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 به مناسبت روز جهانی صنایع دستی صورت گرفت:

تجلیل از هنرمندان صنایع دستی 
و حافظان سالمت

داود احمدی بلوطکی
حسین مهدلو

ــی صنایع دســتی و تجلیــل  گرامیداشــت »روز جهان دومیــن مراســم 
از پیش کســوتان هنرهــای ســنتی« بــا حضــور جمعــی از اســتادان 
و  مســئوالن  صنایع دســتی،  عرصــه  پیش کســوت  هنرمنــدان  و 
ــه مناســبت روز  عالقه منــدان، عصــر یک شــنبه، 23 خــرداد 1400، ب
جهانــی صنایع دســتی، در تــاالر ایــراِن فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد.

گــر  احیا ناصری هرســینی،  فیــروز  اجــرای  بــا  کــه  مراســم  ایــن  در 
کرمانشــاه، همــراه بــود، ابتــدا بهــروز ســیف اللهی، نماینــده  گلیــم 
ســخنرانی  بــه  ســنتی،  هنرهــای  و  صنایع دســتی  تشــکل های 
کــرد و گفــت:  پرداخــت. او بــا تبریــک روز صنایع دســتی ســخن آغــاز 
امیــدوارم هنرمنــدان عرصــه صنایع دســتی بتواننــد بــا فــراغ بــال و 
کــه در بهتریــن  آســودگی خیــال مشــغول خلــق آثــار بی بدیــل باشــند 

بــه نمایــش دربیایــد. موزه هــا و حراجی هــا 

حــال  در  افــزود:  و  کــرد  اشــاره  عرصــه  ایــن  شــاغالن  آمــار  بــه  او 
حاضــر نزدیــک بــه 7میلیــون نفــر به صــورت رســمی و 10میلیــون نفــر 

کــه متأســفانه  به صــورت غیررســمی در ایــن عرصــه ارتــزاق می کننــد 
نداشــتند.  قــرار  آن  حاشــیه  در  حتــی  یــا  توجــه  کانــون  هیــچ گاه 
بــه منابــع مالــی  اعضــای خانــواده صنایع دســتی همیشــه متکــی 
و ســرمایه های معنــوی خــود بــوده و به ســختی خــود را ســرپا نگــه 
بســیار  امکانــات  کــه  دورافتــاده  شــهرهای  در  به ویــژه  داشــته اند؛ 
کرونــا  همه گیــر  بیمــاری  از  بعــد  و  دارنــد  تولیــد  و  کار  بــرای  کمــی 

گیــر آنهــا بودیــم. شــاهد ریــزش فرا

کــه بــرای هنرمنــدان ایــن  ســیف اللهی بــه مشــکالت معیشــتی ای 
کــرد: نداشــتن بیمــه تأمیــن  ــح  عرصــه وجــود دارد پرداخــت و تصری
صــادرات،  در  موجــود  موانــع  و  مشــکالت  مناســب،  اجتماعــی 
کنــون،  تأخیــر چهارســاله در حمایــت از اســتادکاران از ســال 1396 تا
برگــزاری  در  ضعــف  یابــی،  بازار و  فــروش  حــوزه  بــه  بی توجهــی 
گــزاف بــرای هنرمنــدان ایــن عرصــه  کــه موجــب هزینــه  نمایشــگاه ها 
کــه فشــار بســیاری  می شــود، پرداخــت وام هــای 6درصــد و 12درصــد 
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و  از جملــه مشــکالت  آورده،  وارد  ایــن عرصــه  تولیدکننــدگان  بــه 
کــه بــرای ایــن قشــر وجــود دارد. موانعی انــد 

ما در تولید ناخالص ملی هنوز ارزش صنایع دستی را درک نکرده ایم
کمیســیون  در ادامــه ایــن مراســم، غالمرضــا منتظــری، نایب رئیــس 
گفــت: صنایع دســتی  فرهنگــی مجلــس، بــه ســخنرانی پرداخــت و 
از شــأن و منزلتــی ویــژه در ســپهر فرهنگــی و تمدنــی جهــان امــروز 
برخــوردار اســت. قدمــت شــکل گیری صنایع دســتی بــه آغــاز زندگــی 
یســتی و  ــه نیازهــای ز ــر اســاس پاســخ ب ــردد و تولیــد آن ب بشــر برمی گ
گرفــت. صنایع دســتی در طــول زمــان به عنــوان  طبیعــی بشــر شــکل 
کاربــردی در زندگــی انســان جایــگاه خــود  هنــری ارزشــمند و صنایــع 

کــرد و تکامــل یافــت. را پیــدا 

او زیباتریــن ضلــع فرهنــگ را هنــر دانســت و در ایــن زمینــه افــزود: 
کــه یــک طــرف آن اندیشــه انســان  هنــر نعمتــی خــدادادی اســت 
و  ســعادت  بــه  کنــد،  کوشــش  خیــر  راه  در  هنرمنــد  گــر  ا و  اســت 
خیرمنــدی دســت خواهــد یافــت. هنــر زیباتریــن فصــل فرهنــگ 
بــرای  دیگــران  جــذب  بــرای  هنــر  کشــش  از  هنرمنــدان  و  اســت 

می برنــد. بهــره  نیک بختــی  و  ســعادت 

منتظــری در همیــن زمینــه افــزود: جایــگاه و منزلــت صنایع دســتی در 
یســت بوم  کــه انســان بــرای ز میــان هنرهــا بســیار ویــژه اســت. زمانــی 
خــود آثــاری را پدیــد آورد، لبــاس هنــر بــه تــن نداشــت؛ امــا امــروز 
کارکــرد  ارزشــمندی صنایع دســتی و هویت بخشــی آن را شــاهدیم. 
صنایع دســتی در آداب و رســوم و ســنن بســیار مشــهود اســت و مایــه 

ــت. ــایش انسان هاس ــش روح و آس آرام

کــرد و افــزود: پیام رســانی  کارکــرد صنایع دســتی اشــاره  او بــه دیگــر 
کارکردهــای ویــژه صنایع دســتی اســت. هریــک از هنرهــای  یکــی از 
کــه در هیــچ  مــا ســفیری فرهنگــی و پیام رســان بــه شــمار مــی رود 
ُبعــد  تقویــت  برنمــی دارد.  دســت  پیامــش  انتقــال  از  شــرایطی 
اقتصــادی و معیشــتی زندگــی از دیگــر ویژگی هــای هنرهــای ســنتی 

کــه می توانــد مــا را از مشــکالت عدیــده اقتصــادی برهانــد.  اســت 
درک  را  صنایع دســتی  ارزش  هنــوز  ملــی  ناخالــص  تولیــد  در  مــا 
نکرده ایــم. بایــد نگاهمــان را بــه عرصــه صنایع دســتی تغییــر دهیــم.

کــرد و ادامــه  منتظــری ســپس بــه تنــوع صنایع دســتی در ایــران اشــاره 
کــه تنوعــی فــراوان از صنایع دســتی در خــود  داد: مــا کشــوری هســتیم 
دارد و ایــن قابلیــت هنــوز کشــف نشــده اســت. اینجــا بایــد اندیشــید 

کــرد و راه گشــود. و توقــف 

کــه بــرای ســال 1400 بــرای  او بــه صنــدوق توســعه ملــی و بودجــه ای 
کــرد:  گرفتــه شــده اســت، اشــاره و خاطرنشــان  ایــن حــوزه در نظــر 
کوچــک خانگــی، به ویــژه  بــرای حمایــت و صیانــت از تولیــدات 
کــه خاســتگاه اصلــی هنرهــای مــا را تشــکیل می دهــد،  در روســتا 
اعتباراتــی پیش بینــی شــده اســت. امیــدوارم بــا افزایــش حمایت هــا 
یادرفتــه صیانــت بیشــتری صــورت  از ایــن هنرهــای روبه انقــراض و از

گیــرد.
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فنــی  آموزش هــای  بــه ضــرورت  پایــان ســخنان خــود  منتظــری در 
گفــت: نخســتین پلــه پیشــرفت در ایــن حــوزه توانایــی و  پرداخــت و 
ــان مســتعد می تواننــد پایه هــای خوبــی  دانایــی اســت؛ به ویــژه جوان
در ایــن راه باشــند. بــا نــگاه تحول گــرا ایــن محفــل خودجــوش اســت.

حــوزه  در  صنایع دســتی  موفــق  کارآفریــن  حســینمردی،  ســاناز 
کــه از تجربیــات  ســفالگری، از دیگــر حاضــران در ایــن نشســت بــود 
 راز 

ْ
کارآفریــن حــوزه ســفال کــرد. ایــن  خــود در ایــن حــوزه صحبــت 

گفــت: تخصــص مــن فقــط  کــرد و  کار تیمــی بیــان  موفقیــت خــود را 
یابــی و فــروش هیــچ اطالعــات و  ســاخت ســفال بــود و در حــوزه بازار
تجربــه ای نداشــتم؛ بــه همیــن خاطــر تعــداد دیگــری از هنرمنــدان را 
کــردم و از ظرفیت هــای آنــان در حوزه هــای مختلــف، مثــل  جمــع 

ــردم. ک ــار، اســتفاده  ــروش آث عکاســی و طراحــی و ف

گــری آموختــم  کیمیا گفــت: مــن از ســفالگری واقعــًا درس  او در انتهــا 
کــه دارای  ک(، شــیئی خلــق می کنــی  کــه از تقریبــًا هیــچ )خــا چرا

ارزش افــزوده باالیــی اســت.

مهم ترین کارکرد صنایع دستی تغذیه جان و روح مخاطبان است
کمیســیون  دبیــرکل  ایوبــی،  حجــت اهلل  مراســم  ایــن  ادامــه  در 
ملــی یونســکو در ایــران، بــا تبریــک روز جهانــی صنایع دســتی بــه 
کــه صنایع دســتی بخشــی از  ــا ایــن ســخن  هنرمنــدان ایــن حــوزه و ب
گفــت: نیازمنــد تغییــر  یــخ و شناســنامه ایرانیــان اســت،  هویــت و تار

کشــور هســتیم. یکــرد بــه ایــن حــوزه در ســطوح عالــی  نــگاه و رو

گفــت:  صنایع دســتی  کارکردهــای  خصــوص  در  ایوبــی 
کــه بــرای آراســتن  کاالیــی لوکــس و تزیینــی،  صنایع دســتی صرفــًا 

زندگــی و منــازل اســتفاده  شــود، نیســت؛ بلکــه داشــتن ایــن صنایــع 
غافلیــم. آنهــا  از  مــا  کــه  دارد  دیگــری  آثــار  آن،  بــا  زندگی کــردن  و 

اســالمی ایرانی  زندگــی  ســبک  نگــران  واقعــًا  مــا  گــر  ا داد:  ادامــه  او 
رفــع  راه هــای  از  یکــی  هســتیم،  غــرب  فرهنگــی  تهاجــم  نگــران  و 
نگرانــی و درمــان آن، توجــه بــه صنایع دســتی ایرانــی اســت. وقتــی 
ایرانــی پهــن  فــرش زیبــای  گبــه و جاجیــم و  گلیــم و  در خانــه ای 
مــی رود،  راه  و  می نشــیند  فرش هــا  ایــن  ی  رو کــه  کســی  می شــود، 
ــه شــنیدن ســنتور و موســیقی اصیــل ایرانــی دارد  گاه میــل ب ناخــودآ
گوش کــردن موســیقی جــاز و پــاپ غربــی میــل نخواهــد  و دیگــر بــه 

داشــت.

او در ادامــه بــا ذکــر اینکــه ایرانی هــا در روز بیــش از یــک ســاعت و نیــم 
گــر بخواهیــم ذائقــه افــراد جامعــه  گفــت: ا مصــرف موســیقی دارنــد، 
بــه ســمت موســیقی ایرانــی باشــد، بایــد فضــای زندگــی فرزندانمــان 
کشــورمان بایــد  کنیــم. بــرای تغییــر ذائقــه مــردم  را ایرانــی طراحــی 
گــر دیوارهــای اتاق هــای  یــم. ا بــه ســمت صنایع دســتی ایرانــی برو
کــه هنرمنــدان مــا بــا جــان و  مدیــران مــا مملــو از تابلوهایــی باشــد 
گذاشــت و  کرده انــد، قطعــًا در رفتــار مدیــران تأثیــر خواهــد  دل خلــق 

ســبک زندگــی متفــاوت خواهــد شــد.

را  صنایع دســتی  دیگــر  کارکــرد  یونســکو  ملــی  کمیســیون  دبیــرکل 
گفــت: امــروزه  کــرد و  درمــان بیماری هــای روحــی و جســمی بیــان 
و  پزشــکی  مباحــث  کنــار  در  جهــان،  بــزرگ  بیمارســتان های  در 
ــار آن را دیده انــد. کــه آث ــه راه انــدازی می کننــد چرا درمانــی، نگارخان

کشــور  او افــزود: نقــش صنایع دســتی در اقتصــاد هنــر و ارزآوری بــرای 
کارکــرد آن تغذیــه جــان و روح مخاطبــان  مهــم اســت، ولــی مهم تریــن 

کــه مســتقیمًا در ذائقــه و ســبک زندگــی او اثــر می گــذارد. اســت 
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گفتمانی جدید در حوزه صنایع دستی در راه است
بهمــن نامورمطلــق، رئیــس فرهنگســتان هنــر، از دیگــر ســخنرانان 
کــه ســخنان خــود را بــا تبریــک روز جهانــی هنرهــای  ایــن مراســم بــود 
را  عرصــه  ایــن  هنرمنــدان  و  کــرد  آغــاز  صنایع دســتی  و  ســنتی 
گفــت: ســخنان آقــای منتظــری امیــدی در  هویت ســاز دانســت و 
کــه امیــدوارم مســتمر باشــد.  کــرد  هنرمنــدان صنایع دســتی ایجــاد 
برگــزار  به خوبــی  صنایع دســتی  تشــکل های  را  روز  ایــن  مراســم 
ــود در اختیارشــان  ــه خودشــان ب کــه متعلــق ب ــی  ــد و مــا امکانات کردن
یــم بتوانیــم امکانــات و اوضــاع بهتــری برایشــان  قــرار دادیــم و امیدوار

یــم. کنیــم. مــا مســئوالن بایــد آنهــا را از نگرانــی دربیاور ایجــاد 

رخ دادن  حــال  در  عرصــه  ایــن  در  کــه  بنیادینــی  تغییــرات  بــه  او 
گفتمانــی جدیــد در راه اســت. زمانــی  کــرد:  اســت، اشــاره و تصریــح 
ایــن  کــه  کــردم  تــالش  بــودم،  میــراث  صنایع دســتی  معــاون  کــه 
کــه  ــودم  گفتمــان صــورت بگیــرد. در آن زمــان هــم بســیار دردمنــد ب
کمیته هــا  چــرا در همه جــا بــه ایــن حــوزه بی توجهــی می شــود. امــروز 
همچنیــن  اســت؛  شــده  ایجــاد  خوبــی  مردم نهــاد  تشــکل های  و 
باشــگاهی در یونســکو بــرای پیگیــری امــور هنرمنــدان ایــن عرصــه 

دارد. فعالیــت 

در  اســالمی  انقــالب  معظــم  رهبــر  کیــدات  تأ بــه  اشــاره  بــا  او 
کــرد: صنایع دســتی را اول بایــد  جدی گرفتــن صنایع دســتی اظهــار 
و  مســئوالن  وقتــی  بگیریــم؛  جــّدی  فعــاالن  و  هنرمنــدان  مــا  خــود 
هنرمنــداْن ایــن حــوزه را جــّدی نگیرنــد، دیگــران هــم بــه آن اهمیــت 

کــرد. بــاور نخواهنــد  را  آن  و  نخواهنــد داد 

بــه  گذشــته  کشــورها در  کــه  بــه توجهــی  رئیــس فرهنگســتان هنــر 
کــرد و افــزود: زمانــی داشــتِن  صنایع دســتی ایــران داشــتند، اشــاره 

هنرهــای ایرانــی و صنایع دســتی مــا بــرای ســران و رؤســای جمهــور 
کشــورها مایــه فخــر و مباهــات بــود و آنهــا داشــتن دســت بافته ها و 
بــرای برتــری خــود می شــمردند. هنــوز  منســوجات و ... را عاملــی 
یــم، امــا  هــم بضاعت هــا و قابلیت هــای فراوانــی در ایــن حــوزه دار
هنرمنــد مــا گاه مجبــور اســت بــا ِبرنــد دیگــری غیــر از ِبرنــد کشــور خــود 

کنــد. وارد عرصــه رقابتــی شــود و اجنــاس ایرانــی را صــادر 

و  نهادســازی ها  بــه  اشــاره  بــا  هنــر  فرهنگســتان  رئیــس 
و  فرهنگســتان  ایــن  در  صنایع دســتی  حــوزه  در  شبکه ســازی ها 
گفــت: ایــن نهادســازی ها باالخــره جــواب  کمیســیون ملــی یونســکو، 
کــه همــراه و همــدل باشــیم تــا همــه جایــگاه  می دهــد، بــه آن شــرط 
بیشــترین  مــا  شــوند.  متوجــه  را  صنایع دســتی  بی نظیــر  منزلــت  و 
را  جهــان  در  صنایع دســتی  تکمیلــی  تحصیــالت  دانشــجویان 
یــم؛ اینهــا  یــم، مــا بیشــترین شــهرهای صنایع دســتی جهــان را دار دار
کــه بــا زحمــت بــه دســت آمــده اســت. در ابتــدای  امتیازهایــی اســت 
یم و از  کنــون ســرَدمدار ثبــت آثــار از هنــد و چیــن عقــب بودیــم، امــا ا

افتاده ایــم. پیــش  کشــورها  ایــن 

هنرمنــدان  و  فعــاالن  از  حمایــت  قانــون  افــزود:  نامورمطلــق 
کــه  صنایع دســتی در مجلــس تصویــب شــد، امــا بایــد پیگیــری شــود 

نشــد. اجرایــی  قانــون  ایــن  چــرا 

او در ادامــه بــه راهکارهــا و راهبردهایــی بــرای برون رفــت از وضعیــت 
صنایع دســتی  از  می خواهیــم  گــر  ا گفــت:  و  پرداخــت  موجــود 
صنایع دســتی  و  کنیــم  بــاور  را  خودمــان  بایــد  کنیــم،  حمایــت 
و  اســت  انجــام  حــال  در  نهادینه ســازی  ایــن  بگیریــم.  جــّدی  را 
ــا  ــی را در دنی ــهرهای صنعت ــترین ش ــتی بیش ــا در صنایع دس ــروز م ام
کــه در برنامــه ششــم توســعه توجــه بــه حــوزه  کردیــم  یــم. تــالش  دار
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صنایع دســتی مصــوب و امکانــات ویــژه بــرای آن فراهــم شــود. ایــن 
حــوزه بــدون بــاور بــارور نمی شــود. همــه بایــد بــه ایــن بخــش اعتقــاد 
کنیــم تــا دوبــاره شــاهد رشــد و توســعه  داشــته باشــیم و بــه آن افتخــار 

آن باشــیم.

افــزود:  و  کــرد  اشــاره  هنــر  فرهنگســتان  کارکــرد  و  جایــگاه  بــه  او 
فرهنگســتان هنــر جایــگاه سیاســت گذاری و سیاســت پردازی دارد. 
تشــکل های  و  وزارت خانه هــا  و  مجلــس  بــا  هم اندیشــی  بــرای  مــا 
هــم  فرهنگســتان  آماده ایــم.  راه  نقشــه  تدویــن  به منظــور  مردمــی 

دارد. تی  تشــکیال جایــگاه  هــم  و  الزم  بضاعــت 

دیگــر  عاملــی  را  یکپارچه شــدن  و  ساختارســازی  نامورمطلــق 
بــرای رشــد و توســعه در هنرهــای ســنتی برشــمرد و افــزود: بایــد بــه 
کــه هــر  تفکیک کــردن بخش هــای مختلــف صنایع دســتی و فــرش، 
یــک در وزارت خانــه ای جــدا هســتند، پایــان داد. تــا ســاختار تغییــر 
نکنــد و ایــن پیکــره مثله شــده یکپارچــه نشــود، بســیاری از زحمــات 

بی فایــده خواهــد بــود.

بخش هــای  در  قوانیــن  ضعــف  بــه  ادامــه  در  نامورمطلــق  بهمــن 
آموزشــی،  شــیوه های  بــه  توجــه  ضــرورت  تجــاری،  و  تولیــدی 
هنْرصنایــع  ایــن  زیبایی شناســی  بــه  جــّدی  توجــه  و  بــه روزآوری 
متناســب بــا نیازهــای جامعــه، فرهنگ ســازی در آمــوزش و پــرورش 
و رســانه ها، به کارگیــری مدیــران متخصــص در ایــن حــوزه، ایجــاد 
فضاهــای مناســب و توجــه بــه زنجیــره تولیــد تــا صــادرات پرداخــت.

و  ســنتی  هنرهــای  حــوزه  هنرمنــدان  از  تجلیــل  بــا  مراســم  ایــن 
رشــته  در  مجــدی  رســول  یافــت.  ادامــه  کشــور  صنایع دســتی 
کبــری حیــدری در رشــته دوخت هــای ســنتی؛ مجتبــی  نگارگــری؛ 
احمدخــان در رشــته آبگینــه؛ بهــروز ســیف اللهی در رشــته نگارگــری 
ی چــرم؛ شــیرین مهدی قلی خانــی در رشــته منبــت  و نگارگــری رو
یــداهلل  داری؛  بافت هــای  رشــته  در  جوان شــاهی  حســن  چــوب؛ 
احمدرضایــی در رشــته قطاعــی؛ علیرضــا باوندپــور در رشــته منبــت 
گچ بــری ســنتی؛ و امــراهلل  و پیکرتراشــی؛ احمــد صومــی در رشــته 
ی شیشــه؛ از هنرمنــدان ایــن حــوزه بودنــد  باقــری در رشــته نقاشــی رو

ــد. ــل ش ــا تجلی ــه از آنه ک

در ایــن مراســم، از ســه نفــر منتخــب از اهالــی کادر ســالمت و درمان: 
علــوم  واحــد  اســالمی،  آزاد  دانشــگاه  )مدیرگــروه  زنگنــه  مهرانگیــز 
پزشــکی(، فاطمــه ســاالری )مدیــر پرســتاران بیمارســتان بوعلــی( 
و حمیدرضــا غالم رضایــی )رئیــس بیمارســتان فرهیختــگان( نیــز 

تجلیــل شــد.

عظیــم  توســط  زنــده  موســیقی  اجــرای  بــا  همچنیــن  مراســم  ایــن 
خــود  کــه  شــیرازی،  غــالم  و  باقری نــژاد  عبدالعلــی  شمیســا، 
شــمار  بــه  عرصــه  ایــن  هنرمنــدان  از  و  ســنتی  ســازهای  ســازنده 
می رونــد، همــراه بــود. همچنیــن حســین بختیــاری، رئیــس مجمــع 
هنرمنــدان و صنعتگــران صنایع دســتی و هنرمنــدان پیش کســوت، 
از  همه جانبــه  حمایــت  ضــرورت  در  را  بیانیــه ای  مراســم  ایــن  در 

کــرد. قرائــت  عرصــه  ایــن  هنرمنــدان  و  صنایع دســتی 


