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هنرهای صناعی به مثابۀ رسانۀ هویت: 
آسیب شناسی هنر ملیله کاری اصفهان

آرشحسنپور1
محیالدینآقاداودی2

چکیده
ملیلهکارییکیازمهمترینشاخههایهنرفلزکاریاستکههموارهجزءجدانشدنیهنرهایصناعیاصیلومعرف
فرهنگ،هویتملیوارزشهایایرانیاسالمیووجوهمادیومعنوِیفرهنگسنتیوهنریشهراصفهانبوده
است؛امابهرغمپیشینۀدرخشاناینهنردرشهراصفهان،وضعیتامروزیآنازحیِثگستره،میزانهنرمندانفعال،
بازارهنری،فرایندآموزشوتوزیعومصرفآننگرانکنندهاست.بدینمنظوردرپژوهشحاضرتالششدتااز
منظرجامعهشناسیهنر،ضمنبازشناسیتاریخی،بهمستندنگاریوآسیبشناسیاینهنردرشهراصفهانپرداخته
ودرادامه،روابطعمیقاینهنرباهویتایرانیاسالمیراتوصیفکردهوسپسطرحخالقانهایبرایاحیایاین
هنرازحیثتکنیکونقوشارائهشود؛بنابراینمیبایستبهاینسؤالهاپاسخدادهشود:1.میدانهنرملیلهکاری
اصفهانبهلحاظمردمنگارانهچگونهقابلتوصیفوتفسیروتحلیلاست؟2.وضعیتفعلیهنرملیلهکاریدرشهر
اصفهانچگونهاستوموانعتوسعۀاینهنروآسیبشناسیآنچیست؟۳.احیایهنرملیلهکاریبهلحاظتکنیکیو

عملیاتیچگونهمیسراست؟۴.طرحنوآورانۀمطالعهواجدچهامتیازاتخالقانهایاست؟
ازمطالعۀمردمنگارانۀمیدانهنرملیلهکاریمعاصرشهر اینمطالعهعبارتاست مهمتریناهدافمطرحدر
اصفهان)مستندنگاری،آسیبشناسیوتوصیفمفصلوضعیتموجود(وارائۀطرحینوآورانه)درنقوشوتکنیک(
بهمنظوراحیایهنرملیلهکاریوتقویتهویتایرانیاسالمی.برایپاسخبهسؤاالتمطالعهوتحققاهدافپژوهش،
روشتحقیقکیفیوسنتمردمنگاریانتخابشد.روشگردآوریدادههانیزشاملمطالعاتکتابخانهای،مشاهده
ومصاحبۀنیمهساختاریافتهاست.نتایجپژوهشدرزمینۀآسیبشناسیملیلهکاریمؤیدآناستکهعواملینظیر
درآمدناکافیتولیدکنندگان،آگاهیاندکمصرفکنندگان،روشهایناصحیحتولیدملیلهوورودافرادفاقدصالحیت
درمرحلۀتولید،کمبودخالقیتدرتولیدآثارورواجکپیبرداری،خألتبلیغات،ووارداتآثارخارجیمشابه،درافول
جایگاهاینهنردرشهراصفهاننقشاساسیدارد.همچنینباتأکیدبردوجنبۀخالقیتوکاربردیبودنکهاساس
هنرسنتیاست،ایدهایخالقانهباهدفبهبودواحیایاینهنرکهشاملنوآوریدرطرحوابتکاردرتکنیکاجراست،
مطرحونمونههاییازآثارساختهشدهبااینالگوارائهشد.درپایاننیزاهمیتتولیدومصرفآثارملیلهکاریبهعنوان

کاالهایهویتیمهمدرراستایتقویتبُعدفرهنگیوتاریخیهویتواحساستعلقملیتبیینگردید.
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۱. مقدمه و طرح موضوع
تمدنکهنایرانی،میراثماندگاربسیاریبرایمردمامروزاینکشوربهیادگارگذاشتهکهمجموعۀاینمیراث،هویتتاریخی
وملیجمعیایرانیانراتشکیلمیدهد.اینمیراثماندگاروهویتبخش،مظاهروجلوههایمتنوعومتعددیداردکه
هریکازآنهابهنحوی،گذشتۀدرخشانوتمدناینمرزوبومرابازگومیکند.همچنانکهآثارمعماری،کتیبههاومجسمهها
بخشیازاینمیراثاند.صنایعدستیبهعنوانهنرـصنعتیپراهمیت،ریشهدرتمدناصیلاینکشورداردودرطولتاریخ،

ساختهشده،پرورشیافته،بهکمالوتعالیرسیدهومعرففرهنگوهویتوارزشهایایرانیاست.
هنرملیلهکارینیزبهعنوانیکیازصنایعدستی،ازدیربازجزءهنرهایفلزکاریدرزمرۀشاخصترینهنرهای
سنتیوملیغنیایرانیانبودهاستودرشهرهاییهمچوناصفهانوزنجانوتبریز،ازگذشتههایدورتابهامروز
وجودداشتهودرشمارهنرهایاصیلوبومیبهحسابمیآید.آنچهطیچندقرناخیردراثرکاوشهایباستانیاز
شوشوهمدانوگنجینۀجیحونبهدستآمده،نشانگروجودملیلهکاریومهارتاستادانصنعتگرملیلهدرایران
قبلازمیالدمسیحاست)احمدی1۳:1۳82(.درنتیجهبهنظرمیرسدکهامروزهمیزانپرداختنبهاینهنرکاهش
یافتهاستوبهخصوصدرشهراصفهان،افرادانگشتشماریدرزمینۀهنرملیلهکاریمشغولبهفعالیتاندکهبهعلت
مشکالتوکمبودهایموجود،روزبهروزازتعدادهنرمنداناینحوزهکاستهمیشود.لذاامروزههنرهایسنتیوصنایع
دستیبرایبازآفرینیهویتازدسترفتۀخود،بههماوردیورقابتباهنرهایجدیدوپسامدرنروزبرخاستهاندو
همچنیندرپیدستیابیبهجایگاهونحوۀکاربردپیشرفتهایصنعتیوفناوریروزدنیادرروندتولیدآثارهنری
خودمیباشند)هوشیار1۳87(.همچنینامروزهطرحهاونقوشاصیلوبومیموجوددراینهنردرحالفراموشی
است.درتأییدمدعایفوق،روانبخشمینویسد:»خانههایایرانیاناندکاندکازمظاهرتمدنوفرهنگکهن
خالیمیشودوجایخویشرابهتحفههایغربیمیدهدکهکمترتناسبیباروحوتمدنشرقیایرانیاندارد.در
خانۀنوعروسانامروز،بوفهایاستکهبابلورجاتاروپایشرقیوچینیآالتآسیایدورومجسمههایبیروحغربی
پرمیشود.براینهااضافهکنیدگلدانهایسرامیکباگلهایمصنوعی،مبلهاومیزهاوصندلیهایساختهشده
ازروینمونههایاروپاییکهخانۀماایرانیهارانمونۀشبیهبهاصلیکردهازیکخانۀغربی.دیگرنهازقالیچههاو

گلیمهایرنگارنگخبریاست،نهازشیشهگریومیناکاری«)روانبخش1۳92(.
بنابراینروندافولیاینهنرباعثمیشودمحققانوهنرمندانبهفراخورتواناییخویشبهپاسداریازاینبخش
ازمیراثماندگارایرانیهمتگمارند.بهطورقطع،بیاعتناییبهصنایعدستی،درنهایتمنجربهافولآنخواهد
شدوهرصنعتیازایندستکهنابودگردد،قسمتیازتاریخوتمدنایرانراباخویشبهخاکمیبرد.میدانیمکه
هویتتاریخیوملیمهمترینبخشهویتبودهواینواقعیتدردنیایامروزروزبهروزارزشبیشتریپیداخواهد
کرد)همانجا(.باایناوصاف،پژوهشدرجهتمستندنگاری،آسیبشناسیودرنهایتاحیایهنرملیلهکاری،امری
ضروریبهنظرمیرسد.بنابراینپژوهشحاضرتالشداردتاضمنتوجهبهاهمیتفراوانصنایعدستیبهعنوان
آیینۀبازتابدهندۀفرهنگوهویتدرراستایحفظهویتملیایرانیوارتقایآن،وضمنبازشناسیهنرملیلهو
تاریخچۀآن،بهبررسیوضعیتموجوداینهنر،آسیبشناسیومستندنگاری1آندرشهراصفهاناقدامکند.این

ُمهمازمنظرجامعهشناسیهنروروشمردمنگاریمحققخواهدشد.
دراینمطالعه،هدفنخست،مطالعۀمردمنگارانۀمیدانهنرسنتیبهطورعاموهنرملیلهکاریبهعنوانیکیاز
صنایعاصیلدستیبهطورخاصخواهدبود.ازاینرودریکسطحبهاَشکالوطرحهایتولیدشدۀملیلهوتحلیل
ویژگیهایشکلیاینآثارمیپردازیم.همچنیندانشیکهدرپساینتولیدنهفتهاست)دانشفرهنگی(مطالعهو
موردتأملقرارمیگیرد.ابژۀخاصومصنوعفرهنگیهنریکهباروشمردمنگارانهبهشناختآننائلمیشویم،
تصاویر و عملی الگوهایی ارائۀ و آسیبشناسی مستندنگاری، از هدف گفت میتوان همچنین بود. خواهد ملیله
نمونههایساختهشدهازهنرملیله،بازشناسیویژگیهایاینهنروارتقایشناختپژوهشگراناینحوزه،تالشدر
جهتبهبودوضعیتفعلیاینهنروهمچنینحفظاصالتهاوارتقاوتقویتهویتایرانیاسالمیاست.لذاسؤاالت

مطرحدرپژوهشحاضربدینترتیباست:
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1.وضعیتفعلیهنرملیلهکاریدرشهراصفهانچگونهاستوموانعتوسعۀاینهنروآسیبشناسیآنچیست؟
2.احیایهنرملیلهکاریبهلحاظتکنیکیچگونهمیسراست؟اینطرحچهوجهنوآورانهایدارد؟

۳.چگونهمیتوانبااحیایهنرملیله،بُعدملیهویتایرانیاسالمیراتقویتکرد؟
مکملمباحثمطرحدراینمقالهکهدرجهتحفظواحیایهنرملیلهکاریوبهبودوضعیتآناست،طرح

پیشنهادیدرحوزۀزیورآالتملیلهاست.

۲. پیشینۀ مطالعه
باتوجهبهجایگاهشاخصهنراصیلملیلهکاریدرهنرهایایرانی،پژوهشهاییمتنوعوالبتهمحدود،درقالب
کتابوپایاننامهومقالهدربارۀاینهنرانجامگرفتهاست.ازمیانپایاننامههامیتوانبهابوترابی)1۳7۳(باعنوان
تحقیقیپیرامونهنرملیلهکاریازدیربازتاکنوناشارهکرد.همچنینمجیری)1۳85(درپایاننامهایباعنوانبررسی
ومقایسۀملیلۀاصفهانوزنجان،بهتعریفهنرملیلهکاریایندوشهرپرداختهاست.درحوزۀکتبنیزمیتوانگفت
فریه)1۳7۴(درکتابهنرهایایرانوضیاءپور)1۳۴۴(درزیورهایزنانایرانازدیربازتاکنونبهاینهنرارزشمند
ازکاربرد انگشتریهانمونههایی باعنوان ازجلدهایمجموعۀخود پرداختهاند.همچنینخلیلی)1۳86(دریکی
هنرملیلهکاریدرحوزۀزیورآالتوبهخصوصانگشتریهاراارائهمیکند.درخصوصشیوۀساختآثارملیلههم،
نویسندگانیمانندتقیپور)1۳90(درکتابشباعنوانهنرملیلهکارینقرهویاوری)1۳8۴(درکتابشباعنوانتجلی
نوردرهنرهایسنتیایران،بهارائۀمطالبیدربارۀشناختهنرملیلهپرداختهاند.درحوزۀمقاالتنیزحاتموعلیزاده
)1۳9۳(درمقالهایباعنوان»بررسیتطبیقیهنرملیلهکاریقبلوبعدازاسالمدرایران«،اربابیوایمانی)1۳92(در
مقالهایباموضوع»بررسیروندتکاملزیورآالتملیلهازدورانهخامنشیتاسلجوقی«،همچنیناشرفپور)1۳87:
9۴(درمقالهایباعنوان»صنایعدستیدرگذرتاریخوفرهنگ«،بهارائۀمطالبیقابلتأملدرحوزۀصنایعدستیو
بهخصوصهنرملیلهکاریپرداختهاند.امامشاهدهمیشودباوجودتنوعپژوهشهادربارۀهنرملیلهکاریکهالبتهتعداد
آنهانیزاندکاست،کمترپژوهشیبارویکردجامعهشناسیهنروروشمردمنگاری،دربارۀاینهنربهخصوصدر
شهراصفهانانجامشدهاست.همچنینمعدودپژوهشیبهجایگاهیکهنرسنتیوبهطورمشخصهنرملیلهکاری
بهعنوانیککاالیهویتیپرداختهاست؛درنتیجهروندیبهبودیبرایآنارائهنشدهاست.لذاضرورتونوبودن

پژوهشکاربردیحاضرازاینحیثقابلتوجهاست.

۳. روش مطالعه
درمطالعۀپیشرودرسنتکیفیمردمنگارانهتالشخواهیمکردمیدانهنرملیلهکاریراازنقطهنظربومیومحلی
)امیک(بازشناسیکنیم،درآنمیدانهنریمطالعۀمیدانی2انجامدهیموبهصورتمستقیمدرآنعرصۀفرهنگی
مشارکتمحققانهداشتهباشیم.دراینجاتالشخواهدشدتاامرفرهنگی)هنرملیلهکاری(عناصرواجزایآنوشیوۀ

تولیداتهنریومراسم،رخدادهایجاریواجرایآنشناساییوبررسیشود.
در نمونهها از برخی بررسی و کتابخانهای مطالعۀ شامل مرحله این در اطالعات گردآوری شیوههای و ابزار
با غیرمزاحم( )دادههای مدارک و اسناد تحلیل دیگر، بهبیان است. خارجی۳ و داخلی موزههای معتبر سایتهای
استفادهازمنابعآرشیوی)سایتهاووبالگها(وعکسهاییکهخودمحققدرفرایندمطالعۀمیدانیثبتکرد،برای
دادهیابیانجامشد.سپسدرچارچوبمطالعۀمردمنگارانهبرایگردآوریدادههایکیفیازروشمشاهده)مشارکتی(
وابزارمصاحبه۴استفادهشد)رویکردتلفیقیدرجمعآوریدادهها(.تکنیکبهکارگرفتهشدهدرفراینداخذمصاحبهها،
برای است. هدفمند6 نمونهگیری مبتنیبر مطالعه این نمونهگیری، بهلحاظ است. نیمهساختاریافته5 مصاحبههای
شناسایینمونۀمطالعه،ازتکنیکگلولۀبرفیومعرفیتدریجیمطلعانبهرهگرفتهشدهاست.مطلعانشاملاستادکار
سنتی،رئیستعاونیملیلهکاراناصفهان،فروشندگان،تولیدکنندگانودستاندرکارانصنفملیلهوآثارزینتیبودند.
ازهمینرومصاحبههادرمقالۀپیشرومشتملبرمصاحبهباپانزدهمطلعدرحوزۀهنرملیلهکاریاست.مشاهدات
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انجامشدهبهشکلمتمرکزوگزینشیوبهشیوۀغیرمشارکتیصورتپذیرفتهاندوشاملبازدیدازوضعیتحالحاضر
هنرملیلهدربازاراصفهان،مشاهدۀنمونههاییازآثارگذشتۀاینهنردرموزههاییهمچونموزۀهنرهایتزیینی

اصفهانومشاهدۀبنایمدرسۀچهارباغاصفهانبودهاست.
ارزیابی کیفیت نتایج تحقیق:دراینتحقیقبااستنادبهالگویپیشنهادیلینکلنوگوبا)1985بهنقلازمحمدپور
18۴:1۳90ـ186(چهارمعیارباورپذیری،اطمینانپذیری،تأییدپذیریوانتقالپذیریبرایارزیابیکیفیتنتایجارائه
شدهاست.باورپذیریدراینجاناظربرحضورطوالنیمدتمحققدرمیدان)هجدهماه(وقانعکنندگیدادههاست.
اطمینانپذیریشفافیتدرفرایندگردآوریدادههاوتحلیلاستوتأییدپذیری،آوردنجزئیاتوارائۀتوصیفاتضخیم

همراهباجزئیات،رفتارها،گفتارها،کنشهاینمونۀموردمطالعهاست.

۴. چارچوب مفهومی مطالعه
۴. ۱. ملیله کاری و تاریخچۀ آن در ایران 

صنایعدستی،مجموعهایازهنرـصنعتاستکهبهطورعمدهبااستفادهازمواداولیۀبومیوبهکمکدستوابزار
سنتیساختهمیشودودرهرواحدآن،ذوقهنریوخالقیتفکریصنعتگِرسازندهبهنحویتجلیپیداکردهودر
واقعروحهنروتمدنراباخویشهمراهکردهاست)دادوروهمکاران282:1۳9۴(.هنرهایصناعیهرمنطقهنشانگر
سالیق،روحیات،ذوق،سابقۀتاریخی،نوعنگاهبهزندگیوخصوصیاتجغرافیایی،اجتماعی،اقتصادیوحتیسیاسی
آنمنطقهدرطولتاریخاست.دراینمطالعه،ملیلهکاریبهمثابۀیکیازانواعهنرهایاصیلصنایعدستیمطرح
خواهدشد.ملیلهکاریبخشیازهنرفلزکاریاست.اینهنربهرشتههایتابدادهوپیچیدهاززروسیماطالقمیشود
)دهخدا215:1۳77(.درفرهنگمصورمعیننیزملیلهرشتههایباریکزروسیمکهباآنهاروییقهیاآستینیا
دامنلباسنقشونگاروزردوزیمیکنند،تعریفشدهاست)معین۴۳5:1۳71(.همچنیندرتعریفملیلهآمده
است:»نقوشزیباوظریفباشکلبازکهازفلزاتقیمتی)معمواًلطالونقره(وبهروشلحیمکاریسیمهایبسیار
ظریفوگویهایکوچکشکلمیگیرد«)صدر۴07:1۳86(.درلغتنامۀآکسفوردنیزملیلهتزییناتیبهشکلذرات
ریزیادانههایتسبیحکهامروزهبهصورتسیمهایریزوظریفطال،نقرهیامسیدراطرافآالتزرینوسیمین
ساختهمیشود،تعریفشدهاست)Hornby 2004: 472(.همچنیندرکتابواژهنامۀتوصیفیطالوجواهرسازی،
ملیلهرارشتۀتابدادهایازطالیانقرهمیدانندکهدراصطالحزرگرانیزد،تابیدهایاستکهبادستگاهنوردچرخ
وپهنشدهباشد)طباطبایی۳22:1۳88(.شماریازنظریهپردازانهنرسنتیازجملهاحتشامی،ملیلهکاریراهنر
فلزکاریوطالسازیمیداندکهازجملههنرهایظریفزرگریاستکهاستادکار،مفتولطالیانقرهراازدستگاه
زرکشی)حدیده(میگذراندوازمفتول،نخگالبتون،نقدهوملیله)شبکه(میسازد،سپساینمفتولهاینازکشدهرا
باقیچیمخصوصزرگریچیدهوباچکشظریفمقداریتختمیکندوقطعاتکوچکرابهصورتاشکالیشبیه
»و«یا»م«درمیآورد.آنگاهطرحمدنظررارویصفحهایازفوالدمومگرفتهقرارمیدهدوسیمهایریزچیدهشدهرا
رویطرحشکلمیدهدتاریزنقشهاجابهجانشوند.استادکارپودریازبرادۀطالیانقرهمیسازدوباموادلحیمکاری
مخلوطکرده،رویطرحملیلهمیریزد.باحرارتدادنقطعاتملیلهبههمجوشمیخورد.گاهیحواشیطرحراملیلۀ

گیسبافمیگفتندکهمفتولملیلهرامثلزنجیربهیکدیگرمیبافتند)احتشامی165:1۳90(.
با ازدورۀایالمیدانستکه اولیۀاینهنرظریفوچشمگیررامیتوان آثارموجود،ریشهومنشأ بابررسی
استفادهازتزییناتجودانهایومفتولهایطال،زیورآالتزیباییراخلقمیکردند.شواهدواسنادمختلف،قدمتهنر
ملیلهکاریدرایرانباستانراتأییدمیکندکهالبتهتفاوتهایبسیاریباشکلونمونههایامروزیآنداشتهاست.
بهلحاظتاریخیهنرملیلهسازیازحدودسال۳20تا550پیشازمیالددرایرانرواجداشتهاست)اربابیوایمانی
95:1۳92(.بهدلیلاینکهاکثراشیایملیلۀایرانی،اعمازطالونقره،بهمنظوراستفادۀمحدودازفلزشانذوبشدهاند،
تاریخدقیقپیدایشهنرملیلهمشخصنیست)آمیه۳:1۳72(.همچنینازدورههایشاخصرواجهنرملیلهکاری
وبهخصوصکاربردآندرحوزۀزیورآالتوجواهرات،میتوانبهادوارهخامنشیوسلجوقیاشارهکردکهازحیث
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نمونههایباقیماندهنیزبردیگردورههابرتریدارند.
پسازوروداسالمبهسرزمینایران،تحوالتبسیاریدرعرصههایاجتماعیومذهبیوسیاسیایرانبهوجود
آمد.درایندوران،مذهبتشیعازعواملبسیارقویدرایجادهویتملیبودهوهویتایرانیبامذهبتشیع،پیوندی
جداییناپذیرپیداکردهاست.درایندوران،نقوشهنریایرانباستاندرآیینۀآثارایرانپسازاسالمبازمیتابدوبا
نگرشینو،گنجینهایازآثارجدیدپدیدمیآورد)عنایت۴0:1۳87(.بایدتوجهداشتکههویتایرانی،هویتیاست
کهبرپایههاییهمچونفرهنگمحوری،جهتمداریمعنویدرزندگی،اصالتسنتهایگذشتگان،غایتانگاری
زندگیوتأثیروتبعیتازسنتهایاصیلزندگیایرانیودریککالم،برنوعیزندگیمعنویومعناییاستواراست.
بهبیاندیگر،هویتتمدنمردمایران،چهپیشازاسالموچهپسازآن،هویتیاسالمیوایرانیاست،وایندودر
کنارهموبایکدیگرمعنامییابند)همان،۳9(.محققانهمچنینمعتقدندازجملهمهمتریندورههایپسازاسالم
کهشاهدرونقهنرملیلهکاریهستیم،میتوانبهدورههایسامانیان،سلجوقیان،تیموریان،صفویان،زندیانوقاجار

اشارهکردکهالبتههنرملیلهدرهریکازایناعصار،ویژگیهایخاصخودرادارد.
اینهنرـصنعتهیچگاهبهطورکامل،ازحیطۀهنرهایاسالمیمحونشدهوباتوجهبهنمونۀآثاربهجایماندهاز
گذشته،بهصورتهایگوناگوندرتزیینآثاروبهویژهدرساختزیورآالتکاربردداشتهاست.باوجوداین،وضعیت
فعلیهنرملیلهکاماًلمتفاوتاست.برایمثالکفیلی)7:1۳86(آسیبشناسیومستندسازیهنرملیلۀطالدرتبریز
رانشانمیدهد.هنرملیلهکاری)طال(درشهرتبریزبهعلتمشکالتعدیده،روبهافولوفراموشیاستوامروزه

هنرمنداناندکیدراینحوزهمشغولبهکارند.
۴. ۲. هویت و هویت ملی

مجموعهایازعالئموآثارمادیومعنوی،زیستی،اجتماعی،فرهنگیوروانیکهموجبشناساییوتشخیصفردی
ازفرد،گروهیازگروهوفرهنگیازفرهنگدیگرمیشود،هویتنامدارد)شیخاوندی7:1۳80(.هویتدارایدووجه
کلیفردیوگروهیاست.درهویتفردی،تفاوتهاوویژگیهایشخصیوشخصیتیافرادنسبتبهیکدیگرمطرح
است؛اماهویتگروهی،مجموعهایازویژگیها،وابستگیهاوپیوندهایجغرافیایی،تاریخی،فرهنگی،حماسیوقومی
استکهزندگیانسانرادربرمیگیرد.بایداضافهکردکهیکیاززمینههایمولّدوتعریفکنندۀهویت،فرهنگاست
واساساًهویتموجودیتیفرهنگیاستکهبهزمانومکانخاصیتعلقدارد)بارکر۳9۴:1۳91(.شایانذکراست
هویتواجدجنبههایمختلفوچندگانهایاستکهدراینمقاله،بربُعدملیآنتأکیدمیشود.هویتملیفراگیرترین
ودرعینحالمشروعترینسطحهویتدرتمامینظامهایاجتماعیومهمترینبُعدهویتاجتماعی7است)جوادی
یگانهوعزیزی187:1۳87(.هویتملیاحساسوادراکعضویتفرددرگروهملیاست)Jenkins2004(.بهبیان
دیگر،هویتملینوعیاحساستعهدوتعلقبهمجموعهایازمشترکاتملیجامعهاستکهموجبوحدتوانسجام
میشود)خیاط17۳:1۳82بهنقلازمعقولیوهمکاران119:1۳91(.همچنینبایدبرایننکتهتأکیدشودکههویت
ملی،خودواجدابعادپنجگانهایمانندبُعدسیاسی،اجتماعی،جغرافیایی،تاریخیوفرهنگیاستکهدراینمتن،باتوجه
بهمحتوایاثرموردبررسی،بیشتربربُعدتاریخیوفرهنگیآنتمرکزشدهاست.درنسبتهنروهویتمیتوانگفت
هنربازتابهویتهاوجهانبینییکتمدناست.ازاینروبابررسیآثارهنرییکتمدندرتمامیابعادآنوتعمقو

مطالعۀمقوالتهنریمیتوانبهبازخوانیهویتآنتمدنوشناختهویتفرهنگییکملتدستیافت.
جدول1:ابعادومؤلفههایهویتملیباتأکیدبربُعدتاریخیوفرهنگی

مؤلفه هاابعادردیف

آگاهیمشترکافرادازگذشتۀتاریخی،احساسدلبستگیوافتخاربهآن،تالشبرایتقویتتاریخی۱
فرهنگوتمدنایرانی

فرهنگی۲
پاسداریازارزشها،باورها،زبانوآیین،مذهبوهنر.اعتقادهنرمندبهحفظوتقویتمیراث
فرهنگی،نمایشآیینهایمذهبیوملی،آشناییبانمادهاواسطورههایملی،آشناییواحساس

تعلقبهفرهنگوروشزندگیایرانی
)معقولیودیگران125:1۳91؛شورایعالیانقالبفرهنگی1۳89(
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۴. ۳. هویت و هنر ایرانی اسالمی
رابطۀهنروهویتدرنظامهایهنریامریمهماستوباتعمقدرآثارهنری،میتوانبهشناختهویتفرهنگی
یکملتدستیافت.هویتهاپدیدههاییفراتاریخیومجزاازتاریخوفرهنگوتمدنوجغرافیایخاصنیستند؛
بنابرایندرطیساختهشدنهویتها،ساختارهایعینیومادیجامعه،تاریخ،جغرافیا،فرهنگوزبانوسنتها
تأثیردارند)منتظرالقائم259:1۳79بهنقلازجوادییگانهوعزیزی188:1۳87(.هنربهمثابۀیکرسانۀفرهنگی،
بازتابدهندۀهویتپدیدههاوانساندرخوداست.درحقیقتهنررساترینرسانهایاستکههویتهادرآن،ازصافی
هویتاشیاءوهنرمندمیگذرندوتجلیهنریمییابند)عبادیان1۳8۳(.هنرهایاصیلفلزکاریوبهخصوصهنر
ظریفملیله،گنجینههاییغنیازهنرایرانیاسالمیهستندکهعالوهبرارزشهاوزیباییصوری،بیانگررازورمزها
وکارکردهایگوناگونیدربُعدفرهنگیوهویتیودینیهستند)ایمنی86:1۳89(وحضوربارزآرایههاوعناصر
تزیینیچونخطنگارهها،نقوشاسلیمیوطرحهایهندسی،ماهیتفرعیهنراسالمیراتشکیلمیدهند.دواصل
مذکورکههموارهدرهنرایرانیاسالمیحضورداردوهنرمندآنرابهاجرادرمیآورد،بهنحویچشمگیروزیبادر
هنرملیلهکاریمتبلورشدهاست؛بهگونهایکهازریزتریننقشمایۀبهکاررفتهدراینهنرتانقشهاوفرمهایکلی،
ملهمازطبیعتوفرمهایگیاهیهستندوهریکنمادیازآفرینش؛اماتقلیدصرفوبیخالقیتجایگاهیدر
اینهنراصیلندارد.همچنیناینهنرهموارهبهزبانرمزوتمثیلسخنمیگویدوبنابرقولبزرگانیچوننصر،
»بیانوادراکجوانبگوناگونچنینهنریباتحلیلهایسطحیوتوصیفیمیسرنبودهونیازبهتوجهبهمعنای
حاکمبرآنهنردارد«)نصر79:1۳60(.ملیلهکاریبهعنوانیکمصنوعهنریبااصالت،هویتیمرکبودرهمتنیده
داردکهشاملهویتمصالح،موضوع،مضامینوهویتشخصهنرمندبهنسبتهایمتفاوتومتغیراست.براین
اساس،دراینمقالهمحصوالتتولیدشدهباهنرملیلهدراشکالمختلفراکاالیهویتیمیخوانیم.منظورازکاالی
هویتی)هویتبخش(،کاالییاستکهمصرفکنندهبهدالیلاولویتهایشخصیوتعلقخاطریخاصبرایهویتی

مشخص،بهسویآنجذبمیشود)فکوهی،98:1۳92(.
۴. ۴. جامعه شناسی هنر 

جامعهشناسیهنردردهۀاخیر،بهعنوانیکیازحوزههایتخصصیجامعهشناسیمطرحشدهاست.اینحوزهبه
مطالعۀزمینۀویژگیهاییاززندگیاجتماعیانسانکههماناهنروآفرینشهنریاست،میپردازد.درتعریفیدقیقتر
ازجامعهشناسیهنر،بهشناختمحتوایاثرهنری،جوهراجتماعیآنومطالعۀجامعۀهنری،وجوهاجتماعیهنر،

اعمازپدیدههایهنریوهنرمندانمیپردازد)معقولیودیگران117:1۳91(.
۴. ۵. مردم نگاری 

مردمنگاریتوصیفومطالعۀیکفرهنگبههمراهعملکرد8ونظاممعناییاش9 درطبیعیترینودستنخوردهترین
شکلممکنبهصورتجزئینگرانهوجامعبافتفرهنگیاست.فهمیکهبدینترتیبپدیدمیآید،فهمدرگیرانهو
تجربیاستکهبامشارکتمحققوتعاملمستقیمبامیدانمطالعهوسوژههایانسانیرقممیخورد.یافتههای
چنینمطالعهاینیزدستاولخواهدبودکهازخاللغوطهوریدرمیدان،مشاهده،توصیف،فهموتفسیرمیسر
میشود.بهطوراخص،یکیازعناصریکهمردمنگاربهمطالعۀآن)بهعنوانیکتجربۀانسانی(میپردازد،مصنوعات

ومخلوقاتفرهنگی10یعنیابژههایمادیفرهنگیوهنری)بخشمادیفرهنگ(است.

۵. یافته های مطالعه
یافتههایپژوهشحاضرکهاغلببااستنادبهمطالعاتمیدانیمؤلفانحاصلشده،دربردارندۀسهبخشاصلیاست

کهبهترتیبشاملمستندنگاریوضعیتفعلی،آسیبشناسیوارائۀروندنوآورانهبرایبهبودوضعیتاست.
۵. ۱. مستندنگاری وضعیت کنونی ملیله کاری شهر اصفهان

ملیلهکاریدراصفهانجزءهنرهایاصیلوبومیاینمنطقهاست.درسالهایاخیر،درشهراصفهانکهازمراکز
اصلیهنرملیلهودیگرهنرهایصناعیبودهوهست،مرحوممحمدصادقهاللیباهمراهیمرحومحسینابراهیمپور
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آذر،شاگردانبسیاریراپرورشدادهاندکهبسیاریازآنهاازاساتیدمعروفعصرحاضرهمچونرفیعی،ولیبیک،
قائلی،موسوی،معمارزاده،یزدیزادهوهدایتنژادند.بهطورویژه،مرحوممحمدصادقهاللیدرحدودنودسالعمر
خودراوقفهنرملیلهکاریکرد؛بهطوریکهملیلهکارانحاضراصفهان،استادشاخصیجزاورابهخاطرنمیآورند.این
هنرازدورههایگذشتهوبهخصوصدورانصفویه،جزءهنرهایشاخصاینشهربودهوآثاربرجایماندهحاکیاز
اصالتوپیشینۀمنحصربهفردآناستکهدرشکلهاوفرمهایگوناگونباکارکردهایمتفاوتیهمچونزیورآالت،

وسایلکاربردیروزمرهدرکنارجنبۀهویتیواصالت،دارایبازارفروشووجهاقتصادیمناسبینیزبودهاست.
درخصوصشیوۀتولیدملیلۀسنتیدرگذشتۀشهراصفهان،میتوانبیانکردکهغالباًهمۀمراحلتولیدازمرحلۀ
ذوبکردنفلز،نوردکردن،حدیدهکردن،ساختنوارملیلهیاشبکهتاشکلدادننقشمایههایملیلهمتناسبباهرکار
وفرماثرهنری،توسطهنرمندودریککارگاهبرگزارمیشد.ازاینروآثاراغلببهصورتانحصاری،تکسازودارای
جنبۀابداعیوذوقوسلیقۀهنرمندملیلهکاربودهونقشمایههایبهکاررفتهدرهراثرهنریملیلهکاری،متناسببا
هماناثربودهاست.بحثسریکاری)تولیدتیراژی(بسیارکمرنگتربودهوحتیساختآثارمشابهنیزباتغییرات
وابداعاتیهمراهبودهاستتاجنبۀبکربودنآثارملیلهبیشترحفظشود.همچنیننحوۀنقشاندازیاصیلدرآثار
ملیلهکهاندکهنرمندانیدرشهراصفهانبدانوفادارماندهاند،بهاینترتیببودهاستکهابتدابایدیکفرمرادر
نظرگرفتودرآنریزنقشهاییرااجراکرد.فرمهایبهکاررفتهمیتواندهندسی،گیاهی،حیوانییاترکیبیازآنها
باشد.ریزنقشهانیزشاملنقوشجقه)بتهجقه،ترمه،ملهجقه(،بورما)پیچ(،بادامچه،برگ،ریزجقه،دندانه)هفتو
هشت(،اشمه)تابیده(،پیچک)برگفرنگی(،جفت،پیچ،سهپیچ،واویکچشمودوچشم،غنچه)بقچه(،سهچشمه،

چهارچشمه،پنجچشمه،هفتچشمه،سفتبور،فرپیچوسهپیچحاشیهایاست)تقیپور1۳90(.
تولیداتوهمچنین از بررسیهایمشاهدهای توجهبه با اصفهان، ملیلهکاریدرشهر معاصر تولیدات دربارۀ
مصاحبهبافروشندگانوتولیدکنندگان،آثاربهدوبخشتقسیمپذیرند:دستۀاولکهعمدهآثاربازارراشاملمیشود،
بهشیوۀریختهگریازروینمونۀاولیهتولیدشدهاستکهگلهایملیلۀنقرهایازجملهیکیازمهمترینسمبلهای
اینآثاراست.ازنکاتچشمگیردرخصوصدیگرآثارتولیدینیزمیتوانبهمشابهتبسیاردرآثاروجلوۀمصنوعی
آنهابهدلیلبهرهگیریازآبکاریبرایجلوۀبیشتروالبتهپوشاندنپارهایازاشتباهاتونواقصنامبرد؛امادربارۀ
دستهدومآثارکهبهوسیلۀدستتولیدمیشود،بایدبیانکردکهدرمراحلساختاینآثارنیزتغییراتیصورتمیگیرد
کهشاملکیفیتمواداولیه،روشساختنوارملیلهو...است.ازجملهنکاتدیگریکهذکرآنالزماستایناست
کهتقریباًدراغلبآثارملیله،باوجودتفاوتهایبسیاردرفرمواندازه،ازنقشمایههاییکسانیاستفادهمیشودکه
بهنظرمیرسدکاهشجلوهوجنبۀنوآوریآثاررادرپیخواهدداشت.نکتۀضروریدیگراینمورداستکهباوجود
همۀاینموانعومشکالت،هنوزاندکهنرمندانبنامیهستندکهآثارباکیفیتودرخوراینهنرراتولیدمیکنند.
بیشترآثارتولیدشدهدرزمینۀملیلهکاریدرشهراصفهانعبارتاستاز:سرویسهایچایخوریمانندگیرۀاستکان،
قندان،سینی،قاشقشربتخوری،شیرینیخوری،گالبپاش،شکالتخوری،انواعکاسه،بشقاب،قابعکس،جعبۀ
جواهراتوزیورآالتمانندانگشتر،گوشواره،ُگلِسینه،دستبند،زنجیر،النگو،گردنبند،جایدعا)کفیلی(،قابآیینه
وشمعدان.بهطورکل،درحالحاضر،ساختههایهنرمنداناصفهانیگرایشهاییبهسمتتولیداتمصرفیهمچون
ظروفودیگراشیاءباتنوعبیشترپیداکردهوملیلهکارانتهرانینیزفقطبهساختزیورآالتطالبسندهکردهاند.
هنرمندانملیلهکاردرشهرزنجاننیزهمچنانبهساختظروفوتولیداتکاربردیکهاغلببانقرهانجاممیشده،

ادامهمیدهند.
۵. ۲. آسیب شناسی وضعیت فعلی

هنرملیلهکاریدرشهراصفهانباوجودگذشتۀدرخشانخود،امروزهبهدالیلمختلفیازرونقافتادهوروندروبه
رکودیراطیمیکندوازکیفیتآثارهنریملیلهکاستهشدهاست؛بهنحویکهملیلهکارانجوانوشایدکمتجربه
دراصفهان،دیگرحتیاسماصلیطرحهایقدیمیومراحلساختآنراهمنمیدانندوبهجزاندکنمونههای
سادهوابتدایی،تواناجراینقشهایاصیلوباهویتوقدیمیراندارند.ازجملهعواملبسیاربااهمیتدیگر
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درافولاینهنر،کاهشخالقیتونوآوریمتناسببااصالتومبانیاصلیهنرملیلهکاریاست؛بهگونهایکه
طرحهایارائهشدهدراینحوزهرامیتواندریکدستهبندیدوگانهشاملطرحهایگرتهبرداریشدهازالگوهای
سایتهای و مجالت در ارائهشده نمونههای از ایدهگرفتهشده طرحهای و حاکم اصول رعایت بدون پیشین
غیرایرانیدانست.برایناساسمیتوانگفتاستفادهازروشهایغیرسنتی،درکنارطرحهاوالگوهاینامتناسب،
بهلحاظجنبههاینوآورانه،نتیجهاینگرانکنندهدرپیدارد.عالوهبرکمبودخالقیتدرنقشوفرم،ساختارو
بهخصوصکاربردهایتعریفشدهبرایآثارنیزغالبًایکسانواغلبشاملآثاریهمچونآیینهوشمعدان،جام،
سینی،شکالتخوریودیگرآثاردرابعادبزرگاست.گفتنیاستکهباادامۀاینروند،احتمااًلشاهدانحطاط
کمیوکیفیاینهنردراصفهانوحتیدیگرمناطقخواهیمبود؛چراکههنرمندانشاغلدراینزمینهبهخاطر
ومشغول گفته ترک را اینرشته یا بهشکلچشمگیریمیکاهند آثارخود ازکیفیت یا وکمبودها، مشکالت
اساتید و هنرمندان معدود از انجامشده مصاحبههای و میدانی مطالعات نتیجه، در میشوند. دیگر گرایشهای
اینهنرو اینعرصهدربارۀوضعیت ملیلهدرسطحشهراصفهان،همچنینفعاالن باقیماندهدرهنر شاخص

آسیبشناسیآن،نتایجزیرحاصلشد:
۵. ۲. ۱. استفاده از روش های نامناسب تولید 

اینآسیببیشتربهروشهاینادرستتولیدکهتولیدکنندگاناینآثاربرایتسهیلکاروافزایشسرعتوحجم
تولیدبهکارمیگیرند،اشارهدارد.

۵. ۲. ۲. روش کاذب ساخت نوار ملیله
دراینروش،نوارملیلهکاماًلمتفاوتباروشسنتیساختهمیشود.درروشسنتی،بعدازبهدستآوردندومفتول
باریکشمارۀ25،آندورادرهمتنیدهوطیمرحلۀنورد،نواریمضرس11تولیدمیکنندکهنرموقابلانعطافاست

)کفیلی68:1۳86(؛اماشیوۀجدیدمتفاوتازشیوۀصحیحپیشیناست.
»درروشجدید،افرادمفتولهایضخیمتررامستقیماًنوردمیکنندوباقیچیدندانهدار،دیوارههایمفتولرا
میبرندکهمحصولنواریمضرسشبیهنوارملیلهاستولینرمیوانعطافآنراندارد.باچنیننواری،نقشهای
ظریفقابلاجرانیستندوفقطیکیدوطرحسادهقابلاجراستکهزیباییوظرافتکارهایاصیلراندارندواثر
نهایینازیباوبیروحبهنظرمیرسدومخاطبازآنلذتنمیبردودرنتیجهایناقدامباعثرکودبازارآنشده

است«)آقایجوزدانی،تولیدکنندهوفروشنده،5۳ساله(.12
۵. ۲. ۳. ریخته گری آثار ملیله و عیار پایین آثار

یکیدیگرازدالیلرکودواقداماتمخربدرخصوصاینهنر،ریختگریاینآثاراستکهدراینروشازنمونۀ
اولیهساختهشدهتوسطدستقالبمیگیرندوقالببهدستآمدهرادردفعاتمکرربافلزهایگوناگونریختهگریو

آثارمشابهیپدیدمیآورند.
»باتوجهبهاینکهآثارملیلهکاریظریفمعمواًلبهصورتوزنیبهفروشمیرسند،ارزشکارتمامشدۀیکاثر
ملیلهکاریسنتیواصیلبایکاثرقالبی،تفاوتچندانینداردوبهمیزانظرافتکاری،هنردست،وقت،هزینه،
انرژیومهارتاوبهاییدادهنمیشود.درنتیجهانگیزۀکارازآنهاگرفتهشدهوتبعاتناگواریداشتهاست.عالوه
براین،بهدلیلشرایطخاصریختهگری،نقرۀبهکاررفتهدراینروش،عیارپایینترینسبتبهعیارآثاردستسازدارد؛
درنتیجهتولیدکنندههزینۀکمتریبرایمواداولیهپرداختمیکندوسودبیشتریمیبرد«)محمدآقامحمدرفیع،

استادکار70ساله(.1۳
۵. ۲. ۴. کمبود مواد اولیه با کیفیت و گران بودن هزینه ها

بهدالیلیهمچونقیمتهنگفتمواداولیۀمصرفیوهمچنینابزارآالتهنرملیلهودرمجموعامکاناتتولیدی،
بسیاریازآموزشدیدگاندررشتۀملیلهکاری،قادربهفعالیتمفیددراینحیطهنیستند.همچنینبهدلیلطوالنی
بودنروندتولید،برایاغلبتولیدکنندگاناینامکانوجودنداردکهبافروشآثار،تولیداتچشمگیردیگریداشته
باشند.لذاکمبودسرمایۀکافیبرایشروعفعالیتیاگسترشآندرطولسالیانمیتواندعدمبضاعتهنرمندان
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ملیلهکاربرایپیگیریفعالیتهایتولیدیراموجبشدهیامانعتوسعۀفعالیتهنریشود.
»بهخاطرهزینههایباالیمواداولیۀدرجهیکومرغوبهمچونفلزاتاولیهشاملنقره،مسونوارهایملیلۀ
خوب،بسیاریازتولیدکنندگانبرایباالبردنسرعتوحجمتولیداتوسودجویینادرست،درتولیداتخودازمواد
اولیۀبیکیفیتاستفادهمیکنندکهاینمسئلهدرنهایتبهتولیدآثاربیکیفیتیاتعطیلیاینصنفهنریمنجر

میشود«)ولیبیک،استادکار،75ساله(.1۴
۵. ۲. ۵. ناکافی بودن درآمد

بسیاریازشاغالناینحوزۀهنری،بهکمبوددرآمدوسختیارتزاقازاینرشتهونبودتناسبمیانوقتوهزینۀ
مصرفیبهشیوۀصحیحتولیدودرآمدحاصلازفروشآثاراشارهدارند.دراینراستابهنظرمیرسدمیزانسودو
مزایایبهدستآمدهازهنرملیلهکاریدرواقعتناسبچندانیبامیزانزحمتووقتگیربودنمراحلاصولیدراین
هنرراندارد.اینمسئلهدرکنارعدمرونقبازارآثارملیله،درنهایتبهکیفیتپایینآثاریاخارجشدنهنرمندانو

تولیدکنندگانازاینحرفهمنجرمیشود.
۵. ۲. ۶. آگاهی محدود مصرف کنندگان و واسطه ها

ازدیگرآسیبهایمهمدرزمینۀرکودبازارهنرملیله،کماطالعبودنمصرفکنندهها،خریدارانوافرادفعالدرحوزۀ
خریدوفروش)دالالن(اینآثارودرکل،عدمشناختارزشهایهنریوویژگیهایملیلهاست.بهطورکلی،بهجز
خبرگانواهلفن،کمترشخصیرامیتوانیافتکهباظرایفهنرملیلهکاریآشناباشد.لذازمانیکهبهبررسی
قیمتتمامشدۀآثارملیلهمیپردازیم،مشاهدهمیکنیمکهباوجودمادۀاولیۀمصرفی)نقره(باباالترینعیار،سهم
ارزشافزودهبهصورتدستمزد)ارزشکارهنری(،حدود70درصدقیمتتمامشدهراتشکیلمیدهد.همچنینعدم
آگاهیافرادواسطهگرباعثنادیدهگرفتهشدنتفاوتهایچشمگیروبنیادیآثارظریفوباهویتوزیبایصنایع
دستیباآثاربدلیوضعیفموجوددربازارمیشود؛درنتیجه،انگیزۀهنرمندملیلهکاربرایطراحیوساختاصولیو

توجهبهمعیارهایسنتیکاستهشدهواینامربهافولورکودکمیوکیفیاینهنرمنجرمیشود.
مردم از خیلی و میزند را اول آثارحرف زیبایی و جلوه امروزه، تزیینی آثار و زینتآالت بازار در »متأسفانه
بهخاطرنداشتنآگاهیواطالعازهنرملیلۀاصلی،تواناییتشخیصآثاراصلیازفرعیراندارند.پیامدخطرناکاین
کماطالعیادامهیافتنروشهایکاذبودرنتیجهازبینرفتنکاملاصالتاینهنرواعتمادخریدارانُمطلعداخلی

وخارجیاست«)ولیبیک،استادکار،75ساله(.15
۵. ۲. ۷. آموزش نادرست هنرجویان ملیله

بهعلتوجودفضایرقابتیناسالمدربازارورواجروشهایکاذبقالبگیری،کمترشاهدآثاراصیلوسنتیدراین
حوزههستیموباتوجهبهنبودمهارتکافیوآموزشناصحیحتوسطمدرساناینرشتۀهنری،اکثرهنرمندانجوان
اینعرصهحتیشناختیدرحدنظریهازروشهایاصیلوطرحهایاصلیاینهنرندارند.درنتیجۀاینموارد،
هنرجویانآثاریبسیارضعیفتولیدکردهکهباعثایجادتصویریکاماًلاشتباهازاینهنردرذهنمخاطبانوبه

فراموشیسپردهشدناصالتاینهنرمیشود.
بهخصوص و آموزشی مراکز در ملیلهکاری هنر آموزش حوزۀ در مدرس جذب در مدرکگرایی »بهعلت
دانشگاهها،اینافرادفاقداطالعاتکاملوصحیحوتجربۀکاریبودهودرنتیجهتواناییآموزشدرستهنرآموزان
زکریایی )ایمان ادامهمییابد« اشتباهسلسلهوار تولید آن بهدنبال و غلط آموزش این و ندارند را وعالقهمندان

کرمانی،استاددانشگاه(.16
۵. ۲. ۸. ورود افراد فاقد صالحیت در مرحلۀ تولید و توزیع

تولیدآثارملیلهبهدلیلدقتوپیچیدگیروندتولیدوظرافتآن،نیازبهمهارتآموزیوذوقهنریدارد.امروزه
بسیاریازافرادبهعلتنداشتنشغلمستقلبهاینحرفهرویآوردهاندوبهاینهنراصیلفقطبهعنوانمنبعی
درآمدزانگاهمیکنند.همچنینبهدلیلنبودنمعیارمشخصورتبهبندیکارگاههاوآثار،افرادگوناگونیفقطبرای
اینمطالعهنشان یافتۀ تأیید نیزدر نتایجمطالعۀرحمتی)۴9:1۳87( اینهنررویآوردهاند. به پیداکردنشغل
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میدهدباتوجهبهجایگاهویژۀصنایعدستیبهلحاظفرهنگیوهنری،سهمهنرمندوطراحدرساختونوآوری
آناهمیتبسیارداردوبهاینواسطه،جایگاههنرمندبهعنوانیکطراحدرصنایعدستیبسیارحائزاهمیتاست.
همچنینبسیاریازافراد)واسطهها(امروزهبهنیتسرمایهگذاریوسودجوییبهحوزۀخریدوفروشآثارهنریملیله
نگاهمیکنند.اینافرادکهاغلباطالعاتچندانیازاینهنرندارند،بهواسطۀدارابودنسرمایهبهاینحرفۀهنری
مشغولهستند.میدانیمکهدرگذشتهآثارملیلهیابهشیوۀمستقیمتوسطهنرمنددرقالببازارچههایفروش،تعاونی
ملیلهسازان،مغازههایکوچکانجاممیشدیابهروشباواسطۀصحیحاتفاقمیافتادهاست.امروزهبسیاریازآثار
ملیلهتوسطسرمایهدارانیناآگاهازهنرملیلهکاری،بهصورتیکجاباقیمتهاینازلخریداریمیشوندودرقالب

نمایشگاههایلوکسبهچندینبرابرقیمتعرضهمیشود.
۵. ۲. ۹. فقدان برگ خرید

برخالفشماریازآثارصنایعدستیوبهخصوصزینتآالتکهفاکتورفروشوپشتوانۀبازگشتسرمایهدارند،اغلب
آثارملیلهوبهخصوصزیورآالتملیله،فاقداینامکاناست.

آثارهنریوصنایعدستیدرشهراصفهانعالقهمندندکهبهخریدخودبهشکلیک ازخریداران »بسیاری
سرمایهگذارینگاهکنند؛یعنیبتوانندبعدازمدتیدرصورتلزومآثارخودرابابرگخریدبفروشند.امروزهبسیاریاز
آثارزیورآالتوتزیینیمانندانگشترهاینقرهوسرویسهایطالدارایاینامکانهستند،ولیهنرظریفملیلهکاری

فاقداینامکاناستودرواقعبازگشتهزینهندارد«)آقایصفایی،فروشنده،۴8ساله(.17
۵. ۲. ۱۰. خأل تبلیغات و عدم معرفی صحیح

نتایجمطالعۀامیرراشد)20:1۳87(نشانمیدهدعواملشناختی،کیفی،تبلیغاتوبازاریابی،18بهترتیببیشترین
تأثیرگذاریرادرروندتولیدوفروشصنایعدستیدارند.خدادادواصلفالح)۳6:1۳87(مینویسندازمنظرفرهنگی،
تبلیغاتمحصوالتصنایعدستیمیتواندارزشهایانسانیومعنویموجوددراینمحصوالتراانعکاسدادهو
پسازافزایشآگاهیعمومیبهاینمسئله،تصویرذهنیمخاطبانازاینمحصوالتراارتقادهد؛امابهاینمنظور
توجهبهنیازها،سالیقوپتانسیلهایموجوددربازاروانعکاسآندرطراحیوتولیدمصنوعاتصنایعدستیمطابق
آنچهدرنظامبازاریابیبازارگرادیدهمیشود،میتواندجذابیتهایایننوعازمصنوعاترادربینخریداراندوچندان
ساختهوفرایندهایتبلیغیراسادهتروکارآمدترسازد؛بنابرایناستفادهازراهکارهایتبلیغاتیبهتنهایینمیتواند
راهکارمناسبیدرفرایندتوسعۀصنایعدستیکشورباشدوبدینمنظوربایدباشناختدقیقبازارهدفدرداخلو
خارجکشور،طرح،مواداولیه،رنگبندیوکیفیتساختانواعمختلفمحصوالِتصنایعدستیرامتناسبباعالیق
وسلیقههایخریداراناحتمالیمنطبقنمود.درمطالعۀحاضرنیزمصاحبهشوندگانبراهمیتمقولۀتبلیغاتتأکید

میکردند.
»دربسیاریازکشورهاهمچونفرانسهوچینآثارهنریجایگاهمهمیدارند.آثاراصیلوسنتیآنهاازُطرق
مختلفدرمعرضدیدوتبلیغقرارمیگیردتاجاییکهحتیشماریازبازیگراندرکارهایخود،اینآثارراتبلیغ
میکنند.درحالحاضراگرتبلیغاتبهتروبیشتریدرموردهنرملیلهکاریدرشهراصفهانانجامشود،باعثمعرفی

بهترورونقتولیدوفروشاینهنرمیشود«19)آقایرحیمی،استادکاروفروشنده،۴0ساله(.
۵. ۲. ۱۱. واردات آثار خارجی مشابه

پرواضحاستکهامروزهصنایعدستیوجهکاالیییافتهووجهبومیومحلیوذوقیآنتحتالشعاعجنبۀکاربردی
ومصرفیقرارگرفتهاست)الطافی88:1۳87(.باوجوداین،خریدارباعملخریدمیتواندهویتمحلیراکههویت
پیشینخوداونیزهست،تقویتکندوبهتداومآنیاریبرساند؛امابرایاینکارکاالیعرضهشدهنیزبایدباسلیقۀ
ویهماهنگباشدوازخوداصالتداشتهباشد)فکوهی1۳1:1۳89(.یکیازمهمترینعللتوجهنکردنبههنر
باهویتواصیلایرانی،یعنیملیلهکاری،وارداتناصحیحآثارخارجیمشابهاست.اینوارداتبیرویۀمحصوالت
بهدلیلعدم است.همچنین گذاشته باقی ملیلهکاری اصیل و بومی آثار فروش برای مشابهکمترفضایی هنری
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تشخیصخریدارانآثارهنری)آگاهیاندکمخاطبان(،آثارخارجی)وارداتی(بازیباییبیریشۀظاهریوزرقوبرق
کاذب،بازارفروشبهترینسبتبهآثارملیلۀایرانیوساختۀشهرهاییچوناصفهانیافتهاست.

»بسیاریازآثارمشابهملیلۀداخلی،درکشورهایدیگرتولیدمیشوند.اینآثارکهتناسبیبافرهنگماندارند،
اغلبباروشهایصنعتیوباهزینههایبهمراتبکمترازتولیداتداخلیتهیهشدهوبهمیزانبسیاریواردکشور
میشوند؛درنتیجهرقیباصلیتولیداتداخلیهستندوبهعلتزیباییظاهریوآگاهیاندکخریدارانبازارفروش

بهترینیزدارند«)احسانآقامحمدرفیع،تولیدکننده،۴5ساله(.20
۵. ۲. ۱۲. موانع موجود در زمینۀ صادرات

یکیدیگرازمشکالتتأثیرگذاردرکاهشرونقاینهنر،مشکالتموجوددرزمینۀصادراتاینمحصولاست.
مطابقسندچشماندازبیستسالۀکشور،تقویتوتسهیلحضورفرهنگیایراندرمجامعجهانی،یکیازاهداف
اصلیواساسیبرنامۀتوسعهاست.یکیازجنبههایاینحضور،توجههمهجانبهبهمصنوعاتصنایعدستیاست
کههموارهازاقالمصادراتیکشوربودهاندوکاالهاییذاتاًفرهنگیمحسوبمیشوند)خدادادواصلفالح1۳87:
۳6(.افشار)89:1۳87(نیزازاینمحصوالتباعنوان»سفیرانفرهنگی«یادمیکند.شایانذکراستدرصدزیادی
ازفروشمحصوالتملیلهازطریقبخشخصوصیانجاممیگیرد.همچنینملیلهبهعنوانیکمحصولمستقل
وشاخصدارایتعرفۀخاصصادراتینیستواغلببهصورتسوغاتهمراهمسافران،بهبازارهایفروشآثاردر

خارجازکشورارسالمیشود.
»اینمسئلهیکیازعمدهترینمشکالتاستکهباعثعدمرونقهنرملیلهکاریشدهاست؛بدینصورتکههم
بهعلتمحدودیتدرخارجکردنمحصوالتیهمچونملیلهکاریهاینقرهباپاسپورتبرایتوریستهامشکالت
بسیاریوجودداردوسازمانگردشگریوصنایعدستیایراننیزاقدامیچشمگیربرایصادراتکشوریاینهنر

ظریفانجامندادهاست«)محمدآقامحمدرفیع،استادکار،70ساله(.21

۶. ارائه طرح نوآوری در حوزه هنر ملیله کاری با تأکید بر دو بعد تکنیک و نقوش
یکیازعواملبقاورشدهویتیکملت،جوهرۀخالقیتموجوددرآنملتاست.باذکراینمسئلهواهمیت
عنصرخالقیتدراینقسمت،روندپیشنهادیدرجهتاحیاوبازشناسیشماریازقابلیتهایهنردرحالفراموشی
ملیلهکاریبهمنظورطراحیوساختزینتآالتدستساز،متناسبباهویتایرانیاسالمیطرحمیگردد.پیشنهاد
با نمونهها دیگر و آویزسینه وجعبۀجواهرات، زینتآالتیهمچونصندوقچه درطراحیوساخت نو تجربهای
محوریتهنرملیلهکاری،بهمنظوربهبودوتقویتهنرملیلهودرنهایتهویتملیشاملدوبخشاست:نخست

نوآوریدرطرحونقوشودومابتکاردرتکنیکوفناجرا.
۶. ۱. نقوش و طرح ها

دراینبخشتالششدهاستباالهاموبهرهگیریازنقوشهندسیوگرههایمدرسۀچهارباغاصفهان،زینتآالتی
طراحیشدهوبهمرحلۀاجرادرآیند.بنایباشکوهمدرسۀچهارباغکهمتعلقبهاواخرعهدصفویاست،ویژگیهای
منحصربهفردیداردکهازآنجملهمیتوانبهکاشیکاریهایهندسیوگرههاواصالتبیمانندنقوشاشارهکرد.
اینبنابهعلتدارابودنتنوعتکنیکیونقشیتزییناتکاشیکاریوبهخصوصنقوشهندسیوگرهها،بهموزۀ
کاشیکاریملقباست.مدرسۀچهارباغمتعلقبهدورانشاهسلطانحسینصفویاستودرخیابانچهارباغاصفهان
قرارگرفتهاست.همسایۀدیگراینبنا،بازاربلندیابازارهنراستکهازموقوفاتمادرشاهسلطانحسینبودهوامروزه
درشهراصفهانیکیازشناختهشدهترینمراکزمعتبرفروشزیورآالتوجواهراتاست.درخصوصمدرسۀچهارباغ
ومقولۀهنرهایتزیینیمیتوانگفتهمنشینیملیلهدرکنارهنرقلمزنی،آنهمدرسطحیوسیعکهبرایاولینبار
درتاریخایرانصورتگرفت،درساختاردِرورودیمدرسۀچهارباغاصفهانبودهاست)احتشامی1۳90(.همچنین
وجودشماریازتکنیکهاینابفلزکاریرویدِربنادرکنارویژگیهایبالقوۀنقوشهندسیوگرههاازجمله
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قاعدهمندبودنوقابلیتگسترشرویسطوحگوناگون،خاطرهانگیزبودن،واصالتوهویتایرانیداشتن،اهمیت
بررسیوبازشناسیایننقوشوگرههاوبهرهگیریازآنهارادرزینتبخشیبهزندگیامروزیدوچندانمیکند.
بنابراینجنبۀنوآورانۀاینقسمت،استفادهازنقوشهندسیوگرههایاینبنادرطراحیآثارملیلهکاریاست.نقوش
هندسیکهساختاروظاهریهندسیورسمیدارند،دروهلۀنخستتوسطهنرمندانوهنردوستانازحوزۀکاربرد
درآثارظریفوزیورآالتدورپنداشتهمیشود؛امابهنظرمیرسدباتوجهبهاصالتویژۀایننقوشونظاممندبودن
آن،میتوانباحفظساختارکلیواندکتغییراتیدرخطوطوظاهرنقوش،ازآنهادرزینتآالتاستفادهکرد.شایان
ذکراستکهنقوشمذکوربهعلتتاریخچۀفراوانوخاطرهانگیزبودن،رابطۀخوبیباذهنیتناخودآگاهمخاطبان

برقرارکردهوموجباحیایاحساسهویتملیدرمصرفکنندگانمیشود.
۶. ۲. تکنیک اجرا

مشبککاری، جمله از فلز هنر تکنیکهای دیگر ترکیب بر عالوه ساختهشده، نمونههای اجرای فن قسمت در
برجستهکاری،22مخراجکاری2۳وقلمزنیوالبتهمحوریتهنرملیلهکاری،سعیشدهکهآثارفقطمتکیبهقابسادۀ
ملیلۀرایجنبودهودراغلبمواردباتکنیکجوشکاریصفحهبهنقشمایههایملیله،فضاهایجدیدیبرایاینهنر
درمیانطراحیآثارایجادشود.تمامیمراحلساختزیورآالتارائهشده،بادستانجامگرفتهوازفلزاتمسوبرنج
ونقرهدرساختآثاربهرهگرفتهشدهودرنهایتبهمنظورتکمیلاثرازانواعسنگهایطبیعیمانندانواععقیقو
سنگهایغیرطبیعیمثلسنگهایاتمیاستفادهشدهاست.پژوهشگروهنرمندصنایعدستیدراینجامعتقداست
کهتلفیقاینهنربادیگرتکنیکها،عالوهبرباالبردنجنبۀزیباییشناسانۀتصویریآثار،باعثخروجآثارزیورآالت
ملیلهازحالتخمودگیوکلیشهوارحاضرشدهوتالشیدربهبودوضعیتفعلیاینهنربهخصوصدرشهراصفهان،

برایارتقایهویتملیمحسوبمیشود.
درادامه،تصاویرنهاییشماریازدیگرآثارطراحیوتولیدشدهبرمبنایالگویپیشنهادیارائهشدهدرجدول۳

وهمچنیندرراستایمطالبتئوریتبیینشده،درقالبجدول۴قابلمشاهدهاست.

نمودار1:نمایکلییافتههایبخشآسیبشناسی
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جدول2:فرایندوروندپیشنهادیبرایبهبودوضعیتهنرملیلهوتقویتهویتملی
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جدول۳:تصاویرآثارساختهشدهبراساسایدهوروندپیشنهادی

مجموعهآثار:اصیلایرانی

مجموعهآثار:شمسۀجواهرنشان

۷. جمع بندی و نتیجه 
هنرمیتواندعنصریهویتسازبرایتقویتهویتاجتماعیوفرهنگیباشد.ملیلهنیزدرجایگاهیکیازهنرهای
ملی،نقشتجلیهویتملیایرانیرابرعهدهداشتهاست.پژوهشپیشروتالشیبرایحفظواحیایاینهنر

ریشهدار،باهدفتقویتوارتقایهویتایرانیاسالمیبودکهجمعبندیآنرامیتواندرسهسطحبرشمرد:
بخش، این در است. اصفهان شهر در ملیلهکاری هنر بغرنج وضعیت آسیبشناسی به مربوط نخست سطح
مشاهداتمیدانیومصاحبههاینگارندگان،گویایآناستکهمواردیهمچونریختگریآثارملیلهبهجایساخت
دستسازکهمستلزمترکیبقلعبانقرهیعنیپایینآمدنعیاراصلیمحصوالتاست،وهمچنینورودبیرویۀ
محصوالتمشابه)بهسببنظارتاندکبرواردات(کههیچتناسبیبافرهنگوهویتایرانیندارندمهمتریندالیل
رونقنداشتنوافولاینرشتۀهنریاست.البتهعواملدیگریمانندروشتهیۀکاذبوناصحیحمواداولیههمچون
نوارملیله،کمبودشناختخریدارانآثاربهواسطهخألتبلیغاتمناسب،فقدانبرگخریدبرایاغلبمحصوالتملیله،
تفکیکبُعدزیباییشناسیوکاربردیدرغالبمخلوقاتاینهنر،واسطهگریوداللیمیانفرایندتولیدومصرف
وورودافرادفاقدصالحیتوناآشنادرمرحلۀتولید،نیزکاهشکیفیتوکمیتمحصوالتاینهنرراسببشدهاند.
سطحدوم،نتایجمربوطبهروندنوآورانهبرایبهبودوضعیتاینهنربهخصوصدرحوزۀآثارکاربردیاستکه
بامحوریتنقشوتکنیکصورتگرفتهاست.دراینجاتالششدهکهنقوشوطراحیآثارباالهامازنقوشاصیل
هندسیوگرههایمسجدـمدرسۀچهارباغطراحیگرددودرحیطۀتکنیکنیزازتلفیقهنرملیلهبادیگرهنرهای

نابایرانیهمچونقلمزنیوجوشکاریملیلهبهصفحۀفلزی،بهرهگرفتهشود.
درسطحسوم،نتایجاینمطالعهنشاندادکهمیتوانبااتکابهیکیازمنابعهویتملییعنیهنر،بهتثبیت
وتداومهویتفرهنگیایرانیاسالمییاریرساند.درحقیقتمعتقدیمبازشناسیهنرملیله،بیانپیشینۀاینهنر،
آسیبشناسیوتالشبرایرفعموانعومشکالتاینهنرازسوییوارائۀراهکارهایکاربردیوهمچنینتکنیکیاز
دیگرسو،میتواندبهبهبودوضعیتاینهنرودرنهایتاحیایآنکمککندتاتولیدومصرفوعرضۀاینمحصول
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هنریدرخدمتتقویتوتثبیتبُعدتاریخیوفرهنگیهویتملیایرانیقرارگیرد.درنهایتمیتوانامیدواربود
کهتولیدکاالهایهنریملیوتقویتهنراصیلایرانی،نوعیاحساستعلقملیراتقویتکندوبهتولیدگرانو

مصرفکنندگاناینحوزههویتبخشد.
باتوجهبهمشکالتوآسیبهایواکاویوشناساییشدهدراینمطالعه،میتوانبهراهکارهاییبرایاحیایو
بهبودوضعیتفعلیاینهنراشارهکرد؛ازجمله:توجهخاصبهسلیقۀمشتریان،گنجاندنطرحدرسهنرهایسنتی
باتأکیدبرهنرملیلهکاریدرهنرستانومقاطعپایینتربرایرسیدنبهپیشزمینههایذهنیدرعالقهمندانبه
اینهنر،حمایتوهمکاریرسانههایجمعیدرمعرفیوترویجاینهنر،برگزاریمسابقاتطراحیوساختملیله،
عرضۀمستقیمآثاربرایجلوگیریازواسطهگریوهمچنینآگاهیدادنعمومبهساختوتولیداینهنرارزنده،
ازاساتیدپیشکسوتاینرشتۀهنریبرایآموزشصحیحوتربیتنیرویمتخصص،اعطایتسهیالت حمایت
بیمۀهنرمندانوحمایتهایمالیمانندوامقرضالحسنۀبانکیبدونسودوحتیبدونبازپرداختبهمنظورایجاد
کارگاههایتولیدوکالسهایآموزشی،حذفمالیاتارزشافزودهازطالونقرهدرراستایحمایتهایصنایعو
هنرمندانملیله،حمایتسازمانهایدولتیدرخصوصمیراثفرهنگیوصنایعدستیایرانوهماهنگیدستگاههای
ذیربطباهدفرشدوارتقایاینهنر،بازاریابیهنرملیلهبهمنظورآشناییمردمبااینهنروگسترشآن،استفادهاز
متخصصاناقتصادهنربرایبررسیبازارهایجهانیوشناساییاینهنربهخارجازایران،استفادهازصنعتتبلیغات
درجهتخریدآثارصنایعدستیبهخصوصهنرملیلهودرنهایتتشکیلوبرگزارینمایشگاههاوفروشگاههای

اختصاصیبرایمعرفیوفروشآثارملیله.
همچنینگفتنیاستنتایجمطالعۀحاضرکهباهدفبهبود،بازسازیواحیایوضعیتهنرسنتیملیلهکاری
انجامگرفت،درصورتپیگیریبرنامهریزیشدهوتکمیلمطالعات،میتواندیاریرسانمراکزیهمچونادارۀمیراث
فرهنگیوگردشگریاستانوصنفملیلهکارانبرایبرنامهریزیبهتردراینهنراصیلباشد.همچنینپژوهش
و هنر این جوان عالقهمندان و کارآموزان دستی، صنایع دانشجویان و پژوهشگران برای خوبی راهنمای حاضر
انگیزهبخشفعاالناینرشتهاست.همچنینامیداستبااتخاذتدابیرحمایتی،سیاستهایتشویقیوسیاستگذاری
صحیحوبایسته،موجباترشدوتوسعۀصادراتصنایعدستیراکهیکیازمهمترینوپرسودتریناقالمصادراتی

بهحسابمیآید،فراهمآمدهوموانعومشکالتموجودمرتفعشود.

پی نوشت ها
1.نعمتی)97:1۳87(معتقداستثبتاطالعاتواسنادومدارککافی)مستندنگاری(ازیکهنریاهنرمند،مهمترینراهحفظ

وگسترشآناستکهبیشتردرخصوصهنرهایصناعیبومییکمنطقهیاکشورصدقمیکند.
2. Field Research

3. Www.Louvre.Fr. Www.Asia.Si.Edu. Www.Pazoheshkade.Ir. Www.Miho.Or.Jp. Www.Metmuseum.Org

4. Interview

5. Semi Structured

6. Proposed Sampling

7.هویتاجتماعیهمانگونهکهازنامآنبرمیآید،باتوجهبهعضویتدرگروههایاجتماعیتبیینمیشود.
8. Operation

9. Belief System

10. Cultural Artifacts

11.ضربدری)زیروروبافتهشده(
12.تاریخمصاحبه:1۳95/۳/20
1۳.تاریخمصاحبه:1۳95/۳/10



شماره 1 ـ پاییز و زمستان 96
92

1۴.تاریخمصاحبه:1۳95/۴/2۴
15.همان

16تاریخمصاحبه:1۳9۴/6/20
17.تاریخمصاحبه:1۳95/۴/۳

18.مطالعۀقجریان)۴5:1۳87(نیزاشارهبراینامرداردکهامروزهبهروشهایدانشگاهیودقیقمیتوانازمرحلۀتولیدتا
مراحلمختلفبستهبندی،بازاریابیوارائهومعرفیمحصولرانظارتنمودودرنتیجهبهتولیدمحصوالتباکیفیتفرهنگی

دستیافت.
19.تاریخمصاحبه:1۳95/۴/20
20.تاریخمصاحبه:1۳95/5/12
21.تاریخمصاحبه:1۳95/۴/25

22.بهتکنیکهاییاعمازداملهکردنیاقلمزنیبرجسته،برجستهکاریاطالقمیشود.
2۳.تکنیکیاهنرجایگذارینگین)سنگ(درفلز.
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