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Abstract 

Writing and introducing university resources to improve the academic level of 

students is one of the most important tasks of university teachers. Meanwhile, 

disciplines such as handicrafts and Islamic arts, which were approved by the 

Cultural Revolution Council after the revolution as a discipline appropriate to 

Iranian-Islamic culture, have felt this shortcoming more than other disciplines of 

humanities and arts. Over the last two decades, some professors, in sporadic 

activities without comprehensive supervision, have written educational texts and 

books to alleviate some of the burden of this problem. In the meantime, scientific 

critique and analysis of textbooks will be one of the effective ways to guide the 

writing of authentic, credible and acceptable sources. 

In this article, an attempt is made to introduce the book "Introduction to Traditional 

Arts (3)" and to critique it in terms of its formal structure and content analysis. The 

result of this critical view shows that inattention to new research methods, 

carelessness in the method of writing, repetition of content based on previous texts 

and similar sources, and finally a superficial look at concepts that require an 
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approach based on Content analysis, does not place this book for students to use in 

the field of authoritative academic resources. 

Keywords: Art Education, Field of Handicrafts, Book Criticism, Academic 

Resources. 
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  چكيده
تـرين  علمـي دانشـجويان يكـي از مهـم     تأليف و معرفي منابع دانشگاهي براي ارتقاء سطح

دستي و هنرهاي هايي همچون  صنايعباشد. در اين ميان رشتهمي وظايف مدرسين دانشگاه
اسالمي مورد تأييد  - اي متناسب با فرهنگي ايرانياسالمي كه پس از انقالب به عنوان رشته

هاي علـوم انسـاني و   شوراي انقالب فرهنگي قرار گرفت اين كمبود را بيش از ديگر رشته
هايي پراكنـده و  ي اخير برخي از استادان، در فعاليتهنر احساس نموده است. طي دو دهه

هايي نمودند تـا بخشـي از بـار    بدون نظارتي جامع، اقدام به نگارش متون آموزشي و كتاب
هـاي آموزشـي يكـي از    حليـل كتـاب  اين معضل را سبك كنند. در اين ميان، نقد علمي و ت

يل، بـا اعتبارسـنجي و پايـايي    هاي مؤثر به منظور راهنمايي بـراي نگـارش منـابعي اصـ     راه
 ")3آشـنايي بـا هنرهـاي سـنتي (    "شود كتاب قبول خواهد بود. در اين مقاله تالش مي قابل

معرفي و به لحاظ ساختار شكلي و تحليل محتوا مورد نقد و بررسي قرار گيرد. نتيجه ايـن  
ي دقتـي در شـيوه  هاي نوين پژوهش، بـي توجهي به روشد كه بيدهنگاه انتقادي نشان مي

نگارش، تكرار محتواي مطالب بر اساس متـون پيشـين و منـابع مشـابه و در نهايـت نگـاه       
سطحي به مفاهيمي كه نيازمند رويكردي مبتني بر تحليل محتوا بودند، اين كتـاب را بـراي   

  دهد.قرار نمي استفاده دانشجويان در حوزه منابع معتبر دانشگاهي
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  . مقدمه1
ــا هنرهــاي ســنتي(  ــاب آشــنايي ب ــدوين و گــردآوري 3كت ــأليف، ت هــاي )، از مجموعــة ت

است كه طي چند سال اخير به مدد و همراهـي جمعـي از دانشـجويان و     "ياوري  حسين"
دسـتي،  ي صـنايع هاي درسي در رشـته جديدي از متون و كتابآموختگان خود، موج دانش

فرهنگي، جهانگردي، كارآفريني، اقتصاد هنـر و غيـره را بـه عنـوان     هنرهاي اسالمي، ميراث
داده اسـت. در ايـن مقالـه تـالش     هـا قـرار   منابع آموزشي در اختيار دانشجويان اين رشـته 

تنـوع، تـاريخي، سـاختار شـكلي و     هـاي م است تا ضمن بازنگري اين كتاب، از جنبـه   شده
ي مخاطبـان  محتواي مربوط به هنرهاي سنتي، به تأثير رويكرد آموزشي آن در ميان جامعـه 

دانشگاهي نيز توجه شود. الزم به ذكر است اين كتاب سومين بخش از موضوع آشـنايي بـا   
هنرهاي سنتي است كه نويسنده اول توسـط تيمـي از دانشـجويان خـود تـدوين و تـأليف       

  است.  دهنمو
دسـتي،  ي هنرهاي سنتي و صنايعهاي مدون در حوزهبا توجه به كمبود منابع و پژوهش

ي آموزشي در سطوح مختلف، اهميت نقـد  بخصوص محدوديت منابع درسي در اين رشته
اي است كه در نگارش اين مقاله اصولي، تحليل و معرفي منابع ارزشمند در اين حوزه نكته

ظور نظر بوده و به همين دليل پس از معرفي كتاب، ابتدا ساختار شـكلي  و نقد اين كتاب من
مورد ارزيابي قرار گرفته و پس از آن بـه لحـاظ محتـوايي، بررسـي علمـي و اعتبارسـنجي       
مفاهيم انجام خواهد شد. بديهي است كه هر ميزان نقدهاي علمي و متناسـب بـا اصـول و    

بيشتر انجام شود، اميـد بـه ارتقـاء و رشـد     هاي مستتر در چنين موضوعات و منابعي ارزش
هاي حفظ و آموزش آن نيـز در محافـل دانشـگاهي و    جايگاه هنرهاي سنتي، مباني و روش

تربيت نسلي كه پاسدار و قدردان هويت و اصالت فرهنگ بومي ايـران و ايرانيـان هسـتند،    
پـذيري و پـذيرش   گردد، مگر با تقويت روحيه نقدتر خواهد بود. اين مهم ميسور نمي بيش

هاي تدريس، منابع شفاهي، مكتـوب و مـدون كـه بـا     ي نقاط قوت و ضعف، شيوهآگاهانه
انجامـد و  ي علمـي مـي  تالش استادان، عالقمندان و پژوهشگران ديروز و امروز به توسـعه 

اي كـه نويسـنده اصـلي كتـاب نيـز در      بخشد. نكتـه قدمي رو به جلو را در جامعه نويد مي
دارد و در بخشـي از كتـاب    باسـابقه و مـدير هنـري  بـه آن اعتقـاد     كسوت يـك مـدرس   

  به آن اذعان نموده است: "ك نگاهسنتي ايران در ي  هنرهاي"
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سوي  ل نيست و بدين وسيله دست ياري بهبه جد اعتقاد داريم كه مطالب اين كتاب كام
، نظري كه بتواند اين مجموعـه را غنـي وتكميـل كنـد دراز كـرده، نظـرات      هر صاحب

يريم پـذ انتقادات و رهنمودهاي كاشناسان را صميمانه ارج نهاده و با خلوص تمام مـي 
  ، مقدمه).1392(ياوري و عرفاني، 

بشـر در تمـامي اقصـي نقـاط ايـن       اتفاقي كه بخصوص در دوران معاصـر، زمـاني كـه   
ي ها و بازيابي هويت از دسـت رفتـه  ي جهاني در پي دستيابي به ريشهخاكي و دهكده  كره

  يابد.هاي نياكان خود است، بيشتر معنا ميخود و شناخت ارزش
  
 معرفي كتاب. 2

ي گـردآوري و  در نتيجـه  1389نخستين بار بـه سـال    ")3آشنايي با هنرهاي سنتي("كتاب 
و بـا   "آذر"تأليف دكتر حسين ياوري، آنيتا منصوري و شريفه سـلطاني، توسـط انتشـارات    

به چاپ سوم  1395زينت تبع آراسته شده و در سال  به "سيماي دانش"همكاري انتشارات 
صفحه و قطع وزيري، سياه و سـفيد در چهـار فصـل     218خود رسيده است. اين كتاب در 

تنظيم شده است. الزم به يادآوري است كه ناشر (پس از فهرست منابع و تأليفاتي كه به قلم 
هاي داخل رنگي از عكس تصوير 16حسين ياوري به چاپ رسيده) در انتهاي كتاب تعداد 

فصول را در چهار صفحه براي اسـتفاده خواننـدگان بـر روي كاغـذ گالسـه بـه آن اضـافه        
ي اصلي(حسين ياوري) كه در مقدمه كوتاهي بـه  است. اين كتاب به ادعاي نويسنده  دهنمو

نظيـر و اصـرار طيـف كثيـري از اسـتادان، هنرمنـدان و       آن اشاره داشته، بنا بر اسـتقبال بـي  
اند و در تكميـل مطالـب دو كتـاب    آن آشنايي داشته 2و  1نشجوياني كه با نسخه شماره دا

ي ي تحرير درآمده و دو تن از دانشـجويان مقطـع كارشناسـي ارشـد رشـته     پيش، به رشته
هـاي  اند. اما فصلياري رسانده "ياوري"پژوهش هنر در گردآوري مطالب و نگارش آن به 

  عبارتند از: اصلي اين كتاب پس از مقدمه
  بخش)؛ 6هاي سنتي ايران (شامل فصل اول: آشنايي با رودوزي
  بخش)؛ 3هاي سنتي ايران (شامل فصل دوم: آشنايي با چاپ

هاي ايران و شناخت تزئينات سنتي مربوط بـه آن  فصل سوم: آشنايي مختصر با معماري
  بخش)؛ 6(شامل 
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  بخش)؛ 5ايران (شامل  فصل چهارم: آشنايي با برخي از هنرهاي فراموش شده
بـه همـراه    عنـوان،  35اول به تعـداد   هاي چاپ شده از نويسندهدر انتها، فهرست كتاب

  تصوير رنگي، منتخب از تصاوير داخل متن كتاب، پايان بخش اين متن هستند.  16
  
 معرفي فصول و نقد محتوايي كتاب. 3

تـدوين و   2و 1با هنرهـاي سـنتي   همانگونه كه اشاره شد اين كتاب در ادامه كتاب آشنايي 
اي چاپ شده است، به همين دليل، نويسندگان بدون هيچ توضيح اضافي و تنهـا بـا مقدمـه   

هـاي  بيني شده در فصـل اول يعنـي، رودوزي  اي و كوتاه به موضوع اصلي پيشيك صفحه
تاريخچـه آن در هنرهـاي سـنتي    سنتي وارد شده و با تعريف ايـن اصـطالح بـه معرفـي و     

  اند.پرداخته  اناير
باشـد  قابـل تشـخيص مـي    ي اين كتـاب بـراي خواننـده   اي كه هنگام مطالعهاولين نكته

ي آموزشـي و اسـتفاده ايـن كتـاب     است كه با وجود ادعاي نويسندگان مبني بـر جنبـه    اين
عنوان يك منبع دانشگاهي، عليرغم استفاده از منابع متعدد و معتبر علمي در انتقال مفاهيم  به

دهي (جديد و يا قديم) در خـالل مـتن اسـتفاده    گونه روش ارجاعخي، متأسفانه از هيچتاري
ترين وجه ارزشي كتـب دانشـگاهي و منـابع معتبـر     نشده است. اين در حالي است كه مهم

داري علمي و ي صحيح پژوهش، حفظ امانتآموزشي در اين مقاطع، توجه و دقت در شيوه
هـاي پژوهشـي كتـاب    حـث و يافتـه  تكميل و تقويـت مبا معرفي دقيق منابعي است كه در 

  اند. بوده  مؤثر
توانـد اعتبـار آن را بـراي خواننـده     هاي يك متن علمي كه مـي ترين ويژگياز برجسته

مشخص نمايد، ارائه منابع معتبر و متوني مستند است كه تحقيق مورد نظر با اسـتفاده و  
هاي مختلفي نگاري روشگرچه در مرجعها تنظيم و تدوين گرديده است. ااستناد به آن

نظـر از  گردد امـا صـرف  از سوي مراكز علمي و دانشگاهي پيشنهاد و به روزرساني مي
كننـد  ياقي نسـبتاً يكسـان تبعيـت مـي    جزئيات در شيوه نگارش، همگي از سبك و سـ 

  ).125، 1397راد، (هوشيار، افتخاري

آموزنـد كـه در   ي اين منابع معتبر مـي تنها در اين صورت است كه دانشجويان با مطالعه
هـاي فرهنگـي، هنـري و علمـي خـود      هاي سنتي، چگونه بايد بـه پيشـينه و پشـتوانه   رشته
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ها بـه نحـوي مناسـب بهـره ببرنـد. از ديگـر       ها احترام بگذارند و از آنباشند، به آن  وابسته
(و متأسـفانه   شـود ي اولين صفحات اين كتاب بر خواننده مشخص ميمواردي كه با مطالعه

تـوجهي  دقتـي و يـا كـم   دهـد) بـي  در تمامي طول كتاب خواننده را در مطالعه متن آزار مي
هاي نويسندگان و يا ويراستار اين متن علمي است. در جاي جاي اين كتاب خواننده با غلط

كتـاب) و پيوسـتگي    19(در صـفحه   "پازيريـك "جـاي  بـه  "پاريزيك"نگارشي همچون؛ 
فاصـله و ديگـر مشـكالت ويرايشـي در نگـارش مـتن       دن فاصله و نيمكلمات، رعايت نش

برخورد كرده كه در مواردي بخصوص برخورد با اصطالحات محلي، كلمات تخصصـي و  
كند . براي مثـال در همـان   مطالعه روان، درك مفهوم اصلي را با ايراد بسيار روبرو مي شيوه

.....» ر حالي كه دربازيافته هـاي باسـتاني و   د«.... شويم: صفحات اول با اين كلمه روبرو مي
قـرار گيـرد و بـه     "بازيافته"بايد  با فاصله از  "در"همانگونه كه قابل تشخيص است، كلمه 

دوزي  يك همچنين اصطالح فني دهنزديك شود!  "يافته"فاصله به بايد با نيم "هاي"عكس، 
رسد) بـا فاظلـه در   ساسانيان مي هاي سنتي و زيباي ايران كه قدمت آن به زمان(از رودوزي

دوزي، اين شود در حالي كه در هنگام توضيح انتقال طرح بر روي گالبتونكتاب معرفي مي
براي «ن را دچار اشكال جدي كرده است: واژه به نحوي در متن نگارش شده كه خواندن مت

كه ابتدا كنند به طوريعمل مي ده يك دوزيبه شيوه  گالبتون دوزيعريضي در  سطح هاي
يـاوري و  »(1 گذراننـد ها را ده بار از ميان هر بخيه مييك دوزي كرده و نخ رادهروي طرح 
كـه مسـئول نگـارش مـتن، بـه فـن       ). به خوبي قابل مشاهده اسـت  61، 1398همكاكران، 

مـواردي چـون    خـواني گذاري در تايپ كلمات اشراف داشته ولي توجه بـه صـحيح   فاصله
 "را"براي او يا بازخوان متن، اهميت نداشته و در جدا كردن كلمه  "دوزييكده"اصطالحِ 

رسد كه اين اتفاق، ناشي از تعجيل ناشـر در  نيز دقت نكرده است! چنين به نظر مي "ده"از 
 اول در بـازخواني نسـخه اصـلي    تجربگي دانشـجويان همكـار نويسـنده   چاپ بوده و يا بي

 گيـري ايـن معضـل شـده اسـت.     شـكل هم پس از سه نوبت تجديـد چـاپ!) باعـث      (آن
ــين ــز(  همچنـ ــت؛ ونيـ ــار(ص - )78واوج(ص- )18اسـ ــان(ص - )95تازنگبـ  - )113ززمـ
ــر(ص - )134رويهــم(ص ــه(ص - )142درام ) و 197) وزري(ص192) ازاســپرك(169وتاب

  موارد بيشماري كه تا صفحه پاياني كتاب قابل جستجو و اشاره است.
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  نقد و تحليل محتواي فصل اول 1.3
هاي سـنتي، بـا تعريـف ايـن هنـر و بيـان       كتاب با عنوان آشنايي با رودوزي فصل اول اين

شود. كه متأسفانه عليرغم گسترة بسيار وسيع و تاريخ هاي ايراني آغاز ميتاريخچة رودوزي
پرفراز و نشيب اين هنر به درازاي تمدن بشر، اين بخش تنها در چنـد صـفحه بـه روايـت     

از سـوي ديگـر همانگونـه كـه     دهـد.  جهـان پايـان مـي    تاريخي اين هنر در ايران و هم در
شد، در بسياري از مطالب تاريخي ارائه شده در اين فصل نيـز هـيچ مرجـع و سـندي       گفته

مبني بر تأييد مطالب تاريخي طـرح شـده و اعتبارسـنجي علمـيِ محتـواي مـتن در اختيـار        
هاي علمـي  تر با دريافترسد در مطالعه اين كتاب بيشخواننده قرار نگرفته است. به نظر مي

حاصل مطالعات و تجربيات نويسندگان، بخصوص نويسنده اول روبرو هسـتيم، تـا مـرور    
تر منبعي مستند و متكي بر منـابع تـاريخي معتبـر، البتـه ايـن مشـكل زمـاني خـود را بيشـ         

رسـيم و ايـن رشـته توسـط     ها در جهـان مـي  دهد كه به بخش تاريخچة رودوزي مي  نشان
گذاري فنـي  هر پنج قاره جهان معرفي و تاريخچه آن براي خواننده، با ارزش نويسندگان در

شـود.  شناسانه، بدون هيچ سند و حتي تصويري از منبع و مرجعي معتبـر بيـان مـي   و زيبايي
  ل در بخشي از اين متن آمده است:براي مثا

نـام   دوزي بـه يكي از شاهكارهاي رودوزي، يك نمونه عالي(!) و بسيار مشهورِ قـالب 
كشد. اين رودوزي زيبـا  را به تصوير مي "هستينگز"است كه نبرد  "پرده منقوش بايو"

هـاي  دوزي با نـخ م است، قالب 1077تا  1066هاي طي سال "آگلوساكسوني"كه كار 
شـو در حـال   پشمي روي كتان است و هم اكنون در تاالر شهرداري بايو نگهداري مـي 

كشورهاي اروپايي رواج دارد گو ايـن كـه از تعـداد     ها درحاضر نيز، انواعي از رودوي
  ).17، 1398(ياوري و همكاران، ر مقايسه با گذشته كاسته شده است شاغالن د

همانگونه كه ذكر شد، مشخص نيست كه نگارندگان، بر چه اساس و منطقي اين اثـر را  
ند و با توجه به ايـن  اهاي اروپايي انتخاب كردهبراي معرفي به عنوان يكي از زيباترين نمونه

كه هيچ تصويري نيز در اين مورد ارائه نشده است، اگر خواننده بخواهد اطالعات بيشتر يـا  
تري در اين خصوص بدست آورد، منبع اصلي در انتقال و انعكاس اين ديـدگاه كـدام   دقيق

ه باشد. با توجه به محدوديت منابع مدون و معتبر در حوزه هنرهاي سنتي و رشـت مرجع مي
شـوند، از  دستي، شايسته است تا اندك منابع موجود كه با عالقه و دلسوزي تهيه مـي صنايع

هاي علمي در نگارش متني آموزشـي و پژوهشـي برخـوردار باشـند تـا بـا       اصول و روش
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اطمينان بيشتر بتوانند در اختيـار دانشـجويان قـرار گرفتـه و مـورد اسـتفاده نسـل جـوان و         
  د. عالقمندان اين رشته باشن

طلبد، مرور مسائل از ديگر مواردي كه  دقت و استناد علمي بيشتري را در اين فصل مي
يـران اسـت. ناهمـاهنگي مطالـب     هاي سـنتي ا آماري و معرفي تعداد رشته و انواع رودوزي

هاي معرفي شده توسط نهادي كـه بـه عنـوان    شده در اين كتاب با آمار، اعداد و رشته  ارائه
هـاي  دستي كشور انتخاب شده، خواننده را در پژوهشي سنتي و صنايعهنرها متولي حوزه

 23نمايـد. بـراي مثـال در صـفحه     بعدي و تحقيقات دانشگاهي دچار تناقض و مشكل مـي 
دســته اصــلي و  6ي در مجمــوع بــه هــاي ايرانــاز فصــل اول، رودوزي 6كتــاب و بخــش 

رين آمار و پژوهشي كه توسط اند. اين در حالي است كه بر اساس آخرشته تقسيم شده  115
 1398دسـتي در سـال   ري و صـنايع دستي وزارت ميراث فرهنگي، گردشـگ معاونت صنايع

رشـته و يـك    40هاي سـنتي ايـران،   چاپ سوم كتاب) منتشر گرديده، براي رودوزي  (سال
هاي وابسته شناخته و معرفي شده است. از ديگـر سـو، در مـتن    زيرمجموعه رشته در پيشه

رودوزي براي خواننده آمده ولي با توجه بـه اسـامي بـومي و لهجـة      115م تمامي كتاب، نا
هاي محلي و اسـامي  خاص اقوام مختلف براي تلفظ صحيح اين اصطالحات سنتي، تكنيك

ـ     هـا بـا   ه شـيوه تلفـظ محلـي آن   نقوش منحصربفرد هر قوم، شايسته بـود تـا نويسـندگان ب
كردنـد  ها در پاورقي اقدام ميو نگارش التين آن گذاري و يا استفاده از زبان فونتيك اعراب

دوزي، هـايي چـون؛ سـكمه   ال نـام شـد. بـراي مثـ   تا جنبه آموزشي آن بيشـتر رعايـت مـي   
ها بـراي  دوزي و غيره كه تلفظ بسياري از اين نامدوزي، اپلكهدوزي، لمهدوزي، زغره خوس

آميز خواهد بود. ناگفته نماند كه امهنرجوياني كه قصد آشنايي اوليه با اين هنرها را دارند ابه
هاي ارزشـمند ايـن فصـل كتـاب، پـرداختن بـه شـيوه و روش كـار تعـدادي از          از ويژگي

كـار، و تهيـه    هاي شاخص در سنت برخي از اقوام است كه بـه تشـريح روش  سوزندوزي
نمونه به كمك تصوير براي خواننده اقـدام شـده اسـت. البتـه بـد نبـود كـه ايـن زحمـت          

ترين دوزندگان و هنرمندان محلي كه دگان در فصل اول، با معرفي تعدادي از برجستهنويسن
ا قــرار گرفتــه و هنــوز در آثــار فــاخر و ارزشــمندي از آنــان، امــروزه در اختيــار نســل مــ

 شـد و اينگونـه، ايـن فصـل    ها در آينده ميهستند كامل و باعث ماندگاري ياد آن  قيدحيات
  رسيد. پايان مي به
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  وري بر فصل دوم و نقد محتوايي آنمر 2.3
هاي سنتي ايـران اختصـاص دارد. در ايـن    فصل دوم اين كتاب به معرفي و آشنايي با چاپ

رفتگي و چسبيدگي كمات اضـافي  تر در همدهي و از آن مهمبخش نيز اگر از ضعف ارجاع
ن و خواننده ها بگذريم (كه كار مطالعه را بخصوص براي دانشجويابه كلمات بعد و قبل آن

هاي سـنتي و آشـنايي بـا    كند)، معرفي انواع چاپكننده ميكم تجربه، بسيار دشوار و خسته
ي چاپ باتيك موضوع جالبي است كه اگرچه در بسياري از منابع تكرار شده و وجه تسميه

شـوند  امري بديع نيست ولي براي خوانندگاني كه به تازگي با اين نوع از چـاپ آشـنا مـي   
  و آموزنده است. خواندني

شروع باتيك در ايران از شهر تبريز و «آيد: در بخشي از اين فصل اين جمله به چشم مي
ــوده اســت  ــه ب ــاوري و ديگــران، »(توســط اســتاد حســين كالقيچــي گنجين ). 67، 1398ي

ايـن اسـتاد    ات ارزنـده است با توجه به جايگـاه اسـتاد حسـين گنجينـه و خـدم       ذكر به الزم
يانگذاري چاپ باتيك ايران، بايسته بود تا نويسندگان ايـن كتـاب در حـد و    زدني در بن مثال
تر نسبت به معرفي اين مفاخر تكرار نشدني به نسل جوان و دانشجويان اين اي شايستهاندازه
در كتـاب   "يـاوري "كردند. اين در حـالي اسـت كـه    هاي هنري مبادرت و تالش ميرشته

)، در معرفـي ايـن اسـتاد    1390به يك دهـه پـيش(   مربوط "چاپ باتيك"ديگري با عنوان 
بزرگ، متن ارزشمندي را براي آشنايي خوانندگان نگارش كرده ولي در اين كتاب هيچ يـاد  

(و اين در حالي است كه بسياري از 2ننموده است!  "پدر باتيك ايران"اي به جايگاه و اشاره
كتـاب، بـدون ارجـاع     مطالب طرح شده در خصوص وجه تسميه و تاريخ باتيـك در ايـن  

علمي، از همان منبع اخذ شده است.) در بخشي از كتاب چاپ باتيك استاد گنجينه از زبان 
  ، اينگونه معرفي شده است:"زادهعبدالمجيد شريف"

اي در ايران دانست؛ هنرمندي كه با آمـوزش هنـر   استاد گنجينه را بايد پدر چاپ كالقه
... ها باعث احياي آن شدمختلف هنري و دانشگاه هايخود به مشتاقان اين هنر در دوره

نظمي در نظم است. تـراكم  كارهاي استاد گنجينه، نظم در آثار و گاه بي از ديگر ويژگي
آورد كه در آثار سـنتي  وجود ميها نيز در آثار، خلوت و جلوتي را بهو پراكندگي نقش

(بـه نقـل از؛ يـاوري و    د افزايصوصيت بر زيبايي كارها ميحايز اهميت است و اين خ
  ).66، 1390ساساني، 
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رسد اين كتاب نتيجة گردآوري متأسفانه همانطور كه پيش از اين نيز ذكر شد، به نظر مي
ي هنرها سنتي در نشـريات و تأليفـات   هايي است كه در زمينهمتون و مطالب از ديگر كتاب

كنـار هـم قـرار    تغيير) پيشين به چاپ رسيده و توسط نويسندگان اين مـتن (بـدون انـدكي   
هاي علمـي منـع و   آوري دادهاست. البته استفاده از منابع پژوهشي در نگارش و جمع  گرفته

 دقتـي ايرادي ندارد منوط به آن كه در معرفي مرجـع و سـند اسـتفاده شـده كوتـاهي و بـي      
در بخشـي از   نرود. موضوعي كه در اين كتاب به آن كوچكترين توجهي نشده اسـت.   بكار
  كتاب آمده است.اين 

هـاي سـنتي بـر روي    عي از چـاپ توان گفت كه قلمكارسازي كه نـو به هر ترتيب مي
است، گذشته پرفراز و نشيبي داشته است، ولي به تحقيق هنري كه امـروز آن را    پارچه

ه اسـت  سـازي مشـهور بـود   شناسيم، در ادوار گذشته، بـه نـام چيـت   به نام قلمكار مي
  .)63، 1356تجويدي،   (مختار

اكبـر  "بـه قلـم    "قلمكار"همانطور كه اشاره شده است اين متن ارجاع مستقيم از كتاب 
اي بوده كه متأسفانه عليرغم استفاده كامل و  دقيق در اين متن به آن اشاره "مختار تجويدي

در كتـابي بـا نـام     "يـاوري "تر آن كه نشده است و مصداق سرقت ادبي خواهد بود. جالب
المللي مكتب اصفهان به همت فرهنگسـتان  ه به مناسبت گردهمايي بينك "قلمكار اصفهان"

به چاپ رسانده از اين منبع با ارجاع كامـل يـاد كـرده     1385هنر جمهوري اسالمي به سال 
 رسد در اين نسخه، لزوم اعمـال ايـن روش علمـي را ضـروري ندانسـته و     ولي به نظر مي

نگـاري را بـه دانشـجويان    خالقـي مرجـع  كل شيوه ارجاع دهي و پايبندي به اصـول ا   بطور
همكار خود نيز توصيه نكرده اسـت! ضـمن آن كـه بخـش زيـادي از مطالـب مربـوط بـه         

فاده شـده اسـت   برداشته و در اين مـتن اسـت   "قلمكار اصفهان"قلمكاري نيز از همان كتاب 
باز هم بدون ذكر منبع دست اول در متن و حتـي ذكـر مشخصـات كتـاب مرجـع در        (البته
  رست منابع پاياني).فه

توان گفت تمامي مطالب استفاده شده و حتي تصاوير بكار رفتـه در بخـش   در واقع مي
تا انتهاي ايـن   78از صفحه  ")3آشنايي با هنرهاي سنتي("مربوط به چاپ قلمكار در كتاب 

است كه بدون ذكـر   "قلمكار اصفهان"، بطور كامل برگرفته از كتاب 92بخش يعني صفحه 
  ). 1385ه منبع اوليه بازنويسي و ارائه شده است(قلمكار اصفهان، ارجاع ب
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  نقد و تفسير فصل سوم، آشنايي با تزئينات وابسته به معماري 3.3
اما فصل سوم اين كتاب به آشنايي مختصر با معماري ايران و شناخت تزئينات سنتي مربوط 

ي ضـرورت معرفـي   ئلهبه آن اختصاص يافته است. در مواجهه بـا عنـوان ايـن فصـل مسـ     
معماري ايران به صورت محدود و موجز مطرح است و با وجودي كه بخش اصلي تزئينات 

شود ولي آشنايي با تاريخ معمـاري ايـران در   وابسته به معماري به هنرهاي سنتي مربوط مي
اين متن، آن هم بدون مقدمه و بنا بر اداعاي نويسندگان بطور مختصر بار آموزشي و ارزشي 

راي دانشجوياني كه قصد آشنايي با هنرهاي سنتي را دارند، در برندارد. اين در حالي است ب
كه تقريباً تمامي مطالب ايـن بخـش نيـز بـدون ذكـر منبـع، برگرفتـه از مجموعـه منـابع و          

هاي هنر، با آن آشنا هستند و در ديگر است كه بيشتر خوانندگان و دانشجويان رشته  ياسناد
دقتي به مراتب بيشتر، از جمله تـاريخ هنـر، هنـر در تمـدن اسـالمي و       واحدهاي درسي با

ها را مطالعه نمودند. با اين وجود تمامي اين مطالب تكرار مستقيم معماري ايران و جهان، آن
وار از منابعي قديمي براي خواننده ارائه شده هاي بدون ارجاعي است كه فهرستقولو نقل

هـا نيـز   عاصـر اعتبـار علمـي آن   گران و معمـاران دوران م و در مواردي نيز توسـط پژوهشـ  
هاي معماري جهان اسالم به چهار بخـش؛ مصـري،   ابهام است. براي مثال معرفي شيوهمورد

  ران هنر و معماري جاي بحث دارد.نگاشامي، مغربي و ايراني توسط برخي از تاريخ
شود و امويان آغاز مي بسياري از تحقيقات تاريخ معماري جهان اسالم از معماري دوره

دوره پيش از آن در مطالعات محققان كمتر جايي دارد... معماري ايشان در بيشتر موارد 
، 1397فـر،  دانـايي (ن و دست كم متأثر از آن بوده اسـت  ناگزير در ادامه معماري پيشي

143.(  

يوه اين در حالي است كه ياوري و همكاران، معماري جهان اسالم را متأثر از چهـار شـ  
دانند كه بيشتر تابعي از فتوحات اعراب در صدر اسالم در جغرافياي شام، مصـر،  بنيادي مي

) 115 تا 93فصل سوم اين كتاب (صفحات  مغرب و ايران بوده است. بخش اول تا پنجم از
ار گـذرا، هـر كـدام در حـد دو تـا      ارتباط مستقيمي با محتواي موضوع كتاب نداشته و بسي

ش و پـس از اسـالم   هـاي متنـوع پـي   معمـاري جهـان، ايـران و شـيوه     صفحه به تـاريخ   سه
است. متأسفانه تصاوير ارائه شده در اين فصل نيز بدون شماره و بدون ذكـر منبـع     پرداخته

  ارائه شده و از اعتبار علمي مناسبي برخوردار نيستند.
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وابسـته بـه معمـاري سـنتي      از فصل سـوم،  بـه معرفـي تزئينـات و هنرهـاي      6بخش 
هاي اجرايي آن در تاريخ معماري ايران، و تكنيك  پردازد. در اين بخش انواع كاشي مي  راناي

بـري و در انتهـا   كـاري،گچ نگاري، آيينهسازي، كتيبههنرهاي چوبي، نقاشي ديواري، مقرنس
هاي موجود در تاريخ معماري ايران بـراي خواننـدگان معرفـي و    آجركاري، با معرفي نمونه

ت. هنري كه در اين ميان به آن پرداخته نشده و نقش بسزايي در تزئينـات  توصيف شده اس
سـازي و حكـاكي سـنگ اسـت كـه در      تراشي، هنـر مشـبك  وابسته به معماري دارد، سنگ

باشـد.  جاي معماري ايراني و بناهاي مذهبي و تاريخي حضور آن كامالً محسوس مـي  جاي
ي كامالً اصـيل و بـا هويـت، تـوجهي     رشتهشايد دليل اين كه نويسندگان اين كتاب به اين 

هـاي  درخور نداشتند اين است كه امروزه، بيشتر كارهاي وابسته به اين رشته توسط ماشـين 
تراشـي در خـدمت معمـاري    صنعتي انجام شده و ديگر هنري به نام هنر حجاري و سـنگ 

ية بك مـتن  كند. بايد خاط نشان كرد كه پژوهشي كه به قصد تدوين و تهايران خدمت نمي
هاي كمتر ديده شده در هاي ارزشي و قابليتشود بايد بتواند تمام جنبهآموزشي نگارش مي

هنرهاي بومي و سنتي را براي خوانندگان جوان خود بازگو نمايد. همانگونه كـه در كتـاب   
  خوانيم: دستي كهن ايران چنين ميصنايع

هـاي ايـران اسـت. چـون شـغل      ترين پيشـه ترين و قابل احترامسنگتراش يكي از كهن
دهد كه با استاد معمار پيمان ببندد. او در سنگتراش كم و بيش مستقل است، ترجيح مي

هـا را بايـد بـه تـدريج كـه سـاختمان       كند زيرا بسياري از سنگمحل ساختمان كار مي
  ).115، 1372(وولف، آيد به همان نسبت تراش دهد مي  البا

صل ترتيب معرفي تزئينات وابسته به معماري متناسب بـا  ي انتقادي ديگر در اين فنكته
ع مـدون و معتبـر تـاريخي، حضـور     ها است. در تمـامي منـاب  اولويت اجرايي و تاريخي آن

گيري معماري و سپس خام، سنگ وآجر به عنوان نخستين مواد و امكان براي شكل  خشت
نويسـان  ترين تـاريخ شدهتهتزئين مورد اتفاق بوده و كارل جي دوري به عنوان يكي از شناخ

پس از آنكه آجر پختـه بعنـوان مصـالح    «گويد: هنر و معماري اسالمي در اين خصوص مي
 »كم گـچ نيـز بـراي مصـارف تزئينـي بكـار رفـت       ساختماني مورد استفاده قرار گرفت، كم

). با اين اوصاف شايسته بود تا نويسـندگان كتـاب آشـنايي بـا هنرهـاي      39، 1368  (دوري،
) همانگونه كه در معرفي تاريخ معماري اسالمي، موضوع را بر اساس تقويم زمـاني  3سنتي(

وار معرفي نمودند، در بخش مربوط به تزئينات وابسته بـه معمـاري نيـز، ترتيـب     و فهرست
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گيري و ميزان تأثيرگذاري هنرها در پيشبرد معماري را نيز مدنظر قرار داده و به تاريخ شكل
نمودند (جالب آن است كه ها مبادرت ميهاي اجرايي آني و تكنيكهاي شكلتبيين ويژگي

آجر و آجركاري در آخرين بخش از اين فصـل معرفـي شـده اسـت!). از سـوي ديگـر در       
اي بـه ارتبـاط آن بـا شـهر كاشـان      معرفي كاشيكاري و توجه به معناي اين واژه هيچ اشاره

نشده است. اين در حالي است كه اشاره عنوان خاستگاه اين هنر اصيل و با هويت ايراني  به
گيري ارزش و جايگاه تاريخي و ماهوي كاشي با فرهنگ و هنر ايران به اين نكته براي شكل

ــژه ــت وي ــتهاز اهمي ــران اي، بخصــوص در رش ــاي اســالمي و صــنايع دســتي اي  ي هنره
هاي جنبهاست. در نهايت بايد در معرفي و آشنايي نسل جوان با هنرهاي سنتي به   برخوردار

آورد و تاريخي و ابعاد معنوي آثار نيز توجه كـرد و تفـاوت كـاركرد و رويكـرد مـواد بـوم      
هنرهاي سنتي را در جغرافيا و ادوار مختلف مورد تطبيق و نقـد تحليلـي قـرار داد. در ايـن     

هاي معنوي و مباني وحدت در عين كثرت صورت است كه خوانندگان(هنرجويان) به جنبه
ي فني گسترهي برده و با راز وجودي مستتر در ظاهر و صورت عليرغم تنوع و اين هنرها پ

  شوند.ها آشنا ميآن
مصالح بكار برده شده در هر دوره تاريخي، عالوه بر كاربرد فني آن جنبه تزئيني خاصي 

شوند... مـثال آجركـاري در   داشته است. در هر دوره شكوفايي يكي از مصالح ديده مي
كاري در دوره تيموري و صفوي بـه  گچبري در دوره ايلخاني و كاشيدوره سلجوقي، 

اند. در همه اين روشها معمار به طريقي سعي در پنهـان سـاخت   حد كمال خود رسيده
  ).18، 1384(مصدقيان، ي تزئيني نموده است ستهروح و معناي بناها در زير پو

  
  نقد و تحليل مباحث فصل چهارم 4.3

و بـا   "آشنايي با برخي از هنرهاي سنتي فراموش شـده ايـران  "وان فصل چهارم كتاب با عن
هاي ذيربط به توليد هنرهاي سنتي و هنرمندان فعـال در  توجهي دستگاهاي مبني بر بيمقدمه

اين حوزه و همچنين ناتواني در انطباق و هماهنگي توليدات با سليقه روز جامعه و نيازهاي 
د و تـوان معيشـتي ضـعيف اسـتادكاران و هنرمنـدان      نسل جديد در كنار ناچيز بودن درآمـ 

رونقي و در نهايـت افـول ارزش و جايگـاه    هنرهاي سنتي كشور، به عنوان داليلي براي بي
  برخي از مشاغل مرتبط با صنايع دستي و هنرهاي بومي، آغاز شده است.
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نويسندگان اين كتاب، هنرهاي فراموش شده را در چند بخش مشـخص و بـه معرفـي    
انـد. در ايـن فصـل بـه هنرهـاي وابسـته بـه        و تقسيمات هنري هر كدام اقدام نمـوده  فنون

هنرهاي مرتبط با فلز شامل؛  –اي و نقاشي پشت شيشه خانهنگارگري از جمله؛ نقاشي قهوه
هنرهاي وابسته بـه نسـاجي سـنتي ماننـد؛      - مهرسازي و حكاكي –سازي و زمودگري قفل

رزي ابريشم اشاره شده است. محتواي اين فصل از كتاب ترمه، دارايي(ايكات)، زري و رنگ
هـاي اجرايـي در   اي مختصر و بيان فنـون و شـيوه  با تعريف هر يك از اين هنرها، تاريخچه

ي هنرهـايي كـه امـروز    خلق آثار سنتي و هنرهاي ياد شده، خواننده را با ويژگي و گذشـته 
كنـد كـه در نـوع خـود بخشـي      مـي  شوند آشناتر مورد توجه و استقبال جامعه واقع مي كم

  ) است.3ارزشمند از كتاب آشنايي با هنرهاي سنتي(
باشد؛ در ابتدا بايد در اين ميان اما نكات قابل نقدي نيز در اين فصل شايان يادآوري مي

توان به صراحت و بطـور كامـل هنـري    اي را نميخانهبه اين مهم اشاره كرد كه نقاشي قهوه
ي دانست. همانطور كه در متن كتاب به نقل از استاد پيشكسوت و نامي برخاسته از نگارگر

بيان گرديده، اين نوع از نقاشي بيشتر بر بستر موادي چون سنگ،  "فربلوكي"اين هنر، استاد 
گرفته و با ساختار و ماهيت مفهومي به نام نگارگري كامالً متفاوت است  گچ و كاشي شكل

هــاي آن دوران خانــهدر قهــوها بايــد در دوران صــفوي و اي رخانــهو آغــاز نقاشــي قهــوه
). از سوي ديگـر داليـل ديگـري نيـز     1398(به نقل از ياوري و همكاران،  كرد  وجو جست

  تاريخ مطرح است، از آن جمله؛ اي درخانهبراي توجيه ابداع نقاشي قهوه
امه آورده اين نقاشي كه به بيان احساسات دروني نقاش در مورد وقـايعي كـه در شـاهن   

يابـد كـه   پردازد در حقيقت از زماني رونق ميشده است و يا زندگي مذهبي امامان مي
دهـد و  نظام سياسي حاكم بر جامعه، اجازه بازگويي و انتقـاد را بـه مـردم عـادي نمـي     

نقاشان براي ساخت يك پل ارتباطي بين جامعه و حكومـت و مـذهب كـه ريشـه در     
  ).82، 1396راد، (هوشيار و افتخاريگام برداشتند ه داشت، در اين راه درون جامع

توان به دوران صـفوي (و يـا   كه تولد اين نوع از نقاشي را ميبه اين ترتيب با وجود اين
ي ي رونـق آن بـه ميانـه   تر) منصوب نمود، ولي اتفـاق نظـر در خصـوص دوره   شايد قديم

  گردد. حكومت قاجار يعني قرن يازدهم هجري قمري باز مي
انـد و  اي در سه گروه تقسيم و معرفي شدهخانههاي قهوهمتن كتاب، موضوع نقاشي در

تر و به صـورت  اين در حالي است كه كاظم چليپا در رساله دكتراي خود با رويكردي دقيق
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سـاز  كالسيك و تفكيك شده موضوعات اين نقاشي را متناسب با نيـات هنرمنـدان خيـالي   
 –موضـوعات تغزلـي    - وضوعات حماسـي(ملّي و مـذهبي)   كند: مبندي ميگونه دسته اين

موضـوعات و   –عقايد عاميانه  –اشعار عاميانه  –هاي عاميانه داستان –موضوعات اخالقي 
(چليپـا، كـاظم،    سـازي موضـوعات مـذهبي و منظـره    –هاي شخصي (سفارشـي)  خواسته
كتاب نيز خواننده با ).  متأسفانه در اين بخش 1390اصغر شيرازي، گودرزي و علي  مصطفي
شود كـه هـيچ منبـع و ارجـاعي     اي از مطالب نقل قول شده و تصاويري روبرو ميمجموعه

كـار را  براي آنها آورده نشده و ايـن ايـراد اصـلي كتـاب، ارزش معنـوي و پژوهشـي كـلِ        
هاي اين كتاب تا پايان نيز با نقدهاي مشابهي به دار نموده است. محتواي ديگر بخش خدشه
شـده و معتبـر در تـاريخ هنـر     با متون شناخته اعتبار مفهومي روبرو است و تطبيق آن لحاظ

هـاي جسـتجوگر و   ايران، موارد قابل جستجو و اصالحي را براي خوانندگان جوان و ذهن
نمايد كـه از حوصـله   دستي ايجاد ميهاي مرتبط با هنرهاي سنتي و صنايعدانشجويان رشته

ي دانشـگاهي و  نهايت بايد اذعان كرد كه براي آشنا نمودن جامعهاين مقاله خارج است. در 
هـاي بـومي، سـنتي و هنـري،     شتهدانشجويان عالقمند به هنرهاي سنتي، عالوه بر معرفي ر

ي هر هنر، بـيش از هـر چيـز    نمودن مخاطب با مواد و فنون اين هنرها و بيان تاريخچهآشنا
ي حفـظ، احيـاء و ارتقـاء    توانـد زمينـه  كه مـي تبيين مباني و مبادي معنوي اين هنرها است 

هنرهاي سنتي ما را در ميان نسل جوان و اقشار دانشگاهي ايجاد نموده و رشـد و بالنـدگي   
نوع بي قيـد و شـرط هنرهـاي غيربـومي،     هاي ظاهري و تاين هنر را در مواجهه با جذابيت

هاي نشر شده با كتابهويت و مدرن امروزي حفظ نمايد. رويكردي كه در هيچ كدام از  بي
) ديده نشده است. موضوع بخش پاياني كتاب آشـنايي  3و 2- 1نام آشنايي با هنرهاي سنتي(

) اگرچه به لحاظ آشنايي هنرجويان با هنرهاي رو به فراموشي و توجـه  3با هنرهاي سنتي (
ها به حفظ و احياء اين بخش از هنرهاي بومي و اصيل ايران از ارزش و اهميت خاصـي  آن

 "هنـر ايـران  "در كتـاب   "ارتـور اپهـام پـوپ   "برخوردار است ولي همانگونه كه پروفسور 
سازان ما بـا پيشكسـوتان و بزرگـان فرهنگـي و     كند، تا هنگامي كه جوانان و آيندهمي  اشاره

نش، آداب و رســم زنــدگي را از مفــاخر هنــر ســرزمين خــود آشــنا نشــده و خصــايل، مــ
م در قالـب شـعار، تكليـف و يـا واحـد درسـي، مشـكلي از        نياموزند، انتقال اين مفاهي  آنان

جـان آن جريـان   نيمـه نابسماني هنرهاي سنتي دوران معاصر را حل نكرده و خوني بر پيكر 
  نخواهد يافت.
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هنرمندان امروز را بايد مجدداً در مقابل كارهـاي اسـتادان خـود گذاشـت و بهتـرين و      
هـا  تنـد يـا بوسـيله آن   گرفمـي  هـا الهـام  هـاي پيشـين كـه از آن   تـرين سرمشـق   بـزرگ 

.. پيشـنهادي كـه شـد نبايـد زيـاد      شدند را بايد در دسترس آنان قرار داد.. مي  راهنمايي
خواهـد داد....   تعويق افتـد و حتـي اقـدامات كوچـك در ايـن زمينـه نتـايج بـزرگ         به

  ).53، 1355  (پوپ،

آموزشي(آن هـم  هاي به اين ترتيب مشخص است كه تنها تدوين، تأليف و تكثير كتاب
آموختـه در مقـاطع   ترين حد كيفيت و محتواي علمي) و تربيت تعداد زيادي دانشدر پايين

و  دسـتي هـاي صـنايع  ارشـد در رشـته  متعدد هنرستان، كـارداني، كارشناسـي و كارشناسـي   
سازي كالن در سـطح جامعـه،   روزرساني و فرهنگهاي مربوطه بدون نيازسنجي، به گرايش

فع نخواهد كرد، تا زماني كه دانشجويان ما نتواننـد در ارتبـاطي نزديـك و    معضل فعلي را ر
ملموس با استادان و پيشكسوتان فرهنگ و هنر ايران، وجاهت معنايي، اصـالت فرهنگـي و   
ارتباط اين هنرها را با هويت و شخصيت بـومي و ملّـي خـود درك كننـد، انتظـار درك و      

ــا ارزشحرمــت غيــر معقــول و  ســنتي و هنرهــاي بــومي،هــاي داري آنهــا در مواجهــه ب
  است.  ناممكن

  
  بحث و نقد عمومي كتاب. 4

تـرين اسـتادان و مـديران    ) اگر چه به قلم يكي از باسـابقه 3كتاب آشنايي با هنرهاي سنتي(
سـال حضـور در مراكـز     40اي بـيش از  دستي ايران با سـابقه هنرهاي سنتي و صنايع حوزه

آموختگاني آشنا به اصـول و روش تحقيـقِ هنـر بـه     شدولتي و خصوصي و با همكاري دان
ي نـام و جايگـاه   رشته تحرير درآمده است ولي بنا به داليل بسـيار آن چنـان كـه شايسـته    

هنرهاي سنتي ايران و بلنداي اعتبار و قدمت اين هنرها است، حق مطلب را بيان نداشـته و  
انشـجويان طراحـي و نگـارش    ي نودبا اين توجيه كه صرفاً بـه منظـور آشـنايي اوليـه بـرا     

هـاي دانشـگاهي معتبـر شـناخته شـود.      تواند منبع مستند و علمي در محيطاست، نمي  شده
نيز كتابي بـا   1389ي اصلي اين كتاب در سال ي قابل ذكر ديگر اين است كه نويسندهنكته

بـه چـاپ رسـانده اسـت كـه       "مهكامه"را توسط نشر  "دستي ايرانشناخت صنايع"عنوان 
ر تناسـب اسـت و در نقـدي كـه بـر      واي برخـي از مطالـب آن بـا مـتن ايـن كتـاب د      محت

نگاشته و به چاپ رسيده نيز لـزوم دقـت    "دستي ايرانشناخت صنايع"يازدهم كتاب   چاپ
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در نگارش متون آموزشي و دانشگاهي به دليل اهميت هدايت صحيح دانشجويان در قالـب  
  در بخشي از آن مقاله آمده است: ده شده بود.نقدي علمي، به نويسندگان آن متن تذكر دا

لـي را بـا   تـرين آشـنايي قب  آمـوزان و دانشـجوياني هسـتند كـه كـم     در اين ميان دانـش 
خواهند با فراگرفتن اين كتاب به اين حوزه وارد شوند و پـس  دستي دارند و مي صنايع

آن كه فهم ايـن   برداري كنند. عالوه براز فراغت از تحصيل از آن به انواع مختلف بهره
هـايي كـه   به علت نواقص و كاسـتي  ]دستيچاپ يازدهم كتاب شناخت صنايع[كتاب 

تر دانشجويان ميسر نيست، در صورت هـر گونـه نقـص و كاسـتي در     دارد براي بيش
آموختگان در اين حوزه مطالب نادرست و پرخطا را به انواع اطالعات اين كتاب، دانش

(غفارپوري دستي ايران را مخدوش سازد صنايع ي اصيلسابقهدهند... و ها اشاعه ميراه
  ). 178، 1398زاده، و شريف

هـاي اصـيل و   هاي هنري و از آن ميان رشتهامروز جامعه دانشگاهي و دانشجويان رشته
حتـي در سـطح    دسـتي، كتابـت و نگـارگري و هنرهـاي اسـالمي كـه      بومي چـون صـنايع  

توسط جوانان برخـوردار اسـت بـيش از گذشـته بـه       ارشد نيز از استقبال خوبي كارشناسي
 متناسب با رشتهمنابعي قابل مطالعه و متفاوت با آنچه تا پيش از اين به عنوان منابع مرتبط و 

تحصيلي دانشجويان معرفي شده نيازمنداند. منـابعي كـه در كنـار دانـش شـفاهي اسـتادان،       
اكثـراً توسـط مستشـرقين و    ه جزوات دانشـگاهي و منـابع مرجـع و مسـتندات قـديمي كـ      

كرده و آشنا به شناسان غير ايراني نگارش شده، توسط پژوهشگران و ايرانيان تحصيل باستان
هنرهاي بومي و اقوام مختلف اين مرز هنر پرور با رويكردي تحليلي و غيرتكراري، متناسب 

گونـه  وايـت ان مباحـث غيـر مسـتند و ر   با پيشرفت و تغييرات زمانه، با پرهيز از تعصب، بي
رسد  مي نظر ختيار آنها قرار گيرد. بهتحرير شده و براي آشنايي ذهن كنجكاو دانشجويان در ا
چنان كه شايسته و بايسـته اسـت   اين كتاب بر اساس توصيفات و نقدي كه بر آن رفت، آن

تواند از عهده اين مهم برآمده و حتي بـه عنـوان يـك جـزوه كالسـي و بـراي مطالعـه        نمي
  نيز به عالقمندان اين رشته معرفي شود.  مقدماتي

  
  گيري نتيجه. 5

توان گفت كه اين ) مي3در انتها و با توجه به مرور محتواي كتاب آشنايي با هنرهاي سنتي (
دانشگاهي، بـه عنـوان يـك     منبع عليرغم ادعاي نويسندگان مبني بر استقبال و اصرار جامعه
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شود و حتي اگـر ايـرادات نگارشـي و مشـكالت     منبع معتبر، علمي و آموزشي شناخته نمي
دهي را كه از اصول اوليه در نگـارش منـابع   ناشي از اعتبارسنجي مطالب و ضعف در ارجاع

هاي دانشگاهي است در نظر نگيريم، بار علمي و مباحـث  آموزشي و كمك آموزشي محيط
ي هنرهـاي  زههاي مرجـع در حـو  طرح شده در اين كتاب در مقايسه با متون معتبر و كتاب

ها پـژوهش و دسـتĤوردهاي علمـي بزرگـان و مشـاهيري      دستي حاصل سالسنتي و صنايع
لـف،  چون؛ آرتور اپهام پوپ، جي و هيراموتو گـالك، رومـن گيرشـمن، هـانس اي. وو     هم
محمدحسن و نويسندگاني چون؛ عيسي بهـادر، جـالل سـتاري، فئـق توحيـدي و يـا         زكي

آشنايي با فرهنگ بومي، هنرهاي سنتي و تـاريخ ايـران،   ي در زمينه 3 بيگيمحمدرضا حسن
تكـرار  حرفي جديدتر براي گفـتن نداشـته و حجـم زيـادي از مطالـب آن نيـز برگرفتـه و        

هاي ديگر او پيش از اين بـه  است كه توسط نويسندة اول(حسين ياوري) در كتاب  مواردي
مسئله نشان از آن دارد كه قصـد   نشر درآمده و قبالً در اختيار خواننده قرار گرفته است. اين

هـاي  ها بيش از آن كه هدف انتقال و انتشـار يافتـه  از تدوين، تأليف و چاپ اين گونه كتاب
علمي جديد و معتبر، براي كمك به قشر دانشجو و تأمين منابع درسي را در پي داشته باشد، 

كنـد.  را دنبال مـي گان و رويكردي اقتصادي افزايش كميت چاپ نسخ تأليفي براي نگارنده
هـا، بـه   ي ايـن كتـاب  متأسفانه پس از گذشت بيش از يك دهه و چاپ چندين و چند باره

داليل متعدد از جمله فقر منابع معتبر و كمبود متون علمي تحرير شـده توسـط نويسـندگان    
هاي آموزشي و دانشگاهي، نابساماني نظام نشر آشنا به اصول دقيق پژوهش و نگارش كتاب

 - ي خطير علميي سوداگري بر اين حيطهكتب آموزشي در كشور و گسترش سايهو چاپ 
دقتي نـاظران علمـي،   توجهي و بيتر بيفرهنگي توسط ناشراني غيرتخصصي و از همه مهم

دستي، ي صنايعچون رشتههايي همعلمي در رشتهمديران، مدرسين، استادان و اعضاي هيات
ي و غيره، حضور چنـين منـابعي بـه ناچـار، بـا اسـتقبال       هنرهاي اسالمي، كتابت و نگارگر

دانشجويان نيازمند به مطالعه منابع درسي روبرو شده، شاهد تجديد چاپ و تكرار حضـور  
علمي كشور هستيم. اميـد اسـت تـا بـا تـرويج       منابعي ضعيف و غيرمعتبر در سطح جامعه
موزش، تعليم و تربيت پژوهشي و اصالح نظام آ - فرهنگ نقد، تقويت اصول نگارش علمي

كشور در آينده، بتوانيم منابعي غني و قابل اعتناء را در اختيار نسل جوان و دانشجوياني كـه  
سازان ايران ما هستند قرار دهيم و بـه جايگـاه شـكوهمند و ارزشـي هنرهـاي سـنتي       آينده

ايراني  بازگشته، با تربيت پژوهشگراني متعهد و كارشناساني توانا و متخصص، فرهنگ اصيل
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داريـم و بـا منـابعي معتبـر آن را بـه       را كه بيش از هر چيز قابل احترام و تكريم است پاس
  جهانيان نيز معرفي كنيم. 

  
  ها نوشت پي

شيوه نگارش اين نقل قول به عمد، مشابه متن اصلي در كتاب بازنويسي شده و در مـواردي كـه   . 1
  !ها در تايپ رعايت نشده خط كشيده شده استفاصله

شاه افشار كـه بـه حـق در    ، ويكتوريا جهان"مادر چاپ باتيك ايران"شايسته است در اين جا از . 2
شمسي سهم  70تا  50هاي هاي دانشگاهي دههمعرفي علمي اين هنر و رنگرزي سنتي در محيط

  بسزايي را داشت نيز يادي كنيم.
سـالگي   69ابـتال بـه كرونـا و در    در اثر  1399بيگي در بهمن ماه سال متأسفانه محمدرضا حسن. 3
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