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چکیده
هنرهای دستی به عنوان يکی از بومیترين و اصیلترين پديدههای اجتماعی ،گذشـته از زيبـايی و
ظرافتهايی که حاکی از روح لطیف و هنرمند آدمی است؛ به لحاظ اقتصادی نیز ارج فراوان دارد؛
چنان که هنوز هم با وجود رشد صنعت و فناوری در قـرن حاضـر ،پـا بـه پـای تولیـدات انبـوه
کارخانه ای و صادرات آن؛ بخشی از نیازهای روزمره با تولیدات و صنايع دستی برآورده میشـود.
بررسی و شناخت ابزارکار ،مواد مورد استفاده ،نقشها و رنگها و نیز آشنايی با اسـتادکاران ايـن
صنعت ،دنیای تازهای را پیشروی پژوهشگران عرصه مردمشناسی میگشايد و گام مهـم و بلنـدی
در راه مطالعه ،شناخت و گردآوری فرهنگ و تمدن هر سرزمین به شمار میرود.
اين مقاله به صورت تکنگاری ،نگاهی کوتاه به هنر پوستیندوزی در مشهد انداخته است .نويسنده
با روش میدانی و با مشاهده مستقیم ،به مطالعه در اين زمینه پرداخته و نتايج پـژوهش نشـان داده
است که تاريخیه پوستیندوزی به افغانها برمیگردد .اين حرفه دارای ابزار ،مواد و فرآوردههـای
متنوع است و مراحل مختلفی از جمله آشگری ،ابريشم دوزی و پردازش را دربرمـیگیـرد کـه در
مقاله حاضر به تشريح آنها پرداخته میشود.

کلیدواژهها :پوستیندوزی ،آشگری ،پشم ،پوست ،صنايع دستی ،مشهد.

 .2این مقاله بر اساس تکنگاری «هنرهای دستی مشهد» گم ت ثسنپور که در گروه پژوه

ایرانزمین در ستال  2855انجتام

شده ،تنظیم گردیده اس .
 .1دانشجوی دکتری علوم سیاسی و پژوهشگر مرک تحقیقات صداوسیما .رایانامهezzatyf@gmail.com :

402فصلنامه فرهنگ مردم ايران

 .1مقدمه
شماره  56تابستان 0011

پوستین یا لباس خ دار ،به لباسی زمستانی گفته میشود که تمام یا قسم
با پوس

ثیوانات پشم دار دوختته شتده است  .در ایتران از پوست

ثیوانات ثالل گوش

عمتده آن

گوستفند و ستایر

که دس کم 10 ،نو را شامل میشتود ،بترای دوخت
2

پوستتین

استفاده میکنند ثتی پوس ثیواناتی مانند مینک  ،سگ آبتی ،انتوا روبتاه ،خرگتوش،
سمور ،راسو ،قاقم ،1گربه و سگ نی برای تولید خ به کتار متیرود .بتدیهی است کته
پوستتتینهتتای دوختتتهشتتده از پوس ت
چشمگیری با یکدیگر دارند.

جتتانوران گونتتاگون ،بتته لحتتال ارزش ،تفتتاوت

پوستیندوزی یکی از رشتههای دوزندگی سنتی در ایران اس کته بیشتتر در شتمال
خراسان و مشهد رواج دارد .پوستین را به صورت نیمتنه و جلیقه یا بلند بته شتکل قبتا
میدوزند و زمستان به تن میکنند .مادة اولیۀ این پوشتاک ،پوست
مراثل عملآوری آن عبارتاند از :جدا کردن پوس

گوستفند است

کته

از گوسفند و نمتک زدن ،شستتن،

آش دادن گفروکردن در محلول نمک و جو  ،مال دادن ،خشتک کتردن ،آفتتاب دادن،
نمزدن ،تراش دادن ،پاک کردن ،روغن زدن ،نرم کردن ،شانه کتردن و سترانجام دوختتن
در اندازههای مختلف .امروزه ،استفاده از پوستین بسیار محدود شده اس .

هنر پوستیندوزی و نق اندازی روی آن ،یکی از مهتمتترین صتنایع دستتی مشتهد
است کتته اهمی ت و جایگتتاه ویتتژهای دارد .فتتن پتترورش و نمتتک زدن ،تتتراش دادن،
خورش دادن و آماده کردن پوس برای دوخ جلیقه ،پوستین ،زیرانتداز یتا هتر لبتاس
دیگر ،پیشینهای دیرینه دارد و این صنع

با چنین قدم

و پیشینهای ،نستل بته نستل از

نیاکان ما به مردان و زنان عصر ثاضر رسیده اس .
در گذشته ،بسیاری از پوستیندوزهای ساکن محله نوغان مشهد ،اصال کابلی یا افغتانی
داشتند و هماکنون نی این صنع در خراسان رضوی و بتویژه شتهرهای قوچتان و شتاندی
رواج دارد؛ این دو شهر از اصلیترین مراک تولید پوستین در مشهد به شمار میروند.
 .2نام گونهای از خانواده راسوها اس
 :qâqom .1ثیوان کوچکی اس
سفید و نرم اس

با بدنی الغر و نیمهآب ی که دو نو یعنی مینک آمریکایی و مینک اروپایی دارد.

نظیر راسو که از موش ب رگ تر ،سفید و دم

و از آن پوستین میسازند .گفرهنگ شاهنامه103 :2828 ،

کوتاه و سر دم آن سیاه اس  .پوست

بسیار
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 .2پیشینه پژوهش

در زمینتته صتتنایع دستتتی مطالعتتات بستتیاری در داختتل کشتتور صتتورت گرفتتته امتتا
البته در سال  2835خدیجه بوزرجمهری و همکارانشان مقالهای را بته منظتور ارائته در
اولین کنفرانس ملی «اندیشهها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی» تهیه کردهاند.
در دهههای گذشته منطقه شاندی به دلیل موقعی
مشهد و ثرم مطهر ثضرت امام رضا گ
البسه استان قدس رضوی ایفای نق
دالیل و وجوه رونق صنع
رضوی بوده اس

و بخ

ختاص و فاصتله انتدک بتا شتهر

به عنوان قطبی برای تأمین نیازهای مربوط به

میکرده اس ؛ به طوری که میتوان گف

یکی از

پوستیندوزی در منطقه شاندی  ،وجود خادمان ثترم مطهتر
اعظم البسۀ کارکنان و پاسبانان ثرم مطهتر و ثتتی پوشتاک

اهدایی از سوی آستتان قتدس بته زائتران و مجتاوران بارگتاه ثضترت رضتا گ

را از

کارگاههای تولیدی موجود در منطقه شاندی تهیه میکردهانتد .در ایتن خصتوص استناد
زیادی از تهیه پوستین مورد نیاز کارکنان ،در کتابخانه آستان قدس رضتوی وجتود دارد.
نویسندگان مقاله با توجه به رونق نسبی هنر ت صنع

پوستتیندوزی در منطقته شتاندی

در سالهای اخیر ،به بررسی چال ها و موانع موجود در مسیر اثیای این هنر ت صنع
در منطقه یاد شده پرداختهاند.
نظر به اینکه صنایع دستی به عنوان یکتی از وجتوه فرهنگتی هتر کشتور ،ریشته در
باورهتتا ،عقایتتد و آداب و رستتوم ملت

آن دارد و در عتتین ثتتال ،عتتاملی بتترای ایجتتاد

فرص های شغلی و رونق اقتصادی اس  ،اثیای این هنر ت صنع

بومی نی متیتوانتد

موجبات توسعه همهجانبه گاقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی در مشهد و منطقه شاندی را
فراهم آورد .از این رو ،هدف عمده پژوه
صنع

پی

رو ،بررستی عوامتل ضتعف و رکتود

دستی بسیار سنتی پوستیندوزی در منطقه شاندی و دستیابی به راهبردهای مؤثر

برای توسعه آن اس  .مقاله ثاضتر بته روش توصتیفی تت تحلیلتی ،بتا شتیوه کیفتی و
نظریهپردازی بنیانی و نیت بتا رویکترد آستیبشناستانه و اکتشتافی انجتام شتده است .
جامعهآماری آن نی شامل پوستیندوزان منطقه شاندی بوده که با تکنیتک گلولتهبرفتی و

شماره  56تابستان 0011

درخصوص صنع

پوستیندوزی در مشهد تاکنون هیچگونه پژوهشی انجام نشده اس .
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مصاثبههای کیفی و نیمه ساختار یافته ،اطالعات متورد نیتاز از آنتان جمتعآوری شتده
اس  .مهمترین موانع و مشکالت این صنع

از نظتر نویستندگان مقالته عبتارتانتد از:

شماره  56تابستان 0011

در

مشکالت فروش و بازاریابی ،نبود درآمد کافی ،نبتود کارخانتههتای دبتاغی پوست

منطقه ،تغییرات اقلیمی و فرهنگی ،واردات محصوالت چینی و نبود ثمای های دولتتی
کافی از این ثرفه .با رفع موانع موجود وثمای
ایجاد کارآفرینی ،اشتغال و اف ای

بیشتر دول  ،این صنع

درآمد منطقه نق

میتوانتد در

بس ایی ایفا کند.

 .3بحث و بررسی

به انوا محصتوالت پوستتی ،تفتاوت پوستتیندوزی قتدیم و جدیتد،

در این بخ

تاریخچه پوستیندوزی ،کارگاههای پوستیندوزی ،اب ار و مواد الزم برای کتار ،فترآورده
و محصوالت و مراثل کار پوستیندوزی و در نهای  ،نحتوه خریتد و فتروش پوست
پرداخته میشود.
قدم

این هنر به زمانی برمیگردد کته انستان بترای گترم کتردن ختود بته پوست

ثیوانات نیاز داش ؛ استفاده از پوس

ثیوانات در دیوارنگارههتای قتدیمی نیت یافت

میشود .طبقات مختلف جامعه با توجه به رتبه و درجهبندی اجتماعی ختود از پوست
استفاده میکردند ،چنان که افراد متمول ،پوس

ثیوانات باارزشتر ،مانند ببر و پلنگ را

بر دوش خود میانداختند.
پوستیندوزی روش هتای مختلتف دارد .در مشتهد بترای ایتن کتار ،از پوست

بتره

شیرمس  2استفاده می کنند و سپس ،رویه آن را با نخهتای ابریشتم و بتا نقتوش ستنتی
می دوزند .همین رودوزی ،وجه تمای پوستین دوزی مشتهد بتا دیگتر شتهرها از جملته
اردبیل و اصفهان اس
امکان دوخ

نق

زیرا در خراسان ،قسم

پُرزدار به سم

داختل لبتاس است

و

بر روی پوستین را به هنرمند متیدهتد ،در ثتالی کته در اصتفهان،

رودوزی صورت نمی گیرد .بترای تت ئین پوستتین نیت از هنتر ستوزن دوزی همتراه بتا
رنگآمی ی استفاده میکنند.
 .2بره شیرمس  :بره گوسفند یا آهو که از بسیار خوردن شیر مادر فربه شده باشد.
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در ثال ثاضر ،پوستیندوزی به عنوان یکی از مهتمتترین صتنایع دستتی مشتهد در
سازمان صنایع دستی استان خراسان رضوی به ثب

رسیده اس .

محصول عمده پوستین دوزی ،جلیقه بلند اس

اما در بازارچههای طرقبته و شتاندی

محصوالت متنو بسیاری از این هنر را میتوان یاف ؛ از جمله پالتو ،شالگتردن ،کتاله،
جوراب ،پاپوش و دستک های پوستی که خود دو گونه اس  :نتو گلتدوزی شتده و
چهار انگشتی که مخصوص خانمهاس
با زیبایی ،لطاف

و نو پنج انگشتی که مانند دستک های چرم،

و گرمای بیشتری همراه اس  .همچنین انوا سجاده ،پادری و پتوهای

زیرانداز .این پتوها پشمهای چهارخانته دارنتد و در دو ستای بت رگ و کوچتک تولیتد
میشوند؛ اغلب نی برای صندلی ماشین و یا روی مبل اتاق به کار میروند.
2ـ .9تفاوت پوستیندوزی قديم و جديد
بررسی تاریخچه و پیشینه شکلگیری هنتر پوستتیندوزی در مشتهد و تحتوالت آن
نشان میدهد که اگرچه هماکنون نی هنرمندان ،همان اب ارهای پیشین را به کار میبرنتد،
این هنر در سالهای اخیر متحول شده ،راهی تازه یافته و به جاده پیشترف

گتام نهتاده

اس  .پوستیندوزی کنونی ،این تفاوتهای اساسی را با پوستیندوزی قدیمی پیدا کترده
اس :
ـ رنگ :پوستینها در گذشته تنها به رنگ زرد دوخته میشدند اما اکنون بنا بتر نیتاز
و تقاضای جامعه مصرفکننده ،پوستیندوزان از رنتگهتای مختلتف ختارجی استتفاده
میکنند .این نو رنگکردن را خرم میگویند.
ـ طرح :تا  10سال پی  ،پوستین را تنها به صورت لباسی گشاد و ب رگ یتا چیت ی
شبیه عبا تولید میکردند که در شهرها به عنوان پوشاک و در بیابانها ،به عنتوان لحتاف،
تشک و زیرانداز به کار میرف

و دوختی چند ترک یا چنتد قتاد داشت  .امتا امتروزه

پوستیندوزی به دنبال دستیابی به بازار فروش گستردهتر ،ویژگتیهتای دیگتر جامتههتا
همچون پالتو ،ک  ،کاپشن و  ...را نی مد نظر قرار داده اس  .گفتنی اس

که این اقدام،

شماره  56تابستان 0011

1ـ .9انواع محصوالت پوستی
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اگرچه طرحهای تازه و متنوعی را پدید آورده ،کتار قتدیم پوستتیندوزی را از اصتال
اولیه خود دور کرده اس  .به تعبیر محمد شریف ،یکی از استتادان پوستتیندوز مشتهد:
شماره  56تابستان 0011

«این کار آن را به می ان زیادی به کار خیاطی ن دیک کرده اس

زیرا الگوهای جدیتد از

ستتوی طراثتتان لبتتاس طراثتتی شتتده و بتتر روی مقواهتتا بتترش ختتورده و در اختیتتار
پوستین دوزها قرار می گیرد؛ در نتیجه پوستیندوزی کنتونی بته دوخت هتای خیتاطوار
پرداخته اس ».
ـ نقش :پوستینهتای گذشتته دارای نقت هتای پیچیتده و باارزشتی بودنتد کته بتا
قالبهای چوبی و رنگ ،روی پوستین نق
با درگذش

میخورد و ابریشمدوزی میشد .اما امروزه

استادکاران قدیمی ،آموزش ندیدن نیروهای جدید و تجاری شدن این هنر،

طرحهای پرخرج از میان رفته و اشکال سادهتری جایگ ین آنها شدهاند .در همین زمینته
باید اف ود که پوستینهتای گذشتته بتا ابریشتم طبیعتی دوختته متیشتدند امتا امتروزه
ابریشمدوزی را با خامه انجام میدهند.
ـ ابزار :در برخی از کشورها همچون افغانستان ،بستیاری از وستیلههتا و اب ارهتای
اصلی پوستیندوزی تغییر کرده و کارخانهای شده اس

ایتن تحتوالت اگتر چته بستیار

ناچی  ،در مشهد نی رخ داده اس  .برای نمونه در گذشته ،برای نترم کتردن و تراشتیدن
الیههای بیهوده پوس  ،آن را با خش هایی که نرمهماسه داش  ،میستاییدند و بته ایتن
کار خش زدن میگفتند .اما امروزه به جای خش

از سمباده استفاده میکننتد کته آن را

بر روی چوبی مکعب شکل میکشند و به دس

میگیرند .کار خش زدن هماکنتون در

کارخانههای دباغی به وسیله ماشین انجام میگیرد ،چنتان کته نترمکتردن و رنتگکتردن
پوس

نی نه با دس

که با دستگاه انجام میشود .گتصویر 8

ـ برونسپاری برخی از مراحل کار :پی

از این ،تمام مراثل کار پوستتیندوزی را

خود استادکاران پوستیندوز انجام میدادند .اما امروزه برخی از مراثل مهم آن از جملته
آشگیری را به بیرون از کارگاهها و به آشخانه میدهند.
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 .2شرح تفاوت میان پوستیندوزی جدید با قدیم از طریق مصاثبه با افراد پوستتیندوز قتدیمی گاز جملته آقتای سیدعلیرضتا
قاسمی که اکنون کار نمیکند و نی بازدید از کارگاههای گوناگون و مصاثبه با استادکاران و شاگردان جدید فراهم آمده اس .
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9ـ .9تاريخیه پوسیتندوزی
درباره تاریخچه و پیشینه این هنر ،سه روای
اغلب پوستتین دوزان عمومیت

میدهند و به نظر میرسد که ایتن روایت

در میتان

بیشتتری دارد .بترای نمونته ،محمدشتریف کهتنتترین

پوستیندوز ،از قول پدرش چنین تعریف میکند« :پیر پوستیندوزها امام جعفرصادقگ
و گویند امام ثنیفه خواس

بوده اس

ن د امام جعفر رف
پوس

و او دستورهای الزمه را بهتر آتت کتردن و پتروردن و نترمکتردن

بدو داد و کار ساخ

روای

پوستین از همان روزگار آغاز گش ».

دوم درباره پیدای

پوستیندوزی در مشهد به ایتن شترح است « :بته ظتاهر

شغل پوستیندوزی از افغانستان و دش
نقلگونه و شعری نی هس
بودند و به دش

تا پوستینی را سجاده کنتد و از بهتر ستاخ

آن

2

موکر به خراسان آمتده است  .در ایتن زمینته

که میگوید گروهی ایرانی و افغتانی بته کتاروانی در ستفر

سرد موکر رسیدند .آنان که افغانی بودند و پوستین داشتتند در امتان از

سردی ره پیگرفتند و تنی از ایرانیان که چنین نعمتی نداشتند به آه و ناله درآمدنتد و در
ثال آنان چنین شعری شهرت یاف »:
مرد بتیپوستتین ستفر نکنتد
مرد بیپوستین و دش
در تأیید این روای

موکر

باد از پوستین گتذر نکنتد
نالههایی کند که ختر نکند

به اسامی تعداد بی شماری از استادکاران و پیشکسوتان این هنتر

اشاره می شود که نام افغانی دارند .از جمله میگویند در مشهد ،بته گتاه مشتروطه و در
کاروانسرای گمرک ،پوستیندوزانی ساکن بودند که بعضی از آنها چند نستل متتوالی بته
این هنر و شغل مبادرت داشتند و برخی هنوز هم در قید ثیاتاند .اسامی برخی از این
استادکاران قدیمی و ماهر عبارتاند از« :مالنبی کابلی ،ثاج عبدل کتابلی و محتبعلتی
هراتی که پسر این آخری به نتام محتبزاده ،هنتوز در قیتد ثیتات بتوده و در قوچتان
 .2کنایه از مُکران /مِکران یا مَکران؛ نامی اس
بندر کراچی در پاکستان اطالق میشده اس .

که در طول تاریخ به مناطق جنوبی و بخشی از مناطق مرک ی بلوچستان ن دیک
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امام جعفر صادق علیهالسالم نسب

متفاوت وجتود دارد؛ برختی آن را بته
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مشغول به کار اس  .سیدیعقوب نی در کاروانسرای ملک ساکن بوده و اکنتون پسترش
سیدثسن عابدین در کاروانسرای گمرک مشغول به کار اس » .آقتای عابتدین نیت نتام
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برخی از استادان قدیمی را چنین برمیشمرد« :عبدالرثیم ثامد مقدم ،محمدخان کتابلی
و محمدثسین نوایی که از پیران این کار اس  .از مال یوسف کتابلی ،نجتف قنتدهاری،
نتتوروزعلی افغتتانی ،قربتتانعلی قنتتدهاری و استتداهلل مشتتهدی نیت متتیتتتوان بتته عنتتوان
پیشکسوتهای قدیم این هنر صنع

نام برد».

به این ترتیب ،به نظر میرسد که هنر پوستیندوزی در مشتهد بته دست
افغانی و یا بازماندگان آنان رایج شده و دوام یافته اس
افغانستان ،تاریخ پیدای
سومین روای

این هنر ت صنع

از تاریخچته پیتدای

هنرمنتدان

و با توجته بته روابتط ایتران و

را میتوان در افغانستان پیدا کرد.
هنتر پوستتیندوزی را از یکتی از استتادکاران

قدیمی این ثرفه ،یعنی آقای علیرضا قاسمی شنیدیم .وی رواج آن را از مشهد و زمتان
نادرشاه میداند و میگوید :از پدران خود شنیده اس

که نادر روانته نبتردی بتود و بته

صحرایی سرد رسید ،شبانگاهان که سربازان از سردی رو به مرگ نهتاده بودنتد ،فرمتان
داد تا پوس ها را به سربازان دادند و آنان را از خطر سرما نگه داش .
4ـ .9کارگاههای پوستیندوزی
هماکنون ]دهه پنجاه[ در مشهد ،دو مکان ب رگ پوستیندوزی دایر اس :
 .2کاروانسرای زمانی مشهور به دروازه قوچان که در آن  25کارگاه وجود دارد.
 .1کاروانسرای گمرک که کهنترین بخ

پوستیندوزی در مشهد است

و بتی

از

پنج نسل در آن کار میکردهاند .در این کاروانسرا هتماکنتون  20کارگتاه پوستتیندوزی
وجود دارد و برخی از هنرمندان ورزیده و باتجربه در آنها مشغول کار هستند.
البته کارگاه محمدشریف نی یکی دیگر از کارگاههای مهم و قتدیمی پوستتیندوزی
مشهد اس  .وی که این هنر را ن د پدر خوی

آموخته ،امروزه تنها پوستیندوزی اس

که به سبک گذشته ،یعنی مدلهای چلقاد و قادبرش کار میکند.

هنرهای دستی مشهد؛ مطالعه موردی پوستیندوزی 407

کارگاههای پراکنده دیگری نی در محله شیخها و سمرقند وجود دارد که در آنهتا یتا
استادکاران خبرهای ثضور ندارند و یا موقتی مشغول کارنتد تتا بعتدها بتواننتد کارگتاه
کارگاههای قدیمی اغلب به صورت اتاقی ب رگ بودند چنان که امروزه ]دهه پنجتاه[

هم به همین شکلاند .در این اتاقها ،چوبهایی به قطر 20سان

وجود داش

که آنهتا

را «منهمینا» مینامیدند .این چوبها را به هم میدوختند و به درازای کارگاه و به فاصتله
 2/5متری زمین میگذاشتند و کارهای ساخته شده با پوس ها را بر رویشان مینهادنتد.
منهها 2امروزه هم به همین نام وجود دارند .بیشتر کارگاههتا در طبقته دوم کاروانستراها
دایر میشوند و جلوی آنها را یکسره ایوان میزنند.
از آنجا که کار پوستیندوزی به دو بخ

نشسته و سرپا تقسیم میشود؛ از ایتوان یتا

پش بام کارگاهها برای کارهای سرپایی از نو چوبزدن بر پش

کار استفاده متیکننتد

البته گاه ثیاط کاروانسرا یا کارگاه نی برای انجام این کار مورد استفاده قترار متیگیترد؛
چنان که پای به هر کاروانسرایی بگذاریتد ،همته جتا آثتار خشت زدن و چتوبزدن را
میبینید .گتصویر  2در بیشتر کارگاهها بوی تند پشم و غبار غلیظ پوس  ،بینی و ستینه
را آزار میدهد؛ همچنان که بیآفتابی و کمنور بودن اتاقها همه جان و تن را.

تصویر  .1چوبزدن پشم و پوست در کارگاههای پوستیندوزی

 .2کارگاههای قدیمی
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مناسبی اجاره کنند.
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در ورودی اتاقهای کار ،در گوشهای چوب پوس تراشی را آویختهانتد و استتاد در
میانه یا آخر کارگاه روی تخته پوستی نشسته اس  ،در ثالی کته پردازگتر در گوشتهای
شماره  56تابستان 0011

دیگر پوس
پیرای

را به دیوار آویخته و با شانهای فل ی پشم آن را صاف میکند و به گونهای

میدهد.

در گذشته ،فرش کارگاه ،ثصیری بود که کارگران بر روی آن مینشستتند و تخت
پوستی نی به زیرش میانداختند اما امروزه هیچ کدام از آنها به چشم نمیخورد و اتتاق
خالی از پوش

اس  .تنها کارگاهی که برای هر یتک از مراثتل ،اتتاقی جداگانته دارد،

کارگاه محمدشریف اس

که خانهای قدیمی و به نسب

ب رگ را برای این کتار اجتاره

کرده اس  .برای نمونه ،در اتاق تراش و در میانه اتاق ،چوب تتراش را مایتل بته زمتین
نهادهاند و کارگر افغانی بلندقتد و الغرانتدامی بتا تیتغ در ثتال پترداختن و تتراشدادن
پوس

اس  .اتاق نیمه تاریک و مرطوب اس  .گتصویر 1

تصویر  .2محمد شریف قندهاری یکی از قدیمیترین استادان پوستیندوزی

5ـ .9ابزار و مواد کار
ت پوس  :پوس ها که در زبان محلی به آنها پشم یا نطع میگویند ،دو رو دارند و به
دو گونه به کار میروند :پوس
میرود و پوس

بره بیشتر برای ساخ

گوسفند معمولی ،برای دوخ

پتس و پتی

پوستتین بته کتار

آستینها چرا که هم کتمپشتم است

و
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دوخ

را ساده میکند و هم ارزان تمتام متیشتود .برختی از کارگتاههتا ماننتد کارگتاه

محبزاده ،کارهای آستیندار نمیدوزند چون نمیتوانند پوس
بیشتر ،پوس

مال

را هماهنگ درآورند .اما استادکاران دیگر ،با افت ودن رنتگ و

گوسفند را همرنگ پوس

بره میکنند .پوس

گوسفند را یتلوار و

2

گونهای دیگر از آن را «یغنه» میگویند که از بچههای داخل شتکم گوستفند بته دست
میآید و اغلب برای دوخ

یقه و سردس

به کار میرود.

ت نخ معمولی
ت خامه :پی

از این ،ابریشمی و زردرنگ بود اما امروزه رنگهتای گونتاگون دارد و

بیشتر مواقع ،قهوهای ،صورتی ،سفید ،زیتونی ،فیروزهای یا چمنی اس .
ت آرد جو
ت نمک که این هر دو گنمک و آرد جو هنگام آشدادن نق

آفریناند.

ت رنگ :در قدیم تنها رنگ زرد را به کار میبردند و خود ،آن را متیستاختند امتا امتروزه از
رنگهای خارجی و متنوعی مانند قهوهای ،مشکی ،آبی ،سفید ،فیروزهای و ....استفاده میکنند.
۱ـ .9فرآوردهها و محصوالت
شرقی

ساخ ها و محصوالت پوستین در قدیم یعنی تا  10سال پی  ،دارای اصال

بود و پیوندی با خیاطی و مدلهای آن نداشت  .امتا بته تتدریج و بتا روی کتار آمتدن
کارگاههای مختلف پوستیندوزی و تحت

تتأثیر متد و متدگرایی در جامعته ،همچنتین

دسترسی به الگوهای خارجی ،شکلهای تازهای چون دوخ
مردانه از جمله ماکسی ،میدی ،کاپشن و تونیک رواج یاف
میان برداش

لبتاسهتای بلنتد زنانته و
و فرآوردههای گذشتته را از

یا کمرنگ کرد .تولیدات و فرآوردههای پوستی در قدیم اغلب بته اشتکال

زیر تولید میشدند:
ـ قاش برش :عبارت از پوستینی بلند ،ساخته شده از پوس
یا هش

پوس

به کار میرف

و چنان که از نام

پیداس

بره بود که در آن هف

چندین برش داش .
1. yaqne
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رنگ کنند و هر دو بخ

گوسفند را همچون بتره

422فصلنامه فرهنگ مردم ايران

ـ چل قاچ :پوستین بلندی که درازای آن در ثدود یک و نیم متر است
برش مرتبتر اس  .پش

آن از چهل تکه ساخته میشود .بترای دوخت

و از قتاش
چتلقتاد ،از
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پوستی که پهنای آن از چهل تکه ساخته شده ،استفاده میشود .ابتدا پوستی را به پهنتای
 21سانتیمتر در میانه پش
اس

به نام گشاه میدوزنتد و ستپس ،دو ستوی آن را کته شتانه

با  21گره پر میکنند .چنین پوستی به دو بخ

تقسیم میشود؛ از شانه تا کمتر و

از کمر تا پایین که روی هم ،درازای آن  10تا  12گره دارد و به  2/5متر میرسد.
ـ گبل برش :از پوس های درش
بیشتر پوس

پرواری ساخته شده و پش

آن دو تکه است

و

در آن به کار میرود.

ـ جلیزقه يا جلیقه :از دو دس

کوچک و بیآستین تهیه میشود.

البته با توجه به اینکه در ثال ثاضر ،محصوالت متنو بستیاری از پوست
تولید و با اسامی جدیدی عرضه میشوند؛ هنگام خرید و گش
اسامی پیشین کمتر شنیده میشود .تولیدات جدید پوس
کاربرد سانتیمتر به دس

و چترم،

و گذار در بتازار چترم

اغلتب بتا بترشهتای الگتو و

می آیند و عبارتاند از :ماکستی ،میتدی ،ستهربعتی ،کاپشتن،

تونیک ،گلوشی ،ک  ،مینیجلیقه و لباسهای بچگانه
1ـ .9مراحل پوستیندوزی
کار پوستیندوزی با رنج فراوان همراه اس

و پیچیدگیها و ظراف های بسیار دارد.

برخی از مهمترین مراثل آن عبتارتانتد از :آشکتردن ،پیشتکار ،نتمزدن ،تتراش دادن،
چاکدوزی ،رنگرزی ،نرمکردن ،خش

زدن ،خمچهزدن ،دوقابکتردن ،نواخت کتردن،

روگرفتن ،صافکردن ،برش ،ابریشمدوزی ،چهاربغتل ،تستمهکتردن ،زقتاره ،سترپولک،
سردس

کردن و پردازکردن .گفتنی اس

شده و پیچیدگی و ظراف

که این هنر هماکنون ]دهه پنجاه[ بسیار ستاده

پیشین را ندارد .مراثل مختلف پوستیندوزی را میتتوان بته

ترتیب زیر بیان کرد:
ت ابتدا پوس
ت سپس پش
ت پوس

پشمدار گوسفند را در دباغخانه با نمک و آرد جوش میدهند.
پوس

را کارد میکشند.

را رنگ میکنند.
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ت آن را در آفتاب میگسترانند تا خشک شود و به صورت چرمی نرم و زرد رنگ درآید.
ت پوس

را اصالح میکنند.

ت تکههای برش داده شده را با سوزن به هم میدوزند.
ت برای ت ئین پوستین از هنر سوزندوزی و رنگآمی ی استفاده میکنند.
پوستیندوزی را باید یک هنر ت صنع

نامید .در ادامه ،برای آشنایی بیشتر با پیچیدگیهتا

و ظراف های پوستیندوزی ،برخی از مهمترین مراثل آن ،توصیف و تحتوالت رخ داده در
هر یک از مراثل ،به صورت جداگانه بررسی میشود:

تصویر  .9محمد چوپانی در حال زدن سمباده موتوری

الف) مرحله آشگری
آشکردن یا در اصطالح آشگری ،اولین مرثله پوستیندوزی است

کته پیچیتدگیهتا و

ظراف های بسیار دارد .گتصویر  4در گذشته ،ثدود پنجاه سال پی  ،هر پوستینساز ،ختود
به تنهایی و در کارگاه خوی

آشگری میکرد اما هماکنون آشگری شغل جداگانهای است

و

بیرون از کارگاههای پوستیندوزی انجام متیشتود .کتار آشتگری مراثتل مختلفتی دارد کته
عبارتاند از:

شماره  56تابستان 0011

ت همچون خیاطها پوس

دباغیشده را برای تهیه انوا پوستین برش میدهند.
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ـ نمکزدن :پوس های خریداری شده را که خام گویند ،روی زمین تنک میکننتد

2

و به هر کدام ن دیک به چهار سیر نمک میزنند ،به این ترتیب کته نمتک را بتا هتر دو
شماره  56تابستان 0011

به همته قستم هتای پوست

دس

دوقاتکردن نوعی تا کردن اس

متیکشتند و در نهایت  ،آن را دوقتات متیکننتد.

که به روش خاصی انجام میشتود .ابتتدا پوست

درازا دو تا میکنند و سپس از دو طرف روی هم میآورند و پوست
لوله میکنند و به گوشهای میاندازند .در این مرثله ،پوس

را از

چهتار تتا شتده را

باید ثداقل سه روز نمتک

بخورد تا گنده شود.
ـ خشک کردن :در این مرثله ،پوس ها را زیر آفتاب میبرند و خشتک متیکننتد.
برای این کار از نور مالیم صبحها تا ساع
میشود وگرنه پوس
ساع

 3و بعتدازظهرها ن دیتک غتروب استتفاده

میسوزد یا بر اثر فشار در هم میشکند .پوس ها ظرف متدت 4

خشک میشوند.

ـ خامی شستن :مقتدار زیتادی یعنتی  50تتا  70پوست

را پشت

و روی گمتدل

میبندند ،با طناب محکم میکنند و سوار بر االغ به جوی خیابان میبرند؛ متدلهتا را در
جوی میاندازند و روی آنها کاال یا تخته سنگ ب رگی میگذارنتد تتا آب نبترد ،بعتد از
اینکه صبح تا ظهر در آب ماندند ،یک به یک پوس ها را برمیدارنتد و بتا پشت

کتارد

میشویند تا کثافات مانده از پشکل و خون و چرک آن گرفته شود .پوس هتای شستته
شده را به خارج جوی میاندازند و هر 20تا 10تای آنها را بار االغ میکنند یتا بتر دوش
میبرند .به طور معمول ،در چنین شس وشویی سه تن همیاری دارند.
ـ آش :برای آش دادن هر پوس  ،از مخلوط  1سیر نمک به عالوه  5سیر آرد جو و
مقداری آب استفاده میکننتد ،پوست هتا را داختل تغتار ستاختهای کته بته آن شتولی
میگویند ،میاندازند .به وق

1

آش دادن ،همه را در سه ردیتف ،روی زمتین کنتار تغتار

شولی میچینند و آنگاه دو نفر متینشتینند و از دو ستوی پوست

را برمتیدارنتد و بتا

پیمانهای  5سیری ،مقداری شولی به میان آن میری ند و بتا دستته بته همته جتای نطتع
 .2پهن کردن و گسترانیدن پوس های خام بر روی زمین را در زبان محلی اصطالثاً «تنک کردن» میگویند.
2. šoli
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میرسانند؛ سپس میانه آن را برمیدارند و از همان سو در تغار آش میگذارنتد تتا گترم
بماند و از هوا خوردن در امان باشد .سرانجام که همه پوس ها شولی خورد و در تغتار
جای گرف  ،پوس

پوس ها  100روز در همان تغار میمانند و هر روز یک بار به آنها دس
یکایک آنها را بیرون میکشند و ک

میدهند.

برای این کار دو نفر مینشینند و پوس
قسم

به قسم

میگیرند و پوس

متیزننتد.

را در میان خود میگذارند و از قتد و پهنتا،

میکشند؛ سپس مقتداری آب بته آن متیزننتد و دوبتاره میانتهاش را
را در تغار میکنند تا برای آش شستن آماده شود.

ـ آش شستن :پوس ها را از تغار درمیآورند و به جوی میبرنتد؛ لتب آن گتودالی
میکنند و یک به یک پوست هتا را داختل آب فرومتیبرنتد و پشتمشتان را بتا دست
میشویند تا شولی خارج شود؛ وگرنه پوستین در اصطالح بر میدهد.
ـ خاکه کردن :پس از مرثله آشکتردن ،پوست هتا را روی بتام متیبرنتد و پهتن
میکنند؛ به این کار خاکه میگوینتد .در ایتن مرثلته ،مقتداری آرد جتو و نمتک را بته
صورت خشک در قسم هایی که بر اثر شس وشو از میان رفته ،میری ند .بعد از ایتن
کار ،پوس ها را جمع و دسته میکنند و برای پیشکار میبرند.
گفتنی اس

که از  50سال پی

با باال رفتن تولید وق

تاکنون ،کارهای آش را به آشگرخانه میدهند چتون

زیادی را باید صرف آشگری کنند.

نخستین کسی که کار آشگری را به تنهایی پیشه کرده ،کاظم نامی از قوچتان بتوده کته
در میدان موسوم به مالفروشها به این کتار اشتتغال داشتته است  .پتس از او محمدرضتا
تفقدی کارش را دنبال کرده که هم اکنون نیت ]دهته  [50آشتگرخانهاش در خیابتان قلعته
مشهد به ساختمان مشترک آشگران تبدیل شده اس

و افراد بستیاری در آن مشتغول کتار

هستند.
در هر کارگاه  ،دو اتاق  20در  15متری برای آش کردن وجود دارد کته داختل هتر
یک از آنها  4تا  7ثوض با قطر  1/5و گودی  8متر ساختهاند و پوس هتای آش شتده
را در آنها میری ند .برای آش کردن پوس  ،آنها را در جوی خیس میکنند تتا از شتامی
به پگاهی در آب بمانند و پشم و نطع مالیم شود .آنگاه پشتم را بتا کتارد متیشتویند و
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دیگری را از جانب نطع بر همه آنها میکشند.
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پوس ها را  50به 50یا  200به  200روی هم میاندازند و دو نفری مشغول شتولیزدن
میشوند؛ به این کار آرد مالیتدن هتم متیگوینتد .ستپس ،پوست هتا را داختل ثتوض
شماره  56تابستان 0011

می ری ند و روی آنها را میپوشانند و میگذارند تا دو روز همچنان بمانتد؛ بعتد آنهتا را
باز شود و بته آرد جتو ختوراک ختورد .کتار

ک واک

می دهند تا چشمههای پوس

ک واک

دو نفری انجام میشود و بار دیگر ،پوس ها در ثوضی قرار میگیرند که ته

آن را آب شوری یا شولی فرا گرفته و سبب زودتر آشخوردن میشتود .دوبتاره بتاالی
ثوض را با پوس های چپه از سوی نطع میبندند تا «شمالرو» پیدا نکند .در غیتر ایتن
صورت ،پوس

«گرم میآورد» و در اصصالح کُخ 2میکند و خراب میشود.

آنگاه دو روز دیگر پوس

دس

نخورده میماند تا خوب خودش را بختورد و بتاز

آن را ک گیری کنند .این کار را تا سه بار تکرار متیکننتد و بعتد پرپوست هتا را بتاال
می کشتند و دوبتاره شتولی
میزنند یا آردشِکن میکنند.
وقتتتی بتته ایتتن ترتیتتب،
پوس ها  7بتار در  21روز
ک گیتری شتد ،همته را از
داخل ثوض درمیآورند و
آب تازه میکنند؛ یعنی کمی
آب با دس

به آن می زننتد

تا دوقات شتود و لتب جتو
تصویر  .4مردی در حال آشگری پوست

آنها را می شویند .پوس هتا
را در زنبیل به جوی میبرند

و هنگام خشک کردن به آنها آرد جو میزنند و جمع میکنند .برای اینکه پوست هتا در
هم نشوند ،مقدار پوستی را که از آن کسی اس  ،در ثوض میاندازند و روی آنها چند
پوس

دیگر می گذارند و پوس

 .2کُخ کردن در گوی

نفر دیگر را باالی آن میچیننتد .کتار آشتگری بیشتتر

مشهدی کنایه از کِرم زدن پوس

و آسیب دیدن تار و پود آن اس .
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تابستانها انجام میشود چون پوس

باید به مرثلهای برسد که بوی خاصی بدهتد و در

اصطالح به بو آید و خودش را بیندازد .این مرثله ،گرمای فصتل تابستتان را نیتاز دارد.

ب) ابريشمدوزی
ابریشمدوزی کار هنری بسیار زیبا و در عین ثال سخ

و کم درآمدی اس

کته از

دیرباز تا کنون بر دوش زنان و بویژه روستاییانی که درآمد اصلی آنها کفتاف زنتدگی را
نمیدهد؛ سنگینی میکند .آنان هنرمندانه و با صبوری ،سوزن به سوزن ،با یتاری خامته،
نق های شگفتی را بر روی پوس
ابریشمدوزی پی

پدید میآورند.

از این ،تنها با ابریشم زرد طالیی انجام میشد ،نه رنتگ دیگتری؛

چنان که رنگ پوستین همیشه زرد بود .اما زمان گذش  ،ماشین جای دس

را گرفت

و

ابریشم مصتنوعی ،پترورش کترم و ابریشتم را بته وادی نتابودی کشتاند و خامتههتای
رنگارنگ به جای ابریشم زرد طالیی نشس  ،در نهای

نی طرحهای زیبای قدیمی ،بته

دلیل تجاری شدن کار از سویی و مرگ کارگران و هنرمندان ابریشمدوز از سوی دیگتر،
فراموشی سپرده شد.

به دس

مهمترین طرحهای مشهور پوستتین دوزی مشتهد کته هتم اکنتون نیت رواج دارنتد،
عبارتاند از :اشرفی ،یجلکی ،بادامچه ،خارکی گیتا فِلتِته /پلتِته  ،ختارک کتابلی ،جغته،
دولوزه ،دوقطار ،کرمک ،گل جام و یک لوزه.
برای دوخ

این نق ها از قالیهای بریده چتوبی ،کتار استتادکاران اصتفهان بهتره

میگرفتهاند؛ یعنی ابتدا ،قالبها را به مرکب کاسه چاپ میزدند و ستپس ،تصتویرش را
بر پوس

میانداختند تا ابریشمدوزها همان نق ها را پر کنند .کاسه چاپدوزی عبارت

از بشقابی سفالی بود که در آن مقداری آب و مازو گمادهای نرم که تولیتد ستیاهی کنتد
میریختند و در آن قدری پشم میگذاشتند که در نتیجه ،چی ی شبیه به قالب و مهرهای
ثاب

به دس

میآمد؛ این مهرها یا قالبها را داخل کاسه چاپدوزی متیزدنتد ،رنتگ

میکردند و نق ها را روی پوس

برمیگرداندند .گتصویر 5

شماره  56تابستان 0011

ضمن اینکه کار شس وشوی آن را هم ساده میکند.
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ج) مرحله پرداز
شماره  56تابستان 0011

وقتی پوستینها برای فروش آماده شد ،آنها را تک به تک به دیوار متیآوی نتد و بتا
پشم میزنند تا پیرای

شانههای فل ی به بخ

آن زیبایی خاصی پدید آورد.

تصویر  .5محصوالت پوستی

8ـ . 9نحوه خريد پوست
در گذشته ،پوس

را به طور عمده از شهر مشهد و گاه قوچان و درهگت خریتداری

میکردند؛ مقداری پوس

بره هم از تهران میآوردند امتا بته هتر ثتال ،کتار در دست

بازرگانان پوس فروش بود .در ثال ثاضر ،بیشتر آنتان ،پتایین خیابتان یکتی از مراکت
تجتتاری مشتتهد جتتای دارنتتد و پوس ت هتتا را بتته اقستتاط در اختیتتار خریتتداران یعنتتی
پوستینسازان میگذارند.
1ـ .9نحوه فروش پوست
برخی از کارگاههای قدیمی خود ن د افتراد آشتنا متیرونتد و ستفارش متیگیرنتد یتا
دوختههای آماده را میخرند .بیشترین فروش آنان نی به سمسارانی اس

که مغازه دارنتد؛
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آنان کارها را میخرند به فروشگاههایی میبرند که بیشتر آنها هماکنون در خیابان خسروی
هستند ]دهه  [50پی

میبردهاند .برخی استادکاران به هر

از این نی به تیمچههای دمبس

قندهاری به فروشگاه ترمه میرود .اگتر خریتداران مشتهدی خواهتان نباشتند ،گتاه ختود
پوستیندوزان به تهتران و اصتفهان متیرونتد و کارهتای تولیتد شتده را متیفروشتند .در
سالهای پی

شرک

تعاونی پوستینفروشان ،پوستینها را میخرید .این شرک

 2841به یاری مهندس شفایی از اداره اقتصاد ،با دخال

صتنایع دستتی در مشتهد افتتتاح

شد .هر سهم آن را  20تومان میفروختند و در برابر آن فی
سود در آن معین میشد .این شرک
از سوی هیت

در ستال

بانکی میدادند و برگهای که

قیم گذاری را توسط کارشناسانی انجام متیداد کته

مدیره انتخاب میشدند .متدیرعامل نیت از ستوی صتنایع دستتی و هیتت

مدیره  5نفری از طریق سهامداران و رای آنها برگ یده میشود .کار مدیر عامتل سرکشتی،
ثسابرسی و نظارت بر خرید و فروش اس  .هیت

مدیره نو جنس را در نظر میگیرند،

بر کار بازرسان نظارت میکنند و شورای پوستیندوزان را شکل میدهند.
صنایع دستی در آغاز کار شرک

 350ه ار تومان به آن وام داده کته صترف خریتد

زمین و ساختمان کارخانه دباغی در  22کیلومتری مشهد در راه قوچان شده است  .ایتن
کارخانه گذشته از اینکه هم اکنون ،کار رنگ و شس وشو را انجام میدهد ،سه دستتگاه
دیگر هم برای پشمزنی دارد که هنوز راه نیفتاده و ه ینه آن تأمین نشده اس .
برای آشنایی با فروشندگان به یکی از این مغازهها با نام «جام گوهری» مراجعه شتد
که در ابتدای گاراژ سنگتراشان قرار دارد .دارنده آن محمدثسن فرجی پی

از این ،در

بازار زنجیر کوچه قنادان همین شغل را پیگیر بوده اما بر اثر نوسازی ،جایگاه

ویران

شده و به اینجا آمده اس  .او بیشتر پوستینهای خود را از شاندی دهکده غربی ن دیک
مشهد میخرد چرا که با پوستیندوزان هنرمند آنجا آشنایی بیشتری دارد.
او میگوید پوستینهای مدل قدیمی را تنها بترای کتار نگهبتانی متیخرنتد .امتروزه
کارهای تازه ،فروش بیشتری دارد و در این میان ،بازار ماکسی 2و کارهای بچگانه که بته
 .2لباسهای بسیار بلند

شماره  56تابستان 0011

خریداری میفروشند و برخی تنها با یتک فروشتگاه کتار متیکننتد؛ چنتدان کته کارهتای
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تازگی روی آنها را پارچه مخمل گلدار میکشند تا بیشتتر جلتوه کنتد ،گترمتتر است .
میدی 2و سهربعی نی در مراثل بعدی خرید قرار دارند.
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خرید در تابستان خیلتی بیشتتر است
کارهای مردانه هم فروش زیادی دارد .قیم

و بیشتترین خریتداران از فرهنگیتان هستتند.
را از روی خرید تعیین میکننتد و صتدی

پان ده بر آن سود میکشند .جنسهای خرم شده یعنی پوستینهای دباغی شدهای کته در
کارخانتته بتتوگیری شتتدهانتتد ،بهتتای گتترانتتتری دارنتد چتتون بتترای رنتتگ هتتر پوست
میکنند .ماکسی خرم شده  700تومان و ماکستی غیرخترم کته رنتگ

 10تومان دریاف

دستی خورده  400تومان اس .
 .4جمعبندی

هنر پوستیندوزی که در ثقیق  ،باید آن را نوعی هنر ت صنع
و قدیمیترین صتنایع دستتی مشتهد است

نامید؛ از اصیلترین

و گذشتته از زیبتایی و ظرافت ؛ بته لحتال

اقتصادی نی ارزش زیادی دارد .پوستین یا لباس خ دار ،به لباسی زمستانی گفته میشود
عمده آن از پوس

که تمام یا قسم

ثیوانات پشمدار دوخته شده اس .

به نظر می رسد که شرایط اقلیمی و آب و هوایی استتان خراستان رضتوی ،موجتب
پیدای

و رونق رشته پوستیندوزی شده اس  .در ثال ثاضر ،این هنر ت صنع

اغلب

در میان مردم عشایر منطقه رونق دارد و در دیگتر شهرستتانهتای استتان بته فراموشتی
سپرده شده اس .
قدم
پوس

این هنر به زمانی برمیگردد که انسان برای گرم کردن خود به فکر استفاده از
ثیوانات افتاد ،نشانه استفاده از پوس

بهوفور یاف
خود ،از پوس

به عنوان لباس ،در دیوارنگارههای قدیمی

میشود .طبقات مختلف جامعه با توجه به رتبته و درجتهبنتدی اجتمتاعی
ثیوانات استفاده میکردند و برای مثال ،افراد متمول ،پوست

مانند ببر و پلنگ را بر دوش خود میانداختند.

 .2لباسهایی با قد متوسط و ثداکثر روی زانو

ثیوانتاتی
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پوستیندوزی از گذشته ،نسل به نسل به متردان و زنتان امتروزی رستیده و

صنع

امروزه شهرستان بینالود و شهرهای شاندی و طرقبه در استان خراسان رضوی به عنتوان
بیشتر در سایه مانده و یا کمرنگ شده و از میان رفته اس .
در ثال ثاضر ،سبک زنتدگی جدیتد موجتب شتده است
محصوالت صنع

کته کتاربرد بستیاری از

پوستین دوزی از میتان بترود و دیگتر تتوجیهی بترای مصترف ایتن

محصوالت نباشد .به این ترتیب ،شاید تغییر کاربری ،مهمترین راه ثفاظ
ماندگاری آن باشد .می دانیم که هنرها و صنایع دستتی در تثبیت
اهمی

بسیار دارند و ثمای

از این هنر و

و مانتدگاری هتویتی،

از صنایع دستی از این منظر ،ضروری بته نظتر متیرستد.

برای ماندگاری چنین رشتهها و هنرهایی ،عالوه بر اعمال سیاس های ثمایتی بایتد بته
عمومی نحوه تولید آنها ،بویژه برای گردشگران اقدام کرد تا آنان نیت از زیبتایی،

نمای

دشواری و خاص بودن روند تولید این محصوالت آگاه شوند؛ همچنین پیشنهاد می شود
که با تمرک بر بازار تولید فروش این محصول و نی ساماندهی این ثرفه ،سهم عمدهای
از بازار فروش منطقه را کسب کرد و در نهای  ،از اقتصاد تکمحصولی رهایی یاف .
برخی از مهمترین پیشنهادها برای ثفاظ

از این هنر ت صنع

بومی به شرح زیر اس :

 .2صنایع دستی مصداق کاالی ایرانی اس  .از اینرو ،در سالی که از ستوی مقتام معظتم
رهبری «جه
ثمای

تولید» نام گرفته ،شایسته اس

که راهبردها و برنامهری یهتای کالنتی بترای

از صنایع دستی به عنوان «مصادیق ارزشمند کاالی ایرانی» در نظر گرفتته شتود و در

دستور کار مدیران ثوزه میراو فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری قرار گیرد.
 .1از طریق برگ اری نمایشگاه میتوان ضمن تتالش بترای ثفتظ هنرهتا و صتنایع
دستی داخل کشور و ترغیب هنرمندان به شترک

در نمایشتگاههتای ختارجی ،صتنایع

دستی و هنرهای سنتی استانها را به گردشگران و عموم مردم معرفی کرد.
 .8اساسیترین مشکل در این ثرفه ،کمبود سرمایه و از ستوی دیگتر ،نبتود بتازار و
خریدار اس  .چرا که بهترین زمان فروش ،ماه اول تابستان و دو ماه نخستین پایی اس
که در مجمو  ،سه ماه را شامل شود .در این میان ،گروهتی سمستار یتا واستطه و دالل
برای فروش پدید آمدهاند که بیم آن میرود این هنر ت صنع

را به سم

تجاری کردن

شماره  56تابستان 0011

یکی از اصلیترین مراک این هنر شناخته میشتوند .در ستایرنقاط استتان ایتن صتنع
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و تهیه تولیدات سریع ،ارزان و کمارزش سوق دهند .از اینرو ،الزم اس
تسهیالت ،صدور کارت صنعتگری و پوش

بیمه از این هنرمندان ثمای

که با پرداخ
شود.

شماره  56تابستان 0011

 .4فقدان بیمه از دیگر مشکالت استادکاران و کارگران این ثرفه اس  .در این بتاب
باید با تجدید نظر ،به نحوی سیاستگذاری شود که منتافع صتاثبان کستب و کتارگران،
هم مان تأمین شود .بیم آن میرود که دشواریهای این هنر ت صنع

موجتب شتود تتا

نسل جدید کمتر به پیشه پدران خود روی آورند و کسی رنج شاگردی و آمتوختن هنتر
پوستیندوزی را به خود هموار نکند .در این صورت ،در نهای  ،با نابودی ایتن پیشته و
هنر ت صنع

ارزشمند مواجه خواهیم شد.

 .5یکی دیگر از مشکالت هنرمندان پوستیندوز را میتوان نبود آموزشها و مهتارت
مورد نیاز برای گلدوزی و ابریشم دوزی در میان نسل جدید شاغالن این هنر ت صتنع
دانس  .دس

اندرکاران فرهنگ و هنر و صنایع دستی باید دورههتای آموزشتی الزم را

برای همه داوطلبان تدارک ببینند تا چنین نقصی از آثار هنری کشورمان برطرف شود.
منابع

ت بوزرجمهری ،خدیجه؛ صاثبی ،شتیرین؛ مهرگتان مجتد ،جتواد گ . 2835بررسـی
چالشها و موانع توسعه کارآفرينی و اشتغالزايـی صـنعت پوسـتیندوزی (مطالعـه
موردی :دهستان شانديز) .زنجان :اولین کنفرانس ملی «اندیشهها و فنتاوریهتای نتوین
در علوم جغرافیایی».

