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لحاظ  دستی به ر بر تداوم فعالیت در حوزۀ صنایعثمؤ عوامل

 مشهد شهر صنعتگران موردی مطالعۀ: شناختی جامعه
 3بهمنی ، محسن نوغانی دخت2، مجید فوالدیان1هادی لباف خانیکی

 10/7/00، تاریخ تایید:1/1/00تاریخ دریافت:

 چکیده 
هاست  های بنیادین احراز هویت و اعتبار معنوی و تاریخی ملت هر فرهنگی صنایع دستی از شاخصدر 

و بررسی اهداف تولید آن در صنعت مدرن، از ضرورتی درخور توجه برخوردار است. این پژوهش با 

بر  با تأکید شناختی جامعه لحاظ به دستی، صنایع حوزۀ در فعالیت تداوم بر رثمؤ هدف بررسی عوامل

بر  صورت کیفی و مبتنی مشاغل موجود در شهرستان مشهد انجام شده است. روش انجام این پژوهش به

ساختاریافته با هنرمندان و  های انفرادی نیمه های تحقیق، از طریق مصاحبه ای بود. داده نظریة زمینه

بخشی از پژوهش به منظور اعتباربخشی به نتایج پژوهش نیز  صنعتگران صنایع دستی گردآوری شد. به

گانة کدگذاری مطابق با الگوی پیشنهادی استراوس  روش مشاهده انجام شد. پس از پیمودن مراحل سه

شناسایی شد و مدل « افول همراه با تداوم صنایع دستی» و کوربین ، پدیدۀ مرکزی تحقیق با عنوان 

کنندۀ  قاصد اجتماعی است که توجیهها و م پارادایمی متناظر با آن تدوین شد. این پدیده، نشانگر ایده

انجام این حرفة سنتی در دوران معاصر است. نتایج این تحقیق نشان داد که داشتن ذائقة هنری، عناصر 

ترین شرایط علّی مؤثر بر پدیدۀ ذکرشده  محرک فعالیت هنری و تأثیرپذیری محیطی و معنوی مهم

عة مخاطب، کسب جایگاه اجتماعی و پیامدهای است. همچنین پیامد اصلی را سه مقولة تأثیر بر جام

دهد که به تداوم فعالیت در حوزۀ صنایع دستی در طبقة اجتماعی  اجتماعی مرتبط با موضوع شکل می

 اش منجر شده است. رغم افول آن در خاستگاه سنتی جدیدی به

 صنایع دستی، احراز هویت، پیامدهای اجتماعی.  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

های بنیادین احراز هویت و اعتبار معنوی و تاریخی  در هر فرهنگی، صنایع دستی از شاخص

ای  پدیده ،داردصنایع دستی گذشته از نامی که هاست که در تاریخ هر ملت ریشه دارد.  ملت

حاصل که بر پایة باورها و اعتقادات توسط دستانی عاشق آفریده شده است و فرهنگی است 

زندگی آمیخته و در شرایط اجتماعی زمان خود غنی  ۀبا شیوو وم است جمعی یک ق ةتجرب

 ؛های فرهنگی محیط را در خود دارد گیژها و وی انبوهی از باورها، ارزش شود؛ به همین دلیل می

محورند و حامی ساختارهای گروهی و نیازهای  گرایانه و اجتماع جمع هایی که عمدتاً ارزش

طورکلی صنایع دستی طیف بزرگی از اشیای کاربردی و  (. به1385)رضوانفر،  اند مشترک جمعی

گیرد که  فرد در برمی غیرکاربردی را در سطوح متفاوتی از تولید انبوه کارگاهی تا اشیای منحصربه

 شناختی خاص هستند. های زیبایی دارای ارزش

کند و  میهای متنوعی خودنمایی  که در شاخهایران  ةچندهزار سالو تمدن یکی از مظاهر 

؛ باوجوداین، در دوران معاصر و صنایع دستی است هویت و ذوق و هنر ایرانیان است،ۀ بازگوکنند

با ظهور تغییرات و تحوالت اجتماعی فرهنگ، به صنایع دستی با اصول و تعاریف نادرست 

که انقراض  طوری توجهی شده است و مشکالت بسیاری در عرصة این هنر ظاهر شده است؛ به بی

همراه داشته است. اشیای صرفاً قالبی و فاقد ذوق هنری که در بسیاری از  ها را به یاری از رشتهبس

اند و با تأثیرپذیری  موارد رنگ و بوی هنر سنتی را ندارند، در کنار مصنوعات اصیل قرار داده شده

ال گوناگون ای برای دخل و تصرف در اشک های تازه های فردگرایانه، راه از رشد مدرنیته و ارزش

وجود آمده است و الگوهای تاریخی و سنتی، دیگر سرمشق تولیدکنندگان صنایع  این صنایع به

(. امروزه صنایع اصیل، کاربردشان را در زندگی روزمره از 1386دستی نیستند )طبسی و رازانی، 

را ندارند و ها شکوه گذشته  شان شده است. کارگاه کارکردی آنها موجب نابودی اند و بی دست داده

کاالها نیز رونق گذشته را ندارند. رواج روزافزون صنایع ماشینی و ارزان از تعداد هنرورانی که با 

پردازند، کاسته است و روحیة خالق و قوۀ آفرینش هنرمندان نورسیده  صبر و مهارت به تولید می

عالم هنر به وجود  هایی را در ریختگی سوی تقلیدهای سطحی کشانده و اغتشاشات و درهم را به

آورده است؛ البته از سویی صنعتگرانی نیز هستند که بدون ایجاد تغییرات بنیادین در هنرشان در 
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های گوناگون به حیات  اند و ضمن تقلید از گذشته، با انگیزه مقابل هجوم صنعت، مقاومت کرده

 (.1386)طبسی و رازانی،  1اند خود ادامه داده

و به   دستی در مقایسه با گذشته، کاهش چشمگیری داشتهتعداد صنعتگران صنایع 

رغم اهمیتی که در اقتصاد کشور داشته، در طی زمان و در  های صنایع دستی علی فعالیت

که در کشورهای  توجهی شده و از اهمیت آنها کاسته شده است؛ درحالی ای بی فرایندهای برنامه

« چین»و « هند»ارند و کشورهایی چون توسعه، نقشی عمده و بسزایی د پیشرفته و درحال

اند با استفاده از توسعة صنایع دستی و روستایی خود، ضمن بهبود اقتصاد داخلی و ایجاد  توانسته

 اشتغال به درآمد ارزی چشمگیری دست یابند.

هنرمندان و صنعتگران استان خراسان رضوی بخشی از هنرمندان کل کشور را تشکیل 

دوز، تراش  نظیر ساخت زیورآالت سنتی، محصوالت چرمی دست دهند که در هنرهایی می

بافی مشغول به  بافی و فرت کوبی، گلیم های قیمتی، گلدوزی سنتی، تذهیب و تشعیر، فیروزه سنگ

های قیمتی و نیز وجود فضای  باشند. برخورداری از وجود منابع طبیعی؛ نظیر سنگ تولید می

هایی  طور خاص، سبب رونق رشته تان مشهد هم بهمعنوی به برکت حریم حرم رضوی در شهرس

شده « های قیمتی حکاکی آیات و اسمای شریفه روی سنگ»و « ساخت انگشتر»، «تذهیب»نظیر 

است. ظرفیت گردشگری موجود نیز سبب رونق هنرهای دیگری شده است و هم این موضوع به 

 انجامد. دهای مختلف میهای مختلف برای پرداختن به صنایع دستی با رویکر بروز انگیزه

 نیا خیاز تار یو بخش مهم است یرانیاز هنر و فرهنگ ا افتهی تینیع ینشان ی،دست  عیصنا

جذب  یهموار برا یریبه مس تواند یم یراحت به ،لیدل نیبه هم؛ دیآ یحساب م  مرز و بوم به

 یارزش ،خیدر طول تار یرانیا ةخالقان یها ساز و دست یسنت یشود. هنرها لیگردشگر تبد

. هرچند اند کرده برطرف می مردم را یو اجتماع یفرهنگ ،یاقتصاد یازهایو ن اند داشته یکاربرد

نظر  به کاهش یافته است،روزمره  یدر زندگ یدست عیاستفاده از صنا زانیدر دوران معاصر م

                                                           
رویکرد تقلیدی که در الف( اند از:  ارتوجود آورده است که عب. این وضعیت رویکردهایی مختلفی را به هنر سنتی به1

یابد؛ ماند و به عمق هنر سنتی راه نمی آید که در سطح میاثر بدون نوآوری و صرفاً با تقلید از شاهکارها پدید می ،آن

پذیر و زنده است و درپی استمرار و ماندگاری سنت است؛ البته تالش هنرمند رویکرد پایا: هنر سنتی انعطافب( 

شود و کاربر بدون اطالع  کار گرفته میعنوان یک ابزار بهرویکرد ابزاری: هنر بهج( جاد تفاوت در هنرش است؛ برای ای

رویکرد اصولی: هنرمند با استفاده از انعطاف موجود در ذات سنت د( کند؛  از اصل و مفهوم و محتوا از آن استفاده می

عصرش جذاب و کارا آورد که برای مخاطب همپدید می های تغییرنکردنی سنت چیزی راو ضمن رعایت محدوده

 (.1386باشد )طبسی و رازانی، 
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خود رجوع  یو فرهنگ یمل یها به داشته انیرانیا ،گریکه بار داست  دهیسرزمان آن فرا رسد یم

ارزشمند و  یها داشته نیاز ا تیحما ةنیزم هم لذت ببرند و شان یسنت یکنند تا هم از هنرها

 از یکی یسنت یهنرها و یدست عیصنا ۀحوز نیبرا عالوهعرصه را فراهم کنند.  نیهنرمندان ا

صادرات کاال،  یتوجه برای درخور است که ابزار رانیا در یفرهنگ و یاقتصاد مهم یها بخش

، بنابراین در پژوهش حاضر، رود یم شمار به یمل دیتول سطحافزایش  و سمیتور جذب ،ییزا اشتغال

قصد داریم بررسی کنیم با وجود رویکردهای مختلف در پرداختن به صنایع دستی در دوران 

 عیناص ۀدر حوز تیفعال تداوممؤثر بر  عواملمعاصر و در میان صنعتگران سنتی شهر مشهد، 

 ی در بین این صنعتگران کدام است؟ دست

 مبانی نظری

تعاریف متعددی از عنوان بخشی از هنرهای سنتی تعریف کرد. تاکنون  توان به صنایع دستی را می

معرفی شده  ـ صنعت بخشی از هنر» است، اما در جدیدترین تعریف؛ ارائه شدهصنایع دستی 

 بزارهایکار اساسی به کمک دست و ا دادن بومی و انجام ةگیری از مواد اولی که با بهره است

در هر واحد آن ذوق هنری و خالقیت فکری صنعتگر سازنده شده و محصوالتی ساخته  ،دستی

اری، ک تمایز آن از صنایع ماشینی است؛ مانند منبت عاملِ ،و همیناست نحوی تجلی یافته  به

 (.1382)یاوری، « بافی و نظایر آن بافی، زری قالی

تولید شده و قابلیت آن را دارد که به  ،صنایع دستی از مواد خام «یونسکو»از نگاه سازمان 

ای( و مصرفی )کاربردی(  توانند کاالی )سرمایه تعداد نامحدود تولید گردد. این محصوالت می

جنبة شناختی، خالقانه و تزئینی دارای بار فرهنگی، سنتی و دارای  های زیبایی  هنری دارای جنبه

 ( 1٩٩7مانیل فیلیپین سال  ITC -المللی یونسکو سمپوزیم بین) نمادین دینی و اجتماعی باشد

آن های عمومی  ویژگیهم در تعریف صنایع دستی (WIPO)  سازمان جهانی مالکیت معنوی

 :کند را به شرح زیر بیان می

 کارگیری ابزار ساده در ساخت آنها هبـ 

 پیچیده نسبت به سایر صنایععدم نیاز به دانش فنی ـ 

 های تولیدی با یکدیگر ناهمانندی و عدم تشابه فرآوردهـ 

 ریشه گرفتن از فرهنگ، اعتقاد، باورها، آداب و رسوم منطقهـ 

 امکان تأمین بخش عمدۀ مواد اوّلیه از منابع داخلیـ 
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 عنوان یک محصول فرهنگی و هنری قابلیت عرضه به بازاهای جهانی بهـ 

 های فرهنگی ه توسعة صنعت گردشگری و نشر ارزشکمک بـ 

 گذاری کم و کاربری زیاد سرمایهـ 

 باال بودن ارزش افزودۀ تولیدـ 

 تزئینی محصول-های کاربردی قابلیت جنبهـ 

 جایی مکان کارگاه )مراکز تولید( سهولت در ایجاد توسعه و جابهـ 

 سهولت در انتقال تجربیات و دانش فنی تولیدـ 

شود. در دوران اخیر،  نیز نگریسته می «پیشه»عنوان یک  نظر از هنر به دستی صرف به صنایع

های شهری و  صنایع دستی منبع مهمی برای ایجاد شغل و کسب درآمد برای بسیاری از گروه

تواند پاسخگوی  روستایی بوده است و در نقاطی که مشکل جمعیت و کمبود وجود دارد، می

شود و  عنوان یک حرفه مطرح می که در بسیاری از شهرها به طوری هبسیاری از نیازها باشد؛ ب

شاغالن آن، از درآمد خوبی برخوردارند. از سویی صنایع دستی، نقش مؤثری در تولید ناخالص 

توان سهم  های اصولی می ریزی حدی است که با برنامه کند و تنوع در آن، به ملی کشور ایفا می

ی را جزو صادرات غیرنفتی محسوب کرد. همچنین با توزیع بیشتری از تولیدات صنایع دست

تر جامعه، کمک درخور توجهی به توزیع عادالنه درآمدها و تأمین تعادل  درآمد بین طبقات پایین

 اجتماعی خواهد کرد.

برانگیز  مدار و تحسین هنرهای بومی، قومی و کاربردی مصداقی از هویت هنری و بخش ارزش

گرا هستند که با سیر صعودی تغییر شیوۀ زندگی و  اد هنرمند صنعتمیراث فرهنگی و اقتص

اند؛  مرور کارکرد و هویت خود را از دست داده نداشتن مطابقت با کاربرد در زندگی امروز به

کنندۀ یکدیگر نیستند؛ یعنی جریان  ای از مطالعات، سنت و مدرنیزم نفی حال، در دسته بااین

کند و حتی سنت، به یک ایدئولوژی مناسب برای  یف نمیسنت را تضع اًشدن لزوم صنعتی

ماندگاری تاریخی صنایع دستی، بیش از (. چه بسا 1380، 1شود )روشه دگرگونی تبدیل می

گرایانه و معنویات نهفته در آن  های فرهنگی و اصول انسان های اقتصادی آن، به اتکاء ارزش ارزش

تن زندگی فردی و اجتماعی را داشته و یکی از است که همواره قابلیت تکثیر و انطباق در م

که با زندگی مردم عجین شده و از نسلی به است « هویت ساز» مصادیق غنی فرهنگ و عامل

 .نسل دیگر انتقال یافته است

                                                           
1 Rocher 
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ای برای  عنوان دریچه ای از رویکردهای نظری است که به آید؛ مجموعه آنچه که در ادامه می

گویی در ابتدای مطالعه،  اند. را شکل دادهتفسیر محقق نگریستن به این موضوع انتخاب شده و 

 .شود و داوری مینگریسته و بر اساس آن به پدیده شود  لنز مشخصی انتخاب می

 رویکرد اوّل: همگرایی و واگرایی 

یزاسیون بر تغییرات ارزشی، های مختلف در باب تأثیر مدرن با بررسی نظریه 2و ولزل 1اینگلهارت

های  کند ارزش بینی می که پیش 3«مکتب همگرایی»کنند: اوّل  به دو مکتب فکری اشاره می

شوند و دیگری  های مدرن جایگزین می سنتی در نتیجة مدرنیزاسیون کاهش یافته و با ارزش

های اقتصادی  زشهای سنتی اشاره دارد و آنها را از ار که به پایداری ارزش 4«مکتب واگرایی»

های  های مدرن نامحتمل است و ارزش داند؛ یعنی همگرایی حول مجموعة ارزش مستقل می

دهند  سنتی به تأثیرگذاری مستقل خود بر تغییرات فرهنگی حاصل از توسعة اقتصادی ادامه می

 (.138٩)اینگلهارت و ولزل، 

 ها  ها و سرمایه رویکرد دوم: میدان

ها ساختار بیرونی هستند که عوامل درونی را در فرد منعکس  ها یا زمینه ، میدان5در نظر بوردیو

های گوناگون هر یک به حوزۀ خاصی  اند. میدان کنند و درواقع، فضاهای زندگی اجتماعی می

دهند. مفهوم سرمایه در نظریة  اند و قوانین خاص خود را دارند و به منش افراد شکل می متعلق

کار  بعی است که شخص آن را برای ایجاد درآمد یا منابع اضافی دیگر بهبوردیو، ثروتی مولد و من

صورت   تر است. در این میان، سرمایة فرهنگی به برد و از معنای پولی سرمایه در اقتصاد وسیع می

ای از تعامالت که مشتمل بر دانش فرهنگی انباشته است، عمل  سازواره یک رابطة اجتماعی درون

 (.1388شود )روحانی،  و منزلت منتهی میکند و به قدرت  می

عنوان آگاهی از  هاست و از آن به ها و سرمایه حلقة اتصال بین میدان 6«ذائقه»به باور بوردیو، 

کند.  های مصرفی تعبیر می شناختی و گرایش طبقه و جایگاه اجتماعی و درنتیجه روحیات زیبایی

و کاالهای فرهنگی ـ تولیدی، دگرگونی در کنندگان  با توجه به وجود رابطة بین ذائقة مصرف

                                                           
1. Englehart 
2. Welzel 
3 Convergence school 

4 DIvergence school 

5 Bourdieu 
6 Taste 
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همراه خواهد داشت؛ بنابراین زمینة موجود، نوع کنش تولیدکنندگان  اوّلی، تغییر شکل دومی را به

 (.13٩3دهد )گنجی و حیدریان،  کاالی فرهنگی را نیز شکل می

 رویکرد سوم: صنعت فرهنگی

شناختی و هم از لحاظ  معتقد است که ارزش یک اثر هنری را هم از دیدگاه زیبایی 1تراسبی

 2«صنایع فرهنگی»(. تراسبی در این زمینه، مفهوم 13٩1توان بررسی کرد )تراسبی،  اقتصادی می

های  کند. از نظر او، این اصطالح گذشته از هر هدفی که ممکن است فعالیت را مطرح می

منظور تولید، اشتغال و  د، به معنای توان اقتصادی تولید فرهنگی بههنرمندان موجب آن شو

کننده است. به نظر او در جایی که تقاضا زیاد و گسترده باشد، عرضة آثار  برآوردن نیازهای مصرف

شود، اما بخش  های فرهنگی می پسند و شکل های عامه هنری با هدف انتفاع، شامل سرگرمی

های هنری  گیرد و متمایل به درنظرگرفتن ارزش یچیده را در برمیهای هنری پ غیرانتفاعی فرم

 (.13٩1است تا منفعت مالی )تراسبی، 

 ای  ها در جامعة شبکه رویکرد چهارم: جدال هویت

سازی رخ  معتقد است در دنیای جدید، با تغییر و تحوالت شگرفی که در فرایند هویت 3کاستلز

آن دسته از ناپذیر خواهد بود. معناسازی برای  اجتناب، امری های مشترک زوال هویتدهد،  می

های جهانی قدرت و ثروت  شدن هویت ناشی از زندگی در شبکه کنشگران اجتماعی که از فردی

های فرهنگی استوار بر بنیادهای  جماعتاز طریق اند،  اند یا در برابر آن مقاومت کرده طرد شده

منبع  واند  ها سازمان یافته نی از ارزشمعیّة وعمجماست که براساس ای  دینی، ملی و منطقه

 (. 138٩)حبی و همکاران،  روند شمار می به بخش برای اعضا الهامات هویت

کارگزاران جمعی ، های فرهنگی این امکان وجود دارد که از دل این جماعت کاستلزبه باور 

دسترس، هویت جدیدی درتغییر اجتماعی سر برآورند و با استفاده از مواد و مصالح فرهنگی 

 ةآنان توانایی ظهور در برابر سلطبرای و ند بسازند که موقعیت آنان را در جامعه از نو تعریف ک

(. این 1380، 4ارمغان آورد )وبستر بههای جهانی سرمایه، قدرت و اطالعات را  منافع جریان

 هستند، ای کهشب ةهای اجتماعی الگوهای سلطه در جامع بر ضد چالشهای جدید که  هویت

                                                           
1 Thorosby 
2 Cultural industries  

3 Castells 
4 Webster 
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و اند  ای بیگانه شبکه ةبا اصول سامانگر جامعگیرند که  ی به خود میعموماً شکل ساخت مستقل

 .دهند ها و منطق بازار قرار می های خود را در مقابل پرستش فناوری، قدرت جریان باورها و میراث

اشاره به پایداری های نظری ارائه شده و بر اساس آنچه که در ادامه خواهد آمد،  در چارچوب

های سنتی و تأثیرشان بر تغییرات فرهنگی در نظریه اینگلهارت و ولزل، رابطة اجتماعی  ارزش

موجود در سرمایه فرهنگی در نظریه بوردیو، مفهوم صنایع فرهنگی ارائه شده در نظریه تراسبی و 

باشند در بردارنده  یم یا بر بنیادهای دینی، ملی و منطقههای فرهنگی کاستلز که استوار  جماعت

 خصوص پیامدها و نتایج است. شده و به نوعی همخوانی خاص با وجوه مطالعه

 مطالعات پیشین 

درصد از مطالعات  83های زمانی دَه ساله، مشخص شد که  شده در بازه های انجام با بررسی پژوهش

اند که بیانگر  انجام شده 13٩6تا  13٩0های  و تحقیقات در حوزۀ صنایع دستی در طول سال

 افزایش نگاه علمی به موضوع است و شاید هم حاکی از توجه بیشتر به مقولة صنایع دستی است. 

ها به آنها پرداخته شده است، بیانگر این است که توجه به  فراوانی موضوعاتی که در پژوهش

دار است و جنبة اقتصادی صنایع دستی و تأثیری که بر توسعه دارد، از استقبال بیشتری برخور

دهد. بررسی نقش صنایع دستی در موضوعاتی چون توسعة  ها را تشکیل می درصد از پژوهش 34

وکار، تقویت صادرات، رونق بازار و بهبود وضعیت  روستایی، ایجاد کارآفرینی، توسعة کسب

تواند بر ایجاد  اقتصادی خانوارهای روستایی، نشانگر تأثیری است که مقولة صنایع دستی می

 شناختی آمد و تغییر اوضاع اقتصادی داشته باشد؛ بنابراین تصور بر این است که بررسی جامعهدر

چیزی است که  شناختی، جامعه لحاظ به دستی، صنایع حوزۀ در فعالیت تداوم بر رثمؤ عوامل

 کمتر به آن پرداخته شده است.

 دستی صنایع حوزة در تحقیقی و تجربی مطالعات کلی رویکردهای - 1 جدول

 جمع یگردشگر یخیتار یحقوق توسعه اقتصادو یهنر یاجتماع کردیرو نوع

 76 ٩ 8 3 26 14 16 یفراوان

 100 12 11 4 34 18 21 درصد

های  توان با توجه به نتایج پژوهش شده در حوزۀ صنایع دستی را می های انجام پژوهش

بندی برای نمونه به  بندی کرد. شایان ذکر است که از برای هر طبقه مختلف به شرح زیر طبقه

 شود.  چند پژوهش اشاره می
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 بررسی تداوم فعالیت در حوزة صنایع دستی و تأثیر آن بر اقتصاد و توسعه (الف

، به «یاقتصاد ةزنان و توسع ینیدر کارآفر یدست عینقش صنا»( با عنوان 13٩5در پژوهش پاکزاد )

 یو نقش آن با الگو تیفعال نیا تیاهمو  است توجه شده داریعنوان اقتصاد پا به یدست عیصنا

 یمطابقت داده شده است. در کشورها نیتوسعه مانند هندوستان و چ درحال یدر کشورها ییاجرا

موضوع را به خود اختصاص  تی، محوریبوم 1یورابر دانش و فن هیبا تکی اقتصاد ةتوسعذکرشده، 

اقتصاد  ةسعموجب تو یباف یقال زۀزنان در حو ینیکارآفر ةبرنام که نشان داد جیداده است. نتا

 یکارکرد یبر الگوها ،روند نی. ادارد ینقش مه یدست عیو در گسترش صنا شود می ییروستا

 ت.آنها در اقتصاد جهان شده اس تیموقع باالبردنسبب  نیکه در هندوستان و چ استمنطبق 

ثرات ، اهنرهای صناعی ۀها در حوز به پیچیدگی و گستردگی فعالیتدر برخی از مطالعات 

آگاهی دقیق از وضعیت و لزوم توجه به توسعة آنها اشاره شده است؛ به این معنا که  دهشایجاد

گونه مشاغل  این های وتقو تقویت  ها متناسب و بهینه برای رفع ضعف ریزی برنامهموجود موجب 

بررسی نقش »( با عنوان 13٩6مثال، نتایج پژوهش قنبری و همکاران ) عنوان خواهد شد؛ به

ینی در تحوالت اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی با تأکید بر صنایع دستی های کارآفر طرح

سازی و  استقرار صنایع دستی در متنوعنشان داد که  «در روستاهای بخش مرکزی شهرستان انار

ها و  کاهش مهاجرت روستایی، بهبود زیرساخت ،اقتصادی ةکسب درآمد در زمین ،ایجاد اشتغال

دادن و هدایت  است؛ به همین دلیل توجهدر بعد اجتماعی تأثیرگذار  اریکافزایش مشارکت و هم

 است. پایدار روستایی ةکارهای عملی در جهت توسعه از راسوی صنایع دستی بومی  روستاییان به

گونه محصوالت و گرایش به آن  تحلیل شیوۀ مصرف صنایع دستی و کشف علل استفاده از این

در مصرف  یحسة و تجرب یهای فرهنگ ارزشبررسی »( با عنوان 13٩2در پژوهش گلشن بافقی )

نگارانة  تاحدزیادی با هدف پژوهش حاضر همسوست. در پژوهش وی تالش مردم« یدست عیصنا

کنندگان را به سبک زندگی  هایی است که مصرف های فرهنگی و انگیزه شآن برای رسیدن به ارز

 دهد. خاصی سوق می

 تغییر شکل صنایع دستی در نتیجة ظهور فناوری و صنعت مدرن (ب

ایع دستی ایران: از مشروطه تا بررسی تأثیر مدرنیسم بر صن»( پژوهشی با عنوان 13٩2نظارتی )

تأثیر  ةوضعیت صنایع دستی در این دوران و مطالعانجام داده است. او به تحلیل « پایان پهلوی

                                                           
1 Technology 

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/601979
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/601979
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شدن جامعه، ورود کاالهای ماشینی، تغییر  با توجه به مدرن مدرنسیم بر دگرگونی صنایع سنتی

 یبررس»ای با عنوان  ( در مقاله1387هوشیار ) .پردازد می درایران فناوریسیستم آموزش و رشد 

 عیصنامعتقد است که « امروز یایدن یفرهنگ تیو حفظ هو یدست عیدر صنا یتکنولوژ گاهیجا

اما ، داد یم لیاجداد و پدران ما را تشک ها، انسان  یو هنر صنعت تمام شهیپ یروزگار یدست 

 انیرنگ در م و کم بیغر ناآشنا، مهجور، یا به رشته یو تنوع موضوعدگی گستر یبا تمام هامروز

 گاهیجا ،یو اقشار صنعت یجوامع هنر انیدر م ینوع و به شده است لیتبد یهنر یها رشته گرید

و ساختار  معنا ت،یوضع یساز نهیهکارگیری فناوری را برای ب . او بهخود را گم کرده است تیو هو

 نیتر از برجستهداند که  ی، عاملی مؤثر در حفظ فرهنگ و سنت ایرانی میو بوم یمل  یهنرها

ای با  نامه ( در پایان13٩0است. نادری ) بوده یریپذو تأثیر و تأثیر یارتباط  جنبة صفات آن،

مفهوم اصالت ، «تئودور آدورنو یا تکیه بر آرابررسی مفهوم اصالت در صنایع دستی ب»عنوان 

بررسی کرده است. از نگاه های فرهنگی و مباحث فلسفی  ارزش صنایع دستی را با تأکید بر

فرهنگ   در صنعت فناوریبا کاربرد  ،بخشد می  همتایی که به اثر اصالت ویژه یگانگی و بیآدورنو، 

با که  طوری ؛ بهاست  شدهشدن آنها  ریشه و موجب پیدایش فرهنگ انبوه و بی رفته استاز بین 

برداری از آثار صنایع دستی  تکثیر و نسخه، بر صنایع دستی امروز فناوریچون و چرای  تسلط بی

 ت.اس کرده دار خدشهرا اصالت آنها شان تولید انبوهافزایش یافته است و درنتیجه، اصیل در آنها 

 سی صنایع دستی و رکود ایجادشده شنا آسیب ج(

های اجتماعی است که بر هنر تأثیرگذار است. اگر سنت  ها ازجمله مشکالت و آسیب گسست نسل

ها  تواند یکی از عوامل ارتباط بین نسل را یکی از ارکان مناسبات نسلی بدانیم، هنر سنتی می

انجام « و مناسبات نسلیهنر سنتی »( پژوهشی با عنوان 1386تلقی شود. طبسی و رازانی )

اند. در این مقاله، مرور مفاهیمی چون هنر، سنت، مدرنیته و هنر سنتی با رویکردی برای  داده

ها و بررسی وضعیت نامطلوب هنر سنتی در تعامل با زندگی امروزی،  پرکردن شکاف بین نسل

روست که  روبهبیانگر این است که مقولة هنر مانند سایر مقوالت اجتماعی با مشکالت جدی 

رفتن امکان  ها و درنتیجه ازبین توان به نبود تعریفی مشترک از هنر در بین نسل ازجمله می

کردن مشکالت اجتماعی  گفتگو بین آنها اشاره کرد. نگارندگان، شناخت موانع موجود، مطرح

 گرفتن از شعارزدگی در جامعة هنری، ها، بازنگری در تعاریف، فاصله ناشی از گسست نسل

گیری از شگردهای زبانی و بیانی هنری، ایجاد همبستگی اجتماعی و نگاهی به تجارب سایر  بهره

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/539280
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( در پژوهشی 13٩2دانند. ابول تختی )  کشورها را ازجمله عوامل ایجاد همگرایی بین دو نسل می

با نگرشی « هنری و اثر هنرمند ةجامع ةشناسی صنایع دستی برمبنای مطالع سیبآ»با عنوان 

حفظ را مطالعه کرده است. وی افتاده  به صنایع دستی از رونقرسان  شناسانه عوامل آسیب جامعه

را عاملی برای پاسداری کردن آن زرو صیانت از پیشینه و اصالت هنری و به، فرهنگ بومی و قومی

 داند. از هنر و شیوۀ زندگی اقوام می

  سنتی هنرهای و دستی صنایع در معنا و مفهوم بررسی د(

شناخت باورهای عوام و تأثیر آن در خلق هنر » عنوان با پژوهشی در( 13٩1صابری افتخاری )

شیءباوری در فرهنگ مردم ایران انجام داده است. وی ر لولکوف ةدر حیطپژوهشی « سنتی

رسیده تیجه به این ن را بررسی کرده است و ءهمراه آداب و رسوم و باورهای مرتبط با آن اشیا هب

مذهبی ـ  ی برخاسته از باورهای جمعی و اعتقادات آیینیئتنها اشیا آثار هنری سنتی نه است که

های معنوی  رسیدن به نیازها و خواسته منظور بهمردم  ۀدر فرهنگ عامیانه هستند، بلکه تود

. همچنین براساس پژوهش عباسی و آنها را باور دارندجویند  میخویش به این اشیاء توسل 

و است، به اندیشه  که با مضمون باغ بافته شده طرح اوّلین قالی ةدرونمای مفهوم و(، 1388)

 شود. نسبت داده می معنوی و باورهای اجتماعی ایرانیان تفکرات فلسفی و

ای از  های چهارگانة ذکرشده از اهمیت خاصی برخوردارند و بیانگر گوشه هریک از حوزه

معاصر هستند، اما آنچه از لحاظ اجتماعی، تولید هنر سنتی را  های صنایع دستی در دوران ویژگی

های اندکی در این زمینه انجام شده است.  بخشد نیز اهمیت دارد که البته پژوهش تداوم می

جایگاه اجتماعی صنایع »( در پژوهش خود با عنوان 13٩3سازیان ، جویباری و بهارلو ) چیت

صنایع دستی را بخشی « روزی کاشان در گذشته و امری به مسگرهای سنتی با نظ ردستی و هن

های خاصی چون داشتن ارزش و بار هنری، فرهنگی و  دانند که از ویژگی از هنرهای سنتی می

تاریخی، بومی بودن و عدم وابستگی به منابع و کارشناسان خارجی، توانایی بالقوه در ارتقاء سطح 

لیت توسعه و عدم نیاز به سرمایه کالن برخوردار مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و نیز قاب

بوده و همین موضوع، باعث شده که بتواند درمتن زندگی فردی و جمعی قرار گیرد. ذکر این 

ها و دالیلی دارد که در جامعة صنعتی به تولید هنر  نکته مهم است که هم صنعتگر سنتی انگیزه

 گذارد.  ش بر مخاطبان تأثیر میهای ساخته کند و هم دست به شیوۀ سنتی اقدام می
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 روش پژوهش 

سازی ارائه  مند و دقیق برای مفهوم ای است که روشی نظام روش اصلی در این پژوهش، نظریة زمینه

های الزم برای  آن را معرفی کردند. داده 1٩67در سال  1دهد و اوّلین بار گلیزر و اشتراوس می

دهندگان  وشنودها، اسناد دولتی، خاطرات پاسخ ها، گفت ها، مصاحبه تشریح فرایند از طریق مشاهده

برداری نظری  دست آمده است. با استفاده از نمونه و تأمالت شخصی پژوهشگران این مطالعه به

دست  اند که متون و تصورات مفیدی را در راستای تولید یک نظریه به هایی انتخاب شده داده

های  اند. داده ها ادامه یافته مشاهدۀ تکراری داده خواهند داد و تا زمان اشباع نظری یا همان

دست آمده است )چهار هنرمند صنعتگر زن و  نفر از صنعتگران به 16ای از طریق گفتگو با  مصاحبه

های مختلف شهر مشهد که در  های صنایع دستی از رشته هنرمند صنعتگر مرد شاغل در کارگاه 12

مصاحبه، در راستای تحقق قاعدۀ اشباع نظری در  ذکر شده است(. اجرای این تعداد 2جدول 

 های مطالعات کیفی بوده است. گیری عنوان شیوۀ رایج در نمونه گیری هدفمند به نمونه

استفاده گردید. مصاحبه روایی عمدتاً در شیوه « مصاحبه روایی»در انجام مصاحبه، از شیوه 

هایی را دارند که از طریق آنها  داده ها حکم شوند و روایت نگاری به کار گرفته می زندگینامه

شود و  توان به تجربیات شخصی پی برد؛ به این ترتیب که ابتدا وضعیت اوّلیه شرح داده می می

ای از رویدادهای منسجم معرفی  رویدادهای منتخب از میان تجربیات انبوه به شکل مجموعه

وجوی بیشتر در روایت و  و پرسسؤاالت مولد روایت، کندوکاو  (.1387 ،2شوند )اووه فلیک می

گری به منظور تفسیر نظری و سنجش داستان مراحل سه گانه انجام این  مرحله سنجش

پرداز در مورد خود را پیدا  شونده حکم متخصص و نظریه مصاحبه است که در طی آن، مصاحبه

 کند )همان(.  می

طی آن از صورت کلی طرح شده و در  در پژوهش حاضر، سؤاالت مولد، اغلب به

 شونده خواسته شده تا روایت از زندگی و تجربیاتشان را با شرح جزئیات بیان کنند: مصاحبه

 ـ سرگذشت زندگی از کودکی تا کنون 

 ـ عناصر محرک فعالیت هنری 

 پذیری و عوامل مؤثر بر تداوم کار هنری  ـ تأثیر

 ـ جایگاه اجتماعی و تأثیرگذاری بر جامعة مخاطب 

                                                           
1 Glaser &  Strauss 

2 Rocher 
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های  میزان اعتبار و نیز مشاهدۀ عینی تداوم فعالیت صنعتگران و ایجاد کارگاهبرای افزایش 

های مورد نیاز در این قسمت نیز با  صنایع دستی از ابزار مشاهده نیز استفاده شده است. داده

 دست آمده است:  طبق مراحل ذیل به 1توجه به موقعیت شغلی نگارنده

  دستی؛ نایعص های کارگاه از شده انجام ـ بازدیدهای

 حرفه. این به پرداختن هدف توضیح بر  مبنی غیررسمی های مصاحبه ـ اجرای

های اسنادی و مدارک موجود و رسمی نظیر  همچنین سعی شده است با استفاده از داده

ها در سطح شهر  دسترسی به بانک اطالعاتی متقاضیان صدور پروانه و نقشة قرارگیری کارگاه

 ر پژوهش افزوده شود. مشهد، بر غنا و اعتبا

ای، از فرایند  بر نظریة زمینه های مبتنی  های کیفی در تحلیل برای تجزیه و تحلیل داده

( بهره گرفته شده است که طی آن، 1٩٩8ها مطابق با الگوی اشتراوس و کوربین )  کدگذاری داده

روابط بین شود.  ها در سه مرحلة کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام می تحلیل داده

ای،  شده در قالب یک مدل پارادایمی مشتمل بر مقولة مرکزی، شرایط زمینه های استخراج مقوله

فرد و امامی،  شود )دانایی ای و راهبردها و پیامدها ترسیم و تبیین می شرایط علّی، شرایط مداخله

 شده است. استفاده  2افزار تحلیل متن مکس کیو.دی.ای (. برای کدگذاری نیز از نرم1386

 های پژوهش یافته

گیری از میان  فراموشی مشخص شد و نمونه رشتة هنری اصیل، بومی و روبه 11در آغاز تحقیق، 

بودند؛ البته برای افزایش پایایی   صنعتگران و هنرمندانی صورت گرفت که به این هنرها مشغول

تحقیق نیز از میان دو رشتة های  ها و اهداف، تعدادی از نمونه پژوهش و توان مقایسة انگیزه

 اند. پرمخاطب چرم و زیورآالت سنتی بوده

سال متغیر است و تفاوت  50تا  10کننده در این پژوهش، از  سابقة کار صنعتگران شرکت

نداشتن دانش آکادمیک آنان به نوع فعالیتشان است؛  بین سطوح تحصیلی آنها بیانگر وابستگی

 شوندگان با یکدیگر مرتبط است. عالیت دو نفر از مصاحبهکه تنها تحصیالت و نوع ف طوری به

تأثیر  شوندگان، تحت ها مشخص شد که نُه نفر از مصاحبه سازی مصاحبه در تحلیل و پیاده

های هنری، نوع مشغولیت و نیز  اند و این تأثیرپذیری به فعالیت مستقیم اعضای خانوادۀ خود بوده

                                                           
تاکنون  13٩3های صنایع دستی استان از سال  شایان ذکر است که نگارنده مسئول صدور مجوزهای تولید کارگاه  1

 بوده است.
2 Maxqdata 
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های اعضای  شوندگان نیز با وجود مخالفت از مصاحبه گردد. دو نفر های والدین بازمی تشویق

صورت مستقل و براساس عالئق شخصی  اند و پنج نفر نیز به خانوادۀ خود به تولید هنری پرداخته

اند؛ البته باید گفت مفهوم عالقة شخصی عاملی است که در  خود فعالیت هنری خود را ادامه داده

 بین همة افراد مشترک است.

 ای پاسخگویان های زمینه ژگیوی -2جدول 

 جنسیت تحصیالت سن ردیف
 وضعیت

 تأهل
 هنری رشتة

 سابقة کار

هنری 

 )سال(

 شغل
شغل پدر و 

 مادر

 درآمد

 هزار به)

 (تومان

 متأهل مرد دیپلم برق فوق 56 1
ساز  علم

 سنتی
36 

آزاد 

 هنری

پدر: 

 2500 فروش عتیقه

 دار مادر: خانه

 متأهل زن دیپلم فنی 67 2
رودوزی 

 سنتی
50 

آزاد 

 هنری

پدر: شغل 

 3500 آزاد هنری

 دار مادر: خانه

 متأهل مرد کمتر از دیپلم 52 3
حجاری 

 سنتی
32 

آزاد 

 هنری

کار  پدر: معرق

 7000 کاشی

 دار مادر: خانه

4 36 
کارشناسی 

 فرش
 متأهل زن

سفالگری 

نقش 

 برجسته

10 
آزاد 

 هنری

 پدر: فرهنگی

مادر: شغل  3500

 آزاد

 متأهل مرد کمتر از دیپلم 43 5
سفالگری 

 ظروف
13 

آزاد 

 هنری

 پدر: سفالگر
3500 

 دار مادر: خانه

6 37 

کارشناس 

ارشد پژوهش  

 هنر

 متأهل زن

ساخت 

زیورآالت 

 سنتی

10 
آزاد 

 هنری

پدر: 

 4000 دار کارخانه

 دار مادر: خانه

7 33 
کارشناس 

 ارشد مدیریت
 متأهل مرد

گره چینی 

 چوب
10 

آزاد 

 هنری

 پدر: درودگر
4000 

 دار مادر: خانه

 متأهل مرد کمتر از دیپلم 33 8
سراجی 

 سنتی
15 

آزاد 

 هنری

 پدر: آهنگر

مادر:  8000

 فیلمبردار

 متأهل مرد کمتر از دیپلم 42 ٩
سراجی 

 سنتی
15 

آزاد 

 هنری

 دوز گیوهپدر: 
4000 

 دار مادر: خانه

 متأهل مرد کمتر از دیپلم 54 10
زنی روی  قلم

 فوالد
34 

آزاد 

 هنری

پدر: 

 5000 گرد طبیعت
 دار مادر: خانه



 
 

 

فصلنامه انجمن ایرانی 
 ارتباطات مطالعات فرهنگی و

311 
عوامل مؤثر بر تداوم 

فعالیت در حوزة صنایع 
 دستی ...

 

 جنسیت تحصیالت سن ردیف
 وضعیت

 تأهل
 هنری رشتة

 سابقة کار

هنری 

 )سال(

 شغل
شغل پدر و 

 مادر

 درآمد

 هزار به)

 (تومان

 متأهل مرد دیپلم 42 11

ساخت 

سازهای 

 سنتی

15 
آزاد 

 هنری

 پدر: کارمند

4000 
 دار مادر: خانه

 متأهل زن هنردکترای  34 12
تذهیب و 

 نگارگری
14 

آزاد 

 هنری

پدر: شغل 

 4000 آزاد

 دار مادر: خانه

13 44 
کارشناس 

 کشاورزی
 متأهل مرد

سفالگری 

 ظروف
12 

آزاد 

 هنری

پدر: شغل 

 3000 آزاد

 مادر: فرهنگی

 متأهل مرد کمتر از دیپلم 77 14
مهر ساز 

 سنتی
50 

آزاد 

 هنری

 پدر: درودگر
2000 

 دار مادر: خانه

 متأهل مرد دیپلم 70 15

ساخت 

سازهای 

 سنتی

42 
آزاد 

 هنری

پدر: شغل 

 5000 آزاد

 دار مادر: خانه

 متأهل مرد کمتر از دیپلم 3٩ 16
زنی  قلم

 انگشتر
17 

آزاد 

 هنری

پدر: شغل 

 3000 آزاد

 دار مادر: خانه

 ها  گردآوری و استخراج مقوله

مفهوم اوّلیه استخراج شد که پس از کدگذاری مجدد و ادغام موارد  473در مرحلة کدگذاری باز، 

مقولة محوری و یک مقولة  12(. در ادامة فرایند، 3مورد تعدیل شد )جدول  57مشابه، به 

هریک از آنها پرداخته دست آمد که برای توصیف جامع و مفصل مقولة انتخابی به  انتخابی به

 ارائه شده است. 3شود. مفاهیم و مقوالت مدّنظر در جدول  می

 های تحقیق یافته -3جدول 

 مقولة انتخابی مقوالت عمده )محوری( مقوالت( کدگذاری باز )خرده

 پرداختن به فعالیت هنری از جوانی
دادن فعالیت از دوران  انجام

 کودکی

 علّی

 علّی ایجاد کارگاه از کودکی

 علّی عشق به هنر از زمان کودکی

 گیری ذائقه هنری شکل عالقه به حرفه و فن

 

 علّی

 علّی عشق به کنجکاوی
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 مقولة انتخابی مقوالت عمده )محوری( مقوالت( کدگذاری باز )خرده

 علّی یادگیری هنر درنتیجة تأثیرپذیری از فنون دیگر

 علّی عالقه به طبیعت از کودکی

 علّی کسب آرامش از گذشته

 علّی عالقه به نظم موجود در هنر

 جاذبة هنرباالبودن 

 ارزش و اهمیت کار هنری

 ای زمینه

 ای زمینه کرامت و انسانیت در هنر سنتی

 ای زمینه کشش بیشتر هنر سنتی

 ای زمینه هنر تقلیدی از کار خدا

  گرایانه به هنر برداشت معنوی و دید حس

 

 عناصر محرک فعالیت هنری

 

 

 

 ای مداخله

 ای مداخله گرایانه کوشی و نگاه واقع سخت

 ای مداخله گرایش ذاتی به هنر

 ای مداخله دادن کار هنری عشق و عالقه به انجام

 ای مداخله تنوع در فعالیت هنری

 ای مداخله آشنایی با حرفه

 تأثیرپذیری دینی

 تأثیرپذیری معنوی و فضایی

 ای مداخله

 ای مداخله تأثیرپذیری فرهنگی و تاریخی

 ای مداخله هنرماورا و معنویت در 

 ای مداخله ارتباط یا طبیعت

 تأثیرپذیری از خانواده

 تأثیرات محیطی

 ای مداخله

 ای مداخله تأثیرپذیری از اساتید دیگر

 ای مداخله تأثیرپذیری از مخاطب

 ای مداخله گیری از مسائل اجتماعی و فرهنگی الهام

 نوآوری در کنار حفظ اصالت

 نوآوری و خالقیت

 راهبردی

 راهبردی استعداد هنری

 راهبردی استفاده از فنون نوین در اجرای هنر سنتی

 راهبردی خالقیت ذهن و پیشرفت هنری

 توجه به بازار مصرف

 عوامل مؤثر بر تداوم کار

 راهبردی

 راهبردی آمدن هزینه کسب تجربه و پایین

 راهبردی نقش انتفاع در توسعة کار

 راهبردی ایجاد اشتغال
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 مقولة انتخابی مقوالت عمده )محوری( مقوالت( کدگذاری باز )خرده

 راهبردی تربیت کارآموزان موفق

 راهبردی عالقه به تداوم کار هنری در همة شرایط

 راهبردی موفقیت عامل پیشرفت و تقویت اراده

 راهبردی توجه به حفظ اصالت صنایع دستی

 راهبردی اشتیاق به کار و لذت درونی

 واسطة هنر شدن به شناخته

 جایگاه اجتماعی

 

 پیامد

 پیامد خارجی هنرمند نمود

واسطة ایجاد شبکه  شناسایی جایگاه هنرمند به

 اجتماعی
 پیامد

 پیامد دستیابی به جایگاه اجتماعی

 سازی جامعه نقش هنرمند در فرهنگ
 تأثیرگذاری

 بر جامعة مخاطب

 

 پیامد

 پیامد تأثیرگذاری بر مخاطبان

 پیامد انتخاب مسیر زندگی

 پیامد تأثیر هنر بر روحیه

 نقش عالقة مخاطب در ترویج و توسعة هنر

 نشر فن در جامعه

 پیامد

 پیامد تالش برای ترویج هنر

 پیامد بازگشت دوبارۀ مردم به استفاده از صنایع دستی

 پیامد اعتقاد به تأثیر آموزش بر بازار کار

 تبلیغ و دفاع از هنر ملی سرزمین

 گرایش به حرفه

 پیامد

 پیامد تفکراتهنر؛ بیانگر 

 پیامد کسب آرامش از طریق هنر

 پیامد کارآفرینی و ایجاد اشتغال

 پیامد هنر؛ عاملی برای بهبود اقتصاد زندگی و کسب انتفاع

 ها  تحلیل داده

شوندگان در رابطه  ای است که مصاحبه ها و معانی ها، نگرش بیانگر ایده 3مفاهیم و مقوالت جدول 

 اند. پرداختن به هنر سنتی و صنایع دستی بیان کرده با دالیلشان دربارۀ

 شرایط علّی 

عنوان شرایط علّی بر پدیدۀ مرکزی  دادن فعالیت از دوران کودکی، به داشتن ذائقة هنری و انجام 

از مفاهیمی چون عالقه به حرفه و فن از دوران « ذائقة هنری»اند. مقولة  تحقیق اثرگذار بوده
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کودکی، عشق به کنجکاوی در طبیعت، عالقه به نظم موجود در هنر و یادگیری هنر در نتیجة 

 اند.  شوندگان به آن اشاره کرده تأثیرپذیری از فنون دیگر تشکیل شده است که تقریباً تمامی مصاحبه

 افتیدر یکننده برا اغلب افراد مراجعه نیدر ب یهنر ةذائقها مشخص شد که وجود  در مشاهده

به  میتصم یهنر ةنیشیو بدون پ یطور ناگهان شود که به یم دهید یکمتر مورد .مجوز مشترک است

آورده باشد. عشق و عالقه به  یحرفه رو نینامرتبط به ا یا شهیاز پ ایهنرمندشدن گرفته باشد 

 دادن ق فرد است که او را به انجامازجمله عوامل مشوّ ،انینیشیاز پ یریو فراگ یکار هنر دادن انجام

تداوم کار  بر مورد. این به آن اشاره شده است زین ها که در مصاحبه یزیچ ؛کند یمصمم مهنری کار 

 دارد. فراوانی نیز تأثیر دیجد یها یها و نوآور تیخالق جادیا زیو ن شرفتیو پ یهنر

گرفتن  های هنری، عامل اصلی شکل از سوی دیگر، عالقة شخصی از دوران کودکی به فعالیت 

در اثر  گیری این عالقه یا اند. حال شکل گرایش به هنر است یا اینکه افراد به آن گرایش داشته

 تأثیرپذیری از والدین یا عالئق شخصی بوده است؛ مثال:

 و دادنانجام رو کاری یک و عالقه و عشق این دونممی خودم کار با رابطه در من درواقع»

 . «بودم دنبالش و کردم گم جوونی از که چیزیه یه پیداکردن، و ارضاء کردن رو حسی درواقع

ای است که به شکلی گسترده در بین جامعة هنری  مقولهعالقه به هنر و ذوق حاصل از آن، 

وجود داشته است و در قالب ساختارهایی بر ابعاد مختلف زندگی هنری افراد تأثیر گذاشته است. 

خوبی خود را   شونده، این عالقه به هنر، به های افراد مصاحبه در بررسی وضعیت و بازدید از کارگاه

ها و  ورزیدن به آن چاشنی گفته ار هنری و نیز تعصبدهد. عالقه و عشق به ک نشان می

کردارهاست؛ تا حدی که به بخش مهمی از زندگی روزانة آنها تبدیل شده است. این موضوع، 

های محقق،  باعث شده است که اغلب افراد چندین فن را با یکدیگر انجام دهند. براساس مشاهده

اند که با توجه به قوانین موجود،  ا تقاضا کردهگاهی افرادی چندین مجوز در چند رشتة تولیدی ر

 دادن آن شدنی نبوده است.   انجام

 ای شرایط زمینه

بخش، عامل درخور توجهی برای پرداختن  ای تسکین عنوان پدیده کنندگان به هنر، به نگاه مراجعه

 به آن است. باالبودن جاذبة هنر و کشش آن، وجود حس کرامت و انسانیت در هنر سنتی و

اعتقاد به اینکه هنر، تقلیدی از کار خداست، بر ارزش و اهمیت پرداختن به صنایع دستی و 

هنرهای سنتی نزد بسیاری از صنعتگران مشغول به آن افزوده است و همین موضوع، زمینة 

 :است؛ مثال اشتغال به آن را تا حد زیادی تقویت کرده



 
 

 

فصلنامه انجمن ایرانی 
 ارتباطات مطالعات فرهنگی و

315 
عوامل مؤثر بر تداوم 

فعالیت در حوزة صنایع 
 دستی ...

 

 بگذارند، بین ذره زیر رو ما کارهای اگر. دارم خدا خلقت از من ابتدایی بسیار تقلید یک»

 بهترین با اگر رو خلقت کار ولی بینیم، می فرم رو بد و زشت های خط کار کنیم، هرچقدر زیبا

  «.بینید می ها سنگ دل رو در زیبایی های کهکشان ببینید، هم الکترونیکی های بین ذره

 گر شرایط مداخله

های هنری، گرایش ذاتی به هنر،  دادن فعالیت در انجامگر مثبت  مقوالت مربوط به شرایط مداخله

گرایانه به هنر، عشق و عالقه به  گرایانه، برداشت معنوی و دید حس کوشی و نگاه واقع سخت

 گیرند؛ مثال: دادن کار هنری، آشنایی با حرفه و تنوع در فعالیت هنری را در برمی انجام

 مندی عالقه و کشید می زبانه من درون در هنر به عشق .داشتم هنر به گرایش ذاتی صورت به»

  «.بود همراه من با کودکی همون از شدیدم

مقوالت، تأثیرپذیری دینی، تأثیرپذیری فرهنگی و تاریخی، ماورا و معنویت  براین، خرده عالوه

 اند.  خود تأثیراتی بر افراد داشته نوبة گیری از طبیعت هستند که هریک به در هنر و الهام

گیرد. اثرپذیری از  تأثیراتی از آن محیط می واسطة زندگی در محیط اجتماعی قطعاً ند بههنرم

ترین مواردی هستند که  گیری از مسائل اجتماعی، مهم خانواده، دوستان و اساتید و نیز الهام

 شوندگان به آنها اشاره کردند.  مصاحبه

ر میان هنرمندان صنایع دستی، های مختلف و د توان گفت که در گروه ها می براساس مشاهده

آیند؛ اینها کسانی هستند  شمار می های هر رشته به تعدادی از افراد سرشناس هستند که ستون

شود. بسیاری از کسانی که  که هم هنرشان از بقیه سرتر است و هم اینکه توجه زیادی به آنها می

 هستند. کنند، شاگردان همین افراد  به دریافت مجوزهای جدید اقدام می

 راهبردها 

توان در دو  شان را می بر تداوم کار هنری شوندگان مبنی شده از سوی مصاحبه راهبردهای ارائه

مقولة اقدامات مؤثر برای تداوم کار و همچنین نوآوری و خالقیت خالصه کرد که در ادامه به آنها 

دارد و یکی از عوامل و شوندگان مقولة نوآوری اهمیت  شود. در نظر اغلب مصاحبه پرداخته می

 آوردن بازار مناسب است؛ مثال: دست راهبردهای مناسب برای کسب موفقیت و به

و الحاق  ید. ابداع قطعات جدندسازها و حفظ اصالت کار شد یوبکه سبب رفع ع ییهایزچ»

ادراک خودم  یمتیق یها چون فلز، استخوان ، صدف و سنگ یآن به سازها و استفاده از مواد

  «.بردم یاز آن لذت م بود و



 

 
 

فصلنامه انجمن ایرانی 
 مطالعات فرهنگی و ارتباطات

316 
 1، شماره 18سال 

 1401بهار 
 66پیاپی 
 

افکار اقتصادی، تربیت کارآموزان موفق، اصرار بر بقای کارگاه و تداوم هنر، اعتقاد به اصالت 

شوندگان  ترین مقوالتی هستند که مصاحبه خاطر به کار و اشتیاق هنری، از مهم هنر و تعلق

 اند. عنوان راهبردها به آنها اشاره کرده به

چلنگری »رسد، مشاغلی مثل  و هنرهای سنتی به ذهن می تعریفی که از صنایع دستی

صورت بسیار  ها به کند. این پیشه را تداعی می« سازی قفل»و « مسگری»، «بافی پارچه»، «سنتی

شدن است و امیدی به تداوم آنها نیست، اما  محدود در میان قشر سنتی صنعتگران در حال انجام

های سنتی براساس  دادن پیشه وجود برای انجامحقیقت این است که بسیاری از تقاضاهای م

گیرد. لذت درونی و ایجاد شوق و عالقه به کار هنری از  های موجود در بازار شکل می خواسته

شود و ازجمله مواردی است که در همة  دیگر مقوالت تأثیرگذار بر تداوم معرفی می

 شوندگان مشترک است. مصاحبه

 پیامدها 

شود که  شوندگان، به پیامدهای اصلی اشاره می های مصاحبه به گفته در این بخش، ضمن اشاره

دهد و چیزی است که ما را  اند، خود را در جامعه نشان می فراتر از آنچه صنعتگران گفته

ها  بر ذکر مشاهده کند. نگارنده برای توجیه این موضوع، عالوه سوی مقولة مرکزی هدایت می به

دلیل اینکه   استفاده کرده است. پرداختن به صنایع دستی بهاز اسناد و مدارک موجود نیز 

گزینی هنرمندان و صنعتگران دارد؛ به این معنا که  ای سنتی است، تأثیر خاصی بر مکان حرفه

اند، کارگاه  روستا بوده های شهر که قبالً تر یا شاید حومه اغلب افراد در نقاط مرکزی و قدیمی

 اند.  کرده خود را برپا می

دست  ها دربارۀ میزان تقاضاها در سه دورۀ زمانی متفاوت، نتایج درخور توجهی به بررسی طی

تا  1374های  شود؛ میانگین میزان تقاضا برای هر سال در فاصلة سال آمد که به آنها اشاره می

های  مورد و در فاصلة سال 1858، 1387تا  1384های  مورد، در فاصلة سال 3032، 1377

شده در هر سه دورۀ  ها و مکاتبات انجام مورد بوده است. با مراجعه به نامه 14٩3، 13٩7تا  13٩4

 زمانی، نتایج ذیل مشخص شد که عبارت است از:

دلیل وجود اعتبارات مستقل و رسیدگی و توجه  ـ افزایش تعداد هنرمندان در بازۀ زمانی اوّل، به

 بیشتر به این شاخه از هنر و رضایت نسبی از این فعالیت در میان صنعتگران؛ 
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افتادن بیمة تأمین  جریان ـ یک دوره رکود نسبی و افزایش مجدد در اواخر دورۀ دوم با به

و نیز ارائة تسهیالت صنایع دستی با رقم و بهرۀ  1387عتگران در سال اجتماعی ویژۀ صن

 مناسب؛ 

جز افزایش نسبی مختصر، در سال سوم این  ـ گرایش به دریافت مجوز در دورۀ زمانی سوم، به

 شود.  دوره کمتر دیده می

گیری این گرایش، تأثیر  بنابراین نقش دولت حاکم و وضعیت اداری موجود بر شکل

شده است و به کاهش جمعیت   رنگ های جاری بسیار کم ی دارد؛ چیزی که در سالچشمگیر

جامعة مدنظر منجر شده است؛ باوجوداین، پدیدۀ جالب توجه در دورۀ زمانی سوم افزایش نسبی 

نظر  صرف ای شهر است که اتفاقاً متقاضیان صنایع دستی در مناطق خارج از بافت سنتی و حاشیه

کنند؛ مقایسة میزان تقاضاها در دو بافت  های دیگری هنر سنتی را دنبال می گیزهاز نیاز مالی با ان

 کنندۀ این موضوع است.  اجتماعی متفاوت در شهر، اثبات

شده حکایت از افزایش گرایش به فعالیت در حوزۀ صنایع دستی و  افزایش نسبی اشاره

مندان صنایع دستی در میان های قبل، تعداد هنر های سنتی در قشری دارد که در دوره پیشه

بیانگر میزان تقاضای قشر قدیم و جدید در دو بازۀ زمانی مدّنظر  1آنان کمتر بوده است. نمودار 

ها نیز مشخص شد که قشر جدید برخالف قشر سنتی به  ها و مشاهده است که البته در مصاحبه

  های دولتی، کمتر نیاز دارد. خدمات و حمایت

 
های زمانی متفاوت  اجعه برای صدور مجوزهای صنایع دستی در دورهروند مر –1نمودار 

 برحسب میانگین

گرایان حرفة صنایع دستی را  اند. سنت تر راه افول را درپیش گرفته درمقابل، صنعتگران سنتی

گیری عالیق و  دهند که با همان اندیشة سنتی و بدون توجه به شکل اغلب افرادی تشکیل می

اصطالح، تاریخ انقضایشان به  کنند که به خاطبان خود، اشیائی را تولید میهای جدید م خواسته

های نو  توجهی به ایده کارنبردن نوآوری، بی شود. به سر رسیده است و استقبال چندانی از آنها نمی

2960 
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1222 

71 108 271 

 طبقه سنتی 

 طبقه جدید
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و تقاضای موجود در بازار و تقویت رقبای صنعتی ازجمله مواردی هستند که باعث کساد بازار 

د. از سوی دیگر، رواج ناامیدی ناشی از کاهش خدمات و ارائة تسهیالت نظیر بیمة ان کارشان شده

همراه داشته  تأمین اجتماعی و وام از سوی دولت، نوعی حس دلسردی از پیشه و کارشان را به

خاطر کسب حداقل  است. مراوده با تعداد بسیاری از این افراد، نشان داد که آنها کارشان را فقط به

 دهند.  انجام می« از در خانه ماندن بهتر است»ینکه روزی و ا

شوندگان و  شود، عوامل و عللی است که در نظر و دید مصاحبه آنچه در ادامه ذکر می

سوی پیامد  شان سوق داده است و محقق را به سمت گرایش هنری شوندگان، آنان را به مشاهده

 هدایت کرده است. « اوم صنایع دستی افول همراه با تد»اصلی و تحقق مقولة مرکزی که همان 

های زیادی از تأثیرگذاری اجتماعی هنر و هنرمند بر مخاطب ارائه شده است که هم در  نمونه

دهد. تأکید  تری فرایند این تأثیرگذاری را نشان می صورت جدی ها به ها و هم در مشاهده مصاحبه

امروز رسالت تأثیرگذاری بر خانواده  سازی توسط هنرمند و اینکه در جامعة مادی بر نقش فرهنگ

 شوندگان است؛ مثال: های غالب در بین مصاحبه و اجتماع پیرامون برعهدۀ اوست، از ایده

 ایجاد که کردم ها. حس بچه و دوستان و ها خانم برای آوردم زیورآالت توی رو وحش حیات»

 انتقال و طالکوبیشون ها، گتفن زنی قلم به کردم روع... شذاره  می اثر داره ها کنجکاوی این

 شیئی چنین داشتن و نشه باورشون ها خیلی که شد می باعث این ها؛ تفنگ روی به مناظر

 ممنوع شکار که هم اآلن گن می ساختم، تفنگ براشون که کسانی. بود مهم خیلی براشون

 با من که گفت می آقایی. ببریم لذت داشتنش از و برسیم تفنگ این به داریم دوست ما شده

 «.کنیم می صفا با هم داریم که ده می پیام اآلن داریم. انس هم به و رفیقم سالحم

ترین مواردی است که  از سوی دیگر، دستیابی به یک جایگاه اجتماعی قابل قبول از مهم

 اند.  صنعتگران در نتیجة پرداختن به حرفة هنری خود به آن دست یافته

بیان تفکرات، کسب آرامش، ایجاد اشتغال و کارآفرینی و  تبلیغ و دفاع از هنر ملی سرزمین،

 اند. شوندگان به آنها اشاره کرده بهبود اقتصاد از دیگر اهداف مهمی است که مصاحبه

دست  ها به ها و مشاهده در نتیجة تجزیه و تحلیل مصاحبه 1با توجه به آنچه گفته شد، مدل 

 آمد. 
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تداوم فعالیت در حوزة صنایع دستی و هنرهای سنتی ای عوامل مؤثر بر  مدل زمینه -1مدل 

 در دوران معاصر

 گیری بحث و نتیجه

رخداد پدیدۀ مورد بحث با استفاده از راهبردهایی شکل گرفته است که شامل اقدامات مؤثری 

چون توجه به بازار مصرف، انتفاع و سودآوری، ایجاد اشتغال، توجه به حفظ اصالت و اشتیاق به 

. همچنین خالقیت و نوآوری و توجه به استفاده از فنون نوین در اجرای هنرهای شود کار می

 ای دارد. سنتی، نقش بسزایی در وقوع مقولة هسته

اجتماعی  طبقة سوی از دستی صنایع حوزۀ در فعالیت خالقانة همة این مفاهیم به تداوم

نقشی که در  جدیدی منجر شده است که دالیلی نظیر تأثیرگذاری بر جامعة مخاطب و

واسطة  شدن به آوردن جایگاه اجتماعی و شناخته دست سازی و نشر فن در جامعه دارد، به فرهنگ

هنر و نیز دستیابی به مقوالتی چون تبلیغ و دفاع از هنر ملی سرزمین، بیان تفکرات، کارآفرینی و 

کنند و  ا تقویت میایجاد اشتغال و سرانجام کسب انتفاع و بهبودبخشیدن به اقتصاد زندگی، آن ر

 آورند. وجود می پدیدۀ نهایی را به

های اینگلهارت و ولزل،  خصوص پیامدها و نتایج حاصله با آنچه از نظریه شده و به وجوه مطالعه

های  با مالحظة نتایج پژوهش و نظریه دست آمد، مطابقت دارد. بوردیو، تراسبی و کاستلز به

ن شهر مشهد در حوزۀ صنایع دستی و هنرهای سنتی در ذکرشده، فرایند تداوم فعالیت صنعتگرا

بخشیدن  ر تولید و شکلبخالق انسان ة اندیش توان تعبیر کرد؛ تأثیر گونه می دوران معاصر را این

، دو خصوصیت و بومی و سنتی های اصیل ه از طرحدداشتن بار فرهنگی با استفاو به محصوالت 
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کنندۀ بخشی از تاریخ  ایع دستی توانسته است تأمینواسطة آنها صن مهم صنایع دستی است که به

 زندگی اجتماعی بشر باشد و با تداوم در دوران معاصر نیز بخشی از جامعه را به خود مشغول کند. 

شوندگان، عناصر محرک و  های هنری در مصاحبه با توجه به آنچه گفته شد و نیز وجود ذائقه

شده از سوی اینگلهارت و ولزل  مکتب فکری واگرایی اشارههای محیطی و معنوی، یادآور  تأثیرپذیری

های  های سنتی مستقل از ارزش پایداری ارزش  در چارچوب مفهومی اوّل هستند. در این چهارچوب به

 دهند. های سنتی به تأثیر مستقل خود بر تغییرات فرهنگی ادامه می شود و ارزش اقتصادی اشاره می

ق با نظریة بوردیو، صنایع دستی و هنرهای سنتی یک در چارچوب مفهومی دوم و مطاب

زعم بوردیو، سرمایة  شوند. به هستند که درنهایت، در فرد نهادینه می یافته  سرمایة فرهنگی عینیت

ای از تعامالت که مشتمل بر دانش فرهنگی  سازواره صورت یک رابطة اجتماعی درون  فرهنگی به

ای از  شود. صنعتگر با مجموعه و منزلت منتهی میکند و به قدرت  انباشته است، عمل می

هایش، آن را برای ایجاد درآمد تولید  های خاص و نیز سلیقة هنری خود و شناخت قابلیت مهارت

ای از روابط و تعامالت اجتماعی را ایجاد کند. نتایج پژوهش  تواند شبکه کند و همچنین می می

فعالیت صنعتگران در حوزۀ صنایع دستی برگرفته  دهد که عوامل مؤثر بر تداوم حاضر، نشان می

دنبال تأثیرگذاری بر جامعة مخاطب  از نوعی روابط اجتماعی هستند و صنعتگر از این طریق، به

 است تا بتواند از طریق نشر فن خود در جامعه به جایگاه اجتماعی مناسبی دست یابد. 

دنبال معرفی  ایع فرهنگی بهمطابق با مدل مفهومی سوم، تراسبی با عنوان مفهوم صن

منظور تولید، اشتغال و برآوردن نیازهای مصرف کننده است که به  های هنری است که به فعالیت

پذیرند و  های هنری صورت می اهداف انتفاعی و کسب سود و یا غیرانتفاعی و درنظرگرفتن ارزش

 هداف دارد.گیری این ا میزان تقاضا برای عرضة آثار هنری، سهم بسزایی در شکل

شده و با توجه به نتایج حاصل، مشخص شد که ترکیبی از دو حالت  های انجام در مصاحبه

فوق در صنعتگران وجود دارد که با توجه به تقاضای موجود برای آثار هنری، شکل گرفته است. 

 هاست، ها و سرمایه این موضوع در نظریة بوردیو با مفهوم ذائقه که حلقة اتصالی بین میدان

کنندگان، نوع کنش تولیدکنندگان کاالی فرهنگی  شود؛ به این معنا که ذائقة مصرف مشخص می

 دهد. را نیز شکل می

اگرچه پرداختن به حرفة صنایع دستی و هنرهای سنتی که در گذشته بخش چشمگیری از 

دهای گرفته است رو به افول است، در میان طبقات اجتماعی جدید و با رویکر مشاغل را در برمی

کاستلز در های جدیدی درآمیخته است.  دیگری در حال رونق و شکوفایی است و با اندیشه
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بر بنیادهای دینی، ملی و کند که  اشاره می های فرهنگی جماعتچارچوب مفهومی خود به 

هستند. کنشگران اجتماعی برخاسته از  بخش برای اعضا منبع الهامات هویتاستوارند و ی ا منطقه

کنند و  ایجاد میدسترس، هویت جدیدی دربا استفاده از مواد و مصالح فرهنگی ها  این جماعت

دهد )حبی و همکاران،  میبه آنان توانایی ظهور شان در جامعه  شده موقعیت از نو تعریفاین 

ناپذیر خواهد بود،  امری اجتنابهای مشترک  زوال هویت(؛ بنابراین در دنیای مدرنی که 138٩

     .آیند گرد هم میملی و های دینی، قومی  های بنیادین از قبیل هویت هویت ول محورگروهی ح

واسطة دسترسی و تسلطشان بر  هستند که به  هنرمندان صنایع دستی، کنشگران اجتماعی

های خود را در مقابل فناوری،  باورها و میراثاند  اند و توانسته بخشی از سنت جامعه ظهور یافته

هایی چون تبلیغ و دفاع از هنر ملی سرزمین،  . مقولهمنطق بازار قرار دهندها و  قدرت جریان

تالش برای ترویج هنرهای سنتی و حفظ اصالت هنر؛ ازجمله اقداماتی هستند که این صنعتگران 

 اند بر مخاطبان خود تأثیر بگذارند. واسطة آن توانسته اند و به انجام داده

شد، گویای این است که گروه جدیدی با الهام از سنت و  ها به آن اشاره آنچه در بخش مشاهده

ند و به یک هویت و ا های نو به تولید و اشاعة هنرهای سنتی مشغول شده با اندیشه البته آمیخته

اند. ترویج هنر و صنایع دستی و نیز مصرف آن در میان افرادی  جایگاه اجتماعی جدید دست یافته

 ند، بیانگر ظهور شکل جدیدی از مقولة صنایع دستی است. که از طبقات باالتر اجتماعی هست

توان گفت که  شده، می های مفهومی اشاره با توجه به آنچه گفته شد و با توجه به مدل

 از پذیریتأثیر با که هستند فرهنگی های جماعت دستی صنایع هنرمندان و صنعتگران

 ریشه جامعه فرهنگی و سنتی های ارزش در که پردازند می هایی فعالیت به شرایط از ای مجموعه

 یابند دست اجتماعی جایگاهی به تعامالت و روابط از ای شبکه ایجاد با کنند می سعی آنان. دارند

 از پذیریتأثیر و مصرف بازار به توجه عرضه کنند. خود را تولیدی کاالهای آن طریق از بتوانند که

 . اند گرفته درپیش فعالیتش تداوم و معاصر دوران با انطباق برای صنعتگران که است راهبردی آن

  عیاق مثل صناخلّ عیصنا یریرشد و فراگ ،افتهی هتوسع یغالب کشورها کردیامروز رو یایدر دن

در  یبوم یها تیاز آنها برخالف کشور ما ظرف یاریکه بس یدرحال .است یسنت یو هنرها یدست

کشورها  داریپا ةکه بر توسع یخالق و تأثیر فراوان عیصنا فراوان تیاما اهم ،حوزه ندارند نیا

 خود یدرون یها تیظرف از میبتوان دیبا ؛ بنابراینسمت و سو سوق داده است نید، آنها را به اندار

  صنایع ضةعر .میریبگ بهره ،دارد شهیر رانیا مردم سنن و فرهنگ در که یدست عیصنا ازجمله

 ،کنونی ةدر بره؛ باوجوداین، برخوردار است فراوانیدستی و هنرهای سنتی ایران از اهمیت بسیار 
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های حاصله از رشد  نظیر؛ نوآوریدستی ایران برای رشد و توسعه با موانع و مشکالتی  صنایع 

رو  روبهشدـ با که در منافات با پایداری حاکم بر آن می اقتصادی و رواج روز افزون تکنولوژی ـ

 . است که باید برای آنها تدابیری اندیشیده شود

 
ترسیم آنچه سبب تداوم خالقانة صنایع دستی در طبقات اجتماعی جدید شده  -2مدل 
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 کسب جایگاه اجتماعی

 شناخته شدن به واسطة هنر

 نمود خارجی هنرمند

 ایجاد شبکة اجتماعی

 تأثیر گذاری 

 بر جامعه مخاطب 

 فرهنگ سازی 

کمک به انتخاب مسیر زندگی 
 مخاطب 

 تأثیر هنر بر روحیه

 نشر فن در جامعه

 تالش برای ترویج هنر

بازگشت دوبارۀ مردم به 
 استفاده از صنایع دستی

اعتقاد به تأثیر آموزش بر بازار 
 کار

 ایجاد عالقه در مخاطب

 گرایش به حرفه  

تبلیغ و دفاع از هنر ملی 
 سرزمین

 بیان تفکرات

 کسب آرامش 

 کارآفرینی و ایجاد اشتغال 

بهبود اقتصاد زندگی و کسب 
 انتفاع
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تبیین و ارزیابی نقش کارآفرینی ( »13٩6قنبری، سیروس؛ دهقان، محمدحسین و میرکی اناری، حسین )

ریزی  پژوهش و برنامه« ان انار(در توسعة روستایی با تأکید بر صنایع دستی )مطالعة موردی: شهرست

 ، بهار. 11٩-132، صص 17روستایی، شمارۀ 

 .علیقیان و خاکباز، تهران: طرح نو ةای، ترجم شبکه ةظهور جامع( 1380) کاستلز، مانوئل

ها، طرح پژوهشی، پژوهشگاه علوم،  ( شیوۀ مصرف صنایع دستی در بین تهرانی13٩2گلشن بافقی، جلیل )

 تهران.

یر   های پی سرمایة فرهنگی و اقتصاد فرهنگ: با تأکید بر نظریه( »13٩3و حیدریان، امین ) گنجی، محمد

 ، پاییز.72-٩7، صص 72فصلنامة راهبرد، شمارۀ « بوردیو و دیوید تراسبی

نامة  ، پایانیع دستی با تکیه بر آراء تئودور آدورنوبررسی مفهوم اصالت در صنا( 13٩0نادری، سمیه )

 ارشد رشتة صنایع دستی، به راهنمایی دکتر محمدتقی آشوری، دانشگاه هنر، شهریور.  کارشناسی

نامة  ( بررسی تأثیر مدنیسم بر صنایع دستی ایران از مشروطه تا پایان پهلوی، پایان13٩2نظارتی، مهناز )

 دستی، به راهنمایی دکتر محمدتقی آشوری، دانشگاه هنر، شهریور.  ارشد رشتة صنایع کارشناسی

مرکز چاپ و انتشارات  تهران: مهدی داودی، ةاطالعاتی، ترجم ةهای جامع نظریه (1380) وبستر، فرانک

 .وزارت امور خارجه

دیروز، امروز، فردا )بررسی جایگاه تکنولوژی در صنایع دستی و حفظ هویت ( »1387هوشیار، مهران )

 ، زمستان. 16-21، صص 1رهپویة هنر، شمارۀ «. فرهنگی دنیای امروز(

 ( آشنایی با هنرهای سنتی، تهران: نشر صبای سحر.1382یاوری، حسین )
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