فرهنگ و هنر
ت و برخاستها و تصمیمات اخیر
نقدی بر نشس 
اداره میراث فرهنگی

اقدامات
غیرکارشناسیدر
بخشصنایعدستی
در حالیکه اقتصاد جهان را در آینده وابسته به صنایع دستی
میدانند ،با برنامهریزیهای اشتباه به این هنر اصیل ایرانی
در شهرمان آسیب نرسانیم

فاطمه بلوردی *
صنایع دس��تی بهعنوان یکی از زمینههای
فعالی��ت فرهنگی ،اجتماع��ی و اقتصادی
در جوامع و بهعن��وان یکی از عوامل مؤثر
در پیش��رفت کش��ورهای در حال رش��د
شناختهشده اس��ت .معموالً در هر کشور
تشکیالت و سازمانهای مختلفی هرکدام
برحسب اهداف و شرح وظایف مختص به
خود با این هنر ارتباط دارند.
حت��ی مؤسس��ات آموزش��ی در مقاط��ع
مختلف تحصیلی نقش مهمی در پرورش
متخص��ص انس��انی در زمینهی
نی��روی
ّ
صنایعدستی برعهدهدارند .اصوالً بهادادن
به صنایعدس��تی باعث میشود افراد ف ّعال
در این زمینه عالوه بر کسب تجربه ،دانش
مورد نی��از را هم در این زمینه پیدا کنند.
در کش��ور ما نیز اقدام��ات مفیدی در این
راه انج��ا م ش��ده از جمله ایج��اد مدارس
تخصصی ،دانش��کدهها و دانشگاهها حتی
ّ
در مقاط��ع کارشناس��ی و کارشناس��ی
ارش��د .این مؤسس��ات مرتبط ،در کشور
ما نیز در هر ش��هرکه نامی از رش��تههای
زیرمجموعه صنایعدس��تی در آنها دیده
میش��ود و حتی ش��ناخته ش��ده در یک
رشته از صنایعدستی هستند و به صورت

تخصص��ی در آن فعالی��ت دارن��د ،وجود
ّ
دارد؛ از جمله در س��یرجان که نام «گلیم
شیریکیپیچ» آن ش��هرت جهانی دارد و
در کنار آن صنعتگرانی نیز هستند که در
رشتههای دیگر به صورت حرفهای فعالیت
میکنن��د مانن��د قلمزنی ،جواهرس��ازی،
باتیک و نقاش��ی روی پارچه ،شیشهگری،
س��فالگری و ...که ای��ن قابلیت را دارند در
کنار فعالیتهای گلیم شیریکیپیچ تأثیر
بسیار زیادی در شناس��اندن نام سیرجان
به عنوان یک ش��هر ف ّعال در بخش صنایع
دستی داشته باشند .با این وجود اما کمتر
خبری از ف ّعالیتهای جمعی و قابل توجه
برای عموم از جمله برپایی نمایشگاههای
تخصص��ی ،راهان��دازی بازارچ��ه دائم��ی
ّ
صنایعدس��تی و حتی از م��وزه مخصوص
دستی سیرجان در اینجا است.
صنایع
ِ
یکی از ادارات مرتبط با صنایعدس��تی در
سیرجان اداره میراث فرهنگی ،صنایعدستی
و گردشگری است که سالهاست ف ّع ِ
الیت
درخور توجهی برای صنایعدستی این شهر
انجام نداده .این مجموعه میتواند با توجه
به ش��هرتی که س��یرجان در گلی��م دارد،
ف ّعالیتهای قاب��ل توجهی انجام دهد ولی
حتی نتوانسته سروسامانی از لحاظ ظاهری
ب��ه اداره خ��ود بده��د !.س��یرجان که نام

گلیمش جهانی است حتی از یک بازارچه
دائم��ی صنایعدس��تی نیز بیبهره اس��ت.
بازارچهای که میتواند با توجه به موقعیت
جغرافیای��ی خ��وب س��یرجان باعث رونق
صنایعدستی این ش��هر و مزین کردن نام
سیرجان به هنر در میان شهرهای مختلف
ش��ود .حتی ساختمانی که ش��هرداری به
م��وزه گلیم اختص��اص داده ،به حال خود
رها ش��ده و مدتهاست اقدامی برای ف ّعال
کردن آن انجام نش��ده است .اگر مسافرانی
از ش��هرهای دیگر حتی توریستهایی که
ب��ه اینجا میآیند؛ بخواهند (با توجه به نام
س��یرجان بهعنوان ش��هر جهانی گلیم) از
جایی مشخص به نام صنایعدستی و گلیم
س��یرجان دیدن و یا خرید کنند ،کجا باید
بروند؟
ای��ن م��وارد از جمله کارهایی اس��ت که
میراث فرهنگ��ی باید متولی اجرای آنها
باش��د اما ای��ن طور که به نظر میرس��د
افرادی دلس��وز ک��ه نگ��ران ف ّعالیتهای
هن��ری این ش��هر باش��ند وجود ن��دارد.
اداره می��راث فرهنگی ،صنایعدس��تی و
گردشگری در سیرجان تقریباً از سال 92
به عنوان ادارهای مستقل شناخته شد اما
آن اوایل حتی سرپرس��تی هم نداشت تا
اینکه در اواخر سال  95اولین رئیس این

اداره منصوب ش��د و بارقهی امیدی میان
هنرمندان بوجود آمد که شاید پیشرفتی
در این زمینه حاصل شود حتی جلساتی
از س��وی صنعتگران س��یرجانی با رئیس
ای��ن اداره برگزار و بحثهای��ی مبنی بر
راهاندازی بازارچه دائمی صنایعدس��تی،
نمایشگاه و حتی نمایشگاههایی در سطح
باالت��ر با حضور هنرمندانی از ش��هرهای
دیگر مطرح ش��د ،اما هم��ه در حد وعده
باق��ی ماند .اما اخیرا ً رئی��س اداره میراث
فرهنگ��ی دوباره تغییر کرد و سرپرس��ت
جدید اق��دام به گردهم آوردن هنرمندان
صنایع دس��تی نمود تا در شروع کار امید
ت��ازهای به اهالی ای��ن بخش بدهد اما در
همی��ن ابتدا و در جلس��های ک��ه برگزار
تخصصی در
ش��د افراد غیر مرتبط��ی که ّ
این ح��وزه ندارند در جلس��ه هنرمندان
صنایع دس��تی ش��رکت کردند که بازهم
متخصص این رش��ته
باعث دلخوری افراد
ّ
ش��د که امیدوارم رئی��س جدید با درک
متخصص
ای��ن نگرانی از ورود اف��راد غیر
ّ
به ای��ن حوزه که میتواند به آن آس��یب
وارد کن��د جلوگی��ری نمای��د .یک��ی از
م��واردی که همیش��ه مورد توج��ه افراد
ف ّعال صنایعدستی سیرجان بوده و هست
مکرر در این جلس��ات مطرح
و به ط��ور ّ

ضمن تقدیر و تشکر از کلیه سروران و عزیزانی که
در مراسم تشییع ،تدفین و ترحیم

مرحوم حاج امامعلی خضریپور

ش�رکت و ابراز لطف و همدردی نمودهاند به اطاع میرس�اند مراس�م چهلم
آن عزیز از دس�ت رفت�ه روز جمعه  97/11/19س�اعت  3بعدازظهر در محل
بهشترضا (آرامستان) در جوار آرامگاه آن مرحوم برگزار میگردد.

خانواده خضریپور

خانوادههای محترم

طباطبایی
و حسنبیگی

با نهایت تأس�ف ،مصیبت وارده را حضور ش�ما
تس�لیت عرض نم�وده ،از درگاه خداوند متعال
ش�ادی روح آن مرحوم�ه و صب�ر و س�امت
بازماندگان معزز را مسئلت مینماییم.

نشریه نگارستان

سرکار خانم

مهندس آناهیده

درگذش�ت پ�در بزرگوارت�ان را حضور ش�ما و
خان�واده محترمتان تس�لیت عرض نم�وده ،از
درگاه خداوند من�ان غفران الهی برای آن عزیز
از دست رفته مسئلت مینماییم.

شرکت بیمه کشاورزی
ترنم کویر سیرجان

 شماره 1161
 شنبه  13بهمن 1397

میش��ود؛ اقدام برای جلوگیری از عرضه
صنایعدس��تی بیکیفی��ت و ورود اف��راد
متفرق به این رش��ته اس��ت ک��ه با انجام
دادن آثاری که حتی ارزش هنری ندارند
نام صنایعدس��تی را خدشهدار کردهاند و
ب��ه آن ضربه زدهاند .حتی توجهی به نظر
متخص��ص تجربی و تحصیل
اف��رادی که
ّ
ک��رده صنایعدس��تی هس��تند مبنی بر
غیرمتخصص نمیش��ود.
حذف این افراد
ّ
این م��وارد باع��ث میش��ود صنعتگران
تخصصی در این زمینه
واقع��ی که بهطور ّ
فعالی��ت میکنن��د به حاش��یه بروند و با
دیدن این همه بیمهری و غیرف ّعال بودن
اداره میراث فرهنگ��ی حتی دیگر رغبت
به ش��رکت در جلس��اتی ک��ه توجهی به
نظراتشان هم نمیشود نداشته باشند.
در یکی از جلسات اخیر که توسط میراث
فرهنگی برگزار ش��د مب��ادرت به انتخاب
افرادی با عنوان «ش��ورای صنایعدستی»
تخصصی
ش��د ک��ه بتوانن��د ب��ا نظ��رات ّ
راهکارهای��ی در این زمینه بدهند ،اما این
انتخ��اب به طور غیرحرف��های در کمتر از
 10دقیقه نام نویسی و همچنان با حضور
و انتخ��اب اف��رادی ک��ه کارت صنعتگری
هم ندارند انجام ش��د ضم��ن اینکه برای
ریاس��ت این ش��ورا فردی انتخاب شد که
تخصص و سررشتهای در این زمینه ندارد!
ّ
حال س��ؤال این اس��ت که چط��ور فردی
تخصص��ی ندارد میتوان��د برای جمع
که ّ
صنعتگران صنایعدستی یک شهر تصمیم
غیرتخصصی نشان
بگیرد؟ .این تصمیمات
ّ
از ضعف در برنامهری��زی و مدیریت دارد.
این طور که به نظر میرس��د اداره میراث
فرهنگی نمیخواهد تن به پیشرفت دهد.
اینه��ا هم��ه در حالی اس��ت ک��ه برخی
کارشناس��ان ام��ور اقتص��ادی و فرهنگی،
آین��دۀ اقتصاد جهان را وابس��ته به هنر و
صنایعدس��تی میدانن��د و معتقدند حجم
عظیمی از مب��ادالت تج��اری و بازرگانی
بازاره��ای آین��دۀ جه��ان را ب��ه تس��خیر
صنایعدستی و هنرهای س ّنتی در میآورد.
تخصصی در
پس به جای برنامهریزیهای ّ
زمینه صنایعدستی شهرمان با تصمیمات
غیرحرفهای به بدنهی این هنر آیندهس��از
لطمه وارد نکنیم و از قافله عقب نمانیم.
*کارشناس ارشد پژوهش هنر
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محمدعلی آزادیخواه
■ تا آینده نیامده ،فردایمان را خیلی بهتر بسازیم
زن��دان
پرت��وان ه��زاران
■ آزادی معم��ا ِر کاردان و
ِ
ِ
نساخته است.
■ چراغ با دش��نهی نورش دیو گمراه کنندهی شب
را زخمی میکند.
■ ب��ا مطالعهی کتابهای ارزش��مند نویس��ندگان
نیکاندیش و مردمگرا ،راه آدمگری و انس��انیت را پیدا کنید و به طول و
عرض عمرتان هر چه بیشتر بیافزایید.
■ از قدی��م ش��مع و چراغ نم��ا ِد مطالع��ه و بیداری و ش��بزندهداری و
کتابخوانی و کس��ب تجربهی دیگران است؛ پس :یک جهان ما را بگوید
کردن شمعت متاب.
آفتاب /سر ز روشن
ِ
■ در زندگی میشود خبری را نشنید و ندانست ،اما نمیشود که نفهمید.
ِ
بزرگ «خو ْد َفهمسوزی» است.
عیب
تعصب ،همان ِ
■ ّ
ْ
«خیط کاش��تن»
■ اگر اندیش��ه َورز و خردگرا بودم ،سراس��ر زندگیم در
نمیگذشت.
ِ
خالقیت را دارد،
ارزش اندیشه و
نعمت پر
■ آدمی که نفهمد دو موهبت و
ِ
ّ
زندگی زیاد «کاسهی چه کنم» پیش رویش میگذارد.
■ با این که میدانم دل همه یک کاس��هی خون اس��ت ،با خونسردی از
دیگران میپرسم« :حالت خوب است؟»
■ از آشنایی پرسیدم« :حالت خوب است؟» ،گفت« :خودتی!».
■ حرص و آز برخی ،زندگی خیلیها را تلختر از ت ِ
ُف اَفعی کرده است.
■ این سخن بر کتیبهها شده حک« :داد» نداران َددند و َدد َم ْسلَک.
ِ
قامت معصو ِم
باریدن گلولههای دنائت بر
■ گری��هی جان بخش ابر را ب��ر
ِ
شهر ترجیح میدهم.
■ با مطالعه و هنر باارزش و س��ازنده ،تا خرابهای نش��دهاید ،س��اختمان
ذهنتان را نوسازی کنید.

خبر

کتاب آن  23نفر فیلم شد

از پوستر فیلم س��ینمایی «23نفر» تازهترین
محصول مرکز فیلم و س��ریال سازمان هنری
رسانهای اوج رونمایی شد .این فیلم بر اساس
محتویات کتاب خاطرات آن  23نفر «نوشته
احمد یوس��فزاده» تهیه و کارگردانی ش��ده
است .این فیلم سینمایی به کارگردانی مهدی
جعفری که تصویربرداری آن نزدیک به س��ه
ماه در ته��ران و آبادان به ط��ول انجامید در
سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر به نمایش
در میآید .فیلمب��رداری این اثر از روز جمعه
س��یزدهم مهرماه با حضور سردار قاسم سلیمانی آغاز شده بود .فیلم  23نفر
روایت گروهی از رزمندگان نوجوان ایرانی اس��ت که در جریان جنگ ایران و
عراق در سال  1361به اسارت نیروهای عراقی درآمدند .این افراد غالباً متعلق
به شهرهای استان کرمان از جمله سیرجان میباشند.

نم بی
گرچه ما دیگر ی نیم گل روی تو را

گوهرردداهن بودی ای پدر از بهر ما

غم
خاطراتت را رد این خاهن مهمان میکنیم

ات ابد یاد تو را رد سینه پنهان میکنیم

دو سال از غروب اندوهناک مهربان پدرمان گذشت و لحظهای از یادش
غافل نگشتیم...
روز را با خیالش تا شب سر کردیم و شب را با آرزوی دیدنش در خواب
به صبح رساندیم .اینک نیز به رسم ادب و قدرشناسی از کلیه عزیزان،
سروران و دوستانی که در مراسم سوگواری پدرمان

ابراهیم خانآقایی

حضور رساندهاند و با بودنشان مایه آرامش خاطرمان گردیدند تشکر نموده و به اطاع میرسانیم
آیین بزرگداشت دومین سال سفر ابدی آن مهربان پدر روز جمعه نوزدهم بهمن ماه ساعت  14:30در
جوار آرامگاه ابدیاش (قطعه خصوصی روبروی پزشکی قانونی) گرد هم میآییم تا یاد و خاطرهاش
را زنده نگه داریم.

خانواده

