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ﻧﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ:
ﭘﮋوﻫﺸﯽ

ﭼﮑﯿﺪه
ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎی اﺻﯿﻞ ،ﺑﻮﻣﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺸـﻪﻫـﺎی ﻋﻤﯿﻘـﯽ در ﻓﺮﻫﻨـﮓ و ﺗﻤـﺪن آن ﻣﻠـﺖ دارد .ﯾﮑـﯽ از
ﻫﻨﺮﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻗﻠﯿﻢ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ،ﮔﯿﻮهﺑﺎﻓﯽ اﺳـﺖ .ﮔﯿـﻮۀ ﻣﻠﮑـﯽ از ﺟﻤﻠـﻪ ﮔﯿـﻮهﻫـﺎی ﺳـﻨﺘﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﻫﺎﻗﺎن از ﺗﻮاﺑﻊ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد و از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﻢﺗـﻮﺟﻬﯽ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻫﻨـﺮ و ﭘﯿﺸـﻪ ﺑﻪﺳـﺒﺐ
ﻧﺎآ ﮔﺎﻫﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﭘﺎﭘﻮش ﺳﻨﺘﯽ را در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﻢرﻧﮓ ﮐـﺮده اﺳـﺖ ﺑـﻪﮔﻮﻧـﻪای ﮐـﻪ ﺷـﺎﯾﺪ ﺗـﺎ ﺳـﺎﻟﯿﺎن
ﻧﻪﭼﻨﺪان دور ،ﺟﺰ ﻧﺎﻣﯽ از آن در ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺘﻮان ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ،ﺑـﺎ ﻫـﺪف واﮐـﺎوی ﻋﻤﯿـﻖ در زﻣﯿﻨـﮥ ﻫﻨـﺮ
ﮔﯿﻮهﺑﺎﻓﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﻫﺎﻗﺎن ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮﮔﺬار و اراﺋﮥ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺗﺪاوم و آﯾﻨﺪۀ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﻓﺮاد را ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﺟﺬب ﮐﺮد؟ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ از ﻧـﻮع
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮدمﻧﮕﺎری از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻫﯿﺖ ،ﮐﯿﻔﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد آﯾﻨﺪهﭘﮋوﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺑﻪﺻﻮرت ﻏﯿﺮاﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و ﺑـﺮ
ﭘﺎﯾﮥ اﺷﺒﺎع اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑـﺎ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ  ۲۰ﻧﻔـﺮ از ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ،ﺻـﺎﺣﺐﻧﻈـﺮان و ﻣﺼـﺮفﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﺑـﻪ دو روش اﺳـﻨﺎدی و ﻣﯿـﺪاﻧﯽ
ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﻮﯾﺎ آن ﺑﻮده ﮐـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس  ۶ﻋﺎﻣـﻞ ﭘﯿﺸـﺮان ﮐﻠﯿـﺪی ۴ ،ﺳـﻨﺎرﯾﻮی درﻧـﺎی اﻣﯿـﺪ ،ﺳـﯿﻤﺮغ،
ایﮐﯿﻮﺳﺎن و ﺷﺎزدهﮐﻮﭼﻮﻟﻮ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬب ،ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻫﻨﺮﺟﻮﯾﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺪوام ،روﻧﻖ
و ﺗﻮﺳﻌﻪ )ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( ﻫﻨﺮ ﮔﯿﻮهﺑﺎﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﺗﻮان آﯾﻨﺪۀ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻫﻨﺮ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ.
ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ:
ﮔﯿﻮهﺑﺎﻓﯽ ،ﮔﯿﻮۀ ﻣﻠﮑﯽ ،دﻫﺎﻗﺎن ،آﯾﻨﺪهﭘﮋوﻫﯽ ،ﺳﻨﺎرﯾﻮﻧﻮﯾﺴﯽ.
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داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ،داﻧﺸﮑﺪه ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺻﻔﻬﺎن ،اﺻﻔﻬﺎن ،اﯾﺮان )ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل(Afsaneh.rahimi1400@gmail.com /

 .۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮔﯿﻮه ،ﯾﮏ ﻧﻤﺎد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و از ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﮐﺸﻮر و آﯾﯿﻨﮥ ﺗﻤﺎمﻧﻤﺎی آداب و ﺳﻨﻦ اﻗﻮام اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬـﺪاری اﯾـﻦ ﻫﻨـﺮ ،ﭘﺎﺳـﺪاری از
ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی ﻫﻨﺮی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ ﻫﻮﯾﺖ و اﺻﺎﻟﺖ آن اﺳﺖ .ﮔﯿﻮه را ﺑـﺎ روﯾـﻪای از ﻧـﺦ ﭘﻨﺒـﻪای و ﺗﺨـﺖ ﭼﺮﻣـﯽ ،ﻻﺳـﺘﯿﮑﯽ ﯾـﺎ
ﭘﺎرﭼﻪای ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .در ا ﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط اﯾﺮان و در ﺑﯿﻦ اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻫﻨﺮ ﮔﯿﻮهﺑﺎﻓﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﻔﺎوت ﭘﺎﭘﻮشﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑـﻪﻋﻠـﺖ
اﻗﻠﯿﻢ و ﻧﯿﺎز آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻫﺎﺷﻤﯽ  .(۳۷ ،۱۳۹۵ﮔﯿﻮۀ ﻣﻠﮑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﻫﺎﻗﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از دﯾﺮﺑﺎز در اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ رواج داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﭘﺎﭘﻮش وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮدی دارد ﮐﻪ ﺑـﺎ ﻃﺒﯿﻌـﺖ ﺧﺸـﮏ و ﮐﻮﻫﺴـﺘﺎﻧﯽ ﺑﺴـﯿﺎری از ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﮐﺸـﻮر ﺳـﺎزﮔﺎر
اﺳﺖ .ﮔﯿﻮه ﺳﺒﮏ و راﺣـﺖ ،ﺑﺎاﺳـﺘﺤﮑﺎم ،ﺿـﺪ ﻧﻔـﻮذ آب و ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺷـﻐﻠﯽ )داﻣـﺪاری ،ﮐﺸـﺎورزی ،ﺑﺎﻏﺒـﺎﻧﯽ و (...و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑـﺮای
ﭘﯿﺎدهرویﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﻧﻮع ﻃﺮاﺣﯽ و دوﺧﺖ آن ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﻨﮕﻪﺑﻪﻟﻨﮕﻪ ﻧﻤﯽﮔﺮدد و ﭘﺎی راﺳﺖ و ﭼﭗ ﻧـﺪارد .ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ
دﻟﯿﻞ از ﭘﺎیاﻓﺰارﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺷﺪه و ﺷﻬﺮت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ )ﻋﻠﯽﭘـﻮر  .(۱۰ ،۱۳۹۹از آﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ در دورۀ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ روی ﮐـﺎر آﻣـﺪن
ً
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻔﺶ ،ﮔﯿﻮهﺑﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﺮی ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻮﻣﯽ ،وﻗﺖﮔﯿﺮ و ﻓﺮاﻣﻮشﺷﺪه ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ ﻫـﺪف واﮐـﺎوی
ﻋﻤﯿﻖ در زﻣﯿﻨﮥ ﻫﻨﺮ ﮔﯿﻮهﺑﺎﻓﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﻫﺎﻗﺎن و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮﮔﺬار و اراﺋﮥ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺗﺪاوم و آﯾﻨﺪۀ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﻓﺮاد را ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﺟﺬب ﮐـﺮد ،ﺿـﺮورت ﭘـﮋوﻫﺶ اﺳـﺖ .ﺑـﺮای
ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ،اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ روش ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ از ﻧـﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺮدمﻧﮕـﺎری ﺑـﺎ ﻣﺎﻫﯿـﺖ ﮐﯿﻔـﯽ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ دادهﻫـﺎ ﺑـﺎ روﯾﮑـﺮد
آﯾﻨﺪهﭘﮋوﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺑﻪﺻﻮرت ﻏﯿﺮاﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ اﺷﺒﺎع اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ  ۲۰ﻧﻔـﺮ از ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ،ﺻـﺎﺣﺐﻧﻈﺮان و
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ دو روش اﺳﻨﺎدی و ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه اﺳﺖ.
۱ـ .۱ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ،ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻻت درﺑﺎرۀ ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽﺗﻮان ﺑـﻪاﺧﺘﺼـﺎر
ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد :ﺻﺪاﻗﺖﮐﯿﺶ ) (۱۳۶۵در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﯿﻮهدوزی در اﯾـﺮان ،ﺑـﻪ واژهﺷﻨﺎﺳـﯽ ،ﺗﺎرﯾﺨﭽـﮥ ﮔﯿـﻮه و اﻧـﻮاع آن و

ﺻﻨﻌﺖ ﮔﯿﻮهدوزی و ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺖ آن در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﺮﻟﮏ ) (۱۳۷۹در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑـﻪ ذﮐـﺮ اﻫﻤﯿـﺖ و ﻣـﻮاد اوﻟﯿـﻪ و
ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﯿﻮهدوزی در ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺑﺨﺘﯿﺎری ﭼﻬﺎرﻟﻨﮓ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﯿﺖﺳﺎز ) (۱۳۷۹در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻮﺷﺎک اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﯾﺎرﺷﺎﻃﺮ ) (۱۳۸۳در ﮐﺘﺎب
ﭘﻮﺷﺎک در اﯾﺮانزﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻨﺮ ﮔﯿﻮهﺑﺎﻓﯽ اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ .ووﻟﻒ ) (۱۳۸۴در ﮐﺘﺎب ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﮐﻬﻦ اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﻫﻨﺮ و ﭘﯿﺸـﮥ ﮔﯿـﻮهدوزی و ﻣﺮاﺣـﻞ
اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺮﯾﻤﯽ و ﺣﺒﯿﺒﯽ ) (۱۳۸۹در ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﮔﯿﻮه )ﺟﻮراب( ﺳﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﻫﻨﺮی رو ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ« ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ درﺑﺎرۀ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ و ﺷـﯿﻮۀ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﯿﻮه در ﺷﻬﺮ ﺳﻨﺠﺎن ﺑﯿﺎن ﮐـﺮدهاﻧـﺪ .رﺿـﺎﯾﯽ ) (۱۳۹۱در ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣـﮥ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷـﺪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺻـﻨﺎﯾﻊ دﺳـﺘﯽ ﺑـﺮ اﻗﺘﺼـﺎد ﺧـﺎﻧﻮار روﺳـﺘﺎﯾﯽ
)ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮردی :ﮔﯿﻮهﺑـﺎﻓﯽ ﻣﻨﻄﻘـﮥ اوراﻣﺎﻧـﺎت( ،ارﺗﻘـﺎی ﺳـﻄﺢ آﻣـﻮزش و ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﮔﯿـﻮهﺑـﺎﻓﯽ را ﻣـﻮرد ﭘـﮋوﻫﺶ ﻗـﺮار داده اﺳـﺖ .ﺣـﺎﻓﻈﯽ و
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞزاده ) (۱۳۹۳در ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎی ﺳﻨﺎرﯾﻮﻧﮕﺎری ،روش و ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻧﻮﯾﺴﯽ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهاﻧﺪ .ﻧﯿﮑـﻮﯾﯽ ،ﭘﯿﻮﻧـﺪی ،و داودی )(۱۳۹۴
در ﭘﮋوﻫﺶ »ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﻧﻮآوری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮﺳﻌﮥ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎیﭘﻮش ﺳـﻨﺘﯽ ﮔﯿـﻮه« ،ﺑـﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽـﮥ ﮔﯿـﻮه و ارﺗﻘـﺎی ﺳـﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿـﺪ آن ،اﯾﺠـﺎد
ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ،ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﻧﻮآوریﺷﺪه و ﺑﺎزده اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺎﺷﻤﯽ ) (۱۳۹۵در ﭘﮋوﻫﺶ »ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ وﯾﮋﮔـﯽﻫـﺎی ﮔﯿـﻮه
آﺟﯿﺪه )ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺳﻨﺠﺎن(« ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﮔﯿﻮه و اﻧﻮاع آن ،ﺻﻨﻌﺖ ﮔﯿﻮهدوزی ،ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺖ و اﺑـﺰار ﮐـﺎر و ﺗﻐﯿﯿـﺮ و ﺗﺤـﻮﻻت اﯾـﻦ
ﻫﻨﺮ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷﺠﺎع ﻧﻮری و دﯾﮕﺮان ) (۱۳۹۵در ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳـﺘﯽ
)ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﻮردی :ﮐﻼش ،ﮔﯿﻮۀ ﮐﺮدﺳﺘﺎن(« ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﻮﺳﻌﮥ ﮔﯿﻮۀ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳـﺖ .رﺳـﺘﻤﯽ ،ﺧﺠﺴـﺘﻪ ،و ﮐﺸـﺎورز ) (۱۳۹۷در
ﮐﺘﺎب ﻣﺒﺎﻧﯽ آﯾﻨﺪهﭘﮋوﻫﯽ درﺑﺎرۀ آﯾﻨﺪهﭘﮋوﻫﯽ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﻋﻠـﯽﭘـﻮر ) (۱۳۹۹در ﮐﺘـﺎب ﮔـﯽوه ﭘـﺎﭘﻮﺷـﯽ ﺑـﻪ ﻗـﺪﻣﺖ ﺗـﺎرﯾﺦ،
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ درﺑﺎرۀ اﻧﻮاع ﮔﯿﻮه و ﺳﺎﺧﺖ ﮔﯿﻮۀ ﻣﻠﮑﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﻫﺎﻗﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدی در ﺧﺼﻮص ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻨﺮ
ﮔﯿﻮهﺑﺎﻓﯽ و ﮐﺎرﮐﺮد اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ آن ﻧﮕﺎرش ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺧﺼﻮص ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎمﺷﺪه در
زﻣﯿﻨﮥ ﮔﯿﻮهﺑﺎﻓﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﻫﺎﻗﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد آﯾﻨﺪهﭘﮋوﻫﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮﮔﺬار و اراﺋﮥ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺪاوم و آﯾﻨﺪۀ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

آﯾﻨﺪهﭘﮋوﻫﯽ ﻫﻨﺮ ﮔﯿﻮهﺑﺎﻓﯽ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﻫﺎﻗﺎن ۳۷ ،ـ۵۰
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۱ـ .۲روش ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮانﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ ،اﺑﺘﺪا ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﻨﺮ ﮔﯿﻮهﺑﺎﻓﯽ ،از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﻨﺎد ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای ﻣﻮرد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه ﺑﺎ  ۲۰ﻧﻔﺮ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ،ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن و ﺧﺮﯾﺪاران در ﺧﺼﻮص

اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﮐﺪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد در ﺟﺪول زﯾﺮ ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺟﺪول  .(۱اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف ،ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺑﺎ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽﺗﺤﻠﯿﻠﯽ از ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮدمﻧﮕﺎری ،از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻫﯿﺖ ،ﮐﯿﻔﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد آﯾﻨﺪهﭘﮋوﻫﯽ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺑﻪﺻﻮرت ﻏﯿﺮاﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ اﺷﺒﺎع اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﺑﺎ روش ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺎﻣﻞ
ﭘﯿﺸﺮانﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ اﻟﮕﻮی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﯾﺮ .(۱
ﺟﺪول  :۱ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺷﻮﻧﺪﮔﺎن

دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ اﯾﺮان
ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره  ،۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ۷
ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰
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ﮐﺪ

ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺷﻮﻧﺪه

ﺟﻨﺴﯿﺖ

ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت

ﺳﺎﺑﻘﮥ ﮐﺎر

ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ

ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ

۱
۲
۳

ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﮔﯿﻮهدوز
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﮔﯿﻮهدوز

ﻣﺮد
ﻣﺮد
ﻣﺮد

۴۳
۵۵
۸۰

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻋﻤﺮان
دﯾﭙﻠﻢ
ﺑﯽﺳﻮاد

۱۴
۲۵
۴۵

ادارۀ ﻣﯿﺮاثﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻣﺤﻞ ﮐﺎر
ﻣﺤﻞ ﮐﺎر

۰۵و۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۱۴۰۰/۰۹/۰۶

ﺳﻦ

۴
۵

ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﮔﯿﻮهدوز
ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ

ﻣﺮد
ﻣﺮد

۶۲
۴۴

ﺳﯿﮑﻞ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

۱۰
۱۵

ﻣﺤﻞ ﮐﺎر
ادارۀ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد

۱۴۰۰/۰۹/۰۷
۱۴۰۰/۰۹/۰۷

۶
۷
۸

ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﮔﯿﻮهدوز
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﮔﯿﻮهدوز

ﻣﺮد
ﻣﺮد
زن

۳۸
۴۲
۳۲

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

۱۱
۳
۲

ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری )واﺗﺴﺎپ(
ﻣﺤﻞ ﮐﺎر
ﻣﺤﻞ ﮐﺎر

۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۱۴۰۰/۰۹/۰۹

۹
۱۰

ﻣﻌﻠﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ
ﮐﺎرﻣﻨﺪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش

زن
زن

۳۸
۴۸

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ

۱۳
۱۹

ﻣﻨﺰل ﺷﺨﺼﯽ
ادارۀ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش

۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۱۴۰۰/۰۹/۱۵

۱۱
۱۲
۱۳

ﺗﺎﺟﺮ ﮔﯿﻮه
ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮ
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه

ﻣﺮد
زن
ﻣﺮد

۵۶
۳۲
۶۵

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ
دﯾﭙﻠﻢ

۱۰
۸
۲۰

ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری )واﺗﺴﺎپ(
ﻣﺤﻞ ﮐﺎر
ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری )ﺗﻠﻔﻦ(

۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۱۴۰۰/۰۹/۱۶

۱۴
۱۵

ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه

ﻣﺮد
زن

۵۸
۲۸

دﯾﭙﻠﻢ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ

۱۵
۳

ﻣﻨﺰل ﺷﺨﺼﯽ
ﻣﻨﺰل ﺷﺨﺼﯽ

۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۱۴۰۰/۰۹/۱۷

۱۶
۱۷
۱۸

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزﺷﯽ
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ

زن
ﻣﺮد
ﻣﺮد

۳۷
۴۳
۳۹

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

۸
۱۸
۵

ﺣﻀﻮری ﻣﺤﻞ ﮐﺎر
ﺣﻀﻮری ﻣﺤﻞ ﮐﺎر
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه

۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۱۴۰۰/۰۹/۱۸
۱۴۰۰/۰۹/۱۸

۱۹
۲۰

ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ

ﻣﺮد
ﻣﺮد

۴۵
۵۰

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
دﯾﭙﻠﻢ

۱۵
۱۰

ﺟﻬﺮم
آﺑﺎده

۱۴۰۰/۰۹/۱۹
۱۴۰۰/۰۹/۱۹
)ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(

آﯾﻨﺪهﭘﮋوﻫﯽ ﻫﻨﺮﮔﯿﻮهﺑﺎﻓﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﻫﺎﻗﺎن

روﻧﺪﻫﺎ و روﯾﺪادﻫﺎ

ﭘﯿﺸﺮانﻫﺎ

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ و ﺗﺤﻮﻻت ﮔﯿﻮهﺑﺎﻓﯽ

اﺳﻨﺎد و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ

درﻧﺎي اﻣﯿﺪ
ﺳﯿﻤﺮغ

ﺗﺼﺎوﯾﺮ

دﯾﺪﮔﺎه ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ

اي ﮐﯿﻮ ﺳﺎن

اﻗﺪاﻣﺎت

ﻣﯿﺮاثﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و دوﻟﺖ

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ

ﺷﺎزده ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۱اﻟﮕﻮی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ )ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(

ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎ

 .۲ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﻈﺮی
۲ـ .۱آﯾﻨﺪهﭘﮋوﻫﯽ
آﯾﻨﺪهﭘﮋوﻫﯽ ﻣﻌﺎدل واژۀ ﻻﺗﯿﻦ  Futures Studyﺷﺎﻣﻞ ﺗﻼشﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ،اﻟﮕﻮﻫـﺎ و ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﯾـﺎ ﺛﺒـﺎت،
آﯾﻨﺪهﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه را ﺗﺠﺴﻢ و ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﯾﻨﺪهﭘﮋوﻫﯽ ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از درون ﺗﻐﯿﯿﺮات »اﻣﺮوز« ،واﻗﻌﯿـﺖ »ﻓـﺮدا« ﻣﺘﻮﻟـﺪ
ﻣﯽﺷﻮد )رﺳﺘﻤﯽ ،ﮐﺸﺎورز ،و ﺧﺠﺴﺘﻪ  .(۷۴ ،۱۳۹۷آﯾﻨﺪهﭘﮋوﻫﯽ ،رﺷﺘﻪای ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺷﮑﻠﯽ روﺷـﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﮥ آﯾﻨـﺪه ﻣـﯽﭘـﺮدازد .اﯾـﻦ
رﺷﺘﻪ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮی از آﯾﻨﺪه در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ در زﻣﺎن ﺣﺎل ،ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺘﻮان ﺑﻪﺷﮑﻞ ﮐﺎرآﻣـﺪﺗﺮی ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓـﺖ .اﯾـﻦ ﺗﺼـﺎوﯾﺮ در
ﺳﻪ ﻣﻘﻮﻟﮥ آﯾﻨﺪهﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ،ﻣﺤﺘﻤﻞ و ﻣﻄﻠﻮب ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ وﻧﺪل ﺑﻞ ۱ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻣﻬـﻢ اﯾـﻦ ﺣـﻮزه ،آﯾﻨـﺪهﭘﮋوﻫﯽ را ﺑـﻪ
اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :آﯾﻨﺪهﭘﮋوﻫﯽ رﺷﺘﮥ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﻨﻈﻢ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ .آﯾﻨـﺪهﭘﮋوﻫﺎن ﺑـﻪدﻧﺒـﺎل ﮐﺸـﻒ ،اﺑـﺪاع،
اراﺋﻪ ،آزﻣﻮن و ارزﯾﺎﺑﯽ آﯾﻨﺪهﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ،ﻣﺤﺘﻤﻞ و ﺑﻬﺘﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ .آﻧـﺎن اﻧﺘﺨﺎبﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ درﺑـﺎرۀ آﯾﻨـﺪۀ ﻓـﺮاروی اﻧﺴـﺎنﻫﺎ ﻗـﺮار ﻣـﯽدﻫﻨـﺪ و در
اﻧﺘﺨﺎب و ﭘﯽرﯾﺰی ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮﯾﻦ آﯾﻨﺪه ﺑﻪ آﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ «.ﺑـﺎ اﯾـﻦ اوﺻـﺎف ،آﯾﻨـﺪهﭘﮋوﻫـﯽ ﺑـﻪﻃـﻮر ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ در ﺧـﺪﻣﺖ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾﺰی
راﻫﺒﺮدی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهای در ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزی و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ )ﻫﻤﺎن۱۹ ،ـ.(۲۱
۲ـ .۲ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﯿﻮه
»ﮔﯿﻮه ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻔﺶ ﮐﻪ روﯾﮥ آن از ﻧﺦ ﯾﺎ اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻪ آن از ﭼﺮم ﯾﺎ ﭘﺎرﭼﻪ اﺳﺖ .ﮔﯿﻮهﺑﺎف ﮐﺴﯽ ﮐـﻪ روﯾـﮥ ﮔﯿـﻮه را ﻣـﯽﺑﺎﻓـﺪ ،ﮔﯿـﻮهدوز

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ روﯾﻪ و ﮐﻒ ﮔﯿﻮه را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽدوزد« )ﻋﻤﯿﺪ  .(۲۰۸۹ ،۱۳۷۵در ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﮥ دﻫﺨﺪا آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﮔﯿﻮه ﺑﺎﻓﺘﯽ ﭘﺮﮔـﺮه اﺳـﺖ ﮐـﻪ روﯾـﮥ آن از
رﯾﺴﻤﺎن ﭘﻨﺒﻪ ﺑﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺮﯾﻦ آن از ﭼﺮم ﯾﺎ ﻟﺘﻪﻫﺎی درﻫﻢﻓﺸﺮده و درﻫﻢﮐﺸﯿﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد« )دﻫﺨﺪا ،۱۳۷۷ ،ج(۱۹۴۹۲ :۱۳ .
ِ
در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻌﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﮔﯿﻮه ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺎیاﻓﺰار اﺳﺖ ﮐﻪ روﯾﮥ آن از رﯾﺴﻤﺎن و ﻧﺦ ﭘﺮگ )رﯾﺴﻤﺎنﻫﺎی ﭘﻨﺒﻪای ﺑﺎﻓﺘﻪ( و زﯾﺮه ﯾـﺎ ﺗﺨـﺖ
آن را ﮔﺎه از ﭼﺮم و از ﻟﺘﻪﻫﺎی درﻫﻢﻓﺸﺮده ﺳﺎزﻧﺪ و ﻣﻠﮑﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﮔﯿﻮه ﮐﻪ ﻧﻮﮐﯽ ﺑﺎرﯾﮏ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ دارد« )ﻣﻌﯿﻦ .(۱۵۱۹ ،۱۳۸۱
 .۳ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﻨﺮ ﮔﯿﻮهﺑﺎﻓﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﻫﺎﻗﺎن
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﻫﺎﻗﺎن در  ۱۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب اﺻﻔﻬﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه ﮐﻪ از ﺷﺮق ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﺿﺎ از ﻏﺮب ﺑـﻪ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺑـﺮوﺟﻦ و از ﺷـﻤﺎل و
ﺟﻨﻮب ﺑﻪﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑـﻪ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺒﺎرﮐـﻪ و ﺳـﻤﯿﺮم ﻣﺤـﺪود اﺳـﺖ و در ﻣﯿـﺎن دو اﺳـﺘﺎن اﺻـﻔﻬﺎن و ﭼﻬﺎرﻣﺤـﺎل ﺑﺨﺘﯿـﺎری ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و از
ً
آبوﻫﻮای ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮب و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻌﺘﺪل ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ )ﺗﺼﺎوﯾﺮ  ۲و ) (۳ادﯾـﺐ  .(۹ ،۱۳۹۰ﺑـﺮ اﺳـﺎس رواﯾـﺎت ﺑﺮﺧـﯽ اﻫـﺎﻟﯽ،
دﻫﺎﻗﺎن در ﻗﺮون ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم »روزﺑﻪ« از ﭘﯿﺮوان آﯾﯿﻦ زرﺗﺸﺖ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻪﻋﻤﻞآﻣﺪه ﺑـﺮ روی ﺳـﻔﺎلﻫﺎی
ﻣﮑﺸﻮف ،ﺣﺎﮐﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻤﻌﯽ در ﭼﻨﺪ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﮐﺮﺷﺪه و ﺗﺄﯾﯿـﺪ ﮔـﺮوه ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺑﺎﺳـﺘﺎنﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺳـﺎزﻣﺎن
ﻣﯿﺮاثﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮد در دوران ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ﺑﯿﺶ از  ۱۴۰۰ﺳـﺎل ﻗﺒـﻞ در ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن دﻫﺎﻗـﺎن آﺛـﺎری از
ﺣﯿﺎت و زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺮوﻫﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﻋﻨﺎﻗﻪ و ﻣﺤﻤﺪی ۶۳ ،۱۳۸۱ـ.(۶۴

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۲ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺎﻫﻮارهای ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﻫﺎﻗﺎن )(google earth 2022

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۳ﻧﻘﺸﮥ دﻫﺎﻗﺎن )ادﯾﺐ (۵ ،۱۳۹۰

آﯾﻨﺪهﭘﮋوﻫﯽ ﻫﻨﺮ ﮔﯿﻮهﺑﺎﻓﯽ
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ﮔﯿﻮهﺑﺎﻓﯽ در دﻫﺎﻗﺎن از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻧﻮع ﺑﺎﻓﺖ روﯾﮥ ﮔﯿﻮه و ﺗﺨﺖ روﻧﻖ ﺧﺎﺻﯽ داﺷـﺘﻪ و ﺑـﻪ ﻧـﺎم »ﮔﯿـﻮۀ ﻣﻠﮑـﯽ« ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه
اﺳﺖ .ﮔﯿﻮه ﭘﺎﭘﻮﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺒﮏ و راﺣﺖ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻨﮑﯽ ﭘﺎ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻋﺮق ﮐﺮدن ﭘﺎ ﺷﺪه و ﺑﺮای درﻣﺎن درد ﮐﻤﺮ و ﭘﺎ و ﻣﯿﮕﺮن ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ
)ﺗﺼﺎوﯾﺮ  ۴و ) (۵ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﮐﺪ .(۳ ،۲ ،۱

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۴ﮔﯿﻮۀ ﻣﻠﮑﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﻫﺎﻗﺎن )ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن (۱۴۰۰

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۵ﮔﯿﻮۀ ﻣﻠﮑﯽ ﺑﺎ روﯾﮥ ﻣﺸﺒﮏ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﻫﺎﻗﺎن )ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن (۱۴۰۰

 .۴ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﮔﯿﻮه
اﯾﻦ ﭘﺎﭘﻮش ﺳﻨﺘﯽ از ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاد ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ روشﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﯿﻮه در ﭼﻬـﺎر ﻣﺮﺣﻠـﮥ
اﺻﻠﯽ ،ﭼﺮمﺳﺎزی ،روﯾﻪﺑﺎﻓﯽ ،ﺗﺨﺖﮐﺸﯽ و ﮔﯿﻮهﺑﺎﻓﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .روﯾﮥ ﮔﯿﻮه را از ﻧﺦ ﺗﺎﺑﯿﺪه ﭘﻨﺒﻪای ﻣﯽﺑﺎﻓﻨﺪ .ﮐﻤﺮ ﮔﯿﻮه را از ﭼﺮم دﺑﺎﻏﯽﺷﺪۀ
ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﺗﺨﺖ ﮔﯿﻮه ﯾﺎ زﯾﺮه را از ﺗﮑﻪ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﻧﺨﯽ ﮐﺮﺑﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻣﺘﻘﺎل و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﮐﺎر آﻣﺎدهﺳـﺎزی ﮔﯿـﻮه ﻧﯿـﺰ ﺳـﻪ ﻧﻔـﺮ
ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :ﮔﯿﻮهﺑﺎف ،ﮔﯿﻮهﮐﺶ ،ﮔﯿﻮهدوز.

دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ اﯾﺮان
ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره  ،۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ۷
ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰
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۴ـ .۱ﮔﯿﻮهﺑﺎف )ﮔﯿﻮهﭼﯿﻦ(
ً
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روﯾﮥ ﮔﯿﻮه را ﺑﺎ ﻧﺦ ﭘﻨﺒﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﺑﯿﺪهﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﻓﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎﻧﻮان ﺑﺎﻓﻨﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ )ﺗﺼﻮﯾﺮ  .(۶روﯾـﻪ اﮔـﺮ ﺑـﺮای
ﮔﯿﻮۀ ﻣﻠﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ از ﻧﺦ ﺗﺎﺑﯿﺪه ﻧﺎزک و ﻇﺮﯾﻒ و ﻧﻘﺶدار و اﮔﺮ ﺑﺮای ﮔﯿﻮۀ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ،از ﻧـﺦ ﺿـﺨﯿﻢ و ﺑـﺪون ﻧﻘـﺶ و ﺳـﺎده ﺑﺎﻓﺘـﻪ
ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﻨﺠﮥ آن ﭘﻬﻦﺗﺮ از ﭘﻨﺠﮥ ﮔﯿﻮۀ ﻣﻠﮑﯽ اﺳﺖ .ﺟﻔﺖ روﯾﻪ و ﺟﻔﺖ ﺗﺨﺖ ﮔﯿﻮه ﺷﺒﯿﻪ و اﻧﺪازۀ ﻫﻢ ﺑﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮔﺮدد زﯾﺮا ﮔﯿﻮه ﭘﺎی ﭼﭗ و
راﺳﺖ ﻧﺪارد )ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﮐﺪ .(۲
۴ـ .۲ﮔﯿﻮهﮐﺶ ﯾﺎ ﺗﺨﺖﮐﺶ
ﺗﺨﺖﮐﺶ ،ﮐﺎر اﺻﻠﯽ ﮔﯿﻮه را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .ﺗﺨﺖ ﮔﯿﻮه را از ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﻣﻨﺪرس و ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺖ آنﻫﺎ را ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻮار ﺑﺮﯾـﺪه

ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار داده و ﻣﯿﺎﻧﮥ آن را ﺑﺎ درﻓﺶ ﺳﻮراخ ﮐﺮده و دوال ﭼﺮﻣﯽ را از آن ﻋﺒﻮر ﻣﯽدﻫﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑـﺎ ﻣﺸـﺘﻪ روی ﺗﺨـﺖ ﻣﯽﮐﻮﺑـﺪ و ﻣﺮﺗـﺐ آن را
ﺧﯿﺲ ﮐﺮده و ﺷﻔﺮه ﻣﯽﮐﺸﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺘﯿﺮا و رﻧﮓ ﺟﻮﻫﺮی ﺳﺮﻣﻪای را ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده روی ﺗﺨﺖ رﯾﺨﺘﻪ و ﺑﺎ ﺷﻔﺮه ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺗﺨﺖ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺗﺨﺖ آﻣﺎدۀ ارﺳﺎل ﺑﻪ ﮔﯿﻮهﺑﺎف اﺳﺖ )ﻋﻠﯽﭘﻮر ۳۷ ،۱۳۹۹ـ.(۳۸
۴ـ .۳ﮔﯿﻮهدوز
ﮔﯿﻮهدوز ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ روﯾﻪ و ﺗﺨﺖ ﮔﯿﻮۀ از ﭘﯿﺶ آﻣﺎدهﺷﺪه را ﺑﺎ ﭼﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻤﺮ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣـﯽدوزد و ﮐـﺎر ﭘﺎﯾـﺎﻧﯽ ﺳـﺎﺧﺖ ﮔﯿـﻮه را اﻧﺠـﺎم

ﻣﯽدﻫﺪ )ﺗﺼﻮﯾﺮ ) (۷ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﮐﺪ .(۲

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۶ﮔﯿﻮهﺑﺎف )(Url 1

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۷ﮔﯿﻮهدوز )ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن (۱۴۰۰

 .۵اﻧﻮاع ﮔﯿﻮه
ﮔﯿﻮه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﺑﺎﻓﺖ روﯾﻪ ،ﻣﻮاد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺨﺖ و ﻧﻮع اﺗﺼﺎل و ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﯿﻮۀ ﻣﻠﮑﯽ ،آﺟﯿﺪه ،ﺗﺨﺖ
ﭼﺮﻣﯽ ،ﻟﺘﻪای ،ﺗﺨﺖ ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ،اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ و ﮐﻼش ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
۵ـ .۱ﮔﯿﻮۀ ﻣﻠﮑﯽ
ﮔﯿﻮۀ ﻣﻠﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ ،دارای روﯾﻪای ﻧﻔﯿﺲ و ﮔﺮانﺑﻬﺎ ﺑﻮده و ﻧﻮک )ﭘﻨﺠﻪ( درازی دارد .ﻃـﻮل روﯾـﮥ آن از ﮔﯿﻮهﻫـﺎی

دﯾﮕﺮ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ و ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺖ آن ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﭼﺮم دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﺨﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮔﯿﻮه را از ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﻧﺨﯽ و ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﻣﻨـﺪرس
ﮐﺮﺑﺎﺳﯽ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﻠﻮارﻫﺎی ﮐﻬﻨﮥ ﺟﯿﻦ آﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﭘﻮد آن از اﯾﻦ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎ و ﺑﻪﺷﮑﻞ ﻧﻮارﻫﺎﯾﯽ
ﻧﺎزک و ﺗﺎر آن از ﭼﺮم ﮔﺎو اﺳﺖ .ﭘﻨﺠﻪ و ﭘﺎﺷﻨﮥ ﺗﺨﺖ را ﻧﯿﺰ از ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺎو ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از اﺗﺼﺎل ﺗﺎر و ﭘﻮد ﺑﻪ ﻫﻢ ،دور آن را ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و
اﺿﺎﻓﺎت آن را ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﺗﺨﺖ را ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن »ﺗﺨﺖ ﮐﻬﻨﻪای« ﯾﺎ »ﺗﺨﺖ ﻣﻠﮑﯽ« ﮔﻮﯾﻨﺪ.
۵ـ .۲ﮔﯿﻮۀ آﺟﯿﺪه ﯾﺎ آﺟﺪه
ً
ﮔﯿﻮۀ آﺟﯿﺪه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﯿﻮۀ ﻣﻠﮑﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ روﯾﮥ آن درﺷﺖﺑﺎﻓﺖ ﺑﻮده و ﮐﻒ آن ﻫﻢ از ﺗﺨﺖ ﭼﺮﻣﯽ ﺑﺨﯿﻪدار ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
۵ـ .۳۱ﮔﯿﻮۀ ﺗﺨﺖ ﭼﺮﻣﯽ
ﮔﯿﻮۀ ﺗﺨﺖ ﭼﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﻔﺶﻫﺎی ﻋﺎدی ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد و ﺗﺨﺖ آن ﭼﺮﻣﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﮔﯿﻮه ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣـﯽﮔﯿـﺮد و ﺑـﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ آن را ﮔﯿﻮۀ ﺷﻬﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
۵ـ .۴ﮔﯿﻮۀ ﻟﺘﻪای
ﺗﻔﺎوت ﮔﯿﻮۀ ﻟﺘﻪای ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع ﮔﯿﻮه در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺨﺖ آن را از ﻗﻄﻌﻪﻫﺎی ﻣﻨﺪرس ﭘﺎرﭼﻪ )ﻟﺘﻪ( ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
۵ـ .۵ﮔﯿﻮۀ ﺗﺨﺖ ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ
ﻧﻮﻋﯽ ﮔﯿﻮه ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ درﺷﺖ و ارزانﻗﯿﻤﺖ ﮐﻪ دارای زﯾﺮۀ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ اﺳﺖ.
۵ـ .۶ﮔﯿﻮۀ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ
ﮔﯿﻮۀ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﮔﯿﻮۀ زﯾﻨﺘﯽ و ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺨﺖ آن ﭼﺮﻣﯽ ﯾﺎ ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ و ﺑﺎﻓﺖ روﯾﮥ آن ﺑﺴﯿﺎر ﻇﺮﯾﻒ اﺳﺖ .روﯾﮥ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮔﯿﻮه از ﻧـﺦ

اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ رﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎﻓﺘﻪ و اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻣﻨﺠﻮقدوزی ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.
۵ـ .۷ﮔﯿﻮۀ ﮐﺮدی ﯾﺎ ﮐﻼش
ً
ﮔﯿﻮۀ ﮐﻼش ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺮدﻧﺸﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده و ﻣﺤﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﻧﺎﺣﯿﮥ اوراﻣﺎﻧﺎت اﺳﺖ .ﻧﻮک ﭘﻨﺠﮥ آن ﮔﺮد و ﺗﺨﺖ آن ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎ ﺷـﺒﯿﻪ
ﺑﻪ ﮔﯿﻮۀ ﻣﻠﮑﯽ اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﯾﺮ ) (۸ﻋﻠﯽﭘﻮر ۲۱ ،۱۳۹۹ـ.(۲۷

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۸از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ :ﮔﯿﻮۀ ﺗﺨﺖ آﺟﯿﺪه ،ﮔﯿﻮۀ ﺗﺨﺖ ﭼﺮﻣﯽ ،ﮔﯿﻮۀ ﺗﺨﺖ ﭘﺎرﭼﻪای ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب
اﯾﺮان ،ﮔﯿﻮۀ ﻣﻠﮑﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ،ﮔﯿﻮۀ ﺗﺨﺖ ﭼﺮﻣﯽ ﺑﺎ روﯾﮥ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ )ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ،ﭘﯿﻮﻧﺪی ،و داودی (۱۳۹۴

آﯾﻨﺪهﭘﮋوﻫﯽ ﻫﻨﺮ ﮔﯿﻮهﺑﺎﻓﯽ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﻫﺎﻗﺎن ۳۷ ،ـ۵۰
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 .۶اﺑﺰار ﮔﯿﻮهﺑﺎﻓﯽ
ﻣﺸﺘﻪ وﺳﯿﻠﻪای ﻓﻠﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺸﺖ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮای ﮐﻮﺑﯿﺪن و ﻗﺎﻟﺐ زدن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷـﻔﺮه ﺷـﺒﯿﻪ ﭼﺎﻗﻮﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺟﻬـﺖ ﺑـﺮش و
ﺻﯿﻘﻞ دادن ﭼﺮمﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮد دارد .ﮐﺎرد ﺷﯿﻮهﺑﺮی ،ﺑﺮای ﺑﺮﯾﺪن ﭼﺮم و ﻧﺦ و ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﮐﺎر و ﻗﺎﻟﺐ ،وﺳﯿﻠﻪای ﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺷﮑﻞ دادن ﺑﻪ
روﯾﮥ ﮔﯿﻮه ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود ﺗﺎ ﮔﯿﻮه ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﻧﺸﻮد .درﻓﺶ در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده و در اﻧﺘﻬﺎی ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻠﺰی آن ،دﺳﺘﻪای ﭼﻮﺑﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷـﺪه و
ُ
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺳﻮراخ ﮐﺮدن و ﻋﺒﻮر دادن ﻧﺦ ﮐﺎرﺑﺮد دارد .ﺟﻮالدوز ،ﺳﻮزﻧﯽ ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻬﺎی آن ،ﺑﻪﺻﻮرت ﻗﻼب اﺳﺖ .ﮐﻨـﺪه ،ﺳـﺎﻗﻪای )ﭼـﻮب
درﺧﺖ َﺑﻨﻪ( اﺳﺘﻮاﻧﻪایﺷﮑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﻪ در ﺣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺨﺖ ﮔﯿﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭼـﺮم را ﺑـﺮ روی آن ﻗـﺮار ﻣﯽدﻫﻨـﺪ و ﺑـﺎ ﻣﺸـﺘﻪ
ُ
روی آن ﻣﯽﮐﻮﺑﻨﺪ .ﮔﺎزاﻧﺒﺮ ﺑﺮای ﺷﮑﻞ دادن ﺑﻪ روﯾﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدد .ﭼﻐﻞ ،ﭼﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺮ ﭼﺮم و روی ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺎ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .از ﮐﺘﯿﺮا ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
ﺻﯿﻘﻠﯽ دادن روﯾﮥ ﮔﯿﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﺗﺼﻮﯾﺮ ) (۹ﻫﻤﺎن۴۴ ،ـ.(۴۷
ﻣﺸﺘﻪ

ﻗﺎﻟﺐ

ﮐﻨﺪه

ﮐﺎرد
ﺷﯿﻮهﺑﺮی
درﻓﺶ

ﺷﻔﺮه
دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ اﯾﺮان
ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره  ،۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ۷

ﭼﻐﻞ
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ﻗﯿﭽﯽ
ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۹اﺑﺰار ﮔﯿﻮهدوزی )ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن (۱۴۰۰

 .۷روﻧﺪﻫﺎ و روﯾﺪادﻫﺎ
ﺟﯿﻤﺰ دﯾﺘﻮر ۲ﯾﮑﯽ از آﯾﻨﺪهﭘﮋوﻫﺎن ﻣﺸﻬﻮر درﺑﺎرۀ آﯾﻨﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ :آﯾﻨـﺪه از ﺑـﺮﻫﻢﮐـﻨﺶ ﭼﻬـﺎر ﻣﺆﻟﻔـﻪ روﻧـﺪﻫﺎ ،روﯾـﺪادﻫﺎ ،ﺗﺼـﺎوﯾﺮ )دﯾـﺪﮔﺎهﻫﺎ( و
اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس روﻧﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﯾﺎ»ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻨﻈﻢ در دادهﻫﺎ ﯾﺎ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ در ﺧﻼل زﻣﺎن« اﺷـﺎره
دارد .روﯾﺪادﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺴﺴﺖﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎنﻫﺎ در ﻣﻮرد آﯾﻨﺪه ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ،ﺗﺼـﺎوﯾﺮ ،ﻣﻄﻠﻮﺑﯿـﺖ و ﭼﺸـﻢاﻧـﺪازﻫﺎ و اﻗـﺪاﻣﺎت رﻫﯿﺎﻓـﺖ ﻋﻠﻤـﯽ و
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎﺳﺖ )رﺳﺘﻤﯽ ،ﮐﺸﺎورز ،و ﺧﺠﺴﺘﻪ ۳۷ ،۱۳۹۷ـ .(۴۰در اداﻣﻪ ﺑﻪ روﻧﺪﻫﺎ و روﯾﺪادﻫﺎی ﻫﻨﺮ ﮔﯿﻮهﺑﺎﻓﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .۸ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﮔﯿﻮهﺑﺎﻓﯽ در اﯾﺮان
ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﮐﻔﺶ در اﯾﺮانزﻣﯿﻦ ،ﺳﺎﺑﻘﻪای ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺮﯾﻨﻪ دارد .درﺑﺎرۀ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﮔﯿﻮهﺑﺎﻓﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻤﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﮔﯿﻮه
ﭘﺎﭘﻮﺷﯽ ،ﺳﺒﮏ ،ﺑﺎدوام و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻧﺎﻫﻤﻮار اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ،اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد ﭘﯿـﺪاﯾﺶ آن را
ﺑﻪ روزﮔﺎراﻧﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﯿﺶﺗﺮ از ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع ﭘﺎﭘﻮش ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳـﺎس ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪه ﺗـﺎ ﺷـﮑﻞﮔﯿﺮی ﮔﯿـﻮه ﺑـﺎ اﻓﺴـﺎﻧﻪﻫﺎ ﭘﯿﻮﻧـﺪ
ﺑﺨﻮرد .در ا ﮐﺜﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﯿﻮه را ﺑﻪ ﮔﯿﻮ ،ﭘﻬﻠﻮان داﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﺮان )ﮐﻪ ﺑـﻪ رواﯾـﺖ ﻓﺮدوﺳـﯽ ﭘﺴـﺮ ﮔـﻮدرز و داﻣـﺎد رﺳـﺘﻢ اﺳـﺖ( ﻧﺴـﺒﺖ

دادهاﻧﺪ .ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب ﺑﻬﺎر ﻋﺠﻢ ﺑﻪﻧﻘﻞ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﻮﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ» :ﮔﯿﻮه ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﮔﯿﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑـﺮای ﺳـﻔﺮ ﺑـﻪ ﺳـﺮزﻣﯿﻦ ﺗـﻮران ﺳـﺎﺧﺖ«
)ﮐﺮﯾﻤﯽ و ﺣﺒﯿﺒﯽ  .(۱۲۴ ،۱۳۸۹ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮدهاﻧـﺪ :ﮔﯿـﻮ وﻗﺘـﯽ ﺑـﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧـﺪن ﺳـﯿﺎوش )ﻧـﻮۀ
ﮐﯿﮑﺎووس( و ﻣﺎدرش ﻓﺮﻧﮕﯿﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن رﻓﺖ ،ﻫﻔﺖ ﺳﺎل در آن دﯾﺎر ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﻮد و ﭼﻮن ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﻧﯿﺎز ﺑـﻪ ﭘـﺎیاﻓﺰاری
ﺑﺎدوام ،ﺳﺒﮏ و ﺧﻨﮏ داﺷﺖ ،ﮔﯿﻮه را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد و در رﻫﮕﺬر ﻗﺮون و اﻋﺼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در آن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ )ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ،ﭘﯿﻮﻧﺪی ،و داودی .(۲ ،۱۳۹۴
در دوران ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻣﺮدم ﻋﺎدی اﻏﻠﺐ ﮐﻔﺶﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﮔﯿﻮهﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن اﻣﺮوزی ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ )ﺗﺼﻮﯾﺮ ) (۱۴ﭼﯿـﺖﺳـﺎز  .(۱۰ ،۱۳۷۹اﻟﺒﻠﺨـﯽ
ﺗﺎرﯾﺦﻧﻮﯾﺲ ﻣﻌﺮوف در ﺳﺎل ۴۹۸ق )۱۱۰۵م( ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ ﻏﻨﺪﯾﺠﺎن )ﺟﻤﯿﻠﻪ اﻣﺮوز( ﻓﺎرس در ﺻﻨﻌﺖ ﮔﯿﻮهﺑﺎﻓﯽ زﺑﺎﻧﺰد ﺑﻮده ،و در ﺳـﺎل ۷۴۰ق
)۱۳۴۰م( ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯽﻧﮕﺎر از آﻧﺠﺎ دﯾﺪن ﮐﺮده ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﺮ ﮔﯿﻮهﺑﺎﻓﯽ در اوج ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻋﻠﯽﭘﻮر  .(۱۳ ،۱۳۹۹در ﺑﯿﻦ
اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک دورهﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﺎم ﮔﯿﻮه ،ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن و ﺣﺘﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻓﺮاد ﻣﻌﺮوﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﯿﻮهدوزی اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،وﺟﻮد دارد .ﭘﯿﺘﺮ
دﻻواﻟﻪ )۱۵۸۶ـ ،(۱۶۵۲اﺷﺮافزادۀ روﻣﯽ ﮐﻪ در دورۀ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺷﺎهﻋﺒﺎس ﺻﻔﻮی ﺑﻪﻣﺪت ﺷﺶ ﺳﺎل در اﯾﺮان اﻗﺎﻣﺖ داﺷـﺖ ،در ﺳـﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﺧـﻮد
ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدم ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﭘﺎﭘﻮﺷﯽ ﮐﻪ از رﯾﺴﻤﺎن ﻇﺮﯾﻔﯽ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﭘـﺎ ﮐﻨـﺪ .ﻣﻨﻈـﻮر دﻻواﻟـﻪ از اﯾـﻦ ﭘـﺎﭘﻮش،
ﻫﻤﺎن ﮔﯿﻮه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎردنّ ،
ﺳﯿﺎح ﻣﻌﺮوف ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﮐﻪ در دورۀ ﺻﻔﻮی دو ﺑﺎر ﺑﻪ اﯾﺮان ﺳﻔﺮ ﮐﺮده ،در ﺳﯿﺎﺣﺖﻧﺎﻣﮥ ﺧﻮد از ﻧـﻮﻋﯽ ﮐﻔـﺶ
ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ روﯾﮥ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮراب اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﺑﺎ ﻣﯿﻠﻪ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﮔﯿﻮه ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﮕﺎرهﻫـﺎی ﻣﻮﺟـﻮد از دورۀ ﺻـﻔﻮی ﺑـﻪﺑﻌـﺪ،
ﺑﻪﻣﻮازات ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﺷﺌﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ،ﮐﻔﺶ ﻧﯿﺰ دﭼﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪه و آﻧﭽـﻪ از ﺗـﺎرﯾﺦ ﭘﻮﺷـﺎک در اﯾـﺮان
ً
ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ،دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در دورۀ ﺻﻔﻮی ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ از ﮐﻔﺶﻫﺎی ﺗﻤﺎم ﭼﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﮐـﺮده و اﻏﻠـﺐ ﻣـﺮدم ﻣﻌﻤـﻮﻟﯽ ﮔﯿـﻮه
ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ )ﺗﺼﻮﯾﺮ ) (۱۱دادور و ﭘﻮرﮐﺎﻇﻤﯽ ۳۴ ،۱۳۸۸ـ .(۳۶ﻃﺒﻖ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﮐﻬﻨﻪﮐﺎر اﯾﻦ رﺷﺘﮥ ﻫﻨﺮی ﻣﯽﺗـﻮان ﻗـﺪﻣﺖ ﮔﯿـﻮهدوزی
ﺑﻪﺷﮑﻞ ﻓﻌﻠﯽ را ﺣﺪود  ۳۰۰ﺳﺎل ﺗﺨﻤﯿﻦ زد )ﺗﺼﻮﯾﺮ ۱۰و  .(۱۳ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﺎﮐﺎن از اﯾﻦ ﭘﺎﭘﻮش ﺳﻨﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸـﻮرﻣﺎن
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺸﮥ ﻋﻤﯿﻖ در ﺳﻨﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯿﺎن دارد )ﻋﻠﯽﭘﻮر  .(۱۰ ،۱۳۹۹اﻣﺮوزه ﮔﯿﻮه ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﮑﻞ ﺳﻨﺘﯽ ﺧـﻮد
ﺑﺎ ﻃﺮحﻫﺎ و ﻧﻘﺶﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدۀ ﮔﺮوه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﯽ و ﺑـﺮای ﺧﺎﻧﻢﻫـﺎ و آﻗﺎﯾـﺎن و ﺣﺘـﯽ ﮐﻮدﮐـﺎن ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑـﺎ
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻣﺜﻞ ﮐﯿﻒ )روﯾﮥ ﮔﯿﻮه( ،دﻣﭙﺎﯾﯽ ،ﺻﻨﺪل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد )ﺗﺼﻮﯾﺮ .(۱۲
آﯾﻨﺪهﭘﮋوﻫﯽ ﻫﻨﺮ ﮔﯿﻮهﺑﺎﻓﯽ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﻫﺎﻗﺎن ۳۷ ،ـ۵۰
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ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۱۰ﮔﯿﻮۀ ﻣﻠﮑﯽ دوره ﭘﻬﻠﻮی )(Url 2

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۱۲ﮔﯿﻮه ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺑﺎ ﭼﺮم ،ﻧﯿﻤﮥ دورۀ ﻣﻌﺎﺻﺮ )(Url 3

ﺗﺼﻮﯾﺮ :۱۱ﻧﮕﺎرۀ ﺟﻮان ﮔﯿﻮهﭘﻮش ،دورۀ ﺻﻔﻮی ،ﻣﮑﺘﺐ اﺻﻔﻬﺎن )دادور (۱۳۸۸

ﺗﺼﻮﯾﺮ :۱۳ﮔﯿﻮۀ ﻣﻠﮑﯽ دورۀ ﻗﺎﺟﺎر )(Url 4

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۱۴ﮔﯿﻮه دورۀ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ،ﻣﻮزۀ ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه )(Url 5

 .۹ﭘﯿﺸﺮانﻫﺎی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار
ﭘﯿﺸﺮانﻫﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی آﯾﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﺮانﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روﻧﺪﻫﺎی آﺗﯽ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻧﺨﺴـﺖ ﺑـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ
روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺎﭼﯿﺰ وﻗﻮع ،اﺛﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﭘﺲ از آن ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪدﺳﺖآﻣـﺪه از
دادهﻫﺎ رﺻﺪ ﻣﯽﺷﻮد .از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﺮانﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﻣﺒﻨـﺎﯾﯽ ﺑـﺮای ﺗـﺪوﯾﻦ ﺳـﻨﺎرﯾﻮ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐـﺮد
)رﺳﺘﻤﯽ ،ﮐﺸﺎورز ،و ﺧﺠﺴﺘﻪ  .(۹۵ ،۱۳۹۷ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس دادهﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪه )ﺟـﺪول (۲را ﺑـﻪ روش اﺳـﺘﻘﺮاﯾﯽ
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮده ﺗﺎ ﭘﯿﺸﺮانﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی آﯾﻨﺪۀ ﻫﻨﺮ ﮔﯿﻮهﺑﺎﻓﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﻫﺎﻗﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮد.
ﺟﺪول  :۲ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﯿﺸﺮان در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی آﯾﻨﺪۀ ﻫﻨﺮ ﮔﯿﻮهﺑﺎﻓﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﻫﺎﻗﺎن
ردﯾﻒ

ﮔﺰارهﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ

ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ

۱

آﻣــﻮزش از ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺗــﺎ اﻻن ﺑﻪﺻــﻮرت اﺳﺘﺎدﺷــﺎﮔﺮدی اﺳــﺖ اﻣــﺎ ﻣﯽﺗــﻮان ﺑﻪﺻــﻮرت
ﮐﺎرﺑﺮدی در آﻣﻮزﺷﮕﺎهﻫﺎ و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ آﻣﻮزش داد )ﮐﺪ  ۷و .(۱۷
ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨـﺎن و ﺑﺨـﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ
ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﻨﺮ ﮔﯿﻮهﺑﺎﻓﯽ و آﻣﻮزش و اﺷﺘﻐﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺟﻮانﻫﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﺟـﺬب
ﮐﺮد )ﮐﺪ  ۹ ،۶ ،۵ ،۱و .(۱۰

آﻣﻮزﺷﮕﺎهﻫﺎ و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ

۳

آﻣــﻮزش ﻫﻨــﺮ ﮔﯿﻮهﺑــﺎﻓﯽ و ﺑﺎزارﯾــﺎﺑﯽ آن از ﻃﺮﯾــﻖ آﻣﻮزﺷــﮕﺎهﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫــﺎی ﺑﺨــﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ) ﮐﺪ  ۱۹ ،۱۸ ،۱۲و .(۲۰

آﻣﻮزش و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ

۴

آﻣﻮزش روﯾﮥ ﮔﯿﻮه ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻻن و زﻧﺎن ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺧﻮدﮐﻔـﺎﯾﯽ
)ﮐﺪ  ۱۲و .(۱۶

آﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻮﻻن و ﻗﺸﺮ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ

۵

ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﮐﺎری ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )ﮐﺪ .(۴

۶

ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﮑﺎر و راﻫﮑﺎرﻫـﺎی ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﺗﻌﺼـﺐ
روی ﻫﻨﺮ ﺧﻮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )ﮐﺪ .(۱

۷

وﻗﺘﯽ وارد اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﺷﺪم و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدم ﻣﻮرد ﺗﻤﺴﺨﺮ اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻢ اﻣﺎ
ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧـﻮدم داﺷـﺘﻢ و ﭘﺸـﺘﮑﺎر و ﺧﻼﻗﯿـﺖ و درآﻣـﺪ ﺧـﻮب ،اﻓـﺮادی ﮐـﻪ
ﻣﺴﺨﺮهام ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻫﻢ ﺟﺬب اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺪﻧﺪ )ﮐﺪ .(۸

۸

ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﮥ ﺗﻮﻟﯿﺪی از ﻃﺮف ﻣﯿﺮاثﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﭘﺮواﻧﮥ ﮐﺴـﺐ اﺳـﺖ ،ﺳـﻬﻤﯿﮥ
ﺑﯿﻤﮥ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان از ﻣﺰاﯾﺎی ﭘﺮواﻧﮥ ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﺳـﺖ ،اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﺎ درﺻـﺪ ﮐـﻢ،
ﺗﻼش ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻣﻠﯽ ﻫﻨﺮ ﮔﯿﻮهﺑﺎﻓﯽ )ﮐﺪ  ۱و .(۸
ﺷﯿﻮۀ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ روش ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺳﻨﺘﯽ ﻗﺒﻞ اﺳﺖ .ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد.

۱۰

ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﮐﻬﻨﻪﮐﺎر ﺑﻪ روش ﺳﻨﺘﯽ ﮔﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ و ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﺟـﻮان
ﻫﻢ ﺑﻪ روش ﺳﻨﺘﯽ و ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﯿـﻖ ﺳـﻨﺖ و ﻣـﺪرن و اﺳـﺘﻔﺎده از ﻃـﺮحﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ﮔﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﮐﺪ  ۱و .(۶

۱۱

ﻫﻢ ﮔﯿﻮۀ ﺳﻨﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻫﻢ ﮔﯿﻮهﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﻃـﺮحﻫـﺎی ﺟـﻮانﭘﺴـﻨﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ
ﺳﻠﯿﻘﮥ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺴﺖ )ﮐﺪ  ۷و .(۸

۱۲

ﻧﺒﻮدن ﺑﺎﻓﻨﺪۀ روﯾﮥ ﮔﯿﻮه و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻢ آن )ﮐﺪ  ۳ ،۲و.(۴

۱۳

ﺷﺎﮔﺮد و ﻫﻨﺮﺟﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺸـﺘﺮی ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﺎهﻫـﺎ در اﻧﺘﻈـﺎر ﺑﻤﺎﻧـﺪ
)ﮐﺪ  ۳ ،۲و .(۴
ﮔﯿﻮۀ دﻫﺎﻗﺎن ﺑﺎزار ﺧﻮﺑﯽ دارد ﻫﻢ در داﺧﻞ ﻫﻢ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻓﻘـﻂ ﻋﺮﺿـﻪ ﮐـﻢ و
ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺎزار ﮔﯿﻮه ﻣﯽﺷـﻮد )ﮐـﺪ
 ۲ ،۱و .(۱۱

۲

دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ اﯾﺮان
ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره  ،۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ۷
ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰
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۹

۱۴

آﻣﻮزش و اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن

اﺗﮑﺎی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪیﻫـﺎی ﺧـﻮد و
ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ

ﺣﻤﺎﯾـــﺖ دوﻟـــﺖ از ﻫﻨﺮﻣﻨـــﺪان و ﻫﻨـــﺮ
ﮔﯿﻮهﺑﺎﻓﯽ

ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎ

آﻣﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿﺮی

اﺳﺘﻘﻼل ﻓﺮدی

ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺘﯽ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ ﺳﻨﺘﯽ

ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺑــﻪ روش ﺳــﻨﺘﯽ و ﻣــﺪرن ﺑــﺎ ﺣﻔــﻆ
ﺳﺒﮏ ﻗﺪﯾﻢ
ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻮﻟﯿﺪ

اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﯿﻮه

اﻗﺘﺼﺎدی

۱۵

اﯾﺠﺎد ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒـﻪ ﺑـﻪوﯾـﮋه در ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺑـﺎزار ﻓـﺮوش و
ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﻋﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد )ﮐﺪ .(۱

۱۶

اﯾﺠﺎد ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻋﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺑﺎ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐـﺎردان
)ﮐﺪ  ۱۲و (۱۸

۱۷

ﺑﺮای ﺳﺮﻋﺖ در ﮐﺎرم ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﮔﯿﻮهﺑﺎف ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﻢ )ﮐﺪ .(۸

۱۸

در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎزارﭼﻪ در ﮐﻨﺎر ﻫـﻢ در دﮐـﺎنﻫـﺎی ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﮐـﺎر ﮔﯿﻮهﺑـﺎﻓﯽ را
ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﻫﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮد ﻫﻢ ﻣﺸﺘﺮی زﯾﺎدﺗﺮ ﺑﻮد )ﮐﺪ ۳ ،۲
و .(۴
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن و ﺗﺎﺟﺮان ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾـﺖ از ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﮔﯿـﻮهﺑـﺎف ﺑـﺮای ﺧﺮﯾـﺪن
ﻣﺤﺼﻮﻻت آنﻫـﺎ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺻـﻮرت ﮐـﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ دﻏﺪﻏـﮥ ﻓـﺮوش ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺧـﻮد را
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﮐﻨﻨﺪ )ﮐـﺪ ،۱۸ ،۱۲
 ۱۹و .(۲۰

۲۰

ﻫﺮﭼﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﻃﺮحﻫﺎ و ﻣﺪلﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻮانﭘﺴﻨﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺬب
ﻣﺸﺘﺮی و ﻓﺮوش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد )ﮐﺪ .(۶

۲۱

ﻣﻦ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻢ ﮔﯿﻮه ﺷﮑﻞ ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺧـﺎﻧﻢﻫـﺎ ﺑﺎﺷـﺪ و
ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﺳﻨﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )ﮐﺪ  ۱۲و .(۱۵

۲۲

اﺳــﺘﻔﺎده از ﮔﯿــﻮهﻫــﺎی ﻣﯿﻨﯿــﺎﺗﻮری ﺑــﻪﺟــﺎی ﻃــﺮحﻫــﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐــﺎﺗﯽ در ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎهﻫﺎ و
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪﺟـﺎی اﻫـﺪای ﺗﻨـﺪﯾﺲ و اﺳـﺘﻔﺎده ﻃﺮحﻫـﺎی ﺗﻠﻔﯿﻘـﯽ در
ﮔﯿﻮه از ﻫﻨﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﭼﺮمدوزی ،ﻣﻨﺠﻮقدوزی ،زریﺑﺎﻓﯽ و) ...ﮐﺪ  ۷ ،۱و .(۱۲

۲۳

آﮔﺎﻫﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﻫﻨـﺮ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫـﺎ و ﺧﺎﺻـﯿﺖ درﻣـﺎﻧﯽ آن ﺑﺎﻋـﺚ
ﺷﺪه ﻣﺮدم ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﺎﭘﻮش ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ )ﮐـﺪ ،۵ ،۱
 ۹ ،۶و .(۱۰

ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ از ﻫﻨﺮ ﮔﯿـﻮهﺑـﺎﻓﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫـﺎی
آن

۲۴

ﻣﺒﺤــﺚ آزاد درﺳــﯽ ﺑــﺮای ﻫﻨــﺮﻫــﺎی ﺳــﻨﺘﯽ ﺑﻪﺻــﻮرت ﮔﺴــﺘﺮدهﺗــﺮ در ﺗﻤــﺎم ﻣﻘــﺎﻃﻊ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن در ﻣﻘﺎﻃﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ وﺟﻮد دارد )ﮐﺪ .(۹
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﮐﺘﺎب ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺳـﻨﺘﯽ ﺑـﻮﻣﯽ ﻫـﺮ اﺳـﺘﺎن )در ﺳـﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﮐﺘـﺎب
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ داﺷﺘﯿﻢ( ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﺮای آﮔـﺎﻫﯽ و ﺷـﻨﺎﺧﺖ داﻧﺶآﻣـﻮزان در ﺗﻤـﺎم
ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ )ﮐﺪ .(۱۰
آﻣــﻮزش ﺑﺨــﺶ ﺧﺼﻮﺻــﯽ ﺗﻮﺳــﻂ داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎن ﻫﻨــﺮ و ﻣﺘﺨﺼﺼ ـﺎن ﺑــﻪ ﮐﻮدﮐــﺎن و
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ و درک ﺑﻬﺘﺮ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮد آنﻫـﺎ ﻣﺜـﻞ وﺳـﺎﯾﻞ
ﺑﺎزی ،آﻣﻮزش ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﺮوﺳﮑﯽ ،ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ و اﻧﯿﻤﯿﺸﻦﻫﺎ ،ﺑﺎزیﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای ،ﻣﺎﮐﺖ
و ﻋﺮوﺳﮏﺳﺎزی )ﮐﺪ  ۱۲و .(۱۷

آﻣــﻮزش ﻫﻨﺮﻫــﺎی ﺳــﻨﺘﯽ در ﻣﺒﺎﺣــﺚ آزاد
درﺳﯽ
ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ

۱۹

اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ

ارﺗﻘﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ

ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﺗﻮﺳﻌﮥ
ﮐﺎر
ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎر ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺨـﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ
و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن

اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش ﺑﺎ ﺗﻨﻮع و ﺧﻼﻗﯿﺖ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ

ﺣﻔﻆ ﺷﮑﻞ ﺳﻨﺘﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﯿﻮه ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ
دارا ﺑﻮدن ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت ﺳﻨﺘﯽ

۲۵

۲۶

ﺟـــﺬب ﻣﺸـــﺘﺮی و
ﻓﺮوش

ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﯿﻮهﻫﺎی ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮری

آﯾﻨﺪهﭘﮋوﻫﯽ ﻫﻨﺮ ﮔﯿﻮهﺑﺎﻓﯽ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﻫﺎﻗﺎن ۳۷ ،ـ۵۰
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ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ
اﺳـــﺘﻔﺎده در ﺷـــﺮﮐﺖﻫـــﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐـــﺎﺗﯽ،
ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ

آﮔـــــــــــــــﺎﻫﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی

ﻧـــﻮآوری و ﺧﻼﻗﯿـــﺖ در ﺷـــﯿﻮۀ آﻣـــﻮزش
ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن

)ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(

 .۱۰ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﯿﺸﺮانﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار
از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ و ﻣﻘﻮﻟـﻪﻫﺎی ﺑـﻪدﺳـﺖآﻣـﺪه
ﺣﺎﺻﻞ از دادهﻫﺎ  ۹ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺸﺮان ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣـﺪه
اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻋﺒﺎرتاﻧــﺪ از .۱ :ﺗﻮﻟﯿــﺪ؛  .۲آﻣــﻮزش و
ﯾﺎدﮔﯿﺮی؛  .۳اﺳﺘﻘﻼل ﻓﺮدی؛  .۴ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺘﯽ؛
 .۵آﮔــﺎﻫﯽ و ﻓﺮﻫﻨــﮓﺳــﺎزی؛  .۶اﻗﺘﺼــﺎدی؛ .۷
ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری؛  .۸ﮐـﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﺗﻮﺳـﻌﮥ ﮐـﺎر؛
 .۹ﺟـــﺬب ﻣﺸـــﺘﺮی و ﻓـــﺮوش .ﻣﺤﻘـــﻖ ﺑﻌـــﺪ از
ﭘــﺎﻻﯾﺶ و ﻣــﺮور ﭘﯿﺸــﺮانﻫﺎی ﺣﺎﺻــﻞ ،ﺷــﺶ
ﭘﯿﺸﺮان ﺷـﺎﺧﺺ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬار )ﺗﺼـﻮﯾﺮ  (۱۵را ﺑـﻪ
ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
۱۰ـ .۱آﮔﺎﻫﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی
»آﮔﺎﻫﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻫﻨـﺮ و

دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ اﯾﺮان
ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره  ،۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ۷
ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰
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ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و
ﺗﻮﺳﻌﮥ ﮐﺎر
آﮔﺎﻫﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزي
ﭘﯿﺸﺮانﻫﺎي

ﺧﻼﻗﯿﺖ و
ﻧﻮآوري

ﺷﺎﺧﺺ
آﻣﻮزش و
ﯾﺎدﮔﯿﺮي

ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮي
و ﻓﺮوش

ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ و ﺧﺎﺻﯿﺖ درﻣﺎﻧﯽ آن ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪه ﻣـﺮدم
ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﯾـﻦ ﻧـﻮع ﭘـﺎﭘﻮش
ﻧﺪاﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ« )ﭘﺎﺳــﺦﮔﻮﯾﺎن ﮐــﺪ  ۹ ،۶ ،۵ ،۱و
ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۱۵اﻟﮕﻮی ﭘﯿﺸﺮانﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺳﻨﺎرﯾﻮ )ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(
 .(۱۰ﭘﺎﺳﺦﮔﻮی ﮐﺪ ) (۹ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
آﮔﺎﻫﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺒﺤﺚ آزاد درﺳﯽ ﺑـﺮای ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﺳـﻨﺘﯽ ﺑﻪﺻـﻮرت ﮔﺴـﺘﺮدهﺗـﺮ در ﺗﻤـﺎم ﻣﻘـﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ اﯾﺠـﺎد ﮐـﺮد ﮐـﻪ
ﻫﻢاﮐﻨﻮن در ﻣﻘﺎﻃﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ وﺟﻮد دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﮐﺘﺎب ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻮﻣﯽ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷـﺪ )ﭘﺎﺳـﺦﮔﻮی
ﮐﺪ  .(۱۰ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﯿﻮهﺑﺎﻓﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﺑﺨـﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ )داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﻫﻨـﺮ و ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن( از
دوران ﮐﻮدﮐﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺎزی ،ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﺮوﺳﮑﯽ ،ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ و اﻧﯿﻤﯿﺸﻦﻫﺎ ،ﺑﺎزیﻫﺎی راﯾﺎﻧـﻪای ،ﻣﺎﮐـﺖ و ﻋﺮوﺳﮏﺳـﺎزی در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻧﻬﺎدﯾﻨـﻪ
ﺷﻮد )ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﺎن ﮐﺪ  ۱۲و .(۱۷
۱۰ـ .۲آﻣﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿﺮی
آﻣــﻮزش و ﯾــﺎدﮔﯿﺮی ﻫﻨــﺮ ﮔﯿﻮهﺑــﺎﻓﯽ »از ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺗــﺎ اﻻن ﺑﻪﺻــﻮرت اﺳﺘﺎدﺷــﺎﮔﺮدی اﺳــﺖ اﻣــﺎ ﻣﯽﺗــﻮان آن را ﺑﻪﺻــﻮرت ﮐــﺎرﺑﺮدی در آﻣﻮزﺷــﮕﺎهﻫﺎ و
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ آﻣﻮزش داد« )ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﺎن ﮐﺪ  ۷و  .(۱۷ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ »ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ ﺗﻮﺳـﻂ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨـﺎن و ﺑﺨـﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ
ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﻨﺮ ﮔﯿﻮهﺑﺎﻓﯽ و آﻣﻮزش و اﺷﺘﻐﺎل ﻣﯽﺗـﻮان ﺟﻮانﻫـﺎ را ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻫﻨـﺮ ﺟـﺬب ﮐـﺮد« )ﭘﺎﺳـﺦﮔﻮﯾﺎن ﮐـﺪ  ۹ ،۶ ،۵ ،۱و » .(۱۰آﻣـﻮزش ﻫﻨـﺮ
ﮔﯿﻮهﺑﺎﻓﯽ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزﺷﮕﺎهﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﮥ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﮔﺮدد« )ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﺎن ﮐـﺪ ،۱۸ ،۱۲

 ۱۹و  .(۲۰زﻧﺎن ﻫﻤﻮاره در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪوﯾﮋه ﻫﻨﺮﻫﺎی دﺳﺘﯽ ﮐﻪ از ذوق و ﺳﻠﯿﻘﻪ و ﻇﺮاﻓﺖ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿـﺮد ،ﭘـﯿﺶﻗـﺪم ﺑﻮدهاﻧـﺪ و اﯾـﻦ
ﻫﻨﺮ و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻫﻤﻮاره ﺳﺒﺐ ﺧﻮدﺑﺎوری و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ آنﻫﺎ در اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻣﺪرس وﺣﯿـﺪ  .(۸۵ ،۱۳۹۵ﭘﺎﺳـﺦﮔﻮﯾﺎن
ﮐﺪ ) ۱۲و  (۱۶ﺑﻪ آﻣﻮزش روﯾﮥ ﮔﯿﻮهﺑﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻻن و زﻧﺎن ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
۱۰ـ .۳ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﮐﻬﻨﻪﮐﺎر ﺑﻪ روش ﺳﻨﺘﯽ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺟﻮان ،ﺑﻪ دو روش ﺳﻨﺘﯽ و ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺳﻨﺖ و ﻣﺪرن و اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﯿـﻮه

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﭘﺎﺳﺦﮔﻮی ﮐﺪ  ۱و  .(۶از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﺻﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﻣﻌﺪود ﺑﻮدن ﻫﻨﺮﺟﻮ و ﻧﺒﻮد ﺑﺎﻓﻨﺪۀ روﯾﮥ ﮔﯿﻮه اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿـﻞ
ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎهﻫﺎ در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻤﺎﻧﺪ )ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﺎن ﮐﺪ  ۳ ،۲و  .(۴ﮔﯿﻮۀ دﻫﺎﻗﺎن ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ در داﺧـﻞ و ﺧـﺎرج از اﯾـﺮان ،ﺑـﺎزار ﺧـﻮﺑﯽ دارد وﻟـﯽ
ﻋﺮﺿﮥ ﮐﻢ و ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺎزار ﮔﯿﻮه ﺷﺪه اﺳﺖ )ﭘﺎﺳـﺦﮔﻮﯾﺎن ﮐـﺪ  ۲ ،۱و  .(۱۱ﺑـﺮای اﯾﻨﮑـﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ دﻏﺪﻏـﮥ

ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن و ﺗـﺎﺟﺮان ﺻـﻨﺎﯾﻊ دﺳـﺘﯽ ﺑـﺎ ﺣﻤﺎﯾـﺖ از ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﮔﯿﻮهﺑـﺎف ﺑـﺮای ﺧﺮﯾـﺪن ﻣﺤﺼـﻮﻻت آنﻫـﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﮐﻨﻨﺪ )ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﺎن ﮐﺪ  ۱۹ ،۱۸ ،۱۲و .(۲۰
۱۰ـ .۴ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری
ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﺎن ﮐﺪ  ۱۲و  ۱۵در ﻧﻮآوری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﯿﻮۀ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﮑﻞ ﺳﻨﺘﯽ و ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت ﻫﻨﺮی ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻫﻨﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﭼﺮمدوزی ،ﻣﻨﺠﻮقدوزی ،زریﺑﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﻫﻨﺮ ﮔﯿﻮهﺑﺎﻓﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﯿﻮهﻫﺎی ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮری ﺑﻪﺟﺎی ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﻫـﺪاﯾﺎ در ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎهﻫﺎ
و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ و ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﯿﻮه ،ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و ﻧﻮآوراﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐـﺮد )ﭘﺎﺳـﺦﮔﻮﯾﺎن ﮐـﺪ  ۷ ،۱و  .(۱۲در ﺗﻌـﺎرﯾﻒ ﻣﺒﻨـﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼـﺎد

ﺧﻼق ،ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﯾﺎ ﺣﺮﻓﻪ و ﻣﺤﺼـﻮل را ﺑﺘـﻮان در ﻃﺒﻘـﻪﺑﻨـﺪیﻫـﺎی ﻣﻮﺟـﻮد ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﺧـﻼق ﻗﻠﻤـﺪاد ﮐـﺮد.
ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ ارزش اﻓﺰودۀ ﺗﻮﻟﯿﺪات و ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣـﻮاد اوﻟﯿـﮥ آنﻫـﺎ ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮده و اﯾـﻦ ارزش ﺑـﺎﻻ ،ﻧﺎﺷـﯽ از ﺧﻼﻗﯿـﺖ ذﻫﻨـﯽ و
اﺑﺪاﻋﺎت ﻓﮑﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان آنﻫﺎﺳﺖ .از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺧﻼﻗﯿﺖ ذﻫﻨﯽ ﺧﺎﻟﻘﺎن آﺛﺎر ،اﻫﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد )ﻣﺪرس وﺣﯿﺪ .(۶۲ ،۱۳۹۵
۱۰ـ .۵ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮی و ﻓﺮوش
اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻼﻗﯿﺖ ،ﺗﻨﻮع در ﻃﺮح و ﻧﻘﺶ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺟﻮانﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮدن ،ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮی و ارﺗﻘﺎی ﻓﺮوش ﻣﯽﮔﺮدد )ﭘﺎﺳﺦﮔﻮی ﮐﺪ  .(۶اﯾـﺮان ،ﯾﮑـﯽ

از ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺗﺮ در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻓﺮاوردهﻫﺎی دﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر ﻫﺮﺳـﺎﻟﻪ ﭘـﺬﯾﺮای ﮔﺮدﺷـﮕﺮان داﺧﻠـﯽ و ﺧـﺎرﺟﯽ
ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ،درآﻣﺪزاﯾﯽ و ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻻی ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ اﯾـﺮان ﺳـﻮﻣﯿﻦ ﮐﺸـﻮر
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪۀ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺗﻨﻮع اﺳﺖ ،ﺑﯿﻦ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ در اﺗﺤﺎدﯾﮥ اروﭘﺎ ،آﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﮥ ﺧﻠـﯿﺞ ﻓـﺎرس و
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهای دارد .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ،ﺳﻔﯿﺮ ﮐﺸـﻮر ﻣﺎﺳـﺖ .ﭘـﺲ ﺑﺎﯾـﺪ اﯾـﻦ
ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن روزﺑﻪروز ﺑﯿﺸﺘﺮ و وﯾﮋهﺗﺮ دﯾﺪه ﺷﻮد )ﻣﺪرس وﺣﯿﺪ .(۶۱ ،۱۳۹۵
۱۰ـ .۶ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎر
ﺑﻪﮔﻔﺘﮥ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﺎن ﮐﺪ  ۳ ،۲و  ،۴در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﮔﯿﻮهﺑﺎف ،ﮔﯿﻮهدوز و ﺗﺨﺖﮐﺶﻫﺎ در ﻣﻐﺎزهﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ

و ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﯿﻮه ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ )ﻣﺸﺘﺮی( ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﺠﺎد ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ
ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪوﯾﮋه در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎزار ﻓﺮوش و ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﻋﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓـﺮوش ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ )ﭘﺎﺳـﺦﮔﻮی ﮐـﺪ  .(۱ﻣﺎﯾﮑـﻞ
ﺗﻮدارو ۳ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻻزﻣﮥ آن ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ در ﺳﺎﺧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻃﺮز ﺗﻠﻘﯽ ﻋﺎﻣﮥ ﻣـﺮدم و ﻧﻬﺎدﻫـﺎی ﻣﻠـﯽ و ﻧﯿـﺰ ﺗﺴـﺮﯾﻊ رﺷـﺪ
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و رﯾﺸﻪﮐﻦ ﮐﺮدن ﻓﻘﺮ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ .ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﺻﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺎﺳﯽ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی اﻓﺮاد و ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در داﺧﻞ ﻧﻈﺎم ،از ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﻪﺳﻮی وﺿﻊ ﯾﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ از
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،ﺳﻮق ﯾﺎﺑﺪ.ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ و اﺛﺮ ﺧﻮد را از راه اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻐﺎل در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﺟﺎ ﻣﯽﮔﺬارد .اﺑﻌﺎد دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻌﮥ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ از رﺷﺪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات و ﺻـﺎدرات،
اﻓﺰاﯾﺶ ارزش اﻓﺰوده ،رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﻧﺴﺒﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ )ﻣﺪرس وﺣﯿﺪ .(۶۷ ،۱۳۹۵
 .۱۱ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎ
ﺳﻨﺎرﯾﻮﻧﻮﯾﺴﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﺪاولﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻫﺎی آﯾﻨﺪهﭘﮋوﻫﯽ اﺳﺖ .ﺳﻨﺎرﯾﻮ داﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روﯾﺪادﻫﺎی آﯾﻨﺪه را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رواﺑﻂ ﻋﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ
ﺑﻪ روﯾﺪادﻫﺎی اﻣﺮوز ﺟﻬﺎن ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽزﻧﺪ .ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎ ﻣﻬﺎرت اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﻪ آﯾﻨﺪه و ﻗﺪرت ﺗﺠﺴﻢ و اﺑﺪاع آﯾﻨﺪهﻫـﺎی ﻣﻄﻠـﻮب را ﺑـﻪ وﺟـﻮد ﻣـﯽآورﻧـﺪ
)رﺳﺘﻤﯽ ،ﮐﺸﺎورز ،و ﺧﺠﺴﺘﻪ  .(۸۸ ،۱۳۹۷ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﯿﺸﺮانﻫﺎی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
۱۱ـ .۱درﻧﺎی اﻣﯿﺪ
ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم از ﻫﻨﺮ ﮔﯿﻮهﺑﺎﻓﯽ و ﻣﺰاﯾﺎی درﻣﺎﻧﯽ آن و روﻧﻖ ﮐﻔﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺸﺘﺮیﭘﺴـﻨﺪ و ﻣﻌـﺪود ﺑـﻮدن ﻫﻨﺮﺟـﻮ ﺑﺎﻋـﺚ ﺑـﻪ اﻧـﺰوا

رﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ و ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻠﯽ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی )دوﻟﺘـﯽ و ﺧﺼﻮﺻـﯽ(
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪواﺳﻄﮥ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎهﻫـﺎ و ﺟﺸـﻨﻮارهﻫـﺎ ،ﺳـﺎﺧﺖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸـﻦ و اﻧﯿﻤﯿﺸـﻦﻫـﺎ و ...ﺑـﻪ ﺗﻘﻮﯾـﺖ ﺑﺎورﻫـﺎی

آﯾﻨﺪهﭘﮋوﻫﯽ ﻫﻨﺮ ﮔﯿﻮهﺑﺎﻓﯽ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﻫﺎﻗﺎن ۳۷ ،ـ۵۰
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ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ ،ﺧﺮﯾﺪ و ﺗﺮوﯾﺞ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﻨﺮی ،اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ،ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی را اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﺠﺎد اﯾـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ
ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬب ،ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻫﻨﺮﺟﻮﯾﺎن ﺷﺪه و ﻣﯽﺗﻮان اﻣﯿﺪ آﯾﻨﺪۀ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻫﻨﺮ ﮔﯿﻮهﺑﺎﻓﯽ و دﯾﮕﺮ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ داﺷﺖ.
۱۱ـ .۲ﺳﯿﻤﺮغ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﯿﻮه ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﮔﯿﻮفﺑﺎف )ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ( ،ﮔﯿﻮهدوز ،ﭼﺮمﺳﺎز و ﺗﺨﺖﮐـﺶ ﺑﻪﺻـﻮرت
ﮔﺮوﻫﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ روﻧﻖ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت اﻧﻔـﺮادی اﺳـﺖ و اﯾـﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﮐـﺎﻫﺶ در ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺷـﺪه
اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻻزم ﺑﯿﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان )ﮔﯿﻮهﺑﺎف ،ﮔﯿـﻮهدوز و ﺗﺨـﺖﮐـﺶ( ،ﮐـﺎرآﻓﺮﯾﻨـﺎن،
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن اﯾﺠﺎد و ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﯿﻮه ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ و ﺗﯿﻤـﯽ ﺑـﺎ ارﺗﻘـﺎی ﮐﯿﻔﯿـﺖ اﻧﺠـﺎم ﺷـﻮد زﻣﯿﻨـﻪ ﺑـﺮای ﺟـﺬب ﻫﻨﺮﺟﻮﯾـﺎن و

ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ،اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮای رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ،اﯾﺠﺎد ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری ،ﺗﻨﻮع در ﻣﺤﺼﻮل ،ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮی،
اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش و در ﻧﻬﺎﯾﺖ روﻧﻖ و ﺗﻮﺳﻌﮥ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮔﺮدد.
۱۱ـ .۳ایﮐﯿﻮﺳﺎن
در دﻧﯿﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﺪرﻧﯿﺰه اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺗﻨﻮع در ﺳﻠﯿﻘﻪﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺖ ،ﺑـﺮای اﯾﻨﮑـﻪ ﻫﻨـﺮ ﮔﯿـﻮهﺑـﺎﻓﯽ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺗـﺪاوم و

ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ اﯾﺠﺎد ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری و ﺗﻨﻮع در اﯾﻦ ﻫﻨﺮ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳـﺖ .ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨـﺎن ﻫﻨـﺮ ﮔﯿـﻮهﺑـﺎﻓﯽ ﺑـﺎ ﮐﺴـﺐ آﻣـﻮزش و
ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻫﻮش و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺧﻮد و ﻫﻤﮕﺎم ﺷﺪن ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺳﻨﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻣﺘﻨـﻮﻋﯽ ﺑـﺮای ﺟـﺬب ﻣﺸـﺘﺮی و
اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان رﺷﺘﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ از ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ )ﺗﺮﻣﻪﺑﺎﻓﯽ،
ﻗﻼبدوزی ،ﭼﺮمدوزی ،ﭘﺘﻪدوزی( اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺎﺧﺮ و ﺟﺬاب و ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ ﺑـﺎ ﺳـﻼﯾﻖ ﻣـﺮدم اﯾـﺮان و ﺟﻬـﺎن در ﻫـﺮ ﺳـﻦ و
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،آﯾﻨﺪۀ درﺧﺸﺎﻧﯽ در اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
۱۱ـ .۴ﺷﺎزده ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی در ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮدن و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺎورﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ )ﺑـﺮای ﻣﺜـﺎل:
دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ اﯾﺮان
ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره  ،۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ۷
ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰
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ﺳﺎﺧﺖ ﻋﺮوﺳﮏ ﺑﺎ ﻟﺒﺎسﻫﺎ و ﭘﺎﭘﻮشﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ،ﺳﺎزهﻫﺎ و ﻣﺎﮐﺖﻫﺎ ،ﮐﺸﯿﺪن ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﻗﺼﻪﻫﺎی ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ،رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎهﻫـﺎ و ﺑﺎزارﭼـﻪﻫـﺎ و
ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ،(...ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ )دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ( زﻣﯿﻨﮥ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ از ﺳﻄﺢ دﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ
داﻧﺸﮕﺎه را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯿﮥ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ و ﺧﻮدﺑﺎوری ،ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ ،ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،ﺑﺎﻋـﺚ ﺗـﺪاوم ،روﻧـﻖ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ )ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﻫﻨﺮ ﮔﯿﻮهﺑﺎﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 .۱۲ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ واﮐﺎوی ﻋﻤﯿﻖ در زﻣﯿﻨﮥ ﻫﻨﺮ ﮔﯿﻮهﺑﺎﻓﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﻫﺎﻗـﺎن ،ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣـﻞ اﺛﺮﮔـﺬار و اراﺋـﮥ راﻫﮑﺎرﻫـﺎی ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮای
ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺗﺪاوم و آﯾﻨﺪۀ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﮥ ﭘﯿﺸـﯿﻨﻪ و ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ﺑـﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان و ﺻـﺎﺣﺐﻧﻈـﺮان ،ﻋﻮاﻣـﻞ و ﭘﯿﺸـﺮانﻫـﺎی
ﺷﺎﺧﺺ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﯿﺸﺮانﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ،ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرتاﻧـﺪ از :ﺳـﻨﺎرﯾﻮی
درﻧﺎی اﻣﯿﺪ ،ﺳﯿﻤﺮغ ،ایﮐﯿﻮﺳﺎن و ﺷﺎزدهﮐﻮﭼﻮﻟﻮ .در ﺳﻨﺎرﯾﻮی درﻧﺎی اﻣﯿﺪ ،ﻧﺎآ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم از ﻫﻨﺮ ﮔﯿﻮهﺑﺎﻓﯽ و ﻣﻌﺪود ﺑﻮدن ﻫﻨﺮﺟﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ اﻧﺰوا
رﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ و ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﺷﺪه اﺳـﺖ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ رﺳـﺎﻧﻪﻫـﺎی ﻣﻠـﯽ ،ﻧﻬـﺎدﻫـﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و اﻗﺘﺼـﺎدی )دوﻟﺘـﯽ و
ﺧﺼﻮﺻﯽ( ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در آ ﮔﺎهﺳﺎزی و ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﺳﯿﻤﺮغ ،ﺑـﻪدﻟﯿـﻞ ﮐﺎرﮔـﺎهﻫـﺎی اﻧﻔـﺮادی و
ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ اﺻـﻮﻟﯽ و ﮐـﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و اﯾﺠـﺎد ﮐـﺎر
ﺗﯿﻤﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان را ﺣﻤﺎﯾﺖ و اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺳﻨﺎرﯾﻮی ایﮐﯿﻮﺳﺎن ،ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪی ،ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری اﺳﺖ .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨـﺎن ﻫﻨـﺮ
ﮔﯿﻮهﺑﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ آﻣﻮزش و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻫﻮش و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺧﻮد و ﻫﻤﮕﺎم ﺷﺪن ﺑـﺎ دﻧﯿـﺎی ﻣـﺪرن اﻟﺒﺘـﻪ ﺑـﺎ ﺣﻔـﻆ ﺳـﻨﺖ ﻣـﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻣﺤﺼـﻮﻻت
ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮی و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺎﺧﺮ و ﺟﺬاب و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺳﻼﯾﻖ ﻣﺮدم اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن در ﻫـﺮ
ﺳﻦ و ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،آﯾﻨﺪۀ درﺧﺸﺎﻧﯽ در اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳـﻨﺎرﯾﻮی ﺷـﺎزده ﮐﻮﭼﻮﻟـﻮ ،ﺧـﺎﻧﻮاده و ﻧﻬﺎدﻫـﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ )دوﻟﺘـﯽ و

ﺧﺼﻮﺻﯽ( را ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای آﻣﻮزش و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺎورﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯿﮥ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ و ﺧﻮدﺑﺎوری ،ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ ،ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ،ﺗﻘﻮﯾـﺖ
ﻣﻬﺎرتﻫﺎ در ﺗﻤﺎم ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽداﻧﺪ .اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬب ،ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻫﻨﺮﺟﻮﯾﺎن ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺪاوم ،روﻧـﻖ
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