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مقدمه
آثار صناىع دستى جاىگاه وىژه اى در هنرهاى هرکشور داشته و نشان از آداب و رسوم، اعتقادات و شراىط زندگى مناطق مختلف 
دارد کشور عزىز ما اىران به دلىل گستردگى جغرافىاىى، تنوع آب و هواىى، شراىط اقلىمى و نىز فرهنگ و تمدن دىرىنه و استوار، داراى 

آثار فراوان و گوناگون صناىع دستى است 
تنوع رشته هاى صناىع دستى به جنس مواد اولىه، روش تولىد، کاربرد، شکل نهاىى و … آن ها باز مى گردد به همىن دلىل تا کنون 
براساس دىدگاه هاى مختلف، طبقه بندى هاىى براى صناىع دستى ارائه شده که هرىک در جاى خود قابل تأمل است در اىن کتاب تالش 
ما بر اىن است که هنرجوىان گرامى با درک ژرف ترى نسبت به سه عامل تشکىل دهندٔه صناىع دستى ىعنى هدف، شکل ظاهرى و فّناورى 
)روش تولىد( به آشناىى همراه با ارزىابى نسبى دست ىافته و بتوانند جاىگاه صناىع دستى را در مىان ساىر هنرها کشف کنند همچنىن براى 
آسان تر شدن محتوا، زىرمجموعٔه هرىک از اىن عوامل سه گانه را در جدول و به صورت مشروح همراه با تعرىف و مثال آورده اىم تعرىف 
هر رشته و آثار آن در فصل هاى مختلف براساس فرآىند تولىد و چگونگى ساخت انجام شده است در روند معرفى آثار هر فصل با نگاهى 
ىکسان پس از تعرىف به انواع محصوالت، هدف و کاربرد،شکل ظاهرى )طرح ها و نقش ها(، فناورى )روش تولىد، ابزار و وساىل، مواد 
اولىه و روش هاى تولىد( پرداخته اىم ازآن جا که محتواى اىن کتاب آشناىى با صناىع دستى است از تصاوىر متنوع و الزم در حد امکان 

استفاده شده است 
در فصل اول جاىگاه صناىع دستى در مىان ساىر هنرها آشکار شده و با ارائٔه جدول عوامل اصلى تشکىل دهنده و جزئىات آن و 

ساختار موضوع )صناىع دستى( را شرح داده اىم 
محتواى فصل هاى دىگر نىز براساس همىن ساختار شکل گرفته است ىک جدول خالى مشابه جدولى که در فصل اول آمده است 
در انتهاى کتاب آورده اىم که براى استحکام ىادگىرى، هنرجوىان عزىز پس از مطالعٔه اىن فصل، با استفاده از جدول و به دلخواه ىک اثر 

صناىع دستى را تجزىه وتحلىل و با جزئىات، آن جدول را پر خواهند کرد
با توجه به اىن که آثار طراحى و نقاشى سنتى پاىه و اساس تشکىل دهندٔه شکل ظاهرى آثار دىگر صناىع دستى است، دومىن فصل 
به معرفى اىن رشته پرداخته است ساىر فصول به ترتىب بر اساس قدمت تارىخى چىده شده اند در فصل سوم آثار هنرى سنگى معرفى 
شده اند و روش هاى ساخت و تزىىن آن ها را به طور کامل شرح داده اىم آثارهنرى سفالى عنوان فصل چهارم است که در آن دو مرحلٔه 
ساخت و تزىىن اىن آثار و انواع آن ها را توضىح داده و معرفى کرده اىم فصل پنجم اىن کتاب به آثار هنرى گوناگون بافت و نساجى تعلق 
دارد در اىن فصل انواع دست بافته ها با توجه به روش هاى تولىد مختلف )دستى، دارى و دستگاهى( و محصوالت آن ها مانند نمد، قالى، 
جاجىم، ترمه و … شرح داده شده اند انواع روش هاى ساخت )کوبشى، رىخته گى و سازوبست( و تزىىن )مشبک کارى، حکاکى، قلمزنى 
و …( آثار هنرى فلزى در فصل ششم گنجانده شده است فصل هفتم به انواع روش هاى ساخت و تزىىن آثار هنرى شىشه اى پرداخته 
است و در آن محصوالت متنوع شىشه گرى سنتى معرفى شده اند شرح کامل انواع روش هاى ساخت و تزىىن اشىاى چوبى را در فصل 

هشتم آورده اىم که اىن فصل را آثار هنرى چوبى نامىده اىم



آثار هنرى چاپ و رنگرزى سنتى، عنوان فصل نهم است که در آن روش هاى چاپ سنتى و روش هاى رنگرزى سنتى در دو 
قسمت جداگانه، به طور مشروح آمده است. فصل دهم، آثار هنرى رودوزى هاى سنتى نام دارد که در آن انواع رودوزى، نخ کشى 
و رودوزى، آراىه دوزى و روش رودوزى ترکىبى را تعرىف کرده اىم و براى هرکدام همراه با معرفى محصول، هدف و کاربرد، روش 
تولىد، ابزار و مواد اولىه را نىز شرح داده اىم. گروهى از آثار صناىع دستى در زىرمجموعٔه رشته هاى صناىع دستى معرفى شده در 
فصل هاى ىک تا ده نمى گنجد. به عبارتى دىگر در تولىد آن ها ترکىبى از چند رشته الزم است، همچنىن داراى انواعى هستند. 
بنابراىن آن ها را در ىک فصل جداگانه قرار داده اىم. اىن فصل در انتهاى کتاب به صورت مطالعٔه آزاد آمده است و مورد ارزشىابى 

قرار نمى گىرد. آثار در اىن فصل به شکلى خالصه معرفى شده اند تا با مطالعٔه آن ها، هنرجوىان با اىن آثار نىز آشنا شوند.
دقت و تأمل بىشتر در اىن درس شالودٔه اساسى ساىر درس هاى رشته و شغل هاى مرتبط است آثار مختلف صناىع دستى کمابىش 
در زندگى و پىرامون ما وجود دارند هنگام مطالعٔه اىن کتاب و پس از آن شما انگىزٔه بىش ترى براى توجه به اىن دسته از هنرها پىدا کرده 

و دىدگاهى نو، نسبت به آن ها به دست مى آورىد 
در پاىان از همکارى سازمان مىراث فرهنگى و گردشگرى در تهىٔه عکس از مراحل تولىد آثار هنرى صناىع دستى و مرکز ملى فرش 

اىران و ساىر مراکز و افرادى که ما را در تهىٔه تصاوىر انواع محصوالت ىارى کردند، سپاس گزارى مى شود
ارائٔه نظر و پىشنهاد از سوى صاحبنظران، اندىشمندان و پژوهشگران دراىن حوزه ماىٔه خرسندى است

گروه تألىف



سخنى با همکاران
همکار گرامى، ساختار محتواىى هر فصل کتاب با تعرىف، انواع، هدف و کاربرد، شکل ظاهرى و فناورى )روش تولىد( تدوىن 
شده است تا هنرجو بتواند وجوه سه گانٔه صناىع دستى را به طور کامل درک نموده و در برخورد با ىک اثر صناىع دستى، تواناىى 
شرح، طبقه بندى و تا حدى ارزىابى آن را داشته باشد. بدىهى است براى دستىابى به اىن هدف، هنرجوىان باىد در ىادگىرى و کشف 
مفاهىم فعاالنه شرکت کنند. شما مى توانىد براى آموزش هر فصل با پرسش هاىى که پىرامون آن طرح مى کنىد موضوع را آغاز کرده 
و پاسخ هنرجوىان را درىافت و سپس با جمع بندى و دسته بندى آن ها نتاىج به دست آمده را به محتواى کتاب نزدىک کنىد. در پاىان 
براى ماندگارى آموخته ها تمرىن هاىى مشابه آنچه در کتاب آمده براى تحقىق و کنکاش بىش تر به هنرجوىان توصىه فرماىىد. براى 
مثال در فصل اول مى توان با پرسش هاىى مانند: ــ آىا از خود پرسىده ا ىد اثر هنرى چىست؟ انواع هنرها کدامند؟ هدف از هنر چىست؟ 
هدف از صناىع دستى چىست؟ چه آثارى از صناىع دستى را مى شناسىد؟ شکل ظاهرى هنر چگونه باىد باشد؟ شکل ظاهرى صناىع دستى 

چگونه است؟ آىا روش تولىد ىک اثر صناىع دستى را مى دانىد؟ آغاز کرد
شما مى توانىد براى آموزش فصل هاى دوم به بعد همراه با بازدىد از نماىشگاه محصوالت صناىع دستى )مرتبط با فصل(، 
موزه، کارگاه استادکاران سنتى و ىا با آوردن ىک اثر صناىع دستى ىا تصوىر آن به کالس پرسش هاىى پىرامون آن مطرح کرده و مانند 
گذشته با جمع بندى و نتىجه گىرى از پاسخ هاى هنرجوىان، مطالب را براساس محتواى کتاب به آنان بىاموزىد و انجام تمرىن هاىى 

متناسب را از آنان بخواهىد
براى مثال در فصل دوم مى توانىد درس را با نماىش دو تصوىر ىکى از نقاشى کالسىک و دىگرى نقاشى سنتى دنبال کنىد. 
همچنىن براى فصل هاى دىگر از هنرجوىان بخواهىد که تصوىر ىا اثرى مرتبط با موضوع فصل را به کالس آورند. از نماىش فىلم 
و اسالىد براى نشان دادن آثار بىشترى مى توانىد استفاده کنىد و ىا دست به ابتکار جدىدى بزنىد و با تجربىاتى که اندوخته اىد از 

شىوه هاى دىگرى بهره مند شوىد.
همکار گرامى، براى رسىدن به درک صحىح از وجوه سه گانٔه صناىع دستى و برخورد مناسب با ىک اثر صناىع دستى 
ارزشىابى اىن درس نىز به دو بخش دانشى )پاسخ به پرسش هاى کتبى و شفاهى( و تجزىه و تحلىل عملى )ارائٔه پژوهش به صورت 
کتبى درکالس، شرکت در پاسخگوىى به پرسش هاى اکتشافى شروع فصل، تهىٔه گزارش از بازدىد و تجزىه و تحلىل ىک اثر 
صناىع دستى از وجوه مختلف( تقسىم مى شود. اگر گزارش و تحقىقات ارائه شده به صورت گروهى انجام شده باشد نىز در 

ارزشىابى، عملکرد فردى و گروهى باىد درنظر قرار گىرد.
شناخت صحىح و عمىق هنرجوىان در اىن درس سبب بروز انگىزه اى قوىتر در درس هاى کارگاهى دىگر خواهد شد



سخنی با هنرجویان

هنرجوى عزىز، درکدام منطقه، استان ىا شهر زندگى مى کنىد؟ آىا مى دانىد آثار صناىع دستى بومى منطقٔه شما کدامند؟ با دقت به 
اطراف خود نگاه کنىد، کدام ىک از آثار صناىع دستى را مشاهده مى کنىد؟ اىن آثار چه کاربردهاىى دارند؟ فکر مى کنىد در تولىد اىن آثار 

چه عواملى نقش دارند؟
شما مى توانىد ىکى از اىن آثار را با خود به کالس برده و براى همکالسى هاى خود در مورد آن توضىح دهىد. از خالقىت 
و ذهن پوىاى خود کمک بگىرىد و هنگام بازدىد )کالسى ىا خانوادگى( از مکان هاى مختلف آثار صناىع دستى را به دقت تجزىه و 
تحلىل کنىد و گزارشى تهىه کنىد. شاىد هنگامى که با خانواده به مسافرت مى روىد آثار صناىع دستى مناطق دىگر را دىده باشىد و 
پرسش هاىى در مورد آن ها در ذهن شما نقش بسته باشد. پرسش هاى خود را از هنرمندان بومى آن منطقه بپرسىد. اگر نتوانستىد 
پاسخ مناسبى درىافت کنىد، آن ها را نوشته و هنگام بازگشت با هنرآموز خود درمىان بگذارىد. هرقدر دقت بىشترى به خرج داده و 

تحقىق و پژوهش کنىد خود را براى کارگاه هاى تخصصى رشته آماده تر کرده اىد.
اگر در نزدىکى محل سکونت شما کارگاهى از هنرمندان سنتى وجود دارد به اطالع هنرآموز خود رسانده و با گروهى از 
همکالسى هاى خود براى بازدىد و مصاحبه با استادکار، به آنجا سرى بزنىد. براى آسان تر شدن کارمصاحبه و پژوهش بهتر است 
پىش از مراجعه به کارگاه پرسش هاى خود را روى برگه اى بنوىسىد. تالش هرچه بىشتر شما در ىادگىرى عمىق تر محتواى درسى 
اىن کتاب سبب باالرفتن قدرت تجزىه و تحلىل و ارزىابى شما از آثار مختلف صناىع دستى مى شود. با شکوفاىى اىن تواناىى، شما 
مى توانىد هنگام خرىد محصوالت صناىع دستى توسط خانواده ىا نزدىکان، آن ها را در انتخاب دقىق تر ىارى کرده و نقش مشاورى 
تىزبىن و آگاه را داشته باشىد. شما مى توانىد از پژوهش ها، مصاحبه ها و گزارش هاى خود نماىشگاهى درهنرستان برپا کرده و براى 

هنرجوىان ساىر رشته ها، آثار هنرى رشتٔه خود را معرفى کنىد.

هدف کلى 
آشناىى با برخى از صناىع دستى اىران، شناخت وىژگى ها و روش ساخت هرىک از آن ها 

گروه تألىف


