ﺗﺤﻠﻴﻠﯽ ﺑﺮ
ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ

ﺑﯽ ﺷﮏ ھﻧرھﺎی ﺳﻧﺗﯽ و ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ در رﻓﻊ ﻧﯾﺎزھﺎی ﮐﺎرﺑردی – ﻣﺻرﻓﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﯾﺎزھﺎی
روﺣﯽ – رواﻧﯽ اﻧﺳﺎن ھﺎ در ادوار ﺗﺎرﯾﺦ داﺷﺗﮫ اﻧد .
و اﯾن ﻣﮭم را ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﻧد ھزار ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺷر ﭼﮫ ﻗﺑل از ﺗﺎرﯾﺦ و ﭼﮫ در ادوار ﺗﺎرﯾﺦ ﺑوﺿوع ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد .
اﺑزار و ادواﺗﯽ ﮐﮫ ھر ﮐدام ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﺑﯾﺎﻧﮕر ﻧﯾﺎزھﺎی ﺟواﻣﻊ در ﻣﻘﺎطﻊ ﻣﺧﺗﻠف زﻧدﮔﯽ ﺑوده و ھﺳﺗﻧد .
ﻣﺣﺻوﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ ﻣواﻗﻊ ﺑﺎ ھﻧر ﺗوام ﮔﺷﺗﮫ اﻧد و وﺟود ھﻧر در آﻧﮭﺎ ﺳﺑب ﮔردﯾده ﺗﺎ آن اﺑزار و ادوات
دارای ﯾﮏ ﺑﺎر ﻓرھﻧﮕﯽ ﺧﺎص ﮔردﻧد و ﮔﺎھﯽ ﻣواﻗﻊ ﺑدون ﺗﺎﺛﯾر ﭘذﯾری از ھﻧر ﺗوﻟﯾد ﺷده اﻧد ﮐﮫ ﺑﯾﺎﻧﮕر ﯾﮏ
ﻧﯾﺎز ﻣﺻرﻓﯽ روزاﻧﮫ ﺑوده اﺳت .
ﻟذا ﺑرای درک ﻋﻣﯾق ﺗر از ﻣﻔﺎھﯾم ھﻧرھﺎی ﺳﻧﺗﯽ و ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ اﺑﺗدا ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺗﻔﮑﯾﮑﯽ ﻣﯾﺎن اﯾن ﻧوع
ﺗوﻟﯾدات و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن آﻧﮭﺎ ﺻورت ﮔﯾرد و ﻣﻔﺎھم ھر ﯾﮏ ﺑطور ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﻣورد ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل
ﻗرار داده ﺷود .
از اﯾن رو ﺑﮫ ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ھﻧر  ،ھﻧرﻣﻧد  ،ﺻﻧﻌﺗﮕر  ،ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ  ،ھﻧرھﺎی ﺳﻧﺗﯽ و ﮐﺎردﺳﺗﯽدر اﯾن
ﺣوزه ﻣﯽ ﭘردازﯾم .
 ھﻧر
ھﻧر در واﻗﻊ اوج اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی دروﻧﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت .
اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﺷﺎت ﮔرﻓﺗﮫ از آداب  ،رﺳوم  ،اﻋﺗﻘﺎدات و ﺑﺎورھﺎ ی ﻓردی ﺑﺎﺗﺎﺛﯾر ﭘذﯾری از ﻋواﻣل ﻣﺣﯾطﯽ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
در واﻗﻊ ھﻧر  ،ﻋﻧﺻری اﺳت ﮐﮫ ﻧﮫ ﺣد و ﻣرز ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و ﻧﮫ رﻧﮓ  ،و ﭘوﺳت و زﺑﺎن و ﻧژاد
.
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ﻋﻧﺻر ھﻧر  ،از روز ازل در درون ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﺎ ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ﺣﯾﺎت ﻣﯽ ﮔذارد وﺟود دارد .
و اﯾن اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻼش و ﮐوﺷش و ﭘﺷﺗﮑﺎر از اﯾن ﻋﻧﺻر دروﻧﯽ ﺑﮭره ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﯾﺎ ﺑﺎ رھﺎ ﮐردن
آن ﺧود را از ﻓواﯾدش ﺑﯽ ﺑﮭره ﻣﯽ ﺳﺎزد .
ﺳرﭼﺷﻣﮫ ھﻧر در اﺻل ﯾﮏ اﻧدﯾﺷﮫ و ﺗﺧﯾل اﺳت  ،اﻧدﯾﺷﮫ و ﺗﺧﯾﻠﯽ ﮐﮫ در ﻣﻐز و ذھن اﻧﺳﺎن اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮔردد
اﻣﺎ وﺟود ﺧﺎرﺟﯽ ﻧدارد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن اﻧدﯾﺷﮫ و ﺗﺧﯾل ﺑﮫ ﻓﻌل در ﻧﯾﺎﯾد ھﻧر ظﮭور ﻧﺧواھد ﮐرد .
ﭘس ﻣﯽ ﺗوان ھﻧر را ﭼﻧﯾن ﺗوﺻﯾف ﮐرد :
ھﻧر  ،ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ذھن و ﻣﻐز اﻧﺳﺎن اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣوﺿوع ﺗﺧﯾﻠﯽ را ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣوﺿوع واﻗﻌﯽ
ﺗﺑدﯾل ﮐﻧد .
از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﻧر در درون اﻧﺳﺎن ﺟوﺷش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد اﺣﺳﺎس ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ در آن دارد .
ﻧﻘش اﺣﺳﺎس در ھﻧر ﺑﮕوﻧﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان آن را ﺧﻣﯾر ﻣﺎﯾﮫھر ﮐﺎر ھﻧری داﻧﺳت .
 ھﻧرﻣﻧد

ھﻧرﻣﻧد  ،اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ و ﺗﺧﯾﻼت دروﻧﯽ ﺧود واﻗﻌﯾت ﻣﯽ ﺑﺧﺷد .
واﻗﻌﯾت ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ و ﺗﺧﯾﻼت دروﻧﯽ ﻣﺳﺗﻠزم ﺑﮑﺎر ﮔﯾری اﺳﺗﻌداد  ،ﺗﻼش و ﭘﺷﺗﮑﺎری اﺳت ﮐﮫ
ھﻧرﻣﻧد از آن ھﺎ ﺑﺧوﺑﯽ ﺑﮭره ﻣﯽ ﮔﯾرد .
ھر ﭼﻧد اﯾن ﺗﻼش ﺑﺎ ﺳﺧﺗﯽ ھﺎ و ﺷﮑﺳت ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﺗوام ﺑﺎﺷد اﻣﺎ ﭘﺷﺗﮑﺎر ھﻧرﻣﻧد راز ﻣوﻓﻘﯾت اوﺳت .
ھﻧرﻣﻧد ﯾﮏ اﻧﺳﺎن اﺑداﻋﮕر و ﺧﻼق اﺳت .
اﺑداع ﮔر و ﺧﻼﻗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻌداد  ،ﺗﻼش و ﭘﺷﺗﮑﺎر ﺧود ﺑﮫ ﺗﺧﯾﻼت دروﻧﯾش رﻧﮓ واﻗﻌﯾت ﻣﯽ ﺑﺧﺷد .
او ﭼﯾزی را ﺧﻠق ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون ﻧﺑوده اﺳت و اﮔر ھم ﺑوده ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻧﺑوده اﺳت .
ﭘس ﻣﯽ ﺗوان ھﻧرﻣﻧد را ﯾﮏ ﺧﺎﻟق ﻧﺎﻣﯾد  ،ﺧﺎﻟق اﺛری ﮐﮫ ﻧﻘﺷﯽ ﺧﺎص در زﻧدﮔﯽ دﯾﮕر اﻧﺳﺎن ھﺎ دارد .
اﯾن ﻧﻘش ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮏ ﻧﻘش ﮐﺎرﺑردی در ﺟﮭت رﻓﻊ ﻧﯾﺎزھﺎی روزﻣره زﻧدﮔﯽ اﻧﺳﺎن ھﺎ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ ﻧﻘﺷﯽ
در ﺟﮭت رﻓﻊ ﻧﯾﺎزھﺎی اﺣﺳﺎﺳﯽ و روﺣﯽ آﻧﮭﺎ .
ﻣﮭم ﺗر ازاﺛر  ،ﻧﺗﯾﺟﮫ آن اﺳت ،ﻧﺗﯾﺟﮫ ای ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ رﻓﻊ ﻧﯾﺎزی از اﻧﺳﺎن ﮔردد .
 ﺻﻧﻌﺗﮕر
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ﺻﻧﻌﺗﮕر اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ اﺛری را ﮐﮫ ھﻧرﻣﻧد ﺑﺎ ﯾﺎری ﮔرﻓﺗن از اﺳﺗﻌداد  ،ﺗﻼش و ﭘﺷﺗﮑﺎر ﺧود ﺗواﻧﺳﺗﮫ
ﺗﺧﯾﻠﯽ را ﺑﮫ واﻗﻌﯾت ﺗﺑدﯾل ﮐﻧد  ،ﺑﮫ ﺗوﻟﯾد اﻧﺑوه ﻣﯽ رﺳﺎﻧد .
در واﻗﻊ ﺻﻧﻌﺗﮕر ﺧﻼق ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده اﺳت  ،ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده اﺛری ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ً اﯾﺟﺎد ﮔردﯾده اﺳت .
ﺻﻧﻌﺗﮕر ﺑﯾﺷﺗر از ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی اﺑزاری ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎﯾش .
اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﻋدم اﺳﺗﻔﺎده از اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ دﻟﯾﻠﯽ ﺑر ﮐم اﺛر ﮐردن ﻧﻘش ﻣﮭم ﺻﻧﻌﺗﮕر ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
ﭼرا ﮐﮫ ﺻﻧﻌﺗﮕر ﺑﮫ واﻗﻊ اداﻣﮫ دھﻧده ھدف ھﻧرﻣﻧد در رﻓﻊ ﻧﯾﺎز اﻧﺳﺎن ھﺎ اﺳت .
 ﺻﻧﻌﺗﮕر ھﻧرﻣﻧد

ﺻﻧﻌﺗﮕر ھﻧرﻣﻧد  ،اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ از اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎﯾش در ﺧﻠق ﯾﮏ اﺛر ﺑﮭره ﻣﯽ ﮔﯾرد ﺑﻠﮑﮫ در ﺗوﻟﯾد
اﻧﺑوه آن ﻧﯾز ﺗﻼﺷﯽ ﺑﯽ وﻓﻘﮫ دارد .
ﺗﻼﺷﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﮭره ﮔﯾری از ھﻧر و ﺻﻧﻌت ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗوﻟﯾد ﯾﮏ ﻣﺣﺻول ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﮔردد .
 ﭼﮕوﻧﮫ ﯾﮏ ﺻﻧﻌﺗﮕر ﻣﯽ ﺗواﻧد ھﻧرﻣﻧد ﮔردد
اﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﯾﮏ ﺻﻧﻌﺗﮕر ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮏ ھﻧرﻣﻧد ﮔردد ؟
ﺑﯾﺎﺋﯾد ﺳﻔﺎل ﮔری را در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾم ﮐﮫ ﺗﻧدﯾﺳﯽ از ﯾﮏ ﮔﺎو اﻣﻠش را ﻣﯽ ﺳﺎزد  .او ﮐﯾﺳت ؟
او ﯾﮏ ﺻﻧﻌﺗﮕر اﺳت ﮐﮫ ﺗﻧدﯾﺳﯽ را ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ً ﺑﺎ ﺗﻔﮑرات واﻻی ﯾﮏ ھﻧرﻣﻧد اﺑداع ﺷده ﻣﺟددا ً ﺗوﻟﯾد ﮐرده اﺳت
.
ﺣﺎل ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ اﯾن ﺻﻧﻌﺗﮕر ﺑﺎ ظراﻓﺗﯽ ﺧﺎص و ﻣﺛﺎل زدﻧﯽ اﯾن ﺗﻧدﯾس را ﺑﺳﺎزد او ﮐﯾﺳت ؟
او ﯾﮏ ﺻﻧﻌﺗﮕر ﻣﺎھر و زﺑر دﺳت اﺳت ﮐﮫ ﺗﻧدﯾﺳﯽ را ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ً ﺑﺎ ﺗﻔﮑرات ﯾﮏ ھﻧرﻣﻧد اﺑداع ﺷده ﺑﺎ ﻣﮭﺎرت
و زﯾﺑﺎﯾﯽ ھر ﭼﮫ ﺗﻣﺎم ﺗر ﻣﺟددا ً ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .
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اﮐﻧون ﻓرض ﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن ﺻﻧﻌﺗﮕر در ﺣﯾن ﺳﺎﺧﺗن اﯾن ﺗﻧدﯾس ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﻔﮑرات و اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی دروﻧﯽ
ﺧود ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ در آن اﻋﻣﺎل ﮐﻧد  ،ﺗﻐﯾﯾرات ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎﻋث از ﺑﯾن ﻧرﻓﺗن ارزش آن اﺛر ﮔردد ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺎھﯾﺗﯽ
ﭘوﯾﺎ ﺗر ﺑﮫ آن داده ﺷود  .او ﮐﯾﺳت ؟
او ﯾﮏ ﺻﻧﻌﺗﮕر ھﻧرﻣﻧد اﺳت ﮐﮫ ھر ﭼﻧد ﺗﻧدﯾﺳﯽ اﺑداﻋﯽ از ﯾﮏ ھﻧرﻣﻧد را ﺗوﻟﯾد ﮐرده اﻣﺎ ﺑﺎ اﻧدﯾﺷﯾدن و
اﻋﻣﺎل ﺗﻔﮑرات ﺧود ﮐﮫ ﻣﻧطﺑق ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﻓرھﻧﮓ و ﻣﺣﯾط اﺟﺗﻣﺎﻋﯾش ﺑوده ﺗﻐﯾﯾری در آن اﯾﺟﺎد ﻧﻣوده ﮐﮫ
ﺳﺑب ﮔردﯾده ﺗﻧدﯾس ﺑﯾﺎﻧﮕر ﻣﻔﺎھﯾم ﺟدﯾدی ﮔردد .
ﭘس ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﺑرای ھﻧرﻣﻧد ﺷدن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت اﻧدﯾﺷﯾد و از اﯾن اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ در ﺗوﻟﯾد اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣود .
اﻣﺎ اﯾﻧﺟﺎ ﯾﮏ ﺳﺋوال ﻣﮭم وﺟود دارد آﯾﺎ ھر اﻧدﯾﺷﮫ ای ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﻧﺷﺎ ُ ھﻧرﻣﻧدی ﺑﺎﺷد .
از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﻌﺎرﯾف ﺻﻧﻌﺗﮕر و ھﻧرﻣﻧد در ﺣوزه ھﻧرھﺎی ﺳﻧﺗﯽ و ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ ﻣورد ﺗﺣﯾل ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد
و ھﻧرھﺎی ﺳﻧﺗﯽ و ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ دارای ﺗﻌﺎرﯾف ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﻟذا ﺑﺎ اﺳﺗﻧﺎد ﺑﮫ اﯾن ﺗﻌﺎرﯾف ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت :
اﻧدﯾﺷﮫ ای در اﯾن ﺣوزه ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺧﻠق ﯾﮏ ھﻧرﻣﻧد ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﻓرھﻧﮓ ﺟﺎﻣﻌﮫ  ،ﻧﯾﺎزی از
اﻧﺳﺎن را ﭼﮫ از ﻧظر زﻧدﮔﯽ روزﻣره ) ﮐﺎرﺑردی – ﻣﺻرﻓﯽ ( و ﭼﮫ از ﻧظر اﺣﺳﺎﺳﯽ ) ھﻧری ( ﻣرﺗﻔﻊ ﺳﺎزد
.
 ھﻧرھﺎی ﺳﻧﺗﯽ و ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ

اﻣﺎ ﺗﻌﺎرﯾف ھﻧرھﺎی ﺳﻧﺗﯽ و ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ و وﺟﮫ ﺗﻣﺎﯾز و اﺷﺗراک آﻧﮭﺎ.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﻘش ﻣﮭم و ﺣﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺗوﻟﯾدات ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ  ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی
ﺟواﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﯾن ﺗوﻟﯾدات ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ در رھﺎﯾﯽ ﻣردم  ،ﺧﺻوﺻﺎ ً ﻣردم ﮐﺷورھﺎی
ﺟﮭﺎن ﺳوم و ﮐم ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ از ﻓﻘر  ،ﺑﻠﮑﮫ ﮐﻣﮏ ﺑزرﮔﯽ ﺑﮫ دوﻟت ھﺎ ﭼﮫ دوﻟت ھﺎی ﺟﮭﺎن ﺳوم و ﭼﮫ دوﻟت
ھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺟﮭﺎن اول از ﻧظر ﺗوﺳﻌﮫ اﻗﺗﺻﺎد ﻣﻠﯽ و ارز آوری دارﻧد ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﮭم ﺟﮭﺎﻧﯽ ھﻣﭼون
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾوﻧﺳﮑو  ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﺎر  ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﻠل ﻣﺗﺣد و ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯽ  -ھﻧری و ﻓرھﻧﮕﯽ
 ،و  ...ﭼﻧﺎن ﺣﺳﺎﺳﯾﺗﯽ ﺑر اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺗوﻟﯾدات دارﻧد ﮐﮫ در راﺳﺗﺎی ﺗوﺳﻌﮫ آﻧﮭﺎ و ﻣﻧطﺑق ﺑﺎ آﻣوزش ھﺎی ﺻﺣﯾﺢ
 ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﯽ اراﺋﮫ ﻧﻣوده اﻧد .
4

ﺗﻌﺎرﯾﻔﯽ ﮐﮫ ﺑرای ھﻧرھﺎی ﺳﻧﺗﯽ و ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﭼﻧد وﯾژﮔﯽ ﻣﮭم ﻣطرح ﮔردﯾده
اﺳت .
 -1اﻧﺟﺎم ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﻣراﺣل اﺳﺎﺳﯽ ﺗوﻟﯾد ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ دﺳت ﯾﺎ اﺑزار دﺳﺗﯽ .
 -2ﺗﺎﺛﯾر اﻧدﯾﺷﮫ ﺧﻼق اﻧﺳﺎن در ﺗوﻟﯾد و ﺷﮑل ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ ﻣﺣﺻوﻻت و اﻣﮑﺎن اﯾﺟﺎد ﺗﻧوع و ﭘﯾﺎده ﮐردن
طرح ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف .
 -3اﻣﮑﺎن ﺗﺎﻣﯾن ﻗﺳﻣت ﻋﻣده ﻣواد اوﻟﯾﮫ ﻣﺻرﻓﯽ از ﻣﻧﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ .
 -4داﺷﺗن ﺑﺎر ﻓرھﻧﮕﯽ ) اﺳﺗﻔﺎده از طرح ھﺎی اﺻﯾل  ،ﺑوﻣﯽ و ﺳﻧﺗﯽ ( .
 -5ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری زﯾﺎد ﺟﮭت ﺗوﻟﯾد در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺗوﻟﯾدات ﺻﻧﺎﯾﻊ دﯾﮕر .
 -6ﺑﺎﻻ ﺑودن ارزش اﻓزوده آن در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺗوﻟﯾدات ﺻﻧﺎﯾﻊ دﯾﮕر .
 -7اﻣﮑﺎن اﯾﺟﺎد و ﺗوﺳﻌﮫ آﻧﮭﺎ در ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠف ﺷﮭری  ،روﺳﺗﺎﯾﯽ و ﻣﻧﺎطق ﻋﺷﺎﯾری .
 -8ھﻣﺎﻧﻧد و ﺷﺑﯾﮫ ﻧﺑودن اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺗوﻟﯾدات .
 -9اﻣﮑﺎن اﻧﺗﻘﺎل ﺗﺟرﺑﯾﺎت و آﻣوزش رﻣوز و ﻓﻧون ﺳﺎﺧت ﺗوﻟﯾدات ﺑﮫ ﺻورت ﺳﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﯾﻧﮫ و طﺑق
روش اﺳﺗﺎد ﺷﺎﮔردی .
اﻣﺎ ﺑﺎﯾد دﯾد آﯾﺎ ﺗﻣﺎم اﯾن وﯾژﮔﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ھم ﺑرای ھﻧرھﺎی ﺳﻧﺗﯽ و ھم ﺑرای ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ ﻣ ٌد ﻧظر ﻗرار
داد و ﯾﺎ ﺑﺎﯾد آﻧﮭﺎ را ﺗﻔﮑﯾﮏ ﮐرد .
ﻣطﻣﻌﻧﺎ ً ھﻣﮫ اﯾن ﻣوارد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ھم ﺷﺎﻣل ھﻧرھﺎی ﺳﻧﺗﯽ و ھم ﺷﺎﻣل ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ ﻗرار ﺑﮕﯾرﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد
ﺗﻔﺎوت ھﺎی ھﻧرھﺎی ﺳﻧﺗﯽ و ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ را ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرﺑردھﺎﯾﺷﺎن و ھﻣﭼﻧﯾن وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺧﺎص ﺧود
ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار داد .
ﺑﺎ اﯾن ﺗﻔﺎﺻﯾل ﺷﺎﯾد ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﺷد ﺑرای ھر ﮐدام ﺗﻌﺎرﯾﻔﯽ ﺟدا و ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﻣﺎھﯾت ھﺎی واﻗﻌﯽ آﻧﮭﺎ از
ﻧظر ﮐﺎرﺑردی – ھﻧری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم .
 اﻟف  :ھﻧرھﺎی ﺳﻧﺗﯽ ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ
ﺑرﺧﻲ از ﺗوﻟﯾدات ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﻲ ﺑﮫ ﺳﺑب رﯾﺷﮫ داﺷﺗن در ﺳﻧت و ﺗﺎﺛﯾراﺗﻲ ﻛﮫ ﺑرﮔرﻓﺗﮫ از اوﺿﺎع ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﻲ
 ،ﻣذھﺑﻲ  ،ﺳﯾﺎﺳﻲ  ،اﻗﺗﺻﺎدي و ﻓرھﻧﮕﻲ ﻣﻧطﻘﮫ ﺗوﻟﯾد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻧد آﻧﮭﺎ را ھﻧرھﺎي ﺳﻧﺗﻲ ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﻲ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻧد
و اﯾن ﺗوﻟﯾدات ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ اي ﺑﯾﺎﻧﮕر ﺗﺎرﯾﺦ  ،ﺗﻣدن و ﻓرھﻧﮓ ﺷﮭر  ،ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﺎ ﻛﺷوري از ﮔذﺷﺗﮫ ھﺎی دور ﺗﺎ
ﮐﻧون ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .
از طرﯾق ﺑررﺳﻲ ھﻣﯾن ﺗوﻟﯾدات ھﻧرھﺎي ﺳﻧﺗﻲ ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﻲ ﻛﺷف ﺷده ﺑود ﻛﮫ ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎن ﻣوﻓق ﺷدﻧد ﺑﮫ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻣدن ﺑﺷر و ﻣراﺣل ﺷﻛل ﮔﯾري اﯾن ﺗﻣدن ھﺎ ﭘﻲ ﺑﺑرﻧد .
اﻣﺎ ﻣﺣﺻوﻻت ھﻧرھﺎی ﺳﻧﺗﯽ ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت دارای ﭼﮫ وﯾژﮔﯽ ھﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻧد ؟
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 -1ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ اوﻟوﯾت اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺗوﻟﯾدات اﺑﺗدا در ﻣﻌرﻓﯽ ﺳﻧت ھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ھﺎی دور و ﺳﭘس داﺷﺗن
ﻣﺎھﯾت ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﻟذا ﺣﺗﻣﺎ ً ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺑﮕوﻧﮫ ای ﻣُﻌرف ﻓرھﻧﮓ ﮐﮭن ﻗوﻣﯽ  ،ﻣﻧطﻘﮫ ای
و ﯾﺎ ﮐﺷور ﺑﺎﺷﻧد .
ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل داﺷﺗن ﺑﺎر ﻓرھﻧﮕﯽ اﺻﯾل و ﮐﮭناز اﻟزاﻣﺎت اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺗوﻟﯾدات ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
ﻓرھﻧﮕﯽ ﮐﮫ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻧوع ﮐﺎرﺑری آن در ﮔذﺷﺗﮫ ارﺗﺑﺎط داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ از طرح و ﻧﻘﺷﯽ ﺑﮭره ﺑرده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
ﺑﺎزﮔو ﮐﻧﻧده آداب  ،رﺳوم  ،اﻋﺗﻘﺎدات و ﺣﺗﯽ ﻧﺣوه زﻧدﮔﯽ ﻣردم در ﮔذﺷﺗﮫ ﭼﮫ از ﻧظر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ  ،ﺳﯾﺎﺳﯽ ،
ﻣذھﺑﯽ و ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺎﺷﻧد .
 -2دوﻣﯾن وﯾژﮔﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺗوﻟﯾدات ﺑﺎﯾد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﺗﮭﯾﮫ آن ھﺎ ﺗوﺳط دﺳت ﯾﺎ اﺑزار دﺳﺗﯽ اﺳت .
اﯾن وﯾژﮔﯽ ﺑﯾﺎﻧﮕر آن اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﮭره ﮔﯾری از ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﺧود ﻣﺣﺻوﻟﯽ
ﺑﺳﺎزﻧد ﮐﮫ در ﺣﯾن زﯾﺑﺎﯾﯽ در رﻓﻊ ﻧﯾﺎز زﻧدﮔﯽ ﺑﺷر ﭼﮫ از ﻧظر ﮐﺎرﺑردی و ﭼﮫ از ﻧظر ھﻧری ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده
ﻗرار ﮔﯾرد .
 -3ﺗﺎﺛﯾر اﻧدﯾﺷﮫ ﺧﻼق اﻧﺳﺎن در ﺗوﻟﯾد ﻣﺣﺻول
اﺳﺗﻔﺎده از طرح ھﺎ  ،ﻧﻘوش و ھﻣﭼﻧﯾن ﺣﺎﻟت دادن ﺑﮫ ﻣﺣﺻول ﺟﮭت ﺗﮭﯾﮫ ﮐﺎﻻھﺎﯾﯽ ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﯾﺎﻧﮕر ﻧﻘش ﺗﻔﮑر
ﺳﺎزﻧده در ﺧﻠق اﺛر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
ﺧﻠق اﺛری ﮐﮫ ﺳﺎزﻧده ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ از ﻗدرت و ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺟﺳﻣﯽ ﺧود در ﺗﮭﯾﮫ آن ﺑﮭره ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﻠﮑﮫ از ﺗﻔﮑرات و
اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی دروﻧﯾش ﻧﯾز ﺑرای ھر ﭼﮫ زﯾﺑﺎﺗر ﺷدن و ﯾﺎ ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﺗر ﺷدن آن اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣوده اﺳت .
 -4اﻣﮑﺎن اﯾﺟﺎد و ﺗوﺳﻌﮫ آن در ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠف
ﻣﺣﺻوﻻت ھﻧرھﺎی ﺳﻧﺗﯽ ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی اﻧﺳﺎن ھﺎ در ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠف ﺑوﺟود آﻣدﻧد ﻟذا اﯾن
ﻣﺣﺻوﻻت ﮐﮫ از دو ﻋﻧﺻر اﺻﻠﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻧﺻر ﻣﺎدی ﮐﮫ ھﻣﺎﻧﺎ ﻣواد اوﻟﯾﮫ اﺳت و ﻋﻧﺻر روﺣﯽ ﮐﮫ ﺣس
دروﻧﯽ ﺳﺎزﻧدھدر ﺷﮑل دادن ﺑﮫ ﻣﺣﺻول ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺑﮕوﻧﮫ ای ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﺗوﻟﯾد آن در ھر
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﭼﮫ ﺷﮭر  ،ﭼﮫ روﺳﺗﺎ و ﭼﮫ ﻣﻧﺎطق ﻋﺷﺎﯾری ﻓراھم ﺑوده ﺗﺎ ﺑﺗوان ﺑدون ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﻣﺣدودﯾﺗﯽ آﻧﮭﺎ را
ﺗوﻟﯾد ﻧﻣود .
 -5اﺳﺗﻔﺎده از ﻣواد اوﻟﯾﮫ ﺑوﻣﯽ
از دﯾﮕر وﯾژﮔﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺧﺗص ﻣﺣﺻوﻻت ھﻧرھﺎی ﺳﻧﺗﯽ ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ اﺳت ﺑﮭره ﮔﯾری از ﻣواد اوﻟﯾﮫ
ﺑوﻣﯽ اﺳت .
ﭼرا ﮐﮫ در ﮔذﺷﺗﮫ اﻧﺳﺎن ھﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻼت و ﺳﺧﺗﯽ ھﺎی ﺣﻣل و ﻧﻘﻠﯽ  ،ﺑﺎ داﺷﺗﮫ ھﺎی ﺧود در ﻣﺣﯾط
زﻧدﮔﯾﺷﺎن  ،ﻣﺑﺎدرت ﺑﮫ ﺗﮭﯾﮫ ﻣﺣﺻوﻻت ﻣورد ﻧﯾﺎز ﻣﯽ ﮐردﻧد .
و ھﻣﯾن ﻋﺎﻣل ﺳﺑب ﮔﺷﺗﮫ ﺑود ﺗﺎ ﻣﺣﺻوﻻت ھر ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﺎﺷد و ﺑﮕوﻧﮫ ای ُﻣﻌرف ﻗوم
و ﻣﻠﺗﯽ ﮔردﻧد .
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 -6اﻣﮑﺎن اﻧﺗﻘﺎل ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﺗوﻟﯾد اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﮐﺎﻻھﺎ ﺑﮫ ﺻورت اﺳﺗﺎد ﺷﺎﮔردی .
از آﻧﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﻣﺣﺻوﻻت ھﻧرھﺎی ﺳﻧﺗﯽ ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ ﺑرﮔرﻓﺗﮫ از ﻧﯾﺎزھﺎی ﺿروری زﻧدﮔﯽ ﻣردم در ﮔذﺷﺗﮫ
ﺑودﻧد و اﯾن ﻧﯾﺎزھﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣواد اوﻟﯾﮫ ﺑوﻣﯽ ھر ﻣﻧطﻘﮫ و ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ و اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﺧﻼق
ﺳﺎزﻧده ﺑوﺟود ﻣﯽ آﻣدﻧد و روش ھﺎی ﺳﺎﺧت ﺑﻌﺿﺎ ًﺑﺳﯾﺎر ﺳﺎده و ﺑدور از ﻗواﻋد ﭘﯾﭼﯾده ﻣﺎﺷﯾﻧﯽ و
آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ اﻣروزی ﺑودﻧد ﻟذا اﻣﮑﺎن اﻧﺗﻘﺎل اﯾن ﺗﺟﺎرت در ﺳﺎﺧت ﺑﮫ راﺣﺗﯽ و ﺻرﻓﺎ ً ﺑﺎ ﺗﻣرﯾن و دﻗت از
ﻣﺎدر ﺑﮫ دﺧﺗر و از ﭘدر ﺑﮫ ﭘﺳر و ﯾﺎ از اﺳﺗﺎد ﺑﮫ ﺷﺎﮔرد ﻣﯾﺳر ﻣﯽ ﮔﺷت .
 ب  :ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ
اﮐﻧون ﺑﺑﯾﻧﯾم ﯾﮏ ﻣﺣﺻول ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت دارای ﭼﮫ وﯾژﮔﯽ ھﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷد .
 -1اﻧﺟﺎم ﻗﺳﻣت اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺣﺻول ﺑﺎ دﺳت ﯾﺎ اﺑزار دﺳﺗﯽ .
ﻣطﻣﻌﻧﺎ ً ﻣﺣﺻوﻻت ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺑﺎ دﺳت ﯾﺎ اﺑزار دﺳﺗﯽ ﺗﮭﯾﮫ ﮔردﯾده ﺑﺎﺷﻧد اﻣﺎ از آﻧﺟﺎﺋﯾﮑﮫ
اﻣروزه ﻣﺎ در دﻧﯾﺎﯾﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﭘﯾﺷرﻓت ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺳﺑب ﮔردﯾده ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ
دﺳت ﺻورت ﻣﯽ ﮔرﻓت و ﺑﺳﯾﺎر زﻣﺎن ﺑر و ﺳﺧت و طﺎﻗت ﻓرﺳﺎ ﺑودﻧد ﺑﺎ ﮐﻣﮏ دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ
ﺑراﺣﺗﯽ ﺻورت ﮔﯾرﻧد ﻟذا ﻣﯽ ﺗوان از اﯾن دﺳﺗﮕﺎه ھﺎ در ﺗوﻟﯾدات اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣود .
اﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان از ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾن دﺳﺗﮕﺎه ھﺎ در ﺗﮭﯾﮫ ﻣﺣﺻوﻻت ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣود
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎھﯾت آن ﻟطﻣﮫ وارد ﻧﮕردد .
از آﻧﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﯾﮑﯽ از وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﻣﺣﺻوﻻت ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ ﺗﺎﺛﯾر ﺧﻼﻗﯾت ھﺎی دروﻧﯽ ﺳﺎزﻧده اﺳت ﻟذا ﺑﮭره
ﮔﯾری از اﯾن دﺳﺗﮕﺎه ھﺎ در ﺗﮭﯾﮫ ﻣواد اوﻟﯾﮫ ) ھﻣﭼون ورز دادن َﮔل ﺳﻔﺎل و ﮐﺎﺷﯽ ھﺎی ھﻔت رﻧﮓ و ﻣﻌرق
ﮐﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﺑرش ﭼوب ھﺎی ﺧﺎﺗم و ﻣﻌرق و  ( ...ﮐﮫ ﭼﻧدان ﺗﺎﺛﯾر ﺧﺎﺻﯽ در ﺧﻼﻗﯾت ھﺎی ﺳﺎزﻧده ﻧدارد و ﺗﮭﯾﮫ
آﻧﮭﺎ ﺑﺎ دﺳت ﺑﺳﯾﺎر زﻣﺎن ﺑر و ﺳﺧت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺑﻼ ﻣﺎﻧﻊ اﺳت .
اﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن اﺑزار در ﺷﮑل دادن ﻣﺣﺻول ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺑرﮔرﻓﺗﮫ از اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی دروﻧﯽ و ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی
ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻧده ﺑﺎﺷد ﻣﺟﺎز ﻧﯾﺳت ) ھﻣﭼون اﺳﺗﻔﺎده از اﺑزار و دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ دﻧدان ﭘزﺷﮑﯽ در ﭘﯾﮑر
ﺗراﺷﯽ ﭼوب و . ( ...
 -2اﺳﺗﻔﺎده از ﻣواد اوﻟﯾﮫ طﺑﯾﻌﯽ
اﻣروزه ﺗﮑﻧوﻟوژی اﻧﺳﺎن را ﻗﺎدر ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺗﺎ ﺑﺳﯾﺎری از ﻣواد طﺑﯾﻌﯽ را ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺻﻧوﻋﯽ ﺗﮭﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾد ) ھم
ﭼون ﺻدف ھﺎی ﻣﺻﻧوﻋﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از رزﯾن ھﺎ و رﻧﮓ ھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺗﮭﯾﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد و در ﺗﺎﺑﻠوھﺎی
ﻣﻌرق ﺑﮑﺎر ﻣﯽ روﻧد و ﯾﺎ ورق ھﺎی ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ ﺧﺷﮏ ﮐﮫ ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده در ﺧﺎﺗم ﺳﺎزی و ﻗرار ﮔرﻓﺗن ﺑﺟﺎی
اﺳﺗﺧوان ﮐﺎرﺑرد ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد ( اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﻣواد طﺑﯾﻌﺗﺎ ً ﺑﮫ ﻣﺎھﯾت اﺻﻠﯽ ﻣﺣﺻوﻻت ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ اﺛر ﻣﻧﻔﯽ
ﻣﯽ ﮔذارد ﻟذا ﻣﺣﺻوﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﻣواد ﺗﮭﯾﮫ ﻣﯽ ﮔردﻧد ﻧﻣﯽ ﺗوان در طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﮐﺎﻻھﺎی ﺻﻧﺎﯾﻊ
دﺳﺗﯽ اﺻﯾل ﻗرار داد .
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اﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣواد اوﻟﯾﮫ ﺑوﻣﯽ :
ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮔذﺷت زﻣﺎن ﭼﮫ در وﺿﻌﯾت ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ و ﭼﮫ در ﺟواﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف ﺑوﺟود آﻣده ﺳﺑب ﮔردﯾده ﮐﮫ
ﺑرﺧﯽ از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣواد اوﻟﯾﮫ در ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ  ،دﯾﮕر وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﯾﺎ ﮐﯾﻔﯾت آﻧﮭﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ ﻣﮭﺎﺟرت
ﻋﺷﺎﯾر و ﯾﮏ ﺟﺎ ﻧﺷﯾﻧﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﺎﻋث ﺷده ﺗﺎ دﺳﺗرﺳﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣواد اوﻟﯾﮫ ﺑوﻣﯽ ﺧود ﮐﻣﺗر ﮔردد و ھﻣﭼﻧﯾن
ﭘﯾﺷرﻓت ﺣﻣل و ﻧﻘل در اﻧﺗﻘﺎل ﻣواد اوﻟﯾﮫ طﺑﯾﻌﯽ و ﻣرﻏوب از ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﮫ ﻣﻧطﻘﮫ دﯾﮕر ﺳﺑب ﮔردﯾده دﯾﮕر
ﻧﺗوان ﺑوﻣﯽ ﺑودن ﻣواد اوﻟﯾﮫ را از وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﻣﺣﺻوﻻت ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ ﺑرﺷﻣرد ) ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ اﻣروزه ﺑﺳﯾﺎری
از ﺑﺎﻓﻧدﮔﺎن اﯾراﻧﯽ از ﭘﺷم ھﺎی ﻣرﻏوب و ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت ﻣرﯾﻧوس ﮐﮫ ﯾﮏ ﭘﺷم ﺧﺎرﺟﯽ اﺳت اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ( .
 -3داﺷﺗن ﺑﺎر ﻓرھﻧﮕﯽ
ﻧظر ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻣرور زﻣﺎن ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ در ﺳﻼﯾق و ﻧﺣوه زﻧدﮔﯽ ﻣردم ﺑوﺟود ﻣﯽ آﯾد ﻟذا اﯾن ﺗﻐﯾﯾرات
ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ًدر ﻓرھﻧﮓ ھﺎ ﺗﺎﺛﯾر ﮔذاﺷﺗﮫ و ﺑﮫ طﺑﻊ آن طرح ھﺎ و ﻧﻘوش ﺟدﯾدی ﮐﮫ ﻣﻌرف ﻓرھﻧﮓ ﺟدﯾد ھﺳﺗﻧد
اﺑداع و راﯾﺞ ﻣﯽ ﮔردﻧد ﻟذا ﺑﺎر ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﺣﺻوﻻت ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ از ﻧظر طرح و ﻧﻘش ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺻرﻓﺎ ً ﺑر
اﺳﺎس طرح ھﺎ و ﻧﻘوش اﺻﯾل و ﺳﻧﺗﯽ ﮔذﺷﺗﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻣود ﺑﻠﮑﮫ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ اﯾن طرح ھﺎ ﻣﻧطﺑق ﺑﺎ ﻓرھﻧﮓ ﻣﺎ )
ﭼﮫ ﻓرھﻧﮓ ﮔذﺷﺗﮫ و ﭼﮫ ﻓرھﻧﮓ ﺟدﯾد ( ﺑﺎﺷﻧد ﻣﯽ ﺗوان آﻧﮭﺎ را ﺑﻌﻧوان ﺑﺎر ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑرﺷﻣرده .
 -4ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری زﯾﺎد
ﻣطﻣﻌﻧﺎ ً ﯾﮑﯽ از ﻣزاﯾﺎی ﺗوﻟﯾدات ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ در اﻗﺗﺻﺎد ﺧﺎﻧواده ﻧﯾز دارد ﻣﻧﺎﺳب ﺑودن ﻗﯾﻣت
ﺗﻣﺎم ﺷده آﻧﮭﺎﺳت .
ﻗﯾﻣت ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﮐﮫ ھم ﺑﮫ ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑدون ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری زﯾﺎد ﺑﮫ ﺳﺎﺧت ﻣﺣﺻوﻻت
ﻣﺑﺎدرت ورزد و ھم ﺑﮫ ﺧرﯾدار ﺗﺎ از آن ﮐﺎﻻھﺎ در رﻓﻊ ﻧﯾﺎز وﺳﺎﯾل روزﻣره زﻧدﮔﯽ ﺧود ﺑﮭره ﺟوﯾد .
 -5ارزش اﻓزوده ﻣﺣﺻوﻻت ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ
ارزش ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺣﺻوﻻت ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ ﻧﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣواد اوﻟﯾﮫ ﮔران ﻗﯾﻣت آن ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺳﺑب اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی دروﻧﯽ
ﺳﺎزﻧده اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ھﻧری ﺑر روی ﺗوﻟﯾدات اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮔردد .
ﻟذا اﯾن ﻣﺣﺻوﻻت ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ﭘﺎﯾﯾن ﻣواد اوﻟﯾﮫ ﺧود ﺑﺎ ﻗﯾﻣت ھﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﺗوﻟﯾد و ﺑﺎ ﻗﯾﻣت ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﮫ
ﻓروش ﻣﯽ رﺳﻧد ﮐﮫ ﺧود ﺑﯾﺎﻧﮕر ارزش اﻓزوده آﻧﮭﺎﺳت .
 -6اﻣﮑﺎن اﯾﺟﺎد آن در ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠف
ﺑﯾﺷﺗر ﺗوﻟﯾدات ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ ﻗﺎﺑﻠﯾت اﺟرا در ھر ﻣﻧطﻘﮫ ﺷﮭری  ،روﺳﺗﺎﯾﯽ و ﻋﺷﺎﯾری را دارﻧد و اﻣروزه ﺑﺎ
ﺗﻐﯾﯾرات زﯾﺎدی ﮐﮫ در ﻧوع زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣردم اﯾﺟﺎد ﺷده و ﻓﺿﺎھﺎ و ﻣﺣﯾط ھﺎی زﻧدﮔﯽ ﮐوﭼﮏ و ﮐوﭼﮏ
ﺗر ﮔردﯾده اﻧد ﻟذا اﯾن ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺗوﻟﯾد ﻣﺣﺻوﻻت ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ در ھر ﻓﺿﺎ و ﻣﮑﺎﻧﯽ از وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﺎرز آن
ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﮔردد .
 -7ﻣﺗﻔﺎوت ﺑودن ﺗوﻟﯾدات
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از آﻧﺟﺎﺋﯾﮑﮫ اﻧﺳﺎن ﻣوﺟودی ﺑﺎ اﺣﺳﺎس اﺳت و اﯾن اﺣﺳﺎس در ھر زﻣﺎن و ﺑﺎ ھر اﺗﻔﺎق ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﻟذا ھﯾﭻ
اﻧﺳﺎﻧﯽ را ﻧﻣﯽ ﺗوان ﯾﺎﻓت ﮐﮫ دارای اﺣﺳﺎﺳﯽ ﺛﺎﺑت در زﻣﺎﻧﯽ طوﻻﻧﯽ ﺑﺎﺷد .
و ﻧظر ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ در ﺗوﻟﯾد ﻣﺣﺻوﻻت ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ اﺣﺳﺎس ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد ﻟذا اﺣﺳﺎس ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ﺳﺎزﻧده در زﻣﺎن ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑر اﯾن ﺗوﻟﯾدات ﺗﺎﺛﯾر ﻣﯽ ﮔذارد و ﺳﺑب ﻣﯽ ﺷود ﺗوﻟﯾدات ﯾﮏ ﺳﺎزﻧده دﻗﯾﻘﺎ ً
ھﻣﺎﻧﻧد و ﺷﺑﯾﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﻧﮕردﻧد .
ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻣﯽ ﺗوان ھﻣﺎﻧﻧد و ﺷﺑﯾﮫ ﻧﺑودن ﺗوﻟﯾدات ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﻣﺣﺻوﻻت ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ
ﺑرﺷﻣرد .
 -8اﻧﺗﻘﺎل ﺗﺟرﺑﯾﺎت و آﻣوزش ﺑﮫ ﺻورت اﺳﺗﺎد ﺷﺎﮔردی
ﻧظر ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺣﺻوﻻت ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر اﺻوﻟﯽ ﺳﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﻟذا ﻣﯽ ﺗوان ﺑدون ﻧﯾﺎز
ﺑﮫ آﻣوزش ھﺎی طوﻻﻧﯽ و آﮐﺎدﻣﯾﮏ اﯾن ﺗﺟرﺑﯾﺎت را از ﻣﺎدر ﺑﮫ دﺧﺗر  ،از ﭘدر ﺑﮫ ﭘﺳر و از اﺳﺗﺎد ﺑﮫ ﺷﺎﮔرد
اﻧﺗﻘﺎل داد .
 -9اﯾﺟﺎد اﺷﺗﻐﺎل
ﻣﺣﺻوﻻت ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ دارﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑرای ھﻣﮫ اﻓراد در ھر ﺳن و
ﻣوﻗﻌﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎ آﻣوزﺷﯽ ﺳﺎده اﯾﺟﺎد اﺷﺗﻐﺎل ﻧﻣﺎﯾﻧد .
ﻧﻘﺷﺎﯾن اﺷﺗﻐﺎل ﭼﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺷﻐل اﺻﻠﯽ و ﭼﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺗﻔﻧﻧﯽ و ﭘﺎره وﻗت ﺗﺎﺛﯾر ﺑﺳﯾﺎری در اﻗﺗﺻﺎد
ﺧﺎﻧواده و ﺣﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .
 ﮐﺎردﺳﺗﯽ
ﮐﺎردﺳﺗﯽ ھﺎ ﻣﺣﺻوﻻﺗﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻧﮫ ﻣﺗﮑﯽ ﺑﮫ ﺳﻧت ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﻧﮫ از ﺗﻣﺎم وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ
ﺗﺑﻌﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  ،اﻣﺎ در ﺑﯾﺷﺗر اﯾن ﻣﺣﺻوﻻت  ،ھم ﮐﺎرﺑردی ﺑودن و ھم ھﻧری ﺑودن را ﻣﯽ ﺗوان دﯾد .
ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺣﺻوﻻﺗﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮕوﻧﮫ ای ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در اﯾﺟﺎد اﺷﺗﻐﺎل ﺑﺳﯾﺎری از ﺟواﻧﺎن ﻣﺛﻣر ﺛﻣر ﺑﺎﺷﻧد .
ھر ﭼﻧد اﯾن اﯾﺟﺎد اﺷﺗﻐﺎل زﻣﺎﻧﯽ ﻋﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﻧﮭﺎدی ﺑﺎ اراﺋﮫ ﭼﺎرﭼوب ھﺎی ﻣﻧطﻘﯽ و ﺳوق
دادن آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ھدف ﻣﺷﺧص از اﯾن ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺣﻣﺎﯾت ﻧﻣﺎﯾد .
اﻣﺎ وﯾژﮔﯽ ھﺎی اﯾن ﻧوع ﺗوﻟﯾدات ﭼﯾﺳت ؟
 -1اﺳﺗﻔﺎده از ھر ﻧوع ﻣواد طﺑﯾﻌﯽ و ﻣﺻﻧوﻋﯽ .
 -2ﺑﮑﺎر ﮔﯾری اﺑزار دﺳﺗﯽ و ﺻﻧﻌﺗﯽ در ﺑﺧﺷﯽ و ﯾﺎ ﺗﻣﺎم ﻣراﺣل ﺗوﻟﯾد .
 -3اﺳﺗﻔﺎده از ھر ﮔوﻧﮫ طرح و ﻧﻘش در زﯾﺑﺎ ﺳﺎزی ﻣﺣﺻوﻻت .
 -4اﻟﮕو ﺑرداری از ﯾﮏ طرح ﻣﺎدر در ﺗوﻟﯾد اﻧﺑوه .
 -5ﻗﯾﻣت ﭘﺎﯾﯾن ﺗﻣﺎم ﺷده ﻣﺣﺻول و ﻗﯾﻣت ﻓروش ﻣﻧﺎﺳب آن .
 -6ﺳﺎدﮔﯽ در ﻓراﮔﯾری روش ﺗوﻟﯾد .
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 -7اﯾﺟﺎد اﺷﺗﻐﺎل ﺟﮭت اﻓراد در ھر ﺳن و ﻣوﻗﻌﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ .
 اﺛرات ﻣﺣﺻوﻻت ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ ﺑر اﻗﺗﺻﺎد ﺟواﻣﻊ
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﻛﮫ ﻣﺣﺻوﻻت ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﻲ ﻧﺷﺎت ﮔرﻓﺗﮫ از ﻓﻛر ﺧﻼق و اﻧدﯾﺷﮫ و ﺗﻔﻛر ﺳﺎزﻧده ﺑﺎ ﺑﮭره ﮔﯾري
از ﺷراﯾط اﻗﻠﯾﻣﻲ و آداب و رﺳوم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻧد ﻟذا ھﻧرھﺎﯾﻲ ھﺳﺗﻧد ﻛﮫ ﺑﺧﺎطر ﻛﺎرﺑرد آن ھﺎ در رﻓﻊ ﻧﯾﺎز روزﻣره
زﻧدﮔﻲ ) ﻣﺻرﻓﻲ ﺑودن ( ﺑﺎ ﺻﻧﻌت ﺗوام ﮔﺷﺗﮫ و ﻧﺗﯾﺟﺗﺎ ٌ ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﻲ را ھﻧر – ﺻﻧﻌت ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻧد .
ﻟذا ﺑرای ﭘﯽ ﺑردن ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم دﻗﯾق و ﺗﺎﺛﯾرﮔذاری ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ ﺑر ﺟواﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﺑﺗدا ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺑﮫ ﻣﻔﺎھﯾم ھﻧر
و ﺻﻧﻌت ﭘﯽ ﺑرد .
ھﻧر :
ھﻣﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﻗﺑﻼ ً اﺷﺎره ﮔردﯾد ھﻧر ﺗﺑﻠوری اﺳت از اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ و ﺗﻔﮑرات دروﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﮭره ﮔﯾری از
ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻓﻌل ﻣﯽ رﺳد .
در واﻗﻊ ﺗﺎرﯾﺦ ھﻧر ھر ﻣﻠت  ,ﻧﻣودي از اﺳﺗﻌدادھﺎ  ،اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ  ،ﭘﺎﯾدارﯾﮭﺎ  ،ﭘﺷﺗﻛﺎرھﺎ و ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎي آﻧﺎن
اﺳت ﻛﮫ اﯾن ھﺎ ھﻣﮫ ﻧﺷﺎٌت ﮔرﻓﺗﮫ از اوﺿﺎع و ﺗﺎﺛﯾرات ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﻲ  ،ﻣذھﺑﻲ  ،ﺳﯾﺎﺳﻲ  ،اﻗﺗﺻﺎدي و ﻓرھﻧﮕﻲ
آن ﻣرز و ﺑوم ﻣﻲ ﺑﺎﺷد .
ﺻﻧﻌت :
ﺻﻧﻌت را ﺑﮫ زﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎده ﻣﯽ ﺗوان ﭼﻧﯾن ﺗوﺻﯾف ﮐرد :
ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺷر ﺑﮫ ﮐﻣﮏ دﺳﺗﮕﺎه ھﺎﯾﯽ در ﻣواد طﺑﯾﻌﯽ ﻣﯽ دھد ﺗﺎ ﺑﮭﺗر و ﺑﯾﺷﺗر از آن ھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮔردد .
اﻣروزه ﺻﻧﻌت را در ﺟواﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ ﭼﮭﺎر ﮔروه ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ھر ﮐدام وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺧﺎص ﺧود را
دارﻧد .
 -1ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺳﻧﮕﯾن .
 -2ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺳﺑﮏ .
 -3ﺻﻧﺎﯾﻊ ﮐوﭼﮏ .
 -4ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ .
اﻣﺎ ﺑﯾﺎﺋﯾد ﺑرای ﭘﯽ ﺑردن ﺑﮫ ﺗﻔﺎوت ھﺎ و وﯾژﮔﯽ ھﺎی اﯾن ﺻﻧﺎﯾﻊ  4آﯾﺗم ﻣﮭم آﻧﮭﺎ را ﯾﻌﻧﯽ ﻣﮑﺎن  ،ﺗﺟﮭﯾزات ،
ﺳرﻣﺎﯾﮫ و ﻧﯾروی اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﻧﯾم .
اﻟف  :ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺳﻧﮕﯾن
اﯾن ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﻘش ﻣﮭم و ﺣﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﺗوﺳﻌﮫ و ﭘﯾﺷرﻓت ﮐﺷورھﺎ دارﻧد و ﻣواد اوﻟﯾﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺻﻧﺎﯾﻊ
را ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد آن را ﺻﻧﺎﯾﻊ ﻣﺎدر ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد .
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ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺳﻧﮕﯾن ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧوع ﺗوﻟﯾداﺗﺷﺎن ﻧﯾﺎز اﺳت ﮐﮫ ﺣﺗﻣﺎ ً در ﻣﻧﺎطق ﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ دارای ﻣواد اوﻟﯾﮫ ﻣورد
ﻧﯾﺎزﺷﺎن وﺟود دارد اﺣداث ﺷوﻧد .
ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺳﻧﮕﯾن ﻧﯾﺎز ﺑﮫ
 ﻣﮑﺎﻧﯽ وﺳﯾﻊ و ﺧﺎص ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
 اﺑزار  ،وﺳﺎﯾل وﺗﺟﮭﯾزات ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد ﻧﯾﺎز دارد .
 ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ھﻧﮕﻔت ﺟﮭت ﺗﺎﺳﯾس و راه اﻧدازی ﻧﯾﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
 ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی ﻣﺗﺧﺻص و ﮐﺎرﮔرھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻧﯾﺎز دارد .
ﺻﻧﺎﯾﻌﯽ ﻣﺎﻧﻧد  :ﺻﻧﺎﯾﻊ ﭘﺗروﺷﯾﻣﯽ – ﺻﻧﻌت ﻧﻔت و ﮔﺎز – ﺻﻧﺎﯾﻊ ذوب آھن و ...
ب  :ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺳﺑﮏ
اﯾن ﺻﻧﺎﯾﻌﻣﻌﻣوﻻ ً ﺷﺎﻣل ﮐﺎرﺧﺎﻧﺟﺎت ﻣﯽ ﮔردﻧد و ﺑﯾﺷﺗر ﻣواد اوﻟﯾﮫ ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺧود را از ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺳﻧﮕﯾن ﺗﺎﻣﯾن
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
ﺑرای اﯾﺟﺎد اﯾن ﺻﻧﺎﯾﻊ ھر ﭼﻧد ﻣﮑﺎن ﻧﺳﺑﺗﺎ ً وﺳﯾﻊ ﺿروری اﺳت اﻣﺎ ﺧﺎص ﺑودن آن ﻣﮑﺎن ﺗرﺟﯾﺣﺎ ً
ﺿرورﺗﯽ ﻧدارد .
ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺳﺑﮏ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺳﻧﮕﯾن
 ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣﮑﺎﻧﻧﺳﺑﺗﺎ ًوﺳﯾﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
 اﺑزار  ،وﺳﺎﯾل وﺗﺟﮭﯾزات ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﺗرﯾﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺳﻧﮕﯾن ﻧﯾﺎز دارد .
 ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺑﺳﯾﺎرﮐﻣﺗری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺳﻧﮕﯾن اﺣﺗﯾﺎج دارد .
 ھﻣﭼﻧﯾن در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺳﻧﮕﯾن ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی ﻣﺗﺧﺻص و ﮐﺎرﮔرھﺎی ﮐﻣﺗری ﻧﯾﺎز دارد .
ﻣﺎﻧﻧد  :ﮐﺎرﺧﺎﻧﺟﺎت ﻣواد ﻏذاﯾﯽ  ،داروﯾﯽ  ،وﺳﺎﯾل و ﻟوازم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و ...
پ  :ﺻﻧﺎﯾﻊ ﮐوﭼﮏ
اﯾن ﺻﻧﺎﯾﻊ ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺷﺎﻣل ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی ﺗوﻟﯾدی ﻣﯽ ﮔردﻧد ﺗﻔﺎوت ﻋﻣده ای ﺑﺎ دو ﺻﻧﻌت دﯾﮕر ﯾﻌﻧﯽ ﺻﻧﺎﯾﻊ
ﺳﻧﮕﯾن و ﺳﺑﮏ دارﻧد .
ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺻﻧﺎﯾﻊ ﮐوﭼﮏ در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺳﻧﮕﯾن و ﺳﺑﮏ
 اﯾن ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣﮑﺎن ﻣﻧﺎﺳﺑدارﻧد ) ﭼﮫ در ﺷﮭر و ﭼﮫ در روﺳﺗﺎ ( .
 ﺑﮫ اﺑزار  ،وﺳﺎﯾل وﺗﺟﮭﯾزات ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﯽ ﻧﯾﺎز دارﻧد .
 ﺑرای اﯾﺟﺎد اﯾن ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﯽ ﻧﯾﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
 ﻧﯾروی ﻣورد ﻧﯾﺎز در اﯾن ﺻﻧﻌت ﺑﺳﯾﺎر ﮐم و ﺑﺟﺎی ﻣﺗﺧﺻص ) ﻣﺗﺧﺻص آﮐﺎدﻣﯾﮏ ( ﺑﯾﺷﺗرﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺳت ﺑﺎ ﺗﺟرﺑﮫ ﺑﺎﺷﻧد .
ﻣﺎﻧﻧد  :ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ ﺳﺎزی  ،ﺑﻠوک زﻧﯽ  ،ﺗراﺷﮑﺎری و ...
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ت  :ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ
ﺻﻧﺎﯾﻊ ﭼﮭﺎرم ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ھم ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺎرﮔﺎھﯽ ﻗﺎﺑل اﺟرا اﺳت ھم ﺧﺎﻧﮕﯽ .
ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺳﻧﮕﯾن  ،ﺳﺑﮏ و ﮐوﭼﮏ
 ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑرای اﯾﺟﺎد اﯾن ﺻﻧﺎﯾﻊ ﭼﻧدان ﺣﺎﺋز اھﻣﯾت ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﭼرا ﮐﮫ در ھر ﻣﮑﺎﻧﯾﭼﮫ ﺷﮭر ،
ﭼﮫ روﺳﺗﺎ  ،ﭼﮫ ﻣﻧﺎطق ﻋﺷﺎﯾری و ﺣﺗﯽ در ﻣﻧﺎزل ﻗﺎﺑل اﺟرا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .
 اﺑزار و وﺳﺎﯾل ﻣورد ﻧﯾﺎز اﯾن ﺻﻧﻌت ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺣدود ھﺳﺗﻧد .
 ﺑرای ﺗﺎﺳﯾس و راه اﻧدازی ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ای ﺑﺳﯾﺎر اﻧدک ﻧﯾﺎز اﺳت .
 ﻧﯾروی ﻣورد ﻧﯾﺎز در اﯾن ﺻﻧﻌت ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺣدود و ﺑﺟﺎی ﻣﺗﺧﺻص ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺻﻧﺗﻌﮕر و ھﻧرﻣﻧد ﺑود
.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷراﯾط و وﯾژﮔﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗوﻟﯾدات ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ دارﻧد ﻟذا ﺗﺎﺛﯾرات آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﺧﺎص در اﻗﺗﺻﺎد
و ﻓرھﻧﮓ ﺟواﻣﻊ ﻣﺷﮭود اﺳت .
ﻧﻘش آﻧﮭﺎ در ﺟﻠوﮔﯾری از ﻣﮭﺎﺟرت و ﺑﺎﻻ ﺑردن ﺳطﺢ اﺷﺗﻐﺎل  ،ازدﯾﺎد در آﻣد ﺳراﻧﮫ  ،ﺗوﻟﯾد ﻣﻠﯽ ،
ﺗوﺳﻌﮭﺻﺎدرات  ،ﺗوﺳﻌﮫ ﮔردﺷﮕری و ﻣﺑﺎدﻻت ﻓرھﻧﮕﯽ و  ...از ﺟﻣﻠﮫ وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﻣﺣﺻوﻻت ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .
 -1 ﻧﻘش ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ در ﺑﺎﻻ ﺑردن ﺳطﺢ اﺷﺗﻐﺎل ......................
ﺑﯽ ﺷﮏ ﯾﮑﯽ از ﺑزرگ ﺗرﯾن ﻣﻌظﻼت اﻣروز ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﯾﮑﺎری و ﻣﮭﺎﺟرت روﺳﺗﺎﺋﯾﺎن ﺑﮫ
ﺷﮭر و ﻣردم ﺷﮭرھﺎی ﮐوﭼﮏ ﺑﮫ ﺷﮭرھﺎی ﺑزرگ اﺳت .
ﻣﮭﺎﺟرت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﺑﻌﺎت ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎﮔواری ﭼﮫ از ﻧظر اﻗﺗﺻﺎد ی و ﭼﮫ از ﻧظر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑرای ﮐﺷورھﺎ
در ﺑر دارد .
ﺧﺻوﺻﺎ ً ﻣﮭﺎﺟرت روﺳﺗﺎﺋﯾﺎن ﮐﮫ ﺑﺧﺎطر ﻓﺻﻠﯽ ﺑودن ﮐﺷﺎورزﯾﺷﺎن ﻣﺟﺑورﻧد در ﻓﺻول ﺑﯾﮑﺎری
ﺑرای ﮐﺳب درآﻣد ﺑﮫ ﺷﮭرھﺎ ﯾﺎ ﻣﻧﺎطق دﯾﮕر ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﻧﻧد .
ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ وﯾژﮔﯽ ھﺎ وﻋدم ﻣﺣدودﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺗوﻟﯾد در ﺗﻣﺎم ﻣﻧﺎطق ﺷﮭری  ،روﺳﺗﺎﯾﯽ
و ﻣﻧﺎطق ﻋﺷﺎﯾری در ﮐﻠﯾﮫ ﻓﺻول ﺳﺎل دارد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻋﺎﻣل ﻣﮭﻣﯽ در ﺟﮭت اﯾﺟﺎد اﺷﺗﻐﺎل و
ﺟﻠوﮔﯾری از ﻣﮭﺎﺟرت آﻧﺎن ﮔردد .
 ﻧﻘش ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ در ازدﯾﺎد در آﻣد ﺳراﻧﮫ ...............
ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ ﯾﮑﯽ از ﮐم ھزﯾﻧﮫ ﺗرﯾن ﻣﺷﺎﻏل ﺑرای دوﻟت ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﮔردد .
طﺑق ﺑرآوردھﺎ  ،ھزﯾﻧﮫ اﯾﺟﺎد اﺷﺗﻐﺎل در ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺻﻧﻌت ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻋدم ﻧﯾﺎز ﺑﮫ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ زﯾﺎد  ،آﻣوزش ﻓﻧﯽ وﺳﯾﻊ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺳﺎدﮔﯽ ﺗﮑﻧﯾﮏ ﮐﺎر ﺣدود  1/20اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺧود ﮐﻣﮏ
ﺑزرﮔﯽ ﺑﮫ دوﻟت ھﺎ در ﺟﮭت اﯾﺟﺎد اﺷﺗﻐﺎل و ازدﯾﺎد درآﻣد ﺳراﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
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 - ﻧﻘش ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ در ﺗوﻟﯾد ﻣﻠﯽ ..........
ﻧظر ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻣواد اوﻟﯾﮫ  ،اﺑزار ﮐﺎر و ﻧﯾروی اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣورد ﻧﯾﺎز ﻣﺣﺻوﻻت ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ از
ﻣﻧﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽ ﺷوﻧد ﻟذا اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺗوﻟﯾدات ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ ) از ﻧظر ﺧروج ارز ﺑﮫ ﺧﺎرج
ﺟﮭت ﺗﮭﯾﮫ ﻣواد اوﻟﯾﮫ و اﺑزار ﮐﺎر ( ﻧدارد ﺑﻠﮑﮫ از ارزش اﻓزوده ﺑﺳﯾﺎری ﻧﯾز ﺑرﺧوردار ﺑوده و
ﻓروش اﯾن ﺗوﻟﯾدات اﺛر ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﯽ در ﺗوﻟﯾد ﻧﺎﺧﺎﻟص ﻣﻠﯽ ﺧواھد داﺷت .
 ﻧﻘش ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ در ﺗوﺳﻌﮫ ﺻﺎدرات ............
اﯾران ھم ﭼون ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺷورھﺎی در ﺣﺎل ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﻌﻣوﻻً اﻗﺗﺻﺎدی ﺗﮏ ﻣﺣﺻوﻟﯽ دارد و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﯾﺎز
اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﮐﺷورھﺎ ﺑﮫ ورود ﻣواد اوﻟﯾﮫ  ،اﺑزار ﮐﺎر و ﺣﺗﯽ ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺳﺑب ﻣﯽ ﮔردد ﺗﺎ
ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﺗﻐﯾﯾرات در ﺑﺎزارھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ  ،و ﯾﺎ ﺗﺣرﯾم ھﺎ و ﻓﺷﺎرھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﮭدﯾدی ﺟدی ﺑرای
اﻗﺗﺻﺎد اﯾن ﮐﺷورھﺎ ﻣﺣﺳوب ﮔردد .
و در اﯾن ﺑﯾن ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺣﺻوﻻت ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷراﯾط وﯾژه ﺑرﺧﯽ از آﻧﮭﺎ و ﺻﺎدر
ﮐردﻧﺷﺎن ﺑﮫ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻧﺟﺎت دھﻧده اﯾن ﮐﺷورھﺎ از ﻧﺎﺑودی اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﺎﺷﻧد .
 ﻧﻘش ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ در ﺗوﺳﻌﮫ ﮔردﺷﮕری و ﻣﺑﺎدﻻت ﻓرھﻧﮕﯽ .....
از ﮔذﺷﺗﮫ ھﺎی دور ﺗﺎ ﮐﻧون اﻧﺳﺎن ھﺎ ) ﺧﺻوﺻﺎ ً ﮔردﺷﮕران ( ھﻣﯾﺷﮫ در ﺳﻔرھﺎﯾﺷﺎن ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﮐﺎﻻھﺎﯾﯽ
ﺑوده اﻧد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﺎ داﺷﺗن آﻧﮭﺎ ﺧﺎطرات ﺳﻔر را ﺑرای ﺧود  ،ھﻣﯾﺷﮫ زﻧده ﻧﮕﮫ دارﻧد .
و در اﯾن ﻣﯾﺎن ﻣﺣﺻوﻻت ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ داﺷﺗن رﯾﺷﮫ در ﻓرھﻧﮓ ھر ﻣﻠﺗﯽ ﮐﮫ ﺧود ﻣﺑﯾن آداب
 ،رﺳوم  ،ﺳﻧن  ،اﻋﺗﻘﺎدات  ،و ﺧﺻوﺻﯾﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ آﻧﮭﺎﺳت ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ در ﺟذب و ﺗوﺳﻌﮫ ﮔردﺷﮕری )
داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ( اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .
اﯾن ﻣﮭم ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺗوﺳﻌﮫ ﮔردﺷﮕری در ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﮐﮫ دارای ﺗوﻟﯾدات ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﻣﯽ ﮔردد
ﺑﻠﮑﮫ اﻧﺗﻘﺎل اﯾن ﮐﺎﻻھﺎ ﺗوﺳط ﮔردﺷﮕران ﺑﮫ اﻗﺻﺎء ﻧﻘﺎط دﻧﯾﺎ ﺳﺑب آﺷﻧﺎﯾﯽ ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻓرھﻧﮓ و
داﺷﺗﮫ ھﺎی ھﻧری – ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻧﯾز ﻣﯽ ﮔردد .
 ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑوﺟود آﻣد
ﺷﺎﯾد ﺑﺗوان ﺗوﻟد ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ را از زﻣﺎﻧﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ھﺎی اوﻟﯾﮫ ﺑرای رﻓﻊ ﻧﯾﺎزھﺎی زﻧدﮔﯽ ﺧود و زﻧده
ﻣﺎﻧدن ) ﺷﮑﺎر ﺣﯾواﻧﺎت ( ﻣﺟﺑور ﺷدﻧد ﺑﮫ ﺳﻧﮓ ھﺎ ﺣﺎﻟت دھﻧد و از آن ﺳﻧﮓ ھﺎی ﺳﺧت و ﺑﯽ ﺟﺎن اﺑزاری
ﺗﯾز و ﺑرﻧده ﺑﺳﺎزﻧد .
ﭘس ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻓرﺿﯾﮫ ﭼﻧﯾن اﺳﺗﻧﺑﺎط ﮐرد ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ذاﺗﺎ ٌ ﻣوﺟودي ﺻﻧﻌﺗﮕر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
و ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ ﮐﮫ ﺑر روی اﺟﺳﺎم ﺻورت ﻣﯽ داده ﻧﮫ از روی ﻏرﯾزه ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﻓﮑر و آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﺑرای رﻓﻊ
ﻧﯾﺎزھﺎﯾﺷﺎن ﺑوده اﺳت .
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ھر ﭼﻧد ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻗدرت ﺗﻔﮑر ﻣﺣدودی ﮐﮫ آن اﻧﺳﺎن ھﺎ داﺷﺗﻧد ﻗرن ھﺎ و ﻗرن ھﺎ طول ﮐﺷﯾد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد
اﺑزاری ﺑﺳﺎزﻧد ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر و ﺑﮭﺗر ﻧﯾﺎزھﺎﯾﺷﺎن را ﺑرآورده ﺳﺎزد .
اﻟﺑﺗﮫ ھر ﭼﻧد ﺗﻐﯾﯾر اﺟﺳﺎم ﺑرای رﻓﻊ ﻧﯾﺎزھﺎی زﻧدﮔﯽ ) ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﺻﻧﻌت ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ( ﺑﮫ ﺻورت
آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺻورت ﻣﯽ ﮔرﻓت اﻣﺎ اﯾﺟﺎد ھﻧر ﺑر روی آن اﺑزار ﭼﯾزی ﺟز ﯾﮏ اﺣﺳﺎس ﻏرﯾزی ﻧﺑود .
ﭼرا ﮐﮫ ھﻧر در ذات اﻧﺳﺎن ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت و اﻧﺳﺎن ھﺎ زﯾﺑﺎﯾﯽ را دوﺳت دارﻧد و ھﻧر زﯾﺑﺎﯾﯽ ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد .
ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﻧﺳﺎن ھﺎی اوﻟﯾﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ داﺷﺗن ھﻧر در ذات ﺧود  ،ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻧدی ﺑﮫ زﯾﺑﺎﯾﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن زﻣﺎن
ﮐﺎﻓﯽ  ،ﺗﻔﮑرات و اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﺧود را ﮐﮫ ﺑرﮔرﻓﺗﮫ از اﻋﺗﻘﺎدات و ﻧوع اﺟﺗﻣﺎع و زﻧدﮔﯾﺷﺎن ﺑود ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ
ھﻧری ﺑر روی اﺟﺳﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻧظوری ﺧﺎص ﺗﻐﯾﯾر ﺷﮑل داده ﺑودﻧداﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﻧﻣودﻧد .
و ﺷﺎﯾد ﻣﺷﺎھده ﺗرﮐﯾب ھﻧر و ﺻﻧﻌت در ﺑﯾﺷﺗر دﺳت ﺳﺎﺧﺗﮫ ھﺎی ﺑﺷر ﺳﺑب ﮔردﯾده ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ آن
ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ھﻧر و ﺻﻧﻌت دو ﭘدﯾده ﺗرﮐﯾﺑﯽ ھم زﻣﺎن و ھم زاد ھﺳﺗﻧد .
ھر ﭼﻧد اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺗﺎ ﺣدودی ﻗﺎﺑل ﺗﺎﻣل و ﺗﻌﻣق اﺳت ﭼرا ﮐﮫ اﻧﺳﺎن اﺑﺗدا ﺑرای رﻓﻊ ﻧﯾﺎزھﺎی زﻧدﮔﯽ ﺧود ﺑﺎ
ﺳﺎﺧت اﺑزاری ﺻﻧﻌﺗﮕر ﮔردﯾد و ﺳﭘس ﺑدﻟﯾل ﻋﻼﻗﮫ ﺑﮫ زﯾﺑﺎﯾﯽ ھﺎ و ﺑروز دادن اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎﯾش ﺑﺎ ﺧﻠق ھﻧر ﺑر
روی آن اﺑزار ھﻧرﻣﻧد ﮔردﯾد .
 ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺣﺻوﻻت ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ در ﺑﯾن ﻣردم
ﻣﺣﺻوﻻت ﺻﻧﺎﯾﻊ در ھﻣﮫ ادوار ﭼﮫ از ﻧظر ﮐﺎرﺑردی و ﭼﮫ از ﻧظر ھﻧری از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ در ﺑﯾن ﻣردم
ﺑرﺧوردار ﺑوده اﺳت .
ﭼرا ﮐﮫ اﯾن ﻣﺣﺻوﻻت ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ رﻓﻊ ﮐﻧﻧده ﺑﺧش ﻣﮭﻣﯽ از ﻧﯾﺎزھﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﺑردی زﻧدﮔﯽ ﻣردم ﺑوده اﻧد
ﺑﻠﮑﮫ از ﻧظر روﺣﯽ و اﺣﺳﺎﺳﯽ ھم ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ھﺎ ﮐﻣﮏ ﮐرده اﻧد .
و ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ اﯾن دو ﻣﮭم از وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﻣﺣﺻوﻻت ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺑﻠﮑﮫ اﯾن ﻣﺣﺻوﻻت ﺑدﻟﯾل ﺑﺎر ھﻧری
– ﮐﺎرﺑردی ﺧﺎص و ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓردی ﮐﮫ داﺷﺗﮫ اﻧد ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﺑﮫ ﻣردم و ﻣﻧطﻘﮫ ھﺎ ھوﯾت ﻣﯽ ﺑﺧﺷﯾدﻧد .
ﻣﺛﻼ ً ﯾﮏ ﮐﺎﻻی ﮐوﭼﮏ ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت در طﯽ زﻣﺎن ُﻣﻌرف ﻓرھﻧﮓ و ھﻧر ﯾﮏ ﻗوم  ،ﻣﻧطﻘﮫ و ﯾﺎ
ﮐﺷور ﮔردد .
ﺣﺗﯽ ﺑرﺧﯽ از ﻣﺣﺻوﻻت ﻣﺎﻧﻧد ﮔﻠﯾم  ،ﻗﺎﻟﯽ  ،ﻣﻌرق  ،ﻣﻧﺑت  ،ﻗﻠﻣزﻧﯽ و  ...ﮐﮫ در ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﻧﺎطق و
ﮐﺷورھﺎ ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺷوﻧد و از ﻧظر ﻣواد و ﻣراﺣل ﺳﺎﺧت دﻗﯾﻘﺎ ً و ﯾﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺷﺑﯾﮫ ھم ھﺳﺗﻧد اﻣﺎ ﺑﮫ ﺳﺑب ﺑﮭره
ﮔﯾری از طرح ھﺎ و ﻧﻘوش ﺧﺎص ﺧود ھر ﮐدام ﻣﻌرف ﻣردم و ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺧﺎص ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .
ﻣﺛل  :ﮔﻠﯾم ﻗﺷﻘﺎﯾﯽ – ﺷﯾﺷﮫ وﻧﯾزی –

ﻗﺎﻟﯽ اﯾراﻧﯽ – ﻣﻧﺑت آﺑﺎده –

ﺧﺎﺗم ﺷﯾراز – اﺑرﯾﺷم ﭼﯾﻧﯽ – ﺷﺎل

ﮐﺷﻣﯾریو ...
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اﻣﺎ ﮔذﺷت زﻣﺎن و ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ ﮐﮫ در ﺟواﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﯾﺟﺎد ﮔردﯾد ﺳﺑب ﺷد ﺗﺎ ﺑرﺧﯽ از ﻣﺣﺻوﻻت ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ
ﺑﮫ ﻓراﻣوﺷﯽ ﺳﭘرده ﺷده و ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر ﻣﺟﺑور ﺑﮫ طﯽ ﻧﻣودن اﯾن راه ﮔردﻧد .
اﻣﺎ ﻋواﻣل اﯾن ﺗﻐﯾﯾرات ﭼﮫ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﺑودﻧد ؟
از ﻣﮭم ﺗرﯾن ﻋواﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺳﺑب اﯾن اﺗﻔﺎﻗﺎت ﮔردﯾده اﻧدﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ورود ﺗﮑﻧوﻟوژی  ،ﺗﻐﯾﯾر ﺳﻼﯾق ﻣردم )
ﺧﺻوﺻﺎ ً ﺟواﻧﺎن ( و ﻣد ﮔراﺋﯽ اﺷﺎره ﻧﻣود .
اﻣروزه ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﭘﯾﺷرﻓت زﯾﺎدی ﮐﮫ در ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺳﺑب ﺷده ﮐﺎﻻھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ
ھم ﻣﺗﻧوع ﺗر ھﺳﺗﻧد و ھم از ﻧظر ﻗﯾﻣت ﻣﻧﺎﺳب ﺗر ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﮐﺎﻻھﺎی ﺳﻧﺗﯽ ﮔردﻧد .
ھر ﭼﻧد اﯾن ﮐﺎﻻھﺎ دﯾﮕر دارای آن ﺑﺎر ھﻧری ﮐﮫ ﺑرﮔرﻓﺗﮫ از ﺗﻔﮑرات و اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﺳﺎزﻧده اﺳت ﻧدارد و
ﻣﺣﺻوﻻت ﺑﮫ ﺻورت ﺳری و دﻗﯾﻘﺎ ً ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﺗوﺳط ﻣﺎﺷﯾن ھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺷوﻧد .
ﺗﻐﯾﯾر در ﺳﻼﯾق ﻣردم و ﻣد ﮔراﺋﯽ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از دﺳت آوردھﺎی ﺑﺷر ﺧﺻوﺻﺎ ً در ﭼﻧد ﺻده اﺧﯾر ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد ﺳﺑب ﮔردﯾده ﺗﺎ ﻧﮕرش ھﺎ ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﮐﺎﻻھﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﺑد و ﻣﺻرف ﮐﻧﻧده ﻣﺣﺻوﻻﺗﯽ ﮔردﻧد ﮐﮫ
ﺻﻧﻌت ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده آن اﺳت .
 ﺗﻌﺎرﯾﻔﯽ از ھﻧرھﺎی ﺳﻧﺗﯽ و ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ ﻣﻧﺳوخ ﺷده – در ﺣﺎل ﻣﻧﺳوخ ﺷدن و راﯾﺞ ) ﻓﻌﺎل (
اﻣﺎ ﺑﺑﯾﻧﯾم واﻗﻌﺎ ً ﭼﮫ ﻣﺣﺻوﻻﺗﯽ را ﻣﯽ ﺗوان ﺟزو ھﻧرھﺎی ﺳﻧﺗﯽ و ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ ﻣﻧﺳوخ ﺷده – در ﺣﺎل
ﻣﻧﺳوخ ﺷدن و راﯾﺞ داﻧﺳت .
ﺻﺎﺣب ﻧظرھﺎ دارای دﯾدﮔﺎه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ در اﯾن ﺑﺎره ھﺳﺗﻧد .
ﺑرﺧﯽ از آﻧﮭﺎ ﻣﺑﻧﺎ را ﺗﻌداد ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی ﻓﻌﺎل ﻣﯽ داﻧﻧد  ،ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر ﺗﻌداد ﺻﻧﻌﺗﮕران ﻓﻌﺎل و ﺑرﺧﯽ ﺗﻌداد
ﺗوﻟﯾدات .
اﻣﺎ ﻧﮑﺗﮫ ﻣﮭم و ﺣﺎﺋز اھﻣﯾت آن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم اﯾن ﺗﻌﺎرﯾف را ﺑرای ﮐل ﻣﻧﺎطق ﯾﮏ ﮐﺷور در ﻧظر
ﺑﮕﯾرﯾم و ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﻧﮕﺎھﯽ ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺑﮫ آن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم .
ﻣﺛﻼ ً زﻣﺎﻧﯽ ھﻧر ﻣﯾﻧﺎ ﮐﺎری در ﺷﯾراز ﺑﺳﯾﺎر راﯾﺞ ﺑود اﻣﺎ اﮐﻧون ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﺻﻧﻌﺗﮕر در اﯾن ھﻧر زﯾﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﻧدارد در ﻋوض ﺻﻧﻌﺗﮕران ﺑﺳﯾﺎری در اﯾن ھﻧر در اﺻﻔﮭﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
ﯾﻌﻧﯽ ھﻧری ﮐﮫ در ﺷﯾراز ﻣﻧﺳوخ ﺷده در اﺻﻔﮭﺎن ﺟزو ھﻧرھﺎی ﻓﻌﺎل و راﯾﺞ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﮔردد .
اﻣﺎ ﻣﺣﺻوﻻﺗﯽ ھم ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﮔذﺷﺗﮫ در ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﻧﺎطق راﯾﺞ ﺑوده اﻧد اﻣﺎ اﮐﻧون در ﮐل ﮐﺷور ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﺷﺎن
از ﺑﯾن رﻓﺗﮫ ﻣﺛل ﺷﻣﺷﯾر ﺳﺎزی ﯾﺎ ﻗﻔل ﺳﺎزی.
و ﯾﺎ ھﻧردواﺗﮕری ﮐﮫ در ﮔذﺷﺗﮫ ﺟزو رﺷﺗﮫ ھﺎی راﯾﺞ اﺳﺗﺎن ﻓﺎرس ) ﺧﺻوﺻﺎ ً ﺷﯾراز ( ﺑوده اﻣروزه ﺗﻧﮭﺎ
ﻣﺣدودی ﺻﻧﻌﺗﮕر آن ھم ﺑرﺧﯽ ﻣواﻗﻊ و ﺑر ﺣﺳب ﺷﻔﺎرﺷﺎﺗﯽ ﮐﮫ دارﻧد در اﯾن رﺷﺗﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
ﺑﺎ اﯾن ﺗﻔﺎﺻﯾل ﻣﯽ ﺗوان ﺗﻌﺎرﯾف را ﭼﻧﯾن ﻋﻧوان ﻧﻣود :
15

 ﻣﻧﺳوخ ﺷده ) از ﺑﯾن رﻓﺗﮫ ( :ﺑﮫ آن دﺳﺗﮫ از ﻛﺎﻻھﺎ ) ﯾﺎ رﺷﺗﮫ ھﺎی ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ ( ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻧوع ﻛﺎرﺑردﺷﺎن در ﮔذﺷﺗﮫ و ﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻣده ای ﮐﮫ از ﻧظر ﺗﻛﻧوﻟوژي و ﻓن آوري ھﺎي
ﻣﺗﻌددي ﻛﮫ در زﻧدﮔﻲ اﻣروزي ﺑوﺟود آﻣده ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ دﯾﮕرھﯾﭻ ﺻﻧﻌﺗﮕري ﺑﮫ ﺗوﻟﯾد آن ﻣﺑﺎدرت ﻧﻣﯽ
ورزد ﺑﻠﻛﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎھﻲ در ﺑﯾن ﻣردم ﻧﯾز ﻧدارﻧد .
ﭼون  :ﺷﻣﺷﯾر ﺳﺎزي  ،ﻗﻔل ﺳﺎزي و  ...ﺑﮫ اﯾن ﻧوع ﺗوﻟﯾدات  ،ﺗوﻟﯾدات از ﺑﯾن رﻓﺗﮫ ﯾﺎ ﻣﻧﺳوخ ﺷده
ﻣﻲ ﮔوﯾﻧد .
 در ﺣﺎل ﻣﻧﺳوخ ﺷدن ) ﻧﯾﻣﮫ ﻓﻌﺎل (  :ﻛﺎﻻھﺎﯾﻲ ھﺳﺗﻧد ﻛﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺗﻐﯾﯾر ﺳﻼﯾق و ﺷﯾوه زﻧدﮔﻲ ﻣردم
ﺗوﻟﯾد آﻧﮭﺎ ﯾﺎ ﻛم ﺷده و ﯾﺎ اﯾﻧﻛﮫ ﺗﻐﯾﯾراﺗﻲ در ﻣواد ﻣﺻرﻓﯽ آﻧﮭﺎ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ واز ﻣواد ﺳﻧﺗﻲ در
ﺳﺎﺧت آﻧﮭﺎ ﮐﻣﺗراﺳﺗﻔﺎده ﻣﻲ ﮔردد و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺑﺎرﺗﻲ ﻣﻲ ﺗوان ﮔﻔت از ﺣﺎﻟت ﻛﺎﻻي ﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻌﺎل ﺑﮫ
ﻛﺎﻻي ﻣوردی و ﺗزﯾﯾﻧﻲ ﺗﺑدﯾل ﺷده اﻧد .
ﻣﺎﻧﻧد  :دوﻟﭼﮫ و ...

 راﯾﺞ ) ﻓﻌﺎل (  :ﻛﺎﻻھﺎي راﯾﺞ ﻛﺎﻻھﺎﯾﻲ ھﺳﺗﻧد ﻛﮫ ھﻧوز ﺑﺧﺷﻲ از ﻧﯾﺎز ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽ ﮐﻧﻧدو
ﺟزو ﻛﺎﻻھﺎي ﻣﺻرﻓﻲ ﻣﺣﺳوب ﻣﻲ ﮔردﻧد ﻟذا داراي ﺗوﻟﯾد اﻧﺑوه ﺑوده و از ﺑﺎزار ﻓروش ﺧوﺑﻲ ھم
ﺑرﺧوردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻧد .
ﻣﺎﻧﻧد :ﻗﺎﻟﻲ  ،ﮔﻠﯾم  ،ﺧﺎﺗم  ،ﮐﺎﺷﯽ ھﻔت رﻧﮓ  ،ﻗﻠﻣزﻧﯽ  ،ﻣﻌرق  ،ﻣﻧﺑتو ...
 اﻟﺑﺗﮫ ﺑرﺧﻲ از ﻛﺎﻻھﺎ ھر ﭼﻧد ﻣورد ﻧﯾﺎز ﻣردم ﻋﺎدي ﻧﺑوده و ﺷﺎﯾد در ﺑﺎزار ھم ﻣوﺟود ﻧﺑﺎﺷﻧد وﻟﻲ ﺑﺎ
ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺻرف و ﻛﺎرﺑرد آﻧﮭﺎ در اﻣﺎﮐن ﺗﺎرﯾﺧﻲ و ﺟﮭت ﻣرﻣت آﺛﺎر ،ﺑﺻورت ﺳﻔﺎرﺷﻲ ﺗوﻟﯾد ﻣﻲ
ﮔردﻧد ﻛﮫ اﯾن ﻧوع ﺗوﻟﯾدات ﻧﯾز در ﮔروه ﻛﺎﻻھﺎي راﯾﺞ ﻗرار ﻣﻲ ﮔﯾرﻧد .
ﻣﺎﻧﻧد  :ﻣﻘرﻧس ﻛﺎري  ،رﺳﻣﻲ ﺑﻧدي  ،ﮔره ﭼﯾﻧﻲ و . ...
 طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻧوع و ﺗﻌدد ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد ﻣﺣﺻوﻻت ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ ﺑرای ﺗﻔﮑﯾﮏ و ﻣﺷﺧص ﮐردن آﻧﮭﺎ  ،روش
طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت .
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در اﯾن روش آن دﺳﺗﮫ از ﻣﺣﺻوﻻﺗﯽ ﮐﮫ از ﻧظر ﻣواد اوﻟﯾﮫ ﯾﺎ ﻧﺣوه ﺗوﻟﯾدﺷﺎن ﺷﺑﯾﮫ ھم ھﺳﺗﻧد در ﯾﮏ طﺑﻘﮫ
ﻗرار ﮔﯾرﻧد .
اﯾن طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﺳﺑب ﮔردﯾده ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻌداد زﯾﺎد رﺷﺗﮫ ھﺎ و ﻣﺣﺻوﻻت ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ ﺑراﺣﺗﯽ ﺑﺗوان آﻧﮭﺎ
را از ﯾﮑدﯾﮕر ﺗﻔﮑﯾﮏ و ﺟدا ﻧﻣود .
ﻣﺛﻼ ً:
ﻣﺣﺻوﻻﺗﯽ ھﻣﭼون ﻗﺎﻟﯽ  ،ﮔﻠﯾم  ،ﮔﺑﮫ و  ...ﮐﮫ ﺑﺎﻓت آﻧﮭﺎ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ اﺑزاری ) ﭼﮭﺎر ﭼوﺑﮫ ای ( ﭼوﺑﯽ ﯾﺎ ﻓﻠزی
ﺑﮫ ﻧﺎم دار ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد در طﺑﻘﮫ ﺑﺎﻓﺗﮫ ھﺎی داری ﻗرار داده ﺷده اﻧد .
و ﯾﺎ ﻣﺣﺻوﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺗرﻣﮫ  ،داراﺋﯽ  ،ﺷﺎل و  ...ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﺑﺎﻓﻧدﮔﯽ ﺑﺎﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد در طﺑﻘﮫ
ﻧﺳﺎﺟﯽ ﺳﻧﺗﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .
ھﻧرھﺎی ﺧﺎﺗم ﺳﺎزی  ،ﻣﻌرق ﭼوب  ،ﻣﻧﺑت ﺳﻧﺗﯽ  ،ﻣﺷﺑﮏ ﭼوب و  ...ﮐﮫ ﻣواد اوﻟﯾﮫ اﺻﻠﯽ ھﻣﮫ اﯾن رﺷﺗﮫ ھﺎ
ﭼوب ﻣﯽ ﺑﺎﺷد در طﺑﻘﮫ ھﻧرھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﭼوب ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد .
 ﮔروه ﺑﻧدی ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ
در ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﺣﺻوﻻت ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ را ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧوع ﮐﺎرﺑری آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺳﮫ دﺳﺗﮫ ھﻧری  ،ﻣﺻرﻓﯽ و ھﻧری –
ﻣﺻرﻓﯽ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﮐردﻧد .
آﻧﮭﺎ ﺗوﻟﯾداﺗﯽ را ﮐﮫ ﺻرﻓﺎ ً ﺟﻧﺑﮫ ﺗزﯾﯾﻧﯽ و ھﻧری داﺷﺗﻧد و ھﯾﭻ ﮐﺎرﺑرد ﻣﺻرﻓﯽ ﻧداﺷﺗﻧد ﺟزو ﮔروه
ﻣﺣﺻوﻻت ھﻧری ﻗﻠﻣداد ﻣﯽ ﮐردﻧد .
ﻣﺎﻧﻧد :اﻧواع اﺷﯾﺎء ﺗزﺋﯾﻧﻲ ﺣﺟﻣﻲ و ﺗﺻوﯾري  ،ﻧﻘﺎﺷﻲ و ﻣﯾﻧﯾﺎﺗور  ،ﺧط و ﻛﺗﺎﺑت و ...
و ﺗوﻟﯾداﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻧظور رﻓﻊ ﻧﯾﺎزھﺎي روزﻣره زﻧدﮔﻲ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﻲ ﺷدﻧد ﺟزو ﮔروه ﻣﺻرﻓﯽ ﻗرار ﻣﯽ
ﮔرﻓﺗﻧد .
ﻣﺎﻧﻧد  :اﻧواع ﻣﺣﺻوﻻت ﺳﻔﺎﻟﻲ  ،اﻧواع ﺑﺎﻓﺗﻧﻲ  ،ﻣﺻﻧوﻋﺎت ﺣﺻﯾري و ...
و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺗوﻟﯾداﺗﯽ ﻛﮫ ﻋﻼوه ﺑر داﺷﺗن ﺟﻠوه ھﺎو ارزش ھﺎي ھﻧري داراي ﺟﻧﺑﮫ ﻣﺻرﻓﻲ و ﻛﺎرﺑردي ﻧﯾز ﺑودﻧد
ﺑﻌﻧوان ﮐﺎﻻھﺎی ھﻧری – ﻣﺻرﻓﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد .
ﻣﺛل  :ﻓرش  ،ﮔﻠﯾم  ،اﻧواع ﺳوزﻧدوزي ھﺎ  ،ﻣﺻﻧوﻋﺎت ﺷﯾﺷﮫ اي  ،ﺳراﻣﯾﻛﻲ و ﻓﻠزي و ...
اﻣﺎ اﻣروزه ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ ﮐﮫ در ﺟواﻣﻊ ﺑوﺟود آﻣده و ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﻓﺗن ﺳﻼﯾق ﻣردم ) ﺧﺻوﺻﺎ ً ﺟواﻧﺎن ( دﯾﮕر ﻧﻣﯽ
ﺗوان اﯾن ﮔروه ﺑﻧدی را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ اﺻل ﭘذﯾرﻓت .
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ اﻣروزه در ﺑﺳﯾﺎری از اﻣﺎﮐن و ﻣﻧﺎزل ﺷﺎھد ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺎﻻھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ آن دﯾدﮔﺎه ﺻرﻓﺎ ً ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﮐﺎﻻھﺎی ﻣﺻرﻓﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮔرده اﻧد  ،ﺑﻌﻧوان ﮐﺎﻻھﺎی ﺗزﯾﯾﻧﯽ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .
ھﻣﭼون ﺗزﯾﯾن ﮐردن اﻣﺎﮐن ﺑﺎ ﻣﺣﺻوﻻﺗﯽ ﭼون دوﻟﭼﮫ  ،ﺣﺻﯾر  ،آﻓﺗﺎﺑﮫ و ﻟﮕن و . ...
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اﻣروزه ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺎھﯾت ﻣﺣﺻوﻻت ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﮔروه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی ﻧﻣوده اﻧد و ھر
ﮔروه دارای ﭼﻧدﯾن رﺷﺗﮫ و ھر رﺷﺗﮫ از ﭼﻧدﯾن زﯾر رﺷﺗﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﺳت .
ﻣﺑﻧﺎی اﯾن ﮔروه ﺑﻧدی دﻗﯾﻘﺎ ً ﻣﻧطﺑق ﺑﺎ ﺷراﯾط و دﯾدﮔﺎھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ در طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﻣﻧظور ﮔردﯾده .
ﻣﺛﻼ ً :
ﺑﺎﻓﺗﮫ ھﺎی داری و ﻏﯾر داری ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﮔروه ﻣﺣﺳوب ﮔردﯾده اﻧد.
و ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎﻓﯽ – ﮔﻠﯾم ﺑﺎﻓﯽ – ﺷﯾﺷﮫ درﻣﮫ ﺑﺎﻓﯽ – ﻧﻣد ﻣﺎﻟﯽ و  ....ﺑﮫ ﻋﻧوان رﺷﺗﮫ ھﺎی آن ﮔروه
و ﭼﻧﺗﮫ ﺑﺎﻓﯽ  ،ﮔﺑﮫ ﺑﺎﻓﯽ  ،ﻧﻣﮑدان ﺑﺎﻓﯽ و  ...زﯾر رﺷﺗﮫ ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎﻓﯽ
ﭘﻼس ﺑﺎﻓﯽ  ،ﭼﻧﺗﮫ ﺑﺎﻓﯽ  ،رﻧد ﺑﺎﻓﯽ  ،ورﻧﯽ ﺑﺎﻓﯽ و  ...زﯾر رﺷﺗﮫ ﮔﻠﯾم ﺑﺎﻓﯽ
و ﮐﻼه ﻣﺎﻟﯽ و ﺗوﻟﯾدات ﻧﻣدی زﯾر رﺷﺗﮫ ﻧﻣد ﻣﺎﻟﯽ ﻗرار دارﻧد .
 ﻣﮭم ﺗرﯾن ﻣواﻧﻊ ﺗوﺳﻌﮫ و ﺗﺎﺛﯾرﮔذاری ﺗوﻟﯾدات ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ در اﻗﺗﺻﺎد ﮐﻼن ﮐﺷورھﺎ
) ﺧﺻوﺻﺎ ً ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ﺳوم (
اﻣﺎ ﭼرا ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﻣﺣﺳﻧﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺣﺻوﻻت ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ دارﻧد و ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺷورھﺎ ﺧﺻوﺻﺎ ً ﮐﺷورھﺎی
ﺟﮭﺎن ﺳوم ﺑﺎ داﺷﺗن ﻗﺷرﻋظﯾم ﺻﻧﻌﺗﮕر و اﻧﺑوه ای از اﯾن ﺗوﻟﯾدات ھرﮔز ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ اﻧد ﺑﮭره ﮔﯾری ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ از
آﻧﮭﺎ داﺷﺗﮫ و اﻗﺗﺻﺎد ﺧود را روﻧق و ﺑﮭﺑود ﺑﺧﺷﻧد .
ﺑرای ﭘﯽ ﺑردن ﺑﮫ ﻋﻠل اﯾن ﻋدم ﺗﺎﺛﯾری ﮔذاری در ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ﺳوم و ﮐم ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺑﮫ ﭼﻧد
ﻓﺎﮐﺗور ﻣﮭم اﺷﺎره ﻧﻣود .
 -1ﻛوﭼﻛﻲ و ﭘراﻛﻧدﮔﻲ واﺣدھﺎي ﺗوﻟﯾدي و ﻣﺷﻛل رﺳﺎﻧدن ﺧدﻣﺎت ﺑﮫ آﻧﮭﺎ .
ﮐوﭼﮑﯽ ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎ ی ﺗوﻟﯾدی ) ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺳﯾﺎری از اﯾن ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎ ﺧﺎﻧﮕﯽ ھﺳﺗﻧد و ﺗوﻟﯾدات در ﺧﺎﻧﮫ
ھﺎ ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد ( و ﭘراﮐﻧدﮔﯽ آﻧﮭﺎ ) ﻧظر ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺳﯾﺎری از اﯾن ﻣﺣﺻوﻻت در روﺳﺗﺎھﺎ و ﻣﻧﺎطق
ﻋﺷﺎﯾری ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺷوﻧد ( ﻟذا ﻧﺑود ﯾﮏ اﻧﺳﺟﺎم ﻣﻧظم ﺟﮭت ﺗوﻟﯾد  ،ﺟﻣﻊ آوری  ،ﻋرﺿﮫ و ﻓروش از
ﻣﻌظﻼﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺻﻧﻌﺗﮕران در اﯾن ﮐﺷورھﺎ ﺑﺎ آن دﺳت ﺑﮕرﯾﺑﺎن ھﺳﺗﻧد .
 -2ﺿﻌف ﺑﻧﯾﮫ ي ﻣﺎﻟﻲ ﺻﻧﻌﺗﮕران و دﺧﺎﻟت واﺳطﮫ ھﺎ .
ﺿﻌف ﺑﻧﯾﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺻﻧﻌﺗﮕران ﻣﺣﺻوﻻت ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ و ﻧﺎﺗواﻧﯽ آﻧﮭﺎ در داﺷﺗن ارﺗﺑﺎط ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ ﺑﺎزار
ﻓروش ) ﺑدﻟﯾل ﺑُﻌد ﻣﺳﺎﻓت و ﺿﻌف ﻣﺎﻟﯽ ( ﺳﺑب ﮔردﯾده ﺗﺎ واﺳطﮫ ھﺎ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻧﻘش را در ﮐﺳب درآﻣد داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد و ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ﮐﻣﺗرﯾن ﺑﮭره را از زﺣﻣﺎت ﺧود ﮐﺳب ﻧﻣﺎﯾد .
 -3ﻋدم آﮔﺎھﻲ و اطﻼع ﺻﻧﻌﺗﮕران از ﺷﯾوه ھﺎي ﺟدﯾد ﺗوﻟﯾد و ﺳﻠﯾﻘﮫ ي ﻣﺗﻌدد ﻣﺻرف ﻛﻧﻧدﮔﺎن .
ﭘراﮐﻧدﮔﯽ و دوری ﻣراﮐز ﺗوﻟﯾد از ﺑﺎزارھﺎی ھدف و ھﻣﭼﻧﯾن ﻧوع زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﯾن ﺻﻧﻌﺗﮕران ﺳﺑب
ﮔردﯾده ﺗﺎ ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﮐﻣﺗر در ﺟرﯾﺎن ﺳﻼﯾق ﻣﺷﺗرﯾﺎن و ﺗﻐﯾﯾرات ﺑﺎزار ﻗرار ﮔﯾرﻧد و ﻧﺗواﻧﻧد ﻣﺣﺻوﻻت
ﻣورد ﻧﯾﺎز ﻣﺷﺗرﯾﺎن را ﺗﮭﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد .
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 -4ﻋدم ﻧوآوري .
ﺗﻐﯾﯾر ﺳﻼﯾق ﻣردم ﺑﺎﻋث ﺷده ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺎﻻھﺎﯾﯽ ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﮐﺎرﺑرد را داﺷﺗﻧد دﯾﮕر ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده
ﻗرار ﻧﮕﯾرﻧد و ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧوآوری ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ در آﻧﮭﺎ داده ﺷود ﺗﺎ دوﺑﺎره ﻣورد اﺳﺗﻘﺑﺎل و ﻣﺻرف ﻗرار
ﮔﯾرﻧد ﮐﮫ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﮫ دﻻﯾل ذﮐر ﺷده ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﻧوآوری در اﯾن ﺗوﻟﯾدات ﺻورت ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرد و ﯾﺎ ﺑﻧدرت اﻧﺟﺎم
ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ اﯾن ﻣﯾزان ﮐم ھم ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد در ﺑﺎزار رﻗﺎﺑت ﺑﺎ ﻣﺻﻧوﻋﺎت ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻣﺛﻣرﺛﻣر ﺑﺎﺷد .
 -5ﻋدم آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﯾوه ھﺎی ﻣدرن ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ .
ﻋدم آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻣﺣﺻوﻻت ﺑﮫ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﻣدرن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺳﺑب ﻣﯽ
ﮔردد اﯾن ﮐﺎﻻھﺎ از ﭼرﺧﮫ ﻣﻌرﻓﯽ ﺧﺎرج ﺑﻣﺎﻧﻧد .
 -6رﻗﺎﺑت ﺷدﯾد ﻣﺻﻧوﻋﺎت ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺻﻧﻌﺗﯽ ) ﺑﮫ وﯾژه ﻣﺻرﻓﻲ ( .
در اﯾن ﻣﯾﺎن رﻗﺑﺎی ﺟدﯾد ﮐﮫ ھﻣﺎﻧﺎ ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺻﻧﻌﺗﯽ ھﺳﺗﻧد ﺑﺎ ﺑﮭره ﮔﯾری از داﻧش روز ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و
ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﻧد ﺑﯾﺷﺗر ﺳﮭم ﺑﺎزارھﺎی ھدف را از آن ﺧود ﺳﺎزﻧﻧد .
 -7ﻣوازی ﮐﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی دوﻟﺗﯽ و ﺳﯾﺎﺳت ﮔذاري ھﺎی ﺷﺧﺻﻲ .
ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﻣﻌظﻼﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺣﺻوﻻت ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ ﺑﺎ آن ﻣواﺟﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﻣوازی ﮐﺎری ﺑرﺧﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن
ھﺎی دوﻟﺗﯽ در اﻣر ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ و اﺗﺧﺎذ ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﺑدون داﺷﺗن ﺗﺧﺻص ﻻزم و ﮐﺎﻓﯽ در اﯾن اﻣور
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
اﻣﺎ راه ﮐﺎر ﭼﯾﺳت ؟
ﺷﺎﯾد ﺗﻧﮭﺎ و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﮭﺗرﯾن راه ھﺎی ﻧﺟﺎت دادن اﯾن ﻣﺣﺻوﻻت و ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن آﻧﮭﺎ و ﺑﮫ ﺗﺑﻊ ﮐﻣﮏ ﺑﮫ
اﻗﺗﺻﺎد ﺧﯾل ﻋظﯾﻣﯽ از ﺧﺎﻧواده ھﺎ و ھﻣﭼﻧﯾن دوﻟت آن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ :
 -1دوﻟت و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی دوﻟﺗﯽ ﻧﻘش و دﺧﺎﻟت ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺧود را در اﯾن ﻋرﺻﮫ ﮐم ﻧﻣوده و در ﻋوض
ﺗﻼش ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ ﺑدور از ھرﮔوﻧﮫ ﺑروﮐراﺳﯽ اﺿﺎﻓﯽ و دﺳت و ﭘﺎ ﮔﯾر اﻣﮑﺎن اﯾﺟﺎد
ﯾﮏ اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﯾﺎ ﺻﻧف ﻗوی را ﻓراھم ﻧﻣﺎﯾد .
 -2دوﻟت و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی دوﻟﺗﯽ ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ دادن ﺑﮫ ﺻﻧﻌﺗﮕران و ﺗﺳﮭﯾل ﻧﻣودن اﻣور اداری ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ
ﮐﻠﯾﮫ ﺻﻧﻌﺗﮕران راﻏب ﺑﮫ اﯾﺟﺎد ﺗﻌﺎوﻧﯽ ھﺎﯾﯽ ﭼﻧد ﻣﻧظوره ) ﺗﮭﯾﮫ  ،ﺗوﻟﯾد و ﻓروش ( ﮔردﻧد .
 -3ﺗﻼش در آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺗن ﺗﻌﺎوﻧﯽ ھﺎ از ﻓواﯾد زﯾر ﭼﺗر ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﯾﺎ ﺻﻧف ﻗرار ﮔرﻓﺗن .
 -4دوﻟت و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی دوﻟﺗﯽ در اﻣر آﻣوزش اﺻوﻟﯽ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﯾﺎ ﺻﻧف
را ﺣﻣﺎﯾت ﻧﻣﺎﯾد .
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ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ اﯾن ﻣﮭم ﮐﮫ در ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺷورھﺎ ﺑر روی ﮐﺎﻏذ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده و ﺑﮫ ﺻورت ﻗﺎﻧون درآﻣده وﻟﯽ در
ﻋﻣل ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﻓﺗﮫ  ،اﺟراﯾﯽ ﮔردد ﻣﯽ ﺗوان اﻣﯾد داﺷت ﮐﮫ ﮔره ﺑزرﮔﯽ از زﻧدﮔﯽ اﯾن ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن و اﻗﺗﺻﺎد
ﮐﺷورھﺎ ﺑﺎز ﮔردد .
وظﺎﯾف دوﻟت :
 ﺗﺳرﯾﻊ روﻧد ﺗﺎﺳﯾس ﺗﻌﺎوﻧﯽ  ،اﺗﺣﺎدﯾﮫ و ﺻﻧف .
 ﮐﻣﮏ ﺑﮫ آﻣوزش ﺻﺣﯾﺢ و اﺻوﻟﯽ ﺑﮫ ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن .
 آﻣوزش ﺻﺣﯾﺢ ﺑﮫ ﺻﻧﻌﺗﮕران در راﺳﺗﺎی ﻣزاﯾﺎ و ﻣﺣﺳﻧﺎت ﺗﻌﺎوﻧﯽ ھﺎ .
 ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺷﻧﺎﺧت ﺑﺎزارھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎ .
 ﮐﻣﮏ ﺑﮫ اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎ در ﺗﮭﯾﮫ ﻣواد اوﻟﯾﮫ و اﺑزار ﻣورد ﻧﯾﺎز .
وظﺎﯾف اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎ :
 ھداﯾت ﺻﻧﻌﺗﮕران ﺑﮫ اﯾﺟﺎد ﺗﻌﺎوﻧﯽ .
 ﺗﺣت ﭘوﺷش درآوردن ﺗﻌﺎوﻧﯽ ھﺎ .
 ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺟﮭت ﻣﺣﺻوﻻت ﻣورد ﻧظر .
 اراﺋﮫ اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن .
 ھﻣﮑﺎری در ﺗﮭﯾﮫ ﻣواد اوﻟﯾﮫ ﻣرﻏوب و اﺑزار ﮐﺎر ﺗﻌﺎوﻧﯽ ھﺎ ) ﺻﻧﻌﺗﮕران (.
 ﮐﻣﮏ ﺑﮫ اﯾﺟﺎد ﻧوآوری در ﺗوﻟﯾدات ) ﺑﺎ ﺣﻔظ اﺻﺎﻟت ھﺎ ( .
 ﺟﻣﻊ آوری  ،ﻋرﺿﮫ و ﻓروش ﺗوﻟﯾدات ﺗﻌﺎوﻧﯽ ھﺎ .
 ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﻌﺻوﻻت در ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ھﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ .

 ﻧﻘش ﭘژوھش در ارﺗﻘﺎء ﺗوﻟﯾدات ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ
ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﭼﻧﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﻧﻘش ﺗﺣﻘﯾق و ﭘژوھش ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم واﻗﻌﯽ ﺧود در زﻣﯾﻧﮫ ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ ﺑرای
ﺑرﺧﯽ از ﮐﺷورھﺎی در ﺣﺎل ﺗوﺳﻌﮫ ) ﺧﺻوﺻﺎ ً اﯾران ( ھﻧوز ﺗﻔﮭﯾم ﻧﮕردﯾده اﺳت .
ﺗﺣﻘﯾق و ﭘژوھش در اﺻل ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻧواﻗص ﮐﺎر ﺑﻠﮑﮫ راه ھﺎی رﺳﯾدن ﺑﮫ اھداف ﻣﺷﺧص ﮔردد
.
اﻟﺑﺗﮫ ﺑرای ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣطﻠوب ﮔرﻓﺗن از ھر ﭘژوھﺷﯽ ﺳﮫ ﻓﺎﮐﺗور ﻣﮭم ﻧﯾﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
اﯾن ﺳﮫ ﻓﺎﮐﺗور ﻋﺑﺎرﺗﻧد از ﺗﺧﺻص  ،زﻣﺎنو اﻋﺗﺑﺎرات ﻣﺎﻟﯽ.
ﭘژوھش ھﺎ در دو ﺣوزه اﺻﻠﯽ ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد
ﭘژوھش ﻣﯾداﻧﯽ و ﭘژوھش ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ای
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در ﺣوزه ﭘژوھش ھﺎی ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ای ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﭘژوھﺷﮕران ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد زﯾﺎد ﻣوﻓق ﺑﺎﺷﻧد ﭼرا ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ
ای ﻣوﺻق ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت آن ﺑر ﭘﺎﯾﮫ و اﺳﺎس ﯾﮏ ﺗﺣﻘﯾق اﺻوﻟﯽ و ﻣﯾداﻧﯽ و ﺗوﺳط ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺧﺑره و اھل ﻓن
ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺣدود اﺳت و در ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺗﺎب ھﺎی ﻣوﺟود ﺑﺎ ﻧﻘﺎﯾص و ﺗﻧﺎﻗص ھﺎی ﻓﺎﺣﺷﯽ ﻣواﺟﻊ
ﻣﯽ ﮔردﯾم ﮐﮫ ﺟﺎی ﺑﺳﯽ ﺗﺎﻣل دارد .
و ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ھﻣﯾن ﮐﺗﺎب ھﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﻣﺎﺧذھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺟﮭت ﻣﻘﺎﻟﮫ ھﺎی ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ و ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ
ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﺑﺳﯾﺎری از داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ ﺧود ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ آﻓﺗﯽ در ﺗروﯾﺞ اطﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳت اﺳت
.
اﻣﺎ در ﺣوزه ﭘژوھش ھﺎی ﻣﯾداﻧﯽ :
ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ در اﻗﺻﯽ ﻧﻘﺎط اﯾران  ،ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی ﺗوﻟﯾدی ﻣﺣﺻوﻻت ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ ﻣﺷﻐول ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد
ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ و ﺑررﺳﯽ روﻧد ﺗوﻟﯾد ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣواد اوﻟﯾﮫ ﻣﺻرﻓﯽ و ﻧﺣوه ﺳﺎﺧت و ﺗوﻟﯾد
اﺷراف ﯾﺎﻓت .
اﻣﺎ ﻧﮑﺗﮫ ﺣﺎﺋز اھﻣﯾت در ﺗﺣﻘﯾق ﻣﯾداﻧﯽ ﻣﺣﺻوﻻت ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ ﺗﻔﺎوت ھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻣروزه در ﺷﯾوه ﺗوﻟﯾد
ﺑرﺧﯽ از اﯾن ﻣﺣﺻوﻻت ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ ﺑﮑﺎر ﺑرده ﻣﯽ ﺷود .
ﻟذا ﺑرای ﭘﯽ ﺑردن ﺑﮫ اﺻول ﺻﺣﯾﺢ اﯾن ﻧوع از ﺗوﻟﯾدات اﺑﺗدا ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺷﯾوه ﺗوﻟﯾد ﭼﻧد ﺗن از ﺻﻧﻌﺗﮕران
ﭘﯾﺷﮑﺳوت ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار داد و ﺳﭘس ﺷﯾوه ﺗوﻟﯾد ﭼﻧد ﺗن از ﺻﻧﻌﺗﮕران ﺟوان را .
در ﻧﮭﺎﯾت اﺧﺗﻼﻓﺎت را ﻣﺷﺧص و دﻻﯾل ﺗﻐﯾﯾر ﺷﯾوه ھﺎ را ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎﻧﮫ ﻗرار ﮔﯾرد .
در ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻣﯾداﻧﯽ  ،ﺻﻧﻌﺗﮕران ﺧﺻوﺻﺎ ً ﺻﻧﻌﺗﮕران ﭘﯾﺷﮑﺳوت ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣوﺛری ﺟﮭت ﮐﺳب
اطﻼﻋﺎت ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ای از ﺗوﻟﯾدات ﺑﺎﺷﻧد .
ﺑﺧش دﯾﮕر ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻣﯾداﻧﯽ ﺑررﺳﯽ ﻧﻘش و اھﻣﯾت آن ﺗوﻟﯾدات در زﻧدﮔﯽ ﻣردم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣراﺟﻊ ﺑﮫ
ﻣراﮐز ﺗوﻟﯾد  ،ﺑﺎزارھﺎی ﻓروش و ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ھﺎ و آﮔﺎھﯽ ﯾﺎﻓﺗن از ﻣﺣﺻوﻻت ﭘر ﻓروش ﻣﯽ ﺗوان ﺗﺎ ﺣدودی ﺑﮫ
اﯾﻧﻣﮭم ﭘﯽ ﺑرد .
ﺗﻧظﯾم ﻓرم ھﺎی ﺧﺎص ﺟﮭت ﻧظر ﺳﻧﺟﯽ از ﻣردم و ﺧﺎﻧوارھﺎ ﻣرﺣﻠﮫ دﯾﮕری از ﭘﯽ ﺑردن ﺑﮫ اھﻣﯾت و ﻧﻘش
ﻣﺣﺻوﻻت ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ در ﺟواﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
 روش ھﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﺣﺻوﻻت ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ
در ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﺣدودﯾت ﺗﻧوع ﺗوﻟﯾدات  ،ﻧوع زﻧدﮔﯽ و ﻧﮕرش ﻣردم  ،ﺑﯾﺷﺗر ﻣردم ﺗﺎﺑﻊ ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن
ﺑودﻧد و ﻣﺑﺎدرت ﺑﮫ ﺧرﯾد و ﺗﮭﯾﮫ ﻣﺣﺻوﻻﺗﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺷد و در ﺑﺎزار ﻣوﺟود ﺑود .
اﻣﺎ اﻣروزه اﯾن روش ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﻐﯾﯾر در ﻧﮕرش ﻣردم  ،ﺳﻼﯾق  ،ﺗﻧوع ﺑﺳﯾﺎر در ﺗوﻟﯾدات و ﺧﺻوﺻﺎ ً ورود
رﻗﯾب ﺳرﺳﺧﺗﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﺣﺻوﻻت ﺻﻧﻌﺗﯽ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺻرف ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﮔردﯾده اﻧد
.
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اﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﯾﮏ ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺳﻼﯾق و ﻧظرات ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﮐﮫ ﺗﻌداد آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ھزاران و ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ ﻧﻔر
ﻣﯽ رﺳد آﮔﺎھﯽ ﯾﺎﺑد ؟
ﺷﺎﯾد ﻣوﺛرﺗرﯾن راه ﺑرای آﮔﺎھﯽ ﯾﺎﻓﺗن ﺑﮫ اﯾن ﻣﮭم ﺷرﮐت در ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ھﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و ﻋرﺿﮫ
ﻣﺣﺻوﻻت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧﯾل ﻋظﯾﻣﯽ از ﻣردم ﺑﺎ ﺳﻼﯾق و دﯾدﮔﺎه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﻣﯽ آﯾﻧد و ﻧظرات آﻧﮭﺎ ﺑﮭﺗرﯾن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ
ﺳﺋوال ﺻﻧﻌﺗﮕران و ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﺳت ﮐﮫ ﭘﯽ ﺑﺑرﻧد ﺑﯾﺷﺗر ﻣردم ﺧواﺳﺗﺎر ﭼﮫ ﻧوع ﺗوﻟﯾدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .
اﻟﺑﺗﮫ ﺷﺎﯾد ﺑرای ﺑﯾﺷﺗر ﺻﻧﻌﺗﮕران و ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﺣﺻوﻻت ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ ﺣﺿور در اﯾن ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ھﺎ ﺑﮫ
دﻻﯾل ﻣﺧﺗﻠف ﺧﺻوﺻﺎ ً داﺷﺗن ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ زﯾﺎد  ،ﺑُﻌد ﻣﺳﺎﻓت  ،ﻋدم آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن ھﺎی ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ و  ...اﻣﮑﺎن
ﭘذﯾر ﻧﺑﺎﺷد .
ﮐﮫ در اﯾن ﺻورت اﯾﺟﺎد ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﻣﻠﺣق ﺷدن ﺑﮫ ﯾﮏ اﺗﺣﺎدﯾﮫ و ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﺣﺻوﻻت از طرﯾق اﺗﺣﺎدﯾﮫ در اﯾن
ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ھﺎ ﻣﻧﺎﺳب ﺗرﯾن راه ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ھدف ﺑﺎﺷد .
ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت رﺳﺎﻧﮫ ای ﺧﺻوﺻﺎ ً از طرﯾق ﺳﺎﯾت ھﺎی اﯾﻧﺗرﻧﯽ روش دﯾﮕری از ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﺣﺻوﻻت ﺑﮫ ﻣردم ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد .
ھر ﭼﻧد ﺗﺎﺛﯾر ﺣﺿور در ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ھﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﺷﺗر از ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت رﺳﺎﻧﮫ ای اﺳت  ،ﭼرا ﮐﮫ در ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ھﺎ ﻣردم
ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﻣﺷﺎھده ﻣﺣﺻوﻻت از ﻧزدﯾﮏ و ﺻﺣﺑت ﮐردن ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ ﮐﯾﻔﯾت و ﻧوع
ﻣﺣﺻوﻻت ﭘﯽ ﺑرده و ﺷﻣﺎ ﻧﯾز از ﻧﻘطﮫ ﻧظرات آﻧﮭﺎ آﮔﺎھﯽ ﯾﺎﺑﯾد .
 ﻣﻌرﻓﯽ ﺑرﺧﯽ از ﻣﺣﺻوﻻت ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ اﺳﺗﺎن ﻓﺎرس
اداﻣﮫ دارد
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