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بررسی ارتباط تاریخی صنایع دستی و طراحی صنعتی در ایران

فاطمه مجیدی*
کاربردی، دانشگاه هنر، تهران، ایران. گروه صنایع دستی، دانشکده هنرهای  عضو هیئت علمی 

)تاریخ دریافت مقاله: 95/7/18، تاریخ پذیرش نهایی: 95/10/26(

چکیده
حــدود یــک قــرن از عزم دولتی برای احیاء و نوســازی صنایع دســتی ایران و حدود نیم قرن از تشــکیل رســمی رشــته ای با نام 
که به طور مســتقیم به ارتباط صوری یا ســاختاری این دو  طراحــی صنعتــی در دانشــگاه های ایــران می گذرد و هنوز پژوهشــی 
که با  گیــر بپــردازد، انجــام نگرفتــه اســت. در این میــان، طراحی صنعتــی در اغلب منابع معتبــر پدیدۀ  مدرنی اســت  گســترۀ فرا
گسست و پیوست با صنایع دستی بازتعریف  تفســیر و تغییر در متن طراحی ســنتی شــکل می گیرد و مرزهای خود را همواره در 
می کند. با عنایت به این واقعیت، هدف این پژوهش، بررسی چند و چون پیوند تاریخی طراحی صنعتی با صنایع دستی در 
که آیا ظهور  کلیدی است  ایران است و برای این منظور، با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی، در پی پاسخگویی به این پرسش 
کشور  که در  کی از آن است  طراحی صنعتی در ایران، ناشــی از بازخوانی صنایع دســتی بوده اســت؟ یافته های این پژوهش حا
نیمه صنعتی ما، به رغم قرائت های مختلفی دال بر تعامل، تداوم و تمایز دو حوزۀ یاد شده، مگر در فضای دانشگاهی، ارتباط 
که هنوز رابطۀ خود  گشوده و در حال تکوین و تقریری است  خاصی بین آنها شکل نگرفته و در این بین طراحی صنعتی، متن 

را با صنایع سنتی به وضوح تعریف نکرده است. 
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مقدمه
که  طراحی صنعتی پیش از غلتیدن به وادی تعاریف پیچیده ای 
امــروزه از آن می شــود، در یــک عبــارت صریح و ســاده، پاســِخ درخور 
که همیشــه و همواره با انسان بوده اند  کاربردی،  به نیازهایی اســت 
غ از چرخۀ پیچیــدۀ عوامل محدود کننده ای  و رفــع و رجــوع آنها، فار
چــون شــیوه های تولید و عرضــه و مصرف، نیازمنــد ایده پردازی و در 
گرفتن اندیشــه و ابزار بوده اســت. بــه عبارتی، پیش از  کار  نهایــت به 
گسست  بزرگی چون انقاب صنعتی1  گذار و  که زندگی بشر، در پی  آن 
پا به ورطۀ ماشــینی شــدن بگذارد و به تولید نگاهی تکثیری داشــته 
باشــد و بــه توزیع نگاهی بازار محور، و بــه مخاطب نگاهی مصرف گرا، 
گونه ای دیگر تعریف، طراحی و در اشــیاء و  بســیاری از ایــن نیازهــا به 
اشــکال زیبا و قابل اســتفاده تجلی می یافتند. تجلی گاه این ایده ها، 
کــه امــروزه بــا عنــوان صنایــع دســتی  گفتــه همــان بســتری بــوده  نا
کــه از دالیل اصلــی پیدایش آن،  می شناســیم. عنوانــی تبعیض آمیــز 
ح در قرن هجدهم،  جدای از مباحث فلســفی و زیباشــناختِی2 مطــر
گفته ویل دورانت، بســط صنعــت، زوال فرمانروایــی برگزیدگان و  بــه 
کیفیت و هنر بوده است. چه، از نظر وی: کمیت و غفلت از  باال رفتن 
 »با ظهور ماشین، مهارت پیشه ور از میان رفت و چون ماشین برای 
کوشش افتاد، محصول خود  به دســت آوردن بازارهای وسیع به 
ح و زیبایی جای  کرد و طر کثریت مردم سازگار  را با ذوق و احتیاج ا
خود را به یکنواختی و کمیت و ابتذال داد« )دورانت، 1392، 279(. 
کــه همیــن فرآینــد تولیــد انبوه  کرد  بــا ایــن حــال نبایــد فرامــوش 
و  صنعتــی  انقــاب  تاریخــی  خاســتگاه  از  شــدن  دور  بــا  ماشــینی، 
که بــه مخالفت  دســت کم تحــت نفــوذ جنبش هنر و صنایع دســتی3 
کار در صنعت  با پیامدهای مضر اجتماعی، هنری و معنوی تقســیم 
برخاســت )وودهام، 1384، 244( و »به طور مستقیم و غیر مستقیم 
در سراســر ســدۀ بیســتم تاثیر به ســزایی داشــت« )جولی یــر،  1382، 
162(، رفتــه رفتــه تحــت نفــوذ نگــره و آموزه هایــی چــون آموزه هــای 
کارکرد ویژه  ح های ساده و مبتنی بر  که مشوق طر مدرسه باهاوس4، 
که اجازه می داد ارزش های  بود، واجد معیارها و استانداردهایی شد 
گســترش  موجــود در صنایــع دســتی، تــا محــدودۀ طراحــی صنعتــی 
گرچــه در پی انقاب صنعتی،  یابــد )همــان، 163(. به عبارتی دیگر، ا
که سطح زندگی مردم باالتر رود و  تولید عظیم ماشــینی موجب شــد 
تولیدات صنایع دستی دیگر مقرون به صرفه نباشد، اما این اندیشه 
کــه »تولید ماشــینی هنوز چیزهــای زیادی  بــه قوت خــود باقی ماند 
کــردن بــا آنها  کار  را بایــد از صنعت گــران دســتی دربــارۀ مــواد و نحــوۀ 

بیاموزد« )داندیس، 1392، 228(.     
که طراحی  بــا ایــن تفاصیل، مقاله حاضر می خواهد نشــان دهــد 
کشــورهای دنیــا، در واقع چیزی  صنعتــی در ایران نیز همچون تمام 
جــز مولود یا همزاد مدرن صنایع دســتی نیســت و بزرگ ترین تفاوت 
کم بر  آن با صنایع دستی، در منش تاریخی و جهان بینی و دیدگاه حا
که در روش ها و فرآیندهای سیســتماتیك طراحی و  گر نه  آن اســت. ا
تولید صنعتی و سنتی ناب، مبانی معین و مشخصی به طور مشترك 
که از فــرم محصول، فرهنــگ زیبایــی دورۀ تولید،  تأثیرگــذار هســتند 

گرفته تا میــزان عملکرد محصول،  فنــون تولید و مواد مورد اســتفاده 
نــوآوری و خاقیــت در محصــول و خصوصیــات ظاهــری و فیزیکــی 
محصــول ادامه می یابند )گســیلی، 1379، 94(. بــا این حال، تامل و 
گســترۀ طراحــی صنعتی ایران، ما را بــا واقعیت تلخی روبرو  تعمق در 
کنش های  کنش هــای طراحی بــا  کــه عبــارت از نا پیوســتگی  می کنــد 
جــاری تولیــد صنعتــی در جامعه اســت. در اقــرار به این ناپیوســتگی 

میان صنعت و طراحی صنعتی اصل فاح معتقد است: 
»از آنجایی که فرآیند های طراحی صنعتی در کشور ما غالبًا مبتنی 
بــر توســعه محصــوالت و ایده های فیزیکــی یا به تعبیــری طراحی 
کشــور هنــوز ظرفیــت الزم  محصــوالت نوآورانــه هســتند، صنایــع 
برای پذیرش ایده های خاقانه طراحان را به دســت نیاورده اند« 

)اصل فاح، 1391 الف، 5(.
کشــور   همچنیــن در جــای دیگری یکــی از اهالی طراحی صنعتی 
که »پس از برپایی ششــمین نمایشــگاه طراحی  با یادآوری این نکته 
کــه هنــوز  صنعتــی در دانشــکدۀ هنرهــای زیبــا، بررســی نشــان داد 
گاهــی ندارنــد«، توجه به  کشــور از طراحــی صنعتی آ صنایــع داخلــی 
گــون طراحــی صنعتــی را ضــروری می دانــد  گونا کارکرد هــای  نقــش و 
از  صرف نظــر  کوتــاه،  اشــاره های  همیــن  در   .)21  ،1376 )کارکیــا، 
کــه نویســندگان دربارۀ صاحبــان صنایع می گیرند و هشــدار  نتایجــی 
کــه به جامعــه طراحــی صنعتــی دربــاره هدف گذاری  یــا پیشــنهادی 
گفتــۀ دیگر نیــز نهفته اســت و آن  درســت می دهنــد، یــک واقعیــت نا
اینکــه جامعــۀ ما از یک خــاء معرفتی دربــارۀ رشــتۀ طراحی   صنعتی 
رنــج می بــرد. این خاء بیش از هر چیز ناشــی از نبــود اطاعات الزم و 
کافــی از فرآیند شــکل گیری دانــش طراحی صنعتی در ایــران و تعامل 
آن با صنایع ســنتی و بومی اســت. این اطاعات می تواند به خودی 
خود چند ســویه داشــته باشد و از سویی به نقش این دانش در برابر 
جامعه بپردازد، از ســوی دیگر، به نقش تاثیرگذار آن بر صنعت اشــاره 
کنــد و ســرانجام؛ از ســویی حکایــت از مواجهــۀ این دانش بــا توانش 
بومــی یــا همان صنایع دســتی داشــته باشــد. در این میــان عده ای 
گسســت طراحی صنعتــی از بدنۀ جامعه  بــه طور غیرمســتقیم دلیل 
و نیافتــن جایــگاه بایســتۀ آن را، در موانــع توســعۀ فرهنــگ مــادی 
کنش تجویزی نســبت به  می بینند و ناشــی از مســایلی چون »وجود 
هنــر و نمودهــای فرهنــگ ایرانی« و »برخورد مقطعــی و فقدان نظام 

که: معنایی« می دانند و برای نمونه چنین استدالل می کنند 
کنون خرد جمعی در حوزۀ سیاســتگزاری فرهنگی   »متاســفانه تا
نتوانســته است میان تکنیک های فرهنگی و استراتژی پشت سر 
کمرنگ  کارآمد دســت یابد. متاســفانه با  آن، بــه تفکیــک و تمایز 
شــدن مرزهــای اطاعاتــی، اقتصــادی، امــکان حــذف مصادیــق 
کاهش می یابد. در نتیجه لزوم ارائه بدیل  فرهنگ بیگانه برای ما 

کارآمد فرهنگی بیشتر حس می شود« )کارکیا، 1381، 95(. 
از سوی دیگر، عده ای ریشۀ مهجور ماندن طراحی صنعتی و اقبال 
دوباره به صنایع دســتی صرف را، مثل خیلی دیگر از مســایل مبتا به 
گفت  و  گو با سنت یا  فرهنگ ایرانی، در زمینه بزرگ تری چون نبود یک 
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پیشینۀ صنعت مدرن در ایران 

بــرای آنکــه در غیــاب منابــع مشــخص، به تصویــری روشــن درباره 
ارتباط تاریخی طراحی صنعتی با صنایع دستی برسیم، شاید پیش از 
هر چیز نیاز به داده هایی دربارۀ چندی و چونی ظهور صنعت مدرن در 
که بعد از بروز انقاب صنعتی  کشورمان داشته باشیم. صنعت مدرنی 
گهانــی تولید ســیمای جهــان را تغییــر داد و رفتــه رفته با  بــا افزایــش نا
کاالهای متنوع، اشاعۀ مصرف  گری و احیانًا صدور فناوری های  عرضۀ 
وابسته، بر روند تولید سنتی تمام کشورها اثر گذاشت )گیدیون، 1391، 
152-153(. یکــی از تنگناهــای پژوهــش دربــارۀ شــکل گیری صنعــت 
کمبود شــدید تاریخ نگاری هــای مدون و  مــدرن در ایــران نیــز، نبود یا 
کنند. در این میان،  که خطوط اصلی ماجرا را بازگو  روشــمندی اســت 
کتاب موقعیت تجار و صاحبان صنایع در ایراِن  نویسندگان مجموعه 
که  عصــر پهلوی، صنعت مــدرن را در ایران پدیده ای تازه می شــمارند 
بعــد از شــکل گیری دولــت مــدرن و برخــی زیرســاخت ها مثــل بانــك و 
خطــوط حمــل و نقــل و پول ملــی و ... رشــد می کنــد و در ابتــدای راه 
عمــده تمرکــزش بــر تولید مــواد مصرفــی و صنعت نســاجی اســت و در 
که محصول  کاالهای مدرن و بی ســابقه ای می پردازد  ادامــه به تولیــد 
فرآیند تولید در کشاورزی نیست )شبانی، 1389، 168(. از سوی دیگر، 
کشــورهای  کشــور ما هنوز جزو  که  نتایج یک پژوهش نشــان می دهد 
که شــاخص تولیدات  کشــور هایی  نیمه صنعتــی محســوب می شــود. 
صنعتی آنها پایین اســت و صنایع تولیدی شــان زیر 15 درصد از تولید 

ناخالص داخلی آنها را تشکیل می دهد )مصطفوی، 1382، 86(.   
زمزمه هــای  نخســتین  موجــود،  منتشــرۀ  اســناد  معــدود  در 
گــذار از صنایع دســتی و ورود بــه صنعت  صنعتی شــدن ایــران بــرای 
ماشــینی را می توان در روزگار صدارت میرزا محمد تقی  خان فراهانی 
کرد. این نقطه عزیمت را فریدون  )1230-1186 خورشیدی( جستجو 
کتاب امیرکبیر و ایران از البه الی نامه ها و نوشته های این  آدمیت در 

که با  گفت و گویی انتقادی  گذار ناقص از ســنت به مدرنیتــه  می دانند. 
که خلــق ارزش ها و نهادهای  کردن،  پذیــرش آن، تکلیــف ما نه ویران 
گاهــی و یــادآوری  جدیــد در متــن مدرنیتــه خواهــد بــود. آن هــم بــا آ
سنت های ایرانی و با احساس مسئولیت نسبت به گذشته )جهانبگلو، 
1386، 156-157(.  و ســرانجام عده ای بر این عقیده پای می فشــرند 
که فردیت خاص جامعۀ ایرانی، با تکیه بر صنایع بومی و اقتصاد های 
کوچــک، هنــوز از پذیرفتن طراحی صنعتی بــه عنوان پیش نیاز قطعی 
گر  گروه اخیر، ا برآورده کردن نیازهای جمعی سر باز می زند. به باور این 
چه صنایع دســتی نیــز نگاهی جامعه  محور داشــته و به نیازهای یک 
جامعه می اندیشیده و پاسخ می داده است، اما در اصل با یکایک افراد 
آن جامعه سروکار داشته و این با آن کان نگری طراحی صنعتی مدرن 
که بــا برآیند فردّیت افراد  کــه همــواره خود را نــه با فرد فرد یک جامعه، 
آن جامعــه مقابــل می دانــد و مقابل می بیند، تفاوتی بنیــادی دارد. از 
که امروزه طراحان صنعتی ما نیز در لوای نظریات  همین روست شاید 

جدید )مثل توســعه پایدار و مهندسی فرهنگ( به این باور رسیده اند 
که »جهت برنامه ریزی درست باید ابتدا مشکات را دقیقًا مورد بررسی 
که برای چه قشری با چه ویژگی فرهنگی و در کدام  قرار دهند و بدانند 
وضعیت اقتصادی طرح می دهند« و در غیر این صورت آمادۀ مواجهه 

با شکست طرح شان باشند )کارکیا، 1372، 40(.
کنــون هیــچ ســند مکتوبــی بــه طور  کــه تا بــا یــادآوری ایــن نکتــه 
مشــخص به رابطه تاریخی طراحی صنعتی و صنایع دســتی در ایران 
نپرداخته اســت، مقاله حاضر با جســتجوی استقرایی در متن منابع 
کتابخانه ای، به دنبال پاســخگویی به پرســش های  و اســناد موجود 

زیر است:  
کدام نقطۀ تاریخی با  - طراحی صنعتی و صنایع دستِی ایران در 

هم ارتباط پیدا می کنند؟ 
- آیــا ظهــور طراحــی صنعتــی در ایران، پیامــد بازخوانی و تفســیر 

صنایع دستی و سنتی بوده است؟

بزرگ مرد تاریخ سیاسی ایران چنین بازگو می کند: 
که اولیای دولت  »رعایــا و صنعتگران این دولت علیه دانســته اند 
در ایجــاد و احــداث صنایــع بدیعــه اهتمام دارند، هــر یک درخور 
تــازه طالــب و  کتســاب صنایــع  ا بــه احــداث و  قابلیــت خویــش 

راغب اند« )آدمیت، 1394، 387-388(. 
در یــک نــگاه سراســری، فرمــان آزادی همگانــی در بهره بــرداری از 
معــادن خودیافتــه، اســتفاده از دانش غربی هــا در معــادن، راه اندازی 
کــه ارمغــان ناپلئــون بــرای بــه تخت نشســتن  کوره هــای ذوب فلزاتــی 
کارخانه هــای پارچه بافی و شــکرریزی  ناصرالدیــن شــاه بود، تاســیس 
فرســتادن  فلزســازی،  و  چدن ریــزی  و  کاغذســازی  و  بلورســازی  و 
صنعت گــران ایرانــی برای دوره دیدن به روســیه و عثمانــی، راه اندازی 
جنگــی،  ادوات  دیگــر  و  باروت کوبــی  و  تفنگ ســازی  کارخانه هــای 
حمایت از ارباب صنایع و التفات ویژه به نوآوران، مهندســی معکوس 
و بومی ســازی مصنوعــات فرنگــی، و تاســیس مجمــع الصنایــع بــرای 
ترویــج فنــون و هنرهایی چون ساعت ســازی و زردوزی و ملیله ســازی 
و خیاطی و نقاشــی و تفنگ سازی، از جمله تدابیر امیرکبیر برای رونق 
و رواج صنعــت نوین در ایران به شــمار می رود )همــان، 396- 388(. 
کــه زمینه ســاز شــرکت ایــران در نمایشــگاه 1851 میــادی  کوششــی 
انگلستان به عنوان مهم ترین همایش صنعتی سدۀ نوزدهم می شود. 
کریســتال پاالس5، با دعوت  شــرکت ایرانی ها در نمایشــگاه موسوم به 
رســمی دولــت انگلیــس و دســتور مســتقیم امیرکبیــر انجــام می گیرد. 
کریستال پاالس در زمان خود، نمایشگاه بی نظیری به حساب می آمد 
کــه قــرار بود تصویری زنده و روشــن از پیشــرفت های صنعتی جهان را 
کند )گیدیــون، 1391، 218(. اهمیت این رویداد بین المللی  بازنمایــی 
بــه عنــوان نقطه عزیمتی جــدی بــرای ورود به صنعت مــدرن در تمام 
گرفته  کیــد قرار  کتــب مربــوط به تاریخ طراحــی صنعتی مورد توجه و تا

بررسی ارتباط تاریخی صنایع دستی و طراحی صنعتی در ایران
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است. تا آنجا که به اعتقاد برخی از صاحبنظران، رواج طراحی صنعتی 
در سدۀ نوزدهم به نقدهایی بازمی گردد که منتقدان نمایشگاه عظیم 
کاالهــای  کریســتال پــاالس نوشــته بودنــد )کارکیــا، 1372، 41(. بــرای 
ایرانی در نمایشگاه مذکور )نمونه خانۀ امتعۀ ممالک(، هزار پای مربع 
گــرد آمده بود  که از والیات مختلف  کاالهایی  جــا اختصاص می یابــد. 
کشــمیر، شــال باب  کرمانی طرح  و شــامل نمونه هایــی از قالــی، شــال 
روم، ترمــه، ترمه نمــا، پوســت، قلــم کار، زری، حریــر، مخمــل، اطلس، 
کتــان، چیــت، قاب آئینــه، خاتمــکاری، قلمدان،  گلــدوزی،  ابریشــم، 
کلیجــه، مرواریــد، فیــروزه، اســلحه و  اســباب خــرازی، عبــای وزیــری، 
ادوات جنگــی می شــد )آدمیــت، 1394، 412(. نکته جالب نخســتین 
کاالهای ماشــینی و  حضور ایرانی ها در یک نمایشــگاه جهانی، ترکیب 
که برخی چون اســلحه و ادوات جنگی  کاالهایی  دســتی بوده اســت. 
کارخانه  های آن زمان ایران تولید شــده بودند و برخی چون شــال  در 
کوچک ســنتی بودند. دلیل این  کارگاه های  و ترمــه و قلم کار محصول 
که »پیشرفت هاى اولیۀ  کرد  دوگانگی را باید در این واقعیت جســتجو 
انقاب صنعتی آن چنان وسیع نبود؛ به گونه اى که صنعتگران سنتی و 
دستی نیز می توانستند در کنار تحوالت ایجاد شده و حتی به کمك آن، 
به تولید محصوالت خــود بپردازند« )کریمیان و عطارزاده،1390، 101(. 
گام اصلــی بــه ســوی صنعــت مــدرن در دورۀ پهلــوی اول برداشــته 
که حکومت وقــت در تاش و توجه برای حفظ و  می شــود. یعنی زمانی 
حمایت تولید منسوجات و دیگر صنایع دستی بومی، با کمک آلمانی ها 
مدارسی در ایران تاسیس می کند )دانشنامه برخط ایرانیکا، 2016(. در 
که ابتدا در تهران و بعد در شــهرهای بزرگ آن روزگار، یعنی  این مدارس 
گشــایش می یابد، آموزگاران آلمانی به  تبریز، اصفهان، مشــهد و شــیراز 
تدریس دروس فنی، علمی و هنری چون درودگری، آهنگری، مکانیک 
که می توان آن را  و ... می پردازنــد )مومــن، 1386، 53(. این دورۀ مهــم 
بــه دورۀ تعلیــق و تردیــد میان صنایع دســتی و طراحی صنعتی ترجمه 
که از ســویی با  کــرد، بــا یک چندگانگــی عمیق همراه اســت. به طــوری 
نقد بی رحمانۀ دستاوردهای هنری دورۀ قاجار توام است و از سویی با 
کردن کشور  ادعای باززنده ســازی صنایع دســتی و از سویی؛ با صنعتی 
به هر قیمتی. ریشه های این تغییر شتاب زده، اما، همان طور که هانس 
وولــف در موخــرۀ کتاب صنایع دســتی کهن ایران می گویــد، به تاریخی 
دورتــر، بــه اواخــر دوره صفویــه و قاجار باز می گــردد و پــس از آن، با برنامۀ 
کم و بیش به ســوی صنعتی شــدن پیش  کشــور، ایــران  صنعتی کــردن 
مــی رود و علی رغم برخی اشــتباهات بــزرگ در برنامه ریزی به هر صورت 

بنیادی صنعتی در کشور شکل می گیرد )وولف، 1388، 407(. 
در جستجوی بیشتر برای ردیابی ارتباط تاریخی صنایع دستی و 
گزیر از پرداختن به مفهوم صنعت  طراحــی صنعتی در ایران، ابتــدا نا
در بســتر تقابــل تاریخــی ســنت و مدرنیتــه هســتیم و ســپس باید به 
کــه رفتــه رفتــه در حــوزه صنایــع  کادمیکــی بپردازیــم  آموزش هــای آ

دستی و طراحی صنعتی شکل می گیرد.  

صنعت، سنت و مدرنیته در ایران

تفســیر رابطــۀ ســنت و مدرنیته، همچنــان یکــی از پرچالش ترین 

کشــور مــا بــه شــمار مــی رود. ارتبــاط صنایع دســتی و  موضوعــات در 
طراحی صنعتی نیز، چه به طور تاریخی و چه در حال حاضر، بیش از 
که امکان تقریر و تقّرر می یابد.  گشــوده اســت  هر چیزی در این متن 
گذشته ای نه چندان دور، لئو برنستین در مقاله ای با  در بازگشت به 
که چرا غربی ها به هنر ســه  ُبعدی دســت یافتند و  ح این پرســش  طر
که شاید در ژرفای  ح می کند  شرقی ها بدان نرسیدند، فرضیه ای مطر
خود بی ربط به مبحث ما نباشــد. پاســخ وی به پرســش یادشده، با 
کرد و شرق  کشــف  که»زیرا غرب ماشــین را  این عبارات آغاز می شــود 
نکرد. ایران افزار را شــناخت ولی ماشــین را نشناخت. ایران به شیوۀ 
اندیشــۀ َدَورانــی ابزارســازی )شــیوۀ اندیشــۀ دســته جمعی فئــودال( 
دســته جمعی  اندیشــۀ  )شــیوۀ  ماشین ســازی  نــه  و  داشــت  تعلــق 
هنرشــناس  ایــن   .)25  ،1355 ســومی،  و  ک  )گا ســرمایه دارانه« 
کوشش برای  کامیابی انسان در  اروپایی، همچنین ماشــین را نشانه 
کار دست و یا عینیت یافتن  کار تن یا  کار ذهن از  استقال و بی نیازی 
عقــل به شــیوه و شــکل فنی می شــمارد و در یــک عبارت، ماشــین را 
عینیت یافتــن عقــل، و دســت را در مقام یــک افزار به عنــوان نقطه و 

گاهی حسی ما قلمداد می کند.  نتیجۀ نهایی آ
کــه برنســتین از تقابــل دســت و ماشــین یــا  انــگارۀ شــتاب زده ای 
ح می کند، صرف نظر از برخی  دســتاوردهای تاریخی غرب و شــرق طر
پیش داوری هــای وی، بیــش از هــر چیز ضــرورت بازخوانــی انتقادی 
سنت های هنری را به ما یادآوری می کند. چه، یکی از پیش فرض های 
گاهــی در غــرب بعــد از انقــاب صنعتــی نیــز توجــه بــه  رشــد و خودآ
سنت های پیشین بوده است. و اینکه ما هنوز نتوانسته ایم ماشینی 
بسازیم که بدون وابستگی به فناوری غربی، در خدمت عینیت دادن 
کــه به صنایع  بــه ایده هامان باشــد، مــا را در جایگاهی قــرار می دهد 
دســتی یا اندیشــۀ افزاری مورد اشــارۀ برنســتین نزدیک تر اســت. چه 
خواسته یا ناخواسته »صنایع دستی در کشورهای در حال توسعه به 
کار  کار و نیروی  دلیل در اختیار داشــتن مواد اولیه مورد نیاز، وسایل 
کهن،  ماهر، متناســب با ساخت اقتصاد داخلی و متکی بر سابقه ای 
که صنایع نوین برای  می تواند به فعالیت خود ادامه دهد. در حالی 
کشــور مــا وارداتی بــوده، و بدون ارتباط با ســاخت  کشــورهایی چون 
اجتماعی جامعه، فاقد زیربنای علمی و فنی الزم و همچنین وابسته 
ج اســت« )طبســی و نادمــی، 1389، 241 (. کــز صنعتــی خــار بــه مرا
 اینجاست که مثل همیشه پای مباحث زیباشناختی و انگاره های 
هویتــی به میان می آید و مــا را در موضع تقابل قرار می دهد. نمونه ای 
کتاب جدال قدیم و جدیــد و در هنگام  از ایــن تقابــل را طباطبائــی در 

بازخوانی آرای جووانی باتیستا ویکو 6، چنین بازگو می کند: 
»ویکو به  خاف هواداران افراطی دانش های جدید و شــیوه های 
آنهــا، دانش ها و روش های قدما را یکســره باطــل و خالی از فایده 
که  کوشــیده است تا نشان دهد  ارزیابی نمی کرد و در رســالۀ خود 
دســتاوردهای قدمــا در قلمرو دانش اندک نبوده اســت و تنها در 
مقام مقایســه می توان نقطه های ضعف و قوت قدما و متأخرین 

را بازشناخت« )طباطبائی، 1390، 116(.
صرف نظــر از اینکــه ویکــو بــه چه عصری تعلق داشــته اســت، این 
کــه بیش از یک قرن  تلقی وی از ســنت، نقطه مرکزی دعوایی اســت 
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اهالــی هنــر ایــن ســرزمین را بــه خود مشــغول داشــته اســت. در این 
کارآمد از سنت به مدرنیته یا در بحث ما،  گذار نا میان، یکی از دالیل 
گذار از صنایع دستی به طراحی صنعتی نیز، شاید از سویی عدم باور 
گذشته ها و از سویی نفی ضرورت های پرداختن به نیازهای امروز  به 
گذشتی، بدون تردید نادیده  به حساب می آید. نتیجۀ این تضاد برنا
گفته بدون نگرش  کردن آینده اســت. چــه، نا کنــون و ویران  گرفتــن ا
گذشته، ما قدرت توجیه و تفسیر جهان امروز را نخواهیم  منطقی به 
یافت و بدون تبیین امروز، آینده نیز از آن ما نخواهد بود. بدین ترتیب 
که  هنرمنــد ایرانــی نیز مثل هر آدم بالیده در ســنت ایرانی، همچنان 
کتــاب بت های ذهنــی و خاطره ازلــی یادآوری  داریــوش شــایگان در 
که  می کند درگیر بت های ذهنی خود و آن رشــته از معتقداتی اســت 
ســنت را تشــکیل می دهند و ســنت نیز خاطره ای دارد و این خاطره 
که پیام  به فرد تعلق نمی گیرد، بلکه جنبۀ جمعی دارد و راغب است 
خــود را در دل و ذهــن آدمــی زنده نــگاه دارد )شــایگان، 1392، 53(.
گفته های برنســتین بازگردیم  گــر یک بار دیگر به  بــا این تفاصیل ا
که در انــگارش او از  کنیــم، می بینیم  و آنهــا را بــا دقت بیشــتری مــرور 
اندیشۀ افزاری ایرانی و ماشینی غرب، ردپای نوعی نگاه تاریخ باورانه 
کــه چنــدان بــا اندیشــۀ بنیادیــن ایرانــی ســازگاری پیــدا  وجــود دارد 
کانونی به  که خواه ناخواه در آن سنت نقطه ای  نمی کند. اندیشه ای 
کسب توانایی و  که داریوش آشوری آن را منبع  نظر می رســد. ســنتی 

مهارت معرفی می کند و معتقد است:
»ملت هایی که سنت و سابقه را زیر پا گذاشته اند و در بنیان ها تأمل 
نکرده انــد و از آن بــرای پرش به مرحلۀ باالتــر بهره نگرفته اند، مثل 
که هر چیز را بایــد از نو بیاموزنــد؛ به عبارت دیگر،  کودکانــی هســتند 

کنند« )آشوری، 1392، 10(.  تاریخ خود را باید از نو شروع 
در بازخوانی ارتباط تاریخی بین صنایع دســتی و طراحی صنعتی 
گــذار منطقــی و ملزوم از ســنت به  گویای  کــه  در ایــران، بــا راهــکاری 
مدرنیته یا تحویل تاریخی امکانات زبان و بیان سنتی به زبان و بیان 
کمبود در صنایع  مــدرن باشــد، چندان برخورد پیدا نمی کنیــم. این 
که پیوســتگی غیرقابل انکاری با دنیای ماقبل صنعتی دارد،  دســتی 
گسترۀ طراحی صنعتی، اما، همچنان  آنچنان محســوس نیست. در 
بزرگتریــن دغدغــۀ طراحــان، صرف  نظر از بازگشــت صــوری و آرایه ای 
کــردن راه حلی منطقــی و پایــدار بــرای بازخوانی و  گذشــته، پیــدا  بــه 

باززنده سازی سنت های سرزمینی است.
 

ارتبــاط صنایــع دســتی و طراحــی  و  دانشــگاه 
صنعتی در ایران

طراحی صنعتی دانشی تقریبًا نوپا در ایران به شمار می آید. دانشی 
کز صنعتی کشور  که به گواهی اهل فن، هنوز حتی از سوی صنعت و مرا
که صحبت  به درســتی درک و شناســایی نشده اســت و این در جایی 
از متدولــوژی مختص بــه طراحی صنعتی در جهان بــه میان می آید و 
حــرف از یک شــاخه علمی مســتقِل دارای تاریخچه، نقــد و نظریه زده 
کم نقیصه ای به شــمار  می شــود )ندائی فرد، 1390، 63(، در نوع خود 
که ممکن است  نمی رود. با این حســاب، یکی از زمینه های مشــترکی 

در نبود تاریخچه ای مدون و مشخص از فعالیت های طراحی صنعتی 
کند، فعالیت های  در ایــران، ارتبــاط این هنر را با صنایع دســتی بازگــو 
کادمیک مربوط به این دو رشــته اســت. پیش نیاز پرداختن به نحوۀ  آ
شکل گیری طراحی صنعتی در دانشگاه های کشور، مرور فعالیت هایی 
که اغلب تحت عنوان صنایع دستی منجر به تشکیل این رشته  است 
می شــود. در این بین، بعد از تشــکیل مدارســی چون مدرسه صنعتی 
کــه ذکر آن پیش تر بــه میان آمد،  ایــران و آلمــان در دوره پهلــوی اول، 
گام در احیــاء و بازســازی صنایع دســتی یا هنرهای ســنتی  مهم تریــن 
ایران، تاســیس مدرســه صنایع قدیمه به ریاســت حســین طاهرزاده 
که در آن به ترویج  بهزاد در ســال 1309 خورشــیدی است. مدرســه ای 
کاری،  و تجدیــد حیــات هنرهایی چــون نگارگــری، خاتم ســازی، مینا
کاشــی کاری، ســفال گری، زری بافی و ...  نقشه کشــی قالی، قالی بافی، 
پرداختــه می شــود )افتخــاری، 1385، 58-57(. مدرســه دیگــری از 
کرد، هنرســتان دولتی  که می توان در این مرحله از آن یاد  این دســت 
که تاسیس آن به سال 1315 و تفکیک آن به دو شاخه  اصفهان است 
صنعتــی و هنرهــای زیبــا بــه ســال 1327 باز می گــردد. خاتم ســازی، 
کاشی  ســازی و مجسمه ســازی از  منبت ســازی، قلم زنــی، نگارگــری، 
جمله 9 رشته ای است که در هنرستان هنرهای زیبای اصفهان در آن 
گام بعدی در احیاء  دوره آموزش داده می شود )قزوینی، 1385، 124(. 
کل هنرهای زیبای  کارگاه های اداره  و نوسازی صنایع دستی تشکیل 
کشور در اواخر دهه 30 است که در واقع ادامه دهندۀ همان راهی است 
کارگاه ها، هنرهای  که از مدرســه صنایع قدیمه آغاز شــده بود. در این 
ســنتی رفته رفته متحول و حال و هوایی امروزی تر می یابند. مصداق 
این تحول را می توان در مقاله ای که به معرفی کارگاه زری  بافی هنرهای 
کارگاه  کشــور می پردازد، دیــد. در این مقاله، نویســنده رئیــس  زیبــای 
که تحصیات  کســی معرفی می کند  کشــور را  زری بافی هنرهای زیبای 
خود را در زمینه طراحی پارچه ادامه داده و به اخذ لیسانس در رشته 
مزبور نایل آمده است و به منظور مطالعه و تحقیق در رشته زری بافی و 
مخمل بافی از طرف هنرها ی زیبای کشور به نقاط مختلف جهان سفر 
کرده است و از مشاهدات و مطالعات خود نتایج سودمند و ثمر بخشی 
کــرده اســت )غرشــی، 1341، 33(.  کســب  کار  بــرای تغییــر در شــیوه 
که می توان از آن به عنوان نقطه عزیمتی برای  رویداد مهم دیگری 
کــرد، راه اندازی  پیدایــی دانــش طراحــی  صنعتــی در ایران معاصر یــاد 
دانشکده هنرهای تزئینی )دانشکده فعلی هنرهای کاربردِی دانشگاه 
کاظمــی یکــی از  هنــر( در مهرمــاه ســال 1339 و بــه همــت هوشــنگ 
گرافیک در بوزار فرانســه اســت. این  هنرمنــدان دانش آموختــۀ رشــته 
کــه خــود دســتی نیــز در طراحــی صنعتــی داشــت و از نمونــه  هنرمنــد 
کارهایش می توان به طراحی تزئینات داخلی و صنعتی سد سفیدرود 
کید بر  گفتگوهای خود، تا کرد، در یکی از آخرین  در ســال 13٤0 اشــاره 
حفــظ هویت ملی و بازگشــت بــه اصالت هنر ایرانی با عنایــت به روح و 
رفتار هنر مدرن را یکی از اهداف اصلی تأسیس هنرکده هنرهای تزیینی 
برمی شــمارد )روزنامه شــرق، 1394، 14(. تاســیس دانشکده هنرهای 
کاربردی  تزیینی، مجالی برای پرورش دانشجویانی در زمینۀ هنرهای 
گرافیک  چــون طراحــی پارچــه، نقاشــی تزیینی، ســفال گری، طراحــی 
کــه در فرهنــگ امــروز طراحی  و معمــاری داخلــی بــه شــمار می رفــت، 

بررسی ارتباط تاریخی صنایع دستی و طراحی صنعتی در ایران
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صنعتی همه به نوعی از زمینه ها و زیرشاخه های این رشته محسوب 
می شوند. به عبارتی »این هنرکده نه فقط امکانی برای ادامۀ تحصیل 
غ التحصیان هنرســتان ها به وجود آورد، بلکه با ایجاد رشــته های  فار
جدیــد، بخشــی از نیازهای آموزشــی نســل جدیــد را پاســخ داد. ده ها 
نقاش و مجسمه ســاز و طراح نوپرداز زیر نظر معلمان ایرانی و خارجِی 
که با فعالیت شــان بــر تحوالت بعدی هنر  ایــن هنرکده پرورش یافتند 
کبــاز، 1393، 893(. چند ســال پس از این  گذاشــتند« )پا معاصــر تاثیر 
که ســرانجام رشــته ای مســتقل با نام طراحی صنعتی  رویداد هاســت 
در فضــای دانشــگاهی ایــران تاســیس می شــود. در منابــع مختلــف، 
قدمــت رشــتۀ طراحــی صنعتــی در دانشــگاه های ایران به ســال های 
کــه محمد امین  پایانــی دهــۀ چهل بــاز می گردد و بــه تغییر و تحوالتی 
)داریــوش( میرفندرســکی به عنــوان رئیس جدید دانشــکدۀ هنرهای 
زیبا دانشــگاه تهران در شــیوۀ آموزشــی این دانشکده تدارک می بیند. 
کــه دایــر بــر شبیه ســازی برنامــۀ آموزشــی مدرســه باهــاوس  شــیوه ای 
آلمــان بــه جــای الگــوی مســتقر در دانشــکده، یعنــی الگــوی مدرســه 
هنرهــای زیبای پاریس )بوزار( بوده اســت )تارنمــای پردیس هنرهای 
زیبــا، 1395(. میرفندرســکی بعــد از بازگشــت بــه ایــران، ضمــن ایجاد 
فضــای نقــد و ترویــج مباحث فکری و فلســفی، به دنبــال راه میانه ای 
برای آشــتی دادن مفاهیم ســنتی ایرانی با مفاهیم روزآمد هنر جهان 
کار میرفندرســکی  که الگوی  می گردد. در این میان، مدرســه باهاوس 
قرار می گیرد، به عنوان یکی از ایستگاه های مهم آمیزش هنر و صنعت، 
در تاریــخ هنــر مــدرن »بیــش از هر ویژگــی دیگری به دلیل تاشــش در 
فراهــم ســاختن بنیانــی روش شــناختی در جهــت آمــوزش طراحی در 
ســدۀ بیســتم، دارای شــهرت و اعتبار اســت« )جولی یر، 1382، 168(. 
در روایتــی دیگــر، دگرگونی اوضاع اقتصادی ایــران در پی ثروت حاصل 
کشــور  از فــروش نفــت و نیز نیاز به تربیت متخصصان داخلی و تبدیل 
کار آمدن  کشور مدرن با حفظ ارزش های فرهنگی، دلیل روی  به یک 
افــرادی چون میرفندرســکی و متعاقب آن تشــکیل رشــته هایی چون 
طراحی صنعتی عنوان شده است )اصل فاح،ب 1391، 9(. در همین 
گفتگوی شفاهی با برخی از نخستین اساتید  که بر مبنای چند  روایت 
گرفته است، نزدیکی  غ التحصیان رشــته طراحی صنعتی شــکل  و فار
دو رشته معماری داخلی و طراحی صنعتی، انجام پروژه های طراحی 
صنعتی مثل طراحی مبلمان و لوازم روشنایی و بسته بندی در رشته 
معماری داخلی و حضور برخی اساتید داخلی و خارجِی دانش آموخته 
در رشــته طراحــی صنعتــی، دالیل جاری و ســاری بــودن روح طراحی 
صنعتی در دانشکده هنرهای تزیینی عنوان شده است )همان، 16(. 
کیفیت  گزارش موجــود، به جز چند مــورد دیگر مثل  در همیــن یگانــه 
ارائــۀ برخــی دروس، برگزاری یکی دو نمایشــگاه خارجــی در ایران و نیز 
کز فعال صنعتــی، نکتۀ ویژه ای  کارخانه ها و مرا بازدیدهایــی از برخــی 
کیف رشــته طراحی صنعتی در ســال های پیش از انقاب  کم و  درباره 
ایــراد نمی گــردد و ماجرا یکبــاره به ســال های آغازین دهــه 1360 قطع 
که  می خورد. در همین فاصله، یکی از نمایشگاه های طراحی صنعتی 
در اردیبهشــت ماه ســال 1352 و در دانشــکده هنرهای زیبا دانشــگاه 
تهران برگزار می شــود، نمایشــگاه طراحی صنعتی ایتالیا است. مهدی 
کوثر، رئیس وقت دانشــکده در یادداشــتی به مناســبت این نمایشگاه 

کید بر مســایل زیباشناســی جدید در حوزه طراحی صنعتی دنیا و  با تا
اینکه دیگر دغدغۀ طراحان کارکرد صرف اشیاء یا همان نظریۀ منسوخ 
فرم تابع عملکرد اســت، نیســت و مسایلی چون زیبایی، برانگیختگی 
بصری، محیط زیســت، تعادل روانی و طول عمر یک طرح نیز باید در 

که: طراحی مد نظر قرار بگیرند، ابراز امیدواری می کند 
ح مســائل فــوق و   »ایــن نمایشــگاه بتوانــد زمینــه ای را بــرای طــر
کشور ما فراهم  بخصوص در رابطه با صنعت و طراحی صنعتی در 
داشــته و اقدامات مشــابه و مباحث مربوط به آن انگیزه ای برای 

گردد« )کوثر، 1351، 130(.    تعمق بیشتر 
که  در تاریــخ دانشــگاهی ایــران، دهــه 60 دهه ای به شــمار می رود 
هر دو رشــته طراحی صنعتی و صنایع دســتی بعد از انقاب فرهنگی و 
بازنگری در برنامه های آموزشی در قالب رشته هایی مستقل تعریف و 
تدوین می شــوند و به پذیرش دانشــجو می پردازند. بعد از این اتفاق، 
رابطه طراحی صنعتی و صنایع دســتی با اتخاذ دروس و دیدگاه هایی 
گاه مشترک رابطه روشن، اما پر فراز و نشیبی می گردد.   گاه مستقل و 

ارتباط صنایع دستی و طراحی صنعتی در ایران

پژوهش پیرامون ارتباط تاریخی صنایع دســتی و طراحی صنعتی 
در ایــران، هــم از حیــث حدوث دانشــی مدرن به نــام طراحی صنعتی 
گیــر صنایع  گســترۀ فرا و هــم در خصــوص دگردیســی های امروزیــن در 
کمبود محســوس و حتی در مواردی نبود منابع مطالعاتی  دســتی، از 
بایسته، از جمله اسناد و اطاعات درجه اول و نیز منابع دست  دومی 
گزارش هــا و تحلیل هــای مســتند  چــون یادداشــت ها، مصاحبه هــا، 
بــه شــدت رنج می بــرد. به عبارتی قّلــت اطاعات در این زمینه ســبب 
کنش های متقابــل و الگو های  شــده اســت تا تبیین جامعه شناســانۀ 
رفتاری این دو حوزۀ همزمان هنری و صنعتی نسبت به یکدیگر مورد 
کاوش هــا و پژوهش های ســاختاری قرار نگیرند. ایــن نقیصه، به ویژه 
گســترۀ طراحی صنعتی می پردازیم، شــاید بــه دلیل بداعت  وقتــی به 
موضــوع در ایــران و شــاید بــه ســبب نبــود انگیزش هــای الزم، خــود را 
بیشــتر نشان می دهد و دست پژوهشــگر را در ارائه تحلیل های جامع 
گذشــته، در یــک نگاه سراســری به  و مانــع می بنــدد. از ایــن واقعیــت 
که  پیوند طراحی صنعتی و صنایع دســتی در ایران متوجه می شــویم 
این رابطه در ســطح جامعه و در فضای غیردانشــگاهی متاسفانه یک 
که  گرایش آنچنان  رابطۀ مســتقیم، موثر و بی واســطه نیست و این دو 
باید برهم کنشــی ندارند. در ُبعد دانشــگاهی اما، می توان نوعی رابطۀ 
که آن هم از حدود  کرد،  محتوایی و آموزشی میان این دو رشته برقرار 
ک در برخی مبانی هنری و دروس پایه و اجتماع در برخی کارگاه ها  اشترا
کنش های هم گون فراتر نمی رود. نتیجه اینکه وقتی حرف از نسبت  و 
این دو رشته به میان می آید، همه چیز به جای یک پیوند ژرف ساختی 
و کامل کننده، به یک تماس سطحی و روساختی در حد بسته بندی و 
احیانًا تبلیغات فروکاسته می شود. به نظر می رسد عامل اصلی در این 
گاهی  و آمادگی متقابل برای پذیرش ماهیت  گسست و پیوست، نبود آ
کــدام نگاه  و حقیقــت وجــودی هــر دو رشــته باشــد و اینکــه در نهایت 
نهادیــن را رابطه میان صنعت، ســنت و مدرنیتــه نمایندگی می کنند. 
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کنش های متقابل طراحی صنعتی  و اما در بررسی جامعه شناختی 
و صنایــع دســتی ایــران در یک قــرن اخیر، می توان ســه الگــوی رفتاری 
که یکی بر  کلی به این رابطه را از یکدیگر تشــخیص و تمیــز داد،  یــا نــگاه 
تعامل میان این دو رشــته نظر دارد، یکی ناظر بر تداوم میان آنهاســت، 
کید می کند. این سه نگره را می توان پایۀ  و سرانجام یکی بر تمایز آنها تا
رویکرد هایی دانست که به طور غیررسمی دست کم تا همین اواخر حتی 
کادمیک این هنر ها در ایران نیز سیطره داشته است. در  بر روند و شوند آ
نگاه و نگرۀ نخست، یعنی تعامل صنایع دستی و طراحی صنعتی، برخی 
از صاحب نظــران ورود صنعــت و تولیــد مبتنی بر ماشــین را رونق بخش 
صنایع دستی و گاهی گشایشی در ساختار سنتی برخی هنرها می دانند 
و تصور این که انقاب صنعتی در دنیای دگرگون امروز به  طور کّلی باعث 
نابودى و انزواى صنایع دســتی ایران شــده باشد را تصوری یك جانبه و 
گــذار به عصر جدید  گــروه معتقدند در  بدبینانــه می شــمارند. چه، این 
ملت هــا بایــد توان ســازگارى و هماهنگ شــدن بــا زمانۀ خود را داشــته 
کشــورهاى پیشــرفته و توسعه یافته،  که بســیارى از  باشــند و همچنان 
بتوانند راه هاى اســتفادۀ بهینه و به  روز از صنایع  دستی خود را بیابند. 
بــه اعتقــاد این عده »باید پذیرفت که بــه فراخور تحوالت صنعتی غرب 
و ظهور آن در ایران، بخش هایی از صنایع دســتی سنتی، سوار بر اریکۀ 
صنعت و با تکیه بر آن، بیش از پیش درخشیدند و رونق و جایگاه خود 
را حفــظ کردنــد. در این شــرایط، بعضی هنرمندان و صنعتگــران ایرانی 
نیــز بــا طمأنینه و اعتماد به نفــس، و نه از روى خودباختگی، هم ســو با 
پیشــرفت هاى حاصــل از انقــاب صنعتــی، بــا اصالــت و عّزت و عشــق، 
هنرهــاى ســنتی را به پیش بردند« )کریمیــان و عطــارزاده، 1390، 105(. 
که علی رغم دلبستگی  کســانی  در ادامه این نوع نگاه تعاملی، هســتند 
تمام به هنرهای سنتی، با واقع بینی این تعامل را می پذیرند و حتی بر 
کید می کنند. از جملۀ این افراد یکی وولف است که اعتقاد دارد بین  آن تا
صنایع باستانی و جالب توجه قدیمی و روش های اقتصادی نوین برای 
کثریت مــردم، باید روش های نوین  کاالی بیشــتر به منظور رفاه ا تولید 
اقتصــادی را برگزیــد. ولــی بــا این حال ایــن واقعیت را هــم باید پذیرفت 
کهن ایران در صنایع  کشــور، سنت بســیار  که در جریان صنعتی شــدن 
هنری، که همیشه قابل انطباق با شرایط جدید بوده است، سهم بزرگی 

داشته و در آینده هم خواهد داشت )وولف، 1388، 408(.  
گذار فرآیند آفرینش  از صنایع  که ناظــر بر تداوم یا  در نــگاه نوع دوم 
دستی به طراحی صنعتی است، هر چند همۀ محصوالت تولید سنتی 
کلی برای پاسخگویی به یک نیاِز تعریف شده  و تولید صنعتی، به طور 
کم بر هر دو شیوۀ تولید،  طراحی و تولید می شوند، ولی جهان بینی حا
رونــد و نتایــج متفاوتــی را به بار می آورد. به عبارتی »در رشــد و توســعۀ 
ماهیت تولید از سنتی به صنعتی، یک مرحلۀ میانی و گذرا طی می شود 
و عمومًا تولید در مرحلۀ گذار نه کامًا سنتی و نه کامًا صنعتی است. در 
این بین کشور ما در مرحلۀ گذار تولید قرار دارد« )گسیلی، 1378، 56-
55(. بــا این حســاب این نوع نگاه معتدل، بــه دالیل تاریخی و وجود 
گزیر،  کید بر برخی تفاوت های نا خویشاوندی های ساختاری، ضمن تا
تقدم صنایع دستی را بر طراحی صنعتی می پذیرد و با صراحت اذعان 
کــه »طراحی صنعتی در صنایع ســنّتی ریشــه دارد، اما الگوی  می کنــد 
کارهای دســتی به تولیدات  پیدایشــش، صرفًا در ادامۀ تغییر و تحول 

کــه مجموعه ای  ماشــینی نیســت، بلکــه دگرگونــی پیوســته ای اســت 
گســترده را در بــر می گیــرد« )کارکیــا، 1376، 20(. از عوامــل و تأثیــرات 
 ایــن دگرگونــی را در تعاریــف امروزی تــر از صنایــع دســتی می توان 
دید. برای مثال یکی از صاحب نظران این حوزه با اشــاره به قید ها و 
خطاهای مکرر و موکدی چون استفاده از مواد بومی، سرمایه اندک 
گی های صنایع دســتی می شــود، شــرط  که در ارائۀ ویژ و ابزار ســاده، 
اصلی بازتعریف و روزآمدی صنایع دســتی را، نپذیرفتن برخی از این 
کشــور ها را، عدم  گی هــا می دانــد و عامــل توســعه نیافتگی برخــی  ویژ
همراهی علم )به عنوان مفهومی غیر بومی( و فناوری )عاملی مبتنی 
بر علم، اقلیم، مواد اولیه، نیروی انسانی و ...( می شمارد و می افزاید:
»تــا پیش از انقــاب صنعتی، اساســًا مفهوم دوگانــه ای از صنعت 
که همۀ محصوالت  نمی توانســته وجود داشته باشــد. یعنی این 
تــا پیــش از قــرن 18 )1750تــا 1850 میــادی، دوره شــکل گیری 
انقــاب صنعتــی( بــه یک روش و با یــک رویکرد تولید می شــدند. 
تنها در بخش هایی از صنعت، مانند اســتفاده از قالب، الگوهای 
برش و تراش، چاپ با اســتفاده از حروف ســربی و ... تا حدی به 
مرز صنعت به مفهوم پس از انقاب صنعتی دست یازیده بودند«  

)زاویه، 1388، 22-24(. 
کــه می توان آن را هــم دال بر تعامل صنایع دســتی و    ایــن نــگاه، 
طراحی صنعتی برشمرد و هم دایر بر تداوم آن دو، مظاهر پیشرفت در 
کشور های توسعه یافتۀ صنعتی را صرفًا در صنایع سنگین و پیشرفته7 
نمی بیند و قابلیت فنی این کشور ها را در صنایع بومی آ نها، که تکیه بر 
سنن تاریخی شان دارد، نیز جستجو می کند و چنین نتیجه می گیرد: 
»در حقیقــت هیــچ صنعتی به طــور مطلق غیروابســته به صنایع 
دیگــر نیســت. حتــی شــکل گیری هــر صنعــت نویــن، وابســته بــه 
صنایــع دیگــری از جملــه بــرای ســاخت ابــزار، ماشــین آالت و یــا 
مدل هــای اولیه محصول اســت ]...[ معنای دیگر این ســخن آن 
که هر ایدۀ مهندسی یا اندیشۀ خاقی، زمانی نتیجه بخش  است 
که امکان محقق ساختن آن به صورت یک محصول  خواهد بود 

نمونه وجود داشته باشد« )همان، 23-24(. 
که دایر بر تمایــز طراحی صنعتی و صنایع  و امــا در نگاه نوع ســوم، 
گرایــش ماهیتــی متفــاوت دارنــد و دو هــدف  دســتی اســت، ایــن دو 
که معمــواًل از باب  متفــاوت را هــم دنبــال می کنند. پیــروان این نظــر، 
مســایلی چون هویت ایرانی- اســامی وارد می شــوند و دغدغۀ حفظ 
سنت ها را به هر ترتیبی دارند، در ارزیابی شان تنها بر مقایسه  و مواجهه 
که باعث  تکیه می کنند و دامنۀ تغییرات در صنایع دســتی را تا حدی 
کاالی  از میــان رفتــن اصالــت و ماهیــت محصــول و تبدیــل آن به یــك 
ماشــینی نشــود جایز می دانند و عدول از این شــیوه تولید را به نوعی 
گذاشتن صنایع دستی می شمارند. این نوع نگاه همچنین  پشت سر 
در یک برآورد تاریخی بر آن باور است که در بزنگاهی از تاریخ ایران ورود 
انبوهــی از محصوالت به شــیوه های صنعتی، موجب اســتحالۀ تولید 
شــماری از صنایع دســتی به نوعی تولید ماشــینی شــده اســت. انبوه 
که علی رغم دارا بودن شکل و طرح مشابه، به دلیل تولید  محصوالتی 
کامًا صنعتی، دیگر نمی توان  کارخانه هاى بزرگ و شــیوه هاى  توســط 

آنها را صنایع دستی نامید )کریمیان و عطارزاده، 1390، 102(.    
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پی نوشت ها

1 The Industrial Revolution.
2 Aesthetic.
3 Arts and Crafts Movement.
4 Bauhaus.
5 Crystal Palace.
6 Giovan Battista Vico.
7 High Tech.

فهرست منابع

انتشــارات  یازدهــم،  ایــران، چــاپ  و  امیرکبیــر  فریــدون )1394(،  آدمیــت،   
خوارزمی، تهران. 

 آشــوری، داریــوش )1392(، مــا و مدرنیــت، چــاپ پنجم، مؤسســه فرهنگی 
صراط، تهران.

 اصل فاح، مهدی )الف1391(، ســخن نخســت، فصلنامه دســتاورد، ســال 

نتیجه

که بر اســاس برخی شــاخص ها مانند نســبت  کشــور ما ایران،  در 
تولیدات صنعتی به کل تولید ناخالص ملی، همچنان جزو کشورهای 
کوچک  کارگاه های  نیمه صنعتی به شــمار مــی رود، صنایع دســتی و 
هنــوز و همــواره شــکل مســلط تولید صنعتی محســوب می شــود. در 
کــه همزمان  کنــار ایــن واقعیــت، یافته هــای تاریخــی نشــان می دهد 
بــا ظهور شــکل پیشــرفته تر انقــاب صنعتــی در اروپای قــرن نوزدهم 
کســانی چــون میــرزا محمدتقی خــان  میــادی، ایــران نیــز بــه مــدد 
فراهانی )امیرکبیر( ســودای صنعتی شــدن را در ســر می پرورانده و در 
این راه قدم هایی نیز برداشته است و برای مثال، حتی در مهم ترین 
کریستال پاالس لندن(  رویداد صنعتی قرن نوزدهم )نمایشگاه 1851 
کوشش های اولیه  کامی این  نیز شــرکت داشته است. با این حال، نا
کیــد ملی گرایانه بر احیــاء و ترویج و  بــه دالیل سیاســی و در ادامــه؛ تا
کــردن صنایــع و هنرهای ســنتی و از آن باالتر، نبــود زمینه ها  روزآمــد 
و انگیزه هــای الزم بــرای رشــد اقتصادی و صنعتــی در جامعۀ ایرانی، 
کشــور مــا را بــه دنیــای مــدرن صنعتــی چندیــن دهه بــه تاخیر  ورود 
می اندازد و فرآیند صنعتی شدن به معنای امروزی آن، در سال های 
کلید می خورد و در دهه چهل  آغازیــن قــرن اخیر با افت و خیز زیادی 
رفته رفته حرکت و حضور محســوس خود را آشــکار می کند. مقارن با 
که دانشکده های هنری اقدام به تشکیل  همین ســال ها هم هســت 
رشــته هایی در زمینــه هنرهای تزئینــی و بعــد از آن، طراحی صنعتی 
گرفتن اساتید خارجی و یا ایرانی تحصیل کرده  می کنند و با دراختیار 
که بتوانند نقش موثری در  کارشناسانی می پردازند  در اروپا به تربیت 
پیشــبرد صنایع نوپای ایرانی در بســتر هویت های ســرزمینی داشــته 
کوشش ها، بعدها و به ویژه بعد از وقوع انقاب اسامی  باشــند. این 
که بیش از  گیر تری به خود می گیــرد  ایــران در ســال 1357، شــکل فرا
کیفی رشته های یاد شده در دانشکده های  کمی و  هر چیز با توسعه 

مختلــف و مقاطع تحصیلِی تکمیلی نمود می یابد. با این وجود و بنا 
که هنوز اســت این رشــته  بــر اظهــارات اهالی طراحــی صنعتی، هنوز 
کند  که باید جلب  نتوانســته در ایران نظر صاحبان صنایع را آن طور 
کارشناســان تربیت شده در فرآیند تولید محصوالت  و منشــاء حضور 
که بــر این جداســری طراحی  صنعتــی بشــود. یکــی از دالیــل مهمــی 
صنعتی و صنایع داخلی اقامه می شود، درست یا غلط، بومی سازی 
کافی اهالی صنعت از پروســۀ  نکردن صنایع از یک  ســو و شــناخت نا
طراحی صنعتی و مفاهیمی چون توسعۀ پایدار از سوی دیگر است. 
که در این مقاله و دربــارۀ ارتباط تاریخی  و امــا نکتــۀ مهم دیگــری 
ایــران خودنمایــی می کنــد،  صنایــع دســتی و طراحــی صنعتــی در 
که بــه رغم مبانــی و مفاهیم مشــترک، به  نگره هــای متفاوتــی اســت 
گرایش وجــود دارد. در این مــورد، یافته های  رابطــۀ این دو رشــته یا 
کــه دســت کم تــا ایــن اواخــر و بــه ویــژه در  پژوهــش نشــان می دهــد 
فضــای دانشــگاهی، بــه دالیــل مختلفــی از جملــه تفکیــک تاریخــی 
ح درس هــای متفــاوت، تعریــف و هدف گــذاری  ایــن دو رشــته، شــر
نادقیــق وزارت علوم و باالخره در نظر نگرفتن واقعیت های روزآمدی 
که این دو رشــته  مثــل نفــوذ رایانــه در تمامی شــئون طراحی و تولید 
نیــز بــا آن روبرو هســتند، به ترتیب ســه نوع نــگاه تعاملــی، تداومی و 
که در نگاه نخســت، شــاهد وام گیری و  تمایــزی به چشــم می خورد، 
که  تاثیرگــذاری درونــی هر دو رشــته بر یکدیگر هســتیم. در نــگاه دوم 
کیدش بر ایجاد مدل بومی طراحی اســت، طراحی صنعتی  تکیه و تا
کشــورهای پیشرفتۀ صنعتی خویشاوند صنایع دستی  مثل خیلی از 
یــا همبســتۀ دانــش غیربومــی و فنــاوری بومــی بــه شــمار مــی رود و 
گذشته از هم نمی گسلد. سرانجام در نگاه تمایزی،  پیوند هایش را با 
ح می شود، همه چیز بر  که بیشتر از سوی افراد متمایل به سنت  مطر

تمایز شیوه های سنتی و صنعتی تولید بنا می گردد. 
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