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ارتباط بین صنعتکفش و دانشگاه

(طراحی دانشگاهی برای کفشهای ایرانی
از سیمرغ عطار تا کفشهای پرنده)
(قسمت اول)

 17بهمنمــاه  95دانشــگاه هنر تهران میزبــان پایاننامههای

كمبودهــاي آن ،موضــوع پاياننامهام را انتخــاب كردم .هدف

دانشــجویان طراحــی صنعتی بــا حضور دکتر محمــد رزاقی،

بوده بهطوریکه برای جوانان تکراری نباشــد ،جذابیت بیشتری

دانشــجویان کارشناسی رشــته طراحی صنعتی بود .جلسه دفاع

ســهیال فتحیه و دیگر اساتید و داوران و دانشجویان برگزار شد.

همانطــور کــه از نامش پيداســت ،طراحي صنعتــي ترکيبي

اســت از هنر طراحي و آشــنايي با صنعت .نــوآوري در صنعت
عاملي اســت که به دليل بروز نيازهاي جديــد و همچنين نياز

مصرف کاالی ایرانی ضامن اشــتغال فرزندانمان

انســان به تنوع ،همــواره مورد توجه اســت .طراحي صنعتي به

داشــته و متناسب با مد روز دنیا باشــد .سعی داشتم ترکیبی از
اسطورههای ايران باستان و ذهنیات خود را به طرح اضافه کنم.

در نهایت کفشــی متناسب با برندهای روز دنیا طراحی کردم که

نشــانههای شرقی در آن وجود دارد و در ناخودآگاه ما آشناست.

عنوان يک رشــته و شغل ،آميختهاي اســت از علم و هنر .هر

يــک از دو رکن علم و هنر آنچنان جايگاه محکم و اســتواري
در پيکــره طراحــي صنعتي دارنــد که با حذف هرکــدام ،روند

طراحي صنعتي به ســرانجام نرســيده و در نهایــت نتيجه کار
يــا به ســمت صنعت صرف يــا هنر صرف منحرف میشــود.

در این میان برخی از دانشجویان رشته طراحی صنعتی دانشکده
هنر تهران ،طراحی در زمینه کیف و کفش انجام دادند که نمونه
کارهایشان را در ادامه معرفی میکنیم و امیدواریم در آیندهای
نزدیک شاهد ارتباط واقعی و کاربردی صنعتکفش با دانشگاه باشیم.
طراحی کفشهای زنانه

با الهام از اسطورههای ایران باستان

با الهام از داستان منطقالطیر عطار

نازنین ســرانجامپور ،دانشــجوی دیگــری بود که بــا عنوان

«طراحــی کفــش زنانــه بــا الهــام از داســتان منطقالطیر

آناهیتــا آلبویه ،با عنوان «طراحی کفشهــای زنانه با الهام از

او در ادامــه بــرای خبرنــگار ماهنامه صنعت کفــش توضیح

بودم و دوســت داشتم در کارهای طراحی از آن استفاده کنم ،به

داد :به فشــن و زيرشــاخههاي آن عالقــه دارمو اخبار آن را

سرانجامپور درخصوص طراحی کفش گفت :به ادبیات عالقهمند
این دلیل که یکی از قویترین جنبههای فرهنگی کشور ما همان

دنبال ميكنــم و در اين زمينه تا حدودي نیــز براي خودم كار

ادبیات فارسی است .حیف است از این ادبیات غنی در طراحیها

عالقهام به طراحي كفش بيشــتر و يادگيريام در زمينه طراحي

فرهنگی داریم ،بنابراین یکی از داستانهای فابل(یعنی حکایتی

کردهام .در طول تحصيلم و پروژهاي كه با كارخانه شيما داشتم،
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طراحی کفش زنانه

عطــار» از پایاننامــه کارشناســی خــود دفــاع کــرد.

اسطورههای ایران باستان» از پایاننامه کارشناسی خود دفاع کرد.
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مــن از این طرح ،بیان شــکل جدیدی از داســتانهای ایرانی

و مراحل ســاخت آن جديتر شــد .در ادامه با شــناخت بازار و

اســتفاده نکنیم و نتوانیم به دنیا بگوییم که در کشورمان چنین
که از زبان حیوانات بیان میشود) بزرگ فارسی را انتخاب کردم.

الهــام گرفته که دو بــال دارد و انعکاس تصویر ســیمرغ روی

دســتکهای روی کفش میافتد .این کفشها سطحی دارند که

چیزی در آن ســطح انعکاس پیدا میکند؛ یعنی ،یکسری نقش
و نگار ســیمرغ زیر بالهای کفش حک شــده که آنها به شکل

آینهای روی کفش انعکاس پیدا میکنند .قصد داشتم به واسطه

نشــانههای ایرانی در حوزه مد و فشــن کار کنــم که به هدفم

رسیدم چراکه ســیمرغ بزرگترین پرنده اسطورهای ایران است.
طراحی کفش ورزشی برای بیماران دیابتی

مصطفی ناصری ،با عنوان «طراحی کفش ورزشی برای بیماران
دیابتی» از پایاننامه کارشناســی خود دفــاع کرد .او به خبرنگار
ماهنامه صنعت کفش گفت :در پروژه شــماره  9که با شــرکت

شــیما کار میکردیم ،با محیط صنعت کفش آشنا شدم و عالوه
بــر آن ،کالسهایی که بیرون رفتــم و چیزهایی که یاد گرفتم

نازنین درباره آنکه چگونه از داســتان به طراحی کفش رســیده

برایــم این فضا را ایجاد کرد که چیزی که به آن اشــراف دارم

طی کردم؛ ابتدا شــخصیتهای قصه را گرفتم و ســعی کردم

در پــروژه  9ارتباط با کارخانه را گذراندیم و بچههای ورودی ما،

اســت به ماهنامه صنعت کفش میگوید :برای طراحی فرآیندی

نشــانههای بصــری هرکــدام و مفاهیمی کــه در قصه به آن
اشــاره شــده را ترکیب کنم .این داســتان پر از ســمبل و نماد

آدمهاســت که در قالب حیوانات صحبت میکنند .من در قالب
پرندهها ،نمادها را برداشــتم و به فرم تبدیل کردم .ســپس فرم

و میتوانم در آن کار کنــم را برای پایاننامه خود انتخاب کنم.

طرحهایشان انتخاب شد که به کفش شیما برویم و مدلسازی

کنیم .به نظرم این ارتباطی بین صنعت و دانشــگاه بود؛ اما این
ارتباط خیلی ادامه پیدا نکرد .با آموزشهایی که در دانشــگاه فرا

گرفتیم ،آمادگی این را داریم که با صنعت کفش همکاری کنیم.

را در قالبهــای کفــش امتحان کردم و به یــک کفش پرنده

ناصــری دربــاره طراحی کفش ورزشــی توضیــح داد :یکی از

دوباره داســتانی را که انتخاب کرده بــودم خواندم و یک نقطه

عموما کفش دیابتی از لحاظ استاتیک و زیباییشناسی روی آن کار

رســیدم .کلید طراحی من نیــز کفش پرندهها بــود .در نهایت
طالیی در آن پیدا کردم .نقطهای بود که ســیمرغ میرسید به
ســیمرغ یعنی وقتی میرسیدند خودشان را در سیمرغمیدیدند.

رویکردهایی که داشتم این بود که کفش زیبا و بهروز باشد چون

نمیشود .در حقیقت این کفش پای فرد دیابتی را کنترل میکند
که مشکالت پای فرد دیابتی از حدی بیشتر نشود یا اگر مستعد

عطــار بیتی دارد :هر که آید خویشــتن بیند در او/جان و تن هم

دیابت است و انسولین مصرف میکند و ورزشهایی که بایدبکند

آینــه پیدا آمدید .در این بیت به ســه کلیــدواژه برای طراحیام

ساخت این کفش ،با پزشک و مهندسان پزشکی و با تولیدکنندهای
که کفشهای اُرتز(آقای اعزازی) را تولید میکند ،مشورت کردم.

جان و تن بیند در او/چون شما سی مرغ اینجا آمدید /سی درین

میرســم و آن هم آینه بودن کفش سیمرغ است .من در مادهها
گشــتم و آن چیزی که شکل و شــمایل آینه و انعکاس نزدیک

بود را اســتفاده کردم .پایه اصلی کفشم از همان کفش پرندهها

را انجام نمیدهد ،به پای دیابتی منجر میشــود .برای طراحی و

آرزوهاى ما دروازه رسيدن به موفقيت هاست .
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