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  چكيده
 است صنايع دستي ايرانكتاب شناخت  صنايع دستي حوزة در شده چاپ هاي كتاب از يكي
گـردي،   مـديريت جهـان   هـاي  رشته دانشجويان براي درسي كتاب عنوان به را آن مؤلف كه

حاضر بررسـي و نقـد    ة. مقالاستكرده  و مديريت امور گمركي معرفي ،داري مديريت هتل
نقد شكلي اثر و سپس نقـد محتـوا صـورت    پس از معرفي كتاب، نخست كتاب است. اين 

و ضـمن   يـرد گ ميقرار  ارزيابيمورد كتابروش نقد و تحليل  به ،گرفته است. در اين مقاله
ك عنـوان يـ   بـه  يادشـده اثر  شود كه و اشتباهات نشان داده مي ،ها برشمردن نواقص، كاستي

را  علمـي جامعيت يـك كتـاب    قرار گيرد واستفاده موردتواند  ميدانشجويي نكتاب درسي 
منابع علمي و تاريخي در بيـان مطالـب كتـاب، توضـيحات      از نكردن استفاده هجملاز .ندارد

 ،بودن محتـوا  از ابزارهاي علمي مناسب، تكراري نكردن استفاده كافي در عناوين تخصصي،نا
ر دكتـاب   تأثير منفيدر  نقدي است كه بر اين كتاب ارائه شده است. اشكاالت موجود ...و 

 كند. حضور در محيط دانشگاهي نمي و آن را شايستة ردتوجهي دا مخاطبان نقش قابل دانش
  ارائه شده است.و اشكاالت  ها رفع كاستيهايي براي نهاد پيش ،پاياندر

 .نقد، كتابصنايع دستي، هنر، سنتي،  :ها كليدواژه
  

  مقدمه. 1
منابع اصلي ما در اين  تر بيشظهور است. تحقيق و پژوهش در حوزة صنايع دستي امري نو

انـد. از دهـة    هايي است كه مستشرقان در اين بـاب نگاشـته   و پژوهش ها باكت حوزه شامل
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 فـرش،  كارشناسـي  دورة ريـزي  برنامـه  شـوراي  رئيس هنر، فرهنگستان در صناعي هنرهاي
 سـردبيري  شـوراي  گـروه  عضـويت  دسـتي،  صنايع كارشناسي دورة بازبيني گروه عضويت
 هنـري  فرهنگـي  سـازمان  دسـتي  صـنايع  كـانون  عـالي  شوراي عضويت ،ايران قالي نشرية

 فرهنگي سوابق ازجمله كشور سنتي هنرمندان يابي ارزش شوراي عضويت تهران، شهرداري
  .)11: 1382 (ياوري اوست پژوهشي و

ـ  در ايـران  دستي صنايع سازمان در 1378 تا 1350 سال از وا و كارشناسـي  هـاي  متس 
 هاي دانشگاه در 1361 از و است  داشته فعاليت مديره هيئت عضو سمت باالترين و مديريت
 و ،قم صداوسيماي اسالمي، آزاد سوره، دانشگاهي، جهاد شيراز، كاشان، الزهراء، هنر، تهران،

 سـال  36 بـيش از  ) و تا اين زمان(همان است پرداخته تدريس به يزد اردكان فرش دانشكدة
  دارد. خود آموزشيـ   علمي كارنامة در را تدريس
 كارشناسـي  و كارشناسـي  هـاي  دوره در هنر هاي رشته در دانشجو 750 حدود يينما راه

 طراحـي  گرافيـك،  صـنعتي،  طراحـي  فرش، پارچه، چاپ دستي، هاي صنايع ارشد در رشته
  ).(همان هاي حسين ياوري است از ديگر فعاليت ...و  ،لباس
آشـنايي بـا    چـون  هـم صنايع دستي داراي تأليفـاتي   ، در حوزةبر كتاب حاضر ، عالوهاو

آشنايي با هنرهاي ، 1378نشر كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان سال  هنرهاي ايراني
نشر صباي سحر سـال   )2( آشنايي با هنرهاي سنتي، 1383نشر صباي سحر سال  )1( سنتي
هنرهـاي سـنتي   ، 1395نشر سيماي دانـش سـال    )3( آشنايي با هنرهاي سنتي ايران، 1388

نشـر   كارشناسي آثار صنايع دسـتي ايـران  ، 1392نشر سيماي دانش سال  ايران در يك نگاه
 جـوي معنـا  و هنرهاي سنتي ايران: جسـت  ةمقاالتي دربار مجموعة، 1384شناسي سال  ايران

مهر سـال   ورةنشر س نگرشي بر تحوالت صنايع دستي در جهان، 1389مهر سال  نشر سورة
 فهرسـت «، 1380بـرداري كشـور سـال     نشر سازمان نقشه اطلس صنايع دستي ايران، 1380
 جايگاه و نقش«، 1374 بهار هنر جلوة ، مجلة»كشور دستي صنايع مختلف هاي رشته يالفباي

 جلـوه  ، مجلـة »كشـور  فرهنگي و ،اجتماعي اقتصادي، توسعة و رشد روند در دستي صنايع
 شـهريور  تعـاون  ، مجلـة »زا درون توسـعة  و رشد و يروستاي دستي صنايع« ،1374 بهار هنر

 و ،صـنعت  هنـر، «، 1372 پـاييز  هنـر  جلـوة  ، مجلة»ايران دستي صنايع محصوالت«، 1373
 ماه تابك ، مجلة»جهان و ايران هنر بر نگرشي«، 1381 پاييز هنر آموزش رشد ، مجلة»اقتصاد
 قـرآن  گلسـتان  ، مجلـة »ايرانـي  هنرمنـد  و ،قرآنـي  مضامين سنتي، هنرهاي«، 1379 تير هنر

هاي گونـاگون و بـا عنـاوين مختلـف مثـل       چنين تأليفاتي در حوزه و هم ،1384 ارديبهشت
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، فرهنگ عامـه (علم مديريت)،  پژوهش علمياتي(فرانت آفيس) در هتل،  خانه مديريت پيش
نتـايج   عـوارض و گـري)،   (و گـردش  گـردي  شناخت صنعت جهـان ، آداب سفر در اسالم

 كليـدي  و اصـلي  وظـايف  و مديريت هاي نظريه مباني، ،اصول با آشنايي: مديريت، توريسم
 شناسي رسانه، گردي جهان خدمات و گري گردش بازاريابي مديريت، معاصر دوران در مدير

 هنـر  كـارآفريني ، زمـين  ايـران  هنـر  و فرهنـگ  در گـري  گـردش  اقتصـاد ، رسانه با ارتباط و
پـژوهش  ، باسـتان  دوران در زن جايگـاه ، عكاسـي  در نور جايگاه، امروز دنياي آفرين ارزش

راز و رمز اعداد، تندخواني، نگرشي بر احوال و  ةكاوي دربار(علم مديريت)، كندو عملياتي
، و آشنايي بـا بنيادهـاي معمـاري ايرانـي    ، آشنايي با تاريخ فرهنگ ايرانتعاليم آشوزرتشت، 

مـرتبط اسـت كـه    هـاي مـرتبط و غير   قالـه در حـوزه  و مكل بيش از صدها عنوان كتاب در
به  به آثار متعدد مؤلف و باتوجه باتوجه اين متن خارج خواهد بود. ها از حوصلة برشمردن آن

تـرين و   امعبايسـت جـ   اثر حاضـر مـي   ،رسد نظر مي يكي عنوان و محتواي برخي آثار بهنزد
  شناخت صنايع دستي ايران باشد. ترين اثر در حوزة كامل
  

  نقد و تحليل خاستگاه اثر. 3
نيافتـه اسـت. نخسـتين     اهي و پژوهشي موضوعي تازه و بلوغدانشگ صنايع دستي در حوزة

در مقطع كارشناسي از دانشگاه هنـر تهـران    1366متخصصان دانشگاهي اين رشته در سال 
مـوزش  شـاگردي آ ـ   استاد شيوة هاي هنري سنتي به ، رشتهاند. تا آن زمان التحصيل شده فارغ

نخستين منابع  رفته از سخنان اساتيدهاي برگ ين رشته به دانشگاه جزوهشد. با ورود ا داده مي
به بـا نخسـتين   و مصاح ،26/10/96 (سايت دانشگاه هنر تهران شدند نوشتاري محسوب مي

 ايـران  روسـتايي  دسـتي  صنايع دربارة كلياتي). 4/11/96 التحصيالن رشتة صنايع دستي فارغ
جمله و مقاالت منتشرشده در مجالتي چند از 1361 ايران در سال دستي صنايع انسازم  نشر

د كه دانشجويان صنايع دستي كه پيش از انقالب انتشار يافته بود نيز منابعي بودن هنر و مردم
 ، نوشـتة ايران هنر كارهاي شاهي نظير هاي باكردند. جداي از آن كت يي مينما راهباره  را دراين
 مـروري ، 1341 چاپ  عيسي بهنام نوشتة ،ايران دستي صنايع، 1338اپهام پوپ چاپ  آرتور

، اسالم از بعد ايران صنايع، 1365بيگي چاپ  محمدرضا حسن ةنوشت، ايران دستي صنايع بر
و هيراموتـو   جي ، نوشتةايران دستي صنايع در سيري، 1320محمدحسن چاپ  زكي نوشتة

 دوران در ايـران  هنر، 1371چاپ ، هخامنشي و ماد دوران در ايران هنر، 1365گالك چاپ 
كريسـتي   ، نوشـتة ايـران  صنايع تاريخ، 1370رومن گيرشمن چاپ  ، نوشتةساساني و پارتي
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هنـر  ، 1372 وولـف چـاپ   هـانس  ، نوشـتة ايـران  كهـن  دستي صنايع، 1317ويلسن چاپ 
ديمانـد چـاپ    ةت، نوشـ ي صنايع اسـالمي نما راه، 1375تالبوت رايس چاپ  نوشتة ،اسالمي
بيان سير تاريخي هنرها و صـنايع دسـتي    منظور هايي بودند كه به ازجمله كتاب ...، و 1336

  اند. نظر بودهعنوان منابع تدريس مورد ها به چيستي و چگونگي آن ارةايراني و توضيحاتي درب
هـاي   يـا رشـته   ، با رشد تعداد دانشجويان در رشتة صـنايع دسـتي  شمسي 1380در دهة 

تـدريس بـراي آشـنايي     بودن نحوة آكادميك منظور ب در اين زمينه بهالزوم تدوين كت مرتبط،
متعدد در اين حـوزه شـد.    هاي باكتو بهتر دانشجويان با اين مبحث، منجر به چاپ  تر بيش
 ، نوشـتة المعارف هنرهاي صـنايع دسـتي و حـرف مربـوط بـه آن      هًْدايرهاي  جمله كتاب ازآن
 ،مباني هنرهاي فلزكاري، نگارگري، 1386بوالقاسم سيدصدر نشر سيماي دانش به سال سيدا
 زهـرا  وشـتة ن، ايـران  سنتي هنرهاي با آشنايي، 1385فائق توحيدي نشر سميرا به سال  نوشتة

ي كه مؤلف هاي با، و كت1386نور به سال  راد نشر دانشگاه پيام شاكري محمدعلي تجويدي و
هنرهاي سنتي و صنايع دستي منتشر كرده است. عنوان  درزمينة شمسي 1380يادشده در دهة 

هـايي   نايع دستي و رشتهص ين بسيار ضروري در بحث آموزش رشتةكتاب حاضر نيز از عناو
  تواند در آن عرصه حضور فعالي داشته باشد. نحوي صنايع دستي مي است كه به

  
  علت انتخاب اثر. 4
صنايع دستي ايران نياز بـه كتـب و    دانشگاهي در حوزة ، با رشد فضايكه گفته شد چنان هم

شـد. كتـاب موردبحـث ايـن مقالـه       احسـاس مـي   تـر  بـيش مراجع آموزشي در اين حـوزه  
بـه   شـود. باتوجـه   زشي مرتبط تدريس ميها و فضاهاي آمو دانشگاه تر بيشحاضر در  درحال

كـامالً مشـخص   به نوبت يازدهم رسيده اسـت   1396تا سال  1390نوبت چاپ كه از سال 
توا در تفصيل آن نياز بوده است. اندازه به اين عنوان و مح است كه در سطح دانشگاهي تاچه

صـنايع دسـتي،    :ند ازا شود عبارت ها تدريس مي هايي كه اين كتاب در گروه آن برخي رشته
داري، مديريت فرهنگي هنري، مـديريت   طراحي لباس، طراحي چاپ پارچه، مديريت هتل

 جـامع  آزمـون  منـابع  از كتـاب  ايـن  ،عـالوه  . بـه ... ، و گـردي  كي، مديريت جهانامور گمر
 و ،دستي صنايع فرهنگي، ميراث ي تور سازماننما راهو  گردي جهان و گردي ايران هاي دوره

  است. گري گردش
نايي قبلـي را بـا صـنايع    ين آشتر كمكه هستند  آموزان و دانشجوياني دانش ،ميان  اين در

و پس از فراغت از  شوند گرفتن اين كتاب به اين حوزه واردخواهند با فرا و ميدستي دارند 
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آميـزي طـرح داراي    و رنـگ  ح روي جلد در تناسب با عنواننقد شكلي اثر، طر درادامة
اي از جام فلزي كه در زير تصوير جام منعكس شـده   سايهفقط هارموني و هماهنگي است. 

نيمه انعكاس تصوير جام چيزي از زيبـايي  و و نبودن اين تكة نصفهمعناست  است زائد و بي
 كاهد. طراحي روي جلد نمي

  
  نقد محتوايي. 6

طور صريح به هدف خـود   اي در سي خط است. مؤلف در اين مقدمه به كتاب داراي مقدمه
مختلـف   هاي باخود در تحرير كت بلكه پس از ذكر سابقة ،است اب نپرداختهاز نگارش كت

  :است گونه بيان كرده در اين حوزه اين
 ،داري گردي، مديريت هتـل  هاي مديريت جهان كه احساس كردم كه براي رشته اين... تا

به درس شناخت صنايع دستي ايران  امور گمركي نيز ضرورت دارد تا باتوجهو مديريت 
بـه ارتباطـات موجـود بـين      اي را تأليف كـنم كـه بتوانـد باعنايـت     ژهب خاص و ويكتا

تواند و يا بايد  واقع تعاملي كه مينايع دستي و تأثير و تأثرات و درهاي مذكور و ص رشته
هـاي مـذكور از    كه برخي موضـوعات و مطالـب در رشـته    وجود داشته باشد و نيز اين

چنان ضـرورتي نـدارد و    اختن به برخي موارد آنبوده و پردي برخوردار تر بيشاهميت 
بايد قابليت تدريس در يك ترم  نهايتاً دهد چه محتواي كتاب را تشكيل مي كه آن نيز اين

  ).9: 1389 (ياوريته باشد كتاب حاضر را آماده سازم تحصيلي را داش

مقدمـه  چه مؤلف در اين  اين مؤلف و در تطبيق با آن هاي بافهرست ديگر كت با مطالعة
ديگر وام گرفتـه   ها و مطالبي را از يك فصل يادشده هاي بايابيم كه كت است درمي بيان كرده

كه خـود مؤلـف نيـز در     چنان تر از ديگري است. هم تر يا خالصه اي كامل و هر كتاب نمونه
  :است اش آورده مقدمه
برخوردار بوده و ي تر بيشهاي مذكور از اهميت  برخي موضوعات و مطالب در رشته«...

  ).(همان »چنان ضرورتي ندارد... پرداختن به برخي موارد آن
  ن نگاهي به پيشينة صنايع دستي ايران آمـده عينـاً  چه در فصل دوم كتاب با عنوا آن ،مثالً

و البته اين تكرار  مؤلف بدون ذكر منبع آورده شده است هاي باهمان است كه در ديگر كت
اقتضاي رشتة تحصيلي مخاطبان انجام  به ها باخود اذعان داشته در ديگر كت كه گونه را همان

هـا و   بان، مؤلف ويژگـي  انتشارات سايه 1393چاپ  مباني هنرداده است؛ ازجمله در كتاب 
آورده كـه در تطـابق    47تا  20هاي مهم هنر ايران در ادوار مختلف را در صفحات  مشخصه
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 صنايع دستي ايران بيان كرده بود وردنقد در بخش پيشينةتر در كتاب م ان مطالب را پيشهم
  ).47 - 20: 1393 (ياوري

انتشارات صباي  1382چاپ ، 1 آشنايي با هنرهاي سنتي، با عنوان در كتاب ديگر مؤلف
شده  رصدي در فهرست و محتواي كتاب يادددرصد از كل كتاب مطابقت صد 75در سحر، 

بنـدي صـنايع    و طبقـه  ،هـا  مله عناوين تعاريف، ويژگيجشود؛ از با كتاب موردنقد ديده مي
و آشنايي با انواع  ،و ابعاد فرهنگي و هنري صنايع دستي ،دستي، اثرات اقتصادي و اجتماعي
  ).6 - 5: 1382 (ياوري صنايع دستي دقيقاً تكرار شده است

ه انتشارات آذر ك 1392چاپ  ،هنرهاي سنتي ايران در يك نگاهچنين است در كتاب  هم
  ).28 - 15: 1392 (ياوري فصل اول در آن دقيقاً تكرار شده است

يـابيم كـه    مـي رگنجد د آن در اين مجال نمي ين توضيحات و مشاهداتي كه ذكر همةبا ا
  اند. مختلف ها باعناوين كت فقطو  استسان  آثار مؤلف هم تر بيشمحتوا در 

منطقي و انسجام مطالب متوجـه  نقد براي يافتن نظم در نگاه اول به فهرست كتاب مورد
و هنـري صـنايع    ،نگرشي به ابعاد اقتصـادي، اجتمـاعي، فرهنگـي   «تشابه عنوان فصل سوم 

 ،هاي فرهنگي، هنري (تأثيرات متقابل) صنايع دستي با مقوله تعامالت«و فصل پنجم » دستي
  شويم. مي» و اجتماعي

دن بـه طراحـي در صـنايع    بخشـي  ها در تكامل پنجم به اهميت موزه كه در فصل حاليدر
و جامعـه صـورت    ،هيچ بحثي در تعامل صنايع دستي بـا فرهنـگ، هنـر    ،دستي اشاره كرده

به عنـوان   كه به ابعاد مختلف صنايع دستي باتوجه آن جاي هب ،نگرفته است. در فصل سوم نيز
ديگـر و نـه    اثرات اقتصادي و اجتماعي صنايع دستي در تركيب با يـك  ،فصل پرداخته شود

بحـث  بنـدي اصـولي مورد   ب و بدون طبقهترتي همين   زا و اثرات فرهنگي و هنري نيز بهجم
  قرار گرفته است.

» بندي صـنايع دسـتي ايـران    و طبقه ،ها ها، خصيصه تعاريف، ويژگي«فصل اول با عنوان 
 »خصيصـه «و  »ويژگـي «هـاي   مطرح شده است. مشخص نيست هدف مؤلف از ذكـر واژه 

 كدام از اين عناوين آورده بـر چـه  بندي مواردي كه در ذيل هر و دسته طور دقيق چه بوده به
هـا از آن صـحبت    در قسـمت ويژگـي   چه آن ،رسد نظر مي مبنا و اصولي پديد آمده است. به

 هـا آورده  چه ذيل عنـوان خصيصـه   هاي صنايع دستي و آن قابليت ،حقيقتدر ،ميان آورده به
، داراي دو، هـر »خصيصـه «و  »ويژگـي «هاي  هاي آن باشد. با اين تذكر كه واژه ويژگي است

است، جداكردن اين دو عنوان » ويژگي«عادل عربي براي واژة فارسي م يك معني و خصيصه
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امل قوام عنوان ع لق آثار هنري پرداخته و آن را بهذوق و ابتكار ايرانيان در خ نخست به قوة
توانست در فصلي جداگانه موردبررسي قرار  مي و دوام صنايع دستي دانسته است. اين بحث

 فقـط اين پرداختن اندك به آن بـدون هـدف صـورت پذيرفتـه و      كه رسد نظر مي گيرد و به
ترين خللي بـه   كه نبود اين سطور كوچكركردن صفحات كاغذ را مدنظر داشته است؛ چراپ

  د.كر تر مي له ساختار متن را منطقيپرداختن به اين مسئنبسا  است و چه دهكل متن وارد نياور
شناسي در بحث پيرامون تاريخ صنايع دستي  مؤلف به مختصري كشفيات باستان ،ادامهدر

دهـي   گونـه ارجـاع   واهد كافي و بدون هـيچ بدون مدارك و ش ،همگي ،اشاره كرده است كه
  خوانيم: مي 24 حة، در صفمثالً علمي صورت پذيرفته است؛

هاي تاريخي  يافتهكه آثار مكتوب و باز ، تاجاييزندگي بشر در ايران ترين مرحلة قديمي
عصر حجر «، تمدن مخصوص و مشخص درسانمان باشدبردن به آن مد تواند در پي مي
سـال بـا آن    ده هـزار تـا   دوازده هـزار ) است كه حدود mesolithic( يا مزوليتيك» ميانه

) در Charlton S. Coon( فاصله داريم و مدارك مربوط به آن توسط كـارلتون س. كـون  
در نزديك بهشهر فعلي و در گوشـة جنـوب شـرقي    » دكمربن«يا » هوتو«غار مسكوني 

دست آمده و مربوط بـه دوران زنـدگي انسـان در كنـار درياسـت و       درياي مازندران به
گنـدم و جـو،    كشت غالت، مخصوصاً .م سال ق. شش هزاركه حدود  گر اين حكايت
ه از سنگ چخماق سـاخته  داسي ك وسيلة ن مرسوم بوده و محصوالت زراعي بهدر ايرا

داري و  دام ،همين زمـان  شده است. در دار و مضرس داشته درو مي اي دندانه  شده و لبه
سـفندان بـه   اين، پشـم گو بـر  ر بز و گوسفند رايج بوده و افزوناستفاده از گوشت و شي

كه مـردم بـا تهيـة نـوعي سـفال نـاهموار و        آن  ، ضمنرسيده مصرف رشتن و بافتن مي
انـد   منظور شكار آشنايي داشـته  به انواع ابزارهاي سنگي و استخواني پخت و نيز تهية كم

  ).24: 1389(ياوري 

كه بر محتـواي   آن و شواهد كافي ارائه شده است. ضمناين اطالعات بدون ذكر منبع 
 ايـران  دررا  بشر زندگي مرحلة ترين قديمي مؤلف ،اول ؛است وارد نقدهايي نيز شده ائهار

 دهـد  مـي  نشـان  آمـده  دسـت  به شناختي باستان مدارك كه درحالي ،داند مي مزوليتيك دورة
 جديدترين. است بوده) مياني پليستوسن( قديم سنگي پارينه دورة از ايران در بشر زندگي

 و شناسـايي  1384 سال در كه است رودبار شهرستان در دربند غار به مربوط مدارك اين
 بقايـاي  و سـنگي  مصـنوعات  از اي مجموعـه  دربنـد  غـار  بررسي در. است شده بررسي
 مياني پليستوسندورة  با بقايا اين ارتباط دهندة نشان اوليه مطالعات كه شد يافت جانوري

 غـار  نخسـتين  دربند يعني ؛دارد قدمت سال هزار  دويست تا صد سي بين حداقل و است
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 اسـت  شـده  شناسـايي  ايـران  در كـه  اسـت  قـديم  سـنگي  پارينه استقراري بقاياي حاوي
  .)2 - 1 :1388 و ديگران  (بيگلري

بندان تا عصر حاضر اسـت كـه دوران    هايي از دوران يخ كه غار هوتو داراي اليه دوم اين
آثـار و ابـزار و ادوات سـنگي و     شـود.  هـا ديـده مـي    سنگي يا مزوليتيـك نيـز در اليـه    ميان

بـه   در غار هوتو در نزديكي بهشهر كشف شد متعلق شمسي 1330هايي كه در سال  اسكلت
يك اسـت (آذرافشـار   به دوران سنگ كهن يا پالئوليت بندان زمين و ابزارآالت متعلق دوران يخ

1365 :366 - 367.(  
  آمده است: 25 يا در صفحة

بـراي سـاختن اسـلحه و ابزارهـا و     جاي مفـرغ   هآهن ب .مق. سال  1200نزديك به «... 
كار گرفته شد و بناهـاي آجـري مرتفعـي در نقـاط مختلـف نظيـر        آالت به تاحدودي زينت

  ).25: 1389 (ياوري »پا گشت...استرآباد و روي سكوهاي بلند بر
جود دارد؟ آيا شواهدي از وجود بناهاي آجري مرتفع در استرآباد روي سكوهاي بلند و

  بيان شده است؟ اي علمي ن مطلب با چه پشتوانةاي
هـا و نقـد محتـواي آن     كدام از جمالت و پـاراگراف در اين مقاله، مجال پرداختن به هر

و مسـتند را   دانـش مفيـد   رائـة ا دهد كه مؤلف دغدغة ي اخير نشان ميها ولي نمونه ،نيست
صـنايع دسـتي ايـران    تـاريخ   عنـوان خالصـة   چنيني را به صفحة متن اين 29نداشته است و 

  عرضه داشته است.
گم و ي صنايع دستي بسيار پراكنده و سردرسنجي در بيان سير تاريخ زمان ،در اين فصل

هـاي مهـم در تمـدن     بدون ذكر عناصر مهم هويتي است. مؤلف بدون ذكر عناوين و تاريخ
گي و آثـار  شـيوه زنـد   به ذكر كلياتي دربـارة  فقطها  فالت ايران و رعايت توالي تاريخي آن

اي مهـم   ساز مردمان ايران درطول تاريخ پرداخته است. رعايت توالي تاريخي كه نكته دست
سـاز بشـري از آغـاز و     بندي هنرها و صنايع دست در بحث فراگيري تاريخ هنر است، طبقه

چنين ذكر نام افراد و اشخاص تأثيرگذار بر اين هنرهـا   و هم ،ها شكل جدول ي ارائة آن بهحت
و  ،گيـري و تحـول صـنايع دسـتي مختلـف      و ذكر نقاط عطف تاريخي در شـكل  ،يعو صنا
ديگـر متمـايز    اي و سـبكي از يـك   لحـاظ دوره  ي بارزي كه اين صنايع دستي را بهها ويژگي

 ،ساختار اين فصـل كمـك كنـد   شدن  توانست به علمي آن چيزي است كه مي ،همه ،ندك مي
هم خود دچار رخواننده را با مطالب پراكنده و دو  صورت فاقد انسجام الزم است ولي بدين

  د.كن مناسب از خواندن متن مينافهم  سردرگمي و
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گـري و آشـنايي بـا     تـأثيرات متقابـل صـنايع دسـتي و گـردش     «با عنوان  ،فصل چهارم
گوياي تجمع دو عنـوان مختلـف و بـدون مناسـبت بـا      » المللي صنايع دستي تشكيالت بين

صـورت فصـلي    توانسـت بـه   گري مـي  يع دستي با مقولة گردشاست. ارتباط صنا ديگر يك
لـي  المل بحث قرار گيرد. آشنايي با تشـكيالت بـين  جداگانه يا در تركيب با فصل سوم مورد

  ، بيان نشده اسـت و مؤلـف بـه   آن بوده شايستةكه  صورتي صنايع دستي نيز در اين فصل، به
هـدف   بـه جامعـة   اسـت. باتوجـه   در معرفي چهار مركز اكتفا كرده فقط ذكر سطوري اندك

هـاي   معرفي تفصيلي سـازمان  كه رسد نظر مي ر مقدمه به آن اشاره كرده است بهمؤلف كه د
وانين، پيشـينة  هـا، اهـداف، قـ    برنامـه  تمـامي با ذكـر   راه با صنايع دستي هم المللي مرتبط بين

  ها ضروري بوده است. گرفته و زمان و مكان اين فعاليت هاي انجام فعاليت
جز يك مورد در صـفحة   شود، به متن ديده نمي لِ متن اصلي اين كتاب ارجاع دروندر ك

كـه مؤلـف در فهرسـت منـابع      آن دليل به». 3/2721: 1371معين، «كه تايپ شده است:  114
ت. در فهرست منابع نظر چيسه است مشخص نيست نام منبع موردذكري از اين ارجاع نكرد
از تأليفـات پيشـين مؤلـف     ،همگـي  ،كـه  است منبع ذكر شدهعنوان  در پايان كتاب چهارده

، در خـود  ،شـده يقي كه صورت گرفت مشاهده شد كـه چهـارده منبـع ذكر   هستند. در تحق
آثـار   ةيعني مؤلـف در همـ   اند؛ خود مؤلف بهره برده هاي بافهرست منابعشان مجدداً از كت

  دهد. ديگر ارجاع مي هاي بابه كت خود و گاه هاي بابه كت فقطخود 
گونـه منبـع غيـر، اعـم از قـديمي يـا جديـد، فارسـي يـا           در اين كتاب از هيچ ،بنابراين
صنايع دستي ايران  ، استفاده نشده است. اين درحالي است كه در بحث از پيشينةغيرفارسي

 سـتي د صنايعآرتوراپهام پوپ،  نوشتة ايران هنر كارهاي شاهتوان از منابع معتبري همانند  مي
 صنايعبيگي،  محمدرضا حسن نوشتة ايران دستي صنايع بر مروريعيسي بهنام،  نوشتةايران 
وهيراموتو  اثر جي ايران دستي صنايع در سيريمحمدحسن،  زكي نوشتة اسالم از بعد ايران

اثر رومن  ساساني و پارتي دوران در ايران هنر وهخامنشي  و ماد دوران در ايران هنرگالك، 
وولـف   اثر هانس ايران كهن دستي صنايع اثر كريستي ويلسن، ايران صنايع تاريخگيرشمن، 

هاي ساخت آن  روشكردن علمي صنايع دستي و يا با مطالعات ميداني و مستنداستفاده كرد 
كتـاب   ،نظـر   ايـن  از د.و روايي و پايايي آن را تضمين كـر  مطالب را به درجة اعتبار رساند

  .علمي استدهي  فاقد اصول منبع حاضر
كـه  رسـد   نظر نمي اما با خواندن كتاب به ،است شناخت صنايع دستي ايرانعنوان كتاب 

كتاب بيان شده كه اين كتابي اسـت   ةفرد بتواند صنايع دستي ايران را در حدي كه در مقدم
  بشناسد. يژه براي شناخت صنايع دستي ايرانخاص و و
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ـ  وري در حوزةافنايگاه فعلي علم و ج در مقايسه بااين كتاب  ي صنايع دستي رشد كم
ررسـي و تحليـل عملـي،    هـيچ نقـد و ب   ،آنبر شود. عالوه دانش آن را موجب نمي و كيفي

دسـت   ، و مواردي ازايـن كارگيري ادبيات علمي روزآمد نوآوري، ارائة ساختار علمي نو، به
ـ م از كيفي يا كمشود. فاقد روش تحقيق اع در آن مشاهده نمي  شـيوة  ب بـه ي است و مطال

، ويـژه در فصـل دوم كتـاب    ، بـه اند كه اين نقص توصيفي ناقص و بدون انسجام بيان شده
  مشهود است. كامالً

ميـزان   براي تفهيم موضـوع بـه خواننـده بـه     مؤلف در اين كتاب از ابزارهاي الزم علمي
 ورود به موضوع كتاب با طرح بحث مقدماتي صورت نگرفته مناسب بهره نبرده است. نحوة

ر فصـل دوازدهـم بسـيار شـتابان و     و د نهايي نيسـت   ةبندي و نتيج اي جمعچنين دار و هم
ترين ركـن در شـناخت صـنايع     تصوير كه مهم ،عالوه رسد. به پايان مي صورت ناگهاني به به

  نيست. يتر گفته شد داراي كيفيت بصري مناسب چه پيش دستي است در اين كتاب چنان
  

  گيري نتيجه. 7
كه با مبـاني و اصـول   ؛ چرادشو نمي دانستهرد علمي و پژوهشي رويك داراينقد كتاب مورد

هـاي علمـي آموزشـي     چنـين داراي مؤلفـه   و هـم  يستنگارش علمي و پژوهشي سازگار ن
ت از كيفيـ رهاي علمي مناسب مانند تصـاوير با از ابزا نكردن بر استفاده عالوه روزآمد نيست.

استفاده  كتاب در معتبر و اصلي منابع از بسياري مطالب، ازتفهيم منظور  به آثار صنايع دستي
بـا   عنـواني  چنين رفت مي انتظار كه حاليدر است. نشده برده ها آن از هم نامي حتي و نشده
 تا شد مي ارائه نيز منابع مشخصات و نوشته موضوع به مربوط اصلي منابع همة از گيري بهره

 هـا  كتـاب  كـدام  در كه بدانند ها آن و منتقل شود تحقيق به دانشجويان نيزپژوهش و  روحية
آورنـد.   دسـت  به هاي آتي مطالبي براي پژوهش خود مطالعةموضوع مورد به راجع توانند مي
 و ارجـاع  توانست بر بار علمي كتاب بيفزايد. نـدادن  پيشين مي نظرات محققان از مندي بهره

 توجه قابل نكات از يكي ديگر تنيس علمي متن يك شايستة وجه هيچ به كه غيرمستندنويسي
وجود ندارد. اصـوالً كتـاب    يي به متن ديگرده گونه ارجاع هيچ ،كتاب پايان تا. است كتاب

 گـردآوري  يـك  فقط است ر دستاورد محققان قبلي ارائه شدهيا اگ داراي هيچ منبعي نيست
جديـدي در كتـاب ارائـه     علمي و يافتـة  نوآوري بدون ذكر منابع اصلي است. هيچ محض

رونويسي  كه به اي گونه ، بهاست هاي خود مؤلف تكراري حتي در كتاب مطالب نشده است.
 .اسـت  نشـده  داده ارجاعي رونويسي هم هيچ اين براي و شده تبديل جمله به جمله و كامل
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 كـه نـوعي   نقلـي  و مهجـور توصـيفي   سبك به بندي پاي و كتاب متن در نبود بيان تحليلي
، وري حاضرااز اشكاالت اساسي كتاب است. در دنياي علم و فن رود مي شمار به گويي قصه

  .گران نيست دانشجويان و پژوهش گوي و پاسخ نويسي مردود است اين سبك كتاب
  

  هاي كاربردينهاد پيش. 8
بسيار » شناخت صنايع دستي ايران«ان در سطح دانشگاهي نياز به عنو ،كه بيان شد گونه همان

داليل ذكرشده در بحث از علت انتخاب اثر اين كتـاب   شود به مي نهاد پيشمحسوس است. 
اي برطـرف شـود.    ريشـه طور  بههاي آن  موردبازنگري مؤلف قرار گيرد و نواقص و كاستي

، و دهي مناسـب، اسـتفاده از منـابع علمـي     ها، ارجاع بندي درست مطالب و انسجام آن طبقه
ها، تحليل علمي دقيـق، اسـتفاده از ابزارهـاي     گردآوري داده ايبرهاي ميداني روزآمد  روش
بخشي از كارهـايي   يت مطالب و انطباق عنوان و محتواتصاوير باكيفيت، جامع و ارائة علمي

  شدن در سطح دانشگاهي كند. تواند كتاب را شايستة مطرح دادن آن مي انجاماست كه 
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