جوان موفق
زهرا جهانشاهي

گفتگو با محمد امین زید آبادی نژاد رتبۀ اول
هنر در هجدهمین جشنوارۀ جوان خوارزمی

طراحیهای وارداتی ،نشانۀ بارز
ضعف معماری و شهر سازی است
اشاره:
امروزه سیمای ش���هرها و آرایه داخلی تحت
تأثیر فرهنگ وارداتی چهره ای غیر ایرانی و
ها
غیر بومی به خود گرفته است و کاربرد نشانه
تر می شود.
و نمادهای ایرانی و سنتی کمرنگ
با توجه به اینکه گلیم شیریکی پیچ سیرجان
های سنتی
های بومی و هنر
یکی از دست بافته
با غنایی از نگارهای پر نقش و رنگ است.آقای
زید آبادی نژاد قابلیت اس���تفاده از این نقش
مایهها را در تزئینات بیرونی س���اختمانها و
ها بررسی کرده است.
تزئینات داخلی خانه
نتیجه کار طراحی تابلویی با عنوان دش���ت
بهش���ت با اجرای نقش برجسته و استفاده از
نقوش گلیم شیریکی پیچ سیرجان و تلفیق
آنها با نماد آثار باس���تانی این شهر برای یک
شرکت معدنی صنعتی است.
در این طرح ،اصول علمی استفاده از مصالح
بومی و بادوام،استفاده از اصول زیبایی شناسی
در اجرای طرح،اس���تفاده از اصول معماری و
طراحی گرافیکی و هماهنگ شدن و متناسب

بودن با محیط مد نظر قرار گرفته است.
های این طراح می باشد،لذا
نو گرایی در صنعت س���اختمان و طراحیهای محیطی از ویژگی
گفتگویی با وی انجام دادیم که از نظرتان می گذرد:
***
**از خودتان بگویید و اينكه در کدام مدرسه و کدام شهر مشغول تحصیل هستید؟
-محمد امین زیدآبادی هس���تم دانش آموز سال س���وم تجربی ،دبیرستان استعدادهای
درخشان ) سمپاد) حضرت آیت اهلل خامنه ای شهرستان سیرجان
از سال اول دبیرستان ( دوره دوم ) در جشنوارۀ خوارزمی شرکت کردم وسرانجام امسال به
حول وقوه الهی موفق شدم رتبه اول گروه هنر را کسب کنم.
در خانوادهاي هنری وفرهنگی بزرگ ش���دم ،دو س���ال متوالی در مسابقات طراحی استان
کنم ودر گروه موسیقی
کرمان ،مقام اول را کس���ب کردم ،اوقات فراغتم را با موسیقی پر می
رها نوازنده ویولن وتمبک هستم.
* علت شرکت در جشنوارۀ جوان خوارزمی چه بود؟
_آش���نایی با روند علمی پژوهش و فرایند حل مساله ،شرکت در جلسات دفاعیه وتقویت
روحیه اعتماد به نفس وتربیت رفتارهای اجتماعی،عضویت انجمن نخبگان و ش���رکت در
جلس���ات ومصاحبت با دانش آموزان نخبه وخالق که منجر به تغییر نگرش در دیدگاهم
نسبت به وضعیت حال وآینده علمی شود.
* در مورد طرح به کار گیری نقوش گلیم در معماری بفرمایید؟
هم
 -س���یماي شهرها یا به عبارتی دیگر ،لباسی که به تن شهرهایمان پوشانده شده حس به
ریخته ای پیدا نموده است ،اکثر ش���هرهای ما مشابه هم میباشند وهیچ تفاوتی ندارند در
حالیکه سیمای آنها اگر براساس فرهنگ،ارزش���ها وآداب ورسوم خودشان باشد ،عالوه بر
ایجاد حس زیبایی ،شناس���نامه دار ومتمایزنيز میشود. از روی ظاهر شهرها هم میتوان از
ماهیت والیههای زیرین شهرها پرده بر داشت ( ،از کوزه همان برون تراود كه در اوست ).
استفاده از طراحیها ومصالح وارداتی نشانه بارز ضعف معماری وشهرسازی امروز ماست .مردم
رسانند .از
ها آسیب می
با این تجهیزات ارتباط برقرار نکرده و به دلیل عدم این تعلقات ،به آن
رود ،به سمت یک نوع تغییر
طرفی فضاهای بیرونی وداخلی ما به سمت غربی شدن پیش می
ماهیت ،فضاها دیگر ایرانی -اسالمی  -بومی وس���نتی نیستند و از الگوهای منحصربهفرد
ایرانی -اسالمی،بومی وسنتی استفاده نمیشود .اس���تفاده از منابع فرهنگي -هنري غني
تواند در هماهنگ
ايراني -اسالمي در گونههای مختلف هنر اسالمي بهصورت بديع و نو ،مي
نمودن اين غناي فرهنگي -هنري ب���ا نوآوري ،ابداعات و ابتكارات امروزي جهت كاربرد در
تزيين بناها و مبلمان ش���هري و ساير اقس���ام هنر ،در جهت رفع نيازهاي روحي ،بصري و

اقتصادي فردي و اجتماعي تأثير به س���زايي داشته باشد .شهر سیرجان با داشتن فرهنگي
غني ،ازجمله نقوش انتزاعی گلیم ش���یریکی پیچ می تواند ،بهعنوان مرجع مرکز بسياري از
های هنرمندانه ،درمبلمان شهری وتزیینات ساختمانی مورد استفاده قرار گیرد.
نوآوری
*ايدۀ مذكور رادر كجا عملي ساختيد؟
از طرف آموزش و پرورش ،آموزش از طریق طرحهای پروژه محور مطرح ش���د و از طرفی
پروندۀ گلیم ش���یریکی پیچ از سوی سازمان میراث فرهنگی جهت ثبت جهانی به سازمان
یونسکو ارسال وبیلبوردهای سطح شهر مزین به گلیم شیریکی شد واز شهرداری ،سازمانها
وشرکتها خواسته شد در جهت ساخت المانهایی با محوریت گلیم شیریکی پیچ اقدام كنند.
کارس���اخت نقش برجس���ته با نقوش گلیم را در کارگاه دبیرستان استعدادهای درخشان
زیر نظر اس���تاد راهنما ،انجام دادیم وش���رکت معدنی صنعتی گل گهر باشعار ( گل گهر
همراه فرهنگی ) زمینه را برای ارایه اجرای طرح فراهم کرد وتوانس���تیم با همکاری واحد
فنی مهندسی ،تأسیسات ومس���اعدت معاونت گل گهر ،نقش برجسته را در ورودی سالن
اجتماعات -پردیس امید  -نصب کنیم
* استاد راهنماي شما (احمد زید آبادی)نسبتی با شما دارد؟
 -اس���تاد راهنما نقشي تعیین کننده در مس���یر موفقیت دانش آموزان شرکت کننده در
جشنواره خوارزمی دارد ،خصوصا اگر در چند نقش باشد،یعنی هم پدر ،هم معاون پژوهشی
مدرسه ام ،هم استاد راهنمای گروه هنر ومعماری پژوهشسرای نواندیشان.
نقش مدیر پژوهشس���را جناب استاد قنبرپور وراهنماییهای اودر زمینه چگونگی ارایۀ طرح،
بسیار مفید بود باتوجه به نبود منابع ،از بافندهها وطراحان گلیم بومی خانم باقری،حیدری
وروح االمینی کسب اطالع شد كه از همه این عزیزان سپاسگزارم.
اي داشت که رتبه اول را به خود اختصاص داد؟
* طرحتان چه ویژگی
شود را داشت.مانند :بدیع
 -همه ویژگیهایی که سبب باال آمدن طرحها در جش���نواره می
ونو ب���ودن ،کاربردی واجرایی بودن ،روش تحقیق وحل مس���اله ،بومی ومنطقه ای بودن،
پشتکاروس���مج بودن ش���خص در انجام پروژه،دفاعیه وحضور آگاهانه در جلسات داوری،
استفاده بهینه از نظرات کارشناسان متخصص.
* داوری جشنواره چطور بود؟
شود ،مرحله اول دفاع استانی است پس
 -داوری جشنواره خوارزمی در چند مرحله انجام می
از ارس���ال طرحها به مرکز و داوری در مرحلۀ نیمه نهایی که شامل دفاع طراح ،دفاع اساتید
باش���د ،فیلم دفاعیه ومس���تندات طرح در مرحلۀ بعد به داوری
راهنما ویا تکمیل طرح می
های علمیاست وعبور
آموزش عالی میرسد .اين جش���نواره یکی از معتبرترین جشنواره
ازآن،عبور از هفت خان رستم است.
* چه تجربه ای از حضور در جشنواره کسب کردید؟
دست آمد.از جمله :آشنایی با مراحل پیشرفت پروژه ،آشنایی با ماشین
 -تجربیات زیادی به
کارگیری بعضی از آنها ،آشنایی با نرم افزارهای طراحی ازجمله
آالت وابزارصنعتی متعدد وبه
کورل درایو ،فتوشاپ ،اتوکد وآش���نایی با تهیۀ پرپوزال وطراحی اتدی یا مطالعاتی وطرح
کامل فرضیه سازی از همه مهمتراينكه دانستم که هیچ نمیدانم.
* کسب رتبه یک چه تسهیالتی برایتان به ارمغان آورد؟
 -راس���تش تا 2سال پیش تاثیر زیادی برای ورود به دانشگاه داشت ولی هم اکنون با کسب
90در صد نمره آخرین فرد پذیرفته در رش���ته/محل میتوانم در آن دانشگاه تحصیل کنم.
البته تسهیالت بنیاد ملی نخبگان هم شامل حالم میشود كه این تسهیالت براي رتبههای
1تا  3یکسان است.
* چه پیامی برای جوانها دارید؟
 -جضور در جش���نواره البته از دیدگاه من ،ماهیگیری یاد گرفتن است ،نه ماهی گرفتن.
گرفتن جوایز نقدی وچیزهایی از این قبیل،مقطعی ودلخوشیهای سطحی و زود گذر است.
ام نیستم
من دیگر نگران آینده شغلی
چون می دانم در مسیری گام نهادم
كه عالوه بر رس���یدن به بلوغ فکری
سبب روش���نگریهایی در این زمینه
ش���د که قب ً
ال فقط در کتابها خوانده
بودم .قبل از آن از نظر یادگیری در
مرحلهاي سطحي از یادگیری دانش
بودم وتوانستم آنهارا درک کنم
همینکه متوجه ش���وی رسیدن به
هدف نیازمند کار شبانه روزیاست
یا ش���رکت در کار گروهی مستلزم
بس���یاری از توانمندیهاییاست که
آيد.
صرفاً با آزمون وخطا بدست می
این خود بسیار باارزش میباشد ،من
توانم با سالح صبر ،کار
فهمیدم می
گروهی ،امید واتکا به خدا وقائم به
ذات بودن یک کوه عظیم را از س���ر
راهم بردارم و آنرابه سنگ ریزههایی
تبديل كنم که توان برداش���تنش
آسان ولی زمانبر است.
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