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  همکاران همایش

  کمیته علمی 

دبیر: دکتر فرزانه سلیمانی نیسیانی/ موسس و رییس مرکز آموزش علمی کاربردی 

فرهنگ و هنر واحد 6 تهران ) موسسه نماکارنگ(

1- دکتر معین سهرابی/عضو هیات علمی دانشگاه هنر الزهرا

2- ربابه خاتون پیله فروش/ عضو هیات علمی دانشکده هنر دانشگاه کاشان

3- فیروزه صابر/ موسس و مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان 

و موسس انجمن ملی و صنفی زنان کارآفرین

4- دکتر حسین یاوری/ پژوهشگر و نویسنده و استاد دانشگاه

5- دکتر محمد علی رجبی/ استاد نگارگر و عضو هیات علمی دانشگاه هنر شاهد

6- دکتر مهدی مکی نژاد / عضو هیات علمی فرهنگستان هنر

7- منیژه کنگرانی/ عضو گروه پژوهش فرهنگستان هنر

  کمیته بین الملل 

1- بنفشه صدیق / مدیرعامل شرکت شیگال و مدیرعامل و عضو هیات مدیره انجمن ملی زنان کارآفرین

2- زهرا نقوی/ مدیرعامل شرکت ارسباران شیمی
  کمیته اجرایی 

دبیر: فرشته سلیمانی / مدیر مسوول و مدیر عامل مرکز آموزش عالی علمی کاربردی واحد 6 تهران 

)موسسه نماکارنگ( و موسس و عضو هیات مدیره انجمن ملی و صنفی زنان کارآفرین

1 - آزاده داننده / مدیرعامل و عضو هیات مدیره فناوران اطالعات بهاران 

و رییس هیات مدیره انجمن ملی زنان کارآفرین

2 - فرزانه خرقانی / مسوول نمایشگاه  و مدیر مسوول روزنامه جهان اقتصاد

3 - فخرالسادات محتشمی پور / موسس و مدیر گروه ارتباطات انجمن زنان کارآفرین 

و موسس انجمن زنان پژوهشگر تاریخ

4 - مرضیه ایزدیان / مدیر مسوول کانون آگهی و تبلیغاتی شباویز شایگان و عضو گروه ارتباطات انجمن زنان کارآفرین

5 - مهرنوش باختری / مدیر عامل شرکت کارا و عضو کمیته ارتباطات انجمن زنان کارآفرین

6 - ویدا توحدی / مشاور و نماینده معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی

فهرست

ویژه نامه دهمین همایش بین المللی کارآفرینی زنان در حوزه ی صنایع دستی
www.ea.wenet.ir       www.nawe.ir

زیر نظر گروه ارتباطات انجمن زنان کارآفرین
سردبیر: فخرالسادات محتشمی پور

مدیر اجرایی: مرضیه ایزدیان
با همکاری مهناز بهرامی

طراحی و چاپ: کانون تبلیغاتی شباویز شایگان و گروه پارتیان
صفحه آرایی: محمد تیمورنژاد

   
مجری فیلم مستند همایش: مژگان ایالنلو

فهرست
سخن نخست 

گفت و گو / دبیران کمیته های اجرایی، علمی و بین الملل همایش

گفت و گو / دکتر حسین یاوری- پژوهشگر و استاد دانشگاه

دیدگاه / دکتر بهمن نامور مطلق -  معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی

گفت و گو / دکتر مهین سهرابی- عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

مطالعه موردی/ فرزانه خانلرخانی - کارآفرین

گفت و گو / محمدجواد قنبری- معاون نمایشگاهی شرکت نمایشگاههای بین المللی ایران                

مطالعه موردی / پریسا دهدشتی - کارآفرین

مطالعه موردی / طیبه دهقان مشادی - کارآفرین

مقاله / جایگاه زنان در میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

مطالعه موردی / مرضیه دیزنگیان- کارآفرین

مقاله / آشنایی با تاریخچه صنایع دستی

مطالعه موردی / ناهید رحمان پور - کارآفرین

دیدگاه / ایجاد فرصت های شغلی

مطالعه موردی / ژیال زارعی - کارآفرین     

گفت  وگو / مسوول نمایشگاه جانبی همایش

مطالعه موردی / قمرالملوک سترگ - کارآفرین

رشته های صنایع دستی / معرفی رشته های صنایع دستی

مطالعه موردی / نیره نعیمی گورایی - کارآفرین

مطالعه موردی / منیر صالح زاده - کارآفرین

خالصه مقاله / مهندس ربابه خاتون پیله فروش

خالصه مقاله / فرزانه سلیمانی نیسانی - دکتر مهین سهرابی نصیرآبادی

خالصه  مقاله / علی رضا خواجه احمد عطاری - دکتر گری دون

معرفی سایت /  معرفی سایت های حوزه ی صنایع دستی
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سخننخست
فرصت های کارآفرینی در صنایع دستی و الزام های بهره مندی از آن

فیروزه صابر

تجلی هنر و نشـان  اصالت ملی و فرهنـگ ملتی را »صنایع 
دسـتی« می گوینـد. نشـانه ای کـه در اقلیـم پـر تنوع قـوم و 
فرهنـگ ایـران مان بس فرصـت پیش رو نهاده اسـت. اولین 
نمونـه سـفال 10 هـزار سـال قبـل سـاکنان کوهسـتان های 
بختیـاری و یا نخسـتین شـواهد تاریخی پارچه هـای منقوش 
در هـزاره پنجم قبـل از میالد در ناحیه سـه گابی کردسـتان و 
یـا کشـف دوک نخ ریسـی و میلـه مفرغی مخصـوص پارچه 
بافـی در حفـاری تپـه حصـار دامغـان و شـوش خوزسـتان و 
یا شـهرت جهانـی پارچـه بافـی دوره ساسـانی و نمونه های 
فـراوان دیگـر کـم فرصتـی اسـت؟  دریافـت مهـر اصالـت 
یونسـکو در بسـیاری از آثار همچون نساجی سنتی، مسگری، 
گلیم، گالبتون سـازی ، سراجی سـنتی، حوله بافی، سفالگری، 
دولچـه دوزی، قلمـکاری و پارچـه بافـی در روزگار اخیـر کـم 
فرصتی اسـت؟ پـس چرا در همیـن ایام بهمن خبـر می دهند 
کـه » 35 درصـد کارگاههـای صنایـع دسـتی در دو مـاه اخیر 
بـا تعطیلـی روبرو شـده انـد« ؟ )نامـور مطلق، ایرنـا 7 بهمن( 
چـرا ایـن شـهرت مانـدگار فرصت سـاز تهدید می شـود؟ با 
آنکـه آمار هـا گوناگـون اسـت، در جایـی بالـغ بـر 370)بازار 
خبـر( نـوع صنایـع دسـتی عنـوان می شـود و در جـای دیگر 
245)مردمسـاالری، 20 تیر 91(  نوع . اما هر چه هسـت ،  در 
حـال انقـراض بـودن 145 نـوع آن و بهره بـرداری تنها 100 

نـوع آن آنهـم به صورت دسـت و پا شکسـته اسـت.«
بالـغ  سـال 1391  در  ایـران  دسـتی  صنایـع  صـادرات 
بر700میلیـون دالر بـوده اسـت. بـا آنکـه ایران جزء8 کشـور 
اول تولیـد کننـده صنایـع دسـتی در جهان اسـت امـا هنوز به 
جایـگاه اصلـی صـادرات نرسـیده اسـت. در یک نـگاه هند در 
سـال مالی 2013-2012 بیش از سـه میلیارد و سیصد میلیون 
 دالر از محـل صـادرات صنایـع دسـتی درآمـد داشـته اسـت.
)تهران پرس( آنسـوتر در چین اسـتراتژی های توسعه صنایع 

دسـتی این چنین پیـش می رود:
 عمـده تولیـد محصـوالت صنایـع دسـتی در شـهر های 

بـزرگ نظیـر پکـن و جانـگ سـو معمـول می باشـد.
 واحدهـای تولیدی به صورت کارگاههـای بزرگ و متمرکز 

می کنند. فعالیت 
 نیروی انسـانی شـاغل در صنایع دسـتی چین کامالً جوان 

با میانگین سـنی کمتر از 25 سـال است.
 غالـب محصوالت تولیـدی جنبه تزیینی داشـته و با هدف 

صـدور به خارج  از کشـور تولید می شـود.
 تاثیرپذیری فوق العاده صنایع دسـتی از هنرهای تجسمی 

است. محسوس 
 تنـوع فـوق العـاده طرح هـا و تولیـدات در رشـته های 

مشـخصی از صنایـع دسـتی مشـهود اسـت.)آفتاب(
آفریقـای جنوبـی بـه سـهم خـود با یـک میلیون شـاغل 
در صنایـع دسـتی موضوعاتـی از جملـه طراحـی و تنـوع، 
بهره منـدی از مهارت هـا و تکنیک هـای صنعت،پیشـرفت در 
تولیـد و فـروش و بازاریابـی را در زمـره اهداف اسـتراتژیک 

خـود قـرار داده اسـت کـه آمـوزش نقـش اصلـی را در ایـن 
فراینـد ایفـا می کنـد. )پرتوریا( ژاپـن نیز به منظـور معرفی و 
حمایـت از آثـار هنری و صنایع دسـتی هر سـاله بـا برگزاری 
مسـابقه ای ویژه آثار هنرمندان صنایع دسـتی خود را توسـط 
هیاتی از داوران و کارشناسـان داخلـی و خارجی مورد ارزیابی 
قـرار می دهد و آثـار برگزیده در این مسـابقات ضمن نمایش 
در تمـام فرودگاههـای بین المللـی ایـن کشـورها نمایـش و 

می شـود. فروخته 
یقینا این سـهم حضور در بازارهای جهانی به پشـتوانه درک 
و آگاهی از نقش صنایع دسـتی در توسـعه ملی، توان و قابلیت 
مدیریتـی در تحقـق اهـداف و عـزم و انگیـزه اجتماعـی قوی 
اسـت. این عناصر رمز مانـدگاری در بازار رقابت پذیری اسـت.
بـرآورد می شـود کـه 85 درصد اشـتغال فـرش و گلیم و نیز 
62درصـد سـایر رشـته های صنایـع دسـتی را زنان تشـکیل 
می دهند. )ره شـهر، 135( این طیف بیشـترین آسـیب ناشـی 
از نبود اسـتراتژی های مشـخص برای توسـعه بازار، مشخص 
نبـودن بازار هـدف و نبـود فراینـد ارتقای محصـول را متحمل 

می شـود.
بی توجهـی بـه چالش هـا و نبـود نقشـه راه و کم تحرکی در 
بنیه هـای کارشناسـی و اجرایـی آسـیب ها را تشـدید خواهـد 
کـرد. راه  بـرون رفـت از این معضل نگاه خالقانـه و کارآفرینانه 
اسـت. سـه عنصر محصول،کیفیت و بازار در این مسـیر نقش 
تعیین کننـده دارنـد. بسـتر مناسـب برای سـاماندهی بـه این 

موضـوع  آموزش، مشـاوره  وتسـهیالت ضرور  اسـت.
 محصول: نیازمنـد نوآوری، طراحی، تنـوع و ترویج کاربری 

آن در زیسـت اجتماعی است.
 کیفیت: نیازمند آموزش مسـتمر، مشـاوره فنی و مدیریت، 
تعریـف اسـتانداردها و رویه روال هـای قانونمنـدی آن، تقویت 
نهاد هـای مـروج )نهاد هـای مدنـی و بخش خصوصی( اسـت.
 بـازار: نیازمنـد راهگشـایی در بازارهای داخلـی و خارجی، 
بازاریابـی، آگاهی بخشـی، مدیریت بازار و تجدید سـازمان کار 

است.
بـا ایـن رویکـرد کارآمـدی انتقـال فرهنـگ، درآمدزایـی ، 
رونق کسـب و کار و نهایتا اشـتغال زایی و متناسـب سـازی با 
فعالیت های هـم خانواده از جمله گردشـگری مفهـوم جدیدی 

را منعکـس خواهـد کرد.
ایـن بسـتر هرگـز با تـوان انحصـاری مهیـا نخواهد شـد. 
چهـار حلقه متصل بـه هم یعنی هنرمندان عالقمند به کسـب و 
کار و کارآفرینی، تشـکل های حرفه ای این حوزه، دانشـگاهها و 

دولـت این مسـیر را روان خواهند سـاخت.
اینـک وقـت حمایت های مقطعـی و با نگاه تنـگ نظرانه که 
هـم هنـر را کوچـک می کند و هـم هنرمنـد را تحقیر، گذشـته 
اسـت. خـود انگیختگـی هنرمنـد کارآفریـن و عـزم مدیریتی 
خـودآگاه و پیشـبرنده دولتمـردان را می طلبـد. فرصت هـا بس 
فراواننـد. دسـتیابی بـه آن همتی بلنـد، تدبیری عمیـق و توانی  

پـر ظرفیـت می خواهد.
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گفت و گو با خانم فرشته سلیمانی
دبیر اجرایی همایش

 در ابتدا به اختصار در خصوص روند گزینش موضوع 
براي هر همایش توضیح دهید و این که چرا براي این همایش 

مبحث صنایع دستي برگزیده شد؟
برفعالیت های  انجمن  ساختار  اصلي  محور  که  آنجا  از 
زنان، هرسال با توجه به مهم ترین فعالیت های کسب وکار 
و چالش ها و راهکارهاي توسعه بخشي آنها، با توجه به اهداف 
انجمن، یک عنوان براي همایش های ساالنه  انتخاب می شود. 
در بین پنج گروه اصلي جامعه هدف، که شامل: 1- گروه فناوري 
اطالعات و ارتباطات، 2- گروه صنعت، 3- گروه کشاورزي، 
4- گروه علوم انساني و 5- گروه فرهنگ و هنر است، انجمن 
زنان کارآفرین در طول این ده سال، فعالیت مستمر خود را 
در یک گروه یا شاخه های اصلي هر گروه فوق متمرکز کرده 
و هرسال یک موضوع را با توجه به دستاوردها، به خصوص 
سفرهاي استاني انجمن براي همایش قرارداده است. امسال 
هم دهمین همایش، با توجه به این که هنر صنایع دستي و 
به طور ویژه هنرهاي صناعي با فرهنگ و هنربومي و ملي مان 
عجین تر است و حدود هفتاد  و پنج درصد فعاالن آن را زنان 

تشکیل می دهند، از گروه فرهنگ و هنر  برگزیده شد.
 روند کار دبیرخانه چگونه بوده است؟

 در ابتدا درهیات مدیرة انجمن دبیران کمیته ها انتخاب 
شدند، سپس جلسات توجیهي براي آنها برگزارشد.اولین 
کمیته شروع کننده، مانند همه همایش ها کمیته علمي بود، 
که اعضاي آن توسط دبیر همایش انتخاب و با تایید انجمن 
دعوت شدند. طي چندین جلسه مستمر، محتوا و محورهاي 
بنیان هاي همایش توسط  تا صد  فرآیند صفر  و  همایش 
کمیته علمي مشخص شد. سپس کمیته اجرایي با همکاري 
کمیته های دیگر فعالیت خود را بر مبناي ساختار و محتواي 
همایش شروع کردند. گروه بین الملل با حضور فعال خانم 
زهرا نقوي با توجه به پتانسیل های انجمن و چالش هاي روابط 

بین المللي موجود، تمامی تالش خود را انجام دادند.همچنین 
در بخش نمایشگاه خانم فرزانه خرقاني با همکاري کمیته 
علمي و سازمان میراث فرهنگي، به خصوص سرکار خانم 
بانوان صاحب کسب  ویژه  نمایشگاه  اولین  توحدي،  ویدا 
و کاردر همایش های ساالنه انجمن زنان کارآفرین را برپا 
داشتند. امیدواریم تالش های مستمر،همکاري و همدلي های 
مشترک کمیته های همایش امسال، با حسن نظرمخاطبان در 
ارزیابي همایش، حداقل بخشي از اهداف همایش انجمن زنان 

کارآفرین را به ثمر نشاند.
 به عنوان دبیر اجـــــرایي همایش، درطول کار با چه 
چالش هایي مواجه بودید و چه باید کرد که در همایش های 

بعدي  مشکالت کمتري در کار به وجود آید؟
همایش امسال انجمن  دو فعالیت جدید را با توجه به 
موضوع همایش، براي اولین باردر برنامه های آن طرح و 
اجرا کرد، که یکی رویکرد بین المللي و دیگري برگزاري 
در  رویکرد جدیدي  به طور طبیعي هر  نمایشگاه است. 
خواهد  متنوعي  چالش های  داراي  اجرایي،  فعالیت های 
بود، به خصوص آن که اعضاي انجمن هرکدام به نوبه 
و  هستند  وکارشان  کسب  در  نظر  صاحب  و  مدیر  خود 
همکاري های شان با انجمن از نوع داوطلبانه و چه بسا 
مستمر  همدلي های  با  همواره  که  است،  گرانه  حمایت 
و درایت مدیران انجمن هر نوع چالشي به فرصت های 
موفقیت آمیز تبدیل شده است. همچنین در این همایش 
با توجه به تحریم های اقتصادي و چالش های بین المللي 
کشور، با وجود جذابیت موضوع براي مدعوین بین المللي، 
حوزه،  این  در  کار  و  کسب  صاحب  بانوان  خصوص  به 
آن گونه که انتظار داشتیم؛ نتوانستیم با همکاری وزارت 
امورخارجه همکاری و هماهنگی الزم را به ثمر بنشانیم. با 
این وجود کمیته بین الملل با برقراري ارتباط با رایزن های 
توانست  آزاد،  فعاالن  و  دوستي  انجمن های  فرهنگي، 
بسترهاي همکاري های اقتصادي با بانوان صاحب کسب 
وکاررا فراهم کند. در ارتباط با نمایشگاه هم با همکاري 

دست اندرکاران علمی و اجرایی همایش 
از روند کار و تجربه ها می گویند

گفتوگو
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آقاي  جناب  به خصوص  فرهنگي  میراث  سازمان  خوب 
و  سنتی  هنرهای  محترم  معاون  نامورمطلق،  دکتربهمن 
صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری و اختصاص فضاي خوب سازمان براي برپایي 
این نمایشگاه، چالش های فضا و مکان و امنیت مدعوین 

و آثار آنها حل شد.
 چه تجربه ای در این مسوولیت به دست آوردید، که تا 

پیش از این با آن برخورد نداشتید؟
بدون شک هر فعالیتي در انجمن هایي همچون انجمن زنان 
کارآفرین به خصوص براي یک مدیر، بار تجربي فراواني را به 
همراه داشته و دارد، چرا که شرایط هر کاري عکس العمل های 
خاص خود را می طلبد و ما در فعالیت های آزاد صنفي به خوبي 
این موضوع را آموخته و تجربه کرده ایم. گاهي شرایط به 
گونه ای پیش می رود که براي دستیابي به هدف باید از همه 
بازوهاي اجرایي استفاده کرد.همایش امسال انجمن، با وجود 
ساختارآن، براي اولین بار جهت حمایت مستقیم ومستمراز 
بانوان صاحب کسب و کار در حوزه صنایع دستي، با همکاري 
یک سازمان دولتي)سازمان میراث فرهنگي،صنایع دستي و 
گردشگري( اجراشد. شاید این تجربه براي خود سازمان هم 
که بارها به ما اعالم کرده اند، جالب توجه و جدید بود، چرا 
که تاکنون با انجمني مستقل از زنان صاحب نظر،مدیر و فعال 
به این گونه همکاري مشترک نداشتند.به خصوص وقتي که 
تابع طرح و برنامه ریزي محتوي همایش ساالنه آنها باشند. 

به راستي اگر این فرهنگ »دیگرپذیري« از خودمان شروع و 
گسترش یابد، تحمل پذیری یکدیگر به یک فرهنگ تبدیل 
شده و با وحدت و هم افزایي در جهت رشد و توسعه کشورهم 

گرایي خواهیم داشت .
در پایان ازتمامي کساني که در شکل گیري این همایش 
همکاري و همدلي داشتند سپاسگزارم وامیدوارم توانسته 
باشیم گام مؤثري در جهت اهداف انجمن و همایش برداریم.

گفت و گو با خانم فرزانه سلیمانی نیسیانی
دبیرعلمی همایش

 به نظر شما چه ضرورتی در گزینش این موضوع برای 
برگزاری همایش وجود داشته است؟

و  توسعه  ساله  پنج  برنامه  در  دستي  صنایع  رشتة 
چشم انداز 20 ساله کشور جایگاه ویژه ای دارد و به همین 
عنوان  با  جاري  سال  در  انجمن  همایش  دهمین  دلیل 
»توسعة کسب و کار و کارآفریني زنان در حوزه هنرهاي 
صناعي)صنایع دستي(« انتخاب شد. همچنین صنایع دستي 
تنها رشته اي از شاخة صنعت و هنر است، که در روزشمار 
ملي و بین المللي یک روز - 20 خرداد-  را به خود اختصاص 
داده است و مهم تر آنکه همایش سال جاري انجمن زنان 
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صنایع  حوزه  در  کارآفریني  همایش  نخستین  کارآفرین 
دستي است که به طورمتمرکز به فعالیت هاي زنان در این 

حوزه مي پردازد.
 چه تعداد مقاله به کمیته علمی همایش فرستاده شده 

و روند و معیارهای گزینش مقاله های برتر چه بوده است؟
دانشگاهي  مرکز  یک  کارآفرین  زنان  انجمن  هرچند 
انتظار داشته باشیم در فرآیند  و صرفا علمي نیست، که 
همایش های ساالنة خود، رویکرد علمي خاصي را در قالب 
مقاالت علمي- پژوهشي به مخاطب ارایه دهد، اما در این 
کاربردي صنایع  و  آموزشي  دلیل چالش های  به  همایش 
دستي، تالش شد از همة صاحب نظران دانشگاهي و مراکز 
وابسته، برای ارایه مقاله دعوت به عمل آید.حدود پنجاه 
ارسال شد، که حدود  دبیرخانه همایش  به  مقاله  چکیده 
بیست چکیده مقاله برگزیده شدند. بیشتر مطالب ارسالي 
در قالب ایده و طرح های پژوهشي بود، که بسیار ارزشمند 
هستند و حتما در کمیته ی پژوهش های کاربردي انجمن 

ارایه خواهندشد.
معیار گزینش چکیده مقاالت ،ارتباط مؤثر محتوای مقاله 
با محورهای همایش بود. همچنین به ساختار یک چکیده 
علمي، که اهداف مقاله را در خالصه ترین و کارآمدترین 
جمله ها بیان کند، توجه شده است. داوري مقاالت توسط 
اعضاي کمیته علمي همایش، که اکثر آنها عضو هیأت علمي 
دانشگاه های دولتي و خصوصي هستند، انجام شد. چکیده 
مقاالت در قالب یک کتابچة »کتاب نامه چکیده مقاالت 
همایش« توسط دانشگاه الزهراء چاپ و در روز همایش در 
اختیار مخاطبان قرارمی گیرد.اصل مقاالت نیز پس از فرایند 
داوري دوم در ویژه نامه مجلة »جلوة هنر« دانشکده هنر 

دانشگاه الزهراء بعد از همایش چاپ خواهد شد.
 چند نفر به عنوان کیس )مطالعه موردی( در مرحله ی 
چه  با  و  تعداد  چه  نهایت  در  و  شده  پذیرفته  نخست 

معیارهایی برگزیده شدند؟
در  علمي  کمیته ی  بخش های  ترین  سخت  از  یکي 
انتخاب  و  معرفي  شناسایي،  امسال،  همایش  فرآیند 
هفتاد  که  آنجایي  از  است.  بوده  موفق  کارآفرین  الگوي 
درصد فعاالن حوزه ی صنایع دستي زنان هستند، انتخاب 
الگوها از میان آنها بسیار سخت و مسوولیت آفرین بود. 
هرچند که انجمن زنان کارآفرین یک سازمان شکل گرفته 
برای این رشته ی خاص نیست، که متعهد به انتخاب بر 

اما  اساس یک پژوهش علمي و میداني گسترده باشد، 
سعی بر آن بود که کار به بهترین شیوه انجام شود. ولی 
با وجود چالش های زیادی که امروزه درمباحث کارآفریني، 
هنر، الگوهاي موفق در هنر و صنعت و موارد مشابه آن ، 
تعاریف کلی و جدید وجود دارد، که بر شاخصه های داوري 
و نقد  آنها تاثیر گذاشته و انتخاب را دشوار می کند، کمیته 
علمی با تالش  برای انتخاب شایسته  و با توجه به تنوع 
همچون  مواردی  بر  دستي،  صنایع  رشته  عنوان   250
نوکارآفرینان(،  به  سال)اهمیت  و  سن   ، منطقه ای  تنوع 
نوع کارآفریني، شناسایي از طریق صاحب نظران، تجربه 
حداقل پنج سالة کسب وکار در این حوزه، اصالت طرح 
ونقش ایراني تولیدات، دایربودن کارگاه یا محل عرضه ی 
محصوالت با مجوزهاي الزم در حال حاضر،کسب و کار 
مناطق  به  اهمیت  با  زیست  محیط  به  توجه  خانوادگی، 
محروم و معیارهاي معدود دیگر، حدود ده الي دوازده مورد 
را در رشته های سفال و سرامیک- فرش و گلیم و گبه و رو 
اندازهاي مشابه - میناکاري- ملیله کاري- شیشه گري- 
و  پارچه بافي - رودوزي های سنتي  و درودگري -  چوب 

کسب و کار هنرمحیطي شناسایي و گزینش کرد. 
 ارزیابی شما از فرآیند کار برگزاری همایش چیست؟

شکي نیست که هرفعالیت اجتماعي چالش های خاص 
خودش را دارد. که با مدیریت، همفکري و همدلي خوب 
اعضاي گروه حل خواهد شد. یکي از پرچالش ترین مواردی 
امور همایش سال جاری اش  انجمن در روند  که کمیته 
داشت، عالوه بر موضوع برپایي نمایشگاه جانبي، جلوگیری 
از عرضه ی آثار بدلیجات و غیره به خصوص از نوع چیني یا 

هندي و پاکستاني و... بود.
همچنین موضوع بین المللي بودن همایش و شناسایي 
زنان صاحب کسب و کار در حوزة صنایع دستي غیر ایراني 

چالش دیگری به شمار می آمد. 
نکته ی دیگر، تغییر ریاست جمهوری و مدیریت ها در 
مدت زماني بود، که ما در مرحله شناسایي و ارتباطات داخلي 

با مسووالن برای اجرای مراحل کار بودیم. 
ضمن آن که بارها با وجود ابراز شفاهي همکاري های 
بین المللي از طرف مدیران و مسووالن ذي ربط، متاسفانه به 
دلیل روحیه محافظه کارانه ی برخي از آنها و شرایط دورة 
تحریم، مانع همکاري صریح و شفاف و معرفي زنان صاحب 

کسب و کار در خارج از ایران به ما می شد. 
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با وجود تمامی این چالش ها، با تالش همکاران اعضای 
انجمن، توانستیم همین عدم تعامل و تبادل ارتباط بین المللي 
در یک همایش را، که به نوعي بیانگر واقعیت تلخ عدم 
وجود بازار فعال بین المللي صنایع دستي در حال حاضر بود، 
به یک فرصت تبدیل کرده و با همکاری صاحبان کسب و 
کاري که از کشورهاي اردن و مالزي و افغانستان و افریقاي 
جنوبي شناسایي و انتخاب کردیم، تجربه های کارآفریني 
آنها را در کشور خود برای مخاطبان همایش معرفي و ارایه 
کنیم. برخی از آنها موفق به حضور نشدند، ولی مقاالت خود 

را ارسال کردند که در کتابنامه همایش چاپ خواهد شد.
 به نظر شما برگزاری این همایش در گسترش صنایع 

دستی در کشورمان چه تاثیری خواهد داشت؟
دستي ساالنه  جهاني صنایع  از صادرات  حاصل  درآمد 
این  از  ایران  سهم  که  است،  دالر  میلیارد   300 حدود 
دلیل است  این  به  ناچیز است، شاید  بسیار  بسیار  درآمد 
که ما همچنان به درآمد نفت مان بسیار متکي هستیم و از 
ظرفیت هاي موجود و سرمایه هاي انساني جامعه فرهنگي و 
هنري مان  باالخص در توسعه صنایع دستي، که می تواند 
اولین کاالي صادراتي،درآمدزایي و اشتغال زایي کشورمان 
این  یرگزاری  نمي کنیم.  استفاده  درست  نحو  به  باشد، 
همایش نیز با این هدف صورت می گیرد و امید است با تداوم 
این نوع فرهنگ سازي ها در عرصة فعالیت های صنایع دستی 
بتوان دستاوردهاي ارزشمند تری را در جهت هدف فوق به 

دست آورد. 
به نوبة خودم از همة دوستان و بزرگواراني که در طول 

همایش با ما همکاری داشته اند، سپاسگزارم.

گفت و گو با خانم زهرا نقوی 
عضو کمیته بین الملل همایش

کمیتـه بین الملل دهمیـن همایش  انجمن زنـان کارافرین، 
از سـوی گـروه ارتباطـات انجمـن و بـه منظـور انجـام 
هماهنگی هـای الزم بـرای همـکاری و دعـوت میهمانـان 

خارجی تشـکیل شـد.
ایـن کمیتـه   فضـای مثبـت ایجـاد شـده در تعامـالت 
بین المللـی را مغتنـم شـمرده و بـه عنـوان بـازوی اجرایی 

انجمن فعالیت خود را در تابسـتان امسـال اغـاز کرد. اولین 
حرکـت این کمیتـه ارتباط با مجامع بین المللی در راسـتای 
اهـداف از پیـش تعریـف شـده و گسـترش ارتباطـات با 
کشورهای همسایه و سـایر کشورهای به رسمیت شناخته 

بود.  دنیا  شـده 
بـا توجـه بـه برگـزاری دهمیـن همایـش مقـرر شـد، 
اطالع رسـانی و دعـوت از مهمانـان این همایـش در حوزه 

بین المللـی نیـز به عهـده ایـن کمیته باشـد. 
اقدامـات انجـام شـده در ایـن مـدت شـامل:  ارتباط 
بـا شـورای جهانـی صنایـع دسـتی )WCC(  انجمـن 
 ،)AHPADA( ترویـج و توسـعه صنایـع دسـتی جهـان
شـورای صنایـع دسـتی هنـد )CCI( ،  شـورای صنایـع 
 ،)WCCAPR( دسـتی جهان منطقه اقیانـوس آرام آسـیا
سـازمان آموزشـی، علمـی و فرهنگی سـازمان ملل متحد 
)UNESCO(،  انجمـن حمایت از صنایع دسـتی اسـیای 
 ،)IACA( انجمن هنرهای دسـتی هنـد ، )CACSA( میانه
مدیریـت زنـان اونتاریـو، انجمـن زنـان مسـلمان کبک، 
برنامه کارآفرینـی زنان آفریقایی، ارتباط بـا اتاق بازرگانی 
ایـران جهت اعالم همایش بـه اتاق هـای بازرگانی خارج 
از ایـران بـه خصـوص بخـش شـورای بانـوان اتاق های 
بازرگانـی، اطـالع رسـانی همایش در نشـریه انگلیسـی 
بـرای اعضـای اتاق بازرگانـی ، همچنین ارتبـاط با بخش 
فرهنگـی سـفارت ها، ارتبـاط بـا انجمن هـای دوسـتی 
انجمن هـای  هماهنگـی  شـورای عالی  شـبکه  دفتـر  و 
دوسـتی، ارتباط با مرکز پژوهشـهای علمی واسـتراتژیک 

خاورمیانـه، ... بوده اسـت. 
آن چـه در ایـن ارتباطات بین المللی بسـیار مهم اسـت، 
فشـرده بـودن برنامه سـفری مسـووالن ایـن انجمن ها و 
شـوراها بـود، که مانـع حضورشـان در این همایش شـد. 
توجـه بـه این امـر الزم اسـت که برنامـه های آینـده باید 
حداقـل نـه ماه زودتـر اطالع رسـانی شـود، تـا در اولویت 

برنامـه هـای طـرف خارجی قـرار گیرد. 
از طرفـی پیـدا کـردن و دعـوت  از مهمانـان سـخنران 
مدت هـا قبـل از اطـالع رسـانی کنفرانـس بایـد انجـام 
گیـرد، تـا هم بـه جذابیـت کنفرانـس و هـم نـوع و تعداد 

شـرکت کننده ها تاثیـر مثبـت بگـذارد.
امید است در سالیان بعد با استفاده از تجارب این همایش، 

گام های بلندتری برداشته و موفق تر عمل کنیم.
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گفتگو

دولت تنها باید برای تولید و صادرات بستر سازی کند و دخالت در فعالیت های صنایع دستی نداشته باشد

زنان  در همه ی رشته های ثبت شده صنایع دستی 
فعالیت چشمگیر دارند

آقای دکتر حسـین یاوری، دارای مدرک کارشناسـی از دانشـکده اقتصاد دانشـگاه تهران، مدرک کارشناسـی 
ارشـد خدمـات اجتماعـی دانشـگاه تهـران و دکتـرای پژوهش عملیاتی اسـت، کـه دوره های عالـی دوخت 
و طراحـی لبـاس را در فرانسـه ، طراحـی صنعتـی را در ایتالیـا ،  طراحـی سـنتی را در هنـد و نسـاجی را در 
دانشـگاه صنعتـی امیرکبیر گذرانده اسـت. وی از سـال 1360 در دانشـگاههای مختلف از جملـه الزهرا، هنر، 
تهـران، شـهید بهشـتی، عالمـه طباطبایی، صدا و سـیمای قـم و تهـران، علوم وتحقیقـات دانشـگاه آزاد ، 
مراکـز دانشـگاه علمـی کاربـردی هم چون مرکز امام خمینـی، فرهنگ و هنـر 5 و بنیاد و سـایر مراکز بیش از 
400 هـزار سـاعت تدریس کرده اسـت. تاکنون 70 کتـاب از دکتر یـاوری، که کارشـناس بین المللی صنایع 

دسـتی اسـت و سـابقه ی سـال فعالیت  در سـازمان صنایع دسـتی ایران دارد، منتشـر شـده است .
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 بــه نظــر شــما مهــم تریــن مزیــت رقابتــی صنایع 
دســتی، بــه ویــژه بــرای زنــان چیســت و چگونه بایــد آن 

ــت کرد؟ را تقوی
ــی  ــی و دین ــی، مل ــر هویت ــک هن ــتی ی ــع دس صنای
ــاز  ــران اســت، کــه ویژگی هــای آن شــامل عــدم نی ای
بــه ســرمایه گــذاری زیــاد، ارزش افــزوده ی بــاال، امکان 
ایجــاد و توســعه و تعمیــم در نقــاط مختلــف کشــور در 
ــن  ــود . همچنی ــایر  می ش ــهرها و عش ــتاها، ش روس
صنایــع دســتی حتمــا نبایــد در یــک کارخانــه و کارگاه 
تولیــد شــود و می توانــد در محــل ســکونت افــراد هــم 
خلــق شــود. از ســوی دیگــر چــون خانم هــای ایرانــی 
مظهــر ذوق، صبــر، متانــت  و تالش و کوشــش هســتند، 
ــت  ــتی فعالی ــع دس ــته های صنای ــیاری از رش در بس
ــن  ــه م ــه از 286 ک ــه ای ک ــه گون ــد، ب ــمگیر دارن چش
ثبــت کــرده ام، بــدون اســتثنا در همــه ی آنهــا حضــور 
دارنــد. بنابرایــن اگــر خانمــی ارزش آفریــن و کارآفرین 
ــد،  ــه میکن ــه ارای ــی ک ــا تولیدات ــد ب ــد، می توان باش
بازارهــای داخلــی و خارجــی را جــذب کنــد. هم چنیــن 
ــگ،  ــدی و رن ــر خداون ــی هن ــار تجل ــع، آث ــن صنای ای
ــه  ــدان پرمای نقــش و فــرم اســت، کــه توســط هنرمن

ــود. ــق می ش ــا خل ــی ادع ــی ب ول
ــرای  ــع دســتی ب ــوارد را در حــوزه ی صنای  کــدام م

ــد؟ ــز می دانی ــش برانگی ــان چال زن
ــان  ــران و جه ــتی در ای ــع دس ــخ صنای ــه تاری ــر ب اگ
ــی  ــناس بین الملل ــک کارش ــوان ی ــه عن ــم، ب ــگاه کنی ن
ــچ  ــه هی ــم ک ــه جــرات اعــالم می کن ــع دســتی ب صنای
رشــته ای در ایــن حــوزه نیســت، کــه خانم هــای ایرانــی 
نتواننــد در آن فعالیــت داشــته باشــند. بــه گونــه ای کــه 
برخــی خانم هــا در تولیــد رشــته هایی چــون مبلمــان  و 
ــی فعالیــت می کننــد،  ــا خانم هــای ترکمــن در  نمدمال ی
کاری کــه در نظــر عامــه در تــوان مردان اســت. همچنین 
توانســته اند زیباتریــن گیوه هــا ، کالش هــا یــا کاله هــا را 
تولیــد کننــد. در میــان 115 رودوزی ایرانــی فقــط در یک 
رشــته ، کــه قــالب دوزی اســت، آقایــان حضــور دارنــد. 
 نقــش و ســهم دولــت، بخــش تعاونــی و بخــش 
ــع  ــترش صنای ــکالت و گس ــل مش ــی در ح خصوص

دســتی چیســت؟
ــد بسترســازی و مقــررات  ــت بای از دیــدگاه مــن دول

ــادرات  ــد و ص ــه در تولی ــد، ک ــع کن ــی را وض و قوانین
روان ســازی انجــام شــود. نمایشــگاه بین المللــی برگــزار 
کنــد، مشــاغل صنایــع دســتی از مالیــات معــاف شــوند، 
ــا  ــار آنه ــهیالت در اختی ــا و تس ــی و وام ه ــات مال امکان
بگــذارد، امــا نبایــد دخالت مســتقیم داشــته باشــد، بلکه 
ــاد کار را  ــردم نه ــازمان های م ــا و س ــق تعاونی ه از طری
بــه مــردم واگــذار کنــد. مثــال انجمن هایــی مثــل انجمن 
زنــان کارآفریــن بســیار توانســته انــد موفــق عمــل کنند 
ــرار  ــی و بسترســازی ق ــورد حمایت هــای قانون ــر م و اگ

گیرنــد، بســیار موثــر و کارســاز خواهــد بــود.
ــرف در  ــنت و ع ــر س ــش و اث ــه نق ــه ب ــا توج  ب
بخــش صنایــع دســتی، چگونــه می تــوان بیــن آنهــا و 
ــد  دانش هــای نویــن هماهنگــی ایجــاد کــرد، کــه بتوان
منجــر بــه بهبــود کمــی و کیفــی ایــن صنعــت شــود و 
برگــزاری چنیــن همایش هایــی تــا چــه میــزان در ایــن 

زمینــه اثرگــذار اســت؟
در دهـه ی 1930 در کشـورهای دیگـر و بعدها ایرانیان 
سـنت گـرا اعـالم کردنـد، هنـر واقعـی فقط هنر سـنتی 
اسـت، کـه سـمت و سـوی الهـی دارد و مانـدگار اسـت. 
بنابرایـن در صنایـع دسـتی همیشـه باورهـای سـنتی و 
ایمانـی همیشـه جایگاه خـاص خود را داشـته اسـت. اما 
بایـد بتوان در صنایع دسـتی از  فناوری همسـاز اسـتفاده 
کـرد، بـه گونـه ای که دانشـجویان عزیـزی که در کشـور 
مقاطع کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد رو طی کرده و در 
حـال حاضر شـاغل هسـتند، بـا توجه بـه علـم و دانش و 
مهارتـی که داشـته و از فناوری های روز اسـتفاده کرده اند، 
بـه موفقیت هـای چشـمگیری دسـت یافته اند. بنابـر این 
صنایع دسـتی و فنـاوری دو خـط موازی و متنافر نیسـتند 
و حضـور 120 کشـور در شـورای جهانـی صنایع دسـتی  
هـم در عمل این موضـوع را ثابت می کنـد. هرچند صنایع 
دسـتی کشـورهایی مانند ایران، هند پاکستان و یا مکزیک 

دارای بـار فرهنگی و اعتقادی بیشـتری اسـت.
البتـه در برخـی از کشـورهای پیشـرفته ی صنعتـی تا 
بـدان حد از فناوری اسـتفاده می شـود، کـه از عرف صنایع 
دسـتی که بهـره گیـری از نیروی انسـانی به عنـوان ابزار 
اصلی اسـت، خارج شـده، ولی هنوز صنایع دسـتی سنتی 

حـرف اول را در جهـان می زند.
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دیدگــاه

صنایع دستی 
عرصه آفرینش زنان کشور

بهمن نامور مطلق / معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری

صنایــع دســتی و زنــان هــر یــک امــکان بی نظیــری 
ــوان  ــر بت ــه اگ ــرای دیگــری محســوب می شــوند ک ب
ــده  ــزی ش ــق و برنامه ری ــی عمی ــا ارتباط ــان آنه می
برقــرار کــرد، موجــب ارتقــاء جامعه و کشــور می شــود. 
ــدازه  ــه ان ــغلی ب ــر ش ــو کمت ــک س ــا از ی ــر م ــه نظ ب
ــرار  ــد برق ــی پیون ــت زنانگ ــا طبیع ــتی ب ــع دس صنای
ــدازه  ــه ان ــری ب ــر قش ــر کمت ــوی دیگ ــد و از س می کن
زنــان می تواننــد در شــکوفایی دوبــاره صنایــع دســتی 
موثــر باشــند؛ زیــرا صنایــع دســتی بیــش از بســیاری 
ــه  ــه و مادران ــای زنان ــا ویژگی ه ــاغل ب ــر از مش دیگ

منطبــق اســت. 
ــاغل  ــی مش ــت کنون ــه وضعی ــی ن ــور عموم ــه ط ب
ــوب و  ــک مطل ــتی، هیچی ــع دس ــه صنای ــوان و ن بان
ــت. از  ــا نیس ــالمی م ــی -اس ــور ایران ــته کش شایس
ــود،  ــوط می ش ــتی مرب ــع دس ــه صنای ــه ب آنجایی ک
ــت گفــت کــه یکــی از علت هــای  ــا قاطعی ــوان ب می ت
افــول صنایــع دســتی، کــم رنــگ شــدن نقــش زنــان 
در خلــق آثــار بــوده اســت. زندگــی مــدرن بــه ویــژه 
ــت  ــش صنع ــان در بخ ــارکت زن ــکان مش ــهری ام ش
ــف  ــظ وظای ــا حف ــه ب ــی ک ــت. زنان ــرده اس ــم ک را ک
ــی  ــواده نقش آفرین ــروز در اقتصــاد خان ــا دی ــه ت مادران
ــات  ــب اوق ــد، در زندگــی شــهری مــدرن اغل می کردن
مجبــور می شــوند میــان زندگــی شــغلی و خانوادگــی 
ــد. ایــن در صورتــی اســت کــه  یکــی را انتخــاب کنن
ــا  ــد ت برخــی از مشــاغل و صنایــع ظرفیــت آن را دارن
ــادی  ــی و اقتص ــی اجتماع ــن نقش آفرین ــان در عی زن
ــش  ــه خوی ــف مادران ــه وظای ــکل ب ــن ش ــه بهتری ب
ــواع شــکل های تولیــدی و بازرگانــی  ــد. ان نیــز بپردازن
ــورد  ــد م ــوص می توانن ــن خص ــتی در ای ــع دس صنای

ــد. ــرار گیرن توجــه جــدی ق

مناســب اســت یــادآوری شــود کــه صنایــع دســتی 
و هنرهــای ســنتی بیشــترین ظرفیــت را بــرای تبدیــل 
شــدن بــه مشــاغل خانگــی دارنــد. نزدیــک بــه نیمــی 
از مشــاغل خانگــی تعریــف شــده بــه صنایــع دســتی 
مربــوط می شــوند و ایــن نکتــه بســیار حائــز اهمیــت 
ــرای  ــی را ب ــترین آمادگ ــان بیش ــن زن ــت. همچنی اس
شــکل دادن بــه نظــام خوشــه ای تولیــد دارنــد. آنــان 
بــا تمرکــز بــر مشــاغل خانگــی یــا کارگاه هــای کوچک 
ــع  ــد صنای ــب از تولی ــکل مناس ــن ش ــد ای می توانن
دســتی را احیــاء کننــد. جامعــه مــا در مرحلــه کنونــی 
ــه  ــرده مواج ــان تحصیل ک ــی از زن ــور انبوه ــا حض ب
شــده، بــه خصــوص میــزان ایــن زنــان در حــوزه هنــر 
ــم  ــان ک ــه در جه ــه بلک ــل توج ــتی قاب ــع دس و صنای
نظیــر اســت. ایــن ظرفیــت بــزرگ آمادگــی آن را دارد 
کــه کارگاه هــای تولیــدی صنایــع دســتی را بــه صورت 
گســترده توســعه بخشــد و وارد بــازار کار و کارآفرینــی 
در ایــن عرصــه شــود. انتظــار ایــن اســت کــه 
ســهم قابــل توجهــی از کارگاه هــای نســل آینــده کــه 
کارگاه هایــی دانــش بنیان انــد، بــه دســت بــا کفایــت 

ــود.  ــق ش ــرده محق ــوان تحصیل ک ــان ج ــن زن ای
ــاره  ــی دوب ــان فرصت ــت: زن ــوان گف ــه می ت در نتیج
بــرای احیــای صنایــع دســتی اند. مــا قــدر ایــن فرصــت 
را می دانیــم و بــرای آن برنامــه داریــم. مطمئــن هســتیم 
کــه اگــر بتوانیــم برنامــه نهایــی را آمــاده کنیــم و دولــت 
حمایــت الزم را انجــام دهــد، بــه طــور همزمــان بخــش 
مهمــی از عقب ماندگــی صنایــع دســتی و بیــکاری بانوان 
ایــن کشــور عزیــز برطــرف خواهــد شــد. امیــد اســت 
بــا درایــت و تدبیــر بتــوان از ایــن ظرفیــت شــگفت انگیز 
ــی  ــاد جهش ــرای ایج ــر ب ــور در دوره معاص ــان کش زن

بــزرگ در صنایــع دســتی بهــره بــرد. 
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 شــما بــه عنــوان عضــو کمیتــه علمــی همایــش، 
ــزان در  ــه می ــا چ ــی را ت ــن موضوع ــدن چنی یرگزی
گســترش و افزایــش کمــی و کیفــی صنایــع دســتی در 

ــد؟ ــر می دانی ــان موث ــن زن بی
ــه طورکلــی می تــوان گفــت پیونــدی ذاتــی بیــن  ب
کســب و کار زنــان و صنایــع دســتی وجــود دارد، چــرا 
ــی  ــی و غیرخانگ ــواع خانگ ــتی در ان ــع دس ــه  صنای ک
وجــود داشــته و دارد و اگرچــه کــه در بخــش صنایــع 
ــطح  ــد در س ــا می توان ــرد، ام ــرار می گی ــک ق کوچ
اقتصادهــای کالن بازدهــی داشــته باشــد، هماننــد کار 

ــی. ــی باف ــنا قال ــور آش ــا و بط ــوزه بافته ه در ح
از ســوی دیگــر صنایــع دســتی از مقولــه هنر اســت، 
ــن  ــدی در ای ــان توانمن ــود، خالق ــان در ذات خ ــه زن ک
ــد دارای  ــادی  را در تولی ــتعداد زی ــوده و اس ــه ب عرص
ارزش هــای اصیــل فرهنگــی- هنــری از خود نشــان داده 
انــد. بنابرایــن برگــزاری چنیــن برنامه هایــی می توانــد 
ــذاردن پتانســیل های  ــه نمایــش گ ــی و ب ضمــن معرف
موجــود، بــه تعامــل فعــاالن و تبــادل تجربیــات ارزنــده 
ایشــان منجــر شــود و فراتــر ازایــن می تواند دســتیابی 
بــه راه کارهــای مدیریتــی و سیاســت گزاری هــای کالن 
در ســطح کشــور درباب مســایل اجتماعــی و اقتصادی- 
ــز  ــی نی ــد فرهنگ ــن رش ــه ضام ــان- ک ــژه زن ــه وی ب

هســت، را نیــز فراهــم ســازد.
اهمیــت ایــن مســاله بیشــتر درایــن اســت، کــه این 

گونــه برنامه هــا تاثیــر دو ســویه دارد: هــم درگســترش 
و افزایــش کمــی و کیفــی صنایع دســتی و و هم کســب 

و کار زنــان درصنایــع دســتی.
ســوی  از  همایش هایــی  چنیــن  برگــزاری   
انجمــن زنــان کارآفریــن تــا چــه میــزان می توانــد در 
افزایــش مشــارکت زنــان و ایجــاد فرهنــگ کارآفرینی 
دربخش هــای مختلــف از جملــه صنایــع دســتی، 

ــد؟ ــش باش اثربخ

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا:

صنایع دستی کسب و کاری است که 
از نظر فرهنگی هم دارای ارزش افزوده است

گفتوگو

خانم دکتر سهرابی
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
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ایــن ابتــکار ویــژه و قابــل ســتایش انجمــن را بایــد 
غنیمــت شــمرد، زیــرا از یــک نیــاز پنهــان مانــده پرده 
ــد، چراکــه  ــاش ارســال می کن ــام بیدارب برداشــته و پی
ــازی  ــگ س ــه  فرهن ــان در صحن ــتعداد زن ــرو و اس نی
کارآفرینــی اغلــب بــه دســت فراموشــی ســپرده شــده 
اســت. در حالــی کــه بخــش صنایــع دســتی از مــوارد 
دارای پتانســیل باالیــی اســت، کــه در صورت شــناخت 
در مرزهــای  آن، می توانــد  از  دریافــت درســت  و 
گســترده تــر از خــود و بیــن ارشــته ای موجــب توســعه 

کارآفرینــی شــود.
البتــه در ایــن حوزه مســاله تنهــا کارآفرینی نیســت، 
ــی  ــر ایران ــگ وهن ــدی پاســدارانه از فرهن بلکــه فراین
ــه ای  ــرای جامع ــازی ب ــگ س ــر فرهن ــه اث ــت، ک اس
نیازمنــد بــه حفــظ فرهنــگ و هویــت را دربــردارد. ایــن 
کســب و کاری فرهنگــی اســت، کــه ارزش افــزوده، آن 
نــه فقــط از نــوع اقتصــادی، بلکــه از نظــر فرهنگــی نیز 

قابــل توجــه اســت.
ــی از  ــوان یک ــه عن ــرا ب ــگاه الزه ــکاری دانش  هم
حامیــان برگــزاری ایــن همایــش، بــا انجمــن چگونه و 
در چــه زمینه هایــی بــوده و بــرای افزایــش ایــن گونــه 
همکاری هــا بــا ایــن دانشــگاه و ســایر مراکــز علمــی 

و پژوهشــی چــه پیشــنهادهایی داریــد؟
ــواره  ــت خــود هم ــل ماهی ــه دلی ــرا ب دانشــگاه الزه
مدافــع و مشــوق فعالیت هــای علمــی و فرهنگــی 
ــان  ــت زن ــوزش و تربی ــال رســالت آم ــه دنب ــان و ب زن

ــق  ــابقه و موف ــا س ــوزش ب ــژه آم ــه وی ــص و ب متخص
ــودن و  ــگاهی ب ــتی)قطب دانش ــع دس ــته صنای در رش
ــوده و  ــوری( ب ــت جمه ــتی ریاس ــع دس ــون صنای کان
ــت  ــی حمای ــن برنامه های ــه از چنی ــت ک ــی اس بدیه
ــد)مرکز  ــز رش ــون مرک ــی چ ــود واحدهای ــد. وج کن
ــاط  ــی، ارتب ــر کارآفرین ــتی( و دفات ــع دس ــد صنای رش
ــوزه  ــت در ح ــا فعالی ــکده زنان)ب ــت، پژوهش ــا صنع ب
پژوهشــکده های  و ســایر  کارآفرینــی(  پژوهشــی 
مرتبــط، از امکانــات بالقــوه و بالفعــل موجــود در ایــن 
دانشــگاه اســت، کــه توانایــی الزم بــرای فعالیــت در 

ــآورد. ــم می ــه را فراه ــن زمین ای
ــوولیت پذیری  ــه و مس ــل عالق ــه دلی ــبختانه ب خوش
داوطلبانــه مســووالن محتــرم دانشــگاهی، ایــن 
همایــش از حمایــت معنــوی و مــادی دانشــگاه 
الزهــرا برخــوردار شــده و مــن نیــز بــه عنــوان »رابــط  
دانشــگاه و انجمــن«، ســعادت برقــراری ایــن ارتباط  و 

ــته ام. ــه را داش ــن برنام ــزاری در ای خدمتگ
بدیهــی اســت اهــداف و عالقه هــای مشــترک، 
عامــل اصلــی ادامــه یــک مســیر تعاملــی و مشــارکتی 
ــتر  ــه بیش ــناختی هرچ ــاط ش ــه ارتب ــاز ب ــت و نی اس
ــه منظــور شــناخت  ــدا ب ــذا توســعه رابطــه، ابت دارد؛ ل
بیشــتر و ســپس منطبــق ســاختن اهــداف و بــه 
اشــتراک گذاردن امکانــات کلیــد افزایــش ایــن گونــه 

همکاری هاســت.
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مطالعهموردی

فرزانه خانلرخانی، فارغ التحصیل رشـته باسـتان شناسـی در مقطع کارشناسـی ارشـد، مدرس دانشگاه های 
بین المللـی امام خمینی، سـوره، دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد تهران مرکز و مؤسـس گالری حمیـد و طراح و 

تولیدکننـده آثار هنری آبگینه و شیشـه های هنری دست سـاز اسـت. 

کارآفرینی که شیشه گری را با لطافت زنانه آمیخت

اقیانوس بی کران شیشه را دیدم و پایبند به آبگینه شدم

او در خصـوص چگونگـی کارآفریـن شـدن خـود و 
چرایـی انتخـاب این رشـته ایـن گونه توضیـح می دهد: 
از آنجایی کـه شیشـه یکی از مـواد فرهنگی اسـت که در 
علم باستان شناسـی همانند سـفال، فلز، آجر، سـنگ و ... 
مـورد بررسـی فرهنگی قـرار می گیرد، با قدمـت تاریخی 

و انـواع روش هـای سـاخت شیشـه های دست سـاز در 
دوره هـای مختلف مثل هخامنشـی، اشـکانی و ساسـانی 
و اسـالمی و نیـز اسـاتید مؤثـر در ایـن رشـته هنـری 
آشـنایی پیدا کـرده وبـرای اولین بار با طراحی و سـاخت 

کاشـی های شیشـه ای بـه حـوزه تولید وارد شـدم.
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بــا فــروش اولیــن محصــوالت خــود، به گســتردگی 
ــم  ــردم. ک ــی ب ــن کار پ ــود در ای ــیل های موج و پتانس
ــوان  ــا عن ــه ب ــر، ک ــن هن ــری از ای ــا روش دیگ ــم ب ک
ــدا  ــی پی ــت، آگاه ــی اس ــه روش فوت ــه گری ب شیش
ــه  ــران شیش ــوس بی ک ــه اقیان ــت ب ــردم. در نهای ک
ــری و ایجــاد شــغل  ــار هن ــق آث ــذت خل ــم و ل راه یافت
ــه آبگینــه شــدم. ــد ب و کارآفرینــی را چشــیدم و پایبن

ــی  ــدارس فن ــگاه و م ــوزش در دانش وی می گوید:آم
و حرفــه ای می توانــد بســیار مؤثــر واقــع شــود و ایــن 
ــد  ــد می توان ــر جدی ــوزش و فک ــا آم ــنتی ب ــر س هن
ادامــه حیــات دهــد. خانــم خانلرخانــی معتقــد اســت، 
ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــای بین الملل ــرکت در عرصه ه ش
ــا حمایــت کنونــی  ارز گــران و هزینه هــای هنگفــت، ب
ــه  ــا توج ــفانه ب ــت و متأس ــر نیس ــی امکان پذی دولت
بــه ایــن کــه ایــن اولویــت بــرای دولتمــردان، وجــود 
نــدارد؛ بنابرایــن حضــور در نمایشــگاه  های بین المللــی 

امــکان پذیــر نیســت.
ــی  ــح و اصول ــت صحی ــن کــه رقاب ــان ای ــا بی وی ب
تاکیــد  اســت،  کاری  هــر  اولیــه  اصــول  جــزو 
می کند:اگــر رقابتــی در کار نباشــد باعــث درجــا 
ــم  زدن و تکــرار خواهــد شــد. در حالی کــه اگــر بدانی
ــویم  ــور می ش ــد، مجب ــد می کن ــر تولی ــا بهت ــب م رقی
ــد و  ــه تولی ــادی، ب ــازار اقتص ــتن ب ــه داش ــرای نگ ب
ــت  ــر حرک ــت بهت ــا قیم ــد و ب ــای جدی ــه کاره عرض
ــم. پــس رقابــت ســالم جــزو اصــول کار اســت.  کنی
ــدی وارد عرصــه شــود و از  ــه اینکــه شــخص جدی ن
کار دیگــران کپی بــرداری کنــد و بعــد اســم آن را 

ــت! ــذارد رقاب بگ
ــب  ــرد نامناس ــاد از عملک ــا انتق ــن ب ــن کارآفری ای
تعاونی هــا می گویــد: آنهاهیــچ نقشــی در صنایــع 
دســتی ندارنــد و فقــط بــه فکــر خریــد آثــار بــه قیمت 
پاییــن و عرضــه آن بــه قیمــت حداکثــر هســتند. چنان 

ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــم، تعاونی ه ــل دیده ای ــه در عم ک
خریــد آنهــا بــر کیفیــت اثــار اثــر منفــی گذاشــته اند 
و در نهایــت مبلغــی بــه دســت تولیدکننــده و هنرمنــد 
و صنعتگــر نرســیده اســت. بنابرایــن اصــوالً  بــا وجــود 
ــرای  ــی ب ــی محل ــه گاه ــه ک ــن زمین ــی در ای تعاون

ــف هســتم. ــراد شــده، مخال سوءاســتفاده بعضــی اف
ــه  ــی ، ب ــی و فرهنگ ــار تاریخ ــه آث ــه ب ــا توج وی ب
ــار باســتانی و هنرهــای  ــه معمــاری و آث ــژه در زمین وی
ســنتی ایــران، معتقــد اســت: گردشــگری اثــر 
مســتقیم و موثــری در شــکوفایی صنایــع دســتی دارد 
ــی  ــه معرف ــا را در زمین ــن فرصت ه ــد بهتری و  می توان
ایــن محصــوالت و ایجــاد اشــتغال ایجــاد کنــد. چــرا 
ــادگاری از  ــوان ی ــگری به عن ــر گردش ــوالً ه ــه معم ک
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ــد.  ــداری می کن ــی را خری ــد کاالی ــورد بازدی ــل م مح
ــن و  ــار چی ــد آث ــی  نبای ــتانی ایران ــل باس ــا در مح ام
ــر  ــری از هن ــانیم و اث ــروش برس ــه ف ــد و ... را ب تایلن
ــیاری  ــه در بس ــورد؛ آنچنان ک ــم نخ ــه چش ــی ب ایران
ــای  ــور کااله ــا حض ــران ب ــتانی ای ــای باس از مکان ه

ــویم. ــه می ش ــی مواج چین
ــان در  ــش زن ــوص نق ــی در خص ــم خانلرخان خان
حــوزه ی صنایــع دســتی می گویــد: بســیاری از صنایــع 
دســتی بــه دلیــل اینکــه می تواننــد در منــزل شــخصی 
ــارج  ــی در خ ــه کارگاه تخصص ــاز ب ــوند و نی ــد ش تولی
ــی  ــه راحت ــان ب ــد، بنابرایــن زن ــزل ندارن ــط من از محی
می تواننــد در حــوزه هنرهــای صناعــی ورود پیــدا 

ــد.  ــار بپردازن ــد آث ــه تولی ــرده و ب ک

ــه کارگاه  ــاز ب ــه نی ــر آبگین ــد: هن ــه می ده وی ادام
آلودگــی  دلیــل  بــه  کارگاه هــا  و  دارد  تخصصــی 
ــا  ــن ب ــتند و م ــهر هس ــارج از ش ــت محیطی، خ زیس
مشــکالت فراوانــی از جملــه بعــد مســافت کــه حــدود 
70 کیلومتــر دور از تهــران اســت و بایــد حدود ســاعت 
6 صبــح در کارگاه باشــم، بــا مشــکالت فــراوان دســت 
ــن  ــر از ای ــدف، واالت ــا ه ــرده ام؛ ام ــرم ک ــه ن و پنج

ــت. ــوده اس ــکالت ب مش
خانــم خانلرخانــی پیشــنهاد می کنــد، بــرای بهبــود 
روش هــای تولیــد کاال و خدمــات در صنایع دســتی و نیز 
کاهــش مشــکالت کارآفرینــان، بــه خصــوص زنــان در 
زمینــه ی هنــر شیشــه گری، ایجــاد کارگاه هــای جدیــد 
بــا کوره هایــی بــا کیفیــت بهتــر کــه زیرنظــر ســازمان 
ــا  ــع دســتی و گردشــگری و ی ــگ، صنای ــراث فرهن می
دانشــگاه ها راه انــدازی شــود، تــا بتوانــد متخصصــان 
رشــته آبگینــه پــرورش دهــد. همچنیــن این رشــته در 
ــون  ــی چ ــی، در زمینه های ــورت علم ــه ص ــگاه ب دانش
ــت و ...  ــای باکیفی ــاخت، رنگ ه ــوه س ــی، نح طراح
ــن گام در  ــزرگ تری ــد ب ــه می توان ــود، ک ــس ش تدری

هنــر آبگینــه باشــد.
ــه  ــا به حــال در زمین ــن ت ــد: م ــان می گوی وی در پای
ــازمان  ــت و س ــی از دول ــچ حرکت ــودم هی ــغلی خ ش
میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
ــر  ــده ام.  اگ ــد، ندی ــته باش ــن رش ــر در ای ــه مؤث ک
ــرای  ــه ب ــم ک ــاد بگیری ــد و ی ــی باش ــت دولت حمای
ــل باشــیم، حتمــاً در عرصه هــای  ــرام قائ هنرمــان احت
ــه  ــر آبگین ــه هن ــق می شــویم، چــرا ک ــی موف بین الملل
ــا ایــن قدمــت و پیشــینه تاریخــی می توانــد  ایــران ب
ــه  ــد. چنان ک ــه باش ــورد توج ــرح و م ــان مط در جه
بین المللــی  نمایشــگاه های  از  یکــی  در  هــرگاه 
ــروش رســیده و  ــه ف ــار ب ــه آث ــم، هم شــرکت کرده ای

ــت. ــوده اس ــدگان ب ــتقبال بازدیدکنن ــورد اس م
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 جنــاب آقــای محمــد جــواد قنبــری، بــا ســپاس 
ــت  ــتید، در گف ــا گذاش ــار م ــه در اختی ــی ک از فرصت
و گــو بــا زنــان کارآفریــن در حــوزه ی صنایــع 
ــه از  ــته ای ک ــن خواس ــا مهم تری ــر آنه ــتی، اکث دس
دولــت داشــتند، برگــزاری نمایشــگاههای تخصصــی 
ــه  ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــود. ب ــی ب ــی بین الملل صادرات
جنابعالــی معــاون امور نمایشــگاهی شــرکت ســهامی 
نمایشــگاههای بین المللــی جمهــوری اســالمی ایــران 
ــه  ــته و چ ــه داش ــن زمین ــری در ای ــه نظ ــتید، چ هس
برنامه هایــی در ایــن خصــوص می توانیــد ارایــه 

ــد؟ بفرمایی
ــه  ــت ک ــرن اس ــم ق ــدود نی ــرکت، در ح ــن ش ای
عــالوه بــر نقــش اجرایــی، در زمینــه ی سیاســتگزاری 

هــم نقشــی اساســی دارد. بســیاری از نمایشــگاههایی 
کــه از طریــق ایــن شــرکت برگــزار شــده، بــه ویــژه در 
منطقــه ی خاورمیانــه بــه عنــوان برنــد مطــرح هســتند. 
ــز  ــع دســتی نی ــی صنای نمایشــگاه تخصصــی صادرات
ــع  ــی صنای ــا روز جهان ــان ب ــم زم ــاله ه ــه س ــه هم ک
دســتی در خردادمــاه برگــزار می شــود، بســیار معتبــر و 
موثــر اســت. نگــرش مــا نیــز ایــن بــوده و هســت، که 
در ایــن حــوزه، کــه بــه جــرات می تــوان گفــت زنــان 
ــورد حمایــت و  ــد م ــی آن هســتند- بای از فعــاالن اصل

توجــه جــدی تــر و بیشــتر قــرار گیرنــد. 
وجــودی  فلســفه ی  بــه  توجــه  بــا  بنابرایــن 
ــارت و  ــترش تج ــدف گس ــا ه ــه ب ــگاهها، ک نمایش
معرفــی محصــوالت و خدمــات بــه مخاطبــان داخلــی 

از برگزاری نمایشگاه تولیدات و خدمات کارآفرینان زن 
در سراسرکشور حمایت می کنیم

معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی:

گفتوگو
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ــع  ــگاههای صنای ــزاری نمایش ــت، برگ ــی اس و خارج
ــرای  ــده آل ب ــیوه ی ای ــک ش ــوان ی ــه عن ــتی، ب دس
بازاریابــی، بــرای مــا نیــز از اهمیــت زیــادی برخــوردار 

ــرد. ــرار می گی ــت ق ــورد حمای ــت  و م اس
ــی از  ــن حمایت های ــه چنی ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج  ب
کارآفرینــان بــه همــکاری بخش هــای دیگــر دولــت و از 
جملــه ســازمان توســعه ی تجــارت نیــاز دارد، جنابعالی 
ــد و  ــه می دهی ــه ارای ــن زمین ــی را در ای ــه راه کارهای چ

ــد؟ ــی داری ــه برنامه های چ
بــا توجــه بــه ایــن کــه در رونــد برگــزاری 
می بایســت  خصوصــی  بخــش  نمایشــگاهها 
ــه  ــارت ارای ــعه تج ــازمان توس ــه س ــتی ب درخواس
در  و  بررســی  مربوطــه  کمیته هــای  در  و  نمــوده 
ــود، در  ــزاری آن داده ش ــوز برگ ــد، مج ــورت تایی ص
صورتــی کــه تشــکل هایی چــون انجمــن زنــان 
ــن  ــه در ای ــر ک ــرکت های دیگ ــا ش ــن و ی کارآفری
حــوزه فعــال هســتند، طــرح قابــل قبــول و قابــل دفاع 
ارایــه کننــد، بــه ویــژه گردشــگری و صنایــع دســتی 
کــه نقــش مهمــی در آنهــا ایفــا می کنــد. تــالش خــود 
ــا  ــه طرح ه ــن گون ــت از ای ــهیل و حمای ــرای تس را ب

ــت. ــم داش خواهی
ایــن سیاســت در خصــوص فــرش، و دیگــر 
محصــوالت صنایــع دســتي در حــال اجــرا اســت امــا 
ــی  ــتی در تمام ــع دس ــه صنای ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ب
ــن  ــنهاد م ــود، پیش ــد می ش ــور تولی ــتان های کش اس
ــایت داران و  ــن س ــق انجم ــه از طری ــت ک ــن اس ای
ارایــه ی طرح هــای نمایشــگاهی در ســطح اســتان هــا، 
زمینــه ی حضــور بهتــر و کــم هزینــه تــر فعــاالن ایــن 
ــه  ــم ب ــه می توانی ــه آن ک ــود. از جمل ــم ش ــوزه فراه ح
ــه  ــگاهها توصی ــزاری نمایش ــی برگ ــای متول بخش ه
کنیــم در فراخــوان برگــزاری نمایشــگاهها، اولویــت را 
ــان  ــن زن ــون انجم ــازمان هایی چ ــا و س ــه انجمن ه ب

ــد. ــن بدهن کارآفری
ــوزه ی  ــان در ح ــژه زن ــه وی ــان، ب ــا کارآفرین  آی
صنایــع دســتی می تواننــد امیــدوار باشــند کــه در ســال 
ــط، در  ــووالن ذی رب ــوی مس ــی از س ــاهد تحول 93 ش
زمینــه ی برگــزاری چنیــن نمایشــگاههای، بــه ویــژه با 

توجــه بــه سیاســت های دولــت در خصــوص افزایــش 
گردشــگری خارجــی بــه ایــران باشــند؟

ــه  ــی ک ــای خوب ــه زمینه ه ــه ب ــا توج ــدوارم ب امی
ــرای  ــی ب ــی و بین الملل ــاد داخل ــای اقتص در عرصه ه
کشــورمان در حال فراهم شــدن اســت، اتفاقــات خوبی 
در زمینــه ی گردشــگری و بــه تبــع آن صنایــع دســتی 
اتفــاق بیفتــد. امــا انجمن هایــی هماننــد انجمــن زنــان 
می توانــد فعالیــت شــان در مقولــه ی صنایــع دســتی و 
بــا گردشــگری مــورد توجــه قــرار گرفتــه و کارآفرینــان 
فعــال در ایــن حوزه هــا بــا هــم همــکاری و هماهنگــی 

منســجم و منطقــی داشــته باشــند.
ــع  ــدگان صنای ــه تولیدکنن ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج  ب
دســتی بــه ویژه زنــان، اغلــب در روســتاها و شــهرهای 
کوچــک اشــتغال بــه کار و تولیــد داشــته و با مشــکالت 
ــرکت  ــژه ش ــه وی ــت و ب ــتند، دول ــه هس ــی مواج مال
ــهیالتی  ــه تس ــی چ ــگاههای بین الملل ــهامی نمایش س
را )همچــون ارایــه ی غرفــه بــا قیمــت ارزان( در اختیــار 

ــد؟ ــرار ده ــد ق ــا می توان آنه
ــدگان در  ــرکت کنن ــرای ش ــز ب ــون  نی ــم اکن ــا ه م
نمایشــگاههایی چــون صنایــع دســتی تســهیالتی در 
نظــر گرفتــه ایــم، بــه هــر حــال بــا توجــه بــه ایــن که 
برگــزاری نمایشــگاهها بــه بخــش خصوصــی واگــذار 
شــده، ایــن ســازمان ها و انجمن هــای غیردولتــی 
هســتند کــه بایــد در ایــن زمینــه اهتمــام و اقــدام کنند 
و صنعــت نمایشــگاهي نیــز حمایــت هــاي الزم را توجه 

بــه طــرح توجیهــی آنهــا در نظــر خواهــد گرفــت.
امــا همــان گونه کــه گفتم، برگــزاری نمایشــگاهها در 
اســتان های مختلــف در کاهــش محســوس هزینه هــا و 
ــتان ها  ــن اس ــه ای ــان ب ــگران و بازرگان ــذب گردش ج

تاثیــر بســزایی خواهــد داشــت.
در هــر حــال انتظــار از فعــاالن و کارآفرینــان 
زن در حوزه هــای مختلــف کســب و کار، بــه ویــژه 
گردشــگری و صنایــع دســتی توقــع ایــن اســت کــه 
بــا فعالیت هــای خــود نشــان دهنــد، در فرهنــگ 
اصیــل ایرانــی و اســالمی زنــان نیــز هماننــد و در کنــار 
مــردان می تواننــد  بــه خوبــی کار و فعالیــت کــرده و بــه 

ــانند. ــاری رس ــورمان ی ــرفت کش پیش
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 چه شد که کارآفرین شدید. 
 رشته تحصیلی دبیرستانی من علوم انسانی و رشته اول 
دانشگاهی ام در مقطع کارشناسی علوم تربیتی با گرایش 
مدیریت برنامه ریزی آموزشی و درسی بود. در سال سوم به 
دلیل عالقه شدیدم به موضوع فرهنگ و هنر تغییر رشته داده 
و در رشته موزه داری ادامه تحصیل دادم. پس از پایان این 
رشته نیز در دوره یک ساله MBA )مدیریت کسب و کار( از 
دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدم. بعد 
از پایان تحصیالت در رشته موزه داری اقدام به ثبت موسسه 
بین المللی جام میراث جهان کردم. فکر می کنم به دالیل زیر 

بود که در خودم توانایی راه  اندازی موسسه را دیدم:
اداری،  )مالی،  خصلت های شخصی؛ تجربه های کاری   

و مدیریتی(؛ سابقه خانوادگی در داشتن مشاغل مستقل؛ 

بهره مندی از تجربیات کارآفرینان موفق؛ شرکت در دوره 
مدیریت کسب و کار. 

 چرا این کار و رشته را برای فعالیت برگزیدید؟
ایده راه اندازی موسسه ای در زمینه میراث فرهنگی در 
سال های دانشجویی من در رشته موزه داری شکل گرفت. با 
وجود اینکه در طول دوران تحصیل در این رشته هیچ صحبتی 
از مباحث مدیریت میراث فرهنگی مطرح نبود، عالقه شدید 
من به موضوع مدیریت سایت های میراث جهانی باعث شد 
به صورت شخصی مطالعات خودم را در این حوزه ادامه 
بدهم. تا جایی که برای پایان نامه تصمیم گرفتم، بر روی 
سایت روستای تاریخی میمند کار کنم. پایان نامه ای که عنوان 
آن تدوین برنامه استراتژی اکوموزه روستای تاریخی میمند 
بود، باعث شد من نگاهی چند جانبه نسبت به میراث فرهنگی 

پریسا دهدشـتی، در سـال 1358 در شهر اصفهان 
بـه دنیـا آمد، امـا در تهران بزرگ شـد. وی در سـال 
1388 موسسـه بین المللـی جام میراث جهـان را با 
هـدف آمـوزش، پژوهش، اطـالع رسـانی و خدمات 
مدیریتـی پایـه گـذاری کـرد و از 1390 بـه صورت 
رسـمی فعالیت خـود را آغـاز کرد. خانم دهددشـتی 
در ایـن موسسـه، محصوالتـی چـون پارچه  هـای 
دسـتبافت، شال، روسـری، رومیزی، سجاده و لباس 
را بـا نام تجـاری )سـی دار( را عرضه می کنـد. برای 
آشـنایی بیشـتر با فعالیت های این خانم خـالق با او 

به گفـت و گو می نشـینیم :

راز موفقیت
تلفیق دانش خود  
با  تجربه های دیگران

می خواهم ثابت کنم کار فرهنگی و صنایع دستی نیز توجیه اقتصادی دارد

مطالعهموردی
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پیدا کنم. مطالب زیادی درباره گردشگری، صنایع دستی، 
مدیریت و ...خواندم و آموختم.

موسسه بین المللی جام میراث جهان که مجوز فعالیتش 
را از سازمان میراث فرهنگی گرفتم، در تیرماه 1388 ثبت 
شد. برخی اهداف من از ثبت این موسسه، ارایه خدمات 
فرهنگی با استانداردهای جهانی و نیز باالبردن سطح آگاهی 
عمومی نسبت به میراث فرهنگی و مصادیق آن بود. هر چند، 
گسترش کارآفرینی فرهنگی در کشور و نیز اثبات این نکته، 
که کار فرهنگی و صنایع دستی نیز توجیه اقتصادی دارد، از 

دیگر اهداف مهم من در این راه بود.
خالواحمدی  ناهید  خانم  همکاری  با   1390 سال  در 
یکی از دوستان سهامدار موسسه تصمیم گرفتیم بر روی 
پارچه های دستبافت ایران کار کنیم. نام تجاری«سی دار« را 
برای پارچه های دستبافت  انتخاب کرده و فاز اول را با  احیای 
پارچه دستبافت کاربافی، طرحی که پایان نامه ایشان در مقطع 
کارشناسی بود، آغاز کردیم. کار احیای پارچه کاربافی را که با 
4 بافنده شروع کردیم، امروز به بیش از 50 نفر رسیده است. 
البته روند تولید همیشه ثابت نبوده و در برخی مواقع حجم 

تولید بسیار کم شده است.
انجام  بر  عالوه  و  است  توزیع  و  تولید  برند  )سی دار( 
فعالیت های علمی از دید فرهنگی در امر تولید و توزیع  انواع 

پارچه های دستبافت ایرانی فعالیت می کند. 
البته این فعالیت یک بخش از فعالیت های موسسه جام 
زمینه  این در  بر  این موسسه عالوه  میراث جهان است. 
آموزش میراث به کودکان و نوجوانان نیز فعالیت دارد، که 
به دلیل این بخش از فعالیت موسسه نیز تقریبا 30 نفر به 

صورت پروژه ای با موسسه همکاری می کنند.
 شما نقش آموزش را در هنرهای سنتی و به ویژه در 

حوزه ی کارآفرینی صنایع دستی چگونه ارزیابی می کنید؟
آموزش در حوزه هنرهای سنتی و صنایع دستی  بیشتر به 
مهارت ها و روش های تولید محصول معطوف شده، در حالی 
که وقتی صحبت از کارآفرینی صنایع دستی می کنیم، منظور 
آموزش های تخصصی در حوزه های دیگری از جمله مدیریت 
عمومی، بازاریابی، مدیریت تولید، مالی نیز هست. البته نباید 
انتظار داشت که هنرمند و صنعتگر خود نسبت به همه این 
دانش ها اشراف داشته باشد.اما آن چه در ایران در زمینه ی 
این آموزش ها در حال انجام است، نسبت به مقیاس و سهمی 
که این رشته می تواند در اشتغال زایی و رونق اقتصادی کشور 

داشته باشد، بسیار اندک به نظر می آید. 
مختلف  حوزه های  متخصصان  از  است  الزم  این  بنابر 
درکنار متخصصان صنایع دستی و هنرهای سنتی برای تدوین 

و اجرای دوره های آموزشی متناسب با نیاز این صنعت استفاده 
شود. باید توجه داشت که بسیاری از مفاهیم و روش های 
علمی مورد استفاده در تخصص های مکمل کارآفرینی در 
پیدا  را  خودشان  خاص  ویژگی های  صنایع دستی  حوزه 
می کنند. از جمله مفهوم مدیریت تولید در تولید صنعتی با 
تولید صنایع دستی و هنرهای سنتی تفاوت های بسیار زیادی 
دارد. آموزش های یاد شده می تواند عامل ظهور کارآفرینان 
در این عرصه شود، که بازوی مهمی در به چرخش درآوردن 

گردونه هنرهای رکود یافته و یا در حال فراموشی هستند.
با توجه به تخصص و تجربه ای که دارید،چالش ها   
در عرصه ها  برای حضور  که کشورمان  را  فرصت هایی  و 
چه  دارد،  دستی  صنایع  و صادرات  بین المللی  بازارهای  و 

می دانید؟
با وجود این که ما در عرصه صنایع دستی شرایط بسیار 
بهتری را نسبت به سال های قبل داریم، اما به دلیل تنوع 
رشته ها و وسعت تولید و پویایی بازار نیازاست، تا همیشه 
موقعیت ارزیابی را انجام دهیم. می توان گفت که دو مقوله 
اصلی محصول و موقعیت بازار تأثیر زیادی در به دست آوردن 

سهم  بازارهای جهانی صنایع دستی دارند. 
از نظر من مهمترین فرصت ها در زمینه ی محصول شامل 
نیز  و  جهانی  در سطح  ایران  آثار  طرح  و  نقوش  زیبایی 
اصالت طرح ها و نقش ها و چالش های آن، کیفیت نامناسب 
محصوالت صنایع دستی، عدم شناخت نسبت به سالیق 
بازارهای جهانی و کم توجهی نسبت به نوآوری های مناسب با 

نیاز و سلیقه روز جامعه جهانی است.
اما در خصوص موقعیت بازار، می توان به مناسب بودن 
قیمت محصوالت برای بازارهای خارجی، تفاوت قیمت ارز و 
تأثیر مثبت آن در صادرات به عنوان فرصت و نیز عدم توجه 
کافی به بسته بندی مناسب محصوالت و عدم شناخت کافی 
نسبت به تفاوت شرایط جغرافیایی محل تولید و محل فروش 

به عنوان چالش های اساسی نام برد.
 مزیت رقابتی صنایع دستی را در چه می دانید؟

صنایع دستی و هنرهای سنتی عالوه بر جنبه فرهنگی و 
هنری خود که نمایانگر  هویت ملی و ویژگی های فرهنگی کشور 
می باشند، از نظر اقتصادی و اجتماعی نیز دارای اهمیت است. 
ویژگیهای بارز و انکار ناپذیر صنایع دستی و هنرهای سنتی 
باعث شده که تمامی کشورها، چه کشورهای در حال توسعه و 
یا کشورهای پیشرفته ناگزیر از لحاظ نمودن نقش این صنعت 

در برنامه های اقتصادی اجتماعی خود باشند.
در تعریف صنایع دستی چهار ویژگی وجود دارد که به 
استناد آن می توان گفت که صنایع دستی و هنرهای سنتی 
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مقوله ای نقش آفرین در حوزه کارآفرینی است. این ویژگی ها 
با  افزوده زیاد در مقایسه  ارزش  بودن  از: 1. دارا  عبارتند 
صنایع دیگر؛ 2. تأمین قسمت عمده مواد اولیه مصرفی از 
منابع داخلی؛ 3. عدم نیاز به سرمایه گذاری کالن در مقایسه 
با بسیاری رشته های صنعت؛ 4. قابلیت ایجاد و توسعه در 

مناطق مختلف )شهر، روستا و حتی در جوامع عشایری(.
صنایع دستی و هنرهای سنتی با تنوع محصوالتی که هر 
گروه از آنها دارای مشخصات منحصر به فرد است، دارای  

ویژگی های رقابتی دیگری نیز به شرح زیر می باشند:
قابلیت اشتغالزایی مستقیم و غیر مستقیم؛ سادگی ایجاد 
مراکز تولید و توسعه محصول؛ انعطاف پذیری باال در تولید؛ 
ارتباط مستقیم با مصرف کننده نهایی؛ امکان درآمد زایی باال 
در صورت صادرات؛  قابلیت استفاده از صنایع دستی به عنوان 

جاذبه های توریستی.
 تعاونی ها چه نقشی می توانند در گسترش صنایع دستی 

داشته باشند؟
کلیه واحدهای خصوصی با هر ساختار حقوقی که دارند اعم 
از تعاونی، شرکت خصوصی، موسسه و غیره برای رسیدن به 
موفقیت و حفظ موقعیت خودشان باید نوآوری، برنامه ریزی و 
راهکارهای مناسبی داشته باشند و عالوه بر این کار کردن در 
یک فضای رقابتی است که باعث افزایش سطح کیفی و کمی 
تولید، خدمات و بازرگانی صنایع دستی و هنرهای سنتی می شود.
 صنایع دستی  تا چه میزان در رونق گردشگری  تاثیر گذار است؟

فرصت های گردشگری در ایران بسیار زیاد است، که 
می توان از تمام آنها متناسب با مخاطب بهره برد. البته از 
بسیاری از فرصت های گردشگری ایران استفاده می شود، 
اما نسبت به بسیاری نیز کم توجهی شده است. از جمله 
که  است،  ایران  محلی  و  ملی  رسوم  آیین  و  مراسم  آنها 
فرصت بسیار خوبی برای جذب گردشگر به شمار می آید. به 
عنوان مثال کشور تاجیکستان هر ساله میزبان تعداد زیادی 
گردشگری از کشورهای اطراف است، تا جشن نوروز را به 
زیبایی و شکوه برگزار کند. اما کشور ما فرصت ها بسیارند: 

گردشگری طبیعی، سالمت، ورزشی، و ... 
از طرف دیگر صنایع دستی در غنای جاذبه ها و روح سفر 
برای مسافران نقشی اساسی دارد و در تمام کشورهای دنیا 
از جمله جاذبه های سفر به شمار می آیند. بازارچه های سنتی با 
محصوالت صنایع دستی از موارد بسیار جذاب برای مسافران 
تمام مقاصد گردشگری است. صنایع دستی میتواند با ایجاد 
زمینهای آموزش و مشارکت دادن مخاطب در امر تولید، 
تبدیل به یک تجربه عمیق ایجاد حس و تبادل فرهنگی در 

مسافر شود. 

صنایع دستی می تواند از راه های گوناگون بر گردشگری 
تأثیر مستقیم و مثبت بگذارد که برخی از آنها عبارتند از :

1- ساخت بازارچه های دایمی صنایع دستی، چنان که 
در حال حاضر نیز نمونه های سنتی آن به عنوان یک جاذبه 
مهم برای مسافران داخلی و خارجی مورد توجه است. 2- 
برگزاری نمایشگاه  های موقت بین المللی صنایع دستی که 
اگر با تدبیر، ارایه خدمات کامل و استاندارد و با اطالع رسانی 
جهانی انجام شود، می تواند عالوه بر جذب گردشگر خارجی 
زمینه های تجارت جهانی را برای تولید کنندگان صنایع دستی 
و هنرهای سنتی پدید آورد.  3- شرکت کردن مسافران 
در فرایند تولید محصوالت صنایع دستی و هنرهای سنتی 
که باعث ایجاد ارتباط روحی با محصوالت، آموزش و نیز 
درک ارزش معنوی این آثار می شود.4- برگزاری تورهای 
تخصصی صنایع دستی با رویکرد معرفی تخصصی و علمی 
و نیز ایجاد ارتباط مستقیم با صنعتگران و قدردانی از زحمات 

آنان که باعث تقویت انگیزه آنان می شود.
تأثیرات مثبت گردشگری بر صنایع دستی:

 کاهش هزینه های صادرات محصوالت محلی به خارج از 
منطقه تولید به دلیل کاهش هزینه های حمل و نقل و ... . 

 افزایش میزان فروش صنایع دستی 
 تشویق تولیدکنندگان به حفظ و صیانت از آثار فرهنگی 

خودشان
 کمک به شناخت سالیق بازارهای داخلی و خارجی در 

صحبت مستقیم با گردشگر
 کاهش هزینه های تحقیق بازار 

تجربه موسسه در زمینه ارتباط بین صنایع دستی و گردشگری 
برگزاری تورهای تخصصی ویژه نساجی سنتی است، که با 
استقبال خوبی روبرو شد و موجب باالرفتن آگاهی مخاطب نسبت 

به اهمیت و ارزش باالی نساجی سنتی شده است. 
 زنان چه نقشی در حوزه ی صنایع دستی دارند و با چه 
چالش هایی در این زمینه روبرو هستند و شما با چه مشکالتی 

مواجه شده اید؟
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فعالیت زنان در حوزه صنایع دستی  را می توان در سه گروه 
اصلی زیر طبقه بندی نمود:

1- حوزه تولید: سهم بسیار باالیی از تولید صنایع دستی 
را زنان به خود اختصاص داده اند. طبق آمار سال 91 در رشته 
فرش و گلیم 85 درصد و در سایر رشته ها 62.6 درصد، سهم 
مشارکت زنان در امر تولید صنایع دستی و هنرهای سنتی 
بوده است. و البته در این حوزه زنانی وارد میدان شده اند که 
خود تولید کننده نیستند بلکه برای مدیریت تولید و حمایت از 

تولید وارد عرصه شده  اند.  
و فروش  و خرید  بازرگانی: که شامل تجارت  2- حوزه 
محصوالت صنایع دستی می باشد. امروزه زنان زیادی نیز در 
این عرصه حضور فعال دارند و البته نیاز بسیار زیادی به فعالیت 

هر چه گسترده تر و علمی تر در این حوزه احساس می شود. 
3- حوزه خدمات: شامل خدمات آموزشی، اطالع رسانی، 
امور علمی و ... می شود که آمار دانشجویان دختر در مقاطع 
تکمیلی رشته  صنایع دستی از حضور پررنگ بانوان در عرصه 

تحقیق و پژوهش در زمینه صنایع دستی حکایت می کند. 
عالوه بر این آموزش مهارت های صنایع دستی عمدتا 
توسط بانوان انجام می شود و البته مدیریت این مراکز نیز از 

جمله راه های حضور زنان است. 
با توجه به تجربه ما در هر سه عرصه می توانم بگویم 
موارد  نسبت  بیشتری  دشواری  تولید  مدیریت  بحث  که 
دیگر دارد. زیرا برای تولید و حمایت از تولید الزم است به 
کارگاه های تولیدی سرکشی شود، درباره تولید محصوالت 
جدید صنعتگران را توجیه و برای شناخت و تامین مواد 
و  سرمایه گذاری  بیشترین  نتیجه  در  و  کرد  اقدام  اولیه 
بیشترین تخصص ها در این قسمت از حوزه صنایع دستی 
مصرف می شوند. البته با استفاده از تخصص های مختلف در 

رشته های مدیریت و ... می توان این مسیر را هموارتر کرد. 
 چه پیشنهادهایی برای بهبود روش های تولید کاال و 
خدمات در صنایع دستی و نیز کاهش مشکالت کارآفرینان، 

به خصوص زنان دارید؟

استفاده از دانش های روز و مرتبط عامل بزرگی در بهبود 
کلیه فرایندها می باشد. کارآفرینان می توانند با بهره گیری 
از تجربیات استادکاران در امر تولید و تلفیق آن با اصول و 
دانش های نوین و نیز به کارگیری روش هایی از جمله موارد 
زیر به موفقیت های بیشتر در امر تولید محصول باکیفیت و 

ارائه خدمات قابل قبول برسند.
توجـه بـه توزیـع و بازاریابـی محصـول قبـل از تولید؛ 
جداسـازی فعالیت هـای تولیـد و عرضـه کاال؛  تامین مواد 
اولیـه با کیفیـت و با قیمت مناسـب؛ انجـام پژوهش های 
علمـی و بازاریابـی قبـل از تولیـد محصـوالت؛ اجتمـاع و 
همـکاری گروهی از افـراد با تخصص هـای گوناگون برای 
به ثمر رسـیدن چرخـه تولید تا توزیع و اسـتفاده از تجربه 
نیروهـای بومـی در کنـار متخصصـان رشـته های هنری، 

فنی، مهندسـی و مدیریتی.
 نقش دولت را ، چه از نظر مقررات و قوانین، تخصیص 
منابع مالی و اعتباری و رفع مشکالت و موانع چه می دانید و 

چه انتظاری دارید؟
دولت با حفظ نقش نظارتی خود می تواند بجای دخالت 
مستقیم در امر تولید و بازاریابی خدمات علمی، زیربنایی و 

ساختاری از جمله موارد زیر را انجام دهد:
 انجام پژوهش های کاربردی و جامع در سطوح محلی، 

منطقه ای و ملی
ـ دانشگاهی با بازار کار   ایجاد ارتباط بین مراکز علمی 
برای برطرف کردن نیازهای واقعی حوزه صنایع دستی و 

هنرهای سنتی
 جمع آوری آمار و اطالعات مورد نیاز در راه اندازی و توسعه 

کسب و کارهای مرتبط
 تهیه و بروز رسانی بانک های اطالعاتی 

 ایجاد زمینه برای ارتباطات بین المللی و ... 
  تسهیل قوانین و دستور العمل ها 

 ایجاد ارتباط بین نهادهای اقتصادی با فعاالن این حوزه 
جهت دریافت تسهیالت مناسب. 

 و کالم آخر:
آنچه مسلم است ما همراهان بسیار شایسته ای درطول 
این راه داشته ایم که بی شک بدون آنها دستیابی  به اهدافمان 
میسر نبود. خانواده خوبم پدر، مادر، خواهر و برادرها که همگی 
در تمام طول مسیر همراهم بودند، آقای محمدباقر نحوی 
که با حمایت های مادی و معنوی خودشان عامل تشویق و 
دلگرمی ما بودند. و بسیاری دوستان دیگرکه صرفا به خاطر 
عشق به فرهنگ و هنر ایران در کنار ما مانده اند و پابه پای ما 

صبوری کرده اند.
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 خـود را معرفـی کنیـد و چـه شـد کـه یـک کارآفریـن 
؟ ید شد

نـام مرکز هنـری ما پردیس اسـت و نیمـی از سـال را در 
هرمـز فعالیـت می کنیم. مـا  در یک فرایند هنـری و با در نظر 
گرفتن شـرایط معیشـتی بسـیاری از مردم ، بـه ویژه جامعه 
زنـان، همچنین بـا هدف حفظ محیط زیسـت بـه کارآفرینی 

آوردیم.   روی 
 چرا این کار را برگزیدید؟

تجربـه کردن نقش هنـر معاصر بـرای ایجاد محیط زیسـت 
بهتـر، نه فقـط برای دیگـر موجودات، بلکـه برای انسـان از مهم 

تریـن اهداف مـا بـرای گزینش این فعالیـت بود.
 شـما نقش آمـوزش را در هنرهای سـنتی و بـه ویژه در 
حـوزه ی کارآفرینی صنایع دسـتی چگونـه ارزیابی می کنید؟

هنرهای سـنتی یا صناعی چنانچه آگاهانه انتخاب شـوند، 
می تواننـد نقش موثری برای ایجاد اشـتغال و بهبود شـرایط 
روانـی یـک جامعـه فراهـم کننـد. جامعه بیـکار، بیمـار نیز 
هسـت، نه فقط بـرای اینکه درآمد نـدارد، بلکـه از نظر روانی 

آدم هـای بیکار بیمار می شـوند.
 به نظر شما چالش ها و فرصت های حضور در عرصه ها و 

بازارهای بین المللی و صادرات صنایع دستی چیست؟
بـزرگ تریـن چالش در عرصـه بین المللـی برای حضـور در 
عرصـه بین المللی، عدم حضـور گردشـگران خارجـی در ایران 
اسـت. حضور گردشـگران و امـکان دیدن فرایند شـکل گیری 

یـک هنـر در محیـط می توانـد به توسـعه آن کمـک کند. 
 بهتریـن فرصت هـای گردشـگری در ایـران از نظـر 
شـما چـه مـواردی هسـتند و تاثیر متقابـل صنایع دسـتی و 

با هدف حفظ محیط زیست 
هنرمند و کارآفرین شدم

مطالعهموردی

گردشـگری را تـا چـه میـزان می دانیـد؟
بهتریـن فرصت هـای گردشـگری در کنـار زیبائی های 
طبیعـی فرهنـگ بومی سـازگار با محیط زیسـت اسـت. 
چنانچـه این رویکـرد تقویت شـود. فرهنـگ و اقتصاد به 
مـوازات هـم رشـد می کننـد و طبیعـت بـرای نسـل های 

بعـدی سـالم باقـی می ماند.
از طـرف دیگـر، وجـود صنایـع در یـک منطقـه خـود 
می تواند یکی از عوامل توسـعه گردشـگری باشد و حضور 
گردشـگر نیز بـه اقتصاد و توسـعه صنایع موجـود در آنجا 

کمک کـی کند.
 صنایع دستی چگونه می تواند شکوفا شود؟

تنها با رشد کیفیت و یک قیمت مناسب به این هدف دست 
یافت و در صحنه ی رقابت داخلی و بین المللی باقی ماند.

 و تعاونی ها چه نقشـی می توانند در گسـترش صنایع 
دستی داشته باشند؟

بـرای صنایعـی که نیـاز بـه سـرمایه گذاری هسـتند، 
تعاونی هـا با جمـع کردن سـرمایه های کوچـک،  می تواند 

طیبه دهقان مشادی 
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بسـیار موثر باشد.
 زنان چه نقشـی در حـوزه ی صنایع دسـتی دارند و با 
چـه چالش هایی در این زمینه روبرو هسـتند و شـما با چه 

مشـکالتی مواجه شده اید؟

بسـیاری از صنایـع دسـتی با مشـغله و کارهـای روزمره 
زنـان مرتبط بوده اسـت، بنابر ایـن نقش آنهـا در زنده نگاه 
داشـتن و گسـترش این صنایع انکارناپذیر اسـت. اما یکی 

از مشـکالتی کـه وجـود دارد، تطبیـق دادن توانایـی آنها با 
نیاز های گردشـگر امروزی اسـت ضمن آن کـه معموال افراد 
توانمند بـرای بازاریابی این محصوالت بسـیار کم هسـتند.  
 چـه پیشـنهادهایی بـرای بهبـود روش هـای تولیـد 
کاال و خدمـات در صنایـع دسـتی و نیز کاهش مشـکالت 

کارآفرینـان، بـه خصـوص زنـان دارید؟  
ایـن حوزه به شـدت نیازمنـد به وجـود افرادی اسـت، 
که دانش و  تخصص داشـته باشـند و کمک های آموزشی 
بدهنـد. توجـه به این امـر می تواند کیفیت و کمیـت کاال و 

خدمات را بهبود بخشـد. 
 در تمامـی موارد یاد شـده، نقش دولـت را، چه از نظر 
مقـررات و قوانیـن، تخصیص منابع مالی و اعتبـاری و رفع 

مشـکالت و موانع چـه می دانید و چه انتظـاری دارید؟
حضـور مسـتقیم بخـش دولتـی بـه رونـد کار آسـیب 
می رسـاند. عوامـل دسـت انـدرکار دولتـی می تواننـد بـه 
جـای خریـد هدیه زباله های چینـی، با خریـد از نمونه های 

خـوب داخلـی از آنان حمایـت کنند. 
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زنـان محـور تشـکیل و دوام خانـواده بالنـده و صیانت 
از فرهنـگ، هنـر و تمـدن ایـران هسـتند. بـا توجـه بـه 
تحـوالت اقتصـادی - اجتماعـی چنـد دهـه اخیـر، زنـان 
نقش هـای متعـددی را در سـطوح خانـواده، محـل کار و 
جامعـه پذیرفته انـد. بـا توجـه بـه اینکه سـهم زنـان به 
عنـوان نیـروی کار مولـد در حال افزایش اسـت و ایشـان 
در حـال ارتقـا بـه پسـت های باالتـر و مسـئولیت های 
سـنگین تر هسـتند، توجه به نـوع تاثیرگذاری ایشـان در 
پیشـرفت اقتصادی و ایجاد تعادل میان نقش های مختلف 
خانوادگـی و اجتماعی از اهمیت بسـیاری برخوردار اسـت.

تحقیقات نشـان می دهند که حضور زنـان در عرصه های 
اجتماعـی و محیـط کار بـه دو مولفه وابسـته اسـت. از یک 
جهـت قوانین و مقررات رسـمی کشـور هسـتند و از طرف 
دیگـر عرف و فرهنگ نانوشـته و رایج میان مردم اسـت که 
باعث می شـود که مـردم مناطق مختلف هریـک با واکنش 

افـراط و تفرطی با زنـان برخورد کنند. 

 زنان و گردشگری 
در صنعـت گردشـگری، علی رغـم روند جهانـی که در 
آن زنـان نقـش پررنگـی را در این صنعت ایفـا می کنند و 
باعـث حفظ اقتصـاد بومی می شـوند، در کشـور مـا زنان 
سـهم ناچیـزی در این صنعـت دارند. این موضـوع هم در 
بعـد گردشـگری داخلـی زنان و هـم در بعد اشـتغال زنان 
در ایـن صنعـت صادق اسـت. به طـور کلی، سـفر کردن 
زنـان بـدون حضور خانـواده در عـرف اجتماعـی پذیرفته 
شـده نیسـت و حتـی ایشـان نمی تواننـد به تنهایـی و یا 
در گروه هایـی بـا سـایر خانم هـا بـه برخی مناطق کشـور 
سـفر کننـد. حتـی در نـوع تفریح هایـی کـه بـه صـورت 
عمومی در عرف پذیرفته شـده اسـت، میان مـردان و زنان 
تبعیض هایی وجـود دارد. از جمله بارزتریـن نمودهای این 

موضـوع می تـوان بـه این مـوارد اشـاره کرد: 
 علی رغم لغو بخشنامه های قبلی درباره عدم پذیرش 

زنان تنها در هتل ها و مهمانپذیرها، هنوز هم در این مورد 
متعددی  موارد  در  می شود.  عمل  سلیقه ای  صورت  به 
مسافر،  ظاهر  مهمانپذیری،  مسئول  شخصی  تصمیم 
استنباط از شخصیت وی و علت مسافرت از جمله عوامل 

پذیرش یا عدم پذیرش زنان تنها در هتل ها هستند.
 صاحبـان آژانس هـای گردشـگری ترجیـح می دهنـد 
کـه بیشـتر از مـردان بـه عنـوان تـور لیـدر اسـتفاده 
کننـد. ایـن موضـوع بـه خصـوص در حـوزه  تورهـای 

اسـت.  طبیعت گـردی صـادق 
میان  تبیض هایی  رایج،  عمومی  تفریح های  زمینه   در 
زنان و مردان وجود دارد مانند کشیدن قلیان، دوچرخه 
سواری و ساعات استفاده از امکانات ورزشی باشگاه ها. 

 نقش بارز زنان در حفظ صنایع دستی 
بررسـی ها نشـان می دهند که حدود 75 درصد مشاغل 
خانگي در ایران در حوزه صنایع دسـتي اسـت و حدود 79 
درصـد شـاغلین این بخـش زنان هسـتند. ایـن موضوع 
منعکـس کننـده دو رونـد اصلـی اسـت. نخسـت اینکه، 
همـگام با رونـد جهانـی در تقویت و گسـترش بنگاه های 
اقتصادی کوچک و متوسـط، در ایران نیز مشـاغل و کسب 
و کارهـای خانگـی و کوچـک پاگرفته و در حال گسـترش 
اسـت. دوم، بـا توجـه به عـرف غالـب در بیشـتر مناطق 
ایـران )بجـز شـهرهای بزرگ( نسـبت به میـزان فعالیت 
کاری زنـان و حضـور آن هـا در محیط های کاری، مشـاغل 
خانگـی به خصـوص در حـوزه صنایع دسـتی کـه عمدتا 
مهـارت و هنر آن به صورت بومی و از نسـلی به نسـل بعد 

منتقل می شـوند، در میان زنـان رواج بیشـتری دارد. 
در نمونـه ای دیگـر، یکـی از مهم تریـن صنایع دسـتی 
و سـنتی ایـران کـه جایـگاه باالیـی در اقتصـاد، اجتمـاع 
و فرهنـگ دارد، قالـی بافـی اسـت. ایـن محصـول، در 
کارگاه هـای کوچـک یا فضای خانـه تولید می شـود. بنا بر 
گزارش مرکز توسـعه صـادرات ایران، با عنوان »بررسـی 

مهسا سادات شریفي 

مقـــاله

جایگاه زنان در میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
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مشـکالت توسـعه صادرات فـرش ایـران«، 80 درصد از 
قالـی بافان ایران را زنان تشـکیل می دهنـد. بدین ترتیب، 
زنـان در صادرات صنایع دسـتی، به ویژه فـرش و رهاندن 
کشـور از اقتصـاد تک محصولی، جایـگاه ویـژه ای دارند و 

ارزش افـزوده کار آنان بسـیار باالسـت. 
در زمینـه فعالیـت زنـان در حـوزه صنایع دسـتی، الزم 

اسـت کـه مـوارد ذیـل مـورد توجه جـدی قـرار گیرند:
 بهداشـت و ایمنـی کارگاه های تولید صنایع دسـتی و یا 
شـرایط فیزیکـی زنـان در منـزل به تولید صنایع دسـتی 
می پردازند، تاثیر بسـیار زیادی بر سـالمت جسـم و روان 
زنـان دارد. بـا توجه به نقـش محوری ایشـان در خانواده، 
ایـن موضـوع به طـور غیرمسـتقیم به سـالمت و کیفیت 

زندگـی خانوادگی ایشـان هم مرتبط می شـود.
 الزم است شرایطی فراهم گردد که زنان شاغل در صنایع 
دستی، انتفاع مالی متناسبی از ماحصل زحمات خود ببرند. در 
حال حاضر، به دلیل عدم آشنایی و ارتباط آن ها با بازار و جود 
واسطه های متعدد، قیمت نهایی فروش محصوالت صنایع 
دستی با حق الزحمه پرداختی به تولیدکننده آن تفاوت فاحش 
دارد. این واقعیت تلخ، بر دوام بلند مدت مشاغل صنایع دستی 

تاثیرگذار است.
 عموماً زنان شاغل در این حوزه، آگاهی الزم را نسبت به 
حقوق خویش که در قوانین کار و تامین اجتماعی کشور تعریف 
شده است ندارند. در برخی موارد تسهیالتی برای صنعتگران 
حوزه صنایع دستی از بیمه و مالیات مصوب است که آگاهی از 
آن ها به ایشان کمک می کند تا به صورت بلند مدت و پایدار به 

حفظ و توسعه حوزه کاری خود توجه کنند.

ــی  ــراث فرهنگ ــال می ــظ و انتق ــئولیت حف  مس
ــادران ــر دوش م ــوی ب معن

شـرط بقای بشـر وجود و حفظ میـراث فرهنگی معنوی 
اسـت. در ایـن زمینه، زنـان نقش مهمی در انتقـال میراث 
معنـوی ایفـا می-کننـد. ایـن انتقال میـراث فرهنگـی از 
نخسـتین روزهای تولد کودک شـروع شـده و مـادر تاثیر 
بسـیاری بـر شـکل گیری هویت فرهنگـی فرزند خـود به 
خصـوص در دوران کودکـی وی ایفا می کنـد. انتقال میراث 
فرهنگـی معنـوی از طریـق زنـان در تمام مراحـل زندگی 
آن هـا و بـه صـورت غیـرارادی صـورت می گیـرد. در واقع 
زنـان و مـادران در بالندگی و پویایی فرهنگـی جوامع خود 

مسـتقیما تاثیرگذارند. در دوران حاضر، یکی از چالش های 
پیـش روی زنـان در ایفـای ایـن نقـش، پررنگ تر شـدن 
نقش اجتماعی آن ها و محدود شـدن زمان حضور ایشـان 
در خانـواده جهـت ایفای نقش تربیتی ایشـان اسـت؛ لذا 
عنصـر تهدید کننـده در دوره ي جدید این اسـت که انتقال 

فرهنگي صـورت نگیرد.

 جمع بندی 
زنان به دلیل نقش های کلیدی که در خانواده و جامعه ایفا 
می کنند، ارتباط تنگاتنگی با حفظ و انتقال هویت فرهنگی 
مختلف  اشکال  در  تاثیرگذاری  این  دارند.  جامعه ای  هر 
از سیر و سیاحت گرفته تا آفرینش صنایع دستی بدیع و 
انتقال میراث فرهنگی معنوی نشان داده می شود. در نتیجه 
الزم است که با سیاست گذاری صحیح برای توانمندسازی 
و ارتقای جایگاه ایشان در این بخش، از یک سو موجبات 
پیشرفت این بخش مهیا شده و از سوی دیگر بستری 
مساعد که به زنان امکان ایفای نقش های مختلف خود به 

نحو احسن را می دهد فراهم می شود.  
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آموزشـي »نقـش زنان در حفـظ و انتقال میراث فرهنگ معنـوی«. نقل 

شـده در ایسـنا، تاریـخ 1383/02/08، کـد خبـر 03447 - 8302
 مصاحبه با یحیي رحمتي )1392( در افتتاحیه نمایشگاه دستاوردهاي زنان 
روستایي و عشایري، نقل شده از خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران در وب 

سایت خبری قطره، تاریخ 1392/07/17، کد خبر 4585259
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خانم مرضیه دیزنگیان،یکی از توسعه یاران سازمان 
اندیشه و تسهیل گر در حوزه ی صنایع دستی است، که در 
سال 1380 ابتدا در شیرآباد، استان سیستان و بلوچستان 
فعالیت خود را آغاز کرد و هم اینک به 7 سازمان محلی 

کوچک با 250 نفر خانم عضو در حال فعالیت است.
خانم دیزنگیان معتقد است:تنها عامل زنده نگه داشتن 
هنرهای سنتی،آموزش و انتقال آن و نسل های بعد است، 
که با تشویق افرادی که در این زمینه کار می کنند، می توان 
امیدوار به توسعه و آموزش و پیشرفت پایه ای و صحیح 

این هنر در جوامع امروزی بود. 
به نظر وی،آثار باستانی و خرده فرهنگ های قومی و 
بومی طوایف ایران، به همراه صنایع دستی خاص هر یک 
از آنها، سرشار از ایده ها و جذابیت ها برای گردشگران 

داخلی و خارجی است. 
خانم دیزنگیان در زمینه ی چگونگی افزایش صادرات 
صنایع دستی می گوید:صادرات صنایع دستی از طرفی به 
کیفیت آثار و از سوی دیگر به تالش مسووالن دولتی برای 
برقراری پل ارتباطی با بازرگانان این عرصه و صنعتگران 
وهنرمندان بستگی دارد. وی مزیت رقابت صنایع دستی را 
در افزایش سطح کیفی آثار و نوآوری و خالقیت متناسب با 
زمان می داند و معتقد است،رقابت سالم، موجب افزایش 

کیفیت به همراه کاهش قیمت می شود.

گروه های  از  بااستفاده  که  دارد،  تاکید  کارآفرین  این 
فعال ونیز توسعه و تبلیغ بیشتر در زمینه ی صنایع دستی، 

میل به این هنر در خانواده ها بیشتر شکل می گیرد.
در حوزه صنایع  زنان  نقش  ارزیابی کردن  مهم  با  وی 
توسط  ایران  دستی  صنایع  از  بسیاری  می گوید:  دستی 
زنان شکل گرفته شده و در جامعه امروزی به بلوغ و اعتدال 
رسیده است. همچنین زمینه برای حضور زنان در جامعه 
فعلی فراهم بوده و مشکل خاصی وجود ندارد، اما نیاز به 

خودباوری بیشتر توسط خود آنهاست.
خانم دیزنگیان در پایان این پیشنهادهای را برای بهبود 
روش های تولید کاال وخدمات وصنایع دستی ونیز کاهش 

مشکالت کارآفرینان، به ویژه زنان ارایه می کند:
 ایجاد گروه هایی در این زمینه در اداره ها و سازمان های 

دولتی وابسته و مرتبط در جهت هدف های اصلی 
 حمایت از هنرمندان فعال از نظر قانونی و مالی 

 ایجاد نوعی استاندارد برای آثار تولید شده در حوزه ی 
صنایع دستی

 برگزاری جشنواره های فرهنگی و تشویق و خالقیت ها از 
طرفی و حضور مستمر و مداوم افراد فعال 

 حضور بیشتر زنان در اداره های دولتی در این حوزه،به ویژه 
در بخش های مرتبط 

صادرات صنایع دستی 
به کیفیت تولید و تالش مسووالن دولتی بستگی دارد

مرضیه دیزنگیان

مطالعهموردی
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مــــقاله

صنایع دستی، روایتگر صنعت و هنر نیاکان و بیانگر هنر 
و ذوق مردم هر کشور است و در روزگاران کهن، به عنوان 
صنعت تمام عیار عهد خویش حضور داشته است. صنایع 
دستی، سفیران فرهنگی یک قوم و قبیله اند که هیچ گاه از 
گزارش پیام خود دست نمی کشند. صنایع دستی، تجلی گاه 
بخش قابل مالحظه ای از هنر وخالقیت اقوامی است که با 
این صنایع سر و کار دارند. صنایع دستی، در گذشته، بیش و 
کم، روایتگر زیبایی و حقیقتی بوده که آدمی همواره در جست 

و جوی آن است.
تمدن چند هزار ساله ایران، میراث ماندگار بسیاری برای 
ما، مردم امروز این کشور کهن به یادگار گذاشته که مجموعه 
این میراث، هویت تاریخی و ملی ما را تشکیل می دهد. این 
میراث، مظاهر و جلوه های متنوع و متعددی دارد که هر یک 
از آنها به نحوی، گذشته درخشان و تمدن باستانی این مرز 
و بوم را بازگو می کند.یکی از این مظاهر که در شاخه های 
متنوعی خود نمایی می کند و بازگو کننده ی هویت و ذوق و هنر 

ایرانیان است،صنایع دستی است.
هنرمند ایرانی، همواره با کار هنری اش، مقصودی را بیان 
داشته و رمز و رازی را آشکار ساخته است. او با پشتوانه 
فرهنگ غنی و سیراب از سرچشمه عرفان، با دست یافتن 
به مواد گوناگون، مهارت استادانه و احساس زیبایی و نبوغ 
خود را در بسیاری از دست ساخته ها، به ویژه ظرف های 
فلزی، سفالین، شیشه ای و دست بافت ها نشان داده است. 
در صنایع دستی ایران، ذوق هنری و بردباری و وسواس 

هنرمندان ایرانی، در ریزه کاری فنون هنری دیده می شود و 
آنها همیشه در این هنر پیشتاز بوده اند. به نحوی اسرارآمیز، 
در صنایع دستی ایران، تصویر یک زندگی نهفته است؛ یک 

زندگی با رنج ها و شکل های بسیار، همراه با شوق و زیبایی.

 تعاریف  صنایع  دستي  
 همانگونه  که  در رابطه  با صنایع  روستایي  تعاریف  مختلفي  
وجود دارد در رابطه  با صنایع  دستي  نیز تعاریف  متفاوت  و 

داراي  مفاهیم  مشترک ارائه  شده  است .
 صنایع  دستي  و روستایي  به  طور اعم  و به  معناي  وسیع  آن  
به  رشته هاي  اطالق مي شود که  دست  انسان  در تولید آن  عامل  
اصلي  به  شمار مي رود و این  مفهوم  شامل  صنایع  روستایي  
صنایع  دستي  هنري  و صنایع  خدماتي  مي گردد. همچنین  
صنایع  دستي  و روستایي  شامل  گروه  وسیعي  از تولیدات  
مي گردد که  عالوه  بر جنبه هاي  مصرفي  داراي  جنبه هاي  هنري  
نیز مي باشدکه  به  صورت  طرح ها و رنگ هاي  گوناگون  خاص  
هر ناحیه  متجلي  مي گردد و اساساً تولید کاالها در مرحله ي  
اول  مبتني  بر وجود احتیاجات  شخصي  و محلي  بوده  است .  در 
فرهنگ  بریتانیکا آمده : »صنایع  دستي  وروستایي  به  آن  گروه  
از صنایعي  گفته  مي شود که  مهارت ، ذوق و بینش  انسان  در 

آن  نقش  اساسي  دارد«
 به  کالمي  دیگر »صنایع  روستایي  و دستي  به  آن  گروه  از 
صنایع  اطالق مي شود که  تمام  یا قسمت  اعظم  مراحل  ساخت  
فرآورده هاي  آن  با دست  انجام  گرفته  و در چارچوب  فرهنگ  

آشنایی با تاریخچه صنایع دستی

کشـف آثـار باسـتانِی به جـای مانـده از نیـاکان بشـر، از وجود 
دوران  حتـی  دور،  بسـیار  زمان هـای  در  دسـتی  صنایـع 

انسـان های اولیـه خبـر می دهـد. زمانی کـه به ایـن آثار 
نظـر می افکنـی، بـا دنیایـی کهن رو بـه رو می شـوی که 
غبـار تاریـخ بر چهـره تک تک آنـان جای گرفته اسـت. 

بخشـی از آثـار به جـای مانده از انسـان های اولیه، شـامل 
سـفالینه هایی اسـت که از ِگل پخته شـده و تصاویر حیوانات 

به شـکلی تخیلـی بـر روی آنها نقش بسـته اسـت.
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و بینش هاي  فلسفي  هر منطقه  با توجه  به  دیدگاههاي  قومي  
آنان  ساخته  و پرداخته  مي شود.

 صنایع  دستي  به  آن  بخش  از صنایع  اطالق مي شود که  
هنرمند با ذوق و سلیقه  خود اقدام  به  ساختن  اشیایي  با دست  
مي کند که  این  شي ء تا حدودي  مظهر فرهنگ ، اعتقادات  و 

آداب  و سنن  جامعه اي  است  که  هنرمند به  آن  تعلق  دارد.
نموده  است :  ارائه   را  تعریف   این   مرکز صنایع  دستي    
صنایع  دستي  به  آن  رشته  از صنایع  اطالق مي شود که  تمام  یا 
قسمتي  از مراحل ساخت  فرآورده هاي  آن  با دست  و یا ابزار و 
آالت  دستي  انجام  گرفته  و در چارچوب  فرهنگ  و بینش هاي  
به   توجه   با  منطقه   هر  انسان هاي   هنري   فوق  و  فلسفي  
میراث هاي  حقوقي  آنها ساخته  و پرداخته  مي شود. به  عبارت  
دیگر، صنایع  دستي  به  صنایعي  گفته  مي شود که  مظهري  از 
هنر دست  بوده  و در آن  ذوق و سلیقه ي  هنرمند و روحیه  و طرز 
تفکر سازنده  آن  دخالت  دارد و از اصالت  ملي  و فرهنگي  یک  

قوم  و ملتي  بهره مند است .
 تعریف زیر نیز توسط گروهی از کارشناسان سازمان 
به  دستی  است:صنایع  شده  ارائه  ایران  دستی  صنایع 
مجموعه ای از هنرها و صنایع اطالق می شود که به طور عمده 
با استفاده از مواد اولیه ی بومی و انجام قسمتی از مراحل 
ابزار دستی محصوالتی  و  به کمک دست  تولید  اساسی 
ساخته می شود که در هر واحد آن ذوق هنری و خالقیت 
فکری صنعتگر سازنده به نحوی تجلی یافته و همین عامل، 
وجه تمایز اصلی این گونه محصوالت از مصنوعات مشابه 

ماشینی و کارخانه ای می باشد .
با توجه به تعریف فوق و سایر تعاریفی که برای صنایع 

دستی ارائه شد، می توان ویژگی های زیر را نام برد . 
1-  انجام قسمتی از مراحل اساسی تولید، توسط دست 
و ابزار و وسایل دستی، برای تولید هر یک از فراورده های 
دستی مراحل متعددی طی می شود ولی انجام کلیه ی این 
الزامی  ابزار و وسایل دستی  مراحل به وسیله ی دست و 
نبوده و چنانچه تنها قسمتی از مراحل اساسی تولید به این 
طریق انجام شود، محصول تولید شده با توجه به مواردی 
که در تعریف ذکر شد، صنایع دستی محسوب می گردد. 
2- حضور مؤثر و خالق انسان در تولید و شکل بخشیدن 
به محصوالت ساخته شده و امکان ایجاد تنوع و پیاده کردن 
طرح های مختلف در مرحله ی ساخت این گونه فرآورده ها. 
3- تأمین قسمت عمده ی مواد اولیه مصرفی از منابع داخلی. 
4- داشتن بار فرهنگی )استفاده از طرح های اصیل، بومی و 
سنتی( 5 - عدم همانندی و تشابه فراورده های تولیدی با 
یکدیگر. 6 - عدم نیاز به سرمایه گذاری زیاد در مقایسه با 

سایر رشته های صنعت.

 تاریخچه صنایع دستی 
در حدود 8000 سال قبل که به عصر »نوسنگي« معروف 
غربي  آسیاي جنوب  در  منطقه وسیعي  در  مردمي  است، 
زندگي می کردند که براي نخستین بار در گروههاي کوچک 
جمع آمده، در یک مکان ساکن شدند و اولین دهکده ها را 
به وجود آوردند. آثار به دست آمده از دوران پارینه سنگي، 
میان سنگي و نوسنگي، گواه بر فعالیت انسان در ساخت ابزار 
و وسایل سنگي است. ابزارهایي چون تیغه های دندانه دار 
و به شکلهاي مختلف هندسي در مکانهایي مانند بیستون و 
غارهاي هوتو و کمربند به دست آمده است. انساني که یاد 
گرفته بود با کاشتن دانه های خوراکي مقدار بیشتري از آن 

را به دست آورد، ناگزیر بود آن را در جایي ذخیره کند. او 
ظرفهایي را می خواست که در برابر گرما و رطوبت هوا 
مقاومت داشته باشد و غالت، در آن فاسد نشود. از این 
رو انسان دوران نوسنگي با الهام از همان شکلهاي طبیعي 

و با آمیختن آب و خاک، اولین ظرفهاي 
سفالي را ساخت.



3031

ی زنان
آفرین ی کار

ن الملل
ش بی

ن همای
دهمی

ی
ی صنایع دست

در حوزه 
ن ماه 1392

29 و 30بهم

ان
 زن

ی
رین

ف آ
ار

ی ک
ملل

ن ال
ش بی

مای
ن ه

می
ده

ی
ست

ع د
نای

 ص
ی

زه 
حو

در 
13

92
اه 

ن م
هم

3ب
و 0

 2
9

در نتیجه کاوش های متعددی که صورت گرفته آثار و اشیاء 
بسیار زیادی غالبا فلزی ) مفرغ ( به دست آمده که در کمال 
مهارت و استادی و با اشکال بسیار متنوع و بدیعی ساخته 
شده اند که همگی به عنوان پیشینه ای اثر گذار و تاریخی 
برای اشیاء و صنایع دستی دوره های بعدی ) غالبا از نظر شیوه 
ساخت مواد اولیه و نه از نظر محتوا و نقوش ( مورد استفاده 

قرار گرفته اند .
حاصل  آمد  دست  به  زیویه  تپه  کاوش  در  که  آثاری 
کاوش هایی بود که در سال 1964 میالدی توسط دایسون 
و کرافورد صورت گرفت و اشیاء به دست آمده در کاوش های 
گورستان و قلعه زیویه تاریخ هزارة اول ق.م را بخود گرفت 
، سال بعد هم دومین کاوش علمی صورت گرفت و آثار 
دورة دوم کاوش نیزمربوط به سدة ششم تا هفتم ق.م بود 
. قطعه ای از یک ظرف شکسته با دسته ای به شکل عقاب 
در کاوش های بعدی به دست آمد که از نمونه های زیبا و 
بسیار هنرمندانة این تمدن بشمار می آمد . این ظرف با 
گل الجورد ساخته شده با ارتفاع 14 سانتی 
متر خود بخشی از یک ظرف بزرگ 
و بسیار قیمتی بوده که در مراسم 
است.  می شده  استفاده  آئینی 
مشـــــابه این گونه ظروف 

مخصوص بعدها از حسنلو 4 توسط دایسون به دست آمده 
بود . اما از جمله زیباترین و منحصرد به فرد ترین آثار زیویه 
تعدادی ریتون سفالین دراندازه ها و رنگ آمیزی های مختلف 
است که عموماً در داخل قبر قرار داشته اند ، این آثار توسط 

کارشناسان به سه دسته کلی تقسیم شده اند .
1- ریتون هایی به شکل سر حیوان و گردن به صورت یک 
جام با دهانة گشاده و لبة برگشته که با گل قرمز به شکل 
بسیار ظریف و زیبا ساخته شده ، سر حیوان که نوعی گوزن 
به نام سایگاه است از مشخصات هنر زیویه بشمار می رود ، 
سطح این ریتون ها به وسیلة  لعاب سبز و سبز تیره پوشانده 

شده است .
2- نوع دوم ریتون هایی به شکل پرندگان ) مرغابی ( 
است که دهانه بر پشت مرغابی و لوله به جای نوک مرغابی 
قرار دارد این ریتون ها با لعاب زمینه بنفش پوشیده شده و در 
قسمت های سینه و پربه شکل فلس ماهی از رنگ های بنفش 
روشن و تیره ، زرد ، قهوه ای و با خطوط به رنگ قهوه ای کرم 
روشن تزئین شده و دم حیوان نیز به رنگ سبز زیتونی رنگین 

شده است .
استوانه  شکل  به  کامالً  که  ریتون هایی  سوم  نوع   -3 
)بدون خمیدگی( هستند و در باال دهانة پهن و در پائین و ته 
آن سر یک حیوان دیده می شود. حیوان در این نمونه مانند 
همای هخامنشی به جای گوش شاخ دارد و از رنگ های زیبا و 

دلپذیر برای نقاشی و تزئین آن استفاده شده است . 
در این میان بایداشاره نمود که صنایع دستی هر منطقه 
نشانگر سالیق، روحیات، ذوق، سابقه تاریخی، نوع نگاه 
به زندگی و خصوصیات جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی 
قالی،  است.  تاریخ  طول  در  منطقه  آن  سیاسی  حتی  و 
گلیم و دیگر بافته های سنتی ایرانی، قلمزنی و میناگری و 
شیشه گری و سفال و ... همه و همه روحیه شرقی ایرانیان 
را بازگو می کند. عاشق پیشگی و طبیعت گرایی و شادی، 
روحیه لطیف و موزون پراحساس، فراز و فرودهای گاه و 
بیگاه اجتماعی، اعتقاد قلبی و ریشه دار مذهبی، پاکی و صفا 
و صمیمت درونی، انسان گرایی و میهمان نوازی و... همه 
و همه از نقش ها و شمایل صنایع سنتی و دستی ایران 

پیداست. 
گفتنی است، هویت تاریخی و ملی ما مهمترین بخش 
هویت ماست و این واقعیت در دنیای امروز، روز به روز ارزش 
بیشتری پیدا خواهد کرد؛ این نکته را فراموش نکنیم که با 
توجه به شاخه های متعدد صنایع دستی در ایران هرکدام از 
این قسمت ها تاریخچه ای دارند که بنای شکل گیری شان در 

درون آنها جای گرفته است.
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ــود  ــی در ذات خ ــای صناع ــه ی وی  هنره ــه گفت ب
رشــته هایی کارآفریــن هســتند، کــه بــدون وابســتگی به 
مراکــز دولتــی می تواننــد تولیــد کار کننــد، بــه شــرط آن 
کــه در مراکــز آموزشــی، بــا نگاهــی )کارآفریــن محــور(، 

برنامــه ریــزی و تدریــس شــود.
ــد،  ــای می دان ــر- صنعت ه ــی را هن ــای صناع او هنره

کــه تولیــد آنهــا در موطــن اصلــی خــود معنــا می یابنــد 
و وابســتگی عمیقــی بــه فرهنــگ بومــی دارنــد. همیــن 
امــر ســبب می شــود تــا بتــوان صاحــب هنــر- صنعتــی 
ــری  ــی تنهــا ام ــا حضــور بین الملل ــود، ام ــب ب کــم رقی

ــد. ــی را می طلب ــای دولت ــت و حمایت ه ــخصی نیس ش
خانــم رحمــان پــور همچنیــن وابســتگی بــه فرهنگ و 

تجربه های یک زن درودگر و سازنده ی مبلمان سنتی ایرانی

سرمایه اولیه، وضعیت بازار و بیگانگی مردم با  محصوالت صنایع دستی 

مهم ترین چالش هنرمندان است

ناهیـد رحمان پـور متولد 1353 در تهران، هنر آموخته هنرسـتان معمـاری و دارای مدرک کارشناسـی صنایع 
دسـتی با گرایش چوب و کارشناسـی ارشـد صنایع دسـتی با گرایش طرح و تولید از دانشـگاه الزهرا  و هم 

اینـک عضو هیات علمی گروه صنایع دسـتی دانشـگاه الزهرا اسـت.
وی  کـه آشـنا بـه زبان های انگلیسـی و فرانسـه بـوده و در حال آمـوزش زبان ژاپنی نیز هسـت،. بـه عنوان 
یکی از کارآفرینان برتر، در جشـنواره دانشـجویان کارآفرین سراسـر کشورسـال 1385 در دانشـگاه تهران  
برگزیـده شـد. خانـم رحمـان پور، بـه دلیل عالقه شـدید بـه طراحی و سـاخت مبلمـان سـبک ایرانی، یک 
کارگاه هنرهـای چوبـی با گرایـش مبلمان و دکوراسـیون ایرانی را راه انـدازی کرد. ولی برای رسـیدن به این 
هـدف نیازمنـد سـاخت یـک کارگاه و بهره گیری از نیـروی کار و تخصص افـراد مرتبط با این رشـته بود، که 

منجـر به کارآفرینی او شـد.

مطالعهموردی

ت
اس
ی
ئین
تز
ها

س
عک
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توانمندی هــای بومــی، نداشــتن رقیــب از نظــر نــوع آثار، 
ارزش افــزوده بــاال، زودبــازده بــودن و عــدم وابســتگی به 
تجهیــزات خارجــی را از مهــم تریــن مزیت هــای رقابتی 

صنایــع دســتی بیــان میکند.
ــوع  ــی و تن ــای فرهنگ ــه تفاوت ه ــاره ب ــا اش وی ب
زیســت محیطــی کشــورهای مختلــف، معتقد اســت: هر 
مســافری در ســفر خــود دوســت دارد اثــری بومــی از آن 
کشــوری کــه بــدان ســفر کــرده، خریــداری کنــد و بــه 
یــادگار بــه همــراه ببــرد، کــه  ایــن خــود گویــای رابطــه 
ــتی  ــع دس ــگری و صنای ــان گردش ــق می ــل و عمی متقاب

اســت.
ــی از  ــر بخش ــخ بش ــول تاری ــه ی وی، در ط ــه گفت ب
ســاخته های صنایــع دســتی توســط زنــان تولیــد شــده 
ــوزه ای  ــی را ح ــای صناع ــوان هنره ــرات می ت ــه ج و ب
دانســت کــه زنــان همــواره در آن نقــش فعالــی داشــته 
ــد  ــا از تولی ــر- فن ه ــن هن ــه ای ــی ک ــا ازهنگام ــد. ام ان
خانگــی تبدیــل بــه کار و شــغل می شــود ، اولیــن چالش 
ســرمایه اولیــه و ســپس وضعیت بــازار، بیگانگی نســبی 
عامــه مــردم بــا  محصــوالت صنایــع دســتی، کــم بودن 

ــار در ســطح شــهر و... می شــود. ــه آث ــز ارای مراک
ــه  ــکالتی ک ــوص مش ــور در خص ــان پ ــم رحم خان
ــد:  ــوده، می گوی ــرو ب ــا روب ــا آنه ــت ب ــول فعالی در ط
ــه  ــی ک ــای صناع ــاخه ای از هنره ــه ش ــی ک از آنجای
اینجانــب در آن فعالیــت می کنــم، در بــاور عامــه مــردم 
تــا پیــش از ایــن، حــوزه ای مردانــه محســوب می شــد، 
عــالوه بــر مشــکالت یــاد  شــده، در راه آمــوزش فنــون 
مربــوط بــه ایــن رشــته نیــز بــا موانعــی مواجــه بــودم. 
ــرای  ــری ب ــمی و معتب ــز رس ــچ مرک ــال، هی ــرای مث ب
ــود  ــرد، وج ــا را بپذی ــه خانم ه ــری ک ــوزش درودگ آم
ــد  ــه رون ــوان ب نداشــت. از دیگــر مشــکالت هــم می ت
ــا و  ــت ابزاره ــات قیم ــدم ثب ــت وام ، ع ــی دریاف طوالن

ــرد. ــه، و... اشــاره ک ــواد اولی م
بــه گفتــه ی وی، مهــم تریــن مــورد در حــوزه هنرهای 
ــس و  ــر جن ــوالت از نظ ــت محص ــظ کیفی ــی حف صناع
طــرح اســت و از آنجایــی کــه ایــن هنرهــا بازگــو کننــده 
فرهنــگ دوره خویــش بــه نســل های آینــده بــه شــمار 
می آینــد، وظیفــه هنرمنــدان فعــال در ایــن حــوزه تنهــا 
تولیــد و اشــتغال نیســت. در هنرهــای صناعــی اگــر تنها 

بــه تکــرار آثــار گذشــتگان اکتفــا شــده و یــا بــه بهانــه 
نــوآوری، هویــت آثــار نادیــده گرفتــه شــود، راه را بــرای 
نابــودی ایــن هنرهــا گشــوده ایــم. از اینــرو هنرمنــد این 
حــوزه  بایــد بــا آگاهــی کامــل بــه پیشــینه ایــن هنرهــا، 
ــق  ــود را خل ــان خ ــر زم ــوآوری زده و هن ــه ن ــت ب دس
کنــد. همچنیــن بــرای افزایــش کیفیــت آثــار تــا آنجایی 
ــوان از  ــد، می ت ــه ای وارد نیای ــار لطم ــت آث ــه هوی ــه ب ک

امکانــات و تکنولــوژی مــدرن بهــره بــرد.
ــت در  ــش دول ــر نق ــد ب ــا تاکی ــن ب ــن کارآفری ای
ــه  ــی ب ــا نگاه ــد: ب ــتی می گوی ــع دس ــرفت صنای پیش
ــر گاه  ــت  ه ــوان دریاف ــی می ت ــای صناع ــخ هنره تاری
ــه  ــود پرداخت ــان خ ــر زم ــتیبانی از هن ــه پش ــان ب حاکم
انــد، شــکوفایی هنرهــا بیشــتر شــده و دولت هــا همــواره 
مهــم تریــن نقــش را در اعتــالی فرهنــگ و هنــر داشــته 
انــد. امــروز کــم نیســتند افــراد توانمنــدی کــه قــادر بــه 
ــد  ــی دارن ــه حمایت های ــاز ب ــا نی ــتند، ام ــاد کار هس ایج
ــب  ــه کار بندند.اغل ــا را ب ــن توانایی ه ــد ای ــه بتوانن ک
هنــر آموختــگان دانشــگاهی هنرهــای صناعــی، پــس از 
اتمــام دوران تحصیــل بــا وجــود توانایــی در ایجــاد کار 
بــرای خــود و دیگــران ، بــه دلیــل نبــود ســرمایه اولیــه 
از چرخــه تولیــد و کار خــارج  می شــوند و بــه کارهایــی 
غیــر از تخصــص خــود روی می آورنــد. آنهایــی هــم کــه 
می تواننــد ســرمایه ای تهیــه کننــد، بــه دلیــل مشــکالت 

ــد.  ــه دهن ــد ادام ــختی می توانن ــه س ــازار ب ب
بنابرایــن دولــت بــا تخصیــص بوجــه و دادن وام بــه 
اشــخاص توانمنــد و نظــارت بــر بــه کارگیــری وام هــا 
در همیــن حــوزه و همچنیــن بــر پایــی نمایشــگاههای 
ــدار و در  ــداوم و پای ــورت م ــه ص ــی ب ــی و خارج داخل
اختیــار قــرار دادن مــکان بــه هنرمنــدان و نیــز ایجــاد 
ــن  ــالی ای ــرای اعت ــد راه را ب ــد می توان ــز خری مراک

هنرهــا همــوار ســازد. 
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حوزه صنایع دستی
1. اعطای وام به کارگاه های تولیدی

ــی و  ــش دولت ــف در بخ ــای مختل ــدازی تعاونی ه 2. راه ان
ــدان خصوصــی جهــت حمایــت از هنرمن

3. تشــکیل اصنــاف و مراکــز صنایــع دســتی در ســطوح 
مــدارس و دانشــگاه ها

4. بــاال بــردن اعتبــارات مالــی و معنــوی در جهــت آموزش 
صنعت گران

ــدات  ــرای تولی ــی ب ــای کالن و دولت ــام بازاریابی ه 5. انج
صنایع دســتی

6. ارائــه تســهیالت در بخــش بنگاه های کوچــک اقتصادی 
زود بازده

7. توسعه مشاغل خانگی
8. ایجاد بیمه هنرمندان و صنعت گران

9. منطقه بنــدي کــردن صنایــع دســتی و تمرکــز هنرمندان 
ــد و عرضــه محصــوالت خــاص همــان  هــر منطقــه در تولی

منطقه
10. ایجــاد کارگاه هــاي آموزشــي، برگزاري نمایشــگاه هاي 
ــه  ــار ابنی ــي در کن ــات رفاه ــگاه ها و خدم ــي و فروش داخل
تاریخــي و جاذبه هــای گردشــگري، در مناطــق جغرافیایــي و 
بومــي همــان منطقــه کــه صنایــع دســتي تولیــد می شــود 

11. احیـا، بازسـازي و کاربـردي نمـودن صنایـع دسـتي 
گونه هـاي فراموش شـده و در معرض خطـر، در زندگي روزمره

12. ترویج فرهنگ مصرف صنایع دستي در خانواده ها 
ــوان  ــه عن ــتی ب ــع دس ــدان صنای ــری هنرمن 13. بکارگی
مــدرس در مراکــز آموزشــی و دانشــگاه ها و کارشــناس 

ــه  ــته مربوط ــی در رش تخصص
14. حمایت از صنایع دستی نوین در پارک های علم و فناوری

 حوزه گردشگری و میراث فرهنگی: 
اقدامــات الزم جهت گســترش فرصت های شــغلی 
ــوند  ــی می ش ــامل اقدامات ــه ش ــا ب ــن حوزه ه در ای
کــه موجــب گســترش گردشــگران داخلــی و خارجی 
می شــود و ایــن بــه نوبــه خــود منجر بــه اشــتغالزایی 

در ایــن حوزه هــا خواهــد شــد همچــون:
1. ایجــاد زیــر ســاخت ها و بســترهای الزم جهــت 
جــذب گردشــگر از جملــه، زیرســاخت های راه و 
ــی،  ــن تفریح ــی، اماک ــل عموم ــل و نق ــاده ای، حم ج

ــاری و ... ــی، تج اقامت
ــعه  ــت توس ــهیالت الزم در جه ــای تس 2. اعط

زیرســاخت های گردشــگری
3. معرفــی و شناســاندن میراث فرهنگــی و مناطق 
ــف  ــانه های مختل ــق رس ــور از طری ــگری کش گردش

جهــت جــذب گردشــگر داخلــی و خارجــی
گردشـگری  جامـع  طـرح  تدویـن  و  تهیـه   .4
بـرای مناطـق مختلـف گردشـگری کشـور بـه منظور 

گردشـگری توسـعه  جهـت  مـدون  برنامه ریـزی 
5. گســترش امنیــت، قانــون و حفــظ حقــوق افــراد 

و منافــع آن هــا در جهت گســترش گردشــگر
6. جذب سـرمایه گذار بخـش داخلی و خارجی جهت 

گسـترش مناطق نمونه گردشگری و جذب گردشگر 
7. گسترش گردشگری درمانی و سالمت

8. احیــاء و بازســازی اماکــن تاریخــی خصوصــی و 
عمومــی بــه منظــور جــذب گردشــگر

9. اجـرای پروژه هـای عمرانی و خدماتـی در مناطق 
گردشـگری کشـور بـه جهـت حفـظ و توسـعه منابع 

تاریخـی جهـت ایجـاد فرصت های شـغلی

ایجـــــــاد 
فــرصت های شغلـــی 

در هـر کشـوری ایجـاد اشـتغال در گـرو بـه وجـود آوردن فرصت هـای شـغلی مناسـب از سـوی دولـت و 
سـازمان های غیردولتـی اسـت. در حـوزه ی صنایـع دسـتی، بـه خصـوص بـا توجـه بـه  ایـن که یکـی از 
سـنت های دیرینـه در میـان زنان ایرانـی به شـمار می آید، این امـر باید مورد توجه بیشـتری قرار گیـرد. در 

این نوشـته، بـه برخـی راه کارهـا در ایـن زمینـه می پردازیم. 

دیدگاه
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ژیـال زارعـی متولد سـال 1344 و  دیپلم علوم تجربی اسـت، که 18 سـال سـابقه کار در زمینـه ملیله کاری و 
4سـال سـابقه آموزش در اداره صنایع دسـتی به عنوان اسـتاد کار داشـته و در هم اینک به صورت خصوصی 
در کارگاه شـخصی خـود بـه عالقهمنـدان آمـوزش می دهـد. وی نزدیـک 250 نفـر را در طول این سـال ها 

آمـوزش داده و در کارگاه خـود نیـز در کنـار آمـوزش، تولید و فروش انجـام می دهد.

وی در خصـوص دلیـل گزینـش ایـن هنـر می گویـد: 
بـه علـت عالقه منـدی کـه بـه هنرهـای سـنتی داشـتم و 
می خواسـتم این هنر، کـه یکی از اصیل تریـن و هنری ترین 
صنایع دسـتی اسـتان اسـت، را تا جایی کـه می توانم زنده 
نگـه دارم. همچنیـن در ایـن کار خالقیـت و نوآوری هـای 

زیـادی می تـوان انجـام داد. 
خانـم زارعـی نقـش آمـوزش را در هنرهای سـنتی و به 
ویـژه در حـوزه ی کارآفرینـی صنایع دسـتی مهـم ارزیابی و 
تاکیـد میکنـد: با آمـوزش به اقشـار مختلف جامعه بـه ویژه 
بانـوان، از یـک سـو بـه حفظ این هنـر بـزرگ وکهن کمک 
می شـود و از سـوی دیگـر می تـوان آن را گسـترش  داد و 
مانـدگار کـرد. هنر هایـی چون ملیلـه کاری به دلیل سـختی 
کار وعـدم حمایـت، در حـال از بین رفتن اسـت و سـاخت 
کارگاه های آموزشـی وتربیـت کارآموزان به حفـظ آن کمک 
می کنـد. به نظـر وی، ایران کشـوری اسـت که جـای جای 
آن دیدنـی اسـت و می توان هـر منطقـه ای از آن را به عنوان 
یـک فرصت برای گردشـگری بیان کرد.  اما مسـلم اسـت 
بـرای جذب بیشـتر گردشـگران، کـه رونق کسـب و کار در 
حـوزه ی صنایع دسـتی را نیـز در پی دارد، نیاز به پشـتیبانی 
و حمایـت دولـت از هنرمنـدان وکار آفرینـان اسـت. چـون 
افزایـش گردشـگری موجـب افزایـش حضور شـهروندان 
دیگر کشـورها وآشـنایی بیشـتر از با صنایع دستی می شود.

ایـن کارآفریـن در خصـوص چالش هـا و فرصت هـای 
حضـور در عرصه ها و بازارهای بین المللـی و صادرات صنایع 
دسـتی می گوید: بر اسـاس شـرایط اقتصادی و سیاسی که 
کشـور دارد، داشتن حضوری مسـتمر در بازارهای بین المللی 
کاری مشـکل اسـت و نیـاز به تالش فـراوان دارد. رسـیدن 
بـه ایـن هدف عـالوه  بـر همـکاری دولـت، نیاز بـه تالش 
بی وقفـه بـرای رقابـت  بـا محصوالت تولید شـده توسـط 
کشـورهای دیگر دارد. به اعتقاد وی، نام صنایع دسـتی حوزه 
تعریف کننـده مزیتـش اسـت و وسـایل و کاالهایـی کـه با 
دسـت سـاخته می شـود، به خصوص خالقیت، تنـوع، دقت 

با آموزش، صنایع دستی ماندگار می شود و گسترش می یابد

و بی ماننـدی، همـه وهمـه مزیتهایی اسـت کـه محصوالت 
دیگر فاقد آن هسـتند.

خانـم زارعـی بـا تاکیـد بر نقـش و اهمیـت تعاونی هـا در 
گسـترش ایـن صنعـت، معتقـد اسـت، تعاونی هـا می توانند 
فعالیت هـای  بازاریابی چـه در داخل و چه در خارج از کشـور را 
بهینه سـازی کـرده و به عنوان پل ارتباطـی با مصرف کنندگان 
نقـش مهمـی را ایفـا کننـد. وی می گویـد:  زنـان بر اسـاس 
خالقیتـی کـه در کار دارنـد، می تواننـد محصـوالت بهتـر و 
زیباتـری را بیافرینند، اما با توجه به شـرایط جامعه متأسـفانه 
همیشـه با موانع عرضی روبـرو بودند، که یکـی از چالش های 

اصلـی آن ها در  رسـیدن به خواسته هایشـان اسـت.
خانـم زارعـی اولیـن و مهـم تریـن گام بـرای بهبـود 
روش هـای تولیـد کاال و خدمـات در صنایـع دسـتی و نیـز 
کاهش مشـکالت کارآفرینان، به خصوص زنـان، را حمایت 
همه جانبـه دولت و ارایه تسـهیالت به کارآفرینـان، به ویژه 
زنـان جامعـه می دانـد و تشـویق  و تبلیغـات بیشـتر برای 
معرفی صنایع دسـتی در میـان افراد جامعـه را عامل مهمی 
بـرای بهبـود وضعیت صنایـع دسـتی ارزیابی می کنـد. او از 
دولـت انتظـار دارد، بـا حمایت هـای مالی و اجتماعـی، تاثیر 
بیشـتری در گسـترش و ادامـه حیـات صنایع دسـتی  و نیز 

راهیابـی بـه بازارهـای خارجی ایفـا کند. 

مطالعهموردی
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ــوان  ــتآوردهای بان ــی دس ــگاه بین الملل ــن نمایش اولی
ــن  ــی دهمی ــای جانب ــن، از برنامه ه ــد و کارآفری هنرمن
ــت.  ــران اس ــن در ته ــان کارآفری ــن زن ــش انجم همای
ــن  ــی ای ــدف از برپای ــگاه، ه ــر نمایش ــه ی دبی ــه گفت ب
ــوان  ــای بان ــی توانمندی ه ــی و تعال ــگاه، معرف نمایش
ــای صناعــی اســت. ــه هنره ــران در زمین ــن ای کارآفری

فرزانــه خرقانــی می گویــد: بانــوان کارآفریــن 
و هنرمنــد از اســتان های مختلــف کشــور در ایــن 
نمایشــگاه آثــار هنــری خــود را در بیــش از 15 رشــته و 

ــد. ــه کردن ــدگان عرض ــه بازدید کنن ــش ب گرای
از  هنرمنــدی  و  کارآفریــن  بانــوان  هم چنیــن 
و  افغانســتان  اردن،  ژاپــن،  مالــزی،  کشــورهای 

آفریقــای جنوبــی آثــار هنرهــای صناعــی خــود را بــه 
می کننــد. عرضــه  بازدیدکننــدگان 

او می افزایــد: رشــته های هنــر صناعــی کــه در ایــن 
ــه بازدیدکننــدگان عرضــه شــده، شــامل  نمایشــگاه ب
گلیــم، جاجیم، منبــت، معــرق، قلمزنــی، میناکاری،چرم، 
ســرمه دوزی، ملیلــه زنجــان، پارچه بافــی، حصیربافــی، 
ســوزن دوزی، چــاپ روی پارچــه، نقاشــی روی شیشــه 

و آبگینــه اســت. 
بــه گفتــه ی وی، بــرای تقویــت و پشــتیبانی بیشــتر 
ــده در  ــارکت کنن ــد مش ــن و هنرمن ــوان کارآفری از بان
ــان  ــه آن ایــن نمایشــگاه، اجــازه فــروش آثــار نیــز ب

داده شــد.

برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی دستاوردهای بانوان 
هنرمند و کارآفرین ایرانی و پنج کشور خارجی

فرزانه خرقانی
مسوول نمایشگاه

گفتوگو
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خانـم قمرالملوک سـترگ، شـیرزن قشـقایی از ایل دره 
شـوری اسـت، که با عالقه ی بسـیار در زمینه ی گلیم و گبه 

و صنایع دسـتی مرتبـط، فعالیـت و کارآفرینی می کند.
وی عالقـه ی زیـاد به هنـر و صنایـع دسـتی و ایجاد 
خالقیـت و نـوآوری در ایـن زمینه را، عامـل گرایش خود 

بـه این سـمت و سـو عنـوان می کند.
خانم سـترگ نقش آمـوزش را در هنرهای سـنتی و به 
ویـژه در حوزه ی کارآفرینی صنایع دسـتی را بسـیار مهم 
می دانـد، اما معتقد اسـت، کـه آموزش در ایـن زمینه باید 
با حفظ سـنت ها باشـد، تـا بتواند به عنـوان پایه ی اصلی 
کارآفرینـی مانـدگار باشـد. وی بر نقـش و خالقیت های 
بـی نظیر زنـان در حـوزه ی صنایع دسـتی تاکید کـرده و 
می گوید: دسـتگاههای اجرایـی و مردم بایـد از فعاالن و 
تولیدکننـدگان این عرصـه، به ویژه زنـان، که هنرمندانی 

اصیل و واقعی هسـتند، حمایت بیشـتری کنند. 
ایـن کارآفرین با اشـاره بـه وجود چالش های بسـیار 
در حـوزه ی صنایـع دسـتی، به ویـژه برای زنـان، اضافه 
می کنـد: من نیـز در طـول فعالیتـم با مشـکالت زیادی 
روبـرو شـده ام، اما نکته ی مهـم و جالب این اسـت که 
عامل بسـیاری از این چالش ها،سـازمان صنایع دسـتی 
سـابق، پیـش از پیوسـتن به سـازمان میـراث فرهنگی 
بـوده، در حالـی کـه تنهـا وظیفـه اش یـاری و کاهـش 
مشـکالت مـا بوده اسـت.وی حفـظ سـنت ها در تولید و 
ارایـه ی صنایـع دسـتی در ایـران یـک مزیت کـم نظیر 
بـرای جذب گردشـگران خارجـی می داند و بـر ضرورت 

افزایـش کیفیـت این محصـوالت تاکیـد می کند. 
خانم سـترگ تاکید می کند: شرکت در نمایشگاههای 
خارج از کشـور و نیز برپایی نمایشـگاههای تخصصی - 
صادراتـی در داخل و دعوت از فعاالن و بازرگانان خارجی 
حـوزه ی صنایع دسـتی برای حضـور در ایـران، بهترین 
کمکی اسـت کـه دولـت می تواند بـرای گسـترش این 

صنایع انجـام دهد. 

دولت با برگزاری نمایشگاه 
به صادرات و گسترش صنایع دستی کمک کند

انتظارهنرمند قشقایی بافنده ی گلیم و گبه از دولت

مطالعهموردی
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 فلزی
1- دواتگری
2- زمودگری

3- زیور آالت سنتی
4-  ضریح سازی
5-  عالمت سازی

6- قفل سازی
7- قلمزنی

8- کوفته گری )طال کوبی روی فوالد 
و ...(

9- گرگور بافی
10- مسگری

11- مشبک فلز
12- ملیله سازی

13- مینای خانه بندی ) پنجره ای یا 
مشبک(

14- مینای مرصع
15- مینای نقاشی
16- ورشو سازی

 نساجی سنتی 
1- ابریشم بافی                         
2- احرامی بافی                            
3- ارمک بافی                             

4- پارچه های سنتی
       1-4- باشلق

       2 -4- کرباس بافی      
       3 -4- قناویز

       4-4- فرت بافی               
       5 -4- شمد بافی 
       6-4- گزی بافی 

       7 -4- متقال بافی 
       8-4- چفیه بافی
       9-4- جیم بافی

5- برک بافی                               
6- پتو بافی                                 
7- ترمه بافی                                

8-  جاجیم بافی 
        1-8- موج بافی 

        2-8- ماشته بافی 
        3-8- ساچیم بافی 

9- چادر شب بافی                      
10- حوله بافی                            
11- دارائی بافی )ایکات(                 

12-  زری بافی
13- سجاده بافی                           

14- سیاه چادر بافی      
15- شال بافی    

16- شعر بافی                               
17- شک بافی     

18- عبا بافی
19- گلیچ 

20- متکازین
21- مخمل بافی       

مداخله  بافی،  )پن  بافی  نوار   -22
بافی،  خوس  بافی،  کارت  بافی، 
آباد  علی  بافی  نوار  و  بافی  وریس 

کتول(
*  پرده بافی   

* حمام سری    
*  چپری     

* عریض بافی

 دریایی 

1- صنایع دستی دریایی
2- نقاشی روی صدف

مستظرف
1- پاپیه ماشه  

2- تذهیب 
3- تشعیر 

4- جلد سازی 
5- صحافی سنتی 

فرش  طراحی   ( سنتی  طراحی   -6
و... (

7- قطاعی ) کاغذ و پارچه( 
8- کاغذ سازی دستی  

9- نقاشی سنتی دیواری
10- نقاشی سنتی روی استخوان

11- نقاشی قهوه خانه ای  
12- نقاشی گل و مرغ

13- نقاشی الکی
ایرانی،  )نقاشی  نگارگری   -14

مینیاتور(

 چوبی 
1- احجام چوبی سنتی )پیکر تراشی(

2- ارسی سازی
3- بامبو بافی

4- ترکه بافی )ارغوان بافی، مروار 
بافی، چم بافی(

5- چیق بافی
6- حصیر بافی )بوریا بافی، بادبزن 

بمپور(
7- خاتم کاری

8- خراطی
9- سازهای سنتی

10- سوخت روی چوب
11- قواره بری  

12- کپو بافی
13- کنده کاری روی چوب

14- گره چینی
15- محرق چوب
16- مشبک کاری
17- معرق چوب  

18- معرق منبت
19- منبت چوب  
20- نازک کاری  

21- نقاشی روی چوب

آبگینه
1- آئینه کاری

2- تراش شیشه
3- شیشه حرارت مستقیم 

4- شیشه گری فوتی
خانه  شیشه  یا  شیشه  معرق   -5

بندی
6- نقاشی پشت شیشه
7- نقاشی روی شیشه

8- همجوشی شیشه

 رودوزی های سنتی
1- آجیده دوزی )الیه دوزی(

2- آئینه دوزی
3- بلیش دوزی )قزاق دوزی(
4- پته دوزی )سلسله دوزی(

5- پولک دوزی
6- پیله دوزی

 بافته های داری و زیراندازها 
1- پالس بافی                    
2- زیلو بافی                        

3- قالی بافی )گل برجسته، خرسک، 
دورویه ( 

        1-3- گبه
4- انواع گلیم 

        1-4- گلیم )مسند، دورو، ساده(

رشتههای
صنایعدستی
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        2-4- گلیم گل برجسته 
        3-4- گلیم ورنی )سوزنی(
        4-4- گلیم شیریکی پیچ 

        5-4- سفره کردی 
        6-4- مفرش 

        7-4- رند 
* اجاق قراقی 

* جل اسب                       
* خورجین بافی 
* سرانداز بافی 

* نمد مالی

ــه  ــته ب ــنتی وابس ــه های س پیش
ــتی ــع دس صنای
 1- ابریشم کشی

2- دباغی سنتی
3- رفو گری

4- رنگرزی گیاهی
5- گالبتون سازی

6- ملقمه فلز
7- تسمه دوزی                         

8- تفرشی دوزی 
9- چهل تکه دوزی )خاتمی دوزی، 

لندره دوزی(
10- خوس دوزی                         

11- دانه دوزی
12- ده یک دوزی )برجسته دوزی(     

13- پریواردوزی  
14- زرتشتی دوزی )گبردوزی(        
15- زرک دوزی                           
16- زغره دوزی                          
17- ستاره دوزی                        
18- سرافی دوزی                         

19- سرمه دوزی                   
دوزی،  )چشمه  دوزی  سکمه   -20

درویش دوزی، ژوردوزی(
21- سکه دوزی )اشرفی دوزی(  

22- سوزندوزی اصفهان )گلدوزی و 
گندمی دوزی(

23- سوزندوزی بلوچ
24- سوزندوزی سیستان )خامه دوزی، 

سیاه دوزی و  ابریشم دوزی(
)سیاه  ترکمن  سوزندوزی   -25

دوزی ترکمن(                   
)منگوله دوزی،  شرابه دوزی   -26

آویزه دوزی(   
27- شمسه دوزی                       
28- صدف دوزی                       

29- قالبدوزی اصفهان
30- قالب دوزی رشت                

دوزی،  )فتیله  دوزی  قیطان   -  31
مغزی دوزی،  یراق دوزی(

32- کتیبه دوزی                         
33- کردی دوزی                          

کمه  دوزی،  )کمان  دوزی  کم   -34
دوزی(       

35- گالبتون دوزی )بادله دوزی(       
36- النه زنبور دوزی

37- مخمل دوزی
38- مرصع دوزی )سنگ دوزی(

39- مروارید دوزی
40- مضاعف دوزی

41- ملیله دوزی
42- ممقان دوزی

43- منجوق دوزی
44- نقده دوزی

45- نقش دوزی
46-نواردوزی

47-نخ ریسی سنتی

پوشاک سنتی 

1- البسه محلی  
2- بافتنی های سنتی )کاله ، جوراب 

و ...(
3- برقع

4- پای پوشهای سنتی
        1-4- آجیده دوزی، تخت کشی

        2-4- گیوه چینی
        3-4- رویه بافی گیوه

        4-4- گیوه دوزی 
        5-4- گیوه بافی 

        6-4-  چاروق دوزی
        7-4-  چموش دوزی

5- پوستین دوزی
6- چوقابافی )چوغابافی(

7- عروسک بافی 
8- قالب بافی

9- مجسمه های محلی )مومی(

نویسـنده ی کتـاب، دکتر حسـین یاوری، 
پژوهشـگر و کارشـناس بین المللـی صنایع 
در  دانشـگاه  اسـتاد  و  بین المللـی  دسـت 
رشـته های گوناگون هنـری، از جمله صنایع 

است. دسـتی 
در ایـن کتـاب، که چـاپ دوم و ناشـر آن 
انتشـارات سـیمای دانش اسـت، نویسنده 
حاصـل بیـش از چهل سـال تجربـه ی خود 
را در زمینه هـای کاری و شـغلی در سـازمان 
صنایع دسـتی ایـران، پژوهـش در عرصه ی 
صنایع دسـتی و تدریس در این رشـته را به 
صـورت مختصـر و مفیـد در 120 صفحه به 

نگارش درآورده اسـت.
در ایـن کتـاب، خواننده با مناسـب ترین 
مـواد اولیـه، کامـل تریـن شـیوه ی تولیـد، 
رعایـت بایدهـا و دوری جسـتن از نبایدهـا 
و نیـز محاسـن و مشـکالت تولیـد هنرهای 

صناعـی آشـنا می شـوند.
کتاب در 11 فصل نگارش شـده و افزون 
طبقه بنـدی  و  ویژگی هـا  هـا،  تعریـف  بـر 
صنایـع دسـتی ایـران، در خصـوص انـواع 
زیراندازهـا، پارچه هـای دسـتباف، چاپ های 
سـنتی، سـفال و سـرامیک، انواع و اقسـام 
شیشـه های دسـت سـاز، محصوالت فلزی، 
و  اسـتاندارد  چـوب،  بـا  مرتبـط  هنرهـای 
کارشناسی آثار نقاشـی ایرانی و محصوالت 
مینـاکاری و الکـی و روغنـی مطالـب مفید و 

کارشناسـی ارایه شـده اسـت. 
از  زیبـا  و  بسـیار  نگاره هـای  همچنیـن 
نفیـس تریـن آثـار صنایـع دسـتی زینـت 

بخـش ایـن کتـاب اسـت.

معرفیکتاب
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خانـم نعیمی از سـال 1380 توانسـته براي حـدود 300 
نفـر امکان اشـتغال خانگـي پایدار همـراه با تولیـد انبوه در 
شـهرهاي تهران و رشـت و انزلي ایجاد کنـد. همچنین در 
کنار فعالیت های آموزشـي و تولیدي، نمایشـگاه متعددی در 
شـهرهاي مختلف برپا کرده، که حاصل تـالش وی در طول 
این چند سـال برپایي 22 نمایشـگاه فردي و 76 نمایشگاه 

است.  جمعي 
وی بـه دلیل فعالیـت گسـترده در زمینه های آموزشـي و 
اجتماعـي از طریـق امور بانوان اسـتانداري برگزیده شـد و 
پـس از گذرانـدن آموزش های الزم توسـط خانـم صابر به 

عضویـت انجمن زنان مدیـر کارآفریـن درآمد.
وی در پاسـخ به این سـوال که چرا ایـن کار را برگزیده، 
می گویـد: از همـان دوران کودکـي می دیدم کـه زنان بومي 
بـا حصیر بافـي می توانند نیاز هـای خـود و خانواده خـود را 
تامین و از این طریق حتي مشـکالت  خـود را برطرف کنند. 
امـا وقتـي بـزرگ تر شـدم، بـا ورود انـواع موکـت و فرش 
ماشـیني، این هنـر اصیل و سـنتي کامال ازبین رفـت و این 
انگیـزه در مـن تقویـت شـد، که با تـالش و خالقیـت خود 
هـم هنرهاي سـنتي را زنده کنم و هـم از این طریق زمینه ی 
اشـتغال خانگـي بانـوان را حتـي در زندگي مـدرن امروزی 
فراهـم سـازم. بـه نظر مـن اشـتغال خانگـي در حـوزه ی 
هنرهـاي سـنتي، به ویـژه دوخت های سـنتي، عـالوه بر آن 
که با روحیه بیشـتر زنان جامعـه ما سـازگاري دارد، نیازمند 
جـا و مکان خـاص و هزینه باال هم نیسـت. تولیـد این نوع 

محصـوالت عـالوه بـر زنده کـردن سـنت هـا، می تواند با 
نـواوري، خالقیت و بـا کیفیتي عالي همراه باشـد.

خانـم نعیمـی بـا مهـم توصیـف کـردن نقـش آموزش 
در هنرهـاي سـنتي، بـه ویـژه در حـوزه کارآفرینـي صنایع 
دسـتي، تاکیـد می کند: امـروزه آمـوزش در زمینـه هنرهاي 
ایـن  سـنتي نقـش اساسـي را در زنـده نـگاه داشـتن 
سـنت ها در زندگـي مـدرن امـروزی ایفـا می کند. چـرا که 
در زمان های گذشـته هنرهاي سـنتي به عنـوان منبع اصلي 
درآمـد بسـیاري از خانواده هـا محسـوب می شـد و نسـل 
بـه نسـل در بیـن مـردم رواج داشـت. امـا امروزه بـه دلیل 
نـوع زندگـي متفـاوت و رواج زندگي ماشـیني، ایـن هنرها 
بـه دسـت فراموشـي سـپرده شـده، که بـا آمـوزش آنها و 
ایجـاد خالقیت و نـواوري در تولید  و در نظر گرفتن سـلیقه 
و نیازهـای مـردم می توان به هنرهاي سـنتي وحتـي ایجاد 

اشـتغال و کارآفرینـي پرداخت.
وی در خصـوص چالش هـا و فرصت هـای حضـور در 
عرصه هـا و بازارهـاي بین المللـي و صادرات صنایع دسـتي 
می گویـد: عملکـرد اتحادیه هـای صنایع دسـتي اسـتان ها 
و نیزعملکـرد اتحادیه کشـوري و اعتماد سـازي اتحادیه ها 
بـراي صنعـت گـران صنایـع دسـتي در این زمینـه نقش 
اساسـي را ایفـا می کنـد. ایـن اتحادیه هـا بایـد بـا  خرید 
محصـوالت با کیفیـت و متفـاوت از صنعتگـران و پرداخت 
بـه موقع دسـتمزدها، انگیـزه ی تولید محصـوالت بهتر وبه 
روز را در میـان آنهـا ایجـاد کـرده و با شناسـایي و حمایت 

صنایع دستی با روحیه ی زنان ایرانی سازگار است

زنان جامعه ما نقش بنیادین در 
زنده کردن و بقاي هنرهاي سنتي ایفا می کنند

خانـم نیـره نعیمي گورابي، کارآفرینی اسـت، که از 13 سـالگي شـروع به کار کـرده و از همان زمـان مصمم بوده، 
بـر اسـاس نیاز خود و خانـواده اش بتواند با نـوآوري، خالقیت و کیفیت، که برایش بسـیار مهم بـود، کار کند. وی 
به تولید انواع لبـاس، کیف،کفش، جلد قرآن،آلبوم،سـاعت منزل،زیرانداز،روتختي،پرده،سـرویس اتاق و پذیرایي 
رو آورد و از سـال 1360 نیـز بـه صـورت حرفـه ای وارد بـازار کار شـد. وی عالوه بر تولید محصوالت خـود، به امر 
آمـوزش هنرجویـان و مریبـان هنري نیز اهتمام ورزیـده و تا به امروز توانسـته  حدود 14 هزار هنرجـو را در زمینه 
هنرهـاي سـنتي آمـوزش دهـد. ایـن امر موجـب تولید بیشـتر و با کیفیت تـر در زمینه هنرهاي سـنتي بـه ویژه 
رودوزي های سـنتي شـده و عالوه بـر تولید و صادرات محصوالت تولیدي شـرکت، که قابل رقابت با کشـورهاي 

چیـن و هند اسـت، بـه کشـورهاي دیگـر، از واردات این محصوالت به کشـور نیز تا حـدودي کم کند. 

نیره نعیمي گورابي

مطالعهموردی
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از هنرمنـدان توانمنـد  این عرصـه و تکیه بـر خالقیت این 
افـراد، خـود نیز به ارایـه الگوهاي مناسـب در زمینه ی تولید 
هنرهـاي  سـنتي بپردازننـد تا عـالوه بـر بازارهـاي داخلي، 
بازارهـاي خارجـي و بین المللـي نیـز خواسـتار محصوالت 

تولیـدي سـنتي  و جهان پسـند ایراني باشـند.
خانـم نعیمـی با بیان این کـه، رقابت سـالم  در هر زمینه 
موجـب شـکوفایي هـر نـوع اسـتعدادي می شـود، تاکیـد 
می کنـد: در زمینـه هنرهـاي سـنتي نیـز بـازار رقابتي بین 
تولید کننـدگان، عالوه بر شـکوفایي بسـیاري از اسـتعداد 
هـا، ایجاد انگیزه بـراي کار و تولید و ایجاد اشـتغال، موجب 
رونـق ایـن بازارهـا و همچنیـن عرضـه محصوالت نـو و با 
کیفیـت مطابـق عالقه های مـردم و تولید محصـوالت با در 

نظـر گرفتن سـلیقه ی آنها می شـود. 
بـه گفته ی ایـن کارآفرین، صنایع دسـتي و گردشـگري 
دو امـر جـدا ناپذیـر از هـم محسـوب می شـوند، چراکـه 
رونـق صنایع دسـتي هر منطقه بـه میزان بازدیـد کنندگان 
و گردشـگران مربوط می شـود. هر قدر گردشـگري منطقه 
پررونق تر باشـد، میزان آشـنایي گردشـگران دیگـر نیز از 
آن منطقه بیشـتر شـده و موجب تولید بیشتر صنایع دستي 
آن منطقـه بـراي عرضه بـه بازار تقاضا می شـود. از سـوی 
دیگـر نیـز بـا ارایه غذاهـاي محلـي و صنایع دسـتي بومي 

می تـوان بـه رونق گردشـگری کمـک کرد.
بـه نظر خانم نعیمـی، زنان جامعـه ما نقـش بنیادین در 
زمینـه ی زنده کـردن و بقاي هنرهاي سـنتي ایفـا می کنند. 
چراکـه حضـور این افـراد در زمینـه آموزش، تولیـد و ایجاد 
اشـتغال خانگي و حتي بازاریابي محصوالت سـنتي نقشـي 
انکار ناپذیر اسـت. مشـارکت زنان در حوزه صنایع دسـتي 
می توانـد موجـب رونـق فـروش محصـوالت در بازرهـاي 
داخلـي و نیز افزایـش صدور این محصوالت به کشـورهاي 
خارجـي و و حتـي عرصـه محصـوالت بـه نمایشـگاه های 

خارجي شـود. 
وی بـا اشـاره به مشـکالتی کـه در طـول فعالیـت خود 
بـا آنهـا روبـرو بـوده، می گوید: شـرکت ما تولیـدات خوبي 
دارد، امـا میـزان شـناخت بازاریـان وکسـبه از محصوالت 
تولیدي شـرکت بسـیار اندک اسـت، کـه یاري مسـووالن 
دسـت انـدرکار را بـراي حمایـت از ما می طلبـد . همچنین 
امیدواریـم در زمینـه ی برگـزاري نمایشـگاه های بـزرگ در 
سـطح بین المللـي با مـا همکاري هـای الزم صـورت گیرد.

خانـم نعیمی اعتقـاد دارد: تولیـد کاال، آمـوزش کاربردي 
و حرفـه ای بـه هنرجویـان و تولیـد کننـدگان حـرف اول را 
مي زنـد، به گونـه ای که اگـر تولید کننـدگان آمـوزش الزم 

و کافـي  را در ایـن زمینه نبیننـد، در کلیـه حوزه های صنایع 
دسـتي تولید محصـوالت با کیفیـت هرگز ممکـن نخواهد 
بـود. همچنیـن باید تولیـدات با کیفیـت و درجه یـک براي 
فـروش به بـازار عرصـه شـده و از ورود محصـوالت درجه 
پاییـن بـه بـازار خـودداري کـرد. زیرا کـه این امـر موجب 
کاهـش انگیزه بـراي خریـد و در نتیجه کاسـتن تولید آنها 
می شـود.ضمن آن کـه باید با توجه به نوع هنرهاي دسـتي، 
بسـته بندي مطلوب و باکیفیت بـرای همان محصول در نظر 
گرفته شـود، که براي صـدور آنها، چـه در بازارهاي داخلي و 
چـه در بازارهاي خارجي نقش بسـیار مهمـي را ایفا می کند.

او نیـز همانند دیگـر کارآفرینان، نقش دولت در توسـعه 
آمـوزش دولتـي، به ویـژه بـراي افراد کـم درآمـد جامعه را 
بسـیار موثر می دانـد و می گویـد: با گسـترش آموزش های 
دولتـي، که منجر بـه پرداخت هزینـه کم می شـود، افراد به 
یادگیـري این هنرها براي توسـعه کسـب و کار خود تمایل 
نشـان داده و ایـن امـر موجـب رونق اشـتغال خانگـي و در 
نتیجه صرف هزینه کم و تولید محصـوالت ارزان و باکیفیت 
بـراي ارایـه بـه بـازار می شـود. ینایرایـن در کنـار ایجـاد 
اشـتغال خانگي، نبایـد از نقش دولـت در زمینه ی حمایت از 
صنعـت گران صنایع دسـتي غافل شـد، که ایـن حمایت ها 
می توانـد به صـورت خرید از ایـن افـراد و اختصاص منابع 
مالـي و تسـهیالت به ایـن صنعت گـران براي شـکوفایي 

اسـتعدادهاي آنها در حوزه صنایع دسـتي باشـد.
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ــه  ــم صالحــی زاده،  صنایــع دســتی منحصــر ب خان
ــتي  ــای توریس ــو و  جاذبه ه ــک س ــي از ی ــرد  ایران ف
ــود  ــراوان و وج ــر ف ــر بک ــا، مناظ ــا، دری ــر، کوهه کوی
ــار باســتاني   ــز آث ــران و نی ــه در ای فصل هــای چهارگان
دوران مختلــف از هــزاران ســال پیش تاکنون  از ســوی 
دیگــر را عامــل مهمــی در پیونــد صنعــت گردشــگری 
ــرای جــذب گردشــگران  ــران ب ــع دســتی ای ــا صنای ب

ــد. ــی می دان خارج
وی کمبــود منابــع مالي و اعتبــاري بــرای کارآفرینان، 
بــه ویــژه زنــان کارآفریــن را از مهــم تریــن مشــکالت 
ــد:  ــد و می گوی ــا می دان ــش روی آنه ــای پی و چالش ه
زنــان فعــال در حوزه هــای مختلــف، بــه ویــژه صنایــع 
ــت  ــوط حمای ــای مرب ــرف ارگان ه ــر از ط ــتی، اگ دس
ــور  ــادی کش ــرفت اقتص ــد در پیش ــوند ، می توانن ش

ــن  ــا متاســفانه ای ــد باشــند. ام ــذار و مفی بســیار اثرگ
حمایــت هــم اینــک وجــود نــدارد و خــود مــن  بــراي 
ــار  ــا کاري دچ ــدي مین ــتي تولی ــع دس ــروش  صنای ف

مشــکل هســتم.
ایــن کارآفریــن بــا بیــان ایــن مطلــب کــه،  کیفیــت 
ابــراز  حــرف اول را در صنایــع دســتی می زنــد، 
ــرای اســتاندارد  ــدواری کــرد، گام هــای مناســبی ب امی

ــود.  ــته ش ــع برداش ــن صنای ــردن ای ک
وی نقــش تعاونی هــا در کوتــاه کــردن دســت 
واســطه ها را بســیار موثــر ارزیابــی می کنــد. همچنیــن 
وعتقــد اســت کــه بســته بنــدی و عرضــه کاال به بــازار 
داخــل و خــارج مشــکالت فراوانــي دارد، کــه بایــد بــا 
ــاالن  ــت فع ــی و هم ــب دولت ــتگزاری های مناس سیاس

اقتصــادی از میــان برداشــته شــود. 

تالش و پشتکار و عشق به میناکاری عامل موفقیتم بود

امیدوارم میناکاری را زنده نگه دارم و گسترش دهم

خانـم منیر صالحـي زاده، یک از فعـاالن کارآفرین در حوزه ی  میناکاری اسـت. او که موفقیت خـود را مرهون 
تـالش و پشـتکار در رشـته ی مینـا کاري و نیز  عالقه شـدید به این هنر اصیـل ایرانی می داند، امیدوار اسـت 
بتوانـد گام هـای موثری در زنده نگاه داشـتن و گسـترش مینـاکاری بـردارد. وی با تاکید بر اهمیـت آموزش، 
بـه ویـژه در حوزه ی صنایع دسـتی معتقد اسـت، آموزش صنایع دسـتي با کیفیت اسـتاندارد ارایه نمي شـود 

و بـه گونـه ای می توان گفت نظـارت خاصی نیـز در این خصوص وجـود ندارد. 

منیر صالحي زاده

مطالعهموردی
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ــوع توصیفــي  روش تحقیــق در ایــن پژوهــش، از ن
ــاي  ــي پیامده ــدف بررس ــا ه ــه ب ــت ک ــي اس - تحلیل
توســعه مشــاغل خانگــي در حــوزه هنرهــاي صناعــي ،  
بــا اســتفاده از پرسشــنامه همــراه بــا مصاحبــه انجــام 
شــد. جامعــه آمــاري پژوهــش تعــداد 40 نفــر از  فارغ 
ــان  ــگاه کاش ــتي دانش ــع دس ــالن  زن صنای التحصی
اســت.  بــه منظــور  ارائــه دســته بندي دقیــق از اثــرات 
ایجــاد شــده از روش تحلیــل عاملــي اســتفاده گردیــد 
و  نتایــج بــا کاربــرد نــرم افــزار SPSS مــورد تجزیــه 

و تحلیــل قــرار گرفــت. شــاخص KMO در حــد بــاالي 
0.8 اســت کــه نشــانگر کفایــت نمونــه گیــري بــراي 

انجــام  تحلیــل عاملــي اســت.
نتایــج بــه دســت آمــده  ازتحلیــل عاملــي صــورت 
گرفتــه بیــان مــي کنــد آثــار  ایجــاد شــده  بــا تأثــر  
ــرد و  ــرایط تج ــکونت، ش ــل س ــد مح ــي مانن از عوامل

ــر اســت. ــي و ... متغیی تأهــل، تمکــن مال
واژگان کلیدی:
تحلیل عاملي، شغل، فارغ التحصیالن، هنرهاي صناعي.

تحلیل وضعیت شاغلین فارغ التحصیل 

هنرهاي صناعي

هنرهـاي صناعـي تبلـور عینـي فرهنـگ و مظاهر هنـري و از نـوع هنرهـاي کاربـردي و مردمي بـا طرحها و 
اصالتهـاي ویـژه خـود،  همیشـه چون عاملـي مهم و اساسـي در پیکـره اقتصادي ایـران مطرح بوده اسـت. 
بـا توجـه  بـه جایـگاه هنرهـاي صناعي به عنـوان دومیـن عامل رشـد تولیـد ناخالص ملـي و همین راسـتا 
سیاسـتهاي حمایتـي و هدایتـي گسـترده اي در زمینـه توسـعه هنرهاي صناعي صـورت پذیرفته اسـت که  
طبیعتـاً توسـعه آن، اثـرات متفـاوت و قابـل توجهـي بر جـاي مي گـذارد. با توجـه به پیچیدگـي و همچنین 
گسـتردگي فعالیـت هـا در حوزه هنرهـاي صناعي  اثـرات ناشـي از آن نیز ابعاد به هم پیوسـته ي بسـیاري 
دارنـد کـه باید در مطالعه توسـعه اینگونه مشـاغل به آن ها توجه شـود. آگاهـي دقیق از اثرات ایجاد شـده و 
شـدت و ضعـف آن در هر یـک از ابعاد برنامه ریزان را قـادر خواهد کرد برنامه اي متناسـب و بهینه براي رفع 

نقـاط ضعـف و تقویـت نقاط قـوت ارائـه نمایند و ضریـب موفقیت اینگونه مشـاغل را ارتقـائ دهند.

خالصهمقاله

مهندس ربابه خاتون پیله فروش 
دکترصدیقه کیاني
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خالصهمقاله
فرزانه سلیمانی نیسیانی /   دانشجوی دکتری پژوهش هنر

دانشکده هنر دانشگاه شاهد
 بررسی و شناسایی مؤلفه های مؤثر بر 

توسعه کسب و کار در حوزه هنرهای صناعی
صنایع دستي از شاخص ترین دستاوردهاي فرهنگ و تمدن 
هر قوم و ملتي است که با وجود انواع و گونه هاي مختلف آن داراي 
ویژگي و قابلیت هاي منحصر به فردي از جمله؛ قابلیت ایجاد و 
توسعه در مناطق مختلف )شهرها، روستاها و سایر جوامع بشری(، 
عدم نیاز به سرمایه گذاري کالن )با وجود دارا بودن ارزش افزوده 
زیاد در مقایسه با صنایع دیگر(، تأمین قسمت عمده مواد اولیه 
مصرفي آن از منابع داخلي، و عدم همانندي و تشابه فرآورده هاي 
تولیدي آن با یکدیگر است. به طوري که این هنر- صنعت در اهم 
برنامه پنج ساله توسعه و چشم انداز بیست ساله کشور قرار گرفته و 

داراي روزشمار بین المللي )بیستم خرداد( است.
     در حال حاضر درآمد حاصل از صادرات جهاني صنایع دستي 
به رقمي حدود سیصد میلیارد دالر نزدیک شده است. ولي سهم 
ایران    با وجود بیش از دویست و پنجاه رشته متنوع هنرهاي 
سنتي و صنایع دستي در بازار جهاني درصد بسیار ناچیزي است. 
این در حالي است که کشورهاي مثل چین و هند و حتي پاکستان 
و تایلند نیز در این راه از ایران پیشي گرفته اند. هر چند تالش هاي 
متعددي جهت حفظ و احیاي دستاوردهاي صنایع دستي کشور 
صورت گرفته است، ولي به دلیل گستردگي نقش و جایگاه آن 
در ابعاد مختلف فرهنگي، اجتماعي، و اقتصادي که عزم ملي دو 
چندان را مي طلبد، هنوز با چالش هاي وسیعي به خصوص در حوزه 
کسب و کار  بازارهاي داخلي و خارجي فعاالن آن رو به روست. 
حضور کمرنگ هنرهاي سنتي و صنایع دستي در نمایشگاه-هاي 
بین المللي، فقدان بسته بندي مناسب، حضور روزافزون محصوالت 
تقلبي بي کیفیت و ارزان چیني و تصاحب بازار محصوالت داخلي 
توسط آنان، گراني مواد اولیه صنایع دستي، نبود شرایط مناسب 
همچون بازاریابي و تبلیغات مؤثر برای تولید محصولی با کیفیت 
و جذاب برای گردشگر و سطح ناهموار زندگی و رفاه اجتماعی 
هنرمندان و صنعتگران این حوزه به مرور زمان باعث شده است که 
تولید صنایع دستي در ایران دیگر مقرون به صرفه نباشد و هنرهاي 

اصیل ایراني در مهد آفرینش خود منسوخ شوند.
     این پژوهش بر آن است تا با شناسایي حوزه هاي اصلي 
هنرهاي صناعي و بازبیني وضع موجود هریک از آنها، نقش هاي 
تا عوامل و  را بررسي و شناسایي کند  تاثیرگذار جامعه هدف 
مؤلفه هاي اساسي در توسعه کسب و کار هنرهاي اصلي صناعی 
را تحت چارچوبي مشخص تنظیم کند. بدین منظور اطالعات 
الزم براساس یافته هاي کتابخانه اي و میداني، با استفاده از روش 
پژوهش توصیفي و تحلیلي از نوع کیفي و کمي جمع آوري مي شود. 
شایان ذکر است، در بررسی تکمیلی از روش دلفی نیز به منظور 
کسب نظرات صاحب نظران و فعاالن حوزه هنرهای صناعی استفاده 

شده است.
واژگان کلیدی:
هنرهای صناعی،توسعه ،کسب و کار هنر، صنایع دستی 

دکتر مهین )لیلی( سهرابی نصیرآبادی
استادیار دانشگاه الزهرا

جوهره و ماهیت کارآفرینی زنان و صنایع دستی
مباحث»صنایع دستی، کارآفرینی و زن« به لحاظ ماهوی دارای خصوصیت 
ویژه ای هستند که از عنصر بنیادین و مشترک »خلق وآفرینش«حاصل شده 
است. این جوهره»ارزش آفرین« فراتر از آفرینِش وجوه مادی، بلکه خلق 
وجوه معنوی است. ارزش های معنوی ای چون تعهد و وفای به عهد،فداکاری 
وازخود گذشتگی، انس و الفت، عالقه و پشتکار، مسئولیت پذیری و رهبری، 
خالقیت و پایبندی به اهداف و پرانرژی.... . این همه ارزش هایی هستند که نه 
تنها از سرمایه های درونی موجودی بهره مند از عطیه الهی، بنام »زن«است، 
بلکه به عنوان اصول صنفی و زیربنای اخالقی »صنایع دستی« نیز می باشند، 

که صد البته هسته های اصلی»کارآفرینی«هم هستند. 
بدین تعبیرهرسه، مسئول وموجب هدایت فکری،اعتقادی وعاطفی جامعه 
هستند که به پرورش نسل های مستعد می پردازند و خود درعین حال در فضای 
فکری، فرهنگی، دینی و اجتماعی خاص پرورش می یابند.به عبارتی هرسه عامل 
مورد بحث، به صورت تک به تک، معرف و سازندگان »سبک زندگی« هستند که 
هویت فرهنگی و اجتماعی یک جامعه را نشان می دهند، یکی در حوزه خانواده و 
یکی در حرفه و پیشه وری ودیگری در توسعه اقتصادی. لذا بدیهی است وقتی 

بصورت متفق درکناریکدیگر فعالیت می کنند نتیجه صد چندان می شود.
عرصه ای  آفرینان  ارزش  دستی«  صنایع  حوزه  کارآفرین  »زنان 
هستند که ذات هنری و سنتی بودن آن)هنرسنتی( ،خالقیت و نوآوری، 
را در کنار ارزشهای فرهنگی و هویتی بومی و ملی عرضه می دارد والبته 
فراهم  کارهنری  افزوده  ارزش  ازقبِل  را  توجهی  قابل  اقتصادی  بهره 
می آورد. این فرضیه ای است که نوشتار حاضر به عنوان یک پژوهش 
نظری بنیادی در پی اثبات و اظهار ادلة آن است.در این رابطه مطالعه 
کتابخانه ای و میدانی - مشاهده ای طریق راه پژوهش شده و به مدد 
استدالل استقرایی از مسیر توصیف و تحلیل نتایج زیر حاصل شده است. 
شایان ذکر این پژوهش مبتنی برتئوری  »نظریه فرهنگ کارآفرینی 
پارسنز«، جامعه شناس شهیر آمریکایی است که نظریه های خود را در چهار 
نظام زیستی، فرهنگی، نظام اجتماعی و دینی بیان کرده است، و توسعه فرهنگ 
خالقیت و ابتکار را محصول نظام اجتماعی و تحت تاثیر نهاد خانواده و مدرسه 

a 30-member working group mandated by the Rio+20 
Outcome Document to present a proposal on a set of SDGs. 
The strategic policy being developed asks companies to 
support a set of core values by aligning their strategies with 
ten universally accepted principles in the area of human 
rights, labour,environment and anti-corruption to help 
ensure that markets, commerce,technology and finance 
advance in ways that benefit economies and societies 
everywhere.
There is little doubt that this focus will be attractive for 
those 
involved in handicrafts in Iran. Opportunities to work with 
the wider world in the exchange of ideas, materials and 
commodities, in tourism,in handicraft exports, is exactly 
what the SDGs will promote. This paper will argue that 
with so much indigenous knowledge within Iran,the country 
could well take a lead in putting the SDG rhetoric into 
practice.
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Dr Gari Donn
Executive Director

UN House Scotland
and Director of Post Graduate Programmes in 

International Education

 The Importance of the new 
  Sustainability Development Goals

to  support 
Women›s Handicrafts in the International Field

Over the past decade the UN and international 
organisations have
focused attention on the Millennium Development 
Goals (MDGs). These are now being superceded by 

Sustainability Development Goals (SDGs).
It is fitting for the Conference on Women›s 
Handicrafts to meet in
Tehran in 2014, just as the SDGs are being 
delineated. For these goals direct our attention not 
at mega, global, projects but rather at the importance 
of the sustainability through the local. Through 
local endeavour, it will be suggested, communities 
can work together to develop coherent action for 
sustainable development.
In fact there are three strands to Sustainable 
Development, the social, the environmental and 
economic. This presentation will argue
that Iran, now at a crucial point in its relations with 
other countries in the region, in the Middle East and 
globally, is in a very good position to take heed of the 
SDG debate and to generate effective action.
At the level of the UN there has been established 

می داند که در پرتو آن، انگیزه کنشگران برای به عهده 
گرفتن نقشهای تولیدی باال می رود. در همین خصوص باید 
به شیوه جامعه پذیری، میزان رشد و انسجام شخصیت، 
استقالل فردی، طرز تلقی از کار در جامعه، سخت کوشی، 

پشتکار و وقت شناسی اشاره کرد. 
افراد خالق و نوآور این عرصه نه برای پاداش بلکه بدلیل 
دست یافتن به بینش و هدف خود برانگیخته می شوند و 
می توانند گامهای الزم برای تبدیل ایده یا اندیشه به واقعیت 
را تدوین و اجرا نمایند. آنها اهل عمل بوده و منتظر صدور 
مجوز شروع نمی مانند؛ چرا که دغدغه و شور وهیجان 
فعالیت هنری چنین است و موجب می شود که کارآفرین 
صنایع دستی از کاراحساس رضایت کند و به دستاوردهای 
نوآورانه  خود ببالد. این اساس کارآفریني است، یعنی 
عمل گرایی و تشخیص و شکار فرصت ها و نوآوري در 
واقع  جوهره ناب  کارآفریني است که در بطن فعالیت هنری 

صنایع دستی نیز وجود دارد. 
از سوی دیگر کارآفریني ویژگي اي نیست  که درهمه 
باشد و اغلب این خانواده ها هستند که کارآفرین پرورش 
می دهند، همانطور که در بسیاری موارد آموزش هنرسنتی و 
صنایع دستی بصورت موروثی و یا به طریق استاد-شاگردی 
از سنین کودکی آغاز می شده است.کارشناسان معتقدند 
که کارآفرینی از تجربیات زندگی در محدوده خانواده و 
فرهنگ سرچشمه می گیرد و لذا زن در نقش مادر می تواند 
نقش مهمی را در امرآموزش فرزندان ایفا کند. مادر بودن 
و همسرداري و پرورش انسان هایی کارآفرین واشتغاالت 
آموزشي با نقش تربیتي زنان هم سنخ و مناسب است، آنها 
مي توانند تجربیات تربیتي و آموزشي محیط خانواده را از 
طریق آموزش به نسل جدید منتقل سازند و این انتقال با 

پذیرش و وجاهت بیشتري همراه است. 
واژگان کلیدی: 
کارآفرینی ، صنایع دستی، زنان.

علی رضا خواجه احمد عطاری
دکترای پژوهش هنر و عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان

بدرالسادات حکیمیان
کارشناسی ارشد مرمت آثار و عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان
 وضعیت کسب و کار زنان بافنده فرش اصفهان 

هنرایران در مغرب زمین به مدت چند قرن بیش از هرچیز به قالي ایراني 
نامبردار و شناسا بوده است. آثاری که از دوره صفوی در زمینه فرش در 
موزه های دنیا وجود دارد نمایانگر اوج پیشرفت هنر فرشبافی در ایران عصر 
صفوی است. اصفهان به عنوان یکی از شاخص ترین شهرهایی که هنر 
فرشبافی از دوره شاه عباس در این شهر رونق دارد مطرح و مورد توجه 
بوده ، به گونه ای که تاکنون فرشبافی در اصفهان یکی از هنرهای مهم و 

قابل توجه بوده است. 
در این میان با توجه به فضای فکری و فرهنگی حاکم بر اصفهان بافت 
و  در جای جای شهر  می گیرد.  بافنده صورت  زنان  توانای  بدست  فرش 
استان اصفهان زنان بافنده با دستان پر توان خود و با عصاره جانشان خفت 
خفت و گره به گره زده اند تا نقش جان بیافرینند و به خلق آثاری پرشکوه 
پرداخته اند. با توجه به مشکالتی که در زمینه بافت فرش در سالهای اخیر 
رخ داده تأثیر آن بر وضعیت معیشت و کسب و کار بافندگان مشهود است. 
در این میان این سئوال مطرح است که مسائل و مشکالتی که در زمینه 
فرشبافی بوجود آمده چه تأثیری بر وضعیت کسب و کار زنان شاغل در 

این حوزه گذاشته است. 
بافنده فرش شهر  این تحقیق بررسی وضعیت اشتغال زنان  از  هدف 
اصفهان و موانعی است که پیش روی این قشر از جامعه قرار دارد. روش 
تحقیق همبستگی - علی است و برای گردآوری مطالب از روش میدانی و 

کتابخانه ای استفاده شده است. 
تأمین  بیمه  چون  موانعی  گفت  می توان  آمده  بدست  که  نتایجی  از 
اجتماعی، بازنشستگی و از کارافتادگی بافندگان، نوسانات قیمت مواد اولیه، 
قوانین و آیین نامه ها، نبود سیستم برنامه ریزی شده در خصوص بازاریابی 

وضعیت کسب و کار زنان بافنده فرش را تهدید نموده است.
واژگان کلیدی: 
فرش اصفهان، وضعیت کسب و کار، زنان بافنده، موانع پیش رو         



46

ی زنان
آفرین ی کار

ن الملل
ش بی

ن همای
دهمی

ی
ی صنایع دست

در حوزه 
ن ماه 1392

29 و 30بهم

 اتحادیه سراسری صنایع دستی کشور
http://www.fihu.org

سازمان میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري
 http://ichto.ir

شرکت سهامی فرش ایران 
/http://www.irancarpet.ir

موسسه بین المللي جام میراث جهان
فعالیت در زمینه آموزش، پژوهشی و انجام خدمات مدیریتی در 

حوزه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
 http://www.jmji.org

خبرگزاري میراث فرهنگي
وبگاه خبری با موضوع فرهنگ

 http://www.chn.ir

پایگاه میراث فرهنگي الموت
پایگاه اطالع رسانی مکان گردشگری و میراث فرهنگی 

الموت قزوین
 http://www.alamutbase.ir

پایگاه خبري میراث آریا
خبرگزاری اجتماعی فرهنگی

 http://www.chtn.ir

انجمن میراث فرهنگي ورزنه
پایگاه اطالع رسانی دوستداران میراث فرهنگی و گردشگری 

شهر ورزنه استان اصفهان
 http://www.varzanehmiras.ir

خبرگزاري گردشگري مازندران
اطالعات مربوط به گردشگری در استان مازنداران

 http://www.mazandarantourism.ir

هفته نامه پارسه
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  داخلی  نشریه 

گردشگری
 http://www.parseweekly.ir

خبرگزاري ایران گرد
خبرگزاري گردشگري و صنایع دستي و میراث فرهنگي ایران

 http://www.irangardnews.ir

مرکز اسناد و مدارک میراث فرهنگي
ایجاد شبکه ملي تبادل اطالعات منابع میراث فرهنگي

 http://www.ichodoc.ir

پایگاه اطالع رسانی صنایع دستی و هنرهای سنتی ایران
http://www.handicrafts.ir

پایگاه علمي پژوهشي فرش ایران
تبادل اطالعات بین مراکز آموزشی هنری، چاپ مقاالت ارسالی 
هدف  با  مسابقات  برگزاری  دوساالنه،  مسابقات  قالب  در 
بهینه سازی تولید فرش دستباف، معرفی توامنوندیهای اساتید، 

دانش آموختگان و دانشجویان فرش دستباف
http://www.rugart.org

معرفیسایت

سایت های مرتبط با حوزه صنایع دستی
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