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-تحوالتی مثبت در جهت امروزینه کردن آن و هدایت در جهت تامین نیازهاي بازار می توان امید داشت این هنر
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مقدمه- 1

در روزگاران . نیاکان و نشان دهنده ي ذوق و هنر مردم هر منطقه از یک کشور است صنایع دستی بیانگر صنعت و هنر

اي که انسان زندگی ماشینی را تجربه در دوره. ي مردم داشته استگذشته صنایع دستی پیوندي عمیق با زندگی روزمره

امروزه با . ي سازندگی بشر بودنکرده بود، این صنایع دستی بود که حامی تمام استعدادها، ذوق، سلیقه و آفرینش ها

نگاه به صنایع دستی هر قوم و قبیله اي به روشنی می توان دریافت که آن قوم چه مرحله اي از صنعتگري را تجربه 

: ي خالق و قدرت ابتکار صنعتگران در کنار عواملی ماننداستعداد و روحیه. کرده و اکنون در چه جایگاهی قرار دارد

ي انسان هاي گذشته به تولید آثار هنري موجب شده است طی، مواد اولیه، شرایط زندگی و عالقهشرایط اقلیمی و محی

پاپ زن (که کشور ما از گذشته هاي بسیار دور تا حال همواره در تولید صنایع دستی موقعیتی ویژه و ممتاز داشته باشد

پیشینان و با ایجاد تحوالتی مثبت در جهت به نظر می رسد با حفظ و نگهداشت این هنر دیرینه ). 1390و همکاران،

صنعت بتواند در راستاي -امروزینه کردن آن و هدایت در جهت تامین نیازهاي بازار می توان امید داشت این هنر

پایداري اقتصادي که خود در همپیوندي کامل با ابعاد دیگر پایداري نظیر پایداري اجتماعی و اقتصادي قرار دارد بتواند 

  .ت پایدار خانوارهاي مرتبط با این بخش یاري رساندبه معیش

  

  (Handi Crafts)صنایع دستی

براي پی بردن به نقش و . هاي مختلفی قابل بررسی استبر اساس مطالعات صورت گرفته، صنایع دستی، از جنبه

  . جایگاه صنایع دستی، درابتدا باید تعریف دقیق و مشخصی از آن ارایه داد

ه خصوصیات و ابعاد گوناگون اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی صنایع دستی، شاید نتوان تعریف دقیق و اگرچه با توجه ب

هاي گوناگونی که ي صاحبان ذوق و اندیشه براي صنایع دستی ارایه داد، اما از میان تعریفپذیرفتنی از سوي همه

صنایع «: یع دستی ایران چنین خوانده شداز طرف شوراي صنا 1348ارائه شده، در سال » هنرـ صنعت«تاکنون از این 

هاي آن با دست انجام گرفته و  شود که تمام یا قسمتی از مراحل ساخت فرآورده دستی به آن رشته از صنایع اطالق می

هاي قومی آنان ساخته هاي هر منطقه با توجه به میراثهاي فلسفی و ذوق و هنر انساندر چهارچوب فرهنگ و بینش

  :گروهی از کارشناسان سازمان صنایع دستی ایران آن را چنین تعریف کرده اند 1362؛ و در سال » شود و پرداخته می

ي  بومی و انجام شود که عمدتاً با استفاده از مواد اولیه ها اطالق می»هنرـ صنعت«اي از  صنایع دستی به مجموعه«

شود که در هر  تهیه و ساخت محصوالتی میقسمتی از مراحل اساسی تولید، به کمک دست و ابزار دستی موجب 

واحد آن، ذوق هنري و خالقیت فکري صنعتگر سازنده به نحوي تجلی یافته و همین عامل وجه تمایز اصلی این گونه 

  ).1384یاوري و نورماه،( »اي است محصوالت از مصنوعات مشابه ماشینی و کارخانه

کارهاي تولیدي صنایع دستی با استفاده از آالت و ابزارهاي ساده  :صنایع دستی«تر آن مبنی بر این که  تعریف جامع

و نیز، کاالهایی که بدین گونه و طبق یک طرح ساخته )  مثالً قالی بافی، سفالگري، سوزن دوزي، خاتم کاري و غیره(

در ) 343،ص1378،پاکباز(».اغلب آثار هنرهاي سنتی و هنرهاي تزیینی را می توان در این زمره به شمار آورد. می شود

  .دایره المعارف هنر ارائه شده است
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در تقسیم بندي دیگري، هنر به طور عمده به دو گروه محض و کاربردي تفکیک شده است و شاخص ترین هنرِ 

کاربردي یعنی هنري که عالوه بر دارا بودن زیبایی وارسته و مفهومی می تواند سودمندي مشخص و کاربردي معین 

یع دستی یا به عبارت دقیق تر هنرهاي صناعی است؛ که  اشاعه دهنده ي فرهنگ معنوي و عامه، داشته باشد، صنا

  . حاصل از معرفت شهودي و جاري بودن در متن زندگی افراد اجتماع است

  

  ي صنایع دستی ویژگی ها

با توجه به تعاریف فوق و سایر تعاریفی که براي صنایع دستی ارایه شده است، می توان ویژگی هاي زیر را براي 

  : صنایع دستی قایل شد

  .دستیي انجام قسمتی از مراحل اساسی تولید، توسط دست و ابزار و وسایل ساده -1

  عدم نیاز به کارشناس و متخصصان خارجی -2

  . هاي تولیدي با یکدیگرعدم تشابه فراورده -3

حضور مؤثر و خالق انسان در تولید و شکل بخشیدن به محصوالت ساخته شده و امکان ایجاد تنوع و پیاده کردن  -4

  .هاي مختلفطرح

  . خلیي مصرفی از منابع داتأمین قسمت عمده ي مواد اولیه -5

  ). استفاده از نگاره هاي اصیل، بومی و سنتی(داشتن بار فرهنگی  -6

  . عدم نیاز به سرمایه گذاري زیاد در مقایسه با سایر صنعت ها -7

  ). شهر، روستا و حتی در جوامع عشایري(قابلیت ایجاد و توسعه در مناطق مختلف  -8

شاگردي و  –ورت سینه به سینه و یا مطابق روش استاد قابلیت انتقال تجربیات، رموز و فنون تولیدي، به ص -9

  . هاي مدون و دوره هاي آکادمیک و دانشگاهیآموزش

  ).1384یاوري و نورماه،(ي مواد ملونه طبیعی و رنگ دانه هااستفاده از مواد با منشاء طبیعی و رنگرزي به وسیله -10

  

  اهمیت صنایع دستی

نقالب صنعتی و تسلط ماشین بر کلیه ابعاد زندگی بشرتقریبا به فراموشی صنایع دستی در حقیقت پس از ا هر چند

گیري  ولی بعد از جنگ جهانی دوم در بسیاري از کشورهاي تازه استقالل یافته به عنوان هسته اولیه شکل. سپرده شد

ت، تنها در چهارچوب اقتصاد ملی و عامل عمده تامین خود کفایی قرار گرفت اما در ایران به علت تکیه اقتصاد به نف

فعالیت مکمل در اقتصاد روستایی مورد توجه بود و حال که دیگر به دلیل پاره مشکالت در معرض فراموشی قرار 

  ).ایالمسایت صنایع دستی استان (.گرفته است

ي ایام فراغت و پاسخ به ذوق هنري صنایع دستی هر چند در گذشته در کنار دامداري و کشاورزي به عنوان غنی کننده

پرداختن به صنایع . و مصرف خانوار مطرح بوده، اما امروزه به عنوان یک ضرورت اقتصادي و اجتماعی مطرح است
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مد زایی و افزایش سطح رفاه و کمک به معیشت خانوارها دستی به لحاظ تکیه بر عوامل تولید محلی، دانش بومی، درآ

  .داراي اهمیت ویژه است

ي  ملی و فرهنگی هر مرز و بوم است که بایستی ضمن تالش براي ثبت این صنایع دستی همچنین بخشی از سرمایه

هاي نش رسمی گامدانش کامالً سازگار شده با شرایط بومیان هر زیستگاه، در جهت امروزي کردن و تلفیق آن با دا

بر از دستن رفتن دانش و ) 1378(خاصه این که برخی از مردم شناسان شهیر نظیر فرهادي  .اساسی برداشته شود

بر مردم نگاران و مردم شناسان نسل ماست که تا خیلی دیر «: فناوري هاي بومی بیم بسیار دارندآنجا که می نویسند

هفت کفش آهنین از هفت خوان دشوار بی سود و سفارش چنین پژوهش هایی نشده قهرمانانه و ایثارگرانه بکوشند با 

گذر کرده آخرین بازمانده و یادمانه ي هاي دانش و فناوري هاي جامعه  و فرهنگ تولیدي گذشته را که چون آفتاب 

ینه هاي دانش و فن آوري هاي جامعه ي بومی ما در زم. تموز در حال ناپدید شدن هستند مستند و جاویدان کنند

شناسایی ما از چنین دانش ها و فناوري هایی اگر کمتر از یک به . مختلف و به ویژه تولید شگفت انگیز و ناشناخته اند

  ».هزار نباشد بیشتر نیست

در گستره ي جهانی شدن، صنایع دستی . صنایع دستی بخشی از گردشگري است که درهمه ي مناطق ایران وجود دارد

رابطه اي پویا و خالق بین طبیعت، انسان، فرهنگ و دانش یک منطقه با گردشگران، جریان جدیدي می تواند با ایجاد 

صنایع دستی، گزارشگر صنعت و هنر نیاکان و بیانگر هنر و . را در آینده براي توریسم و توسعه ي پایدار فراهم کند

. رز بوم و ذوق و سلیقه معاصران دانستذوق مردم هر کشور است و می توان آن را جلوگاه آفرینش هنري مردم یک م

در عین حال می توان جنبه ها و جهات دیگري را که مربوط به زندگی روزمره و حیات اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی 

یک کشور است در آن باز یافت و نهایتاً صنایع دستی گزارشی از هویت افراد و در مجموع هویت مجموعه ي یک 

بنابراین هر . یک ملت و حلقه واسط و رابطه بین هویت گذشته و هویت کنونی اقوام است قوم و قبیله و در نهایت

کدام از اقوام سعی می نمایند که با نشان دادن عواطف و احساسات خود با ظرافت، دقت، لطف، صفا و مهر هنر خود 

  . را به تصویر بکشانند

  

  ي صنایع دستیضرورت توسعه

به روز بیش از گذشته سنت ها، اصالت ها و صنایع دستی و به طور کلی هنر سنتی که در دنیاي رو به پیشرفت، روز 

برگزاري و اجراي . ها را تحت تأثیر خود قرار داده بود به دست فراموشی سپرده می شودروزگاري زندگی انسان

هنرهاي سنتی و  توجه به. ها و تولید صنایع دستی به شکلی بسیار کم رنگ نسبت به گذشته صورت می گیردسنت

صنایع دستی در میان ساکنان هر منطقه عالوه بر ضبط و ثبت این میراث براي آیندگان، از لحاظ فرهنگی و اجتماعی 

  . ها یا شباهت هاي فکري و جسمی میان مردان و زنان اقوام مختلف استنیز حایز اهمیت است و بیان کننده تفاوت

هاي خالقانه هنري، کارکردهاي فراون و ی دانست که افزون بر صفت زایشصنایع مختلف دستی را می توان پیشه های

تواند داراي صنایع دستی می. ها بهره می گیرندکاربردي زیادي نیز دارد که امروزه بیشتر در جنبه هاي اقتصادي از آن

  :اثرات بسیار مثبت اقتصادي واجتماعی باشد،که از جمله می توان  به موارد زیر اشاره کرد

نقش صنایع دستی در باال بردن سطح اشتغال،-1
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نقش صنایع دستی در ازدیاد درآمد سرانه،-2

نقش صنایع دستی در تولید ملی،-3

نقش صنایع دستی در توسعه گردشگري و مبادالت فرهنگی،-4

.ف ایراننقش صنایع دستی در پویا نگه داشتن خلق هنري در بین هنرمندان و سازندگان در مناطق مختل-5

توسعه «و »  پایداري توسعه«صنایع دستی به لحاظ دارا بودن خصوصیات ذیل جزو هنرهایی اصیل و قابل تامل جهت 

  : است» ي پایدار

  ي تاریخی و فرهنگی ساخت و تولید کاال ،سابقه-1

  تجربه و تبحر سازنده و استاد کار که معموالً به صورت ارثی و نسل به نسل منتقل شده است،-2

  عدم نیاز به تجهیزت و ابزار و وسایل پیشرفته، -3

  ي خارجی،عدم نیاز به صنایع و مواد اولیه-4

  عدم نیاز به نیروي متخصص خارجی،-5

  عدم نیاز به سرمایه گذاري زیاد،-6

  امکان تولید در خانه و کارگاه،-7

  امکان ایجاد اشتغال پایدار-8

، به ویژه از این منظر که صنایع دستی می تواند در  مواقع بحرانی در جوامعی نظیر جوامع عشایري و روستایی -9

ها منبع درآمدي براي کوچندگان محسوب شده و موجب کاهش فشار بر مرتع  و ایجاد درآمد شود، نظیرخشکسالی

  ).1390پاپ زن و افشارزاده،(قابل توجه است

توانند ود، صنایع دستی در جوامع امروزي نیز میبا توجه به آنچه آمد، اگر کاربرد صنایع دستی به درستی مشخص ش

جامعه سنتی   متعالی  هاي نیست، بلکه ارزش  در تناقض  نه تنها با هم  و مدرن  سنتی  ياز این منظر جامعه. کارآمد باشد

  .شود  اضافه  مدرن  جامعه  باید به

  :نتیجه گیري

صالت، فرهنگ و هویت ایران زمین مرتبط است، ضرورتی در زمینه صنایع دستی و اساساً موضوعاتی که به ا پژوهش

است و نمی توان گمان برد بتوان، بدون » ي فرهنگیتوسعه«، »ي پایدارتوسعه«غیر قابل انکار است،که زیرساخت 

خاستگاه هنر سنتی به جهت نامیرا و جاودان «افزون بر این . اش گامی برداشتشناخت فرهنگ  در جهت توسعه

ها یا عناصر سنتی بهره گرفت و به شکل و زبان توان از ویژگیبدین واسطه می. رنیسم در تضاد نیستبودنش با مد

، پس جاي آن دارد که این هنرها به درستی شناخته شود تا بتوان )1387بیگی، (» ها استفاده کردنوین و امروزي از آن

  . برداري کردمهم این هنرها در هنر معاصر بهرههاي جلوگیري کرد و از جنبه از کمرنگ شدن یا از بین رفتن آن

هاي برتر صنایع ترین هنر کاربردي ایران و یکی از قطب صنایع دستی ایران، به عنوان صنعتی مستقل و بومی، شاخص

بررسی هاي پژوهشگران و . هاي عمیق و استوار در فرهنگ غنی و بارور ایران اسالمی داشته است دستی جهان، ریشه

و تحلیل هاي آنان از ... و» اشمید«، »هانري رنه دالمانی«، »گیرشمن«، »پروفسور پوپ«ناسان نامداري همچون ایران ش

  .صنایع دستی ایران بیانگر ارزش و جایگاه خاص این هنر و صنعت اصیل و ارزنده کشورمان است
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