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Abstract 
The field of traditional sewing, as a subset of industrial arts, 
is one of the most important and extensive sections of 
applied arts and cultural traditions in all civilizations 
throughout history. At the same time, the industrialization 
of products and the indiscriminate use of machines in 
recent centuries in the field of textiles and clothing-related 
decorations have marginalized the traditional aspects of 
this art. Given that today, industrial arts along with 
historical monuments and natural attractions by recounting 
cultural and social features as part of the creative cultural 
industries, are complementary to the growth of the tourism 
industry, the revival of traditional sewing and production 
in this area with a look at the future will lead to economic 
development and job opportunities. Therefore, the present 
study aims to investigate the impact of the traditional field 
of tailoring on entrepreneurship, job creation and tourism 
and to look at the continuation of this art in the future; 
recognizes the necessary conditions and facilities in the 
field of formal education and answers the following 
questions: 1. What is the effect of the presence of 
traditional sewing in universities and scientific education 
centers on productive employment, entrepreneurship and 
creative tourism? 2. What conditions and facilities are 
necessary for the presence of this field in the formal 
education environment and fourth-generation university 
systems? This research is qualitative in terms of what is 
practical in terms of purpose and descriptive-analytical in 
nature. Data were collected through documentary studies 
and library resources simultaneously with the field method 

(interview and observation) and based on a futures 
research approach. The findings of this study show that the 
presence of traditional sewing in future universities will 
provide employment and prosperity for the tourism 
industry and will lead to the revival of many jobs related to 
this art. One of the most important scenarios that can be 
proposed to achieve this result is the publication of a 
codified encyclopedia of traditional sewing as a scientific 
reference and teaching resource in this field and the 
harmonization of its teaching method in scientific centers, 
creating a specialized museum, holding domestic and 
foreign exhibitions, and creating a national trade union. To 
support and guide artists and producers, the exchange of 
information between artists and removing all existing 
barriers to research, production and sales. Production of 
creative products, use of target markets, correct use of 
modern technology and machinery, development of 
tourism and adequate productivity of traditional 
production workshops are the result of the presence of this 
field in the fourth-generation universities. This is possible 
with the support of managers and officials from veteran 
and interested artists who have worked hard for years to 
preserve and introduce this field and have valuable 
experiences to pass on to the next generation.  
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 چکیده 
 یهنرهاا یهاابخش نیتراز گساترده ،یصاناع یاز هنرهاا یارمجموعهیعنوان زبه یسنت یهادوخترشته
 هیارویب ۀاست که استفاد یدر حال نیاست. ا خیطول تار یهاتمدن یدر تمام یفرهنگ یهاو سنت یکاربرد
هنار  نیا رفتنهیحاشوابسته به پوشاک موجب به ناتیدر بخش منسوجات و تزئ ریاخ یهاسده یط نیاز ماش

از  یعنوان بخشبه یاجتماع ،یفرهنگ یهایژگیبا بازگوکردن و یصناع یامروزه هنرها نکهیشد. با توجه به ا
 دیاو تول یسانت یهاادوخت یایاهساتند، اح یرشد صانتت گردشاگر یبرا یمکمل ،یخالقِ فرهنگ عیصنا

رو  شِیخواهد شد. لذا پژوهش پا یشغل یهافرصت جادیو ا یاقتصاد ۀحوزه، موجب توست نیمحصوالت در ا
بر  یو با نگاه یو گردشگر ییزااشتغال ،ینیبر کارآفر یسنت یهادوخت یدانشگاه ۀرشت ریتأث یبا هدف بررس

 نیاپرداختاه و باه ا یآماوزشِ رسام یو امکاناات الزم در فااا طیبه شناخت شرا ؛ندهیهنر در آ نیتداوم ا
و  ینی، کاارآفرها بار اشاتغالدر دانشاگاه یسانت یهاادوخت ۀحاور رشات ری. تأث1: دهدیها پاسخ مپرسش
نسل چهارم الزم  یدانشگاه یهارشته در نظام نیاحاور  یبرا یو امکانات طی. چه شرا2 ست؟یچ یگردشگر
 یلایتحل-یفیتوص تیو از نظر ماه ؛یکاربرد ق،یبه لحاظ نوع تحق ؛یفیپژوهش به لحاظ روش، ک نیاست؟ ا

 کاردیو بار اسااس رو یدانیاروش م ،یامنابع کتابخانه ،یبه روش مطالتات اسناد العاتاط یاست. گردآور
اشاتغال  جادیا ۀنیها، زمهدر دانشگا یسنت یهادوختکه حاور رشته دهدینشان م هاافتهیاست.  یپژوهندهیآ

هنر منجر خواهد شد. در  نیاز مشاغل مرتبط با ا یاریبس یایرا فراهم کرده به اح یو رونق صنتت گردشگر
مُادونن  ۀناماانتشاار دانش جاهینت نیاتحقاق ا یقابل طرح برا یوهایسنار نیترپاسخ به پرسش دوم از مهم

آن در مراکاز  آماوزش ۀویش یسازرشته و همسان نیا یو منبع درس یعنوان مرجع علمبه یسنت یهادوخت
رشته  نیا یها در حفظ و مترفکه سال ینو مسئوالن از هنرمندا رانیمد تیامر با حما نیکشور است. ا یعلم

 .است ریپذدارند، امکان اریختدر ا ندهیانتقال به نسل آ یرا برا یارزشمند اتیتالش کرده و تجرب
 
 

  واژگان کلیدی:

 .هنر خیتار ،ینگارگر ،یکوماراسوام ل،یعلم الح ه،یالهندس لیمترفت الح یف ،یجزر
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 مقدمه 
 
ماردم  تیاز فرهنگ و هو یمیبخش عظ یو سنت یبوم یهاهنر
هنرهاا از  نیاا یو حفاظ و بقاا دهدیم لیرا تشک نیسرزم کی

 یسنت یانواع مختلف هنرها انیانسان امروزه است. در م فیوظا
و  نیتااریمیاز قااد یکاای یساانت یهااادوخت ،یدسااتعیو صنا
ها طرح جادیا یمناسب برا یهااز روش یکیهنرها و  نیترلیاص

ها به پوشاک پارچه نیا لیپارچه است. تبد یبر رو بایو اَشکال ز
. شاودیهنار محساوم ما نیاا یکااربرد یهااز جنبه یکیتنها 
 یهااابخش نیترو متنااوع نیتراز گسااترده یساانت یهااادوخت
اسات کاه از  رانیها ازجمله افرهنگ یدر تمام یصناع یهنرها
پوشاک و  دیتول شدنیصنتتدور مرسوم بوده است. با  یهاگذشته
 یردستیصورت غو به یاطیکه با چرخ خ یناتیکار آمدن تزئ یرو
قرار  یلطفمورد کم زیهنر ن نیرفته ارفته شد،یم جادی( اینی)ماش

آثار و  تنها گریمدرن، د یایسپرده شد. در دن یگرفته و به فراموش
ینم یموجب رونق گردشگر یتیطب یهاو جاذبه یخیتار یبناها
 یصاناع یو از آن جمله، هنرها یخالق فرهنگ عیبلکه صنا شود
و  یاسیس ،یاجتماع ،یخیتار اتیبازگوکردن خصوص لیبه دل زین

رشاد صانتت  یبارا یمکملا ،یشناساندن فرهنگ و تمدن باوم
باه  یو صنتت گردشگر یسنت یهستند. در واقع، هنرها سمیتور
 یایااح گر،ید یکمک خواهند کرد. از سو گریکدیمتقابل  ۀتوست
 ایاو  ینایتزئ ۀکاه جنبا یآثاار دیو تول یسنت یهادوخت ۀدوبار

 جااادیو ا ینیکااارآفر ،ییزادارنااد، موجااب اشااتغال یکاااربرد
 ۀآثاار باه رشاد چرخا نیخواهند شد. فروش ا یشغل یهافرصت
کشور کمک کارده و باعار روناق کساب و کاار و در  یاقتصاد

 یسانت یهادوخت. رشاتهشاودیما یو اَرزآور ییدرآمادزا جهینت
است. وجود استادان و هنرمندان  ییباال اریبس یهاتیظرف یدارا

منادان عالقه یکه دانشگاه برا یبستر مناسب نیبرجسته و همچن
و روناق  ینیکاارآفر یرا بارا ناهیزم آورد،یوجود مارشته به نیا

پژوهش  نی. اکندیم جادیا ندهیآ یهاجوانان و نسل انیاشتغال م
 ،ینیبار کاارآفر یسانت یهادوخترشاته ریتاأث یبا هدف بررسا

 ؛نادهیهنر در آ نیبر تداوم ا یو با نگاه یو گردشگر ییزااشتغال
پرداختاه و  یآموزش یو امکانات الزم در فاا طیبه شناخت شرا

 یهادوختحاور رشاته ری. تأث1: دهدیها پاسخ مپرسش نیبه ا
مولاد،  تغالبار اشا یها و مراکز آماوزش علمادر دانشگاه یسنت
 یو امکانات طی. چه شرا2 ست؟یخالق چ یو گردشگر ینیکارآفر
و  یآماوزش رساام یدر فااا یدوزساوزن ۀحااور رشات یبارا
 نیا یآموزش اصول د،یالزم است؟ بدون ترد یدانشگاه یهانظام

هنار  نیا ۀافتیقوام یهااز سنت یهنر با توجه به پشتوانه و آگاه
 انیاآن را در م یایحفظ و اح ارتقا،رشد،  نهیدر دوران متاصر، زم

 یهاناهیزم جاادیضامن ا ت،یافراهم کارده و در نها دینسل جد
 یو محل یو سنت قوم یبوم تیهو دیبه تجد ینیتوسته و کارآفر
 ییمراکز و نهادها ان،یم نیخواهد کرد. در ا یانیجامته کمک شا
 ،یدسات عیو صانا یگردشاگر ،یفرهنگا راثیهمچون وزارت م

صانف  یاۀاتحاد ،یوزارت فرهنگ و ارشاد اساالم یمتاونت هنر
و طراحااان پوشاااک از  یخصوصاا یهاپارچااه و لباااس، شاارکت

 .حاصل از آن هستند جیپژوهش و نتا نیا یمخاطبان اصل

 
 
 

 پژوهش ۀنیشیپ. 1
خصاوص هاای سانتی بههای دوختدر خصوص برخای از شااخه

های بسیاری صاورت گرفتاه اسات. در دوزی بلوچ، پژوهشسوزن
ها نویسندگان به بررسی و شناخت فرم و نقاوش پژوهشاکثر این 

یک شاخه هنری و مقایسه آن در منااطق مختلاف و یاا باا دیگار 
هایی اند. در این میاان، مقالاههای سنتی پرداختههای دوختشاخه

دساتی بار تر و همبستگی تاأثیر صنایعهستند که به وجوه گسترده
اند. نتایج ر نیز پرداختهتوسته اقتصادی و کارآفرینی در دوران متاص

تواند در نگارش این مقاله مفید فایاده باشاد. از ها میاین پژوهش
دساتی در جایگااه ننای »ای باا عناوان جمله، در مقالاهآن

، 1(Heydari, 1994« )برنامۀ دوم توسعه اقتصاادی کشاور
عنوان مکمل اقتصاد مترفی شده دستی بههای صنایعتوستۀ فتالیت
در بازارهای جهاانی و اساتفاده از تماامی امکاناات  است و حاور

دانااد. پااژوهش دیگااری بااا عنااوان موجاود را الزم و ضااروری می
توسعۀ ننای  دساتی و ننااوری متوساا باا هاد  »

« گسااترت توریساام و اشااتیاا پایاادار روسااتایی
(Golmohammadi, 2011)2دساتی ، به سهم مهم گسترش صنایع

ل و توساته پایادار اشااره کارده و یابی به اشتغاو توریسم در دست

داند. همچنین های بسیاری میصنتت گردشگری را دارای ظرفیت

نقش نانای  دساتی در توساعۀ گردشاگری »پژوهش 
 & Khanpoor« )ایران با مطالعۀ ماوردی نارت ایرانای

Ahani, 2014)4،، نمای هنر و تمدن ایرانی فرش ایرانی را آینۀ تمام
های خارجی ۀ گردشگری و جذم سرمایهداند و توستو اسالمی می

بندی مناسب و توجه به عرضۀ های متمرکز، بستهرا در ارائۀ کارگاه
های شناساایی و مترفای آن باه گردشاگر صحیح فارش و جنباه

گرفته در رابطاه های صورتکند. در میان پژوهشخارجی بیان می

نقااش آمااوزت در توسااعۀ »بااا کااارآفرینی نیااز پااژوهش 
، باه 4(Dahdahjani, 2019« )ای  دستی ایرانکارآنرینی نن

های هناری صانایع دساتی چاپ رسیده و در نتیجۀ آن، اگر جنباه
ها و ها، مقااالت علمای، دانشاگاهای در پژوهشکدهنحوی حرفهبه

مراکز آموزش عالی و غیره مورد توجه قرار بگیرند، صنایع دستی و 
ای هادایت ازهسوی ناو و تاوکارآفرینی و خالقیت در آن به سمت

شده و روندی ثمربخش خواهد داشت. در نهایت، ضمن استفاده از 
نتایج ارزشمند موارد ذکرشده، در پژوهش پایش رو، بررسای تاأثیر 

ها باار کااارآفرینی، های ساانتی در دانشااگاهدوختحاااور رشااته
 گیرد.زایی و گردشگری مورد مطالته قرار میاشتغال



 
ان

مک
ا

  
نن

نن
س

 ی
نت

نن
شن

ر ر
نش

نن
ضن

ح
 ۀ

ت
وخ

د
نا

نن
هن

 ی
 ت
نن

نن
س

ی
 

 
اه
نه
شن

دان
در 

ها
 ی

   ا
ار
نن
اه

چ 
نن
س

ن
نن
ی

ان
ر

 
رو

نا 
بن

ی
رد

نن
ک

یآ 
 ه

نن
 

وه
پژ

ی
 

 115 

 

 

 و نوع پژوهش ییمنطق اجرا. 2
و از  ؛یکااربرد ق،یابه لحاظ نوع تحق ؛یفیپژوهش به لحاظ روش، ک نیا

بار اطالعاات، عالوه یاسات. در گِاردآور یلیتحل-یفیتوص ت،ینظر ماه
کمباود مناابع مکتاوم و  لیاباه دل ،یاو منابع کتابخانه یمطالتات اَسناد

 نیااستادان و هنرمندان فتاال ا اتیاز تجرب شتریهرچه ب ۀمنظور استفادبه
 .مورد استفاده بوده است زی)مصاحبه و مشاهده( ن یدانیروش م ر،هن
 
 یسنت یهادوخت فیتعر. 3

در  یهنار یهارشته نیترو متنوع نیتراز متروف یکی یسنت یهادوخت
بتاوان باه تتاداد گونااگون از  دیاسات و شاا یصاناع یانواع هنرها نیب

 دیدر نظار گرفات. اماا شاا یفیآن تتر یهنر، برا نیمختلف ا یهاشاخه
 یسانت یهاایدوزبر روناد ساوزن ینگرش»در کتام  فیتتر نیترکامل
 نیایهنار آراساتن ساطح رو» یسانت یهاباشد: دوخت هارائه شد «رانیا

اَلوان و با کمک ساوزن و قاالم  یهااز نخ یریگساده با بهره یهاپارچه
کاه بار  یفایظر یهاهیااندرکاران آن به مادد بخ( و دست1است )شکل

و هنر را  ییبایاز صبر، شک ییبایز قیمتموالً تلف نشانند،یمنسوجات ساده م
 (.Saba, 2000, p. 1) «گذارندیم شیبه نما
 
 یسنت یهاو اُنوا دوخت شیدایپ. 4
آن اسات.  شیفرساا تیمهم پارچه، خاص یهایژگیاز ابتاد و و یکی

 یسنت یهادوخت شیدایاز پ قیزمان و مکان دق ۀارائ لیدل نیبه هم
 یاجازا نیتاراز مهم یکایباا اصاالت کاه پارچاه  یعنوان هناربه
(. اماا چاون 2دشوار خواهد بود )شکل یآن است، کار ۀدهندلیتشک

باوده اسات، در  کیانزد یارابطاه ههماوار تتیهنر با طب نیا ۀرابط
. افاتی تاتیطب ۀریرا در ذات و خم یسنت یهادوخت توانیم جهینت

 ۀعرضا یالزم بارا یهااییاز دوران امکانات و توانا یاریالبته در بس
عادم وجاود آن  یمسائله باه متنا نیاهنر وجود نداشات اماا ا نیا
 منااطقدر  یشناسباستان یهاکاوش جی(. نتاJamshidi, 2018)ستین

 ۀخچایتار ،یدوزو قالم یدوزلهیاز مل یقطتات افتنیو  رانیمختلف ا
ماردم از پشام  کاهیزماان هزار سال قبال ورا به هشت یدوزسوزن

 & Hasanbeigi, 1986)گردانَادیباازم بافتناد،یگوسفندان پارچاه ما

Yaghoubi, 2014از  یناگهاان ییو جادا یزنادگ ۀویش شدنی(. صنتت
داده  رییارا تغ یسنت یهادوخت یفرهنگ تیماه ،اجتماع یبافت سنت
کارد. ورود  لیتباد یحرفه و هنر به تفنن و سرگرم کی تیو از موقت
از  شتر،یتر و درآمد ببا هدف کار آسان ینیماش یگلدوز ۀرشت ۀگسترد
آن را دچااار  یرشااته کاساات و اصااول اساساا نیااا یهناار تیااماه
در خدمت  نینکه ماشیا یکرد. به جا ریناپذو جبران یجد یهابیآس

 انیادر آمد و فاصله و رابطاه م نیهنر به خدمت ماش رد،یهنر قرار گ
(. Jamshidi, 2018بُارد) نیرا از با یسنت یهامتنوع دوخت یهارشته
و  یما نتوانست در تندباد انقالم صانتت یهنر سنت ،ینگاه کل کیدر 
 موجببود که  یهجوم چنان قو نی. ااوردیدوام ب یستیمدرن اناتیجر
در اکثار  یو سانت یباوم یاز هنرهاا یمایبخاش عظ رفتنهیحاشبه

هنرهااا انااگ  نیااا ۀکااریضااربه بااه پ نیتاارهااا شااد. بزر فرهنگ
 یها در حد کاردساتآن گاهیجا آوردننییو پا یابودن، نگاه موزهکهنه
ماردم  یاز حااور در بطان زنادگ یسنت یهنرها دگاه،ید نیبود. با ا
 (.Dadvar, Gharibpoor, Arabnia, 2013بازماندند)

 

 

  
 13 ۀسد -جقهکرمان با نقش سرو و بُته ۀپت یمیقد ۀنمون کی: 1شکل

 یقمر یهجر
Fig. 1: An old example of Kerman pate decorated with sarv and 

bote-jeghe (Museum of decorative arts of Iran_Writer) 

 جامه ناتیگودآ با تزئ ۀملک سی: تند2شکل
Fig. 2: State of queen God-A with costume decoration (Gheibi, 

2008, p. 39) 
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 .کارآنرینی5

باه متناای «  Entrepreneur »واژۀ کاارآفرینی از کلماۀ فرانساوی 
شدن نشأت گرفته است. اساس و مبنای تحاوالت و پیشارفت متتهد

که او ( »URL1بشر کارآفرینی است. ژوزف شومپیتر )رجوع کنید به: 
نامند، بر این بااور باود کاه رشاد و توساتۀ را پدر علم کارآفرینی می

اقتصادی در یک نظام، زمانی میسر خواهد بود کاه افارادی در باین 
جامته با خطرپذیری، اقدام به نوآوری کرده و باا ایان کاار سایر آحاد 
کارهاای ناکارآماد و کهان های جدید جاایگزین راهحلها و راهروش

(. کارآفرینی به متنای اباداعات، Saeedikia, 2006, p. 19«)قبلی شود
هاا را تغییار داده و باه کیفیت و خدمات نوین است. کارآفرین ارزش

های تواناد از سارمایهگذار نیست اماا میمایهدهد. سرها پاسخ میآن
های اجتماعی و هنری ایجااد درستی استفاده کند و یا سرمایهراکد به

ها و خاَلءهای موجود در جامتاه را شناساایی تواند فرصتکند. او می
کرده و با استفاده از تخصص دیگران و ایدۀ خود محصولی باارزش و 

پذیری یکای از کند و این ریسکرائه متناسب با نیازهای روز جامته ا
هاای یاک استتدادهای مهم کارآفرینان است. هادف نهاایی فتالیت

(. با وجود توجاه Saeedikia, 2006, p. 19کارآفرین خلق ارزش است)
یافته به کارآفرینی، این موضوع در ایاران تاا زماان کشورهای توسته

نگرفتاه و در  اجرای برنامۀ سوم توسته چنادان ماورد اساتقبال قارار
های کمی در این باره صاورت محافل علمی و دانشگاهی نیز فتالیت

پذیرفته بود. در نهایت، مشکالت ناشی از بیکاری در سطح جامتاه و 
موجااب شااد تااا توسااتۀ  1380شاادن آن در دهااۀ بیناای حادترپیش

تر کارآفرینی دارای مفهومی وسیع»کارآفرینی مورد توجه قرار بگیرد. 
 (.Khanijazni, 2008, p. 46«)زایی استر از اشتغالتو باارزش

 
 . نقش آموزت در توسعۀ کارآنرینی6

هاا و افزایش سطح کارآفرینی یک جامته با آموزش و ارتقای توانایی
افتاد. ایان خصوص نسل جاوان اتفااق میآگاهی افراد آن جامته به

کار خواهاد شاد، فقاط از وحرکت که موجب توستۀ واحدهای کسب
ترین نقش نظاام پذیر است. مهمق توجه به نظام آموزشی امکانطری

سازی نیروی انسانی کارآماد بارای آموزش تولید دانش بومی و آماده
هاسات. گویی به نیازهای واقتای آنحل مسائل جاری جوامع و پاسخ

هاا در تماامی تارین فتالیتامروزه، آموزش کاارآفرینی یکای از مهم
ساازی و پارورش یافته است. آمادهستهمقاطع تحصیلی کشورهای تو

روحیۀ کارآفرینی باید در حین تحصیل انجام شاود. مراکاز علمای و 
اند و باه گفتاۀ دانشگاهی از مظاهر بارز تولید علم و اندیشه در جهان

اندیشمندان تولید علم و شکوفایی و رشد یک کشور رابطۀ مستقیمی 
ها و دانشگاه به سبب رساالت(. »Ranjbarian, 2014با یکدیگر دارند)
سو برای بقا و اثربخشی به جامته دارد، باید از یکتتهداتی که نسبت

خود تالش کند و از سوی دیگر، در راستای ایجااد بساتری مناساب 
ریزی کناد؛ تااا بااا های دیگاار برنامااهکااردن ساازمانبارای اثربخش

ات خاود باه های جدید و کارآمد بتواند با ارائۀ محصول و خادمشیوه
بار آورد. دانشگاه باید باور داشاته باشاد جامته نتیجۀ ارزشمندی را به
کاه ای اجتماعی است؛ هر سیساتم زمانیکه یک سیستم و مجموعه

اش را با محیط از دسات بدهاد و باه دادوساتد ماادی و رابطۀ بهینه
اطالعاتی با محیط نپردازد، یا این روند حالت ایستا باه خاود بگیارد، 

های مستقل و جامتیت خود را از دسات خواهاد داد. دانشاگاه هویت

هایی هستند کاه کاارآفرین باوده و یکم دانشگاهوپویا در قرن بیست
 ,Saeedikia«)هایی تخصصی و مدیریتی را تلفیق نمایندبتوانند ارزش

2006, p. 11 در شرایط کنونی که اقتصااد کشاورمان باا مساائل و .)
کااری جرت نخبگاان، بیکااری یاا کمهای مهمی نظیار مهااچالش
گذاری التحصیالن و نیروهای انسانی متخصص، کاهش سارمایهفارغ

روسات، پارورش و دولت، عدم تحرک و رشد اقتصاادی کاافی روبه
آموزش هدفمنادِ کارآفریناان در راساتای توساتۀ کشاور از اهمیتای 

 مااعَف برخوردار است.
 
 دستی و کارآنرینی. ننای 7

یافته و یا در حال های کارآفرینی که اغلب کشورهای توستهیکی از شاخه
های مهم اقتصادی و فرهنگی به آن توجهی عنوان یکی از بخشتوسته به

ای برای کشاور ایاران ایجااد های بالقوهویژه دارند و گسترش آن ظرفیت
 (Zahmatkeshmarjane, 2019کند، صنایع خالق، )رجاوع کنیاد باه: می

ها با توجه باه پشاتوانه و تااریخ هنگی و در صدر آنصنایع نرم یا فر
هایی دستی در کنار فتالیتفرهنگی ایران، صنایع دستی است. صنایع

تواند با کسب درآمد ارزی، ایجاد داری و غیره میچون کشاورزی، باغ
اشتغال و رشد اقتصادی پایدار، تأثیری بسیار بر اقتصااد ملای ایجااد 

زایی های کالن و اشاتغالنیازی به سرمایهکند. سهولت در تولید، بی
دستی است. در شرایطی های متمایز در اقتصاد صنایعبومی از ویژگی

افزایش درآمد سرانه، ارتقای سطح تولیاد که باالبردن سطح اشتغال، 
دساتی ملی و توستۀ صادرات از نیازهای ملموس کشور است؛ صنایع

مزیتی ارزشمند و کارآمد در مباارزه باا ایان متااالت خواهاد باود. 
تواناد دساتی میبنابراین، آموزش کارآفرینی در جهت توساتۀ صنایع

، ایجااد و نویدبخش کاهش مشکالت بیکاری، مهاجرت از روساتاها
افزایش درآمد و بهبود وضع متیشت مردم باشد. الزم به ذکار اسات 

دستی و هنرهای بومی باا پذیری صنایعکه با توجه به ویژگی انتطاف
نیازهای رو به رشد جوامع جدید و دوران متاصر، دیگر صنایع دساتی 

های سانتی پایش رود نباید تنها به روستاها متطوف شود و با شایوه
های هاای ناوین نیااز باه آن اضاافه شاده و جنبااهد روشبلکاه بایا
های هناری کاه جنباههنری آن آموزش داده شاود. زمانی-ایحرفه
ها، ای در دانشااکده و دانشااگاهدسااتی بااه نحااوی حرفااهصنایع

ها، مراکز آموزشی ها، مقاالت علمی، دبیرستانها، همایشپژوهشکده
دساتی و کاارآفرینی نایعای و غیره مورد توجه قرار گیرد، صو مشاوره
ای هدایت شاده و پیشارفتی عاالی و ثماربخش سوی تازهوبه سمت

فرهنگای در خواهد داشات. اساتفاده از فاااها و سااختمان میاراث 
های سازمان نیز هام دستی امری ممکن است و با سیاستآموزش صنایع

راستاساات. در ایاان میااان، ورود بخااش خصوصاای در حااوزۀ آمااوزش 
دساتی روناق گیارد، روری است و درصاورتی کاه صنایعدستی ضصنایع

 (.Dahdahjani, 2019سوی خود جلب خواهد کرد)مخاطبان بسیاری را به
 
 دستی و توسعۀ گردشگری . ننای 8

ترین صنایع فرهنگی ترین و متنوععنوان یکی از بزر گردشگری به
دنیا و زیرمجموعۀ صنایع خالق، به حوزۀ مطالتااتی مهمای در باین 
پژوهشگران تبدیل شده اسات. از نظار اقتصاادی، درآمادهای ارزی 

المللی بیشتر از عایدات محصاوالت نفتای، حاصل از گردشگری بین
عنوان امروز به گردشگری صنتت»خودرو و تجهیزات ارتباطی است. 
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 مطارح جهانی سطح در درآمد برای کسب مناسب کارهایاز راه یکی

 صدها بربالغ ساله،آن، همه جهانی که درآمددرحالی صنتت این است،

 ایان در پُراساتتداد نیز ازجمله منااطق و کشورمان است دالر میلیارد

 فرهنگی و تاریخی-طبیتی فراوان هایجاذبه و رودشمار میبه زمینه

 را بهاره تارینکم گساترده سفرۀ این از است، عام و زبانزد خاص آن
(. نباااود Khanpoor & Ahani, 2014, p. 118« )داراسااات
های مناسب یکی از مشاکالت جاذم گردشاگر در ایاران زیرساخت

نقاال، ساااخت هتاال و وهااا و وسااایل حملسااازی راهاساات. بهینه
های مناسب، آموزش و تربیت راهنمایان سفر و ... از جملاه رستوران

دساتی کاه تبلاور اقدامات الزم برای توستۀ گردشگری است. صنایع
دۀ خصوصیات تااریخی و اجتمااعی محال فرهنگ و هنر و بازگوکنن

تولید خود است؛ عامل مهمی در شناساندن فرهنگ و تمدن و جذم 
دساتی شود. اماروزه، صنایعگردشگران داخلی و خارجی محسوم می

عنوان آید. ایران بهحسام میهای تاریخی هر کشور بهمکمل دیدنی
هاان دستی جکشوری در حال توسته و یکی از سه قطب مهم صنایع

سااز سارآمد باوده و تاا که از دیرباز در زمینۀ تولید مصانوعات دست
عنوان عاملی اساسی بار پیکارۀ پیش از انقالم صنتتی از این هنر به
های تواند با استفاده از ظرفیتاقتصادی خویش بهره گرفته است؛ می

دساتی موجود و مطالتۀ تجربیات داخلی و خارجی، از گسترش صنایع
 تصااااادی قاباااال تااااوجهی دساااات یابااااد بااااه توسااااتۀ اق

(Pileforoush & kianisalmi, 2015 باا وجاود تناوع و گونااگونی .)
دستی در ایران، مردمِ دیگر منااطق جهاان تنهاا باا های صنایعرشته

های هناری در ها آشنا هستند. مترفای ایان رشاتهتتداد اندکی از آن
 . دررونق صنتت گردشگری و اقتصاد تأثیر بسزایی خواهاد گذاشات

 بادل هاییتاردد انساان کاانون باه روستاها کنونی، پُرتالطم جهان

 باه ماشاینی و پرهیااهوی شاهری زنادگی از فارار برای که نداشده

 نیازهاای و تقاضاا دامناۀ باه توجاه امروزه، با کنند.می سفر روستاها

 و باوده توساته باه رو روساتایی روساتایی، گردشاگری هایمحیط
 روساتایی شود. گردشگریمی افزوده آن جاذبۀ اهمیت و بر روزروزبه

 زندگی کیفیت بهبود و محلی اشتغال برای افزایش توان ابزاریمی را

 امکاناات و تقویتِ اقتصادی، فرهنگی رفاه سطح درنتیجه، افزایش و

آورد. کارشناسان صنتت گردشگری بر این باورناد  حسامبه اجتماعی
تت گردشگری، ایران جزو ده ریزی صنهای برنامهکه از نظر ظرفیت
رود، این در حاالی اسات کاه متأسافانه شمار میکشور اولِ منطقه به

المللاای صاانتت گردشااگری و سااهم ایااران از درآمااد بازارهااای بین
(. وجود سابقۀ کهن و Pakzad, 2014دستی بسیار اندک است )صنایع

شاماری دساتی، فتالیات تتاداد بیدرخشان در سااخت اناواع صنایع
گاه سنتی در تمامی مناطق و خرید تولیداتی که در محل کارگاه و کار

ترین تواند ازجمله جاذاماند، میدر جلوی چشم گردشگر ساخته شده
 مشاهدات فرهنگی گردشگران و یادآور سفرشان به ایران باشد.

 
 زایی خالقهای سنتی، کارآنرینی و اشتیاا.دوخت9

بیکاری از مسائل پیچیده و بغرنج کشاورهای رو باه رشاد و نتیجاۀ 
ترین ناوع بیکااری در میاان افزایش سریع جمتیات اسات. متاداول

 Tabnakکشورهای در حال توسته بیکاری پنهان )رجوع کنیاد باه: 

professional news site, 2018 است و بدون تردید یکی از دالیال )
دستی مربوط باه اثارات آن در ایعهای مثبت صنمهم در توجیه جنبه

مبارزه با انواع بیکاری است. لذا ضرورت دارد امکانات اشاتغال بارای 
گوناه این نیروی ظاهراً دارای کار ولی واقتا بیکار فراهم شاود. همان

ها و خصوصیات ویژۀ خود ازجمله دستی با قابلیتکه ذکر شد، صنایع
ن ایجااد و توساتۀ آن در گذاری زیااد و امکاانیازنداشتن به سارمایه
نحوی مطلوم ایفاا تواند چنین نقش مهمی را بهمناطق روستایی می

کند. در حال حاضر، نیز در تتاداد بسایاری از روساتاها، کشااورزان و 
دستی و تولید محصوالت فصلی باه شان با پرداختن به صنایعخانواده

ر اناد و هماین امار عامال مهمای ددرآمد قابل توجهی دسات یافته
جلوگیری از مهاجرت آنان به شهرها باوده اسات. افازون بار آن، در 

هاای برخی مناطق به سابب فقادان امکاناات کشااورزی یاا فتالیت
دساتی باومی و تولیادات خاانگی صنتتی به صاورت جدیاد، صنایع

تاارین منبااع کااار و اشااتغال باشااد. امااروزه، در بااین توانااد مهممی
یش درآماد سارانه باه کشورهای مختلف جهاان تاالش بارای افازا

رساد کاه نظر میناپذیر در آمده است و چنین بهصورت رقابتی پایان
هاا و اگر کشورهای جهان سوم بتوانند فاصله و شکافی را که بین آن
اند. از کشورهای پیشرفته صنتتی وجود دارد حفظ کنند، موفاق شاده

رو، تردیدی نیسات هار عااملی کاه باه افازایش درآماد سارانۀ این
رهای در حال توسته کمک کند، درخور اهمیات اسات. صانایع کشو

علت داشتن مزایایی نظیر ارتباط با فرهناگ غنای منطقاه، دستی به
بودن، مواد اولیۀ ارزان و در دسترس، سادگی فناون تولیاد و کارطلب
التاادۀ آن نیازی به آموزش پیچیده و وسیع و همچنین تاأثیر فوقبی

بیش از هر فتالیت اقتصاادی دیگاری  در افزایش سطح اشتغال و ...
خصاوص در آوَرد. بهزمینه را بارای توساته و پیشارفت فاراهم مای

عنوان دوماین تواناد باهدستی میمناطق روستایی و عشایری، صنایع
تارین عنوان مهمای از مناطق کشاور حتای باهمنبع درآمد و در پاره
های دولتای، ن(. سازماYavari, 2011حسام آید)عامل کار و درآمد به

نهادهای خصوصی، فتاالن اقتصادی و فرهنگی عصار حاضار بارای 
های جدیدی ها و روشحلتداوم حیات و بقای خود نیازمند یافتن راه

هستند که منجر به نوآوری، ابداع و خلق محصوالت و خدمات جدید 
ریزی مناساب بارای تربیات شود. توجه به نیروی انسانی و برنامهمی

به نیازهای امروزۀ کشور ضرورت دارد. نیاروی انساانی از  آن با توجه
طرفی نقش عامل توسته و ازسویی دیگر، هدف توساتۀ پایادار را در 

هایی کاه ریزی اقتصادی مدنظر دارد. بخش عظیمی از فتالیتبرنامه
های کالن ندارند، به گذاریزا بوده و احتیاجی به سرمایهبسیار اشتغال

ای فرهنگاای جامتااه از چرخااۀ ارزش هدلیاال مشااکالت و ضااتف
(. KhodadadHosseini & Baharifar, 2005اند )اجتماعی خارج شده
ساازی در توانند با تکیه بار هماین مشااغل و فرهنگکارآفرینان می
ها به رشد اقتصادی و مبارزه با متال بیکاری کشور جهت احیای آن

و آن های سانتی جازتوان گفت که دوختکمک کنند. به جرأت می
هایی است که با هماان ابازار اولیاه و توساط دسات دسته از فتالیت
های ناشای از گارایش باه گیرد و به هماین علات، هزیناهانجام می

هاای ناوین باه افاراد دهاد. فناوریصنایع و فنااوری را کااهش می
تواناد پاساخگوی هماۀ متخصص و سرمایۀ فراوان نیاز داشته و نمی

عنوان یاک های سنتی بهدوخت. اما رشتهنیروهای بیکار جامته باشد
تنها رقیاب هنر بومی در رفع این متال بسیار موثر است. این هنر نه

و مانتی بر سر راه استفادۀ صاحیح و مناساب از فنااوری روز نیسات 
نیافته محساوم عنوان مکمل در اقتصااد کشاورهای توساتهبلکه به
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ماناده را رهای عقبتواناد کشاوتنهایی نمیشود، زیرا فناوری باهمی
های در حال توسته های اقتصادی سوق دهد. کشورسوی پیشرفتبه

باید با توجه به موقتیت جغرافیایی، میزان جمتیت، امکانات و شارایط 
ای مناساب را بارای موجود و استتدادهای بالقوه و بالفتل خود شایوه

ماورد  رفع بیکاری انتخام کنند. چراکه امکان ایجاد اشتغال به میزان
آالت نیاز موجاب مدت وجود ندارد و اساتفاده از ماشایننیاز درکوتاه

دساتی ازجملاه همین علت، توجه باه صنایعبهشود. افزایش بیکاری می
تواناد نیاروی بیکاار را کارهایی است که میهای سنتی از راهدوخترشته

های جدیاد توساط کارشناساان ساازمان جذم کند. همچنین ارائۀ طرح
دستی متناسب با عالیق، پیشینه و فرهناگ ماردم ایاران موجاب صنایع

(. فنااوری بایاد Jamshidi, 2018)پرورش خالقیت هنرمندان خواهد شد
همانند یک ابزار در خدمت هنر سنتی قارار گیارد و هنرمناد سانتی 

تواند با شناخت و استفاده مناسب از آن سطح کیفی محصوالت و می
منادان بسایاری در ، هنرمنادان و عالقهآثارش را باال ببَارد. اماروزه

های سراسر ایران به فتالیت، کارآفرینی و کسب درآمد از انواع دوخت
اند. هریک از این هنرمندان باا خالقیات و ناوآوری در سنتی مشغول

های مثبتای در مسایر ایجااد اشاتغال، اند قادمارائۀ آثارشان توانسته
ای سنتی اقوام و مناطق هسازی در حوزه دوختدرآمدزایی و فرهنگ

های پاذیری در اقتصااد جهاانی باه توانمنادیرقابت»ایران بردارند. 
تکنولوژیکی و نوآورانه وابسته است. این امر شاامل تواناایی توساتۀ 

کارگیری فنااوری محصوالت جدید و دسترسی به بازارهای جدید، به
ساطوح ها و توساتۀ جدید، اعمال بهترین الگوهای مدیریتی در بنگاه

ها قادرناد در مهارتی در طیف وسیتی از نیروی کاار اسات. دانشاگاه
تمامی این موارد نقش مهمی ایفا نمایند. در نتیجه، افزایش ظرفیات 
تحقیقات و تکنولاوژی کشاور بارای تبادیل دساتاوردهای علمای و 

زایی به های صنتتی و تجاری و اشتغالهای فناورانه به موفقیتیافته
ها وابساته اسات. لاذا رویکارد حااکم بار دانشاگاهنقش کاارآفرینی 

ای، رویکاردی نیاازگرا در های آموزشی و پژوهشی و مشااورهفتالیت
 «باشاااادهای بیروناااای دانشااااگاه میتتاماااال بااااا سااااازمان

( KhodadadHosseini & Baharifar, 2005, p. 78.) 

 
 های سنتی بر ننعت گردشگریدوخت. تأثیر رشته10

های طبیتی و آثار تااریخی، دارای فرهناگ، برجاذبهکشور ما عالوه 
دوزی، داری اسات. رودوزی، ساوزنآدام و اعتقادات اصیل و ریشاه

ترین هاای سانتی از پُرجاذباهطور کلای دوختو یاا باه دوزیقالم
دستی ایران است که با کمک تخیل، زیبایی و ذوق هنرمندان، صنایع

گذارد. گردشگری نیاز ایش میخوبی به نماین فرهنگ و باورها را به
های ژرف و پُرقدمت است. در ابزاری برای ارائه و نمایش این اندیشه

های سنتی و گردشگری بار یکادیگر، دوختبحر تأثیر متقابلِ رشته
تنها باید ایان نکتاه را در نظار داشات کاه شاناخت محصاوالت و 

طور کلی، توستۀ گردشاگری و های تولید آن ضروری است. بهروش
تواند ایجاد اشتغال کرده و تقاضا بارای توجه به توریسم فرهنگی می

هایی را که نیاز به نیاروی کاار دستی، هنرهای سنتی و فتالیتصنایع
انسانی بیشاتری دارناد، ارتقاا دهاد. توساتۀ گردشاگری در منااطق 

تواند سبب افزایش فاروش صانایع دساتی و روستایی و عشایری می
(. بارای نموناه، Soleimanipeykani, 2017ها گاردد)حفظ و دوام آن

آباد استان گایالن موجاب بافی در روستای قاسمرونق هنر چادرشب

ثبت جهانی این هنر و بازدید نمایندگان ساازمان یونساکو از منطقاه 
شدن پای گردشگران داخلی و خارجی به شد. مهاجرت متکوس و باز

حاول کارده اسات آباد، اقتصاد ایان منطقاه را دچاار تروستای قاسم
(Abbasizade, 2019روساتاییان و عشاایر مردمای ساخت .) کوش و

شان باه لحااظ اجتمااعی، فرهنگای و نوازند که شیوۀ زندگیمهمان
انداز متفاوتی داشته و این برای گردشاگران جاذابیت اقتصادی چشم

های نفایس دوزیدارد. استفاده از ایان موضاوع و قاراردادن ساوزن
ابر نگاه گردشگران؛ بازار عظایم و پُررونقای بارای نشینان در برکوچ

مترفی فرهنگی بومی منطقه، رونق صنایع خالق فرهنگی و فاروش 
آثار داشته و به هنرمندان و تولیدکنندگان انگیزۀ بیشتری برای حفاظ 

 و ارتقای هنرهای سنتی خواهد داد.

 
قش نهادهای دولتای و آماوزتِ رسامی در احیاا و ن .11

 های سنتیتدوخگسترت رشته
چنانچه آموزش هنر در نظام آموزش و پارورش بخواهاد از وضاتیت 
کنونی رهایی یابد و تحوالت پایدار در راستای احیاای هنار در نظاام 
آموزشی جامۀ عمل بپوشد، الزم است تهدیدهای مربوط به آماوزش 

دسات آماده در های بهعالی جدی انگاشته شود. با توجاه باه یافتاه
نظر نظران این حاوزه باهی با استادان و صاحبهای تخصصمصاحبه
تواناد رغبات و انگیازۀ رسد آموزش عالی در شرایط کناونی نمیمی

الزم را در دانشجویان آینده ایجاد کند. پیشانهاد هنرمنادان فتاال در 
های متأثر امر آموزش این است که برای تحلیل متاالت و نارسایی

ای به محورهاای چندگاناهاز عملکرد آموزش عالی کشور الزم است 
های هنااری در توجاه شااود. نخساات بایااد بااه تنااوع ناکااافی رشااته

بر آن، باید ها و مؤسسات آموزش عالی کشور پرداخت. عالوهدانشگاه
های هنری نیز اشاره کارد. به ظرفیت پذیرش محدود و ناکافی رشته

نر عنوان یکی دیگر از عوامل ترویج و اشاعه هفقر پژوهشی را باید به
در نظام آموزش و پرورش دانست. پویاایی پژوهشای در ایان زمیناه 

تواند به غنای نظاری و بصایرت علمای در حاوزه آماوزش هنار می
های مختلفای کاه بینجامد. حاور و تنوع و تتدد نهادهاا و دساتگاه

ها ترویج و ارائه هنر در کشاور اسات، از آن ازجمله وظایف اصلی آن
زمینه را برای تشریک مسااعی و شود که حیر فرصت محسوم می

تجمیاع مناابع و امکانااات در خادمت تارویج و اشاااعه هنار فااراهم 
تواند با اتخاذ سازوکارهای مناساب سازد. نظام آموزشی کشور میمی

های نهفته در این مجموعه در خدمت به توستۀ کمنای به نقد ظرفیت
و کیفی هنر برآیاد. تحاوالت شاگرف در عرصاۀ فنااوری خصوصااً 

های حیات بشری و ازجمله اوری اطالعات و ارتباطات تمام عرصهفن
آموزش و پرورش را تحت تأثیر خود قرار داده است. آموزش هنر نیاز 

تواند با استفاده از تساهیالت های آموزشی میعنوان یکی از زمینهبه
ای کااه مرهااون توسااتۀ ایاان فناااوری اساات، در و امکانااات ویااژه

نظر توساتۀ کمنای و کیفای قارار گیارد.  تری ازهای مناسبموقتیت
تواناد باا تاأمین مناابع فناوری اطالعاات و ارتباطاات خصوصااً می

ساز تحاول در کیفیات های یادگیری مجازی زمینهآموزشی و فرصت
(. بناابر نظار مادیران Mehrmohammadi, 2011آموزش هنر باشاد)

صال ارشد و مدرسان باسابقه در آموزش هنرهای سنتی بایستی این ا
رعایت شود که هدف از آموزش تنهاا یاادگیری و یااد دادن نباشاد. 

شااگردی -بر نظاام اساتادطورکه در گذشته آموزش هنر مبتنیهمان
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های اخالقی، علمی و عالیۀ انسانی برخوردار بود بود و استاد از ارزش
گرفت، آموزش هنار باه شایوۀ و شاگرد نیز از محار استاد بهره می

ساازی نیاز توجاه بر تتلیم، به تزکیاه و انسانعالوهامروزی نیز باید 
داشته و در راستای رسیدن به کماالت انسانی باشد. برای اینکاه ماا 
بتوانیم سیستم آموزش مناسب و درخور هنرهای ملی خاود را داشاته 

(. Dadvar et al, 2013باشیم، باید نظام آموزش خود را اصالح کنایم)
ز کارشناسان ارشد این حوزه، نهادهای از سوی دیگر، بنابر نظر یکی ا

ای، وزارت میاراث حرفاهودولتی مانند فرهنگستان هنر، سازمان فنی
عنوان متولی اصلی با کماک دستی، بهفرهنگی، گردشگری و صنایع

و همراهی بخش خصوصی باید با درنظرگرفتن بودجاۀ کاافی بارای 
یجاد باناک های سنتی، شناسایی هنرمندان و ادوختحمایت از رشته

صانفی و سراساری مخاتص  هاا، ایجااد انجماناطالعاتی برای آن
های سنتی، نظارت بر رعایت قوانین حق تکثیار، ایجااد باازار دوخت

فروش و تأمین مواد اولیۀ باکیفیت و رفع دیگر مشکالت و متاالت 
 موجاااود، باااه اِحیاااا، حفاااظ و گساااترش ایااان رشاااته بپردازناااد
Z. ArabAlidoosti (personal communication, December 27, 2021) 

 
های دوخت.شرایا و امکانات الزم برای حضور رشاته12

 هاسنتی در دانشگاه
بااا توجااه بااه مطالااب و مااوارد ذکرشااده، بایااد اذعااان کاارد کااه 

های آن با وجاود ساابقۀ های سنتی و تمامی زیرمجموعهدوخترشته
از دیگار طوالنی و جایگااهی کاه در گذشاته داشاته، شااید بایش 

دستی، از دوران انقالم صنتتی تاا باه اماروز هنرهای بومی و صنایع
مهری قرار گرفته و تمامی اقاداماتی کاه در جهات حفاظ و مورد بی

ثمر بوده است. هرچناد ایان رشاته طای احیای آن برداشته شده، بی
های علمی کاربردی دایر دهۀ گذشته، در مقطع کاردانی و در دانشگاه

ست، اما همچنان اهمیت چندانی به این هنر داده نشده و فتال شده ا
و در میان دیگار اقشاار جامتاه و حتای برخای از مادیران آموزشای 

های شاود. یافتاهعنوان ناوعی کاردساتی و سارگرمی مترفای میبه
وگوی تخصصی با هنرمندان و استادان آگااه باه ایان میدانی و گفت
ی بزر  بار سار راه هادهد یکی از مشکالت و چالشهنر نشان می

مندان و فتاالن این رشته، نبود مناابع مکتاوم و پژوهشگران، عالقه
متون مرجع و مستندات متتبر علمی در این رشته است. اولین اقادام 

ناماه یاا لطفای و مهجوریات، انتشاار دانشها کمالزم پس از ساال
المتارفی است که توسط استادان و متخصصان این رشته مُدونن ۃدایر

شده است تاا چاراغ راهای بارای دانشاجویان، هنرآماوزان و حتای 
اند. تولیدکنندگانی باشد که با عالقۀ فراوان در ایان راه قادم گذاشاته

ها در کال کشاور و در تماامی سازی آموزشگام بتدی، همسان
مقاطع تحصیلی است. تمامی متلمان هنر باید به آموزش درست 

وم و تاریخ خود بپردازند تا های سنتی متناسب با بو دقیق دوخت
وجود بیاورناد. آموزان بهبتوانند شناخت و عالقه الزم را در دانش

ساازی بایاد در مقطاع کااردانی نیاز اتفااق بیفتاد و این همسان
پذیرند، از های سنتی دانشجو میدوختهایی که در رشتهدانشگاه
رساایده تصویبها و طاارح دروس مشااخص شااده و بهسرفصاال
عنوان یک گارایش در رشاته نمایند. حاور این رشته بهاستفاده 
 تواناااد قااادم بسااایار مثبتااای باشاااددساااتی نیاااز میصنایع

 Sh. Ebrahimzade pezeshki (personal communication, 

January 20, 2022). 

 های سنتیپژوهی و دوخت. آینده13
پژوهی علم و هنر کشف آینده و شکل بخشیدن به دنیاای مطلاوم آینده

پژوهی دانش و مترفتی است که چشم مردم را به رویدادها، فرداست. آینده
دارد و باه همگاان اجاازه ها و مخاطرات احتمالی آینده باز نگه میفرصت
توانند با سهولت بیشاتری باه آینادۀ دهد تا بدانند از چه مسیرهایی میمی

یران در ا (.Ziari, Rabbani, Saedmoucheshi, 2016مطلوم خود برسند)
اندیشای باه صاورت هایی در زمیناۀ آیندههای اخیر فتالیتطی سال

هایی ها و پروژهپراکنده انجام شده است و برخی افراد و نهادها، طرح
اناد. مادیریت اساتراتژیک در ایاران، ماا را باه سامت را تبیین کرده

گیری حداکثری از امکاناات موجاود و درنظرگارفتن اقتااائات بهره
شاده در سازیاساالمی و بومی-هاای ایرانایآموزه کشور بر اسااس

دهد ای درخشان سوق مییابی به آیندههای مختلف برای دستحوزه
(Rostami, Keshavarz, Khojaste, 2018دوخت .) های سنتی نیاز از

دستی اسات کاه باومی کشاور  های پُرامکانات در حوزۀ صنایعرشته
های آن برای ها و ظرفیتتایران بوده و الزم است تا از تمامی فرص

ای روشن و فردایی هموار استفاده شاود. باه هماین رسیدن به آینده
های متماول در منظور، با استفاده از روش سناریونویسی که از شایوه

مقطع های سنتی در دوختاندازی رشتهپژوهی است، پیشنهاد راهآینده
 است. های سراسری مطرح شدهکارشناسی و باالتر در دانشگاه

 
های دوختسناریوی پیشنهادی برای احیا و معرنی رشاته .14

 های نسل چهارم )دانشگاه کارآنرین(سنتی در دانشگاه
های سانتی در دورۀ کااردانی دوختچنانچه پیشتر گفته شاد، رشاته

های علمی کاربردی فتال شده اما در این مقطع تنها مبانی و دانشگاه
که این تنها نقطه شود. درحالیهای سنتی تدریس میمقدمات دوخت

ست. به هماین منظاور، آغازی برای چنین رشتۀ گسترده و متنوعی ا
ای سانتی بارای ورود باه دورۀ کارشناسای هدوختطرح درس رشته
هاای زاده پزشکی با هدف ادامۀ یاادگیری دوختتوسط خانم ابراهیم

سنتی ایران، حفظ و نگهداری از این هنرها که زیرمجموعۀ مهمی از 
هنرهای سنتی کشور هستند و تربیات نیاروی متخصاص در زمیناۀ 

وزشی، مراکز ها، مؤسسات مُد و لباس، موسسات آمها، دبیرستانموزه
ای، کارخانجاات تولیاد پوشااک، کارشاناس و ارزیاام فنی و حرفاه

گمرک و... نوشته شد. در این دوره طراحی و تکنیک باید باه شاکل 
شاود. شااناخت نقااوش، تری بااه دانشاجویان آمااوزش داده گساترده
هاای سانتی بایاد در ها، کاربرد و ریشۀ اصلی هریک از دوخترنگ

تر از یرد. اما این شاخۀ هنری بسیار متناوعدورۀ کارشناسی صورت بگ
آن است که باا دورۀ چهارساالۀ کارشناسای نیاز باه اتماام برساد و 

تواند با حاور در مقطع کارشناسی ارشد وارد مباحر مترق پارچه می
دوزی تماام منااطق ها بشود. دانشجویان باید با قاالمدوزیو قالم

اند، آشنایی پیدا کنند. مشترکایران که تنها در ابزار قالم با یکدیگر 
سنتی  هایای از دوختگذراندن این مقاطع موجب فراگیری بخش عمده

این هنر میان  ایران شده و سپس در مقطع دکتری وجوه اشتراک و افتراق
گیرد. زیرا الزم است تا ایران و دیگر کشورهای جهان مورد بررسی قرار می

، شاناخت دقیاق و کااملی دربااره ای این حوزهاستادان و هنرمندان حرفه
 Sh. Ebrahimzade) های سنتی تمام مناطق جهان داشته باشنددوخت

pezeshki (personal communication, January 20, 2022) اگر باا .
های سانتی و همت و تالش مدیران و جامته هنرمندان حوزه دوخت
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هاای حمایت نهادهای دولتی و خصوصی، ایان رشاته وارد دانشاگاه
سراسری بشود، اتفاقاتی بسیار مثبت در راستای حفظ و احیاای ایان 

شادن هنر رخ خواهد داد. ایجاد رقابات میاان تولیدکننادگان و هموار

مسیر پژوهش محققان، موجب ایجاد انگیزه و خالقیت، رشد کیفیات 
طور کلی توسته و روناق مندان و بهو تنوع محصوالت، جذم عالقه

 و گردشگری خواهد شد.اشتغال، کارآفرینی 

 

  گیرینتیجه
 

نمای باورها، تفکارات و آدام آن ملات تمام دستی هر کشوری آینۀصنایع
های سنتی باا های این رشتۀ هنری، دوختترین شاخهاست. یکی از مهم

ای ماؤثر در زنادگی ابتاد گسترده و اصالتی قابل توجه است. هنار پدیاده
ت. ها و ابزاری کارآمد برای توسته مفاهیم و افکار متناوع افاراد اساانسان

ریزی و شاود کاه متولیاان آن باا برناماهاثرگذاری هنر زمانی بیشاتر می
رعایت مراتب آموزشی به آن بپردازند. افزایش سطح کارآفرینی باا توجاه 

گیرد و پارورش روحیاۀ های افراد صورت میبه آموزش و ارتقای توانایی
های اماروز )نسال کارآفرینی باید در حین تحصیل انجام شاود. دانشاگاه

هارم( موظف به تربیتِ کارآفرینانی هستند تا بتوانند باه رفاع مشاکالت چ
های مهام دساتی یکای از شااخهاقتصادی کشاور کماک کنناد. صنایع

های فراوانای داشاته و باا ساهولت در تولیاد، کارآفرینی است که ظرفیت
های کالن و ایجاد اشاتغال تاأثیری بسایار بار روناق نیازی به سرمایهبی

گیری توستۀ پایدار خواهد گذاشات. گردشاگری نهایت شکلاقتصاد و در 
ترین صنایع دنیاست و درآمدهای ارزی حاصل از آن بیشتر از هار از بزر 

عنوان زیرمجموعاۀ صانایع دستی باهصنتت بزر  دیگری است. صنایع
خااالق و فرهنگاای کااه بازگوکنناادۀ خصوصاایات فرهنگاای، تاااریخی و 

اند با استفاده از توان و استتداد خاود تواجتماعی محل تولید خود است، می
و با جذم گردشگر و گسترش صنتت توریسم باه افازایش ساطح رفااه 

های سنتی نیز باا داراباودن اقتصادی و امکانات اجتماعی بینجامد. دوخت
کااردن فرهنگی در فراهمهااا و خصوصاایات مثباات صاانایعتمااام ویژگی

های یات دیگاری زمیناهاشتغال و افزایش درآمد سرانه، بیش از هار فتال
آورد. اماا ایان هنار هماواره باا مشاکالت توسته و پیشرفت را پدید مای

رو باوده بهفراوانی ازجمله آموزش نادرست و ناهمسان در سراسر کشور رو
های سانتی، دوختاست. طراحی یک سناریو برای ارتقای جایگااهِ رشاته

سات. حااور ایان پژوهی در این رشتۀ پُرتوان و باظرفیت اضرورت آینده

ها موجب احیای بسیاری از مشاغل مرتبط باا ایان هنار هرشته در دانشگا
خواهد شد. همچنین به حاور تمامی اقشار )فارغ از جنسیت و هر طبقاۀ 

ای خواهاد بخشاید. ایجااد ماوزۀ اجتماعی( در ایان حاوزه جاان دوبااره
های داخلی و خارجی، ایجااد یاک انجمان تخصصی، برگزاری نمایشگاه

صنفی سراسری در جهت حمایت و هادایت هنرمنادان و تولیدکننادگان، 
تبادل اطالعات میان هنرمندان و رفع تماامی مواناع موجاود بار سار راه 

هاای ایان رشاته پژوهش، تولید و فروش در این بخش ازجملاه ظرفیت
کارگیری است. تولید محصوالت خالقانه، استفاده از بازارهای هادف، باه

وری آالت، توساتۀ گردشاگری و بهارهروز و ماشاینصحیح از فنااوری 
های تولیدی سنتی؛ همگی نتیجاۀ حااور ایان رشاته در کافی از کارگاه

هاست. شرایط و امکانات الزم برای ایان اتفااق در ابتادا چااپ و دانشگاه
ساازی طاور همسانهاای سانتی و همیننامۀ مُدونن دوختانتشار دانش
مهم رقم نخواهد خورد، مگر با همات  ها در کل کشور است. اینآموزش

ها در مناد و فتاالی کاه ساالمدیران دلسوز و حمایت از هنرمندان عالقه
حفظ و مترفی این رشته تاالش کارده و تجربیاات ارزشامندی را بارای 

 انتقال به نسل آینده در ساختاری منظم و هدفمند در اختیار دارند.

 
 تشکر و قدردانی
آقای دکتر مهران هوشایار و سارکار خاانم دکتار از اساتید ارجمند جنام 

زاده پزشکی کماال تشاکر و قادردانی را دارم. ایان مقالاه شهین ابراهیم
قاسمی، دانشجوی کارشناسای نامۀ اینجانب، زهرا حاجیمستخرج از پایان

اناادازی گاارایش ساانجی راهامکان»ارشااد صاانایع دسااتی بااا عنااوان 
ثیر آن در حاوزۀ کاارآفرینی و دساتی و تاأدوزی در رشاتۀ صانایع سوزن
 است.« زاییاشتغال
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