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  چكيده
 آيا پيش آمده كه چيزي را ؟»!خواهي، برو يه جاي ديگه بخر نمي! خانم، همينه كه داريم/آقا«: اي به شما بگويد آيا برايتان پيش آمده كه فروشنده

ن آن سر باز بزند؟ آيا پيش آمده  و بعد در خانه كشف كنيد كه اين هماني نيست كه در فروشگاه ديديد و پسنديديد؟ كه فروشنده از پس گرفتبخريد
هاي درشت پشت  بندي، سرپيچ يك شيشه يا در يك قوطي ايراني را نتوانيد باز كنيد و يا بعد نتوانيد ببنديد؟ آيا پيش آمده كه ميخ كه يك بسته

  باشد؟ خطي كرده كاري سوغاتي ايران ديوار اتاقتان را خط هاي خاتم قاب
  

تصويركشيدن اين  براي به. بندم در جامعه و صنايع كوچك و متوسط ايران جمع مي» روحيهء بازاري«جود چيزي به نام ها را من در و همهء اين پديده
ها چند و چون  ام و از خريداران و آورندگان آن برداري كرده هاي ساخت ايران عكس چندان علمي از تعدادي از اجناس و سوغاتي روحيه، به روشي نه
تواند رشد كند و توسعه  ء چنين روحيه و نگرشي، صنايع كوچك و متوسط ايران نمي خواهم نشان دهم كه با وجود و ادامه مي. ام خريدشان را پرسيده

  .باشد تواند بار مثبتي داشته نمي» ساخت ايران«يابد و عبارت 
  

  ، مشتريكيفيت، كاال بازاري، :ها واژهكليد
  
  مقدمه. 1
ست  اما اين تصور غلطي. نند كه ما ايرانيان ساكن خارج با محصوالت ساخت ايران چندان سر و كاري نداريمك ميهنانمان در داخل اغلب گمان مي هم

 پيوسته به سراغ مان اي فرونشاندن احساس دلتنگي بر آن كه نخست: و ما در خارج به دو دليل عمده با اجناس ايراني بسيار سر و كار داريم
خريم؛ براي خورشت بادمجان آبغوره الزم   سبزي خشك محصول ايران مي،سبزي  براي پختن قورمه–م روي محصوالت و مواد غذايي ايراني مي

خوريم؛ با احساس تشنگي دلمان شربت آلبالو و  براي رفع درد شكم عرق نعنا و عرق بهار نارنج ميداريم؛ براي كشك و بادمجان كشك الزم داريم؛ 
  ...خواهد؛ و سكنجبين مي

  
ها و   انواع سوغاتي،هاي پستي آيند، و يا با بسته ان و دوستان و آشنايانمان در داخل همواره به ياد ما هستند و به ديدارمان كه ميكه بستگ ديگر آن
در هاي مردم  هاي ما ايرانيان خارج شايد بيشتر از خانه  خانهاز همين رو. فرستند آورند يا مي ن قبيل ميها و محصوالت صنايع دستي و از اي خوراكي

  !كاري و روبالشي و پلوپز برقي هاي خاتم نرد گرفته، تا قاب از قليان و سماور و تخته: داخل پر است از انواع محصوالت ايراني
  
  شناسي روش. 2

بندي بدتر  كيفيت بد محصوالت ايراني و بستهها با اجناس خارجي،  ي ناگزير آن در طول ساليان و هنگام كاربرد اجباري محصوالت ايراني و مقايسه
اي الزم نبود و  العاده هايي از اين كيفيت بد، تالش فوق براي نشان دادن نمونه. داشته كرده و به دقت و تفكر وا مي ها توجه مرا به خود جلب مي آن

ي  دربارهبرداري كردم و  از اين محصوالت عكس. ي خودم كافي بود يك گشت يك ساعته و بيرون كشيدن محصوالت ايراني موجود در خانه
چه در ميان اين محصوالت بد و خراب مشترك است، همان  آن. اند، قدري پرس و جو كردم ها كه به من هديه كرده چگونگي خريد برخي از آن

  .گيري به آن خواهم پرداخت نامم و در بخش نتيجه  مي"ء بازاري روحيه" ست كه من چيزي



  
  ها نمونه. 3
  

  
  1تصوير شماره 

ها  هاي روي اين قاب كاري كردم كه ريزه  گمان مي تا كنوندانم چرا نمي. ست كه برايم سوغاتي آوردند"كاري خاتم" يك قاب 1 تصوير شماره -1
ست   چوب اين قاب هم از جنسي!ست ها همه نوارهاي ماشيني و چسباندني اما دقت روي اين قاب فاش كرد كه اين. شود ذره ذره و با دست انجام مي

  .)2تصوير شماره  (هاست هاي پشت اين قاب"كاري ظريف"بدتر از همه ! افتد كند و از شكل مي  ورم ميترطوب اثر كه در 
  

  
  2تصوير شماره 

بينند و بنابراين صرف وقت و انرژي و هزينه براي پشت قاب به صرفه  كنند كه مردم هرگز پشت قاب را نمي ها به گمانم فكر مي  اين قابسازندگان
ها  ي اين ميخ همهسر . باشند اش نزده  درشت پشتهاي ام كه از اين ميخ ديده ايران نيكاري سوغات توانم بگويم كه هيچ قاب خاتم به جرأت مي. نيست



گاه هم واقعاً شاهكار  اين لوالها و تكيه. كنند خطي و خراب مي اند كه اگر قاب را به ديوار نصب كنيد، ديوارتان را خط اي بيرون زده هم به گونه
  !كاري هستند فظري

  
نماتري دارد، اگر  گرانتر و   رفته- را هم كه ظاهر خيلي شسته)3تصوير شماره  (ولي اين يكي. اند گوييد كه جنس ارزان و بدي برايم آورده البد مي

  .)4تصوير شماره  (برگردانيد، داستان همان است
  

  
  3تصوير شماره 

  

  
  4تصوير شماره 

  



ام، اما اين پايه را  ي دانش فني و مهندسيم را به كار بسته من همه. )5تصوير شماره  (اند را نيز برايم سوغاتي آوردهاش   اين ظرف پيركس و پايه-2
اما كيست كه به اين چيزها . به گمانم قالب آن ايراد دارد! ماند كنم، هميشه يك پاي آن توي هوا مي هر طوري و به هر طرفي كه خم و راست مي

  !اهميت بدهد؟
  

  
  5صوير شماره ت

  
 اين ،سازي پنج سال است كه دستگاه قوطي-، و اكنون چهار)6تصوير شماره  (رمب هاي خشك را به كار مي من در پانزده سال اخير اين سبزي -3

ها  ها را در قفسه اينشوند  طور موفق مي جا چه هاي اين چينند و بقالي هاي بزرگ مي ها را در كارتون طور اين دانم چه نمي. سازد ها را كج مي قوطي
ها جاي مخصوصي براي پاره  سر اين قوطي. اند گونه تاب برداشته ها چه ام كه با كمك خط روي ديوار نشان دهم كه قوطي در عكس كوشيده !بچينند

ي  تكه كنم تا بتوانم بسته وطي را تكههميشه بايد كارد و قيچي بردارم و ق. جا باز كنم ام قوطي را از آن كردن و باز كردن دارند، اما من هرگز نتوانسته
بندي، گمان   و با ديدن بستهها برود هاي كج و كوله را جدي بگيرد و به سراغ آن  اين بسته ممكن نيستخريدار سوئدي !سبزي را بيرون بياورم

  !خور كرد سبزي ها را قورمه توان سوئدي ها نمي با اين قوطي! كند كه محتويات آن كشنده است مي
  

  
  6صوير شماره ت



 گل از خاك وطن ته ظرف جمع ي يك بند انگشت ساعتدشان كه خيس بخورند، بعد ازاگر توي آب بريزي:  هم دارندها يك خاصيت جالب اين سبزي
 اين اش اما به هر حال حسن. نشيند كه موقع خشك شدن اين همه خاك روي آن مي كنند، يا آن ها را نشسته خشك مي معلوم نيست سبزي. شود مي

  !جا در دسترس داريم تا اگر خواستيم هنگام مرگ توي مشتمان بگيريم وطن را هم ايناست كه ما خاك 
  
پيچانيد، جاي  در را مي. )، شراب سفيد از افريقاي جنوبي7تصوير شماره  (ها آشنايي دارند ها و روش باز كردن آن  همه با اين نوع در فلزي بطري-4

  .شود شود، و در بطري باز مي ميي آن از هم جدا  خورده تيغ
  

  
  7تصوير شماره 

شود، بلكه كل در گشاد و  خورده جدا نمي در را كه بپيچانيد، جاي تيغ: ها نيست هاي عرق نعنا و گالب و غيره ايراني كار به اين سادگي اما با بطري
 به جان آن بيافتيد، و بعد چين و گازانبر گوشتي و سيم با پيچ بايد .خورد پيچد، اما از جايش تكان نمي  در مي.توانيد بازش كنيد شود و ديگر نمي هرز مي

ها هم استاندارد نيست كه يك در ديگر به آن ببنديد، يا حتي   اندازه گلوي اين بطري).8تصوير شماره  (طور بايد ببنديدش كه باز شد، معلوم نيست چه
  .ي استاندارد توي آن فرو كنيد پنبه يك چوب

  

  
  8ماره تصوير ش

  



، اما جنس اين در از پالستيك بسيار خشك و محكم است كه كمترين )9تصوير شماره  (است خرج داده ي اين يكي در بطري ابتكار به  سازنده-5
  .بازكن استفاده كنيد و با مشت ببنديديش  و هر بار براي باز كردنش بايد از تشتكشود، ، به زور دست باز نميانعطافي ندارد

  

  
  9شماره تصوير 

  
 به آن اضافه )و نه آلبالو (محتواي شيشه هم قرار بوده شربت آلبالو باشد، اما چيزي نيست جز آب و قند كه رنگ سرخ و كمي طعم شيميايي گيالس

  !اند كرده
  
 آن پيچاندن و باز كردن درتر از بيرون است و  ، اما فشار هواي درون بطري كم)10تصوير شماره  (خوردگي ندارد  اين يك مدل ديگر است كه تيغ-6

  .خواهد زور بازوي رستم را مي
  

  
  10تصوير شماره 

  



گونه بايد آن را باز   اگر آب داغ يا زور بازو در دسترس نباشد، معلوم نيست چه.گيرم تا بتوانم بازش كنم من چندين دقيقه سر بطري را زير آب داغ مي
 اين كه بار اول چند قطره آب ليموي چسبناك بين اين در فلزي و شيشه مانده و اين دو را چنان به ساز نيست، براي  اما بار دوم آب داغ هم چاره.كرد

 مشابه ! همين طور چند دور بايد بچرخانيد تا باز شود–ماشااهللا يك دور و دو دور هم نيست ! شود بازش كرد هم چسبانده كه فقط با انبر كالغي مي
  !ها عطر و طعم آب ليموي ايران را ندارند ولي، خب، آن. كنند هاي سالمندان به راحتي باز و بسته مي ها را حتي پيران ساكن خانه خارجي اين

  
د نوش جان  هم باي فلزاتزدگي توانيم بدون ترشي سر كنيم، كلي زنگ ماهايي كه نمي: )11تصوير شماره  ( اين شاهكار صنايع غذايي ايران است-7

ام كه در فلزي  هايي را ديده  نمونه!تواند اين در فلزي را بپوساند شود كه بخار آن مي مان مي ي بيچاره كنيم، و معلوم نيست چه اسيدي وارد معده
  .است كلي پوسيده و سوراخ شده به
  

  
  11تصوير شماره 

  
 در چمدان  راي فشارهاي طول راه ه از جنس پالستيك خشك است همهاگر ظرف آن ك. )12تصوير شماره  (ست  اين يك نوع حلوا يا مسقطي-8

 كه معلوم تازه اين كاغذ را هم! شود اي از محتوياتش، كف ظرف چهار تكه مي باشد، با نخستين فشار كارد يا قاشق براي برداشتن تكه تاب آورده
  .اند  صاف روي خود مسقطي چسباندههايي دارد، نيست چه آلودگي

  

  
  12ماره تصوير ش



 بسياري از اين. ها هم بي ايراد نيست هاي توي آن ها نيست كه ايراد دارد، محتواي نقاشي فقط كيفيت خود قاب. كاري بود هاي خاتم  صحبت قاب-9
 با  را رميدهيها  غزالاي  گله و نشسته بر اسب دارند با عمامه و لباس عجيبيها دهند كه مثالً شكارچي ي شكارگاه را نشان مي ها صحنه مينياتور
اما . ست  عادي شايدها بينند، اين صحنه براي كودكان داخل ايران كه سر بريدن گوسفند و مرغ و خروس را فراوان مي. كنند  تيرباران ميكمان

  .اند ا نديدههايي ر ونتاند و چنين خش ها خو نگرفته كودكان ما با اين صحنه
  

  
  13تصوير شماره 

  
 محض نشستن آن توجه آن را به ديوار زديم، اما به ما بي. )13تصوير شماره  (دافرستاين كار نفيس هنري را براي من  د وآشنايي لطف بزرگي كر

  :تام باريدن گرف ساله هاي دختر چهارپنج  باران پرسشروي ديوار
  ؟بابا، اون چيه توي دست اون مال -
  !، يه جور چاقوره توي دستشاون هم خنج. هاي قديم ايرانه مال نيست، عزيزم، يكي از شاه -
   چرا اونو فرو كرده توي شكم هاپو؟-
  ! يه جور شيرهاون هاپو نيست، دخترم، -
  يرو بكشه؟خواد ش  ميشاه -
   بكشدش؟ كه شاهده چرا شيره اجازه مي! يزمآره عز -
  !زنه  رو ميهه دخترم، اونم داره آقاده  اجازه نمي-
  كنن؟  دارن جنگ مي-
  ! آره عزيزم، آره-



  !كنه؟  دامن پوشيده جنگ ميشاه چرا -
  

بابا، اين «تازه خوب شد كه موضوع بيخ پيدا نكرد و دخترم نپرسيد . ي نفيس و گرانبها و عزيز را از ديوار بردارم هديهكه اين  اي نبود جز آن چاره
 حيوان دونم استخون ِ كدوم ل باشه، ولي نمي دندون فيمثالً قرار بوده. نه، دخترم«؛ »استخون ِ شيره؟«؛ »!ن، دخترماستخو «؛»كاري روي چيه؟ كنده

ي   تاريخچهپيرامون من .ها تمامي نداشت ، و اين سوأل»كَنَن؟ برّن و مي دندون فيلو مي«؛ »!گيري شده است  يا شايد هم پالستيك قالب!بدبختيه
ها در خانه و در   و آويختن آني اعمال خشونتها صحنهبلو كردن تا: گويم اين است ميچه  آن. دهند بحثي ندارم اي كه اين تابلوها نشان مي منظره

  . نيستسليقگي خوشبرابر نگاه كودكان، نشانگر 
  

  !آالت است  يك كيلو وزن اين آهن!هايي كاري  چه ظريف.)14تصوير شماره  (يك نگاه به پشت اين تابلو هم خالي از لطف نيست
  

  
  14تصوير شماره 

  
: ، ناگهان گفت)15تصوير شماره  (اش كردم  عزيزي از ايران برايم آورد و وقتي كه در حضورش بازش كردم و پهننهايت بي اين گليم را مسافر  -10
يه ! اش به همون كج بودنشه اتفاقاً لطف. مهم نيست: گفتم! طوري نبود قدر كجه؟ باور كن موقع خريدن توي فرش فروشي اصالً اين ، اين چرا اين...ا

باشه  اي، چيزي نداشته خوام اينو سوغاتي ببرم سوئد، تو رو خدا، زدگي آقا، مي«البد به فرش فروش گفتي كه ! ده صوص بهش ميجور جذابيت مخ
بندي  هاش رو بسته حاال كه قراره اين جنس بره سوئد، عوضش يكي از اون كج«بندي با خودش فكر كرده كه  اون هم موقع بسته» آبرومون بريزه

  »!باشه  جذابيت مخصوص داشتهيه جوركنم كه  مي
  

  
  )تر از انتهاي ديگر است متر باريك  سانتي15يك انتهاي گليم  (15تصوير شماره 



كاسبكاران ما ! تازه، كيست كه جنس را پس بگيرد؟ اين تابلوي گويا را ببينيد. كيست كه بخواهد از سوئد جنس را برگرداند و بخواهد پس بدهد
  )16تصوير شماره  (ندشاهكار رفتار با مشتري هست

.  
  16تصوير شماره 

  
  .ست ي خروار كافي به عنوان مشتي نمونهگمانم همين تعداد  اما به. توان رديف كرد ها فراوان مي از اين نمونه

  
  گيري بحث و نتيجه. 4

يتي كيف ندگان است كه با وجود بيكن كيفيت از سويي پايين بودن سطح توقع ما مشتريان و مصرف به گمان من علت وجود اين اجناس خراب و بي
كنيم؛ اما از سويي ديگر وجود طرز تفكر، نوع انديشه، و شكل برخورد با كيفيت كاال در ميان  خريم و مصرف مي  را ميهمچنان همين كاالهاي بنجل

شماري  ثناها را ، يعني توليدكنندگان انگشت است.نامم مي» روحيهء بازاري«ست كه من آن را  توليد كنندگان و فروشندگان اين كاالها، يا همان چيزي
كنند و  ي حاضر كار مي گروه بزرگي از توليدكنندگان و فروشندگان گويي فقط براي لحظهاگر كنار بگذاريم، كنند،  را كه كاالهاي با كيفيت توليد مي

همين كه درست در اكنون سر يك مشتري را شيره . ندارندهيچ تصور و تفكري براي آينده، براي باال بردن كيفيت، براي بلندآوازه شدن محصولشان، 
 اعتماد مشتري و حفظ او براي خود،  براي جلب رضايت و.ان، پولشان را بگيرند، راضي هستند به قيمت گريك كاالي بنجل» انداختن«و با بمالند 

ها هستند   همين»!خواهي برو جاي ديگر نمي!  همينه كه داريمخانم،/آقا«: تر است كه مشتري را برانند برايشان راحت. ندده هيچ زحمتي به خود نمي
كنند كه اين مشتري ديگر به  دهند و هيچ فكر نمي كنند و چيز معيوب و خرابي را به مشتري تحويل مي بندي جنس را عوض مي كه هنگام بسته

اين يك روند دو سويه : آورند كنندگان را نيز پايين مي ها هستند كه سطح توقع ما مصرف  و همينسراغ اين فروشگاه و اين محصول نخواهد آمد،
دانم  ، من اما نميبراي رهايي از كيفيت نازل محصوالت ايراني، بايد بكوشيم كه اين دور باطل را بشكنيم.  و شباهت به يك دور باطل دارداست
 آبليموي ايراني و عرق نعنا و  ترشي وسبزي و ر خارج قورمهتواند اين باشد كه ما د يك راه مي. اي ندارم تخصص من اين نيست و نسخه. گونه چه

دانم اين  اما نمي. هاي ايراني برايمان نياورند و نفرستند ي دوستان و آشنايان و بستگان خواهش كنيم كه محصوالت و سوغاتي غيره نخوريم و از همه
  .ست و تا چه ميزان مؤثر است روش تا چه ميزان عملي

  



اند كه ببينند روي چيزهاي درست و حسابي  گويند كه از نوجواني آرزو داشته هايشان مي ترعم آقاي دكتر خوشنويس در سخنرانيدوست دانشمند و مخ
هاي فني و  ست كه به سراغ رشته  آرزوي هر كسي اين به گمانم وند نيست در اين زمينه تنها ايشانخوشبختانه. Made in Iranباشد  نوشته شده

 Made inاند كه روزي چيزي توليد كنند و رويش بنويسند  ها را برگزيده بسياري از اينان درست با همين نيت اين رشته. رود ميمهندسي و توليدي 
Iran .خيالي كودكانه پشت آن نوشتم  من سيزده چهارده ساله كه بودم يك راديو گوشي ساختم و با همان آرزو و با خامMade in Iran, 

Ardebil!) ولي اجازه بدهيد اضافه كنم كه اين آرزو در انحصار مهندسان ايراني هم نيست، بلكه هر مهندسي كه در  )18 و 17اره تصويرهاي شم
مگر مهندس بنگالدشي يا مهندس عراقي آرزوي . خواهد كه نام كشور خود را روي آن بنويسد كند، دلش مي اي از جهان چيزي توليد مي هر گوشه

هاي كودكي من كاالهاي  در سال. شود  به نام كشوري توليد مي كهست ميزان اعتبار نام كشور و سطح كيفيت چيزيمشابهي ندارد؟ صحبت بر سر 
ها تا چه سطوح بااليي از  دانيم كه هر دوي اين اما همه مي. شدند شكستند و خراب مي زود مي: كيفيتي معروف بودند ويژه چين به بي ساخت ژاپن و به

ايم كه صنايع  اما همه شاهد بوده. آور نبودند اي تا همين بيست سال پيش براي كيفيت خود نام يا محصوالت كره. اند دهكيفيت محصوالت خود رسي
  .است گونه پيش تاخته اين كشور چه

  

  
  17تصوير شماره 

  

  
  18تصوير شماره 

  
ها را نشان  اي از اين عيب من كوشيدم كه گوشه.  و بشناسيمببينيمهايمان را  ما نيز بايد راه حل خود را پيدا كنيم، اما پيش از آن بايد بتوانيم عيب

  .دهم


