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 .۱مقدمه
همیت بهعنمان یکی از مهمترین داشتههای برند ،نق مهمی در شناسایی و ارزشآفرینی آن بر عهده دارد .در این میان بساتهبندی باهمثاباۀ خا
مقدم ارتباط با مشتریان ،کلیادیتارین تاثییر را در سااختار هامیتی یاک محصامل بار جاای مایگاذارد .مفااهیمی نظیار ارزش افازوده ،۱از طریا
بستهبندیهای پایدار ،۲بستهبندیهای قابل بازیافت ۰و بستهبندیهایی با قابلیت استفادۀ مجدد ۰ممرد تمجه بسیاری از مصرفکنندگان قرار گرفته
است؛ لذا تمجه به ویژگیهای مفهممی و کارکردهای محتمایی و همیتی بستهبندی بههمراه ویژگیهای ساختاری و کارکردی آن بسیار مهم به نظر
میرسد.
صنایعدستی یکی از شاخصههای همیتی و فرهنگی هر جامعهای محسمب میشمد و دولتماردان کشامرهای مختلام هماماره میکمشاند باا
معرفی تنمع و کیفیت هنرهای بممی و صنایعدستی خمد ،ضمن تمسعۀ رواب فرهنگی و بینافرهنگی ،زمینۀ رشد و تعالی این هنرها را فراهم آورناد.
با تمجه به ویژگیهای منحصربهفرد صنایعدستی نظیر ارزش افزودۀ باال ،استفاده از مماد و مصالح باممی ،دارا بامدن همیات فرهنگای و مانناد آن،
اهمیت معرفی هنرهای سنتی و صنایعدستی بهعنمان یکی از مهمترین عناصر همیت ایرانی ،لازوم تمجاه باه آن در ارتبااط باا ساایر تملیادات ملای
بهعنمان بخشی از فرایند ارتقای برند از طری بستهبندی محصمالت باا هادف نامآوری در تملیاد ،و تمجاه باه داشاتههای باممی در راساتای تحقا
ظرفیتهای کشن تملید و کارآفرینی صنایعدستی بهعنمان یکی از مهمترین نممدهای صنایع فرهنگی ،بر همۀ پژوهشگران این حامزه و صااحبان
صنایع امری اجتنابناپذیر است.
۱ـ .۱روش پژوهش
این پژوه با تحلیل متغیرهای کیفی به روش تمصیفیتحلیلی انجام شده و روش گردآوری اطشعات از طری منابع کتابخانهای و بررسای اساناد

صمرت پذیرفته است.
۱ـ .۲تئوری و پیشینۀ تحقیق
با وجمد اینکه در سالیان اخیر ،مقاالت و کتب بسیاری در خصمص برندسازی منتشر شده ،در ا لب ایان مناابع ،آنچاه بای از هرچیاز باه چشام
میآید ،گرتهبرداری از روششناسی و مصادیقی متفاوت از امکانات و واقعیت جامعه و شرای کنمنی هنرمندان حمزۀ صنایعدستی و برناماهریازان و
متملیان امر است؛ درحالیکه متثسفانه یا خمشبختانه مباحث مرتب با اقتصاد و مدیریت اقتصاد ،بهخصامص برندساازی ،باه دالیال مختلام نظیار
ا
عدم وجمد ح نشر و ...در ایران کامش متفاوت است .همچنین ممضمع این مقاله مروری بر امکانات بالقمۀ هنرهاای سانتی و صنایعدساتی بارای
۶

استفاده در صنعت بستهبندی است که نمیسندگان نممنۀ مشابهی برای آن پیدا نکردند .مقالههای بسیاری در خصمص بساتهبندی صنایعدساتی و
لزوم تمجه به آن بهمنظمر تمسعۀ برند و امکاان صاادرات و ...صامرت گرفتاه اسات؛ از جملاه :علای یمسافی و یمساام حااجیمحمادزاده در مقالاۀ
ارائهشده در نخستین کنفرانس بینالمللی بستهبندی ،صنایعدستی و تمسعۀ پایدار  ۱۰۴۰باا عنامان «تعیاین جایگااه فاکتمرهاای همیاتبخشای در
بستهبندی بر اساس مدل کانم» ،ضمن شناسایی فاکتمرهای همیتبخ محصمل باه بررسای جایگااه بساتهبنادی در انتقاال پیاام ایان فاکتمرهاا
پرداختهاند ،چراکه به نظر میرسد بیان فاکتمرهای همیتبخ بدون در نظر گرفتن تثییر بستهبندی در شناسااندن محصامل امکاانپاذیر نیسات.
برای دستیابی به اهداف این تحقی  ،بهصمرت ممردی صنایعدستی مناط کمیری ایران ممرد مطالعه قرار گرفته؛ این مطالعه بیشاتر بار پایاۀ مادل
کانم (محاسبۀ سنج میزان رضایتمندی مشتری) انجام شده و از طرفی دیگر در این سنج  ،فقا صانایعدساتی منااط کامیری ایاران مامرد
دقت قرار گرفته است .همچنین خانم حما مصطفییی ،در پژوهشی با عنمان «طراحی بستهبندی صنایعدستی با همیات ایرانای و رویکارد صاادرات
(مطالعۀ ممردی :خاتمکاری)» ارائهشده در نخستین کنفرانس بینالمللی بستهبندی ،صنایعدستی و توسعۀ پایدار ،برای هرچه اختصاصیتر شادن
مطالعه ،دو معیار همیت ایرانی و ارتباط طراحی بستهبندی صنایعدستی از منظر صادرات را بررسی کرده است؛ وجمه مشترك این مقالاه باا ممضامع
ممرد نظر در این تحقی در طراحی بستهبندی صنایعدستی با همیت ایرانی است و بهدلیل بررسی کلی ایان مبحاث و وابساتگی آن باه بساتهبنادی
خاتمکاری ،تفاوت اساسی با ماهیت پژوه حاضر دارد .همچنین در خصمص اهمیت بستهبندی در برندینگ نیز مقااالتی نظیار (داوود فای و
همکاران )۱۰۴۰ ،یا (بستهبندی ،آخرین ترفند بازاریابی ،پروانه طهماسبی ،بهکمشا دفتار طراحای ،تمساعه و تارویم امامر بساتهبندی وابساته باه
سازمان تمسعۀ تجارت ایران) منتشر شده ،در هیچکدام به تثییر عمامل فرهنگی و داشتههای بممی در پروسۀ طراحای و تملیاد بساتهبندی باهمنظمر
نیل به اهداف نمیسندگان اشاره نشده است.

صنایع دستی حلقۀ اتصال همیت
و برند در صنعت بستهبندی،
 ۱۰۴ا ۱۶۶
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در واقع آنچه مدنظر نمیسندگان مقالۀ حاضر است ،نه بستهبندی آیار هنری و صنایعدستی که بستهبندی محصمالت سایر صنایع و خدمات با
استفاده از دستآفریدهها و تملیدات صنایعدستی و هنرهای سنتی است که از ارتباط تعاملی میان سه عامل برندسازی ،بستهبندی و صنایعدستی
ایجاد شده است.
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 .۲برند
در فرایندهای اقتصادی معاصر که بازار روزبهروز بهسمی اشباع شدن پی میرود و در شرایطی که فعالیتهای فروش باهسامت رقاابتی شادن در
حرکت است« ،برند» میتماند عامل مهمی در راستای حف و بقای مشتریان باشد .برند نام ،واژه ،عشمت ،سمبل یا ترکیبی از اینهاست کاه بارای
شناسایی کاالها و خدمات ممرد استفاده قرار میگیرد .یک برند یاا ناام تجااری ،هام ماهیات فیزیکای دارد و هام ماهیات ذهنای و ادراکای؛ جنباۀ
فیزیکی آن در قفسۀ فروشگاهها یا مراکز ارائۀ خدمات یافت میشمد ولی ماهیت مفهممی و ادراکی آن در فضای روانی و ذهن مشاتری جاای دارد
( .)Alreck and Settle 1999, 12از دهۀ  ۶۱میشدی با رقابتی شدن بازار ،تملیدکنندگان دریافتند که برای بقاا و پمیاایی ،مفااهیم قادیمی برناد
مانند شناساندن محصمل ،محافظت از کسیبرداری و اعتماد کافی نبمده و میبایست خدمات بیشتری را به مشتریان خمد ارائه دهند .نقا جدیاد
برندها کمک به تر یب مردم برای خرید کاال بر پایۀعماطم و احساسات اسات (آل علای  .)۱۰ ،۱۰۴۶بار ایان اسااس عملکردهاای نامین برناد را
میتمان اینگمنه برشمرد:
 تر یب به ایجاد رابطۀ عاطفی مشتری با برند که منجر به تشمی برای خرید میشمد؛ا
 آشکارسازی تمایشت عاطفی مشتریان در راستای اینکه دیگران بدانند انتخابشان کامش عقشنی بمده است؛ تعمیم نیازهای عاطفی مشتریان برای نشان دادن وابستگی خانمادگی.ا
امروزه با نگاهی به بازار درمییابیم که معیار انتخاب یک برند ،البا تحتتثییر پاسخهای احساسای باه یکای از راهبردهاای برناد اسات .نقا
مشحظات منطقی و عقشنی در این انتخابها رو به کاه بمده و در واقع برندها با ایجاد رواب احساسی و تعمیم نیازهای ممجمد ،سعی در ایجااد
تداعیهایی در ذهن مخاطب دارند؛ این تداعیهاست که تعیین میکند مصرفکنندگان ،محصمل را دوباره میخرند یا نه .بناابراین ناهتنهاا تاداعی
نام تجاری در فرایند خرید محصمل و مصرف در سطمح مختلم عمل میکند ،بلکه درگیری مصرفکنندگان در این فرایندها میتماناد باعاث تغییار
در تداعیها گردد .تداعی معانی نام تجاری قلب ارزش ویژۀ نام تجاری و همچنین یک مؤلفاۀ کلیادی بارای کساب مزیات رقاابتی اسات ( Chen
 .)2001, 32در واقع برندها تشش میکنند به روشهای مختلام ،امکاان درگیاری عااطفی مشاتریان باا محصامالت را افازای دهناد .یکای از
مهمترین این ترفندها ۶)COO( ،یا گماهی مبدأ است؛ این فرایند در خصمص محصمالت صادراتی بسایار اهمیات دارد .در واقاع باه نظار مایرساد
استفاده از صنایعدستی و هنرهای سنتی باهدلیال جایگااه تثبیاتشادۀ تنامع و کیفیات محصامالت صنایعدساتی ایرانای در جهاان ،در بساتهبندی
محصمالت صادراتی بهصمرت مستقیم یا استفاده از نشانههای تصمیری در قالب نق یا فرم بستهبندی میتماند نگاه مثبت مخاطبان را باه هماراه
داشته باشد .تصمیری را که مشتریان از طری آن با یک کشمر مبدأ ارتباط برقرار مایکنناد ،باه ایان صامرت تعریام مایشامد :تصامیر ،شاهرت یاا
کلیشهای که تجار و مشتریان به محصامل یاک کشامر خااص نسابت مایدهناد ،باهوسایلۀ متغیرهاایی از جملاه محصامالت نماینادۀ آن کشامر،
ویژگیهای طبیعی ،اقتصاد ،زمینههای سیاسی ،تاریخی و سنتها ایجاد میشامد ( .)agashima 1970, 65البتاه در مقابال آن مفهاممی نظیار
قمممداری نیز وجمد دارد که در خصمص محصمالتی که در داخل کشمر مصرف میشمند ،میتماند تمجه متملیان امر را به خمد جلب کناد؛ در واقاع
صنایعدستی فق کاربرد صادراتی نداشته و میتماند با تمجه به تبلیغات و فرهنگسازی ،باه دو صامرت مامرد اساتفاده قارار گیارد .۱ :در خصامص
کاالهای صادراتی بهعنمان عنصری همیتمند و معرف شاخصههای تااریخی و فرهنگای کشامر مبادأ (ایاران) باهمنظمر تشامی خریاداران؛  .۲در
خصمص محصمالتی با بازار مصرف داخلی با تث کید بر ویژگیهای قممی و حف ارزشهای سنتی با هدف حف و احیای این هنرها تمس حامیاان
مردمی در مناط مختلم و با تمجه به گستردگی و گمناگمنی این فرهنگها و خردهفرهنگها.
 .۳بستهبندی
بستهبندی بهعنمان نخستین وجه ارتباطی هر محصمل اهمیت داشته و نق مهمی در معرفی و نگهداری محصمل از تملید تا مصرف و همچناین
در شکلگیری برند و رشد و ارتقای آن ایفا میکند .شاید بتمان سابقۀ بستهبندی را به روزگاران بسیار کهن و تمدنهای باستانی مصر و بینالنهارین
و بهصمرت ظروف ساختهشده از حصیر یا ظروف گلی و لعابی زمخت رساند .شیمههای سنتی بستهبندی با ظهمر انقشب صنعتی و تحامل اساسای

در نظام تملید کاال و خدمات بهزودی دچار تغییر و تحمل شد؛ انقشب صنعتی ،جهاان را باا فامران کاالهاای گمنااگمن صانعتی روباهرو کارد .تنامع
کاالها و رقابت فشرده میان تملیدکنندگان و بازرگانان بهتدریم ممجب تمسعۀ بستهبندی شد .تمسعۀ بستهبندی سبب مساتقل شادن ایان صانعت از
مجممعه صنایع دیگر شد و رقابت و نیااز سابب گردیاد کاه صانایع بساتهبندی ساهمی قابال تمجاه از بمدجاههای شارکتهای تملیادی را باه خامد
اختصاص دهند .دیگر فق نگهداری و حمل آسان محصمالت ،یا معرفی و شناساندن آن ممرد تمجه طراحان بستهبندی نیست؛ امروزه بساتهبندی
بهعنمان تجربهای متفاوت از ایجاد ارتباط بین مشتری و محصمل شناخته میشمد و طراحان تشش میکنند هرروزه الیههای ارتباطی نامینی را در
ایاان میااان بیازماینااد .بااا آ اااز قاارن بیسااتم ماایشدی و ش ادت گاارفتن تملیاادات ،بسااتهبندیهای پشسااتیکی بااهشاادت رون ا گرفاات؛ اسااتفاده از
پشستیکهای تجاری از سال 9191م آ از شد و از دهۀ  9199استفاده از آن در صنعت بستهبندی رواج چشمگیری یافت ،اما بهزودی با تمجه باه
خطرات زیستمحیطی ظروف و بستهبندیهای پشستیکی ،طراحان به فکر استفاده از مماد جایگزین با رویکرد طراحای سابز افتادناد .در حقیقات
بازگشت به گذشته و استفاده از مماد طبیعی و برگشتپذیر ،این رویکرد به دو صمرت به کار رفت:
 طراحی و ساخت بستهبندیهایی با استفاده از مماد قابل بازیافت ()Recyclable؛ طراحی و ساخت بستهبندیهایی با امکان استفادۀ مجدد بهمنظمر صرفهجمیی در مصرف (.)Reusableتجارت بینالملل () ۷ITCکه مقر آن در ژنم قرار دارد ،در این خصمص چهار هدف را دنبال میکند .۱ :مشخ کردن مشکشت بساتهبندی
صادراتی در کشمرهای درخماستکننده؛  .۲تحلیل مشاکشت خااص بساتهبندی کاه صاادرکنندگان خااص باا آن مماجهاناد؛  .۰مشاخ کاردن
نیازهای بستهبندی و برنامهریزیهای تمسعهای؛  .۰شرکت در برنامههای آممزشی  ITCبا تث کید بر نقشۀ بستهبندی در بازاریابی صادراتی.
با تمجه به این نکات ،اهمیت تمجه به امکانات ممجامد در هنرهاای سانتی و باممی هار منطقاه باهمنظمر طراحای و سااخت بساتهبندیهایی
مناسااااب بااااا تملیاااادات ملاااای بااااهمنظمر ایجاااااد ارزش افاااازودۀ صااااادراتی امااااری اساااات کااااه از اهمیاااات ویااااژهای برخاااامردار اساااات
(.)https://www.intracen.org/layouts/searchresults.aspx?searchtext=PACKIGING
 .۴صنایعدستی
هنرهای صناعی ،معماری سنتی ،ممسیقی سنتی و نمای های آیینی انماع مختلفی از ایان هنرهاا هساتند .ارتبااط تنگاتناگ هنرهاای سانتی در
همنشینی متعامل ایشان با یکدیگر و همسمیی با سازوکار فرهنگ و اجتماع میتماند نقطۀ اتکای هنرمندان و پژوهشگران معاصار در تبیاین لازوم
تمجه به داشتهها و دادههای سنتی و بممی قرار گیرد؛ پمپ میگمید« :هنار ایاران بار تازیین مبتنای اسات؛ از هماان آ ااز ،هنرمنادان خماساتهاند
نق هایی را که کنایه و نشانهای از اشکال و اممر خارجی است بنگارند و اینگمنه نق ها نهفق اشیا را بهصامرت انتزاعای نشاان میدهاد ،بلکاه
جنبۀ عاطفی آنها را نیز جلمهگر میسازد و چمن این نقمش بر عادات و عقاید دینی مبتنی باشد و رابطۀ میان هر عشمات باا آداب ماذهبی ادرا
شمد ،ممکن است عمی ترین تثییر را به وجمد آورد و ابهت و جنبۀ روحانی هنر ایرانی هم بهسبب آن اسات کاه کماال آن در تازیین مطلا اسات»
( .)۲ ،۱۰3۱هرچند این عبارت نباید ما را از سازوکار معنایی و محتمایی این نقمش و ارتباط مشخ آن با فرهنگ و باورهای مردم این ساامان دور
سازد ،بهدرستی اهمیت و تثییر نق مایههای تزیینی را در تدار همیت فرهنگی و نشانههای تصمیری وحدتبخ بهمنظمر تحکیم بنمایاههای
همیتی نسلهای متفاوت بیان میسازد« .گذر از الیههای ظاهری سنت و دست یافتن به جامهرۀ اایی آن در مطالعاه و بهارهگیاری از نممدهاای
ممجمد ،ضمن حف جستارهای سنتی هنر ،لزوم نمآوری و همآوایی سنت و تجدد را خاطرنشان مایساازد» (آرماان  .)۶ ،۱۰۴۰ایان تنامع نقا و
طرح بههمراه سازمان همیتی و باورمند صنایعدستی و هنرهای سنتی میتماند یکی از عناصر کلیدی در راستای تبیین جایگااه ارزشامند و اماروزی
صنایعدستی بهعنمان یکی از کاراترین و تعاملیترین صنایع فرهنگی به شمار آید.
در سالهای اخیر ،تششهایی نظیر برگزاری نمایشگاههای بینالمللی ،برگزاری کنفرانسهاا و همای هاای تخصصای ،تشاکیل کارگروههاا
و ...برای ایجاد تحمل در صنایعدستی کشمر صمرت گرفته است ،اما بهزعم پژوهشگران ،تمام این تششها بهدلیل فقدان ارتباط کارآمد و دوسامیه
با بازار هدف و مصرفکننده با هدف ایجاد احساس نیاز ،نتمانسته آنگمنه که باید مفید فایده قرار گیرد.
 .۵نتیجۀ بحث
ا
مهمترین دالیل انتخاب یک برند ،البا تحتتثییر پاسخهای احساسی به یکای از راهبردهاای برناد اسات و ناه مشحظاات منطقای و عملای .ایان
ممضمع بهطمر اخ در ممرد محصمالت با ارزش باال قابل تثمل و اهمیت میشامد .تحقیقاات نشاان میدهاد کاه  ۶۱درصاد از تماام خریادهای
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روزمره بدون تصمیم قبلی و بی از  29درصد آن تصمیمات تحتتثییر برند صمرت میگیرد (فی و سلحشامر  .)۶۷ ،9931حاال لازوم تمجاه باه
صنایعدستی و ملزومات فرهنگی ،در این حمزه بی از پی عیان میگردد ،چراکه آشکارسازی تمایشت باهعنمان یکای از مهامتارین راهبردهاای
عاطفی برند در این بخ بسیار مؤیر خماهد بمد .همان گمنه که میدانیم تر یب به خرید یک محصمل ،پایان پروساۀ بازاریاابی نیسات اگار رابطاۀ
احساسی بین برند و مشتری برقرار گردد .آنگاه مشتریان تمایل پیدا خماهند کرد تا انتخاب آگاهانۀ خمد از برند را برای دیگران آشکار سازند.
محصمالت خاص ا لب تمس کسانی خریاداری میشامند کاه مایلاناد تمجاه دیگاران را باه ساشمت ،سالیقه یاا جایگااه و طبقاۀ فرهنگای و
اجتماعیشان جلب کنند ،درحالیکه امیدوارند تا انتخابشان ممرد تثییاد دیگاران قارار گرفتاه باشاد ( O̕ Shaughnessy and O̕ Shaughnessy
 .)2004, 18همان طمر که اشاره شد ،صنایعدستی بهعنمان یکی از شاخ ترین محصمالت فرهنگی کشامر مایتماناد نقا مهمای در ساازوکار
ایجاد همیت بازی کند .با تمجه به تنامع و گساتردگی صنایعدساتی ایرانای از حیاث ماماد اولیاه ،کااربرد ،نقامش و رناگ ،طراحاان و فعااالن حامزۀ
بستهبندی میتمانند بهترین استفاده را از آن بنمایند ،با تمجه به اهمیت فاکتمرهای اقتصادی و قیمت تمامشده در صنعت ،به نظار مایرساد اناماع
صنایعدستی برای استفاده در صنعت بستهبندی بر اساس قیمت تمامشده را میتمان به سه گروه زیر تقسیم کرد:
ا صنایعدستی کمبها ()cheap price؛ محصمالتی نظیر برخی از پارچههای دستبافت و چاپهای سنتی با قیمت تمامشدۀ کمتر از  9دالر.
ا صنایعدستی متمس ()moderate prices؛ محصمالتی نظیر حصیربافی ،جعبههای چمبی سااده و سارامیک باا قیمات تماامشادۀ کمتار از 29
دالر.
ا صنایعدستی گرانقیمت ()Luxery؛ محصمالتی مانند جعباههای خااتم ،پارچاههاای خااص
مانند ترمه و ...با قیمت بی از  29دالر.
هرکدام از این انماع بر اساس عمامل قیدشده میتمانند مناسب نمع خاصی از محصمالت باشند،
در واقع طراحان بستهبندی میتمانند بر اساس قیمت تمامشده و همچنین ویژگیهای تکنیکی انماع
محصاامالت صنایعدسااتی ،ذیاال ایاان سااه گااروه از صنایعدسااتی اسااتفاده کننااد .البتااه بااا تمجااه بااه
بررسیهای صمرتگرفته نممنههای محدودی از اینگمناه بساتهبندیها ممجامد اسات و در حقیقات
مسیر جدیدی برای پرداخت به ممضمع باید گشمده شمد .در ادامه ،ضمن معرفی نممناههای ممجامد
به تشریح و تبیین هرکدام از گروههای فمق پرداخته شده است.
الم .امروزه استفاده از سا های خرید ساختهشاده از الیااف طبیعای باهمنظمر کااه مصارف
پشستیکها و سایر مماد زیانآور ،بسیار ممرد تمجه قرار گرفته است .با تمجه به تنمع و گستردگی اناماع
نساجی و چاپهای سنتی در کشامرمان نظیار چااپ قلمکاار ،چادرشابباافی ،شاعربافی و ...امکاان
احیای این صنایع با استفاده از گسترش فرهنگ استفاده از اینگمنه سا های دستی بهعنمان ساا
خریااد برناادهای معتباار داخلاای و خااارجی ماایتمانااد ضاامن تمسااعۀ تبلیغااات آن برنااد و حمایاات از
محی زیست ،اهمیت تمسعه و احیای صنایعدساتی و هنرهاای باممی را نیاز یاادآوری کناد .تصامیر 9
سا دستی خرید را نشان میدهد که با استفاده از الیاف طبیعی و بهصمرت پارچهباافی سانتی تملیاد
میشمد .نممنههای داخلی نظیر آیار قلمکار با طراحی و تملید نمین میتمانند بهخامبی جایگااه ویاژهای
در بازار تبلیغات به دست آورند .شیمۀ سنتی این چااپ ،در اساتفاده از رناگهاای طبیعای و همچناین
ا
ا
امکان تملید در تیراژ باال و قیمت نسبتا ارزان در مدتزمان کم و بهشیمههای کامش سنتی (اساتفاده از
مهر و شابلن) یکی از مهمترین ویژگیهای مثبت این هنر به شامار مایرود و امکاان تملیاد خاانگی و
استفاده از پتانسیل نیروی انسانی ارزانقیمت و بممی را بی از پی میسر میسازد (تصمیر  .)2البتاه
همان گمنه که ذکر آن رفت ،این پتانسیل بهمدد نمآوری در طراحی و شیمههای نامین تملیاد مایتماناد
ممجب تملید محصمالتی با امکان ورود به بازارهای گمناگمن شمد.

تصمیر  :9سا دستی با الیاف و رنگ طبیعی
https://www.iraaloom.com/product/han
dmade-ladies-handbag/

تصمیر  :2سا دستی ،چاپ قلمکار
https://arahandmade.com/product/handbag-sq-580-m/

ب .یکی از پرکاربردترین صنایعدستی که بهلحاظ ساختاری برای بستهبندی مناسب است ،حصیربافی است که در کشمر ماا امکاان تملیاد آن
وجمد دارد .این هنر-صنعت از شمال تا جنمب ،حتی در مرکز ایران از رون خمبی بهلحاظ مماد اولیاه در دساترس ،تملیاد و ارائاه برخامردار اسات و
حصیربافان ،ذیل تکنیکهای متنمع و مماد اولیاۀ گمنااگمنی باه
تملید آیار مختلم حصیری مشغملاند .تصمیر  ۰یاک بساتهبندی
از کشاامر هندوسااتان اساات کااه باارای قالیچااههای کشاامیری
طراحاای و ساااخته شااده اساات .در حقیقاات نگاااه طراحااان ایاان
محصاامل ،طراحاای و ساااخت بسااتهبندی بااا اهاادافی نظیاار
محافظت ،ارزشآفرینی ،امکان کاربرد یانمیه بارای بساتهبندی و
قیماات مناسااب ماایباشااد؛ طراحااان ایاان محصاامل معتقدنااد
مهمترین ویژگی آن ،استفاده از منابع و مماد اولیه بممی بهمنظمر
همیاات آفریناای و همچنااین اشااتغال تمأمااان اساات .طراحااان و
دستاندرکاران این ایده در تمضیح پروژۀ خمد چنین نمشتهاند که
تصمیر  :9بستهبندی با حصیر
«این پروژه با هدف تمسعۀ محصامالت بساتهبندی باا اساتفاده از
https://www.dsource.in/resource/packaging-handicrafts-products/slideshow
مهارتهااا و مااماد محلاای اساات .در تجزیااه و تحلیاال وضااعیت،
متمجه شدیم که مماد اولیۀ صنایعدستی میتمانند بهراحتی بارای
بستهبندی ممرد استفاده قرار بگیرند ،زیرا میتمان آنها را در مماد دستساز محلی در دسترس قرار داد؛ مانند سبد حصایری بارای فارش و ظاروف
کا اااااذی دساااااتسااااااز بااااارای زعفاااااران .تخصااااای طراحااااای بساااااتهبندی عاااااادی باااااه یاااااک فرصااااات بااااارای کاااااار»
( .)https://www.dsource.in/resource/packaging-handicrafts-products/introductionنکتۀ کلیدی این متن در آخارین جملاۀ آن
است ا تخصی طراحی بستهبندی عادی به یک فرصت برای کار ا در واقع استفادۀ صحیح از فرصتها و ممجمدی هر منطقه نیازمناد مطالعاات
دقی علمی و تمانمندیهای تخصصی در حمزههای گمناگمن مرتب با بازرگاانی و طراحای اسات .ورود شارکتهای بازر طراحای باه ایان حامزه
میتماند حلقۀ مفقمدهای باشد برای تبدیل این داشتهها ،به آنچه باید باشد .در واقع نیاز امروزۀ این صنعت ،همآوایی علم و تکنملمژی آگااه باه تامان
بممی و محلی برای تمساعه اسات .اشاتغال پایادار ،پاسداشات ارزشهاای ملای و ایجااد تامان رقاابتی مثبات ،در فضاای اقتصااد جهاانی متاثیر از
داشااتههای بااممی ،مهاامتاارین عاماال باارای تبیااین اهمیاات نگاااه ماامرد نظاار
نمیسااندگان اساات .تصاامیر  ۰نممن اۀ مصااداقی دیگااری در خصاامص اهمیاات
بستهبندی همیتمند و همچنین ضعم سیساتم بساتهبندی و خاامفروشای یاا
فروش عمدۀ محصمالت ملی نظیر زعفران است؛ در ایان نممناه باا اساتفاده از
بستهبندیهای متفاوت از جنس سرامیک ضمن ارزشآفرینی محصمل اصلی
(بستهبندی  ۰گرمی حدود  ۱۶ €و بستهبندی  ۰گرمی با ظرف سرامیکی حدود
ا
 ۲۶ €تقریبا دوبرابر ارزش افزوده) درمجممع باعث کارآفرینی ،اساتفاده نکاردن
از بستهبندی پشستیکی و القای حاس کیفیات برتار در ذهان مصارفکنناده را
شاهد هستیم؛ البته با تمجاه باه تنامع کارگاههاا و تملیادات گمنااگمن سافالی و
تصمیر  :۰بستهبندی زعفران با ظروف سرامیکی
ساارامیکی در کشاامر مااا ،اسااتفاده از بسااتهبندی ساارامیکی ،ضاامن ایجاااد
https://www.azafranesmanchegos.com/en/shop/page/2/
مزیتهای رقابتی نامبرده ،امکان معرفی و تثبیت جایگاه جغرافیایی شاهرهای
تملیدکنندۀ محصمالت اصلی و همافزایی و رون اقتصادی را ممکن خماهد ساخت.
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ج .سممین گروه از صنایعدستی که امکان استفاده بهعنمان بساتهبندی
محصمالت را دارند ،به آن دسته از صنایعدستی خااص اختصااص دارد کاه
در واقع بهدلیل کیفیت و قیمت باال ،مناساب بارای بساتهبندی محصامالت
لمکس هستند .پژوهشگران با بررسی منابع مرتب در سطح باینالمللای ،باه
نممناااههای محااادود و معااادودی از اساااتفادۀ هدفمناااد از محصااامالت
صنایعدسااتی در فراینااد بسااتهبندی لاامکس نظیاار جعبااههای الکاای ژاپناای
برخمردند (تصمیر  )۶که این نشان از بکر بمدن این حامزه اسات .جعباههای
خاتم منبتکاریشده از معدود نممنههای ممجمد در بازار ایران است کاه در
حقیقت ا لب بهعنمان جعبۀ جماهرات یاا جعباۀ ساکه در مراسامات رسامی
یا ...استفاده میشمد .آیاری نظیر جعبههای خاتمکاریشده ،منبتکااری یاا
تزیینشده با چرم سمخت و ...بسیار مناساب بارای بساتهبندی محصامالتی
نظیر جماهرات ،ساعتهای جماهرنشان ،سمئیچ خمدروهای لامکس و ساایر تصمیر  :۶استفاده از جعبههای نفیس برای بستهبندی محصمالت ارزشمند
https://picclick.com/Hand-Made-Carbon-Fibre-Watchمحصمالت ارزشمند حمزۀ صنعت خماهند بامد؛ بساتهبندیهایی کاه ضامن
Luxury-Case-Storage-132634765430.html
انجام وظایم اختصاصی یک بستهبندی خمب میتماند بهشایستگی بیاانگر
سشی و عشی خاص تملیدکنندگان و مصرفکنندگان آن محصمل بمده و همچنین بهعنمان یک ایر ارزشمند صنایعدستی ،نقا ماؤیری در
انتخاب یک محصمل داشته باشند .البته به نظر میرسد بهدلیل فقدان رشد و پیشرفت تکنملمژی طراحی و تملید محصامالت خااص و لامکس
متناسب با اینگمنه بستهبندیها در کشمر ما ،بازاریابی و تمجیه اقتصادی آن باا مشاکشتی مماجاه باشاد؛ اماا باا عنایات باا گساتردگی امکاان
بازاریابی محصمالت صنایعدستی حتی و جایگاه باینالمللای برخای از اناماع صنایعدساتی ایاران ،امکاان صاادرات ایان محصامالت باهعنمان
بستهبندی برای شرکتهای بزر بینالمللی فعال در ایران نیز قابل تثمل و بررسی است.
دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران
سال چهارم ،شماره  ،۱پیاپی ۶
بهار و تابستان ۱۰۱۱
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پیشنهادات
در سالهای اخیر مسئمالن صنایعدستی و میراثفرهنگی ،تششهای زیادی برای تمسعۀ بستهبندی و برندینگ محصامالت صنایعدساتی باا
هدف امکان صادرات بیشتر و ارزآوری انجام دادهاند که شاید نتیجۀ مثبتی به همراه نداشته است .پیشنهاد ما ،مسایری خاشف جهات اسات؛
میتمان با استفاده از صنایعدستی بهعنمان بستهبندی ضمن ایجاد اشتغال پایدار ،آداب و سنتهای اصیل و پایای این مرزوبمم را نیز بهخامبی
انتقال داد و در ادامه پس از تغییر نگرش که البته در وهلۀ اول باید در سطح مدیران اتفاق بیفتد ،میتمان به برندسازی در حامزۀ صنایعدساتی
نیز پرداخت .در حقیقت با استفاده از طرحهای پژوهشی در خصمص هریک از صنایعدستی که امکان تملید محصمالتی مناسب بستهبندی را
دارا هستند ،به معرفی ویژگیهای ساختاری ،با مطالعۀ نممنههای ممردی در خصمص اطشعاات تکمیلای نظیار قیمات تماامشاده ،سارعت و
کیفیت تملید ،میزان اصالت نقمش ،تکنیک تملیدی و ...پرداخته و ضمن معرفی در گام بعدی با همکااری شارکتهای دانا بنیاان در حامزۀ
طراحی گرافیک و طراحی صنعتی سعی در طراحی محصمالت بساتهبندی باا اساتفاده از ایان هنرهاا پرداختاه و باا شارکت در نمایشاگاههای
تخصصی این حمزه ،صاحبان صنایع و مشا ل را به استفاده از این محصمالت تر یب کنند؛ البته در ابتدای امر استفاده از مشمقهای دولتای
نیز در این میان کمک بسزایی خماهد بمد.
با تمجه بهعنمان اصلی پژوه  ،نمیسندگان معتقدند گمنههای مختلم صنایعدساتی مایتمانناد باهعنمان بساتهبندی ساایر محصامالت مامرد
استفاده قرار گیرند؛ در واقع به نظر میرسد صنایعدستی با حف ویژگیهای اصیل خمد بهخصمص داشتن بار فرهنگای ،یگاانگی و منحصاربهفارد
بمدن میتماند بهعنمان یک بستهبندی کامل و با رعایت نکات کلیدی آن نظیر حفاظت از محصمل ،همیتسازی ،جاذبۀ خریاد و تشاخ بخشای،
ممرد استفادۀ صاحبان صنایع و مشا ل قرار گیرد.

پینوشتها
1. Added Value
2. Sustainable Packaging
3. Recyclable
4. Reusable
5. Branding
6. Country of origin
7. International Trade Center
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