـــا رفتار 

گزارش از مازیار معتمدی

آمریکایی ها با »رنگو« تاریخ سازی می کنند/ 
قصه آفتاب پرست وراج
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پویــانمــایی

می کند و داســـتان هایی را برایشـــان تعریف 
می کند که دوســـت دارند بشـــنوند و محبوب 
آنها می شـــود. اما شهر یک مشـــکل بزرگ 
دارد: بی آبـــی. تمـــام ذخیـــره آب در بانک 
نگهـــداری می شـــود و کفاف مـــدت کمی 
را می دهـــد. شـــهردار شـــهر، الک پشـــت 
ســـالخورده و با تجربه ای اســـت که از عمرش 
درس های زیـــادی گرفته اســـت، مثال اینکه 
تمام آب شـــهر را بـــه جایی دور از شـــهر و 
خارج از دســـترس مردم هدایت کنـــد و تمام 
آن را ذخیره می کند تا از ســـرمایه به دســـت 
آمده اش برای آینـــده ســـرمایه گذاری کند و 
از طرف دیگـــر زمین های مردم شـــهر را به 
راحتی از چنگشـــان در مـــی آورد. او برای این 
کار، گروهـــی خالفکار و باج بگیـــر راه انداخته 
و از هیـــچ کاری برای رســـیدن به مقصدش 
کوتاهی نمی کنـــد. درواقع شـــهردار به فکر 

رســـیدن به اهداف خودش اســـت.
رنگو مامـــور می شـــود آب دزدیده شـــده را 
به شـــهر برگرداند امـــا مار که یار شـــهردار 
اســـت، دســـت او را رو می کند و رنگو مجبور 
می شـــود اعتراف کند که تا حاال داشـــته دروغ 
می گفته و در نهایت شـــهر را تـــرک می کند. 
اما او بـــه زودی می فهمد که این الک پشـــت 
شـــهردار بود کـــه آب را کنتـــرل می کرد تا 
بـــرای خودش شهرســـازی کند. او به شـــهر 
کاکتوس ها،  همـــکاری  بـــا  و  برمی گـــردد 
خفاش ها و دوســـتان دیگرش آب را روی شهر 
جدید شـــهردار می بندد. امـــا در نهایت گرفتار 
شـــهردار و مار می شـــود. او در یک ظرف آب 
بیرون  موفـــق می شـــود  زندانی می شـــود، 
بیاید و با اســـتفاده از اختالفی کـــه بین مار و 

شـــهردار پیش آمده، او را از بیـــن می برد.

شخصیت پردازی
رنگو: شـــخصیت رنگـــو که جانـــی دپ به 
جـــای او صحبت می کند، سوســـمار دســـت 
و پاچالفتـــی ای اســـت که بعضـــی مواقع از 
همـــه باهوش تر می شـــود. تمام بـــار کمدی 
فیلم روی این سوســـمار اســـت و تقریبا تمام 
شـــوخی های فیلـــم هـــم از زبـــان او خارج 
یادآور  را  این شـــخصیت  می شـــود. خیلی ها 
شخصیت جک اســـپارو در فیلم »دزدان دریایی 
کارائیب« دانســـتند. هم به دلیـــل بازی جانی 
دپ که به نوعی همـــان لحن و رفتـــار را به 
این شـــخصیت وام داده و هم بـــرای این که 
کارگردان مشـــترکی بین ایـــن دو فیلم وجود 

دارد.
این آفتاب پرســـت ســـبز رنگ، با چشم های 
ورقلمبیده بر آمده و گردن درازش از یک ســـو 
می خواهـــد در نقـــش قهرمان های وســـترن 
فـــرو بـــرود، و از ســـوی دیگـــر می خواهد 
مخاطبان کم ســـن و ســـالش را با خود همراه 

. کند
شـــهردار: الک پشـــت پیر صحرایی، عنصر 
اصلی منفی داســـتان اســـت. او موذی، مظلوم 
نمـــا و ظاهر فریب اســـت. پیر و بـــا حوصله، 
بســـیار باهوش و سیاســـتمدار هم هست و با 
اراده و بـــا اســـتقامت، آرام و اهـــل گفت وگو 

می برد. پیـــش  را  کارهایش 
مار : ماربزرگ که کالهی ســـیاه بر ســـر دارد، 
ماری بدذات اســـت که در همـــه فیلم برای 
رنگو دردســـر درســـت می کند. او خشـــن و 
ناآرام و جنگ طلب و بســـیار رادیکال اســـت 

و قاطـــع و محکم عمـــل می کند.

صداسازی انیمیشن
در ایـــن فیلم در کنـــار صدای شـــخصیت 
اصلی که بـــا حضور جانی دپ شـــکل گرفته، 
گورکـــن با صـــدای آلفـــرد مولینـــا، بینز با 
صدای ایســـال فیشر، الک پشـــت با صدای 

بیل نیگـــی، جـــان گرفته اند.
در بیشـــتر فیلم هـــای انیمیشـــن، صـــدای 
هنرپیشـــه ها به طـــور جداگانـــه ضبط می 
انیمیشن  ســـاخت  هنگام  وربینســـکی  شود. 
رنگو از بازیگرانش خواســـت تـــا در محیطی 
واقعی، نزدیک به فضای مشـــابه انیمیشـــن، 
بـــازی کنند تا صدایشـــان را با بـــازی واقعی 
ضبط کنـــد و عالوه بـــر این، او بـــا این کار 
توانســـت خودش را نیز در فضـــای واقعی فیلم 
قرار دهـــد و از زوایـــای واقعی تـــری به این 

کند. نگاه  انیمیشـــن 

استعاره های متعدد
ابتـــدای فیلم »رنگـــو«، داخل یک ماشـــین 
درحال حرکت اســـت و خط طوالنـــی جاده، 
چون خطی شـــرق و غـــرب جهـــان فیلم را 
جدا می کنـــد. یـــک آرمادیلو )یـــا گورکن( 
می خواهـــد از شـــرق جاده به ســـمت غرب 
برود. او اولین دوســـت رنگو اســـت که او را به 
ســـمت آب و شـــرق جاده راهنمایی می کند 
و خودش به غـــرب به دنبال روح ســـرزمین 
غرب مـــی رود. آرمادیلو، روح ســـرزمین غرب 
را به روشـــنفکری سوار بر درشـــکه مرمری 
با نگهبـــان های طالیـــی تعبیـــر می کند 
و بـــه رنگو می گویـــد: اگر مـــی خواهی آب 
پیدا کنـــی، اول باید خاک پیدا کنـــی و برای 

رســـیدن به مقصد، ســـایه ات را دنبال کن.
آب در فیلـــم رنگو همـــان ســـرمایه، پول و 
ثروتی اســـت که همیشه سعی شـــده توسط 
افراد معـــدودی از جامعه و متعلـــق به طبقه ای 
خـــاص در جهت اهداف ســـود آور، جمع آوری 
و بـــرای پر کردن بیشـــتر جیب هـــای همان 

طبقه خاص ســـرمایه گذاری شـــود.

فیلم اشـــاره ای هم به به تک چشـــم جهان 
بیـــن دارد. جایی که اهالی شـــهر از تونل های 
زیـــر زمینی به دنبال ســـارقین آب هســـتند. 
تا اشـــاره ای به فراماســـونری و تالش برای 
کســـب ســـرمایه از طرق سیاســـی و به هر 

بکند. طریق دیگـــری 
روح ســـرزمین غـــرب، مـــرد ســـیاهپوش 
روشـــنفکری اســـت که نوید قهرمان بودن را 
به رنگـــو می دهـــد و برایش، حـــق انتخاب 
داشـــتن را قایل می شـــود. انتخاب، اولین قدم 
اســـت. انتخاب سرنوشـــتی که فراری از آن 
نیســـت و خودش باید راهـــش را انتخاب کند.
رنگو تجربیـــات خـــودش را در انتهای فیلم 
اینگونـــه بیان می کنـــد: زمانی می رســـه که 
به خودتـــون شـــک می کنید. وقتـــی که از 
بلندی های زندگی احســـاس زجر  پســـتی و 
می کنیـــد. این لحظـــه رو یادتون باشـــه. منو 
یادتون باشـــه و یادتون باشـــه روح واقعی در 

داره. ما وجـــود  همه 

کیفیت انیمیشن
از لحـــاظ گرافیکـــی »رنگـــو« یکـــی از 
بهترین های انیمیشـــن ها شـــناخته شده است. 
کیفیـــت بافت هـــا بی نظیر خوانده شـــده که 
می تـــوان اوج ظرافت و چهره پـــردازی واقع 
بیشـــتر شـــخصیت های  در چهره  را  گرایانه 
داســـتان تشـــخیص داد. البته خـــود رنگو به 
طبع از شـــخصیت های دیگـــر پرجزییات تر 

است. شـــده  تصویر 
بســـیار  کامپیوتری  انیمیشـــن  یک  »رنگو« 
خوش ســـاخت بـــا ضریـــب دقت بســـیار 
باالســـت. جزییات رعایت شـــده در انیمیشن 
از ســـایه ها گرفته تا حرکات دهـــان و مناظر 
پس زمینه انیمشـــن با ریزبینی بســـیار زیادی 
طراحی شـــده اند. رنگـــو با اتکا بـــه قدرت 
فنی گاه مرز بیـــن واقعیت و انیمیشـــن را در 

می شـــکند. هم 
یکی دیگـــر از جلوه های چشـــم نـــواز فیلم 
نورپردازی آن اســـت. با توجه بـــه اینکه مکان 
وقـــوع اتفاقات فیلـــم در یک بیابان ســـوزان 

اســـت، بالطبع نورپـــردازی باید بـــه بهترین 
شـــکل ممکن انجام می شـــد. در این زمینه 
این انیمیشـــن توانســـته اســـت آن را همانند 
فیلم های وســـترن - اســـپاگتی که در آنها نور 

یکی از عناصر مهم اســـت، شـــکل بدهد.

موسیقی فیلم
گور وربینســـکی، نمـــا به نمـــای »رنگو« را 
از موســـیقی های حیات بخش وســـترن پر 
کرده اســـت. به همیـــن دلیل یکـــی از جوایز 
متعدد فیلـــم نیز جایزه موســـیقی برای هانس 
زیمر است که از ســـوی ASCAP Film به 
آن اهدا شـــده اســـت. هانس زیمر با استفاده 
بجا از تم های موســـیقی فیلم های وســـترن 
ســـرجیو لئونـــه کمک بســـیار زیـــادی به 
فضاســـازی این انیمیشـــن کرده اســـت. این 
رویه در بعضی از ســـکانس ها به شدت جذاب 
است و در برخی ســـکانس های موسیقی متن 
به خودی خـــود، در فیلم باعـــث ایجاد فضای 
کمیک می شـــود ولـــی هیچـــگاه بی مزه و 

احمقانـــه به نظـــر نمی آید.

نقد محتوایی فیلم
»رنگـــو« در طبقه بنـــدی ژانر، بـــه وضوح 
فیلم وســـترن اســـت با تمامی ویژگی های 
ظاهری و مختصات اش. شـــهری دور افتاده در 
میانه کویری بـــی آب و علـــف، بناهای نیمه 
ویران، مردم در ســـتم که باید یکـــی بیاید و 
تغییری برایشـــان به وجود بیـــاورد، یک حاکم 
ظالم و اســـتعمارگر، مزدورهـــا و آدم کش ها و 
ســـرانجام غریبه ای که می رود تـــا همه چیز 
را عوض کند. تا اینجای کار درســـت اســـت 
اما تفاوتـــی که وجـــود دارد این اســـت که 

نیســـت. وین  جان  »رنگو« 
او دقیقا روی ســـکه قهرمان وسترن است. کم 
حرفی، با قدرت بودن، هفت تیرکشـــی ... او از 
هیچکـــدام اینها بهره ای نبـــرده. او یک آفتاب 
پرســـت معمولی و وراج اســـت. او از دنیا هیچ 
خبـــری ندارد و تـــازه از خانه شیشـــه ای خود 
بیرون آمده اســـت. و اینجاســـت که شوخی 
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کارگـــردان و نویســـنده بامزه تر از همیشـــه 
اســـت: قهرمان دنیای امروز بایـــد یک آفتاب 
پرســـت باشـــد که بتواند به هررنگی درآید تا 
بتواند بـــا آدم بدها مقابله کنـــد. او نباید هفت 
تیرکشـــی چاالک باشـــد، زور بـــازو هم الزم 
نیســـت و تا حاال فقط به یـــک ماهی بیجان 

است. کرده  محبت  احســـاس 
رنگـــو در ابتدای فیلـــم تصویـــری از یک 
قهرمان اســـت اما در انتها، بـــه قهرمانی اصیل 
بدل می شـــود. قهرمانی که حـــال دیگر آرام 
و کـــم حرف اســـت، اما جســـور و عدالت جو 

نیز شـــده است.
نویســـنده و کارگردان این فیلـــم همه چیز را 
برپایه سمبولیســـم بنا کرده اند و گره داســـتان 
را برمبنای آزاد کردن آب قـــرار داده اند. در این 
شـــهر بیابانی، آب مایه حیات اســـت. مردم آب 
ندارند. حاکم شـــهر آب را در اختیار گرفته، آدم 
بدها هم دنبـــال آب هســـتند و قهرمان هم 

باید آب را به مـــردم برگرداند. اما به ســـادگی 
و با توجـــه به لوله هایی که گاه و بیگاه نشـــان 
داده می شـــوند، می توان از معنای معمول آب 
به عنوان عامـــل اصلی درگیری هـــا در هزاره 
ســـوم گذشـــت و گریزی به دنیـــای امروز 
زد و بـــه جای آن نفـــت را به عنـــوان عامل 

کرد. جایگزین  درگیری هـــا 
جـــان لـــوگان فیلمنامه نویس چیره دســـتی 
اســـت کـــه فیلم هایـــی مثـــل »هوگو«، 
»آخریـــن  و  »گالدیاتـــور«  »هوانـــورد«، 
ســـامورایی« را در کارنامـــه دارد و بـــه خوبی 
دیالوگ های فلســـفی اش را در دل داســـتان 
جای کرده اســـت و در عین حـــال می خواهد 

بـــه این ســـوال پاســـخ دهد کـــه »من که 
رنگو  انیمیشن  اساســـی  پرســـش  هستم؟«. 
حـــول این ســـوال فیلســـوفانه می چرخد. در 
سکانســـی از فیلم، رنگو پس از دیـــدار با روح 
غرب جواب این پرســـش را می گیـــرد. روح 
ســـرزمین غرب می گوید :مهم نیســـت آنها 
تو را چه مـــی نامنـــد. مهم این اســـت که 

اعمال انســـان، او را می ســـازد .
ــر  ــوگ هــا در دهــان دو کاراکت ــن دیال بیشــتر ای
گورکــن و شــهردار گذاشــته شــده اند. در ابتــدای 
ــرد  ــای کل و خ ــاد دان ــه نم ــن ک ــم گورک فیل
ــو  ــه رنگ ــی ب ــالت متفاوت ــت جم ــی اس عموم
می گویــد: »مــن دنبــال روح غــرب مــی روم کــه 
ســوار بــر کالســکه مرمــر اســت و نگهبان هــای 
ــه  ــد«. در ادام ــت می کنن ــی از آن محافظ طالی
ــت  ــرب کلین ــور از روح غ ــه منظ ــم ک می بینی
ایســتوود اســت و نگهبان هــای طالیــی همــان 
ــول  ــه در ط ــت ک ــکاری اس ــزه اس ــار جای چه

فعالیــت هنــری اش دریافــت کرده اســت. شــاید 
ــت  ــرب را محافظ ــه غ ــت ک ــوود اس ــن هالی ای

می کنــد.
»رنگـــو« در حالـــی کـــه ادای دینـــی به 
ژانر وســـترن دارد تا یـــادآور تاریخ نداشـــته 
آمریکایی هـــا باشـــد، از طرف دیگر مســـایل 
سیاســـی اخیر ایـــاالت متحده را بـــا کمال 
ظرافت مطـــرح می کند، قهرمانی می ســـازد 
که واقعـــی نیســـت و مثل فیلســـوف ها در 
برابـــر مدرنیته شـــهردار هم می ایســـتد و از 
زندگی عـــادی مردم دفـــاع می کنـــد.  او در 
برابر الک پشـــت که نماد قوانیـــن اجتماعی 
و مجریـــان قانون اســـت و با ســـرعت زیاد، 

تجارت جهانـــی را در هدف دارد می ایســـتد و 
فیلم در عین حال این شـــخصیت را در نمادی 
کامال متضاد یعنی الک پشـــت مجسم کرده 
است تا نشـــان دهد چقدر از ســـرعت واقعی و 

زیربنایی دور اســـت.  
رنگو از باالی تپه نمایی از شـــهر الس وگاس 
را بـــا ســـاختمان های مـــدرن، آب و هوایی 
مناســـب و چمنزارهـــای زیبا می بینـــد. او با 
خود می گویـــد: آب را کنترل کنـــی همه چیز 

را کنتـــرل کردی.
در اینجا نیز نویســـنده و کارگـــردان نقبی به 
معنای شـــهر مـــدرن از نظر سیاســـتمداران 
زده اند: شـــهری که نماد قمـــار، الکل و همه 
نـــوع بی اخالقی اســـت. پوســـتر فیلم هم 
اشـــاره های زیادی به فیلم های ســـینمایی 
و چهره هـــای و افرادی دارد کـــه از آنها الهام 
گرفته اســـت: از هانتر تامپســـون خبرنگار و 
ســـالوادور دالی نقـــاش و کارلوس کاســـتاندا 

نویســـنده معروف، تا وسترن اســـپاگتی های 
ســـرجیو لئونـــه و »محله چینی ها« ســـاخته 

رومن پوالنســـکی.
یکی از نـــکات جالب توجه در مورد انیمیشـــن 
رنگو این اســـت که ایـــن انیمیشـــن اولین 
انیمیشـــن تاریخ ســـینما اســـت که به خاطر 
R ســـیگار کشـــیدن در فیلم ابتدا به آن درجه

ند. د ا د
داســـتان پر اســـت از اشـــاراتی به فلســـفه، 
تاریخ، مفهوم قهرمان، سیاســـت امـــروز و ... 
اما در آغاز راه ســـازندگان حـــرف اصلی را زده 
اند: انیمیشـــن »رنگـــو« با یـــک مونولوگ 
فوق العـــاده از زبـــان یک مارمولک شـــروع 

می شـــود که می گویـــد: مـــن می دونم که 
کیم، من ســـینمام، یک قهرمانـــم، خود جانی 

دپ.
 و بـــا چنین آغـــازی تکلیفـــش را با مخاطب 
معلـــوم می کند. شـــاید همه ایـــن ارجاعات 
یادآور قدرت ســـینما باشـــد و قدرت جادویی 
داســـتان پردازی آن. تجربه ای که با تماشـــای 
فیلم ها بـــه دســـت می آوریم، مثـــل همان 

اســـت. رنگو  تجربه 

منتقدان چه گفتند؟
فیلم، فیلم محبـــوب منتقدان بـــود. این فیلم 
با کســـب امتیاز 8۷ در ســـایت روتن تومیتوز 
جایگاه باالیی در این ســـایت به دســـت آورد. 
این ســـایت »رنگو« را باهـــوش، خالق و در 
عین حال ســـرگرم کننـــده خوانـــد و جانی 
دپ را برای دادن صدایـــی رنگارنگ و اجرایی 
دیگر  متاکرتیک  جذاب تحسین کرد. ســـایت 
ســـایت نقد فیلم نیز به آن امتیـــاز ۷5 از ۱00 

است. داده 

ریچـــارد کورلیـــس منتقـــد تایم: 
یک طنز زیـــرک و دانـــا. او ســـال 20۱۱ را 
برای ســـاخته شـــدن »رنگو« ســـالی غنی 
از نظر انیمیشـــن خوانـــد و آن را عالی ترین و 

جذاب تریـــن در نـــوع خـــود نامید.

فیلم  یـــک  از رایو ملی:  باب موندلـــو 
واقعی برای دوســـتداران فیلـــم. فیلمی که این 

ژانـــر را دوباره زنده کرده اســـت.

فرانـــک لـــووک از فیلـــم ژورنال 
اینترنشـــنال: فیلمـــی یـــادآور کارلوس 
کاستاندا، ســـرجیو لئونه، چاک جونز و »محله 
فیلم های  از  کودکانـــه  نمونـــه ای  چینی ها«، 
کوئنتیـــن تارانتینو. بدون خشـــونت و البته پر 

از لحظه هـــای بـــزرگ و واقعی.

راجر ایبرت از شـــیکاگو سان تایمز: 
چهار ســـتاره از چهـــار حق این فیلم اســـت. 
یک نـــوع معجـــزه اســـت: یـــک کمدی 
که  باهوش  برای ســـینماروهای  انیمیشـــنی 
شـــگفت انگیز ســـاخته شده اســـت. طنزآمیز 
اســـت و به فیلم  انیمیشن کالســـیک فضا و 

چشـــم انداز متفاوتـــی می دهد.

استریت  وال  از  اســـترن  مورگن  جو 
از نظر جنبه های بصری،  درخشـــان  ژورنال: 
با دیالوگ هایی که اصال نمایشـــی نیســـتند...

نویسنده و کارگردان رنگو 
همه چیز را برپایه سمبولیسم 

بنا کرده اند و گره داستان 
را برمبنای آزاد کردن 

آب قرار داده اند. در این 
شهر بیابانی، آب مایه حیات 

است. مردم آب ندارند. 
حاکم شهر آب را در اختیار 

گرفته، آدم بدها 
هم دنبال آب هستند و 

قهرمان هم باید آب را به 
مردم برگرداند|

پویــانمــایی
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ــان  ــه »ش ــدی ماجراجویان ــینمایی کم ــم س  فیل
بــه  و  اســت  محصــول 20۱5  گوســفنده« 
کارگردانــی مــارک برتــون و ریچارد اســتارزاک و 
بــر مبنــای فیلمنامــه ای که خودشــان نوشــته اند، 

ــت. ــده اس ــاخته ش س
 ایــن انیمیشــن صامــت کــه از ســوی منتقــدان 
بــا اقبــال روبــه رو شــده و آن را یــادآور روح 
باســتر کیتــون، هارولــد لویــد و چارلــی چاپلیــن 
ــه  ــفید مزرع ــفند س ــرای گوس ــد، ماج خوانده ان
ــس  ــد، پ ــی کن ــد تفریح ــه می خواه ــت ک اس
تصمیــم مــی گیــرد کشــاورز، کاروان و گلــه را از 
تپــه تنــد عبــور داده و بــه شــهر بــزرگ ببــرد در 
ماجراهایــی کــه برایشــان و گلــه اتفــاق می افتــد 
تنهــا فکــری کــه در ســر آنهاســت بازگشــت بــه 

ــه اســت. چمــن ســبز خان
از  کــه  گوســفنده«  »شــان  شــخصیت 
و حتــی  کــودکان  انیمیشــن های محبــوب 
مجموعــه  از  واقــع  در  اســت،  بزرگســاالن 
انیمیشــن »شــان د شــیپ« گرفتــه شــده اســت. 
ــنی  ــریال انیمیش ــن س ــت ای ــال موفقی ــه دنب ب
ســازندگان آن تصمیــم گرفتنــد تــا یــک 
ــن ماجراهــا  ــای ای ــر مبن ــز ب ــم ســینمایی نی فیل
بســازند. ســریال »شــان گوســفنده« کــه بــا نــام 
ــش  ــز پخ ــران نی ــون ای ــال« از تلویزی ــره ناق »ب
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــه ای انگلیس ــد، مجموع  ش
صــورت اســتاپ موشــن تهیــه شــده و شــهرت 
در  ویژگی هــا  ایــن  همــه  دارد.  بین المللــی 
نســخه ســینمایی آن نیــز رعایــت شــده اســت.
ــه  ــه ک ــن مجموع ــده ای ــع تهیه کنن ــا در واق م
انیمیشــن  انیمیشن ســازی آردمــن  شــرکت 
ــه  ــه ب ــا توج ــز ب ــریال را نی ــن س ــت، همی اس
موفقیــت محصــول قبلــی ایــن کمپانــی یعنــی 
مجموعــه تلویزیونــی »واالس و گرومیــت« 
ســاخت. »واالس و گرومیــت« کــه نســخه 
ســینمایی آن موفــق بــه دریافــت جایــزه اســکار 
بهتریــن انیمیشــن ســال شــد و فــروش باالیــی 
در جــدول گیشــه نمایش ســینماهای جهــان کرد، 
دارای شــخصیت گوســفندی بــود که توجــه زیادی 
ــن شــد کــه شــرکت  ــود و همی ــرده ب ــب ک را جل
ــان« را  ــی »ش ــخصیت یعن ــن ش ــازنده اش ای س
ــد  ــه عنــوان نقطــه تمرکــز یــک ســریال جدی ب

ــتاره  ــاال س ــخصیت ح ــن ش ــرد. ای ــاب ک انتخ
ــم شــده اســت. ــینمایی ه ــم س ــک فیل ی

آردمــن  انیمیشن ســازی  معتبــر  شــرکت 
ــا  ــفنده« را ب ــان گوس ــه »ش ــن مجموع انیمیش
همکاری شــبکه BBC و دو شــرکت فیلمســازی 
ــان«  ــت. »ش ــرده اس ــد ک ــه و تولی ــی تهی آلمان
ــخصیت  ــوش، ش ــا بازیگ ــاکت ام ــفند س گوس
ــه  ــل مجموع ــینمایی، مث ــم س ــن فیل ــی  ای اصل
انیمیشــنی آن دســت بــه ماجراجویی هــای 

خنــده داری زده اســت.

نگاهی به مجموعه انیمیشن
اولیــن اپیــزود »شــان گوســفنده«، مــارس 
ــراوان  ــه ف ــورد توج ــت و م ــن رف 200۷ روی آنت
تماشــاگران قــرار گرفــت. به همیــن دلیــل تولید 
فصــل دوم نیــز در دســتور کار قــرار گرفــت و در 
مجمــوع 80 اپیــزود هفــت دقیقــه ای، تــا اواخــر 
ــبکه های  ــد. ش ــش درآم ــه نمای ــال 20۱0 ب س
ــن  ــان ای ــور جه ــش از ۱80 کش ــی بی تلویزیون
ــد  ــش خریدن ــش و پخ ــرای نمای ــه را ب مجموع
و بســیاری از شــرکت ها بــا الهــام از ایــن 
ــای  ــاخت مجموعه ه ــه س ــت ب ــه، دس مجموع

ــد. ــد زدن جدی
محــل وقــوع قصه هــای مجموعــه یــک 
ــر  ــفند س ــدادی گوس ــه تع ــه آرام اســت ک مزرع
ــر کــه گاهــی اوقــات کارهایشــان حتــی  ــه زی ب
احمقانــه بــه نظــر می رســد و در راس آنهــا شــان 
ــی  ــی را تشــکیل م اســت، شــخصیت های اصل
ــور  ــه حض ــن مجموع ــم در ای ــا ه ــد. آدم ه دهن
ــه  ــگ و گرب ــون س ــر چ ــات دیگ ــد و حیوان دارن
ــن  ــا ای ــد. ام ــی دارن ــه یادماندن ــور ب ــم حض ه
گوســفندها هســتند کــه حــرف اصلــی را در ایــن 

مجموعــه می زننــد.
ــل  ــات مث ــن حیوان ــر انیمیشــن ها، ای ــل دیگ مث
ــه را  ــای قص ــد و ماجراه ــار می کنن ــا رفت آدم ه
ــق شــده  ــت کمــدی خل ــد. موقعی ــش می برن پی
و تضادهایــی کــه بیــن شــخصیت های قصــه بــا 
ــا محیطــی کــه در آن زندگــی  یکدیگــر و نیــز ب
می کننــد، ایجــاد می شــود یــک کمــدی نــاب و 
شــاد را فراهــم می کنــد. از آن نــوع کمدی هــای 
ــه کــه مخاطــب چــه کــودک و چــه  ماجراجویان

بزرگســال را بــه دنیــای خــود می کشــد و در 
ــد مشــکالت  نهایــت ایــن شــان اســت کــه بای
ــیوه های  ــه ش ــه ب ــد و البت ــل کن ــل و فص را ح
ــادل  ــت تع ــه حال ــرایط را ب ــودش ش ــاص خ خ

ــد. بازگردان
وفقیــت ایــن ســریال بــه حــدی بــود کــه در مــاه 
ــه  ــم روی صحن ــش آن ه ــارس 20۱۱، نمای م
رفــت و در قالــب یــک نمایــش موزیــکال یــک 
ــان  ــال مخاطب ــا اقب ــه، ب ــل دقیق ــاعت و چه س
ــازی  ــک ب ــدن ی ــازار آم ــه ب ــد. ب ــه رو ش روب
ــز  ــر اســاس ایــن شــخصیت ها نی ــری ب کامپیوت
نشــان دهنــده ابعــاد موفقیــت ایــن ســریال بــود.

ساخت فیلم چطور کلید خورد؟
ــه  ــا ژانوی ــن موفقیت ه ــه ای ــه هم ــه ب ــا توج ب
ــروع  ــن ش ــرد آردم ــالم ک ــی اع 20۱۱ بی بی س
بــه ســاخت فیلــم بلنــد ســینمایی کــرده و ایــن 
اکــران می کنــد.  یــا 20۱4  را 20۱3  فیلــم 
ایــن فیلــم ســرانجام قــرار شــد 20 مــارس 
ــی  ــه راه ــود و خالصــه 6 فوری ــران ش 20۱5 اک
ســینماهای بریتانیــا شــد. ایــن فیلــم در آمریــکا 
ــاه آگوســت راهــی ســینماها خواهــد شــد. در م

قصه از کجا شروع شد؟
داســتان فیلــم ماجراهــای شــان، بیتســر و گلــه 
را تعریــف می کنــد کــه بــه شــهر بــزرگ 
می رونــد تــا مزرعــه دار را نجــات دهنــد. 
ــورده  ــه ســرش خ ــه ب ــه ای ک ــا ضرب کشــاورز ب
دچــار فراموشــی شــده و در عیــن حــال برشــی 
از خاطــرات اصلــی اش را حفــظ کــرده اســت. اما 
ــا بیســتر زندانــی می شــود.  شــان هــم اســیر و ب
آنهــا بــا خلــق مجموعــه ای از حماقت هــا و 
ــد و  ــرار می کنن ــان ف ــاص خودش ــای خ روش ه
ــوان  ــه عن ــاال ب ــد. او ح ــدا می کنن ــاورز را پی کش

ــت. ــیده اس ــهرت رس ــه ش ــگر ب آرایش
ــت  ــه دس ــب ب ــی جال ــم خیل ــهرت ه ــن ش ای
ــره  ــک چه ــر ی ــوی س ــتباه م ــه اش ــده: او ب آم
مشــهور را مثــل چیــدن پشــم اصــالح کــرده و 
ــا  ــد. ام ــان را می چین ــم ش ــرده دارد پش ــر ک فک
ــک  ــوان ی ــه عن ــه و ب ــال کار او گرفت ــر ح در ه
آرایشــگر مشــهور شــناخته شــده اســت. او دیگــر 

ــس از  ــان پ ــی آورد و ش ــر نم ــه خاط ــان را ب ش
ــردد ــاز می گ ــته ب ــا او، دلشکس ــورد ب برخ

ــه  ــرح ریخت ــک ط ــه ی ــا گل ــت ب ــا در صحب ام
ــد،  ــرای خــواب رفتن ــا وقتــی همــه ب می شــود ت
ــه  ــه حوم ــد و او را ب ــه دار را بدزدن ــروه مزرع گ
ــز درســت  ــه چی ــد. ســرانجام هــم هم بازگردانن
می شــود و آنهــا بــه خانــه بــاز می گردنــد.

صداپیشگان
هــر چنــد بزرگتریــن مزیــت ایــن فیلــم 
ــم دارای  ــن فیل ــا ای ــودن آن اســت، ام صامــت ب
ــه  ــزوم ب صداپیشــگانی اســت کــه در صــورت ل
جــای شخصیت هایشــان بــع بــع می کننــد 
ــد.  ــی کنن ــد م ــای الزم را تولی ــر صداه و دیگ
ــن  ــی در ای ــای کالم جای ــه معن ــوگ ب ــا دیال ام
انیمیشــن نــدارد. حتــی شــخصیت های انســانی 
قصــه هــم ماننــد ســریال تلویزیونــی حرفــی بــه 

زبــان نمی آورنــد.
ــانه ها  ــم و نش ــن عالئ ــوگ، ای ــت دیال  در غیب
و حــرکات خــاص و بانمــک شــخصیت های 
ــات و  ــان احساس ــه بی ــه ب ــت ک ــه اس مجموع
ــردازد و حــس  ــن شــخصیت ها می پ عواطــف ای
و حــال درونــی و روحیــه آنهــا را آشــکار می کنــد. 
کار صداســازی ایــن انیمیشــن با حضور جاســیتن 
فلچــر، جــان اســپارکز و امیــد جلیلی انجام شــده 
ــن  ــان اشــکری نویســنده موســیقی ای اســت. ای

ــم اســت. فیل

پیام انیمیشن
منتقــدان تلویزیونــی، اپیزودهای »شــان شــیپ« را 
ــروف اســلپ اســتیک  تلفیقــی از کمدی هــای مع
ــت  ــیک صام ــای کالس ــرن(  و کمدی ه ــزن ب )ب
ــاره  دنیــای ســینما خوانده انــد. همیــن دیــدگاه درب
فیلــم ســینمایی آن هــم حاکــم اســت و منتقــدان 
بــه ویــژه صامــت بــودن آن را نقطــه عطــف فیلــم 
ــنیدن  ــه ش ــازی ب ــی مخاطــب نی ــد. وقت خوانده ان
مجبــور  و  نــدارد  معمــول  فلســفه بافی های 
نیســت جــوک هــا و لطیفه هایــی را کــه در 
دهــان شــخصیت ها گذاشــته شــده گــوش کنــد، 
بلکــه بــه ســادگی از رفتارهــا و کمدی هــای طنــز 

ــرد. موقعیتــی لــذت مــی ب
ــوان  ــه عن ــه همیــن دلیــل از ایــن انیمیشــن ب ب
یــک فیلــم بــرای ســرگرمی صــرف یــاد 
ــی را  ــکات آموزش ــدارد ن ــعی ن ــه س ــود ک می ش
مــورد توجــه قــرار دهــد ضمــن ایــن کــه نــکات 
ــت  ــز در آن یاف ــی نی ــی و غیراخالق غیرآموزش

نمی شــود.
ــار کــه شــان، شــخصیت اصلــی  در واقــع هــر ب
ــد،  قصــد دارد از کمــک دوســتانش اســتفاده کن
حماقــت آنهــا ســبب می شــود تالش هــا و 
ایده  هایشــان بی نتیجــه شــود و حاصــل کار 
خراب تــر هــم بشــود. ویژگــی اصلــی ایــن 
فیلــم ایــن اســت کــه شــخصیت مثبــت و منفی 
کلیشــه ای در آن وجــود نــدارد، بلکــه رویدادهــا و 
نــوع رفتــار شــخصیت ها در قبــال آنهاســت کــه 

ــد. ــق می کن ــی خل ــای جالب ماجراه
حتــی صفاتــی همچــون حماقــت و ســاده لوحی 
از  بخشــی  ویژگی هــای  عنــوان  بــه  هــم 
و  می کنــد  جذابیــت  ایجــاد  شــخصیت ها 
داســتان را از بــردن بــه نقطــه تقابــل خیــر و شــر 
ــژه ای  ــت وی ــادگی و صمیمی ــد و س ــی کن دور م
بــه آن مــی بخشــد، همــان ویژگــی کــه موجــب 
می شــود منتقــدان یــک دســت، قصــه را گــرم و 

ــد. ــان بخوانن درخش

»شان گوسفنده« 
و رفقایش به شهر 

می روند
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پویــانمــایی

آز:  »افســانه های  بعــدی  ســه  انیمیشــن 
بازگشــت دوروتــی« کــه بــه عنــوان »دوروتــی 
انیمیشــن  می شــود،  شــناخته  هــم  آز«  از 
کامپیوتــری موزیــکال آمریکایی-هنــدی اســت 
کــه بــر اســاس کتابــی از راجــر اســتنتون بائــوم 
ــنده  ــوم نویس ــک بائ ــا فران ــده، ام ــاخته ش س
کتــاب اصلــی ایــن مجموعــه بــا عنــوان 

»جادوگــر شــهر آز« اســت.
فرانــک پدربــزرگ راجــر اســت و بــا خلــق ایــن 
ــا انیمیشــن ها  جهــان داســتانی، موجــب شــد ت
ســاخته  آن  روی  از  متعــددی  فیلم هــای  و 
ــاس  ــر اس ــش را ب ــتان کتاب ــر داس ــود. راج ش
شــخصیت دوروتــی کــه پدربزرگــش بیشــتر از 
بقیــه بــه آن عالقــه داشــت، نوشــته و در عیــن 
حــال کــه شــخصیت های جدیــد خلــق کــرده، 
شــخصیت های قبلــی را هــم حفــظ کــرده 

ــت اس
فیلــم اصلــی »جادوگــر شــهر آز« از ســوی 
روزنامــه گاردیــن به عنــوان برتریــن فیلــم  
ــده و از  ــناخته ش ــینما ش ــخ س ــی تاری خانوادگ
فیلم هــای محبــوب اســت. »جادوگــر شــهر آز« 
یــک کالســیک آمریکایــی اســت کــه بــا وجود 
ــوز  ــش هن ــار کتاب ــال از انتش ــد س ــت ص گذش
ــوای  ــان دارد و محت ــر جه ــی در سراس مخاطبان
ســمبلیک آن و مفاهیمــی کــه در طــول تــالش 
و جســت و جــوی دوروتــی جــا گرفتــه، بســیار 
ــر  ــن اث ــم ای ــه فیل ــی ک ــت. زمان ــذار اس تاثیرگ
اکــران شــد، از آن بــه عنــوان بزرگ تریــن 
رویــداد پــس از ســفر چارلــز لیندبــرگ، هوانــورد 
آمریکایــی، در فرهنــگ عامــه آمریکایی هــا 

ــاد شــد. ی
ســامرتایم انترتینمنــت کــه زیــر مجموعــه ای 

ــتودیوز  ــا اس ــت و پران ــرز اس ــن پیکچ از آلپای
ایــن انیمیشــن جدیــد را تهیــه کرده انــد. 
ــی  ــن کارگردان ــل فی ــن  تی پیر و وی ــل س دانی
ــاس  ــر اس ــتند و آن را ب ــده داش ــر عه آن را ب
فیلمنامــه ای کــه توســط بــون رادفــورد، 
ــده  ــته ش ــر نوش ــاری گالس ــد کارول و ب رولن

ــاختند. ــود، س ب
ایــن انیمیشــن نخســتین بــار در ۱4 ژوئــن 
20۱3 در فرانســه و در فســتیوال بین المللــی 
ــد  ــش درآم ــه نمای ــی ب ــن آنس ــم انیمیش فیل
ــد.  ــران ش ــادا اک ــکا و کان ــد در آمری ــال بع و س
ایــن انیمیشــن 88 دقیقــه ای بــا نقدهــای 
ــل در  ــت کام ــدان و شکس ــی منتق ــی منف خیل
ــه  ــی ک ــد و در حال ــه رو ش ــس روب ــس آفی باک
ــا ۱8  ــد تنه ــاخت آن ش ــرف س ــون ص ۷0 میلی

ــرد. ــروش ک ــون دالر ف میلی

قصه از کجا شروع شد؟
ــی  ــرد یعن ــهر زم ــران ش ــرزمین آز، رهب در س
ــیر  ــین و ش ــگل نش ــی جن ــک، مردآهن مترس
بــزدل مــی فهمنــد کــه دلقــک بدجنــس 
جــاروی جادوگــر بدجنــس غــرب را کــه 
ــای  ــا آن میمون ه ــا ب ــت ت ــده اس ــرده، دزدی م
ــه  ــا توج ــود درآورد. ب ــرل خ ــه کنت ــده را ب پرن
ــد،  ــد می کن ــهر آز را تهدی ــه ش ــری ک ــه خط ب
مترســک تصمیــم می گیــرد تــا از اختــراع خــود 
ــرای احضــار  کــه یــک رنگیــن کمــان اســت ب
دوروتــی اســتفاده کنــد تــا بــا کمــک او بتوانــد 
ــای  ــا نیروه ــد ام ــظ کن ــاهی را حف ــن پادش ای
دلقــک بــه کاخ حملــه و بــا دســتگیری این ســه 

دوســت، آنهــا را زندانــی می کننــد.
ــادی  ــازس و در مزرعــه دوروتــی، گردب در کان

ــرده  ــاد ک ــل ایج ــودی کام ــک ناب ــر ی دیگ
ــان یــک مــرد لنــگ ادعــا  اســت. در ایــن می
می کنــد کــه ارزیــاب دولتــی اســت و مزرعــه 
ــه  ــه ب ــد ک ــی می فهم ــت. دوروت ــکار اس بده
ــن اخطــار  ــه همی همــه مزرعه هــای آن منطق
ــد  ــد بای ــا ببین ــد ت ــو راه می افت ــا توت شــده و ب
ــه رو  ــان روب ــن کم ــا رنگی ــد. او ب ــه کار کن چ
ــرد  ــه جــای شــهر زم ــا را ب ــه آنه می شــود ک
بــه شــهر آز می بــرد. دوروتــی بــا وایســر 
ــی  ــه نم ــد ک ــات می کن ــی مالق ــد عاقل جغ
ــرزمین آب  ــه س ــا ب ــد. آنه ــرواز کن ــد پ توان
نبــات می رونــد کــه همــه چیــز از جملــه 
ســاخته  شــکر  و  شــیرینی  از  مردمانــش 
ــا را دســتگیر  ــو آنه شــده اســت. مارشــال مال
خــوردن  منــع  قانــون  چــون  می کنــد 
چیزهــای آب نباتــی را رعایــت نکــرده اســت. 
قاضــی هــم آنهــا را گناهــکار می دانــد و 
وقتــی اســم او را می پرســند تــا گواهــی 
ــوند او  ــه می ش ــد، متوج ــادر کنن ــش را ص قتل
ــو هــم  دوروتــی اســت و آزادش می کننــد. مال
ــه  ــا هــم ب ــا ب ــدد ت ــه ایــن گــروه مــی پپیون ب
شــهر زمــرد برونــد و ژنــرال آب نبــات ســیب 

ــد. ــدا کنن را پی
ــن می رســد  ــه کشــور خوشــمزه چی ــی ب دوروت
و در آنجــا بــه کســب اجــازه از شــاهزاده 
خانمــی نیــاز دارد تــا از ســرزمین او عبــور 
کنــد. مالــو بــه عنــوان خواســتگار جلــو مــی رود 
ــدا  ــه ایــن ســرزمین را پی و گــروه اجــازه ورود ب
ــت ازدواج  ــم درخواس ــاهزاده خان ــد. ش می کنن
مالــو را رد می کنــد امــا از آواز خوانــدن او 
ــد  ــازه می ده ــروه اج ــه گ ــد و ب ــش می آی خوش
بــه شــرط همــراه شــدن او بــرای پیــدا کــردن 

پــل گمشــده مرتبط بــه شــهر آز، از ســرزمینش 
رد شــوند. آنهــا بــه شــهر زمــرد می رســند 
ــا  ــت و تنه ــروک اس ــا مت ــد آنج ــی می بینن ول
ــه  ــد ک ــور دارن ــا حض ــده آنج ــای پرن میمون ه
ــی  ــروه دوروت ــد. گ ــه می کنن ــروه حمل ــه گ ب
ــار  ــک آبش ــه ی ــه ب ــد ک ــاه می برن ــار پن ــه غ ب
می رســد. شــاهزاده خانــم از آبشــار ســقوط 
می کنــد و مالــو بــاالی ســر او می نشــیند و 
ســوگواری مــی کنــد و دوروتــی بــه تنهایــی بــه 
ســمت هــدف مــی رود. او بــا توتــو بــه دلقــک 
می رســند کــه قصــد دارد آنهــا را بکشــد. 
ــد و  ــدا می کن ــتانش را پی ــاره دوس ــی دوب دوروت
بــا هــم دلقــک را شکســت می دهنــد. دوروتــی 
در انتهــا نــزد عمــه و عمــو بــاز می گــردد 
ــظ  ــرای حف ــه ب ــد ک ــویق کن ــردم را تش ــا م ت
ــد. مــرد جاعــل  ــه هایشــان ایســتادگی کنن خان
ــه  ــه ب ــر دســتگیر می شــود و هم توســط کالنت

ــد. ــی پردازن ــهر م ــازی ش بازس

صداپیشگان و موسیقی
ــی،  ــم بلوش ــورت، جی ــن ش ــکل، مارتی ــی مای ل
ــنی  ــو دس ــی، هی ــگان هیلت ــر، م ــی گرام کلس
ــوان صداپیشــه در  ــه عن ــک اســتوارت ب و پاتری

انیمیشــن حضــور داشــته اند.
دلقــک بــا صــدای مارتیــن شــورت، جــن 
ــا  ــر ب ــرز، ویس ــادت پیت ــدای برن ــا ص ــدا ب گلین
ــا  ــی ب ــال گل خط ــت، مارش ــور پل ــدای الی ص
ــا  ــی ب ــاهزاده خانم چین ــو دنســی، ش صــدای ه
ــدای  ــا ص ــاگ ب ــی و رت ــگان هیلت ــدای م ص
پاتریــک اســتوارت شــکل گرفته انــد. موســیقی 
ایــن کار توســط برایــان آدام و تابــی چــو 

ــت.  ــده اس ــاخته ش س

شکست تمام عیار دوروتی 
و جادوگر شهر آز/

این آب نبات مزه ندارد
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پویــانمــایی

ساخت انیمیشن
ــتند  ــی هس ــکاران قدیم ــن هم ــن پی یر و فی َس
ــرای  ــه ۱980 و ب ــر ده ــتین بار در اواخ و نخس
ــو«  ــی کوچول ــری دریای ــن  »پ ــاخت انیمیش س
ــس  ــتند و پ ــه کار مشــترک داش دیســنی تجرب
ــانه های  ــن »افس ــار در انیمیش ــال ها این ب از س
بــه هــم  دوبــاره  دوروتــی«  بازگشــت  آز: 
ــی  ــد: وقت ــاره می گوی ــن در این ب ــتند. فی پیوس
ــه  ــدم ک ــه ش ــوت و متوج ــن کار دع ــرای ای ب
ــروژه کار  ــن پ ــار َدن روی ای ــت در کن ــرار اس ق
ــون َدن را  ــدم، چ ــان زده ش ــاً هیج ــم، واقع کن
ــتعداد او  ــی و اس ــش، توانای ــناختم و از دان می ش
در داستان ســرایی و تصویرســازی آگاه بــودم. 
ــات از او  ــی جه ــوده و در خیل ــن ب ــتاد م او اس

ــه ام. ــاد گرفت ــادی ی ــده زی ــای آموزن چیزه
ــت  ــک دوس ــا ی ــکاری ب ــم از هم ــن پی یر ه س
قدیمــی خوشــحال اســت و درباره این تشــریک 
مســاعی می گویــد: او یــک انیماتــور فوق العــاده 
و اســتاد روایــت اســت، کســی کــه باعــث شــد 
دیــد مــن نســبت بــه هنــر و موســیقی توســعه 
پیــدا کنــد. مــن مســئول رســیدگی بــه مســایل 
انیماتورهــا بــودم و او هــر چیــز از پرداخــت 
ــا  ــتوری برد ت ــه اس ــکانس ها در مرحل مجــدد س
هدایــت صداپیشــگان را برعهــده داشــت. ایــن 
ــدام از  ــه هرک ــود ک ــه ای ب ــه گون ــکاری ب هم
مــا را بــا اســتعدادها و افــکار مختلــف جداگانــه 
ــه  ــه ب ــد ک ــث ش ــرار داد و باع ــم ق ــار ه در کن
جزئیــات بیشــتر توجــه کنیــم و فیلــم بــه 
چیــزی کــه در حــال حاضــر می بینیــد، تبدیــل 

ــد. ش
ِســت انگســتروم، کارگــردان هنــری نیــز 
ــد  ــای جدی ــک دنی ــتیم ی ــد: می خواس می گوی
ــه  ــان مرحل ــیم. از هم ــته باش ــان داش پرهیج
اســتوری برد روی جزئیــات دقیــق شــدیم و 
ایــده شــهر آب نباتــی و کشــور خوش طعــم 
شــخصیت ها  بــرای  و  کردیــم  مطــرح  را 
قائــل  خارق العــاده  اخالقــی  زمینه هــای 

شــدیم.

کیفیت انیمیشن
ــه  ــی ک ــا ُگل های ــکوه ب ــبز و باش ــر سرس مناظ
ــی متحــرک  ــد، کوه هــای آب نبات ــرواز می کنن پ
و جنگل هــای انبــوه پردرخــت ســخن گو، آز 
ــل  ــرارآمیز تبدی ــی و اس ــهری جادوی ــه ش را ب
ــدا  ــن انیمیشــن ابت ــاخت ای ــرای س ــد. ب کرده ان
از زاویــه انیمیشــن دوبعــدی کارهــا انجــام شــد.
بــه گفتــه کارگــردان، وقتــی قــرار اســت 
در زمــان ســاخت یــک انیمیشــن دوبعــدی 
تغییــری در دیــد صحنــه داده شــود، بایــد یــک 
 CG زاویــه دوربیــن جدیــد رســم شــود، امــا در
کار تعمیــم داده شــده و بــه پیچیدگــی دوبعــدی 
نیســت. بــا ایــن حــال زوایــای مختلــف دوربین 
بعــد  و  می کردیــم  ترســیم  کاغــذ  روی  را 

ــه  یــک مجموعــه مجــازی تصویــری از آن ارائ
می دادیــم. ایــن کار ســرگرم کننده و جالــب 
ــد در  ــه می ش ــود ک ــن ب ــل ای ــون مث ــود، چ ب
ــه  ــظ زاوی ــا حف ــت و ب ــه راه رف ــام مجموع تم
دیــد، تصمیــم گرفت کــه بهتریــن کار چیســت، 

ــت؟ ــدام نیس ــت و ک ــر اس ــد بهت ــدام دی ک
ــای  ــه فضاه ــدی ب ــر دوبع ــل تصاوی کار تبدی
زنــده و ســه بعدی را گــروه EFX اســتودیو پرانــا 
ــروه در  ــک گ ــد. ی ــام  دادن ــد انج ــی هن در بمبئ
ــای  ــنی و کاره ــر انیمیش ــس، تصاوی لس آنجل
رنگ آمیــزی را بــه گــروه هنــدی مــی داد و 

آن هــا صحنه هــا را خلــق می کردنــد.

پس زمینه انیمیشن و شخصیت ها
ــول  ــهر آز« محص ــر ش ــی »جادوگ ــم اصل فیل
ــور فلمینــگ  ــی ویکت ــه کارگردان ســال ۱939 ب
و جــرج کاکــر اســت کــه بــر مبنــای فیلمنامــه 
فورانــس پیرســون و نوئــل لنگلی ســاخته شــده 
ــک  ــد، فران ــم جــودی گارلن ــن فیل اســت. در ای
مــورگان و ری بولگــر بــازی کردنــد. ایــن فیلــم 
کــه برنــده اســکار بهترین موســیقی فیلــم برای 
ــر  ــه بخاط ــن تران ــتاتهارت و بهتری ــرت اس هرب
ترانــه »بــر فــراز رنگیــن کمــان« شــد در چهــار 
ــزد  ــم نام ــن فیل ــه بهتری ــر از جمل ــش دیگ بخ

ــود. اســکار ب

شــخصیت اصلــی ایــن ماجــرا دختــری بــه نــام 
دوروتــی اســت و ســگش بــه نــام توتــو. او بــه 
خاطر فــردی ناشــناخته و شــرور در خطــر افتاده 
و دوروتــی مــی خواهــد از دســت او فــرار کنــد. 
ــا  ــه او بی اعتن ــی نســبت ب ــه دوروت ــو و عم عم
هســتند و ایــن رفتــار دوروتــی را نگــران 
می کنــد. خانــم گالــچ بــه دنبــال از بیــن بــردن 
ــاز و  ــت و لجب ــی اس ــی منف ــت. او زن ــو اس توت
دوروتــی بایــد بــر ســر مــرگ یــا زندگــی توتــو 
تصمیــم بگیــرد. او تصمیــم بــه فــرار می گیــرد 
و در راه بــا پروفســور مــارول آشــنا می شــود و از 
طریــق گــوی بلورینــش می فهمــد خانــواده اش 
ناراحــت هســتند. دوروتــی برمی گــردد تــا انــدوه 
را از خانــه دور کنــد امــا تــا وارد خانــه می شــود، 

ــوا  ــه در ه ــرد و خان ــم در می گی ــی عظی توفان
بــه پــرواز درمی آیــد و دوروتــی از کانــزاس 
بــه ســرزمین آز می رســد. خانــه دوروتــی 
ــد و او را  ــرق می افت ــس ش ــاحره بدجن روی س
ــمنی  ــا دش ــود ت ــث می ش ــن باع ــد و ای می کش
ــی  ــا دوروت ــرب ب ــاحره غ ــی س ــر او یعن خواه
کانــزاس  بــه  می خواهــد  او  شــود.  آغــاز 
برگــردد، امــا راه بازگشــت را نمــی شناســد.... در 
نهایــت دوروتــی بــا کمــک دوســتانش راه خانــه 

ــا ایــن پیــام تمــام  را پیــدا می کنــد و داســتان ب
ــه خــود آدم نمی شــود. ــچ جــا خان می شــود: هی

پیام انیمیشن 
را  آجــری  زرد  جــاده  اصلــی  قصــه  در 
طالیــی  »مســیر  عنــوان  بــه  می تــوان 
زندگــی« تعبیــر کــرد و در مجمــوع داســتانی 
ــال  ــه ای از اعم ــامل مجموع ــه ش ــی ک اخالق
حرکت هــای  یــادآور  می شــود،  معنــوی 
ــا  ــه آدم ه ــد ب ــه می توانن ــت ک ــتی اس درس
کمــک کننــد تــا بــا مشــکالت زندگــی خــود 
راحت تــر کنــار بیاینــد. در واقــع شــاید بتــوان 
گفــت کــه جادوگــر آز حامــل ایــن پیــام 
ــار  ــی رفت ــه نیک ــردم ب ــا م ــر ب ــه اگ ــت ک اس
ــار  ــی رفت ــه نیک ــما ب ــا ش ــز ب ــان نی ــد، آن کنی
ــده  ــالش ش ــد ت ــن جدی ــد. در انیمیش می کنن
ــب شــخصیت های  ــم در قال ــان مفاهی ــا هم ت
ــر و  ــر و ش ــرد خی ــوند و نب ــرار ش ــد تک جدی
رســیدن بــه نقطــه تعــادل مــورد تاکیــد قــرار 
ــگاه منتقــدان  ــا ایــن تفــاوت کــه از ن گیــرد ب
ــا  ــت و صرف ــد اصال ــا فاق ــن ماجراه ــه ای هم

ــت. ــدی اس ــه ای تقلی کلیش

منتقدان چه گفتند؟
ــدان  ــی از منتق ــای منف ــن نقده ــن انیمیش ای
ــا ۱6  ــوز تنه ــن تومیت ــایت رات ــت و در س گرف
درصــد نقــد مثبــت از میــان 55 نقــد را دریافــت 
ــا  ــاز تنه ــز از ۱00 امتی ــک نی ــرد. در متاکریتی ک

ــت. ــاز گرف 25 امتی
ــکا 8.4  ــان نمایشــش در آمری ــم در پای ــن فیل ای
ــون  ــی ۱0.2 میلی ــه بین الملل ــون و در گیش میلی
ــروش ۱8.۷  ــا ف ــت ب ــا در نهای ــرد ت ــروش ک ف
میلیونــی پرونــده اش بســته شــود. نســخه 
دی وی دی و بلــو ری فیلــم نیــز تابســتان ســال 

ــد. ــر ش 20۱4 منتش
ــز  ــگی نی ــش صداپیش ــن در بخ ــن انییمش ای
موفــق عمــل نکــرد و در ســی و پنجمیــن دوره 
ــن  ــه بدتری ــن ب ــک زری ــز تمش ــدای جوای اه
ــرد مکمــل  ــن بازیگــر م ــزه بدتری فیلم هــا، جای
را بــرای ارایــه صــدای کلســی گرامــر دریافــت 
کــرد. ایــن دومیــن انیمیشــنی بــود کــه 
ــش از آن  ــرد و پی ــی را ب ــک طالی ــزه تمش جای
ــن  ــرای بدتری ــال ۱995 ب ــتی« در س »بندانگش

ــود. ــرده ب ــزه ب ــه جای تران
ــن  ــی ســازنده ای ــا وجــود همــه این هــا کمپان ب
ــه و  ــم ادام ــک فیل ــرده ی ــالم ک ــن اع انیمیش
یــک ســریال تلویزیونــی از ایــن انیمیشــن را در 

ــاخت دارد. ــت س دس
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ــه  ــدی ب ــه و کم ــنی کودکان ــو« انیمیش »پینگ
شــیوه اســتاپ موشــن اســت کــه هــر کــودک و 
ــده باشــد، در  ــار آن را دی ــک ب بزرگســالی کــه ی

ــت شــده اســت. ــش ثب ــه ذهن نهانخان
کارگــردان ایــن انیمیشــن اوتمــار گوتمــان 
ــیلویو  ــای س ــای قصه ه ــه را برمبن ــن مجموع ای
ماتــزوال ســاخته و پیگــوس گــروپ آهنگســازی 
آن را برعهــده داشــته اســت. کارگــردان آلمانــی 
ــالگی  ــال ۱993 در 56 س ــن در س ــن انیمیش ای
ــران  ــان او را دیگ ــده درخش ــا ای ــت، ام درگذش

ــد. ــه دادن ادام
ایــن مجموعه نخســتین بــار در قالب ۱30 قســمت 
5 دقیقــه ای در ســال ۱986 در اســتودیو تیکفیلــم 
ســوئیس ســاخته شــد و همــان ســال روی آنتــن 
رفــت. اســتقبال زیــاد از ایــن کارتــون و محبوبیــت 
شــخصیت پینگــو موجــب شــد تــا بــه زودی دیگر 
کشــورهای اروپایــی نیــز میزبــان ایــن موجــودات 

ســاده و مهربــان قطبــی شــوند.
ــز دارد  ــوب تمرک ــر قطــب جن ــن انیمیشــن ب ای
و خانواده هــای پنگوئــن هــا در ایگلوهــا کار 
و زندگــی می کننــد. پینگــو هــم بــه یکــی 
از همیــن خانواده هــا تعلــق دارد. او هــر بــار 
ــر  ــود و خواه ــی ش ــه رو م ــرا رو ب ــک ماج ــا ی ب
ــی  ــوال او را همراه ــم معم ــگا ه ــش پین کوچک
ــک  ــه ی ــی ک ــم او راب ــت صمی ــد. دوس می کن

ــت. ــراه اوس ــه هم ــم همیش ــت، ه ــک اس ف
ــی  ــو ب ــی پینگ ــت جهان ــل موفقی ــی از دالی یک
ــخصیت های  ــد ش ــت. هرچن ــودن آن اس کالم ب
ایــن انیمیشــن بــا هــم حــرف می زننــد امــا مــا 
ــط  ــویم و فق ــا نمی ش ــای آنه ــه حرف ه متوج
صداهایــی را می شــنویم کــه نشــان دهنــده 
ــن  ــان شــدن احساســات آنهاســت. ای ــت بی حال
صداهــا تقریبــا شــبیه همــان صــدای قــارو قــور 
ــردم  ــه م ــر ب ــن تدبی ــت. ای ــود پنگوئن هاس خ
ــا  ــا ب ــد ت ــی  ده ــکان م ــف ام ــای مختل زبان ه
هــر پــس زمینــه زبانــی قــادر بــه دنبــال کــردن 

ــند. ــا باش ماجراه
انیمیشــن »پینگــو« از آن زمــان تاکنــون یکی از 
ــودکان  ــه ک ــوده ک ــی ب ــن برنامه های محبوب تری
بــا آن بــزرگ شــده اند و امــروز هنــوز از آن لــذت 
ــار از  ــد ب ــون چن ــریال تاکن ــن س ــد. ای می برن
ــبکه های  ــر ش ــران و دیگ ــبکه ته ــبکه  دو، ش ش

اســتانی پخــش شــده اســت.

قصه از کجا شروع شد؟
ــی  ــواده پنگوئن ــک خان ــر ی ــه ب ــن مجموع ای
ــه شــیوه انســان ها در قطــب  تمرکــز دارد کــه ب
جنــوب زندگــی می کننــد. شــخصیت اصلــی این 
مجموعه پســر کوچــک خانــواده یعنــی »پینگو« 
اســت. قصــه »پینگــو« در قطــب جنــوب 
ــداد  ــدان پرتع ــه چن ــذرد. شــخصیت های ن می گ
ــه رو  ــا موضوعــی روب ــار ب ایــن مجموعــه هــر ب
مــی شــوند. خانــواده ای کــه ایــن انیمیشــن بــر 
ــادر و  ــدر و م ــکل از پ ــت متش ــز اس آن متمرک
یــک پنگوئــن کوچــک بــه نــام پینگــو اســت که 

ــود.   ــم می ش ــری ه ــا دارای خواه بعده

برخی از اپیزودها:
ــه  ــا تماشــای یــک گلول ــه برفــی: ب پینگــو و گلول
ــه  ــه ای ک ــزرگ گلول ــدرت ب ــرف از ق ــزرگ ب ب
ــود. ــد آگاه می ش ــن می آی ــه پایی ــد و از تپ می غلط
ــگا از  ــد: پین ــک می رون ــگا پیک نی ــو و پین پینگ
شــنیدن چنــد داســتان ترســناک کــه پینگــو بــه 

ــود. ــرس می ش ــار ت ــد دچ او می گوی

پینگــوی بدبــو: چیــزی روی او ریختــه و او 
ــرای همیــن خــودش  حســابی کثیــف شــده و ب
ــی  ــه معن ــه ب ــدازد ک ــه می ان ــطل زبال را در س

ــد! ــف باش ــی کثی واقع
مجســمه برفی پینگــو: پینگو با دوســتش کــه دارد 
ــه زودی  ــه رو می شــود و ب مجســمه می ســازد روب
ــن دو در  ــرد. ای ــه در می گی ــن زمین ــی در ای رقابت

پایــان از نتیجــه احســاس رضایــت می کننــد.
ــد  ــک می توان ــک ُف ــو: ی ــتک واروی پینگ پش
ــاال و پاییــن کنــد  ــا دماغــش ب یــک ماهــی را ب
و پینگــو هــم آرزو می کنــد تــا ایــن هنــر را یــاد 
ــا روی ســقف  ــی ماهــی تصادف ــا وقت ــرد. ام بگی

ــد. ــر می افت ــه خط ــو ب ــد، پینگ ــه می افت کلب
پینگــو نوازنــده می شــود: او اتفاقــی آکاردئونــی در 
میــان چیزهــای قدیمــی پیــدا می کنــد و صــدای 
ــزرگ کســی  ــی آورد. پدرب ناهنجــاری از آن در م
ــور  ــد چط ــاد ده ــه او ی ــد ب ــه می توان ــت ک اس
بــا ایــن وســیله دیگــران را بــا صدایــی خوشــایند 

متوجــه خــودش کنــد.

شخصیت ها
ــی مجموعــه، پســربچه  پینگــو: شــخصیت اصل
ــا  ــت. او ب ــازی اس ــح و ب ــل تفری ــکاو اه کنج
ــای  ــج خلقی ه ــه ک ــادن ب ــتعد درافت اراده و مس
موقتــی اســت. او گاهــی هیجانــزده یــا عصبانــی 
ــروصدای  ــا س ــد ب ــی می خواه ــود و گاه می ش
ــی  ــد. او وقت ــد توجه هــا را معطــوف خــود کن بلن
ــک  ــل ی ــارش را مث ــد منق ــدا می کن ــر وص س
ــو  ــرف زدن جل ــرای ح ــی ب ــا بلندگوی ــیپور ی ش
ــود  ــن شــخصیت موجــب می ش ــی آورد. همی م
ــکارش  ــا قصه هــای مختلفــی پیرامــون او و اف ت

ــرد. شــکل بگی
ــار در  ــن ب ــو اولی ــر پینگ ــر کوچکت ــگا: خواه پین
اپیــزود »تــازه وارد« وارد مجموعــه شــد. او 

ــود و  ــور ب ــن امپرات ــه پنگوئ ــک جوج ــبیه ی ش
ــی و  ــی کرک ــت. بدن ــا را داش ــان ویژگی ه هم

ــش. ــه والدین ــته ب ــیار وابس ــتری و بس خاکس
پــدر و مــادر: اســم پــدر و مــادر هیچوقــت بیــان 
ــل  ــت، اوای ــتچی اس ــه پس ــدر ک ــود. پ ــی ش نم
ــد.  ــرک می کن ــا آن را ت ــد و بعده ــپ می کش پی
گاهــی پیگــو بــه او در رســاندن نامــه هــا کمــک 
می کنــد. مــادر خانــه دار اســت و بیشــتر وقتــش 
را مشــغول کار خانــه، پخــت و پــز و تمیــز کردن 
ــک  ــه او کم ــر دو ب ــگا ه ــو و پین ــت. پینگ اس
می کننــد. او هــم اغلــب وقتــی آنهــا کار درســت 

ــد. ــوازش می کن ــا را ن ــد آنه ــام می دهن را انج
پدربــزرگ: او جــد پــدری اســت کــه اولیــن بــار 
در اپیــزود »درس هــای موســیقی« ظاهر شــد. او 
یــک آکاردئــون نــواز ماهــر اســت و بارهــا بــه او 

چیزهــای مختلفــی یــاد داده اســت.
رابــی: او فکــی خاکســتری اســت. اســم او 
ــک«  ــا »ف ــیل« ی ــرای »س ــی ب ــه آلمان ترجم
ــو  ــمت »پینگ ــار در قس ــن ب ــی اولی ــت. راب اس
ــود.  ــر می ش ــی رود« ظاه ــری م ــرای ماهیگی ب
ــل  ــار فص ــت و در چه ــزه اس ــان و بام او مهرب
نخســت رنــگ خاکســتری - آبــی دارد امــا بعدها 
بــه خاکســتری روشــن تغییــر رنــگ می دهــد. در 
حالــی کــه فــک دشــمن اصلــی پنگوئــن اســت، 

ــد. ــه ای دارن ــه صمیمان ــن دو رابط ــا ای ام
پینگــی: او تاحــدودی بــی پرواســت و یــک 
منقــار دراز دارد کــه تخــت اســت و در انتهــا 
ــی رود. او  ــاال م ــرف ب ــه ط ــرهایش ب ــی س کم
گاهــی پینگــو را تحریــک می کنــد کــه کارهــای 

ــد. ــام بده ــی انج خطرناک
ــد  ــی شــبیه پنگوئن هــای آدالی ــگای: او خیل پین

ــود. ــده می ش ــتر دی ــه بیش اســت و در مدرس
ــه در  ــن ســبز اســت ک ــک پنگوئ پینگــوی: او ی
ــد. او  ــر ش ــی« ظاه ــی عروس ــمت »میهمان قس

لهجــه خاصــی دارد کــه بایــد متعلــق بــه گونــه 
ــد. ــودش باش خ

پونکــی: او کاکلــی روی ســرش دارد و شــلوار راه 
ــده  ــی دی ــمت های کم ــد. او در قس راه می پوش

شــده اســت.
باجــو:  یــک دوســت غیرپنگوئــن دیگــر پینگــو 
ــب  ــازه وارد عجی ــک ت ــوان ی ــه عن ــت. او ب اس
وارد مجموعــه شــد و یــک آدم برفــی اســت کــه 

ــار در ســال 2005 وارد قصــه شــد. ــن ب اولی
معلــم: پینگــو یــک اســتاد مدرســه هــم دارد کــه 
ــگ را  ــت و زن ــه اس ــک مدرس ــان نزدی خانه ش

ــد. ــد می زن ــد درس بخوانن ــه بای ــی ک وقت
دکتــر: او هــم از شــخصیت های دیگــر اســت کــه 
همســایه آنهاســت. او نزدیــک کلینیــک زندگــی 
ــیب هایی را  ــا و آس ــد زخم ه ــم بای ــد و دای می کن

کــه پینگــو می بینــد درمــان کنــد.

پیام انیمیشن
هرچنــد بیشــتر برنامه هــای کــودک تــالش دارنــد 
ــرای کــودکان  ــا از روش آمــوزش غیرمســتقیم ب ت
اســتفاده کننــد امــا همیشــه در ایــن زمینــه موفــق 
ــادگی  ــت س ــو« در نهای ــد. »پینگ ــل نمی کنن عم
ــه،  ــد الی ــای چن ــه قصه ه ــادن ب ــدون درافت و ب
داســتانش را روایــت می کنــد و در هــر اپیــزود 
کوتــاه، شــخصیت اصلــی را بــا موضوعــی درگیــر 
می کنــد. ایــن درگیــری هــا اغلــب پیچیــده 

نیســتند، امــا واقعــی هســتند.

کیفیت انیمیشن
»پینگــو« از نظــر ظاهــری ســاده اســت: فضــای 
ســفید قطــب، خانه هــای ســاده اســکیموها 
کــه حــاال پنگوئن هــا ســاکنش هســتند و 
فــارغ از زرق و بــرق و رنگ هــای درخشــان 
انیمیشــن های امــروزی. همیــن ســادگی کمــک 

پنگوئن هایی که مثل انسان زندگی می کنند/
 نوستالژی دیدن کارتن کودکی

گزارش از مازیار معتمدی
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ــرار  ــورد توجــه ق ــا بیشــتر م ــا رفتاره ــد ت می کن
ــق  ــت دقی ــا کیفی ــادگی ام ــن س ــرد. در عی بگی
ــه  ــه ب ــن مجموع ــن در ای ــتاپ موش روش اس
زیبایــی حالت هــا، احساســات و رفتارهــا را تصویر 
کــرده اند. بــا وجــود محــدود بــودن دامنــه رنگی 
کــه معمــوال مجموعــه ای از ســفید، ســیاه، آبــی، 
ــک از  ــچ ی ــا هی ــت، ام ــز اس ــی و قرم نارنج
نما هــای تصویــر خســته کننده و تکــراری 
ــه  ــادگی زمین ــن س ــند. ای ــر نمی رس ــه نظ ب
ــر  ــالوه ب ــخصیت ها ع ــت ش ــده اس ــث ش باع
ــا فضــا، بیشــتر مــورد توجــه قــرار  هماهنگــی ب

ــد. بگیرن

تاریخچه انیمیشن
انیمیشــن از ۱986 تــا 2000 توســط  ایــن 
تیک فیلمــز و پیگــوس گــروپ بــرای تلویزیــون 
ــار  ــن مجموعــه در چه ــد شــد. ای ســوییس تولی
ســری ادامــه یافــت کــه هــر ســری دربرگیرنــده 
چنــد فصــل بــود و از 28 مــی ۱986 تــا 9 آوریــل 
2000 روی آنتــن رفــت. ایــن کارتــون را بــی بی 
ســی هــم از ســال ۱995 تــا 2006 پخــش کــرد 

و جایــزه بفتــا نیــز بــه آن اهــدا شــد.
ســری پنجــم و ششــم ایــن مجموعــه را 
کمپانی هــای بریتانیایــی هیــت انترتینمنــت 
ــه امــروز  ــا ب ــد. ت ــد کردن و هــات انیمیشــن تولی
ایــن انیمیشــن هنــوز پرطرفــدار اســت و بارها در 
شــبکه هــای تلویزیــون جهــان از جملــه ایــران، 

ــت.  ــده اس ــش ش بازپخ
در مجمــوع ۱56 قســمت پنــج دقیقــه ای و یــک 
ــه  ــن مجموع ــه ای از ای ــژه 20 دقیق قســمت وی
ســاخته شــد کــه از ســال ۱986 تــا 2000 پخش 
شــدند و ایــن مجموعــه از 2003 تــا 2006 

بازپخــش شــد.
در ســال ۱993 دیویــد هاســلهوف تنهــا در 
ســوییس قســمت »رقــص پینگــو« را ســاخت.  
ــج  ــمتی پن ــوص ۱2 قس ــه مخص ــک مجموع ی
ــی  ــو در مهمان ــوان »پینگ ــا عن ــز ب ــه ای نی دقیق
عروســی« در ســال ۱99۷ ســاخته شــد که در آن 
خانــواده ای از پنگوئن هــای ســبز معرفــی شــدند.
ــن  ــوق ای ــت حق ــت انترتیمن ــال 200۱ هی در س
انیمیشــن را خریــد و ۱5.9 میلیــون پونــد پرداخت 

کــرد. ایــن کمپانــی بعدهــا 52 اپیــزود خــودش را 
تولیــد کــرد و آن را بــا همــکاری هــات انیمیشــن 
اســتودیو در ســال 2004 تــا 2006 ســاخت. ایــن 
ــن  ــتاپ موش ــورت اس ــه ص ــز ب ــا نی ــش ه بخ
ســاخته شــدند امــا از عروســک های جدیــد 
ــک های  ــون عروس ــد چ ــتفاده کردن ــی اس رزین
ــد. در هیچیــک  ــی دیگــر خــراب شــده بودن قبل
ــه  ــری ب ــن کامپیوت ــمت ها انیمیش ــن قس از ای
کار نرفــت و همچنــان بــه نــوع ســاخت اصلــی 

ــد. ــی مان ــادار باق وف
ــلو  ــران مارس ــدای بازیگ ــا از ص ــن اپیزوده در ای
ماگنــی و دیویــد ســانت ماگنــی بازیگــران 

ــا  ــان دلقک ه ــه زب ــه ب ــپانیایی ک ــی و اس ایتالیای
صــدای  تولیــد  بــرای  داشــتند،  آشــنایی 
صداهــای  تــا  شــد  اســتفاده  پنگوئن هــا 
ــود. ــاد ش ــری ایج ــک پذیرت ــر و تفکی واضح ت
ــس از  ــال 2006 پ ــو در س ــمت پینگ ــن قس آخری
یــک دوره تقریبــا بیســت ســاله، روی آنتــن رفــت.

موفقیت »پینگو« در دنیا
ایــن انیمیشــن در آمریــکا نخســتین بــار از طریــق 
ــون یکشــنبه صبح هــا« روی آنتــن  شــبکه »کارت
رفــت و از ۱996 تــا 200۱ ادامــه یافــت. 2005 ایــن 
مجموعــه دوبــاره از شــبکه کــودکان پخــش شــد.

ــل  ــه 80 و اوای ــر ده ــو« از اواخ ــد »پینگ در هن
ــال 2000  ــد و از س ــش درآم ــه نمای ــه 90 ب ده
ــا و آنیماکــس روی  ــی هوگام در شــبکه تلویزیون

ــت. ــن رق آنت
ــوان بخشــی از  ــه عن ــن انیمیشــن ب ــن ای در ژاپ
ــون  ــبکه کارت ــی و ش ــبکه جهان ــای ش برنامه ه
ژاپــن پخــش شــد. عروســک های شــبیه 
ــتوران های  ــز در رس ــو نی ــخصیت های پینگ ش
ــه  ــا ب ــذای بچه ه ــراه غ ــن هم ــی ژاپ کی اف س
عنــوان هدیــه بــه آنهــا داده می شــد. ژاپنــی هــا 
ــخصیت ها  ــن ش ــای ای ــم برمبن ــازی ه ــک ب ی

ــاختند. س
اســترالیا نیــز ایــن انیمیشــن را در برنامــه کودکان 
روی آنتــن بــرد و از ســال ۱99۱ تــا ۱996 و 
ــال ۱998  ــی در س ــی س ــبکه ای ب ــا در ش بعده

ــه نمایــش درآمــد. ــن مجموعــه ب ای

ــا  ــال ۱99۷ ت ــز از س ــد نی ــو« در نیوزیلن »پینگ
ــارم آن در  ــری چه ــود و س ــن ب 2006 روی آنت
ــا  ــد. کانادایی ه ــش درآم ــه نمای ــال 20۱۱ ب س
نیــز ایــن انیمیشــن را از اواســط دهــه ۱990 

ــد. ــا کردن تماش

»پینگو« و فعالیت های اجتماعی
از محبوبیــت ایــن شــخصیت در کارهــای 
ــه  ــود، ازجمل ــتفاده می ش ــم اس ــه ه ــام المنفع ع
این کــه از ســال 200۷ بــا یــک موسســه کمــک 
بــه کــودکان دیابتــی همــکاری دارد کــه هــدف 
آنهــا جمــع آوری کمک هــای مالــی بــرای انجــام 

فعالیت هــای تحقیقاتــی بــه منظــور کمــک 
ــود وضعیــت کــودکان دیابتــی و یافتــن  ــه بهب ب

ــاری اســت. ــن بیم ــان ای ــای درم راه ه
ــو  ــک ویدئ ــک موزی ــو در ی ــال 2006 پینگ س
ــام اولیــن آهنــگ دیســکوی اســکیمویی و  ــا ن ب
ــول  ــو محص ــک موزیک ویدئ ــال 2009 در ی س
کشــور بریتانیــا بــه نــام بچه هــای نیازمنــد 
ســاخته پیترکــی بــه همــراه تعــداد زیــادی 
ــد.  ــر ش ــر ظاه ــی دیگ ــخصیت های کارتون ش
ایــن کار در سراســر بریتانیــا از کانال هــای 
تلویزیونــی پخــش و پــس از آن هــم بــه 
ــر  ــون غی صــورت دی وی دی عرضــه شــد. تاکن
ــرای  ــازی ب ــو، دو ب ــن پینگ ــای آنالی از بازی ه
نینتنــدو و یــک بــازی هــم بــرای کامپیوترهــای 
خانگــی ســاخته شــده اســت. چندیــن بــازی هم 
از ایــن شــخصیت بــرای موبایــل موجــود اســت. 
ــان  ــوزش زب ــایت آم ــد س ــن چن ــر ای ــالوه ب ع
ــن  ــتفاده از ای ــا اس ــودکان ب ــرای ک ــی ب انگلیس

ــود دارد. ــوب وج ــخصیت محب ش
بــه علــت تاثیرپذیــری زیــاد مخاطبــان از 
ایــن برنامــه، حساســیت های زیــادی نیــز 
ســوی  از  ســریال  ایــن  داســتان های  روی 
ــال  ــد. س ــال می ش ــی اعم ــبکه های تلویزیون ش
2006 یــک خواننــده  معــروف دنیــای موســیقی، 
ــر  ــرد فک ــالم ک ــی اع ــه تلویزیون ــک برنام در ی
می کنــد پینگــو تأثیــر بــدی روی بچه هــا 
ــد از  ــر کوچکــش نمی توان ــه دخت ــذارد، چراک بگ
دیــدن ایــن کارتــون دســت بکشــد. بــه همیــن 

خاطــر بخش  هایــی از قســمت های مختلــف 
ــوی  ــه از س ــن مجموع ــمت ای ــن قس ــا چندی ی
ــل  ــه دلی ــد ک ــون انگلســتان سانســور ش تلویزی
آنهــا داشــتن مضامیــن بدآمــوزی یــا ترســناک و 

ــود. ــودک ب ــنی ک ــروه س ــرای گ ــن ب خش

منتقدان چه گفتند؟
ــان  ــی از می ــن انیمیشــن در ســایت آی ام دی ب ای
بیــش از 2900 رای، امتیــاز ۷.5 را دریافــت کــرده 
ــتاره از 5  ــی 4.5 س ــترک تلویزیون و در آرای مش

ــه خــودش اختصــاص داده اســت.   ســتاره را ب

ســایت  در  پولمــن  جفــری  نقــد 
آی ام دی بــی

اولیــن چیــزی کــه بایــد دربــاره »پیگــو« 
ــو  ــه نح ــه ب ــن برنام ــه ای ــت ک ــن اس ــت ای گف
ــت،  ــی اس ــه ای آموزش ــمندانه و هدفمندان هوش
ــه  ــن جنب ــان دادن ای ــدون نش ــه ب ــی ک آموزش
ــر  ــه نظ ــی گاه ب ــع، حت ــد. در واق ــل می کن عم
می رســد بــه آمــوزش کاری نــدارد و همیــن 
ــن  ــودکان ای ــیاری از ک ــون بس ــت چ ــی اس عال
روزهــا برنامه هــای آموزشــی و برنامه هــای 
ــر  ــش از ه ــد. آنچــه بی ــودک را دوســت ندارن ک
چیــز از طریــق ایــن انیمیشــن منتقــل می شــود، 
ــه از  ــت ک ــاتی اس ــا و احساس ــاد موقعیت ه ایج
ــازی و زندگــی خانوادگــی، کــودکان را  طریــق ب
ــزی  ــا چی ــا را ب ــازد و آنه ــه رو می س ــا آن روب ب

ــد. ــنا می کن ــی آش واقع
ایــن قصه هــا ترســی از بــروز غــم و انــدوه، 
اضطــراب، بیــان حــس حســادت، خودخواهــی و 
ــا را گاه  ــن رویداده ــد و ای ــی ندارن ــا بی مباالت ی
دیگــران بــر پینگــو وارد می کننــد و گاه او آنهــا را 
بــر دیگــران تحمیــل می کنــد. همیــن اســت که 
آن را کامــال واقعــی می کنــد، مثــل خــود زندگی. 
در یــک کالم پینگــو شــاید شــربت نباشــد، امــا 
شــیرین اســت و قطعــا شــیرینی رضایت بخشــی 
از آن دریافــت می شــود کــه بــا یــک تکــه گنــده 

قنــد متفــاوت اســت.
ــالش  ــه ت ــا موعظ ــو« ب ــی »پینگ ــر آموزش از نظ
نمی کنــد تــا درس هــای اجتماعــی را بــه کــودکان 
و حتــی خانواده هــا بدهــد تــا همــه را فــراری کنــد. 
ــر  ــی فک ــه برخ ــد ک ــی باش ــن عامل ــاید همی ش
ــته  ــوزی داش ــد بدآم ــون می توان ــن کارت ــد ای کنن
باشــد. امــا واقعیــت ایــن اســت کــه بیــان خشــک 
مســایل بــرای کــودکان اغلــب آنهــا را ســرکش تر 
ــا راه خــالف  ــا دقیق ــد و موجــب می شــود ت می کن
آن ایــده را در پی گیرنــد. در حالــی کــه مســایلی که 
»پینگــو« گاه بــا لجبــازی و منطبــق بــر ماهیــت 
ــود  ــه رو می ش ــا روب ــا آنه ــودکان ب ــه ک خرابکاران
ــا جنبه هــای  ــه شــیوه ای درخشــان کــودکان را ب ب
مختلــف یــک رفتــار مواجــه می ســازد. بــی کالم 
بــودن ایــن انیمیشــن نیــز موجب می شــود تــا آنها 
ــدر و مادرشــان  ــان پ کلمــات تکــراری را کــه از زب
ایــن  شــخصیت های  زبــان  از  می شــنوند، 
انیمیشــن نشــنوند و همیــن تاثیرگــذار بــودن آن را 

دوچنــدان می ســازد.
ــه از  ــیوه ای ک ــه ش ــه ب ــون هنرمندان ــن کارت ای
ــهل  ــی س ــه روش ــرد، ب ــمه می گی ــوغ سرچش نب
ــه  ــده و مبتکران ــرگرم کنن ــب، س ــع، غری و ممتن
ــی  ــاالی هوش ــطح ب ــه از س ــا ک ــت و از آنج اس
ــرگرم  ــن س ــد ضم ــی توان ــرد، م ــه می گی ریش
کننــده بــودن، تاثیرگــذار باشــد؛ نــه فقــط بــرای 
کــودکان کــه حتــی بزرگســاالن نیــز از طــراوات 

ــد. ــرار می گیرن ــر ق ــت تاثی آن تح

پویــانمــایی
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و  تولیدکنندگان  بزرگ ترین  از  ایرانیان  روزگاری 
بیشتر  امروز،  گرچه  بوده اند.  پارچه  صادرکنندگان 
از  را  خود  پوشاک  برای  نیاز  مورد  پارچه  ایرانی ها، 
تامین  مالزی  و  ترکیه  هند،  چین،  چون  کشورهایی 

. می کنند
شاید همه این عوامل موجب شد تا در وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، کارگروه ساماندهی مد و لباس شکل 
هویت  و  اسالمی  موازین  با  هماهنگ  لباسی  تا  بگیرد 
حال  عین  در  که  لباسی  شود؛  ارائه  و  تولید  فرهنگی 

خالقانه هم باشد، اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد.
مجله صنایع فرهنگی  در قالب یک پرونده به گفتگو 
با طراحان مد و لباس پرداخت. هدف از این سلسله 
ساماندهی  کارگروه  عملکرد  نقد  و  واکاوی  گفتگوها، 
مد و لباس نبود بلکه تنها مجالی فراهم شد تا فعاالن این 

بگویند. خود  مشکالت  از  حوزه 
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صدیقــه پاک بیــن رئیــس انجمــن طراحــان 
ــر  ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــاس، در گفتگ ــه و لب پارچ
ــت  ــدم حمای ــاک و ع ــه پوش ــه واردات بی روی ب
ــاره و  ــان اش ــران از طراح ــردان و صنعتگ دولتم
بیــان کــرد: واردات بــی رویه پوشــاک و اســتفاده 
نکــردن از طراحــان داخلــی بــرای انــدک 
پوشــاک تولیــد شــده در داخــل موجــب شــده تــا 
بخــش صنعــت بــه طراحــی بی توجــه باشــد و از 

ــرد. ــره نب ــان به ــود طراح وج
پــاک بیــن افــزود: در واقــع حلقــه ارتباطــی میان 
ــده  ــم ش ــا گ ــور م ــراح در کش ــده و ط تولیدکنن
ــان  ــتر طراح ــرایطی، بیش ــن ش ــت. در چنی اس
ــه  ــل هســتند ب ــا مای ــا ســرخورده شــده اند و ی ی
ــه  ــود ادام ــخصی خ ــای ش ــت در مزون ه فعالی
دهنــد و مشــتریان خاص خــود را داشــته باشــند، 
ــتر  ــروش بیش ــوه و ف ــد انب ــه تولی ــه ب بی آن ک

ــد. فکــر کنن

در  رایــگان  را  طرح هــا  حاضریــم 
اختیــار تولیدکننــده قــرار دهیــم

ــون  ــورهایی چ ــه کش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ترکیــه، چیــن و مالــزی منســوجات خــود را 
ــت در  ــن قیم ــه ارزان تری ــتر و ب ــوع بیش ــا تن ب
ــران دارای  ــت: ای ــد، گف ــران می گذارن ــار ای اختی
پیشــینه ای کهــن تــر از ایــن کشــورها در زمینــه 
طراحــی لبــاس و پارچــه اســت. مــا در زمینــه لباس 
ــوری  ــش مح ــمت دان ــه س ــم ب ــی توانی ــه م زنان
حرکــت کنیــم و رفتــاری نوآورانــه داشــته باشــیم 
ــا را در  ــد م ــز بای ــردان و صنعتگــران نی ــا دولتم ام

ــد. ــت کنن ــیر حمای ــن مس ــه ای ــیدن ب رس
پــاک بیــن افــزود: مــا طراحــان، حاضریــم طرح هــا 
را بــه صــورت رایــگان در اختیــار تولیدکننــده 
ــوه برســد  ــد انب ــه تولی ــا ب ــا طرح   ه ــم ت ــرار دهی ق
و در اختیــار مصرف کننــدگان قــرار بگیــرد. در 
ــنا  ــی آش ــای ایران ــا طرح ه ــردم ب ــن صورت،م ای

می شــوند و از آن اســتفاده می کننــد.
رئیــس انجمــن طراحــان پارچــه و لبــاس 
همچنیــن بیــان کــرد: مــا بــرای ایجــاد ارتبــاط 
فعــال بیــن طراحــان و بخــش صنعــت، حاضریم 
عــالوه بــر در اختیــار قــراردادن طــرح، در مرحلــه 
تولیــد و الگوســازی نیــز بــه تولیدکننده هــا 
کمــک کنیــم. البتــه تولیدکننده هــا در ایــن 
ــر  ــد کمت ــح می دهن ــادی، ترجی ــرایط اقتص ش
از طرح هــای ایرانــی و وجــود طــراح بهــره 
ــه ســود خــود فکــر می کننــد  ــد چــرا کــه ب ببرن
ــی  ــای داخل ــتفاده از طرح ه ــه اس ــد ک و  نگرانن

ــرد. ــرار نگی ــتقبال ق ــورد اس م
ــتفاده از  ــا اس ــاک ب ــد پوش ــا تولی ــزود: ام وی اف
ــه  ــی ک ــق ایده های ــان و خل ــای طراح نوآوری ه

تحــت تاثیــر فرهنــگ و تاریــخ و پوشــاک اقــوام 
ایــران تولیــد و به شــکل مــدرن و امــروزی تولید 
شــده، می توانــد جــای خــود را در جامعــه ایرانــی 
ــن  ــم ای ــا می توانی ــه م ــن این ک ــد. ضم ــاز کن ب
ــه کشــورهای دیگــر صــادر کنیــم  لباس هــا را ب
چــرا کــه اســتقبال خوبــی از ایــن طرح هــا 

می شــود.

ــه  ــاال رفت ــدگان ب ــار مصرف کنن انتظ
ــت اس

بــه گفتــه رئیــس انجمــن طراحــان پارچــه 
و لبــاس، مصــرف کننــدگان امــروز در یــک 
ــد و  ــی می کنن ــم زندگ ــه ه ــل ب ــط متص محی
انتظارشــان بــاال رفتــه اســت. بنابرایــن طرحــان 
بــرای  لبــاس،  و  پارچــه  تولیدکننــدگان  و 
ــای  ــد برنده ــار بای ــن انتظ ــه ای ــخگویی ب پاس
مناســب و درخــور تولیــد کننــد و در تولیــد ایــن 
ــا  ــاب بومــی کــه ب ــه فرهنــگ ن برندهــا، توجــه ب
ناخــودآگاه ایرانــی پیونــد خــورده ضــروری اســت. از 
ســوی دیگــر، پوشــاک ایرانــی بایــد رنگ مناســب، 
دوخــت خــوب و جنــس با کیفیتی داشــته باشــد آن 
هــم در روزگاری کــه طراحــی پوشــاک می توانــد از 

ــد. ــغل ها باش ــن ش درآمدزاتری
پاک بیــن، طراحــی، تولیــد و توزیــع  را ســه 
ضلــع یــک مثلــث دانســت و افــزود: اگــر 
ــه رســمیت شــناخته  ــاس ب ــگاه طراحــان لب جای
ــد  ــاک می توانن ــد پوش ــتان تولی ــود پیشکوس ش
باشــند.  گــروه  ایــن  حامیــان  بزرگ تریــن 

امــا از یک ســو برنامه هــای اصــالح مــد و 
ــه  ــا ب ــالمی عموم ــی- اس ــوی ایران ــج الگ تروی
ــکیل و  ــاتی تش ــه جلس ــت ک ــکل اس ــن ش ای
ــر  ــه خاط ــا ب ــود ام ــه می ش ــی گرفت تصمیم های
عــدم حمایت هــای دولتــی بــه نتیجــه نمی رســد؛ 
از ســوی دیگــر، هنــوز هــم برخــی تولیــد 
کننده هــا بــه دلیــل هزینــه ای کــه بایــد صــرف 
ــیده اند  ــاور نرس ــن ب ــه ای ــوز ب ــد، هن ــراح کنن ط
ــک طــراح خــوب، فعالیتشــان  ــود ی ــا وج ــه ب ک

پیشــرفت قابــل مالحظــه ای می کنــد.
ــزام  ــاس، ال ــه و لب ــراح پارچ ــن ط ــه ای ــه گفت ب
واحدهــای تولیــدی بــه اســتفاده از طراحــی 
داخلــی می توانــد در اصــالح رونــد مــد و ترویــج 
ــال  ــد. اص ــر باش ــالمی موث ــی اس ــوی ایران الگ
ــراح  ــورها، از ط ــی کش ــدگان در تمام تولیدکنن
ــد و در  ــود در تولی ــی خ ــاور اصل ــوان مش ــه عن ب
تمامــی زمینــه هــا اســتفاده می کننــد؛ امــا 
ــت داده  ــه نظــر طراحــان اهمی ــران ب ــی در ای ول
نمی شــود. شــاید تولیدکننده هــا از ایــن وحشــت 
ــود و  ــه ش ــت مواج ــا شکس ــد ب ــه تولی ــد ک دارن

ــد. ــته باش ــودآوری نداش س
ــت  ــعه صنع ــای توس ــی از راه ه ــن، یک پاک بی
ــالمی را  ــی-  اس ــای ایران ــج الگوه ــد و تروی م
ــل  ــاس در داخ ــده لب ــای زن ــزاری نمایش ه برگ
ــده  ــش زن ــا نمای ــت: م ــت و گف ــور دانس کش
نداریــم. البتــه شــنیده ام کــه وزارت ارشــاد، بــرای 
ــرده و  ــادر ک ــوز ص ــاس، مج ــده لب ــش زن نمای
ایــن اتفــاق خوشــایندی اســت چــون تــا زمانــی 

ــکان  ــود ام ــزار نش ــده برگ ــای زن ــه نمایش ه ک
ــدارد. ــود ن ــا وج ــه طرح ه عرض

ــش  ــه نمای ــبت ب ــط نس ــورات غل تص
ــود ــالح ش ــد اص ــاس بای ــده لب زن

ــورد  ــد م ــه بای ــری ک ــاله دیگ ــزود:  مس وی اف
ــور  ــه تص ــت ک ــن اس ــرد، ای ــرار گی ــه ق توج
ــتباه  ــه اش ــردم ب ــون م ــود چ ــالح ش ــه اص عام
فکــر می کننــد، لباس هــای عرضــه شــده 
قیمت هــای  لبــاس،  زنــده  نمایش هــای  در 
ــای  ــا طرح ه ــن ب ــود م ــا خ ــد ام ــی دارن باالی
ــد  ــتم بای ــد هس ــم و معتق ــت مخالف ــران قیم گ
ــر  ــالوه ب ــه ع ــم ک ــه کنی ــی را عرض طرح های

ــند. ــه باش ــه صرف ــرون ب ــی، مق زیبای
رئیــس انجمــن پارچــه و لبــاس بــه پارچه هــای 
ــی از  ــت: یک ــرد و گف ــاره ک ــازار اش ــود در ب موج
مشــکالت طراحــان مــا محــدود بــودن طراحــی 
ــل  ــازار داخ ــود در ب ــای موج ــس پارچه ه و جن
اســت. البتــه در زمینــه پارچه هــای لبــاس 
ــا در  ــت ام ــوب اس ــبتا خ ــت نس ــه، وضعی مردان
بخــش لباس هــای زنانــه بــا مشــکل مواجهیــم 
ــن  ــردن ای ــگ ک ــرای کمرن ــا ب ــی از راه ه و یک

ــت. ــه اس ــاپ پارچ ــکل، چ مش
پــاک بیــن ادادمــه داد: مــا امــروز طراحــان 
ــد و  ــی دارن ــوان باالی ــه ت ــم ک ــه ای داری پارچ
طرح هــای خوبــی خلــق می کننــد. حــاال 
ــه  ــه ب ــت ک ــاجی اس ــات نس ــده کارخانج برعه
ایــن فکــر باشــند کــه بــرای تولیــد پارچــه هــای 
زنانــه از طــراح اســتفاده کننــد. گرچــه در صنعــت 
ــان  ــه طراح ــبت ب ــادی نس ــال زی ــاجی اقب نس

ــدارد. ــود ن ــه وج پارچ
پاک بیــن همچنیــن بــا اشــاره بــه محدودیت هــای 
ــاس  ــه و لب ــاک بچه گان ــه پوش ــود در زمین موج
بــرای نوجوانــان و افــراد مســن گفــت: بــه جــرات 
ــران  ــه در ای ــاک بچه گان ــت از پوش ــوان گف می ت
خبــری نیســت و جایــی وجــود ندارنــد کــه در آن، 
ــن  ــود. همچنی ــه ش ــه عرض ــای بچه گان لباس ه
لبــاس بــرای نوجوانــان و افــراد مســنی کــه خــارج 
از ســایز هســتند نیــز، کمتــر تهیــه می شــود. خوب 
اســت دولتمــردان و تولیدکننــدگان بــزرگ لباس به 

ایــن بخش هــا هــم توجــه ویــژه داشــته باشــند.

نمایش زنده باعث 
توسعه صنعت مد 

می شود/ 
تصورات غلط را 
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مـــد و لبـــاس

ــگار  ــا خبرن ــاس در گفتگــو ب ــر ملکــی، طــراح لب منی
مهــر، اســتقبال از طرح هــا و نمادهــای ایرانــی را 
ــی دانســت کــه از ۱0 ســال پیــش آغــاز شــده  جریان
ــروع  ــان ش ــل، طراح ــه قب ــک ده ــدود ی ــت: ح و گف
ــی  ــان  های ایران ــا و نش ــتفاده از نماده ــه اس ــد ب کردن
و ایــن کارآنــان مــورد اســتقبال مخاطبــان هــم قــرار 
گرفــت. امــا ســه یــا چهــار ســال اســت کــه حضــور 
طرح هــای ایرانــی، محســوس و مشــهود شــده 
ــم  ــت نه ــه در دول ــاله ای ک ــود هشت س ــه رک چراک
ــیاری از  ــه بس ــد ک ــث ش ــت باع ــود داش ــم وج و ده
ــکار شــوند و  ــاس بی ــه طراحــان لب ــدان از جمل هنرمن
ــان  ــا دلش ــد و طبیعت ــی روی آورن ــوهای خانگ ــه ش ب
کار  و  باشــند  داشــته  نوآوری هایــی  می خواســت 
خالقــه انجــام دهنــد از ایــن رو بــه نمادهــا و خطــوط 
ــی  ــی طراح ــر از آن لباس ــد و فرات ــی روی آوردن ایران
کردنــد کــه بــا فرهنــگ مــا هماهنگــی داشــته باشــد.
به گفتــه این طــراح لبــاس، عوامــل تاریخــی- اجتماعی 
ــده  ــی ش ــای ایران ــه طرح ه ــه ب ــث توج ــیار باع بس
کــه یکــی از ایــن دالیــل، تحریــم ایــران بــوده اســت. 
تحریــم، موجب شــد تــا بــازار لبــاس، بــازار داغی نباشــد 
و ایــن کســادی موجــب شــد، کســانی کــه بــه خاطــر 
برنــد یــا کالس اجتماعــی یــا هــر چیــز دیگــر، دنبــال 
ــای  ــه جایگزین ه ــاال ب ــد، ح ــی بودن ــای خارج لباس ه
ــا  ــی خــاص ب ــه لباس های ــس ب ــد؛ پ ــی فکــر کنن ایران

ــد. ــی روی آوردن طــرح و نقــش ایران

نــوآوری در طراحــی لبــاس، ضــروری 
اســت

ملکــی بــه نقــش و تاثیــر مهــم فرهنگ ســازی اشــاره 
ــد و  ــروه م ــر، کارگ ــال های اخی ــرد: در س ــان ک و بی
ــرده؛  ــا ک ــددی برپ ــنواره های متع ــاد، جش ــاس ارش لب
رســانه ها بــه مــد پرداخته انــد و بســیاری از بازیگــران 
و هنرمنــدان شــاخص موســیقی از لباس هــای ایرانــی 
اســتفاده کرده انــد کــه هیچ کــدام در عالقه منــد 
ــی  ــای ایران ــا و لباس ه ــه طرح ه ــان ب ــردن جوان ک

ــت. ــوده اس ــر نب بی تاثی
ــای  ــوآوری را یکــی از مالک ه ــاس، ن ــن طــراح لب ای
موفقیــت برشــمرد و گفــت: بعضــی برندهــای ایرانــی، 
ــش  ــرار بی ــا تک ــد ام ــروع کردن ــوب ش ــود را خ کار خ
ــب  ــان، موج ــداد رقیب ــن تع ــا و باالرفت ــد طرح ه از ح
ــاال  ــا ب ــمار رقب ــی ش ــد. وقت ــا ش ــن برنده ــت ای اف
مــی رود بایــد دســت بــه طرح هــای خالقــه و نوآورانــه 
ــرار، دردی را  ــره تک ــدن در دای ــار ش ــه گرفت زد واگرن

درمــان نمی کنــد.

ــد،  ــا م سیاســت دولتمــردان در مواجهــه ب
ــت ــه اس چندگان

بــه گفته ملکــی، در همــه جــای دنیــا، ســرمایه گذاران 
بــزرگ از جریــان مــد حمایــت می کننــد در حالی کــه 
دولــت ایــران، بودجــه چندانــی را بــه مــد اختصــاص 
نمی دهــد و در بدنــه حکومــت، چنــد دســتگی وجــود 
ــاب و  ــنواره های حج ــدار جش ــده طرف ــک ع دارد. ی
ــه مخاطبــان محــدود ایــن جشــنواره ها  ــد و ب عفاف ان
فکــر نمی کننــد. برخــی حکومت مــردان نیــز بــا 
ــه  ــا ک ــد. از دولتی ه ــاس مشــکل دارن ــد و لب ــود م خ
بگذریــم،  ســرمایه داران بــزرگ هــم حاضــر نیســتند 
پــول زیــادی را بــرای مــد و طراحــی آن صــرف کننــد.

طراحــی پارچــه و لبــاس بــا صنعــت گــره 
نخــورده اســت

ــداد طراحــان پارچــه  ــه این کــه چــرا تع او در پاســخ ب
ــری  ــداران کمت ــه طرف ــی پارچ ــت و طراح ــر اس کمت
ــت  ــر صنع ــی ب ــاس، متک ــی لب ــت: طراح دارد، گف
ــه  ــی پارچ ــا طراح ــت ام ــی اس ــای خانگ و خیاط ه
ــه مخمــل  ــی کارخان ــاز دارد. وقت ــه ماشــین آالت نی ب
کاشــان را تعطیــل می کننــد تــا اتــاق بازرگانــی ایــران 
و چیــن، رونــق بیشــتری بگیــرد چــه مــی تــوان کرد؟
بــه گفتــه ملکــی مــا طراحــان پارچــه بســیار خوبــی 
داریــم امــا در خدمــت صنعــت نســاجی قــرار 
نگرفته انــد چــون مــا بــه جــز ملحفــه و پــرده و 
گاهــی پارچــه بــرای پوشــاک مردانــه هیــچ پارچــه ای 
ــره  ــا در محاص ــازار م ــم؛ ب ــه نداری ــاس زنان ــرای لب ب
پارچه هــای هنــدی و چینــی اســت. شــوهای خانگــی 
ــای  ــه ه ــا از پارچ ــدی و تولیدی ه ــای هن از پارچه ه

ــد. ــتفاده می  کنن ــی اس چین

ــراح  ــن ط ــال را جایگزی ــا ژورن تولیدی ه
کرده انــد

ایــن طــراح لبــاس در پاســخ بــه این کــه آیــا 
ــا نانوشــته ای وجــود دارد کــه همــه  ــون نوشــته ی قان
تولیدی هــای بــزرگ یــک طــراح لبــاس داشــته 
باشــند، گفــت: نــه چنیــن قانونــی وجــود نــدارد و هنوز 
ــور  ــه حض ــیده اند ک ــاور نرس ــن ب ــه ای ــا ب تولیدی ه
ــر و ســود بیشــتر  ــد بهت ــه تولی گروهــی از طراحــان ب
آنهــا کمــک می کنــد. تولیدیهــا بیشــتر تمایــل دارنــد 

ــد. ــتخدام کنن ــراح اس ــا ط ــد ت ــال بخرن ژورن

»مخمل کاشان« را تعطیل می کنند تا 
اتاق ایران و چین رونق بگیرد

چرا چرخ های تولید روسری 
خاک می خورند؟/ 

۶۵ تولیدکننده در زندان
احمــد داورزنــی، طــراح لبــاس در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر، یکــی از اهــداف شــکل 
گرفتــن کارگــروه مدولبــاس را پرکــردن خــال »بدپوشــی« خانم هــا دانســت و گفــت: 
ــه  ــو ب ــدگان مانت ــود تولیدکنن ــرار ب ــی ق ــاس می پوشــند. زمان ــد لب ــا ب بعضــی خانم ه
اتحادیــه پوشــاک تعهــد بدهنــد کــه مانتوهای زنانــه، کوتــاه، چســبان و بدن نما نباشــد؛ 
اتحادیــه هــم نظــارت کنــد و اگــر تولیدکننــده ای خــالف ایــن رفتــار کــرد، ابتــدا تذکر 
دهــد و بعــد تولیــدی را پلمــپ کنــد. امــا اگــر خانمــی بــه یــک خیاط یــا مــزون خاص 
مراجعــه کنــد یــا مانتویــی را خریــداری و بعــد کوتــاه کنــد، دیگــر اتحادیــه مســئولیتی 

نــدارد و پاســخگو ایــن ماجــرا نیســت.
بــه گفتــه ایــن تولیدکننــده پوشــاک، خانم هــای بدحجــاب را گرفتنــد و بــه آنهــا اخطار 
ــدام  ــس هیچ ک ــم فروریخــت. پ ــاز شــدند و ترس شــان ه ــا لجب ــر خانم ه ــد، بدت دادن
از ایــن تهدیــد و ارعاب هــا، فایــده نــدارد و بهتــر اســت کــه مــا جهــت و روش خــود را 
تغییــر دهیــم و ایــن بــار، کســانی را کــه لبــاس زیبــا و درعیــن حــال باهویــت برتــن 

ــم. ــد را تشــویق کنی می کنن

طراحان، بازار را نمی شناسند
داورزنــی بــا اشــاره بــه این کــه طراحــان بــازار را نمی شناســند گفــت: طراحــان مــا هنــری 
ــه  ــمت عام ــه س ــد ب ــا بای ــه م ــند. در حالی ک ــازار را نمی شناس ــف ب ــد و ک ــار می کنن رفت
مــردم برویــم و بــرای آنــان، لبــاس طراحــی کنیــم.  از ســوی دیگــر مــا آمــار درســتی از 
تعــداد طراحــان نداریــم. ســال ها پیــش از کارگــروه مــد و لبــاس وزارت ارشــاد خواســتیم 
تــا بودجــه ای را در اختیــار اتحادیــه پوشــاک بگذارد تــا طراحانــی که در بــازار کار هســتند یا 
فارغ التحصیــل می شــوند را شناســایی و شناســنامه دار کننــد امــا ایــن طــرح هنــوز اجرایــی 

نشــده چــون بودجــه ای در اختیــار اتحادیــه قــرار نگرفتــه اســت.
ــزار  ــد اب ــد بای ــزود: تولی ــد دانســت و اف ــه تولی ــزار را الزم ــن طــراح لباس،داشــتن اب ای
ــی  ــد پارچــه و چرخ هــای پیشــرفته داشــته باشــیم؛ ایــن در حال داشــته باشــد. مــا بای
اســت کــه تولیــد پارچــه در کشــور مــا بی معناســت و چرخ هــا از کار افتاده انــد. معلــوم 
اســت تــا زمانی کــه گمــرک و مالیــات و بیمــه بــرای تولیدکننــدگان پارچــه و لبــاس 
بــه صفــر نرســد، امــکان رقابــت بــا ترکیــه و چیــن و هنــد و مالــزی وجــود نــدارد. خود 
مــن 65 تولیدکننــده می شناســم کــه بــه خاطــر مشــکالت مالــی در زنــدان هســتند.

پوشاک مردانه و بچه گانه، موفق تر از زنانه بوده است
داورزنــی، بــا اشــاره بــه این کــه پوشــاک مردانــه موفق تــر از زنانــه عمــل کــرده اســت 
گفــت: چنــد برنــد مــا در حــوزه تولیــد پوشــاک مردانــه، بســیار موفــق عمــل کــرده و 
ــه  ــد امــا چنیــن چیــزی در حــوزه پوشــاک زنان حتــی تولیــدات خــود را صــادر کرده ان
وجــود نــدارد. از ســوی دیگــر ایــن چنــد ســال اخیــر می بینیــم، مجریــان برنامه هــای 
ــش  ــال پی ــد س ــه چن ــد در حالی ک ــن می کنن ــز برت ــن زرد و قرم ــی، پیراه تلویزیون
این طــور نبود.یــا مــا در حــوزه پوشــاک بچه گانــه هــم بهتــر از لبــاس زنانــه بوده ایــم 

ــم. ــه صــادر می کنی ــاس بچه گان ــا و اســپانیا لب ــه کشــورهایی چــون ایتالی و امــروز ب
تبلیغات نقش مهمی در ترویج مد ایرانی دارد

ایــن پژوهشــگر حــوزه مــد و لبــاس بــه نقــش مهــم تبلیغــات اشــاره و بیــان کــرد: مــا 
ــد پارچــه  ــا تولی ــن اســت کــه م ــت ای ــم. واقعی ــده بگیری ــات را نادی ــم واقعی نمی توانی
نداریــم. طراحــان لبــاس مــا امنیــت شــغلی ندارنــد. در ایــن شــرایط، بایــد کار انــدک 
طراحــان و تولیدکنندگانــی کــه می کوشــند لبــاس باهویــت طراحــی و تولیــد کننــد، 
تبلیــغ شــود و هزینــه تبلیغــات آن قــدر باالســت کــه خــود طراحــان یــا تولیدکننــدگان 
ــن  ــغ ای ــه تبلی ــر صــدا و ســیما ب ــه اشــکالی دارد اگ ــس چ ــد. پ ــس آن برنمی آین از پ

طرح هــا و لباس هــا بپــردازد؟
ــه  ــه اتحادی ــا را ب ــه کاره ــاد هم ــر وزارت ارش ــه اگ ــت ک ــد اس ــی معتق ــد داورزن احم
پوشــاک بســپرد و خــود نقــش حمایتــی داشــته باشــد، بــدون آن کــه دخالت کنــد اتفاق 
خوشــایندی اســت. بــه هــر حــال مــا کار بلــد هســتیم و راه حــل می دانیــم و ایــن طور 

نیســت کــه فقــط انتقــاد کنیــم.
ــران  ــردم ای ــر م ــال اخی ــد س ــی چن ــت: ط ــوال گف ــد س ــر چن ــا ذک ــان ب وی در پای
ــد  ــرا نبای ــس چ ــد هســتند پ ــی عالقه من ــار ایران ــا و آث ــه طرح ه ــه ب ــد ک نشــان دادن
از ایــن لباس هــا حمایــت بیشــتری کــرد؟ چــرا کشــور اســالمی چــون ایــران، نبایــد 
تولیدکننــده اول روســری باشــد؟ بــه ســر چرخ هایــی کــه چنــد ســال پیــش وارد شــد 
ــه  ــرا هم ــد؟ چ ــه آم ــته باشــیم، چ ــزرگ روســری داش ــای ب ــش، تولیدی ه ــا در کی ت
ــت در  ــن نتوانس ــرا چی ــده اند؟ چ ــتهلک ش ــد و مس ــاک می خورن ــه خ ــت ک سال هاس

ــران توانســت؟!  ــد و در ای ــوذ کن ــه نف کشــوری چــون ترکی
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ــا  ــو ب ــاس در گفتگ ــراح لب ــر، ط ــا بزرگمه مین
ــی  ــه یک ــه این ک ــاره ب ــا اش ــر و ب ــگار مه خبرن
از مشــکالت اساســی مانتوهــای تابســتانی، 
ــن  ــت: خــود م ــود پارچــه مناســب اســت گف نب
ــوی  ــرای مانت ــه ب ــتم. پارچ ــازار را گش ــام ب تم
تابســتانی بســیار کــم اســت. پارچــه ســاده کــه 
ــود  ــه موج ــا پارچ ــانتون، تنه ــدا نمی شــود. ش پی
ــود و  ــروک می ش ــر چ ــه کمت ــت ک ــازار اس در ب
ــازک اســت و بایــد از الیــه  خنــک اســت، امــا ن
ــم  ــن باعــث گــرم و ضخی اســتفاده کــرد و همی

ــود. ــو می ش ــدن مانت ش
ــای  ــت: در مانتوه ــد اس ــاس معتق ــراح لب ــن ط ای
تابســتانی، طــرح اهمیــت چندانــی نــدارد و رنــگ و 
نقــش مهــم اســت. رنــگ و نقشــی که بــا فرهنگ 
ــای  ــن ســال ها از مانتوه ــی دارد. در ای ــا همخوان م
خنــک هنــدی اســتقبال شــده امــا ایــن لباس هــا 
کــه در ایــران بــه عنــوان مانتــو مــورد اســتفاده قرار 

ــد. ــی ندارن ــت چندان ــد، کیفی می گیرن
ــران،  ــه در ای ــد پارچ ــه تولی ــه این ک ــر ب بزرگمه
محــدود اســت اشــاره و بیــان کــرد: لباس هــای 
ــته  ــی داش ــرح خاص ــت ط ــتانی، الزم نیس تابس
باشــند. اگــر پارچــه خــوب و خنــگ باشــد همــه 
ــدگان  ــد. گرچــه تولیدکنن از آن اســتقبال می کنن
خانگــی یــا همــان مزون هــا از پارچه هــای 
هنــدی و تولیدکننــدگان بــزرگ، بیشــتر از 
پارزچه هــای چینــی اســتفاده می کننــد. طبیعــی 
هــم هســت از ملحفــه و برخــی پارچه هــای 
خــاص کــه نســاجی بروجــرد تامیــن می کنــد و 
همچنیــن پارچه هــای تولیــد شــده بــرای لبــاس 

ــرای  ــی ب ــه خاص ــم، پارچ ــه بگذری ــه ک مردان
ــم. ــان نداری ــاک زن پوش

ــکل  ــاس، مش ــد و لب ــراح م ــن ط ــه ای ــه گفت ب
ــن  ــی بی ــه ارتباط ــت ک ــن اس ــا ای ــی م اساس
صنعــت و هنــر طراحــی وجــود نــدارد و طراحــان 
مــا بــه راحتــی نمی تواننــد وارد بــازار کار 
ــم  ــا ه ــده ب ــراح و تولیدکنن ــدگاه ط ــوند و دی ش

ــه  ــی ک ــن معن ــه ای ــت. ب ــو نیس ــی و همس یک
تولیدکننــدگان، تنهــا بــه فــروش بیشــتر و تولیــد 
ارزان تــر فکــر می کننــد و طراحــان بــه تناســب و 
زیبایــی فکــر می کننــد و خــوب اســت کــه ایــن 

دو هم راســتا شــوند.
ــت  ــوب اس ــه خ ــه این ک ــاره ب ــا اش ــر ب بزرگمه
ــدگان در  ــه تولیدکنن ــود ک ــب ش ــی تصوی قانون

ــراح  ــروه ط ــک گ ــود ی ــود از وج ــای خ کارگاه ه
بهــره ببرنــد گفت:اگــر ایــن ارتبــاط برقرار شــود، 
ــن  ــفانه چنی ــت. متاس ــایندی اس ــاط خوش ارتب
ــح  ــدگان ترجی ــدارد و تولیدکنن ــود ن ــی وج قانون
ــتفاده  ــال اس ــرح از ژورن ــای ط ــه ج ــد ب می دهن
ــگ  ــان را تن ــای طراح ــئله ج ــن مس ــد و ای کنن

ــت. ــرده اس ک

ژورنال ها جای طراحان
 را تنگ کرده  اند/ 

لزوم ارتباط هنر و صنعت

ــان، رییــس انســتیتو طراحــی لبــاس دانشــکده فنــی  ــاز ترابی مهن
شــریعتی در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر بــا بیــان این   کــه مــا هنــوز 
ــت:  ــیم، گف ــاس نمی شناس ــی لب ــه طراح ــا را در زمین خــط قرمزه
ــرده و  ــر ک ــا تغیی ــر مدل ه ــال های اخی ــد در س ــر می رس ــه نظ ب
ــتقبال  ــد و از آن اس ــت دارن ــی را دوس ــای ایران ــان، طرح ه مخاطب
ــوز تعریــف درســتی از برخــی پوشــش ها وجــود  ــد امــا هن می کنن

ــیم. ــا را نمی شناس ــط قرمزه ــا خ ــدارد و م ن
وی در ادامــه بــه این کــه هنــوز نمی دانیــم مانتــو، حجــاب اســت یــا 
یــک لبــاس عــادی، اشــاره و بیــان کــرد: مــا هنــوز نمی دانیم بــا مانتو 
چطــور برخــورد کنیــم؟ آیــا مانتــو بخشــی از لبــاس عــادی و معمولی 
ــک  ــر ی ــد؟ اگ ــمار می آی ــه ش ــا ب ــش م ــاب و پوش ــا حج ــت ی ماس
کارمنــد آمــوزش و پــرورش بخواهــد مانتــو بخــرد، چند مدل مناســب 

وجــود دارد؟ کدام یــک از ایــن مانتوهــا مناســب محــل کار اســت؟

تعریفی برای لباس مناسب کار نداریم
ــب کار  ــاس مناس ــرای لب ــی ب ــا تعریف ــان، م ــه ترابی ــه گفت ب
نداریــم. بــرای مثــال، یــک خانــم معلــم یــا کارمنــد اداره هــای 
دولتــی، یــا بایــد مانتوهــای کــرپ مشــکی بــا پولــک و منجــوق 
ــن  ــتند و ای ــت هس ــرح ک ــه ط ــی ک ــا مانتوهای ــرد ی ــیار بخ بس
ــو را  ــوا، خ ــدن ه ــرم ش ــا گ ــتان ب ــه در تابس ــی اســت ک معضل

ــد. ــتر نشــان می ده بیش
ــرح  ــر از ط ــگ را مهم ت ــش و رن ــت دوخــت، نق ــراح کیفی ــن ط ای
ــای  ــت: در مانتوه ــای تابســتانی برشــمرد و گف دوخــت در مانتوه

ــدارد و رنــگ و نقــش مهــم  ــی ن تابســتانی، طــرح اهمیــت چندان
ــی دارد. در  ــا همخوان ــگ م ــا فرهن ــه ب ــی ک ــگ و نقش ــت. رن اس
ایــن ســال ها از مانتوهــای خنــک هنــدی اســتقبال شــده امــا ایــن 
ــوند،  ــتفاده می ش ــو اس ــوان مانت ــه عن ــران ب ــه در ای ــا ک لباس ه
ــرار گرفتــن دو رنــگ  ــد. از ســوی دیگــر ق ــی ندارن کیفیــت چندان
ــد  ــد؛ می مان ــور درنمی آی ــا ج ــگ م ــا فرهن ــم ب ــار ه ــد کن تن
نقــش مانتوهــای هنــدی کــه همــان نقــوش ایرانــی اســت کــه در 

ــه شــده اســت. ــه کار گرفت ســرزمینی دیگــر ب

پارچه مناسب مانتو تابستانی در بازار نیست!
ترابیــان یکــی از مشــکالت اساســی مانتوهــای تابســتانی را نبــود 
پارچــه مناســب دانســت و افــزود: خــود مــن تمــام بــازار را گشــتم. 
پارچــه بــرای مانتــوی تابســتانی بســیار کــم اســت. پارچــه ســاده 
کــه پیــدا نمی شــود. شــانتون، تنهــا پارچــه موجــود در بــازار اســت 

کــه کمتــر چــروک می شــود و خنــک اســت، امــا نــازک اســت و 
بایــد از الیــه اســتفاده کــرد و همیــن باعــث گــرم و ضخیــم شــدن 

ــود. ــو می ش مانت
ــد  ایــن طــراح دوخــت و لبــاس معتقــد اســت: مــا کــه خــط تولی
ایــن نــوع پارچــه را نداریــم امــا خــوب اســت دولــت، آن را وارد کند 
یــا اجــازه واردات پارچــه بــا ارز دولتــی را بدهــد و نظــارت درســت 
و دقیقــی بــر پارچــه  داشــته باشــد. معلــوم اســت پارچــه ای کــه بــا 
ــم  ــی وارد کن ــه تنهای ــن ب ــه م ــا این ک ــود ب ــی وارد می ش ارز دولت

ــرق دارد. ف
ترابیــان در پایــان افــزود: اگــر قیمــت پارچــه پاییــن بیایــد اتفــاق 
خوشــایندی اســت. در ایــن صــورت میــزان تولیــد و کیفیــت کارها 
ــرح  ــت ط ــتانی، الزم نیس ــای تابس ــه لباس ه ــی رود. وگرن ــاال م ب
خاصــی داشــته باشــند. اگــر پارچــه خــوب و خنــگ باشــد همــه 

ــد. ــتقبال می کنن از آن اس

خط قرمز طراحی 
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از آن جایــی ارتبــاط چندانــی میــان تولیدکننــدگان 
و طراحــان وجــود نــدارد، طرح  هــای برگزیــده 
ــه تولیــد انبــوه نمی رســد. قیمــت پارچــه گــران  ب
اســت. پارچــه مناســب بــرای دوخــت لباس هــای 
ــان  ــری می ــت نابراب ــدارد. رقاب ــود ن ــتانی وج تابس
تولیــدات داخلــی و غیرایرانــی وجــود دارد و چندیــن 
ــد  ــا چن ــر. ام ــز و درشــت دیگ ــد مشــکل ری و چن
نکتــه مشــترک اســت؛ اول این کــه بایــد زمینــه ای 
بــرای تولیــد انبــوه طرح هــای برتــر فراهــم شــود و 
پارچــه بــا قیمــت مناســب در اختیــار تولیدکنندگان 
قــرار بگیــرد و دوم، هنــر و صنعــت بــا هــم آمیخته 
شــوند و تولیدکننــدگان از وجــود یــک تیــم طراحی 

بهــره ببرنــد.

ــتانی در  ــو تابس ــب مانت ــه مناس پارچ
ــت! ــازار نیس ب

ــه  ــت ک ــی اس ــی از طراحان ــر، یک ــا بزرگمه مین
ــا او گفتگــو  ــده ب ــن پرون ــر در ای ــزاری مه خبرگ
کــرده؛ ایــن طــراح لبــاس بــا اشــاره بــه این کــه 
یکــی از مشــکالت اساســی مانتوهای تابســتانی، 
ــن  ــت: خــود م ــود پارچــه مناســب اســت گف نب
ــوی  ــرای مانت ــه ب ــتم. پارچ ــازار را گش ــام ب تم
تابســتانی بســیار کــم اســت. پارچــه ســاده کــه 

ــود. ــدا نمی ش پی
ــران،  ــه در ای ــد پارچ ــه تولی ــه این ک ــر ب بزرگمه
محــدود اســت اشــاره می کنــد و می گویــد: 
طــرح  نیســت  الزم  تابســتانی،  لباس هــای 
ــوب و  ــه خ ــر پارچ ــند. اگ ــته باش ــی داش خاص
ــد.  ــتقبال می کنن ــه از آن اس ــد هم ــگ باش خن

گرچــه تولیدکننــدگان خانگــی یــا همــان 
مزون هــا از پارچه هــای هنــدی و تولیدکننــدگان 
ــتفاده  ــی اس ــای چین ــتر از پارچه ه ــزرگ، بیش ب
می کننــد. طبیعــی هــم هســت از ملحفــه و 
برخــی پارچه هــای خــاص کــه نســاجی بروجــرد 
ــد  ــای تولی ــن پارچه ه ــد و همچنی ــن می کن تامی
شــده بــرای لبــاس مردانــه کــه بگذریــم، پارچــه 

ــم. ــان نداری ــاک زن ــرای پوش ــی ب خاص
ــکل  ــاس، مش ــد و لب ــراح م ــن ط ــه ای ــه گفت ب
ــن  ــی بی ــه ارتباط ــت ک ــن اس ــا ای ــی م اساس
صنعــت و هنــر طراحــی وجــود نــدارد و طراحــان 
مــا بــه راحتــی نمی تواننــد وارد بــازار کار 
ــم  ــا ه ــده ب ــراح و تولیدکنن ــدگاه ط ــوند و دی ش
ــه  ــی ک ــن معن ــه ای ــت. ب ــو نیس ــی و همس یک
تولیدکننــدگان، تنهــا بــه فــروش بیشــتر و تولیــد 
ارزان تــر فکــر می کننــد و طراحــان بــه تناســب و 
زیبایــی فکــر می کننــد و خــوب اســت کــه ایــن 

دو هم راســتا شــوند.
ــت  ــوب اس ــه خ ــه این ک ــاره ب ــا اش ــر ب بزرگمه
ــدگان در  ــه تولیدکنن ــود ک ــب ش ــی تصوی قانون
ــراح  ــروه ط ــک گ ــود ی ــود از وج ــای خ کارگاه ه
بهــره ببرنــد گفت:اگــر ایــن ارتبــاط برقرار شــود، 
ــن  ــفانه چنی ــت. متاس ــایندی اس ــاط خوش ارتب
ــح  ــدگان ترجی ــدارد و تولیدکنن ــود ن ــی وج قانون
ــتفاده  ــال اس ــرح از ژورن ــای ط ــه ج ــد ب می دهن
ــگ  ــان را تن ــای طراح ــئله ج ــن مس ــد و ای کنن

ــت. ــرده اس ک
مهنــاز ترابیــان، رییــس انســتیتو طراحــی لبــاس 
ــا بزرگمهــر  دانشــگاه شــریعتی هــم، چــون مین

یکــی از مشــکالت اساســی مانتوهای تابســتانی 
ــد:  ــد و می گوی ــب می دان ــه مناس ــود پارچ را نب
ــرای  ــازار را گشــتم. پارچــه ب ــام ب ــن تم خــود م
ــه  ــت. پارچ ــم اس ــیار ک ــتانی بس ــوی تابس مانت
ســاده کــه پیــدا نمی شــود. شــانتون، تنهــا پارچــه 
موجــود در بــازار اســت کــه کمتــر چــروک 
ــت و  ــازک اس ــا ن ــت، ام ــک اس ــود و خن می ش
بایــد از الیــه اســتفاده کــرد و همیــن باعــث گرم 

ــود. ــو می ش ــدن مانت ــم ش و ضخی
ایــن طــراح دوخــت و لبــاس معتقــد اســت: مــا که 
خــط تولیــد ایــن نــوع پارچــه را نداریــم امــا خــوب 
اســت دولــت، آن را وارد کند یــا اجــازه واردات پارچه 
بــا ارز دولتــی را بدهــد و نظــارت درســت و دقیقــی 
بــر پارچــه  داشــته باشــد. معلوم اســت پارچــه ای که 
ــه  ــن ب ــه م ــا این ک ــود ب ــی وارد می ش ــا ارز دولت ب

تنهایــی وارد کنــم فــرق دارد.

تعریــف درســتی از لبــاس مناســب کار 
وجــود نــدارد

به گفتــه مهنــاز ترابیــان، مــا تعریفــی بــرای لباس 
مناســب کار نداریــم. بــرای مثــال، یــک خانم معلم 
یــا کارمنــد اداره هــای دولتــی، یــا بایــد مانتوهــای 
کــرپ مشــکی بــا پولــک و منجــوق بســیار بخــرد 
ــن  ــتند و ای ــت هس ــرح ک ــه ط ــی ک ــا مانتوهای ی
ــا گــرم شــدن  ــی اســت کــه در تابســتان ب معضل

ــد. ــان می ده ــتر نش ــود را بیش ــوا، خ ه
رییــس انســتیتو طراحــی لبــاس دانشــکده 
شــریعتی بــا اشــاره بــه این   کــه مــا هنــوز 
خــط قرمزهــا را در زمینــه طراحــی لبــاس 

نمی شناســیم می گویــد: بــه نظــر می رســد 
در ســال های اخیــر مدل هــا تغییــر کــرده و 
ــد  ــی را دوســت دارن ــای ایران ــان، طرح ه مخاطب
ــف  ــوز تعری ــا هن ــد ام ــتقبال می کنن و از آن اس
درســتی از برخــی پوشــش ها وجــود نــدارد و مــا 
خــط قرمزهــا را نمی شناســیم.  هنــوز نمی دانیــم 
ــادی،  ــاس ع ــک لب ــا ی ــو، حجــاب اســت ی مانت
ــا  ــم ب ــوز نمی دانی ــا هن ــرد: م ــان ک ــاره و بی اش
مانتــو چطــور برخــورد کنیــم؟ آیــا مانتــو بخشــی 
از لبــاس عــادی و معمولــی ماســت یــا حجــاب 
ــک  ــر ی ــد؟ اگ ــمار می آی ــه ش ــا ب ــش م و پوش
کارمنــد آمــوزش و پــرورش بخواهد مانتــو بخرد، 
ــک از  ــود دارد؟ کدام ی ــب وج ــدل مناس ــد م چن

ــت؟ ــل کار اس ــب مح ــا مناس ــن مانتوه ای

ــم  ــان داری ــرای آقای ــاس ب طراحــی لب
ــم ــا نداری ی

ــا  ــد م ــاس معتقدن ــد و لب ــان م ــی طراح بعض
ــروه ســنی  ــان و گ ــرای آقای طراحــی پوشــاک ب
نوجــوان نداریــم. امــا برخــی دیگــر برایــن باورند 
ــه  ــاک مردان ــد پوش ــه تولی ــران در زمین ــه ای ک
ــتند  ــروف هس ــد مع ــد برن ــوده و چن ــر ب موفق ت
کــه کارهایشــان را بــه کشــورهای دیگــر صــادر 
ــد  ــت می کنن ــه فعالی ــاس مردان ــه لب و در زمین
ــن  ــه ای ــاک زنان ــا پوش ــاط ب ــه در ارتب در حالی ک
مســاله، مصداقــی نــدارد. مینــو کریم نیــا از جمله 
افــرادی اســت کــه مــی گویــد: مــا بــرای آقایــان 
ــن ســال ها  ــام ای ــم. در تم ــاس نداری طراحــی لب
ــود  ــان وج ــاس آقای ــرای لب ــه ب ــتانداردی ک اس
ــچ  ــا هی ــت و م ــوده اس ــلوار ب ــت و ش ــته ک داش
طراحــی خاصــی بــرای پوشــاک مردانــه نداریــم. 
امــروز بــه نظــر می رســد بایــد روی یقــه و 

ــم. ــتر کار کنی ــلوارها بیش ــت و ش ــرش ک ب
ــت  ــی اس ــه طراحان ــی از جمل ــد داورزن ــا احم ام
کــه فکــر می کنــد مــا در طراحــی و تولیــد 
پوشــاک مردانــه موفق تــر عمــل کرده ایــم.

ــاز تولیدکننــده و مخاطــب  طراحــان نی
نمی شناســند را 

ــر در  ــزاری مه ــه خبرگ ــان ک ــیاری از طراح بس
قالــب ایــن پرونــده بــه گفتگــو بــا آنــان پرداخت، 
ــان  ــی می ــه ارتباط ــتند ک ــوده و هس ــد ب معتق
صنعــت و هنــر طراحــی وجــود نــدارد. بــاز هــم 
ــا  ــد: مشــکل اساســی م ــا می گوی ــو کریم نی مین
ــر  ــن صنعــت و هن ــن اســت کــه ارتباطــی بی ای
طراحــی وجــود نــدارد و طراحــان مــا بــه راحتــی 
نمی تواننــد وارد بــازار کار شــوند و دیــدگاه طــراح 
ــم یکــی و همســو نیســت.  ــا ه ــده ب و تولیدکنن
ــه  ــا ب ــدگان، تنه ــه تولیدکنن ــی ک ــن معن ــه ای ب
فــروش بیشــتر و تولیــد ارزان تــر فکــر می کننــد 
و طراحــان بــه تناســب و زیبایــی فکــر می کننــد 
ــوند. ــتا ش ــن دو هم راس ــه ای ــت ک ــوب اس و خ

ــای  ــا طرح ه ــردم ب ــت م ــد اس ــا معتق کریم نی
ــادی  ــداد زی ــی تع ــتند و حت ــنا نیس ــف آش مختل
از کســانی کــه بــه مــزون می رونــد هــم 
ــا  ــاس ب ــر لب ــب ه ــف و تناس ــای مختل طرح ه
ــد  ــد می کنن ــزون خری ــد؛ از م ــط را نمی دانن محی
تــا بگوینــد از فالن جــا لبــاس گرفته انــد. از 
ســوی دیگــر، همــه مــزون داران، طــراح لبــاس 

نیســتند و ریزه کاری هــا را نمی شناســند.
او در پاســخ بــه این کــه چــرا طرح هایــی 
کــه در مزون هــا ارائــه می شــود بــه تولیــد 
انبــوه نمی رســد، گفــت: مزون هــا، مشــتری  
ــم اســت.  ــد و تولیدشــان ک ــود را دارن خــاص خ

طرح ها توانم زد، غم نان اگر بگذارد!
روزگاری ایرانیان از بزرگ ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان پارچه بوده اند. گرچه امروز، بیشتر ایرانی ها، پارچه 

مورد نیاز برای پوشاک خود را از کشورهایی چون چین، هند، ترکیه و مالزی تامین می کنند.
روزگاری ایرانیان، لباس های ِوزه خود را داشته  و آنچه برتن می کرده اند هماهنگ با فرهنگ و پیشینه تاریخی شان بوده 

اما امروز لباس هایی به تن می کنند که تناسبی با فرهنگ آنها ندارد.
شاید همه این عوامل موجب شد تا در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، کارگروه ساماندهی مد و لباس شکل بگیرد تا 
لباسی هماهنگ با موازین اسالمی و هویت فرهنگی تولید و ارائه شود؛ لباسی که در عین حال خالقانه هم باشد، اما در عمل 

چنین اتفاقی نیفتاد.
خبرگزاری مهر، در قالب یک پرونده به گفتگو با طراحان مد و لباس پرداخت. هدف از این سلسله گفتگوها، واکاوی و نقد 

عملکرد کارگروه ساماندهی مد و لباس نبود بلکه تنها مجالی فراهم شد تا فعاالن این حوزه از مشکالت خود بگویند.

مـــد و لبـــاس

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 33 |  شماره 3 |  20 تیــر 94

ــر اســت.  ــل، قیمت هاشــان باالت ــن دلی ــه همی ب
شــاید اگــر ایــن طرح هــا بــه تولیــد انبــوه برســد، 
آن مشــتری ها از دســت بــرود چــون ایــن دســته 
مخاطبــان، خواهــان طرح هــا و لباس هــای 
ــه  ــی ک ــد لباس ــان نمی خواه ــد و دلش خاص ترن

ــد. ــس ببینن ــن هرک ــند را برت می پوش
ــد  ــی دارد. احم ــن دیدگاه ــم چنی ــر ملکــی ه منی
داورزنــی هــم بــا اشــاره بــه این کــه طراحــان بــازار 
ــری  ــا هن ــان م ــد: طراح ــند، می گوی را نمی شناس
ــند. در  ــازار را نمی شناس ــف ب ــد و ک ــار می کنن رفت
حالی کــه مــا بایــد بــه ســمت عامــه مــردم برویــم 
ــوی  ــم. از س ــی کنی ــاس طراح ــان، لب ــرای آن و ب
دیگــر مــا آمــار درســتی از تعــداد طراحــان نداریــم. 
ــاس وزارت  ــد و لب ــروه م ــش از کارگ ــال ها پی س
ارشــاد خواســتیم تــا بودجــه ای را در اختیــار اتحادیه 
ــازار کار  ــه در ب ــی ک ــا طراحان ــذارد ت ــاک بگ پوش
هســتند یــا فارغ التحصیــل می شــوند را شناســایی 
و شناســنامه دار کننــد امــا ایــن طــرح هنــوز اجرایی 
ــرار  ــه ق ــار اتحادی ــه ای در اختی ــون بودج نشــده چ

نگرفتــه اســت.

تحریــم باعــث اســتفاده بیشــتر از 
ــد ــی ش ــاس ایران لب

ــا نمادهــا  ســال های اخیــر، اســتفاده از لباس هایــی ب
و نشــانه های ایرانــی چــون خــط فارســی و نقوشــی 
ــت، رواج  ــدن ماس ــگ و تم ــه از فرهن ــه برگرفت ک
ــر ملکــی، طــراح  ــدا کــرده اســت. منی بیشــتری پی
لبــاس، تحریــم اقتصــادی ایــران را یکــی از دالیل 
ــک  ــدود ی ــد: ح ــد و می گوی ــاله می دان ــن مس ای
دهــه قبــل، طراحــان شــروع کردنــد بــه اســتفاده 
ــان  ــن کارآن ــی و ای ــان  های ایران ــا و نش از نماده
مــورد اســتقبال مخاطبــان هــم قــرار گرفــت. امــا 
ســه یــا چهــار ســال اســت کــه حضــور طرح هــای 
ایرانــی، محســوس و مشــهود شــده چراکــه رکــود 
هشت ســاله ای کــه در دولــت نهــم و دهــم وجــود 
ــدان از  داشــت باعــث شــد کــه بســیاری از هنرمن
جملــه طراحــان لبــاس بیــکار شــوند و به شــوهای 
خانگــی روی آورنــد و طبیعتــا دلشــان می خواســت 
ــه انجــام  ــی داشــته باشــند و کار خالق نوآوری های
دهنــد از ایــن رو بــه نمادهــا و خطــوط ایرانــی روی 
آوردنــد و فراتــر از آن لباســی طراحــی کردنــد کــه با 

فرهنــگ مــا هماهنگــی داشــته باشــد.
ــی  ــل تاریخ ــاس، عوام ــراح لب ــن ط ــه ای ــه گفت ب
ــای  ــه طرح ه ــه ب ــث توج ــیار باع ــی بس اجتماع
ــم  ــل، تحری ــن دالی ــه یکــی از ای ــی شــده ک ایران
ایــران بــوده اســت. تحریــم، موجــب شــد تــا بــازار 

لبــاس، بــازار داغــی نباشــد و ایــن کســادی موجب 
ــا کالس  ــد ی ــر برن ــه خاط ــه ب ــانی ک ــد، کس ش
اجتماعــی یــا هــر چیــز دیگــر، دنبــال لباس هــای 
ــی  ــه جایگزین هــای ایران ــد، حــاال ب خارجــی بودن
فکــر کننــد؛ پــس بــه لباس هایــی خــاص بــا طرح 

ــد-. ــی روی آوردن ــش ایران و نق

ــروری  ــاس، ض ــی لب ــوآوری در طراح ن
ــت اس

از  اســتفاده  اخیــر،  ســال های  در  هــم  بــاز 
ــاف  ــت آن از الی ــد و باف ــه در تولی ــی ک لباس های
ــا  ــدا کــرد ام ــود، رواج پی ــی اســتفاده شــده ب طبیع
پــس از مدتــی طرح هــا تکــراری شــد و مخاطبان، 
ــر  ــه منی ــت ک ــن روس ــاید از ای ــدند. ش ــزده ش دل
ــازی  ــم فرهنگ س ــر مه ــش و تاثی ــه نق ــی ب ملک
ــر،  ــال های اخی ــد: در س ــد و می گوی ــاره می کن اش
کارگــروه مــد و لبــاس ارشــاد، جشــنواره های 
متعــددی برپــا کــرده؛ رســانه ها بــه مــد پرداخته انــد 
و بســیاری از بازیگــران و هنرمنــدان شــاخص 
ــد  ــی اســتفاده کرده ان موســیقی از لباس هــای ایران
ــه  ــان ب ــد کــردن جوان کــه هیچ کــدام در عالقه من
طرح هــا و لباس هــای ایرانــی بی تاثیــر نبــوده 
ــن  ــا و باالرفت ــد طرح ه ــش از ح ــرار بی ــا تک ام
ــا شــد.  ــن برنده ــت ای ــان، موجــب اف ــداد رقیب تع
ــه  ــاال مــی رود بایــد دســت ب ــا ب وقتــی شــمار رقب
ــار  ــه گرفت ــه زد واگرن ــه و نوآوران ــای خالق طرح ه
شــدن در دایــره تکــرار، دردی را درمــان نمی کنــد.

ــه گفتــه ملکــی، طراحــان و تولیدکننــدگان  البتــه ب
نمی تواننــد خالقه رفتــار کننــد وقتی سیاســت دولت 
در برابــر مــد تــا ایــن انــدازه چندگانــه اســت. بــه ایــن 
معنــی که در همــه جــای دنیــا، ســرمایه گذاران بزرگ 
از جریــان مــد حمایــت می کننــد در حالی کــه دولــت 
ایــران، بودجــه چندانــی را بــه مد اختصــاص نمی دهد 
و در بدنــه حکومــت، چنــد دســتگی وجــود دارد. یــک 
ــد  ــاب و عفاف ان ــنواره های حج ــدار جش ــده طرف ع
ــر  ــنواره ها فک ــن جش ــدود ای ــان مح ــه مخاطب و ب
نمی کننــد. برخــی حکومت مــردان نیــز بــا خــود مــد 
ــم،  ــه بگذری ــا ک ــد. از دولتی ه ــاس مشــکل دارن و لب
ســرمایه داران بــزرگ هم حاضر نیســتند پــول زیادی 

را بــرای مــد و طراحــی آن صــرف کننــد.

تبلیغــات و نمایــش زنــده، نقــش 
ــی دارد ــد ایران ــج م ــی در تروی مهم
ــت.  ــغ اس ــت و تبلی ــروز، روزگار رقاب ــر ام عص
احمــد داورزنــی، پژوهشــگر حــوزه مــد و لبــاس 
ــده  ــات را نادی ــم واقعی ــا نمی توانی ــد: م می گوی

ــد  ــا تولی ــه م ــت ک ــن اس ــت ای ــم. واقعی بگیری
پارچــه نداریــم. طراحــان لبــاس ما امنیت شــغلی 
ندارنــد. در ایــن شــرایط، بایــد کار انــدک طراحان 
و تولیدکنندگانــی کــه می کوشــند لبــاس باهویت 
ــه  ــود و هزین ــغ ش ــد، تبلی ــد کنن ــی و تولی طراح
تبلیغــات آن قــدر باالســت کــه خــود طراحــان یــا 
تولیدکننــدگان از پــس آن برنمی آینــد. پــس چــه 
اشــکالی دارد اگــر صــدا و ســیما بــه تبلیــغ ایــن 

طرح هــا و لباس هــا بپــردازد؟
از ســوی دیگــر، صدیقــه پاک بیــن، رئیــس 
انجمــن طراحــان پارچــه و لبــاس، یکــی از 
راه هــای توســعه صنعــت مــد و ترویــج الگوهــای 
ایرانــی-  اســالمی را برگــزاری نمایش هــای 
زنــده لبــاس در داخــل کشــور می دانــد و 
می گویــد: مــا نمایــش زنــده نداریــم. البتــه 
شــنیده ام کــه وزارت ارشــاد، بــرای نمایــش 
زنــده لبــاس، مجــوز صــادر کــرده و ایــن 
اتفــاق خوشــایندی اســت چــون تــا زمانــی 
ــکان  ــود ام ــزار نش ــده برگ ــای زن ــه نمایش ه ک

عرضــه طرح هــا وجــود نــدارد.

طرح هــا را رایــگان در اختیــار تولیدکننــده 
می گذاریــم

ــر  ــق نظ ــر آن تواف ــان ب ــه طراح ــاله ای ک مس
دارنــد ایــن اســت کــه طرح هــا بــه تولیــد انبــوه 
نمی رســد و ارتباطــی میــان تولیدکننــده و طــراح 
نیســت. صدیقــه پاک بیــن، رییــس انجمــن 
طراحــان می گویــد: مــا طراحــان، حاضریــم 
طرح هــا را بــه صــورت رایــگان در اختیــار 
ــه تولیــد  ــا طرح   هــا ب ــم ت ــرار دهی ــده ق تولیدکنن
ــار مصرف کننــدگان قــرار  انبــوه برســد و در اختی
ــای  ــا طرح ه ــردم ب ــورت، م ــن ص ــرد. در ای بگی
اســتفاده  آن  از  و  می شــوند  آشــنا  ایرانــی 
ــاط  ــاد ارتب ــرای ایج ــا ب ــن م ــد. همچنی می کنن
فعــال بیــن طراحــان و بخــش صنعــت حاضریــم 
عــالوه بــر در اختیــار قــراردادن طــرح، در مرحلــه 
تولیــد و الگوســازی نیــز بــه تولیدکننده هــا 
کمــک کنیــم. البتــه تولیدکننده هــا در ایــن 
ــر  ــد کمت ــح می دهن ــادی، ترجی ــرایط اقتص ش
از طرح هــای ایرانــی و وجــود طــراح بهــره 
ــه ســود خــود فکــر می کننــد  ــد چــرا کــه ب ببرن
ــی  ــای داخل ــتفاده از طرح ه ــه اس ــد ک و  نگرانن

ــرد. ــرار نگی ــتقبال ق ــورد اس م
ــاک  ــد پوش ــاس، تولی ــراح لب ــن ط ــه ای ــه گفت ب
ــق  ــان و خل ــای طراح ــتفاده از نوآوری ه ــا اس ب
ــخ  ــگ و تاری ــر فرهن ــه تحــت تاثی ــی ک ایده های

و پوشــاک اقــوام ایــران تولیــد و بــه شــکل مدرن 
و امــروزی تولیــد شــده، می توانــد جــای خــود را 
ــاز کنــد. ضمــن این کــه مــا  در جامعــه ایرانــی ب
می توانیــم ایــن لباس هــا را بــه کشــورهای 
دیگــر صــادر کنیــم چــرا کــه اســتقبال خوبــی از 

ایــن طرح هــا می شــود.

ــه  ــاال رفت ــدگان ب ــار مصرف کنن انتظ
ــت اس

به گفتــه رئیــس انجمــن طراحــان پارچــه و لباس، 
مصــرف کننــدگان امــروز در یــک محیــط متصــل 
بــه هــم زندگــی می کننــد و انتظارشــان بــاال رفتــه 
اســت. بنابرایــن طراحــان و تولیدکننــدگان پارچــه 
و لبــاس، بــرای پاســخگویی بــه ایــن انتظــار بایــد 
برندهــای مناســب و درخــور تولیــد کننــد و در تولید 
ایــن برندهــا، توجــه به فرهنــگ نــاب بومی کــه با 
ناخــودآگاه ایرانــی پیونــد خــورده ضــروری اســت. از 
ســوی دیگــر، پوشــاک ایرانــی بایــد رنگ مناســب، 
دوخــت خــوب و جنــس با کیفیتی داشــته باشــد آن 
هــم در روزگاری کــه طراحــی پوشــاک می توانــد از 

درآمدزاتریــن شــغل ها باشــد.
پاک بیــن، طراحــی، تولیــد و توزیــع  را ســه 
ــر  ــد: اگ ــد و می گوی ــث می دان ــک مثل ــع ی ضل
ــه رســمیت شــناخته  ــاس ب ــگاه طراحــان لب جای
ــد  ــاک می توانن ــد پوش ــتان تولی ــود پیشکوس ش
باشــند.  گــروه  ایــن  حامیــان  بزرگ تریــن 
امــا از یک ســو برنامه هــای اصــالح مــد و 
ــه  ــا ب ــالمی عموم ــی- اس ــوی ایران ــج الگ تروی
ــکیل و  ــاتی تش ــه جلس ــت ک ــکل اس ــن ش ای
ــر  ــه خاط ــا ب ــود ام ــه می ش ــی گرفت تصمیم های
عــدم حمایت هــای دولتــی بــه نتیجــه نمی رســد؛ 
از ســوی دیگــر هــم برخــی تولیــد کننده هــا بــه 
دلیــل هزینــه ای کــه بایــد صــرف طــراح کننــد، 
ــا وجــود  ــاور نرســیده اند کــه ب ــن ب ــه ای ــوز ب هن
یــک طــراح خــوب، فعالیتشــان پیشــرفت قابــل 

مالحظــه ای می کنــد.
ــزام  ــاس، ال ــه و لب ــراح پارچ ــن ط ــه ای ــه گفت ب
واحدهــای تولیــدی بــه اســتفاده از طراحــی داخلــی 
ــوی  ــج الگ ــد و تروی ــد م ــد در اصــالح رون می توان
ایرانــی اســالمی موثــر باشــد. اصــال تولیدکنندگان 
ــوان مشــاور  ــه عن در تمامــی کشــورها، از طــراح ب
ــا  ــه ه ــی زمین ــد و در تمام ــود در تولی ــی خ اصل
اســتفاده می کننــد؛ امــا در ایــران بــه نظــر طراحــان 
اهمیــت داده نمی شــود. شــاید تولیدکننده هــا از 
ایــن وحشــت دارنــد کــه تولیــد بــا شکســت مواجه 

ــد. ــته باش ــودآوری نداش ــود و س ش

مـــد و لبـــاس

خانه های مد)مزون ها(  
ساماندهی می شوند

کارگــروه ســاماندهی مــد و لبــاس بــا دعــوت از خانــه هــای مــد 
، فعالیــت ایــن گــروه از فعــاالن حــوزه مــد و لبــاس را نیــز ماننــد 

ــد.  ــد می کن ــاماندهی و قانونمن ــا س ــایر بخش ه س
 کارگــروه ســاماندهی مــد و لبــاس بــا دعــوت از خانــه هــای مــد 
، فعالیــت ایــن گــروه از فعــاالن حــوزه مــد و لبــاس را نیــز ماننــد 

ــد.  ــد می کن ــاماندهی و قانونمن ــا س ــایر بخش ه س
 تاکنــون 600 مــزون فعــال و مولــد شناســایی شــدند و بــه زودی 

بــرای حضــور در جلســات کارشناســی دعــوت مــی شــوند.
همچنیــن ایــن اقــدام در راســتای هویت بخشــی بــه آثــار ارائه شــده 
در جامعــه و نیز حمایــت از تولیدکنندگان و طراحــان داخلــی رخ داده و 

بــا نظــارت کارگــروه ســاماندهی مــد و لبــاس صــورت مــی پذیــرد.
خانــه هــای مــد بــا ســاماندهی دقیــق در ایــن حــوزه مــی تواننــد 
ــه  ــی در جامع ــج مــد اســالمی و ایران ــن مراکــز تروی از مهــم تری

باشــند.
بــه زودی دعــوت نامــه هــای کارگــروه ســاماندهی مــد و لبــاس 
ــن  ــرای ســاماندهی ای ــدام ب ــرای حضــور در هــم اندیشــی و اق ب

گــروه انجــام مــی پذیــرد.
همچنیــن ایــن اقــدام در راســتای هویــت بخشــی بــه آثــار ارائــه 
شــده در جامعــه و نیز حمایــت از تولیدکننــدگان و طراحــان داخلی 
ــا نظــارت کارگــروه ســاماندهی مــد و لبــاس صــورت  رخ داده و ب

مــی پذیــرد.
خانــه هــای مــد بــا ســاماندهی دقیــق در ایــن حــوزه مــی تواننــد از 
مهــم تریــن مراکــز ترویــج مــد اســالمی و ایرانــی در جامعــه باشــند. 
بــه زودی دعــوت نامــه هــای کارگــروه ســاماندهی مــد و لبــاس 
ــن  ــرای ســاماندهی ای ــدام ب ــرای حضــور در هــم اندیشــی و اق ب

گــروه انجــام مــی پذیــرد.
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